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الكلمة االفتتاحية
الم ّلحــة،
 تهتــم مجلــة أوج بتســليط الضــوء علــى الموضوعــات المعرفيــة ُ
وبأســلوب يتناســب مــع جمهورهــا فــي العالــم اإلســامي ،وتحــرص مجلــة
أوج علــى إتاحــة الفرصــة للراغبيــن والمهتميــن بالكتابــة ،إليصــال أفكارهــم
المعرفيــة والنقديــة لكافــة القــراء .كمــا اهتممنــا فــي مجلــة أوج بالتنــوع
حرصــا منـ ّـا علــى رفــد التجربــة المعرفيــة لقــراء أوج.
ـي للمشــاركينً ،
الجغرافـ ّ
ومحاولــة منــا علــى توســيع مجــاالت الكتابــة ،اهتممنــا بتنويــع زوايــا
المجلــة ،مــن ملــف العــدد الــذي نتنــاول فيــه أهــم الموضوعــات التــي
لزامــا علينــا  -كمنبــر ثقافــي  -أن نســاهم فــي إثرائهــا ،إلــى زاويــة
كان ً
ـيرا،
«وارف» التــي تتنــاول موضوعــات متصلــة بالقــرآن الكريــم ،بيانً ــا وتفسـ ً
كذلــك ،تخصيــص زاويــة تنتقــي أهــم المقــاالت الفكريــة المكتوبــة
باللغــة األجنبيــة وترجمتهــا ،لمواكبــة األطروحــات العلميــة فــي عالــم
الفكــر .وتأكيـ ًـدا منــا علــى أهميــة النتــاج األدبــي والروائــي الــذي تتزاحــم
وتتجــاذب فيــه التيــارات المختلفــة ،كانــت زاويــة شــوارد ،نقــدم مــن خــال
كتابــات المختصيــن مقــاالت تثــري الســاحة األدبيــة .وكان المجــال
مفتوحــا للكتــاب والقــراء للمســاهمة فــي إثــراء المجلــة بمقاالتهــم
ً
واختياراتهــم القرائيــة فــي زاويتــي مقــاالت الجمهــور ،ومختــارات قــارئ.
وفــي عــدد أوج التاســع كان اللقــاء مــع قامــة علميــة متميــزة،
ذات ســيرة علميــة حافلــة ،حاورنــاه فيهــا عــن اللغــة ،وطرحنــا
عــددا مــن األســئلة التــي كان مــن المهــم طرحهــا.
عليــه
ً
نأمــل أن تكــون قراءتكــم لهــذا العــدد مثريــة وماتعــة ،ونرحــب بآرائكــم
ومقترحاتكــم.

رئاسة التحرير
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مقاالت الجمهور

الموضوعية
الرسالية
أ .أيمن الشمري

ayman_salman_sh

كثيــرا مــا نســمع دعــاوى
شــهيرة ومتضاربــة حــول قيمتــي
الموضوعيــة والرســالية ،فنجــد طرحــا
يطالــب بالموضوعيــة ويــذم طغيــان
التنــاول الرســالي ،والعكــس كذلــك
فثمــة طــرح آخــر ال يــرى الرســالية
تهمــة ،بــل قــد يعتبــر الموضوعيــة
فــي بعــض الحــاالت هــي مــا يجــب
أن ُيــذم .والحقيقــة أن كال الطرحيــن
فيهمــا مــن اللبــس والغمــوض مــا
يجعلنــا نضطــر إلــى تفكيــك هــذه
المفاهيــم والدعــاوى حتــى يتضــح
موطــن اإلشــكال فــي النهايــة.
غفــل
أوال هنــاك مفترضــات قــد ُي َ
عــادة عنــد الحديــث عــن
عنهــا
ً
الموضوعيــة والرســالية ،إذ معنــى
الموضوعيــة فــي األصــل يقوم على
افتــراض أن هنــاك ذاتً ــا مســتقلة
تقابــل موضوعــا منفصــا عنهــا،
وبالتالــي تتعامــل معــه علــى هــذا
األســاس ،ومن هنــا يأتــي غلــط َمــن
يدعــو إلــى موضوعيــة مجــردة ،إذ
يعتقــد أنــه مــن الممكــن أن يتنــاول
المــرء الموضوعــات وهــو يقــف
علــى حيــاد تــام باالســتقالل عنهــا،
وبالتالــي يزعــم أن حكمــه ســيظهر
ـال مــن شــوائب
فــي هــذه الحالــة خـ ٍ
الــذات .هــذا االفتــراض تعــرض لنقــد
قــوي مــع الفلســفات المعاصــرة،
8
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فهيدغــر مثــا يرفــض هــذه الثنائيــة
مــن األســاس ،أي فكــرة الــذات
المنعزلــة التــي تــدرك األشــياء
وهــي بعيــدة عنهــا ،يقــول هيدغــر
«فــي التوجــه نحــو ،واإلدراك،
الدازيــن ( Daseinأي
ال يذهــب ّ
الوجــود اإلنســاني) ألول مــرة خــارج
دائرتــه الباطنيــة حيــث يكــون مودعــا
كمــا فــي كيــس منــذ البدايــة،
بــل هــو طبقــا لنمــط كينونتــه
االبتدائــي يوجــد دومــا «فــي
الخــارج» لــدى كائــن ُمــاق لــه مــن
الم َ
بعــد فــي كل
كتشــف
ُ
العالــم ُ
مــرة» (هيدغــر الكينونــة والزمــان
ترجمــة المســكيني ص  .)144لكــن
بعيــدا عــن هــذه اإلشــكالية التــي
يمكــن تجاوزهــا مــع أهميتهــا،
طــرح تبســيطي للمســألة
ثمــة
ٌ
يزعــم أن الموضوعيــة ببســاطة،
هــي أن تصــف الشــيء كمــا هــو،
فمثــا لــو رأيــت الجــو ُممطــرا ،ثــم
نطقــت :الجــو ُممطــر .فأنــت هنــا
نطقــت بوصــف موضوعــي يصــف
الواقعــة كمــا هــي .بينمــا لــو قلــت:
الجــو جميــل .فســيقال لــك أن هــذا
الوصــف ذاتــي وغيــر موضوعــي ،إذ
عبــر عــن انطباعــك عــن الموضــوع
ُي ّ
(الجــو) ،وبالتالــي ينتــج عــن هــذا
القــول بــأن الموضوعيــة ممكنــة
بمعنــى وصــف الشــيء كمــا هــو.

المشــكلة فــي هــذا التفســير
التبســيطي أنــه يغفــل عــن كــون
هــذه األمثلــة التــي يوردهــا هــي
أمثلــة غيــر ُمركبــة ،وتتحــدث عــن
وقائــع بســيطة .بينمــا حيــن يتحــول
الطــرح إلــى مســائل أكثــر تعقيــدا
مــن واقعــة «الجــو ُممطــر»،
كالقضايــا الفكريــة والعقديــة
والثقافيــة ،ســيختفي هــذا الوضــوح
ويختلــط الذاتــي بالموضوعــي علــى
نحــو حتمــي .فعلــى ســبيل المثــال
يســتحيل عليــك أن تتنــاول موضوعــا
فــي مســألة تراثيــة ،دون أن تقــع
بتحيــزات مــن نــوع مــا .وهــذه
التحيــزات ال يمكــن تجنبهــا ،ألن
مكــون
التــراث ومســائله هــو جــزء
ِّ
مــن ذهنيتــك وثقافتــك وتاريخــك،
وبالتالــي هــو جــزء مــن وعيــك وال
وعيــك علــى الســواء ،مــن هنــا
يكــون االنحيــاز فــي تنــاول مثــل
هــذه المواضيــع المعقــدة حتميــا
وقــل مثــل هــذا
وخفيــا فــي آنُ .
فــي تنــاول المواضيــع الثقافيــة أو
الفكريــة األخــرى.
ومــن الفالســفة الذيــن يعتقــدون
هــذا الــرأي ،الفيلســوف األلمانــي
جــورج غاداميــر ،إذ ينفــي غاداميــر
إمكانيــة الوصــول إلــى حالــة
موضوعيــة مجــردة ،ويعتقــد أن

المــرء فــي تناولــه ألي موضــوع ال
بــد أن ينطلــق مــن أحــكام ُمســبقة
وافتراضــات محــددة وتوقعــات
منتظــرة ،وهــذه كلهــا أمــور ال
يمكــن تحييدهــا ،إذ هــي تشــكل
عمليــة الفهــم نفســه ،وبدونهــا ال
يحصــل الفهــم أصــا« .لكــي يفهــم
المــرء ينبغــي أن يفهــم ســلفا،
أن يكــون لديــه موقــف .اســتباق.
ســياقية .فالمــرء ال يســعه أن يعــرف
إال مــا هــو مؤهــل لمعرفتــه»( .فهم
الفهــم عــادل مصطفــى ص)11
ولتوضيــح هــذه المســألة تخيــل أنــك
ـال
تأتــي إلــى موضــوع مــا وأنــت خـ ٍ
مــن أي حكــم أو قناعــة أو افتــراض
حــول هــذا الموضــوع ،ففــي هــذه
الحالــة أنــت ال تســتطع فهــم هــذا

الموضــوع مــن األصــل ،فضــا عــن
أن تصفــه أو تصــدر حكمــا عليــه .مــن
هنــا يتبيــن لنــا خرافــة الموضوعيــة
المجــردة والحيــاد التــام.

لكــن هــل معنــى هــذا أن ننفــي
هــذه القيمــة بالجملــة ،وال نراعيهــا
فــي أبحاثنــا وأحكامنــا؟ الحقيقــة
أنــه ال يلــزم مــن هــذه النتيجــة أن
ننبــذ مفهــوم الموضوعيــة كليــا ،بــل
يمكــن القــول إن الموضوعيــة قيمـ ٌـة
مثاليــة ،مثــل كل القيــم المثاليــة
األخــرى ،فمــع علمنــا أن القيــم
المثاليــة ال يمكــن تحصيلهــا علــى
التمــام ،إال أنــه ال يمنــع مــن تلمــس
هــذه القيــم ومقاربتهــا ومحاولــة
الوصــول إلــى درجــة ُمرضيــة منهــا،

كقيمــة العــدل مثــا ،فمــع إدراكنــا
أن العــدل المطلــق ال يمكــن أن
يتصــف بــه المــرء ،إال أننــا ال ننبــذ
هــذه القيمــة ونكــون ظالميــن
بحجــة أنــه مــن الصعــب الوصــول
إلــى العــدل المطلــق .وكذلــك األمــر
مــع الموضوعيــة ،إذ مــن المهــم أن
يراعــي الباحــث وصاحــب الــرأي
الموضوعيــة ،ويحــاول الوصــول
إلــى حالــة ُمرضيــة منهــا مــع وعيــه
بحتميــة تحيزاتــه.

عــودا علــى جــدل الموضوعيــة
والرســالية ،مــن المهــم أن تُ طــرح
بعــض التوضيحــات التــي ربمــا هــي
مــن بــاب المجمــع عليــه ،لكــن
ذكرهــا ضــروري حتــى ال تلتبــس
العدد التاسع  -تصدر عن مركز دالئل
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الدعــاوى .إنــه مــن البدهــي أن ُيقــال ،أن ثمــة مقامــات
فــي الــكالم بنــاء عليهــا تتأســس مشــروعية َمطلبــي
الموضوعيــة والرســالية .فثمــة مقــام يكــون فيــه
المتكلــم أو الباحــث ،فــي مقــام اإلفصــاح عــن الــرأي
ـق مــا أو كشــف باطــل ،ففــي هــذه الحالــة
وتوضيــح حـ ٍ
مــن المعيــب أن ننتقــد هــذا المتكلــم بدعــوى أنــه لــم
يكــن موضوعيــا فــي طرحــه ،إذ فــي هــذا المقــام
يعــي المتكلــم أنــه يــؤدي رســالة معينــة تحتمهــا عليــه
عقيدتــه أو مرجعيتــه ،وليــس المقــام مقــام حيــاد أو
وصــف موضوعــي .كذلــك قــد يكــون المتكلــم فــي
مقــام آخــر ،ليــس مقــام اإلفصــاح عــن الــرأي ،إنمــا
مقــام الوصــف وعــرض األفــكار كمــا هــي ،ففــي هــذه
الحالــة تأتــي قيمــة الموضوعيــة كمطلــب مشــروع ،بــل
ضــروري ،إذ ُيستحســن هنــا الحيــاد وتحــري الدقــة فــي
وصــف ذلــك الموضــوع ،ومــن الغلــط اتهــام الباحــث أمــا عــن الجرعــة الزائــدة مــن الرســالية ،فهــي أمــر واقــع
يلمــع هــذا الموضــوع أو يدعــو لألســف وليســت مجــرد دعــوى .فالبعــض تحــت عبــاءة
فــي هــذه الحالــة أنــه ّ
إليــه فــي مقــام يتطلــب منــه الوصــف واالنصــاف.
الرســالية يمــارس اإلجحــاف واالفتئــات علــى خصومــه
والمخالفيــن لــه ،فيصفهــم بمــا ليــس فيهــم دون إنصاف
لكــن مــع هــذا فكالمــي أعــاه ّ
قلمــا يثيــر الجــدل (أو وعــدل .والبعــض قــد ال يفعــل هــذا ،ولكــن قــد تنقصــه
هكــذا أظــن) ،إذ مــن المتفــق عليــه عنــد الطرفيــن (أي الحكمــة فــي حــاالت أخــرى ،كأن تطغــى الرســالية
ـام ُيــراد منــه توضيــح الفكــر ووصفــه ،إذ يحصــل
دعــاة الموضوعيــة ودعــاة الرســالية) أن الموضوعيــة فــي مقـ ٍ
والرســالية كالهمــا ال ُيســتغنى عنــه .إنمــا غالــب فــي هــذه الحالــة أال َيظهــر الموضــوع إال علــى اعتبــاره
الجــدل ُيثــار حــول كيفيــة ممارســة هــذه الموضوعيــة أو مجــرد انعــكاس آلراء المتكلــم ومعتقداتــه ،وال تــكاد
الرســالية ،أو بتعبيــر آخــر فأغلــب الجــدل يكــون حــول مــا تعــرف الموضــوع علــى حقيقتــه .وبالتأكيــد ال بــأس
يمكــن أن أســميه« :الجرعــة الزائــدة» مــن الموضوعيــة مــن الــرد علــى األفــكار واآلراء الباطلــة ،لكــن إن كان
أو الرســالية .وهــي جرعــة ســلبية بــا شــك.
ـام مقــام تعريــف للموضــوع ،ففــي هــذه الحالــة
المقـ ُ
ُيطلــب الحيــاد واإلنصــاف ،ال الــرد والهجــوم .مــن هــذا
أوال فــي حالــة الجرعــة الزائــدة مــن الموضوعيــة ،قــد يتضــح أن ليــس ثمــة تضــاد بيــن الموضوعيــة والرســالية،
يتحــول المــرء إلــى شــخص محايد فــي أغلب الحــاالت ،إذ وأنــه مــن الممكــن -بقــدر مــن التــوازن والحكمــة
يختفــي مــن كالمــه وأبحاثــه طابــع األحــكام التصويبيــة والتمييــز بيــن المقامــات -أن تقــوم موضوعيــة ورســالية
والقيميــة المعبــرة عــن آرائــه ومعتقداتــه ،فيضخــم فــي آن ،وليــس موضوعيــة أو رســالية ،علــى اعتبارهمــا
مــن قيمــة الموضوعيــة ويقلــص مــن مســاحة الحكــم ضديــن .وتبيــن كذلــك عنــد التدقيــق ،أن الطرفيــن -
حــول مــا يطــرح ،إلــى درجــة ُيشــك فيهــا أنــه يملــك رأيــا دعــاة الموضوعيــة ودعــاة الرســالية -فــي الغالــب ليــس
حــول مــا يطــرح .وهــذا ال شــك أمــر مــرذول مــن ناحيــة لديهمــا مشــكلة مــع هاتيــن القيمتيــن فــي ذاتهمــا.
المسـ ِـلم ُمطالــب إنمــا اإلشــكال حــول الكيفيــة والمواطــن التــي تُ مــارس
شــرعية ومــن ناحيــة أخالقيــة أيضــا ،إذ ُ
بــأن ُيظهــر الحــق الــذي يعتقــده ويصــدح بــه ،ويرفــض بهمــا هاتــان القيمتــان.

الباطــل وينبــذه ،ال فقــط أن يصفــه دون أن يحكــم عليــه.
وهــذه الموضوعيــة المتطرفــة هــي ال شــك تحمــل
نفســا حداثيــا غربيــا ال يعرفــه تراثنــا االســامي .ففــي
َ
الحداثــة تــم التمييــز بيــن «مــا هــو كائــن» ومــا «ينبغــي
ـادة بــأن يهتــم
أن يكــون» ،وبالتالــي ُيطالــب الباحــث عـ ً
«بمــا هــو كائــن» ويتجاهــل ّمــا «ينبغــي أن يكــون».
ُ
عــزل القيــم األخالقيــة واألحــكام
فيلــزم مــن هــذا
وينظــر إليــه كمــا هــو دون
المعياريــة عــن الموضــوعُ ،
حكــم أو رأي حولــه .يقــول وائــل حــاق« :فــي التــراث
اإلســامي قبــل الحديــث ،كان «مــا هــو كائــن» ومــا
«ينبغــي أن يكــون» أي الحقيقــة والقيمــة الشــيء
الواحــد نفســه ،ولــم يكــن التمييــز قائمــا كمــا هــو فــي
العالــم الحديــث » (الدولــة المســتحيلة ص.)162

«لكــي يفهــم المــرء ينبغــي أن يفهــم
ســلفا ،أن يكــون لديــه موقف .اســتباق.
ســياقية .فالمــرء ال يســعه أن يعــرف
إال مــا هــو مؤهــل لمعرفتــه»
الفيلسوف األلماني جورج غادامير
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مقاالت الجمهور

حضارة
الصورة
واالجتياح
البصري
أ.سامي الحربي
مهتم بالفكر وعلم االجتماع
tragbki

إذا كانت المجتمعات القديمة تستهلك العقائد ،فإن المجتمعات
المعاصرة تستهلك الصور .روالن بارت
تحــدد المرجعيــة بــكل ثقلهــا الغيبــي وتمظهراتهــا التاريخيــة وذاكرتهــا المكتوبــة
والشــفوية الواجبــات الســلوكية لإلنســان ،مــن خــال معاييــر ثابتــة تعمــل
علــى تحقيــق اســتمرار منظومــة القيــم داخــل الجماعــات البشــرية التــي تصيــغ
نموذجهــا للتكامــل البشــري والطــرق الفعليــة والقوليــة للوصــول لهــذا التكامــل
الــذي يشــمل مســاحة المعتقــدات فــي الجســد ،ويحــدد (الجســد ذو الطابــع
يوحــد الســلوك الجســدي بشــكل عام .فــكل جماعــة
المرجعــي) النمــوذج الــذي
ّ
بشــرية تجتهــد بأســلوبها الخــاص إلعطــاء جــواب حــول مســألة الجســد ،فبحســب
بيرلــو بونتــي ليــس الجســد مهمــا لممارســة الفعــل البشــري وقيــوده فقــط،
  
بل أيضا لتشكيل النظم االجتماعية و الحفاظ عليها)1(.
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واألجوبــة الخاصــة التــي ترتبــط بتشــكيل النظــم
االجتماعيــة مــن خــال الجســد ،تشــمل مســاحات الســتر
والــزواج والصحــة والمــوت والدفــن ومصيــر الجســد
والتجميــل وجميــع المفــردات المشــتركة مــن التعبيرات
الجســدية التــي تولــد المعانــي لإلنســان فــي مســار
ـزءا مــن فعــل الســلطة،
الحيــاة .وتعتبــر حــدود الجســد جـ ً
فالتحــوالت السياســية واالقتصاديــة تصــارع إلعــادة
صياغــة المعاييــر الخاصــة بالجســد ،مــن خــال التجنيــد
والتصفيــة واإلبــادة والعمــل وإزاحــة األبعــاد الدينيــة
للجســد مــع بقــاء مســاحة الســتمرارها؛ ولكــن مــع
تفــكك البنيــة التقليديــة للمجتمعــات ،وتراجــع التقاليــد
الدينيــة ،صــارت الســلطة فــي الحضــارة الحديثــة بيــد
عوضــا عــن
الصــور؛ فالصــورة تحــدد هويــة الجســد
ً
العقائــد فــي حقبــة الســيادة البصريــة.
الحضــارة الحديثــة هــي حضــارة الصــورة ،التــي
تــدور حــول مركزيــة البصــر واالســتعراض والثقافــة
االســتهالكية التــي تعطــي القيمــة الكبــرى للجســد
فــي مســار حياتهــا مقابــل إهمــال الــروح ،وكل عناصــر
إذ ترتبــط
حضــارة الصــورة معاديــة للســر والغمــوض ْ
غايتهــا بمســألة التــداول والشــفافية العاليــة حــول
اإلنســان واألشــياء ،عبــر قهــر منهجــي يعتمــد علــى
معادلــة الحرمــان واالســتعراض ،فالحيــاة التــي تعانــي
الحرمــان فــي حضــارة الصــورة هــي المحرومــة مــن
االســتعراض.
ومشــكلة االســتعراض بحســب مالحظــات جــي ديبــور
هــي أنــه إســاءة اســتخدام عالــم الرؤيــة ،مــن خــال
التعميــم الواســع للصــور فــي الحضــارة الحديثــة ،التــي
جعلــت مــن البصــر األداة األهــم لإلحســاس الحديــث
بحســب دافيــد لوبروتــون)3(....)2(.
تعميــم الصــور وإســاءة عالــم الرؤيــة فــي خطــاب
االســتعراض وأســبقية المرجــع البصــري ،جعلــت العالــم
الحديــث يعانــي مــن كراهيــة الســر -بحســب رينيــه
غينــون وبيونــغ هــان -وضخمــت الميــل إلــى التعميــم
فــي العالــم الحديــث مــن خــال االدعــاء بضــرورة وضــع
كل المعلومــات فــي متنــاول الجميــع مــن خــال
الصــورة)4(.
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وكراهية السر في حضارة الصورة ترتبط بسر الجسد
الــذي يجــب عرضــه وتجريــده مــن أســراره ،وتحويلــه مــن
مســاحة للمعتقــدات بقيمتــه فــي الســتر ،إلــى مســاحة
لإلعالنــات؛ فقيمتــه فــي العــرض وتشــكيل نــوع خــاص
مــن الصفــة البشــرية ،تــدور وتشــكل الصناعــة االباحيــة
قطاعــا فــي الثقافــة االســتهالكية فيمــا يخــص
ً
استهالكياتالجسد   .
والصناعــة اإلباحيــة هــي التعبيــر الحتمــي لحضــارة
الصــورة ســواء كان ذلــك علــى مســتوى عالــم الرؤيــة؛
مــن خــال صياغــة العيــن اإلباحيــة التــي تلغــي
المســافة مــن الجســد المتمثلــة فــي الســتر ،أو علــى
مســتوى الصياغــة؛ فالخطــاب فــي الصناعــة اإلباحيــة
هــو خطــاب اســتعراضي حــول الجســد يعــزل كل مــا
يعرضــه عــن ســياقه وماضيــه ومقاصــده وعواقبــه
بحســب مالحظــات جــي ديبــور حــول الخطــاب
االســتعراضي )5(،أو علــى مســتوى اإلنســان اإلباحــي
الــذي يبحــث عــن الخبــرات الجســدية الجديــدة فــي
اســتهالكيات الجســد ويقيــم صالحيــات هــذه الخبــرات
عبــر المرجعيــة الذاتيــة الخاصــة التــي تزيــح المرجعيــة
التأثيميــة بحســب جيــل ليبوفتســكي)6(.
وتتداخــل حضــارة الصــورة مــع مفاهيــم والتــر بنياميــن
حــول الفنــون فــي العالــم الحديــث ومســألة أثــر التقنية
فــي استنســاخ األعمــال الفنيــة وكيفيــة تراجــع هالتهــا
الخاصــة بالتقاليــد والتكوينــات التاريخيــة وارتبــاط ذلــك
بتراجــع فكــرة المســافة مــن األشــياء بمــا أن الجماهيــر
المعاصــرة لديهــا الرغبــة فــي جعل األشــياء أقــرب  )7(.
وإعمــال الصناعــة اإلباحيــة جــزء مــن أثــر التقنيــة مــن
حيــث استنســاخ الجســد عبــر الصــور وفصلــه عــن مجــال
موحــدا فــي حــدث
التقاليــد بحيــث يكــون اإلنســان
ً

الصــورة بصفتــه أداة مؤديــة وفاتنــة ومتعطشــة
للرغبــة.
وحــدث الصــورة الــذي يــدور حــول األداء الفاتــن
والرغبــة هــو نــوع مــن التديــن داخــل حضــارة الصــورة،
فهــو تديــن يــدور حــول عبــادة الجمــال العلمانــي الــذي
ً
مرتبطــا باألســاليب
يجعــل مــن الجســد معبــده الخــاص
الصحيــة التــي تشــمل الطعــام والرياضــة والمحافظــة
علــى الشــباب مــن جهــة ،واألســاليب التعبيريــة مــن
مشــتملة العــرض والتموضــع واإلباحيــة،
جهــة أخــرى
ً
والجمــال العلمانــي يحــول العمليــة التجاريــة إلــى
حكــم جمالــي مــن حيــث نجاحهــا داخــل إطــار الســوق
والقــدرة علــى اســتثمارها فــي مجموعــة مــن الصــور
والخيــال.
إزاحــة المرجــع الدينــي والمرجعيــة التأثيميــة وكراهيــة
الســر والتركيــز علــى العــرض والجمــال العلمانــي
والــذات المؤديــة ،جعلت اإلســراف البصري والجســدي
هــو الحــدث المركــزي فــي حضارة الصــورة؛ لكــن توجد
إشــكالية تخــص القلــق البشــري الممتــد مــن بدايــة
التاريــخ حتــى نهايتــه ،وهــو قلــق يقــوض جمــال الجســد
وقدرتــه وفكــرة اســتمراريته؛ أعنــي مســألة المــرض
والشــيخوخة والمــوت مــن حيــث أنهــا بقايــا اإلثــم
فــي حضــارة الصــورة ،فبحســب دافيــد لوبرتــون يرتبــط
الســتر فــي العالــم الحديــث بالشــيخوخة والمحتضريــن
والمعاقيــن )8 (،ففــي مــرض الجســد وموتــه يتوقــف
تذكيــرا للشــخصية اإلباحيــة
شــلل التاريــخ والذاكــرة
ً
بحقيقــة المــوت ،فهــي حينئــذ أجســاد زال االهتمام بها
مــن حيــث التصويــر بحســب كــرس شــلنج ،وتعتبــر دليـ ًـا
علــى تحلــل معبــد الجمــال العلمانــي رغــم اإلمكانيــات
الوهميــة التــي تقدمهــا حضــارة الصــورة فــي مســألة
عــرض األجســاد واســتمرار شــبابها والتعطــش لهــا مــن
خــال زيــف الخلــود الجمالــي.
إذن نخلــص فــي هــذا إلــى أن حضــارة الصــورة تحــدد
ً
بــدل عــن
مرجعيــة كائنهــا عبــر الخيــارات الذاتيــة
المرجعيــات الدينيــة ،وتزيــح مســألة اإلثــم فــي الحكــم
علــى الجســد وتعبيراتــه مقابــل التركيــز علــى فاعليــة
العــرض فــي الحكــم علــى الجســد وتعبيراتــه ،وتقضــي
حضــارة الصــورة علــى األجوبــة الخاصــة التــي تقدمهــا
كل جماعــة بشــرية حــول الجســد من خــال توحيد فكرة

الحرمــان علــى الجســد الــذي ال ُيعــرض ،فــكل جســد
إجابتــه توجــد فــي الصــورة ،وتعيــد حضــارة الصــورة
تكويــن النظــم االجتماعيــة التــي يقدمهــا الجســد مــن
اجتماعيــا يتفاعــل
تنظيمــا
خــال االســتعراض بصفتــه
ًّ
ً
أفــراده فيــه عبــر الصــور والبصــر فــي حضــارة الصــورة.
وحضــارة الصــورة هــي إســاءة للعيــن والجســد مــن
خــال جهازهــا التعبيــري والمتمثــل فــي الصناعــة
اإلباحيــة التــي تعتبــر ذروة االســتعراض ،بمــا أنهــا تــدور
كائــن
حــول الرؤيــة والخطــاب االســتعراضي وصياغــة
ٍ
إثمــه األكبــر أنــه ال يســتمتع.
وحضــارة الصــورة ليــس لديهــا قلــق مــن افتقارهــا
للســرديات الدينيــة؛ ألن لديهــا تصورهــا الخــاص الدينــي
المرتبــط بالجمــال العلمانــي مــن خــال معبــد الجســد
وأســاليبه الطقوســية الصحيــة والرياضيــة واإلباحيــة.
ولكــن عــودة الشــعور الدينــي فــي حضــارة الصــورة
يرتبــط بقلــق المــوت والشــيخوخة والمــرض وكلهــا
ترتبــط بنهايــة معبــد الجمــال العلمانــي أي أنهــا تهــز
أســاس ديــن حضــارة الصــورة.
المراجع:
( )1الجســد والنظريــة االجتماعيــة ،كــرس شــلنج ،ترجمــة:
منــى البحــر ،ص .45
( )2مجتمــع االســتعراض ،جــي ديبــور ،ترجمــة أحمــد حســان،
ص .10
( )3أنثروبولوجيــا الجســد والحداثــة ،دافيــد لوبروتــون ،ترجمة:
محمد عــرب ،ص.40
( )4مقــاالت رينيــه غينــون ،ترجمــة :زينــب عبــد العزيــز ،ص -38
 ،39مجتمــع الشــفافية ،بيونــغ تشــول هــان ،ص.18
( )5رايــة التمــرد ،ســادي بالنــت ،ترجمــة :أحمــد حســان ،ص
.187
( )6أفــول الواجــب ،جيــل ليبوفتســكي ،ترجمــة :البشــير
المراكشــي ،ص .58
( )7مقاالت والتر بنيامين ،ترجمة :أحمد حسان ،ص .149
( )8أنثروبولوجيــا الجســد والحداثــة ،دافيــد لوبروتــون ،ترجمة:
محمد عــرب ،ص .164
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مســتاء مــن ضــرورة التخصــص فــي العالــم الحديــث« :الفاشــلون ،شــأنهم شــأن
كتــب أمبرتــو أيكــو
ً
العصامييــن ،يملكــون معــارف أكثــر مــن المتفوقيــن .إذا كنــت تريــد أن تتفــوق فعليــك أن تعــرف شــيئً ا
بعينــه ،دون إضاعــة الوقــت فــي معرفــة كل شــيء .متعــة المعرفــة مخصصــة للفاشــلين؛ كلمــا أكثــرت
مــن معرفــة األشــياء ســارت األشــياء فــي غيــر طريقهــا!» ( )1وقــد فرحــت بهــذا الــكالم عندمــا وقفــت
عليــه أول مــرة ،ألنــه أبــان عــن فكــرة كامنــة عنــدي ،وهــي أن النجــاح المهنــي فــي هــذا العصــر مرتبــط
أساســا بالتخصــص ،وعمومــا كنــت أقــول :كلمــا أمعنــت فــي التخصــص زادت فــرص نجاحــك وتفوقــك
المهنــي ،حتــى وقفــت قريبــا علــى كتــاب «مــدى» لدايفيــد أبســتن يقــف كاتبــه موقفــا مباينــا لموقف
إيكــو وموقفــي منــذ البدايــة ،إذ عنــون كتابــه بهــذا العنــوان الفرعــي :لمــاذا ينجــح واســعو االطــاع
فــي عالــم متخصــص؟
فــرق المؤلــف بيــن منهجيــن مــن
ّ
مناهــج التعلــم :منهــج رأســي عميق،
حيــث ينشــغل المتعلــم بفــن بعينــه
وال يجــاوزه لغيــره ،ويحــاول ضبــط
أصولــه والتعــرف علــى دقائقــه
وخبايــاه بالممارســة المدروســة
المســتمرة ،ومنهــج آخــر أفقــي
واســع حيــث يتعــرض المتعلــم إلــى
فنــون متعــددة بــدال مــن االقتصــار
ـن بعينــه .ثــم قســم مياديــن
علــى فـ ٍ
التعلــم إلى قســمين :ميــدان معطاء
()kind learning environment
وآخــر لئيــم wicked learning(.
)2( )environment
يتميــز الميــدان المعطــاء بحضــور
قوانيــن شــاملة ومكتملــة ،وأنمــاط
متكــررة ،وإفــادة ()feedback
فوريــة ودقيقــة تمكــن المتعلــم مــن
التعــرف علــى أخطائــه واالســتفادة
منهــا .وفــي المقابــل يفتقــر ميــدان
التعلــم اللئيــم لــكل هــذه الصفــات
التــي يمتــاز بهــا ميــدان التعلــم
المعطــاء ،فالقوانيــن غالبــا غائبــة
أو غيــر مكتملــة ،والتكــرار عزيــز
واإلفــادة متأخــرة وغيــر دقيقــة.
وليزيــد األمــر وضوحــا ضــرب أمثلــة
علــى مياديــن التعلــم هــذه،
فلعبــة الشــطرنج مثــا تقــع فــي
ميــدان التعلــم المعطــاء ،وذلــك
ألن قوانينهــا مكتملــة وشــاملة

