
االفتتاحية

توايل العطاء

ال�شارقة  واأيام  للفنون  الدويل  ال�شارقة  بينايل  مع  بالرتافق  ثقافيًا  ابداعيًا  زخمًا  ال�شارقة  ت�شهد 

حيث  والدويل،  والعربي  املحلي  مداها  بتفاعلية  ال�شامل  االبداعي  الفعل  هذا  ويتميز  امل�رسحية، 

والعرو�ض  املتنوعة،  الفنية  واملعار�ض  التداولية،  الثقافية  واالأروقة  الوا�شعة،  امل�شاركات 

امل�رسحية، باالإ�شافة اإىل برامج حوار الفكر، وجوائز االبداع، واملطبوعات املرتافقة، التي ال يقف 

خطابها عند تخوم احلدث الثقايف ال�شامل، بل ي�شل اإىل اأربع اأرجاء الو�شائط الرقمية والف�شائيات 

وال�شحف واالذاعات .

بينايل ال�شارقة الدويل للفنون يتمراأى يف م�شافات وا�شعة من احلوا�شن الفنية املرتافقة مع تنويع 

االأكادميية  الفنية  للقيم  اإغفال  دومنا  احلداثة،  بعد  وما  احلداثة  �شوؤال  يف  واال�شتغوار  التجارب، 

الرا�شخة، فيما تتواىل عرو�ض اأيام ال�شارقة امل�رسحية، ابتداًء من العر�ض امل�رسحي ال�شنوي اجلديد 

ل�شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي الذي يت�شدر االأيام كما لو اأنه »مفتاح 

�شول« املقرون مبْو�شقة احلدث ودْوزنته.

هذه املرة مّت عر�ض م�رسحيته اجلديدة بعنوان »احلجر االأ�شود«  .. هذا العنوان الذي يحيلنا مبا�رسة 

ملتتالية امُلقّد�ض التاريخي املقرون بذلك احلجر الكرمي، وكامل اال�شتتباعات الداللية التي ارتبطت 

ثقافة  دالة على  ا�شارات  مع  القرامطة،  التاريخية كحركة  اخلروج  العبا�شية، وحركات  باخلالفة 

اال�شقاط امل�رسحي على واقع احلال .

اإننا نتابع معه  الدرامي ، حتى  ال�شمو الباحث والكاتب  الر�شالة حر�ض عليها دومًا �شاحب  تلك 

�شنويًا ذلك احل�شور االفقي يف الزمن التاريخي العربي، مع وم�شات دالة على احلال واملاآل .

الثبات  ا�شتتباعات، مي�شي يف مدى  البانورامي لفعاليات مار�ض وابريل، وما يليها من  امل�شهد 

والتحول، ويبدو كما لو اأنه جواب ناجز على �شوؤال احلرية والقلق الوجوديني، فيما تتقدم ال�شارقة 

الثقافة  النابعة من ت�شاعيف  امت�شاق �شهوة املعاين  االأمثل من خالل  تباعًا، على درب اخليار 

ودرء  باملثال،  والتم�شك  لالنعتاق،  �شببًا  امل�رسقة  العربية  احلا�شنة  هذه  لتكون  وعبقريتها، 

االأنواء.

د. عمر عبد العزيز
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واالختالف التعدد  ف�ساءات 
العربي	املعا�رص الت�شكيلي	 الفن	 يف	

للبحث  ال�شارقة  جائزة  يف  االأوىل  بالرتبة  فائز  بحث  عن  عبارة  الكتاب 

للتجربة  نقداً  يقدم  الذي  عبدالرحمن  حممد  للكاتب  الت�شكيلي  النقدي 

الت�شكيلية العربية املعا�رسة، منطلقًا من �شوؤال الهوية وباحثًا يف مفاهيم 

ل�شوؤال  التاريخية  للخلفية  وبا�شطًا  الكاتب،  يراها  كما  ومعايريه  التعدد 

الهوية من خالل االأطر النظرية لفهم م�شاألة الهوية ذاتها وموؤطراً لتحوالت 

بالعالقات  ذلك  رابطًا  املعا�رس،  العربي  الت�شكيل  ن�شاأة  منذ  الهوية  �شوؤال 

احلاكمة بني االإن�شان واملكان، متخذاً من احلالة ال�شودانية مثااًل للتطبيق.

وال�سيموالكر الهوية 

يوؤكد البحث الفائز باجلائزة الثانية للكاتب اإبراهيم احل�شيني على مو�شوعة 

ال�شورة  باجتاه  الهوية  معنى  من  منطلقًا  املفهومي،  اإطارها  يف  الهوية 

مرتكنًا  لالأعمال  ال�شالبة  للن�شخ  املعنى  اأ�شئلة  تفتح  والتي  »ال�شيموالكر« 

واإدراك  التاأمل  جلهة  باملادة  يهتم  والذي  بـ»االأن�شتلي�شن«  االهتمام  على 

هامة  زاوية  من  اجلماليات  يف  البحث  كاأنه  الناجتة..  الب�رسية  التحوالت 

ارتبطت بتطور املعنى املفاهيمي، وباالبتكار اخلالق املرتكن اإىل اكت�شاف 

اجلديد الالمعهود، وي�شتعر�ض االأ�ش�ض اجلمالية ودورها يف الفن الت�شكيلي 

املوؤطرة  التجارب  بع�ض  باجتاه  البحث  نهاية  يف  فاحتًا  ثم  املعا�رس، 

لـ»االن�شتلي�شن« يف ال�شاحة العربية الت�شكيلية.
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احلروفية	كانتماء ومن	

الفائز  البحث  وهو  العايدي  �شلوى  للكاتبة  والب�رسية«  اجلمالية  »املراجع 

وب�رسية،  جمالية  كمراجع  ت�شكيلية  جتارب  اإىل  مرتكنًا  الثالثة،  باجلائزة 

ويرى البحث اأن اأعمال حمجوب بن بيال ت�شلح ف�شاًء ل�شوؤال التاأ�شيل واحلداثة 

التي  اجلمالية  واالأبعاد  الفنان  عليها  ا�شتغل  التي  واالأنواع  االأ�شكال  ملجمل 

وفني  م�شموين  كاأ�شا�ض  لديه  احلروفية  مو�شوعة  على  ركز  ثم  بها،  ان�شغل 

واالإيقاع  والوعي  بالكتابة  اخلط  وعالقات  اللون  اأهمية  مربزاً  اإجمااًل  للبحث 

والت�شويرية ونوعية اخلط وتاأثرياته احلركية واالإيقاعية. وكذلك تاأمل البحث 

يف البعد ال�شويف واإبداعية املخيال لدى الفنان.

املعا�رص العربي	 الت�شكيل	

النقدي  للبحث  ال�شارقة  »جائزة  يف  التحكيم  جلنة  باإ�شادة  الفائز  البحث 

الت�شكيلي« يف دورتها الثالثة.. ويرتكن البحث على �رسورة حترير االإبداع من 

�شطوة القيم الثقافية، وهو يت�شور اأن االنفالت من الكال�شيكة كذلك وحماولة 

اخلروج عن الغنائية ال�شائدة يف امل�شهدية الروؤيوية الفنية، هو بحث يف هوية 

قراءة  يعادل  فاإنه  ولذلك  باجتاهها،  واحلدب  االلتفات  يجب  اأخرى  ت�شكيلية 

مغايرة لتجارب الرواد وكذلك لتيمة املراأة يف الفن، واالتكاء على مبداأ التخلي 

بو�شفه عن�رساً حيويًا يف الثقافة املجتمعية.

البحث حاز على اإ�شادة التحكيم كونه يحوي مغايرة يف النظرة لالأطر التقليدية 

احلاكة للم�شهد الت�شكيلي.
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بينايل	ال�شـارقة )الدورة العا�سـرة(

افتتح �شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي ع�شو املجل�ض االأعلى حاكم ال�شارقة، فعاليات الدورة العا�رسة لبينايل 

ال�شارقة الدويل للفنون، وقد �شمت هذه الدورة الكثري من االأعمال الت�شكيلية والفنية التي تدور حول �شعار البينايل »حبكة البينايل«، 

وا�شت�شافت الدورة احلالية اأكرث من 56 عماًل منجزاً خ�شي�شًا لهذه الدورة، اإ�شافة اإىل جمموعة وا�شعة من االأعمال الفنية يف خمتلف 

احلقول الفنية.

»بينايل ال�شارقة« اأ�شبح حمرتفا عامليًا للفنون ومثابة للمبدعني وخمترباً للفنون يف كافة م�شاريعها، وجعل من ال�شارقة قبلة للفنان 

الت�شكيلي القادم من جهات االأر�ض االأربعة.

دورتها  فـي  امل�شـرحية  ال�شـارقة	 اأيـام	

احلادية	والـع�شـرين

انطلقت الدورة احلادية والع�رسون الأيام ال�شارقة امل�رسحية لت�شيف تراكمًا جديداً يف م�شرية امل�رسح الوطني، ويف هذه الدورة مت عر�ض 

اإىل عر�ض االفتتاح »احلجر االأ�شود« الرائعة االأخرية ل�شاحب ال�شمو  اإ�شافة  اثنتي ع�رسة م�رسحية لفرق م�رسحية خمتلفة من الدولة، 

ال�شارقة، والتي قدمت جزءاً من تاريخ االأمة يف حماولة لفهم  القا�شمي ع�شو املجل�ض االأعلى حاكم  ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد 

الراهن.

وعلى هام�ض االأيام مت ا�شت�شافة كوكبة من امل�رسحيني والفنانني والنقاد العرب واملحليني الذين اأثروا وتفاعلوا مع احلدث وامل�رسح 

االإماراتي، واأ�شافوا بنقا�شاتهم وروؤاهم بع�شًا من خرباتهم اإىل �شباب امل�رسح من خالل الندوات التطبيقية للعرو�ض، واأي�شًا من خالل 

اأوراق عمل قدمت يف الندوة الفكرية امل�شاحبة، والتي عقدت حتت عنوان »امل�رسح العربي بني عقدين«. هذا وقد حظيت الفنانة العربية 

�شميحة اأيوب بتكرمي املهرجان لها، كما مت تكرمي الفنان االإماراتي القدير ناجي احلاي.

اأيام ال�شارقة امل�رسحية �شتظل الداعم الرئي�شي مل�شتقبل امل�رسح االإماراتي، مثلما كانت املحافظة على دميومته.
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�شـاحب ال�شمـو اأثناء افتتاح البينايل واأيام ال�شـارقة امل�رسحية وم�شاهد من البينايل والأيام
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املجموعتني، مثل اللغة العربية التي يتحدث بها خم�ض �شكان القارة االإفريقية، وانت�شار االإ�شالم 

يف الكثري من الدول منذ القرن ال�شابع امليالدي، وبيان اأن ال�شعوب االإفريقية هي �شعوب م�شاملة 

اآمنة مل ي�شبق لها اأن غزت اأحداً. 

والتاريخ الثنائي بني العرب واالأفارقة هو تاريخ �شلمي م�شجع على اإقامة هذا الكيان الثقايف. 

الثقايف  للتبادل  م�رسعة  االأبواب  جتعل  التي  الغنية  االإفريقية  القارة  حدود  عوامل  تتبنّي  ثم 

العربي االإفريقي. 

ويتم  الثقايف  الكيان  هذا  بناء  يف  املثقف  دور  اأهمية  عن  البحث  هذا  يتحدث  اآخر  جانب  من 

ذكر بع�ض اأهل الثقافة واالإبداع الذين تتجلى يف اإبداعاتهم وقائع احلياة امل�شرتكة بني العرب 

واالأفارقة مثل وول �شوينكا، ونادين جوردمير، وت�شينو اأت�شيبي، و�شنغور، وكذلك ياأتي الوقوف 

العامل لن�رس  اإىل رحاب  اإفريقيا وانطلقت  التي ولدت يف  التاريخية  مع �شخ�شية لقمان احلكيم 

احلكمة عرب الزمن. 

ويرى البحث اأن دور املثقف هو دور بالغ احل�شا�شية يف قيام املعاهدات واالتفاقيات والكيانات، 

حيث تنعقد عليه اآمال امل�شاريع االإن�شانية التنويرية، والوطنية الكربى. 

والأفارقة  العرب  بني  الثقافية  العالقات  تتمتع 

اإنها  حتى  وتراثية،  ولغوية  جغرافية  بخ�شو�شية 

جوانب  يف  م�شرتكة  تكاملية  ثقافة  تكون  تكاد 

عديدة منها. 

والتاريخ  والرتاث  الأدب  يف  جيد  ح�شور  لالأفارقة 

بح�شور  تغتني  الإفريقية  الثقافة  اأن  كما  العربي، 

اإ�شالمي وعربي جيد. 

البالد  �شائر  يف  منت�رسة  ثقافة  العربية  الثقافة 

�شائر  يف  منت�رسة  الإفريقية  والثقافة  الإفريقية، 

اإفريقيًا،  اأدبًا  نقراأ  عندما  ولذلك  العربية،  الدول 

لن�شعر باأننا نقراأ اأدبًا غربيًا مبعنى الكلمة قدر ما 

ن�شعر باأننا نقراأ اأدبًا عربيًا، ولذلك كانت اللقاءات 

امل�شتمرة بني الثقافتني.

نهايته  ويف  االأمر  اأول  يف  هو  الثقايف  اللقاء  اإن 

يف  خمتلفة  اإن�شانية  جمتمعات  بني  تعارف 

معتقداتها، واأل�شنتها.

يتطرق هذا البحث اإىل خ�شائ�ض وميزات العالقات 

بيان  اإىل  وي�شعى  االإفريقية،  العربية  الثقافية 

تكامليتها. 

يف  اإفريقي  عربي  ثقايف  كيان  بناء  اأهمية  ويبنّي 

لها  تتعر�ض  التي  التهمي�ض  نزعات  مواجهة  �شبيل 

الثقافتان. 

بني  امل�شرتكة  احلياة  اإيقاع  اإىل  يتطرق  كذلك 

روابط	العالقات	الثقافية	بني	العرب	والأفارقة	

                التاريخ  واخل�سو�سية

عبد الباقـي يو�شـــف 

اآراء
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ح�شة جيدة من تلك امل�شوؤولية، ذلك اأن مهمته 

هي مهمة تنويرية عامة. 

يف  الثقافية  احلالة  ممثل  مهمة  تكمن  اإذن، 

مبكراً  يذهب  عامل  عن  حتى  م�شوؤوليته  قوة 

يف  حبيبته  يلتقي  عا�شق  عن  معمله،  اإىل 

�شالة �شينما الأنه ر�شول االإ�رساق الروحي يف 

جمتمعه. 

اإنه ر�شول القيم، ر�شول االأخالق، ر�شول احلرية، 

االإبداع،  ر�شول  الفن،  ر�شول  الع�شق،  ر�شول 

اإرث  وحامل  احل�شارة،  ر�شول  الرقي،  ر�شول 

ممثل  ي�شتقبل  والذي  كتفيه،  على  التاريخ 

فهو  اخل�شو�شية،  من  ب�شيء  ي�شعر  الثقافة 

اأجّل، ي�شتاأن�ض  ا�شتنارة  اإذن يف ح�رسة رجل 

وي�شتمتع بحالة اجللو�ض اإليه، اإنه اأمام كائن 

معريف يخرب عن احلياة ما قد ال يخربه غريه، 

وميكن له اأن يوؤّول كل حدث تاأوياًل ثقافيًا مبا 

لي�ض بـَِملـِكة �شواه.

 اإنه يحمل ويتفّوح بجمال روحي، لذلك كنت 

الثقافة  اإِمام  هو  الثقافة  اأن ممثل  اأرى  دومًا 

يوؤم مثقفي وثقافة بالده.

والتكاتف  التالحم  اإن عالقات  اأقول  هنا  من 

بني  طبيعية  فطرية  عالقات  هي  االإن�شاين 

�شائر �شكان االأر�ض، الأن االإن�شان هو لالإن�شان 

مهما كان موقعه، اأو زمنه، اأو لونه اأو مذهبه، 

اأو ل�شانه، ولالإن�شان حق يف االإن�شان، وله حق 

عليه. 

بني  وفطريًا  طبيعيًا  التكاتف  هذا  كان  اإذا 

اأبناء الكرة االأر�شية ب�شفة عامة، فاإنه يكون 

اأو  املال�شق،  الديار  اأهل  بني  وفر�شًا  واجبًا 

املجاور لبع�شه بع�شًا، اأهل الرتاث امل�شرتك، 

اأهل الروؤية امل�شتقبلية امل�شرتكة. 

تاريخية،  رحم  ب�شلة  ن�شعر  اإننا  اأجل، 

وجوارية، واجتماعية بيننا وبني �شائر الدول 

التي ت�شتقر يف القرن االإفريقي الذي هو ثاين 

 

الكيان  هذا  مثل  بناء  اأن  البحث  يرى  كذلك 

عليها،  يقف  كي  وقوائم  دعائم  اإىل  يحتاج 

اإقامة  مثل  ذلك  من  جانبًا  البحث  وي�رسح 

قناة ف�شائية ثقافية عربية اإفريقية م�شرتكة، 

مراحل  خمتلف  يف  والعلوم  االآداب  وتبادل 

املناهج الدرا�شية بني طالب الثقافتني. 

العرب،  الكتاب  احتادات  بني  اتفاقيات  وعقد 

اأجل تفعيل دور  اإفريقيا من  واحتادات كتاب 

الثقافة من خالل الزيارات الثقافية املتبادلة، 

رموز  وا�شتقطاب  الثقافية  االأن�شطة  واإقامة 

الثقافتني. ويرى البحث �رسورة وجود جملة 

واالإفريقية  العربية  باالآداب  تعنى  ف�شلية 

االإفريقية،  واللغات  العربية  اللغة  اإىل  ترتجم 

فكري  اأو  اإبداعي  كتاب  عدد  كل  مع  وي�شدر 

الأحد اأعالم اأو اأدباء الثقافتني. 

يرى اأن هذا الكيان هو ح�شانة للثقافة التي 

من  له  تتعر�ض  اأن  ميكن  ما  يهمها  يعد  مل 

تهمي�ض، واأول ما يحققه هذا الكيان هو تعزيز 

الغربة والال  واإزاحة م�شاعر  االنتماء،  م�شاعر 

الثقافتني، وهو يحقق  انتماء بالن�شبة الأبناء 

لهم قوة وتفاعاًل وح�شوراً يف امل�شهد الثقايف 

العاملي. 

التقارب الجتماعي من خالل الثقافة 

ومن  هامة،  اإن�شانية  ر�شالة  الثقافة  توؤدي 

بع�شًا،  بع�شهم  اإىل  النا�ض  يتعرف  خاللها 

ويقرتبون من بع�شهم بع�شًا.

الثقافـــة هي املو�شيقى الروحية التي يعزفها 

نب�ض االإن�شان من اأجل اأن ي�شمعها اإن�شان اآخر، 

ولو  اإح�شا�ض  وينتابه  واأُن�ض،  بن�شوة  في�شعر 

اإذن،  موح�شًا.  لي�ض  العامل  هذا  باأن  للحظات 

الثقافة هي حالة حب من اإن�شان جتاه اإن�شان 

 - املثِقفون  فيه  يخلو  الذي  واملجتمع  اآخر، 

لقد �شاءت الظروف اأن يتقا�شم العرب 

قارتي اآ�شيا واإفريقيا، والعرب الذين 

ينظرون  الآ�شيوي  اجلناح  يقطنون 

الإفريقي،  اجلناح  يف  ذويهم  اإىل 

الإفريقية،  البقاع  �شائر  اإىل  ومنهم 

غري  الإفريقية  الدول  فاإن  وكذلك، 

الإفريقية  الدول  اإىل  تنظر  العربية، 

يف  اأخواتها  اإىل  ومنها  العربية، 

القرن الآ�شيوي

فون - بفتحها - �شوف 
َ
بك�رس القاف - واملثقـ

يوؤذي بع�شه بع�شًا الأنه �شوف يبقى يف حالة 

يبقى  و�شوف  الثقايف،  االرتقاء  من  متدنية 

امل�شابيح  مطفاأة  هوة  يف  اأبدي  �شتات  يف 

حتت�رس ارجتافًا من قوة الربد الروحي، وهول 

حلكة الظالم. 

ثالثة  االإن�شاين خالل  التاريخ  درو�ض  علمتنا 

اآالف �شنة ما�شية من تاريخ احلركة التثقيفية 

الفعلية اأن البقع اجلغرافية تكون قوية قدر ما 

التالحم،  وقوة  احلرية  بقوة  مثقفوها  يتمتع 

وميكن ملثِقف حر اأن ميثل ع�رساً باأكمله. 

اأن مهمة  متعددة  مراحل  اأنظر يف  كنت  لذلك 

ممثل الثقافة يف اأي بلد ما، اأو يف اأي مدينة، 

ورمبا  ح�شا�شية،  املهمات  اأكرث  من  تكون 

يكون  اأن  بـِل 
َ
قـ الذي  ال�شخ�ض  لذاك  اإحراجًا 

ممثاًل لهذه احل�شا�شية الثقافية يف جمتمعه. 

اأي  يف  االقت�شاد  ممثل  اأن  اأنظر  دومًا  وكنت 

م�شوؤواًل عن خيمة  العامل، اليكون  بلد ما من 

احرتقت على منعرج نهر، وممثل املوا�شالت 

خطف  م�شاك�ض  �شائق  عن  م�شوؤواًل  اليكون 

م�شوؤواًل  اليكون  الزراعة  وممثل  جميلة،  فتاة 

عن �شيارة ده�شت قطة على طريق عام، وكنت 

يتحّمل  البلد،  ذاك  يف  الثقافة  ممثل  اأن  اأرى 
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الن�شتطيع  فاإننا  ولذلك  جماعية،  اأ�شبابًا  اأو 

ظهرت  التي  الفكرية  الثورات  بني  ق 
ّ
نفر اأن 

�شواء  العامليتني،  احلربني  وبني  العامل،  يف 

اأكانت اأفكاراً ومذاهب عدمية، اأو وجودية، اأو 

فانتازية، اأو تنويرية. 

بناء على هذه العالقة ميكننا اأن نرى تهاوي 

اأو  الراهن،  وقتنا  يف  االأفكار  من  الكثري 

تعر�شها للحرج ال�شديد، مثل ما ميكن ت�شميته 

القبلي،  االإن�شان  اأو  النفعي،  االإن�شان  بفل�شفة 

اأو  القومي،  االإن�شان  اأو  الطائفي،  االإن�شان  اأو 

اأو  االأ�شود،  االإن�شان  مقابل  االأبي�ض  االإن�شان 

االإن�شان االإيديولوجي، اأو االإن�شان الرباجماتي، 

االأمناط  من  وغريها  املكيافيلي،  االإن�شان  اأو 

االإن�شانية التي اأحدثت اآثاراً �شلبية يف الر�شيد 

احل�شاري لالأمم وال�شعوب. 

ويحالفه  التاأثري،  ب�شحرية  املثقف  يتمتع 

يعي�ض  الأنه  االإقناع  م�شاألة  النجاح غالبًا يف 

اأفكاره وقناعاته ويتغلغل يف دواخلها. 

العامل ويف خمتلف االأحقاب  راأينا يف  ولذلك 

وال�شيا�شي  ال�شيا�شي،  االأديب  ثنائية  الزمنية 

احلقل  يف  يعمل  االأديب  فكان  االأديب، 

ال�شيا�شي، وكان ال�شيا�شي يكتب اأدبًا، وكما اأن 

االأديب يخّلف مواقف �شيا�شية، فاإن ال�شيا�شي 

يخّلف اأعمااًل اأدبية. 

اأعني  وهنا   - املثِقف  دور  فاإن  هنا،  من 

يف  احل�شا�شية  بالغ  دور  هو  الثقافة  مبِدع 

عليه  وتنعقد  والكيانات،  والثورات  احلركات 

اآمال امل�شاريع االإن�شانية التنويرية، والوطنية 

العظمى.

بني العرب والأفارقة 

عن  ي�شتغنون  ال  عامة  ب�شفة  العرب  اأن  كما 

اإفريقيا، فاإنها كذلك ال غنى لها عن العرب. 

اأن يتقا�شم العرب قارتي  لقد �شاءت الظروف 

حيث  االأر�شية  الكرة  �شطح  على  قرن  اأكرب 

دولة  خم�شني  من  اأكرث  القارة  هذه  ت�شم 

األف  م�شتقلة تتمتع ب�شيادتها وتتحدث بنحو 

الكفاح  من  متاأ�شل  تاريخ  على  وتقف  لغة، 

واالإبداع، والثورات، وقد قّدمت ملختلف دول 

العامل عقواًل نرية عرب العقود الب�رسية، وقدمت 

ثقافات وفنونًا واإيديولوجيات غاية يف الغنى 

والتنوع واخل�شوبة وهي دول م�رسعة االأبواب 

والنوافذ على الثقافة العربية تلقيًا، واإر�شااًل، 

والدول العربية مفتوحة االأبواب والنوافذ على 

ثقافتها اإر�شااًل وتلقيًا حيث توجد الكثري من 

تي�رّس  اأن  �شاأنها  من  التي  امل�شرتكة  النقاط 

اأبناء  بني  الثقايف  والتالقح  التالقي  �شبل 

الثقافتني. 

توؤهله  ومقومات  بخ�شائ�ض  املثقف  يتمتع 

واملفاهيم  والثقافات  االأفكار  اأمناط  الإ�شاعة 

دوراً  يوؤدي  وهو  اجلديدة،  النظر  ووجهات 

بارزاً وفعااًل يف تعزيزها وجعلها واقعًا 

معا�شًا. 

عرب االأحقاب والعقود الزمنية كان املثقف هو 

منّظر املعاهدات والكيانات التحولية الكربى 

يف تاريخ ال�شعوب، وكان ال�شيا�شي ي�شتاأن�ض 

بوجهات نظره وما يراه من حتليل م�شتقبلي، 

ركن  هي  التي  املتقدة  املخيلة  ميتلك  الأنه 

هو  ولذلك  االإبداعي،  عمله  اأركان  من  اأ�شا�ض 

ب�شكل  والتكهن  والتحليل  التخيل  على  قادر 

قريب اإىل الدقة.

تاريخ  الهامة يف  التحول  فاإن عمليات  لذلك 

وال�شيا�شي  الثقايف  ا�شرتك  والدول،  ال�شعوب 

يف �شناعتها. 

املثقف كان دومًا ميتلك البالغة يف التاأثري، 

وبراهينه  وحججه  ثقافته،  ي�شتخدم  وكان 

اإقناع االآخرين مب�رسوعه التنويري  يف �شبيل 

هامًا  اأ�شا�شيًا  دوراً  اأدى  لقد  اإليه.  يدعو  الذي 

اإىل جانب دور ال�شيا�شي الذي ميتلك �شالحية 

بتنفيذها  واالأمر  امل�شريية،  القرارات  اتخاذ 

ب�شكل مبا�رس حتى تغدو واقعًا يوميًا ملمو�شًا 

ومعا�شًا.

اإن املثقف هو ال�شخ�ض املنّظر، والعقل املدبر، 

وهو وا�شع املواثيق، واملعاهدات، واالأنا�شيد 

الرايات  م�شمم  وهو  والفنون،  الوطنية، 

واملقروء  امل�شموع  االإعالم  و�شانع  اخلفاقة، 

واملرئي، ومبتكر الفل�شفات واالإيديولوجيات، 

ب�شكل  اإنه  ميديًا،  امللتي  ثورة  �شانع  وهو 

يف  والعباد  البالد  هوية  ل  م�شِكّ خمت�رس 

موطنه. 

بارزاً  يكون  الثقايف  ا�شم  فاإن  االأزل  منذ 

منذ  ال�شيا�شي،  اال�شم  جانب  اإىل  وحا�رساً 

ومروراً  و�شك�شبري،  و�شقراط،  طالي�ض،  اأر�شطو 

و�شوينكا،  �شنغور،  اإىل  ر�شد  وابن  باملتنبي، 

انتهاء  ولي�ض  ح�شني،  وطه  وجوردمير، 

بفوكوياما، وهنتنغتون، �شواء اأكان هذا الدور 

اأن  له  ميكن  املثقف  الأن  �شلبيًا  اأو  اإيجابيًا، 

يوؤدي دوراً �شلبيًا ويكون �رسيكًا لل�شيا�شي يف 

كوارث كربى، بل قد ت�شهم اأفكاره يف تكوين 

بالن�شبة  االأمر  كما  �شلبية  �شيا�شية  �شخ�شية 

والقوي  اجلبار  االإن�شان  عن  نيت�شه  الأفكار 

ال�شخ�شيات  بع�ض  ومتثيل  وال�شوبرمان، 

االأفكار  هذه  متثلت  التي  الكربى  القيادية 

قادت  وبالتايل  �شلبي،  ب�شكل  بها  وتاأثرت 

العامل اإىل حروب ومعارك كان االإن�شان بغنى 

عنها. 

اأفكار  هي  ال�شيا�شية  االأفكار  فاإن  هنا  من 

من  الكثري  اإىل  وحتتاج  احل�شا�شية،  بالغة 

حتتاج  وكذلك  وال�رسح،  والتاأويل  التف�شري 

تلك  فجرت  التي  واالأ�شباب  املنا�شبات  اإىل 

االأفكار، �شواء اأكانت اأ�شبابًا �شخ�شية للكاتب، 
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االإفريقي، مما خم�ض اإىل والدة لغات اإفريقية 

جديدة مثل ال�شواحيلي يف �رسق اإفريقيا.

اإفريقي م�شرتك  اإ�شادة كيان ثقايف عربي  اإن 

هو حاجة ملحة الأبناء الثقافتني، وهو بذاته 

من �شاأنه اأن ي�شفي اإىل هذا التاريخ امل�شرتك 

ملواجهة  وح�شوراً  وقوة  وتفاعاًل  غنى 

التي قد تتعر�ض لها  التهمي�ض  بع�ض نزعات 

خ�شائ�ض ومقومات الثقافتني. 

تكاملية العالقات الثقافية العربية االإفريقية 

�شلبة  اأر�شية  اإىل  يحتاج  بيت  اأي  بناء  اإن 

حتدث  اأن  لها  ميكن  التي  للهزات  مقاومة 

ال�رسوخ  �شد  ومانعة  الزمن،  مرور  مع 

والت�شدعات، وحقيقة االأمر فاإننا اإذا ا�شتدرنا 

اإىل  خلفية  نظرة  واألقينا  قلياًل،  الوراء  اإىل 

�شرنى  االإفريقية،  العربية  العالقات  ما�شي 

اأن اأجدادنا اأولئك و�شعوا قوائم اأ�شا�شية لبناء 

احلياة  مناحي  خمتلف  يف  عامة  عالقات 

بني اأبناء القارتني، ومل يرتكوا ما�شيًا �شلبيًا 

نا�شعة  �شفحة  تركوا  بل  بيننا،  م�شحونًا 

البيا�ض فيما بيننا. 

الثقايف  التاريخ  �شفحات  لنا  تبنّي 

وتعارفوا  التقوا  باأنهم  امل�شرتك  واالجتماعي 

نحن  مما  اأكرث  الزمن  من  مديدة  عقود  خالل 

عليه االآن، واأر�شوا قوائم بناء عالقات جوارية، 

وثقافية،  وتراثية،  ودينية،  واقت�شادية، 

ومعرفية بني �شائر العرب، و�شائر اأبناء القارة 

االإفريقية �شواء اأكانوا عربًا، اأو م�شلمني، اأو من 

�شائر األوان واأطياف املجتمع االإفريقي.

اإن اإفريقيا تتمتع بعوامل الغنى واخل�شوبة يف 

حدودها من كل اجلهات، من املحيط الهندي، 

والبحر  االأحمر،  والبحر  االأطلنطي،  واملحيط 

املتو�شط، وقناة ال�شوي�ض. 

اجلغرافية  البقاع  اأقدم  من  اإفريقيا  وُتعد 

حيث  االأر�ض،  �شطح  على  بال�شكان  املاأهولة 

اآ�شيا واإفريقيا، والعرب الذين يقطنون اجلناح 

اجلناح  يف  ذويهم  اإىل  ينظرون  االآ�شيوي 

البقاع االإفريقية،  اإىل �شائر  االإفريقي، ومنهم 

العربية،  غري  االإفريقية  الدول  فاإن  وكذلك، 

تنظر اإىل الدول االإفريقية العربية، ومنها اإىل 

اأخواتها يف القرن االآ�شيوي. 

متتعت  املعا�ض،  الواقع  هذا  من  انطالقًا 

مبزايا  االإفريقية  العربية  الثقافية  العالقات 

وخ�شائ�ض تكاملية. 

واالأدب  والثقافة  الفكر  اأهل  اأفكار  قراأنا  لقد 

اأننا  ورغم  االإفريقية،  القارة  اأبناء  من 

اأننا  اإاّل  العربية،  اللغة  اإىل  مرتجمة  قراأناها 

اأدبًا  نقراأ  بل  اللغة املرتجمة،  بغربة  ن�شعر  مل 

ن�شعر  مل  فاإننا  ولذلك  اإلينا،  قريب  بل�شان 

النيجريي  الكاتب  فاز  عندما  كبري  بخالف 

وعندما  لالآداب،  نوبل  بجائزة  �شوينكا  وول 

نادين  املتاألقة  اإفريقيا  جنوب  كاتبة  فازت 

فوز  وحني  لالآداب،  نوبل  بجائزة  جوردمير 

عندما  ولذلك  اجلائزة،  بهذه  حمفوظ  جنيب 

)�شهم  اأو  �شوينكا،  لـ  الطفولة(  )�شنوات  نقراأ  

اهلل( لـ )ت�شينو اأت�شيبي(، اأو )العامل الربجوازي 

فيها  نرى  اأن  ميكننا  »جوردمير«  لـ  الزائل( 

اإيقاع احلياة امل�شرتكة كما لو اأننا نقراأ الطيب 

�شالح، اأو توفيق احلكيم، اأو غادة ال�شمان. 

مزايا  عن  وا�شحة  فكرة  لدينا  ت�شكلت  لذلك 

�شواء  ال�شمراء  القارة  اأبناء  وخ�شائ�ض 

اأنغوال،  اأو  غينيا،  اأو يف  بوت�شوانا،  اأكانوا يف 

مدغ�شقر،  اأو  �شرياليون،  اأو  ال�شومال،  اأو 

اأو  اإثيوبيا،  اأو  موريتانيا،  اأو  زميبابوي،  اأو 

جيبوتي. 

التي يتمتعون بها دون  القوة  عرفنا موا�شع 

ح�شارات  جذور  على  يقفون  وهم  غريهم، 

قدمية توؤهلهم ليقفوا موقف الندية مع كربى 

ح�شارات العامل املعا�رسة.

الثقافة واملعرفة  اأهل  الكثري من  لذلك حتدث 

االجتماعي  التالحم  �رسورة  عن  واحلكمة 

العرب،  عموم  وبني  عامة،  االأفارقة  بني 

م�شتقبل  هو  بينهما  امل�شرتك  امل�شتقبل  الأن 

اإىل  يدعو  �شنغور  ليوبولد  وكان  اإيجابي، 

بني  واالجتماعية  الثقافية  العالقات  توثيق 

عالقات  بينهم  حتدث  واأن  والعرب،  االأفارقة 

االأ�رسية  والروابط  وامل�شاهرة  الن�شب 

احلميمة، وامل�شالح املتبادلة الأنه كان يرى 

اأن االأفريقانية تتكون من العروبة والزنوجة. 

اأما بالن�شبة اإىل اللغة، فهي اأي�شًا من العوامل 

املجموعتني،  اأبناء  بني  ب 
ّ
تقر التي  احلياتية 

القارة  اأنحاء  يف  منت�رسة  العربية  اللغة  الأن 

التي  القارة  اأبناء  لغات  جانب  اإىل  االإفريقية 

لغاتها،  يف  غنى  العامل  قارات  اأكرث  من  ُتعد 

ثابتة  جذوراً  احلنيف  االإ�شالم  و�شع  وقد 

عندما  الثقايف  التالحم  هذا  وتوثيق  لتعزيز 

اإىل  امليالدي  ال�شابع  القرن  يف  العرب  و�شل 

اإفريقية  اإفريقيا، مما وّلد ثقافة عربية  �شمال 

اأفادت العرب، كما اأفادت اإفريقيا، فقد انت�رس 

االإ�شالم يف اإفريقيا ورحب به االأفارقة، وبذلك 

ارتباط  اإىل  اأدى  مما  العربية  اللغة  انت�رست 

وروحانية  االإ�شالم،  بروحانية  القارة  �شكان 

العربية  اجلغرافيا  وروحانية  العربية،  لغته 

املقد�شة  االإ�شالمية  الرموز  على  التي حتتوي 

لي�ض يف احلجاز والقد�ض فح�شب، بل يف �شائر 

الدول العربية. 

واالإ�شالمي  العربي  التاريخ  اغتنى  لقد 

من  وغدت  اإفريقيا،  من  عديدة  ب�شخ�شيات 

ن�شيج املجتمع العربي، بل غدت رموزاً بالغة 

االأهمية يف الرتاث العربي. 

اأريد اأن اأقول اإن هذا االنفتاح، وهذا الرتحاب 

األفاظ  تداخل  يف  عالية  بفعالية  اأ�شهم  بذاته 

اللغة العربية يف ن�شيج عدد من لغات الل�شان 
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اإىل  وت�شري  التالحم،  لثقافة  ترّوج  واإفريقية   

عالمات التقارب، واإىل بع�ض الوقائع والرموز 

يف التاريخ العربي االإفريقي امل�شرتك. 

ثقافية  ف�شائية  قناة  وجود  اأهمية  اأرى  كما 

يعمل  الطرفني  بني  م�شرتكة  اإفريقية  عربية 

الدول  من  االخت�شا�ض  اأهل  ويديرها  فيها 

ثقايف  عمل  وحدة  يف  واالإفريقية  العربية 

م�شرتك. 

االآداب  ترجمة  نحو  العمل  تعزيز  ميكن  ثم 

العربية اإىل اللغات االإفريقية، والعك�ض، وكذلك 

البيع  منافذ  اإىل  العربية  املطبوعات  اإي�شال 

االإفريقية والعك�ض. 

عقد اتفاقيات متوا�شلة بني احتادات الكّتاب 

العرب، واحتادات كتاب الدول االإفريقية بغية 

تبادل الن�شاطات الثقافية وامللتقيات االأدبية، 

الثقافية،  واالأ�شبوحات  االأم�شيات  واإقامة 

واملثقفني  لالأدباء  الدعوات  توجيه  وكذلك 

واملجالت بني  ال�شحف  الكتابة يف  اأجل  من 

بع�ض  وتخ�شي�ض  واالأفارقة،  العرب  االأدباء 

اآداب  تخ�ض  التي  الدورية  الثقافية  امللفات 

وثقافات املجموعتني.

العنكبوتية  ال�شبكة  من  اال�شتفادة  ميكن  كما 

العربية  واملدونات  االأقالم  ا�شتقطاب  يف 

ثقافية  مواقع  يف  لتتالقى  واالإفريقية 

واجتماعية وتوا�شلية تن�شاأ لتعزيز قوائم هذا 

الذي  الرحب  االإفريقي  العربي  الثقايف  البيت 

يف  وح�شوراً  وقوة  وانفتاحًا  تاألقًا  يزيدنا 

امل�شهد الثقايف العاملي. 

االأمر االآخر الذي ال يقل اأهمية هو تبني اإ�شدار 

االأدب  بن�رس  تخت�ض  كبرية  ف�شلية  جملة 

العربية،  اللغة  اإىل  ُترتجم  واالإفريقي،  العربي 

وكذلك اإىل اللغات االإفريقية، 

مت اكت�شاف حفريات تدل على الوجود الب�رسي 

بع�ض  وترى  �شنة،  ماليني  �شبعة  منذ  فيها 

االآثار باأن هذه االأر�ض التي راأت اأن تتخذ من 

اإفريقيا ا�شمًا لها اإىل جانب ت�شميات اأخواتها 

اأ�شل  هي  القارة  هذه  اأن  االأر�ض،  قارات  من 

الوجود الب�رسي.

لقد بداأت كتابة اأوىل �شفحات �شجل التاريخ 

�شمال  يف  تقريبًا  م  ق   3300 منذ  الب�رسي 

الفرعونية  احل�شارة  جنم  ببزوغ  اإفريقيا 

من  واحدة  ُتعد  وهي  القدمية،  م�رس  يف 

احل�شارات  تاريخ  يف  بقاًء  احل�شارات  اأقدم 

الب�رسية. 

ولعل حتقيق االحتاد االإفريقي الذي �شم الدول 

منجزاً  كان   2001 26يونيو  يف  االإفريقية 

التي  القارة  لهذه  بالن�شبة  هامًا  انعطافيًا 

ب�شبب  املعاناة  واأ�شكال  األوان  فيها  تفاقمت 

يف  اأ�شهمت  التي  التدخالت  وب�شبب  الت�شتت، 

ن�شوب نزاعات حادة بني اأبناء اللون الواحد، 

هو  واالحتاد  الواحدة،  االأر�ض  واأ�شحاب 

يف  عملت  التي  املحاوالت  تلك  على  فعل  رد 

قوة،  هو  االحتاد  القارة،  هذه  اإ�شعاف  �شبيل 

بني  قومية  عالقات  بناء  يي�رّس  االحتاد  وهذا 

العامل،  اأبناء  خمتلف  وبني  االإفريقية  القارة 

متحدة،  اإفريقية  واليات  اإىل  تدخل  فاأنت 

اإىل  تدخل  متحدة،  اإفريقية  دول  اإىل  تدخل 

ممالك اإفريقية متحدة، تدخل اإىل جمهوريات 

اإفريقية متحدة. 

مع  عالقة  تبني  الأنك  كثرياً،  يختلف  ال  االأمر 

العوامل  من  بذاته  وهذا   / اإفريقي  احتاد   /

اإفريقي،  عربي  ثقايف  كيان  لبناء  املي�رسة 

االأدباء  الحتاد  العامة  االأمانة  اأن  واأظن 

هامًا  دوراً  تلعب  اأن  ميكنها  العرب  والكّتاب 

واالإعالم  الثقافة  وزراء  جمل�ض  جانب  اإىل 

العمل  الأن  الكيان  هذا  والدة  اأجل  من  العرب 

يف هذا امل�شعى يحتاج اإىل جهد جماعي. 

البالغة  ميتلك  دومًا  كان  املثقف 

يف التاأثري، وكان ي�شتخدم ثقافته، 

وحججه وبراهينه يف �شبيل اإقناع 

الذي  التنويري  مب�رسوعه  الآخرين 

اأ�شا�شيًا  دوراً  اأدى  لقد  اإليه.  يدعو 

هامًا اإىل جانب دور ال�شيا�شي الذي 

القرارات  اتخاذ  �شالحية  ميتلك 

ب�شكل  بتنفيذها  والأمر  امل�شريية، 

يوميًا  واقعًا  تغدو  حتى  مبا�رس 

ملمو�شًا ومعا�شًا 

يف  االأ�شا�شية  املرتكزات  من  الثقافة  ُتعد 

واأنت  االإن�شاين،  والتالحم  التقارب  �شبيل 

من  �شعب  اإىل  اأو  دولة،  اإىل  متيل  اأن  ميكنك 

خالل التعرف اإىل ثقافته، ودومًا فاإن العقائد 

العقول  يف  وتتعزز  تت�شكل  واالإيديولوجيات 

والفكري  الثقايف  التلقي  خالل  من  والنفو�ض 

والفني واملعريف. 

�شيكولوجبة  اإىل  تعرفنا  فقد  االأمر  وحقيقة 

قراءاتنا  خالل  من  اأي�شًا  االإفريقي  االإن�شان 

الأعمال روائية بّينت معاناة االإن�شان االأ�شود، 

ومبدعات  مبدعون  كتبها  اأدبية  اأعمال  وهي 

باأننا  بو�شوح  اأقول  العامل،  اأنحاء  �شتى  من 

تتفاعل  تنويرية  ثقافية  م�شاريع  اإىل  نحتاج 

بع�شًا،  بع�شنا  اإىل  ن�شل  اأن  الواقع،  على 

االأماكن  خمتلف  يف  بع�شًا  بع�شنا  نقراأ  اأن 

تبادل  اأهمية  اأرى  ذلك  ومن  واملنا�شبات، 

يف  الدرا�شية  املناهج  يف  والعلوم  االآداب 

املجموعتني،  طالب  بني  مراحلها  خمتلف 

بالثقافة  الطلبة  ف 
ّ
يعر اأن  �شاأنه  من  وهذا 

املتبادلة. 

كذلك ميكن العمل على برامج تخ�ش�شية من 

عربية،  ف�شائية  قنوات  مع  االتفاق  خالل 
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قوة دفع بغية تفعيل كافة عروقه وتفرعاته 

- �شوف يجعلنا نقراأ �شل�شلة االآداب والثقافات 

االإفريقية من �شتى اللغات الغنية االألف وكاأننا 

نقراأ جنيب حمفوظ، والطيب �شالح، ومالك بن 

نبي، وابن بادي�ض، وهذا بذاته يتحقق عندما 

اآدابنا مرتجمة اإىل تفرعات ل�شانهم،  يقروؤون 

مكتوبًا  اأدبًا  يقروؤون  باأنهم  �شعور  فينتابهم 

يف ظهرانيهم. 

الكيان  هذا  باإمكان  يكون  �شوف  ذاك  عند 

اأوىل  خيوط  اإن�شاء  اإىل  يتطلع  اأن  الثقايف 

كربى  عاملية  اأدبية  جائزة  عن  لالإعالن 

الثقافتني  مبدعي  الأحد  منحها  اليقت�رس 

يف  املبدعني  ول�شائر  لهم  متنح  بل  فح�شب، 

العامل، كما هو االأمر بالن�شبة للجوائز العاملية 

الرفيعة االعتبار.

اأن  نريد  اأننا  يعني  فهذا  تطبيع  نقول  عندما 

وبني  بيننا  حائاًل  تقف  التي  احلواجز،  نزيح 

وبينه،  بيننا  العالقة  تاأخذ  كي  ن�شعى  من 

وبينه وبيننا ال�شفة الطبيعية. 

واالأمر الطبيعي، هو خالف االأمر غري الطبيعي، 

�شطح  على  االإن�شانية  العالقات  فاإن  وحقيقة 

الطبيعية،  تاأخذ �شفة  اأن  االأر�ض كلها عليها 

هناك  ولي�ض  لالإن�شان،  ملٌك  هو  االإن�شان  الأن 

وكما  االإن�شانية،  املنظومة  خارج  هو  اإن�شان 

كلها  الب�رسية  �شعادة  كانت  فلو  كانط،  يقول 

تقف على قتل طفل بريء، لكان قتل هذا الطفل 

الربيء عماًل غري اأخالقي، ولذلك فاإن العالقة 

عالقات  هي  واإفريقيا  العرب  بني  الطبيعية 

�رسورية، وعلى الطرفني العمل اجلاد للتغلب 

الثقافية  العالقة  هذه  طبيعة  عوائق  على 

البّوابة  هي  الثقافة  الأن  االإفريقية  العربية 

احلياتية  العالقات  �شائر  تطبيع  اإىل  الكربى 

العالقات  تطبيع  يف  ننجح  مل  واإذا  االأخرى، 

الثقافية اأواًل، فاإن االإخفاق �شيحالف اخلطوات 

االأخرى يف الكثري من امل�شاعي.

املجلة  هذه  من  ف�شلي  عدد  كل  مع  ويلحق 

اأدباء  اأو  اأعالم  الأحد  فكري  اأو  اإبداعي،  كتاب 

الثقافتني. 

متتع  تكامليًا،  كان  كلما  الثقايف  العمل  اإن 

اكت�شب  بالقوة وال�شيادة واحل�شور، وبالتايل 

االعرتاف به من قبل االآخرين، ومتتع مبكان 

ومبكانة مرموقة اإىل جانب الكيانات الثقافية 

الكيان هنا  اأبنّي باأن  اأخرى  العامل، ومرة  يف 

هو البيت، هو الهوية، هو ال�شخ�شية الثقافية 

املعتربة، واأول ما يحققه الأبنائه هو اأنه يبعد 

عنهم م�شاعر الغربة والال انتماء، وينّمي فيهم 

امل�شاعر االنتمائية، والوطنية، واالإن�شانية. 

اأهمية الدور الثقافـي   

هي  النا�ض  بني  الطبيعية  العالقات  روح  اإن 

فرعية  عالقات  لوالدة  كبري  مفتوح  باب 

املتبادلة  العالقات  طبيعة  اإىل  ت�شتند  اأخرى 

جتد  جمتمعات  وثمة  النا�ض،  هوؤالء  بني 

الفوارق  بع�ض  ب�شبب  التالقي  ال�شعوبة  من 

واملنعطفات التاريخية املزلزلة الكربى التي 

حدثت بينها، ولكن ثمة جمتمعات ميكنها اأن 

بع�شًا،  بع�شها  بني  طبيعية  عالقات  متار�ض 

معرفية  العالقات  هذه  كانت  اإذا  وخا�شة 

بيت  اأو  كيان  واإ�شادة  وثقافية،  وتنويرية 

ثقايف كبري م�شرتك للعرب واالأفارقة يحتاج 

التطبيع  اأوا�رس  تعزيز  ت�شميته  ميكن  ما  اإىل 

الثقايف بني مثقفي اجلناحني، وكما اأننا اأبناء 

العالقات  تكون  اأن  اإىل  نحتاج  ال�شفة  هذه 

بيننا وبني الدول العربية االإ�شالمية التي تقع 

فاإننا  طبيعية،  االإفريقية  اجلغرافيا  �شفة  يف 

كذلك نرى اأن تكون العالقة بيننا وبني �شائر 

التي  العالية  ال�شوية  بذات  االإفريقية  الدول 

تربط بيننا، وذات امليثاق. 

ننفتح على  البيئة،  تلك  اإيقاع  ننفتح على  اأن 

واالإيديولوجيات،  املفاهيم  تلك  اللغات،  تلك 

اأن نغتني باالطالع على تلك التيارات الفكرية 

الفولكلور،  ن�شاهد  اأن  واملعرفية،  والثقافية 

واإيقاع الرق�شات والدبكات، وطقو�ض تفا�شيل 

احلياة اليومية. 

ط االأمور واأقول باأن الطرق 
ّ
والاأريد هنا اأن اأب�ش

على  حفاة  من�شي  و�شوف  �شالكة،  جميعها 

طريق من حرير حتى ن�شل اإىل بع�شنا بع�شًا 

نفكر  اأن  علينا  لكن  ثقايف،  وواقع  كحالة 

ومنتلك  ن�شجًا،  واأكرث  انفتاحًاً،  اأكرث  بذهنية 

بيننا،  عائقًا  يقف  قد  عّما  التجاوز  �شجاعة 

واليكون احلوار اجلاد بني املتفقني يف االآراء 

فيها  املختلفني  بني  اأي�شًا  يكون  بل  فح�شب، 

حتى يغتني كل خمتلف بوجهة نظر املختلف 

هي  بيننا  احلوار  حمطات  اأن  ذلك  االآخر، 

املت�شددة  املواقف  اتخاذ  حمطات  من  اأكرث 

ال�شخ�شيات  تلك  وجود  واأن  الالحوارية، 

التاريخية الكربى من خمتلف امليادين التي 

البالغة  القارة  هذه  وزخم  رحم  من  انطلقت 

الغنى، وقّدمت لنا ول�شتى �شعوب االأر�ض عرب 

تقف  اأن  اأي�شًا  قادرة  لهي  التاريخية،  احلقب 

ال�رسح  بناء هذا  �شبيل  اليوم يف  اإىل جانبنا 

الثقايف التنويري االإن�شاين الطيب والذي فيه 

نفع وتالقح للثقافتني. 

الكثري  تزيح  �شوف  الثقايف  التطبيع  قوة  اإن 

من العوائق التي رمبا تقع، فنحن على �شبيل 

املثال عندما نقراأ ناظم حكمت، وعزيز ني�شني، 

الن�شعر باأننا نقراأ اأدبًا مرتجمًا، اأو حتى ثقافة 

قدر  مرتجمة،  اجتماعية  طبائع  اأو  مرتجمة، 

انبثق بني ظهرانينا،  اأدبًا  باأننا نقراأ  �شعورنا 

واخليام  ال�شريازي،  نقراأ  عندما  االأمر  وكذلك 

حققت  بيننا  الثقافية  العالقات  طبيعة  الأن 

هذا التذّوق والتقارب بني الثقافينَي. 

التطبيع -  القول باأن م�شار  اإىل  اأنفذ  اأن  اأريد 

اإىل  اأنه يحتاج  الذي هو موجود باالأ�شل بيد 
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يف جملد ومت توزيعه على امل�شاركني. 

تاأ�شي�ض  عن  باالإعالن  املوؤمتر  هذا  تكلل  وقد 

احتاد الكّتّاب العرب واالأفارقة.

االأمانة  بني  اتفاقية  على  التوقيع  مت  ثم 

العامة وبني احتاد كّتاب عموم اإفريقيا لدعم 

التوا�شل بني االحتادين.

ويف اخلتام خرج املوؤمتر بتو�شيات هامة 

ومنها : 

اإقامة تكتل ثقايف يوحد االأدباء والكتاب  1ــ 

العرب واالأفارقة لتحقيق حلم القمة الثقافية 

العربية واالإفريقية. 

2ــ تبني م�رسوع جائزة اإفريقية متنح لالأعمال 

املكتوبة باللغات العربية واالإفريقية 

من  االإفريقي  العربي  التوا�شل  ت�شجيع  3ــ 

خالل اإن�شاء قنوات م�شرتكة تبث فيها برامج 

هادفة مل�شلحة االحتاد العربي االإفريقي. 

بني  والتكامل  التعاون  مبداأ  اإر�شاء  4ــ 

يف  واالإفريقية  العربية  العلمية  املوؤ�ش�شات 

اإطار موؤ�ش�شات االحتاد االإفريقي. 

5ــ  دعوة الإقامة مراكز البحث والدرا�شة حول 

العالقات التاريخية العربية واالإفريقية. 

اإقامة  فكرة  تدعم  تو�شيات  من  ذلك  وغري 

كيان ثقايف عربي اإفريقي م�شرتك. 

اأجل طرح  من  فر�شة جيدة  املوؤمتر  كان  لقد 

ندوة  خالل/  من  خا�شة  امل�شرتكة  الروؤى 

م�شتقبلية  روؤية  االإفريقية..  العربية  الثقافة 

قبل  من  املداخالت  باب  فتح  مت  حيث   /

احل�شور الذين اأغنوا املوؤمتر بوجهات نظرهم، 

واأطروحاتهم. 

التحاور  فر�شة  الثقايف  اللقاء  هذا  اأتاح  لقد 

لبع�شنا  معرفة  زادنا  حيث  قرب،  عن  بيننا 

ع�رسات  اإىل  اال�شتماع  من  متكنا  وقد  بع�شًا، 

التي  الغنية  واملداخالت  واملحاور  االأبحاث 

واالأفكار  النظر  وجهات  من  العديد  طرحت 

الطيبة.

عدم  هو  العالقات  طبيعة  يي�رس  ما  اإن 

بني  معا�رسة  اأو  تاريخية  �رساعات  وجود 

فاإنهم  للعرب،  وبالن�شبة  املجموعتني، 

من  الكثري  مع  املا�شي  ين�شوا  اأن  ا�شتطاعوا 

طويلة،  ل�شنوات  دولهم  احتلت  التي  الدول 

طويلة،  و�رساعات  حروب  بينهم  واحتدمت 

عالقات  ويبنوا  يت�شاحموا،  اأن  ا�شتطاعوا 

يف  العربي  والوطن  الدول،  تلك  مع  حديثة 

اأغلبيته عانى �شنوات االحتالل. 

االحتالل،  عانت  االإفريقية  القارة  وكذلك 

عالقات  وبناء  املا�شي  جتاوز  يف  وجنحت 

طبيعية مع الدول التي احتلتها. 

الثقافية  العالقات  فاإن  كذلك،  االأمر  كان  اإذا 

مي�رسة  بخ�شائ�ض  تتمتع  بيننا  الطبيعية 

اأكرث الأنها ت�شتند اإىل اإرث ال�شداقة والعالقات 

االإيجابية، وال ت�شتند اإىل االحتالل والنزعات، 

عربيًا،  بلداً  احتلت  اأن  لها  ي�شبق  فاإفريقيا مل 

والعرب مل ي�شبق لهم اأن احتلوا دولة اإفريقية، 

اإننا نقف من ذلك على �شفحات بي�شاء. 

بناء مثل هذا  البع�ض عن جدوى  يت�شاءل  قد 

يجمع  الذي  الكبري  البيت  هو  الكيان  الكيان، 

لغاتهم  اختالف  رغم  النا�ض  من  عدد  اأكرب 

النا�ض  فاإن  ولذلك  وطبائعهم،  ومعتقداتهم، 

ي�شعرون  �شوف  البيت  هذا  يدخلون  عندما 

اإح�شا�ض  ينتابهم  اجلماعية،  القوة  من  ب�شيء 

باأن قوة االآخرين هي قوة لهم، واأن قوتهم هي 

قوة لالآخرين يف عالقة قوة تبادلية تكاملية. 

وهو  الواقع،  هو  املنظور،  هذا  من  الكيان  اإن 

امل�شتقبل، وهو ح�شانة �شد التنازالت الكربى 

لها نتيجة  اأن تتعر�ض  لثقافة ما  التي ميكن 

للمبدع  ح�شانة  وكذلك  اأخرى،  قوة  هيمنة 

ب�شكل فردي الأن املبدع مل يعد يهمه التهمي�ض 

واأفكاره  مواقفه  نتيجة  له  يتعر�ض  قد  الذي 

التي يوؤمن بها.

هذا  يحققه  ما  اأول  فاإن  وبتقديري،  هنا،  من 

حتقيق  هو  املثقفني  وحفدته  الأبنائه  الكيان 

االإبداع  هذا  ن�رس  االإبداعية،وحتقيق  احلرية 

ب�شوية عالية، وبقدر ما ميار�ض املبدع حريته 

بقوة  ي�شعر  فاإنه  البيت،  هذا  اأركان  �شمن 

االنتماء اإليه. 

اأمام هذا الواقع الثقايف اجلديد الذي �شتفرزه 

والدة الكيان الثقايف العربي االإفريقي ب�شكله 

الثقافات  ت�شعى  �شوف  القوي،  التفاعلي 

هذه  الكيان  هذا  اإىل  ب 
ّ
التقر اإىل  املهيمنة 

املرة، بدل رف�شها وتهمي�شها، وفر�ض �رسوط 

عليها. 

�شوف تعرتف بها ككيان ثقايف عاملي م�شتقل، 

م�رسوعية  العربي  الكاتب  ي�شتمد  و�شوف 

عامليته من �شلب هذا الكيان الثقايف. 

اإن الثقافة ميكنها اأن تقدم الكثري لالإن�شانية، 

الغنى  يف  غاية  تاريخ  على  تقف  وهي 

الثقافية،  امل�شاريع  فاإن  ودومًا  والعطاء، 

اأجل  من  اجل�شور  متد  تنويرية  م�شاريع  هي 

االإن�شان يف ر�شالة  االإن�شان باأخيه  اأن يلتقي 

باالإن�شان،  االإن�شان  يغتني  م�شرتكة  اأخوية 

ويكون االإن�شان قريبًا من االإن�شان. 

واالأفارقة  العرب  لالأدباء  طيبة  فر�شة  كانت 

الثقايف  التقارب  �شبيل  يف  التحاور  اأجل  من 

خالل  من  وذلك  االإفريقي،  العربي  واالأدبي 

الذي  واالأفارقة  العرب  الكتاب  احتاد  موؤمتر 

اجلماهريية  يف  بنغازي  مدينة  يف  انعقد 

الليبية بني -24 26 من �شهر اأكتوبر 2010. 

واأن�شطة  اأعمال  يف  بامل�شاركة  �شعدت  وقد 

وفد  �شمن  تكليفي  خالل  من  املوؤمتر  هذا 

األقيت  حيث  ال�شورية،  العربية  اجلمهورية 

قاريون�ض  جامعة  يف  العلوم  كلية  يف  بحثي 

يف مدينة بنغازي. 

العربية  الدول  اأغلبية  من  امل�شاركات  كانت 

اإىل  الثقافتني  رموز  ح�رسه  وقد  واالإفريقية، 

اإفريقيا،  عموم  كّتاب  احتاد  رئي�ض  جانب 

واالأمني العام الحتاد االأدباء والكّتاب العرب، 

امل�شاركة  البحوث  بطباعة  املوؤمتر  قام  وقد 



15

الدولية  التجارة  ثلثي  من  يقرب  ما  على 

االأقطـاب  ت�شكل  وباملثل   ، واخلدمـات  لل�شلع 

االقت�شادية الكربى م�شدر معظم اال�شتثمـارات 

ترتاوح  بن�شبة  العامل؛  املبا�رسة يف  االأجنبية 

ما بني 85 و%95 من اال�شتثمارات املوجودة 

يف العامل)2(.

ميكن  املذكور،  العاملي  الرتكز  اإىل  اإ�شافة   

الدول  داخل  الكائن  الرتكز  عن  احلديث 

االقت�شادي؛  التعاون  منظمة  يف  املنتظمة 

يتمركز  االقت�شادي  الرتكز  اأن  نلحظ  بحيث 

ال�شبع«  الكربى  ال�شناعية  »الدول  داخل 

فرن�شا،  اأملانيا،  اليابان،  املتحدة،  )الواليات 

هذه  اأن  باعتبار  اإيطاليا(؛  كندا،  بريطانيا، 

الدول ت�شم املقار القـانونية واالجتماعية ملا 

اأكرب خم�شمائة  426 �رسكة من �شمن  يناهز 

القرارات  فجل  الكوكبية.  ال�رسكات  من 

العوملة،  معامل  ور�شم  �شوغ  يف  احلا�شمة 

ال�شبع  بالدول  منها  كبري  جزء  يف  ترتبط 

التي يجتمع روؤ�شاوؤها مرة كل عام، مما حدا 

فبعد �رسدية مف�شلة للعوملة؛ انطالقًا مما هي 

كماهية، باأ�شا�شياتها ومتظهراتها، من خالل 

و�شف  وعرب  امل�شار،  وتقومي  املن�شاأ  حتديد 

من  حتقق  ما  املاآل،  اإىل  البدء  من  ال�شريورة 

الردود  اإىل  ن�شل  يتحقق.  مل  وما  رهاناتها 

مبا  للعوملة،  املجابه  اخلطاب  تقم�شها  التي 

يائ�شة،  اأو  م�شتب�رسة  قناعات  من  يحتويه 

بالتنمية  داخلية  مقاومة  ناقمة،  اأو  را�شية 

بتوظيف  حتى  بل  باالحتجاج،  وخارجية 

عقائد  يف  نلم�شه  ما  ذلك  ال�شلبة.  االآليات 

وردود االأفعال لدى االأفراد واجلماعات، ويف 

�شيا�شة احلكومات املكلومة. 

1 - الوجه الف�شامي للعوملة:

عنها  اأ�شاحت  التي  ال�شارخة  املفارقات  من 

واقُع  اال�شتي�شاح،  من  مبزيد  النقاب  العوملة 

اأمد  منذ  فيها  احتكم  الذي  والتهمي�ض  الرتكز 

بعيد، بحيث �شكل العامل االقت�شادي االأ�شا�ض 

ظل  يف  وا�شتحكم  ا�شتفحل  حتى  تطور  الذي 

زمن العوملة. 

2 - واقع الرتكز والهيمنة: 

واقع  كون  اثنان،  عليه  يختلف  ال  ما 

االقت�شاد العاملي يف ع�رس العوملة مو�شومًا 

ال�شعد  جميع  على  �شديدين  ومتركز  برتكز 

ما  كل  اإىل  تعداه  بل  التجارية،  وامل�شتويات 

هو تكنولوجي ومعريف. واقع الرتكز غالبًا ما 

يحيل على بلدان ال�شمال، باعتبارها اجلانية 

من  تنظيميًا  ذلك  جتلى  كما  العوملة،  لثمار 

االقت�شادية  والتنمية  التعاون  منظمة  خالل 

.)OCDE(

 مبجرد ا�شتقراء اإجمال الناجت املحلي لبلدان 

ما  ذلك  والنجاعة،  الفعالية  تت�شح  املنطقة 

عامًا  ثالثني  خالل  امللحوظ  »منوها  يعك�شه 

تبقى  الدولية  فالتجارة  اإن�شائها«)1(.  من 

الثالث  االقت�شادية  االأقطاب  بني  متمركزة 

الكربى )الواليات املتحدة، االحتاد االأوروبي 

من  املجموعة  هذه  ت�شتاأثر  اإذ  واليابان(؛ 

الدول مبا يعادل %87 من الواردات العاملية 

من  العاملية  ال�شادرات  من   94% وحوايل 

ال�شلع امل�شنعة. كما ت�شيطر �رسكاتها الكربى 

باثـولوجيا	العوملة	

ت�شخي�ص	الف�شام	واملت�شادات

اأ�شلحي يو�شف

من خالل اإ�شاءة ميتانظرية للت�شخي�ص املقام حيال اجلدل املثنوي للعوملة يف مت�شيه الدوري، ينجلي لنا �رسب اعتيادي من النظر الفينومينولوجي  

�شوب حركة التعومل، مبا هي اإف�شاح عن الآليات الن�شيطة )القوى الفاعلة( وتعّيـناتها ال�شاربة، اقت�شاديًا، و�شيا�شيًا وثقافيًا.

وتتميمًا للمنظور الفينومينولوجي ال�شائد، فال �شري من اإجالة النظر يف الأعرا�ص املتمخ�شة عن مت�شي اجلدل املثنوي للعوملة، يف حركته ال�شاعدة 

والنازلة، معززاًً من واتته القدرة على الرتقي يف مدارجها، ومقو�شًا من خانته قدراته على الثبات يف م�شمارها. بذلك وغريه، تت�شكل اأوىل الأ�شباب 

العميقة لأعرا�ص الف�شام الناجمة عن حركة العوملة، وبح�شب النتائج تكون الردود نا�شئة؛ اإذ ل حميد لنطباقاتها على الرقعة العاملية من توليد 

اأ�شداد، اغتناء يقابله تفقري وكا�شب يجاوره فاقد.

ق�ضية
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املجهودات  رغم  الثالثية.  العوامل  يف  يتحقق 

يعني  ما  تت�شع،  الفجوة  زالت  ما  املبذولة 

التبعية  وتاأييد  عليها  اال�شتحكام  تقوية 

امل�شتمرة لغريها. 

واندحار  متقطعة  اإ�شالحات  متعرث،  مناء 

يف  يعاين  ما  ذلك  ال�شعد،  جميع  يف  ظاهر 

تراجع ن�شيب العامل الثالث من الناجت املحلي 

االإجمايل للعامل خالل العقود الثالثة املا�شية. 

ال�شوق و�شيا�شة  اعتماد خيار  الرغم من  على 

الليربالية اجلديدة، فقد األزمت ظاهرة ا�شتمرار 

الفقر يف العامل وتزايد اأعداد الفقراء بانتظام، 

وخا�شة يف دول العامل الثالث، البنك الدويل 

�شيا�شاته  اأهم  من  واحدة  عن  يتخلى  باأن 

اأن  ومقت�شاها  الت�شاقط«؛  »مفعول  امل�شماة 

تزايد ثراء االأغنياء �شيق�شي تلقائيًا وتدريجيًا 

على ظاهرة الفقر، لكون الغنى املتزايد يعني 

من  م�شاعفة  اأعداد  وخلق  اال�شتثمار  تزايد 

فر�ض العمل، مما يوؤدي اإىل انح�شار البطالة. 

اأن يعالج بف�شل ما يتربع به  وهذا ما ميكن 

تبنى  وقد   ،)Charité( اخلري  بفعل  االأغنياء 

البنك بالتايل �رسورة الت�شدي املبا�رس حلل 

ال�شيا�شة  توفر  اأن  ميكن  كما  الفقر،  ق�شية 

من  تخفف  اإجراءات  دولة  لكل  االقت�شادية 

وطاأة الفقر على املجتمع)7(.

فقد  واملتمنى،  املتبنى  عك�ض  امل�رسى  لكن 

بـ  العامل  يف  املعدمني  عدد   1995 �شنة  قدر 

االآ�شيويني  من  وجلهم  ن�شمة،  مليون   1180

و�شكان اأمريكا الالتينية واإفريقيا. بذلك فندت 

مزاعم العوملة يف جلب املكا�شب االقت�شادية 

لها، هذا ما توؤكده الدالئل واملوؤ�رسات؛ بحيث 

العامل  يف  املتزايدة  الكثرية  الكرثة  لبثت  ما 

الثالث تغو�ض يف فقر مدقع، تكون فيه ن�شبة 

الفرد اأقل من دوالر يف اليوم، بالرغم من اأن 

النماء املالحظ يف اإجمايل الدخل العاملي، قد 

يفوق ن�شبة %2 �شنويًا يف املتو�شط)8(.

ال�شبع  جمموعة  قمة  و�شف  اإىل  بالكثريين 

العامل.  اقت�شاد  اإدارة  جمل�ض  ت�شكل  بكونها 

ذلك ما يك�شف عنه غي�ض من في�ض قراراتها، 

من قبيل ما وافقت عليه هذه البلدان يف عام 

والتطوير«  البحث  »اأعمال  بخ�شو�ض   1996

اإىل  التطبيقية  العلمية  املعرفة  حتويل  ق�شد 

تقنيات اإنتاج، بحجم ا�شتثماري قدر بـ 345 

مليار دوالر)3(.

عن�رساً  ي�شكل  املايل،  القطاع  لكون  ونظراً 

اأ�شا�شيًا من اأن�شطة العوملة، فاإن جل ال�رسكات 

هذا  يف  واملتحكمة  امل�شتغلة  واملوؤ�ش�شات 

الكبار،  ال�شبع  الدول  اإىل  تنت�شب  امليدان 

فمن  واالأبوة؛   البنوة  بني  الكائن  االنت�شاب 

قائمة  يف  املدرجة  العاملية  ال�رسكات  بني 

فور�شن، جند 69 بنكًا كوكبيًا منها 57 مقرها 

االأ�شلي يف اإحدى دول املجموعة، كما جند يف 

القائمة نف�شها خم�شة مقار ل�رسكات كوكبية 

ت�شتغل باالأعمال املالية  يف املجموعة ذاتها. 

ويف ن�شاط التاأمني باأنواعه املختلفة، حتتوي 

داخلة   37 منها  �رسكات   7 اأ�شماء  القائمة 

الثقايف  للبعد  ونظراً  ال�شبع.  جمموعة  �شمن 

للعوملة املعرب عنه يف حيز االت�شاالت، تورد 

قائمة فور�شن اأ�شماء 22 �رسكة عاملية منها 

19 تنتمي اإىل دول املجموعة ال�شبع. 

من خالل جرد اأهم مالمح الرتكيز العملياتي 

اآخر  تركزاً  نعاين  للعوملة،  احليوية  لالأن�شطة 

واملنظمات  املوؤ�ش�شات  م�شتوى  على  يتم 

ال�شبع  الدول  ل�شيطرة  تخ�شع  والتي  احليوية، 

ذلك  من  ال�شوق؛  اإيديولوجية  اإطار  يف  الكبار 

منظمة  الدويل،  النقد  �شندوق  الدويل،  البنك 

ناجعة  اأدوات  بو�شفها  العاملية،  التجارة 

اأ�ش�ض  التمركز. مبجرد فح�ض  للتحكم وتعزيز 

يف  الدولية  املعامالت  حتكم  التي  »الغات« 

ال�شلع واخلدمات، ندرك ال�شعوبة التي ت�شكلها 

ثقلها  اأو  حجمها  كرب  مهما  دولة  الأية 

اأن تخرج عنه دون خ�شارة  االقت�شادي على 

لل�شلطة  امتالكها  على  فعالوة  واردة. 

ق�شائية  �شلطة  متار�ض  فهي  الت�رسيعية، 

للف�شل يف املنازعات املتعلقة بتنفيذ اتفاقية 

»هيئة  عليها  يطلق  والتي   ،1994 »الغات« 

كما  اخلالفات.  حلل  منذورة  كاآلة  التحكيم«، 

اإدارة  اإىل  لالأزمة  قانونية  تعهدات  فر�ض  اآل 

يف  امللزمة  ال�شلوك  »قواعد  لـ  بريوقراطية 

تويل التجارة العاملية«)4(.

اأخرى  الأن�شطة  ا�شتمكنت  ال�شوق،  اآلية  اأن  كما 

البور�شات  يف  كامل�شاربات)5(  �شالبة، 

العاملية. ف�شلبيتها تتحدد من خالل انفالتها 

التعامل  يبلغ  بحيث  الرقابة؛  اأ�شكال  كل  من 

اليومي يف هذا ال�شوق اأحيانًا تريليون دوالر، 

ت�شديراً  الدولية  التجارة  حجم  اأن  حني  يف 

وا�شترياداً ال يتجاوز اإال قلياًل اأربعة تريليونات 

1995. ومن خالل هذه امل�شاربات  يف عام 

ال  املليارات  بع�رسات  تقدر  ثروات  تتجمع 

هذه  فعالية  وترتكز  مواٍز.  اإنتاج  اأي  يقابلها 

امل�شاربة اأ�شا�شًا على قرو�ض البنوك، بيد اأنها 

ال تخ�شع ل�شلطة �شيا�شية على اأي م�شتوى منذ 

يف  الدولة  جانب  اإىل  اخلا�ض  القطاع  دخول 

تتج�شد  والتي  الكتابية«  »النقود  خلق  عملية 

يف �شكل عالمات حا�شوبية )Bites( اأو بطاقة 

ائتمان)6(. ويف اإطار التحكم العاملي املوؤقت، 

تنامي  جمالها  مهمة،  ق�شية  اأي�شًا  تثار 

�شكل  وقد  املعايري،  لتحديد  العاملي  الن�شاط 

هذا الن�شاط �شمة بارزة.

3 - واقع التهمي�ص والتبعية: 

العوملة  عمقته  الذي  االآخر  الف�شامي  الوجه 

واأف�شحت عن قتامته ب�شكل وا�شح، هو واقع 

�شارخة،  بدرجة  الفوارق  وتعميق  التهمي�ض 

مل  وما  حتقق  ما  تبني  واالأو�شاع  االأرقام 
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الوجه الف�شامي الآخر الذي عمقته 

قتامته  عن  واأف�شحت  العوملة 

التهمي�ص  واقع  هو  وا�شح،  ب�شكل 

�شارخة،  بدرجة  الفوارق  وتعميق 

حتقق  ما  تبني  والأو�شاع  الأرقام 

وما مل يتحقق يف العوامل الثالثية. 

زالت  ما  املبذولة  املجهودات  رغم 

تقوية  يعني  ما  تت�شع،  الفجوة 

التبعية  وتاأييد  عليها  ال�شتحكام 

امل�شتمرة لغريها 

ت�شهد  الدول  تلك  بداأت  كما  االجتماعية، 

فر�ض  ت�شاحبه  ال  الذي  االقت�شادي  النمو 

الكربى  ال�رسكات  عمل جديدة، باملثل دخلت 

حجم  وت�شغري  الهيكلة  باإعادة  ي�شمى  ما  يف 

اأ�شلوب  عن  والتخلي  االإدارية،  اأجهزتها 

يف  ال�شديد  فالرتكيز  ال�شناعية.  املجتمعات 

ال�شيق  التخ�ش�ض  يقابله  وال�شيطرة  امللكية 

ات�شعت  بذلك  ال�شناعي،  االإنتاج  وحدات  يف 

الهوة بني اأق�شى املنافع واأدناها. وما العودة 

اإال  احلمائية)14(،  ال�شيا�شة  اإىل  امللحوظة 

دليل على تنامي املخاوف حول واقع الرتكز 

تداول  جمال  ح�رس  على  متزايد  وكحر�ض 

املنافع يف رقعة الدول املتقدمة. 

امل�شتجدة  الإخفاقات  بني  العوملة   -  4

وتنامي اآليات املناه�شة :  

بتتبع م�شرية العوملة وتقومي م�شارها، ت�شري 

القناعة قائمة ومكتملة حول انتكا�ض نواياها 

اإيجابية م�رسوعها  بازدياد عرثاتها، ب�شمور 

واملتنامية.  املتكررة  معاطبها  خالل  من 

ف�شار من الطبيعي جداً اأن ت�شطف ال�شيا�شات 

وتعلن املبادرات وتنته�ض ال�شمائر من هنا 

واأهوال  لتنتف�ض وتتحد �شد خماطر  وهناك، 

عالوة على �شوالبها فيما يرتبط ب�شيا�شة الفقر، 

زعزعة  يف  املتكررة  تاأثرياتها  م�شاألة  تطرح 

كل  يف  االأزمات  به  ت�شهد  ما  ذلك  اال�شتقرار، 

هددت  والتي  اجلنوبية  واأمريكا  اآ�شيا  من 

النامية  البلدان  يف  االقت�شاديات  ا�شتقرار 

كلها، نظراً ل�شهولة انت�شار العدوى املالية عرب 

املتداولة  العملة  انهيار  يوؤدي  بحيث  العامل؛ 

مماثل  انهيار  اإىل  النا�شئة  االأ�شواق  اأحد  يف 

االأزمة  اأبانت عنه  العمالت. هذا ما  يف باقي 

و1998،   1997 عامي  خالل  االآ�شيوية)9( 

كاًل  م�شت  التي  العميقة  املالية  االأزمة  وكذا 

من املك�شيك واالأرجنتني. 

يف  التنمية  م�شل�شل  اإحقاق  مع  تزامن  لقد 

املانحة،  للدول  ملحوظ  تراجٌع  اجلنوب، 

عما  املتقدمة،  الدول  من  الغالب  يف  وهي 

املنح  اأي  الر�شمية«؛  التنمية  »مدونات  �شمي 

والقرو�ض املي�رسة املقدمة من دولة اإىل دولة 

»O.D.A«، وذلك حتت دعاوى وحجج خمتلفة؛ 

املليارات  �شياع  من  التوج�ض  تارة  منها 

الثالث،  العامل  حكومات  ف�شاد  بفعل  الكثرية 

وتارة اأخرى الزعم بانت�شار البطالة امل�شتقرة 

وتزايد الفقر بني �شعوب الدول املانحة)10(، 

مما ي�شتدعي م�شاعدة الفقراء يف الداخل قبل 

اخلارج، تطبيقًا ملبداأ »االأقربون اأوىل«.

العديد  العوملة مربهنة يف  اإن كانت مكا�شب 

الثمن  فاإن  اأن�شارها،  ادعى  كما  االأمثلة  من 

الذي دفع كان اأكرب؛ كما يت�شح ب�شورة اأو�شح 

العمليات  واإف�شاد  للبيئة  احلثيث  التدمري  يف 

مل  التغيري  �رسعة  معدل  اأن  كما  ال�شيا�شية. 

الثقايف،  للتكيف  الكايف  الوقت  للبلدان  يتح 

اأعقابها  التي خلفت يف  انطالقًا من االأزمات 

بطالة كثيفة، اإىل م�شكالت التحلل االجتماعي 

الطويلة املدى، بدءاً من عنف املدن يف اأمريكا 

الالتينية وال�رساعات العرقية يف اأجزاء اأخرى 

من  مظهر  كل  يف  بدا  بذلك   العامل)11(.  من 

واأن  تكلل   مل  اجلهود  اأن  العوملة،  مظاهر 

وال�شايف  الكايف  بال�شكل  حتقق  مل  الرهانات 

النتائج  فانعك�شت  حا�رسة،  النية  بدت  واإن 

التطلع  هو  القائم  الهم  فكان  الرهان،  وخاب 

املاأمول وال�شوؤال املطروح: ما العمل؟

عاملية،  الإدارة  الوطيد  التنظيم  عن  ف�شاًلً 

الدويل،  البنك  مثل  رئي�شية  من خالل هيئات 

التجارة  ومنظمة  الدويل  النقد  و�شندوق 

يف  الهيئات  هذه  �شلوع  باعتبار  العاملية؛ 

تخ�ض  التي  املعايري  من  العديد  �شناعة 

الر�شمي،  واالقرتا�ض  واال�شتثمار  التجارة 

غري  باالأمناط  يعرف  ما  منو  يالحظ  فاإنه 

اأن  جند  وهكذا  املعايري.  لتحديد  الر�شمية 

يف  القانونية  واملعايري  املحا�شبية  معايري 

حقل ال�شوؤون التجارية، �شارت تتقنن عامليًا 

وفق املمار�شات االأجنلو-اأمريكية، وغالبًا ما 

املعايري  لهذه  الطوعي  االلتزام  يو�شع  بات 

على  ح�شولها  اأجل  من   لل�رسكات   ك�رسط 

الدقة  هذه  اإن  العاملية.  والقرو�ض  العقود 

ـ  لهي  املعايري  تنظيم  يف  امللحوظ  والتمركز 

جزء  ــ  طومب�شون  وجون  هري�شت  بول  ح�شب 

ال يتجزاأ من منظومة التحكم النا�شئة حديثًا، 

ومن ثمة ت�شتدعي مزيداً من اهتمام الباحثني 

العامة  ال�شلطات  قبل  من  اأكرب  واإ�رسافًا 

التقليدية امل�شوؤولة يف الدولة)12(.

ال�شمال،  للتنمية بدول  الرتكز  اإيجابيات  رغم 

ل�شالح  ومثمر  وافر  ح�شاد  من  حققه  وما 

املحقق  الرتكز  هذا  فاإن  اأدارته،  التي  القوى 

من  مينع  مل  العامل،  اقت�شاد  م�شتوى  على 

ظهور نتائج وخيمة لها حتى يف الدول التي 

ن�شب  تنامي  يف  ذلك  ومتثل  اأنتجته)13(؛ 

البطالة وتزايد عدد من يعي�شون حتت حد الفقر 

للتاأمينات  ال�شخ�شي  االأداء  ا�شرتاط  نتيجة 
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هذا  الرتباط  نظراً  االأمريكي،  نطاقها  تتعدى 

ال�شوق ارتباطًا ع�شويًا باالقت�شاد االأوروبي 

ال�شناعية  ال�رسكات  اأن  مبعنى  واالآ�شيوي، 

يف هذه الدول تعتمد بن�شبة %70 على ترويج 

منتجاتها داخل ال�شوق االأمريكية، ويف حالة 

تعاين  االأمريكي  االقت�شاد  ن�شاط  تراجع 

مبيعاتها  حجم  انخفا�ض  من  ال�رسكات  هذه 

وتراجع اأرباحها. 

واإن كان احتداد االأزمة لوحظ ب�شكل بارز يف 

الدول الراأ�شمالية املتقدمة، فهذا مل مينع من 

العامل، خا�شة  اأرجاء  �شائر  االأزمة يف  تف�شي 

بع�ض االأ�شواق الناه�شة يف اآ�شيا وغريها من 

جعل  اإىل  يوؤدي  اأن  ذلك  �شاأن  ومن  القارات. 

ملوجة  عر�شة  التابعة  االقت�شاديات  بع�ض 

انهيارات  ح�شلت  وهكذا  داخلية؛  ان�شطارات 

باك�شتان،  اإي�شلندا،  وهنغاريا،  الربازيل  يف 

رو�شيا، وجمهوريات البلطيق واآ�شيا الو�شطى، 

خ�شو�شًا  اليونان.  يف  اأخرياً  ولي�ض  وموؤخراً 

بعد موجة هروب اأ�شحاب االأموال امل�شتثمرين 

االأ�شول  اأو  االأعمال  ون�شاطات  جماالت  يف 

التي حتمل خماطر عاملية)19(. 

االأخرية  العاملية  املالية  االنتكا�شة  ولي�شت 

�شوى انك�شاف عن مكامن اخللل العميق الذي 

مما  املالية،  العوملة  عمليات  عليه  تنطوي 

اقت�شاد  جناعة  يف  متزايدة  �شكوكًا  يطرح 

باعتبار  ذاتها  العوملة  وجوهر  العوملة، 

االقت�شاد ي�شكل قاطرة لها. 

6 - املناه�شة من داخل العوملة: 

بقدر ما تكثفت حركة اإ�شعاع العوملة ح�شوراً 

موقفًا  تظهر  جهود  تنبثق  متزايداً،  ونفوذاً 

االآليات  باأمكن  متوا�شاًل  وجهاداً  م�شاداً 

احلا�شلة.  �شناعاتها  من  احلد  ق�شد  وال�شبل؛ 

رغم توا�شع االإمكانيات وخفوت القدرة لديها 

الإبالغ منظم ملوقفها، فقد متكنت اجلهود من 

 

من  ينبثق  اأن  احلي  لل�شمري  اآن  فقد  العوملة، 

اأجل عامل اأمثل واإن�شانية ُمثلى.

5 - الأزمة املالية العاملية الأخرية: 

باالقت�شاد  ع�شفت  التي  املالية  االأزمة  لعل 

عدة  طرحت   ،2008 �شنة  خالل  العاملي 

حتديات على الدول فيما يخ�ض طبيعة االأزمة 

وانعكا�شاتها، وباالأخ�ض كيفية تدبريها. 

هي  االأخرية  املالية  االأزمة  هذه  تكن  مل 

االأوىل من نوعها، ولن ت�شري خامتتها، فعرب 

مركز  يف  »ظهرت  االأخرية  املا�شية  العقود 

ذلك  من  اأزمات؛  عدة  العاملي  املايل  النظام 

انهيار اقت�شاديات بلدان اأمريكا اجلنوبية يف 

االآ�شيوية  املالية  واالأزمة  الثمانينيات،  عقد 

اأن  بيد   ،)15(»1998-1997 عامي  خالل 

تاأثرياً  اأكرث  كان  االأخرية  املالية  االأزمة  وقع 

اأثرها ممتداً، وتبعاتها يف  ونفاذاً. بل ما زال 

اندماجًا  االأكرث  الدول  هّمت  متزايد،  انت�شار 

وفعالية يف االقت�شاد العاملي، كما ا�شت�رسى 

اأثرها يف الدول النامية. 

تاأ�شي�شًا على ذلك، بات الت�شاوؤل اأكرث اإحلاحًا عن 

جناعة نظام �شري العوملة املالية، وخا�شة يف 

ظل توايل تبعات هذه االأزمات، فكيف تنك�شف 

اإذن اأزمة العوملة مبا هي اأزمة مالية؟. ح�شب 

تظهر  الببالوي،  حازم  االقت�شادي  املفكر 

اأزمة  باعتبارها  املعا�رسة  االأزمة  حقيقة 

التو�شع  االأوىل، ناجمة عن  »مالية« بالدرجة 

م�شتقل  نحو  على  املالية  االأ�شول  يف  الكبري 

ذلك  ويعود  العيني،  االقت�شاد  يف  يحدث  ملا 

اأ�رسفت  املالية   املوؤ�ش�شات  اأن  اإىل  باالأ�شا�ض 

يف اإ�شدار االأ�شول املالية باأكرث من حاجيات 

االقت�شاد العيني)16(.

عليها  تتوفر  التي  ال�شالحية  من  فبالرغم 

البنوك املركزية يف مراقبة البنوك التجارية، 

حددتها  التي  الن�شب  احرتام  على  حر�شًا 

اتفاقية بازل للرقابة على البنوك، غري اأن ما 

الواليات  يف  اال�شتثمار  بنوك  با�شم  يعرف 

املركزي،  البنك  لرقابة  يخ�شع  ال  املتحدة 

ومن هنا تو�شعت بع�ض البنوك يف االإقرا�ض 

اأموالها.  روؤو�ض  اأكرث من حجم  ب�شتني �شعفًا 

املزيد  تعني  االقرتا�ض  يف  الزيادة  وهذه 

بع�ض  تعر�ض  اإذا  خ�شو�شًا  املخاطر،  من 

املدينني مل�شكلة ال�شداد كما حدث يف االأزمة 

العقارية)17(.

وتقومي  العوملة  م�شرية  بتتبع 

قائمة  القناعة  ت�شري  م�شارها، 

نواياها  انتكا�ص  حول  ومكتملة 

اإيجابية  ب�شمور  عرثاتها،  بازدياد 

معاطبها  خالل  من  م�رسوعها 

من  ف�شار  واملتنامية.  املتكررة 

الطبيعي جداً اأن ت�شطف ال�شيا�شات 

وتعلن املبادرات وتنته�ص ال�شمائر 

وتتحد  لتنتف�ص  وهناك،  هنا  من 

�شد خماطر واأهوال العوملة

االأزمة املالية احلالية كنتيجة  اأتت  وبالتايل 

يف  املايل  القطاع  يف  املن�شبط  غري  للتو�شع 

دول  بقية  ورائها  ومن  املتحدة،  الواليات 

العديد من  اإفال�ض  اآثار ذلك  العامل، وكان من 

قرابة  »علقت  ال�شعيد  هذا  وعلى  ؛  ال�رسكات 

عملياتها  اأمريكية  عقاري  رهن  �رسكة   70

عام  منذ  للبيع  عر�شت  اأو  اإفال�شها  واأعلنت 

ف�شل  االأمور  �شوء  من  وزاد   .)18(»2006

الفيدرايل  االحتياط  بنك  من  كل  �شيا�شة 

يف  االأوروبي،  املركزي  والبنك  االأمريكي 

التخفيف من حدة تراجع املوؤ�رسات. 

ومبا اأن التداول املايل �شبيه بالدورة الدموية 

اأن  املالية  لالأزمة  بد  ال  فكان  اجل�شم،  يف 
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عليها  ت�شتغل  عمل،  ور�شة  على400  يزيد 

جامعيني  من  املفكرين  من  جمموعة 

بكافة  املدين  املجتمع  وممثلي  واقت�شاديني 

اأطيافه ومندوبي املنظمات غري احلكومية. 

ميكن حتديد امل�شعى االأول واالأخري للمنتدى، 

يف ن�شدان تق�شيم عادل لرثوات العامل وحتقيق  

تنمية كافية مغنية لبلدان العامل الثالث، ملا 

فيه خري الكل. كانت وما زالت احلركة تبحث 

عن تغيري املعادلة؛ من عوملة اقت�شادية اإىل 

عوملة اإن�شانية، ومن منطق لربلة العوملة اإىل 

اأن�شنة العوملة. 

معامل  اأحد  �شد  حا�شمة  جمابهة   -  7

العوملة: 

على منوال ذات االنتماء الكا�شف عن املقاومة 

ال�شاعدة �شد غلواء العوملة، والتي مثلنا لها 

ت�شكل  ملكان  الرامزة  معاقلها  باأحد  �شابقًا 

دافو�ض(.  )منتدى  االقت�شادية  ال�شيا�شات 

حول  من�شبًا  اال�شتدالل  املرة  هذه  �شيكون 

مناحي  يف  املتحكمة  ال�شاربة  املعامل  اأحد 

العوملة املتعددة؛ واملتمثل اأ�شا�شًا يف احلركة 

ال�شيا�شة  لتوجهات  الرامزة  اال�شتثمارية، 

االأطراف  املتعددة  )االتفاقية  االقت�شادية 

.)MAI( )حول اال�شتثمار

والتنمية  التعاون  منظمة  دول  �شعت  لقد 

توحيد  اإىل  جاهدة   ،)OCDE( االقت�شادية 

اتفـاقية  اإنهاء  عرب  اال�شتثمارية  مراميها 

حـول  االأطراف  متعـددة  »االتفاقية  تدعى 

اال�شتثمار«)MAI(، وذلك ق�شد تقعيد وتقنني 

للبلد  املكنة  تخول  التي  لل�شيا�شات  اأمثل 

اال�شتثمارات  على  يفر�شها  اأن  امل�شيف 

ال�شوالب  بني  من  ولعل  املبا�رسة.  االأجنبية 

�شكلت  والتي  االتفاقية،  حوتها  التي  املقلقة 

متثل  ما  اإجها�شها،   نحو  االأ�شا�شية  املدعاة 

يف مبادئها االأربعة امللزمة)23(: 

لها،  عاملي  اجتماعي  احتاد  يف  االئتالف 

اقت�شادي  الحتاد  ومعار�ض  مقابل  ك�شوت 

الر�شمية  اخلطوة  فكانت  م�شتحكم،  عاملي 

لرت�شيخ وانبثاق:

معاقل  اأحد  �شد  عاملية  مناه�شة   -  7

العوملة: 

الذي  االقت�شادي  دافو�ض«  »مبنتدى  واملمثل 

�شنويا  اجتماعه  ويعقد   ،1971 �شنة  يف  ن�شاأ 

تهم  التي  الق�شايا  يف  النظر  ق�شد  ب�شوي�رسا؛ 

املبادالت  واقع  �شعيد  على  العوملة  تطوير 

بني  املال  راأ�ض  وحتريك  والتجارية  املالية 

العامل، والعمل على تقييم منجزاتها وح�شائلها. 

وبالتاأكيد احل�شيلة وا�شحة والن�شبة �شارخة، 

وخميبة  االقت�شادية،  للقلة  مذهلة  مفرحة 

واالقت�شادية  االجتماعية  للكرثة  مقلقة 

التابعة والقابعة يف اجلنوب. على وقع االآثار 

هائلة  موجة  وتت�شاعد  �شتنمو  واملخلفات، 

وهناك.  هنا  لها  جتزيئي  ن�شال  من  ناقمة 

لتتخذ يف  �شياتل،  بداأت جهودها تتكاتل من 

عدها  التوحد.  من  النمط  هذا  األيغري  بورتو 

العاملية  املواطنة  تبلور  فاحتة  الكثريون 

فوارقها  �ش�شاعة  من  الرغم  على  »اختارت 

واختالف هوياتها الوطنية وتباعد امل�شافات 

على �شعيد  تلتقي  اأن  وقاراتها  اأوطانها  بني 

بانتفا�شة  لتقوم  العوملة،  منكر  عن  النهي 

�شعبية عليها«)20(.

بارز  ب�شكل  وتكتلها  احلركة  اندفاع  بدا  لقد 

يف  الدويل  �شياتل  اجتماع  انعقاد  خالل 

املتظاهرين  قدر عدد  1999، بحيث  دي�شمرب 

تعالت  وفيه  متظاهر،  األف   50 بحوايل  فيها 

مقر  جدران  اخرتاق  حد  اإىل  اأ�شواتهم 

االجتماع، لتجثم على اأ�شوات املتحدثني يف 

االنتفا�شة  هذه  مغزى  تلخ�ض  وقد  املنتدى. 

يف   – بوطالب  الهادي  عبد  الدكتور  ح�شب  ـ 

منكر  عن  »النهي  اأولهما:  اأ�شا�شيني:  هدفني 

العوملة واإي�شال �شوتها اإىل اآذان املجتمعني 

وثانيهما:  �شياتل،  يف  العوملة  مائدة  على 

اإثارة االنتباه اإىل اأن م�شري العامل لن ي�شنعه 

احلكوميون  امل�شوؤولون  االنتفا�شة  هذه  بعد 

مبح�ض اإرادتهم«)21(. 

اأ�ش�شت  للعوملة،  املناه�شة  اجلهود  ولعقلنة 

االقت�شاد  ملنتدى  موازيًا  تنظيمًا  احلركة 

امل�شمى  وهو  األيغري،  ببورتو  العاملي 

يناير  يف  العاملي«  االجتماعي  »باملنتدى 

مراٍم  ذات  بديلة  بعوملة  مناديًا   ،2001

فقط،  االقت�شادي  اجلانب  تغّلب  ال  اإن�شانية، 

اجلانب  حتى  وتاأخذ  ت�شتح�رس  ما  بقدر 

يف  �شاهمت  وقد  االعتبار.  بعني  االجتماعي 

تنظيمه جمموعات م�شاركة يف حركة العوملة 

البديلة، منها الرابطة الفرن�شية الداعية لفر�ض 

مل�شاعدة  املالية  التحويـالت  على  ال�رسائب 

املواطنني )اأطـاك(، و قد �شهد املنتدى ح�شور 

12000 �شخ�شًا. نف�ض املكان )بورتو األيغري 

االأخرى  الدورات  انعقاد  �شيعرف  بالربازيل( 

�شنوات  خالل  االأزمنة  تغري  مع  للمنتدى، 

فيها  و�شل  التي  و2005،   2003  ،2002

عدد امل�شاركني اإىل 155000 �شخ�ض. بينما 

)الهند(،  بومباي  يف   2004 دورة  انعقدت 

ودورة 2006 يف كل من كراكا�ض )فنزويال( 

وباماكاو )مايل( وكرات�شي )باك�شتان(، بينما 

 2007 للمنتدى خالل  ال�شابعة  الدورة  كانت 

بنريوبي )كينيا( )22(. 

االجتماعي  املنتدى  �شاهم  ذلك،  غرار  وعلى 

املنتديات  من  الكثري  بتاأ�شي�ض  العاملي 

كاملنتدى  والوطنية؛  االإقليمية  االجتماعية 

االجتماعي  واملنتدى  االأوروبي،  االجتماعي 

االآ�شيوي واملتو�شطي.. فقد �شهد افتتاح دورته 

خالل منتدى بورتو األيغري االأول، تد�شني ما 
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 هذا ما انتهت اإليه بع�ض اجلماعات املن�شوية 

يف اللواء املناه�ض ملخلفات العوملة، معتربة 

اإف�شال  اإثر  على  حتققت  التي  النجاحات  اأن 

واإحباط االتفاقية لن يدوم الأمد طويل. ذلك ما 

 Public العام  املواطن  اأدركته حتى جماعة 

اإىل  بها  بعثت  برقية  م�شمون  يف   ،citizen

احلركة عقب ف�شل املفاو�شات »وحتى من قبل 

باندثار  ابتهاجًا  ال�شمبانيا  اأنخاب  توزع  اأن 

اأن�شار  يوا�شل  االأطراف،  متعددة  االتفاقية 

واحلكومات  ال�رسكات  داخل  من  االتفاقية 

م�شاعيهم الإعادة اإحيائها «)27(.

8 - املناه�شة من هام�ص العوملة : 

مظاهر  اإىل  الكالم،  بتف�شيل  االإ�شارة  بعد 

�شد  وباالأخ�ض  للعوملة،  املختلف  الت�شدي 

واملالية؛  االقت�شادية  �شيا�شاتها  خمتلف 

املتمثلة يف املوؤ�ش�شات املعوملة واملنتديات 

املعروفة، واإجمال ذلك الت�شدي كان ذا طابع 

حد  اإىل  فتطورت  تعاظمت،  االأمور  فاإن  مرٍن. 

يف  واملفجعة  ال�شارمة  ال�شلبة،  املناه�شة 

وجه اإفرازات الدول املج�شدة للعوملة؛ والق�شد 

هنا وا�شح يهم النموذج االأمريكي. ح�شبوا اأن 

العوملة واالأمركة قرينان ال ينف�شالن، فكان 

اجلواب وا�شحًا بكون العوملة واالإرهاب اأمرين 

واال�شتئ�شال،  املحا�شبة  ي�شتوجبان  واردين 

من هنا جاءت جدلية العوملة واالإرهاب. 

العوملة  ربط  على  بديهي  اعرتا�ض  يوجد  اأال 

ظاهرة  االأخرية  هذه  تكن  اأمل  باالإرهاب؟ 

احلدود  يف  اجلواب  ياأتي  ؟  معروفة  موجودة 

�شيعمم  ذلك  بعد  حم�شور،  بتداول  املعروفة 

بغريها.  اأ�شوة  بنف�شها  وتتعومل  االأمر 

»ا�شتفادت الظاهرة من العوملة فانت�رست ومل 

تعد حم�شورة يف بلد حمدد اأو اإقليم معني، بل 

هي ظاهرة عاملية«)28(.

وبني  بينها  املهول  االنطباق  يت�شح  بذلك 

االألفية  مطلع  يف  وباخل�شو�ض  العوملة 

1 - عدم التمييز يف التعامل مع امل�شتثمرين 

امل�شتثمرين  مع  باملقارنة  �شواء  االأجانب 

اأخرى  اأو مع امل�شتثمرين من بلدان  املحليني 

موقعة على االتفاقية.

االأداء  اختبارات  فر�ض  عن  االمتناع   -  2

االتفاقية  عدت  وقد  االأجنبي،  امل�شتثمر  على 

ال�شماح  يجوز  ال  بنداً  ع�رس  اثني  املقرتحة 

اأن  امل�شيف  للبلد  ي�شمح  ال   : بينها  من  بها، 

يطلب من ال�رسكة االأجنبية اأن تكون م�شدراً، 

توريد  من  االإنتاج  يف  مدخالت  ت�شتخدم  اأو 

جتعل  اأن  اأو  التكنولوجيا،  نقل  اأو  حملي، 

مقرها الرئي�ض يف البلد امل�شيف. واأن يفر�ض 

عليها اأهدافًا اإنتـاجية حمددة اأو ي�شرتط عليها 

اأو اأن تقيم  ح�شة معينة يف توظيف العمالة، 

م�رسوعات م�شرتكة مع �رسكات حملية. 

-3 كما كانت امل�شودة تت�شمن �رسطًا خا�شًا 

اأن  لل�رسكة  ي�شمح  مبوجبه  النزاعات،  بحل 

حمكمه  يف  الدولة  �شد  ق�شائية  دعوى  ترفع 

فيما  الدويل  التحكيم  اإىل  اللجوء  اأو  حملية، 

لقوانني  خمالفة  بوجود  باالدعاء  يتعلق 

التجارة.

اأو تاأميم اال�شتثمار  4 - عدم جواز م�شادرة 

دون تعوي�ض. 

اعتباراً ملا �شبق، فال غرابة يف اعرتا�ض كائن 

االتفاقيات  النمط من  هذا  مثل  اأو ممكن �شد 

االقت�شاديات  المتيازات  املعمقة  ال�شارمة، 

الغربية؛ باعتبار انتماء جل ال�رسكات الكربى 

االئتالف  جهود  واإخفاق  اإحباط  بعد  لذا  لها. 

�شنة   )NAFTA( النافتا  لالتفاقية  امل�شاد 

هذه  العزائم  وقويت  االأنظار  اجتهت   ،1993

املتعددة  االتفاقية  مناه�شة  على  املرة 

االأطراف حول اال�شتثمار �شنة 1997.

التعاون  منظمة  مفاو�شات  كانت  اأن  فبعد 

�شنتني  مدار  على  االقت�شادية  والتنمية 

متكن  العامة،  اأنظار  عن  بعيدة  متوارية 

على  احل�شول  من  دوليني  مواطنني  ائتالف 

على  االإنرتنت،  على  وو�شعها  الن�ض  م�شودة 

حلمالت  مو�شعًا  االتفاقية  �شت�شبح  ذلك  اإثر 

�رس�شة، قادها حتالف مرتبط باالإنرتنت ي�شم 

»املواطن  وجماعة  حكومية  كربى  منظمات 

مركز  نف�شها  ت�شمي  اأخرى  وجماعة  العام« 

م�شار  اأن  على   .Premble center )24(

االتفاقية املذكورة من عن توج�شات وخماوف 

تعرب  ما  وهذا  ذاتها،  حد  يف  املتقدمة  الدول 

الواليات  يف  للعوملة  املناه�شة  احلركة  عنه 

من  ؛  مثقفيها  بع�ض  مواقف  وكذا  املتحدة، 

 Tony كالرك  طوين  من  كل  موقف  ذلك 

Clarke ومود بارلو Maude Burlow، يف 

حول  االأطراف  املتعددة  »االتفاقية  كتابهما 

االأمريكية«،  احلرية  على  وخطرها  اال�شتثمار 

وفيه يقوالن: »اإن اتفاقية اال�شتثمار متعددة 

ال�شيادة  على  التعدي  �شدة  من  تزيد  االأطراف 

املتحدة«)25(،  للواليات  االقت�شادية 

وباالأحرى فح�ض حال ومو�شع االقت�شاديات 

النامية من ذلك؟

باالتفاقية  املتعلقة  املفاو�شات  اآلت  وملا 

املتعددة االأطراف حول اال�شتثمار اإىل م�شريها 

انت�شت وابتهجت بهذا االإجناز ولهذا  املعلوم، 

املعار�شة  احلكومية  غري  املنظمات  املاآل 

املواطــن  »جـماعة  فـهتفـت  االتفاقية.  لهذه 

هذه  اإخفاق  باأن   »Public citizen العــام 

االتفاقية يعد ن�رساً موؤزراً اأثبت قدرة املواطن 

املتعددة  بال�رسكات  الهزمية  اإحلاق  على 

 Premble مركز  »جماعة  وهللت  اجلن�شية، 

center« لهذا »الن�رس املهم«)26(.

رغم االإحراز املحقق من لدن احلركة املناه�شة 

ال  والطريق  قائمًا  زال  ما  فالتحدي  للعوملة، 

يزال �شاقًا اأمام االإفرازات وال�شغوط املتكررة 

لل�رسكات املتعددة اجلن�شية. وما ال�شمود يف 

وجهها بنف�ض العزمية والثبات باالأمر الهني، 
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31( انظر يوخن هيبلر :

 September  11  Jochen Hippler، die folgen des  -

 für die internationalen Beziehungen.  2001
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32( يحيى اليحياوي، املرجع االإلكرتوين ال�شابق.

يحيى  الدكتور  يقول  كما  ــ  فرمبا  اجلديدة، 

االن�شهار  حلد  »يتوحدان  ـ  اليحياوي 

متثلهما،  تطبع  التي  الظرف  خا�شية  يف 

ي�شلكانها،  التي  العنف  ميزة  يف  ويتقاطعان 

ويتماهيان يف طبيعة الو�شائل التي يعتمدانها 

ذلك  عن  يرتتب  ملا  تربيراً  اأو  للتمثل  متريراً 

يتكامالن،  فهما  فعل.  ورد  فعل  من  التمثل 

وقود  وكونهما  االآخر  �شنيعة  جتليهما  لكون 

معني  من  ذلك  عن  ف�شاًل  وينهالن  النار 

واحد«)29(.

 )2001 �شبتمرب   11( نيويورك  واقعة  ولعل 

مف�شلية  نقطة  لالإ�شاءة،  هامة  وقفة  متثل 

االقت�شادية  العوملة  �شريورة  تنجمع  اإليها 

ومنها يبداأ جدال العوملة واالإرهاب. لقد تغيت 

ال�رسبة التي جثمت على نيويورك ووا�شنطن 

االقت�شادية  القوة  يف  املمثلة  العوملة؛  رموز 

واملالية، والتي هي منبع قيم العوملة وقوانني 

الليربالية  مبادئ  تتجلى  وبداخلها  ال�شوق، 

واملبادرة اخلا�شة واحلرية الفردية. 

كما  ـ  االإرهابية  العمليات  تطرف  يكن  اأمل 

اليحياوي  يحيى  الدكتور  ذلك  عن  يت�شاءل 

ممثاًل  العوملة،  تطرف  يوازي  انعكا�شًا  اإال  ـ 

الع�شكرية  باالأ�شا�ض  اأمريكا  �شيا�شة  يف 

واملوؤ�ش�شات  املنظمات  داخل  واالقت�شادية، 

املايل  اأو  االقت�شادي  التوجه  ذات  الدولية 

اأو  الدويل(  النقد  �شندوق  الدويل،  )البنك 

)االأمم  ال�شيا�شي  اأو   )OMC( التجاري 

متاثل  يف  يجمعهما  اأي�شًا  تطرف  املتحدة(؟! 

الو�شيلة، فالعوملة تدفع باحلرب االقت�شادية 

دواًل  حركيتها  من  م�شتثنية  اأق�شاها  اإىل 

وجماعات،  واأفراداً  وجهات  ومدنًا  و�شعوبًا 

جمردة اإياهم من �شالح املال وال�شلطة ونابذة 

لهم من دورة راأ�ض املال. 

العنف«  »�رسعية  بـ  يدفع  بدوره  والتطرف 

اإ�شماع �شوته باملنظمات  اإمكانية  يف غياب 

التنظيمات  عرب  اأو  للدول(  )بالن�شبة  الدولية 

خالل  من  اأو  باالأ�شا�ض(  )النقابات  املتاحة 

ال�شاأن  كان  كما  اجلماهريية  االحتجاجات 

ال�شناعية  للدول  دوري  اجتماع  كل  عند 

يف  تدور  التي  املالية  واملوؤ�ش�شات  الكربى 

تكون  اأن  ــ  لذلك  تبعًا  ــ  ي�شتبعد  فال  فلكها. 

تطرف  نتائج  من  ووا�شنطن،  نيويورك  واقعة 

اأق�شى  اإىل  بالليربالية  دفع  هي  مبا  العوملة 

اأبعد  اإىل  ال�شوق  وبدميقراطية  حدودها 

اإىل  والفردي  الواحد  وبالفكر  م�شتوياتها 

اأق�شى مقا�شده)30(.

اآليًا ملناح احلرية  اإذا كانت العوملة انعكا�شـًا 

املختلفة، لل�شلع والر�شـاميل، اخلدمات، االأفراد. 

احلرية،  لهذه  مو�شوعي  حد  هو  فاالإرهاب 

االأدنى وحتديد  م�شتواه  اإىل  االأمن  بتقل�ض  اإذ 

�شيا�شات املراقبة والتفتي�ض من حركة ال�شلع 

االأفراد  تنقالت  مراقبة  وا�شتباحة  واالأفراد 

تهديد  عامل  االإرهاب  �شار  واجلماعات، 

ملكت�شبات ومزايا ما فتئت تب�رس بها العوملة 

املتاجرة،  التنقل،  كحقوق  عنها،  وتدافع 

الك�شب، احلياة، االأمن، الدميقراطية...)31(.

وتربيراً  مقدمًا،  حافزاً  العوملة  تعد  بذلك 

املرتاكمة،  واإفرازاتها  �شوالبها  على  متاأ�ش�شًا 

»تقـدم  الإرهاب  مبطن  ت�شجيع  هي  وبالتـايل 

له  وت�شمن  ال�شبل  له  وتقنن  املرجعية  له 

ال�رسيان  م�شلكية  واجلاه  ال�شلطة  بقوة 

ب�شلوكاتها  فالعوملة  والوطن«)32(. 

وتعـدد  لالإرهاب  تدويل  هي  وممار�شاتها، 

الق�شية  �شاحب  ذلك  يف  ي�شتوي  ملنابعه، 

امل�شـروعة و�شاحب امل�شكل امل�رسوع، فكانت 

الدافع املعجل لن�شج االإرهاب باأمثل �شوره، 

مراحلها،  اأعتى  اإىل  الراأ�شمالية  اأو�شلت  كما 

ي�شري  �شغط  اإىل  اجلارفة  �شيا�شتها  فاأدت 

االنفجار، هّيـن االنت�شار.

الهوام�ض : 

1( بول هري�شت، جرمان طوم�شون، ما العوملة؟، �شل�شلة عامل املعرفة، 

العدد 273، الكويت، 2001، �ض : 153.
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ال�شحيح  التعقل  على  والقدرة  اهلل  كتاب 

من  والثانية  االأوىل  االآيتني  يف  ورد  مثلما 

�شورة: يو�شف )األر تلك اآيات الكتاب املبني اإنا 

واالآيات  تعقلون(  لعلكم  عربيًا  قراآنًا  اأنزلناه 

االأوىل: والثانية والثالثة من �شورة الزخرف: 

قراآنا عربيا  اإنا جعلناه  املبني  والكتاب  )حم 

لعلكم تعقلون( واالآيات التي تربط بني لغات 

تناط  التي  والتف�شري  البيان  ووظيفة  الر�شل 

بهم مثل االآية الرابعة من �شورة اإبراهيم: )وما 

اأر�شلنا من ر�شول اإال بل�شان قومه ليبني لهم( 

واالآية 103 من �شورة النحل )ولقد نعلم اأنهم 

اإمنا يعّلمه ب�رس، ل�شان الذي يلحدون  يقولون 

اإليه اأعجمي وهذا ل�شان عربي مبني( واالآيات 

)واإنه  ال�شعراء:  �شورة  من   195 اإىل   192 من 

لتنزيل رب العاملني نزل به الروح االأمني على 

قلبك لتكون من املنذرين بل�شان عربى مبني( 

ي�رسناه  )فاإمنا  مرمي:  �شورة  من  واالآية97 

بل�شانك لتب�رس به املتقني وتنذر به قومًا لّداً( 

58 من �شورة الدخان: )فاإمنا ي�رسناه  واالآية 

بل�شانك لعلهم يتذكرون(.

االآن وقد نطقنا باآيات العزيز احلكيم ب�رسورة 

تاأ�شي�ض الفكر على اللغة، فقد نزل القراآن على 

اأمة  و�شط  ر�شالته  تولد  عربي،  ر�شول  قلب 

كافة  النا�ض  اإىل  الر�شالة  بنقل  كلفت  عربية 

مبختلف االأل�شنة فكان قراآنًا عربيًا ي�شهل على 

االنطالق  يف  للبدء  اال�شتيعاب  مرحلة  العرب 

قرون  ب�شعة  منذ  العرب  املفكرين  اأكرث  داأب 

يكن  لذلك مل  االأعجمني،  بفكر  يعقلوا  اأن  على 

له  يح�شب  ومل  احلقيقي  وزنه  العربي  للفكر 

ح�شاب يف ميدان الفكر االإن�شاين.

يعقل  الذي  العربي  املفكر  ذلك  م�شيبة  اإن 

بفكر االآخرين، اأنه يفكر بل�شان اأعجمى فياأخذ 

باللفظ  ويك�شوها  االأعجمني  من  املعاين 

يفعل  ال  اأنه  مع  يفكر،  اأنه  يزعم  ثم  العربي، 

اأفكارهم ب�شورة  اأنه يقدم لالآخرين  اأكرث من 

قوامها الغ�ض والف�شاد فال هو يفكر بقلبه وال 

يرتك لالآخرين اأفكارهم �شاملة كما يقدمونها 

وهي تت�شق مع األ�شنتهم.

بني  العالقة  حقيقة  النا�ض  هوؤالء  جهل  لقد 

وداللته،  ال�شيء  بني  وفرقوا  والفكر  الل�شان 

لذلك اأهلكتهم العجمة ــ على حد تعبري احل�شن 

ـ فاأخذ منهم من يتناول اآيات القراآن  الب�رسيـ 

العظيم الذي نزل بل�شان عربي مبني ويقدمها 

فعرف  االأعجمني،  األ�شن  من  باأم�شاج  للنا�ض 

اإنه  عنه  قلت  �شئت  اإن  حمرفًا  اإ�شالمًا  النا�ض 

ال  ن�رساين  اأو  عرباين  اأو  فار�شي  اأو  برهمي 

اهلل  اأنزله  باالإ�شالم كما  و�شائج قربى  تربطه 

على قلب عبده الر�شول العربي االأمني.

هذا االدعاء يفتقر اإىل الربهان والتف�شري واإال 

اأ�شبح لغواً ال ي�شتحق عناء املال�شنة، اإن خري 

بالل�شان  اأحدنا  يفكر  اأن  هو  يرجى  برهان 

ت�شاوت  فاإذا  يرى  ماذا  وينظر  القح،  العربي 

ح�شيلة التفكري مع ما اأذيع من الفكر العربي 

�شاحبه  ويحا�شب  كاذبًا  االإنكار  هذا  فيكون 

الق�شايا  تباينت  اإذا  اأما  ع�شرياً،  ح�شابًا 

اأ�شف  بكل  االدعاء  هذا  فيكون  وتنافرت 

يف  للبدء  املوؤازرة  �شاحبه  ي�شتحق  �شادقًا، 

يقيه  العربي  للعقل  اإ�شالمي  بنيان  �شياغة 

�رس املوؤثرات االأعجمية التي اأهلكته باأل�شنتها 

املختلفة وو�شعت مفكريه يف موقف املدافع 

متنحه  اأن  دون  والتغريب  اال�شت�رساق  �شد 

بنور  يهديهم  �شيئًا  للنا�ض  ليقول  الفر�شة 

القراآن العظيم.

الفكر العربي منبوذ يف العراء

اأرى  وكاأين  »بنيان«  لفظ  ا�شتخدمت  هنا  من 

�شقيم،  وهو  العراء  يف  منبوذاً  العربي  الفكر 

الأنه حاول اأن يقيم بنيانه على اأ�ش�ض اأعجمية 

الدينية  التيارات  اإىل  اليونانية  الفل�شفات  من 

املنحرفة مفكراً باأل�شنة اأ�شحابها حتى تخلى 

عن ذاتيته واأ�شبح بال هوية.

بـ   لي�ض  العربي  بالل�شان  اأفكر  �رسعت  لقد 

العربية  املعاين  بفقه  ولكن  اللغة«)1(  »نقد 

وجه  على  القراآن  ومعاين  العموم،  وجه  على 

العرب  اإىل املفكرين  فاإن دعوتي  اخل�شو�ض، 

من  اأ�شا�شًا  نبعت  قد  باأل�شنتتهم  يفكروا  اأن 

بني  تقرن  والتي  القراآن  يف  البينات  االآيات 

الفكـر	بالل�شـان	العـربـي

نحو	بنيان	لغوي	جديد	للعقل	العربي

حممد ال�شماع

لغة
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درا�شة معاين اللغة

من  يبداأ  اأن  ينبغي  اأمة  لفكر  بنيان جديد  اأي 

درا�شة معاين اللغة، هذا النداء قال به ع�رسات 

وحديثًا،  قدميًا  والعجم  العرب  املفكرين  من 

واآية النجاح يف �شياغة هذا البنيان اأن يت�شق 

ل�شان القوم مع فكرهم، فلكل قوم ل�شان ينطق 

بلغة خا�شة هي دليل فكر القوم، بل هي رموز 

وال�شيا�شية  واالقت�شادية  االجتماعية  حياته 

باأ�رسها.

