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        مجلة التلميذمجلة التلميذمجلة التلميذمجلة التلميذ

  بسم�هللا�الرحمن�الرحيم

  !و انتشارهاو انتشارهاو انتشارهاو انتشارها            العربيةالعربيةالعربيةالعربية

�
ً
�ع�ـــــــى�خلـــــــق��نســـــــان،�ومقدمـــــــة

ً
ـــــــم�القـــــــرآن،�وجعـــــــل�تعليمـــــــه�نعمـــــــة�مقدمـــــــة

ّ
الحمـــــــد���الـــــــذي�عل

و�الصـــــــــ�ة�والســـــــــ�م�ع�ـــــــــى�رســـــــــول�هللا�الهـــــــــادي�إ�ـــــــــى�ســـــــــبيل��يمـــــــــان،�وع�ـــــــــى�آلـــــــــه�

  !زمر�Bم�يا�رحيم�يا�رحمن

فقــــــــد�جعــــــــل�هللا�ســــــــبحانه�وتعــــــــا�ى�اخــــــــت�ف�ألســــــــنة�عبــــــــاده�و�ألــــــــواBCم�آيــــــــة�مــــــــن�آيــــــــات�

قدرتــــــــــه�وعظمتــــــــــه��لــــــــــذوي�العلــــــــــم�وا2عرفــــــــــة�والبصــــــــــائر�كمــــــــــا�أشــــــــــار�هللا�ســــــــــبحانه�و�تعــــــــــا�ى�إ�ــــــــــى�ذلــــــــــك�[ــــــــــي�

�إن يف ذلك آليات للعاملني إن يف ذلك آليات للعاملني إن يف ذلك آليات للعاملني إن يف ذلك آليات للعاملني ��� �   22الروم

ـــــــــــــز�وجــــــــــــوده،� ـــــــــــــاء�ثقافتــــــــــــه،�و�رمـ ـــــــــــــوان�هويتــــــــــــه،�و�وعـ ،�وعنـ

ـا�بالحفـــــــــــــاظ�عل¢Bــــــــــــا�وبصوBCـــــــــــــا�وبـــــــــــال¡Bوض��Bـــــــــــــا،�أوفـــــــــــوا�بحقهـــــــــــــا�

ــــــــــــــــا،� ع¡Bــــــــــــــــا�و� نالــــــــــــــــوا�فضــــــــــــــــل�حماي¤Bـ

ــــــــــــا،�واســـــــــــــتحقوا�أن� ــــــــــــن�حماي¤Bـ ــــــــــــا�بيـ ــــــــــــن�¥ع�مهـ ــــــــــــاة�ل¡Bض¤Bـــــــــــــا�والرافعيـ نـ

ــــــــن�لغــــــــات�5مــــــــم�والشــــــــعوب،�فيعلــــــــو�شــــــــأBCا�وتســــــــمو�م¦?ل¤Bــــــــا�وينتشــــــــر�إشــــــــعاعها ،�فتكــــــــون�لغــــــــة�يكونـــــــــوا�مـ

حيــــــــــة�نابضــــــــــة�بالحيــــــــــاة،�ومزدهــــــــــرة�بازدهــــــــــار�الحضــــــــــارة�التــــــــــي�تنتمــــــــــي�إل¢Bــــــــــا،�2ــــــــــا�تمتلكــــــــــه�مــــــــــن�مقّومــــــــــات�

 مــات�إثبـــــــــات�الحضــــــــــور�النافــــــــــذ�وال
ُ
 ــــــــــِعّ ِش ـ

ُ
ات�رَ ـــــــــــُد ،�وبمـــــــــــا�لهــــــــــا�مـــــــــــن�الق

العصـــــــر�فتكـــــــون�لغـــــــة�الحاضــــــــر��رُ ـايِ َســــــ

و�لعــــــــــل�الســــــــــر�[ــــــــــي�قــــــــــوة�اللغــــــــــة�العربيــــــــــة�

و�أحاديــــــث�رســــــول�هللا�صــــــ�ى�هللا�عليــــــه�

زت�اللغــــــــة�العربيــــــــة�عنــــــــد�دخولهــــــــا�بيئــــــــة�

بــــــــذلك�أثــــــــرت� و. تعلمهــــــــا�و�حاطــــــــة��Bــــــــا

نـــــذ�أن�فــــــتح�العــــــرب�ا2ســــــلمون�الســـــند�ع�ــــــى�يــــــد�محمــــــد�

 �يــــــةالهند�شــــــبه�القــــــارة
ً
أهــــــم�عوامــــــل� ،�ومتعــــــددة
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  :رئيس التحرير
�

ً
�ع�ـــــــى�خلـــــــق��نســـــــان،�ومقدمـــــــة

ً
ـــــــم�القـــــــرآن،�وجعـــــــل�تعليمـــــــه�نعمـــــــة�مقدمـــــــة

ّ
الحمـــــــد���الـــــــذي�عل

و�الصـــــــــ�ة�والســـــــــ�م�ع�ـــــــــى�رســـــــــول�هللا�الهـــــــــادي�إ�ـــــــــى�ســـــــــبيل��يمـــــــــان،�وع�ـــــــــى�آلـــــــــه�. ع�ـــــــــى�تعليمـــــــــه�البيـــــــــان

�أدخلنا�[يو�السنة�وصحبه�و�أهل�القرآن زمر�Bم�يا�رحيم�يا�رحمن�،�اللهمَّ

فقــــــــد�جعــــــــل�هللا�ســــــــبحانه�وتعــــــــا�ى�اخــــــــت�ف�ألســــــــنة�عبــــــــاده�و�ألــــــــواBCم�آيــــــــة�مــــــــن�آيــــــــات�:أمــــــــا�بعــــــــد

قدرتــــــــــه�وعظمتــــــــــه��لــــــــــذوي�العلــــــــــم�وا2عرفــــــــــة�والبصــــــــــائر�كمــــــــــا�أشــــــــــار�هللا�ســــــــــبحانه�و�تعــــــــــا�ى�إ�ــــــــــى�ذلــــــــــك�[ــــــــــي�

إن يف ذلك آليات للعاملني إن يف ذلك آليات للعاملني إن يف ذلك آليات للعاملني إن يف ذلك آليات للعاملني ومن آياته خلق السماوات واألرض واختالف ألس0تكم و ألوانكم ومن آياته خلق السماوات واألرض واختالف ألس0تكم و ألوانكم ومن آياته خلق السماوات واألرض واختالف ألس0تكم و ألوانكم ومن آياته خلق السماوات واألرض واختالف ألس0تكم و ألوانكم 

ـــــــــــــي�روح�ال ـــــــــــــة�هـ ـــــــــــــز�وجــــــــــــوده،�شــــــــــــعب�و�ا2جتمــــــــــــعاللغـ ـــــــــــــاء�ثقافتــــــــــــه،�و�رمـ ـــــــــــــوان�هويتــــــــــــه،�و�وعـ ،�وعنـ

 . ومصــــــــــــدر�إشــــــــــــعاعه
َ
 َهــــــــــــَد هَّ عَ إذا�ت

َ
 ْه ـا�أ

ُ
ـا�بالحفـــــــــــــاظ�عل¢Bــــــــــــا�وبصوBCـــــــــــــا�وبـــــــــــال¡Bوض��Bـــــــــــــا،�أوفـــــــــــوا�بحقهـــــــــــــا�َهـــــــــــل

 قامــــــــــــــــوا�بواج±Bــــــــــــــــم�
َ
 نحوهــــــــــــــــا،�ف

َ
ـــــــــــــــوا�بِ ـرُ ِفـــــــــــــــظ

َ
 �ِف ـرِ ش

َ
�ِد وْ الــــــــــــــــذ

ــــــــــــن� ــــــــــــوا�مـ ــــــــــــتحقوا�أن�يكونـ ــــــــــــا،�واســـــــــــــتحقوا�أن�البُ واسـ ــــــــــــن�حماي¤Bـ ــــــــــــا�بيـ ــــــــــــن�¥ع�مهـ ــــــــــــاة�ل¡Bض¤Bـــــــــــــا�والرافعيـ نـ

ــــــــن�لغــــــــات�5مــــــــم�والشــــــــعوب،�فيعلــــــــو�شــــــــأBCا�وتســــــــمو�م¦?ل¤Bــــــــا�وينتشــــــــر�إشــــــــعاعها يكونـــــــــوا�مـ

حيــــــــــة�نابضــــــــــة�بالحيــــــــــاة،�ومزدهــــــــــرة�بازدهــــــــــار�الحضــــــــــارة�التــــــــــي�تنتمــــــــــي�إل¢Bــــــــــا،�2ــــــــــا�تمتلكــــــــــه�مــــــــــن�مقّومــــــــــات�

ـات�إثبـــــــــات�الحضــــــــــور�النافــــــــــذ�والَبـــــــــِج وْ النمـــــــــو،�وشــــــــــروط�التطـــــــــور،�وُم 

 الذاتيــــــــة�لµبــــــــداع�فــــــــي�شــــــــ��³حقــــــــول�ا
ُ
َســــــ2عرفــــــــة��نســـــــانية،�بحيـــــــث�ت

        .الـذي�يؤسـس�للمسـتقبل
لعــــــــــل�الســــــــــر�[ــــــــــي�قــــــــــوة�اللغــــــــــة�العربيــــــــــة� قــــــــــد�اتســــــــــمت�بمكانــــــــــة�ســــــــــامية،�وف�اللغــــــــــة�العربيــــــــــة

و�أحاديــــــث�رســــــول�هللا�صــــــ�ى�هللا�عليــــــه��يرجــــــع�إ�ــــــى�أBCــــــا�لغــــــة�القــــــرآن�الكــــــريمتأث'&هــــــا�[ــــــي�اللغــــــات�العا2يــــــة�

 عْ يُ �
َ
زت�اللغــــــــة�العربيــــــــة�عنــــــــد�دخولهــــــــا�بيئــــــــة�ـحيــــــــاة�ا2ســــــــلم'ن،�وقــــــــد�تميــــــــ�دســــــــتوَر �انرَ ـَبــــــــت

 
َ
تعلمهــــــــا�و�حاطــــــــة��Bــــــــا ها،�فــــــــأقبلوا�ع�ــــــــىـاهتمــــــــام�النــــــــاس�إليــــــــ�َب ِذ ْجــــــــمــــــــن�البيئــــــــات�أن�ت

نـــــذ�أن�فــــــتح�العــــــرب�ا2ســــــلمون�الســـــند�ع�ــــــى�يــــــد�محمــــــد�الهنديــــــة�م�ات�شــــــبه�القــــــارةاللغـــــة�العربيــــــة�[ــــــي�لغـــــ

 
َ

ــــــبــــــن�القاســــــم�الثقفــــــي،�فق ــــــيْ ِج َم �َل ْب شــــــبه�القــــــارة�كانــــــت�لغــــــات�أهــــــل�ِه ِئ
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رئيس التحرير
�

ً
�ع�ـــــــى�خلـــــــق��نســـــــان،�ومقدمـــــــة

ً
ـــــــم�القـــــــرآن،�وجعـــــــل�تعليمـــــــه�نعمـــــــة�مقدمـــــــة

ّ
الحمـــــــد���الـــــــذي�عل

ع�ـــــــــى�تعليمـــــــــه�البيـــــــــان

وصحبه�و�أهل�القرآن

أمــــــــا�بعــــــــد

قدرتــــــــــه�وعظمتــــــــــه��لــــــــــذوي�العلــــــــــم�وا2عرفــــــــــة�والبصــــــــــائر�كمــــــــــا�أشــــــــــار�هللا�ســــــــــبحانه�و�تعــــــــــا�ى�إ�ــــــــــى�ذلــــــــــك�[ــــــــــي�

  :ك�مه�ا2جيد�

����ومن آياته خلق السماوات واألرض واختالف ألس0تكم و ألوانكم ومن آياته خلق السماوات واألرض واختالف ألس0تكم و ألوانكم ومن آياته خلق السماوات واألرض واختالف ألس0تكم و ألوانكم ومن آياته خلق السماوات واألرض واختالف ألس0تكم و ألوانكم 

ـــــــــــــي�روح�ال�انمــــــــــــا�و  ـــــــــــــة�هـ اللغـ

ومصــــــــــــدر�إشــــــــــــعاعه

قامــــــــــــــــوا�بواج±Bــــــــــــــــم� عل¢Bــــــــــــــــم،�و

ــــــــــــن� ــــــــــــوا�مـ ــــــــــــتحقوا�أن�يكونـ واسـ

ــــــــن�لغــــــــات�5مــــــــم�والشــــــــعوب،�فيعلــــــــو�شــــــــأBCا�وتســــــــمو�م¦?ل¤Bــــــــا�وينتشــــــــر�إشــــــــعاعها يكونـــــــــوا�مـ

حيــــــــــة�نابضــــــــــة�بالحيــــــــــاة،�ومزدهــــــــــرة�بازدهــــــــــار�الحضــــــــــارة�التــــــــــي�تنتمــــــــــي�إل¢Bــــــــــا،�2ــــــــــا�تمتلكــــــــــه�مــــــــــن�مقّومــــــــــات�

النمـــــــــو،�وشــــــــــروط�التطـــــــــور،�وُم 

الذاتيــــــــة�لµبــــــــداع�فــــــــي�شــــــــ��³حقــــــــول�ا

الـذي�يؤسـس�للمسـتقبل

اللغــــــــــة�العربيــــــــــةو�أّمــــــــــا�

تأث'&هــــــا�[ــــــي�اللغــــــات�العا2يــــــة�

�انذلــــــــ،�الو�ســــــــلم

 
َ
مــــــــن�البيئــــــــات�أن�ت

اللغـــــة�العربيــــــة�[ــــــي�لغـــــ

 
َ

بــــــن�القاســــــم�الثقفــــــي،�فق
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�التــــــــــأثر�وصــــــــــول�عــــــــــدد�مــــــــــن�العلمــــــــــاء�و5دبــــــــــاء�والشــــــــــعراء�
ً
ــــــــــاًرا�ُدَعــــــــــاة جَّ

ُ
قامــــــــــت� اســــــــــتوطنوها�و ها،�وـإليــــــــــت

  حكومــــــــات�عربيــــــــة،�و
ً
و�اللغــــــــات��ظهــــــــر�تــــــــأث'&�اللغــــــــة�العربيــــــــة�[ــــــــي�الحيــــــــاة�اليوميــــــــة�ســــــــيطرةلهــــــــذا�ال�نتيجــــــــة

   . مًعا�و5عمال�الكتابية�اليومية

قامــــــــت�اللغــــــــة�العربيــــــــة�بــــــــدور�ريــــــــادي�[ــــــــي�تطــــــــوير�العلــــــــوم�و!داب�والحضــــــــارة�والثقافــــــــة�¥ن�كافــــــــة�و�

 
َ
العربيــــــــة��شــــــــك�أن�تــــــــأث'&�اللغــــــــة E ع�ــــــــى�اللغــــــــة�العربيــــــــة،�و�اهِ وَ ْحــــــــتــــــــراث�العلــــــــوم��ســــــــ�مية�اعتمــــــــد�[ــــــــي�ف

�فظهــــــــر�علمـــــــــاء�اللغــــــــة�العربيـــــــــة�[ـــــــــي. انتشـــــــــاره�[ـــــــــي�هــــــــذه�البقعـــــــــة ود��ســــــــ�م�ور [ــــــــي�الهنـــــــــد�منســــــــوب�إ�ـــــــــى�و 

 مـــــــ¡Bم�ر�ـــــــ�8bالـــــــدين�الحنيـــــــف�القر«ـــــــ�8bالصـــــــغائي،�كـــــــان�مـــــــن�ألـــــــ�يـــــــةالهند�شـــــــبه�القـــــــارة
ْ
علمـــــــاء�اللغـــــــة��ِع َم ـ

   .)ه577( [ي�Eهور�سنة��َد لِ العربية،�وُ 

 َجــــــــــ َو 
َ

 �ِت بَ ذ
ُّ
 الل

ُ
 �غــــــــــة

ُ
. [ــــــــــي�إذكــــــــــاء�اللغــــــــــة�العربيــــــــــة،�واأســــــــــهم لدراســــــــــ¤Bا�و الســــــــــند�مــــــــــن�علمــــــــــاء�العربيــــــــــة

ـــــــــرة�الُح ـفأضـــــــــحت�اللغـــــــــة�العربيـــــــــة�[ـــــــــي�فتـــــــــ
ْ

ِمِيّ �ِم ك
َ

لغـــــــــة�رســـــــــمية�مســـــــــتعملة�[ـــــــــي�الـــــــــدواوين��ّيِ ِبـــــــــرَ العَ �ِ�ْســـــــــ�

  الحكوميــــــــة�و
ُ
ــــــــدور�القضـــــــــاء�و5ســــــــواق�التجاريـــــــــة،�كمــــــــا�كانـــــــــت�ل

َ
 غ

َ
 �ة

َّ
ـــــــــبَ الط

َ
�الحاكمــــــــة�وطبقـــــــــة�العلمـــــــــاء�ِة ق

  الســــــند�باللغــــــة�العربيــــــة،�و�،�واهــــــتم�أهــــــلو�الفضــــــ�ء
َ
ــــــمــــــا�ســــــاعد�ع�ــــــى�انتشــــــارها�ن

َ
 ش

ُ
ــــــرْ َح �اط

َ
التـــــــدوين��ِة ك

 وْ ُعـــــــــَم ْج عنــــــــد�العــــــــرب�[ــــــــي�عهـــــــــد�العباســــــــي'ن،�فبــــــــدأ�ا2ؤرخـــــــــون�العــــــــرب�BÀتمــــــــون�بـــــــــأمور�بــــــــ�د�الهنــــــــد،�ويَ 
َ

�ن

 ها�ويكتبوBCـــــــــا�[ـــــــــي�ُم ـBم�عنـــــــــمعلومـــــــــا�ِ 
َ

ِ ذ
ّ

اســـــــــتخدم�الهنـــــــــود�[ـــــــــي�الكتابـــــــــات�القرآنيـــــــــة�خطوطـــــــــا�ذات�ف. همـاِتـــــــــرَ ك

 مح�ـــــــــي�مســـــــــتمد�مـــــــــن�خــــــــــط�النســـــــــخ،�فاشـــــــــ¤Bرت�بكتابـــــــــة�الــــــــــطـــــــــابع�
ْ
ومــــــــــدن��ونشـــــــــره�[ـــــــــي�منـــــــــاطَق �ِف َح ْص ُم ـ

  . �Bا�حضاريا�مرتبطٍة 

العاشــــــــر�ا2ـــــــــي�دي،�/ثــــــــم�أخــــــــذت�اللغــــــــة�العربيــــــــة�تتجـــــــــه�نحــــــــو�الضــــــــعف�[ــــــــي�القـــــــــرن�الرابــــــــع�الهجــــــــري 

ي�ـ،�وÈ2ـــــــــيء�الفتوحـــــــــات�الغزنويـــــــــة�التـــــــــيـــــــــةالهند�شـــــــــبه�القـــــــــارة�نتيجـــــــــة�لضـــــــــعف�الحكومـــــــــات�العربيـــــــــة�[ـــــــــي

جـــــــــاءت�حاملـــــــــة�معهـــــــــا�لغتـــــــــ'ن�العربيـــــــــة�والفارســـــــــية،�فأصـــــــــبحت�اللغـــــــــة�العربيـــــــــة�لغـــــــــة�أصـــــــــحاب�العلـــــــــوم�

ــــــــا��الدينيــــــــة�و   أمَّ
ُ
 ف الفارســــــــية

َ
ع�ــــــــى�الــــــــرغم�مــــــــن�أن� وو�5مــــــــور�الحكوميــــــــة،الــــــــب�ط�و�دارة،�أصــــــــبحت�لغــــــــة

ــــــــ
ُ
 ـالغزنــــــــوي'ن�كانــــــــت�لغت

ً
�العربيــــــــة،�فكــــــــان�للســــــــلطاناللغــــــــة�إ�EأBCــــــــم�كــــــــانوا�ع�ــــــــى�علــــــــم�واســــــــع�ب�هم�فارســــــــية

 
ُ

يتحــــــــــدث�اللغتــــــــــ'ن��الســــــــــلطان�مســـــــــعود�،�كمــــــــــا�كـــــــــانالشــــــــــعر�[ـــــــــي�الفقــــــــــه�والحـــــــــديث�و �محمـــــــــود�تصــــــــــانيف

  .أخرى�بالعربية كان�يكتب�الرسائل�بخط�يده�تارة�بالفارسية�و الفارسية�والعربية،�و

ــــــــــــــالعصــــــــــــــر�الغــــــــــــــوري�لغــــــــــــــة�الُح  فأصــــــــــــــبحت�اللغــــــــــــــة�الفارســــــــــــــية�خــــــــــــــ��ل 
ْ

و�دارة،�إ�Eأن�اللغــــــــــــــة��ِم ك

 ا2رموقــــــــــــة�هاـفقــــــــــــد�مكانتــــــــــــالعربيــــــــــــة�بــــــــــــرغم�ضــــــــــــعفها�لــــــــــــم�ت
َ
الثقافــــــــــــة،�ف}?احمــــــــــــت�اللغــــــــــــة��،�فظلــــــــــــت�لغــــــــــــة
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بالعربيـــــــة،�كمـــــــا�نشـــــــر�ا2تصـــــــوفون��1"يـتـــــــاريخ�اليمينـــــــ"ي�ـالفارســـــــية�مـــــــع�العربيـــــــة،�فـــــــألف�أبـــــــو�نصـــــــر�العتبـــــــ

Eهــــــــور�كتابــــــــة�فارســــــــية�منقوشــــــــة� ي�وـوجــــــــد�[ــــــــي�دلهــــــــ أخــــــــرى�بالفارســــــــية،�و بالعربيــــــــة�وأشــــــــعارهم�مــــــــرة�

أحاديــــــــث�شــــــــريفة�بالعربيــــــــة،� الكــــــــريم،�و وبجوارهــــــــا�عربيــــــــة،�فوجــــــــدت�عبــــــــارات�تحمــــــــل�آيــــــــات�القــــــــرآن�

ــــــــدت�أشــــــــــــعار�مكتوبـــــــــــة�بالفارســـــــــــية� بالعربيــــــــــــة،��الفارســـــــــــيِة �تــــــــــــأثر�اللغـــــــــــِة  هــــــــــــذا�يـــــــــــدل�ع�ـــــــــــى و. كمـــــــــــا�وجـــ

 
َ
ربيـــــــــة�والفارســــــــــية�مــــــــــن�الكلمـــــــــات�بــــــــــ'ن�الع�دخــــــــــل�[ـــــــــي�العربيــــــــــة�العديـــــــــُد  ،�ويَّ ِبـــــــــرَ العَ �فاقتبســـــــــت�الخــــــــــط

  .ب'ن�العربية�و�الفاريسةا�واضًح �فكان�تأث'&ها�ع�ى�بعٍض 

ولعـــــــل�مـــــــا�حظيـــــــت�بـــــــه�اللغـــــــة�الفارســـــــية�[ـــــــي�الهنـــــــد�مـــــــن�انتشـــــــار�بعـــــــد��ســـــــ�م،�أBCـــــــا�كانـــــــت�لغـــــــة� 

  و الفــــــــاتح'ن�والغــــــــزاة�الـــــــــذين�توافــــــــدوا�مــــــــن�وراء�ال¡Bـــــــــر�
َ
ــــــــزْ غ

َ
 ن

َ
،�رغــــــــم�أن�بعضـــــــــهم�كــــــــان�تركــــــــي�5صـــــــــل،�ة

 
َ
كمــــــــة�ولغــــــــة�الــــــــب�ط،�وأهــــــــم�تــــــــأث'&�للغــــــــة�العربيــــــــة�[ــــــــي�اللغــــــــة�الفارســــــــية�الطبقــــــــة�الحا�فأصــــــــبحت�لغــــــــة

أBCــــــا�دخلــــــت�إ�ــــــى�الهنــــــد�وÌــــــي�حاملــــــة�معهــــــا�الخــــــط�العربــــــي�أصــــــبحت�لغــــــة�وصــــــل�بــــــ'ن�اللغــــــات�الهنديــــــة�

  . واللغة�العربية،�وهذا�بدوره�يفسر�Aنتشار�السريع�الذي�حظيت�به�

�اب�الهنـــــــــــود�يكتبـــــــــــون لكتـــــــــــواســـــــــــتطاعت�اللغـــــــــــة�الفارســـــــــــية�أن�تنفـــــــــــذ�إ�ـــــــــــى�الهنـــــــــــد�فبـــــــــــدأ�بعـــــــــــض�ا�

الهنــــــــود��و�كتــــــــبباللغــــــــة�الفارســــــــية�فاختلطــــــــت�الفارســــــــية�بالهنديــــــــة،�فنشــــــــأ�مــــــــن�ذلــــــــك�اللغــــــــة�5رديــــــــة�

  .�Bاهم�بما�[ي�خواطر 

�شــــــــــبه�القــــــــــارة�تكلــــــــــم��Bــــــــــا�أهــــــــــل اللغــــــــــة�5ورديــــــــــة�Ìــــــــــي�فــــــــــرع�راق�مــــــــــن�اللغــــــــــة�الهنديــــــــــة�!ريــــــــــة،�و و

                                                                    

   1
�كتـــاب كتـــاب كتـــاب كتـــاب -����اليمAـــيناليمAـــيناليمAـــيناليمAـــينتـــاريخ تـــاريخ تـــاريخ تـــاريخ ���ً ميـــني الدولـــة حممـــود الغزنـــويميـــني الدولـــة حممـــود الغزنـــويميـــني الدولـــة حممـــود الغزنـــويميـــني الدولـــة حممـــود الغزنـــوي        ســـريةســـريةســـريةســـرية    مطبـــوع، يFنـــاول فيـــه مطبـــوع، يFنـــاول فيـــه مطبـــوع، يFنـــاول فيـــه مطبـــوع، يFنـــاول فيـــه     «««« ـــَون أيضـــا ً ، يُعَن ـــَون أيضـــا ً ، يُعَن ـــَون أيضـــا ً ، يُعَن ـــَون أيضـــا �            ، يُعَن����تـــاريخ ســـبكتكني الغزنـــويتـــاريخ ســـبكتكني الغزنـــويتـــاريخ ســـبكتكني الغزنـــويتـــاريخ ســـبكتكني الغزنـــوي���    وووو    

�����آل ســبكتكنيآل ســبكتكنيآل ســبكتكنيآل ســبكتكني        تــاريختــاريختــاريختــاريخ����    وووو    ����ييييـ ـ ـ ـ تــاريخ العFبــ تــاريخ العFبــ تــاريخ العFبــ تــاريخ العFبــ ����وووو    ����تــاريخ اليمAــينتــاريخ اليمAــينتــاريخ اليمAــينتــاريخ اليمAــين����    وووو    ����ســرية اليمAــينســرية اليمAــينســرية اليمAــينســرية اليمAــين����    وووو    ����اليمAــيناليمAــيناليمAــيناليمAــين���لألمــري ســبكتكني والســلطان لألمــري ســبكتكني والســلطان لألمــري ســبكتكني والســلطان لألمــري ســبكتكني والســلطان         تارخييــةتارخييــةتارخييــةتارخييــة        مــذكراتمــذكراتمــذكراتمــذكرات    ، ، ، ، 

ــل  ــوي الفــاحتني األوائ ــل حممــود الغزن ــوي الفــاحتني األوائ ــل حممــود الغزن ــوي الفــاحتني األوائ ــل حممــود الغزن ــوي الفــاحتني األوائ ــدحممــود الغزن ــدللهن ــدللهن ــدللهن ــة    ومؤسســيومؤسســيومؤسســيومؤسســي    للهن ــرة الغزنوي ــةاألس ــرة الغزنوي ــةاألس ــرة الغزنوي ــةاألس ــرة الغزنوي ــي وووو[ [ [ [ األس ــد اجلبــار العFب ــن عب ــه حممــد ب ــة ألَّف ــدايات األســرة الغزنوي ــاريخ لب ــي هــو ت ــد اجلبــار العFب ــن عب ــه حممــد ب ــة ألَّف ــدايات األســرة الغزنوي ــاريخ لب ــي هــو ت ــد اجلبــار العFب ــن عب ــه حممــد ب ــة ألَّف ــدايات األســرة الغزنوي ــاريخ لب ــي هــو ت ــد اجلبــار العFب ــن عب ــه حممــد ب ــة ألَّف ــدايات األســرة الغزنوي ــاريخ لب �هــو ت���ــ  ــ ت ــ ت ــ ت ويف ويف ويف ويف ت

ــام  ــام ` ــام ` ــام ` ــة ال         1036103610361036أو أو أو أو     1035103510351035` ــة ال باللغ ــة ال باللغ ــة ال باللغ ـــ باللغ ـــ ـع ـــ ـع ـــ ـع ــام ـع ــد ` ــا بع ــٍت م ــام ربية يف وق ــد ` ــا بع ــٍت م ــام ربية يف وق ــد ` ــا بع ــٍت م ــام ربية يف وق ــد ` ــا بع ــٍت م ــدموا 1020102010201020ربية يف وق ــذين خ ــة ال ــية امللكي ــال احلاش ــد رج ــر وأح ــني الس ــو أم ــي ه ــان العFب mــدموا ، و ــذين خ ــة ال ــية امللكي ــال احلاش ــد رج ــر وأح ــني الس ــو أم ــي ه ــان العFب mــدموا ، و ــذين خ ــة ال ــية امللكي ــال احلاش ــد رج ــر وأح ــني الس ــو أم ــي ه ــان العFب mــدموا ، و ــذين خ ــة ال ــية امللكي ــال احلاش ــد رج ــر وأح ــني الس ــو أم ــي ه ــان العFب mو ،

ــا يف الكتــاب ــداث الــيت رواه ً الكثــري مــن األح ــيا ــني وقــد شــهد شخص ــاكمني الغزنــويني األول ــا يف الكتــاباحل ــداث الــيت رواه ً الكثــري مــن األح ــيا ــني وقــد شــهد شخص ــاكمني الغزنــويني األول ــا يف الكتــاباحل ــداث الــيت رواه ً الكثــري مــن األح ــيا ــني وقــد شــهد شخص ــاكمني الغزنــويني األول ــا يف الكتــاباحل ــداث الــيت رواه ً الكثــري مــن األح ــيا ــني وقــد شــهد شخص ــاكمني الغزنــويني األول ــن أصــول تركيــة [ [ [ [ احل ــون أســرة حاكمــة م ــن أصــول تركيــة mــان الغزنوي ــون أســرة حاكمــة م ــن أصــول تركيــة mــان الغزنوي ــون أســرة حاكمــة م ــن أصــول تركيــة mــان الغزنوي ــون أســرة حاكمــة م mــان الغزنوي

�أسســــها ســــبكتكني أسســــها ســــبكتكني أسســــها ســــبكتكني أسســــها ســــبكتكني ���ــــه         977977977977wwww997997997997ني ني ني ني حكــــم يف الفــــرتة بــــحكــــم يف الفــــرتة بــــحكــــم يف الفــــرتة بــــحكــــم يف الفــــرتة بــــ ً لغزن ــــه الســــامانيون حاكمــــا ً ا`ــــرتف ب ً ســــابقا ــــا mــــان مملوm ــــذي ــــه ال ً لغزن ــــه الســــامانيون حاكمــــا ً ا`ــــرتف ب ً ســــابقا ــــا mــــان مملوm ــــذي ــــه ال ً لغزن ــــه الســــامانيون حاكمــــا ً ا`ــــرتف ب ً ســــابقا ــــا mــــان مملوm ــــذي ــــه ال ً لغزن ــــه الســــامانيون حاكمــــا ً ا`ــــرتف ب ً ســــابقا ــــا mــــان مملوm ــــذي �ال���ــــة  ــــة احلالي ــــة غزن ــــة احلالي ــــة غزن ــــة احلالي ــــة غزن ــــة احلالي غزن

�وقــــد عَِمــــل ســــبكتكني وابنــــه حممــــود وقــــد عَِمــــل ســــبكتكني وابنــــه حممــــود وقــــد عَِمــــل ســــبكتكني وابنــــه حممــــود وقــــد عَِمــــل ســــبكتكني وابنــــه حممــــود [ [ [ [ 977977977977`ــــام `ــــام `ــــام `ــــام         بأفغانســــتانبأفغانســــتانبأفغانســــتانبأفغانســــتان���ــــني  `ــــ� توســــيع املنطقــــة الواقعــــة حتــــت `ــــ� توســــيع املنطقــــة الواقعــــة حتــــت `ــــ� توســــيع املنطقــــة الواقعــــة حتــــت `ــــ� توســــيع املنطقــــة الواقعــــة حتــــت         1030103010301030––––998998998998حكــــم يف الفــــرتة بــــني حكــــم يف الفــــرتة بــــني حكــــم يف الفــــرتة بــــني حكــــم يف الفــــرتة ب

ـــند و ـــوس إىل وادي الس ـــر أوكس  ـــن ـــدت م ـــة امت ـــوين إمرباطوري ـــيطرما لتك ـــند وس ـــوس إىل وادي الس ـــر أوكس  ـــن ـــدت م ـــة امت ـــوين إمرباطوري ـــيطرما لتك ـــند وس ـــوس إىل وادي الس ـــر أوكس  ـــن ـــدت م ـــة امت ـــوين إمرباطوري ـــيطرما لتك ـــند وس ـــوس إىل وادي الس ـــر أوكس  ـــن ـــدت م ـــة امت ـــوين إمرباطوري ـــيطرما لتك ـــديس ـــيط اهلن ـــدياملح ـــيط اهلن ـــدياملح ـــيط اهلن ـــدياملح ـــيط اهلن ـــعود األول [ [ [ [ املح ـــر مس ـــم خس ـــعود األول ث ـــر مس ـــم خس ـــعود األول ث ـــر مس ـــم خس ـــعود األول ث ـــر مس ـــم خس �ث���ـــني  ـــرتة ب ـــم يف الف ـــني حك ـــرتة ب ـــم يف الف ـــني حك ـــرتة ب ـــم يف الف ـــني حك ـــرتة ب ـــم يف الف حك

ــرة الغزنويــة اســتمرت يف حكــم شــرق         1041104110411041––––1030103010301030 ــيا الوســ� لصــاحل الســالجقة األتــراك، إال أن األس ــن حممــود منــاطق يف بــالد فــارس وآس ــرة الغزنويــة اســتمرت يف حكــم شــرق اب ــيا الوســ� لصــاحل الســالجقة األتــراك، إال أن األس ــن حممــود منــاطق يف بــالد فــارس وآس ــرة الغزنويــة اســتمرت يف حكــم شــرق اب ــيا الوســ� لصــاحل الســالجقة األتــراك، إال أن األس ــن حممــود منــاطق يف بــالد فــارس وآس ــرة الغزنويــة اســتمرت يف حكــم شــرق اب ــيا الوســ� لصــاحل الســالجقة األتــراك، إال أن األس ــن حممــود منــاطق يف بــالد فــارس وآس اب

ــام  ــىت ` ــد ح ــال اهلن ــتان ومش ــام أفغانس ــىت ` ــد ح ــال اهلن ــتان ومش ــام أفغانس ــىت ` ــد ح ــال اهلن ــتان ومش ــام أفغانس ــىت ` ــد ح ــال اهلن ــتان ومش ــة    1186118611861186أفغانس ــرة احلاكم ــقطت األس ــدما س ــةعن ــرة احلاكم ــقطت األس ــدما س ــةعن ــرة احلاكم ــقطت األس ــدما س ــةعن ــرة احلاكم ــقطت األس ــدما س ــاريخ[ [ [ [ عن ــ� ت ــق ` ــا يُطل ــادة م ــاريخ` ــ� ت ــق ` ــا يُطل ــادة م ــاريخ` ــ� ت ــق ` ــا يُطل ــادة م ــاريخ` ــ� ت ــق ` ــا يُطل ــادة م ــي    ` ــيالعFب ــيالعFب ــيالعFب ــين    العFب Aــو         اليم ــود وه ــب حمم ً بلق ــا ــو تيمن ــود وه ــب حمم ً بلق ــا ــو تيمن ــود وه ــب حمم ً بلق ــا ــو تيمن ــود وه ــب حمم ً بلق ــا تيمن

    [ [ [ [ميني الدولةميني الدولةميني الدولةميني الدولة
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ي�وجوارهـــــــا،�وÌـــــــي�مـــــــزيج�مـــــــن�ـدلهـــــــ[ـــــــي�القـــــــرن�الرابـــــــع�الهجـــــــري�كلغـــــــة�مســـــــتقلة،�وانتشـــــــرت�[ـــــــي��يـــــــةالهند

ها��Bـــــــــــــذا�Aســــــــــــــم�إ�ـــــــــــــى�الكلمــــــــــــــة�ـال}&كيـــــــــــــة�،�ولعــــــــــــــل�ســـــــــــــبب�تسميتــــــــــــــ ا2فـــــــــــــردات�العربيـــــــــــــة�والفارســــــــــــــية�و

هــــــــــــذه�التســــــــــــمية�راجعــــــــــــة�إ�ــــــــــــى�الســــــــــــلطان�محمــــــــــــود� الجــــــــــــيش�ومعداتــــــــــــه�و ³9ـبمعــــــــــــ" أوردو"الفارســــــــــــية�

القديمــــــــة،�فــــــــأدى�فتوحاتــــــــه�[ــــــــي�الهنــــــــد،�فكــــــــان�جنــــــــود�جيشــــــــه�يتكلمــــــــون�اللغــــــــة�البنجابيــــــــة� الغزنــــــــوي�و

ي،�ـهـــــــذا�بطبيعـــــــة�الحـــــــال�إ�ـــــــى�نشـــــــوء�اللغـــــــة�5ورديـــــــة،�وعنـــــــدما�قـــــــدم�قطـــــــب�الـــــــدين�أيبـــــــك�وفـــــــتح�دلهـــــــ

�8Ðوأصبحت�العاصمة�انتقلت�اللغة�5وردية�وانتشرت�[ي�سلطنة�دل.  

انبثقـــــــــت�[ـــــــــي�البدايـــــــــة�ثـــــــــم��و�الفارســـــــــية�ران�اللغـــــــــة�العربيـــــــــة�با¥ورديـــــــــةـلعـــــــــل�مـــــــــا�يؤكـــــــــد�اقتـــــــــ و

���Eعمـــــــــ�اللغـــــــــة�الكشـــــــــم'&يةا�مـــــــــBم¡
ً
يســـــــــ¤Bان�شـــــــــكلهما�التشـــــــــاب�8Ðو�لوBCمـــــــــا�التمـــــــــاث�ي�فأصـــــــــبحت�جـــــــــزءا

ي�ـ،�فأصــــــبحت�جــــــزء�التــــــف¢Bــــــا�الكلمــــــات�العربيــــــةمــــــن� كثيـــــــر،�وÌــــــي�دخــــــول�"الكشــــــم'&يةلغــــــة�ال"بــــــه�مــــــن�

كلمـــــــــة���مثـــــــــل�5صـــــــــوات�و�ا2فـــــــــردات ا�تواجـــــــــدمـــــــــBكلما��نجـــــــــد�[ــــــــي�لـــــــــذلك�ظلــــــــت�ع�ـــــــــى�شـــــــــكلها�العربـــــــــي�و 

 :"الجمــــــــــع�"جــــــــــان"
ٌ
ــــــــــاة

َ
ــــــــــَب�": ³9ـبمعــــــــــ�العربيــــــــــةي�تســــــــــتخدم�[ــــــــــي�ـالتــــــــــ�"اِنَيــــــــــاٌت َج ":  ؤنــــــــــثوا2 "  ُجن

َ
ك

َ
َمــــــــــِن�اْرت

 
ً
ْو�ُجْرمـــــــــا

َ
�أ

ً
بـــــــــا

ْ
ن

َ
 "الـــــــــنفس"أو��"الـــــــــروح"�³9!خـــــــــر�ـحســـــــــٌن�أو�جيـــــــــٌد��و�ا2عـــــــــ" و�[ـــــــــي�الكشـــــــــم'&ية�معناهـــــــــا��"ذ

ات�وتأث'&هـــــــــا�[ـــــــــي�الحضـــــــــار �ختلفـــــــــةا2 وهـــــــــذا�يـــــــــدل�ع�ـــــــــى�تســـــــــرب�اللغـــــــــة�العربيـــــــــة�ونفاذهـــــــــا�[ـــــــــي�اللغـــــــــات

  .ا2تنوعة البشرية

إّن�هــــــذه�:اســـــمحوا��ــــــي�أن�أقـــــول�لكـــــم�بكـــــل�صــــــراحة�بـــــ��غمـــــوض� ����الكــــــرام الكــــــرام الكــــــرام الكــــــرام القــــــراء القــــــراء القــــــراء القــــــراء أيهـــــا أيهـــــا أيهـــــا أيهـــــا     

اللغـــــــة�الشـــــــريفة�لهـــــــــي�صـــــــورة�و�جــــــــود��مـــــــة�ا2ســـــــلمة�بأفكارهــــــــا�و�معان¢Bـــــــا�و�علومهــــــــا�و�معارفهـــــــا�و�Ìــــــــي�

التـــــــــي�توجــــــــد�كلما�Bــــــــا�ا2ختلفــــــــة�[ــــــــي�جميــــــــع�اللغــــــــات�العا2يــــــــة�كانــــــــت�قليلــــــــة�أو�كثيـــــــــرة�و�جعلــــــــت�كثيـــــــــرا�

[ــــــــــــي�أصــــــــــــوات�و�مفــــــــــــردات�اللغــــــــــــات�العا2يــــــــــــة�ع�ــــــــــــى�اخــــــــــــت�ف�ا2ظــــــــــــاهر�و��جتماعيــــــــــــة��مـــــــــــن�التواجــــــــــــد�

  .الجغرافية
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 اخلصومة أسبابها وأعراضها وطرق معاجلتها يف ضوء سوريت البقرة وآل عمراناخلصومة أسبابها وأعراضها وطرق معاجلتها يف ضوء سوريت البقرة وآل عمراناخلصومة أسبابها وأعراضها وطرق معاجلتها يف ضوء سوريت البقرة وآل عمراناخلصومة أسبابها وأعراضها وطرق معاجلتها يف ضوء سوريت البقرة وآل عمران

�وآل� �البقرة �سورتي �[ي �الكريم �القرآن �[ي �الخصومة �هو�دراسة �البحث �هذا �من الهدف

�Aستقرائي� �ا2نهج'ن �الدراسة �هذه �[ي �الباحث �اتبع وقد

�وا2جادلة� �هو�الجدل �لغة �الخصومة �مفهوم أن

Ìي�Aل}?ام�والتقيد�باÓداب�و5خ�ق��س�مية�[ي�حال�نشوب�خ�ف�والوصول�

رتي�البقرة�وآل�وبينت�الدراسة�أن�أسباب�الخصومة�[ي�سو 

وعدم�Aمتثال�¥وامر�هللا�سبحانه�وتعا�ى�[ي�

�ع�ى�كفالة�مريم�عل¢Bا�الس�م ادعاء�النصارى�بأن�ا2سيح�, التنازع

�وقتله �أو�صلبه �والتعصب�, لس�م �الطائفية ال¦?عة

: أعراض�الخصومة�ال��8تبينت�[ي�الدراسة�Ìي

�جيشه �مع �النمرود �عل¢Bا�, ه�ك �2ريم �زكريا كفالة

�الس�م �عليه ³bcعي� �رفع �حقيقة  . بيان
ً
�توصلت�, أخ'&ا لقد

�وÌي �الخصومة �2عالجة
ً
�تعتj&�طرقا 8��ال �النتائج �من �مجموعة �إ�ى �الجدال�: الدراسة �عن �وAبتعاد 8Ðالن

, سلم'نويكون�ذلك�أيضا�بلزوم�الجماعة�و5مر�با2عروف�والن�8Ðعن�ا2نكر�ب'ن�ا2

�وعدم�الخروج�عل¢Bم و[ي�, وAل}?ام�بالسمع�والطاعة�لوEة�5مر�وAمتثال�¥وامرهم�فيما��Eيخالف�الشرع

�فض� � �[ي �وتعا�ى �سبحانه �هللا �شرع �إ�ى �باEحتكام �ا2سلم �Aنسان �ع�ى �يتوجب �الخصومة؛ �وقوع حال

ويتحقق�ذلك�بمراقبة�هللا�عز�, غاEةAعتدال�وAقتصار�ع�ى�أخذ�الحق�[ي�ا2خاصمة�وعدم�ا2

�
ً
�وسلوكا

ً
إن�من�خصائص�القران�الكريم�أنه�منسجم�وموافق�لطبيعة��نسان�وفطرته�تفك'&ا

, لكون�القران�الكريم�ك�م�هللا�عز�وجل�ا2حيط�والبص'&�والخب'&�بأدق�مم'?ات��نسان�وطبائعه

�كان ³��وإرشاده�. وم �القران �هدي إن

�لها
ً
�ومقوما

ً
�مراعيا �جاء �بل �الطبائع �هذه �يغفل �مسألة�.لم تعد
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�وآل�  �البقرة �سورتي �[ي �الكريم �القرآن �[ي �الخصومة �هو�دراسة �البحث �هذا �من الهدف

�معالج¤Bا, وأعراضها,  �Aستقرائي�. وطرق �ا2نهج'ن �الدراسة �هذه �[ي �الباحث �اتبع وقد

�أهمها �عديدة �نتائج �إ�ى �الدراسة �خلصت �وا2جادلة�: ولقد �هو�الجدل �لغة �الخصومة �مفهوم أن

 
ً
Ìي�Aل}?ام�والتقيد�باÓداب�و5خ�ق��س�مية�[ي�حال�نشوب�خ�ف�والوصول�: اصط�حا

وبينت�الدراسة�أن�أسباب�الخصومة�[ي�سو . إ�ى�الحق�من�غ'&�تشدد�و�Eتعصب�و�Eتحايل

وعدم�Aمتثال�¥وامر�هللا�سبحانه�وتعا�ى�[ي�, الحسد�والتكj&�والعناد�والغرور�[ي�خصومة�إبليس

�مو�³bØعليه�الس�م�مع�قومه �ع�ى�كفالة�مريم�عل¢Bا�الس�م, خصومة التنازع

�هللا �ابن �الس�م �ا, عليه �عليه ³bcعي� �رفع �حول �وقتلهالخ�ف �أو�صلبه لس�م

أعراض�الخصومة�ال��8تبينت�[ي�الدراسة�Ìي. ادعاء�النمرود�لÙلوهية�والقدرة, القب�ي�ب'ن�5وس�والخزرج

�هللا �رحمة �من �إبليس �بالصعقة, طرد ³bØمو� �قوم �جيشه, أخذ �مع �النمرود ه�ك

� �ب'ن �ا2باهلة 8Úنجرانملسو هيلع هللا ىلص الن� �الس�م, ووفد �عليه ³bcعي� �رفع �حقيقة بيان

�وÌي �الخصومة �2عالجة
ً
�تعتj&�طرقا 8��ال �النتائج �من �مجموعة �إ�ى الدراسة

ويكون�ذلك�أيضا�بلزوم�الجماعة�و5مر�با2عروف�والن�8Ðعن�ا2نكر�ب'ن�ا2, والتخاصم�ب'ن�ا2سلم'ن

�وعدم�الخروج�عل¢Bم وAل}?ام�بالسمع�والطاعة�لوEة�5مر�وAمتثال�¥وامرهم�فيما��Eيخالف�الشرع

�فض� � �[ي �وتعا�ى �سبحانه �هللا �شرع �إ�ى �باEحتكام �ا2سلم �Aنسان �ع�ى �يتوجب �الخصومة؛ �وقوع حال

Aعتدال�وAقتصار�ع�ى�أخذ�الحق�[ي�ا2خاصمة�وعدم�ا2

  .وجل�[ي�الخصومة

�
ً
�وسلوكا

ً
إن�من�خصائص�القران�الكريم�أنه�منسجم�وموافق�لطبيعة��نسان�وفطرته�تفك'&ا

لكون�القران�الكريم�ك�م�هللا�عز�وجل�ا2حيط�والبص'&�والخب'&�بأدق�مم'?ات��نسان�وطبائعه

�مهم
ً
�وتفصي�

ً
��نسانجملة �هذا �كان �كان, ا �كان, وأينما �كان, وكيفما ³�وم

�ومواعظه �ونواهيه, وتوج¢Bاته �لها, وأوامره
ً
�ومقوما

ً
�مراعيا �جاء �بل �الطبائع �هذه �يغفل لم
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اخلصومة أسبابها وأعراضها وطرق معاجلتها يف ضوء سوريت البقرة وآل عمراناخلصومة أسبابها وأعراضها وطرق معاجلتها يف ضوء سوريت البقرة وآل عمراناخلصومة أسبابها وأعراضها وطرق معاجلتها يف ضوء سوريت البقرة وآل عمراناخلصومة أسبابها وأعراضها وطرق معاجلتها يف ضوء سوريت البقرة وآل عمران

  

  

  

 ����ملخصملخصملخصملخصـ ـ ـ ـ ال ال ال ال 

�أسبا�Bا � , عمران

�أهمها. والوصفي �عديدة �نتائج �إ�ى �الدراسة �خلصت ولقد

 , والغلبة�بالحجة
ً
اصط�حا

إ�ى�الحق�من�غ'&�تشدد�و�Eتعصب�و�Eتحايل

الحسد�والتكj&�والعناد�والغرور�[ي�خصومة�إبليس: عمران�Ìي

�مو�³bØعليه�الس�م�مع�قومه خصومة

�هللا �ابن �الس�م عليه

القب�ي�ب'ن�5وس�والخزرج

�هللا �رحمة �من �إبليس طرد

�, الس�م �ب'ن ا2باهلة

�وÌي �الخصومة �2عالجة
ً
�تعتj&�طرقا 8��ال �النتائج �من �مجموعة �إ�ى الدراسة

والتخاصم�ب'ن�ا2سلم'ن

�وعدم�الخروج�عل¢Bم وAل}?ام�بالسمع�والطاعة�لوEة�5مر�وAمتثال�¥وامرهم�فيما��Eيخالف�الشرع