ال اســتثناءات -وتتمتــع بحضــورأنمــاط متكــررة وإفــادة فوريــة
ودقيقــة ،فــإذا أخطــأ الالعــب فــي
نقلــة هــذه المــرة ســيتنبه لهــا فــي
المــرة القادمــة ،وهكــذا .بينمــا يعــد
االقتصــاد مثــا ميــدان تعلــم لئيــم،
فالقوانيــن ليســت واضحــة تمامــا،
وثمــة متغيــرات واســتثناءات كثيــرة،
وحمالــة
واإلفــادة غائبــة ومتأخــرة
ّ
أوجــه غالبــا .وعمومــا يمكــن القــول:
إن التعلــم يتكــون مــن حالتيــن :حالــة
اكتســاب المعلومــات ،وحالــة
تطبيقهــا ،فالمياديــن المعطــاءة
تتمتــع بتماثــل كبيــر بيــن حالتــي
االكتســاب والتطبيــق ،وفــي
المقابــل ثمــة تبايــن واســع بيــن
حالــة االكتســاب وحالــة التطبيــق
فــي مياديــن التعلــم اللئيمــة.
واآلن وبعــد هــذه المقدمــة قــرر
أبســتين ،مســتندا علــى بعــض
وآراء
واألبحــاث
الدراســات
المختصيــن ،أن منهــج التعلــم
الرأســي يبــدي كفــاءة عاليــة فــي
مياديــن التعلــم المعطــاءة فقــط،
وألن معظــم المياديــن والمجــاالت
التــي تشــغل اإلنســان ال تقــع فــي
مياديــن التعلــم المعطــاءة ،فمــن
األمثــل أن يتخــذ المتعلــم المنهــج
األفقــي طريقــا لــه ،وذلــك لألســباب
اآلتيــة:
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ِّ
أوال:
يمكــن المنهــج األفقــي المــرء مــن استكشــاف بــدأ الرســام الشــهير فــان جــوخ حياتــه كبائــع فــي محــل
نفســه ،فاإلنســان كمــا قــال العقــاد مــرة« :يعــرف لعمــه وقــد أحــب عملــه ،حتــى أنــه قــال لوالديــه :لــن
نفســه بالتخميــن ال بالتحقيــق»! ( )3فقــد يقــرر اإلنســان أحتــاج فــي حياتــي أن أبحــث عــن وظيفــة أخــرى ،ولكــن
أن يتخصــص فــي تخصــص معيــن ثــم يتبيــن أن هــذا الفتــى مــا لبــث حتــى تــرك عملــه وذهــب ليعمــل فــي
التخصــص ال يتوافــق وقدراتــه ،أو أنــه أصعــب مــن التدريــس ،ثــم غــادر التدريــس ليعمــل فــي مكتبــة ،ثــم
الــازم ،أو أســهل مــن الــازم ،أو ال يســتهويه ألي ســبب عمــل فــي عــدة وظائــف أخــر حتى انتهــى بــه المطاف،
كان ،ويصــر علــى المتابعــة فــي هــذه الطريــق تحــت وقــد جــاوز الثالثيــن ،إلــى فــن الرســم! ()5
ويفــوت علــى نفســه فرصــة
ضغــط األقــران واللــدات
ِّ
استكشــاف حقــول أخــرى مــن التخصصــات قــد تكــون ثانيــا :التخصصــات والمعــارف والفنــون اإلنســانية
أمثــل لــه .والوقــت الــذي يقضيــه المــرء فــي اكتشــاف متداخلــة ومترابطــة ،والتعــرف علــى حقــل مــن الحقــول
نفســه ومواهبــه ومــا يحــب ويكــره ومــا يســتطيع ومــا يعيــن علــى فهــم غيــره مــن الحقــول ،وههنــا أورد قصــة
ال يســتطيع ليــس وقتــا ضائعــا ،ألنــه ســيقوده فــي ظريفــة ُحكيــت عــن الفــراء النحــوي الــذي قــال عنــه
نهايــة المطــاف إلــى مــا يناســبه ويســتطيعه ،كمــا ثمامــة بــن األشــرس« :رأيــت الفراء ،ففاتشــته عــن اللغة،
فعــل ســيبويه عندمــا كان يطلــب علــم الحديــث علــى فوجدتــه بحــرا ،وعــن النحــو فشــاهدته نســيج وحــده،
فلحنــه حمــاد ،فقــال ســيبويه ،وعــن الفقــه فوجدتــه عارفــا باختــاف القــوم ،وبالطــب
شــيخه حمــاد البصــريّ ،
لمــا عــرف مــن نفســه أن ليــس لــه قــوة علــى علــم خبيــرا ،وبأيــام العــرب والشــعر والنجــوم ،فأعلمــت بــه
الحديــث« :واهلل ألطلبــن علمــا ال يلحننــي معــه أحــد»! أميــر المؤمنيــن فطلبــه» )6( .وتقــول الروايــة إن الفــراء
ومضــى)4( .
قــد قــال مــرة« :مــن بــرع فــي علــم واحــد ســهل عليــه
ثــم أن االختيــار المبكــر للتخصــص يفتــرض ضمنيــا أن كل علــم»! فقــال رجــل« :فأنــت -أي الفــراء -قــد برعــت
اهتمامــات الشــخص ســتبقى فــي المســتقبل علــى مــا فــي علمــك ،فخــذ مســألة أســألك عنهــا مــن غيــر علمــك:
فيمــن ســها فــي صالتــه ،ثــم ســجد لســهوه
هــي عليــه ســاعة االختيــار ،وهــذا افتــراض ّبيــن الخطــأ ،مــا تقــول َ
فاإلنســان يتغيــر مــع مــرور التجــارب واأليــام ،وهــذا فســها فــي ســجوده أيضــا»؟ قــال الفــراء« :ال شــيء
شــاهد ظريــف أســوقه لــك:
عليــه» ،فقــال الرجــل« :وكيــف»؟ قــال الفــراء« :ألن
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التصغيــر عندنــا ال يصغــر ،فكذلــك الســهو فــي ســجود
الســهو ال يســجد لــه ،ألنــه بمنــزل تصغيــر التصغيــر»،
فقــال الرجــل« :مــا حســبت النســاء يلــدن مثلــك»! ()7
فكمــا تــرى اســتثمر الفــراء معرفتــه فــي فنــه فــي
إجابــة ســؤال مــن خــارج فنــه ،وذلــك ألن البنيــة
العميقــة للســؤال المطــروح والمســألة التــي المراجع
اســتحضرها الفــراء وقــاس عليهــا متماثلــة ،وهــذا  .1أمبرتو إيكو .العدد صفر.
التفكيــر التناظــري عظيــم الفائــدة ،وقــد أدى توظيفه Robin M. Hogarth, Tomás Lejarraga, and .2
إلــى كشــوف علميــة عظيمــة قديمــا وحديثــا ،وكان Emre Soyer. The Two Settings of Kind and
كبلــر -أحــد مؤسســي العلــم الحديــث -شــديد الولــع .Wicked Learning Environments
والعنايــة بــه ،واســتثمره اســتثمارا جيــدا اســتطاع مــن  .3العقاد .حياة قلم.
خاللــه أن يغيــر وجــه العلــم.
 .4محمــد الطنطــاوي .نشــأة النحــو وتاريــخ أشــهر
النحــاة.
فالتفكيــر التناظــري ،وهوغالبــا منتــج لســعة االطــاع.Epstein, David. Range .5 ،
يعيــن علــى إيجــاد التشــابهات بيــن المفاهيــم  .6الذهبي .سير أعالم النبالء.
المجــردة التــي قــد تبــدو بعيــدة كل البعــد بــادئ  .7الشاطبي .الموافقات في أصول الشريعة.
الــرأي ،ويســاعد علــى اســتثمار المعــارف الســابقة
فــي معالجــة المشــاكل الجديــدة التــي تتشــارك ذات
البنيــة العميقــة!
المفرطــة بالتفاصيــل
المعرفــة
ثالثــا :لطالمــا حجبــت
ُ
ُ
المختصيــن عــن الصــورة الكليــة للمشــاكل التــي
َ
يكابدونهــا ،وينفقــون أوقاتــا طائلــة فــي معالجــة
تفاصيلهــا الصغيــرة التــي قــد تحجبهم عن تصــور كامل
المشــكلة ،وذلــك ألن المتخصــص ينــزع إلــى توظيــف
المناهــج التــي يحســنها ويجيــد التعامــل معهــا ،حتــى
وإن كانــت ال تتناســب وطبيعــة المشــكلة ،وكمــا
قــال الغربيــون« :إذا كنــت ال تملــك ســوى مطرقــة،
فــكل مــا تــراه ســيبدو كمســمار»! والفكــرة ههنــا
أن المعرفــة الواســعة تحــد مــن اســتبداد نســق الفــن
بالمشــتغلين بــه ،وتعينهــم علــى التحــرر مــن قيــوده
المتينــة!
للمــرء أن يســتكثر مــن التجربــة فــي مقتبــل عمــره،
حتــى إذا ظــن أنــه خــاض مــا يكفــي مــن التجــارب،
وتعــرف علــى نفســه جيــدا ،اختــار فنــا وتخصــص فيــه.

ـدع الكاتــب إلــى نبــذ التخصــص بالكليــة،
وختامــا ،لــم يـ ُ
فكلنــا متخصــص بشــكل أو آخــر ،ولكنــه أكــد أن
مقايضــة ســعة االطــاع والتجريــب بالتخصــص المبكــر
ليســت صفقــة رابحــة ،حتــى وإن بــدا التخصــص المبكــر
مغريــا وفعــاال ومصحوبــا بنتائج ملموســة وفورية ،ألن
ـدت كثيـ ٌـر مــن
العبــرة فــي النهايــات كمــا يقــال ،ووجـ ْ
الدراســات الحديثــة فــي حقــول متباينــة أن التجــارب
الشــخصية الواســعة مصــدر قــوة ال يســتهان بــه ،وأن
البدايــات المبكــرة ُمبالــغ فــي تقديــر آثارهــا ،فاألمثــل

فاألمثل للمرء أن يستكثر
من التجربة في مقتبل
عمره ،حتى إذا ظن أنه
خاض ما يكفي من التجارب،
وتعرف على نفسه جيدا،
اختار فنا وتخصص فيه
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 #تحفيزات
«حتى الصدفة تحتاج أن تبذل لها القليل من
الجهد كي تحدث»
والعرب تقول:
ُ
ُ
والسكون عاق ٌر
الحركة ولودٌ ..
أ.د.خالد الدريس
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ملف العدد

حوار مع الدكتور
عبد الرحمن
السليمان
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أنموذجــا») مــن الجامعــة نفســها عــام
ً
.2009

عبــد الرحمــن الســليمان (1381هـــ
=1962م) :لغــوي ،وأديــب ،ومترجــم.
ُولــد فــي مدينــة حمــاة بســورية ،ويقيــم
منــذ  35ســنة فــي بلجيــكا ويحمــل
جنســيتها .حصــل علــى الثانويــة العامــة
عــام  ،1979ودرس اليونانيــة واألدب
اليونانــي القديــم فــي جامعــة أثينــا
فــي اليونــان ثــم درس اللغــات واآلداب
الســامية/الجزيرية فــي جامعــة الدولــة
فــي غانــد ،بلجيــكا مــن عــام – 1986
.1991

ـتاذا لمــادة التربيــة اإلســامية
عمــل أسـ ً
فــي المعهــد الملكــي التقنــي فــي
مديرا
بلجيــكا من عــام ،1991-1990ثــم
ً
للمجلــس االستشــاري البلــدي لشــؤون
المهاجريــن الثقافيــة واالجتماعيــة فــي
مدينــة أنتــورب فــي بلجيــكا ،ثــم مديـ ًـرا
لشــركة ترجمــة كانــت مملوكــة لــه من
عــام  .2007 – 1997تفــرغ للتدريــس
الجامعــي فــي جامعــة لوفــان فــي
بلجيــكا بنصــف دوام عــام  ،2003ثــم
بــدوام كامــل ابتــداء مــن عــام .2006
يجيــد مجموعــة مــن اللغــات الميتــة
الســامية/الجزيرية
اللغــات
(كل
الشــرقية والغربيــة باإلضافــة إلــى
الالتينيــة واإلغريقيــة ولغــات أخــرى)،
ومجموعــة مــن اللغــات الحيــة
(الهولنديــة واإلنكليزيــة والفرنســية
واليونانيــة الحديثــة والعبريــة الحديثــة)،
ً
متوســطا باأللمانيــة
إلمامــا
ويلــم
ً
واألمازيغيــة الحيــة (اللهجــة الريفيــة/
تاريفيــت المســتعملة فــي شــمال
المغــرب).

أنجــز دكتــوراه فــي األدب العبــري
القديــم مــن الجامعــة نفســها عــام
 ،1995ثــم أنجــز دكتــوراه أخــرى فــي وهــو خبيــر فــي علــم اللغــة المقــارن
الترجمــة (الموضــوع« :وثائــق األحــوال واآلداب القديمــة والديانــات القديمــة
الشــخصية المســتمدة مــن الشــريعة وفرقهــا ومللهــا ومصادرهــا األدبيــة.
اإلســامية :مدونــة األســرة المغربيــة
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حاليــا أســتاذ العربيــة والترجمــة وعلــم الــكالم فــي
وهــو
ًّ
جامعــة لوفــان فــي بلجيــكا ،وأســتاذ زائــر لجامعــة القاضــي
عيــاض فــي مراكــش ،المغــرب ،وعضــو فــي هيئــة التدريــس
لماجســتير الترجمــة التحريريــة فيهــا ،وأســتاذ زائــر لمدرســة الملــك
فهــد العليــا للترجمــة فــي طنجــة ،التابعــة لجامعــة عبــد المالــك
الســعدي فــي تطــوان منــذ عــام  ،2006وعضــو فــي هيئــة
التدريــس لماجســتير الترجمــة الشــفوية فيهــا الــذي ُيــدرس ابتداء
مــن عــام .2016
إصدارتــه ( 228مائتــان وثمانيــة وعشــرون) عمـ ً
مطبوعــا بيــن
ـا
ً
كتــاب ومقالــة علميــة ومقابلــة منشــورة ،معظمهــا باللغــة
قريبــا
العربيــة ،والهولنديــة ،واإلنكليزيــة ،والفرنســية .يصــدر لــه
ً
مــن تأليفــه( :مــن شــجون الترجمــة :دراســات فــي الترجمــة
القانونيــة والترجمــة الدينيــة وتكنولوجيــا الترجمــة) ،ومــن
ترجمتــه شــراكة مــع الدكتــور حســن دريــر والدكتــور عبــد الحميــد
زاهيــد( :الجامــع فــي علــم المصطلــح).
يحــرر ،بمعيــة األســتاذ الدكتــور أحمــد الليثــي رئيــس الجمعيــة
الدوليــة لمترجمــي العربيــة ،سلســلتَ ي مطبوعــات الجمعيــة
الدوليــة لمترجمــي العربيــة :السلســلة األكاديميــة والسلســلة
األدبيــة .السلســلتان باللغــة اإلنكليزيــة .عضــو فــي عــدة هيئــات
علميــة دوليــة وشــارك فــي العديــد مــن المؤتمــرات العالميــة
وأشــرف علــى بحــوث علميــة كثيــرة وأطاريــح ماجســتير
ودكتــوراه كثيــرة .وهــو ناشــط فــي الشــبكة العالميــة ،ولــه
وحــواش
آالف المشــاركات المنشــورة علــى شــكل مقــاالت
ٍ
ومشــاركات وردود مقتضبــة فــي اللغــة والترجمــة والثقافــة
بشــكل عــام فــي مواقــع أهمهــا :موقــع الجمعيــة الدوليــة
لمترجمــي العربيــة ،وموقــع جمعيــة الترجمــة العربيــة وحــوار
الثقافــات ،وموقــع مجمــع اللغــة العربيــة علــى الشــبكة
العالميــة ،وموقــع شــبكة الفصيــح لعلــوم اللغــة العربيــة،
وموقــع ملتقــى األدبــاء والمبدعيــن العــرب وكذلــك علــى
حســابه فــي تويتــر@ AlsulaimanAbd :
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 -1نرحب بكم دكتور عبد
الرحمن ،واستمتعنا
بسيرتكم الذاتية القيمة
وموقعكم المفيد للغاية
«الجمعيـــــة الدوليـــــــــــة
لمترجمي العربية» ،ونحب
أن نتعرف عليكم أكثر:
كيف كانت رحلتكم مع
ً
خصوصا،
اللغات القديمة
ومن أثر بكم في مسيرتكم
من العلماء؟
ً
جزيــا لكــم علــى
شــكرا
ً
اســتضافتي فــي مجلتكــم
الموقــرة.
درســت
اللغــات التــي
ُ
نوعــان :لغــات ميتــة (مثــل
المصريــة القديمــة والبابليــة
وغيرهمــا) ولغــات حيــة (مثــل
اإلنكليزيــة والفرنســية وغيرهمــا).
بــدأت قصتــي مــع اللغــات الميتــة
منــذ أيــام المرحلــة االبتدائيــة
حيــث أثــارت زيــارة رحلــة مدرســية
لمتحــف فيــه نقــوش أثريــة لــدي
ً
فضــوال لمعرفتهــا ،وهكــذا تيســر
لــي دراســتها فيمــا بعــد .فدرســت
ً
أوال اللغــة اليونانيــة القديمــة فــي
جامعــة أثينــا بعــد تعلمــي اليونانيــة
الحديثــة ألنهــا لغــة الدراســة فيهــا،
ثانيــا ،ثــم عرجــت أثنــاء
فالالتينيــة ً
الدراســة علــى السانســكريتية (لغــة
الفيــدا ،وهــي كتــاب الهنــدوس
المقــدس) واألبســتاقية ،وهــي
الفارســية القديمــة ،لغــة األبســتاق،
كتــاب المجــوس المقــدس الــذي
ينســب تأليفــه إلــى زردشــت.

واآلشــورية ،واآلراميــة والفينيقيــة
واألوغاريتيــة والحبشــية والعبريــة
التــي تخصصــت فيهــا فيمــا بعــد.
وبعــد التخــرج درســت ســائر اللغــات
الســامية/الجزيرية مــن الكتــب،
وأهمهــا اللغــة اإلبليــة لغــة مملكــة
إبــا شــرقي ســورية ،واللغــة
العربيــة القديمــة ،والحميريــة .ثــم
درســت أيضــا مــن الكتــب اللهجــات
الثموديــة والصفويــة واللحيانيــة
التــي تشــكل صلــة الوصــل بيــن
العربيــة الجنوبيــة والشــمالية .كمــا
درســت أثنــاء الدراســة الجامعيــة
أيضــا لغــات غيــر ســامية/جزيرية هــي
الســومرية ،وهــي أقــدم لغــات
األرض تدوينــا ـ والحيثيــة ،باإلضافــة
إلــى أهــم لغتيــن حاميتيــن (أو:
جزيرتيــن غربيتيــن) وهمــا األمازيغيــة
(البربريــة القديمــة التــي كانــت
تكتــب بكتابــة التفينــاغ) ،والمصريــة
وفــي بلجيــكا درســت اللغــات القديمــة (التــي كانــت تكتــب
فتعلمــت بالكتابــة الهيروغليفيــة).
الســامية/الجزيرية،
البابليــة إن تعلــم اللغــات الميتــة ليــس مثــل
بلهجتيهــا
األكاديــة
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تعلــم اللغــات الحيــة ،ألن
للغــة الميتــة بدايــة ونهايــة.
إن بعــض اللغــات الميتــة مثــل
البابليــة والحيثيــة والمصريــة
القديمــة لغــات صعبــة نســبية
بســبب أنظمــة الكتابــة
المعتمــدة فيهــا (المســمارية
وكذلــك
والهيروغليفيــة)،
بســبب غناهــا األدبــي
النســبي ،بعكــس لغــات مثــل
الفينيقيــة التــي لــم ُيحفــظ
لنــا مــن أوابدهــا أكثــر مــن
عشــر ورقــات مــن النصــوص
أتــت علــى شــكل نقــوش،
فــكان تعلمهــا سـ ً
ـهال وحفــظ
مفرداتهــا أســهل لقلــة
المــادة .فــدارس الفينيقيــة
يتعلمهــا فــي أســبوع ،ودارس
البابليــة أو المصريــة القديمــة
يحتــاج إلــى عــام كامــل مــن أجــل
تعلــم نظــام الكتابــة المســمارية أو
الهيروغليفيــة ،فتأمــل.
تأثــرت فــي المرحلــة االبتدائيــة
ُ
بمعلمــي مــادة اللغــة
كثيــرا
ً
ِّ
العربيــة والتربيــة اإلســامية
والتاريــخ رحمهــم اهلل .وبعــد ذلــك
اعتمــدت علــى نفســي فــي تحصيــل
العلــم ،فــي الجامعــات ً
أوال ،ثــم مــن
ثانيــا .وال أزال
الكتــب بعــد تخرجــي ً
أتعلــم حتــى اليــوم.
 -2اللغــة والمعرفــة واإلنســان؛
لعلكــم تحدثونــا عــن مــدى ارتبــاط
اإلنســان باللغةوارتبــاط معرفتــه
بهــا.
اللغــة هــي األداة التــي مــن خاللهــا
يعبــر اإلنســان عــن فكــره .وحــدود
ّ
اللغــة تتســع وتضيــق باتســاع حــدود
فكــر اإلنســان وضيقــه .وكان

يعبــر باللغــة
اإلنســان فــي الماضــي ّ
يتنــاه
شــفاها .ولــم
عــن فكــره
ً
َ
إلينــا مــن ذلــك الفكــر الــذي ســبق
شــيء ُيذكــر .ومــا
اختــراع الكتابــة
ٌ
نعرفــه عــن اإلنســان قبــل اختــراع
الكتابــة نســتنتجه ممــا تــرك لنــا مــن
آثــار وأوابــد نخضعهــا لالســتقراء.
لذلــك يعتبــر اختــراع الكتابــة فــي
العــراق القديــم حوالــي  3200قبــل
الميــاد الحــد الفاصــل بيــن العصــر
التاريخــي وعصــور مــا قبــل التاريــخ.
فالعصــر التاريخــي بــدأ منــذ بــدأ
نصوصــا ويحفظهــا
اإلنســان يكتــب
ً
لألجيــال التاليــة .وهــذا هــو أســاس
الحضــارة اإلنســانية المبنيــة علــى
التراكــم المعرفــي حيــث تؤســس
األجيــال الالحقــة علــى مــا أبدعــت
األجيــال الســابقة .وعليــه فــإن
ارتبــاط اإلنســان باللغــة والمعرفــة
ارتبــاط عضــوي فاللغــة وأنظمــة
طــور اإلنســان
كتابتهــا أعظــم مــا
َّ
مــن أدوات لتطويــر فكــره وبنــاء
حضارتــه ،وكان ذلــك فــي الجزيــرة
العربيــة ،والعــراق ،والشــام ،ومصــر.
تصــور حضــارة مؤسســة
وال يمكــن
ّ
علــى المعرفــة بــدون لغــة ذات
يعبــر بهــا اإلنســان عــن
نظــام كتابــة ّ
تلــك المعرفــة بشــكل عــام.
 -3وصــف الفيلولوجــي الفرنســي
أرنســت رينــان اللغــات الســامية
بأنهــا لغــات غيــر عضويــة ،وغيــر
قابلــة للتجديــد واالبتــكار بالنظــر
إلــى جذرهــا الثالثــي ،ممــا انعكــس
بالســكون
شــعوبها
علــى
والتحجــر ،علــى العكــس مــن
اللغــات الهندوأوروبيــة التــي
وســمها بالحيويــة والعضويــة.
كيــف أثّــرت هــذه المقولــة علــى
المدرســة االستشــراقية ،وعلــى
النظــر إلــى اللغــات الســامية؟

هــذا رأي عنصــري أطلقــه أرنســت
رينــان إبــان انتشــار المــد القومــي
أحــدا اليــوم
فــي زمانــه وال أعــرف
ً
يكــرر مثــل هــذا الــكالم المغــرض.
ّ
ولــم ُيكتــب لــرأي رينــان هــذا الــدوام
خصوصــا وأن معظــم المشــتغلين
ً
بهــذه اللغــات اليــوم يهــود وعــرب
ومســلمون يعنــي أشــخاص ينتمــون
بطريــق أو بأخــرى إلــى مــا يمكــن أن
نســميه اإلرث الثقافــي الســامي.
وقــد فنَّ ــد اللغــوي يوشــع بــاو
( )Yehoshua Blauاألميــن األســبق
لمجمــع اللغــة العبريــة فــي القــدس
هــذا الــرأي فــي سلســلة مــن
الدراســات استشــهد فيهــا بعبقريــة
العربيــة – باعتبارهــا اللغــة الجزيريــة
تطــورا وأنهــا كانــت لغــة
األكثــر
ً
العلــوم والمعــارف فــي العهــد
الوســيط – علــى فســاد رأي رينــان.
 -4كانــت اللغــات الســامية (أو
الجزيريــة كمــا تفضلــون هــذه
التســمية بنــاء علــى أدلتكــم
القويــة) محــل اهتمــام بالــغ مــن
االستشــراق الكالســيكي ،ويظــن
البعــض أن هــذا العلــم «نضــج
واحتــرق» ،فمــا موقفكــم مــن هــذا
الــرأي؟ وكيــف يمكــن االســتفادة
مــن هــذه اللغــات فــي فهــم
العر بيــة؟
إن أول مــن اهتــم بهــذه اللغــات
هــم العلمــاء العــرب واليهــود
والســريان المســتعربون ،وليــس
المستشــرقين .لقــد اكتشــف بعــض
العلمــاء العــرب ،وأهمهــم ابــن
حــزم األندلســي ،وكذلــك الســريان
واليهــود المعتمــدون علــى مناهــج
العــرب اللغويــة ،القرابــة اللغويــة
الواضحــة بيــن العربيــة مــن جهــة
والســريانية والعبريــة مــن جهــة

أخــرى ،فوظفوهــا فــي دراســاتهم
اللغويــة الوصفيــة ،ووظفهــا اليهود
علــى األخــص فــي الدراســات
المقارنــة بهــدف إلقــاء الضــوء علــى
نصــوص التــوراة وفهمهــا.
يقــول ابــن حزم فــي كتــاب اإلحكام
فــي أصــول األحــكام (طبعــة
 ،1929الجــزء  1الصفحــة « : )30إال
ً
يقينا
أن الــذي وقفنــا عليــه وعلمنــاه
أن الســريانية والعبرانيــة والعربيــة
هــي لغــة ُمضــر وربيعــة ال لغــة
ِح ْم َيــر ،لغــة واحــدة تبدلــت بتبــدل
مســاكن أهلهــا فحــدث فيهــا جــرش
كالــذي يحــدث مــن األندلســي ،وإذا
رام نغمــة أهــل القيــروان ،ومــن
القيروانــي إذا رام نغمــة األندلســي،
ومــن الخراســاني إذا رام نغمتهــا.
ونحــن نجــد مــن ســمع لغــة أهــل
فحــص البلــوط وهــي علــى ليلــة
واحــدة مــن قرطبــة كاد أن يقــول
إنهــا لغــة أخــرى غيــر لغــة أهــل
قرطبــة .وهكــذا فــي كثيــر مــن
البــاد فإنــه بمجــاورة أهــل البلــدة
بأمــة أخــرى تتبــدل لغتهــا تبديــا ال
يخفــى علــى مــن تأملــه .ونحــن نجــد
العامــة قــد بدلــت األلفــاظ فــي
اللغــة العربيــة تبديــا وهــو فــي
البعــد عــن أصــل تلــك الكلمــة كلغــة
أخــرى وال فــرق .فنجدهــم يقولــون
فــي العنــب :العينــب وفــي الســوط
أســطوط .وفــي ثالثــة دنانيــر ثلثــدا
.وإذا تعــرب البربــري فــأراد أن يقــول
الشــجرة قــال الســجرة .وإذا تعــرب
الجليقــي أبــدل مــن العيــن والحــاء
ً
مهمــدا إذا أراد أن
هــاء فيقــول
ً
محمــدا .ومثــل هــذا كثيــر.
يقــول
فممــن تدبــر العربيــة والعبرانيــة
الســريانية أيقــن أن اختالفهمــا إنمــا
هــو مــن نحــو مــا ذكرنــا مــن تبديــل
ألفــاظ النــاس علــى طــول األزمــان
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واختــاف البلــدان ومجــاورة األمــم ،وأنهــا لغــة واحــدة
فــي األصــل».
وابــن حــزم مــن أوائــل العلمــاء الذيــن انتبهــوا إلــى عامل
القرابــة اللغويــة بيــن العربيــة والعبرانيــة والســريانية
علميــا .فظهــر علــم اللغــة المقــارن
وحاولــوا تعليلهــا
ً
فــي العــراق ومصــر واألندلــس عنــد اليهود المســتعربين.
عمومــا وعلــم اللغة
وقــد أدى إلــى ظهــور علــوم اللغــة
ً
خصوصــا عنــد اليهــود المســتعربين عامــان
المقــارن
ً
اثنــان .العامــل األول هــو اســتعراب اليهــود فــي
الحواضــر اإلســامية واكتشــافهم القرابــة اللغويــة بيــن
العبريــة مــن جهــة ،والعربيــة التــي أصبحــت لســانهم،
واآلراميــة التلموديــة التــي هــي لغــة «الترجــوم» ولغة
شــروح تلمودهــم مــن جهــة أخــرى.

