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افتتاحية العدد
يسرين أن أقدم إىل القراء العدد الثاين من جملة "دراسات عربية" السنوية احملكمة
اليت تتحلى بباقة من أنواع الزهور العلمية واألدبية واللغوية والفكرية والتارخيية ،واليت دجبتها
يراع العلماء البارعني إىل جانب الباحثني اليافعني .تتخذ اجمللة امسها من تركيزنا العام على
الدراسات العربية ،وقد رأى أعضاء هيئة التحرير -وهم أساتذة املركز -أن تقبل اجمللة كل
البحوث اليت تتعلق بالدراسات العربية واإلسالمية ،وذلك إلفساح اجملال أمام الباحثني
ليكتبوا حول مواضيع ذات الصلة بالعلوم العربية بوجه عام مادامت البحوث تستويف شروط
البحث العلمي.
لقد وزعنا البحوث إىل ثالثة أقسام رئيسية ،يتضمن القسم األول  -الدراسات
اإلسالمية – ستة حبوث لألساتذة والباحثني من خمتلف املستويات والتخصصات
واجلنسيات ،فيتحدث الدكتور خالد ناجي السامرائي من العراق يف البحث األول عن
العرب بني اجلاهلية واإلسالم ،ومغزى دراسته :أنه مع كثرة احلديث عن حياة اجلاهليني
ووصفها واإلسهاب يف الكالم عنها قدميا وحديثا اليزال هذا اإلسهاب سطحيا دون الولوج
إىل مسارب دقائق حياة اجلاهليني ،وفهم مغزاها ودالالهتا .وعلى رغم محاسة املسلمني
العظيمة لإلسالم ،وبيان مكامن هذه العظمة ،راحوا يسفهون احلياة اجلاهلية وينتقصون من
عقلية العريب اجلاهلي ،وينعتونه مبختلف النعوت اليت تدور يف فلك اجلهل والسفه واالحنالل
غري أن إقرار الرسول العظيم حممد-صلى اهلل عليه وسلم -للكثري من العادات والقيم
اجلاهلية ،يدل على أن اجملتمع اجلاهلي مل يكن عاريا عن اخلصائل احلميدة والصفات
النبيلة ،فحب الضيف وإكرامه والذود عن احلمى والشرف والنخوة ،والنجدة والصدق
وا ألمانة وإغاثة امللهوف ،والرتفع عن الغدر واخليانة ،وغري ذلك كثري ،كانت مفردات تشكل
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جانبا مهما من حياة اجلاهليني اليت أكدها الرسول العظيم -صلى اهلل عليه وسلم -وحث
الناس على اعتناقها والعمل هبا ،فيدعو الباحث إىل إعادة النظر يف الكثري من املسلمات
الرائجة عن حياة اجلاهليني ،ويقوم الباحث آفتاب أمحد باستعراض كتابات العالمة الشيخ

أيب احلسن علي احلسين الندوي يف السرية النبوية يف حبثه املعنون "السيد أبواحلسن علي
احلسين الندوي وكتاباته يف السرية النبوية" ،كما يقوم بتقييم إسهامه ودوره يف هذا
الفن ،أما الباحث الدكتور حممد أكرم نواز فيتناول بالعرض والتحليل ماقام به علماء
مدرسة مظاهر العلوم بسهارنفور من خدمات جليلية يف فن احلديث وقد أسهب
الكالم فيه ،وجيول بنا الدكتور حممد قطب الدين يف رحالت العالمة أيب احلسن
الندوي يف الشرق األوسط يف ضوء كتابه "مذكرات سائح يف الشرق األوسط" الذي
يعد من أهم التحف األدبية يف فن الرحالت ،ويتحدث الدكتور عبد اجلليل سامل عما
وصفه وكتبه العالمة عبد العزيز الثعاليب التونسي عن الفكر اإلصالحي يف اهلند،
ويتضمن حبثه مجلة من اآلراء عن تطور الفكر اإلصالحي فيما بني املسلمني اهلنود
اليت مل نكن نطلع عليها .وهذا البحث هو جزء من حماضرة األستاذ الدكتور عبد
اجلليل سامل اليت ألقاها يف مركزنا قبل شهرين ،والبحث األخري يف هذا القسم هو حبث
حممد رحيان الندوي يف كتاب الثقافة اإلسالمية يف اهلند للعالمة عبد احلي احلسين،
فهويتناول هذا الكتاب بالعرض والتحليل ويبني مدى أمهية هذا الكتاب يف موضوع
الثقافة اإلسالمية يف اهلند.
أما القسم الثاين وهو قسم الدراسات اللغوية والنقدية فيتضمن مثانية
حبوث ،فيقوم األستاذ الدكتور بشري أمحد مجايل يف البحث األول بإبراز مزايا أدبية
وعلمية وفنية لكتاب تيروكورال ملؤلفه تيروفالوفار ومدى أمهية هذا الكتاب يف األدب
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التاميلي الذي يعد أحد أقدم اآلداب اهلندية وأكثرها غناء وثراء ،ويربز املؤلف أيضا
مدى أمهية الكتاب يف الفكر اإلنساين ملا حيويه من قيم ،وحكم إنسانية عاملية ،يبني
الكاتب يف مطلع حبثه أنه قام بإعداد البحث على إثر إعالن احلكومة اهلندية
باحتفاهلا بذكرى مولد تريوفالوفار  -مؤلف هذا الكتاب -وذلك يف  61يناير
5162م ،وهذا ما يدل على أمهية الكتاب ،ومكانة مؤلفه يف مسرية األدب
التاميلي ،والبحث الثاين يف هذا القسم هوللدكتور حممد أمبارك الشاذيل من جامعة أم
القرى ،مكة املكرمة بعنوان" :العربية واإلعالم :مفاهيم ونظريات قدمية وحديثة" يسعى
الباحث من خالله إىل إبراز مفاهيم االتصال اللغوي عند القدامى كاجلاحظ وابن وهب

ِ
اإلعالم
وغريمها ،ومفهوم اللُّغة عند ابن جين ودوسوسري ،ويركز البحث على اللغة يف
ِ
املشكالت اليت تواجه اللُّغة يف اإلعالم ،ومثة نقطة أخرى
املعاص ِر ،وتسليط الضوء على
الصورة اإلشهارية ،وأهنا نوعٌ من الدِّاللة جيب االهتمام
يرتكز عليها البحث وهى إبراز دور ُّ
به كالكاريكاتور .وحياول البحث اإلجابة عن ِ
عدة تساؤالت ذات عالقة بنظريات
ِ
اخلطاب
الصورة يف
االتصال ،ولغة وسائل اإلعالم ،ومعيارية اللغة الفصحى ،ودور ُّ
اإلعالمى ،واحللول ملشكالت الضعف اللغوي يف اإلعالم ،وحقا يأيت البحث إضافة قيمة
إىل الرصيد املعريف يف جمال اللغة واإلعالم ،ويليه حبث الدكتور قمر شعبان الضايف
واملوضوعي عن القاموس احمليط للفريوز آبادي حيث قام الباحث بعرض مفصل ودقيق
ألحد أشهر القواميس يف اللغة العربية أال هوالقاموس احمليط للفريوز آبادي وقد اعتىن
الباحث بإبراز خصائص القاموس كما مل يغفل اإلشارة إىل نقاط الضعف فيه ،أما الباحث
الدكتور لطيف يونس محاد الطائي من العراق فقد أتى ببحث علمي قيم حول قيم الوجدان
واجلمال عند الشعراء احلسيني ،واختذ عمر ابن أيب ربيعة منوذجا للدراسة وبني فيها -فيما
بني  -أن شعراء الغزل احلسي مولعون باجلمال ،فكانت حماسن املرأة مادهتم األوىل ،ومثار
موهبتهم ألهنا منبع اجلمال والعذوبة .والشاعر عمر ابن أيب ربيعة واحد من شعراء هذا
القبيل ،فهو عندما يتحدث عن املرأة ويصفها أمام اجلمهور ،يلجأ إىل اجلانب احلسي،
وأمام احلبيبة يتخذ اجلانب الوجداين ،فالنص فيه أسلوبان للخطاب .وحبثه منقسم إىل ثالثة
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مباحث :مفاهيم القيم ،والوجدان ،واجلمال ،وقيم الوجدان يف شعر الشاعر ،مث قيم اجلمال
يف شعر الشاعر .أما الباحث الشاب حممد سليم فقد درس يف حبثه كتاب "االستشراق"
إلدوارد سعيد دراسة موضوعية ونقدية ،وأسهب الكالم يف تأثري الكتاب يف الدراسات
االجتماعية والثقافية الذي مثل ،على حد تعبريه ،نقلة نوعية يف مسار الدراسات
االجتماعية والثقافية يف األوساط األكادميية يف العامل كله ،وقام الباحث عناية اهلل بعرض
حتليلي ونقدي ل كتاب أجبد العلوم للعالمة نواب صديق حسن خان القنوجي ،وماله من
قيمة علمية وأدبية ،ويف البحث الذي يليه استعرض الباحث حمبوب عامل إسهام السيد
واضح رشيد الندوي يف الصحافة العربية يف اهلند ،وما له من دور كبري يف إرساء دعائم
الصحافة العربية يف اهلند ،والبحث األخري يف هذا امللف معنون بـ "األبعاد املعرفية والثقافية

وبنياهتا يف الرحلة احلجازية حملمد يكن الغسريي" للباحث الدكتور طارق ثابت من
اجلزائر ،وهو حبث قيم حول موضوع الرحلة ،عاجل فيه الكاتب األبعاد املعرفية والثقافية يف

جمتمع خاضع الستعمار غاشم ،وبنيات ذلك كله السوسيوثقافية مبا محلته من أفكار
وتأمالت تتماس مع املقوالت والتصورات الوطنية والدينية اليت ترسم رحلة النفس يف حبثها
عن عامل آخر يكون بديال عن الواقع وصوال إىل املطلق واليقني.

أما القسم الثالث واألخري وهو قسم الدراسات األدبية والفكرية والثقافية
فيتضمن مثانية حبوث ،يتصدره حبث الدكتور أمحد على إبراهيم الفالحي الذي يقدم لنا
قراءة جديدة يف شعر اللهو واجملون يف العراق يف القرن السابع اهلجري وهو موضوع تناوله
القدماء أيضا ،ولكن الباحث هنا ينظر إىل املوضوع من زاوية جديدة ،ويضيف إىل الرصيد
املعريف الكائن بعدا جديدا ،ويقدم الباحث شاهجهان مادامبات قراءة رائعة يف موضوع
متثيل املسلمني يف األدب اهلندي ،ويتخذ لذلك روايتني مهمتني يف اللغة املليالية ،أما
الدكتور عبيد الرمحن طيب فيتحدث عن تطور العالقات الثقافية والتعليمية بني اهلند
وسلطنة عمان يف العصر احلديث ،وهو حبث يتسم بإضاءة جديدة يف موضوع الروابط
الثقافية والتعليمية بني البلدين ،ويقدم الباحث الدكتور حممد أمجل تعريفا موجزا لألديب
اللبناين جورج جرداق ،الذي رحل عن الدنيا قبل شهور ،فيتناول جوانب فكره وأعماله
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بالعرض والتحليل ،وهو حبث مفيد ألننا النعرف كثريا عن إسهام هذا األديب يف الفكر
والثقافة العربية ،ويتحدث الباحث عبد املغين عن مكانة املرأة يف شعر األمري عبد اهلل
الفيصل مع ذكر مناذج من شعره كما يقوم الباحث حممد شافعي بإبراز ثالثية فلسطني يف
حبثه املعنون "ثالثية فلسطني :الواقع واألدب واملقاومة" ويليه حبث الدكتور أمحد زبري حتت

عنوان بقعة "فتان" اهلندية وأمهيتها يف ضوء رحلة ابن بطوطة ،وهوأيضا حبث قيم ألنه
يتناول جانبا مهما من تاريخ جنوب اهلند عرب استعراضه لرحلة ابن بطوطة ،والبحث
األخري هو لصاحبه د .حممد أنصار ،وهو يتحدث فيه عن التسامح الديين واإلخاء
االجتماعي يف الشعر املصري احلديث ،وهو موضوع ذو أمهية كبرية يف الظروف
واألوضاع السياسية الراهنة يف مصر ،فإنه يركز على إبراز جتليات التسامح الديين
واإلخاء االجتماعي يف شعر الشعراء املصريني يف العصر احلديث ،وهو إن دل على
شيء فإمنا يدل على أن التسامح الديين متجذر يف اجملتمع املصري وجزء من صميمه.
هذه هي البحوث اليت يتألف هبا العدد الثاين من جملتنا الفتية ،جملة
"دراسات عربية" اليت نقدمها إىل القراء والباحثني ،واليت نأمل أن تنال إعجاهبم،
وحنن متفائلون بأن هذه الرحلة العلمية اليت بدأت يف العام املاضي مببادرة من رئيس
املركز السابق األستاذ الدكتور بشري أمحد مجايل ،سوف تقطع شوطا طويال ،وتواصل
مسريهتا وعطائها مبشاركارت علمية قوية وفعالة من الباحثني من اهلند وخارجها.

هذا ،وإننا لقد حاولنا أن نرفع مستوى اجمللة من ناحية احملتوى ،واملظهر ،والندري

هل وفقنا يف مسعانا أم ال ،سوف نتطلع إىل آراء القراء ،ومقرتحاهتم املخلصة والقيمة بشأن
حتسني مستوى اجمللة ،وقيمتها العلمية ،وسوف نتقدم –بإذن اهلل -خبطى حثيثة ومتضافرة
إىل األمام يف درب الرقي واالزدهار ،ونسعى أن جنعلها نصف سنوية يف القريب العاجل -
إن شاء اهلل تعاىل ،-بإسهامات نشيطة من أصحاب األقالم الواعدة يف اهلند وخارجها،
وسوف حناول إصدار العدد الثالث للمجلة بنهاية سبتمرب إذا توافر لدينا العدد املطلوب من
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البحوث العلمية ،فنرجو من الباحثني الراغبني يف املشاركة بالبحث إرسال حبوثهم مع مراعاة
شروط البحث العلمي ،ومع مزيد من العناية والدقة والتمحيص يف حبوثهم ،حىت نستطيع أن
جنعل اجمللة من أرقى اجملالت البحثية يف اهلند ،ورمبا يفيدنا أيضا أن جنعل أحد العددين (إذا
جنحنا يف إصدار عددين يف السنة) خاصا مبوضوع أو حمور معني حىت خترج اجمللة وثيقة
مهمة يف املوضوع.
إننا اآلن يف عصر تكاثرت فيه املنشورات واملطبوعات ،واضطرت فيه مؤسسات
البحث العلمي ،واجلامعات إىل إصدار منشورات من أجل تأكيد وجودها العلمي يف
األوساط األكادميية ،ولكن هذا العصر حيتم علينا أيضا أن هنتم باجلودة والنوعية أكثر من
اهتمامنا بالكمية والعدد ،وقد نكون معذورين يف باكورة إنتاجنا ،ولكن الزمن اليعذرنا يف
إنتاجاتنا الالحقة ،ومع ذلك نشعر بالسعادة يف إخراج العدد الثاين من اجمللة يف ثوب

قشيب سوف ينال إعجاب القراء والباحثني -إن شاء اهلل .-واهلل سبحانه وتعاىل وحده
هواملسؤول ليوفقنا ملواصلة هذه الرحلة العلمية ،والعمل اجلاد واملخلص من أجل رفع
املستوى العلمي واألكادميي يف املركز ،مما سيعود بالنفع املطلوب على طلبتنا وباحثينا،
وهم معقد آمالنا وحمور أنشطتنا ،وسوف نرحب من القراء بكل ما يتعلق باملستوى
العلمي للمجلة من تنبيه إىل األخطاء الواردة فيها ،وآراء واقرتاحات ستزيد اجمللة قيمة
علمية حىت نبادر إىل العناية هبا يف األعداد القادمة.
وأرى من واجيب بصفيت رئيس حترير اجمللة أن أتقدم جبزيل شكري وعظيم
امتناين جلميع من أسهموا وساعدوا يف إخراجها هبذا القالب الذي هو بني أيديكم،
وأج درهم بالذكر هيئة التحرير وهم زمالئي يف القسم الذين يدعمونين ،ويساندونين يف
مجيع مبادرايت العلمية اليت أختذها من أجل رفع املستوى األكادميي يف املركز ،بل كثريا
ما ميثلون مصدر إهلام يل ،وهم ذووخربات واسعة ،وأخص بالشكر األخ العزيز
الدكتور قمر شعبان ،حماضر ضيف يف املركز ،الذي بذل جهدا كبريا يف تنسيق
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البحوث ،ويف تنفيذ كل ما طلبته منه يف سبيل إخراج اجمللة الذي يتطلب عمال دؤوبا
وجهدا مضنيا ،فله الشكر اجلزيل ،كما أشكر األخ العزيز حممد أكرم نواز على
مساعدته الغالية ،واليسعىن إال أن أتقدم بالشكر اجلزيل إىل إدارة هذه اجلامعة وعلى
رأسها مدير اجلامعة األستاذ سودهري كومار سوبوري على منحه املبلغ الكايف لسداد
نفقات الطباعة ،كما أشكر أعضاء اهليئة االستشارية ،وجلنة التحكيم على نصائحهم
القيمة والغالية فيما خيص مبحتويات اجمللة.
رئيس التحرير
أ.د .جميب الرمحن
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الدراسات اإلسالمية
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العرب بين الجاهلية واإلسالم:
املقرتبات العقائدية ودوافع الشرك
د .خالد ناجي السامرائي

1

الملخص:

كثر احلديث عن العصر اجلاهلي ،وأسهب العلماء والرواة يف التطرق هلا ،ووصف
طبيعتها وإن كان هذا اإلسهاب سطحيا دون الولوج إىل مسارب دقائق حياة اجلاهليني
وفهم مغزاها ودالالهتا.
وجد العلماء والرواة املسلمون أنفسهم على طريف نقيض مع كل ما جاء به
اجلاهليون وما مارسوه واعتنقوه ،ويف خضم محاستهم لإلسالم العظيم وبيان مكامن هذه
العظمة ،راحوا يسفهون احلياة اجلاهلية وينتقصون من عقلية العريب اجلاهلي وينعتونه مبختلف
النعوت اليت تدور يف فلك اجلهل والسفه واالحنالل .وإذ ال ميكن ألي باحث منصف أن
ينكر عظمة اإلسالم والرسالة احملمدية اليت كان هلا الفضل األول يف إخراج الناس من
الظلمات إىل النور ،ال ميكن أن ننكر ونتقاطع بشكل مطلق مع كل جزئيات احلياة
اجلاهلية ،وميكن االستدالل على صحة ما نذهب إليه يف هذا السياق من خالل إقرار
الرسول العظيم حممد-صلى اهلل عليه وسلم -للكثري من العادات والقيم اجلاهلية ،فحب
الضيف وإكرام ه والذود عن احلمى والشرف والنخوة ،والنجدة والصدق واألمانة وإغاثة
امللهوف ،والرتفع عن الغدر واخليانة ،وغري ذلك كثري ،كانت مفردات تشكل جانبا مهما
من حياة اجلاهليني اليت أكدها الرسول العظيم -صلى اهلل عليه وسلم -وحث الناس على
 - 1أستاذ الدراسات اإلسالمية ،جامعة سامراء ،العراق.
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اعتناقها والعمل هبا .فإن هذه الدراسة سوف تقوم بدراسة مقارنة بني اجلاهلية واإلسالم،
وتستنتج ما هواملتوافق وما هواملتفارق بني هاتني احلياتني.
الحياة الجاهلية:
ذهب العلماء العرب وغري العرب يف تسفيه احلياة اجلاهلية إىل مذهبني ،أوهلما:
الفريق الذي وقع حتت وطأة احلماسة والعاطفة املتطرفة لإلسالم فحاول بيان الفرق الشاسع
بني ما جاء به اإلسالم وما كان الناس عليه يف اجلاهلية ،وأدت الغفلة وحسن النية دورمها يف
إعطاء الشعوبيني وأعداء العروبة مادة دمسة وغنية ليستخدموها يف ذكر مثالب العروبة
وتعدادها ،وجتريد العرب من مزاياهم احلضارية بدعوى أن احلضارة العربية حديثة العهد وال
يتعدى عمرها عمر اإلسالم ،دون االعرتاف حبقيقة أن العرب كانوا ورثة احلضارات العظيمة
اليت أنشأها أسالفهم الساميون على األراضي العربية.
بينما كان الفريق الثاين من العلماء والرواة وذوي األصول غري العربية خباصة يفهم

جيدا أن جتريد العرب اجلاهليني من كل املزايا احلضارية هوالطريق األمثل ونقطة الشروع اليت
استند إليها الشعوبيون يف تدعيم دعواهم والربهنة على صحة ما يذهبون إليه يف ذم العرب،
ومن مث أصبح الطريق أمامهم سالكا يف حماولتهم تقويض اإلسالم وهتدميه من الداخل.
إن احلياة العربية اجلاهل ية غنية بالكثري مما ميكن التطرق إليه للربهنة على صحة
دعوانا ،فالعريب اجلاهلي وإن كان مشركا باهلل فإن هذا ال مينع أنه كان يتمتع مبزايا وخصال
كرمية كثرية .فمنهم الفارس املغوار وحامي اجلار والذائد عن القيم الشريفة العزيزة فضال عن
املقرتبات العقيدية والشعائرية الكثرية مع اإلسالم .وميكننا يف هذا السياق أن نستدل على
خطل الكثري من األحكام والروايات اليت ساقها األخباريون عن تلك احلقبة ببيان طبيعة
تلك املقرتبات ومغزاها.
لعل اإلشراك باهلل كان حجر الزاوية يف وسم العرب قبل اإلسالم باجلهل والضاللة
والسبب الرئيس يف إطالق مصطلح اجلاهلية على تلك احلقبة من تارخيهم.
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مع إقرارنا بوجاهة األسباب اليت وقفت وراء هذا املصطلح إال أن ذلك ال يعين أن
عبادة األصنام مل يكن هلا أسباهبا ودالالهتا ،فقد كانت وراءها فلسفة خاصة تضرب يف
أعماق التاريخ.
إن إحدى جوانب عظمة اإلسالم تكمن يف أنه أعطى احللول واألجوبة الناجعة
عن كل ما دار من أسئلة ،وحدد بشدة الطرق التعبدية احلقيقية بعد أن رفع عن أعني العرب
غشاوة الشرك وأحىي ديانة أبيهم إبراهيم –عليه السالم -هذا يعين أن طقوس اجلاهليني
وشعائرهم كانت حماولة لإلجابة عن تلك األسئلة واجتهادا يعرب عن الرغبة يف الوصول إىل
منط من الوشائج اجلمعية بني اإلنسان وربه من جهة ،وبينه وبني الطبيعة من جهة ثانية.
إن من املسلمات يف علم اإلنسان أن كثريا من العادات واملعتقدات اليت تسود بني
الناس وتتخذ شكل تقاليد اجتماعية راسخة هي من خملفات ديانات بدائية ،ووثنية
متقدمة ،وأساطري وشعائر وطقوس متوارثة وأهنا تطورت عرب األجيال وثأثرت حىت بالديانات
السماوية وأهنا تطبع سلوك كثري من الناس وتنعكس يف نتاجهم الثقايف والفين واألديب،
موحدين وغري موحدين.
"وتشخص الدراسات االجتماعية واألنثربولوجية ظواهر من هذه العادات
واملعتقدات ضمن مسميات شىت منها " :الشمانية " فقد أخذت من كلمة " مشن "
 Shamanومعناها كاهن أوطبيب " مشان " أومن كلمة  Shemenاليت معناها صنم
أومعبد أومن أصل آخر .ويراد هبا ديانة تعتقد بالشرك أي بتعدد اآلهلة أوبعبادة األرواح مع
عبادة الطبيعة العتقادها بوجود أرواح كامنة فيها ويعتقد يف هذا الدين أيضا بوجود إله أعلى
هوفوق مجيع هذه األرواح والقوى املؤهلة وبتأثري السحر "((.))1
وقد حدد علماء تاريخ األديان ديانات أخرى تعبد األشياء املادية اجلامدة اليت ال
حياة فيها وتقدسها ،العتقاد أصحاهبا بوجود قوة سحرية غري منظورة فيها تالزمها مالزمة
مؤقتة ،أودائمة .وأتباع هذه الديانات ال يعتقدون بقدرة هذه املظاهر اجلامدة على التأثري،
(( ))1املفصل يف تاريخ العرب  /د .جواد علي  /ج ،1ص.32
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بل يعتقدون أن أرواحا تسكنها هي املسؤوله عن تسيري الطبيعة ،واملظاهر اجلامدة على هذا
ال حتظى بقدسية لذاهتا بقدر ما متثل ألتباع هذه الديانات منازل لألرواح املقدسة.
ويبدو أن بعضاً من ديانات الجاهليين لم يبتعد كثيراً عن فكرة حلول روح

اإلله في الحجر أوفي رموز الطبيعة الجامدة ،وكانت عبادتهم لألصنام في حقيقتها

عبادة للروح التي تسكنها والتي تقربهم إلى اهلل زلفى ،يقول اهلل تعالى في محكم

كتابه( :أال هلل الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إال ليقربونا إلى

اهلل زلفى إن اهلل يحكم بينهم في ما هم فيه يختلفون إن اهلل ال يهدي من هوكاذب

كفار)((.))1
"ويتبني من هذه اآلية ومن آيات أخرى أن فريقا من العرب كانوا يعتقدون بوجود
اهلل ،وأنه هو الذي خلق اخللق ،وأن له السيطرة على تصرفات عباده وحركاهتم ولكنهم
عبدوا األصنام وغريها ،واختذوا األولياء والشفعاء لتقرهبم إىل اهلل زلفى"((.))2
إن فكرة التقرب إىل اهلل من خالل خملوقاته هي فكرة تضرب عميقا يف جذور
التاريخ فال غرابة أن يعتقدها العريب اجلاهلي فيتقرب إىل اهلل (عز وجل) من خالل األحجار
والنجوم والشمس والقمر واألشجار وغريها من رموز الطبيعة ،ولذا كانت الرموز الطبيعية
تكتسب دائما أمهية استثنائية يف املعتقد اجلاهلي وحىت األصنام اليت ينحتها اإلنسان
ويعبدها ال تعبد لكوهنا من حنته وابتكاره بل ألهنا متشكلة من األحجار ،وهنا يكمن سر
قدسيتها آنذاك.
وفكرة التقرب إىل اهلل من خالل خملوقاته مل تقتصر على الرموز الطبيعية ،بل
جتاوزهتا إىل املخلوقات احلية .أما ما تناقله األخباريون عن أناس كانوا يعبدون آهلة يصنعوهنا
من التمر أوسواه مث يأكلوهنا حينما جيوعون فمستبعد(( ،))3إذ أن دراسة طبيعة معتقد
اجلاهليني الديين ومكامن أسراره وفلسفته وخباصة من خالل النص القرآين الكرمي يدفع إىل
(( ))1سورة الزمر  /اآلية .4

(( ))2املفصل يف تاريخ العرب  /ج ،1ص.33
(( ))3ينظر شعر ذي الرمة  /دراسة فنية  /د .خالد ناجي السامرائي  /ص.49-47
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الشك يف صحة هذه األخبار ،فليس من املعقول أن يعبد العريب إهلا مصنوعا من التمر مث
يأكله ،فهذا املنحى خمالف متاما لفكرة عبادة األصنام اليت تتشكل من األحجار اليت
يعتقدون حبلول الروح فيها ،فالتمر على هذا ال يصلح مادة لصنع األصنام ألنه ال ميتلك من
السمات ما يؤهله حلمل روح اإلله ،مث إن أكل هذا اإلله حييله إىل ما يأنف اجلاهلي من
االقرتاب منه.
وهناك الكثري من اإلشارات اليت تفيد أن أقواما سامية قطنت املنطقة العربية وما
حوهلا ،كانوا حيرقون آهلتهم أو ملوكهم الذين عبدوهم ،وقد حدت هذه الطقوس ببعض
الباحثني " إىل الظن بأن هذه العادة ،كانت مبنية على فكرة قوى النار التطهريية ،فهي إذ
تأيت على العناصر اليت البد أن تفسد وتفىن يف اإلنسان جتعله أهال لالحتاد مبا هوإهلي ال
يقبل الفناء ،واألناس الذين كانوا يصنعون آهلتهم من شبه أنفسهم ،ويتصورون أن اآلهلة
معرضة ملا هم معرضون له من احنالل وموت ،من الطبيعي أن يظنوا أن النار ستغدق على
اآلهلة ما تغدق على البشر حسب اعتقادهم فيحسبون أهنا تطهرهم من رجس الفساد
واالحنالل ،تغربل الفاين من اخلالد يف تكوينهم وتضفي عليهم شبابا أزليا "(( .))1فهم ال
يبغون من 2حرق آهلتهم وملوكهم الذين عبدوهم قتل اإلله والتخلص منه ،إمنا يعتقدون
جازمني أهنم حبرقه يبقونه حيا إىل األبد ،بعيدا عن يد االحنالل والفناء ،فكومة الرماد
املتخلفة ما هي إال جلده الذي نفاه عنه ،إما هوفبعيد يف عوامله األثريية يف السماء ،فوق
األشجار ،يطري مع الريح ،ينزل مع املطر ،ينبت مع احلشائش والورود.
فهل كان العريب اجلاهلي بعيدا عن روحية هذه العادة املقدسة وأن مل يلجأ إليها؟
نقول :إنه ليس من املنطق مبكان أن حييل العريب اجلاهلي إهله إىل حمض فضالت
بينما دأب أسالفه الساميون على البحث عن عوامل أثريية ألرواح آهلتهم تبعدها عن جناسة
األرض وما يعلق بأجسادها من شوائب.

(( ))1ادونيس  /فريزر  /ص.641
2
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وقد أولت الديانات السامية بعامة والعربية منها خباصة أمهية استثنائية للروح،
فكان األحياء حيملون من القدسية ما حيمله األموات ،فقد كان "ملوك بابل األوائل يُعبدون
بصفتهم آهلة ما داموا أحياء "(( .))1وإن هذه الصفة تنتفي عنهم مبجرد موهتم وتنتقل بطريقة
ما يعتقدوهنا إىل م ن خيلفهم ،وفكرة التقرب إىل اهلل من خالل البشر واعتقاد بعض الناس
هبا مصورة يف بعض مواضع القرآن مثلما ورد يف سورة يوسف حني أراد إخوة يوسف التوبة
والرجوع إىل اهلل ،فإهنم جلأوا إىل أبيهم ليدعوا هلم اهلل ليغفر هلم (قالوا يا أبانا استغفر لنا
ذنوبنا إنا كنا خاطئني * قال سوف أستغفر لكم ريب إنه هوالغفور الرحيم)(( .))2فإخوة
يوسف الذين ثقلت عليهم السيئات إللقائهم أخاهم يف اجلب ،رأوا أن دعاءهم قد ال
جياب ملعصيتهم رهبم ،فلم جيدوا أفضل من أبيهم نيب اهلل يعقوب (ع) ليفعل ذلك ألهنم
اعتقدوا أنه نيب مقرب ودعاؤه يلقى استجابة أفضل من اهلل تعاىل وخباصة لكونه من حتمل
تبعة آثامهم ،وورد عن أنس -رضي اهلل عنه -أنه قال " :قحط الناس فاستسقى عمر
بالعباس وقال :اللهم إنا كنا إذا قحطنا نتوسل إليك بنبيك فتسقينا ،وإنا نتوسل إليك بعم
نبينا فاسقنا ،قال فسقوا "((.))3
هذا األمر يدلل على أن املسلمني األوائل أقروا مبثل هذه العادات بعد أن شذبوها
ورفعوا عنها ما يعرتيها من شوائب الوثنية والشرك وأعطوها مسحة اإلميان والتوحيد.
واختاذ املشركني األنداد هلل ،والوسائل للوصول إليه ومناجاته ال ينفي إمياهنم بوجود
إله خالق أعظم ،هذا اإلميان تؤكده أدلة نقلي ة كثرية ،وإال فما معىن أن يؤمن العرب بأن
الكعبة بيت اهلل؟ وما معىن أن يقدسوها كل هذا التقديس وجيتنبوا صيد طريها وسفك الدم
يف حرمها؟

(( ))1ادونيس  /فريزر  /ص.641
(( ))2سورة يوسف  /اآليتان .98-97

(( ))3تاريخ االسالم  /الذهيب  /اخللفاء الراشدون  /ص.477
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إهنم كانوا يتشبثون ببقايا ديانة أبيهم إبراهيم (ع) وإن أدخلوا عليها الكثري من
املعتقدات والشعائر اليت ال متت هلا بصلة ،فلوال إمياهنم باخلالق األعظم ملا ركن عبد املطلب
بن هاشم إىل اهلل سبحانه وملا أوكل إليه محاية بيته يوم انربى أبرهة األشرم مصطحبا فيله
هلدم البيت العتيق حينها اكتفى عبد املطلب بالسعي السرتداد عدد من اإلبل كان جيش
أبرهة قد صادرها وقال قولته الشهرية حني عوتب بأنه يهتم بأمر اإلبل يف الوقت الذي
يتهدد الكعبة خطر داهم " :أنا رب اإلبل وللبيت رب حيميه " .فهل كان عبد املطلب
ينتظر محاية البيت والذود عنه ضد جيش األحباش اللجب من بضعة أحجار منحوتة أم أنه
كان يعلم علم اليقني أن للبيت ربا ال ينام؟ ربا يشعر ويتحسس ويسمع ويرى ما يُراد ببيته
وحرمه وحرمته فكان نصر اهلل لبيته آية خلدها القرآن متثلت بطري أبابيل ترمي اجليش اآلمث
حبجارة من سجيل فجعلته كالعصف املأكول.
ومل يغفل الشعراء اجلاهليون اإلشارة إىل اهلل (جل شأنه) والتنويه بصفاته القدسية،
األمر الذي يشري بصراحة إىل إميان عميق برب األرباب وتسليم ال يشوبه الشك بقدرته غري
التناهية على الفعل .يقول طرفة بن العبد ذاكرا اهلل العلي القدير الذي ال حكم سوى
حكمه:
وتقول عاذليت وليس هلا بغ ٍـد وال ما بعـده عل ُـم
ُ
دم
الع ُ
إن الثراءَ هواخللـود وإن املرء يكـرب يومه ُ
ٍَ
صم
ولئن بنيت إىل املشقر يف
هضب ت ُقصر دونه العُ ُ
(( ))1
لتنقَب عنــي املنيـة إ ن اهلل ليس حل ِ
كمه ُحك ُـم
ُ َْ
َ
ُ
وحكم اهلل الذي ال يقف أمامه شيء ،وال حيول دونه حائل يتبدى من خالل
عطائه ومنحه األرزاق .فهواملعطي وهواجملزي ،فلم يصل إلينا ما يشري إىل أن اجلاهليني كانوا
يسبغون هذه الصفات على غري اهلل فال العزى وال الالت وال هبل وال مناة وال غريها من
األصنام كانت توسم هبذه الصفات .وهذا يدل على وعي عال بالفرق بني من يعطي ومينع
(( ))1ديوان طرفة بن العبد  /ص.629
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وحييي ومييت وبني األصنام اليت تتوسط بني املرء وبني اإلله األكرب لعدم األهلية للصلة
املباشرة معه-على حسب اعتقادهم.
يقول النابغة الذبياين عن عطاء اهلل (جل جالله):
ِ (( ))1
من اجلود واألحالم غري عوازب
هلم شيمة مل يعطها اهلل غريهم
ويقول أيضا يف معرض مدحيه للنعمان بن املنذر ملك احلرية مشريا إىل أن اهلل
هواملالذ األخري لإلنسان وليس مثة مالذ آخر بعده:
(( ))2
مذهب
وليس وراء اهلل للمرء
حلفت ،فلم أترك لنفسك ريبة
ُ
مث يضيف مشريا إىل أن اهلل قد أعطى النعمان ،وليس إله غريه يعطي:
(( ))3
يتذبذب
ترى كل ملك دوهنا
أمل تر أن اهلل أعطاك سورة
ُ
وحامت الطائي كان يؤمن هوأيضا بأن األرزاق من اهلل ،ويبدوأن هذه الفكرة كانت
متداولة بني العرب بتأثري احلنيفية ،يقول:
جديد
لكل غـد رزق يعـود
فال تلتمس رزقا بعيش مقرت
ُ
(( ))4
يعيد
أمل تر أن الرزق غاد ورائح
وإن الذي أعطاك سوف ُ
ويف القرآن الكرمي مواضع كثرية أشار اهلل فيها إىل أن فئة من الكفار كانوا يؤمنون
باهلل وقدرته وسطوته وأنه خالق كل شيء ،يقول عز من قائل( :ولئن سألتهم من خلق
(( ))5
السموات واألرض وسخر الشمس والقمر ليقولن اهلل ،فأىن يؤفكون)
ويف سورة أخرى سؤال آخر موجه للمشركني( :ولئن سألتهم من أنزل من السماء
ماء فأحيا به األرض من بعد موهتا ليقولن اهلل قل احلمد هلل بل أكثرهم ال يعقلون)((.))6
(( ))1ديوان النابغة الذبياين  /حتقيق حممد الطاهر ابن عاشور  /ص.39
(( ))2نفسه  /ص.67
(( ))3نفسه  /ص.68
(( ))4ديوان حامت الطائي  /صنعة حيىي بن مدرك الطائي  /ص.521
(( ))5العنكبوت  /اآلية .16
(( ))6العنكبوت  /اآلية .14
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ومثلما كان اإلميان باهلل موجودا –وإن شابه الشرك وثلمه وقوض معانيه الركون
إىل أحجار اختذها اصحاهبا واسطة بينهم وبني اهلل -فإن اإلميان بعامل ما بعد املوت كان
موجودا أيضا ،ولكن حبدود ضيقة ،فقد أشار الشعراء اجلاهليون يف مواضع من أشعارهم إىل
فكرة اإلميان بيوم احلساب وعامل ٍ
ثان حييا فيه اإلنسان وينشر فيه الناس بعد موهتم ويسألون
عما اقرتفت أيديهم وما جنت أنفسهم ،يقول طرفة بن العبد يف إشارة واضحة إىل إميانه بأن
اإلنسان مسؤول عن أعماله حماسب على سيئاته:
(( ))1
وأعماله عما قليل حتاسبه
فكيف يرجي املرء دهرا خملدا
ومثلما آمن طرفة باحلساب واليوم اآلخر آمن حامت الطائي بأن اهلل قادر على أن
حييي العظام وهي رميم وينشر املوتى للحساب يقول:
رميم
أما والذي ال يعلم الغيـب غيــره
وحييي العظام البيض وهي ُ
(( ))2
خمافـة يومـا أن يُقـال لئي ُـم
لقد كنت أطوي البطن والزاد يُشتهى
ويقول زهري ابن أيب سلمى يف السياق ذاته:
ليخفى ومهما يُكتم اهللُ يُعلَـ ِم
فال تكتمن اهلل ما يف نفوسكـم
(( ))3
ليوم احلساب أويُعجل فُين َق ِم
فيوضع يف كتاب فيد َخر
يؤخر َ
وكان للجاهليني بعض املعتقدات اليت تدل على إميان باليوم اآلخر .ومن ذلك ما
يفعلونه حني ميوت الرجل منهم حيث يعمدون إىل راحلته اليت ركبها ،فيوقفوهنا على قربه
معكوسة رأسها إىل يدها ،ملفوفة الرأس يف وليتها ،فال تعلف وال تسقى حىت متوت لريكبها
إذا خرج من قربه .وكانوا يقولون إن مل يفعل هذا ،حشر يوم القيامة على رجله وكانت تلك
الناقة اليت يفعل هبا هذا تسمى " البلية ".
وقال أبوزبيد الطائي ،وذكر نساء مسلبات يف مأمت فشبههن بالباليا:
(( ))1
ما حنات السموم حر اخلدود
كالباليا رؤوسها يف الواليا
(( ))1ديوان طرفة  /ص.638

(( ))2ديوان حامت الطائي  /دار مكتبة اهلالل  /ص.71
(( ))3شعر زهري ابن ايب ُسلمى  /ص.63
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وقال عمروبن زيد يوصي ابنه:
ابين زودين إذا فارقتنــي يف القبـر ،راحلة برحل قات ِر
للبعث اركبها إذا قيل اظعنوا مستوسقني معا حلشر احلاش ِر
(( ))2
من ال يوافيــه على عري ٍ
انة واخللق بني مدفـع أوعاثـ ِر
وكانوا يسمون الطريق الذي يقطعونه وصوال إىل املستقر األُخروي " اهلار"
ويعتقدون أنه و ٍاد سحيق طويل يزدحم فيه الناس ويتدافعون .يقول جريبة بن أشيم الفقعسي
يوصي ابنه أيضا ليعد له بلية صاحلة تعينه على عبور اهلار:
ـرب
يا سعد أما أهلكـن فإننـي
أوصيك ان أخا الوصاة األق ُ
وينكب
يف احلشر يصرع لليدين
ال ترتكن أباك يعثـر راجـال
ُ
ـوب
وامحل أباك على بع ٍري صا ٍحل
وتق اخلطيئـة إن ذلك أص ُ
(( ))3
يف اهلار اركبها إذا قيل اركبوا
ولعل يل مما مجعـت مطية
وهلذه األسطورة الدالة على اإلميان باليوم اآلخر وحبياة ثانية نظائر يف ميثولوجيا
العراقيني القدامى ومن بعدهم املصريني واإلغريق ،إذ تستبدل امليثولوجيا اإلغريقية واسطة
العبور إىل العامل اآلخر –وهي الناقة يف احلالة العربية -بقطعة نقود توضع حتت لسان امليت
وتدفن معه .يعتقد اإلغريق أهنا ستعني امليت على رشوة ملك النهر يف العامل السفلي لكي
ينقله بزورقه إىل الضفة األخرى حيث املستقر األخري ،أما الفراعنة فأمرهم أشهر من أن
يغيب عن أحد ،إذ متثل األهرامات مبا تضمه من مومياء الفرعون وحوائجه وكنوزه وخدمه
خري معرب عن اإلميان بعامل ٍ
ثان ينشر فيه امللك فيجد كل ما حيتاج إليه.
ومع وجود دالئل على تأثر العرب اجلاهليني باألقوام اجملاورة هلم وال سيما
الساميني إال أننا ال منلك جوابا قاطعا عن الكيفية اليت تصور فيها " أولئك اجلاهليون
حدوث البعث واحلشر ،هل هوقصاص وثواب ،وعقاب وحساب ،وجنة ونار ،أو هوبعث
(( ))1شعر ايب زيبد الطائي  /ص.21

(( ))2احملرب  /حممد بن حبيب  /ص.453-454
(( ))3نفسه  /ص.453-454
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وحشر ال غري ،فاهل األخبار مل يأتوا عنه حبواب ،ومل يذكروا رأي تلك الفئة املقرة بالبعث
واحلشر يف ذلك .وهلذا فليس يف استطاعتنا إعطاء صورة واضحة عن احلشر وعما حيدث
بعده من تطورت وامور "(( ))1على حسب معتقد اجلاهليني.
وعلى الرغم من هذه اإلشارات الدالة على إميان فئة من اجلاهليني باليوم اآلخر
فإن ما ورد يف القرآن الكرمي يشري بوضوح إىل أن األكثرية الغالبة من أهل اجلاهلية مل يكونوا
يؤمنون إال باحلياة الدنيا ،ومن هؤالء مشركوقريش الذين جادلوا الرسول –صلى اهلل عليه
وسلم -يف اليوم اآلخر واستهزؤوا به حني أعلمهم أهنم مبعوثون ليوم ال ريب فيه حياسبون
على أعماهلم .يقول اهلل سبحانه وتعاىل حكاية عن املشركني( :وقالوا إن هي إال حياتنا
الدنيا وما حنن مببعوثني)((.))2
بل إن اإلميان باليوم اآلخر جوبه باشد أنواع اجلحود واملعارضة ،وكان عالمة مميزة
لألمم الكافرة .فكم من أمة سلفت جاءها رسول من رسل اهلل يدعوهم إىل الوحدانية وإىل
اإلميان بعامل الغيب والتسليم باليوم اآلخر كفرت وأصمت آذاهنا عن مساع احلق .يذكر اهلل
سبحانه وتعاىل يف حمكم كتابه حكاية أمة من تلك األمم (مث أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين
* فأرسلنا فيهم رسوال منهم أن اعبدوا اهلل ما لكم من إله غريه أفال تتقون * وقال املأل من
قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء اآلخرة وأترفناهم يف احلياة الدنيا ما هذا إال بشر مثلكم يأكل
مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون * ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا خلاسرون * أيعدكم
أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم خمرجون * هيهات هيهات ملا توعدون * إن هي إال
حياتنا الدنيا منوت وحنيا وما حنن مببعوثني * إن هوإال رجل افرتى على اهلل كذبا وما حنن له
مبؤمنني)((.))3
* أما اإلميان بعامل اجلن يف اجلاهلية فهوإميان ال لبس فيه ،فاألمثلة على ذلك ال
حتصى وال تعد ،بل إن األمر وصل بالعرب –حبسب بعض هذه األخبار -إىل االعتقاد بأن
(( ))1املفصل  /ج ،1ص.646

(( ))2االنعام  /اآلية .41
(( ))3املؤمنون  /اآليات .48-46
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اجلن تقول الشعر ،وتتقاتل فيما بينها وتقتل الرجال مثلما قتلت سعد بن عبادة ،ومسع
الناس هاتفا يقول:
قد قتلنا سيد اخلزر ج سعد بن عبادة
(( ))1
فلم ُُن ِط فـؤاده
ورميناه بسهميـ ِن
ورأت العرب أن البيت املشهور:
(( ))2
قرب
وقرب حرب مبكان قفر
وليس قرب قرب حرب ُ
قد قالته اجلن بالنظر لقرب خمارج حروفه وعدم القدرة على النطق به ثالثا
ووضعت له خرافة زعمت فيها أن هذا البيت مما قالته اجلن بعد قتلها حلرب بن أمية .ومما
السلمي واستهوت طالب بن أيب
نسجوه أيضا قوهلم إن اجلن قتلت مرداس بن أيب عامر ُ
طالب وغيبته بعد خروجه مع قريش لقتال املسلمني يف معركة بدر .وزعموا أيضا أن اجلنيات
قد يتزوجن من إنسيني وما شابه ذلك من أخبار يعد معظمها من نسج اخلياالت الساذجة
ومن صنع املخيلة الشعبية اخلصبة ،املهم يف هذا كله اخللوص إىل نتيجة مفادها :إن من
يؤمن بوجود اجلن البد أن يكون عقله وخميلته ووعيه على استعداد لإلميان بغيبيات أخرى.
* أما أخبار األ مم السالفة فليس من الصواب االعتقاد بأن العرب مل يكونوا على
دراية جبوانب منها ،بل إهنم بشكل أو بآخر كانوا يعرفون نتفا من تلك األخبار ويلمون
بأنباء عن غضب إهلي حل بأمم جاورهتم وكان كفرها مدعاة إلرسال حاصب من السماء
أو صاعقة أو أمطارهم حبجارة من نار أو غريها من ألوان العذاب ،وإشارة الشعراء اجلاهليني
إىل األمم السالفة كثرية مطردة ،فها هوطرفة بن العبد يضمن شعره أخبار لقمان بن عاد
وذي القرنني فيقول:
عليه النسور ،مث غابت كواكبه
أمل تر لقمـان بن عــاد تتابعـت
أقـام زمانا ،مث غابت مطالبه
وللصعب أسبـاب حيـل خطوبـها
(( ))1احليوان  /اجلاحظ  /ج ،1ص.519
(( ))2نفسه  /ج ،1ص.517
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إىل مالك ساماه ،قامت نوادبه
(( ))1
ومتضي على وجه البالد كتائبه

إذا الصعب ذوالقرنني أرخى لواءه
يسري بوجه احلتف والعيش مجعـه
ويقول أيضا مشريا إىل نيب اهلل داود:
(( ))2
نسج داود لباس حمتضر
وهم ما هم ،إذا ما لبسوا
وعلى املنوال ذاته يتطرق إىل النابغة إىل بعض ما أصاب األمم السالفة من هالك
هوحق مكتوب على بين البشر:
ولقد رأى أن الذي هوغاهلم قد غال محري قيلها الصباحا
(( ))3
وعال اذينة سالب األرواحا
والتبعني ،وذا نواس غـدوة
وذونواس الذي عناه النابغة هوملك اليمن وقصته مع أهل جنران معروفة إذ يُذكر
أن ذا نواس هذا كان على دين اليهودية وأراد أن يرغم نصارى جنران على أن ينسلخوا من
دينهم ويتهودوا " فسار إليهم ذونواس جبنوده من محري وقبائل اليمن ،فجمعهم مث دعاهم
إىل دين اليهودية ،فخريهم بني القتل والدخول فيها ،فاختاروا القتل ،فخد هلم األخدود،
فحرق بالنار ،وقتل بالسيف ومثل هبم كل مثلة ،حىت قتل منهم قريبا من عشرين ألفا "((.))4
وقد أشار القرآن إىل قصة أصحاب األخدود ،إذ يقول جل شأنه( :قتل أصحاب األخدود
* النار ذات الوقود * إذ هم عليها قعود * وهم على ما يفعلون باملؤمنني شهود * وما نقموا
منهم إال أن يؤمنوا باهلل العزيز احلميد)((.))5
أما قصة عاد اليت ذكرها القرآن الكرمي فإهنا كانت معروفة بشكل أو بآخر
للجاهليني لكن ليس بتفصيالهتا القرآنية اليت غابت عنهم وأراد اهلل أن يربهن من خالهلا
ومن خالل قصص أخرى مل يسمعوا هبا على نبوة الرسول –صلى اهلل عليه وسلم -ودليال
(( ))1ديوان طرفة بن العبد  /ص.639-638
(( ))2نفسه  /ص.28
(( ))3ديون النابغة الذبياين  /طبعة دار صادر  /ص.58
(( ))4تاريخ الرسل وامللوك  /الطربي  /ج ،5ص.654
(( ))5الربوج  /االيات .8-3
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على أن ما جاء به الرسول –صلى اهلل عليه وسلم -ليس من عنده ،بل هووحي يوحى إليه
من اهلل جل شأنه يقول طرفة مشريا إىل عاد وما أصاهبم:
(( ))1
ما غال عادا والقرون فاشعبوا
ولقد بدا يل أنه سيغولين
" ومن األخبار األخرى اليت تناوهلا الشعراء اجلاهليون قصة احلضر وهي مدينة يف
العراق بني دجلة والفرات حبيال تكريت وكان هبا رجل من اجلرامقة يقال له الساطرون
وهوالذي يقول فيه أبودؤاد األيادي:
ر على رب أهله الساطرون
وأرى املوت قد تدىل من احلضـ
والعرب تسمية الضيزن وقد ذكره األعشى يف شعره أيضا إذ يقول:
(( ))2
بنعمى وهل خالدا من نعم
أمل تر للحضر إذ أهله
وقال فيه عدي بن زيد العبادي:
اخلابور
وأخواحلضر إذ بناه وإذ دجـ
لة جتىب إليـه و ُ
كور
شـاده مرمـرا وجللـه كلـ
سا فللطري يف ذراه و ُ
(( ))4 (( ))3
ـور "
مل يهبه ريب املنون بناد الـ
ُملك منه فبابه مهج ُ
وقد أخرب اهلل سبحانه وتعاىل املشركني من خالل القرآن الكرمي بقصص األمم
األسلفة وما حل هبم جزاء كفرهم وعصياهنم ،وحثهم على جتنب ما ميكن أن حييق هبم
وخاصة أهنم كانوا يعرفون ديار هذه األقوام وميرون عليها ويشاهدون آيات اهلل عيانا .يقول
جل شأنه عن قوم لوط وخرائبهم( :وإن لوطا ملن املرسلني * إذ جنيناه وأهله أمجعني *
إال عجوزا يف الغابرين * مث دمرنا اآلخرين * وإنكم لتمرون عليهم مصبحني * وبالليل أفال
تعقلون)((.))5
(( ))1ديون طرفة بن العبد  /طبعة دار صادر  /ص.65
(( ))2ديوان االعشى  /القصيدة  ،3البيت  ،11ص.94
(( ))3ديوان عدي بن زيد العبادي  /ص.88

(( ))4ينظر خرب الساطرون يف تاريخ الطربي  /ج ،5ص.21-37
(( ))5الصافات  /االيات .648-644
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ورمبا هلذا السبب كان من أمر العرب أهنم إذا ما أمطرهتم السماء مباء غزير يطول
هطوله وتصحبه الرعود والربوق يلجؤون إىل كهوف اجلبال وشعاهبا ويصطحبون معهم
القيان فيسكرون على صخب املوسيقى والطبول حماولة منهم التغطية على صوت الرعد
كاهنم بذلك حياولون دفن خوفهم من عذاب اهلل وتناسيه ،ألهنم كانوا يستحضرون ما تراكم
يف عقلهم الباطن من خوف تأتى هلم مما يعرفونه عن األمم الضالة اليت أصبحت أثرا بعد
عني كقوم صاحل أو قوم هود أو قوم شعيب وغريهم من الذين سكنوا يف اجلوار فضال عن
إحساسهم بأهنم على الضاللة وإن ما هم عليه ال ميثل حقيقة ديانة إبراهيم –عليه السالم-
 ،وإمنا هي نتف من مفردات دينه دخلتها شوائب وخرافات كثرية أخرجتهم من هذا الدين
وأعادهتم إىل الشرك الذي جاء سيدنا إبراهيم من أجل نبذه وحماربته.
يقول طرفة عن يوم الدجن وكيف حياول تقصريه –أي عدم اإلحساس بطوله
نتيجة الرعب -بالشرب ومصاحبة احلسناوات:
(( ))1
ببهكنة حتت الطراف املعمد
وتقصري يوم الدجن والدجن معجب
يقول اهلل سبحانه وتعاىل واصفا حال املشركني يف رعبهم من الربوق والرعود( :أو
كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق جيعلون أصابعهم يف آذاهنم من الصواعق حذر
املوت واهلل حميط بالكافرين)((.))2
* وتعد احلنيفية اليت كانت معروفة إىل حد ما يف اجلزيرة العربية أكثر املعتقدات
مساسا باإلسالم وأشدها اقرتابا منه .فكانت فئة من العرب تتحنف وترفض عبادة األصنام
وتلتمس دين احلنيفية وهودين إبراهيم اخلليل –عليه السالم .-يقول اهلل سبحانه وتعاىل
واصفا إبراهيم–عليه السالم( :-ما كان إبراهيم يهوديا وال نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما
وما كان من املشركني)((.))3
(( ))1ديوان طرفة  /ص.59
(( ))2البقرة  /االية .68

(( ))3آل عمران  /االية .11
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وألن إبراهيم مل يكن يهوديا وال نصرانيا وألن هاتني الديانتني دخلتهما شوائب
كثرية فإن هذه الفئة املتحنفة مل تر فيهما مبتغاها ومل تطمئن نفوسها إىل معتقدمها يف اهلل،
وبالتايل فقد ظلت تلتمس دين احلنيفية اليت كان عليه إبراهيم.
ومن هؤالء األحناف عثمان بن احلويرث ،وورقة بن نوفل ،وزيد بن عمروبن نفيل
الذي " اعتزل األوثان وامليتة والدم والذبائح اليت تذبح على األوثان وهنى عن املوؤدة .وقال:
اعبد رب اخلضراء .وباديء قومه بعيب ما هم عليه وكان يقول :اللهم لوأعلم أي الوجوه
أحب إليك سجدت إليه ،ولكين ال أعلمه مث يسجد على راحته .وكان زيد أول من عاب
على قريش ما هم عليه من عبادة األوثان .مث خرج يلتمس دين إبراهيم –عليه السالم-
فجال ارض الشام حىت أتى البلقاء فقال له راهب هبا عامل :قد أظلك زمان نيب خيرج يف
بالدك يدعوإىل دين إبراهيم –عليه السالم .-فأقبل بسبب قول الراهب مسرعا يريد مكة.
فلما توسط أرض جذام عدوا عليه فقتلوه "(( . ))1ومن األحناف املشهورين أمية بن أيب
الصلت الثقفي الذي " يذكرون عنه أنه بعد أن صبأ عن قومه وحتنف ،لبس املسوح على
زي املرتهبني يف هذه الدنيا ورافق الكتب ونظر فيها ،ليستلهم منها العلم واحلكمة والرأي
الصحيح ،مث حرم اخلمر على نفسه مثل بقية املتأهلني ،وجتنب األصنام وصام ،والتمس
الدين وذكر إبراهيم وإمساعيل "(( .))2ومن أشعاره يف احلنيفية:
(( ))3
زور
كل دين يوم القيامة عند اهلل
إال دين احلنيفية ُ
ويروى أن الرسول –صلى اهلل عليه وسلم -كان معجبا بشعر أمية وكان حريصا على
مساعه ومن ذلك ما رواه الشريد ابن سويد الثقفي إذ قال " :أنشدت رسول اهلل –صلى اهلل

(( ))1احملرب  /ص.675-676
(( ))2املفصل  /ج ،1ص.383

(( ))3البيت مما اخل به ديوان امية بن ايب الصلت.
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عليه وسلم -مائة قافية من شعر أمية بن أيب الصلت .يقول بني كل قافية (هيه) وقال:
(كاد أن يسلم) "((.))1
* فضال عما تقدم فإن اجلاهليني مل يبدواستغراهبم من إنسية الرسول حممد –صلى
اهلل عليه وسلم -ومل يستنكروا أن يكون نبيا ميشي يف األسواق ويأكل الطعام إال من باب
اجلدل احملض الذي ال يراد منه الوصول إىل احلقيقة بقدر ما يراد به اجلحود وصم اآلذان،
وقسوة القلب ومل يكن سوى أم ٍر ٍ
مفتعل ال يعرب عن رأي مستقر يف وعيهم .يقول سبحانه
وتعاىل حكاية عن املشركني( :وقالوا مال هذا الرسول يأكل الطعام وميشي يف األسواق لوال
أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا)((.))2
فإذا كان استغراهبم واستهجاهنم صحيحني فأين هم من اليهود الذين جاوروهم
ومسعوا منهم أخبار التوراة ونيب اهلل موسى–عليه السالم-؟ وأين هم من األحناف الذين
حدثوهم عن دين إبراهيم وإمساعيل -عليهما السالم-؟ وأين هم من أخبار األنبياء
اآلخرين؟ أفلم يعلموا أهنم مجيعا من البشر ،يأكلون الطعام وميشون يف األسواق ،ويتزوجون
وينجبون ،ويعملون ويسعون يف األرض؟
مل تقتصر املقرتبات العقائدية بني اجلاهلية واإلسالم على الكليات فقط ،بل
تعدهتا إىل جزئيات كثرية متثل نواهي حث اإلسالم العباد على اجتناهبا مثل أكل الدم وحلم
اخلنزير وشرب اخلمر ،فكان من اجلاهليني من حرم على نفسه شرب اخلمر ملا كان يرى فيها
من وسيلة خترج املرء من وقاره وحتط من قدره ومنزلته ومن ذلك ما يروى عن قيس بن
عاصم املنقري أنه سكر فغمز عكنة ابنته ،فلما أخرب بذلك حرمها وقال يف ذلك:
خصال تفسد الرجل الكرميا
رأيت اخلمر مصلحة وفيها
وال أدعوهلا أبدا ندميــا
فال ،واهلل ،أشرهبا حياتـي
وجتنيهم هبا األمر العظيما
فإن اخلمر تفضح شاربيها
(( ))1سنن ابن ماجه  /ج ،5ص 6541؛ املزهر السيوطي  /ج ،5ص.419
(( ))2الفرقان  /االية .7
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طوالع تسفه املرء احلليما
إذا دارت محيـاها تعلـت
ومن اجلاهليني من حرم على نفسه القداح وامليسر ،ومن هؤالء عفيف بن معد
يكرب الكندي وهبذا مسي " عفيفا " وكان امسه شراحيل اذ قال:
فقلت :عففـت عما تعلمينا
قالت يل :هلم إىل التصايب
وودعت القداح وقد أرانـي هبا يف الدهر مشغوفا رهينا
وقال األسلوم اليامي وكان ممن حرم الزنا واخلمر يف اجلاهلية:
أعرف
ساملت قومي بعد طول مظاظة
والسلم أبقى يف األمور و ُ
ـرف
وتركت شرب الراح وهي أثرية
واملومسات ،وترك ذلك أش ُ
(( ))1
املتعفف
وكذاك يفعل ذو احلجى
وعففت عنه يا أميم تكرمــا
ُ
ومن اجلاهليني من أتى فعال وافق حكم اإلسالم ،ومن ذلك توريث البنات فقد
كانت العرب مصفقة على توريث البنني دون البنات .فورث ذواجملاسد وهوعامر بن جشم
بن غنم بن حبيب بن كعب بن يشكر ماله لولده يف اجلاهلية للذكر مثل حظ األنثيني.
فوافق حكم اإلسالم((.))2
بل إن الظلم الذي كان مسة مالصقة للجاهلية مل يكن فعال أصيال عند أصحاب
الشرف والرفعة من العرب ،فقد أنف معظم العرب من أن يأتوه ،وترفعوا عن سلب حقوق
الغري والتعدي على حرمات الناس ،وهلذا فقد اقرتن الظلم بالسفلة والسوقة دون األشراف
والسادة وكرام الناس .وليس أدل على مقت األشراف واحلريصني على السؤدد للظلم وسلب
احلقوق من احللف الذي تداعت إليه قريش واجتمعت"يف دار عبد اهلل بن جدعان لشرفه
وسنه ،وكانوا بين هاشم ،وبين املطلب ،وبين أسد بن عبد العزى ،وزهرة بن كالب وتيم بن
مرة فتحالفوا وتعاقدوا أن ال جيدوا مبكة مظلوما من أهلها أو من غريهم من سائر الناس إال
قاموا معه وكانوا على من ظلمه حىت ترد عليه مظلمته ،فسمت قريش ذلك احللف حلف
الفضول ،وشهده رسول اهلل–صلى اهلل عليه وسلم -فقال حني أرسله اهلل تعاىل :لقد
(( ))1احملرب  /ص.596-547
(( ))2نفسه  /ص.547-541
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شهدت مع عموميت حلفا يف دار عبد اهلل بن جدعان ما أحب أن يل به محر النعم،
ولودعيت به يف اإلسالم ألجبت "((.))1
* وعلى الرغم مما أثبتناه يف حبثنا هذا وما أشرنا إليه من مقرتبات عقيدية بني
اإلسالم واجلاهلية ووشائج ثقافية واجتماعية ونفسية وصلت بينهما فإن ذلك ال يعين بأي
حال من األحوال أن مرحلة اجلاهلية مل تكن مرحلة قلقة مضطربة وفرتة إرهاص لتغيري كبري
وجديد وال تعين هذه املقرتبات وتلك الوشائج أن اإلسالم كان امتدادا لفكرة منتشرة بني
الناس عمل النيب على إظهارها وتوكيدها كما قد يزعم من ينكر فضل الرسول–صلى اهلل
عليه وسلم -وقدسية الوحي ولكن اإلسالم كان استجابة لضرورة قائمة جاءت يف حينها
املوقوت من لدن رحيم عليم كتب على رسوله أن يبشر وينذر ويتحمل بصرب وجلد ضروبا
من اإلرهاق واللجاجة واألذى .لقد شاءت إرادة اهلل أن يكون اإلسالم اخلالصة النقية اليت
تبلورت فيها كل آمال هذه األمة ومتثلت فيها مطالبها النفسية ،ومثلها العليا((.))2
فضال عن ذلك فإن تلك املقرتبات ظلت منقوصة ،وقاصرة عن أداء مهمتها
بالشكل املطلوب حىت جاء اإلسالم ووضعها يف إطارها وسياقها الصحيحني ولعل نقصاهنا
وقصورها يعودان إىل سببني رئيسني:
أوهلما :إن تلك املقرتبات مل ينتظمها سياق واحد ميكن أن نستدل منه على وعي
مجاعي بأمهيتها وإرادة مشرتكة لتمثلها ،فقلما كان العريب ميارس طقوسه ويعيش حياته
مستلهما تلك املقرتبات بالكامل ،بل إن الدارس ميكنه أن خيلص بسهولة إىل أن تلك
املقرتبات اليت وضعنا اليد عليها كانت خالصة حبثية ونتاجا لفحص ونظر متمعنني لفرتة
اجلاهلية بأكملها ،أهنا نتف متناثرة موزعة بني هذا الشخص أو ذاك ،وهذه القبيلة أو تلك،
فحني تنتدب قريش إىل دفع الظلم عن املقهورين كانت يف اآلن ذاته تئد البنات ومتارس
الزنا ،وكان العريب الذي يأنف من شرب اخلمر ،يأكل أموال األيتام أو مينع إرثه عن البنات
ويستأثر باحلقوق واحلال نفسه مع من يدعوإىل السلم وينبذ التناحر ويستقسم باألزالم
(( ))1الكامل يف التاريخ  /ابن االثري  /ج ،5ص 51؛ السرية /البن هشام  /ج ،6ص.643-644
(( ))2ينظر شعر املخضرمني وأثر االسالم فيه  /د .حيىي اجلبوري  /ص.41
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يدع إىل مكرمة وينبذ أختها ،بل إنه
ويرايب يف وقت واحد .وبطبيعة احلال فإن اإلسالم مل ُ
بعقيدته السمحاء كان منظومة متكاملة ال يعرتيها الوهن وال خيرتمها النقصان ،فقد دعا إىل
مكارم األخالق كلها مبا تستحيل معه تلك املكارم إىل دين مجعي ملزم قبل أن تكون نزعة
اجتماعية وثقافية ونفسية يلتزمها البعض ويدعها البعض اآلخر ،أو ينتقي منها الشخص ما
يالمس نفسه ويدع منها ما ال يراه مناسبا.
ثانيهما :إن تلك املقرتبات قد أفرغت من حمتواها يوم اقرتنت بعبادة األصنام ويوم
مارسها من يشرك باهلل ويتخذ له أندادا.
إن اإلسالم جاء مبحظورات عدة ال ميكن االقرتاب منها أو ختطي حدودها أوهلا
التوحيد وعدم اإلشراك وما يستتبعه من خلوص العمل لوجه اهلل تعاىل .فال قيمة لعمل مهما
كان حممودا ومهما كان متطابقا مع حكم اإلسالم طاملا اقرتن يف ذات املرء العامل ويف
عقله بالشرك ،ألن العمل حني ال يراد به وجه اهلل يتحول سعيا إىل جمد شخصي ومكانة
دنيوية ،قد ال حيرمها اجلاهلي ولكنها ستكون يف احملصلة النهائية حظه الذي ال حظ له غريه
وهويف اآلخرة من اخلاسرين .فاملشرك ال ينفعه اخلري ألن اخلري الذي ابتغاه كان جملد أو
لعصبية أو لسؤدد ومن ذلك ما قالته عائشة لرسول اهلل–صلى اهلل عليه وسلم "-ان عبد اهلل
بن جدعان كان يطعم الطعام ويقري الضيف ،فهل ينفعه ذلك يوم القيامة؟ فقال :ال النه
مل يقل يوما :ريب اغفر يل خطيئيت يوم الدين "((.))1
وكان عبد اهلل بن جدعان من أجود قريش وقد حجر رهطه عليه ملا أسن (فكان
إذا أعطى أحدا شيئا رجعوا على املعطى فأخذوه منه فكان إذا سأل سائل قال :كن مين
قريبا إذا جلست فإين سألطمك .فال ترضى إال بأن تلطمين بلطمتك أو تفتدي لطمتك
بفداء رغيب ترضاه .وله يقول ابن قيس الرقيات:
(( ))2
والذي أن أشار حنوك لطما
نائل وعطاءُ
تبع اللطم ٌ
(( ))1السرية  /البن هشام  /ج ،6ص " 643اهلامش ".
(( ))2دياون عبيد اهلل بن قيس الرقيات  /ص.94
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وذكروا أن أمية بن أيب الصلت دخل على عبد اهلل وعنده قينتان له ،فلما رآمها
قال :أنعم صباحا ،أبا زهري مث أنشأ يقول:
أأذكر حاجيت أم قد كفانـي
حياؤك؟ إن شيمتك احليـاءُ
خليل :ال يغيـره صبــاح
عن اخللق اجلميل وال مساءُ
وأرضك كل مكرمـة بناهـا
بنوتيم وأنت هلا مســاءُ
إذا أثىن عليك املرء يومـا
كفاه من تعرضــه الثنـاءُ
تباري الريح مكرمة وجمدا إذا ما الكلب أجحره الشتـاءُ
فقال له " :خذ بيد أيهما شئت " .فأخذ إحدامها مث خرج على جمالس قريش
فقالوا له :يا أمية أتيت شيخنا وسيدنا ،وعنده جاريتان له تلهيانه فسلبته إحدامها فتذمم
أمية من ذلك ،فرجع فلما رآه عبد اهلل قال له :اكفف حىت أخربك مالذي ردك ،جزت على
قريش فقالوا لك كذا وكذا ،أنا أعاهد اهلل لتأخذن األخرى فإن إحدامها ال تصلح إال
باألخرى فأخذمها وخرج وهويقول:
بفضل وما كل العطاء يزي ُـن
عطاؤك زين المريء إن حبوته
(( ))2 (( ))1
يشني )
وليس بشني المريء بذل وجهه
إليك كما بعض السؤال ُ
وكان مما جادل مشركوقريش رسول اهلل –صلى اهلل عليه وسلم -به أهنم قالوا :حنن
أهل احلرم وسدنة بيت اهلل وحجابه ،يتطاولون بذلك على الناس ،ويدعون منزلة متميزة عند
اهلل .فأنزل اهلل سبحانه وتعاىل آيات تبني لقريش أن سقاية احلجيج وعمارة املسجد احلرام ال
تعفي املرء من أن يوحد اهلل وال يشرك به شيئا ،األمر الذي يدل على أن املشرك ال ينفعه
عمله ولوكان عمال كرميا .خياطب جل جالله قريش قائال ( :أجعلتم سقاية احلاج وعمارة
املسجد احلرام كمن آمن باهلل واليوم اآلخر وجاهد يف سبيل اهلل ال يستوون عند اهلل واهلل ال
يهدي القوم الظاملني)((.))3
(( ))1ديوان امية  /املقطوعة  / 643ص.419-418
(( ))2احملرب .648-647/
(( ))3التوبة  /اآلية .69
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عرض أسرى هوازن على رسول اهلل –صلى اهلل عليه وسلم-بعد أن قفل من حنني
وكانت سفانة ابنة حامت الطائي من مجلة من عرض عليه ،وبعد أن استشفعت عند رسول
اهلل–صلى اهلل عليه وسلم -بفعل أبيها قال رسول اهلل –صلى اهلل عليه وسلم -منوها بتلك
الفعال ومشيدا بكرم الرجل أن أباها كان حيب مكارم األخالق ،وحني سئل من بعض
جلسائه ،إن كان حيب مكارم األخالق فهل ينفعه ذلك يوم القيامة؟ فأجاب عليه الصالة
والسالم :أنه كان يبغي أمرا وأدركه .يف إشارة إىل أن حامت الطائي كان يطلب بفعاله الكرمية
تلك جمدا دنيويا وصيتا ذائعا بني العرب وكان له ما أراد أما اآلخرة فلها شأن آخر ،فكم
من سيد طار ذكره يف بالد العرب كلها يكون يوم القيامة من اخلاملني ،وما ذاك إال ألنه
أشرك باهلل وتقرب إليه باألصنام.
* فهل مثة إمكانية للتوفيق بني املوقفني :املوقف الذي تقرتب فيه العقائد
اجلاهلية من اإلسالم وخاصة إذا كانت نتاجا إلحياءات يكتنفها الغموض من
احلنيفية ،واملوقف الذي يرتتب على ذلك الغموض الذي اكتنف إحياءات احلنيفية
وأدى هبا إىل اخلروج عن املسار الصحيح والوقوع يف هوة سحيقة من اخلطايا ميثل
الشرك أعلى سلمها.
يبدوأن اإلسالم كان حادا وصارما إزاء عقد مثل هذه املقاربة ،ولعل
الشرك الذي وقع فيه اجلاهليون كان القشة اليت قصمت ظهر البعري واستبعدت
مثل هذه احملاوالت املهمة يف علم األديان .وكانت تلك الصرامة من الشدة حبيث
أن الباحثني مل جيرؤوا على حماولة تلمس تلك املقرتبات العقائدية اليت نرى أهنا
كانت أساسا انطلق منها العريب اجلاهلي يف تعامله مع الدين اجلديد ،وكانت
حافزا مهما وحقيقيا لإلميان الفوري للبعض منهم ،مما يدلل على أن العرب كانوا
مهيئني لإلسالم وكانت إرهاصات التغيري اليت مثلها اإلسالم قد بدأت بالتبلور منذ
أمد طويل سبق والدة الرسول –صلى اهلل عليه وسلم -نفسه.
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كانت اجلاهلية الثانية اليت سبقت اإلسالم مبائة إىل مائة ومخسني سنة
على تقدير معظم الباحثني حبلى بوليد طال انتظاره ،وعرف العرب أن أوانه قد
أزف ،وإنه سيخرج يف أرضهم حيمل بشارة املسيح ومن قبله موسى-عليه السالم-
.
ومع فهمنا هلذه اإلرهاصات وللنفس العربية اجملبولة على اخلري وللشائع
من بقايا ديانة إبراهيم-عليه السالم -ولألعراف االجتماعية الراقية ُنلص إىل أن
املعادلة التوفيقية والتقريبية بني فرتة اجلاهلية وبني اإلسالم جائزة وموضوعية.
ولكن واقع احلال يوحي بأن تلك املقاربة أن صحت مع فئة املؤمنني
األوائل فإهنا ال تصح مع قريش ومعظم العرب الذين وقفوا موقفا مضادا من
اإلسالم ،هذا املوقف بدا فيه اإلسالم بالنسبة هلؤالء منبتا عما سبقه ،على
العكس من موقف املؤمنني األوائل الذين مثل هلم اإلسالم حدثا كانوا يتوقعونه
وينتظرونه بلهفة وحبور ،ونتساءل :ملاذا وقفت قريش ضد اإلسالم؟
بقدر ما كان موقف قريش من اإلسالم مصرييا فإنه اتسم خبصوصية
شديدة أيضا ،وال يبدوأن اخلصوصية اليت اتسم هبا موقف قريش جاءته من
مؤثرات فكرية أو عقيدية مضادة لإلسالم بقدر ما جاءته من مؤثرات وعوامل
أخرى ألن قريش مل تكن خمتلفة عن بقية العرب بالقدر الذي ميكن أن يتبلور
خاص.
موقف
لديها ٌ
عقيدي ٌ
ٌ
* يبدوأن مثة عاملني كان هلما التأثري األعمق يف عناد قريش وتكربها
وإصرارها على الكفر:
أوهلما :عامل األنفة واالعتزاز برتاث اآلباء واألجداد:
وهوأمر ال يقتصر على قريش وحدها بل يتعداها إىل معظم القبائل
العربية ،فقد أصر املشركون على البقاء على ديانة آبائهم وأجدادهم ورفض
اإلسالم الذي رأوا فيه أمرا حمدثا سيخرجهم مما اعتادوا عليه واستقر يف نفوسهم
وعقوهلم إىل ما ليس هلم به علم.
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لقد كان من الطبيعي أن يرى اجلاهليون يف اإلسالم ثورة كربى على
تقاليدهم وموروثاهتم اليت يقدسوهنا وحيافظون عليها ،فضال عن أن اإلسالم سفه
دين آبائهم وحث على نبذ ما كانوا عليه ،والعريب عامة والبدوي خاصة ال يقنع
بضالل أبيه وأجداده بسهولة ويسر ،يقول اهلل (جل جالله) يف هذا الشأن( :وإذا
قيل هلم اتبعوا ما أنزل اهلل قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أو لوكان آباؤهم ال
يعقلون شيئا وال يهتدون * ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق مبا ال يسمع إال
دعاء ونداء صم بكم عمي فهم ال يعقلون)((.))1
وليس أدل على هذه األنفة وذاك االعتزاز برتاث اآلباء من إصرار أيب
طالب عم الرسول –صلى اهلل عليه وسلم -على البقاء على دين عبد املطلب
وشيوخ قريش على الرغم من أنه كان من أشد املناصرين لرسول اهلل–صلى اهلل
عليه وسلم -وكان أول من منع عنه أذى قريش ،حىت قال كتاب السرية أن قريشا
مل تتمكن من الوصول إىل رسول اهلل–صلى اهلل عليه وسلم -أو متسه بسوء حىت
تويف أبوطالب.
يروى أنه حني بعث الرسول –صلى اهلل عليه وسلم -ودعا بدعوة
اإلسالم وفشا أمره يف قريش ساله عمه أبوطالب " ما هذا الدين الذي أراك تدين
به؟ قال :أي عم هذا دين اهلل ،ودين مالئكته ،ودين رسله ،ودين أبينا إبراهيم
بعثين اهلل به رسوال إىل العباد وأنت أي عم ،أحق من بذلت له النصيحة ،ودعوته
إىل اهلدى ،وأحق من أجابين إليه وأعانين عليه ،فقال أبوطالب :أي ابن أخي ،إين
ال أستطيع أن أفارق دين آبائي وما كانوا عليه ،ولكن واهلل ال خيلص إليك بشيء
تكرهه ما بقيت"((.))2

(( ))1البقرة  /اآليتان .671-619

(( ))2السرية  /البن هشام  /ج ،6ص.537
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هذا االعتزاز بدين األجداد هووحده الذي يقف حائال بني الرجل
واإلسالم إذ ال يدل موقفه على قناعة راسخة خبطل حكم اإلسالم ،وال يعرب عن
إميان ثابت بصحة دين اجلاهلية ،وإمنا تؤدي العصبية وحدها دورا يف إصرار أيب
طالب على ما هوعليه بوصفه امتدادا لسرية آبائه وأجداده ،إذ يروي ابن هشام أن
أبا جهل وعبد اهلل بن أيب أمية كانا حاضرين حني دعا الرسول –صلى اهلل عليه
وسلم -عمه إىل اإلسالم فوثبا عليه يسأالنه باستهجان ويردانه عما ظنا أنه عزم
عليه من اإلسالم :أترغب عن ملة عبد املطلب ،فقال" :أنا على ملة عبد
املطلب"((.))1
إن أبا طالب ميتنع عن اإلميان بدين يبدوأنه كان يعلم علم اليقني أنه
احلق ألنه خياف السبة على الرسول –صلى اهلل عليه وسلم -وبين هاشم ،ويأنف
أن تقول عنه قريش إنه آمن جزعا من املوت الذي يقرتب منه ،فحني دعاه
الرسول –صلى اهلل عليه وسلم -وحني رأى حرص الرسول –صلى اهلل عليه
وسلم -قال " :يا ابن أخي واهلل لوال خمافة السبة عليك وعلى بين أبيك من بعدي
وأن تظن قريش أين قلتها جزعا من املوت لقلتها ال أقوهلا إال ألسرك هبا "((.))2
وثانيهما :العامل االقتصادي:
فإذا كان العامل األول مشرتكا بني القرشيني والقبائل العربية األخرى
ويعرب عن النزعة العقلية والروح البدوية اللتني امناز هبما العريب بعامة ،فإن العامل
االقتصادي الذي يشكل دعامة أساسية أخرى من دعامات الشرك ودافعا آخر
من دوافعه كان مقتصرا على قريش وحدها ،فقد كان القرشيون سدنة البيت
وحجابه وحفظة أصنام العرب ،إذ كان يف احلرم ثالمثائة وستون صنما بقدر عدد
القبائل العربية وكان العرب حيجون إليها ويطوفون بالبيت ويتاجرون ،يبيعون
(( ))1ينظر السرية البن هشام  /ج ،5ص.368
(( ))2الروض االنف  /السهيلي  /ج ،3ص.61
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ويشرتون وكان موسم احلج سوقا تدر على أثرياء قريش األموال الطائلة وهلذا فإن
الدين عند قريش مل ينفصم عن التجارة ،بل كان للدين عندهم وجه اقتصادي
واضح .وكان لوجود الكعبة يف مكة الدور الفاعل يف تلك املكانة املرموقة اليت
متيزت هبا قريش من بني القبائل العربية قاطبة فعقدت اإليالف مع القبائل اليت متر
جتارهتا يف أراضيها متجهة إىل الشام صيفا وإىل اليمن شتاء.
لقد كان اإلسالم بالنسبة للقرشيني ثورة أقضت مضاجعهم وقوضت
دعائم جتارهتم وزعزعت نظامهم االجتماعي القائم على الطبقية وعلى استغالل
األثرياء للفقراء والعبيد ملا ينشده من عدالة اجتماعية وملا يدعوإليه من ردم للهوة
بني األثرياء والفقراء وإلغاء نظام العبودية األمر الذي من شأنه إلغاء امتياز قريش
من بقية القبائل وامتياز السادة من العبيد وكان خوف قريش من اإلسالم يتأتى
أيضا من دعوته إىل الوحدانية ونبذ عبادة األصنام والدعوة إىل املباشرة بني العبد
وربه على أساس أن اهلل موجود يف كل مكان يرى وال يُرى يسمع الدعاء وجييب
دعوة امللهوف واملظلوم وهذا ما سيؤدي حتما إىل انتفاء احلاجة إىل عبادة األصنام
املوجوده يف مكة وانتفاء صفتها كواسطة بني العبد وربه ،فإذا كان اهلل يف كل
مكان فما حاجة العريب للذهاب إىل مكة الختاذ صنمه واسطة بينه وبني اهلل
وهكذا ستضمحل أمهية مكة كموئل لألصنام وكقلعة للدين ،ويرتاجع دورها
االقتصادي أيضا وهذا ما مل يرده سادة قريش وأثرياؤها.
إن جربوت قريش وخيالءها مل يكن حيد من غلوائهما سوى املصاحل
االقتصادية فكم من مرة انتفضت قريش بقضها وقضيضها للدفاع عن تلك
املصاحل بينما كانت تقدم رجال وتؤخر أخرى يف مواقف متس صميم عقيدهتا ال
لشيء إال ألن إحجامها يف مثل هذه املواقف كان ضروريا للحفاظ على امتيازاهتا
وجتارهتا.
فلم تفكر قريش أن تغزوالرسول –صلى اهلل عليه وسلم -يف مدينته حىت
بعدما أصبح ميثل خطرا على دينها وأصبح له أتباع يف القبائل العربية كلها ،ولكنها
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مبجرد أن هدد املسلمون جتارهتا إىل الشام تداعت إلنقاذ أمواهلا ،وهبت بشباهبا
وشيبها مسرعة إىل احلرب وعندما أنقذ أبوسفيان عري قريش آثر بعض السادة
العودة بعد أن زالت مربرات النفري.
والشواهد على ما متثله املصاحل االقتصادية من أمهية قصوى لقريش كثرية
متعددة منها ما يروى عن أيب ذر الغفاري الصحايب اجلليل إذ بعد أن أسلم مبكرا
يف وقت كانت فيه الدعوة سرية قال له الرسول –صلى اهلل عليه وسلم " :-ارجع
إىل قومك فأخربهم حىت يأتيك أمري فقال والذي نفسي بيده ألصرخن هبا بني
ظهرانيهم فخرج حىت أتى املسجد فنادى بأعلى صوته" :أشهد أن ال إله إال اهلل
وأن حممدا رسول اهلل" وثار القوم فضربوه حىت أضجعوه فأتى العباس فأكب عليه
فقال :ويلكم ألستم تعلمون أنه من غفار وأهنا طريق جتارتكم إىل الشام وأنقذه
منهم"((.))1
إن األنفة من استضعاف الغريب واالستعالء عن التكالب على من ال
نصري له مل مينعا قريش من االنقضاض على أيب ذر وضربه ولكن انتساب الرجل
إىل غفار كان كفيال بإنقاذه وكافيا لتبتلع قريش غيظها وحنقها على امرئ حتدى
كربياءها واستفز جربوهتا .فاملال قدس أقدس قريش ،وكل ما سواه حيتل املرتبة
األدىن حىت وإن كان ذلك مقدساهتا وآهلتها.
* خالصة القول :إن عناد قريش وإصرارها على الكفر مل يكن ينم عن إميان
فكري راسخ جبدوى دين الشرك ،ومل يكن يعرب عن قناعة مبا ميارسونه من طقوس وعادات
وتقاليد بقدر ما كان يقف وراءه هذان الدافعان وأعين دافع العصبية لرتاث اآلباء والدافع
االقتصادي ،ومل تتمثل قبيلة هذين الدافعني مثلما متثلتهما قريش ،وهلذا فما إن فتحت مكة
ودخلت قريش فيما دخل فيه الناس من احلق حىت هتافتت وفود القبائل على الرسول –
صلى اهلل عليه وسلم -تعلن إسالمها وإمياهنا بالدين اجلديد.
(( ))1صحيح مسلم  /بشرح النووي  /ج ،61ص.43
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لقد كانت القبائل تراقب موقف قريش من الدعوة اجلديدة وحتاكي فعلها إزاء هذه
الدعوة وتتمثله ،إميانا منها بأن قريش أقدر العرب على اختاذ املوقف الصحيح من هذا الدين
باعتبارها القائمة على دينهم القدمي وخدمة البيت العتيق ،وهلذا فإن إميان قريش كان إيذانا
بإميان معظم القبائل وإن كان الكثري من العرب مل يدخل اإلسالم بداية عن إميان راسخ إذ
سرعان ما ارتدت معظم هذه القبائل بعد وفاة الرسول–صلى اهلل عليه وسلم -فيما عرف
تارخييا حبروب الردة اليت قادها خليفة رسول اهلل –صلى اهلل عليه وسلم -أبوبكر الصديق –
رضي اهلل عنه -وهلذا كله فقد أكد النيب–صلى اهلل عليه وسلم -مكانة قريش ودورها يف
قيادة العرب إذ ورد عنه –صلى اهلل عليه وسلم -أنه قال" :الناس تبع لقريش يف هذا الشأن
مسلمهم ملسلمهم وكافرهم لكافرهم"((.))1
عندما تويف رسول اهلل–صلى اهلل عليه وسلم-وارتدت العرب وهتيأت جيوش
املسلمني لقتال أهل الردة حتلق عدد من الصحابة يتحادثون " فلما دنا منهم عمر سكتوا،
فقال :فيم أنتم؟ فلم جييبوه .فقال هلم :إنكم تقولون :ما أخوفنا على قريش من العرب
قالوا :صدقت ،قال :فال ختافوهم ،أنا واهلل منكم على العرب أخوف مين من العرب
عليكم ،واهلل لوتدخلون معاشر قريش جحرا لدخلته العرب يف أثركم فاتقوا اهلل فيهم"((.))2
يربهن ما قاله عمر بن اخلطاب –رضي اهلل عنه -على سلطان قريش على العرب مجيعا،
هذا السلطان الذي مل يتبد يف شأن من شؤون احلياة مثلما تبدى يف الدين والعقيدة يقول
الرسول األعظم–صلى اهلل عليه وسلم -مبينا هذا السلطان":الناس تبع لقريش يف اخلري
والشر"((.))3
فقد اتبع العرب قريشا يوم كفرت وساروا على آثارها يوم أسلمت .فكان فتح مكة
فتح الفتوح حبق ألنه كان نقطة الشروع يف اندحار الشرك يف كافة أحناء اجلزيرة العربية ،ومن
أجل ذلك حث اهلل سبحانه وتعاىل رسوله األمني –صلى اهلل عليه وسلم -على أن يسبح
(( ))1نفسه  /ج ،65ص.699

(( ))2الكامل يف التاريخ  /ج ،5ص.548
(( ))3صحيح مسلم  /ج ،65ص.699
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حبمد ربه ويشكره على نصره املبني الذي خلد اهلل ذكره يف حمكم كتابه فأنزل فيه آيات
بينات يقول عز من قائل( :إذا جاء نصر اهلل والفتح * ورأيت الناس يدخلون يف دين اهلل
أفواجا * فسبح حبمد ربك واستغفره إنه كان توابا)((.))1

(( ))1سورة النصر.
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املصادر واملراجع
()6

ادونيس  /جيمس فريزر  /ترمجة جربا إبراهيم جربا  /دار الصراع الفكري /

بريوت –.6927
أمية بن أيب الصلت –حياته وشعره  /دراسة وحتقيق :د .هبجت عبد الغفور
()5
 /بغداد  /الطبعة 6لثانية–
احلديثي  /دار الشؤون الثقافية العامة
.6996
()4

تاريخ اإلسالم  /مشس الدين الذهيب  /حتقيق :د .عمر عبد السالم تدمري /

الطبعة الثانية.6989-
دار الكتاب العريب  /بريوت /
تاريخ الرسل وامللوك  /الطربي  /حتقيق :حممد أبوالفضل إبراهيم  /دار املعارف
()3
مبصر  /الطبعة الثانية.
()2

احليوان  /اجلاحظ  /حتقيق وشرح عبد السالم حممد هارون  /مكتبة مصطفى

البايب اجلليب  /مصر  /الطبعة الثانية.6917-
ديوان األعشى الكبري  /ميمون بن قيس  /شرح وتعليق د .حممد حممد حسني
()1
.6973
 /دار النهضة العربية  /بريوت-
ديوان حامت الطائي  /تقدمي :د .مفيد حممد قميحة  /دار ومكتبة اهلالل.
()7
ديوان عبيد اهلل بن قيس الرقيات  /حتقيق وشرح :حممد يوسف جنم  /دار
()8
بريوت-دار صادر  /بريوت.6928-
ديوان عدي بن زيد العبادي  /حتقيق ومجع :حممد جبار املعيبد  /شركة دار
()9
.6912
اجلمهورية للنشر والطبع  /بغداد-
( )61ديوان شعر حامت بن عبد اهلل الطائي وأخباره  /صنعة :حيىي بن مدرك الطائي
 /رواية :هشام بن حممد الكليب /

دراسة وحتقيق :عادل سليمان مجال  /مكتبة

اخلاجني  /القاهرة  /الطبعة الثانية.6991-
( )66ديوان طرفة بن العبد البكري مع شرح االعلم الشنتمري  /تصحيح :مكس
سلغسون  /مدينة شالون.6911-
()65

ديوان طرفة بن العبد  /تقدمي :كرم البستاين  /دار صادر  /بريوت.
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( )64ديوان النابغة الذبياين  /حتقيق وشرح :كرم البستاين  /دار صادر  /بريوت.
( )63ديوان النابغة الذبياين  /حتقيق وشرح :حممد الطاهر بن عاشور  /الشركة
التونسية للتوزيع والشركة الوطنية للنشر والتوزيع – اجلزائر .6917-
()62

الروض األنف  /عبد الرمحن السهيلي  /حتقيق وتعليق وشرح :عبد الرمحن

الوكيل  /دار الكتب احلديثة  /القاهرة.
( )61السنن  /ابن ماجه (أبوعبد اهلل حممد بن يزيد)  /حتقيق :حممد فؤاد عبد
الباقي  /بريوت.
( )67السرية النبوية  /ابن هشام  /حتقيق :مصطفى السقا وإبراهيم األبياري وعبد
العريب.
احلفيظ شليب  /دار إحياء الرتاث
()68

شعر أيب ُزبيد الطائي  /مجعه وحققه :الدكتور نوري محودي القيسي  /مطبعة

()51

شعر زهري بن أيب ُسلمى  /صنعة :األعلم الشنتمري  /حتقيق :د .فخر الدين

()55
()54
()53

صحيح مسلم  /شرح النووي  /مكتبة زهران /القاهرة.
القرآن الكرمي.
الكامل يف التاريخ  /ابن األثري  /دار الكتاب العريب  /بريوت  /الطبعة

املعارف  /بغداد.6917-
( )69شعر ذي الرمة (دراسة فنية)  /د .خالد ناجي السامرائي  /رسالة دكتوراه /
كلية االداب  /اجلامعة املستنصرية.6997 -

الطبعة األوىل.6971-
قباوة  /املكتبة الوطنية  /حلب /
( )56شعر املخضرمني وأثر اإلسالم فيه  /د .حيىي اجلبوري  /مؤسسة الرسالة /
بريوت  /الطبعة اخلامسة.6998-

الثالثة.6981-
( )52احملرب  /أبوجعفر حممد بن حبيب  /رواية :أيب سعيد احلسن بن احلسني
السكري  /اعتىن بتصحيحه :الدكتورة ايلزة ليخنت شتيرت  /دار اآلفاق اجلديدة /
بريوت.
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( )51املزهر يف علوم اللغة وأنواعها  /جالل الدين السيوطي  /حتقيق :حممد أمحد
وحممد أبوالفضل إبراهيم  /دار الفكر للطباعة
جاد املوىل وعلي حممد البجاوي
والنشر والتوزيع  /بريوت.
()57

املفصل يف تاريخ العرب قبل اإلسالم  /د .جواد علي  /دار العلم للماليني /

بريوت  /الطبعة األوىل.6971-
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السيد أبوالحسن علي الحسني الندوي وكتاباته باللغة العربية في
السيرة النبوية

آفتاب أحمد

الملخص

1

حتتل السرية النبوية مكانا بارزا يف ثقافة اإلسالم واملسلمني يف كل أحناء العامل،
نعرف جيدا أن السرية تُطلق يف اللغة على السنة ،والطريقة ،واحلالة اليت يكون عليها
اإلنسان ،سواء أكانت حسنة أم سيئة ،ولكن يف االصطالح :هي ما نقل إلينا من حياة
النيب منذ والدته قبل البعثة وبعدها وما رافقها من أحداث ووقائع حىت حلاقه بالرفيق األعلى.
والسرية النبوية تعد البداية األوىل لتاريخ األمة املسلمة ،الذي بدأ مع بداية اإلسالم.
استقبل اهلنود اإلسالم حني دخل اهلند حبفاوة وترحاب .وكان من الطبيعي أن
يتأثر الشعب اهلندي هبذا الدين اجلديد .ولقد أقبل املسلمون إقباال عظيما على اإلسالم
وأظهروا حبا عميقا منقطع النظري مع رسول اإلسالم ،وصنفوا عددا هائال من الكتب يف
السرية النبوية يف خمتلف اللغات اهلندية وخاصة األردية والعربية .وتشري الشواهد التارخيية إىل
أن الكتابة يف السرية النبوية بدأت يف اهلند مبكرا يف القرن الثامن امليالدي ،حينما كتب
الفقيه جنيح بن عبد الرمحن السندي املدين (املتوىف )787يف املغازي .وبعد ذلك ،جاء
اهلنود بعدد ال بأس به من التصانيف املهمة يف هذا الفن ،وشهدت الكتابة العربية يف السرية
النبوية هنضة جديدة يف القرن السابع عشر امليالدي مع صدور عدد من الكتب املهمة .ويف
القرن العشرين ،يرجع الفضل إىل العالمة الندوي يف جعل فن السرية النبوية حمور اهتمام
العلماء املسلمني حيث صنف كتبا مهمة يف السرية النبوية باللغتني العربية واألردية.مل يكتف
 مسؤل الربامج ،املركز الثقايف العريب اهلندي ،اجلامعة امللية اإلسالمية ،نيودهلي
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العلماء اهلنود بالكتابة يف السرية النبوية فحسب بل قاموا أيضا برتمجة أمهات الكتب العربية
يف السرية النبوية إىل اللغات اهلندية.
يعد العالمة السيد أبواحلسن علي الندوي من أهم العلماء والدعاة الذين أجنبتهم
اهلند يف القرن العشرين ،ومن أبرز رواد األدب اإلسالمي يف شبه القارة اهلندية .لقد أوىل
عناية خاصة بالسرية النبوية الشريفة قرأة وكتابة منذ طفولته .وكان العالمة الندوي من أولئك
املؤلفني املعدودين الذين اختاروا طريقة الوسط مع مجع حسنات السلف واخللف وأفادوا من
الكتب القدمية واحلديثة يف كتابة السرية النبوية .فإن مؤلفاته مثل "السرية النبوية" والطريق إىل
املدينة" و"سلسلة من القصص النبيني" خري دليل على حبه العميق للرسول األعظم صلى
اهلل عليه وسلم وسعيه املخلص لتبليغ الرسالة احملمدية إىل البشرية مجعاء .هذا البحث الوجيز
عبارة عن حماولة متواضعة إلبراز اهتمام العالمة الندوي بالسرية النبوية مع بيان خلفية موجزة
لبداية كتابة السرية النبوية يف اهلند.
الكلمات الرئيسية :االسالم ،املسلمون ،السرية النبوية ،السيد أبواحلسن علي الندوي،
الكتابة العربية ،اهلند ،الطريق إىل املدينة ،قصص النبيني.
المدخل:

ُكلما نتحدث عن السرية النبوية فإن أول ما يتطرق إىل أذهاننا الباحثني يف
العالقات اهلندية العربية ،حكاية تارخيية تعود إىل القرن السابع أو الثامن امليالدي ،حينما
وصلت رسالة اإلسالم إىل اهلند وبالتحديد إىل ساحل مليبار يف كرياال .وهي قصة رحلة
امللك األخري من ساللة تشريا اهلندية ،شريمان بريومال ( )Cheraman Perumalإىل
مكة املكرمة لزيارة النيب اخلامت حممد صلى اهلل عليه وسلم اليت حظيت بشعبية كبرية يف
جنوب اهلند ،كما يفيدنا السيد شاهجهان مادمبات يف إحدى مقاالته" :اعتنق شريمان
بريومال -أحد ملوك جنويب اهلند  -اإلسالم قبل وفاة النيب ،وسافر إىل مكة املكرمة للقائه.
العمانية .وما زال ضرحيه
وتفيد األسطورة بأنه تويف لدى رجوعه من مكة يف مدينة صاللة ُ
موجودا حىت يومنا هذا يف زاوية مهمشة يف صاللة ،وقد قمت بزيارة ضرحيه هناك .رمبا
يكون من الصعب إثبات هذه القصة بأدلة تارخيية ،ولكن تواتر ذكر هذا امللك يف كل
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الوثائق التارخيية والشعبية يف والية كريال ،تشري إىل أن التواصل بني الشعبني العريب واهلندي
1
كان راسخا منذ القدم".
ويرجع تاريخ وصول املسلمني إىل اهلند عموما إىل الفتح العريب للسند ولكن قبل
فرتة طويلة كانت املستوطنات العربية موجودة على ساحل اجلنوب الغريب من اهلند .ومع
ذلك ،ختتلف اآلراء حول ظهور اإلسالم يف اهلند ،مثة رائ يؤكد وجود العرب يف منطقة
السند قبل الغزوالعريب هلا .وعلى الرغم من قلة عددهم فإن وجودهم كان ملحوظا .غزا
اجليش العريب بقيادة حممد بن قاسم السند يف عام 761م بناء على أمر احلجاج وهزم
مكران وقبض على بلوشستان ،وأخريا فتح السند عام 766م .وأدى هذا الفتح إىل احتالل
دائم للسند والبنجاب اجلنوبية ،ولكن بقيت املناطق األخرى من اهلند (بعيدة) عن أثر
2
احلجاج حىت هناية القرن العاشر عندما بدأ غزوجديد حتت حممود الغزنوي.
تبدأ العالقات الثقافية املباشرة بني العرب واهلنود بعد ظهور اإلسالم وحتديدا مع
تأسيس اخلالفة العباسية يف منتصف القرن الثامن امليالدي .وكانت هذه الفرتة بداية لتاريخ
طويل من التواصل الثقايف والعلمي الذي استمر عدة قرون .وكانت عملية التبادل الثقايف
متبادلة ،ومت تعميم ونشر أكرب قدر ممكن من املعرفة يف جمال العلوم والفنون والدين والفلسفة
واألفكار والقيم االجتماعية والثقافية .وقد ترمجت الكتب اهلندية إىل اللغة العربية يف مواضيع
خمتلفة ترتاوح بني الطب والرياضية وعلم الفلك يف بيت احلكمة حتت رعاية اخللفاء
العباسيني بوجه عام ،وحتت رعاية اخلليفة هارون الرشيد بوجه خاص .الزال هذا االرتباط
الثقايف والعلمي بني اهلند والدول اإلسالمية-العربية قائما بل بات مزدهرا حىت اآلن حتت
مظلة العالقات السياسية والثقافية بني القطرين.
 .1شاهجهان مادمبات ،حركة ترمجة األدب العريب إىل القراء يف اهلند ،جملة العريب الكويتية ،العدد  ،68أكتوبر
1122
http://www.alarabimag.net/Book/Article.asp?ART=190&ID=7
2
Philip K Hitti, History of the Arabs, Palgrave Macmillan, New York,
2002, p 210-212
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وال بد من تأكيد أن هذا البحث ال يهدف إىل تقييم شخصية العالمة الندوي ومسامهاته
العلمية واألدبية والفكرية أو عرض تاريخ لكتابة السرية النبوية يف اهلند ،وإمنا هي حماولة
لعرض اهتمام العالمة الندوي بالسرية النبوية وكتاباته العربية هبذا الصدد مع بيان خلفية
موجزة لبداية كتابة السرية النبوية يف اهلند.
السيرة النبوية في الهند
وحتتل السرية النبوية مكانا بارزا يف ثقافة اإلسالم واملسلمني يف كل أحناء العامل،
ألهنا من األساسيات اليت جيب اإلملام هبا من أجل فهم املراحل اليت مرت هبا الدعوة
اإلسالمية ،فضال عن اإلملام بطبيعة الظروف واإلرهاصات اليت سبقتها وعوامل نشأهتا ،وإن
هلذه األمور دورا ملموسا يف تكوين شخصية النيب من مولده إىل حلاقه بالرفيق األعلى
واكتساب هذه الشخصية صفة القداسة واالحرتام املطلق عند املسلمني .والذين ألفوا يف
سرية النيب صلى اهلل عليه وسلم من عهد الرسالة إىل يومنا هذا يف شىت البقاع اإلسالمية
وغري اإلسالمية يف معظم لغات العامل ،يعدُّون باأللوف ،وال يزالون مكبني على التأليف
فيها.
واجلدير بالذكر أن اهلنود رحبوا باإلسالم ترحيبا حارا حينما وصل إىل اهلند مع
كون اهلند مهدا للغات والثقافات والفلسفات القدمية ،وكان من الطبيعي أن يتأثر الشعب
اهلندي هبذا الدين اجلديد ملا فيه من القيم اإلنسانية النبيلة وعلى رأسها املساواة والعدالة
والثورة على عبودية العبد ،ولذا أقبل اهلنود إقباال عظيما على اإلسالم وسرعان ما أصبح
اإلسالم إحدى الديانات الرئيسة يف اهلند ،مث أقبل املسلمون إقباال عظيما على تعلم اللغة
العربية من منطلق الضرورة الدينية؛ أي من أجل تعلم مبادئ الدين وأحكامه ،وقاموا بإنشاء
املدارس واملكاتب اإلسالمية لفهم مبادئ اإلسالم ،وشرعوا على التأليف يف خمتلف
املوضوعات الدينية مبا فيها سرية رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم .ونظرا ألمهية الرسول صلى
اهلل عليه وسلم يف حياة املسلمني وحبهم له ،ميكن يل أن أقول إن اهلنود وخاصة احملبني له
بأعماق قلوهبم قد صنفوا ودونوا عددا كبريا من الكتب يف السرية النبوية يف خمتلف اللغات
اهلندية وخاصة األردية والعربية .لقد باتت اللغة األردية من أهم اللغات اهلندية اليت
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يتحدث هبا املسلمون يف شبه القارة اهلندية وثانية كربى اللغات اهلندية احتواء ملؤلفات
السرية النبوية والنبالغ إذا قلنا إهنا تلي اللغة العربية على مستوى العامل من ناحية كمية
املؤلفات يف السرية النبوية.
وقد قدم اهلنود مسامهات عظيمة وجليلة على امتداد تاريخ اهلند يف خمتلف
اجملاالت الدينية والفنية والثقافية واالجتماعية والسياسية ،ونقلوا العلوم والثقافة العربية إىل
اللغات اهلندية ،وأثروا األدب والعلوم العربية برتمجة أهم املصادر اهلندية يف اللغة العربية.
وسأحاول من خالل هذه املقالة إلقاء الضوء على مسامهة السيد العالمة الندوي يف السرية
النبوية ومؤلفاته باللغة العربية .وقبل أن أخوض يف موضوع دراسيت أريد أن أقدم تارخيا موجزا
لكتابة السرية النبوية باللغة األردية اليت حتظى بشعبية كبرية بني مسلمى اهلند.
لقد ازدهرت الكتابة يف السرية النبوية باللغة األردية يف هناية القرن التاسع عشر
امليالدي ،وبلغ التأليف يف السرية النبيوة هبذه اللغة عصره الذهيب يف القرن العشرين
امليالدي ،وميكننا القول بأن علماء اهلند فاقوا يف خدماهتم وإسهاماهتم يف السرية النبوية
على غريهم من علماء األقاليم األخرى يف تلك الفرتة .ويف النصف األول من القرن
العشرين ،ظهر كتابان مهمان يف السرية النبوية .أوهلما "رمحة للعاملني" للقاضي حممد
سليمان املنصوربوري ،1وثانيهما "سرية النيب" للعالمة شبلي النعماين والعالمة السيد
سليمان الندوي.2

 .1وكتابه "رمحة للعاملني" يف ثالثة جملدات هومن اهم الكتب يف السرية النبوية ،أصبح أساسا للكتابات األخرى
يف هذا املوضوع ،طبع اجمللد األول عام 2121م والثاين عام 2112م .ويف هذا الكتاب ،إنه رد الشكوك
واالعرتاضات اليت أثارها اهلندوس واملسيحيون عن الرسول حممد صلى اهلل عليه وسلم.
 .2كتاب "سرية النيب" ،يشتمل على سبعة جملدات ،وحتتوي اجمللدات على  6168صفحة تقريبا .وهذا الكتاب
باللغة األردية من أهم ما ألفه العلماء اهلنود يف السرية ،ويعترب موسوعة للسرية النبوية من مجيع نواحيه وحظي
بالشهرة العاملية عجما وعربا .وقد ألف العالمة شبلي النعماين اجمللدين األولني من هذا الكتاب ،وأكمل اجمللدات
األخرى تلميذه الرشيد السيد سليمان الندوي.
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ومن املؤلفات املهمة املنشورة يف اهلند باللغة األردية يف النصف الثاين من القرن
العشرين كتابان آخران جتدر اإلشارة إليهما خاصة هبذه املناسبة ألهنما جنحا يف لفت أنظار
العلماء واملثقفني بسبب حمتوامها ومكانة كاتبهما يف األوساط العلمية والدينية .أوهلما
"سريت سرور عامل" أليب العالء املودودي (6979م6914-م) ،1وثانيهما "بيغمرب
انقالب" لوحيد الدين خان (و6952م) .وحيتل العالمة خان مكانا مرموقا بني اجليل
اجلديد من هذا العصر بسبب أفكاره الدينية والسياسية وكتاباته حول القضايا املعاصرة
املتعلقة باإلسالم واملسلمني .ومن هنا تبدأ مرحلة استمرار يف تدوين الكتب يف السرية النبوية
باللغة األردية ألن هذه اللغة يف اهلند ميكن لنا أن نقول قد صارت لغة املسلمني عامة
واملهتمني باألمور الدينية خاصة .وقد كتب عدد كبري من العلماء اهلنود حول جوانب خمتلفة
من حياة حممد صلى اهلل عليه وسلم .ويبلغ عدد مثل هذه الكتب حوايل مئيت كتاب يف
اللغة األردية فقط.