واأي تغيري يف اجتاهات االأمم من املحال اأن 

يتحقق اإال بداية من التعامل مع البناء اللغوي 

لها، حيث ت�شافرت جهودها لعديد من االأجيال 

األفاظ هي مثل  حتى جت�شد فكرها على �شكل 

تعني  فكما  املكتبات،  يف  التعريف  بطاقات 

للتعريف  اإىل كتاب معني  االإ�شارة  كل بطاقة 

لر�شيد  رمز  هو  اللفظ  فاإن  ومبحتوياته،  به 

من املعاين التي ي�شري اإليها، فاإذا تعذر معرفة 

ر�شيد كل لفظ كاماًل ا�شتغلق على االإن�شان اأن 

ي�شتخدم اللفظ اال�شتخدام ال�شحيح.

متامًا  األفاظ  �شكل  على  املعاين  حتديد  اإن 

مثل جتميد املعادن ال�شائلة على ال�شكل الذي 

تريده لها، ومن ثم كان الل�شان القومي لالأمم 

اأ�شد  تعجب  فاأنت  االأمم،  لهذه  حيًا  تاريخًا 

حلياة  املقارنة  الدرا�شات  قراأت  اإذا  العجب 

بتطور  االألفاظ  تنمو  وكيف  القومية  االأل�شن 

ي�شبه  ما  اإىل  الل�شان  يتحول  حتى  املعاين 

ر�شده  ميكن  الذي  لالأمة  العقلي  املحتوى 

بدقة بالغة، وميكن له اأي�شًا اأن يوؤثر يف األ�شنة 

االآخرين.

بني  من  به  يق�شد  الل�شان  لفظ  ا�شتخدام  اإن 

على  اللغة  الأن  املنطوقة  اللغة  به  يق�شد  ما 

 

نف�شي  نذرت  لذلك  االإلهي،  بالنور  والتب�شري 

بالل�شان  الفكر  اإىل  الدعوة  اأحمل  اأن  بقيت  ما 

اإىل  امل�شلم  املفكر  يقدم  ال  حتى  العربي 

النا�ض اآيات الكتاب العزيز باأخالط من األ�شن 

االأعجمني.

من  القليل  اإليها  تنبه  البينات  االآيات  هذه 

االأ�شا�ض  وهي  امل�شلمني،  العرب  املفكرين 

اإىل  اأن يقف عليه كل من ي�شعى  الذي ينبغي 

بناء ن�شق جديد للفكر االإ�شالمي، حتى يكون 

قد اأ�ش�ض بنيانه على نور القراآن العظيم، وهي 

ذات االأ�شا�ض الذي وقف عليه علماء االأ�شول 

اإىل  – ليقدموا  الفقه  واأ�شول  الدين  – اأ�شول 
االإن�شانية اأعظم ما و�شل اإليه الفكر الديني يف 

املنطق  اأ�ش�ض  و�شعوا  فقد  االأمم،  من  اأمة  اأية 

االإ�شالمي اخلال�ض الذي تت�شق فيه املقدمات 

على  ثابتة  الفروع  فيه  وتنمو  النتائج  مع 

االأ�شول.

لقد جعلت هذه االآيات البينات فحول العلماء 

من امل�شلمني يكت�شفون هذه اخلالفات احلادة 

االآخرين  باأل�شنة  الفكر  وخطورة  االأل�شنة  بني 

قوله:  يف  هذا  اإىل  ال�شافعي  االإمام  نبه  وقد 

»ما جهل النا�ض وال اختلفوا اإال لرتكهم ل�شان 

اأر�شطوطالي�ض«،  ل�شان  اإىل  وميلهم  العرب 

من  املاأمون  زمن  يف  حدث  ما  اإىل  م�شرياً 

القول بخلق القراآن ونفي الروؤية وغري ذلك من 

البدع، فلكل قوم لغة وا�شطالح)2(، هذه العلة 

من  وغريه  ال�شافعي  بها  قال  التي  املنهجية 

وكثري  االأ�شوليون  العلماء  اإليها  تنبه  ال�شلف 

من املتكلمني، فاأقاموا عليها منهجًا متكاماًل 

بناء  وبداأ  ال�شوري،  اليونان  منطق  يخالف 

وا�شتمر  االأول  الع�رس  منذ  االأ�شويل  املنهج 

اأي بنيان جديد لفكر اأمة ينبغي اأن 

هذا  اللغة،  معاين  درا�شة  من  يبداأ 

النداء قال به ع�رسات من املفكرين 

العرب والعجم قدميًا وحديثًا، واآية 

البنيان  هذا  �شياغة  يف  النجاح 

فكرهم،  مع  القوم  ل�شان  يت�شق  اأن 

فلكل قوم ل�شان ينطق بلغة خا�شة 

رموز  بل هي  القوم،  فكر  دليل  هي 

والقت�شادية  الجتماعية  حياته 

وال�شيا�شية باأ�رسها 

اإىل  وي�شيفون  فيه  يكملون  االأ�شوليون 

اإىل  و�شل  حتى  التفكري،  يف  جدة  عنا�رسه 

ال�شافعي فاأقامه علمًا متفق االأجزاء متنا�شق 

فمزج  اخلام�ض  القرن  اأتى  حتى  االأطراف 

وبهذا  باالأ�شول،  االأر�شطي  املنطق  امل�شلمون 

املبدع  امل�شلمني  تفكري  ينتهي  كاد  اأو  انتهى 

يف املنطق )3(.

ن�شعى  الذي  اخلال�ض  االإ�شالمي  املنطق  هذا 

يتم  اأن  قبل  اأ�شوله  نقاء  اإىل  يرجع  لن  اإليه 

على  العربي  للفكر  اجلديد  االإ�شالمي  الن�شق 

البنيان  هذا  العربي،  بالل�شان  الفكر  اأ�شا�ض 

يقدم  �شوف  معامله  تباينت  الذي  اجلديد 

الأن  خال�شًا،  اإ�شالميًا  منطقًا  بال�رسورة 

املنطق كما يعرفه املناطقة هو �شورة للفكر 

عنه  ينتج  فكري  ن�شق  فاأي  لذلك  االإن�شاين، 

اأر�شطو  فاإن  الذي ي�شوره  املنطق  بال�رسورة 

املقدوين لو اأدرك االإ�شالم لكتب للنا�ض منطقًا 

اأي  الأن  اليوناين،  ال�شورى  املنطق  يخالف 

منطق هو حتليل لفكر ع�رسه.
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املخلوق،  مقابل  يف  اخلالق  يعني  امل�شلمني 

وعند  القد�ض،  الروح  الن�شارى  عند  وهو 

االإن�شاين،  العقل  املالحدة اخرتاع من تركيب 

وهكذا.

هنا يكمن اخلطر احلقيقي عندما يفكر املفكر 

ياأتي  ال�شالل  فاإن  قومه،  ل�شان  غري  بل�شان 

من خالل الطائفة الثالثة لالألفاظ ذات ال�شمة 

هذه  ومن  عليها،  املتفق  غري  التجريدية 

الطائفة حدث امل�شخ والت�شويه الذي حلق بفكر 

الفال�شفة من العرب وامل�شلمني، بل عند طائفة 

ال ينكر ف�شلها يف جمال تف�شري القراآن الكرمي، 

كما �شنعر�ض له يف مو�شعه.

االأ�شف على ما  بنا  اأن يطول  ينبغي  ولكن ال 

كان واإمنا ينبغي النظر اإىل ما هو كائن وما 

الذي  اأيدينا كتاب اهلل  �شوف يكون، فاإن بني 

نقائه  يف  املبني  العربي  الل�شان  لنا  حفظ 

االأ�شلي واأ�شاف اإىل معانيه ما اأ�شاف ليقدر 

على حمل كتاب اهلل والتب�شري به.

فيما  اإليه  اأ�رسنا  التي  اخلطورة  وجه  اإن 

اللغوي،  الن�شق  يف  املجردة  بالطائفة  يتعلق 

اإىل  النظر  نحو  الباحثني  يوجه  اأن  الينبغي 

ل�شان باعتباره اأح�شن من ل�شان، واأن لغة ما 

�رسيفة واأخرى خ�شي�شة، اإمنا ينبغي اأن يكون 

النظر على اأ�شا�ض اأن الل�شن كلها اإذا ات�شقت مع 

بالن�شبة  الفكري �شحيحًا  ن�شقها  نف�شها كان 

لها، فاإذا توافرت ح�شيلة من االأفكار املختلفة 

اأفكارهم،  قوم  كل  وعر�ض  النا�ض  تعارف 

وبالتايل ينمو الفكر االإن�شاين ككل، وي�شري اإىل 

حقيقة واحدية اللغة والفكر، ويحدث التعارف 

بني  اخلا�شة  املعارف  تبادل  اأي  االإن�شاين 

االأمم.

ن�شاأ علم اال�شتقاق ومو�شوعه درا�شة املفردات 

ا�شتعمالها  و�رسوب  االألفاظ  اأ�شول  وتتبع 

 

اإطالقها وعلى اأ�شا�ض املثل الذي �رسبناه هي 

رمز  اأي  العالمة  وتعني  العالمات،  من  نظام 

فكل  الب�رس  بني  للتفاهم  ي�شتخدم  الأن  قابل 

خلق  يف  ا�شتخدامها  ميكن  احلوا�ض  اأع�شاء 

لغة، فهناك لغة ال�شم ولغة اللم�ض ولغة الب�رس 

�شخ�شان  قام  كلما  لغة  وهناك  ال�شمع،  ولغة 

من  فعل  اإىل  املعاين  من  معنى  فاأ�شافا 

لفظ  كان  لذلك   ،)4( االتفاق  بطريق  االأفعال 

باأهمية  عبقريًا  ا�شت�شعاراً  العرب  عند  الل�شان 

اللغة املنطوقة التي تطغى على كل ما عداها 

هذه  وتظل  طوقها،  يف  التي  الدالالت  بتنوع 

بنف�ض  اأهلها  احتفظ  طاملا  قائمة  الدالالت 

والعقل  حتيا  فالكلمات  التفكري  يف  عاداتهم 

ذلك  كان  هنا  ومن   ،)5( تاريخه  من  ي�شتفيد 

فكر  تاريخ  هو  االألفاظ  من  العقلي  الن�شق 

مع  التفاهم  األوان  من  لون  اأي  واأن  اجلماعة، 

الن�شق  هذا  طريق  عن  يكون  واأن  البد  القوم 

�شورة  املوىل عز وجل يف  قال  لذلك  اللفظي، 

بل�شان  اإال  ر�شول  من  اأر�شلنا  )وما  اإبراهيم: 

قومه ليبني لهم(.

ثالث طوائف

ينطوي الن�شق اللغوي للقوم على ثالث طوائف 

نوعيًا  ت�شنيفًا  ت�شنيفها  ميكن  االألفاظ  من 

لنتبني اأين موطن ال�شالل حينما يفكر املفكر 

بل�شان غريه.

ت�شري  التي  االألفاظ  ت�شم  االأوىل  الطائفة 

للنار  فاإن  لالأ�شياء،  الذاتية  اخل�شائ�ض  اإىل 

الري،  خا�شية  للماء  واإن  االإحراق  خا�شية 

اأ�شماء  هي  اخل�شائ�ض  هذه  كانت  هنا  ومن 

الأن  �شماتها،  اأي  العربي  بالل�شان  االأ�شياء 

النا�ض ت�شع لكل �شيء بطاقة تعريف تختلف 

املعنى  يف  وتتفق  اللفظ  هو  الذي  ال�شكل  يف 

التي  فالبطاقة  ال�شفة،  اأي  اال�شم  هو  الذي 

حتمل لفظ »نار« هي نف�ض البطاقة التي حتمل 

وهي  واحدة  اللفظني  �شمة  الأن   »fire« لفظ 

االأ�شياء  خ�شائ�ض  كانت  هنا  ومن  االإحراق، 

الطبيعية م�شرتكة بني النا�ض جميعًا وتختلف 

االأل�شن يف ر�شم بطاقتها.

اإىل  ت�شري  التي  االألفاظ  هي  الثانية  الطائفة 

بع�ض  عن  بع�شها  االأمم  بها  تنفرد  مبتكرات 

لالأمة  ال�شلة باحلالة احل�شارية  وهي وثيقة 

للتاريخ  �شخ�شنة  احل�شارة  اأن  اأ�شا�ض  على 

املبتكرات  جتمع  الرتبة  هذه  ككل،  االإن�شاين 

ما  وغالبًا  غريهم  دون  قوم  ي�شنعها  التي 

تكون هذه املبتكرات قائمة على اأ�ش�ض قوانني 

اأو طبيعية، لذلك فاإن  الفكر ريا�شية  �شاغها 

هذه الرتبة هي بني امل�شخ�ض واملجرد، فاإذا 

وينقله  ال�شوت  ي�شتقبل  �شيئًا  اأمة  ابتكرت 

مبا�رسة  وا�شطة  بدون  مكان  اإىل  مكان  من 

ر�شمــهـا  بطــاقـة  ال�شيء  لهذا  و�شعت  ثم 

»radio« كان على بقية االأقوام التي ت�شتخدم 

هذا ال�شيء اأن تقبل البطاقة اأو ت�شع لها بطاقة 

ت�شطلح عليها.

اأما الطائفة الثالثة لنوعية املفردات فهي التي 

تختلف فيها االأل�شنة اأ�شد االختالف النتقالها 

متامًا من رتبة امل�شخ�ض اإىل رتبة املجرد مما 

يجعل الل�شان منفعاًل وفاعاًل يف ذات الوقت، 

له  لي�شع  املجرد  منه  ويولد  باحل�ض  ينفعل 

ل�شياغة  وي�شتخدمها  املنا�شبة  البطاقات 

حياته العقلية فتبدو اآيات االختالف بني فكر 

البطاقات  هذه  ومن  اآخرين،  قوم  وفكر  قوم 

والعدل  وال�شورى  »احلرية  األفاظ  املجردة 

االألفاظ  و�شائر   »....... واليقني  والظن  والظلم 

التي حتمل اأر�شدة تختلف ب�شاأنها العقول.

لفظ  وهو  »اهلل«  اجلاللة  لفظ  نذكر  اأن  ولنا 

واإمنا  الر�شوم،  ومبختلف  االأل�شنة  كل  تعرفه 

تختلف ب�شاأنه العقول اأ�شد االختالف فهو عند 

والكون، وهو عند  اهلل  الهند يعني وحدة  اأهل 
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حلكمة  كان  اللون  ويف  الل�شان  يف  التباين 

اخلالق يف اأن يتعارف النا�ض بتباين معارفهم 

اأن  راأينا  لذلك  االإن�شاين،  الفكر  ثراء  فيكون 

اللغوي ي�شتفيد من تطور حياة اللغة، مبعرفة 

اإىل  ينظر  فاإنه  املفكر  اأما  والفروع،  االأ�شول 

يف  ليبداأ  الرتاكيب  من  �شياق  يف  اللغة  حياة 

معنى  هو  وهذا  اأفكار  من  ي�شاء  ما  ا�شتنباط 

الفكر بالل�شان.

قد يتحدث االن�شان بكل لغات االأر�ض، ولكنه 

ل�شانه،  اإال مع  ين�شجم  ال  فاإنه  يفكر  اإذا �رسع 

من هنا قلنا اإن �شالح العقل العربي ال يكون 

اإال اإذا فكر االإن�شان العربي بل�شان قومه، وقد 

لنقل  اأداة  هو  هنا  الل�شان  األي�ض   : قائل  يقول 

العاّلمة  اإن  بل  ذاته؟!  املعنى  ولي�ض  املعنى 

ابن خلدون يف حتليله اللغوي قال اإن اللغات 

تلك  من  ال�شمائر  يف  عما  ترجمان  هي  اإمنا 

ال  الت�شاوؤل  هذا  عن  واالإجابة  املعاين)8(، 

تتاأتى اإال اإذا فكرنا يف معاين كل من اللفظني 

»ل�شان« و»لغة«.

احلق اأن العرب كانت فكرتهم جلية يف التفرقة 

بني اللفظني »ل�شان« و»لغة« بينما نالحظ اأن 

االإغريق كانوا يطلقون كلمة »اللوجو�ض« على 

اللغة والعقل معًا، ولقد ذهب بع�ض الباحثني 

اإىل اأن كلمة »الل�شان« ترجع اإىل اأقدم اللغات 

ال�شامية ونظريتها هي »ال�شون« يف العربية، 

و»ل�شانا« يف االآرامية، اأما كلمة »لغة« فرتجع 

اليونانية  الكلمة  من   
ّ
�شامي غري  اأ�شل  اإىل 

اللغة  بها  يق�شد  فهي  وبالتايل  »لوجو�ض« 

والعقل على ال�شواء.

التي  النظر  وجهة  يع�شد  الراأي  هذا  اأن  ومع 

لفظ  ا�شتخدام  اأن  اإال  الفكر  هي  اللغة  اأن  ترى 

الل�شان اأكرث دقة بدليل اأن القراآن ا�شتخدم لفظ 

كلمة  ترد  ومل  مو�شع  من  اأكرث  يف  »ل�شان« 

ومراحل تطورها للتفريق بني الدالالت الذاتية 

االأ�شلية والدالالت املكت�شبة، اإال اأن هذا العلم 

لنا  يقدم  ال  الت�شجيلي  اخليالة  �رسيط  ي�شبه 

وهذا  لفظ،  لكل  التاريخية  الناحية  من  اأكرث 

واإن كان كل اهتمام اللغوي فاإنه ال ي�شل اإىل 

اإ�شباع حاجات املفكر الأن االألفاظ يف بنائها 

املعاين،  من  مفيداً  تركيبًا  تعطي  ال  املتفرد 

يطفو  ال  املعاين  من  ع�رسات  لفظ  لكل  فاإن 

منها �شوى اأحد املعاين يف ال�شياق اللغوي.

و�شعها  �شياق  يف  االألفاظ  نظم  كان  لذلك 

يعد  املعروفة  االإن�شاين  التعبري  �شور  يف 

منها  االنطالق  ميكن  التي  امل�شادر  اأهم  من 

واأن  ال�شيما  اجلديدة  االأفكار  �شياغة  نحو 

لظروف  تبعًا  حال  على  الت�شتقر  املفردات 

يزيد  االإن�شاين  فالذهن  املتوا�شلة،  اال�شتقاق 

على  نف�شه  ويرو�ض  مفرداته  من  وينق�ض 

ويوزعها  واملتماثالت  املرتادفات  وجود 

قيمة  لها  فيجعل  املختلفة  ا�شتعماالته  على 

مع  تتاأقلم  اال�شتخدام،  خالل  من  ح�شورية 

يف  القوم  فكر  فيتقدم  لها  اجلديد  ال�شياق 

القوم  هوؤالء  �شمري  لي�شكل  ل�شانهم  اجتاه 

واأعمق اأعماق وجدانهم، لذلك فاإن تقدم الفكر 

ال يبداأ بالنظر اإىل املفردات واإمنا بالنظر اإىل 

الرتاكيب)6(.

اللغة  علماء  من  فريق  قال  املنطلق  هذا  من 

م�شنوعة  اأو  طبيعية  واحدة  لغة  فر�ض  اإن 

لغاتها  جانب  اإىل  ال�شعوب  كل  بها  لتتفاهم 

القومية االأ�شيلة �شيعّد مبثابة فر�ض ح�شارة 

على  احل�شارة  هذه  من  هام  جزء  اأو  دخيلة 

العامل  ل�شكان  العظمى  الغالبية  على  االأقل 

م�شنوعة  كانت  اإذا  اللغة  هذه  اأن  عن  ف�شاًل 

فلن تكون لها �شفات ح�شارية على االإطالق، 

الفتقارها  وتتطور  تنمو  اأن  ت�شتطيع  ال  لغة 

تعبري  اأخذ  لذلك  نف�شها)7(،  احلياة  ملقومات 

اإن امل�شكالت التي واجهت املفكرين 

وهم ب�شدد التفكري يف اأهمية قيام 

لغة عاملية واحدة تعزز من وجهة 

النا�ص  يفكر  اأن  �رسورة  نظرنا 

هو  الأل�شن  اختالف  لأن  باأل�شنتهم 

اآية من اآيات اهلل عز وجل

اللغة الواحدة ين�رسف نحو اللغات امل�شموعة 

واملرئية فتكون املو�شيقى والفنون التعبريية 

بالوجدان  تت�شل  الأنها  العاملية  اللغة  هي 

االإن�شاين، بل اإنها ال تتطور اإال اإذا حتررت من 

قيود العقل ليتم االإبداع الوجداين.

الفكر بل�شان قومي

وهم  املفكرين  واجهت  التي  امل�شكالت  اإن 

عاملية  لغة  قيام  اأهمية  يف  التفكري  ب�شدد 

واحدة تعزز من وجهة نظرنا �رسورة اأن يفكر 

اآية  النا�ض باأل�شنتهم الأن اختالف االأل�شن هو 

من اآيات اهلل عز وجل.

املحتوى  اختلف  االأل�شن،  اختلفت  وكما 

الفكري لالأمم كما اختلفت خ�شائ�ض اللغات، 

ولعل هذا هو ما جعلنا نقول اأنه لي�شت هناك 

لغة اأ�شمى من لغة وال لغة اأخ�ض من لغة، فاإن 



26

االأ�شلية  �شماته  ت�شم  البدوية  خ�شائ�شه  اإن 

وتتنا�شب مع ب�شاطة البيئة وقلة االهتمامات 

التي تفر�شها عليه هذه احلياة، فلي�ض الق�شور 

البيئة  ب�شاطة  يف  واإمنا  العرب،  فكر  يف  هنا 

التي وجد هذا الفكر يف رحمها، اأما خ�شائ�ض 

وقوة  عنف  بكل  يندفع  وهو  العربي  الل�شان 

لتنوير الفكر االإن�شاين يف االأر�ض �رسقًا وغربًا 

االأفكار  وثقل  عمق  مع  حتمًا  تتنا�شب  فهي 

االإ�شالمية التي عر�شها القراآن.

الل�شان العربي ل�شان م�شلم

ل�شانًا  القراآن  بعد  العربي  الل�شان  اأ�شبح  لقد 

م�شلمًا وات�شعت املعاين ليت�شع فكر القراآن، بل 

م�شاراتها  عن  عدلت  دالالت  املعاين  اكت�شبت 

حتى االألفاظ االأعجمية التي ا�شتعارها العرب 

العرب فقد اعتمدها  و�شيغت يف �شياق كالم 

ابن  ويقول  للعرب،  ل�شانًا  وا�شتخدمها  القراآن 

جني: »اإن ما اأعرب من اأجنا�ض االأعجميني قد 

من  فهو  كالمها  اأ�شول  جمرى  العرب  اأجرته 

اأدخلته  قد  اإياه  باإعرابك  الأنك  العرب،  كالم 

كالم العرب«، ونالحظ اأن الكلمات التي دخلت 

اإىل العربية هي من الطائفة االأوىل التي ت�شري 

اإىل املح�شو�شات وال خالف حولها مثل األفاظ 

و»ا�شتربق«  الهندي،  الل�شان  من  »امل�شكاة« 

الفار�شي، و»ق�شطا�ض«  الل�شان  و»�شجيل« من 

من الل�شان الرومي.

بني  هي  التي  الثانية  الطائفة  األفاظ  اأما 

داللتها  يف  تو�شع  فقد  واملجرد  املح�شو�ض 

لتت�شع للمعاين التي حدثت يف القراآن ومل يكن 

»املوؤمن«  لفظ  مثل  اإليها  ت�شري  رموز  لديهم 

مطلقـًا،  الت�شديق  مبعنى  يعرف  وكان 

و»الكافر« من الكفر مبعنى ال�شرت، و»الفا�شق« 

مبعنى خروج الرطبة من ق�رستها، و»ال�شالة« 

النماء،  مبعنى  و»الزكاة«  الدعاء،  مبعنى 

و»احلج«  مطلقًا،  االإم�شاك  واأ�شله  و»ال�شوم« 

واأ�شله الق�شد )10(.

فكرنا  فاإذا  »اللغو«،  لفظ  ورد  واإمنا  اللغة، 

العرب  بل�شان  اللغة  اأن  العربية جند  باملعاين 

لكرثة  فالكالم  الطرح،  وهو  اللغو  م�شدرها 

فعلها  كلمة  وهي  به،  يرمى  اإليه  احلاجة 

»لغوت« اأي تكلمت ولكن »اللغو« يق�شد به لون 

من األوان الكالم فقط وهو الذي تقوله من غري 

فكر  عن  ال�شادر  املق�شود  الكالم  اأما  ق�شد، 

الأنها  »الل�شان«،  بـ  العرب  عنه  فتعرب  وروّية 

فتطلق  منها  ي�شدر  ما  على  اجلارحة  تطلق 

»اليد« على »العطاء« وعلى املقالة »الل�شان« 

لنعرف  واإننا  ل�شان«  قائلة »هذا  اإليها  فت�شري 

فالل�شان  االأفكار،  من  طائفة  هي  املقالة  اأن 

فهو  اإذن  واحد،  اآن  يف  ومو�شوف  �شفة  هنا 

اأداة وفعل معًا.

كما  تكون  االألفاظ  فاإن  كذلك  ذلك  كان  اإذا 

فاإذا  للمعاين،  اأوعية  هي  خلدون  ابن  قال 

�شيئًا  يعقل  اأو  يفكر  اأن  النا�ض  من  واحد  اأراد 

على  لفظ  كل  معاين  يعرف  اأن  عليه  فاإن  ما 

حدة، ويتخري من معاين اللفظ ما يتنا�شب مع 

تركيب لفظي مفيد فيكون كمن قام بعمليتي 

التحليل والرتكيب معًا، فاإذا اأراد اأن يفكر يف 

يقوم  اأن  عليه  فاإن  مثاًل  »احل�شارة«  م�شاألة 

اللفظ وهي تزيد على الع�رسة،  بتحليل معاين 

املعاين يف طوائف  ت�شنيف هذه  يبداأ يف  ثم 

والزمانية  املكانية  الطوائف  مثل  متجان�شة 

واحلركية وغريها، وهنا يكون م�شتعداً للبحث 

ل�شانه،  وفق معطيات  احل�شارية  امل�شاألة  يف 

فيك�شف عن الفروق بني احلد العربي »ح�شارة« 

الإثبات  االأعجمية، بل يكون م�شتعداً  واحلدود 

ومدنية  »ثقافة«  العربية  احلدود  الفروق بني 

ميكن  جديداً  حداً  لالأعاجم  فيقدم  وح�شارة، 

الل�شان  منظومة  داخل  منه  اال�شتفادة  لهم 

اإىل  حاجة  يف  االآن  يجعلنا  وهذا  االأعجمي، 

الذي ي�شكل  العربي  الل�شان  معرفة خ�شائ�ض 

املحتوى العقلي لالأمة العربية.

اإىل  العرب  لل�شان  الذاتية  اخل�شائ�ض  ترجع 

العربية  اللغة  علماء  اإن  اإذ  القرون،  ع�رسات 

اللغة  اإىل  ال�شامية  اللغات  اأقرب  يعدونها 

واالأكادية  العربية  ت�شم  التي  االأم  ال�شامية 

اأقدم  واإن  واالآرامية،  واحلب�شية  والكنعانية 

نقو�ض �شامية و�شلت اإلينا من حوايل 2500 

�شنة قبل امليالد، ومع ذلك فاإن الل�شان العربي 

 دخل التاريخ مع انت�شار 
ّ
هو اآخر ل�شان �شامي

االإ�شالم وكاأنه قد حافظ يف عزلته ال�شحراوية 

الن�شبية على اأقدم خ�شائ�ض االأ�رسة ال�شامية 

االأفكار  اأمام ر�شيد هائل من  اإذن  )9(، نحن 

القرون  العربية منذ ع�رسات  العقول  �شاغتها 

على  والقدرة  احلياة  وهي  االأوىل  بخا�شيتها 

البقاء والعطاء امل�شتمر للب�رسية.

نقف  يجعلنا  اأي�شًا  الطويل  التاريخ  وهذا 

مما  مبني،  عربي  بل�شان  القراآن  نزول  اأمام 

اخلطورة  يف  وغاية  هامة  حقيقة  اإىل  ي�شري 

اأن العرب  مل تاأخذ حظها من الدرا�شات وهي 

اأن ي�شلم قلبها، فقد  اأ�شلم ل�شانها قبل  اأمة قد 

ولكن  وبل�شانها  العرب  مبفردات  القراآن  نزل 

العبقري  ال�شياق  فيها  يبدو  جديدة  ب�شياغة 

للغة العربية، وهذه الواقعة هي لب الدعوة اإىل 

الفكر بالل�شان العربي وكاأمنا االألفاظ العربية 

قد وجدت لت�شع كتاب اهلل.

ت�شنع  ال  وحدها  املفردات  اأن  اأو�شحنا  لقد 

الرتكيب  من  والبد  وتقدمه  تطوره  يف  الفكر 

اأن  الل�شن  ل�شان من  الأي  وال�شياق ومل يحدث 

تنوير  بهدف  اأبجديته  ي�شم  له  كتابًا  وجد 

العقل الب�رسي بحقيقة الكون واالإن�شان ب�شكل 

ولكن  الكتب  األوف  القراآن، فهناك  قبل  جامع 

ت�شل  ال  قد  بعينه  مو�شوعًا  يعالج  منها  كل 

يف جملتها اإىل ت�شوير حياة الل�شان العقلية، 

لذلك ميكن ت�شنيف خ�شائ�ض الل�شان العربي 

اإىل خ�شائ�ض كانت له قبل القراآن وخ�شائ�ض 

ولدت له بعد القراآن.
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يو�شك اأ�شحاب املنطق الرمزي يف حماوالتهم 

املناطقة  خلفها  التي  العيوب  على  للق�شاء 

االأقدمون اأن ي�شعوا لغة بجانب اللغة، واللغة 

عليه  تقوم  الذي  االأ�شا�ض  على  تقوم  اجلديدة 

بذاتها  �شادقة  هي  التي  الريا�شية  العلوم 

الرتكيب،  على  ال  التحليل  على  قائمة  الأنها 

ال  العربي  الل�شان  يف  اأننا  الظن  اأغلب  ولكن 

يف  الأن  للرموز  مو�شوع  جهاز  اإىل  نحتاج 

من  يجعل  الذي  اجلهاز  ذلك  يقبع  مفرداتنا 

ال�شهل التعبري عن ق�شايا الفكر باأقل قدر من 

االألفاظ، بل وبكل الفخر بلفظ واحد اأحيانًا.

 قد اأعترب كالمي هذا برمته مقدمة لطائفة من 

املوؤلفات واالأبحاث واملوؤمترات التي يجب اأن 

اخلال�ض  االإ�شالمي  البنيان  اإقامة  يف  ت�شهم 

ذوي  اإىل  توجه  الدعوة  فاإن  العربي  للعقل 

االأيدي البي�شاء واملعارف الوا�شعة يف ميدان 

فكراً  للنا�ض  يقولوا  اأن  االإ�شالمية  الدرا�شات 

الفكري  الن�شق  هذا  اإطار  العربي يف  بالل�شان 

العربي اجلديد.
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ولكن  املرجتف..  الراعف  ال�شوء  بلحظة  يدثرين  عينيها  بريق  االآن..  وحدي   -

ارتعا�شاتي زادت ومل اأدرك هل هي بجواري فعاًل.. اأم اأين وحدي االآن.

عبد الفتاح �شربي
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و�شعها  املتكاملة  �شياغته  لكن   ،)1934

 ،)1945 )نوت�شتاين  االأمريكي  االقت�شادي 

الدميوغرايف  االنتقال  )نوت�شتاين(  ويق�شم 

ت�شل�شلها  بح�شب  متمايزة  اأطوار  ثالثة  اإىل 

النظام  التايل:  النحو  على  وهي  التاريخي، 

التقليدي )ما قبل االنتقال(، ومرحلة االنتقال، 

والنظام الع�رسي )ما بعد االنتقال(.

اأوًل: النظام التقليدي)1(:

االنتقال  مرحلة  ي�شبق  الذي  النظام  وهو 

الدميوغرايف، وي�شمى اأي�شًا النظام )الطبيعي، 

بارتفاع  النظام  هذا  ويتميز  والبدائي(، 

معدالت الوفيات، والوالدات اإذ يتجاوز )30%( 

يف اغلب االأحيان، وبالتايل يكون معدل النمو 

ال�شكاين )الطبيعي( �شئياًلً اأو معدومًا، وهو ما 

يعني اأن التزايد ال�شكاين �شعيف اأو منعدم. اإن 

ارتفاع معدالت الوالدات يف هذا النظام عامل 

حمافظ من االندثار ال�شكاين، الذي قد يح�شل 

وكان  فيه،  الوفيات  معدالت  ارتفاع  نتيجة 

الثامن  القرن  نهاية  حتى  �شائداً  النظام  هذا 

ع�رس.

ثانيًا: النظام النتقايل: 

وينق�شم اإىل مرحلتني هما: )مرحلة االرتفاع، 

ومرحلة االنخفا�ض(.

من  االأوىل  املرحلة  وهي  االرتفاع:  مرحلة 

االنتقال الدميوغرايف، تبداأ مع بداية الرتاجع 

اآخر، و�شيغة  ال�شكانية �شكاًل  النظرية  اأخذت 

الدميوغرايف  التحول  بنظرية  متثلت  جديدة 

النظريات  يف  النوعية  النقلة  يعد  الذي 

ال�شكانية باعتمادها على الأ�شلوب العلمي يف 

تف�شري الظواهر ال�شكانية )التغريات ال�شكانية 

يف املجتمع(، دعمتها النظريات احلديثة التي 

علم  رواد  نظريات  من  �شمولية  اأكرث  كانت 

ال�شو�شيودميوغرافية(،  )النظريات  الجتماع 

ويف هذا البحث نتناول النظريات املعا�رسة 

من  القارئ  ميكن  ب�شكل  الدميوغرافية  يف 

فهمها والعتماد عليها يف الدرا�شات النظرية 

للدميوغرافية.

ال�شكاين؛  التحول  نظرية  الأول:  املبحث 

املفهوم والن�شاأة

علماء  لدى  النظرية  االآراء  معظم  متثلت 

من  ال�شكانية  الظواهر  فهم  يف  االجتماع 

على  االجتماعية  نظرياتهم  تطبيق  خالل 

اإنها  نقول  اأن  ن�شتطيع  ال  وبالتايل  ال�شكان، 

وما  ال�شكان،  اجتماع  بعلم  خا�شة  نظريات 

وجود  اإىل  يفتقر  ال�شكان  اجتماع  علم  زال 

نظريات حديثة خا�شة به، لذلك فعلى الرغم 

من اأن ما �شبق عر�شه ال يعترب حديثًا اإال اأنه 

االجتماع  لعلماء  النظرية  الت�شورات  يو�شح 

الكتابات  اأن  ال�شكانية،  الظواهر  تف�شري  يف 

بناًء  تكون  ال  العلم  هذا  يف  حديثًا  امل�شتغلة 

ما  بقدر  م�شبقة  نظرية  اأو  موحداً  متما�شكًا 

متثل جمموعة اأفكار وق�شايا نظرية خمتلفة.  

اإىل  احلا�رس  وقتنا  يفتقر يف  االجتماع  فعلم 

يجمع  فيه  الذي  املوحد  املرجعي  االإطار 

واالإمربيقية  اال�شتقرائية  الق�شايا  خمتلف 

واالجتماعية،  ال�شكانية  املتغريات  عن 

دميوغرافية  نظرية  اعتبارها  ميكن  والتي 

اجتماعية، وميكن اأن ن�شتثني من ذلك نظرية 

الدميوغرايف(  )االنتقال  الدميوغرايف  التحول 

 Demographic Transition Theory

حداثة  ال�شكانية  النظريات  اأكرث  من  وهي 

ال�شكانية،  الدرا�شات  يف  وا�شتخدامًا  و�شيوعًا 

النظرية  هذه  اأن  اإىل  ذلك  يف  ال�شبب  ويعود 

على  ي�شاعد  نظريًا  اإطاراً  طياتها  يف  تعطي 

فهم اجتاهات ال�شكان والتغريات ال�شكانية يف 

العامل، ولقد ظهر هذا الت�شور النظري يف بداية 

حمتواه  يف  ال�شوء  م�شلطًا  الع�رسين  القرن 

على  والوفيات  املواليد  معدالت  اأبعاد  على 

ال�شكان، وعلى الرتكيب الفئوي للهرم ال�شكاين 

النوعي  الرتكيب  عن  ف�شاًل  املجتمعات  يف 

الدميوغرايف  التحول  نظرية  وت�شمى  فيها، 

بنظرية االنتقال الدميوغرايف، ويعني التحول 

التاريخي يف معدالت الوالدات والوفيات من 

م�شتويات عالية اإىل م�شتويات منخف�شة، وهو 

ي�شبق انخفا�ض الوفيات وانخفا�ض الوالدات 

مما ينجز عنه منو �رسيع ي�شمى )منواً انتقاليًا( 

وهو اأ�شد من النمو قبل االنتقال وبعده.

ويعود اأ�شل مفهوم االنتقال الدميوغرايف اإىل 

)اأدولف الندريه  الفرن�شي  الدميوغرايف  العامل 

اجتاهات تطور النظرية ال�سكانية

نظرية	التحول	الدميوغرايف	_	منوذجًا 	 	 	

فرا�ص عبا�ص فا�شل البياتي

دميوغرافيا
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فيها ب�شورة وا�شحة الفئة العمرية التي متثل 

قمة الهرم ال�شكاين وتنخف�ض ن�شبة االأطفال.

ويتاأثر  يوؤثر  الدميوغرايف  التحول  اإن 

واالقت�شادية  االجتماعية  بالتحوالت 

للمجتمع ويوؤثر بع�شها ببع�ض، فاإن التح�شن 

ن�شبة  من  يزيد  واالجتماعي  االقت�شادي 

التحوالت  بدوره يف  يوؤثر  �شكان احل�رس مما 

زيادة  ومع  واالجتماعية،  االقت�شادية 

املوؤثرات تتزايد ن�شبة �شكان احل�رس مع تغري 

مراحل النمو ال�شكاين حتى ي�شل اإىل املرحلة 

االأخرية ويكون اأغلب ال�شكان من احل�رس.  

هائلة  اقت�شادية  وحتوالت  تغريات  حتدث 

تبداأ  فهي  املختلفة،  املراحل  �شكان  يف 

املجتمعات  ثم  التقليدية  باملجتمعات 

الزراعية املطورة، ثم املرحلة ال�شناعية التي 

يرتبط بها حت�شن م�شتويات املعي�شة وحت�شن 

�شحة  من  كافة  النوعية  ال�شكان  اأحوال 

وتعليم، وعلى الرغم من قلة اأعداد ال�شكان اإال 

اأن تكلفة اإجناب االأطفال ترتفع كثرياً وي�شبح 

للفرد قيمة يف جمتمعه، وهذا ما يحدث فقط 

مع مرحلة اال�شتقرار.  

الجتماعية  الأبعاد  الثاين:  املبحث 

والقت�شادية لبطء التحول الدميوغرايف

 

ال�شغط على امل�شادر الطبيعية:

م�شاألة  يعد  مل  االإن�شاين  التوالد  اأن  جدال  ال 

التطور  بلغ  فقد  فح�شب،  الزوجني  تخ�ض 

الدميوغرايف مرحلة دقيقة اأ�شبح مبوجبه اأي 

ارتفاع ملعدالت الزيادة الطبيعية يف اأي بقعة 

من بقاع العلم يوؤثر يف البقاع املجاورة لها، 

ولهذا فلي�ض من �شك اأن ال�شواهد التي وفرتها 

اأعقاب  يف  واملحلية،  الدولية  التجارب، 

املوؤمتر الدويل لل�شكان والتنمية انطوت على 

االإن�شان  الأهمية  عميقني  وفهم  ا�شرتاتيجية 

امل�شتويات  حت�شن  عن  الناجت  الوفيات،  يف 

واالقت�شادية(،  وال�شحية،  )االجتماعية، 

ارتفاع  يف  الوالدات  معدالت  تبقى  باملقابل 

ال�شكاين  النمو  بداية  على  موؤ�رس  متزايد وهذا 

)الطبيعي( يف املجتمع.

مرحلة االنخفا�ض: وهي املرحلة الثانية من 

االنتقال الدميوغرايف، وتبداأ حاملا يبداأ تراجع 

الوالدات اإثر تناق�ض اخل�شوبة، ويح�شل ذلك 

ويقوم  عددهم،  بتزايد  ال�شكان  يعي  عندما 

االإجناب  من  بالتقليل  القرار  باتخاذ  االأزواج 

لتعوي�ض  م�شطرين  يعودوا  مل  اأنهم  �شيما 

الوفيات مثل اآبائهم.

ثالثًا: مرحلة النظام الع�رسي:

يعود  وفيها  الن�شج(  )مرحلة  اأي�شًا  وت�شمى 

النمو ال�شكاين �شعيفًا اأو منعدمًا، اإذ يتناق�ض 

معدال املواليد والوفيات اإىل اأدنى م�شتوياتهما 

ويكون  واال�شتقرار،  الثبات  اإىل  ي�شال  حتى 

يف  �شاأنه  هو  كما  جداً  بطيئًا  ال�شكاين  النمو 

اأن  اأن االختالف بينهما  اإال  التقليدي،  النظام 

ارتفاع  عن  ناجت  البدائية  املراحل  يف  النمو 

يف  اأما  معًا،  والوفيات  الوالدات  معديل  يف 

ب�شبب  بطيء  ال�شكاين  فالنمو  املرحلة  هذه 

املواليد  احلاد يف كل من معديل  االنخفا�ض 

هذه  �شكان  بني  احلياة  واأمد  والوفيات، 

املرحلة ممتد اإىل ما يزيد على 75 �شنة)2(.

التغريات  تلك  الدميوغرافية  النظرية  وتف�رس 

تغريات  تت�شمن  بنائية  بتغريات  ال�شكانية 

اإىل  وينظر  و�شلوكية،  واجتماعية  اقت�شادية 

معدالت  وخا�شة  الدميوغرافية  االجتاهات 

اخل�شوبة على اأنها ا�شتجابة لتغيريات بنائية 

متباينة نتيجة لعملية التحديث والتطور.

نتائج النتقال الدميوغرايف: 

للمجتمعات  الدميوغرايف  االنتقال  عملية  اإن 

تتولد عنها نتائج وتغريات وجتديدات اأهمها:

التغريات احلادة يف معدالت الزيادة الطبيعية 

الزيادة  تكون  البدائية  فاملرحلة  لل�شكان، 

فيها طفيفة ثم تاأخذ يف التزايد التدريجي يف 

املرحلة الثانية، ومن ثم �رسعان ما ت�شل اإىل 

الزيادة  معدل  يتغري  ثم  االنفجاري،  التزايد 

مرحلة  اإىل  لي�شل  اأخرى  مرة  حادة  ب�شورة 

التقلبات  هذه  اأن  نرى  ال�شكاين،  اال�شتقرار 

اإىل  باالإ�شافة  زمنية،  مراحل  اإىل  حتتاج 

والعوامل  املجتمعية،  العوامل  يف  تغريات 

كل  واأن  وغريها،  وال�شيا�شية...  االقت�شادية، 

مرحلة من هذه املراحل لها �شماتها اخلا�شة 

التي متيزها عن غريها.

ل جدال اأن التوالد الإن�شاين مل يعد 

م�شاألة تخ�ص الزوجني فح�شب، فقد 

مرحلة  الدميوغرايف  التطور  بلغ 

ارتفاع  اأي  مبوجبه  اأ�شبح  دقيقة 

اأي  يف  الطبيعية  الزيادة  ملعدلت 

بقعة من بقاع العلم يوؤثر يف البقاع 

املجاورة لها، ولهذا فلي�ص من �شك 

التجارب،  التي وفرتها  ال�شواهد  اأن 

الدولية واملحلية

يف  تغريات  يحدث  الدميوغرايف  االنتقال  اإن 

يوؤثر  اإنه  اإذ  للمجتمع،  ال�شكانية  التوليفة 

ال�شكاين للمجتمع،  ب�شكل مبا�رس يف الرتكيب 

فمثال  لل�شكان،  العمري  الرتكيب  وخا�شة 

من  الثانية  املرحلة  ال�شكان  يدخل  عندما 

املواليد  معدالت  ترتفع  الدميوغرايف  التحول 

االأوىل  ال�شكانية  الفئة  االأطفال  ن�شبة  وتزيد 

وتتغري  ال�شكاين،  الهرم  بقاعدة  املتمثلة 

يف  اأما  الثانية،  املرحلة  يف  حادة  ب�شورة 

املرحلة االأخرية فاإن ن�شبة كبار ال�شن تتزايد 
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التاريخية  فال�شواهد  الزمن،  مع  واملخرجات 

ال�شناعية  البلدان  جتارب  من  امل�شتقاة 

التكنولوجي  التقدم  اأن  اإىل  ت�شري  الغربية 

على  عماًل  قد  املال  راأ�ض  تكوين  وتعاظم 

الدخل  وزيادة  االقت�شادي  النمو  حتفيز 

القومي بدوره، ومبوجب اأربع مراحل تنموية 

رئي�شة عمل الدخل القومي على حتفيز خف�ض 

منو  مع  متنا�شب  ب�شكل  اخل�شوبة  معدالت 

وهيمنة  االإنتاج  هيكل  تطور  ومع  الدخل 

القطاع ال�شناعي. 

التغريات  بني  العالقة  طبيعة 

الدميوغرافية والنمو القت�شادي هي 

ا�شرتجاعي،  اأثر  لها  �شببية  عالقة 

من  النظم  مفهوم  حتت  وتندرج 

حيث اإن هناك  مدخالت وخمرجات 

املدخالت  بني  الأدوار  وتتغري 

فال�شواهد  الزمن،  مع  واملخرجات 

جتارب  من  امل�شتقاة  التاريخية 

ت�شري  الغربية  ال�شناعية  البلدان 

اإىل اأن التقدم التكنولوجي وتعاظم 

على  عماًل  قد  املال  راأ�ص  تكوين 

وزيادة  القت�شادي  النمو  حتفيز 

الدخل القومي

اإن ات�شاع القطاع ال�شناعي وا�شتيعابه لل�شكان 

انتقال  على  حينه  يف  حفز  العمل  �شن  يف 

االقت�شادية  القطاعات  من  العاملة  االأيدي 

االأخرى، خا�شة القطاع الزراعي، موؤديًا بذلك 

اأما  و�شلوكها.  اخل�شوبة  اأمناط  تغيري  اإىل 

التجارب املعا�رسة فقد وفرت �شواهد خمتلفة 

متامًا، حيث اإن التغريات الدميوغرافية مل تكن 

نتيجة للنمو االقت�شادي بقدر ما كانت �شببًا 

فمع  امل�شافة،  القيمة  خلق  يف  وقابليته 

تزايد االإدراك الأهمية االإن�شان يالحظ اأن دور 

)اأر�ض،  االإنتاج  عملية  يف  االأخرى  العوامل 

عمل وراأ�شمال( مل يعد يحتل االأهمية ال�شابقة 

املعلومات،  تكنولوجيا  اأ�شبحت  بل  ذاتها، 

والذكاء اأو االإدراك الب�رسي وم�شتوى املعرفة 

يف  و  االإنتاج.  يف  االأ�شا�شية  املدخالت  هي 

منوذجًا  اآ�شيا  �رسق  بلدان  توفر  ال�شياق  هذا 

يف  املت�شارعة  والتغريات  يتنا�شب  معا�رساً 

ما  اإذا  به  يحتذى  ومنوذجًا  املجاالت  كافة 

اقت�شادي  منو  حتقيق  النامية  البلدان  اأرادت 

مطرد حموره االإن�شان)3(. 

هو  االأر�ض،  فوق  يعي�ض  الذي  االإن�شان  اإن 

لها  وا�شتغالله  فيها  بتاأثريه  البيئة  من  جزء 

االإ�شاءة  على  اإقدامه  اأو  بتح�شينها،  قيامه  اأو 

اإليها بتلويثها بالدخان والنفايات واالأوبئة، 

الكثافة  حالة  نعد  اأن  فبا�شتطاعتنا  وكذلك 

ال�شكانية اأو االنفجار ال�شكاين نوعًا من الواقع 

يف  املتعددة  اآثاره  له  ال�شكان  ازدحام  اإن  اإذ 

اأن  كما  للبيئة،  املكثف  اال�شتغالل  جمال 

الدخان  كرثة  اإىل  يوؤدي  قد  االزدحام  هذا 

اإىل  بدوره  يوؤدي  مما  واالأوبئة  والنفايات 

تناق�ض نقاء البيئة، واإن فقدان االأمن البيئي 

ينعك�ض �شلبًا على حياة ال�شكان ويحددها.

اأ�شلوب تعامل ال�شكان مع البيئة:

ميكن تق�شيم البيئة اإىل ثالثة عنا�رس اأ�شا�شية 

هي:

نظم  اأربعة  من  وتتكون  الطبيعية:  البيئة 

اجلوي،  الغالف  هي:  وثيقًا  ترابطًا  مرتابطة 

اجلوي،  واملحيط  والياب�شة  املائي،  والغالف 

مبا ت�شمله هذه االأنظمة من ماء وهواء وتربة 

اإىل  باالإ�شافة  للطاقة،  وم�شادر  ومعادن، 

متثل  جميعها  وهذه  واحليوانات،  النباتات 

وتعاىل  �شبحانه  اهلل  اأتاحها  التي  املوارد 

 

مقومات  على  منها  يح�شل  كي  لالإن�شان 

حياته )الغذاء، والك�شاء، واملاأوى(.

»الفرد«  االإن�شان  وت�شمل  البيولوجية:  البيئة 

واأ�رسته وجمتمعه، وكذلك الكائنات احلية يف 

املحيط احليوي وتعد البيئة البيولوجية جزءاً 

من البيئة الطبيعية.

بالبيئة  ونق�شد  االجتماعية:  البيئة 

الذي  العالقات  من  االإطار  ذلك  االجتماعية 

يحدد ما هي عالقة حياة االإن�شان مع غريه، 

االأ�شا�ض  هو  الذي  العالقات  من  االإطار  ذلك 

يف تنظيم اأي جماعة من اجلماعات �شواء بني 

اأو بني  ما،  بيئة  وبع�ض يف  بع�شهم  اأفرادها 

جماعات متباينة اأو مت�شابهة معًا، وح�شارة 

الطويلة  حياته  وتوؤلف  متباعدة،  بيئات  يف 

حياته،  يف  ت�شاعده  لكي  ح�شارية  بيئة 

فعمر االأر�ض واخرتاق االأجواء لغزو الف�شاء، 

تتحدد  لالإن�شان  احل�شارية  البيئة  وعنا�رس 

يف جانبني هما:

االأول : اجلانب املادي : وهو كل ما ا�شتطاع 

االإن�شان اأن ي�شنعه كامل�شكن وامللب�ض وو�شائل 

النقل واالأدوات واالأجهزة التي ي�شتخدمها يف 

حياته اليومية.

عقائد  في�شمل  املادي:  غري  اجلانب  الثاين: 

وثقافته  واأفكاره  وتقاليده  وعاداته  االإن�شان 

قيم  من  االإن�شان  نف�ض  عليه  تنطوي  ما  وكل 

واآداب وعلوم تلقائية كانت اأم مكت�شبة)4(.

التدهور القت�شادي:

من هنا نالحظ اأن طبيعة العالقة بني التغريات 

عالقة  هي  االقت�شادي  والنمو  الدميوغرافية 

حتت  وتندرج  ا�شرتجاعي،  اأثر  لها  �شببية 

مدخالت  هناك   اإن  حيث  من  النظم  مفهوم 

املدخالت  بني  االأدوار  وتتغري  وخمرجات 
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االنحرافات  تلك  كانت  �شواء  االجتماعي، 

الأنه  ذاته،  حد  يف  م�شكلة  يعد  وا�شتيعابها 

انفجارات ال  اإىل  التوترات  يهدد بت�شعيد تلك 

واإمنا  وحده  االجتماعي  الن�شق  م�شتوى  على 

االجتماعية  االأن�شاق  بقية  اإىل  اآثاره  متتد  قد 

واالأمن  االجتماعي  النظام  وتهدد  االأخرى 

النظام  ف�شل  اأن  املعلوم  ومن  االجتماعي. 

االنحرافات  هذه  من  احلد  يف  االجتماعي 

والعمل  اإيجابي  ب�شكل  معها  والتعامل 

من  االجتماعي  التوازن  حتقيق  يف  الدوؤوب 

اآليات ال�شبط االجتماعي قيميًا  خالل تفعيل 

وموؤ�ش�شيًا، يدلل على عجز الن�شق االجتماعي 

اأداء وظائفه وحتقيق متطلباته الوظيفية  عن 

املجتمع  يف  االأخرى  باالأن�شاق  تربطه  التي 

فتتحول تلك التوترات اإىل م�شكالت اجتماعية 

االجتماعية  االأن�شاق  بقية  اإىل  اآثارها  متتد 

النظام  يف  االجتماعي  التفكك  حالة  فت�شود 

كله)7(.

م�شاألة  للمجتمعات  االجتماعي  فالتنظيم 

التنظيم  ات�شع  ال�شكان،  عدد  زاد  فكلما  حجم، 

وتعدد، وكلما زاد تراكم الثقافة تنوعت وظائف 

التنظيم، وهذا ينطبق اأي�شًا على حاالت تق�شيم 

العمل، كما اأن التنظيم االجتماعي حني يزداد 

الواحد،  الغر�ض  ذات  التنظيمات  تزداد  عدداً 

التنظيم  يفقد  اجتماعي  تغري  يحدث  وعندما 

املتعدد الوظائف بع�ض وظائفه وت�شتقل بها 

تنظيمات اجتماعية اأخرى، فتغري االأ�رسة مثاًل 

جعل بع�ض وظائفها تنتقل اإىل اأجهزة الدولة 

اأو املوؤ�ش�شات االأخرى)8(.

مئات  عا�ض  ما  االجتماعية  التنظيمات  ومن 

املتعددة  وظائفه  يفقد  اأن  دون  ال�شنني،  من 

يف  العمومية  �شفة  لها  كانت  ما  وخا�شة 

نطلق  التنظيمات  وهذه  متعددة،  ثقافات 

الكربى،  االجتماعية  التنظيمات  ا�شم  عليها 

منو  خالل  من  املال  راأ�ض  تراكم  زيادة  يف 

ال�شكان يف �شن العمل وانخفا�ض ن�شبة املنفق 

عليهم. فقد اأدى التقدم ال�شحي والتعليمي اإىل 

الب�رسي كانت  املال  راأ�ض  اإيجاد خمزون من 

ا�شتجابته �رسيعة الأمناط وتقنيات حديثة يف 

االإنتاج، موظفًا بذلك معارفه يف خلق القيمة 

امل�شافة، كما حدث يف بلدان �رسق اآ�شيا)5(.

القومي  الدخل  من  كبري  جزء  تخ�شي�ض  اإن 

يتم  فعندما  عدة؛  اأ�شكااًل  ياأخذ  لال�شتهالك 

متويل اال�شتثمار عن طريق االدخار اخلا�ض، 

زيادة  يف  �شعوبة  جتد  الكبرية  االأ�رس  فاإن 

حجم  انخفا�ض  اإىل  يوؤدي  مما  ادخارها 

م�شتوى  انخفا�ض  وبالتايل  الكلي،  االدخار 

الكبرية  االأ�رسة  تكون  وعندما  اال�شتثمار. 

ارتفاع  فاإن   ، لالدخار  فقرية ولي�شت م�شدراً 

لزيادة  اجتماعي  �شغط  اإىل  يوؤدي  اخل�شوبة 

وذلك  القومي،  الدخل  من  االأ�رس  هذه  ح�شة 

لالإبقاء على م�شتوى معني من اال�شتهالك. اأما 

لال�شتثمار  املمولة  هي  الدولة  تكون  عندما 

من خالل االدخار العام فاإن ارتفاع معدالت 

وتباطوؤ  االإنفاق  زيادة  اإىل  يوؤدي  اخل�شوبة 

اأ�شافته  الذي  اجلديد  اإن  اال�شتثمار.  معدالت 

التحليل  اأدوات  على  اآ�شيا  �رسق  بلدان  جتربة 

الدميوغرايف  للبعد  اال�شرتجاعي  االأثر  هو 

و�رسعته، ويتمثل ذلك يف اأن انخفا�ض اأعداد 

االدخار  يف  زيادة  اأىل  يوؤدي  عليهم  املنفق 

واال�شتثمار خا�شة يف ال�شحة والتعليم، وهي 

فما  اخل�شوبة.  انخفا�ض  اإىل  توؤدي  بدورها 

ي�شبح  قد  االأوقات  من  وقت  يف  �شببًا  كان 

نتيجة بفعل التغذية اال�شرتجاعية.

العمل  �شن  يف  ال�شكان  منو  ارتفاع  وعند 

بو�شوح  يظهر  االإعالة،  معدالت  وانخفا�ض 

االأثر االإيجابي النخفا�ض معدالت اخل�شوبة، 

مدخالت  من  الفرد  ح�شة  بزيادة  ممثاًل 

االإنتاج ورافعًا متو�شط دخل الفرد وقد يوؤدي 

بالتزامن  للخ�شوبة  املتوقع  االنخفا�ض 

اإىل  عليهم،  املنفق  ال�شكان  من  اأقل  عدد  مع 

قد  الفرد  دخل  متو�شط  منو  يف  اإمكانيات 

متتد على مدى خم�ض وع�رسين �شنة، خا�شة 

هذه  حدوث  اأن  تبني  التاريخية  التجارب  اأن 

كبار  لفئة  بطيء  منو  موازاة  يف  العملية 

اأوقات  يف   - الدول  من  لعدد  تتيح  ال�شن 

الهّبة  ظهور  ــ  حمدد  لزمن  ولكن   متفاوتة 

الدميوغرافية)6(.

الختالل الجتماعي: 

اإفرازات  اجتماعي  تنظيم  اأو  ح�شارة  لكل  اإن 

اأو  الداخلية،  بالتوترات  تتمثل  متنوعة 

االنحرافات ال�شلوكية الأ�شباب متعددة، منها: 

وتعدد  الداخلية  االجتماعية  البناءات  تعدد 

واختالف  لل�شلوك  ال�شابطة  والقيم  املعايري 

ومدى  املوؤثرات  وتعدد  النف�شية  الرتاكيب 

يوؤدي  قد  وعقبات  �شغوط  اإىل  الفرد  تعر�ض 

التوترات  اأو  الفردية  االنحرافات  بع�ض  اإىل 

احل�رسية  املجتمعات  وتعد  االجتماعية، 

واالنحرافات  التوترات  هذه  ملثل  اإفرازاً  اأكرث 

وتعددها  االجتماعية  بنيتها  تعقد  ب�شبب 

وتنظيمها،  االجتماعية  التنظيمات  ومنو 

من  عدد  اإىل  الفرد  انتماء  تتطلب  وهي 

االجتماعية  واالأن�شاق  املوؤ�ش�شية  التنظيمات 

اآٍن واحد، وهذا  واإ�شغاله مراكز اجتماعية يف 

وال�رساع،  التوتر  من  نوع  اإىل  بدوره  يوؤدي 

تلك  تتطلبها  التي  الوظيفية  االأدوار  اأن  ذلك 

البدائل  من  عدد  بني  تقاطعًا  ت�شبب  املراكز 

داخلية  توترات  يخلق  الذي  االأمر  ال�شلوكية، 

اأو انحرافات �شلوكية تنعك�ض �شلبًا على االأداء 

الوظيفي للن�شق االجتماعي نتيجة عجزه عن 

التوفيق واملواءمة بني تلك املراكز واالأدوار، 

تلك  توؤديه  اأن  ميكن  عما  النظر  �رسفنا  واإذا 

وظيفية  اأدوار  من  التوترات  اأو  االنحرافات 

الن�شق  تدعيم  اأو  املجتمع  متا�شك  �شغط  يف 
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نوعًا من ال�شبط، لقد اأ�شار اإىل ذلك ابن خلدون 

حني اأكد اأن العمران الب�رسي ال بد له من �شيا�شة 

اإن كل  اأمره، وبعامة، ميكن القول  ينتظم بها 

واأمناط  لقواعد  االأفراد  امتثال  على  �شاعد  ما 

ال�شلوك واملعايري والقيم ال�شائدة يف املجتمع 

ال�شبط االجتماعي، حيث  يدخل يف مو�شوع 

هو  معانيه  اأب�شط  يف  االجتماعي  االأمن  اإن 

من  واملنظمات  واجلماعات  االأفراد  حماية 

تناق�ض  ب�شبب  لها  تتعر�ض  التي  التهديدات 

القيم  وحتلل  االجتماعية  وال�شوابط  االأحكام 
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املعايري االجتماعية قدرتها على �شبط �شلوك 

االأفراد واجلماعات، كما اأن القيم هي االأخرى 

تفقد �شلطتها يف حتديد ت�رسفات االأفراد. اإن 

حالة فقدان املعايري قوتها االإلزامية بو�شفها 

اجتماعية  االجتماعي هي حالة  لل�شبط  اأداة 

�شماها  وقد  االأمن،  وانعدام  بالتخبط  تتميز 

االأنومي  املعيارية،  »الفو�شى  دوركهامي 

اإن  القول  ميكن  وبعامة  الالمعيارية«)10(، 

االجتماعي،  االأمن  فيه  يتوفر  الذي  املجتمع 

واملعايري  للقيم  ممتثلني  اأفراده  يكون 

اأعلى  يف  االجتماعي  والتما�شك  الثقافية، 

حاالته، وهناك توافق يف الو�شائل واالأهداف 

التي ي�شعى املجتمع اإليها.

اإن لكل ح�شارة اأو تنظيم اجتماعي 

بالتوترات  تتمثل  متنوعة  اإفرازات 

ال�شلوكية  النحرافات  اأو  الداخلية، 

تعدد  منها:  متعددة،  لأ�شباب 

الداخلية  الجتماعية  البناءات 

ال�شابطة  والقيم  املعايري  وتعدد 

لل�شلوك واختالف الرتاكيب النف�شية 

تعر�ص  ومدى  املوؤثرات  وتعدد 

الفرد اإىل �شغوط وعقبات قد يوؤدي 

اأو  الفردية  النحرافات  بع�ص  اإىل 

التوترات الجتماعية

اخلال�شة: 

اهتمام  مو�شع  كانت  ال�شكانية  امل�شاألة  اإن 

العلماء والفال�شفة منذ اأن وجدت املجتمعات، 

فاأي فكر كان اإمنا هدفه حتقيق م�شتوى اأف�شل 

من احلياة للعن�رس الب�رسي. لقد وجه الفال�شفة 

حيث  من  ال�شكان  الأمور  عنايتهم  القدماء 

العالقات  وتنظيم  املعا�شية  حياتهم  �شوؤون 

معظم  اإن  القول  وميكن  احلكام،  وبني  بينهم 

ا�شتهدفت  وال�شيا�شية  الفل�شفية  النظريات 

ال�شكان يف املجتمع، واإن تلك الدرا�شات متيل 

ولظروف  املفكر  ولروح  ال�شخ�شي  للطابع 

التحليلي،  الو�شعي  الطابع  تاأخذ  ومل  ع�رسه 

املعارف  وتطور  لتح�شني  اأفكاراً  كانت  واإمنا 

االأفكار  ت�شاير  اأن  بد  ال  كان  االإن�شانية. 

وبهذا  تقدم،  من  العلوم  اأحرزته  ما  ال�شكانية 

ظهرت النظريات ال�شكانية. والتي هي امتداد 

لالأفكار القدمية. ويق�شد بنظرية ال�شكان )اأنها 

حماولة لتفهم جمموعة العوامل املهمة التي 

حتدد النمو ال�شكاين، وتف�شري ديناميكية النمو 

تعّد  الدميوغرايف  التحول  ونظرية  ال�شكاين(. 

على  اإفرازاتها  يف  ال�شكانية  النظريات  اأهم 

الواقع ال�شكاين واالجتماعي.
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الن�ض  يف  تتحكم  التي  القواعد  تلك  بال�شبط 

و�شع  قواعد  �شيء  كل  قبل  هي  بل  االأدبي، 

ــ  تقدمها  بلغ  مهما  ــ  والريا�شيات  اجلمل. 

تتمّثل دائمًا يف �شياغة »جمل ب�شيطة« ترَتّب 

االأخرى، وهي جمل »يجب  تلو  الواحدة منها 

وبدون  االأولية.  القواعد  نف�ض  احرتام  عليها 

ال  اللغوية  ال�شوابط  تلك  وبدون  القواعد،  تلك 

تكون هناك ريا�شيات«!! 

فّن  على  تقوم  الريا�شيات  اأن  املعلوم  من 

بينها  والو�شل  املنطق  قواعد  يف  التحكم 

املكت�شبة  املهارة  على  اأي�شًا  وتقوم  مبرونة، 

اأ�شكال  حتويل  يف  املتمثلة  املمار�شة  من 

اال�شتدالل. وتعتمد الريا�شيات كذلك على فّن 

الرتكيب. فكل ن�ّض ريا�شي له نقطة انطالق 

من�شود  هدف  نحو  م�شاره  بعدها  يوا�شل 

باتباع م�شالك تتما�شى مع ذلك الهدف... وهي 

بع�ض  عن  بع�شها  يتباعد  اأن  ميكن  »م�شالك 

اأن  اأو تتفرع قبل  اأو تتقاطع  لتلتقي بعد ذلك 

املقدرة  وبدون  هدفها«.  نحو  جمتمعًة  توؤول 

على تنظيم اال�شتدالل وترجمته يف ن�ض لغوي 

ليقراأ من ِقبل اآخرين »فلي�ض هناك ريا�شيات 

باملعنى املتداول لدى الريا�شيني«.

من اآراء اأهل الخت�شا�ص

قبل ن�شف قرن نادى العامل امل�رسي ال�شهري 

علي م�شطفى عطية م�رّسفه )1950-1898( 

ب�رسورة تب�شيط كل جديد يف املجال العلمي 

للمواطن العادي حتى يكون على اإحاطة كاملة 

ال�شياق  مبا يحدث من تطّور علمي. ويف هذا 

العلميني  زمالئه  اإىل  كالمه  م�رّسفه  وّجه 

العلماء  على  توؤخذ  التي  االأمور  »من  قائاًل:  

اأنهم  ذلك  الكالم؛  �شناعة  يح�شنون  ال  اأنهم 

لون اأن  يتوّخون عادة الدقة يف التعبري ويف�شّ

يبتعدوا عن طرائق البديع والبيان«. 

والع�رسين  احلادي  القرن  مطلع  ويف 

الفورغ  لورنت  الفرن�شي  الريا�شي  برز 

ميدالية   2002 عام  حاز  الذي   Lafforgue

فيلدز يف الريا�شيات )املعادلة جلائزة نوبل(، 

ومتّيز مبوقفه يف ربط م�شاألة التحكم يف اللغة 

حما�رسة  ففي  الريا�شيات؛  يف  بالنبوغ 

بعنوان: »الدرا�شات الكال�شيكية وحرية الفكر« 

ال�شوربون  جامعة  يف  الفورغ  لورنت  األقاها 

عن  املدافعة  اجلمعيات  اإحدى  اأع�شاء  اأمام 

 ،2005 مار�ض   12 يوم  الفرن�شية  اللغة 

ت�شاءل عما اإذا كان التحكم يف العلوم مرتبطا 

بالتحكم يف اللغة؟ 

هيا نلق نظرة على ما يراه هذا العامل الكبري 

فبعد  واالآداب،  واللغة  العلوم  بني  روابط  من 

خطر،  يف  الفرن�شية  املدر�شة  اأن  اأو�شح  اأن 

اإنقاذها  اأردنا  ما  اإذا  بد،  لنا  »ولي�ض  قال: 

االأدب  رجال  ي�شكل  اأن  �شوى  وت�شحيحها، 

والعلم جبهة م�شرتكة«.

اأنه مهما بلغت درجة ماأ�شاة  ويعتقد الفورغ 

»فاإن  والعلوم  الريا�شيات  تدري�ض  و�شعية 

ويوا�شل  لالآداب«.  بالن�شبة  اأعظم  املاأ�شاة 

تخّول  التي  »باحلرية  يتعلق  االأمر  اإن  القول 

اأين  ذلك  بذاته.  التفكري  على  القدرة  لالإن�شان 

�شحيح  ب�شكل  اللغة  تلقني  عدم  باأن  اأعتقد 

كّتاب  بكبار  باالحتكاك  الفكر  تغذية  وعدم 

اإنها تعني   : اأ�شواأ من امُل�شادَرة  املا�شي هي 

رف�ض  تعني  وهي  ذاته،  الفكر  تكوين  منع 

احلرية  باأدوات  ال�شاعدة  االأجيال  تزويد 

الفكرية وحرية العقل«.

مل�شاألة  ح�شا�شيته  عن  املحا�رس  عرّب  وقد 

على  تقوم  الريا�شيات  اأن  مو�شحًا  اللغة، 

على  اأي  اأر�شطو،  و�شعها  كما  منطقية  قواعد 

لي�شت  اللغوية،  القواعد  اأ�شكال  من  �شكل 

بني	الريا�شيـات	واللغة

روابط	حمكومة	باملنطق	والتوازن

د. اأبو بكر خالد �شعد اهلل

ي�شود العتقاد باأن من يدر�ص العلوم عامة، والريا�شيات خا�شة، ل حاجة به للتعمق يف غياهب اللغة، والإملام بقواعد النحو، والتحكم يف اأ�شلوب 

الكتابة، بل يتباهى بع�ص العلميني بجهلهم يف مو�شوع اللغة ومكوناتها، موهمني امل�شتمع اإليهم باأنه كلما زاد اجلهل باللغة زاد الإملام بالعلوم! 

وهذا راأي مردود على اأهله اإذ يرى غريهم ممن لهم باع طويل يف البحث الريا�شي عك�ص ذلك الراأي متامًا. دعنا نناق�ص هذا املو�شوع، علّنا نربز 

بع�ص الروابط التي ت�شل الريا�شيات واللغة.

خوارزميات
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امل�شاألة  هذه  يف  املتمّعن  اأن  غري  ثانوي... 

�شيدرك اأن االأمر يتعلق هنا براأي ال يرتكز على 

ما ميكن الت�شليم ب�شالحيته. 

عبء الريا�شيات

الدكتور  )با�شتثناء  النا�ض جميعًا  اأن  والواقع 

ديديي نوردون( ُيْلقون على عاتق الريا�شيات 

عبئًا ثقياًل يف تكوين املتعلم، ومن ثّم وجب يف 

نتفح�ض  فعندما  بتدري�شها.  االعتناء  نظرهم 

املدر�شية  الكتب  يف  الريا�شيات  مناهج 

القرن  مطلع  منذ  فيها  الواردة  والتعليمات 

مثل  املتقدمة،  البلدان  خمتلف  يف  الع�رسين 

واالحتاد  املتحدة  والواليات  وفرن�شا  اإجنلرتا 

ال�شوفييتي )�شابقًا( واأملانيا )يف عهد النازية 

وما بعده(، وكذا يف اليون�شكو، نالحظ اتفاقا 

على جملة من العوامل امل�شرتكة. وهذه بع�ض 

يف  الريا�شيات  من  ُيطلب  ما  اإىل  االإ�شارات 

تلك البلدان والهيئات:

وجلب  العاطفية  االنفعاالت  �شدة  يف  تزيد  ــ 

املتعة الذهنية.

منطقية  تفكري  طرق  وتوّلد  الفكر  تطور  ــ  

اأخرى.

ــ تي�رّس درا�شة العلوم املختلفة.

االمتحانات  خمتلف  يف  النجاح  ت�شهل  ــ 

واالختبارات.

�شهلة  تفكري  باأدوات  النا�ض  تزود  ــ 

اال�شتعمال.

املثالية  حول  ومفيداً  جمياًل  مثااًل  تقدم  ــ 

املنطقية للعقول الفل�شفية.

»تهمل  اليوم  املدر�شة  اأن  الفورغ  يالحظ 

تعلم  تلقائي  ب�شكل  وتهمل  اللغوية...  القواعد 

اللغة  بتعلم  تبايل  وال  االأفعال،  ت�رسيف 

االإن�شاء  يف  االأ�شا�شية  والتمارين  املكتوبة 

املفردات  لتعلم  اهتمامًا  تعري  وال  واملقالة، 

والقواعد االإمالئية. اإين اأعترب كل هذه امل�شائل 

من  معترباً  ق�شطًا  ت�شكل  بو�شفها  اأ�شا�شية 

العلم«.  رجل  اأو  الريا�شيات  رجل  مكّونات 

ملاذا؟ »الأن تلقني املنطق ومرونة اال�شتدالل 

يتّمان عرب اللغة الطبيعية«. 

يجنيها  التي  الكبرية  الفائدة  على  األّح  ثم 

اللغة  تعلم  اإتقان  اء 
ّ
جر من  العلم  رجال 

اللغوية:  الفكر تبداأ بالقواعد  اأن حرية  معترباً 

ت�رسيف  يف  بالتحكم  يبداأ  الفكر  »حترير 

االأفعال التي حتفظ عن ظهر قلب، وتبداأ حرية 

املكتوبة  اللغة  قواعد  يف  بالتحكم  التفكري 

القواعد  يف  اجلّيد  وبالتحكم  املفردات،  ويف 

االإمالئية«. 

عامل  يف  الالذعني  النقاد  م�شاهري  ومن 

نوردون  ديديي  الدكتور  اليوم  الريا�شيات 

Nordon ، اأ�شتاذ الريا�شيات بجامعة بوردو 

الفرن�شية؛ فهو يرى مثاًل اأنه يجب على الثقافة 

حريته  عن  التعبري  اأدوات  للفرد  متنح  اأن 

االأن�شب. وبطبيعة احلال فهذا يتطلب  بال�شكل 

التعبري  اأن  غري  املعارف.  من  بكمّية  االإملام 

ما هي  التلقائية:  على  يقت�رس  ال  احلرية  عن 

غري  املعارف  هي  وما  ال�رسورية؟  املعارف 

لدى  جند  وهنا  �شعب.  �شوؤال  اإنه  ال�رسورية؟ 

الريا�شيات ال  اإن  نوردون راأيًا مثرياً وناقداً: 

ت�شّكل معارف �رسورية على الرغم من وجوب 

توفري االإمكانات الالزمة ليتعلمها الطفل من 

ال  اأنا�ض  فهناك  ذلك.  عليه  يفر�ض  اأن  دون 

 

برغبة  ي�شعرون  وال  بالريا�شيات  يهتمون 

يف تعلمها وال بحاجة اإليها ... فلماذا نفر�ض 

عليهم تعلمها؟!! 

اأن  فيعلن  املثري،  موقفه  نوردون  ويو�شح 

مزايا  للريا�شيات  باأن  القول  يف  غلّواً  هناك 

اكت�شاب  على  الفرد  ت�شاعد  اأن  �شاأنها  من 

واحلجة  ال�شليم  املنطق  مثل  فكرية،  قدرات 

الدامغة والقدرة على التجريد واكت�شاب الفكر 

دون  اللغة  ذلك على  ينطبق  فلماذا ال  الناقد؛ 

ــ  نوردون  ح�شب  ــ  ينبغي  ولذا  الريا�شيات؟! 

واالآراء  االأحكام  من  العديد  يف  النظر  اإعادة 

الريا�شيات و�شاأنها يف املجتمع،  بخ�شو�ض 

بع�ض  الريا�شيون  يقّدم  اأن  االأمر  ويقت�شي 

التنازالت منها:

للريا�شيات  باأن  القائلة  الفكرة  قبول   -

لها  يعطيه  الذي  ذلك  عن  يختلف  اآخر  معنى 

الريا�شيون.

يتغنون  التي  النظريات  باأن  الت�شليم   -

نظريات  هي  نتائجها  و�شدق  برباهينها 

حتمل ن�شيبًا من الن�شبية ومن ثم فهي قابلة 

للنقا�ض.

اأقل  لي�ض  ال�شارع  رجل  راأي  باأن  الت�شليم   -

�رسعيًة من راأي الريا�شي.

التي ما  التخّلي عن فكرة »اليقني«  - ينبغي 

زالت حتيط بالريا�شيات.

املخت�شني  بع�ض  مواقف  عن  ملحة  تلك 

اآراء  هناك  اأن  املوؤكد  ومن  الريا�شيات،  يف 

خمالفة ملا اأوردناه اآنفًا، ترى اأن الريا�شيات 

فوق اجلميع، واأن دور اللغة يف هذا احلقل دور 
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واملنزل،  وال�شوق  ال�شارع  يف  بها  نتوا�شل 

ولهذا فهي �شعبة الأنها بعيدة عن اللغة االأم. 

ومن هذا املنظور فاإنه علينا اأال نوؤخر تعلمها، 

اأجنبية،  لغة  تعلم  يف  نتاأخر  ما  بقدر  الأننا 

تزداد �شعوبة تعلمها.

يقول   : ميتة؟  اأم  حية  لغة  الريا�شيات  لغة  ــ 

الأننا  ميتة  لغة  الريا�شيات  لغة  اإن  البع�ض 

)املوؤ�ش�شات  معنّي  مكان  خارج  ن�شتعملها  ال 

يزال  ال  من  ثم  البحث(،  وهيئات  التعليمية 

املعقدة  والق�شمة  ال�رسب  عمليات  يجري 

ذهنيًا اأو يدويًا؟ فتلك العمليات اأ�شبحت »لغة 

وما  احلديثة.  احلا�شبة  االآلة  عو�شتها  ميتة« 

قولك يف تعلم مو�شوعات ريا�شية ال �شلة لها 

بحياة املتعلم، وال يرى الفائدة منها... األي�شت 

ن�شدر  وباملقابل، كيف  »ميتة«؟  مو�شوعات 

اللغة  وهي  الريا�شيات  لغة  على  احلكم  هذا 

االأبحاث  مئات  يوميًا  بها  تكتب  التي  احلّية 

يف  الكتب  اآالف  �شنويًا  بها  وت�شدر  االأ�شيلة 

خمتلف دور الن�رس عرب العامل؟!

على  يغلب   : جمردة  لغة  الريا�شيات  لغة  ــ 

فعلى  التجريد.  وم�شطلحاتها  الريا�شيات 

�شبيل املثال، اإذا ما اأ�شار ريا�شيون اإىل مفهوم 

»الف�شاء« فهم قد ال يعنون به الف�شاء الثالثي 

االأبعاد الذي نعي�ض يف كنفه، بل رمبا يعنون 

الف�شاء )امل�شتقيم( الوحيد البعد، اأو امل�شتوي 

يعنون  ما  وكثرياً   ... البعد  الثنائي  )امل�شطح( 

اأو  األفًا  ي�شاوي  قد  جمهول،  بعٍد  ذا  ف�شاًء  به 

مليونًا، بل قد يكون غري منتهي البعد! 

وخال�شة القول اأن هوؤالء يرون عالقة وثيقة 

قائمة بني الريا�شيات واللغة، ذلك اأنه مهما 

وعاء  اللغة  باأن  تعرتف  فهي  االآراء  اختلفت 

االأ�شا�شي  العن�رس  متثل  فهي  ثّم  ومن  للعلم. 

حقول  كل  يف  والتفكري  التاأمل  عمليات  يف 

للغة  اأن  والوا�شح  عنها.  والتعبري  املعرفة 

ال  اإذ  كثرية  م�شرتكة  عوامَل  والريا�شيات 

يكت�شيها  التي  البالغة  االأهمية  النا�ض  تلّقن  ــ 

التفكري ال�شخ�شي والتاأمل.

ــ حتفز على احرتام النف�ض.

ــ تزيد الثقة بالنف�ض، ويف تقّبل امل�شوؤوليات.

ــ تنمي االن�شباط الذاتي.

على  والقدرة  االآخرين  احرتام  على  حتفز  ــ 

التعاون معهم.

حل  عن  البحث  يف  ال�شيما  املثابرة،  تدعم  ــ 

امل�شائل.

ــ تنمي دقة املالحظة.

ــ حت�شن �شبل التاأويل.

ــ تعّزز �شالمة االإي�شال.

واإن كانت للريا�شيات كل هذه االأعباء فكيف 

ال ترتكز يف تاأدية مهمتها على اأ�شياء كثرية، 

اأبرزها اللغة؟! وكيف يكون يف هذه احلال دور 

القواعد اللغوية والتحكم فيها ثانويًا؟! 

اللغة  بني  املوجود  الرابط  اأن  �شك  ال  اإنه  ثم 

االأخرية.  لهذه  قوة  يعطي  والريا�شيات 

بطابع  تتمّيز  الريا�شيات  لغة  اأن  واملالحظ 

الريا�شيني  بني  �شواء  التوا�شل  يف  خا�ض 

فئات  من  غريهم  وبني  بينهم  اأو  اأنف�شهم، 

املجتمع. ولي�ض �رساً اأن هذه اللغة اأّثرت تاأثرياً 

ع�رسنا  يف  احلياة  جماالت  كل  يف  كبرياً 

التقانية،  الو�شائل  على  يعتمد  الذي  الراهن 

بكل  الريا�شيات  على  بدورها  تعتمد  والتي 

حقولها.

وعلى الرغم من اأن اللغة متيل ب�شكل متزايد اإىل 

الريا�شيات  فاإن  ال�شفوية  بال�شيغة  التوا�شل 

ويرّكز  الظاهرة،  هذه  اأمام  �شامدة  زالت  ما 

املكتوب.  الن�ّض  عرب  التوا�شل  على  اأهلها 

ال�شعوبة  اأوجه  من  وجهًا  ذلك  ي�شكل  فهل 

العاجزة  الريا�شيات  يف  النا�ض  يراها  التي 

الريا�شيات  اأن  الواقع  ال�شفوي؟  التوا�شل  عن 

تف�شل الن�ض املكتوب توّخيًا لدقة امل�شمون 

و�شالمة تبليغ االأفكار. ويف هذا ال�شياق ال بد 

الريا�شيات لغة متعددة  اأن لغة  من مالحظة 

االأوجه، فهناك:

تت�شمن  وهي   : املكتوبة  الريا�شيات  لغة  ــ 

بوجه خا�ض رموزاً دقيقة ور�شومات واأ�شكااًل 

بها  يتوا�شل  التي  العادية  اللغة  اإىل  اإ�شافة 

النا�ض.

تتطلب  وهي   : ال�شفوية  الريا�شيات  لغة  ــ 

الرموز  ونطق  قراءة  لطريقة  امل�شتمع  اإدراك 

االأرقام واحلروف  التي متزج بني  والعالقات 

االأبجدية وتلك الرموز. ولذلك فال ميكن عمومًا 

عند  حتى  املكتوب  الن�ض  عن  اال�شتغناء 

التعبري عن االأفكار الريا�شية �شفويًا.

لغة  تعترب   : اأجنبية  لغة  الريا�شيات  لغة  ــ 

ال  اأننا  مبعنى  اأجنبية،  لغة  الريا�شيات 

 

ابن �شينا
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والبوزجاين  وغريها،  الريا�شيات  يف 

علم  يف  )328هـ/940م376-هـ/986م( 

املثلثات، وابن ماجد )نحو 830هـ/1426م- 

ت. بعد 933هـ/ 1527م( يف علم البحار، وعمر 

اخليام )436هـ/1044م517-هـ/1123م( 

اإال عينة ممن  االأ�شماء  الهند�شة. وما هذه  يف 

اآن واحد علم اللغة والعلوم  كانوا يتقنون يف 

التي اخت�شوا فيها. 

فما قول القارئ يف �شالمة ودقة و�شال�شة اللغة 

يف العينة التالية من الن�شو�ض العلمية:

ين�شبه  الذي  للحركة  االأول  القانون  هذا 

)1051هـ/1642م- نيوتن  اإىل  الغربيون 

�شينا  ابن  اأن  رغم  1140هـ/1727م( 

)370هـ/980م - 428-هـ/1037م( �شبقه 

»اإنك   : التالية  العبارات  يف  وو�شفه  ذلك  يف 

لتعلم اأن اجل�شم اإذا ُخِلّي وطباعه، ومل َيْعِر�ْض 

ُبٌدّ من  له  يكن  تاأثرٌي غريٌب، مل  له من خارٍج 

طباعه  يف  فاإن   ، معنَيّ و�شكل  معنَيّ  مو�شع 

ا�شتيجاب ذلك، ولي�شت املعاوقة للج�شم  مبداأ 

مبا هو ج�شم، بل مبعنى فيه يطلب البقاء على 

حاله«.

هذا القانون الثاين للحركة الذي ين�شب اأي�شًا 

اإىل نيوتن يف الغرب رغم اأن ابن ملكا البغدادي 

)480هـــــ/1087م - 560-هـــــ/1164م( 

»وكل  التالية:  العبارات  يف  وقدمه  �شبقه  قد 

االأ�شُدّ  فالقوة  حمالة،  ال  زمــان  ففي  حركة 

ك اأ�رسع ويف زمن اأق�رس... فكَلّما ا�شتَدّت 
ّ
حُتِر

الزمان، فاإذا مل  ال�رسعة فق�رس  ازدادت  ة  القَوّ

تتناَه ال�شَدّة مل تتناَه ال�رسعة، ويف ذلك ت�شري 

الزمان  �شلب  الأن  ؛  اأ�شَدّ زمان  احلركة يف غري 

 : يو�شح  ثم  لل�شَدّة«.  ما  نهاية  ال�رسعة  يف 

ة، فكلما زادت  »تزداد ال�رسعة عند ا�شتداد القَوّ

ك، وق�رس 
ّ
ة الدفع زادت �رسعة اجل�شم املتحِر قَوّ

الزمن لقطع امل�شافة املحَدّدة«.

الفكر  ف�شل  وال  الفكر،  عن  اللغة  ف�شل  ميكن 

ت�شبيه  اإىل  البع�ض  ويذهب  الريا�شيات،  عن 

باحل�شاب،  االأرقام  بالفكر بعالقة  اللغة  رابط 

احل�شاب  بعالقة  بالريا�شيات  الفكر  ورابط 

بالريا�شيات. 

اللغة  من  كاًل  اأن  امل�شرتكة  العوامل  ومن 

ا�شتخال�ض  على  الفرد  ي�شاعد  والريا�شيات 

من  ويهذب  اأحكامه  عليها  يبني  معايري 

اإىل  يوؤدي  كليهما  اأن  كما  ذوقه.  خاللها 

والفكري.  واالجتماعي  احل�شي  اال�شتمتاع 

اإىل  متتد  باللغة  الريا�شيات  عالقة  اإن  ثّم 

يف  الريا�شيات  ا�شتخدام  ب�شبب  لي�ض  ال�شعر، 

بع�ض  يف  جاء  كما  العرو�ض  قواعد  درا�شة 

الرمز  ا�شتخدامهما  يف  بل  احلديثة  املوؤلفات 

والتجريد عو�ض االألفاظ املتداولة بني عامة 

يقوم  الذي  فالرمز  املنظور  هذا  ومن  النا�ض. 

عليه عماد ال�شعر والرمز املعرّب عن كتلة من 

عن�رساً  ميثالن  الريا�شيات  يف  املعلومات 

م�شرتكًا بينهما. كما اأن التخّيل الذي ي�شود يف 

كل اأعمال الريا�شيني يلتقي مع التخّيل الذي 

يهيم فيه ال�شعراء. 

الن�ض  اأن دقة م�شمون  ذلك  بعد كل  ترى  اأال 

قوة  تتطلب  الريا�شية  االأفكار  عن  املعرّب 

ربطًا  بينها  الربط  ويف  االألفاظ  يف  التحكم 

اأال  اللغوية؟  للقواعد  تامًا  خ�شوعًا  يخ�شع 

ينبغي الرتيث قبل اإ�شدار احلكم على �شعوبة 

يدعونا  اأال  واللغة؟  الريا�شيات  بني  الف�شل 

الو�شع الراهن اإىل التن�شيق بني رجاالت اللغة 

مناهج  ن�شّمم  حتى  الريا�شيات  ورجاالت 

اأدرك  قد  القارئ  اأن  �شك  ال  ناجحة؟  تعليمية 

منحى اإجابتنا عن كل تلك الت�شاوؤالت.

مكانة اللغة عند اأ�شالفنا

العرب  علماء  كتابات  نت�شفح  عندما 

والعلوم  الريا�شيات  جمال  يف  وامل�شلمني 

�شيئة  موؤلفات  جند  ما  نادراً  فاإننا  االأخرى 

اأو ركيكة اللغة. فقد كان جّل هوؤالء  االأ�شلوب 

حتكمًا  اللغة  قواعد  يف  يتحكمون  العلماء 

العلم  بني  ميزج  اأ�شلوبهم  وكان  كاماًل، 

علم  وا�شع  اأ�شلوب  حاًل  مثاًل  ذلك  واالأدب. 

يف  232هـ/846م(  )ت:  اخلوارزمي  اجلرب، 

البريوين  اأن  كما  واملقابلة«،  »اجلرب  كتابه 

اخلوارزمي  مع  يتفق  400هـ/1084م(  )ت: 

العلوم  حول  كتب  ما  كل  يف  الباب  هذا  يف 

املختلفة. 

وقد حذا حذو هوؤالء ابن �شينا )370هـ/980م-

428هـ/1037م( يف الطب، وال�شمواأل املغربي 

)524هـــــ/1130م - 570-هـــــ/1175م( 

)354هـــــ/955م- الهيثم  وابــن  اجلــرب،  يف 

ــو  431هـــــــ/1040م( يف الــبــ�ــرسيــات، واأب

يف  282هـــــ/895م(  )ت:  الدينوري  حنيفة 

3هـ/9م(  )ق.  مو�شى  بنو  واالإخــوة  النبات، 

)244هـــ/858م- والبتاين  امليكانيكا،  يف  

317هـ/929م( يف الفلك، وثابت بن قرة )ت: 

288هـ/900م( يف علوم �شتى، ون�شري الدين 

الطو�شي )594هـ/1201م672-هـ/1274( 

ابن الهيثم
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اأهم املراجع

1( االأمريي، اأحمد الرباء: كيف نفكر بدون لغة، 

جملة املعرفة، الريا�ض، عدد 65، 2000.

2( ال�شمواأل املغربي : الباهر يف اجلرب، حتقيق 

جامعة  مطبعة  را�شد،  ور�شدي  اأحمد  �شالح 

دم�شق، 1972. 

العربية  الل�شانيات   : م�شطفى  حركات،   )3

والن�رس،  للطباعة  احلداثة  دار  والعرو�ض، 

بريوت، 2007.

4( �شعد اهلل، اأبو بكر خالد : َعامل الريا�شيات، 

دار هومة للن�رس والتوزيع، اجلزائر، 2005.

5( قدري حافظ طوقان، تراث العرب العلمي، 

والعلوم  والثقافة  للرتبية  العربية  املنظمة 

ال�رسوق، بريوت، )بدون تاريخ، �شدرت  ودار 

الطبعة االأوىل عام 1941(.

 Nordon, Didier : Les  )6

 mathématiques pures n›existent

pas!  Actes Sud, Paris، 1993

7( موقع لورنت الفورغ على �شبكة االإنرتنت : 

www.ihes.fr/~lafforgue

اإىل  وهذا القانون الثالث للحركة الذي ين�شب 

)354هـ/955م- الهيثم  ابن  اأن  نيوتن رغم 

عليه  ون�ّض  اإليه  �شبقه  431هـ/1040م( 

ك اإذا لقي يف حركته مانعًا 
ّ
كما يلي: »املتحِر

فيه  باقية  له  كة 
ّ
املحِر القوة  وكانت  ميانعه، 

عند لقائه املمانع، فاإنه يرجع من حيث كان 

ة حركته  ك، وتكون قَوّ
ّ
يف اجلهة التي منها حتَر

كان  التي  احلركة  ة  قَوّ بح�شب  الرجوع  يف 

ة املمانعة«. ل، وبح�شب قَوّ ك بها االأَوّ
ّ
حتَر

)524هـ/1130م- املغربي  ال�شمواأل  اأما 

570هـ/1175م( فهو �شاحب نتائج اأ�شيلة 

يف اجلرب مل ي�شبقه اإليها اأحد و�شعها يف كتابه 

»الباهر يف اجلرب«. وقد جاءت يف مقدمة هذا 

منها  يدرك  التي  التالية  العبارات  الكتاب 

القارئ مدى حتكم املوؤلف يف اللغة اإىل جانب 

براعته يف الريا�شيات :

»هذا الكتاب الذي جمعنا فيه اأ�شول �شناعة 

مل  ما  على  منها  وبرهّنا  واملقابلة،  اجلرب 

اأودعناه  مبا  وكملنا  عليه،  برهن  اأحداً  جند 

املبتدعة  واالأ�شكال  املبتكرة  االأعمال  من 

ال�شناعة،  هذه  من  النا�ض  اأيدي  يف  كان  ما 

اأدركه  اأنه  فيثاغور�ض  زعم  ما  فيه  وعّللنا 

من  منزهًا  �شفواً  به  وجئنا  الوحي،  بطريق 

التمويهات وال�شوائب، مل نخلط كالمنا بكالم 

ا ن�شبنا اإىل اأقدم من نقل ذلك  من تقدَمنا، لكَنّ

كُلّ  تنفرد  مقاالت  اأربع  اإىل  وق�شمناه  عنه، 

واحدة منها مبعنى، فمّهدنا يف املقالة االأوىل 

بجميع  املجهوالت  يف  الت�رّسف  اإىل  الطريق 

يف  احلا�شب  يت�رّسف  كما  احل�شابية  االأدوات 

املعلومات...«.

التحكم  بعد  العرب،  علماء  بع�ض  هذا، وذهب 

ال�شعر.  اإىل االهتمام بكتابة  يف مقاليد النرث، 

فمنهم من كتب اأبياتًا يف منا�شبات خمتلفة، 

 

قواعد  حتمل  طويلة  اأراجيز  كتب  من  ومنهم 

االأراجيز  تلك  اأ�شهر  ومن  دقيقة.  ريا�شية 

نذكر:

)ت:  اليا�شمني  البن  اليا�شمينية  االأرجوزة  ــ 

بيتًا   54 يف  تقع  وهي   : 601هـ/1204م( 

وتناولت مو�شوع اجلرب واملقابلة.

ــ اأرجوزة »االإك�شري امُلبتغى من �شنعة التك�شري« 

750هـ/1346م(،  )ت.  التجيبي  ليون  البن 

مو�شوع  وتناولت  اأبيات،   203 يف  تقع 

الهند�شة. 

الهائم  البن  »امُلقنع«  منظومة  ــ 

)753هـ/1352م- املقد�شي  امل�رسي 

بيتًا،   59 يف  تقع  وهي   : 815هـ/1412م( 

وتناولت اأي�شًا اجلرب.

بن  ملحمد  احل�شاب«  »منية  اأرجوزة  ــ 

)858هـ/1456م- املكنا�شي  غازي 

919هـ/1513م(. 

)ت:  ال�شافعي  البقاعي  اأرجوزة  ــ 

احل�شاب  تناولت  885هـ/1480م(: 

والهند�شة.

احل�شاب«  اأ�شول  يف  »اللباب  اأرجوزة  ــ 

احل�رسمي)ت:  حممد  الدين  جلمال 

930هـ/1523م(.

اللغة  جتمع  روابط  على  اإطاللة  تلك 

هذا  يف  التعّمق  اأن  �شك  وال  بالريا�شيات، 

اأخرى بينهما،  �شيك�شف عن روابط  املو�شوع 

ثّم  ومن  العلوم.  وخمتلف  اللغة  بني  وكذا 

يف  واملخت�شني  اللغة  اأهل  يدعو  فاحلال 

اجلهد  تكثيف  اإىل  املعرفة  حقول  خمتلف 

العربي  املجتمع  خدمة  اأجل  من  والتقارب 

لغويًا وعلميًا. 
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يرجع الف�شل الأول، يف التنويه مب�شكلة الف�شل بني الثقافتني: 

الإن�شانية  اأو  الأدبية  والثقافة  ناحية  من  العلمية  الثقافة 

الكائنة  الفجوة  على  الق�شاء  و�رسورة  اأخرى،  ناحية  من 

بينهما، اإىل العامل والروائي الإجنليزي ت�شارلز بري�شي �شنو 

يف بداية الن�شف الثاين من القرن الع�رسين   ،C. P. Snow

)1959(. وقد ظهرت منذ ذلك التاريخ عدة اجتهادات تتناول 

الوليات  موؤخراً يف  كتاب ظهر  اآخرها  كان  املو�شوع،  هذا 

املتحدة حتت عنوان: »ملاذا العلم؟«.

 2008 عام  )الإجنليزية(  الأ�شلية  لغته  يف  الكتاب  ظهر 

تاأليف »جيم�ص  ?Why Science، وهو من  حتت عنوان: 

الفيزياء بجامعة »جورج  اأ�شتاذ   James Trefil »تريفيل

 Teachers الأمريكية  الن�رس  دار  عن  الأمريكية  ما�شون« 

 .College Press & NSTA Press

الأ�شتاذ �شوقي جالل،  وقد قام برتجمته املرتجم املعروف 

ع�شو جلنة الرتجمة باملجل�ص الأعلى للثقافة يف م�رس منذ 

عام 1989، والذي ترجم ل�شل�شلة »عامل املعرفة« الكويتية 

عدداً اآخر من الكتب، ف�شاًل عن ُمرتجماته يف مركز الرتجمة 

التابع لوزارة الثقافة مب�رس.

والفنون  للثقافة  الوطني  املجل�ض  عن  الكتاب  �شدر  وقد 

رقم  العدد  املعرفة«  »عامل  �شل�شلة  بالكويت، �شمن  واالآداب 

372. وقد اآثر امُلرتِجُم اأن ي�شع مقدمة موجزة لهذا الكتاب 

وهو نادراً ما يفعل ذلك، وهي مبثابة �رسخة مدوية لرف�ض 

العامل  يف  الراهن  والتعليمي  والعلمي  الثقايف  الو�شع 

وامل�شتقبل  العلم  »غربة  بعنوان  جاءت  فقد  ولذلك  العربى؛ 

يف حياتنا«، فرناه هو االآخر يت�شاءل: ملاذا العلم؟ ثم ي�شيف 

ملاذا	العلم؟ 	 	 	

جدوى	الثقافة	العلمية	يف	ع�رص	العلم    

د. حممد فتحي فرج

علوم
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جمال  اإنها  يقول:  حيث  وب�شيط  وا�شح 

ــ على نحو جيد  نفهم  لكي  الالزمة  املعارف 

بحيث  الطبيعي،  بالكون  يتعلق  ما  ــ  وكاٍف 

اأفق  تعرت�ض  ق�شايا  مع  التعامل  لنا  يت�شنى 

املواطن العادي. 

االهتمام  توجيه  الكتاب  بهذا  املوؤلف  ويريد 

نخلق  لكي  بها  من�شي  التي  الكيفية  حول 

ــ  العام  املتو�شط  يف  ــ  يتحلون  مواطنني 

 

وك�شفًا  اأهمية  تقل  ال  ت�شاوؤالت  عدة  اإليه 

العقالء،  من  اأحداً  تر�شي  ال  التي  الأو�شاعنا 

وملاذا  العلمي؟  املعريف  الفهم  ملاذا  ومنها: 

االإجناز البحثي العلمي �رسورة حياة؟ وملاذا 

حمو  ملاذا  عامة؟  كثقافة  العلمية  الثقافة 

االأمية العلمية؟ ثم يعلق على الت�شاوؤل االأخري 

بقوله: وهذا هو ما نراه ال�شوؤال االأكرث اإحلاحًا 

متحو  اأن  عن  عجزت  جمتمعات  يف  وداللة 

ف�شاًل  ل�شعوبها.  االأبجدية  االأمية  بالكامل 

واالأمية  العلمية  االأمية  حمو  �رسورة  عن 

احلا�شوبية اأو الرقمية.     

جمرد  العلم  لي�ض  جالل:  االأ�شتاذ  يقول  ثم 

ذهنية  حيازة  اأو  علمية  معلومات  اكت�شاب 

ولكن  لتقنيات،  مادية  وحيازة  ملعلومات 

الع�رس، هو منهج  الذي ميثل االآن روح  العلم 

العقل  على  اعتماداً  الواقع  ودرا�شة  فهم  يف 

اإنه  للتغيري...  التجريبي  التدخل  الناقد بهدف 

موظف  منهج  هو  بل  متفرقة،  معارف  لي�ض 

يف خدمة بنية املجتمع، يعمل على متا�شكها 

ور�شم  حتدياتها  ومواجهة  تقدمها،  واطراد 

معامل م�شتقبلها. ولهذا هو موؤ�ش�شة اجتماعية 

البناء  ركيزة  هو  قل  اأو  ح�شاري،  وعن�رس 

العلمية  الع�رس هو املعرفة  احل�شاري. فروح 

الن�شقية التي هي منط خا�ض من عالقة الوجود 

وباملجتمع..  وبالنف�ض  بالطبيعة  االإن�شاين 

الطراد  الكا�شفة  العامة  القوانني  و�شياغة 

ال�شبب  عن  واالإجابة  وحتوالتها،  الظواهر 

والكيف، والقدرة على التنبوؤ واالإفادة العلمية 

اأهم  من  وتلك  االجتماعية،  احلياة  يف  بذلك 

وظائف واأهداف العلم احلقيقية يف املجتمع.

وقد يتبادر اإىل الذهن �شوؤال حول امُل�ْشَتهَدفني 

كفانا  وقد  العمل.  لهذا  الكاتب  تاأليف  من 

ال�شوؤال،  لهذا  اإجابة  البحث عن  نف�شه  املوؤلف 

 بتعلم العلم، 
ّ
فذكر اأنه ي�شتهدف كل امرئ معني

ال�شيما اأولئك امل�شتغلني بتخطيط جتربة تعلم 

ال  الذين  الطالب،  من  العظمى  لالأغلبية  العلم 

يعتزمون موا�شلة درا�شة العلم والتكنولوجيا 

على  هنا  يوؤكد  وهو  العلمي،  مل�شتقبلهم 

اأو  مهنة  العلم  من  تتخذ  ال  التي  القطاعات 

وظيفة. 

على  املوؤلف  حر�ض  للكتاب،  ت�شديره  ويف 

تقدمي تعريف للثقافة العلمية التي يهدف بها 

اإىل حمو »االأمية الثقافية العلمية«ـ على نحو 

 

James Trefil جيم�ص تريفيل
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االأداء  يف  للتاأثري  الكون  حتكم  التي  القوانني 

اأن  ترى  اأنت  وها  كامل.  لكوكب  الوظيفي 

ت يف كل مكان الإنتاج  امل�شاهد الطبيعية تغرَيّ

مدن  ظهرت  بينما  الب�رس،  تفيد  حما�شيل 

�شخمة لل�شكنى. ولن جتد اأي نوع اآخر اقرتب 

من م�شتوى التاأثري الذي للب�رس.. مما يوؤكد اأن 

ثمة �شيئًا ما يجعل احل�شارة الب�رسية احلديثة 

خمتلفة عن اأي �شيء اآخر �شابق عليها.. ويتمثل 

اكت�شاف  من  مكننا  الذي  »العلم«،  يف  هذا 

طبيعة عاملنا املادي )الفيزيقي(.

العلم نتاج املنهج العلمي:

اأنه  بْيد  ب�رسي،  ن�شاط  اإال  هو  ما  والعلم 

يخ�شع  كونه  يف  اآخر  ن�شاط  اأي  عن  يختلف 

للمنهج العلمي، الذي يتميز بخا�شيتني هما: 

املالحظة واالختبار. وعلى الرغم من ب�شاطة 

يكن  مل  اأنهما  اإال  الكلمتني  هاتني  وو�شوح 

لهما وجود يف الواقع خالل الع�شور الو�شطى، 

ّ منهما فقد كان يف  بل من كان يقرتب من اأِيِ

الواقع كمن ي�شعى لالقرتاب من نهايته! 

املنقولة  احلكمة  من  فقط  ُي�ْشتقى  العلم  كان 

حتظى  ن�شو�ض  يف  نة  َمّ امُلَت�شَ بالوراثة، 

حينما  اأحدهم  اإن  حتى  والتوقري،  باالإجالل 

يلجاأ  ال  احل�شان  اأ�شنان  عدد  معرفة  يريد 

مبا�رسة اإىل فم احل�شان ليتعرف اإىل عددها، 

وما  تثبيطي:  ب�شوؤال  اأحدهم  يبتدره  حيث 

احل�شان  فم  يف  تراه  اأن  ميكن  الذي  اجلديد 

اأر�شطو بالفعل؟! وكان هذا ما يعيبه  ومل يره 

ع قومًا كان 
ّ
القراآن وينتقده ب�شَدّة حينما يقِر

نهجهم كما ُذِكر يف القراآن: »اإنا وجدنا اآباءنا 

على اأمة واإنا على اآثارهم مهتدون« الزخرف: 

  .22

فعاًل  تبداأ  ــ  احلقة  ــ  العلمية  فاملعرفة 

دائمًا  يعقبها  امُل�شاهدات  اإن  اإذ  باملالحظة، 

امُلكثف؛  الفكري  العقلي  الن�شاط  من  فرتات 

املميزة  النظريات  ال�شتحداث  اأ�شا�شًا  لتكون 

امل�شاركة  من  متكنهم  كافية  علمية  مبعارف 

ومفيدة  فاعلة  بطريقة  العامة  احلوارات  يف 

مواطنني  اإنتاج  يف  امل�شاهمة  اآخر  ومبعنى 

يتمتعون بثقافة علمية. 

ت�شتفيد  اأن  ميكن  العلمية  الثقافة  هذه  اإن  بل 

يف  ي�شاركون  الذين  من  اأخرى  �رسائح  منها 

الُكتاب  هوؤالء:  �شمن  ويقع  الثقافة،  �شنع 

وال�شحفيون واالإذاعيون والعاملون بقطاعات 

ا�شرتعى  فقد  عام.  بوجه  واالإعالم  الثقافة 

انتباهنا عقب �رسقة لوحة »زهرة اخل�شخا�ض« 

من  جوخ«  »فان  ال�شهري  الهولندي  للفنان 

متحف حممد حممود خليل وزوجته بالقاهرة 

اعترب  اأن  احلديث«،  الفن  واملعروف »مبتحف 

زهرة  اأن  وال�شحفيني  الكتاب  كبار  بع�ض 

املخدر  منها  ُي�شتخرج  التي  هي  اخل�شخا�ض 

»باحل�شي�ض«،  م�رس  يف  املعروف  ال�شعبي 

الفرقة  طالب  فيه  يقع  ال  علمي  خطاأ  وهذا 

العلوم،  اأو  الطب  اأو  ال�شيدلة  كلية  يف  االأوىل 

اإليها،  وما  الطبية  النباتات  يدر�شون  ممن 

واأخذ هوؤالء ال�شحفيون يبنون على هذا اخلطاأ 

بع�ض الِنّكات واملواقف امُل�شحكة! 

ي�شتخرج  اخل�شخا�ض  زهرة  اأن  وال�شحيح 

حت�شري  ميكن  االأفيون  ومن  االأفيون،  منها 

الذي  »املورفني«  املعروف  امل�شتح�رس 

ولو  لالآالم.  ن  وم�شِكّ كمخدر  ِطِبّيًا  ي�شتخدم 

كبار  وقع  ملا  ب�شيطة  علمية  ثقافة  هناك  اأن 

التي  االأخطاء،  هذه  مثل  يف  ال�شحفيني 

جعلتهم هم مثار �شحك �شغار التالميذ!  

العلم«  »طبيعة  ملناق�شة  املوؤلف  تعر�ض  وقد 

ال�شورة  لنا  ـن 
ّ
ُيبِيـ ولكي  االأول،  الف�شل  يف 

ب�شكل اأو�شح، فقد كان عليه اأي�شًا اأن يناق�ض 

»طبيعة الثقافة غري العلمية«. 

ويقرر املوؤلف يف �شدر هذا الف�شل اأن الهدف 

النهائي للعلم هو فهم العامل، وقد مير معظمنا 

ميثل  اأنه  غري  الكرام،  مرور  الهدف  هذا  على 

العلم  اأهداف  بني  العقد  وا�شطة  حقيقة 

جميعها؛ ولذا فال ن�شتغرب اأن املوؤلف قد جعل 

من  ب�شيء  هذا  اأقول  الف�شل.  هذا  عنوان  منه 

الو�شيلة  هو  �شيء  اأي  فهم  اأن  ذلك  التاأكيد، 

اأمثلة  �رسب  ودون  معه،  للتعامل  الناجعة 

لبيان هذا، فلنتجه مبا�رسة للعامل الذي نعي�ض 

الذي ميكننا من  فيه، فاإن فهمنا لعاملنا هو 

تكفل  التي  املثلى  بالطريقة  معه  التعامل 

على  والتاأكيد  موارده،  وا�شتغالل  تطويره 

ال�شعف..  القوة، والتغلب على مواطن  مواطن 

ــ  ذاته  حد  يف  ــ  الفهم  اأن  عن  ف�شاًل  وهكذا. 

اأمنية  حياتية  و�رسورة  اإن�شانية  �رسورة 

و�رسورة عقلية ال معدى عنها.

اأكرث  من  هو  التنجيم  كان  اإذا 

املوؤلف  فاإن  �شهرة،  الزائفة  العلوم 

اإىل  اأنه منظومة َعَقدية ترجع  يرى 

اأيام علماء الفلك العظام يف بابل، 

يف  الكواكب  مواقع  اأن  ُخال�شتها 

وهو  املرء،  ميالد  حلظة  ال�شماء 

املرء، حتدد  ُبرج  ُيطلقون عليه  ما 

له  تقع  التي  والأحداث  �شخ�شيته 

يف حياته

حينما  فيه  الكاتب  اأفا�ض  مبا  ذلك  ولنو�شح 

االأر�ض  اأنك كائن ف�شائى وافد على  افرت�ض 

�شيئًا  الفور  على  ف�شتلحظ  ولذا  مرة؛  الأول 

من  االأنواع  ماليني  بني  من  اإنه  واحداً، 

الكائنات احلية يوجد نوع واحد ووحيد، وهو 

 Homo االإن�شان العاقل« اأو الهومو �شابينز«

البيئة  لتغيري  قدراته  ر  طَوّ الذي   ،sapiens

واأن  احتياجاته.  الذي يتالءم مع  النحو  على 

ثمة نوعًا واحداً هو الذي عرف ما يكفي من 
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العلم الزائف:

البد ونحن ب�شدد احلديث عن العلم من كلمة 

الذي   ،pseudoscience الزائف  العلم  عن 

وهي  للعلم،  تنكرية  فكرية  حماكاة  يعترب 

تظهر  اأن  حتاول  متتابعة  اأحداث  عن  عبارة 

يف ثوب العلم وتزعم اأنها علم وما هي بعلم، 

واملثل ال�شارخ لذلك هو »التنجيم«، وال اأقول 

»علم التنجيم«!، كما اأن ثمة ظواهر قد ُيعتقد 

بها يف عاملنا اأنها من احلقائق وما هي بذلك 

كمثلث برمودا واالأطباق الطائرة اإىل غري ذلك 

من اخلوارق التي تعترب من قبيل ما هو خارج 

النطاق احل�شي.

التنجيم:

اأكرث العلوم الزائفة  واإذا كان التنجيم هو من 

َعَقدية  منظومة  اأنه  يرى  املوؤلف  فاإن  �شهرة، 

اأيام علماء الفلك العظام يف بابل،  ترجع اإىل 

ال�شماء  يف  الكواكب  مواقع  اأن  ُخال�شتها 

حلظة ميالد املرء، وهو ما ُيطلقون عليه ُبرج 

املرء، حتدد �شخ�شيته واالأحداث التي تقع له 

التنجيم له  يف حياته. ويت�شاءل املوؤلف: هل 

على  اأجراها  بتجربة  يجيبنا  ثم  م�شداقية؟ 

تالميذه فيقول: اآخذ خريطة الطالع املن�شورة 

االأبراج جانبًا وال  واأزيح  االأم�ض  يف �شحيفة 

حمددة  غري  روؤية  ع�رسة  اثنتي  �شوى  يبقى 

طالب  كل  من  اطلب  ثم  امليالد،  تاريخ  وفق 

عمل �شيئني اثنني: اأواًل ا�شتخراج الروؤية التي 

ثم  ال�شابق،  اليوم  يف  له  االأف�شل  هي  كانت 

اأعطيه بعد ذلك برجه. هنا ت�شتطيع اأن تتبني 

ما اإذا كانت خريطة الك�شف عن الطالع قدمت 

عمليًا روؤية اأو م�شورة ُمفيدة اأم ال. واإذا ما كنا 

اأمام فريق كبري العدد فاإن النتائج تو�شح اأن 

قراءة طالعك لن تقدم لك جديداً غري ما ميكن 

املوؤلف  ويوؤكد  ع�شوائي.  ب�شكل  ت�شتخرجه  اأن 

اأنه حني يفعل هذا مع فئات تتاألف من اأعداد 

النتائج  80  و200طالب فاإنه يجد  تقع بني 

هذا  فر�شان  ومن  العامل.  عن  العلمية  للنظرة 

الدمناركي  النبيل  ـــ  الفلك  علم  يف  ــ  االجتاه 

خلفه  ثم  )1564ــ1601(  براهي  تايكو 

يوهانز  االأملاين  الريا�شيات  عامل  م�شاعده 

كيبلر )1571ــ1630(، الذي �شاغ املعلومات 

على  واأ�شتاذه  هو  جمعها  التي  واملالحظات 

ثم  كيبلر،  بقوانني  ُعرفت  قوانني  هيئة ثالثة 

جاء بعد ذلك اإ�شحاق نيوتن )1642ــ 1727( 

نظرة  من  نابعة  كيبلر  قوانني  اأن  بنّي  الذي 

نيوتن  قوانني  االآن  ن�شميه  ما  تت�شمن  اأعمق 

الكونية، والتي  عن احلركة وقانون اجلاذبية 

من  ال�شل�شلة  لتلك  النهائي  احل�شاد  متثل 

االأحداث يف �شورة عن الكون ب�شيطة ومقنعة 

الكواكب  حركة  يرى  املرء  جتعل  اإذ  متامًا، 

ترو�شها  بينما  �شاعة  عقارب  حركة  وكاأنها 

نيوتن. وهكذا  لقوانني  تطبيقًا  الداخلية متثل 

ــ  خارجية  تدخالت  دون  ــ  االآن  الكون  بدا 

بها،  التنبوؤ  ميكن  عقالنية  لقوانني  يخ�شع 

قوانني ميكن للعقل الب�رسي اأن يكت�شفها. 

اأنه بعد احل�شول على املعلومات  ومن املهم 

فالبد  املالحظات،  اأو  امل�شاهدات  خالل  من 

التي تو�شل  االأفكار  من عملية يتم فيها فرز 

املالحظات،  هذه  خالل  من  الباحثون  اإليها 

مدى  على  بناء  بع�شها،  الإ�شقاط  وذلك 

االأمر  وهو  امل�شاهدات،  لتف�شري  �شالحيتها 

الذي ينقلنا اإىل الوجه الثاين املهم للعلم وهو 

اأن  �شوره  اأب�شط  يف  يعني  والذي  االختبار، 

النظرية التي ال توؤكدها التجربة اأو امل�شاهدة 

فاإن م�شريها االإهمال والزوال. ويبدو اأن هذا 

اجلانب من العلم هو االأ�شعب من حيث قابلية 

غري العلماء ال�شتيعابه؛ اإذ يرتبط بالتجرد عن 

التحيز( واملو�شوعية. فالنظرية  الهوى )عدم 

تنبوؤات  تطرح  الو�شف  بهذا  اجلديرة  العلمية 

ميكن من حيث املبداأ و�شعها مو�شع االختبار 

تتحقق  ال  وقد  تثبت �شحتها،  اأو  تتحقق  وقد 

ويتم دح�شها، حتى اإنه قد بات من املوؤكد االآن 

اخل�شائ�ض  بهذه  تتمتع  ال  التي  النظرية  اأن 

لي�شت جزءاً من العلم. 

)عن  خمتلف  العلم  اأن  على  التاأكيد  وميكن 

غالبًا  التي  لالإن�شانيات،  االأخرى  امليادين 

اإىل  احلوارات  بعد  بها  امل�شتغلون  ي�شل  ال 

تكون  اأن  ميكن  اإذ  عليها(،  متفق  نتيجة 

االأف�شل  اأّي نظرية هي  ب�شاأن  هناك خالفات 

لتف�شري املعطيات التي بني اأيدينا، وقد ت�شتمر 

اخلالفات عقوداً، لكن يف النهاية يتفق اجلميع 

التي  هي  لنا  املتاحة  املعطيات  اأن  على 

العلماء  النهاية. وي�شتطيع  الق�شية يف  حت�شم 

الدائرة  اإىل نتيجة نهائية للنقا�شات  التو�شل 

نطاق  يف  انتباههم  يح�رسوا  باأن  بينهم 

يف  عنها  االإجابة  ميكن  التي  امل�شائل  اأمناط 

�شوء امل�شاهدة. بْيد اأنهم يف الوقت ذاته البد 

االأ�شئلة  عن  اإجابة  عن  البحث  عن  يتخلوا  اأن 

االأعمق )كاأن ن�شاأل: ما معنى احلياة؟ (. ويعرب 

عن هذا كني بولدنغ حني قال: العلم هو عملية 

باأ�شئلة غري مهمة ال  االأ�شئلة املهمة  ا�شتبدال 

ميكن االإجابة عنها.