لكونهــا اللغــة الجزيريــة الوحيــدة الحيــة التــي تحتــوي
علــى معجــم شــامل كبيــر يضــم بيــن مفرداتــه معظــم
األصــول الجزيريــة األصليــة إن لــم يكــن كلهــا .ونحــن ال
نــدري علــى وجــه الدقــة مــن انتهــج هــذا المنهــج فــي
البدايــة إال أن المؤلفــات التــي تناهــت إلينــا تشــير إلــى
أن يهــوذا بــن قريــش (القــرن التاســع الميــادي) وســعيد
بــن يوســف الفيومــي ( ،)942-892أول مــن مارســا علم
اللغــة المقــارن ضمــن أصــول علميــة واضحــة .ومــا فعله
المستشــرقون هــو التأســيس علــى هــذه الدراســات –
وكلهــا مكتوبــة باللغــة العربيــة – وتطويرهــا.
فالقــول إن هــذا العلــم نضــج واحتــرق غيــر صحيــح ،فنحــن
نوظفــه اليــوم فــي تأليــف المعجــم التاريخــي للغــة
العربيــة (معجــم الدوحــة ومعجــم الشــارقة) وفــي
دراســات لغويــة كثيــرة .والعلــوم ال تحتــرق.

والعامــل الثانــي هــو ضرورة شــرح غريــب التــوراة والنادر
فيهــا .ويقصــد بغريــب التــوراة ،مــا يعــرف في الدراســات
التواراتيــة بـــ  ،hapax legomenaوهــو مصطلــح يوناني
األصــل يشــار بــه إلــى األلفــاظ المفــردة التــي وردت مرة
واحــدة أو أكثــر فــي أســفار العهــد القديــم ،والتــي ال
ُيعــرف معناهــا علــى وجــه التحديــد .فقــام علماؤهــم
كبيــرا مــن الثقافتيــن العربيــة
نصيبــا
الذيــن أوتــوا
ً
ً
واليهوديــة باإلشــارة إلــى هــذه القرابــة اللغويــة كمــا ثمــة اضطــراب بخصــوص هــذا الموضــوع ســببه الضبابيــة
نحــد المصطلــح
تقــدم ،واســتغاللها لشــرح مــا غمــض معنــاه مــن التــوراة فــي اســتعمال المصطلــح .لذلــك
ُّ
(انظــر أدنــاه).
المســتعمل قبــل اإلجابــة.
و(الد ِخيــل) .والمعــرب مــا اســتعارته
(الم َعـ َّـرب)
َّ
نميــز بيــن ُ
لكــن إشــاراتهم علــى كثرتهــا وأهميتهــا اللغويــة بقيــت
مــن لغــات أخــرى وطوعتــه لينســجم مــع أوزانهــا
تــدور حــول شــرح غريــب التــوراة مــن العربيــة كمــا فعــل
ــقف =( /المعــرب عــن اليونانــي
وأبنيتهــا مثــل ُ/أ ْس ُ
ســعيد بــن يوســف الفيومــي فــي «كتــاب الســبعين
 )έπίσκοπος/episkoposوغيــره .أمــا الدخيــل فهــو مــا
لفظــة المفــردة» الــذي أفــرده لهــذا الموضــوع،
اســتعارته مــن لغــات أخــرى ولــم تطوعــه تاركــة إيــاه
وهــي المفــردات النــادرة فــي التــوراة والتــي شــرحها
علــى حالــه مثــل /تلفزيــون /وغيــره .ونحــن نجــد فــي
ً
مجــادال بذلــك أتبــاع
الفيومــي مــن عبريــة المشــناة ـ
ً
معربــة مثــل (صــراط) و(فــردوس)
القــرآن الكريــم
ألفاظــا َّ
فرقــة القرائيــن اليهــود الذيــن ال يعترفــون بالمشــناة
و(جهنّ ــم) وغيرهــا .هــذه األلفــاظ ُع ِّربــت وفهمهــا
جمعــت فــي القــرن األول
وهــي ُســنة اليهــود التــي ُ
العــرب واســتعملوها فأصبحــت بحكــم العربيــة أي أن
ُ
للميــاد ـ ومــن العربيــة كمــا فعــل قبلــه يهــوذا بــن
األحــكام اللغويــة التــي تســري علــى كلمــة عربيــة
قريــش فــي رســالته المهمــة.
أصيلــة أصبحــت تســري عليهــا .وبالتالــي ليــس ثمــة أي
الم َع َّربــة فــي القرآن
تناقــض بيــن وجــود هــذه الكلمــات ُ
إذن كان الباعــث األكبــر علــى بــدء الدراســات اللغويــة
الكريــم ،وبيــن وقولــه تعالــى «بلســان عربــي مبيــن».
المقارنــة هــو تفســير ذلــك الكــم الكبيــر مــن الكلمــات
المجهولــة المعانــي فــي أســفار العهــد القديــم،
 -6بالنســبة للمتخصــص فــي علــوم القــرآن الكريــم،
والتــي ال ســبيل إلــى تفســيرها إال بمقارنتهــا بالعربيــة
مــا هــي أكثــر اللغــات الجزيريــة التــي تفيــده فــي بحثه؟
 -5فيمــا يتعلــق بــورود ألفــاظ أجنبيــة فــي القــرآن
الكريــم ،فــي تفســير الطبــري وغيــره نجــد أقــوالًا
مســندة ألئمــة كبــار مثــل ابــن عبــاس ومجاهــد فيهــا
يذكــرون نصًّــا أن كلمــات بعينهــا نبطيــة أو ســريانية
أو عبريــة وغيــر ذلــك ،فكيــف يمكــن التوفيــق بيــن
قولهــم وقــول هللا تعالــى «بلســان عربــي مبيــن»؟
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هــل العبريــة الكتابيــة أم الســريانية أم غيــر ذلــك؟ ولو
ممكــن إفادتنــا بمصــدر لمذاكــرة هــذه اللغــات (أتذكــر
قولكــم التحفيــزي أن العربــي بإمكانــه تعلــم أي لغــة
ســامية فــي أســابيع إن اجتهــد).
كل اللغــات الجزيريــة مفيــدة للباحــث اللغــوي العربــي
بشــكل عــام .وأهــم اللغــات الجزيريــة هــي العربيــة
والبابليــة واآلراميــة والعبريــة واألوغاريتيــة والحبشــية.
إال أن أكثــر اللغــات الجزيريــة إفــادة للباحــث المتخصــص
فــي العلــوم القرآنيــة هــي :العربيــات القديمــة وهــي
الحميريــة بأشــكالها المختلفــة ،واللحيانيــة والثموديــة
والصفائيــة .هــذه لغــات عربيــة قبــل كل شــيء .فقــد
تــرك لنــا أوائلنــا فــي اليمــن ووســط الجزيــرة العربيــة
وشــمالها اآلالف المؤلفــة مــن النقــوش التــي هــي فــي
غايــة األهميــة بالنســبة إلــى الباحــث فــي تاريــخ اللغــة
العربيــة بشــكل عــام ،والمعجــم القرآنــي بشــكل خــاص.
وفــي النقــوش التــي ُعثــر عليهــا فــي محــرم بلقيــس أو
معبــد أوام والتــي نشــرها األســتاذ محمــد مرقطــن مــادة
لغويــة غنيــة للباحــث العربــي .وهــذه النقــوش أقــدم مــن
النصــوص اآلراميــة والســريانية والعبريــة التــي كان بعــض
المستشــرقين فــي الماضــي يفترضــون تأثيــر معجمهــا
الدينــي علــى معجــم القــرآن الكريم ،فــورود تلــك األلفاظ
التــي ُيفتــرض أنهــا مــن اآلراميــة أو العبريــة فــي نصــوص
عربيــة أقــدم مــن النصــوص اآلراميــة والعبريــة (مثــل
نقــوش محــرم بلقيــس وغيرهــا) ينقــض هــذه الدعــاوى
وي ّ
مكــن الباحــث العربــي مــن فهــم تاريــخ
بشــكل عــام ُ
لغتــه وتاريــخ نصوصهــا – ومنهــا القــرآن الكريــم – بشــكل
خــاص.
 -7هــل هنــاك أي اتصــال بيــن العربيــة قبــل اإلســام
واليونانيــة القديمــة؟ ال شــك أنكــم مطلعــون علــى
المحــاوالت الحديثــة المفرطــة للغايــة التــي تنســب
كثيـ ًر ا مــن األلفــاظ والمفاهيــم العربية إلــى اليونانية.
االتصــال بيــن العــرب والعربيــة واألمــم األخــرى ولغاتهــم
قبــل اإلســام – ومنهــم اليونــان – ثابــت .ولعلــك تقصــد
محاولــة «المفكــر» التونســي يوســف الصديــق الــذي
يقــول إن فــي القــرآن الكريــم ثمانمائــة كلمــة يونانيــة
كليــا إلــى
اقترضــت بطريقــة مباشــرة .هــذا الــكالم يفتقــر ً
العلميــة ألنــه صــادر عــن شــخص غيــر متخصــص فــي علــوم
اللغــة بشــكل عــام وعلــم التأثيــل وعلــم اللغــة المقــارن
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بشــكل خــاص .وعلــم التأثيــل هــو العلــم الــذي يــدرس
األصــل التاريخــي للكلمــات باعتمــاد منهــج المقارنــة
بيــن الصيــغ اللغويــة والــدالالت المعنويــة لتمييــز
األصــول مــن الفــروع والتأريــخ للتطــورات اللســانية التــي
مــرت بهــا الصيــغ والــدالالت عبــر التاريــخ .أمــا علــم اللغــة يعانــي المترجــم العربــي بشــكل عــام مــن صعوبــة نشــر
المقــارن فهــو فــرع مــن فــروع علــم اللغــة التاريخــي الكتــب التــي يترجمهــا إلــى العربيــة .وقــد عانينا من نشــر
يــدرس اللغــات التــي تنتمــي إلــى أســرة لغويــة واحــدة الترجمــة العربيــة لموســوعة المصطلــح التــي تصدرهــا
دراســة مقارنــة علــى (أ) المســتوى الصوتــي و(ب) دار النشــر العالميــة جــون بنجامينــز .ويشــتغل اآلن فريــق
المســتوى الصرفــي و(ج) المســتوى النحــوي و(د) علــى ترجمــة موســوعة علــوم الترجمــة التــي تصدرهــا
أيضــا .وعلــى الرغــم مــن أن هاتيــن
المســتوى المعجمــي بهــدف تحديــد الصلــة التاريخيــة الــدار المذكــورة ً
ّ
بيــن تلــك اللغــات.
ونوظــف علــم اللغــة المقــارن فــي الموســوعتين تحتويــان علــى أهــم مــا كتــب حتــى اليــوم
الدراســات العربيــة ( )1مــن أجــل التأثيــل للمفــردات فــي فــي علــم المصطلــح ودراســات لترجمــة علــى الصعيــد
اللغــة بضبــط عالقتهــا مــع مــا يجانســها
تأثيليــا فــي النظــري والتطبيقــي والتكنولوجــي ،فــإن ترجمتهمــا
ً
اللغــات الجزيريــة وجــرد المــادة اللغويــة المشــتركة عمــل تطوعــي مــن أولــه إلــى آخــره يقــوم بــه طــاب
بينهــا ،و( )2مــن أجــل ضبــط المعــرب والدخيــل ســواء الماجســتير فــي الترجمــة فــي عــدة جامعــات عربيــة
أكان مــن لغــات جزيريــة أو مــن لغــات تنتمــي إلــى وغربيــة ويشــرف عليــه أســاتذة عــرب معروفــون ،وفــوق
مهتمــا بهــذه
واحــدا
عربيــا
ناشــرا
أســر لغويــة أخــرى ،و( )3مــن أجــل تصويــب األخطــاء ذلــك ال تــكاد تجــد
ً
ً
ً
ً
خصوصــا عنــد
الشــائعة فــي المصطلحــات والمفاهيــم ،و( )4مــن أجــل األعمــال .وهــذا مثيــر لإلحبــاط الشــديد
ً
تفــادي أخطــاء الترجمــة والتعريــب ووضــع المصطلــح مقارنتــه بمــا ننشــره فــي اللغــات األجنبيــة حيــث نشــرنا
الجديــد وتَ ْق ِييســه أو َم ْع َي َرتــه ،و( )5مــن أجــل تفكيــك عشــرات الكتــب باإلنكليزيــة بجهــد يســير .ولقــد تواصلنــا
الدعــاوى المتعلقــة باللغــة العربيــة .وهــذا يفتــرض مــع القائميــن علــى معظــم مشــاريع الترجمــة العربيــة
بالباحــث أن يكــون
وطنيــا ولــم يــرد أحــد منهــم علينــا.
ملمــا بجميــع اللغــات الجزيريــة المدعومــة
ً
ً
واللغــات األخــرى التــي اتصلــت العربيــة بهــا كاليونانيــة،
والفارســية ،والالتينيــة ،وغيرهــا .وكل َمــن يتحــدث فــي  -9نسمع كل فترة عن اكتشاف نقوش في الجزيرة
أصــل كلمــات عربيــة معينــة بــدون تخصــص فــي علــم العربيــة ،كيــف يمكــن االســتفادة مــن هــذه النقــوش
التأثيــل وعلــم اللغــة المقــارن وبــدون معرفــة باللغــات علــى المســتوى البحثــي الفــردي وكمشــروع كبيــر؟
ـان صاحــب طــرح منفلــت يتخـ َّـرص علــى ومــا الهــدف الرئيــس الــذي كان فــي ذهــن العربــي
المذكــورة إنسـ ٌ
الحقيقــة.
القديــم للكتابــة علــى الحجــارة وغيرهــا؟
عمالقــة لكــن لــم تخــرج إلــى النــور ألســباب تتعلــق
بــدور النشــر ،هــل يمكــن أن تفيدونــا ببعــض هــذه
المشــر وعات؟

وأختــم بمثــال بســيط لتوضيــح الفكــرة .يقــول يوســف
الصديــق إن الكلمــة القرآنيــة (كوثــر) دخيلــة مــن
= َك َث ُروتيــس) ومعناهــا
اليونانيــة (κᾰθᾰρό� της
«الطهــارة» .قــال ذلــك بنــاء علــى التشــابه الصوتــي بين
الكلمتيــن .والتشــابه الصوتــي ليــس حجــة فــي شــيء.
والمتخصــص فــي اللغــات الجزيريــة يــدرك أن َ
(ك َ
وثــر)
وعــل مــن (كثــر) وهــذا الجــذر مــن التــراث اللغــوي
َف َ
المشــترك بيــن اللغــات الجزيريــة (الســامية) ،وأن (كوثــر)
ُ
(=ك َ
ــره  -بمــد الفتحتيــن).
تجانــس العبريــة כושרה
وش َ
فالقــول بيونانيتهــا جهــل مركــب.
 -8نعلــم أنكــم شــرعتم فــي مشــروعات ترجمــة
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ُع ِثـ َـر علــى آالف النقــوش فــي الجزيــرة العربيــة وهــي
فــي غايــة األهميــة بالنســبة إلــى الباحــث فــي تاريــخ
اللغــة العربيــة كمــا تقــدم .نفيــد مــن هــذه النقــوش
مــن وجــوه عــدة أهمهــا )1( :هــي نقــوش كتبهــا أوائلنــا
وال بــد مــن قراءتهــا لفهــم تاريخنــا قبــل كل شــيء؛ ()2
ال بــد منهــا فــي تأليــف المعجــم التاريخــي للغــة العربيــة
ألنهــا أقــدم مــا تناهــى إلينــا مــن العربيــة؛ (ِ )3قــدم
هــذه النقــوش إذ يعــود بعضهــا لحوالــي ألفــي ســنة
قبــل الميــاد ،فهــي أقــدم مــن النصــوص اآلراميــة
والســريانية والعبريــة التــي يفتــرض بعــض المستشــرقين
القدمــاء تأثيــر معجمهــا الدينــي علــى معجــم القــرآن
الكريــم؛ ( )4قيمتهــا التاريخيــة ،ذلــك أن هــذه النصــوص

ذات محتــوى ثقافــي ودينــي وتجــاري وهــذا يجعلنــا
ّ
وأمثــل علــى ذلــك بنقــش
نفهــم تاريخنــا بشــكل أفضــل.
صفائــي مــن شــمال الجزيــرة العربيــة:

ل ح ب إ ل /ب ن/ص ت/ه ج ر ي/و س ق ي/ب ر ك ت
المجرى والسقي ِب ْركة
ِل ُح ْب ِئيل بن َصت َ
مجرى الماء وبركة السقي ِل َح ْب ِئيل بن َصت.

الجزيريــة فــي مجــال المفــردات ثابتــة تنظمهــا قوانيــن
صوتيــة كثيــرة ُيرجــع إليهــا فــي كتــب الدراســات
المقارنــة للغــات الجزيريــة.
ويبــدو مــن مقارنــة الجــذور الجزيريــة عمومــا ببعضهــا
بعضــا أن الجــذور الجزيريــة الشــرقية مــن جهــة (األكاديــة
والعربيــة والعبريــة إلــخ) ،والجــذور الجزيريــة الغربيــة
(المصريــة القديمــة واألمازيغيــة والكوشــية) مــن جهــة
أخــرى ،كانــت ثنائيــة األصــل .ولقــد حافظــت اللغــات
الجزيريــة الغربيــة علــى ثنائيــة البنــاء ،بينمــا تطــورت
الجــذور الجزيريــة الشــرقية لتصبــح ثالثيــة البنــاء .وعليــه
فــا بــد مــن رد األصــول الجزيريــة الثالثيــة البنــاء إلــى
األصــل الثنائــي البنــاء الستشــفاف التجانــس التأثيلــي
بيــن الجــذور الجزيريــة الشــرقية والجــذور الجزيريــة الغربية
والقرابــة بالعيــن المجــردة .وال تخفــى علينــا أمثلــة فــي
العربيــة (وســائر اللغــات الجزيريــة الشــرقية) مثــل الجــذر
/ج م /الــذي يفيــد «الجمــع» والــذي يتحــدد معنــاه
بالحــرف الثالــث المضــاف إليــه مثــل /جمــع /و/جمــل /و/
جمــم /إلــخ ،ومثــل /ق ص /الــذي يتحــدد معنــاه بالحــرف
الثالــث المضــاف إليــه أيضــا مثــل /قصــص /و/قصــم/
و/قصــر /إلــخ ،ومثــل قريبــه فــي اللفــظ والمعنــى /ق
ط /الــذي يتحــدد معنــاه بالحــرف الثالــث المضــاف إليــه
أيضــا مثــل /قطــع /و/قطــش /و/قطــر /واألمثلــة كثيــرة،
مــع اإلشــارة إلــى أن هــذه األفعــال وبهــذه الصيــغ
موجــودة فــي أكثــر اللغــات الجزيريــة ،فــا داعــي إلــى
االسترســال فــي التمثيــل والبرهنــة.

عربيــا اســمه حبئيــل بــن
نتعلــم مــن هــذا النقــش أن
ً
صــت يملــك ســاقية وبركــة مــاء .كمــا نتعلــم أن
ّ
و(إل) وهــو اإللــه
ــب)
(حبئيــل) مركــب مــن ُ
االســم ُ
(ح ّ
فــي العربيــة القديمــة وفــي ســائر اللغــات الجزيريــة
كاألكاديــة/ِ :إ ُّل(م)/؛ والعبريــة אל = ِ/إيــل/؛ والفينيقيــة
واألوغاريتيــةّ :
/إل/؛ والســريانية :ܐܐܠ = /إيــا .. )/انظــر
معنــى ٍّ
/إل /فــي اآليــة( :ال يرقبــون فــي مؤمــن ً
إال وال
ِذمــة) .التوبــة اآليــة  .10وقــد ذهــب قدامــى المفســرين
مثــل مجاهــد وغيــره إلــى أن ّ
(إل) فــي ســورة التوبــة
تعنــي اهلل وليــس العهــد .ويعضــد ذلــك مــا جــاء فــي
لســان العــرب البــن منظــور مــن قــول أبــي بكــر الصديــق
(رض) عندمــا تُ لــي عليــه بعــض مــن كالم مســيلمة( :إن
هــذا لشــيء مــا جــاء بــه مــن ٍّ
إل) أي مــن إلــه .ومــن
األســماء العربيــة المنتهيــة بـــ ّ
(إل) :الصحابــي (شــرحبيل)
بــن حســنة (رض) ويعنــى اســمهُ :
ـدره] بــاهلل)،
(شـ ِـر َح [صـ ُ
و(ياليــل) وغيرهمــا .فهــذا النقــش علــى ســبيل المثــال وبتطبيــق هــذا المنهــج ،أي رد الجــذر الثالثــي إلــى جــذر
(إل) كمــا جــاءت فــي القــرآن ثنائــي ،علــى كلمــة /أيــور /التــي تعنــي باألمازيغيــة
يلقــي الضــوء علــى كلمــة ّ
دقيقــا .ومثلــه كثيــر« .هــال» ،نالحــظ أن هــذه الكلمــة الثنائيــة األصــل
فهمــا
الكريــم ويعيننــا فــي فهمهــا
ً
ً
مشــتقة مــن الجــذر الجزيــري الغربــي الثنائــي /ور /الــذي
 -10مــن المعلــوم أن المصريــة القديمــة (التــي تنتمــي يجانســه فــي اللغــات الجزيريــة الشــرقية تأثيليــا الجــذر
ــث بإضافــة الخــاء إليــه ليصبــح /
إلــى اللغــات الجزيرية الغربيــة) جذورها ثنائية ،بينما األصلــي /ور /الــذي ُث ِّل َ
(خ) ./وهــذا األخيــر هــو اســم «القمــر» و»الشــهر»
العربيــة ت ُـ َر ّد جذورهــا إلــى الجــذور الثالثيــة عــادة ،هــل َو ْر ٌ
محاولــة ر ّد بعــض جــذور العربيــة إلــى جــذور ثنائيــة فــي اللغــة الجزيريــة األم؛ والهــال منزلــة مــن منــازل
القمــر .إذن ّ
ولــد الجــذر الجزيــري األصلــي /ور /فــي
مثمــرة أو حتــى ممكنــة؟
اللغــات الجزيريــة الغربيــة كلمــات عديــدة تــدل كلهــا
تشــترك اللغــات الجزيريــة مــع بعضهــا فــي النســبة علــى معانــي «القمــر» و»الشــهر» و»التاريــخ» ،وهــذه
العظمــى مــن الجــذور األوليــة فــي اللغــة وتبلــغ عــدة كلهــا معــان متقاربــة متصلــة ببعضهــا بعضــا اتصــاال
آالف جــذر وكلمــة .وتتــوزع المــادة المشــتركة علــى منطقيــا ألن القــوم كانــوا يؤرخــون علــى منــازل القمــر،
جميــع نواحــي الحيــاة البدائيــة .والقرابــة بيــن اللغــات فالتأريــخ كان وال يــزال عنــد َخ َلفهــم علــى منــازل القمــر،
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والقمــر هــو «الشــهر» ألن دورتــه تكــون فــي شــهر
واحــد و»التأريــخ» محســوب عليهمــا( .قــارن األكادية
/و ْرخ/
/و ْر ُخ /وكذلــك َ/أ ْر ُخ« /قمــر ،شــهر»؛ الحبشــية َ
َ
ــرخ« /قمــر ،شــهر»؛
«قمــر ،شــهر»؛ األوغاريتيــة َ/ي ْ
العبريــة :ירח = َ/يـ َـرح« /قمــر ،شــهر»؛ الفينيقيــة/َ :ي َرح/
«شــهر» وأخيــرا الســريانية :ܝܪܚــܐ = َ/يرحــا« /شــهر»).
وبالنظــر إلــى هــذه األمثلــة نــرى أن الــواو الجزيريــة
األصليــة بقيــت فــي األكاديــة والعربيــة والحبشــية
/واو /بينمــا أصبحــت فــي العبريــة واألوغاريتيــة
والفينيقيــة والســريانية /يــاء /وهــذه قاعــدة مطــردة
ألنهــا قانــون صوتــي مطــرد أيضــا ،إال أن عجيــب
االتفــاق وقــع بيــن العربيــة واألكاديــة ( 2900قبــل
/و َّر َخ/
الميــاد) حيــث انقلبــت الــواو فيهمــا أيضا ألفــاَ :
و/و ْر ُخَ /
و/أ ْر ُخ /فــي األكاديــة.
و/أر َخ /فــي العربيــةَ ،
َّ
وهــذا كثيــر فــي اللغتيــن ومثلــه فــي العربيــة/ :
َو َّلــف /وهــو األصــل َ
و/أ َّلــف ./وإذا أمعنــا النظــر فــي
الجــذر /ور /وتأملنــا فيــه أكثــر واسترســلنا فــي التأمــل
آخذيــن بعيــن االعتبــار القاعــدة التأثيليــة المطــردة
وهــي أن الجــذور الجزيريــة كانــت ثنائيــة البنــاء ثــم
أضيــف إليهــا حــرف ثالــث لتحديــد المعنــى وتدقيقــه،
فــإن النظــر والتأمــل يفضيــان بنــا إلــى اكتشــاف
وجــود جــذور أخــرى مشــتقة منــه تــدل كلهــا علــى
ألفــاظ ومعــان متقاربــة مثــل / .1ور/ + /أ/ = /أور/
وهــو «النور/النــار» وكذلــك «ضــوء النهــار» فــي
اللغــات الجزيريــة ،ومنــه فــي العربيــة ُ
«أوار» فــي
قولنــا «أذكــى أوار النقــاش» أي قــدح زنــده وألهبــه
حــدةَ ،
و/أ َّو َر« /أشــعل» إلــخ؛ ومنــه فــي اللغــات
ور« /نــور ،نهــار»؛ األوغاريتيــة:
الجزيريــة( :األكاديــة/ُ :أ ُ
ُ/أور« /نــور ،نهــار»؛ اآلراميــة :ܐܘܪܐ = ُ/أورا /وكذلــك
العبريــة :אור = ُ/أور« /نــور ،نهــار») .ومثــل / .2ور/
/ +ن/ = /نُ ــور .. /والقائمــة طويلــة فنكتفــي بهــذا
القــدر.
فالتأمــل فــي ذلــك ُمجـ ٍـد بــا شــك ألنــه ُي ّ
مكننــا مــن
ً
فضــا عــن أنــه
دقيقــا
فهمــا
فهــم ِبنيــة الكلمــة
ً
ً
رياضــة ذهنيــة ممتعــة.
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 -11المصــادر العربيــة المتعلقــة بـــ «فقــه اللغــات
الســامية» فقيــرة كمــا تعلمــون ،فمنــذ كتــاب
كارل بروكلمــان المســمى بهــذا االســم وحركــة
الترجمــة فقيــرة فــي هــذا الباب ،فهــل هناك كتاب
عربــي آخــر ترشــحونه للقــراءة أو غربــي للترجمــة؟
أنصــح بكتــب العالــم المغربــي أحمــد شــحالن مثــل
(مجمــع البحريــن) و(دراســات شــرقية) ومعظمهــا
متــاح علــى الشــبكة .وهــذه قائمــة بكتــب مفيــدة
ُمحــررة بالعربيــة بعضهــا متــاح علــى الشــبكة:
ابــن بــارون ،أبــو إبراهيــم إســحاق بــن بــرون (.)1890
كتــاب «الموازنــة بيــن اللغــة العبرانيــة واللغــة
العربيــة» .بطرســبرغ.
داود ،أقليميــس يوســف (« .)1896اللمعــة الشــهية
فــي نحــو اللغــة الســريانية» .الموصــل ،مطبعــة ديــر
اآلبــاء الدومنيكييــن.
عــرب مــن الــكالم
الجواليقــي (.)1990
«الم ّ
ُ
األعجمــي» .تحقيــق ف .عبــد الرحيــم ،دمشــق ،دار
القلــم.
حــازم علــي كمــال الديــن (« .)2008معجــم مفــردات
المشــترك الســامي فــي اللغــة العربيــة» .القاهــرة،
مكتبــة اآلداب.
الســامرائي ،إبراهيــم (« .)1987فقــه اللغــة
المقــارن» .بيــروت ،دار العلــم للمالييــن ،الطبعــة
الرابعــة.
الســليمان ،عبدالرحمــن (« .)2019دراســات فــي
اللغــة والتأثيــل والمصطلــح» .عالــم الكتــب الحديــث.
عمــان.
الكرملــي ،األب أنســتاس مــاري (« .)1938نشــوء
اللغــة العربيــة ونموهــا واكتمالهــا» .القاهــرة،
المكتبــة العصريــة.
مــروان بــن جنــاح (« .)1866كتــاب اللمــع» .الكتــاب
مطبــوع بالعنــوان التالــيLe Livre des Parterres :
Fleuris d’Aboul’l-Walid Merwan Ibn Djanah
de Cordoue. Publiée par: Joseph Derenbourg.
.1886 ,Paris
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مــروان بــن جنــاح (« .)1875كتــاب األصــول» .الكتــاب مطبــوع
بالعنــوان التالــيThe Book of Hebrew Roots by Abu’L- :
Walid Marwan Ibn Janah, Called Rabbi Jonah. Published
.1968 ,Amsterdam .1875 ,by Adolf Neubauer. Oxford
موســكاتي وآخــرون (« .)1993مدخــل إلــى نحــو اللغــات الســامية
المقــارن» .بيــروت ،عالــم الكتــب.
يهــوذا بــن قريــش (« .)1857الرســالة» .الكتــاب مطبــوع بالعنــوان
التاليBargès, Jean Joseph Léandre et Dov Ben Alexander :
Goldberg: “Rabbi yahuda ben koreisch, Epistola de studii
Paris ,1857 ,Targum utilitate, B.Duprat et A.Maisonneuve
 -12نصيحتكــم للشــباب فيمــا يتعلــق بكنــوز لغتهــم وأجدادهم،
حــب العربيــة فــي نفــوس
وكيــف يمكــن للمُ ر بّيــن ترســيخ
ّ
األطفــال والمراهقيــن؟
يحزننــي أن أقــول إن النظــام العربــي الرســمي ُيســقط اللغــة
العربيــة مــن حســاباته السياســية والثقافيــة واالقتصاديــة
طبعــا
والتعليميــة ويختزلهــا فــي األدب الشــعبي والديــن فقــط.
ً
ثمــة مســتويات مختلفــة بيــن الــدول العربيــة .والشــباب العربــي
دفــع نحــو التمســك بقشــور العولمــة والمظاهــر الســطحية
ُي َ
للحضــارة العالميــة علــى حســاب لغتــه وهويتــه .والجامعــات
والمؤسســات التعليميــة العربيــة ال تقــدم لــه مــا يشــفي غليلــه من
العلــم وال تثيــر فيــه الفضــول العلمــي .فجامعــات الخليــج العربــي
علــى ســبيل المثــال تهمــل دراســة اللغــات الجزيريــة وهــي اللغــات
التــي نشــأت وتطــورت فــي جزيــرة العــرب وخرجــت منهــا لتصبــح
لغــات الحضــارة اإلنســانية .وال يمكــن أن يفهــم عاقــل لمــاذا تهمــل
أكثــر الجامعــات العربيــة تدريــس تلــك اللغــات وهــي لغــات أوائلنــا،
وجزيــرة العــرب تحتــوي علــى مئــات األلــوف مــن النقــوش العربيــة
القديمــة غيــر المقــروءة بســبب اإلهمــال ..بــل إن جزيــرة العــرب
«متحــف مفتــوح» كمــا يقــول علمــاء اآلثــار ،وجبالهــا وصخورهــا
ووديانهــا «كتــاب مفتــوح» ســطره األوائــل وبحاجــة إلــى قــراءة
وتدبــر .وأدعــو الشــباب أن يوظفــوا طاقاتهــم فــي دراســة اللغــات
ّ
الجزيريــة ليعيــدوا قــراءة تاريــخ الجزيــرة العربيــة والعــرب بنــاء علــى
مــا ســطره آباؤهــم وأجدادهــم ال بنــاء علــى مــا جــاء عنهــم
فــي المصــادر البابليــة والمصريــة واآلراميــة والعبريــة واليونانيــة
قياســا بمــا ســطره األجــداد.
والالتينيــة ،فهــذه مصــادر ثانويــة
ً
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ـم شـ ّـد ِة البــاء ،يأبــى يعقــوب عليــه الصــاة والســام إال أن يـ َ
ـدرأ عــن
ـم مـ ِ
فــي ِخضـ ّ
ـرارة الفقــد وبرغـ ِ
الرحمــة
ــم
القلــب
تــرو َح
نفســه وأبنائــه
ِ
قيــدت المــرء فإنّ هــا تحرمــه ّ
ُّ
وتنس َ
قيــود اليــأس التــي إن ّ
َ
عبيــر ّ
َ
ِ
َ
َ
يوسـ َـف َوأخيـ ِه َوال تَيأســوا ِمــن َرو ِح اللَّـ ِه إِنَّـ ُه
ُ
ـي اذ َهبــوا فَتَ َح َّسســوا ِمــن ُ
وحســن الظـ ّـن بــاهلل ،فقــال ﴿يــا بَ ِنـ َّ