كتابة السيرة النبوية العربية في الهند
وأما بالنسبة للمؤلفات العربية يف السرية النبوية ،فللعلماء اهلنود يف هذا اجملال
إسهام قيم أيضا ،فقد جاؤوا مبؤلفات مهمة ،ولكن عددها قليل مقارنة بالكتب األردية يف
السرية النبوية ولعل أسباب ذلك تعود إىل عدم إحساسهم بضرورة التأليف بالعربية؛ لكثرة
املؤلفات املوجودة يف السرية بالعربية ،وإمنا صرفوا جهدهم يف حتقيق كتب الرتاث ،وطباعة
أمهات الكتب يف احلديث ،والتفسري ،والفقه ،ومحلوا راية خدمة احلديث وعلومه برهة من
الزمن ،وبلغ العصر الذهيب هلم يف القرنني املاضيني؛ القرن الثالث عشر ،والقرن الرابع عشر
2
اهلجريني".
 .1هذا الكتاب يشتمل على اجمللدين يف  2216صفحة .هذا الكتاب حيتوي على املقاالت اليت كتبه
املودودي ومجعها ورتبها نعيم الصديقي وموالنا عبد الوكيل العلوي.

 .2عبد األحد بن عبد القدوس نذير ،جهود علماء شبه القارة اهلندية يف خدمة السرية النبوية (حصلت املقالة من

موقع البشري االلكرتوين)5163/18/66( ،
http://albashir.sd/details.php?lang=ar&articleid=2402
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وتشري الشواهد التارخيية إىل أن الكتابة العربية يف السرية النبوية بدأت يف شبه
القارة اهلندية مبكرا حيث اشتهر الفقيه جنيح بن عبد الرمحن السندي املدين .لقد كان إماما
يف احلديث والسري ،نزل باملدينة وأقام هبا وألقى الدروس حول السرية النبوية فيها ويف مدينة
بغداد واملدن اإلسالمية األخرى 1.وتوىف سنة 787م ،وصلى عليه هارون الرشيد يف السنة
اليت استخلف فيها ،ودفن يف املقربة الكبرية ببغداد .وهوأو ل من ألف من أهل اهلند يف
املغازي ،ذكره ابن الندمي يف "فهرسته" 2.إن الوثائق التارخيية ال تفيدنا كثريا بوجود الكتب
األخرى هبذا الصدد بعد كتاب جنيح بن عبد الرمحن السندي إال مؤلفات الشيخ حسن بن
حممد الصغاين (6525م6615-م) الذي ألف كتبا عديدة يف السرية النبوية مثل
"مشارق األنوار النبوية يف صحاح األخبار املصطفوية" ،و"مصباح الدجى يف حديث
املصطفى" 3.نظم الشعراء اهلنود أيضا قصائد مطولة يف مدح النيب صلى اهلل عليه وسلم،
وهي وإن كانت جارية على النمط التقليدي يف املديح النبوي إال أهنا الختلوعن الروعة الفنية
ملا فيها من تعبري صادق عن مشاعر احلب العميق والعشق للرسول صلى اهلل عليه وسلم
وصحابته رضي اهلل عنهم مجيعا وهي متثل ثروة قيمة يف فن السرية النبوية العطرة .وقصيدة
"مشائل األتقياء" للشيخ ركن الدين الكاشاين ،وقصيدة مشهورة للقاضي عبد املقتدر
الكندي (6488م6414-م) تعترب من أشهر القصائد4.يف هذا املوضوع.
ويف القرن السابع عشر امليالدي ،شهدت الكتابة العربية يف السرية هنضة جديدة
مع صدور عدد من الكتب يف السرية النبوية ،حيث ألف الشيخ حمىي الدين بن عبد القادر
العيدروس األمحد آبادي املتوىف سنة 6159م ،أربعة كتب يف السرية وهي":احلدائق اخلضرة
 .1أمحد أمني ،ضحى اإلسالم ،اجمللد األول ،الطبعة السابعة ،مكتبة النهضة املصرية ،القاهرة ،2112 ،ص
122
 .2السيد عبد احلئ احلسين الندوي ،اإلعالم مبن يف تاريخ اهلند من األعالم (نزهة اخلواطر) ،اجلزء األول ،دار ابن
حزم للطباعة والنشر والتوزيع ،بريوت ،لبنان ،الطبعة األوىل ،2111،ص 21
 .3السيد عبد احلي احلسين الندوي ،الثقافة اإلسالمية يف اهلند ،اجملمع العلمي العريب ،دمش ،2121،،ص 11
 .4السيد عبد احلي احلسين الندوي ،اإلعالم مبن يف تاريخ اهلند من األعالم (نزهة اخلواطر) ،اجلزء االثاين ،مطبع
داراملعارف العثمانية ،حيدرآباد ،2121،ص  62،68و18
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يف سرية النيب صلى اهلل عليه وسلم وأصحابه العشرة" ،و"إحتاف احلضرة العزيزة لعيون السرية
الوجيزة" ،و"املنتخب املصطفى من أخبار املولد املصطفى" ،و"املنهاج إىل معرفة املعراج".

ومتتاز هذه الكتب بالوضوح والساللة واالختصار ،وختلو إىل حد كبري عن الشوائب
واألباطيل اليت تسربت إىل كتب الصوفية .وال جند مؤلفات كثرية بالعربية يف السرية النبوية يف
القرن التاسع عشر امليالدي ،وذلك لسبب هيمنة اللغة الفارسية واألردية يف هذا القرن،
ولكن بعض القصائد والرسائل موجود عندنا .وحبلول القرن العشرين ظهرت مؤلفات كثرية
يف السرية النبوية مثل "الكلمة العنربية يف مدح خري الربية" لنواب صديق حسن خان
(6891م6845-م) أمري هبوبال ،و"سرية الرسول" للمولوي أيب بكر حممد اجلونفوري
(6931م) وغريهم 1.ومن املعلوم "أن املوالنا جان حممد الالهوري كان أول من نقل العلوم
الدينية من العربية إىل اللغة اهلندية .وأما مؤلفاته بالعربية فمنها" :تنوير البصر والبصري يف
الصالة على النيب صلى اهلل عليه وسلم البشري النذير" ومنها "النفخة العنربية يف مدح خري
الربية" ،وديوان شعر له يف مدح النيب صلى اهلل عليه وسلم ،ومنها "العشرة الكاملة" فيها
عشر قصائد على منوال املعلقات السبع .وله رسائل بليغة مجعها يف " مشائم الشمائل يف
2
نظام الرسائل".
كما تشتمل املؤلفات اهلامة األخرى على "مدارج النبوة" ،و"جذب القلوب يف
ديار احملبوب" للشيخ عبد احلق حمدث الدهلوي (6135م6226-م) ،و"سرور املخزون"
للعالمة شاه وىل اهلل الدهلوي (6715م6714-م) ،و"تاريخ بدء اإلسالم" للعالمة شبلي
النعماين (6963م6827-م) ،و"قصص النبيني (اجلزء اخلامس)" للعالمة السيد أيب
احلسن علي احلسين الندوي(6999م6963-م) ،و"يف ظالل السرية" للشيخ السيد حممد
رابع احلسين الندوي (م ،)6959و"خمتصر مشائل النبوة" للشيخ السيد حممد واضح رشيد
 .1الدكتورنسيم أمحد ،الكتابات العربية يف السرية النبوية يف اهلند ،جملة ثقافة اهلند ،اجمللد  ،82العدد،2
 ،1126اجمللس اهلندي للعالقات الثقافية ،نيودهلي ،ص211-211
2

 .السيد عبد احلئ احلسين الندوي ،اإلعالم مبن يف تاريخ اهلند من األعالم (نزهة اخلواطر) ،اجلزء السابع ،دار ابن حزم للطباعة والنشر

والتوزيع ،بريوت ،لبنان ،الطبعة األوىل ،2111،ص 121
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الندوي ،وغريهم ،وآخرا وليس أخريا كتاب "الرحيق املختوم" للعالمة صفي الرمحن
املباركفوري (م6934-5111م).
العالمة الندوي واهتمامه بالسيرة النبوية
يعد العالمة السيد أبواحلسن علي الندوي (6999م6963-م) من كبار العلماء
والدعاة الذين أجنبتهم اهلند يف القرن العشرين ،ومن أبرز الكتاب واألدباء واملفكرين اهلنود،
ومن أهم رواد األدب اإلسالمي يف اهلند يف هذا العصر .ولد يف أسرة كرمية مثقفة وترعرع
يف بيئة إسالمية خالصة ،وهوينتسب إىل األسرة اليت أجنبت األدباء والشعراء ورجال الدعوة
الكبار 1.وكانت أسرته أسرة عربية األصل وعريقة ذات فضل وعلم ،ترجع جذورها إىل
سيدنا احلسن بن علي بن ايب طالب -رضي اهلل عنه ،-فاشتهرت باألسرة احلسنية .وهي
التزال حتافظ على أنساهبا وبأصلها العريب ،وإن كانت تعيش يف اهلند منذ قرون ،ومتتاز
بتمسكها بالشريعة اإلسالمية ،وبذل اجلهد يف نشر العلم وخدمة اإلسالم والعمل خلري
املسلمني.2
بدأ الشيخ الندوي نشاطاته وأعماله يف جمال الكتابة والتأليف يف وقت مبكر من
عمره ،ونشر أول كتاب له باللغة األردية باسم "سرية السيد أمحد الشهيد" يف بداية عام
1939م  .كما ألف كتبا منهجية أخرى باللغة العربية لطلبة املدارس العربية باهلند ،منها
كتاب "خمتارات يف األدب العريب" ،وقرر تدريسه يف دار العلوم وبعض اجلامعات ،وكتاب
"قصص النبيني لألطفال" ،وسلسلة أخرى لألطفال باسم "القراءة الراشدة" ،و"سرية خامت
 .1أجنبت هذه األسرة العلماء الكبار مثل املصلح الديين والداعية اإلسالمي الكبري ،اإلمام أمحد بن عرفان الشهيد (2621م-
2168م) الذي لعب دوراً هاماً يف هنضة اإلسالم واملسلمني ،وقاد حركة دعوية وإصالحية هامة يف تاريخ اهلند ،والعالمة السيد عبد
احلئ احلسين (2112م2681-م) صاحب كتاب "اإلعالم مبن يف تاريخ اهلند من األعالم" املسمى ب "نزهة اخلواطر وهبجة املسامع

والنواظر" يف مثانية جملدات يف سري علماء اهلند وأعياهنا.
.2شاكر عامل شوق ،السيد أبواحلسن الندوي ومسامهاته يف أدب السرية ،جملة القسم العريب ،العدد
العشرون ،5164،ص25
 http://pu.edu.pk/images/journal/arabic/PDF/4%20Shakir%20Final27.2.13_20_2013.pdf
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النبيني" .وبدأ يف تأليف كتابه املشهور "ماذا خسر العامل باحنطاط املسلمني" عام 1944
م وأكمله عام . 1947وصنف كتابا حول القاديانية بعنوان "القادياين والقاديانية" عام
1985م ،وألف كتابه "الصراع بني الفكرة اإلسالمية والفكرة العربية يف االقطار
اإلسالمية" عام  1965م ،وكتابه "األركان األربعة" عام  1967م .وهكذا ألف الشيخ
الندوي كثريا من الكتب باللغة العربية واألردية .وقد ألف السيد حممد طارق زبري الندوي
كتابا بعنوان "مؤلفات مساحة الداعية اإلمام أيب احلسن علي احلسين الندوي بالعربية ،ذكر
1
فيه أن مؤلفات الشيخ الندوي باللغة العربية قد بلغت مئة وستة ومثانني كتابا.
ركز اإلمام الندوي اهتمامه اخلاص على السرية النبوية الشريفة ،حيث درس وقرأ
رسائل صغرية يف السرية النبوية منذ نعومة أظفاره ،وعقد جلسات لدراسة السري النبوية مع
أترابه وهويف الثامنة من عمره .األمر الذي شكل عنصرا أساسيا يف ثقافته وحياته ،وقد تأثر
بأحداث السرية ،وجتاوب مع مواقفها وشخصياهتا ،وتذوق حالوة اإلميان يف رحاهبا .وال
يعين فقه السرية ودراستها لدى الشيخ الندوي جمرد الوقوف على الوقائع التارخيية ،وال سرد
األحداث ،بل يهدف من خالهلا إىل إبراز أن احلقيقة اإلسالمية يف جمموعها متجسدة يف
حياته – صلى اهلل عليه وسلم ،-وإن دراسة السرية ليست سوى عمل تطبيقي هلا .وجند
أجزاء كثرية من السرية النبوية يف ثنايا عدد من مؤلفاته وحماضراته وخطاباته ومقاالته،كما
قام بتأليف كتب مستقلة يف السرية النبوية ،مثل السرية النبوية وسرية خامت النبيني والطريق
2
إىل املدينة وغريها.
وبلغ ولعه ب قراءة كتب السرية النبوية يف صغره إىل حد أنه أرسل طلبا لشراء كتاب
"رمحة للعاملني" للشيخ حممد سليمان املنصوربوري وعلى رغم زهادة الثمن مل تكن أمه
تستطيع أن تدفع مثن ذلك الكتاب فاضطرت إىل اقرتاض مبلغ لدفع مثن الكتاب .ويقول
الدكتور أيوب تاج الدين الندوي نقال عن مقدمة كتاب "السرية النبوية" للعالمة
الندوي....":فقد كانت السرية النبوية-على صاحبها الصالة والسالم -املدرسة األوىل اليت
 .1املصدر السابق ،ص29
 .2املصدر السابق ،ص76
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تعلم فيها مؤلف هذا الكتاب ،وقد دخلها يف سن مبكرة ،ال يدخل فيها األطفال يف عامة
األحوال ،والفضل يف ذلك يرجع إىل اجلو الذي يسود يف بيته وأسرته ،فقد كانت السرية
تكون عنصرا أساسيا يف الثقافة اليت يتلقاها أبناء األسرة وأطفال البيت ،واملكتبة الصغرية
البسيطة املؤلفة من منظور ومنثور ،اليت كا نت تنقل من يد إىل يد ،مث إىل تربية أخيه األكرب
الدكتور السيد عبد العلي احلسين وتوجيهه احلكيم ،فقرأ يف صباه أفضل ما كتب يف السرية
النبوية يف "أردو" لغة مسلمي اهلند ،وهي أغىن لغات العامل اإلسالمي بعد اللغة العربية يف
1
موضوع السرية ،وهي حتتوي على أقوى وأمجل ما كتب فيها يف العصر األخري".
أهم كتابات العالمة الندوي بالعربية في موضوع السيرة النبوية

"السيرة النبوية"

كتاب قيم ،ألفه السيد أبواحلسن علي الندوي يف أسلوب عصري راق فنال
الكتاب قبوال واسعا وتقديرا عاليا من أهل العلم .حيتوي الكتاب على  249صفحة
ويتناول كل زوايا وجوانب السرية النبوية بدءا من ذكر العرب وحياهتم االجتماعية يف
اجلاهلية ،ونسب النيب وأسرته ،وحياة النبوة والرسالة والدعوة ،وهجرة النيب والعهد النبوي
والغزوات ووفاة النيب صلى اهلل عليه وسلم وأخالقه ومشائله وفضل البعثة احملمدية على
اإلنسانية ومنحها العاملية اخلالدة .وميتاز الكتاب بسهولة العرض وتتابع األحداث التارخيية
واتصاهلا ومراعاة الزمن يف سردها .وقد طبع الكتاب عام 6977م ،مث توالت بعدها
الطبعات وترجم إىل اللغة األردية واإلجنليزية وغريها من اللغات.
وكان العالمة الندوي من أولئك املؤلفني املعدودين الذين اختاروا طريقة الوسط مع
مجع حسنات السلف واخللف وأفادوا من الكتب القدمية واحلديثة يف كتابة السرية النبوية.
لقد كان يتطلع لتأليف كتاب يف السرية للجيل اجلديد املعاصر بأسلوب علمي شيق ،كما
 .1الدكتورحممد أيوب تاج الدين الندوي ،أبواجلسن علي احلسين الندوي وأسلوبه يف "السرية النبوية" ،جملة ثقافة
اهلند ،اجمللد  ،82العدد  ،1121 ،2اجمللس اهلندي للعالقات الثقافية ،نيودهلي ،ص 8
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يشري العالمة الندوي نفسه يف مقدمة كتابه "السرية النبوية" ،فهويقول" :يشعر مبسيس
احلاجة إىل كتاب كتب بأسلوب عصري علمي ،استفيد فيه من خري ما كتب يف القدمي
واحلديث ،مؤسسا على مصادرالسرية األوىل األصلية ،مطابقا ملا جاء يف القرآن والسنة
الصحيحة ،مل يكتب يف األسلوب املوسوعي احلاشد للمعلومات يف غري نقد ومتحيص،
األسلوب الذي اعتاده أكثر املؤلفني املتوسطني واملتأخرين ،وقليل من املؤلفني املتقدمني،
والذي كان مثار كثري من التساؤالت اليت برأ اهلل السرية الكرمية منها ،وأغىن املسلمني
1
عنها".
وهذا الكتاب "السرية النبوية" كان أحب الكتب لدى العالمة الندوي ،ألفه بكل
حب وشوق ،وعاطفة وإخالص .مع أنه ألف كثريا من الكتب املهمة يف شىت اجملاالت
ولكن الكتب يف موضوع السرية النبوية كانت أحب إليه ،كما ذكر لنا األستاذ حممد اجتباء
الندوي رمحه اهلل قصته مع الشيخ يف هذا اجملال ،فيقول :سألت مساحة الشيخ رمحه اهلل قبل
وفاته بأربعة وعشرين يوما وكان إذ ذاك يف حرم ندوة العلماء (لكهنؤ) اهلند ،أي مؤلفاتكم
أحب إىل جنابكم؟ فقال :السرية النبوية ،والنبوة واألنبياء والطريق إىل املدينة واألركان األربعة
2
وماذا خسر العامل باحنطاط املسلمني.
وهذا الكتاب بيان دقيق ملختلف جوانب حياة النيب اخلامت حممد صلى اهلل عليه
وسلم بدءا من احلياة االجتماعية والسياسية يف املنطقة العربية قبل بعثة نبينا حممد صلى اهلل
عليه وسلم ،كما يقول املصنف نفسه يف تقدمي الكتاب ،فهو يقول":ال يسع املؤلف يف
السرية صرف النظر عن البيئة اليت كان فيها وجودها وقيامها ،وعن العصر الذي كان فيه
طلوعها وبزوغها ،فال بد من وصف اجلاهلية العاملية الضاربة كلها يف القرن السادس
املسيحي ،ومدى ما وصل إليه هذا العصر من الفساد واالحنطاط ،والقلق واإلضطرابات،
ووصف حالته اخللقية واالجتماعية واالقتصادية والسياسية وما تضافر عليه من عوامل
 .1مقدمة الكتاب للطبعة االوىل" ،السرية النبوية" الطبعة الثامنة ،دار الشروق جدة ،2161 ،ص 22-21

 .2الدكتورحممد أيوب تاج الدين الندوي ،أبواجلسن علي احلسين الندوي وأسلوبه يف "السرية النبوية" ،جملة ثقافة
اهلند ،اجمللد  ،82العدد  ،1121 ،2اجمللس اهلندي للعالقات الثقافية ،نيودهلي ،ص1
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اإلفساد واإلضالل والتدمري واإلبادة من حكومات جائرة وأديان حمرفة وفلسفات متطرفة
وحركات هدامة" 1.ويضيف العالمة الندوي قائال" :ومل يقتصر املؤلف على عرض الوقائع
واألخبار وجمرد التاريخ والتوقيت كقائمة معلومات رتيبة خشيبة ،بل عين كذلك بإستنتاج
نتائج عميقة املعىن بعيدة املدى ،ذات قيمة يف دراسة سري األنبياء ودعواهتم ،ال سيما سرية
سيدهم وخامتهم صلى اهلل عليه وآله وسلم ودعوته ،ويف النفسيات البشرية ،وعلم اإلجتماع
واألخالق ،وهي من وحي السرية ومن حقوقها وواجباهتا على الدارس املؤمن واملعين برتبية
2
األجيال املسلمة ،وتوجيه املربيني والدعاة واملؤلفني والباحثني يف موضوع السرية".
وركز املؤلف على عرض وقائع السرية النبوية بلغة سهلة واضحة وبأسلوب مؤثر
رشيق وترتيب زمين ،كما يثين الدكتورحممد أيوب تاج الدين الندوي على أسلوبه يف الكتاب
"وبعد أن قرأت منه بعض الصفحات شدين أسلوبه األديب الرائع وطريقة عرضه حللقات
السرية الشريفة ،فقد كان األسلوب بني عمق الفكرة ومجال التعبري ،وقد بدا واضحا يل أن
الشيخ حريص على تقدمي السرية النبوية بأسلوب أديب شائق حيقق اإلقناع واإلمتاع يف آن
واحد ،ذلك القتناعه التام بضرورة التجديد يف أساليب اخلطاب تلبية حلاجات الناس
وأذواقهم يف هذا العصر" 3.وهويضيف "إن أسلوب الشيخ أبواحلسن الندوي أسلوب قوي
متني ،جزل األلفاظ ،سلس العبارات ،عميق األفكار ،رائع املعاين ،بارع احلكم ،فهوميتع
النفس بقدر ما ميتع العقل ،إذ تتوافر فيه العناية بإجادة اللفظ وإجادة املعىن وحتسني العبارة
وحتسني الفكر ،ال جيهدك فهمه ،كما ال ميلك مساعه ،حتس وأنت تقرأه ،كأن املعاين
تنساب إىل نفسك ،واحلكم تتدفق يف خاطرك ،حممولة يف إطار رشيق من األلفاظ العذبة
4
القوية ،السلسة اجلزلة والصورة اجلميلة الدقيقة".
 .1مقدمة الكتاب للطبعة األوىل"،السرية النبوية" الطبعة الثامنة ،دار الشروق جدة ،2161 ،ص 21
 .2مقدمة الكتاب للطبعة األوىل"،السرية النبوية" الطبعة الثامنة ،دار الشروق جدة ،2161 ،ص 8
3

 .الدكتورحممد أيوب تاج الدين الندوي ،أبواجلسن علي احلسين الندوي وأسلوبه يف "السرية النبوية" ،جملة ثقافة اهلند ،اجمللد ،82

العدد  ، 1121 ،2اجمللس اهلندي للعالقات الثقافية ،نيودهلي ،ص 1
 .4املصدر الساب ،،ص22
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"الطريق إلى المدينة"

هذا كتاب آخر للعالمة الندوي الذي سجل فيه انطباعاته القلبية ومشاعره
اإلميانية وحبه العميق للرسول العريب صلى اهلل عليه وسلم بأسلوب أديب أنيق باسم "الطريق
إىل املدينة" .و يشتمل الكتاب على جمموعة من احملاضرات واملقاالت ،طبع أوال عام
6912م من دارالقلم يف بريوت ،وقد تكررت طبعاته يف اهلند والبالد العربية .وأصبح جزءا
هاما من مناهج املدارس اهلندية .وقد نال هذا الكتاب شهرة واسعة بني مسلمي شبه القارة
اهلندية ومتت ترمجته يف اللغات العديدة مبا فيها اللغة األردية والرتكية واإلجنليزية.
ِ
ب من األستاذ الكبري علي الطنطاوي كتابة تقدمي هلذا الكتاب،
حينما طُل َ
استجاب للطلب وبدأ املقدمة بقوله" :تقول العامة عندنا يف الشام "املكتوب يعرف من
عنوانه" ،لقد هزين عنوان كتابك قبل أن أفتح الكتاب (الطريق إىل املدينة) ،لقد أحسست
أنه أعادين ثالثا وثالثني مرحلة يف طريق العمر ،لقد ردين إىل الوراء ثلث قرن كامل ،فرأيتين
وأنا يف البادية ،بادية احلجاز ،وقد مرت علي وعلى صحيب فيها مخسون عاما ،تلتظى من
فوقنا مشسها وتتضرم من حتتها رماهلا ،ترفعنا أكمة لتتلفقنا قفرة ،حيرقنا العطش ويروعنا
1
الضالل ،وقد جتمعت آمالنا كلها وأمانينا يف أمل واحد ،أمنية مفردة ،هي أن نرى املدينة.
واعرتف األستاذ علي الطنطاوي بقيمة هذا الكتاب قائال" :لقد كدت أفقد ثقيت بنفسي
ولكن ملا قرأت كتابك يا أخي أبا احلسن "الطريق إىل املدينة" أحسست بالشوق يعود
فيعتلج بنفسي ،فعلمت أن قليب ما خال من جوهر احلب ،ولكن مهوم العيش وطول األلفة
2
قد غطياه بالغبار ،فأزاح كتابك".

قصص النبيين لألطفال (الجزء الخامس)

مل يهتم العلماء املسلمون يف اهلند بالتصنيف على املواضيع اإلسالمية فحسب،
بل أظهروا اهتماما بتصنيف الكتب يف أدب االطفال أيضا ،وبالفعل أحرزت اهلند جناحا
البأس به يف حقل أدب األطفال .والفضل يرجع فيه إىل مساحة العالمة الندوي الذي قام
1

 .مقدمة كتاب "الطري ،إىل املدينة" للسيد أيب احلسن علي الندوي ،دار القلم بريوت ،الطبعة الرابعة ( ،)2161ص 1

 .2املصدر الساب ،،ص 21
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1

بتصنيف كتب حاملة للتصور اإلسالمي ،ومالئمة لطبيعة األطفال ومستواهم العقلي.
وهذا كتاب أخري من سلسلة قصص النبيني لألطفال ،حيتوي على سرية حممد صلى اهلل
عليه وسلم .وأما جمموعة قصص النبيني (اجلزء األول والثاين والثالث والرابع) فتشتمل على
قصص األنبياء واملرسلني من سيدنا إبراهيم وإمسعيل ويعقوب ويوسف ونوح وهود ومثود
وصاحل وموسى وشعيب وداؤد وسليمان وأيوب ويونس وزكريا وحيىي ومرمي وعيسى عليهم
الصالة والسالم .وهذا اجلزء اخلامس واألخري يشتمل على السرية النبوية ولباهبا ،وروائع
حكاياهتا وأخبارها ،وتاريخ الدعوة اإلسالمية األوىل وفتوحها وانتصاراهتا ،وعجائب الرتبية
النبوية ومعجزاهتا .ويتحدث املصنف نفسه عن أمهية هذا الكتاب ،فهويقول" :أصبح
الكتاب مدرسة كاملة ينشأ فيها الطالب بني إميان وحنان ،ويتقلب بني روح ورحيان ،وخيرج
منها وقد محل معه الزاد الذي يسايره يف حياته ،والنور الذي يسري يف ضوئه ،والسالح الذي
2
يدافع به عن نفسه وإميانه ،والرسالة اليت حيملها للعامل واألمم".
وأما اهلدف من هذا الكتاب هو إمداد الشبيبة املسلمة مبا تطمح إليه من غذاء
روحي وعقلي ،يرضى العواطف واملشاعر ويهذب األخالق والطبائع ،ويقوم بتمكني قواعد
اللغة العربية يف صدور الشبيبة حىت تكون وثيقة الصلة بلغة القرآن الكرمي ولغة احلديث
الشريف ولغة التاريخ اإلسالمي يف أغلب نواحيه 3.قد اعتمد املؤلف يف تأليف هذا الكتاب
على أهم وأصح الكتب يف السرية النبوية مثل سرية ابن هشام كما هويشري إليه يف مقدمة
كتابه ،فهويقول" :وقد اعتمدت يف تأليف هذا الكتاب على تلخيص السرية النبوية البن
 .1ألف العالمة الندوي سلسلة قيمة ألدب األطفال مثل "قصص النبيني يف مخسة أجزاء" ،و"القرأة الراشدة " ،و"قصص من التاريخ
اإلسالمي" ،و"خمتارات من أدب العرب" .وكتاب "القرأة الراشدة"  ،هوكتاب مهم آخر يف أدب األطفال ،يشتمل على ثالثة أجزاء.
وحمتوايات هذا الكتاب تتعلق بالتاريخ اهلندي ،وتكلم املؤلف فيه عن اآلثا ر التارخيية املسلمة يف اهلند وكما حتدث عن احلياة اإلسالمية

واآلداب احملمدية .وكذلك أعد األستاذ وحيد الزمان الكريانوي "القرأة الواضحة" ،وصنف الدكتورحممد لقمان السلفي
"السلسلة الذهبية للقرأة العربية" ،وهكذا قام العلماء اهلنود مبسامهة كبرية يف تنمية أدب األطفال وتطويره.
2
 .السيد أبواحلسن علي الندوي ،قصص النبيني لألطفال (اجلزء اخلامس) ،مؤسسة الصحافة والنشر ،لكناؤ ،1121 ،ص 2
 .3الدكتور أنيس الرمحن الدهلوي ،دراسة يف كتاب قصص النبيني لألطفال ،جملة ثقافة اهلند ،اجمللد  ،21العدد  ،1112 ،6اجمللس
اهلندي للعالقات الثقافية ،نيودهلي ،ص 266
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هشام-الذي هو من أقدم كتب السرية املوجودة اآلن مطبوعة متداولة وأكثرها تأثريا يف
النفوس والقلوب -مستندا يف ذلك إىل بعض املراجع القدمية وكتب الصحاح -ومل ير املؤلف
ضرورة إحالة القارئ إىل هذه املراجع بقيد الصفحات والطبعات ،ألن الكتاب قد ألف
للصغار الناهضني ال للباحثني واحملققني -مقتصرا على النصوص والروايات ،مل أمزجها
بالبحوث العلمية والتعليالت الفلسفية والشهادات األجنبية ،ألن ذلك يشغل القارئ عن
1
التشبع بروح السرية والتذوق جبماهلا.
وقد نال هذا الكتاب قبوال واسعا بني أوساط العلم واألدب ،وأصبح أكثر نفعا مما
قدمه املؤلفون اآلخرون يف اهلند من الكتب العربية اهلادفة إىل تعليم الصغار اللغة العربية من
خالل القصص والفكاهات املمتعة والشيقة ،وهكذا أصبح جزءا ال يتجزأ عن املقررات
الدراسية يف املدارس اإلسالمية يف شبه القارة اهلندية .وتكمن أمهية هذا الكتاب يف تثقيف
األطفال املسلمني ثقافة إسالمية كما يشري إىل ذلك الدكتور الفاضل أمحد الشرباصي
(6981م6968-م) 2يف مقدمة الكتاب " :ال شك أن تتابع هذه اجملموعات (جمموعة
قصص النبيني) من أخينا أيب احلسن سيؤلف ركنا كبريا من مكتبة األطفال املسلمني يف اهلند
مما سيكون ل ه أكرب األثر يف تثقيفهم ثقافة إسالمية عربية ،جتعلهم أهال للنهوض بواجباهتم
3
يف حياهتم على الوجه القومي واألسلوب احلكيم".
ومن أجل تيسري فهم القصص الدينية على األطفال وحتبيبها إىل نفوسهم اختار
املؤلف يف هذا الكتاب أسلوبا سهال وأنيقا وخاليا عن التعقيد اللفظي واملعنوي .وكتب
بأسلوب قرآين بليغ يف سهولة الكلمات وتكرارها وترابط املوضوعات ونظمها حىت ال يلتبس
األمر لألطفال .كما يشري إليه الدكتور أنيس الرمحن الدهلوي يف قوله" :إن كل كتاباته يف
احلقيقة ،منوذج من األدب الفين الرائع ومتميز بسالسة العبارة ولطافة التعبري ،فالشيخ
1
2

 .السيد أبواحلسن علي الندوي ،قصص النبيني لألطفال (اجلزء اخلامس) ،مؤسسة الصحافة والنشر ،لكناؤ ،1121 ،ص 6

 .كان العالمة أمحد الشرباصي مدرسا باألزهر الشريف بالقاهرة الذي ألف أكثر من عشرين كتابا يف مباحث الدين والتاريخ واألدب

واإلجتماع ،وكان مبعوثا علميا لألزهر الشريف يف الكويت ،مث أسندت إليه أمانة الفتوى يف األزهر.
 .3الدكتور أنيس الرمحن الدهلوي ،دراسة يف كتاب قصص النبيني لألطفال ،جملة ثقافة اهلند ،اجمللد  ،21العدد  ،1112 ،6اجمللس
اهلندي للعالقات الثقافية ،نيودهلي ،ص268
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أبواحلسن الندوي رمحه اهلل عندما يكتب ،يكتب ارجتاال بالعربية اخلاصة ويتدفق كالسيل بلغة
عربية بليغة فيها الصور البيانية والتعبري اجلميل" 1.ومن أهم مزايا كتابات العالمة الندوي
لألطفال أهنا ال تعلم األطفال اللغة واألدب فحسب ،بل تعلم األطفال مبادئ التعليم
اإلسالمية واملفاهيم الدينية والسلوكيات الرفيعة أيضا .ويقول األستاذ الفاضل السيد قطب
رمحه اهلل يف تقدمي الكتاب :ولقد قرأت الكثري من كتب األطفال-مبا يف ذلك قصص
األنبياء عليهم الصالة والسالم -وشاركت يف تأليف جمموعة "القصص الديين لألطفال" يف
مصر مأخوذا كذلك من القرآن الكرمي .ولكنين أشهد يف غري جماملة ،أن عمل السيد أيب
2
احلسن الندوي جاء أكمل من هذا كله.
ومل يكتف العالمة الندوي على هذه الكتب املذكورة أعاله ،بل قام بتصنيف
الكتب األخرى املتصلة بالسرية النبوية اليت هتدف إىل تقدمي أمهية النبوة واألنبياء يف حياة
اجملتمع البشري ،مثل كتاب "النبوة واألنبياء" ،حيث بني فيه فضل األنبياء ومنتهم على
اإلنسانية وإعادة الثقة واإلميان بالرسالة احملمدية وحل املشكالت االجتماعية والبشرية الراهنة
يف ضوء تعاليم النيب حممد صلى اهلل عليه وسلم .وهكذا صنف العالمة الندوي كتابا آخر
بعنوان "ماذا خسر العامل باحنطاط املسلمني" يف أسلوب علمي رصني ،ذاع صيته يف البلدان
العربية واإلسالمية بفضل حمتوياته الفكرية والدعوية .حتدث فيه عن رسالة اإلسالم ودور
البعثة احملمدية يف إنقاذ البشرية من عبادة العباد إىل عبادة اهلل وحده .وله كثري من املقاالت
واألحباث القيمة اليت تتعلق مبختلف جوانب السرية النبوية.
خالصة القول
ال شك فيه أن العلماء اهلنود قدموا خدمات جليلة يف خمتلف فروع العلوم
اإلسالمية ،وقاموا بتأليف كتب قيمة جدا يف جمال السرية النبوية ،واهتموا هبا اهتماما بالغا
من منطلق ارتباطها بالذات اليت هي أغلى وأمثن وأحب من نفوسهم وأرواحهم .والرتمجة
 .1املصدر الساب ،،ص 268

 .2مقدمة كتاب "قصص النبيني لألطفال" (اجلزء الثالث) ،مؤسسة الصحافة والنشر ،لكناؤ ،1116 ،ص21
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األردية لسرية ابن هشام خري دليل على اهتمامهم هبذا املوضوع .مث إهنم مل يكتفوا برتمجة
الكتب يف السرية النبوية بل أنتجوا كمية هائلة من املؤلفات باللغة األردية والعربية واللغات
اهلندية األخرى نظما ونثرا .واجلدير بالذكر أن جزءا كبريا من هذا اإلنتاج يتمثل يف اللغة
األردية لكوهنا لغة املسلمني يف اهلند بشكل عام مثل كتاب "رمحة للعاملني"للقاضي
سليمان املنصوربوري و"سرية النيب" للعالمة شبلي النعماين والعالمة السيد سليمان الندوي
وما إىل ذلك.
يرجع الفضل إىل العالمة الندوي يف جعل موضوع السرية النبوية يف طليعة
املواضيع اإلسالمية يف القرن العشرين .فإن مؤلفاته مثل "السرية النبوية" والطريق إىل املدينة"
و"سلسلة من القصص النبيني" خري دليل على هذا ،كما أهنا تعبري عن حبه العميق للرسول
األعظم صلى اهلل عليه وسلم وسعيه اخلالص لتبليغ الرسالة احملمدية إىل البشرية مجعاء .إنه
قدم كل جوانب حياة النيب صلى اهلل عليه وسلم بشكل رشيق يف كتابه "السرية النبوية"،
اعتمادا على مصادر السرية األوىل من كتب السرية واحلديث ،وتطابق بني مفردات السرية
وبني ما جاء يف القرآن والسنة .لقد قام قامت مؤلفاته القصصية حول السرية النبوية بدور
عظيم يف تثقيف األطفال املسلمني ثقافة إسالمية ،.ندعواهلل عز وجل أن جيزي املؤلف جزاء
حسنا على ما أسداه من خدمات جليلة لإلسالم واملسلمني.
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مدرسة مظاهر العلوم بسهارنفور :مركز دراسات علم الحديث في الهند
د .محمد أكرم نواز

ملخص البحث:

1

[ يعتمد الدين اإلسالمي احلنيف على عمودين أساسيني ومها كتاب اهلل وسنة نبيه صلى اهلل
عليه وسلم .وصلت أشعة اإلسالم إىل بالد اهلند يف عصر النبوة وظلت تشيع أنواره يف
العصور التالية فاعتنق املواطنون اهلنود الدين احلنيف وظلوا يتعلمون ويعلِّمون القرآن والسنة
يف املساجد واجلوامع والزوايا وحلقات الدرس .ويف أعقاب سقوط حكم املسلمني يف اهلند
جراء نكسة  6827م نشط املسيحيون بدعم احلكومة الربيطانية يف نشر املسيحية وحمو
اهلوية اإلسالمية فتأججت نار الغرية الدينية واحلمية اإلسالمية يف قلوب علماء اإلسالم
وهنضوا حلماية الشريعة اإلسالمية ونشر تعاليم اإلسالم وأقاموا الكتاتيب واملدارس الدينية يف
خمتلف أرجاء البالد ،ومنها دار العلوم بديوبند ،ودار العلوم لندوة العلماء ،واجلامعة السلفية
ببنارس ،وجامعة الفالح بأعظم كراه ،وجامعة اإلصالح بأعظم كراه ،واجلامعة األشرفية
مبباركفور ،وأما مدرسة مظاهر العلوم اليت حنن بصدد احلديث عنها اآلن فهي من أبرز
املدارس العربية اليت تأسست يف 6811م وأجنبت رجاال عباقرة وعلماء أفذاذا سامهوا يف
جماالت شىت من العلوم اإلسالمية مسامهة فعالة مثل تفسري القرآن ،واحلديث النبوي
الشريف ،والفقه اإلسالمي ،وسرية النيب ،وسرية أصحابه ،وقواعد اللغة العربية وآداهبا وما إىل
ذلك من العلوم والفنون العربية واإلسالمية ،فمدرسة مظاهر العلوم تأيت ضمن تلك الفئة
اليت ك رست جل اهتمامها على نشر علم احلديث وذاع صيتها يف خدمة علم احلديث
النبوي ونشره وتروجيه]

1أستاذ ضيف ،مـركز الدراسات العربية واإلفريقية ،جامعة جواهـر الل نهرو ،نيودلهي
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حيفل تاريخ اهلند بعباقرة وجهابذة اإلسالم الذين بذلوا أقصى جهودهم يف نشر
العلوم اإلسالمية والعربية ،وإن نظرة خاطفة يف كتاب "نزهة اخلواطر وهبجة املسامع والنواظر"
للشيخ العالمة عبد احلي احلسين الذي حيتوي على تراجم  3313من أعيان اهلند وعلمائها
خري شاهد على إنتاجهم وكثرة من نبغ فيهم ،وهنض يف أرضهم ،وقد أصبحت شبه القارة
اهلندية يف العهد األخري مركزا كبريا للحديث النبوي الشريف ،والبارزون منهم الشيخ عبد
احلق احملدث الدهلوي ،والشاه ويل اهلل الدهلوي صاحب "حجة اهلل البالغة" ،والعالمة عبد
العزيز بن ويل اهلل الدهلوي ،وشيخ اهلند حممود حسن الديوبندي ،والشيخ أنور شاه
الكشمريي ،وشيخ اإلسالم حسني أمحد املدين ،والشيخ عبد الرمحن املباركبوري ،والعالمة
الشيخ ظفر أمحد التهانوي ،والشيخ مشس احلق العظيم آبادي ،والعالمة الشيخ رشيد أمحد
الكنكوهي ،والعالمة الشيخ شبري أمحد العثماين ،والعالمة الشيخ حممد يوسف البنوري،
والشيخ خليل أمحد السهارنبوري ،والشيخ حممد زكريا الكاندهلوي ،والشيخ حممد يوسف
الكاندهلوي ،وصفي الرمحن املباركبوري ،والعالمة أبواحلسن علي الندوي.
واعرتف خبدمات علمائنا األجلة العاملُ املصري اجلليل العالمة رشيد رضا منشئ
جملة "املنار" يف مقدمة مفتاح كنوز السنة "لوال عناية إخواننا علماء اهلند بعلوم احلديث يف
هذا العصر لقضي عليها بالزوال يف أمصار الشرق فقد ضعفت يف مصر والشام والعراق
واحلجاز منذ القرن العاشر للهجرة(.")1
وإذا ألقينا نظرة على املدراس العربية ومراكز العلوم الدينية اليت أنشئت يف البالد
اهلندية جملرد نشر العلوم الدينية ألفينا أن هلا القدح املعلى يف إثراء العلوم الدينية وبوجه خاص
علم احلديث النبوي الشريف وجيدر بنا أن نذكر هنا املراكز البارزة منها وهي :دار العلوم
بديوبند ،ومدرسة مظاهر العلوم بسهارنفور ،ودار العلوم لندوة العلماء بلكناؤ ،واجلامعة
السلفية ب بنارس ،وجامعة الفالح بأعظم جراه ،وجامعة اإلصالح بأعظم جراه ،واجلامعة
األشرفية مبباركفور ،أما مدرسة مظاهر العلوم اليت حنن حبديث عنها اآلن فهي من أبرز
 1تقي الدين الندوي املظاهري" ،أعالم احملدثني باهلند يف القرن الرابع عشر اهلجري" ،ص 5
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املدارس العربية اليت تأسست يف 6811م عقب فشل اهلنود يف ثورة 6827م وأجنبت
رجاال عباقرة وعلماء أفذاذا سامهوا يف جماالت شىت من العلوم اإلسالمية مسامهة فعالة أمثال
تفسري القرآن واحلديث والفقه اإلسالمي والسرية النبوية الشريفة وسرية أصحابه رضوان اهلل
عليهم أمجعني وما إىل ذلك من العلوم والفنون العربية واإلسالمية.
الشخصية اليت يرجع إليها الفضل يف تأسيس هذه املدرسة هي سعادت علي
الفقيه املشهور مبدينة سهارنفور .ففي سنة 6584هـ6811/م بعد ستة أشهر من تأسيس
دار العلوم بديوبند افتتح رجال من أهل العلم والدين ويف مقدمتهم سعادت علي
السهارنفوري الفقيه املشهور (ت 6581هـ6819/م) من بقية رهط اإلمام أمحد بن عرفان
الشهيد ،مدرسة أخرى يف مدينة سهارنفور .ففي األول من رجب 6584هـ/التاسع من
نوفمرب 6811م مت افتتاح املدرسة يف مسجد چوك ) (Chowkيف حي من أحياء املدينة
بالتعاون مع أصدقائه ومعارفيه يف املدينة .وبقي موالنا سعادت علي يدرس بعض الدروس
إضافة إىل اإلشراف على شؤون املدرسة )1(،فتعني موالنا سعادت علي
(ت6581هـ6819/م) مدير املدرسة والقاضي فضل الرمحن (ت 6918م) نائبه )2(،وآل
اإلشراف على املدرسة بعد وفاته إىل الشيخ فضل الرمحن قاضي املدينة )3(.وعندما تبوأ
رئاسة التدريس فيها األستاذ الكبري موالنا خليل أمحد السهارنفوري( )4صاحب "بذل
اجملهود يف شرح سنن أيب داؤد" سنة 6463هـ6891/م أخذت املدرسة زخرفها وبلغت
أوجها يف كثرة الطلبة وانتشار الصيت وانتظام الدروس.
ومبا أن الكتاب والسنة النبوية الشريفة مصدران أساسيان للتشريع اإلسالمي،
فإن مسامهاهتم يف جمال احلديث والتفسري فريدة ومنقطعة النظري ،فأولت املدرسة عناية
خاصة بتدريس مادة احلديث والتفسري منذ إنشاءها ،وأصبحت دار احلديث هبذه املدرسة
1

حممد زكـ ـريا الكاندهـلوي" ،تاريخ مظاهـر"51 ،65 ،1-2/6 ،؛ جمد القدوس خبيب الرومي" ،مظاهر علوم كے بنيادى مقاصد"،

ص 1-2
 2حممد زكريا الكاندهلوي" ،تاريخ مظاهر"65 /6 ،
يخ مظاهر"55 ،51/6 ،
 3حممد زكريا الكاندهلوي" ،تار ِ

 4يأيت ذكره بالتفصيل يف الباب الثالث من البحث.
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من أكرب املراكز لدراسة احلديث النبوي الشريف ،وقد ذاع صيتها إىل خارج البالد أيضا،
ويقصدها الكثري من طلبة احلديث من داخل البالد وخارجها ،وقد نبغ من هذه املدرسة
طائفة من احملدِّثني األعالم ،وتعترب مؤلفات بعض متخرجيها ثروة كبرية ومآثر خالدة لشرح
احلديث النبوي الشريف على مستوى العامل كله ،ويرجع الفضل يف العناية هبذا العلم
السامي إىل الشيخ أمحد علي السهارنفوري (6552هـ6861/م6597-هـ6881/م)،
فإنه ركز اهتمامه البالغ عليه فعلق على جامع اإلمام البخاري وعلى اجلوامع والصحاح
األخرى تعليقات مبسوطة ما زالت متداولة ومقبولة يف األوساط العلمية الدينية ،و"املطبع
األمحدي"الذي أنشأه الشيخ أمحد علي ،وهوأول مطبع هندي قام بطباعة كتب احلديث يف
اهلند( ،)1ومن أعظم أعماله أنه قام بنشر علم احلديث وطبع كتب احلديث بعناية بالغة،
وزينها باحلواشي املفيدة ،وخاصة "صحيح البخاري" ،فحشاها بأحسن التحشية ،إال مخسة
أجزاء أخرية فأكملها بأمر منه الشيخ حممد قاسم النانوتوي ،رئيس دار العلوم
الديوبندية )2(،وقد بقي مشتغال بتصحيح "صحيح البخاري" زهاء عشر سنوات ،وبذل
جهدا جهيدا يف التعليق عليه ملدة  63سنة تقريبا فشرح األحاديث شرحا موجزا وجامعا،
وحل األلفاظ الصعبة واملغلقة ،وذكر رواة األحاديث وكناهم وأنساهبم ،وعلق احملدث
السهارنفوري احلواشي على "جامع الرتمذي" ،و"مشكوة املصابيح" أيضا وقام بطبعهما من
مطبعه( ،)3ونبغ بعده رجال كثريون آخرون أجنبتهم املدرسة ومن أبرز هؤالء:
احملدِّث الكبري خليل أمحد السهارنفوري املتوىف 6431هـ باملدينة املنورة ،ومن آثاره
العلمية اخلالدة يف علم احلديث "بذل اجملهود يف حل أيب داؤد" ،طبع هذا الكتاب بالقاهرة
يف مصر ،مث يف بريوت يف عشرين جملدا ،ومن دار البشائر اإلسالمية ب ــبريوت ،يف أربعة
1

حممد زكريا الكاندهلوي" ،تاريخ مظاهر"35-31/6 ،

2حممد زكريا الكاندهلوي ،مقدمة "أوجز املسـالك إلـى موطأ مالك"( ،الباب الثالث ،الفائدة الثالثة فـي س ــلســلة أسانيد املؤلف)،
623/6؛ حممد شاهد السهارنبوريِ " ،
علماء مظاهر علوم سهارنپور اور انكي علمي وتصنيفي خدمات"84/6 ،
3مناظر أحسن الكيالين"،سوانح قامسي"(،هـ  ،)6ص 515/6؛حممد شاهد السهارنبوري" ،علماۓ مظاهر علوم سـ ـ ــهارنپور اور انكي
علمي وتصنيفي خدمات"92/6 ،؛ حممد زكريا الكاندهلوي ،مقدمة "أوجز املسالك إىل موطأ مالك"( ،الباب الثالث ،الفائدة الثالثة
يف سلسلة أسانيد املؤلف)623/6 ،
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عشر جملدا مع تعليقات الدكتور تقي الدين الندوي املظاهري ،وليس هذا الكتاب شرحا
وافيا لسنن أيب داؤد فحسب ،بل إنه كتاب ضخم يتضمن حبوثا ذات قيمة يف علم
احلديث ،وشرح كالم النبوة ورواة احلديث ومكانتهم ،وبيان ترامجهم يف ضوء أقوال
األئمة)1(.
ومنهم حممد حيىي الكاندهلوي (6587ـ6443هـ6876/ـ6961م) ،كان من
عادة حممد حيىي الكاندهلوي أنه كان يسجل ما يلقي عليه شيخه رشيد أمحد الكنكوهي
من الدروس بعدما يعود إىل مقره ،وصارت تعليقاته على كتب احلديث النبوي الشريف
شرحا يندر وجوده )2(،وطُبِع منها باسم "المع الدراري" ،فهوجمموع إفادات أفاد هبا الشيخ
احملدِّث موالنا رشيد أمحد الكنكوهي يف تدريسه للجامع الصحيح وكان تلميذه الرشيد العامل
اجلليل موالنا حممد حيىي الكاندهلوي يقيدها على إثر الدرس باللغة العربية بعنايته البالغة
وكانت عبارته السهلة الوجيزة تشبه املتون فاحتاج لذلك جنله الشيخ موالنا حممد زكريا إىل
حل الغريب وشرح الغامض وتوضيح اجململ وإىل تعليق حواش وتوضيحات.
ومنهم املفيت ظفر أمحد التهانوي (6493-6461هـ) الذي صنف "إعالء
السنن" يف علم احلديث الشريف يف  68جملدا ،و"إجناء الوطن عن االزدراء بإمام الزمن"،
هذا هوالتأليف الذي ألفه شيخنا ظفر أمحد كمقدمة لكتابه "إعالء السنن" ،ذكر فيه تراجم
لإلمام أيب حنيفة وتالمذته وتالمذهتم وهكذا ،وقصر فيه على الفقهاء احملدثني منهم ،وأثبت
فيه كون اإلمام أيب حنيفة النعمان حمدِّثا أعظم جبانب كونه فقيها أعظم ،وطبعه الشيخ نور
أمحد مؤسس إدارة القرآن والعلوم اإلسالمية بكراتشي ضمن كتاب "إعالء السنن" باسم
"أبوحنيفة وأصحابه احملدثون" كمقدمة ثالثة له من بني املقدمتني األخريني؛ "إهناء السكن
إىل من يطالع إعالء السنن" (أي "قواعد يف علوم احلديث") للمؤلف املرتجم له ،و"قواعد
يف علوم الفقه" للشيخ حبيب أمحد الكريانوي ،وطبعه الشيخ نور أمحد املذكور يف صورة

1حممد عاشق إهلي املريثي" ،تذكرة اخلليل"؛ حممد ثاين احلسينِ " ،
حيات خليل"
2حممد عاشق إهلي املريثي" ،تذكرة اخلليل" ،ص 511
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كتاب مستقل أيضا( ،)1و"إهناء السكن إىل من يطالع إعالء السنن" ،موضوع هذا الكتاب
أصول احلديث ،وهويتضمن مقدمة و 61فصول ،ففي مقدمة الكتاب مجع املؤلف مجيع
مصطلحات أصول احلديث على أسس علمية وحبثية ،ويف الفصول ذكر األحكام واملسائل،
وقدم يف كل مسألة من املسائل وجهة نظر األحناف جبانب وجهات نظر احملدثني الكرام
والفقهاء العظام .طُبع هذا الكتاب طبعا حجريا ألول مرة من الزاوية اإلمدادية بتهانه
هبون)2(.
ومنهم أشفاق الرمحن الكاندهلوي (6477-6419هـ) الذي صنف "الطيب
الشذي شرح جامع الرتمذي" ،و"كشف املغطأ عن رجال املوطأ" ،و"حواشي موطأ اإلمام
مالك" ،و"حاشية سنن النسائي" ،و"شرح مشائل الرتمذي" ،و"حاشية أبوداؤد".
ومنهم حممد إدريس الكاندهلوي (6493-6467هـ6973-6899/م) الذي
صنف التعليق الصبيح على مشكوة املصابيح يف  7جملدات ،و"حتفة القارئ حبل مشكالت
البخاري" ،و"مقدمة البخاري" ،و"الباقيات الصاحلات يف شرح حديث إمنا األعمال
بالنيات" ،و"حتفة اإلخوان بشرح احلديث شعب اإلميان ،و"مقدمة احلديث" اليت تشتمل
على حوايل  211صفحة ،وهي مل تطبع بعد )3(،و"منحة احلديث يف شرح ألفية
احلديث"ألفه بالعربية يف شرح "ألفية احلديث" ،ومل يطبع)4(.
ومنهم حممد زكريا الكاندهلوي (6315-6462هـ6985-6898/م) صاحب
املؤلفات الكثرية يف علم احلديث ومن أبرزها" :أوجز املسالك إىل موطأ اإلمام مالك" أكمله
يف ( )1جملدات كبار يف  58من ذي احلجة 6472هـ 1/من أغسطس 6921م)5(،
1حممد شاهد السـ ــهارنبوري" ،علماۓ مظاهر علوم سهارنپور اور انكي علمي وتصنيفي خدمات"589/4،؛ عبد الشكور الرتمذي،
"تذكرة الظفر" ،ص 515
 2حممد شـ ــاهد السهارنبوري" ،علماۓ مظاهر علوم سهارنپور اور انكي علمي وتصنيفي خدمات"583-584/4 ،
3

حممد مياں الصديقي" ،تذكره موالنا حممد إدريس كاندهلوي" ،ص 71

4حممد مياں الصديقي" ،تذكره موالنا حممد إدريس كاندهلوي" ،ص 85
5حممد ش ـ ــاهد السهارنبوري"،علماۓ مظاه ِر علوم سهارنپور اور اُنكي علمي وتصنيفي خدمات"656/4،؛حممد شاهد
فهرست تأليفات شيخ57/6،؛حممد ثاين احلسينِ " ،
ِ
السهارنبوريِ "،
حيات
حيات شـيخ"516 /6،؛حممد شاهد السهارنبوري"،
خليل"،ص 118-117
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واآلن طُبِع يف ( )62جملدا يف حلل قشيبة من الطباعة يف مصر يف  62جملدا ،و"المع
الدراري على جامع البخاري" يف  61جملدات وهذا الكتاب جمموع إفادات أفاد هبا الشيخ
احملدث موالنا رشيد أمحد الكنكوهي أثناء تدريسه للجامع الصحيح للبخاري وكان تلميذه
الرشيد العامل اجلليل موالنا حممد حيىي (م6443هـ) الكاندهلوي يقيدها على إثر الدرس
باللغة العربية بعناية بالغة حني حضـر هذا الدرس سنة 6466هـ6893/م( ،)1و"األبواب
والرتاجم للبخاري" إن "األبواب والرتاجم" يف "اجلامع الصحيح" حملمد بن إمساعيل بن
إبراهيم البخاري من أدق البحوث واملطالب ومن أعمقها غورا ،وأبعدها مدى ،وليس هناك
مؤلف من مؤلفات العلماء أو احلكماء ُعين به رجال ذلك الفن وعكفوا على حل غوامضه
ومشكالته ،مثل ما ُعين علماء احلديث باجلامع الصحيح ،وذلك يدل على أمهية الكتاب،
و"الكوكب الدري على جامع الرتمذي" يف  3جملدات وهوجمموع إفادات وحتقيقات لإلمام
اهلمام احملدث الكبري موالنا رشيد أمحد الكنكوهي أفاد هبا خالل تدريسه لسنن الرتمذي إن
كتاب "الكوكب الدري" شرح ضاف وواف لـ"اجلامع الصحيح" لإلمام الرتمذي ،ويشتمل
على فوائد كثرية ال يعرف قيمتها إال من اشتغل بتدريس اجلامع طويال ،ال فضول فيه وال
تقصري .وله كتب أخرى منها "جزء حجة الوداع والعمرات" )2(،و"جزء االختالف يف
صفة الصلوة" )3(،و"جزء ما جاء يف شرح ألفاظ االستعاذة وجزء حديث "إمنا األعمال
بالنيات"( )4و"جزء صلوة اخلوف وجزء صلوة االستسقاء"( ،)5و"جزء وفاة النيب صلى اهلل
عليه وسلم")6(.

1حممد مسعود عزيزي الندوي" ،سريت حضرت موالنا حممد حيىي صاحب كاندهلوي" ص 98

2
حممد زكـ ـ ـ ـريا الكاندهلوي"" ،جزء حجة الوداع والعمرات"؛ حممد شاهد الســهارنبوري" ،علماۓ مظاه ِر علوم سهارنپور اور اُنكي
ِ
تاليفات شيخ"584،591/6 ،
علمي وتصنيفي خدمات"652-653/4،؛ حممد شاهد السهارنبوري" ،فهرست
 3حممد زكريا الكاندهلوي" ،جزء االختالف يف صفة الصلوة" ،مكتبة الشيخ التذكارية ،سهارنبور6357 ،هـ.
 4حممد زكريا الكاندهلوي" ،جزء ما جاء يف شرح ألفاظ االستعاذة وجزء حديث "إمنا األعمال بالنيات" ،مكتبة الشيخ التذكارية،
سهارنبور6358 ،هـ.
 5حممد زكريا الكاندهلوي" ،جزء صلوة اخلوف وجزء صلوة االستسقاء" ،مكتبة الشيخ التذكارية ،سهارنبور6359 ،هـ.
 6حممد زكريا الكاندهلوي ،جزء "جزء وفاة النيب صلى اهلل عليه وس ـ ــلم" ،مكتبة الشيخ التذكارية ،سهارنبور6359 ،هـ.
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ومنهم الداعية احملدِّث الكبري حممد يوسف الكاندهلوي (-6442
6481هـ6912-6967/م) الرئيس الثاين جلماعة الدعوة والتبليغ يف اهلند ،ومن آثاره
"أماين األحبار يف شرح معاين اآلثار لإلمام أيب جعفر الطحاوي" يف أربعة جملدات )1(،وقد
صدر اجلزءان األوالن منه ،وكان اجلزء الثالث حتت التأليف حينما وافاه األجل )2(،وحيتوي
هذا الكتاب على أربعة جملدات بتقطيع كبري يبلغ عدد صفحاهتا  6321صفحة ،وطبع
اجمللد األول يف 6479هـ املوافق 6911م ،و"األحاديث املنتخبة يف الصفات الست
للدعوة إىل اهلل" ،لقد ظهرت يف ذلك العصر مجاعات دينية ،وحركات إصالحية على أيدي
كبار املفكرين اجملددين ،والدعاة املصلحني ،اليت هلا فضل كبري يف إقامة النهضة الدينية
وإجياد الوعي اإلسالمي يف العامل اإلسالمي والعريب ،ومن بني الكثري من اجلماعات،
واحلركات اإلسالمية احلديثة يف العامل اإلسالمي والعريب ،مجاعة الدعوة والتبليغ اليت يقع
مركزها الرئيسي حبي نظام الدين بدهلي ،فقد أصبح عملها أوسع عمل إصالحي وأقواه تأثريا
ونفعا ،على عالهتا ،يف العامل اإلسالمي اليوم ،ومل يَـ ُعد هذا العمل قاصرا على نطاق شبه
القارة اهلندية ،وال القارة اآلسيوية فحسب ،بل اتسع نطاقه إىل القارات األخرى ،والبلدان
اإلسالمية ،وغري اإلسالمية كذلك ،ولقد قرر مؤسس هذه اجلماعة الداعية الكبري الشيخ
حممد إلياس الكاندهلوي أسسا ومبادئ مستنبطا من السنة ،فإنه ألزم العاملني للدعوة
باحملافظة عليها وااللتزام هبا ،ففي هذه الرسالة قام الشيخ حممد يوسف بتخريج األحاديث
النبوية الشريفة اليت تدل على هذه األسس واملبادئ وهي )6(:التذكري بكلمة التوحيد
الطيبة ،ومعانيها ،ومقتضياهتا ،و( )5العلم ،واملعرفة بفرائض العبادة ،وفضائلها ،والتذكري
بفضيلة العلم ،و( )4الذكر ،واالشتغال بذكر اهلل ،و( )3اإلكرام لكل مسلم ،ومعرفة حقه
على أخيه املسلم ،وأداء حقوقه ،و( )2تصحيح النية ،واإلخالص يف كل عمل ،وترك ما ال

 1حممد شاهد السهارنبوري" ،سـ ـوانح حضرت جي ثالث موالنا حممد إنعام احلسن كاندهلوي"81/6 ،
 2حممد ثاين احلسين" ،حضرت موالنا حممد يوسف كاندهلوي" ،ص 679
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يعين من األعمال ،و( )1التذكري بفضيلة اخلروج يف سبيل الدعوة واإلصالح ،والرحلة هلا،
واحلنني إليها.
ومنهم عاشق إهلي البلند شهري (6355-6434هـ) ،ومن آثاره"العناقيد الغالية
من األسانيد العالية" ،مبا أن اإلسناد له أمهية كربى يف علم احلديث وقد ألف العلماء كتبا
كثرية ذكروا فيها أسانيدهم وأسانيد مشاخيهم وخلدوها يف بطون األوراق ،و"جماين األمثار
من شرح معاين اآلثار"باللغة العربية يف "شرح معاين اآلثار" لإلمام الطحاوي ،عين فيه
املؤلف حبل مغلقات الكتاب وتوضيح األلفاظ الغريبة والصعبة ،وشرح األحاديث وحل
أنظار الطحاوي وتفضيل املذهب احلنفي على املسالك األخرى ،و"زاد الطالبني من كالم
رسول رب العاملني" كما ال خيفى على من له أدىن باللغة العربية وآداهبا أن كالم الرسول
صلى اهلل عليه وسلم معجزة فصاحة وبالغة ،فإن حممدا صلى اهلل عليه وسلم أويت جوامع
الكلم ،وبناء على ذلك يقال إنه يف احلديث األدب ،ويف األدب احلديث ،فكالم الرسول
صلوات اهلل عليه إما هوأدب احلديث أو حديث األدب ،وله رسائل أخرى ،وهي" :تبهيج
الراوي بتخريج أحاديث الطحاوي " )1(،و"شرح املسلسالت للشاه ويل اهلل الدهلوي"،
و"حواشي مسلسالت" ألفه العالمة باللغة العربية بأسلوب علمي دقيق ،ولقد قام العالمة
ببحث وختريج األحاديث الواردة يف "املسلسالت" للشاه ويل اهلل بن عبد الرحيم الدهلوي،
وكذلك كتب تراجم الرجال املذكورين فيها ،طبع هذا الكتاب يف 6361هـ املوافق
6991م ألول مرة من مكتبة الشيخ مبدينة كراتشي الباكستانية ،مث طبع من خمتلف
املؤسسات اهلندية كذلك)2(.
ومنهم بدر عامل املرييت(شيخ احلديث باجلامعة اإلسالمية بتندواله يار،
باكستان) (6461هـ6898/م6482-هـ6912/م)الذي ألف "فيض البارئ على
صحيح البخاري" ألف املؤلف هذا الكتاب باللغة العربية ،ويف احلقيقة هذا الكتاب جمموع

1

نفس املصدر641/3 ،

 2حممد شاهد السهارنبوري" ،علماۓ مظاه ِر علوم سهارنپور اور انكي علمي وتصنيفي خدمات"621/3 ،
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إفادات وحتقيقات أفاد هبا الشيخ احملدث العالمة الشيخ حممد أنور شاه الكشمريي أثناء
تدريسه للجامع الصحيح للبخاري ويشتمل الكتاب على  6955صفحة.
ومنهم حممد أيوب السهارنبوري املظاهري (6317-6468هـ-6911/
6981م) الذي ألف "تراجم األحبار من رجال شرح معاين اآلثار" عندما خترج صاحبنا
هذا يف مدرسة مظاهر العلوم بسهارنفور يف 6431هـ حرضه الشيخ حممد زكريا
الكاندهلوي على أن يباشر العمل على رجال الطحاوي ،ويشتمل الكتاب على أربعة
جملدات ،طُبع اجمللد األول منه يف 6496هـ ،ويقع الكتاب يف  5451صفحة ،وذكر فيه
تراجم  3799من الرواة ،ويف آخر كل جملد فهرس كامل للرواة باعتبار حروف
األجبدية( ،)1و"تصحيح األغالط الكتابية الواقعة يف النسخ الطحاوية" تعرف موالنا حممد
أيوب املظاهري على األخطاء الكتابية الواقعة يف النسخ الطحاوية حينما كان مشتغال
بتأليف "تراجم األحبار من رجال "شرح معاين اآلثار" ،فإنه كان يطالع الكتب العديدة يف
فن الرجال وعدة نسخ قدمية وجديدة من "شرح معاين اآلثار" ،والكتب املختلفة على متون
احلديث الشريف ،فكان بعض األخطاء مشرتكة يف مجيع النسخ الطحاوية ،وبعضها كان
خيص بكل نسخة وينفرد ،وكان من الواجب تصحيح تلك األخطاء حىت حيرتز منها رجال
العلم ،ونظرا هلذا اهلدف املنشود قام بتصحيح األخطاء الكتابية ،وقد صحح  6811من
األخطاء الكتابية املوجودة يف النسخ الطحاوية ،وقد أشار كذلك إىل السهوالذي ارتكبه
صاحب "كشف األستار" البن املبارك بسبب األخطاء املطبعية يف حتقيق رجال الطحاوي
باألدلة القوية ،هذا الكتاب يف احلقيقة مفهرس يتضمن قائمة مفصلة باألخطاء املطبعية
املوجودة يف نسخ "شرح معاين اآلثار" املتداولة يف اهلند )2(،و"تصويب التقليب" الواقع يف
"هتذيب التهذيب" قام املؤلف يف هذه الرسالة تصحيح وحتقيق األخطاء املتواجدة يف
"هتذيب التهذيب" البن حجر العسقالين ،واعرتف الشيخ حممد عوامة يف مقدمة الكتاب
1
حممد أيوب السهارنبوري الطبيب" ،تراجم األحبار من رجال شرح معاين اآلثار"؛ حممد شاهد السهارنبوري" ،تذكره دانشور ِان

سهارنپور" ،ص 471-418
 2حممد أيوب السهارنبوري الطبيب" ،تصحيح األغالط الكتابية الواقعة يف النسخ الطحاوية"؛ حممد شاهد السهارنبوري" ،تذكره
دانش ــور ِان سهارنبور" ،ص 475-476
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قائال":وما لبثت إال يسريا وانكشف يل خالف ذلك تدرجييا حىت صرت أمجع على غالف
الكتاب ما أراه من أخطاء مطبعية ،فتجمع يل الكثري منها ،حىت عزمت على ترتيبها
وإحلاقها بكتاب فضيلة موالنا العالمة الكبري احملدث الفقيه الشيخ حممد أيوب السهارنفوري
حفظه اهلل تعاىل خبري وعافية ،الذي مجع قسما كبريا من األخطاء املطبعية يف هتذيب
التهذيب" ،و"حواشي شرح معاين اآلثار" ركز العالمة املؤلف موالنا حممد أيوب املظاهري
السهارنبوري يف هذه احلاشية على حتقيق وتعيني رواة الطحاوي وتصحيح أخطاء الطحاوي.
ومنهم حممد احتشام احلسن الكاندهلوي (6495-6453هـ-6911/
6976م) الذي ألف "جوامع الكلم" ،و"منابع احلكم" ،و"بدائع احلكم" ،إن هذه الرسائل
هي جمموع من األحاديث النبوية الشريفة اليت اقتناها الشيخ حممد احتشام احلسن
الكاندهلوي من اجلامع الصحيح لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إمساعيل البخاري ،ومن
صحيح اإلمام مسلم القشريي( ،)1ليسهل حفظها وحمافظتها على طلبة العلم الناشئني،
ويكونوا على بصرية باألمور الشرعية والسنة النبوية ،ومن مؤلفاته األخرى "حجة الوداع"
ذكر يف هذه الرسالة تفاصيل احلجة النهائية للنيب صلى اهلل عليه وسلم (حجة الوداع)
وخطباته ،صفحاهتا  ،656ألفها يف 6419هـ املوافق 6921م ،ومت نشرها غري مرة)2(.
ومنهم حممد يونس اجلونفوري (من مواليد6422هـ6947/م) صاحب املؤلفات
الكثرية ،وهومن أكرب وأشهر احملدثني يف اهلند ،إن مجيع مؤلفاته العربية يف صورة املسودات،
وهي قيد الطبع سوى كتابني ألفهما باألردية" ،اليواقيت الغالية يف حتقيق وختريج األحاديث
العالية" ،و"نوادر احلديث مع الآليل املنثورة" ،إضافة إىل ختريج "أحاديث جمموعة أربعني
حديثا" ،وهي يف األساس جمموعة األحاديث اليت رتبها الشاه ويل اهلل احملدث الدهلوي،
صاحب
والشيخ عبد الرمحن اجلامي ،والشيخ املال علي القارئ ،والنواب قطب الدين خان
ُ
"مظاه ِر حق" ،والشيخ املفيت عنايت أمحد صاحب "تواريخ حبيب إله" ،والشيخ حممد
1

حممد احتشام احلسن الكاندهلوي" ،جوامع الكلم"

2احرتام احلسن الكاندهلوي" ،تذكره موالنا احتشام احلسن كاندهلوي" ،ص 76
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حسني الدهلوي ،فقام الشيخ حممد يونس بتخريج أحاديث اجملموعة املذكورة اليت مل يتم
خترجيها بعد ،ونشرهتا املكتبة اليحيوية ،بسهارنبور ،حنن نذكر فهرسا طويال ملؤلفاته يف جمال
احلديث وهوعلى ما يلي" :التعليقات على صحيح البخاري" ،وهنالك حنن نقدم فهرسا
لكتبه اليت ألفها يف جمال احلديث النبوي الشريف وهي كما يلي" :مقدمة البخاري"،
"مقدمة أيب داؤد"" ،مقدمة شرح معاين اآلثار"" ،ترمجة عبد اهلل بن الزبري"" ،جزء احملراب"،
"جزء أحاديث منتقدة يف سنن أيب داؤد"" ،جزء املنتقدات من أحاديث الرتمذي"" ،جزء
املنتقدات من أحاديث ابن ماجة"" ،جزء املنتقدات من أحاديث النسائي"" ،جزء املنتقدات
من أحاديث مشكوة املصابيح"" ،جزء القراءة خلف اإلمام"" ،جزء البسملة"" ،جزء إرشاد
القاصد إىل ما تكرر يف البخاري بإسناد واحد"" ،جزء حتقيق حديث التحرمي والتكبري"،
"جزء األذان"" ،جزء صلوة الوتر"" ،جزء القلتني"" ،جزء اإلسراء واملعراج"" ،جزء حديث
افرتاق األمة"" ،جزء حتقيق األشعار والرجز"" ،جزء الكالم يف الصلوة"" ،جزء جوامع
الكلم"" ،جزء نزول عيسى عليه الصلوة والسالم""،جزء حديث ال يزال الدين عزيزا إىل اثين
عشر خليفة""،جزء حياة األنبياء"" ،جزء عصمة األنبياء""،إرشاد اللبيب إىل حديث
النجيب")1(.
ومنهم تقي الدين الندوي املظاهري (6424هـ6943/م )-مؤسس اجلامعة
اإلسالمية بقرية مظفر فور من أعمال أعظم كراه بوالية أترا براديش اهلند الذي ألف العديد
من الكتب يف علم احلديث الشريف ومنها" :علم رجال احلديث" وألقى يف هذا الكتاب
1
وذكر الش ـ ـ ـ ــيخ حممد شاهد السهارنبوري يف كتابه "علماۓ مظاه ِر علوم سهارنپور اور انكي علمي وتصنيفي خدمات"،528/2 ،
والشيخ حممد زبري األعظمي يف مقال له "اكابر مظاه ِر علوم كي علمي خدمات" نشر يف جملة مظاه ِر علوم الشهرية األردية الصادرة
عن مدرسة مظاه ِر علوم ،بسهارنبور ،يف عددها مارس 5161م/ربيع األول 6346هـ ،ص  51-55من املسودات املذكورة أعاله

"إرشاد القاصد إىل ما تكرر يف البخاري بإسناد واحد" ،و"جزء القراءة" ،و"جزء رفع اليدين" ،و"جزء املعراج" ،و"مقدمة أيب داؤد"،
و"مقدمة املشكوة" ،و"ترمجة عبد اهلل بن الزبري" ،و"جزء احملراب" ،و"ختريج أحاديث أصول الشاشي" ،و"جزء حياة األنبياء" ،و"جزء
عصمة األنبياء" فقط ،إال أن الشيخ حممد شاهد السهارنبوري مل يذكر "إرشاد اللبيب إىل حديث النجيب" ،والشيخ حممد زبري
األعظمي مل يذكر "مقدمة اهلداية"  ،وأما املسودات املذكورة اليت مل يذكرها الشيخان املذكوران فهي اليت رأيتها نفسي لدى الشيخ
حممد يونس اجلونبوري املظاهري.
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ضوءا كاشفا على نشأة علم احلديث الشريف وما ألف فيه من الكتب املشهورة )1( ،وله
كتب أخرى عديدة حول احلديث النبوي الشريف وهي" :أبوداؤد اإلمام احلافظ
الفقيه"( ،)2و"اإلمام البخاري إمام احلفاظ واحملدثني" )3(،و"اإلمام مالك ومكانة كتابه
(املوطأ)" ،و"حتقيق وتعليق كتاب الزهد الكبري"( ،)4و"الدفاع عما أورده ابن اجلوزي على
الصحاح" قام الشيخ تقي الدين يف هذا الكتاب بتحقيق وتصحيح روايات الصحاح الستة
اليت تكلم فيها العالمة ابن اجلوزي( ،)5و"أعالم احملدثني باهلند يف القرن الرابع عشر
اهلجري" أعطى الشيخ تقي الدين يف هذه الرسالة املختصرة فكرة إمجالية عن ثالثة علماء
بارزين وعن مؤلفاهتم النافعة ،ومنهم الشيخ خليل أمحد السهارنبوري ،والشيخ حممد زكريا
الكاندهلوي ،والشيخ حممد يوسف الكاندهلوي ،تقع الرسالة يف  51صفحة( ،)6و"حملة
عن تعريف أهم مراجع السنة" لقد ألف الشيخ تقي الدين الكتاب املذكور يف التعريف
7
املمجد"
باملراجع اهلامة للسنة النبوية الشريفة باللغة العربية ،وطبع بأبوظيب( ) ،و"التعليق ِّ
لقد قدم احملقق الدكتور تقي الدين الندوي املظاهري للقراء الكرام كتاب "التعليق املمجد
على موطأ حممد" لإلمام أيب احلسنات عبد احلي اللكهنوي يف الطبعة القشيبة املشرقة ،وقد
أمره العالمة أبواحلسن علي الندوي بتحقيق هذا الكتاب ،وانتساخ هوامشه ووضعها يف
حملها ،فاشتغل به متوكال على اهلل وأكمله حبمد اهلل وعونه( ،)8و"حتقيق وتعليق ظفر األماين

1تقي الدين الندوي املظاهري" ،عـلم رجال احل ــديث" ،م ـ ــكتبة الف ــردوس ،مـ ــكارم نكر ،لكناؤ ،ال ــهند6312 ،هـ6982/م.
 2تقي الدين الندوي املظاهري" ،أبوداؤد اإلم ـ ـ ـ ـ ــام احلافظ الفقيه" ،دار القلـ ـ ـ ــم ،دمش ـ ــق ـ بريوت6311 ،هـ6981/م.
 3حممد شاهد السهارنبوري" ،علماء مظاه ِر علوم سهارنبور"462/5 ،

 4أمحد بن احلسني البيهقي" ،الزهد الكبري" ،حققه وعلق عليه أ.د .تقي الدين الندوي املظاهري ،اجملمع الثقايف ،أبوظيب ،اإلمارات العربية
املتحدة6352 ،هـ5113/م.
5

حممد شاهد السهارنبوري" ،علماۓ مظاه ِر علوم سهارنپور اور اُنكي علمي وتصنيفي خدمات"461/5 ،

 6تقي الدين الندوي املظاهري" ،أعالم احملدثني باهلند يف القرن الرابع عشر اهلجري"
 7حممد شاهد السهارنبوري" ،علماۓ مظاه ِر علوم سهارنپور اور اُنكي علمي وتصنيفي خدمات"467/5 ،
 8أبواحلسنات حممد عبد احلي اللكهنوي" ،التعليق املمجد على موطأ حممد" ،تعليق وحتقيق :تقي الدين الندوي املظاهري ،دار القلم
للطباعة والنشر والتوزيع ،دمشق ـ بريوت ،الطبعة األوىل 6365هـ6996/م.
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يف خمتصر اجلرجاين"( ،)1و"علم احلديث يف اهلند" بسط فيه عن تاريخ نشر علم احلديث
يف اهلند ،فقد ترجم احملدثني العظام اهلنود وألقى الضوء على خدماهتم اجلبارة وآثارهم
العلمية املباركة اجلليلة يف الفن املذكور بالتفصيل(.)2
ومنهم حممد عاقل املظاهري بن احلكيم حممد أيوب السهارنبوري (من مواليد
6429هـ 6947/م) الذي ألف "احلل املفهم لصحيح مسلم"جمموع إفادات اإلمام
احملدِّث الكبري والفقيه اجلليل الشيخ رشيد أمحد الكنكوهي األنصاري أفاد هبا يف دروسه
لـ"صحيح مسلم" ،وقيدها بالكتابة أرشد تالميذه احملدث اجلليل موالنا حممد حيىي
الكاندهلوي الذي كان من أجلة أساتذة مدرسة مظاهر العلوم للحديث النبوي الشريف،
و"الفيض السمائي على سنن النسائي"هومن إفادات احملدِّث الكنكوهي الشيخ رشيد أمحد
الكنكوهي ،ومن املالحظات اليت أضافها الشيخ حممد زكريا الكاندهلوي إىل اإلفادات
الرشيدية الكنكوهية مستفيدا أثناء حماضرات الشيخ خليل أمحد السهارنبوري.،
ومنهم أمحد حسني البتين (6471هـ6921/م )-الذي ألف "املكتفى حبل اجملتىب
للنسائي" ،هذا الكتاب يف شرح "سنن النسائي" باللغة العربية ،وعلق عليه بعد جهد جهيد
وكدح بالغ وحققه بعد بذل النفس املتواصل ،وعلق عليها تعليقات قيمة وحتقيقات أنيقة
وبديعة فيها تفصيل لإلمجال وحل للمغلقات وإحالة على املراجع ،وقد أصبح بذلك تعليقه
هذا شرحا مستقال لـ"سنن النسائي" ،حيتوي الكتاب على  271صفحة)3(.
ومنهم مجيل أمحد البيهاري( )4الذي ألف "تصحيح وحتقيق مصنف ابن أيب شيبة"
شيبة" ولقد أكمل املؤلف هذا الكتاب بعد جهد جهيد وكدح بالغ حقبة من الدهر ،ولكنه
مل يطبع بعد ،و"ترقيم وتصحيح مجع الفوائد" ،ولقد قام املؤلف برتقيم وتصحيح كتاب "
مجع الفوائد من جامع األصول وجممع الزوائد" وهومن مؤلفات حممد بن سليمان املغريب
1

أبواحلسنات حممد عبد احلي اللكهنوي" ،ظفر األماين ف ــي خمتصر اجلرجاين" ،حتقيق وختريج نصــوصـه وتعليق :تق ــي الدين الندوي
املظاهري ،دار ابن ح ــزم للطباعة والنشر والتوزيع ،بريوت ،لبنان ،الطبعة الثانية6368 ،هـ6997/م.

3

حممد شــاهد الس ــهارنبوري" ،علماۓ مظاه ِر علوم سهارنپور اور اُنكي علمي وتصنيفي خدمات"519-518/5 ،

 2تقي الدين الندوي املظاهري" ،أعالم احملدثني باهلند يف القرن الرابع عشر اهلجري" ،ص 4
 4مل نعثر على سنة والدته( .الباحث)
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الشهرية يف علم احلديث ،ومل يطبع بعد ،و"ختريج وحتشية زاد الطالبني" ولقد قام بتعليق
حواش على "زاد الطالبني" من مؤلفات الشيخ عاشق إهلي الربين البلندشهري وختريج
األحاديث الواردة فيه ،طبع مبطابع الرشيد باملدينة املنورة ،صفحاته  ،)1(666و"الكنز
املتواري"لقد ألف الشيخ مجيل أمحد البيهاري هذا التأليف القيم وهو"الكنز املتواري يف
معادن المع الدراري وصحيح البخاري" بالتعاون مع الشيخ عبد احلفيظ املكي ،والشيخ
عاشق إهلي البلندشهري ،والشيخ حبيب اهلل املظاهري وغريهم ،واستغرق يف تأليفه  62سنة
متتالية)2(.
ملخص القول أن مدرسة مظاهر العلوم قد أجنبت عباقرة من العلماء اإلسالميني
واجلهابذة والنوابغ من احملدثني الذين يشار إليهم بالبنان واعرتف بفضلهم العلماء يف العامل
اإلسالمي كله ،ونظرا خلدماهتم الدينية والعلمية والفكرية واألدبية اليت حققتها املدرسة عرب
العصور أثىن عليها أعداد أعالم العامل اإلسالمي إطراء الثناء والتقدير واعرتفوا خبدمات
جليلة قام هبا خرجيوها ،منهم مساحة العالمة واملفكر اإلسالمي الشيخ أبواحلسن علي
الندوي ،والعالمة احملدث احملقق الشيخ عبد الفتاح أبوغدة ،ومساحة العالمة أمحد بن عبد
العزيز آل مبارك رئيس القضاء الشرعي بأبوظيب (سابقا) ،ومساحة الشيخ عبد اهلل العلي
احملمود رئيس مركز الدعوة اإلسالمية بالشارجة (سابقا) ،وفضيلة الدكتور عبد املنعم النمر
وزير األوقاف وشؤون األزهر مبصر (سابقا) ،وفضيلة الدكتور كامل سالمة الدقس رئيس
قسم الدراسات اإلسالمية جبامعة امللك عبد العزيز جبدة)3(.

 1حممد شــاهد الس ــهارنبوري" ،علماۓ مظاه ِر علوم سهارنپور اور اُنكي علمي وتصنيفي خدمات"439-437/5 ،
 2حممد شــاهد الس ــهارنبوري" ،علماۓ مظاه ِر علوم سهارنپور اور اُنكي علمي وتصنيفي خدمات"521-522/3 ،439/5 ،
3

أبواحلسن علي الندوي"،املسلمون يف اهلند" ،ص 612ـ611؛ حممد شاهد السهارنبوري" ،علماۓ مظاهر اور انكي علمي

وتصنيفي خدمات"685-686 /6 ،؛ تعريف موجز عن جامعة مظاهر علوم ص 61 -65؛ تعريف موجز عن جامعة مظاهر علوم
ص 61 -65؛ تعريف موجز عن جامعة مظاهر علوم ص 61 -65؛
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دراسة يف "مذكرات سائح يف الشرق العريب" للعالمة أيب احلسن علي
احلسين الندوي
ملخص البحث:

د .حممد قطب الدين

1

[إن الشيخ أبا احلسن علي احلسين الندوي أحب السفر والسياحة ال للتنزه وقتل األوقات
بل لطلب العلم واملعرفة ونشر تعاليم اإلسالم السماوية اليت جاء هبا نبينا صلى اهلل عليه
وسلم .استهدف إىل الدعوة إىل اهلل وإعالء كلمة احلق .فسافر إىل كثري من املدن واألمصار
يف شبه القارة اهلندية قبل تقسيمها إىل جزأين .ومل يكتف الشيخ الندوي بالسفر داخل اهلند
بل قام بالرحالت إىل أحناء الشرق والغرب وطوف يف العامل العريب واإلسالمي وجال يف
أوربا على حد سواء .وسجل مشاهداته وحماضراته ولقاءاته وانطباعاته.يف هذا البحث
الوجيز يسعى الباحث إىل عرض الكتاب الشيخ الندوي "مذكرات سائح يف الشرق العريب"
وماله من قيمة علمية وأدبية وفنية يف موضوع فن الرحلة علما أن رحالت العالمة الندوي
كانت كثرية إىل مصر والسودان وسوريا وفلسطني وشرق األردن ولبنان .ولقي مع العلماء
والشبان كبار الشخصيات يف العلم والسياسة والدعوة واإلرشاد واألدب واللغة وتعامل معهم
وناقش األمور ذات األمهية الكبرية ،كما حتاول املقالة تقدمي بعض النماذج األدبية لذكريات
الشيخ الندوي وتعليق اآلخرين على هذا السجل التارخيي واألديب].
المدخل:

 1 أستاذ مساعد ،مركزالدراسات العربية واإلفريقية ،جامعة جواهرالل هنرو ،نيودهلي
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إن أدب ا ِّلرحالت واملذكرات نوع من األدب الذي يصور فيه الكاتب أو الرحالة األحداث
واملشاهدات اليت جرهبا أثناء رحلته عرب األمصار والبلدان .وتُعد املذكرات وكتب الرحالت
من أهم املصادر اجلغرافية والتارخيية واالجتماعية والثقافية ألن الكاتب يتلقى املعلومات
واحلقائق واملشاهدة عن كثب ،فيستفيد ويُفيد .ويرتك أثرا بالغا يف قلوب القراء .وأما بواعث
الرحالت وأسباهبا فهي ختتلف بإختالف الناس والزمان واملكان.
وأما الشيخ أبواحلسن علي احلسين الندوي فكانت الرحالت واألسفار جزء رئيسيا من
حياته .وكانت للرحلة يف حياة الشيخ الندوي مكانة خاصة؛ فإنه أحب السفر ال
للسياحة بل لطلب العلم واملعرفة ونشر تعاليم اإلسالم السماوية اليت جاء هبا نبينا صلى
اهلل عليه وسلم  .وهدف إىل هدف سام هو الدعوة إىل اهلل وإعالء كلمة احلق .فسافر إىل
كثري من املدن واألمصار يف شبه القارة اهلندية قبل التقسيم .ومل يكتف الشيخ الندوي
بالسفر داخل اهلند بل قام بالرحالت إىل أحناء الشرق والغرب وطوف يف العامل العريب
واإلسالمي ويف أوربا على حد سواء .وسجل مشاهداته وحماضراته ولقاءاته وانطباعاته.
فيقول الشيخ عن أهداف الرحلة إىل الشرق العريب اليت حنن بصددها اآلن:
"خرج مؤلف هذا الكتاب يف مفتتح سنة 6926م (عام ألف وتسع مئة وواحد ومخسني
للميالد) ،يف رحلة إىل عواصم الشرق العريب ليدرس وضع هذه األقطار الديين والعلمي
واالجتماعي ،ويتعرف برجاالهتا ،وقادة الفكر فيها ،ويتذاكر معهم يف الشؤون الدينية
والعلمية والقضايا اإلسالمية واملناهج اإلسالمية واملشاريع التعليمية ،ويعرفهم ببالده شبه
القارة اهلندية  ...ويستفيد مبا جد يف العامل العريب من آراء ونظريات ونشأ من حركات
ودعوات ،ونبغ من رجال وشخصيات وقام من مدارس فكرية ومؤسسات ،وظهر من
أساليب وثار من مشاكل وقد أراد اهلل أن ينشأ قبل أن يزور هذا البلد ،نشأة دينية أدبية،
يتذوق الشعر واألدب والتاريخ واالجتماع واحلضارة وفلسفة احلياة .وقد مارس احلياة
العلمية ،وعمل يف حقل اإلصالح والدعوة ،وباشر مهنة التعليم ،وعاجل الكتابة والتأليف،
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وعرف األساليب األدبية ،واملدارس الفكرية واالجتاهات املتعارضة يف مصر والشام ،فزار هذه
البالد على بصرية وبينة من األمر ،وبعد أن مل يكن ينقصه إال اللقاء".1
إن رحالت الشيخ أيب احلسن الندوي مدونة ومسجلة باللغة العربية وظهرت هذه الرحالت
بعناوين خمتلفة مثل " مذكرات سائح يف الشرق العريب " و"من هنر كابل إىل هنر الريموك" و
" املغرب االقصى " و"العرب واإلسالم" .وإن الوقائع والذكريات خالل رحالته إىل البلدان
املختلفة كانت منتشرة هنا وهناك يف سريته الذاتية واجلرائد واجملالت والكتيبات املطبوعة
املختلفة ،فجمعها السيد عبد املاجد الغوري يف كتاب واحد مستقل باسم "رحالت العالمة
أيب احلسن علي احلسين الندوي – مشاهداته ،حماضراته ،لقاءاته ،وانطباعاته.
وأما الكتاب "مذكرات سائح يف الشرق العريب" وهو موضوع حبثي اآلن فقد صدرت
طبعته األوىل عام ألف وتسع مئة وأربعة ومخسني للميالد .ونشرهتا مجاعة األزهر للتأليف
والرتمجة والنشر ،وقدم هلا الدكتور حممد يوسف موسى ،وطبعتها مكتبة وهبة .سجل الشيخ
الندوي يف هذه املذكرات مشاهداته وحماضراته ولقاءاته وانطباعاته خالل رحالته إىل مصر
والسودان وسوريا وفلسطني وشرق األردن.
زار الرحالة الشيخ الندوي مجهورية مصر للمرة األوىل عام ألف وتسع مئة وواحد ومخسني
للميالد .فمكث يف القاهرة ستة أشهر تقريبا .وقام بإلقاء احملاضرات يف نوادي ومجعيات
خمتلفة ،وتعرف على شباب مصر كما قابل كبار علماء ومشائخ األزهر وتبادل اآلراء
معهم ،من أمثال شيخ األزهر الشيخ عبداجمليد سليم والشيخ أمحد حممد شاكر ،صاحب
املؤلفات القيمة ،واألستاذ سعيد رمضان والشيخ حممد بن إبراهيم آل شيخ والدكتور أمحد
أمني والشيخ أمحد حممد شاكر القاضي الشرعي سابقا واألستاذ حممد فريد وجدي الصحايف
الكبري والشيخ حممد الغزايل واألستاذ حممد علي الطاهر واألستاذ أمحد حسن الزيات،
صاحب جملة الرسالة وصاحب تاريخ األدب العريب ،والشيخ أمحد الشرباصي واألستاذ سيد

 1مقدمة الكتاب "مذكرات سائح يف الشرق العريب" صـ 68-67
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قطب وعبد الكرمي اخلطايب الدكتور حممد يوسف مرسي وأمحد لطفي السيد .وزار جامعة
األزهر واألماكن األخرى واآلثار القدمية وخاطب الشبان والقادة واألدباء واألساتذة وغريهم.
ففي أول حماضرة ألقاها يف اجتماع يف األزهر أمام علماء وطالب األزهر والبعثة الرتكية
وطلبة سوريا وفلسطني قال الشيخ الندوي:
" إن اإلسالم رسالة خالدة ليس فيها قدمي وجديد .إمنا القدمي واجلديد يف احلضارات
واألدب وغريها وكل مجاعة تدمج نفسها وشخصيتها يف هذه الرسالة ،وتربط حياهتا هبا
وخترج من سلطان األزمنة واألمكنة اخلاضعة لناموس التغري
يُكتب هلا اخللود والبقاءُ ،
واالنقالب ،وتنتصر على القوى املادية وعلى مجيع املعارضات واملنافسات ،وكان هذا سر
انتصار الصحابة –رضي اهلل عنهم -وسر عظمتهم فقد قدروا قواهم ومواهبهم تقديرا
صحيحا ،ووزنوها وزنا دقيقا فرأوا أهنم ال يستطيعون أن جياروا الفرس والرومان يف مدنيتهم
وماديتهم وقوهتم احلربية ،فأدجموا أنفسهم يف هذه الرسالة اخلالدة اليت جاء هبا حممد صلى
اهلل عليه وسلم ،واليت قضى اهلل بظهورها حبيث أصبحوا واإلسالم شيئا واحدا ،ال يعيش إال
هبم وال يعيشون إال به .فلما كان ذلك وامتحن اهلل قلوهبم للتقوى استحقوا النصر من اهلل،
وقضى اهلل بظهورهم وغلبتهم ومتكينهم يف األرض .وكذلك إذا أخلصتم يا طلبة األزهر
لرسالة اإلسالم وأدجمتم أنفسكم فيها ،وربطتم حياتكم ومستقبلكم بالقيام هبا ،والدعوة هلا،
وقامت هذه الرسالة بكم وقمتم هبا النتصرمت وخضع لكم الزمان وأطاعكم".1
فلقي يف السودان العلماء والشبان والرجال الكبار من العلم والسياسة .من أمثال السيد
علي املري غين باشا واألستاذ إمساعيل األزهري بك والشيخ شوقي األسد وغريهم كثريين.
فألقى حماضرة يف أماكن شىت منها دار خرجيي اجلامعة حيث اجتمع عدد كبري من علماء
العاصمة املتمثلة وأساتذة املدارس والشبان .وألقى احملاضرة حول أمهية إفريقيا الدينية وقال
فيما قال " :لقد لعبت آسيا دورها يف تاريخ العامل وتولت قيادة األمم ،فكان عهد سعادة
للعامل ،ألن قيادهتا كانت مبنية على تعاليم األنبياء ومبادئ الدين ،مث انتقلت القيادة –
1

جملة "ثقافة اهلند" صـ  ،577اجمللد  ،25العدد 5116 ،3م .مقتبس من مقالة الدكتور سعيد االعظمي.
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ألسباب قاسرة ليس هذا حمل شرحها -إىل أوربا املادية املستعمرة ،فشقي العامل وشقيت
اإلنسانية هبذه القيادة كما يعلم اجلميع ،وهذا دور قيادة إفريقية أيها املسلمون اإلفريقيون،
فإن اهلل مينح كل أمة وكل قطر فرصة القيادة واخلدمة".1
ويف دمشق زار جامع الشيخ حمي الدين واجلامع األموي والربملان السوري وقرب السلطان
صالح الدين والعدد كثري .وقابل الشيخ الندوي عديدامن علماء دمشق املشهورين منهم
الشيخ أبواخلري امليداين والشيخ حممد هبجت البيطار .وجلس مع الشيخ حممد هبجة البيطار
ودار احلديث عن إبن تيمية 2.ويقول الشيخ الندوي عن الشيخ حممد هبجت البيطار
"والشيخ البيطار فكه احملاضرة عذب احلديث وعامل خفيف الروح ال ميل حديثه ،ومل أر بعد
أستاذنا الشيخ تقي الدين اهلاليل أفصح لغة وأفصح عربية منه" 3وألقى حماضرة يف اجلامعة
السورية يف اجتماع كبري وكان من احلضور الشيخ حممد هبجت البيطار والدكتور مصطفى
السباعي واألستاذ حممد املبارك وغريهم من العلماء والسياسيني البارزين .كما خاطب
العلماء ورؤوساء اجلمعيات الدينية يف إحدى اجلامعات حيث حضر عدد ال بأس به من
حاضرت يف موضوع الدعوة ووجوب نشرها يف
أهل العلم ورجال املدارس ،فهويقول "
ُ
اجلماهري وحاجة املدارس إىل ذلك ،وذكرت جتارب معلم يف هذه السبيل ،وبينت األخطار
اليت هتدد املدارس الدينية ومستقبلها لواقتصرت على التدريس فقط وانطوت على نفسها ومل
تتصل بالشعب ومل توقظ فيه الشعور الديين ،وذكرت هلم منهاج الدعوة الذي اختذناه يف
مدرستنا دارالعلوم ويف بلدنا لكهنؤ وما أمثر هذا املنهاج وما عاد على املدرسة وعلى البلد
من ذلك من فوائد".4
ويف فلسطني زار املسجد األقصى وقرب موالنا حممد علي اهلندي واألمكنة الكثرية التارخيية
ولقي العلماء وأصحاب اجلمعيات والنوادي منهم سعادة الشيخ حممد صادق اجملددي.
عرب الشيخ الندوي عن انطباعاته عن أوضاع املسلمني يف فلسطني قائال" :ورأيت املسلمني
1مذكرات سائح يف الشرق العريب صـ 561
2مذكرات سائح يف الشرق العريب صـ 549-548
3مذكرات سائح يف الشرق العريب صـ .533
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–أهل فلسطني -غربا ء وأيتام ال يشعرون بكرامة واليثقون مبستقبل ،قلوهبم منكسرة
ورؤوسهم منكسة ،وكانوا جيتمعون من القرى اجملاورة وضواحي القدس يف عدد كبري ...ومل
أجلس إىل أحد إال ووجدته منكسر اخلاطر جريح النفس ،حيكي حكايات تدمع العني
وحتزن القلب وينتقد ملوك العرب وقادة البالد" .1وكذلك زار األردن وقابل الشباب
والعلماء وتبادل اآلراء يف الدعوة اإلسالمية.
وأحلق فيما بعد مذكرات رحلة العالمة إىل لبنان هبذا الكتاب فيقول "وقد فات املؤلف يف
هذه الرحلة أن يزور "لبنان" وقد ُكتبت له هذه الزيارة سنة ألف وتسع مئة وست ومخسني
فدون مذكراهتا ونشرها يف جملة "البعث اإلسالمي" بعنوان" :ثالثة أيام يف لبنان"،
للميالدَ ،
وقد أحلق هذا الفصل القصري هبذا الكتاب إمتاما للرحلة ،وإكماال للكتاب" .2وإمنا هذه
الرحالت تتميز بالدعوة إىل اهلل وتربية النشء اجلديد ،كذلك يتعرف الرحالة على النشاطات
الدينية واملنظمات الفكرية ،ويتعامل مع العلماء والقادة ويتبادل معهم اآلراء ويناقش معهم
القضايا املتعلقة باألمة اإلسالمية فيستفيد ويفيد .ويوجه الدعوة إىل البشرية مجعاء للعودة
إىل اإلسالم من جديد .فيشري الدكتور سعيد الرمحن األعظمي الندوي إىل ميزات رحالته
قائال" :متيزت سياحته لبلدان الشرق العريب والعواصم العربية بطابع دعوي وفكري ،ولون
توجيهي تربوي ،يتطلع فيها صاحبها حنو التعرف على األعمال الدينية واحلركات الفكرية،
والتطورات العقلية اليت يعيشها الشعب املسلم يف جماالت احلياة املختلفة بتأثري احلضارات
املادية الغربية ،والعقل األوريب الذي كان يقود احلياة االجتماعية يف هذه البلدان ،واألقطار
إىل أمد طويل ،وكانت خملفاته باقية يف اجملتمع املسلم ،ومل يكن أهله قد حترروا من آثاره
بالكلية يف أمناط حياهتم ونشاطاهتم ،وحىت يف طريق تفكريهم  .إن السائح العبقري اجلليل
أدرك بذكائه ويف ضوء مشاهداته أن أمة اإلسالم يف هذه الديار تعيش مرحلة االنتقال من
عهد االستعمار واالستعباد إىل عهد االستقالل واالنفتاح ،فهي بأمس حاجة ألن تُعاد
1مذكرات سائح يف الشرق العريب صـ22-523

 2مذكرات سائح يف الشرق العريب صـ . 51
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ثقافتها الكاملة باإلسالم إىل نفسها من جديد .وتنقي أفكارها من شوائب احلضارة الغربية
وإغراءاهتا املادية اليت التزال ملتصقة بغضون نفسها ،وتسبب هلا إثارة شبهات حول
صالحية اإلسالم يف عصر التقدم العلمي والتطور احلضاري".1
ويبني العالمة الندوي ميزات الكتاب فيقول" :التزم أن يبدي آراءه ومالحظاته وانطباعاته
على أثر مقابلة ،أو زيارة أو حديث أو مشهد ،وما أحدثه من رد فعل أو أثر نفسي
ويسجل كل ذلك يف أسلوب صريح مكشوف ،بعيد عن كل غموض وحتفظ وعن كل
جماملة وتكلف ،فهووصف وتصوير من إنسان حي،حيمل القلب والعاطفة والعقيدة ،ويؤمن
مببادئ وقيم ،ومثل ،وحيب هذه البالد اليت يزورها ويرتبط مباضيها وحاضرها ومستقبلها،
ويعترب نفسه عضوا من أعضاء هذه البالد ،يشاركها يف آالمها وآماهلا ،ويشاطرها يف شقائها
وسعادهتا ،ويرى الدين اإلسالمي الذي أكرم اهلل به هذه البالد واختارها لتمثيله ونشره يف
العامل ،املقياس يف كل شئ ،فيقيس به األعمال واألخالق والرجال ،وتلك ميزة هلذا
الكتاب". 2
وماهي الطريقة اليت اختارها العالمة الندوي لتسجيل األخبار واألحداث خالل الرحلة؟
فلنصغ إىل ما يكتب العالمة بنفسه " :وقد التزم يف هذه الرحالت كلها أن يسجل كل
حديث وكل انطباع يف يومه غالبا ويف أقرب وقت إذا فاته التسجيل يف اليوم .وأن يتحرى
الدقة يف النقل والصحة يف الرواية وتسجيل احلديث يف لفظ املتحدث ولغته بقدر اإلمكان
 .فجاءت يف الكتاب صور من األساليب واآلداب احمللية .يستفيد هبا مؤرخ األدب فيما
بعد ،ويتمثل القارئ هلذا الكتاب بعد أن مضى عليه زمن شخصية املتحدث ،ومساته
احلقيقية .ويتمثل البيئة اليت دونت فيها هذه املذكرات ،وما كان جييش فيها من صراع
نفسي ،واصطراع فكري ،واضطراب اجتماعي ،وقلق وتذمر وثورة ،وما كان يتمخض به
هذا اجملتمع من حوادث مل تقع ،وشخصيات مل تولد ،ومن تطورات مل تتضح ،فجاءت
1

جملة "ثقافة اهلند" اجمللد  25العدد 5116 ،3م صـ573
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هذه املذكرات جمموع صور ناطقة يستطيع القارئ أن يعيش هبا يف هذه الفرتة اليت ال تعود
أبدا".1
ومبا أن شيخنا أبا احلسن علي احلسين الندوي كان مفكرا إسالميا وأديبا ومؤرخا معا يف
وقت واحد ،لذلك جاءت كتاباته سجال وافيا ودقيقا وعميقا عن انطباعاته عن حياة
الشعوب اليت زارها ،ومظاهر سلوكهم وعاداهتم وتقاليدهم ونظمهم االجتماعية والسياسية
وما إىل ذلك .فرحالته ومذكراته تكشف عن درجة عالية من القدرة على املالحظة الدقيقة
والتحليل .يركز الشيخ يف رحالته على الدعوة اإلسالمية فقط .فقلما جتد أن يهتم باألمور
اجلغرافية أو االقتصادية مثل اآلخرين بل يركز جل عنايته بالشؤون الثقافية واالجتماعية
واحلضارية .فإنه يذكر األوضاع العلمية يف البالد وعلماءها ومدارسها وأدباءها ومدارسها
وجامعاهتا ومؤسساهتا التعليمية والثقافية .2وأما لغة املذكرات وقيمتها األدبية فعلى حد تعبري
األستاذ الدكتور سعيد األعظمي الندوي " لقد كان مساحته يف مجيع هذه األحاديث
واحملاضرات واللقاءات والكلمات معتمدا على التعبري العريب اجلميل والكالم املؤثر القوي
يتجلى فيه أسلوبه الدعوي والفكري املتميز" .3كما يعلق على لغة العالمة العربية كاتب
إسالمي وباحث يف األدبني العريب واألردي قائال " :أما عن لغة الرحلة سواء ما كتب
بالعربية أو األردية فيكفي ان نشري إىل أن الشيخ أبا احلسن الندوي أديب يشهد له اجلميع
إذا ما كتب باألردية أو العربية ،وقد ساد الطابع األديب كتاباته وزخرت مادة رحالته
بالعناصر األدبية مما جيعلنا نطلق على كتاباته "أدب الرحلة" حبق ،فرحالته صدرت على
مستوى أديب رفيع ،ضمنها األشعار واألمثال واحلكم ،وزين سطورها بآيات القرآن الكرمي
واألحاديث النبوية اليت رمبا احتاج إليها للتعليق على موقف أو الفصل يف قضية ما ،وكانت
املشاعر الفياضة تغلب على شيخنا فتفيض على أسلوبه فتأيت لغته العربية أو األردية رفيعة

1

مقدمة الكتاب " مذكرات سائح يف الشرق العريب ،صـ. 68

 2جملة " ثقافة اهلند" ،اجمللد  ،25العدد 5116 ،3م،صـ. 583
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املستوى عظيمة الـثر واإلمتاع مما جيعل لرحالته قيمة أدبية نظرا إىل روعة األسلوب الذي
يصل هبا إىل مستوى اخليال الفين يف معظم األحيان".1
فإن الكتاب "مذكرات سائح يف الشرق األوسط" للشيخ أيب احلسن علي احلسين الندوي
ليس مذكرة فقط بل هوسجل تارخيي واجتماعي وثقايف وديين صاحل يف كل زمان ومكان
وهدية نادرة لكل من يعمل يف ميدان الدعوة واإلرشاد واللغة واألدب.