للمنهج  اأخرى  �شفة  عن  الكاتب  ويتحدث 

العلمي، وهي اأنه ــ اإذا ما توافر الوقت الكايف 

التي  االأخطاء  من  كاًل  املنهج  هذا  يك�شف  ــ 

حتدث، واخلداع املتعمد الذي قد يحدث بدرجة 

اأعلن اثنان  اأقل. و�شاق مثاًل على ذلك حينما 

من العلماء يف جامعة اأوتاه منذ عدة �شنوات 

اأنهما جنحًا يف عمل ان�شهار نووي بارد يف 

معملهما. وقد اأحدث النباأ �شجة يف االأو�شاط 

�شهر  �شوى  ي�شتغرق  مل  االأمر  لكن  العلمية، 

املزاعم  لهذه  رف�شه  العلمي  املجتمع  ليعلن 

على اأ�شا�ض عيوب فنية يف التجربة االأ�شلية، 

اإىل  التو�شل  يف  االآخرين  الباحثني  وف�شل 

م�شبوطة  ظروف  ظل  يف  نف�شها  النتائج 

وُمـْحكَمة.
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 هذه املعرفة ال اأحد ي�شتطيع اأن يقدم اختيارات 

معقولة ب�شاأن الق�شايا مو�شوع احلوار. 

الرابع  الف�شل  بداية  يف  املوؤلف  ويت�شاءل 

ب�شيء من احل�رسة: هل العلم حقيقة جزء من 

الثقافة؟ ثم يقول: اأح�شب اأن االإجابة عن هذا 

ثقافة.  بكلمة  املرء  يعنيه  مبا  رهن  ال�شوؤال 

باأنها  �شورها،  اأكمل  يف  الثقافة  فهمنا  فاإذا 

يعي�ض  التي  والفيزيقية  االجتماعية  ال�شبكة 

اأدنى  دون  من  العلم  فاإن  الب�رس  جميع  فيها 

�شك �شيكون بع�شها، فالقدرة على فهم العامل 

الق�شمة  حتديداً  هي  معه  والتعامل  الطبيعي 

املميزة لنوع الب�رس )الهومو �شابينز( عن بقية 

االأنواع االأخرى. وي�شعرنا املوؤلف بامتعا�شه 

ُت�شَتخدم  ثقافة  كلمة  ولكن  يقول:  حينما 

مبعنى اأكرث حمدودية، اأي مبعنى ما ميكن اأن 

ن�شمية »الثقافة الرفيعة« التي تت�شمن معرفة 

املثقف الآثار كل من �شك�شبري وموت�شارت واإال 

و�شفه املجتمع باللغة الدارجة »ِكمالة عدد« 

ال�شخ�شية  التجارب  ومن  حيثية.  ذي  غري  اأو 

قائمة  يتفح�ض  كان  حينما  اأنه  للموؤلف، 

واملوؤلفني،  الُكتاب  من  امَلدُعوين  موؤلفات 

الُكتب  معار�ض  مثل  منا�شبات  يف  للحديث 

نتيجة  ا�شتخل�ض  فقد  االأدبية،  واحلفالت 

من  تقريبًا  جله  يتاألف  االأدب  اأن  موؤداها 

ُد اأنه مل يطالع قط ا�شم  الرواية وال�شعر. ثم يوؤِكّ

ّ من هذه القوائم، ومن  موؤلف غري روائي يف اأِيِ

ثم مل يجد �شمنها اأي موؤلف عن العلم. ثم يقول 

يف ح�رسة: فاالنطباع الذي ت�شكل عندي على 

�شديدة  بب�شاطة  ــ  العلم  اأن  هو  �شنوات  مدى 

لي�ض  اأي�شًا  )ورمبا  ترحيب  مو�شع  لي�ض  ــ 

مو�شع تقدير( داخل اأو�شاط من يرون اأنف�شهم 

مينح  ال  مثاًل  م�رس  كتاب  فاحتاد   ( مثقفني 

ع�شويته للكتاب يف جماالت الثقافة العلمية 

مل�رسوع  جهدي  كر�شت  فقد  ولذا  املختلفة!(؛ 

ت�شمني  اأجل  من  الثقافية،  االأولية  املعارف 

العلم جزءاً من هذه الثقافة بعينها.

دائمًا مت�شقة مع االختيار الع�شوائي. ويخل�ض 

هذا  على  تاأ�شي�شًا  التنجيم  اأن  اإىل  ذلك  من 

اختبار  اأب�شط  يف  يف�شل  الب�شيط  االختبار 

وهو  ما.  فكرة  على  جنريه  اأن  ميكن  اأ�شا�شي 

يعني بذلك اختباراً للك�شف عما اإذا كان للفكرة 

م�شداقية يف العامل الواقعي اأم ال. وبهذا ندرك 

بو�شوح اأن التنجيم هو اأبرز مثال ملا اأ�شماه 

املوؤلف منط الع�رس الذهبي للعلم الزائف. 

املوؤلف  ُد  ُيفِنّ العلمي  املنهج  هذا  وبنف�ض 

ذاته  املنهج  وبهذا  برمودة«،  »مثلث  اأ�شطورة 

وهي  عدم،  من  الن�شوء  مقولة:  كذلك  يناق�ض 

العلمية  النظر  وجهة  من  اأكذوبة  �شك  بال 

البيولوجية مت دح�شها على يد با�شتري وغريه 

من العلماء!

ويف الف�شل اخلا�ض بـ »حمو االأمية العلمية: 

األف  لتعريف  املوؤلف  يتعر�ض  يعني؟«  ماذا 

باء املعارف العلمية، فيقول: املعارف االأولية 

العلمية هي االإطار املعريف الالزم لكي يتوافر 

ميكنه  بحيث  الكون،  عن  كاٍف  فهم  للمرء 

يف  لنا  تعر�ض  التي  الق�شايا  مع  التعامل 

حياتنا، �شواء عرب االأخبار اأو يف غريها. 

اللغة  تت�شف  اأن  اأنه يجب  املوؤلف  ثم يو�شح 

العلمية  املعارف  هذه  بها  ن�شوغ  التي 

عن  بعيدة  تكون  واأن  والو�شوح،  بالب�شاطة 

�شوى  تعني  ال  التي  الريا�شيات  قوانني 

االبتعاد  يجب  كما  العلم،  يف  املتخ�ش�شني 

نعرف  فنحن  للعلم،  ال�شارمة  املمار�شة  عن 

اأن العلم قادر مثله مثل املو�شيقى والفن على 

يف  ينبغي  ال  اأنه  بْيد  حياتنا  واإثراء  تعميق 

الوقت ذاته مطالبة الدار�شني من الطالب باأن 

يتعلموا تطبيق وممار�شة العلم بهدف حت�شيل 

واكت�شاب هذا التقييم، اإذ اإن هذا ال يختلف يف 

اآلة  عزف  يتعلموا  باأن  نطالبهم  اأن  عن  �شيء 

الكمان قبل اال�شتماع اإىل حفل �شيمفوين!

كما ال يتعلق حت�شيل الثقافة العلمية بالكفاءة 

ن�شوغ  التي  اللغة  تت�شف  اأن  يجب 

بها هذه املعارف العلمية بالب�شاطة 

عن  بعيدة  تكون  واأن  والو�شوح، 

قوانني الريا�شيات التي ل تعني �شوى 

يجب  كما  العلم،  يف  املتخ�ش�شني 

البتعاد عن املمار�شة ال�شارمة للعلم، 

فنحن نعرف اأن العلم قادر مثله مثل 

واإثراء  تعميق  على  والفن  املو�شيقى 

الوقت  ينبغي يف  ل  اأنه  بْيد  حياتنا 

ذاته مطالبة الدار�شني من الطالب باأن 

يتعلموا تطبيق وممار�شة العلم بهدف 

حت�شيل واكت�شاب هذا التقييم

ت�شجيل  جهاز  برجمة  على  فالقدرة  التقانية، 

فيديو كا�شيت اأو اإ�شالح �شيارة اأو فهم وظائف 

جميع اأزرار جهاز الت�شغيل من ُبْعد، ميكن اأن 

تكون مقدرة ُمفيدة يف الع�رس احلديث، لكن ال 

العلمية،  االأولية  باملعارف  لها مطلقًا  عالقة 

اإذ اإن قيمة االأخرية ودورها يكمن يف متكيننا 

من فهم عاملنا الذي نعي�ض فيه والتعامل معه 

بطريقة ُمريحة. ويقودنا هذا اإىل ما بداأنا به 

الثقافة  تكري�ض  على  التاأكيد  من  املقال  هذا 

وا�شع  نطاق  على  ن�رسها  واأهمية  العلمية 

القائمة  الفجوة  اختزال  نحو  احلثيث  لل�شعي 

بني الثقافتني. 

ثمة  بقوله:  الف�شل  هذا  املوؤلف  وينهي 

حقيقتان: االأوىل اأن املعارف العلمية الالزمة 

االأدنى  احلد  هي  عام  حوار  يف  للم�شاركة 

منها. والثانية اأن العلم نادراً ما يكون العامل 

اأن هذا  بْيد  النا�ض.  اختيار  املوؤثر يف  الوحيد 

دون  من  اأنه  وهي  املحورية،  احلجة  ُيغرِيّ  ال 
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امل�شهد	اجلميل

وتبقى	ال�شارقة ..

�شهدت دولة االإمارات العربية املتحدة حراكًا ثقافيًا مميزاً، قلما �شهدته �شاحة عربية 

ثقايف  مهرجان  اأبوظبي،  يف  مو�شيقي  ومهرجان  دويل،  كتاب  معر�ض  دولية؛  اأو 

لطريان االإمارات، �شهد زخمًا يف التنوع بالفعاليات وال�شيوف املبدعني، مهرجان 

اأيام ال�شارقة امل�رسحية وما �شهده من عرو�ض وندوات ومعار�ض كتب و�شور واأزياء 

للفنون،  الدويل  ال�شارقة  لبينايل  وم�شتمرة  جديدة  دورة  م�رسحية،  واأك�ش�شوارات 

الفنية واملحا�رسات  لل�شعر، وع�رسات املعار�ض  العاملي  باليوم  االحتفال  عدا عن 

اأن �شهر  اأ�شبح من املتعارف عليه  ال�شعرية. وقد  والندوات وامللتقيات واالأم�شيات 

مار�ض من كل عام، هو �شهر اخل�شب والنتاج الثقايف.

النخبوية  والزيارات  االإعالمية  باملتابعة  حتظى  التي  الفعاليات  اأبرز  ومن 

ال�شارقة الدويل للفنون، مبا  ال�شارقة امل�رسحية وبينايل  اأيام  واجلماهريية، تتمثل 

فعالياتهما  وامتداد  وامل�شمون  بال�شكل  متنوعة  فعاليات  من  كالهما  يت�شمنه 

جغرافيًا لت�شمل مواقع متعددة، اإ�شافة اإىل املدة الزمنية للبينايل، والتي متتد على 

والنوعي  املميز  العطاء  اإغفال  ن�شتطيع  ال  ومبو�شوعية،  متوا�شلني  �شهرين  مدى 

اأن  اإال  االإمارات،  دولة  اأنحاء  كافة  يف  مار�ض  خالل  اأقيمت  التي  للفعاليات  اأي�شًا 

املتابع للن�شاط - وبحيادية مطلقة - �شيجد اأن ال�شارقة )عا�شمة الثقافة العربية( 

كانت خالل هذا ال�شهر اأ�شوة بال�شنوات ال�شابقة، مو�شع اجلذب الثقايف حمليًا وعربيًا 

ودوليًا.

امل�شاركة  بف�شل  العربية،  للثقافة  دائمة  عا�شمة  ال�شارقة  �شتبقى  اجلدارة  بهذه 

الع�شوية لرائد الثقافة العربية �شاحب ال�شمو ال�شيخ د. �شلطان بن حممد القا�شمي 

وللعمل  واملثقفني  للثقافة  ذخراً  اهلل  اأدامه  ال�شارقة،  حاكم  االأعلى،  املجل�ض  ع�شو 

االإن�شاين، ذلك اأن الثقافة باملطلق اإن�شانية الهدف والتوجه.

اأ�شامة طالب مرة



45

ــ  االإيديولوجيا  اإذ  والبالغة،  االإيديولوجيا 

جمايل  من  جملى  �شوى  لي�شت  ــ  املطلق  يف 

اأوجه  تبني  اإىل  �شبيل  من  ولي�ض  البالغة. 

هذه العالقة من غري حتديد �شمات املمار�شة 

بدرا�شة  فيه  ن�شتعني  ما  وهو  االإيديولوجية. 

اخل�شائ�ض  اأهم  فيها  تر�شد  ريكور  لبول 

كما  ح�رسها  وقد  لالإيديوجيا،  الوا�شمة 

يلي)4(:

تن�رس  اجتماعي  حمرك  االإيديولوجيا   -  1

االأفكار وت�شنع القناعات عرب التحري�ض على 

الفعل وتربيره.

االإيديولوجيا منت�شبة ــ يف هذا امل�شتوى ــ  اإىل 

ما ي�شميه ريكور »نظرية احلافز االجتماعي«. 

التي جتاهر  اأن اجلماعة  اإنها تتحرك الإظهار 

بها هي حمقة يف اأن تكون ما هي عليه. لكن 

ديناميتها؟  على  االإيديولوجيا  حتافظ  كيف 

اجلواب كامن يف �شمتها الثالثة:

اإنها  وخطاطية،  مب�شطة  هي  اإيديولوجيا  كل 

اإىل  فقط  لي�ض  �شاملة  نظرة  لتحديد  �شبكة 

االأق�شى  احلد  ويف  وللتاريخ،  بل  اجلماعة 

لالإيديولوجيا  امل�شنن  الطابع  وهذا  للعامل، 

القدرة  هذه  لكن  التربيرية،  بوظيفتها  ملتحم 

يف تالزم البالغي والإيديولوجي:

االأفكار  وتاريخ  االأدب  لنظرية  املتتبع  اإن 

البالغة  ارتباط  اأن  ي�شتخل�ض  اأن  ي�شتطيع 

اأن  ميكن  عامة،  االإيديولوجية  باخلطابات 

عنهم  ا�شتهر  الذين  ال�شف�شطائيني  اإىل  يرتد 

ا�شتغواء  اأجل  من  البالغي«  »العتاد  ا�شتخدام 

التالزم  وهذا  وا�شتقطابهم)1(.  املخاطبني 

عن  منفكًا  لي�ض  واالإيديولوجي  البالغي  بني 

اأن  ذلك  النفوذ،  وب�شط  ال�شيطرة  يف  الرغبة 

يف  يتمثل  اإمنا  ـ  �شلطة  اأي  ـ  ال�شلطة  هاج�ض 

ل�شلطانها  ت�شمن  التي  »ال�رسعية«،  حت�شيل 

ال  عزيز  مطلب  هو  واال�شتمرار،  اال�شتقرار 

والعنف،  القوة  من  بكثري  اإال  لل�شلطة  ي�شلم 

من  بتوجيه  ــ  تدرك  اأن  ال�شلطة   تلبث  ما  ثم 

اأنها  ــ  الواقعية  وجتربتها  الطبيعي  حد�شها 

اإذا اقت�رست على القوة  ال ت�شتطيع اال�شتمرار 

والعنف النتزاع االعرتاف ب�رسعيتها، فتتوجه 

ي�شند  اأ�شا�ض مكني  البحث عن  اإىل  ــ  ثم  ــ من 

من  ولي�ض  ا�شتمرارها.  وي�شمن  ا�شتقرارها 

ال�شيا�شية  الذوات  بتقبل  اإال  ذلك  اإىل  �شبيل 

تلقائيًا لل�شلطة وم�شادقتهم عليها على �شبيل 

القهر  �شبيل  على  ولي�ض  واملوافقة،  الر�شا 

واالإرغام. وهو ما تفّطن اإليه جان جاك رو�شو 

بني  التعاقدية«  »النظرية  لـ  املنّظرين  اأبرز  ــ 

كتابه  يف  قرر  فقد  واملحكومني،  احلاكمني 

اأبداً  يبقى  ال  »االأقوى  اأن  االجتماعي«  »العقد 

هو  دائمًا  ليكون  القوة  من  كاٍف  جانب  على 

ال�شيد اإن مل يحول قوته اإىل حق والطاعة اإىل 

واجب«)2(.

االعتقاد  من  العميق  ال�شنف  هذا  اأن  ومبا 

القائمة ال ميكن حت�شيله  ال�شلطة  يف �رسعية 

»من  ي�شبح  فاإنه  املاديني،  والعنف  بالقهر 

ال�رسوري اللجوء اإىل نوع اآخر من العنف، نوع 

اأكرث لطفًا وتهذيبًا وخفاء هو »العنف اللفظي« 

اأو »العنف الرمزي«، وقد ارتبط خطاب ال�شلطة 

دومًا ب�شلطة اخلطاب، وكلمات ال�شلطة ب�شلطة 

الكلمات، وبهذا املعنى فالبالغة لي�شت جمرد 

حلية ترفيه جمالية يف اخلطاب االإيديولوجي، 

بل هي براعات ذات وظيفة«)3(. 

حقاًل  االإيديولوجيا  يف  واجدة  البالغة  اإن 

تطبيقيًا خ�شيبا للعديد من �شماتها ووظائفها. 

بني  وثيقة  تنعقد  ال�شلة  وجدنا  هنا  ومن 

البالغة	واليديولوجيا

فـي	العالقة	امللتب�شة	بني	املعرفة	واليديولوجيا

م�شطفى الغرايف

لعلنا نتفق جميعًا على اأنه ل توجد معرفة بريئة، فاحلياد الن�شي وهم اإيديولوجي والرباءة الفكرية �رسب من امل�شتحيل، ما دام كل خطاب معريف 

يهدف ــ بال�رسورة ــ اإىل مترير حمولة اإيديولوجية. اإن الإيديولوجيا  ثاوية يف اخلطابات جميعها،  ولي�ص ثمة خطاب ــ من وجهة النظر هاته 

ـــ ميكن اأن يعرى متامًا من الإيديولوجيا. يف �شوء هذا الفهم �شنحاول يف هذا البحث اإجالء العالقة  امللتب�شة بني املعرفة البالغية واملطالب 

الإيديولوجية.

درا�سة
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االإيديولوجيا  يد  يف  »تقنية«  تكون  اأن 

متثل  بذلك  وهي  للمقا�شد.  خدمة  ت�شطنعها 

ذلك  االإيديولوجيا،  يف  التربيري  اجلانب 

واالقت�شادية  ال�شيا�شية  االإيديولوجيات  اأن 

لكن  ا�شتعارية)5(،   بطرق  �شيغت  جميعها 

اأن  �شاأنه  من  امل�شاألة  هذه  يف  النظر  تدقيق 

يقود الباحث الأن ي�شتخل�ض اأن البالغة ــ من 

ـ خا�شة عندما ترتبط باملقا�شد،  جهة مقابلةـ 

كما هي متج�شدة يف مباحث احلجاج، عبارة 

اإىل  م�شتند  وغائي  وظيفي  عملي  خطاب  عن 

القناعات  عر�ض  يف  اإيديولوجية  خلفية 

البالغة  تغدو  املعتقدات. وبذلك  والتعبري عن 

�رسبًا من االإيديولوجيا: حتتج وتربر، ت�شتدل 

واإن  االإذعان  على  املخاطب  حلمل  وت�شوغ 

اإىل  يوؤ�رس  مبا  حقيقي،  اقتناع  له  يح�شل  مل 

تغليب لـ »الغائية« واالحتكام  لـ »الق�شدية« 

يف �شعي لتحويل »الراأي« اإىل »عقيدة«.

اإن البالغة بو�شفها فن االإقناع بالراأي ــ كما 

»االإيديولوجيا« عينها،  ــ لهي  يعتقد كثريون 

متى  الوجود  من  وموقف  للكون  روؤية  اإنها 

اعتنقناهما حتولنا من جمال االإقناع  بـ »راأي 

اآراء« اإىل احلمل على االإذعان لـ »عقيدة«  من 

تفر�ض فر�شًا.

خطابية  ممار�شة  البالغة  تغدو  الفهم  وبهذا 

تنقل »البالغي«، اإذ يلتب�ض بـ »االإيديولوجي«، 

جمال  اإىل  واالحتمال  االإمكان  جمال  من 

»املا  الأن  املطلوب،  على  وامل�شادرة  البداهة 

كما  الناجح  احلجاج  يف  �رسطًا  لي�ض  �شدق« 

ومنّظريه)6(.  احلجاج  علماء  عند  مقرر  هو 

ـ  التوحيدي  ذلك  على  ن�ض  كما  ــ  فالبالغة 

اأن  يجب  ما  على  الباطل  وتبطل  احلق  »حتق 

واإبطال  الباطل  حتقيق  ثم  عليه،  االأمر  يكون 

اأحوال  تخلو  ال  واأمور  تاأتلف،  الأغرا�ض  احلق 

هذه الدنيا منها من خري و�رس واإباء واإذعان 

 

التي  االأفكار  بتحول  م�رسوطة  التغيري  على 

احلال  ومعتقدات. ويف هذه  اآراء  اإىل  تن�رسها 

فعاليتها  من  لتزيد  �رسامتها  االأفكار  تفقد 

االجتماعية. وعلى هذا النحو يتحول كل �شيء 

اإىل اإيديولوجيا: االأخالق، الدين، الفل�شفة...

وهذا التحول من ن�شق فكر اإىل ن�شق اعتقاد هو 

جوهر الظاهرة االإيديولوجية.

الطابع  مبالحظة  )الثالث(  امللمح  هذا  ي�شمح 

امل�شتوى  حيث  لالإيديولوجيا،  االعتقادي 

م�شتوى  هو  لالإيديولوجيا  االإب�شتمولوجي 

االإغريق،  عند  االعتقاد  م�شتودع  »الراأي«، 

الأجل ذلك فاإن االإيديولوجيا تعرب عن نف�شها 

طوعيًا من خالل االأمثال وال�شعارات وال�شيغ 

املوجزة، ومن ثم فال �شيء اأقرب اإىل البالغة 

)فن احلكمة واالإقناع( من االإيديولوجيا.

اأكرث  عملية  مقا�شد  عن  تعبري  االإيديولوجيا 

منها تعبرياً عن منازع نظرية، حيث القانون 

يتعوده  ما  يف  كامن  لالإيديولوجيا  التاأويلي 

ت�شورات  من  اأكرث  به،  ويوؤمنون  النا�ض 

يتحركون نحوها.

ترف�ض  باجلمود،  مطبوعة  االإيديولوجيا 

االأمنوذج  على  املحافظة  اإىل  وت�شعى  اجلديد 

ما  وهو  »التمثيل«،  �شيغة  خالل  من  القائم 

تاأوياًل  االآن  نف�ض  يف  االإيديولوجيا  يجعل 

ميكن  املعنى  وبهذا  للممكن،  وح�شداً  للواقع 

احلديث عن »ال�شياج االإيديولوجي« بل »العمى 

االإيديولوجي«.

كما  االإيديولوجيا  �شمات  يف  الناظر  اإن 

حتددت عند بول ريكور ليخل�ض فعاًل اإىل تبني 

جهة،  من  البالغة  بني  اجلامعة  ال�شلة  اأوجه 

ثانية.  جهة  من  االإيديولوجية  واملمار�شات 

فعالية  بو�شفها  اأ�شا�شًا  تتحدد  فالبالغة 

 

لعر�ض  املتكلم  يتو�شلها  وا�شتداللية  خطابية 

تقوم  احلالني  ويف  نظرية،  فر�ض  اأو  فكرة 

خم�شو�شة  القول  يف  �شيا�شة  على  البالغة 

مطلوبه:  حت�شيل  اإىل  املتكلم  منها  يتلطف 

مبا  والت�شليم  االإذعان  على  املخاطب  حمل 

فيها  يعتقد  مل  واإن  م�شامني  من  اإليه  يلقى 

مقامات  يف  التعويل  الأن  قائمة،  حقيقة 

يرتكز  اإمنا  التاأثري  ق�شدها  التي  التخاطب 

على  ولي�ض  الكالم،  و�شلطة  البيان  �شحر  على 

ويف  اخلطاب.  �شدق  اأو  »املعلومة«  �شحة 

العتاد  بني  وثيقة  ال�شلة  تظهر  امل�شتوى  هذا 

البالغي واملمار�شة االإيديولوجية، اإذ اخلطاب 

فيها  تلتب�ض  توا�شلية  واقعة  ــ  املطلق  يف  ــ 

االإيديولوجية،  باملقا�شد  البالغية  املقومات 

بال�رسورة  مت�شمن  خطاب(  )كل  فاخلطاب 

ملقت�شى حجاجي وا�شتداليل، مبا هو »ر�شالة« 

اأو  اإىل متقبل قد يكون فرداً  �شادرة من باث 

جماعة اأو �شعبًا اأو االإن�شانية جمعاء، الغر�ض 

من بثها واإلقائها اإيقاع الت�شديق واحلمل على 

االقتناع. وهو مق�شد تاأثريي واإقناعي ي�شتند 

املرتهنة  املجتمع  ت�شورات  اإىل  ـ  بالتاأكيد  ـ 

اإذ  امل�شرتكة،  والقناعات  ال�شائع  الراأي  اإىل 

اأن نت�شور »متكلمًا« يعي ما يقول  ال ميكننا 

النا�ض  اأطبق  ما  رف�ض  اإىل  يتوجه  اأن  ميكن 

على  اأجمعوا  ما  تربير  اأو  فيه،  االعتقاد  على 

)االقتناع  النقطة  هذه  وعند  واإنكاره.  رف�شه 

ينفتح  وامل�شرتك(  ال�شائع  الراأي  اإىل  ا�شتناداً 

املجال �شعيًا لتلب�ض البالغي باالإيديولوجي.

�شحر البيان: القول �شلطان

باالإيديولوجيًا  البالغة  عالقة  يف  الناظر  اإن 

غري  من  ــ  يطبعان  وتعقيداً  التبا�شًا  �شيلحظ  

االإيديولوجيا  اأن  ذلك  العالقة،  هذه  �شك- 

ت�شخر البالغة اأداة حني ت�شطلع بدور تربيري 

ذلك  اإىل  نبه  –كما  القيادي  لدورها  مالزم 

بول ريكور- ويف هذه احلال ال تعدو البالغة 
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العربية  البالغة  »بقيت  مفتاح:  حممد  يقول 

القدمية واحلديثة مف�شولة عن  الدرا�شات  يف 

وترعرعت،  فيه  ن�شاأت  الذي  الفكري  النظام 

فهي وثيقة ال�شلة باملنطق واالأ�شول والنحو 

التفاعل بني هذه  الكالم. وعدم مراعاة  وعلم 

الفروع املعرفية عاق امل�شلحني اأن يكت�شفوا 

االآليات العميقة التي حتكم الن�شاط اال�شتداليل 

اللغوي القائمة عليه تلك الفروع«)11(. 

العربي  البيان  ن�شاأة  باأن  الت�شليم  عن  يرتتب 

كانت يف اأ�شلها »كالمية«)12( نتيجة هامة 

البيانية  العملية  تف�شري  اأو  »فهم  اأن  موؤداها 

فاإن  ولذلك  الن�شاأة،  هذه  اإىل  ي�شتند  اأن  البد 

حاجة الفهم اأو االإ�شالح اأو التجديد ت�شطرنا 

واأ�شولية،  كالمية  م�شائل  يف  التحقيق  اإىل 

اأن حديث  ويرتتب عن هذه املالحظة املهمة 

ناق�شًا  اأبرت  »ي�شبح  مف�شواًل  االأدباء  بع�ض 

االأوىل  العربي[  ]البيان  مناق�شته  الأن 

كالمية«)13(.

العلوم  اأن  الدار�شني  لعموم  املعروف  فمن 

العربية  البالغة  لدوحة  املكونة  املختلفة 

ال�رسيفة )والعلوم العربية عمومًا(، اإمنا ن�شاأت 

وتخلقت ا�شتجابة لغاية �شامية هي التدبر يف 

هند�شة العبارة القراآنية »البليغة«، ال�شتجالء 

الق�شية  هذه  ومن  فيها.  »االإعجاز«  مظاهر 

االإيديولوجية يف اأ�شل من�شئها، واملتخذة ك�شاًء 

معرفيًا يف العر�ض واملناولة، تنا�شلت معظم 

�شغلت  التي  واحل�شارية  الثقافية  االإ�شكاالت 

العقل العربي »البياين«)14( طوياًل،  فالرتكيز 

على ق�شية ال�شعر اجلاهلي اإثباتًا ونفيًا، اإمنا 

كان باعتباره �شاهداً على »االإعجاز« )ال�رساب 

الذي جرى خلفه االأ�شاعرة وتخفف منه بع�ض 

ق�شايا  تكن  ومل  بال�رسفة(.  لقولهم  املعتزلة 

والبالغة  والف�شاحة  واملعنى  اللفظ  مثل 

�شيا�شية  �رساعات  يحجب  بلوري  �شتار  غري 

هنا  ومن  واإميان«)7(.  وكفر  وعدول  وعدل 

احلذاق  املجادلني  يف  يعد  »ال  املتكلم  كان 

ـ بح�شن بديهته وجودة عار�شته  حتى يكون 

وحالوة منطقه ـ قادراً على ت�شوير احلق يف 

�شورة الباطل، والباطل يف �شورة احلق«)8(. 

اأن احلق يف املطلق واحد، ولكنه يف  �شحيح 

امل�شتوى  هذا  ويف  ن�شبي،  العملية  جتلياته 

تظهر احلاجة اإىل »البالغة«، بو�شفها �شيا�شة 

احلق  قلب  على  قادرة  خم�شو�شة،  القول  يف 

اإىل باطل والباطل اإىل حق)9(. 

ومن الوا�شح اأن احلقائق ال تنقلب يف اأعيانها، 

ولكن يف �شورها اقتداراً من البليغ ومتهراً يف 

فنون القول و�شحر البيان، فكما اأن ال�شحر  ال 

يجري  ال�شاحر  واإمنا  �شيئًا  الواقع  من  يغري 

البليغ  كذلك  امل�شتمعني،  عقول  يف  التغيري 

باحلجة  اإف�شاح  من  ي�شطنع  مبا  ي�شتطيع 

اأعلى  بلوغ  من  الداللة  و�شوح  يف  ومبالغة 

متلقيه،  يف  والعاطفي  العقلي  التاأثري  مراتب 

مبا يكفل حت�شيل املتكلم ملطلوبه يف تكييف 

نحو  على  اعتقاده  وتعديل  ال�شامع  عاطفة 

ي�شتجيب ملقا�شده ومراميه.

البالغة  يف  الإيديولوجية  املتفاعالت 

العربية: 

تالزم  �شبق  مما  ن�شتخل�ض  كنا  اإذا 

»االإيديولوجي« و»البالغي« فاإن ذلك يدفعنا 

ال�شياق  يف  البالغة  حال  عن  الت�شاوؤل  اإىل 

العربي: هل ارتهنت هي االأخرى اإىل املق�شدية 

الناظمة  االأن�شاق  ت�شييد  يف  االإيديولوجية 

النظام  اأن  اأم  املعتربة؟  البالغية  مل�شاريعها 

عن  مبعزل  ت�شوراته  بلور  العربي  البالغي 

التاأثريات االإيديولوجية املختلفة؟

العربي  ال�شياق  يف  »البالغة«  مت�شور  يحيل 

النف�ض  عن  االإبانة  واالإبالغ:  االإبانة  على 

كما  »البليغ«،  لكن  واملعتقد.  الراأي  واإبالغ 

القدمي،   والبالغي  النقدي  نظامنا  يف  حتدد 

خاطره،  يف  عما  االإعراب  يف  برع  من  لي�ض 

اأح�شن »الرتجمة« عن نف�شه فح�شب، ولكن  اأو 

»البليغ« حّقًا من جمع ـ اإىل ذلك ـ مقدرة على 

ا�شتمالة متلقيه، واإقناع خماطبيه باالأهداف 

واملقا�شد التي اإليها ق�شد من اإن�شاء خطابه، 

القدمية  البالغية  املدونة  يف  عليه  اأطلق  مما 

من  اأ�شعب  هي  التي  البالغة«  »�شيا�شة 

بن  �شهل  عن  اجلاحظ  يروي  فيما  »البالغة« 

هارون)10(.

البالغي  املوروث  يف  نظرنا  اأ�شلمنا  لقد 

اإىل  وطاقتنا-  فهمنا  حدود  -يف  العربي 

موؤداه  اأهمية؛  من  يخلو  ال  ملحظ  ت�شجيل 

هذا  على  االإيديولوجية  املق�شدية  هيمنة 

بع�ض  تلم�ض  ميكن  هيمنة  وهي  املوروث. 

مظاهرها يف م�شتويني: يت�شل االأول بـ »بنية 

عند  املعتمدة  الطريقة  ويخ�ض  اخلطاب« 

البالغية  امل�شاغل  ب�شط  يف  القدامى  علمائنا 

التي ا�شتاأثرت باهتمامهم. اأما الثاين فمتعلق 

التي  الق�شايا  ويهم  اخلطاب«  »فحوى  بـ 

العربية  البالغة  علماء  باهتمام  ا�شتاأثرت 

املعتربين.

العربي  البالغي  اخلطاب  »بنية«  فح�ض  اإن 

الغايات«  و»ن�شق  املفاهيم«  »ن�شق  باعتبار 

من  �رسيح  اإيديولوجي  خطاب  عن  يك�شف 

اخل�شوم  يحاور  �شجايل  توجه  طوابعه 

يجعل  مبا  ويطلبها،  احلجة  ويقيم  متحديًا، 

اخلطاب البالغيـ  يف املح�شلةـ  بنية حجاجية 

اإزاء  ملفوظ  عن  الدفاع  عمادها  اإيديولوجية 

العربية  البالغة  ف�شل  لكن  اأخرى.  ملفوظات 

عن اأنظمة التفكري التي حاطت ن�شاأتها اأف�شى 

و�شم  الذي  االإيديولوجي  امللمح  تغييب  اإىل 

ت�شغيل املقوالت البالغية يف ال�شياق العربي. 
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اأن  اإىل  ي�شلمنا  فهم  وهو  خلطابه،  املتكلم 

اإىل  مرتهن  »البيان«  على  اجلاحظ  حر�ض 

ينيطها  التي  واالإجنازية  العملية  الوظيفة 

بالعملية البيانية ككل، حيث »املتكلم« عنده 

ناه�ض بوظيفة »بيانية« و»تبيينية« بطريق 

لل�شامع، ومن  ك�شف قناع املعنى وتو�شيحه 

ينيط  االإفهام(   =( »البيان«  يتحقق  اأن  اأجل 

)=الفهم(  »التبني«  وظيفة  بال�شامع  اجلاحظ 

اأجل  من  املعنى  يف  التاأمل  تقت�شي  التي 

تفهمه، وهو جهد يجعل ال�شامع �رسيكًا للمتكلم 

»املقا�شد«  تتحقق  ال  بدونه  اإذ  الف�شل،  يف 

التي يهفو اإليها املتكلم، ولذلك اأوىل اجلاحظ 

الذي  –املخاطب  للم�شتمع  خا�شة  عناية 

البيانية،  العملية  يف  اأ�شا�شًا  حمدداً  اأ�شبح 

وعلى  ـن،  والتبيُّ البيان  على  االأمر  مدار  »الأن 

االإفهام والتفهم، وكلما كان الل�شان اأبني كان 

ا�شتبانة  اأ�شد  القلب  كان  كلما  اأنه  كما  اأحمد، 

كان اأحمد، واملفهم لك واملتفهم عنك �رسيكان 

يف الف�شل«)16(. 

من  اإليه  منظوراً  ـ  اجلاحظ  عند  البيان  اإن 

»�شلطة«  هو  ــ  »الكالمية«  وظيفته  زاوية 

ال�شامع  يف  التاأثري  على  »املتكلم«  تقدر  ـ 

اأن  ذلك  املقا�شد،  وحتقيق  الت�شديق  الإيقاع 

القائل  اإليها يجري  التي  االأمر والغاية  »مدار 

وال�شامع اإمنا هو الفهم واالإفهام، فباأي �شيء 

بلغت االإفهام، واأو�شحت عن املعنى، فذلك هو 

البيان يف ذلك املو�شع«)17(.  

مبقا�شد  ارتبط  فقد  »البديع«  مفهوم  اأما 

القوميات  �رساع  وّلدها  اأخرى  اإيديولوجية 

اجلديد،  االإ�شالمي  املجتمع  على  الطارئ 

العربي«  »الل�شان  عن  الدفاع  ا�شتوجب  الذي 

اأمام التيارات ال�شعوبية،  فقد كانت غاية ابن 

املعتز من تاأليف كتاب »البديع«، كما �رسح 

الذين  ال�شعوبية  دعاوى  على  الرد  نف�شه،  هو 

حزبية، اأو كالمية فل�شفية مكتمنة لتناق�شات 

وتعار�شات بني امل�شتغلني يف احلقل البالغي 

-وكلهم �شاحب نحلة اأو منافح عن مذهب- 

ويف  ق�شاياه.  وتف�شري  العامل  فهم  حول 

اخلطاب  اإن  القائلة  للفر�شية  ترجيح  ذلك 

بني  م�شاعة«  »ملكية  كان  العربي  البالغي 

االإ�شالمي  العربي  الثقايف  امل�شتغلني باحلقل 

–لذلك-  عليه  هيمنت  وقد  عام.  ب�شكل 

الفر�شية  وهي  االإيديولوجية،  املق�شدية 

ن�شتقبل  ما  يف  ن�شدر  وعنها  ناأخذ  بها  التي 

اأن  يرى  ت�شور  من  انطالقًا  مباحث،  من 

اأ�شكال  من  �شكل  هو  اإيديولوجيا  ي�شمى  »ما 

البالغة«)15(.

ن�شق املفاهيم :

افرتا�ض منهجي   ننطلق يف هذا املطلب من 

جلدلية  املكونة  املفاهيم«  »�شبكة  اأن  موؤداه 

تن�شاأ  ولكنها  فراغ،  من  تنبثق  ال  البالغة 

الفكرية  املنظومات  مع  مت�شابكة  وتتخلق 

معها  تتجادل  التي  الثقافية  وامل�شاريع 

البالغة  اأن  ينفي  اأحد  فال  اإيجابًا،  اأو  �شلبًا 

اأ�شول  من  حتدرت  اإمنا  الغربي  التقليد  يف 

بال�شف�شطائيني  بدءاً  وفل�شفية  ق�شائية 

نف�شه  واالأمر  اأر�شطو.  اإىل  و�شواًل  واأفالطون 

ين�شحب على البالغة يف ال�شياق العربي حيث 

مت�شابكة  الكربى  البالغية  امل�شاريع  ت�شكلت 

مع االإ�شكاالت املعرفية والثقافية التي كانت 

االأدب  يف  العربي  املجتمع  قلب  يف  تعتمل 

والدين وال�شيا�شة واالجتماع.    

تقطع  مل  التي  البالغية  املفاهيم  م�شكاة  من 

مع املنابت االإيديولوجية التي حفت اإنتاجها 

وتلقيها:

ــ البيان، البديع، الف�شاحة :

من  العربي  البالغي  اخلطاب  يف  نظرنا  اإذا 

بلورها،  التي  البالغية  املفاهيم  زاوية   

حتكمه  اأكرب  ن�شق  يف  تنتظم  وجدناها 

مق�شدية اإيديولوجية وا�شحة، فلي�ض ثمة �شك 

مرتهنان  وت�شغيلها  املفاهيم  اختيار  اأن  يف 

اخلطاب  اإنتاج  مقا�شد  اإىل  –بال�رسورة- 
ذاتها  املقا�شد  هذه  اأن  كما  بنائه،  و�رسوط 

ت�شود  التي  االإ�شكاالت  عن  مف�شولة  لي�شت 

تاريخه  من  حمددة  مرحلة  يف  املجتمع 

ال�شيا�شي والثقايف، فتخرتق من ثم خطابات 

البالغي  اخلطاب  فيها  مبا  �شتى  معرفية 

العربي  ال�شياق  يف   ــ  داخله   تفاعلت  الذي 

وفق  جدلية  بطريقة  واملقا�شد  املفاهيم  ــ 

كربى  ق�شايا  عليه  تهيمن  اإب�شتيمي،  منظور 

اإعجاز  وق�شية  التدوين،  ق�شية  هي:  ثالثة؛ 

القراآن، ثم ق�شية القدامة واحلداثة.

بني  بال�رساع  »البيان«  مفهوم  ارتبط  فقد 

حمتدمًا  كان  الذي  والنحل،  امللل  اأ�شحاب 

الذي وّلد حاجة ملحة  االأمر  االإ�شالم.  يف دار 

باملطالب  لالإقناع  احلجاج  اأدوات  متلك  اإىل 

كتاب  من  ن�شتبني  اأن  ميكن  كما  املذهبية 

يكن  مل  الذي  للجاحظ  والتبيني«  »البيان 

اأديب وناقد واإمنا كان قبل هذا وبعده  جمرد 

مقالة  �شاحب  هو  مبا  ـ  واملتكلم  »متكلمًا«، 

الفني  اجلانب  يعنيه  ال  ـ  نحلة  ورئي�ض 

واجلمايل يف اخلطاب، بقدر ما تعنيه فعالية 

اال�شتداللية  اجلوانب  اأي  وجناعته؛  اخلطاب 

يف العملية البيانية، ومن هنا كان »البيان«، 

زاوية وظيفته  اإليه من  عند اجلاحظ، منظوراً 

التاأثري  على  القدرة  اأي  واالإجنازية؛  العملية 

يف ال�شامع لتعديل موقفه اأو �شلوكه من خالل 

اللفظية  ال�شنعة  بني  اخلطاب  يف  املزاوجة 

واحلجة العقلية.

من  نابعة  »البيان«  بـ  اجلاحظ  عناية  اإن 

حيث  وجناعته،  اخلطاب  بوظيفية  عنايته 

ير�شمها  التي  واملقا�شد  الغايات  على  املدار 
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ا�شتحقت، مبقت�شى ذلك، االعرتاف بها اأجنا�شًا 

مثل  االأخرى  اخلطابية  االأ�شناف  اأما  اأدبية. 

له  تتوافر  فلم  الق�ش�شي  وال�شعر  املحاورات 

الباقالين من  اأ�شقطها  اأن  ال�رسوط فكان  هذه 

خطاطته  الت�شنيفية.

لقد اعتمد الباقالين »مقولة االإعجاز« عياراً يف 

احلكم على حظ االأنواع االأدبية من الف�شاحة 

قيمتها  حتديد  يف  اإليه  ي�شتند  والبالغة، 

للتداول  �شالحيتها  وبالتايل  »االأدبية«، 

املعلن  موقفه  يجليه  اإجراء  وهو  عدمه.  من 

بازدواجية  ات�شم  الذي  »الق�شة«  جن�ض  من 

وا�شحة؛ فهذا اجلن�ض يحظى عنده ـ من جهة 

ـ باالعرتاف واملقبولية عندما يرد يف القراآن 

اإذ يعتربها، يف هذه احلال، نوعًا من  الكرمي، 

اخلطاب �شاميًا، توافر له من �رسائط البالغة ما 

ا�شتحق معه اأن يدرج �شمن االأنواع اخلطابية 

مثل  القراآين  الن�ض  ا�شتوعبها  التي  االأخرى 

املوعظة واملثل واخلرب، لكن موقف الباقالين 

ــ  يرد  عندما  متامًا  يختلف  اجلن�ض  هذا  من 

من جهة مقابلة ـ يف ال�شعر، حيث يكون حظه 

ولذلك وجب  البالغة، يف زعمه، منعدمًا.  من 

اإخراجه من دائرة االأغرا�ض ال�شعرية املعرتف 

بها مثل املدح والفخر والرثاء...

الراف�ض  املوقف  هذا  عن  الباقالين  عرب  وقد 

يف  ال�شعر،  جن�ض  يف  خطابيًا  نوعًا  للق�شة 

معر�ض مفا�شلته بني بالغة ال�رسد الق�ش�شي 

يف الن�ض القراآين والن�ض ال�شعري، حيث يقرر 

من  »تت�شمن  القراآن  �شور  من  �شورة  اأي  اأن 

الق�ش�ض ما لو تكلفت العبارة عنها باأ�شعاف 

واإن   ]...[ ا�شتوفته  ما  ت�شتوف  مل  كلماتها 

اأردت اأن تتحقق ما و�شفت لك فتاأمل �شعر من 

�شئت من ال�شعراء املفلقني، هل جتد كالمه يف 

والهجو يجري جمرى  والفخر  والغزل  املديح 

كالمه يف ذكر الق�ش�ض، اإنك لرتاه اإذا جاء اإىل 

اقتب�شها  دخيلة  �شناعة  البديع  اأن  زعموا 

بالغة  من  املوايل(  من  )واأغلبهم  املحدثون 

عن  دفاع  االعتبار  بهذا  والكتاب  »يونان«. 

منتق�شيها  وجه  يف  العربية  البالغة  اأ�شالة 

و�شانئيها من املفتونني بـ »بالغة اليونان«. 

وقد بني ابن املعتز غر�شه من تاأليف الكتاب 

املحدثني  اأن  النا�ض  »تعريف  يف  فاأجمله 

اأبواب  من  �شيء  اإىل  املتقدمني  ي�شبقوا  مل 

املعتز  ابن  تلطف  دعوى  وتلك  البديع«)18(. 

اإثباتها ب�شوق �شواهد من  »القراآن واللغة  يف 

و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  اهلل  ر�شول  واأحاديث 

واأ�شعار  وغريهم،  واالأعراب  ال�شحابة  وكالم 

املحدثون  �شماه  الذي  الكالم  من  املتقدمني، 

»البديع«، ليعلم اأن ب�شاراً وم�شلمًا ومن تقّيلهم 

و�شلك �شبيلهم مل ي�شبقوا اإىل هذا الفن، ولكنه 

حتى  زمانهم  يف  فعرف  اأ�شعارهم  يف  كرث 

�شمي بهذا اال�شم، فاأعرب عنه ودل عليه«)19(. 

وبذلك يكون م�شطلح »البديع«، الذي ا�شطفاه 

ال�شعري  الن�ض  جماليات  لو�شف  املعتز  ابن 

ال�رساع  مالب�شات  عن  مف�شول  غري  العربي 

الذي  املحدثني،  وطريقة  القدماء  طريقة  بني 

للهجرة)20(  الثالث  القرن  يف  ذروته  بلغ 

وطال جماالت االإبداع وال�شيا�شة واالعتقاد. 

توزعته  فقد  والبالغة  الف�شاحة  زوج  اأما 

مق�شدية اإيديولوجية اأ�شا�شًا متثلت يف الدفاع 

يف  البحث  خالل  من  القراآين«  »االإعجاز  عن 

»دالئل اإعجازه« و»اأ�رسار بالغته«. فالباقالين  

ـ  االإعجازية  البالغة  علماء  اأبرز  من  وهو  ـ 

التي  »االإعجاز«؛  مقولة  جتاوز  ي�شتطع  مل 

القراآن«؛  »اإعجاز  كتابه  عليه  اأدار  ًا 
ّ
اأ�ش �شكلت 

وتفوقه  القراآين  الن�ض  متيز  باإبراز  فان�شغاله 

جعله ال يعتني من االأنواع اخلطابية اإال بتلك 

واالأ�شلوبي  البالغي  تكوينها  تقرتب يف  التي 

ومن  العظيم(.  )القراآن  االأمنوذج  الن�ض/  من 

رف�شها  اأو  اخلطابية  االأنواع  قبول  كان  هنا 

مرتهنًا عند الباقالين اإىل حظها من الف�شاحة 

التالية  العبارة  من  نتبينه  ما  ذلك  والبالغة، 

مرافعته  معر�ض  يف  الباقالين  يوردها  التي 

عن فكرة تفوق الن�ض القراآين على »االأ�شول« 

الثالثة، التي قررها من قبل اأجنا�شًا خطابية 

توافرت لها �رسائط »القول البليغ«: »من كان 

 ]...[ العربي  الل�شان  معرفة  يف  تناهى  قد 

مييز  كما  القراآن  اإعجاز  عليه  يخفى  فلي�ض 

جن�ض اخلطب والر�شائل وال�شعر«)21(. 

اإن تخ�شي�ض هذه االأجنا�ض الثالثة بالعناية 

»التعمل«  يف  ا�شرتاكها  اإىل  يرتد  اإمنا 

للباقالين  ت�شتقيم  وبذلك  و»ال�شناعة«، 

املقارنة بينها وبني القراآن ابتداء، ليخل�ض – 

على  القراآين  الن�ض  تفوق  اإثبات  اإىل  انتهاء- 

الف�شاحة  مقايي�ض  يف  جميعًا  االأنواع  هذه 

والبالغة.

واإىل ذلك ن�شادف عند الباقالين يف املوا�شع 

القراآن«  »اإعجاز  عن  باحلديث  يخت�شها  التي 

االأ�شول  اخلطاب غري  الأق�شام   ذكراً  وبالغته 

الثالثة، اإما ب�شكل �رسيح اأو �شمني يفهم من 

اأنواع  للداللة على  ت�شتعمل  التي  القول  �شيغ 

اأدبية مثل اأخرب )اخلرب( و�رسب )املثل( وذكر 

)ق�شة( يو�شف...

اأجنا�ض  اأن  الدار�ض  انتباه  ي�شرتعي  ومما 

الباقالين،  ير�شد  ما  يف  القراآن،  يف  اخلطاب 

وق�شة  ومثل  خرب  بني  ما  تتوزع  وفرية 

تق�شيم  يت�شمنها  مل  اأجنا�ض  وهي  وموعظة... 

اأمر  وهو  العربي.  الكالم  الأجنا�ض  الباقالين 

التي  االإعجازية  اخللفية  اإىل  يرتد  اأن  ميكن 

حكمت هذا الباحث ووجهته الأن يعترب جميع 

القراآن  ت�شمنها  التي  اخلطابية،  االأجنا�ض 

من  حازت  ملا  والتنويه،  للذكر  م�شتحقة 

ف�شاحة وما انطوت عليه من بالغة. اأما كالم 

العرب فلم تتوافر �رسوط البالغة اإال الأجنا�ض 

منه ثالثة هي ال�شعر والر�شائل واخلطب. وقد 
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الطريق  يف  مطروحة  »املعاين  اأن  فيه  قرر 

والقروي،  والبدوي  والعربي  العجمي  يعرفها 

اللفظ،  ومتييز  الوزن  اإقامة  يف  ال�شاأن  واإمنا 

وجودة  الطبع،  �شحة  ويف  املخرج،  و�شهولة 

ال�شبك«)28(.

املرموق  املعتزيل  املفكر  اجلاحظ  كان  واإذا 

�شاأن  االإعالء من  ال يجد يف نف�شه حرجًا من 

اللفظ على ح�شاب املعنى، مادام هذا االإعالء 

ال يتعار�ض مع عقيدته االعتزالية، فاإن غرميه 

ال�شني ابن قتيبة مل يكن لي�شّلم بذلك ولو اأراد، 

وتقديرات  عقدية  اعتبارات  ذلك  من  متنعه 

اللفظ  بني  املفا�شلة  اإجراء  يف  ترى  مذهبية 

واملعنى جتاوزاً مل�شاألة االإعجاز القراآين، التي 

معًا،  واملعنى،  اللفظ  جانب  مراعاة  تقت�شي 

وال�شعراء«  »ال�شعر  مقدمة  يف  وجدناه  ولذلك 

جعل  حيث  واملعنى)29(،  اللفظ  بني  ي�شاوي 

للفظ مزيته هو االآخر يف البيان، كما اعرتف 

هذا  وعلى  والبالغة.  الف�شاحة  من  بحظه  له 

االأ�شا�ض ق�شم ال�شعر اإىل اأربعة اأ�رسب)30(:  

1/ ما ح�شن لفظه ومعناه.

2/ ما ح�شن لفظه دون معناه.

3/ ما ح�شن معناه دون لفظه.

4/ ما �شاء وقبح يف لفظه ومعناه.

وبهذا االإجراء يف الت�شوية بني اللفظ واملعنى 

مذهبه  اجلاحظ  على  رد  قد  قتيبة  ابن  يكون 

يف تقدمي اللفظ على املعنى، حمتكمًا يف ذلك 

»اأ�شا�ض  جتعل  التي  االإعجازية  اخللفية  اإىل 

البالغة« توافق اللفظ واملعنى وان�شجامهما.

ال�شنة  مفكري  اأن  التحليل  هذا  من  يتح�شل 

اإقامة بالغة متوافقة مع منهجهم يف  اأرادوا 

هذه  اإنتاج  كان  ولذلك  العقيدة،  اأ�شول  فهم 

اأخرى  بالغة  مع  تعار�ض  يف  يتم  البالغة 

نقي�ض هي بالغة االعتزال، التي كانت ت�شتند 

العقيدة  ق�شايا  فهم  يف  اعتزالية  اأ�شول  اإىل 

واملعنى  اللفظ  و�شتخ�شع ق�شية  والدين. هذا 

 
َّ
 الكالم �شوقي

َّ
و�شف واقعة اأو نقل خرب، عامي

يف  مت�شاهاًل  اأمره  يف  م�شرت�شاًل  اخلطاب، 

كالمه، عاداًل عن املاألوف من طبعه«)22(.    

املق�شديات  اأن  البدهي  من  كان  واإذا 

واإمنا  »فراغ«،  يف  تتنزل  ال  االإيديولوجية 

اإليه  ترتهن  وثقايف  �شيا�شي  مناخ  تتنزل يف 

فاإن  الغايات،  وحتديد  املفاهيم  �شوغ  يف 

املناخ ال�شيا�شي والثقايف الذي احتكمت اإليه 

اأ�شحابها  اأطلقها  التي  البالغية  امل�شاريع 

يف دار االإ�شالم، مل يكن �شوى حركة التدوين 

التي وجهت خمتلف املواقف يف الفكر العربي 

اإن  قلنا  اإذا  اإننا  البالغي، حتى  التفكري  ومنه 

يف  حتددت  االإ�شكاالت  خمتلف  اإزاء  املواقف 

�شوء حركة التدوين مل نكن قد بعدنا)23(.

املذهب الكالمي:

»البديع« على  ابن املعتز يف كتابه  لقد ن�ض 

البديع  األوان  من  لون  الكالمي«  »املذهب  اأن 

اأن اجلاحظ  اإىل  التي ر�شدها، م�شرياً  اخلم�شة 

هو الذي �شماه بهذا اال�شم، »وهو مذهب �شماه 

عمرو اجلاحظ املذهب الكالمي«)24(.

بـ  املق�شود  يعني  ال  املعتز  ابن  كان  واإذا 

ن�شو�ض  مراجعة  فاإن  الكالمي«،  »املذهب 

االإقناعي  اخلطاب  بقواعد  املت�شلة  اجلاحظ 

بطريقة  املت�شور  هذا  ارتباط  بجالء  تك�شف 

واجلدل،  االحتجاج  يف  العقلية  املتكلمني 

لل�شامع  ا�شتمالة  واالحتيال للعلل واملعاذير، 

الت�شديق  اإيقاع  ثم  ومن  الإ�شغائه،  واجتذابًا 

ا�شتعمال  »ولوال  اجلاحظ:  يقول  نف�شه.  يف 

اأنه  كما  معنى،  للمعرفة  كان  ملا  املعرفة 

لوال اال�شتدالل باالأدلة ملا كان لو�شع االأدلة 

معنى]...[ وللعقل يف خالل ذلك جمال وللراأي 

اأ�شباب وتتهياأ ل�شواب  تقلب. وتن�شاأ للخواطر 

الراأي اأبواب«)25(.

ولعله من الدال يف هذا ال�شاهد، مما نحن منه 

»ا�شتعمال  لعبارة  اجلاحظ  ا�شتخدام  ب�شبيل، 

مبداأ  على  حتمل  اأن  ميكن  التي   املعرفة«، 

على  حتمل  اأن  ميكن  كما  بالعلم«،  »العمل 

لتحقيق  اأداة  املعرفة  »ا�شتعمال«  اإىل  الق�شد 

املقا�شد املذهبية. وهو فر�ضـ  اإن �شحـ  يوؤكد 

اأ�شد  الكالمي«  »املذهب  بـ  »البالغة«  ارتباط 

ارتباط واأوثقه، خا�شة عندما نلم بتحديدات 

كتب  من  موا�شعها  يف  البالغي  املقوم  هذا 

القزويني  العربية، فقد ذكر  اخلطيب  البالغة 

اأن »املذهب الكالمي هو اإيراد حجة املطلوب 

على طريقة اأهل الكالم«. اإن الربط الذي يقيمه 

ال�شاهد بني »املذهب الكالمي«  القزويني يف 

ان�شداد  ليفيد  الكالم«)26(  اأهل  و»طريقة 

االإقناعية  املقا�شد  اإىل  البالغي  املقوم  هذا 

التي  النتيجة  وهي  االإيديولوجية.  واملنازع 

خل�ض اإليها �شكري املبخوت الذي اأفرد ف�شاًل 

هذا  لفح�ض  البالغي«  »اال�شتدالل  كتابه  من 

لظاهرة  ا�شتداليل  »حتليل  بـ  و�شمه  املفهوم 

بديعية«، حيث انتهى الباحث من تتبع تعريف 

املفهوم وتاريخه اإىل اأنه »اأ�شلوب من اأ�شاليب 

ملقت�شى  منا�شب  نحو  على  القول  تركيب 

ا�شتداللية  عالقة  على  يقوم  فهو  املحاجة؛ 

يف  تكون  نتيجة  وقول  حجة  قول  بني  تربط 

على  يدل  اأنه  كذلك  واملهم  �شمنية.  الغالب 

اعتقاد  لتغيري  موجهة  )احلجة(  املقدمة  اأن 

معانداً  خماطبًا  تقت�شي  اأنها  مبا  املخاطب 

)على  بـ »احلجة اجلامعة«  اإجلامه  اإىل  ي�شعى 

التخاطبي  ال�شياق  وهذا  الزرك�شي(  تعبري  حد 

التعريفات  بع�ض  اإليه  ت�شري  الذي  احلواري 

اخلطابي  بعده  يف  الكالمي  املذهب  ير�شخ 

املحاجي«)27(.

 اللفظ واملعنى:

لقد كان اجلاحظ ــ فيما يبدو ــ اأول من د�شن 

النقا�ض يف هذه الق�شية عندما اأعلى من �شاأن 

�شهري  له  ن�ض  يف  املعنى  ح�شاب  على  اللفظ 
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هو  بالغي  م�شنف  اأهم  قارئ  ي�شت�شعره  ما 

البالغة  كتب  غرة  املعترب  االإعجاز«  »دالئل 

اجلرجاين  القاهر  عبد  ب�شط  فقد  العربية، 

نظريته  الكتاب  هذا  يف  املذهب  االأ�شعري 

حجاجيًا/  جوابًا  جاءت  التي  »النظم«،  يف 

التي  القراآين  االإعجاز  اأ�شئلة  على  اإيديولوجيًا 

بني  منازعة  وحمل  مناظرة  مو�شوع  كانت 

ــ  القاهر  عبد  يحاور  حيث  الع�رس،  اأبناء 

�رساحة و�شمنًا ــ اأ�شحاب النظرة االعتزالية 

مثل اجلاحظ واجلبائي والقا�شي عبد اجلبار، 

�شنان  ابن  مثل  ال�رسفة  فكرة  واأ�شحاب  بل 

مفهومًا  ــ  النهاية  يف  ـ  ليطرح  اخلفاجي 

لالإعجاز البالغي يت�شاوق ومق�شدية املوؤلف 

املرتهنة اإىل مقررات املذهب االأ�شعري، الذي 

القراآن  لن�ض  القاهر  عبد  »تلقي«  عنه  ي�شدر 

نف�شها  املذهبية  املقررات  وهذه  العظيم. 

التي وجهت عبد القاهر اإىل بلورة نظريته يف 

يف  خمتزاًل  »االإعجاز«  جتعل  التي  »النظم«  

»التعليق« مبا هو عالقة بني معاين االألفاظ.

»دالئل  لـ  الفاح�شة  القراءة  فاإن  وباجلملة 

عميق  اأ�شويل  �رساع  عن  تك�شف  االإعجاز« 

وخ�شومه  االأ�شعري  القاهر  عبد  بني  ات�شل 

–لذلك- مطبوعًا  من املعتزلة، فجاء الكتاب 

ما  وهو  ظاهرة.  وحجاجية  �شجالية  بنربة 

�شياق  يف  املعا�رسين  الدار�شني  اأحد  حلظه 

واإعجاز  للبالغة  الفكرية  »االأ�شول  بحثه 

القراآن« فكتب يقول: »اإن اأثر اخل�شومة غالب 

اأن  معه  ميكن  حد  اإىل  االإعجاز«  »دالئل  على 

يقال عنه اإنه مناظرة حادة يف النظم واإعجاز 

نهايته  اإىل  الكتاب  بداية  من  ات�شلت  القراآن، 

نعتهم  على  موؤلفه  جرى  الذين  اأولئك  مع 

»باأن�شار اللفظ«)35(.

مبداأ  عن  االإعجازية  البالغة  �شدور  اإن 

االأف�شلية ـ وهو مبداأ اإيديولوجي حم�ض ـ هو 

ال�شجايل  توجهها  عن  تقديرنا  يف  امل�شوؤول 

لت�شوية مذهبية يف فرتة الحقة ومتطورة من 

تاريخ الفكر ال�شني �شمن الت�شوية التي عرفتها 

خالف  مثار  كانت  التي  القراآن،  خلق  ق�شية 

ذلك  حدث  وقد  واالعتزال.  ال�شنة  بني  حاد 

اأن�شئ علم الكالم ال�شني على  بال�شبط عندما 

يد اأبي احل�شن االأ�شعري، الذي �شاغ ت�شوراته 

الفكرية يف �شوء مقررات احلنابلة بعد ردته 

لعقيدة  وانحيازه  االعتزال  فكر  عن  ال�شهرية 

ال�شنة)31(، وال ينبغي اأن يعزب عن بالنا اأن 

ابن قتيبة حم�شوب على احلنابلة)32(.

اإذا كان تقدمي اجلاحظ للمعاين على االألفاظ، 

االعتزالية  وعقيدته  يتعار�ض  ال  راأينا،   كما 

اأن  القراآن، وهو ما يتيح له  التي تقول بخلق 

وال�شياغة  احلروف  ذلك،   مبقت�شى  يجعل،  

اللفظية بل وحتى املعاين كلها »حادثة«، فاإن 

االأ�شاعرة �شيجدون يف نظرية »الكالم النف�شي« 

راأيًا و�شطًا، اأ�شعفهم يف جتاوز اخلالف القائم 

بني من يجعل القراآن كله قدميا، ومن يجعله 

النف�شي«  »الكالم  نظرية  وموؤدى  حادثًا،  كله 

)املدلوالت(  املعاين  اأن  االأ�شعرية  العقيدة  يف 

اأما  القدم،  منذ  اهلل  بذات  قائمة  الأنها  قدمية، 

املنظومة  احلروف  اأي  )الدوال(؛  االألفاظ 

فحادثة.

ن�شتبني من ذلك اأن االحتدام يف النقا�ض بني 

ال�شنة واالعتزال حول ق�شية اللفظ واملعنى يف 

لكنه يف جوهره  بالغي،  نقدي  العام  مظهره 

»الكالمية«  املناق�شات  باعثه  عقدي،  فكري 

هنا  ومن  االإعجازية.  الدرا�شات  دمغت  التي 

هي  االإعجازية  الدرا�شات  اأن  اجلابري  راأى 

)ومنها  البالغة  ق�شايا  توجيه  عن  امل�شوؤولة 

اإذ  »كالمية«،  وجهة  واملعنى(  اللفظ  ق�شية 

ببيان  م�شغواًل  كان  الذي  »املتكلم  اأن  اعترب 

البيانية  الدائرة  داخل  القراآن  اإعجاز  وجود 

معرفة  على  يكون  اأن  عليه  كان  ولفائدتها، 

باالأ�شاليب البالغية العربية متذوقًا لها، كما 

مهتمًا  كان  الذي  االأدبي  والناقد  البالغي  اأن 

البالغة واآلياتها يف اخلطاب  بتحليل مظاهر 

ك�شلطة  القراآن  يعتمد  اأن  عليه  كان  العربي، 

املناق�شات  اجتهت  هنا  ومن  مرجعية]...[ 

اجتاهًا  واملعنى  اللفظ  الكالمية يف مو�شوع 

يف  البالغية  املناق�شات  واجتهت  بالغيًا، 

والنتيجة  كالميًا.  اجتاهًا  نف�شه  املو�شوع 

بال�شبغة  العربي  البالغي  البحث  ا�شطباغ 

الكالمية«)33(.

ن�شق الغايات:

املفاهيم غري مف�شولة عندنا عن   ملا كانت 

طريقة اإجرائها وت�شغيلها، فاإن ذلك يقت�شينا 

اأن ف�شلنا يف هذا  اإىل  التنبيه  يف هذا املقام 

البحث بني »ن�شق املفاهيم« و»ن�شق الغايات« 

اإمنا هو ف�شل اإجرائي فر�شته بواعث منهجية 

يتفاعالن  معا  الن�شقني  فاإن  واإال  حم�شة، 

بطريقة جدلية تالزمية، حيث اختيار املفاهيم 

مرتهن بال�رسورة اإىل ال�رسائط التي يفر�شها 

اإنتاج اخلطاب واملقا�شد التي يروم بلوغها. 

البالغة الإعجازية:  

االإعجازية  البالغية  »القراءات«  �شدرت  لقد 

اأ�شا�شها  �رسيحة  اإيديولوجية  ق�شدية  عن 

القراآن  اأ�شلوب  تفوق  يف  م�رسوط  غري  اعتقاد 

اأنتجها  التي  اللفظية  االإبداعات  �شائر  على 

»العربي«. وقد راح املنّظرون لبالغة االإعجاز 

ي�شتق�شون  ال�رسيف  املعتقد  هذا  من  انطالقًا 

التفوق  وموا�شع  البالغي،  االإعجاز  مواطن 

بطريق  القراآين  الن�ض  خطاب  يف  االأ�شلوبي 

مقابلته بجن�ض اأدبي عتيد هو »ال�شعر«، الذي 

فلم  م�شاعرهم  العرب  البالغيني  على  ملك 

حتى  و�شحره،  بالغته  من  الفكاك  ي�شتطيعوا 

وهم ي�شت�رسفون ن�شًا »كرميًا« اعترب قمة يف 

»دالئل االإعجاز« و»اأ�رسار البالغة«)34(. ذلك 
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وقد  »االأمة«.  تواجه  كانت  التي  وامل�شريية 

كان بدهيًا اأن ترتهن املواقف ـ يف هذه احلال 

األفينا  هنا  ومن  االإيديولوجية.  الزاوية  اإىل  ـ 

اإىل جانب  البديع  ي�شتق�شي فنون  ابن املعتز 

الر�شول  واأحاديث  واللغة  القراآن  يف  ال�شعر 

)�ض( وكالم ال�شحابة واالأعراب رغم اإح�شا�شه 

�رسح  كما  بال�شعر  خا�شة  البديع  �شور  باأن 

يف كتابه: »البديع مو�شوع لفنون من ال�شعر 

فاأما  منهم  املتاأدبني  ونقاد  ال�شعراء  يذكرها 

العلماء باللغة وال�شعر القدمي فال يعرفون هذا 

اال�شم«)39(.

لفن  »اأ�شول«   عن  املعتز  ابن  بحث  اإن 

للرتاث  املحلية  الرتبة  يف  و»جذور«  البديع  

تف�شريه  يجد  اإمنا  اخلال�ض،  العربي  البياين 

املعتز  ابن  كتاب  كان  التي  ال�شياقات  يف 

االجتماعي  ال�رساع  حومة  يف  معها  ي�شتبك 

القرن  يف  ذروته  بلغ  الذي  واالعتقادي، 

اجلانب  ت�شل  �شياقات  وهي  للهجرة.  الثالث 

االعتقادي  باجلانب  لل�شعوبية،  االجتماعي 

اأن  االأدباء املحدثني. ولعل هذا  للزنادقة من 

والتربيرية  الدفاعية  النزعة  تلك  لنا  يف�رس 

اأ�شبحت  لقد  املعتز.  ابن  كتاب  و�شمت  التي 

االت�شال  »�شبهة«  لـ  قرينة  »البديع«  جدة 

الفكري واالأدبي بثقافة »االآخر« غري العربي، 

الذي يحاول فر�ض اأمنوذج حياتي من منظور 

اجتماعي �شعوبي. وهو ما جعل »البديع« الذي 

ارتبط بـ»املوايل« قرينة انقطاع عن املت�شل 

اجلاحظ  وجدنا  هنا  ومن   واالأدبي،  الديني 

اأن  »العروبة«،  عن  دفاعه  حما�شة  يف  يعلن، 

اأجله فاقت  »البديع مق�شور على العرب ومن 

لغتهم كل لغة، واأربت على كل ل�شان«)40(. 

وا�شية  العروبة  عن  الدفاعية  النربة  هذه  اإن 

و�شمت  التي  االإيديولوجية  باملق�شدية 

ي�شتطع  مل  الذي  العربي،  البالغي  اخلطاب 

املقا�شد  عن  البالغية  مت�شوراته  ف�شل 

اخلطاب  بنية  م�شتوى  يف  واالحتجاجي 

مدخل  واالإذعان،  االإقناع  حتقيق  يف  رغبة 

اإثبات الت�شابه بني القراآن  اأ�شحابها اإىل ذلك 

اإذا  حتى  اأوىل،  مرحلة  يف  العرب  وكالم 

ثانية،  خطوة  يف  توجهوا،  ذلك  لهم  ا�شتقام 

اأف�شلية  وبالتايل  القراآن،  اإعجاز  اإثبات  اإىل 

اأ�شلوبه على االإبداعات اللفظية »البليغة« التي 

ال�شعر.  جن�ض  راأ�شها  وعلى  »العربي«  اأنتجها 

الدر�ض  يف  التوجه  ذلك  لنا  يف�رس  هذا  ولعل 

القراآن  املقارنة  بني  اإىل  االإعجازي  البالغي 

على  القراآين  التعبري  اأف�شلية  الإثبات  وال�شعر 

اأ�شعار العرب، فقد وجدنا عبد  ما يناظره يف 

القاهر اجلرجاين يلوذ يف »دالئل االإعجاز« - 

القراآن-  بالغة  لبحث  املر�شود  الكتاب  وهو 

تفوق  الإثبات  ال�شعري،  االأ�شلوب  بجمالية 

الدار�شني  اأحد  دعاه  مما  القراآين  االأ�شلوب 

وهي  باملماثلة«)36(.  »القراءة  املعا�رسين 

اإىل عقد  الباقالين  التي وجهت  نف�شها  الغاية 

»اإعجاز  كتابه  يف  ال�شهرية  املقارنة  تلك 

يف  معدودة  وق�شيدة  القراآن  بني  القراآن« 

القي�ض  امرئ  معلقة  العربي هي  ال�شعر  عيون 

الذائعة ال�شيت، فقد كان الغر�ض من املقارنة 

الإثبات  الق�شيدة  تهافت  بيان  –باالأ�شا�ض- 
تفوق البالغة القراآنية.

القدامة واحلداثة:

االإيديولوجي  الوجه  االإعجاز  ق�شية  تكن  مل 

جند  اإذ  العربي،  البالغي  للخطاب  االأوحد 

ا�شطبغت  البالغي  نظامنا  اأخرى يف  م�شاغل 

بال�شبغة االإيديولوجية معلنة حينًا وم�شمرة 

اأخرى، ويف مقدمة هذه امل�شاغل تاأتي ق�شية 

القدامة واحلداثة. يقول عبد اهلل بن املعتز يف 

اأبواب  »قد قدمنا يف  »البديع«:  مقدمة كتابه 

كتابنا هذا بع�ض ما وجدنا يف القراآن واللغة 

و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  اهلل  ر�شول  واأحاديث 

واأ�شعار  وغريهم،  واالأعراب  ال�شحابة  وكالم 

املحدثون  �شماه  الذي  الكالم  من  املتقدمني، 

نوا�ض  واأبا  وم�شلمًا  ب�شاراً  اأن  ليعلم  البديع، 

ومن تقّيلهم و�شلك �شبيلهم مل ي�شبقوا اإىل هذا 

الفن ولكنه كرث يف اأ�شعارهم فعرف يف زمانهم 

حتى �شمي بهذا اال�شم، فاأعرب عنه ودل عليه، 

بعدهم  من  الطائي  اأو�ض  بن  حبيب  اإن  ثم 

واأكرث  فيه  وتفرع  عليه،  غلب  حتى  به  �شغف 

منه، فاأح�شن يف بع�ض ذلك واأ�شاء يف بع�ض، 

االإ�رساف«)37(.  وثمرة  االإفراط  عقبى  وتلك 

اأبو هالل الع�شكري يف »ال�شناعتني«:  ويقول 

»فهذه اأنواع البديع التي ادعى من ال روية له 

واأن  ابتكروها،  اأن املحدثني  وال رواية عنده، 

اأن يفخم  اأراد  يعرفوها، وذلك ملا  القدماء مل 

اأمر املحدثني«)38(. 

يثري هذان ال�شاهدان ـ كما ال يخفى على من 

ق�شية  ـ  العربية  البالغة  علوم  من  �شيئًا  �شدا 

حجاجية كربى مت�شلة بال�رساع بني اأن�شار 

ال  ق�شية  وهي  املحدث،  واأن�شار  القدمي 

فهي  االإيديولوجية،  خلفياتها  جتاهل  ميكن 

�شورة  املعلن-  م�شتوى  –يف  اتخذت  اإن 

كانت  فقد  واملحدثني،  القدماء  بني  ال�رساع 

تعار�شات  امل�شمر-  م�شتوى  –يف  حتجب 

بني  الطاحن  ال�رساع  يف  متثلت  اإيديولوجية 

التقليد  تيار  وبني  اأحيانًا،  والعرب  املوايل 

اأخرى،  اأحيانًا  العربي  املجتمع  والتجديد يف 

امل�شاغل  لهذه  االأ�شا�ض  املوجه  اأن  يفيد  مبا 

االإيديولوجي،  الداعي  كان  اإمنا  البالغية 

فقد كان  البالغي،  اأو  النقدي  الهاج�ض  ولي�ض 

والتقليد خا�شة  احلداثة  قيم  االختالف حول 

يف  ال�شائعة  املعرفة  قطاعات  �شتى  و�شمت 

من  التاريخية  املرحلة  هذه  يف  االإ�شالم  دار 

فل�شفة ودين و�شعر ونقد، الأن الق�شية مرتبطة 

وح�شاري  اجتماعي  بتحول  ـ  اأ�شا�شها  يف  ـ 

فر�ض على االأطراف املت�شارعة اتخاذ موقف 

حمدد، معلن اأو م�شمر، اإزاء الق�شايا احلا�شمة 
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ال�شنية )منوذج ابن قتيبة( واملعتزلية )منوذج 

اجلاحظ(، ارتهانهما ــ رغم ات�شال اخل�شومة 

نف�ض  اإىل  ـ  املفارقة  وهنا  �شاحبيهما،  بني 

من  احلد  والنظر:  للتفكري  املوجهة  املبادئ 

�شلطة العقل مقابل �شلطة الن�ض الذي يكتمن 

مو�شعة  �شيميائية  دالالت  ال�شياق  هذا  يف 

)ن�ض الدين واالأدب والطبيعة واملجتمع(.

فاإذا كان ابن قتيبة الفقيه ال�شني مو�شومًا بـ 

عقلية  عن  ل�شدوره  و»التقليد«  »املحافظة« 

»نقلية« معت�شمة بن�شو�ض تعكف عليها تدبراً 

ال�شانع  حكمة  على  بها  لال�شتدالل  وتاأوياًل 

وا�شتخال�ض »ر�شائله« اإىل اخللق كما ميكن اأن 

ن�شتبني من »قراءة« ابن قتيبة للمنت املجازي 

القراءة  ال�رسيف،  واحلديث  العظيم  القراآن  يف 

التي ب�شطها يف كتابيه »تاأويل م�شكل القراآن« 

بهموم  املثقلني  احلديث«  خمتلف  و»تاأويل 

يف  قتيبة  ابن  يبدو  حيث  وا�شحة،  اعتقادية 

الديني  الن�ض  اإىل حمل  الكتابني معًا جانحًا 

احلريف  املعنى  يجوز  اإذ   الظاهر)47(،  على 

ن�شلم  »ونحن  فيه:  القول  تف�شيل  عن  عاداًل 

فاإن  ظاهره«،  على  الكتاب  ونحمل  للحديث 

املعتزيل  املفكر  اجلاحظ  خ�شيمه  اجتهادات 

االأ�شهر مل تكن بعيدة ـ كما قد يتوهم ـ عن هذه 

اختالف  من  كان  واإن  التفكري،  يف  الطريقة 

فهو  واالعتزالية  ال�شنية  املمار�شتني  بني 

�شئيل ال مي�ض جوهر الفكر ومبادئه املر�شمة، 

اإذ  والتفكري.  النظر  يف  اأ�شواًل  الفريقني،  عند 

»من املعلوم الثابت ـ كما ا�شتخل�ض فرج بن 

اإميانية دينية  اأن عقالنية اجلاحظ  ـ  رم�شان 

نف�شه  اجلاحظي  باملعنى  بيانية  جهة،  من 

هذه  بحكم  واأنها  اأخرى،  جهة  من  للبيان 

جماالت  من  حدت   ]...[ فاإنها  وتلك  ال�شفة 

�شتى  يف  ا�شتغاله  وطرائق  العقل  تدخل 

جماالت الفكر الديني وال�شيا�شي واالجتماعي 

وغريها، ومن ثم فاإن العقل الذي اأريد له على 

الذي  النويري  حممد  اأكد  كما  االإيديولوجية 

الكالم  »علم  عن  اأطروحته  خامتة  يف  انتهى 

تبني  اإىل  العرب«  عند  البالغية  والنظرية 

الكالمي  الن�شقني:  بني  القائمة  العالقة  عمق 

نتبني  اأن  لنا  اأمكن  لقد   ...« يقول:  والبالغي. 

واأنحاء  البالغية  املفاهيم  كانت  حد  اأي  اإىل 

التي  فهي  العقيدة،  بهواج�ض  حمملة  اإجرائها 

لنا  بدا  حتى  اآفاقها  وتر�شم  الفكرة  توجه 

اإال بغية  تن�شاأ  البالغية مل  القاعدة  اأن  اأحيانًا 

فك االإ�شكال العقدي«)41(.

حدود التاأويل: مغامرة العقل و�شوابط النقل:

اإذا كان مفكرو ال�شنة واالعتزال قد توافقوا على 

»امل�شكل«  لتو�شيح  اأداة  »التاأويل«  ا�شطناع 

يف  بعد  تباينوا  فاإنهم  »املت�شابه«،  وتف�شري 

كل  عند  التاأويل  وجهت  التي  »املحتكمات« 

العقلي  الدليل  اإىل  فريق، فقد احتكم املعتزلة 

ال�شنة  اأما  االآي)42(.  من  اأ�شكل  ما  تاأول  يف 

فكان احتكامهم، يف االأعم االأغلب، اإىل الدليل 

على ظاهرها  الن�شو�ض  النقلي، حيث حملوا 

ودعموا تاأويالتهم باملرويات املاأثورة. وهو 

امل�شلم  لوجدان  اأقرب  للقراآن  ما جعل فهمهم 

العادي من التاأويالت »املتعقلة« التي اأنتجها 

اأ�شحاب االعتزال، الأنها »اأجدت على احلا�شة 

الدينية اأكرث مما اأغنى التاأويل املجازي احلاد 

عند العقليني«)43(.

واإن كان تدقيق النظر يف هذه امل�شاألة ي�شلمنا 

الفريقني  عند  التاأويلية  املنهجية  اأن  اإىل 

واإن  واالأ�شول،  ال�شوابط  نف�ض  اإىل  مرتهنة  

حتدد  فقد  بعد،  بالفريقني  ال�شبل  اختلفت 

االإ�شالمية  العربية  الثقافة  يف  »التاأويل« 

وتعدد  الواقع  تطور  يفر�شها  عملية  �رسورة 

املجتمعات االإ�شالمية واختالفها. وهو و�شع 

مبا  القراءة«،  »فعل  اأمام  الن�ض  فتح  ا�شتتبع 

يفيد الت�شليم بداهة بتعدد القراءات التي ميكن 

التي  للكفايات  تبعًا  الن�ض  على  تتعاقب  اأن 

يتملكها »املوؤول« واملقا�شد التي يوجه اإليها 

مت�شابه  »اإن  النويري:  حممد  يقول  تاأويله. 

االأ�شباب  من  كانا  احلديث  وم�شكل  القراآن 

التي حملت املتكلمني من خمتلف الفرق على 

العقدية  املقالة  يخل�ض  خمرجًا  يجدوا  اأن 

ت�شقط فيها، فكان  اأن  التي ميكن  املزالق  من 

العملي  واملنهج  النظري  االإطار  »املجاز« 

االإ�رساك  هوى  املعتقد  يجنب  باأن  الكفيل 

القول  اأ�شبح  وهكذا  والتج�شيد.  والت�شبيه 

على  وال�شنة  املعتزلة  اإىل  بالن�شبة  باملجاز 

حد �شواء جزءاً  من االإميان وخطوة يف طريق 

النجاة«)44(.

اإىل  ال�شنة م�شتنداً  اأهل  التاأويل عند  واإذا كان 

»النقل« وعند املعتزلة خا�شعًا لـ »العقل« فاإن 

»ا�شتنباط«  احلالني،  التاأويلية، يف  املمار�شة 

الن�شاط  دام  ما  »الراأي«  اأو  »الدراية«  يعتمد 

الكت�شاف  ال�شيء  اأ�شل  اإىل  عودة  التاأويلي 

»اأولت  قولنا  »حقيقة  اإذ  ومغزاه.  داللته 

وتاأولت« اأنك تطلب، واملاآل: املرجع«)45(. اإن 

التاأويل، يف املح�شلة، �شواء اعتمد »الرواية« 

بالعقل  موجهة  ذهنية  حركة  »الدراية«  اأو 

والراأي، اإذ يظل عقل القارئ اأو املوؤول ذا دور 

اأ�شا�شي يف حركة التاأويل«)46(.

الذهن  واإعمال  التفكر  عن  غنى  ال  واإذن، 

التعليالت  عن  بحثًا  تاأويلي،  ن�شاط  كل  يف 

حتى  »امل�شكلة«  املوا�شع  يف  والتخريجات 

واإن اعتمد الرواية والنقل، وعلى هذا ال�شعيد 

التي كان ينهجها  التاأويلية  تلتقي املمار�شة 

خ�شومهم  يرت�شمها  كان  التي  بتلك  املعتزلة 

من ال�شنة.

للباحث  ميكن  التي  النتائج  طريف  من  لعل 

املدونتني  يف  النظر  اإمعان  من  ي�شت�شفي  اأن 
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العقلي   والتكليف  ال�رسعي  التكليف  الأن 

النتيجة  نف�ض  اإىل  املح�شلة،  يف  ينتهيان، 

كما تفّطن اإىل ذلك ن�رس حامد اأبو زيد عندما 

واجلماعة  ال�شنة  اأهل   ]...[ كان  »اإذا  اأنه:  قرر 

الرتتيب  يف  والفال�شفة  املعتزلة  يخالفون 

املعريف فيقدمون النقل على العقل، ويقدمون 

فاإن  العقلي،  التكليف  على  ال�رسعي  التكليف 

مغزاه  حيث  من  اأهميته  رغم  اخلالف  هذا 

يف  تغاير  اإىل  يوؤد  مل  والفكري،  االجتماعي 

اأ�شا�ض  هي  التي  اللغة،  اإىل  اجلميع  نظرة 

التكليف ال�رسعي واأداته، بو�شفها نظامًا دااًل 

االأنظمة  يرتبط بغريه من  الن�شق املعريف  يف 

املعتزلة  اأكد  هكذا  عنها،  ينف�شل  وال  الدالة 

ال�رسيعة  اأن  اأ�شا�ض  على  ال�رسع  اإىل  احلاجة 

ت�شري اإىل »مقدرات االأحكام وموؤقتات الطاعات 

اإليها  يهتدي  وال  عقل  اإليها  يتطرق  ال  التي 

فكر« )ال�شهر�شتاين، امللل والنحل 81/1( وال 

تعار�ض يف النهاية بني العقل والنقل، اأو بني 

لي�ض  اإذ  ال�رسعية،  واملعرفة  العقلية  املعرفة 

يف القراآن اإال ما يوافق العقل«)51(.

ن�شتطيع اأن ن�شتخل�ض مما �شلف اأن »البالغة« 

الفرق  بني  بال�رساع  ن�شاأتها  يف  ارتبطت 

فا�شطبغت،  ال�شيا�شية.  واالأحزاب  الكالمية 

من  كان  ظاهرة  اإيديولوجية  باألوان  لذلك، 

من  العربية  الثقافة  يف  حدث  ما  نتائجها 

حتى  واالإقناع،  البالغة  داللة  بني  و�شل 

عليها،  وعالمة  لها  حداً  االإقناع«  »فن  غداً 

ال�شيا�شي  باجلدل  الرتباطها  بدهية  نتيجة 

بو�شفها  للبالغة  نظر  واالعتقادي. ومن هنا 

على  بها  يقتدر  واإقناعية  حجاجية  فعالية 

حتقيق املقا�شد فاأنيطت بها، من ثم، وظائف 

يف  الت�شديق  باإيقاع  تت�شل  اإيديولوجية 

ا�شتتباعًا،  وحملهم،  ابتداء،  املتقبلني  نفو�ض 

عنها  ي�شدر  التي  للمقا�شد  اال�شتجابة  على 

التالزم  ويدعمه  ذلك  يوؤكد  اخلطاب.  منجزو 

اأن يكون مرجعًا وحكمًا ]...[ حمكوم مبرجعية 

اأمر اهلل تعاىل به ورغب فيه  الذي  هي: احلق 

نف�شها،  املرجعية  هذه  وبفعل  عليه،  وحث 

وبحكم ما حدت للعقل من حدود وما و�شعت 

كونه   جمرد  يف  العقل  اختزل  اأدوار،  من  له 

اأداة لال�شتدالل واحلجاج دفاعًاً وهجومًا، يف 

طلب هدف ا�شرتاتيجي وا�شح: تبيني احلقيقة 

عرب  االإميان،  طريق  من  م�شبقًا  بها  امل�شّلم 

واالآيات  العالمات  �شتى  قراءة  يف  االفتنان 

الدين  ن�ض  منها  وخا�شة  الن�شو�ض،  و�شتى 

املجتمع  ون�ض  )احليوان(  الطبيعة  ون�ض 

االإن�شاين«)48(.

لقد مت اختزال العقل يف املمار�شة االعتزالية 

وغري  الديني  الن�ض  تقراأ  »اأداة«  جمرد  اإىل 

الديني قراءة بيانية لتبني »احلكمة« وتبيينها، 

م�شبقًا.  ومعلومة  �شلفًا  حمددة  احلقيقة  الأن 

وهو و�شع اقت�شى اأن ينح�رس دور العقل يف 

وعلى  دونها)49(.  واحلجاج  عليها  الداللة 

الت�شور االعتزايل بت�شور  ال�شعيد يلتقي  هذا 

خ�شومهم من ال�شنة، حيث العقل ـ بهذا الفهم 

ـ ال يختلف يف الفهم ال�شني عن »اللفظ« الذي 

دامت  ما  الدرجة،  يف  اإال  املعنى  اإىل  يو�شل 

ال�شنية  املمار�شتني  يف  معلومة،  احلقيقة 

فهي  �شلفًا،  بها  وم�شلمًا  م�شبقًا  واالعتزالية 

ثاوية يف »الن�ض« مبعناه ال�شيميائي الوا�شع، 

عدة  و�شائل  من  و�شيلة  �شوى  العقل  ولي�ض 

)مثل اللفظ( ميكن من القب�ض على »املعنى« 

من  اإخراجهما  عرب  »احلكمة«  على  والداللة 

الغيب اإىل ال�شهادة ومن الغياب اإىل احل�شور.

اإميانية دينية  اإن عقالنية اجلاحظ ملا كانت 

وبيانية، كما نبه فرج بن رم�شان، فقد �شكل 

هذا امللمح يف تفكريه باعثًا لتقارب جلي بني 

ال�شنة  اأهل  ومقررات  االعتزالية  اأطروحاته 

املعرفة  اأن  ذلك  والتقليد.  النقل  اإىل  النازعة 

زعم  كما  النظر،  واإعمال  التعقل  نتاج  لي�شت 

لن�رسة  اأداة  التحقيق،  عند  ولكنها،  اجلاحظ، 

عنده،  املعنى،  دام  ما  املذهب  ودعم  الدين 

هذا  يف  العقل،  ودور  �شلفًا،  وحمدداً  موجوداً 

احلال، ال يزيد على ا�شتبانة »احلكمة« تاأكيداً 

»يكون  وبذلك  للعقيدة،  وتع�شيداً  لل�رسع 

ا�شتخال�ض  يف  ال�رسع  اإىل  ا�شتند  قد  اجلاحظ 

اأراد  حيث  من  العقل  على  وتفوقه  املعرفة 

املدلوالت  )واإذن،  عليه«)50(.  العقل  تفويق 

حمددة �شلفًا ومف�شية اإىل نف�ض املعنى: اإظهار 

اأو  كان  �شنيًا  للمفكر  يبقى  فماذا  »احلكمة«. 

معتزليًا؟

و�شفنا،  ما  واحلال  له،  يبقى  اأن  نظن  ال 

»احلكمة«  »العقل« ال�شتخال�ض  ت�شخري  �شوى 

يف:  املتج�شدتني  »املعرفة«  وا�شتنباط 

االأكرب«  »املعنى  لـ  حتقيقًا  املدلوالت  توحيد 

معنى  وهو  اخلالق(.  حكمة  على  )اال�شتدالل 

جاهز وحمدد ومعلوم �شلفًا.

اإن كلتا الذهنيتني، ال�شنية واالعتزالية، ذهنية 

دينية، يف االأ�شا�ض، اإميانية وبيانية، وجهتها 

الكون  عقلنة  واحدة:  ـ  ال�شبل  تفرقت  واإن  ـ 

ال�رسع  على  اعتماداً  »احلكمة«  با�شتنباط 

)النقل(، ولي�ض »العقل« �شوى »اأداة« وظيفتها 

وحتقيق  »املعنى«  ا�شتخال�ض  االأ�شا�ض 

العامل  ويجنب  »احلكمة«  يظهر  مبا  »الداللة« 

»الالمعنى«.

واملعتزلة  ال�شنة   اأن   تقدم  مما  يتح�شل 

العقيدة  ات�شال اخل�شومة، يف  ملتقيان، رغم 

جملى  الكون  يف  معتقد  كالهما  واملنهج: 

وال  »اال�شتبانة«،  لـ  ومو�شعًا  »احلكمة«  لـ 

�شبيل اإىل حت�شيل ذلك ما مل تت�شاند املعرفة 

ارتفاع  يفيد  مبا  العقلية  واملعرفة  ال�رسعية 

ــ  والنقل  العقل  بني  الظاهري  التعار�ض 

االإ�شالمي.  الفكر  تاريخ  يف  ال�شهرية  الثنائية 
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حت. اأحمد اأمني، اأحمد الزين، املكتبة الع�رسية، بريوت،  

ج1 �ض101.   

8( قدامة بن جعفر، نقد النرث )من�شوب(، حت. عبد احلميد 

العبادي، دار الكتب العلمية بريوت1995 �ض: 132.

حتى  للمذموم  يحتج  اأن  البالغة  رتب  »فاأعلى   )9

يخرجه يف معر�ض املحمود، وللمحمود حتى ي�شريه 

كتاب  الع�شكري،  هالل  اأبو  املذموم«-  �شورة  يف 

ال�شناعتني حت. علي حممد البجاوي وحممد اأبو الف�شل 

 .53 1986 �ض:  –بريوت  الع�رسية  املكتبة  اإبراهيم، 

اأفالطون  باأن  التنويه يف هذا املقام  لعله من  املفيد 

البيان  فن  اأو  للبالغة  حماورتني   – كتابني  خ�ش�ض 

يف  فيدرو�ض،  وحماورة  جورجيا�ض  حماورة  هما 

واحلجاج  بالتمويه  الرتباطها  البالغة  هاجم  االأوىل 

و�شيلة  باعتبارها  عنها  دافع  الثانية  ويف  املغالط، 

النخبة  ميثلون  الذين  الفال�شفة  بني  العامل  للحوار 

بالغتني:  اأفالطون  يعالج   « بارت:  يقول  املفكرة. 

اإحداهما �شيئة واالأخرى جيدة:

�شناعة  على  البالغة  تقوم  الفعلية  املمار�شة  يف  اأ- 

اخلطب]...[ ومو�شوعها هو املحتمل العريف والتوهيم، 

وبالغة  واملدار�ض  البالغة  معلمي  بالغة  اإنها 

جورجيا�ض وال�شف�شطائية

البالغة  فهي  تكون  اأن  يجب  كما  البالغة  اأما  ب- 

اجلدل،  واأي�شًا  الفل�شفية  البالغة  اأي  احلقيقية؛ 

ومو�شوعها احلقيقة« – البالغة القدمية، �ض: 41.

رديفة  اأفالطون  عند  »احلقة«  البالغة  تكون  وبذلك 

للفل�شفة. ملزيد تف�شيل وبيان حول هذه امل�شاألة راجع: 

من  البالغة  من  اأفالطون  موقف  اللطيف،  عبد  عماد 

جملة  و»فيدرو�ض«ــ  »جورجيا�ض«  حماورتي  خالل 

جامعة ال�شارقة للعلوم االإن�شانية واالجتماعية املجلد 

5 ع 3 – 2008 �ض: 227.

جويدي،  دروي�ض  حت.  والتبيني،  البيان  اجلاحظ،   )10

املكتبة الع�رسية -  بريوت 2005 ج 1، �ض: 124.  

البيان، دار توبقال ط-1  11( حممد مفتاح، جمهول 

1990 �ض:11

راجع  البالغية  للنظرية  الكالم  علم  توجيه  عن   )12

اأطروحة حممد النويري، علم الكالم والنظرية البالغية 

واالجتماعية-  االإن�شانية  العلوم  كلية  العرب،  عند 

تون�ض، ط1 - 2001.

)13( عبد اجلليل ناظم، البالغة وال�شلطة يف املغرب، 

�ض22   2002 ط-1  –البي�شاء.  للن�رس  توبقال  دار 

والتعبري الأمني اخلويل يف فن القول )�ض:147(.

امل�شهود بني »البالغة« و»ال�شلطة«، فالعالقة 

بني ال�شيطرة )�شيا�شية اأو دينية( وفن البالغة 

ثابتة معلومة منذ القدم، حيث البالغة كافلة 

اأمكن التحكم يف  االإقناع. واإذا حتقق االإقناع 

اإرادة »البليغ«. لكن  املخاطب وتوجيهه وفق 

متى تتحول البالغة اإىل اإيديولوجيا؟

 ت�شبح »البالغة«  اإيديولوجيا عندما تتحول 

اإىل اأداة خلدمة غر�ض اأو حتقيق مق�شد فت�شقط، 

ويتخذ  االإيديولوجي«.  »التربير  يف  بذلك، 

»االإيديولوجي«  اإىل  »البالغي«  من  التحول 

�شوراً عدة، جميعها مت�شل مبنطق التربير من 

اأجل حيازة »ال�شلطة« مادية كانت اأو رمزية. 

ال�شلطة  اأ�شحاب  يلوذ  عندما  ذلك  ويحدث 

املحافظة  اأجل  من  البالغة  ب�شحر  وال�شلطان 

لالأفكار  الرتويج  بطريق  القائم  الو�شع  على 

ال�شائدة، التي تقدم للمتقبلني بو�شفها اأفكاراً 

�شمولية و�شبه كونية، فتغدو امل�شالح اخلا�شة 

لفئة اجتماعية م�شيطرة، وهي اأقلية، م�شالح 

عامة. كما ميكن لـ »البالغة« اأن تتلب�ض اأردية 

اأو  فكري  تيار  ي�شخرها  عندما  اإيديولوجية 

مبا  مذهبية  اأغرا�ض  خلدمة  دينية،  جماعة 

الفكرية  �شيطرتها  وي�شوغ  م�رسوعيتها  يربر 

»البالغة«  ترتبط  واإذن،  االعتقادية.  اأو 

باالإيديولوجيا عندما تنـزع اإىل التربير الذي 

بني  التالزم  كان  هنا  ومن  �شلطة.  كل  يرافق 

خمتلف  يف  ثابتة  �شمة  وال�شلطة  »البالغة« 

العتيق،  العلم  هذا  بها  مر  التي  املحطات 

التقاليد  اأو غريه من  العربي  التقليد  �شواء يف 

كما  والرومان(،  )اليونان  العريقة  البالغية 

يو�شح ذلك ويجليه تاريخ االأفكار من وجهة 

فيما  تربز،  التي  الثقافة  �شو�شيولوجيا  نظر 

املجتمعات  »كل  اأن  ريكور،  بول  ي�شتخل�ض 

بدون ا�شتثناء تعمل بوا�شطة معايري وقواعد، 

ت�شنع  التي  االجتماعية،  الرموز  من  و�شبكة 

بدورها بالغتها وتلتم�ض بيانها من اخلطاب 

يتمكن  كيف  وبالفعل  العمومي.  )ال�شيا�شي( 

اإقناع  من  هدفه،  حتقيق  من  اخلطاب  هذا 

بوا�شطة  يتم  ذلك  اإن  فيهم؟  والتاأثري  االأفراد 

التعبري  اأ�شكال  ملختلف  الدائم  اال�شتعمال 

املجازي كاال�شتعارة والنقد ال�شاخر واالإيهام 

االأ�شكال  ذاتها  وهي  واملبالغة.  واملفارقة 

االأدبي  النقد  داخل  ال�شائدة  االأ�شلوبية 
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اإذا	عرفت	امل�شـرحية..	اأن�شئ	مزرعة!

االإمارات جتمع بني املعا�رسة والتقليد، من بينها مدينة  اأن بع�ض مدن  العي�ض يف املدينة، رغم  اأطيق  اأعد  �شخ�شيًا، مل 

اأ�رسع مما كان يف  ال�شارقة على �شبيل املثال، ولكن املدينة مل تعد تطاق بالن�شبة لنا نحن الذين بدا الزمن يف عيوننا 

اإن�شانية من  اأين القرية التي بقيت على حالها حتى ت�شكن فيها وتتعود على طقو�شها االأكرث  املا�شي القريب. لكن ُترى 

املدينة باأي حال؟ بل اأين الواحات التي كان ي�شكنها البدو، والتي باالإمكان اأن تكون على مقربة منها؟

لقد تخيلت، ال بل اإن هنالك اإح�شا�شا ي�شاحبني، اأين �شاأعرث على واحة يف الرب يوما من االأيام، اإذا مد اهلل يف العمر، و�شاأعمل 

التافهة،  زمان«  »اأيام  ومعارك  والكالأ  املاء  احتدامات  البدو  اأهلها  ن�شي  اإذا  فيها  اأو  منها،  مقربة  على  اأ�شكن  اأن  جاهدا 

وتخل�شوا من »طيور ال�شدى« يف دمائهم، تلك التي تنادي اأبدا بالثارات التي هي يف احلقيقة الأمور ال ت�شتحق اأن تبقى كل 

هذه احلقب، كاجلرب ينخر اجللد حتى العظم.

وكالمي هذا لي�ض لتعبئة فراغ، اأو لكي اأكتب مقاال كيفما اتفق..ال، بل بداأت اأقراأ وبطريقة علمية »كيف تن�شئ مزرعة اأغنام«. 

رغم اأنني اأحتدر من قبيلة جتمع بني البداوة واملدنية، �شكنت وال تزال اأكناف املدينة املنورة...

كم  االأيام؛  من  للمقبل  نافذة  ا�شت�رسافية  ونظرة  وخيااًل  اأفقًا  امتلك  ملن  و�شحره  جماله  له  االأغنام  مزرعة  يف  العمل  اإن 

اأبدا وامل�شطربة! وتقطع لك من الوقت ما يكفيك للتاأمل،  �شرتيحك املزرعة من ال�شداع! وت�رسع من هداأة روحك النافرة 

وللمتعة ولالإبداع فيما حتب وتهوى، ولالإنتاج يف اأي جانب من جوانب احلياة �شئت. فكر يف املو�شوع واأعطه ما يكفيه 

من التفكري..

ال تقل اإن املو�شوع لي�ض ح�شاريًا، اأو اإنه يدفعك بعيدا عن املدنية امل�شتهاة، اأو اأنه ي�شهم يف تخلفك الثقايف والفكري، ال 

�شمح اهلل.. اأبدا؛ فاملدينة قريبة متى �شئتها، واملقاهي اإذا كنت من روادها قريبة هي االأخرى، وبقية املالهي كذلك، اإذا كنت 

مل تغادر بعد توقك اجلارف لها..كل ذلك يعترب متوفراً وهينًا وال م�شكل. لكن ق�شتنا تختلف، وكالمي موجه اإىل من عرف 

امل�رسحية كلها ومل يبق عليه ف�شل �شعبت مغاليقه، نعم. نقولها بهذا الو�شوح وال�رساحة وال�شدق مع النف�ض ومع االآخر 

قدر االإمكان وتوفر �شبل االإقناع.

حممد ح�شن احلربي
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الت�شاقًا  اأكرث  وب�شورة  فعليًا  االإن�شان 

من  حتمل  ال  قد  التي  الواقع  بتفا�شيل 

التجريد والروؤى ما يتمتع به ال�شعر. والفنان 

الكاتب.  لدى  العامل  روؤية  يكمالن  يرتا�شالن، 

ولكل منهما طبيعته التي ي�شتمد من اأغوارها 

البعيدة خ�شو�شية اإبداعه. 

)االأ�شئلة  ال�شتة  دواويني  كانت  فقد  لذا 

العط�شى(، )اأكذوبة ال�شعادة املغادرة(.

النبوءة  )بحاء  االأخرية(،  اخلريف  )اأغنيات 

الزرقاء(، )ق�شائد لها(، )الغريب(، هي االأقرب 

وكانت  االأمل  من  طهرتني  وقد  نف�شي  اإىل 

اليقني،  اإىل  الو�شول  مبثابة خطوة يف طريق 

فعلى  منتهيًا،  اأح�شبه  وال  مراوغ  طريق  وهو 

الديوانني  يف  جتربتي  تناولت  املثال  �شبيل 

كاملوت  الوجود؛  لق�شايا  روؤيتي  االأولني 

وامليالد واحلب واالنعتاق، ويف ديواين الثاين 

يف  الفرد  االإن�شان/  تتناول  التجربة  كانت 

»�شخامة«  اأمام  وان�شحاقه  املدينة،  مواجهة 

احلداثة والتمدن، وارتداده العنيف اإىل وحدته 

واالنكباب على الذات، االآخرين واخلواء، كان 

و�شياع  )الوجودية(  مفهوم  من  قريبًا  هذا 

 

ال�شاعر حمزة قناوي له الآن �شتة اإ�شدارات 

بني  يرتاوح  نرثي  عمل  اإىل  اإ�شافة  �شعرية 

فكيف  )املثقفون(..  والرواية  الذاتية  ال�شرية 

والنرث،  الق�شيد  بني  املراوحة  عن  حتدثنا 

خالل  من  الروؤية  م�شهدية  تكتمل  وكيف 

ترا�شل الفنني ؟ 

احلقيقة  جوهر  ميثل  اإيّل  بالن�شبة  ال�شعر   -

االإن�شانية، ولغًة عليا تتجاوز اليومي والعابر 

النف�ض  يف   
ّ
والقار واملتحقق  امل�شتمر  اإىل   

التي تخفي  التفا�شيل  الب�رسية، ويزيح ركام 

االإن�شان  وم�شاهدات  حقيقتها  عن  النف�ض 

معه،  الروحي  التوا�شل  خالل  من  لكونه 

ال�شعر«  »ميلكه  باالأحرى  اأو  ال�شعر،  ميلك  من 

معّذب، ميلوؤه الهاج�ض الكوين لتحقق االإن�شان، 

توؤ�ش�ض  التي  امُلثلى  العليا  بالقيم  م�شكوٌن 

ل�شعادته وخريه، ويف جوهرها العدل والوفرة 

يعي�شه  مبا  امل�شهد،  فيكمل  النرث  اأما  واالأمن. 

راأى	ال�شعر	جوهر	احلقيقة	الإن�شانية

								حمزة	قناوي:	املثقف	العربي	خمتٍف	من	امل�شهد.. 	

حوار: �شلمى حراز

لعلنا نتفق جميعًا على اأنه ل توجد معرفة بريئة، فاحلياد الن�شي وهم اإيديولوجي والرباءة الفكرية �رسب من امل�شتحيل، ما دام كل خطاب معريف 

يهدف ــ بال�رسورة ــ اإىل مترير حمولة اإيديولوجية. اإن الإيديولوجيا  ثاوية يف اخلطابات جميعها،  ولي�ص ثمة خطاب ــ من وجهة النظر هاته 

ـــ ميكن اأن يعرى متامًا من الإيديولوجيا. يف �شوء هذا الفهم �شنحاول يف هذا البحث اإجالء العالقة  امللتب�شة بني املعرفة البالغية واملطالب 

الإيديولوجية.

حوار
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العمودي من وجهة نظري هو  ال�شعر 

الأ�شا�ص التقعيدي الذي ُيرجع له يف 

كل اأ�شكال تطور ال�شعر العربي لحقًا. 

ويقا�ص عليه التطور ومدى جناحه اأو 

ابتعاده يف التجريب. ال�شعر العمودي 

اعتمد على قواعد واأ�ش�ص ثابتة فا�شتمر 

عرب كل هذه القرون. البناء والعرو�ص 

الثابت. وكل ما هو  والإيقاع وال�شكل 

مبنٌيّ على اأ�ش�ص ي�شتمر

راأيك  ففي  والعمود،  التفعيلة  �شعر  تكتب 

من  تطور  من  التفعيلة  ل�شعر  حدث  ماذا 

تطور منذ نازك املالئكة وال�شّياب؟  

- ال�شعر العمودي من وجهة نظري هو االأ�شا�ض 

التقعيدي الذي ُيرجع له يف كل اأ�شكال تطور 

التطور  عليه  ويقا�ض  الحقًا.  العربي  ال�شعر 

ومدى جناحه اأو ابتعاده يف التجريب. ال�شعر 

ثابتة  واأ�ش�ض  قواعد  على  اعتمد  العمودي 

فا�شتمر عرب كل هذه القرون. البناء والعرو�ض 

 
ٌّ
مبني هو  ما  وكل  الثابت.  وال�شكل  واالإيقاع 

اأو ال�شعر  اأ�ش�ض ي�شتمر. اأما �شعر التفعيلة  على 

احلر فخرج من رحم الق�شيدة العمودية، واأنا 

االإمكانات  من  بها  التفعيلة  ق�شيدة  اأن  اأرى 

يريد  التعبري عما  املبدع مرونًة يف  ما مينح 

مل  اأي�شًا  وهي  العمودية،  الق�شيدة  من  باأكرث 

تخرج على كل اأ�ش�ض الق�شيدة العمودية، فهي 

بدون  للمو�شيقى  وزن  وحدة  التفعيلة  تعتمد 

ال�شعري،  البيت  يف  التفعيالت  بعدد  التقيد 

وتقبل التدوير، وال تلتزم بالقافية بال�رسورة، 

واإمنا قد تتغري عرب الق�شيدة الواحدة. كل هذا 

عن  االإن�شان  انف�شال  الب�رسية،  الذات  مفهوم 

دواويني  يف  الروؤى  انفتحت  بعدها  عامله، 

وحتوالتها،  )املراأة(  تناولت  التي  االأخرى 

واأ�شئلة الكون، ثم ديوان )الغريب( الذي تناول 

جتربة الغربة مبا حتمله اأ�شئلٍة وهواج�ض. 

الرواية  اأما )املثقفون( فهو عمل يرتاوح بني 

وال�شرية الذاتية وقد كتبته الأوِدع فيه �شهادة 

�شاب م�رسي �شاهد على اأو�شاع بلده، معتمداً 

م�شلطًا  والتوثيق،  التقريري  الر�شد  على  فيه 

جتربتي  جتمع  التي  التقاطعات  على  ال�شوء 

و�شعدت  وُمقدراتها،  بلدي  وظروف  اخلا�شة 

لفوزه الحقًا بجائزة اأحمد بهاء الدين لالإبداع 

الفكري على م�شتوى الوطن العربي. 

ما احللم الذي ترنو اإىل الو�شول اإليه؟ وما 

اجلائزة التي تطمح اإىل احل�شول عليها ؟ 

اأحلم  كنت  قلياًل.  ال�شوؤال  هذا  تاأخر  رمبا   -

اآخذ  واأن  واأدبيًا،  �شعريًا  بلدي  ين�شفني  اأن 

حقي بني �شعراء جيلي الذين ميالأون الندوات 

كنت  النقاد.عندما  ومقاالت  واملن�شورات 

من  الت�شجيع  اأتلقى  كنت  اجلامعة  يف  طالبًا 

الذي  القط  القادر  عبد  منهم  كبار.  اأ�شاتذة 

عامًا.  ع�رسة  اثنتي  منذ  باال�شتمرار  ن�شحني 

اإ�شماعيل ود. حممد عبد  الدين  د.عز  والراحل 

االآن  لكني  الوجود.  اأن�ض  ود.ثناء  املطلب 

�شوى  اأمتنى  ال  هذا.  من  ب�شيء  اأحلم  اأعد  مل 

اأن  يفيد.  ما  لهم  اأقدم  واأن  النا�ض،  يقراأين  اأن 

اإىل  اإن�شان واأن تهديه  اأفق  تغري كلمٌة كتبتها 

قيمة اأو ت�شيء له �شيئًا يف الغد. حلمت كثرياً 

واجتهدت لتحقيق هذه االأحالم، كتبت ال�شعر 

اأن  واآمل  ال�شعري،  امل�رسح  وحتى  والرواية 

ي�شل كل هذا اإىل النا�ض. 

)حلم  بعنوان  �شعرية  م�رسحيًة  اأكتب  وحاليًا 

بالغد،  واحللم  احلب  فكرة  تتناول  العا�شق( 

حظها  جتد  اأن  اآمل  النا�ض..  وحقوق  والعدل 

من التحقق. اأما عن اجلوائز فقد ح�شلت على 

الكثري منها، واأنا ال اأكتب من اأجل اجلوائز وال 

على  ت�شجيعية  عالمات  تظل  هي  اأنتظرها. 

الطريق، لكنها لي�شت غاية يف حد ذاتها.
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»تفكك«  اأن  )املثقفون(  كتابك  يف  حاولت 

باملوؤ�ش�شة  عالقته  وتر�شد  املثقف،  �شورة 

التزامه  يف  جمتمعه  من  مو�شعه  وتاأثري 

للعديد  وفقًا  لها،  خمالفته  اأو  بقناعاته 

املثقف  �شورة  يف  راأيك  فما  العوامل،  من 

العربي وانعكا�ص حركته على واقع الثقافة 

العربية؟ 

- اأت�شور اأن املثقف العربي مل ياأخذ مكانته 

التي ي�شتحقها يف وطٍن ميور بق�شايا الوجود 

هو  العربي  الوطن  احلد،  هذا  اإىل  واالمنحاء 

زالت  ما  التي  كوكبنا  يف  الوحيدة  البقعة 

لدينا  لال�شتعمار،  تخ�شع  اأجزائها  بع�ض 

اأح�شب  التي  امل�شريية  الق�شايا  من  الكثري 

ياأخذ  مل  العربي  املثقف  الأن  تعّقدت  اأنها 

واالأخذ  اإ�شاءتها  دوره احلقيقي ومكانته يف 

لها،  حلول  اجرتاح  يف  للم�شاركة  بقيادها 

اأمية احلرف  االأمية..  العربي يعاين  الوطن  اإن 

اأمية  الثقافية،  االأمية  ال  والكتابة  والقراءة 

الوعي ال التقنيات، وهذه م�شكلة كربى اأح�شب 

هويتنا  حمو  يف  فاعاًل  دوراً  �شتلعب  اأنها 

هذا  عرب  للتجريب  رحبًا  اأفقًا  ال�شاعر  مينح 

ـ واملحافظ نوعًا ما ـ عرب خلق  االإطار املرن 

ال�شور ال�شعرية يف هيكل اأرحب. 

اأما ال�شعر التفعيلي فقد تطور كثرياً منذ نازك 

اأثراً  تركوا  ل�شعراء  جتارب  وهناك  املالئكة، 

�شالح  مثل  التطور،  هذا  ا�شتمرار  يف  عميقًا 

وغريهم  والفيتوري  دنقل  واأمل  ال�شبور  عبد 

كثريون. 

ـ نحو  ـ �شعريًا  الآن تتجه  النقدية  احلركة 

الهتمام  من  اأكرب  ب�شورٍة  النرث  ق�شيدة 

كما  ـ  والنقد  والعمودي،  التفعيلي  بال�شعر 

الإبداعي  التطور  با�شتمرار  يواكب  ـ  تعلم 

ومدار�شه املتحققة، فهل اأنت مع من يرون 

النرث؟  لق�شيدة  �شيكون  ال�شعر  م�شتقبل  اأن 

واإمكانية  انت�شارها  م�شاألة  يف  راأيك  وما 

ال�شعرية  ال�شاحة  على  الريادة  حتقيقها 

العربية؟ 

واأرى  النرث،  لق�شيدة  كثرياً  اأحتم�ض  ال  اأنا   -

لكنها  ت�شميتها.  يف  حتى  خلاًل  هناك  اأن 

الواقع  بقوة  وجد  �شعريٌّ  �شكٌل  النهاية  يف 

خ وجودها 
ّ
والتجريب، وما زالت حتاول اأن ُتر�ش

على ال�شاحة االإبداعية. وم�شكلتي مع ق�شيدة 

متنحها  حمددات  لها  اأعرف  ال  اأنني  النرث 

يجب  قواعد  هناك  اأن  اأعرفه  فما  الفن؛  �شفة 

اإبداعي، واإال حتول  اأيَّ �شكل  ال�شكل،  اأن حتكم 

والرتاتبية  النظام  يعتمد  والفن  فو�شى.  اإىل 

التكوين  هالمية  النرث  فق�شيدة  الفو�شى.  ال 

اإيقاعها  على  اأقب�ض  كيف  اأعرف  وال  متامًا 

اإن  الق�شيدة  ال�شعري. مثاًل، يقول �شعراء هذه 

اإيقاعها داخلي.. فما معنى هذا؟ كما اأنه حتى 

ن�شبيًا  ـ  حديثًا  منتجًا  النرث  ق�شيدة  كانت  لو 

ـ و�شيوجد قواعده عرب تر�شيخ مناذج لها من 

لهذا  ما  قواعد  ُيوّحد  معينة  الكتابي  الت�شابه 

لها  ق�شيدة  كل  لالآن.  يتحقق  مل  فهذا  الفن، 

موؤ�ش�شًا  جياًل  ُيعد  ال�شتينيات  جيل 

ال�شعري  امل�شهد  يف  الثاين  للحراك 

العربي بعد جيل املوؤ�ش�شني  والروائي 

املوؤ�شلني، برزت فيه الكثري من الأ�شماء 

التي ا�شتطاعت جتاربها اأن تختط نهجًا 

خا�شًا لها، وقد ب�رّس باأحالم كربى 

واأ�شلوبيتها  طريقتها  اخلا�شة،  قواعدها 

حالة  يف  املتلقي  اأوقع  ما  اخلا�ض،  و�شكلها 

التي  الق�شيدة  هذه  مع  التعامل  يف  اإرباك 

املنطق  خا�شة  كافة  املحددات  من  خلت 

الفني والذائقة اجلمالية. ولالأ�شف انعدام هذه 

املحددات فتح الباب ل�شعفاء املوهبة وعدميي 

يف  النرثية  الق�شيدة  ال�شعر.  مبفهوم  االإملام 

الغرب بدون  النهاية منتج غربي، نقلناه عن 

االلتفات اإىل اخل�شو�شية التاريخية التي متيز 

�شعرنا، وبدون التفرقة والتمييز بني ظروفهم 

احل�شارية وتطور االآداب يف البيئتني، متامًا 

كمن يقفز فوق الفجوات ليتطور. رغم هذا هي 

حا�رسة االآن بقوة، رمبا بقوة الواقع فح�شب. 
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اأحالم جيل  اأر�ٍض حمرتقة،  �شوى  منها  يتبَق 

العربية،  والوحدة  التحرر  يف  ال�شتينيات 

والقدرة على احللم وحتقيقه اإىل فعل، والنه�شة 

واالنطالق اإىل االآفاق الكربى امُلحركة للعامل 

وامل�شاركة بفاعلية يف نه�شته، اآلت جميعها 

العربي  امل�شري  �شورة  اإليه  انتهت  ما  اإىل 

القائم وهو باٍد للجميع، فعندما �شببت وراأيت 

هذا الواقع من حويل مل اأ�شتطع اإال الكتابة عنه 

باالأمل  تخفق  روحي  كانت  واإن  راأيته،  كما 

لتغيريه. 