ال يَي ـأَ ُس ِمــن َرو ِح اللَّ ـ ِه إِ َّل ال َقــو ُم الكا ِفــرونَ﴾ [يوســف]٨٧ :

ولعـ ّ
ـاس الفــأل واالستبشــار ،يلحـ ُ
ـظ تأكيـ َـد يعقــوب
الم ّ
ـل ُ
تأمــل فــي هــذه اآليـ ِـة الكريمــة المــأى بأنفـ ِ
فهــم ِمــن هــذا أن المؤمنيــن
وي َ
عليــه الســام علــى أن الكافريــن هــم َمــن ييــأس ِمــن رحمـ ِـة اهلل تعالــىُ ،
ـض هــذه الحــال.
علــى نقيـ ِ
يقــول الطاهــر ابــن عاشــور -رحمــه اهلل تعالــى -فــي تفســيره « :ال تيأســوا مــن روح اهلل أي ال تيأســوا مــن
الظفــر بيوســف عليــه الســام ُم ّ
ّ
البعــد التــي يبعــد معهــا اللقــاء عــادة .فــإن اهلل إذا
عتليــن بطــول مــدة ُ
فحقــه
ومــن كان يؤمــن بــأن اهلل واســع القــدرة ال ُيحيــل مثــل ذلــك،
ّ
هيــأ لهــا أســبابهاَ ،
شــاء تفريــج كربــة ّ
أن يأخــذ فــي ســببه ويعتمــد علــى اهلل فــي تيســيره ،وأمــا القــوم الكافــرون بــاهلل فهــم يقتصــرون علــى
األمــور الغالبــة فــي العــادة وينكــرون غيرهــا».
ـن
أن الكافــر حيــن يواجــه الشــدائد فإنّ ــه يركـ ُ
فالمعنــى ّ
ـوة
إلــى األســباب
الماديـ ِـة فحســب ،وال يــرى لغيرهــا قـ ً
ّ
وتأمــل حــال المالحــدة
المصــاب.
نافــذة فــي
ً
ّ
رفــع ُ
ِ
يأبــون اإليمــان
ممــن
َ
المنكريــن لوجــود اهلل عــز وجــل ّ
علقــون ُج ّ
بالغيــب والمعجــزات اإللهيــة كيــف ُي ّ
ــل
آمالهــم بالعلــم والطــب والتقنيــة وغيرهــا مــن األســباب
ســببا فــي
التــي هــي فــي أصلهــا ممــا جعلــه اهلل
ً
ـام الكــون وضبطــه ،فوجــود القانــون ال يلــزم
ـيير نظـ ِ
تسـ ِ
َ
ــرونَ﴾ [الحجــر]٥٤ :
ــر فَبِــ َم ت ُ َب ِّ
المقنــن ،بــل هــو برهـ ٌ
عــدم وجــود ُ
ـان جلـ ٌّ
ـي علــى دقـ ِـة َعــى أن َم َّســ ِن َي ال ِك َ ُ
ـردت عليــه المالئكــة بقولهــا ﴿قالــوا بَ َّشنـ َ
ـاك بِال َحـ ِّـق
ُصنــع مــن وضــع هــذه النُّ ظــم والقوانيــن وإتقانــه فــي فـ ّ
ن﴾ [الحجــر- ]٥٥ :والقنــوط هــو
الخلــق والتقديــر ،إال ّأن هــذه األســباب علــى اختالفهــا فَــا تَ ُكــن ِم ـ َن القانِط ـ َ
تعمـ ُ
ـول الخيــر -فجــاء
ـأس وقطـ ُ
ـل بقــدرة اهلل ،وقــد ينتفــي عملهــا بمشــيئته ووفــق شـ ّـد ُة اليـ ِ
ـع فــي حصـ ِ
ـع الطمـ ِ
بربــه باإلقــرار أنــه عــز وجــل
حكمتــه.
رد إبراهيــم الخليــل العــارف ّ
ّ
ـيء قديــر ،وأن مقولتــه مــا كانــت إال مــن
علــى كل شـ ٍ
عملهــا وقــد اعتمــدوا عليهــا ُ
فحيــن ينتفــي ُ
َ
﴿قــال َو َمــن يَق َنــ ُط
الفطــري:
البشــري
التعجــب
قبيــل
بك ّلي ِتهــم،
ّ
ّ
ّ
ِ
دب اليــأس إلــى قلوبهــم وجزعــوا وســخطوا وفقــدوا ِمــن َرح َم ـ ِة َربِّـ ِه إِ َّل الضّ الّــونَ﴾ [الحجــر ]٥٦ :فهــو يعلــم
ّ
جاهــل
أن القنــوط مــن حصــول الخيــر ال يصــدر إال مــن
ـص األمــل ،وخــارت قواهــم واتّ خــذوا الحــزن والعزلـ َـة
ّ
بصيـ َ
ٍ
ملجــأ ،بــل ومنهــم مــن يفـ ّـر إلــى المــوت لينهــي بهدايـ ِـة الوحــي ،التــي مــن لوازمهــا معرفــة قــدرة اهلل
لهــم ً
الضــر عنهــم،
أســباب رزق العبــاد وكشــف
يبلــغ منهــم هــذا فــي تنويــع
مأســاته .فمــا الــذي جعــل اليــأس
ُ
ّ
ِ
وتبايــن وســائلها ُ
بلطــف بالــغ.
وط ُرقهــا
قــوم جحــدوا قــدرة اهلل فــي تكوينــه
المبلــغ؟ ألنهــم
ٍ
ٌ
ِ
عظيــم ُصنــع اهلل
مــا يشــاء ،وهــم ال يعلمــون عــن
ِ
الدالــة علــى هــذا المعنــى كذلك،
ـي ألطافــه ،ويســتبعدون رحمتــه لجهلهــم بــه .قــال ومــن اآليــات األخــرى ّ
وخفـ ّ
ـاس
روح المعانــي ّإن اليــأس ال يحصــل إال إذا قولــه عــز وجــل فــي ســورة الـ ّـروم َ ﴿ :وإِذا أَذَق َنــا ال ّنـ َ
األلوســي فــي ِ
َ
ِ
اعتقــد اإلنســان أن اإللــه غيــر قــادر علــى الكمــال ،أو غيــر َرح َمـ ًة فَرِحــوا بِهــا َوإِن تُصب ُهــم َسـ ِّيئَ ٌة بِ ــا قَ َّد َمــت أيدي ِهــم
بس ـ ُط ال ـ ِّر َ
زق
عالــم بجميــع المعلومــات أو ليــس بكريــم -تعالــى اهلل إِذا ُهــم يَق َنطــو َن ( )٦٣أَ َولَــم يَـ َروا أَ َّن اللَّـ َه يَ ُ
لِ َمــن يَشــا ُء َويَ ِ
ــك َل ٍ
قــد ُر إِ َّن يف ذلِ َ
َــوم يُؤ ِمنــو َن
عــن ذلــك علـ ًـوا كبيـ ًـرا.-
يــات لِق ٍ
ـيخ نقيــض (﴾)٧٣
لــذا نجـ ُـد نصــوص القــرآن والســنّ ة زاخـ ً
ـرة بترسـ ِ
حــق اهلل تعالــى
األوصــاف التــي ال تليــق فــي
هــذه
ّ
ِ
ـاب اســتجابته للدعــوات وتفريجــه للكربــات؛ وتُ ركــزّ
فــي بـ ِ
ـرم
علــى إحيـ ِ
ـاء معانــي حســن الظـ ّ
ـن وقـ ّـوة الرجــاء بكـ ِ
الـ ّـرب ســبحانه ،ممــا يجعـ ُ
دوام
ـل العبــد ال يتجافــى عــن
ِ
الســؤال ،فمــن هــذه النصــوص
ـاح فــي ّ
االبتهــال ،واإللحـ ِ
قولــه تعالــى فــي قصــة إبراهيــم حيــن بشــرته المالئكــة
تعجبــا مــن هــذه البشــارة النعــدام
بالولــد فقــال ُم
ً
َ
َ
﴿قــال أبَ َّشتُ ــوين
األســباب المعتــادة فــي حصولهــا:
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الــدرر ،فــي
وأحســن فــي
أطنــب البقاعــي
وقــد
َ
نظــم ُّ
َ
ِ
بالجهــل
وتبييــن ارتبــاط اليــأس
تفســير هاتيــن اآليتيــن
ِ
ِ
ّ
دون ُمســببها؛
وبالتعلــق باألســباب
بكمــال قــدرة الـ ّـرب
َ
أن اهلل بجاللــه وعظمتــه ُي ّ
كثــر الــرزق لمــن
حيــث ذكــر « ّ
ضيــق ،وإن هــذا شــأنه
وي ْق ِ
يشــاء مــن عبــادهَ ،
ــدر أي ُي ّ
ً
أوقــات متعاقبــة
دائمــا مــع الشــخص الواحــد فــي
ٍ
ـدة ومتقاربــة ،ومــع األشــخاص ولــو فــي الوقــت
متباعـ ٍ
الواحــد ،فلــو اعتبــر هــؤالء الناس حــال قبضه ســبحانه لم
يبطــروا ،ولــو اعتبــروا حــال بســطه لــم يقنطــوا ،بــل كان
ولمــا
حالهــم الصبــر فــي البــاء ،والشــكر فــي الرخــاءّ .... ،
ـزارة
قوتـ ُـه وغـ ُ
ـن أحــد منهــم فــي اســتجالب الــرزق ّ
لــم ُيغـ ِ
وقلة
ضره ضعفـ ُـه
ُ
عقلــه ودقـ ُـة مكــره وكثـ ُ
ـرة حيلــه ،وال ّ
عقلــه وعجــزُ حيلتــه ... ،أشــار ســبحانه إلــى عظمتــه ،ألن
عملهــم فــي شــدة اهتمامهــم بالســعي فــي الدنيــا
ـدر االجتهــاد
عمــل مــن يظــن تحصيلهــا إنمــا هــو علــى قـ ِ
فــي األســباب﴿ :إن يف ذلــك﴾ أي األمــر العظيــم مــن
اإلقتــار فــي وقــت واإلغنــاء فــي آخــر والتوســيع علــى
والتقتيــر علــى آخــر ،واألمــن مــن زوال الحاضــر
شــخص
ِ
مــن النعــم مــع تكــرر المشــاهدة للــزوال فــي النفــس
والغيــر ،واليــأس مــن حصولهــا عنــد المحنــة مــع كثــرة
وجــدان الفــرج وغيــر ذلــك مــن أســرار اآليــة ﴿آليــات﴾ أي
دالالت واضحــات علــى الوحدانيــة هلل تعالــى وتمــام
ٍ
العلــم وكمــال القــدرة ،وأنــه ال فاعــل فــي الحقيقــة إال
ـم وكفايــة للقيــام بمــا
هــو لكــن ﴿لقــوم﴾ أي ذوي همـ ٍ
يحــق لهــم أن يقومــوا فيــه ﴿يؤمنــون﴾ أي يوجــدون
هــذا الوصــف ويديمــون تجديــده كل وقــت لمــا يتواصــل
عندهــم مــن قيــام األدلــة ،بإدامــة التأمــل واإلمعــان
فــي التفكــر».

 :الباســط ،هــو الــذي يبســط الــرزق لعبــاده ويوســعه
عليهــم بجــوده ورحمتــه ويبســط األرواح فــي األجســاد
عنــد الحيــاة  .والبســط :نقيــض القبــض ،بســطه يبســطه
ُ
ً
امتــداد
نشــره ».وقيــل  :هــو
وبســط الشــيء :
بســطا،
ُ
ُ
اقــاَ ،و ْال َب ْسـ َ
ـان ِب ْسـ ٌ
ـط ُة
ـطِ :إذا كان ِمنْ َف ً
الشــيء ،ويــد فـ ٍ
فــي ِّ
ــعة».
الس َ
كل شــيء َّ
ـواف اليســير حــول
عقــب هــذا التّ طـ ِ
فالمأمــول تحصيلــه ِ
االرتقــاء بدرجــة
معانــي هــذه اآليــات القرآنيــة هــو
ُ
وقــرب إجابتــه ،والثقــة بتدبيــره؛
اليقيــن
بموعــود اهلل ُ
ِ
تحــت لــه
رجــى منــه الخيــرُ ،ف َ
ـاب ُي َ
فــإن ُسـ ّـد علــى العبـ ِـد بـ ٌ
ـواب أخــرى توالــت خيراتُ هــا بــإذن اهلل .وإن ُعـ ِـدم ذلــك
أبـ ٌ
ـإن اهلل تعالــى يعطــي مــع
البــاب ،فــا ســبيل لليــأس فـ ّ
وبضدهــا وبانعدامهــا!
وجــود األســباب
ِ
ّ
الد عــاء،
زمــن
والعبــد المؤمــن؛ وإن طــال عليــه
ِ
ُ
إجابــة ّ
وإن زادت عليــه ُمـ ّـدة البــاء؛ فعنــده مــن اليقيــن بــاهلل
مــا يجعلــه ُيعلـ ّـق كل آمالـ ِـه ورجاءاتـ ِـه بــه ســبحانه ،ومــع
قلبــه االعتمــاد
يقطــع عــن
أخــذه باألســباب إال أنّ ــه
ِ
ِ
ُ
ُ
صــدق
ويجعــل
الســماء
ــد ّ
َ
كفيــه إلــى ّ
يم ُّ
عليهــا ،إنّ مــا ُ
ـعة رحمتــه وكمــال
اعتمــاده علــى اهلل وحــده إيمانً ــا بسـ ِ
اقتــداره.
َ
وذاك مــا كان عليــه يعقــوب عليــه الصــاة والســام،
المعرفــة بــه ســبحانه؛
وتمــام
الظــن بربــه
مــن حســن
ِ
ّ
ِ
ونولــه ُمــراده وأتــى
أن
فــكان جــزاؤه ْ
أقــر اهلل عينــه ّ
ّ
بفــرج
الفــرح
بثقــة يكســوها
وأخيــه؛ فقــال
بيوســف
ٍ
ِ
ُ
ِ
َ
َ
اهلل﴿ :أَلَــم أقُــل لَ ُكــم إِ ّن أعلَـ ُم ِمـ َن اللَّـ ِه مــا ال ت َعلَمــونَ﴾

[يوســف]٦٩ :

ــة التعبيــر القرآنــي بالفعــل [يبســط] ،للداللــة
تأمــل ّ
دق َ
ّ
َ
ســؤال ُه ،ووثــق
ســعة البــذل والســخاء ،قــال ابــن منظــور فــي فمــن علــم عــن اهلل الكريــم ،لــم يبــرح
علــى
ِ
بإجابــة منالــه ،ولــم ييــأس مــن َر ْو ِح اهلل.
لســان العــرب « :بســط  :فــي أســماء اهلل  -تعالــى -
ِ
ِ
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شوارد

التفكير
العلمي

في كتاب
«مفتاح العلوم»
للسكاكي
أ .فيصل بن صالح السرحان
باحث في النقد واألدب
Faisals229@gmail.com
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تســعى هــذه المقالــة لإلجابــة عــن
التســاؤالت الخاصــة بمنهــج الســكاكي
فــي كتابــه «مفتــاح العلــوم» ،الكتــاب
الــذي أثــار حركــة نقديــة وبالغيــة ،يتعلــق
مجملهــا بمنهــج الســكاكي ،وهــذا بــدوره
يســتلزم قــراءة الكتــاب قــراءة فاحصــة،
تســتظهر الغايــات وتقــف عليهــا ،وتتجــاوز
األحكام الســابقة حول منهج الســكاكي،
ألنهــا تكتســب وجاهتهــا بتداولهــا ،مــا
يعنــي غيــاب الرؤيــة النقديــة المنطلقــة
مــن النــص المــدروس .وال يمكننــا الحديــث
عــن منهــج الســكاكي دون الوقــوف
عنــد الغايــات التــي أرادهــا مــن تأليفــه
لــــ «مفتــاح العلــوم» ،التــي حتمــت عليــه
نسـ ًـقا معينً ــا ومــن ثــم يجــيء بيــان منهــج
الســكاكي ،وهمــا المحــوران الرئيســان
لهــذه المقالــة.

أولًا :الغايات من تأليف «مفتاح العلوم»:

إن عالقــة الغايــات بالمنهــج عالقــة تالزميــة؛ إذ ال ُيفهــم المنهــج عنــد األوائــل
دون النظــر فــي الغايــة المرجــوة مــن التأليــف ،ومــن ثــم يمكــن طــرح التســاؤل
حــول مالءمــة المنهــج ،ومناســبته للدراســة المنظــورة .والــذي يبــدو لــي أن
أحــد اإلشــكاليات التــي واجهتهــا الدراســات حــول الســكاكي ،هــي فــي كونهــا
تنطلــق مــن وجهــة نظــر مغايــرة للغايــة التــي أراد الســكاكي تحقيقهــا ،وبذلــك
تغيــب دقــة األحــكام ،وفيمــا يلــي ســتُ ناقش الغايــات مشــفوعة بمــا ُيثبتهــا.

 )1رسم الحدود لعلم األدب:
إن أحــد الغايــات التــي ســعى
إليهــا الســكاكي ،واهتــم لهــا،
هــي محاولــة وضــع حــدود علميــة
لــأدب ،وهــذا الهاجــس الــذي
قديمــا ،هــو
شــغل الســكاكي
ً
مــا نــراه اليــوم فــي الدراســات
َّ
والمط ِلــع علــى الدراســات
الحديثــة،
البالغيــة ،ال يجــد هــذا األمــر ظاهـ ًـرا
بكونــه أحــد أكبــر األهــداف التــي
رام الســكاكي تحقيقهــا ،بالرغــم
مــن الدالئــل المشــيرة إلــى ذلــك،
ويبــدو أن العقــل البالغــي العربــي،
قــد اســتقر علــى أن «المفتــاح»
إنمــا ُأ ِّلــف لتقريــر القواعــد البالغيــة
وتقعيدهــا ،وأن العلــوم التــي حفــل
بهــا كتــاب «المفتــاح» هــي داعمة
لهــذه الغايــة الكبــرى ،وفــي ذلــك
غمــط لبراعــة الســكاكي ،وتحجيــم
لســبقه فــي محاولــة جعــل األدب
قائمــا بذاتــه ،وألجــل هــذه
علمــا
ً
ً
الغايــة تعاضــدت العلــوم ،واتصلــت،
وترابطــت فيمــا بينهــا لتشــكل علــم
األدب.
ولعــل الــدور الــذي قــام بــه
ممــن شــرح
البالغيــون بعــده،
َّ
ولخــص العلــم الخــاص بالبيــان
غيــب هــذه الرؤيــة
والمعانــيَّ ،
الشــمولية فــي الكتــاب ،يقــول
الدكتــور ســعد مصلــوح «نظريــة

الســكاكي فــي علــم األدب كانــت إلقامــة علــم لــأدب ،ابتــداء مــن
ثمــرة طبيعيــة لنظريــة النظــم ،بيــد العنــوان وحتــى نهايــة الكتــاب.
أن الســكاكي أضــر بــه تالمذتــه
وتا ِبعــوه؛ باجتزائهــم القســم فالكتــاب يطالعنــا فــي عتبتــه
الثالــث مــن كتابــه ،وقطعــه األولــى بعنــوان «مفتــاح العلــوم»
لعــرى ونحــن إذا عرفنــا الــدور الداللــي
عــن ســياقه ،وقصمهــم ُ
منظومتــه التحليليــة ،وإحاللهــم للعنــوان ،أمكننــا النفــاذ منــه
ثالثيــة المعانــي والبيــان والبديــع ،للوصــول إلــى داللــة معينــةُ ،يتَ ّ
أكــد
محــل الثالثيــة األصليــة التــي أقــام منهــا مــن خــال مضمــون النــص،
عليهــا بنــاء كتابــه ،وهــي ثالثيــة فالعنــوان كمــا ُيعرفــه شــعيب
الصــرف والنحــو وعلــم المعانــي ،حليفــي «إعــان عــن القصــد الــذي
واصفــا بشــكل
التــي تتكامــل لتشــكل عنــده علــم انبثــق عنــه ،إمــا
ً
حاجبــا لشــيء خفــي،
(مشــكل العالقــة بيــن محايــد ،أو
ً
األدب» ُ
كاشــفا غيــر آبــه بمــا ســيأتي؛
البالغــة العربيــة واألســلوبيات أو
ً
ألن العنــوان ُيظهــر معنــى النــص»
اللســانية)65 /
(هويــة العالمــات فــي العتبــات
والتســاؤالت التــي تُ طــرح بعــد وبنــاء التأويــل )12/وعنــوان الكتاب
ذلــك :أيــن نجــد معالــم هــذا الــذي اختــاره الســكاكي هــو
الهــدف؟ ومــا وجاهــة القــول برغبة «مفتــاح العلــوم» ويتكــون مــن
الســكاكي فــي تعييــن حــدود لفظتيــن :مفتاح/علــوم وهــي
لــأدب؟ والحقيقــة أن الكتــاب لــم بنوعيــن :مفرد/جمــع إذن ثمــة
يبخــل علينــا بمــا يجيــب عــن هــذه مفتــاح واحــد ،ننفــذ مــن خــال
علومــا
التســاؤالت ،ويثبت رغبة الســكاكي بوابتــه ،إلــى محيــط يجمــع
ً
فــي إعطــاء األدب صبغــة علميــة ،مختلفــة ،وهــذا المحيــط هــو
بــل إن القــول بــأن الهــدف هــو فــي العلــم الــذي أراد الســكاكي أن
تقعيــد علــم البالغــة ،وأن العلــوم يضمنــه هــذه العلــوم ،ويؤكــد ذلــك
تبعــا لذلــك ال يقــوم علــى أننــا نجــد الســكاكي يجعــل هــذه
األخــرى ً
حجــة ،إذا اســتعرضنا مــا فــي العلــوم متفرقــة فــي الكتــاب،
«المفتــاح» مــن نصــوص تثبــت بينمــا يصــرح برغبتــه بأنهــا كلهــا مــن
علمــا
اإلحــكام الشــديد ،والترابــط الوثيــق ،أنــواع األدب ،لكنهــا ليســت ً
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لــأدب ،يقــول فــي المقدمــة «فــإن نــوع األدب نــوع
يتفــاوت كثــرة شــعب وقلــة ،وصعوبــة فنــون وســهولة،
وتدانيــا ،بحســب حــظ ُمتوليــه مــن
وتباعــد طرفيــن
ً
ســائر العلــوم ،كمـ ً
ـال ونقصانً ــا ،وكفــاء منزلتــه هنالــك،
ً
وضيقــا،
وانحطاطــا ،وقــدر مجالــه فيهــا ســعة
ارتفاعــا
ً
ً
ولذلــك تــرى المعتنيــن بشــأنه علــى مراتــب مختلفــة...
ضمنــت كتابــي هــذا مــن أنــواع األدب دون نــوع
وقــد َّ
اللغــة ،مــا رأيتــه ال بــد منــه ،وهــي عــدة أنــواع متآخــذة،
فأودعتــه علــم الصــرف بتمامــه ،وإنــه ال يتــم إال بعلــم
االشــتقاق المتنــوع علــى أنواعــه الثالثــة ،وقــد كشــفت
عنهــا القنــاع ،وأوردت علــم النحــو بتمامــه ،وتمامــه
ـي المعانــي والبيــان ،ولقــد قضيــت بتوفيــق اهلل
بعلمـ ّ
ـي
منهمــا الوطــر ،ولمــا كان تمــام علــم المعانــي بعلمـ ّ
ـمح بهمــا ،وحيــن
الحــد واالســتدالل ،لــم َأر ُبـ ًـدا مــن التسـ ّ
موقوفــا
علمــي المعانــي والبيــان
كان التــدرب فــي
ً
ّ
علــى ممارســة بــاب النظــم ،وبــاب النثــر ،ورأيــت صاحــب
ـي العــروض والقوافــي ،ثنيــت
النظــم يفتقــر إلــى علمـ ّ
ضمنــت جميــع ذلــك
عنــان القلــم علــى إيرادهمــا ،ومــا ّ
كتابــي هــذا ،إال بعدمــا ميــزت البعــض عــن البعــض
التمييــز المناســب» (مفتــاح العلــوم )5/هــذا هــو
ضمنهــا كتابــه،
التفصيــل ،وهــذه األنواع/العلــوم التــي ّ
مــع تأكيــده فــي الســياق علــى أنهــا متآخــذة ،أمــا مــا
فيجملــه بعــد ذلــك بقولــه «واعلــم
يحيــط بهــا
ً
جميعــا ُ
أن علــم األدب ،متــى كان الحامــل علــى الخــوض فيــه،
مجــرد الوقــوف علــى بعــض األوضــاع ،وشــيء مــن
االصطالحــات فهــو لديــك علــى طــرف التمــام» (مفتــاح
العلــوم )7/ثــم يقــول فــي موضــع آخــر يجعــل العلــم
«فمــن
ضمنهــا كتابــه
َ
مقابــل األنواع/العلــوم التــي ّ
ُ
تعظــم تلــك العظمــة،
لصاحــب علــم األدب بأنــواع
لكنــك إذا اطلعــت علــى مــا نحــن مســتودعوه كتابنــا
هــذا ،مشــيرين فيــه علــى مــا تجــب اإلشــارة إليــه ،ولــن
يتــم لــك ذلــك إال بعــد أن تركــب لــه مــن التأمــل كل
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صعــب وذلــول» (مفتــاح العلــوم )7/بــل أكــد علــى هــذا
قبــل أن يختــم كتابــه يقــول «يدعونــي بذلــك علــى تتمة
علمــي المعانــي والبيــان ،فــي تحصيــل
الغــرض مــن
ّ
مطلوبــا كمــا تــرى ،فهــا نحــن لدعوتــه
مــا قــد اعتــرض
ً
مجيبيــن بإمــاء مــا يســتمليه المقــام ،فــي فنيــن يذكــر
توخيــا لتكميــل علــم
فــي أحدهمــا مــا يتعلــق بالنظــم،
ً
األدب» (مفتــاح العلــوم.)513/
إننــا فــي قراءتنــا للكتــاب ال نــكاد نجــد الســكاكي
تبعــا
يفصــل بيــن العلــوم المبثوثــة ،أو يجعــل أحدهــا ً
لآلخــر ،وإنمــا هــي مترابطــة متماســكة ،تحقــق الغايــة،
وتشــكل علــم األدب ،كمــا أنــه لــم يذكــر فــي كتابــه مــا
علمــا للبالغــة ،وإنمــا كمــا تقــدم.
يفيــد بأنــه وضــع ً
وهــذا التماســك نجــده حتــى فــي بنــاء الكتــاب؛ فنجــد
الترابــط النصــي بيــن العلــوم بمثــل اإلحــاالت القبليــة
والبعديــة ،وبالتطبيــق وربــط النحــو بالبيــان ،والبيــان
علمــا منفصــا
باالســتدالل ،بحيــث ال يشــعر القــارئ بــأن ً
عــن اآلخــر ،وهــذا كثيــر ،وال يتســع المقــام لذكــره .هــذه
منهجــا معينً ــا،
الغايــة العلميــة فرضــت علــى الســكاكي
ً
الحقــا.
ســنبينه
ً

 )2توظيف علم األدب للغاية التعليمية:
تقــدم الحديــث عــن الغايــة مــن ضــم العلــوم المختلفــة،
وضبطهــا فــي نســيج واحــد ،ينتظــم مــن أولــه حتــى
آخــره ،وهــي غايــة تأسيســية تقــوم عليهــا غايــات أخــرى،
أهمهــا الغايــة التعليميــة ،وقــد بيــن ذلــك الســكاكي
فــي مطلــع كتابــه بقولــه «ولمــا كان حــال نوعنــا هــذا
مــا ســمعت ورأيــت أذكيــاء أهــل زمانــي ،الفاضليــن
علــي ،فــي أن
الكاملــي الفضــل ،قــد طــال إلحاحهــم
ّ
مختصــرا يحظيهــم بأوفــر حــظ منــه ،وأن
أصنــف لهــم
ً
يكــون أســلوبه أقــرب أســلوب مــن فهــم كل ذكــي،
صنفــت هــذا وضمنــت لمــن أتقنــه أن ينفتــح عليــه
جميــع المطالــب العلميــة» (مفتــاح العلــوم )7/وأدرك
الســكاكي بفطنتــه أنــه ال يمكــن أن ُي ّ
علــم العلــم إال
بضبــط القواعــد ،لذلــك فــرق بيــن نمطيــن ال ُينتبــه إليهما
فــي العــادة ،همــا :التعليــم والممارســة المتعلقــة
بالــذوق ،ولــم يجهــل الســكاكي أهمية الــذوق والجمال
الفنــي ،وإنمــا وضــع مــا يقــوم عليــه هــذا الــذوق ،بحيــث
يكــون الحــد األدنــى مــن المعرفــة ،مــع تأكيــده الدائــم
علــى ضــرورة التحليــل ،والتأمــل ،والنظــر.
وانطــاق الســكاكي مــن القاعــدة هــو انطــاق مــن
أبعــاد جماليــة ال تحــد ،وكأنمــا يلمــح إلــى
ثابــت إلــى
ٍ
ضــرورة اإلدراك فــي التعامــل مــع النــص األدبــي
والقرآنــي ،واإلدراك ضــروري للقــدرة علــى التفاعــل
الواعــي مــع الجميــل ومــن ثــم تبريــره ،وبذلــك يكــون
العلــم فــي خدمــة الفــن والملكــة الذوقيــة ،لــذا حــاول
ّ
خــط مســار الســيولة األدبيــة ،بمــا يضمــن
الســكاكي
القــدرة علــى تقديمهــا ،وتعليمهــا ،وضبطهــا ،مــع
اشــتراط الــذوق للمتعلــم ،بحيــث يتكامــل العلــم والفــن
مؤكــدا تصديــه لهــذه المهمــة
وال يتدافعــان ،يقــول
ً
العلــم مــن الشــرف الظاهــر ،والفضــل
«ثــم مــع مــا لهــذا ِ
لمــا لقــي مــن الضيــم مــا لقــي ،وال
الباهــر ،ال تــرى ِع ً
مهــد
َمنــي ِمــن ســوم الخســف بمــا َمنــي ،أيــن الــذي ّ