�فض� � �[ي �وتعا�ى �سبحانه �هللا �شرع �إ�ى �باEحتكام �ا2سلم �Aنسان �ع�ى �يتوجب �الخصومة؛ �وقوع حال

Aعتدال�وAقتصار�ع�ى�أخذ�الحق�[ي�ا2خاصمة�وعدم�ا2, الخصومات

وجل�[ي�الخصومة

�����مقدمةمقدمةمقدمةمقدمةــــالالالال
ً
�وسلوكا

ً
إن�من�خصائص�القران�الكريم�أنه�منسجم�وموافق�لطبيعة��نسان�وفطرته�تفك'&ا

 
ً
لكون�القران�الكريم�ك�م�هللا�عز�وجل�ا2حيط�والبص'&�والخب'&�بأدق�مم'?ات��نسان�وطبائعه, ووجدانا

�مهم
ً
�وتفصي�

ً
جملة

�ومواعظه وتوج¢Bاته
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�للخصومة, الخصومة�من�طبائع��نسان�ال��8فطر��Bا
ً
وحينما�, قشةوا2نا, وا2نازعة, والجدل, فهو�أكÞ&�مي�

تطرق�القران�الكريم�إ�ى�الحديث�عن�هذا�ا2وضوع�أقر�بكوBCا�طبيعة�من�طبائع��نسان�وأمره��Bا�لكن�[ي�

�والحسنة �الصحيحة �5مر�بالوجهة �هذا �قيد �الوقت �فإن�.نفس �ومعالج¤Bا، �الخصومة �مسألة �فهم و¥همية

لخصومة�وأعراضها�وطرق�معالج¤Bا�[ي�هذه�الدراسة�للخصومة�[ي�القران�الكريم�تركز�ع�ى�دراسة�أسباب�ا

  .ضوء�سورتي�البقرة�وآل�عمران

�البحث ��نسانية: مشكلة �تعزيز�الع�قات �[ي
ً
�واسعا

ً
�اهتماما �الكريم �القرآن �أسباب�, أو�ى ومعالجة

�من�حاجة�ا2سلم'ن�الذين�تفاقمت�الخصومات�ا2تنوعة�[ي�مجتمعا�Bم, الخ�ف�وال¦?اع
ً
ولتحقيق�, وانط�قا

فقاعدة�ا2جتمع�ا2سلم�, فإنه�Eبد�من�منظومة�قوانينوأخ�ق�ينطلق�الجميع�من�خ�لها, مجتمعص�ح�أي�

�نبيه �وسنة �هللا �شرع �[ي �تكون �الخصومة, إنما �مسألة �دراسة �من �Eبد �أسبا�Bا, فكان وأعراضها�, وإيضاح

ال��8مزقت�ا2جتمع�من�أجل�العودة�إ�ى�كتاب�هللا�عز�وجل�2عرفة�أبعاد�مسألة�الخصومات�, وطرق�معالج¤Bا

�الحكيم, �س�مي �الشارع �بي¡Bا �النظر�ف¢Bا, كما �يتم �عز�وجل, وكف �هللا �لكتاب
ً
�وفقا والشريعة�, ومعالج¤Bا

  .�س�مية

  : أسئلة�الدراسة

�؟.1
ً
�واصط�حا

ً
  ما�هو�مفهوم�الخصومة�لغة

  عمران�؟ما�Ìي�أسباب�الخصومة�الواردة�[ي�القران�الكريم�[ي�ضوء�سورتي�البقرة�وآل�. 2

  ما�Ìي�أعراض�الخصومة�[ي�سورتي�البقرة�وآل�عمران�؟. 3

  كيف�عالج�القران�الكريم�مسألة�الخصومة�[ي�سورتي�البقرة�وآل�عمران؟. 4

  : أهمية�الدراسة

1. � ��ي �ا�ذكورة ��س�مية ��داب �ع�ى �عمرانالتعرف �وآل �البقرة �سورتي ��ي �الخصومة لع�ج��آيات

 .ومعرفة�تتبع�الدCئل�و@خذ�با<يسر, اللٌد�ف56ا�الخصومة�إذا�وقعت�و�بتعاد�عن

�إطار�دراسة� .2 ��ي �ا�ختلفة �جوانبه �من �الخصومة �مسألة �يتناول �محكم Sعلم� �بحث �إVى �ا�جتمع حاجة

 .استقرائية�وصفية�مستخرجة�من�سورتي�البقرة�وآل�عمران

  :حدود�الدراسة

 .راضها�وطرق�معالج_5امن�حيث�أسبا^5ا�وأع, دراسة�مسألة�الخصومة: الحدود�ا�وضوعية .1

 .آيات�الخصومة��ي�سورتي�البقرة�وآل�عمران: الحدود�ا�كانية .2

  :منهج�الدراسة

�Aستقرائي �والباحث'ن :ا2نهج �العلماء �قالها 8��ال �والنصوص �القرآنية �!يات �باستقراء �الباحث , قام
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وغ'&ها�من�ا2طالب�ال��8, يوالعلم, وتتتبع�الباحث�مؤلفات�من�كتب�ومقاEت�ورسائل�لبيان�منهجها�ال}&بوي 

  .طرحها�الباحث�[ي�هذه�الدراسة

  : ا2نهج�الوصفي

�الصلة� �ذات �و5لفاظ
ً
�واصط�حا

ً
�لغة �الخصومة �مفهوم �عرض �حيث �ا2نهج �هذا �الباحث استخدم

  .و[ي�عرض�أسبا�Bا�وأعراضها, بالخصومة

 
ً
�واصط�حا

ً
�لغة �:  الخصومة �مادة �[ي �العرب �لسان �[ي �( جاء َصَم

َ
�) خ َصَمه�, الَجَدل: الخصومةأن

َ
خ

 
ً
�وُمخاصمة

ً
�ِخصاما �خاصمه

ً
ْصما

َ
�خ �بالحجة, يخِصُمه �غلب �2ادة�.1إذا �أن �اللغة �مقاييس �معجم �[ي وجاء

َصَم (
َ

�أوE) خ �ا2نازعة: أصل'ن �وثانيا �5ول , جانبوعاء، �الِعْدل: ا2ع³9 �ذوالعروةوهو�جانب ْصم
ُ

ْصم�, الخ
َ

الخ

ْصٌم�, ل�الثانيو5ص.الذي�يخاصم�والجنس'ن�فيه�سواء
ُ

( ورجل�خصيم�بمع�³9.  2ويقال�إن�جانب�كل�«8bءخ

 "[[[[:ومنه�قوله�تعا�ى�) َجِدل�
َ

ِصُمون
َ

ْوٌم�خ
َ
إذا�ألقنته�حجته�ع�ى�خصمه3"]]]]َبْل�ُهْم�ق

ً
ْصم�, وأخصمت�ف�نا

َ
والخ

  .4والخصيم�الذي�يخاصم�غ'&ه, الشديد�الخصومة

تفيد�مع�³9ا2جادلة�وا2حاّجة�[ي�, التخاصما2عA�³9صط�åي�الخصومةÌي�اسم�العلم�ع�ى�Aختصام�و 

�عليه�أطراف�الخصومة
َ

ف
َ
ح'ن�توجد�ا2شكلة�وا2عضلة�من�5مور , أمر�اختل

ّ
Eتوجد�الخصومة�إ�Eجاء�[ي�. و

فا2خاصم�هو�Aنسان�الذي�, 5مجمع�البيان�أن�الخصومة�Ìي�ا2نازعة�با2خالفة�ب'ن�اثن'ن�ع�ى�وجه�الغلظة

�آخرشيئ �انسان �ع�ى �الفرد�يدæي �عن �واحد �للتعب'&�بلفظ �اللفظ �هذا �ويستخدم �فيه �ويناِزعه �حقوقه �من
ً
ا

 [[[["قوله�تعا�ى6وAثن'ن�والجماعة�وعليه
َ

ِصُمون
َ
ت

ْ
وا�َوُهْم�ِف¢Bَا�َيخ

ُ
ال

َ
]]]]ق

7.  

ا�[[[[:"خصومة�إبليس�مع�هللا�عز�وجل�قال�تعا�ى :أسباب�الخصومة�[ي�سورتي�البقرة�وآل�عمران
َ
ن

ْ
ل

ُ
�ق

ْ
َوِإذ

� ِة
َ

ِئك
َ

َم�
ْ
اِفِريَن ِلل

َ
ك

ْ
�ال �ِمَن

َ
ان

َ
jََ&�َوك

ْ
ك

َ
�َواْست َبى

َ
�أ �ِإْبِليَس

َّ
Eِإ� َسَجُدوا

َ
�ف َدَم

َ
Óِ� �8]]]]"اْسُجُدوا �من�� �الخصومة تعدهذه

لقد�جاء�ذكر�خصومة�إبليس�مع�ربه�[ي�القران�الكريم�. الخصومات�ال��8أخj&�هللا�تعا�ى�ع¡Bا�[ي�كتابه�العزيز

�ال �هذه �سبب �وإن �عديدة �سور �سبع �[ي �مرات �الس�م�سبع �علية �Óدم �السجود �إبليس �هو�رفض خصومة

                                                                    
  .1176ص.  2ج.  ب'&وت: دار�صادر. لسان�العرب. 1968. محمد�بن�مكرم�بن�ع�ي, ابن�منظور �1
  . 187ص. 2ج. مصر: دار�الفكر. معجم�مقاييس�اللغة. 1978. أحمد�بن�فارس�بن�زكريا, ابن�فارس2
  .493. 58الزخرف�. القرآن�الكريم3
 .108ص�. 4ج. ب'&وت: مؤسسة�العربية). ه817ت(طاهر�مجد�الدين�محمد�بن�يعقوب�الصديق�, الف'&وزآبادي4
5�8bØ&j8, الطbØ&jس�م�أبي�ع�ي�الفضل�بن�الحس'ن�الطê183ص�. 3ج.ب'&وت: دار�إحياء�ال}&اث�العربي. البيانمجمع. ه1379أم'ن�  
  .351ص�. ا2صدر�نفسه6
  .371. 96الشعراء. القرآن�الكريم7
 .6. 34البقرة. القران�الكريم8
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�¥وامر�هللا�عز�وجل�وذلك�الرفض�سببه�الغرور
ً
رفضا�للسجود�, من�إبليس, والحسد, والتكj&�والعناد, اتباعا

Óدم�عليه�الس�م�بحجة�أن�هللا�سبحانه�وتعا�ى�خلق�إبليس�من�النار�وخلق�آدم�من�ط'ن�أي�أن�إبليس�أع�ى�

إن�: العرض.آدم�عليه�الس�م�مما�دفعه�لرفض�أمر�هللا�عز�وجل�والخروج�عن�طاعته�مكانة�وأرفع�قدرا�من

أن�هللا�سبحانه�وتعا�ى�لعنه�إ�ى�يوم�: رفض�إبليس�اتباع�أمر�هللا�عز�وجل�للسجود�Óدم�ترتب�عليه�عدة�أمور 

جمه�وجعله�من�أن�هللا�سبحانه�وتعا�ى�ر , وإن�هللا�تعا�ى�أخرجه�من�صنف�ا�2ئكة�وحل�عليه�لعنته, الدين

  . الكافرين�ولعنه�وذريته�ومن�اتبعه�إ�ى�يوم�الدين

�تعا�ى� �قال �قومه �مع �الس�م �عليه ³bØمو� َه�[[[[: "خصومة
َّ
�الل َرى

َ
�ن ³ َّ��َح َك

َ
�ل ِمَن

ْ
ؤ

ُ
�ن ْن

َ
�ل ³ َbØُمو� �َيا ْم

ُ
ت

ْ
ل

ُ
�ق

ْ
َوِإذ

 
َ

ُرون
ُ
ظ

ْ
ن

َ
ْم�ت

ُ
ت

ْ
ن

َ
�َوأ

ُ
ة

َ
اِعق ُم�الصَّ

ُ
ك

ْ
ت

َ
ذ

َ
خ

َ
أ

َ
�ف

ً
 .1"]]]]َجْهَرة

�عليه ³bØمو� �خصومة �[ي��تعد �الكريم �القرآن �[ي �ذكرت 8��ال �أشهر�الخصومات �من �قومه �مع الس�م

تارة�بصورة�مفصلة�أو�بإشارة�عابر�والسبب�[ي�هذه�الخصومة�هو�غرور�وتكj&�السبعون�رج��, مواضع�كث'&ة

فبعد�أن�سمعوا�صوتا�أخذهم�غرورهم�وتكj&هم�إ�ى�, من�قوم�مو�³bØوهم�الذي�اختارهم�للقاء�هللا�عز�وجل

وإن�الغرور�والتكÌ�&jي�من�الصفات�ا2ذمومة�ال��8. ؤية�هللا�سبحانه�وتعا�ى�جهرا�وع�نية�أمام�أعي¡Bمطل±Bم�ر 

�بسبب� �عز�وجل �هللا �وطاعة �أمره �اتباع �رفضوا �أن ³bØمو� �قوم �من �فكان �الهداية �وعدم �الض�ل تورث

�: العرض.غرورهم �بطل±Bم �الس�م �عليه ³bØمو� �قوم �بدر�من �الغرور�والتكj&�الذي �هذا �عز�وجل�إن �هللا رؤية

  ع�نية�قد�أحل�عل¢Bم�غضب�هللا�وأنزل�عل¢Bم�عذابه

َعْت�Bِ�ُِم�[[[[:"خصومة�التابع�وا2تبوع�قال�تعا�ى
َّ
ط

َ
ق

َ
اَب�َوت

َ
َعذ

ْ
ُوا�ال

َ
َبُعوا�َوَرأ

َّ
ِذيَن�ات

َّ
ِبُعوا�ِمَن�ال

ُّ
ِذيَن�ات

َّ
�ال

َ
أ َّ&jَ

َ
�ت

ْ
ِإذ

� ْسَباُب
َ ْ
5)166 ( 

َ
ْو�أ

َ
�ل َبُعوا

َّ
�ات ِذيَن

َّ
�ال اَل

َ
ُهْم�َوق

َ
ْعَمال

َ
�أ ُه

َّ
�الل �ُيِرBِÀُم ِلَك

َ
ذ

َ
�ك ا �ِمنَّ ُءوا َّ&jَ

َ
�ت َما

َ
�ك �ِمْ¡Bُْم

َ
أ َّ&jَ

َ
ت

َ
ن

َ
�ف

ً
ة رَّ

َ
�ك ا

َ
ن

َ
�ل نَّ

ارِ  �النَّ �ِمَن
َ

اِرِج'ن
َ

�ِبخ �ُهْم �َوَما ْ¢Bِْم
َ
�َعل �ذلك.2]]]]"َحَسَراٍت �قبل �أصدقاء �كانوا �قد �أعداء �ب'ن �خصومة لك¡Bا�, وÌي

�ظهرت �أن �بعد �ق, الحقيقة �كذب �هللا�ظهر�معها �عذاب �أمام �وعجزهم �وضعفهم �وعجزهم �الكافرة يادا�Bم

�وتعا�ى �جهنم.3سبحانه �النار�[ي �أهل �ب'ن �هو�العداء �الخصومة �هذه �سبب �وسادا�Bم�. إن �القوم �سف�ء ب'ن

�تj&ؤوا� �الحقيقة �لهم �بانت �وعندما �الكفر�والض�ل �إ�ى �با2نكر�ويدعوBCم �يأمروBCم �الدنيا �[ي �كانوا الذين

ت�نتيجة�هذه�الخصومة�أن�ك��من�التابع'ن�وا2تبوع'ن�كانوا�من�الخالدين�[ي�نار�جهنم�بل�كان: العرض.م¡Bم

�8�وإن�هللا�عز�وجل�أراهم�أعمالهم�السيئة�ال��8كانوا�يعملوBCا�[ي�الحياة�الدنيا�وأراهم�5عمال�الصالحة�ال

Bم�فعلوها�لكانوا�من�أهل�النعيم�ليجعل�ذلك�حسرة�[ي�قلو�BCم�ولو�أB¢م�ويزيدهم�ندما�ويخلدهم�وجبت�عل

                                                                    
  .8. 55البقرة. القران�الكريم1
  .25. 167_166البقرة�. القران�الكريم2
  .298ص. القاهرة: دار�الشروق. �ي�ظ�ل�القرآن. سيد�قطب3
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 .[ي�نار�الجحيم

�[[[[: "قال�تعا�ى:خصومة�إبراهيم�مع�النمرود
ْ
َك�ِإذ

ْ
ل
ُ ْ
�ا2 ُه

َّ
�الل اُه

َ
ت

َ
�آ ْن

َ
�أ ِه �ِ[ي�َرّبِ �ِإْبَراِهيَم ِذي�َحاجَّ

َّ
ى�ال

َ
َر�ِإ�

َ
�ت ْم

َ
ل

َ
أ

ا
َ
ِميُت�ق

ُ
ْح�8îَِوأ

ُ
�أ ا

َ
ن

َ
�أ اَل

َ
ِذي�ُيْح�8îَِوُيِميُت�ق

َّ
َي�ال �َرّبِ اَل�ِإْبَراِهيُم

َ
ِرِق�ق

ْ
ش

َ ْ
ْمِس�ِمَن�ا2

َّ
ِتي�ِبالش

ْ
�َيأ َه

َّ
�الل ِإنَّ

َ
َل�ِإْبَراِهيُم�ف

 
َ

'ن ا2ِِ
َّ
ْوَم�الظ

َ
ق

ْ
�BْÀَِدي�ال

َ
Eُه�

َّ
َر�َوالل

َ
ف

َ
ِذي�ك

َّ
�ال

َ
ُ±Bِت

َ
ِرِب�ف

ْ
غ

َ ْ
ِت�Bَ�ِا�ِمَن�ا2

ْ
أ

َ
]]]]ف

وتعد�هذه�الخصومة�من�خصومات�ب'ن�. 1

�عز�وجلوقد�خاصم�النمرود�ابراهيم�: السبب, 5نبياء�مع�أقوامهم بل�وادæى�أنه�, عليه�الس�م�وكفر�با�

[ي�دفع�النمرود�إ�ى�محاجة�, أن�الغرور�والتكj&�هما�السبب'ن, ويتضح�من�!ية�الكريمة, قادر�ع�ى�إحياء�ا2وتى

�وخصامه �الس�م �عليه �الخصومة. ابراهيم �هذه �[ي �5ساس �الغرور�والكj&, فالدافع �الجبار�تملكه �ذلك , إن

  .                                         ج�ابراهيم�عليه�الس�م�ح�B��³تفظل�يجادل�ويحاج

�التكj&:العرض���� �هذا �نتيجة �النمرود, والغرور, إن �عز�وجل, من �هللا �بأن �نتيجته �من�, كانت جعله

 .الظا2'ن�الذين��Eينالون�هداية�هللا�عز�وجل�وأرسل�عليه�جنودا�لم�يروها�فأهلكته�وجيشه

�زكريا �قومه�خصومة �تعا�ى: مع �[[[["قال
َ

ون
ُ

ق
ْ
�ُيل

ْ
�ِإذ َدBِÀْْم

َ
�ل

َ
ت

ْ
ن

ُ
�ك �َوَما ْيَك

َ
�ِإل وِحيِه

ُ
�ن ْيِب

َ
غ

ْ
�ال َباِء

ْ
ن

َ
�أ �ِمْن ِلَك

َ
ذ

 
َ

ِصُمون
َ
ت

ْ
�َيخ

ْ
َدBِÀْْم�ِإذ

َ
�ل

َ
ت

ْ
ن

ُ
�َوَما�ك ُل�َمْرَيَم

ُ
ف

ْ
Bُْم�َيك ُّÀ

َ
َمُهْم�أ

َ
�

ْ
ق

َ
, يختلف�التخاصم�عما�سبق�[ي�!يات�السابقة2"]]]]أ

 Eا�ففي�هذه�الخصومة�B¤مع�5نبياء�[ي�حقيقة�الدعوة�ومصداقي�
ً
بل�هناك�خصام�من�نمط�, نجد�خصاما

خصومة�زكريا�عليه�الس�م�مع�قومه�من�أجل�: السبب.و[ي�!ية�توجيه�لت�[ي�مثل�هذه�الخ�فات, مختلف

عليه�لقد�تنوعت�5قوال�ب'ن�العلماء�[ي�حل�هذه�الخصومة�وإ�ى�ما�آلت�: العرض.كفالة�مريم�عل¢Bا�الس�م

انطلقت��Bا�والد�Bا�[ي�مهادها�وكان�القوم�[ي�ذلك�الوقت�يق}&عون�: ما�روي�عن�السدي�قوله: القول�5ول :

وكان�ن�8Úذلك�الزمان�زكريا�عليه�الس�م�قال�يومها�أن�أحق�الناس��Bا�فأخ¤Bا�, ع�ى�Aطفال�الذين�يؤتون��Bم

�إ�ى�BCر�5ردن�وألقى�كل�م¡ Bم�قلمه�الذي�يكتب�به�[ي�ال¡Bر�فأخذ�ال¡Bر�عندي�فرفض�القوم�ذلك�وخرجوا

  .جميع�أق�مهم�وأبقى�ع�ى�قلم�زكريا�وثبته�فكفلها�ن�8Úهللا�زكريا

� �محمد �سيدنا �الس�مملسو هيلع هللا ىلص خصومة �علية ³bcعي� �[ي �نجران �أهل �تعا�ى: مع �َما�[[[[:"قال �َبْعِد �ِمْن �ِفيِه َك �َحاجَّ َمْن
َ
ف

 
َ
�أ ْدُع

َ
�ن ْوا

َ
َعال

َ
�ت ْل

ُ
ق

َ
�ف ِم

ْ
ِعل

ْ
�َجاَءَك�ِمَن�ال

َ
ة

َ
ْعن

َ
�ل ْجَعْل

َ
ن

َ
ْبَ¤Bِْل�ف

َ
�ن مَّ

ُ
�ث ْم

ُ
َسك

ُ
ف

ْ
ن

َ
�َوأ ا

َ
َسن

ُ
ف

ْ
ن

َ
ْم�َوأ

ُ
�َوِنَساَءك ا

َ
ْم�َوِنَساَءن

ُ
اَءك

َ
ْبن

َ
�َوأ ا

َ
اَءن

َ
ْبن

اِذِب'ن
َ
ك

ْ
ى�ال

َ
ِه�َع�

َّ
 . وذلك�[ي�سورة�آل�عمران: مع�قومه�[ي�عي�³bcعليه�الس�مملسو هيلع هللا ىلص خصومة�سيدنا�محمد�. 3]]]]"الل

� �محمد �سيدنا �خصومة �امتازت �ملسو هيلع هللا ىلص لقد �السابقة�مع �5قوام �[ي �الخصومات �من �غ'&ها �عن قومه

�وتعددها �وتنوعها �محمد. بكB�&Þا �ع�ى �أنزل �الذي �هو�الكتاب �فيه�ملسو هيلع هللا ىلص فالقرآن �هللا �يفضح �كان �ما كث'&ا

                                                                    
  .43. 258البقرة�.القران�الكريم1
  .55. 44آل�عمران. القرآن�الكريم2
  .57. 61آل�عمران�. القرآن�الكريم3
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�ش±Bا�Bم �ع�ى �ويرد �ا2خاصم'ن �, ا2شرك'ن �يأمر�نبيه �كان �تعا�ى �هللا �أن �كذلك �مم'?ا�Bا ويوجهه�ملسو هيلع هللا ىلص ومن

إن�السبب�[ي�هذه�الخصومة�ب'ن�سيدنا�محمد�: السبب.ما�يطلقوBCابالرد�ع�ى�ش±Bات�ا2خاصم'ن�حين

�هللا�ملسو هيلع هللا ىلص  �هو�ابن �الس�م �عليه ³bcعي� �أن �ادعاBñم �الس�م �عليه ³bcعي� �سيدنا �حول �نجران �وفد وب'ن

�ث�ثة �ثالث �هللا �بأن �عليه�: العرض.وقولهم ³bcعي� �تشبيه �حول �هللا �ب'ن �كما �الخصومة �هذه �نتيجة إن

jبأن�يسألهم�ا2باهلة�فرضوا�وأخلفوا�ا2يعاد�فأبطل�هللا�ملسو هيلع هللا ىلص&�سيدنا�محمد�الس�م�وأن�هللا�عز�وجل�أخ

  .كذ�Bم�وأظهر�الحق�بأن�عي�³bcهو�عبد�هللا�ون�8Úمرسل�وأنه�ليس�ابن�هللا�كما�يدعون 

�والخزرج �5وس �: خصومة �تعا�ى �[[[["قال
َ
�ِنْعَمة ُروا

ُ
ك

ْ
�َواذ وا

ُ
ق رَّ

َ
ف

َ
�ت

َ
Eَو� �َجِميًعا ِه

َّ
�الل �ِبَحْبِل ِصُموا

َ
ِه�َواْعت

َّ
الل

ا
َ

ف
َ

ى�ش
َ

ْم�َع�
ُ
ت

ْ
ن

ُ
ا�َوك

ً
َوان

ْ
ْم�ِبِنْعَمِتِه�ِإخ

ُ
ْصَبْحت

َ
أ

َ
ْم�ف

ُ
وِبك

ُ
ل

ُ
�ق

َ
�َبْ'ن

َ
ف

َّ
ل

َ
أ

َ
ْعَداًء�ف

َ
ْم�أ

ُ
ت

ْ
ن

ُ
�ك

ْ
ْم�ِإذ

ُ
ْيك

َ
ْم��َعل

ُ
ك

َ
ذ

َ
ق

ْ
ن

َ
أ

َ
اِر�ف َرٍة�ِمَن�النَّ

ْ
ُحف

 
َ

ُدون
َ
�Bْ�َت ْم

ُ
ك

َّ
َعل

َ
�ل َياِتِه

َ
�آ ْم

ُ
ك

َ
�ل ُه

َّ
�الل ُن �ُيَبّ'ِ ِلَك

َ
ذ

َ
�ك �ا1"]]]]ِمْ¡Bَا �بي¡Bم�وهذا �فكانت �والخزرج �5وس �شأن �[ي لسياق

  .خصومات�وحروب�كث'&ة�[ي�الجاهلية

�زمن�: السبب �[ي �القبيلت'ن �ب'ن �وحروب �خ�فات �إ�ى �يعود �والخزرج �5وس �خصومة �[ي �السبب إن

[ي�ا2دينة�من�ال¢Bود�لم�يعجبه�ما�رآه�من�تآلف�ا2سلم'ن�, السبب�أيضا�يعود�أن�أحد�الجاهل'ن و .الجاهلية

فراح�يتحدث�عن�يوم�, دهم�فيما�بي¡Bم��فقام�ذلك�ال¢Bودي�بإرسال�شاب�يجلس�[ي�مجالس�ا2سلم'نوتوا

من�خ�ف�واقتتال�ب'ن�5وس�والخزرج�آنذاك�وما�كان�قبل�دخولهم��س�م�فتنازع�بعض�, بعاث�وما�حدث

أحدهم�رددناها�إن�الشباب�من�5وس�والخزرج�فيما�بي¡Bم�فتواثب�رجل'ن�من�القبيلت'ن�وتقاولوا�ح��³قال�

وال��8يذكرهم�هللا�عز�وجل�, أنزل�هللا�سبحانه�وتعا�ى�هذه�!ية�من�القرآن�الكريم:العرض. شئتم�!ن�حامية

بفضل�هللا�عز�وجل�بعدما�أن�ب'ن�, متآخ'ن�متآلف'ن, إخوة�متحاب'ن, بـأنه�هداهم�لµس�م�فاصبحوا�بنعمته

�الصحيح �الطريق �هللا, لهم �بحبل �وهو�Aعتصام Eأ� �الكريم(�عز�وجل �والشتات�) القرآن �التفرقة وعدم

  .وAقتتال�فيما�بي¡Bم

�أحد �[ي �ا2سلم'ن �ب'ن �حصل �الذي �: ال¦?اع �تعا�ى ِنِه�"[[[["قال
ْ
�ِبِإذ وBُCَْم ُحسُّ

َ
�ت

ْ
�ِإذ �َوْعَدُه ُه

َّ
�الل ُم

ُ
ك

َ
�َصَدق ْد

َ
ق

َ
َول

ْم�مِ 
ُ
ْمِر�َوَعَصْيت

َ ْ
ْم�ِ[ي�5

ُ
اَزْعت

َ
ن

َ
ْم�َوت

ُ
ت

ْ
ِشل

َ
ا�ف

َ
�³ِإذ َّ�ْم�َمْن�ُيِريُد�َح

ُ
ك

ْ
َيا�َوِمن

ْ
ن ْم�َمْن�ُيِريُد�الدُّ

ُ
ك

ْ
�ِمن

َ
ون ِحبُّ

ُ
ْم�َما�ت

ُ
َراك

َ
ْن�َبْعِد�َما�أ

 
َ

ِمِن'ن
ْ

ؤ
ُ ْ
ى�ا2

َ
ْضٍل�َع�

َ
و�ف

ُ
�ذ ُه

َّ
�َوالل ْم

ُ
ك

ْ
ا�َعن

َ
�َعف ْد

َ
ق

َ
�َول ْم

ُ
ِلَيك

َ
�ِلَيْبت �َعْ¡Bُْم ْم

ُ
ك

َ
�َصَرف مَّ

ُ
�ث

َ
ِخَرة

َ ْ
![[[[

وتحدثت�هذه�!ية�عن�. 2

� �حصل �الذي �أحدال¦?اع �ا2سلم'ن �الخ�ف: السبب. ب'ن �هذا �[ي �السبب �حيث�, إن �أحد �معركة �إ�ى يعود

وأن�, فيما�بي¡Bم�حول�ال¦?ول�من�الجبل�ظنا�م¡Bم�أن�ا2عركة�قد�ان¤Bت, اختلف�الرماة�من�جيش�ا2سلم'ن

                                                                    
  .63. 103آل�عمران�. الكريمالقرآن�1
  .69. 152آل�عمران�. القران�الكريم2
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ملسو هيلع هللا ىلص ول�هللا�ا2سل'ن�انتصروا�وخالفوا�أمر�عبد�هللا�بن�جب'&�الذي�أمرهم�بال}?ام�مواقعهم�وAل}?ام�بأمر�رس

                                 .                                  بالبقاء�ع�ى�ظهر�الجبل�ح��³يأمرهم�بال¦?ول

�: العرض �هللا �رسول �وإصابة �الصحابة �بعض �مقتل �ا�ى �أدى �الرماة �ب'ن �Aخت�ف �هذا �سبب ملسو هيلع هللا ىلص إن

�8Úملسو هيلع هللا ىلصوخسارة�ا2سلم'ن�لتلك�ا2عركة�وذلك�بسبب�مخالفة�أمر�الن.  

  :طرق�معالجة�الخصومة

 البعد�عن�الجدال�والخصومة

إن�كÞ&ة�ال¦?اعات�والخصومات�[ي�أي�مجتمع؛�Eبد�أن�تؤدي�إ�ى�تمزيقه�وتفتيته�إ�ى�أحزاب�وجماعات�

ْم�[[[["و[ي�قوله�تعا�ى�, متناثرة�متنازعة
ُ

َهَب�ِريُحك
ْ

ذ
َ
وا�َوت

ُ
ل

َ
ش

ْ
ف

َ
ت

َ
اَزُعوا�ف

َ
ن

َ
�ت

َ
Eُه�َو

َ
َه�َوَرُسول

َّ
ِطيُعوا�الل

َ
�َوأ َواْصjُِ&وا�ِإنَّ

اِبِريَن  �الصَّ �َمَع َه
َّ
�اليوم. 1"]]]]الل �نعيشها 8��ال �5زمة �فكر, إن �إ�Eأزمة �Aنتماء, ماÌي �صدق �عدم �[ي , ومشكلتنا

�العليا �ا2شروعية �كانت �نبيه, وعندما �وسنة �هللا �كتاب �إ�ى �راجعة �ا2سلمة �5مة �حياة �[ي �5ساسية ؛�,Ìي

�الرسالة �تحمل �أن �, استطاعت �واجه¤Bاوتقيم 8��ال �الصعوبات �كل �من �الرغم �ع�ى �أوقف�, الحضارة؛ لقد

بعد�أن�كان�لكل�, وجمعهم�ع�ى�عبادة�إله�واحد, Aس�م�حالة�الحروب�والدماء�والتفكك�ب'ن�العرب�قديما

أما�ا2سلمون�اليوم�فإBCم�انقلبوا�إ�ى�أمة�مس¤Bلكة�تستورد�أفكارها�من�, قبيلة�م¡Bم�إله�خاص��Bا�تتجه�إليه

وقد�خلق�هللا�الناس�متباين'ن�[ي�عقولهم�وقدرا�Bم�مما�يؤدي�إ�ى�, مما�أصاب�أفكارها�بخلل�وتشرذم, هاغ'& 

وهذه�Aخت�فات�مطلوبة�B��Eدد�وحدة�5مة�, اخت�ف�[ي�نظر�Bم�وأفكارهم�ومواقفهم�من�كث'&�من�5شياء

� �والقواعد �الكj&ى �القضايا �إزاء �ا2واقف �وتتوحد �!راء �تتفق �أن �الفرعية؛�. 5ساسيةفيكفي �القضايا أما

و�Eيؤثر�ع�ى�وحدة�فكر�, وقواعده, اخت�ف�الرأي��Eض'&�فيه؛�ع�ى�أن�يكون�لهذا�Aخت�ف�ضوابطه�وحدوده

  .52مة�ومواقفها�من�قضايا�5ساسية

�5مر �لو�ي �والطاعة �الدين: السمع �أصول �من �أصل �من �ا2عروف �5مر�[ي �لو�ي �والطاعة وقد�, السمع

� �صف�كÞ&ت �توحيد �أجل �من �5مر�؛ �و�ي �طاعة �وفرض �وجوب �ع�ى �لتأكد �والسنة � �القرآن �[ي النصوص

�والدنيا �الدين �[ي �الناس �أحوال �فساد �سبب �فالخ�ف �كلم¤Bم؛ �ولم �, 3ا2سلم'ن �تعا�ى ِذيَن��[[[["قال
َّ
�ال Bَا ُّÀ

َ
�أ َيا

 
ْ
ْمِر�ِمن

َ ْ
وِ�ي�5

ُ
ُسوَل�َوأ ِطيُعوا�الرَّ

َ
َه�َوأ

َّ
ِطيُعوا�الل

َ
وا�أ

ُ
َمن

َ
ْم�آ

ُ
ت

ْ
ن

ُ
ُسوِل�ِإْن�ك ِه�َوالرَّ

َّ
ى�الل

َ
وُه�ِإ� ُردُّ

َ
8ٍْء�ف

َ
b»ْم�ِ[ي�

ُ
اَزْعت

َ
ن

َ
ِإْن�ت

َ
ْم�ف

ُ
ك

 
ً

ِوي�
ْ
أ

َ
ْحَسُن�ت

َ
ْ'ٌ&�َوأ

َ
ِلَك�خ

َ
ِخِر�ذ

َ ْ
َيْوِم�!

ْ
ِه�َوال

َّ
�ِبالل

َ
ون

ُ
ِمن

ْ
ؤ

ُ
  . 4"]]]]ت

                                                                    
 .183. 46@نفال. القران�الكريم1
  .قطر: رئاسة�ا�حاكم�الشرعية�والشؤون�الدينية. أدب��خت�ف��ي�yس�م.  ه1405.طه�جابر�فياض, العلواني2
 .40ص, 2ج. ب��وت: دار�إحياء�ال��اث�العربي. ا��5اج�شرح�صحيح�مسلم�بن�الحجاج. 1392 ).ه676ت�(أبو�زكريا�م�ي�الدين�يح���بن�شرف�ا�, النووي3
  .87. 59النساء. القران�الكريم4
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 :لزوم�الجماعة

ي�دعت�اليه�الشريعة�وهو�بالرغم�من�دعوة�Aس�م�إ�ى�Aجتماع�ونبذ�التفرق؛�ع�ى�أن�Aجتماع�الذ

ِه�َجِميًعا�[[[[:" "يقول�تعا�ى, ومن�أحق�من�كتاب�هللا�وسنته, Aجتماع�الذي�يكون�ع�ى�حق
َّ
ِصُموا�ِبَحْبِل�الل

َ
َواْعت

وا�
ُ
ق رَّ

َ
ف

َ
�ت

َ
Eي�وتمكنت�من�القضاء�ع�ى�خ�فات�ب'ن�, 1"]]]]َوæجتماAا�العامل�BÀفربما�وجدنا�أمة�قد�تحقق�لد

 E� �هذا �إ�Eأن �أو�ح��³أفرادها؛ �القديمة �العصور �[ي �رأينا �فقد �باطل �ع�ى �يكون �قد �اجتماعهم �¥ن �يكفي؛

لتحقيق�, الحاضرة؛�اجتماع�بعض�5مم�ع�ى�عبادة�غ'&�هللا�أو��اجتماع�أمة�مسلمة�ع�ى�قتال�أمة�مسلمة

�هللا �شرع �مع ��Eتوافق 8��ال �ا2كاسب �من �نوع �أو�أي �مادية �Aس�م, مكاسب �[ي �مرفوض �ل, وهذا �إن زوم�بل

  .2جماعة�ا2سلم'ن�والحرص�ع�ى�الحق�ونبذ�التفرق�وهو�أصل�من�أصول�أهل�السنة�والجماعة

 : 5مر�با2عروف�والن�8Ðعن�ا2نكر

� �أهم�صفات�رسول�هللا�محمد �أصول�الدين�وهو�من �أعظم �عن�ا2نكر�من 8Ðملسو هيلع هللا ىلص 5مر�با2عروف�والن

�عنه �تعا�ى �َوَيْ¡Bَاُه [[[[:قال ْعُروِف
َ ْ
�ِبا2 ُمُرُهْم

ْ
رِ َيأ

َ
ك

ْ
ن
ُ ْ
�ا2 �َعِن �هذه�.3"]]]]ْم �[ي �جاء �ما �إ�ى �السنة �أهل �ذهب وقد

أم�اذا�, النصوص؛�إ�EأBCم�اش}&طوا�أن�تكون�مصلحة�5مر�با2عروف�وال�8Ðعن�ا2نكر�راجحة�ع�ى�ا2فسدة

  .ترتب�ع�ى�5مر�والن�8Ðمفسدة�أعظم�من�ا2صلحة؛�فإنه��Eيجوز 

ى�َما�َوِمَن�ال[[[[:"قال�تعا�ى: Aعتدال�[ي�الخصومة
َ

َه�َع�
َّ
ِهُد�الل

ْ
َيا�َوُيش

ْ
ن َحَياِة�الدُّ

ْ
ُه�ِ[ي�ال

ُ
ْول

َ
اِس�َمْن�ُيْعِجُبَك�ق نَّ

ِخَصاِم 
ْ

�ال دُّ
َ
ل

َ
�َوُهَو�أ ِبِه

ْ
ل

َ
�ق �بل�4"]]]]ِ[ي �معه �و�Eيستقيم �الحق �ويزور�عن �يكذب �خصومته �حال �[ي �النافق وهكذا

, ية�ا2نافق�ث�ث�إذا�حدث�كذبآ: "(أنه�قالملسو هيلع هللا ىلص كما�ثبت�[ي�الصحيح�عن�رسول�هللا�محمد���5يف}&ي�ويفجر

يع�89بالفجور�أن�يخرج�عن�الحق�عمدا�ح��³يص'&�الحق�باط��والباطل�, 6وإذا�خاصم�فجر, وإذا�عاهد�غدر

  .7)" وهذا�مما�يدعوا�إليه�الكذب, حقا

 :Aقتصار�ع�ى�أخذ�الحق�[ي�الخصومة

ْمَواِل [[[[: "قال�هللا�تعا�ى
َ
ا�ِمْن�أ

ً
ِريق

َ
وا�ف

ُ
ل

ُ
ك

ْ
أ

َ
اِم�ِلت

َّ
ُحك

ْ
ى�ال

َ
وا�Bَ�ِا�ِإ�

ُ
ْدل

ُ
َباِطِل�َوت

ْ
ْم�ِبال

ُ
ك

َ
ْم�َبْين

ُ
ك

َ
ْمَوال

َ
وا�أ

ُ
ل

ُ
ك

ْ
أ

َ
�ت

َ
Eاِس�َو �النَّ

                                                                    
  .63ص.103آل�عمران. القران�الكريم1
مدينة�.باب�@بوابرسالة�إVى�أهل�الثغر�ب.ه1413).ه324ت(ع�ي�بن�إسحاق�بن�سالم�بن�عبد�هللا�بن�مو����بن�أبي�بردة�بن�أبي�مو����, أبو�الحسن2

 .168ص. 1ج: ا�نورة
  .170. 157@عراف�. القران�الكريم3
  .32. 204البقرة�. القران�الكريم4
  .183ص. 1ج. ب��وت�: دار�القران�الكريم. مختصر�تفس���ابن�كث��. م1981ه�1402. محمد�ع�ي, الصابوني5
    .2327رقم�الحديث. 876ص. 2ج. باب�إذا�خاصم�فجر. محمد�بن�إسماعيل�أبوعبدهللا, البخاري 6
  .432ص. 1ج. ب��وت: دار�ا�عرفة. جامع�العلوم�والحكم. ه1408). ه795ت�(أبو�الفرج�عبد�الرحمن�بن�أحمد�بن�رجب�, الحنب�ي7
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َ

ُمون
َ
ْعل

َ
�ت ْم

ُ
ت

ْ
ن

َ
�َوأ ِم

ْ
ث ِ

ْ
êالرسول�ٌ. 1"]]]]ِبا� �أن �ع¡Bا �هللا 8bر�� �سلمة �أم �بشر�وإنكم�:"( قالملسو هيلع هللا ىلص عن �انا إنما

�ع�ى�نحو�ما�أسمع�منهتختصمون�إ�ي�فلعل� فمن�, بعضكم�يكون�ألحن�بحجته�من�بعض�فأق��8bله

فإنما�اقطع�له�قطعة�, ف��يأخذنه: ( وقال�[ي�موضع�آخر. قضيت�له�ب8bôء�من�حق�أخيه�ف��يأخذ�منه

: جماع�ما�يحل�أن�يأخذه�الرجل�من�الرجل�ا2سلم�ث�ثة�وجوه: وعن�الشافõي�رحمه�هللا�قال. 2)"من�نار

وما�وجب�. الناس�[ي�أموالهم�مما�ليس�لهم�دفعه�من�جنايا�Bم�وجنايات�من�يعقلون�عنهما�وجب�ع�ى�

�أخذوا�به�العوض�من�. عل¢Bم�بالزكاة�والنذور�والكفارات�وما�أشبه�ذلك وما�أو�جبوا�ع�ى�أنفسهم�مما

من�البيوع�و�يجارات�والهبات�للثواب�وما�[ي�معناها�وما�أعطوا�متطوع'ن�من�أموالهم�التماس�واحد�

  .وك�هما�معروف�حسن. طلب�ثواب�هللا�تعا�ى�و!خر�طلب�Aستحماد�مما�أعطوه�إياه: الوجه'ن

 . مراقبة�هللا�تعا�ى�[ي�الخصومة

�تعا�ى �ُسًدى[[[[: "قال َ&َك
ْ
�ُي} ْن

َ
�أ َساُن

ْ
ن ِ

ْ
�� َيْحَسُب

َ
�الخصومة3"]]]]أ �[ي �تعا�ى �هللا �دوام�. مراقبة �ا2راقبة فمع³9

فقال�بن�, فسأله�ع¡Bا, قال�بن�ا2بارك�لرجل�راقب�هللا�تعا�ى, ماتخفي�وماتعلنعملك�بأن�هللا�تعا�ى�يعلم�كل�

: وسئل�ا2حاس�8Úعن�مراقبة�هللا�تعا�ى�فقال. كن�كأنك�ترى�هللا�تعا�ى�ع�ى�الدوام�وعش�ع�ى�ذلك: "(ا2بارك

مة�ع�ى�أمرين،�أمر�إن�هللا�تعا�ى�خلق�الخلق�لعبادته،�والعبادة�قائ.4)"أن�يستقر�[ي�قلبك�أن�هللا�تعا�ى�قريب

�ا2حرمات �عن �Aمر�والكف �فعل �له �تأتى �2ا �لربه �العبد �ولو�Eمراقبة 8Ð5أمر�ون.�E� �هللا �رحمه �الشافõي قال

 [[[[: "قال�تعا�ى. 6يأمر�وEين�8Ðوقال�غ'&ه��Eيثاب�و�Eيعاقب
َ

ِصُمون
َ
ت

ْ
خ

َ
ْم�ت

ُ
ك َد�َرّبِ

ْ
ِقَياَمِة�ِعن

ْ
ْم�َيْوَم�ال

ُ
ك

َّ
�ِإن مَّ

ُ
  . 7"]]]]ث

الهدف�من�هذا�البحث�هو�دراسة�الخصومة�[ي�القرآن�الكريم�[ي�سورتي�البقرة�وآل�عمران�� ����مةمةمةمةــــخاتخاتخاتخاتــــالالالال

ولقد�. وقد�اتبع�الباحث�[ي�هذه�الدراسة�ا2نهج'ن�Aستقرائي�والوصفي. وطرق�معالج¤Bا, وأعراضها, أسبا�Bا

, الغلبة�بالحجةأن�مفهوم�الخصومة�لغة�هو�الجدل�وا2جادلة�و : خلصت�الدراسة�إ�ى�نتائج�عديدة�أهمها

 
ً
Ìي�Aل}?ام�والتقيد�باÓداب�و5خ�ق��س�مية�[ي�حال�نشوب�خ�ف�والوصول�إ�ى�الحق�من�غ'&�: اصط�حا

بينت�الدراسة�أسباب�الخصومة��[ي�السور�ا2ذكورة�أعراضها�وطرق�معالج¤Bا�. تشدد�و�Eتعصب�و�Eتحايل

�ا2سلم' �ب'ن �والتخاصم �الجدال �عن �وAبتعاد 8Ðالن� �و5مر�, نوÌي �الجماعة �بلزوم �أيضا �ذلك ويكون

                                                                    
  .29. 188البقرة. القران�الكريم1
كتاب�. مسند�الشاف�ي. م1951ه�1370). ه204ت(أبوعبد�هللا�محمد�بن�ادريس�بن�عباس�بن�عثمان�بن�شافع�بن�عبد�ا�طلب�بن�عبد�مناف�, الشاف�ي2

  .626رقم�الحديث�.178ص. 2ج. ب��وت: دار�الكتب�العلمية. احكام��قضية�جمع�قضاء�ا�د
  .578. 36القيامة�. القران�الكريم3
 .1ص�. www.saaid.nwt|Doat|mwhra|85.htm.صيد�الفوائد". مراقبة�هللا. "مهران�ماهر�عثمان�4
  .ا�صدر�نفسه5
 .93ص. 1ج. ب��وت: دار�مكتبة�اله�ل. تفس���القيم. 1410).ه751(محمد�بن�أبي�بكر�أيوب�بن�سعد�شمس�الدين�ت, أبن�القيم�الجوزي6
  .461. 31الزمر�. القران�الكريم7
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وAل}?ام�بالسمع�والطاعة�لوEة�5مر�وAمتثال�¥وامرهم�فيما��E, با2عروف�والن�8Ðعن�ا2نكر�ب'ن�ا2سلم'ن

و[ي�حال�وقوع�الخصومة؛�يتوجب�ع�ى�Aنسان�ا2سلم�باEحتكام�إ�ى�, يخالف�الشرع�وعدم�الخروج�عل¢Bم

�وتعا� �سبحانه �هللا �الخصوماتشرع �فض � �[ي �وعدم�, ى �ا2خاصمة �[ي �الحق �أخذ �وAقتصار�ع�ى Aعتدال

تو�8böالدراسة�بغرس�5سلوب�القرآني�[ي�نفوس�. ويتحقق�ذلك�بمراقبة�هللا�عز�وجل�[ي�الخصومة, ا2غاEة

�الغضب� �اشتداد �ا2سيطر�وقت �و�Eيكون �الغضب �عن �الخ'&�الكث'&�وAبتعاد �ف¢Bم �وجعل �ا2حبة ا2ؤمن'ن

�دون�Aقتصار�ع�ى�سور�معينةد
ً
تدرس�الخصومة�[ي�القرآن�الكريم�, راسة�الخصومة�[ي�القرآن�الكريم�كام�

 
ً
Aهتمام�بإقامة�, دعم�التخصصات�ال��8تع�³9بدراسة�القرآن�وما�يتعلق�به�من�علوم. و[ي�السنة�النبوية�معا

  .مةالندوات�وا2ؤتمرات�العلمية�لنشر�الوæي��س�مي�حول�موضوع�الخصو 

:ا2صادر�وا2راجع  
    القرآن�الكريم

ب'&وت: دار�صادر. لسان�العرب. 1968196819681968. محمد�بن�مكرم�بن�ع�ي, ابن�منظور  .1.1.1.1    

.مصر: دار�الفكر. معجم�مقاييس�اللغة. 1978197819781978. أحمد�بن�فارس�بن�زكريا, ابن�فارس. 2222    

. ب'&وت: مؤسسة�العربية). ه817817817817ت(طاهر�مجد�الدين�محمد�بن�يعقوب�الصديق�,الف'&وزآبادي. 3333    

4444. ,8bØ&jس�م�أبي�ع�ي�الفضل�بن�الحس'ن�الطêب'&وت: دار�إحياء�ال}&اث�العربي. مجمع�البيان. ه1379137913791379أم'ن� .  