يف  ال�شتينيات  جيل  عن  احلديث  مبنا�شبة 

من  تاله  وما  م�رس،  يف  خا�شًة  الكتابة، 

اجليل  هذا  قّدمه  ما  يف  راأيك  ما  اأجيال، 

من منجز ثقايف موؤثر يف احلركة الثقافية 

امل�رسية والعربية وامتداد تاأثريه لحقًا؟ 

للحراك  ُيعد جياًل موؤ�ش�شًا  ال�شتينيات  - جيل 

العربي  والروائي  ال�شعري  امل�شهد  يف  الثاين 

فيه  برزت  املوؤ�شلني،  املوؤ�ش�شني  جيل  بعد 

جتاربها  ا�شتطاعت  التي  االأ�شماء  من  الكثري 

اأن تختط نهجًا خا�شًا لها، وقد ب�رّس باأحالم 

هذا  وكان  الكثري،  منها  يتبق  مل  كربى، 

�شنع  منهم  اأخ�ض  جتربتهم..  فرادة  جوهر 

وحممد  الكبري  امل�رسي  الروائي  اإبراهيم  اهلل 

الب�شاطي، واإن كان يتبعه بجيٍل تاٍل، و�شعريًا 

مبثابة  كان  الذي  ال�شبور  عبد  �شالح  هناك 

مدر�شة �شعرية يف حد ذاته، وقد اأعاد للم�رسح 

اأ�شكال  اأعقد  وهو  وبهاءه،  حيويته  ال�شعري 

ال�رسقاوي  الرحمن  وعبد  امل�رسحية،  الكتابة 

عند  االأيديولوجيا  لديه  متازجت  الذي  اأي�شًا 

)االأر�ض(  م�رسحيته  يف  كما  فنيًا  تطبيقها 

اإىل  م�رسي  اأب  )ر�شالة  ال�شهرية  ق�شيدته  و 

ميكن  وال  مطر..  وعفيفي  ترومان(  الرئي�ض 

اإغفال اأ�شماء كربى اأخرى مثل يو�شف اإدري�ض 

وعبد احلكيم قا�شم. وغريهما.

ق�شايا  لها،  نتنبه  مل  اإن  الحقًا  وحمونا 

حراك  يف  ال�شباب  اإ�رساك  وغياب  الف�شاد، 

الفر�ض  اإعطائهم  جمتمعاتهم وتقدمها وعدم 

وغياب  ال�شفافية،  غياب  ي�شتحقونها،  التي 

تواجهنا،  التي  الكربى  الق�شايا  تراتبية 

االأعمى  وال�شري  املوّجه،  االإعالم  و�شيطرة 

اخل�شو�شية  اإىل  االلتفات  بدون  الغرب  وراء 

اأن  اأح�شب  اخلا�شة..  وظروفنا  احل�شارية 

الع�شويني،  املثقفني  احلقيقيني،  املثقفني 

يجب اأن ياأخذوا مكانهم يف كل هذه ال�شورة 

عن  فبعيداً  التوازن،  وعدم  بالفو�شى  املالأى 

التنظري التجريدي هذا لكل م�شاكلنا يف العامل 

على  حيواتهم  ي�شعون  �شهداء  هناك  العربي، 

الذي  الظامل  الواقع  لتغيري  قناعاتهم  حمك 

ثمن  يدفعون  فقراء  وهناك  باإن�شانها،  يحيط 

العربية يف خططها غري  البريوقراطية  تخبط 

االإن�شان يف مقدمة  ت�شع  والتي ال  املمنهجة 

مفكرون  هناك  التخطيط..  عند  اأولوياتها 

لكنهم  وُم�شلحون،  وُكّتاب  جامعة  واأ�شاتذة 

مكانهم  ياأخذون  وال  ال�شورة  عن  مغيبون 

دائرة  تعدى  الأنه  خطري  واالأمر  امل�شتحق. 

امل�شكالت النظرية اإىل ما يهدد الوجود. 

جمموعاتك ال�شعرية تاأخذ طابعًا ت�شاوؤميًا 

بع�ص ال�شيء.. فما ال�شبب يف ذلك؟ وملاذا 

تتناول حماور ق�شائدك ق�شايا ُكربى ت�ِشمها 

الآلم كاملوت وعدم حتقق احلب والإخفاق 

وان�شحاق الإن�شان و�رسا�شة املدينة اإلخ.. 

يحرتق..  مدى  يف  طائراً  حياتي  ع�شت   -

من  الكثري  وع�شت  كثرياً  احلزن  عانيت 

احلرية  بني  وتاأرجحت  القا�شية،  التجارب 

اأبي،  فراق  يف  املوت  اآالم  عانيت  واليقني، 

وخ�شارة احلب، وانعدام االإن�شانية يف جمتمع 

كانت  املادية.  والقيم  املنفعة  ل�شالح  يت�شّياأ 

واملعرفة،  اليقني  اإىل  تتوق  عط�شى  اأ�شئلتي 

يف  يل  بالن�شبة  املوت  عن  بدياًل  ال�شعر  كان 

دنقل،  اأمل  االأحيان، متامًا كحالة  الكثري من 

به  األوذ  الذي  الفرح  كهف  هو  ال�شعر  فكان 

املليء  امل�شطرب  ال�شاخب  احلياة  وقع  من 

بالعنف وال�رساع والتناحر. يبقى جنمة االأمل 

احلالكة،  الظلمة  هذه  ت�شيء  التي  الوحيدة 

الرتدي  من  روحي  اأنقذ  ال�شعر  اأن  اأخفيِك  ال 

فيها  حترتق  روحي  كادت  كثرية  اأوقات  يف 

قيمه  وحتليل  العامل  هذا  فهم  اأحاول  واأنا 

كان  وال�رساع.  االأنانية  مركزها  �شار  التي 

ياأتي وحده مبا يحمله من مو�شيقى االأحالم 

اإىل  وي�شري  واالأمل  االأ�شى  من  روحي  ليطّهر 

العامل وروؤية  تاأمل  اإعادة  اإىل  الغد، ويدفعني 

حزين  الأنني  حزينة  ق�شائدي  فيه.  اجلمال 

وال�شاعر ال ي�شدر اإال عن نف�شه وروؤيته للعامل 

ال عن جتارب االآخرين اأو ما يرونه. هكذا كان 

وغريهما..  و�شيلي  ال�شبور  عبد  �شالح  اأي�شًا 

اأن  اآمل  واأنا  باالنعتاق،  يحلم  �شاعر  كل  اإن 

ينعتق العامل باأ�رسه من كل ما يك�رس االإن�شان 

وبقدر  واإن�شانتيه،  كرامته  من  ينتق�ض  اأو 

نبل احللم يكون االأ�شى على عدم القدرة على 

حتقيقه. 

اإن اجليل ال�شابق جليلي ب�رّس باآمال كربى مل 
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ماآذن تعلو يف �شماء القاهرة

اأ - م�شجد �شارية اجلبل )�شليمان با�شا(:

- يقع داخل قلعة اجلبل ) قلعة �شالح الدين (، 

وهو اأول م�شجد يف م�رس اأن�شئ على االأ�شلوب 

الذي  اخلادم  با�شا  �شليمان  اأن�شاأه  العثماين، 

ويل على م�رس  من عام 931-945 هـ.

ويتكون امل�شجد من ق�شمني: اأحدهما يحتوي 

عليها  يطل  كبرية  بقبة  مغطاة  درقاعة  على 

بن�شف  مغطى  اإيوان  كل  اإيوانات،  ثالثة 

�شحن  عن  عبارة  يتقدمه  وق�شم  كبرية،  قبة 

جوانبه  من  االأروقة  به  حتيط  مك�شوف 

جمد  املرت�شى  االأمري  قرب  �شباك  عليه  ويطل 

من�شئ  االآمرى،  ق�شطة  من�شور  اأبي  اخلالفة 

الفاطمي  الع�رس  الذى بنى يف  االأول  امل�شجد 

 / هـ   535 �شنة  ق�شطة  مب�شجد  وعرف  قدميًا 

1141م.

بالق�شم  ملحقًا  م�شتطياًل  مبنى  القرب  وي�شم 

بع�شها  قبوراًُ  ي�شم  امل�شجد  من  املك�شوف 

ويال�شق  العثماين،  الع�رس  من  واأغلبها  قدمي 

الهائلة،  املنارة  امل�شجد  الق�شم املك�شوف من 

تكية  البع�ض  اعتربه  مبنى  بامل�شجد  وملحق 

بها  �شاحة  جتاهه  مدر�شة  اعتربه  والبع�ض 

مي�شاأة، وبهذه ال�شاحة باب يدخل اإىل �شاحة 

�شقيفة  للم�شجد  املال�شقة  بجهتها  اأخرى 

فني  ركود  ع�رس  م�رس  يف  الرتكي  الع�رس 

الرحمن  عبد  اأيام  يف  اإل  اللهم  و�شيا�شي، 

كتخدا ! 

واأ�شبحت م�رس ولية تركية!

يعد ع�رس �شليمان القانوين ع�رساً ذهبيًا يف 

العمارة الإ�شالمية، ومعظم من�شاآته من اأعمال 

�شنان! 

املماليك  دولة  على  العثمانيون  ق�شى  مّلا 

�شنة 923 هـ / 1517م فقدت البالد ا�شتقاللها 

ورحل عنها اأمهر ال�شناع والفنانني، واأ�شبح 

فني  ركود  ع�رس  م�رس  يف  الرتكي  الع�رس 

و�شيا�شي، اللهم اإل يف فرتة ق�شرية اأيام عبد 

الرحمن كتخدا يف القرن الثاين ع�رس الهجري 

)الثامن ع�رس امليالدي(.. وفقدت م�رس اأهميتها 

واأ�شبحت ولية تركية، و�شوهد يف م�رس عدة 

بامل�شجد  مت�شل  بع�شها  وكتاتيب  اأ�شبلة 

والبع�ص منف�شل عنه، كما اأن القبة ا�شتعملت 

رواق  تغطي  فاأ�شبحت  وا�شع  نطاق  على 

منه  جزءاً  تغطي  كانت  اأن  بعد  كله  ال�شالة 

فقط، كما بنيت عدة اأ�رسحة مغطاة بقباب. 

مدينة  يف  الإ�شالمية  العمارة  تاأثرت  وقد 

بانتقالها  للتغيريالفجائي  نتيجة  القاهرة 

تابعة  مدينة  اإىل  كبرية  لدولة  عا�شمة  من 

لالإمرباطورية الرتكية.

كان االأتراك قد اأخذوا عن ال�شالجقة يف قونية 

الكثري من العنا�رس املعمارية وهي:

التي  امل�شتقيمة  والداليات  املقرن�شات   -  1

املدببة  االأخرى  عن  وتختلف  عمارتهم  متيز 

يف م�رس و�شوريا.

واملو�شوعة  العميقة  املتداخلة  االأبواب   -  2

داخل اإطار مزخرف بزخارف بارزة.

3 - الزخرفة با�شتخدام اخلزف بحرية كاملة 

والتي متالأ كل اأجزاء امل�شجد.

وقد نقل العثمانيون عا�شمتهم »برو�شة« يف 

التاأثريات  1338م، وظهرت فيها بع�ض  عام 

البيزنطية من ناحية التخطيط  واأ�شبحت القبة 

املعمارى،  الت�شميم  يف  االأبرز  العن�رس  هي 

وذاع ا�شتعمال املقرن�شات يف �شكلني: االأول 

والثاين  كبري،  م�شتدير  لعمود  تاج  �شكل  على 

يف �شكل اإطار م�شتطيل ملدخل رئي�ض.

وا�شتعمل احلجر والطوب يف مداميك متبادلة، 

زخرفة  يف  ا�شتعملت  بيزنطية  طريقة  وهذه 

العثمانيون  وا�شتخدم  اخلارجية،  الواجهات 

الق�شطنطينية  عن  نقاًل  املنخف�شة  القبة 

القبة  عن  كثرياً  تختلف  وهذه  و�شالونيك، 

من  وبداًل  م�رس  يف  العاملية  االإ�شالمية 

ت�شييد املئذنة من طبقات تقل كل منها عما 

اال�شطوانية  املئذنة  بنوا  وقد  نراهم  باأ�شفلها 

اأعالها   من  تنتهى  والتي  املدببة  الرفيعة 

الر�شا�ض  القلم  راأ�ض  ي�شبه  رفيع  مبخروط 

بروزاً  لها  املوؤذن  �رسفة  واتخذت  املدبب، 

متتابعة من  على �شفوف  وقد حملت  ب�شيطًا 

�شليمان  ال�شلطان  ع�رس  ويعد  املقرن�شات 

ذهبيًا  ع�رساً  )1520-1560م(  القانونى 

عدد  باإن�شاء  وميتاز  االإ�شالمية،  العمارة  يف 

وكذلك  و�شوريا  م�رس  يف  املبانى  من  كبري 

التي �شيدت  الق�شطنطينية ومن هذه املن�شاآت 

ومعظمها  القانوين،  �شليمان  اأيام  م�رس  يف 

�شنان:  املعروف  الرتكي  املهند�ض  اأعمال  من 

�شاهني  م�شجد  بالقلعة،  �شليمان  م�شجد 

القرافة  يف  �شليمان  االأمري  و�رسيح  اخللوتي 

بالقاهرة.

املباين  من  اآخر  نوع  ا�شتمر  ذلك  جانب  واإىل 

يف التح�شني يف الع�رس الرتكي، وهو »ال�شبيل 

والكتاب«.
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ح - م�شجد �شنان با�شا:

وين�شب  ببوالق  ال�شنانية  جامع  ب�شارع  يقع 

ل�شنان با�شا القائد الرتكى الكبري وايل م�رس، 

املهند�ض  ل�شنان  معا�رساً  القائد  هذا  وكان 

هذا  با�شا  �شنان  اأن�شاأ  وقد  العظيم،  احلربي 

امل�شجد �شنة 979هـ/ 1571م.

قبة  تعلوه  كبري  مربع  من  امل�شجد  يتكون 

به  ويحيط  البيزنطي،  الطراز  على  منخف�شة 

–عدا حائط القبلة- دهليز  من ثالثة جوانب 

مغطاة  مربعة  بالطات  اإىل  ومق�شم  معقود 

النظام  يتبع  الواجهة  ونظام  �شغرية،  بقباب 

اأن  اإال  والغوري،  قايتباي  اأعمال  يف  القائم 

النوافذ التي بالواجهة مكونة من �شف واحد 

ي�شبه  مدبب  مبخروط  املئذنة  وتنتهي   ، فقط 

املاآذن  طراز  من  وهو  الر�شا�ض،  قلم  نهاية 

من  كثري  يف  ذلك  بعد  �شوهد  الذى  الرتكية 

اآثارهم.

ثمانية  لها  مثمنة  مي�شاأة  يتو�شطها  وكان 

اأعمدة اندثرت االآن وخلف هذه ال�شاحة ف�شاء 

�شور  بامل�شجد  ويحيط  القبور  مكان  يال�شق 

واجلنوبية  ال�رسقية  باجلهة  حديقة  يت�شمن 

للم�شجد لها باب من �شاحة املي�شاأة املواجهة 

للمكتب، ولها باب بجوار باب امل�شجد الرئي�ض 

جهة اجلنوب.  

اهلل  ر�شي  �شارية  �شيدي  اإىل  اجلامع  وين�شب 

وُقّبة  عليه  اهلل  �شّلى  اهلل  ر�شول  عنه �شاحب 

مبارك  لعلي  التوفيقية  اخلطط  يف  ورد  كما 

ويف خطط املقريزي ورحلة ابن جبري.

ب - جامع ال�شليمانية ببولق:

به اأربعة وع�رسون عموداً من احلجر، وله باب 

اجلهة  من  اآخر  وباب  اجلزارين  �شارع  على 

وله  ومنارة،  داخلية  مي�شاأة  وله  الغربية، 

�شنة  اخلادم  �شليمان  االأمري  عّمره  اأوقاف، 

اجلامع  يحتوي  وت�شعمائة.  وثالثني  اإحدى 

جلدار  موازية  اأروقة  خم�شة  على  الداخل  من 

اأعمدة  عن  عبارة  بائكات  اأربع  بينها  القبلة، 

)وهي  �شخ�شيخة  الو�شط  ويف  عقوداً  حتمل 

اأعلى  ب�شقف  اأعلى  اإىل  ال�شقف تربز  فتحة يف 

فتحات  ال�شقفني  وبني  امل�شجد،  �شقف  من 

اإ�شافيان  عقدان  حتتها  والتهوية(  لالإ�شاءة 

الرواق  وبو�شط  املتو�شطتني  البائكتني  بني 

املنارة،  بجوار  مبّلغ  دكة  الغرب  من  الثاين 

وللم�شجد �شبابيك يف جهاته الثالث: ال�رسقية 

تزّين  �شبابيك  تعلوها  والغربية  وال�شمالية 

نباتية  �رسفات  الواجهات  واأعلى  الواجهات 

الرئي�ض  الباب  يعترب  الغربي  والباب  مورقة، 

وهو منخف�ض عن م�شتوى اأر�ض ال�شارع.

يف  املنارة  وجود  هو  امل�شجد  يف  واملده�ض 

الثانى  الرواق  يف  ال�شالة  قاعة  و�شط  داخله 

عند الدخول من جهة الغرب، ومي�شاأة امل�شجد 

ملحقة به، وتقع باجلهة اجلنوبية منه.

ج - م�شجد الطباخ:

ومن  بعابدين،  اللوق  باب  ميدان  يف  يقع 

العمومي  الباب  عتبة  على  املنقو�شة  الكتابة 

للم�شجد يت�شح اأن بناءه ُعمل مبعرفة ال�شلطان 

�شليمان القانوين يف �شنة 949هـ / 1542م، 

وقد  االأ�شلوب  عثمانية  مئذنة  للم�شجد  كان 

اململوكي  الطراز  على  امل�شجد  هذا  بناء  اأعيد 

يف  فوؤاد  امللك  عهد  يف  مئذنته  وخا�شة 

مهند�ض  و�شممه  1931م،   / هـ   1350 �شنة 

االأوقاف االإيطاىل ماريو رو�شتي، وبعد زلزال 

1992م مت هدم الق�شم العلوي للمئذنة واأعيد 

بناوؤه يف حماولة ملحاكاة القدمي.

البحرية،  املماليك  ع�رس  من  اأ�شاًل  وامل�شجد 

جدده  ثم  اأقو�ض  الدين  جمال  االأمري  اأن�شاأه 

حممد  النا�رس  ع�رس  يف  الطباخ  علي  احلاج 

بن قالوون، ثم جدد يف عهد �شليمان القانوين 

يف عام 949 هـ/ 1542م، ثم اأخرياً يف عهد 

امللك فوؤاد.
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ز - جامع تغرى بردى:

ُيعرف  وكان  اهلل،  لدين  املعز  �شارع  يف  يقع 

باملدر�شة  امليالدى  ع�رس  ال�شابع  القرن  يف 

املهمندارية.

مبانيه جيدة كبقية مبانى الع�رس اململوكى، 

وكّتاب،  �شبيل  وبنا�شيته  باحلجر  مبنى  فهو 

هـ- م�شجد امللكة �شفية:

يقع يف �شارع حممد على بالقاهرة، وامللكة 

الثالث   مراد  ال�شلطان  زوجة  هي  �شفية 

بنحو  ال�شارع  من�شوب  عن  مرتفع  وامل�شجد 

اأربعة اأمتار، وهو متاأثر يف ت�شميمه باأ�شلوب 

»طوب  بجامع   املعروف  با�شا،  اأحمد  م�شجد 

ت�شميمه  و�شع  وقد  با�شطنبول  قابى« 

اإىل  املدخل  ويوؤدي  �شنان،  الكبري  املهند�ض 

االأربعة  جهاته  من  يحيطه  مك�شوف  �شحن 

كاًل  تعلو  مربعة  م�شاحات  اإىل  مق�شم  دهليز 

الواجهة املطلة  منها قبة منخف�شة، وتتكون 

اأعمدة  على  حممولة  عقود  من  ال�شحن  على 

ال�شالة،  قاعة  اإىل  يوؤدى  وال�شحن  بيزنطية 

فوق  مقامة  ال�شكل  م�شد�شة  قبة  وتتو�شطها 

�شتة عقود مدببة حممولة على اأعمدة قدمية.

و - م�شجد يو�شف احلني:

اخللق  باب  مبيدان  بور�شعيد  �شارع  يف  يقع 

وهو  االإ�شالمى،  الفن  متحف  من  بالقرب 

النظام  على  املن�شاأة  العثمانية  امل�شاجد  من 

املنارة  عدا  عنا�رسه،  كل  يف  اململوكى 

العثمانية التي تقوم من فوق الواجهة بجوار 

من  ال�شمايل  بالطرف  الواقع  امل�شجد  باب 

هذه  وت�شتمل   ، القبلية  الرئي�شية  الواجهة 

مداينى   بعقد  املعقود  املدخل  على  الواجهة 

امل�شجد  واجهة  ثم  املنارة،  قاعدة  ويجاور 

من  بها  �شفوف،  ثالثة  حتوى  التى  نف�شه 

�شبابيك  اأعلى  ومن  مربعة،  �شبابيك  اأ�شفل 

قندلية، ويف االأعلى قمرية م�شتديرة، وبطرف 

الواجهة من اجلنوب �شبيل وكّتاب على النظام 

اململوكى اأي�شًا.

بالواجهة  ملحق  �شبيل  اأن�شئ  التو�شيع  وعند 

ال�شمالية للم�شجد ت�شميمه مقتب�ض من �شبيل 

عبد الرحمن كتخدا بالنحا�شني واأعاله مكتب، 

من  تبداأ  اأنها  اإال  الت�شميم  عثمانية  واملنارة 

�شطح امل�شجد.

وخمطط امل�شجد من الداخل عبارة عن درقاعة 

تطل عليها اأربعة اإيوانات، ال�شمايل واجلنوبي 

منها �شغريان، ويوجد مدفن معد حديثًا داخل 

االإيوان الغربى ل�شاحب اجلامع االأمري يو�شف 

احلني بعد هدم مدفنه عند فتح �شارع حممد 

علي.
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له  الطريق  يف  بارز  درج  له  الرئي�شى  بابان:  وله 

يف  الوجود  قليل  الت�شميم  وهذا  و�شقيفة،  درابزين 

حممد  جامع  مدخل  اإال  العثمانية،  القاهرة  م�شاجد 

بك اأبى الذهب، فهو على غراره، وامل�شجد يتكون من 

االأبواب  غرار  على  الثانى  والباب  واإيوانني،  درقاعة 

اململوكية من القرنني 15، 16م.

بك  اإبراهيم  بن  بردى  تغرى  بك  حممد  االأمري  اأن�شاأه 

من  �شقفه  1634م،  1044هـ/  �شنة  يف  الدفرتدار 

الب�شملة  بعد  فيه  مكتوب  اإزار  باأ�شفله  يحيط  اخل�شب 

اآيات من �شورة الفتح.

تتحول  مربعة،  ق�شرية  قاعدة  ذات  امل�شجد  ومنارة 

مبثلثات مقلوبة اإىل بدن مثمن من احلجر، وهذا البدن 

منتهية  جميلة  بلدية  مقرن�شات  ذات  بجل�شة  متوج 

بجفت وميمات ويف اأعاله درابزين، ثم البدن العلوى 

خوذة  ثم  ومبّي�ض،  بالطوب  مبني  وهو  اال�شطوانى 

خمروطية عثمانية.

خ  - م�شجد مرزوق الأحمدي:

ال�شوق  )ق�رس  ال�شوك  ق�رس  �شارع  نهاية  على  يقع 

من  فهو  منتظمة،  غري  م�شاحته  باجلمالية،  حاليًا( 

يف  اأعمدة  اأربعة  على  ويحتوي  مربع  �شبه  الداخل 

بائكتني، تتكون كل بائكة من ثالثة عقود ت�شّكل ثالثة 

�شخ�شيخة  و�شطه  وتعلو  القبلة،  جلدار  موازية  اأروقة 

وله  مربعة،  �شبابيك  جدرانه  باأعلى  وتوجد  مربعة، 

منرب خ�شبي وحمراب به عمودان ودكة كبرية ترتكز 

على العمودين اجلنوبيني اأعلى و�شط الرواق الغربي، 

وتطل  على امل�شجد اأماكن بها اأ�رسحة.

وباأعلى جدران امل�شجد الداخلية �شبابيك مربعة، وله 

واجهتان، ومدخله له حجر معقود بعقد ب�شيط حملى 

الباب طراز منحوت يف  ب�شيط، وعلى جانبي  بجفت 

احلجر.

غا�شتني  قدمني  اأثر  املحراب  حتت  يوجد  اإنه  وقيل 

يف حجر من ال�شوان تن�شبه العامة اإىل ح�رسة النبي 

البدوي  اأحمد  ال�شيد  اإىل  اأو  و�شلم(  عليه  اهلل  )�شلى 

ر�شي اهلل عنه.
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وي�شعد  املعّلقة  امل�شاجد  من  وهو  �شامقة، 

اإليه بدرج، وجتاهه �شبيل ومكتب، ويعترب من 

مفاخر م�شاجد بوالق العثمانية.

امللون،  بالرخام  مفرو�ض  امل�شجد  و�شحن 

وحائط اإيوان القبلة مك�شوٌّ بالقي�شاين والرخام 

م برونق لطيف، وحمرابه م�شغول 
ّ
امللون املق�ش

بالرخام وال�شدف ومنربه من اخل�شب النقي.

ي - م�شجد �شيدى عقبة بن عامر:

االإمام  جبانة  جنوبي  الكربى  بالقرافة  يقع 

ال�شافعي، وهو م�شجد �شغري اأن�شئ على �رسف 

عامر  بن  عقبة  �شيدي  اجلليل  ال�شحابي  قرب 

العثماين  الوايل  اأن�شاأه  م�رس(،  )وايل  اجلهني 

حممد با�شا �شلحدار �شنة 1066هـ / 1655م 

وللم�شجد  قبة م�شلعة.  ال�رسيح  واأن�شاأ على   ،

�شبيل  به  وملحق  ر�شيقة،  عثمانية  مئذنة 

عبارة  م�شتطيل،  امل�شجد  وتخطيط  ومي�شاأة 

عقود  ثالثة  من  بائكة  بينهما  رواقني  عن 

وبالق�شم  احلجر،  من  مثمنني  عمودين  على 

اجلنوبى الغربى منه ُقّبة حتوي �رسيح �شيدي 

عقبة ر�شي اهلل عنه عليها مق�شورة، و�شقف 

ملونة  بزخارف  املحلى  اخل�شب  من  امل�شجد 

الرئي�ض  بابه  داخل  ردهة  امل�شجد  وتتقدم 

والذي يقع بواجهة امل�شجد الغربية، واملدخل 

عبارة عن حجر معقود وله مكل�شتان، بداخله 

الباب املعقود بعقد قو�شي وهو من التاأثريات 

 

املجاورة  امل�شجد  منارة  وكذلك  العثمانية 

مبقرن�شات  متوجة  قاعدة  ذات  وهي  للباب، 

وحمالة نوا�شيها باأعمدة مت�شلة، ثم �رسفات 

املنارة  قاعدة  ذلك  يعلو  الواجهة،  مع  ت�شري 

م�شلع  بدن  اإىل  تتحول  مربعة  وهي  نف�شها 

وللمنارة  العثمانية،  املنارات  �شائر  مثل 

�رسفة واحدة وخوذه خمروطية، وهي املنارة 

العثمانية االأكرث ظهوراً يف القرافة االآن.

ك  - جامع مريزا:    

االأمري  اأن�شاأه  ببوالق،  مريزا  �شارع  يف  يقع 

م�شطفى بن االأمري يو�شف جوربجي  ال�شهري 

وع�رس  ومائة  األف  �شنة  مريزة  بجوربجي 

على  املن�شاأة  امل�شاجد  من  وهو  هجرية، 

حيث  اإيوانات،  االأربعة  ذات  امل�شاجد  اأ�شلوب 

واالإيوانات  رواقني  من  القبلة  اإيوان  يتكون 

االأخرى كل منها من رواق واحد، وله حمراب 

رخامي ومنرب خ�شبي، ميتاز مبئذنة عثمانية 

م�شجد مرزوق الأحمدي

م�شجد امللكة �شفية

جامع تغرى بردى
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روؤانا  حاملني  �شلواتنا  اإىل  األوانها  اأع�شاب 

اإلينا كدعوة اإىل ذروة  اإىل جبل يطلق نداءاته 

احلياة،  اأفق  على  االإطالل  لن�شاركه  الروؤى، 

فاإذا احللم تاأويل �شمتنا، والبحر يبللنا مبائه 

ال�شطاآن  كتف  على  اأمواجه  ناتئا  االأزيل، 

كعا�شق حممل بالورد والوجد.

ح�شن  الفنان  قامو�ض  يف  الطبيعة  هي  هكذا 

هوال اللوين، ويف قامو�شه الروحي، الأنه فنان 

ميلك  ال  التي  ال�شاحرة  الطبيعة  لتلك  عا�شق 

اأو  لوحة  ده�شته  يطلق  اأن  اإال  اأمامها  املبدع 

ق�شيدة.

وللطبيعة  الغائب،  للمكان  يوؤرخ  فنان  اإنه 

و�شهاًل،  جباًل  و�شماء،  اأر�شا  مفرداتها  بكل 

�شا�شعًا  ف�شاًء  وموجًا،  بحراً  وع�شبًا،  �شجراً 

يتجلى يف حلظة ك�شف عن اللحظة التي تبوح 

فيها الطبيعة ب�شغفها، لُي�شقط ذاته عليها بعد 

وقد  ذاته  يف  فت�شقط  والوجد،  الوله  �شفها  اأن 

الروح  الهيام  لتنه�ض  لوحة ت�شكلها  طواها 

بري�شة الوجدان.

املتعالق  املكان  لروؤى  مدرك  فنان  اإنه 

بالزمان، ومدرك لقيمة اخللق يف حلظة ع�شق، 

فالع�شق لديه طبيعة تاأ�شلت يف ذاته، ر�شخها 

وغ�شبه،  بهدوئه  وغمو�شه،  بعمقه  البحر 

بجماله ال�شاحر و�شحره الباهر.

لوحة  من  ينه�ض   ال  للمكان  والتاأريخ 

ت�شويرية جت�شد الواقع فح�شب، واإمنا ينه�ض 

القرية كموجة  على كتف البحر تتكئ تلك 

علقتها الده�شة بني حلظتني لونيتني، حلظة 

اأحالمها بني  لتبني  ال�شماء،  البحر وحلظة 

ال�شماوي  الأزرق  وجد  اإىل  تن�شت  الأزرقني، 

يلقي  وروؤاها  اأحالمها  اإىل  البحر  لين�شت 

من  خ�رساء  كق�شيدة  حنينه  باأمواج  اإليها 

وجد الوجود.

تلك هي قرية ح�شني البحر امل�رسئبة بروؤاها 

مبداها،  وال�شا�شعة  اأخ�رسها،  كثافة  اإىل 

لت�شغل  بنداها،  وال�شافية  بهواها،  والعا�شقة 

وجدها  وده�شة  ت�شكيلها  بروعة  يراها  من 

 كنا�شكة ترتل البحر �شالة، تاأويلها غام�ض، 

وغمو�شها ناه�ض من غمو�ض البحر، لنن�شت 

فيها اإىل )منمنمات �شعد اهلل ونو�ض وهو يعلق 

حمكومون  )نحن  الزمان  بوابة  على  حكمته 

باالأمل( ونقراأ على �شفحات اأ�رسارها )وليمة 

الأديبها  املوح�ض(  و)الزمن  البحر(  الأع�شاب 

حيدر حيدر، وجنول يف حلظاتها الهاربة من 

الزمن يف لوحات الفنان ح�شن هوال امل�شغول 

الطبيعة  ت�شكيل  واإعادة  املكان   ترتيب   يف 

تلم�ض  لونية   تالوة  عن  يك�شف  فنيًا،  خلقًا 

وتظلل  الذات،  مع  ان�شجامها  بلحظة  �شغافنا 

اأرواحنا باأ�شجار املعنى الكثيفة، فننه�ض من 

		الفنان	الت�شكيلي	ح�شن	هول

				نا�شك	يف	معابد	الطبيعة

بهيجة م�رسي اإدلبي

ت�شكيل
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هكذا يك�شف الفنان ح�شن هوال عن �شغفه غري 

باأ�رسارها،  توحده  وعن  بالطبيعة،  الطبيعي 

اللون  يخلط  وكاأنه  ومفرداتها،  وك�شوفاتها 

باإح�شا�شه، وبزيت روحه وهو ي�شكل لوحاته.

واإ�شافة اإىل هذا ال�شغف بالطبيعة فثمة �شغف 

ما  بكل  التاريخية  اللحظة  با�شتعادة  اآخر 

حتمل من اأن�شاق ثقافية ومعرفية ليجعل من 

الغائب،  الزمن  لذلك  جديدة  قراءة  ح�شورها 

التيارات  الكال�شيكي عرب  الر�شم  »اأحب  يقول: 

م�شاهد  ر�شموا  الذين  للم�شت�رسقني  الت�شكيلية 

احل�شارة يف الع�رس العبا�شي، ر�شموا الق�شور 

الذهبية  واالأعمدة  والرثاء  الرتف  ومظاهر 

واالأقوا�ض وواجهات الق�رس وحدائقه وزهوره 

الراق�شات  اآنذاك،  املتبع  اللبا�ض  ر�شمُت 

اخليول  احلدائق،  يف  التماثيل  اجلواري، 

مدينة  ر�شمُت  الذكر  �شبيل  وعلى  واملعارك، 

القد�ض من خالل اإحدى ال�شور التي تعود اإىل 

 .»1948

اللوحات  مو�شوعات  يف  التنوع  هذا  ورغم 

من  ينطلق  هوال  ح�شن  الفنان  اأن  اإال  الفنية 

الفنية،  م�شريته  يف  واأ�شا�شي  عري�ض  عنوان 

يف  اجلمال  حلظات  عن  البحث  عنوان  هو 

الطبيعة  يف  الكينونة  حلظات  وعن  الوجود، 

�شواء اجته اإىل التاريخ اأم اإىل مفردات الطبيعة 

اأم اإىل مفردات الذات االإن�شانية.

وبذلك  الهاربة،  للزمن يف حلظته  ت�شكيل  من 

الفن  ذات  مع  متوحداً  ت�شكياًل  املكان  ي�شبح 

والفنان، تاأريخًا لزوايا االإح�شا�ض يف النف�ض، 

ولروؤى الطبيعة يف كهوف املعنى، فاإذا اللوحة 

طبيعي  واإيقاع  نف�شي  اإيقاع  ذات  ق�شيدة 

منبثق من فطرة االإيقاع واإيقاع الفطرة.

الفنان  قامو�ص  الطبيعة يف  هي  هكذا 

قامو�شه  ويف  اللوين،  هول  ح�شن 

الروحي، لأنه فنان عا�شق لتلك الطبيعة 

اأمامها  املبدع  ميلك  ل  التي  ال�شاحرة 

اإل اأن يطلق ده�شته لوحة اأو ق�شيـدة

ح�شن  الفنان  لوحات  عن  احلديث  اإن  لذلك 

هوال ال يحتاج اإىل االإبحار يف املدار�ض الفنية 

وتعقيداتها، بقدر ما يحتاج اإىل تاأمل ب�شرية 

فطرة  عن  ك�شف  واإىل  كا�شفة،  ب�شرية  واإىل 

الفنية،  لوحته  خاللها  ي�شكل  التي  اللحظة 

وكاأنه ينطلق من مقولة الفطرة اجلمالية التي 

للخلق،  البدئية  الذاكرة  ذاكرتها  يف  ت�شتعيد 

وبالتايل ت�شتعيد اأ�شطورتها يف ذاتها.

ولو بحثنا يف املرجعيات التي ت�شكل لوحات 

مرجعية  يف  تتحدد  لوجدناها  الفنان  هذا 

يف  فالبحر   ، البحر  وهي  واحدة  ت�شكيلية 

رئي�شًا،  مو�شوعًا  ي�شكل  هوال  ح�شن  لوحات 

احل�شور  دائمة  خلفية  يكون  اأن  ميكن  بل 

الغام�شة،  وحلظاتها  املختلفة  بت�شكيالتها 

هذا  وبني  بينه  احلميمة  العالقة  تلك  لتعك�ض 

و�شواطئه  واأمواجه  تقلباته  يف  الغام�ض 

عن  عرب  كما  فالبحر   ، وحكاياه  و�شخوره، 

هو  حواراته  اأحد  يف  هوال  ح�شن  الفنان  ذلك 

مو�شوعه االأ�شا�ض ون�شفه االآخر الذي يت�شكل 

يف ذاته، 

االأ�شا�شي،  مو�شوعي  كان  البحر  »اإن  يقول: 

تعاملُت معه كن�شفي االآخر لّونته بكل األوانه 

اأخرى،  اإىل  حلظة  من  وتتبدل  تختلف  التي 

بعدما  البحر  مع  اللوين  التعامل  فن  وعرفت 

الم�شت اأحا�شي�شي مل�شات ري�شتي واألواين التي 

اأ�شعر بها«،  اإال اأنه ال ين�شى مرجعية الطبيعة 

منحى  »ويف  يقول:  البحر،  بذلك  املحيطة 

بيئتها  واقع  من  الريفية  املنازل  ر�شمُت  اآخر 

وفر�شها  وب�شاطتها  و�شخورها  باأحجارها 

من  اأخرى  زاوية  مبينًا  وي�شيف  واألوانها«. 

االأماكن  يف  البحث  حيث  باملكان  اهتمامه 

الغائبة، ي�شتعيدها من خالل ال�شور القدمية، 

خلق  تعيد  فنية   لوحات  يف  ت�شكيلها  ليعيد 

اآخر  منحى  »ويف  يقول:  املكان،  يف  الروعة 

ج�شدُت يف اأعمايل اآثار طرطو�ض القدمية التي 

تعر�شت للردم ومل يبَق منها اإال ال�شور القدمية 

»اأبي�ض واأ�شود« ر�شمتها كما كانت يف الزمن 

القدمي مثل لوحة مرفاأ اأرواد القدمي املو�شول 

مع القلعة. ولوحة جزيرة اأرواد وال�شور القدمي 

وامليناء«.
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مدينـة �سـمرقـند

 بوابة	امل�شـرق	الإ�شـالمـي

اأحمـد اأبو زيد

ا�ستطالع
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�شديدي  كانوا  امل�شلمني  العرب  اأن  ويبدو 

احلموي  ياقوت  اإن  حتى  ب�شمرقند،  االعتزاز 

اإن الذي  يف مو�شوعته »معجم البلدان« يقول 

العربي  امللك  اأبو كرب  �شمر  املدينة هو:  بنى 

اليمني القدمي، ثم حترفت الكلمة اإىل: �شمركند، 

تاريخ �شمرقند

واإذا نظرنا لتاريخ �شمرقند، جند اأن املوؤرخني 

فيه  ن�شاأت  الذى  الزمن  حتديد  ي�شتطيعوا  مل 

اأقدم  من  اأنها  على  متفقون  ولكنهم  املدينة، 

 )2500( على  يزيد  عمرها  واأن  العامل،  مدن 

ذو  بناها  الذي  اأن  اإىل  بع�شهم  وذهب  �شنة، 

الكرمي،  القراآن  يف  ذكره  ورد  الذي  القرنني 

وهو الذي يعتقد البع�ض اأنه االإ�شكندر االأكرب، 

�ض  ح البع�ض االآخر اأنه قور�ض موؤ�شِّ بينما يرجِّ

دولة الفر�ض )اإيران( .

تعد مدينة �شمرقند من حوا�رس الإ�شالم العريقة يف امل�رسق الإ�شالمي، ومن اأغنى املدن الإ�شالمية التي تزخر بالآثار واملعامل احل�شارية الإ�شالمية، 

ومن اأقدم مدن العامل يف بالد ما وراء النهر، ومن اأهم مدن اأوزبك�شتان.

ولقد ظلت عا�شمة لبالد ما وراء النهر ملدة خم�شة قرون منذ عهد ال�شامانيني اإىل عهد التيموريني، وحتى الثلث الأول من القرن الع�رسين.. واأطلق 

عليها الرحالة العرب ا�شم »الياقوتة« الراقدة على �شفاف نهر زراف�شان، وهي العا�شمة الرائدة التي اأعدها تيمورلنك لتحتل ال�شدارة يف عهده 

ول�شنوات طويلة من بعده، وت�شتهر بالعديد من املعامل التاريخية والأثرية، وت�شم جمموعة من املقابر القدمية والأ�رسحة واملباين ذات اللم�شات 

الفنية الإ�شالمية.

وحتتل �شمرقند العا�شمة التاريخية لأوزبك�شتان، الدرجة الثانية يف الأهمية بعد ط�شقند، التي �شارت عا�شمة للبالد منذ عام 1930م، وذلك ملظهر 

�شمرقند الإ�شالمي ال�شارخ وال�شارب يف عمق التاريخ، اإىل جانب اأنها كثرية امل�شاجد والآثار والب�شاتني، وهي تقع على نهر �شيحون و�شط البالد، 

و�شعبها متدين، وت�شتهر بكرثة مزاراتها، فهي ت�شم رفات عدد كبري من ال�شحابة الذين ا�شت�شهدوا يف تلك الديار، وخا�شة يف فتح بخارى. وتعترب 

اإىل جانب ط�شقند وبخارى من اأقدم مدن املنطقة، التي تعطي التاريخ الإ�شالمي معناه الأبرز، ففيها ازدهر الإ�شالم ومنها تو�شع وانت�رس.
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اإ�شرتاتيجيًا  موقعًا  اأوزبك�شتان  وحتتل 

تلتف  اإذ  املنطقة،  يف  نوعه  من  االأول  هو 

تركمان�شتان  الو�شطى:  اآ�شيا  دول  كل  حولها 

ومير  وكازاخ�شتان،  وقرغيزيا  وطاجيك�شتان 

فيها نهر �شيحون وجيحون، وتتحكم يف بحر 

اآرال مع كازاخ�شتان.

وحمافظته  بتدينه  م�شهور  �شعب  واالأوزبك   

على الدين والقيم والتقاليد، وله تاريخ جميد 

يعتنقون  وهم  والعلم،  واجلهاد  االإ�شالم  مع 

املذهب احلنفي، وينتمي كثري منهم للطريقة 

بالكرم  م�شهورون  اأنهم  كما  النق�شبندية، 

وح�شن ال�شيافة.

ثم اإىل: �شمرقند.

الطويل  تاريخها  عرب  املدينة  تعر�شت  وقد 

لويالت وكوارث عديدة، حيث جرى تدمريها 

عدة مرات على يد جنكيز خان عام 1220م، 

القرن  االأوزبك حوايل منت�شف  اأيدي  ثم على 

اخلام�ض ع�رس امليالدي. وكانت قبائل االأوزبك 

حتى هذه الفرتة مل تعتنق االإ�شالم. 

 فقد احتل االإ�شكندر مدينة �شمرقند عدة مرات 

�شمرقند  وكانت  ال�شبتاميني،  مع  قتاله  اإبان 

االإ�شكندر،  ملك  تنازعوا  الذين  القواد  يف عهد 

تابعة  امليالد،  قبل   323 عام  تق�شيم  بعد 

لوالية بلخ ب�شفتها ق�شبة ال�شغد، وقد وقعت 

اأعلن  عندما  وبلخ  هي  ال�شلوقيني  اأيدي  يف 

اململكة  وتاأ�ش�شت  ا�شتقالله،  »ديودوت�ض« 

الثاين،  اأنطيوخ�ض  البلخية يف عهد  االإغريقية 

برابرة  لهجمات  معر�شة  اأ�شبحت  ثم  ومن 

ال�شمال. 

الفتح  حتى  الوقت  ذلك  من  �شمرقند  وغدت   

الناحيتني  من  اإيران  عن  منف�شلة  االإ�شالمي 

التبادل  ظل  واإن  واالقت�شادية،  التاريخية 

الثقايف بينها وبني البالد الغربية مت�شاًل.

 

عا�شمة تاريخية

التاريخية  العا�شمة  �شمرقند  مدينة  وتاريخ 

االأوزبكية، بعد امليالد، يرتبط ارتباطًا وثيقًا 

واأوزبك�شتان  اأوزبك�شتان،  جمهورية  بتاريخ 

هي قلب اآ�شيا الو�شطى، واأهم دولة يف منظومة 

اجلمهوريات التي ا�شتقلت حديثًا عن االحتاد 

األف كم2،   478 ال�شوفييتي، وتبلغ م�شاحتها 

وحتدها �شمااًل كازاخ�شتان وبحر اآرال وجنوبًا 

وتركمان�شتان،  واأفغان�شتان  طاجيك�شتان 

وغربًا  وطاجيك�شتان،  قرغيزيا  و�رسقًا 

تركمان�شتان وكازاخ�شتان.

للثقافات  تالٍق  نقطة  اأوزبك�شتان  وكانت 

واحل�شارات املختلفة على مر الع�شور، وكذلك 

ملتقى الطرق التجارية التي ربطت بني ال�رسق 

الدويل،  واأهمها طريق احلرير  والغرب قدميًا، 

وقد �شمي بهذا اال�شم الأن جتارة احلرير كانت 

اإىل  الطريق  هذا  عرب  ال�شني  بالد  من  تنتقل 

بالدول املتو�شطية ودول و�شط  اأوروبا مروراً 

اآ�شيا، و�شواًل اإىل ال�شني والهند، كما كان يتم 

اأي�شًا نقل التوابل واالأحجار النفي�شة الهندية، 

الب�شائع  االإيرانية والعديد من  الف�شة  واأواين 

املختلفة عرب هذا الطريق.. وقد ن�شاأت عليه - 

على مر الع�شور- العديد من املدن ب�شبب هذا 

الرواج التجاري، مثل: مدينة ط�شقند وبخارى 

و�شمرقند وكيفا وغريها.
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على  واليًا  م�شلم  بن  قتيبة  عني  فعندما   

على  حاكمًا  »طرخون«  وجد  خرا�شان، 

قتيبة  مع  طرخون  فت�شالح  �شمرقند،  مدينة 

اجلزية  يوؤدي  اأن  على  م،   709  / 91هـ  عام 

ذلك  اأن  غري  الرهائن،  لهم  ويقدم  للم�شلمني، 

»اإخ�شيذ  حمله  وحل  فخلعوه،  رعاياه  اأغ�شب 

غورك«، ولكن قتيبة اأجرب اإخ�شيد على الت�شليم 

اإىل  عددهم  ي�شل  اأوزبك�شتان  و�شكان 

ال�شكاين  الثقل  ي�شكلون  ن�شمة،  مليون   22

للم�شلمني يف املنطقة، و%90 منهم م�شلمون 

�شّنة، وعرقيًا ميثل االأوزبك %57 من ال�شكان، 

االأقليات،  وبقية   ،10% واالأوكران  والرو�ض 

ي�شكلون  والتتار،  والقرغيز  الكازاخ  خا�شة 

حوايل %15، وهنــاك اأقليـة عربية يف مدينة 

)عرب خانـة( عددهـا حوايل 50 األف ن�شمة.

الوحيدتان  املدر�شتان  اأوزبك�شتان  ويف 

اللتان  )ال�شابق(  ال�شوفييتي  االحتاد  يف 

والدين  العربية  اللغة  بتدري�ض  فيهما  ي�شمح 

يف  عرب(  )مري  مدر�شتا  وهما  االإ�شالمي، 

بخارى، ومدر�شة االإمام البخاري يف ط�شقند.

االأوزبكية،  اللغة  اأوزبك�شتان  اأهل  ويتكلم 

حولها  ثم  العربي،  باحلرف  تكتب  وكانت 

ال�شيوعيون اإىل احلرف الالتيني عام 1927م، 

ثم اإىل احلرف الرو�شي عام 1940م، ثم رجعت 

ا�شتقالل  بعد  الالتيني  احلرف  اإىل  حديثًا 

اجلمهورية يف بداية عام 1992م. واإىل جانب 

ط�شقند العا�شمة، ت�شم اأوزبك�شتان العديد من 

املدن التاريخية مثل �شمرقند وبخارى وترمذ 

وخوارزم.

دخول الإ�شالم

واإذا نظرنا اإىل تاريخ االإ�شالم يف هذه البلدان، 

الفتح االإ�شالمي لبالد الرتك�شتان بداأ  اأن  جند 

ح�شمت  التي  ال�شهرية  »نهاوند«  معركة  بعد 

عهد  يف  هـ،   21 عام  ال�شا�شانيني  مع  االأمر 

اخلليفة عمر بن اخلطاب ر�شي اهلل عنه، ولقد 

اندفعت اجليو�ض االإ�شالمية بعد هذه املعركة 

الفا�شلة يف اأرجاء فار�ض بقيادة االأحنف بن 

قي�ض، و�شارت جيو�ض االأحنف ففتحت هرات 

)عا�شمة  مرو  ثم  اأفغان�شتان(،  غربي  )�شمال 

خرا�شان(.

عثمان  اخلليفة  عهد  اأثناء  هـ   31 عام  ويف 

االأحنف  فتح   - عنه  اهلل  ر�شي   - عفان  بن 

اأعايل  يف  كبرية  والية  وهي  طخار�شتان، 

اخلليفة  عهد  يف  هـ   88 عام  ويف  جيحون. 

بن  قتيبة  فتح  مروان،  بن  امللك  عبد  االأموي 

م�شلم الباهلي مدن بيكند وبخارى وخوارزم 

و�شمرقند، ويف العام التايل فتح بالد ال�شا�ض 

)ط�شقند( وفرغانة، ثم اجته �رسقًا ففتح مدينة 

كا�شغر.
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�شجعان البلد، ومن اأهل اجَللد والعلم، خرجوا 

جميعًا على اأرجلهم دون خيول وال دواب.. ومل 

يكن لهم من الدراية الع�شكرية حظ ميكنهم من 

اأن يفعله  القتال، ولكنهم فعلوا ما كان يجب 

نخوته  ت�شتيقظ  مل  الذي  املتهاون  اجلي�ض 

بعد..

وعندما راأى التتار اأهل �شمرقند يخرجون لهم 

قرروا القيام بخدعة خطرية، وهي االن�شحاب 

اأ�شوار املدينة، يف حماولة  املتدرج من حول 

عن  بعيداً  امل�شلمني  املجاهدين  ل�شحب 

مدينتهم، وهكذا بداأ التتار يرتاجعون بعيداً عن 

�شمرقند وقد ن�شبوا الكمائن خلفهم، وجنحت 

خطة التتار، وبداأ امل�شلمون املفتقدون حلكمة 

القتال يطمعون فيهم ويتقدمون خلفهم، حتى 

اإذا ابتعد امل�شلمون عن املدينة ب�شورة كبرية 

اأحاط جي�ض التتار بهم، وبداأت عملية ت�شفية 

امل�شلمون  فقد  �شمرقند.  رجال  الأف�شل  ب�شعة 

�شبعني األفًا من رجالهم دفعة واحدة.

قراراً  النظامي  اخلوارزمي  اجلي�ض  واأخذ 

مهينًا، اإذ قرر اأن يطلب االأمان من التتار على 

حا�رس  اأن  بعد  م،   712  / 93هـ  عام  يف 

�شمرقند وقتًا طوياًل، وقد �شمح له بالبقاء على 

العر�ض، ولكن اأقيم يف املدينة واٍل م�شلم ومعه 

وبخارى  هي  �شمرقند  وغدت  قوية،  حامية 

ون�رس  االأخرى  االإ�شالمية  للفتوح  قاعدة 

االإ�شالم يف البالد.

اأ�شد  اأبناء   ويف عام 204هـ / 819 م، توىل 

بن �شامان �شمرقند، باأمر من اخلليفة املاأمون 

اأيدي  يف  احلني  ذلك  منذ  وظلت  العبا�شي، 

الطاهرية  بفنت  تتاأثر  اأن  دون  �شامان،  بيت 

اأحمد  اإ�شماعيل بن  اأن ق�شى  اإىل  وال�شفارية، 

 900  / 287هـ  عام  ال�شفارية  �شلطان  على 

بذلك ملا  فاأتاح  ال�شامانية،  الدولة  واأ�ش�ض  م، 

تر  مل  واالزدهار  الرخاء  من  قرنًا  النهر  وراء 

اأيام  �شنة  بخم�شمئة  ذلك  بعد  اإال  مثياًل  له 

ظلت  وقد  املبا�رسين.  وخلفائه  تيمورلنك 

االأوىل  باملكانة  لنف�شها  حمتفظة  �شمرقند 

ب�شفتها مركز التجارة والثقافة، وخا�شة يف 

انتقلت  اأن  بعد  حتى  االإ�شالمي  العامل  اأنظار 

الق�شبة اإىل بخارى. 

�شقوط  بعد  �شمرقند  القراخانية  حكم  وقد 

الدولة ال�شامانية، ففي عام 495هـ / 1102 

القراخاين«  حممد  خان  »اأر�شالن  كان  م 

وظلت  �شنجر،  �شلجوق  على  ال�شلطة  �شاحب 

�شاللته قاب�شة على ال�شلطة.

الجتياح املغويل

املغول  جيو�ض  اجتاحت  1206م  عام  ويف 

ومدنه  االإ�شالم  حوا�رس  جنكيزخان  بقيادة 

وني�شابور،  و�شمرقند  وبخارى  خوارزم  يف 

يداه  اإليه  و�شلت  ما  كل  واأحرَق  قتل  حيث 

ودمر العديد من االآثار االإ�شالمية، من م�شاجد 

ومدار�ض.

االإ�شالم  حوا�رس  من  �شمرقند  كانت  فقد 

ذلك  يف  امل�شلمني  مدن  اأغنى  ومن  العظيمة، 

عالية،  واأ�شوار  ح�شينة،  قالع  ولها  الوقت، 

ولقيمتها اال�شرتاتيجية واالقت�شادية فقد ترك 

الدولة  زعيم  �شاه«  خوارزم  بن  »حممد  فيها 

خوارزمي  جندي  األف  خم�شني  اخلوارزمية 

وكانوا  اأهلها،  اىل  باالإ�شافة  هذا  حلمايتها، 

اأما حممد  اأعداداً �شخمة تقّدر مبئات االآالف، 

بن خوارزم نف�شه فقد ا�شتقر يف عا�شمة بالده 

مدينة »اأورجندة«.

اإىل مدينة »�شمرقند«   وقد و�شل جنكيزخان 

من  وكان  االجتاهات،  كل  من  وحا�رسها 

اخلوارزمي  اجلي�ض  له  يخرج  اأن  املفرو�ض 

اجلند،  قلوب  يف  الرعب  دب  ولكن  النظامي، 

وتعلقوا باحلياة واأبوا اأن يخرجوا للدفاع عن 

املدينة امل�شلمة.

اأمرهم  يف  وتباحثوا  املدينة  اأهل  فاجتمع 

اأن  اإقناع اجلي�ض املتخاذل  اأن ف�شلوا يف  بعد 

الذين  البع�ض من  للدفاع عنهم، وقرر  يخرج 

يف قلوبهم حمية من عامة النا�ض اأن يخرجوا 

األفًا من  �شبعون  وبالفعل خرج  التتار،  حلرب 
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البديعة يف �شهول  من ماله عدداً من املباين 

كانت  املعمارية  اأعماله  اأن  غري  االإ�شتب�ض، 

والفنية،  املعمارية  املهارات  ينق�شها  دائمًا 

ويف اأحيان اأخرى مواد البناء املالئمة للرتبة، 

لذا مل ت�شمد اأمام الزمن فبداأت بع�ض املاآذن 

اأن  مع  وذلك  لهم..  البلدة  اأبواب  يفتح  اأن 

اجلي�ض يعلم اأن التتار ال يحرتمون العهود، وال 

يرتبطون باتفاقيات، ولكن مت�شكهم باحلياة 

اأمل  باأهداب  يتعلقون  جعلهم  درجة  اآخر  اإىل 

ال  فهم  الت�شليم..  على  واأ�رسوا  م�شتحيل، 

وافق  وبالطبع  التتار،  مع  مواجهة  يتخيلون 

للمدينة،  الوهمي  االأمان  اإعطاء  على  التتار 

اأبواب املدينة بالفعل، وخرجوا  وفتح اجلي�ض 

اإلينا  ادفعوا  التتار:  لهم  فقال  م�شت�شلمني، 

ن�شرّيكم  ونحن  ودوابكم،  واأموالكم  �شالحكم 

وملا  خنوع،  يف  ذلك  ففعلوا  ماأمنكم..  اإىل 

كان  ما  فعلوا  ودوابهم،  اأ�شلحتهم  التتار  اأخذ 

متوقعًا منهم، حيث و�شعوا ال�شيف يف اجلنود 

اخلوارزمية فقتلوهم عن اآخرهم. 

العريقة،  �شمرقند  مدينة  التتار  دخل  ثم 

ففعلوا بها مثلما فعلوا �شابقًا يف »بخارى«.. 

والن�شاء  الرجال  من  حت�شى  ال  اأعداداً  فقتلوا 

واالأطفال، ونهبوا كل ثروات املدينة، وانتهكوا 

حرمات الن�شاء، وعذبوا النا�ض باأنواع العذاب 

الب�شعة بحثًا عن اأموالهم، و�شبوا اأعداداً هائلة 

لل�شبي  ي�شلح  مل  ومن  واالأطفال،  الن�شاء  من 

واأحرقوا  قتلوه،  ج�شده  ل�شعف  اأو  �شنه،  لكرب 

اجلامع الكبري، وتركوا املدينة خرابًا، و�شارت 

التالية  �شنة  واخلم�شني  املئة  يف  �شمرقند 

�شورة باهتة ملا كانت عليه من عز ومكانة.

الياقوتة ال�شاحرة

الفاحت  جاء  املغولية  الدولة  تفتت  وبعد 

مدينة  يف  ولد  والذي  لنك«،  »تيمور  امل�شلم 

جنوب �شمرقند، واأقام للتتار امل�شلمني مملكة 

كربى، واأعاد عمارة ط�شقند، ولكنه مل يجعلها 

عا�شمًة له، واإمنا اختار تلك املدينة ال�شاحرة 

)�شمرقند( عا�شمة له عام 1336م، وجمع لها 

علماء واأدباء وحرفّيي العامل االإ�شالمي لبناء 

الروعة  اآيات  بكل  يزينها  وراح  ح�شارتها، 

والفخامة.

على  تيمورلنك، خالل فرتة حكمه،  وقد عمل 

العديد من  اإحياء هذه املدن من جديد، فبنى 

ومت  التاريخية،  واملباين  االإ�شالمية  االآثار 

ا�شتكمالها يف عهد ابنه، وامتدت اإمرباطوريته 

من الدردنيل اإىل دلهي يف ب�شع �شنني، و�شيد 
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اأ�شوار واأبواب تاريخية

واإذا نظرنا اإىل معامل مدينة �شمرقند احل�شارية 

واحل�شارة  بالتاريخ  ترتبط  التي  واملعمارية 

االأ�شوار  جند  املدينة،  هذه  يف  االإ�شالمية 

واالأ�شواق  وامل�شاجد  التاريخية  واالأبواب 

واملدار�ض  واالأ�شبلة  واالأ�رسحة  القدمية 

التاريخية واملكتبات.

 فهناك �شور تاريخي عظيم كان يحيط مبدينة 

 �شمرقند، وتفتح منه اأربعة اأبواب رئي�شة هي: 

1 - باب ال�شني: وهو يف �رسق املدينة، وقد 

اأقيم تخليداً لذكر ال�شالت القدمية مع ال�شني 

الناجمة من جتارة احلرير. 

2 - باب بخارى: وهو يف �شمال املدينة، وقد 

وجدت كتابة بالعربية اليمنية احلمريية عند 

وبني  املدينة  »بني  ن�شها:  هذا  بخارى  باب 

اإفريقيا  األف فر�شخ وبني بغداد وبني  �شنعاء 

األف فر�شخ، وبني �شج�شتان وبني البحر مائتا 

ع�رس  �شبعة  زامني  اإىل  �شمرقند  ومن  فر�شخ، 

فر�شخًا«. 

حتى  حياته،  يف  االنهيار  يف  والقباب 

البقية  على  لياأتي  1966م  عام  زلزال  جاء 

الباقية. 

بعد  من  التيمورية  الدولة  امتدت  وقد 

 .. عظام  مبلوٍك  وحفلت  زمنًا،  تيمورلنك 

»اأولغ  الفذ  العالمة  االإمرباطور  ابنه:  اأ�شهرهم 

»الزيج  الفلكية  املو�شوعة  �شاحب  بك« 

بق�رسه  املدينة  هذه  جمل  والذي  ال�شلطاين«، 

كبرية  مدر�شة  واأن�شاأ  �شتون«،  »جهل  امل�شمى 

لتعليم الريا�شيات والفلك، وقام بالعديد من 

�شهرة  املدينة  اأعطت  التي  العلمية  االإجنازات 

علمية، فا�شتطاع اأن ي�شل اإىل بع�ض احل�شابات 

الفلكية التي متكنه من معرفة ك�شوف ال�شم�ض، 

كما اأمر باإن�شاء مر�شده الفلكي امل�شهور، الذي 

مرتاً،   48 بارتفاع  دائريًا  �شكاًل  مبناه  ياأخذ 

وياقوتة  النا�ض  قبلة  املدينة  اأ�شبحت  وبذلك 

العلم.

تقدم الإ�شالم

ال�شني  اإىل  البالد  االإ�شالم من هذه  وقد تقدم 

االأرا�شي  اإن  حتى  ذاتها،  ورو�شيا  والهند 

الترتية  لل�شيطرة  خا�شعة  ظلت  الرو�شية 

دوق  كان  بل  قرون،  ثالثة  ملدة  االإ�شالمية 

مو�شكو يدفع اجلزية �شنويًا الأمري بخارى.  

ورثتها  التيمورية،  الدولة  انهارت  اأن  وبعد   

1505م،  عام  اأوائل  يف  ال�شيبانية  الدولة 

وبينما  لها..  عا�شمة  بخارى  اتخذت  والتي 

اأوروبا  يف  تتوغل  العثمانية  اجليو�ض  كانت 

وحتا�رس )فيينَّا( يف منت�شف القرن ال�شاد�ض 

القي�رسية  رو�شيا  كانت  امليالدي،  ع�رس 

اآ�شيا  تخطط ملهاجمة املناطق االإ�شالمية يف 

املناطق  ا�شرتدوا هذه  ما  الو�شطى، و�رسعان 

وهو  اإ�شالمي  ح�شن  اأول  و�شقط  االإ�شالمية 

ح�شن )اآق م�شجد( يف بالد ما وراء النهر بيد 

الرو�ض عام 1268هـ / 1852 م، كما �شقطت 

قازان )الفولغا( ثم مملكة �شبرييا، ثمَّ اجتهت 

نحو  وحتديداً  اأوزبك�شتان  نحو  جيو�شهم 

زحف  فقد  مروعًا.  �شقوطها  وكان  �شمرقند 

ثمانية اآالف من جيو�ض الرو�ض نحو �شمرقند 

عام  مايو   13 يف  زاراف�شان  نهر  وعربوا 

يف  عليها  و�شيطروا  1285هـ،   / 1868م 

اليوم التايل، ودخل القائد كاوفمان العا�شمة 

التيمورية القدمية، وكانت يف ذلك الوقت يف 

اأيدي مظفر الدين اأمري بخارى.

باحلديد  اأوزبك�شتان  حكم  من  الرغم  وعلى   

والنار خالل هذه ال�شنوات، على اأيدي الرو�ض، 

دينهم،  على  حمافظني  ظلوا  امل�شلمني  اأنَّ  اإال 

العام  املفتي  مبثابة  اأوزبك�شتان  مفتي  ويعد 

ال�شابق.  ال�شوفييتي  االحتاد  م�شلمي  جلميع 

ومنها  االأوزبكية  اجلمهورية  مدن  وت�شهد 

عارمة،  اإ�شالمية  �شحوة  حاليًا  �شمرقند 

يتدار�شون  امل�شاجد،  يف  يتجمعون  فالطلبة 

امل�شاجد  رّواد  عاد  كما  االإ�شالمية،  الكتب 

الدينية  املدار�ض  معظم  افتتاح  واأُعيد  اإليها، 

ال�شوفية  الطرق  وعادت  طويل،  اإغالق  بعد 

لن�شاطها العلني.
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وقد حتول �شاه زنده بعد ذلك اإىل جمموعة من 

االأ�رسحة واملن�شاآت الدينية. وكان ذلك كفياًل 

باأن يوفر لالأ�رسحة املقامة حول �رسيح قثم 

وللم�شاجد اأ�شبابًا عديدة للعناية بها واالإنفاق 

الكثري عليها، جعلت  منها قطعًا فنية رائعة، 

الفنانني  اأمهر  قدرات  الأجلها  واجتمعت 

الغرب  جهة  يف  ويقع  النوبهار:  باب   -  3

وي�شري هذا اال�شم اإىل معبد قد يكون بوذيًا. 

يف  ويقع  ك�ض:  باب  اأو  الكبري  الباب   -  4

ك�ض  بلدة  با�شم  ويرتبط  اجلنوبية،  الناحية 

موطن تيمور االأ�شلي.

م�شاجد عريقة

ت�شهد  التي  االأثرية  �شمرقند  معامل  اأهم  ومن 

على تاريخ امل�شلمني يف هذه املدينة، امل�شاجد 

الكثرية، التي حوِّل بع�شها اإىل متحف لتاريخ 

الفن واحل�شارة يف اأوزبك�شتان ومنها: امل�شجد 

الرابع  القرن  اأواخر  يف  �شيد  الذي  اجلامع، 

ع�رس يف �رسق ميدان ريك�شتان، ويطلق عليه 

تيمورلنك  زوجة  خانوم«  »بيبي  م�شجد  ا�شم 

الكربى، ويعترب من اأهم اآثار �شمرقند، ويطلق 

عليه جوهرة �شمرقند، ويف ال�شاحة اخلارجية 

به  للجامع يوجد م�شجدان �شغريان ملحقان 

ال�شاحة  اأما  االأخرى،  تواجه  قبة  منهما  لكل 

الداخلية فهي حماطة مبم�شى مزين باملرمر 

عالية  منارة  به  الرئي�ض  واملدخل  املزخرف، 

ارتفاعها حوايل 50 مرتاً. ويذكر اأن تيمورلنك 

هو الذي و�شع اأ�ش�ض امل�شجد يف اأعقاب حملته 

الناجحة على الهند.

�شمرقند  يف  امل�شاجد  بناء  اقرتن  ولقد   

للمدينة،  مميزة  �شمة  متثل  فهي  باالأ�رسحة 

اإال اأن اأبرز ما فيها هو الناحية اجلمالية التي 

تتمثل يف القباب املزخرفة وهي منوذج فريد 

من الفن االإ�شالمي امل�رسقي.

اآثار �شاه زنده

زنده:  �شاه  من�شاآت  اأي�شًا،  �شمرقند  اآثار  ومن 

واالآثار  املوؤ�ش�شات  من  الكثري  تت�شمن  وهي 

االإ�شالمية، منها: �رسيح »قثم بن العبا�ض بن 

عبد املطلب« ابن عم النبي حممد - �شلى اهلل 

عليه و�شلم -، الذي قيل باأنه ا�شت�شهد يف فتح 

�رسيح  له  واأقيم  هجرية.   57 عام  �شمرقند 

اأن  غري  واجلمال،  الروعة  من  غاية  على 

تاريخ البناء املوجود حاليًا يعود لعام 753 

ال�رسيح،  جتديد  تاريخ  يكون  وقد  هجرية، 

وي�شم ال�رسيح ثالث قاعات وم�شجداً وغرفة 

للعبادة واالعتكاف.



78

حجر  وهو  ال�شكل  ال�شدا�شي  ال�شكل  ال�شدا�شي 

العر�ض الذي ال يزال يطلق عليه اال�شم التقليدي 

»كوك طا�ض«. 

»طوغلوتكني«، وهي  اأي�شًا �رسيح  كما جند   

اإحدى االأمريات املغوليات، واإىل جواره �رسيح 

اآخر عرف با�شم »اأمري زاده«، وبجانبه م�شلى 

جدرانه  غطيت  خانه«،  »زيارة  ا�شمه  �شغري 

بنقو�ض كثيفة تلمع رغم الظالم الن�شبي الذي 

ي�شود املكان. وهناك �رسيح هام مبثابة حتفة 

»�شيوين  االأمرية  �رسيح  هو  وفنية  معمارية 

بيكه اآقا« �شقيقة تيمورلنك. كما يوجد �رسيح 

االأمرية  هي  لتيمورلنك  اأخرى  ل�شقيقة  اآخر 

»تركان اآقا«.

الورق ال�شمرقندي

وقد ا�شتهرت �شمرقند عرب التاريخ بالعديد من 

املنتجات الوطنية مثل املن�شوجات وال�شجاد، 

 

حتى  وبعده،  تيمورلنك  عهد  يف  والبنائني 

اأ�شبحت جمموعة »�شاه زنده« من اأهم الرتاث 

املعماري الفريد يف اآ�شيا.

ومن املن�شاآت املميزة يف منطقة »�شاه زنده« 

من  باأمر  اأن�شئت  املباين  من  كاملة  جمموعة 

االأمرية »ترمان اآقا« زوجة تيمورلنك، وت�شم 

الذي  اآقا«،  م�شجد )خانقاه( و�رسيح »ترمان 

اآخر يف  اأي �رسيح  يقل روعة وجمااًل عن  ال 

ببوابة  جميعًا  عليها  ويزيد  بل  زنده«،  »�شاه 

مك�شوة بالف�شيف�شاء لي�ض كمثلها بوابة اأخرى. 

متو�شطة  حجرة  املجموعة  هذه  ت�شم  كما 

للخدمة. 

�رسيح الإمام البخاري

ب�شمرقند،  املوجودة  االأ�رسحة  اأهم  ومن 

�شاحية  يف  الواقع  البخاري  االإمام  �رسيح 

حيث  اأريق،  باي  قرية  م�شارف  عند  �شمرقند 

دفن هناك بعد وفاته يف القرن الثالث الهجري 

�شنة،  و�شتني  اثنني  عن  امليالدي(،  )التا�شع 

اإىل  دفن  وقد  بخارى،  من  هجرته  بعد  وذلك 

جواره عدد من علماء بخارى، واأقيم بالقرب 

القرن  ال�شبعينات من  اأواخر  من �رسيحه يف 

الع�رسين م�شجد حديث.

م�شجد  عن  عبارة  البخاري  االإمام  و�رسيح   

وفناء  واجهته من عقود مدببة،  تتكون  كبري 

على  يقع  حيث  احلجرات،  حوله  تلتف  فخم 

القراآنية  للمخطوطات  متحف  الفناء  ميني 

التاريخية التي مرت بها املنطقة،  واملواثيق 

االإمام  مرقد  االأمين  الركن  يف  وبالفناء 

البخاري، والذي يقام يف اأعاله جم�شم عبارة 

عن متوازي م�شتطيالت من املرمر الفيـروزي 

حتملها  عالية  قبة  وتعلوه  لالأخ�رس،  املائل 

عقود من الطوب االآجر املزججة بالف�شيف�شاء 

غـاية  يف  وهو  والذهبي،  واالأحمر  االأزرق 

�شمرقند  اأهل  عادات  ومن  والبهاء،  الروعة 

ال�شور  الأخذ  الزفاف  ليلة  العر�شان  ح�شور 

ليتذكر  االأمكنة،  هذه  يف  الفوتوغرافية 

العرو�شان يف ليلة فرحهما الدار االآخرة.

قرب تيمورلنك

بقبته  يتميز  الذي  تيمورلنك،  قرب  جند  كما 

الباهرة التي تعلو ال�رسيح. وهي قبة فريوزية 

زخارف  من  هائل  بكم  ومك�شوة  م�شلعة 

با�شم »كور  ال�رسيح  الف�شيف�شاء، وي�شمى هذا 

وكور  تيمور،  االأمري  خلفاء  مدفن  اأو  اأمري« 

املباين  من  جمموعة  على  اأي�شًا  يطلق  اأمري 

با�شم  املعروف  تيمور  حفيد  با�شم  املرتبطة 

حممد �شلطان، وت�شم هذه املجموعة مدر�شة 

وخانقاه، وال�رسيح امللحق بامل�شجد، ومباين 

عديدة تطل على مئذنة من كل ركن فيها. كما 

الرمادي  املرمر  حجر  بوجود  البناء  يتميز 
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 1 - مدر�شة اأولغ بك: وهي ذات واجهة مهيبة 

مئذنتان  بوابتها  حول  وتنت�شب  وعالية، 

عاليتان، وتظهر قبة يف ركن جانبي، والكل 

املدر�شة  وكانت  البديعة،  بالنقو�ض  حافل 

)50( غرفة للدرا�شة واالإعا�شة، ويدر�ض  ت�شم 

بها حوايل مئة طالب، ثم ازداد العدد اإىل اأكرث 

طابقني  على  ي�شتمل  املبنى  وكان  ذلك،  من 

الدرا�شة  قاعات  فوق  عالية  قباب  واأربع 

بك  اأولغ  توىل  وقد  خانه(.  )در�ض  الركنية 

بنف�شه التدري�ض يف هذه املدر�شة. 

االأ�شا�ض  يف  وكانت  دار:  �شريا  مدر�شة   -  2  

اأقام  ثم  لهم،  وم�شجداً  لل�شوفيني  زاوية 

حاكم �شمرقند مكانها هذه املدر�شة العظيمة 

اإىل  الناظر  ولكن  بك،  اأولغ  ملدر�شة  املوجهة 

للفخامة  نظراً  مدر�شة  يظنها  ال  واجهتها 

التي تتميز بها،  والعظمة والروعة املعمارية 

اللتان  واملنارتان  وقببها  بابها  �شيما  ال 

انت�شبتا ب�شموخ على مداخلها. 

اإىل  تاريخها  3 - مدر�شة طال كاري: ويعود 

املدر�شة  وهي  م،   1646  / 1056هـ  عام 

اإال اأن اأ�شهر ما عرفت به هو )الورق ال�شمرقندي(، 

ولهذا  ال�شني،  عن  �شناعته  �رس  نقلت  وقد 

الورق �شهرة خا�شة متيزت بها �شمرقند عرب 

قام  عندما  ال�شهرة  هذه  بداأت  ولقد  التاريخ، 

م�شلم  اأبي  عهد  يف  بثورة  بخارى  اإقليم  اأهل 

اآالف  قوامها ع�رسة  بحملة  فبعث  اخلرا�شاين، 

رجل بقيادة زياد بن �شالح، حيث ق�شى على 

زحفه  يف  وا�شتمر  بخارى،  مدينة  يف  الثورة 

اإىل اأن اأخ�شع اأي�شًا ثورة �شمرقند، التي كان 

العرب  �شد  فيها  الثوار  ي�شاندون  ال�شينيون 

ال�شينيني يف  الكثري من  وقع  وقد  امل�شلمني، 

وبني  العبودية  اأي  الرق  بني  وخريوا  االأ�رس 

فاآثروا  حرفة،  امل�شلمني  عّلموا  اإذا  احلرية 

العتق وعّلموا امل�شلمني، ومن بني ما عّلموهم 

تقدمت  الزمان  م�شي  ومع  الورق،  �شناعة 

يف  والقطن  الكتان  با�شتخدام  ال�شناعة  هذه 

الذي  اجلميل  الناعم  االأبي�ض  الورق  �شناعة 

العامل  اأنحاء  خمتلف  يف  رائجة  �شوقًا  وجد 

الدولة  عا�شمة  يف  وبخا�شة  االإ�شالمي، 

العبا�شية بغداد، فالورق �شفحة من �شفحات 

وقد كان معروفًا  وامل�شلمني،  لالإ�شالم  الفخر 

يعرفه  مل  العامل  اأن  اإال  اآ�شيا  �رسق  جنوب  يف 

اإال بعد اأن تعّلمه امل�شلمون وانتقل من بالدهم 

اإىل العامل كله. 

بغداد  يف  للورق  م�شنع  اأول  اأن�شئ  وقد   

حا�رسة اخلالفة العبا�شية بعد ن�شف قرن من 

وازدهرت  �شمرقند.  يف  الورق  م�شانع  اإقامة 

ثم  ازدهار،  اأميا  املدينة  يف  ال�شناعة  هذه 

كان  الذي  امل�رسي  الورق  بني  ال�رساع  بداأ 

وبني  القباطية  اأو  القراطي�ض  عليه  يطلق 

الكاغد  عليه  يطلق  كان  الذي  �شمرقند،  ورق 

ال�شمرقندي  الكاغد  ولكن  الرومية.  الرقوق  اأو 

رواجًا  والقى  االأنواع  هذه  كل  على  تفوق 

واجللود  م�رس  قراطي�ض  عطلت  حتى  عظيمًا 

التي كان االأوائل يكتبون عليها. 

 

املدار�ص التاريخية

كبرية،  علمية  مكانة  �شمرقند  مدينة  وحتتل 

من  بالعديد  الع�شور  مر  على  متيزت  فقد 

املدار�ض التي تدل على اهتمام اأهلها بالعلم، 

كانت  التي  العلمية  احلالة  على  تدلنا  كما 

عليها هذه املدينة.

�شمرقند  مدار�ض  اأهم  من  ثالثة  فهناك   

ريج�شتان،  ميدان  قلب  يف  تقع  التاريخية 

هذه  اليوم  بها  حتيط  �شهرية،  �شاحة  وهو 

زخارفها،  يف  اجلميلة  االإ�شالمية  املدار�ض 

وهذه ال�شاحة هي قلب �شمرقند، وكانت مركز 

 6 بها  يلتقي  باملدينة، حيث  الرئي�شة  ال�شوق 

قبل  القدمية  التجارة  من طرق  اأ�شا�شية  طرق 

ال�شاحة يف  ت�شتغل هذه  املغول، وكانت  غزو 

وللتجارة،  اجلي�ض  لعرو�ض  تيمورلنك  عهد 

لهذا  اأعطى  بك  اأولغ  العهد  ويل  جميء  ومع 

حيث  وعلمية،  ثقافية  واأهمية  طابعًا  املكان 

اأ�شبح رمزاً للعلوم. 

واملدار�ض التي ت�شمها ال�شاحة هي: 
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املراجـع:

1 - �شمرقند - موقع الفلق - 1423/8/17هـ.

2 - اأوزبك�شتان.. جتارة وح�شارة - �شريين احلباك 

- اإ�شالم اأون الين – 2005/8/1م.

3 - �شمرقند - موقع يو�شف زيدان على االإنرتنت – 

1 اإبريل 2007م.

4 - اأوزبك�شتان عبق التاريخ االإ�شالمي - م�شطفى 

حممد الطحان  – االإ�شالم اليوم - 2005/6/2م.

اأحمد  د.   - االإ�شالمية  املدن  جميلة  �شمرقند   -  5

العربية  اململكة  و�شهاًل،  اأهاًل  جملة   - الكرمي  عبد 

ال�شعودية، يونيو 2007.

6 - الهجمة الترتية االأوىل - د. راغب ال�رسجاين – 

موقع ق�شة االإ�شالم - 2006/5/1م.

الذهبية الفخمة التي متثل امل�شلع الثالث يف 

وهي  امل�شجد،  ويال�شقها  ريج�شتان،  ميدان 

تتميز بفن معماري جذاب وبرثوة يف االألوان 

والزخارف. 

والعلمية  الدينية  املدار�ض  هذه  توقفت  وقد   

منذ  حتولت  اأن  بعد  االإ�شالمية  ر�شالتها  عن 

اأثرية  مباٍن  اإىل  م   1918  / 1336هـ  عام 

الذي  الرو�شي  االجتياح  بعد  وذلك  �شياحية، 

كان يريد اأن ميحو كل ما هو ذو �شلة بالدين، 

عن  البالد  هذه  اأهل  �شلخ  يف  منه  حماولة 

هويتهم االإ�شالمية. 

علماء �شمرقند

وينت�شب اإىل مدينة �شمرقند جمموعة من كبار 

العلماء، منهم: الفقيه اأبو من�شور املاتريدي، 

ال�شني  الفقه  تطور  يف  حا�شم  اأثر  له  وكان 

بامل�رسق، والفقيه حممد بن عدي بن الف�شل 

اأبو �شالح ال�شمرقندي، والفقية اأحمد بن عمر 

بدم�شق  �شكن  الذي  ال�شمرقندي،  بكر  اأبو 

امل�شاحف  يكتب  وكان  واأقراأه،  القراآن  وقراأ 

ال�شمرقندي،  م�شعود  بن  وحممد  حفظه،  من 

العيا�شي،  بتف�شري  املعروف  التف�شري  �شاحب 

وكان من املحدثني واالأطباء والنجوميني.

الدين  عالء  اأي�شًا:  �شمرقند  اأعالم  ومن 

ال�شمرقندي، وجنيب الدين ال�شمرقندي، وكان 

ومنهم  الرازي،  الدين  لفخر  معا�رساً  طبيبًا 

واملنطقي  العامل  ال�شمرقندي  الدين  �شم�ض 

الليثي  القا�شم  واأبو  واالأديب،  والفلكي 

قا�شي  امل�شهور  الفلكي  وكذلك  ال�شمرقندي، 

كان  الذي  بك  اأولغ  اأ�شتاذ  الرومي،  زاده 

الع�شور  خالل  العامل  يف  الفلكيني  اأبرز  اأحد 

الو�شطى.
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الكبري. قادته اأقداره يف رحلة ممتعة و�شائكة 

املطاف  به  لي�شتقر  خمتلفة،  عوا�شم  بني  ما 

يف اأح�شان اجلزيرة العربية، والعمل واالإقامة 

كخطوة  املتحدة،  العربية  االإمارات  دولة  يف 

احللم  جتليات  تكري�ض  طريق  على  متقدمة 

والرغبة، والعمل الدوؤوب على احتالل موطئ 

وجد يف واحات اجلزيرة ال�شورية بداية طيبة 

و�شغاف  عينيه  فتح  الذي  الثقايف،  لت�شكله 

قلبه وب�شريته ومنابت وعيه فيها، جاعاًل من 

لطالبه  م�شيئة  �شمعة  والباحثة  الفنية  ذاته 

املحمومة  رغبته  ذلك  اإىل  تدفعه  واأ�شحابه، 

ت�شتوعب  جغرافية،  اأماكن  عن  البحث  يف 

االأدب  ميادين  يف  والظاهرة  الكامنة  قدراته 

وال�شعر والنقد والر�شم، والتحليق خارج �شياج 

جغرايف  حيز  اإىل  اجلميل،  ال�شوري  الوطن 

اأوروبا والوطن العربي، ومواظبة  وثقايف يف 

على  قادرة  فاعلة،  ذات  تاأكيد  على  العمل 

فعل �شيء له قيمة داخل اأ�شوار الوطن العربي 

الفنان	والناقد	الت�شكيلي	طالل	معال

				ظاهرة	مفتوحة	على	البتكار 	 	 	 	 	

عبد اهلل اأبو را�شد

ثمة خيط اإبداعي متناٍم يف قلب وعقل واأحا�شي�ض وم�شاعر الفنان والناقد وال�شاعر والباحث الت�شكيلي ال�شوري طالل معال، ي�شل جتليات ما�شيه البعيد 

بالقريب وُيعاي�ض حا�رسه وم�شتقبله بكل ما هو مفيد وجميل، مو�شول بذات باحثة دائبة احلركة يف اأروقة الثقافة العربية الب�رسية  وال�رسدية، حممول 

بثقافة عربية وا�شعة الطيف ت�شرب اأغوار الن�شو�ض الب�رسية واملكتوبة، اإبحاراً موفقًا يف جتليات الق�شيد املرئي وامل�شموع واملكتوب، و�شواًل لرب املوهبة 

اجلميلة  الفنون  ميادين  يف  العاملني  مع  متينة  اجل�شور  مد  اإىل  الدوام  على  وال�شاعية  االبتكار،  ومفاتيح  البحث  بنا�شية  واملم�شكة  واخلبرية  املدربة 

الت�شكيلية واالأدب وال�شحافة املكتوبة واملرئية.

�أ�سماء
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واالأوابد واالأ�شطورة، وغربي حتى الُنخاع يف 

التقنية  ومقدرته  ملكوناته  الب�رسي  حتليله 

على جت�شيد روؤاه التعبريية يف ب�شاطة الو�شف 

ثقافتني  بني  ما  يجمع  تنويري  والتو�شيل. 

بتجليات  ماأخوذة  ح�شارات  حوار  �شياق  يف 

الزمن املتنوع.

 لوحاته يف ن�شو�شها وخطوطها وملوناتها، 

تبني عوامل 

قدم را�شخة يف عامل الفنون اجلميلة الت�شكيلية 

يتمتع  لرجل  الظالل  وارف  ابتكاراً  واالأدب. 

والتجربة  املواهب  من  متنا�شقة  مبجموعة 

واخلربات.

عن  والبحث  العربي  )الفن  مطبوعاته:  من 

التغيري  بني  العربي  الفن   ،1993  - الهوية 

الذاكرة -  �شكل   ،1995 ال�شارقة  واالإبهام - 

1997، ج�شد )مقاربة الوهم واخليال واحللم 

جمالية(  درا�شة   - اجل�شدي  التعبري  باآليات 

- 1999، اأحوال ال�شورة )ن�شو�ض ت�شكيلية( 

- 1999، موت املاء - �شعر - 1999، عزف 

اأوهام   ،2000  - )ن�ض(  الطبل  على  منفرد 

اأقام   .2001  - ت�شكيلية(  )ن�شو�ض  ال�شورة 

يف  و�شارك  الفردية  املعار�ض  من  العديد 

يف:  مقتناة  اأعماله  اجلماعية،  املعار�ض 

 - اإيطاليا   - فرن�شا   - اليابان   - �شوريا 

ليبيا   - م�رس   - املتحدة  الواليات   - كوبا 

اأملانيا -  اإجنلرتا - هولندا -  - رومانيا - 

االإمارات - بلجيكا - النم�شا.

الدوام  على  تخرج  الت�شكيلية  الفنية  لوحاته 

رحم  من  تولد  واملحاكاة،  التقليد  �رسب  عن 

وذاكرته  التقني  اختباره  ومعامل  ذاته 

احلافظة، وتفاعالت يومية مع م�شاحة حد�شه 

وخُميلته وح�شا�شيته الذوقية التذوقية. توؤرخ 

من  اأكرث  العمر  من  لها  التي  ابتكاره  ملراحل 

طياتها  يف  يدخل  الزمن،  من  عقود  ثالثة 

التقني  والعزف  الب�رسي  ال�رسد  مب�شاحة 

املتكلفة،  غري  الب�شيطة  وخاماته  مواده  على 

التي  الطبيعية  وال�شبغة  االأحبار  قوامها 

اأفكاره،  توليفة  يف  الرئي�شة  مادته  ُت�شكل 

وحمطات تقنية لر�شف مواقفه الب�رسية، من 

يد ماهرة حُت�شن التوليف واالختيار، وقادرة 

على التقاط جمموعة من املفردات والعنا�رس 

الفنية الت�شكيلية املتنا�شبة وم�شارات اأفكاره. 

ُت�شاعده على بناء عامله الفني ون�شج العالقات 

تكوين  بني  ما  واللونية  اخلطية  الت�شكيلية 

من  لوحة  كل  الب�رسية.  ن�شو�شه  من  واآخر 

ومتنا�شلة  بتفا�شيل حم�شو�شة  تزخر  لوحاته 

هاربة  وطفولة  والتلقائية،  الفطرة  واحة  من 

من حافة الوعي والعبث العقالين فوق �شطوح 

امل�شتعملة. طفولة حُملقة يف عوامل  اخلامات 

الرجال والن�شوة، ومعابر امُلخيلة واالأ�شطورة 

ودالالت االأمكنة متعددة االأ�شماء والثقافات.

العظم  حتى  م�رسقي  القول،  جماز  يف  هو   

رموزه  منت  يف  ال�شابحة  التقنية  طريقته  يف 

وا�شتعاراته املكنية، وامُل�شتح�رسة من فنون 

االإ�شالمية  واملنمنمات  العربية  الزخرفة 
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الب�رسية املنظورة لتجان�ض االإيقاع الب�رسي 

من  املتنا�شلة  الرباعية،  الهند�شية  لالأ�شكال 

اأ�رسة �شكلية واحدة، جمالها ال�شكلي )املربع، 

من  بينها  وما  املثلث(،  امل�شتطيل،  الدائرة، 

�شكلية  مكررات  �شياق  يف  اأكرث  اأو  ثنائيات 

كافة  يف  متحركة  مواليات  يف  مر�شوفة 

�شطوح  فوق  بكثافة  منت�رسة  االجتاهات، 

واملو�شوف  املقد�ض  فيها  يندمج  اخلامة. 

ال�شكلي بامُلتخيل، مروراً مريحًا يف �شفحات 

�شوفية وُمتخيلة، مرئية حينًا وال مرئية يف 

العناق اجلمايل  االأحيان، تروم هذا  كثري من 

توليفة  واحلداثة.  االأ�شالة  مفهومي  بني  ما 

على  واخلربة  القدرة  ميتلك  لفنان  ب�رسية 

تكري�ض اأفكاره، ك�شاحب روؤية فكرية وموقف 

وتفكري،  اأداء  مرجعية  لذاته  يوؤ�ش�ض  ب�رسي، 

وا�شتنباط حلول تقنية متنا�شبة وخ�شو�شيته 

التنقل  حرية  ُتعطيه  والتاأليف،  التعبري  يف 

املريح ما بني ف�شاء اخلط واللون واللم�شات 

يف  �شواء  معًا،  اآٍن  يف  والغربية  امل�رسقية 

جند  التي  التعبريية  الت�شويرية  �شخو�شه 

اأو  احللم،  وم�شاحة  للرمز  وا�شعة  ف�شحة  فيها 

يف االإحاالت الو �شفية املاأخوذة من روحية 

االأ�شطورة واأوراق التاريخ.

حلفريات  ال�شكلية  حتويراته  يف  نراه  بينما 

الزمن الغابر، جتريديًا ي�شبح يف تنغيم �شويف 

واالأج�شاد  الهند�شية  االأ�شكال  ُيرق�ض  اللون، 

بني  ما  التقني  التوازن  اأنغام  على  االآدمية 

ُمفردة وعن�رس داخل ن�شيج اللوحة. ي�شت�شيف 

ال�رسق  من  وممالك  دول  وح�شارات  التاريخ 

بني  ما  بالد  اأ�شوار  يجوب  القدمي،  العربي 

النهرين وراأ�ض �شمرا وال�شام، وق�ش�ض االأولني 

مرئياته  لت�شوير  حيويًا  جمااًل  باعتبارها 

الب�رسية، وميدانه التقني لنب�ض ركام خُميلة 

مفتوحة على القيم الريا�شية العددية وال�شكلية 

يف اأبعادها احل�شية والفل�شفية. فيها تلخي�ض 

مق�شود للفل�شفة العربية االإ�شالمية يف رتابة 

االأفكار  لتو�شيف  رمزية  وُمقاربة  �شوفية 

يف  ُمغرقة  رمزية  دالالت  اجلمال.  وم�شاحة 

�شكالنيتها مُلعانقة اخلط واللون، والتعبري عن 

قد�شية املدلول التعبريي يف املبنى واملعنى، 

اأ�شطوانية  واأختام  لقى  عن  عبارة  وكاأنها 

واأيقونات حفرية موزعة فوق جدران اخلامة 

تفي�ض روؤيا وفل�شفة جمالية لعناق امل�شاجد 

والكنائ�ض و�شفحات الكتب الدينية.

لوحاته موزعة ما بني عناوين رئي�شة قائمة 

الب�رسي  والتب�شيط  ال�شكلي  التحوير  على 

لتاآلف اخلط واللون والفكرة، ير�شفها مدارات 

تقنية يف حركات لولبية تدور حول حمورها 

الب�رسي. ُمبتداأه النقطة حيز البداية الأي خط 

لتداعيات  الوجودي  الت�شكل  ومعربه  مر�شوم، 

االأفكار عرب رق�ض العنا�رس والرموز وحركات 

يف  دائمًا  ال�شكلي  ثقلها  واالأج�شاد.  الوجوه 

البوؤر  م�شارات  خاللها  من  ُيحدد  الو�شط، 
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لعينه  وتف�شح  ال�شكلية  مفا�شلها  فتنة 

توا�شل  ج�شور  عقله  ومدارك  واأحا�شي�شه 

و�شكلية،  فكرية  وموازنة  ومقاربة  وتاأمل 

الفنان  يتوخاها  فل�شفة  عن  جمايل  وبحث 

يف حلظة تعبري جاحمة، تو�شله اإىل جماميع 

لثقافة  اجلامعة  التعبريية  وم�شادره  ثقافته 

ال�رسق العربي والغرب االأوروبي.

االأ�شطورة واأبجدية الكتابة امل�شمارية وم�شالك 

والقيم  واخللق  الوجود  م�شاءلة  يف  االأ�رسار، 

وتفا�شل  الكينونة  عن  والبحث  واالإن�شان 

وامللونات  اخلطوط  ال�شطوح  بني  ما  القيمة 

يف حركات دورانية ُمكر�شة للوحدة الع�شوية 

الب�رسية  الفنان  بيانات  لكافة  اجلامعة 

اإليه دون حاجة املتلقي مل�شاهدة  التي تدلل 

توقيعه. 

الزمة  هي  اأعماله  يف  واملكرر  الثنائيات   

�شكلية، واأ�شبه بق�شة اخللق وثنائيات الوجود 

ُت�شكل  واالإن�شان،  واالأكوان  االأ�شكال  وجواهر 

التوالد  مل�شاحة  ومنطقية  طبيعية  مقدمات 

التقنية  واملعاجلة  واللون  فاخلط  ال�شكلي. 

متاآلفة يف  ُت�شكل جمموعة  املعنى،  واإحاالت 

عالقاتها اللونية ودالالتها الفكرية املفتوحة 

والتنا�شق  والتوهج  احلركة  دميومة  على 

ال�شكلي يف معابر االبتكار. ُتدخل املتلقي اإىل 
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الفخاريات  اأن  االآثار  موقع  يف  يالحظ  بل 

امل�شتخرجة من هذه املواقع خمتلفة االأحجام 

جتمع  حيث  واالألوان،  واملقايي�ض  واالأ�شكال 

التنقيب  اإن  القول  وميكننا  الدرا�شة.  بهدف 

القطع  اآالف  يجمع  رمبا  واحد  �شهر  ملدة 

اأخرى  واأ�شياء  اأواٍن  عن  عبارة  الفخاريات 

م�شنوعة من طني اأو اأي مادة اأخرى م�شوية 

بالنار وت�شمى يف علم الآثار مفخورة. هذه 

املادة تت�شلب بفعل حرارة الأفران العالية، 

وجرار  كاأواٍن  كاملة  تاأتي  والفخاريات 

ك�رس  هيئة  على  ياأتي  الكثري  اإن  وغريها. 

خمتلف الأحجام ومن خمتلفة املناطق. واإذا 

ما ق�شمنا )كمثل( الآنية الفخارية من راأ�ص 

اأو  الك�رس  فاإن  وقاعدة  وبدن  وعنق  )فوهة( 

امل�شماة )ال�شقف( تكون وب�شكل رئي�شي من 

هذه الأجزاء الثالثة، اإ�شافة اإىل اأجزاء اأخرى 

مثل القب�شات وامل�شكات وبع�ص التفا�شيل 

الأخرى امللحقة. وتعترب الأواين الفخارية اأو 

اأجزاء هذه الأواين ذات اأهمية بالغة لعلماء 

تقرير  يف  عليها  يعتمدون  الذين  الآثار 

ماهية املوقع واأهميته وتاريخه وات�شالته 

الفني  التقني  وامل�شتوى  ت�شنيعه  واأماكن 

لهذه ال�شناعة.

علمًا  الدرا�شات  من  النوع  هذا  اأ�شبح 

يف  بالتخ�ش�ض  ويكون  ودقيقًا  متخ�ش�شًا 

معينة  ح�شارة  اأو  حمددة  منطقة  فخاريات 

اأو منطقة جغرافية حمددة، اأي اأن التخ�ش�ض 

يكون يف فخاريات وادي النيل اأو بالد ال�شام 

اأو  ال�شينية  احل�شارة  اأو  الرافدين  وادي  اأو 

اأمريكا اجلنوبية  ح�شارات املايا واالأنكا يف 

اجلزيرة  جلنوب  الفخارية  املنتجات  يف  اأو 

العربية  اجلزيرة  غرب  �شمال  اأو  العربية 

ومناطق اخلليج العربي تدخل فيها بالد وادي 

التعاون وبالد فار�ض  الرافدين ودول جمل�ض 

هذه  العربية،  اجلزيرة  وجنوب  ال�شند  ووادي 

الفخاريات ال تكون من مكان اأو م�شدر واحد، 

فخار	جلفار	تاريخ وح�سـارة

نا�رس ح�شني العبودي

تراث
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هذه  ويف  اليونان.  من  حتى  وغربًا  و�شيالن 

الفرتة التي تعود تقريبًا اإىل القرن 12م ظهر 

�شمي  حيث  املميز،  املحلي  الفخار  من  نوع 

باالإمارات  اكت�شفت  عريقة  مدينة  ا�شم  على 

اأال وهي جلفار، اإذ �شمي با�شم )فخار جلفار(، 

االإمارات  �شمال  يف  وا�شعة  منطقة  وجلفار 

العربية املتحدة.

االآثار  علماء  و�شنف  �شمى  البداية  يف 

بخالف  االإمارات  يف  املكت�شفة  الفخاريات 

االأجنبية بالفخار املحلي اأي املحلي ال�شنع، 

االأولية  الدرا�شة  يف  يتخذ  االأ�شلوب  وهذا 

للفرز اأي اأن هناك فخاريات اأجنبية معروفة 

و�شلت مبختلف الطرق، واأن يف بيئة االإمارات 

املنطقة  �شكان  قام  ال�شنع  حملية  فخاريات 

على  اأي�شًا  موؤ�رس  وهذا  باأنف�شهم،  بت�شنيعها 

الأول  االآثار على ت�شنيع حملي  تعرف علماء 

لي�ض  ال�شنع  مبحلية  التقرير  هذا  ولكن  مرة، 

دقيقًا يف معظمه كون الكثري من الفخاريات 

االإمارات  من  قريبة  مناطق  يف  امل�شنعة 

وطينتها  واأحجامها  اأ�شكالها  يف  تت�شابه 

املجاورة  للدول  املحلية  الفخاريات  مع 

فار�ض،  وبالد  عمان  فخاريات  وباالأخ�ض 

عدا بع�ض االختالفات الب�شيطة، وبذلك اأمكن 

املحلية  الفخاريات  فرز  الحقة  فرتة  يف 

املتاأخرة الفرتة وحتديد االأ�شل الذي اأتت منه 

والنقو�ض  االأ�شكال  على  الفرز  يف  اعتمد  وقد 

فعرف  منها  املتكونة  والطينة  واخلطوط 

العماين من الفار�شي. وكما هو معروف فاإىل 

واجلرار  االأواين  هذه  تاأتي  كانت  قريب  عهد 

امل�شدرين  هذين  من  االإمارات  اإىل  الفخارية 

فرزهما  املواطنني  على  ال�شهولة  من  وكان 

من �شكلهما العام وكانت حتى ال�شتينات من 

القرن الع�رسين من ال�شناعات املهمة وكانت 

كانت  حيث  االإمارات  �شكان  من  مطلوبة 

العامة  احلياة  �شوؤون  من  الكثري  يف  ت�شتعمل 

االآثار  علماء  يقوم  والتي  املختلفة  الفخارية 

بغ�شلها وجتفيفها وفرزها وترميمها ور�شمها 

وت�شويرها متهيداً لدرا�شتها والتي رمبا اأخذت 

الدرا�شة  وهذه   ، جداً  طويلة  اأعوامًا  اأو  �شهوراً 

تفتح اآفاقًا يف غاية االأهمية عن ما�شي هذه 

وعن  واخلارجية  املحلية  وعالقاتها  املواقع 

وغريها  املوقع  هذا  ل�شكان  اليومية  احلياة 

من االأمور، اإ�شافة اإىل املقارنات التي تعمل 

مع فخاريات مت�شابهة معها حمليًاً واإقليميًاً 

ودوليًا.

---

�شمن  ومن  املتحدة  العربية  االإمارات  يف 

االآثار  علماء  وفرها  التي  العلمية  التقارير 

والباحثون يف اآثار االإمارات هناك حيز كبري 

اأن  ون�شتطيع  الفخارية  للمكت�شفات  وحمدد 

نقول اإن فرتة اخلم�شينيات من القرن املا�شي 

حتديد  على  العلماء  هوؤالء  تعرف  بداية  كان 

هذه  وعالقات  املواقع  لهذه  الزمنية  الفرتات 

املواقع مع املناطق احل�شارية املجاورة يف 

منطقة اخلليج. وال �شك اأن اأول هوؤالء الباحثني 

هم من الغربيني الدمناركيني ثم الربيطانيني، 

من  ال�شبعينيات  بداية  يف  العرب  اأتى  ثم 

ميتلكون  الغربيون  زال  وما  املا�شي،  القرن 

معلومات وافية عن الفخاريات املكت�شفة يف 

فيها  متخ�ش�شون  هناك  واأ�شبح  االإمارات، 

حيث بحثوا وكتبوا عنها، بل و�شل االأمر اإىل 

اإعداد ر�شائل عليها يف املاج�شتري والدكتوراه 

نوق�شت يف اجلامعات الغربية. وال بد اأن ن�شري 

املو�شوع.  هذا  يف  دخلوا  اليابانيني  اأن  اإىل 

ويتمتع بع�ض العلماء اليابانيني باخت�شا�ض 

يف الفخاريات االأثرية املكت�شفة من االإمارات 

ارتباط  لها  والتي  خليجية  اأخرى  دول  ومن 

اإىل  العائدة  املزجية  واالأواين  الفخاريات  مع 

هنا  وك�شفت  االأ�شل  يف  اآ�شيا  �رسق  جنوب 

باخلليج.

الأثرية  الأبحاث والتنقيبات  من خالل 

التي متت يف الإمارات، مت حتديد فخار 

الأ�شكال عرث عليه يف  حملي خمتلف 

خمتلف البيئات ال�شاحلية وال�شحراوية 

ال�شمال  اأق�شى  يف  وجد  واجلبلية، 

يف  اجلنوب  واأق�شى  اخليمة  راأ�ص  يف 

العني ويف اجلزر وعلى روؤو�ص اجلبال 

من  الطبقات  هذه  اأ�شكال  واختلفت 

الأ�شفر  اإىل  الأبي�ص  اإىل  الأ�شمر  اللون 

واأخرى  �شافية  طينات  اإىل  )احلليبي( 

خملوطة ببقايا قواقع اأو ك�رس �شغرية 

وقطع وك�رس حجارة دقيقة ظهرت هذه 

الفخاريات منذ اآلف ال�شنني حتى فرتة 

جلفار الأخرية

العلماء  هوؤالء  بها  قام  التي  الدرا�شات  اإن 

العهد  قدمية  املكت�شفة  الفخاريات  اأن  اأثبتت 

فرتة  اإىل  اأقدمها  ويعود  التاريخ  يف  وموغلة 

«العبيد» حوايل اأربعة اآالف عام قبل امليالد. 

وموقع العبيد موقع يف جنوب وادي الرافدين، 

حيث متيز �شناع فرتة العبيد بنوع مميز من 

مناطق  خمتلف  يف  انت�رست  الفخاريات  هذه 

املكت�شفة  املواقع  يف  وعرف  العربي.  اخلليج 

فخاريات اأخرى من وادي الرافدين ومن بالد 

الفخاريات. ويف  كاأقدم  ال�شند  ووادي  فار�ض 

فرتة الحقة اكت�شفت فخاريات حملية ال�شنع 

تعود اإىل االألف الثالث قبل امليالد وا�شتمرت 

واأ�شبحت  الع�شور  عرب  املحلية  ال�شناعات 

االأول  )االألف  احلديدي  الع�رس  يف  وا�شحة 

جنوب  من  فخاريات  للمنطقة  واأتت  ق.م(. 

�رسق اآ�شيا وعلى راأ�شها ال�شني وفيتنام وبالد 

التاي )تايالند( وكمبوديا وبورما، ومن دول 

اآ�شيوية جماورة مثل فار�ض وباك�شتان والهند 
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على  موؤكدة  للعيان  باقية  القدمية  االأفران 

التقليدية  ال�شناعات  من  عريق  تاريخ 

للفخاريات ، ونعتقد اأنه بجانب مناطق راأ�ض 

ت�شنيع  مناطق  هناك  تكون  اأن  بد  ال  اخليمة 

من  متفرقة  اأنحاء  يف  للفخاريات  وفخر 

والظروف  االإمكانيات  لت�شابه  وذلك  الدولة، 

ذلك  على  تاأكيد  يوجد  ال  االآن  حتى  ولكن 

ويحتاج االأمر اإىل املزيد من البحث والدرا�شة 

وامل�شح للمناطق املنا�شبة للت�شنيع، فلماذا ال 

يكون ت�شنيع الفخاريات يف العني )اأبوظبي( 

وخور  كلباء  مثل  ال�رسقي  ال�شاحل  ومناطق 

فكان والفجرية ودبا ويف م�شايف، وقد عرفت 

متاخمة  باالأحرى  اأو  للدولة  قريبة  مناطق 

ب�شناعة الفخار ومنها بخا وليما يف روؤو�ض 

�شلطنة  من  جزء  اليوم  هي  والتي  اجلبال 

عمان. وقد عرف )الفخار امليناوي( اأي االآتي 

روؤو�ض  قريبًا من  فار�ض  من ميناب يف بالد 

و�شناعات  اخليمة  راأ�ض  من  بالقرب  اجلبال 

الداخل ومناطق  اأخرى من عمان  يف مناطق 

قريبة من  ال�شناعات  اإيران هذه  متفرقة من 

املحلي  الفخار  من  والتكنيك  الرتبة  حيث 

االإماراتي.

كما ذكرنا اأن الفخار ظهر منذ زمن طويل. اإن 

هدف درا�شتنا خم�ش�ض لدرا�شة فخار جلفار 

متاأخرة  زمنية  فرتة  اإىل  يعود  اأنه  ثبت  الذي 

و�شمات  للدولة.  احل�شاري  التاريخ  �شّلم  يف 

طينته  باأن  تتميز  جللفار  املحلي  الفخار 

حملية �رسفة اأي من البيئة املجاورة للموقع 

و�شنع عن طريق اليد والدوالب. اأما ما يتعلق 

بالت�شنيع عن طريق اليد فقد ات�شح يف بع�ض 

امل�شماة  الكبرية  اجلرار  وباالأخ�ض  االأواين 

بارتفاع  بع�شها  جاء  والتي  )اخلرو�ض( 

عمل  طريق  عن  جاء  ذلك  اأن  ونعتقد  مرتين، 

من  متتالية  اأجزاء  اإ�شافة  وهو  احللقات 

احللقات يف اأعلى االآنية حتى الفوهة، وجاءت 

وخ�شو�شًا يف البيوت. وكانت هناك دكاكني 

واأماكن خم�ش�شة لبيع االأواين الفخارية التي 

العذبة،  املياه  وتربيد  حلفظ  ت�شتعمل  كانت 

وغريها  والطبخ  التخزين  اأواين  اإىل  اإ�شافة 

وال�شوق  البيت  يف  اليومية  اال�شتعماالت  من 

وال�شحاري  ال�شواحل  يف  العمل  ومناطق 

وعلى �شطوح ال�شفن.

اأخرى من الفخار ال  اأواٍنٍ وم�شنوعات  نـع  �شُ

يتم اإال من خالل مادة رئي�شية من ال�رسوري 

املنا�شبة  الطينة  وهي  البيئة  يف  توافرها 

هناك  يكون  اأن  ميكن  ال  ذلك  وبدون  للفخر 

املتمر�شني  االأ�شخا�ض  اإىل  اإ�شافة  ت�شنيع، 

االأفران  وعمل  الت�شكيل  يف  اخلربة  ذوي 

تتطلبها  التي  االأمور  من  وغريها  واحلرق، 

هذه ال�شناعة. من خالل االأبحاث والتنقيبات 

االأثرية التي متت يف االإمارات مت حتديد فخار 

حملي خمتلف االأ�شكال عرث عليه يف خمتلف 

واجلبلية،  وال�شحراوية  ال�شاحلية  البيئات 

اخليمة  راأ�ض  يف  ال�شمال  اأق�شى  يف  وجد 

وعلى  اجلزر  ويف  العني  يف  اجلنوب  واأق�شى 

روؤو�ض اجلبال واختلفت اأ�شكال هذه الطبقات 

االأ�شفر  اإىل  االأبي�ض  اإىل  االأ�شمر  اللون  من 

)احلليبي( اإىل طينات �شافية واأخرى خملوطة 

وك�رس  وقطع  �شغرية  ك�رس  اأو  قواقع  ببقايا 

منذ  الفخاريات  هذه  ظهرت  دقيقة،  حجارة 

وال  االأخرية.  جلفار  فرتة  حتى  ال�شنني  اآالف 

تواجدها  ومكان  الطينات  هذه  من�شاأ  اأن  �شك 

هذه  وجدت  وقد  الدولة،  داخل  من  حملي 

للت�شكيل  واملنا�شبة  اجلودة  ذات  الطينات 

تغ�شل  والتي  الوديان  �شفاف  على  والفخر 

التي  االأمطار  جريان  بفعل  ناعمة  وتكون 

ال�شتاء  ف�شل  يف  الدولة  اأرا�شي  على  ت�شقط 

اأن  ونعتقد  �شيفًا  املناطق  بع�ض  يف  واأي�شًا 

ال�شمالية  املنطقة  من  هي  الطينات  هذه  جل 

للدولة )راأ�ض اخليمة( واأخرى من الفجرية واأن 

 

لقد حدد فخار جلفار زمنًا متوافقًا مع 

تتفق  وتكاد  جلفار  مدينة  ظهور  فرتة 

عملت  التي  الأثرية  البعثات  جميع 

بني  التاريخ  حتديد  على  باملدينة 

والقرن  امليالدي  ع�رس  الرابع  القرن 

الزمن  وهذا  امليالدي،  ع�رس  ال�شابع 

يتفق مع ظهور املدينة واختفائها من 

على التاريخ بعد اأن كانت ذات �شهرة 

يتعلق  فيما  ولكن  كبرية،  اإقليمية 

على  متت  التي  والأبحاث  بالفخار 

مكت�شفات املدينة يت�شح اأن ال�شناعات 

بداأت يف  رمبا  املدينة  لهذه  الفخارية 

وا�شتمرت  امليالدي  اخلام�ص  القرن 

القرن الع�رسين، وما زالت هناك  حتى 

�شناعات حتى الآن على منطها

منطقة  زالت  وما  حمراء  جلفار  فخار  طينة 

براأ�ض اخليمة تتميز بطينة حمراء،  احلمرانية 

حيث اأعطتنا هذه املنطقة كّمًا كبرياً ومتنوعًا 

«وادي حجيل»  يكون  ويكاد  الفخاريات،  من 

ال�شناعات،  لهذه  الرئي�شي  واملزود  امل�شنع 

القريبة  ومناطقه  �شفافه  على  ظهرت  حيث 

بقايا كثرية من القطع الفخارية املتخلفة من 

الت�شنيع الذي ا�شتمر قرونًا كثرية، وما زالت 
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حتى  وا�شتمرت  امليالدي  اخلام�ض  القرن  يف 

�شناعات  هناك  زالت  وما  الع�رسين  القرن 

ال�شناعة  فاإن  وللعلم  االآن على منطها،  حتى 

تكن  مل  اأنها  توؤكد  جلفار  لفخار  املتميزة 

ت�شنع يف املدينة ال�شاحلية واإمنا كانت جتلب 

يف  خلفها  تقع  والتي  اجلبلية  املنطقة  من 

اإن جلفار مل تكن  ال�شمالية ال�رسقية.  املنطقة 

املدينة ال�شاحلية احل�رسية ذات امليناء فقط، 

املثلث  وباالأخ�ض  املنطقة  عموم  ي�شمل  بل 

ال�شمايل لروؤو�ض اجلبال والذي تقع فيه اإمارة 

راأ�ض اخليمة )اليوم(، واعتقادنا اأن مواد اخلام 

اخلا�ض بال�شناعة ومناطق االأفران واالأ�شجار 

املنطقة  يف  متوافرة  للحرق  ت�شتغل  التي 

اجلبلية و�شفوح هذه اجلبال واأن الت�شنيع يتم 

يف هذه املنطقة ثم ينقل االإنتاج امل�شنع اإىل 

مدينة جلفار ال�شاحلية ذات امليناء التجاري 

ا�شتعماله  ليتم  العربي  اخلليج  يف  امل�شهور 

ذات  املجاورة  املناطق  اإىل  ي�شدر  اأو  فيها 

اأن  علمًا  ال�شناعات،  هذه  مثل  اإىل  احلاجة 

القرن  يف  كانت  اإقليميًا  جلفار  �شهرة  فرتة 

هذه ال�شناعات مبختلف االأحجام واالأ�شكال، 

اللون  عليها  طغى  وقد  ملونة  كانت  والطينة 

اأو  الغائرة  باحلزوز  ومتيزت  القاين  االأحمر 

امل�شافة املعمولة باليد حتى لو كانت االآنية 

مفخورة  اأغطية  وك�شفت  بالدوالب  م�شنعة 

اأ�شكااًل  متثل  دمى  اإىل  اإ�شافة  اجلرار،  لهذه 

ومتيزت  اآدمية.  اأ�شكال  من  والقليل  حيوانية 

اأواين جلفار بخطوط مر�شومة باللون االأحمر 

واأ�شكال خمتلفة اأو كتابات، وقد كانت نادرة. 

والدمى املكت�شفة عبارة عن اأ�شكال حليوانات 

اجلمل  وباالأخ�ض  احلجم  �شغرية  البيئة 

ت�شنع  وكانت  والطيور،  االأليفة  واحليوانات 

وهي  لالأطفال،  كعرائ�ض  وت�شتعمل  وتفخر 

�شائعة اال�شتعمال يف مناطق العامل املختلفة 

ومنذ اأقدم الع�شور وت�شمى )الرتاكوتا(.

اإن امل�شنوعات الفخارية من اجلرار واالأواين 

الكبرية  اجلرار  منها  اأ�شكال  عدة  على  اأتت 

خلزن  تتخذ  كانت  التي  اخلرو�ض  امل�شماة 

واأغطية  املاء  والتمور وحلفظ  الغذائية  املواد 

احلجم  متو�شطة  جرار  تليها  اجلرار،  هذه 

وقدور للطبخ واإعداد االأكل واأغطيتها، ون�شف 

جرار مثقوبة ا�شتعملت كتنانري )اأفران( واأواٍن 

وم�شطحة  عميقة  و�شحون  وطويلة  �شغرية 

القهوة  ل�رسب  وفناجني  وكوؤو�ض  الغور  قليلة 

للماء  واأباريق  القهوة  الإعداد  )دلة(  واأواين 

ب�شكل  اأتت  البيوت  الأ�شطح  ومرازيب  وط�شوت 

خمروطية  طويلة  اأنبوبة  وب�شكل  م�شتطيل 

ال�شكل ومغازل.

اأن  الفخارية  القطع  بقايا  من  لوحظ  كما 

انك�رست  ما  اإذا  قد �شلحت  والقدور  ال�شحون 

ويكون ذلك بربطها باحلبال من خالل ثقوب 

يف  القري  ا�شتعمال  لوحظ  كذلك  متقاربة 

ا�شتعمل  كما  الفراغات،  وملء  الك�شور  حلم 

اجلب�ض اأو الطني لذلك. وقد اأعيد ا�شتخدام هذه 

ال�شناعات يف اأمور اأخرى مثل اجلرار الكبرية 

ومل  تك�رست،  ما  اإذا  كتنانري،  ا�شتعمالها  يف 

الطابوق  ا�شتعمال  الفرتة  هذه  يف  يلحظ 

اإلينا  الوا�شلة  املكت�شفة  املباين  يف  املفخور 

عدم  اإىل  بالتايل  اأدى  االأمر  وهذا  االآن،  حتى 

بقاء املباين القدمية ب�شكل وا�شح كون �شكان 

البحر  حجارة  البناء  يف  ا�شتخدموا  جلفار 

)الطني  وهو  واللنب  ال�شاحل  من  لهم  القريبة 

غري املفخور( واملجفف بال�شم�ض عادة.