1جملة " ثقافة اهلند" ،اجمللد  ،25العدد 5116 ،3م،صـ582-583
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اهلند يف الفكر اإلصالحي للشيخ عبد العزيز الثعاليب
 أ.د.عبد اجلليل سامل

1

التمهيد:

أريد يف مفتتح هذه الدراسة أن أستحضر توصيف الدكتور حسني مؤنس لإلسالم
باعتباره "دينا طيارا" ،2فاإلسالم "فاتح" بقوته الذاتية ،مبعىن بقيمه وأفكاره ونظمه ،وليس
بالسيف أو بالتنظيمات التبشريية ،وما تقدمه من إغراءات مالية.
إن ما حيتاجه اإلسالم من أبنائه هو النضال فقط يف سبيل رفع العراقيل وإزاحة
القوى املعطلة لوصوله إىل عقول الناس وقلوهبم ،وعندها فقط تكون هلم اخلرية يف اعتناق
اإلسالم أو البقاء على ما هم عليه من معتقدات ومن عبادات.
ومل ختل أمة اإلسالم يف خمتلف مراحل تارخيها من زعماء روحانيني ومن قادة
مصلحني آمنوا بفكرة إعادة توحيد األمة اإلسالمية ،ونبذ أسباب الفرقة ،خاصة ذات
اخللفية املذهبية بني أبنائها وبني أقطارها ،على غرار ما تشهد به مسرية مصلحنا الشيخ
الزيتوين العاملي الشهرة عبد العزيز الثعاليب.
فرد في صيغة أمة:
ال شك أن من حيمل رسالة اإلسالم ال يكون إال فردا يف صيغة أو يف حجم أمة،
ألهنا رسالة كونية ،طاملا أن من حيمل مثل هذه الرسالة العظيمة ال يكون إال متمثال بقوله
3
تعاىل" :وما أرسلناك إال كافة للناس بشريا ونذيرا".



1رئيس جامعة الزيتونة ،تونس ،سابقا

 2حسني مؤنس ،اإلسالم الفاتح ،مطبوعات رابطة العامل اإلسالمي ،ص .67
 3قرآن ،سورة سبأ ،آية .58
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وهواألثر الذي ملسناه يف شخصية الشيخ العالمة عبد العزيز الثعاليب ،الذي مل
يكن القرآن أخالقه فحسب وإمنا أيضا معلمه ،بدليل امتثاله لقول اهلل تعاىل" :قل سريوا يف
األرض فانظروا كيف بدأ اخللق" 1 ،األمر الذي جيعلنا نصفه بالرحالة واجلغرايف اجلامع بني
نوعني من القراءات الوجودية للعامل :قراءة كتاب الحياة اإلنسانية بشقيها الفردي

واجلماعي ،وقراءة كتاب الكون بتنوع مكوناته وتعدد أديانه ولغاته وثقافاته.

سلطة العالم وعالم السلطة:
جعلت الشهرة الوطنية واإلقليمية والعاملية اليت حظي هبا الشيخ عبد العزيز الثعاليب
منه سلطة متعددة األبعاد ،فمن جهة تتم مالحقته والتضييق عليه من طرف القوى
االستعمارية الفرنسية واإلجنليزية ،ومن جهة أخرى نالحظ أنه كان حمل ثقة وتعويل من
طرف احلكام وامللوك العرب واملسلمني .وقد استمد هذه السلطة من ملعان امسه يف عديد
من القطاعات ،ومن جناح جتاربه فيها ،على غرار:
السلطة اإلعالمية:
أصدر عبد العزيز الثعاليب منذ مطالع شبابه عديد اجلرائد اليت محلت روح النقد
والتثوير على غرار جريدة "املنتظر" و"املشري" 2وخاصة جريدة "سبيل الرشاد" يف سنة
6892م ،وكانت هذه الدوريات تلقى التضييق من قبل سلطات االستعمار الفرنسي يف
تونس .كما أسس يف سنة 6919م النسخة العربية من جريدة "التونسي" ،اليت ستكون
وراء أول ثورة طالبية يف جامع الزيتونة يف عام 6961م ،من أجل إصالح تعليمهم ،ومتكني
خرجييه من تقلد الوظائف العليا يف اإلدارة التونسية ،شهر أوت 6951م جملة الفجر.
السلطة احلزبية والسياسية:
 1قرآن ،سورة العنكبوت ،آية 51
 2كان صاحب امتياز هذه اجلريدة اليت صدرت يف يوم  6جانفي 6966م هوالطيب بن عيسى ،وقد أوقفتها
السلطات االستعمارية الفرنسية يف غرة مارس  6951بسبب نشرها ملقال مقتبس من كتاب تونس الشهيدة لعبد
العزيز الثعاليب.
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كان الشيخ الثعاليب مواكبا لروح عصره ،ومنخرطا يف آليات نضاله املتاحة .وكان
مشغوال بالتأسيس والتغيري واإلصالح والتصحيح ،بل وقلقا كأشد ما يكون القلق إزاء
األوضاع املزرية اليت يتخبط فيها العامل اإلسالمي ،وجعلت ترتيبه يف أسفل الدرك احلضاري.
فبادر سنة  6891م إىل تأسيس احلزب الوطين اإلسالمي ،الداعي إىل حترير تونس وكل
العامل العريب .وأمام ضغط املستعمر الفرنسي هرب من تونس سنة 6897م.
السلطة العلمية والدينية:
محل الشيخ عبد العزيز الثعاليب مشروعني كبريين مها الوحدة العربية والتضامن
اإلسالمي .وكان فكره عاملي املنزع ،دون أن يهمل العناية بالوضع القطري لبالده تونس.
ونرى أنه صاحب فكر مسرتسل وصاحب قلم سيال ،ومل يكن يرتدد يف توجيه
سهام النقد ،وتشغيل معول اهلدم إزاء الشق احملافظ أو املقاوم لإلصالح والتجديد .وكانت
أفكاره صرحية وواضحة ،لكنها مل جتار واقع التخلف الفكري يف بالده ويف عصره.
ويف احلقيقة ال ميكن حصر الرصيد الفكري للشيخ عبد العزيز الثعاليب ،ألنه من
التنوع مبكان ،فهويف شكل مقاالت وحماضرات 1ودروس وخطب وكذلك يف شكل روايات
شفوية لتالميذه وأنصاره ويف صيغة حوارات صحفية ،منها احلوار الذي أجرته معه جملة
2
الرابطة العربية عن رحلته األخرية إىل اهلند ،وفيه تركيز على اهلند اليت أحبها الثعاليب.
ومن أشهر كتبه:

 كتاب روح التحرر في القرآن ،الذي انتقد فيه روح اجلمود والتبعية يف اإلسالم.

 1آخر حماضرة قدمها الشيخ الثعاليب يف القاهرة قبل رحيلها عنها كانت حول اهلند ،واحتضنها دار مجعية الشبان
املسلمني يف شهر مارس 6947م.
 2صاحل اخلريف ،عبد العزيز الثعاليب من آثاره يف املشرق واملغرب ،دار الغرب اإلسالمي ،لبنان ،6992 ،ط ،6
ص .479
Arabic Studies

91

دراسات عربیۃ

 كتاب تونس الشهيدة ،الذي نشره بفرنسا ،مستعينا يف نقله إىل اللغة الفرنسية
باحملامي التونسي أمحد السقا .وقد اعتقلته السلطة الفرنسية بسبب هذه الكتاب،
حيث اهتمته بالتآمر على الدولة الفرنسية.
 تاريخ مشال أفريقيا.
 تاريخ التشريع اإلسالمي.
 فلسفة التشريع اإلسالمي.
 معجزات حممد رسول اهلل-صلى اهلل عليه وسلم.-
كما استمد الشيخ الثعاليب شهرة معرفية واسعة تتعلق باطالعه عن كثب على
التنوع البشري والديين والثقايف ،يف البلدان اليت زارها :إما اختيارا أو نفيا .حيث أنه زار
طرابلس الغرب وبنغازي واآلستانة واليونان وبلغاريا (سنة 6898م) ومصر وفلسطني وسوريا
والعراق بالد احلجاز واليمن واهلند وإندونيسيا والصني ،كما زار اجلزائر واملغرب األقصى
وإسبانيا وفرنسا وسويسرا.

لماذا الهند؟
احتلت اهلند حيزا كبريا يف حياة الشيخ عبد العزيز الثعاليب ،وقد سئل عن سر
شغفه باهلند ،حىت زارها يف مخس مناسبات :األوىل سنة 6964م والثانية سنة 6952م
والثالثة سنة 6941م والرابعة سنة 6941م ،فابتسم وقال" :إنه سحر اهلند الذي ال سر
فيه."1
وكل الشواهد اليت بني أيدينا تكشف لنا يف احلقيقة أن الثعاليب كان يزور اهلند
ويعاود زيارهتا يف إطار انشغاله بقضية كربى نذر هلا حياته ،وهي إحياء دولة اخلالفة
اإلسالمية أو ما دأب على تسميته باجلامعة  /الرابطة اإلسالمية.
كما سنجده يف بعض الزيارات مبعوثا رمسيا من جامع األزهر مبصر إىل اهلند ،وقد
كان املصريون يف تلك الفرتة مبهورين باألداء العلمي لشيوخ الزيتونة .حىت أن مفيت الديار
 1نفس املصدر ،ص 418
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املصرية الشيخ حممد عبده قد أعرب عن إعجابه بتقدم الزيتونة على األزهر ،خالل تصريح
أدىل به أثناء زيارته الثانية لتونس يف سنة 6914م .كما مل جيد جامع األزهر عاملا أفضل
يف أيامه من الشيخ حممد اخلضر حسني لتويل مشيخة جامع األزهر.

 .6انطالقا من الهند تبزغ شمس اإلصالح على العالم العربي؟
تزامنا مع الفرتة اليت شهد فيها العامل اإلسالمي صدمة اللقاء مع اآلخر األوريب،
وما عاينته النخب اإلسالمية من فجوة حضارية شاسعة تفصل املسلمني عن ركب
التقدم احلضاري ،ظهر أعالم اإلصالح يف مساء الفكر اإلسالمي ،على غرار
الطهطاوي والكواكيب وحممد عبده يف مصر ،وامللك أمحد باي والوزير املصلح خري
الدين باشا يف تونس ،ومجال الدين األفغاين يف بالد األفغان ،كانت اهلند رائدة يف هذا
اجملال ،من خالل املصلح الديين الكبري سيد أمحد خان ( 67أكتوبر 6867م –
 57مارس 6818م)  ،الذي أسس جامعة علي كراه اإلسالمية ،وخترج من مدرسته
الفكرية جيل جديد من أقطاب التجديد الديين والفكري اهلنديني ،الذين محلوا عنه لواء
اإلصالح يف العامل اإلسالمي ،من أمثال أمري علي (6839م – 6958م) وفاضل
الرمحن (6888م – 6969م) وحممد إقبال (6874م – 6948م) .وكانت شهرة
هؤالء قد طَبقت اآلفاق ،فصارت اهلند مهوى أفئدة الفكر اجملدد يف العاملني العريب
واإلسالمي ،كما صارت أفكار هذه النخبة اهلندية موضع إعجاب وإشادة من نظريهتا
يف أوربا.

 .2عود على بدء:
وميكن من خالل استنطاق عالقة الثعاليب باهلند الوقوف على خفايا املشهدين
الديين والسياسي يف بالد اهلند يف مطالع القرن العشرين .وقد اضطلع الشيخ الثعاليب يف هذا
الصدد بدور هام يف إزالة "عوامل القلق املتفشية بني أصحاب األديان الكبرية السائدة يف
اهلند" ،1مبعىن أنه كان يسعى إىل فض النزاع الناشب بني الطائفتني املسلمة واهلندوسية.
 1نفس املصدر ص ؟؟؟؟؟
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لكن يف األثناء نالحظ أنه يقدم دراسة اجتماعية ونفسية وأنثروبولوجية للواقع
الديين واملذهيب يف هذه البالد ،اليت كان يصفها بالقارة العظيمة ،المتداد مساحتها ،وتنوع
تضاريسها ،وتعدد أعراقها ولغاهتا ودياناهتا.
ويبدواملنهج الذي توخاه يف دراسته لبالد اهلند هومنهج علمي ينظم املعلومات
ويبوب األفكار ،ويستقصي األسباب ويتتبع نتائجها ،ويشخص الظواهر واألدواء ،ويقرتح
احللول .كما ال يغفل عن إحكام الصلة بني أصول كل مسألة وفروعها ،وعن إبانة التكامل
بني األجزاء والفروع.
ولنا أن نشكل من خالل التقرير الذي كتبه الثعاليب خالل هذه الزيارة وكذلك من
خالل حماضرته األخرية اليت قدمها حول اهلند صورة عن املشهد اهلندي يف النصف األول
من القرن العشرين ،تتمثل يف ما يلي:
 أن بوادي اهلند أفضل من املدن ،من حيث سهولة اإلقبال على اعتناق الدين
اإلسالمي.
 متسك اهلندوس الشديد بديانتهم حري عقل الثعاليب ،فجعل يطرح الفرضيات
التالية إلدراك السبب احلقيقي من إحجامهم عن اعتناق اإلسالم:
 هل أن نفور اهلندوس عن اإلسالم يعود إىل
 سبب نفسي يكمن يف صدور اهلندوس.
 أم إىل عطب يف املسلمني.
 أم إىل خطإ اقرتفه " أصحاب الفروع من أهل املذاهب ،فال يرتاح من يدعى
لإلسالم 1،مثل :إقرار اخلتان كشرط للدخول يف اإلسالم ،حبيث يعادل النطق
بالشهادة ،أو بسبب رفض املسلمني القدامى تزويج بناهتم من املسلم احلديث
اعتناقا لإلسالم.
كما استخلص الثعاليب جمموعة من املالحظات السياسية التالية:
 1نفس املصدر ،ص 472
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 إن تاريخ اهلند هوتاريخ اإلسالم ،وما يقع عليه النظر هبا هومن عمل املسلمني
"فهم الذين هنضوا بالبالد وأصلحوها" ،1وتشهد بذلك املدن والقرى واملؤسسات
الدينية من مساجد وجوامع وزوايا وتكايا.






إن ازدياد عدد مسلمي اهلند مل يكن الفضل فيه إىل الدول اإلسالمية ،وإمنا إىل
الطرق الدينية اليت تنشط بإمكانياهتا الذاتية ومن تلقاء أنفس أعضائها.
هنالك خطأ فادح يف إحصاء عدد مسلمي اهلند ،وميكن تفسري ذلك بعاملني
اثنني:
أوال امتناع رب األسرة اهلندية املسلمة عن تقدمي عدد صحيح ألفراد عائلته ،وهويف
املعدل  8أو  61أفراد ،خمافة "العني" ،فيقتصر على التصريح بـ  2أعضاء فقط.
ثانيا تعمد موظ في اإلحصاء ،وهم يف العادة من اهلندوس ،التقليل من أعداد
املسلمني حىت يثبتوا أهنم يشكلون أغلبية السكان.
يتوزع سكان اهلند حبسب اإلحصائيات الرمسية للحكومة الربيطانية على
النحوالتايل:

 81 مليون مسلم.
 611 مليون من طبقة املنبوذين.
 631 مليون هندوسي.
لكن الشيخ الثع اليب واستنادا إىل تصرحيات زعماء املسلمني باهلند يرى أن اإلحصاءات
احلقيقية هي على النحوالتايل:
 651 مليون مسلم.
 92 مليون هندوسي.
املقرتحات واحللول:
يقدم الشيخ الثعاليب وجهاته نظر ثاقبة لتمكني اإلسالم واملسلمني يف اهلند وميكن
تلخيصها فيما يلي:
 1نفس املصدر
Arabic Studies

95

دراسات عربیۃ

 ليس من العسري استقطاب طبقة املنبوذين /احملرومني إىل اإلسالم ،باعتباره دينا ال
يفرق بني شخص وآخر إال على أساس التقوى ،خاصة أن هؤالء املنبوذين
سينتقلون مبجرد دخوهلم يف الدين اإلسالمي من مرتبة احليوانية إىل مصاف
اإلنسان احلر ،الذي له من احلقوق كما لكافة املسلمني.
 كما يقرتح الشيخ الثعاليب ضرورة توفري املال لبناء املدارس واملستشفيات يف اهلند،
1
لتعليم هؤالء املنبوذين وهتذيبهم.
 ميكن وبارتياح تام تسجيل اتساع دائرة اإلسالم يف اهلند ،مقابل فشل مجعيات
التبشري املسيحية اليت مل تستقطب منذ االحتالل الربيطاين إىل تاريخ العقد الثالث
من القرن العشرين سوى  2ماليني نسمة.
 الحظ أن ثروة املسلمني يف تناقص ،من خالل معاينة كيف كانت املخازن احمليطة
باملساجد ،مث كيف أصبحت ملكيتهم هلا تتناقض من زيارة إىل أخرى يؤديه
الشيخ الثعاليب إىل اهلند حىت صار ما ميلكونه يف حدود  3و 2يف املائة من جمموع
املخازن يف أيدي املسلمني.
كما الحظ انتقال ملكية األراضي الزراعية من املسلمني إىل اهلندوس ،حبيث
اُنفض ما ميلكونه من  61إىل  42يف املائة.
 وسبب ذلك هواجلهل نتيجة صدور فتاوى من علماء اإلسالم مبقاطعة اإلجنليز
وعدم تعلم لغتهم.
 ويف املقابل ،أقبل اهلندوس على االستفادة من تقدم اإلجنليز ،فخالطوهم وتعلموا
عنهم ،األمر الذي مكنهم من التغلب على املسلمني "يف امليدان االقتصادي
والتجاري والصناعي والزراعي وانتزعوا منهم الثروات والتجارة واألراضي
2
والصناعات".

 1نفس املصدر ،ص 477
 2نفس املصدر ،ص 478
Arabic Studies

96

دراسات عربیۃ

 وملا خرج األمر من أيدي املسلمني سارعوا إىل تدارك هذا اخلطإ "فأنشؤوا املدارس
واملعاهد اخلاصة هبم ورحلوا إىل أوربا لطلب العلم فظهر منهم اجليل اجلديد الذي
1
يقود احلركتني الوطنية والسياسية".
 ولعل ما اسرتعى انتباه الثعاليب هودخول طبقة املنبوذين يف اإلسالم ،خاصة يف
منطقيت مدراس والبنغال ،ومل يكن ذلك يف شكل فردي ،وإمنا بيوتا وقرى ،إال أن
مشكلتهم تكمن يف رفض عشريهتم تزوجيهم بناهتم بسبب إسالمهم .واملطلوب
من وجهة نظره:
 هوحث املسلمني على عدم االعرتاض عن تزوجيهم بناهتم يف حال تقدموا
خلطبتهن.
 ضرورة توفري قروض هلم ،ألنه يف حالة إشهارهم إلسالمهم يقضي عليهم املرابون
اهلندوس.
 جيب أمام تزايد إسالم املنبوذين توفري اللباس اإلسالمي هلم ،وبناء املساجد ألداء
شعائرهم فيها.
 هذا ويرى الثعاليب أن من "واجب املسلمني" 2اقتطاع األراضي اليت يأوي إليها
املعتنقون حديثا لإلسالم ،حىت يلوذون إليها ،فضال على حفر اآلبار اليت يستغنون
هبا عن آبار اهلندوس.

 جيب توعية الدعاة من خالل مناذج ملناظرات بني املسلمني واهلندوس أن اإلقناع
برسالة اإلسالم ال يكون عن طريق الفلسفة والبالغة ،وإمنا بالرتكيز على فهم عقلية
الناس.
أما على الصعيد السياسي فقد سلط الشيخ عبد العزيز الثعاليب على أسبقية
اهلندوس على املسلمني ،خالل تأسيسهم للمجلس األعلى الوطين العام اهلندي ،الذي
 1نفس املصدر ،ص 478
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طالبوا فيه حبقوقهم السياسية ،املخولة هلم السيادة على األقليات ،وكيف أدى اكتشاف
هذه اخلطة إىل هنضة مسلمي اهلند من أجل إحباط املؤامرات املهددة لكياهنم ،فسارعوا
إىل تأسيس مجعية املسلمني العامة يف مدينيت لكناؤ وبومباي هبدف املطالبة باحلقوق
السياسية للمسلمني.
ويدافع الثعاليب عن دور املسلمني يف إيقاظ احلس الوطين من أجل مقاومة
املستعمر اإلجنليزي ودحره ،عرب تأسيس مجعية سرية بقيادة شيخ اهلند حممود حسن،
وهي اجلمعية اليت عملت ملدة عشر سنوات على بث الدعاية من أجل االستقالل ،إىل
أن سنحت الفرصة باندالع احلرب العاملية األوىل ،األمر الذي جعل اهلندوس جياوروهنم
يف هذا النضال ،قبل أن تسرق منهم ثورهتم على االستعمار بعد انضمام مجعية اخلالفة
يف مدينة بومباي برئاسة غالم فتومع املؤمتر اهلندوسي لدحر االستعمار بقيادة غاندي
مع ضمانه بعد دحر االستعمار اإلجنليزي "حبشد اهلند كلها بعد ذلك لتأييد
1
اخلالفة".

 1نفس املصدر ،ص 487
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دراسة في كتاب" الثقافة اإلسالمية في الهند"
للشيخ عبد الحي الحسني"

محمد ريحان

1

الملخص:
مما ال شك فيه أن حياة علماء اهلنود من الشعراء واألدباء واملفسرين واحملدثني
والفقهاء وإجنازاهتم العلمية واألدبية واإلسالمية ومجيع مسامهاهتم القيمة كانت يف غاية من
اخلفاء واخلمول .وكان الطالب والباحثون ال يعلمون من هم مصنفوالفتاوى التتارخانية،
والفتاوى احلمادية ،والفتاوى اهلندية ،ومطالب املؤمنني ،ودستور احلقائق وكتب أخرى ،وال
يكاد يسمعون ذكرهم وينظرون أخبارهم وآثارهم يف الكتب ،من أين جاؤوا وأين ولدوا
وماتوا وعلى من قرأؤا ودرسوا وماذا تركوا من املآثر اخلالدة النافعة يف جمال العلم واألدب
والثقافة ،ومثل هذه التساؤالت الكثرية كانت تايت يف أذهان الناشئني والباحثني .فكان
تاريخ هؤالء العظماء والفضالء من اهلنود يف خضم اخلفاء ووراء الستار مع أن هؤالء كانوا
عباقرة وجهابذة يف جمال العلم واألدب واحلديث والتفسري والفقه والفلسفة واحلكمة واملنطق
والطب ومن العلوم األخرى .فهذا هوالسبب الرئيسي الذي حرض صاحب هذا الكتاب
على أن يكتب مؤلفا قيما املسماة بـ"معارف العوارف يف أنواع العلوم واملعارف" الذي اشتهر
باسم "الثقافة اإلسالمية يف اهلند" يف باب الثقافة اإلسالمية اهلندية كما إنه ذكر يف متهيد
كتابه هذا عن سبب وراء كتابة هذا التأليف( .)6وإنه أول من وفق هلذا العمل اجلليل يف
الثقافة اإلسالمية اهلندية ،وقرع باب معارف العوارف يف أنواع العلوم واملعارف لعلماء اهلند.

-1باحث يف الدكتوراه جبامعة جواهر الل هنرو ،نيودهلي.
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قبل اخلوض يف حديث عن هذا الكتاب وتقييمه نرى من املناسب أن نسلط الضوء على
حياة وأعمال صاحب هذا الكتاب.
نظرة خاطفة على حياة الشيخ عبد الحي الحسني وأعماله األدبية

والدته ونسبه:
هو الشريف العالمة عبد احلي بن فخر الدين بن عبد العلي ينتهي نسبه إىل
حسن بن علي بن أيب طالب رضي اهلل عنهم .انتقل من أجداده قطب الدين حممد من
بغداد يف فتنة املغول ،فدخل غزنة ،وأقام هبا زمانا ،مث قدم اهلند فجاهد يف سبيل اهلل
كره ومانكبور وغريها ،وتوىل (مشيخة اإلسالم) يف دهلي ،نبغ من
وفتحت على يده قلعة َ
ذريته رجال العلم واملعرفة ،كالسيد العارف َعلَم اهلل ،والسيد اإلمام اجملاهد السيد أمحد
الشهيد وخلق ال حيصون.
ولد الشيخ عبد احلي احلسين لثماين عشرة ليلة خلون من رمضان سنة ست ومثانني ومئتني
وألف 6581هـ يف زاوية السيد َعلَم اهلل على ميل من بلدة "راي بريلي" من أعمال لكهنؤ
يف أوترابراديش )5(.
نشأته وتعليمه:
نشأ يف بيت علم ودين ويف أسرة كرمية نبيلة ،فكان والده السيد فخر الدين
فاضال عارفا ذا مسكنة وتواضع وقناعة ،وكذلك كان سائر أسرته من أعمامه وأخواله من
العلماء والفضالء )4(.وكانت جدته ألمه صاحلة تقية وكانت حتبه وتالزمه وتقص عليه من
قصص األنبياء واألولياء واجملاهدين يف سبيل اهلل .فرتعرع على اخلري والصالح يف بيئة
إسالمية حمضة وترىب يف حجر الدين والعلم .
أخذ يتعلم من الكتب الدراسية من الصرف والنحووالفقه واألصول والتفسري
واحلديث واملعقوالت واملنقوالت من العلماء الكبار من عصره من مدينة لكناؤ ،وهبوبال،
وسهارنبور ،وسرهند ،ودهلي ،وراح جيوب األمصار واملدن من لكناؤ ،وهبوبال ،لكسب
العلوم واملعرفة ،ومتلمذا على أشهر علمائها وفضالئها وأدبائها الذين كان هلم الصيت
الذائع يف األوساط العلمية واألدبية من أمثال الشيخ حممد نعيم الفرنغي حملي ،والشيخ
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فضل اهلل ،والشيخ القاضي عبداحلق ،والشيخ السيد أمحد الديوبندي ،والعالمة احملدث
الشيخ حسني بن حمسن األنصاري اليماين كما درس الطب على الطبيب الشهري عبد احلي،
والطبيب الشهري عبد العزيز وغريهم)3(.

أعماله العلمية واألدبية :
قضــى الشــيخ عبــد احلــي احلســين معظــم حياتــه خيــدم الــدين بقلمــه ولســانه ويــده،
ويقدم خدمات جليلة مشكورة يف جماالت عديدة من إدارة نـدوة العلمـاء بلكنـاؤ إىل وفاتـه،
وخدمة عامة الناس عن طريق الطبابة ومعاجلة الناس يف العيـادة الطبيـة ،وكـان شـغله الشـاغل
الدراس ــة والكتاب ــة ألمه ــات الكت ــب م ــن الق ــرآن واحل ــديث والفق ــه والس ــري والت ــاريخ واألدب
والش ــعر .يق ــول الش ــيخ أيب احلس ــن "يف مس ــرية احلي ــاة" بيان ــا ع ــن اهنم ــاك وال ــده يف املطالع ــة
والكتابة:
" لقد كان بيئة الوالد بيئة تأليفية حمضـة ،فكـان يشـرتي كثـريا مـن الكتـب ،وكـان يصـرف جـل
أوقاتــه يف الكتابــة والتــأليف ويف العيــادة الطبيــة والشــؤون اإلداريــة لنــدوة العلمــاء ،وكــان جمبــوال
على االنصراف التام إىل العمل ،قليل الكالم ،مشغوال ليس عنده فراغ ،حيب العزلة واخللوة،
فينفرد يف حجرته ،مشغوال بالتـأليف واملطالعـة ،وكـان لـه سـرير يف الغرفـة وجبانبـه كرسـي مـريح
كان جيلس عليه مشتغال بالتحرير والتسويد واجلمع والرتتيب)2(".
عــاش الشــيخ عبــد احلــي احلســين يف عصــر يعــد مــن أكثــر العصــور اضــطرابا فكريــا
وسياسـيا واجتماعيـا يف بـالد اهلنـد بسـبب سـيطرة اإلجنليـز علـى احلكـم .ولكـن مـع ذلـك كلـه
خلــف وراءه مصــنفات قيمــة مفيــدة ،ولــه مؤلفــات كثــرية نافعــة مــن أمههــا (نزهــة اخلـواطر) يف
مثانية جملدات يف تراجم علماء اهلند ( 3211شخصية) مجعها يف ثالثني سنة ،وكتابه القيم
الــذي حنــن بصــدده اآلن (الثقافــة اإلســالمية يف اهلنــد) ،وكتابــه (اهلنــد يف العهــد اإلســالمي)،
وكتابـه (شــرح املعلقــات السـبع) يف األدب العــريب وشــعره .ولــه كتـب يف احلــديث والفقــه منهــا
(هتذيب األخالق) ،و(قانون يف انتفـاع املـرهتن بـاملرهون) و(الغنـاء وحكمـه يف الشـرع) وكلهـا
بالعربية .وله كتاب (ياد أيام) يف تاريخ إقليم غجرات ،وكتاب يف تاريخ الشعر األردي باسم
(كل رعنا) أي الوردة الرشيقة يدرس يف عدة جامعات يف شبه القارة اهلنديـة ،هـذا باإلضـافة
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إىل رسائل يف التعليم الديين واإلصالح اخللقي واالجتماعي باألرديـة ،منهـا رسـالة (إصـالح)
يف صــلة الــرحم ،ولــه كتــب مفيــدة ألبنــاء األمــة املســلمة ومنهــا(تعلــيم اإلســالم) و(نوراإلميــان)
وغريه)1(.

وفاته وأوالده:
قضى الشيخ عبد احلي احلس ين مجيع حياته خادما لألمة املسلمة عن طريق الكتب
املفيدة وبواسطة إدارة ندوة العلماء لكناؤ وتقدمي التضحية هلا حىت لىب نداء ربه ووافته املنية
سنة 6434ه ـ  .رزق له ولد من زوجته األوىل ،وهوالدكتور عبد العلي احلسين ،مدير ندوة
العلماء األسبق ،وبعد وفاهتا تزوج بابنة الشيخ ضياء النيب فولد له ابن علي أبواحلسن احلسين
الندوي (الكاتب الشهري وكان مدير ندوة العلماء إىل وفاته) ،وبنتني)7(.
أخالقه وصفاته:
ذاع صــيته يف اآلفــاق وملــع امســه يف مســاء اهلنــد ألن الشــيخ عبــد احلــي احلســين كــان
حــامال لألخــالق الفاضــلة ،كــان تقيــا نقيــا ،زاهــدا غنيــا ،صــادقا صــابرا ،حليمــا ســليما ،حمبــا
للخري والصالح ،طالبا للسـعادة والفـالح ،حريصـا علـى العلـوم والفنـون ،مكبـا علـى الدراسـة
واملطالعــة ،حممــود الســرية ،ميمــون النقيبــة ،قليــل الكــالم ،كثرياحليــاء ،معروفــا بصــلة ال ــرحم،
واإلحسان إىل األقارب واألصدقاء ،نفورا عن التفاخر والرياء ،متواضعا منكسرا)8(.
دراسة تقييمية لكتاب "الثقافة اإلسالمية في الهند"

كلمات عن الكتاب:
هذ الكتاب القيم النادر من أهم إنتاجات الشيخ عبد احلي احلسين ،الذي ألفه
وصنفه بعد جتربة علمية وخربة واسعة يف جمال العلم واملعرفة والتاريخ والسري والعلوم العقلية
والنقلية وما إىل ذلك .وهذا الكتاب من كتبه النافعة املؤثرة على نفوس القراء والدارسني
والباحثني ممن يريدون اإلملام بالثقافة اإلسالمية اهلندية عرب العصور ومدى الزمان .وهومؤلف
ثفايف تارخي ي لعلماء املسلمني اهلنود وأمرائهم بأسلوب علمي تارخيي مقنع ،يعاجل اآلثار
العلمية اخلالدة واملصنفات للعلماء اهلنود النافعة يف اللغة واألدب والشعر ،ويف العلوم
الشرعية الدينية من التفسري واحلديث والفقه ،ويف العلوم العقلية والنظرية من املنطق والفلسفة
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والكالم والرياضي والطب وما إىل ذلك من العلوم والفنون .ويكشف األستار عن بعض
حياة الشعراء وشعرهم بالعربية والفارسية واألردية واهلندية.
سبب تعديل اسم الكتاب:
إن املصنف رمحه اهلل تعاىل رمحة واسعة قد أمسى كتابه هذا يعين "الثقافة اإلسالمية
يف اهلند" باسم "معارف العوارف يف أنواع العلوم واملعارف" ،فمن الذي قام بالتغيري
والتعديل اسم هذا الكتاب؟ وما هوالسبب وراء ذلك ؟ هذه التساؤالت تأيت يف أذهان
الدارسني والباحثني .فذكر جنل املصنف الشيخ أبواحلسن علي احلسين حتت عنوان "ترمجة
املؤلف" بنفس الكتاب جوابا هلذه التساؤالت فيقول:
"ومن مؤلفاته العظيمة املفيدة هذا الكتاب الذي أمساه املؤلف "معارف العوارف
يف أنواع العلوم واملعارف"،وقد نشره اجملمع العلمي بدمشق سنة 6477ه ـ 6928م ،باسم
"الثقافة اإلسالمية يف اهلند" ألنه أكثر داللة على موضوع الكتاب ومضمونه ،وهذه هي
الطبعة الثانية مع ذيل الكتاب والتنويه باملؤلفات اليت ظهرت بعد وفاة املؤلف (سنة
6436ه ـ6954م) يف شبه القارة اهلندية.)9( .
سبب تأليف الكتاب:
ملا صنف العالمة عبد احلي احلسين كتابه الشهري "نزهة اخلواطر وهبجة املسامع
والنواظر" فبعد فراغ من تصنيف هذا الكتاب فإنه قد أردف بالكتابني اهلامني القيمني عن
اهلند فأوهلما "جنة املشرق ومطلع النور املشرق" يف التاريخ اهلندي اإلسالمي وجغرافيتها،
وثانيهما " معارف العوارف يف أنواع العلوم واملعارف" املعروف بـ"الثقافة اإلسالمية يف اهلند"
الكتاب الذي حنن حبديث عنه اآلن .يقول املصنف عن سبب تأليف هذا الكتاب يف
مقدمته:
"فإنا ملا صنفنا كتابنا "نزهة اخلواطر وهبجة املسامع والنواظر" يف مثاين جملدات،
وذكرنا فيه من كان يف كل عصر من محلة األخبار ونقلة السري واآلثار ،ومن فقهاء األمصار
وعلماء األقطار وغريهم من ذوي اآلراء والنحل واملذاهب واجلدل بني فرق أهل اإلسالم،
من ُولد أومات يف أرض اهلند- ،املراد هنا باهلند شبه القارة اهلندية -وأردفناه بـ"جنة املشرق
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ومطلع النور املشرق" ورتبناه على ثالثة فنون ،األول يف اجلغرافية ،والثاين يف التاريخ ،والثالث
يف اخلطط واآلثار ،رأينا أن نتبع ذلك بكتاب خمتصر نرتمجه ب ـ"معارف العوارف يف أنواع
العلوم واملعارف" نودعه لُمعا من تاريخ نظام الدرس جيال بعد جيل ،وتاريخ الفنون األدبية
من النحووالصرف واالشتقاق واللغة والبالغة والعروض والقافية واإلنشاء والشعر والتاريخ
واجلغرافية ،مث تاريخ العلوم الشرعية الدينية من الفقه وأصول الفقه واحلديث والتفسري
والتصوف والكالم ،مث تاريخ الفنون النظرية من آداب البحث واملنطق وعلمي الطبيعة
واإلهليات واحلكمة العلمية والفنون الرياضية والصناعة الطبية ،مث تاريخ الشعر والشعراء ،كل
ذلك فيما يتعلق باهلند ،ونذكر فيه ما أدى إليه نظري من الكتب املصنفة يف إقليم
اهلند"(.)61
الموضوعات المهمة التي تعالجها الكتاب:

األول :ذكر مناهج التعليم اإلسالمي في الهند :فالكتاب يتحدث بقدر من التفصيل
اليسري عن تاريخ الدرس النظامي وقبوله العام عرب العصور .وإنه قسم نظام الدرس على أربع
طبقات حبسب التغريات الزمانية ،فبدأ بذكر من أوائل القرن السابع إىل العصر احلديث.
وناقش املؤلف اخلصائص واملميزات هلذا النظام الدراسي الذي أحدثه الشيخ نظام الدين
السهالوي السائد يف شبه القارة اهلندية مع ذكر بعض النقائص واملعائب اليت أصيب به هذا
النظام يف زمنه احلاضر .وذكر الشيخ عبد احلي احلسين تاريخ الدرس النظامي متهيدا لكتابه
مث خاض يف أصل اجملال.
الثاني :الباب األول في علوم اللغة واألدب والتاريخ  :تكلم الشيخ يف هذا الباب عن
مصنفات أهل اهلند يف علم النحو ،وعلم الصرف ،وعلم االشتقاق ،وعلم اللغة ،وعلم
البالغة ،وعلم العروض والقافية ،ويف علم األدب واإلنشاء والشعر ،وعلم التاريخ والسري
والطبقات ،ويف علم اجلغرافية .فقسم املؤلف هذا الباب إىل تسعة فصول مذكورة .وأتى
ماألف وصنف وشرح ومجع علماء اهلند يف هذه اجملاالت األدبية ،وكما تكلم عن تاريخ كل
فن مطلقا يف بداية كل فصل مع ذكر تعريف ذلك الفن وأمهات الكتب فيه ،مث ذكر ما قام
به علماء اهلند بأعمال يف ذلك اجملال .
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الثالث :الباب الثاني في العلوم الشرعية الدينية :حتدث فيه ما كتب علماء اهلنود يف
جمال الفقه وأصول الفقه ،واحلديث وشرحه ،والتفسري وتراجم التفسري إىل خمتلف اللغات
العربية واألردية والفارسية .ويف هذا الباب ففيه سبعة فصول وهي كما يلي :يف الفقه،
وأصول الفقه ،والفرائض ،واحلديث ،والتفسري ،وعلم التصوف والسلوك ،وعلم الكالم.
فاملؤلف ذكر مؤلفات أهايل اهلند يف العلوم الشرعية الدينية من الفتاوى واملذاهب األربعة،
وشروحات احلديث للصحاح الستة خاصة وغريها مثال للمؤطا ومشكاة املصابيح ،وترمجات
القرآن ،وعلوم القرآن ويف تفسري آيات األحكام وما إىل ذلك من املؤلفات يف باب
التصوف وعلم الكالم.
الرابع :الباب الثالث في العلوم العقلية والفنون النظرية :وهذا الباب يسلط الضوء على
مؤلفات علماء اهلنود يف البحث واملناظرة ،واملنطق ،ويف العلوم الطبيعية واإلهلية ،ويف الفنون
الرياضة ،ويف احلكمة العملية ،والصناعة الطبية ،وما إليها من العلوم األخرى املتعلقة هبا
وهلذا الباب ستة فصول كما ذكرت .خص الشيخ عبد احلي احلسين هذا الباب لسرد ذكر
مآثر العلماء يف العلوم العقلية والنظرية بقدر من التفصيل اليسري الذي ال يستهان به.

الباب الرابع :في الشعر والشعراء من أهل الهند :انقسم هذا الباب إىل أربعة فصول
وهي :يف معىن الشعر وتقسيمه ،يف الشعر الفارسي ،يف الشعر األردي ،يف الشعر اهلندي.
إنه حتدث بعض منوذج من كالم الشعراء الفارسيني على سبيل املثال وترك غريهم مع بيان
دواوينهم فقط.
ويف ا خلتام هناك ملحق هام يف أمساء بعض الكتب العلمية املنقولة مثل الكتب التارخيية
والكتب الدينية ،والكتب يف العلوم احلكمية ،وبعض الكتب يف الصناعة الطبية.
عرض وتقييم لهذا الكتاب:
كما إنين أشرت إىل هذه الفكرة األساسية أن املؤلف قد مجع يف هذا الكتاب
معظم الكتب اليت ألفها أهل شبه القارة اهلندية .فإنه قد سجل مفهرس الكتب يف هذا
الكتاب املختصر ،وال ميكن يل يف هذه الورقة املختصرة أن أسلط الضوء على مجيع الكتب
املذكورة يف هذا الكتاب ،فعلى سبيل املثال أذكر منوذجا كي يتضح األمر كيف اعتين
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املؤلف بذكر املؤلفات اهلندية ،فيقول صاحب هذا الكتاب بيانا عن املصنفات أهل اهلند
حتت عنوان " مصنفاهتم يف الفنون األدبية" فيقول:
" أما تأليفات أدباء اهلنود يف الفنون األدبية فكثرية ،منها املقامات اهلندية للسيد أيب
بكر بن حمسن باعبود العلوي السوريت صنفه سنة 6658ه وشرحه للشيخ حممد
شكور اجملهلي شه ري ،ومنها الشمامة الكافورية يف وصف املعاهد األيلورية واخلطفة
العقابية للفارة املسكينة ،واملقامة الرتشنافليه ،واملقامة االركاتية ،واملقامة احليدرآبادية،
والعشرة الكاملة ،وديوان الشعر ،ومشائم الشمائل يف نظام الرسائل ،كلها للشيخ باقر
بن مرتضى الشافعي املدراسي ،والظل املمدود ،وأجناس اجلناس ،ورطب العرب،
ثالثتها للمفيت عباس التسرتي اللكهنوي ،وسبحة املرجان ،وتسلية الفؤاد ،والسبعة
السيارة ،ومظهر الربكات ،كلها للسيد غالم علي احلسيين البلغرامي ،وديوان الشعر
العريب للشيخ ويل اهلل بن عبد الرحيم الدهلوي ،وديوان الشعر للشيخ فضل حق بن
فضل إمام اخلريآبادي ،وديوان الشعر للشيخ عبد القادر بن أيب حممد األجيين ،ومفتاح
اللسان يف احملاورات العربية للشيخ أوحد الدين البلغرامي ،وتذكرة شعراء العرب للشيخ
أوحد الدين املذكور ،والنجم الثاقب ملن يكاتب ،والدر النظيم وهبجة اجملالس للشيخ
بنا ه عطا بن كرمي عطا العمري السلوين ،وهفوات اإلحلاد للشيخ حممد سليم بن حممد
عطا اجلونبوري"(.)66
 فهذا املؤلَف درس وفحص وحبث عن املؤلفات واملصنفات واملرتمجات والشروحات
اليت قام هبا علماء اهلنود يف جمال العلم والدراسة.
 يف بداية من كل فصل إنه تعرف عن املوضوع وغايته وعن أهم أمهات الكتب
اليت كتبها علماء العرب عنه ،مث صرف مهه عن الكتب اليت كتبه علماء اهلنود يف
ذلك اجملال.
 ومن اجلدير بالذكر أن املؤلف قد أحاط بكثري من املؤلفات الفارسية واألردية
واهلندية وبالعربية خاصة يف سائر جماالت العلم واملعرفة.
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قام اجملمع العلمي بدمشق بطبع هذا الكتاب مرارا ،معىن ذلك أن علماء العرب
أخذوا الكتاب بعني االعتبار ،ونال له القبول يف األوساط العلمية واألدبية مبا
أشاد به علماء العرب من أمثال الشيخ علي الطنطاوي وتقي الدين اهلاليل
املراكشي وغريهم سيأيت ذكرهم يف الصفحات اآلتية.
والشيخ عبد احلي احلسين أول مصنف من وفق هلذا العمل اجلليل يف الثقافة
اإلسالمية اهلندية ،ووجل باب معارف العوارف يف أنواع العلوم واملعارف لعلماء شبه
القارة اهلندية.
اختد صاحب الكتاب أسلوبا علميا تارخييا سهلة مقبولة.
ما ذكر املؤلف سنة الطباعة للكتب وماقام ببحث وفحص عن حمتويات الكتاب
اللهم إال قليل لبعض الكتب ،وكذلك ما تعني صاحب هذا الكتاب قيمة الكتب
وقدره يف املوضوعات اليت كتبها كاتبها.
ما التزم املؤلف بذكر سنة الوالدة والوفاة للمصنفني إال لبعضهم إال إنه اهتم بذكر
مسقط رأس املؤلفني.
ما اعتين املؤلف بذكر أخبار صاحب الكتب كما ذكر علماء آخرون.

أسلوب الشيخ عبد الحي الحسني:
ومصنفات الشيخ عبد احلي احلسين متتاز بأسلوب علمي مجيل فألفاظه لطيفة
سهلة ،وكلمات خمتارة بديعة ،وتراكيبه متينة أنيقة على سبيل املثال إقرأ هذه العبارة عن
صدد ذكر مؤلفات والدواوين األدبية يف الفصل املعنون "يف علم األدب واإلنشاء والشعر"
عن الشيخ ويل اهلل الدهلوي بكونه شاعرا وشخصية أدبية:
"ومنهم الشيخ األجل ويل اهلل بن عبد الرحيم الدهلوي ،الذي أكرمه اهلل تعاىل بالفصاحة يف
اللغة العربية دون كثري من املولدين وغريهم ،إذا مسعت من لفظه الرقيق املعرب البديع ُخيل
إليك كأمنا هورجل نشأ ببادية من علياء هوازن ،أو كأمنا أدبته إمرأة من سفلى بين
متيم"(.)65
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ويقول الشيخ تقي الدين اهلاليل املراكشي إشادة بأسلوبه وبيانه يف رسالة موجهة
إىل تلميذه األستاذ السيد أيب احلسن حينما قدم السيد أبواحلسن كتاب والده له "نزهة
اخلواطر وهبجة املسامع والنواظر" كما يلي:
" أما شهدت به وأعجبت به من علم والدكم وفصاحته وحسن تصنيفه وبالغته ومجال
أسلوبه ،ققد جاء عفوا ومل أقصد به املدح والثناء وسرين جميئه يف الوقت املناسب" (.)64
أقوال العلماء عن الكتاب:
يقول الطنطاوي عن هذا الكتاب" :وكتابه اآلخر الذي نشره اجملمع العلمي يف دمشق ومساه

اجملمع "الثقافة اإلسالمية في الهند"  ،والذي أودعه املؤلف ما ال يستطيع مثلي أن جيد يف
خزانة كاملة ،يكب عليها ،ويطالع ما فيها" (1)63
ويقول عنه الشيخ أيب احلسن علي احلسين الندوي" :ومن مؤلفاته العظيمة املفيدة هذا
الكتاب الذي أمساه املؤلف "معارف العوارف يف أنواع العلوم واملعارف" ،وقد نشره اجملمع

العلمي بدمشق سنة 6477ه ـ 6928م ،باسم "الثقافة اإلسالمية في الهند" ألنه أكثر
داللة على موضوع الكتاب ومضمونه" (.)62
ويقول األستاذ الدكتور أشفاق أمحد يف كتابه "النثر العريب املعاصر يف اهلند"" :أصبح
الكتاب موسوعة زاخرة جبميع العلوم اليت هلا عالقة بالثقافة اإلسالمية يف اهلند إىل وفاة
املؤلف)61(".
فزبدة املقال أن هذا كتاب جليل غزير املادة يف تقدمي صورة الثقافة اإلسالمية اهلندية،
وخالصة دراسات طويلة واسعة دقيقة .فهذا الكتاب مبثابة موسوعة علمية تارخيية ثقافية
لعلماء اهلنود الذين ألفوا وصنفوا وشرحوا وترمجوا وتركوا مآثر خالدة يف جمال العلم واألدب
واملعرفة.
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الهوامش:

 )6الحسني ،عبد الحي ،الثقافة اإلسالمية في الهند ،ص  ،9الطبعة الثانية ،مجمع اللغة العربية بدمشق،
6001هـ ـ6991م.

 )2الحسني عبد الحي ،نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر ،مقالة باسم (ترجمة مؤلف هذا

الكتاب) بقلم ابن المصنف الكبير عبد العلي  ،ص ، 21المجلد األول ،الطبعة األولى ،دار ابن
حزم للطباعة والنشر ،بيروت لبنان 6022ه 6999م.

 )1أشفاق أحمد ،الدكتور ،نفحة الهند -تراجم الشخصيات الهندية في الثقافة العربية اإلسالمية ،-ص
 ، 00الطبعة األولى ،قسم اللغة العربية لجامعة المركزية آسام الهند.2001 ،

 )0نفس المصدر ص.02-06

 )0الندوي ،أبوالحسن علي الجسني ،في مسيرة الحياة ،ص  ،01المجلد األول ،الطبعة األولى ،دار
القلم بدمشق 6001ه ـ6991م.

 )1الحسني ،عبد الحي ،نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر ،مقالة باسم (ترجمة مؤلف هذا

الكتاب) بقلم ابن المصنف الكبير عبد العلي  ،ص ، 21-21المجلد األول ،الطبعة األولى ،دار
ابن حزم للطباعة والنشر ،بيروت لبنان 6022ه 6999م.

 )1نفس المصدر ص .20
 )9نفس المصدر ص .21

 )9الحسني ،عبد الحي ،الثقافة اإلسالمية في الهند ،من مقالة الشيخ أبوالحسن علي الحسني الندوي
المعنون ترجمة المؤلف ،ص  ،1طبعة ثانية ،مجمع اللغة العربية بدمشق6001 ،هـ ـ6991م.

 )60نفس المصدر ،مقدمة الكتاب ص.9-1
 )66نفس المصدر ،ص .01
 )62نفس المصدر ،ص .01

 )61الحسني ،عبد الحي ،نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر ،ص  ،1المجلد األول ،الطبعة
األولى ،دار ابن حزم للطباعة والنشر ،بيروت لبنان 6022ه 6999م.

 )60علي الطنطاوي ،ذكريات علي الطنطاوي ،ص ،601المجلد الثامن ،الطبعة األولى ،دار المنارة
للنشر والتوزيع 6009هـ6999م.

 )60الحسني ،عبد الحي ،الثقافة اإلسالمية في الهند ،من مقالة الشيخ أبوالحسن علي الحسني الندوي
المعنون ترجمة المؤلف ،ص  ،1الطبعة الثانية ،مجمع اللغة العربية بدمشق60 ،هـ ـ6991م.

 )61أشفاق أحمد ،الدكتور ،النثر العربي المعاصر في الهند ،ص ،601الطبعة األولى ،دار عمر للطباعة
والنشر نيودهلي 6010هـ 2061م.
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الدراسات اللغوية والنقدية
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فضيلة تيروكورال في األدب التاميلي
1 أ .د .بشري أمحد مجايل
{ كتبت هذه املقالة يف ضوء إعالن حكومة اهلند املركزية
مؤخرا عن احتفاهلا بذكرى يوم تريوفالوفار (مؤلف
تريوكورال) على مستوى عموم اهلند يف  16يناير

امللخص:

2015م}

عد لغة التاميل أو التاميلية واحدة من اللغات الواسعة االنتشار يف العامل حيث
[تُ ُّ
يتحدث هبا أكثر من  77مليون شخص .وتنتمي التاميلية إىل اللغات الدرافيدية
ويستخدمها باألساس شعب تاميل نادويف اهلند وسريالنكا وماليزيا وسنغافورة وموريشيوس
وجنوب إفريقيا ،باإلضافة إىل عدد من اجلاليات اليت هاجرت إىل خمتلف دول العامل.
والتاميلية هي لغة والية تاميل نادوالرمسية وهي أيضا من اللغات الرمسية يف سريالنكا
وسنغافورة.
والتاميلية واحدة من لغات العامل القدمية واليت متتلك تارخيا يضرب جبذوره إىل
حنوألفني ومائيت عام ،وقد نشأت وازدهرت يف اجلزء اجلنويب من اهلند كلغة درافيديانية
مستقلة ،مصحوبة بأدب ثري ،يُعد األدب التاميلي األقدم بني اآلداب املوجودة باللغات
الدرافيديانية األخرى وهوعلى قدم املساواة مع األدب السنسكرييت القدمي .ولكن التاميلية
على عكس السنسكريت  -اليت قد ماتت كلغة منطوقة  -ال تزال لغة منطوقة ومتطورة.
وسوف حياول البحث تسليط الضوء على ما بذله فالوفار من جهد يف تضمني
القيم واحلكمة والفلسفة اإلنسانية يف كتابه تريوكورال ،إضافة إىل بيان أمهية الكتاب يف
األدب التاميلي].
 1 مركز الدراسات العربية واإلفريقية ،جامعة جواهر الل نهرو ،نيودلهي ،الهند
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لغة التاميلية وتركيبها:
كلمة "تاميل" معناها حلو ومجال وطبيعة ،وهي أيضا تعين الطائفة والبالد
والشعب .وترد هذه الكلمة يف كتاب "تول كابيام" وهو أقدم األدب املكتوب يف التاميل،
ومت تأليفه يف القرن الثالث قبل امليالد وهو موسوعة علوم الفونولوجية واملورفولوجية وداللة
األلفاظ .مبا أن علم النحويتم تدوينه يف أية لغة بعد تطورها نطقا وكتابة لقرون من الزمن
فيمكن أن نستنبط أن تاميل كانت لغة أدبية منطوقة ومكتوبة منذ آالف السنني قبل صدور
كتاب "تول كابيام" يف القرن الثالث قبل امليالد .وهذا الكتاب باإلضافة إىل علوم النحو
والصرف واملعاين يقتبس ويذكر كمية وافرة من األلغاز واألساطري واألمثال واألقوال املأثورة
والقصص واألبيات التذكارية مما يدل على أن كتبا غزيرة كانت قد سبقته يف األراضي
التاميلية.
التاميلية هي لغة آغلوتوناتيفية ( )agglutinativeمعناها أن أواخر ألفاظها
تتغري امسا وفعال .وحيتوي هيكلها الفونولوجي على  12حرفا لينا و 18حرفا ساكنا ،ويكون
طول احلرف اللني فونيميا وينبعث باختالط هذين القسمني من احلروف اللينة والساكنة
 247رمزا حرفيا مستقال وهيكلها املورفولوجي يتكون من (أي تقسم ألفاظها إىل) األمساء
واألفعال واألدوات والصفات والظروف .ويكون ورود الكلمات يف اجلملة التاميلية يف نظام
فاعل ـ مفعول ـ فعل .واالسم تسبقه صفاته والفعل تسبقه ظروفه وأحواله يف اجلمل .وهي
غنية مبفرداهتا ذات تغريات دقيقة ورقيقة يف معانيها.
ويف أوائل وأقدم املكتوبات التاميلية استعمل اخلط الربامهي كما مت العثور على
مناذجه .وتغري ُّ
اخلط الربامهي تدرجييا إىل اخلط احلديث املستعمل حاليا يف التاميلية .وترجع
نقوش املغارة املكتشفة يف التاميلية يف أقصى جنوب اهلند إىل القرن الثالث قبل امليالد وتشري
األدلة األثرية أيضا إىل أن بالد التاميل القدمية قامت بإجراء اتصاالت مكثفة مع العامل
ا لشمايل ومع غرب العامل وشرقه أيضا عن طريق البحار .قامت هذه الصالت التجارية
الواسعة النطاق والعالقات الثقافية والدينية الطويلة املدى مع العامل أمجع بإثراء اللغة التاميلية
وآداهبا واليت حافظت على عناصرها األصلية بعناد وإصرار وبصورة متماسكة.
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أدب سانغام:
تتمتع اللغة التاميلية -كما قيل سابقا  -بتاريخ غري منقطع من اإلنتاج األديب
منذ مخسة وعشرين قرنا ما جعلها مستودعا ثريا من اآلداب والثقافات األصلية .مت
االحتفاظ بأول منوذج من األدب املكتوب يف التاميلية منذ تلك الفرتة وتسمى أوىل جمموعة
اآلداب املنتوجة يف الفرتة الواقعة بني القرن الثالث قبل امليالد والقرن اخلامس امليالدي ب ـ
“أدب سانغام" 1بصورة متجمعة .وسانغام هي أكادميية مقرها "كان مادوراي" وهي مدينة
يف وسط والية تاميل نادو .ويف هذه الدائرة كانت النتاج الشعري خيضع ملراقبة قاسية.
واعرتافها كنتاج أديب كان يعترب أعظم شرف ملنتجه وكاتبه .ومن ضمن اآلداب التاميلية
القدمية املعرتف هبا من قبل دائرة سانغام بقيت حوايل  30ألف مقطع تتجمع فيما يقرب
من  2400شعر قرضه حنو 400شاعر مبن فيهم  25شاعرة .ومجعها ،فيما بعد ،أدباء يف
مثانية أجزاء خمتارة مسماة ب ـ "يۧڋّ ُّتۧ َح ْي" (مثاين جمموعات) .وعداها مثة عشر
قصائد طويلة (أقصرها من  782بيتا) عنواهنا املشرتك "باتوبادو" (عشرة أحلان) .إن
منتوجات أدب سانغام التاميلي كانت كلها علمانية يف طبيعتها ومضموهنا على عكس
الوضع يف اآلداب اهلندية األخرى السيما النصوص الفيدية اليت ركز معظمها على السلوك
الديين ،وأما املؤلفات التاميلية يف عهد سانغام فقد كانت تدور حول موضوعات خمتلفة من
األبطال والبطالت وكانت أيضا تروي وتقدم معلومات قيمة للغاية عن احلياة االجتماعية
واالقتصادية والسياسية للشعب التاميلي العائش منذ القدم.
ومن النصوص األخرى يف جمموعة سانغام ،سلسلة من  18كتابا مسيت ب ـ
ِ
ِ
ك) وبينها كتابنا احلايل الرتوكورال الشهري أي "الكورال املقدس"
يل َكنَ ُّ
(ݒ َّدنۧ ْن ك ْ
(البيت املقدس) وأن التريوكورال (تُِرُّكݛ َّ ْل)أوالبيت /األبيات املقدسة اليت كتبها
1

 1تاميل سانجام اسم يشار إلى األكاديمية األدبية التي أقيمت في مدينة مادوراي حيث تجمع

رجال العلم والمعرفة وناقشوا كل األعمال األدبية الواردة من الكتاب واألدباء في والية تاميل نادوقبل
الميالد بأكثر من خمسة قرون.
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تريوفالوفار(تُِرَولَُّوْر) ،واحدة من أبرز األطروحات األدبية واألخالقية يف اآلداب اهلندية وأحد
األعمال األكثر قيمة ومنزلة يف اللغة التاميلية .كذلك ،تعد واحدة من املسامهات األكثر
روعة اليت أهدهتا القرحية اإلبداعية التاميلية إىل ثروة العامل الثقافية واليت جيب أن يألفها العامل
كامال وأن تصري موضع إعجاب وحب من اجلميع كما هواألمر مع قصائد هومريوس
ومسرحيات شكسبري ولوحات رامربانت وكاتدرائيات فرنسا واملنحوتات اليونانية واألهرامات
املصرية :فهي إحدى تلك التجليات الفريدة للقلب والروح اإلنسانية اليت تلح على أن
يسلك اإلنسان والعامل وفقا للمبادئ النبيلة للفضيلة والعفة واحلب والتسامح والشرف
والسالم .1إنه من العسري أن جند يف األدب العاملي مثل هذه اجملموعة من املبادئ األساسية
هبذه الدرجة من احلكمة السامية 2،وهذا هواألمر الذي حدا باملهامتا غاندي ،األب
الروحي للهند املستقلة ،أن يقول ذات مرة" :متنيت أن أتعلم لغة التاميل كي أمتكن فحسب
من دراسة الرتوكورال(تُِرُّكݛ َّ ْل) اليت كتبها فالوفار( َولَُّوْر) يف لغتها األصلية اليت كتبت هبا:
فما من أحد وهب كنوز احلكمة مثل فالوفار( َولَُّوْر)" 3.وجند أن مشاهري الفالسفة من
أمثال بوذا وكونفشيوس وسقراط وأرسطووأفالطون قد تناولوا يف كتاباهتم جوانب خمتارة من
القيم واخلربات اإلنسانية بشكل عام ،إال أن تريوفالوفار قدم اخلربة البشرية على اتساعها
بطريقة مكثفة ،وبالرغم من ذلك فإن كثريا من املثقفني يف العامل العريب مل يسبق هلم أن
مسعوا بتريوكورال (تُِرُّكݛ َّ ْل) أو تريوفالوفار(تُِرَولَُّوْر).
وهناك إمجاع عام بني املؤرخني واألوساط األدبية أن التريوكورال (تُِرُّكݛ َّ ْل) قد
كتبت منذ ألفي عام تقريبا يف آخر عهد السانغام .وهكذاِ ،
فالرتُُّكݛ َّ ْل واحد من األعمال
األدبية القليلة اليت بقيت طيلة األلفي عام املاضية واليت تعد وثيقة الصلة باحلاضر .وترمي
1

The Tamil Contribution to World Civilization - Czech Professor Dr. Kamil

Zvelebil in Tamil Culture - Vol. V, No. 4. October, 1956 "...
2
Dr. Albert Schweitzer , “Indian Thought and its Development” Reviewed
Edition – Beacon Press, New York -1957
3
The incomparable Thirukkural by Culture Editor Tamil Guardian dated 20
February 2008
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ِ
الرت ُّكݛ َّ ْل) إىل إرشاد البشر ألن يعيشوا حياة هادفة ،نافعة ،أخالقية وذات
التريوكورال ( ُ
مغزي يف هذا العامل .وعلى خالف األعمال الدينية ،تركز تريوكورال (تُِرُّكݛ َّ ْل) على "احلياة
فوق األرض" و"احلياة اإلجيابية" .ويقول املؤلف :أميا امر ٍئ يعيش حياة مثالية يف هذا العامل،
ِ
الرت ُّكݛ َّ ْل جوانب أساسية حمددة يف
ينزل بني اآلهلة يف اجلنة .يف عامل دائم التحول ،تتناول ُ
احلياة ،لكنها جوانب ثابتة ،مثل الفضائل واألخالق واخلريات املادية والسياسة واحلب
والرومانسية.
ومن دواعي السرور أ ْن نعلم أن التعليقات التاميلية على تريوكورال هي نفسها
تشكل نوعا خاصا من األدب التاميلي .ومما يثري االهتمام أ ْن نالحظ أنه قد مت كتابة ما ال
يقل عن  10تعليقات قدمية مقبولة يف فرتة مبكرة مثل فرتة ما قبل  600سنة .وتوجد
حاليا مئات أي ما ال حيصى من كتب التفاسري والتعاليق للتريوكورال .ويسرنا أيضا أ ْن نعرف
أن هناك حوايل  130ترمجة للتريوكورال يف خمتلف لغات العامل .ويوجد يف اإلجنليزية وحدها
أكثر من  50ترمجة .وهي بذلك أكثر الكتب املتعلقة باألخالق ترمجة يف العامل بعد كتب
اإلجنيل والقرآن مباشرة .وجاءت ترمجة التريوكورال يف العربية باسم "األبيات املقدسة" يف
سبعينات القرن العشرين وقام برتمجته املرحوم الربوفسور يوسف كوكن ،رئيس القسم العريب
واألردي والفارسي سابقا جبامعة مدراس ،بوالية تاميل نادو .وقد جاءت مؤخرا ترمجتان
أخريان يف العربية وأوالمها قام برتمجتها كاتب هذه املقالة وأخرامها قد ترمجها الدكتور ذاكر
حسني ،أستاذ مشارك يف القسم العريب جبامعة مدراس .وهاتان الرتمجتان ال تزاالن يف شكل
املسودة ويف انتظار نشرمها عن قريب.
ترتكب كلمة تريوكورال (تُِرُّكݛ َّ ْل) من كلمتني بلغة التاميل ومن بني معان أخرى
تعين كلمة تريو(تُِر) مجيل أو ميمون أو مبشر ،فيما تعين كلمة كورال ( ُكݛ َّ ْل) قصيدة
قصرية (بيت قصري) تتألف من سطرين بكل بيت شعري ،وتتألف التريوكورال (تُِرُّكݛ َّ ْل)
م ن ألف وثالمثائة وثالثني بيتا شعريا وتنقسم تلك األبيات إىل ثالثة أجزاء .يتناول اجلزء
األول الفضيلة باعتبارها املبادئ األخالقية اليت حتكم السلوك ،ويتناول اجلزء الثاين اخلريات
املادية واحلكم السياسي وغريها من املواضيع املتعلقة باملصاحل االجتماعية واملنفعة املادية.
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ويتناول اجلزء الثالث احلب والوصل بني الزوج والزوجة أواحملبوب واحملبوبة .وتنتظم جمموعة
األبيات الشعرية األلف والثالمثائة والثالثني املكتوبة باللغة التاميلية يف مائة وثالثة وثالثني
فصال ،كل فصل له موضوع حمدد يرتاوح بني "حرث قطعة من األرض إىل حكم دولة.
وحيتوي كل فصل على عشرة أبيات ،ويتألف بيت شعري من سبع (كلمات) من
سيري( ) seerأربعة بالسطر األول وثالثة بالسطر الثاين .وال ـ "سيري" عبارة عن كلمة مفردة
أو مركبة (من أكثر من كلمة) تاميلية .ويتكون القسم األول من مثانية وثالثني فصال
(ثالمثائة ومثانون بيتا) .والقسم الثاين من سبعني فصال (سبعمائة بيت) .القسم الثالث من
مخسة وعشرين فصال (مائتان ومخسون بيتا) ،وجتمع هذه كلها يف  133فصال و1330
بيتا أو مقطعا شعريا فهي الرتوكورال(تُِرُّكݛ َّ ْل).
وأهم ما مييز الرتوكورال (تُِرُّكݛ َّ ْل) هو بيعتها الدنيوية وعامليتها وقابليتها
للتطبيق بالنسبة للبشر يف كل مكان وأبدية رسالتها اليت تتجاوز الزمن واملكان .وهذه
ُّ
الدنيوية والشمولية والطبيعة اخلالدة للرتوكورال ( ِت ُرك َݛلْ) متآلفة مع إجيازها وسحرها األديب
ومثلت مصدر فخر واعتزاز للشعب التاميلي على مدى القرون العديدة املاضية .ولكن
تقتصر شعبية الرتوكورال (تُِرُّكݛ َّ ْل) على والية تاميل نادو وبعض أحناء شبه القارة اهلندية
فقط ،ولعل سبب عدم انتشارها يرجع لكوهنا مكتوبة بلغة التاميلية وهي لغة إقليمية باهلند.
جيدر يب أن ألقي قليال من الضوء على بعض املوضوعات واألفكار اليت تناولتها
األقسام الثالثة يف الرتوكورال (تُِرُّكݛ َّ ْل) لكي نقدر مدى فضائلها.
القسم األول( :اݛَتݒََال) الفضيلة :بسبب عدم وجود كلمة متساوية يف العربية
ويف اإلجنليزية لكلمة اَݛ َّ ْم التاميلية اليت تتعلق ببعض األصول األخالقية والقيم الثقافية اليت
يفرتض فهمها مسبقا إدراكا واضحا لتلك األخالق والقيم الثقافية ،ميكن وضعها يف ترمجة
تقريبية للفضيلة .حيتوي هذا القسم على  38فصال يف مخسة أجزاء .فهي ( )1املقدمة ()2
فضائل احلياة العائلية ( )3فضائل حياة الزهد والنسك ( )4املعرفة املستنرية ( )5القضاء
والقدر .ويف املقدمة يعاجل هذا الشاعر اإلهلي البناء األساسي جلميع الكائنات الذي يشمل
محدا هلل وجمدا له وأمهية املطر وعظمة الزهاد وقدرة حياة الفضيلة اخل .ويف محد اهلل يشري
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الشاعر إىل أن اهلل هواخلالق واجلوهر ال جلميع الكائنات احلية يف العامل فحسب بل أيضا
لكل حركاهتا وأعماهلا وأنشطتها .ويصب ويسكب الثناء واحلمد هلل بصورة عامة علمانية
تشمل مجيع الناس مبختلف األديان واملذاهب والعقائد .ويف أمهية املطر ،يصر على أن املطر
رحيق األرض وال ينبعث بدونه حىت شفرة عشب يف األرض .ويف فضائل احلياة العائلية
يتناول تروفالوفار(تُِرَولَُّوْر) حياة االستقامة للزوج والزوجة بالرب والتقوى .وامليزة الكربى فيه
نظرته التقدمية واملتعمقة حنو احلياة املنزلية وتربية العيال واألطفال وضيافة الضيوف والناس:
"إن أعظم نعمة هلي بيت شريف ،وجمده املتوج ذرية صاحلة" (ت.كورال ـ  .)60ويؤكد
مؤلفنا الذي حيمل حبا ساحرا لألطفال" :إن ملسة من أطفالنا هلي هبجة اجلسد .هؤالء
الذين مل يستمعوا إىل غمغمة أطفاهلم هم فقط من جيذهبم صوت القيثارة والفلوت"
(ت.كورال ـ  )70ويؤكد الشاعر ويلح إحلاحا عظيما على حب البشرية وعلى أن احرتام
الضيف بني الفضائل الرئيسية لإلنسان .ويقول مشريا إىل منزلة اجملد" :يعيش فقط من حييا
دون شائبة ،وميوت فقط من حييا دون جمد" (كورال ـ  )240وهكذا نرى أن تريوفالوفار
(تُِرَولَُّوْر) أراد اإلنسان أن يقيم إنسانية عطوفة بامسة مبتهجة يف بيته وبالده والعامل أمجع
حوله .ويف اجلزء الثالث يتحدث عن عظمة الصوفية والزهاد الذين يرتكون األمور الدنيوية
كلها ليتزينوا بقيم الفضيلة واألخالق السامية وحيققوا هدفهم األقصى وهو وصوهلم إىل اهلل
واحلق اليقني .ويف جزء املعرفة املستنرية يصر الكاتب اهلادي على احلياة الدنيوية املؤقتة وعدم
بقاء العامل وعلى أمهية احلياة الزاهدة وضرورة معرفة احلقيقة املطلقة والبلوغ إىل احلق اليقني
برتك كل األغراض والشهوات الدنيوية .وهبذه الطريقة املستنرية يستطيع اإلنسان أن حيقق
مرامه السامي وهدفه األقصى يف هذه احلياة األرضية اليت هي أمانة ووصاية له .وأخريا
يتحدث تريوفالوفار(تُِرَولَُّوْر) عن قوة القضاء والقدر ألنه ال حيلة يف الدنيا تستطيع احلول
دون قضاء اهلل وقدره ألن القدر يسابق مجيع حيل الناس ويتغلب عليها .وعلى هذا ينصح
الشاعر املنري الناس أال يفرحوا مبا يأتيهم وال حيزنوا مبا يفوهتم وأن حيفظوا قلوهبم مبيزة سوية
واحدة يف كل احلاالت.
Arabic Studies

117

دراسات عربیۃ

القسم الثاني( :ݒ ُرڈ ّْݒ َّ ْال)الثروة :هذا القسم يف حجمه ضعفا القسم األول وثالثة
أضعاف القسم الثالث ألنه حيتوي على  70فصال بسبع مئة بيت تتعلق بتوليد الثروة
وإدارهتا .كان النظام امللكي سائدا يف قدمي الزمان وكان امللك رأسه يساعده جملس من
وزرائه يف إدارة البالد وإقامة الرفاهية العالية يف اجملتمع .هذه هي الشؤون اليت يعاجلها هذا
القسم بصورة مفصلة .وتقسم فصوهلا إىل ثالثة أجزاء .فهي أوال طبيعة اململكة وصفاهتا
وثانيا األقسام اإلدارية يف اململكة وثالثا األمور اإلضافية اهلامة.
يف اجلزء األول من القسم الثاين يظهر الشاعر املوهوب مدى االهتمام الذي يوليه
احلاكم لسياسة الدولة وتوليد ثروهتا .وكما قدم يف القسم األول ،يقدم الشاعر نفسه يف هذا
القسم أيضا معلما أخالقيا على مستوى بالغ الرقى .ويف السياسة واالقتصاد ،يتحدث
كرجل دولة وكرجل ملم بالعامل أمجع ،ويؤكد على أن حاكم الدولة ينبغي أن ميتلك
الشجاعة والنشاط والتحرر واحلكمة والقدرة على االجتهاد والتعليم والصراحة والبسالة
والكياسة والعفة .ويريد تروفالوفار(تُِرَولَُّوْر)إدارة رمسية يسودها القانون وتقيم العدالة واملساواة
بني اجلميع ،وأن يوكل احلاكم فعليا دور املخطط االجتماعي ،وجيب أن يكون من السهل
التواصل بينه وبني الناس .وجيب أن يكون لديه رؤية جلية يف أهدافه وغاياته ويتخذ
إجراءات صارمة للدفاع عن شعبه وحتقيق رفاهيتهم وازدهارهم .وجيب أيضا أن يكون
موهوبا مبهارة اختيار وزرائه األنسبني حىت يساعدوه يف أداء مهماته املطلوبة لرفع مستوى
معيشة الناس وشأن الدولة .وعليه أن يبذل جهوده من أجل زيادة دخل بالده وأن يشاور
األخصائيني يف هذا األمر ويف إقامة العدل واملساواة بني الناس .وجيب أن يكون هدفه عاليا
جدا بأفكاره النبيلة والسامية مصحوبا بوفرة النشاط واحلماس .جيدر بالذكر أن كل ما جاء
يف تروكورال(تُِرُّكݛ َّ ْل) قبل ألفي سنة نراه مذكورا يف مجيع األطروحات احلديثة املرسومة
والقوانني املدنية املوضوعة إلدارة الدول الدميقراطية يف األيام احلالية.
ويتحدث اجلزء الثاين املتعلق باألقسام اإلدارية يف اململكة عن صفات ومسؤوليات
الوزير الذي يساعد احلاكم يف أداء مهامه .وهوالرئيس التنفيذي يف الدولة ومنصبه يساوي
منصب رئيس الوزراء احلديث يف النظام الدميقراطي احلايل ،إذ يكون احلاكم مبثابة الرئيس
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احلايل يف اجلمهورية .يريد تروفالوفار أن يكون الوزير موهوبا بقوة اإلرادة والعزم واجلهد
املتواصل لزيادة معرفته ومهارته وأيضا جيب عليه أن يهتم اهتماما بالغا بأمن الرعية
ورفاهيتها .وجيب أن يكون من صفاته براعة لسانه وفصاحته حبيث خيتار دائما كلمات
صحيحة مالئمة لكل مناسبة حبيث ال تكون مثة كلمات بديلة هلا.
ويركز املؤلف يف االقتصاد على موضوعات مهمة مثل الفاقة والرخاء ،مبينا الفقر
بأسلوب ال لبس فيه .وهويعترب الفقر بؤسا وال يرى وزنا لكلمة الفقري .ويقول  :إنه حىت
األم قد تنظر بازدراء لشخص معوز ،ومن أجل اكتشاف الطرق لتعزيز الرخاء يطرح الشاعر
رؤية تعاونية يف املساعي من أجل حتقيق فائدة مشرتكة تعم اجملتمع قاطبة .واجلدير باملالحظة
أن تريوفالوفار(تُِرَولَُّوْر)  ،قد فكر ووضع بصورة رائعة وأنيقة حىت قبل ألفي سنة ما نرى يف
العصر احلديث من مفاهيم التقنيات احلديثة لإلدارة وأفكار خلق اجملتمع السعيد املتمتع
بالرفاهية الرفيعة يف الدولة.
تݒ َّّ ْال) الحب :يف هذا القسم الصغري يتحدث الشاعر حصريا
القسم الثالثَ ( :ك َام ُّ
يف موضوع احلب والوصال بني الرجل واملرأة يف جزأين مهمني .فهما احلب السري املسترت
والعفة الراسخة الثابتة .ويعترب الشاعر العبقري بال جدال هواألرفع منزلة بني كل شعراء العامل
يف حتليل العدد الالمتناهي من احلاالت املزاجية اليت تالحق كل منها األخرى يف العقول
القلقة للمحبني .فال يوجد شاعر باألدب العاملي قد قدم معرفة أعمق بقلوب احملبني
وأمزجتهم املتقلبة مثل هذا الشاعر العمالق .وبالنسبة لتريوفالوفار(تُِرَولَُّوْر) ،أن احلب
أإلغرائي (االيروتيكي) هوبداية احلب املمتد .حني تدمج روح الشابني هويتيهما املنفصلتني
ويكتشفان نفسيهما يف مرآة الذات األخرى ويف السلسلة الكاملة من االنفعاالت كاحلرية
والرهبة واألمل والبهجة وترقى عاطفتهم اجلسدية إىل رابط روحي ،حينها فقط يصبحان
إنسانني كاملني .ويعترب تريوفالوفار (تُِرَولَُّوْر) أن عيون العاشقني هي بوابة احلب ألن
الكلمات اليت يلفظها اللسان أيا كانت ليس هلا معىن ما دام هناك اتفاق تام بني عيون
العاشقني .وهويقول مبتهجا  :إن عيون احلبيب هتاجم مثل جيش العدو ،وأن قلوب
العشاق تتآمر مع بعضها البعض وتنسى عيوب املعشوق حني يكون كل منهما يف حضرة
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اآلخر .لكنه جيد شجارا حىت بني العشاق احلقيقيني كجزء من ديالكتيك التوق الشديد
لدى روحني من أجل االحتاد .فشجارات العاشقني تعزز احلب وتنتهي بإلقاء األقنعة جانبا
رمزا الكتشاف ذواهتم احلقيقية ليتوج باالحتاد السعيد.
لقد استطاع تريوفالوفار(تُِرَولَُّوْر) أن يسرب أغوار الفكر اإلنساين من مجيع النواحي
سواء عند حديثه عن الواجبات األخالقية أو سياسة الدولة أو عن املبادئ الواجب إتباعها
للنجاح يف احلياة ،أو عن تباين املشاعر يف قلوب العشاق املرتعشة .مل يشدد أنبياء العامل
على عظمة وقوة القانون األخالقي بإصرار وقوة أكرب كما فعل هذا الشاعر التاميلي العظيم،
مثل هذه العقلية العاملية هلذا الرائي العظيم الذي ولد يف أرض التاميل لكنه ينتمي للبشرية
بأكملها .لقد جعل من اإلنسانية واحلب قوة تدعيم للمجتمع ،ومل تكن اعتبارات املولد
ذات أمهية بالنسبة له .لقد متيزت حكمته السياسية برحابة يف الرؤية ،فضال عن النبل
والرتفع .احلب اجلنسي الذي يصوره لنا تساحما فذا ورقة يبدو مثاليا ،حىت لوكان خمططا
ومتكلفا ،رومانسيته أثرية وحتملنا إىل جو من نقاء العواطف واجلمال واملثال األمسى.
لقد جعلت بساطة لغته ،وتعبرياته الواضحة الصافية ،ودقتها وقوهتا ،وإجياز أسلوبه الذي
ال يقل عن جوهره ،وتعليمه وثقافته وحكمته ،ومشوله وانتقائيته ،ومالطفاته الرقيقة ونصائحه
املفيدة ،هذه كلها ج علته حمل تبجيل على مدى الزمن واعترب كتابه مبثابة الفيدا أو القرآن
بالنسبة للتاميليني.
لقد ازدهرت عبقرية اجلنس التاميلي واكتملت هبذا املؤلف العظيم ،إن التأثري الذي
مارسه هذا العمل منذ نشره منذ أكثر من ألفي عام على عقل وحياة وأدب التاميلية هلوأمر
استثنائي ولن جتوز االستهانة بقيمته أبدا.
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العربية واإلعالم
مفاهيم ونظريات قديمة وحديثة

د محمد امبارك الشاذلي البنداري

ملخص:

1

لعلم ُّاللغويات ِ
أحد الفروع الت ِ
ِ
طبيقية ِ
احلديث من
اإلعالم اللغوي يعدُ َ
[علمُ
اإلعالم ونظرياته من ٍ
ِ
ِجهةِ ،
جهة أُخرى ،وهُوعلمٌ ما يزال يتحسس طريقهُ إىل النُّور .
ولعلم
ف هذا البحث إىل إبراز مفاهيم االتصال اللغوي عند القدامى كاجلاحظ
ويهد ُ
وابن وهب وغريمها ،ومفهوم اللُّغة عند ابن جين ودوسوسري  ،ويركز البحث على اللغة يف
ِ
ِ
املشكالت اليت تواجه اللُّغة يف اإلعالم ،ومثة نقطة
اإلعالم املعاصِر ،وتسليط الضوء على
أخرى يرتكز عليها البحث وهي إبراز دور الصُّورة اإلشهارية ،وأهنا نوعٌ من الدِّاللة جيب
االهتمام به كالكاريكاتور .
وحياول البحث اإلجابة عن ِ
عدة تساؤالت :
هل حقا عرف القدامى نظريات االتصال ،ووضعُوا هلا ضوابط لغوية ؟ وهل
اإلعالم له لغته اخلاصة اليت تطورت مع وسائله املختلفة ،وجنحت عن معيارية اللغة
ِ
اخلطاب اإلعالمي هلا دور لغوي ؟ وما هي احللول ملشكالت
الفصحى ؟ وهل الصُّورة يف
الضعف اللغوي يف اإلعالم ؟
ويتكون البحث من مقدمة وعدة مباحث وعناوين رئيسة هي :
مفاهيم واصطالحات ( مفهوم اللغة واإلعالم )
نظرية اللغة واإلعالم
 1أستاذ جامعة أم القرى ،مكة املكرمة.
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أنواع الداللة ،ابن جين واإلعالم احلديث
الصورة يف اخلطاب اإلعالمي " سيميائية اإلشهار واللغة "
مشكالت تواجه اللغة يف اإلعالم وكيفية حلوهلا
ولست أدعي أنين يف هذه الدراسة سأويف املوضوع حقه ،وإمنا هوجهد املقل يعرتيه
اخلطأ والنسيان .
وقد جاء هذا البحث لريد على الذين يقدحون يف اللغة العربية ،ويف قدرهتا على
مواكبة العصر ،جاء ليقول هلم  :هيهات هيهات  ...ضاق فرت عن مسري ليس التكحل يف
العينني كالكحل ! فقد خُلقت العربية سخية ،قادرة على التجديد ،والتوالد اللغوي ،فهي
وعاء القرآن الكرمي اخلالد إىل يوم الدين].
العربية واإلعـ ـ ــالم

تأثير وسائل اإلعالم في اللغة  :الواقع والطموح
واإلعالم:

مفهوم اللغة
اختلف الباحثون القدامى واحملدثون يف تعريف اللغة وحتديد مفهومها ،وال يعنينا هنا
تتبع االختالف يف تعريفها أو مناقشة أسس هذا االختالف ،وإمنا الذي يهمنا أساسا
هوالوقوف على تعريف ميكن أن يوفق بني أغلب هذه اآلراء وحيدد طبيعة اللغة يف إطار
مقبول ويعكس حقيقة أبعادها وعناصرها املكونة وكياهنا العضوي يف تشكيله الدقيق (. )1
ولع ــل أفض ــل تعري ــف يش ــمل وظيفته ــا االجتماعي ــة هوتعري ــف العالم ــة اب ــن ج ــين
495ه ـ ـ بأهنــا  " :أصــوات يعبــر بهــا كــل قــوم عــن أ راضــهم " ( ،)2وأمــا اإلعــالم فعرفــه

 - 1اللغة القومية 66/ط .األجنلومبصر .
 - 2اخلصائص تح .الشيخ حممد علي النجار  ( 44 / 6باب القول على اللغة وما هي )ط. 6998 .
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العامل األملاين ( أو توجروت ) أنه  " :التعبري املوضوعي عن عقلية اجلماهري وروحها وميوهلـا،
واجتاهاهتا يف نفس الوقت " (. )1
واإلعــالم نــوع مــن االتصــال اإلنســاين الــذي يعــين نقــل املعلومــات واألفكــار واالجتاهــات
من شخص آلخر ( ،)2وتشمل عملية االتصال مبفهومها البسيط ثالثة عناصر هي :
 املرسل الرسالة املستقبلويف حالــة االتصــال اجلمعــي أو االتصــال باجلمــاهري نضــيف عنص ـرا رابعــا ُه ـو :الوســيلة
وقت و ٍ
كالصحف واإلذاعة والتلفاز اليت ميكن هبا نقل الرسالة يف ٍ
ِ
احد ألك ِرب عدد (. )3

اللغــة ونظريــة اإلعــالم نظريــة اإلعــالم نظريــة حديثــة ترتكــز علــى أســس رياضــية راســخة،
وق ــد وض ــع ه ــذه النظري ــة الع ــامل األمريك ــي " كل ــود أن ــون " مث م ــا لب ــث أن تناوهل ــا بالدراس ــة
والبحــث عديــد مــن العلمــاء والبــاحثني يف خمتلــف ميــادين الفكــر والبحــث العلمــي – علمــاء
ـوم هــذه النظريــة علــى
احليــاة واللغــة والوراثــة والرياضــيون والفالســفة وعلمــاء الــنفس  ،-وتقـ ُ
أس ـ ِ
ـاس أن اللغـ ـ َة ه ــي ش ــفرة أي نس ــق اص ــطالحي م ــن اإلش ــارات متف ــق علي ــه ب ــني املرس ــل
واملستقبل ٍ
إعالمي (. )4
هبدف
ِّ
وترتكـ ُـز نظريــة اإلعــالم عنــد " شــانون" علــى أن عقــل املصــور هواملنبــع وأَن املرســل
يسـتخدم اللغـة واإلثـارة لنقـل الرسـالة فيتلقاهــا املسـتقبل ويـدبرها بعقلـه وهواملصـب أو اهلــدف
 ...وعلــم الســيميوطيقا أو علــم العالم ــات واإلشــارات والرمــوز يع ـ ُّـد أساســا هلــذه النظري ــة،
وشـارحا هلــا ،ومــن املقـرر أن لغــة االســتعمال املنطوقـة هــي نســق اإلشـارات نشــأت يف اجملتمــع
 - 1املدخل إىل وسائل االعالم عبد العزيز شرف  ،61 /ط. 6
 - 2االتصال باجلماهري والرأي العام لسمري حممد حسني  56/ط.عامل الكتب بالقاهرة .
 - 3االتصال مفهومه نظرياته (من حبوث الدورة العربية الرابعة للبحوث اإلذاعية والتليفزيونية )  – 6/الرباط .
 - 4اللغة اإلعالمية د/عبد العزيز شرف  . 81/دار اجليل 6996م .
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إال أن هلا خاصية متيزها عن سواها من وسائل التفاهم ،ولذا عرف بعض العلماء اللغـة بأهنـا
 :نظام من الرموز الصوتية ،أو نظام من العالمات .
االتصال:

إسهامات األدباء القدامى في نظريات
مثــة مؤلفــات عربيــة وعقــول عربيــة رصــدت العالقــة بــني االتصــال واإلقنــاع " اإلعــالم "
والكلمــة والداللــة " اللغــة "  ،بيــد أن هــذه الوســائل اإلعالميــة مل تكــن ظهــرت يف عصــرهم
كالتلفاز وأقمار البث الفضائي ووسائل الطباعة ومواقع التواصل االجتماعي  ...إخل .
وجند يف كتابات اللغويني العرب ومفهومهم للغـة ووظيفتهـا مـا يشـري إىل معـرفتهم القويـة
لوظيفة اللغـة االجتماعيـة اإلعالميـة ،فالعالمـة ابـن جـين عـرف اللغـة بأهنـا " أصـوات يعـرب هبـا
كل قوم عن أغراضهم " ،ويرى أن اللغة وسيلة للتعاون والرتابط بني أفراد اجملتمع ،فيقول :
" إننا نتبني أن كثريا من الناس يتكلمون يف موضوعات ليس يعنيهم منها نقل أفكـارهم
إىل غريهم ،وإمنا يكون القصد من حديثهم التسلية ،أو النظر يف أمـور ختصـهم يف إدارة
شئوهنم " (. )1
واملتأمل للنص يرى أن ابن جين مل يقتصر االتصال على اإلخبار أو نقل املعلومات،
بل جعله للتسلية والرتفيه كما تشري األحباث اإلعالمية احلديثة وجيعله للتنمية يف ادارة شئوهنم
( . )2
"
وبالطبع تعريفه للغـة يتناسـب ووظيفـة اللغـة يف اجملتمـع ويتفـق مـع وظـائف اإلعـالم يف اجملتمـع
(. )3
الجاحظ ومفهوم اللغة واإلعالم

:

 - 1اخلصائص 55/6
 - 2إبراهيم انيس اللغة بني القومية والعاملية  613 /دار املعارف
 - 3اإلعالم اإلسالمي العربية وأصول اإلعالم د حسن علي حممد  41/هدية جملة االزهر ع شعبان 6368ه ـ
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وأمــا اجلــاحظ (ت 522ه ـ ـ) فقــد أســهم مبؤلفــات يف ظهــور لغــة إعالميــة فريــدة يف
عصــره ،يف الوقــت الــذي كــان فيــه غــريه مــن العلمــاء مييلــون للتعقيــد اللفظــي واحلوش ـي مــن
الكالم ،وألف درته "البيان والتبيني" وبني وسائل األداء املتميز (. )1
وكيفية وسائل إرسال املعـىن عـن طريـق اللغـة البليغـة ،اخلاليـة مـن التعقيـد ،فقـد كـان
ميقت املتشدقني على حد تعبريه .
يقــول مــثال يف البيــان والتبيــني  " :فــإذا أراد صــاحب الكــالم صــالح شــأن العامــة
ومصاحلة اخلاصة حنت إليه املعاين وسلسل لـه نظـام اللفـظ وأغـىن املسـتمع مـن كـد الكلـف،
وأراح القارئ من عالج التفهم " (. )2
الجاحظ:

اإلعالم اللغوي عند
علـم اإلعـالم اللغــوي يعـد أحـد الفــروع التطبيقيـة لعلـم اللغويــات احلـديث مـن جهــة
ولعلم اإلعالم ونظرياته مـن جهـة أخـرى وهـوعلم ال زال يف طـور التكـوين  ...لـذا اللغـة عنـد
اجل ــاحظ وع ــاء الفك ــر وركاك ــة اللغ ــة ركاك ــة يف الفك ــر ،ون ــرى اجل ــاحظ ق ــد ق ــدم رؤيت ــه قب ــل
األسـ ــاتذة املعاص ـ ـرين فهويقـ ــول  ":علـ ــى قـ ــدر وضـ ــوح الداللـ ــة وص ـ ـواب العبـ ــارة ،وحسـ ــن
( . )3
االختصار ودقة املدخل يكون إظهار املعىن "...
ووســائل االتصــال عنــد اجلــاحظ مخســة أن ـواع للداللــة علــى املعــاين ميثــل كــل نــوع منهــا
وســيلة مــن وســائل االتصــال مث ينظــر اجلــاحظ عمــل كــل وســيلة وكيفيــة االتصــال الفعــال مــن
خالهلا ...
يقول اجلاحظ  " :ومجيع أصناف الدالالت على املعاين مخسة أشياء ال تنقص وال تزيد
أوهلــا  :اللفــظ مث اإلشــارة مث العقــد مث اخلــط مث احلــال الــيت تســمى نصــبة ،والنصــبة هــي احلــال
 - 1ينظر رسالتنا للعاملية "الدكتوراة "  :الفكر الصويت والداليل عند الصاحلي الشامي يف ضوء علم اللغة احلديث
– جامعة األزهر 5111م  ،األداء اجليد عند اجلاحظ يف ضوء علم اللغة احلديث
 ( - 2البيان والتبني تح .عبد السالم هارون  51/4ط  .اخلاجني بالقاهرة6971م
 - 3تاريخ البالغة العربية د/عبد العزيز عتيق  69/دار النهضة العربية .
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الدالة اليت تقوم تلك األصناف(تعادل بيئة االتصال اآلن) وال تقصر تلك الدالالت ولكـل
واحدة من هذه اخلمسة صورة بائنة من صورة صاحبتها . )1(" ...
":

ابن وهب واللغة واإلعالم " مفهومه لفن االتصال
والبــن وهــب (ت 663ه ـ ـ ) إســهام وفــري يف هــذا الشــأن مل يلتفــت إليــه أســاتذة
اإلعالم ،أو علماء علـم اللغـة احلـديث يقـول يف كتابـه " الربهـان يف وجـوه البيـان "  " :بيـان
األشــياء بــذواهتا وإمــا مل تـُـَب بلغاهت ـاَ ،فاألشــياء تبــني للنــاظر املتوســم ،والعاقــل املتبــني بــذواهتا
وبعجيب تركيب اهلل فيها وآثار صنعته يف ظاهرها " (. )2
ويقول  " :إن هذه إمنا تعرب ملن اعترب هبا وتبني ملن طلب البيان منها " وهذا الكالم هوالذي
ردده علمــاء االتص ــال مث ــل بــاركر ووايزم ــان حينم ــا حتــدثا ع ــن ت ــأثر الكــائن احل ــي باملنبه ــات
الداخلية واخلارجية (. )3
ولكننا نلحظ أن هذا التطابق التام يكاد يكون مسـتحيال يف إعالمنـا فاللغـة قـد ال
تعرب بشكل علمي عن حياتنا اليومية – كما نرى اآلن من اإلعالميني . -
وجنــد أحيانــا كثــريا مــن املشــاكل الــيت حتــدث بســبب ســوء الفهــم ،لــيس يف اإلعــالم
فحســب ،بــل يف احليــاة اليوميــة بــني الــزمالء أو األصــدقاء لعــدم القــدرة علــى البيــان وتوصــيل
األفكار .
ولذا يتطلب من اإلعالمي أن يكون صوته مميزا متقنا للمخارج والصفات ،يعرف
داللة األصوات ،وللفنان املصري عبد الوارث عسر كتيب موسوم بـ فن اإللقاء كان يُـدرس
يف أكادمييــة الفنــون لالعالميــني واملمثلــني تنــاول فيــه خمــارج احلــروف وصــفاهتا  ...إخل ،وقــد
اجتهد أهل صناعة العربية األوائل يف اختيـار األلفـاظ ألمهيتهـا يف اإلدراك فمـثال يـرى " ابـن

األثيـ ــر" (ت111ه ـ ـ ) ص ــاحب " المثـ ــل السـ ــائر" أن مث ــة عالق ــة ب ــني ص ــوت الكلم ــات
 - 1احليوان . 4/3
 - 2األسس العلمية لنظريات اإلعالم  635/د  /جيهان رشىت ط القاهرة دار النهضة العربية 6994

 - 3مناذج ونظريات اإلعالم الدويل د /حممد العويين  66/دون ذكر طبعة .
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وداللتها وأن الصوت جيعلك تستمتع بسماع الكلمة ،ويضفي عليها معان طيبة ،أو جيعلك
تنفــر مــن مساعهــا فيقــول ":أال تــرى أن الســمع يســتلذ صــوت البلبــل ومييــل إليــه ويكــره صــوت
الغراب وينفر منه ؟ "
واأللفــاظ علــى هــذا اجملــرى خاص ــة يف اإلعــالم ،فلفــظ " املزنــة " حســنة يس ــتلذها
السمع بينما لفظ " البعاق" يكرهها السمع وهى نـادرة االسـتخدام مـع أن لفـظ مزنـة وبعـاق
م ــن أمس ــاء املط ــر  ...وق ــس عل ــى ذل ــك األلف ــاظ املتداول ــة يف لغ ــة اإلع ــالم خاص ــة املتص ــل
باإلرهاب والقتل  ،...وهبذا كله يتبني لنا أن حسن اختيار الكلمة يبعث يف خيـال السـامع
صورة املعىن حمسوسا جمسما دون حاجة إىل الرجوع للمعاجم .
ولقــد امتــازت العربيــة هبــذه املزايــا الــيت تســاعد اإلعالمــي علــى توصــيل املعــىن بدقــة
للمتلقـي العـريب ،وكتـب فقــه اللغـة تعـج هبــذه املزايـا واخلصـائص كالصــاحيب البـن فـارس وفقــه
اللغة للثعاليب واخلصائص البن جين  ...فاللغة العربية امتازت بائتالف اجلرس ويسر اللفـظ
وصفاء الرونق وخفة األداء ،ووفرة الكلمات والفروق الداللية  ...إخل .
ونعــود إىل العالمــة ابــن وهــب واإلعــالم فنجــد أنــه أول أديــب عــريب يعــرف مفهــوم

الخبر بشكل يقارب جدا املفاهيم اإلعالمية احلالية ،يقول يف الربهان  " :اخلرب :هوكل قول
أفدت بـه مسـتمعه مـا مل يكـن عنـده أى شـيئ مل يكـن عنـده ( ، )1ويف اإلعـالم احلـديث اخلـرب
هوكل جديد يهم أكرب عدد من الناس " (. )2
ويف حقيقة األمر املمعن النظر يف فكر ابن وهـب جيـد أنـه أمـام إعالم ِّـي كبـ ٍري يـؤطر
لفلسـفة اإلعــالم واللغــة بأســلوب أديب رائــع ،حيتـاج إىل قـراءة أدبيــة متأنيــة  ،فهـومثال يــرى أن
من األخبار " أخبارا تقع هبا الفائدة وال حيصل يف نفوسنا منه حكم " ،ويقول  " :الكذب
إثبات شيء لشيء ال يسـتحقه أو نفـى شـيء عـن شـيء يسـتحقه ،والصـدق اإلخبـاري ضـد
ذلك حقه "هوإثبات شيء لشيء يستحقه أو نفي شيء عن شيء ال يستحقه ".
 - 1الربهان يف وجوه البيان 15/

 - 2اإلعالم واالتصال باجلماهري د ابراهيم إمام 66/مكتبة األجنلوبالقاهرة 6978م.
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عبد القاهر الجرجاني وفن القول
يع ُّـد العالمـة عبــد القـاهر اجلرجــاين (ت 376ه ـ) شـيخا للبالغيــني والنق ِ
ـاد العــرب،
َ
ُ
ِ
وق ــد بَــين نظريت ــه الش ــهرية " ال ــنظم " عل ــى ت ــوخي مع ــاين النحوفيم ــا ب ــني الكل ــم ،وه ـي قم ــة
البالغــة ،وعليــه جيــب أن يُــتقن اإلعالمــي ق ـراءة دريت عبــد القــاهر" دالئــل اإلعجــاز ،وأس ـرار
البالغة".
وجن ــد اإلم ــام عب ــد الق ــاهر يق ــدم مفهوم ــا لف ــن الق ــول يق ــرتب م ــن مفه ــوم اإلع ــالم
احلديث فيقول  " :إمنا وضع الكالم إلفادة املعاين ،والبالغة فيه  :أن تبلغ ما تريد من نفس
املخاطب من إقناع وترغيب وترهيب وتشويق " .
ورؤية اإلمام عبـد القـاهر أن الكلمـة املفـردة ال تـؤثر ،إال إذا كانـت يف نظـام لغـوي
بليغ حينئذ يكون هلا مفعول السحر يف نفوس الناس هوما ينقص جل إعالم اليوم ،فال بد
من مراعاة مقام احلال  ...فإن لكل مقـام مقـاال – كمـا قـال احلطيئـة  ، -خاصـة مـع ظهـور
لغة جديدة تكاد تكون خاصة بكل فئة إعالمية كلغة معلقي الرياضة ،ككرة القدم ،والسلة،
واملصارعة  ...إخل ،والربامج السريعة " التوك شو".
ويــرى عبــد القــاهر اجلرجــاين أن اإلعــالم املــؤثر (الكــالم البليــغ) مــا كــان معنــاه إىل
قلبك أسبق من لفظه إىل مسعك  ...أي جيتهد املتكلم " القائم باالتصال " يف ترتيب اللفظ
وهتذيبه وصيانته " لضمان الوضوح وعدم التشويش " من كل مـا أخـل بالداللـة وعـاق دون
اإلبانة .
وي ــرى أن م ــن ش ــروط الق ــائم باالتص ــال الن ــاجح  " :أن يك ــون جه ــري الص ــوت (
الوضوح ) جاري اللسان ال تعرتضه لُكنَة وال تقف به حبسه " ( انعدام التشويش ) .
ويشرتك علماء االتصال مع عبد القاهر اجلرجاين كشانون يف أمهية أن تدل العالمات
أو اإلشارات على املعاين املقصودة فيقول اجلرجاين  " :اللغة جتري جمرى العالمات وال معىن
:
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للعالمة والسمة حىت حيتمل الشيء ما جعلت العالمـة دلـيال عليـه " ( . )1وإبـراز فكـر اإلمـام
عبدالقاهر ال حيتاج إىل توضيح فهومتناول يف أطروحات علمية كثرية .
ابن سنان الخفاجي وفن االتصال
جــاء اخلفــاجي (ت 311هـ ـ) ليكمــل مفهــوم اجلرجــاين ورأى كمــال صــناعة الكــالم "
فن االتصال " يف مخسة :
:

 -6الموضوع  :أن يكون واضحا بالقدر الذي يفهمه الناس .
 -5الصانع :أن يكون على دراية مبهنته ومجهوره .