القاهرة: دار�الشروق. [ي�ظ�ل�القرآن, سيد�قطب .5.5.5.5    

قطر: رئاسة�ا2حاكم�الشرعية�والشؤون�الدينية. أدب�Aخت�ف�[ي��س�م.  ه1111405405405405.طه�جابر�فياض, العلواني.6666     

دار�. اB¡2اج�شرح�صحيح�مسلم�بن�الحجاج. 1392139213921392). ه676676676676ت�(أبو�زكريا�م�ي�الدين�يح�³îبن�شرف�ا�, النووي.7777

.ب'&وت: إحياء�ال}&اث�العربي     

أبي�بردة�بن�أبي�مو��³bØع�ي�بن�إسحاق�بن�سالم�بن�عبد�هللا�بن�مو�³bØبن, أبو�الحسن.9999

:مدينة�ا2نورة. رسالة�إ�ى�أهل�الثغر�بباب�5بواب.ه1413141314131413).ه324324324324ت(     

ب'&وت: دار�القران�الكريم. مختصر�تفس'&�ابن�كث'&. م1981198119811981ه�1402140214021402. محمد�ع�ي, الصابوني. 10101010    

ب'&وت: دار�ا2عرفة. جامع�العلوم�والحكم. ه1408140814081408). ه795795795795ت�(أبو�الفرج�عبد�الرحمن�بن�أحمد�بن�رجب�. 11111111     

أبوعبد�هللا�محمد�بن�ادريس�بن�عباس�بن�عثمان�بن�شافع�بن�عبد�ا2طلب�بن�عبد�مناف�, الشافõي.12121212
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www.saaid.nwt|Doat|mwhra|85.htm 1111ص� .... صيد�الفوائ". هللامراقبة�. "مهران�ماهر�عثمان. 13131313    

.ب'&وت: مكتبة�اله�ل. تفس'&�القيم).. ه751751751751(أبي�بكر�أيوب�بن�سعد�شمس�الدين��محمد�بن, أبن�القيم�الجوزي.14141414  

 

 



VolVolVolVol----00002222, Issue , Issue , Issue , Issue 00003333, March   , March   , March   , March       201201201201

        مجلة التلميذمجلة التلميذمجلة التلميذمجلة التلميذ

 �* �� ���+	
 �* �,�-� �R
� [ �* ��\

C	
 �R]^� ء�`\a bc�d�Ge�ٕ �* �� ���+	
 �* �,�-� �R
� [ �* ��\

C	
 �R]^� ء�`\a bc�d�Ge�ٕ �* �� ���+	
 �* �,�-� �R
� [ �* ��\

C	
 �R]^� ء�`\a bc�d�Ge�ٕ �* �� ���+	
 �* �,�-� �R
� [ �* ��\

C	
 �R]^� ء�`\a bc�d�Ge�ٕ            

  محمد�ص�ح�الدين�العمري الj&وفيسور�
  كره��س�مية�جامعة�ع�يسابقا�ب�قسم�اللغة�العربية�وآدا�Bا

prof.umari@rediffmail.com  

انتشــــــار�اللغــــــة�العربيــــــة�[ــــــي�الهنــــــد�يــــــرتبط�بانتشــــــار��ســــــ�م�فنجــــــد�أن�العربيــــــة�وصــــــلت�إ�ــــــى�

الهنــــــــــد�بوســــــــــائل�مختلفــــــــــة�معروفــــــــــة�لــــــــــدى�البــــــــــاحث'ن،�وتبــــــــــّوءت�مكانــــــــــة�مرموقــــــــــة�[ــــــــــي�مجــــــــــال�العلــــــــــوم��ســــــــــ�مية�

بحت�لغــــــــة�رســــــــمية�منــــــــذ�بدايــــــــة�الحكــــــــم�الغزنــــــــوي�لكــــــــن�اللغــــــــة�

العربيــــــة�اســــــتطاعت�أن�تعــــــيش�[ــــــي�الهنــــــد�عjــــــ&�العصــــــور�بســــــبب�هّوي¤Bــــــا�الدينيــــــة�أي�باعتبارهــــــا�لغــــــة�القــــــرآن�ولغــــــة�

ها
ّ
 .�عند�ا2لوك�و5مراء�ومكانة�[ي�قلوب�الناس�[ي�أنحاء�الهند�كل

ــــــة�عــــــَدن’’ل�8ÐفإBCــــــا�أصــــــبحت�بمثابــــــة�عاصــــــمة�علميــــــة�وُعرفــــــت�بـــــــ�
ّ
[ــــــي�أوســــــاط�العلمــــــاء�‘‘ جن

و[ــــــي�عهــــــد�عــــــ�ء�. 1كمــــــا�يصــــــفها�العصــــــامي

يتحـــــــــدث�كانـــــــــت�مدينـــــــــة�دلÐـــــــــ�8حافلـــــــــة�بالعلمـــــــــاء�النوابـــــــــغ�و�الفضـــــــــ�ء�العبـــــــــاقرة،�

ر�[ــــــــي�بخــــــــارا�وســــــــمر�قنــــــــد�وبغــــــــداد�ـوكــــــــان�[ــــــــي�العهــــــــد�الع�ئــــــــي�بالعاصــــــــمة�دلÐــــــــ�8علمــــــــاء�لــــــــم�يكــــــــن�لهــــــــم�نظيــــــــ

ح�ـــــــ�8كـــــــان�بعضـــــــهم�يـــــــداني�... وخـــــــوارزم�ودمشـــــــق�وتj&يـــــــز�[ـــــــي�الربـــــــع�ا2عمـــــــور،�وكـــــــان�كـــــــل�واحـــــــد�مـــــــ¡Bم�وحيـــــــد�عصـــــــره

�بأن�دل�8Ðكانت�قد�تطورت�[ي�هذا�العصر�كمنافس�علمي�وفكري�لبخارا
ً
   3.وقد�صّرح�خسرو�مفتخرا

فحينمـــــــا�نـــــــتفحص�أوراق�التـــــــاريخ�وكتـــــــب�التـــــــذكرة�نجـــــــد�أن�علمـــــــاء�دلÐـــــــ�8أيضـــــــا�مثـــــــل�علمـــــــاء�منـــــــاطق�أخـــــــرى�

مــــــوا�مؤلفــــــات�4علــــــم�و5دب�باللغــــــة�الفارســــــية�والعربيــــــة�و5رديــــــة�وقــــــّد 
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الj&وفيسور�
قسم�اللغة�العربية�وآدا�Bارئيس�

انتشــــــار�اللغــــــة�العربيــــــة�[ــــــي�الهنــــــد�يــــــرتبط�بانتشــــــار��ســــــ�م�فنجــــــد�أن�العربيــــــة�وصــــــلت�إ�ــــــى� ����    مدخلمدخلمدخلمدخل

الهنــــــــــد�بوســــــــــائل�مختلفــــــــــة�معروفــــــــــة�لــــــــــدى�البــــــــــاحث'ن،�وتبــــــــــّوءت�مكانــــــــــة�مرموقــــــــــة�[ــــــــــي�مجــــــــــال�العلــــــــــوم��ســــــــــ�مية�

بحت�لغــــــــة�رســــــــمية�منــــــــذ�بدايــــــــة�الحكــــــــم�الغزنــــــــوي�لكــــــــن�اللغــــــــة�رغــــــــم�أن�اللغــــــــة�الفارســــــــية�أصــــــــ

العربيــــــة�اســــــتطاعت�أن�تعــــــيش�[ــــــي�الهنــــــد�عjــــــ&�العصــــــور�بســــــبب�هّوي¤Bــــــا�الدينيــــــة�أي�باعتبارهــــــا�لغــــــة�القــــــرآن�ولغــــــة�

ها
ّ
العلوم��س�مية�العربية�فنالت�حظوۃ�عند�ا2لوك�و5مراء�ومكانة�[ي�قلوب�الناس�[ي�أنحاء�الهند�كل

ــــــق�بــــــد
ّ
ل�8ÐفإBCــــــا�أصــــــبحت�بمثابــــــة�عاصــــــمة�علميــــــة�وُعرفــــــت�بـــــــ�وفيمــــــا�يتعل

كمــــــا�يصــــــفها�العصــــــامي‘‘ كj&يتــــــا�أحمــــــر’’ورجــــــال�ا2عرفــــــة�كمــــــا�يصــــــفها�5م'ــــــ&�خســــــرو�الــــــدهلوي�و�

كانـــــــــت�مدينـــــــــة�دلÐـــــــــ�8حافلـــــــــة�بالعلمـــــــــاء�النوابـــــــــغ) م1316۔1296

 ) م1259۔1285(�ضياء�الدين�برني�
ً
 : قائ�

وكــــــــان�[ــــــــي�العهــــــــد�الع�ئــــــــي�بالعاصــــــــمة�دلÐــــــــ�8علمــــــــاء�لــــــــم�يكــــــــن�لهــــــــم�نظيــــــــ

وخـــــــوارزم�ودمشـــــــق�وتj&يـــــــز�[ـــــــي�الربـــــــع�ا2عمـــــــور،�وكـــــــان�كـــــــل�واحـــــــد�مـــــــ¡Bم�وحيـــــــد�عصـــــــره

 . 2ثّم�ذكر�م¡Bم�ستة�وأربع'ن�عا2ا.‘‘ لعلم�و�الفضلالغزا�ي�والرازي�[ي�مبلغ�ا

�بأن�دل�8Ðكانت�قد�تطورت�[ي�هذا�العصر�كمنافس�علمي�وفكري�لبخارا
ً
وقد�صّرح�خسرو�مفتخرا

فحينمـــــــا�نـــــــتفحص�أوراق�التـــــــاريخ�وكتـــــــب�التـــــــذكرة�نجـــــــد�أن�علمـــــــاء�دلÐـــــــ�8أيضـــــــا�مثـــــــل�علمـــــــاء�منـــــــاطق�أخـــــــرى�

علــــــم�و5دب�باللغــــــة�الفارســــــية�والعربيــــــة�و5رديــــــة�وقــــــّد هنديــــــة�قــــــاموا�بخــــــدمات�جليلــــــة�[ــــــي�ســــــبيل�ال

مؤلفات�قيمة�تقريبا�[ي�جميع�العلوم��س�مية�و!داب�العربية�باللغات�ا2ختلفة�واللغة�العربية�م¡Bا

 .هذه�الورقة�ا2تواضعة�تركز�ع�ى�خدمات�علماء�دل�8Ðباللغة�العربية�

بــــــن�ع�ــــــي�بــــــن�إســــــحاق�البخــــــاري�فــــــأول�مــــــن�نجــــــد�مــــــ¡Bم�الشــــــيخ�بــــــدر�الــــــدين�إســــــحاق�
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مدخلمدخلمدخلمدخلــــالــــــالــــــالــــــالــــــ
الهنــــــــــد�بوســــــــــائل�مختلفــــــــــة�معروفــــــــــة�لــــــــــدى�البــــــــــاحث'ن،�وتبــــــــــّوءت�مكانــــــــــة�مرموقــــــــــة�[ــــــــــي�مجــــــــــال�العلــــــــــوم��ســــــــــ�مية�

رغــــــــم�أن�اللغــــــــة�الفارســــــــية�أصــــــــ. و!داب�العربيــــــــة

العربيــــــة�اســــــتطاعت�أن�تعــــــيش�[ــــــي�الهنــــــد�عjــــــ&�العصــــــور�بســــــبب�هّوي¤Bــــــا�الدينيــــــة�أي�باعتبارهــــــا�لغــــــة�القــــــرآن�ولغــــــة�

العلوم��س�مية�العربية�فنالت�حظو

ــــــق�بــــــد
ّ
وفيمــــــا�يتعل

ورجــــــال�ا2عرفــــــة�كمــــــا�يصــــــفها�5م'ــــــ&�خســــــرو�الــــــدهلوي�و�

1296(الـــــــــدين�الخلÈـــــــــي�

ع¡Bم�ا2ؤرخ�ضياء�الدين�برني�

وكــــــــان�[ــــــــي�العهــــــــد�الع�ئــــــــي�بالعاصــــــــمة�دلÐــــــــ�8علمــــــــاء�لــــــــم�يكــــــــن�لهــــــــم�نظيــــــــ”

وخـــــــوارزم�ودمشـــــــق�وتj&يـــــــز�[ـــــــي�الربـــــــع�ا2عمـــــــور،�وكـــــــان�كـــــــل�واحـــــــد�مـــــــ¡Bم�وحيـــــــد�عصـــــــره

الغزا�ي�والرازي�[ي�مبلغ�ا

�بأن�دل�8Ðكانت�قد�تطورت�[ي�هذا�العصر�كمنافس�علمي�وفكري�لبخارا
ً
وقد�صّرح�خسرو�مفتخرا

فحينمـــــــا�نـــــــتفحص�أوراق�التـــــــاريخ�وكتـــــــب�التـــــــذكرة�نجـــــــد�أن�علمـــــــاء�دلÐـــــــ�8أيضـــــــا�مثـــــــل�علمـــــــاء�منـــــــاطق�أخـــــــرى�

هنديــــــة�قــــــاموا�بخــــــدمات�جليلــــــة�[ــــــي�ســــــبيل�ال

مؤلفات�قيمة�تقريبا�[ي�جميع�العلوم��س�مية�و!داب�العربية�باللغات�ا2ختلفة�واللغة�العربية�م¡Bا

هذه�الورقة�ا2تواضعة�تركز�ع�ى�خدمات�علماء�دل�8Ðباللغة�العربية�

فــــــأول�مــــــن�نجــــــد�مــــــ¡Bم�الشــــــيخ�بــــــدر�الــــــدين�إســــــحاق�

                           
1
خليق�أحمد�النظامي: أنظر.  

: شيخ�محمد�إكرامأنظر�.  2
ory of India, P.2, 409: أنظر.  3
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كـــــــان�عا2ـــــــا�. ولـــــــد�ونشـــــــأ�بـــــــدل�8Ðوتلّمـــــــذ�ع�ـــــــى�والـــــــده�م¡Bـــــــاج�الـــــــدين�ع�ـــــــي�بـــــــن�إســـــــحاق�البخـــــــاري . مـــــــن�كبـــــــار�العلمـــــــاء

ـــــــه�أول�مــــــن�ألـــــــف�منظومـــــــة�عربيــــــة�[ـــــــي�التصــــــريف. فق¢Bــــــا�وشـــــــاعرا�أيضــــــا
ّ
و�حيـــــــث�أّن�هــــــذه�ا2ظومـــــــة�مفقـــــــودة�. ولعل

ــــــــه�كـــــــان�معاصـــــــرا�للنحــــــــوي�ا2عـــــــروف��و�ممـــــــا. �Eنســـــــتطيع�أن�نحكـــــــم�عليــــــــه
ّ
الـــــــذي�ألــــــــف�) هـــــــــ672م�(يجــــــــدر�ذكـــــــرە�أن

�Eنجـــــــد�أيــــــة�شـــــــهادة�أن�ألفيــــــة�إبـــــــن�مالـــــــك�. منظومــــــة�[ـــــــي�النحــــــو�[ـــــــي�ألــــــف�بيـــــــت�ال�ــــــ�8معروفـــــــة�بألفيــــــة�ابـــــــن�مالــــــك

كانــــــت�وصــــــلت�إ�ــــــى�الهنــــــد�[ــــــي�نفــــــس�الزمــــــان،�وهــــــذا�يع9ــــــ�8أن�منظومــــــة�الشــــــيخ�إســــــحاق�البخــــــاري�الــــــدهلوي�عمــــــل�

كــــــــان�عا2ــــــــا�بارعــــــــا�[ــــــــي�) . هـــــــــ589ولــــــــد�ســــــــنة�(يخ�م¡Bــــــــاج�الــــــــدين�بــــــــن�ســــــــراج�الــــــــدين�الــــــــدهلوي�و�مــــــــ¡Bم�الشــــــــ. 1أصــــــــيل

وأشـــــــعارە�العربيـــــــة�كث'ـــــــ&ة�متنـــــــاثرة�[ـــــــي�مؤلفاتـــــــه�. لـــــــه�مؤلفـــــــات�عديـــــــدة. الفقـــــــه�و5صـــــــول�والســـــــ'&�والتـــــــاريخ�والشـــــــعر

 .ا2ختلفة

 . 2[ي�التصريفله�منظومة�. بن�ع�ي�بن�إسحاق�الدهلوي ) هـ690م�(والشيخ�بدر�الدين�إسحاق�الدهلوي�

ـــــم�العربيـــــة�والفقـــــه�ع�ـــــى� ).م1325/هــــــ725م�(الـــــدهلوي� ومـــــ¡Bم�الشـــــيخ�نظـــــام�الـــــدين�محمـــــد�بـــــن�أحمـــــد
ّ
تعل

وكـــــــان�الشـــــــيخ�خطيبـــــــا�. الشـــــــيخ�عـــــــ�ء�الـــــــدين�[ـــــــي�مســـــــقط�رأســـــــه�بـــــــدايون،�ثـــــــم�رحـــــــل�إ�ـــــــى�دلÐـــــــ�8و�أتـــــــّم�بھـــــــا�دراســـــــته

ســـــــم�خطباتـــــــه�مـــــــع�مـــــــا�فيھـــــــا�مـــــــن�التـــــــأث'&�الروåـــــــي�بال
ّ
والشـــــــيخ�فخـــــــر�. 3فصـــــــاحة�والعذوبـــــــةبارعـــــــا�باللغـــــــة�العربيـــــــة�تت

 .له�كتاب�[ي�أصول�السماع�[ي�العربية).هـ748م�(الدين�السامانوي�ثم�الدهلوي 

ـــــــــم�[ـــــــــي�بغـــــــــداد�ودمشـــــــــق�). م1349/هــــــــــ749م(والشــــــــيخ�ســـــــــعيد�بـــــــــن�عبـــــــــد�هللا�الـــــــــدهلوي�
ّ
كــــــــان�حافظـــــــــا�ورحالـــــــــة،�تعل

 .4الرجال�وأخبارهم�ومصر�ع�ى�أع�م�ا2حدث'ن�آنذاك،�وكان�عا2ا�بالحديث�والفقه،�عارفا�بأحوال

أشـــــــهر�شـــــــعراء�الهنـــــــد�معظـــــــم�مؤلفاتـــــــه�الشـــــــعرية�والنÞ&يـــــــة�). هــــــــ751م(ر�خســـــــرو�بـــــــن�ســـــــيف�الـــــــدين�الـــــــدهلوي�ـ5ميـــــــ

 
ً
وتوجـــــــد�[ـــــــي�ثنايـــــــا�كتبـــــــه�قصـــــــائد�عربيـــــــة�. [ـــــــي�اللغـــــــة�الفارســـــــية�و�لكنـــــــه�كـــــــان�يقـــــــرض�الشـــــــعر�باللغـــــــة�العربيـــــــة�أيضـــــــا

  . 5من�نÞ&ه�العربي�الف89غراء�ومئات�من�5بيات�العربية�إ�ى�جانب�نماذج�رائعة�

ــــــف�). هـــــــ764م(والشــــــيخ�حميــــــد�الــــــدين�مخلــــــص�الــــــدهلوي�
ّ
والقا�ــــــ�8bســــــراج�الــــــدين�عمــــــر��6‘‘شــــــرح�الهدايــــــة”إنــــــه�أل

 .له�مؤلفات�عديدة. الغزنوي�ثم�الدهلوي )م1371/هـ773م�(بن�إسحاق�

ـــــــف�مؤلفـــــــات�م¡Bـــــــا�). هــــــــ779(والشـــــــيخ�عبـــــــد�هللا�الـــــــدهلوي 
ّ
شـــــــرح�’’و�[ـــــــي�النحـــــــو�‘‘ العبـــــــاب�شـــــــرح�اللبـــــــاب”ھـــــــو�أل

  7وغ'&هما‘‘ تنقيح�5صول 

فـــــــوا�[ـــــــي�). هــــــــ791م(ومـــــــ¡Bم�الشـــــــيخ�محمـــــــود�بـــــــن�محمـــــــد�الـــــــدهلوي�
ّ
إنـــــــه�مـــــــن�علمـــــــاء�القـــــــرن�التاســـــــع�الـــــــذين�أل

ف�[ي�النحو�
ّ
 . 8‘‘إضافة�5نوار�[ي�إضاءۃ�أصول�ا2نار”و�‘‘ ا2قصد�[ي�النحو”النحو،�فھو�أل

ولـــــــــد�[ـــــــــي�مدينـــــــــة�. شـــــــــاعر�عربـــــــــي�معـــــــــروف). م1389/هــــــــــ791م(ومـــــــــ¡Bم�القا�ـــــــــ�8bعبـــــــــد�ا2قتـــــــــدر�الكنـــــــــدي�الـــــــــدهلوي�

ـــــه�لـــــم�. �Bانيســـــر�ونشـــــأ�[ـــــي�دلÐـــــ�8حيـــــث�تخـــــرج�ع�ـــــى�علماءهـــــا�النوابـــــغ�الصـــــالح'ن
ّ
إنـــــه�اشـــــ¤Bر�كشـــــاعر�مرمـــــوق�ولـــــو�أن

                                                                    
1
  170-169م�،ص1995اللغة�العربية�و�آدا^5ا��ي�شبه�القارة�الهندية�الباكستانية�ع��القرون،�جامعة�كرات¬��S: أنظر�الدكتور�سيد�رضوان�ع�ي�الندوي  . 

  26الثقافة�yس�مية��ي�الهند،�ص: اللكنوي عبد�ال�ي� . 2
  م،�1983ا�ملكة�العربية�السعودية،�سبتم��" الفيصل"�ي�مجلة�‘‘ الن��²الف±��Sي�شبه�القارة�الهندية”: أنظر،�مقال�عبد�ا�قصود�محمد�شلقامي.  3
  135_134/ ۲الدرر�الكامنة،:و�إبن�حجر�العسق�ني� 65ذيل�تذكرة�الحفاظ،�ب'&وت،�ص: أنظر،�شمس�الدين�أبو�ا2حاسن�محمد�الحسي�89الدمشقي . 4
  85م،�ص1987مجلة�5زهر،�القاهرة،�فj&ائر�‘‘ الشيخ�أم'&�خسرو�الدهلوي�وشعره�العربي”: أنظر�مقال�الدكتور�ظهور�أحمد�أظهر.  5
  105الثقافة��س�مية�[ي�الهند،�ص�: عبد�ال�ي�اللكنوي .  6
  70لباب�5لباب،�ص�: العو[ي.  7

  195: 12معجم�ا2ؤلف'ن�،: و�كحالة�1806: 2كشف�الظنون�،: أنظر�حا"ي�خليفة�. 8
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: يقــــــول�عنــــــه�الســــــيد�ســــــليمان�النــــــدوي . 1ملسو هيلع هللا ىلصي}ــــــ&ك�ديوانــــــا�شــــــعريا�،�ومــــــن�شــــــعره�قصــــــيدته�ال�ميــــــة�[ــــــي�مــــــدح�النÚــــــ8

شــــــاعر�أو�كاتــــــب�يقــــــرض�الشــــــعر�أو�يكتــــــب�ع�ــــــى�منــــــوال�الشــــــعراء��ومــــــن�لــــــم�ينبــــــغ�بالهنــــــد�[ــــــي�عصــــــر�مــــــن�عصــــــورها”

هـــــــــ�والشـــــــاه�و�ــــــــي�هللا�الــــــــدهلوي�فأّولهمــــــــا�قــــــــد�791و5دبـــــــاء�العــــــــرب�غ'ــــــــ&�القا�ــــــــ�8bعبـــــــد�ا2قتــــــــدر�الــــــــدهلوي�ا2تــــــــو[ي�

 . 2‘‘برع�[ي�الشعر�وثان¢Bما�[ي�النÞ&،�وإBCما�حقيقان�بأن�يذكرا�مع�فصحاء�الدول��س�مية�من�غ'&�تردد

  . 3‘‘ع'ن�الفصوص�شرح�فصوص�الحكم’’له�). هـ795م�(2حاسن�شرف�الدين�الدهلوي�الشيخ�أبو�ا

[ــــــي�شــــــرح�فصــــــوص�الحكــــــم�Eبــــــن�‘‘ نقــــــش�الفصــــــوص’’لــــــه�). هـــــــ797م(الشــــــيخ�شــــــمس�الــــــدين�بــــــن�شــــــرف�الــــــدهلوي�

  4.عربي

تشــــــــــــتمل�مؤلفاتــــــــــــه�الحوا«ــــــــــــ�8bع�ــــــــــــى�كــــــــــــل�مــــــــــــن�الك¦ــــــــــــ?�). هـــــــــــــ752م(والشــــــــــــيخ�معــــــــــــ'ن�الــــــــــــدين�العمرانــــــــــــي�الــــــــــــدهلوي 

 .تاح�العلوم�وا2نار�والتلويح�والحسامي�ومف

 . له�م'?ان�ا2نطق�وشرح�ديوان�ا2'?ان). ھـ922م�(والشيخ�عبد�هللا�التلب�89الدهلوي 

 .5ذكره�الچل#�8[ي�كشف�الظنون . ‘‘كتاب�ا2قصد”له�). ھـ983م(وتاج�الدين�محمود�بن�محمد�الدهلوي�

بارعــــــــا�[ــــــــي�الفقــــــــه�والكــــــــ�م�و5دب�العربــــــــي�كــــــــان�). م�1576/ھـــــــــ984م(وجمــــــــال�الــــــــدين�بــــــــن�نصــــــــ'&�الــــــــدين�الــــــــدهلوي�

  .‘‘حاشية�ع�ى�شرح�الوقاية”له�.  6وتفس'&�القرآن

  . 7ذكره�صاحب�كشف�الظنون ‘‘ شرح�الهداية”له�أيضا�. والشيخ�خداداد�الدهلوي 

وكــــــــان�يقــــــــول�عنــــــــه�أســــــــتاذه�عبــــــــد�‘‘ 8صــــــــار�إمامــــــــا�[ــــــــي�العلــــــــوم��Eيلحــــــــق�غبــــــــاره”). م�(والشــــــــيخ�خــــــــواجكي�الــــــــدهلوي 

  . 9‘‘جلده�علم�ولحمه�علم�وعظمه�لحم’’: ي�الدهلوي ا2قتدر�الكند

ــــــــــــــف�) م1642/ھ1052م�(والشــــــــــــــيخ�عبــــــــــــــد�الحــــــــــــــق�ا2حــــــــــــــدث�الــــــــــــــدهلوي�
ّ
. ‘‘تكملــــــــــــــة�مــــــــــــــدارج�النبــــــــــــــوۃ”إنــــــــــــــه�أل

�،8�مخطوطـــــــــه�موجـــــــــود�[ـــــــــي�خزانـــــــــة�كتـــــــــب�ا2خطوطـــــــــات�العربيـــــــــة�والفارســـــــــية�ا2خزونـــــــــة�عنـــــــــد�ايشـــــــــياتك�سوســـــــــائ

ولـــــــــه�مؤلفـــــــــات�. . 11[ـــــــــي�انـــــــــديا�آفـــــــــس،�لنـــــــــدن�وبـــــــــانكي�بـــــــــور مخطوطـــــــــه�‘‘ �كمـــــــــال�[ـــــــــي�أســـــــــماء�الرجـــــــــال’’و . 10بنغـــــــــال

و�‘‘ رســــــالة�[ــــــي�أقســــــام�5حاديــــــث’’و�‘‘ 2عــــــات�التنقــــــيح�[ــــــي�شــــــرح�مشــــــكوة�ا2صــــــابيح’’عديــــــدة�[ــــــي�اللغــــــة�العربيــــــة�م¡Bــــــا�

مـــــــــا�ثبـــــــــت�بالســـــــــنة�[ـــــــــي�أيـــــــــام�’’و�‘‘ فـــــــــتح�الـــــــــرحمن�[ـــــــــي�إثبـــــــــات�مـــــــــذهب�النعمـــــــــان’’و�‘‘ �كمـــــــــال�[ـــــــــي�أســـــــــماء�الرجـــــــــال’’
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 .الكتب�العربيةوغ'&ها�من�‘‘ السنة

كــــــــان�جامعـــــــــا�للمعقــــــــول�وا2نقـــــــــول،�). هــــــــــ1229م(الشــــــــيخ�ســـــــــ�م�هللا�بــــــــن�شـــــــــيخ��ســــــــ�م�البخـــــــــاري�الــــــــدهلوي�

  1.الكمال'ن�حاشية�الج�ل'ن’’و�‘‘ ا2ح�ى�شرح�ا2ؤطا’’له�. عارفا�بالحديث�مشهورا�به

  2)مخطوط(‘‘ جامع�ا2عجزات”له�). م1064/1653م�(والشيخ�محمد�واعظ�الدهلوي�

لــــــه�كتــــــاب�[ــــــي�علــــــم�). م�(يخ�ع�ــــــى�محمــــــد�بــــــن�الشــــــيخ�عبــــــد�الحــــــق�بــــــن�ســــــيف�الــــــدين�البخــــــاري�الــــــدهلوي�الشــــــ

كتـــــــاب�[ـــــــي�ســـــــ'&ة�الشـــــــيخ�‘‘ نجـــــــاة�ا2ريـــــــدين’’ولـــــــه��3.[ـــــــي�اللغـــــــة�العربيـــــــة�والفارســـــــية�وال}&كيـــــــة‘‘ خـــــــزائن�الـــــــدرر ’’اللغـــــــة�

 4.عبد�القادر�الجي�ني

[ـــــــي�أخبـــــــار�‘‘ زبـــــــدة�التـــــــواريخ’’لـــــــه�). هــــــــ1073م(الشـــــــيخ�ا2ف�ـــــــ�8نـــــــور�الحـــــــق�بـــــــن�الشـــــــيخ�عبـــــــد�الحـــــــق�الـــــــدهلوي�

  5.ا2لوك�التيمورية

[ـــــــــي�‘‘ مجمــــــــع�الj&كــــــــات’’لــــــــه�). م�(ا2ف�ــــــــ�8أبــــــــو�الj&كــــــــات�بــــــــن�ســــــــلطان�بــــــــن�هاشــــــــم�بـــــــــن�ركــــــــن�الــــــــدين�الــــــــدهلوي�

 6).هـ1116الفتاوى�عام�تأليف�الكتاب�

�[ــــــــي��العـــــــالم�النابغــــــــة�العبقــــــــري ). هـــــــــ1176۔1114(ومـــــــ¡Bم�الشــــــــيخ�و�ــــــــي�هللا�بــــــــن�عبـــــــد�الــــــــرحيم�الــــــــدهلوي�
ّ

الفــــــــذ

تــــــاريخ�شــــــبه�القــــــارة�الهنديــــــة��ســــــ�مية�ومجــــــّدد�القــــــرن�الثــــــاني�عشــــــر�[ــــــي�تــــــاريخ��ســــــ�م�ا2عــــــروف�بالشــــــاه�و�ــــــي�هللا�

ــــــف�[ــــــي�موضــــــوعات�شــــــّ��³مــــــن�التفســــــ'&�والحــــــديث�والفقــــــه�والســــــ'&�والتصــــــوف�وغ'ــــــ&�ذلــــــك. الــــــدهلوي 
ّ
وأهــــــّم�. إنــــــه�أل

وقـــــــد�أجمـــــــع�العلمـــــــاء�ع�ـــــــى�أنـــــــه�لـــــــم�. الشـــــــريعة�[ـــــــي�أســـــــرار�الـــــــدين�ومصـــــــالح‘‘ حجـــــــة�هللا�البالغـــــــة”وأشـــــــهر�مؤلفاتـــــــه�

ف�كتــــــاب�مثلــــــه�[ــــــي�شــــــبه�القــــــارة�الهنديــــــة�مــــــن�حيــــــث�ا2وضــــــوع�والعــــــرض�والبيــــــان
ّ
وقيــــــل�إّن�هــــــذا�التــــــأليف��E. يصــــــن

ولــــــه�مصــــــنفات�عديــــــدة�وم¡Bــــــا�تأويــــــل�5حاديــــــث�[ــــــي�رمــــــوز�قصــــــص�5نبيــــــاء�. يوجــــــد�لــــــه�نظ'ــــــ&�[ــــــي�ا2كتبــــــة��ســــــ�مية

إنــــــه�نظــــــم�قصــــــائد�غــــــّراء�[ــــــي�مــــــدح�. [ــــــي�ســــــ'&ة�آبائــــــه�ورجــــــال�أســــــرته‘‘ لعــــــارف'نأنفــــــاس�ا”و�) مطبــــــوع(علــــــ¢Bم�الســــــ�م�

ضــــــّمنه�‘‘ أطيــــــب�الــــــنغم�[ــــــي�مــــــدح�ســــــيد�العــــــرب�والعجــــــم”ولــــــو�أنــــــه�لــــــم�يكــــــن�شــــــاعرا�مح}&فــــــا،�ولــــــه�كتــــــاب�ملسو هيلع هللا ىلص النÚــــــ�8

8Ú7ملسو هيلع هللا ىلصقصايده�[ي�مدح�الن. 

تفســــــ'&�’’ولــــــه��8.[ــــــي�الفقــــــه‘‘ مختصــــــر�الهدايــــــة’’لــــــه�). هـــــــ1187م(الشــــــيخ�أهــــــل�هللا�بــــــن�عبــــــد�الــــــرحيم�الــــــدهلوي�

  9.أيضا�صنفه�ع�ى�سبيل��يجاز‘‘ القرآن

[ـــــــي�ترجمـــــــة�‘‘ فخـــــــر�الحســـــــن”لـــــــه�. بـــــــن�الشـــــــيخ�نظـــــــام�الـــــــدين) هــــــــ1199م(وفخـــــــر�الـــــــدين�فخـــــــر�جهـــــــان�الـــــــدهلوي�

أحــــــد�ا2ــــــؤلف'ن�). هـــــــ1215كــــــان�حيــــــا�ســــــنة�(والشــــــيخ�حســــــ'ن�بــــــن�عــــــرب�شــــــاه�الــــــدهلوي�. (10الشــــــيخ�حســــــن�البصــــــري 
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        مجلة التلميذمجلة التلميذمجلة التلميذمجلة التلميذ 

الـــــــــذي�جمـــــــــع�فيـــــــــه�5مثـــــــــال�مـــــــــن�‘‘ خزينـــــــــة�5مثـــــــــال”أهـــــــــم�مؤلفاتـــــــــه�كتـــــــــاب��.ا2كÞـــــــــ&ين�[ـــــــــي�5دب�و�اللغـــــــــة�والتـــــــــاريخ

  . 1اللغات�الث�ث�العربية�والفارسية�و5ردية�وكتب�مقدمته�[ي�هذه�اللغات�الث�ث

إبــــــن�الشــــــاه�و�ــــــي�هللا�الــــــدهلوي�بــــــن�عبــــــد�الــــــرحيم،�صــــــاحب�) هـــــــ1233م�(والشــــــاه�رفيــــــع�الــــــدين�عبــــــد�الوهــــــاب�

ف�بـــــاللغت'ن�العربيــــــة�والفارســـــية�ولـــــه�رســـــالة�[ـــــي�العـــــروض�وكتـــــاب�لطيــــــف�كـــــان�يؤلـــــ. مصـــــنفات�[ـــــي�العلـــــوم�5دبيـــــة

ورســــــــالة�[ــــــــي�التــــــــاريخ�. بعنـــــــوان�أســــــــرار�ا2حبــــــــة،�عــــــــالج�فيــــــــه�موضــــــــوع�ا2حبــــــــة�مــــــــن�الناحيــــــــة�الفلســــــــفية�والصــــــــوفية

[ـــــــي�‘‘ الرســـــــالة�ا2ختصـــــــرة”ورســـــــالة�[ـــــــي�إثبـــــــات�شـــــــق�القمـــــــر�ورســـــــالة�[ـــــــي�الحجـــــــاب�ورســـــــالة�[ـــــــي�ع�مـــــــات�القيامـــــــة�و�

وكــــــــان�أيضــــــــا�شــــــــاعرا�مجيــــــــدا�فــــــــنظم�قصــــــــيدة�عينيــــــــة�. لقافيــــــــة�وغ'&هــــــــا�مــــــــن�ا2ؤلفــــــــات�الكث'ــــــــ&ةف9ــــــــ�8العــــــــروض�وا

حــــــد�معهــــــا�[ــــــي�الــــــوزن�والقافيــــــة�وا2وضــــــوع
ّ
ولــــــه�قصــــــيدة�[ــــــي�. طويلــــــة،�عــــــارض�ف¢Bــــــا�عينيــــــة�بــــــن�ســــــينا،�بقصــــــيدة�تت

،�ولــــــه�تفســـــــ'&�آيـــــــة�النــــــور�وتكميـــــــل�5ذهـــــــان�مــــــع�رســـــــالة�مقدمــــــة�العلـــــــم،�ولـــــــه�تخمــــــيس�ع�ـــــــى�بعـــــــض�ملسو هيلع هللا ىلصمــــــدح�النÚـــــــ8

  . 2د�أبيهقصاي

لـــــــــــه�. بـــــــــــن�و�ـــــــــــي�هللا�بـــــــــــن�عبـــــــــــد�الـــــــــــرحيم�العمـــــــــــري�الـــــــــــدهلوي ) هــــــــــــ1239م�(والشـــــــــــيخ�عبـــــــــــد�العزيـــــــــــز�الـــــــــــدهلوي�

تصــــــانيف�[ــــــي�علــــــوم�عديــــــدة�مــــــن�التفســــــ'&�والحــــــديث�والفقــــــه�وعلــــــم�الكــــــ�م�والفلســــــفة�وا2نطــــــق�والتــــــاريخ�واللغــــــة�

الســـــــّر�”و�‘‘ م'ـــــــ?ان�الكـــــــ�م’’و‘‘ م'ـــــــ?ان�الب�غـــــــة”و�‘‘ الفتـــــــاوى�[ـــــــي�ا2ســـــــائل�ا2شـــــــكلة”مـــــــن�أشـــــــهر�مؤلفاتـــــــه�. وغ'ـــــــ&�ذلـــــــك

و�. هـــــــذه�الرســــــالة�قيمـــــــة�جـــــــدا‘‘ ســــــّر�الشـــــــهادت'ن”و��3‘‘مختصــــــر�[ـــــــي�ا2عـــــــراج”و�م¡Bـــــــا�‘‘ الجليــــــل�[ـــــــي�مســــــألة�التفضـــــــيل

ــــــف�[ــــــي�5حاديــــــث�النبويــــــة‘‘ عزيــــــز�Aقتبــــــاس�[ــــــي�فضــــــائل�أخيــــــار�النــــــاس”
ّ
و[ــــــي�فضــــــائل�الخلفــــــاء�ملسو هيلع هللا ىلص هــــــذا�الكتــــــاب�أل

ـــــــب�بــــــــ. 4و�ـــــــي�هللا�وأخيـــــــه�5صـــــــغر�الشـــــــيخ�رفيـــــــع�الـــــــدينوكـــــــان�شـــــــاعرا�مثـــــــل�والـــــــده�الشـــــــاه�. 5ربعـــــــة
ّ

ق
ُ
ســـــــراج�’’وقـــــــد�ل

ولـــــــه�شـــــــرح�ع�ـــــــى�أرجـــــــوزة�5صـــــــمõي�وتخمـــــــيس�ع�ـــــــى�‘‘ Eميـــــــة�الطغرائـــــــي”و�إنـــــــه�قـــــــد�عـــــــارض�. 5‘‘حّجـــــــة�هللا’’و�‘‘ الهنـــــــد

 .6قصائد�والده�البائية�و�الهمزية

كــــــــان�مــــــــن�. حيــــــــدرآبادنزيــــــــل�) م1832/هـــــــــ1248م�(والشــــــــيخ�كرامــــــــت�ع�ــــــــي�بــــــــن�محمــــــــد�حيــــــــات�ع�ــــــــي�الــــــــدهلوي�

ــــــــــف�الســــــــــ'&ة�ا2حمديــــــــــة�والطريقــــــــــة�5حمديــــــــــة�[ــــــــــي�مجلــــــــــد�كب'ــــــــــ&�. ت�مــــــــــذة�الشــــــــــيخ�رفيــــــــــع�الــــــــــدين�الــــــــــدهلوي 
ّ
إنــــــــــه�أل

   . 8)مخطوط(‘‘ ذيل�الس'&ة”وله�أيضا�.. 7)مطبوع(

 . 9مـــــــن�ت�مـــــــذة�الشـــــــيخ�رفيـــــــع�الـــــــدين�الـــــــدهلوي �)م1834۔33/ھــــــــ1249م(والشـــــــيخ�رشـــــــيد�الـــــــدين�الـــــــدين�الـــــــدهلوي�

 .[ي�كتابإنه�جمع�رسائله�

                                                                    
    164تذكره�علماء�هند،�ص�: ،�رحمان�ع�ي�خان7/142نزهة�الخواطر��. 1

  185ـ7/184ونزهة�الخواطر�،�47الثقافة��س�مية،�ص�: عبد�ال�ي�الحس�89. 2

  الثقافة��س�مية�[ي�الهند: عبد�ال�ي. أنظر�. 3

  29والثقافة��س�مية،�ص��7/273نزهة�الخواطر،�. 4

  185...إسهامات�علماء�الشبه�القارة: أنظر�محمد�إرشاد�. 5

  406۔405و�365م،�ص51998دب�العربي�[ي�شبه�القارة�الهندية�ح��³أواخر�القرن�العشرين�: أنظر،�أحمد�إدريس�. 6

�عن�محمد�أشرف�ال�هوري�63ص... إسهامات�علماء�الشبه�القارة�: محمد�إرشاد�. 7
ً
  26م�،ص1953البشرى�بسعادة�الدارين،�Eهور�: نق�

  393دبيات�م'ں�پاک�و�ہند�کا�حصە،�ص�اعربي�: أنظر�زبيد�أحمد�. 8

  ۱۹۱م،�ص�1961تذكره�علماي�هند،�ال}&جمة�5ردية�بـ�محمد�ايوب�القادري،�كرات�8bô: أنظر،�رحمن�ع�ي�خان�. 9



VolVolVolVol----00002222, Issue , Issue , Issue , Issue 00003333, March   , March   , March   , March       2012012012019999                                                                                                                        ISSN 2394 ISSN 2394 ISSN 2394 ISSN 2394 ––––    6628   6628   6628   6628   مجلة التلميذ 

24 

        مجلة التلميذمجلة التلميذمجلة التلميذمجلة التلميذ 

  .1‘‘أم'&�الس'&�[ي�حال�خ'&�البشر”له�). م1837/هـ1253م�(ومحمد��Bادر�ع�ي�خان�الدهلوي�

رســـــــــالة�[ـــــــــي�مبحـــــــــث�‘‘ رد��شـــــــــراك’’لـــــــــه�). م1846م�(الشـــــــــيخ�الشـــــــــاه�إســـــــــماعيل�بـــــــــن�عبـــــــــد�الغ9ـــــــــ�8الـــــــــدهلوي�

  3.‘‘تنوير�العين'ن�[ي�إثبات�رفع�اليدين’’و��2.التوحيد�والشرك

لــــــــــه�مؤلفــــــــــات�[ــــــــــي�الحــــــــــديث�). م1846/هـــــــــــ1262م(حمــــــــــد�أفضــــــــــل�الــــــــــدهلوي�الشــــــــــيخ�محمــــــــــد�إســــــــــحاق�بــــــــــن�م

 .[ي�فضل�الحج�و�العمرة‘ 5ربع'ن’

كــــــان�الشــــــاعر�الكب'ـــــــ&�ا2ولــــــوي�امــــــام�بخــــــش�صـــــــهبائي�). هـــــــ1272م(ا2ولــــــوي�عبــــــد�هللا�خــــــان�العلــــــوي�الـــــــدهلوي�

 4.له�شعر�ونÞ&�[ي�اللغة�العربية. من�ت�مذته

إنجــــــــاح�’’لــــــــه�. كــــــــان�نزيــــــــل�ا2دينــــــــة�ا2نــــــــورة) هـــــــــ1285م(الــــــــدهلوي�الشــــــــيخ�عبــــــــد�الغ9ــــــــ�8بــــــــن�أبــــــــي�ســــــــعيد�الفــــــــارو/ي�

 5.[ي�شرح�س¦ن�ابن�ماجة،�وله�غ'&�ذلك�من�ا2ؤلفات‘‘ الحاجة

عـــــــام�تــــــــأليف�الكتــــــــاب�(‘‘ القــــــــول�الســــــــديد�[ـــــــي�وجــــــــوب�التقليــــــــد’’لـــــــه�). م�(الشـــــــيخ�محمــــــــد�شـــــــاه�صــــــــديق�الــــــــدهلوي�

  6).هـ1282

 .‘‘ما�يغنيك�[ي�الصرف”وله�.  7الشعراء�ا2جيدينأحد�). هـ1330م(والشيخ�حافظ�نذير�أحمد�الدهلوي�

عــــــــام�(‘‘ كتــــــــاب�الشــــــــمائل”لــــــــه�). م1560/هـــــــــ968م(والســــــــيد�عبــــــــد�5ول�بــــــــن�ع�ــــــــي�بــــــــن�العــــــــ�ء�الحســــــــي�89الــــــــدهلوي�

  . 8)هـ�قياسا1341التأليف�قبل�

حيـــــــــاة�الصـــــــــحابة�ر�ـــــــــ�8bهللا�’’لـــــــــه�. بـــــــــن�محمـــــــــد�إليـــــــــاس�الـــــــــدهلوي ) هــــــــــ1384(والشـــــــــيخ�محمـــــــــد�يوســـــــــف�الـــــــــدهلوي 

 ).مطبوع(‘‘ ع¡Bم

كتــــــــاب�الصـــــــــلوة�والســــــــ�م�ع�ــــــــى�ســــــــيد�5نــــــــام�وع�ــــــــى�آلــــــــه�وأصـــــــــحابه�”ولــــــــه�). م(ومحمــــــــود�أحمــــــــد�خــــــــان�الــــــــدهلوي�

 . 9)م،�مطبوع1969/هـ1391عام�تأليف�الكتاب�(‘‘ الكرام

[ـــــــــي�‘‘ ا2عـــــــــارف’’لـــــــــه�حاشـــــــــية�ع�ـــــــــى�اB¡2ـــــــــل�بإســـــــــم�. ا2ـــــــــدفون�بكلj&كـــــــــه).م�(وحســـــــــ'ن�بـــــــــن�محمـــــــــد�يوســـــــــف�الـــــــــدهلوي 

  .10وكتاب�[ي�التصريف. النحو

حــــــــــدائق�”و�‘‘ الوافيــــــــــة�[ــــــــــي�العــــــــــروض�والقافيــــــــــة”لــــــــــه�). هـــــــــــ1170م(وشــــــــــمس�الــــــــــدين�الفق'ــــــــــ&�العباØــــــــــ�8bالــــــــــدهلوي �
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 . 1‘‘الب�غة

 . 2له�حاشية�ع�ى�شرح�الكافية). م1576/هـ984م(وا2ف��8جمال�الدين�بن�نص'&�الدين�الدهلوي�

كــــــــان�مــــــــاهرا�بــــــــالعلوم�. يومــــــــ¡Bم�الشــــــــيخ�أبــــــــو�الفــــــــتح�بــــــــن�عبــــــــد�ال�ــــــــي�بــــــــن�عبــــــــد�ا2قتــــــــدر�الــــــــدهلوي�ثــــــــم�الجونبــــــــور 

  . 3[ي�س'&ة�الشيخ�عبد�ا2قتدر�بن�محمود�الدهلوي�ومناقبه‘‘ مطلع�5نوار’’العربية،�له�

 . 4كان�له�يد�بيضاء�[ي�العلوم�5دبية. وم¡Bم�ا2ف��8صدر�الدين�الدهلوي�الفاضل�ا2عروف

  5.ارسيةباللغة�العربية�والف‘‘ مؤيد�الفض�ء’’له�). م�(الشيخ�محمد�Eد�الدهلوي�

 6.[ي�الفتاوى ‘‘ البحار�الزاخرة’’له�). هـ1043م(الشيخ�حسام�الدين�الحنفي�الدهلوي�

[ــــــــــــي�أخبــــــــــــار�ا2شــــــــــــائخ�الجشــــــــــــتية�‘‘ ســــــــــــ'&�العــــــــــــارف'ن’’لــــــــــــه�). م1535/هـــــــــــــ946م(الشــــــــــــيخ�جمــــــــــــال�الــــــــــــدين�الــــــــــــدهلوي�

  7.والسهروردية

زاد�’’و��82.[ـــــــــي�أخبـــــــــار�ا2شـــــــــائخ‘‘ أخبـــــــــار�5وليـــــــــاء’’لـــــــــه�). هــــــــــ1074م(الشـــــــــيخ�عبـــــــــد�هللا�بـــــــــن�عبـــــــــد�البـــــــــا/ي�الـــــــــدهلوي�

  8.[ي�س'&ة�الشيخ�حسام�الدين�الدهلوي ‘‘ ا2عاد

  9.[ي�أخبار�ا2شائخ‘‘ الطبقات�الحسامية’’له�). هـ1073م(الشيخ�عبيد�هللا�بن�عبد�البا/ي�الدهلوي�

  10.‘‘أحسن�البضاعة�[ي�إثبات�النوافل�بالجماعة’’له�). م�(الشيخ�عمر�بن�فريد�الدين�الدهلوي�

ســـــــــل�الصمصـــــــــام�ع�ـــــــــى�مـــــــــن�قـــــــــال�إن�ا2زام'ـــــــــ&�ليســـــــــت�’’ لـــــــــه�). م�(ا2ف�ـــــــــ�8إكـــــــــرام�الـــــــــدين�الـــــــــدهلوي�الشـــــــــيخ�
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  دل�³Ðقسم�الغة�العربية،�جامعة
nigar.zar@gmail.com     

إن�الرحلـــــة�نـــــوع�أدبـــــى�يقـــــوم�ع�ـــــى�محكـــــى�الســـــفر�و�تعـــــّد�مـــــن�أهـــــم�ا2صـــــادر�الجغرافيـــــة�

خصـــيات�والجوانـــب�ا2ختلفـــة�للمنـــاطق�ال�ـــ�³تشـــملها�

ممــــــا�يجعــــــل�قراء�Bــــــا�مفيــــــدة�وممتعــــــة�هــــــو�أّن�مــــــؤلفي�الــــــرح�ت�و�كتا�Bــــــا�يأخــــــذون�هــــــذه�

ا2علومــــات�والحقــــائق�مــــن�مشــــاهدهم�الحيــــة�و�يصــــورون�ف¢Bــــا�أكÞــــ&�و�أهــــم�مــــا�جــــرى�لهــــم�مــــن�أحــــداث�و�مــــا�

ف¦ــ&ى�بعيــون�الرحــال�و�نســمع�بــآذاBCم�و�نمôــ�³bع�ــى�أقــدامهم�و�نجــد�مــا�

عرفـه�العـرب�هـذا�النـوع�ا2متـع�منـذ�الـزمن�القـديم�و�كانـت�عنـاي¤Bم�بـه�عظيمـة�[ـى�سـائر�العصـور�و�

و�ذلــــك�يزيــــدنا�فخــــرا�. فا2كتبـــة�العربيــــة�غنيــــة�بــــالرح�ت�و�بقصـــص�ال}&حــــال

،�و�ثقافتنــــا�ومـــا�ف¢Bــــا�مــــن�العجائـــب�حلــــت�محــــّل�

فنجـــــد�عـــــددا�كب'ـــــ&ا�مـــــن�.التقـــــدير�لـــــدBÀم�و�جـــــذب¤Bم�إل¢Bـــــا�أكÞـــــ&�مـــــن�غ'&هـــــا�فيثمـــــر�ذلـــــك�[ـــــى�صـــــورة�الـــــرح�ت

والرحلة�ال��³نحن�بصددها�Ìى�رحلة�الدكتور�أنيس�منصور�ال��³قـام��Bـا�إ�ـى�الهنـد�ضـمن�رح�تـه�

و�ســـــوف�" يـــــوم�200حـــــول�العـــــالم�[ـــــى�

نتحدث�[ى�هذه�الورقة�عن�انطباعـات�الـدكتور�و�أفكـاره�عـن�الجوانـب�ا2ختلفـة�للحيـاة�الهنديـة�و�معاB¢2ـا�

نصور�كاتب�صحفي�وفيلسوف�وأديب�مصري�ولد�[ى�قرية�كفر�البـاز�

اشـ¤Bر�بالكتابـة�الفلسـفية�.1924أغسـطس�عـام�
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(PDF)كتورةدباحثة�ما�بعد�ال                                       

قسم�الغة�العربية،�جامعة                            
nigar.zar@gmail.com

إن�الرحلـــــة�نـــــوع�أدبـــــى�يقـــــوم�ع�ـــــى�محكـــــى�الســـــفر�و�تعـــــّد�مـــــن�أهـــــم�ا2صـــــادر�الجغرافيـــــة� :ا2ـــــدخل�

والتاريخيـــة�وAجتماعيـــة؛�بأBCـــا�تصـــف�5مـــاكن�و�الشخصـــيات�والجوانـــب�ا2ختلفـــة�للمنـــاطق�ال�ـــ�³تشـــملها�

ممــــــا�يجعــــــل�قراء�Bــــــا�مفيــــــدة�وممتعــــــة�هــــــو�أّن�مــــــؤلفي�الــــــرح�ت�و�كتا�Bــــــا�يأخــــــذون�هــــــذه��تلــــــك�الــــــرح�ت،�و 

ا2علومــــات�والحقــــائق�مــــن�مشــــاهدهم�الحيــــة�و�يصــــورون�ف¢Bــــا�أكÞــــ&�و�أهــــم�مــــا�جــــرى�لهــــم�مــــن�أحــــداث�و�مــــا�

ف¦ــ&ى�بعيــون�الرحــال�و�نســمع�بــآذاBCم�و�نمôــ�³bع�ــى�أقــدامهم�و�نجــد�مــا�. ور�أثنــاء�رح��Bــم

 . من�ألم�أو�لذة�من�سخط�أو�رضا

عرفـه�العـرب�هـذا�النـوع�ا2متـع�منـذ�الـزمن�القـديم�و�كانـت�عنـاي¤Bم�بـه�عظيمـة�[ـى�سـائر�العصـور�و�

فا2كتبـــة�العربيــــة�غنيــــة�بــــالرح�ت�و�بقصـــص�ال}&حــــال. [ـــى�العصــــور�ا2تــــأخرة�خاصــــة

،�و�ثقافتنــــا�ومـــا�ف¢Bــــا�مــــن�العجائـــب�حلــــت�محــــّل�واع}ـــ?ازا�أن�ب�دنــــا�الهنــــد�شـــغلت�العــــرب�منــــذ�غـــابر�الــــزمن

التقـــــدير�لـــــدBÀم�و�جـــــذب¤Bم�إل¢Bـــــا�أكÞـــــ&�مـــــن�غ'&هـــــا�فيثمـــــر�ذلـــــك�[ـــــى�صـــــورة�الـــــرح�ت

  . الرح�ت�العربية�عن�الهند�و�ثقاف¤Bا

والرحلة�ال��³نحن�بصددها�Ìى�رحلة�الدكتور�أنيس�منصور�ال��³قـام��Bـا�إ�ـى�الهنـد�ضـمن�رح�تـه�

حـــــول�العـــــالم�[ـــــى�"صـــــفحة�مـــــن�كتابـــــه��110ى�و�Ìـــــى�الفصـــــل�5ول�الـــــذى�خـــــص�

نتحدث�[ى�هذه�الورقة�عن�انطباعـات�الـدكتور�و�أفكـاره�عـن�الجوانـب�ا2ختلفـة�للحيـاة�الهنديـة�و�معاB¢2ـا�

 .ولكن�قبل�كل�ذلك�علينا�أن�نذكر�نبذة�عن�حياة�ا2ؤلف�و�س'&ته

نصور�كاتب�صحفي�وفيلسوف�وأديب�مصري�ولد�[ى�قرية�كفر�البـاز�أنيس�محمد�م :نبذة�عن�ا2ؤلف

أغسـطس�عـام��18قرب�مدينة�ا2نصورة�بمحافظة�الدقهلية�من�مصر�[ى�
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ا2ـــــدخل�

والتاريخيـــة�وAجتماعيـــة؛�بأBCـــا�تصـــف�5مـــاكن�و�ال

تلــــــك�الــــــرح�ت،�و 

ا2علومــــات�والحقــــائق�مــــن�مشــــاهدهم�الحيــــة�و�يصــــورون�ف¢Bــــا�أكÞــــ&�و�أهــــم�مــــا�جــــرى�لهــــم�مــــن�أحــــداث�و�مــــا�

ور�أثنــاء�رح��Bــم1صــادفهم�مــن�أم

من�ألم�أو�لذة�من�سخط�أو�رضايجدون�

عرفـه�العـرب�هـذا�النـوع�ا2متـع�منـذ�الـزمن�القـديم�و�كانـت�عنـاي¤Bم�بـه�عظيمـة�[ـى�سـائر�العصـور�و�

[ـــى�العصــــور�ا2تــــأخرة�خاصــــة

واع}ـــ?ازا�أن�ب�دنــــا�الهنــــد�شـــغلت�العــــرب�منــــذ�غـــابر�الــــزمن

التقـــــدير�لـــــدBÀم�و�جـــــذب¤Bم�إل¢Bـــــا�أكÞـــــ&�مـــــن�غ'&هـــــا�فيثمـــــر�ذلـــــك�[ـــــى�صـــــورة�الـــــرح�ت

الرح�ت�العربية�عن�الهند�و�ثقاف¤Bا

والرحلة�ال��³نحن�بصددها�Ìى�رحلة�الدكتور�أنيس�منصور�ال��³قـام��Bـا�إ�ـى�الهنـد�ضـمن�رح�تـه�

ى�و�Ìـــــى�الفصـــــل�5ول�الـــــذى�خـــــص�5خـــــر 

نتحدث�[ى�هذه�الورقة�عن�انطباعـات�الـدكتور�و�أفكـاره�عـن�الجوانـب�ا2ختلفـة�للحيـاة�الهنديـة�و�معاB¢2ـا�

ولكن�قبل�كل�ذلك�علينا�أن�نذكر�نبذة�عن�حياة�ا2ؤلف�و�س'&ته

نبذة�عن�ا2ؤلف

قرب�مدينة�ا2نصورة�بمحافظة�الدقهلية�من�مصر�[ى�
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        مجلة التلميذمجلة التلميذمجلة التلميذمجلة التلميذ 

كانــت�بدايــة�. عjــ&�مــا�ألفــه�مــن�إصــدارت،�جمــع�ف¢Bــا�إ�ــى�جانــب�5ســلوب�الفلســفي�5ســلوب�5دبــي�الحــديث

كتــاب�هللا�تعــا�ى،�حيــث�حفــظ�القــرآن�الكــريم�[ــي�ســن�صــغ'&ة�[ــي�كتــاب�القريــة��أنــيس�منصــور�العلميــة�مــع

درس�[ــي�كليــة�!داب�بجامعــة�القــاهرة،�واختــار�قســم�الفلســفة�الــذي�تفــوق�فيــه�. قبــل�أن�يلتحــق�با2درســة

-1954(عمل�أستاذا�[ي�قسـم�الفلسـفة�بجامعـة�عـ'ن�شـمس�بالقـاهرة��.1947وحصل�ع�ى�الليسانس�عام�

لرئاســــة��1976ال�ــــ�8تركهــــا�عــــام�" أخبــــار�اليــــوم"للكتابــــة�والعمــــل�الصــــحفي�[ــــي�مؤسســــة��،�ثــــم�تفــــرغ)1963

تــو�ى�منصــب�". مواقــف"حيــث�كــان�لــه�مقــال�يــومي�بعنــون�" 5هــرام"مجلــس�إدارة�دار�ا2عــارف،�وعمــل�[ــي�

  ."الكاتب"و" العروة�الوثقى"و" الكواكب"و" آخر�ساعة"رئيس�تحرير�2ج�ت�وصحف�عديدة�م¡Bا�

ا2كتبــــــة�العربــــــي�بعشــــــرات��-كأديــــــب�وفيلســــــوف�ومفكــــــر�وصــــــحفي�وم}ــــــ&جم-منصــــــور�وأثــــــرى�أنــــــيس�

ا2ؤلفـــات،�ســـاعده�[ـــي�ذلـــك�إ2امـــه�بعـــدة�لغـــات�وم¡Bـــا��نجل'?يـــة�والفرنســـية�و25انيـــة�و�يطاليـــة�وغ'&هـــا،�

 .حيث�ترجم�أعما�Eوكتبا�أدبية�أجنبية

حول�العالم�[ـي�"و" [ي�التاريخ�أعجب�الرح�ت"و" ب�د�هللا�لخلق�هللا"كتب�[ي�أدب�الرح�ت�كتاب�

،�وكتـــب�عـــن�"[ــي�صـــالون�العقــاد�كانـــت�لنـــا�أيــام"و" عاشــوا�[ـــي�حيـــاتي"وكتـــب�[ــي�الســـ'&ة�الذاتيـــة�."يــوم�200

عبــد�"،�و"ع�ــى�رقــاب�العبــاد"و" شــبابنا�الح'ــ&ان"،�"الــرئيس�قــال��ــي�وقلــت�أيضــا"الوجوديــة�و[ــي�السياســة�

كمــا�كتــب�أعمــا�Eدراميــة�تحولــت�2سلســ�ت�تلفزيونيــة��.'ــ&وغ'&هــا�كث" الناصــر�ا2ف}ــ&ى�عليــه�وا2ف}ــ&ي�علينــا

 ."غاضبون�وغاضبات"و" عريس�فاطمة"و" من�الذي��Eيحب�فاطمة"م¡Bا�

وحصـــل�أنـــيس�منصــــور�ع�ـــى�جـــوائز�عديــــدة�داخـــل�مصــــر�وخارجهـــا،�م¡Bـــا�الــــدكتوراه�الفخريـــة�مــــن�

والعلــــوم�Aجتماعيــــة�عـــــام�جامعــــة�ا2نصــــورة،�والجــــائزة�التشـــــجيعية�مــــن�مجلــــس�رعايــــة�الفنـــــون�و!داب�

وحصــل�ع�ــى�جــائزة�الفــارس�الــذه�8Úمـــن�.1981،�وجــائزة��بــداع�الفكــري�لــدول�العــالم�الثالــث�عــام�1963

التلفزيــــون�ا2صــــري�¥ربــــع�ســــنوات�متتاليــــة،�وفــــاز�بلقــــب�الشخصــــية�الفكريــــة�العربيــــة�5و�ــــى�مــــن�مؤسســــة�

،�2001ن�ا2جلــس�5ع�ـى�للثقافــة�عــام�كمــا�حصـل�ع�ــى�جـائزة�مبــارك�[ــي�!داب�مـ.السـوق�العربيــة�[ـي�لنــدن

 .واحتفت�به�مدينة�ا2نصورة�بنصب�تمثال�له�تعب'&ا�عن�التقدير�الكب'&

  1.عاما�87تو[ي�أنيس�منصور�داخل�مستشفى�[ى��2011تشرين�5ول� /أكتوبر�21و[ى�يوم

و�أعلنــــت�. Ìــــى�أول�رحلــــة�تفــــوز�بجــــائزة�الدولــــة�[ــــى�أدب�الــــرح�ت : 2"حول�العالم�[ى�مائ��8يوم"رحلة�

مـــة�اليونســـكو�أنـــه�أكÞـــ&�الكتـــب�انتشـــارا�و�شـــعبية�[ــــى�العـــالم�العربـــى
َّ
صـــدرت�الطبعـــة�5و�ـــى�مـــن�هــــذا�. ُمنظ

                                                                    
1
  2011لمحمد رضوان فى سلسلة كتب الجمھورية، مصر  " سندباد العصر أنيس منصور"ھذه المعلومات عن سيرة الرحالة مأخوذة من   

2
  م القاھرة، مصر 2007طبعة دار الشروق السادسة   
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بمقدمـة�لعميـد�5دب�طـه�حسـ'ن�عـن�دار�القلـم�و�تلـك�ا2قدمـة�Ìـى�أحسـن�قطعـة�مـن��1963الكتاب�سـنة�

يحتـــوى�هـــذا�الكتـــاب�تســـعة�. الطبعـــة�الرابعـــة�و�العشـــرون�تصـــدر�عـــن�دار�الشـــروقوهـــاÌى�.  5دب�و�النقـــد

فصول�وكل�فصل�مشتمل�ع�ى�رحلة�ب�د�مـن�البلـدان�كالهنـد�و�سـي�ن�و�سـنغافور�و�أسـ}&اليا�و�والفليبـ'ن�

  . و�هونج�كونج�و�اليابان�و�جزرهاواى�و�أمريكا

الهنـــد�و�لوصـــفها�و�ســـكاBCا�و�عـــن�لرحلتـــه�و�إقامتـــه�[ـــى�) صـــفحة�110(خـــص�ا2ؤلـــف�الفصـــل�5ول�  

  .و�سنذكر�تفاصيل�ذلك�[ى�هذه�الورقة. مشاهداته�ف¢Bا�و�انطباعاته�ع¡Bا

اســ¤Bل�الكاتــب�حديثــه�عــن�هــذه�الرحلــة�بعبــارة�� :مشاهدات�الكاتب�واحساسه�5دبى�و�الفلسفى

مدينـة�بومبـائ�سهلة�و�أسلوب�رائع�يمتاز�بـالعرض�و�التحليـل�و�بـدأت�مشـاهداته�بعـد�دقـائق�مـن�نزولـه�[ـى�

و��Eأحــــد�غريــــب�عنــــك،�و�إذا�.. بعــــد�لحظــــات�[ــــى�مدينــــة�بومبــــائ�ستشــــعر�بأنــــك�لســــت�غريبــــا�:"حــــ'ن�يقــــول 

حاولـت�أن�تتجـه�إ�ـى�أى�إنسـان�فقـد��Eيتجـه�إليـك�اح}&امـا�لحريتـك�الشخصـية�[ـى�الحركـة�و�[ـى�اختيــار�أي�

  1."اتجاه�يعجبك

. ه�الرحلـــة�ككتابـــة�ذكريـــات�يوميـــةينتقـــل�ا2ؤلـــف�مـــن�وصـــف�«ـــ�4bأو�بيـــان�موضـــوع�إ�ـــى�آخـــر�[ـــى�هـــذ  

و[ـى�الهنـد�[ـى�اسـتطاعتك�أن�:" فيتحدث�[ى�نفس�الصفحة�عن�مشكلة�اللغة�[ى�الهند�و�كB�&Þا��Bـذا�القـول 

ح�ــ�³.تســتغ�³9عــن�أذنيــك،�فكــل�الــذى�تســمعه��Eمع9ــ�³لــه،�فهــم�يتكلمــون�لغــات�كث'ــ&ة�و�لهجــات�كث'ــ&ة�جــدا

  2."لهنداللغة��نجل'?ية�وÌى�إحدى�اللغات�الرسمية�[ى�ا

ووجــد�أحســن�مــا�[ــى�الهنــود�هــو�طريقــة�. واجــه�الــدكتورAزدحام�بالنــاس�[ــى�شــوارع�الهنــد�و�أماك¡Bــا  

التحية�عندهم�فأBCم�ليسوا�[ى�حاجة�إ�ى�أن�يصـافحوا�كـل�ا2وجـودين�عنـد�الـدخول�والـوداع�وإنمـا�يكفـى�

  .احدو�هذه�تحية�لواحد�و¥كÞ&�من�مليون�و .أن�يضموا�كفوفهم�ويرفعوها�إ�ى�5ع�ى

وقـــدأث�³9الـــدكتور�منصـــور�ع�ـــى�الصـــحافة�الهنديـــة�وطباع¤Bـــا�و�أســـلو�Bا�أكÞـــ&�مـــن�مـــرات�[ـــى�رحلتـــه�

وبـــــّ'ن�أن�الصـــــحافة�الهنديـــــة�أنيقـــــة�و�طباع¤Bـــــا�جيـــــدة�وأن�موضـــــوعا�Bا�كث'ـــــ&ة�و�أســـــلو�Bا�مشـــــابه�بأســـــاليب�

حافة�تحتفـى�بـك�[ـى�الهنـد�صـ:" صحف�8îأوربا�و�أمريكا�و�للصحافة�دور�مهم�[ى�ا2جتمع�الهندى�ح��³يقـول 

مك�و�صحافة�تدعو�لك�و�صحافة�تدعو�عليك�و�صحافة�تجعلك�تكره�الصحافة
ُ
  3."و�صحافة�تشت

وبعــــد�أن�يقــــرأ�الــــدكتور�منصــــور�[ــــى�الصــــحف�الهنديــــة�الكلمــــات�ال�ــــ�³ألقاهــــا�الــــزعيم�الهنــــدى�[ــــى�

ز�عــن�كث'ــ&�أن�BCــرو�شخصــية�فــذة�وهــو�يمتــا:" الj&2ــان�و�مناقشــاته�وحــّب�النــاس�و�تقديســهم�لــه�يقــول�عنــه�

                                                                    
1
  51الصفحة   

2
  نفس الصفحة  

3
  153الصفحة   
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و��1."وBCــرو�هــو�أعظــم�رجــل�[ــى�الهنــد�و�Eيعــرف�الهنــد�مــن�لــم�يعــرف�BCــرو ... مــن�زعمــاء�الهنــد�بــروح�متســامح

يـذكر�أنــيس�منصــور�شــيئا�عــن�5حــزاب�السياســية�[ــى�شــمال�الهنــد�و�جنو�Bــا�و�يــذكر�أيضــا�عــن�بنــت�BCــرو�و�

  . يقظ¤Bا�السياسية

 Eـــ�³و�ديـــرادون�و�ســـافر�الـــدكتور�أنـــيس�داخـــل�الهنـــد�مـــن�بومبـــائ�إ�ـــى�وÐو�زار�مـــدنا�مـــن�دل�A&يـــة�ك'ـــ

  . و�ركب�[ى�الهند�بالقطار�و�بالسيارة�و�بالريكشا�كلها�فصورها�أيضا. مسورى�و�مدراس�وغ'&ها

قــــام�الكاتــــب�بم�حظــــة�هيئــــة�أصــــحاب�5ديــــان�ا2ختلفــــة�[ــــى�الهنــــد�و�بــــّ'ن�بôــــ�4bمــــن�التفصــــيل�بــــأن�

¥ن�ديـــ¡Bم�يمـــنعهم�أن�يقصـــوا�شـــعرة�واحـــدة�هـــم�هنــاك�رجـــال�يطلقـــون�شـــعر�الـــرأس�و�اللحيـــة�طـــول�العمــر�

الســـــيخ�وهـــــم�مـــــن�أنشـــــط�5قليـــــات�الهنديـــــة�و�هنـــــا�رجـــــال�مـــــن�الهنـــــادك�يحلقـــــون�الشـــــعر�تمامـــــا�و�ي}&كـــــون�

و�أمــــا�ا2ســــلمون�يطلقــــون�شــــعر�اللحيــــة�لكــــ¡Bم�. مجموعــــة�[ــــى�منتصــــف�الــــرأس�و��EيحلقوBCــــا�طــــول�العمــــر

  . يقصرونه�قلي�

فالنســاء��Eيــأكلن�: "[ــى�ا2جتمــع�الهنــدى�إ�E[ــى�موضــع�واحــد�بقولــهولــم�يــذكر�الــدكتور�حالــة�ا2ــرأة�

تضــع�كــل�... و�إ�Eأن�يصــف�ع¡Bــا�و�زBÀّــا�الخاصــة�كــذلك�أن�الســيدات�فهــن�أميــل�ا�ــى�الُســمنة��2"مــع�الرجــال

ـعرها�أسـود�جـدا�يوجـع�قلـب�كـل�نسـاء�... واحدة�نقطة�حمراء�[ى�أسـفل�الَج±Bـة�تـدل�ع�ـى�أBCـا�م}?وجـة�
َ

و�ش

  . و�تلبس�بل�تلف�حول�جسدها�قطعة�من�الحرير�وÌى�السارى�الهندى... جهها�مستدير�وو ... أوربا

أمـــا�الغـــذاء�والعـــادات�الغذائيـــة�ال�ـــ�³تعتjـــ&�مـــن�مظـــاهر�الحيـــاة�ا2همـــة�فـــذكرالكاتب�عمـــا�يـــرى�م¡Bـــا�

ففــــى�الهنــــود�أنــــاس��Eيــــأكلون�: "فيقــــول�أو�Eعــــن�عــــادات�لطبقــــة�دينيــــة�هنديــــة�[ــــى�غايــــة�الدقــــة�و�الصــــحة

و�Eا2ـــواد�ا2ســـتخرجة�مـــن�الحيوانـــات�فـــ��يشـــربون�اللـــjن�و��Eيـــأكلون�الزبـــد�و�Eالجـــjن�و�Eيـــأكلون��اللحـــوم

   3... " البيض�و��Eالسمك�و�Eيذبحون�5بقار

. ثــــم�يصــــور�الكاتــــب�مشــــكلة�الفلفــــل�[ــــي�ا2ــــأكوEت�الهنديــــة،�يســــتخدمه�الهنــــود�[ــــى�طعــــامهم�كث'ــــ&ا  

و�هـــم�يضـــعون�هـــذه�الشـــطة�أو�هـــذا�الفلفـــل�ع�ـــى�كـــل�.. حراقـــة�.. والهنـــود�يـــأكلون�أطعمـــة�حريفـــة�:" فيقـــول 

  4."بل�Eحظت�أBCم�يضعون�ذلك�ع�ى�الحلويات. طعام�و�شراب�

.. أكلــك�نـــار: لــيس�ع�ـــى�لســانى�غ'ـــ&�هــذه�5غنيـــة�:"و[ــى�موضــع�آخـــر�يكتــب�عـــن�هــذه�ا2شـــكلة�هكــذا

. مع9ـ�³نـار�إ�Eإذا�سـافر�إ�ـى�الهنـد�و�Eيمكـن�أن�يفهـم�أحـد�[ـى�القـاهرة... قربك�نـار..  بعدك�نار..   شربك�نار�
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الطعــام�كلــه�شــطة�حمــراء�و�كمــا�يوجــد�هــواء�ســائل،�.. تخــرج�مــن�أنفــك�و�تــدخل�[ــى�صــدرك�... النــار�حقيقــة

4b»�³نار.. النار�[ى�يدك�و�[ى�فمك�و�[ى�معدتك.. توجد�أيضا�نار�سائلة�توضع�[ى�كل�Úوواجـه��1.." نار�يا�حبي

د�و�يذكروBCا�[ى�رح��Bم�خاصة�و�حـاول�بعضـهم�أن�يجـدوا�سـبب�ذلـك�هذه�ا2شكلة�أكÞ&�الرحال'ن�إ�ى�الهن

ويـــذكر�الـــدكتور�. فـــذكر�بعضـــهم�أن�الفلفـــل�بطبعـــه�قاتـــل�لـــبعض�الجـــراثيم�لـــذلك�اعتـــاد�الهنـــود�ع�ـــى�ذلـــك

ربمــا�كـــان�الســبب�هــو�أن�حــرارة�الجــو�تــؤدى�إ�ـــى�كســل�[ــى�الكبــد�و�إ�ــى�خمــول�[ـــى�:" منصــور�ســببا�آخــر�وهــو

ذكـــر�ا2ؤلـــف�[ـــى�ا2ـــأكوEت�الهنديـــة��2." د�الحـــارة�بانســـداد�أنفســـهم�عـــن�الطعـــامالجســـم�فـــيحس�أبنـــاء�الـــب� 

لكـــن� و�لـــم�يعجـــب�منصـــور�بـــا2وز�و�ا2ـــانجو. أفضـــل�الطعـــام�و�الشـــائ�أحســـن�ا2شـــروبات�هنـــا" التنـــدورى"

خلـــيط�مـــن�أوراق�نبـــات�التنبـــول�ا2ســـتعمل�[ـــى�بعـــض�(ووصـــف�البـــان�الهنـــدى. أعجبـــه�أنانـــاس�مـــن�الفاكـــه

  .خاصة�و�مفص�) ويةالشعوب�!سي

ويصورالكاتب�بقداسة�البقرة�لدى�الهنادك�و�ما�لها�مـن�سـلطان�ع�ـى�الحيـاة�العامـة�فيـذكر�ذلـك�

و�ســعادة�.. البقــرة�مقدســة�وÌــى�رمــز�الحيــاة�و�الخصــومة�وÌــى�حيــوان�ســعيد�[ــى�الهنــد�:" بأســلوبه�الخــاص

رهــا�[ــى�الشــوارع
ُ
ولهــا�أحســن�ا2حــ�ت�دون�أن�يمســها�و�[ــى�دخ... البقــرة�واضــحة�[ــى�دEلهــا�و�دلعهــا�و�تَمخط

أمــا�الثــور�:" و�هــو�[ــى�ح'ــ&ة�و�اســتعجاب�حــ'ن�يشــاهد�تفرقــة�جنســية�بالثورعنــد�الهنــود�فيقــول ." أي�إنســان

�³bــcأنــه�لــيس�مح}&مــا،�و�تنطبــق�عليــه�أق�Eفع�ــى�الــرغم�مــن�أن�أمــه�بقــرة�وجدتــه�بقــرة�وبنتــه�بقــرة�أيضــا،�إ

  3."القوان'ن�و�العقوبات�فهو�منبوذ

هــذه�الرحلــة�ســافر�الــدكتور�منصــور�مــن�العاصــمة�الهنديــة�ا�ــى�ا2نــاطق�الجافــة�للهماليــا�[ــى�أثنــاء�

¥ن�يحقــــق�أمنيتــــه�برؤيــــة�الـــــدEى�Eمــــا�ثــــم�كتـــــب�بعــــد�هــــذا�اللقـــــاء�أنــــه�كــــان�أول�صـــــحفى�[ــــى�العــــالم�قابلـــــه�

  .شخصيا

5ول�لقــــاء��-كمــــا�كتـــب�بنفســـه�[ــــى�مقدمـــة�هــــذه�الرحلـــة��-وكـــان�للـــدكتور�غرضــــان�[ـــى�رحلــــة�الهنـــد�

Aئ�Eما�و�الثاني�زيارة�وEية�ك'&�Aليشاهد�مـزارع�الشـائ�و�يحقـق�صـحفيا�عـن�الوEيـة�الوحيـدة�الهنديـة�د

  .وقدثار�الحزب�ا2ركزى�ع�ى�هذه�الوEية. [ى�مائة�100ال��³فاز��Bا�الحزب�الشيوæى�بحكومة�

،�أمــا�أشــجارها�كمــا�يــدعوها�العــرب" خ'ــ&�هللا"فــزار�ك'ــ&�Aو�كتــب�عــن�الوEيــة�بــأن��تســمى�أيضــا�بـــ�

و�هـو�" الـدوتى"فوصـفهم�بـأBCم�يرتـدون�الــ" ك'ـ&A"و�أمـا�سـكان�. عالية�جميلة�و�الجو�هادئ�و�الهواء�مـنعش

مـــاش�ملفوفـــة�حـــول�الجســـم،�ويعتـــادون�أن�يمشـــوا�حفـــاة�القـــدم'ن�و�أن�يـــأكلوا�ع�ـــى�أوراق�
ُ

قطعـــة�مـــن�الق
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2تــوافرة�ع¡Bــا�[ــى�الرحلــة�ليســت�كث'ــ&ة�،�وا2علومــات�ا“ترفنــدروم“ثــم�ذكرعاصــمة�هــذه�الوEيــة�.شــجرة�ا2ــوز 

وهوAحتفـال�بالعاشـر�مـن�محـرم�،�يـوم�“ ترفنـدروم“ إEواحدا�من�5عياد�الغريبة�ال�ـ�³شـهدها�منصـور�[ـى�

مقتـــل�الحســـ'ن�بـــن�ع�ـــى،�و�هـــو�عيـــد�الشـــيعة،�و�يبـــدأ�ا2هرجـــان�بـــدق�الطبـــول،�و�يـــدهن�الشـــبان�و�5طفـــال�

  .العامة�و�الشوارع�أجسادمهم�بالزفت،�و�يتهجمون�ع�ى�ا2ح�ت

وقابــــل�الدكتورمنصــــور�رئــــيس�وزراBñــــا�إي�أيــــم�أيــــس�نامبودريبــــاد�و�هوكــــان�الرجــــل�الثــــانى�ا2هــــم�[ــــى�

فذكرالكاتب�كل�ما�وقع�[ى�هذه�ا2قابلة�[ى�ست�أو�سبع�صفحات�من�هـذه�. الهند�بعد�BCرو�[ى�ذلك�الوقت

ثـم�. رة�أحزا�Bـا�و�مسـتقبلها�[ـى�الهنـدالرحلة�مع�ا2ناقشة�ال��³دارت�بي¡Bما�حول�موضوع�الشيوعية�و�سـيط

يصـــور�الكاتـــب�ا2ظــــاهرات�ال�ـــ�³قامـــت�بســــبب�ســـقوط�وزارة�رئيســــهم�إي�أيـــم�أيـــس�نامبودريبــــاد�بعـــد�هــــذه�

  . ا2قابلة�مباشرة

ويحكــى�منصـــورأنه�اســتيقظ�ذات�يـــوم�بعــد�أيـــام�هــذه�الواقعـــة�ووجــد�صـــحف�الهنــد��Bاجمـــه�ع�ـــى�

تتطــــاير�شـــررا،�فكــــان�Eبــــد�لــــه�أن�ينÐـــ�³إقامتــــه�[ــــى�الهنــــد،�مقاEتـــه،�و�بعــــد�أن�شــــعر�أن�العيـــون�مــــن�حولــــه�

  . فمازال�أمامه�رحلة�طويلة

تحتـــــوى�ع�ـــــى�" تـــــأم�ت�هنديـــــة"ففـــــى�BCايـــــة�الرحلـــــة�الهنديـــــة�كتـــــب�حكايـــــات�طريفـــــة�تحـــــت�عنـــــوان�

[ـــى�الهنـــد�يســـألون�عـــن�الجـــو�وعـــن�:" معلومـــات�قيمـــة�مـــن�بيـــان�ســـكان�الهنـــد�و�عـــادا�Bم�و�تقاليـــدهم�يكتـــب

ن�الهنـد�صـيف�معظـم�السـنة�ولـيس�هنـاك�تغ'ـ&�ملحـوظ�[ـي�الجـو�و�الصـحف�كـذلك��Bـتم�حال�الجو،�مـع�أ

ومــع�ذلــك�أنـــه��Eينcــ�³bالفلســفة�وهـــو�يطــوف�بنــا�[ـــى��1."أيضــا�بــالجو�كــأن�هـــذه�الصــحف�تصــدر�[ـــى�انجل}ــ&ا

  . أرض�هللا�الواسعة

د�مهـــــد�مصــــر�و�الهنــــ:"و�[ــــى�بدايــــة�الرحلــــة�الهنديــــة�لقـــــى�الــــدكتور�[ــــى�فنــــدٍق�رجــــ��أســـــبانيا�قــــال�لــــه  

فيقـــول�الـــدكتور�وعرفـــت�فيمـــا�بعـــد�أنـــه�كـــان�. الحضـــارة��نســـانية�فأنـــت�لـــن�تشـــعر�بالغربـــة�[ـــى�هـــذه�الـــب�د

و[ــى�موضــع�يســتنبط�مــن�مشــاهداته�صــورة�هــذه�الــب�د�و�يصــور�مــا�ف¢Bــا�مــن��2."محقــا�[ــى�آرائــه�عــن�الهنــد

و�مئــات�اللغــات�و�.. بقــات�كــل�5لــوان�و�كــل�5ديــان�و�كــل�الط... فÐــ�³بــ�د�ف¢Bــا�كــل�«ــ4b: "بقولــه العجائــب

و�ا�2يـــ'ن�الـــذين�Eيملكـــون�أي�«ـــ�4bح�ـــ�³طعـــام�اليـــوم�... و�الـــذين�يملكـــون�ألـــوف�ا�2يـــ'ن... ألـــوف�اللهجـــات

   3."الواحد
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ال��³كانت�[ى�الحقيقة�جـزأ�أو�فصـ��واحـدا�مـن�رحـ�ت��-فن�حظ�أن�هذه�الرحلة�  : الخاتمة

�د�وطبيع¤Bـــــا�الجغرافيـــــة�و�ظروفهـــــا�Aجتماعيـــــة�و�تنقـــــل�كث'ـــــ&ا�مـــــن�ا2شـــــاهد�لتلـــــك�الـــــب�-الـــــدكتور�منصـــــور 

تــــب�بأســــلوب�منفــــرد�اختــــاره�الكاتــــب�بعــــد�قــــرأة�. السياســــية�و�5وضــــاع�الثقافيــــة�والدينيــــة��Bــــا
ُ

لكــــن�كلهــــا�ك

وهـــم�. حرصــت�ع�ــى�أ�Eأكتــب�مــثلهم�: "الــرح�ت�للمتقــدم'ن�وكتــب�عنــه�[ــى�مقدمــة�هـــذا�الكتــاب�بالوضــوح

فيضـــيف�الكاتـــب�إ�ـــى�أدب�الرحلـــة��1."و�قـــد�اختلفـــت�عـــ¡Bم�جميعـــا�مختلفـــون�ع9ـــ�³مزاجـــا�و�ثقافـــة�و�عصـــرا

  .صورة�حية�للهند�بأسلوبه�ا2نفرد

  

  المراجعالمراجعالمراجعالمراجع

  م2007حول�العالم�[ى�مائ��8يوم،�د�أنيس�منصور،�طبعة�دار�الشروق�السادسة،�القاهرة،�مصر �

  م22011حمد�رضوان�[ى�سلسلة�كتب�الجمهورية،�مصر��" سندباد�العصر�أنيس�منصور "  �
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تحظى�اللغة�[ي�أي�مجتمع�ما�با¥همية�بالغة�بالنظر�إ�ى�الدور�الذي�تمارسه�[ي�التواصل�Aجتماæي�

�التعب'& �حرية ��نسان �الفكر�    ه �رداء و�التفك'&�،فاللغة

�الرسمي� �الناطق �،باعتبارها �اللغة �مؤسسة �خ�ل �من صداه

كوثيقة�صلة�ب'ن��نسان�وبيئته،�كوBCا�تظهر�ا2جتمع�

  )[1]. (مدى�ال}&ابط�ب'ن�جيل�وجيل،�وانتقال�الثقافات�عj&�العصور�

  بوتيتا  ولعّل�خ'&�توصيف�¥همية�اللغة�ما�قاله�[ي�حقها�شاعر�صقــــــــــــــلية�اجنازيو

وتسد�أفواهها�،وتشرد�من�بيو�Bا�،ويضلون�مع�

يستعبد�ما�إن�يسلب�اللسان�الذي�تركه�له�5جداد�،عندئذ�

�بسيطة� �لغة �كانت �فقد �!ن، ³��ح �حيا�Bا �مراحل �طوال �القاعدة �هذه �عن �تشذ لم

نفسه�بسـيطا�،�ويعيش�[ي�عصر�الــبداوة�

�مجتمعا� ��س�م �بعد �نفسه �ا2جتمع �هذا �أصبح �يوم �ومتطــورة �متقدمة لغـة

�صارت� �بحـــيث �ا2سلمون، �فتحها 8��ال �البلدان �وثقافـات �بحضارات �احتكاكه بعد

�حتـى �الثامن �القرن �منتصف �من �ا2متدة �الف}&ة �[ي �الحضارية �البشري �الجنس �لغة �ب��مراء

خص�الذي�يريد��2ام�بثقافة�عصره،�

�Aجتماعية� �كسائر�النظم 8Ðف� �مجتمعه، �عن �الفرد يتلقاه

�تحدو�به �تعاب'&�ومعاٍن �إ�ى ��Bا �ليصل �قوالب، �[ي �أصواته �ا2تكلم �يصب �وغاية��5خرى �إفهاميه �عملية إ�ى
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تحظى�اللغة�[ي�أي�مجتمع�ما�با¥همية�بالغة�بالنظر�إ�ى�الدور�الذي�تمارسه�[ي�التواصل�Aجتماæي�

�خ�ل �من �يمارس �فسيح �ووطن �رحب �عالم 8Ðالتعب'&،ف� �حرية ��نسان ه

�ي}&دد �ا2جتمع �[ي �يحصل �تطور �،وكل �الرسمي� ولباسه �الناطق �،باعتبارها �اللغة �مؤسسة �خ�ل �من صداه

كوثيقة�صلة�ب'ن��نسان�وبيئته،�كوBCا�تظهر�ا2جتمع�  إذ�تمثل. باسم�5مة�وا2عj&�أيضا�عن�مجريات�حيا�Bا

مدى�ال}&ابط�ب'ن�جيل�وجيل،�وانتقال�الثقافات�عj&�العصور� حقيقته�،�ما

ولعّل�خ'&�توصيف�¥همية�اللغة�ما�قاله�[ي�حقها�شاعر�صقــــــــــــــلية�اجنازيو

وتسد�أفواهها�،وتشرد�من�بيو�Bا�،ويضلون�مع� إن�الشعوب�يمكن�أن�تكبـــــــــــــــــــل�بالس�سل،«

يستعبد�ما�إن�يسلب�اللسان�الذي�تركه�له�5جداد�،عندئذ�ذلك�أغنياء�،فالشعب�يفتقر�و�

  )[2].(» يضيع�إ�ى�5بد

�العربية �بسيطة�  واللغة �لغة �كانت �فقد �!ن، ³��ح �حيا�Bا �مراحل �طوال �القاعدة �هذه �عن �تشذ لم

نفسه�بسـيطا�،�ويعيش�[ي�عصر�الــبداوة�  ا2ضام'ن�العلمية�والحضارية،�يوم�كان�ا2جتمع�العربي

�أصبحت �ثم ��س�م، �مجتمعا��قبل ��س�م �بعد �نفسه �ا2جتمع �هذا �أصبح �يوم �ومتطــورة �متقدمة لغـة

�وحضاريا، �علميا �صارت�   متقدما �بحـــيث �ا2سلمون، �فتحها 8��ال �البلدان �وثقافـات �بحضارات �احتكاكه بعد

�حتـى �الثامن �القرن �منتصف �من �ا2متدة �الف}&ة �[ي �الحضارية �البشري �الجنس �لغة ب��مراء

BCاية�القرن�الحادي�عشر�ا2ي�دي،�لدرجة�أنه�كان�يتحتم�ع�ى�الشخص�الذي�يريد��2ام�بثقافة�عصره،�

  )B�) .[3]ا�من�علوم،�أن�يتعلم�اللغة�العربية  وبأحدث�ما�يجري 

�اللغة �مــفهوم �صوتي :[ي �نظام �Aجتماعية� )[4](اللغة �كسائر�النظم 8Ðف� �مجتمعه، �عن �الفرد يتلقاه

�تحدو�به �تعاب'&�ومعاٍن �إ�ى ��Bا �ليصل �قوالب، �[ي �أصواته �ا2تكلم �يصب 5خرى
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  :تمهيد�

تحظى�اللغة�[ي�أي�مجتمع�ما�با¥همية�بالغة�بالنظر�إ�ى�الدور�الذي�تمارسه�[ي�التواصل�Aجتماæي�        

�خ�ل �من �يمارس �فسيح �ووطن �رحب �عالم 8Ðف،

�ي}&دد �ا2جتمع �[ي �يحصل �تطور �،وكل ولباسه

باسم�5مة�وا2عj&�أيضا�عن�مجريات�حيا�Bا

حقيقته�،�ما��نساني�ع�ى

ولعّل�خ'&�توصيف�¥همية�اللغة�ما�قاله�[ي�حقها�شاعر�صقــــــــــــــلية�اجنازيو   

»

ذلك�أغنياء�،فالشعب�يفتقر�و�

يضيع�إ�ى�5بد

�العربية     واللغة

ا2ضام'ن�العلمية�والحضارية،�يوم�كان�ا2جتمع�العربي    ومحدودة

�أصبحت �ثم ��س�م، قبل

�وحضاريا، �علميا متقدما

�العربية �حتـى  اللغة �الثامن �القرن �منتصف �من �ا2متدة �الف}&ة �[ي �الحضارية �البشري �الجنس �لغة ب��مراء

BCاية�القرن�الحادي�عشر�ا2ي�دي،�لدرجة�أنه�كان�يتحتم�ع�ى�ال

وبأحدث�ما�يجري 

�اللغة �مــفهوم [ي

�تحدو�به �تعاب'&�ومعاٍن �إ�ى ��Bا �ليصل �قوالب، �[ي �أصواته �ا2تكلم �يصب 5خرى
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�باêنسان� �الوثيقة �الصلة �ذات �الشعورية �التجربة �عن �التعب'&�ا2وåي �Ìي �ا2جال �هذا �[ي �واللغة تواصلية،

�حقيقته �ع�ى ��نساني �تظهر�ا2جتمع 8Ðف� �ال��8)[5](وبيئته، �والتعلم �التقليد �هما �أساسيت'ن �عمليت'ن ،وفق

  :5صوات،�5لفاظ�والجمل،�لقوله�تعا�ى: تش}&ط�وجود�العناصر�الث�ثة

 » 
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  )[6].(»َوِمَن�آياتِه�خ

و[ي�هذا�ا2ن�ى،�يعرفها�جل�الباحث'ن�ع�ى�أBCا�مجموعة�من�ا2صطلحات�اتفق�عل¢Bا�أفراد�مجتمع�ما،�

كب'&�كائنا�حيا��وÌي�تشبه�إ�ى�حد). [7](ا2جتمعمن�أهم�الفعاليات�[ي�عملية�Aتصال�والتواصل�ب'ن�أفراد�

  )[8].(مرتبطا�باêنسان،�وخاضعة�للتجديد�وAرتقاء،�ف�8Ðتولد�وتتطور�بفضله�وتتجدد�قرنا�بعد�قرن 

أفضل�ا2حاوEت�ال��8عملت�من�أجل�الوصول�إ�ى�طبيعة�اللغة�وخصائصها�Ìي�ال��8  :خـــصائص�اللغة

ة�قام��Bا�العالم�5مريكي�تشارلز�هوكت�خ�ل�عشر�سنوات�من�البحث�والدراسة،�فأوضح�أّن�مفردات�لغ

�من�الكائنات�وبإمكاBCا�أيضا�أن�تعj&�عن� �وغ'&ه �أن�تش'&�إ�ى�Aنفعال�الذي�يؤديه��نسان �نسان�يمك¡Bا

�الجوهر� �[ي �ا2تشا�Bة �5شياء �جميع �مث��ع�ى �Aسم �يعمم ��نسان�أن �وباستطاعة �ا2جردة 5فكار�الذهنية

�سواء �الصناديق �جميع �تشمل �صندوق �فكلمة �التفاصيل �[ي �أو��وا2ختلفة �أومكعبة �صغ'&ة �أو كب'&ة

  )[9].(مخروطية

  :وصفة�Aزدواجية�Ìي�من�الخصائص�ا2م'?ة�أيضا�للغة،�ومن�أهــم�ما�تختص�به�اللغة�ما�ي�ي

ذلك�أن��نسان�وحده�قادر�ع�ى�وضع�أفكاره�[ي�ألفاظ�ويكاد�يجمع�الباحثون�   :اللغة�ظاهرة�إنسانية

�الحيوانات �أن �من �وبالرغم ��Eينفص�ن ��نسان �عند �التفك'&�واللغة �أن �ويؤثر��ع�ى �ببعض �بعضها يتصل

  )[10]. (بعضها�[ي�بعض�بالصياح�أو��شارات�ولكن�هذه�الوسائل�تختلف�اخت�فا�نوعيا�عن�اللغة��نسانية

عندما�يتكلم��نسان،�فانه�يستعمل�ألفاظا�وجم�،�وع�ى�هذا�فهو�يقوم�بنقل�الخj&�  :اللغة�وسيلة�للتعب'&�

إما�عن�«كي�BÀدأ�ويس}&يح�نفسيا�من�مكان�إ�ى�آخر،�و[ي�نفس�الوقت�يعj&�عن�مشاكله�ومشاعره�وانفعاEته�

  )[11].(طريق�الصوت�أو��شارة�أو�الكتابة،�ولهذا�يعد�التبليغ�أكÞ&�5نواع�انتشار�وتداو�Eب'ن�الناس

�مكتسبة �اكتساب� :اللغة �ع�ى �تعينه �بملكة �مزودا �يولد ��نسان �أن �الحديثة �اللسانية �البحوث أكدت

وهذا�يع�89«و�عزلة�عن�البشر،�اللغة�كاملة�[ي�مرحلة�وج'?ة��Eتتجاوز�الخامسة�من�عمره�إ�E[ي�حال�مرض�أ

أن�اللغة��Eتورث�إنما�تكتسب،�وأن�ما�يم'?��نسان�من�ع'&ه�[ي�هذا�ا2جال�أن��نسان�خلق�مزودا�بما�

  )[12].(يجعله�قادرا�ع�ى�النطق�بلغة�راقية،�وهذا�ما�لم�تتحصل�عليه�الحيوانات�5خرى 

�للتفك'& �وسيلة �العق :اللغة �العمليات �إ�ى �الوصول �التفك'&�و[ي �[ي �الفرد �أداة �Ìي �وا2دركات�اللغة لية

�التفك'&� �إ�ى 8bcالتفك'&�الح� �من ��Bا �يرتقي 8��ال �اللغوية �للرموز �استخدامه �[ي �أساسا �الفضل �ويعود الكلية
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  )[13].(ا2جرد�وهو�نوع�من�التفك'&�يعj&�عن�أسمى�معاني�ارتقاء��نسانية

�رمزي  �نظام �من� :اللغة �وقائمة �نحوي �ونظام �صر[ي �صوتي،ونظام �البشر�نظام �لغات �من �لغة �كل [ي

�تستخدم �ما �تضم �ا2فردات �كلمات �من �اللغوية �الجماعة �أو�«ه �الفونيمات �Ìي �وحداته �الصوتي والنظام

�والست'ن،� �الث�ث'ن �ب'ن �ت}&اوح �لها �ا2عروفة �اللغات �[ي �محدود �وعددها �اللغة، �أصغر�وحدات �وÌي الحروف

مث���Eمع�³9" باب"،�فالباء�من�)[14](والوحدة�الصوتية�أو�الفونيم��Eمع�³9لها،�وإن�كان�لها�دور�[ي�ا2ع³9

،�والوحدات�الصوتية�أو�الفونيمات�Ìي�ا2ادة�ال��8تتألف�م¡Bا�وحدات�النظام�الصر[ي�ووحدة�النظام�Ìي�لها

ال��8قد�تتكون�من�وحدة�صوتية�واحدة�كتاء�التأنيث�الساكنة�وقد�تتكون�من�أكÞ&�من�وحدة�) ا2ورفيمات(

�وتستخدم�وحدات�النظام�الصر[ي�من�مورفيمات�لتأليف)كتاب(صوتية�كالكلمة� النظام�النحوي�الذي��،

اسم،�ولكل�لغة�من�لغات�+ تتألف�من�فعل) قام�محمد(قوامه�العبارات�والجمل�كأن�يقول�مث��إن�الجملة�

��Bذه� �يتكلم �الذي �الشعب �ثقافة �تمثل �صورة �وهو �الخاص �معجمها �يشكل �ا2فردات �من �عدد البشر

  .Bا�و[ي�التفاهم�والتعاون�ب'ن�أفرادهااللغة،وكل�اللغات�لدBÀا�من�ا2فردات�ما�يكف¢Bا�للتعب'&�عن�حاجا�

�ل�تصال �وسيلة �الحياة�  :اللغة �أنشطة �تسي'& �أجل �من ��ب�غ �وظيفة �الوظيفي'ن �عند �اللغة تتو?ى

و�[ي�حل�مشك�ت��نسان�وقضاء�حاجاته�Aجتماعية،�وكوسيلة�تفاهمية�اتصالية�مع�!خرين�    ومتطلبا�Bا

ونشاطات�عدة،�كاêدارية�والسياسية�وAقتصادية�إ�ى�جانب�ذلك�[ي�جميع�الشؤون�الحياتية�والتنظيمية�

  .تساهم�[ي�حفظ�ال}&اث��نساني�وإنماء�الثقافة�ونقلها�إ�ى�5جيال

اللغة�منطوقة�أساسا�أما�الكتابة�فثانوية،�وهذا�يع�89أن�اللغة�ذات�طبيعة�  :اللغة�نظام�من�5صوات

صوتي�وظيفته�[ي�الكلمة،�ولكل�كلمة�وظيف¤Bا�[ي�الجملة،�أو�صوتية�وأن�5صوات�ف¢Bا�Ìي�5صل�ولكل�رمز�

�يفقد� �عنه �والخروج �الواحدة �اللغوية �البنية �[ي �واجب �عليه �ا2تعارف �الصوتي �بالنسق �وAل}?ام العبارة،

  .الرمز�قدرته�ع�ى�النقل�و�يحاء

��نسانية �اللغة �مادة �Ìي �و5صوات ��Eتكتب، �لغات �لها �بدائية �مجتمعات �وجدت �ث�ث�وقد �جوانب : لها

جانب�إصدار�هذه�5صوات�وهو�ما�تقوم�به�أعضاء�النطق�من�حركات�وجانب�انتقال�هذه�5صوات�يتمثل�

[ي�ا2وجات�الصوتية�ا2نتشرة�[ي�الهواء�وجانب�استقبال�5صوات�وهو�ما�تقوم�به�5ذن�عندما�تستقبل�

  )[15](.الذبذبات�الصوتية�إ�ى�أن�تنتقل�عن�طريق�5عصاب�إ�ى�ا2خ

�ال}&  �لحفظ �وسيلة �الثقا[ياللغة �و�الفكر�ع�قة :اث �اللغة �ب'ن �الع�قة �الفرد�  إن �أثر�بالغ�ع�ى �ولها ت�زم،

�الحضاري� �والتقدم �للتطور �الرئيسية �الوسيلة �Ìي �اللغة �أن �ثم �وتطوره، �الذهن �نمو �[ي �خاصة بصفة

ن�جيل�البشري،�وأهم�وسيلة�محافظة�للفكر��نساني�وال}&اث�الثقا[ي،�وبواسط¤Bا�ينشر�هذا�ال}&اث�وينقل�م

  .الطريق�كي�يوجه�جهوده�إ�ى�البناء�و�ضافة�إ�ى�ما�سبق�أن�وضعه�أس�فه،�مهيئة�له�[16]إ�ى�جيل
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�Bا�يعلم�ا2علمون،�و�Bا�يتعلم�ا2تعلمون،�. تعد�اللغة�وسيلة�للتعلم�والتعليم  :اللغة�وسيلة�للتعليم�والتعلم�

�ووس 8Ðف� �لذا �و5بحاث �والقيم �والخj&ات، �ا2عارف �تحصيل �[ي �عل¢Bا �يعتمد 8��ال �الوسيلة �تعليمية�وÌي يلة

�5خرى  �الوسائل �جميع �ع�ى �تتقدم �وتنمو�ثروته�)[17](تربوية �وال}&اكيب �ا2فردات �يكتسب �طريقها �فعن ،

  .اللغوية�مما�يزيد�قدرته�ع�ى�التعلم،�واكتساب�ا2هارات�اللغوية�ا2ختلفة

منذ�ظهور�الكتابة�أصبحت�اللغة�الوسيلة�ال��8من�خ�لها�يمكن�¥ي�   :الروابط�القومية   اللغة�أداة�لتوثيق

�5مم �من �لÙجيال��أمة �ماض¢Bا �وتاريخ �القومية، �الروابط �توثيق �ع�ى �والعمل �القديم، �ال}&اث �ع�ى الحفاظ

وبالتا�ي�توثيق�الصلة�. القادمة�وربط�الصلة�با2ا��8bوالحاضر�وا2ستقبل�[ي�نقل�القيم�و5فكار�وسلوكيا�Bا

  .والروابط�القومية

  :طبيعة�ومم'?ات�اللغة�العربية�

تمتاز�بالوفرة�الهائلة�[ي�الصيغ،�كما�تدل�بوحدة�  اللغة�العربية�لغة�غنية�تعد   :طبيعة�اللغة�العربية

�ع�ى� �اشتملت �5خرى،وقد �السامية �اللغات �[ي �م¡Bا �أع�ى �التطور �من �درجة �ع�ى �الجمل �تكوين �[ي طريقها

�نوجزها� �مراحل �بعدة �نشوBñا �[ي �مرت �وقد ��نسان، �عند �جهاز�النطق �كل �تستغرق �حيث �5صوات جميع

  )[18]:(تيفيما�يأ

         رتقاءعصر�النشوAُوَح�«: وارتبطت�هذه�الف}&ة�ب¦?ول�القرآن�الكريم�لقوله�تعا�ي :ء�و َزَل�ِبِه�الرُّ
َ
ن

ِب'ٍن  �مُّ نِذِريَن�ِبِلَسان�ٍَعَرِبّيٍ
ُ
�ِمَن�ا2

َ
ون

ُ
ك

َ
ِبَك�ِلت

ْ
ل

َ
ى�ق

َ
  )[19].(»5ِم'ُن�َع�

         �8شهدت�تقبل�ا2سلم�للقرآن�ككتاب�سماوي  :عصر�بزوغ�شمس�القرآن�الكريم�. وÌي�ا2رحلة�ال

ْ'َ&�ِذي�وَ «: لقوله�تعا�ى
َ
ا�غ Aا�َعَرِبي

ً
ْرآن

ُ
�ق

َ
ُرون

َّ
ك

َ
ذ

َ
ُهْم�َيت

َّ
َعل

َّ
ل�ٍل

َ
�َمث ّلِ

ُ
رآِن�ِمن�ك

ُ
ا�الق

َ
اِس�ِ[ي�َهذ نَّ

ْ
ا�ِلل

َ
َرْبن د�ضَّ

َ
ق

َ
ل

 
َ

ون
ُ

ق ُهْم�َيتَّ
َّ
َعل

َّ
  )[20].(»ِعَوٍج�ل

         ويتم'?�بانتشار�اللغة�العربية،�[ي�كافة�أرجاء�الجزيرة: عصر�الدعوة�والفتح.  