مع  متوافقًا  زمنًا  جلفار  فخار  حدد  لقد 

جميع  تتفق  وتكاد  جلفار  مدينة  ظهور  فرتة 

على  باملدينة  عملت  التي  االأثرية  البعثات 

ع�رس  الرابع  القرن  بني  التاريخ  حتديد 

امليالدي والقرن ال�شابع ع�رس امليالدي، وهذا 

الزمن يتفق مع ظهور املدينة واختفائها من 

على التاريخ بعد اأن كانت ذات �شهرة اإقليمية 

واالأبحاث  بالفخار  يتعلق  فيما  ولكن  كبرية، 

اأن  يت�شح  املدينة  مكت�شفات  على  متت  التي 

ال�شناعات الفخارية لهذه املدينة رمبا بداأت 
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هذه االأبحاث تكاد تكون املعلومات مت�شابهة 

اإىل  جديد  اأي  اإ�شافة  اأن  ولوحظ  ومتقاربة، 

هذا املو�شوع من طرف بعثة ما، يعتمد على 

اأو �شناعات  ما يعرث عليه من مناذج جديدة 

اأمكن تاأريخ هذا الفخار ا�شتناداً  خمتلفة وقد 

معه،  عليها  املعثور  االأجنبية  للفخاريات 

وخ�شو�شًا  االأجنبية  الفخاريات  اإن  حيث 

فار�ض،  وبالد  اآ�شيا  �رسق  جنوب  من  االآتية 

بخالف  الزمنية،  الفرتة  وحمددة  مدرو�شة 

فخار جلفار غري املدرو�ض، لذلك فاإن تاريخ 

اعتمد يف  فخار جلفار وتاريخ مدينة جلفار 

الفخاريات  على  االأوىل  وبالدرجة  االأ�شا�ض 

العثور  مت  التي  االأجنبية  االأثرية  واللقى 

ويف  املنتظمة،  التنقيبات  خالل  من  عليها 

موقع جلفار عملت عدة بعثات ومنها البعثة 

الربيطانية 1968 وبعثة متحف راأ�ض اخليمة 

والربيطانية  االأملانية  ثم  العراقية  والبعثة 

1989، والفرن�شية واليابانية، وقد نقبت هذه 

خليج  بوا�شطة  املق�شومة  جلفار  يف  البعثات 

�شغري )خور( على ق�شمني )املطاف والندود( 

ومنطقة فيها �شميت بالدربحانية وقد كانت 

جلفار يف اجلزء الواقع يف املطاف اأغنى يف 

املكت�شفات من غريها من املناطق.

وقد ذكرت البعثة العراقية هذا الفخار والذي 

و�شمته   1973 عام  تنقيباتها  يف  وجدته 

املنطقة  يف  ي�شنع  واأنه  املحلي  بالفخار 

الربامة(  )قرى  امل�شماة  جلفار  من  الداخلية 

و�شمل ووادي حجيل واأن تاأريخه �شعب كون 

تربته  حملي  فخار  وهو  قدمي  ال�شنع  تكنيك 

اأما  حملية يغلب عليها اللون االأحمر الغامق، 

االأ�شطح اخلارجية فهي �شوداء وهذا ناجت عن 

عليها  الفخاريات  وبع�ض  احلرق  عمليات 

ر�شوم بهيئة خطوط يغلب عليها اللون االأحمر 

املخ�رس،  االأبي�ض  البني  االأحيان  وبع�ض 

وكانت االأواين الطينية �شميكة خ�شنة، ومتيزت 

هذه ال�شناعات باأنها تلبي جميع احلاجيات 

فخار  فرز  مت  وقد  امليالدي،  ع�رس  ال�شاد�ض 

ع�رس  الرابع  القرن  قبل  ما  اإىل  يعود  حملي 

ذلك  وقبل  11و12م  القرنني  يف  عرف  حيث 

الزباء)*(  ق�رس  موقع  يف  الفخار  هذا  عرف 

ولكن هذه الدرا�شة ال تتعر�ض اإليه.

من  وغريها  والقدور  االأواين  اكت�شفت  لقد 

يف  جلفار  بفخار  املعروفة  امل�شنوعات 

االإمارات  دولة  اأرا�شي  من  خمتلفة  مناطق 

العربية املتحدة وغريها من الدول املجاورة 

املنقبني على  تاأكد ذلك من خالل عثور  وقد 

املواقع  خمتلف  يف  الفخار  من  النوع  هذا 

الياب�شة،  الواقعة على  ال�شاحلية ويف املواقع 

حيث عرث على هذه القطع يف املواقع القريبة 

بال�شارقة  احلمرية  مواقع  مثل  جلفار  من 

والزورة بعجمان وبع�ض املواقع على �شاحل 

االإمارات على اخلليج العربي من راأ�ض اخليمة 

اإىل دملا باأبوظبي، كما عرث على مناذج فخار 

جلفار على �شاحل خليج عمان للمواقع الواقعة 

يف اأرا�شي دولة االإمارات ومنها اللولية بخور 

وب�شكل  يعرث  كما  وكلباء،  والفجرية  فكان 

قطع  اأو  الكاملة  االأواين  بع�ض  على  متفرق 

منها على ال�شواحل ويف املنطقة ال�شحراوية 

من الدولة وقد مت ر�شد بع�ض من هذه القطع 

يف املثلث الرملي من راأ�ض اخليمة حتى العني 

مدفونة يف  كاملة  اأواٍن  على  العثور  حيث مت 

مليحة،  الذيد،  مناطق  مثل  الرملية  االأرا�شي 

هذه  اأن  يل  ويبدو  والعني،  االأميلح،  فيلي، 

القطع والتي تكون عادة كاملة االأجزاء وغري 

اأ�شحابها من البدو  مك�شورة هي قطع تركها 

يف  �شابقة  اأزمان  يف  امل�شافرين  اأو  الرحل 

مناطق متعارف عليها كا�شرتاحات على اأمل 

العودة اإليها اأي للمناطق مرة ثانية وا�شتخدام 

هذه احلاجيات ويت�شح اأن هوؤالء النا�ض ن�شوا 

يف  الحظت  وقد  �شريهم  خط  تغري  اأو  املكان 

عملي ال�شابق)**( جلب الكثري من املواطنني 

لهذا النوع من النماذج للمتحف بعد اأن عرثوا 

ال�شحراوية،  املناطق  يف  بال�شدفة  عليه 

وفيما يتعلق بفخار جلفار اإقليميًا فقد و�شل 

اإىل مناطق ومدن خمتلفة يف حو�ض اخلليج 

اإفريقيا.  و�رسق  املجاورة  والدول  العربي 

الدول  هذه  من  بع�ض  يف  له  اإ�شارات  وهناك 

وتنزانيا  اإفريقيا  و�رسق  وقطر  البحرين  مثل 

هي  اأعتقد  ما  ح�شب  امل�شكلة  اأن  اإال  وكينيا  

النماذج،  من  النوع  هذا  ت�شنيف  �شعوبة 

وذلك ب�شبب قلة الدرا�شات والنماذج املن�شورة 

هذه  ن�شبة  الباحث  بوا�شطتها  ي�شتطيع  والتي 

القطع اإىل اأ�شلها ومكان ت�شنيعها.

مناذج  على  التعرف  مت  االأخرية  ال�شنني  يف 

من هذا الفخار وقد اأ�شارت دي كاردي عاملة 

يف  االآثار  عن  م�شحها  يف  الربيطانية  االآثار 

املتحدة  العربية  )االإمارات  عمان  �شاحل 

مميزة  قطع  وجود  اإىل   1968 عام  اليوم( 

لفخار متت االإ�شارة اإليه على اأنه فخار حملي 

منطقة  يف  وباالأخ�ض  االإمارات  يف  م�شنع 

روؤو�ض اجلبال وقد كان هذه الراأي مهمًا ملن 

تعاقب من علماء االآثار الذين عملوا يف اأر�ض 

الدولة حتى مت التاأكيد على اأنه فخار جلفار، 

وقد بذلت جهود طيبة يف جمال التنقيب عن 

ويف  بالذات  اخليمة  راأ�ض  اإمارة  يف  االآثار 

اإىل  البعثات  هذه  وتو�شلت  االإمارات  باقي 

جناح  اإن  بالدولة،  م�شنع  مميز  فخار  وجود 

علماء االآثار يف ت�شنيف هذا الفخار باأنه من 

املنطقة ال�شمالية للدولة وبالذات من املنطقة 

اإىل  يدعو  اأمر  اليوم  اخليمة  لراأ�ض  املجاورة 

غمو�شًا  األغى  االأمر  وهذا  واالحرتام،  التقدير 

واقرتاحات يف انت�شابه اإىل مناطق اأخرى.

من  ق�شٍم  باإفرد  وذلك  به  االهتمام  مت  وقد 

عن  البعثات  تقرير  يف  له  خم�ش�ض  الدرا�شة 

املواقع املنقبة يف راأ�ض اخليمة. وبعد درا�شة 
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ذي طينة حمراء خملوط بح�شى ناعمة، على 

ق�شمه الداخلي طبقة من القري رمبا ي�شري هذا 

االأمر اإىل اأنه ا�شتعمل قدحًا ل�رسب املاء.

اأنها من  باأنواعها ويعتقد  القدور  وقد وجدت 

ال�شناعة املحلية املميزة جللفار فقد اأتت قدور 

الفوهة وعدمية  اللون عري�شة  بي�شاء  عادية 

القاعدة رقيقة ال�شمك قرب احلافة اأربع زوائد 

املجموعة  كم�شاند،  ا�شتعملت  مثلث  ب�شكل 

اأنها  اإال  الثانية هي قدور ملونة ت�شبه االأوىل 

تتغاير بنقو�شها احلمراء على �شطحها الداخلي 

واخلارجي وهي خطوط هند�شية ب�شيطة، اأما 

ال�شنع  دقيقة  فهي  القدور  من  الثالث  الق�شم 

احلافة  عري�شة  امل�شاند  عدمية  الطينة  نقية 

هند�شية.  باأ�شكال  زخارف  وعليها  والقاعدة 

كما عرث على اأغطية لهذه القدور على نوعني؛ 

اأ�شطواين  ومقب�ض  ال�شكل  خمروطي  االأول 

الثاين  والنوع  اللون،  �شوداء  طينته  ال�شكل 

قر�شي ال�شكل ومقب�ض ن�شف دائري وطينته 

برتقالية اللون، كما عرثت البعثة على اإبريق 

�شغري احلجم جيد ال�شنع واحلرق نقي الطينة 

�شغرية  قناة  ذات  وعروة  �شغري  م�شب  ذي 

القاعدة،  ومقطوع  ال�شكل  كّمرثّي  احلجم 

ارتفاعه 10.4�شم وعر�ض البدن 8.5�شم على 

هند�شية  اأ�شكااًل  متثل  نقو�ض  االأعلى  ق�شمه 

قوامها مثلث كبري يقطع امل�شب عن الن�شف 

وعلى امل�شب خطوط دائرية )حلقات(، وهناك 

قدح خمروطي ال�شكل رديء ال�شنع )م�شنوع 

باليد( اأحمر الطينة عري�ض يف االأ�شفل.

اأ�شكااًل  امللونة  الفخارية  االأواين  نقو�ض  متثل 

متوازية  خطوطًا  كونها  تتعدى  ال  هند�شية 

املربعات  تت�شكل  واأحيانًا  وعر�شًا  طواًلً 

جمرد  اأو  �شغرية  معينات  اأو  وامل�شتطيالت 

بالقاعدة  وتنتهي  احلافة  من  تبداأ  خطوط 

واأتت ب�شكل خطوط اعتباطية غري متنا�شقة اأو 

املعي�شية لل�شكان ومن اأ�شهرها اخلرو�ض وهي 

جرار كبرية بي�شاوية ال�شكل، بطول مرت واحد 

اأو اأقل، عري�شة احلافة لتخزين املوؤن واحلبوب 

والتمر واملياه وا�شتعملت اإىل فرتات قريبة يف 

كل اأنحاء االإمارات و�شلطنة عمان)1(.

ل �شك اأن هناك اأ�شبابًا اأ�شا�شية لقيام 

يف  اأو  ما  بلد  يف  فخارية  �شناعة 

من  ال�شمالية  املنطقة  حيث  الإمارات، 

بالغة جغرافيًا  باأهمية  تتمتع  الدولة 

فيها  تتوافر  منطقة  فهي  وح�شاريًا، 

وخ�شو�شًا  املختلفة  العي�ص  اأ�شاليب 

املياه ال�شاحلة لالإن�شان والزراعة، كما 

وهناك  للزراعة،  اجليدة  الرتبة  تتوافر 

عوامل ل بد من توافرها لقيام �شناعة 

من هذا النوع يف الأزمان ال�شابقة مثل 

ال�شناعي  والتكنيك  والإن�شان  الرتبة 

والفني.

ذات  كبرية احلجم  البعثة جراراً  اكت�شفت  وقد 

ا�شتعملت  اأنها  على  منها  ي�شتدل  عرى  اأربع 

عرى  ثالث  ذات  جرار  على  عرث  كما  للخزن 

معمول  واإناء  املاء  خلزن  ا�شتخدمت  رمبا 

باليد على ق�شمه الداخلي نقو�ض حمراء اللون، 

معظمها  احلجم  كبرية  جرار  عن  ك�شفت  كما 

على  مقلوبة  كبرية  جرار  على  وعرثت  مه�شم 

الواحدة  الفوهة  قطر  يرتاوح  حيث  فوهاتها، 

اأن  من  البعثة  وتاأكدت  80-110�شم،  بني 

عدا  بالدوالب،  م�شنوعة  الفخاريات  معظم 

واالأخرية  باليد  م�شنوع  فهو  منها  القليل 

احلجم  �شغرية  اأواين  تكون  ما  غالبًا  كانت 

على  والقاعدة  الفوهة  عري�شة  )كا�شات( 

ب�شيطة  نقو�ض  واخلارجي  الداخلي  �شطحها 

الفوهة  حول  يلتف  و�رسيط  اللون  حمراء 

من  خمتلفة  اجلرار  طينة  وكانت  اخلارج  من 

ا�شتعماالتها، فطينة  اإىل  ن�شبة  نقاوتها  حيث 

واجلرار  اليومي  اال�شتعمال  الكثرية  االأواين 

الكبرية احلجم حمراء اأو �شوداء اللون غري نقية 

التنب،  من  وخالية  ناعمة  بح�شى  وخملوطة 

ويالحظ اأن اللون على �شطوح االأواين ناجت عن 

تفاوت يف درجات حرارة الفرن اأثناء احلرق، 

وعندما تك�رس هذه اجلرار من االأ�شفل اأو تنخر 

اآخر حيث  اأمر  يعاد ا�شتعمالها مرة ثانية يف 

على  عقب(  على  )راأ�شًا  فوهتها  على  تقلب 

بدنها  م�شتوية وتقطع حتى منت�شف  �شخرة 

كان  وقد  فيها،  خزنها  املراد  املواد  لو�شع 

قطعة  بو�شع  جرارهم  يرممون  جلفار  �شكان 

فخارية يف املكان املنخور وتثبت بالقار من 

النخر �شغرياً  كان  اإذا  واأما  والداخل،  اخلارج 

فاإنه يرقع بالقري وقد ا�شتعملت هذه الطريقة 

التنقيب  من  وات�شح  ال�شغرية  االأواين  يف 

بخالف  باملوقع  قليلة  ال�شغرية  االأواين  اأن 

كثرية  فهي  للخزن  املتخذة  الكبرية  اجلرار 

مت�شابهني  اإناءين  على  البعثة  وعرثت  جداً 

يف ال�شكل وخمتلفني يف احلجم بطول 19�شم، 

احلجم  �شغري  واإناء  عرى،  ثالث  منها  لكل 

م�شنوع باليد اأ�شطواين ال�شكل ارتفاعه 16�شم 
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اإىل  اآخر  اأملاين  تقرير  وي�شري  مبا�رسة)8(، 

ي�شمى  مما  فخاريات  اأي  على  يعرث  مل  اأنه 

الزباء  بفخار جلفار املكت�شف بجلفار بق�رس 

امل�شهور)9(.

عن  جللفار  الربيطاين  التنقيب  فريق  بحث 

عليها  يعرث  التي  الفخاريات  ت�شنيع  م�شدر 

بعمل  قام  حيث  بجلفار،  �شخمة  باأعداد 

م�شح لوادي حجيل بهدف معرفة العالقة مع 

االأعداد ال�شخمة من االأفران والتي تقع خارج  

الوادي )10(، وت�شري البعثة اإىل اأن معظم اأواين 

جلفار ال تزال غري مدرو�شة بعد اإال اأنها عرثت 

فخار  وهو  الفخاريات  هذه  من  كميات  على 

من  النماذج  هذه  وجاءت  مزجج  غري  حملي 

�شطح االأر�ض املقلوب، وقد در�شت البعثة هذا 

الفخار ومت حتديد وتعيني عدد من االأنواع غري 

املعروفة حتى االآن )11(، كما عرثت بالندود 

على كمية من هذا الفخار )12(.

بجلفار  التي عملت  الفرن�شية  البعثة  وعرثت  

على الفخار امل�شمى فخار جلفار وكان ي�شكل 

عام  املكت�شفة  املواد  %من   20 ن�شبته  ما 

1989 وبني 15-25 % عام 1990)13(.

االأباريق  من  اثنني  على  البعثة  عرثت  كما 

املنتج  وهذا  بئر،  حفرة  يف  جلفار  فخار  من 

جميع  مع  عالقة  له  كانت  جلفار  فخار  من 

والطبقات  بال�شكان  املاأهولة  الطبقات 

لت�شنيفات هذه  تبعًا  الزمنية حتدد  االأر�شية 

البعثة  الفخاريات املعثور عليها)14( وتوؤكد 

االأواين  طبع  قوالب  توجد  ال  جلفار  يف  اأنه 

كما  الت�شنيع  رديئة من  اأو  بقايا خمربة  وال 

اأفران  املدينة(  )اأي  ال توجد يف موقع جلفار 

فخر، واأن ميناب )اإيران( مكان ت�شنيع الفخار 

االإنتاج  وهذا  بالقالب،  املعمول  املزجج  غري 

يبدو م�شابها لفخار جلفار من خالل درا�شات 

هو  النقو�ض  هذه  من  الغر�ض  اإن  متجان�شة. 

قاٍن  اأحمر  بلون  جميعًا  ولونت  االإناء  تزيني 

اأو اأحمر قهوائي على ق�رسة كرميية اللون)2(، 

االأ�شكال  عن  البعيدة  النقو�ض  هذه  وتاأتي 

العقيدة  من  نابعة  احليوانية  اأو  االآدمية 

التي تظهر  الر�شوم  االإ�شالمية يف عدم حتبيذ 

الب�رس واحليوانات ذوات الروح.

على  البعثة  عرثت  جلفار  �شناعات  ومن 

كانت  يبدو  ما  على  االأوىل  طينيتني  دميتني 

راأ�ض  متثل  فخاري  اإناء  من  جزءاً  اال�شل  يف 

وعلى  بال�شلحفاة  اأ�شبه  والثانية  �شغري  بعري 

اإن   ،)3( االأطفال  لعب  من  تكون  قد  االأغلب 

�شك  بال  ت�شريان  الفنيتني  القطعتني  هاتني 

ميثله  ملا  جلفار  من  املحلية  ال�شناعة  اإىل 

النموذجان من حيوانات للبيئة موجودة على 

الياب�شة والبحر يف املا�شي وحتى االآن، كما 

اأخرى  النماذج يف مواقع  اكت�شف �شبيه لهذه 

�شبيل  وعلى  جلفار  فرتة  من  اأقدم  بالدولة 

جمل  وراأ�ض  كامل  جلمل  قطعة  هناك  املثال 

من موقع مويلح بال�شارقة )االألف االأول ق.م( 

موقع  من  برونزية  فخارية  مناذج  وكذلك 

القرن  ـــ  الثالث ق.م  )القرن  مليحة بال�شارقة 

موقع  من  واأي�شًا  تقريبًا(  امليالدي  الثاين 

الدور باأم القيوين)4(.

كما تعرفت البعثة على روؤو�ض مغازل فخارية 

يف  املكت�شفة  االأربع  الطبقات  يف  عليها  عرث 

)التل ــ 2( )5(.

مب�شوحات  هان�شمان  جون  ال�شيد  عمل  لقد 

اأثرية يف جلفار بالندور واملطاف وهو يتبع 

يف  عرث  وقد  الوطني  اخليمة  راأ�ض  متحف 

م�شحه على مناذج عديدة من االأواين الفخارية 

وجرار  )جيك(  م�شب  ذو  كبري  وعاء  ومنها 

باحلديد  مزخرفة  اخليمة  راأ�ض  يف  م�شنعة 

الفريق  تاأكد  وقد  هند�شية  بخطوط  االأحمر 

والزخارف  ال�شكل  من  االإنتاج  هذا  اأن  الفني 

من ال�شناعات املحلية لفخار جلفار ويرجح 

القرن  بني  الفرتة  اإىل  يعود  اأنه  الفريق 

واملق�شود  الالحقة)6(،  والفرتة  14-17م، 

اأك�شيد  وهو  )املغرة(،  هو  االأحمر  باحلديد 

اأبو  بجزيرة  بكرثة  واملوجود  االأحمر  احلديد 

يوجد  كما  اخليمة  راأ�ض  من  القريبة  مو�شى 

ا�شتعمل  وقد  ودملا،  بونعري  �شري  جزيرة  يف 

كثري  يف  ال�شابق  يف  املادة  هذه  املواطنون 

من االأمور، فقد ا�شتعملوها يف �شبغ اأخ�شاب 

بع�ض  وو�شع  املنازل(  اجلندل)لت�شقيف 

جذوع االأ�شجار وكالون يف تخطيط كثري من 

اخل�شبية  االأ�شقف  بناء  يف  وباالأخ�ض  االأمور 

للب�رس واحليوانات وذلك  ا�شتعمل عالجًا  كما 

مب�شحه على بع�ض االأجزاء)7(.

عرثت البعثة االأملانية لالآثار يف جلفار على 

الكثري من القطع الفخارية وكانت تتكون من 

واأباريق  و�شحون  عادية  واأواٍن  طبخ  اأواين 

تزييني.  �رسيط  عليها  للخزن  كبرية  وجرار 

حمليًا  ي�شنع  حملي  فخار  اأنه  البعثة  وتذكر 

بوا�شطة )بني �شميلي( يف وادي جحيل حتى 

اأنه  اإال  جلفار  فخار  واأنه  تقريبًا   1960 عام 

ال بد من درا�شة هذا الفخار يف فرتة القرنني 

�رسق  يف  كلوا  يف  عليه  املعثور  17/16م 

اإفريقيا ويف �شاحل جنوب اليمن واأي�شًا الذي 

وفخار  البحرين،  من  12م  القرن  اإىل  يعود 

عادة  والطينة  باليد،  حمليًا  م�شنع  جلفار 

االأحمر  الطابوق  لون  اإىل  اللون  بنية  تكون 

ويف بع�ض االأوقات ر�شا�شية غامقة والطينة 

خملوطة مبواد خام وقطع من القواقع خمتلفة 

لهذه  اخلارجي  ال�شطح  ويكون  االأحجام 

الفخاريات يف بع�ض االأوقات م�شبوغًا بلون 

ماروين  بلون  �شبغ  وهناك  فاحت،  حليبي 

اخلارجي  ال�شطح  على  طويل  هند�شي  ب�شكل 



92

كانت تدفن فيها كل النفايات املنزلية وكانت 

جلفار  ل�شكان  العامة  احلياة  من  االأمور  هذه 

حيث تبني وجود الفخار يف هذه احلفر وبلغت 

ن�شبته %96 من وزن االأنقا�ض وكان الفخار 

من   65% ن�شبته  تبلغ  املزجج  غري  املحلي 

الوزن الكلي من املعثورات )والفخار املزجج 

اأن الفخار  %12( مما ي�شري اإىل  امل�شتورد بلغ 

وا�شحًا يف  اعتماداً  املحلي كان يعتمد عليه 

من  وكان  املحلية  وال�شوؤون  االأعمال  جميع 

ناحية ثانية يوؤدي الغر�ض املطلوب منه.

من  عليها  املعثور  الفخاريات  البعثة  حللت 

530 قطعة  احلفرة)3( يف جلفار حيث بلغت 

من فخاريات مزججة وعادية، وتعتقد البعثة 

امللونة  االأ�شكال  ذات  العادية  الفخاريات  اأن 

ت�شكل  وكانت  اخليمة  راأ�ض  يف  �شنعت  رمبا 

وت�شمل  الفخاريات  جملة  من   23.6% ن�شبة 

وطا�شات  للجرار  اإ�شافة  م�شب،  ذات  اأواين 

عادية  لفخاريات  وكميات  وكبرية  �شغرية 

غري مزججة م�شنوعة يف نف�ض املنطقة التي 

كانت  كونها  امللونة،  االأواين  فيها  �شنعت 

ن�شبة  ت�شكل  وكانت  اخللطة  نف�ض  حتوي  

واأغطية  الطبخ  قدور  ت�شم  وكانت   44.2%

وغريها  كبرية  واأواين  كبرية  وجراراً  االأواين 

املكت�شفات  هذه  من  الغالبية  كانت  ولكن 

كبرية  وجرار  طبخ  واأوعية  قدور  عن  عبارة 

ال�شتعماالت الطبخ واحلفظ.

االأواين  اأجزاء  من  اأخرى  قطع  على  عرث  كما 

املذكورة  ت�شبه  ال  املزججة  غري  الفخارية 

�شابقًا، وبلغت ن�شبتها %0.05، واأن الفخاريات 

العادية كانت ت�شنع عند �شفوح اجلبال براأ�ض 

اأن   اأي�شًا  الدرا�شة  من  تبني   .)20( اخليمة 

يعيدون  ال�شكان  كان  جلفار  يف  الفخاريات 

اإذا  با�شتعمالها  ثانية، وذلك  ا�شتخدامها مرة 

واأ�شا�شات  االأفران وكاأر�شية  انك�رست يف  ما 

القطع  ت�شتعمل  احلال  هذه  ويف  للبناء، 

بع�ض املخت�شني يف هذا اجلانب كذلك وجد 

)كوجن(  فخار  ي�شمى  م�شهور  فخار  اإيران  يف 

فخار  مع  للتبادل  قابلة  فخاريات  وهي 

جلفار وكذلك مع مواقع يف دلتا نهر االأندو�ض 

باك�شتان )15(.

البعثة اليابانية لالآثار، التي عملت يف جلفار 

بدرا�شة  قامت  القطع  من  الكثري  واكت�شفت 

املكت�شفة  واملحلية  االأجنبية  القطع  معظم 

اأنها ك�شفت عن كمية  االأثري  ويذكر تقريرها 

الفخاريات ك�شفتها  كبرية ومتنوعة من هذه 

جرار  ومنها  جلفار  من  متفرقة  مناطق  من 

كبرية جداً ت�شمى حمليًا )اخلرو�ض( ا�شتخدمت 

يف  وكان  مقلوبة  وجدت  )اأفران(  كتنانري 

فخاريات  وجدت  كما  للهواء،  ثقب  جانبها 

ال�شكل  يف  خا�شة  �شفات  لها  التي  جلفار 

احلمراء  واخلطوط  امل�شنوعة  املادة  ونوع 

وجدت  كما  بها،  تلون  كانت  التي  الطويلة 

فخاراً حمليًا من الفرتة االإ�شالمية وفخاريات 

االأحمر)16(،  باللون  املخطط  حجيل  وادي 

من ناحية ثانية تت�شابه املعثورات الفخارية 

ملوقع اللولية بال�شارقة على ال�شاحل ال�رسقي 

فقط،  الفخاريات  لي�ض  جلفار،  مكت�شفات  مع 

بل الكثري من اللقى االأخرى)17(، كان هدف 

البعثة اليابانية للتنقيب عن االآثار يف جلفار 

هو درا�شة التجارة بني ال�رسق والغرب يف زمن 

الع�شور الو�شطى عن طريق البحر، حيث عرثت 

الفخاريات يف  البعثة على كمية �شخمة من 

الفرتة بني 1988-1991، وهي فرتة موا�شم 

البعثة)18(، اإن الفخاريات الكبرية ا�شتخدمت 

ذات  االأفران  هذه  وكانت  االأفران  عمل  يف 

حيث  الكبرية،  الطينية  باجلرار  نوع  نوعني؛ 

اجلرة  وكانت  الفرن  جل�شم  ت�شتخدم  كانت 

مزالة  بقاعدة  االأر�ض  يف  )تو�شع(  جُتَل�ض 

النوع  اأما  قواقع،  طبقة  من  بفر�شة  مقلوبة 

وهناك  بدون جرار،  فكان  االأفران  من  الثاين 

اآخران كانا يعمالن بالطني، ويالحظ  نوعان 

على االأفران اأنها �رسيعة الك�رس، وت�شري البعثة 

ثقب  على  حتتوي  كانت  التي  اجلرار  اأن  اإىل 

و�شلق  اخلبز  ل�شناعة  ا�شتعملت  رمبا  تهوية 

بدون  التي  واالأفران  وال�شمك  واللحم  االأكل 

جرار رمبا ا�شتعملت لل�شلق وتليني االأكل)19(، 

معثورات  على  للبعثة  خا�شة  درا�شة  ويف 

البيت رقم )1( من خالل حفر االأنقا�ض التي 
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اأزمنة  يعي�شون على قمم و�شفوح اجلبال منذ 

قدمية حيث ذكروا با�شم )الزتيز( اأو �شعب الزتيز 

اليونانية  الكتابات  خالل  من  ال�شمك  اآكلي 

امليالدية)24(،  االأوىل  القرون  يف  القدمية 

و�شكان املنطقة اليوم الذين ي�شمون بال�شحوح 

هم من مواطني الدولة)25(.

بني  الفرتة  هذه  يف  جلفار  فخار  ا�شتهر  لقد 

القرنني 14-17م وكان ينتج �شابقًا قبل هذه 

الفرتة وله ميزات خا�شة متثله من حيث �شكل 

املنتج و�شمات خا�شة به من ال�شكل واملادة 

عليه.  اأ�شيفت  التي  واالألوان  منها  امل�شنع 

وقد اأمكن متييز هذا املنتج املحلي عن غريه 

من املنتجات للدول املجاورة وعلى االأخ�ض 

الإقليم  وبالتحديد  والفار�شي  العماين  املنتج 

موقع  من  جغرافيًا  القريب  اجلنوبي  فار�ض 

الفخاريات  اأما  اجلبال،  لروؤو�ض  الت�شنيع 

اأخرى  بلدان  من  واالآتية  امل�شتوردة  االأخرى 

تكون  اأن  ميكن  وال  مميزة  كانت  فقد  بعيدة 

عنها  املحلي  املنتج  فرز  يف  م�شكلة  هناك 

املنتج  فرز  يف  م�شكلة  هناك  كانت  ولكن 

العماين ومنتج اإقليم فار�ض الذي يت�شابه اإىل 

حد كبري مع منتج جلفار.

اإن مدينة جلفار مدينة �شاحلية وكانت ميناًء 

مل  با�شمها  امل�شمى  الفخار  ولكن  جتاريًا، 

ال�شاحلية،  املدينة  نف�ض  يف  اأنتج  اأنه  يوؤكد 

واالعتقاد االأقرب للحقيقة والواقع اأن مناطق 

نوعًا  القريبة  اجلبلية  املناطق  كانت  اإنتاجه 

احلرق  اأفران  على  للعثور  وذلك  املدينة،  من 

اأزمان  اإىل  تعود  والتي  الطبيعية  اأماكنها  يف 

اإن  ال�شاحل.  على  جلفار  منتج  مع  متفقة 

يف  وا�شتعماله  جلفار  فخار  �شناعة  ازدياد 

اإقليمية قريبة  اإىل مناطق  املنطقة وت�شديره 

ومناف�ض  ومطلوب  جيد  املنتج  هذا  اأن  يوؤكد 

فقد  ولهذا  املنطقة،  يف  االأخرى  للمنتجات 

الفخارية ال�شغرية، اأو اأنهم يقومون بتك�شريها 

ب�شهولة  ا�شتخدامها  ميكن  �شغرية  قطع  اإىل 

اإ�شالحها  على  عالوة  �شغرية،  �شلبة  كقطع 

الغر�ض  لنف�ض  ثانية  مرة  ا�شتعمالها  واإعادة 

اأو �شيء اآخر.

وقد عرث على فخاريات راأ�ض اخليمة من )وادي 

البعثة  تنقيبات  من   )7( الطبقة  يف  حجيل( 

اليابانية يف جلفار وهي اآخر طبقة نقب فيها 

اال�شتيطان  يف  طبقة  اأول  هي  اآخر  ومبعنى 

اأن  يوؤكد  ل�شكان جلفار، مما  احلديث  الب�رسي 

هذه الفخاريات املحلية امل�شماة فخار جلفار 

املدينة  تاأ�شي�ض  بدايات  منذ  ا�شتخدامها  مت 

واأن هذه الفخاريات �شابقة ال�شنع زمنًا قبل 

فرتة جلفار)21(.

املوقع  اإىل  ودو(  كاردي  )دي  اأ�شارت  لقد 

�شنة  اأكرث من ع�رسين  قبل  االأثري يف جلفار 

املعثور  القطع  اأغلب  واأن  التقرير(  زمن  )من 

اأ�شكااًل  عليها هي للفخاريات العادية وتاأخذ 

وغري  مزخرفة  غري  القطع  من  والكثري  مميزة 

غري  فيها  امل�شنعة  املنطقة  واأن  مزججة 

اأنها  املواد  هذه  �شكل  من  يبدو  ولكن  حمددة 

م�شنعة يف راأ�ض اخليمة)22(، ولقد لوحظ على 

عادات ال�شكان يف جلفار اأن التنانري املعمولة 

من الفخار يف النهاية ت�شتعمل كحفر اأنقا�ض 

املتخلفة  االأنقا�ض  خمتلف  فيها  ويرمى 

القطع  بقايا  وكانت  ال�شكان  ا�شتعماالت  من 

الفخارية ت�شكل ن�شبة ال ي�شتهان بها من هذه 

املياه  اآبار  اأي�شـًا يف  ذلك  ولوحظ  االأنقا�ض، 

من ا�شتمالها على خمتلف االأنواع من الفخار 

الزمني  العمر  اإىل  ي�شري  طبقيًا  �شجاًل  ومتثل 

املقارنات  ومن  للموقع،  ويوؤرخ  القطع  لهذه 

براأ�ض  وكو�ض  جلفار  مكت�شفات  بني  االأثرية 

جلفار  من  ال�شفلى  الطبقة  اأن  ات�شح  اخليمة 

من  االأوىل  الطبقة  مع  مكت�شفاتها  تتماثل 

قرب  جلفار  جنوب  يقع  الذي  كو�ض  موقع 

اجلبال واملناطق  ال�شهلية الزراعية وقد نقب 

ملوا�شم  كنت  ديرك  االآثار  عامل  املوقع  يف 

كثرية )23( مبعنى اأن جلفار اأحدث زمنًا من 

كو�ض و التي اأتت وازدهرت كمدينة بعد انهيار 

جزيرة احلليلة القريبة من مدينة جلفار، 

اأ�شباب قيام �شناعة الفخار يف جلفار: 

ال �شك اأن هناك اأ�شبابًا اأ�شا�شية لقيام �شناعة 

حيث  االإمارات  يف  اأو  ما  بلد  يف  فخارية 

باأهمية  تتمتع  الدولة  من  ال�شمالية  املنطقة 

بالغة جغرافيًا وح�شاريًا فهي منطقة تتوافر 

وخ�شو�شًا  املختلفة  العي�ض  اأ�شاليب  فيها 

املياه ال�شاحلة لالإن�شان والزراعة، كما تتوفر 

بد  ال  عوامل  وهناك  للزراعة،  اجليدة  الرتبة 

النوع  هذا  من  �شناعة  لقيام  توافرها  من 

واالإن�شان  الرتبة  مثل  ال�شابقة  االأزمان  يف 

والتكنيك ال�شناعي والفني.

هذه  يف  عملت  التي  الدرا�شات  من  يت�شح 

الفخار  املنطقة وجود تربة �شاحلة ل�شناعة 

وتقع  ذات جودة عالية  ولي�شت  وهي مقبولة 

قرب  اجلبلية  املناطق  بني  فيما  الرتبة  هذه 

الوديان اأو متخلفة عن الوديان، هذه الوديان 

التي جتري عادًة يف ف�شل ال�شتاء حيث متتلئ 

املناطق باملياه، اإ�شافة المتالئها يف ف�شل 

خملفات  وتكون  االأوقات  بع�ض  يف  ال�شيف 

كما  الوديان،  هذه  �شفاف  على  الرتبة  هذه 

يف  �شاحلة  حمراء  طينية  تربة  اأي�شًا  تتوافر 

منطقة )احلمرانية( وتتميز هذه الرتبة، باأنها 

حمراء قانية طينية، كما يذكر اأن وادي حجيل 

نذكر  كذلك  الفخارية.  االأواين  م�شنع  هو 

منطقة الربامة وبني �شميلي وارتباطها بهذه 

املحرك  الب�رسي  العامل  نن�شى  وال  ال�شناعة 

جتمع  لوجود  وذلك  ال�شناعة  لهذه  االأ�شا�شي 

ب�رسي يف منطقة روؤو�ض اجلبال براأ�ض اخليمة 
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على املنتجات املفروزة واملدرو�شة اأن هناك 

درجات  ذات  االإنتاج  من  خمتلفة  م�شتويات 

جودة مميزة اأو مق�شودة حيث اأتت املنتجات 

ال�شكل  ويف  التقني  امل�شتوى  يف  متقاربة 

منطقة  يف  اأن  يت�شح  االأمر  هذا  من  العام، 

جلفار اجلبلية طبقة من ال�شناع لهذا الفخار 

اإن مدينة جلفار مدينة �شاحلية وكانت 

امل�شمى  الفخار  ولكن  جتاريًا،  ميناًء 

نف�ص  يف  اأنتج  اأنه  يوؤكد  مل  با�شمها 

الأقرب  والعتقاد  ال�شاحلية،  املدينة 

اإنتاجه  مناطق  اأن  والواقع  للحقيقة 

نوعًا  القريبة  اجلبلية  املناطق  كانت 

ما من املدينة، وذلك للعثور على اأفران 

والتي  الطبيعية  اأماكنها  يف  احلرق 

تعود اإىل اأزمان متفقة مع منتج جلفار 

على ال�شاحل. 

نظامه  له  �شناعي  جمتمع  يف  يعي�شون 

بوجود  تتميز  مناطق  يف  وي�شكنون  اخلا�ض 

قريبة  واأفران  )للفخر(  لل�شنع  منا�شبة  تربة 

ا�شتعماالت  على  م�شيطراً  جلفار  فخار  كان 

ملنتجات  ومناف�شًا  كبرية  بن�شبة  املنطقة 

اآ�شيا  اأخرى حملية ومن مناطق جنوب �رسق 

وقد مت اإعطاء ن�شبة %20، ويف بع�ض االأماكن 

املنقبة،  املناطق  يف  تواجده  اأي   60% ن�شبة 

وللتاأكيد ال يوجد منتج اآخر يف الدولة وا�شح 

املعامل وذو ميزات خا�شة ووا�شحة غري هذا 

ولكن  موجوداً  كان  رمبا  االآن،  حتى  املنتج 

ن العلماء من فرزه وحتديده بطبقات  مل يتمكَّ

التي  املنطقة  اأر�شح  واإنني  االآن،  قبل  خا�شة 

تقع فيها الفجرية وبع�ض مناطق ال�شارقة يف 

عمان  �شاحل  على  الو�شطى  اجلبلية  املنطقة 

مكانًا ملنتج جديد ذي مميزات خا�شة، اإال اأن 

فخار  اأن  يف  وال�شبب  حمدوداً،  كان  انت�شاره 

جلفار كان منت�رساً ب�شكل وا�شع وعلى منطقة 

ال�شكانية  الكثافة  اإىل  يعود  كبرية  جغرافية 

املناطق  اأو  جلفار  مدينة  منطقة  يف  العالية 

وجود  واإىل  وال�شاحلية  اجلبلية  منها  القريبة 

الدولية  التجارة  وخطوط  رائج  جتاري  �شوق 

عمان  وخليج  العربي  اخلليج  منطقة  يف 

اآ�شيا حتى  اإفريقيا وبالد جنوب �رسق  و�رسق 

بالد ال�شني، واإىل املركز اال�شرتاتيجي ملدينة 

اأنتج  الكثري  الطلب  اإن  املنطقة.  يف  جلفار 

اليومية  باالحتياجات  ليفي  غزيراً  اإنتاجًا 

كان  ورمبا  وللت�شدير  والتجارية  املعي�شية 

املنطقة،  يف  ومقبواًل  مناف�شًا  اأي�شًا  ال�شعر 

وال �شك اأننا ميكن اأن نعتقد اأن هناك احتكاراً 

يريده  الذي  ال�شعر  وفر�ض  ال�شناعة  لهذه 

وامليناء  املفتوحة  التجارة  اأن  اإال  املنتج 

التجاري االإقليمي جللفار رمبا يبعد مو�شوع 

االحتكار وال اأدل على ذلك من توافر منتجات 

والبعيدة  القريبة  العامل  دول  خمتلف  من 

ومناف�شة  لها  ال�شكان  وا�شتعمال  جللفار، 

املنتج االأجنبي للمنتج املحلي وال �شك اأي�شًا 

اأن �شهولة احل�شول على املنتج املحلي �شبب 

الدرا�شات  ومن  ال�شناعة.  هذه  الزدهار  اآخر 

اأي�شًا مل يتم التاأكيد على وجود منتج �شناعي 

من الفخار يف منطقة اخلليج العربية كان له 

�شمال  من  املنطقة  يف  قوي  وتواجد  ح�شور 

اخلليج حتى جنوبه غري ما ذكرناه �شابقًاً وال 

 ( اأوال  جزيرة  يف  �شناعات  هناك  اأن  نن�شى 

البحرين ( �شابقًا.

مل يتم العثور على بقايا فخارية حملية ال�شنع 

للتقارير  ا�شتناداً  العربي  اخلليج  منطقة  يف 

التنقيب، عدا ما  اأعمال  ال�شادرة عن  العلمية 

ذكر من بع�ض ال�شناعات للدول املجاورة.

لهذه  الفني  اجلانب  بحث  اأردنا  ما  واإذا 

اخلام  املواد  اأعداد  يف   واملتمثل  ال�شناعة 

فاإننا  املميزة  الفنية  واللم�شات  ال�رسورية 

جتمع  لوجود  ما�شة  حاجة  هناك  اأن  نالحظ 

ا�شتناداً  وافدين  اأو  مقيمني  من  كبري  ب�رسي 

هذه  بقايا  من  اليوم  عليها  املعثور  للكميات 

االإنتاج هو  الق�شد من  اأن  ال�شناعة، ويالحظ 

اأن  يالحظ  وال  حملي،  جمتمع  حاجة  تلبية 

اأو اهتمامًاً  الفنان اأعطى وقتًا كبرياً وخا�شًا 

كبرياًً جلانب التزيني الفني، ونعتقد اأن الفنان 

يلحظ  ومل  عمله  من  يومه  قوت  يكت�شب  كان 
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نا�رس ح�شني العبودي االأزياء ال�شعبية  الرجالية 

اإ�شدارمركز   / عمان  و�شلطنة  االإمارات  يف 

اخلليجي   التعاون  جمل�ض  لدول  ال�شعبي  الرتاث 

الطبعة االأوىل. 

جلفار  مع  ويتعاملون  �شكناهم  مناطق  من 

يقومون  جتار  خالل  من  )امليناء(  املدينة 

واأن  واإقليميًاً.  حمليًاً  منتجاتهم  بت�رسيف 

واملطلة على  املجاورة  للدول  املنتجات  نقل 

�شواحل اخلليج يتم من خالل ال�شفن اخل�شبية، 

املواد وحافظ  نقل هذه  �شهل من  الذي  االأمر 

نقله  ما مت  اإذا  والتحطيم،  التك�شري  عليها من 

بو�شيلة النقل الربي ال�شاق والطويل واملكلف.

هذه  من  الفخارية  ال�شناعات  عام  ب�شكل 

الفرتة ال تختلف عما ي�شنع يف مناطق اأخرى 

فخار  متيز  مناذج  هناك  اأن  اإال  العامل  من 

)كوز(  حمليًا  امل�شمى  االإبريق  اأولها  جلفار 

ت�شتعمل  كانت  التي  ال�شخمة  اجلرار  والثاين 

حلفظ املوؤن ومياه ال�رسب ثم جلمع االنقا�ض 

خالل  من  مميز  ب�شكل  االإبريق  اأتى  وقد  فيها 

وم�شبه  وقب�شته  املخروطي  �شبه  �شكله 

املربوط بالبدن الرقبة ولونه القاين واخلطوط 

املميزة التي عليه. اأما اجلرار ال�شخمة فاإن ما 

ال�شوداء  وطينتها  الكبري  حجمها  هو  مييزها 

الر�شا�شية وقد و�شل بع�ض منها اإىل ارتفاع 

مرت  حوايل  وقطرها  املرت  ون�شف  مرتين 

التي  اخلطوط  عن  ذكرنا  وقد  املرت،  ون�شف 

كانت تزين بها االأواين وقد غلب عليها اللون 

من  جاءت  اخلطوط  هذه  اأن  ونعتقد  االأحمر، 

احلديد  اأك�شيد  وهي  )املغرة(  مادة  ا�شتعمال 

االأحمر والذي ميكن جلبه ب�شهولة من جزيرة 

اأبو مو�شى القريبة من جلفار اأو من جزيرة دملا 

حيث تتوافر مناجم كبرية له، حيث تقلع هذه 

ال�شفن  على  االأر�ض وحتمل  باطن  من  املادة 

املادة  هذه  تتوافر  كما  املدينة،  ميناء  اإىل 

االإمارات  لدولة  اليوم  تابعة  اأخرى  جزر  يف 

على  املو�شوعة  اخلطوط  املتحدة.  العربية 

وا�شح،  فيها جهد فني  ولي�ض  ب�شيطة  االأواين 

واإمنا الهدف تكملة ال�شكل العام لالآنية، وعلى 

بهذه  مزينة  االأواين  جميع  تاأِت  مل  حال  كل 

اخلطوط، بل زينت يف بع�ض منها وخ�شو�شًا 

التي ت�شتعمل كاأواٍن يف االأماكن العامة مثل 

مثل  االإعا�شة  واأماكن  وامل�شاجد  املجال�ض 

اأماكن اال�شتقبال يف املنازل. وتندر اخلطوط 

هذه  اأن  �شك  وال  واخلزن،  الطبخ  اأواين  يف 

من  اأتت  واللم�شات  الفني  والتكنيك  ال�شناعة 

تراث قدمي متوارث لهذه املنطقة التي �شهدت 

ظهرت  متعاقبة  �شابقة  زمنية  ح�شارات 

فرتات  وتوالت  امليالد  قبل  الرابع  االألف  منذ 

ح�شارية خمتلفة تاأثرت بال �شك مع ح�شارات 

جماورة وبعيدة وامتزجت هذه االأفكار فظهر 

اإنتاج فني مميز، وفوق كل ذلك وجود خربة 

فنية الأهل املنطقة ل�شعب لديه اأ�شلوبه اخلا�ض 

يف العمل والتنفيذ)26(.

الهوام�ض:

ق�رس  حقيقة  ــ  العبودي  ح�شني  نا�رس   )*(

الزباء.

ال�شارقة  متحف  يف  اأعمل  كنت  عندما     )**(

لالآثار. 
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حمورابي« التي ا�شتملت على ثالث مواد تتعلق 

اإىل  اإ�شافة  وتلقيحه،  وبيعه  النخيل  ب�رساء 

النخيل،  على  باالعتداء  خا�شة  عقابية  مادة 

له  ت�شول  من  كل  على  ف�شية  غرامة  وحتدد 

نف�شه اقتالع نخلة.

النخلة  23 مو�شعا كانت  الكرمي  القراآن  ويف 

اإ�شاراتها،  اإ�شارة من  اأو  جزءا من م�شامينها 

النخلة،  فيها  برزت  التي  ال�شور  تعددت  وقد 

»فيها  االأر�ض:  الرحمن  �شورة  و�شفت  فقد 

و�شفت  ثم  االأكمام«  ذات  والنخل  فاكهة 

االآيتان  اجلنة: »فيهما فاكهة ونخل ورمان« 

.)68 ،11(

ل تطالع �شجرة اإن�شانًا كما تطالعه النخلة، 

بتن�شيق  اأجنحتها  فاردة  �شاخمة  مرتفعة 

الوحيدة  ال�شجرة  اإنها  اجتاه،  كل  يف  بديع 

التي ترتفع فيها كتلة اأغ�شانها مع كل ارتفاع 

للجذع، وي�شبح اجلذع اأ�شبه بيد قاب�شة على 

جمموعة الأغ�شان ترفعها عاليا يف الف�شاء 

ثابتة يف مركزها متمايلة مع ن�شمات الريح 

كلما هبت وكاأنها تلوح ل�شديق اآت من بعيد.

األوانها  حتول  النخلة  يف  ما  اأعجب  ومن 

ال�شعف،  انحناءات  مع  الظل  اجتاه  وتالعب 

وتارة  ن�رسة،  خ�رساء  تراها  تارة  فاأنت 

غري  حمراء  ظالل  تتخللها  قامتة  خ�رساء 

حمددة وكاأنها انعكا�ص للون اجلذع البني اأو 

اإناء رطب لذيذ �شوف حتمر وجناته باقرتاب 

موعد القطاف.

يعلوها  القامة،  ممتدة  الطول،  فارعة  �شجرة 

�شكل  تاأخذ  كثيفة  ب�شعفات  جملل  فرع 

االأقوا�ض، بع�شها فوق بع�ض �شانعة اإح�شا�شًا 

مفعما باملهابة... تلك هي املالمح االأ�شا�شية 

اأنواع  التي تنطبق على نخلة التمر، وع�رسات 

النخيل املنت�رسة يف بالد العامل.

النباتية  االآثار  علم  م�شادر  وتوؤكد 

Archaeobotany اأن زراعة نخيل التمر 
»Phoenixdactylifera« كانت معروفة 

منذ �شبعة اآالف �شنة عند كل احل�شارات التي 

بني  ما  وبالد  العربية  اجلزيرة  يف  قامت 

النهرين وما جاورها.

الفينيقية  العمالت  االأثرية  ال�شواهد  ومن 

واالإغريقية التي و�شلتنا من ال�شاحل ال�رسقي 

للمتو�شط والتي نق�شت عليها �شورة النخلة.

�شغرية  نخلة  و�شلتنا  الفرعونية  م�رس  ومن 

اإىل  وتعود  املقابر  اأحد  يف  عليها  عرث  كاملة 

االألف الثالثة قبل امليالد، كما عرث الباحثون 

على مومياء فرعونية  ملفوفة يف ح�شري من 

�شعف النخيل.

ومن بالد ما بني النهرين و�شلتنا اآثار املعابد 

والق�شور التي �شكل النخيل جزءاً رئي�شًا منها، 

اإ�شافة اإىل التيجان امللكية التي حملت نف�ض 

»�رسيعة  و�شلنا  ما  اأهم  من  ويعد  النخلة، 

جنة	من	نخيل

     
�شيف الدين الأتا�شي

بيئة
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نخيل التمر بـ »حزام النخيل« وميتد هذا احلزام 

من باك�شتان �رسقا ثم اإيران واجلزيرة العربية 

اإىل  و�شوال  االأفريقي  وال�شاحل  ال�شام  وبالد 

اخلريطة  هذه  اإىل  وي�شاف  غربًا،  موريتانيا 

م�رس وال�شودان وال�شومال جنوبا.

احلياة«  »�شجرة  النخلة:  األقاب  اأهم  ومن 

ذلك  نوعها.  من  فريدة  بخ�شائ�ض  لتمتعها 

اأن اأنثاها ال تنتج الثمار اإال بوا�شطة التلقيح، 

اأخرى  يف عملية ت�شبه  وتتخلق منها ف�شائل 

الوالدة.

وارتبط تو�شع التجمعات الب�رسية يف املناطق 

اأ�شجار  وجود  بف�شل  اجلافة  و�شبه  اجلافة 

اأكرث  اأحد  اجلمال  مع  �شكلت  والتي  النخيل، 

البيئات  يف  ا�شتدامة  البيئية  الزراعية  النظم 

االأ�شجار  هذه  ت�شكل  حيث  القا�شية  اجلافة 

نوعه  من  فريد  زراعي  اإنتاج  نظام  من  جزءاً 

القادرة على حتمل  القليلة  االأ�شجار  فهي من 

واأن  القا�شية  ال�شحراوية  البيئية  الظروف 

تكون منتجة وم�شدرا هاما للغذاء.

جمالية  �شورا  القراآنية  االآيات  وت�شمنت 

 )10( االآية  يف  كما  والزروع،  النخيل  لوجود 

طلع  لها  با�شقات  »والنخل  )ق(:  �شورة  من 

ن�شيد«.

القراآن الكرمي على اجلانب الغذائي يف  و�شدد 

النخيل وثمارها، وهذا ما تك�شف عنه بو�شوح 

 :25 ال�شالم(: االآية  ال�شيدة مرمي )عليها  ق�شة 

»وهزي اإليك بجذع النخلة ت�شاقط عليك رطبًا 

 )24( االآية  اأن  املف�رسين  جنيًا« ويرى بع�ض 

اهلل  �رسب  كيف  تر  »اأمل  اإبراهيم:  �شورة  من 

ثابت  اأ�شلها  طيبة  ك�شجرة  طيبة  كلمة  مثاًل 

هذا  يف  ت�شري  كانت  ال�شماء«،  يف  وفرعها 

الت�شبيه اإىل النخلة.

ولي�ض غريبًا اأن متالأ النخلة ن�شو�ض ال�شاعر 

العربي بعد اأن مالأت حياته، ودخلت يف ثقافة 

ي�شتعري  كان  فلقد  وعيه،  يف  وتغلغلت  يومه، 

اأو م�شهداً  من ثقافته اخلا�شة بالنخل �شورة 

اأو حالة.

�شعر  ي�شبه  القي�ض  امروؤ  اجلاهلي  فال�شاعر 

حبيبته بفرع النخلة املتداخل:

وفرع يزين املنت اأ�شود فاحم   

اأثيث كقنو النخلة املتعثكٍل 

اأما ابن الرومي فقد انتبه اإىل ما متثله النخلة 

عز  من  عليه  تبدو  ما  واإىل  وكرم،  عطاء  من 

مدح  يف  ال�شفتني  هاتني  فمزج  و�شموخ، 

اإحدى �شخ�شيات �شعره:

�شما فوق من ي�شمو وجاد ب�شيبه  

فزايل واملعروف منه خمالُط

هو النخلة الطوىل اأبت اأن تنالها  

يدان ولكن ينعها مت�شاقُط

وظهرت احلكمة يف ال�شعر عرب النخلة، اإذ يقول 

اأبو العالء املعري:

كم ُغر�شت نخلة باأر�ض   

فلم يقدر لها ب�شوق

   
ّ
ال يفرحن باحلياة غر

فاإنها مهلكًا ت�شوق

احلديث  ال�شعر  يف  وجود  للنخلة  كان  كذلك 

لكن ال�شاعر يف الع�رس احلديث ا�شتخدم النخلة 

ب�شكل اأ�شبه ما يكون بانفجار رمزي ال ميكن 

احتواء مداليله واإ�شاراته ب�شهولة، فال�شور مل 

ي�شري  رمز  اإىل  حتولت  بل  ح�شية  و�شفية  تعد 

اإنها  امل�شامني،  من  العديد  اإىل  باإيحاءاته 

اأو حبيبة،  اأخرى وطن  واأحيانا  اأحيانا حياة 

يقول  الرمزية  االإ�شارات  من  وذاك  هذا  وغري 

ال�شاعر العراقي مظفر النواب:

فقد كنت عند نخيل العراق

واإن كان حلمًا

وكان العراق على مهره عاريًا

مثلما ولدته ال�شماء

وكان على عتبات العراق الف�شاء

وبني �شلوعي ف�شاء به جنمة

ل�شت اأدري مباذا ُت�شاء..!

لزراعة  ال�شاحلة  اجلغرافية  املناطق  ت�شمى 
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وجد يف التمر ميدانا ال�شتخراج الكحول الطبية 

االأحما�ض  منه  ت�شتخل�ض  كما  وال�شناعية 

االأمينية والربوتينات.

اجلادين  ينا�شب  الدهنية  باملواد  التمر  وفقر 

واألياف  والنحافة،  للياقة  برامج  و�شع  يف 

حركة  �شهولة  على  ت�شاعد  ال�شيللوزية  التمر 

حمو�شة  يعادل  اأنه  كما  الطبيعية.  االأمعاء 

القلوية، وفائدة  املعدة ب�شبب غناه باالأمالح 

التمر لالأم ور�شيعها وا�شحة جدا، خا�شة يف 

فرتة النفا�ض والر�شاعة.

جيدة  �شمعة  النخيل  لقاح  حبوب  واكت�شبت 

هذا  اأثبت  ولقد  ال�شحراء،  مناطق  �شكان  عند 

%17 من  بوجود  البحوث واملختربات  نتائج 

%22 من الربوتني و%54 من  �شكر الق�شب و 

الكال�شيوم واحتوائها على هرمون االإي�شرتون 

الن�شاط  اإعادة  على  ت�شاعد  مواد  وكلها 

واحليوية جل�شم االإن�شان.

من  جزء  كل  من  ال�شحراء  �شكان  وي�شتفيد 

اأوراقها  ت�شتخدم  حيث  تقريبًا،  النخيل  اأجزاء 

نواها  ت�شتخدم  كما  للبناء،  مواد  و�شعفها 

كعلف للحيوانات.

ومن املهم لتطوير زراعة النخل اأن جتمع �شبكة 

معلوماتية عاملية للدول التي جتري درا�شات 

اأبحاثها  بتبادل  ت�شمح  بحيث  ال�شجرة،  على 

تبادل  اأهمية  علينا  يخفى  وال  بينها،  فيما 

املعلومات فيما يتعلق بهذه الزراعة للو�شول 

اإىل اأحدث االبتكارات التقنية والعلمية لتطوير 

زراعتها وال�شناعات امل�شتقة منها وهذه اأول 

خطوة على طريق التنمية امل�شتدامة.

الطيبة«  »ال�شجرة  حياة  ل�شرية  ملخ�ض  هذا 

ن�شوء  املتعددة  ب�شفاتها  عك�شت  التي 

ال�شعوب،  والتقاء  االأديان  وحوار  احل�شارات 

على  اآخر  نبات  اأي  مع  يتكرر  مل  احرتام  يف 

وجه االأر�ض مما وهبها لقب »ال�شجرة امللكة« 

فجعل اجلميع يتكاتفون لرعايتها وتطويرها 

اإمكاناتها  واال�شتفادة من  انت�شارها.  وتعزيز 

االقت�شادية العظيمة.

امل�شادر،  توافر  حيث  من  البيئات  اأفقر  ففي 

العالية،  واالإ�شعاع  احلرارة  معدالت  ورغم 

وتدين م�شتويات رطوبة اجلو والرتبة، وامتداد 

امللوحة،  م�شتويات  وارتفاع  اجلفاف،  فرتات 

النمو  على  قادرة  النخيل  فاأ�شجار  ذلك  مع 

الأحجام كبرية والعي�ض لفرتات طويلة يف هذه 

البيئة.

التمر  نخيل  اأ�شجار  اإنتاجية  ت�شل  اأن  وميكن 

يف  الواحدة  لل�شجرة  كغ   200  –  100 من 

ال�شنة ، بينما املعدل الو�شطي للنخيل املزروع 

�شجرة/   / كغ   60-30 بني  ما  منطقتنا  يف 

ملدة  النخيل  اأ�شجار  تعي�ض  اأن  وميكن  �شنة، 

100 عام وتبقى منتجة، وتعد اأ�شجار النخيل 

من اأهم النباتات فعالية يف حماربة الت�شحر 

ووقف زحف الرمال، الأنها تتطلب احلد االأدين 

من مياه الري حيث اأنها اأ�شجار تتمتع بذكاء 

يف  وراأ�شيا  اأفقيا  جذورها  فتنت�رس  ع�شوي، 

ي�شمن  الذي  والثبات  املاء  لها  توؤمن  اأعماق 

�شموخها اأمام الرياح واالأعا�شري.

لكن للنخلة بع�ض املتطلبات البيئية وخا�شة 

بجدارة  اأثبتت  حيث  باأخواتها،  عالقتها  يف 

تن�شاأ  اأن  تف�شل  اجتماعي،  نباتي  كائن  اأنها 

�شمن جمموعات لكن يف الوقت نف�شه ال تنمو 

النخلة  وبني  بينها  امل�شافة  تقل  حيث  جيداً 

االأخرى عن خم�شة اأمتار، بحيث ال ي�شقط ظل 

نخلة على ظل نخلة ثانية.

بناتها  ت�شمل  ال  اال�شتقاللية  الرغبة  هذه 

»الف�شائل« الالتي لهن متطلبات من نوع اآخر، 

املزارعون عند  وهناك قائمة �رسوط يعرفها 

ف�شل الف�شيلة عن النخلة االأم لغر�ض الغر�ض 

ال�شيف  ف�شل  ويف�شلون  اآخر،  مكان  يف 

دقيقة  احتياطات  ويتخذون  العملية،  لهذه 

العملية  هذه  عند  وف�شائلها  النخلة  ويكرمون 

التكاثرية..!

بنخلة  مت�شلة  وهي  ال�شغرية  الف�شائل  تنمو 

اأم، وتتخذ من اآباط ال�شعف رحما، ويف عامها 

الثالث ميكن ف�شلها ومن ثم تغر�ض يف مكان 

اآخر، وهذه اإحدى طرق التكاثر

فبذرة  �شهولة،  اأكرث  اأخرى  طريقة  وهناك 

النخلة هي النواة املوجودة يف ح�شوة الثمرة، 

لتبداأ  �شم   2 عمق  يف  النواة  هذه  بدفن  نقوم 

نخلة جديدة من هذا العمق ال�شئيل، هذا النوع 

مف�شل  غري  وهو  »الن�شو«  ي�شمى  التكاثر  من 

»الن�شو«  يكون  اأن  الحتمال  املزارعني  لدى 

ذكرا، اأما اإذا جاءت اأنثى فلن تكون ن�شخة عن 

اأمها.

بها  جاءت  االإكثار  يف  االأخرية  الطريقة 

املختربات ومراكز االأبحاث الزراعية احلديثة، 

و�شط  يف  عادة  وتتم  الن�شيجية  الزراعة  اإنها 

غذائي �شناعي، وبالتايل ال ميكن تطبيقها اإال 

عرب م�شاريع اإكثار متطورة تقنيًا.

اإىل  االنتقال  علينا  النخيل  زراعة  ولتطوير 

االأ�شناف  وزراعة  املتقدمة،  التقنية  عامل 

املتطورة، ومكافحة االآفات واالأمرا�ض ون�رس 

تبدو  التي  املناطق  النخيل يف  ف�شائل  زراعة 

مب�رسة.

ولقد اأعجب االإن�شان منذ القدم بالطعم ال�شكري 

اللذيذ يف ثمار النخيل، وميكن ا�شتهالك التمور 

وتعترب  الثمار،  تطور  من  خمتلفة  مراحل  يف 

ولكل  ال�شحراء،  لقاطني  هامة  غذائية  مادة 

والنكهة، ف�شاًل  الطعم  ثمرة خ�شو�شيتها يف 

الذي  والتمايز  واحلجم..  واللون  ال�شكل  عن 

يفرق بني ثمرة واأخرى يف قرابة 500 �شنف 

كاخلال�ض  املناطق:  من  العديد  يف  منت�رسة 

املربوم  الق�شيم  يف  وال�شكري  االح�شاء  يف 

املدينة  يف  والعجوة  وال�شفاري  وال�شقعي 

املنورة وهلم جرا..

الدرا�شات  بداأت  التمور،  �شناعة  تو�شع  ومع 

وترويج  ومعاجلتها  حفظها  بطرائق  تهتم 

اأولية  مواد  التمر  يوؤمن  كذلك  اأهم منتجاتها. 

كال�شكر  الغذائية:  ال�شناعات  من  للعديد 

ال�شائل و�شناعة االألبان واأغذية االأطفال، كما 
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اأخرى دون علم  اأقطار  بحثها ومعاجلتها يف 

ت جتارب كثرية من هذا 
ّ
بذلك، وقد مر منهم 

حيث  املختلفة،  العربية  اجلامعات  يف  النوع 

يختار الباحث عنوانا الأطروحته ويبداأ العمل 

ثم  �شنوات من عمره  والبحث ويفني يف ذلك 

يفاجاأ يف اللحظات االأخرية اأن باحثًا يف بلد 

وبنف�ض  املو�شوع  نف�ض  تناول  قد  اآخر  عربي 

التناول  اأ�شلوب  وبنف�ض  والكيفية  العنوان 

منثورا،  هباء  جهده  في�شيع  واملعاجلة، 

علما  العلمية  الدرجة  مانحو  اأحيط  اإذا  هذا 

�شيئًا  ذلك  عن  يعلموا  مل  اإذا  اأما  حدث،  مبا 

ومينح  يجاز  البحث  فاإن  كثرياً-  يقع  وهذا  ـ 

الواحد  املو�شوع  وي�شبح  الدرجة  �شاحبه 

بحثني يتنازعهما باحثان جنى عليهما عدم 

الفو�شى يف  الروؤية، وعموم  التن�شيق وغياب 

البحث العلمي.

رابعًا: غياب العمل اجلماعي، وعدم االهتمام 

على  والرتكيز  الفريق«  »بنظام  بالعمل 

الفردية رغبة يف اإثبات الذات، اأو لعدم توافر 

الفريق،  بنظام  العمل  تتبى  التي  املوؤ�ش�شات 

مو�شوعات  من  كثري  حاجة  من  الرغم  على 

البحث اإىل العمل بالنظام اجلماعي ل�شعة تلك 

ما دفعني اإىل تقدمي ذلك امل�رسوع الذي كثريا 

ما حلمت به- وحلم به من غري �شك كثريون 

بدرا�شته  ويعنون  تراثهم  يحبون  ممن  قبلي 

ويهمهم اأمر هذا الرتاث قدر ما تهمهم نه�شة 

اأ�شباب  عدة  وبعثها من مرقدها-  االأمة  هذه 

اأهمها ما ياأتي:

اأوًل: غياب التكامل يف جوانب البحث العلمي 

املتعددة  العربية  االأقطار  اأبناء  ونواجته بني 

�شدى  املبذولة  اجلهود  من  بكثري  يذهب  مما 

كما  لها-  اأ�شحابها  واإخال�ض  جديتها  رغم 

اأودية  االأمة يف  اأعماَر هذه  بل  اأوقاَت  ُي�شّيع 

ال�شتات ب�شبب غياب النظرة التكاملية ال�شاملة 

التي ت�شم عديد االأجزاء املهرتئة هنا وهناك 

ال�رسوط  م�شتويف  واحداً  كليًا  عماًل  لت�شبح 

الأنه  واالحرتام،  التقدير  به  حرّيًا  واالأركان 

يوؤدي بنا اإىل طريق واحدة حمددة املعامل بداًل 

من تلك امل�شارب الفرعية التي تذهب بنا اإىل 

متاهات م�شللة اإن �شلح منها م�رسب اأف�شدته 

بقية امل�شارب - عن غري ق�شد- لغياب الروؤية 

الوا�شحة واال�شرتاتيجية املحددة. 

العرب  الباحثني  من  الكثريين  هرولة  ثانيًا: 

اأو  النوايا  بح�شن  ـ  الغربية  النظريات  وراء 

اأن  ي�شتطيعون  اأنهم  منهم  ظنا  ب�شوئها- 

يخت�رسوا الوقت واجلهد يف �شبيل حتقيق تلك 

النه�شة املتوخاة، اأو هروبًا من الواقع االأليم 

تطور  كل  �شد  ل�شت  واأنا  اأمتهم،  حتياه  الذي 

اأ�ش�ض �شليمة  اأو جديد �رسيطة اأن تكون هناك 

متفق عليها حتى ال ت�شيع جهود كثرية بذلت 

من اأجل نزر ي�شري �رسيع القطاف.

اجلهود  تلك  اأن  اإىل  التنبيه  يجب  اأنه  على 

ال�شاعية الأن تنهل من كل جديد منف�شل عن 

اأن   - االأحيان  من  كثري  يف   - يفوتها  اأ�شله 

التي  اأ�ش�شها  لها  كان  الغربية  النظريات  تلك 

نبت  �شيطانيا  نبتا  لي�شت  فهي  عليها،  قامت 

بناء  بل هي  البع�ض-  يظن  الهواء- كما  يف 

�ض على ركائز معتمدة على ثوابت 
ّ
متكامل اأُ�ش

وعاداتها  احل�شارات  تلك  ثقافة  من  نابعة 

وتقاليدها، فكيف تقوم ح�شارة لوطن يتنكر 

اأبناوؤه لثقافاته وتقاليده؟! اأو ي�شتخّفون بها؟! 

اأو ال يقدرون اأهميتها؟! 

االأقطار  بني  العلمية  االأبحاث  تكرار  ثالثًا: 

وطالب  الباحثون  يعالج  حيث  العربية، 

�شبق  مو�شوعات  والدكتوراه  املاج�شتري 

 

			التـراث	العـربـي 	 	 	 	

بني	املخطوط	واملن�شور

 د. عبد املنعم اإدري�ص

لي�ص هناك اأدنى �شك يف اأن تراثنا العربي مفخرة لنا جميًعا - نحن العرب- كما اأنه لي�ص من اجلديد القول باأنه ل توجد اأمة من الأمم ترك �شلفها 

خللفها مرياثا ي�شاهي ما تركه لنا اأ�شالفنا العرب وامل�شلمون من كنوز يف �شتى اأنواع املعارف و العلوم، تلك العلوم واملعارف التي لو جمعت 

و�شم بع�شها اإىل بع�ص وحققت ثم �شنفت لأدت خدمات جليلة لنا ولالأجيال القادمة بل ولنت�شلتنا من وهدة التخلف التي غرقنا فيها لآذاننا، 

وَل�َشَمْت بنا اإىل م�شاف الأمم التي بنت ح�شاراتها على كاهل ح�شارتنا ولقادت الإن�شانية كلها كما كان �شابق عهدها يف حياة اأ�شحابها الذين 

اأ�شاءوا م�شاعل احل�شارة يف ربوع الأر�ص واأكنافها.

تدوين
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بل  املعاناة  مدى  يتخيل  اأن  الكرمي  وللقارئ 

املاأ�شاة التي يتعر�ض لها الباحث لكي يقوم 

بت�شجيل عنوان بحثه للماج�شتري اأو الدكتوراه 

– على �شبيل املثال من واقع  يف بلد كم�رس 

العربية،  البالد  من  غريها  اأو   – التجربة 

ويعر�شه  البحث  عنوان  يختار  اأن  اأوال  عليه 

بع�ض  يف  واملفرو�ض  ـ  املر�شح  اأ�شتاذه  على 

االأحيان – لالإ�رساف على تلك االأطروحة، ثم 

يقوم الباحث باإعداد خطة للبحث بعد اأن يّطلع 

على بع�ض م�شادر البحث ومظانه ومراجعه، 

ثم تعر�ض اخلطة على جمل�ض الق�شم ثم جمل�ض 

ياأخذ  بل  عناء  بعد  املوافقة  تاأتي  ثم  الكلية 

الت�شجيل  الكلية املزمع  خطابات موجهة من 

بها اإىل جميع الكليات التي ميكن اأو يحتمل اأن 

يكون مو�شوعه قد �شّجل بها من قبل حتى ال 

يتكرر عنوان البحث، ويحمل الباحث كل هذه 

اخلطابات وي�شافر بها بني مدن وحمافظات 

اإذا  هذا  مو�شوعه،  عن  بالك�شف  ويبداأ  قطره، 

مري�شًا-  اأو  غائبًا  امل�شئول  املوظف  يكن  مل 

�شاملا-  اهلل  اأعاده   - م�شافرا  اأو  اهلل-  �شفاه 

ويظل الباحث يدعو ويبتهل اإىل اهلل اأال يكون 

مو�شوعه قد عولج من قبل، واإال فاإنه �شيعيد 

رحلته �شريتها االأوىل!!!

البحث  م�شادر  عن  اأما  الت�شجيل،  عن  هذا 

ومراجعه فلك اأن تتخيل اأنك لو اأردت االطالع 

على اإحدى الر�شائل اجلامعية لال�شتفادة من 

اأن تكون حامال  فاإنك البد  �شبقك  فكر باحث 

لهوية اجلامعة اأو الكلية، ويف بع�ض االأحيان 

التي  للكلية  تاأتي بخطاب من كليتك  اأن  البد 

بها الر�شالة التي تريد اال�شتفادة منها، وبعد 

تتوقع  منها  جزء  ت�شوير  اأردت  اإذا  هذا  كل 

االإفادة منه فال ي�شمح لك اإال بعدد حمدود من 

ال�شفحات !! وال اأدري ملاذا كل هذه االإجراءات 

واالحرتازات؟؟ اأهو اخلوف من االأخذ وال�رسقة 

كثريه؟  مثل  لي�ض  االأخذ  قليل  وهل  االأدبية؟؟ 

متى  واإىل  وتالقيها؟؟  االأفكار  تالقح  واأين 

 

املهارات  تنوع  اإىل  وحلاجتها  املو�شوعات 

التي ال تتوافر يف �شخ�ض مبفرده، واإمنا هي 

واحد  كل  يف  تتوافر  باحثني  لعدة  بحاجة 

منهم �شفات ال تتوافر يف زميله، يحدد ذلك 

ويعّينه جمموعة من االأ�شاتذة املخت�شني يف 

جمال البحث. هذا اإىل جانب عوامل اأخرى قد 

ال تت�شع اأ�شطر هذا املقال لذكرها، فنكتفي مبا 

ذكرنا من ت�شخي�ض جلوانب امل�شكلة لنعر�ض 

اأوجه احللول لتلك امل�شكلة كما ارتاأيناها.

- وما ينبغي التنبيه اإليه هو اأن تلك الفو�شى 

ت�شمل كل جماالت البحث، �شواء على ال�شعيد 

العلمي اأو على م�شتوى العلوم النظرية التي ال 

تقل عن االأوىل اإن مل تزد عنها، وفيما يخ�ض 

االإ�شالمية  وال�رسيعة  وعلومها،  العربية  اللغة 

ع�شوائية  عن  حرج  وال  فحّدث  وفروعها 

داخل  والتقوقع  املعاجلة،  وبدائية  التناول، 

التطور  حركات  عن  معزل  يف  �شغرية  دوائر 

املتدفقة  التكنولوجيا  عجالت  عن  بعد  ويف 

عن  ناهيك  االأعني  اإغما�ض  حتتمل  ال  التي 

�شباته،  يف  نغط  الذي  العميق  والنوم  الغفلة 

اأ�شاليب  يف  النظر  اإعادة  اإىل  بحاجة  اإننا 

العزة  تاأخذنا  وال  البحث،  وطرائق  التعليم، 

اهلل فيهم: {َواإَِذا  باالإثم، ونكون كالذين قال 

ِبُع َما  َبْل َنَتّ ِبُعوا َما اأَنَزَل اهلّلُ َقاُلواْ  ِقيَل َلُهُم اَتّ

اأَْلَفْيَنا َعَلْيِه اآَباءَنا اأََوَلْو َكاَن اآَباوؤُُهْم اَل َيْعِقُلوَن 

�َشْيئًا َواَل َيْهَتُدوَن } البقرة170

اأن نعتز مبا تعلمنا ولكن �رسيطة  ال عيب يف 

اأن يكون �شحيحا مواكبا لكل تطور ال يخالف 

االأ�شول والثوابت.

مقرتحات للحلول: 

اإن نه�شة اأية اأمة اإمنا تنبع من داخلها، وعلى 

ولن  املخل�شني«  »املوؤهلني  اأبنائها  اأكتاف 

بالتعليم  باالهتمام  اإال  التاأهيل  ذلك  يتاأتى 

يف  ن�شك  ال  ونحن  االأوىل،  مراحله  من  بداية 

وجود كوادر عربية من الباحثني االأْكفاء كما 

ولدينهم،  لعروبتهم  اإخال�شهم  يف  ن�شكك  ال   

اأن  بد  ال  بل  يكفي  ال  وحده  االإخال�ض  ولكّن 

ي�شبقه تاأهيل وعلم وفهم ليت�شنى الأبناء االأمة 

النهو�ض باأعبائها وم�شوؤولياتها. 

جريئة  قيادات  اإىل  بحاجة  اإننا 

وم�شئولني م�شتنريين يعملون بفكر حر، 

والروتني  البريوقراطية  عن  مبتعدين 

العقيم اإذا اأردنا اأن نواكب حركة العامل 

من حولنا،واإذا اأردنا اأن ندور مع دائرة 

تلك  ده�شتنا  واإل  واحل�شارة  التقدم 

احلركة والدائرة برحاها التي ل ترحم 

اأي �شاكن اأو م�شتكني

املوؤهل  الفاهم  اجليل  ذلك  بناء  اأن  ومبا 

واملخل�ض اأي�شا اأمر يحتاج لعقود ـ اإذا ح�شنت 

النوايا وبداأنا من االآن- فاإنه يتحتم علينا اأن 

نبداأ مبا هو متاح وُملّح ومبا ميكن اال�شتفادة 

البداية  اأن  ـ  واأزعم  احلايل،  الو�شع  يف  منه 

الر�شائل  مكتبات  خالل  من  تكون  اأن  يجب 

اجلامعية يف جامعاتنا العربية، باأن تن�رس كل 

تلك الر�شائل، اأو اأن يكلف بها، ويت�شدى لها- 

اخلربة  ذوي  من  فريق   – عربي  بلد  كل  يف 

والدراية،كّل يف تخ�ش�شه، اإ�شافةـ  وهذا االأهم 

ـ اإىل فريق من املتخ�ش�شني وذوي اخلربة يف 

جمال احلا�شب االآيل ليتم ت�شوير تلك الر�شائل 

وعلى  االأ�شابري  يف  الرتاب  عليها  ران  التي  ـ 

 – العربية  اجلامعات  يف  املكتبات  اأرفف 

وحتميلها على ال�شبكة العنكبوتية »االإنرتنت« 

يتم  واأن  والداين  القا�شي  متناول  يف  لتكون 

الأي  يت�شنى  بحيث  علمية  بطريقة  اإعدادها 

باحث راغب يف تقدمي م�رسوع بحث اأن يقف 

على اآخر ما تو�شل اإليه �شابقوه من الباحثني 

يف بلده ويف غريه من البلدان ليبداأ من حيث 

انتهى غريه، ال اأن يبداأ من حيث بداأ �شابقوه! 



101

�شتظل كل هذه الر�شائل رهينة االأرفف حبي�شة 

تاأخذ  كي  االأوان  ياأن  اأمل  املكتبات؟؟  جدران 

طريقها اإىل احلياة وترى النور؟؟!!

علينا جميعا اأن نتعاون معا وفق اآلية حمددة 

ذلك  لنقل  العربية  اجلامعة  خالل  من  ولو 

الرتاث الفكري، وثمرات العقول النا�شجة اإىل 

االأخذ  من  التخوف  كان  واإذا  اأبنائنا،  ذاكرة 

من غري عزو،اأو ال�رسقة بدون اإ�شارة فاإن هذا 

�شوف ينتفي متاما عندما تكون كل الر�شائل 

متاحة على �شبكة االنرتنت بل اإن ذلك �شيكون 

فما  ال�رسقة،  اأو  االأخذ  عن  الك�شف  يف  اأ�شهل 

على االأ�شتاذ املناق�ض اإال اأن يبحث عما ي�شك 

كلمة  بكتابة  الغري  من  اأخذه  احتمالية  يف 

اأمام  جلية  النتائج  لتخرج  كلمات  ب�شع  اأو 

ناظريه، لي�ض يف بلده فح�شب بل يف كل البالد 

العربية االأخرى.

وقد يقول قائل: فاأين حقوق امللكية الفكرية 

لن  اإنه  اأقول:  الر�شائل؟  اأ�شحاب هذه  لالأفراد 

يتم رفع هذه االأعمال وحتميلها على االنرتنت 

اإال بعد موافقة اأ�شحابها، وذلك وفق اآلية عمل 

حمددة ووا�شحة، ولتكن هذه االآلية باأن تظل 

قبل  من  ن�رس  وال  ت�شوير  غري  من  الر�شالة 

فاإن  �شنوات  ثالث  ملدة  امل�شئولة  اجلهات 

ونعمت،  فبها  مبعرفته  بن�رسها  الباحث  قام 

واإن مل ين�رسها وفق املدة املحددة فلي�ض من 

اأن يحتكر العلم ويحجبه عن حمتاجيه،  حقه 

االأعمال  هذه  ن�رس  اجلامعة  حق  من  ويكون 

لتعم الفائدة. 

وم�شئولني  جريئة  قيادات  اإىل  بحاجة  اإننا 

عن  مبتعدين  حر،  بفكر  يعملون  م�شتنريين 

اأن  اأردنا  اإذا  العقيم  والروتني  البريوقراطية 

اأن  اأردنا  العامل من حولنا،واإذا  نواكب حركة 

ندور مع دائرة التقدم واحل�شارة واإال ده�شتنا 

تلك احلركة والدائرة برحاها التي ال ترحم اأي 

�شاكن اأو م�شتكني!!

كل  لت�شافر  بحاجة  العربي  الرتاث  جمع  اإن 

اجلامعة  يف  االأ�شاتذة  يقوم  واأن  اجلهود، 

فيحم�شون  تراثهم  جتاه  مب�شئولياتهم 

واأن  الرتاث،  ذلك  يف  البحث  على  طالبهم 

الأبنائها  جوائز  العربية  اجلامعات  تر�شد 

للتحقيق  الذين يختارون خمطوطات  الطالب 

الدكتوراه،  اأو  للماج�شتري  اأطروحاتهم  يف 

�شك  غري  من  ـ  �شتفرز  التي  االأطروحات  تلك 

لرتاثنا  باإغفالنا  نظريات كنا يف غفلة عنها 

– وذلك  اأنها �شتفرز  العربي واالإ�شالمي، كما 

تاأتي  والعلماء  الباحثني  من  جيال   – االأهم 

وال  بعيدا  ذلك  ولي�ض  اأيديهم،  على  النه�شة 

املخل�شون  رجالها  االأمة  ففي  املنال،  عزيز 

ي�شتوجب  ذلك  ولكن  املجتهدون،  وباحثوها 

العلمية  القائمني على احلركة  امل�شئولني  من 

والثقافية يف البالد العربية اأن يتبنوا مثل هذا 

امل�رسوع، واأن يخل�شوا واأال يقفوا حجر عرثة 

يف �شبيل كل فكر من �شاأنه اأن يعود بهذه االأمة 

ل�شابق عهدها من التقدم واالزدهار.

اإن هناك مكتبات كثرية ومعاهد للمخطوطات 

يف عاملنا العربي تغ�ض باملخطوطات القيمة 

التي حتتاج الإماطة اللثام عنها، كما حتتاج 

لبذل املال لالإنفاق على حتقيقها وخروجها 

للعامل كما اأن هناك خمطوطات عربية نادرة 

يف كثري من الدول االأجنبية حتتاج جلهد اأكرب 

الإعادتها اإىل موطن والدتها لنقف على تراثنا 

الذي ت�رّسب من بني اأيدينا، وعرفت غرينا من 

وتركتنا  اأكتافه،  على  فنه�شت  فائدته  االأمم 

من  زخم  و�شط  لنا  هم  يقدمونه  فيما  نبحث 

يف  وهم  يّدعونه،  الذي  بالعلم  علينا  املن 

الوقت  �شياأتي  علينا، فهل  فيه  احلقيقة عيال 

الذي ن�شرتجع ما �رسق منا، ونقول لهم مبلء 

اإلينا((؟؟ هذا ما  )) هذه ب�شاعتنا ردت  فينا: 

اأردت ـ يف مقايل ـ اأن اأنبه اإليه، فهل هي جمرد 

اأمنية؟ اأم هو نداء �شيجد اآذانا م�شغية؟؟

�شل�شلة	اإ�شـراقات
 

بالن�شو�ض  اإ�رساقات  �شل�شلة  ُتعنى 

االأوىل،  بفتنتها  وامل�شغولة  الندية 

دائمًا  م�شتعل  ح�شورها  ولكن 

ورجفته  االإبداع  وبحرقة  باالأ�شئلة 

واختارت  هذا  الروح.  يف  العارمة 

تنحاز  اأن  واالإعالم  الثقافة  دائرة 

بثقة  والذاهب  النقي  االإبداع  لهذا 

االإعالمي،  والتجاهل  الظالم  ل�شق 

كي حتجز لها مكانًا يف قادم ال�شعر 

والق�شة والرواية والنقد. كما ت�شكل 

هذه ال�شل�شلة رئة حتت�شن االأنفا�ض 

القادمني  ب�شارات  وتنتظر  الباهرة، 

ب�شغف ال ينتهي.

واالإعالم  الثقافة  دائرة  تدعو  لذا 

االإمارات  وبنات  اأبناء  بال�شارقة 

وال�شعر  الق�شة  وكاتبات  كّتاب 

كوكبة  اإىل  ين�شموا  اأن  والرواية 

كتاباتهم  تتبنى  الذين  املبدعني 

لهم  دعمًا  اإ�شداراتها،  خالل  من 

ومل�شرية االأدب يف الوطن

تر�شل امل�شاركات اإىل:  

ق�شم الدرا�شـــات والن�شـــر

�ض. ب 5119 ال�شـارقة 

دولة االإمارات العربية املتحدة

هاتف :   5671116 - 009716 

اق :     5662126 - 009716
ّ
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ابن  عند  نراها  التي  الداللة  وهي  مقتَطعًا، 

طباطبا العلوي)5(، وهو يتحدث عن بع�ض ما 

اإذا ا�شُطر  اإليه ال�شاعر: »وعلى ال�شاعر  ي�شطر 

تدبرياً  دّبره  �شعره،  يف  خرب  اقت�شا�ض  اإىل 

ي�شل�ض له معه القول، ويّطرد فيه املعنى، فبنى 

�شعره على وزن يحتمل اأن يح�شى مبا يحتاج 

به،  يخلط  الكالم  من  بزيادة  اقت�شا�شه،  اإىل 

االفتعال  ودالة   .)6( منه«  يحذف  نق�ض  اأو 

بها  يرتبط  وما  القطع،  داللة  على  توؤكد  هنا 

اآخر؛  �شياق  من  املقت�ِضّ  للخرب  الل�شق  من 

ليو�شع يف ال�شياق الذي اأراده املقت�ّض، وهذا 

يف  ال�شابق  باملفهوم  االقت�شا�ض  ُيدخل  مما 

ي�شري  الذي  الن�شي،  والتعالق  التنا�ض  حيز 

الن�ض  مع  ليتعالق  �شابق  ن�ض  ا�شتدعاء  اإىل 

احلايل.

مع  االقت�شا�شي،  التعالق  هذا  على  وللتاأكيد 

االإ�شارة اإىل املقدرة ال�شعرية لل�شاعر املنا�ّض، 

ال�شمواأل بن عادياء  ي�شوق ابن طباطبا ق�شة 

الذي ا�شتودعه امروؤ القي�ض مائة من االأدراع، 

وملا اأتى احلارث الغ�شاين الأخذها من ال�شمواأل 

ولده  باأخذ  فتوعده  اإياه،  اإعطاءها  رف�ض 

 

كانت ق�شية التنا�ض واحدة من تلك الق�شايا 

العربية،  النقدية  ال�شاحة  التهبت حولها  التي 

ينادي  االأ�شوات، ما بني من  وتعالت حولها 

ما  يف  لنظائرها،  العربي  الرتاث  باحتواء 

ال�شعرية، وما دار يف فلكها  ُعرف بال�رسقات 

من م�شطلحات متعددة، حفلت بها كتب النقد 

اأ�شوات  ونافرتها  القدمية،  العربية  والبالغة 

�شلة  اأية  ال�شعرية  ال�رسقات  عن  تنفي  اأخرى 

بق�شية التنا�ض، رغم اأن جريار جينيت - وهو 

رين الكبار للتنا�ض - يُعّد ال�رسقات  اأحد املنظِّ

ية،  االأدبية واحدة من اأ�شكال العالقات التنا�شّ

العالقة و�شوحًا  اأ�شكال هذه  »اأكرث  اأن  ويرى 

لال�شت�شهاد،  العادية  املمار�شة  هي  وحرفية، 

هي  و�رسعية  و�شوحًا  اأ�شكالها  اأقل  واأن 

ولكنه  معلن  غري  اقرتا�ض  وهي  ال�رسقة، 

حريف«)1(. ومن هذا املنطلق االأويل نرى مع 

الدكتور عبد امللك مرتا�ض اأن ق�شية التنا�ض 

قد عرفتها الثقافة العربية القدمية يف �شورة 

ق�شية ال�رسقات ال�شعرية)2(.

 «
ّ
«ال�شاحبي كتاب  يف  فار�ض  ابن  حتدث 

�شماها  القراآين  النظم  ظواهر  من  ظاهرة  عن 

فها بقوله : »اأن يكون كالم 
ّ
االقت�شا�ض، وعر

اأخرى  �شورة  يف  كالم  من  ًا  مقت�شّ �شورة  يف 

التي  الداللة  وهذه  معها«)3(.  ال�شورة  يف  اأو 

التوقف  قبل  تدفعنا  لالقت�شا�ض،  ي�شعها 

للبحث  الكرمية،  االآيات  من  به  جاء  ما  اأمام 

الداليل  والرابط  للكلمة،  اللغوي  املدلول  عن 

فار�ض  ابن  و�شعه  الذي  املفهوم  وبني  بينه 

امل�شطلح  هذا  بني  والعالقة  لالقت�شا�ض، 

الرتاثي وامل�شطلح النقدي املعا�رس املعروف 

نحاول  ثم  بالتنا�ض.  الن�شية  الل�شانيات  يف 

بني  العالقة  اأ�شكال  على  الوقوَف  بعُد  من 

االآيات القراآنية الكرمية.

دالالت؛  حول  »ق�ّض«  اللغوي  اجلذر  يدور 

قطعه،  اأْي  عر،  ال�َشّ ق�ّض  ُيقال:  القطع،   : منها 

اإذا  ومنها: تتبع االأثر، ُيقال: ق�ش�شُت ال�شيء، 

ُيقال:  واالإخبار،  االإيراد  ومنها:  اأثره،  تتبعت 

اأورده)4(.  �شًا:  وَق�شَ ق�شًاً  يق�شه  خربه  ق�ّض 

الدالالت بداللة االقت�شا�ض،  واإذا ربطنا هذه 

حيث  وذلك  القطع،  بداللة  تتعلق  وجدناها 

يف  كالم  يكون  »اأن  فار�ض:  ابن  قول  ي�شري 

�شورة مقت�شًا من كالم يف �شورة اأخرى«، اأْي: 

القت�شا�ص	القراآين	والتنا�ص

             ابن	فار�ص	منوذجًا

د. يا�رس عبد احل�شيب ر�شوان

اإن اجلدل الدائر على �شفحات الكتب واملجالت املتخ�ش�شة وغري املتخ�ش�شة حول عالقة الرتاث العربي بالنظريات النقدية الغربية، وق�شمة 

املوؤلفني بني املنا�رسين بغري هوادة للرتاث العربي، والواقفني منه موقف القدمي املدابر للمنجز العقلي املعا�رس، والذين يقفون منه يف املنت�شف 

ل يغمطونه حقه، ول يبالغون يف الإدبار عنه؛ يجعلنا متوخني احلذر كله يف النت�شاب لهذا اأو ذاك، اإل بعد اأن يلقي بحثنا بكلمته، ويقدم بني 

يديه ما يروم اإثباته بعد الدر�ص املدَلّل مبا يقبله العقل املن�شف من الأدلة وال�شواهد التي تنت�رس لفكره، وت�شعه يف امل�شار ال�شحيح الذي يرت�شيه 

العقل والذوق والثقافة التي ينتمي اإليها، تلك التي منا يف ربوعها، وات�شحت اأفكاره وروؤاه باأرديتها.

تدوين
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جديد  �شياق  يف  كتابته  واإعادة  فار�ض،  ابن 

وثوب لغوي يت�شم بالتكثيف واالإيجاز. 

كالهما  ي�شتدعي  واالإيجاز  والتكثيف 

يُعّد  الذي  امل�رسي  االإ�شبع  اأبي  ابن  موقف 

يعرف  وهو  االإيجاز،  باب  من  االقت�شا�ض 

املتكلم  يقت�ض  »اأن  بقوله:  االقت�شا�ض 

األفاظ  �شيئًا، يف  منها  يغادر  ال  بحيث  ق�شة، 

غريه  اقت�شها  لو  بحيث  جّداً،  موجزة  قليلة 

اأتى  ممن مل يكن يف مثل طبقته من البالغة، 

وهو  االألفاظ«)11(.  تلك  من  اأكرث  يف  بها 

من  االأدباء  بني  التفرقة  اإىل  ي�شري  كان  واإن 

على  يحر�ض  فاإنه  البالغية،  الطبقة  حيث 

وحدها،  بالق�شة  وربطه  االقت�شا�ض  حتديد 

راأيناه عند ابن  الداللة، كالذي  اأن يعمم  دون 

فار�ض، حيث جعل االقت�شا�ض �شاماًل للق�شة 

وغريها، با�شتخدامه دالة كالم منكرة مفيدة 

بتنكريها العموم وال�شمول، وليقرتب بذلك من 

مفهوم التنا�ض يف الل�شانيات الن�شية؛ حيث 

ال يقت�رس فعل التنا�ض على الن�ض الق�ش�شي 

وحده، واإمنا ي�شمل فعل التنا�ض كل الن�شو�ض 

التي ترتبط مع الن�ض احلايل باأية �شورة من 

�شور التعالق الن�شي. 

فكرته  ف�شل  قد  االإ�شبع  اأبي  ابن  اأن  ونلحظ 

با�شتدعاء اأبيات االأع�شى �شالفة الذكر، ويعلق 

بقريب  اأو  طباطبا،  ابن  تعليق  مبثل  عليها 

منه، مع اختالف ي�شري ال ينفي النقل، وكذلك 

الذبياين  النابغة  ما كان بني  با�شتدعاء خرب 

اأمثلة  »ومن  يقول:  املنذر؛  بن  والنعمان 

اقت�شا�شه  يف  الذبياين  النابغة  قول  االإيجاز 

دلل  التي  االأبيات  واأما  الزرقاء«)12(.  ق�شة 

الدالية  الق�شيدة  من  فهي  الق�شة  على  بها 

النابغة يف خطاب  يقول  الديوان،  من  االأوىل 

النعمان بن املنذر )13( )ب�شيط (:

قام  ال�شمواأل،  رف�ض  وعندما  وقتله،  ال�شغري 

االأع�شى  ا�شتدعى  وقد  الولد،  بقتل  احلارث 

هذه الق�شة عندما وقع يف االأ�رس واأُهدَي اإىل 

ْيح بن ال�شمواأل الذي �شمع ق�شيدة االأع�شى  �رُسَ

ال�شمواأل وكرم  اأبيه  يف ا�شتعطافه بذكر وفاء 

خلقه مع امرئ القي�ض، فاأطلقه �رسيح واأعطاه 

ناقة جنيبة)7(. اأما ا�شتدعاء االأع�شى للق�شة، 

فقد ورد يف قوله)8(

ِحَباَلَك اْلَيْوَم َبْعَد اْلِقِدّ اأَْظَفاِري

َحايِل َوَت�ْشَياِري
ْ
َوَطاَل يِف اْلُعْجِم َتر

ٍف َغرْيِ اإِْنَكـاِر
ْ
َجـاراً اأَُبوَك، ِبُعر

اِري �ْشَتاأْ�ِشُد ال�شَّ ِتِه امْلُ َوِعْنَد ِذَمّ

اِر
ّ
يِف َجْحَفٍل َك�َشـَواِد الَلّْيِل َجـَر

اِر ْمَنُع ِمْن َجـاِر اْبِن َعَمّ اأَْوَفى َواأَ

اِر  َغرْيُ َغَدّ
ٌ
نٌي َوَجار ٌن َح�شِ ِح�شْ

َمْهَما َتُقْلُه َفاإِيِنّ �َشاِمٌع، َحاِر

ْخَتاِر ، َوَما ِفيِهَما َحٌظّ مِلُ َفاْخرَتْ

َك، اإِيِنّ َماِنٌع َجاِري اْذَبْح َهِدَيّ

اِر َواإِْن َقَتْلَت َكِرميـًا َغرْيَ َعـَوّ

َواإِْخـَوًة ِمْثَلـُه َلْي�ُشوا ِباأَ�ْشـَراِر

ْغَمـاِر ٌب ِباأَ
ْ
َرْت َحر َواَل اإَِذا �َشَمّ

 َكِرمٌي َوِبي�ٌض َذاُت اأَْطَهـاِر
ّ

َرٌب

اِري اٌت اإَِذا ا�ْشُتوِدْعـَن اأَ�رْسَ َوَكامِتَ

اِري ِم اجْلَ  ِللَدّ
ْ
ْف �َشَمْواأَُل َفاْنُظر اأَ�رْسِ

ْنَكـاِر َيّ اإِ
َطْوعـًا؟ َفاأَْنَكَر َهـَذا اأَ

ـاِر َعَلْيـِه ُمْنَطِويًا َكالَلّْذِع ِبالَنّ

ـاِر َومَلْ َيُكْن َعْهـُدُه ِفيَهـا ِبَخَتّ

ْنَيا َعَلى اْلَعاِر َفاْخَتـاَر َمْكُرَمَة الُدّ

اِقِب اْلَواِري َوَزْنُدُه يِف اْلَوَفـاِء الَثّ

وميكن لنا - ونحن نعر�ض لهذه الق�شيدة التي 

نالت اإعجاب غري واحد من النقاد القدامى - اأن 

ن�شوق تعليق ابن طباطبا على االأبيات ال�شتة 

ع�رس االأخرية، التي راأى اأن االأع�شى قد اقت�ّض 

فيها خرب ال�شمواأل؛ يقول ابن طباطبًا: »فانظر 

اإىل ا�شتواء هذا الكالم و�شهولة خمرجه، ومتام 

معانيه، و�شدق احلكاية فيه، ووقوع كل كلمة 

موقعها الذي اأُريدت له، من غري ح�شد جمتلب، 

ما  يف  االأع�شى  لطف  وتاأمل  �شائن،  خلل  وال 

ابنك �شرباً  »اأاأقتل  حكاه واخت�رسه يف قوله: 

اأو جتيء بها؟«، فاأ�شمر �شمري الهاء يف قوله: 

فتالفى  بها«،   
ّ
ُي�شب ال  اأن  اأدراعه،  »واختار 

ذلك اخللل بهذا ال�رسح، فا�شتغنى �شامع هذه 

االأبيات عن ا�شتماع الق�شة فيها، وال�شتمالها 

حكاية،  واأبلغ  كالم،  باأوجز  كله  اخلرب  على 

واأح�شن تاأليف، واألطف اإمياءة« )9(.

لع�رسه،  �شابق  نقدي  ن�ض  اأمام  نقف  نحن 

اإن جاز لنا القول بهذه االأ�شبقية، حيث نلحظ 

واحلدود  الفوارق  ذوبان  طباطبا  ابن  اإدراك 

بروكلمان  اأ�شاد  وقد  االأدبية،  االأجنا�ض  بني 

االأع�شى  حماولة  »اأما  فقال:  االأع�شى  ب�شنيع 

اأ�شلوب امللحمة،  اإن�شاء �شعر الق�شة، واخرتاع 

عماًل  بقيت  فقد  ال�شمواأل،  بوفاء  اإ�شادته  يف 

فّذاً مل ين�شج اأحد على منواله«)10(. ومن بني 

�شياقات  رعاية  كذلك:  االأ�شبقية  هذه  مظاهر 

الن�ض  تلقي  فيها  يتم  التي  تلك  التلقي، 

ال�شامع  املتلقي  ربط  كذلك:  ومنها  ال�شعري، 

نف�شه  يف  ي�شتدعي  الذي  احلايل  الن�ض  اإىل 

كذلك  نلحظ  ثم  منه،  املقت�ض  ال�شابق  الن�ض 

من مظاهر تلك االأ�شبقية االإ�شارة اإىل التنا�ض 

ا�شتمال  اإىل  اإ�شارته  يف  املعا�رس،  باملفهوم 

وذلك  كالم،  باأوجز  كله  اخلرب  على  الق�شيدة 

هي  التنا�ض،  اآليات  من  واحدة  ي�شتدعي  ما 

امت�شا�ض الن�ض القدمي اأو اقت�شا�شه مبفهوم 
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االجتماعية التي نبتت فيها الق�شايا الرتاثية 

مل تدع جمااًل الإطالق الت�شميات احلداثية التي 

نبتت مع التقدم الكبري يف علوم اللغة والعلوم 

واالجتماع  النف�ض  علوم  مثل  لها،  املوؤازرة 

واالأنرثوبولوجيا والتاريخ والفل�شفة واملنطق 

وغريها من العلوم. 

القدماء  مقولة  اجرتار  اإىل  يدفعنا  ذلك  كل 

ترك  »ما  اأنه   - �شعراء  وغرَي  �شعراَء   -

اأتى  �شيء«، فجُلّ ما  للمحدثني من  االأقدمون 

وعيًا  الرتاثية  الذاكرة  وعته  املحدثون  به 

والتقدمة  التنظري،  يف  الريادة  بحٍقّ  اأعطاها 

ا�شطالحات  ارتبطت  واإن  التطبيق،  يف 

املختلفة  وال�شياقات  بالظروف  املحدثني 

التي نبت فيها فكرهم، ومل تكن تلك الظروف 

وال�شياقات نف�شها عند القدماء الذين خرجت 

ا�شطالحاتهم هي االأخرى مت�شحة بو�شاحات 

والثقافية  االجتماعية  و�شياقاتهم  ظروفهم 

والدينية والعلمية، واأظن اأن اأبرز امل�شطلحات 

احلداثية التي توؤكد ما نذهب اإليه هو م�شطلح 

الفكر  مع  برز  الذي  امل�شطلح  ذلك  التنا�ض؛ 

مع  العربية  ثقافتنا  اإىل  وانتقل  الغربي، 

الرتجمة  وازدهار  الثقايف،  واالت�شاع  التطور 

التي ت�شري فيما ت�شري اإىل عدم تقوقع العقلية 

وحده،  العربي  الرتاث  على  احلديثة  العربية 

الغربية  الثقافات  مطالعة  يف  رغبت  واإمنا 

وغريها ؛ راغبة يف االأخذ بيد الثقافة العربية 

احلديثة اإىل حيث املكانة التي تليق بها بني 

الثقافات العاملية املعا�رسة.

لقد ارتبط التنا�ض يف الدر�ض الل�شاين احلديث 

بتداخل  اأو  واآخر،  ن�ض  بني  الن�شي  بالتعالق 

الن�شو�ض مبا يعنيه من ح�شور ن�ض يف ن�ض 

اأو  خاطرة،  توارد  اأو  تاأثراً،  اأو  ا�شتدعاًء  اآخر، 

غري ذلك من االأ�شباب التي تعلل ح�شور الن�ض 

يف ن�ض اآخر، انطالقًا من فكرة انتفاء املوؤلف 

الواحد للن�ض، ومن ثمة فكرة �شيوعية االإنتاج 

 اإِْذ َنَظَرْت
ّ
ِي اْحُكْم َكُحْكِم َفَتاِة احْلَ

ـُه َجـاِنَبـا ِنيـٍق، َوُتْتِبُعـُه َيُحُفّ

َماُم َلَنا َقاَلْت: اأاَل َلْيَتَما َهَذا احْلَ

ْلَفـْوُه َكَمـا َح�ِشَبْت ُبوُه َفاأَ
ّ
َفَح�َش

َلْت ِماَئـًة ِفيَهـا َحَماَمُتَهـا َفَكَمّ

ْحُت َكْعَبَتـُه
ّ
َفال َلَعْمُر اَلِّذي َم�َش

�َشُحَها رْيَ مَيْ وؤِْمِن اْلَعاِئَذاِت الَطّ َوامْلُ

ا اأُِتيَت ِبِه َما ُقْلُت ِمْن �َشّيٍئٍ مِمَّ

َة اأَْقـَواٍم �َشِقيُت ِبَهـا
َ
اإِاَلّ َمَقالـ

َمـِد اٍع َواِرِد الَثّ اإِىَل َحَمـاٍم �رِسَ

َمِد
ّ
َجاَجِة مَلْ ُتْكَحْل ِمَن الَر ِمْثَل الُزّ

ِد
َ
ُفـُه َفقـ اإِىَل َحَمـاَمِتَنـا َوِن�شْ

ِت�ْشعًا َوِت�ْشِعنَي مَلْ َتْنُق�ْض َومَلْ َتِزِد

َعْت ِح�ْشَبـًة يِف َذِلَك اْلَعَدِد َواأَ�رْسَ

اِب ِمْن َج�َشِد َوَما ُهِريَق َعَلى االأَْن�شَ

َعِد
ّ
ـَة َبنْيَ اْلَغْيِل وال�َش ُرْكَبـاُن َمَكّ

اإًِذا َفال َرَفَعْت �َشْوِطي اإِيَلَّ َيِدي

عًا َعَلى اْلَكِبـِد
ْ
َكاَنْت َمَقاَلُتُهْم َقـر

ويبدو اأن ق�شة الزرقاء هذه قد كانت م�شهورة 

ذكرها  ورد  حيث  كذلك،  وقبله  النابغة،  اأيام 

اأمثال  من  اجلاهليني  ال�شعراء  بع�ض  عند 

وغريهم  وح�شان  واالأع�شى  تولب  بن  النمر 

اأخبارها،  على  اتفاق  ثمت  كان  واأنه   ،)14(

حول  ارتكزت  اأو�شاف  من  بها  ارتبط  وما 

العقل  ورجاحة  الراأي،  وثقابة  الب�رس  حّدة 

واحلكمة التي يلتم�ض النابغة من النعمان اأن 

يكون مثلها يف االأبيات ال�شابقة تلك التي عّلق 

النابغة  : «فاإن  االإ�شبع بقوله  اأبي  ابن  عليها 

عن  عرية  احلقيقة،  باألفاظ  الق�شة  هذه  �رسد 

احل�شو اخل�شن واملعيب، ومل يغادر منها �شيئًا» 

)15(. مما يعني ا�شتيعاب الن�ض اجلديد للن�ض 

جزءاً  غدا  بحيث  واهت�شامه،  عليه  ال�شابق 

االإ�شارة  التعليق  من  نلحظ  ثم  منه،  اأ�شا�شيًا 

واخل�شن،  املعيب  احل�شو  من  الق�شة  ُعرّو  اإىل 

وهو ما ي�شتدعي فكرة االإيجاز، واقتنا�ض ما 

يتنا�شب والن�ض اجلديد من الن�ض القدمي، من 

اأو  اقتنا�شه  مت  مبا  ذلك  ُيخل  اأن  دون 

الن�ض  بغربلة  النابغة  قام  لقد  اقت�شا�شه. 

يخدم  ما  منه  والتقط  ال�شابق،  الق�ش�شي 

حيث  من  ومو�شوعه  يت�شاوق  وما  فكرته، 

الن�شح للملك النعمان بن املنذر. 

واالإخبار«  واالإيراد،  »القطع،  دالالت  وجند 

عند اأبي هالل الع�شكري يف �شياق حديثه عن 

اإىل  ال�رسورة  دعت  »واإذا  ال�شعر:  عمل  كيفية 

اإىل  فتحتاج  كالم،  واقت�شا�ض  خرب،  �شوق 

فاإن  احلق؛  وتتحرى  ال�شدق،  فيه  تتوخى  اأن 

اتباعه  اإىل  ويحوجك  ميلكك،  حينئـٍذ  الكالم 

واالنقياد له«)16(. ولعلنا نلحظ دور العطف 

بني �َشوق اخلرب واقت�شا�ض الكالم، يف ترجيح 

مبعنى  »االقت�شا�ض  واأن  هنا،  الق�ّض  داللة 

غياب  ذلك  يعني  وال  الق�شة«)17(.  �شوق 

داللة القطع؛ اإذ يبدو اأن الداللتني متالزمتان 

االإ�شبع  اأبي  ابن  عند  وكذلك  الع�شكري،  عند 

بني  من  االقت�شا�ض  يجعل  الذي  امل�رسي، 

.
ّ
�شور االإيجاز على النحو الذي مر

التنا�ص: 

االقت�شا�ض  عن  باحلديث  البدء  اآثرنا  لقد 

باملفهوم الذي اأراده ابن فار�ض، وعّولنا على 

لدافع  له،  القدامى  البالغيني  ا�شتخدامات 

تراثي،  م�شطلح  اأنه  وهو   
ّ
م�شتحٍق،  

ّ
منطقٍي

احلداثة،  اأو  املعا�رسة  على  متقدم  والرتاث 

ناحية  ومن  ناحية،  من  هذا  زمنّيًا،  تقدمًا 

اأخرى اأردنا اأن نعطي لهذا الرتاث حق التقدمة 

التي هو جدير بها وم�شتحق لها، اإن زمنًا، واإن 

املعا�رسة  به  اأتت  ما  على  وا�شتمااًل  تنظرياً 

�شحيح  وم�شطلحات.  نظريات  من  واحلداثة 

تراثنا  يف  ترد  مل  وم�شطلحات  نظريات  اأنها 

احلداثة،  بها  اأتت  التي  بالعناوين  العربي 

عليها  جاءت  التي  واملالمح  الق�شمات  ولكن 

يف الرتاث ال تكاد تبعدها كثرياً عما جاءت به 

احلداثة، بيد اأن الظروف الثقافية وال�شياقات 
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جريار  عند  الن�شية«  »عرب  اأو   ، الن�شية« 

جينيت، وُيعلل يقطني هذا االإيثار بقوله: »فبما 

�شابقة،  ن�شية  بنية  �شمن  ينتج  الن�ض  اأن 

اأو  حتوياًل  معها،  ويتفاعل  بها  يتعالق  فهو 

التي  االأ�شكال  ومبختلف  خرقًا،  اأو  ت�شمينًا 

يف  ويذهب  التفاعالت«)25(.  هذه  بها  تتم 

مو�شع اآخر اإىل »اأن هذا املفهوم مفتوح على 

ويزيد  واملمكنة«)26(.  الكائنة  العالقات  كل 

الن�شي  للتفاعل  اإيثاره  تاأكيد  يف  يقطني 

مل�شطلح  العربية  الرتجمات  من  غريه  على 

بني  العالقة  خالل  من   )Intertextuality(

العالقة  تلك  االإلكرتوين  والن�ض  االإعالميات 

التي تبني له بجالء مالءمة التفاعل مل�شطلح 

)Intertextuality( وان�شجامه معه.

اإىل حممد مفتاح وجدناه ي�شتخدم  واإذا عدنا 

مل  واإن  للتنا�ض،  مرادفًا  عربيًا  م�شطلحًا 

احلوارية  هو  امل�شطلح  وهذا  عليه،  ين�ض 

الن�شو�ض  بني  عما  مبا�رسة  تك�شف  التي 

اإىل وجود  ي�شري  الذي  والتجادل  التحاور  من 

تكون  قد  فرعية  واأخرى  مركزية  ن�شو�ض 

واأقوال  ال�رسيف  واحلديث  الكرمي  القراآن  من 

ال�شابقني واأ�شعارهم، وقد تكون من الثقافات 

يتم  وكلها  التوظيف،  زمن  ال�شائدة  ال�شعبية 

ا�شتقطابها جميعًا داخل الن�ض املحدد، وعلى 

ذلك »ي�شح القول اإن كل ن�ض مركزي يحتوي 

بال�رسورة على ن�شو�ض فرعية تختلف ن�شب 

درجات  بالتايل  وتختلف  وجودها«)27(، 

جدلياتها مع الن�ض املركزي. 

حممد  ي�شتخدمه  الذي  »احلوارية«  وم�شطلح 

املبداأ  الذاكرة  اإىل  ي�شتدعي  هنا،  مفتاح 

عّولت  الذي  ذلك  باختني  مليخائيل  احلواري 

يف  منه  واأفادت  كري�شتيفا،  جوليا  عليه 

نظريتها للتنا�ض، اأقول: اإن تزفيتان تودروف 

يف كتابه »ميخائيل باختني: املبداأ احلواري« 

يذهب اإىل اأن »التوجيه احلواري هو - بو�شوح 

 

اخللق  عملية  اجلمعية  الذات  اإىل  ت�شند  التي 

واالإبداع، وقد تطورت هذه الفكرة مع البنيوية 

واعتبار  والتلقي،  التاأويل  ق�شايا  وبروز 

بل  االأ�شلي،  للمنتج  م�شاركًا  منتجًا  املتلقي 

اإنكار املوؤلف االأ�شلي فيما  غاىل البع�ض يف 

ُعرف مبوت املوؤلف، وما ارتبط به من التنبوؤ 

»ب�رسورة و�شع اللغة نف�شها مكان ذاك الذي 

اعُترب اإىل هذا الوقت مالكًا لها، فاللغة بالن�شبة 

التي  هي  اإلينا  بالن�شبة  احلال  هي  كما  اإليه 

تتكلم، ولي�ض املوؤلف«)18(، الذي لقي التعنت 

الفكرية  االجتاهات  خمتلف  من  والتجاهل 

يف  »�شاركت  قد  مثاًل  فال�رسيالية  والنقدية، 

ودعت  املوؤلف«)19(،  عن  القدا�شة  هالة  نزع 

التي  اجلماعية  الكتابة  فكرة  اأو  مبداأ  اإىل 

املنتجة  اجلمعية  الذات  فكرة  على  حتيلنا 

مداده بني  ثم  من  يتفرق  الذي  االأدبي  للعمل 

اأفراد املجتمع جميعهم. 

هذا  يف  بدلوه  يديل  الل�شاين  الفكر  جند  كذلك 

االأمر الذي يغ�ض من �شاأن املوؤلف، وينال منه، 

ليعطي اللغة املكانة االأوىل بل الوحيدة وهو 

تنا�شيًا  املوؤلف  تنا�شي  اإىل  الدعوة  يعني  ما 

ي�شعنا اأمام منتج جديد »اإن الل�شانيات قدمت 

املوؤلف«)20(،  لتدمري  نفي�شة  حتليلية  اأداة 

الن�ض  خرج  ملا  املوؤلف  وجود  لوال  اأنه  رغم 

الق�شايا  اأمثال هذه  اأثريت  الوجود، وملا  اإىل 

كبرية  فائدة  اإىل  اإثارتها  توؤدي  ال  رمبا  التي 

يف التعامل مع ن�ض ال ميكن اأن ي�شتقل بحال 

من االأحوال عن موؤلفه. 

املوؤلف  موت  فكرة  �شاحب  بارت  روالن  اإن 

يف  التنا�ض  مفهوم  من  كبري  ب�شكل  يقرتب 

حديثه عن الن�ض باأنه «ف�شاء الأبعاد متعددة 

وتتنازع دون  كتابات خمتلفة،  فيها  تتزاوج 

ن�شيج  فالن�ض  اأ�شليًا،  منها  اأٌيّ  يكون  اأن 

الثقافة  بوؤر  بوؤرة من  األف  ناجتة عن  الأقوال 

داخل  خمتلفة  لكتابات  التزاوج  وهذا   .)21(

ف�شاء الن�ض ي�شتدعي مقولة جوليا كري�شتيفا 

املنّظرة الرائدة للتنا�ض عن الن�ض باعتباره 

اإعادة  ترتكز وظيفته حول  ل�شايّن  جهازاً عرب 

بني  الربط  خالل  من  الل�شاين  النظام  توزيع 

االإخبار  اإىل  �شعيًا  للتوا�شل،  املنتج  الكالم 

املبا�رس، وبني اأ�شكال من امللفوظات ال�شابقة 

املنطلق  هذا  ومن  معه،  املتزامنة  اأو  عليه 

للن�شو�ض،  ترحال  »اأنه  على  الن�ض  ُيعرف 

وتداخل ن�شي، ففي ف�شاء ن�ٍضّ معني تتقاطع 

من  مقتطعة  عديدة  ملفوظات  وتتنافى 

ن�شو�ض اأخرى«)22(. وهذا التقاطع والتالقي 

يتم يف  اإمنا  االأخرى،  والن�شو�ض  الن�ض  بني 

�شياء عالقة مق�شودة، ال تختفي يف خ�شمها 

ال�شابق،  والن�ض  الالحق  الن�ض  خ�شو�شية 

بل »يبقى خطاب االآَخر الن�ض ال�شابق خارج 

خطاب  لكن  الالحق،  الن�ض  املوؤِلّف  خطاب 

احل�شبان،  يف  االآَخر  خطاب  ياأخذ  املوؤلف 

ما  ت�شتدعي  عالقة«)23(،  معه  ويوؤ�ش�ض 

يتمخ�ض عنه تداخلهما وتعالقهما من النتائج 

واملمار�شات التي ال ت�شيع معها اخل�شو�شية 

الن�شية. 

جند  فاإننا  العربي  النقد  اإىل  انتقلنا  اإذا  اأما 

بني  من  االأ�شهر  كانت  التنا�ض  دالة  اأن 

مل�شطلح  ترجمت  التي  العربية  الدوال 

العربية  الدوال  اأما   ،)Intertextuality(

فهي:  للتنا�ض  مرادفة  جاءت  التي  االأخرى 

حممد  ا�شتنبطه  الذي  الن�شي«  »التعالق 

مفتاح من كري�شتيفا ومي�شيل اأريفي ولورانت 

مفتاح  حممد  عند  يعني  وهو  وريفاتري، 

»تعالق الدخول يف عالقة  ن�شو�ض مع ن�ض 

حدث بكيفيات خمتلفة«)24(. والتعالق ي�شري 

التفاعل  ي�شتدعي  بدوره  وهذا  االرتباط،  اإىل 

يقطني  �شعيد  ذهب  ولذلك  الن�شو�ض؛  بني 

الن�شي«  »التفاعل  م�شطلح  ا�شتخدام  اإىل 

الدوال  واآثره على غريه من  للتنا�ض،  مرادفًا 

العربية التي ترجمت له من مثل: »املتعاليات 
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كما  االآخرة،  يف  ال�شاحلون  حتته  يندرج 

عليه  باإبراهيم  اخلا�شة  االأوىل  االآية  ورد يف 

االآية  بني  العالقة  تكون  ثمة  ومن  ال�شالم، 

هي  املقت�شة  واالأوىل  عنها  املقت�ّض  الثانية 

االألو�شي  قال  اخل�شو�ض،  بعد  العموم  عالقة 

ااْلآِخَرِة  يِف  ُه  {َواإَِنّ تعاىل:  قوله  تف�شري  يف 

نَي} »اأْي لفي ِعداد الكاملني يف  احِلِ َن ال�شَّ مَلِ

باأنه  التخ�شي�ض،  بعد  التعميم  من  ال�شالح؛ 

والدنيوية،  الدينية  النعم  من  عليه  عّدد  مّلا 

خرَي  ُذكر  ما  مع  له  وجمعنا  �شبحانه:  قال 

الدارين«)32(.