 -4الصــورة  :أن يكــون خب ـريا باألشــكال الفنيــة الــىت خياطــب هبــا النــاس ،مثــل اخلطابــة
والكتابة والرواية والقصة والشعر ...إخل .
 -3اآللــة :وهــى مــا تصــل بــه إىل النــاس س ـواء كانــت آلــة بش ـرية كجهــاز النطــق ،أو آلــة
مصنوعة كالبوق أو املزمار ...إخل .
 -2الغرض  :وهواهلدف من اخلطاب أو احلديث أو الكتابة (. )2
هـذه شـذرات مـن تراثنـا اللغـوي التليــد يبـني معـامل االتصـال ووسـائله ،ودور اللغـة يف التواصــل
اإلنساين .
ويف العصر احلديث نرى بعض اللغـويني يتعـرض مباشـرة لنظريـة االتصـال " اإلعالمـي " ومـن
هؤالء :عباس حممود العقاد (ت6913م ):
العقاد ومفهوم اللغة واإلعالم
إن اللغـ َة العربيــة – بطبعهــا – لغـة ذات داللــة دقيقــة يف األلفـاظ واألســاليب ،لغــة
ترمى إىل حد النمذجة – كمـا يقـول العقـاد يف درتـه " اللغـة الشـاعرة "  -فهـي لغـةٌ متيـل إىل
التبسيط من خالل منهج يعطي األلفاظ املعاين اجلديدة (. )1
:

 - 1عامل اللغة املفنت بالعربية وأسرارها عبدالقاهر اجلرجاين د /البدراوى زهران ط .دار املعارف مبصر 69985م
وهى أطروحته للماجستري ،وينظر  :األسس العلمية لنظرياتاإلعالم د /جيهان رشىت 84/

 - 2اإلعالم اإلسالمي ،د  /حسن علي 29-28 /
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تعد نظرة إعالمية ،فقد تنـاول قضـية
ويرى البحث أن نظرَة العقاد يف هذا الكتاب ُّ

علـة التســمية فــي العربيـة ،يقــول يف اللغـة الشــاعرة " :فالسـهل مــن السـهولة ،والســماء مــن
السمو ،والعقل هوالربط واالرتفاع يف الشرف  ،" ...وهذا الباب الواسع الذي فهمه األوائل
 ،وأشار إليه العقاد يعد نظرة إعالميـة ألهنـا تـرتبط باإلفهـام واإلقنـاع ،ألن كـل كلمـة يف لغـة
اإلعالم ال بد هلا من داللة واضحة .
ونرى العقاد يف كتيبه الرائع ميضي يف حتليله اإلعالمي هلذه اللغة الشاعرة بقوله " :
وأحسب أن لغة نفهمها قد اشتملت على وسائل التمييز بني األوقات كمـا اشـتملت عليهـا
اللغــة العربيــة ،فكــل حلظــة مــن حلظــات الليــل والنهــار هلــا شــأهنا يف حيــاة ســكان البادية،وهلــذا
رأينا ألفاظا مثل  :البكرة – الضحى – الغـدو– الظهـرية – القائلـة – العصـر – األصـيل –
الغ ــروب – العشـ ــاء – اهلزيـ ــع األول – اهلزيـ ــع األوس ــط – املـ ــوهن – السـ ــحر – الفجـ ــر –
الشروق " (. )2
فهذه دقة يف التعبري وهى َم ِزية من مزايا العربية ،بل دقة التعبـري عـن املعنويـات كاحلـب واهليـام
والعشـق  ...إخل أو العطــش والظمــأ  ... -إخل ،وعــرب بعــض البــاحثني عــن ذلــك " بــالتلوين

الداخلي " (. )3
ومثل هذه املزايا هي قمة الدقـة اإلعالميـة الـيت تصـف كـل حـال مـن الزمـان بوصـفه
الدقيق أو حالة العطش أو احلب وتذكر مراحلهما وكلها أمور معنوية .
ويــرى العقــاد – أيضــا – يف مقالتــه الــيت مجعهــا يف كتيبــه " أشــتات جمتمعــات" أن
العربيـة هلــا خصائصــها اإلعالميــة الــيت تغطـي احلقـائق واألحــداث بأقصــى مــا ميكــن مــن الدقــة
والسرعة واليسر والظروف (. )4

 - 1اللغة الشاعرة  16/دار اهلالل .
 - 2اللغة الشاعرة 74- 75 /

 - 3فلسفة اللغة  54 /دار املعارف مبصر 6915م .
 - 4أشتات جمتمعات يف اللغة واألدب  9 /ط  .دار املعارف مبصر .
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ونس ــتطيع أن نق ــرر أن دق ــة التعب ــري دق ــة يف اإلدراك والتفك ــري ،وأهن ــا خصيص ــة م ــن
خصائص اإلعالمي الناجح .
لغة اإلعالم بين الفصحى والعامية
بالطبع لغة اإلعالم نثرية ،وعرف النقـاد العـرب النثـر أنـه  :الكـالم املرسـل مـن قيـود
الوزن والقافية ،وقسموه على ثالثة أقسـام ،مث أضـافوا إليـه قسـما رابعـا ،وهـذه األقسـام هـي :
النثر العادي االعتيادي الذي يستخدمه الناس يف لغة ختاطبهم دون روية أو تفكري ...
– النثر العلمي وهوالذي تصاغ به احلقائق العلمية .
 النثر الفين وهوالذي يرتفع عن لغـة احلـديث العاديـة ،ولغـة العلـم اجلافـة ،إىل لغـةفيها فن ومهـارة ،وأضـاف أهـل الصـحافة واألدب – النثـر العملـي (الصـحفي) وقـالوا هونـوع
يقف يف منتصف الطريق بني النثر الفين والنثر االعتيادي (. )1
ونــرى اإلعــالم اســتخدم اللهجــة احملليــة الــيت تســري يف تركيبهــا حــرة طليقــة وال تراعـي
القواعد فهي لغة خالية متاما من اإلعراب ،خاصـة يف تغطيـة األحـداث الرياضـية أو الفنيـة -
:

كمـ ــا يقـ ــال  ،-وال جمـ ــال للقـ ــول بـ ــأن اإلعـ ـ ـراب مخت ـ ــرع كم ـ ـا قـ ــال حممـ ــد بـ ــن املسـ ــتنري

(ت511ه ـ) املعروف قطـرب ( ،)2وكـذا عـدم مراعـاة مطابقـة الكـالم ملقتضـي احلـال ( علـم
املعاين ) ،والقواعد املتعلقة مبا تضمنته العبارات العربية  -أحيانا -من حمسنات لفظية (علـم
البــديع) واالفتقــار إىل الث ـروة اللغويــة (مــنت اللغــة) فــال تتعــدى الكلمــات املســتعملة يف لغ ــة
اإلعالم سوى  %61من قاموس اللغة العربية  ...والعامية فقرية كل الفقر يف مفرداهتا ،فال
يشمل متنها إال الكلمات الضرورية االعتيادية ،يف حني عرف عن لغتنا الفصحى أهنا أوسع
اللغات ،ودقتها يف إيصال املعىن ،وقدرهتا على متطلبات العصر .
ومــن املالحــظ احنـراف العاميــة عــن الفصــحى بإبــدال كثــري مــن احلــروف ،والقلــب،
والنقصان ،والزيادة ،والنحت ،والتصحيف ...إخل دون ضرورة أو تناسب مع القوانني اللغوية
- 1اإلعالم واللغة ،د  /حممد البكاء مستويات اللغة والتطبيق 41/ط.دار نينوى  -سورية 5161م.
- 2ينظر االهتام والرد عليه يف  :من أسرار اللغة د /أنيس ط .االجنلو6981م.
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هلــذه الظـواهر؛ لــذا فنننــا نــرفم العاميــة ،ورفضــنا هلــا ألهنــا ال تصــلح لغــة إعالميــة ،لكوهنــا
فقرية ومضطربة كل االضطراب يف قواعدها وأسـاليبها  ...إخل ،وبُعـدها متامـا عـن الفصـحى،
وتعددها يف األقطار العربية ...
فلغة اإلعالم هي الفصحى ملا متتاز به مـن خصـائص ومـن حيـث قـدرهتا االتصـالية
باجلماهري على امتداد الوطن العريب جعلها أكثر وفاء ملطالب اإلعالم وغاياته ،واإلعالميون
يشـرتطون يف اللغــة اإلعالميــة الوظيفـة اهلادفــة ،والوضــوح ،واإلشـراق؛ ألنـه فـ طن تطبيقــي ،وكــل
هذا يف اللغة الفصحى .
":

سيميائية الصورة في اإلعالم " الصورة اإلشهارية واللغة
إن عصـرنا هـذا أضـاف عنصـرا آخـر يتكامــل مـع اللغـة املسـموعة وهـو" عـامل الصــورة
وثقافـة العــني " ،واخلطــاب اإلعالمـي نســق تفــاعلي وصــناعة ثقافيــة ،صــناعة جتمــع بــني اللغــة
واملعلومــة وحمتواهــا الثقــايف واآلليــات التقنيــة لتبليغهــا عــرب الزمــان واملكــان ...وهوبــالطبع نســق
تفــاعلي مركــب متشــابك جيمــع بــني اللســاين واأليقــوين ،تتالقــى فيــه العالمــات اللغويــة وغــري
اللغويــة ،والدراســات الســيميائية تعــد اخلطــاب اإلعالمــي نســقا ســيميائيا داال قــابال للق ـراءة
والتأويل (. )1
ولن أطيل احلديث عن سيميائية الصورة واللغة ؛ ألن املوضوع إشكايل متعدد املشارب
أردت أن أشـري إىل الصـورة اإلعالميـة ،أي الصـورة يف ميـدان اإلعـالم وهـي
والرؤى ،بيـد أنـين ُ
تتن ـ ــوع ب ـ ــني كوهن ـ ــا ص ـ ــورة ثابت ـ ــة أو خطاب ـ ــا بصـ ـ ـريا مث ـ ــل الص ـ ــورة الفوتوغرافي ـ ــة ،والص ـ ــورة
الكاريكاتوريــة ،والصــورة احليــة النابضــة باحليــاة املرتبطــة حبــدث مــن األحــداث احملليــة والعامليــة
باعتبارها خطابا بصريا متحركا وتتجسد أكثر يف الصورة السمعية البصرية التلفزية (. )2

 - 1حبوث السيمياء والنص األديب – اجلزائر – بسكرة نوفمرب5118م .

 - 2ينظ ــر الص ــورة اإلش ــهارية ،س ــعيد بن َكـ ـراد ،والس ــيميائيات وموض ــوعاهتا لبنكـ ـراد جمل ــة حب ــوث س ــيميائية 679 /
ديسمرب. 5117
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ولكــى نــرى دور الصــورة اإلشــهارية وتفاعلهــا مــع اللغــة ،وأهنــا صــارت لغــة اإلعــالم
احلايل ال بد من حتليل سيميائي هلذه الصور ،وإبراز وحدة اللغة ،ودورها يف التواصل ،واملقام
ال يسعنا ،بيد أن اللغة كما تنبأ دوسوسري أصبحت سيميائية داللية يف وسائل اإلعالم.1
حلولها:

مشكالت تواجه اللغة في اإلعالم وكيفية
قبل فرتة وجيـزة مل يكـن يف املكتبـة العربيـة أي كتـاب عـن اللغـة واإلعـالم إذا اسـتثنينا
كتابات د /عبدالعزيز شرف ،واآلن خرجت بعض املؤلفات اليت تتحدث عن اللغة واإلعالم
؛ ألن معرفة اإلعالميني باللغة وجدتُه ينقسم إىل فريقني:

الفريــق األول  :عــرف مــن اللغــة املصــطلحات اإلعالميــة املتداولــة ،ورمبــا تــدرب علــى األداء
اجليد ودرس املخارج والصفات عن طريق الـدورات الـىت تُعقـد لإلعالميـني – كتـدريس د .
كمال بشر" نائب رئيس جممع اخلالدين " كتابه فن القول ،وهوعبارة عن مقاالت يف األداء
اجليــد ،ودور احلركــة اجلســمية ،وقواعــد اللغــة ،وكالفنــان عبــد ال ـوارث عســر يف كتيبــه " فــن
األداء " الــذي كــان يدرســه يف أكادمييــة الفنــون ،وهــذا فريــق نـ ُـدر وجــوده يف اإلعــالم املرئ ـي
خاصة .
الفريـ ــق الثـ ــاني  :مل يـ ــدرس اللغـ ــة البتـ ــة ،وهومعتمـ ــد علـ ــى صـ ــورته وملبسـ ــه ،وهلجتـ ــه الـ ــيت
تبدوأرســتقراطية ومتيــل إىل حتريــف الصــفات وترقيــق احلــروف ،وتبــديل املخــارج  ...ويــرون أن
اإلعالم ابن بيئته وال جمال للحديث بالفصحى خاصة حال التعليق على الرياضة ،أو احلـوار
مع املمثل  ...إخل .ولألسف إعالمنا كظاهرة اجتماعية مثل اللغة مل يعرب عنا ،غري أنه للحق
ميكــن القــول  :إن كــال مـن الفـريقني قــد فــتح البــاب علــى مصـراعيه ،وأوجــد فجــوة كبــرية بــني
اللغة واإلعالم ،وصنع لغة خاصة به أضرت باللغة .

 - 1ينظ ــر ع ــامل األش ــياء وع ــامل الص ــور ،حس ــن حنف ــي ،فص ــول ع 15لس ــنة  5114ص 54والص ــورة والثقاف ــة
واالتصــال حملمــد العبــد –فصــول ع45لســنة  -5114والعالقــة بــني اللســانيات والســيمياء د يوســف األطــرش ص
52 -62مؤمتر السيمياء والنص األديب .
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ولـ ــذا مـ ــن أهـ ــم املشـ ــكالت الـ ــيت تواجهنـ ــا ضـ ــعف الكـ ـوادر العاملـ ــة يف اإلعـ ــالم (
الصحفي – املذيع – املخرج – مقدم الربامج – كاتـب السـيناريو– املصـور – املعـد ) ....
عن التحدث بالفصحى ،أو األداء السليم .
ويـرى البحــث أن إعــداد كـوادر إعالميــة تعــرف اللغــة وسـيميائية الصــورة فــرض َعــني
وضرورة َعصر  ...وهى بداية حقيقية لقيام إعالم عريب متميز .
 قلــة األجهــزة املســاعدة ،كمعامــل األصـوات ،للتــدريب علــى األداء الســليم ،ولــذا نعيــب علــىكليــات وأقســام اإلعــالم إغفــال ذلــك اجلانــب املهــم ،وصــب جــل مناهجهــا علــى النظريــات
اإلعالميــة نســبة تزيــد علــى  /71تقريبــا ،فــاإلعالمي مل يتــدرب علــى فــن اإللقــاء ،أو األداء
اجليد قبل أن جيلس أمام اآللة اإلعالمية .
 طغي ــان اللهج ــات احمللي ــة عل ــى الفص ــحى يف اإلع ــالم الع ــريب ،ألهن ــا تعرق ــل ش ــيوع اإلرس ــالاإلعالمي يف أقطار الوطن العريب وحتد من تأثريه املرجو ،وتبـدد اجلهـد املبـذول فيـه فـال ينتفـع
به يف نطاق واسع ،ولذلك فإن جماهبة هذه اللهجـات يف وسـائل اإلعـالم عامـة كسـب كبـري
لإلعالم العريب بقدر ما هوكسب للغة القومية ووحدة الفكر العريب .
 تَبعيت بعض القنوات الناطقة بالعربية لدول أجنبية  ،ومثة احتكار لألنباء من وكاالت أنباءيســيطر عليهــا اليهــود يف العــامل  ،ويشــري البحــث – هنــا – إىل أن قضــية التبعيــة اإلعالميــة
واحتكار الغرب لإلعالم أجهزة ومضمونا ،وكوادر ،من القضايا املؤرقة للزعامـات الوطنيـة يف
العــامل كل ــه ،ولــذا ن ــرى العمــل عل ــى تعريــب ه ــذه اآلالت خاصــة احلواس ــيب يف تكنولوجي ــا
االتصال ،وصد هذه اهلجمات الشرسة ضد اللغة واهلوية ،وال غرويف ذلك ،ففرنسا جتاهد يف
إعالمهــا ضــد الغــزوات الثقافيــة األمريكيــة للغتهــا وتصــنع هلــا معجمــا تارخييــا  ...وكــذا تفعــل
أملانيــا وروســيا  ....إخل ،فلمــاذا ال نصــنع معجمــا تارخييــا يســرد لنــا تـاريخ الكلمــة حــىت وقتنــا
احلاضر ؟.
لهذا كله ...
كنا يف حاجة إىل لغة فصحى مفهومة سهلة املنال لنرتقي باملشاهد أو السامع ،ليست
بالعســرية وال الدارجــة ،ختاط ــب املــتعلم واألم ــي معــا ،وتف ـي باحتياج ــات التطــور واملعاص ــرة،
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حبيث تصـبح القضـية هـي جنـاح االتصـال باجلمـاهري بلغتنـا العربيـة ،وعلـى الـدول العربيـة أن
تفحــص القيــود املاديــة واإلداريــة بغيــة التعــاون علــى حلهــا ،وذلــك أن تعمــيم اللغــة املشــرتكة
والتقريــب بــني اللهجــات لــن يــتم مــا مل يتــدفق اإلعــالم مــن أســفل إىل أعلــى ومــن أعلــى إىل
أسفل يف القناة بني القادة والشعوب العربية .
وحنتــاج إىل املزيــد مــن األحبــاث يف هــذا اجملــال باعتبــاره فــتح جديــد يتنازعــه اللغــوي
واإلعالم ــي والفيلس ــوف  ...إخل لن ــوفر األط ــر الفكري ــة املالئم ــة ال ــيت تقودن ــا لالرتق ــاء لغ ــة
اإلعالم ،وما ذلك على أوىل العزم ببعيد .
ويف اخلتام أتقدم خبالص الشكر والتقـدير لنـادي اإلحسـاء األديب الـذي يطـرح مثـل
هذه القضايا املهمة ،إدراكا منه ألمهية اللغة واإلعالم معا يف عصـرنا احلاضـر ،ويف كـل عصـر
.
ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك املصري .
المصادر والمراجع:
 االتصــال مفهومــه ،نظرياتــه ،عوائقــه ،متطلباتــه د  /مســري حممــد حســن ،منشــوراتاملكتب العرىب ببغداد . 6984
 االرتقاء بالعربية يف وسائل اإلعالم ،نور الدين بليبل ،كتاب األمة – قطر ع ،83رجب 5116=6355م .
 أس ـرار البالغــة لعبــد القــاهر اجلرجــاىن ،تــح  .أب ـوفهر حممــود شــاكر ،ط  .اخلــاجنىمبصر 6311ه ـ =5111م .
 األسـس العلميــة لنظريـات اإلعــالم ،د  /جيهــان رشـىت  ،ط  .القــاهرة دار النهضــةالعربية 6994م.
 أشـ ــتات جمتمعـ ــات يف اللغـ ــة واألدب ،عبـ ــاس حممـ ــود العقـ ــاد ،ط  .دار املعـ ــارفمبصر.
 اإلعالم اإلسالمى ،د  /حسن على حممد ،هدية جملة األزهر شعبان 6368ه ـ.Arabic Studies
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-

-

اإلعالم واللغة ،حممد سيد حممد ،عامل الكتب بالقاهرة 6983م .
اإلع ـ ــالم واللغ ـ ــة مس ـ ــتويات اللغ ـ ــة والتطبي ـ ــق ،د  /حمم ـ ــد البك ـ ــاء ،دار نين ـ ــوى –
مشق6346ه ـ= 5161م .
اإلعالم ولغة احلضارة ،جملة اللسان العرىب تصدر بالرباط ،جملد  66العدد . 6
البيان والتبني للجاحظ ،تح  .عبدالسالم هارون ،ط  .اخلاجنى بالقاهرة6971م
اخلصائص البن جىن ،تح .حممد على النجار ،ط  .اهليئة املصرية للكتاب .
دالئــل اإلعجــاز لعبــد القــاهر اجلرجــاىن ،تــح .أب ـوفهر حممــود شــاكر ،ط  .اخلــاجنى
6311ه ـ = 5111م
سر الفصاحة البن سنان اخلفاجى ( دراسة وحتليل ) د  /عبدالرزاق أبوزيد ،مكتبة
األجنلواملصرية 6971م .
فقــه اللغــة العربيــة نظريــا وتطبيقيــا ،د  /حممــد مبــارك البنــدارى ،ط  .العامليــة مبصــر
5117م .
اللغة بني القومية والعاملية ،د  .إبراهيم أنيس ،ط  .دار املعارف مبصر .
اللغ ــة لفن ــدريس تعري ــب ال ــدواخلى والقص ــاص ،ط  .جلن ــة البي ــان الع ــرىب بالق ــاهرة
. 6921
اللغة الشاعرة ،عباس حممود العقاد ،دار غريب بالقاهرة .
حماض ـرات امللتقــى الــدوىل اخلــامس الســيمياء والــنص األدىب ،جامعــة حممــد خيضــر
باجلزائر نوفمرب  5118م .
حماضرات يف علم اللغة ،د  /حممـد مبـارك البنـدارى ،ط  .العامليـة بالقـاهرة 5117
م.
املدخل إىل وسائل اإلعالم ،د  /عبدالعزيز شرف ،ط . 6
املالمح األدائية عند اجلاحظ يف البيان والتبني ،د  /عبداهلل ربيـع حممـود ،دون ذكـر
طبعة
من أسرار اللغة ،د  /إبراهيم أنيس ،ط .األجنلو6993م .
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الفيروزآبادي ،والقاموس المحيط
ملخص البحث

 د /قمر شعبان الندوي

1

[لقد حظيت اللغة العربية برجاالت أكفاء عُنوا بالتأليف املعجمي عناية خملصة
وجادة يف خمتلف عصورها ،حىت خرجت معاجم وقواميس لغوية عربية ضخمة موحدة
ومزدوجة ومثلثة ،قلما جند هذه الكمية اهلائلة مع نوعيتها املشاد هبا يف اللغات األخرى،
انطالقا من كتاب العني للخليل بن أمحد الفراهيدي ،ومجهرة اللغة البن دريد ،ومرورا بتاج
اللغة وصحاح العربية إلمساعيل بن محاد اجلوهري ،وأساس البالغة للزخمشري حىت املعاجم
العربية اليت يتم تأليفها على الرتتيب األلفبائي املنطوق.
وأما "القاموس احمليط" جملد الدين حممد بن يعقوب الفريوزآبادي فله اسم مجيل يف
خضم املعاجم العربية ،رغم أنه مل يبدع منهجا مبتكرا يف املعجمية العربية ،ولكنه بفضل
استفادته من املعاجم السابقة احتفظ بأنواع منوعة من املفردات العربية يف شىت اجملاالت
العلمية واألدبية واللغوية ،مث هذا القاموس هوالباعث األصيل على ظهور معجم عريب
عمالق بات اليوم أكرب املعاجم اللغوية العربية الذي صدر أخريا يف أربعني جملدا ضخما بعد
التحقيق واملراجعة ما قام به عدد كبري من احملققني واللغويني ،أال وهوتاج العروس من جواهر
القاموس ،ملرتضى الزبيدي ،وماعدا التاج مثة عمل معجمي آخر للزبيدي يدور حول
"القاموس احمليط" ،وإنه إن مل حيتل مكانة أو شهرة مثل تاج العروس ،إال أن قيمته اللغوية
التقل عن كثري من املعاجم اللغوية العربية عند الباحثني املدققني اللغويني ،وذلك" :التكملة
والذيل والصلة ملا فات صاحب القاموس من اللغة".
1 أستاذ ضيف ،مركز الدراسات العربية واإلفريقية ،جامعة جواهرالل هنرو ،نيودهلي ،اهلند.
E-mail: q.shaban82@gmail.com
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والعالمة جمد الدين حممد بن يعقوب الفريوزآبادي من مواليد القرن الثامن اهلجري،
القرن الرابع عشر امليالدي قضى حياة حافلة بالعلم واإلنتاج والتأليف ،وخلف آثارا فياضة
ذات قيمة ونفع يف :التفسري ،واحلديث ،والفقه ،واألدب ،واللغة ،والشرح ،والرتاجم،
والتاريخ.
أُلف "القاموس احمليط" على ترتيب آخر الكلمة ،متبعا منهج اجلوهري يف معجمه
"تاج اللغة وصحاح العربية" ،الذي يعتمد على أساسني :الباب والفصل ،يرتتب الباب على
آخر الكلمة اجملردة من الزوائد ،وأما الفصل فهويرتتب على أول الكلمة اجملردة .لقد حاول
الباحث يف هذه الدراسة معاجلة حياة الفريوزآبادي مع إضاءة اجملاالت اليت أسهم فيها،
إضافة إىل حديث مسهب عن معجمه ":القاموس احمليط" ،وانقسمت الدراسة إىل مبحثني:
املبحث األول يف حياة الفريوزآبادي وإجنازاته العلمية ،واألدبية ،واللغوية ،واملبحث الثاين يف
معجمه "القاموس احمليط"].
المبحث األول
اسمه ونسبه:
امسه :حممد.
جمد الدين.
لقبه:

ترجمة الفيروزآبادي

حكى اخلزرجي قصة هذا اللقب أن الفريوزآبادي ألف كتابا يف ثالثة
جملدات ضخمة باسم" :اإلسعاد باإلصعاد إىل درجة االجتهاد" يف
الفقه ،وقد محل الكتاب إىل القصر امللكي على رؤوس ثالثة رجال،
بكل أهبة يف موكب عظيم من العلماء ،والفقهاء ،والقضاة ،وتصفح
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كنيته:
نسبه:

ميالده:

السلطان أوراقه تكرميا باملؤلف ،وأعطاه ثالثة آالف دينار فخريا ،ولقبه
1
ب ـ"جمد الدين" لتفوقه العلمي.
أبوطاهر.
نسبه كما ورد يف" :القاموس احمليط" الصادر من دار اجليل ،بريوت:
"هوأبوطاهر حممد بن يعقوب بن حممد بن إبراهيم أو ابن إبراهيم ابن
يعقوب بن عمر بن أيب بكر أمحد بن حممد أو حممود بن إدريس ابن
فضل اهلل بن الشيخ أيب إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشريازي،
ويرفع نسبه إىل أيب بكر الصديق-رضي اهلل تعاىل عنه."-

انبلج صبح حياة الفريوزآبادي ببلدة كارزين يف فارس يف ربيع الثاين عام 759هـ/
فرباير 6459م ،2وقد أخطأ كثري من اهلنود يف مسقط رأسه وأصله ،أنه من اهلند يف مدينة
فريوزآباد غرب والية أترا براديش ،واليوجد هلذا الكالم سند يدعمه ويربهن على هنديته.

نشأته ونبو ه:
نشأ الفريوزآبادي منذ طفولته ذكيا فطنا عاقال ذا جنابة وبصرية ونبوغ ،حفظ
القرآن الكرمي ،وهويف السابع من عمره ،وبرع يف اخلط وصنوفه املتنوعة يف سنه الباكرة،
فأعجب والده بذكائه املرهف ،وذاكرته القوية ،وبراعته النادرة ،فبعثه إىل نوابغ العلم،
واألدب يف مدينة شرياز ،حيث تلقى الفريوزآبادي من قوام عبد اهلل بن حممود بن النجم،
وأخذ احلديث من صحيح البخاري ،وسنن الرتمذي عن الشيخ مشس أيب عبد اهلل حممد بن
يوسف األنصاري الزرندي املدين ،ولكنه ركز معظم جهوده يف "اللغة" ،لقد تضلع منها،
وفاق أقرانه فيها ،وملع على مساء اللغة مشسا منرية ،وعلى مسرح التاريخ إماما لغويا نابغا.
رحالته:

 -1أنظر مقدمة القاموس.

 -2القاموس احمليط ،بريوت سنة الطباعة غريمذكورة ،ص7 :
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مل تنطفئ مجرة اشتياقه إىل العلم وشغفه الزائد به ،فضرب مشارق األرض
ومغارهبا ،وامتطى ظهور الصحارى ،والفيايف ،قاصدا إىل بالد بعيدة ،حىت وصل إىل العراق،
وأقام هبا يف واسط ،وقرأ على شهاب أمحد بن علي الديواين القراءات العشر ،فنبغ فيها ،مث
توجه إىل بغداد ،وتتلمذ على قاضي بغداد ،ومدرس املدرسة النظامية الشيخ عبد اهلل
بكتاش وغريه .
مهما بلغ الفريوزآبادي إىل كمال علمه وأدبه ،أخذ يزداد توقانه إىل العلم ،وهنمه
إىل التعمق ،والتدقيق يف اللغة ،وجالئلها ،فقد ارحتل إىل دمشق عام 722هـ6423 /م،
وانتهل من أكثر من مائة شيخ ،ومن أشهرهم:
التقي السبكي.
-6
ابن اخلباز.
-2
ابن القيم.
-1
أمحد بن عبد الرمحن مرداوي.
-0
أمحد بن مظفر النابلسي.
-0
مث سافر الفريوزآبادي إىل بعلبك ،ومحاة ،وحلب ،وبيت املقدس ،وانتفع بالشيخ
العالئي ،والتقي القلقش ندي ،وكما استفاد من الفريوزآبادي عدد هائل من الطلبة
والدارسني ،وعلى رأسهم الصالح الصفدي .
دوخ الفريوزآبادي مناطق غزة ،والرملة ،واقتطف من علمائها ،مث خرج إىل القاهرة،
حيث استفاد من الفريوزآبادي كبار علمائها ،من أمثال:
هباء بن عقيل.
-6
ابن هشام.
-2
مجال األسنوي.
-1
مث غادر القاهرة إىل بالد الروم ،ومنها إىل اهلند ،مث إىل مكة املكرمة ،فحج وزار،
وتوجه إىل اليمن ،وتوطن مبدينة زبيد ،1حيث استفاد من ضياء خليل املالكي ،وقد استقبله
 -1هذه املدينة التزال على قمة العلم واألدب منذ زمن عريق يف القدم.
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ملك اليمن أشرف إمساعيل برحابة صدر ،وأنزله بكل حمبة وحبور ،وبالغ يف إكرامه ،وأنفق
عليه آالف الدنانري تكرميا بتفوقه العلمي ،وكماله الزايد ،وواله منصب قضاء اليمن.
لقد عزم الفريوزآبادي على التوطن هبا ،وفتح باب التدريس فيها ،وظل يدر بألبان
العلم ،واألدب ،واللغة على الطالب الواردين من أقطار بعيدة عربية ،وغري عربية ،وارتوى
من ينابيع علمه الفياضة الكثري من الطالب ،وظل على ذلك أكثر من عشرين سنة ،إىل أن
طوى اهلل تعاىل حياته ،وأثناء ذلك زار مكة املكرمة ،واملدينة املنورة مثىن وثلث وربع،
وتشرف حبج بيت اهلل احلرام.
تالميذه:

جعل جنم الفريوزآبادي يتألق يف أفق العلم منذ صباه ،انتهل هوبنفسه من كبار
علماء عصره ،كما انتهل منه عباقرة زمانه من احملدثني ،واملؤرخني ،واألدباء ،لقد تتلمذ
عليه:
ابن حجر العسقالين احملدث وشارح احلديث الكبري ،الذي ألف فتح الباري
-6
يف شرح صحيح البخاري ،وكتبا كثرية يف شىت املواضيع .
الصالح الصفدي.
-2
ابن عقيل.
-1
اجلمال األسنوي.
-0
ابن هشام.
-0
منزلته:

كفى بالفريوزآبادي شرفا ومنزلة أن تيسرت له االستفادة من كبار علماء عصره،
وكما استفاد منه كبار عصره ،أمثال العلماء الذين تأنف ذكرهم اآلن ،مث أقبل عليه امللوك،
والسالطني ،واألمراء ،وتتلمذوا عليه ،لقد استفاد من دروسه السلطان أشرف ،ومسع منه
1
احلديث ،مث هذا السلطان تزوج بابنته.
 -1مقدمة "تاج العروس" من طباعة دارالكتب العلمية بريوت 5117م ،ص.66 :
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وقد أفاد اخلزرجي بأن الفريوزآبادي كان شيخ عصره يف احلديث ،والنحو ،واللغة،
والتاريخ ،والفقه ،و-على حد قول الكرماين"-كان الفريوزآبادي عدمي النظري يف عصره ،يف
املنظوم ،واملنثور بالعربية ،والفارسية" ،و-حبد تعبري ابن حجر:1-
" الفريوزآبادي حيثما حل ،وسار أكرمه ملوكه أبلغ إكرام ،فقد بالغ يف تكرميه شاه
شجاع من تربيز ،والسلطان أشرف يف مصر ،والسلطان أشرف ملك اليمن ،وابن
عثمان وايل الرتكيا ،وأمحد بن أويس صاحب بغداد ،وكان قوي الذاكرة حيفظ
مائيت سطر قبيل نومه كل ليلة ".
ومما زاده منزل ة يف دنيا العلم ،واألدب على مر العصور ،واألزمان تأليفه هذا
القاموس الذي النظري له بعد ،يقول علي الطنطاوي مشيدا بالقاموس:
"لوسئلت ما هوأشهر كتاب عريب لقلت أنه القاموس للفريوزآبادي ،فقد بلغ من
شهرته أنه مسي كل معجم قاموسا ،مع أن القاموس اسم هلذا الكتاب وحده ،وإىل
جنب القاموس يف كل خزانة كتاب شرح القاموس ،الكتاب اجلليل الذي يزيد يف
2
إحاطته ومشوله على املعجم العظيم لسان العرب".

وفاته:
ظل الفريوزآبادي خيدم العلم ،واللغة حىت التسعني من عمره ،إىل أن جاءته دعوة ربه ،فلىب-
رمحه اهلل تعاىل-دعوته يف  4شوال 867هـ 62 /ديسمرب 6363م بزبيد ،يف اليمن ،ودفن
جبوار قرب الشيخ إمساعيل اجلربيت هبا.3
مؤلفاته:

 -1أنظر :إنباء الغمر ،ج ،7 :ص.615 :
 -2رجال من التاريخ ،داراملنارة جده ،ط6991 ،8:م6366/هـ ،ص.584 :
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خاض الفريوزآبادي يف العديد من اجملاالت العلمية واألدبية ،فنجد مؤلفاته يف
التفسري ،واحلديث ،والفقه ،واألدب ،واللغة ،والشرح ،والرتاجم ،والتاريخ ،وكلها ذات قيمة
عظيمة ،ونادرة يف األسلوب ،وفريدة يف االبتكار ،إال أنه اشتهر يف أوساط العلم ،واألدب
كمعجمي ،ولغوي عمالق لقاموسه الذي هوخري دليل على إبداعيته النادرة ،وعبقريته الفذة
يف التأليف املعجمي ،سيأيت احلديث عن هذا املعجم يف الفصل القادم ،وهنا أسرد فقط
أمساء مؤلفاته األخرى بتحديد املواضيع ،واحلقول:

في التفسير:

.6
.2
.1
.0
.0
.1
.1
.9

في الحديث:
.6
.2
.1
.0
.0
.1
.1
.9

بصائر ذوي التمييز يف لطائف الكتاب العزيز.
تفسري فاحتة الكتاب.
حاصل كورة اخلالص يف فضائل سورة اإلخالص.
تنوير املقياس يف تفسري ابن عباس.
بغية الرشاف من خطبة الكشاف.
تيسري فاحتة اإلياب يف تفسري فاحتة الكتاب.
الدر النظيم إىل مقاصد القرآن العظيم.
قطبة اخلشاف يف حل خطبة الكشاف.
شوارق األسرار العلية يف شرح مشارق األنوار النبوية.
منح الباري بالسيل الفسيح اجلاري يف شرح صحيح البخاري.
تسهيل طريق الوصول إىل األحاديث الزائدة على جامع األصول.
األحاديث الضعيفة.
الدر الغايل يف األحاديث العوايل.
الصالت والبشر يف الصالة على خري البشر.
التجاريح يف فوائد متعلقة بأحاديث املصابيح.
سفر السعادة.
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في الفقه:

 .9هتييج الغرام إىل البلد احلرام.
 .60فضل الدرة من اخلرزة يف فضل السالمة على اخلبزة.
 .66منية السول يف دعوات الرسول-صلى اهلل عليه وسلم.-
 .62النفحة العنربية يف مولد خري الربية-صلى اهلل عليه وسلم.-
 .61الوصول واملىن يف فضل مىن.
 .6عدة احلكام يف شرح عمدة األحكام.
 .2اإلسعاد باإلصعاد إىل درجة االجتها.
 .1أمساء النكاح.
 .0إشارة احلجون إىل زيارة احلجون.
 .0افتضاض السهاد يف افرتاض اجلهاد.
 .1األلطاف اخلفية يف أشراف احلنفية.
 .1تثبيت األسل يف تفضيل العسل.
 .9ترفيق األسل يف تصفيق العسل.
 .9تعيني الغرفات للمعني على عني عرفات.
 .60املتفق وضعا واملختلف صنعا.

في اللغة واألدب:
 -6أمساء السراح يف أمساء النكاح.
 -5شرح قصيدة بانت سعاد يف جملدين.
 -4الروض املسلوف فيما له امسان إىل ألوف.
 -3الدرر املبثثة يف الغرر املثلثة.
 -2املثلث الكبري يف مخسة جملدات.
 -1مقصود ذوي األلباب يف علم اإلعراب.
 -7اجلليس األنيس يف أمساء اخلندريس.
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 -8أنواء الغيث يف أمساء الليث.
 -9حتبري املوشِّني يف التعبري بالسني والشني.
ُ
 -61أمساء الغادة يف أمساء العادة.
 -66بالغ التلقني يف غرائب اللعني.
 -65حتفة القماعيل فيمن يسمى من املالئكة والناس إمساعيل.
 -64الالمع املعلم العجاب واجلامع بني احملكم والعباب وزيادات إمالئها الوطاب.
 -63نزهة الطالبني وحتفة الراغبني (شرح قصيدة الربدة)
 -62زاد املعاد يف وزن بانت سعاد.
ُ -61نب الظرائف يف النكت الشرائف.
 -67القاموس احمليط.
في التراجم والتاريخ:
 .66روضة الناظر يف ترمجة الشيخ عبد القادر.
 .62املرقاة الوفية يف طبقات احلنفية.
 .61املرقاة األرفعية يف طبقات الشافعية.
 .60البلغة يف تراجم أئمة النحاة واللغة.
 .60نزهة األذهان يف تاريخ أصبهان.
 .61االغتباط مبعاجلة ابن اخلباط.
 .61الفضل الويف يف العدل األشريف.
1
 .69املغامن املطابة يف معامل طابة.
المبحث الثاني
 -1أنظر أمساء مؤلفاته يف  :مقدمة اجلزء األول لتاج العروس ،طبع دارالكتب العلمية عام 5117م.
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القاموس المحيط :دراسة وتحليل
التمهيد:
اشتهر"القاموس احمليط" هبذا االسم ،ولكن وردت له أمساء غريه ،منها" :القاموس
احمليط والقابوس الوسيط" ،وكما قال صاحب كشف الظنون" :القاموس احمليط والقابوس
الوسيط اجلامع ملا ذهب من كالم العرب مشاطيط" 1و"فيما ذهب من لغة العرب مشاطيط"،
ولكن حمققه ومصححه العالمة نصر اهلوريين لقد رفض هذه األمساء كلها إال "القاموس
احمليط ،ولكن تسمية" :القاموس احمليط والقابوس الوسيط" موجودة يف آخر النسخة اليت
2
طبعت يف أربعة جملدات.
خلفية تأليف الكتاب:
ألف هذا القاموس جمد الدين حممد بن يعقوب الفريوزآبادي يف القرن التاسع
اهلجري /القرن اخلامس عشر امليالدي ،قرئ الكتاب أمام الفريوزآبادي يف  665جملسا ،قام
بنسخه تلميذه أبوبكر بن يوسف عثمان املقرئ احلمريي ،ومت إمالؤه عصر يوم السبت
/51رجب 863هـ 1 /نوفمرب 6366م ،3يف منزل الفريوزآبادي على جبل الصفا ،مبكة
املكرمة ،4مث نقله من خط الناسخ الشيخ حممد حممود بن التالميد الرتكزي غرة ذي القعدة
6411هـ 59 /يونيو6889م ،والنسخة اليت نقل منها الرتكزي كتبت للسلطان صالح
الدين بن رسول سلطان اليمن ،فهي مسيت بـ"النسخة الصالحية الرسولية" ،وكانت يف أول
صفحتها العبارة التالية:
-1حاجي خليفة :كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ،دارإحياء الرتاث العريب ،بريوت ،لبنان ،سنة
الطباعة غري مذكورو ،اجمللد الثاين ،ص684:
 -2أنظر آخر اجلزء الرابع من القاموس ،طبع بريوت.
 -3وجدت هذه املعلومات يف آخر اجلزء الرابع من هذا القاموس الذي طبع يف دارالعلم للجميع يف بريوت ،سنة
الطباعة غريموجودة.
 -4كان الفريوزآبادي توطن يف زبيد باليمن ،ولكنه زمن إمتام هذا القاموس كان يقيم يف مكة املكرمة على جبل
الصفا ،كما ذكر ذلك بنفسه يف آخر اجلزء الرابع.
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"كتاب القاموس احمليط والقابوس الوسيط يف اللغة" تأليف القاضي جمد الدين
حممد بن يعقوب الفريوزآبادي" نفعنا اهلل به ،برسم اخلزانة السلطانية امللكية
الناصرية الصالحية الرسولية عمرها اهلل آمني".
والكتاب الذي بني أيدينا اآلن هوما صححه ،وحققه العالمة نصر اهلوريين على
أساس نسخة الرتكزي ،1كما راجع لذلك إىل شرح القرايف ،وشرح الزبيدي ،مث طبع الكتاب
يف مصر عام 6441هـ6965/م ،باملطبعة احلسينية يف أربعة جملدات ،وتكرر طبعه يف
مطبعة مصطفى احلليب ،مبصر يف يوم اخلميس  58شعبان 6476هـ 55 /مايو6925م،
مث صدرت له طبعات مثىن ،وثلث ،وربع من دار اجليل ،بريوت ،ودار العلم للجميع،
بريوت ،ومن البلدان العربية األخرى .
محتويات القاموس:
كان القاموس بادئ ذي بدء طبع يف أربعة جملدات ،بتحقيق ،وتصحيح ،واعتناء
العالمة نصر اهلوريين ،وصدرت له طبعات من مصر ،وبريوت وغري ذلك ،مث انضمت هذه
اجمللدات األربعة إىل جملد واحد ،فأنا أوال أتناول هذه اجمللدات األربعة مث أحتدث عن
النسخة اليت طبعت يف جملد واحد.
يتكون اجلزء األول من حتقيق اهلوريين ببيان مصطلحات القاموس وشرح غموضها،
وحل معضالهتا ،مث يليه ترمجة املؤلف الفريوزآبادي ،مث تعقبها املقاصد السبعة اليت على
أساسها ألف الفريوزآبادي هذا القاموس ،لقد صرح الفريوزآبادي بسبب تأليف هذا
املعجم:
"ملا رأيت إقبال الناس على صحاح اجلوهري ،وهوجدير بذلك ،غري أنه فاته
نصف اللغة أو أكثر ،إما بإمهال املادة ،أو برتك املعاين الغريبة النادرة ،أردت أن
يظهر للناظر بادئ بدء فضل كتايب هذا عليه ،فكتبت باحلمرة املادة املهملة لديه،
 -1وردت يف مقدمة تاج العروس اجلزء األول خالل ترمجة الفريوزآبادي وذكرالقاموس احمليط أن هذه النسخة
حمفوظة بالكتبخانة اخلديوية يف مصر برقم 59ش من كتبه اخلاصة.
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ويف سائر الرتاكيب تتضح املزية بالتوجه إليه ،ومل أذكر ذلك إشاعة للمفاخر بل
إذاعة لقول الشاعر:
كم تـرك األول لآلخـر
واستطرد قائال:
" إذا تأملت صنيعي هذا ،وجدته مشتمال على فرائد أثرية ،وفوائد كثرية ،من حسن
االختصار ،وتقريب العبارة ،وهتذيب
1
الكالم ،وإيراد املعاين الكثرية يف األلفاظ اليسرية".
وبعد ذلك تأيت مقدمة املؤلف ،اليت بني فيها أسلوب التأليف ،وأسسه ،فقد
يتضح من كالمه أنه دون قاموسه هذا على منط وأساس"تاج اللغة وصحاح العربية"
إلمساعيل بن محاد اجلوهري ،وكما انتهل من":لسان العرب" البن منظور ،و"العباب الزاخر
واللباب الفاخر" للصغاين ،و"احملكم واحمليط األعظم" البن سيده ،وغريها من املعاجم
العربية األخرى.
وبعد هذا التمهيد ،بدأ الكتاب من باب اهلمزة ،وفصل اهلمزة مبادة" :األباءة"،
وينتهي اجلزء األول على باب الراء ،فصل اجليم على املادة" :جري" ومشتقاهتا.
ويبدأ اجلزء الثاين من باب الراء ،فصل احلاء ،مبادة" :حرب" ومشتقاهتا ،وينتهي يف
باب الظاء ،فصل الياء على املادة" :يقظ"ومشتقاهتا.
ويف فاحتة اجلزء الثالث باب العني ،فصل اهلمزة ،مادة" :أثيع" كزبري ،وخامتته على
باب الالم ،فصل الشني على املادة" :شهل" و"شهمل".
واجلزء الرابع مبدوء من باب الالم ،فصل الصاد من مادة" :صؤل" البعري كــكرم
الناس"  ،وينتهي على باب األلف اللينة ،فصل الياء ،على ذكر أنواع الياءات
صآلة :واثب َ
املختلفة.

 -1أنظر مقدمة املؤلف يف القاموس.
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وقد ألف هذا املعجم على أساس احلرف األخري للكلمة ،فالباب رتب على
احلرف األخري ،والفصل على احلرف األول للكلمة بعد جتريدها من الزوائد ،على الرتتيب
األلفبائي حلروف املعجم( :أ ،ب ،ت،ث ،اخل ).مثال" :ضرب" يأيت يف باب الباء ،وفصل
الضاد ،واستنصر يأيت يف باب الراء ،وفصل الصاد ،وهلم جرا.
وهذه اجمللدات األربعة قد ُمجعت يف جملد واحد ،وصدرت له طبعات من دور
النشر املختلفة بتحقيق العديد من احملققني ،واملصححني ،واملعتنيني ،مع إضافات
وتعديالت الزمة ،وبني أيدينا نسخة صدرت من" :دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع" يف
بريوت ،قام بضبطها ،وتوثيقها يوسف الشيخ حممد البقاعي ،لقد تناول يف هذا الطبع مبا
هواملذكور أدناه:
 كتب مقدمة ضافية يف التعريف باللغة ،فأفاد بأن اللغة":أصوات يعرب هبا اإلنسان عنذاته" ،وهذا هوحد اللغة الذي جاء به ابن جين يف كتابه" :اخلصائص" ،بكلمات خمتلفة
وهي" :أصوات يعرب هبا كل قوم عن أغراضهم".1
 مث حتدث البقاعي عن اللغة العربية وأمهيتها ،وتفوقها على اللغات ،إذ قال" :اللغة العربيةسيدة اللغات".
مث جاء بنبذة عن تاريخ املعجمية العربية ،إذ هويرجع إىل اخلليل بن أمحد الفراهيدي ،يفكتاب "العني".
 وذكر بنوع من اإلجياز بعض مزايا هذا الطبع ،الذي قامت به دار الفكر من الضبط،والتوثيق ،والتنضيد الطباعي.
أبواب القاموس والسقطات في فصولها:
يشمل القاموس  58بابا ،حسب حروف املعجم ،على الرتتيب األلفبائي ،والباب
يقوم على أساس احلرف األخري ،وكل باب يتضمن  58فصال بعدد حروف املعجم،
 -1أبوالفتح عثمان بن جين :اخلصائص ،حتقيق حممد علي النجار ،ط ،5:تاريخ ومكان الصدور غريموجودين،
ج ،5:ص.644 :
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والفصل يبتدئ على احلرف األول للكلمة بعد جتريدها من الزوائد كما سلف ذكره ،وباب
اهلاء مقدم على باب الواؤ .أما الواؤ ،والياء فكلتامها يف باب واحد .
وأما يف الفصول ففصل الواؤ مقدم على فصل اهلاء ،وفصل الياء ،وفصل الياء
منفصل من فصل الواؤ ،وفصل الياء يف األخري .
فإذا كان تعداد حروف املعجم  58حرفا ،فكان من الالزم أن حيوي كل باب
 58فصال ،ولكن جند يف "القاموس" سقطات بعض الفصول يف العديد من األبواب،
وذلك ألسباب ،أوال أشري إىل هذه السقطات مث أحتدث عن أسباهبا:
 -6جند يف باب الثاء قد سقطت فصول الذال والسني والظاء ،يعين ال جند
يف هذا القاموس كلمات آخرها الثاء وأوهلا الذال أوالسني أو الظاء.
 -2يف باب احلاء جند مخس سقطات ،وهي :فصول اخلاء والظاء والعني
والغني واهلاء ،يعين التتواجد فيه كلمات آخرها احلاء وأوهلا اخلاء والظاء
والعني والغني واهلاء.
 -1يف باب اخلاء سقطتان ،فصل احلاء وفصل الغني ،يعين التوجد فيه
كلمات آخرها اخلاء وأوهلا احلاء والغني.
 -0يف باب الدال سقط فصل الظاء ،يعين التوجد يف هذا القاموس كلمات
آخرها الدال وأوهلا الظاء.
 -0يف باب الذال أربع سقطات ،سقطت فصول الثاء والضاد والظاء والياء،
معىن ذلك التوجد فيه كلمات آخرها الذال وأوهلا الثاء والضاد والظاء
والياء.
 -1يف باب الزاي أربع سقطات وهي ،فصول:الثاء والصاد والظاء والياء،
يعين التوجد فيه كلمات آخرها الزاي وأوهلا الثاء أوالصاد أوالظاء أوالياء.
 -1ويف باب السني ثالث سقطات ،وهي ،فصول :الثاء والزاي والظاء،
يعين التوجد فيه كلمات آخرها السني وأوهلا :الثاء أوالزاي أوالظاء.
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 -9يف باب الشني ثالث سقطات ،وهي :فصول السني والصاد والضاد،
يعين التوجد كلمات آخرها الشني وأوهلا السني أو الصاد أو الضاد.
 -9يف باب الصاد سبع سقطات ،سقطت فيه فصول :الثاء والذال والزاي
والسني والضاد والطاء والظاء ،يعين التوجد فيه كلمات آخرها الصاد
وأوهلا :الثاء أو الذال أو الزاي أو السني أو الضاد أو الطاء أ والظاء.
 -60ويف باب الضاد سقطت فصول :الثاء والذال والزاي والسني والصاد
والطاء والظاء ،يعين ال توجد فيه كلمات آخرها الضاد وأوهلا :الثاء
والذال والزاي والسني والصاد والطاء والظاء.
 -66يف باب الطاء سقط فصل التاء ،يعين التوجد فيه كلمات آخرها الطاء
وأوهلا التاء.
 -62ويف باب الظاء عشر سقطات ،وهي فصول التاء والثاء والذال والزاي
والسني والصاد والضاد والطاء والظاء واهلاء ،يعين التوجد فيه كلمات
آخرها الظاء وأوهلا :التاء والثاء والذال والزاي والسني والصاد والضاد
والطاء والظاء واهلاء.
 -61ويف باب العني سقط فصل احلاء وفصل الغني ،يعين التوجد فيه كلمات
آخرها العني وأوهلا احلاء أوالغني.
 -60ويف باب الغني سقطت فصول :احلاء واخلاء والعني والقاف والياء ،يعين
التوجد فيه كلمات آخرها الغني وأوهلا :احلاء أواخلاء أوالعني أوالقاف
أوالياء.
 -60ويف باب الفاء سقط فصل امليم ،يعين التوجد كلمات آخرها الفاء وأوهلا
امليم.
 -61يف باب القاف سقط فصل الظاء ،وفصل الكاف ،يعين التوجد فيه
كلمات آخرها القاف وأوهلا الظاء أوالكاف.
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 -61ويف باب الكاف سقط فصل الظاء والقاف ،يعين التوجد فيه كلمات
آخرها الكاف وأوهلا الظاء أو القاف.
 -69ويف باب اهلاء سقطت فصول :اخلاء والظاء والغني ،يعين التوجد فيه
كلمات آخرها اهلاء وأوهلا :اخلاء والظاء والغني.
فهل هذه السقطات من مناقص" :القاموس احمليط" أم هي من املبادئ األساسية
للغة العربية ،فأقول :قد سقطت احلروف يف  68بابا ،فبعضها من نقص القاموس أنه عجز
عن مجع املفردات العربية بأمجعها يف هذا القاموس ،رغم توافرها يف اللغة العربية ،وتواجدها
يف معاجم عربية أخرى .والثاين :هناك حروف يستحيل اجتماعها يف كلمة واحدة الحتاد
املخرج ،أو القرتابه ،على سبيل املثال :التوجد يف العربية كلمات آخرها الثاء ،وأوهلا الذال
أو السني أو الظاء ،وهذا من الواضح أن خمرج الثاء ،والذال ،والظاء ،واحد ،وهوطرف
اللسان مع طرف الثنايا العليا ،فلذلك يستحيل اجتماعها يف كلمة واحدة ،وقس على ذلك
نموذج شرح القاموس واالنتقاد عليه:
القاموس احمليط حقا استفاد من معاجم عربية كثرية من أمثال لسان العرب ،البن
منظور ،وتاج اللغة وصحاح العربية ،للجوهري ،ومجهرة اللغة ،البن دريد ،والعني ،للخليل،
واحملكم واحمليط األعظم ،البن سيده ،والعباب الزاخر واللباب الفاخر ،للصغاين ،وغريها
من املعاجم ،ولكنه يف شرحه اكتفى باإلجياز ،ومن أجل أجل هذا اإلجياز رمبا اليقتنع قارئه،
ولعل هذا النقص أجرب مرتضى الزبيدي على إجناز معجمني كبريين يف شرحه ،وتكميل
مافاته من اللغة.
على هذا وذاك ،نورد هنا منوذجا لشرح القاموس بعض املفردات العربية مع ذكر
النقص الذي يتبلور فيه ،فهذه مادة" :ر ق د"يقول :
الرقاد خاص بالليل .وقوم
الرقود ،بضمهما ،أو ُّ
كالرقاد و ُّ
"[ر ق د] الرقد :النومُّ ،
ورقد .ورجل يَرقُود :يَرقُد كثريا .واملرقِد ،بالضم :دواء يُرقِد شاربَه ،والبَـ ِّني من
ُرقود ُ
ُ
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الطريق .وكم ِ
سكن :املضجع .وأرقده :أنامه ،واملكا َن :أقام به .والرقَدان ،حمركة:
َ
1
ِ
الطفر نشاطا .واإلرقداد :اإلسراع".
االنتقاد على هذا الشرح:
أوال :ليست املفردات مرتبة ترتيبا معجميا معينا ،كان من الالزم أن خيتار منطا واحدا يف
تنظيم الكلمات ،أوال :الفعل اجملرد الثالثي ،مث الرباعي ،مث اخلماسي ،مث
السداسي ،وبعد ذلك ،االسم ،ومجوعه ،وذكوره ،وإناثه ،ولكن الجند أي ترتيب،
يف وضع الكلمات ،حينا يـأيت الفعل أوال ،وحينا يتأخر عن االسم.
ثانيا :اليهتم بذكر أبواب األفعال ،فاليبني األفعال من شىت أبواهبا ،ومجيع مشتقاهتا بدقة
واستيعاب.
ثالثا :وأما بالنسبة إىل الشرح فهوغري مقنع إىل حد كبري ،ألنه اليذكر املعاين املختلفة
اليت تتغري بتغري الباب ،مث اليهتم باستخدام املفردات يف اجلمل لتوضيح املدلول،
ألن مفهوم كثري من املفردات اليتضح متاما بكلمة بديلة أخرى يف أغلب األحيان.
رابعا :وكذلك مل يعنت صاحب القاموس جبلب الصور الالزمة لبعض األجناس غري
املألوفة عند العامة ،لكي يفيد بتفهيم كنه الشيء على وجه مقنع بعد املراجعة
إليه.
خصائص "القاموس المحيط":
ميتاز قاموس الفريوزآبادي خبصائص عديدة ومن أمهها:
أن القاموس عصارة ألفي معجم ،وهويتضمن شرحا ،وتفسريا لستني ألف كلمة
أوال:
تقريبا ،فسمي بـ"القاموس احمليط" ألنه احمليط الفياض الزاخر للكلمات.
2
ثانيا :وقد اعتىن املؤلف باإلجياز يف شرح الكلمات.
 -1أنظر :باب الدال فصل الراء مادة  :رقد.
 -2وهبذا اإلجياز رمبا اليشبع اإلنسان يف فهم كثري من املفردات يف هذا املعجم.
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ثالثا :اعتىن بضبط الكلمات أشد اعتناء ،وذلك من أهم ميزات القاموس ،وألف على
طريقة تتعني هبا حركة كل مادة وردت فيه ،فاملؤلف ضبط الكلمة باللفظ ،والوزن:
فضبط الكلمة بعالمات احلركات الثالث ( اَ ،ا ،اُ ،اِ )،مث نص على ذلك:
(بالكسر ،والضم ،والفتح) ،وحاول بيان مدلول الكلمات استدالال بالقرآن،
واحلديث أحيانا.
رابعا :وقد وردت فيه أمساء األعالم واملدن والبالد واملناطق مع ضبط صحيح.
خامسا :ومن أهم ميزاته أنه عاجل األشجار ،والنبات مع ذكر فوائدها الطبية ،كما وردت
فيه أمساء كثري األمراض ،والسيوف ،واحليوانات الوحشية ،واحلروب.
رموز القاموس:
الرموز اليت استخدمها صاحب القاموس خالل النص هي:
معروف.
م:
موضع.
ع:
قرية.
ة:
بلد.
د:
اجلمع.
ج:
جج :مجع اجلمع.
ججج :مجع مجع اجلمع.
وقد نظم املؤلف هذه الرموز اخلمسة يف بيت:
فميم ملعروف وعني ملوضع
وما فيه من رمز فخمسة أحرف
2
وللبلد الدال اليت أمهلت فع
وجيم جلمع مث هـاء 1لقرة
البحث عن كلمة في القاموس:
 -1وهي التاء املدورة.

 -2أنظر :القاموس احمليط ،طبع دارالفكر للطباعة والنشر والتوزيع بريوت6999 ،م ،ص.52 :
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-

جتريد الكلمة من الزوائد وردها إىل األصل ،مثال :استخرج إىل خرج.

رد الكلمة إىل وضعها األول مثال" :أخ" يرد إىل "أخو" و"قام" إىل "قوم".
 البحث عن الكلمة حسب الرتتيب األلفبائي يف باب احلرف األخري ،ويف فصلاحلرف األول ،مثال" :كتب" يف باب الباء ،ويف فصل الكاف ،و"رد" يف باب الدال
ويف فصل الراء ،وهلم جرا.
وقد نظم الفريوزآبادي طريقة الكشف عن الكلمة يف قاموسه:
إذا رمت يف القاموس كشفا للفظة فآخرها للباب والبدء للفصل
مزيدا ولكن اعتبارك باألصل
والتعترب يف بدئها وأخريها
دراسات حول القاموس:
أما الدراسات اليت أجريت حول القاموس احمليط شرحا ،ونقدا ،واستدراكا،
وتلخيصا ،واختصارا ،وحتشية فهي كما يلي:
إضاءة األدموس ورياضة الشموس من اصطالح صاحب القاموس ،ألمحد بن
-6
عبد العزيز السجلماسي الفياليل (6171هـ).
القول املأنوس يف صفات القاموس ،حملمد سعد اهلل ،طبع باهلند ،عام
-5
6587هـ.
القول املأنوس بشرح مغلق القاموس ،حملمد بن حيىي املعروف ببدر الدين
-4
القرايف املصري ،عام 971هـ.
شرح خطبة القاموس حملمد بن عبد الرؤوف املناوي (6146هـ).
-3
فتح القدوس يف شرح خطبة القاموس ،للسجلماسي.
-2
كتاب أيب الروح عيسى بن عبد الرحيم الكجرايت.
-1
كتاب مريزا علي الشريازي.
-7
كتاب أمحد بن مسعود احلسيين اهلركامي ،من اهلند.
-8
كتاب زين العابدين بن حممد احلديدي األنصاري (من القرن الثالث عشر
-9
اهلجري).
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-61
-66
-65
-64

-63
-62
-61

-67
-68
-69
-51
-56
-55
-54

المختصرات:
-6
-5
-4

كتاب عبد اهلل بن املهدي احلوايل احلمريي امللقب بالبحر (6161هـ).
الناموس ملال علي القاريئ.
كتاب علي بن حممد معصوم احلسيين الفاسي.
التكملة والذيل والصلة ملا فات صاحب القاموس من اللغة ،ملرتضى الزبيدي
(لقدسبق احلديث عنه يف الباب الثاين).
اإلفصاح يف زوائد القاموس على الصحاح ،للسيوطي (966هـ).
هبجة النفوس يف احملاكمة بني الصحاح والقاموس ،للقرايف (6118هـ).
الدر اللقيط يف أغالط القاموس احمليط ،ملصطفى الداؤدي املعروف بداؤد زاده
(6167هـ).
مرج البحرين ،للقاضي أويس بن حممد املعروف بأويسي (6147هـ).
فلك القاموس ،لعبد القادر بن أمحد اليمين.
اجلاسوس على القاموس ،ألمحد بن فارس الشدياق (6412هـ 6887/م).
تصحيح القاموس احمليط ،ألمحد تيمور.
القول املأنوس لعبد الباسط بن خليل احلنفي (951هـ)
حاشية سعد اهلل بن عيسى املعروف بسعدي جليب.
حاشية نور الدين علي بن غامن املقدسي (6113هـ).
كتاب الربهان ،إلبراهيم بن حممد احلليب (911هـ).
الناموس ،ملالعلي القاريئ (6163هـ).
1
خمتصر القاموس ،لعلي بن أمحد اهلييت (6151هـ) .

 -1انظر تفاصيل هذه املؤلفات :املعجم العريب نشأته وتطوره ،حلسني نصار ،اجلزء الثاين ،ص.147-116 :
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قيم الوجدان والجمال عند الشعراء الحسيين:
عمر بن أبي ربيعة نموذجاً

1 د .لطيف يونس حمادي الطائي

الملخص:

احلمد هلل والصالة والسالم على أفضل املرسلني حممد–صلى اهلل عليه وسلم ،-وعلى آله
وصحبه الغر امليامني ،أما بعد:
فقد استأثر مجال املرأة بعناية كبرية عند الشعراء ،فذكروا صفات املرأة وتغزلوا
هبا سواء أكان الغزل حسيا أم معنويا ،مبا يرضي غرور املرأة وشعورها بالتمييز .وملا كان مجال
املرأة نوعا من أنواع اجلمال الراقي ،فقد تأثر الرجل هبا وجبماهلا ،فتأثري جاذبيتها يفعل فعله
سواء أكانت اجلاذبية بتأثري مجاهلا اجلسدي أم الروحي .على أن اجنذاب الرجل للمرأة
حمكوم بعالقة احلب اإلنسانية اليت تستهوي القلوب فتجمع بني النفوس .فقد وجد الرجل
مالذه يف املرأة ،ووجدت املرأة مالذها يف الرجل ،الذي تواصل معها بكلِّ متناقضاهتا فتارة
متنعا وتارة رغبة.
وحمكوم على وجدان الشاعر أن ينجذب حنوقلب املرأة ،متأثرا جبماهلا اجلسدي
والروحي ،كما أسلفنا ،واملعروف عند شعراء الغزل احلسي أهنم مولعون باجلمال ،فكانت
حماسن املرأة مادهتم األوىل ،ومثار موهبتهم ألهنا منبع اجلمال والعذوبة ،لذا كان شعرهم
مرتبطا هبا ارتباطا وثيقا .والشاعر عمر بن أيب ربيعة واحد من هؤالء الشعراء ،فهوعندما
يتحدث عن املرأة ويصفها أمام اجلمهور ،يلجأ إىل اجلانب احلسي ،وأمام احلبيبة يتخذ
اجلانب الوجداين ،فالنص فيه أسلوبان للخطاب.
 1 معهد الفنون اجلميلة ،العراق
Arabic Studies

157

دراسات عربیۃ

وجدت موضوعَ قيم الوجدان واجلمال عند عمر بن أيب ربيعة جدي ار
ولذا
ُ
بالبحث والدراسة ،واقتضت منهجية البحث من تقسيمه إىل ثالثة مباحث :عرفت يف
األول مفاهيم القيم ،والوجدان ،واجلمال ،واملبحث الثاين قيم الوجدان يف شعر الشاعر،
واملبحث الثالث قيم اجلمال يف شعر الشاعر ،وختمت البحث خبامتة ضمت نتائج البحث.
المبحث األول

تعريف مصطلحات( القيم ،الوجدان ،الجمال )

تعريف القيم في اللغة واالصطالح :القيم :مجع مفردها قيمة ومعناها اللغوي ،أهنا تعين
مثن الشيء بالتقومي( .)1يف االصطالح فإن القيم تدفعنا إىل االهتمام والعناية ألهنا مطلقة
كقيم احلق واخلري واجلمال فنقدرها لذاهتا( .)2فاألول يعتمد الثمن أساسا له والثاين أن
تكون القيمة ذاتية أي قيمة الشيء يف ذاته( .)3والقيم أنواع فهناك املادية واألخالقية
واالقتصادية والقانونية واجلمالية وغريه( ، ) 4وما هنتم به من هذه األنواع هي القيم اجلمالية
اليت تُعد "نتاج فيض املقدرة اإلبداعية عند الفنان ،بينما تبقى القيم األخرى عبارة عن
جمموعة من املوازين اليت وضعت لتنظيم السلوك العادي لإلنسان"(.)5
فالقيمة اجلمالية ليست مطلقة كما أهنا ليست شعورا أو إحساسا ذاتيا ،ولكنها ختتص
موضوع له قيمة فتولد لدى املتلقي أو املتذوق خربة باجلمال(.)6
بكل
ٍ
والقيمة اجلمالية يف العمل الفين تتطلب قدرة مبدعة من الفنان ،وقدرة تذوق
مرهفة عند املتلقي وهبذين الشرطني تتحدد الكيفية اجلمالية يف التقومي ( .)1والشعر إذا فقد
قيمته اجلمالية فهوال يعدوكونه جمرد ألفاظ منظومة(.)2
 1ـ ـينظر :لسان العرب ،ابن منظور ،مادة (قوم).
 2ـ ينظر :املعجم الفلسفي،د .مجيل صليبا( ،القيمة).565/5 :
 3ـ ينظر :علم اجلمال ،حممد عزيز نظمي.417:
 4ـ ينظر :املوسوعة الفلسفية (القيم) ،ترمجة فؤاد كامل وزميليه.425 :
 5ـ علم اجلمال عند ايب حيان التوحيدي ومسائل يف الفن ،حتقيق د .عفيف هبنسي.75:
 6ـ ينظر :مقدمة يف علم اجلمال،د .أمرية حلمي مطر.612-614 :
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تعريف الوجدان في اللغة :مصدرها وجد ،وهلا ٍ
معان لغوية عدة كما ذكرهتا معاجم اللغة
َْ
العربية .كاآليت:
6ـ الغضب :أشار الزخمشري يف أساس البالغة إىل هذا املعىن بقوله :وتواجد فالن ،أرى من
نفسه الوجد ،ووجد عليه موجدة :غضب عليه وهوواجد على صاحبه(َ .)3وو َجد عليه يف
الغَضب َجي ُد َِ
وموجدة وِو ْجدانا ،غضب .ويف حديث اإلميان إين سائلك فال َِجتد
وجي ُد ْ
ُ
وجدا َ
ضب من سؤايل ..وأنشد اللحياين قول صخر الغي كالنا َرد صاحبه ٍ
بيأس
علي ،أي ال تَـغْ َ
ٍ
ٍ
وتأنِ ٍ
ضبت
أيأس احلمام َة من ولدها فغَ َ
يب وِو ْجدان شديد ،فهذا يف الغضب ألن َ
ص ْخر َ
ِ
ب عليها(.)4
عليه ،وألن احلمامة أيْأسته من ولده فغَض َ
ِ
ت
الرجل يف احلزن َو ْجدا بالفتح َووجد كالمها عن اللحياين َح ِز َن وقد َو َج ْد ُ
5ـ احلزنَ :
وجد ُ
ِ
ت له(.)5
ت لفالن أي َح ِزنْ ُ
فالنا فأنا أج ُد وذلك يف احلزن ،وتَـ َوج ْد ُ
4ـ الشكاية :يف هتذيب اللغة " َوجد فالن أمر كذا :أي شكاه ،وهم ال يتواجدون سهر
ليلتهم ،وال يشكون ما مسهم من مشقة"(.)6
3ـ احلبَ :و ْجد هوواج ٌد بفالنة وعلى فالنة ،ومتوجد َوو ْجد هبا ،وله هبا َو ْج ٌد وهواحملبة(،)7
ب ال غري ،وإنه ليَ ِج ُد بفالنة
الو ْجد مبعىن احلبَ ،و َج َد به َو ْجدا يف احلُ ِّ
ويقول ابن منظورَ :
وجدا شديدا إذا كان يـهواها ُِ
وحيبُّها ُحبا شديدا(. )8
َْ
َْ
الوجدان في االصطالح " :هليب يف األسرار ويسنح عن الشوق فتضطرب اجلوار طربا
أو حزنا عن ذلك الوارد"( .)1وقال ابن القيم الوجدان هو" احلب الذي يتبعه احلزن ،وأكثر

 1ـ ينظر :الصورة يف التشكيل الشعري تفسري بنيوي ،د.مسري علي مسري الدليمي.71:
 2ـ ينظر :نظرية القيم يف الفكر املعاصر ،صالح قنصوة.556:
 3ـ ينظر اساس البالغة للزخمشري.6911 :
 4ـ ينظر :لسان العرب البن منظور :مادة وجد.
 5ـ ينظر :املصدر نفسه.
 6ـ هتذيب اللغة لالزهري ,611 /66 :وينظر لسان العرب ,مادة وجد.
 7ـ ينظر اساس البالغة.6911 :
 8ـ ينظر :لسان العرب :مادة وجد.
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ما يستعمل الوجد يف احلزن .)2("...ويعرف أيضا" كلمة تشمل مجيع األحوال النفسية اليت
يقوى فيها شعور اإلنسان مع ما يصحبها من لذة وأمل ،فاجلوع والعطش واحلب والبغض
والسرور واحلزن واليأس والرجاء كلها وجدانيات نصل إىل النفس فتحدث هبا لذة أو
أملا"(.)3
يف دائرة التعاريف اللغوية واالصطالحية ال يذهب بعيدا مفهوم الوجدان ،فكلها تعين
مشاعر وأحوال النفس البشرية ،وما ينتاهبا من مشاعر الغضب واحلزن واحلب.
تعريف الجمال في اللغة :جاء يف لسان العرب الفعل َمجُ َل ( بالضم ) يف قوله عز وجل

وح ْسن .ابن سيده اجلَ َمال احلُ ْسن يكون يف
ﭽ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ چ النحل ،٦ :أَي هباء ُ
الفعل واخلَْلق ،وقد َمجل الرجل بالضم َمجاال فهو َِ
ال بالضم والتشديد أمجل من
مجيل .واجلُم ُ
َ
ُ ُ
4
ومجله أَي َزينه والت َج ُّمل تَ َكلُّف اجلَ ِميل( ) .والذي يسحرهم ويروعهم باجلمال
اجلميلَ ،
يقال له رائع أو األروع( ،)5فاجلمال والبهاء واحلسن ألفاظ مرتادفة للتعبري عن اجلمال فقالوا
"اجلمال واحلسن واملالحة"(.)6
تعريف الجمال اصطالحاً :جاء يف معجم املصطلحات األدبية املعاصرة ،أن اجلمالية "
نزعة مثالية تبحث يف اخللفيات التشكيلية للنتاج األديب والفين ،وختتزل مجيع عناصر العمل
يف مجاليته"( .)7وإدراكنا للعالقات اجلمالية يف أي عمل مجيل قائم على أن اجلمال غاية

 1ـ التعرف ألهل التصوف للكالباذي.664 :
 2روضة احملبني ونزهة املشتاقني البن القيم.52:
 3ـ النفس وعالجها يف الشريعة االسالمية  ,حممد سعيد الفقي.27/
 4ـ ينظر  :لسان العرب مادة ( مجل ).
 5ـ ينظر :فقه اللغة للثالعيب1 :
 6ـ مجال املرأة عند العرب ,صالح الدين املنجد2 :
 7ـ معجم املصطلحات األدبية املعاصرة ,سعيد علوش.15 :
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مدركة يف موضوعه( ،)1وينتج يف كل عص ٍر مجالية إذ ال توجد مجالية مطلقة ،بل مجالية
نسبية تساهم فيها األجيال واحلضارات واإلبداعات األدبية والفنية)2(.
واجلمال على نوعني ـ الصور واملعاين ـ  ،فالصورة هي كل ما يدرك حباسة البصر فنستطيع
أن نقول إنه (حسي) وأما املعاين فهواجلمال (األخالقي) أو (املعنوي) .فاحلسي يدرك
ولكل منهما ألفاظه وتعبرياته اخلاصة ،والشعراء احلسيون قد عربوا عن
بوساطة احلواس،
ِّ
اجلمال احلسي بك ٍم من األلفاظ ،كانوا قد استعملوها استعماال صحيحا يف وصف حماسن
املرأة ،ومفاتنها كذلك كانت هلم ألفاظهم يف التعبري عن اجلمال املعنوي ،أو األخالقي،
على الرغم من أن جانب احلس هوالواضح لديهم ،لكن ال خيلومعجمهم الشعري من الفاظ
احلب ،واأللفاظ اليت تصف املرأة وصفا معنويا ،وحيرص الشاعر على نوعي اجلمال احلسي
واألخالقي مازجا بني قيم احلب واجلمال .
المبحث الثاني

قيم الوجدان في شعر الشاعر
ُ
احلب من غرائز اإلنسان الوجدانية ،وهوشعور لصيق بالنفس البشرية قذفه اهلل يف
قلب الرجل واملرأة ،فولدت نزعة التجاذب والتحابب بينهما ،والسيما حني جعل اهلل يف
قلب اإلنسان شعوره باجلمال ،ومجال املرأة هوأرقى أنواع اجلمال فغدت املرأة مبتغى الرجل،
وصبوته اليت يهيم فؤاده ألجلها )3(.فحني خلق اهلل اإلنسان-الذكر واألنثى -وضع يف
داخل اإلنسان الغريزة اجلنسية اليت هي سر الوجود البشري .إذ غرس اهلل الرغبة يف كل
منهما جتاه اآلخر ،ليتمكن من احلفاظ على العامل باحتادمها ،وكان البد من وجود احلب
ليكون رابطا بينهما(.)4
 1ـ ينظر :قضايا النقد االديب املعاصر ،حممد زكي العشماوي.27-21 :
 2ـ ينظر :معجم املصطلحات األدبية املعاصرة.15 :
 3ـ ينظر :عمر بن ايب ربيعة شاعر اجلمال املرتف.45:
 4ينظر :مجيل بثينة واحلب العذري ،محيد املختار.9:
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إن االجنذاب بني الرجل واملرأة أمر طبيعي فقد يشعر كالمها بعاطفة جتاه اآلخر،
ولكن تبقى عاطفة املرأة مغلفة بستا ٍر من اخلوف واخلجل .لكن املرأة تستعمل أسلحة احلب
لديها ممثلة بـ "الشباب واجلمال والنضارة"( ،)1لتغزوقلوب حمبيها .ويوقظ عاطفة احلب مجال
املرأة اليت هلا أثرها يف استجابة الرجل للحب ليست فقط استجابة جسدية ولكن استجابة
روحية أيضا ،فحال احملب الذي يرغب بلقاء احلبيبة ،وتقتله أشواقه للقائها والتمتع بوصاهلا
وقرهبا ،كحال احملب الصابر القنوع الراضي بأقل من القليل .فكالمها يستجيب للحب
استجابة ذات طبيعة متناقضة( .)2فالشاعر احلسي "ينفتح قلبه للجمال فيحب مالحمه يف
كل وجه ،ولذا فأنه ال يقصر حبه على حبيب واحد بل أنه يهوى اجلمال أىن وجده،
فينشد يف كل وجه وينتقل من حبيب إىل حبيب"( ، )3فيعرب عن "ضروب خمتلفة من
املشاعر واألحاسيس"( ،) 4فقد امتاز احلب احلضري الذي ترجم له الشعراء احلسييون ترمجة
صادقة بطابع حسي يف التعبري عن عواطف احلب .إال أن الشاعر عاىن آفة من آفات
احلب ،وهوالفراق فيعيش يف قلق نتيجة اهلجر الذي ال ذنب له فيه( .)5وذاق الشعراء
احلسيون أمل املعاناة ،وكابدوا أمل الفراق ولوعته ،والصد واهلجران والبعد ،وقاسوا احملن اليت
تعج هبا دنيا احلب ،إذ سحرهتم املرأة جبماهلا وأسرهتم برقتها وظرفها .لقد كان حبهم مفعما
باللوعة ،يعبق بالرقة ،مشحونا بالعاطفة ،وهوبرهان للصبابة والشوق ،ودليل على تذوقهم
حبسه( )6إال أنه ال
مجال اجلسد ممزوجا بنشوة الروح ،فالشاعـر احلسي وأن كان قد أحب ِّ
يصف عاطفة احلب وجتربة االستمتاع واللذة اجلنسية فقط ،بل يعرب عن عاطفة احلب وجتربة
وجدانية وعن إحساسه ،وتأثره باجلمال احلسي ومدى تأثريه يف نفسه ،من خالل عاطفة
احلب اليت تربطه باملرأة.
 1ـ احاديث غزلية.627 :
 2ـ ينظر :احلب بني تراثني79 :
3ـ عمر ابن ايب ربيعة شاعر اجلمال املرتف.45:
 4ـ الفن ومذاهبه يف الشعر العريب،د.شوقي ضيف.419:
 5ـ ينظر :دراسة احلب يف االدب العريب.644/6:
 6ـ ينظر :حديث االربعاء.418/6:
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لقد فنت عمر بن أيب ربيعة باملرأة وتغزل هبا ،وكثرت أمساء النساء اليت تشبب بيهن
ووصفهن يف شعره ،وراح يوصف احلسن واجلمال بأصدق تعبري وأرق وصف ،وصور لواعج
حبِّه وما يكنه وجدانه من أحاسيس احلب ،وقد أخذت بقلبه كل مأخذ ،فريجوأن ال تنسى
مودته وال تسمع لقول الواشني ،ألنه كلف هبا فحبها يتجدد على مر الزمان.
ِ
ب
القلب
مودتك
أعاتك ما ينسى
وال هويسليه رخاءٌ والكر ُ
ُ
ٍ
ِ
قول و ٍ
ب
عداوة
كاشح ذي
وال ُ
اش ٍ
وال بعد دا ٍر إن نأيت وال قر ُ
ولكن حباً ما يفارقه حــب()1
وما ذاك من نعمى لديك أصابها
فأخذت
باحلب ،وجعلته أسري هواها
وقال يف كلثم ـ امراة أحبها ـ واليت اضنته
ِّ
َ
احلب الذي تيمه :
متكنت من نفسه ،فقلبه موجوع من ِّ
عقله ،و َ
ِ
عاشق ِ
مـن ٍ
المليحة كلث ِم
يهدي السالم الى
كلف الفؤاد متيَّ ٍم
ِ
يدري ليعلمها بما لـم تعلـ ِم
المصون وبالهوى
ويبوح بالس ِر
ُ
ِ
كي التشك على التح ِ
المكرم
ـنب ،إنها عنـدي بمنز ِلة المحب
حبل ِ
القلب العميِد ٍ
ِ
أخـذت من ِ
الوصال بمت ِن ٍ
مبرم
ومـن
بقوة
ِ
ِ
ِ
المحب
الحبيب من
نفس
تمكنت
وتمكنت في النفس حيث
ُ
ِ
المغرم(.)2
ينبت األبر ،وقلبه معلق حبب
وقال شاكيا قلة النوم والسهاد ،حىت صار مضجعه ُ
قلب كاحلجر قساوة عليه ،فالَ َم قلبه وزجره،ولكن قلبه أجابه :ال تلمين فذلك هوالقدر .
ـت أشع ُـر إال مـذ عرفتكم
ماكن ُ

شقيت وكان الحـين لـي سببا
لقد
ُ

ت االبرا
إن المضاجع تمسي تنب ُ

القلب قلبا يشبه الحجرا
إن علق
ُ

فقال لي :ال تلـمني وادفع القدرا
قـد لمت قلبي وأعياني بواحـدة
ولس ُ ِ
سن إال نحوك النظرا
إن أكره الطرف يحسر دون يركم
ـت اح ُ
قـالوا صبوت فلم أكذب مقالتهم وليس ينسى الصبا ان واله كبرا ()1

 1ـ شرح ديوان عمر بن ايب ربيعة املخزومي حتقيق حممد حمي الدين عبد احلميد.358-357:
 2ـ شرح الديوان . 698 :
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هم الشاعر التنقل حيث اجلمال واحلسن ،ولذا فإن داعي احلب األول
لقد كان ُّ
ومسببه هومجال املرأة ،سواء أكان حسيا (جسديا) أم روحيا (معنويا) .وأقوى مظاهر احلب
عنده هوغزله باملرأة ،الذي يعرب من خالله عن أحاسيسه ،وعالقتها بغرائزه وتكوينه الطبيعي،
فنَ َج َم عن ذلك عاطفة امليل واالنعطاف واأللفة بني الرجل واملرأة تلك هي ،فقد حيب
واحدة فقط ويفشل يف هذا احلب ،فيتخذ من األخريات وسيلة لقضاء الوقت ،أو هوحيب
حبا صادقا ولكن ال يقصر عينه على و ٍ
احدة ،كما فعل مع قلبه بل يتتبع اجلمال أينما كان،
فالعني هتوى النظر إىل اجلميالت من حرائر وإماء ،والسيما أن املرأة كانت تتفنن يف وسائل
التجميل وجذب االنتباه .فنُعم وزينب وسلمى وهند ،نساء تغىن حببهم يف أشعاره ،ووصفهم
حب هند وال يريد أن يستفيق من تلك النشوة.
وأجاد الوصف .يقول وهويف نشوة ِّ
من ذك ِر هند وما أن يفيقا
يستفيق
فياويح قلبك ما
ُ
جعلت طريقي على بابكم

صرمت األقارب من أجلكم

وما كان بابكم لي طريقا

وصافيت من لم يكن لي صديقا

وعاصيت فيها النصيح الشفيقا()2
وواددت أهـل مـودتهـا
مشاعر الشاعر الصادقة تتفجر جتاه احلبيبة واليت عربت عن كوامن نفسه ،فقلبه ال
يفيق ألنه تعلق حببها وقدره يلتقي هبا فالتقيا.
طالـما قـد تعلقتك العلـو ُق
ـيق
ـب ما أراك تف ُ
أيها القل ُ
ِ
يق
هل لك اليوم أن نأت أم بك ٍر
وتولـت إلى عـزاء طـر ُ
الحـب بينـنا فالتقـينا
قدر ُ

فالتقينا ولـم نـخف مالقينا

وكـالنا إلـى اللقاء مشـو ُق
تسوق ()3
ليلة الخيف والمنُى قد ُ

 1ـ شرح الديوان  634 :ـ . 633
 2ـ شرح الديوان . 336 :
 3ـ شرح الديوان  348 :ـ . 349
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مل يرتك عمر بن أيب ربيعة مجيلة ،وال حسناء من نساء عصره إال وتغزل هبا،
يسعني يف
وتفنن يف وصفها وصور نفسه معشوقا ال عاشقا للمرأة ،والنساء هن اللوايت
َ
طلبه )1(.لقد استطاع الشاعر احلسي أن يربهن ،ويثبت من خالل شعره ما هوإال َولَه
يسكر باحلسن ،ويكتفي بنشوة الروح من غري أن تصيبه اللذة اجلسدية العابرة .خمرجا " املرأة
من نطاق الوصف املادي إىل شيء من الروحانية ووصف األحاسيس الداخلية واملظاهر
النفسية "(. )2
المبحث الثالث

قيم الجمال في شعر الشاعر.
فصل الشعراء احلسيون القول يف وصفهم للمرأة ،وعرضوا يف شعرهم كل ٍ
حاسة
وصفة فيها ،وامتدحوا أنوثتها ورقتها وصوروها متثاال للجمال .
حتب من
فقد أحب احلسيون اجلمال وعشقوا مجال املرأة ،واملرأة بطبيعتها ُ
ميتدحها ،ويتغزل بصفاهتا ،ويربز حماسنها ومفاتنها وهذا األمر يقرب الشاعر منها ،وجيعله
حمببا إليها والسيما " يف جمتمع ظفرت فيه املرأة العربية بغري قليل من احلرية .فكانت تلقى
الرجال وحتادثهم ،وكانت  -شأن املرأة يف كل عصر -تعجب مبن يصف مجاهلا ،وتعلق
القلوب هبا"( .)3إن الوصف املادي ملظاهر املرأة عند الشعراء احلسيني مل يكن وليد نزعة
حسية حسب ،بل هوانعكاس ألوضاع اجتماعية أيضا ( .)4فكان "وسيلة نفسية مهمة
يلجأ إليها الشاعر للتعبري عن نوازعه ومكبوتاته""( )5حماوال بلوغ كنهة اجلمال .ولذا رمسوا
 1ـ ينظر :عمر بن ايب ربيعة حبه وشعره . 651 /4:
 2ـ عمر ابن ايب ربيعة شاعر اجلمال املرتف . 34 :
 3ـ تاريخ االدب العريب-العصر االسالمي ،شوقي ضيف.438 :
4ـ ينظر :يف الشعر االسالمي واالموي ،عبد القادر القط.682 :
 5ـ الغزل السياسي يف العصر االموي ،غامن جواد رضا.65 :
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للمرأة صورا متناهية يف احلسن ألهنم عشقوا اجلمال ،وصوروا رقتها وأنوثتها ،وحتضرها ،وكل
نعمت هبا من ترف وحترر فقد كانت الدولة األموية عربية أعرابية(. )1
املظاهر احلضارية اليت ْ
فعلى الرغم من التحرر والرتف والتحضر الذي أصاب دولة بين أمية ،وإغراق
احلجاز باخلريات والنعيم( ، )2وعلى الرغم من املؤثرات العامة اليت كان هلا طابعها ،وتأثريها
يف الشعر األموي( ،)3والنقلة احلضارية اليت مست نفوس الناس وتأثريها الكبري يف طرائق
سلوكهم وأسلوب معيشتهم ،وما طرأ من تغيري على كثري من القيم اخللقية واالجتماعية،
ذلك التغيري الذي أدى إىل ظهور جمموعة من الشعراء كما يسميهم الدكتور طه حسني
"باحملققني"( ،)4أي إهنم يلتمسون "احلب يف األرض ال يف السماء"( ،)5فكان غزهلم وصفا
وصفا ماديا واقعيا .فالشعراء احلسيون مل يكونوا " جمرد طاليب َهلْويرتمجون مغامراهتم الالهية
إىل شعر بل كانوا رجاال يريدون أن حييوا حياة عاطفية كاملة ،ال هي خالية جمردة كما
يعيشها العذريون ،وال هي حسية مفرطة يف املادية كما يراها كثري من الدارسني"( .)6فهم مل
مل يسرفوا يف التعبري عن جانب اللهويف حياهتم ،فقد جعلوا كل أمرهم منصبا يف البحث عن
اجلمال ،ومالحقة احلِسان ووصف احملاسن ومدح صفات املرأة.إذ استطاع الشاعر احلسي
أن يتذوق اجلمال من خالل سعيه وراء احلسان.
وجند يف شعر عمر أوصافا مادية ومعنوية جلمال املرأة ،وأن كان شاعر غزل
حسي ،فاجلمال املعنوي هوجزء من مجال املرأة لذا جند له وصفا معنوي ،فمن وصفه لعفة
املرأة قوله:

 1ـ ينظر :البيان والتبيني للجاحظ.411/4 :
 2ـ ينظر :تاريخ اداب اللغة العربية ،جرجي زيدان. 517/6 :
 3ـ ينظر :احلياة االدبية عصر بين امية ،حممد عبد املنعم خفاجي.84 :
 4ـ حديث االربعاء ،د .طه حسني.418/6 :
5ـ املصدر نفسه . 418 /6 :
 6ـ يف الشعر االسالمي واالموي .682:
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ِ
عار()1
والطعمة التي هي ُ

إنها عفة عن الخلق الواض ِع
وهي كرمية من نسب األكارم:
وقوال لها :مافي ِ
العباد كريمةٌ أعز علينا منك طراً وأكرما()2
وقد وصفها باآلنسة الكرمية العقيلة اليت ال تربح خدرها فهي شابة رقيقة صغرية حرة عفيفة،
قال:
ِ
كالظباء الر ِ
بائب()3
عقائل
آنسات
ٌ
وجيعلها تامة الصورة،حسنة املنظر ،مجيلة الوجه واهليئة طويلة القامة متلك عقال وخلقا
كامال ونبيال ،فقد مزج بني اجلمالني مجال خلقها وخلقتها فهي جتمع احلسن وكمال العقل،
وقد تداخل اجلمال املعنوي مع اجلمال احلسي ،وال جند إال صورة اجلمال املعنوي اليت تثري
املتلقي يف البيت الشعري ،يقول :
عقالً وخلقاً نبيال كامالً عجبا()4
سيفانة أُوتيت في حس ِن صورتها
ومن مظاهر وصف اجلمال يف شعر عمر ،وصف حياء ودالل املرأة والتمنع ،وهي من
أوصاف املرأة اليت تزيد أنوثة املرأة ،ومتنحها العفة ومتنعها من االبتذال.
ِ
وحسـاناً جوارياً خفرات حافظات عند الهوى األحسابا()5

وقد وصفها عمر باخلريدة ،إذ قال :
ِ
دةٌ مــن نســوة خ ِ
ـرد()6
كالمهاة خريـ
ثقـال
ووصف حياء املرأة ،فقال :
ِ
الحور اللواتي يزينها خفر()7
الشباب من
راءُ في رة
1ـ شرح الديوان . 652 :
 2ـ شرح الديوان . 512 :
 3ـ شرح الديوان . 477 :
 4ـ شرح الديوان . 311 :
 5ـ شرح الديوان . 314 :
 6ـ شرح الديوان . 482 :
 7شرح الديوان . 642 :
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لقد وصفها بالغراء أي البيضاء ،ملا حيمله اللون األبيض من معاين النقاء والصفاء والطهر،
وهي التزال صغرية يف العمر ،ويف مقتبل شباهبا ،ومما زادها حسنا وألقا احلياء الذي يزينها
وتزدان به فقد مجع عمر بني اجلمال احلسي واألخالقي .
كما وصفها باحلرة ،فقال :

الخفر()1
ودعت حوراء آنسـة حـرة من شأنها
ُ
وجيعل البخل خلقا وسجية وطبعا فيها ،فهي ال جتود عليه بوصل وإذا ما جادت
فبالقليل النزر اليسري من الود مما زاده تعلقا هبا ،قال :
عاشق ظل ِ
منك في ِ
من ٍ
نصب
يـاهنـ ُد التبخلـي بنائلكـم
رجل يهتز للمج ِـد ِ
ِ
ياهن ُد عاصي الوشاة في ٍ
الحسب()2
ماجد
ُ
وقال:
خلق()3
تعطي قليالً نزرا إذا ُسئلت
والبخل فيها سجيةٌ ُ
ُ
أما الدل والدالل( ، )4فذلك شأن من شؤون املرأة األنثوية ويظهر واضحا يف تصرفاهتا،
وتعاملها مع من حوهلا يف بيئتها االجتماعية ،وتنتهج املرأة أسلوب الدالل لتحس بقيمتها
عند من حتب ،فتفننت يف استخدام ألوانه وراحت تغري طباعها ،وتنوع معاشرهتا فراح
الشعراء يتأملون من هجرها ،ويشكون دالهلا ملا فيه من لوعة ومكابدة وامتناع( . )5فيقف
عمر حائرا متسائال هل هجرها ظلما وجتنيا على قلبه أم دالال ومتنعا ،قال:
لج في الهج ِر عالم الذي فعلت ومما؟
أيها
ُ
العاذل الذي َّ
وعما
فيم هجري ؟وفيم
تجمع ظلمي وصدودا ؟ولِم عتبت َّ
ُ

 1ـ شرح الديوان .624 :
 2ـ شرح الديوان . 352:
 3ـ شرح الديوان . 333:
 4ـ الدل ,حسن اهليئة واحلديث  .والدالل ,متنع املرأة
 5ـ ينظر املرأة يف الشعر اجلاهلي. 663 :
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أ دالال لتـستـزيـد محـبا

أيما أن يكون كان هوى من

أم بعادا فتسعر القلب همــا
ك فزاد اإلله فيه وتَّمـ ــا ()1

نت عقله ،فقال :
وهومشغوف بدالهلا الذي فَـ ََ

وكم وكم من دالل قد شغفت به منكم متى يره ذوالعقل يفتتن()2
وهويرحب بدالهلا عند العتاب ويعده أمرا حمببا إليه،قال:
ِ
ب ،فمرحبا بعتابِها()3
وتدللَّت عنـد العتـا

ومن قيم ومعايري اجلمال عند املرأة العربية؛ هورقتها ونعومتها ،وبعدها عن
اخلشونة ،فال تكون جافية الطبع غليظة الطبع واملعاملة ،فقد أحبوا أنوثتها وكل شؤوهنا
األنثوية املتأتية بطبيعة احلال من رقتها ولطافتها ونعومتها وتثنيها وليونتها ،وذلك كله راجع
إىل ترفها وتنعمها ،ومن مث فإن ذلك يبعدها عن اخلشونة والغلظة واجلفاء يف تصرفاهتا .
وأحبوا املرأة صاحبة االبتسامة الفاتنة اليت تسحر قلوهبم بابتسامتها ،ووجهها
الباسم الذي يشع منه الفرح والسرور.
حييتُهـا فتبسـمت فكأنهـا عند التبسم مزنةُ تتبس ُـم
وتضوعت مسكا وس َّر فؤادها فسرورها ٍ
باد لمن يتوسم()4
ُ
فقد شبه ابتسامة حبيبته بالسحابة أواملزنة اليت يتساقط منها الغيث ،فتسقي
األرض وتنعشها وتروي ظمأها ،وقرن سرورها ووجها الباسم باملزنة واملطر الذي يستبشر به
العرب ،فكما املطر يروي ظمأ األرض كذلك ضحكتها تروي ظمأ الشوق وتطفئ هليب
الوجد يف قلبه.

 1ـ شرح الديوان. 535 :
 2ـ شرح الديوان. 571 :
 3ـ شرح الديوان. 472:
 4ـ شرح الديوان. 568 :
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وبالغ عمر يف وصف الرقة والنعومة حىت إن النمل لودب فوق ثوهبا لظهر أثره يف جلدها،قال :
ألثر الذر فوق ِ
الثوب في البش ِر()1
ذر رويداً فوق قرق ِرها
لو َّ
َّ
دب ُ
مل يقتصر ذكر الشعراء وتغزهلم بالفم وتفصيلهم القول عن الشفة واللثة واألسنان والريق
وتشبيه رضاب احلبيبة باخلمر والشهد ،وإمنا تعدى وصفهم احلسي إىل اجلانب املعنوي يف
املرأة فجمعوا بني إعجاهبم بالفم ومجاله وبني صوت املرأة وحديثها" ،فالصوت واحلديث من
ينابيع اجلاذبية"( .)2فاحلديث واملخاطبة وطريقة احملاورة ،والتعامل يف اجملتمع تعكس خلق
املرأة وأدهبا ،وأن ال يكون صوهتا مرتفعا صاخبا ألن ذلك يفقدها أنوثتها وجيعلها إىل العنف
واخلشونة أقرب .فالصوت اهلادئ يبعث راحة يف النفس "وجيتذب كما جتتذب النظرة
واحلركة واجلمال"( .)3ويف الصوت واحلديث قيم كثرية من أمهها؛ أن يكون الصوت رخيما
هادئا ناعما ،وراحوا يشبهون صوت املرأة ببغام الظباء الذي هوأمجل االصوات ،وأنعمها
وأرقها فهم يستعذبون ويلتذون حبديثها وقوهلا .فاألذن تستجيب للصوت احلسن ولكنها
تنفر من القبيح .كما متيز جرس احلرف والكلمة( ،)4وقلة الكالم ،ونعومة األسلوب
واالتزان ورقة الصوت وعذوبته ورخامته تضفي قيما مجالية واجتماعية على أنوثة املرأة .وقد
قال عمر يف ذلك:
ـبعن ِ
ِ
الظرابا()5
الحديث واليتـ ـ ـ
اليكثرن في
يبغين بالِبهام ِّ
وشبه كالمها بالرطب املتساقط من عذق النخلة ،فهوليس بالكثري فيمل منه وال
بالقليل فال يفهم منه شيء ،وإذا ما نطقت تنطق بالدالل احللومثل حالوة الرطب ،قال:
تركت بنات فؤاده صعرا

وترى لها دالً إذا نطقت
ِ
ِ
الرطب الجني من الـ
كتساقط

ـقنوان الكثرا والنزرا()1

 1ـ شرح الديوان . 619:الذر :النمل  ,قرقرها :ثوهبا.
 2ـ الغزل يف العصر اجلاهلي.71 :
 3ـ الغزل يف الشعر اجلاهلي.71 :
 4ـ ينظر :جرس االلفاظ وداللتها :ماهر مهدي هالل .57:

 5ـ شرح الديوان.314 :البهام :اوالد الضأن واملعز،الظرابا :اجلبل املنبسط ،واملعىن كله اهنا ليست راعية غنم .
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وذكر حديثه مع حبيبته نُعم فهوحلومثل العسل.
ومقاما قد أقمتهُ مع ٍ
وحديثاً مثل الجني المشتا ِر()2
نعم
ووصف حديثها بالظرافة كما أهنا تأنف من كثرة الكالم ،وتعجب من جياذهبا
أطراف احلديث ،قال :
ِ
الحديث والُترد أكثارا()3
أنف
وإذا تنازعك الحديث تظرفت
ُ
وقال إن حديث من حيبه حسن ،وحمبب إليه أما من اليطيب له احلديث،
فهوقبيح وذلك نابع من احلب واإلعجاب فهويصرح بذلك ،فيقول :

وحديث من الُيستل ُذ قبيح(.)4
حديث من أحببته
حسن لدي
ُ
ُ
ما ذكرناه سالفا فان لعمر بن أيب ربيعة مقاييس ومالمح للجمال كانت سائدة يف
عصرهم ،ومل خيرج على هذه املقاييس يف وصف احملاسن ،وإن اختلف يف كيفية عرض
خيل من البحث عن الصفات املعنوية واجلمال
الصور احملسوسة من اجلسم ،وشعره مل ُ
الروحي وقيم اجلمال األخالقية اليت تزيد من مجال املرأة .