         ستعمار�الغربيAحياء�اللغة�العربيةحيث�شهد�: عصر�êهدا�العصر�الدعوة�.  

         ويتم'?�بتطور�اللغة�العربية،�وانتشارها�الواسع�[ي�الب�د�العربية�وغ'&�العربية: عصر�القوميات.  

  :العوامل�ا2ساعدة�[ي�عا2ية�اللغة�العربية

�الدي89 �تج :العامل �كانت �،حيث �لغ¤Bم �تعلم �إ�ى �حاجة �[ي �الجاهلية �[ي �العرب �يكن �ع�ى�لم ري

ألسن¤Bم�بالسليقة�والفطرة�وهذا�ما�دعاهم�إ�ى�عدم�Aهتمام�بجمع�هذه�اللغة�وتدوي¡Bا�[ي�مؤلفات�¥BCا�

�مرور� �من �بالرغم �والرجال �النساء �الصغ'&�والكب'&، �يتداولها �العربية، �الجزيرة �أنحاء �جميع �[ي منتشرة

�وظهور�الحروب�وتطاحن القبائل�العربية�فيما�بي¡Bا،�إ��Eالزمن�وتعاقب�5جيال�عل¢Bا�وتعدد�اللهجات

أBCا�كانت�تنطق�بفصاحة�متناهية�خالية�من�كل�عيب�أونقص�وكان�خطباء�قريش�وشعراؤها�يجيدون�
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  )[21].(ألفـاظها�ويحسنون�انتقاءها

وهكذا�ظل�العرب�ع�ى�هذا�الحال�[ي�الجاهلية�قرون�عديدة�دون�Aحتياج�إ�ى�كتاب�مرشد�أو�معلم�

وا2شافهة�[ي� يلة�ال��8وصلت�إلينا�عن�طريق�الروايةمقوم�¥خطاBñم�ولعل�النصوص�النÞ&ية�والشعرية�القل

صدر��س�م�خ'&�دليل�ع�ى�الفصاحة�لدى�القدامى�قلم�يعجزوا�يوما�عن�نطق�العربية،�وهذا�ما�فاضت�به�

�ف¢Bا� �ورأت �عل¢Bا �وحافظت �بلغ¤Bا �اعتنت 8��ال �سائر�5مم �مثل �وهم �ودنيوية �خواطر�روحية �من قريح¤Bم

  )[22] .(ب'ن�ب�89الجنس�الواحد�وأداة�ضرورية�للر/ي�الفكري�والحضاري وسيلة�التخاطب�والتفاهم�

� �5سلوب �[ي �عصر�  :التغي'& �من �انط�قا �العربية �اللغة �وتاريخ ��س�مية، �5مة �لتاريخ �ا2تتبع إن

�إنشاء�  الجاهلية �من �وصل �ما �والفرق�ب'ن ��س�مية �بالقيم �ا2شبع �اللغوي �التطور �له �يتضح ��س�مي إ�ى

يم�وهو�فرق�شاسع،�وتولد�[ي�صدر��س�م�ضرب�من��نشاء�من�أبلغ�ما�الجاهل'ن�وب'ن�أسلوب�القرآن�الكر 

يكون،�وأحسن�5مثلة�والشاهدة�إ�ى�يومنا�هذا�وح�BC�³اية�الكون�تحدي�القرآن�الكريم�لÙسلوب�اللغوي�

  .السابق�عند�الجاهـلية�رغم�شدة�فصاحته�وبينته�اللسانية�وخطابات�الخلفاء�وعلماء�الدين

يتج�ى�تغ'&�5لفاظ�ما�دخل�العربية�من�كلمات�إس�مية�قصد��ص�ح�الدي�89وتس'&�:اظ�التغي'&�[ي�5لف

�كانت� �لك¡Bا ��س�م �قبل �اللغة �[ي �موجودة �كانت �5لفاظ �وأكÞ&�هذه �ا2جاEت، 8��ش �[ي ��س�مية الشرعية

� �فلفظ �الجديدة، �ا2عاني �من �يقار�Bا �ع�ى �للدEلة �فتحولت �أخرى �معان �ع�ى �[ي�كا" مؤمن"تدل �يدل ن

�وهو�غ'&� �ا2ؤمن �ع�ى �يدل �الدقيق �بمعناها �أصبح ��س�م �مÈيء �بعد �أما �أو��يمان �5مان �ع�ى الجاهلية

  )[23](  .الكافر�له�[ي�الشريعة�شروط�معينة�لم�تكن�من�قبل

�اللغات �بقية �عن ��ط�ق �ع�ى �وأقدسها �اللغات �أفضل �أBCا �ا2حدثون �العلماء �احتلت�  واعتj&ها �فقد لذا

يت�بمكانة�مرموقة�[ي�مجالس�العلم�الدنيوي�و[ي�ش��³ا2جاEت�إذ�مكانة�عظيمة�[ي�مختلف�5قطار�وحظ

أصبحت�لها�قيمة�عظيمة�بدون�منازع�وقدسية�جليلة�منذ�نزول�القرآن�وكيف��EوÌي�ك�م�هللا�عز�وجل،�

إن�العلم�بلغة�العرب�واجب�ع�ى�كل�متعلق�من�العلم�بالقرآن�والسنة�: ابن�فارس  و[ي�هذا�السياق�يقول 

ب�ح��E�³غناء�بأحد�م¡Bم�عنه�وذلك�أن�القرآن�نازل�بلغة�العرب،�ورسول�هللا�ص�ى�هللا�عليه�والفتاوى�بسب

�وسلم�من�كلمة� �هللا�عليه �وما�[ي�س¦ن�رسوله�ص�ى �هللا�عز�وجل وسلم�عربي�فمن�أراد�معرفة�ما�[ي�كتاب

    .عربية�أم�نظم�عجيب�لم�يجد�من�العلم�باللغة�بدا

�اللغـوي  �الع :العامل �اللغوية،وأكÞ&�ما�تتم'?�اللغة �ا2عاني �ع�ى �الدEلة �[ي �ألفاظها �[ي �وطواعية �بمرونة ربية

�دفع� �5مر�الذي �الجذور �من �الجديدة �الكلمات �وبناء �5فعال �ا2صادر�ومن �من �Aشتقاق �ظاهرة �[ي تتمثل

ع�ى�بعض�ا2فكرين�اللغوي'ن�إ�ى�القول،�إن�هذه�الجذور�الش�³،�وما�يمكن�أن�يطرأ�عل¢Bا�من�تغ'&ات�تعز�

�بأن� �جديرة 8Ðف� �هذا �أجل �ومن �أجمع، �العالم �[ي �العظمى �اللغات �إحدى �العربية �تجعل الحصر،
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  .،إBCا�بحق�إحدى�اللغات�الك�سيكية�العظمى)[24](تعلم

8Bمن�ا2حدث'ن�من�يجعلون�من�الطبيعة�الجغرافية�  :البيئة�الصحراوية�من�فصاحة�و�إقليم)أ :العامل�البيـ

ذه�اللغة،�وع�ى�رأس�هؤEءهولت'?،�فقد�عزا�تطور�لبيئة�اللغة�أثرا�كب'&ا�[ي�نوع�التطور�الذي�قد�يصيب�ه

،�ونع�89بالطبيعة�الجغرافية،�مم'?ات�ونوعية�[25]للطبيعة�الجغرافية.5صوات�الشديدة�إ�ى�نظائرها�الرخوة�

�قيام� �ع�ى �تساعد 8��ال �،وÌي �وغ'&ها �ا2جتمع �لذلك �والثقافية �Aجتماعية �الظروف ³bcنن� �أن �دون البيئة

� �عند �اللغوية �الدراسات �ضمن �قد �ما �وهذا �وغ'&ه �و�نضجها�الدرس �العربية �ثراء �من �لها �كان 8��ال العرب

  .وتعدد�اللهجات�ف¢Bا

�العــامة)ب �موضوع� :البيئــة �هو �اللغة �موضوع �¥ن �اللغة، �نشأة �بموضوع �القدم �منذ �الناس شغل

� �يسأل �و�نسان �زمن �ومنذ �كان�:�نسان �وإن ��نسان؟ �علمها �هللا �عند �من �وåي �أÌي �اللغة؟ �نشأت كيف

�اللغة �Ìي �فما �صنع��كذلك �من �Ìي �أم �ذلك، �بعد �اللغات �اختلفت �وكيف ��نسان؟ �تكلمها 8��ال 5و�ى

  �نسان؟�وكيف�صنعها؟

إ�Eأن�العلم��Eيبحث�إ�Eفيما�تؤكده�ا2ادة�ا2حسوسة�. فحاول�العلماء�البحث�عن�إجابات�لهذه�5سئلة

�العلمي �ا2نهج �إل¢Bا �يطمCن �نتيجة �إ�ى ��نسان �يصل �أن �يستطيع �ا«. ولن �عكس�أما �بالذات �العربية للغة

،�و�بدأت�منذ�أن�وجد�نقش�عÞ&�عليه�وقد�نسبت�كتابته�)[26](اللغات�5خرى،�فم¡Bم�من�يرى�أBCا�توقيفية

إ�ى�العربية�وهناك�من�يرى�أBCا�حددت�بأول�نص�شعري�جاه�ي�وصل�إلينا�وعليه�فإن�العربية�ال��8نتداولها�

�وÌي�اللغ �ال��8سادت�[ي�الجزيرة�اليوم�ليست�أبعد�من�النصوص�الجاهلية�ال��8تتضمن�مكارم�5خ�ق، ة

�ب'ن� �موحدا �استخداما �و5مثال، �الشعر�والخطب �[ي �مستخدمة �الزمان �من �بقرني'ن ��س�م �قبل العربية

الشعراء�والخطباء�والكهان،�وإن�كانت�هنالك�فروق�لغوية�إ�EأBCا�يس'&ة�سب±Bا�خ�فات�لهجية،ولعل�أوضح�

�وتقل�هذه�القيود�[ي�الكتابات�مثال�ع�ى�هذه�الوحدة�اللغوية�هو�الشعر�وما�يتضمن ه�من�قيود�وقوان'ن،

  )[27].(النÞ&ية،�لذا�بقيت�لغة�الشعر�لغة�فنية�يقصدها�معظم�العرب�قصدا

�فضلها  �و �العربية �اللغة �لغة�   :مم'?ات �كوBCا �جانب �فإ�ي �معينة �بخصوصيات �العربية تتم'?�اللغة

�أبدا، �بالساكن �يبتدئ �ا2تكلم �نجد E� �العرب �ك�م �معرض �[ي �وأيضا �الضاد �لغة 8Ðف� فكانوا��5ديان،

�فارس �ابن �قال �يحركونه، �تراهم �عربوه �فإذا �العجم، �ك�م �[ي ³��ح �به �Aبتداء �الحروف�«:يستوحشون أول

الهمزة�والعرب�تنفرد��Bا�[ي�عرض�الك�م،�و�Eتكون�[ي�«8bء�من�اللغات�إ�Eابتداء،�ومما�اختصت�به�لغة�

  ).[28](»الحاء�والضاد،�زعم�ناس�أن�الضاد�مقصورة�ع�ى�العرب�دون�سائر�5مم

واللغة�العربية�لغة�مرنة،�ويظهر�ذلك�من�طواعية�5لفاظ�للدEلة�ع�ى�ا2عاني�وطواعية�العربية�تتمثل�[ي�
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�8�أكÞ&�ما�تتمثل�[ي�ظاهرتي�ال}&ادف�وAشتقاق�بصفة�خاصة�الذي�ساهم�بشكل�كب'&�[ي�اتساع�أبني¤Bا،�ال

ية�والدEEت،�نرى�العربية�تنفرد�حملت�معاٍن�خاصة�[ي�ذا�Bا،�من�غ'&�أن�تسند�أو�تضاف�إ�ى�جانب�5بن

كذلك�[ي�أسالي±Bا�التعب'&ية�ال��8ساهمت�[ي�بني¤Bا�وجمالي¤Bا،�وتتمتع�أيضا�بوسائل�كث'&ة�تعمل�ع�ى�تنمي¤Bا�

وÌي�وسيلة��Eيقابلها�«8bء�[ي�سائر�اللغات�ا2عروفة�فم¡Bا��بدال،�التصحيف�والتحريف،�وما�يشابه�رسم�

  .الحروف�والتعريب

�الل �ب'ن�وأصوات �بما �تبدأ �مختلفة �مخارج �من �وتخرج ��نسان، �عند �جهاز�النطق �كل �تشمل �العربية غة

والواو�والياء�ال��8: الشفت'ن�[ي�نطف�حروف�كالباء�وا2يم�والفاء�وتنت�8Ðبجوف�الناطق�[ي�نطق�حروف�ا2د

�تأ �ولها �5ذن �ع�ى �وقعا �جميعها �ت}&ك �حيث �الفم، �خارج �إ�ى 8Ðوتنت� �الصدر�والحلق �من ث'&�موسيقي�تخرج

  )[29].(يختلف�شدة�ولطاقة�باخت�ف�ال}&اكيب�فيؤثر�[ي�النفس�تأث'&ا�خاصا

�وعا2ي¤Bا �مكانة �ع�ى �أمر�يساعد �العربية �اللغة �خصائص �ع�ى �،�  بالنسبة  والتعرف �وا2جتمعات لÙمم

  :  ولعل�أهم�الخصائص�ال��8ساهمت�[ي�ازدهارها�و�احت�لها�الصادرة�عن�بقية�اللغات�تكمن�[ي

�بالطبيعة �الوثيق �البناء�     :Aتصال �ثنائية �أصول �من �تكونت �قد �ا2فردات �أن �العربية �اللغة ظهر�¥هل

�الطبيعة، �أصوات �وا2طر�والرعد،�) [30](تحاكي �الريح �كأصوات �للطبيعة �ومحاكا�Bا �حرف'ن �من �مركبة أي

هبوب�الريح،�خرير�ا2اء�مواء�الهر،�صهيل�الجواد،�فإن�: وأصوات�الحيوانات�وأصوات��نسان�البدائي�مثل

  .خر،�ماء،�صهل،�تحاكيان�الصوت�الطبيõي�هب،: فاء�الفعل�وعينه�[ي�أفعالها

�با2جتمع   �ا2حكم �وعشائر�  :Aتصال �وبطون �أفخاذ �[ي �5واصر�تجتمع �محكمة �أسرا �العرب عاش

وقبائل�تغوص�عمقا�[ي�النسب�الصريح�وتنداح�اتساعا�بال}?اوج�والتوالد،�وÌي�[ي�كل�حال�متماسكة�يشد�

قحطان�وعدنان،�قيس�وكندة،�بكر�وتغلب�: با¥بناء�و5حفادبعضها�بعضا�مفاخرة�باÓباء�و5جداد�معتدة�

وع�ى�صورة�هذا�ا2جتمع�ومثاله�كان�ك�مهم�وجرى�لساBCم�فا¥لفاظ�تتوالد،�وبي¡Bا�آصرة�القربى،�فا¥صل�

والصفة�" معلوم"واسم�ا2فعول�" عالم"واسم�الفاعل�" علم"ومنه�ا2ا��8bا2جرد�" علم: "هو�ا2صدر�مثل

� �" عليم"ا2ش±Bة �ا2بالغة �" ع�مة"ووزن �التفضيل �حروفها�" أعلم"واسم �[ي �متفقة �ا2شتقات �هذه وجميع

  .5صلية�وترتي±Bا�ومعناها�5ص�ي

�الكريم �القرآن �لغة �ع�ى�   :العربية �أبقى �هام �سند �العربية �اللغة �وراء �أن �ع�ى �إجماع �شبه �هناك إن

َزَل «  :إذ�قال�هللا�تعا�ى ،روع¤Bا�وخلودها�هو��س�م
َ
نِذِريَن�ِبِلَساٍن��ن

ُ
ون�َِمَن�ا2

ُ
ك

َ
ِبَك�ِلت

ْ
ل

َ
ى�ق

َ
وُح�5ِم'ُن�َع� ِبِه�الرُّ

ِب'ٍن� �مُّ ،�وما�اختيارها�من�هللا�عز�وجل�لتكون�لغة�آخر�رسالة�سماوية�للبشرية�جمعاء�ما�هو�إ�E)[31](»َعَرِبّيٍ

  .دليل�كاٍف�ع�ى�رجحاBCا،�وقو�Bا�ع�ى�حمل�ا2ع�³9اللغوي�للكائن�البشري�بلسان�عربي��Eغ'&

�ا �اللغة �فضل �عنهو[ي �هللا 8bر�� �الخطاب �عمر�بن �الخليفة �قال �اللغات �با/ي �عن عليكم�«: لعربية
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�ا2روءة �وتزيد �العقل، �تبت �فإBCا �وAستشها)[32](»بالعربية �الحجج �من �تناولنا �ومهما �مكانة�، �تؤكد 8��ال د

�خاتم� �2عجزة �لغة �لتكون �عز�وجل �هللا �من �اختيارها �حجة �تحت �تقع �جميعا �فإBCا �وفصلها �العربية اللغة

�«5نبياء�لقوله�تعا�ى�
َ

ان
َ
ْو�ك

َ
ِلِه�َول

ْ
�ِبِمث

َ
ون

ُ
�َيأت

َ
Eْرآِن�

ُ
ا�الق

َ
ِل�َهذ

ْ
وا�ِبِمث

ُ
أت ْن�يَّ

َ
ى�أ

َ
ُس�َوالِجُن�َع�

ْ
َمَعِت�ِ�ن

َ
Cِِن�ِاْجت

َّ
ل�ل

ُ
ق

 
ً
ِه'&ا

َ
  )[33].(»َبْعُضُهْم�ِلَبْعٍض�ظ

" تراث��س�م"[ي�مقدمته�لكتابه�" جروبناوم"يشهد�ا2ستشرق�    :الوضوح�والسهولة�وا2رونة�والتطور 

�مرون¤Bا� �[ي �لغة �تدان¢Bا E� �عبقرية �لغة �Ìي �الزاهر، �العربي �ال}&اث �محور �Ìي �العربية �اللغة أن

�الحضارة�) [34](واشتقاقها �مصطلحات �لجميع �تتسع �العربية �جعلت �وAشتقاق �ا2رونة �[ي �العبقرية ،وهذه

�ما�Eال �ا2رونة �من �تملك �العربية �اللغة �أن �الباحث'ن �أحد �ويوضح �وآداب �وفنون �علوم �من �ف¢Bا �بما قديمة

تملكه�لغة�حية�أخرى،�فا¥2اني�ا2عاصر�مث���Eيستطيع�فهم�كلمة�واحدة�من�اللهجة�ال��8كان�يتحدث��Bا�

  .[ي�الجاهلية�قبل��س�م�أجداده�من�ألف�عام،بينما�العرب�ا2حدثون�يستطيعون�فهم�لغ¤Bم�ال��8كتبت

إضافة�إ�ى�هذا�هناك�خاصية�التطور�اللغة�كائن�åي�¥BCا�تحيا�ع�ى�ألسنة�ا2تكلم'ن��Bا�وا2تكلم'ن�من�

5حياء�فلذلك�تتطور�وتتغ'&�بفعل�الزمن،�وÌي�ظاهرة�اجتماعية�تحيا�[ي�أحضان�ا2جتمع،�وتستمد�كياBCا�

ع�ي�عبد�الواحد�"باحث�اللغوي�،�و�يقول�ال)[35](حط�بانحطاطهمنه�ومن�عاداته�وتقاليده،�ف}&/ى�برقيه�وتن

�الصدد" وا[ي �هذا �[ي�«: [ي �ا2طرد �للتطور �عرضة �5خرى �الظواهر�Aجتماعية �شأن �ذلك �[ي �شأBCا اللغة

�وا2صادفات� �لÙهواء �تبعا ��Eيجري �هذا �وتطورها �ودB�EEا، �مت¡Bا �وقواعدها، �أصوا�Bا �عناصرها مختلف

�لق �س'&ه �[ي �يخضع �وإما �5فراد، �êرادة �محققة�أووفقا �ا2عالم �واضحة �النتائج، �مطردة �ثابتة �جj&ية وان'ن

  .!ثار

�التنظيم �مانعة�  :درجة �جامعة �بنية �العربية �أن �بالقاهرة �العربية �اللغة �مجمع �يوضح �الجانب �هذا [ي

،�وتتم'?�بالقدرة�الذاتية�،غنية�بمفردا�Bا�جامعة�شاملة�للغات�القبلية�فلها�من�)[36](شأBCا�شأن�كل�اللغات

�ل �يتيح �ما �ومعجمها �وقواعدها �أو�أصولها �أصل �تفتقر�إ�ى �أن �دون �الناس �ب'ن �للتواصل �أداة �تكون �أن ها

  .قاعدة�من�لغة�أخرى 

وما�يلفت�Aنتباه�[ي�اللغة�العربية�وأبني¤Bا�أBCا�نظام�ك�ي،�مكون�من�أنظمة�فرعية،�ع�ى�نحو�ما�نرى�جسم�

�نساني���نسان�وأعضاءه�الفرعية،�يتضافر�بعضها�مع�بعض�¥داء�الوظائف�الخاصة�ال��8يصل�الجسم

�كنظام� �فرعية �أنظمة �ع�ى �يحتوي �شامل �نظام �Ìي �العربية �كذلك �ا2نشود، �الحيوي �التوازن �إ�ى بمجموعها

�الصرفية �وا2باني �والنj&�والتنغيم �وا2قاطع �أو�. 5صوات �اخ}&اقها �يصعب �وثيقة �صلة �مشكلة �تتداخل وكلها

  .تبديلها

�العصر�الحديث �[ي �العربية �اللغة �العر :مكانة �اللغة �إن �أكÞ&�من �لغة �Ìي 8��ال �من��260بية ــة �نسمـ مليون
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العرب�يقطنون�رقعة�شاسعة�[ي�قارتي�آسيا�وإفريقيا�،ويتوفرون�ع�ي�ثروات�طائلة�،وموقع�اس}&اتيÈي�فريد�من�

نوعه�،�Ìي�!ن�لغة�عا2ية،�وذلك�بناء�ع�ى�عدد�من�الشواهد�و�Aعتبارات�ال��E�8تخفي�ع�ى�الباحث�ا2تتبع�

�العا �وثقافية�لتطورات �علمية �BCضة �اليوم �العربي �العالم �ففي �واحد، �وقت �[ي �العربية �واللغة �العربي، لم

إن�عدد�.،مرموقة�وعزم�ع�ى�امت�ك�التكنولوجيا�الحديثة�2واكبة�التطور�العلمي�و�الخروج�من�دائرة�التخلف�

كما�أن�هناك� )[37].(مطردجامعة�،وÌي�[ي�ازدياد��300الجامعات�[ي�العلم�العربي�[ي�الوقت�الحاضر�يربو�ع�ي�

�و� �الجديدة �با2صطلحات �متنــــها �،و�إغناء �العربية �باللغة �ال¡Bوض �ع�ى �تعمل �اللغوية �ا2جامع �من مجموعة

العلمية�الحديثة�،كما�أن�هناك�حركة�ال}&جمة�نشطة�من�مختلف�لغات�العالم�إ�ى�اللغة�العربية،وهناك�إ�ى�

  .العلوم�التطبيقية�جانب�ذلك�عدد�من�ا2جامع�العلمية�تع�89بالبحوث�العلمية�[ي�مجاEت�

ومن�أبرز�الخطوات�ال��8خط¤Bا�خ�ل�هذا�القرن�نحو�العا2ية�هو�اعتمادها�كلغة�رسمية�،ولغة�عمل�[ي� 

و�ا2نظمات�الدولية�   الجمعية�العامة�لÙمم�ا2تحدة�،كمــا�اخت'&ت�كلغة�رسمية�[ي�منظمة�5مم�ا2تحدة�ولجانــها

ولغة�رسمية�[ي�منظمة�الوحدة�. ة�الصحـة�العا2ية�ومنظمة�الطفولة�التابعة�لها�مثل�منظمة�اليونسكو�،�وهيئ

  .�فريقية�جنبا�إ�ي�جنب�مع�اللغة�Aنجل'?ية�والفرنسية�

ــغة�   [ي�خاتمة�الدراسة�يمكننا�ع�ى�ضوء�الحقائق�ال��8ذكرBCا:الخاتمة� بالنسبة�للخطوات�ال��8قطع¤Bا�اللـ

تؤدي�دورها�الحضاري�و�الروåي�،والعلمي�[ي�العالم�¥BCا�لغة�كما��العربية�،أن�تصبح�مرة�أخري�لغة�عا2ية�لكي

�ا2تـــحدة �5مم �   قالت �لها �التابعة �حضارة��نسان،�: و�ا2نضمات �ع�ي �الحفاظ �فعالة�[ي �مساهمة �ساهمت قد

�قوية �لغة �تصبح �لكي �BCض¤Bا �بداية �العربية�[ي �اللغة �ارتكزت �وقد �نشرها �و[ي�العمل�ع�ي ،� �الثقا[ي ع�ى�   وتراثه

�م¡Bا �أساسية �دعائم �النطاق:  عدة �الواسعة �،و�ال}&جمة �العربي �الوطن �مستوي �ع�ى �تصبح�   التعريب وبذاك

ـــمي�والتكنولو"ي�[ي�العالم�   .اللغة�العربية�مسايرة�للتطور�العلـ

�قوا      �تسهيل �أجل �من �وغ'&�العربية �العربية �الب�د �[ي �اللغوية �ا2جامع �تنشيط �ع�ى �العمل �بتبDي عد�كذلك

�الحديثة �و�الفنية �العلمية �با2صطلحات �معجمها �وتبسيطها،وإثراء �العربية �جهة�.اللغــة �من �أما �جهة، �من هذا

  .أخري�يجب�التفك'&�[ي�استنباط�طرق�علمية�وتربوية�لتسهيل�تعليم�اللغة�العربية�لÙجانب�

ربية�لغة�عا2ية�فع��وبصفة�هذه�5مور�باختصار�وترك'?�مجتمعة�يمكن�عن�طريقها�أن�تصبــح�اللغة�الع      

 .علمية،وان�تتبوأ�مكان¤Bا�ا2رموقة�ب'ن�5مم�كلغة�علم�و�ثقافة�ودين�وحضارة�مزدهرة

  

  :هوامش�البحث�
 .38المقارن، بيروت ،صإبراهيم السامرائي، فقه اللغة [1] 

  .1950مصورة ،بيروت 02أبو الفتح عثمان ،الخصائص ،تحقيق محمد علي النجار،دار الهدى للطباعة و النشر ،ط ابن جني ،  [2] 

  .03، ص1977مجلة عالم الفكر المجلد الثامن العدد األول، كويت ،سنة [3] 

  .379لسان العرب، ص  -وردت في لسان العرب على أنها أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم وهي فعل من لغوت أي تكلمت [4] 
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  . 169، ص 1986العلم للماليين ،بيروت ، سنةفقه اللغة المقارن، دار  إبراهيم السامرائي،[5] 

  .22سورة الروم، اآلية رقم [6] 

  . 31،ص 1987مازن الوعر، قضايا أساسية في علم اللسانيات الحديث، دار طالس للدراسات والترجمة والنشر، دمشق،[7] 

  . 08ص    ،1998،سنة 02جرجي زيدان، اللغة العربية كائن حي، دار الجيل للنشر والتوزيع، بيروت، لبنان ، ط[8] 

  . 26، ص 2007،سنةماها محمد فوزي معاذ ، االنثروبولوجيا اللغوية، دار المعرفة الجامعية، مصر [9] 

  .09ص    محمد حسن عبد العزيز،مدخل إلى اللغة العربية،   -[10] 

  .08-07، ص 1962اللغة عند اإلنسان والطفل، دار العروبة ، مصر،سنة   علي عبد الواحد وافي، نشأة[11] 

  .69،ص2008محسن علي عطية ،مهارات االتصال اللغوي وتعليمها،دار المناهج للنشر و التوزيع ،األردن ،سنة[12] 

  . 19، ص  0320،  01عبد الحميد سليمان، سيكولوجية اللغة والطفل، دار الفكر العربي، القاهرة، ط [13] 

  .13عبد العزيز،مدخل إلى اللغة العربية، ص  محمد حسن[14] 

  .12محمد حسن عبد العزيز،مدخل إلى اللغة العربية، ص [15] 

  .172، ص  2003، سنة 01ي المناهج وطرق التدريس، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر التوزيع ، مصر،طفايز مراد دندش، اتجاهات جديدة ف[16] 

  .62محسن علي عطية ،مهارات االتصال اللغوي وتعليمها، ص[17] 

  .05،ص1984،سنة 02يمون طحان، اللغة العربية و تحديات العصر ،الشركة العامية للكتاب ،لبنان ،ط[18] 

  195 -193سورة الشعراء ، اآلية رقم [19] 

  . 28-27الزمر، اآلية رقم   سورة[20] 

  .54،ص2009،الجزائر ،سنة مكي أحمد،نشأة اللغة العربية ،مطبعة ياسين للنشر والتوزيع [21] 

  .48محناش عمر ،اللغة العربية و طرائق تدريسها ، ص [22] 

  .38المرجع نفسه [23] 

  .49علي أحمد مدكور ، تدريس فنون اللغة العربية ،ص[24] 
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 فاروق،�جامعة�كاليكوتكلية�ب�دكتوراهالباحث�

Aسم�بشكل�تقليدي�ع�ى�تلك�تطبيق�هذا�

يمكن�تصنيف�5دب�و�. 5عمال�الخيالية�للشعر�والنÞ&�ا2م'?�بنوايا�مؤلف¢Bما�والتفوق�الجما�ي�ا2درك�¥داBñا

 .والف}&ة�التاريخية�وا2وضوعية

�آثاره� �خ�ل �من �الحياة �[ي ��نسانية �وخj&ته �وآرائه أفكاره

5مر�بدوره�هذا�والتجربة�التيتحصلها�من�خ�ل�عيشه�[ي�ا2جتمع،�و 

� �5دب �أنواع �أهم �ومن �لشكلها، �تبعا �تصنيفها �يتم �وأدب�أدب الرواية،

. . 

�أروع� �ولعل �ا2تنوعة �و5غراض �ا2ستجدة �با¥ساليب �العصر�الراهن [ي

�حطفال،�إن�أدب�الطفولة�أحد�أهم�العلوم�5دبية�ا2عاصرة�بدأت�تخاطب�الشرائ

يتضمن�أساليب��5دبيهو�نوع�من�الفن�

ينشأ�هذا�بدأ�يتطور�و . مختلفة�من�النÞ&�والشعر�ا2ؤلفة�بشكل�خاص�لÙطفال�و5وEد�دون�عمر�ا2راهقة�

منتصف�القرن�العشرين�مع�تحس'ن�أنظمة�

إن�الطفولة�Ìي�مرحلة�من�عمر�الكائن�البشري،�و5طفال�هم�ثروة�الحاضر�

بتثقيف�حيا�Bم�وإنعاش�ملكا�Bم�الفردية�

 5� �سماته �وتكوين �الفرد �ومن�خصية ساسية،

ا2ؤكد�أن�بناء�أدب�5طفال�من�خ�ل�القصص�و5ناشيد�وا2سرحيات�يمتاز�بروعة�5سلوب�وعذب�ا2عاني�

� �5دب �[ي �الدقيقة �التخصصات �أحد �يمثل �العربية �اللغة �[ي �5طفال �أدب �عمره�العربيإن �فإن ،

 
ً
[ي�ميدان�Aهتمام��،�وقد�شهد�الربع�5خ'&�من�القرن�الحا�ي�ازدهارا

�الطفولة� �أدب �تخصص �طرائق �لتعبد �القطرية ��سهامات �فتنوعت �العربية، �اللغة �[ي �الطفولة بجوانب

�بذو �.العلمية �[ي�ترجع �5طفال ر�أدب

 
ً
�فق'&ا �كان �ولكنه �ذلك �قبل �الطفل �أدب �وجود ��Eينفي �هذا �كي�ني، �كامل �كتابات �إ�ى �العربية جدا��اللغة
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تطبيق�هذا�وقد�تم�. 5دب�هو�مجموعة�من�5عمال�ا2كتوبة

5عمال�الخيالية�للشعر�والنÞ&�ا2م'?�بنوايا�مؤلف¢Bما�والتفوق�الجما�ي�ا2درك�¥داBñا

والف}&ة�التاريخية�وا2وضوعية�الوط89،غة�و5صل�فيه�الل�النظم�تتضمن2جموعة�متنوعة�من�

� �5ديب �فهو�الذي �تعب'&�اليحاول �آثاره�عن �خ�ل �من �الحياة �[ي ��نسانية �وخj&ته �وآرائه أفكاره

والتجربة�التيتحصلها�من�خ�ل�عيشه�[ي�ا2جتمع،�و تعتمد�ع�ى�الخيال�والفكر�

�5عمال ��دبية5 �ع�ى 8��ال �5دب �أنواع �أهم �ومن �لشكلها، �تبعا �تصنيفها يتم

. .القصة�القص'&ة،�وا2سرحية�و�الشعر�و�ا2قالة�و�الس'&ة�الذاتية�وغ'&ها

 
ً
�تطورا �5دب  �يتطور

ً
�أروع��كب'&ا �ولعل �ا2تنوعة �و5غراض �ا2ستجدة �با¥ساليب �العصر�الراهن [ي

طفال،�إن�أدب�الطفولة�أحد�أهم�العلوم�5دبية�ا2عاصرة�بدأت�تخاطب�الشرائعلومه�وفروعه�أدب�5 

هو�نوع�من�الفن�ف.الحرأو�النشاط��التعليميالعمرية�[ي�أرجاء�ا2عمورة�عj&�ا2نهج�

مختلفة�من�النÞ&�والشعر�ا2ؤلفة�بشكل�خاص�لÙطفال�و5وEد�دون�عمر�ا2راهقة�

منتصف�القرن�العشرين�مع�تحس'ن�أنظمة��[يالفن�الشيق�[ي�القرن�السابع�عشر�[ي�أوروبا،�وأخد�يزدهر�

إن�الطفولة�Ìي�مرحلة�من�عمر�الكائن�البشري،�و5طفال�هم�ثروة�الحاضر�. العالم�جميع�أنحاء

 . وعدة�ا2ستقبل�[ي�أي�مجتمع�[ي�العالم
ً
بتثقيف�حيا�Bم�وإنعا�ف��بد�لنا�أن�نعت�89دائما

�الطفولة �مرحلة �-¥ن �كلنا �5 -عرفيكما �سماته �وتكوين �الفرد �شخصية �بناء مرحلة

ا2ؤكد�أن�بناء�أدب�5طفال�من�خ�ل�القصص�و5ناشيد�وا2سرحيات�يمتاز�بروعة�5سلوب�وعذب�ا2عاني�

  .والبساطة�وا2تانة�

 .أدب�5طفــال�[ي�أدب�اللــغة�العربيـــة

� �5دب �[ي �الدقيقة �التخصصات �أحد �يمثل �العربية �اللغة �[ي �5طفال �أدب إن

 
ً
 Eيزيد�عن�مائة�وخمس'ن�عاما

ً
،�وقد�شهد�الربع�5خ'&�من�القرن�الحا�ي�ازدهارا

�الطفولة� �أدب �تخصص �طرائق �لتعبد �القطرية ��سهامات �فتنوعت �العربية، �اللغة �[ي �الطفولة بجوانب

 
ً
�أيضا �ملحوظ ��بدعم �وا2ؤسسات �الدولية �وا2نظمات �الحكومات العلميةمن

 
ً
�فق'&ا �كان �ولكنه �ذلك �قبل �الطفل �أدب �وجود ��Eينفي �هذا �كي�ني، �كامل �كتابات �إ�ى �العربية اللغة
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± �W��O± �W��O± �W��O± �W��O:::: 5دب�هو�مجموعة�من�5عمال�ا2كتوبة

5عمال�الخيالية�للشعر�والنÞ&�ا2م'?�بنوايا�مؤلف¢Bما�والتفوق�الجما�ي�ا2درك�¥داBñا

 
ً
2جموعة�متنوعة�من��وفقا

� �أما 5ديب

تعتمد�ع�ى�الخيال�والفكر�الكتابية�التي

�ي �5عمالنعكس ع�ى

القصة�القص'&ة،�وا2سرحية�و�الشعر�و�ا2قالة�و�الس'&ة�الذاتية�وغ'&ها

 
ً
�تطورا �5دب يتطور

علومه�وفروعه�أدب�5 

العمرية�[ي�أرجاء�ا2عمورة�عj&�ا2نهج�

مختلفة�من�النÞ&�والشعر�ا2ؤلفة�بشكل�خاص�لÙطفال�و5وEد�دون�عمر�ا2راهقة�

الفن�الشيق�[ي�القرن�السابع�عشر�[ي�أوروبا،�وأخد�يزدهر�

جميع�أنحاءالتعليم�[ي�

وعدة�ا2ستقبل�[ي�أي�مجتمع�[ي�العالم

�الطفولةومواه±Bم؛ �مرحلة ¥ن

ا2ؤكد�أن�بناء�أدب�5طفال�من�خ�ل�القصص�و5ناشيد�وا2سرحيات�يمتاز�بروعة�5سلوب�وعذب�ا2عاني�

والبساطة�وا2تانة�

أدب�5طفــال�[ي�أدب�اللــغة�العربيـــة

� �5دب �[ي �الدقيقة �التخصصات �أحد �يمثل �العربية �اللغة �[ي �5طفال �أدب إن

 �8الزم9
ً
Eيزيد�عن�مائة�وخمس'ن�عاما

�الطفولة� �أدب �تخصص �طرائق �لتعبد �القطرية ��سهامات �فتنوعت �العربية، �اللغة �[ي �الطفولة بجوانب

 
ً
�أيضا �ملحوظ بدعم

 
ً
�فق'&ا �كان �ولكنه �ذلك �قبل �الطفل �أدب �وجود ��Eينفي �هذا �كي�ني، �كامل �كتابات �إ�ى �العربية اللغة
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 . ة�البحتةي5غراض�التعليم�فقط�ع�ىويقتصر�
ً
من�رواد�أدب�5طفال�[ي�مصر��أما�كامل�كي�ني�كان�رائدا

�أصدر�حوا�ِى�  �١٥٠والعالم�العربي،�قد
ً
�أبرز . كتابا وقد�" الســـــندباد�الــبحري "كتبه�القصصية�لÙطفال��من

وعبد�التواب�يوسف�ويعقوب�] أغانيا¥طفـــال،جحا�و5طفال[ والهراوي�] الشوقـــيات[الشوقــي��خلفه�أحمد

Bا�بقصص�ñالشارونـــي�وغ'&هم�من�5دباء�الذين�ساهموا�مساهمات�فعالة�[ي�تثقيف�أذهان�5طفال��وإثرا

�ونÞ&ي � �مشعرية �وأغنيات � �ممتعة �وأناشيد � �E .  ؤثرةة ��ومما �[ي �نضج �5دبي �الجنس �هذا �أن دب�5 شك

�العربي �،جعله �التطور �طريق � �بيشق �ملحوظشكل � 
ً
�مهتما �وج'?ة، � �ف}&ة �و5خ�قية��[ي �Aجتماعية بــا¥بعاد

 .والدينية�

 .تأث'&�أدب�5طفــال�[ي�دولة��مــــارات

�ا2 �العربية ��مارات �دولة �ومراكز�الإن �و5ندية �عj&�ا2ؤسسات �قيامها �منذ �خطت طفولة�تحدة

لصقل�مواهب�أولويةوذلك��وأولت�رعاية�الطفولة�وتنمية�مواه±Bا.  وتنشأ�Bم�تنشأة�أدبيةف�5طفال�يثقتب

  عناية�فائقة�ــ�وAعتناء��Bم�قولهم�ع5طفال�والر/ي�ب

 �الحا�يإن�هذا�القرن�
ً
 �شهد�تغ'&ا

ً
ظهرت�فيه��.والكم[ي�أدب�5طفال�من�حيث�مستوى�الكيف��كب'&ا

الشه'&ة�مبدعة�نشأة�هذا�الفن�بمجل¤Bا�"شيخة�النا?ي�"تعتj&�5ديبة��5خ'&ة،إبداعات�متم'?ة�[ي�السنوات�

ا2تم'?ة�ا2بدعة�[ي�ثقافة�5طفال��وأديبات�بمؤلفا�Bمم،�وتبعها�أدباء�1977[ي��مارات�سنة�" وهور " لÙطفال

�وقد�أنتجت�جملة�طفال،موهبةعجيبة�[ي�الكتابة�لÙ  تمتلك،�ف5�8Ðديبات�تربي¤Bم،�فتقدمت�Bم�وحسن�وأد

محل�تطرقت�لتعليم�الفتاة�وعملها�[ي�وقت�كان�هذا�5مر��ال�8" ســ�مة"م¡Bا�قصة��بداعية،من�القصص�

غابة�"،�و"والوطن��العصفورة"،�و"أحمد�والسمكة�"وسلسة�من�5شعار�والقصص�مثل��.اع}&اضوامتعاض

" وهكذا�قدمت�. وما�إ�ى�ذلك�"شمس��Eتغيب�:الشيخ�زايد�" و�" س�مة" ،�و"دانة�والجدة�"،�و"السعادة�

�8bثم�توا�ى�الكتاب�ا2بدعون�. مجموعة�كب'&ة�من�القصص�بطرح�جديد" لطيفة�النجوى�" و" سهيلة�الع�

� �أدب �عالم �[ي �جديدة �بموضوعات �ليتطرقوا �الشباب �و �.الطفلمن �وأعظمهممن ��أشهرهم مريم�" صيتا

ع�ى�،و وغ'&هم�من�البارزين) جوارب�أمي�(وأم'&ة�ا2رزو/ي�) تكش'&ة�(ونسيب�العزي�89)أمي�جديدة�" (رشادي�

 ف�كل�حال
ً
 �إن�هذا�الفرع�5دبي��Eيزال�حق�

ً
  .[ي��مارات�العربية�ا2تحدة��أدبيا

م¡Bا��.الطفلقافة�متم'?ة�وقيم�أخ�قية�لدى�ث�ال��8تساهمفي�توليد�ماراتية��وأما�مج�ت�5طفال

� �و "ماجد"مجلة �الطفل �أدب �عالم �[ي �متم'?ة �مكانة �تتبوأ �أدب��.وثقافتهÌي �مدار�تطور �ع�ى �تدل �كلها هذه

 .العربيةطفال�واتساعه�ونضجه�[ي�هذه�ال}&بة�5 

 

 .�ماراتـــيأدب�5طفال��وAجتماعية�[يالقيم�5خ�قيــــة�
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�ع�ىاهتمامومهتمون�ب�لÙطفال�[ي��مارات�متم'?ون�إن�5دباء�الكتا
ً
بالغا

ً
�الطفل�وحسنثقافة��ا

� ��ورعايته،تربيته �الخاصوا2تم'?ولذا �كث'&�م¡�.تمتاز�مؤلفا�Bمبا2ضمون �[ي �توجد �الثقافية��Bاحيث ا�2مح

  . [ي�حيا�Bم�ا2ستقبليةوالسلوك�عل¢Bا�Aقتداء��Bا�ع�ى�وAجتماعية�ال��8تشجع�الناشئ'ن�

�كت �العموم�ابا�إن �وجه �ع�ى �العربي �والشعب �بالثقافة �تتعلق 8��ال �با¥بعاد �زاهية �لÙطفال Bم