ـدودا يرجــع
لــه قواعــد ،ورتــب لــه شــواهد ،وبيــن لــه حـ ً
رســوما يعــرج عليهــا ،ووضــع لــه
وعيــن لــه
إليهــا،
ً
ّ
ً
وشــمر
حججــا وبراهيــن،
أصــول وقوانيــن ،وجمــع لــه
ً
ّ
لضبــط متفرقاتــه ذيلــه ،واســتنهض فــي اســتخالصها
لــم تــراه أيــادي ســبا،
مــن األيــدي َر ِجلــه وخيلــهِ ،ع ٌ
فجــزء حوتــه الدبــور ،وجــزء حوتــه الصبــا ،انظــر بــاب
التحديــد ،فإنــه جــزء منــه فــي أيــدي َمــن هــو ،انظــر
بــاب االســتدالل ،فإنــه جــزء منــه فــي أيــدي َمــن هــو،
بــل تصفــح معظــم أبــواب أصــول الفقــه ،مــن أي ِعلــم
ومــن يتوالهــا ،وتأمــل فــي مودعــات مــن مبانــي
هــيَ ،
وعـ ّـد
اإليمــان مــا تــرى َمــن تمناهــا ســوى الــذي تمناهــاُ ،
وفــق فــي تحريــك
وعـ ّـد ،ولكــن اهلل جلــت حكمتــه ،إذ ّ
ُ
القلــم فيــه ،عســى أن ُيعطــى القــوس باريهــا بحــول
منــه ،عــز ســلطانه وقوتــه ،فمــا الحــول والقــوة إال بــه»
(مفتــاح العلــوم )222/هــذا الهــدف التعليمــي صريــح
عنــد الســكاكي ،ســواء باإلفصــاح عنــه أو بالخطــاب
خاطبــا يظهر
المعتمــد فــي تأليفــه ،فنحــن نجــد أن ثمــة ُم
ً
ذلــك مــن خــال توجيهــه ،واعتمــاده علــى األســلوب
المباشــر التعليمــي ،واســتخدامه عبــارات ترتبــط بضمائــر
المخاطــب ،أو بســيره مــع المتلقــي مــن أول الكتــاب
حتــى آخــره ،فكأنمــا يطمئــن علــى وصــول المعلومــة
للمتعلــم ،وعلــى هــذا يقــوم كتابــه.
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 )3معرفة وجوه اإلعجاز في القرآن:
مــن أســمى الغايــات التــي أقــام عليهــا الســكاكي
كتابــه ،معرفــة وجــوه اإلعجــاز فــي القــرآن الكريــم،
والتعامــل مــع النــص القرآنــي بطريقــة تمكــن المتعلــم
مــن إدراك لطائفــه البيانيــة ،ونكتــه البالغيــة ،وألجــل
هــذه الغايــة أســس علــم األدب ،ثم ســاق حديثــه بطريقة
تعليميــة تمنــح المتعلــم القــدرة علــى التعامــل مــع
النــص القرآنــي ،ونالحــظ ونحــن نســير مــع الســكاكي،
كيــف أن الغايــات تنتظــم فيمــا بينهــا ،فــي بنــاء هرمــي
يصــل إلــى قمتــه ،والقمــة هــي إدراك اإلعجــاز القرآنــي،
يقــول أحمــد مطلــوب «الهــدف الدينــي واضــح عنــد
الســكاكي؛ فالمفســر ال يســتطيع أن يتفهــم اآلي،
واقفــا علــى
ملمــا بالبالغــة،
ً
ويجيــد التفســير ،مالــم يكــن ً
أســاليب العــرب وطريقتهــم فــي التعبيــر واألداء ،ومــن
هنــا جــاء االختــاف بيــن مفســر وآخــر ،وفــاق بعضهــم
بعضــا ،يضــاف إلــى ذلــك الواقــف علــى تمــام مــراد اهلل
ً
فــي قرآنــه مفتقــر إلــى البالغــة؛ ليســتطيع التســلق بهــا
ً
صحيحــا» (البالغــة
إدراكا
إلــى فهــم القــرآن ،وإدراكــه
ً
عنــد الســكاكي )267/ويشــير الســكاكي إلــى ذلــك
وهــو يخاطــب قارئــه ،أو مــا يمكــن أن نســميه المتعلــم
مهــدت لــك فــي هــذا
الضمنــي يقــول «واعلــم أنّ ــي
ُ
َ
عجــب كل شــاهد
نيــت عليهــا أ
العلــم قواعــد ،متــى َب َ
َ
ـرف لــك بكمــال الحــذق في صناعــة البالغة
بناؤهــا ،واعتـ َ
ـذت بــك
ـت لــك مناهــج متــى ســلكتها أخـ ْ
أبناؤهــا ،ونهجـ ُ
عــن المجهــل المتعســف علــى ســواء الســبيل ،وصرفتــك
عــن اآلجــن المطــروق علــى النميــر ،الــذي هــو شــفاء
أعالمــا متــى انتحيتهــا أعثرتــك
ونصبــت لــك
الغليــل،
ُ
ً
ـدت منهــا مــا ليســت عنــد
علــى ضــوال منشــودة ،وحشـ َ
أحــد بمحشــودةّ ،
ـذوت عليهــا
ـت لــك أمثلـ ًـة متــى حـ َ
ومثلـ ُ
أمنــت العثــار فــي مظــان الزلــل ،وأبــت أن تتصــرف
َ
كنــت
فيمــا تثنــى إليــه عنانــك يــد الخطــل ،ثــم إذا
َ
وتصفحــت كالم رب
ممــن ملــك الــذوق علــى الطبــع،
َ
ّ
العــزة ،أطلعتــك علــى مــا يــوردك هنــاك مــوارد الهــزة،
وكشــفت لنــور بصيرتــك عــن وجــه إعجــازه القنــاع،
ُ
وفصلــت لــك مــا أجملــه إيثــار أولئــك المصاقــع علــى
ُ
معارضتــه القــراع ،فــإن َمــاك األمــر فــي ِعلــم المعانــي
فمــن لــم
هــو الــذوق الســليم ،والطبــع المســتقيمَ ،
يرزقهمــا فعليــه بعلــوم أخــر ،وإال لــم يحــظ بطائــل ممــا
تقــدم ومــا تأخــر» (مفاتيــح العلــوم )300/وبعــد أن يختــم
علومــه فــي الكتــاب يعقــد فصـ ًـا للحديــث عــن اإلعجــاز
مســتخدما لذلــك هــذه المعــارف المختلفــة،
القرآنــي
ً
فــي التحليــل والــرد علــى مطاعــن المعارضيــن للقــرآن،
باإلضافــة إلــى تحليالتــه التعليميــة لآليــات ،وتعقيباتــه
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علــى مــا فيهــا مــن تضميــن معجــز ،وبيــان مشــرق.
وبذلــك تكتمــل الغايــات التــي أرادهــا ويمكــن إجمالهــا
فــي هــذه الترســيمة للمقاربــة:

وباإلجمــال فــإن الســكاكي أراد أن يؤســس لعلــم
األدب مســتعينً ا بأنــواع مختلفــة مــن األدب ،جاعـ ًـا لهــا
جميعــا ،وهــذا العلــم ُجعــل
واحــدا يقــوم عليهــا
علمــا
ً
ً
ً
لغايــة تعليميــة ،تُ مكــن المتعلــم -إن أخلــص لذائقتــه-
ِمــن إدراك اإلعجــاز القرآنــي ،وهــو غايــة الغايــات عنــد
الســكاكي.

ثانيا :دور الغايات في توجيه منهج السكاكي:

ال يمكــن تقديــم رؤيــة نقديــة واضحــة لمنهــج الســكاكي قبــل فهــم الغايــات التــي أرادهــا
فــي كتابــه؛ ذلــك ألن الغايــة هــي مــن يحــدد الوســائل واإلجــراءات التــي تضمــن بلوغهــا
بتمامهــا ،ومــن هنــا كان البــد مــن أن أقــدم بالحديــث عــن الغايــات ،ثــم أثنــي علــى معالــم
المنهــج عنــد الســكاكي ،وهــي معالــم فرضتهــا الغايــات الســابقة ،وبعــد هــذا كلــه أخلــص
إلــى نتيجــة واضحــة تنظــر فــي مــدى قــدرة المنهــج علــى تحقيــق الغايــة.
البناء المنهجي وعالقته بالغايات:
ال يــكاد يختلــف أحــد حول عقليــة الســكاكي المنتظمة،
وقدرتــه علــى ضبــط األدب ووضــع القواعــد ،وهــذا
يشــهد بــه كل مــن قــرأ كتابــه ،يقــول أحمــد مطلــوب
«وهــذه التقســيمات تــدل علــى عقليتــه المنطقيــة
المعتمــدة علــى التقســيم والحصــر» (البالغــة عنــد
الســكاكي )179/ويقــول شــوقي ضيــف «وصــاغ ذلــك
كلــه صيغــة مضبوطــة محكمــة ،اســتعان فيهــا بقدرتــه
المنطقيــة فــي التعليــل والتســبيب ،وفــي التجريــد
والتحديــد ،والتعريــف والتقســيم ،والتفريــغ والتشــعيب»
(البالغــة تطــور وتاريــخ )288/والشــهادة علــى ذلــك
تــكاد تكــون واحــدة ،ولــم تكــن حصـ ًـرا علــى مــن احتفــل
بمنهــج الســكاكي واحتفــى بــه ،بــل حتــى مــن أغلــظ
فــي عباراتــه علــى الســكاكي كشــوقي ضيــف ،وإنمــا
مــدار النــزاع فــي قابليــة هــذا التطبيــق المحكــم علــى
األدب ،وهــو جــدل يهمــل الغايــات التــي تقــدم ذكرهــا،
ـلفا.
أو ينظــر مــن زاويــة غيــر المقــررة سـ ً
وســأقتصر فــي الحديــث عــن مظاهــر هــذا البنــاء علــى
ثالثــة محــاور ،أرى أن مــن المهــم الوقــوف عندهــا،
وهــي :المنهجيــة فــي بنــاء الغايــات ،والمنهجيــة فــي
وأخيــرا المنهجيــة فــي ضبــط
اختيــار الوســائل إليهــا،
ً
الفــن البالغــي ،وليــس ذكــر علــم البالغــة هنــا مــن
منطلــق أننــا نعتقــد أنــه هــو الغايــة مــن تأليــف مفتــاح
العلــوم ،وإنمــا ألن البالغــة لــم تســتو علــى ســوقها
قبــل الســكاكي ،بينمــا النحــو والصــرف واالســتدالل
علومــا قائمــة قبــل الســكاكي ،لذلــك
والعــروض كانــت
ً
كان مــن المهــم النظــر فــي مــدى قــدرة الســكاكي
علــى ضبــط هــذا العلــم ،وربطــه بالعلــوم األخــرى،
وربــط ذلــك كلــه بالغايــات.
المنهجية في بناء الغايات:
يلحــظ القــارئ لكتــاب الســكاكي بعدمــا يســتظهر
الغايــات ،أنــه أقامهــا علــى بنــاء هرمــي بحيــث ال يمكــن
الوصــول للغايــة الكبــرى التــي هــي إدراك اإلعجــاز
القرآنــي قبــل حــذق األدب ،وال يمكــن ممارســة األدب

ممارســة واعيــة مدركــة ،قبــل التقعيــد لــه وتنظيمــه،
علمــا دون أن
ثــم إننــا نجــد أن علــم األدب ال يكــون ً
متاحــا
يقــوم علــى أســس ثابتــة ،والتعليــم ال يكــون
ً
دون اإلخــاص فيــه ،واالنصــراف إليــه ،وهــو مــا يؤكــده
الســكاكي ،كمــا أن إدراك مواطــن اإلعجــاز ال تكــون
بمعــزل عــن الــذوق والتحليــل ،وبذلــك تتعالــق الغايــات،
ً
حديثــا تقــدم
دقيقــا ،وهــذا أفردنــا لــه
انتظامــا
وتنتظــم
ً
ً
ذكــره.
المنهجية في تحقيق الغايات:
أدرك الســكاكي ضــرورة االنتظــام المنهجــي لتحقيــق
غاياتــه ،وهــي غايــات فــي أصلهــا تقــوم علــى العلميــة،
وتتوســل بهــا للتعليــم والتعامــل األمثــل مــع النــص
منهجيــا،
دقيقــا
القرآنــي واألدبــي ،لذلــك كان الســبيل
ً
ً
يحقــق هــذه الغايــة العلميــة.
وألن المــادة المــراد تعييــن حدودهــا العلميــة ،مــادة
أدبيــة فنيــةُ ،محلقــة يصعــب ضبطهــا ،كان االختيــار
علــى الظاهــرة اللغويــة التــي يتوســل بهــا األدب
لتحقيــق وجــوده ،وكان االنطــاق مــن هــذه الظاهــرة
كمــا حــدد الســكاكي مــن أصغــر وحــدة لغويــة وهــي
الصــوت ،لــذا افتتــح كتابــه بالحديــث عــن الصــوت
ومخــارج الحــروف ،ثــم انتقــل إلــى المفــردة اللغويــة،
وثنّ ــى بالصــرف وأبوابــه واشــتقاقاته ،ثــم التركيــب
اللغــوي القائــم علــى التواضــع المجتمعــي بعيـ ًـدا عــن
معانــي هــذا التركيــب ،ثــم انتقــل بعــد ذلــك إلــى البيــان
والمعانــي ،ورأى أنهــا ال تقــوم إال علــى االســتدالل،
والمعرفــة بالشــعر وأوزانــه ،ويالحــظ أنــه ابتــدأ بالجــزء
األصغــر وانتهــى بالداللــة ،والداللــة المنطلقــة،
وليــس ثمــة تعــارض بيــن هــذا االنضبــاط المنهجــي
وبيــن التــذوق والحــد مــن الــدالالت والتأويــل؛ إذ أنــه
فــي الحقيقــة ال يحــد الداللــة ،وإنمــا يضبــط األشــكال
التــي تنتــج الداللــة ،وهــذا يعطــي المتعلــم الدقــة
فــي التأويــل ،وعلــى ذلــك تقــوم الدراســات اللســانية
التحليليــة يقــول أحمــد قــدور «اللســانيات ســعت إلــى
درس اللغــة كلهــا ،وأعــادت لذلــك االتصــال الــذي البــد
جميعــا ،فالتحليــل اللســاني
منــه بيــن هــذه القطاعــات
ً

العدد التاسع  -تصدر عن مركز دالئل

39

يبــدأ باألصــوات ألنهــا العناصــر األولــى التــي تشــكل الكلمــات أو الوحــدات الدالــة ،ثــم ينظــر فــي بنــاء الكلمــة
مــن حيــث الشــكل والوظيفــة ،ويتقــدم بعــد ذلــك إلــى تركيــب الكلمــات فــي جمــل إســنادية ،فيبيــن قواعــده
وســياقيا ،مــن خــال
معجميــا
المتحصــل مــن معانــي الكلمــات
ومعانيــه النحويــة ،وينتهــي عنــد درس المعنــى
َّ
ً
ً
تضافــر القطاعــات اللغويــة» (مبــادئ اللســانيات)30/
وهكذا تبدو منهجية السكاكي في كتابه:

المنهجية في علم البالغة:
نــال هــذا الجــزء مــن الكتــاب الحــظ
الوافــر مــن التحليــل والتلخيــص
والشــرح والتعليــق ،وكان مــدار
حديــث البالغييــن بعــد الســكاكي،
وال ريــب فــإن البالغــة قبــل
ً
ضبطــا
الســكاكي لــم تضبــط
واضحــا ،فــكان لهــا النصيــب األكبــر
ً
مــن الشــرح والتهذيــب والتعقيــب.
وليــس الحديــث هنــا عــن تقســيمات
البالغــة ومصطلحاتهــا ،فهذا مبثوث
فــي كتــب البالغــة ،وإنمــا الســؤال
الــذي ينبغــي طرحــه لمــاذا حــاول
الســكاكي ضبــط البالغــة؟ ومــا
المنهجيــة فــي ذلــك؟ ومــا الغايــة؟
وهــل هــي ألجــل حــد البالغــة؟ أم
أن ثمــة غايــة خلــف ذلــك يمكــن
اســتظهارها؟
وال يمكــن اإلجابــة عــن مثــل هــذه
التســاؤالت إال مــن خــال الغايــات،
ـابقا،
وقــد تقــررت هــذه الغايــات سـ ً
لــذا يمكــن القــول إن أحــد أســباب
ضبــط البالغــة هــو فــي إرادة
علمــا،
الســكاكي لجعــل األدب
ً
والبالغــة أحــد أهــم أقســام هــذا
العلــم ،وبمــا أنهــا لــم تضبــط فقــد
متســلحا بمــا
اجتهــد فــي ضبطهــا
ً
وجــد عنــد مــن ســبقه مــن معــارف
تراكميــة ،وبالعلــوم األخــرى التــي
تميــز بهــا الســكاكي كالمنطــق
ّ
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وغيــره ،وألن البالغــة مرتبطــة
بالمعانــي نجــد التقســيمات متعددة
لتعــدد المعانــي التــي هــي نتــاج
التراكيــب النحويــة (النظــم) ،لكــن
ً
فعــا يريــد
هــل كان الســكاكي
حصــر الــدالالت؟
مــن األشــياء الالفتــة عند الســكاكي
أنــه يبــدأ بالعلــم ثــم ينتهــي بالداللة،
وكأنمــا يأخــذ بيــد الــدارس إلــى
محيــط الداللــة ،فنجــد ذلــك فــي
بنــاء الغايــات التــي تنطلــق مــن
العلــم ثــم تنتهــي بــإدراك الداللــة
القرآنيــة ،ونجــده فــي الوســيلة
التــي تبــدأ بعلــم الصــرف والنحــو
وتنتهــي بالداللــة فــي علــم
وانطالقــا مــن
المعانــي والبيــان،
ً
ذلــك يمكــن القــول إن الســكاكي
أراد بتقســيماته تعويــد المتعلــم
علــى التحليــل مــن خــال عــرض
أكبــر قــدر ممكــن مــن التراكيــب
ودالالتهــا وتعــداد المعانــي ،مــع
التأكيــد علــى أهميــة الــذوق بجانــب
العلــم ،وهــي مســألة ينبغــي
كثيــرا؛ إنهــا أشــبه
الوقــوف عندهــا
ً
مــا تكــون برغبــة الســكاكي فــي
إعطــاء المتعلــم القــدرة علــى
الوعــي بالجمــال وتعليلــه بمــا
يملــك مــن ذوق وعلــم ،لــذا يقــول
«قبــل أن نمنــح هــذه الفنــون حقهــا
فــي الذكــر ،ننبهــك علــى أصــل

لتكــون علــى ذكــر منــه وهــو :أن
ليــس مــن الواجــب فــي صناعــة
وإن كان المرجــع فــي أصولهــا
وتفاريعهــا علــى مجــرد العقــل ،أن
يكــون الدخيــل فيهــا كالناشــئ
عليهــا فــي اســتفادة الــذوق منهــا،
فكيــف إذا كانــت الصناعــة مســتندة
علــى تحكمــات وضعيــة ،واعتبــارات
إلفيــة ،فــا علــى الدخيــل فــي
صناعــة علــم المعانــي أن يقلــد
صاحبهــا فــي بعــض فتــاواه إن فاتــه
الــذوق هنــاك ،علــى أن يتكامــل لــه
علــى مهــل موجبــات ذلــك الــذوق»
(مفتــاح العلــوم )168/ومــن
الشــواهد علــى ذلــك –وهــي كثيرة-
أنــه أثنــاء حديثــه فــي علــم المعانــي
يبــدأ فــي الخبــر ،ثــم بأحــد فروعــه
وهــو المســند إليــه ،ثــم بأحوالــه
كالحــذف والذكــر والتعريــف إلــى
آخــر ذلــك ،ليصــل بعــد هــذا التفكيــك
للنــص إلــى الــدالالت ،ويطرحهــا
ـتخدما حرف
علــى ســبيل التخييــر مسـ
ً
كثيــرا وهــي عمليــة
العطــف (أو)
ً
تنبــه المتعلــم إلــى إمكانيــة تعــدد
الداللــة ،وهــي ممارســة تحليليــة
أشــبه مــا تكــون بمدرســية كقولــه
«أمــا الحالــة التــي تقتضــي إثباتــه
أن يكــون الخبــر عــام النســبة إلــى
ً
احتياطــا
كل مســند إليــه...أو يذكــر
فــي إحضــاره فــي ذهــن الســامع...
أو للتنبيــه علــى غبــاوة الســامع ،أو

لزيــادة اإليضــاح والتقريــر،أو ألن فــي –أي كتــاب المفتــاح -لنــدل علــى
ِذكــره
تعظيمــا للمذكــور» (مفتــاح أنــه نظــم فــي هــذه األبــواب
ً
العلــوم.)176/
كثيــرا ،أمــا الــدرر
دررا وحصــى
ً
ً
ويظهــر ممــا ســبق االنضبــاط فجمعهــا مــن كتابــات الزمخشــري،
المنهجــي العلمــي ،المتســق مــع وأمــا الحصــى فجمعــه مــن كتــب
الغايــات ،علــى درجــة عاليــة مــن النحــو واللغــة» (البالغــة تطــور
التناســق واالنســجام.
وتاريــخ )296/ويقــول أحمــد
مطلــوب «لقــد أهمــل كل مقاييــس
 )2اللغة العلمية مقابل األدبية:
الــذوق حينمــا شــرع ببحــث فــي
إن الحديــث عــن الســكاكي فــي البالغــة ،بــروح منطقيــة ثقيلــة الظــل
الســياق البالغــي والنقــدي ال يخلــو علــى الدراســات األدبيــة» (البالغــة
وكثيــرا مــا
مــن التطــرق للغتــه ،وهــو حديــث عنــد الســكاكي)185/
ً
ُيظهــر شــدة االعتــراض ،بــل حتــى يجعــل الســكاكي فــي ثنائيــة مــع
الســخرية كمــا يقــول شــوقي ضيــف الجرجانــي وهــي ثنائيــة يــراد بهــا
«حتــى فــي لفظهــا وأســلوبها – التراتــب.
أي
أي البالغــة -الــذي ال يحــوي َّ
جمــال ،ومــا للجمــال والســكاكي؟ ولســنا بصــدد إنــكار هــذه اللغــة
إنــه بصــدد وضــع قواعــد وقوانيــن بقــدر مــا هــو محاولــة لوصــف
كقوانيــن النحــو وقواعــده ،وهــي الدوافــع التــي دعــت الســكاكي
قواعــد وقوانيــن ســبك فــي للقيــام بذلــك ،فالمنطلــق والغايــة
تُ
قوالــب منطقيــة جافــة أشــد مــا التــي أقــام الســكاكي عليهــا
َّ
يكــون الجفــاف» (البالغــة تطــور ُم َؤ َّلفــه هــي غايــة علميــة ،ومعلــوم
وتاريــخ )288/ويقــول فــي موضــع أن العلــوم ال تُ علــم بالفــن ،وليــس
آخــر وقــد جــرد الســكاكي مــن كل مــن طبيعــة التنظيــرات العلميــة ،أن
مزيــة «وقــد حرصنــا علــى تلخيصــه تُ قــدم بلغــة أدبيــة ُمشــرقة ،وثمــة

أمــر آخــر أحســب أنــه لــم يغــب عــن
رقــم
الســكاكي ،وهــو أنــه عندمــا َّ
ً
ومــدركا بعســر
واعيــا
ُم َؤ َّل َفــه كان
ً
َّ
المؤلــف لمــن ألفــت طبيعتــه
هــذا
التعامــل مــع الفــن بالفــن ،لــذا
كثيــرة علــى
ســياقات
يؤكــد فــي
ٍ
ٍ
أهميــة الــذوق ،وكل مــا يــدل عليــه
مــن عبــارات حــول التأمــل والتفكــر،
والدرايــة والتحليــل ،مــن ذلــك أثنــاء
ــب
حديثــه عــن قولــه تعالــى ﴿ال َريْ َ
ِفيه﴾(ســورة البقــرة  )2يقــول «وأن هــذا
الفــن فــن ال تليــن عريكتــه ،وال تنقــاد
قرونتــه ،بمجــرد اســتقراء صــور منــه،
وتتبــع مظــان أخــوات لهــا ،وإتعــاب
النفــس بتكرارهــا ،واســتيداع الخاطــر
حفظهــا وتحصيلهــا ،بــل ال بــد مــن
ممارســات لهــا كثيــرة ،ومراجعــات
فيهــا طويلــة ،مــع فضــل إلهــي مــن
ســامة فطــرة ،واســتقامة طبيعــة،
وشــدة ذكاء ،وصفــاء قريحــة ،وعقــل
وافــر ،ومــن أتقــن الــكالم فــي
اعتبــارات االعتبــارات ،وقــف علــى
اعتبــارات النفــي ،واعلــم أنــك إذا
حذقــت فــي هــذا الفــن ،لصــدق
همتــك ،واســتفراغ جهــدك فيــه،
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وبالحــري ،أمكنــك التســلق بــه إلــى
رب
العثــور علــى الســبب فــي إنــزال ّ
العــزة قرآنــه المجيــد علــى هــذه
المناهــج إن شــاء اهلل تعالــى»
(مفتــاح العلــوم)174/
ويقــول فــي موضــع آخــر «واعلــم
أن مســتودعات فصــول هــذا الفــن،
ال تتضــح إال باســتبراء زنــاد خاطــر
وقــاد ،وال تنكشــف أســرار جواهرهــا
ّ
إال لبصيــرة ذي طبــع نقــاد ،وال تضــع
أزمتهــا إال فــي يــد راكــض فــي
حلبتهــا إلــى أنــأى مــدى ،باســتفراغ
طــوق متفــوق أفاويــق اســتثباتها
بقــوة فهــم ،ومعونــة ذوق مولــع
مــن لطائــف البالغــة بمــا يؤثرهــا
القلــوب بصفايــا حباتهــا ،وتبثــر عليهــا
أفئــدة مصاقــع الخطبــاء خبايــا
محباتهــا ،متوســل بذلــك أن يتأنــق
فــي وجــه اإلعجــاز فــي التنزيــل»
(مفتــاح العلــوم )248/وهــو مــع
تأكيــده علــى الــذوق يلفــت العنايــة
َّ
المؤلــف لــم يكــن فــي بــاب
إلــى أن
تحســين الــذوق وترقيقــه ،وإنمــا هــو
فــي وضــع القواعــد العلميــة التــي
يســتعين بهــا صافي القريحــة ،ورفيع
الــذوق فــي التأويــل ،واســتنباط
الداللــة ،الســيما والغايــة الكبــرى
هــي فهــم كتــاب اهلل عــز وجــل.
ومــع ذلــك نجــد فــي «مفتــاح
العلــوم» مســتويين مــن اللغــة،
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المســتوى العلمــي وهــو الصبغــة
الطاغيــة علــى الكتــاب لطبيعــة
الكتــاب ،ومســتوى أدبــي يظهــر
وغالبــا
فــي بعــض أجــزاء الكتــاب،
ً
مــا يكــون فــي ختــام العلــوم ،أو
نهايــة أبوابهــا ،وكأن الســكاكي
بعدمــا يطمئــن علــى وصــول
القاعــدة وتثبيتهــا ،يســيل قلمــه
متخلصــا مــن عــبء العلميــة،
مرتاحــا
ً
ً
ومــن األمثلــة التــي لهــا عالقــة –
أيضــا -بالــذوق ،وحــض الســكاكي
ً
عليــه ،قولــه «فــإن جوهــر الــكالم
البليــغ مثلــه مثــل الــدرة الثمينــة،
ال تــرى درجتهــا تعلــو ،وال قيمتهــا
تغلــو ،وال تشــترى بثمنهــا ،وال
تجــرى فــي مســاومتها علــى
ســتخر ُج
الم
ســننها ،مــا لــم يكــن ُ
ِ
بصيــرا بشــأنها ،والراغــب فيهــا
لهــا
ً
خبيــرا بمكانهــا ،وثمــن الــكالم أن
ً
يوفــى مــن أبلــغ اإلصغــاء وأحســن
َّ
االســتماع حقــه ،وأن يتلقــى مــن
القبــول لــه ،واالهتــزاز بأكمــل مــا
اســتحقه ،وال يقــع ذلــك مــا لــم
عالمــا بجهــات ُحســن
يكــن الســامع
ً
الــكالم» (مفتــاح العلــوم.)226/
إن «مفتــاح العلــوم» كتــاب ُوضــع
علومــا مختلفــة،
للعلــم ويضــم
ً
ولغــة العلــوم جافــة دقيقــة ،فهــي
لغــة علميــة ُوظفــت لدراســة األدب،
وال يــدرس األدب إذا ُأريـ َـد بــه الضبــط
بــاألدب الــذي مــن أخــص خصائصــه
االنزيــاح والتجــاوز ،وهــذا ال يتوافــق

مــع الدراســات العلميــة ،التــي تحــد
ً
وإجمــال
الحــدود ،وتقــرر القواعــد،
ال يعنــي هــذا أن الســكاكي فــي
منزلــة أســلوبية عاليــة لــم يمنــع
تجلياتهــا إال طبيعــة الــدرس ،لكــن
النظــر مــن هــذه الغايــة التــي
توخاهــا الســكاكي فــي مؤلفــه
يفســر اللغــة العلميــة.
 )3توظيــف الشــواهد فــي تأكيــد
القواعــد:
انطلقــت منهجيــة الســكاكي
فــي التعامــل مــع الشــواهد مــن
الغايــات الكبــرى للتأليــف وهــي
ضبــط العلــوم ،وتقعيــد القواعــد
بمــا يتيــح للمتعلــم القــدرة علــى
التعامــل األكمــل مــع النــص األدبي
انطالقــا مــن العلــم
والقرآنــي
ً
والــذوق ،وهــذان بدورهمــا ُي ِّ
مكنــان
المتلقــي مــن التعامــل مــع الجميــل
والقــدرة علــى تعليله ،وقــد تقدم أن
الســكاكي لــم يحـ ّـد الداللــة ،وإنمــا
َّ
مكــن َمــن أخلــص لعلــم األدب الذي
حـ ّـد حــدوده مــن التعامــل مــع النــص
بمــا لــم يكــن ظاهـ ًـرا عنــد َمــن ســبق
عليــه ،وهــو تعامــل يأخــذ المتلقــي
إلــى باحــة الداللــة غيــر المحــدودة،
ويلفــت نظــره إلــى مســائل قياســية
ظاهــرة هــي َمــن ســاهم فــي
تكويــن الداللــة علــى نمــط معيــن،
وهــذا ال يعنــي أن الســابقين لــم
يتمكنــوا مــن الممارســة الدقيقــة