 
ْ
واإىل جانب هذه العالقة التنا�شية بني ن�شي

املتعلق  الداليل  التنا�ض  هذا  نرى  االآيتني، 

بحتمية ثواب االآخرة : ال�شاحلني = الدرجات 

الدنيا  يف  ال�شاحلون  هوؤالء  قّدمه  ملا  العال، 

من عمل ال�شاحلات، الذي ا�شتحقوا عليه ثواب 

وازدواجية  الدنيا،  ثواب  عن  ف�شاًل  االآخرة، 

الثواب بني الدنيا واالآخرة نراها يف قول اهلل 

َيُقوُل  َمْن  {َوِمْنُهْم  البقرة:  �شورة  من  تعاىل 

ْنَيا َح�َشَنًة َويِف ااْلآِخَرِة َح�َشَنًة  َنا اآِتَنا يِف الُدّ َرَبّ

َوِقَنا َعَذاَب الَنّاِر }]االآية: 201[. 

ال�شابق،   / منه  املقت�ّض  الن�ض  يتعدد  وقد 

فار�ض  ابن  يورده  ما  ذلك  من  اثنني؛  فيكون 

�شورة  من  وجّل  عّز  اهلل  قول  حول   )33(

ِمَن  َلُكْنُت  ي  َرِبّ ِنْعَمُة  {َوَلْواَل  ال�شاّفات: 

ابن  يرى  حيث   ،]57 ]االآية:  يَن}  ْح�رَسِ امْلُ

فار�ض اأنه «ماأخوذ من قوله جّل ثناوؤه: 

�رَسُوَن}]الروم:  حُمْ اْلَعَذاِب  يِف  {َفاأُوَلِئَك 

َم  َجَهَنّ َحْوَل  ُهْم  َنّ َ َلُنْح�رسِ {ُثَمّ  وقوله:   .]16

هنا  املقت�ض  الن�ض  اإن   .]68 ِجِثّيًا}]مرمي: 

تاأخر  حيث  الزمنية،  الَبْعدية  مرحلة  ميثل 

حيث  امل�شحفي،  الرتتيب  عن  ف�شاًل  النزول، 

 
ْ
�شورتي عن  متاأخرة  ال�شافات  �شورة  جاءت 

مرمي والروم، ونرى اأن العالقة التنا�شية هنا 

هي عالقة العموم بعد اخل�شو�ض اأي�شًا؛ ذلك 

الرجل  ل�شان  على  كانت  املقت�شة  االآية  اأن 

الغاية  وهو  خطاب،  �شةلكل  م�شِخّ ظاهرٌة   -

اخلطاَب  يفاجئ   ،
ّ
حي خطاب  لكل  الطبيعية 

خطاُب االآخر بكل الطرق التي تقود اإىل غايته، 

يف  معه  الدخول  �شوى  �شيئًا  ي�شتطيع  وال 

«)28(، وهو ما يعني انتباه 
ّ
تفاعل حاد وحي

التحاور  لهذا  باختني  قبله  ومن  تودروف 

التفاعلي بني الن�شو�ض املختلفة. 

»التداخل  الغذامي  اهلل  عبد  وي�شتخدم 

اأن  يرى  وهو  للتنا�ض،  مرادفًا  الن�شي« 

من  واحد  ن�ض  بني  يتم  الن�شو�ض  »تداخل 

ال  ن�شو�ض  االأخرى  اجلهة  وتقابله يف  جهة، 

التفاعل  والتداخل يعني كذلك  حت�شى«)29(. 

والتفاعل  جميعها،  الن�شو�ض  هذه  بني 

واملثاقفة  والتاأثر  التاأثري  عالقات  ي�شتدعي 

عملية  توؤكد  التي  امل�شطلحات  من  وغريها 

التعالق بني الن�شو�ض قدميها وحديثها، واإذا 

كان الثور - كما ورد على ل�شان بع�ض النقاد 

مه�شومة،  خراف  جمموعة  هو   - الغربيني 

من  جمموعة  من  يت�شكل  كذلك  فالن�ض 

وتاأثر  معها  تفاعل  التي  ال�شابقة  الن�شو�ض 

بها، وبدا على �شورته االآنية التي نتلقاه بها. 

امل�شطلح  الغذامي  ترجم  نف�شه  الكتاب  ويف 

االإجنليزي )Intertextuality( بـ »الن�شو�ض 

راأيه  �شولز  روبرت  عن  وينقل  املتداخلة«، 

املرتبطة  امل�شطلحات  من  يراه  فهو  فيه، 

بكٍلّ من:  بال�شيميولوجية والت�رسيح، ويربطه 

ويقول  وريفاتري،  وكري�شتيفا  وجينيه  بارت 

الن�شو�ض  اأن  هو  فيه  العام  »املبداأ  اإن  �شولز 

واالإ�شارة  اأخرى«)30(.  ن�شو�ض  اإىل  ت�شري 

عالقات  من  الن�شو�ض  بني  ما  ت�شتدعي 

الالحق  الن�ض  تغذي  التي  والتاأثر  التاأثري 

وتر�شم كينونته. 

واإذا ما حاولنا بحث العالقة بني االقت�شا�ض 

وبني  فار�ض،  ابن  به  اأتى  الذي  باملفهوم 

ال�شابقة، جند  ال�شطور  التنا�ض يف  مفهومات 

ابن فار�ض  الذي قاله  االقت�شا�ض  اأن مفهوم 

يتفق وما جاء عن التنا�ض باأنه تعالق ن�ٍضّ 

من  جمموعة  خالل  من  اأخرى،  ن�شو�ض  مع 

لهذا  الدواعي  بتعدد  تتعدد  التي  العالقات 

عالقات  تكون  ثمة  ومن  الن�شي،  التعالق 

وغري  املمكنة  االحتماالت  كل  على  مفتوحة 

ال�شياق  مع  تنتج  اأن  ميكن  عالقات  املمكنة، 

من  اللفظ،  مع  حتى  اأو  الداللة  مع  تنتج  اأو 

بحد  حمدودة  العالقات  تلك  تكون  اأن  دون 

ما  اأخرى،  دون  بدالالت  مرتهنة  اأو  معني، 

التخمينات  لكل  حاماًل  املركزي  الن�ض  دام 

الن�ض  ح�شور  ت�شتدعي  التي  والتوقعات 

االآخر اإىل ف�شائه، وهو ح�شور ال ُيفقد االآخر 

خ�شو�شيته، واإمنا ي�شارك الن�ض املركزي يف 

اإنتاج الداللة املزدوجة لكال الن�شني؛ ال�شابق 

يف  وا�شرتاك  عالقة،  تاأ�شي�ض  حيث  والالحق، 

العمل والتاأثري الذي ال ي�شري اإىل اإعادة اإنتاج 

الن�ض ال�شابق بتاأويل جديد، ولكنه ي�شهم بقدر 

ما يف توجيه الداللة املرتبطة بالن�ض الالحق 

اأو املقت�ض من الن�ض ال�شابق. 

االآيات  من  فار�ض  ابن  اأورده  ما  خالل  ومن 

الكرمية، م�شتدالًّ على املقت�ض واملقت�ض منه، 

وتعليقه على علة االقت�شا�ض، ن�شتطيع اإدراك 

بع�ض �شور تلك العالقات بني الن�ض املقت�ض 

 / منه  املقت�ِضّ  والن�ض  املركزي  الن�ض   /

التاأويلي  الفعل  هذا  واقرتاب  االآخر،  الن�ض 

البن فار�ض من مفهومات التنا�ض على النحو 

التايل :

�شورة  من  تعاىل  اهلل  قول  فار�ض  ابن  اأورد 

يِف  ُه  َنّ َواإِ ْنَيا  الُدّ يِف  اأَْجَرُه  العنكبوت:{َواآَتْيَناُه 

وراأى   .]27 االآية:  نَي}]  احِلِ ال�شَّ َن  مَلِ ااْلآِخَرِة 

اأنها مقت�شة عن قول اهلل تعاىل من �شورة طه: 

اِت َفاأُوَلِئَك  احِلَ ِمنًا َقْد َعِمَل ال�شَّ {َوَمْن َياأِْتِه ُموؤْ

َرَجاُت اْلُعلى}]االآية: 75[. وعلق على  َلُهُم الَدّ

ثواب  دار  »واالآخرة  بقوله:  االقت�شا�ض  هذا 

ال عمل«)31(.  واحلق اأن االآية املقت�ّض منها 

الذي  االأعم  والثواب  العام،  القانون  متثل 
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يَبٌة  اَبْتُكْم ُم�شِ َئَنّ َفاإِْن اأَ�شَ ْن َلُيَبِطّ {َواإَِنّ ِمْنُكْم مَلَ

 اإِْذ مَلْ اأَُكْن َمَعُهْم �َشِهيداً} 
َّ
َقاَل َقْد اأَْنَعَم اهلَل َعَلي

من  ي�شتدعيه  وما  احل�شور  اأو   ،]72 ]الن�شاء: 
اإِْذ  �ُشَهَداَء  ُكْنُتْم  {اأَْم  تعاىل:  اهلل  قال  الروؤية، 

اُكُم اهلل ِبَهَذا} ]االأنعام: 144[. َو�شَّ

عن  االقت�شا�ض  جند  الداللتني  تراوح  ومن 

اآية �شورة )ق( وربطها باملالئكة، اأمراً يح�رس 

اآدم،  ببني  املوكلني  املالئكة  دور  الداللة يف 

بن عفان وجماهد:  ما روي عن عثمان  على 

»وال�شهيد هو الكاتب«)39(. واإن كان ذلك غري 

�شاماًل  )ق(  �شورة  يف  ال�شهيد  كون  من  مانع 

االإن�شان الذي ي�شهد على نف�شه بعمله، وكذلك 

االأيدي واالأرجل التي ت�شهد عليه بعمله« )40(. 

ال�شهيد  اأن  فاملعروف  هنا،  ال�شهيد  كان  واأّيًا 

احلجة  يف  اأوقع  وح�شوره  حا�رس،  وال�شاهد 

باالأ�شهاد  املراد  يكون  ثمة  ومن  لها،  واأدمغ 

يف االآية املقت�شة الذين ي�شهدون على اأعمال 

العباد؛ الأنهم كانوا حا�رسين حلظة احلدوث، 

االأمة  اأو  االأنبياء،  اأو  املالئكة،  كانوا  �شواٌء 

املحمدية، اأو االأع�شاء. 

االآية  يف  الن�شي  لل�شياق  عر�شنا  واإذا 

املقت�شة، وجدنا اأن داللة احل�شور اأن�شب لهذا 

القيامة،  يوم  هو  االأ�شهاد  يوم  الأن  ال�شياق؛ 

معذرتهم،  الظاملني  ينفع  ال  الذي  اليوم  ذلك 

بينما نرى اأن اآية �شورة هود التي يقول فيها 

اَلِء اَلِّذيَن  ربنا عز وجل: {َوَيُقوُل ااْلأَ�ْشَهاُد َهوؤُ

نَي}  امِلِ ِهْم اأَاَل َلْعَنُة اهلِل َعَلى الَظّ َكَذُبوا َعَلى َرِبّ

عن  مقت�شة  لتكون  االأن�شب  هي   ]18 ]هود: 
حيث  فار�ض  ابن  ذكرها  التي  االأربع  االآيات 

يف  ال�شهداء  مع  فيها  االأ�شهاد  داللة  تتوافق 

اأن ال�شهداء هم املالئكة  االآيات االأربعة، على 

اأن  يوؤكدون  الذين  والر�شل)41(  واالأنبياء 

كذبوا  الذين  الظاملون  الكاذبون  هم  هوؤالء 

على ربهم، ومن ثمة ا�شتحقوا لعنة اهلل.

االأخرية  االآية  هذه  بني  ما  ندرك  ذلك  وعلى 

باهلل  واآمن  ربه  نعمة  اأدركته  الذي  املوؤمن 

فاأقر بذلك، خا�شة  تعاىل، و�شكر نعمه عليه، 

كان  الذي  ذلك  الدنيا  يف  قرينه  راأى  عندما 

االإح�شار  عاقبته  فكانت  ربه،  ف�شل  جاحداً 

يف النار، وهو ما جنا منه املوؤمن)34(، بينما 

يف  عامتني  عنهما  املقت�ض  االآيتان  جاءت 

التفرقة  على  الروم  اآية  بنيت  حيث  الداللة؛ 

قوله  يف  والكافرين  املوؤمنني  بني  العامة 

ُقوَن. 
ّ
اَعُة َيْوَمِئٍذ َيَتَفَر

ّ
تعاىل: {َوَيْوَم َتُقوُم ال�َش

يِف  َفُهْم  اِت  احِلَ ال�شَّ َوَعِمُلوا  اآَمُنوا  ِذيَن  اَلّ ا  َمّ
َفاأَ

ُبوا  َوَكَذّ َكَفُروا  اَلِّذيَن  ا  َمّ
َواأَ وَن.  ُيْحرَبُ ٍة  َرْو�شَ

اْلَعَذاِب  يِف  وَلِئَك  َفاأُ ااْلآِخَرِة  َوِلَقاِء  ِباآَياِتَنا 

�شورة  ويف   .]16 13ـ  ]الروم:  �رَسُوَن}  حُمْ

امل�رسكني  من  كاًلّ  احلديث  �شمل  مرمي 

ال�شياطني  من  وقرنائهم  للبعث  املنكرين 

الدنيا، قال اهلل تعاىل: { اأ�شلوهم يف  الذين 

ُهْم  َنّ َ َياِطنَي ُثَمّ َلُنْح�رسِ ُهْم َوال�َشّ َنّ َك َلَنْح�رُسَ َفَوَرِبّ

َم ِجِثّيًا}.  َحْوَل َجَهَنّ

على  فار�ض  ابن  تعقيب  اإىل  رجعنا  واإذا 

«االقت�شا�ض»  يذكر  ال  نراه  هنا  االقت�شا�ض 

اأو اأّيًا من م�شتقاتها، واإمنا ي�شتعني بدالة االأخذ 

«ماأخوذ من» وهو ما ي�شتدعي بال �شك فكرة 

ال�رسقات، ونح�شب اأنه كان متاأثراً هنا بق�شية 

ال�رسقات وم�شطلحاتها التي دارت يف فلكها، 

عدم  نرى  التي  االأخذ،  فكرة  بالطبع  ومنها 

توفيقه بذكرها يف هذا ال�شياق القراآين اإال اأن 

يكون اأراد تقريب الفكرة ال االلتزام مب�شمون 

ماأخوذ  القراآنية  االآيات  ُيقال يف  ال  اإذ  اللفظ؛ 

بع�شها من بع�ض، ولعله اأدرك خطورة اإطالق 

الكرمي؛  الذكر  حق  يف  وخطاأه  االأخذ،  لفظ 

الأنه مل يرددها مرة اأخرى، واإمنا رجع لفكرة 

االقت�شا�ض، بداللتها على اال�شتدعاء املق�شود 

لن�شو�ض بعينها يف �شياقات ن�شو�ض اأخرى 

بالدقة  بها  نقول  التي  التنا�ض  فكرة  تكفلت 

اال�شطالحية يف التعبري عنها.

واإمعانًا يف تعدد الن�ض املقت�ّض عنه جند ابن 

فار�ض ياأتي بن�ض اآية ؛ ليحدد اأنه مقت�ض عن 

اأربعة ن�شو�ض قراآنية: «فاأما قوله جّل ثناوؤه: 

فُيقال   ،]51 ااْلأَ�ْشَهاُد}]غافر:  َيُقوُم  {َوَيْوَم 

االأ�شهاد  الأن  اآيات؛  اأربع  عن  مقت�شة  اإنها 

اأربعة: املالئكة يف قوله جّل ثناوؤه:{َوَجاَءْت 

َو�َشِهيٌد}]ق:21[،  �َشاِئٌق  َمَعَها  َنْف�ٍض  ُكُلّ 

اإَِذا  {َفَكْيَف  عليهم:  اهلل  �شلوات  واالأنبياء 

ٍة ِب�َشِهيٍد َوِجْئَنا ِبَك َعَلى َهوؤُاَلِء  َمّ
ِجْئَنا ِمْن ُكِلّ اأُ

�َشِهيداً} ]الن�شاء: 41[، واأمة حممد �شلى اهلل 

عليه و�شلم، لقوله جّل ثناوؤه: 

�ُشَهَداَء  ِلَتُكوُنوا  َو�َشطًا  ًة  َمّ
اأُ َجَعْلَناُكْم  {َوَكَذِلَك 

واالأع�شاء   ،]143 ]البقرة:  الَنّا�ِض}  َعَلى 

ْل�ِشَنُتُهْم  لقوله جّل ثناوؤه: {َيْوَم َت�ْشَهُد َعَلْيِهْم اأَ

ا َكاُنوا َيْعَمُلوَن}]النور:  ُجُلُهْم مِبَ
ْ
ر َواأَْيِديِهْم َواأَ

.)35( ]24

القراآنية  الن�شو�ض  هذه  نقراأ  ونحن   - لعلنا 

االأربعة املقت�ّض عنها - ندرك اأن ابن فار�ض 

«االأ�شهاد»،  للفظة  اللغوية  الداللة  اعتمد  قد 

الفخر  قال  ال�شهادة،  تراوح داللتها بني  رغم 

الرازي: «والظاهر اأن املراد باالأ�شهاد كل َمْن 

َمَلٍك  من  القيامة  يوم  العباد  باأعمال  ي�شهد 

ارت�شاه  ما  اأي�شًا  وهو  وموؤمن»)37(.   
ّ
ونبٍي

اأبو حيان التوحيدي» )37(. ولعل وجود حرف 

اأو جمموعها  «�شهيد»  بدالة  اجلر على مقرتنًا 

يوؤكد  مما  والنور،  والن�شاء  البقرة  اآيات  يف 

ارتباط الداللة فيها بال�شهادة، وما ت�شتدعيه 

من االأدلة واحلجج الدامغة التي ينتفي معها 

الآية  الن�شي  ال�شياق  يوؤكده  ما  وهو  الظلم، 

�شورة الن�شاء؛ حيث «وجُه النظم هو اأنه تعاىل 

بنّيَ اأّن يف االآخرة ال يجري على اأحٍد ظلٌم، واأنه 

اإح�شانه، ويزيده  تعاىل يجازي املح�شن على 

اأن  االآية  َ تعاىل يف هذه  فبنَيّ على قدر حقه، 

اهلل  جعلهم  الذين  الر�شل  ب�شهادة  يجري  ذلك 

احلجة على اخللق؛ لتكون احلجة على امل�شيء 

اأبلغ، والتبكيت له اأعظم، وح�رسته اأ�شد»)38(. 

وبني احل�شور الذي ي�شري اإليه قول اهلل تعاىل: 
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قراءة  يف  منها  املقت�ض  والن�شو�ض  املكية، 

التخفيف من �شورة االأعراف املكية وترتيبها 

اأن  يعني  ما  وهذا   ،)49( والثالثون  التا�شع 

الن�شو�ض  عن  زمنّيًا  متاأخر  املقت�ض  الن�ض 

املقت�ض منها اأو املتعالق معها. 

وعندما نبحث عن العالقة بني هذه الن�شو�ض 

الن�ض  اأن  التخفيف، جند  اأو  الت�شديد  يف حال 

مبهمة  بدالة  انتهى  قد  املتنا�ّض  اأو  املقت�ض 

رغم  اإبهامًا،  يقل  ال  الذي  بامل�شاف  مرتبطة 

التناد«  »يوم  االإ�شايف  الرتكيب  ينتجه  ما 

لذاته،  مق�شوداً  لي�ض  واالإبهام  تعريف،  من 

واإمنا ملا يثريه يف نف�ض املتلقي من ت�شويق 

ي�شتدعي  قد  ربطًا  الن�ض  اإىل  تربطه  واإثارة، 

تفخيم ذلك املبهم اأو تعظيمه، فـ »اإن املعنى 

املق�شود اإذا ورد يف الكالم مبهمًا، فاإنه يفيده 

بالغة وُيك�شبه اإعجابًا وفخامة، وذلك الأنه اإذا 

قرع ال�شمع على جهة االإبهام، فاإن ال�شامع له 

يذهب يف اإبهامه كل مذهب«)50(، وذلك من 

بني اآثار االإبهام يف النف�ض؛ فاإن «اإبهام ال�شيء 

اإليه، وباعث على ا�شتداد  حامل على الطموح 

احلر�ض عليه، لولوع النف�ض اأبداً باإخراج ما يف 

القوة اإىل الفعل، ومنه تف�شيل املجمل، وبيان 

املبهم» )51(، فيجيء تف�شري بعده، اأو تف�شيله 

املتلقي  يوجه  حمدد  مذهب  حتديد  اأجل  من 

يف  نلحظه  ما  وذلك  املق�شودة،  الداللة  نحو 

االآيات املقت�ّض منها، فقد وجدنا ابن فار�ض 

يربط الن�ض املقت�ض يف قراءة الت�شديد باالآية 

من �شورة عب�ض، حيث فرار االأخ من اأخيه واأمه 

ابن  حدده  ما  وذاك  واأبنائه،  وزوجته  واأبيه 

املقت�شة  لالآية  التالية  االآية  اأن  رغم  فار�ض، 

بالت�شديد،  التناّد  من  املراد  بتحديد  كفيلة 

وهي قوله عز وجّل: {َيْوَم ُتَوُلّوَن ُمْدِبِريَن َما 

ٍم} ]غافر: 33[.  َلُكْم ِمَن اهلِل ِمْن َعا�شِ

واالأمر نف�شه مع قراءة التخفيف؛ فقد ا�شتدعى 

مت  قراآنية  الآيات  ن�شو�ض  ثالثة  فار�ض  ابن 

حيث  الن�شي،  التعالق  من  ال�شابقة  واالآيات 

بينها  الن�شية  العالقة  تكون  اأن  ارت�شينا 

االإجمال،  بعد  التف�شيل  عالقة  هي  جميعًا 

حيث كانت �شورة هود اأ�شبق زمنًا يف النزول 

من بقية ال�شور ومن بينها �شورة )ق( املكية، 

هود،  �شورة  عن  نزولها  يف  متاأخرة  فهي 

الزمنية  االأ�شبقية  اأمر  اأعني   - عينه  واالأمر 

- ُيقال مع الن�ض الذي قّدمه ابن فار�ض من 

يف  متاأخرة  كانت  واإن  املكية،  غافر  �شورة 

تاريخ نزولها عن �شورة )ق(، يف حني اأن �شور 

هذا  على  مدنية،  �شور  والنور  والن�شاء  البقرة 

يف  الرتتيب  عن  ف�شاًل  النزول،  يف  الرتتيب 

امل�شحف، وهو ترتيب توقيفي ارت�شاه النبي 

وارت�شاه  عليه،  ومات  و�شلم،  عليه  اهلل  �شلى 

ال�شحابة من بعده، وعندما ا�شتقر اأمر توحيد 

ر�شي  عفان  بن  عثمان  عهد  على  امل�شحف 

الذي  التوقيفي  اهلل عنه كان هذا هو الرتتيب 

اخلليفة  باأمر  امل�شلمني  كلمة  عليه  اجتمعت 

يكاد  اأمر  وهو  عنه،  اهلل  ر�شي  النورين  ذي 

امل�شلمون يجمعون عليه)42 (. 

فار�ض  ابن  ي�شتعني  االقت�شا�ض  اإطار  ويف 

�شيائها  يف  ليحلل  القراآنية  القراءات  بعلم 

قول اهلل عّز وجّل على ل�شان موؤمن اآل فرعون: 

َناد»}  الَتّ َيْوَم  َعَلْيُكْم  اأََخاُف  اإِيِنّ  َقْوِم  {َوَيا 

التناد خمففة  32[، حيث قرئت كلمة  ]غافر: 
وم�شددة، فاأما من قراأوها خمففة فهم: عا�شم 

واأبو عمرو وابن عامر وحمزة والك�شائي، واأما 

ال�شّديق، وابن  اأبو بكر  قارئوها م�شددة فهم: 

واأبو  ُجَبري،  وابن  امل�شيب  بن  و�شعيد  عبا�ض، 

فار�ض:  ابن  يقول   ،)43( وال�شحاك  العالية 

مقت�ٌضّ  وهو  نفر،  اإذا   « «نَدّ فهو  �شّدد،  «فمن 

ُء ِمْن اأَِخيِه} ]عب�ض: 
ْ
ر  امْلَ

ّ
من قوله: {َيْوَم َيِفُر

اآخر الق�شة، ومن خَفّف فهو تفاعل  34[، اإىل 

من النداء، مقت�ٌضّ من قوله جّل ثناوؤه: 

الَنّاِر}  َحاَب  اأَ�شْ ِة  َنّ اجْلَ َحاُب  اأَ�شْ {َوَناَدى 

اِر  الَنّ َحاُب  اأَ�شْ {َوَناَدى   ،]44 ]االأعراف: 

{َوَناَدى   ،]50 ]االأعراف:  َنّة}  اجْلَ َحاَب  اأَ�شْ

َحاُب ااْلأَْعَراِف ِرَجااًل َيْعِرُفوَنُهْم ِب�ِشيَماُهْم}  اأَ�شْ

 .)44(]48 ]االأعراف: 

وعندما نحاور ابن فار�ض يف هذا االقت�شا�ض، 

جنده يتكئ يف مذهبه على الداللة اللغوية لدالة 

واحدة اختلفت حولها القراءة ما بني التخفيف 

207هـ(  )ت:  اء 
ّ
الفر ذكر  وقد  والت�شديد، 

اأ�شحابها،  اإىل  واحدة  كل  م�شنداً  القراءتني، 

واأرجع قراءة الت�شديد اإىل داللة الهرب والفرار، 

حيث روؤية اأهل النار الناَر وحماولتهم الفرار 

فال  االإبل،  تنُدّ  كما  االأر�ض  يف  »فنُدّوا  منها: 

فريجعون  مالئكة،  راأوا  اإال  ُقْطراً  يتوجهون 

ال�شحاك  اأورد  وقد   .)45( جاوؤوا«  حيث  من 

اهلل  باأمر  املالئكة  نزول  خرب  105هـ[  ]ت: 
اء )46( الذي ف�رّس قراءة 

ّ
تعاىل، ونقله عنه الفر

اأهُل اجلنة  »اأراد:  يوم يدعو  التخفيف بقوله: 

واأ�شحاب  اجلنة،  اأهَل  النار  واأهُل  النار،  اأهَل 

ب�شيماهم«)47(.  يعرفونهم  رجااًل  االأعراف 

موؤكًدا  ذلك،  مثل  311هـ(  )ت:  الزجاج  وقال 

اأن داللة الت�شديد موثقة باالآية التالية للتناد، 

وهي قوله عز وجل: }َيْوَم ُتَوُلّوَن ُمْدِبِريَن َما 

م} ]غافر: 33[، وقوله  َلُكْم ِمَن اهلِل ِمْن َعا�شِ

عز وجل: 

ُء ِمْن اأَِخيِه} ]عب�ض: 34[)48(. 
ْ
ر  امْلَ

ّ
{َيْوَم َيِفُر

واالتكاء على الداللة اللغوية كوجه جامع بني 

الن�ض املقت�ض والن�ض املقت�ض منه، هو اآلية 

التنا�ض  �شيائها  يف  يثبت  التي  االآليات  من 

 
ّ
زمنٍي اإطار  يف  ن�شني،  بني  عالقة  باعتباره 

يتحدد من خالله املقت�ّض واملقت�ّض منه. 

وهذا االإطار الزمني يعيدنا اإىل املكي واملدين، 

بني  العالقة  نوع  لتحديد  النزول،  وترتيب 

املقت�ض واملقت�ض منه، فقد حّدد ابن فار�ض 

الن�ض املقت�ّض باالآية من �شورة غافر، وهي 

منه  واملقت�ّض  ال�شتون،  ترتيبها  مكية  �شورة 

عب�ض  �شورة  من  الن�ض  الت�شديد  قراءة  مع 

املكية، وترتيبها الرابع والع�رسون من ال�شور 
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ـ بريوت.

الزرك�شي:

9ـ الربهان يف علوم القراآن حتقيق اأبي الف�شل 

الدمياطي ـ دار احلديث 2006م ـ القاهرة.

ال�شيوطي:

القادر  عبد  حتقيق  القراآن  ترتيب  اأ�رسار  10ـ 

االعت�شام   دار  ـ  1978م  ط2/  ـ  عطا  اأحمد 

القاهرة.

11ـ االإتقان يف علوم القراآن ـ مركز الدرا�شات 

القراآنية ـ جممع امللك فهد لطباعة امل�شحف 

ال�رسيف.  

ال�شحاك:

12ـ  تف�شري ال�شحاك  ـ جمع وحتقيق ودرا�شة 

د/ حممد �شكري الداويتي ـ ط1/ 1999م  دار 

ال�شالم ـ القاهرة.

الطربي: 

دار  القراآن  اآي  تاأويل  عن  البيان  جامع  13ـ 

الفكر  بريوت 1984م.

اء:
ّ
الفر

الفتاح  عبد  د/  حتقيق  القراآن   معاين  14ـ 

اإ�شماعيل �شلبي ـ طبعة دار ال�رسور ـ د. ت.  

املاوردي:

«النكت  بـ  املعروف  املاوردي  تف�شري  15ـ 

بن  املق�شود  بن عبد  ال�شيد  والعيون» حتقيق 

عبد الرحيم ـ دار الكتب العلمية ـ بريوت.

ثالثًا: كتب ال�شعر:

االأع�شى:

د/  تقدمي  ـ  الكبري  االأع�شى  ديوان  �رسح  16ـ 

حنا احِلتيـ  ط1994/2مـ  دار الكتاب العربي  

بريوت.

النابغة الذبياين:

17ـ ديوان النابغة الذبياين حتقيق حممد اأبو 

الف�شل اإبراهيم ط1985/2م ـ دار املعارف.

رابعًا: كتب اللغة والبالغة والتاريخ:

ابن اأبي االإ�شبع:

والنرث  ال�شعر  التحبري يف �شناعة  18ـ حترير 

وبيان اإعجاز القراآن  حتقيق د/ حفني حممد 

االإ�شالمية   لل�شئون  االأعلى  املجل�ض  ـ  �رسف 

القاهرة  1416هـ/ 1995م.

االقت�شا�ض منها، واإذا بحثنا عن عالقة هذه 

االآيات باالآية املقت�شة، لوجدناها تدخل يف 

باب التتميم، باملعنى الذي خ�شه به البغدادي 

نعوت  «ومن  قال:  حيث  البالغة،  قانون  يف 

املعنى  يف  توجد  اأن  وهو  التتميم،  املعاين: 

املعاين  بجميع  فيويف  خطابة،  اأو  كتابة 

اأن  غري  من  جلودته  املكملة  ل�شحته  املتممة 

ُيخل ببع�شها، وال اأن يغادر �شيئًا منها»)52(، 

املقت�ض  الثالثة  االآيات  يف  راأيناه  ما  وذلك 

هذه  دارت  فقد  االأعراف،  �شورة  من  منها 

واأهل  اجلنة  اأهل  بني  التنادي  حول  االآيات 

النار، وكذلك نداء اأ�شحاب االأعراف من كانوا 

يعرفونهم يف الدنيا.

الكرمية  االآيات  ن�شو�ض  اإىل  عدنا  ما  واإذا 

على  و�شواهد  اأدلة  فار�ض  ابن  اأوردها  التي 

االقت�شا�ض، فاإننا جند اأن الن�شو�ض املقت�ض 

ال�شبق  باعتبار  �شيطرتها  متار�ض  مل  منها 

توجيه  يف  الالحقة  الن�شو�ض  على  الزمني 

الداللة اجلديدة، اأو اإعادة اإنتاج الن�ض اجلديد، 

الن�ض  بح�شور  مرتبطة  اأخرى  داللة  وحتديد 

مع  ال�شابقة  للن�شو�ض  وجدنا  واإمنا  ال�شابق، 

بني  ما  اإىل  م�شرية  موؤ�ش�شة  عالقات  الالحقة 

والتالحم،  الرتابط  من  جميعها  الن�شو�ض 

رغم الُبعد املكاين الن�شي، حيث ينتمي الن�ض 

منه  واملقت�ّض  قراآنية،  �شورة  اإىل  املقت�ض 

معه،  ال�شورة  يف  حتى  اأو  اأخرى،  �شورة  اإىل 

لكنه بعيد عنه ُبعداً تت�شع اأو ت�شيق م�شاحته. 

عر�شنا،  الذي  النحو  هذا  على  واالقت�شا�ض 

الذي  باملفهوم  التنا�ض  عن  يختلف  يكاد  ال 

اأوردناه �شواء يف النقد الغربي اأو النقد العربي، 

واإمنا  واالإعادة،  التكرار  اأمر  فيه  االأمر  ولي�ض 

هو اأمر الرتابط والتالحم الداليل، اأمر ا�شتنفار 

ذاكرة املتلقي، وربطه بالن�ض القراآين الكرمي، 

لي�ض فقط على اأنه الن�ض املتعّبد بتالوته، بل 

الذي يثري يف قارئه ومتلقيه  الن�ض  اأنه  على 

التي  اجلمالية  والفنية  الذوقية،  املتعة  غرائز 

توجه  كل  يف  االإن�شانية  العقلية  تكت�شفها 

تقبل  علمي  تقدم  كل  اأو  تنتجه،  جديد  نقدي 

على  واقرتابه  االقت�شا�ض  ي�شري  كذلك  عليه، 

اأن الرتاث العربي  هذا النحو من التنا�ض اإىل 

اأنتجته  مما  ُغفاًل  االأحوال  من  بحال  يكن  مل 

ريادته  له  كانت  واإمنا  املعا�رسة،  احل�شارة 

التي ال ميكن للمرء اأن َيغ�ّض الطرف عنها.           

املراجع

                    

اأوًل:

1ـ القراآن الكرمي

ثانيا: كتب التفا�شري والدرا�شات القراآنية: 

ابن الزبري الغرناطي:

حتقيق  ـ  القراآن  �شور  ترتيب  يف  الربهان  2ـ 

وال�شئون  االأوقاف  وزارة  ـ  �شعباين  حممد 

االإ�شالمية  اململكة املغربية 1990م.

اأبو الفرج ابن اجلوزي.

االآيات  ـ خرج  التف�شري  زاد امل�شري يف علم  3ـ 

�شم�ض  اأحمد  احلوا�شي  وو�شع  واالأحاديث 

الدين  ـ ط1994/1م ـ دار الكتب العلمية.

اأبو حيان التوحيدي:

4ـ البحر املحيط  - حتقيق ال�شيخ عادل اأحمد 

دار  ـ  1993م  ط1/  ـ  ورفاقه  املوجود  عبد 

الكتب العلمية ـ بريوت.

االألو�شي:

ـ  1994م  الفكر  دار  ـ  املعاين  روح  تف�شري  5ـ 

بريوت.

الثعلبي:

6ـ الك�شف والبيان - حتقيق االإمام حممد بن 

اإحياء  ـ دار  8/ 145  ط1/ 2002م  عا�شور 

الرتاث العربي  بريوت.

الرازي:

دار  ـ ط3/ 1985م   الرازي  الفخر  تف�شري  7ـ 

الفكر ـ بريوت.

الزجاج:

د/  ـ �رسح وحتقيق  واإعرابه  القراآن  8ـ معاين 

عبد اجلليل �شلبي ـ ط1988/1م  عامل الكتب 
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ال�رسقات  فكرة  مرتا�ض:  امللك  عبد  د/   )2  

يف  عالمات  جملة  ـ  التنا�ض  ونظرية  االأدبية 

النقد  ج1ـ مج1 مايو 1991مـ �ض 86ـ النادي 

االأدبي  جدة.

اأحمد  ال�شيد  حتقيق  ال�شاحبي  فار�ض:  ابن   )3

الثقافة   لق�شور  العامة  الهيئة  �ض398   �شقر 

يوليو 2003م  القاهرة.

العرب  ل�شان  انظر دالالت مادة ق�ش�ض يف   )4

البن منظور 7/ 73ـ 75.

 ، 322هـ  �شنة  ابن طباطبا يف حدود  ُتويّف   )5

اأما ابن فار�ض فقد ُتويّف يف حدود �شنة 395هـ 

اأبو هالل  التي تويف فيها  ال�شنة نف�شها  ، وهي 

الع�شكري.

6( ابن طباطبا: عيار ال�شعر �ض 47  0 

7( انظر الق�شة يف االأغاين لالأ�شفهاين 116/9ـ 

117ـ طبعة دار الثقافة.

حنا  د/  تقدمي  الكبري  االأع�شى  ديوان  �رسح   )8

دار  ط1994/2مـ  177ـ  174ـ  �ض  احِلتي 

الكتاب العربي  بريوت.

9( ابن طباطبا: عيار ال�شعر �ض 49. 

10( بروكلمان: تاريخ االأدب العربي  ترجمة د/ 

دار  ط1983/5مـ  62ـ   /1 النجار  احلليم  عبد 

املعارف. 

11( ابن اأبي االإ�شبع: حترير التحبري �ض 459

12( ابن اأبي االإ�شبع: حترير التحبري �ض 464. 

اأبو  حممد  حتقيق  الذبياين  النابغة  ديوان   )13

الف�شل اإبراهيم �ض 23ـ 25  ط1985/2م  دار 

املعارف.

العرب  تاريخ  يف  املف�شل  علي:  جواد  د/   )14

جامعة  ط1993/2م   338/1ـ  االإ�شالم  قبل 

بغداد.

�ض  التحبري  حترير  االإ�شبع:  اأبي  ابن   )15  

.464

16( الع�شكري: ال�شناعتني �ض 153.

العربي  النقد  معجم  مطلوب:  اأحمد  د/   )17  

 

ابن طباطبا العلوي:

ال�شاتر  عبد  عبا�ض  حتقيق  ال�شعر   عيار  19ـ 

ط1/ 1982م  دار الكتب العلمية.

ابن فار�ض:

و�شنن  العربية  اللغة  فقه  يف  ال�شاحبي  20ـ 

�شقر   اأحمد  ال�شيد  حتقيق  كالمها   يف  العرب 

�شل�شلة الذخائر 2003/99م  الهيئة امل�رسية 

العامة لق�شور الثقافة.

ابن منظور:

21ـ ل�شان العرب  دار الفكر  بريوت  د0ت  0

االأ�شفهاين: 

بريوت   الثقافة   دار  االأغاين   كتاب  22ـ 

1957م  0

ال�شلجما�شي: 

23ـ املنزع البديع تقدمي وحتقيق عالل الغازي 

ـ ط1/ 1980م  مكتبة العارف  الرباط.

الع�شكري:

حممد  علي  حتقيق  ال�شناعتني   كتاب  24ـ 

اإبراهيم   الف�شل  اأبو  وحممد  البجاوي 

ط1971/2م  دار الفكر العربي  القاهرة.

العلوي:

اخلويل  اإبراهيم  د/  تقدمي  الطراز   كتاب  25ـ 

الهيئة  2009/187م   الذخائر  �شل�شلة  ـ 

امل�رسية العامة لق�شور الثقافة.

د/ اأحمد مطلوب:

ال�شئون  دار  ـ  القدمي  العربي  النقد  26ـ معجم 

الثقافية  بغداد 1989م.

اأدوني�ض:

27ـ الثابت واملتحول: �شدمة احلداثة  اجلزء 

الثالث ـ ط1/ 1978م  دار العودة  بريوت.

د/ جواد علي:

ـ  االإ�شالم  العرب قبل  28ـ املف�شل يف تاريخ 

ط1993/2م  جامعة بغداد.

د/�شعيد يقطني:

ط2001/2ـ  ـ  الروائي  الن�ض  انفتاح  29ـ 

املركز الثقايف العربي. 

ـ  املرتابط  الن�ض  اإىل  الن�ض  من  30ـ 

ط2005/1م  املركز الثقايف العربي

د/عبد اهلل الغذامي:

31ـ اخلطيئة والتكفري ـ النادي الثقايف ـ جدة 

ط1985/1م

د/ حممد بن عبد الرحمن ال�شايع:

الكرمي  القراآن  يف  واملدين  املكي  32ـ 

ط1997/1م ـ الريا�ض.

د/ حممد مفتاح:

ا�شرتاتيجية  ال�شعري:  اخلطاب  حتليل  33ـ 

الثقايف  املركز  ـ  ط1992/3م  ـ  التنا�ض 

العربي.

34ـ دينامية الن�ض تنظري واإجناز ط1990/2ـ 

املركز الثقايف العربي ـ الرباط. 

 

خام�شًا: الكتب املرتجمة:

بروكلمان:

عبد  د/  ترجمة  ـ  العربي  االأدب  تاريخ  35ـ 

احلليم النجار ـ ط1983/5م ـ دار املعارف    

تزفيتان تودروف:

 - احلواري  املبداأ  باختني:  ميخائيل  36ـ 

ترجمة فخري �شالحـ  ط1996/2مـ  املوؤ�ش�شة 

العربية للدرا�شات والن�رس ـ بريوت.  

جوليا كري�شتيفا:

ـ  الزاهي  فريد  ترجمة  الن�ض  علم  37ـ 

ط1991/1م ـ توبقال ـ املغرب.

روالن بارت:

ـ  عيا�شي  منذر  د/  ترجمة  املوؤلف  موت  38ـ 

ط1413/1هـ ـ دار االأر�ض  الريا�ض.

  

�شاد�شًا: الدوريات: 

39ـ جملة عالمات يف النقد  ج1ـ مج1 مايو 

1991م ـ النادي االأدبي ـ جدة.

كانون  ع333   االأدبي  املوقف  جملة  40ـ 

الثاين 1999مـ احتاد الكتاب العرب ـ دم�شق.

هـوامـ�ص: 

االأدب  على  االأدب  طرو�ض  جينيت:  جريار   )1

املوقف  جملة  البقاعي  خري  حممد  د/  ترجمة 

االأدبي ع333  كانون الثاين 1999مـ  �ض118ـ 

احتاد الكتاب العرب ـ دم�شق.
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امل�شري  زاد  اجلوزي:  ابن  الفرج  اأبو   )44

واالأحاديث  االآيات  خرج  التف�شري   علم  يف 

  79/7 الدين   �شم�ض  اأحمد  احلوا�شي  وو�شع 

ط1994/1م  دار الكتب العلمية.

45( ابن فار�ض: ال�شاحبي �ض 399.

اء: معاين القراآن  حتقيق د/ عبد الفتاح 
ّ
46( الفر

 0 د  ال�رسور   دار  3/ 8  طبعة  �شلبي  اإ�شماعيل 

ت.

47( تف�شري ال�شحاك ـ  جمع وحتقيق ودرا�شة د/ 

حممد �شكري الداويتي �ض 731ـ ط1/ 1999م  

دار ال�شالم ـ القاهرة.  

ال�شفحة  ـ  ال�شابق  ـ  القراآن   معاين  اء: 
ّ
الفر  )48

نف�شها.

�رسح  واإعرابه   القراآن  معاين  الزجاج:   )49

373ـ   /4 �شلبي  اجلليل  عبد  د/  وحتقيق 

ط1988/1م  عامل الكتب  بريوت.

النزول  ح�شب  املكية  ال�شور  ترتيب  حول   )50

ال�شايع:  الرحمن  عبد  بن  حممد  د/  انظر: 

73ـ78   �ض  الكرمي  القراآن  يف  واملدين  املكي 

ط1997/1م  الريا�ض.

اإبراهيم  د/  تقدمي  الطراز   كتاب  العلوي:   )51

اخلويل 78/2ـ �شل�شلة الذخائر 2009/187م ـ 

الهيئة امل�رسية العامة لق�شور الثقافة.

52( ال�شلجما�شي: املنزع البديع تقدمي وحتقيق 

عالل الغازي �ض 422ـ ط1/ 1980م ـ مكتبة 

العارف ـ الرباط.

معجم  عن  نقال  البالغة  قانون  البغدادي:   )53

امل�شطلحات البالغية د/ اأحمد مطلوب 30/2.

بغداد  الثقافية   ال�شئون  دار    210  /1 القدمي 

1989م.

18( اأدوني�ض: الثابت واملتحول: �شدمة احلداثة 

3: 49ـ 50  ط1/ 1978م  دار العودة  بريوت.

19( روالن بارت: موت املوؤلف ترجمة د/ منذر 

االأر�ض   دار  ـ  ط1413/1هـ  14ـ  �ض  عيا�شي 

الريا�ض. 

20( ال�شابق �ض 15.

21( ال�شابق- ال�شفحة نف�شها.

22( ال�شابق �ض 17.

ترجمة  الن�ض  علم  كري�شتيفا:  جوليا   )23

توبقال   ـ  ط1991/1م  21ـ  �ض  الزاهي  فريد 

املغرب.

باختني:  ميخائيل  تودروف:  تزفيتان   )24

املبداأ احلواري ترجمة فخري �شالح �ض 139ـ 

للدرا�شات  العربية  املوؤ�ش�شة  ـ  ط1996/2م 

والن�رس  بريوت.

ال�شعري:  اخلطاب  حتليل  مفتاح:  حممد   )25

ط1992/3م   �ض121ـ  التنا�ض  ا�شرتاتيجية 

املركز الثقايف العربي.

26( �شعيد يقطني: انفتاح الن�ض الروائي �ض98ـ 

ط2001/2 ـ املركز الثقايف العربي.

27( �شعيد يقطني: من الن�ض اإىل الن�ض املرتابط 

�ض 96ـ ط2005/1م ـ املركز الثقايف العربي.

تنظري  الن�ض  دينامية  مفتاح:  حممد  د/   )28

الثقايف  املركز  ط1990/2ـ  ـ   89 �ض  واإجناز 

العربي  الرباط.

29( تزفيتان تودروف: ميخائيل باختني: املبداأ 

احلواري �ض 125.

والتكفري  اخلطيئة  الغذامي:  اهلل  د/عبد   )30

�ض90 النادي الثقايف ـ جدة ط1985/1م.

31( ال�شابق �ض 231.

32( ال�شاحبي �ض 398.

227/20ـ  املعاين  روح  تف�شري  االألو�شي:   )33

دار الفكر 1994م ـ بريوت.

34( ال�شاحبي �ض 398.

، فالكافر هو  ا�شم كٍلّ منهما  الثعلبي  35( ذكر 

فطرو�ض واملوؤمن هو يهوذا ، وهما من حتدثت 

انظر  الكهف.  �شورة  44 من  32ـ  االآيات  عنهما 

الثعلبي: الك�شف والبيان ـ حتقيق االإمام حممد 

بن عا�شور 8/ 145  ط1/ 2002م ـ دار اإحياء 

الرتاث العربي ـ بريوت.

36( ابن فار�ض: ال�شاحبي �ض 398ـ 399.

77ـ   /27 الرازي  الفخر  تف�شري  الرازي:   )37

ط3/ 1985م  دار الفكر  بريوت.

 38( اأبو حيان التوحيدي: البحر املحيط حتقيق 

ال�شيخ عادل اأحمد عبد املوجود ورفاقه 450/7  

ط1/ 1993م  دار الكتب العلمية ـ بريوت.

108ـ   /10 الرازي  الفخر  تف�شري  الرازي:   )39

.109

40( ال�شابق 28/ 164.

بـ  املعروف  املاوردي  تف�شري  املاوردي:   )41

«النكت والعيون» حتقيق ال�شيد بن عبد املق�شود 

العلمية   الكتب  دار  348/5ـ  الرحيم  عبد  بن 

بريوت.

42( الطربي: جامع البيان عن تاأويل اآي القراآن 

12/ 20  دار الفكر  بريوت 1984م.

43( حول ترتيب �شور القراآن الكرمي تعدد الكتب 

واملوؤلفات قدميًا وحديثًا، نذكر منها: ابن الزبري 

القراآن   �شور  ترتيب  يف  الربهان  الغرناطي: 

حتقيق حممد �شعباين �ض 187ـ وزارة االأوقاف 

1990م   وال�شئون االإ�شالمية  اململكة املغربية 

الزرك�شي: الربهان يف علوم القراآن حتقيق اأبي 

الف�شل الدمياطي 11/ 183ـ 185  دار احلديث 

2006م  القاهرة ،  ال�شيوطي: االإتقان يف علوم 

القراآن 405/1ـ 411ـ مركز الدرا�شات القراآنية  

 ، ال�رسيف  امل�شحف  لطباعة  فهد  امللك  جممع 

حتقيق  القراآن  ترتيب  اأ�رسار  ا:  اأي�شً ولل�شيوطي 

ط2/  73ـ  68ـ  �ض  عطا  اأحمد  القادر  عبد 

1978م  دار االعت�شام  القاهرة.
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االنطالق منه لتاأويل امل�شهد االآخر امل�شتعاِر 

له.

ال�شاعر  ال�شاعرين:  الدرا�شة  وقد اختارت هذه 

وال�شاعر  جودة،  �شيد  امل�رسي  والناقد 

اأمنوذجني   ، الزهراين  قران  اأحمد  ال�شعودي 

للتاأويل واملقاربة. 

الأمنوذج الأول: ال�شاعر �شيد جودة:

ق�شيدة »بكائية حتت �شليب �شبارتكو�ض«)2(

التاأويل،  �شهوة  ير�شي  ما  الق�شيدة  هذه  يف 

وي�شبع غريزة التلقي، وهو يفت�ض يف مفرداتها 

بالل�شانيات  فكاأيِنّ  الثالثة،  اأبعادها  عن 

وال�شيميولوجيا تقراأ يف هذه الق�شيدة متمثلًة 

القول: »اإن الكالم يف الكالم قليل واإن الكالم 

لبع�ص  املجتهدة  املقاربة  هذه  حتاول 

اأن  املعا�رس  ال�شعري  اخلطاب  من  النماذج 

تقف عند ال�شتعارات الكربى، وكيف تنجح 

تلك ال�شتعارات يف بناء متوالية الدللة ، 

ومن ثَمّ تنجُح يف تر�شيِم امل�شهد ال�شعري 

من  تر�شيَمُه  ال�شاعرة  الذات  تتوخى  الذي 

�شعريًا  م�شهداً    - قباًل   - تر�شيمها  خالل 

مَقاِربًا تتجلى مهمته يف فتح �شهية التاأويل، 

الراء(،  )بك�رس  املقاِرب  امل�شهد  ذلك  ل على 

ا على امل�شهد املَقاَرب )بفْتِحها(. واإمَنّ

الذي  هنا  الُكربى  اال�شتعاراِت  مفهوَم  اإَنّ  اإذ 

مقاربة  يف  لها  طريقًا  الورقة  هذه  اختارته 

 - به  نق�شُد  ال  مفهوم  هو  ال�شعري،  امل�شهد 

مفهوم  وال  الكلية،   اال�شتعارة  مفهوَم  اأبداً- 

البالغِة  ذاكرة  يف  ين 
َّ
القار التمثيل  ت�شبيه 

والنقد، واللذين هما معلومان الأهل التخ�ش�ض 

اال�شتعارة  به  نق�شد  ال  كما  بال�رسورة، 

دوره  يقف  ب�شيطًا،  مركزيًا  مفتاحًا  بو�شفها 

عند توجيه م�شار التلقي نحو نقطة ما فح�شب، 

واإمنا هو مفهوٌم نق�شد به ا�شتعارة م�شهٍد عام 

ببعديه: اللغوي، والدالئلي )اأو ِلَنْقل التاأويلي( 

ال�شاعرة،  الذات  تاأويُل  ينتجه  الذي  املحتمل 

حمر�شًا  لي�شبَح  التلقي  طريق  يف  به  ويلقي 

له على مقاربة امل�شهِد االأ�شا�ض الذي تتوخاه 

تر�شيم  )اأي  لرت�شيمه  وت�شعى  نف�شها  الذاُت 

على  التاأويل  تفتح  التي  الداللية(  عالماته 

اال�شتعارات  فاإن  وعليه  املحتملة.  م�شاراته 

الكربى هنا ال تقف عند ا�شتعارة كلمة معجمية 

بها  ينزاح  بعينه  �شياق  واحدة، وو�شعها يف 

لفظة  ا�شتبدال  عند  وال  احلقيقي،  معناها  عن 

تذهُب  كما  حقيقية،  اأخرى  بلفظة  جمازية 

اإن  بل   .)1( لال�شتعارة  اال�شتبداليُة  النظريُة 

امل�شتخدم  املفهوم  هذا  ح�شب  ـ  اال�شتبدال 

يف  احلاُل  هو  مثلما  باملرة،  يتحقق  ال  ـ  هنا 

البالغي  الدر�ض   يف 
ّ
القار اال�شتعارة مبعناها 

اأو  امُلَقارُب،  و  امُلقاِرُب  فامل�شهداِن  والنقدي، 

الن�ِضّ  يف  يح�رساِن  له  وامل�شتعاُر  امل�شتعاُر 

ال�شعري نف�شه، ليتَمّ ا�شتثماُر امل�شهد امل�شتعار 

يف مقاربِة امل�شهد امل�شتعار له اأو بتعبري اأكرث 

دقة ا�شتثمار االأول يف فتح �شهية التلقي على 

التاأويل يف اأ�شكاله املختلفة واملتوقعة للَنّ�ض 

امل�شتعار له. كما اأنها )اأي اال�شتعارة الكبرية( 

يف  البالغي  ودوره  التمثيل  ت�شبيه  تتجاوز 

ال�شعري،  اخلطاب  داخل  الداللة  م�شار  توجيه 

هذا  عليه  يقدر  مما  واأبعد  اأو�شع  هو  ما  اإىل 

اأجِل  من  امل�شهد  يف  تاأتي  لكونها  الت�شبيه، 

امل�شهُد  يتوخى  الذي  االأ�شا�ض  امل�شهِد  خدمِة 

امل�شتعاُر له تر�شيم عالماته ومن ثَمّ فتحه.

اال�شتعارات  اإَنّ مفهوَم  بل  لي�ض هذا فح�شب،   

يف  الدرا�شة  هذه  عليه  تقوم  الذي  الكربى 

تاأويلها للن�شو�ض املختارة، يتجاوز مفهوَم 

على  تقوم  لغوية  عالقة  بو�شفِه  اال�شتعارِة 

يقت�شي  تاأويلية  عالقة  كونه  اإىل  املقارنة، 

ثم  اأواًل  امل�شتعاِر  امل�شهد  تاأويل  ح�شورها 

 

		ال�شتعارات	الكربى 	 	

			مـاآلت	املعنى	فـي	اخلطـاب	ال�شعـري	املعا�شـر

يا�رس عثمان

�شيد جودة

نقد
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 عند الظهريةِ 

كل يومٍ 

يف الطريق اإىل الغداءِ 

نراه م�شلوبًا

الدميومة  �شفَة  ذلك  بعد  امل�شهد  ياأخذ 

دالًة  فت�شبُح  الفاجعة  وتطرد  واال�شتمرار، 

مفتوحًة على ماأ�شاٍة، بل على ماآ�ٍض ال تنتهي 

املفعول  �شلب  من  ال�شلب  فعل  يتعدى  حني 

) �شلبوه(  الهاء( يف   ( ال�شمري  االأول �شاحب 

التلقي،  اأرواح  يف  تتمثُل  اأخرى  مفاعيل  اإىل 

وبذا يتعدى فعل ال�شلب من �شْلب اجل�شد يف 

كوٍن  واأرواح  ذوات  �شلب  اإىل  االأول  املفعول 

من املفاعيل االأخرى املرتبطة بامل�شلوب. 

 ت�شيُل
ُ
دماه 

رغم مرور عاْم

ٌ
يف كل يومٍ  قطرة 

َدٍوّ
ُ
تن�شاُب يف �شمٍت مـ

يف الرماْل

 عند الظهريةِ 

كل يومٍ 

حينما

برغيف خبزٍ 

ن�شتحث اخلطو نحو قيودنا

يف حمجر االأياِم

ْ
يف جبل العبيد 

وال�شعود  االطراد  يف  املاأ�شاة  دالة  وت�شتمر 

دراميًا لتمار�َض �شطوتها على الذوات املتعلقة 

 ليكون يف الن�ض بقدر حمولته من العالمات«. 

فالن�ُض املختار ـ هنا ـ مولٌع باال�شتغال على 

الرمز  لعبة  توظيِف  بفتنة  موّلـٌه  العالمة، 

والقناع.

املختارة  الق�شيدة  هذه  يف  جودة  ي�شتعري 

عظماء  مع  تكرر  طاملا  الذي  ال�شلب  م�شهد 

به  ليقارَب  وجمراه،  التاريخ  وجه  غريوا 

دراماتيكيته  ال�شلب  من  اأخذ  ماأ�شاويًا  حدثًا 

وماأ�شاته واإن مل ياأخذ فعل ال�شلب نف�شه.

امل�شهدة/  لعبُة  تاأخذ  الق�شيدة  هذه  ويف 

ميلودراميًا  م�شاراً  جودة،  لدى  التم�شهد 

�شادمًا م�شيجًا باحلزِن االأ�شود:

�شلبوه عند الفجِر

قبل �رسوق �شم�ض اهلِل

كانت روحُه

بني ال�شحاب مرفرفًة

تركوه اأيامًا واأيامًا

ليبقى عربًة

للثائريْن

ففعل ال�شلب ال�شادم يف بداية امل�شهد قد جب 

الفجِر،  »عند  االإ�رساق يف  وفرحة  النور  داللة 

قبل �رسوق �شم�ض اهلِل«، بل اإن ح�شور ال�رسوق 

الق�شوى  املفارقِة  حلظة  حقق  قد  والفجر 

االندها�ض  من  حالًة  واأنتج  احلزن  مل�شهد 

الذي  املاأ�شاوي  امل�شهد  مفارقة  من  ال�شارخ 

م�شهد  يف  دالًة  بو�شفه  الرت�شم  يف  يبداأ  اأخذ 

دالٍة  اإىل  حتول  الذي  امل�شهد  ذلك  ال�شلب، 

ماأ�شاويًة  تزداد  املاأ�شاة  من  مطردة  كربى 

وفجيعًة بتوايل اأفعال ال�شلب ورد فعل الروح 

ال�شحاب  بني  حمامًة  ترفرف  التي  امل�شلوبة 

الرغم من نكاية ال�شالب واإ�رساره على  على 

التمثيل بالذات امل�شلوبة، اإذ تركها معراًة يف 

الهواء لتكون عربًة لكل الذوات التي ت�شول لها 

نف�شها اأن تتمثل �شرية امل�شلوب ثورًة ومترداً 

ورف�شًا لال�شتبداِد والقهر.

ففعل ال�شلب ال�شادم يف بداية امل�شهد 

قد جب دللة النور وفرحة الإ�رساق يف 

اهلِل«،  الفجِر، قبل �رسوق �شم�ص  »عند 

بل اإن ح�شور ال�رسوق والفجر قد حقق 

الق�شوى مل�شهد احلزن  املفارقِة  حلظة 

واأنتج حالًة من الندها�ص ال�شارخ من 

اأخذ  الذي  املاأ�شاوي  امل�شهد  مفارقة 

يبداأ يف الرت�شم بو�شفه دالًة يف م�شهد 

ال�شلب

وت�شتمر امل�شهدة يف ال�شعود بفجيعة املاأ�شاة 

بعد ذلك معتمدًة على م�رسحة البث احلي من 

فوق خ�شبِة احلدث ) حدث ال�شلب ( ، حيث تبداأ 

اللحظة ال�شعرية يف االإ�شارة اإىل زمن امل�شاهد/ 

�شاعة  اختريت  فقد  ال�شلب،  لفاجعة  املتلقي 

وكثافة  الزحام،  من  به  تعج  مبا  الذروة 

التلقي، وح�شوره، اختريت زمنًا للعر�ض لتدل 

قدرة  وعلى  جهٍة،  من  امل�شهد  ماأ�شاويِة  على 

كل  مب�شاعر  التنكيل  يف  وجربوته  ال�شالب 

من يحاول متثل قيم امل�شلوب و�شلوكه جتاه 

ال�شالب امل�شتبد من جهٍة اأخرى.

اإنها حقًا حلظٌة تعري �شوءَة اال�شتبداد، وتربهن 

تبجٍح  من  الطغيان  اإليه  و�شل  ما  مدى  على 

وعدم اكرتاث باأي ردة فعل متوقعة من قبل 

الذوات  الكون والعامل، جتاه ما ميار�شه على 

التي  املتوالية  ال�شلب  واالأرواح، من عمليات 

تكرر نف�شها وفق معدٍل زمني اأملح اإليه الن�ض 

كما �شرنى فيما بعد: 
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تخت�رُس امل�شافَة بني �َشنداِن ال�شوؤاِل

وبني مطرقِة االإجابْه

ما بني مق�شلِة ال�شموِد

وبنَي ذِلّ اال�شتجابْه

........

بريوُت

والزمن اخل�شيُب يلوكه احلاخاُم

يف عني الكاآبْه

ت�شتعري الذات ال�شاعرة – هنا عرب هذا املقطع 

 به خميمًا 
ّ

- من ذاتها م�شهد املاأ�شاة كما حُت�ُض

على بريوت، مذبِذبًا وجودها وكينونتها بني 

وبني  االأعناق،  وقطع  املوت  ماآله  �شموٍد 

الروح  وموت   ، الذُلّ ماآلها  ومهادنة  خ�شوٍع 

وت�شظي تلك الكينونة.

هذا  ليقارب  هذه  اال�شتعارة  عملية  متت  وقد 

يف  �شاربًا  اأ�شا�شًا  م�شهداً  امل�شتعار  امل�شهُد 

جذور امليلودراما، م�شهداً ماأ�شاويًا �شوداويًا، 

ملطخًا بذل العار ودكنة االأمل يف حراك من ال 

حراك لهم، من لي�ض من فعٍل لديهم جتاه م�شهد 

العاجز،  امل�شتكني  اأفعال  �شوى  هذا  املاأ�شاِة 

على الرغم من اأن م�شهد املاأ�شاة امل�شتعار هذا 

قد �شَيّل ماء بل مياه الوجوه احلرة النبيلة، بل 

الذاُت  ت�شكل  التي  نف�شها  الوجوَه  �شيَل  قد  اإنه 

ال�شاعرة هنا وجهًا منها.

االأكرث  االأ�شا�ُض  املاأ�شاوي  امل�شهد  ويبداأ  هذا، 

عندما  ِم، 
ّ
الرت�ُش يف  الق�شيدة  هذه  يف  دكنًة 

املقاِرب  االأول  امل�شهد  من  فاعٌل  يجتمُع 

الثاين املقاَرب  )بالك�رس( مبفعوٍل من امل�شهد 

)بالفتح( يف جملٍة واحدة:

بريوت

.......

.......

هذا  عند  االأمر  يقف  وال  امل�شلوب.  بالبطل 

فاعاًل ال مفعواًل  امل�شلوب  ي�شبُحُ  بل  فح�شب 

به، فاعاًل ي�شخر من �شالبه ويبت�شم من فعله 

ابت�شامة املنت�رس القوي، فيكون امل�شلوب / 

امل�شلوبات  – هنا – هي فقط الذوات املتعلقة 

ببطلها امل�شلوب. وهكذا يتطور امل�شهد دراميًا 

ت�شيُج  تنتهي  ال  ماآ�ٍض  اإىل  واحدة  ماأ�شاٍة  من 

االأرواح التي حتلم بعامٍل من النخوة واملروءة 

والقيم التي �شلب من اأجلها البطل. 

نرنو اإليِه

نا
ّ
لعلـ

اإن ما راأينا الذَلّ يف عينيِه

ندرك اأننا الناجوَن

ْ
من باأ�ضٍ  �شديد 

فرناه ينظر من علٍ 

متب�شمًا

والن�رس ي�شحُك

يف تالألئ دمعتْه

ُ
وكاأنه 

ـِلْب ما مات يومًا اأو �شُ

وكاأننا

نحن الذيَن

على ال�شليبِ 

معذبوَن ..

بقهرنا

ومعذبوَن..

بب�شمتْه!

م�شهد  م�رسحة  من  الن�ُضّ  ن  متَكّ وقد  هذا 

يف  كاًلّ  امل�شهد  هذا  اأطراف  وا�شعًا  املاأ�شاة 

دائرته التي ي�شتحقها:

ال�شالب،  لي�ض  امل�شهد  يف  الرئي�ض  فالفاعل 

ا البطل امل�شلوب. واإمَنّ

واملفعول هو:

ال�شالب الذي مل يَر من امل�شلوب انك�شاراً، اأو 

انحناًء ، فخاب ق�شده من فعل ال�شلب.

ال�شلب،  م�شهد  تراقب  التي  املزدحمة  الذوات 

تلك الذوات املتعلقة روحيًا ووجدانيًا ببطلها 

امل�شلوب لكنها من ال�شعف واالنك�شار بحث 

ال جتروؤ على عمل �شيء لبطلها امل�شلوب.

االأمنوذج الثاين : اأحمد الزهراين:

ق�شيدة »بريوت« ) 3 (

ـ   ٍ ُمَف�رِسّ بتعبرٍي  ـ  اأو  الُكرْبى،  اال�شتعارات  اإَنّ 

امل�شاهد املقاِربة التي ياأتي بها الزهراين هي 

ال�شعري  ن�شه  داخل  من  )م�شاهد(  ا�شتعارات 

امل�شهدي  التعالق  اأن  خارجه،اأي  من  ولي�ض 

داخل  تتم  التم�شهد  اأو  امل�شهدة  لعبة  لنقل  اأو 

ال�شاعرة هنا تتعالق  الذات  اأن  الن�ض، مبعنى 

ـ يف معظم الن�شو�ض ـ مع نف�شها، ومع ن�شها 

من  لتتوخى  هي،  تنتجُه  الذي  وم�شهدها 

لفتِح  الرامية  امل�شهدة  عملية  تفعيل  خالله 

الَنّ�ِض اأمام التداول بو�شف هذا االأخرِي تواتراً 

للَنّ�ِض  تواتراً  بو�شفِه  ال  التاأويِل،  ملقارباِت 

)امل�شهدين(  الَنّ�شني  تكتُب  ها  اإَنّ اإذ  فح�شب، 

امل�شتعار وامل�شتعار له.

اأمنوذجًا نك�شف  هذا ومتثل ق�شيدة »بريوت« 

تتحرك  التي  والطرائق  االآليات  خالله  من 

ق�شائد  من  عدد  عرب  امل�شهدة  لعبة  وفقها 

التي  الدوال املركزية  ثَمّ ر�شد  ، ومن  ال�شاعر 

تفتح الطريق اأمام مقاربات التاأويل.

يقول الزهراين يف ق�شيدته: 

بريوُت 
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ها  فاإَنّ لذلك،  الالزمة  الدوال  ا�شتعمال 

الهوان  جذور  يف  �شاربة  قوية  دوالَّ  تختار 

النخوة  وموت  واملهابة   والعجز  واخل�شوع 

لذلك  ت�شتجيب  – يف مفردات   متثلت - هنا 

، نغم�ض  الولع )ومنُدّ ،نحني، حتَت، موِت الظِلّ

عجزنا ونعانُق الطنَي، اأ�شالء ال�شبايا، اأنقا�ض 

ال�شبايا، دهاليز احلجابْه.(.

عندما  وقتامًة،  ماأ�شاويًة  امل�شهد  ويزداُد  هذا 

اخل�شوع  حال  من  اجلماعة  اأفعال  تنتقل 

ذلك،  اأدهى من  ما هو  اإىل  والالمباالة  والذِلّ 

حيُث التاآمر على الذوات املغت�شبة واملدمرة 

من قبل االآخر املعتدي:

ها نحُن ناأكُل حلَم اإخوتنا

ون�رسُب نخَب اأطفال احلجارْه

ونغو�ُض يف م�شتنقِع االأوهاِم

نكتب �شعرنا املمجوَج

من اأجِل الع�شابْه

هـوام�ص:

النظرية  العدو�ض:  اأبو  م�شلم  يو�شف  د.   )1(

اال�شتبدالية لال�شتعارة، حوليات كلية االآداب، 

جمل�ض الن�رس العلمي جامعة الكويت ،احلولية 

م�شتلة  1990م،  هـ/  ع�رسة1410  احلادية 

البحث �ض 9. 

املبا�رس  الرابط  العربية،  الندوة  موقع   )2(

للق�شيدة: 

http://www.arabicnadwah.
com/arabpoets/spartakus-
sayedgouda.htm

)3( من ديوانه »بيا�ض«.

تتو�شُح الباروَد

َل للوجوِه والعاَر امل�شِيّ

وتكت�شي لغَة اخلطابْه.

وماأ�شاتها  بريوت،  عاُر  هو  هنا  فالفاعل 

تلك  هو  واملفعوُل  والدم،  بالبارود  املت�شحة 

امل�شهد  ملرارة  مياهها  ت�شال  التي  الوجوه 

امل�شهد  منها متامًا  فقد خال  ذلك  ومع  االأول 

احلاجة  اأم�ض  يف  هو  الذي  االأ�شا�ض  الثاين 

يف  وتتحرك  وتنده�ض  وتتاأثر  حت�ض  لوجوه 

املر�شمة يف  املاأ�شاة  اإيجابي ملواجهة  م�شاٍر 

امل�شهد االأول، ال اأن تتحول ردود اأفعالها اإىل 

الثاين  امل�شهد  اأكرب كما هو احلال يف  ماأ�شاة 

االأ�شا�ض يف هذا الن�ض.

بتعبرٍي  ـ  اأو  الُكرْبى،  ال�شتعارات  اإَنّ 

ياأتي  التي  املقاِربة  امل�شاهد  ـ   ٍ ُمَف�رِسّ

بها الزهراين هي ا�شتعارات )م�شاهد( 

من  ولي�ص  ال�شعري  ن�شه  داخل  من 

اأو  امل�شهدي  التعالق  اأن  خارجه،اأي 

تتم  التم�شهد  اأو  امل�شهدة  لعبة  لنقل 

داخل الن�ص

اجل�رس(  )اجلملة  الكبرية  اجلملة  هذه  فبعد 

)تتو�شُح  امل�شهدين  بني  التلقي  يعربه  الذي 

َل للوجوِه، وتكت�شي لغَة  الباروَد، والعاَر امل�شِيّ

مقاربِة  يف  ال�شاعرة  الذاُت  تبداأ  اخلطابة.(، 

امل�شهِد االأكرث ماأ�شاويًة، وهو م�شهد رد الفعل 

فتقول:

ها نحن...

 نرفُل يف وعوِد االإنك�شاِر

ّ
ويف تراتيِل البكاء املِر

نعتنُق املهابْه

يبداأ امل�شهُد ـ يف املقطع ال�شابق ـ �شاخراً من 

دون  برمتها  اجلماعة  موقف  من  املجموِع، 

رمبا  التي  ال�شاعرة  الذات  فيهم  مبا  ا�شتثناٍء، 

املخزي  موقفها  من  ال�شاخرين  اأول  كانت 

»نحن«  ال�شمري  اختري  وقد  املاأ�شاة.  جتاه 

امل�شبوق بـ »ها« التنبيه ال�شاخرة التي تفي�ُض، 

فتغرق امل�شهَد حتى يتحول اخلزي واخل�شوع 

واال�شتكانة اإىل ما يتغلغل يف النف�ض اجلمعية 

فينحو بها منحى املعتقد واملذهب والعقيدة، 

عقيدة املهابة واجلنب.

مذهبًا  املهابِة  اعتناق  عند  االأمر  يقف  ومل 

وقر  ما  اجلماعة  اأفعال  �شدقت  بل  فح�شب، 

بكل  والذِلّ  املهابِة  معتقد  من  قلوبها  يف 

والهواِن  واخل�شوع  املمقوت،  الت�رسِع  اأفعال 

واالنحناء:

ومنُدّ �شوَت �شمرينا املخبوِء

نحني قامَة املجِد املدارى

حتَت ظِلّ املوِت 

فوَق موِت الظِلّ

ها نحن يا بريوُت...

نغم�ض عجزنا يف جلِة االأ�شواِء

اأو وهِج الكتابْه

ونعانُق الطنَي املبلَل

فوَق اأ�شالء ال�شبايا

حتت اأنقا�ض ال�شبايا

يف دهاليز احلجابْه.

بتكثيف  ال�شاعرة  الذات  لولع  وا�شتجابًةً 

وتر�شيدها  واقت�شادها  ال�شعري  م�شهدها 
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التحليالت  التحليالت  ت�شفه  لذا  احلوار، 

منتجة  عميقة  )بنية  باأنه  للبالغة  احلديثة 

للداللة( )3( من حيث انتظار املتلقي الإجابة 

التل  وهبي  م�شطفى  ل�شعر  درا�شة  اأي  اإّن 

اأكرث  اأو  بواحد  مت�شك  اأن  ينبغي   * )عرار( 

من املفا�شل املركزية التي تتاأ�ش�ص عليها 

الروؤى من  ال�شعرية، وما تعك�شه هذه  روؤاه 

والأ�شلوب،  الفكر  جانبي  يف  خ�شو�شية 

وهذه اخل�شو�شية هي التي جتعل من عرار 

�شاعراً م�شكاًل، وجتعل نا�رس ديوانه حممود 

املطلق ي�شف »معارفه باأنها كانت ب�شيطة، 

وثقافته حمدودة«)1(، يف حني يرى يعقوب 

اأن عراراً »كان على جانب عظيم  العودات 

عن  ف�شاًل  والأفق«)2(،  الطالع  �شعة  من 

كونه �شاعراً ذا موقف وروؤية وق�شية

�شعر  يف  اال�شتفهام  )جماليات  تناولنا  واإذا 

لغة  اأن  يعني  ذلك  فاإن  واأ�شلوبًا،  فكراً  عرار( 

على  للوقوف  االأول  املفتاح  هي  ال�شاعر 

والأجل  الفني،  اإبداعه  واأ�رسار  الكلية  فل�شفته 

البالغة  ته  �شَمّ ملا  اأخرى  قراءة  من  البد  ذلك 

فاجلملة  واالإن�شاء،  اخلرب  بجملتي  العربية 

ثبات  الذهني هي جملة  تاأويلها  اخلربية يف 

اأخرى  بعبارة  اإنها  وقبول،  ور�شى  وتاأكيد، 

)بنية ا�شتقرار(، اأما جملة االإن�شاء فهي جملة 

حركة وانتقال، جملة حوار واختالف، وبعبارة 

هو  مبا  واال�شتفهام  توتر(،  )بنية  اإنها  اأخرى 

لذا  البنية وبوؤرتها،  �شوؤال يقع يف مركز هذه 

املعريف  لالغتناء  و�شبيل  وك�شف،  روؤية  فهو 

ميد  اأن  حنيفة  الأبي  )اآن  ال�شوؤال  وب�شبب 

)اإر�شال  مزدوجة  بنية  ال�شوؤال  والأن  رجليه(!! 

( يف اآٍن، فهو حالة جدلية و�شريورة من  وتلقٍّ

جماليات	ال�شتفهام	يف	�شعر	عرار 

			طاقات	الأ�شئلة	لفتح	مكامن	الن�ص 	 	 	

د. عبا�ص عبد احلليم عبا�ص

�أدب
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التي  املعاين  اأي  )باالأغرا�ض(  البالغية 

ي�شيفها اأ�شلوب اال�شتفهام اإىل تركيب اجلملة 

اأحمد مطلوب يف  من حيث داللتها، وقد عدد 

اأربعني  العربية  البالغية  امل�شطلحات  معجم 

غر�شًا ومعنى لال�شتفهام غري معناه االأ�شلي 

على  يدل  فاإمنا  �شيء  على  هذا  دَلّ  واإن   ،)7(

الرثاء املعنوي لهذا االأ�شلوب اللغوي، والطاقة 

اإحداث  يف  واإمكاناتها  الكبرية،  الداللية 

ي�شمى  ما  خلق  على  قادرة  جمالية  حتوالت 

ظاهر  ومغادرة  املتلقي،  لدى  التوقع  باأفق 

اإىل بواطنه واإيحاءاته وظالله.  اللغوي  البناء 

اال�شتفهام  اأدوات  يف  ال�شاعر  نّوع  وكلما 

هذه  يو�شع  اأن  ا�شتطاع  الن�ض  يف  املوّظفة 

الظالل ويعّمق تلك االيحاءات.

ديوانه  يف  ا�شتخدم  عراراً  فاإن  اأ�رست  وكما 

ووظفها  كافة  املعروفة  اال�شتفهام  اأدوات 

ال�شعري،  قلقه  عن  به  عرّب  جماليًا  توظيفًا 

يقول عرار: 

ما، وانفتاح اأفق التوقع اأي�شًا. 

ال�شفة فهو يت�شدر  والأهمية اال�شتفهام بهذه 

يلفها،  بها،  يحيط  اإنه  بل  اجلملة،  تركيب 

وعالمته  اجلملة  بداية  فاأداته  ويحا�رسها، 

جديدة  معطيات  اأمام  ن�شبح  وهنا  نهايتها، 

يقول  وكما  للداللة،  مغايرة  وفل�شفة  للغة، 

ي�شع  عندما  الوجود  »كاأن  بالن�شو  موري�ض 

نف�شه مو�شع �شوؤال، يتخلى عن �شخب انبثاقه، 

وح�شم نفيه، ليك�شف عن نف�شه وينفتح، ويفتح 

اآفاق جديدة، بحيث تغدو اجلملة  اجلملة على 

الذي  الذاتي  ملركزها  فاقدة  االنفتاح  بذلك 

املحايد«)4(  يف  مقيمًا  عنها  خارجًا  ي�شبح 

بطبيعة  ال�شلبي  مبعنى  لي�ض  هنا  واملحايد 

احلال، املحايد هو املختلف، هو املبتعد، وهو 

املغاير اأبداً. 

واإذا كان ال�شوؤال معرفة كاملة يف جانٍب من 

نف�شه  االآن  يف  فاإنه  العربي،  تراثنا  جوانب 

عط�ض وبحث دائم وهيام، قال ال�شاعر: 

 

قد �شاألنا ونحن اأدرى بنجٍد:             

اأطويل طريقنا اأم يطول ؟

وكثري من ال�شوؤال ا�شتياٌق               

وكثري من رده تعـليل 

اجلانب  يف  تقبع  عرار  عند  اال�شئلة  اأن  غري 

االآخر جانب العط�ض والبحث والهيام: 

يا �شائـل الباِن عن اأ�شـداء اأّنته          

حينًا، وعن رجعها يا �شائاًل اآنا 

لو اأن رجع ال�شدى يغني ت�شاوؤله           

من �شّفه العـٌج يغني الأغنـانا )5(

اإذن، نحو اأي عط�ض توجهت اأ�شئلة عرار؟ وباأي 

ا�شتفهاماته؟  متثلت  الهيام  اأ�شكال  من  �شكل 

وعن اأي معرفة بحثت ت�شاوؤالته؟

ودور  الكلمة  اأثر  يدرك  عرار  كان  اإذا 

الختيار اللغوي، فاإنه يدرك اأي�شًا اأن 

الن�ص  فتح  كبرية يف  طاقة  لالأ�شئلة 

يرتكه  عما  ف�شاًل  ودراميًا،  حواريًا 

جمايل  اأثر  من  لها  ال�شياغي  التنوع 

يف املتلقي، وهو ما تعرّب عنه القراءة 

البالغية )بالأغرا�ص( اأي املعاين التي 

ي�شيفها اأ�شلوب ال�شتفهام اإىل تركيب 

اجلملة من حيث دللتها

خذت  الأجل اإي�شاح مثل هذه النقاط وغريها، اتُّ

االأمور التالية عنا�رس اأ�شا�شية لفهم جماليات 

اال�شتفهام يف �شعر عرار، وهي: 

اأوًل: �شمولية ال�شوؤال وامتداده

اإن املتتبع لظاهرة اال�شتفهام يف �شعر عرار، 

ا�شتغرق  ال�شاعر  اأن  يجد  اأدواتها  يف  والناظر 

اأدواته،  يف  ونّوع  اال�شتفهام،  اأ�شاليب  جميع 

و�شائل  من  و�شيلة  اأو  اأداة  يرتك  مل  بحيث 

اإال وا�شتثمرها يف  �شياغة هذا الكون اللغوي 

ق�شائده، وال بد اأن هذا اال�شتثمار كان واعيًا 

الفني، حيث ال  الكون  اللغة يف �شياغة  لدور 

الكّد والتعب  اأن ننفي عن املبدع �شفة  يجوز 

من  يكن  ومل  الن�ض،  �شناعة  يف  واملعاناة 

عفوي  �شعر  عرار  )�شعر  باأن  القول  ال�شواب 

مرجتل( كما ذهب اأحمد اأبو مطر )6(.

واإذا كان عرار يدرك اأثر الكلمة ودور االختيار 

طاقة  لالأ�شئلة  اأن  اأي�شًا  يدرك  فاإنه  اللغوي 

كبرية يف فتح الن�ض حواريًا ودراميًا، ف�شاًل 

اأثر  من  لها  ال�شياغي  التنوع  يحمله  عما 

جمايل يف املتلقي، وهو ما تعرّب عنه القراءة 

م�شطفى وهبي التل )عرار(
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ومنوذج اآخر يقول فيه: 

َلقائٌل : من هو يا عربيد؟ 

هذا الـذي بذكره ت�شيـد 

اأمرتٌف معـا�شه رغـيُد؟ 

اأم �شاعر اأم كاتب جميُد؟ 

اأم فار�ض اأم بطل �شنديد ؟)14(

ويف رثاء ابن عمه فوؤاد يقول: 

اأق�شى فوؤاُد ؟ نعم، وقد اأودت به        

دى ففوؤاد لي�ض براجع  
ّ
ريُب الر

اأق�شى فوؤاد ؟ نعم ق�شى وترّنحت        

اأعطافه موتًا اأق�ّض م�شاجعـي 

اأفوؤاُد ! قل يل ورُد وجهك ما لـه         

قد حال من قاٍن الأ�شفر فاقـع 

اأفوؤاُد ! ما الدنيا؟  �رساُب بقيعـة         

وقٍح يقعقع يف مفـازة باقـع)15(

واأكتفي من مناذج التكرار يف اال�شتفهام عند 

ق�شيدة،  من  بنموذج  ــ  كثرية  وهي  ــ  عرار 

يقول فيه: 

ماذا على النـا�ض من حبـي مكحلــة         

بني اخلرابي�ض اأهـواها وتهوانـي)16(

تكراراته  اال�شتفهام يف  اإىل جتليات  وبالنظر 

ال�شاعر  جلوء  عن  الك�شف  ميكن  هذه  املثرية 

يف  عديدة،  الأ�شباب  اللغوي  النمط  هذا  اإىل 

يوؤدي  الروؤية  ات�شاع  اأّن  منها  املوؤّول،  نظر 

اإىل �شيق العبارة كما يقولون، فال�شاعر يعرب 

بذلك عن وقوعه يف دائرة لغوية �شيطرت عليه 

من جانب، فراح يدور يف حمورها )ماذا على 

يعلن  به  وكاأين  النا�ض(  على  ماذا  النا�ض... 

البحث يف خياراتها،  اللغة وال جدوى  عبثية 

كل  اأداء  عن  عاجزة  اخليارات  تلك  كانت  اإذا 

هذا الكم من الرف�ض واالحتجاج.  

ومع اأن هذه القراءة ت�شي مبوقف �شلبي جتاه 

اللغة، فاإنها يف االآن نف�شه تعلن موقفًا مغايراً 

بغوطتـها           »�شحل«  ال  ؟  ولل�شام  يل  ما 

وال�شماريخها كالـه�شب �شّماء 

مـة  
ّ
باأي قـوٍل لقد �شـارت حمر

على الندامى واأهل احلظ برياء

يا �شيخ ما العلم؟ ح�شب املرء معرفة         

اأّن ال�شفاه بوادي ال�شـري مليـاء)8( 

ويقول: 

              
ّ
اإذا داعـبه الـحـب

فمـاذا يفـعل الــقلب؟

وهل حرٌج عليه واإن               

كان قد �شاخ، اأن ي�شبو؟  

واأن يخفق للغـزالن               

 به ال�شـرُب ؟)9(
ّ
مـا مـر

من  الن�ض  ب�شاعرية  تتدرج  ت�شاوؤالت  اإنها 

واالأ�شى  باحلزن  املفعم  الرومان�شي  امل�شتوى 

واحلرية اإىل جنبات الفل�شفة وتوهجات العقل 

التي  املعرفة  املعرفة،  نحو  �شريورته  يف 

تعجُّ  �شاعر  لدى  خا�شة  ت�شتقر،  وال  تثبت  ال 

دواخله بالثورة والغليان، فرتاه يوجه �شهام 

وهو  و�شوب،  نحو  كل  اإىل  ـراته  وحتيُّ اأ�شئلته 

الكون  والتنوع يف  التعدد والرثاء  تاأويل ذلك 

يف  الرتاكمات  تلك  على  �شِيّد  الذي  اللغوي 

و�شائل اال�شتفهام واأدواته.   

عنا�رس  من  االآخر  العن�رس  يتمثل  ثانيًا: 

وهبي  م�شطفى  �شعر  يف  االأ�شئلة  جماليات 

اال�شتفهامي( وهي  التكرار   ( يف ظاهرة  التل 

درا�شات  يف  تناولها  يتم  ما  اأكرث  ظاهرة 

االأ�شلوب لدى املبدع، وهي عند عرار ظاهرة 

ن�شيب  منها  لال�شتفهام  كان  عامة  لغوية 

وافر.

يقول: 

اأهكذا حتى وال مرحبا؟          

هلل اأ�شكـو قلبـك القّلبــا!

اأهكذا حتى وال نظـرة           

اأملح فيها وم�ض �شوق خبا؟! 

اأهكذا حتى وال لفتــٌة          

اأن�شُم منها َعرفـك الطيبـا؟!)10(

ويقول: 

يا هنُد، تاهلل �شموم االأ�شـى             

با  �شيان عندي : لفحها وال�شَّ

فلن ُي�شرَي الياأ�َض، اإن قانط             

�شاَم املنى تفرّت فا�شتعذبــا 

وما عليـه اإن يكن برقهــا                 

ككـل برٍق �شاَمـه خّلبــا)11( 

ويقول: 

اأهوًى ؟ والت احلنُي حنَي ت�شاب               

وجوًى؟ وقد غمز امل�شيب �شبابي؟!)12( 

ويقول: 

اإّنا نياٌم واأنتــم مغم�شون علـى               

قذًى، فمـاذا ع�شى ياأتي به الفـرُج

األي�ض �شن ابن �شت الدار ي�شحكها؟!         

فما على كل اأهل الدار اإن ن�شجــوا 

األـي�ض اآبـاوؤنا مـن قبلنا ن�شـاأوا               

غار، ويف مهد الع�شا درجوا  على ال�شّ

األي�ض لوال �شنا رغدان ما انك�شفـت          

يف ليل عّمان عن اأ�شـوائها �ُشـُرج)13( 

عرار مع جنله
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عمان– 1958، �ض 39. 

)3( حممد عبد املطلب، البالغة العربية، قراءة 

�ض   ،1997  – بريوت  لبنان،  مكتبة  اأخرى، 

.291

)4( موري�ض بالن�شو، ال�شوؤال واجلواب، تعريب 

عبد ال�شالم بنعبد العايل، موقع:  

www.geocities.com 

 )5(  الديوان )�ض 338(.  

الالمنتمي،  ال�شاعر  عرار  مطر،  اأبو  اأحمد   )6(

االإ�شكندرية، 1977 – 226.

العربية  البالغية  امل�شطلحات  معجم   )7(

 – بغداد  العراقي،  العلمي  املجمع  وتطورها، 

1983، ج1، �ض -181 194

)8( الديوان )�ض87 – 90(. 

)9( الديوان )�ض 1(.

)10( الديوان )�ض 106 ( 

)11( الديوان )�ض 108 – 109(. 

)12( الديوان )�ض 118 (.

)13( الديوان )�ض 138 – 140(.. 

)14( الديوان )�ض 166 (. 

)15( الديوان )�ض 266 – 269(. 

)16( الديوان.

جتاه عوامل االأ�شئلة وعوامل اال�شتفهام، في�شب 

عجز  خاللها  من  ويواجه  ثقته،  فيها  ال�شاعر 

اللغة وه�شا�شتها. 

يف  التكرار  عن  احلديث  �شياق  يف  يخفى  وال 

الراف�شة  املحتجة  االأنا  �شوت  اأن  اال�شتفهام 

اال�شتفهامية.  الرتاكمات  بهذه  اأ�شخم  يغدو 

يف  وا�شح  اإيقاعي  اأثر  ثمة  ثانية،  جهة  ومن 

يعك�ض  رمبا  اال�شتفهامي  امل�شهد  تكرارية 

مت�شك ال�شاعر باملوقف ورف�ض التخلي عنه.

حياته :

 م�شطفى وهبي بن �شالح امل�شطفى اليو�شف 

بـ)عرار(. امل�شهور  م   1949  -  1897 التل، 

وواحد  االإطالق،  على  االأردن  �شعراء  اأ�شهر 

العربي املعا�رس. يف �شعره  ال�شعر  من فحول 

ومقارعة  للظلم  ومناه�شة  ور�شانة،  جودة 

والفار�شية،  الرتكية  يتقن  كان  لال�شتعمار. 

رباعيات  ترجمة  اأهمها  اآثار،  فيهما  وله 

اخليام. وله ا�شتغال يف اللغة واالأدب، و)اأماٍل( 

اآداب  على  وا�شع  اطالع  على  تدل  و)مقاالت( 

االأمم. مولده يف اإربد، �شمايل االأردن، من اأ�رسة 

كانت لها مكانة عند الوالة يف العهد العثماين 

وما تاله، وهو والد و�شفي التل رئي�ض وزراء 

االأردن االأ�شبق. واأم�شى جّل حياته يف فو�شى 

وا�شتهتار، �شاخراً من كل �شيء، ال يكاد يفارق 

ال�شاعر  قول  من  )عرار(  لقب  اختار  الكاأ�ض. 

ابنه عرار، وكان  االأ�شدي يف  عمرو بن �شاأ�ض 

قد لقي االأذى من �رسة اأمه:

اأرادت عراراً بالهوان ومن يرد * عراراً لعمري 

بالهوان فقد ظلم

االأردن،  بالد  �شمايل  )بعجلون(  اإربد  يف  ولد 

وتعلم بها وبدم�شق وحلب، واأخرج منها قبل 

اإمتام درا�شته . وتلقى تعليمه يف )مكتب عنرب( 

1920 نفي  بدم�شق، وملا كانت حوادث عام 

فيها  فاأمت  حلب،  اإىل  طالبه  من  نفي  من  يف 

درا�شته، 

وعاد وانخرط فيما بعد يف االأعمال احلكومية، 

ووادي  ال�شوبك  يف  اإداريًا  حاكمًا  وعني 

للنَّور  مبنا�رسته  هناك  وا�شتهر  مو�شى، 

اإليهم،  فانقطع  بهم،  �شلته  وتوطدت  )الغجر( 

وادي  )ع�شيات  واديهم:  با�شم  ديوانه  و�شمى 

ذلك  و�رسح  �شعره،  بروائع  وخ�شهم  الياب�ض( 

والتفت  الّنَور(،  )اأ�شدقائي  �شماها  ر�شالة  يف 

غري  ونفي  و�شجن  والياأ�ض،  باحلزن  حياته 

مرة، وكان طوياًل هزياًل معروق العظام مّيااًل 

وقد  اخليام،  بعمر  تاأ�شيًا  �شعره  تطويل  اإىل 

الطروب  )واإين يف حياتي  بقوله:  نف�شه  ف 
ّ
عر

اأبيقوري املذهب، خيامي  اأفالطوين الطريقة، 

امل�رسب، ديوجيني امل�شلك...غري حا�شب الأحد 

كل  م�شدر  بنظري  احل�شن  ح�شابًا...  اهلل  غري 

خري، واخلري عندي اأ�شل كل لذة(.

االأردن(  �شاعر  )عرار  �شريته:  يف  ُكتب  ومما 

الالمنتمي(  ال�شاعر  و)عرار  العودات،  ليعقوب 

وهبي  م�شطفى  و)ال�شاعر  مطر،  اأبو  الأحمد 

التل: حياته و�شعره( لكمال فحماوي، و)على 

واالأعالم  الزعبي،  لزياد  الع�شيات(  هام�ض 

وحما�رسات   246 الزركلي7/  الدين  خلري 

يف االجتاهات االأدبية 146 ــ 155، واقراأ ما 

االإخاء  جملة  يف  نعمة،  اإبراهيم  خليل  كتبه 

ال�شادرة يف طهران العدد 7 من ال�شنة االأوىل، 

/ 117، وحما�رسات يف   23 العربي  وجملة 

ال�شعر احلديث 109 ــ 138 .

امل�شـدر :

http://ar.wikisource.org/wiki

الهـوامـ�ص:

املطلق  حممود  الياب�ض،  وادي  ع�شيات   )1(

ومريود التل، ط 1، 1954، �ض42. 

العودات،  يعقوب  االأردن،  �شاعر  عرار   )2(
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كرنفال	احل�شور

يا�شني الأيوبي

كيف الثنايا البيل�شانيُة

راً َتْهمي �شّكراً ُمقَطّ

من ر�َشحاِت امُلداْم؟!

***

وا روعَة الَلَّبّاِن

هِد امل�شّفى وال�َشّ

وترانيِم الو�شاْل..

جتتاحني مندفعاٍت

كغوادي املزِنِ

اأذكْتها رياٌح ال تناْم!!

وا طيَب مر�شوٍف طواين!

مل اأعد اأذكر �شيئًا

من كياين  

غري اأين...

يف  روابي اخلالديْن

..
ْ
اأَ�شتاُق ديجوَر الدهور

اأقطُف

من زنابق ال�شوِء،

،
ْ
واأغدو مرتعًا بالَرَغد الطهور

.. عًا بال�شغف الوردِيّ مر�شَّ

..!
ْ
مزفوفًا الأعتاب احل�شور

وا �شَخَب الن�شوِة تغ�شاين،

؟!
ْ
ى فوق اأدراج الن�شور ُم�شَجّ

على وقع احت�شاري وانطوائي

خلف مئذنة االأفوْل

ْ
عرْبِت مواجعي، انتف�ض الهزار

حططِت على تباريح الهوى

ْ
انبهر املدار   

واجْنابِت العتماُت

عن ُهْدِب االأ�شيْل...  

ح موكبي متهافتًا ترَنّ

ْ
من فرط اأغمار احلبور  

***

حَدّثُت ذاتي:

كيف لالأيام اأن ت�شتطلع ال�شم�ض

ُبَعيد االحتجاْب؟   

ُق من وْجٍه �شاليّف الرغاْب؟ ُت�رْسِ

َتغمُرين و�شاًل بو�شع ال�شهِد

وافاين

مدى امل�شلوخ من عمري

�شموراً واكتئاْب؟!   

ُت�شحي �شكونًا ُمْطبقًا

دُت فيه الن�ْشوَة الكربى �شَعّ

اأغاريداً ِعذاْب   

كيف اّت�شحنا ب�شباب اأخ�رٍس

من بني َثْغَرْينا،

ومن خلف املاآقي

وعلى تق�شيم اأنفا�ٍض

غدْت فيه اجلالميُد

عذارى

�شابحاٍت يف ف�شاٍء

لُديِنّ الْغيِم

 ال�شياْء!
ّ
ِم�ْشكِي

كيف تراءى اللثُم

�رِسبًا من فرا�شاٍت يباكرن الرحيْق

واأنا�شيَد من اخُلور

افرت�ْشَن الغا�شق املهجوَر

اإيذانًا باأعرا�ض ال�رسوْق!  

***

حدثُت نف�شي:

كيف يرقى القمُر البدُر حمياَي

ي�شاقيني غرامًا

مل َيُذْقه الوارُف الو�شناُن،

؟
ْ
من لفح ال�شحور  

كيف ال�شفاُه الُقزحَيّاُت

ُي�شامرن جفوين

يرت�ّشفن قروحي

بان�شغاف املاِء بالزورِق

ين�شاب خفوتًا

يف ع�شيات الهياْم؟

�شعـر
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مراقي الوجِد،

وانطرحْت على الَعَتباِت

تنتظر  الولوْج!  

هلمي نخرتْق ُحجبًا

،
ٌ
فما ُيجدي انتظار

جْمدنا اأن نهتَك االأ�رساَر

نفت�ُضّ اخلتاْم!  

هلمي نحرتْق مدداً

ُنِرْق اأكباَدنا رغداً

ونبدُئ خْلقَنا َوْفقًا ملا نهوى

فما ُعْجٌب يفوق والدًة

من �رس�رس االإع�شاِر

َيع�شُف بال�شلوْع!!

على َوْقع احت�شاري

خلف مئذنة االأفوْل،

عربِت �شواطَئ االأعراِف

هدهدِت الطلوْل  

�شحوُت على َتثني املوِج

ُدر عن ُروائي. َي�شْ

و�ْشَط اأح�شان الذهوْل

َ
ب�رُسُت بَنْف�شي

انبلجْت ُجمانًا

ْ
بني عيني

َمن رَوْت ب�شفاهها

�ِشْفَر انبعاثي...

اأوقدْت نار الف�شوْل!!

 مثقالٌت بَحباب ال�شوِق
ٌ
حويل جرار

..!
ْ
ينتاُب ال�شدور

***

ما كنُت اأعلُم اأن الع�شق مرقاٌة

ي�شمو بها العا�شق الولهان، للُحُجِب

حتى ان�شوى قَدري يف موكٍب ثمٍل

ٍج من اللهِب
ْ
اأ�رسفُت فيه على َمر

فارتاب مني الفوؤاد، ارتاع من ُحرٍق

لْهفي على اخلافق الظماآن، من حقِب!

يا �شوعة احُلُلِم املن�شوج من جزعي

يُته ب�شذا املخ�شوبِة الهُدِب و�َشّ

اأ�رسجُت فيها ُلباناٍت معَتّقًة

ِب؟ َمن يل برّيانٍة قامت على ُن�شُ

فُت يف جمرات الوجه م�شتلمًا طَوّ

ركن التهجِد يف اأفياء حمرتبي

اآمنُت اأين على َهْدي اللظى َمَلٌك

جوانحي انطلقت من �شامخ ال�شهِب

وغار يَفّ �شموري وا�شتقام غدي

اأحبْب بها من غداٍة! طال مغرتبي

***

َد االأقاحي من ِعذاريِك!
ْ
دعيني اأرت�شْف ور

ار اآ�ِض! ومن اأفياء وجهِك اأقتطْف نَوّ

دعيني اأختلْج وجعًا حميمًا

من دوايل خافقيِك!

�شلخُت العمر اأبحث يف القفار عن انبجا�شي،

فكنِت اجلدول الرقراق يف االأدغال

ال يرتاده اإاّل �ُشَداُة االغت�شاْل

ي�شاَقْون النعيَم م�رَسّجًا

ب�شذاً ُي�شل�َشُل من ُر�شابْيِك!

دعيني اأغرتف من نهرك ال�شّخاِب...

اأ�شواين الظما!

عديني.. اإْن �شبوُت اإليك

وارتع�شْت ُحَبيبات اللمى،

اْن�شكبي اهتياجًا،

اأ�رسعي اخلفق الدفني...

املرجُة اخل�رساُء

وداعًة، تلّظى،

ا! ن�شوًة وترمُنّ  

ِعديني.. اإن رنوُت اإليِك،

اأوليني ال�شكينة،

غي االأحداَق
ّ
مِر

باملوار من غ�شقْك!

 امل�شفوح
َ
اأقيلي و�شلي

قربانًا على َوهِجْك!

ِبّيني زالَل روًى، َت�شَ

َغِنيُت بدافق احل�رساِت

من فرط الهجرِي..

اختاَل يَفّ ال�شْجُو

حني اندالٌع من �شباِك الغ�ِضّ
ّ
بَر

يني اإىل �َشَعِفْك! ِمّ �شُ

دعيني.. الروُح قد بلغْت
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امل�شاكل اأو امل�شايقات.

ال�رسطه  لرجال  تخيالت  عدة  جريتن  انتابت 

�شميث،  ال�شيدة  ويالحقون  وي�شايقون  ياأتون 

بكلمات  تخيالته  عن  يعرب  اأو  يف�شح  مل  ولكنه 

�رسيحة، فتابعت ال�شيدة ق�شتها: يف احلقيقه ال 

اأيٌّ من مفاتيحي هذه احلقائب، فاأخربت  يفتح 

عاماًل يف الفندق اأنني اأ�شعت مفاتيحي جميعها، 

اأن  �شحيح  بالقوة،  بفتحها  العامل  هذا  فقام 

العناية  واأدوات  الزينه  اأدوات  ت�شتخدم  ال�شيده 

بتلك  ولي�شت  عادية،  نوعية  من  ال�شخ�شية 

النوعية املميزه اإال اأنها اأف�شل من ال �شيء.

لقبا  لك  اأن  متاأكدة  كنت  اإن  جريتن:  �شاألها 

فلماذا ال تبحثني يف قائمة اأ�شماء ال�شخ�شيات 

املهمة حااًل؟

على  وح�شلت  فعاًل  ذلك  حاولت  لقد  اأجابت: 

اأي �شخ�ض  اأن  يبدو  االأ�شماء!  قائمة مريعة من 

لو كان �شابطًا يف اجلي�ض،  يفقد هويته، حتى 

من ال�شعوبة اأن يجدوا هويته حتى لو تفح�شوا 

حيلة  اإىل  جلاأت  لقد  �شهور.  لعدة  االأ�شماء 

هذه  من  اأيا  اأجد  اأن  حاولت  اأنني  وهي  اأخرى 

اأ�شاليب.  اأنا وذلك بعدة  لي�شت  ال�شخ�شيات هي 

اإن ذلك قد ي�شيق املدى الذي اأبحث فيه، لرمبا 

تكون قد الحظت اأنني تناولت على الغداء نوعًا 

مل  جريتن  لكن  امل�شتورد.  الروبيان  من  فاخراً 

يكن ليالحظ �شيئًا كهذا، فتابعت قائلة: اإنه نوع 

ولكنه  القائمة  يف  طبق  اأغلى  فهو  التبذير  من 

على اأية حال يظهر اأنني ل�شت ال�شيدة �شتاربنج 

التي مل ي�شبق لها اأن مل�شت ق�رسة من االأ�شماك. 

كما اأنني ل�شت ال�شيدة امل�شكينة بادل�رسب التي 

هي  اأنا  كنت  فلو  ه�شمية،  م�شاكل  من  تعاين 

لكنت ق�شيت نحبي االآن بعد هذه الوجبة التي 

فندق  يف  الطعام  قاعة  جريتن  كينيليم  دخل 

االأماكن  كل  تقريبا  كانت  غالوين.  غولدن 

االزدحام  كان  الذروة،  �شاعة  فهذه  م�شغولة 

�شديداً لدرجة اأن الطاوالت كانت تالم�ض بع�شها 

ال�شتيعاب  اإ�شافيه  طاوالت  اإح�شار  ب�شبب 

االأر�شية  من  اخلالية  االأماكن  اأما  االزدحام، 

متاأخرين  و�شلوا  الذين  للقادمني  �شمح  فقد 

النادل  بالوقوف فيها. حالفه احلظ وا�شطحبه 

الوحيد املتوفر. جل�ض وقد �شاحبه  اإىل املكان 

ال�شعور بعدم االرتياح الأن كل العيون تقريبًا يف 

اأنه �شاب مبظهر  ال�شالة كانت تركز عليه رغم 

اأن  ي�شتطع  ومل  النظر.  تلفت  ال  ومالب�ض  عادي 

العامة  اأنظار  حمط  باأنه  ال�شعور  من  يتخل�ض 

وكاأنه �شخ�شية معروفة.

منتظراً  جلو�شه  من  مفر  ال  وكان  غداءه  طلب 

و�شعت  باالأزهار  مليئة  مزهرية  يف  ومدققًا 

كانت  االأزهار  اأن  نظره  ولفت  الطاولة.  على 

من نف�ض الف�شيلة وهذا الف�شول اختلقه بنف�شه 

ليدعي املعرفة. ورغم ذلك �شعر برغبة حقيقية 

منه  كان  فما  الزهور،  تلك  اأمر  يف  البحث  يف 

اأهبة  على  واقفا  كان  الذي  النادل  �شاأل  اأن  اإال 

بقائمة  متعلق  غمو�ض  اأي  ليزيل  اال�شتعداد 

ولكنه  ومكوناتها  املتوافرة  الطعام  واأ�شناف 

كان يجهل متاما ا�شم تلك الزهور: ما ا�شم هذه 

خلفه:  من  �شوت  فجاءه  تعرف؟  هل  الزهرة، 

ا�شمها اآمي �شيلف�شرت بارتنجلون؟.

اأنيقة  ل�شابة  جميل  وجه  ال�شوت  م�شدر  كان 

لطاولة  تقريبا  املال�شقه  الطاولة  على  جتل�ض 

غري  اأ�شياء  عدة  وقال  ب�رسعة  �شكرها  جريتن. 

وا�شحه اأو مرتابطة عن االأزهار.

فاأنا  حقًا،  غريب  ل�شيء  اإنه  ال�شيدة:  اأ�شافت 

دون  الزهور  تلك  باأ�شماء  اإخبارك  على  قادرة 

اإخبارك  على  قادرة  غري  ولكني  تفكري  عناء 

با�شمي اإن �شاألتني. احلقيقة اأن جريتن مل يكلف 

نف�شه ومل يخطر بباله اأن ي�شاأل عن ا�شم ال�شيدة 

كلمات  اأي  قول  على  جمربا  نف�شه  وجد  ولكنه 

موؤدبة توحي برغبته يف �شوؤالها.

اجلزئي  الفقدان  من  نوعًا  اأعاين  اأجل،  اأجابت: 

اإىل هنا  للذاكرة؛ لقد كنت قادمة من فيكتوريا 

بالقطار كما هو وا�شح بالتذكرة، اأحمل بع�ض 

اأي بطاقات تعريف  اأحمل  اجلنيهات، ولكني ال 

الوحيد  ال�شيء  اأكون.  من  تخربين  اأوراق  اأية  اأو 

ال�شيدة....  اأنني  اأ�شتطيع تذكره هو  الذي بالكاد 

يف  يوجد  ال  ولكن  ما.  ب�شخ�ض  ا�شمها  يرتبط 

ذهني �شوى الفراغ وكاأنه �شفحة بي�شاء.

اأو  حقائب  اأية  لديك  األي�ض  جريتن:  �شاألها 

اأمتعة؟؟ 

اأعرف  معرفته.  اأ�شتطع  مل  الذي  هذا  فاأجابت: 

وعندما  لبلوغه  جهدي  وبذلت  الفندق  هذا  ا�شم 

اإىل  املحطة  من  اأح�رسين  الذي  ال�شائق  �شاألني 

حقيبة  ذاكرتي  من  اخرتعت  حقائبي  عن  هنا 

باأنني  التظاهر  اأ�شتطيع  دائمًا  فاأنا  و�شلة، 

عليها  كتب  اأمتعتي  باأن  اأخربته  فقد  فقدتها، 

احلقائب  اأكوام  بني  يبحث  فراح  �شميث،  ا�شم 

عن حقيبة و�شلة با�شم ال�شيدة كي�شرتيل �شميث 

فاأخذتها. يف احلقيقة ال اأ�شتطيع اأن اأعرف ماذا 

فعلت اأي�شًا، مل يقل جريتن �شيئًا ولكنه ت�شاءل: 

ما �شيفعل املالك احلقيقي لتلك االأمتعة؟!

اأ�شل  اأن  فظيع  �شيء  اإنه  طبعًا،  طبعًا  فقالت: 

الفندق حتت ا�شم ال�شيدة كي�شرتيل �شميث، ولكن 

اأمتعة.  اأو  حقائب  بال  الفندق  اأ�شل  اأن  االأفظع 

على كل االأحوال اأنا بطبيعتي ال اأحب اأن اأ�شبب 

مهّمة	يف	يوم	العطلة

تاأليف: �شاكي مونرو*

ترجمة: �شنيـه �شلمان

ق�صة
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خرجت حااًل؟؟ اإنها ال�شيدة.... ثم مل ي�شمع الهوية 

املحرية.

كان با�شتطاعته اأن يرك�ض خلف الرجل الغريب 

وي�شاأله: ال�شيدة من؟ ي�شاأل عابر ال�شبيل! اإنه يبدو 

�شيئًا مالئمًا الأنه كان يحر�ض اأمتعتها. ثم الحظ 

الرجل �شاحب املعلومة يعود ما�شيًا فا�شتجمع 

اأنني  اأعتقد  وقال:  كمينًا  اأعد  كمن  ووقف  قواه 

غادرت  التي  ال�شيدة  تعرف  اأنك  تقول  �شمعتك 

تواً، تلك ال�شيدة طويلة القامة بحلة رمادية، هل 

لقد حتدثت معها  ا�شمها؟  تعذرين وتخربين عن 

تعرفني  وهي  �شاعة  الن�شف  على  تزيد  ملدة 

وتعرف كل النا�ض الذين يعرفونني، لذلك اأعتقد 

اأنني عرفتها اأو التقيتها من قبل ولكنني عاجز 

اأن اأناديها باأي ا�شم، فهل ت�شتطيع.....؟

فاأجاب الرجل: اإنها ال�شيدة �شرتوبي.

ت�شاءل جريتن: ال�شيدة؟ 

ريا�شة  البطلة يف  ال�شيدة  اإنها  الرجل:  فاأجابه 

ممتازة  �شمعة  ذات  وهي  مدينتي.  يف  اجلولف 

ولكنها  املجتمع  يف  عالية  ومكانة  قيمة  ولها 

اأ�شرية عادة رهيبة، فهي تفقد ذاكرتها بني فرتة 

اأن تخرتع كل االأ�شياء لت�شلح  واأخرى وحتاول 

اإىل  اأ�رست  اإذا  متوح�شة  عدوانية  الو�شع.اإنها 

حالتها بعد اأن تعود لها الذاكرة. اأمتنى لك يومًا 

�شعيداً يا �شيدي.

اأن يتمكن  م�شى الغريب يف طريقه، ولكن قبل 

جريتن من ا�شتيعاب ما قاله الرجل وجد اأن كل 

غا�شبة  �شيدة  على  انتباههم  يركزون  النا�ض 

ت�شاوؤالت  �شكل  على  غ�شبها  وت�شب  عاب�شة 

ملوظفي الفندق.

االأمتعة  بع�ض  اأح�رست  »هل  قالته:  ما  اأما 

واحلقائب من املحطة اإىل هنا عن طريق اخلطاأ؟ 

كي�شرتيل  ال�شيدة  با�شم  و�شلة  مالب�ض  حقيبة 

�شميث؟ اأنا راأيتها تو�شع بالعربة يف فيكتوريا، 

ال ميكن اأن تكون و�شلت اإىل اأي مكان اآخر لقد 

راأيتها هنا االآن ومت العبث باأقفالها!«.

احلمام  فدخل  املزيد  �شماع  جريتن  ي�شتطع  مل 

الرتكي ومكث هناك لب�شع �شاعات.

* كاتب معا�رس من بورما

هويتي  اإيجاد  وحماولة  االآالم،  لها  ت�شبب 

واملحققني  ال�رسطة  اإىل  ت�شل  �شوف  االأ�شلية 

وهذه الفئة من النا�ض. اأما ال�شيدة كنووفورد فال 

اإىل  باالإ�شافة  االأزهار  من  واحدا  نوعا  تعرف 

اأنها تكره الرجال، وبالتايل هي لن تتحدث اإىل 

تغازل  فهي  مو�شهيلتون  ال�شيدة  اأما  منهم.  اأٍي 

اأي رجل تراه، اأنا مل اأقم مبغازلتك، األي�ض كذلك؟ 

بهذه  فتابعت:  اإجابتها.  على  فورا  لها  فاأكد 

الطريقه قد اأ�شقطنا اأربع �شيدات من القائمة.

اأجاب جريتن: باملزيد من العمل بهذه الطريقة 

�شوف ن�شقط كل االأ�شماء با�شتثناء واحد. فقالت: 

اأجل ولكن طبعًا خالل البحث �شوف اآخذ عامل 

ال�شيدات الالتي لهن  ال�شن باحل�شبان فاأ�شتثني 

اأو الالتي مل يعدن ينتظرن مزيدا  اأبناء واأحفاد 

اأبحث  باأعياد ميالدهن، �شوف  من االحتفاالت 

فقط اأمر ال�شيدات القريبات من عمري، �شاأخربك 

االآن كيف ت�شتطيع م�شاعدتي يف ذلك بعد ظهر 

املدخنني  منطقة  اإىل  تذهب  اأن  اأرجو  اليوم، 

اإن  جتد  اأن  وحاول  االأ�شماء  قوائم  يف  وتبحث 

اأو  القوائم حتوي �شورة يل لوحدي  كانت هذه 

من  اأكرث  وقتك  من  ياأخذ  لن  هذا  اإن  طفل،  مع 

ع�رس دقائق، ثم اأرجو اأن نلتقي يف البهو �شاعة 

ال�شاي، اأ�شكرك من اأعماق قلبي.

اأن  عليه  واألح  جريتن  يف  اأثر  املجهول  هذا  اإن 

الغمو�ض.  هذا  فيزيل  املراأة  هوية  عن  يبحث 

وقالت:  وقفت  وعندها  مغادراً،  وم�شى  قام 

هل الحظت اأنني اأعطيت النادل بق�شي�شا؟ بذلك 

من  اأولويت  ال�شيدة  ا�شم  ن�شقط  اأن  ن�شتطيع 

قائمتنا! 

بهو  اإىل  جريتن  توجه  اخلام�شة  ال�شاعة  عند 

الفندق بعد اأن ق�شى ربع �شاعة من العمل غري 

الرفيقة  عن  باحثا  املدخنني  غرفة  يف  املثمر 

اجلديدة التي كانت جتل�ض بانتظاره اإىل اإحدى 

الطاوالت ال�شغرية وبجانبها نادٌل يحوم ينتظر 

اأية اأوامر.

تريد  بال�شوؤال:  بادرته  جريتن  و�شل  وعندما 

رجاء  �شينيًا  فاأجاب:  �شينيًا؟  اأم  هنديا  �شايًا 

اإىل  تو�شلت  هل  وتابع:  اإ�شافات،  اأية  وبدون 

نتيجة؟ فقالت: فقط معلومات تنفي اأنني ال�شيدة 

اأنا  ولكني  املقامرة،  تكره  كانت  التي  بيفنال 

وهل  ف�شاألها:  ال�شباق.  يف  ح�شاٍن  على  راهنت 

فاز احل�شان؟ فاأجابت: ال، بل كان يف املرتبة 

الرابعة. كم هو مزعج وم�شتفز! املهم اأنني ل�شت 

ال�شيدة بيفنال.

التي  املعلومات  اأن  يبدو  معلقًا:  جريتن  فقال 

�شئيلة  بل  الغزارة  بتلك  لي�شت  اإليها  تو�شلت 

ومكلفة.

اإن  ح�شنًا،  هوية:  عن  تبحث  التي  املراأة  قالت 

الغداء الذي تناولته كان غاليا جداً.وكان علي 

اأن اأدفع بق�شي�شًا للولد الذي ك�رس اأقفال حقائب 

اإىل  انتمي  اأنني  اإح�شا�ض  عندي  �شميث.  ال�شيدة 

اإىل  واأذهب  املدينة  اإىل  �شاأعود  بايفوت،  نادي 

هناك  املوظف  واأ�شاأل  القاعة  اأدخل  النادي 

مكاملات  اأو  ر�شائل  اأية  بحوزته  يل  كان  اإن 

تلفونية. فموؤكد اأنه يعرف وجوه كافة االأع�شاء 

له:  �شاأقول  امل�شكلة.وعندها  نحل  �شوف  وبذلك 

اأنت طبعًا تعرفني؟! عندها �شاأحل هذا اللغز.

هكذا  بد...،  ال  فكرة.....  وكاأنها  الفكرة  تبدو 

ي�شت�شعر  اأنه  ملحت  عندما  فقالت  جريتن  علق 

املغامرة: طبعًا هناك اأجرة عودتي اإىل املدينة 

اأقر�شتني  لو  العربات،  واأجرة  هنا  وفاتورتي 

و�شاأكون  االرتياح  �شتمنحني  جنيهات  ثالث 

ممتنة جداً، اأما بالن�شبة للحقائب واالأمتعه فال 

اأريد اأن تكون عارا يالزمني اإىل االأبد، اقرتاحي 

هو اأن اأطلب اإنزالها هنا يف البهو ثم تقف اأنت 

بجوارها، واأثناء تظاهري بكتابة ر�شالة اأت�شلل 

غرفة  اإىل  اأنت  تت�شلل  ثم  املحطة.  اإىل  خارجًة 

بتلك  لهم  يحلو  ما  ليفعلوا  ذلك  وبعد  التدخني 

االمتعة  تلك  عن  االإعالن  �شيتم  غالبا  االأ�شياء. 