وAع}?از�بـــديانــــة��والشجاعة�والقيم�5خ�قية،�مثل�الوطنية�والهويةوا2جتمع��ماراتي�ع�ى�وجه�الخصوص�

ال��8حاول�الكتاب�ا2بدعون��وضوعاتا2كرام�كبار�السن�Ìي�من�إالرسول�وبر�الوالدين�و ��س�م�ومحبة

�عقولهمقتث �وإثراء �5طفال �أذهان ��.�Bا�يف �5بعاد ��Aجتماعيةومن �ا2جتمع �والحبخدمة �والوحدة

 .ا2جالكت±Bم�هذا��والتعاون�وحب�والطبيعة�كلهاسائدة�[يوالصداقة�

 :أهمـية�ا2وضوع�وأســباب�Aختيار

�ميدا �[ي �فائقة �أهمية �يحتل �يزال E� �5طفال �أدب �البحث �حياة��العلمين �يؤثر�[ي �أنه �حيث من

م�هديب�يسا5 و�البيئة�ا2حيطةبه،ويعرف��ذاته،إن�الطفل�بحاجة�إ�ى�أن�يعرف�. ةيالثقافم�Bأنشت5طفال�و 

إن�[ي�هذا�. خ�ل�تقديم�مجموعة�من�الخj&ات�ال��8جرت�[ي�حياتها2عرفة�منإ�ى�تلك��5رض�ال�زمة[ي��Bيئة�

�أطفا �التكنولو"ي �العصر ��اأصبحو لنا �حميم�منالطفولةمحروم'ن �ومن �يالحقيقة �5سرة والثقافة�ة

�التكنولوجي. الخالصة��س�مية �به �تحيط �جدران �أربعة �ب'ن �محبوس �اليوم �القنوات�. اطفل �بيده يلتقط

كما�تجعله��Aبتكار ال��8تشارك�[ي�تربيته،�وكذا�الفضائيات�وألعاب�فيديو�تسلب�خيال�الطفل�وقدرته�ع�ى�

 
ً
�غ'&��رهينا �كللعادات  �سوية،

ً
�دورا �تلعب �ا2ؤثرات �[يهذه

ً
�اهتمام��سلبيا �يj&ز �فهنا �الطفولة �جوانب جميع

يحتل�الصدارة�مقارنة�بالدول��الخليج�العربيي�[الواقع�أن�أدب�الطفل��.العالمأدب�الطفولة�وضرورته�[ي�

 غوأخذ�يزدهر�ويرتقي�[ي�أ�.5خرى العربية�
ً
خاصة�فلقد�ج�عامة�و[ي��مارات�[ي�الخلي�راضه�وأساليبه�تدريجيا

  .5طفالتعددت�ف¢Bا�5نشطة�الثقافية�و5خ�قية�لغرس�ا2فاهيم�5خ�قية�و5خ�ق�الفاضلة�لدى�

  :أسباب�البحث

� �أسباب �إ�ىدفعت89 ��عديدة �الذىاختيار�هذا �ي�ا2وضوع �أحدلم ��بحثه �الهندية �الجامعات م¡Bا�[ي

 :أهمها!تي

 .رغم�أهميته�بيالطفل�[ي�الخليج�العر �لهنود�بأدباعدم�اهتمام�الباحث'ن�- 1

 تطور�أدب�الطفل�Aماراتي�- 2
ً
 .واهتمام�الحكومة�Aماراتية��Bذا�الفن�حاليا

 .[ي�كتابات�أدب�Aمارات�للطفلةAنعكاسات�الثقافيةوAجتماعي- 3

 .شاملة�عن�5دب�العربي�الخليÈي�[ي�الف}&ة�5خ'&ة�من�ا2اجست'&الدارسةال- 4

 شاركة�[ي�الندوة�الدولية��حول�أدب�5طفال�[ي�اللغة�العربية�ا2نعقدة�[ي�جامعة�ك'&Eا2 - 5
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 . منهج�البحث

 
ً
�اعتمادا �التحلي�ي �ا2نهج �ع�ى �تجري �الدراسة �ا2صادر��هذه �والثانويةع�ى ��.5ولية البحث�منهج

 
ً
�وتحقيقيا

ً
 �يكونعلميا

ً
 �وموضوعيا

ً
�. وتحليليا �من �ا2واد �استخ�ص �و5دب�ويمكن �العربي �5دب �[ي كتابات

 .،�والصحف�،وا2ج�ت�،�وا2قاب�ت�،وغ'&ها�فيما�يتعلق��Bذا�ا2وضوع��بيالعر 

 أهداف�البحث�

 التعرف�ع�ى�تطور�ونشأة�أدب�5طفال�[ي��مارات�العربية�ا2تحدة� - 1

 .5طفال�كتابة�فنون ط�ع�ع�ى�م'?ات�5دباء�[ي�� - 2

 ت�ا2تنوعة�[ي�أدب�الطفل�Aماراتي�تحليلية�عن�ا2ؤلفا�دراسة- 3

 .الخليج�خاصة�العربي�وثقاف¤Bعامة�و[ينطاق�تأث'&�أدب�5طفال�[ي�أخ�ق�الطفل��معرفة-4

  .5طفال�عنا2ختلفة�ات�اكتشاف�القيم�5خ�قية�والثقافية��وAجتماعية�[ي�الكتاب�-5

 ا2صادر��وا2راجع

دار�الخليج�للنشر��–دي�،�أدب�5طفال�وثقاف¤Bم�قدرية�محمد�البشري�،�سماح�عبد�هللا�الخال - 1

 م2004والتوزيع��،

 12أغسطس��2014اتحاد�كتاب�وأدباء��مارات�بشارقة،�–مجلة�فصيلة�" بيت�السرد" -2

 )شمس�Eتغيب�:قصة�س�مة�،�الشيخ�زايج�(قصص�منشورة�¥سماء�الزرعوني�[ي�أدب�5طفال��-3

ــــ�أدب�5طفـــال�-4 وثقـــاف¤Bم�؛�قـــراءة�نقديـــة�ـــــ�مـــن�منشـــورات�اتحـــاد��الكتـــاب��العـــرب��دزســـمر�روåـــي�الفيصـــل�ـ

 م�1998بدمشق�

 أسماء�الزرعوني�ــ�الطفل�[ي��مارات�ــ�اتحاد�كتاب�وأدباء��مارات�بشارقة��-5

  1978محمد�حسن�برنغش�ــ�أدب��5طفال�،�أهدافة�وسماته�ــ�مؤسس�الرسالة�بب'&وت���ـ��-6

ــــــالشركة�العربيـــــة�ا2تحـــــدة�للتســـــويق�عبـــــد�الفتـــــاح�شـــــحدة�أبو .د�–7 ــــــ�أجـــــب�5طفـــــال�وثقافـــــة�الطفـــــل�ـ محـــــال�ـ

 والتوريدات�

8-��8Ðسيد�محمد�طارق�الندوي�ــ�أدب�5طفـال�العربـي�[ـي�الهنـد�ـــ�الهـادي�للدراسـات�العربيـة�الهنديـة�ـــ�نيـودل.
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  أحمد�كمارآصف�                        
  قسم�اللغة�العربية�وآدا�Bابباحث� 

  جامعة�عليكره��س�مية،�يو�بي                                                   
                                                  asifarabic1986@gmail.com  

خصيات�البارزة�ال��8تÙ¥ت�ع�ى�أفق�العالم�العربي،�ولعبت�دورا�

هائ��[ي�جعل�5دب�العربي�أدبا�عا2يا�والذي�نفتخر�به�!ن،�ومن�ب'ن�هؤEء�5دباء�يوسف�إدريس�الذي�اش¤Bر�

لفنون�وا2جاEت�5دبية�êسهاماته�ا2تنوعة�[ي�كل�جانب�من�جوانب�5دب�وقام�بخدمة�جليلة�[ي�مختلف�ا

يعده�معظم�النقاد�الع�مة�البارزة�[ي�تاريخ�5دب�العربي�

�العربي� �لÙدب �تاريخ �تجميع �من �و�Eنتمكن �Aجتماعية، �والعدالة �الحرية �إ�ى �تمتاز�بالدعوة �وأعماله الحديث

 .يا�ى،�وحادثة�شرف،�وبيت�من�لحم،�وآخر�الدنيا،�وغ'&ها

� �5و�ى �القصصية �نشر�مجموعته �وعندما �الخاص، �بأسلوبه �إدريس أرخص�"يتم'?�يوسف

م�أصبح�موضع�Aهتمام�وتقدير�النقاد�و5دباء،�ونالت�قصصه�قبو�Eحسنا�من�القراء،�

�واحدا�. شخصياته �موضوعا ولكن

الذي�كان�مثارا�للح'&ة�وAنتقاد�هو�استخدامه�اللغة�العامية�[ي�تلك�ا2جموعة،�وكذالك�Eمه�بعض�النقاد�

�بموهبته� �أشاد �ح'ن �[ي �حس'ن �طه ³��ح �النÞ&�العالية، �أساليب �عن �وابتعاده �والفص�ى �العامية �خلطه ع�ى

�طه� �فكتب �الفص�ى �5دبية �اللغة �إ�ى �ا2ستقبل �[ي �وAل}?ام �العامية، �اللغة �استخدام �عن ي

  : ليوسف�إدريس�ناصحا

أن�يرفق�باللغة�العربية�الفص�ى�ويبسط�سلطاBCا�شيئا�ما�ع�ى�أشخاصه�ح'ن�يقص�كما�

�يتحدث� �كما �بالعامية �أنطقهم خاصه

�الحوار �ألوان �بي¡Bم �ويديرون �يلتقون �5مر�ح'ن �واقع �[ي �بعض �إ�ى �من�. بعضهم �يخطئ�الشباب �أكÞ&�ما وما

�به� �تجري �بما �الكتب �[ي �الناس �ينطقوا �أن �عل¢Bم �يفرض �الحياة �من �تصوير�الواقع �أن �يظنون �ح'ن أدبائنا

ولكن�يوسف�إدريس�لم�ي}&دد�أن�يع}&ض�ع�ى�طه�حس'ن�ع�ى�هذا�

  8ص ) م، دار الشروق البيروت والقاھرة
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أنجبت�مصر�عددا�من�الشخصيات�البارزة�ال��8تÙ¥ت�ع�ى�أفق�العالم�العربي،�ولعبت�دورا�

هائ��[ي�جعل�5دب�العربي�أدبا�عا2يا�والذي�نفتخر�به�!ن،�ومن�ب'ن�هؤEء�5دباء�يوسف�إدريس�الذي�اش¤Bر�

êسهاماته�ا2تنوعة�[ي�كل�جانب�من�جوانب�5دب�وقام�بخدمة�جليلة�[ي�مختلف�ا

يعده�معظم�النقاد�الع�مة�البارزة�[ي�تاريخ�5دب�العربي�. من�الرواية�وا2سرحية�والقصة�القص'&ة�وا2قالة

�العربي� �لÙدب �تاريخ �تجميع �من �و�Eنتمكن �Aجتماعية، �والعدالة �الحرية �إ�ى �تمتاز�بالدعوة �وأعماله الحديث

يا�ى،�وحادثة�شرف،�وبيت�من�لحم،�وآخر�الدنيا،�وغ'&هابدون�مجموعاته�القصصية�مثل�أرخص�ل

� �5و�ى �القصصية �نشر�مجموعته �وعندما �الخاص، �بأسلوبه �إدريس يتم'?�يوسف

م�أصبح�موضع�Aهتمام�وتقدير�النقاد�و5دباء،�ونالت�قصصه�قبو�Eحسنا�من�القراء،�1954

�تث9 �والتعليقات �ا2قاEت �تكاثرت ³��شخصياتهح �وحيوية �القصصية �موهبته �ع�ى 8

الذي�كان�مثارا�للح'&ة�وAنتقاد�هو�استخدامه�اللغة�العامية�[ي�تلك�ا2جموعة،�وكذالك�Eمه�بعض�النقاد�

�بموهبته� �أشاد �ح'ن �[ي �حس'ن �طه ³��ح �النÞ&�العالية، �أساليب �عن �وابتعاده �والفص�ى �العامية �خلطه ع�ى

�طه� �فكتب �الفص�ى �5دبية �اللغة �إ�ى �ا2ستقبل �[ي �وAل}?ام �العامية، �اللغة �استخدام �عن ي

ليوسف�إدريس�ناصحا" جمهورية�فرحات"حس'ن�[ي�تقديمه�للمجموعة�الثانية�

أن�يرفق�باللغة�العربية�الفص�ى�ويبسط�سلطاBCا�شيئا�ما�ع�ى�أ"

�فهو� �نفسه �ع�ى �سلطاBCا �يتحدث�يبسط �كما �بالعامية �أنطقهم �أشخاصه �أنطق �فإذا �تحدث، �إذا مفصح

�الحوار �ألوان �بي¡Bم �ويديرون �يلتقون �5مر�ح'ن �واقع �[ي �بعض �إ�ى بعضهم

�به� �تجري �بما �الكتب �[ي �الناس �ينطقوا �أن �عل¢Bم �يفرض �الحياة �من �تصوير�الواقع �أن �يظنون �ح'ن أدبائنا

ولكن�يوسف�إدريس�لم�ي}&دد�أن�يع}&ض�ع�ى�طه�حس'ن�ع�ى�هذا�. )1("حاديث�الشوارع�و5ندية

                                                                    
م، دار الشروق البيروت والقاھرة1987الطبعة ا@ولى ، ا@عمال الكاملة(، جمھورية فرحات، 
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أنجبت�مصر�عددا�من�القد�    ����املدخلاملدخلاملدخلاملدخل

هائ��[ي�جعل�5دب�العربي�أدبا�عا2يا�والذي�نفتخر�به�!ن،�ومن�ب'ن�هؤEء�5دباء�يوسف�إدريس�الذي�اش¤Bر�

êسهاماته�ا2تنوعة�[ي�كل�جانب�من�جوانب�5دب�وقام�بخدمة�جليلة�[ي�مختلف�ا

من�الرواية�وا2سرحية�والقصة�القص'&ة�وا2قالة

�العربي� �لÙدب �تاريخ �تجميع �من �و�Eنتمكن �Aجتماعية، �والعدالة �الحرية �إ�ى �تمتاز�بالدعوة �وأعماله الحديث

بدون�مجموعاته�القصصية�مثل�أرخص�ل

    � �5و�ى �القصصية �نشر�مجموعته �وعندما �الخاص، �بأسلوبه �إدريس يتم'?�يوسف

1954[ي�عام�" ليا�ي

�تث9 �والتعليقات �ا2قاEت �تكاثرت ³�ح

الذي�كان�مثارا�للح'&ة�وAنتقاد�هو�استخدامه�اللغة�العامية�[ي�تلك�ا2جموعة،�وكذالك�Eمه�بعض�النقاد�

�بموهبته� �أشاد �ح'ن �[ي �حس'ن �طه ³��ح �النÞ&�العالية، �أساليب �عن �وابتعاده �والفص�ى �العامية �خلطه ع�ى

�بالتخ� �طه�ينصحه �فكتب �الفص�ى �5دبية �اللغة �إ�ى �ا2ستقبل �[ي �وAل}?ام �العامية، �اللغة �استخدام �عن ي

حس'ن�[ي�تقديمه�للمجموعة�الثانية�

    "

�فهو� �نفسه �ع�ى �سلطاBCا يبسط

�الحوار �ألوان �بي¡Bم �ويديرون �يلتقون �5مر�ح'ن �واقع �[ي �بعض �إ�ى بعضهم

�به� �تجري �بما �الكتب �[ي �الناس �ينطقوا �أن �عل¢Bم �يفرض �الحياة �من �تصوير�الواقع �أن �يظنون �ح'ن أدبائنا

حاديث�الشوارع�و5نديةألسن¤Bم�[ي�أ

                           
1
، جمھورية فرحات، يوسف إدريس.  
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�قائ�� �واضحة �بلهجة �وخاطبه �وانتقده �الذات�"ا2وقف �كتب �بقراءة �توصي89 �أنت �وبينك، �بي89 �فراق �هذا إن

�ول ³��ح �فنانا �وسأكون �أريد �ولك89 �لغة، �عالم �أكون �أن �أريد E� �وأنا �الهيثم �بابن �بلغة�وتوصي89 �كتبت و

�ذلك�. )1("الشارع �[ي �5ع�ى �سكرت'&�ا2جلس �كان �الذي �السباæي �يوسف �بشدة �إدريس �يوسف �انتقد وكذالك

  .)2(الح'ن�¥ن�ا2جلس�قد�منع�القصص�ذات�الحوار�العامي�من�Aش}&اك�[ي�إحدى�مسابقات�القصة�القص'&ة

ما�باللغة�العامية�وأما�عندما�ندرس�كتابات�يوسف�إدريس�فنجد�أن�الحوار�عنده�يجري�دائ    

�يوسف� �وليس �والعامية، �الفص�ى �ب'ن �اخت�ط �كتاباته �[ي �نجد �وكذالك �أص�، �بالفص�ى 8Ðف� �السرد لغة

�أنطون� �فرح �قبله �استخدمها �فقد �كتاباته �بعض �[ي �ا2زدوجة �اللغة �يستخدم �الذي �وحيدا �كاتبا إدريس

. ا2تعة�ويقلل�أهمية�الفن�[ي�5دب�القص�8bKوهذا�5سلوب�قد�يضيع�أحيانا�نعمة. وميخائيل�نعيمة�[ي�أد�Bم

و!ن�أنا�أقدم�بعض�أمثلة�من�قصة�جمهورية�فرحات�ال��8استخدم�ف¢Bا�يوسف�إدريس�اللغة�ا2زدوجة�[ي�

  :الحوار�الذي�يجري�ب'ن�فرحات�وخديجة�مث�

  اسمõي�يا�بت،�هل�لديك�أقوال�أخرى؟�عايزة�تقو�ي�حاجة�تانية؟:  فرحات

  وأمها�Ìي... عيوشة�Ìي�ال�ي�مقلعاني�الحلق�.. يه�أيوه�يا�ب:  خديجة

  يا�بت�أقوال�أخرى�غ'&�ال�ي�قلت¢Bا؟... أف�:  فرحات

  .)3(هو�أنا�لسه�قلت�حاجة:  خديجة

    � �بالعامية �الحوار�يبدأ �بت"هذا �يا �ولكن�" اسمõي �إدريس، �يوسف �أدب �[ي �نتوقها �كنا كما

،�ح��³سرعان�ما�نجد�أن�يوسف�"لديك�أقوال�أخرى هل�"ا2ؤلف�ينتقل�إ�ى�اللغة�الفص�ى�[ي�نفس�الحوار�

هو�أنا�"وكذالك�تجيبه�خديجة�بالعامية�قائلة�". عايزة�تقو�ي�حاجة"إدريس�ينتقل�إ�ى�العامية�[ي�نفس�الجملة�

  ". لسه�قلت�حاجة

فوجدنا�أن�يوسف�إدريس�خلط�[ي�هذا�الحوار�ب'ن�العامية�والفص�ى،�وأنا�أقول�إننا�لسنا�    

وب�مثله�¥ن�تفقد�به�قدرة�5دب�ع�ى�إيصال�5فكار�إ�ى�القراء،�و[ي�رأيي�أن�هذا�5سلوب�بحاجة�إ�ى�5سل

�التمي'?�ب'ن�أنواع� �الكاتب�ع�ى �قدرة �يعj&�عن�عدم �الذي �يعتj&�عيبا �ولكنه �نفتخر��Bا، 8��الكاتب�ال �م'?ة ليس

 . 5سلوب�ا2تنوعة

النحوية�وجمال�5سلوب�كث'&ا�وكان��و�Eبد�أن�نذكر�هنا�أن�يوسف�إدريس�لم�BÀتم�بالقواعد     

�هو�الرؤية،� �BÀمه �الذي 8bØ5سا� �ال8bôء �¥ن �أدبه �ومراجعة �صياغة �[ي �ساعات 8bيق�� �الذي �الكاتب يخالف

�قوة� �[ي �يوجد �تأث'&�5دب �ولكن �5سلوبية �5شكال �وجمال �طوله �ع�ى �ا2ؤثر��Eيعتمد �5دب �إن �يقول وكان

�م �إدريس �نشر�يوسف �عندما �ولذا �رسالته، �قصصية �ليا�ي"جموعة �" أرخص �عامل�1954عام �أن �اكتشف ،
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وهو�التصريف�الصحيح�لÙسم�[ي�الفص�ى،�وعندما�" أرخص�لياٍل "ا2طبع�قد�غ'&�عنوان�هذه�ا2جموعة�إ�ى�

: رأى�يوسف�إدريس�أن�الناس�قد�فشلوا�[ي�فهم�أسباب�هذا�التحريف�ا2قصود�لقواعد�النحو�فأوضح�قائ�

وأنا�متعود�ع�ى�قول�أرخص�ليا�ي�وليس�أرخص�. بقواعد�الحياة،�وليس�بقواعد�النحو�إن�89مل}?م�[ي�كتاباتي"

  .)1("ليال

�قائ��     �منصور �أنيس �به �يع}&ف �كما �النحوية �القواعد �BÀمل �كان �إدريس �يوسف �أن فيتضح

إن�يوسف�إدريس�هو�أحد�كتاب�القصة�القص'&ة�ا2صري'ن�البارزين،�ولكنه�يتأ�³bØع�ى�أنه�نتيجة�لسرعة�"

�اختيار�خط �ويتم �النحو، �قواعد �وBÀمل �و�Eتظهر�التقسيمات، �الحروف، �ع�ى �النقاط �وضع ³bcفهو�ين� واته،

  .  )2("عناوين�القصص�بصورة�عشوائية

�أن�     �واستطاع �كتاباته، �[ي �جهده ³bKأق� �يبذل �كان �إدريس �يوسف �أمر�فإن �من �يكن ومهما

فاستخدم�يوسف�إدريس�[ي�. لرائع�ا2م'?يصور�مجتمعنا�صورة�واقعية،�وناقش�قضاياه�ا2تنوعة�بأسلوبه�ا

واستخدم�يوسف�إدريس�. أدبه�اللغة�بسيطة�ال��8تخلو�من�5لفاظ�الصعبة�وا2عقدة�وال�Ì�8ي�نجاح�¥دبه

كما�سبق�ذكرها�اللغة�الفص�ى�[ي�السرد�مث��[ي�رواية�الحرام�عندما�وجد�عبد�ا2طلب�الخف'&�جثة�ا2ولود�

دق�قلب�عبد�ا2طلب�دقة�عالية�: "ا�كما�يروي�ا2ؤلف�هذه�الحادثة�قائ�ع�ى�جانب�من�الجسر�دق�قلبه�فرح

واحدة�كالطلقة،�ثم�انزوى�يلهث�[ي�صدره�ويرتجف�فهو�صحيح�خف'&،�ولكن�ما�يراه�أمامه�!ن�ش�4îمختلف�

تماما�عن�اللصوص�وقطاع�الطرق،�ولهذا�فقد�كان�أول�ما�فكر�فيه�أن�يطلق�ساقية�للريح�ويجري،�إذ�للوهلة�

  .)3("و�ى�اعتقد�أن�ما�أمامه�عفريت�ابن�جنية�ما�[ي�ذالك�شك5 

�تعj&�عن�     �أBCا �يعتقد �كان �¥نه �العامية �اللغة �إدريس �يوسف �فيه �الحوار�فاستخدم وأما

الواقعية�وعن�روح�الشعب�وتطبع�[ي�ذهن�القارئ�طابع�واقõي،�ويريد��Bا�الكاتب�أن�تكون�لغة�5حداث�الحية�

  .لحوار�الذي�يجري�ب'ن�فكري�أفندي�وعرفة�[ي�رواية�الحرامكما�نجد�[ي�ا. ا2باشرة

  إيه�دي؟�نايمة�هنا�ليه؟�مش�ماسكة�خط�ليه؟:  فكري�أفندي

  .دي�عزيزة�يا�سعادة�البيه:  عرفة�وهو�يبتسم

  .)4(عزيزة�إيه؟�عزيزة�م'ن؟:  فكري�أفندي

أنت�: "واية�العيبوكذالك�نجد�اللغة�العامية�[ي�الحوار�الذي�يدور�ب'ن�سناء�والجندي�[ي�ر     

�فسدان �أنت �غلطان، �ده�. مش �الك�م �علمكم �حد �لقيتم �وبعدين �آدم'ن، �ب89 �5يام �من �يوم �[ي �كنتم كلكم

إنما�أنت�زيك�زي�... عشان�يغلطوا�ويتورطوا�ويبقوا�زيكم�وما�يصبحش�فيه�حد�أحسن�من�حد�... وفسدكم�
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  .)1("أي�نشال�[ي�الشارع�أو�أي�حرامي�غسيل

    � �من �إدريس �أو�يوسف �الوصف �[ي �بإطال¤Bا �يقم �ولم �القص'&ة �الجمل �يستخدمون الكتاب

السرد�أو�[ي�بعض�الحوار�ولعل�يستخدم�الجمل�القص'&ة�للحصول�ع�ى�الغرض�وا2ع�³9ا2قصود�كما�نجد�[ي�

وكان�يفخر�أن�موظفا�كب'&ا�أو�صغ'&ا،�مديرا�أو�وزيرا�لم�يصمد�أمامه�أبدا،�وأنه�يتحدى�: "رواية�العيب�فيقول 

� �أو�وجده�أن �ا2قاومة، �أو�ذاك �ا2وظف �هذا �من �آنس �إذا �تلوح �تبدأ �كانت �الكj&ى �ولذته �أمامه، �أحد يصمد

�أصحاب�ا2بادئ �من �وكأنه �مصرا،�أو�Eح �آخر�. )2("عنيدا �موضع �[ي �نجد �واحدة،�"وكذالك �متحدة �قيم وكلها

ي�العمل�مثله�مثل�العيب�الحرام�ف¢Bا�حرام�تحت�مختلف�الظروف�و5حوال،�والح�ل�أيضا�واحد،�والعيب�[

  . )3([ي�الشرف،�وما�يعيب�[ي�البيت�يعيب�أيضا�[ي�ا2صلحة

�الرواية�     �داخل �من �شخص �وكأنه �رواياته �بعض �[ي �ضم'&�ا2تكلم �الكاتب �استخدم وكذالك

يقدم�أمامنا�أحداBLا�باستخدام�ضم'&�ا2تكلم�الجمع�وبضم'&�ا2خاطب�ا2فرد�أحيانا،�كما�رأينا�هذا�5سلوب�

فنجد�ف¢Bا�منذ�البداية�أن�الراوي�أو�. رواية�البيضاء�يعj&�به�عن�قصة�حياته�وحبه،�وعن�النفس��نسانية�[ي

�مث� �5لفاظ �باستخدام 4îش� �كل �إليه �الضم'&�وينسب �هذا �مستخدما �إليه �يجذبنا �نفسه وجدت،�: الكاتب

اظ�يريد�الكاتب�أن�يقدم�نفسه�و�Bذه�5لف. دخلت،�عملت،�كنت،�حياتي،�أمي،�أ?ي،�أنا،�نف8bc،��ي،�وغ'&ها

أمام�القارئ�مباشرة�وأن�يدخل�[ي�روايته�ا2ادة�الحيوية�لكي�يكون�لها�أثر�واضح�ودائم�ع�ى�القراء،�فيقول�[ي�

�أن�: "موضع �معتقدا ��Eأزال �كنت �فقد �وجوده �أو�Eإ�ى �¥طمCن �صب�ى �عن �بعي89 �أبحث �وأنا �ا2طعم دخلت

طمCن�ع�ى�وجود�الفتات'ن،�وأخ'&ا�Óخذ�فكرة�عن�شكلهما�من�بعيد�إذ�كان�ك�مه��Eيصفى�ع�ى�الربع،�بالتا�ي�¥ 

  . )4("السؤال��Eيزال�قلقا�[ي�جو[ي�يريد�جوابا،�ترى�هل�تصلح�إحداهما��ي

اعتمد�يوسف�إدريس�ع�ى�تكرار�بعض�5لفاظ�والجمل�من�أجل�التأكيد�وتسليط�الضوء�    

الحزن�واليأس�والصمت،�كما�يظهر�تكرار�اليأس�والحزن�[ي�هذه�ونجد�هذا�التكرار�لبعض�العناصر�مث��. عل¢Bا

2اذا�أنا�تعس�هكذا؟�يقولون�إن�الحب�يسعد��نسان،�وأنا�لم�أحب�مرة�إ�Eوشقيت،�وكأني��Eأحب�"العبارة�

�و5لم؟. إ�E¥شقى �العذاب �أختار�طريق �فلماذا �Eبد، �كان �أو�إذا �أصله، �من �الحب �موضع�. )5(2اذا �[ي ويقول

كنت�با¥مس�قد�يئست�تماما�م¡Bا،�لو�كان�قد�تبقى��ي�بعض�5مل�. ولكن�رأ�8bØيدور�به�مئات�الخواطر: "آخر

�تماما �يئست �قد �كنت �ولك89 �إل¢Bا، �وقادني �البعض �هذا �قصته�. )6("لتضخم �[ي �تكرار�5لفاظ �نجد وكذالك

[ي�الصمت�يتسلل�. ى�!ذانالصمت�يحل�فتعم. الخاتم�بجوار�ا2صباح: "فيقول�ف¢Bا" بيت�من�لحم"القص'&ة�

5رملة�وبنا�Bا�. [ي�الظ�م�أيضا�تعمى�العيون . [ي�صمت�أيضا�يطفأ�ا2صباح�والظ�م�يعم. يضع�الخاتم. 5صبع
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الصمت�خيم�مد�مات�الرجل،�والرجل�مات�: "ويقول�[ي�موضع�آخر. )1("والبداية�صمت. والبيت�حجرة. الث�ث

وبقيت�عادات�الحزاني�وأبرزها�الصمت،�صمت�طويل��Eيفرغ�إذ�انت�³Ðالحزن�. من�عام'ن�بعد�مرض�طويل

�صمت�انتظار �[ي�الحقيقة �قطع�... كان �وكأBCا �أصبحت �تقطعه �عصر�الجمعة �وت�وة ³��ح �هو�الصمت، دائما

  .)2("الصمت�بالصمت

�ممتاز�يعj&�عن�     �فهو�أسلوب �بذروة �روايته �بدأ �إدريس �يوسف �أن �نجد �5حيان �بعض و[ي

�ك �5دبية �هدف�موهبته �ولعل �اللقيط، �ع�ى �العثور �وÌي �الحدث �بذروة �تبدأ 8��ال �الحرام �رواية �[ي �رأينا ما

كما�يتضح�هذا�من�العبارة�. ا2ؤلف��Bذه�البداية�ا2نفردة�هو�تشويق�القارئ�وأن�يث'&�[ي�ذهنه�أسئلة�مختلفة

وبينما�: "قال�ا2ؤلف�التالية�عندما�كان�عبد�ا2طلب�يم��8b[ي�طريقه�بعد�ص�ة�الفجر�فوجد�شيئا�غريبا�كما

�من� �جانب �ع�ى �يرقد �غريب �أبيض �بجسم �ا2طلب �عبد 4îفوج� �الكب'&ة، �العزبة �إ�ى �طريقه �[ي �ماضيا كان

�Eإ� �5رض �لون �عن �لونه �يختلف �شيئا �5رض �ع�ى �يرى �يكاد �ما �الناس �فهو�ككل �ا2طلب �عبد �وفرح الجسر،

بربش�بعينيه،�وعبد�ا2طلب�مع�أنه�خف'&�إ�Eأنه�غ'&�أنه�ح'ن�. يعتقد�أنه�عÞ&�ع�ى�لقية�ويدق�قلبه�[ي�الفرح

هللا�åي،�هللا�: نظره�ع�ى�قده�خاصة�[ي�الضوء،�ما�يكاد�يرى�الش�4îح��³تسمر�[ي�مكانه�مذعورا�وم��³bيصرح

فالعثور�ع�ى�جثة�ا2ولود�هو�ذروة�ال��8بدأ�. )3(ذالك�أن�الش�4îلم�يكن�إ�Eجنينا�حديث�الوEدة. åي،�هللا�åي

�قص �الكاتب �[ي��Bا �التنويع �إ�ى �وعمد �ا2ؤثرة �5حداث �لها �اخ}&ع �ا2جرمة �عن �البحث �خ�ل �الكاتب �فإن ته

الشخصيات،�وكل�هذا�وصفها�الكاتب�بطريقة�جاذبية�ومال�إ�ى�الدقة�[ي�التعب'&،�والواقعية�[ي�5داء،�فقد�

  . نجح��Bا�[ي�بث�الرسالة�ب'ن�السطور 

ل�القص�8bKال��8تلعب�دورا�رئيسيا�[ي�إنتاج�إننا�نعلم�أن�الشخصية�Ìي�عنصر�هام�[ي�العم    

�شخصياته� �فقدم �إدريس �يوسف �وأما �شخصياته �رسم �[ي �الخاصة �وطريقته �أسلوب �كاتب �فلكل 5حداث،

بطباعها�الخاص�وبيئ¤Bا�Aجتماعية�ال��8تنتمي�إل¢Bا،�وأما�الشخصية�الرئيسية�فكانت�مركز�Aهتمام�ومحور�

يده�الكاتب�نقله�إ�ى�قارئه�ومعها�كان�ا2ؤلف�يقدم�شخصيات�أخرى�قصصه�تحمل�الفكرة�وا2ضمون�الذي�ير 

�وظيف¤Bا �إ�ى �الحدث �تطوير �و[ي �الروائية �5حداث �مسار �[ي �أهمية �لها 8��ال �إبداعاته�. ثانوية �كانت ولذا

�و5جواء� �الشخصيات �يرسم �كان �قلمه �أن �كما �5صيلة، �ا2صرية �البيئة �عن �5كÞ&�تعب'&ا �Ìى القصصية

  .بعبقرية�Aجتماعية

صور�يوسف�إدريس�الشخصيات�بصورة�واضحة�خ�ل�الوصف،�ونجد�بعض�5حيان�أنه�    

كما�وصف�سناء�[ي�. تعاطف�مع�بعض�الشخصيات�ال��8أح±Bا�وأظهر�بغضا�لبعض�الشخصيات�ال��8كرهها

ولك¡Bا�أن�³Nتحس�: "رواية�العيب�وتعاطف�معها�ودافع�ع¡Bا�عندما�أهاBCا�محمد�الجندي�لقبول�الرشوة�فيقول 

                                                                    
1
  3يوسف إدريس، بيت من لحم، مكتبة مصر القاھرة، ص .  

2
  4المصدر السابق، ص .  

3
  4يوسف إدريس، الحرام، مكتبة مصر القاھرة، ص .  
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        مجلة التلميذمجلة التلميذمجلة التلميذمجلة التلميذ 

أن��هانة�ال��8وجهت�إ�ى�شرفها�Ìي�[ي�الحقيقة�إهانة�¥نوث¤Bا،�لشرفها�كأن�³Nوليس�لشرفها�ككاتبة�أو��بعمق

الرجل�BÀ�Eمه�أن�يسب�أو�. إهانة�ليس�ردها�الصفع�والركل�وكيل�أقبح�5لفاظ،�فمهي¡Bا�رجل. كفتاة�تعمل

روحا،�وÌي�عاجزة�عن�الرد�كرجل�ماذا�تفعل�وÌي�تحس�بشرفها�5نثوي�مهانا�ومج.. يشتم�أو�تصفعه�سيدة

�الرجل �بقوله. )1("أهانه �الجندي �2حمد �أظهر�بغضه �أن�: "وكذالك �ومنذ �عمره �طوال �ذهل �فقد �الجندي أما

كف�أبوه�عن�ضربه�وعقابه�وصب�5وامر�والنصائح�كالزيت�ا2غ�ي�فوق�رأسه،�منذ�أن�مات�كأنما�عاهد�نفسه�

ا�أم�مصيبا�وسواء�أكانت�النصيحة�من�عاقل�أم�أحمق،�بل�بعده�أ�Eيستمع�لنصيحة�أحد�سواء�أكان�مخطئ

�8bKيع� �أن �الكj&ى �وهوايته �نصائح، �من �له �يقال �ما �كل �يخالف �أن �وبغ'&�وæي �منه �بوæي �شعاره �جعل لقد

  .  )2("القوان'ن

فكان�يوسف�إدريس�يبذل�أق�³bKجهده�[ي�كتابة�قصصه�ورواياته،�وقدم�[ي�كتاباته�تصويرا�    

�للحيا �متكام� �ا2ختلفةواقعيا �قضاياها �بمعالجة �ا2صرية �إيصال�. ة �[ي �نجح �5دب �[ي �أسلوبه �كان ومهما

اختار�الكلمات�والجمل�وال}&اكيب�السهلة�البسيطة�[ي�قصصه�كما�صور�. الرسالة�القوية�ا2ؤثرة�إ�ى�الناس

م'?�به�أدبه�وهذا�أسلوب�الذي�ت. الشخصيات�وما�يدور�بداخلها�من�ا2شاعر�و5حاسيس�تصويرا�دقيقا�واقعيا

     .[ي�العالم�العربي

  المصادر والمراجع
 .يوسف إدريس، الحرام، مكتبة مصر القاهرة

 .يوسف إدريس، العيب، مكتبة مصر القاهرة

 .يوسف إدريس، اليضاء، مكتبة مصر الفاهرة

  .يوسف إدريس، بيت من لحم، مكتبة مصر القاهرة

 م، دار الشروق البيروت 1987يوسف إدريس، جمهورية فرحات، األعمال الكاملة، الطبعة األولى 

 .رفعت سالم،دار شهدي القاهرة:كربرشويك،اإلبداع القصصي عند يوسف إدريس،ترجمة وتقديم.م.ب

لبنان، الطبعة   فاروق عبد المعطي، يوسف إدريس بين القصة القصيرة واإلبداع األدبي، دار الكتب العلمية بيروت

 .م1994األولى 

 .م، دار المعرفة الجامعية، اسكندرية1990مفهوم الواقعية في القصة القصيرة، الطبعة األولى  ،الدكتور السعيد الورقي
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 �* �o� �u /v'
�;ٔ� �� ��NO �R
� [ � �& ���w��ٔ �* �� ��,

/Q'
 �* �o� �u /v'
�;ٔ� �� ��NO �R
� [ � �& ���w��ٔ �* �� ��,

/Q'
 �* �o� �u /v'
�;ٔ� �� ��NO �R
� [ � �& ���w��ٔ �* �� ��,

/Q'
 �* �o� �u /v'
        
�����[منوذجامنوذجامنوذجامنوذجا]�]�]�        

  عقون مليكة

  ،الجزائرامعة�معسكربجة�محاضر

   213557726469+: رقم�الهاتف

agounnemalik@yahoo.com  

عنــــــــــد�طــــــــــرق�موضــــــــــوع�الثقافــــــــــة�الشــــــــــعبية�تتناســــــــــل�[ــــــــــي�أذهاننــــــــــا�تلــــــــــك�ا2كانــــــــــة�الدونيــــــــــة�والحضــــــــــور�

ــــــــــت�[ــــــــــي�وEد�Bــــــــــا�القيصــــــــــرية�أكاديميــــــــــا�بخــــــــــ�ف�الفــــــــــروع�
ّ
الباهــــــــــت،�والقيمــــــــــة�ا2عرفيــــــــــة�الهامشــــــــــية�ال�ــــــــــ�8تجل

كر�أّن�هنـــــــــاك�صـــــــــورة�نمطّيـــــــــة�ســـــــــّيئة�وســـــــــلبّية�عـــــــــن�الثقافـــــــــة�الشـــــــــعبّية�
ّ

دير�بالـــــــــذ

مانينــــــــات�[ــــــــي�الجزائــــــــر��
ّ
وعــــــــن�عــــــــدم�جــــــــدوى�حضــــــــورها�5كــــــــاديمي،�لقــــــــد�تكــــــــّررت�أســــــــئلة�كث'ــــــــ&ة�[ــــــــي�بدايــــــــة�الث

هـــــــا�بـــــــإغ�ق�معاهـــــــد�الثقافـــــــة�الشـــــــعبية�
ّ
مـــــــا�الحاجـــــــة�إ�ـــــــى�تأســـــــيس�فـــــــرع�أكـــــــاديمي�لهـــــــا؟�ان¤Bـــــــت�كل

ّزمن،�لقـــــــــد�أفقـــــــــدها�حضـــــــــورها�5كـــــــــاديمي�قيم¤Bـــــــــا�ا2عرفيـــــــــة�مـــــــــن�خـــــــــ�ل�احتســـــــــا�Bا�

باعتبــــــــــار�أّن�الثقافــــــــــة�الشــــــــــعبّية�.-مــــــــــن�وجهــــــــــة�نظــــــــــر�الــــــــــبعض

فـــــــه�ا2عنـــــــون 
ّ
: لقـــــــد�وصـــــــف�الـــــــدكتور�مرØـــــــ�8bالصـــــــّباغ�[ـــــــي�مؤل

،�فئـــــــة�ا2تمدرســـــــ'ن�[ـــــــي�حقلهـــــــا�وصـــــــفا�أحـــــــاط�بـــــــا2ع�³9مـــــــن�كـــــــّل�5طـــــــراف�

ــــــــــــا،�واقتصــــــــــــاديا،� فــــــــــــر�مــــــــــــن�تلــــــــــــك�الفئــــــــــــة�الوضــــــــــــيعة�اجتماعيــــــــــــا�والفق'ــــــــــــ&ة�مادّي
ّ
بــــــــــــأBCّم�أولئــــــــــــك�الن

،�غ'ـــــــ&�أّن�الواقـــــــع�الـــــــذي�تجّســـــــده�الثقافـــــــة�الشـــــــعبّية�مغـــــــاير�تمامـــــــا�2ثـــــــل�

ـــــــــائعة�عـــــــــن�موضـــــــــوعها،وبناءا�ع�ـــــــــى�ذلـــــــــك�فـــــــــإّن�Aنشـــــــــغال�ا2لـــــــــّح�[ـــــــــي�هـــــــــذه�
ّ

ه�التصـــــــــّورات�الســـــــــلبّية�الش

قافـــــــة�الشـــــــعبّية�و�مناقشـــــــة�درجـــــــة�حضـــــــورها�ع�ـــــــى�ا2ســـــــتوى�5كـــــــاديمي،�
ّ
الورقـــــــة�هـــــــو�البحـــــــث�[ـــــــي�مكانـــــــة�الث

تشــــــار�مــــــا�لــــــم�يحظــــــى�بــــــه�مفهــــــوم�آخــــــر،�إذ�شــــــغل�

ّســــــــلط�الفكرّيــــــــة�
ّ
ــــــــ?ا�واســــــــعا�[ــــــــي�الّدراســــــــات�Aجتماعيــــــــة�و5ن}&وبولوجّيــــــــة،�كمــــــــا�اختلفــــــــت�حولــــــــه�جــــــــّل�ال حّ'

والسّياســـــــّية�والعلمّيـــــــة�أيضـــــــا�أخـــــــذ�هـــــــذا�ا2فهـــــــوم�كـــــــذلك�حّ'ـــــــ?ا�[ـــــــي�السّياســـــــات�الثقافّيـــــــة�ا2ختلفـــــــة�للـــــــدّول،�

  . 7اص1ط. 2001مرسي الصباغ، دراسات في الثقافة الشعبية، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، اإلسكندرية مصر 
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�wwwwتلمسانتلمسانتلمسانتلمسانيف يف يف يف     معهد الثقافة الشع�ية معهد الثقافة الشع�ية معهد الثقافة الشع�ية معهد الثقافة الشع�ية     جتربةجتربةجتربةجتربة���

عنــــــــــد�طــــــــــرق�موضــــــــــوع�الثقافــــــــــة�الشــــــــــعبية�تتناســــــــــل�[ــــــــــي�أذهاننــــــــــا�تلــــــــــك�ا2كانــــــــــة�الدونيــــــــــة�والحضــــــــــور�

ــــــــــت�[ــــــــــي�وEد�Bــــــــــا�القيصــــــــــرية�أكاديميــــــــــا�بخــــــــــ�ف�الفــــــــــروع�
ّ
الباهــــــــــت،�والقيمــــــــــة�ا2عرفيــــــــــة�الهامشــــــــــية�ال�ــــــــــ�8تجل

كر�أّن�هنـــــــــاك�صـــــــــورة�نمطّيـــــــــة�ســـــــــّيئة�وســـــــــلبّية�عـــــــــن�الثقافـــــــــة�الشـــــــــعبّية�العلميـــــــــة�5خـــــــــرى،�إذ�الجـــــــــ
ّ

دير�بالـــــــــذ

مانينــــــــات�[ــــــــي�الجزائــــــــر��
ّ
وعــــــــن�عــــــــدم�جــــــــدوى�حضــــــــورها�5كــــــــاديمي،�لقــــــــد�تكــــــــّررت�أســــــــئلة�كث'ــــــــ&ة�[ــــــــي�بدايــــــــة�الث

هـــــــا�بـــــــإغ�ق�معاهـــــــد�الثقافـــــــة�الشـــــــعبية�
ّ
مـــــــا�الحاجـــــــة�إ�ـــــــى�تأســـــــيس�فـــــــرع�أكـــــــاديمي�لهـــــــا؟�ان¤Bـــــــت�كل

ّزمن،�لقـــــــــد�أفقـــــــــدها�حضـــــــــورها�5كـــــــــاديمي�قيم¤Bـــــــــا�ا2عرفيـــــــــة�مـــــــــن�خـــــــــ�ل�احتســـــــــا�Bا�بعـــــــــد�عقـــــــــدين�مـــــــــن�الـــــــــ

مــــــــــن�وجهــــــــــة�نظــــــــــر�الــــــــــبعض�-كفــــــــــرع�[ــــــــــي�ا2ؤسســــــــــات�الجامعيــــــــــة�والبحثّيــــــــــة

لقـــــــد�وصـــــــف�الـــــــدكتور�مرØـــــــ�8bالصـــــــّبا...Eتملـــــــك�قيمـــــــة�نفعّيـــــــة�للمجتمـــــــع�أو�لحمل¤Bـــــــا

،�فئـــــــة�ا2تمدرســـــــ'ن�[ـــــــي�حقلهـــــــا�وصـــــــفا�أحـــــــاط�بـــــــا2ع�³9مـــــــن�كـــــــّل�5طـــــــراف�"افـــــــة�الشـــــــعبّيةبدراســـــــات�[ـــــــي�الثق

ــــــــــــا،�واقتصــــــــــــاديا،� فــــــــــــر�مــــــــــــن�تلــــــــــــك�الفئــــــــــــة�الوضــــــــــــيعة�اجتماعيــــــــــــا�والفق'ــــــــــــ&ة�مادّي
ّ
بــــــــــــأBCّم�أولئــــــــــــك�الن

،�غ'ـــــــ&�أّن�الواقـــــــع�الـــــــذي�تجّســـــــده�الثقافـــــــة�الشـــــــعبّية�مغـــــــاير�تمامـــــــا�2ثـــــــل�1..."والّضـــــــعيفة�أو�الجاهلـــــــة�ثقافّيـــــــا

ـــــــــائعة�عـــــــــن�موضـــــــــوعها،وبناءا�ع�ـــــــــى�ذلـــــــــك�فـــــــــإّن�Aنشـــــــــغال�ا2لـــــــــّح�[ـــــــــي�هـــــــــذه�
ّ

ه�التصـــــــــّورات�الســـــــــلبّية�الش

قافـــــــة�الشـــــــعبّية�و�مناقشـــــــة�درجـــــــة�حضـــــــورها�ع�ـــــــى�ا2ســـــــتوى�5كـــــــاديمي،�
ّ
الورقـــــــة�هـــــــو�البحـــــــث�[ـــــــي�مكانـــــــة�الث

  فض��عن�القيمة�ا2عرفّية�لها�كمشروع�علمي؟

تشــــــار�مــــــا�لــــــم�يحظــــــى�بــــــه�مفهــــــوم�آخــــــر،�إذ�شــــــغل�لقــــــد�حظــــــي�مفهــــــوم�الثقافــــــة�الشــــــعبية�بالــــــذيوع�وAن

ّســــــــلط�الفكرّيــــــــة�
ّ
ــــــــ?ا�واســــــــعا�[ــــــــي�الّدراســــــــات�Aجتماعيــــــــة�و5ن}&وبولوجّيــــــــة،�كمــــــــا�اختلفــــــــت�حولــــــــه�جــــــــّل�ال حّ'

والسّياســـــــّية�والعلمّيـــــــة�أيضـــــــا�أخـــــــذ�هـــــــذا�ا2فهـــــــوم�كـــــــذلك�حّ'ـــــــ?ا�[ـــــــي�السّياســـــــات�الثقافّيـــــــة�ا2ختلفـــــــة�للـــــــدّول،�
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عنــــــــــد�طــــــــــرق�موضــــــــــوع�الثقافــــــــــة�الشــــــــــعبية�تتناســــــــــل�[ــــــــــي�أذهاننــــــــــا�تلــــــــــك�ا2كانــــــــــة�الدونيــــــــــة�والحضــــــــــور�  

ــــــــــت�[ــــــــــي�وEد�Bــــــــــا�القيصــــــــــرية�أكاديميــــــــــا�بخــــــــــ�ف�الفــــــــــروع�
ّ
الباهــــــــــت،�والقيمــــــــــة�ا2عرفيــــــــــة�الهامشــــــــــية�ال�ــــــــــ�8تجل

العلميـــــــــة�5خـــــــــرى،�إذ�الجـــــــــ

مانينــــــــات�[ــــــــي�الجزائــــــــر��
ّ
وعــــــــن�عــــــــدم�جــــــــدوى�حضــــــــورها�5كــــــــاديمي،�لقــــــــد�تكــــــــّررت�أســــــــئلة�كث'ــــــــ&ة�[ــــــــي�بدايــــــــة�الث