مــع النــص ،بــل كانــوا علــى درجــة
عاليــة مــن التفــوق فــي التعامــل
مــع النــص ،كمــا فــي تحليــات
الجرجانــي وإشــراقاته البديعــة،
وهــي غايــة نحســب أن الســكاكي
حــاول إيصــال المتعلــم إليهــا مــن
خــال هــذا العلــم.
وعلــم األدب عنــد الســكاكي
علــم متنــوع ومتفــرق ومتشــعب
القواعــد ،وكان مــن طبيعــة
العمــل مــع هــذه القواعــد هــو
فــي عرضهــا مــع كل قاعــدة ،دون
التطــرق إلــى الشــرح والتحليــل؛ إذ
ليــس مــن مهــام الســكاكي فــي
َّ
المؤلــف تنميــة الــذوق وإنمــا
هــذا
تقريــر القواعــد التــي يســتعين بهــا
َمــن لــه حــظ مــن الــذوق والبصيــرة،
فــي التعامــل مــع النــص ،لــذا كثــرت
الشــواهد ،وغلــب عليهــا الشــواهد
القرآنيــة وهــذا مرتبــط بالغايــة
الكبــرى للســكاكي ،وهــي إدراك
مواطــن اإلعجــاز فــي القــرآن الكريم
والقــدرة علــى التعامــل معــه ،ومــع
ُ
يخــل «مفتــاح العلــوم»
ذلــك لــم
مــن شــواهد أفــرد لهــا الســكاكي
ً
ً
مطــول تقــارب إلــى حــد مــا
حديثــا
طريقــة الجرجانــي فــي التعامــل
مــع الشــاهد ،وحتــى فــي التحليــل
أيضــا ينطلــق مــن
نجــد الســكاكي ً
رؤيــة تعليميــة بحيــث يكــون التحليــل
ممارســة عمليــة علــى مــا قررتــه
القواعــد الســابقة مــع شــواهدها،

وأيضــا
واألمثلــة علــى ذلــك كثيــرة منهــا الوســيلة للوصــول إليهــا،
ً
قبــل حديثــه عــن قولــه تعالــى توظيــف الشــاهد لخدمــة هــذه
﴿ َو َجــا َء َر ُج ٌ
ْــى الْ َم ِدي َنــ ِة﴾ الوســيلة.
ــل ِّمــ ْن أَق َ
(ســورة القصــص )20
ِ
وقولــه ﴿ َو َجــا َء مــ ْن
ْــى الْ َم ِدي َن ِة﴾(ســورة يــس  )20قــال وبعــد اتضــاح المعالــم المنهجيــة،
أَق َ
عنــد
المطلوبــة
«وأنــا ُألقــي إليــك مــن القــرآن عــدة والغايــات
أمثلــة ممــا نحــن فيــه لتســتضيء الســكاكي ،يمكــن القــول إن
بهــا فيمــا عســى يظلــم عليــك مــن الســكاكي ســلك أفضــل مســلك
نظائرهــا ،إذا أحببــت أن تتخذهــا للوصــول إلــى الغايــة ،بــل ال إخــال
مســارح نظــرك ومطــارح فكــرك» أنــه يمكــن الوصــول إلــى الغايــات
(مفتــاح العلــوم )238/ويختــم ذلــك التــي طرحهــا الســكاكي ،بغيــر
كلــه بقولــه «وتفصيــل القــول فيهــا هــذا المنهــج وهــذه الطريقــة،
خاتميــن الــكالم ،بــأن جميــع مــا وهــذا مــا يجعــل الســكاكي حاضـ ًـرا
وعــت ُأذنــاك مــن التفاصيــل فــي حتــى اليــوم؛ فانتظامــه المنهجــي
هــذه األنــواع الثالثــة ،مــن فصــل صعــب الخــروج مــن إحاطتــه بعلــم
وتحديــدا البالغــة منــه ،كمــا
التقديــم والتأخيــر هــو مقتضــى األدب
ً
الظاهــر فيهــا ،وقــد عرفــت فيمــا أن قدرتــه علــى ضبــط هــذا التدفــق
ســبق أن إخــراج الــكالم ال علــى األدبــي تجعــل مــن الصعــب إهمــال
مقتضــى الظاهــر طريــق للبلغــاء ،مرحلتــه أو تجاوزهــا لغيرهــا.
يســلك كثيـ ًـرا بتنزيــل نــوع مــكان نوع،
باعتبــار مــن االعتبــارات ،فليكــن على
وأخيــرا أشــير إلــى أنــي ُهديــت
ً
ذكــر منــك» (مفتــاح العلــوم )239/للفكــرة بإضــاءة مــن الدكتــور أحمــد
ويالحــظ فــي االقتباســين الســابقين الســديس الــذي كان لــه الفضــل
الصبغــة التعليميــة علــى لغــة فــي إرشــادي إليهــا ،ثــم عكفــت
الســكاكي ،وهــي الغايــة التــي بعــد ذلــك علــى قــراءة المراجــع
وضــع الســكاكي كتابــه ألجلهــا .فوجــدت الدكتــور ســعد مصلــوح
قــد تحــدث باســتفاضة عــن علــم
وجملــة القــول إن منهــج الســكاكي األدب عــن الســكاكي وعالقتــه
فرضتــه الغايــات التــي أراد تحقيقهــا ،باللســانيات الحديثــة فأفــدت منــه،
ويقــوم فــي أساســه علــى البنــاء ووجــدت مــا يعضــد الفكــرة أعــاه
المنهجــي المنطقــي ،وظهــر عنــد الســكاكي فــي كتابــه وهــذا
هــذا فــي بنــاء الغايــات ،وانتظــام لــرد الجميــل ألهلــه.
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شوارد

صراع الفن
أ .أمل شبالن
aegdaljoman
فنانــة تشــكيلية ،وباحثــة ماجســتير أدب جامعــة الملــك
خالــد بأبهــا ،مدربــة معتمــدة ،مؤلفــة مجموعــة جنــاح
الليــل

هــل رأيــت صراعـ ًـا حركيـ ًـا قائمـ ًـا علــى ســطح لوحــة فنيــة؟ هــل رأيتهــا تتحرك
وتحكــي لــك قصتهــا القديمة؟
ً
ً
ملموســا وهــو يمــارس ســطوته علــى
حقيقيــا
هــل رأيــت عنصــر الزمــان
قطعــة فنيــة مجســدة علــى هيئــة حصــان يركــض وال يــزال يركــض؟
هــل رأيــت صــورة جامــدة فــي مقياســك العقلــي لكنــك تراهــا تتحــرك
ً
ً
شــماال؟
يمينــا أو
حقيقــة كلمــا تحولــت عنهــا
مازالــت الحركــة الفنيــة هــي شــغل الفنانيــن منــذ العصــور المتقدمــة ،يقول
الناقــد الفرنســي « كلــود روشــان» « :إذا أردنــا أن نلخــص أهــم الميــزات
التــي تجعلنــا نميــل إلــى رســم بعينــه عــن اآلخــر؛ لــن نقــول اللون وال الشــكل
وال المقيــاس وحــده ،بــل لعلنــا نؤكــد أن أهــم وشــائج الفكــرة التشــكيلية
هــي (الحركــة) ،ألن الحركــة بــكل بســاطة هــي علــة التكويــن والتصويــر،
ومــن ثــم نــواة الفــن التشــكيلي .مــن هنــا تصبــح المزيــة المتفــردة لــكل
فنــان هــي اعتمــاده لفكــرة الحركــة فــي مشــروعه التشــكيلي ،فهــي
أحيانـ ًـا -أي الحركــة -تتفــوق علــى كل مقومــات الفنــان ،بــل وتصبــح هــي
القيمــة الكبيــرة فــي عملــه اإلبداعــي».
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(شكل)1

ً
محــاوال تجــاوز الســكون المكانــي إلــى
انعتــاق للعمــل الفنــي مــن قيــود الفنيــة،
والحركــة هــي
ٌ
الثبــات والجمــود ،متخطيــة إطــار اللوحــة إلــى الحركــة الزمانيــة.
المتلقــي كــي يتوثــب معهــا وينطلــق بهــا وتنطلــق

ً
ً
أصيــا فــي
عنصــرا
حيــث اســتخدم مونيــه الحركــة

بــه ،ومــازال الفنانــون يحاولــون إعــادة العالقــة لوحاتــه ،وحــاول تصويرهــا مــن خــال ضربات الفرشــاة
بيــن المــكان والزمــان ،ويتخطــون ُعــرف الفــن فــي القصيــرة مــع األلــوان المشــرقة المتدرجــة ،والتــي
الوجــود المكانــي الثابــت والمســتقر إلــى الوجــود

توحــي بالحركــة المســتمرة فــي اللوحــة الثابتــة

الزمانــي المرتبــط بالحركــة ،باعتبارهــا هــي علــة كمــا فــي لوحتــه النزهــة (شــكل )1والتــي صــور
التكويــن التشــكيلي الــذي برعــت فيــه المدرســة فيهــا الريــاح كحركــة فــي اللوحــة والظــل وحركــة
االنطباعيــة فــي لوحــات (كلــود مونيــه) رمــز هــذه المالبــس ،فــا تكــون عالقتــك باللوحــة بصريــة فقــط،
المدرســة ،والــذي اجتهــد فــي اكتشــاف التعبيــرات ولكنــك تشــعر بــكل حركــة فيهــا ،وتشــعر بالنســيم
الخفيــة الحركيــة كــي يقــدم مــن خاللهــا رؤيتــه علــى وجهــك ،وحــرارة الشــمس وحركــة الظــل منهــا.
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(شكل)2
ولــم يكــن مونيــه فقــط مــن أســس لهــذه الحركــة فــي الفــن ،ولكنــه كان مــن أوائــل مــن عمــد إلــى
الحركــة فــي لوحاتــه ،ثــم ســعى الرســامون االنطباعيــون مــن بعــده إلــى إبــراز حركــة الشــخصيات فــي
ً
مثــاال لالنطباعيــة الحديثــة ،فقــد كانــت
لوحاتهــم ،حيــث امتــد ادغــار ديغــاس لحركيــة مونيــه ،وكان
لوحاتــه تقييـ ً
ـدا لحركيــة راقصــات الباليــه وجــري الخيــول بطريقتــه الخاصــة لتقييــد الزمــن( .شــكل)2

لقــد صنــع كل فنــان أســلوبه فــي التعبيــر عــن الزمــن

جميعهــا ،غيــر أنهــا مثبتــة فــي شــكل حصــان يركــض

فــي عالــم ظــل يترامــى بفنونــه المتجــددة والمثيرة ،أو رجــل ينحــت نفســه مــن صخــرة!
وقــد انتصــر علــى اســتحالة التعبيــر عــن الزمــن
بتصويــر الحركــة فيــه ،وأقــام صراعــه الخــاص كــي

يظهــر جليـ ًـا فــي هــذا الزخــم العظيــم مــن األشــكال
واألنــواع الفنيــة ،فســمح لفكرتــه بالتطــور فــي
مســاحة ال تتجــاوز إطــار لوحــة ،وكان يرتبهــا وفقـ ًـا
إليقــاع حركــي معيــن ،فيحــاول باللغــة المكانيــة أن
يعــرض للغــة الزمنيــة لتبــدو عالقــة المــكان بالزمــان
عالقــة محسوســة داخــل إطــار اللوحــة .فهــو ينقــل
هــذا الفــن مــن الثبــوت إلــى الحركــة ،ومــن الجمــود
إلــى الحيــاة ،لكــي يبعــث حيــاة جديــدة لهــذا الفــن
فــي كل مــرة يشــاهدها المشــاهد.

كمــا فــي تماثيل (الخيــول أو الحصن) للنحــات روبرت
غليــن تكســاس ،الواليــات المتحــدة األمريكيــة،
،Las Colinas ،Mustangs By Robert Glen
عد َوهــا ،فتراهــا تركــض
 )USA ،Texasوكيــف صــور ْ
حتــى تــكاد تســمع ضبحهــا وصــوت حوافرهــا علــى
األرض ،ثــم تنتبــه أخيـ ً
ـرا إلــى أنهــا لــم تتجــاوز مكانهــا
منــذ انطالقتهــا األوليــة!
وكذلــك قــد تصــور الحركــة داخــل الفــن النحتــي
قصــة قديمــة ،فتجســد أحداثهــا كأنــك تراهــا تتحــرك
أمامــك ،كمــا فــي تماثيــل (المــارة المجهوليــن
أو المشــاة ،فروتســواف ،بولنــدا ،للنحــات جيــرزي

وألن االنطباعييــن قــد رصــدوا حــركات شــخوصهم كالينــا) ،فقــد اســتطاع بتصويــر الحركــة وتثبيتهــا أن

ً
اجتهــادا منهــم للدخــول فــي مضمــار
وأفكارهــم

يصــور قصتهــا التذكاريــة للمشــاة الذيــن قتلــوا أو

الســباق الفنونــي ،فقــد ســاهموا فــي تنامــي هــذه

فقــدوا خــال فتــرة األحــكام العرفيــة فــي بولنــدا

اللوحــات والرســم إلــى ســاحات التماثيــل العالميــة،

جعــل منهــم ســبعة تبتلعهــم أو تختفــي بهــم األرض،

الحركــة داخــل الفــن ،فطوروهــا وأخرجوهــا مــن أطر فــي الثمانينيــات ،وقــد بــرع فــي تصويــر  14مواطنـ ًـا،
والتــي كانــت تســجل الحركــة فــي مثــال جامــد كـــ ثــم ســبعة آخريــن يظهــرون علــى الجانــب اآلخــر مــن
(التماثيــل) ،فتــرى الحركــة رؤيــة حقيقيــة بأبعادهــا الشــارع ،يخرجــون مــن األرض مســتمرين فــي الســير.
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كذلــك فــي تثبيــت قصــة (األحذيــة علــى ضفــة نهــر
الدانــوب ،بودابســت ،المجــر) ،فعلــى ضفــاف نهــر
الدانــوب ،أمــام مبنــى البرلمــان المجــري ،يقــف
 60زوجــا مــن األحذيــة الحديديــة ،والتــي تتلخــص
قصتهــا وراء هــذا النصــب التــذكاري للمئــات الذيــن
فقــدوا أرواحهــم نتيجــة للفظائــع التــي ارتكبهــا
رجــال ميليشــيا الصليــب األرمنــي فــي بودابســت
خــال الحــرب العالميــة الثانيــة .فرغــم ثبــوت
األحذيــة إال أنهــا منحوتــة ومثبتــة بطريقــة حركيــة
تُ شــعرك بإمكانيــة عــودة أصحابهــا ،وتــكاد تراهــم
وهــم ينزعونهــا علــى أطــراف النهــر!

كذلــك منحوتــة (البنــاء الغــارق ،ملبــورن،
أســتراليا) حيــث ثبــت حركيــة الغــرق وابتــاع
األرض.
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فالحركــة فــي الفــن كمــا عنــد الالنــد( )1محــدودة بمعنيــن؛ معنـ ًـا
حقيقيـ ًـا وآخــر مجازيـ ًـا ،فأمــا الحقيقــي فهــو تبــدل متصــل للموقــع
فــي المــكان ،وأمــا المجــازي فهــو انفعــاالت ونزعــات ،وتســمى
حــركات النفــس ،ذاك يعنــي أن هنــاك حركــة ظاهريــة تُ ســتقرأ
مــن خــال تكويــن العمــل الفنــي ،وعالقــة عناصــره مــع بعضهــا،
فتكــون حركــة تمثيليــة ثابتــة ،أي التقــاط المشــهد فــي لحظــة
محــددة خــال الزمــن المتغيــر ،حيــث إن النحــت والتصويــر لهــذه
اللحظــات يؤكــدان علــى مفهــوم البعــد الرابــع (الزمــن)« .والبــد
مــن التنويــه أيضـ ًـا بــأن المصطلــح «حركــي» ،الــذي انتقــل مــن
المصطلحــات العلميــة المتعلقــة بالطاقــة ،ودخــل فــي مفــردات
الفــن التشــكيلي ،لــم يجــر تداولــه إال بدافــع التبســيط لغيــاب
مصطلحــات مالئمــة مــن جهــة ،ولتقــدم اســتخدام هــذا اللفــظ
علــى المصطلحــات المقترحــة األخــرى مــن جهــة ثانيــة ،فالفــن
«البصــري  -الحركــي» شــكل مــن أشــكال الفــن التشــكيلي
()2
المبنــي علــى طابــع العمــل الفنــي المتغيــر»
وأمــا حركيــة الفــن فــي النحــت فيســاهم فــي اســتمرارية
المعنــى ،يقــول األســتاذ المســاعد بجامعــة ديالي/جــوالن حســين
علــوان« :لذلــك نجــد العديــد مــن المنجــزات النحتيــة المعاصــرة قد
نالــت ديمومــة البقــاء لمــا تحتويــه مــن مضاميــن وبنــى تكوينيــة
ضمــن التنظيــم الشــكلي العــام ،فالفكــر لــدى النحــات هــو الــذي
يقـ ّـوم أنظمــة العالئــق فيمــا بيــن جزيئــات البنيــة التكوينيــة فــي
الشــكل النحتــي المعاصــر».
ـاء
وال تكمــن الحركــة فــي تقييــد حركــة واقعيــة أو اقتطــاف إيحـ ٍ
حركــي منهــا نشــعر بــه تجاههــا فقــط؛ بــل ربمــا نراهــا تتحــرك
ٍ
حركــة حقيقيــة بينمــا هــي حركــة واهمــة فــي عقولنــا كمــا
يحــدث فــي فــن (الخــداع البصــري) أو (الحركــة الكامنــة) الــذي
يعتمــد علــى اإليقــاع الخطــي أو الشــكلي أو اللونــي ،فيمــارس
لعبتــه فــي العيــن الناظــرة فيفســرها العقــل حركــة حقيقيــة،
وهــي مجــرد صــورة علــى ورقــة!
إن مــا يعطــي العمــل حســه الحركــي هــو الطابــع الزمنــي
الديناميكــي الــذي يؤلفــه الفنــان مــن تنظيمــه المتعاقــب أو
فيحـ ِـدث إيقاعهــا الرتيب
المتراتــب لألشــكال والخطــوط واأللــوانُ ،
حركــة زمنيــة ،يشــير لذلــك زكريــا إبراهيــم« :حيــن يتالعــب الفنــان
بمــا فــي موضوعــه مــن عناصــر متشــابهة وأخــرى مخالفــة ،فإنــه
( )1الالند ،أندريه ـ الموسوعة الفلسفية
( )2الموسوعة العربية
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«لذلك نجد العديد
من المنجزات
النحتية المعاصرة
قد نالت ديمومة
البقاء لما تحتويه
من مضامين وبنى
تكوينية ضمن
التنظيم الشكلي
العام»
أ.حسين علوان

قــد يســتطيع عــن هــذا الطريــق أن يخلــع علــى عملــه الفنــي
ً
ً
خاصــا يكســبه صبغــة زمانيــة حيــة ،وهنــا يجــيء التكــرار
إيقاعــا
والترديــد والتناظــر والتماثــل ،فتكــون جميعهــا بمنزلــة ظواهــر
فنيــة تســاعد علــى إبــراز اإليقــاع وإظهــار التنويــع وإيضــاح الجــدة
وإجــاء عنصــر الزمــن ،وحينمــا ينفــذ عامــل اإليقــاع إلــى صميــم
المــادة ،فإنهــا تســتحيل عندئــذ إلــى موضــوع اســتطيقي جمالــي
()3
يتمتــع بكيفيــة زمانيــة»
إن هــذا الفــن التراتبــي اإليقاعــي يحتــل مكانــه بيــن الســاكن
والمتحــرك ،وكان الهــدف الرئيســي مــن تلــك األعمــال ذات
الحركــة الكامنــة؛ إحــداث شــعور بحركــة وهميــة بفعــل التأثيــرات
البصريــة ،وتســتثير تلــك األعمــال ذات البعديــن بواســطة بعــض
ً
شــعورا مــا بعــدم اســتقرار الرؤيــة! فهــي
الظواهــر البصريــة
توهمنــا بأنهــا تتحــرك رغــم ثبوتهــا فــي المــكان ،حيــث يســتخدم
الفنانــون التركيبــات المتتاليــة أو المتراتبة ،أو الحــركات المطردة،
أو تأثيــرات التوهــج واالنتشــار والتمــوج والتضــاد أو التــوازي ممــا
يعجــز العيــن عــن االســتقرار وهــي تتنقــل بيــن مكونــات اللوحات.
كان فازاريلــي مــن أوائــل رواد هــذا الفــن واســتخدم الظواهــر
ً
منطلقــا مــن عناصــر بســيطة يدعوهــا
البصريــة إلنجــاز أعمالــه
(أشــكال وألــوان) ،واســتعمل التكــرار المتسلســل والمتنــاوب
لخلــق تشــكل متحــرك ،وفيــه يرتبــط مفهــوم الحركــة
باإليهــام بعــدم االســتقرار .يقــول« :نحــن ال نســتطيع
ً
حقــا أن نتــرك العمــل الفنــي لنخبــة مــن الخبــراء
الجهابــذة .إن فــن الحاضــر يتجــه نحــو أشــكال ســخية
ال تنضــب ،أشــكال قابلــة للتكــرار باســتمرار ،فإمــا أن
ً
كنــزا يتقاســمه الجميــع أو ال
يكــون فــن المســتقبل
يكــون .إن شــرطنا ووضعنــا قــد تغيــرا ،فعلــى أخالقنــا
وجمالياتنــا أن تتغيــر هــي أيضـ ًـا» (الموســوعة العربيــة)

فازاريلي :حمار الوحش 1938 ،حبر

( )3إبراهيم ،زكريا :مشكلة الفن ،دار مصر للطباعة 1977 ،ص 31
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 #إنارات
«ومخالطة ضعفاء العقول تضعف العقل،
كما أن مخالطة العقالء تزيد في العقل »
 -أبو حامد الغزالي رحمه هللا-

ويشمل ذلك المشاهدات والقراءات والمسموعات ..
العقل حسب تغذيته
أ.د.خالد الدريس
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ِ
ُ
ُ
ُ
ُ
ممت ًعــا ُم َّ
يس ً
ُ
َ
ُ
َ
وعقلــهُ ،يـ ُ
ـاذ ،والمنكـ ُـر والمعــروف،
ومــا
ـث
قلبــه
المحفوظ والشـ ُّ
تعمـ َـق فــي حديـ ِ
واآلحاد َد ِ
ُ
ارســه َ
ـدرك ذا َمــن َّ
واتــر ،والمرفــوع
مســارب ُروحــه،
حبــه فــي
والموقــوف والمقطــوع ،ومــا ســيدنا
ُ
والمتَ ِ
ُ
رســول اهلل ،وســرى ُّ
ِ
ِ
ُ
َّ
واإلدراج ،وال ُأنْ ِبئــك
والقلــب،
واالضطــراب،
عــال،
اإل
ــره ،حتــى يلقــى
نفيــس وقتــه،
ومــن أعطــاه
ْ
ُ
َ
ُ
ُ
ِ
وكل ُع ُم ِ
َ
ابــن
ومراتــب
الجــرح والتعديــل
متاهــات
عــن
حجــر ،اهللَ ،ورســوله وحزْ َبــه ،فأحمـ ُـد اهللَ حمـ ًـدا ال أريـ ُـد بــه إال
ِ
َ
ِ
ِ
ِ
ُ
ّ
الضعيــف ِرضــاه ،وأ ّ
َ
وذاك
نحتــج بحديثــه،
وفــان الثقــة الــذي
وســاما دائميــن علــى
صــاة
وأســلم
صلــي
ُ
ً
ُّ
ً
نــرده ،وبينهمــا
الــذي
وإن ســيدي رســول اهلل.
ٌ
صــدوق قــد حــاروا ِفيــهْ ،
ُّ
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ـث معاويـ َـة،
روى الشــيخان فــي
«صحيحيهمــا» ِمــن حديـ ِ
ِ
َّ
عــن رســول اهلل َّ
«مــن
–صلــى اهللُ عليــه
وســلم -قــالَ :
الديــن» ،وأصـ ُ
الفقــه
ـل ِ
ُيــرد اهللُ ِبــه خيـ ًـرا ُي َف ِّقهــه ِفــي ِّ
ـول اهللَ ﴿ :ف َلــوال
ـم
َ
فــي اللغـ ِـة ِ
العلـ ُ
والفهــم ،ومعنــى قـ ِ
ِ
ٍ
نفـ َـر مِــن ِّ
كل فرقــة منهــم طائف ـ ٌة ل َيت َف َّقهــوا يف الدِّ يــن﴾َ ،أي
بعــد
عبــد
راســخين ِبــه؛ «ومــا ُأوتــي
مــاء ِ
َ
ٌ
َليكونــوا ُع َل َ

َ
َ
وذلــك
ورســوله،
هــم عــن اهللِ
اإليمــان
أفضــل مــن َ
ِ
ِ
الف ِ
فضـ ُ
ـن
ـ
اب
ـام
ـ
اإلم
ـف
ـ
يص
ـا
ـ
كم
ـاء»،
ـ
يش
ـن
ـ
م
ـه
ـ
ؤتي
ي
هلل
ِ
ا
ـل
ُ
ُ
ُ
َ
ُ
ـدت التأصيـ َ
الفقــه
ـل والتأكيـ َـد علــى معنــى ِ
القيــم .قصـ ُ
ِّ
ـراء المصطلحــات؛ وابتذال
زمن اهتـ ِ
ألن هــذا ُ
الديــنَّ ،
فــي ِّ
وقصـ َـر
ـت ِلحيتــه
اإلطالقــات؛ ففــان «شــيخ» ِلمــن طالـ ْ
ُ
صــو َر
ســاء ُخلقــه ،-وفــان «مثقــف» ألنّ ــه
ثوبــه –وإن
َّ
ُ
َ
فهمــه ،-وفــان
ـاق
ـ
ض
–وإن
ـه
ـ
وكتب
ـه
ـ
ـه
ـ
كتبت
م
ـا
َ
وقهوتَ
َ
لنـ َ
ُ
ً
حديثا
ـمع
«فقيـ ٌـه ُمحـ ِّـدث» ألنّ ــه قــرأ
ً
كتابــا أو اثنيــن ،وسـ َ