وياأتي �شاحبها وياأخذها.

املغامرة  بتلك  بالقيام  لرغبتها  جريتن  اأذعن 

وتظاهر اأنه يقف يحر�ض االأمتعة اإىل اأن ت�شللت 

لكن  الفندق.  من  خارجة  املزيفة  �شاحبتها 

كما  ملحوظة  غري  تكن  مل  ومغادرتها  ت�شللها 

مرا  وعندما  مي�شيان  رجالن  كان  فقد  اأملت 

اأحدهما لالآخر: هل راأيت تلك  على جريتن قال 

والتي  الرمادي  ترتدي  التي  الطويلة  ال�شيدة 
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رها يف دمي... الق�شيدُة تختاُر وقَت تَفُجّ

تت�شادُم اأْنَفا�ُشها بال�شحاِب البهِيّ

َفُت�ْشِقُط اأْمَطاَرُه فوق َجْدِب ِل�شاين وَعرْبَ فمي..

وُتراوُدها الِغْيُد عن ح�شنها امللحمي

فلماذا ُت�شائل َعْينا اجلميلة

عن اأِيّ اأفق َيُخُبّ َجواُد اخلياِل على

َك�ْشِتَناِء الف�شاء به...

�شوب اأحلى عناقيِد َكْرِم الَرَّباِب

ة...؟! وعند خمائِل َنْرِج�ِشِه النرِيّ

َلَم  القلُب َحَبّ العقيِق وُف�َصّ الُزّمرِد وملن مَلْ

ُع خامَت عر�ِص  ّ من �شفائِر �َشْعِر ال�شمو�ِص.. ير�شِ

الفوؤاِد

لأ�شبِع �شيدٍة فاتنة...؟!

وملن يتاآلُف ِعْقٌد من املا�ِصِ

من دارِة البدِر

حني تناُم على ِخْدِرها باترة..؟!

املليحُة َيْحمُرّ يف وجنتيها الف�شوُل

كما ي�شحُك ال�شوء يف �شفة.. ال�شو�شنة..

لهفتها  باألوان   .. مقلتاها  ُت�شائلني  تزال  ما 

الفائرة...

والق�شيدُة ت�شبهها...

هل ُترى اأْدَرَكْت وال�شكوُك ُت�شاورها

َقْدَر هذا التطابق؟!   

الق�شيدُة حتمل اأقبا�َص هذا املحيا

ولوَن العيون الكحيلة

وائتالَق مرايا امُلقل..

َيّا ُر فيه الرُثّ والبهاَء الذي.. تتخَطّ

وال�شذى الأنثوَيّ اجلميل...

والوروَد التي تت�شابُق... نحو اكتمالِتها

لت�شابه ُف�ْشُتَقًة... يف ا�شتدارِة ثغرك...

يا حبيبُة... كُلّ ال�شطور تدُلّ عليك... وتدنو اإليك

ُتالِم�ُص اأنواَر ِجْيِدك، َتْنِهيَد �شدِرك...

ِل ال�شكوك... ل جترحيني ب�شوِك ال�شوؤاِل... وَن�شْ

اإّن اإلهام عينيك... ي�شعلني

ثّم يخرجني من رماد مواتي..  

والق�شيدُة طرُي الرباءِة،

اأفق الو�شاءِة....  

انعتاقُة �شدو.. لناِيّ الفجاءِة...

وانخطافُة قلٍب اأماَم طيوٍف... لأفكاِر ِبْكٍر

تلَبّ�شن �َشْمَت البناِت...

يا حبيبُة.... اإَنّ �ِشْحراً رماين بعينيك،

ما زاَل َيْجَمُعني من �شتاتي...

فكيف تخوُن ... الق�شيدُة

َفْجَر احلياِة....   

		الق�شيدة	ل	تخون

جميل حممود عبدالرحمن

�شعـر
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برغم ترنح الأنواء

كانت يف مالذ اخلوف تاأتلق

وكنا الداء

جئناها جنر الهول

خلف متاهنا

والزهر ي�رسخ

واملدى املاأزوم

يهتف: ل

واأظلمت الدروب

على ب�شريتنا

فخانت �شم�ُشنا الأفياء

ِتهنا عن �شبيل اللم�ص

كان �رساخها يعلو

ولكن اأذين ال�شماء

قد غ�شت كعادتها

فكان املوت حداً فا�شاًل

ما بني روحينا

م�شت لكنها اأبقت

فوؤاداً حمبطًا

تركت على اأحداقنا

حزنًا غزيراً

واعتلت

بالرغم من حر�ص عليها

�شهوَة الآلم

وولت بعدما اأذكت

وراء ُعبابنا ذكرى

�شتتبع خطونا

لتوؤجج النريان يف اأح�شائنا

ل اأزر ي�شعف عزمها

اأو ماء

يخمد حرها املنبث

يف الأرجاء

�شاحبة	اجلاللة

�شالح الدين الغزال

�شعـر
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من يلحده، ويف وطنهم يلفون �شاهد القرب باأعز 

ماء  قربه  على  وي�شبون  املتوفى،  يلب�شه  ثوٍب 

الورد ويغر�شون يف طينِه الرطيب اأعواد الريحان 

من  باقاٍت  ويهدونه  عليه  ينوحون  وامل�شموم، 

اآياِت اهلل وي�رسعون اإليه يف اأن يتقبله وي�شكنه 

الفردو�ض. وكعاداتهم، لفوا �شاهد قربِه بقمي�شه 

واأتى اأحدهم بقطعٍة حديديٍة م�شننٍة وحفر فوق 

 
ّ
ا�شمه وموطنه وتاريخ وفاته، ثم �شب ال�شاهد 

النق�ُض  يت�رسبه  حتى  اأ�شود،  طــالًء  النق�ِض  يف 

بالَغ  فتحفظ ما كتبه، وقد ذيَل كّل ذلَك بكلمٍة 

يف التفنن فيها: 

- »الفاحتة لغريٍب ظّل يحُنّ لوطنه«. 

قرب  �شيغدو  كيَف  تــذكــروا  جميعهم،  اأجه�شوا 

ماء  فري�شوا  اأهلوه  ياأتي  ال  عندما  �شاحبهم 

الورِد على تربته، ويفر�َشوا ريحانًة اأو م�شمومًة 

خ�رساء، عالمًة على وجوِد قلٍب ال يزاَل يخفق 

ماَت  اأباه  اأن  يعرفونه  ما  ُجّل  وذكــراه.  با�شمه 

وحيدًة،  اأختًا  لديه  واأّن  الرابعة،  يف  طفٌل  وهو 

اأن  بعد  عيناها  ــوّدْت  ــش وا� عميْت  التي  واأمـــُه 

هطل ماٌء غليٌظ جعلها تعرُث يف م�شيها وتخبُط 

يف  �شقطْت  عندما  املــوُت  باغتها  ثّم  اجلــدران، 

حفرٍة عميقٍة قرب دارهم.

هذا اخلرُب و�شله عندما ات�شل باأختِه الوحيدِة، 

فالمتُه على جفائه. رّد عليها باكيًا:

مبقدوري  ولي�ض  �شيء،  لدي  لي�ض  تلوميني!،  ال 

العودة، فاأنت تعرفني احلال؟

الوحيدَة وتقتعُد ركن  اأمنيتها  اأمه حتمل  كانت 

انطفاأت  اأن  بعد   ،
ٍّ
خو�شي ح�شرٍي  على  الغرفِة 

اأكلته  عيناها، ومتني النف�ض بعودة ابنها الذي 

ذراعيها  تفتح  ثّم  �شدرها،  يف  لتدفنه  املنايف 

خطف  يف  اأ�رسُع  املوَت  ولكّن  وتعانقه،  للموِت 

اأي روٍح، هادنته اأو عاندته.

الفوالذية  اجلــنــازيــر  حتــت  مطحونًا  وجـــدوه 

اأي  مثل  عارٍم،  بخيالٍء  وطئته  لدّبابٍة  ال�شدئِة 

�شيء يعرث بطريقها، ثّم مت�شي من غري اكرتاث. 

ظلت نظارته ال�شميكة املقعرة ومعطفه الكحلي، 

حمفظته  يف  يحملها  وبطاقٌة  عليه،  �شهوداً 

بالقاِر  الت�شقت  فقد  مالحمُه  ــا  اأم الفارغة. 

امللطخ بدمه وغربته، ف�شاَع وجهُه ومل يبَق له 

من اأثٍر، اإال يف ال�شوِر الرمادية.

مم�شكًة  اأ�شابعه  ظلت  املتناثرة،  اأ�شالئه  بني 

بر�شالٍة مغربٍة، قب�ض عليها كما يبدو بكل قوته 

ج�شده  يف   
ّ

يند�ُض راآُه  الذي  املوت  عنها  ليذوَد 

ال�شال�شل  الهزيل يتفجر حتت   ببدنُه 
ّ

اأح�ض حنَي 

القا�شية.

هذه بقاياه التي خّلـفها بعد اأن �ُشحَق باالإ�شفلت، 

االأنحاء، وظّل ي�شفح  الذي تفرق يف كِلّ  وحلمه 

دمًا نا�شعًا، �شّح بالذكريات ملوطٍن بعيٍد، و�شاَل 

الغربة  �رسبتها  التي  عمره،  �شني  �شالت  كما 

واملنفى املوح�ض، والأنهم يعرفوَن رائحته التي 

ي�شُمّ كٌل منهم فيها رائحة ريفه وقريته النائية، 

كما  غلَظ  بجاأ�ٍض  اأو�ــشــالــه،  انت�شلوا  عــرفــوه، 

الريح،  تدافعها  حنَي  الرخوة،  االأغ�شان  تغلظ 

وهو  املوت  اقتحام  على  احلياة  اأجربتهم  فقد 

اأفئدتهم  فوطنوا  االأقربني،  وداع  على  يقهرهم 

على حمِل رفيقهم اأعظمًا ومزقًا من حلٍم، �شنت 

عليها الدنيا مبطعٍم وم�رسب.

ذهبوا للغرفة التي كان يقطنها يف منزٍل متهالك 

ا�شرتَك يف �شداِد اإيجاره مع اآخرين ي�شكنون بقية 

غرفه، يف املدخل راأوا رجاًل عاد للتّو من عمٍل 

ف�شاألوه  جبينه،  عن  العرق  مي�شح  وهــَو  م�شٍن 

 مهرتئ، 
ٍّ
عن غرفِة �شاحبهم، اأ�شاَر لباٍب خ�شبي

�شيقًة  وجدوها  التي  الغرفة  ودخلوا  فتحوه 

متلوؤها  الرطوبة  رائحة  املعتمة،  كالزنازين 

حتى  املطر،  منها  ين�رسب  التي  ال�شقوق  ب�شبب 

اجلدراُن �شنت عليه بنافذٍة يفتحها كل �شباح 

ياأخُذ  وهو  ودموعه،  واأغانيه  اأ�شعاره  ليذرَف 

نف�شًا بعمِق جراحه، وميُطّ ذراعيه ثّم يروُح يف 

حلٍم خافت.

 
ّ
زر ليتبني  �شجائره،  قــّداحــة  اأحــدهــم  اأ�شعل 

امل�شباح الكهربائي، �شغطه، وانتظروا فلم يروا 

نوراً:

اأوه .. ال توجد كهرباء؟

خجاًل  يــذوُب  �شاحبهم  كان  ملاذا  فهموا  االآن 

حني يلزمه اأن ي�شت�شيف اأحداً يف غرفته، ولذلك 

كانوا  اأحد.  اأِيّ  جمال�شِة  عن  طويلًة  مدًة  انقطَع 

ومرًة  املــارة،  على  اجلرائد  يبيُع  مــرًة  يرونُه 

يقتعد  اأو  زهيٍد،  باأجٍر  العابريَن  اأحذية  يفرُك 

عنه  ويدراأ  رمقُه،  ي�شُدّ  عمٍل  بحثًا عن  االأر�شفة 

اللتني  به كان يغمُز بعينيه  وا 
ّ
مُر العوز، وكلّما 

�شغريتني  القدمية  النظارات  وراء  من  تلوحان 

ويقهقه برباءِة طفٍل  االأرز في�شحُك  مثَل حبات 

لديه  ما  �رساَء  العابريَن  راجيًا  ومي�شي  وديع، 

من اجلرائد.

****

الوقوف  ج�شارة  ميتلك  يافٍع،  جندٍي  بباأ�ِض 

�شظيٌة  اأو  الذي مزقته طلقة  على ج�شد �شاحبه 

خائنة، �شدوا قاماتهم واأحلدوه يف حفرٍة �شيقٍة، 

الذي  القرُب  قربه،  اأرطبت  باأدمٍع  عوُه  ووَدّ حيوُه 

دفعوا ثمنه بديٍن تقا�شموه بعدما اأخربوهم باأن 

هذه  بطِن  يف  ثمٍن  غرِي  من  يدفنون  ال  الغرباء 

االأر�ض. يف قلوبهم ا�شتعرت ح�رساٌت واآهات:

هل يجُب اأن ندخر مبلغًا ل�رساء قبورنا؟

خرقٌة  تكفيهم  جـــاوؤوا،  كما  يرحلون  املوتى 

�شفراء يلّفهم بها اأهلوهم، ولكّن البع�َض ال يجد 

عرثوا	عليه	ممزقًا

علي التاجر

ق�صة
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اجلــدار  على  راأ�ــشــه  ي�شند  وهــو  ال�شباح  طلَع 

ال�شوارع  اأغــرَق  الذي  كاملطر  تتهاطُل  واأدمعُه 

مكتب  قا�شداً  الكحلي  معطفه  لب�َض  باخلارج، 

ال�شارَع لكي  اأن يعرب  بّد  القريب. كان ال  الربيد 

قلبه عندما ملحه  الذي خفَق  املكتب  اإىل  ي�شَل 

وقد خيلت له اأخته وهي مت�شُك بر�شالته فت�شمها 

وتقروؤها وال جتُد غري اأن ت�شاحمُه وتغفر له.

يف  تيب�ض  طوياًل،  وجعًا  تذرفان  عيناُه  ظلُت 

فاأ�شمَع  الفاجعة،  هذه  غرُي  تلينه  ومل  مفا�شله، 

اأمه بني  ن�شيجه وهو يرى  والعابرين  االأر�شفة 

الغيِم املرتاكم تطلُع يف خماٍر اأبي�ٍض نقي وفوق 

حماجرها تنز دموعها ال�شفافة ثّم تختفي. كان 

ي�رسخ:

اأماه �شاحميني .. اأرجوِك �شاحميني!.

فات�شحت  داخــلــه،  يف  املجنون  البحر  تالطم 

عيناه ب�شباٍب كثيف اأجربه اأن يتكئ على ال�شور 

القريب، مل يعد يرى �شيئًا غري بوابِة مكتب الربيد 

املقابلة،  اجلهة  يف  ينت�شب  الــذي  واحلــار�ــِض 

باأي ثمٍن  ال�شارع  اأن يعرب  اأحلت عليِه ذكرياتُه 

العابرين  من  عدٍد  من  فطلَب  الر�شالة،  ليو�شل 

مبّط  وقابلوه  �شمعًا،  اأحٌد  يعره  فلم  يعينوه،  اأن 

�شفاههم، ظانني اأنه يف حالٍة من الهذيان.

عندما يئ�َض منهم، �شد قامته عازمًا على عبور 

بقدميه  حّط  وجهته،  عن  حائٍد  غري  ال�شارِع، 

ظّل  و�شاقيه،  لالأماِم  ودفَع ج�شده  الطريق  على 

عنه  ويحجبُه  فاأكرث،  اأكــرَث  عنه  يبعُد  املكتُب 

�شباٌب ودخاٌن كثيٌف حتى زاغ ب�رسه ومل يعد 

 ي�شيح:
َ
يرى ذلك املبنى، بقي

اأماه �شاحميني .. �شاحميني!.

ت�شدح  مل  التي  ر�شالته  واأم�شَك  اأ�شابعه،  كّوم 

واجلنازير  ال�شال�شل  خــر�ــض  غــري  بكلماتها 

القا�شية، التي �شحبتُه عنوًة ليكوَن و�شمًا اأحمراً 

على �شدِر احلياة !.

ل�شو�ٌض  القرب،  ظلمة  من  اأوح�ُض  املنفى  ليُل 

وعاهراٌت وخطواٌت تائهة، اإنُه حفرٌة يردُم فيها 

الغرباُء رائحتهم وذكرياتهم وال يجدون اأمامهم 

لهم  ت�شيُخ  العارية،  واالأر�شفة  ال�شوارِع  غري 

ال�شمع، وال تتنكر لق�شائدهم، وت�شاركهم حزنًا 

اأكرَب من حيزها.

لل�شارِع  خرَج  اأخته،  مع  الهاتف  اأقفَل  اأن  بعد 

اأكل  الــذي  القمر  راأى   ،
ّ
ُلـّجي بحٍر  يف  كالتائه 

انطفاأت  التي  ال�شوارع  وم�شابيح  الليل  ن�شفُه 

نوافٍذ  �شوى  رهيبٍة  ُحلكٍة  يف  ال�شوارَع  واأغرقت 

الطرقاِت  يف  وت�شكبها  م�شابيحها  �شوء   
ّ

تد�ُض

لتدل العابرين. مل يجد مندياًل مي�شح به دموعه، 

وال كتفًا يلقي براأ�شِه عليه، ويغمد فيه اأوجاعه، 

ظّل يعرُب ال�شوارَع راك�شًا، ويقُف اأحيانًا لريفع 

راأ�شه لل�شماء وي�رسُخ:

اأماه �شاحميني .. اأرجوِك �شاحميني!!.

مل يلتفت اإليه اأحٌد غري بع�ض املارة الذيَن مطوا 

يرك�ُض  ظّل  ا�شتغراٍب.  يف  وحواجبهم  اأكتافهم 

وهي  احلالكة  ال�شماء  يف  تتلون  اأمــه  و�شورُة 

احلمام،  كاأجنحة  �شاٍف  اأبي�ٍض  بخماٍر  تت�شح 

ثّم يراها تهّز راأ�شها عاتبًة، وتنبت دمعتني على 

يف  وينادي  اأعــذاره،  فيذرف  وتختفي،  اأهدابها 

ال�شماء كاملجنون:

اأماه �شاحميني ... �شدقيني، لي�ض باليد حيلة !

اأخرَج  الباردة،  غرفته  يف  اأقدامه  حطت  عندما 

دفرتاً قدميًا ا�شرتاه منذ زمن ليكتب فيه ر�شائله 

كّل  ول�شانه  ترجتف  اأطرافُه  كانت  وخواطره، 

يكتب  اأن  عزَم  ال�شاردة.  االأحــرف  مالحقة  عن 

العذر  ويرجتي  حزنه  فيها  يبث  الأخته،  ر�شالًة 

منها ومن اأمِه الراحلة، فاإذا طلع ال�شباُح يذهب 

للربيد وير�شلها على وجه ال�رسعة.

مرغ راأ�شه يف االأوراق، واأم�شك باجلدار املتهتك 

اأمه  وجــه  ا�شتعاد  اإذا  ثــّم  طوياًل،  ين�شُج  وظــّل 

الدفرت واأجرى  انت�شل  النقي،  االأبي�ض  بخمارها 

قلمه على االأ�شطر الباهتة:

اأختي احلبيبة...

اأوجعني  كما  الغربة  وال  املنفى  يوجعني  مل 

بالعودة،  النف�ض  اأمني  كنُت  ال�شعب،  فراقكم 

 
ّ
ــي وذراع يــدّي  اأمــد  ــا  واأن القلب  ــراَح  ج الأغ�شَل 

الأعانقكن. 

اأمي احلبيبة، اآه !... اأراها يف �شماء املنفى تطلع 

اأبي�ٍض وتذرف دمعتي عتاٍب بحقي، ثّم  بخماٍر 

تروح، ال اأحتمل هذا االأمل، �شدقيني! قمُت اأرك�ُض 

راأ�شي يف حجرها،  اأدفن  اأن  اأريد  الطرقات،  يف 

اأْن تذود عني مارد الزمِن الذي قذفني يف هذه 

اللجة املخيفة، اأريُد اأن اأبكي على كتفيها حتى 

جتف الدموع وي�رسَع القلب، ولكنها رحلْت قبَل 

وراءها،  ترك�ُض  ظلت  التي  اأمنيتها  حتقق  اأْن 

يكمن  كان  التي  احلفرة  تلك  يف  �شقطت  حتى 

فيها املوت.

اأختي احلبيبة..

�شنتني  منذ  هنا،  بقيت  باليد حيلٌة ملا  كان  لو 

توؤن�ض  يتيمٍة  �شمعٍة  �شوِء  على  اأعي�ض  ــا  واأن

ظلمَة غرفتي ال�شغرية، �رسُت ال اأقدر على دفع 

اأُرمى  اأن  مهدداً  وبقيت  الكهرباء،  م�رسوفات 

اأما عيناَي فقد  بال راأفٍة يف �شوارعهم املرعبة، 

العد�شات  معهما  تنفع  تعد  ومل  واأظلمتا  غارتا 

مهما تقعرت.

اأدعو  واأحيانًا  اجلدران كاالأعمى،  اأخبط  اأحيانًا 

قلبه  يف  كان  اإن  الطريق  على  ليدلني  اأحدهم 

فتاُت راأفٍة مل تدن�شها احلياة.

اأختي احلبيبة...

قربها  حتتفر  وهــي  الأمــي  وقــويل  يل،  اغفري 

ت�شعي  اأن  تن�شي  وال  وت�شاحمني،  يل  تغفر  اأن 

يا�شمينًة على قربها با�شم اأخيِك البعيد.

اإىل لقاٍء قريب

اأخوِك املق�رس.

....
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وك�شوُت عري �شهوبها جلبابي

بالَزّْرَك�َشاِت اخل�رْسِ ِحكُت ِرَداَءَها

وعزْفُت حلَن �ُشجوِبها بربابي

غنَيَّت يا وتَر الَرّباِب َمَواِجعي

دى ِزْرَياِب نغمًا تناثَر من �شَ

ُجبني الظنوُن عن الُرّوؤى حرياُن حَتْ

الِم ِحَجابي وك�شفُت من �ُشُجِف الَظّ

مْل اأُغلق الأبواَب تلَك مدائني

َفَتَحْت لنوِر الفجِر األَف كتاِب

و�شاألُت عن ليالَي كَلّ َمليحٍة

ف�شمعُتهَنّ وعدُت دون جواِب

ما زاَل يخدُعني ال�رساُب بظِلّها

ومنريها املن�شاُب يف اأع�شابي

زمزْمُت باحُللِم امُلَجَنِّح ماَءَها

َقْت نهراً من اجُلاَلِّب فتدَفّ

كالنفحِة البْكِر ا�شتفاقْت من دمي

بنُت النجوِم ندَيّة الأطياب

دمعي على ثوِب الأمريِة ُمورٌق

وِدَناُنها �ُشِفحْت على اأثوابي

ويلُذّ يل اأملي ال�شفيُف بقربها

متلِبّ�شًا بعبريها املن�شاِب

حاولُت اإنكاراً فجاَء �ُشهوُدَها

بالفِلّ والن�رسين والعَنّاِب

اأ�شلمُت لل�شوق املعَتِّق ُمهجتي

ومزْجُت من األق الروؤى اأنخابي

حممود	حممد	الدايل:	ق�شـائد	ال�شاعر

الق�شيدة الأوىل

َبْوٌح	ِبراِئَحِة	امَلطِر

ثِمَل امل�شاُء بَن�ْشَوِة الأْكواِب

والليُل بَلَّل بالعبرِي اإهابي

والذكرياُت على ال�شفاِف �َشَنابل

ُل �ُشوَرَة الأحباِب َجْدىل ُتَرِتّ

اِم يف ِظِلّ ال�َشَنا من يا�شمني ال�َشّ

فوِر عنَد الباِب من لثغِة الُع�شْ

ْرُت بالألق امُلَنْمَنِم راَحتي عَطّ

و�شقيُت َنهَر احُلِبّ عذَب �رسابي

وعلى �ِشغاف القلِب اأ�رْسق وجُهَها

فهمى رذاُذ النوِر من اأهدابي

اأر�شلُت للغيِم الأ�شرِي َحَمائمي

ف�رسى الغماُم احلُرّ يف اأ�رسابي

مطراً ُيهْدِهُد َكامل�شاِء عيوَنَها

ِلَت�ُشَمّ مْنُه ر�شائَل الُغَيّاِب

اأطرْبُت �شاجعة الغ�شون ومل تزْل

�َشْكرى ُتخرب�ُص بالِرّمال �رسابي

قالْت: راأيتَك كامَل�شيِح معَلّقًا

فاأجبُت: وهٌم ما راأيِت وما بي

ُج موجًة اأنا يف بحاِر البوِح اأَ�رْسِ

ابي والَنّْخُل والَزّْيتوُن من ُرَكّ

باحلِبّ �شَمّخُت الِرّماَل باأدمعي
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َم�َشاَفة ِعْطٍر َوُدْنَيا ا�ْشِتياْق

ُتَنِدّيَن ُروِحي َرذاذاً �َشهَيّا

ُتقاْل اِبُعِك الرُبْ َْت يل اأ�شَ اإذا ق�رَسّ

َفكيَف ا�ْشَتَحالْت َيَداِك �ِشَتاًء

ِب ِظَباْء ُط �َشْعري ِك�رِسْ مُت�َشّ

الِم ُعُيوين وَتْرَعى بَرْغِم الَظّ

وُتعفي اأغاين َوَداِعِك لْياًل َطويال

�ِشَفاِهي  ــنْيَ  َب ــْزِهــُر  ُي احللِم  �شاطئ  على 

اُل وؤَ ال�ُشّ

اذا؟ َوَكْيَف؟ اأياأِتي َنَهاٌر مِلَ

ُيبْعرُث ُعمري عليَها ُزهورا؟

يَد �َشَيْبقى اأِمريا ا �َشَعْرُت باأَنّ الق�شِ واأ�ْشَكُر اإَمّ

باحًا اأخريا لأقِطَف مْن راحَتْيِك ِلُعْمري �شَ

واأ�شحو اإذا ما وقفُت على ُبعِد ُجرٍح َوَنْزِف

اأرّتق ُحْزَن الَنّخيِل املو�ّشى ببْوِح الُفَراِت

َب َحَمام اَب َدْمٍع تتيُه َحَياَرى و�رِسْ َواأ�رْسَ

الم ُهَناَك �َشُنلقي َعلى َنْهِر دْجلة ِمَنّا ال�َشّ

ِمْن  يَدُة  الق�شِ َتُدوُق  ٍف  َوق�شْ َقْهٍر  ُبْعِد  َعلى 

َياِء الُنّ�ُشوِر ِكرْبِ

ُر ليموُن يافا َوَنْزِف املاآذن حيُث ُيعَطّ

بطفٍل تعَوّد قهَر احلياة

ُهَنا َي�ْشَتِفيُق الَبَنْف�َشُج ِمْن َنْوِم َعاٍم َواألٍف

ُهِر َزْيُتوَنًة ِمْن ِدَماء يرّتُل بالُطّ

لّي َعْلَيَها اخلياُم اأقامْت ُت�شَ

يَدِة  الَق�شِ ـــَلّ  ِظ اأَغـــــاِزُل  ــداً  ــي َوِح ــقــى  لأْب

بالَيا�َشمني

اإذا َغاَب عْن َم�رْسَح الَبْوِح �ِشْحُر الَكالم

الق�شيدة الثانية

ِج َلِهيٌب	ِمْن	َورِق	الَبَنْف�شَ

َيَناُم الَبنْف�َشُج َبنْيَ الدُموِع َوَبْيني

فرْي�ُشو َعلى �َشاِطئ احُلِبّ �ِشْعِري

ِع�ْشِقي  ُيرّتُل  �شنونو  َب  َو�ــرِسْ َبــْوٍح  اأكاليَل 

َت�َشابيَح َماْء

َاب ُيَداِعُب بالِرّي�ِص  ُعْرَي ال�رَسّ

َعْر�ص  َعلى  ِعْطٍر  َمْوَجة  الق�شيَدُة  َوَتْدُنو 

َقلِبي

َوَت�ْشَعى احُلُروُف ُحَفاًة ُعَراًة تطوُف

َوت�َشُجُد ِمثَل َكواِكِب ُيو�ُشَف َتْرَكُع َبنْيَ َيَدْيِك

َدًة بالِغَياْب َوَبنْيَ الَبَنْف�َشِج َوْلَهى ُمَعَمّ

وتْطوي َمَداءاِت ُعْمٍر َتَناَهى

َعْلى األِف �ِشْعٍر َو�ِشْعر

َلّى َلَها �َشاِدُن القلِب َماء ُهَناَك جَتَ

ْت َمَرايا الدموِع َعلى �شْحِرَها قْد َت�َشَظّ

َماْء وَناَحْت َعلْيَها ال�َشّ

٭٭٭

اِب وَبنْيَ امَلَدى َ َهَنا َبنْيَ َبْوِح ال�رَسّ

ُتَطِرُّز اأْهَداُب َعنْي الق�شيَدِة

َرْجَع  بالَدّْمِع  ُتبِلُّل  وُكْحٍل  ِع�ْشق  ِمْنديَل 

دى ّ ال�شَ

وطاقاِت َوْرٍد ُمكَلّلة بامَل�َشاْء

ِرّيَن َبنْيَ العبري وبنَي الَوريِد مَتُ
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ال  �شلوك  نافذة قطار هو  اإلقاء حقيبة من  باأن 

معنى له..

كتابه  ل�شفحات  عيونه  اأوبــت  )كروثر(  ال�شيد 

امل�شلي.

اإذا ما جاز  اإذاً..  ريب�شتون(:  )ال�شيد هاربي  قال 

يل ال�شوؤال، ويف حدود معرفتك.. ما هو ال�شلوك 

الذي ت�شنفه على اأن له مغزى ومعنى؟..

باأن  اأظــن  ــال:  وق كتفيه،  )كــروثــر(  ال�شيد  هز   

احلقيبة  كانت  ما  اإذا  معنى  له  �شيكون  ال�شلوك 

التي األقيت بها من نافذة القطار هي حقيبتي.

قال ال�شيد )هاربي ريب�شتون(: ح�شنًا.. اأنت تعتقد 

باأنك اأكرث اأهمية مني...

اأ�رست  قد  باأنني  اأعتقد  ال  )كروثر(:  ال�شيد  قال 

اأهم  حقيبتي  باأن  ق�شدته  ما  لنف�شي..  بكالمي 

الذي �شنعت  اأعني نوع اجللد  من حقيبتك، وال 

بالن�شبة  واأنت  اأنا،  اأنا،   اأعني  بل  منه احلقيبة، 

اإيّل )الغريب(.

قال ال�شيد )هاربي ريب�شتون(: وحكايات الغرباء 

ال تثري اهتمامك؟

عالقة  لها  كــان  اإذا  هــذا  )كــروثــر(:  ال�شيد  قــال 

بحياتي.

قال ال�شيد )هاربي ريب�شتون(: ح�شنًا.. كان البد 

اأن يخطر ببايل هذا.. اإنني حني األقيت بحقيبتي 

من النافذة، فاإن هذا ال يعني لك �شيئًا...

قال ال�شيد )كروثر(: قطعًا ال..

قال ال�شيد )هاربي ريب�شتون(: اإن هذا ي�شري اإىل 

اختالف النا�ض جتاه ما يحدث اأمامهم.. لو اأنك 

قمت باإلقاء حقيبتك من نافذة القطار، ل�شاألتك 

فوراً عن ال�شبب الذي دفعك للقيام بهذا..

حول  تــدور  باأنك  اأح�ض  )كــروثــر(:  ال�شيد  قــال 

نف�شك.. اأنت تريد احلديث عن ال�شبب الذي دفعك 

ال�شاعة  اأربــاع  ثالثة  نحو  يحتاج  القطار  كان 

ميل   60 ب�رسعة  ي�شري  وهو  حمطته  يبلغ  كي 

)هاربي  ال�شيد  نه�ض  عندما  الــ�ــشــاعــة،  يف 

ومن  نــاجــح،  اأعــمــال  رجــل  وهــو  ريب�شتون(، 

الوحيدة  جلي�شه  بحقيبته.  األقى  القطار  نافذة 

)كروثر(،  ال�شيد  نحيل..  رجل  العربة  هذه  يف 

والذي تركت عيونه �شفحات الكتاب الذي كان 

تبادل  وجــوده...  ليالحظ  قراءته،  يف  م�شتغرقًا 

تابع  عجل  وعلى  ال�شارمة،  النظرات  الرجالن 

ال�شيد  عاد  فيما  لكتابه،  قراءته  )كروثر(  ال�شيد 

النظرة  اإىل مقعده متذمراً...  ريب�شتون(  )هاربي 

به  �شعت  الوحيد،  جلي�شه  عيون  اأطلقتها  التي 

اإىل طرقات القلق... بالن�شبة اإىل ال�شيد )كروثر(، 

اكتفت مالحمه بعدم البوح ب�شماتها بخ�شو�ض 

املفاجاأة  قر�ض  ابتلع  اأمــامــه...  حــدث  قد  ما 

ال�شيد  عــاديــًا...  يكن  مل  ال�شاأن  وهــذا  بحكمة، 

فهو  ف�شوله،  نريان  اندلعت  ريب�شتون(  )هاربي 

ال�شلوك  هذا  باأن  وخربته  االجتماعي،  االإن�شان 

�شيقود قطعًا حواراً بينه وبني جلي�شه ال�شامت.. 

ما تنباأ به مل يحدث،  لذا مل تتح له فر�شة كي 

به،  قام  قد  ما  اأ�شباب  اأمامه  الرجل  لهذا  يف�رس 

احلقيبة  واأن  باالأحمق،  ينعته  االآن  اأنه  بد  وال 

حتتوي على جثث ب�رسية، وواقع احلال �شيقوده 

و�شيتعر�ض  بلوغ املحطة،  ال�رسطة عند  الإبالغ 

ال�شيد   .. الــقــذرة  التحقيق  اأ�شاليب  لكافة  هو 

)كروثر( تاأثر مبا قد جرى اأمامه، اإال اأنه مل يقم 

حمرتم  رجل  يقوم  فاأن  م�شاعره،  غ�شيل  بن�رس 

فهذا  ال�رسيع،  القطار  نافذة  باإلقاء حقيبته من 

يعني بحد ذاته مفاجاأة له، وتخيل باأن رفيقه 

اأن تكون ردة فعله قوية،  يف هذه العربة توقع 

ال�شمت،  بالتزام  اكتفى  ـ  املهذب  وهو  ـ  اأنه  اإال 

 فها هو ال يقدر علىمتابعة قراءة كتابه املمتع.. 

بينه وبينه قرر ال�شيد )كروثر( باأن الراكب االآخر 

اعتدى على حدود عزلته غري املرئية.

لكي  قربه  ــي  ورق كي�ض  بتفجري  قــام  فكاأمنا 

نية  هــي  هــذه  كانت  مــا  واإذا  للقفز...  يدفعه 

باأن ما قد قام  العربة، وكذلك  �رسيكه يف هذه 

به �شيمنحه و�شام االأهمية، فهو خمطئ.. ال�شيد 

فهو  الالعودة،  نقطة  بلغ  ريب�شتون(  )هاربي 

االأمر  اختار  قد  ينفجر.. وهو  اأو  يتحدث  اأن  اإما 

االأول... فقال:

ــ عفواً �شيدي.. البد واأن اأقول اإنك قد فاجاأتني.

اأنا  ال�شيد )كروثر( تركت عيونه الكتاب، ليقول: 

فاجاأتك! هل قراءة كتاب يف قطار هي مفاجاأة 

بالن�شبة اإليك؟!

قال ال�شيد )هاربي ريب�شتون(: ال.. ال اأحتدث عن 

نوع  اأي  تبد  مل  اأنك  املفاجاأة  املو�شوع..  هذا 

األقي  اأب�رستني  حني  الفعل  ردود  اأ�شناف  من 

بحقيبتي من نافذة القطار..

بالن�شبة  مفاجاأة  جرى  قد  ما  اأن  بالتاأكيد  ــ 

قال  املفاجاأة..  لتالل  االنقياد  �شهل  اأنت  اإليك.. 

ال�شيد )كروثر(..

قال ال�شيد )هاربي ريب�شتون(:  ال اأدري.. ولكنه 

رجاًل  تب�رس  مل  اإنك  القول  من  البد  �شيدي..  يا 

يلقي بحقيقته من نافذة قطار.

قال ال�شيد )كروثر(: هذا �شحيح.. مل اأب�رس مثل 

هذا الفعل من قبل، ولكن الأجل احلقيقة، مل اأب�رس 

يقوم  من  اأو  القطار،  يف  القرنبيط  ياأكل  رجاًل 

ال�شالة،  لطقو�ض  العائلة  تاأدية  اأثناء  بالرق�ض 

متمالكًا  يكون  اأن  ــرء  امل على  بـــاأن   واأعتقد 

الأع�شابه عند حدوث ما لي�ض باحل�شبان..

تعتقد  اأنت  اإذاً،  ريب�شتون(:  )هاربي  ال�شيد  قال   

الرفيقان

بقلم: مارتـن اآرم �شرتونغ

ترجمة: ح�شني �شعيد طه

ق�صة
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كتاب ممتع، لو اأنك مل تقدين اإىل هذه املحادثة..

اهــداأ..  اهـــداأ..  ريب�شتون(:  )هاربي  ال�شيد  قــال 

يف  باأ�شلوبه  امل�شاعر  يثري  الــذي  االآن  هو  من 

احلوار؟!.. اأعدك بالتزام ال�شمت، وعدم اإبراز اأية 

وثيقة من اأوراق م�شاعري..

به  قمت  قد  ما  ح�شنًا..  )كــروثــر(:  ال�شيد  قــال 

بب�شاطة، هو كالتايل: اآ�شف اإذا ما قد بدوت لك 

بال م�شاعر.. ح�شنًا.. ال تتفاجاأ.. بب�شاطة.. قتلت 

زوجتي..

ابتالع  يف  يفلح  مل  ريب�شتون(  )هاربي  ال�شيد 

قر�ض املفاجاأة، فقد تعددت االألوان التي ظهرت 

لقد  و�شاحبًا..  واهنًا  وبدا  وجهه،  �شفحة  بها 

اإىل طبيعته  فعلها، وهذا �شحيح.. دقائق وعاد 

لك  واأقــدر  �شيدي..  يا  لك  �شكراً  قال:  وهدوئه.. 

�رساحتك معي.. يف احلقيقة.. لقد دفعتني للقول 

اأو االعرتاف باأمر اأنني مل اأهجر زوجتي.. ول�شبب 

م�شاحة  بزراعة  اأقــوم  ــزب..  اأع اأنني  هو  ب�شيط 

اأ�شبوع  وكل  باخل�رسوات،  االأر�ــض  من  وا�شعة 

اإىل احلقيبة، فاإن  اأقوم بزيارة لندن، وبالن�شبة 

احلديد  �شكة  من  بالقرب  يقطنون  اأ�شدقاء  يل 

هذه.. اأ�شع داخل احلقيبة كمية من اخل�رسوات، 

لها.. وحني  انتبهت  ما  اإذا  وهي حقيبة قدمية، 

األقي باحلقيبة من  يبلغ القطار منطقة �شكنهم، 

النافذة، لتتدحرج وت�شتقر قرب اأبواب منازلهم.. 

ويحول  مكلف،  غري  ولكنه  بدائي،  اأ�شلوب  هو 

هذه  فاإن  ترى،  وكما  للطوابع،  ابتياعي  دون 

الطريقة تقود حلوار ممتع مع رفاقي يف عربة 

القطار، واأنت منهم دون ا�شتثناء.

مارتن اآرم �شرتونغ: ولد عام 1892 يف لندن/ 

نيوك�شل.

عمل يف ال�شحافة، وروائي، من اأعماله:

٭ رواية )العا�شقون(.

٭ رواية )ثعابني فوق الأع�شاب(.

٭ ثمانية جمموعات ق�ش�شية و�شعرية.

تويف عام 1974.

للقيام مبا قد حدث.. األي�ض كذلك؟

تكن  مل  اإذا  ال..  ريب�شتون(:  )هاربي  ال�شيد  قال 

مهمتمًا.. مع اأنني يف احلقيقة ال اأ�شدق باأن ما 

قد حدث ال يثري اهتمام اأحدهم..

الكالم..  عن  توقف  ريب�شتون(  )هاربي  ال�شيد 

اأن عاد  وال�شيد )كروثر( تابع قراءة كتابه، بعد 

وكاأنه  قال  املقعد..  ليالم�ض  الوراء  اإىل  بظهره 

يدّون اعرتافًا: احلقيقة اأنني قبل �شاعة ون�شف 

حياة  ــداأ  الأب وزوجتي،  منزيل  هجرت  ال�شاعة 

جديدة، وال�شبب الذي دفعني الإلقاء احلقيبة من 

نافذة القطار فجاأة، اأنني اكت�شفت باأنني اأحمل 

معي الكثري من التفا�شيل احلميمة من حياتي 

ما  وهذا  اإلخ(..  اجلوارب..  )االأم�شاط..  ال�شابقة.. 

اأنا رجل  ل�شت جبانًا،  اأنا  االبتعاد عنه..  اأبتغي 

 21 زواجي  على  وم�شى  اخلم�شينن  من  اأقرتب 

عامًا، وها اأنا اأبداأ حياتي من جديد.. ح�شنًا.. اأال 

يبدو لك هذا اأمراً غري طبيعي؟..

قال ال�شيد )كروثر(: على العك�ض، هذا اأمر عادي 

جداً.

باأن  تعتقد  هل  ريب�شتون(:  )هاربي  ال�شيد  قال 

 القول اإنك فاجاأتني..
ّ
هذا اأمر طبيعي؟ علي

ال�شهل  مــن  اأنـــه  يــبــدو  )كــروثــر(:  ال�شيد  ــال  ق

مفاجاأتك..

 .. واأنت  ريب�شتون(:  )هاربي  ال�شيد  قال  بهدوء 

فخور باأع�شابك الفوالذية؟..

اأعنيه، بل  ال�شيد )كروثر(: ال.. لي�ض هذا ما  قال 

من  حولنا  يحدث  مما  بكثري  نتاأثر  الب�رس  نحن 

 21 زواجك  على  م�شى  باأنه  اأخربتني  وقائع.. 

عامًا، وخمنت اأنني �شاأفاجاأ حني تخربين باأنك 

قد هجرت زوجتك اليوم.. لكن يا �شيدي.. ال اأجد 

اإيّل  بالن�شبة  املفاجاأة  هــذا..  يف  يده�شني  ما 

كانت هي ا�شتمرار زواجك لهذه املدة الطويلة.. 

21 عامًا.

على  اأ�شكرك  ريب�شتون(:  )هاربي  ال�شيد  قــال 

تعاطفك معي.. هل يعني هذا باأنك غري متزوج؟

 اأجاب ال�شيد )كروثر(: لي�ض االآن..

االآن!.. هل  لي�ض  ريب�شتون(:  )هاربي  ال�شيد  قال 

اأو  زوجتك  وهجرت  متزوجًا  كنت  باأنك  تعني 

طلقتها؟.

يرتك  اأن  بال�شبط..  لي�ض  )كروثر(:  ال�شيد   قال 

الرجل زوجته يعني اأنه يرتك بيته، وهذا خارج 

ال�شوؤال.. واأنا فخور مبنزيل.. بيت �شاحر وحديقة 

تكون  اأجمل حني  تكون  اململكة  وا�شعة.. وهذه 

يل وحدي..

اأنك  تعني  هل  ريب�شتون(:  )هاربي  ال�شيد  قال 

طردت زوجتك من البيت؟

من  الكثري  يعني  فهذا  ال..  )كروثر(:  ال�شيد  قال 

امل�شاعر غري ال�شارة.

اإذن..  بف�شول:  ريب�شتون(  )هاربي  ال�شيد  قال 

ماذا حدث؟.. ماذا فعلت؟

طرق  هناك  وقــال:  يــده،  )كروثر(  ال�شيد  حرك 

اأخرى.. و�شهلة.

قال ال�شيد )هاربي ري�شب�شتون(: اأريد معرفتها.. 

ما هي؟

قال ال�شيد )كروثر(: اأعتقد باأن منهجي ال ينا�شب 

�شخ�شيتك.

قال ال�شيد )هاربي ريب�شتون(: وملاذا ال..؟

اأ�شاليبي  ال!.. ح�شنًا..  )كروثر(: ملاذا  ال�شيد  قال 

اأقول..؟؟ تتطلب الكثري من الدقة  تتطلب.. ماذا  

والتخطيط والرتكيز.

قال ال�شيد )هاربي ريب�شتون(: وهل تعتقد باأنني 

غري قادر على فعل مثل هذه االأمور؟..

التخطيط  اأن  قوله   
ّ
علي ما  )كروثر(:  ال�شيد  قال 

مل يكن جزًءا مما قمت به.. فاأنت تبتغي مفاجاأة 

االآخرين، ولكن اإذا ما اأردت اأن تفعل ما قد قمت 

به على طريقتي، فهذا يقودك ملوقع �شيئ. 

ــرت  اأث لقد  ريب�شتون(:  )هــاربــي  ال�شيد  ــال  ق

ف�شويل.. واالآن، من ف�شلك، اأخربين تفا�شيل ما 

قد فعلت.

ما  اإذا  قــال:  ثم  مـــرتدداً..  )كروثر(  ال�شيد  ظهر 

اأخربتك، فهل تعدين باأنك لن تتهمني مبفاجاأتك، 

والحظ  اأحدهم..  اإزعــاج  يف  الرغبة  لدي  فلي�ض 

باأنني مل اأجربك على اال�شتماع يل.. فلو اأنك مل 

تتحدث اإيّل، لتابعنا رحلتنا هذه ب�شمت، فلدي 
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 : اإلـى �شديقَيّ

حممـد عفيفـي مطـر

حمد ن�شاأت ال�رسيف

الف�شاُء الذي مَدّ حيُزوَمُه للوراء

ثَمّ األقى بكْلَكلِه

يف براري الِدّماء   

غاَفَل احلْلَم فينا

و�شَدّ من القْلِب اأوَتاَرُه   

حاماًل           كَلّ ما ي�شتطيُع من الأر�ص

حتى ُيباري باأحالمنا   

ماء! �شافناِت ال�َشّ   

٭٭٭٭

اأيها امُلقتفي فرَح القْلب

ما ت�شتهي؟! ُحْلَمنا؟ ُعمَرنا؟!  

كربياَء التواريخ يف �َشهقِة املاء؟!

رُيوَرًة �شَ

تتحَدّى اْنتزاَعَك  

ما �شئَت ِمَنّا وتاأبى الَفناء؟!

ا�شَتِقم كيفما �ِشئَت

بني انتقائَك   

بني انتخابَك   

اأنت مل َترْتك الآن �شفواً

ومل ترتك البحر رهواً

فال الأر�ُص بْهجُتها

يف يِد الأوفياء  

ول البحُر يعرُف غرَي ه�شي�ِص اجلفاء

ف ف والع�شْ لي�ص �شوى الق�شْ

والِرّيح يف خملبْيها فتى �شاعراً

حملُتُه عوادي الهباْء!

والذي كنُت اأرجوه مات

كان ل ميتطي 

غري عوجاء �شامرٍة  

موخ ِمن نياق ال�ُشّ   

�شفَنّجٍة من �شهيل الثبات

تتحَدّى الَزّماَن القتيَل        مواقيُتُه

طرُخ ال�شم�َص بني روؤاُه وَت�شْ

يواقيُتُه   

فاْهطلي يا �شماُء

اهطلي يا �شماُء.. اْهطلي!

اإَنّ هذي البالد

مل تعْد وطنًا للفناء  

قد اْنح�رَسَ الَنّهُر وامتالأَْت �شَفّتاُه

امتالأْت �شَفّتاُه   

بحِرّ الِدّماء   

ـــارة  ـــه ـــّط فــجــيــع ال   

والأ�شفياْء

مرثية	املوت	ع�شقًا

اأحمد عبداحلفيظ �شحاتة

�شعـر
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 كان اإذا 
ّ
ا�ْشَتْغَلق فهو ُم�ْشَتْبِهم ويف حديث علي

ُيريُد م�شاألًة  َك�َشَفها،  امُلْبَهمات  اإْحدى  به  َنَزل 

الأَنها  ُمْبَهمة  يت  �شمِّ ة،  �شاقَّ ُم�ْشِكلة  لًة  ُمع�شِ

اأُْبِهمت عن البيان فلم ُيْجعل عليها دليل، ومنه 

ُلو  : جَتْ قيل مِلا ال َيْنِطق َبِهيمة ويف حديث ُق�ضٍّ

ُبْهَمة  جمع  الُبَهم:  والُبَهم،  الدَّياجي  اِت  ُدُجنَّ

ُمْبَهم ال  االأُمور وكالم  ُم�شكالت  بال�شم وهي 

يوؤتى منه، ماأخوذ من قولهم  َوْجه  له  يعَرف 

حائط ُمْبَهم اإذا مل يكن فيه باٌب. ابن ال�شكيت: 

اأَعِرُفه،  اإذا مل َيجعل له وجهًا  االأَْمَر   
ّ
اأَْبَهَم علي

وجُهه  يعَرف  فال  َي�ْشَتبه  اأَن  االأَمر  واإْبهاُم 

وباٌب  فيه،  باب  ال  ُمْبَهم  وحائط  اأَْبَهمه،  وقد 

اأُْغِلق«)4(،  اإذا  لفتِحه  ُيْهَتدى  ال  ُمغَلق  ُمْبَهم 

الفهم،  عن  اال�شتغالق  يحمل  هنا  واالإبهام 

فاالإبهام  الهدف،  و�شوح  النعدام  والتخبط 

يذهب  هدف  وجود  لعدم  الغمو�ض  من  اأ�شد 

اإليه االإن�شان. 

م�شطلح  180هـ(  �شيبويه)ت  ا�شتخدم  وقد 

على  للداللة  )الكتاب(  كتابه  يف  اللب�ض 

يحتمل  لفظ  وجود  عن  النا�شئ  الغمو�ض 

اإىل  يوؤدي  تركيب  اأو  اأو داللة  اأكرث من معنى 

»وال  �شيبويه:  يقول  ال�شامع،  عند  الغمو�ض 

يبداأ مبا يكون فيه اللب�ض، وهو النكرة. اأال ترى 

اأوًل: الغمو�ص

اأ�شارت املعاجم العربية القدمية اإىل الغمو�ض 

املختلفة،  اللغوية  ا�شتخداماته  خالل  من 

»وُمْغِم�شاُت  العرب:  ل�شان  �شاحب  فيقول 

ُغُمو�شًا  َيْغُم�ُض  وَغُم�َض  ُظَلِمه  َدياِجري  الليِل 

الكالم خالُف  والغاِم�ُض من  ُغُمو�ض...  وفيه 

عن  الفاِتُر  الرجال  من  والغاِم�ُض  الوا�شح... 

احَلْملة... ويقال للرجل اجليِِّد الراأْي قد اأَْغَم�َض 

النظر ابن �شيده واأَْغَم�َض النظر اإِذا اأَْح�َشَن النظر 

اأَ�شاَب  الراأْي  يف  واأَْغَم�َض  جيِّد  براأْي  جاء  اأو 

 غاِم�شٌة 
ٌ
وم�شاأَلة غاِم�شٌة فيها َنظر وِدّقٌة ودار

�شارع... وَح�َشٌب غاِم�ض غري  اإِذا مل تكن على 

 غاِم�ٌض لِطيف«)1(، فالغمو�ض 
ً
م�شهور ومعنى

فيه لطف وامل�شاألة الغام�شة هي التي حتمل 

يف طياتها النظر والدقة. 

ففي  االإجنليزية  اأما  العربية  اللغة  يف  هذا 

كلمة  فتعني   Oxford Word power

مينح  ما  هو  »الغمو�ض   (Ambiguity)

احتماالت  تعدد  اأو  طريق  من  اأكرث  من  الفهم 

  (Figure كمــا يحمــل م�شطـلح ،)املعنى«)2

(of speech يف االإجنليزية املعا�رسة معنى 

اللــغة املجازية، »وهي تعني تلك اللغة التي 

 

املت�شل  واجلمايل  الفني  امل�شتوى  متثل 

باالأعمال  املرتبطة  والرموز  بالدالالت 

االإبداعية)3(. 

ثانيًا: الإبهام

اأما عن االإبهام فيقول ابن منظور عنه: »وقال 

الزجاج يف قوله عز وجل: {اأُِحلَّْت لكم َبِهيمة 

نَّ كلَّ 
االأَْنعاِم} واإمنا قيل لها َبِهيمُة االأَْنعاِم الأَ

 ال مَييِّز فهو َبِهيمة الأَنه اأُْبِهم عن اأَن مييِّز 
ٍّ
َحي

اإذا كان  ُمْبَهٌم  الكالم وطريٌق  ويقال:اأُْبِهم عن 

َخِفّيًا ال َي�ْشَتبني ويقال �رَسبه فوقع ُمْبَهمًا اأَي 

َمْغ�شّيًا عليه ال َيْنِطق وال مييِّز ووقع يف ُبْهمٍة 

وا�شَتْبَهم عليهم  �شديدة  ة  ُخطَّ اأَي  لها  يتَّجه  ال 

وا�ْشَتْبَهم عليه  له  ياأْتون  يْدُروا كيف  االأَمُر مل 

عليه  جِتَ  ْ
اأُر اإذا  اأَي�شًا  م  وَتَبهَّ ا�شَتْغَلق  اأَي  االأَمر 

وروى ثعلب اأَن ابن االأَعرابي اأَن�شده

 وال َبِهيم
َّ
اأَْعَيْيَتني كلَّ الَعيِاء  فال اأََغر

ْح  َتتَّ�شِ مل  اأَ�شكل  اإذا  لالأَمر  مثاًل  ُي�رْسَب  قال 

ِجهَته وا�شتقاَمُته ومعِرفته واأَن�شد يف مثله:

َقِت امَلخا�ُض على ي�شاٍر   
َّ
َتَفر

فما َيْدِري اأَُيْخرُث اأَم ُيِذيُب

اإذا  االأَْمُر  وا�ْشَتْبَهم  له  َماأَْتى  ال  ُمْبَهِم   
ٌ
واأَمر

الغمو�ص	يف	الن�ص	الأدبي 	 	

اللغة	بو�شفها	لزمة	للو�شوح	والإبهام	معًا 	 	

ع�شام حممد اأحمد

ميثل الغمو�ص يف الن�ص الأدبي عاماًل مهمًا للتاأثري يف املتلقي ملا يحمله من مزايا ت�شحذ عقله وتدفعه للتفكري وامل�شاركة الإيجابية الفعالة، 

وبداية نتوقف اأمام ما تعنيه لفظة »الغمو�ص« يف اللغة، وذلك لكونها نقطة مهمة لزمة يف تو�شيح هذا الأمر كما يجب التفرقة بني لفظتني 

تبدوان مت�شابهتني وهما )الغمو�ص والإبهام(.
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الكرمي  القراآن  لقراءة  اأعدت  التي  العالمات 

مثل عالمات الوقف والو�شل فيقول �شبحانه 

وتعاىل:{اأمَل ٭ َذِلَك اْلِكَتاُب اَل َرْيَب ِفيِه ُهًدى 

للتاأويل؛  املجال  ينفتح  فهنا  ّلْلُمّتِقنَي})7(، 

اإىل  باملعنى  تعود  ـــ  فيه  ريب  ال  ـــ  فهل 

واملعنى  للمتقني،  هدى  اإىل  تعود  اأم  الكتاب 

بالطبع يختلف بح�شب ما تعود عليه الكلمات 

االأمرين  يحتمل  املعنى  اإذ  الكرمية،  االآية  يف 

فهي  حممد(.  )ح�رس  قلت  لو  وكذلك  كذلك، 

اأما  وخرب،  مبتداأ  من  تتكون  خربية  جملة 

حممد؟(فمع  )ح�رس  نف�شها  اجلملة  كانت  اإذا 

من  اجلملة  تغريت  اال�شتفهام  عالمة  وجود 

خربية اإىل ا�شتفهامية، وبدون حتديد العالمة 

يحدث  فقد  ر�شالة  يف  اجلملة  هذه  قراأت  اإذا 

اللب�ض فهل يق�شد املر�شل االإخبار عن ح�شور 

حممد اأم ي�شتفهم عن ح�شوره؟

4 ــــ الغمو�ض البالغي 
الغمو�ض  اأي�شًا  الغمو�ض  من  النوع  هذا  من 

املختلفة؛  البالغية  االأ�شاليب  عن  املتولد 

واال�شتعارة  والت�شبيه  االلتفات  اأ�شلوب  مثل 

والكناية وغريها، وهو ما  والتورية  واملجاز 

يخلق نوعًا من تعدد احتماالت املعنى، ف�شاًل 

الناجمة  والتف�شري  التاأويل  دائرة  ات�شاع  عن 

املعنى  بهذا  »فالغمو�ض  الغمو�ض،  هذا  عن 

ي�شكل جوهر ال�شعر، وهو نتيجة اأ�شا�شية متيز 

الن�ض ال�شعري عن غريه، ومتنحه اخل�شو�شية 

الفنية واجلمالية«)8(. 

وفيه ما يطلق عليه من االألفاظ امل�شرتكة اأي 

ا�شتخدمت  فاإذا  معنى؛  من  اأكرث  حتمل  التي 

كلمة يف اأكرث من معنى يف ال�شياق نف�شه فاإن 

النوع  هذا  ومن  الغمو�ض،  اإىل  يوؤدي  قد  هذا 

من الغمو�ض اأي�شًا ما يعرف يف علوم البالغة 

َتُقوُم  {َوَيْوَم  تعاىل  كقوله  »باجلنا�ض«، 

اأو كان رجل  اإن�شان حليمًا  قلت: كان  لو  اأنك 

منطلقًا، كنت تلب�ض، الأنه ال ي�شتنكر اأن يكون 

يف الدنيا اإن�شان هكذا، فكرهوا اأن يبدوؤوا مبا 

فيه اللب�ض ويجعلوا املعرفة خرباً ملا يكون فيه 

هذا اللب�ض.... وينبغي لك اأن ت�شاأل عن خرب من 

ال�شامع(كما حدثته  هو معروف عنده )يق�شد 

باملعروف،  عندك  معروف  هو  من  خرب  عن 

يق�شد  �شيبويه  وكان  به«)5(،  املبدوء  وهو 

معرفة  يكون  اأن  املبتداأ  يف  االأ�شل  باأن  هنا 

املبتداأ  يكن  مل  واإذا  عنه،  ال�شوؤال  ي�شح  لكي 

معرفة وقع الغمو�ض يف الكالم، وترتب عليه 

عدم فهم ال�شامع. 

على الرغم من اأهمية اللغة بالن�شبة لالإن�شان 

كاأف�شل و�شيلة للداللة على االأفكار، والتعبري 

عن امل�شاعر والرغبات فاإن هناك اأ�شبابًا عدة 

توؤدي اإىل غمو�ض اللغة، وحدوث االإبهام عند 

املتلقي يف فهمه للمراد من الكالم؛ ون�شتطيع 

اأن نرجع اأ�شباب الغمو�ض يف املعنى اإىل هذه 

االأ�شباب:

1ـــ الغمو�ض من جانب املتكلم:
هو ما قد يقع ال�شخ�ض فيه ب�شبب م�شكلة يف 

جهازه ال�شوتي، وهو الذي يحدث فيه تداخل 

حرف  خروج  اأو  عنده،  احلروف  خمارج  يف 

ال�شخ�ض  هذا  يكون  اأن  اأو  اآخر،  حرف  مكان 

مما  احلروف  بع�ض  نطق  �شعوبة  من  يعاين 

الفهم  اأو  منه،  املراد  فهم  لب�ض يف  عنه  ينتج 

عن طريق اخلطاأ للمعنى الذي يريده املتكلم، 

ورمبا ي�شل االأمر اإىل الغمو�ض التام يف فهم 

املراد من الكالم، وهو غمو�ض غري متعمد من 

يف  الغمو�ض  ذلك  املتكلم  يتعمد  قد  اأو  قبله، 

حماولة منه للهروب من موقف ما، اأو جتاهل 

اأو لقلق وتوتر اأو خجل، ويدخل يف هذا النوع 

من الغمو�ض اأحد فنون البالغة وهو التورية، 

النبوية  ال�شرية  يف  جاء  ما  ذلك  »ومثال 

اإىل  الطريق  يف  واأ�شحابه  النبي  كان  عندما 

�شفيان  اأبو  يقودها  التي  القافلة  للقاء  بدر 

بن حرب وكان حري�شًا على ال�رسية املطلقة 

حتى ال يعلم اأبو �شفيان بخروجه اإليه فلقيهم 

اهلل  فاأجاب �شلى  القوم؟  ف�شاأل: ممن  اأعرابي 

عليه و�شلم موريًا و�شادقًا نحن من ماء، ثم 

ماء،  من  ما  ال�شيخ:  يقول  قال  عنه،  ان�رسف 

الر�شول  يهدف  ومل   ،)6( العراق؟«  ماء  اأمن 

بل  البالغي مبا�رسة  اجلانب  املوقف  يف هذا 

جتنب  يف  العربية  �شمات  اإحدى  ا�شتخدم  اإنه 

الكذب مع احلفاظ على اأ�رسار جي�شه. 

2ــــ غمو�ض الرتكيب النحوي: 
قد تكون االألفاظ امل�شتخدمة يف عبارة معينة 

يتعمد  ال  وقد  غمو�شًا،  حتمل  وال  وا�شحة 

ال�شخ�ض املتحدث الوقوع يف الغمو�ض ولكن 

غام�شة  العبارات  تاأتي  ذلك  من  الرغم  على 

ب�شبب الرتكيب النحوي، ومثال ذلك قول اأبي 

نوا�ض من الوافر: 

 منك امل�شتجرُي
ُّ
اأفُر اإليك منك واأين اإال  اإليك يفر

هذا  خالل  من  الفكرة  هذه  تقريب  وميكننا 

الذي  الواجب  الطالب  )كتب  الب�شيط:  املثال 

هنا  واملعنى  املدر�شة(،  يف  املدر�ض  به  اأمره 

يحمل الغمو�ض يف طياته، فال ندري هل كتب 

االأمر من  اأن  اأم  الواجب يف املدر�شة،  الطالب 

املدر�شة، فاجلملة  الذي كان يف  املدر�ض هو 

هنا حتمل االحتمالني معًا. 

3ــ الغمو�ض ب�شبب عالمات الكتابة: 
هو ما يحدث يف وجود عالمات الرتقيم مثاًل، 

فنظام الكتابة يف اللغات يختلف عن النظام 

و�شيلة  اإال  هي  ما  فاحلروف  لها،  ال�شوتي 

التعبري عن االأ�شوات وال تختلف اللغة العربية 

يف هذا عن غريها، ون�شتطيع هنا اأن ن�شتخدم 
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حتكم الكاتب حتكمًا تامًا يف الفكرة التي يريد 

التعبري عنها، اأو التعبري عنها اأثناء تخلقها يف 

ذهنه، ويظهر ذلك بو�شوح يف الكتابات التي 

تتعلق بعامل ما وراء الطبيعة. 

النوع ال�شاد�ض، يقع عندما تظهر يف لغة  3ـــ 
اأو  ذات معاٍن متناق�شة  تراكيب  املوؤلف عدة 

اأو  ابتكار  اإىل  القارئ  ي�شطر  مما  متعار�شة، 

و�شع عدة تفا�شري لها. 

بني  بالعالقة  يت�شل  الذي  ثالثًا:الغمو�ض 

القارئ والن�ض:

 (William عند  ال�شابع  النوع  وميثله 

من  نوع  يف  يتمثل  وهو   ،  Empson)

التعار�ض اأو التناق�ض التام الذي يقع اأحيانًا 

يف لغة الكاتب اأو ال�شاعر وينبئ عن درجة من 

درجات الت�شتيت الذهني )15(. 

٭ الغمو�ص يف الأدب

العملية  م�شتوى  الغمو�ض على  واإذا كان هذا 

وكذلك  والتلقي،  االإبداع  حيث  من  االإبداعية 

على امل�شتوى اللغوي والبالغي فاإن االأمر يقع 

بال�شورة نف�شها يف داخل العمل االأدبي ذاته؛ 

ف�شهولة العمل االأدبي جتعله يقف عاجزاً عن 

اإحداث االأثر املطلوب يف نف�ض املتلقي، وهذا 

يقول:»وال  الذي  ريت�شاردز  راأي  مع  يتوافق 

اأنه من امل�شكالت ال�شعبة م�شكلة تف�شري  �شك 

عن  عادة  تعجز  الق�شيدة  يجعل  الذي  ال�شبب 

غاية  تبدو  حينما  نفو�شنا  يف  اأثر  اأي  توليد 

ينبغي«)16(،  اأكرث مما  ال�شاعر فيها وا�شحة 

من  الق�شيدة  اأخرج  هنا  الو�شوح  اأن  اأي 

التاأثري يف املتلقي، فاملبا�رسة يف الفن  حيز 

يكون  اأن  منه  مطلوبًا  ولي�ض  مقبولة،  غري 

بعيد  االأمر  فهذا  تامًا،  نقاًل  للحقيقة  ناقاًل 

عند  »فالفن  لذلك  الفن،  وظيفة  عن  البعد  كل 

العقل  اأمام  يفتح  للحلم  مثري  ال�شيكولوجيني 

�َشاَعٍة  َغرْيَ  َلِبُثواْ  َما  ْجِرُموَن  امْلُ ُيْق�ِشُم  اَعُة 
ّ
ال�ش

االأوىل  ف�شاعة   ،)9( ُيوؤَْفُكوَن}  َكاُنواْ  َكَذِلَك 

مبعنى  الثانية  و�شاعة  القيامة،  يوم  مبعنى 

مدة من الزمن. 

ميثل  عن�رس  االأدبي  العمل  يف  والغمو�ض 

فيه،  عنه  غنى  ال  عن�رس  فهو  كبرية،  اأهمية 

التي  االأوىل  اللحظة  منذ  ـــ  االأدبي  والعمل 

و�شول  وحتى  وعقله  املبدع  قلب  يف  تنبت 

�شديدة  عملية  ـــ  املتلقي  اإىل  العمل  هذا 

به  قال  ما  وهذا  مراحله؛  كل  يف  التعقيد 

لي�ض  الفني  االأدبي  العمل  »اإن  ويليك  رينيه 

مو�شوعًا ب�شيطًا، بل هو تنظيم معقد بدرجة 

عالية وذو �شمة مرتاكبة مع تعدد يف املعاين 

يف  يحدث  الذي  فالتداخل  والعالقات«)10(، 

العملية االإبداعية يجعل عملية حتديد املعنى 

واقع احلدوث، »وعلى  اأمراً غري  تامة  ب�شورة 

املعنى  لب  نعني  اأن  ا�شتطعنا  اأننا  فر�ض 

فاإن  ال�شك،  اإليها  يتطرق  ال  ب�شورة  وجوهره 

حدود هذا املعنى �شوف تظل غام�شة ومائعة، 

مع احتمال وجود حاالت كثرية من التداخل 

بني هذه احلدود« )11(. 

٭ الغمو�ص يف النقد احلديث

واأما عن م�شطلح الغمو�ض يف النقد املعا�رس، 

وال�شاعر  الناقد  اإىل  فيه  الف�شل  فريجع 

 William( اإمب�شون  وليام  االإجنليزي 

Empson1906( يف كتابه املعروف �شبعة 
 Seven Types of( الغمو�ض  من  اأمناط 

1930م،  عام  ن�رسه  الذي   )Ambiguity
ي�شــمح  ما  بقوله:»كل  الغمو�ض  ف 

ّ
عر حيث 

اإزاء قطعة  االختيارية  الفعــل  ردود  لعدد من 

اهتمام  الرغم من  لغوية واحدة«)12(، وعلى 

يف  بالغمو�ض  ـــ   William Empson
االأدب فاإنه يرى اأن »الغمو�ض لي�ض مطلبًا يف 

حد ذاته واإذا مل يزد يف ف�شل املعنى ويعلي 

من اأثره يف النف�ض فال م�شوغ له« )13(.

اإمب�شون اأمناط الغمو�ض  هذا وقد حدد وليام 

عنوان  من  وا�شح  هو  كما  اأنواع،  �شبعة  يف 

وثالثة  بالن�ض،  تت�شل  منها  ثالث  كتابه، 

يت�شل  وال�شابع  باملوؤلف،  تت�شل  اأخرى 

بالعالقة بني القارئ والن�ض«)14(: 

اأوًل: الغمو�ص الذي يت�شل بالن�ص:

يت�شل  الذي  الغمو�ض  من  االأول  النوع  1ــــ 
بالن�ض يحدث عندما يت�شمن الن�ض عدداً من 

دالالت  عن  تتحدث  اأو  تقدم  التي  التفا�شيل 

متعددة يف اآن واحد، ويتمثل ذلك يف مقارنة 

عدد من ال�شفات بع�شها ببع�ض، اأو يتمثل يف 

اأو  اأو ما يوحيه االإيقاع  اال�شتعارات املعقدة، 

عليه  حتتوي  ما  اأو  خمتلفة  معاٍن  من  الوزن 

التهكم  األوان  من  الن�شو�ض  اأنواع  بع�ض 

وال�شخرية. 

وجود  يف  فيتمثل  فيه  الثاين  النوع  اأما  2ــــ 
بتعدد  ي�شمح  الن�ض  يف  نحوي  تركيب 

النحوي  بالرتكيب  ي�شمى  ما  وهو  التاأويالت 

املزدوج. 

ي�شمح  حني  يقع  منه  الثالث  والنوع  3ــــ 
واحد،  اآن  يف  خمتلفني  معنيني  بفهم  الن�ض 

ويتمثل يف وجود بع�ض املفردات اأو الرتاكيب 

ذات ال�شيغ العامة اأو الدالالت امل�شرتكة. 

ثانيًا: الغمو�ص الذي يت�شل باملوؤلف:

عند   التعقيد  اأنواع  من  الرابع  والنوع  1ــــ 
(William Empson) ويتمثل يف عدد من 

جت�شد  التي  املتبادلة  املعاين  ذات  الرتاكيب 

نوعًا من التعقيد يف تفكري املوؤلف. 

يف  تظهر  عندما  يحدث  اخلام�ض،  النوع  2ـــ 
بع�شها  يختلط  وعبارات  جمل  املوؤلف  لغة 

لعدم  نتيجة  متوقعة؛  غري  ب�شورة  ببع�ض 
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ظاهرة فنية مرتبطة بالفن االإن�شاين، وبالفنان 

الفني  العمل  لهذا  املتلقي  يجعل  مما  املبدع، 

فك  اأجل  من  ما�شة  وفكرية  ح�شية  بحاجة 

وحتديد  دالالته،  وتف�شري  الفني،  العمل  رموز 

قراءاته، لكي يقف املتلقي على طبيعة العمل 

الفني وجوهره، وهذه احلال ت�شكل قمة اللذة 

احل�شية واملتعة الذهنية عند املتلقي، كما اأنها 

جت�شد غاية املبدع يف تواجده وت�شل به اإىل 

هدفه املن�شود، وهــذا هـو �رس الن�ض االإبداعي، 

وجوهر وجوده، »وقد نال م�شطلح الغمو�ض 

م�شطلح  اأي  من  اأكرث  واال�شطراب  القلق  من 

االإبداعي  العمل  بجوهر  الرتباطه  اآخر  نقدي 

ويعود  واملتلقي.  والن�ض  املبدع  حيث  من 

م�شطلح  حتديد  يف  واال�شطراب  القلق  هذا 

واإىل  درجاته،  م�شتوى  تعدد  اإىل  الغمو�ض 

االختالف يف حتديد مفهومه، ومعرفة غايته 

م�شطلح  حتديد  اإ�شكالية  تعود  كما  واأهميته، 

الكثرية  اللغوية  مرادفاته  اإىل  الغمو�ض 

واالألغاز  واال�شتغالق  واالإبهام  التعمية  مثل 

ي�شلل  رمبا  التي  الت�شميات  من  وغريها 

امل�شطلح  اأهمية  تقدير  يف  املتلقي  بع�شها 

ومفهومه ووظيفته« )21(. 

التمييز  يف  كبري  ب�شكل  الغمو�ض  دور  ويربز 

بني الن�شو�ض وم�شتوياتها يف هذه الدرا�شة؛ 

وهذا االأمر هو ما قام عليه جوهر االإح�شا�ض 

)املتعة(عند  اللذة  من  الق�شوى  بالدرجة 

جوهر  هي  اللذة  »اإن  قال  عندما  �شانتيانا 

لذة  اأن  الوا�شح  من  ولكنه  اجلمال،  اإدراك 

من  تخلو  التعقيد  من  ب�شيء  تتميز  اجلمال 

اللذات االأخرى« )22(، فالغمو�ض �شمة رئي�شة 

يخاطب  ال  ن�ض  فهو  ولذلك  املتعة،  ن�ض  يف 

لكنه  اللذة،  ن�ض  متلقي  اأو  العادي،  القارئ 

ن�ض  الأنه  وثقافة  رقيًا  اأكرث  قارئًا  يخاطب 

ي�شعره  حتى  القارئ  يرهق  ومعقد،  مركب 

قدمية  فكرة  وهو  املتعة،  ومينحه  باجلمال 

ال�شعر،  فن  اأر�شطو يف  عنها  االأدب حتدث  يف 

مبهوتًا،  فيها  في�شري  بالوعود  مالأى  طرقًا 

ومن هنا ي�شتح�شن الغمو�ض يف الفن الأنه اأ�شد 

اإثارة للحلم«)17(، كذلك يعلق الهنداوي على 

موقف فالريي )٭( يف هذا االإطار قائاًل: »يف 

الوقت الذي نرتد فيه عن بع�ض االآثار الفنية 

الوا�شحة كل الو�شوح �شيقي ال�شدور مظلمي 

الغام�شة  االآثار  بع�ض  نفو�شنا  متالأ  القلوب، 

روعة وجالاًل«)18(، فالو�شوح التام يف العمل 

الفني مثله يف ذلك مثل الغمو�ض التام الذي 

ي�شتغلق معه العقل على الفهم والتوا�شل. 

ويقرر اأروين اأدمان اأن اأهمية الغمو�ض لي�شت 

الفنون االأخرى  ال�شعر وحده بل يف �شائر  يف 

ويجعله من االأهمية مبكان يف حتقيق �شعادة 

ذاتها  احلياة  مادامت  ت�شتمر  لالإن�شان  دائمة 

من  املعاناة  يربر  فهو  هنا  ومن  م�شتمرة؛ 

الفن وغمو�شه بقوله:»حتى يبدو ما  �شعوبة 

القيناه وكاأنه لقاء مع املو�شيقى اأو الت�شوير 

خالقًا  عماًل  احلياة  تكون  وعندئذ  ال�شعر،  اأو 

وتذوقًا جماليًا م�شتمراً، وي�شبح كل ما فعلناه 

فّنًا، وكل ما عانيناه تذوقًا ومتعة« )19(. 

هنا  الدرا�شة  به  تعنى  الذي  الغمو�ض  اأما 

 (William عنه  حتدث  الذي  الغمو�ض  فهو 

القراءات  بتعدد  ي�شمح  (Empson  والذي 

لي�ض  نف�شه  الوقت  يف  لكنه  الواحد  للن�ض 

دائرة  من  ويخرج  الفهم،  على  م�شتغلقًا 

الغمو�ض في�شل اإىل درجة االإبهام التام، وهو 

االأمر الذي حذر منه دريد اخلواجة قائاًل: »لي�ض 

ذلك الذي ي�شعب فتح اأقفاله، وتخطي اأ�شواره 

الناجمة  الطبيعية  ال�شمة  بل هو  اإلينا،  لي�شل 

وعنا�رسها  العربية  الق�شيدة  عمل  اآلية  عن 

الذي  ال�شعر  جوهر  وعن  جهة،  من  املكونة 

هو انبثاق متداخل من ت�شافر قوات عدة من 

اللحظة  وراء  مت�شرتة  والعقل  والروح  ال�شعور 

خطابًا  بو�شفه  الغمو�ض  اأي  ال�شعرية«)20(، 

خمتلفًا عن ال�شائد املعتاد، للخطاب املبا�رس 

متجددة،  اإيحائية  طاقة  من  ميلكه  مبا  ـــ 

الثقافية،  الذائقة  عليه  اعتادت  عما  تختلف 

وتزيد الن�ض داللة ولذة، وبني الغمو�ض املقفل 

الفهم،  على  ي�شتع�شي  الذي  التام(  )االإبهام 

االألفاظ  بني  الغريبة  العالقات  يعتمد  والذي 

اجلمايل  الفني  اجلانب  يعتمد  وال  املعجمية، 

االإبهام ال ميكن  فهذا  ثم  ال�شعرية، ومن  للغة 

التي  االألغاز  اأن مينحنا �شوى �شكل معقد من 

ي�شتع�شي فك رموزها اللغوية والبالغية. 

والغمو�ض املعني هنا هو ما �شدك اإىل حوار 

وا�شتنفر  تتناوله،  الذي  االأدبي  الن�ض  مع 

حتى  عقلك  له  و�شحذت  ووجدانك  م�شاعرك 

الن�ض  ي�شمل  معه من خالل غمو�ض  تتالقى 

كله؛ عباراته وخياالته، وعاطفته ومو�شيقاه، 

ومن ثم فاإن هذا الغمو�ض الن�شي يتج�شد يف 

وتنوع  دالالته  وتعدد  االإبداعي،  الن�ض  ثراء 

احل�شية  اللذة  من  نوعًا  يخلق  مما  قراءاته، 

الن�ض  الذهنية ملا يحمله من خبايا  واملتعة 

الذي حتمله املفاجاأة والالمتوقع اأو الالمنتظر 

�شوره  يف  ـــ  املتلقي  ي�شدم  الذي  اجلديد  ـــ 

وجمالياته الفنية، وهذه احلال هي التي تخلق 

نوعًا من التوا�شل واالألفة بني الن�ض والقارئ 

يف  باأنه  ي�شعر  يجعله  ما  وهو  يتلقاه،  الذي 

اإليه مهما يحمل هذا الن�ض من  حاجة ما�شة 

�شوقه  لهيب  خالله  من  يطفئ  كي  الغمو�ض 

وم�شاعره، وير�شي طموحه الذهني املتعط�ض 

للجديد دائمًا. 

الثقافة  به  تقوم  الذي  الدور  يربز  هنا  ومن 

جعل  والذي  االأدبي،  العمل  تلقي  جمال  يف 

الن�شو�ض بح�شب ما  يفرق بني  بارت  روالن 

من  درجة  وبح�شب  للمتلقي  جديد  من  تقدمه 

يف  الغمو�ض  فاإن  ولذا،  العمل.  هذا  يتلقى 

العمل االأدبي له داللتان: داللة جمالية يكون 

االأدبي  للعمل  الغمو�ض مبوجبها فنًا مالزمًا 

وال غنى عنه، وداللة لغوية يكون فيها اإبهامًا 

الغمو�ض  ي�شكل  املفهوم  وبهذا  وتعمية، 



138

واحلا�رسة،  املا�شية  وم�شاعرهم  معارفهم 

التخيلية«  وم�شاعرهم  معارفهم  يف  حتى 

االأ�شباب  هذه  يف  النظر  اأمعنا  واإذا   ،)29(

عند  املعنى  يف  الغمو�ض  تنتج  التي  الثالثة 

اأن  وجدنا  القاعود  الرحمن  عبد  الدكتور 

مهمة؛  حماور  ثالثة  العام  والذوق  للثقافة 

اأولها يرجع الغمو�ض فيه اإىل خمالفة ال�شاعر 

عند  الذوق  عليها  اعتاد  التي  الفنية  الذائقة 

واالإبهام،  الغمو�ض  يحدث  فب�شببها  اجلمهور 

ثقافة  ارتفاع  خالل  من  الثاين  ينبع  بينما 

ال  الذي  اجلمهور  عن  كبري  ب�شكل  ال�شاعر 

يتمكن من مالحقة �شوره وخياالته، فيحدث 

لغة  يتعلم  من  ي�شبه  هذا  ويف  الغمو�ض، 

اأجنبية وهو يف مرحلة متو�شطة من اإجادتها 

فعند احلديث اأمامه بها ب�رسعة تزدحم ال�شور 

وت�شبح  الفهم،  على  وت�شتغلق  عليه  واملعاين 

نف�شه  ال�شاعر  تعمد  مرجعه  والثالث  مبهمة، 

خمالفة الذكريات ال�شابقة وحماولة حتطيمه 

للنموذج اجلميل املتمثل عندهم يف املرجعية 

الثقافية التي تكونت على مدار حياتهم ومن 

ال�شاعر  يقدمه  الذي  باجلديد  ت�شطدم  ثم 

فيحدث �شبه غمو�ض. 

ويرجع روز غريب غمو�ض املعاين وا�شتغالقها 

على الفهم يف ال�شعر اإىل اأ�شباب اأخرى بقولها: 

اإيجازه  فم�شدرها  ال�شعر  يف  ال�شعوبة  »اأما 

ومن  وتلميح،  تعري�ض  من  يت�شمنه  قد  وما 

ذلك عجز الكالم عن ا�شتيعاب املعنى باأ�رسها 

الغمو�ض  ال�شاعر يف  اأو غرابة املعنى ورغبة 

واإثارة الفكر« )30(. 

من  تق�شرياً  الغمو�ض  النقاد  بع�ض  ويعد 

الفنان يف الو�شول باملعنى اإىل ذهن املتلقي، 

واإن كان هذا االأمر قد و�شع يف االعتبار منذ 

ن�شاأ الفن، فهو �شمة من �شماته يتميز بها الفن 

من  كثري  اأوملان:»ويف  �شتيفن  يقول  عمومًا، 

االأحيان قد يوؤخذ ما كان منق�شة يف التفاهم 

اإذ  اجلميل،  للعمل  املثايل  النموذج  واعتربها 

قال:»فاإن اأجمل الرتاجيديات ما كان نظمها 

من  املوقف  وهذا   ،)23( ب�شيطًا«  ال  معقداً 

اأر�شطو حول �رسورة الغمو�ض يف ن�ض املتعة 

هو الذي يرت�شيه بارت يف الن�شو�ض االأدبية، 

اخلا�شة،  الطبيعة  ذات  الن�شو�ض  وبخا�شة 

الغمو�ض  ذلك  اأرت�شي  اأن   
َّ
علي فقال:»اإن 

الأنني بحاجة للذة عامة، يف كل مرة ينبغي 

فيه  ما  كل  اإىل  الن�ض  اإ�رساف  فيها  اأرجع  اأن 

يف  للتاأثري  الغمو�ض  وفكرة   ،)24( جتاوز« 

املتلقي قدمية جداً، فقد ا�شتخدمها الكهان يف 

�شجعهم للتاأثري يف النا�ض. 

وهذا الغمو�ض مباح يف ال�شعر، بل اإنه يعترب 

عن�رساً مميزاً فارقًا لل�شعر عن النرث الذي يجب 

اأن يتميز بالو�شوح واملبا�رسة، »فال�شعر من 

جداً  تعقيداً  اأ�شد  للتو�شيل  و�شيلة  هو  حيث 

اأمني  اأحمد  االأ�شتاذ  ويتفق   ،)25( النرث«  من 

»ولكن  فيقول:  ريت�شاردز  مع  الراأي  هذا  يف 

واالكتفاء  الغمو�ض  بع�ض  ال�شعر  يف  يباح 

للناثر  يباح  وال  الرمز،  عن  والر�شا  باالإمياء 

العبارة بني  الداللة �شهل  اأن يكون وا�شح  اإال 

النا�ض«)26(، ويرجع روز غرّيب هذا االأمر اإىل 

عن  بها  يتميز  التي  لل�شعر  اخلا�شة  الطبيعة 

النرث فيقول: »فاألفاظ ال�شعر اأميل اإىل االإغراب 

النرث،  األفاظ  االبتذال من  واأبعد عن  والطرافة 

اأن  بل  الوح�شية،  وال  التوّعر  يعني  ال  وهذا 

ذوق.  و�شالمة  وقع  ح�شن  مع  ذلك  يكون 

اأكرث  فهي  اخليال  تثري  ال�شعرية  واالألفاظ 

اإيحاء من األفاظ النرث« )27(، وثمة فرق كبري 

بني الغمو�ض املعني هنا والتوعر وا�شتخدام 

فالغمو�ض  ال�شعر،  يف  الكالم  من  الوح�شي 

كما قال روز غريب مينح ال�شعر اإيحاء يتدرج 

الفن غمو�شًا  ازداد  و»كلما  الغمو�ض،  بتدرج 

زادت فيه قوة االإيحاء«)28(، اأي اأن هنا نقطة 

النرث،  يف  املطلوب  التام  الو�شوح  بني  و�شط 

ودرجة من الغمو�ض الالزمة يف ال�شعر. 

لغة  اأن  اإىل  ال�شعر  لغة  يف  الغمو�ض  ويرجع 

لغة  فكاأنها  التعبري،  يف  الرمز  تعتمد  ال�شعر 

لغة  مواجهة  يف  املعربة  الرمزية  االإ�شارة 

تعتمد  التي  احلقيقية  للمعاين  احلاملة  النرث 

ال�شعر  يف  للكلمة  والبد  واملبا�رسة،  الو�شوح 

اأن ت�شمو فوق معناها احلقيقي الذي و�شعت 

باأكرث  تزخر  اأن  فواجبها  ثم  ومن  اأجله،  من 

عرب  يتم  اأن  يجب  االأمر  وهذا  تعنيه،  مما 

ي�شتخدمها  التي  اللغة  لقدرات  ال�شاعر  اإدراك 

التي  املجازية  القدرات  التعبري وبخا�شة  يف 

داللتها  من  اأو�شع  م�شاحة  اللغة  تلك  متنح 

باملعنى  االنحراف  ميكنه  ثم  ومن  املعجمية 

االأمر  وهو  يريده؛  الذي  املعنى  اإىل  االأ�شلي 

الذي يزيدها قوة تبدو يف اأنه ميكن للكلمات 

لدى  والكلمات  اإليه،  ت�شري  اأكرث مما  تعني  اأن 

يف  امل�شتخدمة  الكلمات  عن  تختلف  ال�شاعر 

احلياة اليومية؛ فال�شاعر ي�شتنفر يف الكلمات 

املعاين املجازية خللق �شور تخيلية للتعبري 

عما يجي�ض يف �شدره ونف�شه، وهو االأمر الذي 

حتى  عنده  الثقافة  من  عاليًا  مقداراً  ي�شتلزم 

يتمكن من ا�شتنطاق اللفظ الذي اختاره ملعاٍن 

جديدة غري تلك املعاين التي يعرب عنها اللفظ 

مبا�رسة. 

التي  والقيم  املفاهيم  يف  النظر  اأمعنا  واإذا 

الثقافة  عنواين  حتت  الباحث  عنها  حتدث 

كبرياً  دوراً  للتعقيد  اأن  جند  العام  والذوق 

حممد  الرحمن  عبد  الدكتور  فريجع  فيه؛ 

ثالثة  اإىل  ال�شعر  يف  الغمو�ض  القاعود 

انطباقه  وعدم  التعبري،  هي:»غرابة  اأ�شباب 

القراء، ثم  على الطريقة املاألوفة عند جمهور 

ازدحام جملة من ال�شور الفكرية وتداخلها يف 

رقعة واحدة �شيقة بحيث يتعب العني تبينها 

عالقة  ت�شور  الذهن  ويجهد  واحدة،  دفعة 

اأجزاء بع�شها ببع�ض، ثم ابتعاد ال�شورة التي 

ير�شمها ال�شاعر عن ت�شور اجلمهور ومداركهم 

يف  لديهم  ومعهود  عندهم  ماألوف  هو  ملا 
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التمهيد  يف  ال�شعر  طبيعة  عن  الباحث  حتدث 

واختالفه عن غريه يف الطبيعة اخلا�شة التي 

يقدم  اأن  وظيفته  من  فلي�ض  منهجًا  يعتمدها 

الف�شل  »ن�شتطيع  ال  فنحن  مبا�رسة،  حقائق 

بني الفكر وال�شعر ف�شاًل قاطعًا بتجريد ال�شعر 

من البعد الفكري، �شحيح اأن الفكر يف ال�شعر 

خالل  من  بالوم�ض  اأ�شبه  يكون  اأن  ينبغي 

نظريات  اأو  اأفكاراً  ولي�ض  ال�شعري،  الكالم 

ت�رسد واإال مل يكن �شعراً واإمنا )هو( نظم، لكن 

والفكر  ال�شعر  من  اأي  جمافاة  يعني  ال  هذا 

لالآخر« )36(. 

عبد  الدكتور  دفع  ما  هو  االأمر  هذا  ولعل   

الرحمن القاعود اإىل القول باأنه »قبل الع�رس 

)واأكرثهم  ال�شعر  متلقو  ي�شتك  مل  العبا�شي 

غمو�شه«  اأو  �شعوبته  اآنذاك(من  �شماعًا 

اأن  اإىل  يرجع  ذلك  اأن  الباحث  ويرى   ،)37(

الثقافة قبل هذا الع�رس كانت ذات ن�شق واحد 

كانت  التي  العربية  الثقافة  عرفته  الذي  هو 

الع�رس  يف  اأما  الع�رس،  هذا  حتى  عليه  ت�شري 

العبا�شي فقد اأخذت ن�شقًا خمالفًا لذلك بدخول 

اأن�شاق ثقافية متعددة من الروافد التي وردت 

اإىل الثقافة العربية من خالل �شيوع الرتجمة 

والعلوم  الأر�شطو،  ال�شعر  كتاب  ترجمة  مثل 

الفكري  الثقايف  ال�رساع  وكذلك  الفل�شفية، 

هذا  يف  االإ�شالمية  الفرق  بني  ا�شتعل  الذي 

من  وغريهما  وال�شنة،  املعتزلة  من  الع�رس 

املعمق  امللون  الثقايف  املناخ  و»هذا  الفرق 

العربية  والثقافات  الواردة،  الثقافات  بتلك 

له  كانت  غريها  ومع  ذاتها  يف  املتفاعلة 

تاأثرياته يف ال�شعر العربي العبا�شي« )38(.

التي  الغمو�ض  اآليات  اإحدى  االإ�شارة  وتعد 

رونقًا  الإك�شابه  �شعرة  يف  ال�شاعر  اإليها  يلجاأ 

وجمااًل، ويرى ريت�شاردز اأنها اأهم و�شيلة يف 

االإ�شارة  فيقول:»اإن  مبا�رس  غري  جلعله  ال�شعر 

عنا�رس  ال�شعر  بها  ي�شتخدم  و�شيلة  اأبرز  هي 

واأ�شكااًل من التجربة غري الزمة للحياة واإمنا 

لو نظرنا  اأنه ميزة فيما  العادي على  اللغوي 

فا�شتغالل  خمتلفة،  نظر  وجهة  من  اإليه 

الغمو�ض بو�شفه خا�شة من خوا�ض االأ�شلوب 

يكاد يكون قدميًا قدم االأدب نف�شه« )31(. 

 ويدفعنا هذا االأمر اإىل القول باإمكانية قيا�ض 

ثقافة  بقيا�ض  ال�شعر  يف  الغمو�ض  درجة 

تخطي  اإىل  يدفعه  ما  وهو  نف�شه،  ال�شاعر 

العامة امل�شرتكة  الثقافة  العادي يف  املتلقي 

ال�شاعر  ثقافة  »فبقدر  املجتمع  يف  بينهما 

وبني  بينه  العام  للم�شرتك  جتاوزه  يكون 

متلقيه العاديني، الأنه بهذه الثقافة كّون اأفقًا 

معرفيًا جمهواًل عندهم ومفهومًا �شعريًا غريبًا 

ال�شعري  اإنتاجه  ياأتي  اأن  والطبيعي  عليهم، 

جملاًل بالغمو�ض واالإبهام نتيجة لهذا، حتى 

هذا  ب�شبب  وغرابة  جدة  تزداد  ال�شعرية،  لغته 

امل�شمون اجلديد الغريب«)32(، وهنا يحتاج 

االأمر من املتلقي اإىل درجة عالية من املعرفة 

ال�شاعر  درجة  توازي  بل  تقرتب  والثقافة 

الذي ينتج هذه النوعية من الفن حتى يحقق 

ذا  القارئ  يكن  مل  »واإذا  العمل،  مع  التوا�شل 

خلفية معرفية وثقافية نوعية، ع�رس عليه فهم 

هذا النوع من ال�شعر واقتنا�ض داللته« )33(، 

حال  اأوملان  �شتيفن  علله  الذي  االأمر  وهو 

ت�شاعد  التي  االإ�شافية  العوامل  عن  حديثه 

اإ�شافية  عوامل  »وهناك  فقال:  التعقيد  على 

املو�شوع.  هذا  تعقد  اأن  �شاأنها  من  خمتلفة 

اأن بع�ض الكلمات قد تدل على  من ذلك مثاًل 

املتكلمني؛  غالبية  لدى  ماألوفة  لي�شت  اأ�شياء 

اإال  لديهم  تكون  ال  رمبا  مثاًل  املدن  ف�شكان 

الدقيق لبع�ض  فكرة غام�شة جداً عن املعنى 

اأ�شماء النباتات«)34(. 

ال�شعر  لغمو�ض  روز  تعليل  من  الرغم  وعلى 

الفكر  واإثارة  الغمو�ض  يف  ال�شاعر  لرغبة 

االإطار؛  هذا  يف  عجيبًا  موقفًا  ياأخذ  اأنه  جند 

يقول:  اأنه  جند  والذكاء«  »الفن  عنوان  فتحت 

اأن يكون �شاذجًا يف  »والغالب يف رجل الفن 

اإىل  التام  الفن، وذلك الن�رسافه  ما ال يخ�ض 

فنه كما يقول رودان، ورمبا جهل النقد وعجز 

ذكاء  ذا  يكن  مل  اإذا  اخلا�ض  اإنتاجه  نقد  عن 

التفكري  اأو  التحليل  ي�شتطيع  قلما  نقدي، وهو 

املجرد على طريقة الفال�شفة«)35(، وهو اأمر 

عبقريًا  املبدع  الفنان  يكون  كيف  اإذ  غريب 

وال�شورة  اأخرى،  اأمور  يف  غبيًا  ثم  فنه  يف 

الطبيعية الثانية هي اأن الناقد غالبًا ما يكون 

ي�شتطيع  ال  االأغلب  االأعم  يف  ولكن  مبدعًا، 

اإن�شان مهما تبلغ مكانته العقلية اأن يقوم بنقد 

اأن العقلية التي  اأ�شا�ض  نف�شه نقداً علميًا على 

عليه  حتكم  التي  ذاتها  هي  الفن  هذا  اأبدعت 

اجليد  متييز  على  يعتمد  والنقد  مبقايي�شها، 

اأن  الفنان  ي�شتطيع  الفن فهل  الرديء يف  من 

يذكر ق�شيدة اأ�شاء فيها، وهذا لي�ض نقي�شة يف 

يكون  اأال  ب�رسية عامة  اإنها �شفة  بل  الفنان، 

ولعل  واحد،  اآن  يف  وحكمًا  خ�شمًا  االإن�شان 

الكالم الذي �شبق هذا الراأي عند روز يرد عليه 

الفن والنقد  اأعالم برعوا يف  اأ�شماء  �شاق  فقد 

للتدليل  والعلم، بينما مل يقدم منوذجًا واحداً 

على هذا الكالم. 

ال  الفنان  اأن  ترى  ال�شابق  الراأي  يف  وهي 

تفكرياً  الفال�شفة  بطريقة  يفكر  اأن  ي�شتطيع 

وقد  املجرد،  والتفكري  التحليل  على  يعتمد 

اأحمد اأمني
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ينبغي اكت�شابها على نحو خا�ض، وال�شعوبة 

مثاًل«)39(،  اإال  لي�شت  االإ�شارة  تثريها  التي 

ويتفق روز غرّيب مع ريت�شاردز يف موقفه من 

فيقول:»واالإ�شارة  واأهميتها  االإ�شارة  �رسورة 

من غرائب ال�شعر وملحه، وبالغة عجيبة تدل 

ياأتي  على بعد املرمى وفرط املقدرة، ولي�ض 

بها اإال ال�شاعر املربز واحلاذق املاهر«)40(. 

التي  االإ�شارات  بني  ريت�شاردز  ويفرق 

فيحكم  ال�شعر؛  جودة  خاللها  من  تتحقق 

�شادقة  تكون  اأن  ميكن  التي  باأن»االإ�شارات 

نظام  فيها  يتحقق  التي  فقط  هي  كاذبة  اأو 

اإنها  بحيث  التعقيد  بالغة  وعالقات  خا�ض 

تطابق كيفية تركيب االأ�شياء يف الواقع، واإن 

معظم االإ�شارات يف ال�شعر ال يتحقق فيها هذا 

النوع من النظام«)41(، كذلك توؤدي االإ�شارة 

حال  الغمو�ض  درجة  ارتفاع  يف  كبرياً  دوراً 

العمل  داخل  يف  اأخرى  عنا�رس  مع  تفاعلها 

تلعبه  الذي  والدور  املدلول  »فغمو�ض  الفني 

اأب�شط �شورة  العنا�رس العاطفية يعقدان بنية 

املعنى  منها  يتكون  التي  اجلوانب  �شور  من 

واأو�شحها«)42(. 

اإذ  اآخر  موقف  اأمني  اأحمد  لالأ�شتاذ  كان  واإن 

غمو�ض  من  ين�شاأ  املعنى  غمو�ض  اأن  يرى 

يعده  ما  اأن  اأي  املعنى،  و�شوح  وعدم  الفكر 

الغمو�ض  وهو  القاعود  الرحمن  عبد  الدكتور 

يف الفكر الزمًا يف ال�شعر يعتربه االأ�شتاذ اأحمد 

الفكرة  ال�شاعر لعدم و�شوح  اأمني نقي�شة يف 

الغمو�ض يف  اإذ يقول: »وما يحدث من  عنده 

الفكر  غمو�ض  من  غالبًا  نا�شئ  املعاين  نقل 

اأو  الكاتب  ذهن  يف  املعاين  و�شوح  وعدم 

يف  الغمو�ض  اأما  االإي�شاح.  حماولته  عدم 

نقل العواطف فنا�شئ من �شعوبة التعبري عن 

العواطف نف�شها، الأن اللغة حتاول التعبري عن 

كلمات  اإىل  اأواًل  العواطف  برتجمة  العواطف 

يق�شده  ما  ولعل   ،)43( وعقلية«  فكرية 

التام  الغمو�ض  هو  هنا  اأمني  اأحمد  االأ�شتاذ 

املتلقي  بني  التوا�شل  معه  ي�شتغلق  الذي 

و�شوح  عدم  اإىل  ذلك  ومرجع  الفني،  والعمل 

امل�شتوى  يراع  مل  هنا  ال�شاعر  اأن  اأو  الفكرة، 

فخاطبهم  جيدة  مراعاة  للجمهور  الثقايف 

حذر  ما  وهو  ذهنهم  عن  بعيدة  ثقافية  بلغة 

مقدمة  يف  القاعود  عبدالرحمن  الدكتور  منه 

الفن  يف  الزمة  الغمو�ض  من  فن�شبة  كتابه، 

ما  وهو  العمل،  يف  اللذة  من  درجة  لتحقيق 

اأثبتته الدرا�شة من خالل اأقوال النقاد، ويرتفع 

الغمو�ض يف ن�شو�ض املتعة عنه يف ن�شو�ض 

االإبهام  حد  اإىل  ي�شل  ال  هذا  يف  لكنه  اللذة 

التام الذي ي�شتغلق معه الفهم. 
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حمدودية التجربة الواقعية وا�شتيعابها �شمن 

ما  وفق  �شيء  كل  �شياغة  تعيد  �رسدية  بنية 

ت�شتهيه العوامل املمكنة، وهي ال�شيغة املثلى 

للتعبري عن التمثيل التخييلي.

الرواية وخارجها  الداللة، يف  بالغ  اأمر  وهذا 

خلقًا  لي�ض  التخييلي  فالتمثيل  ب�شواء،  �شواء 

تنكرها  اأن  ميكن  عوامل  على  اإحالة  اأو  لوهم 

على  يقوم  بناء  هو  بل  والوجدان،  العني 

االقتطاع والف�شل وعزل عامل م�شغر وو�شعه 

خارج الدفق الزمني املعتاد )ال ميكن للمت�شل 

اأن يكون م�شدراً للمعنى(. و�شيقود الرتاكب بني 

التخييل(،  و�شيغة  الواقع  )�شيغة  ال�شيغتني 

مرجعية  حتكمها  تخييلية  طبقات  خلق  اإىل 

ي�شتند  التي  املرجعية  هي  واحدة،  »واقعية« 

اإ�شقاط حاالت  اأجل  ال�رسدي من  الوعي  اإليها 

تنظيميان  �شكالن  وهما  والو�شل،  الف�شل 

يخت�شان بتحديد الروابط بني اأحداث الق�شتني 

االأوىل والثانية وفق ما تبيحه العوامل املمكنة 

احلدثية  الناحية  من  الن�ص)1(،  هذا  يعد 

كتابة  اأجل  من  �رسدية  رحلة  املح�ص، 

بجولة  »للقيام  حماولة  هو  اأو  رواية، 

خارج احلياة«)2(، طلبًا لراحة نف�شية يعز 

احل�شول عليها يف عامل واقعي ل يغري اإل 

اأن ثريًا كويتيًا طلب  واأ�شل احلكاية  قلياًل. 

من »الروائي«، اأي من �شارد الرواية ووعيها 

املركزي، اأن يكتب له �شريته يف �شكل رواية 

»ي�شتعيد من خاللها عزته« و»يثبت للنا�ص 

على  البع�ص  ي�رس  جمد  اأجل  من  �شعيه 

»ال�شفقة«،  الروائي  وقبل  ل�شواه«.  ن�شبته 

لكن اأهل الرثي عار�شوا امل�رسوع لأنه يعد 

قد  عائلية«  »بروابط  م�ّشًا  نظرهم  يف 

الرواية  وتنتهي  التخييلي.  التمثيل  يلوثها 

والرثي ي�شارع املوت يف امل�شت�شفى، بينما 

يردد ال�شارد اأنه �شيكتب »الرواية« مع ذلك، 

يخ�ص  ل  الثوب  اأن  اأي�شًا  القارئ  ويكت�شف 

�شيغة جمازية ميكن  هو  بل  وحده،  الرثي 

�شحبها على الف�شاء الجتماعي برمته.

تلك هي النواة ال�رسدية االأ�شل التي �شتنت�رس 

انطالقًا منها حمكيات فرعية لي�شت يف نهاية 

االأمر �شوى ممكنات �رسدية »حمجوزة« لكنها 

ت�شخي�شية  حاالت  خالل  من  للتطور  قابلة 

م�شري  )ما  ذاتها  الرواية  ت�شقطها  حمتملة 

الروائي على كتابتها رغم  اأ�رس  التي  الرواية 

القارئ  يلتقطها  اأو  الرثي؟(،  اأهل  معار�شة 

التي  الداخلية  ال�رسدية  التحديدات  غياب  من 

ترافق اأحداثًا بال اأفق )ما م�شري عالقة عدنان 

و�شهادتها  الروائي  ابنة  فرح  وماآل  بزوجته، 

يف اأمريكا ؟(. لقد كان الكل يبحث عن »ثوبه« 

�شمن اآلة اجتماعية رهيبة تطحن يف طريقها 

كل �شيء.لذلك، فاإن »الثوب«، كما �شرنى ذلك، 

اإحالته  حيث  من  ال  جمازية  اإحالة  يت�شمن 

على موقف »اأخالقي« اأو »اجتماعي«، بل هو 

ال�رسدي  البناء  على  حمولة  حيث  من  كذلك 

ذاته. فهو ي�شري اإىل غطاء تركيبي داليل لبنية 

الكلمات  خارج  لها  قيمة  ال  جمردة  �رسدية 

التي حتققها.

ال�رسدية  االآليات  عنه  تك�شف  ما  وهذا 

الداللية. فالن�ض  االأكوان  بناء  امل�شتعملة يف 

ان�شطاره  حاالت  خالل  من  مبني،  الروائي 

»متويه  ا�شرتاتيجية  اإىل  ا�شتنادا  الداخلي، 

عن  الك�شف  اإىل  بال�رسورة  تقود  واقعي« 

كل  اإىل  يت�رسب  الذي  التخييل«  »واقعية 

�شاحب  حياة  فيها  مبا  احلياة،  جزئيات 

التخييل  خطاأ  عليه  يطلق  )ما  ذاتها  الرواية 

فنية  ا�شرتاتيجية  االأ�شل  يف  وهي  الذاتي(. 

اإدارة  حدود  عند  يقف  اختيار  هي  اأو  دقيقة، 

تفا�شيل ال�رسد اخلارجي، دون امل�شا�ض ببنية 

االإجناز  طور  يف  ن�ض  وهو  التخييلي،  الن�ض 

عدا  وما  الرواية.  تفا�شيل  بذلك  توحي  كما 

الن�شي،  البناء  م�شتوى  على  له  قيمة  ال  ذلك 

مبا يف ذلك ا�شم الروائي ووهم الواقعية الذي 

قد يثريه. فالتخييل يف االأ�شل هو تخل�ض من 

الثوب	يف	كل	حالته

				قراءة	يف	رواية	»	الثوب«	لطالب	الرفاعي 	

�شعيد بنكراد

طالب الرفاعي
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لتقيم  الدائرة  تت�شع  اأن  ميكن  بل  كلمات«. 

و»واقعية«  احلب،  »تخييلية«  بني  تقاباًل 

احلياة الزوجية، يف احلالة التي تخ�ض عدنان 

فاإكراه،  الواقع  اأما  حر،  فالتخييل  وزوجته؛ 

اإكراهات  احلر وبني  الرابط  تقابل بني  اأو هو 

املوؤ�ش�شة.

وبعبارة اأخرى، فاإن االأمر ال يتعلق بتقابل بني 

»واقع« و»خيال« )تقابل بني الوهم واحلقيقة(، 

بل نحن اأمام تاأرجح بني »اأنا« اليقني الواقعي، 

»طالب«  التخييلي.»اأنا«  ال�شك  »اأنا«  وبني 

الالحق  التمثيل  و»اأنا«  جهة،  من  وخالد 

رواية  اإىل  احلياتية  الوقائع  �شيحول  الذي 

من جهة ثانية )حياة خالد يف رواية(.االأوىل 

توهم بالقطعية واحل�شم واحلقيقة وهي، تبعًا 

لذلك، مدرجة �شمن »ميثاق واقعي« ي�شمنه 

اأدواره  توقعية  حيث  من  ذاته،  الروائي  ا�شم 

حاالت  داخل  حياته  وان�شياب  االجتماعية 

اإيقاع  ان�شيابية  من  جزء  هو  طبيعي  حكي 

عمقًا  ال�شارد  حياة  ت�شكل  ال  ماألوف:  واقعي 

من  جزئية  فهي  ال�رسدي،  لالأفق  ا�شرتاتيجيًا 

اإنها  القارئ،  توقعات  خارج  موجودة  زمنية 

ذلك  اإىل  اأ�رسنا  كما  ق�شة«،  بدون  »اأحداث 

اأعاله.اإنها كذلك، ال من حيث القيمة الفنية، بل 

من حيث ما تقت�شيه االآليات ال�رسدية ذاتها. 

فهي موجودة الأن هناك ق�شة اأخرى يجب اأن 

تروى، وبدون هذه الق�شة فاإنها �شتتحول اإىل 

اأي �شيء، وتلك هي  اإىل  تتابع حدثي ال يقود 

التفا�شيل،  وقع  امل�شافة،  »التوابل«  اأي�شًا 

كما ي�شتهي ذلك راوي »الق�شة الكربى«.

اإىل خال�ض  ت�شري  اإنها  الثانية فمطاطية،  اأما 

الأنها  الواقعي«،  »الفعل  اإيحاءات  من  كلي 

اإىل قواعد �رسدية »م�شطنعة« متكنها  حتتكم 

وتقريرية  الزمان  خطية  من  التخل�ض  من 

�شوموالكرات  لت�شقط  الف�شائية،  االإحاالت 

ت�شقطها  التي  الوهمية  )ال�شور  الوجود 

معه.  ومن  طالب  وق�شة  خالد  ق�شة  ذاتها: 

التي  »الرواية«  تفا�شيل  القارئ  و�شي�شتعيد 

تزعم الرواية اأنها مل تكتب بعد. وهو ما يعني 

مل  »لرواية«  كاتبًا  القارئ  ت�شع  الرواية  اأن 

ُتكتب داخلها.

ي�شكو  ال  الزاوية  هذه  من  الن�ض،  فاإن  لذلك، 

من »قلة االأحداث«، فهي يف كل مكان، ولكنه 

مكتف  عامل  اإىل  حتولها  »ق�شة«  اإىل  يحتاج 

بذاته: حياة خالد خليفة لي�شت جديرة بال�رسد 

طالب  وحياة  الرواية،  ا�شتوطنت  هي  اإذا  اإال 

اأن تكون ق�شة، الأنها م�شنفة �شمن  ال ميكن 

اأي »واقعية«.»فالفعل« لي�ض  زمنية مك�شوفة، 

ثقايف،  )اأو  �رسدي«  »حمدد  �شمن  اإال  كذلك 

يحوله  اأن  ميكن  النهاية(،  يف  �شيان  واالأمر 

رف�ض  لذلك  يروى.  باأن  جدير  »حدث«  اإىل 

الكاتب التورط يف ت�شجيل وقائع حياة تاجر 

ال تختلف يف �شيء عن حياة كل التجار الكبار 

يف الكويت، وحني »تخ�ش�ض« الفعل، وانزاح 

عن املعتاد احلياتي، ت�شكلت الرغبة يف منحه 

عن  له  البحث  اأي  الواقعي،  حجمه  من  اأكرث 

حا�شن تخييلي: اإن االأمر يتعلق »بالتفا�شيل«، 

فيها  مبا  التفا�شيل،  يف  يختفي  �شيء  وكل 

الو�شف  هي  فالتفا�شيل  ذاته.  ال�شيطان 

يف  تتجلى  كما  ال�شفات  �رسد  املخ�ش�ض، 

»اليومي« و»املاألوف« و»نظرة االأم احلزينة« 

تفا�شيل  الرواية  )ت�شتعيد  املكلوم«  و»االأب 

الفقر كما ميكن اأن يح�رس يف تفا�شيل احلياة 

اإىل  اأي�شًا »ال�شقوط«  اليومية، ولكنها ت�شتعيد 

االأعلى كما حدث ذلك خلالد خليفة(.

وذاك هو م�شدر »الوهم الواقعي«: اإن الرواية 

ت�رسب »الواقع« من خالل التخييل، وال ميكن 

اإ�شقاط  خالل  من  اإال  بالتخييل  حتتفي  اأن 

الواقعي املرئي من خالل ا�شم الكاتب وبع�ض 

اإحاالته. فال ميكن لق�شة خالد »الواقعية« اأن 

ذاته.  التخييل  ممكنات  خالل  من  اإال  توجد 

بل  »احلقيقة«،  حجم  تخ�ض  ال  ثنائية  وهي 

ت�شري اإىل �شكل يف ت�شورها: اإن الوهم هو ما 

بني  فموجودة  احلقيقة  اأما  الواقع،  من  ياأتي 

دفتي الرواية، هناك حيث يعج العامل الف�شيح 

»التفا�شيل«  �شوى  ُتْن�شفها  لن  بكائنات 

على  »ال�شخ�شية  خاللها  من  حت�شل  التي 

اإنها حالة  الواقعي«،  العامل  حق املواطنة يف 

اال�شت�شفاء التي توفرها �رسدية تخلِّ�ض الواقع 

من فو�شاه)3(، اأي من وهم واقعيته.

اإنها مفارقة تبنى �شمن ال�رسد وُترفع �شمنه 

اأي�شًا. اإن حقائق التاريخ متغرية، اأما حقائق 

النف�ض  اأ�شد وقعًا على  اإنها  التخييل»فثابتة«، 

من »تفا�شيل الوجود املرئي«. لذلك، فاإن من 

مل يُرْقه وجهه الواقعي، عليه اأن ي�شنع اآخر من 

تراب التخييل ومائه. فخالد ال يريد »�شرية«، 

اأي »�شورة طبق االأ�شل«، بل يريد معاداًل من 

وذاك  الوقائع.  �شنع  من  ال  »ذاكرته«،  �شنع 

له من  بالتمثيل  الرواية وتقوم  اإليه  تدعو  ما 

خالل كل حمكياتها؛ فالكاتب ذاته لي�ض �شوى 

اآخر،  مكان  يف  فموجود  االأ�شل  اأما  ن�شخة، 

الذي يكتب ق�شته  ال�شوت اخلفي  اإنه عليان، 

بطريقته اخلا�شة.

وا�شتناداً اإىل هذا، فاإن هذا االن�شطار الداخلي 

الرواية:  �شخ�شيات  كل  حياة  لي�شمل  يت�شع 

ال�رسد اخلفي،  فللكاتب ظله املمتد يف �شوت 

فهو الذي ميلي عليه اأفعاله اأو ينهره اأو ينبهه، 

واال�شتيهام  احللم  عوامل  داخله  ي�شتثري  اأو 

)»يتدثر  االأم  ح�شن  اإىل  العودة  يف  والرغبة 

اإنه  بل  اأحالمه(،  يتم ذلك يف  بحنانها«، كما 

ي�شقط حاالت فعل ممكن فيما ي�شبه املعجزات 

م�شايفات  الواقعية  ولل�شخ�شيات  واخلوارق. 

من عامل اخليال اأي�شًا: ي�شدي الروائي ال�شهري 

متامًا  لل�شارد،  الن�شيحة  اإ�شماعيل،  فهد 

وهما  �شليمان،  وزوجها  �شمر  ذلك  تفعل  كما 

�شخ�شيتان من �شخ�شيات رواية �شابقة »�شمر 
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منها  الفردية  املناحي،  داللية ممتدة يف كل 

واجلماعية، الرتكيبية منها والداللية. فالثوب 

اأي�شًا،  اليومي  الرباك�شي�ض  ويف  اللغة  يف 

عن  الواحد  وف�شل  تخ�شي�ض  اأي  غطاء،  هو 

»هنا«  املتحقق  يف  العام  وجت�شيد  املجموع، 

انتماء  اإىل  اإ�شارة  يكون  اأن  قبل  و»االآن«، 

بالتعاقد  كذلك  هو  اإىل»حمظور«  عفوي 

االجتماعي والتنازل الطوعي ال بقانون �شلطة 

مثاًل(،  االجتماعية  للطبقة  )االإخال�ض  فوقية 

اأو قد يكون الظاهر الكاذب، اأو التنكر والت�شرت 

اأو  اأو الدين  على انتماء ممنوع بقوة االأخالق 

االإيديولوجيا: ت�شري الرواية يف اأكرث من مكان 

ويف �شياقات متعددة اإىل »الطبيعة املحافظة 

ب�شكل  يحيل،  ما  وهو  الكويتي«،  للمجتمع 

»تاأبيد  حاالت  من  حالة  على  االأ�شكال،  من 

االأثواب«.

فالكائن لي�ض »حلمًا حاراً«، م�شدراً ال�شتهواء 

التوترات  ا�شتقطاب  خارج  موجود  اأ�شلي 

املجموع  يف  توحده  التي  االجتماعية 

مرئية  واجهة  وبعده  ذلك  قبل  اإنه  وخارجه، 

دور  )الثوب(  املبا�رس  الغطاء  فيها  يلعب 

االنتماء  ودور  املخ�شو�ض،  الفردي  املحدد 

هووية  واجهة  على  يحيل  قد  بل  احل�شاري، 

والطول  االألوان  ذلك  اإىل  ت�شري  اأن  ميكن  كما 

اأو الق�رس وتقابل القطع: ال ترتدد الرواية يف 

خالد  لبا�ض  اإىل  االإ�شارة  يف  متعددة  اأماكن 

خليفة:»الد�شدا�شة تخفي البالوي« )�ض 21(، 

الذي  الع�رسي  »الثوب«  وبني  بينها  لتقابل 

يلب�شه الروائي.

اإنه يريد، �شمن ا�شتعارة الثوب دائمًا، ا�شتعادة 

اأن يتخلى عن  التخييل الأنه ال يريد  ثوبه يف 

فالتخييل  الواقع.  يف  االجتماعي  موقعه 

اأن ي�شالح بني رغبتني ال ميكن  وحده ميكن 

ا�شتعادة  واقعي.اإن  ف�شاء  يف  بينهما  اجلمع 

اأ�شل غيبه  اإىل  العودة  الثوب لي�شت رغبة يف 

 

الذاكرات  يف  تتبلور  كما  حمبطة(  �شخ�شيات 

الق�شة  فواقعية  والكائنات.  لالأ�شياء  اخلفية 

التي  »الرواية«  تخييلية  تربر  التي  هي 

جتاهد الرواية على كتابتها. وذاك هو م�شدر 

وم�شدر  الرواية  يف  ال�رسدية  »ال�شنعة« 

تقابل  خلق  حماولة  اأي�شًا:  فيها  امل�شاف 

ت�شتوعبهما  و»واقع«  »تخييل«  بني  وهمي 

االأ�شل  يف  هي  كربى  �رسدية  بنية  كالهما 

بناء تخييلي حم�ض.