خاتمة البحث
يف اخلامتة نسجل أهم النتائج اليت توصل البحث هلا وهي:
ـ القيم يف تعريفها االصطالحي على أنواع منها املادي ،واالقتصادي ،واألخالقي،
والقانوين ،والوجدان يف تعريفه اللغوي ال يذهب بعيدا عن االصطالحي ،غري أنه ورد يف
املعاجم اللغوية مبفاهيم أخرى تعرف من سياق القول ،فكلها تعين مشاعر وأحوال النفس
البشرية ،وما ينتاهبا من مشاعر الغضب واحلزن واحلب .واجلمال هوالبهاء واحلسن ،ويف
االصطالح أيضا ال يذهب بعيدا عن مفهومه اللغوي.
 1ـ شرح الديوان .632 :صعرا :مال اىل غري جهة .
 2ـ شرح الديوان.651 :اجلين املشتار  :عسل النحل.
 3ـ شرح الديوان.641 :
 4شرح الديوان .322 :
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ـ لقد استطاع الشاعر عمر بن أيب ربيعة بوصفه شاعر حسي ،أن يربهن ويثبت من خالل
شعره ما هوإال َولَه يسكر باحلسن ،ويكتفي بنشوة الروح من غري أن تصيبه اللذة اجلسدية
العابرة .خمرجا املرأة من نطاق الوصف املادي إىل شيء من الروحانية ووصف األحاسيس
الداخلية واملظاهر النفسية.
خيل شعر عمر بن أيب ربيعة من إشارة
ـ من خالل النماذج الشعرية اليت عرضناها تبني أنه مل ُ
وبيان وتوضيح عن لواعج احلب ،فعلى الرغم من عرضه ملفاتن املرأة إال أنه وصف عامل
احلب ومكابداته ومعاناته وأمله فيه فاملرأة كانت تسكن يف قلبه.
ـ كانت لعمر بن أيب ربيعة مقاييس ومالمح للجمال كانت سائدة يف عصرهم ،ومل خيرج
على هذه املقاييس يف وصف احملاسن ،وأن اختلف يف كيفية عرض الصور احملسوسة من
خيل من البحث عن الصفات املعنوية واجلمال الروحي ،وقيم اجلمال
اجلسم ،وشعره مل ُ
األخالقية اليت تزيد من مجال املرأة .
ـ قيمتها اجلمالية األخالقية يف نظر الشاعر .فلم تكن يف نظره جمرد جسد ،بل كانت امرأة
حب أيضا.
ـ توج اجلمال احلسي مجاال معنويا متتعت به املرأة من عفة ومتنع وحياء ورقة ولطف ونعومة
وأسلوب حديث مشوق ،وطرف غضيض ودالل وعزة نفس ،وهوما أكدنا عليه يف البحث،
وهي املرأة املنعمة املرتفة املخدومة اليت تقف على خدمتها الوصائف واجلواري فانصرفت هي
للعناية بزينتها من مالبس وحلي وطيب.
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المصادر والمراجع
القرآن الكريم
ـ أحاديث غزلية أحاديث غزلة يف الغزلني العذري والعمري وامتداداهتما يف األدب العريب ،حممد
سعيد الدغلي ،مطبعة الرازي -دمشق6982 ،م.
ـ أساس البالغة للزخمشري ،أبوالقاسم حممود بن عمر ،حتقيق حممود حممد شاكر ،مطبعة املدين ،
القاهرة.6996 ،
ـ البيان والتبيني ،أبوعثمان عمروبن حبر اجلاحظ (ت522هـ)  ،حتقيق وشرح عبد السالم حممد
هارون ،مطبعة املدين ،مصر ،الطبعة اخلامسة6312 ،هـ6982-م.
ـ تاريخ آداب اللغة العربية ،جرجي زيدان ،مراجعة وتعليق د .شوقي ضيف ،دار اهلالل،
6927م.
ـ تاريخ األدب العريب ـ العصر اإلسالمي ـ د .شوقي ضيف ،دار املعارف ،مصر  ،طبعة  51د.ت
.
ـ التعرف ألهل التصوف ،للكالباذي ،أبوبكر حممد بن ابراهيم ،القاهرة.6916 ،
ـ هتذيب اللغة ،أليب منصور حممد بن أمحد األزهري ،حتقيق عبد املنعم خفاجي ،حممود فرج
العقدة ،مراجعة علي حممد البجاوي ،الدار املصرية للتأليف والرتمجة د.ت ،د.ط .
ـ جرس األلفاظ وداللتها يف البحث البالغي والنقدي عند العرب ،د .ماهر مهدي هالل ،دار
الرشيد للنشر ودار احلرية للطباعة -بغداد6981 ،م.
ـ مجال املرأة عند العرب ،د .صالح الدين املنجد ،بريوت6927 ،م.
ـ مجيل بثينة واحلب العذري ،محيد املختار ،مكتبة الشروق ،بغداد(،د.ت).
ـ حديث األربعاء ،طه حسني ،دار املعارف – مصر6985 ،م.
ـ احلياة األدبية عصر بين أم ية حممد عبد املنعم خفاجي ،دار الكتاب اللبناين-بريوت ،الطبعة
الثانية.6984 ،
ـ دراسة احلب يف األدب العريب ،د .مصطفى عبد الواحد ،دار املعارف -مصر6975 ،م.
ـ روضة احملبني ونزهة املشتاقني ،البن القيم ،مشس الدين حممد ابن أيب بكر ،دار احلديث ،القاهرة،
.5116
ـ شرح ديوان عمر بن أيب ربيعة املخزومي ،حتقيق حممد حميي الدين عبد احلميد ،القاهرة6925 ،
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ـ الصورة يف التشكيل الشعري تفسري بنيوي ،د .مسري علي مسري الدليمي ،دار الشؤون الثقافية
العامة -بغداد6991 ،م.
ـ علم اجلمال ،حممد عزيز نظمي ،دار الفكر اجلامعي ،اإلسكندرية6981 ،م.
ـ عمر بن أيب ربيعة حبه وشعره ،د .جربائيل جبور ،دار العلم للماليني -بريوت ،الطبعة الثانية،
6979م.
ـ عمر بن أيب ربيعة شاعر اجلمال املرتف ،حممد علي موسى ،دار احلكمة ،بريوت لبنان ،الطبعة
الثانية6978 ،م.
ـ الغزل السياسي يف العصر األموي ،غامن جواد رضا ،جامعة البصرة6984 ،م.
ـ الغزل يف العصر اجلاهلي ،د .أمحد حممد احلويف ،دار القلم – بريوت( ،د.ت).
ـ فقه اللغة وسر العربية ،ابومنصور إمساعيل الثعاليب النيسابوري ،دار الكتب العلمية ،بريوت -لبنان
(د.ت).
ـ الفن ومذاهبه يف الشعر العريب ،د .شوقي ضيف ،دار املعارف ،بريوت -لبنان ،الطبعة العاشرة،
(د.ت).
ـ يف الشعر اإلسالمي واألموي ،د .عبد القادر القط ،دار النهضة -بريوت6979 ،م.
ـ قضايا النقد األديب املعاصر ،د .حممد زكي العشماوي ،اهليئة املصرية العامة للكتاب ،دار
بورسعيد -اإلسكندرية6927 ،م.
ـ لسان العرب ،مجال الدين حممد بن مكرم األنصاري ،دار صادر -دار بريوت6475 ،هـ-
6922م.
ـ املرأة يف الشعر اجلاهلي ،د .علي اهلامشي ،مطبعة املعارف -بغداد 6911م.
ـ معجم املصطلحات األدبية املعاصرة ،سعيد علوش ( ،عرض وتقدمي وترمجة ) دار الكتاب اللبناين
ـ بريوت ،ط6982 ،6م.
ـ املعجم الفلسفي باأللفاظ العربية والفرنسية واإلنكليزية والالتينية ،د .مجيل صليبا ،دار الكتاب
اللبناين -بريوت6976 ،م.
ـ مقدمة يف علم اجلمال ،د .أمرية حلمي مطر ،دار النهضة العربية6975 ،م.
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ـ املوسوعة الفلسفية املختصرة ،نقلها عن اإلنكليزية فؤاد كامل وجالل العشري وعبد الرشيد
الصادق ،راجعها وأشرف عليها وأضاف شخصيات إسالمية د .زكي جنيب حممود ،مكتبة
اإلجنلواملصرية-القاهرة6914 ،م.
ـ النفس أمراضها وعالجها يف الشريعة اإلسالمية ،حممد سعد الفقي ،مكتبة ومطبعة حممد علي،
القاهرة6491 ،ه.
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إدوارد سعيد وكتابه "االستشراق" :نقلة نوعية في الدراسات
االجتماعية والثقافية
 حممد سليم

1

ملخص البحث
[كتاب "االستشراق" ملؤلفه إدوارد سعيد حيتل مكانة مرموقة يف جمال الدراسات االجتماعية

والثقافية احلديثة ،يتبلور ذلك فيما نراه من قبول اجلماهري له ،وتقديرهم إياه ،و اهتمامهم به
اهتماما قلما يشهد له نظري ،أو فيما نشاهده من ضجة كبرية أثريت حوله بني األوساط
األكادميية .يناقش الكتاب القضايا اهلامة الىت تتعلق بدراسات املستشرقني وكتاباهتم عن
الشرق وأهله ،ويتبىن فيه الكاتب موقفا واضحا وصرحيا يكيل للمسشرقني صاعا بصاع .وهو
خياطب الغرب بلغته ويتوخى بذلك نقدا منهجيا وفكريا وأكادمييا على فكرة االستشراق
الغربية وبنيته املتخيلة وغري املتخيلة ويظهر املغالطات واألخطاء الىت وقع فيها املستشرقون.
ينتقد إدوارد سعيد على املستشرقني متثيلهم اخلاطئ واجملحف للشرق وأهله بغض النظر عن
التحوالت الفعلية والتارخيية أو ما أطلق هو عليه "شرقنة الشرق" .كما بني فيه قوة االتساق
والتماسك الداخلي خلطاب االستشراق وذلك يف سياق إبانة وجود شبكة العالقة القوية
بني املعرفة والسلطة أو بني االستشراق واملؤسسات االستعمارية .باإلضافة إىل ذلك كله
ساهم إدوارد سعيد هبذا الكتاب يف تأسيس ودعم وتعزيز بعض النظريات احلديثة كالنقد
الثقايف ودراسات مابعد الكولونيالية وغريها].
الكلمات الرئيسية :االستشراق ،المعرفة والسلطة ،شرقنة الشرق ،النقد الثقافي،

مابعد الكولونيالية.

الباحث يف الدكتوراة ،مركز الدراسات العربية واإلفريقية ،جامعة جواهر الل هنرو ،نيودهلي

1
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إدوارد سعيد هو أحد املفكرين الكبار الذين دفعوا عجلة البحث العلمي والنقد الثقايف اجلاد
إىل األمام ،فأتوا بنظريات جديدة سامهت يف تفكيك حصار الغزو الفكرى الغريب املهيمن
على الساحة الفكرية والعلمية واألدبية يف العصر احلديث .وهو أحد الثالثة الذين يعرفون
ب"الثالوث املقدس" ملسامهاهتم يف دراسات ما بعد الكولونيالية .وال غرابة يف ذلك ألن
العامل األكادميى كله يف شرقه وغربه يشهد بأن هذا الناقد الشهري واملفكر الكبري فاق أهل
زمانه ،وسبق الذين كانوا من معاصريه أو أقرانه .الخيتلف يف أمهية كتبه النقدية والفكرية
إثنان ،واليتناطح يف قيمتها كبشان.
ُولد هذا املفكر العمالق يف فلسطني عام 6942م يف أسرة فلسطينة نصرانية كبرية .ومل
يكن هذا الطفل الصغري إال ابن عشر سنني أو ما يزيد يرتع ويلعب مع خالنه يف أرض
ِ
املستعمر.
فلسطني املقدسة إذ دمهها احتالل صهيوىن بغيض مدعوم ماديا ومعنويا بالغرب
وكان هذا الزحف االستعمارى مبثابة كارثة فجيعة مما يشيب هلا الولدان هلذا الطفل وألهل
فلسطني على وجه العموم .فنزحت أسرته أو اضطرت إىل أن تنزح إىل مصر وهى يف ذلك
الوقت بلدة مستعمرة أخرى .وهكذا شاء القدر هلذا الطفل أن يرتك أرضا احتلته القوى
املستعمرة ليصل إىل أرض هي األخرى حمتلة .وكانت هلذه التجربة املريرة يف عهد طفولته أثر
كبري على نفسية هذا الطفل بقي معه إىل آخر حياته .ويف مصر وقعت له جتارب أخرى
عديدة يف املدارس الىت انضم إليها ،والىت كان يديرها اإلجنليز .وكانت لغة الدراسة فيها
اإلجنليزية أو الفرنسية .أما اللغة العربية فكانت حمظورة وذلك يف بلد عريب مثل مصر .وعن
جتربته هذه يكتب يف سريته الذاتية" خارج املكان" ” "Out of Placeحيث يقول:
"وملا كان االنتماء العرىب والتكلم باللغة العربية يُعدان مبثابة جنحة يعاقب عليها القانون .فال
عجب يف أننا مل نتمكن من أن حنصل على تعليم مناسب يف لغتنا وعن تارخينا وثقافتنا
وجغرافية بالدنا .فقد كانوا خيتربوننا كأننا أوالد إجنليز .وكنا هنرب وراء هدف غري واضح
وبعيد عنا من صف إىل آخر ومن سنة دراسية إىل أخرى .وكان والدي قلقون مثلنا .وكنت
أشعر يف قرارة نفسي بأن كلية فكتوريا قد قطعت هنائيا صليت حبيايت السابقة ".6
Arabic Studies

177

دراسات عربیۃ

وما لبث إدوارد سعيد أن طرد من الكلية كونه مشاغبا لريسله والده إىل أمريكا إىل مدرسة
داخلية حيث ختصص يف األدب االجنليزى يف جامعة برنستون .وحصل على املاجستري من
جامعة هارفرد سنة  .6911مث حصل على شهادة الدكتوراة من اجلامعة نفسها باللغة
اإلجنليزية واألدب املقارن سنة 6913م .على موضوع " جوزيف كونراد ورواية السرية
الذاتية" .وجوزيف كونراد هذا كما حنن نعرف يعترب من الروائيني اإلمربياليني الذين كتبوا عن
اإلمربيالية يف عهد التصعيد االستعمارى الربيطاين .وهكذا نرى أن إدوارد سعيد يف حياته
املبكرة مث يف حياته الدراسية قد عاش أو قرأ عن االستعمار وشاهد آلياته املدمرة وتابع
دراسته عن اهليمنة األوروبية املركزية .وأذكر كل هذا ألنه قد أمد إدوارد سعيد يف تكوين
فكره النقدى وتوجهه الفكرى .وهذا بدوره أيضا قد مهد له السبيل لكتاباته الفكرية
والنقدية فيما بعد .له كتب أخرى غري كتابه هذا عن االستشراق .منها " الثقافة
واإلمربيالية" و" تغطية اإلسالم" و"العامل والنص والناقد" وكتب أخرى عديدة.
أما كتابه هذا عن االستشراق فقد تبىن فيه موقفا نال بفضله شهرة واسعة يف األوساط
األكادميية يف العامل كله .وقد توخى فيه نقدا منهجيا وفكريا وأكادمييا على فكرة االستشراق
الغربية وإبانة املغالطات واألخطاء الىت وقع فيها املستشرقون .إضافة إىل ذلك ،فقد غري هذا
الكتاب جمرى الدراسات االجتماعية كما حول مسار الدراسات الثقافية .وسنرى كيف
حاول إدوارد سعيد تفكيك بنية االستشراق هذه .وسأتكلم عن املناهج واألسس والنظريات
الىت بىن عليها إدوارد سعيد فكرته عن االستشراق.

إدوارد سعيد ودراسة االستشراق:
وقد يكون من اخلطأ القول بأن إدوارد سعيد هو أول من قام بنقد االستشراق وأشكاله
البنيوية املتخيلة وغري املتخيلة .واحلق أننا جند إشارات بل كتابات واضحة يف نقد
االستشراق فيما كتبه أنور عبد امللك يف مقال له باسم "االستشراق يف أزمة"
" “Orientalism in Crisisيف مطلع الستينات من القرن املاضى .أو فيما كتبه عبد
اللطيف الطيباوى يف مقال له باسم "املستشرقون الناطقون باإلجنليزية" “English
 .5 Speaking Orientalistsوجند كذلك فيما كتبه مجال الدين األفغاىن وحممد
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عبده واآلخرون يف حبوثهم وكتبهم اإلسالمية .وفر كل هذا ما ميكننا أن نطلق عليه
"دراسات إرهاصية" عما سيقوم به كاتب كبري يف مستوى إدوارد سعيد من دراسة واسعة
منهجية عن االستشراق.

مفهوم االستشراق عند إدوارد سعيد:
يف السطور األوىل من مقدمة كتابه" االستشراق" ينقل إدوارد سعيد قول صحفي فرنسي زار
لبنان إبان حرهبا األهلية ( )1975-76فكتب معربا عن أسفه الشديد ملا أصاب املدينة
من تلف وإحراق " :كان مظهرها يوحى يف يوم من األيام بأهنا تنتمي إىل الشرق الذي
وصفه كل من شاتوبريان ونريفال"  1.4ويعلق عليه إدوارد سعيد قائال" :وكان بطبيعة احلال
مصيبا يف وصفه للمكان يف حدوده النظرية األوروبية ،فلقد كان الشرق شبه اخرتاع أوروىب،
وكان منذ الزمن الغابر مكانا للرومانس ،أي قصص احلب واملغامرات ،والكائنات الغريبة،
والذكريات واملشاهد الىت التنسى ،واخلربات الفريدة الرائعة...........فلم يكن يعىن الزائر
األوروىب إال الصورة األوروبية الىت متثل الشرق وما آلت إليه اآلن ،وكانت تلك الصورة
ومصريها يتمتعان بداللة مشرتكة ومتميزة يف عيون الصحفي وقرائه".3
فالشرق أبدا ودائما كان يف خميلة الغرب ويف كتاباهتم مكانا لعقد ثنائيات يف حماولة منهم
لتأكيد الذات الغربية املتفوقة ،وإثبات دونية الشعوب الشرقية .ولكن ملاذا هكذا؟ يقول
إدوارد سعيد" :فليس الشرق جماورا ألوروبا فحسب ،بل إنه أيضا موقع أعظم وأغىن وأقدم
املستعمرات األوروبية ،وهومصدر حضاراهتا ولغاراهتا ،ومنافسها الثقايف ،وهوميثل صورة من
أعمق صور اآلخر وأكثرها تواترا لدى األوروبيني ،أضف إىل ذلك أن الشرق قد ساعد يف
حتديد صورة أوروبا (أو الغرب) باعتباره الصورة املضادة ،والفكرة والشخصية واخلربة املضادة،
ومع ذلك فال يعترب أى جانب من جوانب هذا الشرق حمض خيال ،فالشرق جزأ ال يتجزأ
من احلضارة املادية والثقافة األوروبية ،واالستشراق يعرب عن هذا اجلانب وميثله ثقافيا ،بل
وفكريا ،باعتبار االستشراق أسلوبا للخطاب ،أي للتفكري والكالم ،تدعمه مؤسسات
 .1ترمجة مجيع االقتباسات من كتاب" االستشراق" مأخوذة من ترمجة الدكتور حممد العناىن.
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ومفردات وحبوث علمية ،وصور مذاهب فكرية ،بل وبريوقراطيات استعمارية وأساليب
استعمارية".2
وهكذا حاول املستشرقون بقاء واستمرارية الصور النمطية عن الشرق والشرقيني واليت يعربون
عنها يف قوالب جاهزة متخيلة اعتقادا منهم بأن مثل هذا التمثيل هوالذي خيدم مصاحلهم
االستعمارية وإظهار تفوق ذواهتم وإثبات دونية الشعوب األخرى.
ثالث دالالت لالستشراق وكلها متداخلة ومترابطة:
يعترب إدوارد سعيد االستشراق أسلوبا للتفكري املستند إىل التمييز الوجودي واملعريف بني
الشرق والغرب أي أن احملورة الرئيسية لكتاب" االستشراق" تستند إىل فهم وحتليل وتفكيك
هذه البنية املمثلة عن الشرق من قبل الغرب .وعند إدوار سعيد لالستشراق ثالثة معان
وكلها مرتابطة ومتواشجة.
(األول) املعىن األكادميي " :فاملستشرق كل من يعمل بالتدريس أو الكتابة أو إجراء لبحوث
يف موضوعات خاصة بالشرق ،سواء كان ذلك يف جمال األنثروبولوجيا أي علم االنسان أو
علم االجتماع أو التاريخ أو فقه اللغة ،وسواء كان ذلك يتصل جبوانب الشرق العامة أو
اخلاصة"( .1الثاىن) املعىن العام أو املعىن اخلياىل :االستشراق هو"أسلوب تفكري يقوم على
التمييز الوجودي واملعريف بني ما يسمى الشرق وبني ما يسمى يف معظم األحيان الغرب.
وهكذا فإن عددا بالغ الكثرة من الكتاب من بينهم شعراء وروائيون وفالسفة وأصحاب
نظريات سياسية واقتصاديون ومديرون إمربياليون-قد قبلوا التمييز األساسي بني الشرق
والغرب باعتباره نقطة انطالق لوضع نظريات مفصلة ،وإنشاء مالحم وكتابة روايات
وأوصاف اجتماعية ودراسات سياسية عن الشرق وعن أهله وعاداته ،وعن عقله ومصريه
وهلم جرا .وهدا اللون من االستشراق قد يضم أيسخويوس ،مثال ،وفكتور هوجوودانىت
وكارل ماركس"( .7الثالث) املعىن اخلاص هبيمنة الغرب على الشرق :أما املعىن الثالث
فهو" يستند يف تعريفه إىل عناصر تارخيية ومادية أكثر مما يستند إليها املعنيان اآلخران .فإذا
اعتربنا أواخر القرن الثامن عشر نقطة انطالق عامة إىل حد بعيد ،استطعنا أن نناقش وحنلل
االستشراق بصفته املؤسسة اجلماعية للتعامل مع الشرق -والتعامل معناه التحدث عنه
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واعتماد آراء معينة عنه ووصفه ،وتدريسه للطالب ،وتسوية األوضاع فيه ،والسيطرة عليه،
وباختصار بصفة االستشراق أسلوبا غربيا للهيمنة على الشرق وإعادة بنائه والتسلط
عليه.8".

األبعاد النظرية في االستشراق:
ويف سياق تأسيس حتليل للخطاب االستشراقي وفهم أبعاده االستعمارية املرتبطة بالقوة
املادية وأشكاهلا الرمزية االستعمارية يعتمد إدوارد سعيد على كتاىب ميشيل فوكو" أركولوجيا
املعرفة" و"النظام والعقاب" ليأخذ منه نظرية اخلطاب فهويقول" :واحلجة الىت أطرحها تقول
إننا مامل نفحص االستشراق باعتباره لونا من ألوان اخلطاب ،فلم نتمكن مطلقا من تفهم
املبحث البالغ االنتظام الذي مكن الثقافة األوروبية من تدبري أمور الشرق-بل وابتداعه -يف
جماالت السياسة وعلم االجتماع ويف اجملاالت العسكرية واأليدولوجية والعلمية واخليالية يف
الفرتة التالية لعصر التنوير .9".فاالستشراق مل يكن يعىن بالبحث والدراسة للغات
والثقافات الشرقية فقط بل جتاوز األمر ذلك كله إىل أن أصبح قسما مشرتكا بني
املستعمرين واملبشرين وظفوه للمصاحل االستعمارية والتبشريية وفرضوا بذلك هيمنة الثقافة
املستعمرة.
األوروبية وتبعية الشعوب الشرقية
َ
ويقول الدكتور صاحل سليمان عبد العظيم" :عند سعيد يطرح خطاب االستشراق يف جوهره
رغبة عارمة يف إخصاء اآلخر عقليا ،ورمبا بيولوجيا ،لكى يقر يف النهاية بتبعيته للغرب أو
ب شكل أكثر حتديدا لكى يتعامل مع استعالء الغرب جلزء ال يتجزأ من طبيعة احلياة
وقوانينها .وكتاب إدوارد سعيد هذا ليس بيانا للتوافق بني بنية االستشراق والشرق ذاته بقدر
ما هوإظهار عن االتساق والتماسك الداخلي لالستشراق والتمثيالت الىت حيملها عن
الشرق والشرقيني بغض النظر عن التحوالت الفعلية والتارخيية الىت يتعرض هلا الشرق .أو
بغض النظر عن أية توافقات مع الشرق الواقعي أو الفعلي".61
ولعل هذا االتساق والتماسك الداخلي هو ما يؤكد وجود بنية مسبقة وقوالب جاهزة عند
املستشرقني لتناول الشرق ووصفه وصناعته وإنتاجه .فنرى املستشرقني يتناولون الشرق كبنية
جوهرية أو ما يصفه إدوارد ب ـ  essentialised Orientغري قابلة للتبدل والتغيري إال مبا
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يضيفه وحيدده أو يسمح به هؤالء املستشرقون .ويقول الدكتور حممد عناين عن االستشراق
هبذا الصدد:
" إنه حبث نقدي يقوم على أسس فكرية صلبة ،من دعائمها ،تبيان خداع بعض ما
يكتسي املظهر العلمي وهو يف حقيقته عنصري ،مثل إطالق صفة "الشرقي" على كل ما
يرى فيه أبناء الغرب اختالفا عن احلضارة الغربية ،والتذرع هبذه الصفة ،أو التسمية للقول مبا
جيايف احلقيقة والواقع من نسبة خصائص جوهرية ،أو عناصر إنسانية متثل "جوهر" باعتبارها
نقيضا للغرب".66
هذا ،وقد أخذ إدوارد سعيد من املفكر اإليطايل والناقد الشهري أنطونيوجرامشى نظرية
اهليمنة الثقافية
فهو يقول " :وهكذا فإننا نرى يف أى جمتمع غري مشويل أن أشكاال ثقافية معينة تتغلب على
غريها ،مثلما نرى أن أفكارا معينة تتمتع بنفوذ أكرب من غريها ،وقد أطلق جرامشي على
شكل هذه الزعامة الثقافية لفظ اهليمنة ،وهو مفهوم ال غىن عنه يف إدراك حقيقة احلياة
الثقافية يف البلدان الصناعية يف الغرب".65
اعتمادا على أفكار جرامشي اخلاصة هبيمنة ثقافة على أخرى يؤسس إدوارد سعيد الفكرة
اخلاصة باستعالء الثقافة األوروبية على غريها من الثقافات األخرى .ويف هذا السياق يؤكد
إدوارد سعيد على ظهور بنية استشراقية ترتكز على اهليمنة الغربية واليت تأخذ مظاهرها
املتعددة يف احلقول األكادميية املختلفة (.صاحل سليمان) وهكذا مهد إدوارد سعيد يف مقدمة
كتابه األرضية لشن هجومه الشرس على بنية االستشراق الىت ال ترى إىل الشرق إال أنه
كيان أو جمتمع خيضع دائما لتبعية الغرب أو كما قد مثله الغرب أو صوره ليكون كذلك.
نظرية املعرفة والسلطة :يبدأ إدوارد سعيد فصله األول من كتابه باحلديث عن العالقة القوية
بني املعرفة والسلطة ومن مث قام بدراسة ونقد ما قد تفرزه مثل هذه العالقة يف سياق حديثنا
عن االستشراق من تأكيد وتأييد وتوسيع ملصاحل االستعمار يف الشرق أو كما يقول الدكتور
صاحل سليمان عبد العظيم" :إن كتاب االستشراق يف جوهره هو حبث يف العالقة بني القوة
واملعرفة ،وحماولة لرصد العالقة القائمة بني الصعود الغريب االستعماري ،وارتباط ذلك بنشأة
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معارف وكتابات هدفها النهائي تأكيد سيادة الغرب األورويب على اآلخر ،كائنا ما كان
موقعه وجغرافيته ،املهم أن تتشكل املعرفة مصحوبة بالقوة العسكرية والسياسية ،لتؤيد وتؤكد
حالة اخلصاء الوجودي لآلخر ،ليقبل باستعالء واستعباد الغرب له".64
ونظرية املعرفة والسلطة هذه استعارها إدوارد سعيد من كتاب ميشيل فوكو" أركولوجيا املعرفة"
وجعلها أساسا لدراسة وفهم وحتليل النصوص والتصرحيات واملواقف الغربية .فها هو يف
فصله األول من كتابه ينقل قول الزعيم الربيطاين بلفور وهو خياطب الربملان الربيطاين عام
 6961عن مشكلة قضية مصر .يقول بلفور خماطبا" :إننا نعرف حضارة مصر خريا مما
نعرف حضارة أي ب لد آخر ،ونعرف تارخيها السحيق ،بل حنيط هبا إحاطة أوثق وأمشل ،إهنا
تتجاوز النطاق احملدود لتاريخ اجلنس الذي ننتمي إليه ،فهو يضيع يف فرتة ما قبل التاريخ يف
الوقت الذي كانت احلضارة املصرية قد ختطت عهد الشباب .أنظروا إىل مجيع البلدان
الشرقية .التتحدثوا عن تفوق أو عن دونية" .63ويعلق عليه إدوارد سعيد" :إن مالحظاته
تدور حول حمورين كبريين-هنا وفيما يتلوهذا الكالم -ومها املعرفة والسلطة ،ومها حمورا
الفيلسوف فرانسيس بيكون .وهكذا فعندما يربر بلفور ضرورة االحتالل الربيطاين ملصر،
ترتبط السيادة يف تفكريه مبعرفتنا "حنن" ملصر .ال بالقوة العسكرية أو االقتصادية بالدرجة
األوىل .واملعرفة تعين لبلفور استقصاء مسار حضارة ما من نشأهتا إىل ازدهارها إىل ذبوهلا-
وتعين أيضا وبطبيعة احلال قدرتنا على ذلك .واملعرفة معناها االرتفاع على اللحظة احلاضرة
وجتاوز الذات إىل األجنيب والبعيد".62
ويقول بلفور أيضا " :هل تعود ممارسة هذه احلكومة املطلقة من جانبنا باخلري على هذه
األمم العظيمة والىت أعرتف بعظمتها؟ أعتقد أهنا تعود باخلري عليها ،وأعتقد أن اخلربة قد
أثبتت أهنا متتعت يف ظلها حبكومات أفضل كثريا مما شهدته على امتداد تاريخ العامل كله،
وهى ليست مفيدة هلا وحدها ،لكنها وال شك مفيدة للغرب املتحضر برمته ...لسنا يف
مصر من أجل املصريني فقط وإن كنا هناك من أجلهم ،فنحن هناك أيضا من أجل أوروبا
كلها" .61ويعلق عليه إدوارد سعيد تعليقا طريفا بدقة متناهية" :واملنطق الذي يستخدمه
بلفور منطق طريف ،على األقل لكونه متسقا مع املقدمات الىت يبين عليها خطابه كله.
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فهويقول إن إجنلرتا تعرف مصر ،ومصر هى ما تعرفه إجنلرتا ،وإجنلرتا تعرف أن مصر ال
تستطيع أن حتكم نفسها ،وإجنلرتا تؤكد ذلك باحتالل مصر ،وأما بالنسبة للمصريني فإن
مصر هى البلد الذي احتلته إجنلرتا وحتكمه اآلن ،ومن مث فإن االحتالل األجنيب يصبح "
األساس احلق" للحضارة املصرية املعاصرة ،ومصر حتتاج بل تصر على طلب االحتالل
الربيطاين".67
وهذا هو بيت القصيد وهذا ما أراده إدوارد سعيد بكتابه هذا أن يظهر ما قد قام به
االستشراق من تشويه لصورة الشرق وأهله ومتثيل خاطئ وحمايد وجمحف للشرق وللشرقيني
وذلك بإيضاح االرتباط القوي والوثيق بني االستشراق والسلطة .وقد جنح إدوارد سعيد إىل
حد كبري يف هذا .وعلى حد قول الدكتور حممد عناين" :إنه خاطب الغرب بلغته ،ومنهجه
العلمي احلديث ،فكشف الغطاء عما يتخفى بقناع الثقافة والدراسة العلمية من مواقف
سياسية ال ترمي إال إىل حتقيق مطامع أو مصاحل مادية صرفة ،وهبذا ساهم يف توطيد اهليكل
احلايل ملا يسمى" بالنقد الثقايف ".68
ونظرية املعرفة والسلطة الىت بىن عليها إدوارد سعيد فكرته عن االستشراق وعالقتها الوطيدة
والقوية مع املؤسسات اإلمربيالية ال تزال قائمة حىت يف العصر احلديث واليت قد درس إدوارد
سعيد صورها وأشكاهلا يف االستشراق اجلديد والقائم واجلاري يف أمريكا كوهنا صاحبة
السيادة العاملية .وقد تغريت أمساء مؤسسات االستشراق فيها لكن اجلوهر والواقع
االستشراقي بقى كما هو.
قضية التمثيل

Representing the Orient or Orientalizing the Orient

( تمثيل الشرق أو شرقنة الشرق)
يقول إدوارد سعيد" :وليس االستشراق إذن خياال أوروبيا متومها عن الشرق ،بل إنه كيان له
وجوده النظري والعملي ،وقد أنشأه من أنشأه ،واستثمرت فيه استثمارات مادية كبرية على
مر أجيال عديدة .وقد أدى استمرار االستثمار إىل أن أصبح االستشراق باعتباره مذهبا
معرفيا عن ال شرق ،وشبكة مقبولة تسمح منافذها بتسريب صورة الشرق إىل وعي الغربيني،
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ومثلما أدى تكاثر ذلك االستمرار نفسه ،بل وحتوله إىل مصدر حقيقي لإلنتاج والكسب،
إىل تكاثر األقوال واألفكار الىت تتسرب من االستشراق إىل الثقافة العامة".69
وهذا التمثيل للشرق قد جرى يف املاضي وابتداء بالعصر الذي أطلق عليه إدوارد سعيد
باالستشراق التقليدي ومرورا بعصر النهضة األوروبية ووصوال إىل العصر احلديث .وقد
وظف املستشرقون دراسات ومعلومات عن فقه اللغات وعلم االجتماع واألنثروبولوجيا
حماولة منهم لتعميق هوة التمييز العنصري القائمة بني الشعوب األوروبية وغريها ،ولفرض
افرتاضياهتم هذه إلثبات تفوقهم ودونية اآلخرين .فما قام به "ساسى" و"رينان"
واملستشرقون يف القرن التاسع عشر يدخل يف صلب العمل االستشراقي .وحىت جند شخصا
مثل كارل ماركس مل ينج من هذا التيار االستشراقي اجلارف .ينقل إدوارد سعيد قول
ماركس عن احلكم الربيطاين يف اهلند" .صحيح أن إجنلرتا عندما تسببت يف إحداث ثورة
اجتماعية يف هندوستان ،مل تكن دوافعها إال أحقر املصاحل ،وصحيح أن خدمة هذه
املصاحل قسرا كان يتصف بالغباء ،ولكن ليست هذه املسألة .بل املسألة هى هل يستطيع
اجلنس البشري حتقيق مصري دون ثورة أساسية يف احلالة االجتماعية آلسيا؟ فإذا كانت
اإلجابة بالنفي ،فمها تكن جرائم إجنلرتا ،فإهنا كانت دون أن تدري وسيلة التاريخ يف
إحداث تلك الثورة ....إن على إجنلرتا أن تفي مبهمة ذات شقني ،الشق األول يدمر،
والثاين يعيد التوليد واإلحياء ،فاألول يعين إبادة اجملتمع اآلسيوي والثاين يعين إرساء األسس
املادية جملتمع غريب يف آسيا".51
ويعلق عليه إدوارد سعيد قائال " :إن فكرة إعادة اإلحياء ،مبا توحي به من أن آسيا خامدة
أو" الحياة فيها" أساسا فكرة تنتمي إىل االستشراق الرومانسي اخلالص ،بطبيعة احلال
ولكن هذا الكالم يقوله نفس الكاتب الذي ال يستطيع أن ينسى بسهولة مدى املعاناة
اإلنسانية النامجة عن إعادة اإلحياء ،ومن مث فهوكالم حمري ،وهويقتضي منا أن نتساءل أوال
كيف أن املعادلة األخالقية ملا تفقده آسيا بسبب احلكم االستعماري الربيطاين الذي يدينه،
تنحرف فرتتد إىل فكرة التفاوت القدمية بني الشرق والغرب الىت أحملنا إليها من قبل،
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هويقتضي منا ثانيا أن نسأل أين ذهب التعاطف اإلنساين ،وما اجملال الفكري الذي اختفي
فيه أثناء استيالء الرؤية االستشراقية على مكانه".56
والالفت للنظر هنا هوقوة التماسك الداخلي لالستشراق حيث مهما اختلفت األزمنة
ومهما تغريت األوضاع إال أن تعامل املستشرقني مع الشرق اليزال باقيا وقائما على
أساسيات التفاعالت األوىل لالستشراق ونظمه املبدئية وهياكله األساسية .ولعل هذا هوما
دفع إدوارد سعيد إىل قراءة دقيقة لصور متثيل الشرق يف كتابات املستشرقني الرحالني وغري
الرحالني ،األكادميني وغري األكادميني ،الروائيني وغري الروائيني واملؤرخني وعلماء االجتماع
وغريهم .وقد دخل يف هذا التمثيل للذات الشرقية الروائيون أمثال فلوبرت والمرتني ونارفول
واسكوت وغريهم .ومن الرحالني جند أمساء تى-اي -الرنس ،وشارتوبان ،وولىن واآلخرين.
وجند من املؤرخني أمساء ماسينون ،وايج-اي-آر -غب واآلخرين .وجند يف كتب هؤالء
مجيعا متثيال خاطئا للشرق وأهله .ولعل أهم الروافد الىت أغنت اخليال األوروىب عن حياة
املسلمني بصورة خاصة ،والشرق عموما هى كتابات الرحالني واملغامرين املوغلة يف اخليال
واالصطناع والتلفيق .يقول الدكتور حممد عناين" :اهتم إدوارد سعيد اهتماما بالغا بقضية
التصوير يف العلوم اإلنسانية وتبيان ما يشوب االعتماد على هذا التصوير أوالتمثيل من
عيوب منهجية ،فالصورة الىت متثل شيئا ما تقدم بالضرورة أحد جوانبه أو تقتصر على بعض
جوانبه فقط ....وهى إذن ليست الشئ يف ذاته بل وحىت لوزعمت أهنا متثل جوهره فهى
جمرد متثيل هلذا اجلوهر ،وإن على الباحث أن حييط جبميع جوانب الشئ إذا أراد أن يضع
تعريفا جامعا ومانعا ،وهذا شبه حمال يف العلوم اإلنسانية ،فاإلنسان متعدد اجلوانب ،ويعيش
يف ظروف متعددة متغرية ،وخيضع لعوامل التاريخ الىت تؤثر فيه مثلما يؤثر فيها وإذن فإن
واجب الباحث األول هواإلملام بشىت العوامل ورسم أكرب قدر يستطيعه من خطوط الصورة
ودرجات ألواهنا ،وحتديد النسب اخلاصة به والنسب بينه وبني غريه ،وهذا ما يقول به إدوارد
سعيد ،بل ما يعتمد عليه يف نقده لالستشراق .55 "...
ومتثيل الشرق هذا مل يكن مقتصرا على الكتب األكادميية والروائية والعلوم اإلنسانية بل إن
األمر ختطى ذلك ليدخل فيما عرفناه فيما بعد بالثقافة الشعبية أي يف السينما وإالعالم
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الغريب احلديث حيث الصور والتصورات اخلاطئة عن الشرق والشرقيني تنشر وتقرأ وتذاع
بدون أي وازع خلقي أو ديين .يقول األستاذ حممد البهي يف كتابه" املبشرون واملستشرقون
يف موقفهم من اإلسالم"" :وقد تركزت أهداف االستشراق -مع تنوعها -أخريا يف خلق
التخاذل الروحي وإجياد الشعور بالنقص يف نفوس املسلمني والشرقيني عامة ،ومحلهم من
هذا الطريق على الرضا واخلضوع للتوجيهات الغربية".54

أثر " االستشراق" في الدراسات االجتماعية والثقافية
كتاب إدوار سعيد هذا مل يكن نقدا حمضا على االستشراق وحده ،كما أن صاحبه مل يهتم
فيه مبناقشة األفكار األكادميية السائدة بل األمر ختطى ذلك إىل أن صار هذا الكتاب
وإدوار سعيد نفسه من الرموز األكادميية الىت سامهت يف تدعيم وتأسيس وتشكيل بعض
النظريات احلديثة .فإدوار سعيد إليه يرجع الفضل يف تدعيم أسس ما يسمى بالنقد الثقايف
 .كما أن امسه يأيت مرتبطا بنظرية نقد ما بعد االستعمار ودراسات ما بعد الكولونيالية.
ومن أهم ظواهر تأثريه قيام أبناء البلدان الىت حتررت من االستعمار بإعادة النظر يف الرتكة
االستعمارية .كما أن عمله هذا شجع النقد الثقايف على ازدهار نظريات النقد النسوي اليت
تقوم على ضرورة إعادة النظر يف صورة املرأة .وهبذا الكتاب حاول إدوارد سعيد تقدمي دعوة
حارة إىل إعادة النظر فيما يتعلق األمر بدراسات األنثروبولوجيا والدراسات االجتماعية.
ولعل أكرب أثر هلذا الكتاب كان على جمال دراسات ما بعد الكولونيالية .وأى كاتب يكتب
يف نظرية ما بعد الكولونيالية اليكاد يستطيع أن يتقدم ولوخطوة واحدة دون أن مير هبذا
الكتاب .وألمر ما ذكره روبرت يونغ فيمن ذكره وأطلق عليهم اسم" الثالوث املقدس" ،وهم
إدوارد سعيد وهومى بابا وجاياترى سبيفاك .وجمال دراسات ما بعد الكولونيالية هوبنفسه
جمال واسع فسيح ومتشعب.يشمل دراسات واسعة متداخلة تضم فيما تضم قضايا املرأة
واجملتمع والكالم عن الصفوة احلاكمة يف البالد املستعمرة .كل هذه املباحث يف جمال
دراسات ما بعد الكولونيالية يستند إىل أهم املراجع يف املوضوع .ومن تلك املراجع الرئيسية
كتاب إدوارد سعيد .فالكاتبة آنيا لومبا يف كتاهبا" Colonialism/ Post-
 colonialismوليال غاندى يف كتاهبا Post-colonial Theory: A critical
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 Introductionوروبرت يونغ يف كتابه" Post-colonial Theory: An
 Historical Introductionوهومى بابا يف كتابه “The Location of
” Cultureوبيل أشكروفت واآلخرون يف كتاهبم ""The Empire Writes Back

واآلخرون أمثاهلم عقدوا فصوال ومباحث يقرأون فيها كتاب إدوارسعيد هذا ويستعريون منه
أفكارا ويتأثرون به .وهذا كله يشري إىل ما أسداه هذا الكتاب وهذا الكاتب العمالق إىل
الدارسني والباحثني من خري كثري.
مآخذ على إدوارد سعيد
مضى حىت اآلن أكثر من ثالثني عاما منذ صدور هذا الكتاب ومنذ ذلك احلني حىت اآلن
بقى مثارا للجدل والنقاش وقد انقسم النقاد منذ أول يوم إىل فريقني :فريق يؤيد إدوارد
سعيد وفريق يدحضه ويرفض فكرته .ومما يدل على أمهية ووزن هذا الكتاب هوصالبته
وصموده أمام طوفان الزمان .واحلق أن إدوارد هبذا الكتاب قد احتل مكانة مرموقة وعالية
يف األوساط األكادميية واألدبية .فالكتاب يقرأه الناقد األديب ،والعامل االجتماعي ،واملفكر
األكادميي ،وعامل األنثروبولوجيا وهويعترب أحد املصادر املهمة يف النقد الثقايف ودراسات
مابعد الكولونيالية .فالكتاب الذي له هذا الثقل وهذا الوزن البد أن يكون فيه شئ ما
جيذب انتباه الكتاب والباحثني .ويلخص بيل أشكروفت هذا كله بشكل رائع" .عند
املؤرخني هوغري تارخيي ،وعند علماء االجتماع هوخيلط بني النظريات ،وعند الباحثني هوغري
علمي ،وعند منظري األدب هوغري متأمل وعشوائي ،وللمعجبني بفوكوإنه يسيء استخدام
فوكو ،وعند املاركسني املهنيني إنه معاد للثورة ،وللمحافظني املهنيني هوإرهايب".53
( )6برنارد لويس ونقده على االستشراق:
برنارد لويس والذي قد وجه إليه إدوارد سعيد نقدا شديدا يف فصله األخري من كتابه واعتربه
أحد املستشرقني املعاصرين الذين يشوهون صورة اإلسالم واملسلمني يف العصر احلديث ليس
على الصعيد األكادميي فحسب بل على الصعيد املؤسسايت واحلكومي أيضا .يرد برنارد
لويس على إدوارد مبقال له نشره يف جملة حتت عنوان The Question of
 Orientalismوجرت ألجله بينهما مساجلة كتابية شهرية ومريرة .برنارد لويس ينتقد
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إدوارد سعيد بأنه قام بدراسة انتقائية لالستشراق واملستشرقني يف كتابه .وينتقده أيضا على
عدم ذكره لالستشراق األملاين والروسي وعدم تناول التجارب الرتكية واإليرانية والشرق
األقصى يف كتابه .كما اهتمه بأن إدوارد سعيد مل يهتم بذكر إجنازات املستشرقني وإمنا اختار
ما وافق هواه .ويقول برنارد لويس ناقدا على إدوارد بأنه مشل بني زمرة املستشرفني من مل
يكن عملهم يف اجملال االستشراقي البحت وذكر أمساء كرومر وبلفور واآلخرين ممن كانوا من
اإلداريني.52...

( )2نقد إعجاز أحمد على هذا الكتاب:
إعجاز أمحد ماركسي وقد رأينا فيما مضى ذكره نقد إدوارد سعيد على كارل ماركس.
وبنقده على أيب املاركسيني ضرب إدوارد سعيد على النبض احلساس .فثارت ثائرة
املاركسيني .فها هوإعجاز أمحد يقول يف كتابه" ،In theory: Classes
" Literatures” ،Nations
”"Orientalism which is a deeply flawed book
االستشراق كتاب مبين على اخلطأ أصال  .51ويذكر أيضا" :وهذا السرد إلظهار العالقة
بني املعرفة الكولونيالية والقوة املستعمرة الميكن لنا أن جنمعها يف جمال الدراسات الثقافية
نفسها .وذلك ألن تواريخ االستغالل االقتصادي واإلجبار السياسي والفتوحات العسكرية،
هذه كلها تلعب دورا أكرب وأمشل .وهذه التواريخ األخر هى الىت هتيئ أوضاعا مناسبة
للخطاب االستشراقي كما هو" .57
فمعىن ذلك عند إعجاز أمحد أن إدوارد سعيد جيعل تارخييته تقف على رأسها ،حينما
يتجاوز األيدولوجيا والطبقة والتاريخ االقتصادي يف نقد االستشراق .وإعجاز كغريه من
املاركسيني يتكلم عن املادية اجلدلية واحلياة املادية والصراع الطبقي والتفسري املادي للتاريخ
كعادهتم.
( )1صادق جالل العظم  :االستشراق معكوسا ( )Orientalism in reverse

هذا الكاتب السوري ينقد إدوارد بأنه يقوم بتقدمي فكرة جوهرية عن الغرب على نفس الغرار
أو بنفس الطريقة اليت اهتم املستشرقني باستخدامها فيما يتعلق بتصورهم األساسي عن
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الشرق .أو كما يقول الدكتور صاحل سليمان":فإدوارد سعيد الوافد على حقل االستشراق،
رغم رؤاه الالمعة وحتليالته املبهرة ،استخدم التاريخ يف األغلب واألعم بشكله الكرونولوجي
كمحطات وقوف متنحنا بعض الفهم لقراءة وحتليل بنيوي نصي ،أكثر منها تلك احملاولة
التارخيية اليت تضرب يف عمق البىن االجتماعية ،بغية الوقوف على طبيعة القوى االجتماعية
املتصارعة والقوى السياسية املهيمنة ،لذلك حتليله لبنية االستشراق مؤديا إىل االستشراق
معكوسا" ." 28وها هويكتب بنفسه" :وأود أن أؤكد بأن مثل هذه التطبيقات ليست فقط
مل تقع ولكنها ال تزال مستمرة على نطاق واسع إىل حد كبري .وعالوة على ذلك ،فإن
الوقوع يف اإلغراءات الىت حذر سعيد عنها يولد ما ميكن أن يسمى االستشراق يف االجتاه
املعاكس.59
وهناك نقاد آخرون منهم هومي بابا وروبرت يونغ واآلخرون الذين انتقدوا على إدوار سعيد
من نواح خمتلفة .ويف اخلتام أريد أن أقول بأن اجملال اليسع هنا أن أذكر كل ما تركه إدوارد
سعيد وراءه من أفكار غالية وموروث ثقايف واسع وغين .وذلك ألن سعيد يستند يف كل
فكرة إىل قراءات واسعة متبحرة يف الفلسفة واألدب والتاريخ .وهى متتد شاسعة كالبحر
الذي ال حد له.
خاتمة البحث:
ويف خامتة املطاف أريد أن أذكر ما كتبه الدكتور صاحل سليمان عبد العظيم" وعلى الرغم
من بعض هذه األوجه النقدية سيظل كتاب إدوارد سعيد ،مهما وجهنا إليه من عبارات
املدح من جانب والنقد من جانب آخر شاهدا فذا على نوعية من املثقفني الذين اختاروا
على األقل جبهة املستضعفني .فقد اختار إدوارد سعيد أن يقف موقف الناقد من أعىت
الدول املعاصرة ذات املؤسسات الىت تبتلع املثقفني وحتوهلم إىل جمرد سدنة وتكنوقراط،
وأبواق حناجر رخيصة .ورغم هذا االختيار فإن إدوارد سعيد قد كسب على املستوى
الشخصي ذلك اجملد الذي يتمناه أى مثقف حقيقي وهويدافع عن شرف الكلمة ،ونزاهة
االختيار ،وقيمة احلياة .41...وحقا دافع إدوار سعيد عن شرف الكلمة ،وكرامة الشرق
وأهله ،وقيمة احلياة الفكرية والفنية النزيهة .وبكتابه هذا فتح بابا للنقاش احلاد املستمر منذ
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سنني موظفا فيه نفس املناهج ونفس النظريات الىت أساء املستشرقون استخدامها ليسيئوا
الظنون بالشرق وأهله وثقافته وذاته .لكن إدوارد سعيد حاول أن يتبىن منهجا علميا ونقديا
يعكس الدور ويكيل للمستشرقني صاعا بصاع ،ففند إدعاءات املستشرقني الباطلة ،ودحض
آراءهم الساقطة ،وقدم إىل العامل منوذجا رائعا يقرأه وخيتاره ويبحث عنه وفيه كل من
رجاالت الفكر والفن واألدب والنقد.
المصادر والمراجع:
 .6إدوارد سعيد ،خارج املكان )Out of Place( ،ص .681
 ‘Orientalism: A Reader،A.L.Macfie .5ص .27- 37
 .4إدوارد سعيد ،االستشراق (  )Orientalismص .6
 .3نفس املصدر ،ص .6
 .2نفس املصدر ،ص .5-6
 .1نفس املصدر ،ص .5
 .7نفس املصدر ،ص .4-5
 .8نفس املصدر ،ص .4
 .9نفس املصدر ،ص .4
 .61صاحل سليمان عبد العظيم ،االستشراق ونقد -االستشراق ،-احلوار املتمدن،
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=49672
 .66الدكتور حممد عناىن ،االستشراق ،ص .69
 .65إدوارد سعيد ،االستشراق (  )Orientalismص .7
 .64صاحل سليمان عبد العظيم ،االستشراق ونقد -االستشراق ،-احلوار املتمدن،
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=49672
 .63إدوارد سعيد ،االستشراق (  )Orientalismص .45
 .62نفس املصدر ،ص .45
 .61نفس املصدر ،ص .44
Arabic Studies

191

دراسات عربیۃ
 .67نفس املصدر ،ص .43
 .68الدكتور حممد عناىن ،االستشراق ،ص .68
 .69إدوارد سعيد ،االستشراق (  )Orientalismص .1
 .51نفس املصدر ،ص .623-624
 .56نفس املصدر ،ص .623
 .55الدكتور حممد عناىن ،االستشراق ،ص .51
 .54الدكتور حممد البهي ،املبشرون واملستشرقون يف موقفهم من االسالم ،ص .64
 .53بيل أشكروفت واآلخرونRoutledge Critical Thinkers: Edward ،
 ،Saidص .18
 .52برنارد لويسThe New York ،The Question of Orientalism ،
 ،Review of Booksص .66-9
http://www.nybooks.com/articles/archives/1982/jun/24/the/question-of-orientalism
 .51إعجاز أمحد ، Literatures، Nations،In Theory: Classes ،ص -611
.616
 .57نفس املصدر ،ص .613
 .58صاحل سليمان عبد العظيم ،االستشراق ونقد -االستشراق ،-احلوار املتمدن،
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=49672
 ‘Orientalism: A Reader،A.L.Macfie .59ص .546
 .41صاحل سليمان عبد العظيم ،االستشراق ونقد -االستشراق ،-احلوار املتمدن،
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=49672

Arabic Studies

192

دراسات عربیۃ

دراسة في كتاب "أبجد العلوم" للقنوجي
عنايت اهلل

1

ملخص:
[يعد كتاب "أجبد العلوم" من أهم مصنفات القنوجي فائدة وأكثرها عائدة .وحيتل مكانة

عالية بني األوساط األكادميية لكوهنا موسوعة يف خمتلف العلوم والفنون من اللغة واألدب
والرتاجم والسري .انتهج القنوجي يف تأليفه هنجا فريدا ،ومجع فيه بني أسلوب القدامى
واحملدثني ،فالع بارات يف بعض األحيان مسجوعة ومزينة باحملسنات البديعية ويف بعضها
سلسة ورائعة وسهلة وخالية عن كل زخرفة وصناعة .سوف يسعى البحث إىل إبراز حماسنه
ونقائصه ،إن وجدت ،من منظور موضوعي ليتبني من هذه الدراسة مدى قيمة الكتاب
املوضوعية ،كما سيتصدى البحث لتعيني مكانة الكتاب فيما بني الكتب املؤلفة حول
املوضوع يف اهلند].
الكلمات الريئسة :أبجد العلوم ،نواب صديق حسن خان القنوجي ،تحليل ،منهج،

أسلوب ،موسوعة ،لغة ،أدب .علوم ،فنون.
أجنبت اهلند عددا كبريا من العلماء البارزين والكتاب النوابغ واألدباء األكفاء الذين احتلوا
مكانة عظيمة يف مسرح التاريخ ،ملا قدموا من خدمات عظيمة يف خمتلف اجملاالت من العلم
واألدب واللغة وغريها .ومن اجلهابذة الذين ذاع صيتهم يف اآلفاق ،صديق حسن بن أوالد
حسن بن أوالد علي احلسيين البخاري القنوجي.
ولد القنوجي يوم األحد إلحدى عشرة بقني من مجادى األوىل عام مثان وأربعني ومأتني
وألف من اهلجرة  /عام اثنتني وثالثني ومثان مائة وألف من امليالد ببلدة "بانس بريلي"،
موطن جده ألمه ،مث أتت به أمه إىل "قنوج" موطن آبائه يف والية أترابراديش ،فنشأ هبا ومل
 1باحث يف الدكتوراة ،مركز الدراسات العربية واإلفريقية ،جامعة جواهر الل هنرو ،نيودهلي.
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يبلغ من عمره السادسة إذ تويف أبوه ،فاعتنت أمه برتبيته كل االعتناء ،واهتمت بتعليمه
وتثقيفه وهتذيب أخالقه غاية االهتمام ،فشب يف حجر والدته يتيما متخلقا ،حريصا على
العلوم ،مكبا على التعليم ،وترىب يف بيت ،كان يسوده الزهد والتقوى ،فلمع يف اآلفاق
شريف الطبع ،كرمي األخالق ،تقيا ،غنيا ،مياال إىل اخلري ،جذارا عن الشر.
حلى القنوجي نفسه بالعلوم والفنون من املعقولة واملنقولة وجاب خمتلف البلدان من كانفور
وفرخ آباد ودهلي وهبوفال ،فتتلمذ على األساتذة املهرة أمثال الشيخ أمحد حسن العرشي
أخيه الكبري ،والشيخ أمحد علي ،والشيخ حممد حسني الشاهجهانفوري ،واملال حممد مراد
من سكان خبارا ونزيل املدينة ،واملفيت حممد صدرالدين خان رئيس األفاضل والعلماء بدهلي،
والقاضي الشيخ حسني بن حمسن بن حممد السبعي األنصاري احلديدي ،القاضي زين
العابدين بن حمسن األنصاري اليماين نزيل هبوفال وقاضيها وغريهم ُكثر من البالد العربية
1
واهلندية.
وبعد أن هنل القنوجي من مناهل العلوم والعرفان ،السائدة يف ذلك الزمان ،اضطره
االسرتزاق إىل جوب بعض البلدان ،وساقه التقدير إىل بلدة هبوفال ،مركز العلوم والعرفان.
فتوىل هنا املناصب العليا من نظارة املعارف عام  6581ه ،والنظارة بديوان اإلنشاء عام
6587ه ،يف هبوفال كما شرفته نواب شاهجهان بيغم ملكة هبوفال مبعتمد املهام عام
6588ه ،بعد أن تزوجت منه عام 6587ه ،ولقبت الدولة الربيطانية احلاكمة باهلند عام
6589ه "نواب واال جاه أمري امللك سيد حممد صديق حسن خان هبادر" ومنحته حق
التعظيم يف أرض اهلند بطوهلا وعرضها بإطالق املدافع سبع عشرة طلقة ،وخلعت عليه
باخللع الفاخرة ،ومنحه السلطان عبد احلميد خان عام 6592ه "الوسام اجمليدي من
الدرجة الثانية".
وكان القنوجي إىل جانب قيامه مبهمات الدولة مشتغال بالعلم واملطالعة ،مكبا على التأليف
والتصنيف يف أحسن حال ورخاء بال ،إذ حلت حبياته املشاكل ،فدبرت ضده مؤامرات
 - 1مآثر صديقي ،اجمللد الثاين ،ص.68-67 ،
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ووجهت إليه اهتامات ليست به أي صلة ،فانتزعت منه ألقاب اإلمارة والشرف اليت منحته
إياها احلكومة االجنليزية عام 6415ه ،مث رد إليه لقب اإلمارة "نواب" يف ذي احلجة عام
1
6417ه بعد أن لىب نداء اهلل يف ليلة التاسع والعشرين من مجادي اآلخرة عام 6417ه.
كان القنوجي كثري التصانيف ،قد أدىل دلوه يف مجيع العلوم والفنون من التفسري واحلديث
والفقه واألصول والتاريخ واألدب واللغة .ما كتب يف فن من الفنون إال وأجاد وأحسن وأبدع
واستعاب ،فكتب يف كل من اللغات الفارسية واألردوية والعربية ويبلغ عدد ما كتبه 555
منها  21يف اللغة العربية من أمهها:
 -6البلغة إىل أصول اللغة -5 ،التاج املكلل من جواهر مآثر الطراز األخر واألول-4 ،
االنتقاد الرجيح يف شرح االعتقاد الصحيح-3 ،الداء والدواء -2 ،ختريج الوصايا من خبايا
الزوايا -1 ،فتح البيان يف مقاصد القرآن -7 ،فتح اإلعالم شرح بلوغ املرام -8 ،غصن
البان املورق مبحسنات البيان -9 ،عون الباري حلل أدلة البخاري -61 ،العلم اخلفاق من
علم االشتقاق -66 ،الروضة الندية شرح الدرر البهية-65 ،أجبد العلوم الذي يدور عليه
2
البحث.
"أبجد العلوم"
مسى القنوجي كتابه بـ"أجبد العلوم" وقسمه إىل قسمني ومسى أوهلما بـ"الوشي املرقوم يف بيان
أحوال العلوم" وآخرمها بـ"السحاب املركوم املمطر بأنواع الفنون وأصناف العلوم" وملا انتهى
من كتابة القسم الثاين بدا له أن يضيف قسما ثالثا فأضافه ومساه بـ"الرحيق املختوم من
3
تراجم أئمة العلوم".

 -1اإلعالم ،اجمللد الثامن ،ص.6538 ،
 -2للتفصيل عن حياة القنوجي انظر :األمري صديق حسن خان حياته وآثاره حملمد اجتباءالندوي ،واإلعالم مبن
يف تاريخ اهلند من األعالم لعبد احلي احلسين ،8/6538،ونفحة اهلند للدكتور أشفاق أمحد الندوي ص ،47
ونواب صديق حسن خان للدكتورة رضية حامد (باللغة األردية)
 -3املصدر نفسه ،اجمللد الثالث ،ص.4 ،
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مل يذكر القنوجي سبب تسمية الكتاب بـ"أجبد العلوم" يف مقدمته وال يف بطون الكتاب ومل
أقف عليه خالل دراسيت إال أن القنوجي ذكر كافة أنواع العلوم املتواجدة يف زمنه يف اجمللد
الثاين من كتابه على ترتيب حروف األجبد ولعل هذا هوالسبب يف تسميته كتابه بـ"أجبد
1
العلوم" .وإنه قام بطبعه يف عام 6592ه.
وكان القنوجي قد محلته عوامل وأسباب عديدة على تأليف هذا الكتاب ،فقد ذكر :ملا
وقفت على كتاب "عنوان العرب وديوان املبتدأ واخلرب" لقاضي القضاة مؤيد الدين أيب زيد
عبد الرمجن بن خلدون األندلسي وجدت مؤلفه رمحه اهلل تعاىل قد عقد يف الكتاب األول
منه فصال سادسا يف العلوم وأنواعها وسائر طرقها وأحنائها وما يعرض يف ذلك كله من
األحوال مث رأيت خواجه خليفة زاده مال كاتب اجلليب خلص منه تلك العلوم وأحواهلا يف
مقدمة كتابه "كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون" وأضاف إليه أشياء من مفتاح
السعادة أليب اخلري ،مث اطلعت على كتاب مدينة العلوم لألزنيقي تلميذ قاضي زاده موسى
ب ن حممود الرومي وفيه بيان أنواع العلوم وتراجم بعض علماء الفنون مث اطلعت على كتاب
"كشاف اصطالحات الفنون" للشيخ الفاضل حممد علي بن علي التهانوي اهلندي وقد
ذكر فيه أنواعا من العلوم املتداولة وطرفا من الفنون املتناولة.
ورأيت املرتفني قد عجزت مهمهم عن معرفة هذه العلوم والفنون ووجدت العلماء قد قنعوا
بالطل من الوابل اهلتون ،من هاتني القبيلتني يف غىن عن حياهتا ،وقصور عن بلوغ غايتها إال
ما شاء اهلل تعاىل من شواذ القبائل وأفراد اإلنسان.
وموضوع الكتاب األول (كتاب العرب) تاريخ أحوال العامل وموضوع الكتاب الثاين(الكشاف
للخليفة) مجع أسامي الكتب اليت صنفها بنوآدم ،فاألول ليس فيه ما خال ذكر تلك العلوم
يف فصول خاصة إال أحوال العمران وأمم اإلنسان ،ووقائع الدهور واألزمان ،والثاين ليس
فيه ما عدا تراجم تلك العلوم واخلطب إال الكشف عن أسامي الكتب ،والثالث(مدينة

 -1املصدر نفسه ،اجمللد األول ،ص.8 ،
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العلوم) مقتصر على ذكر أنواع العلوم وتراجم املصنفني فيها ،والرابع (كشاف اصطالحات
الفنون) خمتص بذكر اصطالحاهتا املتداولة يف كتب الفنون.
فأردت أن أفرد منها أحوال العلوم وتراجم الفنون يف تأليف خمتصر تقريبا للبعيد وحتصيال
للتجريد ،مضيفا إليه ما حصل الوقوف عليه يف أثناء مالحظة الكتب الشاذة وعطفها،
واجتناء مثار الفوائد من الصحف الفاذة وقطفها ،ليكون هذا السفر التام املقصود ،وكوكب
املراد الطالع من أفق السعود ،وسهل احلصول ملن رام الوصول إليه ،ويسري النتاج ملن أراد
احلصول منه والتعويل عليه ،ألنه دراسات عديدة يف كراريس ممدودة ،وفراسات سديدة يف
1
قراطيس مشهودة ،حتلت بعون اهلل وحسن توفيقه بكل زين.
مجعته لتفنن خواطر الولدين الكرميني السعيدين ،ومترن ضمائر االبنني الشريفني احلميدين:
السيد نوراحلسن الطيب ،والسيد على حسن الطاهر ،بارك اهلل هلم وفيهم وعليهم يف الدنيا
والدين ،وجعل هلم لسان صدق يف اآلخرين ،وسلك هبم مسلك السلف الصاحلني
2
خصوصا ،وملن عداهم من أهل العلم والفضل عموما.
موضوع الكتاب:
إن موضوع الكتاب هوأحوال العلوم والفنون وتراجم أصحاهبما ،يقول القنوجي يف التعريف
مبوضوع الكتاب :هذا بث ملا وقر يف صدري من أحوال العلوم العالية ،وتراجم الفنون
الفاخرة ،وأثر بعد عني يف حتصيل ما نيطت به سعادة الدنيا واآلخرة ،وردت من حبارها
الطامية ماء عذبا فراتا حاليا ،وكرعت من أهنارها الصافية ما كان عن القذى طاهرا وعن
األكدار خاليا ،حررته إحرازا ملا تشتت من أحوال العلوم وتراجم أمسائها ومساهتا ،ومجعته
إفرازا للفن ون مع بيان مباديها وأغراضها وغاياهتا ،مستمدا يف ذلك من كتب األئمة السادة،
3
وصحف الكرباء القادة ،بعد أن عرفت جماريها وتعلمت الرمي من القوس وكنت باريها.
 -1املصدر نفسه ،اجمللد األول ،ص.1-2 ،
 -2املصدر نفسه ،اجمللد األول ،ص.8 ،
 -3املصدر نفسه ،اجمللد األول ،ص.3 ،

Arabic Studies

197

دراسات عربیۃ

المحتويات:
إن هذا الكتاب قيم وشامل يف بابه ،وحافل مبوضوعاته ،يعترب موسوعة علمية وأدبية وتارخيية
وفنية ،كما يعد موسوعة كربى لرتاجم أئمة العلوم والفنون .فها أنا أتناول موضوعاته املختلفة
وأدرسها كموسوعة يف العلوم ،وموسوعة يف اللغة واألدب ،وموسوعة يف الرتاجم.

موسوعة في العلوم:
أستطيع أن أعد " أجبد العلوم " موسوعة من موسوعات يف العلوم لكونه حمتويا على مجيع
مسائل العلوم ومباحثها ال يغادر صغرية وال كبرية إال أحصاها ،فيبحث فيه القنوجي يف
العلم ونسبته وحمله وبقائه وعلم اهلل تعاىل وتعريف العلم وتقسيمه وتعليمه ويف العلم املدون
وموضوعه ومبادئه ومسائله وغايته وأجزاء العلوم كما يتحدث فيه عن مراتب العلم وشرفه
وتعليم الولدان واختالف مذاهب األمصار اإلسالمية يف طرقه ،ووجه الصواب يف تعليم
العلوم وطريق إفادهتا وآداب املتعلم واملعلم ،ووضح أن الشدة على املتعلمني مضرة
باملتعلمني.
ويلقي الضوء على منشأ العلوم والكتب ويوضح أن العلم والتعليم طبيعي يف العمران البشري
والبشر حمتاج إليه وأن العلم والكتابة من لوازم التمدن وأن اخلط والكتابة من عداد الصنائع
اإلنسانية ،ويتحدث عن أوائل ما ظهر من العلم والكتاب وأهل اإلسالم وعلومهم والعلوم
يف صدر اإلسالم واحلاجة إىل التدوين وأول من صنف يف اإلسالم واختالط علوم األوائل
واإلسالم .ويذكر فيه أقسام التدوين وأقسام املدونات وأقسام املصنفني وأحواهلم ومقدمة
العلم ومقدمة الكتاب وآداب البحث واملطالعة ،ويبحث عن الشرح واحلاجة إليه واألدب
فيه وعن حتصيل العلم والتدريس والتلمذة والتصنيف وموانع العلوم وعوائقها وعلوم اللسان
العريب وشرائط حتصيل العلم وأسبابه وشروط اإلفادة ونشر العلم وفروع علم العربية والعلوم
العقلية وأصنافها.
هذا ،وقد استقصى فيه ما ألف بالعربية من العلوم منذ بداية التدوين حىت عصره يف شىت
ميادين املعرفة من فنون علوم القرآن واحلديث واللغة والنحوواألدب والفلسلة والعقائد
والتاريخ والسياسة والفلك واجلغرافية والبلدان والطب والصيدلة والرياضيات واملوسيقى
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ومايتفرع عن ذلك .تناول ذلك على سبيل االستقصاء واحلصر ،مث أخذ بتعريف كل علم
وفن بعد أن رتبها على حروف املعجم ،ويأيت يف آخر التعريف بالعلم أو الفن بنماذج من
الكتب املؤلفة فيه.
فيحق أن يوصف كتاب القنوجي(أجبد العلوم) مبوسوعة يف العلوم الحتوائه على معظم
العلوم والفنون السائدة يف زمنه واشتماله على التعريف هبا ومبا قدم من خدمات حوهلا
فهوحييط بثمان وأربع مائة علم.

موسوعة في اللغة واألدب:
وهويعد موسوعة يف اللغة واألدب حيث إنه يشمل معظم علوم اللغة واألدب وماألف فيها
وصنف من املؤلفات واملصنفات من علوم اإلعراب وإعراب القرآن واألمثال وأيام العرب
واإلجياز واإلطناب وبدائع القرآن والبديع والبالغة والبيان والتصريف واجلناس واخلط
والدواوين والشعر والصرف والعروض وغرائب لغات احلديث والقافية وقرض الشعر وقوانني
الكتابة واللغة ومبادئ اإل نشاء وأدواته ومبادئ الشعر واملعاين ومعرفة إعجاز القرآن ومعرفة
بدائع القرأن ومعرفة غريب القرآن .فالقنوجي يبحث فيه عن سبعة وعشرين علما من علوم
اللغة واألدب ،عرف هبا وذكر من عاجلها وأدىل بدلوه فيها ومن اشتهر هبا واشتهرت هبم،
واهتم بذكر املؤلفات اليت ألفت وصنفت حوهلا .فالكتاب جدير باتصافه مبوسوعة يف اللغة
واألدب.
موسوعة في التراجم:
إن القنوجي قد خصص قسما من األقسام الثالثة من كتابه برتاجم أئمة العلوم والفنون،
ومساه كما سبق بـ"الرحيق املختوم من تراجم أئمة العلوم" .ترجم فيه رجاال ألفوا يف العلوم
والفنون اليت عرف هبا يف اجلزء الثاين من كتابه وقد رأى يف تراجم هلؤالء أن يقسم زمرا ،كل
زمرة تضم أعالما يف التأليف بعلم من األعالم ،فجعلهم عشرين زمرة غلب عليهم
االختصاص ،فكانوا علماء اللغة ،وعلماء التصريف ،وعلماء النحو ،وعلماء العروض
والقوايف ،وعلماء اإلنشاء واألدب ،وعلماء املعاين والبيان ،وعلماء احملاضرة ،وعلماء الشعر،
وعلماء التواريخ ،وعلماء املنطق ،وعلماء اجلدل ،وعلماء اخلالف ،وعلماء احلكمة ،وعلماء
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الطب ،وعلماء أصول الفقه ،وعلماء املقاالت ،وعلماء الفقه ،واحلفاظ من العلماء ،وعلماء
الفرائض ،وعلماء النجوم.
وبعد أن استوىف ترمجة هؤالء العلماء ،وذكر أهم ما وضعوه من الكتب ،أفرد قسما يف آخر
هذا اجلزء لرتاجم علماء األقاليم فرتجم لعلماء احلرمني الشريفني مكة واملدينة ،وعلماء
اليمن ،وعلماء اهلند ،وعلماء بلدة قنوج ،وأخريا علماء مقاطعة هبوفال يف اهلند ،وذكر أيضا
يف آخر الرتمجة أشهر كتب املرتجم له ،وبعضا من أشعاره.

منهج الكتاب :
متيزت مؤلفات القنوجي با لتنوع حيث صنف يف فنون متعددة وكانت له منهجية واضحة
وهي اجلمع والتوليف والتنوع يف املوضوعات ،وعد القنوجي مصنفاته توليفا إذ قال" :وكتب
إليه علماء اآلفاق وحمرروها وحمدثوالديار ومفسروها كتبا كثرية أثنوا فيها على تلك
1
التواليف".
واملنهج الذي سلكه القنوجي يف كتابه هذا على ما رأيت ودرست مايلي:
الف) بدأ الكتاب بالبسملة واحلمدلة والصلوة على النيب األمي حممد بن عبد اهلل صلوات
اهلل وسالمه عليه كما أشار فيها إشارة بسيطة إىل ما سيعاجل البحث يف كتابه.
ب) ذكر يف املقدمة املوضوع واملصادر واملراجع اليت استفاد منها يف تأليف كتابه ،وما فيها
من قصور ،والعوامل اليت حثته على القيام بتأليفه.
ج) قد قام بتعريف الكتاب بكلمات موجزة حيث قال" :فهذا الكتاب الذي مجع أحوال
العلوم وترامجها يف كن واحد ،وأوعى أشتات الفنون يف وعاء صامد ،قد جتلى نوره يف آخر
الزمان من عمر الدنيا وحني ويل شباهبا ،ومل يبق من حبار حياهتا إال سراهبا ،وتوالت فيها
األنات والفنت ،وعمت بأهلها البلوى واحملن ،ولذلك كان أثر بعد عني أو حديثا من خفي
2
حنني".

 -1املصدر نفسه ،اجمللد الثالث ،ص.573 ،
 -2املصدر نفسه ،اجمللد األول ،ص.7 ،
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د) قد زينه ما قال وكتب وأثبت بأقوال من سبقه من العلماء واملؤلفني واملصنفني واللغويني
وبأدلة من الكتاب والسنة وأقوال السلف الصاحل إذا دعت إليه احلاجة.
ه) أول ما ينقل هوأقوال العلماء وآرائهم يف مسئلة ما ،مث يناقش ويرجح مايراه راجحا كما
يقول بعد نقل أقوال العلماء وآراء الفرق يف علم اهلل تعاىل" :واحلق أن علمه(اهلل) سابق
حميط باألشياء على ماهي عليه ،وال حموفيه وال تغيري وال زيادة وال نقصان ،وهوسبحانه
1
وتعاىل يعلم ما كان وما يكون وما ال يكون وما لوكان كيف كان".
و) إذا خالف رأي القنوجي عن آراء من نقل أقواله ممن سبقه من املؤلفني واملصنفني أظهر
رأيه بقوله" :قلت" كما يقول" :قلت :إال أنه خيرج عنه العلوم العادية كعلمنا مثال بأن اجلبل
الذي رأيناه فيما مضى مل ينقلب إىل اآلن ذهبا ،فإهنا حتتمل النقيض جلواز خرق العادة،
2
وأجيب عنه يف حمله".
ز) قد أحال إىل املصادر خشية اإلطالة كما يقول" :وقد أطال يف(كشاف اصطالحات
الفنون ) يف بيا ن األقوال السبعة األول يف حد العلم إطالة حسنة ليس إيرادها يف املختصر
3
من غرضنا ،فإن شئت الزيادة على هذا فارجع إليه وإىل مآخذه".
ح) قد اهتم يف كتابة تراجم علماء العلوم والفنون بذكر تواريخ والدهتم ووفاهتم وثناء العلماء
عليهم وأقواهلم فيهم كما اهتم بالذكر أشهر أساتذهتم الذين هنلوا من مناهلهم العلمية
واألدبية ،وأهم إجنازاهتم العلمية والفنية واألدبية.
ط) كثريا ما يذكر مجلة حسنة أو آية من القرآن أو قطعة من احلديث لبيان تواريخ وفاة
أصحاب الرتاجم كمايقول عند بيان تاريخ وفاة الشيخ وجيه الدين العلوي الكجرايت:

 -1املصدر نفسه ،اجمللد األول ،ص.52 ،
 -2املصدر نفسه ،اجمللد األول ،ص.41-59 ،
 -3املصدر نفسه ،اجمللد األول ،ص46 ،
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"وتاريخ وفاته هلم جنات الفردوس نزال" 1.ويقول عند ذكر تاريخ وفاة الشيخ أمحد بن عبد
2
األحد بن زين العابدين الفاروقي" :عام وفاته عاش محيدا مات شهيدا".
ي) اهتم بذكر بعض إجنازاهتم الشعرية ألصحاب الرتاجم .

أسلوب القنوجي:
إن أسلوب القنوجي يف هذا الكتاب الذي حنن بصدده ويف الكتب األخرى أسلوب وسطي
معتدل بني التقليد والتجديد ،فكثريا ما جنده يقلد العصر التقليدي ويأيت بعبارات متحلية
بالقوايف والسجع واحملسنات البديعية من اجلناس والطباق والكلمات املرتادفات ولكن ال إىل
حد تغلب الكلمات على املعىن ،وخيفى مطلوبه ،بل يهدف وراء ذلك إىل مجال العبارة
وإجياد نغمة وموسيقى فيها حىت متيل إليها القلوب وتتلذذ هبا النفوس ،هذا من جانب ومن
جانب آخر إنه يتمتع بالكتابة يف لغة سهلة سلسة عذبة خالية من كل من التقليد والتبعية
والتعقيد والغموض والسجع والصنعة.
وقد سلك القنوجي يف كتابه هذا مسلك أسلوب مزيج بالتقليد والتجديد ،فنجده يكتب
كتابة جتر القارئ إىل أن خييل إليه أنه يتنفس يف العصر العباسي ويتمتع بقراءة أساليب ابن
العميد وبديع الزمان اهلمذاين والقاضي الفاضل والصاحب بن عباد واحلافظ كما يستخدم
فيها العبارة السهلة العذبة حىت جيد القارئ نفسه يف عصر التجديد ،ونرى من املناسب أن
نقتبس مقطوعتني من كتابه هذا حىت يربز أمام القارئ أسلوبه جليا:
يقول القنوجي يصف كتابه  :قد جاء حبمد اهلل تعاىل يف بابه بديع املثال ،منيع املنال،
مبدئ العجب العجاب ،إذا سئل أعطى وإذا دعي أجاب ،كأنه مساء علوم شرفت كواكبها
عجائبها ،وأرض ف نون أمطرت بالغرائب سحائبها ،شامة يف وجنات النكات ،متيمة يف
أجياد الفحول األثبات ،جنة أشجارها مورقة ،حديقة أزهارها مونقة ،أكلها دائم وظلها
قائم ،نعيمها مقيم ،ومزاجها من تسنيم ،سفينة جناة يعرب هبا األبرار حبارا بعيدة األغوار،
 -1املصدر نفسه ،اجمللد الثالث ،ص.553 ،
 -2املصدر نفسه ،اجمللد الثالث ،ص.558 ،
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وفلك مشحون يسبح العابرون يف قاموسه احمليط التيار ،وحسبك به مطية يصل هبا الراكب
1
إىل رياض اجلنان ،ويشرب هنالك الشارب من حياض العرفان.
ويقول :وكان يبني طريقة التدريس والتعليم :إعلم أن تلقني العلوم للمتعلمني إمنا يكون مفيدا
إذا كان على التدريج شيئا فشيئا وقليال فقليال ،ويلقى عليه أوال مسائل من كل باب من
الفن هي أصول ذلك الباب ،ويقرب له يف شرحها على سبيل اإلمجال ،ويراعي يف ذلك قوة
عقله واستعداده لقبول ما يرد عليه حىت ينتهي إىل آخر الفن ،وعند ذلك حتصل له ملكة يف
ذلك العلم إال أهنا جزئية وضعيفة ،وغايتها أهنا هيأته لفهم الفن وحتصيل مسائله .مث يرجع
به إىل الفن ثانية فريفعه يف التلقني عن تلك الرتبة إىل أعلى منها ،ويستويف الشرح والبيان
وخيرج عن اإلمجال ويذكر له ماهنالك من اخلالف ووجهه إىل أن ينتهي إىل آخر الفن
فتجود ملكته ،مث يرجع به وقد شدا فال يرتك عويصا وال مبهما وال مغلقا إال وضحه وفتح
2
له مقفله فيخلص من الفن وقد استوىل على ملكته.
فكل من يتأمل يف هاتني املقطوعتني املذكورتني يتذوق بكال األسلوبني التقليد للعصر
العباسي كأساليب ابن العميد واهلمذاين واجلاحظ والفاضل والتجديد.

مكانة الكتاب:
من املعلوم جليا أن املكان تزداد أمهيته وختفض على حسب من يسكن فيه ،واألشياء تنفق
سوقها وتكسد على حسب حاجة الناس إليها ،والكتاب " أجبد العلوم" حيتوي على
موضوع قد بلغت أمهيته إىل ذروهتا وهو موضوع العلوم والفنون وأنواعها والتعريف هبا
وأصحاهبا فأمهيته ألمهية موضوعه تزداد وتتضاعف .ونظرا إىل علومكانته هذه قد نال قبوال
حسنا يف األوساط العلمية واألدبية وصار يف متناول أيدي الباحثني والدارسني من العلماء
واألدباء والشعراء والنبغاء ال من العجم فقط بل من العرب أيضا ،وطباعته مرارا وتكرارا يف

 -1املصدر نفسه ،اجمللد األول ،ص.8-7 ،
 -2املصدر نفسه ،اجمللد األول ،ص.667 ،
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اهلند ويف البلدان العربية تزيده مكانة ويدل على عظم منزلته إقبال العلماء عليه حبثا وحتقيقا
وتصحيحا وتعليقا وطبعا يف أحسن أسلوب وأمجل صورة.
يقول عبد اجلبار زكار أحد من أعد الكتاب للطبع ووضع فهارسه :ويأيت القنوجي متأخرا
عن هؤالء .....فيديل بدلوه يف هذا امليدان ،ويؤلف كتابه " أجبد العلوم" يف أدق ترتيب
وأحسن نظام ،وأخرج به ما ميكن أن نسميه معلمة وصفية يف الرتبية والعلوم ،وما ألف فيها
من كتب عند العرب ،ومن ألف يف ذلك .وطبع الكتاب على عني مؤلفه يف القرن املاضي
1
ونفدت طبعته فأصبح يف عداد الكتب اخلطية لندرته.
خالصة الكالم:
فإن كتاب "أجبد العلوم" كتاب قيم يف بابه ،وشامل يف موضوعاته ،حظي بثناء العلماء
والفضالء ونال قبوال حسنا بني األوساط العلمية وصار متناوال يف آيادي أهل العلوم والفنون
وأصبح مصدرا هاما لكل من طرق باب الرتاجم ،ومنهال صافيا وعذبا لكل من أراد أن
يستقي من اللغة واألدب وأنواعها وأصنافها وهوكما وجدت خالل دراسيت من أهم الكتب
وأكثرها فائدة وأكربها عائدة وهوجدير حقا بأن يسمى موسوعة للعلوم والفنون واللغة
واألدب والرتاجم ،فما من علم من العلوم وال فن من الفنون ،متت والدته حىت عصره ،سواء
نضج أو مل ينضج ،إال وقد ذكره وذكر من أدىل فيه دلوه من املصنفني واملؤلفني كما زينه مبا
تركوا حوله من املؤلفات واملصنفات فاستعاب وأجاد وأحسن.

 -1املصدر نفسه ،اجمللد األول ،ص،
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 احلسين ،عبد احلي  :اإلعالم مبن يف تاريخ اهلند من األعالم ،دار ابن حزم ،بريوت،
الطبعة األوىل 6351ه6999 -م
 رضية ،الدكتورة حامد :نواب صديق حسن خان ،الطبعة األوىل ،املطبع هبوفال بك
هاؤس ،بدواره هبوفال ،اهلند6984 ،م (باللغة األردية)
 القنوجي ،صديق حسن خان  :أجبد العلوم ،وزارة الثقافة واإلرشاد القومي،
دمشق6978،م
 الندوي ،أشفاق أمحد :نفحة اهلند ،قسم اللغة العربية جبامعة آسام،سيلتشار،آسام،
اهلند788166
 الندوي ،حممد اجتباء :األمري صديق حسن خان حياته وآثاره ،دار ابن كثري ،دمشق،
بريوت الطبعة األوىل 6351ه6999 -م
 النواب ،علي حسن خان :مآثر صديقي ،طبعة نول كشور ،لكناؤ ،اهلند-35 ،
6936م.
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السيد واضح رشيد الندوي صحافيا
حممد حمبوب عامل

1

ملخص البحث:

[[ تعد بالد اهلند أرضا خصبة ذات الرتاث العلمي والثقايف العريق منذ قدمي الزمان.
ربت يف حضنها عددا كبريا من العلماء واألدباء والشعراء ،كما أجنبت عديدا من الصحفيني
البارزين الذين نالت كتاباهتم ومقاالهتم الصحفية قبوال واسعا يف داخل البالد وخارجها مثل
أيب الكالم آزاد وحممد احلسين وسعيد الرمحن األعظمي الندوي ومن بينهم واضح رشيد
الندوي.
ويعرف األستاذ على وجه اخلصوص مبسامهته القيمة يف جمال الصحافة العربية اهلندية ،إذ
يعمل رئيس التحرير جلريدة "الرائد" ورئيس التحرير املشارك جمللة" البعث اإلسالمي"
الصادرتني عن ندوة العلماء .وقد ساعده على تكوين شخصيته الصحفية عمله يف إذاعة
عموم اهلند يف القسم العريب .ويقوم بتحليل األوضاع الراهنة حتليال موضوعيا ويكشف
الستار عن املؤامرات الصهيونية ضد اإلسالم بأسلويب علمي مستنريا بنور القرآن والسنة
النبوية.
ويف هذا البحث الوجيز سأتناول بذكر حياة األستاذ واضح رشيد الندوي باإلجياز،
مث أقوم بإبراز دوره الصحافة العربية يف اهلند يف ضوء مقاالته املنشورة يف جملة "البعث
اإلسالمي" وجريدة "الرائد"]].
الكلمات المفتاحية :الصحافة ،الصحايف ،اإلذاعة ،اإلسالم ،اإلعالم ،املنصب ،الصهيونية

المدخل:

 1الباحث يف ما قبل الدكتوراه ،مركز الدراسات العربية واإلفريقية ،جامعة جواهر الل هنرو ،نيودهلي.
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السيد واضح رشيد الندوي علم من أعالم الصحافة العربية يف اهلند ،وأحد رجاالت العصر
املعدودين الذين سامهوا مسامهة فعالة يف نشر اللغة العربية وآداهبا .نشأ وترعرع يف أسرة
حافلة بأعمال جليلة ومآثر عظيمة يف الدعوة إىل اإلسالم ،ويف العلم واألدب ،وهي أسرة
أيب احلسن علي ب ن عبد احلي اليت أسهمت بشكل وافر يف تطوير اللغة العربية وآداهبا ونشر
العلوم العربية والثقافة اإلسالمية يف ربوع اهلند ،وهي األسرة اليت ولد فيها املؤلفون الكبار،
واألدباء البارعون ،والشعراء العظام ،والعلماء األفاضل .وواضح رشيد الندوي عضومتميز يف
هذه األسرة الكرمية ،وهوشخصية فذة يف اللغة واألدب والصحافة العربية يف اهلند.

حياته ودراسته:
ولد أستاذنا واضح رشيد الندوي يف قرية تكيه كالن مبديرية رائ بريلي بوالية
أترابراديش عام 6942م ،ونشأ يف رحاب العلم والدين واملعرفة .وكانت أسرته من ساللة
السادات الذين ارحتلوا إىل اهلند يف القرن السادس اهلجري ،وهوابن أخت العالمة السيد أيب
احلسن الندوي .وبعد أن تلقى العلوم اإلبتدائية يف قريته ،التحق بدار العلوم ندوة العلماء،
لكناؤ ،اليت كانت تفتخر وقتذاك بوجود العلماء األفذاذ من أمثال الشيخ أيب احلسن
الندوي ،واألستاذ شاه حممد حليم عطا ،واألستاذ حممد ناظم الندوي ،واألستاذ عبد
احلفيظ البلياوي ،الذين هلم دور قيادي يف تكوين شخصيته العلمية واللغوية ،وغرس احلب
الشديد يف قلبه للغة العربية ،وتشجيعه على ممارسة الكتابة وتناول األحداث وجمريات العصر
ونقد احلضارة الغربية ،والعناية بقضايا الفكر اإلسالمي والغزوالفكري .وظل منتهال من كبار
علماء عصره من أمثال الشيخ أيب احلسن الندوي ،والعالمة السيد سليمان الندوي الذي
كان مستشارا تعليميا لندوة العلماء وقتذاك ،والشيخ حليم عطاء السلوين شيخ احلديث
بدار العلوم ندوة العلماء ،والشيخ حممد أسباط ،والشيخ عبد احلفيظ البلياوي ،والشيخ عبد
اهلل عباس الندوي ،واألستاذ حممد ناظم الندوي ،والشيخ حمبوب الرمحن األزهري ،والشيخ
حممد عمران خان الندوي ،والشيخ عبد السميع الصديقي وغريهم حىت أكمل دراسته العليا
عام 6926م ،مث التحق جبامعة علي جراه اإلسالمية حيث نال شهادة الليسانس يف اللغة
اإلجنليزية ،ومل تكن دراسته فيها بصورة منتظمة.
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حياته العملية واألكاديمية:
بدأ األستاذ حياته العملية سنة 6924م من إذاعة عموم اهلند ،حيث عمل
ملدة عشرين سنة متقلدا مناصب عديدة فيها مثل :منصب مساعد رئيس القسم العريب،
ومنصب مراقب لإلذاعات العربية واخلارجية ،ومنصب مذيع ومرتجم ،حيث سنحت له
فرصة االطالع على الصحافة العاملية املعاصرة ،مع اهتمامه البالغ باألدب العريب القدمي
واحلديث .وخالل عمله يف اإلذاعة درس العلوم السياسية واالجتماعية ،ووسع ثقافته
اإلجنليزية ،ومعرفته عن سياسة الغرب وحياهتم االجتماعية والثقافية ،وما طرأ عليها من
ثورات وانقالبات وأفكار مما كان له أثره يف احلياة اإلنسانية املعاصرة ،كما قام برتمجة
املقاالت والبحوث العلمية واألدبية والسياسية وبعض التمثيليات والقصص اليت مت إذاعتها
من دهلي ومن العديد من حمطات اإلذاعات العربية األخرى .وهذه هي الفرتة اليت أدت دورا
بارزا يف صقل ملكته وموهبته يف الصحافة العربية .مث استقال من منصبه طوعا ،وتوجه إىل
ندوة العلماء واُنرط يف سلك التدريس ،حيث توىل مسؤوليات أكادميية وإدارية عديدة.
عني عميدا لكلية اللغة العربية وآداهبا ،ومديرا للمعهد العايل للدعوة والفكر اإلسالمي ،ويف
عام  5111م تقلد منصب رئاسة الشؤون التعليمية لندوة العلماء بعد وفاة األستاذ الدكتور
عبد اهلل عباس الندوي ،وظل حيتل مناصب عديدة أخرى منها :األمني العام املساعد جمللس
أمناء رابطة األدب اإلسالمي العاملية ،وسكرتري اجملمع اإلسالمي العلمي ندوة العلماء
بلكناؤ ،وعضوجممع أيب الكالم آزاد بلكناؤ ،وعضواهليئة االستشارية لدار العلوم ببسيت،
والرئيس العام ملدرسة فالح املسلمني بأمني نغر ،ونائب رئيس دار عرفات برائ بريلي .وال
يزال يتوىل التدريس يف ندوة العلماء أستاذا للغة العربية وآداهبا.
شارك األستاذ يف الندوات واملؤمترات اليت انعقدت يف خمتلف مدن العامل ،مثل
القاهرة وعمان ومكة املكرمة والرياض واملدينة املنورة وجامعة أكسفورد واسطنبول وتاشقند
والهور ،وهذا إىل جانب الندوات واالجتماعات واملؤمترات اليت تنعقد يف مدن خمتلفة من
اهلند .لقد فاز األستاذ جبائزة الرئيس اهلندي التقديرية ،وذلك اعرتافا بإسهامه املتميز يف
تطوير اللغة العربية وآداهبا يف اهلند .وله كتب عديدة ومعظمها بالعربية ومن أمهها" :الدعوة
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اإلسالمية ومناهجها يف اهلند" ،و"إىل نظام عاملي جديد" ،و"اإلمام أمحد بن عرفان
الشهيد" ،و"أعالم األدب العريب احلديث" ،و"تاريخ األدب العريب(العصر اجلاهلي)"،
و"حركة التعليم اإلسالمي يف اهلند وتطور املنهج" ،و"أدب الصحوة اإلسالمية" وغريها من
الكتب العلمية القيمة اليت متثل إثراء عظيما للمكتبات األدبية واإلسالمية يف اهلند.
دوره في تطوير الصحافة العربية في الهند:
نالت إجنازاته الصحافية إعجاب األوساط العلمية واألدبية إذ يعمل رئيس التحرير
جلريدة "الرائد" ورئيس التحرير املشارك جمللة" البعث اإلسالمي" الصادرتني عن ندوة
العلماء ،وقد ساعده على تكوين شخصيته الصحفية اشتغاله باإلذاعة يف القسم العريب ،إذ
كان يشتغل عدد كبري من األدباء والقاصني والصحفيني من بلدان عربية خمتلفة بإذاعة
عموم اهلند آنذاك ،فانتهز األستاذ هذه الفرصة الذهبية لالستفادة من خرباهتم ومعلوماهتم
الصحافية وأذواقهم األدبية .واطلع على األدب العريب القدمي واحلديث ،وطالع الروايات
والقصص القصرية لألدباء وكتب املفكرين العرب ،إىل جانب دراسته األدب اإلجنليزي
والفكر الغريب ،كما اطلع على اإلعالم الغريب والصحافة اإلجنليزية وجمالهتا الصادرة يف
الغرب .وحبكم اشتغاله باإلذاعة سنحت له فرصة االلتقاء مع القادة السياسيني واملثقفني
ورؤساء األحزاب واجلماعات املختلفة واالجتاهات الذين كانوا يزورون اهلند من أحناء العامل
شرقا وغربا ،وكان جيري معهم املقابالت الصحفية ،ويكتب عن موضوع الساعة ،كما يقوم
بتحليل األحداث اهلامة واألوضاع الراهنة والتعليقات اإلذاعية.
يعد األستاذ فن الصحافة سالحا قويا يف حماربة الغزو الفكري ومواجهة الباطل
والرد عليه وتشكيل مناخ صاحل للدعوة إىل اإلسالم ،وإنه يضاهي يف مقاالته الصحفية كبار
الصحفيني العرب من حيث تقدمي املواضيع الساخنة وحتليلها حتليال موضوعيا ،وتوجيه
اجملتمع وتوعيته بكل ما حيدث يف أحناء العامل ،وإنه يستمر يف استخدام خرباته الصحفية
وملكته الكتابية لتقوية الصحافة اإلسالمية ولسان حاهلا من خالل مقاالته وحبوثه اليت يتم
نشرها يف جملة "البعث اإلسالمي" وجريدة "الرائد" حىت يومنا هذا.
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وال يزال األستاذ يؤدي دورا ملموسا يف الصحافة العربية يف شبه القارة اهلندية بنشر
أفكاره وتعليقاته وانتقاداته على ما يطرأ من أحداث على أيدي الصهاينة وأهل الغرب من
خالل الكتابات واملقاالت اليت تنشر يف جمالت شىت داخل البالد وخارجها .لقد بدأ
األستاذ كتابة مقاالته يف "البعث اإلسالمي" منذ عام 6974م بعد ما ترك وظيفته يف
اإلذاعة ،وال يزال يكتب فيها بعنوان "صور وأوضاع" ،وأما كتابته يف جريدة "الرائد" فإنه ال
يزال يكتب فيها بال انقطاع ،حىت خالل عمله يف اإلذاعة كان يكتب باسم" حممد
أبومسعود الندوي" ،وأصبح يكتب بامسه األصيل بعدما استقال من الوظيفة.
يتناول األستاذ يف مقاالته الفكر الغريب وفلسفته املادية بالدراسة والتحليل مربهنا
برباهني دامغة ومستخلصا األحداث التارخيية والسياسية واحلضارية للغرب ،حىت يستنتج
نتيجة حتمية وصرحية أن احلضارة الغربية حضارة اإلرهاب واالستغالل والثنوية واالزدواجية،
وقد تقدم العامل اليوم يف العلوم والتكنولوجيا تقدما مل يكن حبسبان إنسان العامل الغابر ،ومل
يتصوره احلكام وامللوك يف السابق ،فيقول:
" إنه حقا تقدم العلم والعقل ولكن اإلنسان رغم هذا التقدم ال ينتهي شقاؤه
وعنته ،سواء كان يف الدول الفقرية املتخلفة ،أم كان يف الدول الراقية ألن هذا العلم
والوسائل عززت قدراته وخرباته البهيمية اليت أقر هبا العامل املعاصر ،ومنحها مكانة الئقة يف
الدراسة والعمل ،إن االستغالل واإلرهاب واالستبداد وأعمال القهر والقمع واملطامع الفردية
واجلماعية والتضليل وقلب احلقائق يتسبب يف شقاء اإلنسان املستمر مستمدا قوته من العلم
فتوسعت آفاقه وأحجامه وأبعاده مبدى تقدم العلم " .1
ويستعرض األستاذ الشعور اإلنساين الذي فقده اإلنسان اليوم ،الشعور الذي
يرفع اإلنسان وينمي قدراته ويصعد كفاءاته ،والشعور بإدراك اخلري والشر ،والشعور باحلزن
والسرور ،والشعور بالسعادة والشقاء ،والشعور مبا يليق باإلنسان وما ال يليق به ،فإذا فقد

1الرائد،العدد 61 ،51 :أبريل 6991م
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اإلن سان مثل هذا الشعور ال ميكن أن يطلق عليه اإلنسان بل يطلق عليه وحشىي الغريزة
والطبيعة ،فيقول إن فقدان الشعور اإلنساين بسبب اتباع الفلسفات املادية:
"إن مسألة الشعور اإلنساين والوعي اإلنساين الذي فقده اإلنسان املتحضر اليوم
ألنه يتبع فلسفات مادية تبطل عمل الشعور واقتضاء الروح بل فلسفات تدعوإىل الشر
واالغتصاب واالختالس واالستغالل وخدمة النفس وإسعادها وتعترب اخلرية والنجدة واإليثار
واملواساة نفاقا ورجعية وأصولية ال مكان هلا يف هذا العصر املادي".1
لقد سلك أعداء اإلسالم مسلكا جديدا ملعاداة اإلسالم يف العصر األخري ،فقد
كانوا يف السابق يظهرون العداء لإلسالم بصراحة ،وكانوا حياربون كل من يستخدم لفظ
اإلسالم أويدعوإىل الوحدة اإلسالمية أوتطبيق اإلسالم ،ويرمونه بتهمة الرجعية والتخلف
والعداء للحضارة .وكانوا حياربون اإلسالم بقوهلم إن اإلسالم دين السيف ،ولكن التاريخ
أثبت أن الذين حياربون اإلسالم يلجأون إىل استخدام السيف ضد من خيتلف معهم أكثر.
وكانوا يعادون اإلسالم أنه عدوللعلم ،ولكن التاريخ أثبت أن املعادين لإلسالم هم أكثر
عداء للعلم ،فإهنم يف دول غريهم مستعمرين دمروا مجيع مصادر العلم والثقافة ،مث قاموا
بإغالق املدارس واملكتبات ،وفرض القيود على صدور الكتب .وكانوا خيالفون تعدد
الزوجات بدليل أن هذه العملية تدل على غلبة الشهوة اجلنسية ،ويف احلقيقة إهنم أشاعوا يف
عهدهم الفحشاء واجملون وجعلوا تعدد احلبيبات دليال على التقدم احلضاري ،وإقامة
عالقات جنسية واسعة النطاق مظهرا من مظاهر الثقافة املعاصرة ،واآلن إهنم تركوا معاداة
اإلسالم باسم اإلسالم واختاروا عنوانا سياسيا منفرا وهواإلرهاب والتطرف فيشري األستاذ
إىل هذا اجلانب :
"يف ذلك العهد الذي كان اإلسالم متهما ،ومل يكن يسمع شيء يف الدفاع عنه
وعاشت أوربا كلها يف ظالم وضالل وإخفاء احلقيقة ،كان العمل لإلسالم متهما بالتخلف
والرجعية ولكن الوضع تغري اليوم ،فال حيارب هؤالء املعادون لإلسالم باسم اإلسالم وإمنا
 1الرائد ،العددان  61 ،65-66نوفمرب وأول ديسمرب 6999م
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حياربونه باسم اإلرهاب والتطرف الديين ،وحرهبم اجلديدة باالسم اجلديد ال ختتلف عن
حرب اإلسالم باالسم القدمي ".1
ويستعرض األستاذ موقف اإلعالم جتاه املسلمني وحرية التعبري أنه من طبيعة
اإلعالم العاملي أن تثور ثائرته إذا احتجت فئة من املسلمني على كتاب أوتصريح أسيء فيه
إىل اإلسالم ،وبذلت فيه حماولة دنيئة للنيل من الشخصيات اإلسالمية أوقدمت صورة
مشوهة لتاريخ اإلسالم ،فينقلب اإلعالم على اإلسالم واملسلمني ،ويبدأ هجوم عنيف من
كل جهة يف الصحف واإلذاعة واجملالت والتلفزيون ،ويصبح ذلك موضوعا حامسا يتناوله
كل من ميسك القلم ،ويرمي املسلمني بتهمة التزمت والتحجر وانتهاك حرية التعبري والرأي،
ويضطر املسلمون بذلك اهلجوم الساحق يف كل بقعة من بقاع العامل إىل الدفاع عن أنفسهم
وعن اإلسالم .وميكن التعرف على موقف اإلعالم املعاصر من مقال كتبه أحد الكتاب يف
الصحف أن املسلمني ال يسمحون ألحد بإبداء رأي معارض لرأيهم يف دينهم ،فيجب أن
ال يسمح للمسلمني الذين يعيشون يف بالد غريهم أن يبدوا رأيا متعارضا مع رأي غريهم من
أتباع األديان األخرى .ويف احلقيقة إهنم نسوا أن اإلسالم قد أمر أتباعه باحرتام املذاهب
واألديان كلها ،ومنعهم من أن يسيؤوا إىل رجال األديان األخرى ،وحضهم على أن حيرتموا
معابدهم .ولقد ضرب املسلمون مثاال قيما يف تارخيهم الطويل للتسامح والرأفة مع غري
املسلمني الذي ال نظري له يف التاريخ ،فأعطوهم حرية التعبري إىل حد أصبحت هذه احلرية
من بواعث اخلطر للعقيدة اإلسالمية ،وكانت حرية العمل املمنوحة لغري املسلمني سببا
مباشرا النتشار عادات غري إسالمية يف اجملتمع اإلسالمي يف العهود األوىل فيقول:
"يسمح يف بعض البلدان اإلسالمية بإنشاء أي تنظيم سواء كان تنظيما إباحيا
وفكريا معارضا للمصاحل القومية والطبيعة القومية ،وال يسمح ألي تنظيم يدعوإىل اإلصالح
االجتماعي أو السياسي حسب تعاليم اإلسالم وهوأمر معروف ووضع مشاهد ،ويدفع إىل
هذه السياسة القاهرة القادة الغربيون الذين يدعون حبرية الرأي والعمل والعقيدة ،وبعد كل
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هذه اإلجراءات القاهرة واملعامالت القاسية واحملاوالت حلرمان املسلمني من حقوقهم يتهم
املسلمون بضيق الفكر وقمع حرية التعبري والعمل ،إنه دجل ليس فوقه دجل ".1
ويتحدث األستاذ عن مصطلح "اإلرهاب اإلسالمي" أن الواليات املتحدة
األمريكية هي اليت استخدمت هذا املصطلح إثر انفكاك االحتاد السوفييت والتخلص من
خطر الشيوعية اليت حاربتها أكثر من سبعني سنة ،وحل حمل هذا اخلطر اإلسالمي .وتعرض
املسلمون عامة واحلركات اإلسالمية خاصة هلذه احلرب اليت شنتها أمريكا ،وقام اإلعالم
العاملي بدور فعال يف إشاعة هذه الفكرة وختويف العامل من اخلطر اإلسالمي ،وتعرضت
عدة دول إسالمية للهجوم املسلح ،وفرضت القيود على التعليم الديين ،ووصف القرآن بأنه
يعلم اإلرهاب ويثري الفتنة ،واعترب بعض حكام الدول الغربية اللحية واحلجاب اإلسالمي
رمزا لإلرهاب ،وفرضت عدة حكومات احلظر على هذه الرموز ،حىت الصالة والتعاليم
الدينية يف املساجد .وقد بدأ قادة أمريكا احلرب على ما مسوه بـ"اإلرهاب اإلسالمي"،
وصرح زعماء السياسة األمريكية أهنم ال حياربون اإلسالم بل حياربون اإلرهاب .وعلى الرغم
من أن قادة العامل قد أوضحوا بأن اإلرهاب الخيص باإلسالم أواملسلمني ،بل يوجد
اإلرهاب يف اجلاليات األخرى ،وتوجد منظمات إرهابية يف دول ربا وأمريكا نفسها ،وأما
إسرائيل فهي دولة إرهابية وال ختفى نواياها اإلرهابية وعملياهتا العدوانية ،كما يشري األستاذ
إىل أن اهلند ختطوعلى خطى أمريكا يف هذا املوضوع ،فكلما وقعت تفجريات يف أي بقعة
من ب قاع اهلند اهتم املسلمون بأهنم هم املسؤلون عن سائر هذه األعمال املخربة ،ونسبت
سائر األحداث إىل احلركتني حركة اجملاهدين ولشكر طيبه ،وأسر عدد من الشباب املسلمني
وعوملوا بأقسى وسائل التعذيب ،فمنهم من أصدرت احملكمة حكمها برباءته ومنهم من ال
يزال يسعى لإلنصاف والعدل من احملكمة .وكشفت تقارير جلنة التفتيش أخريا أن معظم
أحداث اإلرهاب ترجع إىل حركات متطرفة لغري املسلمني ،وذكرت قائمة طويلة لألفراد غري
املسلمني .وقد أشار تقرير أعده ( )N.I.Cأن اإلرهاب له أسباب ودواع ،وأعرب التقرير
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عن تصاعد خطر اإلرهاب يف احلركات اليمينية للهندوس واملسيحيني واحلركات اليسارية،
ويشكل هذا اإلرهاب خطرا جديدا للعامل ،كما أشار إىل تورط حركات غري إسالمية يف
أعمال اإلرهاب ،ولكن اإلعالم العاملي يغض بصره عنها فيقول:
" ويف الوقت نفسه كان اإلعالم العاملي يتسرت على سائر أعمال العنف اليت
كانت جتري يف العامل ضد املسلمني أو من قبل اجلماعات املتطرفة من غري املسلمني
اليمينيني واليساريني ،وقد كانت الدول األوربية واآلسيوية واإلفريقية مسرحا هلذه العمليات،
فكانت متر هذه احلوادث بدون لفت النظر إليها ،وكثري منها كانت ال تذكر أو تذكر
هامشيا ،فظل اإلسالم واملسلمون يف هذه املدة خطرا موحشا للعامل ،ويف كل لقاء جرى بني
القادة والزعماء كان موضوع اإلرهاب اإلسالمي املزعوم ووسائل قمعه موضوعا على رأس
قائمة املوضوعات ".1
ويبذل اإلعالم الغريب أقصى جهوده لتشويه مسعة الثقافة اإلسالمية وصورة
اإلسالم والنيل من كرمه وشرفه ،ووسائله تتوافر ،تدعمه احلكومات ضد اإلسالم واملسلمني،
ولكن املسلمني ليس هلم إعالم قوي وحيرمون من تأييد احلكومات ،ولذلك يعاين املسلمون
يف مجيع أحناء العامل من هجمات متواترة من القوات املعادية لإلسالم .ويثري اإلعالم يف
النفوس والعقول احلقد والضغينة والكراهية ضد اإلسالم وضد كل من ينتمي إليه وتعاليمه يف
اجملتمع .واإلعالم اإلسالمي ال يستطيع أن يرد على هذه االهتامات وأن ينجح هبا ،واإلعالم
اإلسالمي ضعيف جدا من هذه الناحية .ويشري األستاذ إىل تقوية اإلعالم اإلسالمي ألن
غياب اإلعالم اإلسالمي الواعي هوسبب رئيسي النتشار احلقد والكراهية ضد اإلسالم
واملسلمني يف العامل كله:
"إن غياب اإلعالم اإلسالمي الواعي هوالعامل األكرب يف تشويه صورة العامل
اإلسالمي ،واملوقف املعاند لإلسالم واملسلمني يف أوربا بصفة خاصة والعامل بأمجعه بصفة
عامة ،وخاصة يف مناطق األغلبية غري اإلسالمية حيث يعم التصور أن اجملتمع اإلسالمي
1
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هوجمتمع اإلجرام والعنف والكراهية والتخلف والتطرف واجلهل ،هوالتصور الذي يشيعه
اإلعالم العاملي الذي يسيطر عليه الصهاينة وامللحدون أو الناشئون يف بيئة حاقدة لإلسالم،
ولتربير هذا التصور يلتقط اإلعالم حوادث مشتقة يف اجملتمع اإلسالمي ويقدم تفسريات
مضللة" .1ويدعواألستاذ إىل تعزيز الصحافة يف العامل اإلسالمي وتزويدها جبميع الوسائل
املطلوبة للرقي واالزدهار ،كما حيض العامل اإلسالمي على االهتمام هبذا الواجب املهم
اهتماما بالغا:
" كانت الصحافة جزءا الزما من احلياة املعاصرة ووسيلة فعالة للتغذية الفكرية
واإلعالم القوي ،وحترص سائر احلكومات على تقوية هذا القطاع وتساهم يف إنعاشها
باإلعالنات التجارية واملشاركة يف النفقات بطرق خمتلفة ،ويف كل بلد توجد صحافة قومية
واعية تسري مع متطلبات احلياة وترشد القيادة والشعب معا ولكن العامل اإلسالمي يفتقر إىل
هذا القطاع العام وهوحلقة مفقودة يف كل بلد إسالمي ".2

أسلوبه في الصحافة:
أسلوب األستاذ واضح رشيد الندوي هوالذي تنعكس فيه آراؤه وأفكاره وعواطفه
جتاه اإلنسانية واألمة اإلسالمية ،وهويف غاية الروعة واجلمال وله قدرة عالية على البيان
ويتمتع بعمق الفهم لإلسالم واألوضاع الراهنة .واأللفاظ والكلمات اليت يستخدمها هلا
اعتبار يف شخصيته حيث ينبئ اختيارها إىل ذوقه وميوله ،وينم عن نزعته وطبيعته ،ففي
األسلوب تنعكس شخصية الكاتب ،وجيري قلمه يف املوضوعات املتباينة من أدب وتاريخ
وسياسة واجتماع وتعليم ودين ،ويبلغ من كل منها ما يريد كأنه متخصص يف كل على
حدة .يقول األستاذ أشفاق أمحد الندوي مشريا إىل أسلوبه يف الصحافة" إنه خبري بفن
الصحافة وله خربة واسعة يف جمال الصحافة العربية ،يتخذ لكتابته الصحفية أسلوبا حديثا
ممتازا ،ويقدم حتليال سياسيا لقضية من القضايا الساخنة من املنظور اإلسالمي واجملتمع
1

البعث اإلسالمي اجمللد  ،34:العدد ،3 :أبريل 6998،ص 89

 2البعث اإلسالمي ،اجمللد ،58 :العدد ،2 :ديسمرب  6984ص 611
Arabic Studies

215

دراسات عربیۃ

اإلنساين ،يتمسك هويف كتابته الصحافية باملوضوعية ،وال يبدومن كتابته أنه متخرج يف
مدرسة إسالمية هندية اليعرف إال اإلسالم وتعاليمه فحسب بل يعرف خمتلف العلوم
الشرقية والغربية وهومطلع على ما حيدث حول العامل من التغيريات السياسية واحلركات
األدبية والثورات الثقافية " .1ويتحلى أسلوب األستاذ يف حتليل األوضاع السياسية والعلمية
بالسهولة يف العبارة والتعمق يف البحث فإنه حيلل األوضاع السياسية حتليال يقرتن بالعلم
الدقيق والدراسة العم يقة ،وينقد األحداث بأسلوب متني ،ويستمد من دراسته العميقة
ومطالعته الواسعة لتاريخ العامل الديين والسياسي واالجتماعي واحلضاري ،ويصل إىل عمق
املوضوع فيبني إجيابياته وسلبياته .وعندما ميسك قلمه حول أي موضوع يسلط الضوء على
ذلك املوضوع من مجيع نواحيه ،ويرتك يف ذهن القارئ أثرا بالغا وانطباعا قويا.
ويتسم أسلوبه يف كتابة املواضيع االجتماعية والدينية والفكرية باملنهج الدعوي ملعاجلة
القضايا الدينية واالجتماعية والفكرية ،فيقوم بتحليلها حتليال علميا ،ويسعى من خالل
كتاباته إلصالح اجملتمع على أساس الدين السمح ،ويوجد هذا اجلانب أقوى يف مجيع
مقاالته وذلك ألنه ترىب تربية إسالمية يف بيئة علمية وأسرة فائقة يف العلم والدين حتت
توجيهات خاله الشيخ أيب احلسن الندوي توجيها فكريا ،وألنه استمد من الثقافتني القدمية
واحلديثة والشرقية والغربية- ،ولكنه اعترب تعاليم اإلسالم والثقافة اإلسالمية أغلى األشياء يف
حياته وأسلم الطرق لبقاء اجملتمع البشري ،-وألنه اطلع على الفكر الغريب ،فقد أدرك آثاره
السيئة فيقوم بتشريح جثة الغرب الفكرية تشرحيا دقيقا ويزيل الستار عن احلضارة الغربية
والفكر الغريب .يكتب األستاذ عن موقف الفكر الغريب ومضاره:
" إن اإلرهاب والقسوة ليست نتيجة للسياسة األوربية وحدها وإمنا ترجع إىل
الثقافة األوربية ومعطياهتا الفكرية والنفسية اليت شاعت يف العامل بعد احلرب العاملية ،فإن
بعض هذه املذاهب تدعوبصراحة إىل العنف وإىل أخذ احلقوق بكل قسوة بل خبسة بدون
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رأفة ،وتعترب الرمحة واحملبة والرأفة واملساواة واألثرة جبنا ونفاقا وخداعا ،وقد دعا إىل هذا
املوقف العنيد عدد من رواد الفكر الغريب " .1
الخاتمة:

يعد األستاذ واضح رشيد الندوي من كبار الرجال الذين هلم إسهام متميز يف جمال
الصحافة العربية يف اهلند ورفع مستواها ،إىل جانب إجنازاته القيمة يف اللغة واألدب
والدراسات اإلسالمية واخلدمات األكادميية واإلدارية .نال األستاذ شهرة فائقة يف العامل
العريب مبقاالته القيمة يف "البعث اإلسالمي" و"الرائد" حول مواضيع خمتلفة تتعلق باإلسالم
وتعاليمه ومبادئه وما يواجه اإلسالم اليوم من التحديات الغربية والتهديدات الصهيونية
ومؤامرات املستشرقني وأعداء اإلسالم .وبعد دراسة عدد كبري من مقاالته الصحفية
استخلصت أنه يسعى إلصالح اجملتمع اإلسالمي ومحاية األمة اإلسالمية من كل أنواع الشر
والفساد من خالل كتاباته الصحفية .فإنه يقوم بإفضاح العامل الغريب من مجيع جوانبه،
ويكشف القناع الذي أسدلته الدعاية الغربية على وجه الغرب القبيح الكاحل ،والذي يعترب
أكثر خطرا وأشد ظالما .ويتسم أسلوبه يف الصحافة بالرشاقة والفصاحة ،ويتزود باهلدوء
واالتزان مبنيا على الدراسة العميقة لتاريخ احلضارة الغربية وثقافتها وفلسفتها املادية،
واالطالع املباشر على التيارات األدبية والفكرية احلديثة واألنشطة السياسية واحلركات
اهلدامة اليت توجد يف الغرب ،وإنه يستنري بنور القرآن وهديه ويستدل باآليات القرآنية
واألمثلة مما يزيد كتاباته قوة االستدالل وامليزان الصحيح للنقد والتقومي فيتخذ األستاذ يف
عرض الوقائع واألحداث أسلوبا حتليليا علميا وموضوعيا جديا وطريفا.
ثبت المصادر والمراجع:
الكتب العربية:
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.8

البعث اإلسالمي ،العدد1 :أغسطس 6991
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األبعاد المعرفية والثقافية وبنياتها في الرحلة الحجازية لمحمد
يكن الغسيري.