َ
قــال:
قدمــه ،-ورســولنا إنَّ مــا
أو ِ
حد َيثيــن- ،وإن َّزلــت ُ
ثقفــه فيــه!
الديــن» ،ولــم يقــلُ :ي ِّ
«يــ ِّ
ُ
ـفقهه فــي ِّ
َ
رســول اهلل
بحديــث
العنايــة
إن
وقصــدت أن
َ
ِ
ُ
أقــول َّ
ِ
كان اهللُ
«ف َمــن
محــض
وعلومــه،
اجتبــاء واصطفــاءَ ،
ُ
ٍ
ِ
َ
حبــه ،اســتَ عمله ِفيمــا ُيحبــه» ،كمــا قـ َ
ـام
ـال شـ ُ
ُي ُّ
ـيخ اإلسـ ِ
شــرف ال ُيدانيــه أي شــرف ،وعــزٌّ ال
ابــن تيميــة ،فهــو
ٌ
ُ
ليــس
قة
ومرتبــة
وســؤدد ال ُيضاهــى؛
ُيطــاول،
ســام ٌ
ٌ
ِ
َ
ٌ
ُي َّبل ُغهمــا ُّ
بشــرف ُم َّ
فشــرف ِّ
تعلقــه،
علــم
كل
كل أحــد،
ُ
ِ
ٍ
ـام الشــافعي أنَّ ــه قــال« :إذا
ـح السـ ُ
وقــد صـ َّ
ـند إلــى اإلمـ ِ
َ
ـي
ـث،
الحديـ ِ
فكأنِّ ــي َرأيـ ُ
ـاب َ
َرأيــت َرجـ ًـا ِمــن َأ َ
ـت النَّ ِبـ َّ
صحـ ِ
ص َّلــى اهللُ َع َليــه َو َس َّــلمَ -ح ًّيــا».
َ
وحديــث قــد صنعهــم ا ُ
هلل
قديــم
حدثــون فــي
ٍ
والم ِّ
ُ
ٍ
َ
لــم
الشــأن الخطيــر،
وخلقهــم لهــذا
علــى عينــه،
ِ
ِ
والع ِ
َ
وورثــة
الديــن،
الوحــي،
فهــم َح
ُ
ُ
ملــة َ
الجليــلُ ،
ونقلــة ِّ
حملــوا هــذا العلــم،
والعــدول
رس ِــلين،
َ
ُ
الم َ
الذيــن َ
ســيد ُ
ِّ
ُّ
العمــر
كل
–والعمــر
هــم
عمر
مــد
ألجلــه
لــون
تح
ر
والم
ُ ْ ِ
َ
َّ
ُ
ِ
ِ
رحلـ ٌـة إلــى اهلل َو َو ْحيــهَ ،-ف َوعــوه َّ
وبلغــوهَ ،ونَ فــوا عنــه
بطليــن ،وتأويـ َ
الغاليــن ،وانتحـ َ
ـل الجاهليــن،
تحريـ َـف َ
الم ِ
ـال ُ
ْ
وصيــة ســيدنا رســول اهللَ ،ف َعــن أبــي َســعيد
هــم
بــل
ُ
ْ
ُ
َ
َ
رســول اهللِ
قــال لنــا
قــال:
–رضــي اهللُ عنــه،-
ــدري
ُ
َ
الخ ِ
ـاس لكــم تَ َبــع» .قـ َ
َّ
ـال:
صلــى اهللُ عليــه وسـ َّـلمَّ :-«إن النَّ ـ َ
َ
رســول اهللِ َّ
صلــىوصيــة
مرحبــا ِب
قــــال
كان إذا أتَ ــوه
ِ
َ
ً
ِ
ُ
َ
َّ
َّ
صلــى اهللُرســول اهللِ
قــال لنَ ــا
وســلم،-
اهللُ عليــه
ـيأت ُ
َ
األرض
ـار
عليــه وسـ َّـلم« :-إنَّ ــه َسـ ِ
يكم ُأنـ ٌ
ِ
ـاس مــن أقطـ ِ
فــإذا أتَ ُ
وصوا ِبهــم
يــن،
َّ
َ
يتفق ُه َ
وكــم فاســتَ ُ
ــون فــي ِّ
الد ِ
خيــرا».
ً
فــص بــن ِغيــاث ،قــال:
وهــم كمــا روى
ُ
عمــر بــن َح ِ
َ
أصحــاب
وقيــل لــه :أال تَ نظــر إلــى
«ســمعت أ ِبــي،
ُ
ِ
الحديــث ،ومــا هــم فيــه؟ قـ َ
ـل الدنيــا».
ـالُ :هــم خيـ ُـر أهـ ِ
عيــاش ،قــال:
ونحــو هــذا قــد ُروي عــن أبــي
بكــر بــن َّ
ِ
يــر النــاس؛
أصحــاب
يكــون
أن
ِ
«إنِّ ــي َألرجــو ْ
َ
الحديــث َخ ُ
ُ
أن
كتــب عنِّ ــيَ ،ف َلــو
وقــد
أحدهــم ِب َبابــي،
شــاء ْ
ْ
ُي ِقيــم ُ
َ
َ
حديثــه َفعــلَّ ،إل
ـع ِ
ـع َ
حدثنــي أبــو َبكــر جميـ َ
َيرجـ َ
ويقــولَّ :
أنَّ هــم ال َيكذبــون».
«ش َّــي َعنَ ا َ
مســلم يقــولَ :
اعــي،
الوليــد بــن
ويــروي
األوزَ
ِ
ُ
ُّ
َ
ـييعنَ ا حتــى
افنــا ِمــن ِعنـ ِـده ،فأ ْبعـ َـد فــي تَ شـ ِ
ـت انْ ِص َر ِ
وقـ َ
ـيخ،
أيهــا الشـ ُ
ـخين أو َثالثــةَ ،ف ُقلنَ ــا َلــهَ :
َمشــى َم َعنــا َف َ
رسـ ِ
ـن ،قـ َ
ـب عليـ َ
ـالُ :
امشــوا
السـ ِّ
َي ُ
الم ْشــي َعلــى ِك َبـ ِـر ِّ
ـك َ
صعـ ُ
َ
اهــي
ـت أ َّن ِل َّلـ ِـه طبقـ ًـة ،أو
قومــا ُي َب ِ
اســكتُ واَ .لــو َع ِلمـ ُ
َو ْ
ً
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فضـ َ
َّ
ـم َو َشـ َّـي ْعتُ ُهم،
اللـ ُـه ِب ِهــمَ ،أو َأ َ
ـمَ ،ل َم َشـ ُ
عهـ ْ
ـيت َم ُ
ـل ِمنكـ ْ
أفضـ ُ
ـل النَّ ــاس».
َولكنَّ كــم َ
الذيــن
المنصــورة
والطائفــة
الفرقــة النَّ اجيــة،
وهــم
ُ
ُ
ُ
َ
أمــر اهلل؛
يأتــي
عصــر وال دهــر حتــى
ال يخلــو منهــم
ُ
ٌ
َ
َ
ابــن تَ يميــة فــي «مجمــوع
شــيخ اإلســام
قــال
كمــا
ُ
ُ
الفرقــة
تكــون هــي
ــأن
«أحــق
الفتــاوى»:
ُّ
ُ
النــاس ِب ْ
َ
ِ
الناجيـ ُـة أهـ ُ
ـس َلهــم َمتبــوع
ـل الحديــث
والســنة؛ الذيـ َ
ـن ليـ َ
ُّ
َّ
صلــى اهللُ َتعصبــون َلــه َّإل رســول اهللِ َّ
وســلم-
عليــه
َي
َ
وأعظمهــم تمييــزً ا
وأحوالــه،
أقوالــه
ـاس ِب
ِ
ِ
وهــم أعلـ ُ
ُ
ـم النـ ِ
ـاء ِفيهــا ،وأهـ ُ
ـل
ـن َص ِحيحهــا وسـ ِـقيمها،
بيـ َ
َّ
وأئمتهــم فقهـ ُ
ً
وحبــا
وعمــا
تصديقــا
واتباعــا لهــا:
معرفــة ِب َمعانيهــا
ً
ٍ
ً
ًّ
عاداهــا».
ومــواالة ِل َمــن واالهــا،
ً
ً
ومعــاداة ِل َمــن َ
الحــق ،ال
المنصــورة ،الظاهــرة علــى
وهــم الطائفــة
ُ
ِّ
قــول
قيــام الســاعة ،فــي
خذلهــم ،إلــى
يضرهــم َمــن َ
ُّ
ِ
ِ
ابــن المبــارك ،ويزيــد بــن هــارون ،وأحمــد بــن
األئمــة:
ِ
ِ
الم ِدينــي ،وابــن ِح َّبــان ،وغيرهــم،
ِســنان ،والبخــاري ،وابــن َ
بـ ْ
ـن َحنبــل
ـام السـ ِ
وي ِبسـ ٍ
ـل ُر َ
ـنة أحمــد ابـ ِ
ـند َصحيـ ٍـح عــن إمـ ِ
ـم َيكونــوا أهـ َ
أدري َمــن
ـل الحديـ ِ
أنَّ ــه قــالْ :
«إن لـ ْ
ـثَ ،فــا ِ
ُهــم»!
وأهـ ُ
ـاس بــه؛ وعليــه
ـل فــي اللغــة :هــم أخـ ُّ
ـص النـ ِ
ـل الرجـ ِ
وأقربهــم مــن ســيدنا
ـص النــاس
َفأهــل الحديـ ِ
ـث هــم أخـ ُّ
ُ
وخلقــه؛ وهــم
وهديــه ُ
وســنَّ ته ِ
وســيرته َ
رســول اهللُ ،
ِ
ُ
َ
ومــن سـ َ
ـلك ســبيلهم
السـ ُ
َّ
ـرون الثالثـ ِـة األولَ ،
ـلف ِمــن القـ ِ
َ
«مــن
ابــن تَ يميــة؛
قــال
الخلــف ،كمــا
ِمــن َ
وزاد :فـ َــ ِ
ُ
َ
أن َّ
وأحوالــه
تبــوع،
الم
كان ِب
ــن
ِ
كل َم ْ
َ
المعلــوم َّ
ــكالم َ
ِ
ِ
ِ
وظواهرهــا َ
أعلــم ،وهــو ِبذلـ َ
ـك أقـ َـوم،
ه،
ـور
ـ
أم
ـن
ِ
َ
وبواطـ ِ
ِ
َ
الحديــث
أن أهــل
أحــق ِب
كان
َّ
ِ
يــب َّ
َ
ِ
االختصــاص ِبــهَ ،وال َر َ
خاصتــه».
األمــةَ ،
ـولِ ،
ـم َّ
أعلـ ُ
ـم ِّ
ـم الرسـ ِ
وعلـ ِ
وأخصهــا ِب ِعلـ ِ
َ
طــع
وكيــف ال يكونــون ،وهــم الذيــن:
«آثــروا َق َ
ـن َ
واأل َ
وطــار،
ـاوز
ِ
والق َفــار ،علــى التَّ ُّ
نعــم فــي ِّ
َ
الد َمـ ِ
الم َفـ ِ
َ
أهــل
نة
ــؤس فــي األســفارَ ،مــع ُمســاك ِ
وتَ َّ
نعمــوا ُ
بالب ِ
ِ
َ
ـث واآلثــار،
العلــم واأل خبــارَ ،
ـع األحاديـ ِ
ِ
وق ِنعــوا عنـ َـد َجمـ ِ
ــر َ
واأل ْ
المســاجد ُبيوتهــم،
ط َمــارَ .جعلــوا
ِب
وجــود ِ
ِ
َ
الك َس ِ
وب َو ِار َيهــا ُفرشــهم ،نَ بــذوا الدنيــا
ِ
وأســاطينها تُ َك َاءهــمَ ،
األســانيد
وجــود
فالشــدائد مــع
وراءهــم...
ســرها
ِ
ِ
ُ
َ
ِبأ ِ
قــد َمــا
ووجــود
عندهــم َرخــاء،
ِ
الرخــاء مــع َف ِ
ِ
ُ
العاليــة َ
َ
ــنة
طلبــوه ِعندهــم ُبــؤس! َفعقولهــم ِب َل َ
الس ِ
ــذ ِ
اذة ُّ
ـوال عامــرةُّ ،
تعلــم
َغامــرة،
ُ
وقلوبهــم ِّ
بالرضــاء فــي األحـ ِ
ُ
وأهــل
العلــم ُحبورهــم،
الســنن ُســرورهم،
ومجالــس ِ
ُ
ِ
ـنة قاطبـ ًـة إخوانهــم ،وأهـ ُ
والبــدع ِبأســرها
ـل اإللحـ ِ
السـ ِ
ـاد ِ

أعداؤهــم».
ـانيده
ـث هــم المشـ
ـتغلون بأسـ ِ
أن أهــل الحديـ ِ
َ
وال تظنَّ نــن َّ
تجريحــا
بــون عــن رجالــه
نق
وتضعيفــا،
تصحيحــا
ً
والم ِّ
َ
ً
ً
ُ
ً
ً
ً
وتثبتً ــا
وحفظــا ،وضبطــا
متونــه
وتعديــا ،وعــن
ً
روايــةِ ،
ِ
ُّ
ـوق هــذا ِّ
كلــه قــد اتخــذوا
َوتعليـ ًـا َف َحســب؛ بــل هــم فـ َ
ـوق نجــاة ،فعاشــوا
ـولهم نهــج حيــاة ،وطـ َ
ـنة رسـ ِ
مــن ُسـ ِ
وأن
أن ُي ِميتهــم ُّربهــم علــى طريقتــهْ ،
علــى ســنته ،رجــاء ْ
نيــة ِمــن حوضــه ،ثــم َيجمعهــم بــه
َيســقيهم
شــربة َه ً
ً
وصحبــه فــي أعالــي َجنتــه.
ُ
الفضــل
أهــل
الســا ِبغة،
وهــم النُّ بــاء ،ذوو
ِ
المــروءة َّ
ِ
الصيارفــة،
الدنيــا،
َ
األحوذيــون َّ
عجــل فــي ُّ
الم َّ
والنَّ عيــم ُ
وع ِل َيلــه ،كمــا
يميــزون
تــر أنَّ هــم
َ
جيــد الحديــث َ
َ
ألــم َ
َ
األعــام
وأصيلــه!
الذهــب،
رديء
حــاذ ٌق
فــي
صير
َيميــزُ
ِ
ُ
َ
َ
ٌّ
ِ
َ
ُ
يمشــون بــه
نــورا
جعــل اهللُ لهــم
والقناديــل الذيــن
َ
ً
الخلــق علــى اهللُ ،يعرفونهــم
يدلــون
َ
فــي النــاسَ ،ف ُّ
َ
درجــة،
الشــرف عــن
ِبنَ ِبيــه ،حتــى نالــوا بهــذا
ِ
العال ِميــن َ
ـم النــاس ِبمــا أمـ َـر بــه رسـ ُ
وأعلمهــم
ـول اهلل،
وهــم أعلـ ُ
ُ
مجــردا
لمــا
ِبمــا ُيقــرب ِمــن اهلل ،ومــا ُي
ً
ُ
بعــد َعنــه؛ ال ِع ً
واتبــاع واقتــداء؛ إنَّ مــا هــم
عمــل
خليــا عــن
ً
محضــا؛ ًّ
ٍ
ٍ
َ
والمحبــون
المتَ أســون؛
العاملــون
العلمــاء
ِ
ُ
والمتَّ بعــون ُ
ُ
ُ
حــب رســولهم؛
وقــر فــي قلبهــم
الصادقــون؛ الذيــن
َ
ُّ
ـام البـ ِّـر بســيدنا
َفأتبعــوا هــذا الحـ َّ
ـب ِبالعمــل؛ -فمــن تمـ ِ
وفرغــوا
ـاع
ِ
ـول اهللِ اتبـ ُ
دعوتــه ،ثـ َّ
ـم تبليغهــا للنــاسَّ -
رسـ ِ
قلوبهــم َّإل مــن اهللِ ورســوله ،ومــن خــا فكـ ُـره وقلبــه
َ
قلبــه
ـيء ًّ
حقــا ،والعامـ ُـر ُ
َّإل ِمــن اهللِ ورســوله َفهــو َ
الملـ ُ
أن َر ً
جــا
دقــا ،وفــي
ِص ً
ِ
أنــس –رضــي اهللُ عنــهَّ ،-
حديــث ٍ
ـول اهلل ،متــى الســاعة؟ قـ َ
قــال :يــا رسـ َ
ـددت
«مــا أعـ َ
ـالَ :
ـب اهللَ ورســوله .قــال:
ـيء َّإل أنِّ ــي أحـ ُّ
لهــا»؟ قــال :ال شـ َ
أحببــت».
َ
«أنــت مــع َمــن َ
النبــي
بقــول
فر َحنــا
فر ْحنــا
ٍ
بشــيء َ
ِ
ِّ
قــال أنــس :فمــا ِ
َّ
َّ
أحببــت».
وســلم:-
صلــى اهللُ عليــهَ
«أنــت َمــع َمــن َ
أحــب».
ــرء َمــع َمــن
وقولــه -عليــه الســام:-
َ
َّ
«الم ُ
ودع عنـ َ
نهزميــن عــن رســولهم،
ـاء
ْ
الكاذبيــن؛ ُ
ـك األدعيـ َ
ِ
الم ِ
ـاع
السـ ِ
َّ
ـادرين فــي ُ
البعـ ِـد عــن َهديــه ،الشــاردين عــن اتبـ ِ
معنين
الم ِ
الســاربين فــي دياجيـ ِـر الظلمـ ِ
نهجــهَّ ،
َ
ـات َدهـ ًـرا؛ ُ
ِّ
الدين،
ـن فــي الدنيــا،
فــي اآلثــام ،العالقيـ َ
المتفلتيــن مــن ِّ
ٌ
َ
وضــي
ــذاد
الذيــن
رجــال َعــن َح ِ
قــال رســولنا فيهــمُ :
«ي ُ
صحا ِبــيَ ،ف ُي َقال
ـوم ِ
يـ َ
صحا ِبــي َأ َ
امـ ِـةَ ،ف َأ ُقــولَ :يــا َرب َأ َ
الق َي َ
َ
حد ُثــوا بعـ َـدك»!
ـدري َمــا أ َ
لــيِ :إنَّ ــك َل تَ ـ ِ
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ُ
الحديث
ـل
ـول اهلل وســنته وطريقــه هــي
ِ
ملجأ أهـ ِ
وحديــث رسـ ِ
ـل الــروح ،وتتـ ُ
حيــن تضمحـ ُّ
ـوارف حيــن
ـآكل اآلمــال،
ـيء الـ ُ
َ
والفـ ُ
تمــوج الحيــاة،
ومســتراحهم حيــن
َي
ُ
الدنيــاُ ،
جيــر ُّ
ُّ
شــتد ِبهــم َه ُ
ُ
ويخفــت نــوره فــي
وشــك ُيظلــم القلــب،
ومفزعهــم حيــن ُي
ُ
المتـ َـر ِع بالشــهوات والشــبهات،
ـن المسـ َّـيج ِ
بالفتــنُ ،
هــذا الزمـ ِ
فيصبح
وم
عتصمهــم حيــن تأتــي الفتـ ُ
ظلمــاُ ،
ُ
ـل ُم ً
ُ
ـع الليـ ِ
ـن كقطـ ِ
ُ
الدنيــا
الرجــل مؤمنً ــا ُ
ـع دينــه َ
ويمســي كافـ ًـراَ ،يبيـ ُ
ـرض ِمــن ّ
بعـ ٍ
َ
الناس في الشـ ِّ
ـك والتــردد وتأ ْر َجحوا،
إن َع ِلـ َـق
قليــل ،ويقينُ هــم ْ
ُ
ومنغصاتهــا،
الدنيــا
مجابهــة
وركنهــم الشــديد فــي
ِّ
ِ
ِ
ملمــات ُّ
الم َ
وثباتُ هــم فــي ُّ
دل ِهمـ ِـة والخطــوب ،وهــي ســلوتُ هم
اللجـ ِـج ُ
ـن َيســلو ُّ
ـاس
حبيبــه،
ومرجعهــم ْ
حيـ َ
ـب النـ ُ
ُ
إن انقلـ َ
ـب ِب ِ
كل حبيـ ٍ
ـث
ـوال والزخــارف
ـون هــم بحديـ ِ
ـرضَ ،فيرجعـ َ
َ
ُّ
والعـ ِ
بالدنيــا واألمـ ِ
وقلوبهــم أشــد مــا
ـان الدهــر،
حدثـ ُ
ُ
ـول اهلل ،يجــري عليهــم َ
رسـ ِ
ـاس إلــى الدنيــا َّ
اقلون إلــى األرض،
ويث
َ
تكــون ثباتً ــا ،يطمئـ ُ
ـن النـ ُ
ـون إلــى مــا وعدهــم به رسـ ُ
ـول
ـث
ِ
ـن أهــل الحديـ ِ
ويطمئنـ َ
ويركـ ُ
َ
ـديدة ،فاصبـ ُـروا حتــى
ـتجدون بعــدي أ َثـ َـر ًة شـ
اهللِ« :إنَّ كــم َسـ
ً
َ
ُ
تَ لقــوا اهللَ ورسـ َ
فرطكــم علــى الحــوض».
ـوله ،فإنِّ ــي
َ
تدي
روح َوتَ ْغ ِ
لت َع ِ
«ظ ْ
واذ ُلـــــــه تَ ُ

الم ِح ِّب وتَ ْبتَ ِدي
عن َ
َوتُ عيد تَ ِ
يف ُ

اله َوى
ُ
الم ِح َّب َعن َ
واللوم َل َيثني ُ

ــــد
وليع ُ
زيد تَ
عم ِ
الف َؤ ِ
َ
َ
وي ُ
الم َ
اد ُ

مــــــــــة
الئق ِذ
ً
أوفى َ
حم ٌد ْ
َو ُم َّ
الخ ِ

األماني في َغ ِـد
فلتَ ْب ُل َغ َّن ِبي
ِ

ـــــــاءه
لق
لــب ال تَ ْس
تبـــــع َد َّن َ
ِ
يا َق ُ
َ

وبالو َفا َ
قد»
باللق ِاء
ِث ْق
َ
أن ِ
فك ْ
َ

وأهـ ُ
الم ِّ
ـذب
السـ ِ
ـل ُ
ـنة ُ
تضل ِعيــن مــن َمعيـ ِ
ـن الوحــي األول ،األعـ ِ
َ
ِّ
وتجلــى
ـنة،
واألنقــى ،حتــى فـ َ
السـ ِ
ـاض علــى ُمحياهــم ألـ ُـق ُ
صنائ ِعهــم نُ ُ
رســول اهلل« ،فمــا َّ
ــس إال
بــل
فــي
تلط َ
ــف ِ
ِ
الح ُّ
ِ
لهجــة،
النــاس
أصــدق
الديــن» ،وهــم
التحقــق
ِمــن
ُ
ً
بأخــاق ِّ
ِ
ِ
ِ
ـاس
ـولهم،
وأنضرهــم وأحســنُ هم
ُّ
وجوهــا بدعـ ِ
ـاء رسـ ِ
ً
ُ
وأرق النـ ِ
وأبينهــم لســانً ا،
لقــا،
أفئــدة ،وألينهــم َع
ريكــة ،وأرفعهــم ُخ ً
ً
ً
َ
نفعا،
ـاس قــط
بكالم َأعــم ً
وأفصحهــم لغـ ًـة؛ إذ «لــم يســمع النـ ُ
ُ
ٍ
َ
ً
ـن
ـ
أحس
وال
ـا،
ـ
مطلب
ـرم
ـ
أك
وال
ـا،
ـ
ـدل
ـ
أع
وال
ـا،
ـ
لفظ
ـد
ـ
أقص
وال
وزنً
َ
َ
ً
موقعــا ،وال أسـ َ
ـن فــي
ـهل
ـح معنً ــى ،وال أبيـ َ
ً
مخرجــا ،وال أفصـ َ
ً
كالمــه َّ
–صلــى اهللُ عليــه وسـ َّـلم ،»-كمــا وصـ َـف
فحــوى ،مــن
ِ
أبــو عثمــان الجاحــظ؛ وكيــف ال يكونــون وهــم أهـ ُ
ـول
ـل رسـ ِ
«و ُّ
ولزمــوه فــي حياتهــم ِّ
كل
اهللِ
وخاصتــه؟ ِ
َّ
كلهــا؛ َ
صحبــوه ِ
ـن َرأ ًيــا تَ ْعكـ ُـف
ـع ِإليــه ،أو تَ ستَ ِ
حسـ ُ
تتح َّيــزُ ِإلــى هـ ًـوى تَ رجـ ُ
ِفئـ ٍـة َ
والســنَّ ُة
ـاب ُع َّدتُ هم،
ـاب الحديـ ِ
ُّ
ـث ،فـ ِـإ َّن الكتـ َ
َعليــهِ ،ســوى أصحـ ِ
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ُح َّجتُ هــمَ ،والرسـ ُ
ـون
ـول ِفئَ تُ هــمَ ،و ِإليــه ِن ْسـ َـبتُ ُهم ،ال ُي َع ِّرجـ َ
علــى َ
اآلر ِاءُ ،ي ْق َبـ ُ
ـل ِمنهــم َمــا
األهـ ِ
ـواءَ ،وال َيلتَ ِفتُ ـ َ
ـون إلــى َ
العــدول،
َر َووا َعــن
ــون َع ِ
الم ْأمونُ َ
ليــه َو ُ
الرســولَ ،وهــم َ
ِ
ـم َو َح َ
ملتُ ــه».
أوعيـ ُـة ِ
ـن َوخزنَ تُ ـ ُـهَ ،و ِ
َح َفظـ ُـة ِّ
الديـ ِ
العلـ ِ
يم ٌة َل ْم ُي ْع ِط َها َّ
الل ُه َغ َير ُه ْم
َل ُه ْم ِش َ

غير َع َو ِاز ِب
الناس،
ِمن
ْ
واألح َل ُم ُ
ِ
َّ
اإلله ،ودينُ هـــــــــم
ذات
ِ
محلتُ هم ُ
واقب!
قويم ،فما
الع ِ
َ
غير َ
ٌ
يرجون َ

الســنن
بع ِ
ملهــم فــي ُّ
ُح َّجــة لهــم ال عليهــم؛ وأن يصدقــوا َ
عبــر عنــه الزاهـ ُـد
التــي َع ِلموهــا؛ والصـ ُ
ـدق فــي العمــل َّ
رائــق ،فهــو:
بقــول
ام ِّييــن الواســطي
ابــن
شــيخ الحزَّ ِ
ُ
ٍ
ِ
ٍ
َ
وعملــه ِب َج ِميعــك،
الشــيء
صــد
ِ
ِ
«اجتماعــك علــى َق ِ
َّ
يتخلــف عنــه ِمنـ َ
ـك شــيء ،فــا تَ عملــه ِببعضــك،
بحيــث ال
بـ ْ
ـل ِّ
ناصحــا ِللــه فيــه».
ـك،
بكلـ ِ
ً
مجــاراة للعلمــاء ،أو
االشــتغال بــه
وليحــذروا مــن
ً
َ
ِ
ـإن
للســفهاء؛
ً
ُم َمـ ً
وصرفــا لوجـ ِ
ـاس إليهــم -فـ َّ
ـاراة ُّ
ـوه النـ ِ
منـ َ
ـاة
ـث تقــوى القلــوب ،ال المباهـ ُ
ـتغال بالحديـ ِ
ـاط االشـ ِ
فإن
ـتكثار
واالسـ
طيـ ًـة ِل َعـ َـر ٍض مــن الدنيــا؛ َّ
والمـ َـر َاءاة -أو َم َّ
ُ
ُ
ـن عبـ ِـد العزيــز:
ناســا كمــا وصفهــم الخليفـ ُـة الراشـ ُـد ابـ ُ
ُأ ً
الدنيــا َ
عمــل اآلخــرة» ،أو
وطلبوهــا ِب
«قــد التَ مســوا ُّ
ِ
ُليقــال :فــان ُمحـ ِّـد ٌث ،وحافـ ٌ
المؤمنيــن
وح َّجــة ،وأميـ ُـر
ِ
ـظُ ،
ـعر
ـم يكـ ُ
ـون َّ
المنتهــى فــي الحديــث ،ثـ َّ
أول من تُ سـ ُ
وإليــه ُ
القيامــة
«ليــس ِفــي
ــرف الجنــةَ ،و
ــرح َع َ
ِ
َ
بــه النــار ،وال َي ِ
ـل َّ
لمــاَ ،ف ِعملــوا ِبــه،
أشــد حسـ ً
ـم النـ َ
علـ َ
ـاس ِع ً
ـرة ِمــن رجـ ٍ
ـم يعمـ ْ
ـل هــو بــهَ ،ف َفــازوا ِب َسـ َـببه ،وهلـ َ
ـك هــو» ،كمــا
ولـ ْ
ـال حاتــم َ
قـ َ
ـرء
ـس
األ َصــم ،نلـ ُ
وراء اهللِ ِللمـ ِ
ـوذ ِبــاهللَ ،و«ليـ َ
َ
َم َ
ــب»!
طل ُ

ـدورن فــي َ
خلـ َ
ـدك
كمــا يصـ ُـف نا ِبغـ ُـة بنــي ُذ ْب َيــان ،وال يـ
َّ
ـوق مــا
ـت،
ـت عليهــم فـ َ
ـت ،وخلعـ ُ
وتعصبـ ُ
أنــي قــد بالغـ ُ
َّ
يســتحقون ،بــل هــذا َ
العــدل
وغايــة
اإلنصــاف،
مبلــغ
ُ
ِ
ِ
رســول
صبــة ســيدنا
فيهــم ،ومــا لــي َّأل أنحــازَ إلــى ُع
ِ
ِ
الفاهميــن
بركــب
اللحــاق
أدعــو إلــى
وأن
ِ
اهللِ وحزبــهْ ،
َ
ِ
ِ
ُ
ورســوله ،فــي َ
الوصــول فيــه ألي
صــار
ــم
عــن اهللِ
ِ
َ
عال ٍ
ـوم
ـيخ
ً
متاحــا بضغطـ ِـة ِزر ،والداللـ ُـة علــى العلـ ِ
علـ ٍ
ـم أو شـ ٍ
المنْ ِج َيـ ِـة دنيــا ُ
ـاة أجمعين،
ـب الدعـ ِ
العظيمــة ُ
وأخــرى واجـ ُ
ـن اهللِ
واضحــا،
ـورا
ً
ً
حتــى تحــوزَ تصـ ً
صحيحــا كامـ ًـا ،عــن ديـ ِ
الــذي ال يأتيــه الباطـ ُ
يديــه وال ِمــن خلفــه!
ـن َ
ـل مــن بيـ ِ
أكتــب هــذه الكلمــات،
خاطــر وأنــا
الح لــي
وقــد َ
ٌ
ُ
القــول َ
كثــرة
ليــس ِب
العلــم
أن
أجمــع
ولمــا
ِ
العقــاء علــى َّ
بــأن ِعنــدي نــوع
ونازَ َعتنــي نفســي إلــى
َ
َ
َ
َّ
ُ
ِ
غايــة
كانــت
ولمــا
ولكــن
واألكاديمييــن الروايــة،
ُ
العلــم َ
ْ
َّ
ــب اهتمــام الباحثيــن
َ
الخشــية؛ َّ
ِّ
ٍ
امتعــاض ِمــن َص ِّ
الجهــل فــي الدنيــا ،ثــم الجــزاء الحســن
رفــع
علــم
اإلســناد ،أي
عمومــا علــى علــوم
بالحديــث
والمشــتغلين
ُ
ِ
ِ
ِ
َ
ً
ٍ
ـن القيــم فــي
ـإن األمـ َـر كمــا وصفــه ابـ ُ
عــف فــي اآلخــرة؛ فـ َّ
وض
وعللــه ،وجــرح رجالــه
وتعديلهــم؛ َ
ِ
ِ
ونقــدهِ ،
والي ِقيــن
ـم َوعمــل َل ِيزيــد
ً
اإليمـ َ
وجــدت هــذا
والســير؛ قــد
بالمتــون
االهتمــام
ـان َ
َ
ُ
ِّ
حاصــا «فوائــده»« :كل علـ ٍ
ِ
ِ
َ
الع َمــل
علــى
ــث
يبع
ل
ــان
يم
إ
وكل
ــول،
دخ
م
ف
ة
قــو
َ
ُ
ً
حدثيــن اليــوم؛ ال أقــول هــذا تقليـ ًـا
َّ
َ
َ
ِ َ
َ
الم ِّ
ـع مــن ُ
عنـ َـد جمـ ٍ
َ
ـى قديــم ،لكنَّ ــه ال َيخلـ ُـق علــى
االهتمــام
مــن قيمــة
ِ
أبــدا ،إنَّ مــا رغبــة فــي َف َمدخــول» ،وهــذا معنـ ً
باإلســناد ً
ِ
ـرة تَ ــرداده ،واهللَ نسـ ُ
نافعيــن
خالصيــن ِ
علمــا وعمـ ًـا ِ
إذ هــو كثـ ِ
كالم
لتفــت أكثــر إلــى متــن
أن ُي
رســول اهللْ ،
ـأل ً
َ
ِ
ِ
ـات أعمارنــا،
عر َفنــا شـ َ
ـرف أوقـ ِ
أن التركيــزَ علــى فــي الدنيــا واآلخــرةْ ،
ـع
وأن ُي ِّ
ـرارا مــن َّ
موضـ ُ
التأســي واالقتــداء ،وفـ ً
ِّ
يوفقنــا
معرفــة
ويلهمنــا
وأن ِّ
َ
قــدر أوقــات العافيــةْ ،
جفــوة
بعــض
ــورث
ُ
قــد ُي
وعللهــا،
َ
ٍ
األســانيد ورجالهــا ِ
ِ
ْ
ِ
ِ
ْ
للنــدم علــى
منــذورة
والروحانيــة والخشــوع والخضــوع الذي الغتنامهــا ،وال يجعــل أرواحنــا
ً
وجفــاء ،تتنافــى
ِ
ِ
أبــدا.
ِ
وروحــه.
الحديــث
دارس
قلــب
لــف
ينبغــي أن َي َّ
التفريــط فــي جنبــه ً
ِ
َ
ِ
َ
كان شـ ُ
ـإن
ولمــا
ـاص ،واتِّ بــاع؛ فـ َّ
َ
ـل :إخـ ٌ
َّ
أي َعمـ ٍ
ـرط َقبــول ِّ
ُ
َ
إخــاص
الحديــث
أهــل
غفــل عنــه
الــذي ال َينبغــي أن َي
ِ
ُ
وحــده ،وأن يحــذروا مــن
وأعمالهــم ِل ِّربهــم
أقوالهــم
ِ
ِ
َ
يكون االشـ ُ
بالحديث
ـتغال
فيــة ،وأن
ـث َ
ِ
شــهوة التحديـ ِ
َ
الخ َّ
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المقامة
ُ
«المـتمن ّية»
أ.آسية الحاجي

طالبة علم

haji.assia@gmail.com

الحضــرة( ،)1بروضته
مــا زلــت أتــردد علــى جامــع
ْ
كــب حيــث تتزاحــم
الخضــرة النضــرة ..أتتبــع َ
الر َ
الركــب ،إلــى إحــدى ســواريه ،لنمتــح( )2مــن
ُ
روابيــه ،فكنــا نتحلــق حــول شــيخنا وقــرة عيننــا،
ْ
غــزره ،وكان أمتــع اهلل
ووكــف
لنلــزم غــرزَ ه،
ِ
بظلــه الــوارف الوافــر ،وألبســه أثــواب العافيــة
غيــر عافيــة؛ ناصحــا مصلحــا..
وآنســت مــن جانبــه
حتــى إذا َمتــع اآلل(،)3
ُ
ـت لداعــي الهــوى ِليتــا(،)4
شــرود البــال ،أصغيـ ُ
( )1جامع قرطبة
( )2متَ ح من ّ
الشيء :استقى وأخذ منه.
( )3متع :ارتفع ،اآلل :السراب.
( )4الليت :صفحة العنق.
( )5النَّ ْهض :الغليظ من األرضَ ،ي ُش ّق السير فيه.
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شــعرت إال
وبتــت رشــاء الســوانح بتــا ..فمــا
ُ
ُّ
والشــيخ يختــم الــدرس ،فانقشــعت عنــي
وألقيــت عصــا التســيار ،مــن
غمامــة كالتــرس،
ٌ
ُ
فتنبــه الشــيخ للحــال،
الســيار،
فلــك األحــام
ّ
ّ
وبــادر بالســؤال:
يــا زبيــر! مــا لــك للــدرس ال تنهــض ،وكأنــك
نهــض( ،)5بالــك ســاه ،وقلبــك
تمشــي علــى َ
اله ،جســدك حاضــر ،وذهنــك ســادر ،وأنــت عنــا
فــي شــغل شــاغل..