»واقعيتها«  على  ت�رس  الرواية  فاإن  لذلك، 

لتحتفي بامل�شاف التخييلي، فامل�شاف خلق 

ومنا،  منها  غفلة  يف  الكلمات  اإىل  يت�رسب 

هوام�ض  من  يقل�ض  اإنه  فمعطى،  الواقعي  اأما 

فاإن  لذلك،  والكلمات.  العني  يف  اال�شتيهام 

اأنها ال تلتقط ما ترى، بل  العني  من ح�شنات 

يرد  اأن  غريبًا  ولي�ض  تراه.  اأن  تود  ما  ت�شف 

الروائي على خالد خليفة اأن الوقائع يف ذاتها 

التي  الكلمات  الرواية يف  اإن  ال ت�شنع رواية، 

ت�شف وترتب وتقدم وتوؤخر ومتالأ ما تنا�شته 

الذاكرة اأو اأغفلته العني. وبعبارة اأخرى، اإنها 

اإكراهات الواقع  تعيد �شياغة التجربة خارج 

و�شمن ممكنات الفن:

وحلمي  ب�شحمي  فاأنا  معي،  تتعب  لن  »ـــ 

اأمامك.

ـــ اأنت �شخ�شية حقيقية يف الواقع، واأنا اأريدك 

اأن  الرواية. علينا  اأن تكون خالد خليفة بطل 

ونطاأ  الواقع  من  لنخرج  ال�شحر،  بوابة  جنتاز 

اأر�ض الفن« )�ض 100(.

من  املداخل  اأول  هي  ال�شيغة  هذه  اإن 

ال�رسدية  »الثوب«  ممكنات  ا�شتيعاب  اأجل 

واالأخالقية �شواء ب�شواء. فقد ال يحدد اللبا�ض 

موقفًا م�شبقًا، ولكنه يعد، يف جميع احلاالت، 

التبادل  يف  الت�شنيفية  الواجهات  اأوىل 

االجتماعي. ولهذا يجب اأن ندفع باالأمور اإىل 

االإيحائي  الداليل  الت�شنيف  من  اأبعد  هو  ما 

املبا�رس. فالثوب، كما �شبقت االإ�شارة، دال يف 

�شياق  يف  اأي�شًا  ودال  الفردي،  املظهر  �شياق 

البناء  �شياق  يف  ودال  االجتماعي،  التنميط 

االأوىل  البدايات  اإىل  ي�شري  فهو  ذاته.  الن�شي 

وتاأليف  تركيب  وال�شورة  �شورة:  لبلورة 

الهوية  بناء  يف  ي�شهم  اأن  ميكن  ما  وانتقاء، 

االأحداث،  من  كّمًا  لي�شت  فالرواية  اجلديدة، 

»تنتقي«  لذلك  عامل«.  »بناء  اأي  ترتيب،  اإنها 

الرواية من �شرية الرثي ما »ي�شلح الأن يكون 

اإليه  النظر  ميكن  ما  وتق�شي  لل�رسد«  مادة 

تر�شد  ال�شري  »كتب  عادية«:  »�شمة  باعتباره 

عاملًا  الرواية  تخلق  بينما  اأ�شخا�ض،  تاريخ 

فنيًا« )29(.

يتعلق االأمر بن�شج »ثوب« �رسدي جديد ينزاح 

»املعروفة«،  احلياة  يف  املرئي  الظاهر  عن 

عن  تك�شف  اأن  ميكن  كما  »احلقيقي«  وبناء 

ولكنه  الف�شل،  اجلديدة.اإنه  الوقائع  ذلك 

الو�شل:  اأفق  اإال يف  اأن يتحقق  ف�شل ال ميكن 

اال�شتعادة وحاالت االإدماج املتتالية. وبدون 

اأجوف  �شدى  �شوى  التفا�شيل  تكون  لن  ذلك 

مد  بالو�شل  واملق�شود  �شوت.  بال  لناقو�ض 

»اجل�شور« بني حالة »االآن« وحالة »االأم�ض«: 

رد »العبقرية التجارية« اإىل »االأ�شل الو�شيع« 

يتحرر  اأن  يريد  فخالد  لذلك،  لها.  التنكر  ال 

الكامنة،  البطولة  ال�شتعادة  »الثوب«  من 

اأن  يريد  اجلديد.اإنه  االنتماء  غيبها  التي  تلك 

ي�شتعيد »الثوب القدمي« قطعة قطعة، فتزدحم 

واالأحداث  واالأ�شياء  الكلمات  يف  التفا�شيل 

ال�شغرية، ولكنه ال يتخلى عن ح�شنات »الثوب 

اأتى،  اأين  من  يعرف  اأن  يريد  اإنه  اجلديد«: 

فالذي يعرف من اأين اأتى يعرف بالتاأكيد اإىل 

ميكن  ال  الفردي  ال�شعود  اأن  اإال  مي�شي.  اأين 

اإنه يرتك يف ال�شفح بقايا من  اأن يكون كليًا، 

الروح واجل�شد.

ومع ذلك، فاإن العنوان )الثوب( لي�ض »ا�شتعارة 

الذهن  اإىل  يتبادر  اأن  ميكن  كما  فا�شحة«، 

�شبكة  اإىل  باالأحرى  ي�شري  االأوىل.اإنه  للوهلة 
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اإىل احل�شول على مال لرفع  الروائي  ويتطلع 

ال�شيق عنه.

اإن التوازي ال مي�ض اال�شتقطاب الثنائي املج�شد 

يف طريف املعادلة: املثالية والواقعية، فاالأمر 

اإحالة على االت�شال  اأو�شع بكثري من هذا.اإنه 

�رسدية  اآلية  ذاته.اإنها  الوقت  يف  واالنف�شال 

�شقوط  خالل  من  اإال  تتحقق  اأن  ميكن  ال 

الربناجمني  فان�شهار  ذاته.  الرواية  م�رسوع 

اأ�شلي  ا�شتهواء  اإىل  عودة  حلظة،  �شوى  لي�ض 

�شابق  هو  وفيما  اأبعد  هو  فيما  القيمة  يحدد 

املال،  على  خليفة  خالد  يحافظ  الفعل:  على 

على  الروائي  ويحافظ  جمداً،  يكت�شب  ولكنه 

الفن،  فنه، ولكنه يكت�شب مااًل. باملال منتلك 

ما  نادراً  معادلة  اإنها  املال،  نك�شب  وبالفن 

انهياره  ومن  امل�رسوع  انهار  لذلك  ت�شتقيم، 

قراأنا رواية جميلة.

هـوامـ�ص

املدى  دار  »الثوب«،  الرفاعي:  طالب  ـــ   1
للثقافة والن�رس، �شوريا، 2009.

اإيكو. 2 ـــ العبارة الأمبريتو 

اأي�شًا. 3 ـــ العبارة الإيكو 

»لتكييفه«  حماولة  بل  عليه،  وغطى  الغنى 

اجلديد.  االجتماعي  االعتبار  حاجات  وفق 

عمقها،  يف  ال�رسدية  اال�شرتاتيجية  هي  تلك 

متميزة.  فنية  بحنكة  الروائي  �شاغها  وقد 

غاية  �شمن  »حما�رس«  ال�رسدي  الفعل  اإن 

دور  بني  داخلها  الف�شل  ميكنها  ال  موجهة 

الرثي  باأن  تقول  ال  )الرواية  مفرت�ض  ثيمي 

اأدوار اجتماعية  الفقري( وبني  اإىل عي�ض  يحن 

ميثل لها الفعل ال�رسدي »حقيقة« وتنحاز اإىل 

املجد واملال وتتغنى به. لذلك ت�شقط الرواية 

غري  فامل�شاحلة  االنكتاب،  على  وت�شتع�شي 

»ثوب«  بني  قائمًا  االن�شطار  ويظل  ممكنة، 

مبهم وملتب�ض وبني دور عاملي هو الواجهة 

التي ال يريد التخلي عنها اأبداً )الذات الفاعلة 

التي حتقق الفعل �شمن دوائر الت�شنني املجرد: 

بطل توجهه غايات اجتماعية واقت�شادية(.

ي�شلح  الذي  الثوب  اأمام  جديد  من  نحن  ها 

هي  وتلك  اأحداثًا.  ي�شتوعب  هيكاًل  يكون  الأن 

ف�شل�شلة  للثوب.  الثانية  املجازية  ال�شيغة 

االأحداث ال ميكن اأن ت�شكل ق�شة اإال من خالل 

ك�شاء خطابي هو يف االأ�شل ت�رسيف للزمان 

واملكان، وحتديد لنوعية العالقة الرابطة بني 

يف�رس  ما  وهو  التخييلي.  الن�ض  �شخ�شيات 

اخلليفة  خالد  رواية  ذاتها:  الرواية  كتابة 

الفعل  ممكنات  ذاتها  يف  حتمل  �شفة  )الرثي 

بكل  اأي�شًا،  الثوب  ورواية  لالإجناز(  القابل 

�شياقاته ال�رسيحة منها وال�شمنية.

ال�رسدي  اخللق  بني  فا�شل  من  هناك  ولي�ض 

لي�ض  فالثوب  الظاهر.  يف  اإال  الثوب  وبني 

�شيغة جمازية يراد منها االإحالة على الت�شبث 

باأ�شل موروث فقط، بل هي، فيما هو اأبعد من 

ذلك، اإحالة على بناء ف�شاء حدثي خم�شو�ض، 

ال�رسدي  فالهيكل  للكلمة.  باملفهوم اخلطابي 

اأن  ميكن  ال  مبهم  حدثي  احتمال  �شوى  لي�ض 

مينح  ت�شويري  ك�شاء  خالل  من  اإال  يتحقق 

واأخالقية  و�شيا�شية  اجتماعية  الأدوار  الروح 

 

اإنها  بعينه.  ثقايف  �شقف  �شمن  متداولة 

خاللها  من  تتحدد  التي  العاملية  االأدوار 

غايات الوجود �شمن ما يبيح وما يعوق وما 

يحفز، وكذا اجلهات التي توؤول اإليها النتائج. 

وهي االأدوار الثيمية التي يتحدد من خاللها 

البناء االجتماعي ذاته، اإنها تخ�ش�ض وحتني 

يعود  ما  املخ�شو�شة  الزمنية  اللحظة  يف 

االأدوار  )كل  ذاك  اأو  الثقايف  ال�شقف  هذا  اإىل 

االجتماعية التي حتول املجتمع اإىل م�رسحية 

ال حتتاج اإىل اإخراج(.

واالن�شطار  الثيمي  الرتاكب  هذا  اإىل  ا�شتناداً 

ُثل الرواية اأمام القارئ باعتبارها  ال�رسدي مَتْ

ما ي�شبه الفرجة ال�شاملة التي ت�شتوعب داخلها 

اإ�شقاط ل�شورة كربى تعاد من  كل �شيء.اإنها 

لوحات  �شكل  يف  التفا�شيل  كتابة  خاللها 

كل  يف  ممتدة  ولكنها  خليفة  خالد  مركزها 

املحكيات. ومل تكن غاية ذلك هي البحث عن 

»واقعية«، بل يتعلق االأمر بتقوي�ض الفوا�شل 

بني ما ننظر اإليه باعتباره »واقعًا« يحا�رسنا 

من كل اجلوانب، وبني ما ن�شنفه �شمن عامل 

امتداد  من  يحد  اأن  ميكن  �شيء  فال  التخييل، 

هذا يف ذاك، ما دامت العني ال تلتقط دائمًا ما 

تراه، بل تعيد �شياغة ما تتوهمه واقعًا.

لكي  تالبيبه  ميد  النهاية  يف  الثوب  هو  وها 

اإىل كل  ا�شتناداً  ال�رسدي ذاته  الرتكيب  يكيف 

الداللية  ال�شبكة  هذه  من  فانطالقًا  اإيحاءاته. 

مقلوب  تواٍز  انطالقًا من  الرتكيب  هذا  يتطور 

حيث  من  متقابلني  �رسديني  برناجمني  بني 

حيث  من  مت�شابهان  ولكنهما  التحقق،  �شكال 

دورة  اإ�شباع  اإىل  تقود  التي  الرتكيبية  الغاية 

�رسدية مادتها الداللية هي »الثوب« وال �شيء 

االأوىل  للحكاية  االأ�شلي  املبتغى  اإن  �شواه. 

امل�شقطة  الرغبة  مو�شوعات  واحد:  والثانية 

من  تت�شابه  لكنها  املظهر،  حيث  من  تختلف 

حيث القيمة املثلى: يود خالد بناء جمد اأدبي، 

 



145

الرواية �شكل ق�ش�شي بامتياز يحا�رس الذات 

يجعل  كما  متمنعة  حربائية  يف  املبدعة 

االأحداث  م�شمون  مع  تتفاعل  القارئة  الذات 

والعالئقية ما بني ال�شخ�شيات وحتاول ف�شخ 

�شفراتها.

قام  التي  الدرا�شات  ومن خالل جمموعة من 

اأمثال  من  ومنظروها  الرواية  موؤرخو  بها 

عبد  اأو  الغرب  عند  ريكاريو  وجان  باختني 

ويحيى  والدكتور جابر ع�شفور  بدر  املح�شن 

بح�شورها  الرواية  تتمظهر  العرب  عند  حقي 

يف حمطات متناغمة مع بع�شها تارة ومنفلتة 

من ذاتها تارة اأخرى.

�شالف  يف  ال�رسد/احلكي  عرفوا  فالعرب 

يعد  ومل  تغري  الذي  هو  ال�شكل  ولكن  الع�شور 

تقفز  لغوية  قوالب  جلاهزية  خا�شعا  منمطا 

بني ال�شجع والبالغة التقليدية يف املقامة اأو 

يعتربون  الراأي  هذا  اأ�شحاب  ال�شعبية.  ال�شري 

املغامرة  هو  طبعًا  ال�شكلي  اجلوهر  وهذا 

اجلديدة  الفنية  والروؤية  الق�ض  يف  احلقيقية 

الثقافة  اإىل  غربي  لبا�ض  يف  ت�رسبت  التي 

من  معينا  �شكال  كانت حتت�شن  التي  العربية 

موازين  قلبت  اجلديدة  الروؤية  هذه  ال�رسد. 

معها  وحتول  العربي  االأدب  يف  االأولويات 

وتبواأت  االهتمام  ثانية من  اإىل درجة  ال�شعر 

الرواية/الق�شة قمة االإبداع العربي كمغامرة 

نرثية ذات �شكل جديد يف الكتابة. هذا ال�شكل 

اأ�شكال  اإىل  تغري  اأن  بدوره  لبث  ما  اجلديد 

قيل  حتى  االأجنا�شي  التداخل  من  متعددة 

تغرياً  عرفت  الرواية   Metafiction اأن 

اأجنا�شيًا داخل اجلن�ض الواحد وظهر ما ي�شمى 

بامليتاق�ض فما الذي تغري مثال منذ »حديث 

عي�شى بن ه�شام« ملحمد املويلحي اإىل »اأبناء 

�رسد  يكفي  هل  فرغلي؟  الإبراهيم  اجلبالوي« 

زمكان  يف  �شخ�شيات  ل�شان  على  حكاية 

وحبكة للحديث عن �شكل ق�ش�شي؟ هل تكفي 

اللغة وحدها لتكون وعاء اأوحد لركوب مطية 

اأ�شئلة  تلكم  الق�ش�شي؟  ال�شكل  يف  التجريب 

�شنحاول االإجابة عنها يف ما يلي.

تاريخية الرواية عند العرب ـ تطور ال�شكل بني 

الرتاث واالحتكاك بالغرب:

تتميز الرواية كفن اأدبي ريادي على امل�شتوى 

وجناحها  بحداثتها  والعربي-  العاملي 

التي  االأدبية  النظم  القيا�شي يف قلب موازين 

 « عمل  اأول  ظهور  منذ  عليها  متعارفا  كان 

ومروراً  االإ�شباين  ل�رسفانتي�ض  كي�شوط«  دون 

وروايات  ديفو  لدانييل  كرو�شو«  »روبن�شن  بـ 

تلو  التغيري  تعرف  وهي  ع�رس  التا�شع  القرن 

لل�رسد  الكال�شيكية  النظم  عن  مبتعدة  التغيري 

ومرتكزة على خلخلة البنية ال�رسدية وزعزعة 

املعا�رس  القارئ  بات  حتى  الق�ض  مفهوم 

مي�شك رواية فال يعرث فيها على متا�شك بنيوي 

اإيجاد  يف  يجتهد  اأن  عليه  بل  الن�ض  لوحدة 

البنية وجتميع عنا�رسها املفتتة وا�شتخراج 

اجلماليات امل�شتعملة فيها. 

مغامرات	ال�شكل	الق�ش�شي

من	التقليدية	اإلـى	التجريب

       الرواية منوذجًا

د. حممد الكراف�ص

تهدف هذه الورقة اإىل ت�شليط ال�شوء على جمموعة من املحطات واملغامرات التي عربها الق�ص العربي للو�شول اإىل م�شتوى من اخل�شوبة والتنوع 

يف الإنتاج وعدم ال�شتقرار على درجات منفلتة من التجريب والن�شج التيمي وال�شكلي.

�شنحاول يف هذه الدرا�شة مقاربة �شكل الق�ص القدمي /اجلديد يف الإنتاج الأدبي العربي من خالل احلديث عن تاريخية ال�شكل الروائي ومغامرة 

التغيري والتحديث واأفق التجريب يف الرواية اجلديدة بحكم اأن »ال�شكل الروائي يف جوهره �شورة لغوية �رسدية مكتوبة للفعل الب�رسي«)1( وهو 

اللغة التي حتمل يف طياتها م�شمونًا ن�شميه جوهر ال�شكل.
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بني  املقارنة  من  متا�ض  خلق  يف  جوهريًا 

وال�شكل  �شلفًا  املوجودة  االأدبية  االأ�شكال 

ن�شو�ض  اجلديد،فجاءت  الغربي  الق�ش�شي 

»وي اإذن ل�شت باإفرجني« خلليل اأفندي خوري 

الفارياق«  هو  ما  يف  ال�شاق  على  و»ال�شاق 

فواز  زينب  وروايات  ال�شدياق،  فار�ض  الأحمد 

طاهر  وحممود  البوقرقا�شي  احلميد  وعبد 

ال�شني«)2( 

و»حديث عي�شى بن ه�شام« ملحمد املويلحي 

مرا�ض  اهلل  فتح  لفرن�شي�ض  احلق«  و»غابة 

التقليدي  باملفهوم  روائية  اأ�شكاال  لتكون 

ملجموعة  نظرا  رواية  هنا  نقول  وال  للرواية، 

املجال  ي�شيق  النقدية  االعتبارات  من 

الرتاث  من  تنهل  كانت  بحيث  هنا،  ل�رسدها 

يتبعها  وما  باخل�شو�ض  واملقامة  ال�رسدي 

من �شجع وو�شف وان�شباط للغة املا�شي يف 

م�شمونها البالغي التكلفي وحتى يف �شكلها 

املبني على اأ�ش�ض االأحداث التاريخية كما يف 

اأن  حالة جرجي زيدان. هذه االأعمال حاولت 

هنا  ولكن  جديد  ك�شكل  للق�ض  وفية  تكون 

يطرح م�شكل الفرق بينها وبني الرواية الفنية 

االأ�شكال  هذه  املعا�رسة:  ال�شكلية  ب�رسوطها 

واإبحاراً  جديدة  مغامرة  كانت  الروائية 

اأنها كانت وفية  اإال  متميزاً يف جمال الرواية 

ال�شخو�ض  اأهمية  عن  مبتعدة  االأحداث  لق�ض 

ويف  ال�رسدي  املنت  يف  تواجدها  وعالئقية 

احلبكة. اإنها اأ�شكال بدائية–باملفهوم املادي 

الرواية  جلن�ض  القدحي-  باملفهوم  ولي�ض 

خا�شة االأعمال التي األفها جرجي زيدان حتى 

وليلى  الب�شتاين  واألي�ض   4191 �شنة   وفاته 

بعلبكي.

من  ب�شيطة  درجة  على  كانت  االأعمال  هذه 

الن�شج ال�شكلي جعلها تر�شي دعائم البدايات 

االإبداعي  بامل�شهد  الطويل  للق�ض  الفعلية 

العربي خالل بدايات القرن الع�رسين حني بدا 

البيا�ض  على  تننب  مل  عندنا  الرواية  اأن 

ولكنها انطلقت على اأ�ش�ض الكتابة املقاماتية 

التي  الرتاثية  ال�شفهية  ال�رسدية  واملرويات 

كانت تعج بهما الثقافة العربية.

هذا الطرح االأكادميي ملجموعة من النقاد ال 

يف  ا�شطدامه  العربي   الروائي  لل�شكل  ي�شفع 

جنينيته مبجموعة من االإكراهات واالعتبارات 

الثقافية وال�شيا�شية كان العامل العربي خاللها 

الغربية  لل�شيطرة  تخلف وخ�شوع  يزحف يف 

كامتداد لالإمربيالية املتغطر�شة خالل القرن 

ثقايف/ا�شت�رساقي  وكامتداد  ع�رس  التا�شع 

ال�شتك�شاف ال�رسق وما يخبئه. 

وحتى يف الغرب نف�شه فالفن الق�ش�شي برمته 

خرج يف خما�ض ع�شري من رحم اأوربا الع�رس 

وموروثات  اأ�شكال  اأنقا�ض  على  الو�شيط 

واأكرث  اأن�شج  ف�شاءات  اإىل  وكن�شية  ملحمية 

الفرن�شية  الرواية  ريادة  خالل  من  ات�شاعا 

واأعطت  العاملي  الروائي  التاريخ  اأثرت  التي 

بالتايل للعرب عن طريق الرتجمة وعن طريق 

املثاقفة كذلك منطا وفنا جديدين من خالل 

هذا  تزامن  حيث  وهيكو،  وبلزاك  زوال  اأعمال 

التطور مع مرحلة النه�شة العربية التي كان 

من  ي�شتفيق  بداأ  قد  العربي  العامل  خاللها 

�شباته ومن ويالت اجلهل واملحلية.

2-1/الرواية هل بداأت ك�شكل مقاماتي؟
جمموعة  ظهور  ع�رس  التا�شع  القرن  عرف 

احتكوا  الذين  العرب  ال�شباب  الكتاب  من 

عن  بال�شبط-  الفرن�شية  ـ  الغربية  بالثقافة 

اأثمر احتكاكهم  الدرا�شة بحيث  طريق متابعة 

نوعية  على  حرا  انفتاحا  املتقدم  باالآخر 

االآداب والفنون ال�شائرة اآنذاك ووعي بع�شهم 

اإتقان  بعد  الغرب ال�شيما  تقليد هذا  ب�رسورة 

الفئة النخبوية حملت لواء ترجمة  لغته. هذه 

ما  ثم  اأوىل  مرحلة  يف  العاملي  االأدب  روائع 

لبثت اأن حاولت اإنتاج اأ�شكال روائية منطلقة 

من املادة اخلام املوجودة يف الثقافة املحلية 

يف مرحلة ثانية.

بامتياز  ق�ش�شي  �شكل  الرواية 

يحا�رس الذات املبدعة يف حربائية 

القارئة  الذات  متمنعة كما يجعل 

الأحداث  م�شمون  مع  تتفاعل 

ال�شخ�شيات  بني  ما  والعالئقية 

وحتاول ف�شخ �شفراتها

الرتاث  يف  ال�رسد  وجود  اإنكار  ميكن  ال  طبعًا 

العربي �شلفًا، ذلك اأن »كليلية ودمنة« و»�شرية 

اأخرى  �رسدية  واأ�شكااًل  �شداد«  بن  عنرتة 

للكتاب  اأعطت  �رسدا  النقاد  بع�ض  يعتربها 

يعتمد  ق�ش�شي  �شكل  لبلورة  اأر�شية  العرب 

الرامي  الت�شويق واحلكي وال�رسد اخلطي  على 

اإىل ت�شلية القراء واإمتاعهم.

اخل�شو�ض  على  اخلام  املادة  هذه  وتتجلى 

ق�ض  من  بدورها  تخلو  ال  التي  املقامة  يف 

بع�ض  ما  حد  اإىل  ت�شبه  واأحداث  و�شخ�شيات 

ميكن  التحتية.  وبناه  الروائي  ال�شكل  اأركان 

اأن  بالقول  ال�شالف  ال�شوؤل  على  االإجابة  اإذن 

الكتابة الروائية عند العرب يف البداية حاولت 

اأزمة االن�شباط امليكانيكي اإىل  التخل�ض من 

ما كان �شائدا اآنذاك من مقامة و�شجع لغوي 

القرن  كتاب  على  التقليد  رياح  هبت  حني 

التوفيق  اإ�شكالية  يف  واأدخلتهم  ع�رس  التا�شع 

حماكاة  و�رسورة  ال�رسدي  املورث  بني 

االإنتاج الروائي الغربي وال�شري على منواله.

 يف هذا االإطار لعب االنفتاح الثقايف ومتابعة 

دوراً  ذلك  اإىل  االإ�شارة  �شبقت  كما  الدرا�شة 
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ح�شن  من  االن�شالخ  الرواية  »حاولت  حني 

حديث  يف  والنوادر  واالأخبار  املقامات  لغة 

بن ه�شام...اإىل معاريج  املويلحي عن عي�شى 

الرومان�شية  االآثار  من  تخل�شت  جتربة 

والبالغة ال�شلفية ال�شابقة«)4(.

يف  العربية  الرواية  �شاحبت  قد 

�شكلها هذا حركية املجتمع اآنذاك 

وم�شمونًا  �شكاًل  معه  وتفاعلت 

و»اإىل  تقليعات  اإىل  م�شتندة 

وثقافية  اأدبية  ومرتكزات  اأ�ش�ص 

وح�شارية.  و�شيا�شية  واجتماعية 

تراكم  هنا:  املرء  يذكر  اأن  وميكن 

وتطور  والأدبية،  الفنية  اخلربات 

والحتكاك  اجلمايل  الوعي 

الروائيني  جتارب  مع  والتوا�شل 

الأجانب

�شكلها  يف  العربية  الرواية  �شاحبت  وقد 

معه  وتفاعلت  اآنذاك  املجتمع  حركية  هذا 

و»اإىل  تقليعات  اإىل  م�شتندة  وم�شمونًا  �شكاًل 

واجتماعية  وثقافية  اأدبية  ومرتكزات  اأ�ش�ض 

املرء  يذكر  اأن  وميكن  وح�شارية.  و�شيا�شية 

وتطور  واالأدبية،  الفنية  اخلربات  تراكم  هنا: 

مع  والتوا�شل  واالحتكاك  اجلمايل  الوعي 

جتارب الروائيني االأجانب... وانت�شار التعليم 

والكتابة  القراءة  على  القادرين  عدد  وزيادة 

الن�رس  ودور  واملطابع  املدار�ض  وانت�شار 

وال�شحافة واملكتبات«)5(.

كل هذه العوامل اجتمعت لتغري خريطة ال�شكل 

الق�ش�شي اإىل م�شتوى التحديث مع املحافظة 

امل�شهد  على  دخيال  ن�شازا  الق�ش�شي  ال�شكل 

بعد  اآخر  منحى  مياأ�ش�ض  وهو  العربي  االأدبي 

هيكل  ح�شني  ملحمد  زينب«   « رواية  ظهور 

فنيا  ن�شجا  اأكرث  روائي  ك�شكل   3191 �شنة 

اللغة  ابتعادا عن  ال�شابقة واأكرث  االأ�شكال  عن 

القدمية.

الفرتة  تلك  يف  الروائية  التجربة  متيزت  لقد   

الذات  مركزية  عن  للتعبري  وعاء  بكونها 

و�شمة  ن�شجًا  يعطي  فكري  خطاب  ولتحميل 

عند  ينعك�ض  الوعي  ذلك  بداأ  مثلمًا  حتررية 

الغربية  باالأنا  احتكت  التي  العربية  االأنا 

اأثمر  اأمني  كما عند هيكل وطه ح�شني واأحمد 

التي  ال�شري- روائية  الكتابة  من  �شكاًل جديداً 

»يوميات  مثل  الذاتية  من  اأ�شا�شًا  اقتاتت 

نائب يف االأرياف« لتوفيق احلكيم و»االأيام« 

التجني�ض  يف  املوازين  جعل  ح�شني  لطه 

تنقلب ل�شيطرة النرث العادي على ال�شعر ولغة 

�شجعية  ومغاالة  �شكلي  تكلف  دومنا  املقامة 

ال�شخو�شية ون�شج اخلطاب  ل�شالح  االأهمية 

واملحتوى املنفلت والبنية الواقعية للرواية.

اإىل  الرتجمة  الروائي:من  ال�شكل   /2-2
املحاكاة:

التا�شع  القرن  بداية  )حتى  الفرتة  تلك  خالل 

فرتة  تعي�ض  العربية  االأمة  كانت  ع�رس( 

تاريخ  يف  امتد  بيا�شا  البع�ض  ي�شميه  فراغ 

اإىل  االأندل�ض  �شقوط  منذ  العربية  احل�شارة 

احلملة الفرن�شية على م�رس �شنة 8971 توالت 

املنطقة  على  اال�شت�رساقية  احلمالت  بعده 

العربية وظهرت نخبة من اأبناء الوطن العربي 

خا�شة بال�شام وم�رس مثل رفاعة الطهطاوي 

املرة هي حملة  قاد حملة عك�شية هذه  الذي 

الرواية  الرتجمة وهنا كان االحتكاك بجن�ض 

وفيكتور  و�شاتوبريون  �شتوندهال  وباأعمال 

عبارة  البداية  وكانت  غريهم.  وفولتري  هيكو 

ما  ثم  االأعمال  هذه  ترجمة  على  اإقبال  عن 

يزيدون  بدوؤوا  اأن  الكتاب  هوؤالء  بع�ض  فتئ 

وينق�شون ويت�رسفون يف االأعمال املرتجمة 

يف مرحلة اأوىل ثم ما لبثوا اأن اأح�شوا بنوع من 

تدور  روائية  اأ�شكاال  ينتجون  جعلهم  الن�شج 

يف فلك التقليد وتت�شم بال�شطحية يف خطابها 

من خالل الرتكيز على اجلانب العاطفي وكذا 

حماولة جلب املتعة والت�شلية للقارئ. 

ال�شكل  ظهور  يجعل  االأكادميي  الطرح  هذا 

احلديث  العربي  االأدب  يف  عموما  الق�ش�شي 

الثقايف  االحتكاك  وب�شكل مبا�رس على  مبنيًا 

بالغرب وعلى تقليد االإنتاجات الروائية التي 

كانت �شائدة يف ذلك الوقت وهو  طرح يبدوا 

منطقيا اإذا ما اأ�شلنا لن�شاأة الرواية التي بداأت 

عند الغرب.

اإىل  الكولونيالية  من  الروائي  ال�شكل   /3
التحرر ال�شيا�شي والفكري:

عقدت  ندوة  يف  برادة  حممد  الدكتور  حتدث 

الكويت  بدولة  بالقرين   4002 دي�شمرب  �شهر 

عن فرتة من تاريخ »الرواية العربية يف �شياق 

ما بعد الكولونيالية لالإحالة اإىل فرتة اخلروج 

من اال�شتعمار«)3( التي متيزت بخطاب جديد 

ال�شالفة بحيث  وتيمات نا�شجة عن االأ�شكال 

جديداً  توجهًا  عمومًا  الق�ش�شي  ال�شكل  اتخذ 

و�شار وعاء للتعبري عن هموم الذات حيث اأن 

الرواية مل تعد ذلك ال�شكل الق�ش�شي ال�رسدي 

ذا امل�شمون ال�شطحي الذي يت�شيد متعة القراء 

االأكرث  ال�شكل  اأ�شبحت  ما  بقدر  وت�شليتهم 

والتعبري  واجلماعية  الفردية  للذاتية  توظيفًا 

حتى  امل�شحوقة  والطبقات  االأمة  ق�شايا  عن 

عند  باتت  عموما  الق�شة  قراءة  غائية  اأن 

�شار  بحيث  الذات  عن  للبحث  مالذا  القارئ 

املجتمع  ذات  لعك�ض  منوذجًا  العربي  الكاتب 

يف مراآة رواياته والتمرد الت�شويري الواقعي 

الق�ض  �شكل  يعك�ض  مثال  حمفوظ  جنيب  عند 

املرحلة  تلك  يف  العربي  االإبداع  نحاه  الذي 
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الإبراهيم  اجلبالوي«  اأبناء  و»  معني  روائي 

اإىل  الق�ض  �شكل  قطعها  طويلة  تبدو  فرغلي 

بلورة حترر �شا�شع من قيود النمطية واجرتار 

الروتينية  واحلبكة  اخلطي  ال�رسد  اأ�شاليب 

النامية بني البداية والنهاية.

يف  الروائي  ال�شكل  انت�رس  لقد 

حني  الأوىل  املرحلة  مرحلتني: 

املرويات  اأنقا�ص  على  يحبو  كان 

ال�رسدية واملقامة وتاأثره بالغرب 

الكتابة  على  ثورته  جاءت  حيث 

ال�شعرية كثورة اأولويات باملفهوم 

نرثي  ق�ش�شي  ل�شكل  الأجنا�شي 

مكتوب على �شكل تعبريي �شعري 

�شفاهي عند العرب

م�شاألة اأخرى طبعت مرحلة ما بعد الكولونيالية 

الوعي  على حد تعبري حممد برادة دائمًا هي 

القومي وظهور نتائج ملمو�شة حلركات التحرر 

الوطني التي اأثرت على ال�شكل الق�ش�شي برمته 

واأفرزت تداخال اأجنا�شيا يف ال�شكل الذي �شار 

الآفاق  احلا�شن  املتفرد  لالإبداع  اآمنا  مالذا 

ال�شعر وال�شورة والرتميز والتلميح اإىل االأ�شياء 

بدل الت�رسيح بها كما عند اأحمد املديني يف 

تقنيات  ا�شتعارة  اأو  املغربي«  للوقت  »وردة 

م�رسحية حوارية �شينمائية كما عند عبد اهلل 

البي�شاء« ورائد  »الذبابة  احلمدو�شي �شاحب 

الرواية البولي�شية املغربية.كلها اآفاق متجددة 

للتجريب يف ال�شكل الروائي تتغيا دائما خلق 

ج�رس للتوا�شل مع القارئ وت�شعى اإىل توريطه 

على  بارت  روالن  يقول  كما  القراءة  فعل  يف 

للن�ض.  ثانية  كتابة  ت�شكل  القراءة  اأن  اعتبار 

ال�شكل  ذلك  عاد  ما  املعا�رس  الروائي  ال�شكل 

تتطور  واأحداثًا  خطابًا  ي�شم  الذي  التقليدي 

على خيط اأبنية ال�رسد كمادة هالمية يف ت�شكل 

للرواية  جديد  مفهوم  بلورة  يف  ت�شهم  الق�ض 

البنية  يف  رجة  يعرف  بداأ  الذي  ول�شكلها 

مع  التفاعل  خالل  من  التقليدية  الكال�شيكية 

اإرث ال�شارع القومي خالل الفرتة الكولونيالية. 

اخل�شو�ض  على  العرب  الكتاب  بات  وقد 

من نخبة فكرية وثقافية خالل مرحلة  جزءاً 

الباحث  ي�شميها  كما  وال�شتينات  اخلم�شينات 

الدكتور �شكري عزيز املا�شي- وهي املرحلة 

العربي  العامل  دول  معظم  فيها  ح�شلت  التي 

هذه  وتاأثرت  ـ  ا�شتقاللها  على  واالإفريقي 

النخبة باملد الفكري والثورات الثقافية التي 

اإىل املجتمعات  العامل وو�شل �شداها  عرفها 

العربية ومع ن�شج احلركات الوطنية والهروب 

اقتيدت  للموروث  التقليدي  القالب  من 

الرواية اإىل كتابة ثانية مبتعدة عن االأحداث 

ح�شورها  يف  التافهة  وال�شخ�شيات  املنمطة 

تت�شم  جديدة  ومقاربة  نوع  اإىل  الن�ض  داخل 

الرموز  وا�شتعمال  احلكي  يف  بالتف�شيل 

اأخرجت  بامتياز  �شعرية  تقنيات  وتوظيف 

ال�شكل الق�ش�شي من لبا�شه القدمي اإىل جتريب 

بحركية  امل�شتنري  واخلطاب  التحديث  اآفاق 

اأن  ميكن  العوامل  هذه  ون�شاله.  املجتمع 

ن�شيف اإليها تطور النقد والتنظري للرواية يف 

الغرب وهو ما اأهل الق�ض العربي لي�شتفيد من 

قبيل  من  عرب  كتاب  ظهور  بعد  خا�شة  ذلك 

نظروا  الذين  بدر  املح�شن  وعبد  حقي  يحيى 

للق�شة واأ�شكالها املتداخلة.

يف  التجريب  واأفق  املعا�رَسة  �شكل   /4
الرواية اجلديدة:

مل تعرف الرواية ثباتا على نهج معني لفرتة 

الدائم الذي ما فتئ  اإنها فن االنزالق  طويلة؛ 

روؤى  الحت�شان  مت�شعة  جديدة  اآفاقا  يجرب 

جديدة.فالرواية »ال حدود نظرية لها، وتت�شم 

واأنها  حد...  وال  لها  نهاية  ال  �شكلية  مبرونة 

نوع ال يخ�شع اإىل قواعد وموا�شفات وقوانني 

ثابتة، واأن التحول واملرونة الفائقة هي اأهم 

�شفاتها،خ�شو�شًا من حيث هي �شكل مفتوح 

مغامرة  فهي  �شنع،  حالة  يف  يظل،دائما، 

كتابة اأكرث منها كتابة مغامرات كما و�شفها 

ريكاريو«)6(.  جان  الفرن�شي  الناقد  -بحق- 

على  القاب�ض  مثل  اأ�رسارها  على  والقاب�ض 

معينني  نقاد  عند  اأنها  حتى  الكون  اأ�رسار 

والوعاء  االأول  املكتوب  العامل  فن  تعترب 

التجربة  الحت�شان  يت�شع  الذي  االأرحب 

كتيار  اجلديدة  الرواية  الوا�شعة.  االإن�شانية 

الف�شفا�ض  الق�ش�شي  ال�شكل  ت�شري  معا�رس 

االإن�شان  برحلة  للتحليق  اأجنحته  تت�شع  الذي 

تكامل  يف  والفنية  الفكرية  ومغامراته 

اأعطى  من  الكتاب  من  وهناك  وان�شجام. 

ات�شاعها  خالل  من  للرواية  اأخرى  �شورة 

اأو كتابة  جلماليات تلٍق تنبني على املفارقة 

وا�شعة  م�شاحة  الرواية  ت�شبح  حيث  الت�شاد 

للهدم والبناء مثلما جند يف عدد من الكتابات 

اجلديدة للروائي �شليم بركات والتي تبتعد عن 

الذي  الفو�شوي  التخييل  من  وتقرتب  الذاتية 

يتمرد على القوالب اخلطية للرواية التقليدية. 

روايته  يف  فرغلي  اإبراهيم  امل�رسي  الروائي 

الرواية  لتيار  -كنموذج  اجلبالوي«  »اأبناء 

خالل  من  التجريب  مطية  يركب  اجلديدة- 

مع  �شخ�شياته  عند  الن�شي  التداخل  ح�شور 

�شورة  يعطي  وهذا  حمفوظ.  جنيب  �شخو�ض 

العربي  الروائي  ال�شكل  يف  للتجريب  اأخرى 

التجريب  اأفق  املعا�رس وما نالحظه هنا هو 

املورط للقارئ والرواية داخل الرواية )امليتا 

وهذا  ال�رسد  طبقات  بني  تن�شج  التي  رواية( 

لل�شخ�شيات  وتكينن  وجودي  تغليب  معناه 

منظرو  يعتربها  التي  االأحداث  ح�شاب  على 

الرواية املعا�رسين خيطا �شميكا ين�شج على 

داخل  ال�شخ�شيات  م�شاحات  وتباعد  تالقي 

التمرد  �شماء  االنطالق يف  هذا  ال�رسد.  ف�شاء 

»حديث  ن�ض  بني  امل�شافة  يجعل  ال�شكلي 

املويلحي«ك�شكل  ملحمد  ه�شام  بن  عي�شى 
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الذات  �شياق  التمرد والبحث خارج  م�رساعي 

من  جديد  جيل  يقوده  �شكلي  جتريب  عن 

اخلا�شة  همومهم  لهم  الذين  ال�شباب  الكتاب 

وروؤيتهم الفو�شوية للعامل.

امل�شادر والهوام�ض:

الرواية  اأمناط  املا�شي:  عزيز  �شكري  د.   )1(

العربية اجلديدة، �شل�شلة عامل املعرفة، عدد335، 

والفنون  للثقافة  الوطني  املجل�ض  اإ�شدارات 

واالآداب، الكويت، �شبتمرب 2008، �ض37.

ال�شعبي،  واالأدب  الرواية  البحرواي:  د.�شيد   )2(

جملة »العربي«، عدد613، اإ�شدار وزارة االإعالم 

بدولة الكويت، دي�شمرب 2009، �ض 64.

بني  العربية  الرواية  برادة:  حممد  د.   )3(

ممكنات  العربية  الرواية  والعاملية،  املحلية 

ال�رسد،�شل�شلة عامل املعرفة،عدد 357، اإ�شدارات 

واالآداب،  والفنون  للثقافة  الوطني  املجل�ض 

الكويت، نوفمرب2008، �ض 20.

)4( د. �شالح ف�شل: التجريب يف االإبداع الروائي، 

عامل  �شل�شلة  ال�رسد،  ممكنات  العربية  الرواية 

الوطني  اإ�شدارات املجل�ض   ،357 املعرفة، عدد 

الكويت،نوفمرب  واالآداب،  والفنون  للثقافة 

2008، �ض 113/112.

الرواية  اأمناط  املا�شي:  عزيز  د.�شكري   )5(

العربية اجلديدة، مرجع �شابق، �ض 13.

الرواية:  زمن  ابتداء  ع�شفور:  جابر  د.   )6(

ممكنات  العربية  الرواية  منهجية،  مالحظات 

 ،357 عدد  املعرفة،  عامل  �شل�شلة  ال�رسد، 

والفنون  للثقافة  الوطني  املجل�ض  اإ�شدارات 

واالآداب، الكويت، نوفمرب2008، �ض 155.

القارئ  عن  مبتعدة  ال�شخ�شيات  ح�شاب  على 

ومقرتبة من نهاية ال�رسد. لقد اأ�شحت الكتابة 

االنت�شار  يف  حقيقية  مغامرة  الروائية 

اأن  حتى  الن�شج  مكتملة  ومفارقة  للتجريب 

مفهوم  جتاوزت  الروائية  الن�شو�ض  بع�ض 

الزمن واملكان ومتردت عليه  ومتردت حتى 

الروائي  جتربة  يف  كما  ذاتها  اللغة  على 

الفرن�شي اآالن روب غرييه وجيله ال�شبعيني.

املثال االآخر على اأفق التجريب ال�شكلي املتاح 

يف الكتابة الروائي يتجلى بامتياز يف جتربة 

»اخلبز  يف  �شكري  حممد  املغربي  الكاتب 

احلايف« حيث جعل من روايته/�شريته الذاتية 

مغامرة خ�شبة يف قلب منطية ال�شكل الروائي 

اأن  العمل  هذا  تقراأ  واأنت  اإليك  فيخيل  العربي 

بجراأة  ي�شور  ما  بقدر  يق�ض  �شكري ال  حممد 

ال�شخ�شية/ لكتابة  جديدا  �شكال  المتناهية 

يحا�رسها  التي  ذاته  لكتابة  ال�شخ�شيات/ 

فعل ال�رسد يف عريها ويف ظالمها ونهارها.

مرحلتني:  يف  الروائي  ال�شكل  انت�رس  لقد 

اأنقا�ض  االأوىل حني كان يحبو على  املرحلة 

بالغرب  وتاأثره  واملقامة  ال�رسدية  املرويات 

ال�شعرية  الكتابة  على  ثورته  جاءت  حيث 

ل�شكل  االأجنا�شي  باملفهوم  اأولويات  كثورة 

تعبريي  �شكل  على  مكتوب  نرثي  ق�ش�شي 

�شعري �شفاهي عند العرب.

ال�شكل  ثار  عندما  هي  الثانية  املرحلة 

بنية  وعلى  عليها  ومترد  ذاته  على  الروائي 

اللغة  على  وحتى  بل  الكال�شيكية؛  ال�رسد 

والبالغة  بال�شجع  تتميز  كانت  التي  العربية 

التقليدية واحل�شمة والوقار يف معظم روايات 

القرن  وبدايات  ع�رس  التا�شع  القرن  نهاية 

الع�رسين حتى جاء جيل جديد لي�شمي االأ�شياء 

مب�شمياتها.

يف  واحلداثة  التجريب  اأفق  على  اآخر  مثال 

ال�شكل الروائي جنده يف كتابة املفكر املغربي 

عبد اهلل العروي يف روايته »اأوراق« التي تعج 

التخييلي  واالإغراء  الفكرية  املغامرة  بدالالت 

جديدة  جتربة  اإىل  الروائي  ال�شكل  بنزوح 

املتخيل  اإىل  واجلنوح  الذهني  االنزياح  يف 

التي جتعلك يف  املتداخلة  الغني باخلطابات 

االإن�شاين ب�شموليته ون�شج تيمي  قراءة للفكر 

وهذه  املوؤ�ش�ض.  ال�شلف  رواية  يف  جنده  قلما 

هي  النقاد  بع�ض  عند  التخييلية  الذهنية 

تنت�رس  التي  ال�شكلية  املغامرة  قمم  اأق�شى 

اللغة  قوة  عن  اللثام  مييط  الق�ض  من  لنوع 

كلمات  ت�شبح جمرد  ال  التي  الكلمات  وداللة 

اهلل  عبد  عند  املعنى  لقولبة  ل�شانية  وقوالب 

العروي بقدر ما ت�شري وعاء لفك رموز الوجود 

االإن�شاين وجتريب �شخو�ض الواقع يف متخيل 

هو  وما  الزمن  ملفهوم  خلخلة  مع  م�شخ�شن 

متعارف عليه يف بنية الكتابة الروائية.

5/ خامتة:
مبجموعة  العربي  الق�ش�شي  التاأليف  مر  لقد 

من املحطات عرف خاللها تنوعا يف االإنتاج 

الفكري  واخلطاب  الوعي  يف  واختالفا 

ال�شكل  اأنها  الرواية  اأثبتت  كما  يقدمه،  الذي 

الق�ش�شي الع�شي على التنميط واالحتواء يف 

الوقت الذي مت جتريب اأمناط جديدة من الق�ض 

الرواية اجلديدة على اخل�شو�ض  متيزت بهما 

كتيار ممتد على اآفاق جديدة وكاأفق ملعانقة 

النظم  على  متردا  واأكرث  اأرحب  تلٍق  جماليات 

ويف  الروائي  لل�شكل  والتقليدية  الكال�شيكية 

التقليدي  ال�رسدي  االإطار  عن  د�شم  خروج 

املتوايل االأحداث ح�شب ما اأ�ش�شت له �شكالنية 

فالدميري بروب.

العربي جمموعة  الروائي  لقد اجتمعت لل�شكل 

عمره  خالل  م�شريته  اأثرت  التي  العوامل  من 

جتاورات  خلق  يف  اأ�شهمت  كما  الق�شري، 

وتوازنات ممتدة يف تنويع الكتابات اجلديدة 

على  االإبداعي  االختالف  باب  وفاحتة 
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ل اأظن اأن هناك �رسورة للعودة اإىل جممل روايات 

الكاتب �رسيف حتاتة، لكي نتحدث عن روايته 

دار مرييت يف  ال�شادرة عن  اجلديدة »الوباء« 

م�رس)2010(.

لي�ص هناك �رسورة لذلك، لأن اإنتاج الكاتب متعدد 

اأ�شدر  قد  فهو  خمتلفة،  م�شارات  وله  ومتنوع 

روايته الأوىل »العني ذات اجلفن احلديدى«، من 

ثم   ،1973 عام  ببريوت  الطليعة  دار  من�شورات 

توالت اأعماله الروائية بعد ذلك، وميكن اأن نذكر 

حب  ق�شة  ال�شبكة،  الهزمية  مثل:  روايات  منها 

البحر،  عمق  ال�شائعة،  الأ�شياء  نب�ص  ع�رسية، 

عطر الربتقال الأخ�رس، ابنة القومندان.

وبالطبع ل بد اأن نذكر روايته )النوافذ املفتوحة( 

والتي ت�شنف باأنها �شرية ذاتية للكاتب، ويبدو 

مت�شك  روابط  اإىل  يقود  رمبا  التنوع  هذا  اأن  يل 

الأعمال الأدبية مع بع�شها، ولكن يقود اأي�شًا اإىل 

توجهات متباعدة جتعل لكل عمل اأدبي للكاتب 

�شورته املتفردة وغري املعزولة.

من جانب اآخر ال بد من االإ�شارة اإىل اأن الروائي 

الرواية،  اأ�شد املخل�شني لفن  �رسيف حتاتة، من 

فهو ال يتعامل مع اأنواع اأدبية اأخرى، واإذا كان 

هناك ا�شتثناء فهو ل�شالح كتابة بع�ض املقاالت 

اأما  الق�شرية  الق�ش�ض  من  القليل  اأو  ال�شحفية 

الروائي  تقريبًا  فهو  النقدى،  التقييم  جمال  يف 

احلا�رس الغائب، الأن جممل ما كتب عن اأعماله 

الكتاب  من  باأقرانه  مقارنة  قليل  االأدبية 

الروائيني، 

رواية	الوباء	ل�شـريف	حتاتة

				حجاب	من	ال�شـك	والرتياب 	 	

رم�شان �شليم
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الزراعة  اأفكاره يف تطوير  اأي�شا، الأن  اخلارج 

ت�شري اإىل ذلك.

ي�شتند  القرية  اإىل  للعودة  املحرك  الدافع  اإن 

من  اال�شتفادة  اأ�شا�شها  علمية،  فكرة  على 

بع�ض اخل�شائ�ض الزراعية ملا ي�شميه ال�شارد 

اأكرث من  اأرز متميز، ينمو  اإنه  )الرز ال�شيني(. 

مرتني يف العام الواحد، وينتج �شتة اأطنان يف 

كل دورة زراعية، بينما من املتعارف اأن االأرز 

العام  يف  اأطنان  ثالثة  عن  يزيد  ال  ما  ينتج 

والذي يت�شمن دورة واحدة فقط.

اإىل  يهدف  ب�شيوين  �شفوت  اأن  الوا�شح  من 

الرفع من م�شتوى قرية )كفر يو�شف( وي�شتخدم 

اأجل تقدمي هذا املح�شول،  علمه وخربته من 

قابل  ال�شني،  من  قادم  منتج  نعلم  كما  وهو 

للتطبيق يف اأرا�ٍض اأخرى، بكل ما يحمله ذلك 

من معنى �شيا�شي مبا�رس اأو غري مبا�رس.

قرية ومدينة:

املوظف  يتقدم  البداية،  ومنذ  ذلك  اأجل  من 

اإىل قرية كفر  القاهرة  �شفوت بطلب نقل من 

يو�شف وكل ذلك على خالف املعهود، عندما 

املدينة،  اإىل  القرية  من  االنتقال  رغبة  تكون 

ال�شخ�شية خمتلفة ولها داللة  اأن  وهذا يعنى 

اإيجابية، ت�شري اإىل م�شتوى رمزي وخ�شو�شًا 

اأن البعد االجتماعي فيها �شبه مفقود. ي�شتخدم 

بتفا�شيل  ويهتم  الغائب،  �شمري  ال�شارد 

اإىل  االإ�شارة  مع  القطار،  طريق  عن  العودة 

القرية  اإىل  االأرز  من  ب�شوالني  �شفوت  اإر�شال 

تطبيق  وبالتايل  مبكراً  و�شولهما  ل�شمان 

لها  الفالحني، فالعودة  الزراعية مع  التجربة 

عالقة بالتجربة يف نف�ض اجلزء )العودة( جند 

ال  ال�شخ�شيات،  من  بعدد  وا�شحًا  اهتمامًا 

من  مر�شودة  الأنها  ثانوية،  اعتبارها  ميكن 

اإىل  ترجع  اإمنا  ذلك  يف  االأ�شباب  ولعل 

على  اإليه  ينظر  فهو  �شيا�شية،  اعتبارات 

مبطلق  الي�شار  على  املح�شوب  الكاتب  اأنه 

الفكرية،  واالجتاهات  ال�شيا�شية  املواقف 

اعتربوا  قد  الي�شاريون  النقاد  كان  واإذا 

كتاباته منوذجية حينا ويف زمن معني، فمن 

الطبيعي اأن يخف وهج االهتمام برواياته مع 

وتراجع  العاملية  ال�شيا�شية  االأو�شاع  تغيري 

النقاد  كان  مراحل  يف  الي�شارية،  التنظريات 

يركزون فيها على جوانب واعتبارات معينة، 

الفني للرواية ولكن  لي�ض من بينها امل�شتوى 

ما حتمله من م�شامني وتوجهات اجتماعية 

يهتم  حتاتة  �رسيف  الروائي  فاإن  ذلك،  رغم 

يركز  وال  رواياته  يف  الفني  بال�شكل  اأي�شا 

فقط،  واالجتماعى  ال�شيا�شي  امل�شمون  على 

ولهذا ال�شبب فاإن الدعوة الإعادة قراءة اأعماله 

االأدبية قائمة، وال�شيما واأن رواياته لها نكهة 

وخ�شو�شية وتفرد، على اأن يكون ذلك �شمن 

مداخل نقدية مفتوحة ومتعددة، ال ت�شع يف 

ولكن  للكاتب،  ال�شيا�شية  املرجعية  اعتبارها 

معها  وت�شري  النقدية  الن�شو�ض  من  تنطلق 

وبها ينما وكيفما �شارت.

ذات وخربة:

يف روايته )الوباء( �شوف جند الكثري مما ميثل 

�شوؤون  يف  املتتالية  وخرباته  الكاتب  ذاتية 

الروائي  اأن  املعروف  فمن  والعمل،  احلياة 

م�رس  خارج  يف  امتهن  وقد  طبيبًا  يعمل 

مهنًا دولية باعتباره خبرياً يف منظمة العمل 

الدولية، ودر�ض ببع�ض اجلامعات االأمريكية، 

العمل  حتاتة  �رسيف  مار�ض  فقد  ذلك  وفوق 

ال�شيا�شي و�شجن ل�شنوات طويلة، وهذه احلياة 

العملية الن�شطة �شوف جند �شداها وا�شحًا يف 

هذه الرواية )الوباء(.

تنق�شم الرواية يف �شكلها اخلارجي اإىل ثالثة 

»العودة«، واجلزء  بعنوان  االأول  اأجزاء؛ اجلزء 

الثاين بعنوان »التجربة« واجلزء الثالث بعنوان 

»املعركة«، ومن الوا�شح اأن كل جزء يقود اإىل 

االآخر يف تدرج منطقى يفر�ض نف�شه، اأما عن 

العودة فهي ذات طابع فردي، تخ�ض �شخ�شية 

زراعيًا.  مر�شدا  يعمل  ب�شيوين،  �شفوت  تدعى 

االأقرب  ـ  يو�شف«  »كفر  بلدة  اإىل  العودة  يقرر 

القاهرة  يف  عا�ض  اأن  بعد  وذلك  ـ  بلدته  اأنها 

لفرتة طويلة حياة متوا�شعة وب�شيطة، ونفهم 

من ال�رسد اأنه بال عائلة وال اأب وال اأم.

�شفوت  يبقى  ال�شارد  يقدمه  ما  خالل  من 

اخللفية  الأن  املعامل،  وا�شحة  غري  �شخ�شية 

عن  القارئ  يعلم  فال  مفقودة،  االجتماعية 

القاهرة،  يف  بها  يعي�ض  كان  التي  الكيفية 

اجلامعة،  اإىل  و�شل  وكيف  عا�ض  وكيف 

اإىل  �شافر  رمبا  بل  زراعيًا  مر�شداً  لي�شبح 
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�شفوت  عالقة  اإىل  ال�شارد  ي�شري  قلنا  كما 

اإىل  ن�شل  وال  االإيحاء،  على  معتمدا  بالقرية 

املخطوف  الطفل  خديجة،  ابن  اأنه  تاأكيد 

من  ر�شعت  قد  نف�شها  عزة  اإن  بل  واملفقود، 

اأن تقيم عالقة مع  خديجة، وهي التي كادت 

�شك  بني  فامل�شاألة  فعاًل،  اأقامتها  اأو  �شفوت، 

الرواية  م�شار  وهذا  وحقيقة،  ووهم  وارتياب 

واختيارها.

املكان واملعنى:

تتهادى الرواية يف البداية بهدوء، تتطرق اإىل 

التفا�شيل، وياأتي ال�رسد باللغة الف�شحى، لكن 

احلوار ياأتى بالعامية )ال�شعيدية(، وال �شك اأن 

كل ذلك قد اأوحى لنا بتقدمي رواية ذات منحى 

ا�شتعرا�ض  يف  املكان  على  تعتمد  ال  واقعى، 

جمرد  املكان  بدا  فقد  وفعليا  �شخ�شياتها. 

ال�شخ�شيات  متخيلة وجاءت  افرتا�شية  بقعة 

احلديث  يف  بل  والفعل،  ال�شلوك  يف  متحررة 

خارج  من  قادمة  �شخ�شيات  وكاأنها  اأي�شًا، 

حديث  يف  وا�شحًا  ذلك  جند  و�شوف  القرية، 

وعالقاتها  خديجة  �شلوك  ويف  حممود  اأم 

بل  للق�ش�ض.  ا�شتعرا�شها  وطريقة  املتحررة 

لها  التي  نف�شها  الغندور  عزة  �شخ�شية  ويف 

اأكرث من وجه.

رحلة  على  الرواية  تركز  الثالث  اجلزء  يف 

ينتقالن  خديجة،  مع  مروان  لل�شيخ  ق�شرية 

منطقة  اإىل  )بلبي�ض(  القرية  مركز  من  فيها 

ال�شغرية  للفتاه  كر�شي  ل�رساء  جماورة 

هذه  من  والغر�ض  مربوكة.  )املتوحدة( 

قبل خديجة  ال�شيخ من  على  التاأثري  ال�شحبة 

اإبراهيم  وهو  فيه  م�شكوك  �شخ�ض  الإبعاد 

�شارت  وقد  �شفوت،  جماعة  عن  العي�شوي 

الرواية هنا متعرجة قليال عن اخلط الرئي�شي 

ذلك  يف  مبا  الع�شابات.  �رساع  من  واقرتبت 

تقدمي  وهي  خديجة  اتبعتها  التي  الطريقة 

ج�شدها اأو ما ي�شبه ذلك.

»اخلفري  ذلك:  ومن  بعناية،  القرية  داخل 

اجلمعية  رئي�ض  الغندور«  و»اأحمد  اهلل«  جاب 

بال�رسكة  تعمل  التي  الغندور  وعزة  الزراعية 

خديجة  واأي�شًا  الزراعية،  للمنتجات  العاملية 

واملراأة  ال�شياد  حممود  وكذلك  مربوكة،  اأم 

من  اآخر  وعدد  حممود(،  )اأم  با�شم  املعروفة 

وتنامى  تطور  مع  تربز  التي  ال�شخ�شيات 

ال�رسد.

اإن مرحلة العودة اإىل القرية وباالأ�شح الذهاب 

االأدبية،  االأعمال  يف  كثرياً  تتكرر  القرية  اإىل 

والقطار الذي يحمل يف الغالب �شخ�شًا يدخل 

هو  فيها،  احلياة  طريقه  من  ليغري  القرية 

اأقرب اإىل االأداة التي تعيد نف�ض ال�شخ�ض اإىل 

القرية  بني  والتقابل  منه  خرج  الذي  الرحم 

وال�شخ�شية يكون بالتعاون اأو الرف�ض. 

بني  وا�شحًا  تعاونًا  جند  الوباء  رواية  ويف 

ي�شكل  الأنه  القرية،  اأهل  ومعظم  �شفوت 

ال�شخ�شية )الطليعية( التي تقود نحو التغيري، 

رغم اأنه �شكليًا وخارجيًا ينبغي اأن يتم رف�شه، 

لكنه يقبل ملا يحمله من فائدة.

غري اأن الرواية تعرب عن اأ�شياء م�شكوت عنها 

وتعرف الحقًا وبالتدريج، من ذلك اأن �شفوت 

اأو  القرية ع�شويًا  ابن  االأ�شكال  هو ب�شكل من 

رمزيًا فهو لي�ض بالغريب القادم للتغيري، لكنه 

ابن القرية الذي ينبغي اأن يعود اإليها.

ق�شة طفل:

لعل يف الق�شة التي ترويها اأم حممود ال�شياد 

عن خديجة ما ي�شري اإىل كل ذلك فهي تتحدث 

الرجال،  من  العديد  عرفت  التي  خديجة  عن 

منه  اأجنبت  وقد  الغندور«،  »�شديق  واأهمهم 

يف  االأمور  �شارت  وعندما  �رسعي،  غري  طفاًل 

هذه  اإن  اأمه.  من  الوليد  �رسق  الزواج  طريق 

ال  حيث  خا�ض،  ب�شكل  �شفوت  تلم�ض  الق�شة 

اإنه يعود  اإىل و�شعه االجتماعى.  يتم التطرق 

لو  �شيء منها، حتى  القرية، ويف تكوينه  اإىل 

كانت العالقة مادية يف ظاهرها.

اإن الرواية ترتك هذا االختيار مفتوحا، حيث 

ال يقدم الن�ض اإال مقارنة لالإيحاء فقط. بل اإن 

ونق�شد  �رسيعا،  ميوت  الق�شة  هذه  يذكر  من 

بذلك اأم حممود ال�شياد والتي ح�رس �شفوت 

جنازتها.

تتهادى الرواية يف البداية بهدوء، 

تتطرق اإىل التفا�شيل، وياأتي ال�رسد 

باللغة الف�شحى، لكن احلوار ياأتى 

بالعامية )ال�شعيدية(، ول �شك اأن 

كل ذلك قد اأوحى لنا بتقدمي رواية 

ذات منحى واقعى، ل تعتمد على 

املكان يف ا�شتعرا�ص �شخ�شياتها

والذي  املتلقي،  اإىل  حديثه  ال�شارد  يوجه 

ال  وفعليًا  احلقيقة،  من  �شيئًا  يدرك  يكاد  ال 

توجد حقيقة تطرحها الرواية. وحتى �شفوت 

اأو  حياته،  بتفا�شيل  يعلم  ال  نف�شه  ب�شيونى 

منذ  وذلك  االأقل،  على  القارئ  يتوهم  هكذا 

ال�شخ�شية  تنطلق  ال  وهنا  �شغريا  كان  اأن 

الكتمان  على  ت�رس  بل  البوح،  يف  الرئي�شية 

�شخ�شية  اإنها  باحلديث.  لالآخرين  وت�شمح 

الرز  جتربة  اأجل  من  فقط  م�شخرة  كتومة 

ال�شيني يف الدار التي ق�شى فيها �شفوت ليلته 

االأوىل بالقرية، انتابته املخاوف والهواج�ض 

فعال،  حدث  قد  ذلك  كل  كان  اإذا  نعرف  وال 

مريعا  كابو�شا  يكون  اأن  يعدو  ال  االأمر  اإن  اأم 

�شيطرت فيه احل�رسات واالأ�شكال الغريبة على 

حميط الدار، اأن كل ذلك قد حدث ب�شبب املواد 

التي اأ�شيفت للرتبة بق�شد هالكها وتدمريها 

من اأطراف معادية للحياة، وبالتايل معادية 

للنماء واخل�شوبة.
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)االأمريكية  الكربى  ال�رسكات  عليه  تهيمن 

االأحداث  ت�شتنطق  بالرواية  وكاأنى  وغريها( 

ال�شيا�شية الفعلية يف بع�ض الدول مثل العراق، 

مرحلة  النا�ض  ا�شتغالل  فيه  يتحدى  زمن  يف 

اال�شتعمارية  باملرحلة  تذكرياً  االأر�ض،  �رساء 

�شد العامل الثالث، مقرتنة باالأفكار املعا�رسة 

العلمية  التقنية  وا�شتخدام  العوملة  واأجواء 

الرواية  ا�شتخدمت  قلنا  وكما  وا�شتغاللها. 

لكل  ال�شيني باعتباره املقابل امل�شاد  االأرز 

مظاهر اال�شتغالل الغربي.

�شخ�شية رمزية:

اإليها  االإ�شارة  ينبغي  التي  ال�شخ�شيات  ومن 

ولي�شت من  رمزية  �شخ�شية  )الرئي�شية( وهي 

تقريبا،  القرية  اأهاىل  اأنها من  حلم ودم. كما 

مرتبط  اآخر  عامل  اإىل  النفاذ  ا�شتطاعت  لكنها 

بعالقات اأو�شع مع اخلارج، مما جعلها رئي�شه 

ل�رسكة عاملية كربى، يعاونها جرنال �شبق له 

اأفغان�شتان وباك�شتان وهو يتحكم  العمل يف 

ع�شكرية  قاعدة  بوا�شطة  االأمور  مقاليد  يف 

كبرية.

عالقة  لها  التي  التفا�شيل  بع�ض  الرواية  يف 

هذه  تبدو  واأحيانًا  واأتباعها  بالرئي�شية 

اجلن�شية،  الهواج�ض  اإىل  اأقرب  التفا�شيل 

يف  املتحكمة  املفاتيح  اأحد  هنا  واجلن�ض 

من  الكثري  فيه  جن�ض  اأنه  رغم  ال�شخ�شيات، 

نوعية  مع  تتمازج  ال  والتي  الفكرية  الذهنية 

ناحية  من  لي�ض  القرية.  يف  ال�شخ�شيات 

ممار�شته ولكن من ناحية التعبري عنه. ترتفع 

وترية االأحداث عندما يجتمع جمل�ض ال�رسكة 

العاملية وهو ي�شم العديد من ال�شخ�شيات من 

اأجل وقف عمليات زرع االأرز باأية طريقة، وال 

مانع هنا من ا�شتخدام رموز التدين الظاهري 

وجعلهم اأحد اأطراف اللعبة، فهم يتعاونون مع 

ال�رسكة العاملية مل�شلحتهم الفردية.

هذه العالقة تكاد ت�شبه عالقة عزة ب�شفوت، 

ال�شخ�شيات هنا  الفارق، وقد بدت معظم  مع 

كائنات متخيلة، لي�ض باملعنى الروائي، ولكن 

اأر�ض  على  ال�شخ�شيات  وقوف  عدم  مبعنى 

�شلبة وفعلية، وهذا يبدو طبيعيًا الأن املكان 

اخليال  من  االقرتاب  حدود  اإىل  متخيل  هو 

العلمى.

هناك �شنعة يف الرواية وا�شحة، ال تخلو من 

اأو  قلياًل  والعفوية  التلقائية  وتراجعت  مهارة 

و�شاحبه  االإيجابي  للفعل  �شيطرة  مع  كثرياً. 

االأول،  اجلزء  نهاية  قبل  االإيجابي  املثقف 

تاأتي االإ�شارة اإىل الوباء والذي اختري عنوانًا 

تلك  املبا�رس  املعنى  يف  به  ويق�شد  للرواية، 

قاحلة،  فتجعلها  االأر�ض  ت�شيب  التي  االآفة 

بالرائحة  �شفوت  اأح�ض  ولقد  الزرع،  تنبت  ال 

االآفة،  هذه  جراء  اأو�شاله  يف  جترى  الكريهة 

املعتادة،  الطبيعة  عوامل  من  لي�شت  واالآفة 

التخريب وال  بق�شد  االإن�شان  لكنها من �شنع 

ال�شتغالل  ي�شعى  عدو  اإال  الطرف  هذا  يكون 

زراعية،  غري  اأخرى  م�رسوعات  يف  االأر�ض 

ي�شعف  رمبا  وال�رس  اخلري  بني  التقابل  هذا 

م�شمون الرواية قلياًل، وخ�شو�شًا اأن ال�شعار 

االأحداث  ال�شيا�شي قد بدا طاغيًا على ح�شاب 

وال�شخ�شيات التي �شنعت من اأجل خدمة هذا 

ال�شعار.

�رسكة عاملية:

اإىل  االر�ض  بيعت  القحط  من  �شنوات  بعد 

م�شطفى  يراأ�شها  والتي  العاملية،  ال�رسكة 

ال�رسكة وكاأنها دولة  الغندور، وقد بدت هذه 

داخل دولة، لها نفوذ واأموال وقوات م�شلحة، 

وجرنال اأمريكي يحكم ورئي�شة تنفذ االأوامر.

واقعيًا،  ذلك  كل  لتف�شري  جمال  ال  وبالطبع 

فنحن اأمام ت�شور متخيل، رغم الدمج اأحيانًا 

بني الواقعي واملتخيل.

اإذا عدنا اإىل تفا�شيل اجلزء الثانى )التجربة( 

وجدنا ت�شورات تقوم على مالب�شات علمية، 

ومن ذلك غمر االأر�ض باملياه لتنقيتها اأواًل، ثم 

القيام بعملية زرع االأرز بعد ذلك، ومب�شاعدة 

عدد من ال�شخ�شيات ومنهم )�شفوت ـ حممود 

الغندور  عزة  اإىل  باالإ�شافة  اللطيف(  عبد  ـ 

التي تقوم بالعديد من الوظائف ومنها اإجراء 

التجارب املعملية يف ال�رسكة التي تعمل بها.

الو�شف  على  يعتمد  ال�رسد  اأن  هنا  نلحظ 

اأن  كما  واالأدوات(  واالأ�شياء  املواد  )و�شف 

هناك اإ�شافة لبع�ض تفا�شيل عملية الزراعة، 

ومنها ا�شتخدام ن�شارة اخل�شب واالعتماد على 

اإىل  عودة  ذلك  ولعل يف  بديلة،  معينة  اأدوات 

بع�ض املعلومات املكت�شبة عامليا يف جمال 

الزراعة.

ال�رسد  اأ�شلوب  خ�شائ�ص  من 

الإكثار من الت�شبيهات، فكلما ذكر 

�شبيها،  له  ال�شارد  اأوجد  ما  �شيئًا 

الرواية  من  تقريبا  �شفحة  وكل 

القول  وميكن  بالت�شبيهات  مليئة 

اإن اأ�شلوب الق�ص هو اأجمل ما يف 

الرواية، وقد فاق الأحداث التي مت 

ال�شخ�شيات، يف  اختيارها وكذلك 

التاأثري على القارئ

من  االإكثار  ال�رسد  اأ�شلوب  خ�شائ�ض  ومن 

الت�شبيهات، فكلما ذكر �شيئًا ما اأوجد ال�شارد له 

�شبيها، وكل �شفحة تقريبا من الرواية مليئة 

الق�ض  اأ�شلوب  اإن  القول  وميكن  بالت�شبيهات 

االأحداث  فاق  وقد  الرواية،  يف  ما  اأجمل  هو 

يف  ال�شخ�شيات،  وكذلك  اختيارها  مت  التي 

التاأثري على القارئ.

الكبرية  العاملية  ال�رسكة  عن  حتدثنا  واإذا 

الذي  املعا�رس  العامل  اإىل  تنتمي  وجدناها 
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واحلقيقة اأن الوباء ميكن اأن ينطبق على اأ�شكال 

ت�شيب  افة  �شكل  يف  لي�ض  خمتلفة،  �شلبية 

م�شلكًا  اعتباره  ميكن  ولكن  فقط،  االأر�ض 

الرتاجع  عن  اأي�شًا  وتعبرياً  �شلبيًا  اجتماعيًا 

تبدو  والتي  العاملية  لل�رسكة  الت�شدي  وعدم 

اأقرب اإىل �شكل من اأ�شكال اال�شتعمار احلديث.

ال�رسكة  االأرز دخلت  زراعة  بعد جناح جتربة 

ال�شاأن  اأ�شحاب  �شد  مواجهة  يف  العاملية 

االأهايل  وقف  وقد  اجلرارات  فيها  ا�شتخدمت 

اأرا�شيهم  حلماية  االآالت  هذه  مواجهة  يف 

يف  الكاتب  جنح  وقد  الناجح،  وم�رسوعهم 

ت�شوير هذا امل�شهد ال�شينمائى، مع العلم باأن 

واالآخر  احلني  بني  تربز  اأخرى  م�شاهد  هناك 

ي�شعب  معينة  واقعة  لت�شوير  الرواية  داخل 

التعبري عنها بال ت�شوير م�شهدي لها.

باك  الفال�ض  ا�شتخدام  الكاتب  اأح�شن  ولقد 

بالن�شبة  وخ�شو�شا  مو�شعني  من  اأكرث  يف 

للحظات تذكر خديجة ملا�شيها عندما اأجنبت 

البديل  الوليد  لها  قدم  ثم  منها،  و�رسق  طفال 

تعد  وهذه  ترعاها.  لكي  الغندور  عزة  وهي 

الرواية  عنها  عربت  اأي�شًا  �شينمائية  �شورة 

بنجاح وا�شح.

�شورة بديلة:

لكن ال�شورة امل�شتوردة والدخيلة هي �شورة 

ت�شعى  والتي  املتحركة  البندقية  ما�شورة 

يف  �شفوت،  رمبا  االأفراد،  اأحد  لت�شطاد 

بني  معركة  ن�شميها  اأن  ميكن  التي  االأر�ض 

والعبودية،  احلرية  بني  واال�شتغالل،  الرباءة 

اخلري  اخلال�شة بني  واملوت ويف  النماء  بني 

وال�رس.

وي�شيب  الغندور  عزة  الفتاة  القنا�ض  يقتل 

اجلميع  ويح�رس  �شاقه  يف  بجروح  �شفوت 

للجميع،  مزارا  قربها  وي�شبح  عزة  جنازة 

الزيارة  دائم  ظل  الذي  �شفوت  وخ�شو�شًا 

غادرها  اأن  بعد  القرية  اإىل  ح�رس  كلما  للقرب 

اإىل مكان عمله ال�شابق.

وف�شلت  اجلرارات  اأمام  االأهايل  تراجع  لقد 

جتربة زراعة االأرز ال�شيني و�شيطرت ال�رسكة 

اأمام  وكاأننا  االأمور،  مقاليد  على  العاملية 

عملية ا�شمها )النجم امل�شيء( لقوات التدخل 

اأمام معركة م�شتوحاة  اأي�شًا  ال�رسيع، وكاأننا 

من داخل فل�شطني.

رمبا انتهت الرواية ب�شكل �رسيع، وبال بادرة 

يف  الت�رسيع  وهذا  التغيري،  يف  وا�شحة  اأمل 

متوالية االأحداث مع االقرتاب من النهاية، رمبا 

اأخل قلياًل باإيقاع الرواية بني بطء يف ال�رسد 

كثرية  باأحداث  �رسيعة  ونهاية  البداية  يف 

الوباء  رواية  اأن  �شك  اخلتام.ال  يف  متتالية 

من  حتتويه  وما  املختلفة  بعنا�رسها  �شيقة 

اأبعاد �شيا�شية واجتماعية ومدلوالت مرتبطة 

التوثيق  من  مبحاور  ذلك  وفوق  بالراهن 

والت�شجيل الذي ال يخلو من حرية داخل �شتار 

عني  مع  ين�شجم  �شتار  واالرتباك،  الوهم  من 

ناقدة ورامزة ملا يدور حولها من اأحداث.

�شل�شلة ت�شدر عن دائرة الثقافة والإعالم 

الدكتوراه  لأطروحات  ال�شارقة  بحكومة 

مت�ص  بق�شايا  املت�شلة  واملاج�شتري 

اخلليج  وجمتمعات  الإمارات  جمتمع 

الأخرى يف املجالت املختلفة، ف�شاًل عن 

تاريخية  مو�شوعات  تتناول  التي  تلك 

واإ�شالمية عامة.

e - m a i l  :  s d c i @ s d c i . g o v . a e

�شـريف حتاتة
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يف عامل عبد الوهاب الأ�شواين الروائي تكمن خطوط 

يف  ترفد  الروائي،  الفن  اأنرثوبولوجيا  من  عري�شة 

يجرى  ما  وقائع  الروائية  الأنرثبولوجيا  هذه  عامل 

من  نابعة  واأمور  اأحوال  من  اجلنوب  يف جمتمعات 

املوروث الجتماعي والتاأزمات الإن�شانية واحلياتية 

وعلى  العامل،  هذا  �شخ�شيات  �شبيل  تعرت�ص  التي 

الرغم مما قد يبدو من تعار�ص وتناق�ص بني جمايل 

جمال  اإن  حيث  والروائية،  الأنرثبولوجية  الكتابة 

الإن�شانية  العلوم  حقل  اإىل  ينتمى  الأنرثبولوجيا 

وقوانني  ومناهج  معايري  حتكمها  التي  الطبيعية 

عوامل  اإىل  الروائى  الفن  يجنح  بينما  حمددة، 

املتجذرة يف  الإن�شانية  امل�شاعر  وجت�شيد  التخييل 

عمق التجربة الروائية.

واإن اإعادة �شياغة الواقع فيها يف ن�شق فنى يهدف اإىل 

ر�شد واإعادة هذه ال�شياغة احلكائية ال�رسدية باأ�شلوب 

هناك  فاإن  ال�رسدية،  احلكائية  اللغة  حتكمه  دالىل 

االأنرثوبولوجيا  جمال  املجالني،  بني  م�شرتكة  منطقة 

باإعادة  منهما  كل  اهتمام  يف  تتمثل  الرواية،  وجمال 

بناء »العامل االإن�شاين« الذى يتحّلق حوله كل من العمل 

من  كال  اأن  ومع  الروائى«)1(.  والعمل  االأنرثوبولوجي 

العامل االأنرثبولوجي والكاتب الروائى ي�شتمدان املادة 

االأولية التي ي�شوغان منها عملهما واإنتاجهما العلمى 

التاريخية  االأحداث  من  اأو  الواقع،  عامل  من  واالأدبى 

منهما  كال  فاإن  حمددة،  زمنية  فرتة  يف  وقعت  التي 

ينظم بطريقته اخلا�شة تلك االأحداث والوقائع، ويحدد 

منها  يختار  التي  واملكانية  الزمنية  امل�شاحة  لنف�شيه 

عبد	الوهاب	الأ�شواين	واأنرثوبولوجيا	الرواية

					النمل	الأبي�ص	منوذجًا 	 	 	 	 	 	 	 	

�شوقي بدر يو�شف
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بناوؤها، وروؤية كل من اأكابر البلد يف طريقة 

يطمع  التي  »نعمة«  والفتاة  بنائها،  ومكان 

النجع  داخل  وال�شغار  الكبار  اجلميع؛  فيها 

قرية  وعامل  الطاغية،  وفتنتها  جلمالها 

ال�شلطة  مقايي�ض  حتكمه  عامل  هو  الدراوي�ض 

القرية  رجاالت  كبار  من  نفر  بني  املوزعة 

واأعيانها، والنيل هو البعد الفا�شل بني روؤية 

كل من اأهل الغرب واأهل ال�رسق يف هذه االأمور 

املعي�شية، وهذا العامل يعترب ترميزا ملا يدور 

يف الريف امل�رسى ب�شفة عامة، فمن يجل�ض 

ي�شّخر  ـ  اأو غريه  – العمدة  ال�شلطة  على مقعد 

ويوظف  الذاتية  الأغرا�شه  النا�ض  اأحوال 

اجلميع رجاال ون�شاء يف خدمة اأهوائه وملذاته 

ال�شخ�شية، ومتثل كاريزما ال�شخ�شية يف هذه 

طبيعة  يف  املتحكم  امل�شمر  البعد  الرواية 

ال�شخ�شية  اأنرثوبولوجيا  خالل  من  الن�ض 

�شيء  بكل  وامل�شتاأثرة  املتحكمة  واجلبلة 

اأمامها؛ اجلاه وال�شلطان والن�شاء واملال وكل 

�شيء.

ويف رواية »الل�شان املر« تكمن اأنرثوبولوجيا 

البيئة  لوقائع  الو�شف  هذا  يف  الرواية 

النا�ض  وممار�شات  اأهلها  وطبيعة  االأ�شوانية 

البيئة وحمور تيمة  داخل وخارج مناخ هذه 

التقابل  هذا  يف  الكامنة  الن�ض  هذا  غرائبية 

نفوذا  االأكرث  القبائل  بني  احلادث  القبلي 

اأقل منها يف  التي هي  وتلك  و�شلطة وجاها، 

يف  احليلة  اإىل  البع�ض  يلجاأ  حيث  االأمر،  هذا 

هذا التقارب، خا�شة ما حدث من �شيخ العرب 

لنجدة  بتول  اأم  به  ا�شتنجدت  حني  �شمروخ 

ابنتها حني غرر بها حبيبها معو�ض يف حلظة 

مبعاونة  ـ  �شمروخ  ويحاول  اإن�شاين،  �شعف 

اأن  ـ  التقارب  لهذا  املتحم�شني  ال�شباب  بع�ض 

يح�رسوا معو�ض وحممد ال�شواملي والد بتول 

اأن  دون  اأجولة  يف  الزواج  لهذا  املعار�ض 

يح�ض بهما اأحد، الإمتام عقد القران بطريقتهم 

اخلا�شة وبعيداً عن اأعني من يريد تعطيل هذه 

هذه  اأكانت  �شواء  االأولية،  العنا�رس  تلك 

اأو  املو�شوعات  اأو  االأ�شخا�ض  هي  العنا�رس 

االإن�شانية  الق�شايا  اأو  االأ�شياء  اأو  املمار�شات 

التي يتناولها كل منهما يف جماله.

الرواية واملوروث

وعامل الروائي عبد الوهاب االأ�شوانى اجلنوبي 

هو عامل يرتكز على طبائع النا�ض ومتوارثهم 

االإن�شاين وجبلتهم اخلا�شة النابعة من طبيعة 

اجلاف  اجلنوبي  واملناخ  والبيئة  املكان 

واملعي�شة  احلياة  لطرق  ممار�شاتهم  وطبيعة 

وحياتهم  و�رساعاتهم  �شوؤونهم  كل  يف 

العامل  هذا  يف  فهو  لذا  والعامة.  اخلا�شة 

بهمومه  اجلنوبي  االإن�شان  ير�شد  ال�رسدي 

واأفراحه  و�رساعاته  الذاتية  وتاأزماته 

وق�شاياه اخلا�شة والعامة، واملكان االأ�شواين 

العامل  هذا  وقائع  فيه  تدور  التي  املكان  هو 

�شفتى  يف  نيله  وفوا�شل  ونا�شه  بنجوعه 

اأحوال  من  حوله  يتحّلق  وما  والغرب  ال�رسق 

وعادات  واقت�شادية،  و�شيا�شية  اجتماعية 

اآالف  منذ  ومتوارثة  حمددة  واأعراف  وتقاليد 

احلا�رسة  االأنرثبولوجيا  روح  متثل  ال�شنني 

القبلى،  البيئة اجلنوبية وهذا املناخ  يف هذه 

مع  عميقة  خربة  خالل  من  الكاتب  ير�شدها 

فيها  وي�شع  املكان،  لهذا  احلياتية  التجارب 

العامل، متغلغاًل يف  روؤيته اخلا�شة جتاه هذا 

عمق التجربة بكل اأبعادها الفنية واالإن�شانية 

التجربة  اإىل عمق هذه  النفاد  الرثية، حماواًل 

وامل�شاعر الطاغية فيها وعليها.

اأوىل  وهي  االأ�شوانية«  »�شلمى  رواية  ففي 

تقاليد  بني  ال�رساع  ين�شاأ  الروائية  اأعماله 

وبني  اجلنوبية  القرية  يف  االأهل  وعادات 

املدينية  غربته  يف  العائ�ض  البطل  هواج�ض 

االأنرثبولوجيا  وتطل  االإ�شكندرية،  مدينة  يف 

وتقاليدهم  القرية  اأهل  بعادات  اخلا�شة 

عا�ض  الذى  البطل  ذات  جبلة  على  اخلا�شة، 

وطبيعتها  واأحوالها  بزخمها  املدينة 

بني  ين�شاأ  ذاتى  �رساع  خالل  من  اخلا�شة 

م�شتويات  وبني  العادات  وهذه  التقاليد  هذه 

هو  وم�شطفى  الداخل  من  م�شطفى  �شخ�شية 

ال�شخ�شية املحورية للرواية الذى اأحب نادية 

ـ لظروف طارئة  اأهله  االإ�شكندرية بينما  بنت 

اأن يزوجوه  يريدون  ـ  والقبيلة  بالعائلة  اأملت 

�شلمى، ابنة القرية، والتي هي يف نف�ض الوقت 

التي طردها زوجها وهي عرو�ض،  ابنة عمه، 

ادعاء بعدم عذريتها. ويف خ�شم هذه االأفكار 

القبلي  االأمر  لهذا  م�شطفى  ير�شخ  املتوارثة 

ير�شخ  مل  اإذا  اأمه  بطالق  اأبوه  هدد  اأن  بعد 

القبلي  ال�شاأن  الأوامر االأ�رسة والقبيلة يف هذا 

املتجذر يف بوؤرة االأحوال االجتماعية لالأ�رسة 

اجلنوبية.

ويف رواية »اأخبار الدراوي�ض« جند اأن املكان 

ا�شتغال  خالل  من  الن�ض  طبيعة  على  يهيمن 

الكاتب على جبلة االإن�شان اجلنوبى وطبيعته 

قرية  يف  الدائرة  ال�رساعات  يف  اخلا�شة 

�شّكال  رئي�شيني  بعدين  خالل  من  الدراوي�ض 

التيمة الرئي�شة للن�ض، هما املدر�شة التي يراد 
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اأحمد ر�شدي  اآخر، وهو ن�ض ق�ش�شي للكاتب 

الثانية«.  »الزوجة  عنوان  حتت  جاء  �شالح 

القهر  ا�شتخدام  فكرة  حول  يتحّلقان  الن�شان 

زوجها  من  الزوجة  لطالق  وال�شلطة  والقمع 

اأ�شحاب  من  بواحد  تزويجها  اإعادة  بغر�ض 

ر�شدي  اأحمد  ق�شة  ففي  املهيمنة،  ال�شلطة 

الفالحني  اأحد  من  البلد  عمدة  يطلب  �شالح 

امراأته  اأن  طالق زوجته ليتزوجها هو بحجة 

عاجزة عن االإجناب، وهو يريد وريثًا لرثوته 

وال�شلطة  وال�رسقة  النهب  من  ت�شخمت  التي 

الظاملة، ويوظف العمدة كل �شطوته وجربوته 

االأبي�ض  النمل  ويف  الغر�ض،  هذا  اأجل  من 

املنطقة  اأعيان  كبار  اأحد  ـ  بك  توفيق  يطلب 

ليزوجها  زوجته  يطّلق  اأن  عامر  ال�شاب  من  ـ 

البنه املري�ض، ا�شتجابة الأوامر االأطباء ولكنه 

يف احلقيقة يلجاأ اإىل هذه احليلة ليتزوجها هو 

بالقوة  زوجها  طلقها من  اإنه  يقال  ال  وحتى 

ماله  يوظف  احلالة  هذه  يف  وهو  ليتزوجها، 

اأجل هذا الغر�ض،  اأي�شًا من  و�شطوته ونفوذه 

من هنا بداأ النمل االأبي�ض زحفه على مقدرات 

ال�شغرية،  اجلنوبية  البلدة  هذه  يف  النا�ض 

يف  واهرتاٍء  قهر  من  فيها  يحدث  ملا  كداللة 

وال�شغري  الكبري  بني  االإن�شانية  العالقات 

والقوي وال�شعيف، كما جند عدة مظاهر من 

على  اال�شتدالل  �شبيل  على  جاءت  التنا�ض 

ا�شتخدام  عنف و�شطوة املحتوى وهي �شطوة 

ال�شلطة الغا�شمة والقهر واحليلة يف التحكم يف 

واملعي�شية،  الذاتية  ومقدراتهم  النا�ض  حقوق 

التي  الروايات  من  كثري  يف  وجد  اأمر  وهو 

فيها  يدور  ملا  كخلفية  الريف  ا�شتخدمت 

ذلك  وغري  وثاأر،  وعنف  وقهر  وقائع  من 

الريفي  املجتمع  يف  املوجودة  التيمات  من 

و»دومة  لل�رسقاوى،  »االأر�ض«  رواية  مثل 

اجلنوب«  و»ريح  �شالح،  للطيب  حامد«  ود 

الن�شو�ض  للجزائرى بن هدوقة، وغريها من 

�شطوة  بني  ال�رساع  فيها  كان  التي  الروائية 

�شاحب ال�شلطة واجلاه واملال وبني الفالحني 

الزيجة، لكنهم يكت�شفون موت والد بتول داخل 

اإىل  �شمروخ  اأح�رس فيه. وي�شاق  الذى  اجلوال 

اأن  جند  هنا  من  الراأ�ض،  مرفوع  وهو  ال�شجن 

التقارب بني القبائل اجلنوبية والتباعد بينها 

املنطقة  يف  النا�ض  طبيعة  قبيل  من  اأمر  هو 

والعادات  التقاليد  اأنرثوبولوجيا  تفر�شه 

داخل املكان.

عامل الروائي عبد الوهاب الأ�شوانى 

على  يرتكز  عامل  هو  اجلنوبي 

الإن�شاين  ومتوارثهم  النا�ص  طبائع 

وجبلتهم اخلا�شة النابعة من طبيعة 

اجلنوبي  واملناخ  والبيئة  املكان 

لطرق  ممار�شاتهم  وطبيعة  اجلاف 

�شوؤونهم  كل  يف  واملعي�شة  احلياة 

اخلا�شة  وحياتهم  و�رساعاتهم 

العامل  هذا  يف  فهو  لذا  والعامة. 

اجلنوبي  الإن�شان  ير�شد  ال�رسدي 

بهمومه وتاأزماته الذاتية و�رساعاته 

واأفراحه وق�شاياه اخلا�شة والعامة

جاءت  والتي  االأبي�ض«  »النمل  رواية  اأما 

اأنرثوبولوجيا  ون�شيجها  طياتها  يف  حاملة 

اجلنوب االأ�شواين يف تف�شيالت وت�شّكالت عدة 

من خالل حقبة مهمة من تاريخ هذا املكان، 

ومن خالل ا�شتخدام بع�ض التيمات التي �شبق 

ال�شابقة،  رواياته  يف  الكاتب  ا�شتخدمها  اأن 

حيث متثل اإ�شكاليات عديدة لطبيعة ما يحدث 

واأعراف  املكان من توجهات وممار�شات  يف 

عنوان  الكاتب  اختار  حيث  القبلية،  البيئة 

»النمل االأبي�ض« كعتبة اأوىل ا�شتهل بها الن�ض 

فيه  �شريد  ملا  الداليل  والبعد  املعنى  ليوؤ�شل 

من ممار�شات ووقائع الف�شاد وو�شائل القمع 

النمل  اأن  اكت�شف  حني  االإن�شاين،  والقهر 

طبيعة  وداخل  املكان  على  يزحف  االأبي�ض 

النا�ض، يكت�شح اأمامه كل �شيء، وتعترب داللة 

التي  الف�شاد  اأوجه  للعديد من  العنوان ترميزاً 

عمت الذات واملكان واحلياة كلها، والتي بداأت 

املجتمع  هذا  يف  التغيري  حماوالت  ببع�ض 

اجلنوبي، ثم االنفتاح االقت�شادي، الذى قلب 

الهرم االجتماعى للمجتمع امل�رسي باأكمله، 

لتجعله  االأمور،  ذلك  بعد  به  �شارت  والذي 

مرتعًا لتاأثري اأ�شحاب النفوذ واملت�شلقني من 

ال�شيا�شة، بجانب �شور  ال�شلطويني وحمرتيف 

اأ�شحاب  من  النابع  خا�شة  اخللقي  الف�شاد 

كان  هذا وغريه كثري  وال�شلطان، كل  ال�شطوة 

وجها من وجوه النمل االأبي�ض الذي بداأ يزحف 

وينخر يف ج�شد الواقع باأكمله، والذي اكت�شف 

بيت  ل�شقف  احلاملة  اخل�شب  عروق  يف  فجاأة 

يف  عامر  راآها  طينية  بقعة  خالل  من  عامر 

�شقف حجرة نومه يف البيت الذي يقيم فيه مع 

اأ�رسته، وهو يعاين من هاج�ض تعر�شه ملحنة 

راأ�شي  »رفعت  منها:  يخرج  كيف  يدرى  ال 

اأ�شغلها  �شيئًا  اأتذكر  لعلي  ال�شقف  يف  اأحدق 

به، الحظت اأن اأحد عروق اخل�شب، التي حتمل 

اأ�رست  ياب�شة  طينية  بقعة  به  ال�شقف، ظهرت 

اإليها متعجبًا:

ما هذا؟

�شال  اخل�شب،  عرق  اإىل  تنظر  راأ�شها  رفعت 

ال  قالت:  ظهرها،  غطى  حتى  وراءها  �شعرها 

اأعرف ما الذى جاء بهذا الطني اإىل هنا؟«)2(.

كان هذا هو م�شهد البداية يف اكت�شاف النمل 

اجلازية.  وعرو�شه  عامر  بيت  داخل  االأبي�ض 

بك،  توفيق  عند  كانت  احلقيقية  البداية  لكن 

الذي طلب من عامر اأن يطلق زوجته ليتزوجها 

ت�شخي�ض  اإىل  ا�شتناداً  نف�شيًا  املري�ض  ابنه 

من  تزوج  اإذا  اإال  ي�شفى  لن  باأنه  له  االأطباء 

يحبها، وكانت اجلازية هي املق�شودة بذلك.

لن�ض  االأولية  التيمة  هذه  يف  نكت�شف  ولعلنا 

النمل االأبي�ض، تنا�شًا لنف�ض التيمة مع ن�ض 
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جند  كما  ون�شقها،  واأبعادها  ت�شكالتها  بكل 

متجذرة  املراأة  حياة  يف  االأنرثوبولوجيا  اأن 

واأحوالها  �شوؤونها  يف  احلدود  اأبعد  اإىل 

وطبيعة  الذاتية،  وموروثاتها  اخلا�شة 

وابنة  وجدة  زوجة  االأ�رسة  داخل  وجودها 

حياتية  اأمور  من  به  ت�شطلع  وما  و�شقيقة، 

التي  والعادات  والتقاليد  اخلرافات  من  متتح 

ال�شاأن  حاالت  من  حالة  فيها  املراأة  متثل 

على  عالوة  احلياة،  يف  املتجذر  االإن�شاين 

تعك�ض  وهي  املجتمع  ن�شف  متثل  فهي  ذلك 

�شوؤون  يف  االإن�شاين  للطرح  �شادقة  �شورة 

العرو�ض  االأ�شوانية«  »�شلمى  يف  فهي  احلياة. 

امل�شتلبة واملتهمة يف عذريتها، لذا فاجلميع 

يتحّلق حول همها، وهمها هو همهم جميعًا، 

ويحاولون ب�شتى الطرق تطبيق قانون القبيلة 

واأعرافها املتوارثة باأن تتزوج الفتاة من ابن 

عمها، درءاً ل�شبهات العار وحفاظًا على �رسف 

القبيلة و�شمعتها، وهي يف »اأخبارالدراوي�ض« 

اجلميع،  عليها  يتكالب  التي  »نعمة«  الفتاة 

اأنها خمطوبة  مع  الطاغية  واأنوثتها  جلمالها 

بينهما.  حب  عالقة  بعد  االأجري  ال�شاب  لغامن 

اإال اأن املوؤامرات حتاك لواأد هذه الزيجة والفوز 

زراعة  يف  اأ�رستها  ا�شتخدام  طريق  عن  بها 

اأر�ض حمدي االأزرق الدكتاتور اجلديد �شاحب 

الذي جنح يف  وال�شوجلان،  وال�شلطة  ال�شطوة 

االنتخابات يف هذه الدائرة اجلنوبية، لذا فهو 

يحاول جتنيد االأ�رسة كلها للعمل يف زراعته 

للنيل من هذه الفتاة. وهي يف »الل�شان املر« 

الفتاة اجلميلة الفقرية »بتول« وهي من قبيلة 

اإليها  يتقدم  اأمرها،  على  املغلوبة  ال�شوامل 

ح�شب  ذات  اأخرى  قبيلة  من  وهو  »معو�ض« 

ون�شب، بينما يريد والده اأن يزوجه ابنة عمه 

العم  ابنة  اأن  والعادات  التقاليد  تق�شي  كما 

اإىل  العم حتى ال تخرج االأر�ض والرثوة  البن 

قبيلة  القبيلة  هذه  كانت  اإذا  خا�شة  الغري، 

»النمل  يف  وهي  ال�شوامل.  قبيلة  مثل  فقرية 

االأبي�ض« اجلازية التي يطمع فيها توفيق بك 

الفقراء الذين ال حول لهم وال قوة هي التيمة 

االأحداث  ولعل  الن�ض.  ن�شيج  يف  الرئي�شية 

املختلفة  اأبعاده  يف  الن�ض  ت�شمنها  التي 

معها  حملت  التي  الداللة  هذه  عن  تك�شف 

باملال  التلويح  مثل  املتباينة  العنا�رس  هذه 

للو�شول  وحتفيز  كرتغيب  واالأر�ض  واجلاه 

عن�رس  ثم  )املراأة(،  الرئي�شي  الهدف  اإىل 

التهديد واملوؤامرات اخلفية ك�شق طريق و�شط 

اأهداف  اأمام  يقفون  الذين  النجع  اأهل  بيوت 

توفيق بك �شواء يف الزواج من اجلازية اأو يف 

االنتخابات، ثم الزج بزاهر �شقيق عامر زوج 

من  كو�شيلة  يرتكبها،  مل  جرمية  يف  اجلازية 

االأ�رسة يف  باأن رابطة  لعلمه  ال�شغط،  و�شائل 

هذا النجع من اأقوى ال�شالت االأنرثوبولوجية 

الريف يف اجلنوب، مما كان  التي يتمتع بها 

االأب  ووفاة  وفاته،  ثم  زاهر  مر�ض  يف  �شببًا 

النمل  كان  لقد  ابنه،  لوفاة  كمدا  املوىل  عبد 

االأبي�ض هو الداللة الرئي�شية التي مل تكبحها 

توفيق،  الكبري  البك  و�شطوة  ونزوات  رغبات 

ومر�شه  عمله  من  عامر  بف�شل  انتهت  والتي 

برمته«؛  املجتمع  من  االأبي�ض  النمل  ومتكن 

رفعوا روؤو�شهم اإىل ال�شقف وقال ب�شري:

كارثة!!

قال عمى عرابى:

هذه »اأر�شه«.

اأر�شه؟.. ق�شدك النمل االأبي�ض؟

يف  ويحدق  يقف  وهو  عرابي  عمي  اأجاب 

ال�شقف:

اأنها  اجلديدة..  االأ�شماء  بهذه  يل  �شلة  ال 

منذ  بها  تخربنا  اأن  الواجب  كان  »اأر�شه«.. 

بدايتها يا بني.

اخليزرانة  ومد  احلبال  �رسير  فوق  �شعد 

يتح�ش�ض بها عروق اخل�شب وقال:

العروق كلها م�رسوبة.. لو مل�شها اأحد، �شي�شقط 

ال�شقف كله.

قال ابن خايل حمرو�ض:

ميكن  التالفة،  هي  فقط  العروق  ن�شف 

اال�شتفادة بالن�شف االآخر.

قال ب�شري ـ وهو ميد ع�شا يتح�ش�ض بها ال�شقف 

ـ

كلها تالفة، ال بد من هدم ال�شقف كله واإال امتد 

الوباء اإىل جميع بيوت النجع«)3(.

الأن  ال�رسد،  م�شتويات  تتعدد  الن�ض  هذا  يف 

ال�رسد الروائى يبدو وكاأنه يحكي لنا تفا�شيل 

اأ�شاليب  اإىل  يلجاأ  الذى  البك  بني  ال�رساع 

ي�شعى  التي  عامر  وقبيلة  مرواغة،  اإبلي�شية 

اأفرادها للتجمع لرد هجمات البك عليهم. ولكن 

حتت �شطح هذه االأحداث ثمة وعي بال�رساع 

امل�شتمر بني عنا�رس التجمع من اأفراد القبيلة، 

وهي عنا�رس تعتمد على قيم الرتابط االأ�رسية 

وبني  بنف�شها،  القبيلة  اعتزاز  وعلى  القدمية، 

اإىل  تت�شلل  التي  والتمزق  التفريق  عنا�رس 

جاءت  لذا  عليه«)4(.  فتجهز  جتميعى  جهد 

العام  ن�شيجه  يف  متعددة  الن�ض  م�شتويات 

من خالل روؤية الكاتب نحو تاأ�شي�ض حالة من 

حاالت االتكاء على اأبعاد ال�شخ�شية ال�شلطوية 

و�شخ�شية املراأة، وهما اللذان ا�شتغل عليهما 

الكاتب يف تاأ�شيل مراحل الن�ض املختلفة يف 

�شتى توجهاته.

املراأة والن�ص

يف  كبري  دور  له  اأ�رسنا  كما  اأ�شيل  بعد  ثمة 

ت�شيري دفة الن�ض وهو املراأة، حيث اإن املراأة 

ن�شو�ض  ن�شيج  يف  االأثري  املحور  هي  كانت 

فهي  الروائية،  االأ�شوانى  الوهاب  عبد  عامل 

الن�ض،  ترفد  خ�شو�شيتها  لها  تيمة  متثل 

تتحلق  حمورية  و�شيغة  معامل  داخله  ومتثل 

وواقع  ال�شلطة،  �رساعات  اأحيانا  حولها 

تكاد  االأ�شوانى  عامل  ويف  والتقاليد،  العادات 

اإبداعه، فهي  تكون لها اليد الطويل يف ن�شيج 

حاالت  من  خا�شة  حالة  متثل  ن�ض  كل  يف 

الن�ض، كما  الدائرة حولها تيمة  بوؤرة احلبكة 

احلبكة  منه  اخلارج  الرئي�شي  البعد  هي  اأنها 
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هو  وما  اأنرثوبولوجي  هو  ما  بني  املتبادل 

متخيل �رسدي، كثرياً ما يكون يف اإطار ال�شكل 

هذه  تفرزه  ما  خالل  من  لالإن�شان،  الرتكيبي 

االإن�شان  وعالقة  الرعوية،  الزراعية  البيئة 

مبوروثه القدمي من كافة جوانبه. ووا�شح اأن 

رواية »النمل االأبي�ض« والنتائج املو�شوعية 

الروؤية  هذه  تعي�ض  ال�رسدي  ن�شيجها  يف 

اأن  وكما  اخلا�ض«:  وزخمها  خما�شها  بكل 

بالدرجة  اأنرثوبولوجي  باحث  هو  الروائي 

فاإن  ال�رسدية  االأعمال  هذه  مثل  يف  االأوىل 

اأ�شكال  الكتابة االأنرثوبولوجية هي �شكل من 

ما  وجود  من  بد  ال  واإنه  احلكي،  اأو  الق�ض 

وتت�شح  بها«)6(.  الروائية  احلبكة  يقابل 

واملتواترة  الكامنة  االأحداث  من  الروؤية  هذه 

البيئة  الرواية، خا�شة من و�شف  يف ف�شول 

اأ�شوان،  جنوع  يف  اجلنوبي  الريفي  واملنزل 

وممار�شات ال�شخ�شيات حول طبيعة حياتهم 

بني  ال�رساعات  نوبات  اأثناء  يفعلونه  وما 

تت�شح  التي  والتقابالت  والعائالت،  القبائل 

هذه  جتاه  يفعلونه  وما  الذاتية  همومهم  من 

الهموم، ويف حاالت املوت والزواج، والتجمع 

�شفًا  والوقوف  احل�شاد،  موا�شم  يف  القبلي 

واحداً داخل العائلة والقبيلة اأثناء االنتخابات 

كلها،  القبيلة  تريده  ملن  االأ�شوات  ومنح 

اأن  بحجة  زوجها  من  لتطليقها  وي�شعى 

يزوجها البنه املري�ض ثم يتزوجها هو، وبعد 

اإىل  اإفال�ض توفيق بك  الزيجة بعد  ذلك تنتقل 

كبار  من  اأ�شبح  الذي  الودود  عبد  االأ�شتاذ 

التجار واأ�شحاب املال الوفري. املراأة يف عامل 

القائمة  االأنرثوبولوجي  البعد  هي  االأ�شواين 

عليه التيمات الرئي�شية لكل ن�ض، فهي تعي�ض 

يف احلرمي ال تخرج من اأ�شواره، وحمنة املراأة 

يف جمالها هي املحنة التي ت�شورها الرواية 

عند االأ�شوانى بكل ن�شقها واأبعادها اخلا�شة، 

ويف عامله جند اأن جت�شيد واقع املراأة يف هذا 

عزف  من  يخرج  اإمنا  اجلنوبي  القبلي  العامل 

الكاتب على وتر وحلن واحد يف كل ن�ض من 

ن�شو�شه الروائية. حيث تبدو ك�شيء مهمل يف 

مهمًا  جانبًا  تكون  ما  وغالبا  الروائي،  البعد 

وجه  اأو  اجلن�ض  اأو  ال�شلطة  حول  ال�رساع  يف 

من وجوه الهيمنة والت�شلط، فهي جزء ال يتجزاأ 

من هذا ال�رساع لي�ض لكونها طرفًا فيه ولكن 

وحمتوياته  ال�رساع  اإرث  من  جزءاً  لكونها 

اله�شة.

البناء الفني للن�ص

ب�شمري  ال�شارد  الراوي  على  الن�ض  يعتمد 

املتكلم، وهو الراوي املتعدد الروؤى واملتحدث 

و�رسد  بحكي  نهايته،  اإىل  الن�ض  بداية  من 

ي�شتخدم  تفا�شيله،  بكل  الواقع  وت�شجيل 

بالغة  تفا�شيل  تر�شم  اآلية  لذلك  الكاتب 

التي  الريفية  احلياة  ملالمح  والرهافة  الدقة 

يحياها هذا النفر من النا�ض يف اجلنوب بكل 

من  عنها  ينتج  ومبا  والعفوية  التلقائية  هذه 

ال�شارد  هاج�ض  يهج�شه  ما  بني  مفارقات 

وبني ما يحدث على �شعيد ن�شيج هذا الواقع، 

والكاتب يف �رسده الذاتى اإمنا يحاول تفجري 

طاقات الن�ض وخروجه من املعنى الواحد اإىل 

وحتكم  باحلا�رس،  املا�شى  تربط  معان  عدة 

هذا احل�شد من االأحداث املعتمدة على ت�شجيل 

والقبيلة  ونا�شه  النجع  واقع  يف  يدور  ما 

اأفرادها  بني  الرابطة  اجليا�شة  والعواطف 

وال�شورة ال�شارمة ل�شطوة قوانينها وطقو�شها 

بطاقات  املوروث  ووقائع  والعامة،  اخلا�شة 

منه  ميتح  واحد  ن�شيج  يف  املعي�ض  الواقع 

هموم النا�ض وطاقات حتايلهم على املعاي�ض 

يف  للنظر  والالفت  النجع.  يف  احلياة  وطرق 

حمور هذا الن�ض ويف بع�ض التيمات الفرعية 

اأنها جاءت  واملتعار�شة مع التيمة الرئي�شية 

التي جاءت على نحو  االأحداث  عرب ح�شد من 

وب�شمري  بروؤيته  الكاتب  فيه  ي�شجل  ت�شجيلى 

خربته  يف  وهو  الن�ض،  اأحداث  املتكلم 

فهذا  بلقبه،  فرد  كل  ينادي  دائمًا  احلياتية 

وابن  حجازي  اأبي  و�شقيق  املجيد  عبد  عمي 

الكومي،  ح�شني  ال�شيخ  وعمي  قا�شم  عمي 

عالقات  ثمة  اأن  كما  االألقاب،  من  ذلك  وغري 

الن�ض  تقرن  تداخل  وعالقات  متداخلة 

اإليها.  ينتمي  التي  اخلطاب  اأمناط  مبختلف 

االأدبية  االأجنا�ض  تدخل  االإطار  هذا  ويف 

وال�شكل،  وال�شنعة  باملو�شوع  املتعلقة 

كذلك  الن�شج«.)5(،  جامع  اأو  الن�ض،  جلامع 

الفعال،  دوره  االأنرثوبولوجي  للموروث  كان 

عامل  يف  واإمنا  فح�شب،  الن�ض  هذا  يف  لي�ض 

االأ�شواين برمته. فالق�ض واحلكي عن�رس هام 

العمل  يف  هو  كما  االأنرثوبولوجي  العمل  يف 

الروائي، وفيه يتمثل اجلانب االإبداعي الذاتي 

اخليال  يلعب  كما  الكاتب،  اأو  الباحث  لدى 

املجال  كان  لذلك  به.  ي�شتهان  ال  دوراً  فيه 

من  معا  ميتحان  والروائي  االأنرثوبولوجي 

ال�رسد  حالة  يف  اأنه  اإال  واحد،  اإن�شاين  جانب 

الروائي كثرياً ما يعتمد على االأنرثبولوجيا من 

وحبكتها،  وحكيها،  و�شفها،  جوانبها،  كافة 

يف  واقعها،  حقيقة  العائ�شة  وال�شخو�ض 

يكون  املتخيل، خا�شة عندما  تاأ�شيل معامل 

املجال هنا جمااًل له خ�شو�شيته وذاتيته يف 

التناول، مثلما هو قائم يف عامل عبد الوهاب 

االأ�شواين الروائي، اإذ اإن اجلانب القبلي والبيئة 

الريفية اجلنوبية يف اأ�شوان وما حولها والعامل 

عبد الوهاب الأ�شواين
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يف بيت زوجها ومع اأ�رسته، رمبا الأنها كانت 

تريد لنف�شها بيتا م�شتقاًل، �شاأنها �شاأن الكثري 

من بنات النجع، اأو اأن طبيعتها كانت متمردة 

على واقعها، لذا كانت دائمًا تكون �شخ�شيتها 

وم�شاعرها  زوجها،  مع  تعاملها  يف  فاترة 

كانت  ما  وكثريا  االأحيان،  بع�ض  يف  باردة 

تبيت يف منزل اأهلها. 

واقعيته  يف  االأبي�ض«  »النمل  ن�ض  كان  لقد 

املتواترة،  اأحداثه  يف  يدور  وما  وغرائبية 

النماذج  جوانب  تاأ�شيل  على  يعمل  ن�شًا 

ويتوفر  بها  خا�شة  لروؤى  احلاملة  االإن�شانية 

لها البعد ال�شلبي واالإيجابي، وعلى الرغم من 

عامر  �شخ�شية  وهي  ـ  الرئي�شة  ال�شخ�شية  اأن 

اإال  ال�شارد،  الراوي  بدور  القائمة  هي  كانت  ـ 

لها  االأخرى  هي  كانت  اجلماعية  البطولة  اأن 

دورها االإيجابي يف بلورة واقعية الن�ض، ففي 

الن�ض،  �شعيد  على  الدائرة  ال�رساعات  خ�شم 

اإيجابية  اإن�شانية  �شخ�شيات  هناك  كانت 

النمل  ت�رسب  متنع  اأن  طاقتها  قدر  حتاول 

جعل  وقد  كلها،  احلياة  حميط  اإىل  االأبي�ض 

�شجلت  التي  البداية  عامر  اأزمة  من  الكاتب 

ال�شخو�ض  وتناق�شات  الن�ض  تناق�شات 

واملكان والروؤية للمواقف املتاأزمة.
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وبيع  التجمع،  حاالت  يف  احلامتي  والكرم 

املوا�شي التي تعترب ال�رسيان احليوي للحياة 

والفتيان،  البنات  لتزويج  الريفي  البيت  يف 

مثلما حدث من بيع البقرة احلمرة لعالج زاهر 

اأثناء مر�شه الطويل، والطقو�ض التي تتبع يف 

اأيام  انتهت  والرجال«:  الن�شاء  موت  حاالت 

العزاء. ها هو �شوت عمي ال�شيخ رزق ياأتيني 

من بعيد ينقر على الدف.. اأتخيله االآن يف بيته 

يجل�ض على ح�شرية وي�شند ظهره على �رسير 

يف  كان  اإذا  اإال  بالدف  مي�شك  ال  وهو  حبال، 

حالة حزن«)7(.

البعد الإثنوجرايف

البعد  هو  الن�ض  يف  االإثنوجرايف  العامل 

بتفا�شيل  املليئة  املعرفية  للرواية  املوؤ�شل 

البعد  وهو  الواقعية،  اليومية  احلياة  واأحداث 

احلياة،  بخبايا  املليء  والتوثيقي  االإخباري 

من خالل خلفية اجتماعية وعاطفية واإن�شانية 

م�شتمدة من واقع احلياة اليومية، لذلك جند اأن 

هذا العامل قد ورد يف ن�شو�ض الكاتب بطريقة 

ال�شخو�ض،  بني  العالقات  تعقد  اأو�شحت 

يف  الواقعية  الرواية  بها  تت�شم  �شمة  وهي 

التي  البنية  هذه  خا�شة  االأ�شا�شية،  بنيتها 

والنجوع  والقرى  الريف  من  اأحداثها  ت�شتمد 

واالأماكن التي لها �شمات خا�شة وخ�شو�شية 

»النمل  تت�شف بها، وهو ما و�شح يف رواية 

اجلنوبى  االأ�شوانى  املكان  حيث  االأبي�ض« 

كان  اخلا�شة  وطبيعته  بخ�شو�شيته  املت�شم 

وحتى  بدايته  منذ  الن�ض  اأحداث  يف  حا�رساً 

واأوالد  القبيلة  اجتماع  يف  خا�شة  النهاية، 

العم الذين ح�رسوا من �شفتي النهر ملناق�شة 

اأما  املعلن،  االأمر  وهو  االنتخابات  اأحوال 

االأمر غري املعلن فهو مناق�شة الكبار ملو�شوع 

الطلب الغريب الذى طلبه توفيق بك من عامر 

يف  االأمر  هذا  اأ�شمر  وقد  زوجته.  يطلق  باأن 

على  عتمت  التي  واالأمور  املناق�شات  زحمة 

املو�شوع الرئي�شى لالجتماع، واإن كان االأمر 

هي  التي  ال�شخ�شيات  على  بظالله  يرمي 

اأن  جند  كذلك  املو�شوع.  بهذا  علم  على 

اأمور  يف  اأي�شًا  متجذر  االإثنوجرايف  البعد 

امل�شاكن وترتيب  العادية مثل و�شف  احلياة 

احلجرات واحلياة الداخلية لالأ�رسة ومعامالت 

واجلن�ض  والغرائز  واملاأكل  وامللب�ض  االأفراد 

الدقيقة، ولعل هذه  وغري ذلك من املعلومات 

العامل  اأهمية هذا  العبارة تكفي للداللة على 

ون�شيج  بنية  يف  الكاتب  ا�شتخدمه  الذي 

وحتقيق  �رسده  جتليات  لتاأ�شيل  الن�ض 

يف  املتوازن  االإثنوجرايف  املعلوماتي  البعد 

ترتيب وتن�شيد �رسد روايته: »ا�شتقبلني عمي 

بيته  من  االأعلى  الطابق  يف  د�شوقي  االأ�شتاذ 

البندر  عن  ويف�شله  طابقني  من  يتاألف  الذى 

اأقل من ميل.. جل�شنا على اأريكتني متقابلتني 

يف �رسفة عري�شة تطل على اأر�شه الزراعية.. 

القبيلة..  نوابغ  من  ويعتربه  به  يفخر  جنعنا 

وحني اأكون يف البندر، يكفي اأن اأقول اإنه عمي 

حتى اأعامل مبودة يف احلال.. مللم الروب دي 

�شمرب على ج�شده الطويل املمتلئ وقال:

ا�شمع يا اأ�شتاذ عامر.. اأنت متعلم واأنا اأقدر اأن 

اأتكلم معك يف موا�شيع ال اأقدر  اأن اأفاحت فيها 

والدك اأو اأي اأحد من اأعمامك..«)8(. 

على  الداللة  لتو�شح  العبارة  هذه  تكفي 

معامل  لتاأ�شيل  االإثنوجرايف  العامل  اأهمية 

وتوظيف  والو�شف  املكان  وتوظيف  الن�ض 

واالأحداث  الرئي�شى  احلدث  خلدمة  املناخ 

الفرعية النابعة منه، وعلى الرغم من واقعية 

بني  الن�ض  ن�شيج  يف  املوزعة  املفارقات 

داخل  االجتماعية  ومكانتهم  االأفراد  طبيعة 

القبيلة وخارجها اإال اأن الكاتب قد جنح متامًا 

يف ر�شم جميع ال�شخ�شيات، كالًّ ح�شب روؤيته 

اأن يك�شف عن بع�ض  الذاتية مما حقق للن�ض 

اجلوانب االإن�شانية الرقيقة، عند كل من زاهر 

فمات  بال�رسقة  اتهامه  فداحة  ا�شت�شعر  الذى 

كمدا، بينما اجلازية زوجة عامر ـ وتعمل معه 

يف مهنة التدري�ض ـ مل ت�شت�شعر معنى احلياة 