د.طارق ثابت

1

الملخص :أدب الرحلة هو ذلك الفن الذي يسعى صاحبه اىل إشباع فضوله وحتقيق
ذاته وإرواء حاجاته النفسية واملعرفية املختلفة ،ومن هنا ظل أدب الرحلة جماال واسعا
للتعرف على عادات اجملتمعات ،وأمهيته تكمن يف جمال االنفعال احلادث بني الرحالة وبني
ما يشاهده أمامه من مدن وحضارات ،وهي رؤى ختتلف عن مشاهد املقيمني هبا لذلك تراه
ينقل لنا جتربة صادقة مفعمة باإلعجاب واالندهاش ،والرحلة املغاربية كانت حقال خصبا
هلذا على مر العصور والفرتات اليت كتب فيها الكثريون؛ الذين من بينهم الشيخ
السفري الرحالة حممد يكن الغسريي اجلزائري سنة  6924ونشر رحلته يف جريدة البصائر
أبرز فيها متكنه من األدب وفنون الوصف والتعليق،ومن هن سف نبحث يف األبعاد
املعرفية والثقافية؛ لرحالة من جمتمع خاضع الستعمار غاشم وبنيات ذلك كله
السوسيوثقافية؛ مبا محلته من أفكار وتأمالت تتماس مع املقوالت والتصورات الوطنية
والدينية اليت ترسم رحلة النفس يف حبثها عن عامل آخر يكون بديال عن الواقع وصوال إىل
املطلق واليقني.

أوال-مقدمات عامة:يعد أدب الرحلة من أكثر أنواع اآلداب العربية اليت القت رواجا
من حيث التأليف والدراسة والتصنيف ،ويعد أصحابه من ذوي املعارف؛ إذ يلمون
فيه بكثري من الثقافات ،فهم يتحدثون عن البالد اليت زاروها ،وعن طبيعة األرض واملناخ
واملواقع واحلدود واألبعاد واالرتفاعات ،ومل يهملوا أحيانا البنيان واآلثار ،وصوروا أحوال
السكان وطباعهم وأعيادهم وحرفهم ،وما كانت ختتلف به األلسنة وتتغري اللهجات ،وقد

 - 1أستاذ مساعد ،قسم الغة العربية ،جامعة باتنة ،اجلزائر.
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عرف العرب أدب الرحالت منذ القدم ،وكانت عنايتهم به عظيمة يف سائر العصور ،و" قد
قطع فن الرحلة يف األدب العريب مسرية طويلة منذ انطالقته األوىل يف القرن الثالث اهلجري
على يد أيب العباس أمحد بن يعقوب املعروف باليعقويب بكتابه كتاب البلدان" 1وميكن أن
نشري هنا إىل ما تزخر به كتابات (اإلدريسي يف نزهة املشتاق) و(ابن جبري يف كتاب الرحلة)
و(ابن بطوطة يف حتفة النظار) و(القاسم التجييب يف أحسن التقاسيم يف معرفة األقاليم)،
و( حممد بن عمر التونسي يف كتابه تشحيذ األذهان بسرية بالد العرب والسودان) ،إىل غري
ذلك من الكتابات اليت تنقل القارئ إىل املناخات والبيئات واألجواء واألزمنة اليت كتبت
فيها تلك الرحالت ،فإذن فأدب الرحالت هوذلك األدب الذي يصور فيه الكاتب ما
جرى له من أحداث وما صادفه من أمور يف أثناء رحلة قام هبا ألحد البلدان .وتُعد كتب
الرحالت من أهم املصادر اجلغرافية والتارخيية واالجتماعية؛ ألن الكاتب يستقي املعلومات
واحلقائق من املشاهدة احلية ،والتصوير املباشر ،مما جيعل قراءهتا ممتعة مسلية.2
ويف العصر احلديث ،أصبح أدب الرحالت شكال فنيا داخال يف األدب ،وليس دراسة
تارخيية وجغرافية حية كما كان من قبل ،ومن مناذجه يف القرن التاسع عشر( :ختليص اإلبريز
يف تلخيص باريز 3لرفاعة رافع الطهطاوي) 4؛ الذي رافق البعثة اليت أرسلها (حممد علي)
للدراسة يف فرنسا ،ليكون واعظا وإماما .وتصور رحلة الطهطاوي انبهاره مبظاهر النهضة
األوروبية ،مع نقد لبعض عوائدهم يف أسلوب أديب.
كما جند (أمحد فارس الشدياق 5بكتابه :الواسطة يف أحوال مالطة) ،وقد وصف صنوفا من
العادات والتقاليد ،وخباصة النساء املالطيات.

1عمر بن قينة ،اجتاهات الرحالني اجلزائريني يف الرحلة العربية احلديثة ،ديوان املطبوعات اجلامعية،
اجلزائر ،6992،ص.65
2حسين حممود حسني ،أدب الرحلة عند العرب ،املكتبة الثقافية الشعبية ،القاهرة ،6971،ص.48
 3املقصود باريس عاصمة فرنسا.
4املتويف سنة6874م.
5املتويف سنة 6887م.
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وكما شاع أدب الرحالت يف تراثنا شاع أيضا أدب الرحالت احلجازية مثل رحلة
(العبدري) اليت تصف َحجته سنة مثان ومثانني وستمائة ،ورحلة (حممد القيسي) الشهري
بالسراج ،امللقب بابن املليح ،املعروفة بـ(رحلة الساري والسارب من أقطار املغارب إىل منتهى
اآلمال واملآرب ،سيد األعاجم واألعارب) ،اليت دون فيها مشاهداته خالل حجته سنة
أربعني وألف ،و( الرحلة العياشية) ،لصاحبها (أيب سامل العياشي) ،وكذلك عرف األدب
احلديث مناذج منها( :الرحلة احلجازية للبتانوين) ،ورحلة (شكيب أرسالن :االرتسامات
اللِّطاف يف خاطر احلاج إىل أقدس مطاف) ،وهي متضي ،بشكل عفوي ،على طريقة
القدماء ،وفيها قابل امللك عبد العزيز ،يرمحه اهلل ،،وسجل لنا صورة إعجاب بشخصيته،
كما اعترب موسم احلج فرصة الجتماع الصف اإلسالمي وحتقيق الوحدة اإلسالمية.
وإذا كان جتنس الرحلة نصا "مكتمال" بقواعده العامة مع بعض اخلصوصيات املائزة ،فإنه قد
رسم تارخيا مكتوبا يبتدئ منذ حوايل القرن التاسع امليالدي إىل حدود القرن الثامن عشر،
لكون هذه الفرتة ،مبتوهنا ،قد حققت نضجا فنيا يف الشكل وتراكما يف أنواع معينة ،باتت
مألوفة ومرجعية ،وهي الرحالت احلجية ،الزيارية ،السفارية ،الثقافية والسياحية ....مبا
تضمنته هذه النصوص من معطيات ثقافية وحضارية وتارخيية وجغرافية واثنوغرافية ،فيما
جاءت الرحالت بعد هذه الفرتة وإىل النصف األول من القرن العشرين ذات مالمح مغايرة
وخبصوصيات سفارية أملتها املرحلة التارخيية املثقلة باإلحباط والضعف والتبعية واملتطلعة إىل
محاية الذات والقبض على أسباب التقدم والتطور واالنعتاق.1
ثانيا :النسق الشكلي في الرحلة الحجازية للغسيري :يف سنة  6924ترأس الغسريي
وفد الكشافة اإلسالمية اجلزائرية الذي كان متوجها إىل مصر حلضور إحياء الذكرى األوىل
لثورة يوليو ، 6925استجابة لدعوة من الكشافة املصرية ،وهناك التقى بالقائد املغريب (عبد
الكرمي اخلطايب) وتعرف عليه ،وبعدها سافر إىل البقاع املقدسة ألداء فريضة احلج رفقة
الشيخ (البشري اإلبراهيمي) والشيخ (الفضيل الورتالين) ،وبعد انتهائه من مناسك احلج ،زار

1شعيب حليفي ،مقال بعنوان ":الرحالت العربية :النص وخطاب اهلوية" منشور مبوقع الرحالة العرب
http://alrihlah.com/nadawat/research/372
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سوريا ولبنان حيث تعرف على رجال الفكر والثقافة وعلماء الدين ،وبعد عودته إىل الوطن
دون رحلته يف جريدة البصائر يف سلسلة مقاالت من  69حلقة حتت عنوان (عدت من
الشرق) ،هذه الرحلة نشرت أول ما نشرت يف جريدة ( البصائر) لسان حال مجعية
العلماء املسلمني اجلزائريني وذلك ابتداء من  66ديسمرب 6924إىل غاية 52
جوان6923؛ أي من العدد 521سلسلة 5سنة 11وانتهاء بالعدد571
سلسلة 15سنة،17حتت عنوان رئيس هو (:عدت من الشرق) حتته يف كل حلقة
عنوان فرعي يف تسع عشرة حلقة ،1وعناوين الرحلة الفرعية كما كتبها الرحالة (حممد
يكن الغسريي) 2هي كالتايل:
-6يف طرابلس الغرب
-5يف كنانة اهلل مصر
-4يف مصر كنانة اهلل
-3مظاهر التدين يف مصر
-2اجلزائريون يف مصر
 69يف البالد العربية
-1
 1ينظر:عمر بن قينة ،اجتاهات الرحالني اجلزائريني يف الرحلة العربية احلديثة ،ديوان املطبوعات اجلامعية،
اجلزائر ،6992،ص.621
 2حممد يكن الغسريي ،الدبلوماسي الرحالة اجلزائري ولد حوايل سنة  ،6962بغسرية ،دائرة أريس والية
باتنة،انتظم إىل سلك ابن باديس بقسنطينة ما بني سنة  6941إىل سنة  ،6943حيث التقى ابن باديس،اُنرط
الغسريي يف أوائل أربعينيات القرن املاضي يف الكشافة اإلسالمية ،وكان مرشدا لفوج اإلقبال بقسنطينة لعدة
سنوات ،كان حيظى باحرتام كبري ومتميز لدى أهل املشرق حكومات وشعوب ،ألنه كان صادقا ،متخلقا وذا معرفة
عالية ،وثقافة سامية.بعد االستقالل عني الشيخ الغسريي سفريا للجزائر يف اململكة السعودية إىل غاية ،6971
حيث منح من قبل امللك السعودي السيف الذهيب آلل سعود تقديرا واحرتاما وعرفانا له ،علما أن ال أحد قبله
حظي بتكرمي كهذا.انتقل بعد ذلك إىل الكويت كسفري إىل غاية  ،6973تويف يف  53جويلية  6973عن عمر
يناهز  29عاما ،وووري الثرى مبقربة العالية باجلزائر العاصمة  .ينظر معجم مشاهري املغاربة ،تأليف جمموعة من
األساتذة جامعة اجلزائر ،ومقال للدكتور مسعود فلوسي ،بعنوان ":الشيخ حممد املنصوري الغسريي ،حياته وآثاره"
منشور يف موقع أكادمييا_http://www.academia.edu/3763192/
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يشار هنا أن العنوان الدائم كما ذكرنا هو(عدت من الشرق) تتبعها عناوين
فرعية مثلما بينا سابقا ،لكن ابتداء من احللقة السادسة وابتداء من العنوان
الفرعي( يف البالد العربية) إىل غاية احللقة الثامنة عشر جند أن الرحالة حممد يكن
الغسريي يضيف عناوين فرعية أخرى لبنية الرحلة  ،مثلما العنوان الفرعي الذي
يرد يف احللقة السابعة عشر بعنوان صغري هو( :الشباب اإلسالمي يف اجلزائر) ،وويف
احللقة الثامنة عشر( :يف املدينة املنورة)  ،وعنوانع الفرعي يف احللقة التاسعة عشر
كان( :يف سوريا ولبنان).1
وقد تعمدنا تسمية الرحلة بالرحلة احلجازية نظرا ألن أغلب حلقاهتا كان خمصصا
لرحلة احلج وزيارة املشاعر الدينية مبكة واملدينة وذكر منط احلكم السعودي
آنذاك.
وهذه الرحلة بدأت سنة  6924حيث ترأس وفد الكشافة اإلسالمية اجلزائرية الذي كان
متوجها إىل مصر حلضور إحياء الذكرى األوىل لثورة يوليو ،6925استجابة لدعوة من
الكشافة املصرية ،وهناك التقى بالقائد عبد الكرمي اخلطايب وتعرف عليه ،وبعدها سافر إىل
البقاع امل قدسة ألداء فريضة احلج رفقة الشيخ البشري اإلبراهيمي والشيخ الفضيل الورتالين،
وبعد انتهائه من مناسك احلج ،زار سوريا ولبنان حيث تعرف على رجال الفكر والثقافة
وعلماء الدين ،وبعد عودته إىل الوطن دون رحلته يف جريدة البصائر يف سلسلة مقاالت من
 69حلقة حتت عنوان (عدت من الشرق)؛ متيزت هذه املقاالت بالكتابة األصيلة ،واملوهبة
املعربة والروح اجلمالية ،وقد مجع يف هذه السلسلة مالحظاته وانطباعاته ومشاعره ومواقفه
حول أحوال أهايل املواطن العربية اليت زارها بدءا من تونس إىل لبنان مرورا بليبيا ،مصر
السعودية ،العراق ،األردن وسوريا.

 1حفناوي بعلي،حممد املنصوري الغسريي األديب اإلصالحي الرحالة،املعارف للطباعة ،اجلزائر ،ط.6
،5163ص.672
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متيزت هذه املقاالت بالكتابة األصيلة ،واملوهبة املعربة والروح اجلمالية ،ويف هذه السلسلة
مجع مالحظاته وانطباعاته ومشاعره ومواقفه حول أحوال أهايل املواطن العربية اليت زارها بدءا
من تونس إىل لبنان مرورا بليبيا ،مصر ،السعودية ،العراق ،األردن وسوريا.

ثالثا:البنية المعرفية في الرحلة الحجازية:نعين بالبنية املعرفية تلك املفاهيم اجملردة
املشكلة لوعي الكاتب واليت تبدأ منه وتنتهي إليه ؛ مبعىن تلك القناعات السابقة
واليت إما ينفيها أو يؤكدها حبسب جتربته ورؤيته ،أي تنطلق من الداخل
وتستهدف الداخل حتديدا ،مبعىن عالقة األنا باألنا ،واملالحظ أن الرحلة الروائية مؤطرة
معرفيا بالبحث عن املعرفة؛ فطلب املعرفة املتعددة االمتدادات ،يعد العامل املرسل الذي
مارس فعال إقناعيا على الذات الساردة/الرحالة كي تسافر وترحل ،لتتصل بالعامل املوضوع،
املتمثل يف امتالك املعرفة ،بيد أن أمهية الرحلة معرفيا ،تكمن يف جتاوز الرؤية الذاتية يف
امتالك املعرفة ،حنوالرؤية الوطنية؛ ألن التفكري يف مصري الذات اجلماعية املستقرة يف اجلغرافية
احمللية ،يعد متردا على ا لنزعة النخبوية الضيقة ،اليت حتول الرحالة إىل منوذج من األنتلجينسيا
املنفصلة عن قضايا اجملتمع والوطن.هلذا ،صارت الرحلة النصية نسقا منفتحا على هويتني؛
األوىل معرفية ،والثانية وطنية؛ مادام "الرحالة يرحتل ليتعلم ،ويعود ،إىل بلده ،ليعيد إنتاج
املعرفة بصيغ عديدة"،2فشكلت املعرفة إذن ،ماهية فعل السفر وحافزه األساسي يف الرواية،
لكنها املعرفة املنفصلة عن الصدفة ،واملتصلة بالقصدية النامجة عن التوفر على العدة األولية
المتالك املعارف ،يقول الغسريي ":شاء اهلل عز وجل أن تتحقق أمنية لنا طاملا متنيناها
يف اجلزائر ؛ إذ كان رجالنا يف القدمي يرغبون يف التنقل واألسفار طلبا للعلم واستزادة يف
3
املعرفة ،وكثريا ما كانوا هدفا للمخاطر واألتعاب"...
1املنشورة يف البصائر ،السلسلة الثانية ،من العدد 521وانتهاء بالعدد ،571أي من تاريخ 66ديسمرب6924
إىل غاية  52جوان،6923وقد أعيد طبعها وجتميعها من طرف اجمللس اإلسالمي األعلى باجلزائر
سنة 5118بعنواهنا االتصلي رحلة غلى الشرق ،ومن طرف الدكتور حفناوي بعلي يف كتابه حممد املنصوري
الغسريي األديب اإلصالحي الرحالة من ص 548إىل .429
2عبد الرحيم مودن ،أدبية الرحلة ،دار الثقافة ،الدار البيضاء ،ط ،6991 ،6ص.41
3حفناوي بعلي،حممد املنصوري الغسريي األديب اإلصالحي الرحالة،ص.531
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ويف الرحلة معارف متنوعة شكلت خلفية إبداعية للمنت ،مما جيعل املعرفة النصية مفارقة
للمعرفة العلمية الوثوقية؛ ألن"املعرفة الروائية ال تستند على موضوعية قابلة للقياس والتأكد
من صحتها ،وإمنا هي معرفة متتزج فيها التجربة النسبية ذات الطابع األنطولوجي والغريي
بسريورة التذويت واالستبطان" ،1يقول الغسريي..":ولقائل أن يقول عن االيطاليني أهنم
أقاموا حضارة مثالية فوق رمال ليبيا ،فقد حولوا الكثبان على غابات من الزياتني وبدائع
الفن املعماري البادي يف قصور طرابلس ،ومسراتة وبين غازي...ال يا قوم إن االستعمار نار
2
ولن يطيق النار أنس وال جان"..
تبدواملعرفة يف الرحلة مؤطرة جبمالية تنبع من األنا متجهة لألنا؛ إال أهنا تظهر منفصلة عن
بعضها يف البنيات الثقافية املختلفة ،حينما يتكلم الرحالة عن نفسه مثال أوعن وطنه مما
يوحي بتشكل املختلف املعنوي داخل املؤتلف املادي ،فبعد الذات يف النص الرحلي يتمثل
بصفته كينونة متحاورة لتشخيص الغياب (املاضي) داخل نسق سردي ،هوسريورة تواصلية
بني ذات الرحالة وذات الراوي ،فيقدم النص الذات من منظور هذه األخرية.3
رابعا :البنية الثقافية في الرحلة الحجازية:أما البنية الثقافية فنعين هبا جمموع القيم
والعادات والتقاليد املشكلة لآلخر وكيف يراها الكاتب وكيف حيكم عنها ،أي
هي مفاهيم تنطلق من املشاهدة وتكون عالقتها باآلخر ،أي عالقة األنا باآلخر
حتديدا ،حيث حتكمت املرجعية الفنية الرحلية يف البناء اجلمايل والداليل للرحلة؛ مما فسح
اجملال حملكي السفر ،الذي تؤطره شعرية االكتشاف واملعرفة؛ حبيث اهـتم الغسريي يف رحلته
بوصف بعض احلياة االجتماعية وجوانب من عادات الشعوب العربية وحكامها ومثقفيها
وتقاليدهـا إضافة إىل املوضوعات السياسية والتارخيية والثقافية،رحلة تتوخى اإلشباع املعريف
1حممد برادة ،نقد الرواية وإنتاج املعرفة ،ضمن:الرواية العربية يف هناية القرن :رؤى ومسارات ،منشورات وزارة
الثقافة ،سلسلة ندوات ،فرباير  ،5111ص524
2حفناوي بعلي،حممد املنصوري الغسريي األديب اإلصالحي الرحالة ،ص.515
3شعيب حليفي ،مقال بعنوان ":الرحالت العربية :النص وخطاب اهلوية" منشور مبوقع الرحالة العرب
http://alrihlah.com/nadawat/research/372
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واحلكمي؛ فالذات الساردة/الرحالة متتلك معلومات كبرية ،ألن التنقل يف األمكنة املختلفة
خول هلا امتالك معارف متنوعة ومتعددة ،يقول مثال ":أن مرسى مطروح على صغرها فيها
عدة مساجد كربى وهبا شاطئ رملي خالب يقصده الكثري من املصطافني وما شهدنا أية
مظاهر مزرية يف تلك القرية ،رغم جتولنا فيها أمسية كاملة ،ويف هذه املدينة ملسنا
الظرف املصري يف سائر من اتصلنا هبم.1"...
ال شك أن تعدد أغراض الرحلة والتنقل ضمن الرتاث احلضاري يعكس يف جممله سلوكا
إنسانيا وحضاريا كان قد بدأ يتجذر يف الث ــقافة العرب ــية اإلسالمية ويؤيت مثاره النافعة على
الفرد وعلى اجملم ــوعة من خ ـ ــالل ما أفادت به مدونة الرحالة واجلغ ـرافيني واملسالكيني العرب
واملسلمني من تسهيل التنقل وحتصيل مادة هامة من ثقافات الشعوب وطبائعها  .2يقول
الغسريي ":خرجنا من فندق مصر حيث أنزلتنا احلكومة السعودية ضمن ضيوفها الشرفيني
وأقلتنا سيارتنا شطر املسجد احلرام حيث أدينا فريضة الصالة مث قصدنا القصر
امللكي املنيف ،حيث أعدت حفلة العشاء للضيوف البارزين من ضيوف العامل
اإلسالمي ،وحينا مثلنا للدخول ألفينا أمامنا ثلة من رجال التشريفات ينتظرون ،فرحبوا بنا
مث مضينا إىل داخل القصر...وهناك رأينا أضخم ما أنتجته حضارة القرن العشرين من
وسائل الراحة وأساليب النعيم "..ويضيف..":هنا ويف هذه األهباء جلس يف صفوف أنيقة
حول األمري الصاحل املصلح حبق سعود بن عبد العزيز ملك احلجاز اليوم رعاه اهلل
ألوف من خرية رجال العامل اإلسالمي يتذكرون ويذكرون ويسألون ويتساءلون ويبحثون
الداء ويصفون الدواء ،وما هي إال حلظة حىت أعلن املدير على العشاء وانتقلنا إىل
غرفة األكل وكان هبا من االستعدادات ما أدهش وجلسنا الضيوف واألمراء حيث

1حفناوي بعلي،حممد املنصوري الغسريي األديب اإلصالحي الرحالة ،ص.575

2لطفي العبيدي ،مقال بعنوان":يف ثقافة التواصل ـ الرحلة :معني للمعرفة ومورد من مواردها" جريدة القدس العريب
http://www.alquds.co.uk/?p=155106
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انتهى بكل من اجمللس وعرفنا دميقراطية مل حيلم هبا دميقراط ومساواة مل حتلم هبا
1
الثورة الفرنسية"...
إن راوي الرحلة حباثة عن حقائق ويقني وهوية لن جيدها يف رؤيته اليت تضيق مع القرب،
وتتسع يف مسافة البعد ،فيلجأ إىل التأريخ من خالل مستوين  :األول باعتماده على
التواريخ املكتوبة والشفوية للحفر عن اليقني واهلوية ،والثاين ممارسته التأريخ عن ذاته واآلخر
ومشاهداته ،أما راوي التاريخ فهوباحث عن هويات وحكايات خيفي بداخله رحالة ،كما
خيفي الرحالة بداخله مؤرخا ،ومها معا يتقاطعان يف الوظيفة السردية ،حبيث تكون العالقة
كما
أيضا
الرحلة
وتقدم
متفاعلة،2.
أسلفنا معرفة سياسية مرتبطة باجلغرافيات املتنوعة اليت عربها السارد ،معرفة تقرب القارئ من
نظم احلكم املختلفة ،وكيفية تدبري الشأن الداخلي لشعوب وجمتمعات هذه اجلغرافيات
النصية.بيد أن هذه امل عرفة تتعاىل على الشرط اإلبالغي املباشر ،كوهنا مندرجة يف سياق
تلفظي سردي مجايل يعارض املنطق الدوغمائي املتصلب ،والرؤية الغائية الضيقة ،واللغة
اخلطابية العائمة ،وهوما يفضي إىل كون التعبري باألدب ال ميكن أن يكون مماثال للتعبري
باللغة السياسية ،3كما رأينا يف ما تقدم من مناذج من الرحلة.
خامسا -خاتمة ونتائج :إن الرحلة احلجازية مجع فيها (الغسريي) مالحظاته وانطباعاته
ومشاعره ومواقفه حول أحوال أهايل املواطن العربية اليت زارها بدءا من تونس إىل لبنان مرورا
بليبيا ،مصر السعودية ،العراق ،األردن وسوريا ،وتضمنت رؤية وخطابا ،يعكس بشكل
واضح األنا اليت ال توجد بدون ال "أنت"( ) واآلخر .الذي يرتبط بفضاءين متعددين وزمن
ممتد جيعل النص حافال بأبعاد سريية بيوغرافية ،ترامجية ومناقبية ،يتفاعل لبناء صورة األنا

1حفناوي بعلي،حممد املنصوري الغسريي األديب اإلصالحي الرحالة ،ص.412
2شعيب حليفي ،مقال بعنوان ":الرحالت العربية :النص وخطاب اهلوية" منشور مبوقع الرحالة العرب
http://alrihlah.com/nadawat/research/372
3محيد حلمداين ،الرواية العربية بني الواقع واحملتمل ،إفريقيا للنشر ،الدار البيضاء ،5112،ص.636
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وصورة اآلخر ،حيث الرحالة "أحد املفاتيح التأويلية للعامل والتاريخ" 1والذات ،وقد تأثر
كثريا بالصور اجلميلة اليت رآها هناك عن املساجد واملؤسسات الثقافية ،واإلنسان املسلم
املثقف املخلص لوطنه ،كما تأمل للجوانب السلبية من دمار خلقي وجهل خلفه االستعمار
وحروبه على األراضي العربية املسلمة ،كما تأمل كثريا وضاق ذرعا من مظاهر التخلف
واخلمول واالحنراف لدى بعض شباب وشابات الدول العربية ،ومل يفوت أي سلبية وقف
عليها إال ونبه إليها وقدم النصيحة لتجاوزها ،كما كان كلما رأى إجيابيات كتب عنها
بابتهاج وثُىن عليها وشكر وشجع أصحاهبا متمنيا مستقبال أسعد وأفضل.
قائمة المصادر والمراجع
أوال -الكتب:
-6حسين حممود حسني ،أدب الرحلة عند العرب ،املكتبة الثقافية الشعبية ،القاهرة.6971،

-5حفناوي بعلي،حممد املنصوري الغسريي األديب اإلصالحي الرحالة،املعارف للطباعة ،اجلزائر،
ط.5163 ،16.
-4محيد حلمداين ،الرواية العربية بني الواقع واحملتمل ،إفريقيا للنشر ،الدار البيضاء.5112،
 عبد الرحيم مودن ،أدبية الرحلة ،دار الثقافة ،الدار البيضاء ،ط.،6991 ،6-2عمر بن قينة ،اجتاهات الرحالني اجلزائريني يف الرحلة العربية احلديثة ،ديوان املطبوعات اجلامعية،
اجلزائر.6992،
-1حممد برادة ،نقد الرواية وإنتاج املعرفة ،ضمن:الرواية العربية يف هناية القرن :رؤى ومسارات ،منشورات
وزارة الثقافة ،سلسلة ندوات ،فرباير .5111
ثانيا-اجملالت ومواقع االنرتنيت:
-7البصائر ،منشورات مجعية العلماء املسلميني اجلزائريني ،السلسلة الثانية ،من العدد 521وانتهاء
بالعدد ،571أي من تاريخ 66ديسمرب 6924إىل غاية  52جوان.6923
-8شعيب حليفي ،مقال بعنوان ":الرحالت العربية :النص وخطاب اهلوية" منشور مبوقع الرحالة العرب
http://alrihlah.com/nadawat/research/372
1شعيب حليفي ،مقال بعنوان ":الرحالت العربية :النص وخطاب اهلوية" منشور مبوقع الرحالة العرب
http://alrihlah.com/nadawat/research/372
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-9لطفي العبيدي ،مقال بعنوان":يف ثقافة التواصل ـ الرحلة :معني للمعرفة ومورد من مواردها" جريدة
القدس العريبhttp://www.alquds.co.uk/?p=155106
 -61مسعود فلوسي ،مقال بعنوان ":الشيخ حممد املنصوري الغسريي ،حياته وآثاره" منشور يف موقع
أكادمييا _http://www.academia.edu/3763192/
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الدراسات األدبية والفكرية
والثقافية
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شعر اللهو والمجون في العراق في القرن السابع الهجري:
قراءة جديدة
أ  .م  .د  :أحمد علي إبراهيم الفالحي

1

ورث اجملتمع العباسي ما كان يف اجملتمعات األخرى من أدوات اللهو واجملون ،فغدا
الشعراء يتبعون خطى من سبقهم ويتأثرون هبم ،وحني ختطى التاريخ عهد عطارته واضطربت
احلياة زاد اختالط الشعراء بأهل اجملون واللهو والفسوق ،فجعلوا اخلمرة (مهبطا إلهلامهم
وسلما إلبداعهم ،وجماال آلرائهم يرتقون معها إىل تلمس الفكر واجلمال ،مشيحني
بأنظارهم عن مغباهتا وعما تورثه من أدواء ) ،2وقد كرست احلياة يف القرن السابع اهلجري
هم وأرق ،ظل يراود الشعراء يف
بكل معطياهتا أمناطا متعددة من االغرتاب ،كانت مصدر ٍّ
ظل اإلدراك العميق لذلك الواقع ،إذ ( كلما كانت أصالة املبدع أكثر عمقا ازداد عمق
اضطراره لالغرتاب عن جمتمعه ) ،3فتقاطعت فيه الرؤية الفردية املغرتبة مع املعطيات
املوضوعية السائدة .
ففي ظل ذلك الصراع القائم بني متطلبات الذات ،وطموحها ،والواقع االجتماعي
والسياسي واالقتصادي ،قد جتنح ذات اإلنسان إىل حماولة بناء ذلك العامل الذي مأل اخليال
والوجدان ،وقد يتبىن الشاعر املغرتب قيما معينة ،أو يتجه وجهة ثانية تعكس اغرتاب ذاته
حني مل جيد مالذا له سوى ذلك العامل الذي اغرتبت به ذاته بعد ما حاولت اهلرب من
اغرتاهبا األول ،فكان كاهلارب من الرمضاء إىل النار ،لتفقد ذاته املعىن الذي تبحث عنه .
ويصف بعض الباحثني اإلنسان الذي يعاين االغرتاب كالعبقري الذي ال يهجر
العامل ،أو يقطع خيوطه ،لكنه يعي قيمة اخللل يف العالقة بينه واألشياء حوله ،وميتلك القدرة
على حتليل ذاته ،وعامله ليعي الفرق بني رؤيته اخلاصة للوجود ،والرؤية السائدة ليجسد رؤيته

 1جامعة األنبار – العراق

 - 2شعر اللهوواجملون  -جورج غريب ،ص1
- 3سيسلوجيا االغرتاب – قراءة نقدية منهجية يف فلسفة االغرتاب – علي حممد اليوسف  :ص 78
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يف موقف معني ،واخلطأ هوحماولة االستسالم لتلك األشياء ،أو ذلك الواقع حيث يصبح
طموحه هوأ ْن يُعد إنسانا اعتياديا.1
وقد تتفاقم مشكلة االغرتاب داخل الذات ،فتتلون أمناط املواجهة وأساليبها
وتتجلى يف سلوكياته ،من خالل وضعه النفسي املضطرب يف انعكاس لواقعه ،وجتلت فيه
تضادية قائمة بينه وعامل الذات الداخلي ،فتتبىن الذات نظاما قيميا خاصا يؤثر يف السلوك
الفردي ،فيصل االغرتاب يف درجاته البعيدة إىل مستويات السلوك الالعقالين الشديد
2
حسا مأساويا من خالل مواجهة ذلك االغرتاب بوسائل متثل يف
االنفعالية  ،فيعكس ًّ
حقيقتها استسالما للقدر ،ذلك أن عجز الشاعر عن تغيري وضعه أمام ضياع هدفه يؤثر يف
سلوكه حني يفقد االنسجام مع جمتمعه مما يدفعه إىل اهلروب من واقعه ،وقياس األشياء
مبنظار ٍ
ثان قد ال يشابه املألوف لكنه ال جيد سواه.3
وقد يدفع حس االغرتاب ،فضال عن خيبة األمل وعدم االنتماء الناجم عن
اإلحساس بضيق احلياة وعبثها ،والشعور بالعجز ،إىل اختاذ بعض املواقف السلبية
الالمبالية ،4إذ إن ( بقاء عوامل فشل الفرد يف حتقيق أمنياته الغالية يدفعه لطرق تكيفية
خمتلفة تتدرج بني اجلرمية واإلدمان على املخدرات والكحول ،أو العزلة االجتماعية ،أوالزهد
واالنقطاع ملمارسة الطقوس الروحية  ...........وأن هذه الطرق ختتلف يف آثارها ونتائجها
بالنسبة للفرد واجملتمع ،كما تتباين درجات قبوهلا ورفضها من النواحي االجتماعية
واإليديولوجية ).5
واعتصرت حوادث العصر السياسية ،واالجتماعية ،واالقتصادية يف ذلك اجملتمع
تيارين كبريين ،كرد فعل على اغرتاب الذات لتلك احلوادث ،ومها تيار الزهد والتصوف،
- 1ينظر م  .ن  :ص 674
 - 2ينظر االنثروبولوجيا النفسية – د  : -قيس النوري ،ص 331 :
 - 3ينظر القلق واالغرتاب يف شعر دعبل اخلزاعي ،د – أمحد علي إبراهيم ( حبث ) ،ص 3 :
 - 4ينظر قيم جديدة لألدب العريب القدمي واملعاصر – بنت الشاطئ ،ص 41 :
 - 5االنثروبولوجيا النفسية ص 349 :
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وتيار آخر مناقض لألول هوتيار اجملون واللهووالعبث ،1وميثل ذلك انعكاسا واضحا لضيق
الشعراء بسبل العيش ،حني جتاذبتهم نزعتان متضادتان ،فمثلت نزعة اللهوواجملون هروبا
وسبيال غايته العبور إىل حياة أفضل ،ويوصف هؤالء باملنسحبني حني ( يفشلون حلد بعيد
يف حتقيق منوذج التكيف االجتماعي ،كما أهنم ال يبذلون أي جهود لسد تلك الفجوة
بالوسائل املالئمة أو غري املالئمة  ..........وهذا النمط غري منتج من حيث حتمل
املسؤولية ).2
ومن الطبيعي أن يصور لنا الشعراء هذه الظاهرة ،من خالل وصف اخلمرة
وجمالسها ،والتغزل بالغلمان بصورة حمتشمة وغري حمتشمة أحيانـا الهثني وراء نشوة تطرد
مهومهم وتنسيهم ظروف حياهتم املتعبة ،لكننا مل نشهد جمونـا وخالعة وهتتكـا وانسالخـا من
القيم اإلنسانية ،كالذي شهدناه يف العصر العباسي األول ،وقبل مطلع القرن السابع
اهلجري ،والشعر اخلمري شعر هلووترف شاع يف معظم العصور ،وتبع استحضاره عند شعراء
القرن السابع ،مقدار االستجابة لظروف العصر والبيئة االجتماعية املتفككة ،فحاول
الشعراء أن يرتمسوا خطى من سبقهم من الشعراء العباسيني من خالل استحضار املعاين
القدمية وحماولة تزينها باأللفاظ والصورة املغايرة ،إذ نشم يف مخريات التلعفري بعض نفخات
أيب نواس اخلمرية وأجواء ثورته على األطالل والربوع البالية ،فكان الغرتابه عن واقعه أثر
كبري يف نبذ قيم الشعر القدمية ،وتقاليد الشعراء احملبني والعيش يف أجواء اخلمرة ،اليت قد
تنسيه ذلك اهلم ،فيقول:ـ
(الرجز)
وهيام
وحلفـاه جوى ُ
يا سافـح األجفـان في سفح اللوى جهـالً ُ
ـوف بنافـعٍ فـي ُدمن ٍـة سنحت بها بعد الدمى اآلر ُام
ليس الوق ُ
ِ
يام
قد كان ذلك سنةٌ لذوي الهوى
فمحت بشاشة فعله األ ُ

 - 1ينظر اجتاهات الشعر العريب يف العراق – بقيس عبداهلل حممد احلميدي ( أطروحة ) ،ص 627 :
 - 2نظرية االغرتاب من منظور علو االجتماع – د – السيد علي شتا ،ص 664 :
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ِ
وجام
كأس
الوقوف بدارسٍ
أو ما ألذُ من
ُ
يطوف به السقاة ُ
ويرى أن احلياة هلوومخر وعلى املرء أن يتمتع هبا ويصرف مهومه ويبدد آالمه ،إذ يقول:ـ
(الرمل)
1

فـاصرف اله َّـم بصـرف دونها
ذات أنـوا ٍر تجلـت في الدجا

مــر في العمر عليها الزمنُ

عــاد مثل الصب ِح فيه الوهنُ

س بـالب ــدر علينــا تقرنُ

كلما طاف بها الساقي ترى الشـم
2
فا تنمها مـن يدي معتـ ٍ
يخجل األ صان منه الغصنُ
ـدل
وقد يقرن نعت اخلمرة بالغزل والنسيب ،إذ جنده حيوم حول نار الوجنات ويسكره مخر
(الوافر)
اللواحظ ،إذ يقول :ـ
كؤوسا
أدارت من لواحظها ً

فأنستنـا السالف الخندريسا

وعا
خودا شم ً
فلـم نر قبلها ً

شموسا
احا
ً
تدير بطرفها ر ً

وأبـدت خـدَّها القاني فكنَّا

.............................

هناك لنـار وجنتها مجوسا

.............................
3

نفوسا
فال والله ما سلبت عقوالً
لنـا لكنها أنسـت ً
4
وأقتبس يف بعض مخرياته كثريا من األلفاظ واملعاين النصرانية
ومل يكن ابن زيالق املوصلي بعيدا عن اخلوض مع اخلائضني من أَبناء عصره ،يف
جمالس اللهووالعبث واملداعبة ،ودليلنا عدم حترجه من وصف جمالس اخلمرة ،إذ جند اإلصرار
عنده يتجدد من خالل قوله :ـ
 - 1ديوان التلعفري ،ص  ،49 :وينظر ص  ،34 :اجلام  :إناء من فضة .
 - 2م  .ن ،ص  ،34 :الصرف  :اخلالص من اخلمر ،أي حمض غري ممزوج ،الوهن  :نصف الليل أوبعد ساعة
منه كالوهن ،يدي معتدل  :أي ساق معتدل حسن القوام .
 - 3م  .ن  ،ص  ،51 :السالف  :من أمساء اخلمر ،اخلود ،احلسنة اخللق الشابة أوالناعمة ،الشموع  :اجلارية
اللعوب الضحوك .
 - 4ينظر م  .ن ،ص  51 :ـ  ،56وينظر ص . 68 ،62 :
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(الطويل)
كم الشر ِ
ِ
لمثلك في ُح ِ
الئق
يعة ُ

ِ
المدام فترُكها
يقولون دع ُشرب

تُ ِّ
خافق
العين عبرى وراحتي
ُ
سك ُن قلبي وهوولها ٌن ُ
فقلت لهم و ُ
1
ُسابق
يمل ُمعنِّفي
سأشربُها حتى َّ
وأسعى إلى حاناتها وأ ُ
وتعتلي هواجس االغرتاب أَعلى مراتب النفس ،حني ال جيد الشاعر أمامه طريقا سوى
اهلروب من واقعه ومشاكله عن طريق هلوه باخلمرة وأديرهتا ،ومل يكن يف اجتاهه ذلك حال
ملشكالته كما ادعت باحثة حمدثة  ،2وهويدعوإىل معاقرة اخلمرة يف أحضان الطبيعة ،إذ
(موشح)
يقول :ـ
ال تخالف يا منيتي أمري

ما ترى صحبتي من السك ِر
نحن قوم من ِ
شيعة الخم ِر
ٌ

قد نفضنا عناية الحزن

وأدعني بالرحيق

ليس فيهم مفيق

ونحب العتيق

بسماع الوتر

3

وعدك المنتظر
وحمانا من ناصب الهم
وله قصيدة طويلة يف أحد جمالس اخلمرة ومجال الطبيعة واصفا الدير وطيب فضائه وحسن
(الكامل)
صحبته ،مطلعها :

الغمائم تنخل
يطحن و
والرع ُد
بل
قم العدمتك فالر ُ
ُ
ُ
ياح تغر ُ
لكنه يبوح بآالمه وأحزانه يف هناية القصيدة حني ال يرضى لوطنه وأهله بديال ،إذ يقول:ـ
(الكامل)
عوضا عن األوطان أو أتبدل
هبني أحاول يرها أوأبتغي ً
فعن الذين عهدتهم بفنائها

فالدهر ال يبقى على حاالته

أهلي وجيراني بمن استبدل

وطورا يعدل
فيجور أحيانًا ً

 - 1تايل كتاب وفيات األعيان ص  ،649 :وخال ديوانه منها .

 - 2ينظر الغربة واحلنني يف شعر القرنني السابع والثامن من (أطروحه) ص . 638 :
 - 3ديوانه ص . 622 :
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صبرا فكل ٍ
يسهل
فرج وكل عسي ٍر
ملمة من بعدها
ٌ
ً
ُ
ويبدوأن اغرتابه حدا به إىل بث نفحات مهومه واغرتابه داخل وطنه يف ثنايا قصيدته يف
اخلمرة ،وحاول ربط شعر اخلمرة بالطبيعة ربطا قويا ليتواشج ( ذلك كله بالتاريخ وأَجوائه
احلافلة بالعز واجملد والقوة ،فكأنه كان يستدعي ذلك خبياله يف أَوقات كانت األوطان
تتعرض لصنوف من األخطار الرهيبة ،ولقد مزج ذلك كله بأعماق النفس ومهومها وآالمها
وآماهلا ،فاخلمرة هاجت يف نفسه ذكريات حزينة ،فموضوع اخلمرة واللهووالعبث مل يكن
موضوع القصيدة وإمنا كان الدير ومخره وسيلة إىل خلق حماور أخرى مهمة فيها ،والطريق
فيها ربط وصف اخلمرة مبا يسمى اليوم ظاهرة اهلروب واالغرتاب).2
وجيد ابن الظهري اإلربلي يف وصف اخلمرة وتزينها ،استجابة لعجزه أمام أَوضاع
احلياة العامة ،وملجأ يلوذ إليه هاربا من مهومه ،فيدعوإىل اإلقبال عليها حتت عنوان قسوة
الزمان ،ويف حالة تعكس عجزه أمام تلك التحديات ،إذ يقول :ـ
(اخلفيف)
الربيع ح َّق ِ
الق ِ
يام
ضيعا زمانه باألماني
قُم ِّ
بحق َّ
يا ُم ً
ِ
وب ِ
ير ُمستكب ٍر لِ ُك ٍ
وجام
الحوادث واشرب
وا تنم فلة
ِ3
من ُكمي ٍ
ـرك لط ًفا بالفك ِر واألوهام
ت راقت ورقَّت فما تد
ُ
1

ووصف هباء الدين اإلربلي اخلمرة ونشوهتا مرتمسا بذلك خطى َمن سبقه
أو عاصره من الشعراء حني وصف جمالس اخلمرة وساقيها ،وما تفعله يف النفوس ،كقوله:ـ
(اخلفيف)
فأعادت ُجنح الظَّ ِ
وم ٍ
الم نهارا
دام جلوتُها بعد وه ٍن
ُ

 - 1ديوانه ص  653 :ـ  ،658وينظر ص . 97 :
 - 2اجتاهات الشعر العريب يف العراق ،ص  617 :ـ . 618
 - 3ديوانه ص  556 :ـ  ،555والغريب أن جند أمام هذا اهلرب ،باحثة حمدثة تقول  ( :استطاعت اخلمرة حفظ
ماء الوجه وسط ضيعة الزمان ،وأن تظهر لشارهبا انتصاره على تلك التحديات واملعضالت ) ـ ينظر الغربة واحلنني
يف شعر القرنني السابع والثامن ص  ،637 :وينظر ديوانه ص  18 ،38 :ـ . 646 ،667 ،19
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حباب الـ
رقصت للدجى فكان ُ
ِ
الكؤوس فمالت
وأشارت إلى

س من أ ٍ
ـكأ ِ
نجم عليها نِثارا
1
الم ِ
دام فجارا
وإلى ساقي ُ

وأمام هذا الوصف يربز رأيا غريبا تتبناه باحثة حمدثة حني ترى أن ذلك الوصف قد يكون
مفتعال إرضاء للممدوح ،ذلك أن ثقافته الدينية تزكيه من تعاطي هذه اآلفة ،ويقودها
تعاطفها مع الشاعر إىل أن ترى أَنه كان (لطهارته) يتجنب يف شعره اخلمري أَن يسمي
اخلمرة صراحة وإمنا ينعتها بأمسائها كالراح ،والقهوة واملدام ـ وكأن تلك األمساء أكثر مسوا ـ
وتقول أن ذلك التحرج منبعه التحرمي القاطع لشرب اخلمرة  ،2وال أدري كيف يكون ذلك
التحرج وهوالذي وصف أديرهتا وجمالسها وندمائها وسقاهتا ،كما أن سريته مل تشري إىل أن
أحدا من ممدوحيه أشار عليه بوصف اخلمرة .
وهلج احلاجري ـ الذي عاش حياته الهيا عابثا ـ بذكر اخلمرة وأَديرهتا ومنتدياهتا،
وتغىن مبدحها وترمن مبعاقرهتا ،ودعا صراحة إىل احتسائها يف كل وقت ،إذ يقول :ـ
(دوبيت)
فليسأل عنِّي حانة الخما ِر
من شاء السؤال عن أخباري
3
كأس ِ
والعود منادمي إلى األسحارِ
س بيدي
بيد َّ
ُ
الساقي ،وكأ ٌ
ٌ
وهذا التعلق باخلمرة ،جعل أُذن الشاعر ال تصغي للومة الئم أو نصح عذول ،بل جيد يف
إنكارها منهم ،إقباال منه ألنه جيد فيها ما ال يراه غريه ،إذ يقول :ـ
(املتقارب)
ول على ُشربها
لحاني الع ُذ ُ

نكرا
وقال  :أتشربُها ؟ ُم ً

فأضحى ولوعي بها أكثرا

شرب المنكرا
ُ
فقلت  :نعم أ ُ

 - 1ديوانه ص  ،612 :وينظر ص . 654 ،611 :
 - 2ينظر املنشئ اإلربلي ـ هباء الدين علي بن عيسى ـ حياته وشعره ،حنون حمسن ـ رسالة ماجستري ـ ص  94 :ـ
. 93
 - 3ديوانه (رسالة) ص  323 :ـ . 322
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أرى في الم ِ
دامة ما ال ترى
فتى
ُ
إليك ولومي فننِّي ً
وقد يقحم بعض املعاين الدينية والرموز القرآنية يف شعره اخلمري  ،2وإن كان
قليال ،ولعل اغرتابه وهروبه من واقعه هوالذي دفعه إىل اخلوض يف هذا احلديث ،وقد يكون
( إحساس الشاعر بأن اخلمر منكر وحمرم هوالذي دفعه هلذا االقتحام ملا بني الدين واخلمر
من تنافر  .........وهوجانب من حماولة الشاعر إلجياد خمرج نفسي وتربيرات ومهية،
وقناعات زائفة ملا هوغارق فيه من ملذات). 3
وبدل من أن يقف النشايب متحديا أَزمات عصره ،نراه يصد عنها مدبرا ،ومقبال
على توجه مهه بوصف اخلمرة والتغين هبا ناعتا إياها بأمسائها املتداولة يف اللغة وبأفواه من
سبقه من الشعراء فهي الصهباء ،وبنت اخلدر ،والشمس ،والبدر ،والقهوة ،وشيخة الزمان،
واملشمولة ،وحاول أن جيسمها ويشخصها حني أَسبغ عليها طورا إنسانيا فهي مولودة يف
ساعة عرس ،تتجلى فتعطر أَنامل اجلالس ،إذ يقول :ـ
(اخلفيف)
تغتدي من حبابِها في لِ ِ
باس
بنت ِخد ٍر ،تُسبي ،فتحمر حتَّى
ُ
ءُ ،كذا البِك ِر ساعة اإلفتر ِ
اس
ثم تصفر حين يقتضها الما
َّ
ب ِ
اح في أعر ِ
ما جلتها السقاةُ إال دا َّ
اس
الشر
لنهب األفر ِ
ُ
س ،فأبدت نفائِ ًسا في الن ِ
ِ
ِّفاس
العر
أولدوها السرور في ساعة ُ
ِ
الجال ِ
س
بخلوق النـ
فخلِّقت
وتجلَّتُ ،
نامل ُ
ـنُوِر منها أ ُ
بكل ع ِ
قدة ر ِ
اس
الشمس إذ تُكـ
قال لي صاحبي  :هي
ُ
سف ُشربًا ِّ ُ
ُ
4
ودليلي بأنَّها َّ
ُرسناها الواري بوجه الحاسي
مس إظها
الش ُ
1

 - 1ديوانه ص  ،562 :وينظر ص . 323 ،412 ،523 ،533 ،559 ،562 :
 - 2ينظر ديوانه ص . 523 :

 - 3ديوانه ص . 23 :
 - 4ديوانه ،ص  ،626 :وينظر يف املعاين نفسها ص  538 ،551 ،647 :ـ . 539
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وتشري كثرة وصف اخلمرة عند اجلزري  -على قلة شعره  -إىل أنه كان يهرب من واقعه
املؤمل ،إذ جنده يفتتح بعض قصائده بوصف اخلمرة وأحيانا تكون القصيدة مخرية بكاملها،
فيصف إقباله على شرهبا ويتفنن يف وصفها من خالل تشخيصها وحماولة بث احلياة فيها،
(الكامل)
كقوله :ـ
تضحك
والمز ُن يبكي والحدائق
تبر ُك
والكأس
ُ
ُ
ُ
ينهم والقناني ُ
ُ
1
ك
والخمر
تطرب
رب
تسكب والمعاني تُسب ُ
يشرب والمغاني ُ
ُ
والش ُ
ُ
ُ
فغياب صحوته وحبثه عن عامل ٍ
ثان يلجأ إليه يعرب عن حالة من حاالت الضياع واهلروب من
مواجهة الواقع املؤمل ،إذ جيد ما ( خيدر هبا كرامته املكلومة وعنفوانه اجلريح وإباءه املهشم) ،2
فحالة االغرتاب اليت أَدت به إىل االغرتاب عن واقعه االجتماعي ،واللجوء إىل معاقرة اخلمرة
كحاجة نفسية أكثر من كوهنا عادة سلوكية أو حاجة جسدية ،وجند أن أغلب هذا
الوصف جاء بشكل مقطعات ،مل جيد الشعراء ما جيددون به ،فنسجوا على منط الصور
املوروثة ،وأمتاز ذلك الوصف بسهولة األلفاظ ،وتكرار املعاين يف أغلب األحيان ،وامليل يف
أغلبها إىل املستوى العامي البسيط ،ومالت بعض املقطعات والقصائد الطويلة إىل تنوع
الصور وتعدد الوصف ،وحسن اختيار األلفاظ وامليل إىل دقة التصوير والتشبيهات
واستخدام الفنون البديعية اليت أتسم هبا ذلك العصر.3
ومن ألوان اجملون اليت وجدت طريقها يف شعر ذلك العصر ،ظاهرة التغزل باملذكر،
إذ مل تكن تلك الظاهرة السمة املميزة لذلك العصر كوهنا شاعت يف العصر العباسي
ألسباب ومؤثرات عديدة ،وميثل هذا الشعر اجلانب الالهي والعابث من حياة الناس ،فكلما
( اجتهت طائفة من الناس بسبب عوامل سياسية واجتماعية واقتصادية إىل الدين والزهد
 - 1شعره ،ص  ،93 :تربك  :تستغفر ،وينظر ص . 93 ،77 ،47 ،41 ،42 :
 - 2شعر اللهوواخلمر ،ص . 659 :
 - 3ينظر يف املعاين نفسها شعر ابن أيب احلديد ص  85 :ـ  ،84موفق الدين بن أيب احلديد ،سريته وما تبقى من
شعره ص  ،47 :ابن احلالوي املوصلي حياته وشعره ص  ،32 :فوات الوفيات  ،27 / 5قالئد اجلمان م  ،6ج
 ،5ص  ،618 :م  ،5ج  ،448 / 4م  ،5ج  433 / 4ـ  ،432م  ،3ج  ،474 / 2م  2ج  428 / 1ـ
. 412
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والتصوف واإلعراض عن الدنيا ،أجته آخرون وجهة أخرى فأقبلوا على الدنيا ومتسكوا هبا
).1
وقد اتسعت هذه الظاهرة يف القرن السابع ،والسيما بعد احتالل بغداد ،ألن
املغول أَنفسهم كانوا من جنس الرتك فازداد عددهم وانتشروا يف كل مكان ( ،ولعل يف
التغزل هبم نوعا من التنفيس عما يف صدور الشعراء من ضيم مكبوت ،فاختذوا من الغزل
باألتراك وسيلة غري مباشرة للحط منهم )  ،2حىت وإن وجد ذلك الظن بعض الصواب فأنه
يعكس اغرتابا عاناه الشعراء والذين حاولوا مواجهته بوسائل خمتلفة ،والغزل باملذكر يتناول
وصف الغالم يف أَعضائه كما توصف املرأة ،لكنهم مل ينحدروا إىل املعاين املبتذلة اليت
شاعت يف شعر أيب نواس وأتباعه ،إذ جند أن هذا الغزل يتفرع إىل اجتاهني ،مها الغزل
بالسقاة من الغلمان الذين زاد انتشارهم يف احلانات ،ويكون هذا االجتاه يف أَغلبه حسيا
وصفيا ،يقوم على وصف الغالم وحماسنه ومفاتنه مبا فيها اجلمال والرشاقة والدالل ،وتشبيه
تلك األَوصاف بأشياء مادية حمسوسة ،وجند فضال عن ذلك االجتاه الثاين وهوالغزل بغري
السقاة من الغلمان ،فيصف الشعراء حماسنهم ومفاتنهم ويشبهوهنا كذلك بأَشياء حسية
مستمدة من غزهلم باملرأة ،جمسدين ما يدعون من أَحاسيس جتاه هؤالء الغلمان ،3وإن كان
هذا الغزل يعكس حقيقة عاشها الشعراء ،تفوح منها رائحة الشهوة ،أو متثلت غايته يف
التسلية أو التنفيس عما حيتصر يف نفس الشاعر من ضيق وأمل واغرتاب ،فأنِّه يُعد وسيلة
نشم فيها رائحة اغرتاب الشاعر من واقعه إىل واقع أكثر أملا لكنه وجد ما يسكنه يف ذلك
السلوك ،السيما وأن بعض هذا الغزل صدر عن أَهل الفضل واملكانة الدينية واالجتماعية،
وممن عرفوا بالورع والتقوى كابن احلالوي وابن الظهري اإلربلي ،وهباء الدين اإلربلي ،وابن
زيالق وياقوت املستعصمي وابن أيب احلديد وغريهم  .لذلك جيد بعض الباحثني يف هذا
 - 1الشعر العراقي يف القرن السادس اهلجري ـ مزهر السوداين ص . 552 :
 - 2اجتاهات الشعر العريب يف العراق ،ص . 678 :

 - 3ينظر اجتاهات شعر الغزل يف العراق يف العصر الوسيط  -طالب محيد خلف العيستوي( ،رسالة ماجستري)
ص . 73 :
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النوع من الغزل لونا من ألوان التهوية أو نوعا من الغزل الذي يقصد به األَنثى ،ذلك أن
روح العصر وتقاليده اقتضت تذكريه حىت ليلتبس على الباحث وجهة تلك النصوص أهي
للمذكر أم للمؤنث .1وعلى الرغم من ذلك فقد كان الشاعر يتفحش أَحيانا لكنه كان
ْيؤثر العفة ،وحياول أن حيافظ على حسن القول حىت يف فحشه وجمونه ،وكان يف أكثر
األحيان ال يهبط يف أَلفاظه إىل الكالم البذيء الذي ينبوعن الذوق ،كما كان يتحاشى يف
أغلب األحيان مستقبح األلفاظ وعاميتها ،لكنها كانت متيل إىل السهولة ألهنا موجهة إىل
اجملان والغلمان الذين تعددت جنسياهتم .
وكان الشاعر يتوجه بشعره حنوالسقاة من الغلمان ،والتغزل مبفاتنهم ورشاقتهم
ودالهلم وتشبيه تلك األوصاف بأشياء مادية حمسوسة .
فقد اهتم الشعراء بوصف وجه الساقي ،كجمال عينيه وما تفعله يف العاشق ،ووصف عذاره
متخذين لذلك صورا عديدة تبهر املتلقي حلسنها وكأن عذار الغالم لوحة فنية رمست بعناية
على وجهه ،إذ يقول ابن الظهري اإلربلي :ـ
(الكامل)
لما اعتنى الباري بخ ِّ
صرفا
ط ِعذاره
َّ
ولي ال ُقلُوب جماله ُمت ِّ
ياض مدبَّجا بأز ِاهر ِ
فوفا
الخالن منه ُم َّ
أبدى ُمحيًا كالر ِ ُ ً
ونرجس ُمقلتيه ُمضعفا
نظ ًرا
فجنيت ورد الوجنتي ِن بناظري
ُ
ُ
الخد ماء ِ
فعجبت للضِّدين كيف تألَّفا
حيائه
ُ
أذكى لهيب ِّ ُ
ومن العجائب أن وعجز ح ِ
سنه ثبتت له ِ
ِ
الكمال ُمح ِّرفا
صفةُ
ُ

 - 1ينظر شعر ابن أيب احلديد (أطروحة) ص . 73 :
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فبنُ ِ
ِ
أيت الزخرفا 1وفضال عن
ون حاجبه ونوِر جبينه
وبنمل عارضه ر ُ
ذلك جنده يشبه الساقي بالبدر تارة وبالشمس تارة أخرى ،كقوله يف وصف الساقي الذي
(الطويل)
يدور حول الندماء بكؤوسه  :ـ
أدار عقي ًقا في ٍ
اح في ر ِ
احة البد ِر
إناء من الد ِّر
فعاينت شمس الر ِ
ُ
2
نجومها فيا حسن ٍ
الكأس ُزهر ِ
ِ
يوم ُح َّ
ف باألنجم الزه ِر
ُ
وأبدت سماءُ
وإن كان الشاعر أَبدى اهتماما بصفات الساقي وحماسنه ،فإنه مل يغفل عن وصف دالله
ومظهره العام ورقة حديثه ،فضال عن ذكر جنسيته وديانته ،كقوله :ـ
(الطويل)
3
رير من األتر ِ
قيم من هواه على جم ِر
اك زنجي خاله
كقلبي ُم ٌ
ٌ
وافتتح كثري من الشعراء قصائدهم بالغزل باملذكر ،كالتلعفري الذي راح يكرر
األوصاف اليت ظلت تتواتر بني الشعراء ،إذ جنده يصور فعل عيون الغالم حني تسكره
(البسيط)
نشوهتا ،فيقول  :ـ
سكرت من ٍ
منها وزاد ضاللي وج ُههُ الهادي
نشوة في ُمقلتيه صحا
ُ
4

ويبدوأن أَغلب الشعراء اجتهوا يف غزهلم هذا اجتاها وصفيا يف الغالب ،من خالل وصف
الغالم باألَوصاف احلسية املعروفة ،فشبهوه بالغزال والظيب والرشا ،ووصفوا قده وشبهوه
بالرمح والغصن ،كقول هباء الدين اإلربلي  :ـ
(السريع)
 - 1ديوان ابن الظهري اإلربلي ص  ،613 :وينظر ص  ،649 ،641 :أزاهر اخليالن  :مجع خال ،وهوالشامة
السوداء يف صفحة اخلد ،مفوفا  :أي موشى مزركشا ،نون حاجبيه  :أي أن حاجبه مزجج بدقة وإتقان يف تقوس
وإحكام مثل حرف النون ،بنمل عارضية  :أي بآثار مشي النمل على صفحة خده يرى الناظر شيئا مزخرفا .
 - 2م  .ن ،ص . 641 :
 - 3م  .ن ،ص  ،641 :وينظر ص . 649 ،646 ،667 ،18 ،38 :
 - 4ديوان التلعفري ص  ،65 :وينظر ص . 26 ،68 ،62 :
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َّ
باح
ناح
الص ِ
بد ُر الدجى يُخ ِج ُل شمس َّ
ف الج ِ
يل وح ُ
طاف بها والل ُ
1
ِ
ماح
الر ِ
ظب ٌي ِمن التـر ِك له قامةٌ
سم ِر ِّ
يُزري تثنِّيها ب ُ
وجنده يتغزل يف قصائد أخرى ،صراحة ،حني يهيم بعذار الغالم ،لكنه مل يهبط بألفاظه أو
معانيه إىل ما احندر هبا من سبقه ،إال يف القليل النادر  ،2ومن تغزله ،قوله  :ـ
(اخلفيف)
ـن رطيبا بقد ِ
همت وج ًدا ِ
ِّه الميَّ ِاد
بشاد ٍن يُخ ِج ُل الغصـ
ُ
ً
ِ
نبات ِ
الرشاد
يق
عارض ِه النَّا
ُمذ حال لي ُ
ض ِر لم أد ِر ما طر ُ
ِ 3
هل القياد
قلب أرق من دم ِع عيني
لي ٌ
ي عليه في الهجر س ُ
وظلت املعاين تتكرر عند الشعراء كذكر اجلوانب واألَعضاء ،كما يف قول احلاجري  :ـ
(السريع)
كيف احتيالي في هوى ِ
ت منه الوصل َّإال أبى ؟
شاد ٍن
ما ُرم ُ
ِ
أضحى لحتفي فيه ُمستغربا
ظبي من الترك ولكنهُ
ٌ
4
وطرفُهُ الوسنا ُن ماضي َّ
الشبا
السني
جبينهُ الفتَّا ُن بادي َّ
ويبدوأن هذا النوع من النظم يعكس اغرتاب الشاعر وهروبه من واقعه املتأزم ،فقد كان
حياول ( التنفيس عن قساوة األوضاع ومواجهتها هبذا النوع من النظم) ،5فقد بدا واضحا
أن الغزل بالغلمان سار يف اجتاهني ،أحدمها ـ هوالغزل بالسقاة ـ وصفي ال يتعدى أَن يكون
أَوصافا وتشبيهات معروفة يف أَغلبه أتبع فيها الشعراء هنج من سبقهم ،أما االجتاه الثاين فقد
 - 1ديوان هباء الدين اإلربلي ص . 18 :

 - 2ينظر م  .ن ،ص  17 :ـ . 18
 - 3ينظر م  .ن ،ص . 79 :
 - 4ديوان احلاجري (رسالة) ص  ،625 :وينظر ص  ،563 :السىن  :ضوء الربق ،الشبا  :مجع شباة ،وشباة
الشيء  :صد طرفه ،وينظر يف املعاين نفسها ،املختار من شعر ابن دانيال ص  ،691 :ديوان النشايب ص  37ـ
 ،38ديوان ابن زيالق ص  ،637 ،661 :ابن احلالوي املوصلي حياته وشعره ص  ،58 :فوات الوفيات / 6
. 29 / 5 ،496
 - 5اجتاهات الشعر العريب يف العراق ص . 687 :
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كان أَكثر فحشا ،وهوالغزل بغري السقاة ،الذي يبدوأَنه مل يكن حقيقيا يف أَغلبه أو مبالغا
به وذلك ملا عرف عن أَصحابه من ميل إىل التقوى ،كما أَهنم مل يتمادوا يف التصريح
بالفاحشة ،ومهما يكن فأن ذلك الغزل الشاذ يعكس ظاهرة وجدت متنفسا هلا عند شعراء
ذلك القرن ،فالقارئ يستعصي عليه التمييز يف بعض األَحيان بني الغزل الذي يقصد به
املرأة والغزل الشاذ ،إذ إن الشاعر رمبا يستعمل الضمري املذكر ويريد به املرأة ،فيظن السامع
أَن ذلك غزال شاذا لكن وصف العِذار وذكر بعض األَوصاف يشري إىل ذلك الغزل الشاذ،
إذ اهتموا بوصف حماسن الغالم ،وما يالقيه الشاعر من الوجد واهليام كقول التلعفري  :ـ
(اخلفيف)
الص ِ
ِ
ِـل ومن لي بأن يديم مطاله
دود والهج ِر والمط
وطويل ِّ
من بني الت ِ
س رأينا في كفه بدر هاله
رك ُكلَّما جذب القو
ر يداه أم عينه النَّساله 1ومثله
أوقع الوهم حين يرمي فلم ند
ابن الظهري اإلربلي يتغزل بغالم تركي فيصف لنا رشاقته وضفة حركته ،فيقول  :ـ
(السريع)
ِ
رشيق ِ
القوام
هظيم الحشا
ُمهفه ُ
ف الق ِّد ُ
ظب ٌي من التـرك ُ
ِ2
رف ِمن تِذ ِ
للطَّ ِ
وللقل ِ
المستهام
كاره عبـرةٌ
ب شو ٌق أ َّرق ُ

وتغلب أَحيانا ميزة العصر على الشاعر فيميل إىل الصنعة ،وينزع إىل التكلف ،كتصويره
شعر الغالم الذي يسبله فوق قده ليتخذ منه مصيدة يشبك الناس يف حباهلا ،إذ يقول  :ـ
(الطويل)
ساه ِ
فقلبي وطرفي فيه ٍ
ِ
وساه ُر
بالمالحة ز ِاه ٌر
ُمحيَّاه ز ٍاه
ِ
القد المهفه ِ
شاعر
ف ُمعجبًا
يُجي ُل على ِّ ُ
حباله شع ٍر كم بها صيد ُ
 - 1ديوان التلعفري ص  ،43 :وينظر ص  ،41 :فوات الوفيات  71 / 6ـ . 76
 - 2ديوان ابن الظهري اإلربلي ص  ،71 :تح د ـ ناظم رشيد .
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لفؤاد لم ي ِهم فيه ِ
فما ٍ
وشهَّر خدًّا ِ
عاذ ُر
بالعذا ِر ُمط َّرًزا
فقد الصرب يف
أما ابن دانيال فقد تفنن يف وصف الغلمان وعشقه هلم  ،إذ يبدوكأَنه هائم َ
هواهم ،إذ يقول  :ـ
(السريع)
ولم ي ُكن لي في هواهُ اصطبار
ت العذار
يا الئِمي حين عشق ُ

1

الخيالي في
إنِّي امرٌؤ أهوى
َّ
أَوقوله يف غالم يهودي  :ـ

رف ٍ
م وال أهوى خيال اإلزار

2

(الطويل)
بلفظ بريء أو ِ
ِ
بلحظ مر ِ
يب
بروحي يهوديًا سباني تعم ًدا
3
كنوارة مصف ٍ
ٍ
ِ
بقضيب
رة
يميس وقد أبدى العالمة للورى
ُ
ُ
واقتصر وصف هباء الدين اإلربلي على وصف حماسن الغالم وإبراز مفاتنه وتشبيهها
باألشياء املادية احملسوسة ،كقوله  :ـ
(الطويل)
قوامك أم ُصن ِمن ِ
ِ
السني
وطلعةُ بد ٍر أم سنا
البان ينثـني
وجهك َّ
ٌ
ُ
ٍ
نبت سوس ِن
لشارب
خمر يلذ
ونبت ِعذا ٍر ن َّم أم ُ
ُ
وري ُقك أم ٌ
فأ ِ
ِ
بمعدن
حسبُهُ قد فاز منه
وجههُ
الحس ِن ُ
قمرا أثرى من ُ
أيا ً
ِ ِ 4
وملت إلى ٍ
ورد ِ
ت إلى ٍ
ِ
ورد بوجنتيه جني
بفيه ُممنَّ ٍع
ُ
ظمئ ُ
وتشبيها مبن سبقه أَظهر ابن زيالق أَمله وبث شكواه ،واصفا ما يُقاسيه من وشاية العذال،
وجفاء احلبيب ،إذ يقول  :ـ
(املنسرح)
 - 1م  .ن ،ص  ،631 :تح د ـ عبد الرزاق حويزي ،وينظر ص . 32
 - 2املختار ص  ،564 :اخليايل  :الذي يلعب خبيال الظل املعروف يف ذلك العصر .

 - 3م  .ن ،ص  ،642 :وينظر ص . 564 ،693 ،696 ،691 ،611 :
 - 4ديوان هباء الدين اإلربلي ص  ،641 :وينظر ص . 666 ،616 ،79 ،17 ،13 :
Arabic Studies

245

دراسات عربیۃ

يفديك جفن ِ
بمائه شر ُق
ٌ
ومهجةٌ لم تزل حشاشتها

جار عليك البكاءُ واألر ُق
منك بنار الجفاء تحتر ُق
على ِ
تالف الن ِ
تتفق
فوس ُ

فأكثروا وافتروا كأنهم

لغير قول المحال ما خلقوا
على ٍ
يوما وال اتفقوا
وصال ً

فتن
تجمعت فيك للورى ٌ
رأوك لي جنَّةً معجلةً

سعوا بتفريقنا فال اجتمعوا
ماذا يضر الوشاة أنَّهم

ما وجدوا مثلها وال رزقوا

1

رقوا لقلبي الموجوع أورفقوا
وهام ابن احلالوي بالقامة املهفهفة والقد الرشيق ،وثقل األرداف ،كقوله يف غالم تركي:ـ
(الطويل)
تبدَّى له في ِّ
ط
الخد من نبط خط
ينبت الخ ُ
وأخجل منه القد ما ُ
هز عامل قدِّهِ
وصارم ِ
جفنيه بأيَّهما يسطو
لما َّ
ولم ندر َّ

من الت ِ
رك ،ال وادي األراك محلَّه
ِ
ِ
كليث الشرى في
الحرب بأ ًسا وسطوةً
2
ِ
فيمنعهُ ثـُق ُل الروادف أن يخطو
مائسا
يخف به ُ
لين المعاطف ً
ورمبا تفرد الشاعر هبذا الوصف ،إذ ال يوصف اجلندي أواحملارب بثقل األرداف عادة .
ومتلكت اجلرأة بعض الشعراء يف توظيف بعض معاين القرآن الكرمي وآياته يف مثل هذه
املوضوعات ،كقول سليمان اإلربلي  :ـ
(املنسرح)
يحصل منِّي َّإال على التعب
يع ُذلني عاذلي عليك وال
ُ
3
يقرأ تبت يدا أبي لهب
ظل في هواك كمن
فعاذلي َّ
ط
السق ُ
وال دارهُ رم ُل المصلى وال َّ
السلم كالظبي الغرير إذا يعطو
وفي ِّ

 - 1ديوان ابن زيالق ص  669 :ـ . 651
 - 2ابن احلالوي املوصلي حياته وشعره ص  ،43 :النبط  :أول ما يظهر من ماء البئر ،ولعله أراد أول ما يظهر
من شعر وجه الغالم ،اخلط  :موضع باليمامة ،وينظر ص . 47 ،52 :
 - 3فوات الوفيات  ،34 / 4واالقتباس من سورة املسد آية (. )6
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كما حاولوا توظيف الشعر العريب القدمي يف قصائدهم هذه ،كقول مشس الدين الكويف وقد
كتب على يد غالمه إىل أحد األعيان  :ـ
(البسيط)
كلفت به
إنِّي
جعلت رسولي من ُ
ُ
ِ
لواحظه
فدع كتابي وسل عن

وكذلك قول ابن خلكان  :ـ
(الكامل)

كتبت بما ألقى من الوص ِ
ب
وقد ُ
1
ِ
الكتب)
فالسيف أصد ُق أنباء من
(
ُ

ِ
الشقيق ِ
الغم دوحة آس
حول

قلت َّ
كم ُ
لما اطلعت وجناتهُ
2
(ما في وقوفك ساعة من باس)
لعذاره الساري العجول وبخده
كما استعمل الشعراء ألفاظ النحاة واحملدثني وغريهم ووظفوا معانيها يف بيان حسن الغالم،
كقول سليمان اإلربلي  :ـ
(الطويل)
معنى إلى ِ
ص بالجر
ليل شعره
فطال ولوال ذاك ما ُخ َّ
أُضيف الدجى ً
3
على ِ
ِ
ِ
الجفون من الكسر
شرطها فعل
الوقاية ما وقت
وحاجبهُ نو ُن
كما تغزلوا بالغلمان الفقهاء.1

 - 1ديوان مشس الدين الكويف ص ،41 :وقد ضمنه الشطر األول من مطلع قصيدة أيب متام يف مدح املعتصم يف
يوم وقعة عمورية  :السيف أصدق أنباء من الكتب يف حده احلد بني اجلد واللعب ،ينظر شرح الصويل لديوان أيب
متام . 689
 - 2فوات الوفيات  ،663 / 6وقد ضمنه قول أيب متام يف مدح أمحد بن املعتصم :
نقضي ذمام األربع األدراس ،ينظر شرح الصويل لديوانه ص . 219 :
ما يف وقوفك ساعة من باس
 - 3م  .ن. 35 / 4 ،
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وقد يغدوالتكيف مع املعطيات املوضوعية السائدة أَمرا تسعى إليه النفس وتقتضيه
املصلحة الذاتية ،فقد يولد القلق الداخلي يف الوعي الذايت حالة من الصراع املتأجج ،وعدم
التوافق مع الذات املقهورة ،ويف ظل ذلك الواقع املتأزم قد متسي اإلرادة عاجزة عن مواجهة
افرازات ذلك الواقع ،فيكون البحث عن االنكفاء والعزلة مطلبا تنشده الذات ويتوافق مع
متطلباهتا ،إذ جتسد تلك الصورة حقيقة الواقع النفسي للشاعر يف صراعه مع الظروف
احمليطة ،فيسعى إىل أن يكيف ذاته املغرتبة ملواجهة ذلك الواقع املر .
وال جيد الشاعر طريقا ملعاجلة اغرتابه سوى العزلة ،على أن ذلك ال حيقق له (سوى
قدرا ضئيال من الراحة النفسية) ،2إلدراكه أن االنعزالية ال تتفق مع طبيعة اجملتمعات ألهنا
تتناقض وقيمة التعاون ومفهوم األلفة واملؤانسة االجتماعية ،لذلك جند أن مشس الدين
الكويف مل جيد سبيال للخالص سوى اعتزال الناس والعيش يف عزلة وانفراد ،إذ يقول  :ـ
(اخلفيف)
ِ
ِ
الخالص
يق الفتى إلى
الخالص
سبيل
اعتز ُ
وطر ُ
ال الورى ُ
3
ِ
ـلوة عنهم ولو ِ
بفعل المعاصي
الخلـ
ِ
صاح ما أطيب التَّفرد في ُ

يف حني جند من الشعراء َمن مييل إىل القناعة واحلكمة حماوال أن يُهدئ مجاح النفس من
خالل مسايرة الواقع واالستسالم ألفعاله طلبا للراحة واهلدوء ،كقول الفاخر بن علي
املوسوي ( ـ  151هـ ) :ـ
(خملع البسيط)

وضيعا
إذا رأيت ام ًزا ً

قد رفع الدَّه ُر ِمن مكانه

 - 1ينظر قالئد اجلمان م ،ج  ،494 / 4وينظر يف تكرار الوصف التقليدي للغلمان ،شعر ابن أيب احلديد ص :
 ،549 ،545قالئد اجلمان م  3ج  ،414 / 2فوات الوفيات  ،667 / 6 ،661 / 6عيون التواريخ / 51
 614شذرات الذهب . 475 / 2
 - 2االنثروبولوجيا النفسية ص . 331 :
 - 3ديوان مشس الدين الكويف ص  ،37 :وينظر فوات الوفيات  ،462 / 6قالئد اجلمان م  5ج .561 / 4
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طيعا
سميعا لهُ ُم ً
ف ُكن ً
وامش مع الدَّه ِر كيف أرخى
فقد ِ
سمعنا بأ َّن كسرى
باع ولَّى
الس ِ
إذا زما ُن ِّ

ُمعظَّ ًما من صغي ِر شأنه

َّهر في عنانه
بمشيه الد ُ

قديما لتُرجمانه
قال ً
1
فارقُص لدى ِ
القرد في زمانه

وقد ال جيد الشاعر أمام الفقر وظنك احلياة ،وسوء األحوال العامة ،وسري احلياة
على عكس رغبات اإلنسان وطموحه ،سوى القناعة وذم الدنيا ،وامليل إىل األسلوب
الوعظي التعليمي املليء بالنصح واإلرشاد ،ومثال ذلك قصيدة ابن الظهري اإلربلي واليت
جتاوزت املائة والعشرين بيتا أَشار فيها إىل بعض احلقائق الكونية واملوت واحلساب والثواب
والعقاب مستعينا بأَلفاظ القرآن الكرمي وما جاء على لسان بعض الزهاد ،إذ يلمس القارئ
لقصيدته دعوة اخلمول والكسل وترك العمل عاكسا بعض النظرات اليت ال تتالءم مع
الدعوة اإلسالمية يف اجلد والعمل ،ويبدأ القصيدة بقوله  :ـ
(اخلفيف)

ِ
ِ
يع ِذهابُه
الممات مآبُه
حي إلى
ُكل ٍّ
ومدى ُعمره سر ٌ
واق ًفا وحده يُوفَّى ِحسابه
فردا
َّ
حشر ً
ثم من قبره سيُ ُ
تخرب الدار وهي دار ٍ
وهويبني ما عن ٍ
قليل خرابُه
بقاء
ُ
ُ
وتلك نظرة تشاؤمية شاهبت نظرات أيب العتاهية يف التشاؤم وذم الدنيا ،ويلجأ إىل األسلوب
الوعظي التعليمي الذي نلمس فيه دعوة القناعة والرضا حبال الدنيا ،ويف ذلك انكفاء
واستسالم ال ينم عن مهة يف مواجهة الواقع املضطرب ،إذ يقول  :ـ

 - 1قالئد اجلمان م  3ج  ،466 / 2والشاعر هوالفاخر بن علي بن رافع أبواجملد العلوي املوسوي ولد ببغداد
سنة  248هـ ،مث سكن احللة ،وكان شاعرا له ذكر ونباهة بالشعر تويف سنة  151هـ ينظر م  .ن ص  566 :ـ
 ،565وينظر يف املعىن نفسه م  8ج  ،411 / 61ديوان ابن زيالق ص . 658 :
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(اخلفيف)
تيسر فالطا
قنوعا بما َّ
كن ً
و نيِّا وأنت في ِ
اية الفقـ

مع عب ُد ما تنقضي آرابُه
ُ
ـ ِر ٍ
برب ،طاعاتُه أبوابُه
ب من العجز و َّ
الشقاء طالبُه
ُ

َّ
إن رزقًا طالبه لك مكتُو
من سعى دهره وطال ا ترابُه
قيم ويكدى
ولقد يُرز ُق ُ
الم ُ
والدعوة هنا صرحية إىل إباحة اخلمول وترك العمل والتوكل املفرط  .ورمبا كان لتقدم عمر
الشاعر وفقره وإخفاقه يف بعض جوانب احلياة أَثر يف وجهة الشاعر هذه حني طال عذابه
وضيقه ،إذ يقول  :ـ
ـع ٍ
ِ
َّ
حياة لمن قضت أترابُه
الحياة داءٌ وما نفـ
إن طول
ُ
ـه المنايا ِ
بفقدها أصحابه
عمره أذاقـ
وإذا المرءُ طال ُ
1
نقصه َّ
شيب في رأسه وطار ُرابُه
وعشش بازي الشـ
وانتهى ُ
وما هذه أو تلك إال نظرة حاول الباحث أن يزيل الغبار عنها ،ويتعمق يف
أغوارها ،لتنجلي خصوصيتها للعيان ،يف رؤية اتكأت على الواقعني النفسي واالجتماعي،
لتجد غايتها يف تلك النصوص ،ورمبا تقف هي األخرى وحيدة ،وال جتد من يصفق هلا أو
يقف جبانبها ،وتلك مسة اتسم هبا األدب ومتيز منها النقد األديب ،والبد لكل معول من أثر
يف حرثه الطيب .

 - 1ديوانه ص  77 :ـ  ،83وينظر ديوان النشايب ص  657 :ـ  ،646فقد تضمنت القصيدة املعاين واملواعظ
نفسها ،وينظر كذلك يف تكرار تلك املعاين ص  ،14 ،16 ،27 :ديوان ابن املستويف اإلربلي ص،612 ،624:
شعر ابن أيب احلديد  83ـ  ،514 ،82ديوان ابن زيالق ص  ،46 :ديوان الصرصري ص  ،39 :احلوادث
اجلامعة ص  ،28قالئد اجلمان م  1ج  87 / 7ـ . 89
Arabic Studies

250

دراسات عربیۃ

المصادر والمراجع
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 شعر اجلزري ،صنعه د – عباس مصطفى الصاحلي  /مطبعة جامعة بغداد ،د  .ط،6981م
 الشعر العراقي يف القرن السادس اهلجري ،مزهر عبد السوداين ،دار الرشيد للنشر ،بغداد ،دار الطليعة ،بريوت ،د  .ط6981 ،م .
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Arabic Studies

252

دراسات عربیۃ
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 موفق الدين بن أيب احلديد سريته وما تبقى من شعره ،د – أدهم محادي ذيابالنعيمي ،جملة قبس العربية ،العدد5112 ،6م .
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تمثيل المسلمين في األدب الهندي:

قراءة في روايتين باللغة المليالية في والية كيراال بجنوب الهند
1 شاهجهان مادامبات

2 ترجمة :أ.د .مجيب الرحمن

سأحاول يف حبثي هذا قراءة روايتني باللغة المليالية .التظهر صورة املسلم هنا كفئة ميكن
حتديدها بسهولة كـ "اآلخر" يف اخلطاب القومي احلاد فحسب ،بل أيضا كالعب حيوي يف
التعددية الفريدة اليت متيز ثقافة كرياال ،والية صغرية يف اهلند ،وختتلف اختالفا جوهريا عما
يسود يف اخليال العام وعما يوجد على أرض الواقع بشأن اهلند.
مثة نزوع إىل التمرد اإلبداعي يف صميم الثقافة يف والية كرياال الذي مييزها عن بقية أحناء
كوهنا فئة تارخيية ونفسية فريدة .مثة مميزات بارزة يف الثقافة الكريالية اليت تدل على
اهلند َ
براعتها وتفردها .مازالت كرياال مهدا للتنوع الثقايف الصحي ولكن اهلش والتعددية الراجعة
جذورها إىل العصور القدمية واملتجذرة يف ثقة غريبة بالقوة العالجية اهلائلة للفكاهة اليت
تصل أحيانا إىل درجة االزدراء ولكنها نادرا ما تكون يف مذاق سيئ.
ويف حني تقوم الثقافة السائدة يف بقية أحناء اهلند بتمجيد التجانس القصري حتتفل والية
كرياال بالتعددية بوصفها قيمة حبد ذاهتا .وفيما حتتفل بقية اهلند باآلهلة الظافرين متجد والية
كرياال بضحايا أبرياء هلوآلء اآلهلة .ميثل عيد كرياال الوطين املعروف بـ "أونام" احتفاء بأحد

 1 ناقد ثقافي ومحلل سياسي مقيم في أبوظبي.

 2 رئيس مركز الدراسات العربية واإلفريقية ،جامعة جواهر الل نهرو ،نيودلهي.
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هوآلء األبطال "ماهابايل"  ،ملك آشور ،الذي تعرض لعقاب إله احلماية فيشنوألن ماهابايل
فاق اآلهلة يف اإلنصاف والكرم والتفاين من أجل رفاهية رعاياه.
وصلت املسيحية واإلسالم إىل كرياال تقريبا يف الزمن الذي ُولدتا يف الشرق األوسط على
أيدي مبشرين وجتار رمحاء وعطوفني على عكس بقية اهلند حيث ترسختا يف اجملتمع عن
طريق الغزوات الدموية والصراعات احلادة على السلطة.
حتققت التعددية الثقافية يف كرياال ال كنتيجة ملشروع حداثي .يف احلقيقة ،تتجذر التعددية
الثقافية يف كرياال جتذرا عميقا يف احلكمة اجلماعية لشعب متثل امليثولوجيا والفولكلور واحلس
التارخيي اخلاص به استعدادا لقبول االختالفات بل االحتفاء هبا خبالف الوعي الشعيب
املهيمن يف بقية أحناء اهلند.
ميكن تقدير مدى ثراء اخليال هلذه التعددية الثقافية من أسطورة شعبية تفيد بأن مجيع
الطبقات يف كرياال احندرت من امرأة تنتمي إىل طبقة منبوذة وكان زوجها باحثا وقديسا
برمهيا .وبالتايل فإن كافة اجملتمعات اليت تعيش يف كرياال هي كاألشباح الودية اليت تنقلب
أحيانا إىل غري ودية ليطارد بعضها البعض".
ويف هذه اخللفية لروح التعددية الثقافية الراسخة تارخييا نشأ األدب املليايل وتطور .وعلى
هذا ،فإن دراسة لسياسة التمثيل يف هذا املوضع جيب أن تكون دقيقة للغاية ألن النصوص
موضوع الدراسة قد انبثقت من ثقافة تتميز حبسن النية باستثناء بسيط جدا .النصوص اليت
اخرتهتا كتبها كاتبان غري مسلمني يعيشان وسط املسلمني والبيئة اليت تصورها هذه األعمال
هي بيئة مشرتكة بني املسلمني وغريهم على السواء .وعالوة على ذلك ليس أي من
الكاتبني اللذين اخرتهتما للدراسة معروفا باجتاهه العدائي حنواملسلمني ،بل على العكس
كالمها معروفان مبودهتما وصداقتهما للمسلمني على مستويات خمتلفة .ومع ذلك مل يستطع
أي منهما أن ينجوكليا عن إغراء تقدمي صور منطية وتصوراهتم اخلاصة بالرتاتبية الثقافية
النسبية من دون حتويل املسلمني إىل " اآلخر" صراحة .يتجلى تفضيل كينونة ثقافية واحدة
على أخرى أو عدمه يف بنية النص بطرق التوحي نية الكاتب السيما إذا اعتربنا الكتاب
كائنات اجتماعية معروفة وبينة .واألهم من ذلك ،يستند كل من الكاتبني دائما إىل تقليد
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الحترم فيه أي ثقافة من مساحته املشروعة .ال يهدد التقليد السردي بالرفض
ثقافة مشرتكة ُ
الثقايف للمسلمني بل على عكس ذلك يدعوإىل القبول واالستيعاب .وبناء عليه ،فإن
األطروحة األساسية يف هذه الورقة هي أن املسلمني مل يتم تصويرهم كـ "اآلخر" الشيطاني
بل كالكائن الذي حيتل مساحته الثقافية املشروعة .ومع ذلك ،فإن هذا التصوير يكشف
عن تعصبات عميقة يف أسوأ احلاالت ونربة استعالئية يف أفضلها.
بالطبع كان هناك تيار هامشي يف األدب املليايل السيما خالل املرحلة األوىل الذي قام
بتصوير املسلمني كاآلخر الشيطاني .متثل الرواية المليالية الناضجة األوىل "إندوليكها"
لكاتبها شاندومينون هذا التقليد ذاته .وعلى الرغم من أن أحداث الرواية تدور يف منطقة
أغلبية سكاهنا من املسلمني ولكن الروائي يغمض عينيه عنهم متاما .مثة أدلة تارخيية تشري
إىل أن االحتكاك فيما بني طوائف اجملتمع مل يكن مفقودا متاما حىت يفرض على الكاتب
أن جيعل قصته خالية عن الشخوص اإلسالمية باستثناء شخصية واحدة يتعرف عليها
مادهافان ،بطل الرواية ،أثناء سفره خارج والية كرياال وقد مت تصويره كاحملتال حيث يسرق
كل أمتعة مادهافان ويهرب.ويف غضون ذلك ،تستيقظ خطيبة إندوليكها من نومها نتيجة
معاناهتا بكابوس أن "مسلما" مقبل على قتل عشيقها .وليس هذا غري معتاد فحسب بل
غريب أيضا ألنه مل تسبق هذه املعادل َة العدائي َة بني املسلمني واهلندوس أي حادث يف الرواية
يشري إىل ذلك .مل تكن احلياة االجتماعية يف هذه املنطقة ويف هذا الزمن الذي تقع فيه
أحداث الرواية مغلقة متاما أو عدائية بشكل ملحوظ.
ومع ذلك فإن قراءة دقيقة لألدب املليايل تكشف أنه حيمل كمية كبرية من حسن النية جتاه
املسلمني على الرغم من بعض االستثناءات هنا وهناك .وإذا كان حسن النية هذا مقيدا يف
مفهوم للرتاتبية الثقافية فإن ذلك أمر آخر ،وميكن التغاضي عنه على أساس أنه ميزة طبيعية
ألي جمتمع يتم فيه تقاسم املساحة العامة من قبل الطوائف اليت يتباين بعضها عن البعض
على أساس اإلنتماء الديين أو العرقي أو اللوين أو حىت اإليديولوجي .ومع ذلك فإن مثل
هذه املفاهيم الرتاتبية هي مبثابة خطوط الصدع الثقافية اليت سوف تتخذ الصراعات احملتملة
شكلها فيما حوهلا على مر الزمن.
Arabic Studies

256

دراسات عربیۃ

روايتان :تمثيالت للتراتبية الثقافية:

روايتا " أساطير خازاك" (  )Legends of Khasakللروائي أوفي فيجايان ،و"الذي

قاله الصوفي" (  )What Sufi Saidللروائي كيه بي راماننوني مها روايتان سوف

أتناوهلما بالنقد والتحليل .تعترب رواية أساطير خازاك ( اليت نشرت ألول مرة يف أواخر
الستينات) رواية بارعة وفاحتة عهد جديد وعمال قصصيا منوذجيا يف األدب القصصي
املليايل يف ستينات القرن العشرين .حتمل الرواية كل اخلصائص املميزة للحداثة العالية .أما

رواية "الذي قاله الصوفي" ( ظهرت الرواية ألول مرة يف  )6994فهي أيضا حتمل بعض
خصائص احلداثة العالية ولكن األناقة السردية املرتبطة باحلداثة العالية مفقودة فيها إىل حد
ما .فهي جتمع بني عناصر السرد الواقعي ،واحلداثة العالية واحلكايات اخلرافية .أما رشاقة
أسلوهبا وسحر لغتها وتدفقها السردي فيأسر ويسحر القلوب .ورغم أن الرواية ال ختلومن
بعض العيوب البنيوية ولكنها التؤثر على التماسك الداخلي للنسيج الروائي .ويف حني
تتميز رواية أساطري خازاك بدقتها وتعقيدها املضموين تأيت رواية راماننوين بسيطة وغري دقيقة
يف مواقفها اإليديولوجية .النقطة اجلوهرية يف الرواية هي أن القوة االستيعابية والعقابية للروح
اهلندوسية سوف تطارد أولئك الذين ارتدوا عنها حىت بعد قرون .سوف تكون اإلهلة األم
كرمية ألولئك املرتدين الذي سريجعون إليها وإال ستبطش هبم القوة اإلهلية اجلبارة وتدمرهم.
الميكن التعايش إال باالعرتاف املخلص بقوة اإلرادة املطلقة آلهلة الوطن .والذين يصرون
على التوحيد فإن مصريهم الفناء وحده.
متثل كل واحدة من الروايتني حياة املسلمني يف والية كرياال على مستويات خمتلفة .اليهمنا
هنا إن كان متثيل املسلمني فيهما مطابقا للواقع أم ال ألن القصة أساسا تستند إىل اخليال
يف تصويرها للواقع ،وكما قلت فيما سبق إن من خصائص األدب املليايل هي الشمولية
الكرمية اليت قامت باستيعاب التمثيالت الدقيقة للسلطة الثقافية .إن القاسم املشرتك يف كلتا
الروايتني هوافرتاض إمكان مهمة حضارية جيب على ثقافة األكثرية أن تضطلع هبا من أجل
النهوض بثقافة األقلية إىل مستواها حتت هيمنتها الكرمية .ليست هذه مهمة عدوانية
اآلخر الثقايف ولكنها عملية شاملة وحممودة حتدث بطريقة عفوية على ما
مفروضة على َ
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يبدوولكنها تظهر كتطور طبيعي متاما .بالتأكيد تقوم ثقافة األقليات بالدفاع عن هذا
التدخل الكرمي ولكنها مضطرة إىل االستسالم على الرغم مما ذُكر .بالنسبة لثقافة األكثرية
فإن املهمة سهلة جدا وهي قبول إله جديد وكل ما يرتبط به من الطقوس الدينية بصدر
األمر عملي َة حتويل الذات
رحب يف القائمة املتزايدة لآلهلة .أما بالنسبة للمسلمني ميثل هذا ُ
إىل شخصية جديدة والتخلي عن منظومتهم العقائدية املتميزة والشك يف أن هذه عملية
صعبة هلم.
يف رواية "خازاك"  ،يستقر البطل رايف يف قرية خازاك بصفته مدرسا يف مدرسة ذات معلم
واحد .بالنسبة لرايف ،ميثل هذا رحلة الكتشاف الذات يف جهة ويف أخرى هروبا من املاضي
القاسي حيث تشوهت مسعته بسبب عالقته اجلنسية احملرمة مع زوجة أبيه الثانية اليت عاشت
حياة غري مشبعة جنسيا نتيجة إصابة زوجها بالفاجل .قامت معتقدات رايف الفلسفية على
رؤية عن العامل تسعى إىل دمج احلكمة األوبنيشادية مع مسلمات العلم احلديث .ولكن
رايف يواجه معارضة شديدة من خصم معروف وهواالبيشا موالكا أستاذ العلوم اإلسالمية
الذي اليهمه شيء من علوم الكفار .حيض هذا املولوي (رجل الدين) طالبه واآلباء
املسلمني املعجبني به على مقاطعة " علوم الكفار" .كانت يف قرية خازاك مدرستان؛
املدرسة اإلسالمية حيث كان العلماء يعلمون القرآن و" إيزوثوباللي" اليت تعين حرفيا "بيت
للتعلم" اليت كان تديرها عائلة املنجمني اهلندوس التقليدية .مل تكن هناك منافسة بني
املدرستني .بالطبع ،كان موالكا يعارض املدرسة احلكومية ألهنا شكلت هتديدا لوجوده ذاته
ولـ " صناعة املعرفة" اليت كان ميلكها .ولكن ليس األمر هبذه البساطة ،كانت مثة رؤيتان عن
العامل تتصارعان فيما بينهما ومل ميكن إلحدامها أن تتصاحل معا ،فضال عن قبول واستيعاب
النظام العقالين للمعرفة ،واألخرى اليت ملكت القدرة الكامنة واملرونة الستيعاب اخلطابات
اجلديدة يف حكمته الدائمة األوبنيشادية .الفارق هنا دقيق وجلي .بالطبع ،جترب احلوائج
رجل الدين اإلسالمي على أن يتوظف كناسا يف مدرسة رايف ،ولكنه كان يرسل
املادية َ
طالبه ليقوموا بالعمل نيابة عنه ،هذا ما يؤدي بنا إىل استنتاج رمزي آخر :أن طالب نظام
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التعليم الذي يديره املولوي اليصلحون إال ِ
لكناسة فناء مدرسة رايف؛ نظاما املعرفة تراتبيان
للغاية ويفصلهما هوة عميقة لن ميكن سدها.
أما يف رواية " الذي قاله الصويف" ،فإن التعبري عن القوة الثقافية أكثر وضوحا .ومع ذلك،
فإن عنصر احلداثة مفقود هنا متاما ؛ املفارقة قائمة هنا بقوة ووضوح أكرب بني اهلش
واملستضعف أي ثقافة األقلية اليت هي واثقة بنفسها وبني القوة الغالبة واملهيمنة لثقافة
األكثرية اليت تعززها قوة اإلهلة األم بنفسها .يصرح بذلك وضوحا ما جاء يف الغالف اخللفي
للنسخة اإلجنليزية املرتمجة " :حنن نرى التقاليد الوثنية الوحديوجودية تؤكد وجودها على
أعضاء مجيع الطوائف—كـ اإلهلة األم للهندوس ،وبيفي ( القديسة) وجاروم ( املقربة)
للمسلمني ".متلك بطلة الرواية كارثي  -وهي بنت من طبقة عليا ومبهرة يف اجلمال واإلثارة
 القوة اهلائلة لتسحر كل من يتصل هبا .وهي جتسيد لإلهلة األم ،خليط من األنثوية املغريةواملثرية واملبهجة للحواس والسمواإلهلي والقوة املطلقة .فبينما يفنت مجاهلا األنثوي خاهلا املسن
ولكنها تبقى بعيدة ومعزولة حىت عن أقربائها بفضل اهلالة اإلهلية اليت حتيط هبا .هي فريدة
كوهنا فريدة وخارجة عن العادي واملألوف .إهنا تعبت من كثرة ما القت من
وتستغرب َ
اإلعجاب والتقديس من كل شخص حوهلا .ولكن كل هذا يأيت إىل هناية عندما تتعلق ب ـ
مامويت التاجر املسلم الشاب الذي ميثل جتسيدا لرجولة غري مصقولة ومجيلة .لقد مت تصوير
الرجل املسلم عادة يف األدب املالياالمي كفحويل اليفكر إال يف اجلنس ،ذي مظهر خشن
وحنون يف الوقت ذاته ،متطرف يف احلب والكراهية ،وأمني وموثوق به .إن ظفرت بثقته
وحبه فإنك سيده؛ سوف حيميك من كل الصعاب والشدائد .ولكن إذا خسرت ثقته فإنه
يستشيط غضبا وحيطمك ويتعطش لدمك .أنظروا إىل وصف مامويت يف الرواية ":جاء بيثان
مامويت من موسلياراكام موسعا خطاه عرب الساحل الرملي كالعاصفة اليت أطلقها آهلة البحر.
كان جتسيدا للقوة واملتانة الذكورية .كانت ذراعاه ضخمتني .دفع الغابات جانبا وزحزح
اجلبال بركلة قدميه .مشى على األرض خبطوات واسعة فظهرت احلقول اخلصبة حيثما
وطئت قدماه .ومع احلرارة الشديدة يف عروقه والغطرسة يف أعصابه والرمحة يف قلبه جاء
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بيثان مامويت مهروال .وقف هناك مرفوع الرأس ،عيناه التعرفان اخلوف ،وابتسامة عريضة
تطري على شفتيه".
بينما كان مامويت يتناقش بعض شؤون التجارة مع عم كاريت خرجت كارثي من البيت فلما
افنت جبماهلا املدهش .ألول مرة أحست كارثي النظرة الشهوانية
وقعت نظرة مامويت عليها ُ
الثاقبة اليت ختتلف عن نظرة اإلعجاب والتقديس اليت تعودت عليها " .أحست كارثي أن
جسدها الذي قد ُرفع باإلعجاب والتقديس إىل مستوى مساوي حجبها من العيون بدأ
يهبط إىل األرض .....أعجب ذهنها بالوجود املادي الذي اكتسبه جسمها بفضل نظرته".
كارثي مبتهجة للغاية على اكتشافها لذاهتا من جديد ،ذلك اإلحساس بالوجود املادي
املبهج جلسدها األنثوي .تغرق نفسها يف أعماق التلذذ النفسي .مل تستطع أن تتمالك
االنفجار املفاجئ للشهوة اجلاحمة فرمت بنفسها إىل الدعامة اليت وفرها جسد مامويت.
يعجز عمها املذهول عن إقناعها بالعدول كل مرة حياول التدخل يف األمر بفعل القوة
اإلهلية اليت متلكها كارثي .وصف اللهوالشهواين بني كارثي ومامويت فريد مبعىن أنه خال متاما
من الشعور بالذنب والفحش الذي خيتلف متاما عن التقاليد السردية السائدة يف اللغة اليت
الشعور بالذنب والفحش كل وصف للعالقة اجلسدية بني الرجل واملرأة .يقرر
يرافق فيها
ُ
مامويت وكارثي اهلروب معا من بيتهما .ولكن يعرتض طريقهما هنر فعليهما أن يعرباه حايف
القدمني وكان ذلك حمفوفا باملخاطر .التتحمل كارثي هذا اخلطر قبل أن تعانق مامويت مرة
أخرى حىت الحيرمها املوت لألبد من هذه املتعة" .مثل القربان الذي يقدم إىل النار بنهاية
التضحية احتضنت كارثي مامويت .كان ذلك ضروريا جدا بالنسبة هلا .التهمت شفتاها
املتعطشتان صدر مامويت كمثل السابح حتت املاء الذي يقوم مبحاولة يائسة للظهور على
سطح املاء للتنفس.
نأيت اآلن إىل حتول أكثر إثارة يف القصة ،حتول يكشف عن ذهنية ثقافية فاشستية .الينظر
أقرباء مامويت إىل شنيعته نظرة استحسان؛ بالعكس ،يُصابون بالصدمة ملا يرون أنه أخذ معه
الحتمد
هذه البنت البارعة يف اجلمال من أسرة هندوسية بل يروهنا نذيرا حلادث سوف ُ
عقباه .قدوم كارثي إىل قريته املسلمة يهزها من أساسها حيث بدأت اإلهلة األم تكشف عن
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قدراهتا العقابية .تعثر كارثي يف حميط منزل مامويت على متاثيل واحدا تلواآلخر ،األمر الذي
يشري إىل املاضي الوثين هلذه القرية قبل دخوهلا اإلسالم .بلغ إعجاب مامويت مبفاتن كاريت
اجلنسية واإلهلية إىل حد أنه يسمح لكارثي بإنشاء معبد صغري مع األصنام اهلندوسيية يف
منزله على رغم أنفه إىل حد كبري .ولكنه يلقى معارضة شديدة من رجل الدين يف القرية
روح جده اهلندوسي الذي كان أول من دخل اإلسالم يف العائلة
وبقية أهل القرية .تتملك ُ
أفاروموصليار الذي أشرف على مراسم دخول كارثي اإلسالم فيبدأ ميشي يف حالة النوم
ويردد األوراد اهلندوسية وحيول نفسه إىل كوشونين ثامبوران جده األعلى .بدأ املولوي الذي
مل يتعود إال على تالوة آيات القرآن الكرمي واألوراد اإلسالمية يتلوبصوت عال جدا أورادا
أثناء مشيه يف حالة النوم وذلك إرضاء آلهلة ٍ
ماض منسي ومقموع .ترتدد زوجته حىت يف
إيقاظه من نومه والتحدث معه إلعادته إىل حالته السابقة ألهنا ترى فيه رجال غريبا اليُسمح
له بأن تلمسه .يتحول املولوي املعذب إىل أضحوكة حيث يتسلى به كل شخص يف القرية
ويستغرب هذا التحول يف شخصيته .وعلى الرغم من إميانه الواعي بالتوحيد يدرك بأمل بأن
مجاعة اآلهلة قد أحاطت بذاته الداخلي وربطته رباطا وثيقا مباضيه اهلندوسي .انظروا إىل
وصف أحد حتوالته الليلية:
" لما استيقظ أفروموصليار الحقا من نومه أحس أن وجوده الواعي في الحاضر كان مجرد شاء أحاط

بذاته الواقعي .كانت األرواح الكثيرة كروح كوشوني تحاول تأسيس مجالها تحت ذلك الغشاء".