ـير إليهــا ،وال تســريع الخطــى إليهــا،
المسـ ُ
قلــت علــى وجــل وقــد اعترانــي الخجــل :معــذرة يــا فــا يعنّ ينــي َ
ّ
وتفكــري فــي وال يضنينــي الســعي ،وال إنضــاء( )8المطــي ،فيكون
أســتاذ ،فقــد صرفتنــي الــواردات،
البريــات﴿ :أ ْم لِ ْلنْســانِ مــا حظــي منهــا حــظ المســتأنس ،ال المتوجــس.
بعــض اآليــات ،منهــا قــول رب ّ
ـغ فرمقنــي ببصــره وقــال :حديــث النفــس تــرد عليــه
أو ْأب ُلـ َ
ألستَ ْسـ ِـه َل َّن َّ
ـب ْ
تَ َ ّنــى﴾ ،واإلنســان يقــولْ :
الص ْعـ َ
المنــى(..)6
األحــكام الخمــس ..وقيمــة كل امــرئ مــا يطلــب(،)9
ُ
فأعظــم المطلــب.
ـر ذ ِ
َات الشَّ ـ ْوكَ ِة
وفــي قــول رب العــزةَ ﴿ :وتَ ـ َو ُّدو َن أَ َّن َغـ ْ َ
ت َ ُكــو ُن لَ ُكـ ْم﴾ ،ومــا كانــت لهــم!!
فاعتدلت وأنشدت:
همتي ِج َدتي
فأنظــر إلــى هــذا ثــم أنظــر فــي نفســي ،وقــد تطوف إني وإن ُ
قصرت عن ّ
بــي األمانــي فــي كل واد ،وتجــول بــي كل نــاد ،وما
وكان مالي ال يقوى على ُخ ُلقـــــي
ٌ
أهتــدي إلى ســبيل الرشــاد..
لتارك كــــــل أمر كان يلزمنــــــــي
فأجابنــي الشــيخ :ليــس لإلنســان شــيء مــن أمــره،
الرنق()10
عارا ويشرعني في المنهل َّ
لمــن هــو غالــب علــى أمــره ،وليســت
واألمــر كلــه َ
األشــياء تجــري علــى إرادة النــاس بــل علــى إرادة فقــالَ :مــه! وتريدهــا تبقــى حبيســة الذهــن ،وتكــون
ّ
رب النــاس ..وهــذا لفقرهــم وتمــام غنــاه
البيــن،
جــل فــي كمــن بنــى بنيــان ِ
قــرب َ
العهــن؟! فإنــك إن ُ
وجـ ّ
ـل أمــرك ُف ُرطا..
الحيــنِ ،
يصــر عقــدك منفرطــاُ ،
ـح َ
ُعــاه ،واإلنســان مربــوب مقهــور ،ال يخــرج عــن ُملــك وألـ ّ
القديــر ،وخزائــن األمانــي بيــد َّ
اللــه ُي ْع ِطــي منهــا مــا لــــم أحظ منك بنائــــــل أبــــــــدا
عمــن يشــاء ،وحكمــة اهلل
ورجعت بالحرمان منصرفا(.)11
ُ
لمــن شــاء ،ويمنعهــا َّ
يشــاء َ
بالغــة ،وقدرتــه نافــذة..
انتظمــت أمشــي تلــو شــيخنا الميمــون ،تحــت
ثــم
ُ
همــي
وقلــت:
فقــد يتمنــى هــذا مــا يتمنــاه ذا ،فأيهمــا يظفــر أشــجار النارنــج والليمــون،
ُ
ّ
تفــرق ّ
بمــراده ويحظــى بنائلــه؟
همــي أتبــع؟
ّ
وإن تعــارض األهــواء أجمــع ،فــأي ّ
ُيبطلهــا جميعــا( ،)7ويثبــت اهلل مــا يشــاء ،وأمــا الزبــد
فقــال :يــا زُ بــر! اصــرف نفســك إلــى َ
األولــىَ ،أولــى
فيذهــب جفــاء.
لــك َ
غائبــة عــن شــاهدة ،وال
فأولــى ،وال تذهلنّ ــك
ٌ
وأن لــه مــا ســعى﴿ ،وأ َّن تنشــغل عــن معقولــة عنــدك بشــاردة..
وليــس للمــرء مــا تمنــىّ ،
َســع َي ُه َس َ
ــوف يُــرى﴾..
ونظرت
قلــت :فلــم تــزل هاتــه علــى نفســي تغلبنــي،
ُ
وجــدت واحــدا منهــا بيــدي ..فصــار
واألمــل هــو الحــادي للعمــل ،فتُ ستَ ســهل لــه وطــأة ألســبابها فمــا
ُ
ويســتمرأ بــه التعــب! وكيــف حياتــه تفيــض ،ردهــا أصعــب مــن رد الجمــوح ،والريــح َ
الكســوح..
الوصــبُ ،
مــن َدر أملــه يغيــض؟
وضعــف
وقــد أبــى أن ينهــض بــي فــي هــذه العــزم،
ُ
منــي الحــزم..
فأطرقــت برأســي
وقلــت :إن كانــت األمانــي فأربت على كتفي وقال:
ُ
ُ
أصلهــا بوصــال إذا مـا الشــيء لم تقـــدر عليه
بعيــدة المــرام ،وال تقــاد بزمــامَ ،
أفــا ِ
األوهــام؟ ُ
فصــل لهــا مــن نســيج الخيــال والبــال؟
فال ذكرا لذاك وال ِطالبا()12
وأ ّ
( )6شطر بيت المتنبي:
ُ
اآلمال إال لِ صا ِب ِر.
قاد ِت
َل ْستَ ْس ِه َّ
لن َّ
عب ْ
المنى ** فما انْ َ
أو ُأ ْد ِر َك ُ
الص َ
( )7انظر تفسير الطاهر ابن عاشور آلية {أم لإلنسان ما تمنى} (التحرير والتنوير ص.)28/111
( )8أنضى الدابة :هزلها وأضعفها.
ُ
قيم ُة ِّ
امرئ ما يطلُ ب” .مدارج السالكين ()3/3
كل
حسنُ ه؛
قيم ُة ُك ِّل
“والعامة
تيمية رحمه اهلل:
( )9قال شيخ اإلسالم ابن
ارفون ُ
والع ُ
امرئ ما ُي ِ
َ
َّ
َّ
يقولونَ :
تقولَ :
ٍ
ٍ
( )10الرنق :الكدر ،محمد بن بشير الخارجي (ديوان الحماسة ،تحقيق د .عبد المنعم صالح ،دار الجيل ،ص.)345
( )11الناشئ األكبر.
( )12عمر بن لَ جأ( ،طبقات فحول الشعراء ،قراءة وشرح الشيخ محمود شاكر ،شركة القدس للنشر والتوزيع ،ص.)2/593

العدد التاسع  -تصدر عن مركز دالئل

57

كيســا وال تكــن ُمـــفلسا ..فــإن لــم وإنــي أعظــك أن ترضــى مــن الغنيمــة باإليــاب ،وأن
ثــم أردف :فكــن ّ
تغتــر بميعــة الشــباب .وأحســن وأنــت ُمعــان(،)19
تصدقهــا العزيمــة كانــت األمنيــة مذمومــة..
ّ
واهلل خيــر مســتعان..
األمـــــاني
أي
ِ
َمـن يـتَّ ِ
بــــ ْع َر َ
لم َينْ ُج ِمن َم ْ
قدر لرجلك قبل الخطو موضعها
واني()13
ط ِل التَّ ِ
ّ
فمن عال زلقا عن غرة زلجا
يغرنْ ــــك صفو أنت شاربــــه
فــا تبلــغ الغايــات بالتشــهي ،وال بالغفلــة والتلهــي ..وال ّ
فضمهــا إلــى ِســرب األمانــي ،وألحقهــا بســماء
فربما كان بالتحريم()20ممتزجا
ّ
األهــداف العوالــي ،وكــن في النــاس الحــاذق اللبق،
المــرآس ،وقــل كمــا قــال أبــو فــراس( :)14وال تستعجلن التدبير:
والفــرس ِ
تأتي أمــــور فال تدري أعاجلها
كنت مضياعا ،ولكن همتي
وما
خير لنفسك أم ما فيه تأخير()21
ُ
سوى الرعي مفطوما ومذ أنا يافع
فإنــك ســترى غــرس التمنــي َي ْينــع ،وغصنــه يترعــرع،
أبيت أسوم النفس كل عظيمة
إذا ُو ّ
للمكثريـــــــن الــمـضاجع فمــا تــزال تتفيــأ ظاللــه حتــى يغلــب ْأر ُيــه شـ ْـر َيه(،)22
طنت
ِ
وخيـ ُـره شـ َّـره..
المؤمــل ،ومــا المــرئ عمــا
وعليــك بمــخ العبــادة ،ومــا يرجــى بــه الزيــادة ،فاطرق وارض بقضــاء اهلل فهــو
َّ
مزح ُ
ــل(.)23
ورد عتبــة الوهــاب ،وأحكــم الفتــل زُ لفــا مــن قضــى اهلل َ
البــابِ ،
وطرفــي النهــار..
الليــل ،وجـ ّـد فــي الســؤال باألســحار،
َ
فإنــه الحبــل الممــدود ،إلــى اللطيــف الــودود ،وبــه فــكان كمــن أضــرم الرنــد ،وقــدح النــار فــي الزنــد،
ويتقــى ســوء فلملــت شــعث نفســي ،ولــم أقنــع ببيعــة نكــس،
ُيســتجلب العطــاء ،وتُ دفــع الــأواءُ ،
فأشــعلت فيهــا الفتيــل ،كمــن ينــوي معالجــة الليــل
القضــاء.
الطويــل ،وقلــت :قــد مضــى منــي التعليــل ،فأفنيــت
ثــم أتبــع الفــرس لجامهــا ،والناقــة زمامهــا(ُ ،)15
أرعيــت
وشـ ّـد عالتــي فكيــف أقــول؟( ،)24وإنــي قــد
ُ
ُ
وأوعيــت لمــا وعيــت ،فســأتبع
للمركــب أمراســه( ،)16وابـ ِـر للنبــل أقواســه ،واعمــل ســمعي ووعيــت،
ُ
فـ ٌ
ـمّ ،
والليــت الجــزم ،وأســتجمع المكنــة ،ثــم
ـت ِ
ـكل ُميسـ ٌـر لمــا ُخلــق لــه ،فــإن ِ
عملـ َ
عملـ َ
ـت لدنياك الخاطــر الهـ ّ
غمــة ،وأســتعين بــرب العبــاد
أي مــا تالقــي يهديــك إلــى ال يكــون أمــري
علــي ّ
وأخــراك ،وإنــك ال تــدري ّ
ّ
المراقــي ..واألمــر تحقــره وقــد َينمــي( ،)17وقــد فــي الوهــاد والنجــاد..
ّ
ّ
يمــأ القطـ ُـر اإلنــاء فيفعــم(.)18
وبــش ،وقــالُ :ب ّلغــت النجعــة ،وأدركــت
فهــش
الغايــة ،فــي غيــر إثــم وال قطيعــة رحــم..
( )13شهاب الدين الخفاجي.
( )14كنية الفرزدق.
( )15انظر مجمع األمثال (ص.)1/134
( )16أمراس المركب :حباله.
الذهلي( .ديوان الحماسة ،مرجع سابق ،ص.)65
( )17الحارث بن وعلة ّ
( )18قوارص تأتيني وتحتقرونها  ...وقد يمأل القطر اإلناء فيفعم( .طبقات فحول الشعراء ،ص.)2/358
(( )19مجمع األمثال ص)1/214
( )20التحريم :الصعوبة ،محمد بن بشير الخارجي (ديوان الحماسة ،مرجع سابق ،ص.)346
(( )21مجالس ثعلب ص ،220ق.)1
(َ )22األ ْري :العسلَ ،
ي :الحنظل.
الش ْر ّ
( )23المزحل :المبعد ،إبراهيم بن كنيف النبهاني (ديوان الحماسة ،مرجع سابق ،ص.)81
( )24يزيد بن الطثرية:
وكنت إذا ما جئت جئت بعلة *** فأفنيت عالتي فكيف أقول.
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 #مفارقات
ُ
المبالغة في « إنكار» أي شيء..
ال يقل سوء ًا وال خطورة
عن اﻹسراف في «تصديق» كل شيء.
البعض وقع في اﻷول خوف ًا من الثاني.
أ.د.خالد الدريس
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مراجعة في كتاب

بناء
المفاهيم
ودورها
في نهضة
األمة

للسيد عمر

د .سيدة محمود
باحثة دكتوراه عالقات دولية

saydamhmood@yahoo.com

ُيعــد الكتــاب الــذي نقلــب صفحاتــه اآلن مــن الكتــب التــي تمثــل القاعــدة األســاس ألي حقــل معرفــي .فــكل
حقــل معرفــي إنمــا يتألــف مــن منظومــة مفاهيــم مترابطــة ،لتشــكل الحقــول المعرفيــة بدورهــا النســق
المعرفــي للحضــارة .فــإذا تعرضــت تلــك المفاهيــم لعمليــات أســر واحتــال وتشــويه دخلــت األمــة فــي حالــة
مــن التيــه والتخبــط فــي فهــم الواقــع واالســتفادة مــن التاريــخ وطريقــة النظــر إلــى المســتقبل.
هــذا الكتــاب الموســوم بعنــوان « بنــاء المفاهيــم ودورهــا فــي نهضــة األمــة » لألســتاذ الدكتــور :الســيد عمــر
والــذي نشــرته عــام 1435هـــ 2014 -م ،دارا  :الثقافــة للجميــع بدمشــق ،ودار الهــدى للنشــر والتوزيــع بالريــاض،
مــن األهميــة بمــكان مــن زوايــا عــدة :
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األولــى :أنــه يتنــاول قضيــة فــي
غايــة األهميــة وهــي قضيــة ضبــط
المفاهيــم ،فالمفهــوم الواضــح
يشــبه البوصلــة للمــاح فــي
البحــر ،والخريطــة للمســافر ،وعلــى
العكــس مــن ذلــك فــإن المفهــوم
الغامــض يــؤدي إلــى التيــه
ويفســد النســق المعرفــي الــذي
يدخــل فيــه ،وهــذا عيــن مــا حــدث
لنــا فــي ظــل تراجعنــا الحضــاري
حيــث تحولــت المفاهيــم (الحريــة،
المســاواة ،حقــوق اإلنســان  )...يوضح الكاتب بداية:
مــن أداة للبيــان والمعرفــة إلــى أن عمليــة تزييــف المفاهيــم لــم
أداة للتضليــل ،ولتغذيــة وافــد مائــع تتوقــف منــذ اللحظــة األولــى
ومــوروث متكلــس .وغــدت تلــك لوجــود الشــيطان ،حيــن تالعــب
المفاهيــم أداة لتيــه الهويــة ،بـ ً
ـدال إبليــس بمفهومــي «شــجرة الخلد»
مــن أن تكــون تعبيــر عنهــا.
ـك ال يبلــى» .والتــزال عمليــة
«ملـ ٍ
و ُ
التزييــف هــذه تتــم علــى قــدم
الثانيــة :أنــه يســلط الضــوء علــى وســاق مســتهدفة فــي المقــام
لــب األزمــة الحضاريــة التــي نمــر األول المفاهيــم المركزيــة للعمران
بهــا اآلن ،حيــث الســقوط المريــع اإلنســاني ،وفــي مقدمتهــا :الدين،
جــراء جعــل واألســرة ،واألمــة .وأثبــت القــرآن
فــي فــخ مفاهيمــي َ
الغــرب «النمــوذج» المعيــاري الكريــم تالعــب اليهــود بالمفاهيــم
الــذي نقيــس بــه مفاهيمنــا ،وزاد وتحريــف الكلــم عــن مواضعــه،
األمــر ســوءا بعــد فشــل كثيــر واســتبدالهم «انظرنــا» بــــ «راعنا».
مــن األطروحــات الغربيــة وتراجــع كمــا يوضــح الفــارق بيــن المفهــوم
الغــرب ذاتــه فــي كثيــر مــن نظرياته والمصطلح:
ً
قدمهــا.
وبــدال مــن االعتبــار المفهــوم يعنــي :مجموعــة صفات
التــي ّ
بتراجــع الغــرب فيمــا طرحــه مــن تحــدد الموضوعــات التــي ينطبــق
فلســفات ،إذا بنــا نســتورد نفاياتــه عليهــا لفــظ معيــن بدرجــة تميــزه
ً
مضافــا إليــه المعانــي
الفكريــة وننعــق بهــا كــي يتحقــق عــن غيــره،
لنــا فقــط مجــرد بطاقــة انتســاب والمشــاعر التــي يســتدعيها فــي
للغــرب.
ذهــن َمــن يســمعه أو يقــرأه ،وبــذا
معــان عقليــه كليــة مجــردة
الثالثــة :أن الحــرب المفاهيميــة هــي
ٍ
الراهنــة تســتهدف اإلســام كقيــم الحريــة والعدالــة.
وحــده وهــي أخطــر مــن الحــرب
النوويــة .ونحــن نحتــاج بالتالــي والمفاهيــم ليســت مجــرد ألفــاظ،
إلــى (التمشــيط المفاهيمــي) بــل هــي مشــروعات كبــرى
فــي كافــة العلــوم ،وإلــى للمعانــي والــدالالت ســواء فــي
(نقــاط فكريــة جمركيــة فــي جذورهــا اللغويــة أو االصطالحيــة،
كافــة نقــاط التمــاس الحضــاري
ً
تأمينــا لســامة الــذات) .لــذا إذا
مــا ُأريــد ألمتنــا يقظــة حضاريــة،
فإنــه ال غنــى ألي حقــل معرفــي
مــن اإليمــان المطلــق بــأن إعــادة
بنــاء المفاهيــم القرآنيــة تمثــل
ً
مفتاحــا إلعــادة تشــكيل العقــل
والوجــدان والســلوك اإلســامي
علــى مســتوى الــذات الفرديــة
والجماعيــة بكافــة مســتوياتها.

أو الشــرعية ،أو فــي مكنــون
ســيرتها فــي الذاكرتيــن اإلســامية
وغيــر اإلســامية .وكل مفهــوم
هــو ،بتعبيــر آخــر ،وعــاء معرفــي
جامــع أشــبه مــا يكــون باإلنســان.
فهــو صاحــب هويــة كاملــة .وهــو
عرضــة للمــرض ،وكــذا الســتعادة
الصحـــة و العافيــة.
ويختلــف المفهــوم ،بهــذا المعنــى،
عــن المصطلــح الــذي تتوافــق
جماعــة علميــة أو أهــل اختصــاص
مــا ،علــى وضعــه إزاء معنــى
معيــن ،أو إزاء ذات معينــة.
ويحدد الكاتب جوهر أزمة األمة:
والتــي تكمــن فــي تقليــد الغــرب
فــي ســاحة المفاهيــم ،والتــي
تــؤدي إلــى تنحيــة المفاهيــم
اإلســامية األصيلــة وإحــداث
عمليــة تشــويش تمهــد لفــرض
األمــر الواقــع وإلــى اســتعمال
مفاهيــم غربيــة جاهــزة ،وهــذا
االستهــــــــــاك المفــاهيمـــــي
لـــ« الجاهــز المفاهيمــي» يــؤدي
إلــى كــوارث ،فتلــك الجاهزيــة ال
تعنــي بحــال صالحيتــه أو مالءمتــه،
بعكــس التعامــل مــع «األصيــل»
المســتجيب لحاجــات النــاس
والمحفــز لتوليــد فاعليــات البشــر
ِّ
هــو الــذي يصــل إلــى المقصــود
ويــؤدي دوره الوظيفــي بإحســان،
وبــذا تقتــرن «أزمــة األصالــة» بأزمة
«الوظيفــة» التــي تقتــرن بدورهــا
بمــدى الفاعليــة والمالءمــة
والكفــاءة ،والكفايــة.
ويــرى الكاتــب أنــه فــي الوقــت
قصــرت فيــه الجماعــة
الــذي
َّ
العلميــة اإلســامية فــي اإلمســاك
ِ
بزمــام المبــادرة لبنــاء منظومــة
مفاهيــم إســامية متكاملــة ،فــإن
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ـاء مفاهيميـ ًـا
الغــرب يطــرح علينــا بنـ ً
متكامـ ً
العلميــة
ـا أنتجتــه جماعتــه ِ
ال يحتــاج متعاطيــه ألكثــر مــن تبنيه.
وخيــر مــروج لهــذا البديــل الغربــي
الجاهــز رغــم عــدم صالحيتــه لواقــع
أمتنــا ،هــو التقصيــر فــي االجتهــاد ويــرى أن أخطــر طــرق تبديــد
فــي بنــاء المفاهيــم اإلســامية ،المفاهيــم اإلســامية ،االتجــاه
والوقــوع فــي فــخ االســتجداء الــذي ينــادي ببنــاء المفاهيــم
لتوهــم المشــابهة بيــن المفاهيــم اإلســامية بمؤشــرات غربيــة:
اإلســامية والغربيــة وقياســها وذلــك بزعــم أن عمليــة بنــاء
عليهــا.
المفاهيــم مــن منطلــق فقهــي
شــرعي يخــرج عــن دائــرة العلــم،
ويزيــل الكاتــب الغبــش ويرفــع بدعــوى عــدم قابليــة المفهــوم
الوهــم بتشــابـــه المفاهيــــــم فــي هــذه الحالــة للتحــول إلــى
اإلســامية والغربيــة فيقــول :مؤشــرات تأخــذ شــكل وحــدات
مــن أهــم النقــاط الفارقــة بيــن قابلــة للقيــاس الكمــي.
المنهاجيــة اإلســامية والــرؤى يفنــد الكاتــب هــذه الدعــاوي
الوضعيــة الغربيــة فــي تحليــل بعــدة نقــاط:
المفاهيــم وبنائهــا :فــارق المصــدر  -عــدم اللياقــة المنهاجيــة :فالحــق
(مركزيــة الوحــي فــي الرؤيــة والباطــل والصــواب والخطــأ ال
اإلســامية ،وتنحيــة الديــن فــي يمكــن وزنهــم باألرقــام ،بــل البــد
المنهاجيـــــة الغربيــــــة) ،وفــارق
الشمـــــول والطبيعــــــة (الرؤيــة
الكليــة التوحيديــة التكامليــة فــي
مقابــل الرؤيــة التجزيئيــة الغربيــة).
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مــن مراعــاة العالقــة بيــن الكــم
والكيــف ،بمــا أن اإلنســان ِوحــدة
ُكليــة جامعــة للمــادي والمعنــوي.
 عــدم التســليم بإمكانيــة وشــرعيةإخضــاع اإلنســان للتجريــب :فكرامــة
اإلنســان فــي المنظــور اإلســامي
تأبــى معاملتــه معاملــة فئــران
المعامــل ،فضـ ً
ـا عــن أن الشــخصية
اإلنســانية ال تقبــل كافــة جوانبهــا
للقيــاس.
 التجربــة تقيــس الظاهــر :فالقيــاسالكمــي وســيلة للتعفــف علــى
الظاهــر القابــل للخــداع ،وال عالقــة
لــه بالباطــن ،ونتائجــه بالتالــي أبعــد
ً
فضــا عــن
مــا تكــون عــن اليقيــن،
قيــاس وحــدات فرديــة مجــزأة فــي
حيــن ينبغــي التعامــل مــع وحــدات
جماعيــة متماســكة كمفهــوم
األســرة ،واألمــة.
 الرؤيــة القرآنيــة :تتجــاوز الرؤيــةالقرآنيــة مســألة الحســاب الكمــي،

كمــا يتجلــى فــي عمــق مفهــوم الــرزق والــزكاة
والمــال والربــا ،وحتــى حيــن اســتخدم القــرآن
مفاهيــم تــدور حــول التعامــل الكمــي كالقــرض
والبيــع والتجــارة ،فإنــه امتــد بهــا إلــى دائــرة
العبــادة بمنطــق :حســاب اإليمــان.
كمــا ســلط الكاتــب الضــوء علــى مــا أطلــق عليــه
ظاهــرة « االحتــال المفهومــي»:
فــي حيــن كان مفهــوم الديــن ُيطــرح علــى أنــه
جوهــر حيــاة المســلم وحضارتــه ،فضـ ً
ـا عــن كونــه
يمثــل تراثـ ًـا وثقافــة لغيــر المســلم قومهــا تســليمه
بــأن ذلــك الديــن ليــس ضــد أحــد ،بــل هــو لصالــح كل
مــا ،وكل مــن فــي الكــون ،فــإن ذلــك المفهــوم
بــات ُينظــر إليــه (قياسـ ًـا علــى تفريغــه مــن دالالتــه
اإلســامية وإعــادة شــحنه بالــدالالت الغربيــة) على
أنــه عقبــة فــي ســبيل التطــور والتقــدم وباتــت
األمــة بيــن خياريــن :إمــا نبــذه لتحقيــق التقــدم،
وعلــى األقــل تكييفــه وتعديلــه ،أو الحفــاظ عليــه
مــع البقــاء فــي دائــرة التخلــف.
واســتعرض عبــر صفحــات الكتــاب كيــف تمــت
عمليــة تقويــض مفاهيمنــا اإلســامية والتــي دارت
علــى مســتويات ثالثــة:
 طــرح بدائــل للمفاهيــم اإلســامية األصيلــة فــيالواقــع وفــي العلــم واإلعــام وفــي لغــة الحيــاة
الجماهيريــة.
 تشــويش المفاهيــم اإلســامية بســبل تشــمل:نفــي وجودهــا ،واإليهــام بمثالتيهــا وعــدم قابليتهــا
للتطبيــق ،والزعــم بهالميتهــا.
 تقديــم مجموعــة مــن المفاهيــم غيــر اإلســاميةالبديلــة وترويجهــا مــع التعميــة علــى جذورهــا
وســياقها.

قســمه
أدعوكــم لقــراءة هــذا الكتــاب ،والــذي َّ
الكاتــب إلــى جزءيــن :األول نظــري ،اســتعرض فيــه
الكاتــب أبــرز األمــراض التــي تصيــب المفاهيــم مــن
الميوعــة والغمــوض وســيادة ذهنيــة المقاربــات
والمقارنــات ،وســمات الوضعيــة المعاصــرة
شــخص الــداء بشــكل
للمفاهيــم اإلســامية ،وبــذا
َّ
جيــد عبــر وصفــه الدقيــق لحالــة تيــه المفاهيــم
التــي تحياهــا األمــة وأســباب هــذا التيــه ،فضـ ً
ـا عــن
تناولــه لــدواع العبــث بالمفاهيــم وآلياتــه ،كذلــك
اســتعراضه ألبــرز طــرق تبديــد المفاهيــم اإلســامية،
ليصــل إلــى كيــف المخــرج مــن حالــة التيــه
المفاهيمــي ،وإعــادة بنــاء المفاهيــم وكيفيــة
تشــغيلها بعــد أن يتــم تحريرهــا مــن األســر .
وال يفــوت الكاتــب أن يمــارس دوره كمــدرب
احترافــي فــي حقــل إعــادة بنــاء المفاهيــم بــأن
يخصــص الجــزء الثانــي مــن الكتــاب للتدريــب علــى
كيفيــة بنــاء المفهــوم مــن القــرآن الكريــم باعتبــار
األخيــر هــو المصــدر األوحــد لبنــاء المفاهيــم،
لتفــرده بكونــه هــو كلمــة اهلل الجامعــة ،وكــون
منهجــا للتأســي فــي كيفيــة ربــط
الســنة الصحيحــة
ً
النــص بالواقــع .والقداســة محصــورة فــي هذيــن
المصدريــن ،مــع الوعــي بــأن األول هــو األصــل،
ومعيــار صدقيــة الثانــي هــو عــدم اختالفــه معــه
الســتحالته ،واكتســابه قدســيته مــن ثبــوت كونــه
نابعــا مــن ذات منبعــه .وأمــا مــا عداهمــا فــإن
ً
أهميتــه وشــرعيته المعرفيــة تعتمــد علــى مــدى
اتصالــه بهمــا.

ً
أفــرادا ومؤسســات
ومــن ثــم طالــب المعنييــن
بضــرورة بنــاء الوعــي بعمليــات تعويــق منظومتنــا
المفاهيميــة وتعطيلهــا وإغراقهــا فــي منظومــة
مفاهيميــة مغايــرة ،وإزالــة الــركام عــن المفاهيــم
توطئــة للســعي الســتعادة
المخذولــة والمنســية،
ً
الفضــاءات التــي غزتهــا المفاهيــم الدخيلــة والتــي
َ
ولــدت واقــع حياتــي معــاش مخالــف لثقافتنــا
وشــريعتنا.
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مقترحات أ .إندابا
__indaba

التوحيد :مضامينه على الفكر والحياة/
إسماعيل راجي الفاروقي

اختراق عقل/أحمد إبراهيم

المسلمة /إكرام
عولمة المرأة ُ
بنت كمال بن معوض المصري

المستحيلة /إبراهيم بن
اإلنسانوية ُ
عبد اهلل الرماح

المسلم /عماد
إعادة تشكيل العقل ُ
الدين خليل

القضايا الكبرى /مالك بن نبي

المنهج النبوي والتغيير الحضاري/
برغوث بن مبارك

مقترحات أ .تركي
tr__z

البحث عن الحقيقة /نانسي بيرسي

نموذج الحداثة وما بعدها في
الفكر العربي الحديث /حميد سمير

قضية تحرير المرأة في الغرب /إيمان
العسيري

ظاهرة نقد الدين في الفكر الغربي
الحديث /سلطان العميري

حياة تالفة  :أزمة النفس الحديثة /تود
سلون

64

العدد التاسع  -تصدر عن مركز دالئل

أنيار -مقترحات كتب

مقترحات أ .لميس الحاج
Alhajlamees
أثر السياسة في اللغة /مقبل الدعدي

صناعة قراءة النص اإلبداعي /مقبل
الدعدي

عبقرية اللغة /ويندي ليسير

اللغة هوية ناطقة /عبد اهلل البريدي

رسائل الجاحظ

والسير في مداواة النفوس/
األخالق
ّ
ابن حزم

غرائب االغتراب ونزهة األلباب /اإلمام
األلوسي

المرأة ونقل المعرفة الدينية في
اإلسالم /أسماء سيد

ثلهن األعلى خديجة أم
َم ّ
المؤمنين /عبد اهلل العاليلي

مداخل مفهومية إلى مباحث
فلسفية وفكرية /عبد الرزاق بلعقروز

المسلم /عماد
إعادة تشكيل العقل ُ
الدين خليل

القضايا الكبرى /مالك بن نبي
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سياسات النشر في مجلة أوج
أن يندرج المقال في المجاالت الفكرية ،والثقافية.
أن يراعي المقال شروط الكتابة العلمية الموضوعية ،ويتسم بالجدة.
أن يكون المقال لم يسبق نشره.
ولغويا.
نحويا
أن تكون لغة المقال سليمة
ً
ً
أن يكون حجم المقال يتراوح ما بين ( )٣٠٠٠ - ٧٥٠كلمة ،ويستثنى من
ذلك حسب أهمية الموضوع وتميزه.

يتم إرسال المقال عبر بريد المجلة aog@dalailcentre.com :
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