تنظر العناصر املتشددة يف املسلمني إىل هذه التطورات بقلق واضطراب شديدين وتصر على
مقاومة األثر التجديفي الذي تركته كارثي على التقاليد اإلسالمية النقية للقرية.يتقدم
"سيدوموالكا" رجل دين متشدد من قرية جماورة إىل األمام ليوفر قيادة يف عملية التعبئة من
أجل استبدال أفاروموصليار الذي يتنقل بني إسالميته يف النهار وهندوسيته يف الليل.
فيقررون هدم معبد كايل الذي بناه مامويت لزوجته كارثي ولكنهم يفشلون يف جهودهم يف
مواجهة عقبات غريبة .يزداد تأثري اإلهلة األم يف مامويت عن طريق كارثي ويبدأ يف االبتعاد
عنها تدرجييا .ورغم أن كارثي متيل إليه شهوة يف الليل وهي حترتق شوقا ولكن مامويت المييل
إليها على اإلطالق والحتركه أمومة كارثي .يبحث مامويت عن اإلشباع اجلنسي يف عامر،
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أحد أقربائه من الذكور ،الذي زاره وقضى معه ليلة .حيرك هذا الولد املراهق شهوات مامويت
املقموعة منذ زمن طويل ،هذا ما يشعل غرية كارثي اليت حتاول إغواء عامر وتأخذه إىل بركة
وتقدم له استحماما جنسيا وتقتله بالغرق .ينجح املتشددون يف النهاية يف قتل مامويت
ويهربون إىل البحر على زورق .ولكن كارثي تظهر من الوراء وتغرق الزورق وتقتلهم مجيعا.
مل جتُ ِد دعواهتم اليائسة إىل اهلل نفعا .أُظهر اهلل سبحانه وتعاىل عاجزا أمام غيظ اإلهلة األم
بشكل رمزي.
الصور النمطية إزاء الصور الرومانسية
تكشف نظرة دقيقة على النص عن منط معقد لبناء الشخصية واالفرتاضات الثقافية .وفيما
يبدوأنه الميكن حتقق التمازج الثقايف احلقيقي إال يف حالة التقاء املمارسات الثقافية فيما بني
اجملتمعني .تتجذر هذه املمارسات فعال فيما يسميه الالهوت اإلسالمي اخلالص ب ـ
أعضاء
َ
الوثنية .وبكلمات أخرى ،الميكن للثقافة املشرتكة أن تتحقق إال إذا كان هناك اعتماد من
قبل كلتا الطائفتني على آهلة بعضهما البعض أو على األقل املمارسات املقدسة لكلتيهما!
يقدم تتجري وهتوين الروحانية احلالة املثلى الزدهار االنسجام الطائفي يف هذه اخلطابات ،ال
يُرتك هنا أي جمال لتعايش الثقافات بدون التخلي عن جوهرها ،مثال يف حالة اإلسالم،
التوحيد الذي اليقبل املسلمون أي هوادة فيه .اإلصرار على عدم التصاحل بشأن اجلوهر
األساسي يُقابَل بالرفض على أنه أصويل على الرغم من الكثري من اجملاالت اليت ميكن
للثقافات أن تتفاعل مع بعضها البعض.
ويف الروايتني اللتني ناقشتهما يظهر اإلسالم يف نسخته الوثنية تقريبا إما فيما يتعلق بوصف
له أوللصورة اليت يريد الكاتب أن يكون اإلسالم عليها .ميثل كل من اال بيشا املال ،ونظام
ُ
علي يف أساطري خازاك ،والصويف يف " الذي قاله الصويف" ،التقليد املرابطي بشكل أوآخر
ونرى الكاتبني يؤيدان ذلك التقليد تأييدا قويا .يف احلقيقة ميثل الكاتبان هنا فكرهتما عن
اآلخر ومكانته يف مشروعهما .املتزمتون يف األقلية رمبا يعارضون أولئك الذين يعتنقون
دين َ
تلك الفكرة عن اإلسالم ولكن آهلة األغلبية سوف حيميهم .يف رواية " الذي قاله الصويف"
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يواجه مامويت معارضة شديدة من املتشددين يف طائفته ولكنه اليعبأ هبم ألنه واثق بأن اإلهلة
األم املتجسدة يف كارثي سوف حتميه.
" تكفيني حمايتها لي ألواجه المجتمع أو أي معارض لي .ومع ذلك حينما يقهرني عناقها أشعر بأنني
أحمق وأبلد .أشعر بأنني مهزوم .ال أقدر على مبادلتها بالحب الرقيق الذي تسبغه علي من دون أي تحفظ.

فوق ذلك ،ال أقدر على أن أنظر إلى الحياة بطريقة ناضجة كما تنظر كارثي" .يلخص هذا بشكل
واضح املعادلة املطلوبة بني الثقافة الغالبة واهلامشية .الثقافة الغالبة كرمية ومستوعبة ومحائية
حنوالثقافة اهلامشية وسوف متنح هلا كل شيء ماخال املساواة غري املشروطة .حىت متنح هلا
املساواة أيضا إذا ما قامت بتكييف جوهرها األساسي مع إمالءات الثقافة الغالبة.
يطرح بناء شخصيات إسالمية أسئلة مثرية ويكشف عن تعصبات عميقة إىل جانب
التصورات الرومانسية .يف معظم األدب املالياالمي مت متثيل املسلمني مثال أعلى للرجولة،
والفحولة ،واألمانة ،واملوثوقية ،والشجاعة ،والثبات ،والشهامة .ومع ذلك ،فإن تصويره يبقى
دائما منطيا :مدور الوجه ،ذوحلية خاصة ،يرتدي لوجني وفانلة وحزاما ثقيال حول خصره،
وحيمل سكينا فاتكا يف حزامه ،ويتميز بسرعة غضبه .يستخدم الشتائم كثريا حىت حني
يعرب عن حبه .قراراته متهورة ووليدة اللحظة :ألنه الميلك ملكة التفكري ،يفكر دائما يف
اجلنس ويتمتع ببنية جسمانبة قوية ومتينة.نرى يف كلتا الروايتني بعض هذه املالمح يف وصف
كل مسلم نوعي.
قد جاء ذكر اللواط مع األوالد الشباب صفة عامة للمسلمني يف اخليال القصصي املليايل.
لقد رأينا فيما مضى أن مامويت كان يبحث عن اإلشباع اجلنسي يف شاب قريب له امسه
عامر .ويف "أساطري خازاك"  ،صور الكاتب أن أالبيشا املال كانت له عالقة غرامية حممومة
قديس القرية وساعيا وراء املتعة ،مشعوذ الشيخ،
مع نظام علي الذي يظهر الحقا يف الرواية َ
الذي تتغلغل سلطته الروحية يف القرية وتبقى حىت بعد وفاته .يصف فيجايان املشاعر
اجلنسية احلادة جدا اليت حيملها "املال" حنو نظام علي حينما كان األخري ابن ست عشرة
سنة .من الغريب أن فيجايان ملا قا م برتمجة الرواية إىل اإلنكليزية تفادى ترمجة مباشرة للفقرة
اليت تبني هذا بل جاء بوصف ألطف.
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تطور الروابط الثقافية والتعليمية بين الهند وسلطنة ُعمان في العصر
الحديث

الملخص:

 د .عبيد الرحمن طيب

1

عُمان دولة عربية تربطها مع اهلند أواصر التجارة واملالحة والثقافة والصداقة منذ
أقدم العصور وتطل على احمليط اهلندي فاهلند جارهتا املباشرة ال حيول دوهنما شيئ وهلا موقع
جغرايف اسرتاتيجي متميز.2
ونظرت اهلند دوما إىل عُمان نظرة إعجاب وتقدير ومدت إليها يد العون منذ
عصر حضارة السند إىل يومنا هذا وكذلك تعاملت عُمان مع اهلند معاملة صديق ويف فإن
قادة اهلند وعُمان أولوا إهتماما بالغا بالعالقات الثنائية ،ومع أن عمان بلد صغري إال أن
الزيارات الرمسية على أعلى املستويات من القادة اهلنود تنم عن مدى اهتمامهم هبذه الدولة
وما حتتلها من مكانة مرموقة يف قلوهبم ،فعلى سبيل املثال ،زارها رؤوساء اجلمهورية ورؤساء
الوزراء مثل السيدة انديرا غاندي ،راجيف غاندي ،وب ف نرمسهاراؤ ،والدكتور مان
موهان سينغ ،ووزراء اخلارجية واملالية والدفاع واألمن باإلضافة إىل زيارات الوفود احلكومية
والتجارية والتعليمية على خمتلف املستويات .ومن جانب آخر ،نرى أن سلطنة عُمان قد
استقبلت دوما ورحبت بالقيادة اهلندية واستعانت من اهلند يف كل اجملاالت السياسية
والتجارية واملالية والتكنولوجية والتعليمية والثقافية ،وهناك زيارات من القادة العُمانيني
واملسؤولني يف احلكومة والوفود احلكومية التعليمية وعلى سبيل املثال صاحب املعايل سيد
فهر بن تيمور نائب رئيس الوزراء ،صاحب اجلاللة سلطان قابوس ،صاحب املعايل مقبول
بن علي سلطان ،صاحبة املعايل الدكتوره راوية بنت سعود البوسعيدة ،وزيرة التعليم العايل،
1 األستاذ المساعد ،بمركز الدراسات العربية واإلفريقية ،جامعة جواهرالل نهرو ،نيودلهي
2

ubaidtayyeb@gmail.com
The new Encyclopedia Britanica Vol.13 page 228 15 th edition
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وصاحب السعادة علي بن سعود البيماين رئيس جامعة السلطان قابوس زاروا اهلند ،وخالل
هذه الزيارات مت إبرام اكثر من / 31معاهدة ومذكرة تفاهم مما وفرت أسسا متينة للعالقات
الثنائية ودفعت هبا إىل األمام بصورة مدهشة .وقد تطورت هذه العالقات املتنوعة بشكل
كبري يف العصر احلديث وليست هي وليدة يوم واحد بل إمنا تعتمد على جذور ثابتة وهلا
تاريخ رائع وسجل حافل بالتعاون والتعاضد .ومنذ العصور القدمية اليزال الشعبان اهلندي
والعُماين يتمتعان بعالقات جتارية وثقافية .ولكي يسهل فهم هذه العالقات ميكن تقسيم
تاريخ نشأة عُمان وظهورها باسم سلطنة عُمان إىل أربع مراحل رئيسية :عُمان ما قبل
اإلسالم وعُمان خالل العصر األموي والعباسي وعُمان خالل حكم اليعاربة يبدأ من اإلمام
نصربن مرشد اليعريب يف احلادي عشر للهجرة املوافق القرن السابع عشر للميالدي وعُمان
خالل حكم البوسعيديني يبدأ من اإلمام امحد بن سعيد أمحد حممد البوسعيدي من القرن
الثاين عشر للهجرة املوافق القرن الثامن عشر للميالدي وتوىل صاحب اجلاللة سلطان
قابوس مقاليد احلكم يف  /54يوليوعام  6971م وميثل اعتالؤه على عرش احلكم هنضة
حقيقية يف العصر احلديث.

نبذة عن ُعمان :أطلقت ثالث كلمات على ُعمان ولكل منها مدلوهلا وسياقها التارخيي
العمانية 1.وهذا خالصتها.
فنجد أحسن تفسري هلذه الكلمات ما جنده يف املصادر ُ
عرفت ُعمان يف املراحل التارخيية املختلفة بأكثر من اسم ومن أبرز أمسائها (جمان)
و(مزون) و( ُعمان) حيث يرتبط كل منها ببعد حضاري أو تارخيي حمدد فاسم (جمان) ارتبط
مبا اشتهرت به من صناعة السفن وصهر النحاس حسب لغة السومريني حيث كانت
تربطهم ُبعمان صالت جتارية وحبرية عديدة .وكان السومريون يطلقون عليها يف لوحاهتم
(أرض جمان) .أما اسم (مزون) فإنه ارتبط بوفرة املوارد املائية يف ُعمان منذ القدم وما
 1هذا ملخص ما ورد يف ثالث كتب تالية -6 :تاريخ عمان املقتبس من كتاب كشف الغمة اجلامع ألخبار األمة
 :سرحان بن سعيد األزكوي العماين -5 ،حتفة األعيان بسرية أهل عمان  :نورالدين الساملي -4 ،الفتح املبني يف
سرية السادة البوسيعيديني  :محيد بن حممد بن رزيق العبيداين النخلي
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صاحبها من حضارة أيضا ،وبالنسبة إلسم ُعمان فإنه ورد يف هجرة القبائل العربية من
مكان يطلق عليه ُعمان يف اليمن كما قيل أهنا مسيت ُبعمان نسبة إىل ُعمان بن ابراهيم
اخلليل عليه السالم ،وقيل كذلك إهنا مسيت هبذا االسم نسبة إىل ُعمان بن سبأ بن غيثان
بن ابراهيم.1
دخول االسالم في ُعمان:
كان الفرس حيكمون ُعمان من حني آلخر فكانوا ينتزعون احلكم من القبائل
احمللية وخاصة القبائل األزدية عند ظهور االسالم كان حيكم عليها أبناء اجللندي وهو من
قبيلة األزد.
عندما بعث النيب صلى اهلل عليه وسلم عمرو بن العاص برسالة إىل ملكي ُعمان
جيفر وعبد ابين اجللندي يدعومها إىل اإلسالم .وقد أسلما أهل ُعمان.هذه رسالة النيب
املباركة" :بسم اهلل الرمحن الرحيم .من حممد رسول اهلل إىل جيفر وعبد ابين اجللندي سالم
على من اتبع اهلدى أما بعد ،فإين أدعوكما بدعاية االسالم أسلما تسلما فإين رسول اهلل إىل
الناس كافة ألنذر من كان حيا وحيق القول على الكافرين وإنكما إن أقررمتا باالسالم
وليتكما وإن أبيتما فإن ملككما زايل وخيلي حتل بساحتكما وتظهر نبويت على ملككما.
(حممد رسول اهلل)"
وقد ذكر األستاذ حممد محيداهلل يف كتابه الشهري "جمموعة الوثائق السياسية للعهد
النبوي واخلالفة الراشدة باختالف تافه لبعض احلروف واعترب هذه الكلمات تتطابق مع
رسائل أخرى بعث هبا النيب صلى اهلل عليه وسلم إىل امللوك واحلكام اآلخرين وكذلك أثبت
2
الكتاب العماين صورة الرسالة النبوية فاخرتت الكلمات املدرجة يف كتاب عمان.

 1مالمح من التاريخ العماين  :الشيخ سليمان خلف بن حممد بن حممد اخلروصي ،ص 52:
 2كتاب "عمان 5164-5165م " وزارة اإلعالم ،سلطنة عمان ،طبع مبطابع مؤسسة عمان للصحافة والنشر
واالعالن ،ص  .،45 :وراجع إىل كتاب األستاذ حممد محيداهلل " جمموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي واخلالفة
الراشدة" ،الطبعة السادسة ،عام  6317هـ 6987م ،دار النفائس ،بريوت ،ص616 :
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وتوىل عمرو بن العاص حكم ُعمان حىت وفاة النيب صلى اهلل عليه وسلم .وملا
تويف النيب صلى اهلل عليه وسلم ذهب عمرو بن العاص إىل املدينة ملبايعة اخلليفة أيب بكر
العمانيني وشكرهم ،وترك أمر
العمانيني .وكتب أبوبكر إىل ُ
رضي اهلل عنه ومعه وفد من ُ
حكمهم إىل ابين اجللندي عبد وجيفر وجعل هلما أخذ الصدقات من أهلها ومحلها إليه.
وحكم ُعمان خالل خالفة عثمان بن عفان ،وعلى بن أيب طالب ،عبد بن عبدبن
1
اجللندي.
بعد وقوع الفتنة ،ووصول األمر إىل معاوية بن أيب سفيان مل يكن له سلطان على
ُعمان .وملا توىل عبدامللك ابن مروان األمر واستعمل احلجاج على أرض العراق ،ارسل
العمانيون ،وتكررت احملاوالت جبيوش أخرى حىت مت النصر
احلجاج جيشا إىل ُعمان فهزمه ُ
لبين أمية .وكانوا يستعملون على ُعمان من يرون من احلكام.
وملا بدأ العصر العباسي استعمل أبوجعفر املنصور جناح ابن عبادة بن قيس اهلنائي
على ُعمان وتوىل بعده اإلمامة اجللندي بن مسعود ،وكان سببا لقوة املذهب األباضي يف
ُعمان ،وهواملذهب الذي أخذ امسه من عبداهلل بن اباض واستقطب منذ ذلك احلني الكثري
من األتباع إىل ُعمان ممن جاؤوا إىل ُعمان ممن جاؤوا إليها من البصرة وحضرموت واليمن.
واحتل القرامطة لبعض الوقت ُعمان وقاوموا العباسيني .وبعد أن توىل البويهيون احلكم يف
بغداد عام 932م شاؤوا ضم ُعمان .فارسل معز الدولة محلة إىل ُعمان عام 912م ،مث
ارسل محلة ثانية عام 911م ،فابقى ُعمان حتت النفوذ البويهي .وهاجم السالجقة ُعمان
عام 6122م ( 337هجـ (من الساحل الشرقي للخليج واستولوا عليها ،وحكموها إىل عام
6642م .ويف عام 6615م ،قاد أمراء هرمز محلة على ُعمان واحتلوها .وكان أمراء هرمز
من أصل عرب ُعمان وساحل فارس .وظهرت قبائل بنونبهان بوصفها قوة سياسية يف ُعمان
يف ذلك احلني .ومل تستطع اإلمامة كسر نفوذ النبهانية فاستمروا حيكمون لعدة قرون.

 1مالمح من التاريخ العماين ص52:
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األوربيون يف ُعمان  :كان الربتغاليون هم أول من وصل إىل الشرق من األوربيني
وكانوا يقصدون اهلند للتجارة .وبتعرفهم على ُعمان وموقعها املتميز قرروا السيطرة عليها
فلعمان موقع جغرايف متميز.
لتأمني خطوط جتارهتم إىل اهلند ،ويف منطقة اخلليج كلهُ .
وقد جذب ساحل ُعمان اخلصب الربتغاليني فاحتلوا البلد عام 6217م غري أن
العمانيني مل يستسلموا للمستعمر بل مجعوا قواهتم واحتدوا وحاربوا الربتغاليني واخرجوهم من
ُ
ُعمان عام 6121م وامتد سلطان ُعمان بعد ذلك من سواحل جنوب غرب آسيا يف
العمانيون عددا من املراكز التجارية يف
احمليط اهلندي إىل الساحل الشرقي إلفريقيا .وأقام ُ
إفريقيا وجوادر ومكران يف بلوشستان.
كان الربتغاليون يسيطرون على التجارة واملالحة على السواحل اإلفريقية
واآلسيوية .وقد حارهبم اإلجنليز وهزموهم يف معقلهم يف جزيرة هرمز عام 6155م .ويف عام
6153م انتخب االمام ناصر بن مرشد اليعريب إماما على ُعمان ،ومتثل حقبة االمام ناصر
بداية دولة اليعاربة .وأعقب ناصر بن مرشد اليعريب سيف بن سلطان اليعريب املعروف باسم
قيد األرض عام 6139م .واستطاع األخري ان يطرد الربتغاليني من مسقط وطاردهم حىت
اهلند وسواحل شرق إفريقيا وأخرجهم من زجنبار ولنجة وغريها من املناطق اإلفريقية
واآلسيوية.
ما بعد االستقالل  :توحدت أراضي بالد ُعمان حتت ظل حكم اسرة البوسعيد.
وقد بدأ حكم هذه األسرة ُلعمان منذ عام 6733م عندما متت مبايعة اإلمام أمحد بن
سعيد وايل صحار إماما ُلعمان .والزالوا حيكموهنا إىل اليوم يف ظل أسرة آل سعيد احلاكمة.
وبعد أن تويف اإلمام أمحد بن سعيد يف عاصمة الرستاق عام 6698هـ 6784/م نقل
حفيده محد الذي حكم بني عام  6783و6795م العاصمة من مدينة الرستاق إىل مدينة
وعمان ،وتغري هذا االسم عام
مسقط لتستقرفيها حىت اآلن .وكان اسم البالد هومسقط ُ
6971م ليصبح امسها سلطنة ُعمان ،واصبحت مسقط العاصمة.
العمانيون قد وقعوا اتفاقات مع الربيطانيني يف عام 6798م حتدد نوع
كان ُ
العالقات بني البلدين .وكان هدف اإلجنليز األول هو ضمان سيطرهتم على املالحة يف
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احمليط اهلندي ،وسالمة اخلط البحري التجاري الذي يربط إجنليز باهلند وتسيري أعمال شركة
اهلند الشرقية التابعة هلم.
تاريخ ُعمان الحديث  :يعترب يوم /54يوليومن عام 6971م عندما توىل جاللة السلطان
العمانية احلديثة حيث انتقلت مظاهر
قابوس بن سعيد حكم البالد ،بداية انطالقة النهضة ُ
احلياة يف البالد نقلة حقيقية من دولة قدمية إىل دولة عصرية قد انتهجت هنجا حديثا يف
إجياد عالقات متينة مع سائر دول العامل عامة ،وجرياهنا خاصة .فقد أصبحت عضوا يف
األمم املتحدة وفروعها املنبثقة عنها .كما أهنا أقامت عالقات وطيدة مع الدول العربية
عامة ،وانضمت إىل جامعة الدول العربية .ويف عام 6986م كانت من املؤسسني جمللس
التعاون لدول اخلليج العربية الذي يشمل تعاونه خمتلف اجملاالت ومنها الدفاع واملشاريع
املشرتكة.

وعمان في عصر ما قبل االسالم:
العالقات الثقافية بين الهند ُ
أثبتت االكتشافات األثرية أنه كانت مثة عالقات جتارية وثقافية بني السند والدول
العربية مبا فيها ُعمان وكان جتار العرب يتجولون على املوانئ اهلندية من السند ،ماالبار،
كورمندال وسريالنكا حىت الصني ويعودون على نفس الطريق وكانت من أهم املوانئ العربية
ُعمان ،البصرة ،بندرعباس ،احلديدة وانبثقت عنها عالقات ثقافية وتدل اإلكتشافات األثرية
أنه وجدت مهور /خوامت ذات الصلة مع حضارة السند وهي تدل على روابط وثيقة بني
أهل السند ووادي الرافدين وتفيد املصادر التارخيية أن ُعمان لعبت دور الوسيط بني اهلند
1
ووادي الرافدين.
كما أن هناك أدلة واضحة على هجرة بعض القبائل اهلندية من السند واهلند إىل
الدول العربية مبا فيها ُعمان واستيطاهنهم فيها وذلك قبل بعثة الرسول حممد صلى اهلل عليه
وسلم .ويكتب يف هذا الصدد الشيخ القاضي اطهر املباركفوري أن البياسرة واألحامرة
واألساورة والزط هي يف احلقيقة قبائل هندية هاجرت واستوطنت يف خمتلف الدول العربية
Jones, Jones and Ridout, Nicholas,: Oman, Culture and Diplomacy:
Edinburgh University Press Ltd, 2012, Page no.:13
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ومنها ُعمان وتدل على ذلك األمساء والكىن أيضا مثال عبداهلل البلوشي فيه إشارة واضحة
إىل بلوشستان وتذكر املصادر خاصة هجرة القبائل من كوجرات وكش .فاستوطنت يف
خمتلف الدول العربية ومل يبق هلم إال أمساء أو كىن ومعهم وصلت إليها احلضارة اهلندية .وقد
ذكر الشيخ املباركفوري سبع قبائل  /جمموعات من اهلند هاجرت يف عصر ما قبل اإلسالم
إىل خمتلف أجزاء العامل العريب واستوطنت فيه وهي الزط ،امليد ،السياجبه ،األساوره،
األحامره ،البياسره ،والتكاتكره.1
ويكتب الشيخ  :إن الزط من اهلند وصلوا إىل العرب بطرق خمتلفة وسكنوا يف
املناطق الساحلية من البصرة إىل ُعمان والبحرين وكانوا يرعون الغنم واملعز واإلبل وغريها وقد
استوطن البعض منهم يف املدن والقرى الساحلية .2
ويضيف قائال :إن الزط من اهلند كانوا ينتشرون يف املناطق الساحلية للخليج
وعمان وكان أكرب مركز هلم أبلة (املنطقة اليت استقرت
الفارس من (أبلة) البصرة إىل البحرين ُ
فيها البصرة فيما بعد).
وكانت األساورة قوما من اهلنود كانوا يسكنون يف ُعمان عندما بعث النيب صلى
اهلل عليه وسلم ويكتب ابن حجر يف اإلصابة  :حدثين أبوشداد رضي اهلل عنه وهورجل من
أهل ذمار قرية من قرى ُعمان قال :جاءنا كتاب النيب صلى اهلل عليه وسلم يف قطعة من
أدم "من حممد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إىل أهل ُعمان سالم أما بعد فاقرؤوا شهادة
أن ال إله إال اهلل وأين رسول اهلل وأدوا الزكاة وخطوا املساجد وكذا وكذا وإال غزوتكم "قال
أبوشداد فلم جند أحدا يقرأ علينا ذلك الكتاب حىت وجدنا غالما فقرأه علينا (قلت) فمن

 1عرب وهند عهد رسالت مني :قاضي اطهر املباركفوري ،الناشر :فريد بك دبو(برائويت ) ملتيد ،دريا كنج،
نيودهلي  ،5-ص 29:
 2عرب وهند عهد رسالت مني :قاضي اطهر املباركفوري ،الناشر :فريد بك دبو(برائويت) ملتيد ،دريا كنج،
نيودهلي  ،5-ص 14:
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كان يومئذ على ُعمان قال أساور من أساورة كسرى ."1ومن املعلوم كان حكام كسرى
يستخدمون هؤالء األساورة اهلنود ملنع هجمات األعداء من العرب.
ويلخص الشيخ املباركفوري قوله  :ويبدومن التصرحيات السابقة أن مجاعات خمتلفة
حتت مسميات شىت كانت تنتشر على طول املناطق الساحلية من مدينة العراق أبلة حىت
وعمان كانت معمورة هبذه اجملموعات".2
اخلليج العريب ومناطق البحرينُ .
خالل حكم اليعاربة الذي يصادف فرتة سلطان حيدر علي وسلطان تيبو ،تقوت
أواصر الصداقة بني اهلند والدول العربية خاصة ُعمان وحاول اإلثنان خاصة تيبوسلطان بناء
عالقات سياسية وثقافية متينة مع احلكام العرب وأرسل وفدا كبريا يف سفينة ارست يف ميناء
مسقط ومع الوفد هدايا مثينة من حاكم ميسور إىل حاكم مسقط وغريها من حكام الدول
العربية املتوجهة إليها السفينة.
وكان للحاكم اهلندي وجماهد االستقالل تيبوسلطان عالقات قريبة مع سلطان بن
امحد ،سلطان ُعمان ويف عام  6781م إنه أرسل وفدا دبلوماسيا مؤثرا يف أربع سفن يؤلف
من  /911شخص على متنها وسفينة حتمل البضائع التجارية وأربعة أفيلة إىل ُعمان
وأرست السفن على مرافئ مسقط لعدة أشهر مث زارت صحار يف الشمال قبل املغادرة إىل
البصرة.
يف هناية القرن الثامن عشر أقام تيبوسلطان حاكم ميسور يف جنوب اهلند روابط
جتارية خاصة مع سيد سلطان بن أمحد ،سلطان بذلك الوقت ،للرعاية على املصاحل
املشرتكة ،خاصة يف اجملال التجاري ،فعني سيد سلطان وكيال له يف مدينة بنجالور وعني
تيبوسلطان وكيال له يف مسقط وقام اإلثنان بتنسيق األمر أنه كيف يتم التعامل مع القوات
 1اإلصابة يف متييز الصحابة  :ابن حجر ،ص  /641-ج  ،3مكتبة جودة السحار وشركاؤه /4 ،شارع كامل
صدقي – الفجالة ،مصر.
 2عرب وهند عهد رسالت مني :قاضي اطهر املباركفوري ،ص  ،635:الناشر :فريد بك دبو(برائويت ) ملتيد،
دريا كنج ،نيودهلي 5-
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األوربية اليت بدأت تتسرب إىل احمليط اهلندي واخلليج العريب بذلك الوقت ،ويف عام
6813م سلطان ثويين عني قنصال عاما يف ممباي امسه حممد بكر خان.
العمانيون ضد املستعمرين الربتغاليني كان
وخالل احلمالت اجلهادية اليت شنها ُ
العمانيني كما كان
هناك تعاون بني اهلنود والعمانيني ،ويف هذا األمر بالضبط ،ساعد اهلنود ُ
هناك مصنع ُعماين يف بومباي حيث كانت تصنع السفن يف خفى عن املستعمرين وبفضل
العمانية أكرب قوة حبرية تتحدى السفن
مساعدة اهلنود معنويا وماديا أصبحت البحرية ُ
الربتغالية واألوربية.
ويف العصر احلاضر تساعد اهلند ُعمان كثريا يف التدريبات حيث توفر رجال
1
البحرية تدريبات كل سنة وكذلك يقوم البَـلَدان مناورات حبرية مشرتكة .و"جوهرة مسقط"
هي السفينة الشراعية اليت صنعت من املواد املختلفة منها الساج اهلندي ومرت باملؤاين
القدمية ومنها ميناء كوتشني .ويفيد املوقع العماين بأهنا "انطلقت "جوهرة مسقط" يف رحلتها
التارخيية من ميناء السلطان قابوس يف السادس عشر من فرباير  5161ميالدية .وتوقفت
يف طريق رحلتها البحرية إىل سنغافورة يف موانئ كوتشن (اهلند) جال (سريالنكا) جورج
تاون (جبزيرة بانانج ماليزيا) بورت كالنج (ماليزيا) .ووصلت إىل حمطتها األخرية يف اليوم
الثالث من يوليو5161م .وقضت  18يوما يف البحر يف حني استغرقت املدة الكاملة
للرحلة  648يوما وقطعت  4281ميل حبري (أي ما يعادل  3669ميل أو1141
كيلومرتا).
الروابط الثقافية :
ومن املعلوم أن العديد من األسر اهلندية هاجرت منذ أكثر من  /411سنة منطقة
السند ووالية غوجرات واستوطنوا يف السلطنة حىت تارخيه .باالضافة إىل ذلك ،قد تكون
هناك هجرات من ُعمان إىل اهلند إال أنه ال توجد هناك اآلثار عنهم اليوم .ولكن يف مدينة
حيدرآباد بوالية آندرابراديش ،هناك حمافظة تسمى بـ "صاللة" إشارة إىل مدينة صاللة يف

 1ملزيد من املعلومات عن هذه السفينة الشراعية ميكن املراجعة إىل املوقع اإلليكرتوين
www.jewelofmuscat.tv
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ُعمان .ومن جانب آخرهناك منطقة يف السلطنة وباختصار على ساحل الباطنة تسمى بـ
"خور اهلند" أي "خليج اهلند" واألخرى "حلة اهلند" أي حمافظة اهلند .ويف والية راجستهان
يالحظ أحد تشاهبا كبريا يف التطريز يف املالبس النسائية هناك واليت تستخدم يف ُعمان.
باالضافة إىل ذلك بعض اإلنتاجات واملصنوعات اخلشبية تبدوعليها مالمح هندية واضحة
العماين الذي يعرف باسم
مثل الصدرية ،األبواب ،والنوافذ .والميكن أن ننسى العباء ُ
"مصر" كان يصنع خصيصا ويصدر من كشمري إىل ُعمان لوقت طويل.
كما ذكرت سابقا أنه كانت توجد روابط ثقافية بني البلدين منذ قدمي الزمان .ومل
يقتصر أمر اهلجرة على ذلك العهد بل استمرت إىل يومنا .ويف العصر احلديث قد حصل
العمانية وهناك على سبيل املثال أسرة "خيم جي" وغريها
العديد من اهلنود على اجلنسية ُ
هاجرت إىل السلطنة واستوطنت فيها.
وعمان.
ففي جمال الثقافة مت إبرام معاهدة يف إبريل عام 6996م بني اهلند ُ
ومعاهدة أخرى مت إبرامها يف شهر إبريل عام 6997م .وكذلك مت التوقيع على مذكرة
التفاهم يف هذا اجملال عام  5117م كما أنه يتم تنظيم زيارات للفرق التمثيلية عن طريق
العمانية واجمللس اهلندي للعالقات الثقافية بنيودهلي من حني آلخر ففي
السفارات اهلندية و ُ
كل عام يرسل اجمللس فرق متثيلية اىل السلطنة وكذلك الفرق الثقافية من السلطنة تزور اهلند.
وتتطور العالقات الثقافية يوما فيوما حىت جماالت التصوير السينمائي والفيلم ففي
ُعمان تتوفر تسهيالت ممتازة لتصوير األفالم يف ُعمان إذ أهنا موقع مجيل خالب للتصوير
السينمائي وقد زارها رجال صناعة السينما هلذا الغرض مرات عديدة ففي عام 5115م
"فريوز نادي واال" املدير املنتج من بويل وود (اسم صناعة األفالم يف اهلند) قام بتصوير
الفيلم "آواره باكل ديوانه"(التائه اجملنون املفتون) يف ُعمان .ونفس املدير املنتج رجع إىل
السلطنة عام 5114م لتصوير الفيلم  Aan-Men At Workوما إىل ذلك وتذاع
األفالم اهلندية على القنوات املختلفة اجلارية يف ُعمان.
األندية الثقافية :
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هناك أندية ثقافية يف ُعمان تنظم األمسيات الشعرية واملهرجانات والفعاليات
الثقافية من حني آلخر خللق جومن الفرح والسرور للهنود والعُمانيني مما يعزز العالقات
الثقافية واحلضارية بني الشعبني .وأهم هذه النوادي "النادي اهلندي اإلجتماعي" الذي له
 /69جناحا وفرعان يف مدينة صاللة وصحار وغريمها فهويعقد احلفالت واملهرجانات
وتعرف العمانيني باحلضارة والثقافة اهلندية ويشاركهم يف األفراح واألعياد اهلندية.
كما أن دار األوبرا امللكية مبسقط عقدت ألول مرة خالل السنة -5165
 5164حنومثاين عروض من قبل الفرق التمثيلية اهلندية الشهرية .وكذلك شارك يف مهرجان
مسقط عام  5163كثري من املمثلني واملمثالت والفنانيني والفنانات وقدموا رقصات هندية
ساحرة .ويف شهر سبتمرب  5163تكفل اجمللس اهلندي للعالقات الثقافية فرقة صوفية حتت
قيادة الصويف "كالرا" قدمت عروضا يف مسقط وصاللة وصحار .ويف شهر يناير 5162
توجهت فرقتان على تكلفة من اجمللس ومها فرقة الرقص الشعيب الكوجرايت وفرقة غيدا
1
وهبانغرا للمشاركة يف مهرجان مسقط  5162واالحتفال بيوم مجهورية اهلند.
التعليم والتربية :
لعل أبرز وأهم امليادين للروابط الثقافية هوالتعليم والرتبية وقد حصل تطور هائل يف
هذا اجملال وتوجد عالقات على املستوى احلكومي واملؤسسات الرمسية وغريالرمسية.
العمانية بنيودلهي:
دور الملحقية الثقافية للسفارة ُ
افتتحت ُعمان سفارهتا يف نيودهلي عام 6975م وأنشئت امللحقية الثقافية كقسم
للسفارة بنيودهلي عام 6997م .وهذا يشكل منعطفا تارخييا للروابط التعليمية بني سلطنة
ُعمان ونيودهلي .ولعبت امللحقية دورا فعاال يف بناء هذه العالقات .وكان عبداهلل شامريد
الرئيسي ،أول ملحق ثقايف ،بدأ امللحقية من نقطة الصفر .فأوال قام باتصاالت مع
املؤسسات اهلندية املسؤولة عن التعليم العايل يف اهلند مثل اجمللس االعلى للجامعات اهلندية
(يوجي سي  )UGCواحتاد اجلامعات اهلندية  AIUوحصل التعرف على اهلند ونظام
التعليم السائد يف البالد واملؤسسات اهلامة فيها حسب املوقع والتخصصات والتسهيالت ما
https://www.indemb-oman.org/ 1
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العمانيني .واعد قائمة للجامعات واملؤسسات التعليمية املختارة يف اهلند .وكذلك
تناسب ُ
العمانيني الراغبني يف متابعة التعليم العايل يف اهلند .وقضى حنوسبع
وضع دليال للطلبة ُ
العمانيني .وخالل فرتة عمله أقام عالقات طيبة
سنوات يف اهلند موجها ومرشدا للطلبة ُ
وودية مع املؤسسات األكادميية اهلندية وكذلك ابرمت عدة معاهدات ومذكرات تفاهم بني
العماين آنذاك ورجع امللحق الثقايف إىل بالده يف
اهلند ُ
وعمان بفضل جمهودات كرمية للسفري ُ
عام 5112م وترك وراءه ذكرى مجيلة التنسى إىل األبد.
وبعد ذلك توىل مهمة امللحقية الفاضل خالد اجلابري ،بصفة امللحق الثقايف ودفع
العمانيني.
العمانية إىل األمام .وقام بتنسيق األمور وأعد قائمة للطلبة ُ
الروابط التعليمية ُ
العمانيني الرجوع اليه واحلصول على
وأنشأ املوقع اإلليكرتوين للملحقية حيث ميكن للطلبة ُ
معلومات ضرورية عن اجلامعات اهلندية ونظام تعليمها .وخالل هذه الفرتة مت إبرام العديد
العماين بذلك
من املعاهدات ومذكرات التفاهم بني اهلند ُ
وعمان وذلك حبسن توجيه السفري ُ
العماين محد بن سيف بن
الوقت .وامللحق الثقايف احلايل سامل عبداهلل الباص والسفري ُ
عبدالعزيز الرواحي حياوالن جبدية لتطوير هذه العالقات أكثر فأكثر .وقد مت اإلبرام على
معاهدات ومذكرات التفاهم يف جمال التعليم والرتبية التالية خالل السنوات املاضية :
 اتفاقية تعاون يف جمال الثقافة والتعليم عام 6996م. إتفاقية الربامج الثقافية والتعليمية عام 6997م. مذكرة التفاهم يف جمال اإلعالم عام 5115م. مذكرة التفاهم يف جمال التعليم العايل عام 5117م. إتفاقية تطوير وتنمية موارد البشرية بني مجهورية اهلند وسلطنة ُعمان عام5118م.
 إتفاقية التبادل الثقايف بني مجهورية اهلند وسلطنة ُعمان عام 5161م. زيارة وفد جامعة السلطان قابوس برئاسة رئيس اجلامعة إىل اهلند عام 5161م. زيارات متكررة لوفد من وزراة التعليم العايل إلختيار األكادمييني ضمن الربنامجالثقايف السنوي يف السلطنة منذ عام 5111م حىت 5161م.
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هذه االتفاقيات والزيارات خاصة الثقافية والتعليمية أدت الروابط التعليمية إىل قمتها.
وحسب احصائيات امللحقية الثقافية بنيودهلي حىت اآلن خترج يف خمتلف كليات وجامعات
العمانيني الذين يتابعون
اهلند حنو 62مائة طالب ُعماين ،واليزال هناك عدد كبري من الطلبة ُ
العمانيني يف كليات وجامعات
دراستهم يف خمتلف الكليات واجلامعات اهلندية ويرتكز الطلبة ُ
جنوب اهلند وقليل منهم خيتارون جامعات مشال اهلند .ويف جنوب اهلند أيضا يفضلون
مدينة بونا مث بنجالور مث حيدرآباد مث منجالور مث مدراس (تشينائي) ويف مشال اهلند
اليتوجهون إال قليال وشاذا فإننا ال نرى تواجدهم يف دهلي وبعض الطلبة يف جامعة علي
جاراإلسالمية مبدينة علي جار يف والية اوتار براديش .ولعل التسهيالت واألجواء يف جنوب
اهلند تناسبهم اكثر من أي مكان آخر يف اهلند.
العمانيين:
دور المؤسسات التعليمية الهندية في تثقيف ُ
كانت اهلند مبثابة مهد التعليم والرتبية للعمانيني منذ قدمي الزمان وقد توجه إليها كبار
الشخصيات من السلطنة الذين تقلدوا مناصب قيادية يف بالدهم .ومنهم سلطان تيمور بن
فيصل (حاكم األسرة البوسعيدية العاشر) ختلى عن العرش يف صاحل ابنه األكرب سعيد بن
تيمور يف عام 6945م  .وقضى بقية حياته يف ممباي حىت وفاته عام 6912م .واصبح
وجها معروفا يف املدينة وكان يزار من قبل العمانيني والعرب وكبار الشخصيات الذين كانوا
يزورون املدينة .وسلطان سلطنة عمان احلايل ،صاحب اجلاللة سلطان قابوس بن سعيد
هوممن زاروه يف أوائل 6911م وسلطان تيمور مدفون يف أحد مساجد ممباي.
وسلطان سعيد وسيد فهر يف كلية مايو ،مدينة أمجري ،والية راجستهان يف عام
 6955م جاء سلطان سعيد بن تيمور للدراسة يف كلية مايووهم من األجانب القالئل
الذين مت قبوهلم يف هذه املؤسسة.
كلية مايوهي احدى أقدم وأشهر املدارس السكنية يف اهلند .وقد قام بإنشاءها
ريتشارد ساؤث ويل برونك،اإليرل (الضابط اإلقليمي الربيطاين) الذي خدم كنائب بريطاين
يف اهلند منذ  6818حىت 6875م قد قام بإنشاء املدرسة يف عام 6871م وكانت
املدرسة تعرف بذلك الوقت باسم  Chefs Schoolأنشئت لتقدمي خدمات إىل
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األمراء واألسرة امللكية الربيطانية احلاكمة يف اهلند .والتزال توجد حىت اليوم أوراق تسجيل
سلطان سعيد يف متحف الكلية وهي توضح تاريخ قبوله يف الكلية .ويف السنوات الالحقة
يف اخلمسينات أخوسلطان سعيد ،صاحب السموسيد فهر بن تيمور جاء أيضا للدراسة يف
كلية مايوواليزال زمالؤه يف الصف يذكرونه بشوق وبولوع واعزاز .صاحب املعايل ناتوار
سينغ ،وزير اخلارجية اهلندي األسبق هوأحد خرجيي هذه الكلية الذي كان يدرس فيها
آنذاك .وحافظ سيد فهر على روابط متواصلة مع مدرسته القدمية ويف عام 6984م كأحد
الرعاة العضوللمجلس العام لكلية مايوأعطى مساعدات سخية لبناء دارين يف املدرسة باسم
عمان :احدامها للطلبة واألخرى كدار الضيافة.
وقد قامت الكلية بتوجيه الدعوة إىل صاحب السموسيد فهر بن تيمور للتفضل
بأن يكون ضيفا خاصا مبناسبة االحتفاالت السنوية للمدرسة وقد شرف صاحب
السموحبضوره يف كلية مايوعام 6984م.1
لقد لعبت والتزال تلعب املؤسسات التعليمية اهلندية دورا مهما حيويا يف تعليم
العمانيني وتثقيفهم فهناك عدد كبري من اجلامعات والكليات واملعاهد واملراكز اليت يتوجه إليه
ُ
العمانيون إلرواء غليلهم العلمي ومن أهم هذه املؤسسات التعليمية ما يلي:
الطلبة ُ
اجلامعة العثمانية حبيدرآباد ،جامعة اللغة اإلنكليزية واللغات األجنبية حبيدرآباد،
جامعة بونا مبدينة بونا ،جامعة مدراس مبدينة تشينائ ،جامعة منجالور مبدينة منجالور،
جامعة بنجالور ،جامعة راجيف غاندي للعلوم الصحية ،جامعة مانيبال ،اجلامعة امللية
اإلسالمية بنيودهلي ،جامعة علي جراه مبدينة علي جار ،جامعة جواهرالل هنروبنيودهلي،
جامعة مهدرد بنيودهلي.
العمانيني
كما أن هناك العديد من الكليات اليت تقدم خدمات تعليمية للطلبة ُ
ومن أهم هذه الكليات  :كلية بريندا فان يف بنجالور ،كلية كرائست يف بنجالور ،كلية
فرغوسن يف بونا ،كلية أم أم سي سي يف بونا ،كلية يب أم سي سي يف بونا ،كلية واديا يف
 1اجمللة السنوية  Oman in Focusالصادرة يف سفارة عُمان بنيودهلي ،الطبعة الثالثة ،مايو5112م ص
54-55
Arabic Studies

277

دراسات عربیۃ

بونا ،كلية نظام يف حيدرآباد ،كلية أنوارالعلوم يف حيدرآباد ،كلية هندوستان يف مدراس ،كلية
ألفا يف مدراس ،كلية سيمبوائسس يف بونا (اآلن هي جامعة اعتبارية) وكلية آي إي سي يف
والية أوتاربراديش .ولنتعرف قليال على بعم منها :

جامعة بونا :أنشئت جامعة بونا يف عام 6938م مبدينة بونا مبوجب مادة اجمللس التشريعي
لوالية مهاراشرتا جنوب اهلند وتتبع نظام اجمللس األعلى للجامعات اهلندية (يوجي سي)
وهناك أكثر من  36قسما تقدم تشكيلة واسعة من الربامج التعليمية على مستوى
املاجستري يف اآلداب والفنون اجلميلة والعلوم واإلدارة والتعليم والرتبية وما إىل ذلك وهناك
أكثر من  519كلية تابعة هلا و 668معهدا للبحوث معرتف هبا لدى اجلامعة وشهاداهتا
معرتف به دوليا.
هي إحدى اجلامعات اهلندية الشهرية اليت تقدم خدمات تعليمية قيمة وتسهيالت
العمانيون والعرب اآلخرون للتعليم العايل
السكىن والطعام من نوع عال حيث يتوجه الطلبة ُ
ويدرس فيه حاليا حنو 711طالب وطالبة ُعمانيني يف خمتلف كلياهتا .وقد مت استبدال امسها
حاليا باسم "جامعة سافيرتي فويل بونا" وملزيد من التفاصيل يرجى املراجعة إىل املوقع
اإلليكرتوين للجامعة www.unipune.ac.in/
جامعة مانيبال:يف عام 6924م قام الدكتور /يت أم أننثا باي /بإقامة كلية كاستوربا الطبية
ويف عام  6927م أنشئت كلية اهلندسة ،وكلية طب األسنان ،وكلية الصيدلة وهكذا تطورت
إىل درجة اجلامعة حيث منحت درجة جامعة اعتبارية  /متخصصة مبوجب اجلزء  4من مادة
يوجي سي رقم  6921التابع لوزارة تنمية املوارد البشرية (وزارة التعليم العايل) حكومة اهلند
واليوم هلا /51معهدا /مركزا تشمل الطب ،وطب األسنان ،واهلندسة ،والتمريض ،والصحة،
والصيدلة ،واإلدارة ،ووسائل االتصاالت ،وعلوم االعالم ،وإدارة الفنادق ،وعلوم االحياء،
وعلم األدوية املتجددة ،كما أهنا تقدم ختصصات من مرحلة البكالوريوس حىت درجة
الدكتوراه.
وتقدم إىل الطلبة أفضل التسهيالت السكنية والطعام والرياضة واأللعاب وهناك
طلبة أكثر من  52دولة أجنبية يدرسون يف خمتلف أقسام اجلامعة .كما أن هناك مراكز
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فرعية هلا يف اخلارج مثل ديب ،ماليزيا ،وما إىل ذلك وهلا شراكة مع اجلامعات يف الواليات
املتحدة واململكة املتحدة .وقد مت االعرتاف هبا دوليا .وملزيد من التفاصيل يرجى املراجعة إىل
املوقع االليكرتوين للجامعة www.manipal.edu. :

الجامعة الملية اإلسالمية  :أنشئت اجلامعة أوال يف مدينة "علي جراه" يف عام 6951م
ومن مث نقلت من مدينة على جار إىل منطقة "قرول باغ" يف دهلي عام 6952م.
ويف غرة مارس  6942م مت وضع حجر أساس ملبىن مدرسة يف منطقة أوكهال على
ضفة هنر مجنا جنوب دهلي وكانت منطقة وعرة غريمعروفة بذلك الوقت ويف عام 6941م
نقلت كافة املؤسسات التعليمية إىل املوقع حيث توجد اجلامعة اآلن .وبتاريخ /3يونيه عام
6949م سجلت"اجلامعة امللية اإلسالمية " كجمعية.
ويف عام  6915م منحها اجمللس األعلى للجامعات اهلندية درجة جامعة اعتبارية.
وبعدئذ أنشئت العديد من الكليات واألقسام يف اجلامعة مثل كلية العلوم اإلنسانية
واللغات ،وكلية العلوم الطبيعية ،وكلية العلوم االجتماعية وكلية الرتبية وما إىل ذلك .ويف
ديسمربعام 6988م منحت درجة جامعة مركزية.
وللجامعة نظام تعليم ممتاز حيث متلك روضة األطفال واملدرسة االبتدائية والثانوية
األوىل والعليا .كما أهنا متلك العديد من الكليات واألقسام فهناك كافة العلوم اإلنسانية
واهلندسة والتكنولوجيا والعلوم االجتماعية والدراسات العربية واإلسالمية وكلية التعليم والرتبية
وكلية علوم الكمبيوتر .كما أنشئت مؤخرا كلية طب األسنان .وهناك أقسام عديدة يف كافة
الكليات وهي تتبع نظام يوجي سي وكافة كلياهتا معتمدة يف رحاب اجلامعة .وشهاداهتا
معرتف هبا دوليا .وملزيد من التفاصيل يرجى املراجعة إىل دليل اجلامعات اهلندية أواملوقع
اإلليكرتوين للجامعة http://www.jmi.ac.in :
جامعة اللغة االنكليزية واللغات األجنبية  :متخضت هذه اجلامعة عن فكرة أول رئيس
وزراء اهلند /جواهرالل هنرو/وأنشئ أوال معهد للغة اإلنكليزية يف مدينة حيدرآباد عام
6928م لتدريب معلمي اللغة اإلنكليزية يف البالد .ويف ابريل عام 6975م مت توسيع
نطاق املعهد وضمت اللغات األجنبية األخرى يف دائرة اختصاصه .وبالتايل مت اعادة تسميته
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كـ "املعهد املركزي للغة اإلنكليزية واللغات األجنبية" .ونظرا خلدماته العالية أعطاه اجمللس
األعلى للجامعات اهلندية درجة "املعهد بدرجة جامعة اعتبارية" يف يوليوعام 6974م.
وأقر الربملان اهلندي مادة خبصوص هذه اجلامعة يف ديسمرب 5111م ومت تنفيذه
يف أغسطس عام 5117م حيث أصبحت هذه اجلامعة جامعة مركزية .هلا فرعان آخران :
احدمها يف مدينة لكناؤ بوالية أوتار براديش مشال اهلند وثانيهما يف مدينة شيالنغ مشال
شرق اهلند.
وتقدم اجلامعة ختصصات يف اللغة اإلنكليزية قصرية املدى وطويلة املدى من مرحلة
البكالوريوس حىت الدكتوراه وكذلك يف العديد من اللغات مثل الفرنسية والروسية والعربية وما
إىل ذلك.
وملزيد من التفاصيل يرجى املراجعة إىل املوقع اإلليكرتوين للجامعة:
www.efluniversity.ac.in
جامعة منجالور :تقع اجلامعة على مسافة /68كيلومرت من مدينة منجالور .للجامعة
/59قسما يف رحاب اجلامعة وكليتان ملحقتان هبا و/3كليات قانون/67 ،كلية تربية،
/2كلية مستقلة633 ،كلية /مؤسسة ملحقة هبا.
وتقدم اجلامعة ختصصات أدبية ،علمية ،هندسة ،تكنولوجيا وما إىل ذلك من
مستوى البكالوريوس حىت درجة الدكتوراه .وهذه اجلامعة من اجلامعات املرموقة يف جنوب
اهلند ألهنا حتافظ على املعيار التعليمي وشهاداهتا مقبولة ومعرتف هبا يف كافة أحناء العامل
وخارجها .وملزيد من التفاصيل يرجى املراجعة إىل املوقع اإلليكرتوين للجامعة:
www.mangaloreuniversity.ac.in

جامعة علي جار اإلسالمية  :حتمل اجلامعة يف طيها سجال رائعا لتاريخ املسلمني يف البالد
وهي ليست جبامعة بل حركة تعليمية شنها املسلمون بعد ثورة 6827م وكانت هي أول
مقاومة ضد االحتالل الربيطاين .ويف أعقاب هذه الثورة قام /سر سيد أمحد خان  /بإنشاء
كلية أجنلو-حممدية الشرقية يف عام 6872م وكانت هذه الكلية أحلقت جبامعة كولكتا مث
نقلت إىل جامعة إله آباد يف عام 6882م وأثناء هذه الفرتة شنت محلة لرفع هذه الكلية
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إىل مستوى اجلامعة .ويف عام  6951م مت استبدال هذه الكلية جبامعة مركزية مبوجب مادة
اجمللس التشريعي اهلندي .وهكذا اصبحت أول جامعة للمسلمني يف البالد.
حتتل جامعة علي جار اإلسالمية مكانة عالية جدا يف ما بني اجلامعات اهلندية
ومسامهاهتا يف البناء الوطين التقل عن أية جامعة أخرى .وهلا مخس مدارس ثانوية وواحدة
منها للمعاقني ومدرستان ثانويتان منفصلتان للبنني والبنات .وهناك أكثر من /41الف
طالب و 6311استاذا و /1آالف موظف آخرين .كما متلك /65كلية تتضمن تشكيلة
واسعة من الربامج التعليمية /92قسما/2 ،مؤسسات/64 ،مركزا/68 ،قاعة للسكىن
تتضمن  /74داخلية  /سكنا للطلبة والطالبات .وتقدم اجلامعة /452ختصصا.
كما أن للجامعة كلية  Z.Hللهندسة والتكنولوجيا ،وكلية جواهرالل هنروالطبية،
وكلية ضياءالدين لطب األسنان ،معهد آب ثومولوجي وفن صنع األغذية ،وكلية أمجل
خان للطب اليوناين (الطب اإلسالمي) ،كلية البنات وما إىل ذلك .ويتوجه إليها الطلبة من
كافة أحناء العامل خاصة بلدان افريقيا ،غرب آسيا وجنوب شرق آسيا.
وهذه جامعة سكنية اسالمية مركزية ولعلها الوحيدة حبجمها يف آسيا حيث
يسكن يف آن واحد يف رحاهبا أكثر من /41الف طالب وطالبة .وتقع يف مدينة علي جار
على بعد عدة أميال من دهلي يف والية أوتار براديش مشال اهلند .وملزيد من التفاصيل يرجى
املراجعة إىل املوقع اإلليكرتوين للجامعةwww.amu.ac.in :
كلية فر وسن بمدينة بونا  :Furgusson College Puneقامت مجعية دكن التعليمية
مبدينة بونا بوالية مهاراشرتا العديد من الكليات وأمهها كلية فرغوسن يف عام 6882م وقد
مسيت هذه الكلية باسم ) (Sir James Furgussonحاكم بومباي بذلك الوقت.
وقد مت تدشني هذه الكلية بتاريخ /5ينايرعام 6882م من قبل وليم وردس
ورث William Words Worthالشاعر اإلجنليزي الكبري .وقد زارها مهامتا غاندي
وجواهرالل هنروالشخصيتان الكبريتان للبالد.
كلية فرغوسن تقدم خدمات تعليمية يف العلوم الطبيعية ،وعلوم الكمبيوتر،
واإلليكرتونيات ،والتكنولوجيا املعلوماتية والعلوم االجتماعية واإلنسانية على مستوى
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البكالوريوس واملاجستري .وقد جذبت الطلبة من خمتلف الدول خاصة الدول العربية .وملزيد
من التفاصيل يرجى املراجعة إىل املوقع اإلليكرتوين للكلية ....

كلية كرائست :كانت كلية كرائست كلية مستقلة مث أحلقت جبامعة بنجالور اليت أنشئت
يف يوليوعام 6919م .وأصبحت أهم الكليات يف مدينة بنجالور يف غضون ثالثة عقود.
ومنح اجمللس األعلى للجامعات اهلندية درجة كلية ذات اجلودة العالية .وبتاريخ
/51يوليوعام 5118م أعطاها اجمللس مرتبة جامعة اعتبارية.
المدارس الهندية في ُعمان:
هناك حنو/69مدرسة هندية تقدم خدمات تعليمية يف ُعمان وجدير بالذكر أن
املقرر الدراسي السائد يف هذه املدارس هوما وضعه اجمللس اهلندي للبحث والتدريب
التعليمي (NCERT: National Council for Educational
) Research & Trainingالتابع حلكومة اهلند املركزية .ومنها:

مدرسة مسقط الهندية :مدرسة الغرباء اهلندية ،مدرسة الوادي الكبري اهلندية ،مدرسة
درسيات اهلندية ،مدرسة نزوى اهلندية ،مدرسة صحار اهلندية ،مدرسة صاللة اهلندية،
مدرسة مالد اهلندية ،مدرسة عربة اهلندية ،مدرسة إبري اهلندية ،مدرسة صور اهلندية،
مدرسة جاالن اهلندية ،مدرسة رستاق اهلندية ،مدرسة خصب اهلندية ،مدرسة السيب
اهلندية وما إىل ذلك.
المؤسسات التعليمية التي أقامت فرعا لها في السلطنة وتقدم خدمات تعليمية إلى

العمانيين:
ُ

معهد برال للتكنولوجيا :معهد برال للتكنولوجيا ،الواقع يف مدينة رانتشي والية بيهار
(اهلند) .وقد مت تأسيسه يف عام 6922م كمؤسسة رائدة يف العلوم والتكنولوجيا واهلندسة.
ويف عام 5111م اصبح املعهد أول جامعة تقنية أقامت هلا مراكز خارج البالد .ومنها :
مركز مسقط :املركز املمتد يف مسقط ،سلطنة ُعمان هونتيجة للشراكة مع كلية وايل جات
للعلوم التطبيقية ،أنشئت من قبل الدكتور عمر بن عبداملنعم الزواوي يف مسقط .وقد مت
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اختيار التكنولوجيا املعلوماتية ،التكنولوجيا اخلاصة بعلوم األحياء ،علوم اإلدارة ،علوم
التجارة واالنسانية كأربع أقسام لتغطية تشكيلة واسعة من فرص العمل املستقبلي .
ويقع رحاب كلية واجلات يف حديقة معارف مسقط روسيل حتظى بتسهيالت
1
التدريس احلديثة واملعامل واملكتبة.
فرع جامعة مانيبال في السلطنة :حسب املعلومات املنشورة يف جملة Oman in
 Focusالصادرة يف سفارة ُعمان بنيودهلي يوجد فرع هلذه اجلامعة أيضا .علما أنه كانت
أوال معهدا باسم معهد مانيبال للتعليم العايل مث ارتقى إىل مرتبة اجلامعة.

وضع المقررات الدراسية ُلعمان:
العمانية إىل ذروهتا حيث تولت وكالة Ed
قد وصلت العالقات التعليمية اهلندية – ُ
 Cilحتت وزارة التعليم حلكومة اهلند مهمة وضع مقررات دراسية للمؤسسات التعليمية
العمانية وتوفري األساتذة ومساعدات أخرى هبذا الصدد وقد عقد أول اجتماع لفريق العمل
ُ
2
يف شهر ابريل عام 5119م .
التبادل العلمي واألكاديمي :
قد قام العديد من األساتذة والباحثني اهلنود بزيارة إىل السلطنة خصيصا إلجراء
البحوث األكادميية خبصوص ُعمان :تارخيها وثقافتها وحضارهتا وديانتها وأتوا ببحوث قيمة
واألهم منها ما يلي :
 -1الدكتور ظهورالبارى  :زار السلطنة عدة مرات خالل عام  5116و5111م وأعد
مقاالت عديدة عن ُعمان خاصة الطائفة اإلباضية ولكنها مل تنشر مقاالته بعد .وقد انتقل
إىل جوار رمحة ربه (اللهم اغفره وادخله يف فسيح جناتك).

1

Oman in Focus (page :88-90, May 2005, 3rd Edition , published by Embassy of

Sultanate of Oman , EP 10 &11, Chandragupta Marge, Chanakyapuri , New Delhi110021
Oman in Focus m 2009, page no. 50 2
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 -2البروفيسور محمد اسلم اإلصالحي  :قام بزيارة إىل السلطنة يف عام 5112م
وألقى عدة حماضرات يف ُعمان واجلدير بالذكر منها "مسامهة اهلنود يف الشعر العريب"
و"العدالة يف اإلسالم".

 -3الباحث /عطاء الرحمن :
زار السلطنة خالل عام  5113م وأقام فيها حنوستة أشهر وأعد اطروحة
العماين "أبومسلم الرواحي البهالين على
لنيل درجة الدكتوراه حول الشاعر واألديب ُ
ملتقى احملافظة والتجديد" وعليه منحته جامعة جواهرالل هنرودرجة الدكتوراه وهو أول
باحث هندي قام بدراسة مفصلة حول شاعر وأديب ُعماين وحىت اآلن إمنا الباحثون
كانوا يركزون عنايتهم على األدباء والشعراء من مصر وسورية ولبنان والعراق وغريها.
فال شك يف أن الباحث يستحق التقدير والتشجيع من اجلميع.
 -4الباحث /محمد طاهر:
زار السلطنة يف عام 5113م وأعد مقاالت وحبوث قيمة حول األدب
والثقافة والديانة وأمهها" :اإلباضية  :دراسة موضوعية" قد نشرت هذه املقالة يف
"سه روزه دعوت" جريدة أردية ثالث يومية صادرة يف نيودهلي .واختار عنوان
رسالته للدكتوراه " مسامهات الشيخ عبداهلل اخلليلي يف الدراسات األدبية" وقدم
أطروحته إىل اجلامعة وعليه منح درجة الدكتوراه عام 5118م.

 -5البروفيسور أ.ك.باشا ،مركز الدراسات اخلليجية ،جامعة جواهرالل هنروبنيودهلي .قام
مركز الدراسات اخلليجية باجراء حبوث قيمة حول ُعمان وجدير بالذكر من أساتذة هذا
القسم الربوفيسور أ.ك.باشا الذي أتى بالعديد من البحوث املوضوعية حول سلطنة ُعمان
وتارخيها وحضارهتا وعالقتها مع اهلند .وقام بتحرير كتاب هام باسم India and
 Omanوهي باللغة اإلنكليزية وتناول فيه العالقات الثنائية :السياسية واالجتماعية
والثقافية واالقتصادية بصورة مكثفة دقيقة ونشر الكتاب يف مطبع Gyan Sagar
 Delhi،Publicationsالطبعة األوىل 6999-م.
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هذا ما ذكرت على سبيل املثال ليس على سبيل احلصر واإلحصاء وقد يكون
هناك باحثون وأكادمييون هنود آخرون ميكن أهنم زاروا وأتوا ببعض البحوث حول الثقافة
العمانية ومل نتوصل إليها.
واألدب والعالقات اهلندية – ُ
كما ان هناك تعاون نشط بني السلطنة وهيئة اآلثار التارخيية يف اهلند حيث زارت
وفود من هيئة اآلثار واحملفوظات الوطنية العمانية إىل هيئة اآلثار الوطنية للهند يف نيودهلي
يف يونيه  5164ومارس  5163وأخذت صورا من الوثائق ذات الصلة بعمان واليت يعود
تارخيها إىل القرن الثامن عشر .هذه كانت من أهم الزيارات العمانية للتبادل العلمي
والثقايف.
وخالصة القول إن العالقات الثقافية والتجارية والسياسية والدينية بني سلطنة
ُعمان واهلند قائمة منذ أقدم العصور ومتتع الشعبان بروابطهما احلضارية والثقافية على مر
العصور ويف العصر احلديث توسعت هذه العالقات يف كافة جماالت احلياة وازدهرت
العالقات التجارية والسياسية ازدهارا هائال وتبلورت العالقات الثقافية والتعليمية وبلغت إىل
قمتها ال نظري هلا يف املاضي.
المصادروالمراجع:

 .1اخلروصي ،الشيخ سليمان خلف بن حممد بن حممد :،مالمح من التاريخ العُماين،
مكتبة الضامري للنشر والتوزيع ،السيب -سلطنة عُمان ،الطبعة الثالثة ،عام
5115م.
 .2األزكوي ،سرحان بن سعيد العماين:،تاريخ عمان املقتبس من كتاب كشف الغمة
اجلامع ألخبار األمة ،الناشر :املطابع العاملية ،روي ،سلطنة عمان ،الطبعة األوىل -
6992م.

 .3الساملي ،نورالدين الساملي :،حتفة األعيان بسرية أهل عمان ،الناشر :مطبعة اإلمام
 64شارع قرقول املنشية بالقلعة مبصر (عام الطباعة غري مذكور).
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البوسيعيديني ،الناشر :وزارة الرتاث والثقافة ،مسقط ،عمان .الطبعة الرابعة -
5112م
 .5الندوي ،الدكتور حامداهلل : ،ھندوستان اور مشرق وسطى كي جتاريت تعلقات،
مطبعة ترقي اردوبيورو ،نيودهلي ،الطبعة األوىل ،مارس 6982م.
 .6املباركفوري ،القاضي اطهر: ،عرب وهند عهد رسالت مني ،مطبعة فريد
بكدبو(برائويت ) ملتيد ،نيودهلي  ،661115الطبعة األوىل ،مايو5113م.
 .7لسان العرب ج  /1ص  ،36:الطبعة السادسة ،دار احياء الرتاث العريب ،مؤسسة
التاريخ العريب ،بريوت ،لبنان.
 .8العسقالين ،ابن حجر :،اإلصابة يف متييز الصحابة ،مكتبة جودة السحار وشركاؤه،

 /4شارع كامل صدقي – الفجالة ،مصر.
 .9ضيف ،الدكتور شوقي : ،تاريخ األدب العريب (عصر الدول واإلمارات)،الناشر:
داراملعارف ،القاهرة مجهورية مصر العربية ،عام الطباعة 6989م.
.11
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جـورج ُجـرداق أديباً لبنانياً

 الدكتور حممد أمجل

1

الملخص

لبنان بلد عريق يف اإلنتاج األديب نثرا وشعرا حيث أجنب عددا كبريا من جهابذة
األدباء والشعراء .سيتناول هذا البحث تعريفا بأحد عباقرة األدب العريب اللبناين املعاصر
جورج جُرداق .قدم جورج جُرداق مسامهة كبرية يف األدب العريب املعاصر شعرا ونثرا ونقدا
يف فرتة سبعني عاما من حياته العلمية والفكرية .وُلد جورج يف 6946م وحاول كتابة نص
مسرحي وهو يف الثالث عشر من العمر والقصة وهو يف السابع عشر .ويف الثامن عشر من
السن ،كتب باكورته "فاغنر واملرأة" .مث تفرغ جورج جرداق للتأليف والكتابة يف الصحف
اللبنانية والعربية من جهة ،وإىل تدريس األدب العريب والفلسفة العربية يف عدد من كليات
بريوت من جهة أخرى .عاش جورج جرداق حياة حافلة بالعلم والفكر والنقد ولكن غفل
عنها الكثريون أو جتاهلوا .وقد جسد أفكاره يف كتاباته الرائعة "اإلمام علي صوت العدالة
االنسانية" حني كتب وبرع ،وهو مسيحي ،عن علي بن أيب طالب خليفة املسلمني الرابع
رضي اهلل عنه .كذلك سيتناول املقال بذكر إسهامه القيم يف الشعر واألدب وعالقته باحلياة
االجتماعية اللبنانية عن طريق املذاييع واملصادر األخرى ،توىف جُرداق يف السادس من شهر
نوفمرب .5163
نبذة عن جور جرداق:
امسه جورج ،شهرته ُجرداق ،أبوه سجعان ،شاعر وأديب وناقد وصحايف لبناين،
من مواليد جديدة مرجعيون عام 6946م ولذا يقال ابن "جديدة مرجعيون" وهي بلدة تقع
يف حمافظة "النبطية" جنوب لبنان ،ويقول جرداق عن مكان والدته "سوف تلهو بنا احلياة
 .1 أستاذ حماضر مبركز الدراسات العربية واإلفريقية ،جامعة جواهر الل هنرو -نيودهلي
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وتسخر فتعال أحبك اآلن أكثر" 1.وهو من عائلة تنحدر من أسرة غسانية عربية عريقة
قحطانية اجلذر ،وينتمي إىل بقعة من أمجل بقاع األرض وأحفلها بأحداث التاريخ وذكريات
السابقني يف لبنان ويعترب سكاهنا عرب حقيقيون 2.والده سجعان كان يعمل كمهندس
مدين للبناء ،أما البيئة البيتية فكانت من مجاعة الفكر والعلم واألدب والشعر ،وتأثر كما
يقول جرداق يف إبداعياته تأثرا شديدا كان بـ "أخوي فؤاد ُجرداق املثقف" 3.درس يف بلدته
جديدة مرجعيون حىت املرحلة التكميلية وبعد انتهاء دراسته املتداولة يف مدارسها ،انتقل
جورج جرداق إىل بريوت ،ليلتحق بـ "الكلية البطريركية" عام 6939م ليتابع دراسته فيها
اليت اختارها لعلمه جهابذة العلماء يف اللغة واألدب درسوا فيها وخرجت أعالما .منذ ذلك
احلني ،سكن جورج بريوت وسكنته ،من دون أن ينفي ذلك حنينه إىل اجلذور وتواصله مع
األهل واألصحاب يف حمافظته "اجلديدة" .ترجع خصوبة فكره وذاكرته إىل اختياره الكلية
البطريركية الذائعة الصيت بتخريج أقدر الطالب يف اللغة العربية وآداهبا .كانت مهمة جدا
حباضرها وماضيها وحديثها وقدميها ،فالشيخ إبراهيم اليازجي (6911 – 6837م) ،أكرب
علماء العربية على اإلطالق ،كان أحد أساتذة هذه الكلية يف القرن التاسع عشر امليالدي،
ومن تالمذته ابن خليل مطران شاعر القطرين 4.أما جورج جرداق فقد حالفه احلظ يف
الكلية ليتتلمذ هو على يد األديب املعروف رئيف خوري (6917 – 6964م) ،وعالمة
عصره فؤاد أفرام البستاين (6993 – 6913م) مؤسس اجلامعة اللبنانية ،وكان أستاذ اللغة
واألدب الفرنسي الشاعر ميشال فريد غريب الذي كتب شعره بالفرنسية.

 .1الياس حلود" :كلمات يف وداعك" ،مقال له نشر يف جريدة السفري اللبنانية ،بتاريخ  1تشرين الثاين .5163
 .2تقرير صحفي نشرته جريدة الشرق األوسط الدولية بتاريخ  2نوفمرب .5163
 .3جورج جرداق :سرية ذاتية شفهية قاهلا يف مقابلة صحفية لوكالة ليبانون اورغ ،منشورة بتاريخ  6ديسمرب
.5163
 .4عطاء اهلل مهاجراين" :العصافري هتجر األوكارا" بعنوانه مقال له نشرته صحيفة الشرق األوسط الدولية بتاريخ
 61نوفمرب .5163
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كان جورج جرداق يهرب من املدرسة يف طفولته ،حبثا عن عني ماء من عيون
السهل الشرقي تلك اليت مسي املرج بامسها "مرج عيون" ،فينتقي صخرة حتت شجرة تظلله،
أو على مقربة مياه جارية ،ومرجعيون هنالك مألى باملروج اخلضراء وبالينابيع املتدفقة اليت
تعد باملئات ،مما أعطى البلدة واملنطقة كلها من خالهلا ،اسم مرج العيون ،أو مرجعيون،
إشارة إىل وفرة املروج وكثرة الينابيع وهناك يأخذ بقراءة الكتابني الديوان للمتنيب ليحفظه،
1

وفقه اللغة العربية يف جممع البحرين للشيخ ناصيف اليازجي (6876 – 6811م) .
وعندما اشتكت املدرسة من فراره الدائم ،حاول ذووه معاقبته ،فتدخل شقيقه فؤاد ُجرداق
2

ودافع عنه الذي أكد معلال" :إن ما يفعله جورج يفيده أكثر من املدرسة" .وتشجيعا له
أهداه كتاب "هنج البالغة" خلليفة الراشد الرابع أمري املؤمنني علي بن أيب طالب كرم اهلل
وجهه ،قائال" :إقرأه واحفظه ".وأضاف قائال له" :ادرس هذا الكتاب بصورة خاصة واحفظ
منه كل ما تستطيع حفظه فإن فيه اخلري كل اخلري ملن يطلع عليه ،وملا كانت ذاكرته جيدة،
فإنه مل يبلغ الثالثه عشرة من عمره حىت كان حيفظ الكثري من الكتب الثالثة املذكورة ومن
هنج البالغة بصورة خاصة .بعد ذلك أراد نسيب منصور جرداق وهو أحد كبار علماء
الرياضيات يف هذا العصر بلبنان أن يبعث جورج جرداق إىل أوروبا ليدرس العلوم الطبيعية
والرياضية ،غري أنه يبيت ذلك لتعلقه الشديد ببلدته وبيئتها الطبيعية والروحية مث مليله الشديد
إىل الشعر واألدب .وعلى أثر هذا اإلباء انتقل جورج إىل بريوت حيث تابع دروسه يف
الكلية البطريركية.
يف هذه األجواء ،كان من البديهي أن يؤلف جرداق كتابا يف سن مبكرة .ففي
الثامنة عشرة من عمره ،كتب باكورته "فاغنر واملرأة" عن املوسيقي والفيلسوف األملاين
ريتشارد فاغنر (6884 – 6864م) عام 6921م .ويبدو أن يف هذا الكتاب من إشراق
 .1عبد الغين طليس" :أشهر أوصافه مل تكن أشهر مواهبه" ،مقال له نشر يف جريدة السفري بتاريخ  1نوفمرب
5163

 .2حممد عزي" :رحيل جورج جرداق شاعر "هذه ليليت" ،مقال له نشرت جريدة احلياة اللبنانية بتاريخ  1تشرين
الثاين .5163
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البيان العريب ما طاب للعالمة الشيخ عبد اهلل العاليلي (6991 – 6963م) ومحله على
1

أن يهتف قائال :ال مثيل هلذا البيان يف أدب عصرنا كله ،وإنه كما رأى ونظرا إىل أمهية
الكتاب ،قرر الدكتور طه حسني (6974 – 6889م) عميد األدب العريب مبصر آنذاك
إدراجه ضمن الئحة الكتب اليت جيب على طالب الدكتوراه يف األدب قراءهتا بإمعان،
كذلك أصر أحد املستشرقني األملان على مقابلة جرداق وأخذ إذنه يف ترمجة كتابه إىل اللغة
األملانية.
يف عام 6924م بعد خترجه يف الكلية البطريركية ،درس جورج جرداق ،األدب
العريب والفلسفة ،وزاول الكتابة الصحافية باكرا .حاول كتابة نص مسرحي وهويف الثالث
عشر من العمر والقصة وهويف السابع عشر .ويف الثامن عشر من عمره ،كتب باكورته
"فاغنر واملرأة" كما سلف ذكره .مث تفرغ جورج جرداق كليا للتأليف والكتابة يف الصحف
اللبنانية والعربية من جهة ،وإىل تدريس األدب العريب والفلسفة العربية يف عدد من كليات
بريوت من جهة أخرى.
واستهل عمله الصحايف يف جملة "احلرية" ،ويقول عنها" :كنت أكتبها من الغالف
إىل الغالف ،وكنت أحرر مقاالت وأوقعها بأمساء صارت الحقا معروفة لدى أصحاب
2

الصحف ،حىت إن أحدهم طلب مين أن أعمل عنده ،فرفضت".
عمل جورج ُجرداق أيضا يف جملة "اجلمهور اجلديد" مث "الكفاح العريب" ،وانتقل
إىل "دار الصياد" عام 6912م ،وعمل يف جملة "الشبكة" ويف صحيفة "األنوار" ،وظل أحد
أركان الكتابة يف منشورات "الصياد" ،إىل صحف دمشق والقاهرة .وأكثر ما عرف عنه منذ
مطلع السبعينات وحىت اليوم هو نقده القاسي والساخر والالذع يف جماالت األدب
والسياسة والفن واحلياة وما كان يسميه أيضا "بالغباء االجتماعي" من خالل كتابته على
 .1مرمي شعيب" :رحل األديب اجلنويب جورج جرداق" ،حديث خاص هلا مع جورج جرداق ،مت نشره يف صحيفة
جنوبية بتاريخ  2تشرين الثاين .5163
 .2شفيق البقاعي" :مرثاة لرجل ال ميوت" ،مقال له مت نشره يف جريدة السفري بتاريخ  1نوفمرب .5163
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1

صفحات جملة الصياد يف زاوية "حتت الصنارة" ويف "الشبكة" .وتعرف عليه اجلمهور
اللبناين والعريب الواسع أكثر فأكثر من سنوات وسنوات من خالل إطاللته اإلذاعية عرب أثري
إذاعة "صوت لبنان" ضمن برناجمه الصباحي "على طريقيت" وهونوع من السخرية الساخنة
2

واحملببة يف خمتلف احلقول واجملاالت.
وقام جورج ُجرداق بوضع موسوعة كاملة عن اإلمام علي بن أيب طالب رضي اهلل
عنه ،مساها "اإلمام علي صوت العدالة اإلنسانية" ،وتقع يف مخسة أجزاء وكل جزء حيمل
عناوين خمتلفة فاجلزء األول هو"علي وحقوق اإلنسان" ،واجلزء الثاين "بني علي والثورة
الفرنسية" ،واجلزء الثالث "علي وسقراط" ،واجلزء الرابع "علي وعصره" ،واجلزء اخلامس
3

هو"علي والقومية العربية" ،مث أتبعها مبلحق كبري بعنوان "روائع هنج البالغة" .ومن األمهية
مبكان أن األديب اللبناين ميخائيل نعيمه قد كتب املقدمة على هذا الكتاب وصرح فيها:
"ويقيين أن مؤلف هذا السفر النفيس ،مبا يف قلمه من لياقة وما يف قلبه من حرارة ،وما يف
وجدانه من إنصاف؛ قد جنح إىل حد بعيد يف رسم صورة البن أيب طالب ال تستطيع
4

أمامها إال أن تشهد بأهنا الصورة احلية ألعظم رجل عريب بعد النيب".
أدرك جورج جرداق تفاصيل كثرية غفل عنها الكثريون أوتغافل .فجسدها يف
كتاباته الرائعة "اإلمام علي صوت العدالة اإلنسانية" حني كتب وأبدع ،وهومسيحي ،عن
علي بن أيب طالب خليفة املسلمني وإمام الشيعة اإلثنا عشرية ،فقد جسد بالفعل مقولة أبا
احلسن :يعرف الرجال باحلق وال يعرف احلق بالرجال .وجورج جرداق هوالذي أطلق على
وصايا علي ملالك األشرت حني واله على مصر ،واليت تعرف بـ (عهد األشرت) ،تسمية
 .1طالل سلمان" :املفرد :جورج جرداق" ،مقالة له نشرت يف جريدة السفري بتاريخ  46تشرين األول .5163
 .2ربيع فران" :هذه ليلة ،جورج جرداق ،عاشق اإلمام علي وأم كلثوم" ،نشرت يف صحيفة العريب اجلديد الصادرة
عن اململكة املتحدة يف العدد املؤرخ يف  2تشرين الثاين .5163
 .3عمار البغدادي" :جورج جرداق حياته وأعماله" ،ط .شبكة اإلعالم العراقية 68 ،كانون األول .5163
 .4ميخائيل نعيمه" :مقدمة كتاب اإلمام علي صوت العدالة اإلنسانية" ،ط .مطبعة األندلس بريوت ،5161
ص.52 .
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(دستور بن أيب طالب) ،الذكر الطيب والرمحة للراحل ...لإلنسان واملثقف احلق جورج
جرداق.

1

لقد کتب حول اإلمام علي ابن أبی طالب ألنه كان منوذجا وهو يؤسس يف دولته
للعدالة ،وكان أستاذ عصره وجيله يف احلكمة والفلسفة بل أستاذ األجيال اليت تعاقبت من
بعده .لقد عرض عليه بعض الناس من دول اخلليج العريب ومصر أن يكتب يف عمر
وآخرين ،لكنه رفض ألنه مل جيد من هو أهل بعد علي للكتابة ،فعقر قلمه يف أن يكتب
لشخص غريه ،فالعدالة املتوفره يف علي من عادات عربية أصيلة ،كحب اخلري واملساعدة
وا لنخوة ،والشهامة والكرم ،والرجولة والبطولة ،والفروسية والشجاعة ،والعدل واإلنصاف،
2
كل ذلك دفعه ألن يأخذ
والثقافة واألدب ،والفكر والعلم والدين ،أي الزهد وخمافة اهللُّ ،
من أسد اهلل علي ابن طالب أيقونة قومية عربية يفتخر بل يتفاخر هبا.
يكاد ال يعرف أحد أديبنا جورج جرداق .ولوال أنه كان من وقت إىل آخر ،حيضر
يف بعض املناسبات الثقافية أو الفنية ملر جورج جرداق يف احلياة الصحافية واألدبية اللبنانية
من دون أن "يتعذب" مبعرفة أحد أو"يعذب" أحدا مبعرفته!كان يف منت احلياة الفنية ناقدا،
ويف عتبة احلياة الثقافية واألدبية شاعرا وباحثا ومفكرا ،ويف عقر األغنية اللبنانية مؤلفا ،ويف
منت املهرجانات املسرحية أيام عز البلد وفنانيه الكبار كاتبا أحيانا ،وإذا أردنا اآلن أن يتذكره
بعض الذين كانوا مثله حاضرين وناشطني ،ويف مستوى عمره وجتربتهَ ،حلَ َكم اجلميع بأنه
كان ،ومل يكن .كان موجودا وفاعال ومل يكن موجودا وال فاعال! كانت كلمته هتز األرض
ومل تكن كلمته هتز شعرة من مكاهنا 3.كانت له سطوة ولسان سليط ونكتة جاهزة يف
الوقت املناسب ،لكنه كان كما يدخل ندوة أو مسرحية أو مناسبة معينة خيرج منها بأقل
قدر من إثارة األنظار .كان ضدا أن تكون عليه األنظار ،وإذا حصل و" َك َم ْشتَهُ" للسالم
عليه ،كان خيتفي فورا وراء صوته املتهدِّج اجمللجل ،ووراء عينيه اللتني ال ختربان شيئا عما يف
 .1أمني ناصر" :جورج جرداق عاشق علي" ،مقالة نشرهتا صحيفة وكالة اخلربية بتاريخ  63كانون الثاين .5163
 .2جورج جرداق" :اإلمام علي صوت العدالة واإلنسانية"،
 .3تقرير إخباري نشرته جريدة القدس العريب اللبنانية بتاريخ  65تشرين الثاين .5163
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داخله ،ال ألنه باطين أوال يُظهر ما يُضمر ،بل ألنه يكون مشغوال بشيء ما يف رأسه،
ويكون السالم عليك أعجز من أن ينتشله من حيث هو1.كان شاعرا ،ومل حيدث أن انتبه
العرب إىل أن له أمسية شعرية يف مكان .وكان ناقدا وال يتذكر أحد أنه "صعد" إىل شاشة
تلفزيونية ليديل بدلوه يف أي موضوع فين .وكان مفكرا يف فلسفة اخلليفة الراشد "علي"
و"الثورة الفرنسية" على األقل ،وأصدرمها يف كتب عميقة شيقة يف أفكارها املختلفة اليت ال
تستوحي من أحد بل تطلع هي باجلديد ،وغري معروف يوما أنه تصدر ندوة أو ترأس
مهرجانا أو تبوأ موقعه على منصة ،وكان جرداق حباثة يف شؤون البلدان وشجوهنا على
طريقة ابن بطوطة (6477 – 6413م) ،وأحيانا على طريقة ابن املقفع (– 753
729م) (عندما يضجر من اإلنسان!) وله جائزة َمن يضبطه بلقطة تذكارية جدية إال ما
كان من حيث ال يدري الرجل 2.وهكذا ،كان جورج جرداق متعددا متنوعا ،واحدا يف
اهتماماته وطاقاته وفنونه رغم التعدد والتنوع.
خيجل بعض املتعددين املتنوعني ‘إذا وجدوا!’ من أن ُحيسبوا يف صفوف الفنانني
إذا كانوا ،مثال ،شعراء ،أو أن يكونوا مفكرين يف صفوف مؤلفي األغاين ،أو أن يكونوا
نقادا يف صفوف الصحافيني ،لكن جورج جرداق مل خيجل من أي مهنة أو موهبة أو جتربة
خاضها بكل ما ميلك .ولعل أفضل ما مييزه هو أنه كان يعطي أفضل ما ميلك يف كل موقع
كان فيه ،ومل يكن يهتم باملواقع بقدر اهتمامه باملادة اليت يعطيها .كان "مسؤوال" عن املادة
الصحافية حىت آخر حلظة ،وما كان يبدو لنا أحيانا أنه تكرار أو إعادة أو مراجعة ملاض
وكلمات وأفكار يف كتاباته "الزيادات" ،فكان "زيادة" يف التبليغ ،و"زيادة" يف جعل املعرفة
عامة ،و"زيادة" يف إمتاع القارئ ،وكان أمجل ما يف هذه "الزيادات" أهنا عن كبار يف احلاضر

 .1زاهية غنام شيا" :جورج جرداق الكبري" ،مقال هلا نشرهتا جريدة السفري اللبنانية بتاريخ  65تشرين الثاين
.5163
 .2فرحان صاحل" :زمان جورج جرداق" ،وهومقال له نشرته جريدة النهار اللبنانية بتاريخ  1تشرين الثاين .5163
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كبار يف التاريخ العاملي ،ويرى جرداق أنه مسؤول عن إيصال بعض ما وقعت عليه عينه
من أفكارهم ومواقفهم إىل األجيال.
ومن يظن أن قصيدته "هذه ليليت" اليت غنتها أم كلثوم (6972 – 6898م)
‘ وهي مغنية وممثلة مصرية اشتهرت يف مصر ويف عموم الوطن العريب يف القرن العشرين
ولقبت بكوكب الشرق وسيدة الغناء العريب’ 2،قد غرته أو جعلته ينسى أنه ناقد ،خمطئ.
فبعد "هذه ليليت" بشهور عدة أنشدت أم كلثوم قصيدة "أغدا ألقاك؟" مرة ثانية فَ َم َس َح
جرداق هبا األرض ،كما يقال باحملكية ،معتربا كالمها للهادي آدم (5111 – 6957م)
‘وهوشاعر سوداين شهري’ وحلن هلا حممد عبد الوهاب املصري (6996 – 6915م)،
‘أحد أعالم املوسيقى العربية ،لقب مبوسيقار األجيال ،وارتبط امسه باألناشيد الوطنية ،عمل
كملحن ومؤلف موسيقي وكممثل سينمائي يف مصر’ 3.من أهبط ما غنت السيدة يف
حياهتا الذي قال عن صاحب القصيدة" :إن يف شعر جورج جرداق من املوسيقى ،ما ال
يستطيع اللحن أن جياريه أو يدانيه" 4.ومن اجلدير بالذكر فإنه التف حوله مشاهري الفن يف
العامل العريب مثل فريوز (و6943م) واألخوين رحباين وأم كلثوم وحممد عبد الوهاب
وفيلمون وهيب (6982 – 6968م)‘ ،وهوفنان لبناين بدأ العمل يف إذاعة القدس ملحنا
ومغنيا’ ،ونصري مشس الدين (6984 – 6957م) ‘وهومغين مسرحي لبناين’ ،ورياض
السنباطي (6986 – 6911م) ‘وهوموسيقا وملحن مصري أحد أبرز املوسيقيني العرب’،
ووديع الصايف (5164 – 6956م) ‘وهومطرب وملحن لبناين ويعترب من عمالقة الطرب
يف لبنان والعامل العريب’ 5.هذا هوجورج جرداق ،ال قوة تستطيع إسكاته عن قول ما يراه
حقا ،وال صحبة متنعه من العدل.
 .1جملة صروح السورية :نشرة إخبارية يف عددها الصادر يف  63كانون األول 5163
 .2حممد فوزي خلف" :أم كلثوم :معجزة الغناء العريب" ،دار اجليل بريوت ،6984 ،ص.53 .
 .3رتيبة احلفين" :حممد عبد الوهاب حياته وفنه" ،ط .دار الشروق  ،6994ص.65 .
 .4طالل سلمان " :جورج جرداق الشاعر ال يفين" ،جريدة السفري اللبنانية.5163/66/1 ،
 .5تقرير صحفي نشرته جريدة النهار اللبنانية بتاريخ  66أكتوبر .5164
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جرداق صحافيا:

المجالت
ما زال هذا الطود البشري سخيا بعطائه الثقايف -ولوعن بعد -فهومن أحد
اهلامات اليت تفتخر هبا جملة "صروح" السورية ،إذ يعترب أحد أعضاء اهليئة االستشارية
للمجلة ،وله باب فيها امسه "حكايات" خيط فيه أبدع القصص وأمتعها .من حكاياته
الساخرة ضمن اجمللة هي ما يلي:
حكاية "إذا رآك الغول هرب من بريوت إىل استنبول"
حكاية "كافية ووافية"
حكاية "جرداق والرحباين وبَ ْس َكنْتا".
مث عمل يف جملة "احلرية" وجملة "اجلمهور اجلديد" وجملة "الكفاح العريب" ،وجملة
"دار الصياد" ،وجملة "الشبكة" ،جملة "نساء" ،جملة "األمن".
اجلرائد
أما اجلرائد اليت حررها وكتب فيها جورج جرداق فهي ما يلي:
جريدة القبس الكويتية
جريدة الوطن الكويتية
جريدة الرأي العام
فضال عن صحف كثرية يف مصر وسوريا كتب فيها بصورة مقتطعة.

جرداق كاتباً ومؤلفاً
جورج جرداق كتب عددا وافرا من الكتب منها الفلسفة والتاريخ والقصص
واملسرح وغريها وهي ما يلي:
 موسوعة اإلمام علي :صوت العدالة اإلنسانية طبع عام ( 5111ستة جملدات)
 علي وحقوق اإلنسان
 بني علي والثورة الفرنسية
 علي وسقراط
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علي وعصره
علي والقومية العربية
فاغنر واملرأة طبع عام 6921
قصور وأكواخ طبع عام 6984
صالح الدين وريكاردوس قلب األسد (رواية غرامية تارخيية طبعت عام )6973











جنوم الظهر طبع عام 6991
عبقرية العربية
صبايا ومرايا
وجوه من كرتون
حديث احلمار
حديث الغواين طبع عام 6989
حديث املالهي طبع عام 6989
بعقلني :ديوان وذكرة طبع عام 5112
نغم ساحر
وكذلك له نصوص مسرحية ،كما قدم برناجمه "على طريقيت" على أثري إذاعة
1
"صوت لبنان" ما يزيد على  62عاما.

ُجرداق شاعراً
مل يكتف هذا الكاتب العمالق العريب املسيحي من لبنان باجمللدات الضخمة
فحسب بل انطلق شعرا ميدح أمري املؤمنني علي ابن طالب رضي اهلل عنه:

كلما يب عارض اخلطب أمل

ومحاين من عنا الدهر امل

 .1سليمان خبيت" :جورج جرداق الساحر الساخر" مقالة بعنواهنا ونشرهتا جريدة النهار اللبنانية املؤرخ يف 53
نوفمرب .5163
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رحت أشك ـولعلـي علتـي

وعلي ملجـأ من كل هــم

وإنا دين احلــق يف إعالمه

وعلي علم احلـق األشــم

فهـوللظامل رعـد قاصف

وهوللمظلوم فيــنا معتصم

وهوللعدل محــى قد صانه

خل ـق فذ وسيف وقلــم

من األوطان هبا العنف طغى

وألرض فوقها الفــقر حتم

غري هنج عــادل يف حكمه

يرفع احليف إذا احليف حكم

وأشهر قصائده على اإلطالق تلك اليت غنتها أم كلثوم "هذه ليليت" وحلنها هلا
حممد عبد الوهاب ،وله أيضا قصائد "هي والعود" و"مسراء كليل السهران" و"أنت حبييب".
نقوم بنقل بعض أشعاره من قصيدته "هذه ليليت" وذلك عند قيامه بعيدا عن
موطنه وميضي أوقاته يف حنني بلدته جديدة مرجعيون ،وهي من مفارقات حياته كما حياة
الشعراء الكبار الذين خيلدون األحداث والزعماء ودوهنم ال أحد يتذكرهم ،أن أم كلثوم هي
اليت أعلنت عن هذا الشاعر من خالل أغنيتها الشهرية ،هذه ليليت ،وكانت من كلماته:
هـذه ليليت وحلـم حيايت

بني ٍ
ماض من الزمان وآت

اهلـوى أنت كله واألماين

فامأل الكأس بالغرام وهات

بعد حني يبـدل احلب دارا

والعصافيـر هتجر األوكارا

وديـار كانت قدميـا ديارا

سرتانا كما نراهـا قفـارا

سوف تلهوبنا احلياة وتسخر

فتعـايل أحبـك اآلن أكثـر

كذلك جورج يصف عن املساء كان ميضي فيه وهويتفكر عن أيامه
مث أصغى واحلب يف مقلتـينا

املســاء الذي هتـادى إلينـا
لسؤال عن اهلوى وجو ٍ
اب

وحديث يـذوب يف شفتـينا

قد أطال الوقوف حني دعاين

ليلم األشـواق عـن أجفاين

فادن منـي وخذ إليك حناين

مث اغمض عينيك حىت تراين

وليكـن ليلنا طـويال طويال

فكثيـر اللقـاء كـان قليال

سوف تلهوبنا احلياة وتسخر

فتعـال أحبـك اآلن أكثـر
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ويضيف قائال:
يا حبييب طاب اهلوى ما علينا

لومحلنا األيـام يف راحتـينا

صدفـة أهدت الـوجود إلينا

وأتـاحت لقـاءنا فـالتقيـنا

يف حبـار تئن فيـها الرياح

ضاع فيها اجملداف واملالح

كـم أذل الفـراق منا لقـاء

كل ليـل إذا التقينا صبـاح

يا حبيبا قد طال فيـه سهادي

غريبـا مسافـرا بفـؤادي

سوف تلهوبنا احلياة وتسخر

فتعـال أحبـك اآلن أكثـر

مث يقول:
سهر الشوق يف العيون اجلميلة

حلـم آثر اهلـوى أن يطـيله

وحديث يف احلب إن مل نقلـه
ُ

أوشك الصمت حولنا أن يقوله

يا حبييب وأنت مخري وكأسي

سوف تلهوبنـا احلياة وتسخر

ومىن خاطري وهبجة أمسي
فتعـال أحبـك اآلن أكثـر

ويفيد قائال:
هل يف ليليت خيال النـدامى

والنـواسـي عـانق اخليام

وتساقوا من خاطري األحالم

وأحبـوا واسكـروا األيـام

رب من أين للـزمان صباه

إن غدونا وصبحـه ومساه

لن يرى احلب بعدنا من حداه

حنن ليل اهلوى وحنن ضحاه

ملء قليب شوق وملء كياين

هـذه ليليت فقف يا زمـاين

هذه قصة ليلة جورج جرداق ،وكان يفاجئ جورج عندما علم أنه مل يتم نشر
القصيدة يف ديوانه ،أو يف أي مكان آخر إال عندما شدت هبا املطربة الشهرية أم كلثوم يف
سنة  6918وسألته عن التعديالت طلبتها أم كلثوم آنذاك ،فأخربها وقال إهنا فقط يف
البيت األول الذي مت تغيريه بناء على رغبة أم كلثوم .وباإلضافة إىل هذه القصيدة اليت مت
ذكرها باخليام ورباعياته أيضا ،انشغل جرداق بالفلسفة والتاريخ وعلى حنوكم حنتاجه هذه
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األيام بالذات ،حيث هتب الرياح السموم وتغشوالروح والوجدان على حنوبغيض من
1
انشطارات امللل والنحل.
ومنوذج من قصيدته "مسراء كليل السهران":
مسـراء كليل السهران وكخمرة بنت السلط ِ
ـان

كحـدائق "طيبة" عابقة بشذاها يف البـر
الثاين

ضحكتها كالفرح املنصوب شراعا فوق اخللجان ضحكتها كالفرح املنصوب شراعا فوق
اخللجان
عينـاها ملعب ألـوان

صاح سكران
يف وجه ٍ

من فرحة أرض أزلية

من رنـة عـود شرقية

لفتـتـها اخلف ــةُّ

خطـوهتا الرقصــة

جوائز وميداليات
نال جورج جرداق عددا من اجلوائز التقديرية ،فأول جائزة حصل عليها جرداق
هي "جائزة مؤسسة عبد العزيز سعود البابطني" يف دولة الكويت وذلك لإلبداع الشعري
التكرميية يف العام  ،5163وهي أرفع جائزة تقدمها املؤسسة ،ولكن مرضه حال دون سفره
إىل احلفل الذي أقيم يف شهر تشرين األول  5163يف مراكش لتسلم اجلائزة وقيمتها
مخسون ألف دوالر أمريكي.
وكان جرداق أيضا قد فاز جبائزة اإلبداع يف نقد الشعر يف نقده على الناقد األردين
يوسف أبوالعدوس عن كتابه "األسلوبية ونقد الشعر :رؤية نقدية وآفاق تطبيقية" ،وتبلغ
قيمة اجلائزة أربعون ألف دوالر.
كما حصل جورج جرداق على جائزة أفضل قصيدة مناصفة مع الشاعر اليمين
أمحد اجلهمي عن قصيدته "نفحة يف رحم اليباب" والشاعر املصري مسري فراج عن قصيدته
1
"نزع القناع" ،وتبلغ قيمة اجلائزة عشرة آالف دوالر أمريكي.
 .1د .موفق حمادين" :جورج جرداق صوت خالد" ،ط .صحيفة العرب اليوم ،املنشور بتاريخ  62كانون األول
.5163
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مل يكتب جورج جرداق حرفا إال وكانت عينه على احلرية .مل يقبض أحدا .ومل
يقبض من أحد خارج عرق اجلبني .ومل يقبض على أحد متلبسا إال الذين بارحوا القيم
وحيسب يف األوساط اللبنانية إنه إذا مل يعط جلورج جرداق أن
ولبسوا األقنعة وزيفوا الوعيُ .
ينشر من آثاره إال بعضها وينفذ وخصوصا جمموعاته الشعرية فمن حقه اليوم أن يُعاد نشرها
مع آثاره الكاملة ليبقى يقرأ ويكرم يف األذهان اخلصيبة واجلباه العالية والعيون املضيئة .ومن
ترك كل هذه الكنوز لن تنال منه األيام والليايل ولعله يعود بالكلمة والقصيدة واألغنية،
2
وأكثر من جيل سيعرب عن دينه له.
جورج ُجرداق كان صانع مجال يف هندسة الكلمة اليت تنشئ حياة .وقد تعددت
يف أدبه اإلبداعي حداثة فريدة يف صوغ الرؤيا .كان قلمه هوعقله ،وعقله هوذوقه وحسه
املرهف ألنه مبتكر الفن اجلميل الراقي 3.جورج جرداق يف كتابته ألدبه فُـَرَدة 4ألنه كان
صاحب طريقة يف إخراج األسلوب من حيث اإليقاع والتفكري يف فن التعبري بني مجال املعىن
وصياغة املبىن .إذ قلما جيد قارئ أدبه إال سحر حواره يف ما سبكه حرب قلمه من ظرف إال
5
وجيد عكسه من مرارة املقصد ألن جورج كان صاحب طريقة يف التفكري والتعبري.
مل يقلد جورج أحدا بل سار على خطاه بطريقته اخلاصة حيث خلق أدبه من
وحي الواقع الظامل وسوء األنظمة وممارساهتا السيئة .وجورج يف أحاديثه الصباحية ،يف
إحدى اإلذاعات اللبنانية كان م ْد َر َسة ،ويف كتاباته الصحافية كان منوذجا للناقد املوضوعي
امللتزم بقضايا الناس ومهومهم اليومية ألنه كان يكتشف حسرات قلوهبم حني يروي لفنه
بنكهة ساخرة وبطريقة سلسلة ألنه كان يستوحيها من أوجاعهم وطرائق عيشهم .يلبسها
 .1شيما ابراهيم :تقرير صحفي له نشر يف جريدة األهرام املصرية يف  57تشرين الثاين .5163
 .2افتتاحية جريدة النهار اللبنانية نشرت بتاريخ  1تشرين الثاين .5163
 .3شفيق البقاعي" :مرثاة لرجل الميوت" ،املقالة اليت مت نشرها يف جريدة السفري اليومية بتاريخ  1نوفمرب
.5163
 .4املعجم الوسيط" :قسم ف" الطبعة الرابعة  ،5113مكتبة الشروق القاهرة الدولية ،ص.181 .

 .5عمار البغدادي" :جورج ُجرداق..وداعا" ،مقالة طبعت يف شبكة اإلعالم العراقي بتاريخ  55ديسمرب
،5163
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قميصها وهو راو بارع بأسلوب فكاهي قريب من البساطة بألواهنا من حيث مطابقتها واقع
احلال مبا فيها من مكنوزها اجلمايل ومبا حيمله من مضامينها يغالب ساخر فيه حرارة
الضحك وبكاء االحرتاق ،كالمه فيه زخات من الربد ألنه نابع عن شكوى وأمل أصحاهبا،
كالمه تأويل ألنه قناع إبداعي كان يسكبه بقالب لغوي فيه اجملاز ملن يفهمه من الكتابة
واالستعارة الفنية والثورية اليت ترتك يف القارئ هبجة السرور ومرارة األمل بني ضحكة ساخرة
وبكاء على زمان وإنسان ومصري .هكذا كان جورج ُجرداق يسكن مشاعره وكأنه كأس مخرة
لذيذة املذاق لكن شارهبا كأنه يتجرع السم ،جار جورج وحمدثه يبقى حذرا من أن يقع
هبفوة من النقد الالذع إذا ما أساء التصرف معه .نقده صور ورسوم ساخرة يقول
1
هبا جرداق على طريقته التهكمية ذات النكهة املمهورة خبطه وذوقه احلاد.
جورج ُجرداق له فكر وطين وتقدمي سخر قلمه طوال حياته خلدمته ،نادم احلقيقة
ونادى هبا ،حارب الوصولية واالنتفاعيني منها كما فضح اجلشع واإلقطاعيني وأصحاب
النزعة الالإنسانية فكان كل هؤالء أعداءه ،لقد كشف طرائقهم وغىن ثرواهتم.
جورج جرداق أديب وشاعر إبداعي حداثي ،على طريقته الساخرة أعطى لقلمه ما يرتاح
إليه أسلوبه وهو بسيط يف مظهره كما كان بسيطا يف معشره ويف طريقة حياته ،وقد أعطى
هذه البساطة يف أدبه صورة عن مجال تفكريه وعدالة رؤياه ألنه التزم إىل جانب احلق والرأفة
2
والرمحة اليت نادى هبا فجعلها سيفا يف أدبه لبديل منها هواحلق واخلري واجلمال.
تويف هذا الكاتب والشاعر اللبناين العريق جورج سجعان جرداق عن عمر يناهز
ثالثة ومثانني ( )84عاما يف السادس من شهر تشرين الثاين  5163يف مرجعيون جنوب
لبنان يف البلد الذي ولد فيه .وهذا النجم الالمع الذي سطعت أنواره يف عامل الشعر
واألدب والصحافة وهومن الرعيل الذي عاش يف الفرتة الذهبية من الفن والشعر واألدب مع
عمالقة الفكر والعلم واألدب والشعر والغناء يف القرن العشرين .هذا الشاعر العمالق كانت
 .1وكالة رويرتز :تقرير هلا نشر يف جريدة احلياة اللبنانية بتاريخ  7تشرين الثاين .5163

 .2عبد اخلالق أسدي" :رحيل شاعر "هذه ليليت" ،مقال له نشرته جملة اجلبهة الدميوقراطية للسالم واملساواة،
حيفا ،صادرة بتاريخ  56نوفمرب .5163
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حياته مليئة باحلياة واحلب والشوق واحلنني مما دفعه اىل كتابة قصائد مفعمة باملشاعر الرقيقة
والعواطف اجلياشة.
آراء حول شخصية ُجرداق
قال العالمة الشيعي السيد علي األمني الذي شارك يف التشييع يف الكنيسة ،إن
"الفقيد هوخسارة للفكر اإلنساين كله ليس للبنان وال للعرب ألنه كان داعية من دعاة
الوحدة اإلنسانية والتعايش ،لذلك نعترب أن هذا اليوم هوخسارة لكل فكر إنساين انفتاحي
عابر حلدود املذاهب والطوائف".
وقال امللحق الثقايف يف املستشارية اإليرانية يف بريوت سيد حسن صحت الذي
شارك يف التشييع أيضا " :أتيت للتعزية باسم اجلمهورية اإلسالمية يف إيران .حزنا كثريا
لفقدان هذه القامة الكبرية .يف إيران أكثر الناس يعرفونه جيدا من خالل كتاباته عن اإلمام
علي ،وهم حيفظون قوله :قُتل علي بن ايب طالب لشدة عدله".
قال الكاتب بديع أبوجودة" :جورج جرداق يتحلى بسعة معرفة وأسلوب سلس
1
رقيق ونقد الذع فكه وإجيابية الغاية واهلدف يرنواىل البناء ،ال النقد اهلدام".
وقالت احملامية اللبنانية بشرى خليل إن جرداق "هوأحد كبار املبدعني العرب.
جورج جرداق عاش حياته بطريقة استثنائية أشبه بكبار املبدعني الذين مروا يف العصور
املاضية .كان يعزل نفسه عن الطقوس العادية اليت يعيشها الناس يف هذا العصر .مل يتوقف
عن العطاء حىت الرمق األخري".
وقال الشاعر اللبناين الياس حلود" :جورج هوثقافة حبد ذاته ما مل أقل ثقافات .زمنه كان
ضروريا .تعمق يف كل شيء وامتد واتسع .كان جورج جرداق مكتبة بكل كتبها بطبعاهتا
2
املتعددة".
 .1لبنان يشيع الشاعر جورج جرداق صاحب أغنية "هذه ليليت" ،تقر صحفي حررته وكالة رويرتز وطبعت يف
جريدة احلياة اللبنانية يف  7نوفمرب .5163

 .2وفاة جورج جرداق آخر شعراء أم كلثوم ،تقرير صحفي نشرته شبكة رووداونت ،وهواملوقع االلكرتوين الرمسي
لوزارة الثقافة اللبنانية يف  7تشرين الثاين .5163
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ودع لبنان جورج جرداق يف كاتدرائية القديس نيقوال يف األشرفية ببريوت ،ترأس
صور
الصالة مرتوبوليت بريوت للروم االرثوذكس املطران الياس عوده وعاونه مرتوبوليت ُ
وصيدا وتوابعهما املطران الياس كفوري ولفيف من الكهنة.
وقدم يف هناية الصالة ممثل السفري اإليراين حممد فتحعلي املستشار حسن صحة
1
رسالة تعزية من وزير الثقافة اإليراين واملستشارية الثقافية اإليرانية يف بريوت.

المصادر والمراجع
.6

الياس حلود" :كلمات يف وداعك"  ،مقال له نشر يف جريدة السفري اللبنانية،
بتاريخ  1تشرين الثاين 5163

.5

تقرير صحفي نشرته جريدة الشرق األوسط الدولية بتاريخ  2نوفمرب 5163
جورج جرداق :سرية ذاتية شفهية قاهلا يف مقابلة صحفية لوكالة ليبانون اورغ،
منشورة بتاريخ  6ديسمرب 5163

.3

عبد الغين طليس" :أشهر أوصافه مل تكن أشهر مواهبه" ،مقال له نشر يف
جريدة السفري بتاريخ  1نوفمرب 5163

.2

حممد عزي" :رحيل جورج جرداق شاعر "هذه ليليت" ،مقال له نشرت جريدة
احلياة اللبنانية بتاريخ  1تشرين الثاين 5163

.1

مرمي شعيب" :رحل األديب اجلنويب جورج جرداق" ،حديث خاص هلا مع
جورج جرداق ،مت نشره يف صحيفة جنوبية بتاريخ  2تشرين الثاين .5163
شفيق البقاعي" :مرثاة لرجل ال ميوت" ،مقال له مت نشره يف جريدة السفري

.4

.7

بتاريخ  1نوفمرب 5163
.8

طالل سلمان" :املفرد :جورج جرداق" ،مقالة له نشرت يف جريدة السفري
بتاريخ  46تشرين األول 5163

 .1نشرة إعالمية صدرت يف جريدة اللواء اللبنانية بتاريخ  9تشرين الثاين .5163
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.9

ربيع فران " :هذه ليلة ،جورج جرداق ،عاشق اإلمام علي وأم كلثوم" ،نشرت
يف صحيفة العريب اجلديد الصادرة عن اململكة املتحدة يف العدد املؤرخ يف 2
تشرين الثاين 5163

.61

عمار البغدادي" :جورج جرداق حياته وأعماله" ،ط .شبكة اإلعالم العراقية،

.66

 68كانون األول 5163
أمني ناصر" :جورج جرداق عاشق علي" ،مقالة نشرهتا صحيفة وكالة اخلربية

.65
.64

بتاريخ  63كانون الثاين 5163
جورج جرداق" :اإلمام علي صوت العدالة واإلنسانية"،
تقرير إخباري نشرته جريدة القدس العريب اللبنانية بتاريخ  65تشرين الثاين
5163

.63

.62

زاهية غنام شيا" :جورج جرداق الكبري" ،مقال هلا نشرهتا جريدة السفري
اللبنانية بتاريخ  65تشرين الثاين 5163
فرحان صاحل" :زمان جورج جرداق" ،وهومقال له نشرته جريدة النهار اللبنانية
بتاريخ  1تشرين الثاين 5163

.61

.67

جملة صروح السورية :نشرة إخبارية يف عددها الصادر يف  63كانون األول
5163
حممد فوزي خلف" :أم كلثوم :معجزة الغناء العريب" ،دار اجليل بريوت،

.68

 ،6984ص53 .
رتيبة احلفين " :حممد عبد الوهاب حياته وفنه" ،ط .دار الشروق ،6994
ص65 .

.69

طالل سلمان " :جورج جرداق الشاعر ال يفين" ،جريدة السفري اللبنانية،

.51

5163/66/1
تقرير صحفي نشرته جريدة النهار اللبنانية بتاريخ  66أكتوبر 5164

.56

سليمان خبيت" :جورج جرداق الساحر الساخر" مقالة بعنواهنا ونشرهتا جريدة
النهار اللبنانية املؤرخ يف  53نوفمرب 5163
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.55

.54

د .موفق حمادين" :جورج جرداق صوت خالد" ،ط .صحيفة العرب اليوم،
املنشور بتاريخ  62كانون األول 5163
شيما ابراهيم :تقرير صحفي له نشر يف جريدة األهرام املصرية يف  57تشرين
الثاين 5163

.53
.52

افتتاحية جريدة النهار اللبنانية نشرت بتاريخ  1تشرين الثاين 5163
عمار البغدادي" :جورج ُجرداق..وداعا" ،مقالة طبعت يف شبكة اإلعالم

.51

العراقي بتاريخ  55ديسمرب 5163
وكالة رويرتز :تقرير هلا نشر يف جريدة احلياة اللبنانية بتاريخ  7تشرين الثاين
5163

.57

عبد اخلالق أسدي" :رحيل شاعر "هذه ليليت"  ،مقال له نشرته جملة اجلبهة

.58

الدميوقراطية للسالم واملساواة ،حيفا ،صادرة بتاريخ  56نوفمرب 5163
لبنان يشيع الشاعر جورج جرداق صاحب أغنية "هذه ليليت" ،تقر صحفي
حررته وكالة رويرتز وطبعت يف جريدة احلياة اللبنانية يف  7نوفمرب 5163

.59

وفاة جورج جرداق آخر شعراء أم كلثوم ،تقرير صحفي نشرته شبكة
رووداونت ،وهواملوقع االلكرتوين الرمسي لوزارة الثقافة اللبنانية يف  7تشرين
الثاين 5163
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مكانة المرأة عند الشاعر األمير عبد اهلل الفيصل
 عبد المغني

الملخص :يعترب األمري عبد اهلل الفيصل أحد رموز الشعر العريب ،وهو أحد أقطاب
الرومانسية املعاصرين .وكذلك يعترب الشاعر عبد اهلل الفيصل من أروع الشعراء السعوديني
الذين تركوا بصمات خالدة يف جمال التعبري عن عاطفة احلب واإلحساس املرهف باجلمال.
وال خيفى على من قام بدراسة إنتاج الشاعر األمري عبد اهلل الفيصل أن شاعريته متتلك من
احلس املرهف الكثري من الصور التعبريية يف األدب والشعر الشعيب والفصيح .وله ثالثة
دواوين ،وقد خص ديوانني بالشعر الفصيح أوهلما حتت عنوان "وحي احلرمان" واآلخر حتت
عنوان "حديث قلب" .أما الديوان الثالث الذي مساه "مشاعري" فهو حيتوي على قصائده
النبطية .سوف يسعى هذا البحث الوجيز إىل إبراز خصائصه يف الشعر الفصيح والنبطي
وحتديد دوره يف تطور الشعر العريب يف اململكة العربية السعودية يف العصر احلاضر]

من املعلوم أن املرأة احتلت مكانتها يف الشعر العريب القدمي و احلديث ،فقد
اختذها الشعراء موضوعا لشعرهم يف كل زمان ،وهلا من األمهية مبكان يف الشعر العريب قدميا
كان أو حديثا ،ويقول األستاذ بكري شيخ أمني:
"الصورة اجلمالية للمرأة عند األسالف هي نفسها عند املعاصرين،
فالزمان وتعاقب العصور واآلثار املختلفة اليت جاءت هبا األيام مل
1

تفعل شيئا يف هذه الصورة".
وإن الشاعر األمري عبد اهلل الفيصل يرتدد ذكره كثريا حىت بدأ بعض النقاد يشبهه
بعمر ابن ربيعة ألنه أكثر من ذكر النساء يف قصائده فتجلت يف قصائده مشاعر النساء
وأحاسيسهن ،نتبني من دراسة شعره أن عالقة املرأة مع الشعراء هي على نوعني:
 1بكري شيخ أمني ،احلركة األدبية يف اململكة العربية السعودية ،ص.567
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األول :العالقة املشبوبة بالطهارة
والثاين :العالقة اليت ال يهتم هبا.
ويعترب الشاعر األمري عبد اهلل الفيصل من الشعراء الذين غلبت عليهم العفة
والرباءة يف ذكر املرأة وعلى سبيل املثال قوله يف قصيدة "هل تذكرين":

هل تذكرين وداعينا مصافحة

أودعت فيها كريم األصل يمناك

أوتذكرين بوادي وج وقفتنا

وقد أفاضت علينا الطهر عيناك

وحين نت على األ صان شادية

أنشودة الحب في ترديدها الباكي
أنت الحياة لقلب جد مكتئب
1

وليس يسعده بالوصل إالك.
قام األمري عبد اهلل الفيصل برفع مكانة املرأة إىل الدرجة األوىل اليت يرتبع عليها هو
ذاته ،حيث رأى فيها قسيم احلياة ،وتوأم الروح ونور البصر واملوحى بأهازيج احلياة واملبتدع
يف كل قلب وترا ومل يسف إىل درك وسحيق من حيث النظرة إليها حني يشب خصام بني
احلبيب وحمبوبه ،وحني يندلع احلريق يكفي أنه وحبيبته جنمان يف فلك يتقاربان ويتباعدان،
مهما اختصما فالشوق كفيل جبمعهما ومهما افرتقا ففلك احلب قمني بضمهما أبدا.
نرى أن الشاعر األمري عبد اهلل الفيصل ينادي حبيبه:

2

يا توأم الروح ونور البصر

ضاقت مني الروح بهذا السفر

يا موحش النفس وفي النفس من

 1األمري عبد اهلل الفيصل ،وحي احلرمان ،ص .56

 2بكري شيخ أمني ،احلركة األدبية يف اململكة العربية السعودية ،ص .559
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هواه أشتات المنى والفكر
يوحى إلى الدنيا أهازيجه

مبتدئا في كل قلب وتر

فيصدح الكون بأوصافه

كم صور اهلل وكم ذا ابتكر
وكذلك يقول:

1

يا مبعث الطهر يا أصل الجمال أال
2

أرجومن الدهر إرجاع الذي كانا
وجند بعض الشعراء أهنم يستغلون املرأة استغالال وقد محلوها يف قصائدهم على ما
ال تطيق له.
يقول حممد حسن فقي خماطبا فتاته وتائها عليها:
فال تبطري بالحسن يارب ادة
تمنت مشيبي بعد فوة شبابي

يسيل لعاب التافهين على الهوى
3

ودودا ولكن ال يسيل لعابي
والشاعر حسن القرشي يسأل حبيبته أال تطرق خمدعه:
سألتك ال تطرقي مخدعي
فعقلي يناديك أن ترجعي
ويامن أتافه بركني دجى

سألتك ال تطرقي مخدعي

1

 1عبد اهلل الفيصل ،وحي احلرمان ،ص.41،48،49
 2عبد اهلل الفيصل ،وحي احلرمان ،ص.634

 3بكري شيخ أمني ،احلركة االدبية يف اململكة العربية السعودية ،ص.554
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كما جند بعض الشعراء اليبالون بالعفة والرباءة كما فعل حسن القرشي عندما
ذكر أنه كيف يدخل املرأة اليت مات زوجها وهي كانت تبكي وتذكر زوجها باخلري وحيكي
الشاعر حسن القرشي تلك احلكاية على هذا النحو:
رأيت في مخدعها المعطر

صورة زوج أشيب  ..قد مات منذ أشهر

دموعها كالمطر  ..عليه تذريها كفعل الصائد المغرر
 ..فاسطع بوادي إذا شئت سطوع القمر

2

 ..فلم أقل شيئا لها  ..لكني قبلتها  ..عصرتها  ..حطمتها في نهم
ونرى الشاعر األمري عبد اهلل الفيصل أيضا يظل على حالة واحدة عندما يذكر
املرأة وهي احلالة اليت ورثها من البيئة الدينية ،فالشخصية اإلسالمية هي اليت اختذها الشاعر
األمري عبد اهلل الفيصل أسوة له ،فغلب عليه الورع والزهد ،وقد ذكر األستاذ بكري شيخ
أمني:
"ولوتتبعنا مكانة املرأة املعشـوقة يف قصـائد الغـزليني لوجـدناها تنسـرب
إىل ج ــدولني فه ــي يف قـ ـريض فري ــق درك حق ــري ،ويف قص ــائد آخـ ـرين
درج ــة رفيع ــة .أم ــا الفئ ــة األوىل فق ــد نظ ــرت إىل امل ـرأة مبنظ ــار عص ــور
اإلحنـدار ورأت فيهــا اجلـنس الــذميم فهـي حيــة تنفـث الســموم ،وشــرك
أع ــد الص ــطياد الرج ــال ،واس ــتثارة غرائ ــزهم الش ــهوانية وخملوق ــة ل ــإلمث
وقائــدة إىل ســبيل الضــالل بــل هــي الكــذوب اخلداعــة املنافقــة ،تــبطن
غــري مــا تظهــر وتقــول غــري مــا تفعــل ترتكــب الفـواحش وتــدعي العفــة
وتقطر منها الرغبة احلمقاء يف خمدع الرجال".

3

فيقول الشاعر حسن فقي يف ديوانه "قدر ورجل":
 1بكري شيخ أمني ،احلركة االدبية يف اململكة العربية السعودية ،ص.553
 2نفس املصدر ،ص.551
 3بكري شيخ أمني ،احلركة االدبية يف اململكة العربية السعودية ،ص.558
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يا زينة النسوة ...يا فتنة

للفكر ..حققت لنا المستحيل
كنا نظن الجنس هذا بال

عقل ،فأخطأنا وكنت الدليل

1

ويقول كذلك يف قصيدته "جحيم النفس":

إيه ال تغضب فما أنت إال

صخرة حطمت حديد القروم
حية تنفث السموم ولكني

تجرعت كل هذي السموم

2

ويقول حسن القرشي يف ديوانه "أنت والليل":
وتنثين لي بأنك عذرا

ء تهادت إلى عشيق أمين

3

ـقاء منها في المخدع الجنون
أي عذراء تقطر الر بة الحمـ
وبينما جند الشعراء الذين مل يستقروا على حالة واحدة فمنهم من تقلب بني الورع
والتقى يف قصيدة و بني تركهما يف قصيدة أخرى
وقد أشار إىل هذا األستاذ شيخ بكري أمني:
"ويلفت نظر الدارس يف غزل عدد من الشعراء السعوديني املعاصرين
تقلبه بني العفة واجملون عند شاعر واحد فهوتقي ورع يف قصيدة ال
تعدوعالقته مع فتاته القول احلالل وإعجاب الروح بالروح وهويف
أخرى يبدوغارقا يف اللذات اجلنسية"

4

 1نفس املصدر ،ص.558
 2نفس املصدر ،ص.558

 3نفس املصدر ،ص.559
 4بكري شيخ أمني ،احلركة األدبية يف املمكلة العربية السعودية ،ص .557-551
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واجلدير بالذكر هنا أن الشاعر حسن فقي كان مكثرا يف ذم املرأة وهكذا كانت
معاملة حسن القرشي كما رأينا يف األمثلة السابقة ولو أهنما قد اشرتكا مع الشاعر األمري
عبد اهلل الفيصل يف السمات العديدة ومن أمهها شخصية إسالمية ،وقد ذكر األستاذ بكري
شيخ أمني:
"أنت ال تقرأ قصيدة إال وتقع على ألفاظ دينية أو تراكيب مقتبسة
من القرآن الكرمي أو احلديث الشريف أو على معامل األرض
1

املقدسة".
فانظر إىل شعر حسن فقي:
فننها ستراه نفال
الفرض إن أقذى العيون
وكذلك يقول الشاعر األمري عبد اهلل الفيصل:

2

هدهدت حبي في المهاد
ووأدته قبل الفطام
ميعاده يوم المعاد

يوم تعاد به العظام

3

آراء األدباء في شعره وشاعريته:
وحيلو يل يف هذا املقام أن أذكر ما صدر عن بعض أبرز األدباء عن شعر وشاعرية
األمري عبد اهلل الفيصل .فقد نشرت جريدة "الرياض" الصادرة من عاصمة اململكة العربية
السعودية بتاريخ  61مايو 5117مقاال كتبه علي خضر الفقيه حول شاعرية األمري عبد اهلل
الفيصل .وقام الكاتب فيه بنقل آراء مجلة من الشخصيات البارزة عن الشاعر األمري عبد
اهلل الفيصل ،حيث جاء فيه:

 1نفس املصدر ،ص.543

 2نفس املصدر ،ص.543
 3نفس املصدر ،ص.543
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يقول األستاذ طه حسني يف كتابه "من أدبنا املعاصر" عن األمري عبد اهلل الفيصل
"بدوي النزعة يف هذا احلب النقي العفيف القريب البعيد يف وقت واحد ولكنه على ذلك
مصري اللغة أو لبنانيها" .
وكتب عنه الدكتور يوسف نوفل يف كتابه "أدباء من السعودية" "إن شعر األمري
عبداهلل الفيصل حصيلة تأثر فين بصيحات التجديد يف املضمون لدى مجاعة التجديد
الذهين ،مجاعة الديوان ،ومجاعة أبولو ،واجتاههم الوجداين ،وشعراء رابطة األدب احلديث،
وشعراء املهجر" .
كما كتب الدكتور حممد بن سعد بن حسني عن شاعرنا يف كتاب "األدب
احلديث يف جند"":إن الشاعر األمري قد وقف ديوانه األول "وحي احلرمان" على شعر الغزل
يذيب فيه عواطفه ،ويسكب مشاعره وأحاسيسه ،وقادة كنار جواحنه أشعلها احلب وأهلبها
الصدود ،فقذفت محمها قصائد وجدانية ،أضفى عليها مجال األسلوب وفصاحة اللفظ،
وحسن السبك وقوة احلبك وإشراقة الديباجة مجاال على مجاهلا" .
وقال عنه جان غيتون – عضو األكادميية الفرنسية – "عبداهلل الفيصل ويف
ألصول الشعر العريب فهو على العكس من العديد من الشعراء العرب املعاصرين الذين
حولوا جوازاتنا الشعرية املغرية ،نراه يوجب على نفسه الصرب والزهد والتضحية فاستطاع هبذا
1

املسلك الصعب أن يهب أغاين احلب اخلالدة حياة جديدة يف صحراء هذا العامل".

 1جريدة الرياض ،العدد 63699
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ثالثية فلسطين :الواقع واألدب والمقاومة
Triplicity of Palestine: Reality, Literature and Resistance
محمد شافعي الوافي

1

الملخص:

[ الواقع هنا ،هوالذي يبين ويبىن ويؤثر ويتأثر ويفيد ويستفيد ،فالعالقة بني األدب
العريب والواقع ،ليست بسطحية بل هي عميقة ومتينة .والكاتب الناقد ،حممد رضوان ،عرب
عن هذه احلقيقة يف دراسته ألشكال القمع وجتلياته يف الروايات العربية فيقدر الصلة بني
الواقع والفن الروائي العريب قائال "لقد كان واقع اجملتمعات العربية يف مستهل القرن املاضي
مسرحا سريع احلركة ،ومن مث كانت الرواية العربية منذ ميالدها ،منبهرة ،مأخوذة هبذا الواقع
املستجد ،تالحقه الهثة ،تسجله وتصوغه يف مواقف وشخصيات وأحداث ،وفضاءات
وأزمنة ،حتاكي وتشخص ،وتصف وتسرد ،منتقلة بني التقليد والتحديث واإلبداع على يد
2
روائيني مل تكن أحادية البعد ،إذ هم جزء من عملية التحديث يف التحوالت االجتماعية".
وال شك يف كون األدب الفلسطيين أحسن منوذج هلذا التصوير الفوتوغرايف للواقع .والواقع
يف فلسطني ،مرتكب من جتربة القهر والقمع واحلرمان والتهجري ،ومن جتربة املقاومة واملشاغبة
والدفاع والنضال .ولكن التجربة األوىل تسيطر على الثانية يف هذا الواقع .فال أبالغ لو قلت
من موقف باحث أديب إن فلسطني تتكون من الثالثية هي الواقع واألدب واملقاومة ويهمنا
يف هذه الورقة البسيطة البحث يف األدب الفلسطيين من وجهة تناوله ورصده هلذا الواقع
املقاوم و مدى تأثريه يف إشعال املقاومة و تقويتها وتعزيزها]

 1باحث يف الدكتوراه ،جامعة جواهرالل هنرو

 2حممد رضوان ،حمنة الذات بني السلطة والقبيلة ،ص – .8
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نشأة أدب المقاومة في أرض فلسطين
جيب أن نستوعب الوضع الواقعي لفلسطني حتت االحتالل الصهيوين من أجل
فهم نشأة أدب املقاومة وتطوره يف هذه األرض املقدسة .كان مفهوم االحتالل الصهيوين
يف هذا اجلزء من األرض ،أكثر مشوال ملضامني االحتالل العدواين التام ،ألن غايته النهائية
كانت إزاحة اجملتمع الفلسطيين متاما .فاستخدمت قوات االحتالل مجيع األدوات والوسائل
ووظفت كل طاقاهتا وحاولت بكل كد وجد ،لتحقيق هذا اهلدف النهائي .يالحظ الكاتب
د /نضال الصاحل هذا األمر قائال "مل يكن االحتالل الصهيوين ألرض فلسطني جمرد حلقة
متصلة يف سلسلة الغزواالستعماري الذي تعرضت له هذه األرض ،ومل يكن أيضا جمرد
عدوان عسكري استيطاين ،وإمنا كان شكال جديدا من أشكال الوجود العدواين القائم على
1
نفي اآلخر بشريا واجتماعيا واقتصاديا وحضاريا وثقافيا".
كان من ختطيط الصهيونية أن حتيط كل املواطنني الفلسطينيني باليأس والقنوط يف
أرضهم حىت يلجأوا إىل بالد أخرى فيحتل مكاهنم اليهود ومالبثت الصهيونية إال وخاضت
يف تنفيذ إسرتاتيجيتها القاسية بإبعاد الشباب الفلسطيين عن ثقافتهم األصيلة املقدسة ،إىل
أن حلت العربية مكان العربية كما صورها فوزي األمسر كاتب من كتاب فلسطني احملتلة يف
مقالته يف اجمللة العربية بعنوان معناه "هذا العامل" .وحيكي غسان كنفاين هذه اخلطة
الصهيونية على لسان إسرائيلي مثقف ( .....علينا أن نقصر خطواهتم (الفلسطينيني) ،وأن
نأخذ أراضيهم ،كل عريب ينهي املدرسة الثانوية أو اجلامعة ال نعطيه عمال وليبحث عن
عمل خالل ثالث أو أربع أو مخس سنوات حىت ييأس ويفهم أنه ال مكان له يف هذه
ال بالد وليبحث عن بالد أخرى ،علينا أن نقنع العرب بعدم مساع الراديو العريب ،علينا أن
نقطعهم عن الثقافة العربية ونضعهم حتت تأثري اليهودية) 2.التمييز أو التفرقة بني الطالب
العرب واليهود يف التعليم العايل قائمة يف إسرائيل على نطاق واسع .وقامت إسرائيل
باضطهاد املثقفني العرب بدون أي سبب وبدون حماكمة عادلة ،كما فعلت بالشاعر
1د /نضال الصاحل ،نشيد الزيتون – قضية األرض يف الرواية العربية الفلسطينية ،ص – .74
 2غسان كنفاين ،األدب الفلسطيين املقاوم حتت االحتالل ( ،)6918 - 6938ص – .68
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الفلسطيين حبيب قهوجي ،فاعتقلته يف اخلامس من حزيران ،ورمته إىل السجن بتهمة
التجسس ،وبعد شهور قليلة اعتقلت زوجته وألصقت هبا نفس التهمة ،ومع ذلك اقرتحت
عليهما االعرتاف مقابل السماح هلما مبغادرة البالد ،إال أهنما رفضا االقرتاح بشدة .قتلت
اجليوش اإلسرائيلية الشباب املثقفني الفلسطينيني ،وعذبتهم أشد عذاب بطرق وأشكال
وحشية تقشعر هلا اجللود.
حاولت إسرائيل أن تربهن على العامل أن اإلسرائيلي يتقدم وأن العريب يتخلف يف
كل جماالت احلياة والسيما يف جمال الفن ،من أجل السيطرة على عقل املثقف العريب وجره
إىل منط احلياة اإلسرائيلية مبلء إرادهتا ولكن حماولتها هذه مل تنجح كما كانت تتوقعه .وقد
تناول املؤرخ الفلسطيين "بولص فرح" بدقة قضية تقدم اإلسرائيلى وتأخر العريب وكشف عن
احلقائق املتضادة ألغراض الصهيونية ودحض باحلجج والدالئل دعاوى اإلسرائيليني بتقدمهم
الثقايف .والعامل الثقايف اإلسرائيلي غض عينيه متاما عن هذه األوضاع املؤملة املدهشة للعرب
الفلسطينيني ،بينما كان يتشدق بقضية حماكمة األدباء يف "روسيا" فلم ينطق كلمة ملصلحة
هذه األمة العربية اجملاورة .وهذه الظروف االجتماعية والثقافية املكبوتة هي اليت مهدت
الدرب إلزدهار األدب الفلسطيين مبضامني املقاومة كما يشف عنه الناقد غسان كنفاين "إن
احلرب النفسية واالقتصادية والسياسية والبدنية اليت تشنها السلطات اإلسرائيلية على الثقافة
العربية واملثقف العريب كان هل ا األثر األكرب يف بلورة اإلنتاج األديب العريب يف فلسطني احملتلة
1
على الصورة اليت سنراها".
األدب والمقاومة
إن املقاومة تتخذ شكلها املثايل يف العمل السياسي والعمل الثقايف معا فكثريا ما
نرى يف أماكن املقاومة املسلحة ،دعمها وتأييدها من قبل العامل الثقايف وهذا التعاون املتبادل
يكون أكثر وضوحا وأمجل صورة يف املقاومة الفلسطينية ألن التاريخ الفلسطيين أخذ يشرق،
منذ الثالثينات على األقل ،مبظاهر املقاومة املسلحة واملقاومة الثقافية على السواء ،فأنتج
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كل منهما أبطاال ممتازين من طراز عز الدين القسام وعبد القادر احلسيين مثال من جانب
املقاومة املسلحة وابراهيم طوقان ،وعبد الرحيم حممود ،وحبيب قهوجي وغريهم مثال من
جانب املقاومة الثقافية .وقد حتدث د /أن أى أم عبد القادر عن هذا التعاون بني األدباء
واملناضلني فيقول "عندما تعهدت بريطانيا على يد وزير خارجيتهم آنذاك بلفور يف عام
 6967م لوايزمان ،زعيم الفكرة الصهيونية ،مبنح اليهود وطنا قوميا يف فلسطني ،قام الشعب
العريب الفلسطيين بثورة على االنتداب الربيطاين ووعد بلفور ومحلت فلسطني راية الكفاح.
فبدأت ثوراهتا تتالحق ،وأخذ دم أبنائها خيضب أرض الطهر والقداسة ،وأخذت يد
املستعمر تقسووتشتد .فكانت معها الصهيونية العاملية بكل ما لديها من قدرات مادية
ومعنوية .ومن هنا عقد لواء املقاومة ،وبدأت الطلقات األوىل للرصاص يف امليدان والكلمة
1
الثائرة جنبا إىل جنب".
وهذه املقاومة الثقافية جنحت يف ميدان املعركة الفنية ،بتصوير الواقع املأساوي
واملقاومة املسلحة ،وبنشر رسالة املقاومة وأمهيتها يف اجملتمع الفلسطيين بذكر أبطال املقاومة
الفلسطينية املسلحة وبرسم تراث فلسطني اجلميل .ونفخت يف قلوب الفلسطينيني روح
النهضة واألمل والتفاؤل ،بدال من الضياع واليأس والتشاؤم.
وال شك يف أن أدب املقاومة نشأ يف فلسطني احملتلة تدرجييا كما نشأ يف دول
مستعمرة أخرى ،ألن األدب يف هذه الدول يرتعرع حتت القمع والقهر فال يتقدم بسرعة
وفجأة بل يستغرق وقتا إلكمال هذه العملية .ونشأ األدب الفلسطيين ،ونثره خاصة،
مستفيدا من الرتمجة ،وبادئا باكورة حياته يف الصحافة مث ازدهر بديوان الشعر والنثر خالل
وقت طويل إال أنه سرعان ما لقي قبوال وانتشارا واسعني بني مجاهري القراء .وال خيفى أنه
توجد فروق واضحة يف الك تابة بني الفلسطينيني يف األرض احملتلة ،وبينهم يف املنفى ،فيسعى
الفريق األول إىل التمسك هبذه األرض دون أن يكرتثوا مبا يعانون يف حياهتم من ظلم
 1د /ان اي مي عبد القادر ،مكافحة االستعمار والصهيونية يف الشعر الفلسطيين ،جملة "كالكوت" ،ص49-
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وجور ،بينما يبث الفريق الثاين يف إبداعاته احلنني إىل الوطن واللوعة واحلسرة على فراقه وهذا
ميده بالقوة والوقود إلنتاج أدب مفعم بالتفاؤل واحلياة قلما يشهد له نظري .ولكن هناك
قامسا مشرتكا قويا يف أدب كل الفريقني وهو االهتمام بقضية فلسطني ،ففلسطني تقع يف
قلب هذا األدب وجوهره .ولقد مازت هذه الظاهرة األدب الفلسطيين مبيزات وخصائص
جعلت األدب الفلسطيين تنفرد عن األدب العريب احلديث يف األقطار العربية األخرى وإن
كانت فلسطني حاضرة بقوة يف األدب العريب احلديث بشكل عام .وإن من أبرز مسات
األدب الفلسطيين هي :معاجلة الواقع وتصوير املقاومة وااللتصاق الوثيق بقضية فلسطني.
تقسيم األدب الفلسطيني على أساس تصوير الواقع
ميكن تقسيم األدب الفلسطيين احلديث اىل ثالث مراحل .املرحلة األويل تبدأ
ببداية القرن العشرين وتنتهي قبيل نكبة فلسطني  1،6938وتبدأ املرحلة الثانية خالل هذه
النكبة وتنتهي بنكسة فلسطني  2.6917أما املرحلة الثالثة فتمتد منذ النكسة إىل يومنا
هذا .فنرى يف األوىل الشاعر عبد الرحيم حممود الذي خلف عددا كبريا من القصائد كتبها
بني عامي 6942م و6938م ونرى يف الثانية حممود الدسوقي – وأمثاله  -الذي أصدر
ثالثة دواوين شعرية ثورية مهمة ،خالل ثالث سنوات فيما بني عام 6927م وبني عام
6929م ،وهي "السجن الكبري" و"مع األحرار" و"موكب األحرار" ويف الثالثة أمثال حممود
درويش الذي أهبرت كلماته وأشعاره قلوب الشعب العريب عامة والشعب الفلسطيين خاصة
وسحرهتم ونادهتم بالنهضة والثورة ضد حيف الصهيونية وجورها.
أما الفرق الفين بني النتاج األديب يف هذه املراحل املختلفة ،فيتجلى يف أعماهلم
األدبية على أساس درجة تعرضهم للقمع اإلسرائيلى أو على ظروف يعيشها الشعب
 1هي حرب وقعت يف فلسطني وأدت إىل قيام دولة إسرائيل وهتجري الفلسطينيني عن أرضهم أو هجرهتم منها.
 2وتسمى أيضا حبرب حزيران ،هي حرب وقعت بني إسرائيل وكل من مصر وسوريا واألردن ومبساعدة دول عربية
أخرى مثل العراق ولبنان والسعودية واجلزائر والكويت.
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الفلسطيين فيختلف النتاج األديب قبل تعرضهم للقمع اإلسرائيلي بالدرجة العليا ،من النتاج
الالحق كما يتصف شعرهم يف العهد األول برفض عصيب لظاهرة اجتماعية حمدودة
وبضعف مثري للدهشة يف بنائه الفين .ونرى يف اخلمسينات شعرا كثريا يف األرض احملتلة ،يركز
تركيزا متواصال على قطاع ضيق من اإلشكال االجتماعي ولكن بعد ذلك بسنوات تطور
الشعر الفلسطيين مبدئيا واستوعب أبعاد الشعر املمتازة كما الحظ الناقد غسان كنفاين
"ولكن بعد ذلك( ،بعد اخلمسينات) بعدة سنوات سيأخذ ذلك التنبه اجلزئي آفاقه األبعد
وأبعاده األعمق ،ففي ذلك الوقت املبكر كانت الكارثة الفلسطينية ما تزال حارة ،وكان
الغضب اجملرد ،بصورة فاجعة ومذهلة ،يطفوإىل السطح ،شأنه يف ذلك ما حدث يف أعقاب
 2حزيران  6917يف البالد العربية حني مضى عدد من الكتاب والشعراء يصبون غضبهم
1
على جبهة جزئية ،إال أن ذلك الغضب ما لبث أن تبلور يف صيغة موقف".
أما الرواية يف األدب الفلسطيين فقد خطت خطوهتا األوىل يف عشرينات على
األقل .مث مل تزل احملاوالت الروائية تظهر يف العقود التالية حينا وحينا ولكن احملاوالت الروائية
اليت صدرت بني عامي  6951و 6934مل حتظ بالدراسة النقدية املعنية بل كانت تظهر
فيها ،انعكاسات الواقع القاسي بشكل واضح ،فالدراسات واألحباث النقدية مل تعاجلها إال
متأخرا ألسباب ،مبا فيها من ظروف مأساوية من القهر والقمع ،ومعوقات حائلة دون
الكشف عن هذه األعمال .ومل ختل هذه األعمال الغري الناضجة من العيوب واألخطاء.
واجلدير بالذكر هنا ،أهنا بالرغم مما تعاين من املثالب الفنية أو اللغوية ،كانت تتضمن
مضامني املقاومة املستكينة أو النشطة كما جند يف رواية "الوارث" ( )6951للكاتب
الفلسطيين خليل بيدس .هي رواية من الروايات الفلسطينية اليت جيري حوهلا البحث
واخلالف يف حتديد الرواية األوىل الفلسطينية .وتقدم هذه الرواية صورة اليهود اخلائنني
املاكرين من خالل قصة حب بني شاب عريب وفتاة يهودية وهي ترتكه بعد ما حصلت منه
 1غسان كنفاين ،األدب الفلسطيين املقاوم حتت االحتالل ( ،)6918 - 6938ص – .21
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على كل املال الذي تريد ومن خالله تورطه يف ديون ثقيلة عرب شبكة من التجار اليهود
وتتناول الرواية الشأن السياسي من خالل احلديث عن احلرب العاملية.
ويكاد النتاج الروائي الفلسطيين يدخل إىل املرحلة الثانية حيث صدرت رواية
"مذكرة الدجاجة" للدكتور إسحاق موسى احلسيين عام 6934م .وال نبالغ إن قلنا إن هذه
الرواية شكلت منعطفا جديدا يف رحلة الرواية الفلسطينية ،بدون النظر إىل مبالغة الكاتب
يف توظيف األسلوب الرمزي ألهنا تعاجل حقا الواقع الفلسطيين يف الفرتة اليت شهدت فيها
فلسطني تدفق اهلجرات الصهيونية فاملفهوم املتبادل فيها بصورة مذكرات الدجاجة أو
حواراهتا هوأنه يتسلل األعداء إىل مأوى الدجاج ويزامحوهنم يف دارهم ،فيفكر الدجاج مالك
املأوى يف املقاومة واالنتقام بل يستويل عليه األعداء ويتصور منه واقع اجملتمع الفلسطيين
الذي تعرض لتوغل اليهود وسيطرهتم عليه وتدعوالرواية إىل الدفاع واملقاومة واالنتقام.
ويصف الكاتب فاروق وادي هذه الرواية بأهنا "النص الروائي الوحيد ،من أعمال تلك
1
املرحلة ،الذي حقق رواجا استثنائيا وقت صدوره".
شهدت املنجزات الروائية الفلسطينية عاملا ممتازا جديدا يف رحلتها القصرية بصدور
رواية األديب املناضل غسان كنفاين "رجال يف الشمس" ( .)6914هي رواية كاد النقاد
أن جيمعوا على أهنا أول رواية فلسطينية باملعىن احلقيقي للكلمة وقد وظف فيها الكاتب
آليات القص احلديث من االسرتجاع وتيار الشعور والرمز وتعدد األصوات وغريها وهذه
الرواية مليئة مبضامني املقاومة اليت مت التعبري عنها بأسلوب خليط من الرمزية والواقعية .وبعد
هذه الرواية صدرت روايات ممتازة مت بناؤها يف القالب الفين احلديث مثل روايات "السفينة"
( )6919جلربا ابراهيم جربا و"ما تبقى لكم" ( )6911لغسان كنفاين نفسه و"الوقائع
الغريبة يف اختفاء سعيد أيب النحس املتشائل" ( )6973إلميل حبييب و"إىل اجلحيم أيها

 1فاروق وادي ،ثالث عالمات يف الرواية الفلسطينية ،ص – .34
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الليلك" ( )6978لسميح القاسم وغريها .وكان مجيع هذه الروايات تعاجل الواقع وتنادي
الشعب الفلسطيين باملقاومة.
وكانت توجد جذور لل فن املسرحي يف أعمال كتاب فلسطني يف النصف األول
من القرن العشرين ولكن هذه اجلهود املسرحية تعرضت للصدمة عام 6938م حيث
حدثت نكبة فلسطني كما يعرب عنه الكاتب د /كمال أمحد غنيم "جاءت النكبة عام
 6938م لتضيع الكثري من اجلهود املسرحية ،حيث فقدت معظم النصوص املسرحية اليت
كانت قبل احلرب العاملية األوىل ،والكثري من النصوص اليت جاءت بعدها" 1.وصدرت يف
هذا النصف ،عديد من املسرحيات يف فلسطني مثل مسرحييت "مشيم العرب" ()6963
و"وفاء العرب"( )6959للكاتب جنيب نصار ومسرحية "قاتل أخيه" ( )6969اليت القت
جناحا كبريا يف املسرح الفلسطيين ،وكان كاتبها مجيل البحري الذي أسهم إسهامات
ملحوظة يف توسيع آفاق املثقفني الفلسطينيني بإصدار جملة "زهرة اجلميل" يف عام 6956
مث جريدة الزهرة" يف عام  6955وخاصة بـتأسيس "حلقة األدب" يف نفس العام ،ومن هذا
النتاج املسرحي مسرحيات "ال بد للحب أن ينتصر" و"أمي" و"صالح الدين األيويب"
للكاتب املشهور صليبا اجلوزي ومسرحية األخوين شفيق ووديع طرزي "يف سبيلك يا وطن"
وغريها.
أما األدب املسرحي املقاوم للفلسطينيني ،فقد شغل مكانا مرموقا يف األدب
الفلسطيين يف النصف الثاين من القرن العشرين منذ أن نشرت جملة "اجلديد" عام 6915
مسرحية "قدر الدنيا" باسم "جهينة" املستعار ،وهي حتكي حكاية الفدائي "حسن" الذي
يتسلل من لبنان إىل بيته يف فلسطني مث يرجع إىل لبنان من جديد ،بعد عدة أحداث درامية
لتحقيق رغبته املتأججة هي مواصلة الكفاح من هناك .مث نطلع على مسرحييت غسان
كنفاين "الباب" و"القبعة والنيب" .وتنشر مسرحية "بيت اجلنون" لتوفيق فياض يف ستينات
 1د /كمال أمحد غنيم ،مقالة "جذور املسرح األديب يف فلسطني" ،ص – .6
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القرن العشرين ،هي مسرحية يشغلها من أوهلا إىل آخرها بطل واحد هوسامي  -أستاذ
التاريخ واألدب ،املطرود من عمله .والكاتب توفيق فياض جنح يف حتقيق غرضه بكتابة هذه
املسرحية حيث عرب فيها بأسلوب رمزي عن الواقع املأساوي لفلسطني وعن أمهية املقاومة
والدفاع عن هذه األرض احملبوبة .ويالحظ غسان كنفاين هذا النجاح لتوفيق فياض ويصف
أسلوبه أحسن طريق للكتابة الفنية حتت وضع القمع واالحتالل فيقول "ستبدوألول وهلة
وكأن ال عالقة هلا بتيار املقاومة العريب يف فلسطني احملتلة ،إال أن ذلك سيبدوخاطئا عند
التمعن حبقيقة الرموز اليت صار من املعروف أهنا أفضل شيء يتجه له العمل الفين حني
ميارس حتت ظل القمع واالحتالل" 1.وباجلملة ننتهي هبذه اإلطالعات املتواضعة على
األدب املقاوم الفلسطيين ،إىل أن هذا األدب مل يتطور إال كما تطورت مثيالته يف أقطار
الوطن العريب األخرى املستعمرة ،ومل يتقدم إىل ما نرى اليوم دفعة واحدة ،بل أخذ يتقدم
مرحلة بعد مرحلة فنشأ بصمت مث بصوت مث بسيف حىت اكتملت فيه مجيع أقانيم الفن
األديب احلديث.
خصائص األدب المقاوم الفلسطيني البارزة
أخريا أتناول حتت هذا العنوان بعض اخلصائص املهمة لألدب املقاوم الفلسطيين
بإتيان بعض النماذج من هذا األدب .ومعظم هذه الصفات مشرتكة  -يعين هي صفات
توجد يف األدب املقاوم العاملي بشكل عام .وبعض الصفات ميتاز هبا هذا األدب
الفلسطيين .وجند أمثلة هلذه الصفات يف مجيع فنون األدب الفلسطيين.
إن أهم الصفات اليت يتحلى هبا هذا األدب الفلسطيين هوإدراكه أمهية الكلمة
وقيمتها يف املعارك القاسية ويف املقاومات البشرية فيقدس أداءها وجييده ويعده مسؤولية
جوهرية ال غىن عنها .وقد أبرز األدباء الفلسطينيون هذه العالقة املتينة بني املعارك والكلمة
يف أعماهلم .يقول حممود درويش يف أعقاب هزمية  2حزيران:
 1غسان كنفاين ،األدب الفلسطيين املقاوم حتت االحتالل ( ،)6918-6938ص – .675
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"هزي يدي بعنف
ينساب هنر األغاين ...
يا أم مهري وسيفي"
ويبلغ مسيح القاسم عدوه أمهية كلماته:
يـا سيدي أحزان أمة
"هـذي احلــروف املـدلـهمـة
بلظي جـحيمك مستحمة
وهبـا أروي غرسـة
والدمع لألطفال بسمة
ال صيد مـن وادي األسـى
ألعــيد للـمفجـوع أمـه
ألرد للثكلي ابـنهــا
حـي انـنـي قـربـان كلمـة"
فـاش ـحـذ مداك على جـرا
ويتصف أدب املقاومة يف فلسطني بالذات اجلماعي ،فاألديب الفلسطيين املقاوم
ال يتناول يف أعماله ذاتيته إال بالنظر إىل متثيله الذات اجلماعي وهويرى إياه من ذات نفسه
فتجربته ومشاكله وقضاياه كلها مجاعية وهذا الوعي اجلماعي لألديب الفلسطيين ،كثريا ما
يتكون من البعد االجتماعي الفلسطيين حيث يصور الواقع الفلسطيين – وضع القهر
والقمع وما يعاين اجملتمع الفلسطيين من شدته وعذابه ومقاومة املواطنني ضد القوات
االستعمارية ،ومن هذه الناحية ميكن القول بأن أدب املقاومة الفلسطيين سجل أديب
1
لألحداث اليومية اليت مر هبا هذا الشعب املظلوم األسري كما سجل الشاعران توفيق زياد
وراشد حسني جمزريت كفر قاسم وصندلة ،ونرى ذلك أيضا يف قصص زكي سليم درويش،
وعطا اهلل منصور ،وفوزي األمسر فنسمع راشد حسني 2يرثي شهداء قرية صندلة:
مرج ابن عامر ،هل لديك سنابل
 1هوشاعر وكاتب فلسطيين ولد يف عام  6959مبدينة الناصرة وله عديد من األعمال األدبية من أشهرها "أشد
على أياديكم" (.)6911
 2ولد هذا الشاعر يف قرية مصمص يف املثلث الشمايل سنة  6941وقد مارس املقاومة قوال وعمال حيث كان
من نشطاء حركة األرض وحمررا لنشرهتا السياسية.
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أم فيك من زرع احلروب قنابل؟
أم حينما عز النبات صنعت من
حلم الطفولة غلة تتمايل؟
أصبح ا العتقال بدون احملاكمة من السياسات املهمة للقوات احملتلة احلديثة كما
طبقت هذه الفكرة ،القوة اإلسرائيلية يف فلسطني احملتلة وصور األدباء الفلسطينيني هذا
األمر يف أعماهلم فنرى األديب عزت الغزاوي حيرص على تسجيل هذه املخالفات القانونية
اليت كانت القوة الصهيونية يرتكبها يف معاملة السجناء وكيف كانوا يعصفون حبقوق
اإلنسان ،يف روايته "سجينة" :
"نعم  .....سننتظر ستة أشهر أخرى قبل احملاكمة !
1
 -أربع سنوات دون حماكمة؟ كيف؟ !،وكثريا ما تكون القرية وطبقة الفالحني مصدرا أساسيا ألعماهلم الفنية مثل رواية
"الوطن يف الذاكرة" للكاتب فيصل احلوراين .هي يف الواقع سريته وسرية قريته الصغرية
وكالمها متالمحتان يف عمل إبداعي متفوق ولكن هذه السرية تصور ومتثل سرية فلسطني
بكاملها كما يالحظ الدكتور عبد الرمحن ياغي "ويرينا فيصل كيف أن هذه القرية الصغرية
الفلسطينية أوهذه املوجة الصغرية أخذت تتسع وتتسع حىت أصبح حبر القضية كلها ،وحبر
الوطن كله" 2.وكاتب هذه الرواية أوالسرية يرسم فيها القرية بكل تفاصيل مبا فيها تفصيل
ألعشاهبا وتفصيل خلضارها وفواكهها وتفصيل خلنواهتا اليت كانت تفضل للخلوات
واألحاديث احلميمة .ويقوي هذا الكشف البياين رغبة الفلسطينيني املشردين يف العودة إىل
وطنهم احلنون وإىل الدفاع عن أرضهم احملتلة .أما هذه القرية فليس هلا وجود حاليا وقد دمر
العدوطبيعتها وشرد أهلها فكأهنا أصبحت سرابا أوصحراء مثلما أصبحت مئات من القرى
الفلسطينية تبعا لنكبة فلسطني عام 6938م.
 1عزت الغزاوي ،سجينة ،ص – .43

 2الدكتور عبد الرمحن ياغي ،يف النقد التطبيقي مع روايات فلسطينية ،ص – .664
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وقد حقق القاص السياسي حممود الشقري يف سريته الروائية كل أبعاد القضية الفلسطينية وال
سيما احلبس والسجون والنفي والعودة وهويقول "أخريا ها حنن نعود إىل الوطن  .....ها
أنذا أعود بعد غياب قسري دام مثاين عشرة سنة!" ،مث يقرض بيتا تاليا:
كأين لقيت بك الشبابا
ويا وطين لقيتك بعد يأس
وحب الوطن يتابع املواطن الفلسطيين حيثما كان ،واللجوء إىل بلد آخر ال يقنعه
وال يعطيه حياة مرحية مهما كان املأوى بل يلقيه يف عقدة تبدوفيها األمور خفية ومزعجة
كما يعرب عن هذا ،الكاتب فيصل احلوراين يف سريته الروائية "الصعود إىل الصفر" فيتحدث
عن وصوله إىل دمشق " .....فلم ندخلها سائحني أوزائرين أوطالب حاجة ،بل ساقتنا
إليها األحداث القاهرة سوقا .وقد مت ذلك بعد أن أطفأت مهوم التشرد أية قدرة لنا على
االبتهاج ".مث يكتشف الكاتب عما حيس يف تلك املدينة املشهورة بالرتاث العلمي والثقايف
فيقول "أما ما طغى على النفس فهوذ لك اإلحساس بالضياع يف مدينة كبرية ال نعرفها وال
نألفها ،وال ندري كيف نتصرف إزاء ما فيها من غرائب" وقد جعلت الكاتبة الفلسطينية
مسرية عزام أدهبا القصصي انطالقة للتعبري عن مدى التالحم بني اإلنسان والوطن ،وقصتها
"سناء بال حدود" متثل حق التمثيل ألفكارها الوطنية املتطرفة وقالت األديبة الفلسطينية،
الدكتورة نادرة السراج ،يف حديثها عن موت هذه القاصة "أما مسرية عزام ،فقد خسرهتا
فلسطني كاتبة وأديبة ناجحة ،وخسرهتا مناضلة حرة شريفة ،وال يعوضنا عن فقدها سوى
عنايتنا مبا خلفت من قصص ،وما أبقت من آثار مجيلة حتمل املثل واملبادئ اليت عاشت
1
هلا ،وماتت من أجلها ،وأوهلا حب الوطن والتضحية يف سبيله بالروح ،والنفس واملال".
وقد أخذنا هنا بعض النماذج من األدب الفلسطيين املوسوعي واستنتجنا أنه ميكن
االطالع املباشر على هذا األدب الفلسطيين القوي اخلصب على أساس نظرية الثالثية -
الواقع واألدب واملقاومة
 1الوطن واهلم املزمن يف قصص مسرية عزام ،ص – .618
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المصادر والمراجع:
رضوان ،حممد ،حمنة الذات بني السلطة والقبيلة ،منشورات احتاد الكتاب العرب ،دمشق

-6
5115
الصاحل ،نضال ،نشيد الزيتون – قضية األرض يف الرواية العربية الفلسطينية ،منشورات
-5
احتاد الكتاب العرب ،دمشق 5113

عبد القادر ،حممد  ،N.A.Mمكافحة االستعمار والصهيونية يف الشعر الفلسطيين،
-4
كريال
جملة كاليكوت ،جامعة كاليكوت،
-3

عطية ،أمحد حممد" ،أدب املعركة" حرب  1تشرين  ،74دار اجليل ،بريوت ،لبنان

-2

عطية ،أمحد حممد ،الرواية العربية والقضية الفلسطينية ،يف األدب والتأليف والرتمجة يف

الرواية العربية ،املؤسسة العربية للدراسات والنشر ،الطبعة األوىل 6994
غينم ،أمحد كمال ،املسرح الفلسطيين بني الواقع والطموح ،جملة ثقافة 5111
-1
-7

كنفاين غسان ،األدب الفلسطيين املقاوم حتت االحتالل – (، )6918-6938

مؤسسة الداراسات الفلسطينية ،بريوت ،الطبعة األوىل 6918
-8

ياغي ،عبد الرمحن ،يف النقد التطبيقي مع روايات فلسطينية ،دار الشروق للنشر والتوزيع

6999
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بقعة "فتان" الهندية وأهميتها في ضوء "رحلة ابن بطوطة"
الدكتور.ك.م.ع.أمحد زبري

الملخص:
[ والية تامـل نـادوهي إحـدى الواليـات التاريخيـة الواقعـة فـي جنـوب الهنـد
تس ـ ـ ــمى ت ـ ـ ــاملكم ) (Tamilagamحت ـ ـ ــى الق ـ ـ ــرن الخ ـ ـ ــامس عش ـ ـ ــر
الميالدي .دخل ابـن بطوطـة الهنـد فـي سـنة 6111م ومكـث فيهـا ثمـاني
ســنوات .زار بقــع تــاملكم فــي هــذه المــدة .إن ابــن بطوطــة قــد زار هــذه
البلدة "فتان" وذكر أهميتها في رحلته .زار ابـن بطوطـة فـي أواخـر مملكـة
بانـ ــديا) (Kingdom of Pandyasوفـ ــي أوائـ ــل سـ ــلطنة
معبـر) (Sultanate of Ma’barفـي تامـل نـادو .ذكـر بعـم بقـع
تامــل نــادو ،ومنهــا "فت ــان" وهــي مينــاء ولهــا أهمي ــة كبيــرة فــي العالق ــات
المالحيــة بــين تامــل نــادووجزيرة العــرب .وهــذا البحــث المتواضــع محاولــة
جادة للبحث عن بقعة فتان وأهميتها في ضوء كتابه الرائع "تُحفة النظار
في رائب األمصار وعجائب األسفار]

1

العالقة بني العرب ووالية تامل نادو قبل قدوم ابن بطوطة :
.6
والية تامل نادو اهلندية أول والية وطأهتا أقدام العرب .وتشرفت بدخول اإلسالم.
إن اإلسالم دخل يف والية تامل نادو يف عهد النيب الكرمي صلى اهلل عليه وسلم .إن السكان
واحلكام استقبلوا العرب استقباال حارا ومحاسيا وأخذوا يعتنقون اإلسالم ويفتخرون به .أثرت
 1األستاذ المساعد القسم العربي ،الكلية الجديدة (حكم ذاتي ) شنائي
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اللغة العربية يف مواطين تامل نادو تأثريا عميقا كما أثرت يف لغات أخرى من لغات اهلند.
توغلت اللغة العربية يف تامل نادو وازدهرت يف تربتها اخلصبة .إن العالقة بني أهل تامل
نادو والتجار العرب فتحت آفاقا جديدة لتبادل األفكار واخلواطر وتفاهم الثقافات
واللغات .اعتربت اللغة العربية قبل قدوم اإلسالم لغة جتارية بني الشعبني ونالت قبوال حسنا.
جاء يف العهد القدمي أن اإلسرائيلني كانوا يتجرون مع اهلند يف عهد داؤد عليه
السالم  .وكانت السفن التجارية يف تلك األيام تصل مرة يف كل ثالث سنوات ميناء
"اوفري" بالسواحل املليبارية  .وهو امليناء املعروف باسم ( )Beyporeالواقع على بعد
سبعة أميال من مدينة كاليكوت مطال على البحر العريب  .وتبعهم اليونان والرومان يف
التجارات البحرية مع اهلند  .وملا تأسست مدينة حضرموت يف السواحل اجلنوبية للجزيرة
العربية أصبح العرب مهزة وصل يف التجارة بني اهلند والبلدان األخري .وكانت البواخر
املشحونة بالفلفل والبهارات واهليل والعاج تتجه من السواحل اهلندية وتعرب أوال اخلليج
الفارسي حىت تصل إىل هرمز ،فيباع هناك جزء من هذه البضائع املصدرة ،ومن مث تتجه
حنوالبصرة إىل أرمينية وبالد الشام ،كما تنقل منها هذه الثروات إىل مناطق بريوت ومنها إىل
إيطاليا وإىل نواحي البالد األوروبية ،ويف بعض األحيان كان يأيت جتار هذه البالد إىل
البندقية وحيملوهنا إىل بالدهم .1لقد وصل املالحون العرب إىل الصني واهلند يف عصرها قبل
اإلسالم واستمر هذا التفوق يف العصور اإلسالمية ،وكان احلرير السلعة الصينية الرئيسية يف
جتارة الصني مع العامل الغرىب ،كما كانت التوابل واألفاوية والعنرب السلع الرئيسية يف جتارة
اهلند وجنوب شرق آسيا فكان احلرير والتوابل تنقل من الصني إىل املشرق اإلسالمى مرورا
باخلليج العرىب ومن هناك إىل الغرب األوريب.
ومبا صالت العرب مع جنوب اهلند كانت قوية حىت قبل مولد النيب صلى اهلل عليه
وسلم وكان التجار العرب واهلنود يتبادلون املنتوجات واملصنوعات فيما بينهم امتدت هذه
 1املقال بعنوان "جذور العالقات اهلندية العربية " للدكتور مجال الدين الفاروقي من جملة "كريال" العدد،6:
5161م ،ص8:
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األحوال إىل استيطان العرب يف األماكن الساحلية املليبارية والتاملية أي مناطق "
مليبار"ومناطق " معرب" .1
جاء السلطان سيد إبراهيم الشهيد من املدينة املنورة بأمر النيب صلى اهلل عليه
وسلم (يف منامه) مع اجليش لنشر اإلسالم يف السند يف  227هـ .ولد الشيخ سيد إبراهيم
(6699-6642م) باملدينة املنورة من آل النيب صلى اهلل عليه وسلم .جاء إىل اهلند
اجلنوبية يف زمن سلطنة "بانديا" سنة  285هـ .وأسس سلطنة إسالمية واختذ من
"باوترمانكاباتنم" )( (Pavithramanickapattinamتسمى اآلن كريكري) عاصمة
هلا .مث جاء السلطان سيد إبراهيم يف سنة  292هـ وحكم على هذه املنطقة ملدة اثنيت
عشرة سنة ونصف .ودفن يف "إيروادي" ) .(Erwadiوقربه يوجد حاليا يف هذه القرية.
وهذه القرية قريبة من كريكري .تقع هذه القرية "إيروادي" يف مديرية "رامنادبرم" مبسافة سبعة
أميال باجلانب الغريب من بلدة كريكي .تدل هذه الدالئل املذكورة على وجود العالقات
الدينية بني العرب وتامل نادو منذ عصر رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم.
والية تامل نادو هي إحدى الواليات الشهرية التارخيية الواقعة يف جنوب اهلند
تسمى تاملكم) (Tamilagamحىت القرن اخلامس عشر امليالدي .وحكم بانديا
) (Pandyasهذه الوالية حىت 6461م .وبعد انتهاء حكم مملكة بانديا )(Pandyas
بدأت سلطنة "معرب" ما بني الفرتة 6478-6442م وعاصمتها املدينة "مدورائي".
وكان العرب يسافرون من مدينيت مصر والشام برا ميشون على شاطئ حبر األمحر
ويصلون إىل احلجاز واليمن ويركبون السفن ويسافرون إىل أفريقيا واحلبشة وبعضهم ميرون
حبضرموت وعمان والبحرين والعراق عن طريق الشاطي ويصلون ايران ويرسون سفنهم يف
ميناء بلوجستان أوميناء ديبل أعين كراتشي وميرون مبواين اهلند مثل غجرات وكاهتياوار

 1جملة " ثقافة اهلند" ،اجمللد  ،22العدد  5113 ،3م ص  ،631 :تصدر عن اجمللس اهلندي للعالقات
الثقافية ،اهلند.
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وبومبائي وكاليكوت ورأس كماري )(CapeComorinومدراس أويصلون مدراس
1
بطريق سرنديب وأندومان ويدخلون خليج بنغال بعد هذه اجلولة.

 .5ابن بطوطة :رحالة عريب
"رحلة ابن بطوطة" (779-714ه-6413 :م )6477هلا أمهية كبرية بني
الرحالت القدمية ،فابن بطوطة رحالة بالفطرة طاف العامل وأمضى مثانية وعشرين عاما يف
الرتحال.كان ابن بطوطة عربيا من أهل طنجة بإفريقيا ،وقد زار اهلند يف عهد السلطان
حممد تغلق يف عام 6444م ،وكتب رحلته باللغة العربية .توىل ابن بطوطة منصب قاضي
القضاة يف دهلي ملدة  1سنوات يف عهد حممد تغلق وعني سفريا إىل ملك الصني من قبل
السلطان حممد تغلق.
وهو أشهر رحالة على اإلطالق ،جاب الكثري من األمصار واألقطار ودون
مشاهداته يف كتابه  :حتفة النظار يف غرائب األمصار وعجائب األسفار ،ولد ابن بطوطة
 1األستاذ الدكتور حممد سليمان العمري ،الدراسات العربية واإلسالمية يف والية تامل نادومنذ  6827م،
ص6993 41 :م
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يف عائلة علماء يف القضاء اإلسالمي يف مدينة طنجة باملغرب .هو رحالة ومؤرخ وقاض
وفقيه مغريب لقب بأمري الرحالني املسلمني وبعدما درس الشريعة قرر السفر حاجا ،وهبذا
بدأت رحلة أسفار دامت أكثر من  41سنة وقد زار  :املغرب ومصر والسودان والشام
واحلجاز والعراق وفارس واليمن وعمان والبحرين وتركستان وما وراء النهر وبعض اهلند
والصني واجلاوة وبالد التتار وأواسط إفريقيا .
" ُحتفة النُّظار يف غرائب األمصار وعجائب األسفار" املعروف باسم "رحلة ابن
بطوطة" هوكتاب يصف رحلة ابن بطوطة ،ويتحدث عن أهلها وحكامها وعلمها ،ويصف
األلبسة بألواهنا وأشكاهلا وحيويتها وداللتها ،وال ينسى ذكر األطعمة وأنواعها وطريقة
صناعتها ،بعد أن أمضى  58عاما يف الرحالت يف بلدان العامل.
أقام ابن بطوطة بعد رحالته الثالث يف حاشية امللك أيب عنان املريين حيدث الناس
َ
مبا رآه من عجائب املشاهدات ومامسعه من غرائب األخبار ،فأجزل السلطان له العطاء
ودعاه إىل إمالء ما شاهده على كاتبه ابن جزي الكليب .وملا كان اهلنود قد سلبوا ابن
بطوطة يف بعض جوالته يف اهلند كل ما قد دونه يف مذكراته ،فقد أملى ـ عن ظهر قلبه ـ
ما تذكره من أمساء األعالم واملدن ،وقد مسى جمموعة أخباره« :حتفة النظار يف غرائب
األمصار وعجائب األسفار» ،وهي تعرف اليوم برحالت ابن بطوطة .وبعد انتساخ الرحلة
عينه سلطان املغرب قاضيا على إقليم مسار أوسع أقاليم املغرب ،وظل هناك حىت وفاته.1
وهو دقيق يف وصفه هلذه الرحلة ،وإذا كان مثة أخطاء قليلة يف كتابه يف ذكر رحلته
األوىل فذلك ناشئ عن إمالئه لألحداث بعد مرور عشرين سنة عليها .ومع ذلك فإن ما
رواه عن اهلند وسيالن وسومطرة وبعض أجزاء الصني قد لقي اهتماما كبريا من الباحثني.
ولكتاب «حتفة النظار» قيمة تارخيية ،فهو مبا حيويه يعد مصدرا من مصادر التاريخ الدويل
للعامل اإلسالمي وعالقات أقطار هذا العامل بعضها ببعض وعالقاته بالعامل املسيحي .وقد
أورد ابن بطوطة من األخبار ما ال يوجد يف الكتب التارخيية،
http://www.arabitop.com retrieved on 15th September 2014.
Arabic Studies

1

330

دراسات عربیۃ

كان أول من اهتم بالرحلة املستشرق األملاين بوركهارت  ،Burchshardtفقد
وجد ملخص الرحلة الذي وضعه البيلوين احلليب فرتمجه ،وكان ذلك يف بداية القرن التاسع
عشر ،مث أخذ املستشرقون يبحثون عن النسخ األصلية للرحلة فرتمجوها أوترمجوا أقساما منها
إىل لغاهتم ،فقام بنشرها يف أربعة أجزاء الباحثان دوفرميريي
 Defremeryوسانغنييت ،Sanguinettiونشر املستشرق السري هاملتون
جب  H.A.R. Gibbمقتطعات منها وترمجها إىل اإلنكليزية .وقد ناهز عدد الرتمجات
حىت اليوم العشرين.
تعد رحلة ابن بطوطة -الىت ساهم املستشرقون يف الكشف عنها ونشرها -من
أ هم الرحالت اليت قام هبا رحالة يف القرون الوسطى ،ونالت رحلة ابن بطوطة نصيبا وافرا يف
الدراسات االستشراقية وكانت بؤرة اهتمام املستشرقني الذين شغلوا بالعامل العريب واإلسالمي
ووجدوا فيها جماال خصبا يساعدهم على فهم ما يدور يف العامل اإلسالمى ولذلك ترمجت
الرحلة إىل العديد من اللغات الغربية كاالجنليزية والفرنسية واالملاينة وااليطالية واالسبانية
وغريها كما ترمجت إىل اللغات الشرقية مثل الفارسية واألردية والرتكية واالوزبكية وكذلك
الصينية والروسية واليابانية واالرمينية.

 .1ذكر بقعة "فتان" الهندية وأهميتها في ضوء "رحلة ابن بطوطة"
دخل ابن بطوطة اهلند يف سنة 6444م ومكث فيها مثاين سنوات .زار بقع
تاملكم يف هذه املدة.يقول ابن بطوطة عن إقامته يف سلطنة "معرب" يف تاملكم (والية تامل
نادواهلندية ) يف كتابه الرائع " حتفة النظار يف غرائب األمصار وعجائب األسفار" كما يلي:
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"قد فشل  ….مكث مدة في جنوب الهند تحت حماية السلطان جمال الدين وهي سلطنة
صغيرة يسكن بها وتتمتع بقوة ونفوذ كبيرين .سكانها من المسلمين… ..وبعد هذه النكسة والتأخير في
هذه السلطنة الصغيرة ،لم يكن هنالك من خيار إلبن بطوطة سوى الرحيل من الهند وقرر أن يكمل رحلته

إلى الصين".
زار ابن بطوطة هذه البلدة وسجل ذكرياته ومشاهداته عنها وال يذكر كريكري أو
باوترامانيكاباتنم ولكنه ذكره باسم "فتان" ويف روايته يتكلم عن قدومه إىل هذه البلدة
الساحلية ولقائه بالشيخ حممد النيسابوري ويشري إىل مسجد بين يف أمجل الصورة وكان
املسجد يف اجلانب الساحلي ويذكر عن صالته فيه .ويوضح أيضا عن رجوعه من مملكة
بانديا عن طريق هذه امليناء الساحلية املشهورة يف ذلك الزمن وأنه ركب باخرة من الـبواخر
الثمانية املتوجهة إىل اليمن .وهذا يدل على أن املسلمني كانوا يسكنون هذه البلدة وبنوا
1
مسجدا وعاشوا عيشة إسالمية كاملة .
وكانت كريكري تسمى كوركاي أيضا ولقد كتب يف فهرس اهلند اجلغرايف أن
مسلمي مديرية "رامنادبرم" هم أبناء املستوطنني األولني من العرب وهم أوال استوطنوا يف
املناطق الساحلية خاصة يف كريكري ) (Kilakaraiوديفي باتنم )(Devipattinam
ومانتامب ) (Mandapamوبامبان ) (Pambanوغريها من القـرى اليت كانت مسكنهم
عن التجارة البحرية الكاملة مع سرنديب وبعد ذلك توسعوا يف استيطاهنم تدرجييا إىل داخل
املديرية.2
يقول ابن بطوطة عن كريكري يف كتابه حتفة النظار يف غرائب األمصار وعجائب
األسفار" -:فوصلت إىل مدينة فتان ) Fattan (kilakaraiوهي كبرية حسنة على
الساحل ومرساها عجيب قد صنعت فيه قبة خشب كبرية قائمة على اخلشب الصخام
يصعد إليه على طريق حشب مشقف فإذا جاء العدوضموا إليها إلجفان اليت تكون
Ibn – Batuta, "Travels in Asia and Africa", Translated and selected by
H.A.R Gibb.Page 263 – 267
Gazetteer of India", Tamil Nadu State, Ramanathapuram District,
Preface, Page : 7
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باملرسي وصعده الرجال والرماة فال يصيب العدوفرصة ،وهبذه املدينة مسجد حسن مبين
باحلجارة وهبا العنب الكثري والرمان الطيب ولقيت الشيخ الصاحل حممد النيسابوري أحد
الفقراء املؤهلني الذي يسدلون شعورهم على أكتافهم ويأكل مع الفقراء ويقدمهم وكان معه
حنوثالثني فقريا ألحدهم غـزالة تكون مع األسد يف موضع واحد فال يعرض هلا وأقمت
مبدينة وكان السلطان غياث الدين أقام بـ فتان نصف شهر مث رحل إىل حضرته وأقمت أنا
بعده نصف شهر مث رحلت إىل حضرته .وهي مدينة مرتة ).Mutra (Madurai
حينما جاء ابن بطوطة إىل فتان كان السلطان غياث الدين حاكما على مرتة".1
وكانت ميناء كريكري مركزا إلتيان األشياء وإرساء خمتلف البواخر القادمة من شىت
الوجهات مثل البلدان اآلسوية والبلدان األوروبية وكانت بواخر البلدان اآلسوية ال جتلب إىل
ميناء كريكري مواد العرب فحسب بل كانت تأيت باملواد املصنوعة يف غريها من القارات
العاملية .وهناك أيضا مجع كل من جتار العرب واألوروبيني وتبادلوا فيما بينهم من املواد
التجارية.
وكانت لكريكري أمساء أخرى باإلضافة إىل باوترامانيكا بانتم وكوركاي .وهي
وكدي وسيميب نادوا وتني كايل .وكانت هذه امليناء إىل القرن املاضي تستعمل كـميناء
للسفن يف جنوب اهلند وتوجد حىت اآلن آثار وجود بعض مستودعات املواد للتجار احملليني.
هذا أيضا يدل على ازدهار التجارة واهتمام اململكة يف هذه البلدة منذ زمن بعيد .2وتقع
بلدة فتان منذ  5111سنة وتثبت هذه احلقيقة املباين الشاهقة القدمية والشوارع الضيقة
اليت ال نراها إال يف املدن القدمية جدا .وبعض املدن التارخية القدمية املنتشرة يف العامل تكون
3
شوارعها ضيقة وهذه املدن حتتفظ لذي احلكومة املعاصرة كآثار تارخيية.
 1ابن بطوطة " ,حتفة يف غرائب األمصار وعجائب األسفار"  ,املطبعة اخلريية  ,سنة  6455هـ
M.I.Marakkayar,Keerthi Migum Kilakkarai(Tamil);Marakkayar
Pathippagam ,Chennai,1986,pp:26.
M.I.Marakkayar,Keerthi Migum Kilakkarai(Tamil);Marakkayar
Pathippagam ,Chennai,1986,pp:42 & 49.
Arabic Studies

2

3

333

دراسات عربیۃ

وكانت مملكة بانديا تقوم برتويج التجارة تروجيا عاليا مع العرب واختار امللك
بوشاكراواريت)(Bhoochakravarthy
ميناء فتان (كريكري -كيلكري) أساسا ومركزا ألعماله التجارية وهذه البلدة كانت
تسمى يف زمنهم باوترامانكا باتنم ) (Pavithramanickapatnamوهذه امليناء
الساحيلية كانت قريبة ملدينة مدوراي ) (Maduraiاليت كانت عاصمة دولتهم وأيضا
كانت ميناء طبيعية عميقة مناسبة للبواخر بسهولة .وكانت قريبة منها بعض اجلزر تدعى
جزيرة أبا وجزيرة املوز وجزيرة املاء اجليد وجزيرة نينا وغريها .ولذا اختاره ملك بانديا وجعل
بعض العرب أن يستوطنوا هذه البُقعة كان العرب قبل اإلسالم ساكنني حتت رعاية مملكة
بانديا مما أدى إىل إخالص خدمتهم للملوك.
كانت التجارة مشهورة يف عهد حكام "بانديا" وهي جتارة العطور واللؤلؤ .وكان
العرب ينشئون ويطورون جتارة كثريا يف تصدير هذه األشياء .حكام بانديا مجعوا الضرائب
اجلمركية من املواين الساحلية يف والية تامل نادووأصبح حكام بانديا أغنياء جدا بسب
جتارهتم الساحلية العاملية يف والية تامل نادو .وكانت مملكة "بانديا" تفرض على مواد
التصدير والتوريد رسوما مجركية وأصبح هذا الدخل مبرور الزمن موردا كبريا خلزانة مملكة بانديا
ولذلك مهد امللوك بانديا مجيع التسهيالت املطلوبات للعرب التجار .وعندما علت
أمهيتهم يف نظر اململكة وارتفع نفوذهم واستوطن التجار العرب هذه البلدة بكل سهولة.

.3

نتائج البحث:
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يف ضوء رحلة ابن بطوطة يف بقعة فتان نستطيع أن نرصد احلقائق اآلتية:
تعد هذه الرحلة مصدرا تارخييا مهما من املصادر العربية القليلة لتاريخ اهلند يف
.6
العصور الوسطى
مكث الرحالة ابن بطوطة يف اهلند ملدة مثاين سنوات.
.5
"تقع ميناء فتان على مسافة  11ميال باجلانب الغريب أربو( (Arippoمن تلي
.4
منار( (Thalai Mannarيف جزيرة سرنديب" كما ذكر الرحالة العاملى ماركوبولو يف
رحالته اهلندية تسمى )The ،(Marco Polo(Ed.Smethurst Paul
." ،Travels of Marco Poloتقع ميناء فتان على مسافة  11ميال باجلانب
الشرقي من مدورائي مرتة( " (Maduraiكما ذكر الرحالة العريب ابن بطوطة يف رحالته
"حتفة النظار يف غرائب األمصار وعجائب األسفار" .ومن املعروف للجميع من األمرين
املذكورين أن بقعة فتان تشري إلينا ميناء كريكري فقط.1
مكث الرحالة ابن بطوطة ملدة أسبوعني يف بقعة فتان وأسبوعني يف مرتة (مدورائي
.3
– عاصمة سلطنة معرب) .أي مكث ملدة شهر واحد يف تاملكم.
زار الرحالة ابن بطوطة ثالث بقع يف منطقة تاملكم وهى( :أ) فتان
.2
/كريكري ( Kilakaraiب) هاركات ( Arcot/Harkatuج) مرتة مدورائي
Madurai
رحلة ابن بطوطة يف بقعة فتان تتحدث عن وتصف ميناء فتان وأمهيتها يف التجارة
.1
البحرية بني اهلند والبلدان األخرى حتت حكم بانديا )(Pandyas
تظهر هذه الرحلة بأن ميناء فتان كانت مركزا مهما للتجارة البحرية .كانت السفن
.7
التجارية متر عليها وترسو على مينائها.
كانت جتارة العطور والآليل رائجة جدا يف هذه البقعة.
.8
M.I.Marakkayar,Tamilagathil Marco Polo Ibnu Battuta(Marco Polo

1

and Ibn Batuta in Tamil Nadu/Tamil);May 1981;Millath
Publishers;Chennai,pp:04
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تعترب رحلة ابن بطوطة وثيقة مهمة لالطالع على أحوال جنوب اهلند يف العصر
.9
املتوسط يف اهلند.
المصادر والمراجع
األستاذ الدكتور حممد سليمان العمري ،الدراسات العربية واإلسالمية يف والية تامل نادومنذ 6827

م ( ،رسالة الدكتورة /جامعة مدراس ) 6994م
إبن بطوطة (مشس الدين أىب عبد اهلل حممد بن عبد اهلل اللواتى الطنجى):رحلة ابن بطوطة املسماه حتفة

النظار يف غرائب األمصار وعجائب األسفار حتفيق عبد اهلادى التازى .مطبوعات أكادميية اململكة املغربية .الرباط
6367هـ|6997م.
 أمحد رمضان امحد :الرحلة والرحالة املسلمون .دار البيان العريب جدة6982 .م.


رفيع الدين املراد آبادي :الرحلة اهلندية إىل اجلزيرة العربية .ترمجة دكتور مسري عبد احلميد إبراهيم .اجمللس
األعلى للثقافة .القاهرة5113.م.
شوقى عبد القوي عثمان ،جتارة احمليط اهلندي ،عامل املعرفة
جملة " ثقافة اهلند" ،تصدر عن اجمللس اهلندي للعالقات الثقافية ،اهلند.



أمحد أمني ،ضحى اإلسالم ،اجلزء األول ،مطبعة االعتماد 6943 ،م،
جملة الشروق اهلندي ،العدد األول ،اجمللد الثاين ،فرباير 5163م ،جامعة آسام
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التسامح الديني واإلخاء االجتماعي في الشعر المصري الحديث
د.أنصار أحمد

1

ملخص :
[كان االستعمار األجنيب يأمل يف ترسيخ أقدامه يف القطر العريب وبث نفوذه

السياسي واالقتصادي فيه عن طريق بذر الشقاق يف صفوف املسلمني والعمل وفق مبدأ
"فرق تسد" الذي استخدمه االستعمار الغريب سالحا اسرتاتيجيا يف تنفيذ خمططه
االستعماري يف معظم أحناء العامل ،كان ذلك طمعه أيضا يف مصر وهي رائدة النهضة
الثقافية يف العامل العريب يف العصر احلاضر.
ويف هذا البحث الوجيز حاولت أن أبرز أن الزعيم مصطفى كامل قد فطن إىل
الدسيسة اخلبيثة اليت كان اإلجنليز يتذرع هبا ليوطدوا أركاهنم يف مصر ،فسعى إىل إبطال
مكايد اإلجنليز وبذل كل ماميلكه من غال ورخيص يف سبيل احلفاظ على الوحدة بني
املسلمني واألقباط وجاهر بالدعوة إىل التآخي بني الطبقتني ومها أقوى وأعظم عنصرين يف
اجملتمع املصري  .وقد جتلى ذلك األمر لدى طائفة من الشعراء ويف مقدمتهم أمحد شوقي
وامحد حمرم وحافظ ابراهيم وحممد عبد املطلب وامحد الكاشف وامساعيل صربى وذكرت يف
هذا البحث أن هوالء الشعراء دعوا بقوة إىل نبذ التنافر اخلصام وحثوا على التضامن واإلخاء
من خالل عدد من قصائدهم].

االستعمار اإلنجليزى
قد طرأت على العرب يف تارخيهم احلديث آفات الشقاق واخلالف والتعصب
األعمى يف السياسة والدين فان التعصب الديين والتحزب السياسي كان هلما يف تاريخ

 1محاضر ضيف ،مركز الدراسات العربية واإلفريقية ،جامعة جواهر الل نهرو ،نيودلهي ،الهند
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1

العرب احلديث أسوأ األثر يف سريهم احلثيث حنوالتحرر واالحتاد.
وقد تعرضت مصر يف بداية القرن العشرين خلطر التصدع واالهنيار بسبب دسائس
االستعمار من ناحية ،مث بسبب اجلهل وسوء الظن وفقدان الثقة بني املسلمني واملسيحيني
من ناحية أخرى .حيث كان املسلمون يسيئون باألقباط ويتهموهنم مبواالة اإلجنليز
املستعمرين ملا بينهما من رابطة املسيحية يسيئون الظن باملسلمني ويتومهون أهنم يتحينون
الفرص لالنتقام منهم .مث تزايدت حدة اخلالف وتفاقم خطر االنقسام بني اجلانبني حىت بلغ
مبلغه مبقتل "بطرس غايل" سنة  .6961فاندلعت نريان الفتنة واشتد هلب اخلالف وأرثت
الصحف القبطية نار التعصب املذموم.
قد حاول االستعمار  -كما يقول الدكتور أمحد حممد احلويف -أن يقذف يف
قلوب املصريني ما يستطيع من عداوة وشحناء لتتصدع الوحدة.
وقد تنبه مصطفى كامل إىل الدسيسة اخلبيثة اليت يتذرع هبا االجنليز ليوطدوا
أركاهنم يف مصر بدعوى أهنم حيمون القبط واليهود واألجانب.
وأراد ان يبطل كيد االجنليز فحرص على الوحدة بني املسلمني واألقباط وجهر
بالدعوة إىل التآخي بينهما منذ سنة .6891
ويف سنة  6897قال يف خطبة لـه باإلسكندرية :ان املسلمني واألقباط شعب
واحد ،مرتبط بالوطنية والعادات واالخالق وأسباب املعاش وال ميكن التفريق بينهما إىل
2
األبد"
قال يف خطبة لـه باإلسكندرية :إن ألعدائنا مقصودين من القول بأننا متعصبون يف
الدين :اهاجة األمة والقاء يذور الشقاق بني األوربيني واملصريني ولكن من حسن حظ مصر
أن األمة حمافظة على السكينة ،عارفة بقيمة االعتدال الديين وحسن معاملة األوربيني"
وكان الزعيم مصطفى كامل على وعى خبطر االنقسام بني عنصري األمة
 1عمر دقاق :االجتاه القومي يف الشعر العريب احلديث ،ص-429
 2أمحد حممد احلويف :وطنية شوقي ،ص436-431
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وبدور السياسة االجنليزية يف التفريق فهجر بالدعوة إىل اإلخاء والوحدة منذ وقت
مبكر مث تبعه يف دعوته خليفته حممد فريد فقال يف خطبة لـه باالسكند رية سنة
:6918
"انبذوا الشقاق واالختالف الديين وكونوا مجيعا اخوانا ،ابناء وطن واحد .أي كونوا
1
مصريني قبل كل شيء".
"فلم يستطع املصريون يف احلك االوقات –حيث يقول الدكتور حممد حسني-
ان يتحدوا وظل بأسهم بينهم شديدا وظلوا يف كل حال رمحاء على االعداء متباغني بينهم
كانوا قبل احلرب األوىل شيعا وكذلك ظلوا من بعدها .ومل يتحدواال عند بدء ثورة 6969
2
ومل يدم احتادهم اال قليال فلقد دب اليهم اخلالف والشقاق قبل أن تنتهى الثورة"
ومل يقر للشعب املصري قرار اال بعد جالء املستعمر الذي استطاع أن يطيل أمد
بقاءه عن طريق جناحه يف اشاعة الفرقة والشقاق يف صفوف األمة.
وقد انربى الشعر يقرع ناقوس اخلطر وينعى على القوم خلفهم وتناحرهم حىت كثر
الكالم يف هذا الشان ومن ذلك ما قاله خالل احلرب األوىل أمحد حمرم:
وان مجعتهم عوادى النواب
أرى الناس يف مصر شىت القلوب
وكل لـه شأنه واألدب
تسرتاد
وجهة
لـه
فكل
وبعض يرى اليأس حقا وجب
وبعض ميد حبال الرجاء
وهذا يبيت ضجيع الذهب
فضة
على
ينام
وهذا
عىن األماين حثيث الطلب
بأوراقه
يطوف
وهذا
ُم ِّ
ولوخالط الشوك فيها اخلطب
يريد الضياع بأقصى البقاع
فيمعن من خيفة يف اهلرب
وبات الفقـري يريد الرغيف
وان وصف الفقر قالوا كذب
القوت قالوا أساء
اذا سأل
ُ
 1أملرجع السابق ،ص435

 2حممد حسني :االجتاهات الوطنية :5 ،ص414
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رب اين القلوب
وان قال يا ِّ
وقالوا :فقـري يصك الوجوه
أمر تشق عـلى العـارفني

أجاب الوعيد وهاج الغضب
بفحش املقال وسوء األدب
1
وتـرتك مجهورها يف تعب

مث انقضت اعوام احلرب وعرفت مصر يف اعقاهبا ثورة شاملة جتلى فيها التضامن
بأروع مظاهره ولكن األمر مل يلبث على هذه احلال طويال حىت أخذ يف التدهور ،اذ
اتسمت احلياة احلزينة بعد تلك الثورة حبدة وقد انعكس ذلك األمر لدى طائفة من الشعراء
ويف مقدمتهم أمحد شوقي الذي دعا حبرارة إىل نبذ التنافر اخلصام وحث على التضامن
واإلخاء من خالل عدد من قصائده ومن املشهور ما قاله آنذاك يف قصيدته اليت نظمها يف
ذكرى مصطفى كامل وندد فيها بالتفرقة والتطاحن احلزيب:
الكربى عالما
وهذه الضجة
إالم اخللف بينكم إال ما
واخلصاما
العداوة
وتبدون
وفيكم يكيد بعضكم لبعض
على حمتله كانت سالما
شببتم بينكم يف القطر نارا
فلم نك مصلحني وال كراما
ولينا األمر حزبا بعد حزب
بأهواء النفوس فما استقاما
وسسنا األمر حني خال الينا
إىل اخلذالن أمرهم ترامى
قوم
الناس:
فقال
تراميتهم
2
فلم حتص اجلراح وال الكالما
وكـانت مـصر أول مـن أصبتم
وإن هذه األ بيات تعد زفرة صادقة انطلقت من قلب أمحد شوقي مفعمة باألسى
واملرارة ملا كان عليه قومه وهي تنقل لنا صدى ذلك اجلو املشحون بالكراهية واإلنقسام بني
صفوف األمة وزعمائها على حد سواء .لقد كان يف الدساتري واملعاهدات واالنتخابات وما
إىل ذلك من األمور اليت حيسن املستعمر املاكر طبخها وتقدميها مبعث خالفات
 1حممد حسني :االجتاهات الوطنية ،5 ،ص68
 2الشوقيات  :6ص515
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وانقسامات كبرية ،ولذلك أن الدستور الذي أمل فيه املصريون اخلري مل يكن يف حقيقته اال
سرابا ومل يصيبوا من ورائه سوى الشر .كل ذلك انعكس يف نفس شوقي فاجته بالقول إىل
قومه يتحدث عن أمر ذلك الدستور واألسى ميأل قلبه:
وجمر دنيا للنفوس ومتجرا
ال جتعلوه هوى وخلفا بينكم
ونرى وراء جنودها انكلرتا
قد كان وجه الرأى ان نبقى يدا
جئنا يصف واحد لن يكسرا
بالصفوف كثـرية
أتتنا
فاذا
1
عـاث املفرق فيه حـىت أوبـرا
حـظ رجـونـا اخلري يف إقبالـه
وقد كثر القول خالل تلك الفرتة من حياة مصر السياسية حول اخلصومات
واخلالفات اليت استفحل أمرها بني الزعماء حىت سرت عنيفة حادة إىل صفوف األمة.
وإ ذ ننتهى يف استجالء مظاهر الشقاق اخلالف يف أمر السياسة وحول شئون
احلكم من خالل الشعر املصري احلديث فيجدر بنا ان حناول استجالء أمر التعصب الديين
والدعوة إىل التسامح والوئام بني ملل األمة وطوائفها.
ولقد حاول االستعمار أن يبث بذور الشقاق والعداوة يف باطن األمة ويستعدى
أقباطها على مسلميها ولكن الرتبة األصلية هلذه األمة تلفظ دائما هذه البذور اخلبيثة حىت
كانت حادثة مقتل "بطرس غايل" سنة  6961فاستغلها االستعمار وراح ينفخ روح العداء
والكراهية بني األقباط واملسلمني حيث اشار إىل هذا اجلانب الدكتور امحد حممد احلويف:
"منذ وفد عمروبن العاص على مصر عاش املسلمون والقبط اخوة يشرتكون يف
السراء ويتآزرون يف الضراء ويوطدون عالئقهم على دعائم يف الصفاء واالخاء فاذا ما ترنق
الود يف بعض الفرتات فسرعان ما يعود إىل صفائه غري مشوب باكدار.
لكن االستعمار حاول أن يقذف يف قلوب املصريني ما يستطيع من عداوة

 1املرجع السابق  :6ص686
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وشحناء لتتصدع الوحدة فيتبوأ يف مصر مكانة احملامي أوالفيصل".
وكان للشعراء يف هذه القضية صوت مسموع فقد ارتفعت أصواهتم انطالقا يف
دعوة االسالم إىل هذه املعاىن واستنادا إىل التاريخ املشرتك الذي عاش يف ظله املسيحيون
واملسلمون على كلمة سواء وقد جتلى هذا الشعور الغامر على ألسنة الشعراء الذين حثوا
هبذا املظهر الرائع على وحدة صفوف األمة على حنوما قال عبد املطلب آنذاك:
منازل عر دوهنا يقع النسر
بنينا على آداب عيسى وأمحد
يؤيدها االجنيل باحلق والذكر
فنحن على االجنيل والذكر أمة
ولكن خذالن البالد هوالكفر
كالنا على دين به هوقومن
2
لنجدهتا سيان مرقس أوعمرو
اذا ما دعت مصر ابنها هنض ابنها
ويعد أمحد شوقي يف رأس من بشر بالتسامح ودعا إىل نبذ التعصب والفرقة وقد
تناول األمور الدينية يف شعره وكان حريصا على كسب ثقة املسلمني واملسيحيني على
السواء ولذلك نراه كثريا ما يعزف أحلانه الشعرية على أوتار احملبة والوئام ونبذ التعصب
واخلصام وهويدعوالقبط باهنم بنومصر ال أمة القبط وأن املسلمني واالقباط أمة واحدة منذ
عشرات القرون وعزز هذه الوحدة باننا مجيعا أبناء النيل واننا مجيعا شركاء يف اآلالم.
أما اختالف الدين فال يصح ان يكون عامال للفرقة واالنقسام فاملسلم يتجه إىل
اهلل والقبطى ايضا يتجه إىل اهلل:
مبحال
تشبث
فهذا
يا بـين مصر ،مل اقل أمة القبط
ودعوى من العراض الطوال
واحتيال على خيال من اجملد
األجيال
على
وحدت
أمة
امنا حنن مسلمني وقبطا
تال
اجلد
ُّ
وأدم
فهوأصل
سبق النيل باألبوة فينا
الزالل
القراح
مائه
ومن
حنن من طينه الكرمي على اهلل
ُّ
 1أمحد حممد احلويف :وطنية شوقي ،ص431
 2ديوان عبد املطلب ،ص611
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مـر ما مر من قـرون علينا

ُرسفا

يف

القيود

واألغالل

1

ان األديان كلها تدعوإىل األخاء والتسامح واحملبة فقد دعا شوقي إىل التسامح
الديين وذكر الناس بان األديان كلها حتث على اخلري وتنفر من الشر وان التسامح الديين
ضرب من ضروب اخلري:
لواعيها
الكربى
احلكمة
خزائن
الكتب والرسل واألديان
وخشية اهلل أس يف مبانيها
قاطبة
وكل شر يوقي يف نواهيها
حمبة اهلل أصل يف مراشدها
2
بل املروءة يف أمسى مـعانيها
وكل خري يلقي يف أوامرها
تسامح النفس معـىن من
مروءهتا
وكان شوقي يأخذ نفسه وقلمه بالتسامح الديين الذي دعا اليه فقد رثى بعض
القبط كما رثى بعض املسلمني فقد رثى بطرس غايل باشا وعزى القبط فيه أمجل عزاء:
هبوه (يسوثا) يف الربية ثانيا
بـين القبط اخوان الدهور رويدكم
3
وهـذا قضاء اهلل قد غال غاليا
محلتم حلكم اهلل صلب ابـن مرمي
إن األديان إمنا نزلت هلداية البشر ومن فساد الرأي أن جنعلها بابا للشر أوسببا
للعداء فان ذلك ظلم للدين وسوء فهم حلقيقته.
ويقول من قصيدة لـه يف رثاء جورجي زيدان سنة :6963
4
وال حمل مباهاة وادالل
ال جتعلوا الدين باب الشر بينكم
 1الشوقيات ،ج ،6ص542
 2املرجع السابق ،ج ،6ص416
 3الشوقيات ،3:ص49
 4املرجع السابق ،ج ،4ص652
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ويقول أمحد حمرم يف قصيدة لـه:
ال تظلموا الدين أن الدين يأمرنا

مبا علمتم يف االخالق والشيم

1

ويذم حافظ اخلالف بني املسلمني واملسيحيني ويصف مثرييه بعدم الفهم حلقيقة
األديان فيقول:
2
دين وال يرضى به يف يفهم
فهموا من األديان ماال يرتضى
ويقول الكاشف يف قصيده لـه:
3
شر الورى من يبغض القرآن لالجنيل واالجنيل للقرآن
ويقول امساعيل صربى مذكرا بدعوة االسالم واملسيحية كليهما إىل اإلخاء:
أمحد بأمر أننا باألخاء
دين عسى فيكم ودين أخيه
الشقاء
دواعى
بتفريقنا
مصر أنتم وحنن اال اذا قامت
للغـرباء
فـمصر
واال
مـصر ملك لنا اذا ما متاسكنا
مث يطلب من املسيحيني باال يطيعوا دعاة الفرقة والفتنة فيقول:
بذروا بيننا بذور اجلفاء
ال تطيعوا منا ومنكم أناسا
وينهى عن خطة اجلهالء
ان دين املسيح يأمر بالعرف
4
لعن اهلل مستبيحي الدماء
ال يكن بعضنا لبعض عـدوا

 1ديوان أمحد حمرم :ج ،5ص663
 2ديوان حافظ ابراهم ،ج ،6ص596
 3ديوان الكاشف ،ج ،5ص31
 4ديوان امساعيل صربى681 :
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إن املسلمني يؤمنون باإلجنيل كما يؤمنون بالقرآن ويؤمنون بعيسى كما يؤمنون
مبحمد عليهما الصالة والسالم ألن أصل الدين واحد وهواالسالم ومن مث فال ينبغي ان
تفرقنا األديان وال ان يكون اختالفها سببا للعداء بني اتباعها ويف هذا يقول امحد حمرم:
ما بالنيب وال يسوع جحود
يا أمة االجنيل آمنا به
1
واهلل جل جالله املعبود
الدين يف أمر ونـهي واحد
إن بني املسلمني واملسيحيني عهودا ومواثيق ربطت بني قلوهبم على امتداد التاريخ
وحيب ان تصان ويقول:
مبا لنا ولكم من صادق الذمم
يا أمة القبط واالجيال شاهدة
مبا علمتم من االخالق والشيم
ال تظلموا الدين ان الدين بأمرنا
2
معـىن احلياة فلم تعسف ومل هتم
صونوا العهود وكونوا أمة عرفت
ويقول من قصيدة لـه يذكر األمة مبا كان بني املسلمني واملسيحيني على عهد النيب
صلى اهلل عليه وسلم من وشائج القرىب وعالئق الود وينوه هبدية "املقوقس" إىل النيب صلى
اهلل عليه وسلم:
أنتم اولوعهد وحنن كرام
كذب الوشاة وأخطأ اللوام
وتزيد يف حرماته االيام
حب جتد احلادثات عهوده
فاذا احلبال كاهنا أرحام
وصل املقوقس بالنيب حباله
عكف الصليب عليه واالسالم
ُمدوا القلوب مصافحني مبوقف
قيام
فيه
احلواريني
بني
عيسى أمحد واألئمة كلهم
دين احلياة تودد ووئام
وإمنا
العلى
للله
الدين
 1ديوان حمرم ،ج ،5ص651

 2املرجع السابق ،ج ،5ص663
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ان كان للواشى املفرق مأرب
وجـرى عليه خـليفة فخليفة

فلنا
وامـا

كذلك
العـدل

مأرب ومرام
1
بـعده فامام

إ ن املسلمني واملسيحيني ال يزالون خمتلفني وهم مع اختالف عقائدهم يتجهون
بعبادهتم إىل اهلل فال ينبغى ان يكون الدين سببا يف العداء ويف هذا يقول أمحد شوقي:
لكل نفس هدى يف الدين داعيها
الدين للله من شاء االله هدى
2
إىل احتالف الرايا أوتعاديها
مـا كـان خمتلف األديان داعية
ويقول يف قصيدة اخرى له:
3
لوشاء ربك وحد األقواما
الدين للديان جل جالله
ويقول:
4
يف يديه ومن مشى هبالل
وإىل اهلل من مشى بصليب
وأيا كان األمر ،فتلك هي أهم االفكار اإلسالمية اليت ارتكز عليها الشعراء يف
دعوهتم إىل التسامح الديين واإلخاء االجتماعي بني املسلمني واملسيحيني.

 1ديوان أمحد حمرم ،ج ،5ص669
 2الشوقيات ،ج ،6ص416
 3املرجع السابق ،ج ،5ص622
 4املرجع السابق ،ج ،6ص542
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