هـــــــا�بـــــــإغ�ق�معاهـــــــد�الثقافـــــــة�الشـــــــعبية�: مـــــــن�قبيـــــــل
ّ
مـــــــا�الحاجـــــــة�إ�ـــــــى�تأســـــــيس�فـــــــرع�أكـــــــاديمي�لهـــــــا؟�ان¤Bـــــــت�كل

بعـــــــــد�عقـــــــــدين�مـــــــــن�الـــــــــ

كفــــــــــرع�[ــــــــــي�ا2ؤسســــــــــات�الجامعيــــــــــة�والبحثّيــــــــــة

Eتملـــــــك�قيمـــــــة�نفعّيـــــــة�للمجتمـــــــع�أو�لحمل¤Bـــــــا

بدراســـــــات�[ـــــــي�الثق"

ــــــــــــا،�واقتصــــــــــــاديا،�: "بقولــــــــــــه فــــــــــــر�مــــــــــــن�تلــــــــــــك�الفئــــــــــــة�الوضــــــــــــيعة�اجتماعيــــــــــــا�والفق'ــــــــــــ&ة�مادّي
ّ
بــــــــــــأBCّم�أولئــــــــــــك�الن

والّضـــــــعيفة�أو�الجاهلـــــــة�ثقافّيـــــــا

ـــــــــائعة�عـــــــــن�موضـــــــــوعها،وبناءا�ع�ـــــــــى�ذلـــــــــك�فـــــــــإّن�Aنشـــــــــغال�ا2لـــــــــّح�[ـــــــــي�هـــــــــذه�هـــــــــذ
ّ

ه�التصـــــــــّورات�الســـــــــلبّية�الش

قافـــــــة�الشـــــــعبّية�و�مناقشـــــــة�درجـــــــة�حضـــــــورها�ع�ـــــــى�ا2ســـــــتوى�5كـــــــاديمي،�
ّ
الورقـــــــة�هـــــــو�البحـــــــث�[ـــــــي�مكانـــــــة�الث

فض��عن�القيمة�ا2عرفّية�لها�كمشروع�علمي؟

لقــــــد�حظــــــي�مفهــــــوم�الثقافــــــة�الشــــــعبية�بالــــــذيوع�وAن

ّســــــــلط�الفكرّيــــــــة�
ّ
ــــــــ?ا�واســــــــعا�[ــــــــي�الّدراســــــــات�Aجتماعيــــــــة�و5ن}&وبولوجّيــــــــة،�كمــــــــا�اختلفــــــــت�حولــــــــه�جــــــــّل�ال حّ'

والسّياســـــــّية�والعلمّيـــــــة�أيضـــــــا�أخـــــــذ�هـــــــذا�ا2فهـــــــوم�كـــــــذلك�حّ'ـــــــ?ا�[ـــــــي�السّياســـــــات�الثقافّيـــــــة�ا2ختلفـــــــة�للـــــــدّول،�

                           
مرسي الصباغ، دراسات في الثقافة الشعبية، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، اإلسكندرية مصر :  1

Rectangle

FreeText
malika.agoune@univ-mascara.dz



VolVolVolVol----00002222, Issue , Issue , Issue , Issue 00003333, March   , March   , March   , March       2012012012019999                                                                                                                        ISSN 2394 ISSN 2394 ISSN 2394 ISSN 2394 ––––    6628   6628   6628   6628   مجلة التلميذ 

54 

        مجلة التلميذمجلة التلميذمجلة التلميذمجلة التلميذ 

ظــــــــــر�[ــــــــــي�عــــــــــدد�مــــــــــ
ّ
ــــــــــدوات�الّدولّيــــــــــةوكــــــــــذلك�تعــــــــــّرض�êعــــــــــادة�الن

ّ
،�1ن�القــــــــــواميس،�وا2عــــــــــاجم�وا2حافــــــــــل�والن

فـــــــــة�بشـــــــــأن�
ّ

خبـــــــــة�و5وســـــــــاط�ا2ثق
ّ
¤Bـــــــــا�الن

ّ
ـــــــــة�نجـــــــــد�غمـــــــــوض�[ـــــــــي�ا2واقـــــــــف�ال�ـــــــــ�8تبن

ّ
وبعبـــــــــارة�أخـــــــــرى��أكÞـــــــــ&�دق

قافـــــــة�أن�تكـــــــون�[ـــــــي�آن�: "إذطرحـــــــت�أســـــــئلة�عديـــــــدة�مـــــــن�قبيـــــــل2.شـــــــرعّية�الثقافـــــــة�الشـــــــعبية
ّ
هـــــــل�يمكـــــــن�للث

قــــــــة�با2جــــــــال�ولعــــــــّل�هــــــــذ. 3؟"واحــــــــد�رســــــــمّية�وشــــــــعبّية
ّ
رات�5ساســــــــّية�ا2تعل

ّ
ه�5ســــــــئلةتنّم�عــــــــن�بعــــــــض�التــــــــوت

  .الخ......السّيا8bØ،�والقيمة�ا2عرفّية

لµشـــــــــــارة�إ�ـــــــــــى�" ثقافةفرعيـــــــــــة"تعب'ـــــــــــ&.[ـــــــــــي�هـــــــــــذا�الســـــــــــّياق�اق}ـــــــــــ&ح�عـــــــــــالم�Aجتمـــــــــــاع�5مريكـــــــــــي�غـــــــــــوردون 

هـــــــــذا��تفريعـــــــــات�الثقافـــــــــة�القومّيـــــــــة�إ�ـــــــــى�أنـــــــــواع�مرتبطـــــــــة�بفئـــــــــات�معّينـــــــــة،�وبصـــــــــفة�خاّصـــــــــة�فقـــــــــد�اســـــــــتخدم

ــــــــــــة�هامشــــــــــــّية�ودنيــــــــــــا�مثــــــــــــل عب'ــــــــــــ&�لµشــــــــــــارة�إ�ــــــــــــى�فئــــــــــــات�اجتماعّي
ّ
ــــــــــــ'ن،�الجــــــــــــانح'ن،�: الت فئــــــــــــة�العّمــــــــــــال،�ا2ثلّي

،�وبصــــــــــفة�عاّمــــــــــة�فــــــــــإّن�الثقافــــــــــة�الشــــــــــعبّية�قــــــــــد�اســــــــــتعملت�إ�ــــــــــى�وقــــــــــت�قريــــــــــب��.4...*ا2قهــــــــــورين،�ا2هّمشــــــــــ'ن

ـــــــــــ&ت�عـــــــــــن�وضـــــــــــع�خاضـــــــــــع�5".جوانـــــــــــب�لثقافـــــــــــة�الجمـــــــــــاه'&"كتعب'ـــــــــــ&�عـــــــــــن jّـــــــــــا�قـــــــــــد�عBCّـــــــــــي�،�وبتوصـــــــــــيفآخر�فإ]

ـــــــــــات�الفكريـــــــــــة�فـــــــــــإّن�الثقافـــــــــــة�الشـــــــــــعبّية�يقابلهـــــــــــا�دائمـــــــــــا�ثقافـــــــــــة�أكاديمّيـــــــــــة�..ا2جتمـــــــــــع لـــــــــــذلك�وتبعـــــــــــا�لÙدبّي

  ....منوطة��Bا

ـــــــــ&اث��نســـــــــاني�ا2كتســـــــــب�
ّ
ـــــــــل�كـــــــــّل�ذلـــــــــك�ال}

ّ
ولعـــــــــّل�الثقافـــــــــة�الشـــــــــعبّية�كظـــــــــاهرة�اجتماعّيـــــــــة�عاّمـــــــــة�تمث

يه�ا2ـــــــاّدي�وال�مـــــــادي�باعتبـــــــاره�يحـــــــّدد�هوّيـــــــة�ا2جتمـــــــع�ويعjّـــــــ&�ع¡Bـــــــ
ّ

ا�[ـــــــي�ف}ـــــــ&ة�زمنّيـــــــة�معّينـــــــة�كمـــــــا�يـــــــدّل�بشـــــــق

ــــــــل�ا2صــــــــدر�وا2رجعّيــــــــة�لجميــــــــع�ا2مارســـــــــات�
ّ
ــــــــعب�الــــــــذي�يمث

ّ
ــــــــعبّية�نســــــــبة�إ�ــــــــى�الش

ّ
ع�ــــــــى�ذلــــــــك�مصــــــــطلح�الش

ـــــــ&�عـــــــن�ا2جتمـــــــع�بطريقـــــــة�شـــــــفوّية�غ'ـــــــ&�مكتوبـــــــة jّـــــــ�8تع�هـــــــذه�5خ'ـــــــ&ة�تتجّســـــــد�[ـــــــي�تصـــــــّورات�.  6.وا2واقـــــــف�ال

5غــــــــــاني�الشــــــــــعبّية،�: والــــــــــب�فنيــــــــــة�مختلفــــــــــة�مثــــــــــلالجماعــــــــــة��للحيــــــــــاة�اليومّيــــــــــة،�وال�ــــــــــ�8تــــــــــتّم�صــــــــــياغ¤Bا[ي�ق

و5مثــــــــال�والحكايــــــــات�الشــــــــعبّيةال��8تعjّــــــــ&��Bــــــــا�الجماعــــــــة��عنأفكارهــــــــا�وتوّجها�Bــــــــا�حيــــــــث�تنــــــــدمج�[ــــــــي�ثقاف¤Bــــــــا�

  ...بما�يتوافق�وحاجا�Bا

[ــــــــــــي�كتابــــــــــــه�5ســــــــــــاليب�-[ــــــــــــي�نظــــــــــــر�العــــــــــــالم�Aجتمــــــــــــاæي�ولــــــــــــيم�غراهــــــــــــام�ســــــــــــم¦&�-فالحيــــــــــــاة�Aجتماعّيــــــــــــة

ـــــــــعبّية�ا2نشـــــــــور�ســـــــــن
ّ

،�تتكـــــــــّون�مـــــــــن�أســـــــــاليب�وأنمـــــــــاط�مختلفـــــــــة�مـــــــــن�الســـــــــلوك�الشـــــــــع�8Úلـــــــــذلك��1906ة�الش
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[ـــــــــي�اعتقـــــــــاده�فـــــــــإّن�علـــــــــم�Aجتمـــــــــاع�بخـــــــــ�ف�الفـــــــــروع�ا2عرفيـــــــــة�5خـــــــــرى��جـــــــــدير�بـــــــــه�أن�يب9ـــــــــ�³ع�ـــــــــى�قاعـــــــــدة�

8Úــــــــــع
ّ

ل�الثقافــــــــــة�الشــــــــــعبّية�عــــــــــادة�[ــــــــــي�.1دراســــــــــة�هــــــــــذه�5ســــــــــاليب�ا2ختلفــــــــــة�مــــــــــن�الســــــــــلوك�الش
ّ
كمــــــــــا�تتشــــــــــك

ــــــــــة�مختلفــــــــــة�يطلــــــــــ العقائــــــــــد�"و�هــــــــــو�عبــــــــــارة�عــــــــــن�مجمــــــــــوع�"الفلكلــــــــــور "ق�عل¢Bــــــــــا�اصــــــــــط�حا�ظــــــــــواهر�اجتماعّي

ل�عjــــــ&�العصــــــور�
ّ
ــــــاس�وكــــــذلك�مــــــا�تشــــــك

ّ
ا2ــــــأثورة�وقصــــــص�الخــــــوارق�والعــــــادات�الجاريــــــة�بــــــ'ن�العاّمــــــة�مــــــن�الن

ــــــــــــــة�وغ'&هــــــــــــــا�مــــــــــــــن�5مثلــــــــــــــة....مــــــــــــــن�الســــــــــــــلوكات�والعــــــــــــــادات� ،�2...وا2عتقــــــــــــــدات�الخرافيــــــــــــــة�و5غــــــــــــــاني�الّروائّي

ــــــع
ّ

بية�مرادفــــــا�للفلكلــــــور�كمــــــا�ذهــــــب�إ�ــــــى�ذلــــــك�الباحــــــث��نجل'ــــــ?ي�ولــــــيم�جــــــون�فــــــالبعض�يعتjــــــ&�الثقافــــــة�الش

ظـــــــر�عـــــــن�3"ثقافـــــــة�الشـــــــعب" تـــــــومز�الـــــــذي�اعتjـــــــ&�أّن�الفلكلـــــــور�يشـــــــمل�جميـــــــع
ّ
ـــــــ&اث�الشـــــــع�8Úوبغـــــــّض�الن

ّ
،�أو�ال}

قافــــــــــــة�الشــــــــــــعبّية�مــــــــــــع�مفــــــــــــاهيم�أخــــــــــــرى�تحمــــــــــــل�تســــــــــــمّيات�مغــــــــــــايرة�
ّ
التفرقــــــــــــة�بي¡Bمــــــــــــا،�ونظــــــــــــرا�لتــــــــــــداخل�الث

  .لبس�سأستعملهما�[ي�هذه�الورقة�كمصطلح'ن�م}&ادف'ن2ضمون�واحد،�وêزالة�ال

  .طبيعة�ا2سألة�الثقافية�[ي�الجزائر

لعــــــــــــّل�الثقافــــــــــــة�الجزائريــــــــــــة�ككــــــــــــل�الثقافــــــــــــات�العا2يــــــــــــة�Ìــــــــــــي�محّصــــــــــــلة�لتجربــــــــــــة�مجتمعهــــــــــــا،�وتطــــــــــــّوره�

ل�مســـــــتقّرا�ومـــــــ�ذا�لعـــــــدد�مـــــــن�الثقافـــــــات�الغازيـــــــة�2ختلـــــــف�
ّ
التـــــــاريQي،�نتيجـــــــة�موقعهـــــــا�الجغرا[ـــــــي�الـــــــذي�شـــــــك

لت�[ـــــــــــــي�الّ¡Bايـــــــــــــة�الهويـــــــــــــة��الثقافيـــــــــــــة�لÙّمـــــــــــــة�
ّ
ـــــــــــــعوب�ال�ـــــــــــــ�8تثاقفـــــــــــــت�ع�ـــــــــــــى�ضـــــــــــــفاف�ا2توســـــــــــــط،�وشـــــــــــــك

ّ
الش

ـــــــــة،�ومـــــــــا�!ثـــــــــار�التاريخيـــــــــة�ا2نتصـــــــــبة�[ـــــــــي�ربوعهـــــــــا� ��–الجزائرّي
ّ
Eـــــــــة،�عثمانيـــــــــة،�اســـــــــبانية،�وفرنســـــــــية،�إ رومانّي

قافــــــــات�ال�ــــــــ�8بصــــــــمت�ع�ــــــــى�حضــــــــورها،�حيــــــــث�Eزالــــــــت�مكّونا�Bــــــــا�تســــــــاهم�إ�ــــــــى�غا
ّ
يــــــــة�شــــــــواهد�ع�ــــــــى�تلــــــــك�الث

رات�
ّ
ر�فيــــــه�ســــــلبا�وإيجابــــــا،�وتث'ــــــ&�العديــــــد�مــــــن�التــــــوت

ّ
ل�ا2شــــــهد�الثقــــــا[ي�الــــــوط�89الــــــّراهن��وتــــــؤث

ّ
اليــــــوم�[ــــــي�تشــــــك

  .الحّساسة،�ال��8هّددت�وEتزال�الوحدة�الوطنية��[ي�مناسبات�عديدة�قبل�Aستق�ل�وبعده�

قافيـــــــــة�[ـــــــــي�الجزائـــــــــر،�كمـــــــــا�[ـــــــــي�غ'&هـــــــــا�مـــــــــن�ا2جتمعـــــــــات
ّ
بصـــــــــفة�عاّمـــــــــة،��بالتـــــــــا�ي�نفهـــــــــم�أّن�ا2ســـــــــألة�الث

ــــــــة�مــــــــن�أّي�تفاعــــــــل�اجتمــــــــاæي�أو� قافــــــــة�الشــــــــعبية�كجــــــــزء�م¡Bــــــــا،�ليســــــــت�ظــــــــاهرة�معزولــــــــة��وخالّي
ّ
وظــــــــاهرة�الث

ــــــة،�ومــــــن�بــــــ'ن� قافّي
ّ
ــــــة�الثقافيــــــة�لــــــذلك�ارتبطــــــت�مشــــــكلة�الهويــــــة�با2ســــــألة�الث سّياØــــــ8b،�بــــــل�Ìــــــي�أســــــاس�الهوّي

ــــــــــــة�الــــــــــــذ ــــــــــــابع�أســــــــــــباب�5زمــــــــــــات�ا2تتاليــــــــــــة�[ــــــــــــي�الجزائــــــــــــر�الصــــــــــــراع�ا2ســــــــــــتمّر��حــــــــــــول�الهوّي
ّ
ي�نجــــــــــــم�عــــــــــــن�الط

ــــــــة�ا2نتهجــــــــة�[ــــــــي�الجزائــــــــر،�إذ�تعتــــــــ j&�الجزائــــــــر�البلــــــــد�العربــــــــي�الوحيــــــــد�الــــــــذي�ـأêقصــــــــائي�للسّياســــــــات�الثقافّي

انّية�بعد�Aستق�ل: مّرت'ن" حرم�من�هوّيته"
ّ
  .5و�ى�زمن�Aستعمار،�والث

بـــــــي�،�وال�ـــــــ�8لـــــــذلك�ومـــــــن�خـــــــ�ل�معاهـــــــد�الثقافـــــــة�الشـــــــعبّية�وأقســـــــامها�ا2نتشـــــــرة��[ـــــــي�ربـــــــوع�وطننـــــــا�العر 
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ــــــبش�[ــــــي�مســــــألة�الثقافــــــة�ومــــــا�يــــــرتبط���Bــــــا��مــــــن�تحــــــّديات�تســــــتدæي�الحفــــــاظ�ع�ــــــى�تــــــراث�
ّ
رفعــــــت�التحــــــّدي�للن

نـــــــا�منـــــــوط'ن�
ّ
أّمتنـــــــا�العربيـــــــة�مجتمعـــــــة،�وتعزيـــــــز�عناصـــــــر�الثقافـــــــة�القـــــــادرة�ع�ـــــــى�مجا�Bـــــــة�الغـــــــزو�الثقـــــــا[ي�،فإن

ـــــــــا
ّ
إيجــــــــــاد�أرضـــــــــّية�نظرّيــــــــــة��بتوضـــــــــيح�عناصـــــــــر�القــــــــــّوة،�[ـــــــــي�بنـــــــــاء�ثقافتنــــــــــا�الذاتيـــــــــة،�وكـــــــــّل�ذلــــــــــك�يســـــــــتدæي�من

ومعرفّيــــــــة�مشــــــــ}&كة�مهّم¤Bــــــــا�تحقيــــــــق�تفاعــــــــل�ايجــــــــابي�بــــــــ'ن�قمــــــــم�ومســــــــتويات�الثقافــــــــة�الوطنّيــــــــة�[ــــــــي�أقطارنــــــــا�

ـــــــة�وتحديـــــــد�دورنـــــــا�التـــــــاريQي�ع�ـــــــى�ا2ســـــــتوى��نســـــــاني�مـــــــن�خـــــــ�ل�ا2عرفـــــــة�ا2بثوثـــــــة�عنـــــــد� ا2غاربّيـــــــة،�والعربّي

ــــــــ?ة�عــــــــن�ومــــــــن�خ�لهــــــــا��فقــــــــط�نســــــــتطيع�أن�ن��-الثقافــــــــة�الشــــــــعبية-الجمهــــــــور  كتشــــــــف�ذواتنــــــــا�وهويتنــــــــا�ا2تمّ'

  .!خر

  : معاهد�الثقافة�الشعبّية�بالجزائر�الوEدة�القيصرّية�و��الحضور�5كاديمي�الباهت-

ع�ــــــــى�الــــــــرغم�مــــــــن�الشــــــــرعية�ال�ــــــــ�8أعطيــــــــت�للثقافــــــــة�الشــــــــعبّية،�ع�ــــــــى�ا2ســــــــتوى�الّرســــــــمي��فقــــــــد�ســــــــاد��

ية،�ع�ــــــى�غــــــرار�تلــــــك�العنصــــــرية�ال�ــــــ�8نــــــوع�مــــــن�العنصــــــرية�اتجــــــاه�حملــــــة�الشــــــهادات�[ــــــي�فــــــرع�الثقافــــــة�الشــــــعب

�E�³ـــــــ�ســـــــادت�[ـــــــي�ف}ـــــــ&ة�مـــــــا�اتجـــــــاه�ا2عـــــــرب'ن،�ولعـــــــّل�هـــــــذا�الصـــــــراع�قـــــــد�ســـــــاهم�[ـــــــي�خلقـــــــه�النظـــــــام�نفســـــــه،�ح

مــــــــن�جهــــــــة،�أو�بمحــــــــاوEت�انفصــــــــالية�قــــــــد��Bــــــــدد�الوحــــــــدة��1يســــــــمح�بوحــــــــدة�ثقافيــــــــة�متضــــــــامنة�[ــــــــي�ا2جتمــــــــع

يســــــــــــــه،�لقــــــــــــــد�كانــــــــــــــت�هــــــــــــــذه�ال}&ابّيــــــــــــــة،�وذلــــــــــــــك�دأبــــــــــــــه�مــــــــــــــن�أجــــــــــــــل�ا2حافظــــــــــــــة�ع�ــــــــــــــى�الوضــــــــــــــع�القــــــــــــــائم�وتكر 

إذ�رافــــــــق�.-كمــــــــا�يقــــــــال-Aيــــــــديولوجيا�ا2هيمنــــــــة�ع�ــــــــى�الوضــــــــع�السّياØــــــــ��8bتحمــــــــل�[ــــــــي�طّيا�Bــــــــا�بــــــــذور�نقيضــــــــها�

تأســـــــــــيس�معاهـــــــــــد�الثقافـــــــــــة�الشـــــــــــعبّية�[ـــــــــــي�كـــــــــــّل�مـــــــــــن�جامعـــــــــــات�تلمســـــــــــان�وت'ـــــــــــ?ي�وزو،�وبجايـــــــــــة�عـــــــــــدد�مـــــــــــن�

ظ�
ّ

حف
ّ
والقبــــــــــول�ا2حتشــــــــــم�ا2واقــــــــــف��يديولوجيــــــــــة�ا2ختلفــــــــــة�تراوحــــــــــت�بــــــــــ'ن�الــــــــــّرفض�والعــــــــــداء�تــــــــــارة�والــــــــــت

  .تارة�أخرى 

رغـــــــــــــم�أّن�هـــــــــــــذه�ا2عاهـــــــــــــد�قـــــــــــــد�تعـــــــــــــّززت�بمركـــــــــــــز�بحـــــــــــــث�[ـــــــــــــي�5ن}&وبولوجيـــــــــــــا�الثقافيـــــــــــــة�وAجتماعيـــــــــــــة�

�أّن�ا2عطــــــــــــى�السّياØــــــــــــA�8bقصــــــــــــائي�[ــــــــــــي�Aهتمــــــــــــام��crasc*بــــــــــــوهران
ّ
Eوالــــــــــــذي�ذاع�صــــــــــــيته�محلّيــــــــــــا�وعا2ّيــــــــــــا�إ

ضــــــرا�بقــــــّوة�منـــــــذ�Aســــــتق�ل،�فكانـــــــت�بالثقافــــــة�الشــــــعبّية�و�ترســـــــيمها�أكاديميــــــا�كمــــــا�أشـــــــرنا�ســــــابقا،�كـــــــان�حا

البدايــــــــــــــة�باســــــــــــــتبعاد�مــــــــــــــادة�أ¥ن}&وبولوجيــــــــــــــا،�وAتنولوجيــــــــــــــا�ودراســــــــــــــة�اللهجــــــــــــــات�مــــــــــــــن�جامعــــــــــــــة�الجزائــــــــــــــر�

باعتبارهــــــــا�إحــــــــدى�رواســــــــب�الفكــــــــر�Aســــــــتعماري�ورغــــــــم�إدراج�مــــــــاّدة�5دب�الشــــــــع�8Ú[ــــــــي�الدراســــــــات�5دبّيــــــــة�

�أBCـــــــــذا��ال¤Bمـــــــــيش�قـــــــــد�اســـــــــتمّر�لع�2منـــــــــذ�منتصـــــــــف�الســـــــــبعينات
ّ

Eأّن�الحركـــــــــات�إ�Eقـــــــــدين�مـــــــــن�الـــــــــّزمن،�لـــــــــو

ظـــــــر�
ّ
قافـــــــة�الشـــــــعبّية�مـــــــن�خـــــــ�ل�إعـــــــادة�الن

ّ
ـــــــة�قـــــــد�عّجلـــــــت�بضـــــــرورة�إعـــــــادة�Aعتبـــــــار�للث ـــــــة�Aحتجاجّي الثقافّي
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ــــــــة،�ولعــــــــّل�أبرزهــــــــا�الحركــــــــة�الj&بريــــــــة�ال�ــــــــ�8رفعــــــــت�مطلــــــــب�Aع}ــــــــ&اف�باللغــــــــة�والثقافــــــــة� [ــــــــي�مطال±Bــــــــا�الهوّياتّي

ـــــــى�[ــــــي�أحـــــــداث��5مازيغيــــــة�كمطلـــــــب�شــــــرæي�يمثـــــــل�أحــــــد�مكّونـــــــات
ّ

الهوّيــــــة�الوطنّيـــــــة،�هــــــذا�ا2طلـــــــب�الــــــذي�تج�

مانينـــــــات،�ان¤Bـــــــت�هـــــــذه�5حـــــــداث�بتحـــــــّول�هـــــــذا�ا2طلـــــــب�مـــــــن�ثقـــــــا[ي�
ّ
الّربيـــــــع�5مـــــــازيDي�الّداميـــــــة�[ـــــــي�بدايـــــــة�الث

،�وبنــــــــاءا�عليــــــــه�تّمــــــــت�1بعــــــــد�تعديلــــــــه�1986إ�ــــــــى�سّياØــــــــ�8bحزبــــــــي�أدرج�بعــــــــد�ذلــــــــك�[ــــــــي�ا2يثــــــــاق�الــــــــوط�89لســــــــنة

ـــــــ&اث�الثقـــــــا[ي�[ـــــــي�كـــــــّل�مـــــــّن�بجايـــــــة�ا2وافقـــــــة�ع�ـــــــى�فـــــــتح�معهـــــــد�الثق
ّ
افـــــــة�الشـــــــعبّية�[ـــــــي�تلمســـــــان،�ومعهـــــــدي�ال}

ـــــــة�[ـــــــي�بعـــــــض�مـــــــواد�الثقافـــــــة�الشـــــــعبّية�[ـــــــي�أقســـــــام�اللغـــــــة� وت'ـــــــ?ي�وّزو،�وإنجـــــــاز�عـــــــدد�مـــــــن�الّرســـــــائل�الجامعّي

: توظيـــــــــــف�ال}ـــــــــــ&اث�الشـــــــــــع�8Ú[ـــــــــــي�ا2ســـــــــــرح�الجزائـــــــــــري،�أشـــــــــــكال�التعب'ـــــــــــ&�[ـــــــــــي�5دب�الشـــــــــــع8Ú: العربّيـــــــــــة�مثـــــــــــل

صــــــــــــال�مثــــــــــــل"...نموذجــــــــــــا" الحكايــــــــــــة�الشــــــــــــعبّية
ّ
التمــــــــــــث�ت�Aجتماعيــــــــــــة�: الــــــــــــخ�وأقســــــــــــام�علــــــــــــم�اجتمــــــــــــاع�Aت

  .دراسة�سوسيولوجية�لضواåي�مدينة��وهران-لوظيفة�الjّ&اح�[ي�ا2جتمع�ا2ح�ي

ـــــــة�لواقـــــــع�الرقيـــــــة: العـــــــ�ج�التقليـــــــدي: وكـــــــذلك�[ـــــــي�علـــــــم�Aجتمـــــــاع�الثقـــــــا[ي�مثـــــــل مدينـــــــة�"دراســـــــة�ميدانّي

هـــــــــذه�فقـــــــــط�بعـــــــــض�5مثلـــــــــة�عـــــــــن�.البـــــــــديل�دراســـــــــة�ميدانيـــــــــة�،�وكـــــــــذلك�ظـــــــــاهرة�الطـــــــــّب "تلمســـــــــان�نموذجـــــــــا

ـــــــه�إذا�
ّ
بدايـــــــة�Aهتمـــــــام�بالثقافـــــــة�الشـــــــعبية�كمصـــــــدر�للهويـــــــة�الوطنيـــــــة�وهـــــــو�اهتمـــــــام�محـــــــدود�وقاصـــــــر�[ـــــــي�جل

ت-مـــــــا�نظرنـــــــا�إ�ـــــــى�ضـــــــئالة�ا2نجـــــــز
ّ
مقارنـــــــة�بـــــــزخم�ا2ـــــــاّدة�الثقافّيـــــــة�وتنوعهـــــــا�-رســـــــائل،�كتـــــــب�دراســـــــات،�ومجـــــــ�

  ....وثراBñا�[ي�الجزائر

5هــــــــــداف�الّرئيســــــــــة�لهــــــــــذه�الورقــــــــــة�يتمثــــــــــل�[ــــــــــي�البحــــــــــث�[ــــــــــي�القيمــــــــــة�ا2عرفّيــــــــــة�للثقافــــــــــة�لعــــــــــّل�أحــــــــــد�

الشـــــــــعبّية�مـــــــــن�خـــــــــ�ل�ا2حصـــــــــلة�العلميـــــــــة�ال�ـــــــــ�8تـــــــــم�إنجازهـــــــــا�بمعهـــــــــد�الثقافـــــــــة�الشـــــــــعبية�ب�تلمســـــــــان�مـــــــــن�

جهــــــــــــة،�ومــــــــــــن�جهــــــــــــة�أخــــــــــــرى�إبــــــــــــراز�محــــــــــــددات�وتجليــــــــــــات�الوضــــــــــــعية�الدونيــــــــــــة�للثقافــــــــــــة�الشــــــــــــعبية��5كÞــــــــــــ&�

ظـــــــة�ال�ـــــــ�8هيمنـــــــت�ع�ـــــــى�مرحلـــــــة�حساســـــــية،�وال�ـــــــ�8تـــــــّم�رصـــــــده
ّ

ا�آنفـــــــا�مـــــــن�خـــــــ�ل�الـــــــّرؤى�السياســـــــية�ا2تحف

التأســـــــيس،�فضـــــــ��ع�ـــــــى�عدوانيـــــــة�ا2جتمـــــــع،�نخبتـــــــه�وعاّمتـــــــه�ع�ـــــــى�حـــــــّد�ســـــــواء،�وقـــــــد�تمكنـــــــا�مـــــــن�اســـــــتج�ء�

هـــــــذا�ا2وقـــــــف�5خ'ـــــــ&�باEعتمـــــــاد�ع�ـــــــى�تقنيـــــــة�ا�2حظـــــــة�با2شـــــــاركة�كوننـــــــا�ننتمـــــــي�إ�ـــــــى�فئـــــــة�ا2تمدرســـــــ'ن��Bـــــــذا�

8�  .2004،�وÌي�السنة�5خ'&ة�قبيل�إغ�قه�سنة2000/2003ا2عهد�ماب'ن�سن

  : محاور�البحث�ا2فضلة�لدى�طلبة�معهد�الثقافة�الشعبية-

رات�تخــــــــّرج�تقــــــــدم��Bــــــــا�
ّ

ــــــــه�عبــــــــارة�عــــــــن�مــــــــذك
ّ
إذا�ماعــــــــدنا�إ�ــــــــى�جــــــــرد�واســــــــتقراء�ا2نــــــــتج�العلمــــــــي،�فــــــــإّن�جل

بقيــــــــة�فÐــــــــ�8مــــــــن�إنتــــــــاج�طلبــــــــة�ا2عهــــــــد�عنــــــــد�اختتــــــــام�مرحلــــــــة�تكــــــــوي¡Bم�[ــــــــي�فــــــــروع�الثقافــــــــة�الشــــــــعبية،�أمــــــــا�ال

إذ�يعتjــــــــــ&�معهـــــــــــد�الثقافــــــــــة�الشـــــــــــعبية�بجامعــــــــــة�أبـــــــــــي�بكــــــــــر�بلقايـــــــــــد�.أســــــــــاتذة�ا2عهــــــــــد�البـــــــــــاحث'ن�[ــــــــــي�ا2يـــــــــــدان
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        مجلة التلميذمجلة التلميذمجلة التلميذمجلة التلميذ 

بتلمســـــــان�[ـــــــي�أقKـــــــ�³bالغـــــــرب�الجزائـــــــري�معهـــــــدا�متخصصـــــــا�[ـــــــي�تكـــــــوين�الطلبـــــــة�[ـــــــي�قســـــــم�مـــــــا�بعـــــــد�التـــــــدرج�

لة�ماجســـــــت'&�بـــــــه�وقـــــــدتمت�مناقشـــــــة�أول�رســـــــا1986فـــــــتح�أبوابـــــــه�أمـــــــام�ا2}&شـــــــح'ن�لشـــــــهادة�ا2اجســـــــت'&�ســـــــنة

ـــــــق�با2عرفـــــــة�الجيـــــــدة�للوحـــــــدة�الثقافيـــــــة�ا2دروســـــــة،�فـــــــإن�جـــــــل�.1990ســـــــنة
ّ
وباســـــــتثناء�النصـــــــيب�الـــــــذي�يتعل

�ســــــــهامات�كانــــــــت�ترمــــــــي�إ�ــــــــى�تحســــــــ'ن�ا2قاربــــــــات�ا2نهجيــــــــة�ا2رتبطــــــــة�بالتحليــــــــل�الثقــــــــا[ي،�وال�ــــــــ�8غالبــــــــا�مــــــــا�

م�حظــــــة�هامــــــة�تتمثــــــل�[ــــــي��كانــــــت�تصــــــطدم�بمشــــــكلة�التحليــــــل�اÈB¡2ــــــي،�[ــــــي�هــــــذا�الســــــياق�تجــــــدر��شــــــارة�إ�ــــــى

فمــــــــــن�خــــــــــ�ل�معاينتنــــــــــا�¥طــــــــــاريح�التخــــــــــرج�[ــــــــــي�تلــــــــــك��1تــــــــــداخل�تخصصــــــــــات�الثقافــــــــــة�الشــــــــــعبية�فيمــــــــــا�بي¡Bــــــــــا

الف}ـــــــــــــــ&ة،�عjـــــــــــــــ&�جـــــــــــــــرد�مجموعـــــــــــــــة�مـــــــــــــــن�العنـــــــــــــــاوين�اتضـــــــــــــــح�لنـــــــــــــــا�أن�مواضـــــــــــــــيع�الّرســـــــــــــــائل��Eع�قـــــــــــــــة�لهـــــــــــــــا�

فمــــــــث��بالتخصصــــــــات�ا2ق}&حــــــــة�ضــــــــم¡Bا،�إذ�لــــــــم�تكــــــــن�هنــــــــاك�أيــــــــة�حــــــــدود�فاصــــــــلة�بــــــــ'ن�الفــــــــروع�ا2ق}&حــــــــة،�

غالبــــــــــــــا�مــــــــــــــايتم�مناقشــــــــــــــة�مواضــــــــــــــيع�ذات�ع�قــــــــــــــة�بــــــــــــــالفنون�التقليديــــــــــــــة�[ــــــــــــــي�تخصــــــــــــــص�أن}&وبولوجيــــــــــــــا�أو�

،�أو�*"دراســـــــة�ميدانيـــــــة�[ـــــــي�البنـــــــاء�Aجتمـــــــاæي"مثـــــــل�الصـــــــناعات�التقليديـــــــة�[ـــــــي�الوســـــــط�الحضـــــــري�: العكـــــــس

مواضــــــــــيع�نوقشــــــــــت�[ــــــــــي�"دراســــــــــة�أن}&وبولوجيــــــــــة"ا2مارســــــــــات�الثقافيــــــــــة�للحــــــــــرف'ن�[ــــــــــي�الوســــــــــط�الحضــــــــــري�

ورغـــــــــــــم�تعـــــــــــــدد�وتنـــــــــــــوع�مجـــــــــــــاEت�البحـــــــــــــث�[ـــــــــــــي�التخصصـــــــــــــات�5ربـــــــــــــع�.2004و2000ا2متـــــــــــــدة�مـــــــــــــاب'ن�الف}ـــــــــــــ&ة

أدب�شــــــــــــع8Ú،�لهجــــــــــــات،�فنــــــــــــون�شــــــــــــعبية،�أن}&وبولوجيــــــــــــا،�: ا2ق}&حــــــــــــة�[ــــــــــــي�معهــــــــــــد�الثقافــــــــــــة�الشــــــــــــعبية�وÌــــــــــــي

ا2خيـــــــال�وا2مارســـــــات،�العمـــــــل�: وبالتـــــــا�ي�فـــــــإّن�محـــــــاور�البحـــــــث�قـــــــد�تراوحـــــــت�تبعـــــــا�لهـــــــذه�التخصصـــــــات�بـــــــ'ن

للهجــــــــات�ا2حليــــــــة�وأثرهــــــــا�[ــــــــي�تشــــــــكيل�الهويــــــــة�الوطنيــــــــة،�الحــــــــرف�التقليديــــــــة�الفنــــــــون�وا2ؤسســــــــة،�دراســــــــة�ا

الــــــــخ،�وبنـــــــاءا�ع�ــــــــى�ذلــــــــك�فـــــــإن�ا2نــــــــاهج�العلميــــــــة�...!ثـــــــار،�ال}ــــــــ&اث�الشـــــــفوي�كمصــــــــدر�للثقافــــــــة�الك�ســـــــيكية

البعــــــد�: ا2تبعــــــة�[ــــــي�دراســــــة�الظــــــاهرة،�غالبــــــا�مــــــا�تقتصــــــر�ع�ــــــى�البعــــــد�ا2ــــــدروس�وفقــــــا�2جــــــال�البحــــــث،�فمــــــث�

بولــــــــــــو"ي�تمــــــــــــت�معالجتــــــــــــه�باســــــــــــتعمال�منــــــــــــاهج�العلــــــــــــوم�Aجتماعيــــــــــــة�و�نســــــــــــانية�مثــــــــــــل�البنيويــــــــــــة،�5ن}&و

أمــــــــا�بالنســــــــبة�للبعــــــــد�5دبــــــــي�فقــــــــد�تمــــــــت�دراســــــــته�[ــــــــي�إطــــــــار�ا2نــــــــاهج�اللغويــــــــة،�و5دبيــــــــة�.2الــــــــخ...والوظيفّيــــــــة

حديثـــــــــة�الـــــــــخ،�بالتــــــــا�ي�فـــــــــأّن�صــــــــ�حية�ا2نـــــــــاهج�العلميــــــــة�ال...3مثــــــــل�الســــــــيميائيات�والتداوليـــــــــة،�وتــــــــاريخ�5دب

2قاربــــــــة�الدراســــــــات�الفلكلوريــــــــة�أو�ظــــــــواهر�الثقافــــــــة�الشــــــــعبية�تتوقــــــــف�ع�ــــــــى�5بعــــــــاد�ا2دروســــــــة�فقــــــــط�[ــــــــي�

                                                                    
. مجلة إنسانيات. نموذجا"وهران، قسنطينة، تلمسان"تخصص أنتروبولوجيا في الجامعات الجزائرية، : مجاهدي مصطفى، وآخرون: 1

  . . 27ص 2005السنة. 27العدد. وهران الجزائر. الثقافية واالجتماعية. مركز البحث في االنتربولوجيا
  .شعبية بتلمسانبعض رسائل الماجستير التي نوقشت في معھد الثقافة ال-*
  :عبد الحميد بورايو، في -2

www.sawtalahrar.net.Date dewww.sawtalahrar.net.Date dewww.sawtalahrar.net.Date dewww.sawtalahrar.net.Date de -    consultation20/06/2017consultation20/06/2017consultation20/06/2017consultation20/06/2017  
. عمان. دار أسامة للطباعة والنشروالتوزيع. التاريخ والقضايا والتجليات. عبد الحميد بورايو، في الثقافة الشعبية الجزائرية: 3

  129ص. 2006األردنر
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  .هذه�الظواهر

  : اتمةخال

بنــــــــاءا�ع�ــــــــى�ا2ناقشــــــــات�الســــــــابقة�[ــــــــي�هــــــــذه�الورقــــــــة،�وغ'&هــــــــا�[ــــــــي�مناســــــــبات�أخــــــــرى�عديــــــــدة،�فــــــــإن�مــــــــا�

يمكـــــــن�قولـــــــه�حـــــــول�الوضـــــــع�5كـــــــاديمي�للثقافـــــــة�الشـــــــعبية�ســـــــواءا�[ـــــــي�الجزائـــــــر،�أو�[ـــــــي�غ'&هـــــــا�مـــــــن�5قطـــــــار�

هـــــــــــو�أّن�مابـــــــــــذل�مـــــــــــن�جهـــــــــــود�ل}&قيـــــــــــة�مكان¤Bـــــــــــا�العلميـــــــــــة��[ـــــــــــي�ا2ؤسســـــــــــات�5كاديميـــــــــــة�أو�ا2راكـــــــــــز�: العربيـــــــــــة

لبحثيـــــــــــة،�يظـــــــــــّل�ضـــــــــــئي�،�وضـــــــــــعيفا،�و�Eيفـــــــــــي�با¥هميـــــــــــة�الحقيقيـــــــــــة�للثقافـــــــــــة�الشـــــــــــعبية�كمصـــــــــــدر�لهويـــــــــــة�ا

الـــــــــــــــذات�العربيـــــــــــــــة�مقارنـــــــــــــــة�بÞـــــــــــــــ&اء�ا2جـــــــــــــــال�و�تنـــــــــــــــوع��مكانـــــــــــــــات،�وتعـــــــــــــــدد�مصـــــــــــــــادرها،�[ـــــــــــــــي�غيـــــــــــــــاب��رادة�

�يديولوجيـــــــة�ا2ناســـــــبة،�ال�ـــــــ�8بإمكاBCـــــــا�إزاحـــــــة�جميـــــــع�العوائـــــــق�ا2اديـــــــة�وح�ـــــــA�³بســـــــتمولوجية،�مـــــــن�أجـــــــل�

ي�بإمكانه�استثمار�جميع�مصادرها
ّ

  . تأهيلها�علميا،�ودستوريا��التأهيل��الحقيقي��الذ

 ا2راجع�ا2عتمدة

  .198.ص..1ط�1981.،�ترجمة�إحسان�الحسن،�معجم�علم��جتماع،�دار�الطليعة،�ب��وت،�لبنان.ميتشل.دينكن -

. ا�كــــــــــــــــاب�الجــــــــــــــــام�ي�الحــــــــــــــــديث.@دبرشــــــــــــــــوان�حســــــــــــــــ�ن�عبــــــــــــــــد�الحميــــــــــــــــد،�@دب�وا�جتمــــــــــــــــع،�دراســــــــــــــــة��ــــــــــــــــي�علــــــــــــــــم�اجتمــــــــــــــــاع� -

 ص.1ط.2005مصر�.yسكندرية

@زمــــــــــــــــــــــة�الجزائريــــــــــــــــــــــة�الخلفيــــــــــــــــــــــات�مركــــــــــــــــــــــز�دراســــــــــــــــــــــات�الوحــــــــــــــــــــــدة�العرييــــــــــــــــــــــة،�ب�ــــــــــــــــــــــ�وت،��-: ســــــــــــــــــــــليمان�الرياÈــــــــــــــــــــــ��Sوآخــــــــــــــــــــــرون -

 411ص.1996.لبنان

  التاريخ�والقضايا.عبد�الحميد�بورايو،��ي�الثقافة�الشعبية�الجزائرية -

 :عبد�الحميد�بورايو،��ي -

dewww.sawtalahrar.net.Date-consultation20/06/2017 

 .15ص.2ط.1987العنتيل�فوزي،�الفلكلور�ما�هو؟دار�ا�س��ة�القاهرة�مصر -

 .لبنان.ب��وت�6.ص.1982لويس�دللو�الثقافة�الفردية�وثقافة�الجمهور،�ترجمة�عادل�العوا،�منشورات�عويدان� -

وهــــــــــــــــــــــران،�قســــــــــــــــــــــنطينة،�"تخصــــــــــــــــــــــص�أن��وبولوجيــــــــــــــــــــــا��ــــــــــــــــــــــي�الجامعــــــــــــــــــــــات�الجزائريــــــــــــــــــــــة،�: فى،�وآخــــــــــــــــــــــرونمجاهــــــــــــــــــــــدي�مصــــــــــــــــــــــط -

وهـــــــــــــــــــــــــــران�.الثقافيـــــــــــــــــــــــــــة�و�جتماعيـــــــــــــــــــــــــــة.مركـــــــــــــــــــــــــــز�البحـــــــــــــــــــــــــــث��ـــــــــــــــــــــــــــي��ن��بولوجيـــــــــــــــــــــــــــا.مجلـــــــــــــــــــــــــــة�إنســـــــــــــــــــــــــــانيات.نموذجـــــــــــــــــــــــــــا"تلمســـــــــــــــــــــــــــان

  س.27ص�2005السنة.27العدد.الجزائر

 .7،�ص1ط.y2001سكندرية�مر���Sالصباغ،�دراسات��ي�الثقافة�الشعبية،دار�الوفاء�لدنيا�الطباعة�والنشر، -

    129ص.2006. @ردن�. عمان.دار�أسامة�للطباعة�والنشر�والتوزيع.والتجليات -

- adam kupدار�الفرقــــــد�للطباعــــــة���،�Sــــــ�Óآدام�كــــــوبر�وآخــــــرون�،ترجمــــــة�إيــــــاس�حســــــن�،الثقافــــــة�بــــــ�ن�الكــــــوني�والخصو

 .2008.1. ط.سوريا.دمشق.والنشر�والتوزيع�
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        دوي دوي دوي دوي ــــننننــــد الد الد الد الــــممممــــميم أحميم أحميم أحميم أح
8Ðرو�نيو�دلBCل�Eباحث�ماقبل�الدكتوراة�بجامعة�جواهر  

ن�للمدارس�العربية�و�س�مية�دور�كب'&�[ي�ترويج�اللغة�العربية�[ي�الهند،�وتوجد�آEف�

�وا2عاهد� �ا2دارس �هذه �وأنجبت �وعرضها، �الب�د �طول �ع�ى �الدينية �وا2عاهد �س�مية

العلماء�والدعاة�و5دباء�وا2فكرين�الذين�وضعوا�ا2ناهج�التعليمية،�وا2قررات�الدراسية��[ي�العصور�

والحديث�ولغة�واللغة�العربية�Ìي�من�أهم�اللغات�العا2ية�[ي�العصر�الحديث�وÌي�لغة�القرآن�

�نطقا� �اللغة ��Bده �يعتنون �ا2سلمون و�Eيزال

وكتابة�وقراءة�وخطابة�مهما�اختلفت�أمصارهم�وتفرقت�بلداBCم�وتباينت�لغا�Bم�بسبب�كوBCم�[ي�أنحاء�

كل�وEية�تختلف�عن�الوEيات�5خرى�لغة�

�وأنجبت� �جليلة �بخدمات �قامت 8��ال �والعربية ��س�مية �ا2دارس �وEية �كل �[ي �وتوجد �ورواية، وثقافة

�العربية� �اللغة �[ي �وخدما�Bم �إسهاما�Bم �عن �ع'ن �و�Eتغمض �ا2فكرين، �من �ونخبة �العلماء �من كوكبة

�و�س�مية� �العربية �مدارس �مقررات �أصبح �!ن ولكن

�يتس�³9 �لكي �التعليمية �ا2ناهج �إص�ح �كيفية �حول �الهنود، �وا2ثقف'ن �العلماء �ب'ن �ما �حاد

  .¥بناء�ا2سلم'ن�التسلح�بالعلوم��س�مية�وكذلك��2ام�بالعلوم�الحديثة�[ي�آن�واحد

�ومسايرة� �ا2تطورة، �للحاجات �خاضعة �وتعليمها �تدريسها ناهج

للمقتضيات�ا2تجددة،�¥ن�ا2قررات�الدراسية�إن�كانت�منفصلة�ع¡Bا��Eيمكن�لها�أن�ت}&ك�آثارا�بعيدة�

وا2ناهج�والj&امج�التعليمية�ليست�كأداة�واحدة��Eمرونة�ف¢Bا�بل�Ìي�كأداة�

وا2قررات�الدراسية�. مو�والتطور�تخضع�لحاجة�كل�عصر�ومقتضاه،�وتتدفق�بالقوة�والحيوية

السائدة�[ي�ا2دارس�العربية�و�س�مية��[ي�حاجة�إ�ى�أن�تحذف�بعض�ا2واد�التقليدية�ال��E�8حاجة�لها�

�Aجتماعي �والعلوم �العلوم، �مثل �الضرورية، �العصرية �العلوم �بعض �ف¢Bا �تضاف ة،�وأن

والتكنولوجية،�و�قتصادية�والسياسة�والتاريخية�والجغرافية�والرياضيات�باêضافة�إ�ى�تدريس�اللغة�

�والحصول� �والسمعة �5موال�وا2نال ��Eيجلب �الدراسية �ا2قررات �تعديل والجدير�بالذكر�أن
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ميم أحميم أحميم أحميم أحــــشششش
8Ðرو�نيو�دلBCل�Eباحث�ماقبل�الدكتوراة�بجامعة�جواهر

ن�للمدارس�العربية�و�س�مية�دور�كب'&�[ي�ترويج�اللغة�العربية�[ي�الهند،�وتوجد�آEف�

�وا2عاهد� �ا2دارس �هذه �وأنجبت �وعرضها، �الب�د �طول �ع�ى �الدينية �وا2عاهد �س�مية

العلماء�والدعاة�و5دباء�وا2فكرين�الذين�وضعوا�ا2ناهج�التعليمية،�وا2قررات�الدراسية��[ي�العصور�

واللغة�العربية�Ìي�من�أهم�اللغات�العا2ية�[ي�العصر�الحديث�وÌي�لغة�القرآن�

��س�مية �للعلوم �ا2صادر�وا2راجع �ولغة �ا2سلم'ن �نطقا�. العرب �اللغة ��Bده �يعتنون �ا2سلمون و�Eيزال

وكتابة�وقراءة�وخطابة�مهما�اختلفت�أمصارهم�وتفرقت�بلداBCم�وتباينت�لغا�Bم�بسبب�كوBCم�[ي�أنحاء�

كل�وEية�تختلف�عن�الوEيات�5خرى�لغة�وكما�نعلم�أن�الهند�تنقسم�إ�ى�وEيات،�و  .مختلفة�من�العالم

�وأنجبت� �جليلة �بخدمات �قامت 8��ال �والعربية ��س�مية �ا2دارس �وEية �كل �[ي �وتوجد �ورواية، وثقافة

�العربية� �اللغة �[ي �وخدما�Bم �إسهاما�Bم �عن �ع'ن �و�Eتغمض �ا2فكرين، �من �ونخبة �العلماء �من كوكبة

�ال �بإنجازا�Bم �حافل �الهند �و�س�مية�. قيمةوتاريخ �العربية �مدارس �مقررات �أصبح �!ن ولكن

�يتس�³9 �لكي �التعليمية �ا2ناهج �إص�ح �كيفية �حول �الهنود، �وا2ثقف'ن �العلماء �ب'ن �ما �حاد

¥بناء�ا2سلم'ن�التسلح�بالعلوم��س�مية�وكذلك��2ام�بالعلوم�الحديثة�[ي�آن�واحد

�وم �وبرامجها �الدراسية �ومسايرة�وا2قررات �ا2تطورة، �للحاجات �خاضعة �وتعليمها �تدريسها ناهج

للمقتضيات�ا2تجددة،�¥ن�ا2قررات�الدراسية�إن�كانت�منفصلة�ع¡Bا��Eيمكن�لها�أن�ت}&ك�آثارا�بعيدة�

وا2ناهج�والj&امج�التعليمية�ليست�كأداة�واحدة��Eمرونة�ف¢Bا�بل�Ìي�كأداة�. ع�ى�الحياة�الراقية�الجديدة

مو�والتطور�تخضع�لحاجة�كل�عصر�ومقتضاه،�وتتدفق�بالقوة�والحيوية

السائدة�[ي�ا2دارس�العربية�و�س�مية��[ي�حاجة�إ�ى�أن�تحذف�بعض�ا2واد�التقليدية�ال��E�8حاجة�لها�

�Aجتماعي �والعلوم �العلوم، �مثل �الضرورية، �العصرية �العلوم �بعض �ف¢Bا �تضاف وأن

والتكنولوجية،�و�قتصادية�والسياسة�والتاريخية�والجغرافية�والرياضيات�باêضافة�إ�ى�تدريس�اللغة�

�والحصول� �والسمعة �5موال�وا2نال ��Eيجلب �الدراسية �ا2قررات �تعديل والجدير�بالذكر�أن
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ن�للمدارس�العربية�و�س�مية�دور�كب'&�[ي�ترويج�اللغة�العربية�[ي�الهند،�وتوجد�آEف�إ ����املدخلاملدخلاملدخلاملدخل

� �ا2دارس �وا2عاهد�من �ا2دارس �هذه �وأنجبت �وعرضها، �الب�د �طول �ع�ى �الدينية �وا2عاهد �س�مية

العلماء�والدعاة�و5دباء�وا2فكرين�الذين�وضعوا�ا2ناهج�التعليمية،�وا2قررات�الدراسية��[ي�العصور�

واللغة�العربية�Ìي�من�أهم�اللغات�العا2ية�[ي�العصر�الحديث�وÌي�لغة�القرآن�. ا2ختلفة

��س�مية �للعلوم �ا2صادر�وا2راجع �ولغة �ا2سلم'ن العرب

وكتابة�وقراءة�وخطابة�مهما�اختلفت�أمصارهم�وتفرقت�بلداBCم�وتباينت�لغا�Bم�بسبب�كوBCم�[ي�أنحاء�

مختلفة�من�العالم

�وأنجبت� �جليلة �بخدمات �قامت 8��ال �والعربية ��س�مية �ا2دارس �وEية �كل �[ي �وتوجد �ورواية، وثقافة

�العربية� �اللغة �[ي �وخدما�Bم �إسهاما�Bم �عن �ع'ن �و�Eتغمض �ا2فكرين، �من �ونخبة �العلماء �من كوكبة

�ال. وآدا�Bا �بإنجازا�Bم �حافل �الهند وتاريخ

�يتس�³9 �لكي �التعليمية �ا2ناهج �إص�ح �كيفية �حول �الهنود، �وا2ثقف'ن �العلماء �ب'ن �ما �نقاش�حاد محل

¥بناء�ا2سلم'ن�التسلح�بالعلوم��س�مية�وكذلك��2ام�بالعلوم�الحديثة�[ي�آن�واحد

�وم �وبرامجها �الدراسية وا2قررات

للمقتضيات�ا2تجددة،�¥ن�ا2قررات�الدراسية�إن�كانت�منفصلة�ع¡Bا��Eيمكن�لها�أن�ت}&ك�آثارا�بعيدة�

ع�ى�الحياة�الراقية�الجديدة

مو�والتطور�تخضع�لحاجة�كل�عصر�ومقتضاه،�وتتدفق�بالقوة�والحيويةقابلة�للن

السائدة�[ي�ا2دارس�العربية�و�س�مية��[ي�حاجة�إ�ى�أن�تحذف�بعض�ا2واد�التقليدية�ال��E�8حاجة�لها�

�Aجتماعي. !ن �والعلوم �العلوم، �مثل �الضرورية، �العصرية �العلوم �بعض �ف¢Bا �تضاف وأن

والتكنولوجية،�و�قتصادية�والسياسة�والتاريخية�والجغرافية�والرياضيات�باêضافة�إ�ى�تدريس�اللغة�

�والحصول� .�نجل'?ية �والسمعة �5موال�وا2نال ��Eيجلب �الدراسية �ا2قررات �تعديل والجدير�بالذكر�أن
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�ا2طلوبة �ا2قتضيات �لتسديد �تساعد �إBCا �بل �فحسب، �الحكومية �الوظائف �ا2عاصرة،��ع�ى وا2تطلبات

وفيما�يتعلق�بإدخال�اللغة��نجل'?ية�با2قررات�الدراسية�فإBCا��Eتتب�³9ع�ى�إعداد�ا2ثقف'ن�ا2حدث'ن�بل�

�êعداد�ا2بلغ'ن�والدعاة�الصالح'ن�للطبقة�ا2ثقفة�من�ا2جتمع�البشري  �[ي�هذا�البحث�و  .تنوي أتناول

اقعة�[ي�شمال�الهند�وجنو�Bا�بال}&ك'?�الخاص�ع�ى�الجامعة�عرضا�شام��للمدارس��س�مية�الكب'&ة�الو 

�دارالهدى�/ �س�مية �وجامعة �أترابراديش، �بوEية �لكناؤ �العلماء �ندوة �ودارالعلوم �ديوبند، دارالعلوم

E&'يمكن�حصره�[ي�أطروحة�وج'?ة،،�س�مية�بك�Eوهذا�ا2وضوع�واسع�ا2جال�  

لهندية�خ�ل�آواخر�الثمانينات�من�القرن�ا2نصرم�وEيزال�لقد�ظل�الصراع�محتدما�[ي�شبه�القارة�ا

�القديمة� �بالعلوم �التسلح �ا2سلم'ن �Óبناء �يتس³9 �لكي �التعليمية �ا2ناهج �إص�ح �كيفية �حول �!ن ³�ح

وللمدارس��س�مية�والعربية�ع�قة�وثيقة�باللغة�العربية�وآدا�Bا،�. و�2ام�بالعلوم�الحديثة�[ي�آن�واحد

�الدين��س�مي�منذ�بزوغ�فجر��س�م،�ومازال��وEيزال�ا2دارس��س�مية��êن�اللغة العربية�Ìي�لغة

و[ي�ب�د�الهند�برز�رجا�Eالذين�قاموا�. يخدمون�هذه�اللغة�ال��8نزل��Bا�القرآن�وتحدث��Bا�خاتم�ا2رسل'ن

�فراغ Eو� �ثغرة �ف¢Bا �ي}&كوا �ولم �العربية �اللغة �لهذه �العظيمة �الخدمة �بذكا�Bم�بإسداء �سدوها �وقد Eاإ

�العربية �اللغة �تجاه �ا2سؤلية �أداء �ع�ى �وبعكوفهم �[ي�. وعبقري¤Bم �و�س�مية �العربية �ا2دارس وأنشئت

الهند�[ي�عهد�الحكومات��س�مية�ا2ختلفة�كالغزنوية�والغورية�والخلجية�والتغلقية�وا2غولية�وغ'&ها،�

ا2حدثون�العظام�و5دباء�البارعون�إ�ى�الهند،�وواستوطنوا�وجاء�[ي�هذه�ا2دة�الطويلة�العلماء�الكبار�و 

³�  .مختلف�أصقاعها�وأرجاBñا�وتركوا�أثارا�واضحا�[ي�مجاEت�ش

�كانت� �ما �ولكن �الب�د، �هذه �[ي ��س�مي �وال}&اث �الدينية �بنشر�العلوم �اهتمامهم �ا2سلم'ن وأولوا

� �!ن �توجد �كما �والتدريس �للدرس �وا2راكز�موجودة �أبو�ا2باني �يقول �الصدد �و�Bذا �الهند، �أرجاء [ي

�الندوي  �مباني�: الحسنات �لها �وليست �اليوم �ا2دارس �مثل �موجودة �ا2دارس �كانت �ما �القديم �الزمن [ي

�مركز�العلم� �كانت �القديمة �فا2سجد �والتعليم �التدريس �¥جل �وفناءها �ا2ساجد �تستخدم �بل خاصة

�ا �خدمة �كب'&��Eيؤدي �مسجد �أي �و�Eيوجد �تتغ'&�عاصمة�وا2عرفة �كانت �ا2سلم'ن �زمن �وخ�ل 2درسة،

الحكومة�وتتنقل�من�مكان�إ�ى�مكان�آخر،�فا2دن�الشه'&ة�مثل�دل�8Ðوآغره�وEهور�وجونفور�وأحمد�آباد�

�ا2شهورة� �ا2دن �[ي �عديدة �مساجد �أقيمت �شك �وبدون �ا2ختلفة، �العصور �[ي �الهند �عاصمة أصبحت

�أ �وإذ �و5دب، �العلم �مجالس �ف¢Bا �وخاصة�وزينت �اليوم �باقية �زالت �ما �آثارها �ولكن �اليوم �مفقودة BCا

عمار�Bا�تتكلم�عن�مجالس�التدريس�وزين¤Bا،�ونحن�نرى�كث'&ا�من�الغرافات�والحجرات�ع�ى�جميع�جوانب�

�فتحبوري،� �فا2سجد �وا2علم'ن �الط�ب �êقامة �تستخدم �كانت �الحقيقة �[ي �وÌي �القديمة، ا2سجد
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ءها�[ي�دل�8Ðمع�الحجرات�[ي�جميع�الجوانب�مع�الساحة�الواسعة،�و�Eشك�ومسجد�اكj&�آبادي�قد�تم�بنا

�العلوم� �ف¢Bا �ويحصلون �الط�ب �إل¢Bا �ويقصد �والعرفان، �مراكز�العلم �أيضا �اليوم �ا2ساجد �هذه مثل

�ا2قابر� �هذه �الحجرات �ا2قابر�مع �من �كث'&ا �نرى �نحن �وكذلك �5خرى، �الفنون �مع �و5دبية �س�مية

ار�والس�ط'ن�كانت�تؤدي�خدمات�التدريس،�وأن�هيئة�ا2قابر�الواقعة�[ي�دل�8Ðمثل�مقj&ة�للعلماء�الكب

�للتدريس� �تستعمل �كانت �بأBCا �تش'& �آباد �وأحمد � �آغرة �مدينة �[ي �الواقعة �ا2قابر �وكذلك همايون،

�فاح}&قت. 1"والتعليم �الفقر �نار �من �اعصار �فأصا�Bا �الرياح ��Bا �تقلب �ثم �وزهرت ويقول� .فظهرت

�أبو  �كتابه �[ي �ع�ى�الندوي �الهند"الحسن �[ي �العرب�" :ا2سلمون �علماء �لهم �رجا�Eشهد �الهند �أنجبت قد

�كذلك� �أنجبت �وقد �ويحتجون، �ويستدلون �ويقتبسون �ينقلون �ومؤلفا�Bم �كت±Bم �ع�ى �وعكفوا بالفضل

�[ي�علماء�يندر�نظ'&هم�[ي�الذكاء�وخصوبة�الفكر�وAبتكار�العلمي،�وأنجبت�كذلك�فض�ء��Eيضارع ون

�للدولة� �وتنظيمهم �سياس¤Bم �حسن �[ي �رجا�Eينفردون �ا2لوك �من �أنجبت �وقد �وAنتاج، �ا2ؤلفات كÞ&ة

 2وسن�القوان'ن�العادلة�و[ي�فضائلهم�الخلقية�والعلمية�والجمع�ب'ن�الدين�والدنيا

 مناهج�دارالعلوم�ديوبند

��س�مية �الجامعة �/تأسست �عام �[ي �ديوبند �الهندية��1866/ ه1283دارالعلوم �الثورة �إثر�ان¤Bاء م

�الغاشم ��نجل'?ي �الحكم �ودينيا�. ضد �وثقافيا �سياسيا �غزوا �كان �للهند ��نكل'?ي �الغزو �أن �نعلم وكما

صفة�خاصة�لتمهيد�يس¤Bدف�التقاليد�القومية�الهندية�بصفة�عامة�وال}&اث�الثقا[ي�الديA�89س�مي�ب

� �وبعد �الهند، �أها�ي �ب'ن �وترويجها �ونشرها �ا2سيحية �الثقافة �اغلقت��تأسيسغرس �الj&يطاني الحكم

وتوقفت�التj&عات�. دل�8ÐوEهور�وآكره�وجونبور�وغ'&ها�من�ا2دن[ي�مدينة� �س�ميةا2عاهد�التعلمية�

وصارت�5وقاف�وا2ؤسسات�اBñا�ونشاطاطها،�ال��8تعتمد�عل¢Bا�ا2دارس��س�مية�بق5مراء�و5ثرياء�من�

وتوقفت��.ة�ا2سلم'نهويإ�ى�طمس��اتجهت�الحكومة�الj&يطانية�عناي¤Bاو . الخ'&ية�ملكا�للقوة�ا2ستعمرة

[ي�مختلف�بنشاطات�هائلة�،�وقامت�جمعيات�تبش'&ية�ومراكز�الدعوة�ا2سيحية�ا2سلم'نتعي'ن�القضاة�

رئيسية�توجيه�هجمات�مركزة�ضدAس�م�ونبيه�محمد�ص�ى�هللا�عليه�انحاء�الب�د،�وكان�من�5هداف�ال

وبعد�تصفية�كبار�العلماء�ا2سلم'ن�وابادة�معاهدهم�التعلمية،�شن�دعاة�ا2سيحية�حملة�شعواء�. وسلم

لتشويه�العقيدة�Aس�مية�وتمثيلها�بكل�طريقة�ممكنة�وابراز�ا2سيحية�بكل�ما�ف¢Bا�من�مغزيات�مادية�

                                                                    

1
  16أترابراديش�الهندـ�سنة�الطباعة�غ���مذكورة،�ص�،،�دارا�صنف�ن�أعظم�جره�ں�ہهندوستان�كي�قديم�درسكاأبو�الحسنات�الندوي،�  

   10أبو�الحسن�ع�ى�الحس±�Sالندوي،�ا�سلمون��ي�الهند،�دار�ابن�كث���دمشق�ب��وت،�الطبعة�@وVى،��ص�� 2
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وكان�هذاجزء�لسياسة��نكل'?�. ¤Bم�Eس¤Bواء�جماه'&�الشعب�الهندي�Eعتناق�الدين�ا2سيÈيتنفيذا�لخط

�والثقا[ي �الدي89 �الغزو �طريق �عن �الب�د �ع�ى �خط'&ا�. ل�ستي�ء �تحديدا �بالطبع �خلقت �5وضاع وهذه

ع�ى�دي¡Bم�لµس�م�وا2سلم'ن�حيث�لم�يعد�من�5يسر�ابقاء�البسطاء�والضعفاء�من�ا2جموعة�ا2سلمة�

وشعرت�العلماء�خطوته��ف¡Bضت�لكي�تكافح�Aستعمار�Aنكل'?ي�. وعقيد�Bم�[ي�وجه�Aعاص'&�ا2سيحية

�أن� �بعد �العالم �من �البقعة �هذه �من �وا2سلم'ن �محو�آثار��س�م �إ�ى �الرامية �الخبيثة �الشنيعة وخط¤Bا

 Aم�بالدين�BCم�الدينية�[ي�حكموها�لقرون�عديدة�فاجتمع�العلماء�من�منطلق�ايماB�&'س�مي�الحنيف�وغ

بلدة��Bانه��Bون�بمحافظة�مظفر�ناجر�Eستعراض�ا2وقف�وماكان�فيه�من�اخطار�لÙمة�ا2سلمة�وثقاف¤Bا�

) م1899 -1815/ه�1317 – 1231(فاستقر�الرأي�ع�ى�اختيار�زعيمهم�الحاج�امداد�هللا�. وهوي¤Bا�ا2م'?ة

�ع� �ا2حافظة �أجل �من �نضالهم �[ي �لهم �ا2جموعة�قائدا �وحماية �وAيمان �للعقيدة �ا2تضائلة �الشعلة ى

�وا2سيحية �Aلحاد �غزو �من �. ا2سلمة �لعام �التحرير�ا2عروفة �معركة �[ي �العلماء �هؤEء / ه1274وشارك

م�وحاربوا�الجيش�الj&يطاني�[ي�بلدة�شام�ي�ولكن�توقفوا�عن�القتال�ح'ن�بلغهم�الخj&�عن�سقوط�1857

ظفر�وأصبحوا�يركزون�عناي¤Bم�ع�ى�ايجاد�سبل�ووسائل�كفيلة�بحفظ�العقيدة��دل�8Ðواعتقال��Bادر�شاه

�الغربية �الحضارة �ارجاس �من �. Aس�مية �النانوتوي �قاسم �محمد �موEنا �الجليل �العالم  – 1248(وبدأ

وزم�ءه�ورفاقه�يتأملون�[ي�النواåي�الش��³لÙوضاع�الراهنة�واجتمعوا�ع�ى�) م1897 – 1832/ه�1297

سلة�من�ا2عاهد�التعليمية�الدينية�[ي�مختلف�ا2ناطق�[ي�آن�واحد،�وقرروا�انشاء�أول�معهد�اقامة�سل

درسة�[ي�ديوبند�2من�هذا�النوع�[ي�بلدة�ديوبند�بوEية�أترابراديش،�وتنفيذا�لقرارهم�وضع�حجر�أساس�

ا،�وبإقامة�م�معروفة�اليوم�بأم�ا2دارس�[ي�مشارق�5رض�ومغار�1866Bمايو��11/ ه1283محرم��15[ي�

هذه�ا2درسة�رد�هؤEء�العلماء�ردا�مسكتا�ع�ى�الخطة�التعليمية�ال��8رسمها�Aستعمار�Aنكل'?ي��Bدف�

�هندي�النسل�واللون�وأوربي�الفكر�والذهن�حيث�كان�غرضهم�من�التعليم� انشاء�جيل�[ي�الهند�يكون

�بنور�س�م �وعقله �قلبه �ويتنور �هنديا �وعنصره �بلونه �يكون �جيل �بالعواطف��ايجاد �نفسه ويموج

ثم�اقيمت�مدارس�أخرى�عديدة�ع�ى�غرار�مدرسة�ديوبند�[ي�مختلف�. Aس�مية�ثقافة�وحضارة�وسياسة

ولو�Eدارالعلوم�وعلماؤها�ا2خلصون�وجهودهم�ا2تفانية�للحفاظ�ع�ى�دي¡Bم�شك��وروحا�لكانت� .ا2ناطق

  .سلم'نتلك�الحركات�نجحت�[ي�تشوية�Aس�م�والنيل�من�عقيدة�ا2

ومما�يدل�ع�ى�مدى�الخدمات�الجليلة�ال��8كانت�و�Eتزال�تقوم��Bا�دارالعلوم�بوصفها�حصنا�منيعا�

�نوع �أي �من �الدعاية �[ي �أو�تتورط �أوتتفاخر�بخدما�Bا �باعمالها �تتباÌى �أن �بدون �من�. ل�س�م �عدد أن

� �!ن ³��ح �ف¢Bا �التعلي�100000تخرجوا �و5قسام �ا2راحل �مختلف �[ي �من�أو�يزيد �و�م¡Bم �وال}&بوية، مية
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اقبلوا�ع�ى�هذا�اB¡2ل�العلمي�من�البلدان�الخارجية�مثل�افغانستان�وروسيا�والص'ن�واس}&اليا�وجنوب�

زامبيا�والعربية� أمريكا�وانجل}&ا�وبورما�وماليسيا�واندونيسيا�والعراق�وايران�وجنوب�أفريقيا�وسري�لنكا�و

عدد�كب'&�ممن�لم�يكملوا�دراسة�اB¡2اج�الدرا�8bØللدار�بل�ويضاف�ع�ى�هذا�. السعودية�واليمن�ونيبال

�و  �الفارسية �للغة �Aبتدائي �وا2نهج �القرآن �بقراءة �ع�ىااكتفوا �عددهم �ويربوا �العربية �500للغة أما�. 3،

�باللغت'ن� �و5دب �والفقه �التفس'&�والحديث �من �ا2ختلفة �العلوم �الدار�[ي �عن �صدرت 8��ال ا2ؤلفات

  .فيبلغ�عددها�عدة�آEف�العربية�و5ردوية

8bØالدرا� �[ي�  :ا2نهج �عديدة �مواد �من �يدرس �ما �معظم �ع�ى �للمدرسة �التعليمي �ا2نهج ويشتمل

�الجامعات� �[ي �العليا �والدراسات �الدين �أصول �وكليات ��س�مية �الشرعية �والكليات �العربية ا2دارس

نه�تدرس�مختارات�منه�نÞ&ا�ونظما�من�العربية�ومما�يدل�ع�ى�اعتناء�هذه�ا2درسة�بتدريس�5دب�العربي�أ

�ع�ى� �الكتب �من �آEف �بتصنيف �الدار �هذه �علماء �قام �وقد �العليا، �ا2رحلة �إ�ى ��بتدائية ا2رحلة

موضوعات�التفس'&�والحديث�وأصول�الفقه�والفرائض�وفلسفة�التوحيد�والك�م�ومجموعات�ضخمة�

�5دبي �آثارهم ��Eتقل �أنه �الحقيقة �Ìي �وهذه �الفتاوى، �وال}&اجم�من �وا2قاEت �النÞ&�والنظم �[ي �ا2تمثلة ة

�والنحو �الصرف �وكتب �وا2عاجم �والتقاريظ 8b»من�و �.1والحوا� 8bØالدرا� �للمنهج �5ص�ي �الهدف من

�فوضع� �والفنون، �العلوم �[ي �ماهرين �متقن'ن �علماء �م¡Bا �ا2تخرجون �يكون �أن �هو �ديوبند دارالعلوم

�من �كتبا 8bØالدرا� �ا2نهج �[ي �عل¢Bا �و �القائمون �التفس'&�الحديث �من �وفن �علم �كل �به، �يتعلق والفقه�ما

وأصول�الفقه�والعقائد�والك�م�والصرف�والنحو�والب�غة�و5دب�وا2نطق�والفلسفة��والريا��8bوما�إ�ى�

�التفس'&�. ذلك �ففي �الجامعة �[ي �هللا�تدرس �و�ي �الكب'&�لشاه �التفس'&�الفوز �أصول �و[ي تفس'&�الج�ل'ن

� �الحديث �و[ي �ومؤطا�الدهلوي �ماجة �ابن �وس¦ن �لل}&مذي �والشمائل �الستة �والكتب �ا2صابيح مشكواة

�الحديث�نخبة�الفكر. �مام�محمد�وشرح�معاني�!ثار و[ي�العقائد�شرح�العقائد�النسفية�،و[ي�أصول

�ذلك �إ�ى �وما �مختصر�السرا"ي �الفرائض �ا2راحل�. و[ي �جميع �ع�ى �للجامعة 8bØالدرا� �ا2نهج ويشتمل

  .دائية�وا2توسطة�والثانوية�والجامعيةالدراسية��بت

قررت�الجامعة�منذ�بداي¤Bا�تدريس�تفس'&�الج�ل'ن�الذي�قام�بتأليفه�كل�من�الشيخ�ج�ل�الدين�

أحمد�بن�محمد�ا2ح�ي�وعبد�الرحمن�بن�أبي�بكر�السيوطي�ويجري�تدريس�من�أوله�إ�ى�آخره�قبل�البدء�

ن�يدرس�الصرف�والنحو�والب�غة�بإتقان�وإمعان�ح��³ويلزم�ع�ى�كل�طالب�أ. [ي�تدريس�دواوين�الحديث

                                                                    

  .21�،22م�،�ص�1990العربي،�دارالفاروÙي،�دل�SÚالجديدة،�الطبعة�@وVى�زب���أحمد�الفاروÙي،�مساهمة�دارالعلوم�ديوبند��ي�@دب�.د  1
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يتمكن�من�أن�يدرك�إشارات�ا2فسرين�ويعلم�ما[ي�القرآن�الكريم�من�النواåي�الب�غية،�ثم�زاد�[ي�ا2نهج�

ويلتحق�الطلبة�[ي�هذا�القسم�. الدرا�8bØكتاب�الفوز�الكب'&�[ي�أصول�التفس'&�للشاه�و�ي�هللا�الدهلوي 

  .ه1350معية�من�نفس�الجامعة،�وأن�4bôهذا�القسم�[ي�العام�بعد�إكمال�مرحلة�الجا

الحديث�شرح�لقرآن�الكريم،�ومصدر�أصيل�للتشريع��س�مي،�واعتنت�الجامعة�:  دراسة�الحديث

�الرواية� �ب'ن �الجامعية �حيث �من �الحديث �دراسة �وأصبحت �خاصة، �عناية �الشريف �الحديث بعلوم

�الن �جميع �يستوعب �بأسلوب �والتفقه �الروايات�والدراية �ب'ن �والتطبيق �الحديث �شرح �[ي �العلمية واåي

. علماء�الجامعة�بذلوا�جهودهم�القيمة�[ي�تدريس�علوم�الحديث�ونشرها�[ي�العالمو �.ا2تضاربة�فيما�بي¡Bا

� �[ي �للجامعة �دارالحديث ��20وأسس �!خر�عام �شهر�ربيع �الهندي�1330من �ا2سلم �الشباب �بإعانات ه

وحكيم�5مة�" شيخ�الهند"أمثال�الشيخ�محمود�حسن�الديوبندي�ا2عروف�بــــوع�ى�أيدي�العلماء�الكبار�

�عبد� �والشيخ �ا2هاجر�ا2دني �السهارنفوري �أحمد �خليل �الجليل �وا2حدث �ال¤Bانوي، �ع�ى �أشرف الشخ

�تعا�ى �هللا �رحمهم �الرائفوري �أحمد�. الرحيم �محمد �والشيخ �ال¤Bانوي �ع�ى �أشرف �الشيخ �ببناBñا واعت³9

ومنذ�ذلك�بدء�تدريس�دواوين�الحديث�ف¢Bا�. س�م�محمد�قاسم�النانوتوي�رحمهم�هللا�تعا�ىنجل�حجة�� 

�الحديث �ط�ب �كب'&�من �عدد �م¡Bا �يتخرج �عدد�). 1(ومازال �بلغ ³��ح �فيوما �يوما �الط�ب �عدد وزاد

  .ا2تخرج'ن�كل�سنة�ماب'ن�أربعة�مائة�إ�ى�خمسة�مائة

يقول�. جت�ا2'?ة�5و�ى�الرئسية�من�ب'ن�مزاياها�الكث'&ةإن�دراسة�الحديث�وعلومه�[ي�دارالعلوم�أصب

�الندوي  �الحس89 �ع�ى �أبوالحسن �بتدريس�: "الشيخ �العناية �وÌي �خاصة �م'?ة �لدارالعلوم �ظهرت وقد

صاحب�مجلة�الغراء��2الحديث�الشريف�بتعمق�واهتمام�ولذلك�2ا�زار�الع�مة�السيد�رشيد�رضا�ا2صري 

دروس�الع�مة�السيد�أنور�شاه�الكشم'&ي�شيخ�الحديث� ديوبند�وحضر�دارالعلوم الصادرة�من�القاهرة

و2ا�زار�دارالعلوم�واطلع�ع�ى�حلقات�تدريسها�. 3" مارأيت�مثل�هذا�5ستاذ�الجليل�قط:"بدارالعلوم�قال

لو�Eعناية�": "مفتاح�كنوز�السنة"وقد�قال�[ي�تقديمه�لكتاب� 4"لو�Eرأي¤Bا�لرجعت�من�الهند�حزينا:"قال

�فقد�إخو  �أمصار�الشرق، �من �بالزوال �عل¢Bا 8bلق�� �العصر، �هذا �[ي �الحديث �بعلوم �الهند �علماء اننا

                                                                    

  . 22�،32: مائة�وسبعة�عشر�عاما�للجامعة�yس�مية�دارالعلوم،�ديوبند،�ص�� 1

  . م1912/ 1230زار�الهند�ع�ى�دعوة�من�ا�شرف�ن�ع�ى�منظمة�ندوة�العلماء،�لحضور�حفل_5ا�السنوية�الثالثة�عشرة�سنة�� 2

الحسن�ع�ي�الحس±�Sالندوي،�أضواء�ع�ى�الحركات�والدعوات�الدينية�وyص�جية�ومدارسها�الفكرية�ومراكزها�التعلميمة��وال��بوية��أبو � 3

  25:�ي�الهند،���ص�

  24: ا�صدر�السابق�ص� 4
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ضعفت�[ي�مصر،�والشام،�والعراق،�والحجاز�منذ�القرن�العاشر�للهجرة،�ح��³بلغت�منت�³Ðالضعف�[ي�

�عشر �الرابع �القرن �واح}&ام�1"أوائل �أدب �مع �الشريف �الحديث �بتدريس �زائدة �الدار�عناية �[ي ،�ونجد

�وترجيحه �الحنفي �ا2ذهب �وإثبات �استدEلية، �ومحاكمة �مقارنة، �غاية�. ودراسة �[ي �تلقى �الدروس وأن

�متون� �عن �والبحث �الرواة، �وتحديد �الرجال، �أسماء �ببيان �الزائد �Aهتمام �مع �والتحقيق التدقيق

�والت �التحقيق �غاية �[ي �أدل¤Bا �مع �ا2تبعة �5ربعة �ا2ذاهب �وبيان �وأسانيدها، �غ'&�5حاديث �من فصيل

تعسف،�ترى�[ي�حلقة�الحديث�ط�با�تختلف�مذاه±Bم�وآراءهم�إ�Eأنه��Eيجرح�شعورهم�[ي�بيان�5دلة�

  .وعرض�ا2ذاهب�وا2ناقشة�ف¢Bا

  :ومن�أجل�الخصائص�ال��8عرفت��Bا�دارالعلوم�[ي�دراسة�الحديث�ماي�ي

مذهب�من�ا2ذاهب��إلقاء�الضؤء�ع�ى�غرض�الشارع�من�النصوص�ال��8يعتصم�بعراها�أهل�كل -1

 .5ربعة،�وإن�كان�هناك�فيه�«�4bمن�الغموض�فيشرحونه�شرحا�يرتاح�له�القلب

2- �8��ال �5عمال �[ي �الب'ن �Aخت�ف �من �5مة �ب'ن �وقع �ما �منشأ �بإفصاح �اعتناء �أشد �يعتنون إBCم

وص�ة�[ي�5مة�كرفع�اليدين،�وتعي'ن�مواضعه،�والوتر�وتعي'ن�ركعاته،��-مأثورا�-جرى�التعامل��Bا

[ي��–الجمعة�وشروط�أداBñا،�وما�شاكلها�من�ا2سائل�5خرى�ال��8تباينت�ف¢Bا�5قوال�يعتنون�

كث'&ا��Bذه�الناحية�ويقربون�هذا�Aخت�ف�إ�ى�أذهان�الطلبة،�ح��³يعرفوا�أنه�لم�يكن�بد��-الدرس

مال�لهذ�من�هذا�Aخت�ف،�وأن�أصحاب�ا2ذاهب�معذورون�فيه،�وهذا�أمر�مهم�جدا�وأن��ه

 .الجانب�يف��³bإ�ى�سؤء�الظن�بالتعامل�والنقل،�وإنه�أقوى�حجة�[ي�الباب

�بما� -3 �والعمل �والسنة، �بالكتاب �5خذ �ع�ى �دائما �يحرصون �بل �5حناف �¥قوال �Eيتعصبون إBCم

يوافق�السنة�الصحيحة،�وإن�كان�يخالف�ذلك�آراء�5حناف،�عم��بما�روي�عن��مام�5عظم�

 . الرسول�ص�ي�هللا�عليه�وسلم�فهو�مذه8Úمن�أنه�ما�صح�عن�

إBCم�يوجهون�الط�ب�إ�ى�ما�[ي�5حاديث�من�نواåي�خلقية،�لتكون�حيا�Bم�طاهرة�نقية�متحلية� -4

 .با¥سرة�النبوية

5- � �أحد �ف��يصدر�من �ÓراBñم �وAح}&ام �و5ع�م �5ئمة �مع �التأدب �كمال �مع �أو��–وذلك �قول من

�وعلماء�-فعل �Aئمة �كرامة �يمس �يخضعون��ما �و5ساتذة �الطلبة �جميع �بل �السابق'ن، 5مة

2كان¤Bم�العلمية�الكب'&ة�السامية،�ويشكرون�لجهودهم�الجميلة�ا2شكورة،�وأعمالهم�الرائعة�[ي�

 .نشر�الدين�وحفظه

                                                                    

 25ا�صدر�السابق�ص��1
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واBCم�يفضلون�ب'ن�ما�تعارض�من�الروايات�قدرما�أمكن،�وإذا�رجحوا�مذهبا�ومالوا�إ�ى�العمل� -6

�ما �يهجروا �لم �له��بحديث �محم��يرتاح �له �جعلوا �بل �تضعيفه، �إ�ى �و�Eالتجأوا �أيضا عارضه

  .1القلب�وتطمCن�به�النفس

�بصفة� �تتدهور �بدأت �Aنكل'?ي �عصر�الحكم �[ي �وعلماBñا �Aس�مية �العربية �العلوم �حالة �أن بيد

 A� �الدين �روح �ع�ى �للقضاء �ا2ستعمرون �وضعها 8��ال �التعليمية �الخطة �جراء �من �بالسوء س�مي�منذرة

الحنيف�انط�قا�من�شعورهم�بأBCا�تجسد�أكj&�قوة�صامدة�تع}&ض�سبيلهم�Eستبعاد�الشعب�الهندي�

�و5خ�/ي �والعلمي �الثقا[ي �تراثه �إبادة �طريق �عن �وذلك �وروحا �جسدا �الوي .واستغ�له �أبو�قول سيد

�الندوي  �الحس89 �ع�ي �أزهر�اله: "الحسن �يسمى �أن �يستحق �الهند �[ي �دي89 �أكj&�معهد �هو�معهد�إن ند

�ا2عهد�كمدرسة�صغ'&ة��Eتس}&æي�Aهتمام�ثم�لم�تزل�تتوسع�وتتضخم�بفضل� ديوبند�الكب'&،�بدأهذا

جهود�أساتذ�Bا�والقائم'ن�عل¢Bا�وإخ�صهم�وزهدهم�[ي�حطام�الدنيا�ح��³أصبحت�جامعة�دينية�كب'&ة�

أنشئت�معاهد�عربية�إس�مية��بعد�تأسيس�دارالعلوم�ديوبندو �.2"بل�كj&ى�ا2دارس�الدينية�[ي�قارة�آسيا

بعدد�كب'&�[ي�الهند�من�أمثال�مدرسة�مظاهر�العلوم،�ومدرسة�شاÌي�إمام�بمراد�آباد�بوEية�أترابراديش،�

�مئو،� �[ي �عام �و�فيض �ودارالعلوم �العلوم �مفتاح �ب¢Bار�ومدرسة �بوEية �در�Bنكا �[ي ��مدادية وا2درسة

العالية�[ي�رامفور،�والجامعة�العربية�و�س�مية�[ي�سورت�وا2درسة�العالية�النظامية�لكناؤ،�وا2درسة�

�بمنهج� �ا2راكز��س�مية �جميع �تأثرت �شانئ�وكذلك �[ي �ويلور �[ي �الصالحات �والباقيات �غجرات، بوEية

�لم� ³��ح ��ص�حية، �ودعو�Bا �التعليمية �أسالي±Bا �وعمت �الدراسية �مقررا�Bا �فراجت ��س�مية ديوبند

تلك�ا2دارس��س�مية�ال��8أسست�2عارضة�5فكار�الديوبندية�و�طريقها�التعليمي�تنجح�من�أثر�ديوبند�

�الدراسية� �ا2ناهج �عن �تماما �يختلف �مسلكا �الدراسية �مناهجها �إعداد �[ي �تسلك �أن �حاولت 8�وال

الديوبندية،�وذلك�بإدخال�بعض��ص�جات�[ي�ا2قررات�الدراسية�النظامية�وعلماءها�القائم'ن��Bا�لم�

الوا�نجاحا�تاما�[ي�هذا،�وجذبت�هذه�ا2درسة�عددا�من�خ'&ة�الب�د�وأنجبت�رجا�Eهم�محاسن�الدنيا�ين

�العامل'ن� �والرجال �الصالح'ن �العلماء �من �كب'&ا �عددا �وأخرجت �ا2سلم'ن، �ومفاخر �5رض ونجوم

�س�م�وتعاليم�وا2صلح'ن�ا2حتسب'ن�[ي�ميادين�العلم�والدين�الذين�انتشروا�[ي�جميع�أنحاءالهند�لنشر�

  .القرآن�والدعوة�والتبليغ

�وAبتكار� ��بداع �وأصحاب ��س�مية �الفنون �النوابغ�وأئمة �من �كب'&ا �عددا �ا2درسة �هذه أنجبت

                                                                    
  184ص�. م2000العلوم�ديوبند�محمد�عبيد�هللا�@سعدي�القاسم�Sدارالعلوم�ديوبند�ط�أكاديمية�شيخ�الهند�دار � 1
  129أبو�الحسن�ع�ى�الحس±�Sالندوي،�ا�سلمون��ي�الهند،�دار�ابن�كث���دمشق�ب��وت،�الطبعة�@وVى،�ص�� 2
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�والفقه� �والحديث �كالتفس'& �الدينية �العلوم �[ي �ليس �جديدة �آفاق �فات�ي �وكانوا �العلمية، وAصالة

العربي،�وأقرلهم�علماء�العرب�بإمامة�الزعامة�ف¢Bا،�وعدت�والعقائد�فحسب�بل�[ي�علوم�اللغة�و5دب�

�العا2ية،� ��س�مية �ا2كتبات �[ي ��Eنظ'&له �فريد �وبعضها �العلوم، �هذه �[ي �الرئيسية �ا2راجع �من كت±Bم

وأمدت�هذه�ا2درسة�الحركة�العلمية�والتأليفية�[ي�العالم��س�مي�والعربي�[ي�بعض�العلوم��س�مية�

  .لكيان�اللغة�الغربية�[ي�الهند�وعمودا�فكريا

  ����مناهج دارالعلوم ندوة العلماء لكناؤمناهج دارالعلوم ندوة العلماء لكناؤمناهج دارالعلوم ندوة العلماء لكناؤمناهج دارالعلوم ندوة العلماء لكناؤ
�ع�ي� �محمد �السيد �الرباني �العالم �قيادة �عشرتحت �التاسع �القرن �BCاية �[ي �العلماء �ندوة تأسست

ا2ونغ'&ي�[ي�حفلة�عقدها�كبار�علماء��س�م�للتشاور�[ي�ظروف�ا2سلم'ن�السائدة�وأوضاعهم�الراهنة،�

وطأة�Aستعمار��نجل'?ي�عل¢Bم،�وأصبحت�ا2دنية�الغربية�الزاحفة�إ�ى�الشرق،�ت±Bر�عيون�ح'ن�اشتدت�

�ع�ى� �وعراك �جدال �[ي �الدينية �العلوم �رجال �كان �الوقت �نفس �و[ي �م¡Bم، �ا2تعلمة �والطبقة السذج

وركزت�. س�ميةخ�فا�Bم�الفقهية،�واخت�فا�Bم�ا2ذهبية،�غ'&�مبال'ن�با¥خطار�ا2حدقة�باêس�م�و5مة�� 

�الحياة� �مقتضيات �حسب �وتطويره �والتعليمي �ال}&بوي �النظام �إص�ح �[ي �عملها �مهمام �العلماء ندوة

�ا2عاصرة ��س�مية �الحياة �حاجات �مع �لتتفق �جديدة �صياغة �وصياغته �الراهنة، وتصحيح�. �س�مية

لفكر��س�مي�الصحيح�عن�ا2فاهيم�الدينية��س�مية�وإخضاعها�2ا�ثبت�من�الكتاب�والسنة،�ودعم�ا

��س�مية �والنشر�والدعوة �وال}&جمة �والتأليف �الكتابة �هو�القيام�. طريق �وأهمها �5هداف �أعظم فمن

بإص�ح�النظام�التعليمي�وال}&بوي�وتطويره�وصياغته�صياغة�تتفق�مع�حاجة�الحياة��س�مية�ا2عاصرة�

قد�تغ'&ت�الظروف�و5حوال�:" ع�ي�ا2ونغ'&ي �ومقتضيا�Bا�كمايقول�مؤسس�ندوة�العلماء�موEنا�محمد

[ي�هذا�العصر،�إن�Aع}&اضات�ال��8شغلت�العقول�وحلقات�الدرس�قديما�قد�فقدت�أهمي¤Bا�وقيم¤Bا،�

�للوقت� �إضاعة �وتفهمها �دراس¤Bا �ع�ى �العكوف �وأصبح ��Bا، ث �وتتشبَّ �تث'&ها �كانت 8��ال �الفرق وانقرضت

د�وتجددت�حاجاته،�وقد�أثار�أعداء��س�م�وخصومه�أسئلة�وجهادا�[ي�غ'&�عدو،�وقد�نشأ�عالم�جدي

جديدة�[ي�هذا�العصر�لم�تكن�تخطر�ع�ى�بال،�وذلك�[ي�ضوء�الفلسفة�الجديدة،�و�Eيمكن�إشباع�الرد�

�فقط �القديمة �الفلسفة �ع�ى �باEعتماد �العلمي �وAقتناع �أن�. عليه �ذلك �[ي �والسبب �زاعم، �زعم وإن

�ا �يحل �أن �يستطيع E� �وعرف��نسان �Aع}&اضات �إليه �يؤول �ما �عرف �إذا Eإ� �الخصم �ويفحم لش±Bة

�رفضا�و �1"الدوافع �آنذاك �الرائجة �العقلية �والعلوم �القديم �ا2نهج �النعماني �شب�ي �الع�مة �رفض كما

                                                                    
  . 67ص�"الصراع�ب�ن�الفكرة�yس�ميةوالفكرة�الغربية��ي�@قطار�yس�ميةأبوالحسن�ع�ي�الحس±�Sالندوي، 1
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إن�هذه�العلوم�اليونانية�ليست�:"شديدا�وأو�³böبالتعدي�ت�ال�زمة�حسب�متط�ب�العصر�فهو�يقول 

�و�Eي �الدينية �ا2واد�علومنا �هذه �ضم �قد �عصره �[ي �الغزا�ي ��مام �إن �ومعرفته، �ديننا �فهم �عل¢Bا توقف

الدراسية�إ�ى�مناهج�التعليم�[ي�عصره�لكي�يطلع�العلماء�ع�ى�5ساليب�الجدلية�اليونانية�ال��8نشطت�[ي�

�ولك �العصر، �ذلك �[ي ³bôا2تف� ��لحاد �حركة �بذلك �العصر�ويقاوموا �ذلك �[ي �الباطنية �الفرقة ن�نشرها

�و�Eمن� �ا2تنّورون �وصح¤Bا �صدقها �و�Eيعتقد �اليونانية، �العلوم �و�Eلتك �ا�2حدة �¥ولئك ��Eوجود !ن

�حديثة� �علوم �مكاBCا �احتلت �وقد �م¡Bا، �اليوم ��س�م �و�Eخطر�ع�ى �تأث'&ها �فقدت �لذلك �الفطنة، يدæي

�علم �يطلع �أن �الضروري �من �أصبح �وقد �جديدة، �وأبحاث �ودراسات �جديدة �5بحاث�وقضاياه �ع�ى اءنا

الجديدة�والعلوم�العصرية�ا2فيدة�ليقدموا�حلو�Eللمعض�ت�الحديثة�ول'&دوا�ع�ى�الش±Bات�ردا�علميا�

  "1مؤسسا�ع�ى�الدراسة�والتحقيق

وكانت�حركة�:"يقول�سماحة�5ستاذ�السيد�أبوالحسن�ع�ي�الحس�89الندوي�عن�حركة�ندوة�العلماء

�-لوقدرهللا�–أكÞ&�من�حركة�إص�ح�مناهج�التعليم�فحسب،�وكانت�ندوة�العلماء�فكرة�ومدرسة�فكرية،�

�ذلك� �[ي �خاضت 8��ال ��س�مية �5قطار�وا2جتمعات �[ي �التقليد �يستحق �جديدا �وفتحا �مباركة خطوة

�ا2تحمس� �الواسع �بالتعاون �تحظ �لم �الحركة �هذه �ولكن �والجديد، �القديم �ب'ن �الصراع �معركة العهد

� �كلتا �من �تستحقه �كانت �ولوجود�التطرف�الذي �بي¡Bما، �الفجوة �Eتساع �والجديدة، �القديمة الطبقت'ن،

�لعدم� ��Eآخرا �وأخ'&ا �الفكرة، �لهذه �العامل'ن �صفوف �[ي �حدثت 8��ال �الخ�فات �وبعض �ف¢Bما، وا2غاEة

�[ي�الثقافت'ن،�وقد�أحسنوا�هضمها�وكونوا�من� �وا2وجه'ن�الذين�قد�تبحروا وجود�طبقة�من�5ساتذة

رحيقا�صافيا�نافعا،�كما�تعمل�النحلة�من�5زهار�و5شجار،�وبقى��- ال��8قد�تبدو�متناقضة -هذه�ا2واد

�ع¡Bا� �وAنحراف �التعليمية �ونظمه �القديم �عن �العدول �ترى �طبقة �طبقت'ن، �ب'ن �يتأرجح �الشعب معظم

�قيد�شعرة�ضربا�من�التحريف،�أو�نوعا�من�البدع،�وطبقة�تقدس�كل�ما�جاء�من�الغرب�وتj&ئه�من�كل

    2"عيب�ونقص،�وتعتقد�بأصحابه�العظمة�والعبقرية،�[ي�جميع�!راء�وا2ذاهب�الفكرية

�ورجالها،� �العصرية �العربية �باللغة �الصلة �توثيق �جهودها �العلماء �ندوة �دارالعلوم وركزت

�الكتابة� �ملكة �وإحداث �الحديث، �العربي �بتطوير�الذوق �الكفيلة �الوسائل �جمع �ذلك �[ي واستخدمت

��Bذ �فهم�والخطابة �قوة �تضعف �لكي� �القديمة �العربية �لفهم �والكفاءة �الذوق �تضحية �بدون �اللغة ه

�العمل�ا2نشود�عم��خط'&ا�وصعبا،�¥ن�الجمع� الكتب�القديمة،�ومراجع�العلوم��س�مية،�وكان�هذا

                                                                    
  67ن�الندوي،�نق��عن�الصراع�ب�ن�الفكرة�yس�مية�والفكرة�الغربية��ي�@قطار�yس�مية�ص�حياة�شب�ي�للع�مة�السيد�سليما� 1
   7- 6ندوة�العلماء�مدرسة�فكرية�شاملة�ص�أبوالحسن�ع�ي�الحس±�Sالندوي،   2
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�أكj&�حد�� �إ�ى �وفقت �الجامعة �لكن �يبدو�مستحي�، �قد �العصري �والذوق �الك�سيكي �الذوق �الذوق'ن ب'ن

�بو  8bôا2راك� �اله��ي �الدين �تقي �كالدكتور �مخلصة �وهندية �عربية �عملية �شخصيات �(جود ) 1407م

والشيخ�خليل�بن�محمد�العربي�اليماني�وبفضل�جهود�هذين�العا2'ن�أنجبت�ندوة�العلماء�الجيل�5ول�

�و  �الحس89 �ع�ى �أبو�الحسن �الشيخ �الع�مة �رأسهم �وع�ى �العصرية، �العربية �باللغة �ا2تذوق'ن الشيخ��من

  .مسعود�عالم�الندوي�وناظم�الندوي 

لم�يوجد�Aهتمام�البالغ�باللغة�العربية�وآدا�Bا�[ي�ا2نهج�النظامي�وكان�يكتفي�ع�ى�تدريس�[ي�5دب�

�نظر� �[ي �و5دب �والحماسة، 8Úا2تن� �وديوان �الحريري �ومقامات �السبع �وا2علقات �اليمن �نفحة العربي

اظ�ا2أثورة�وليس�تعب'&ا�عن�الحياة�وتصويرا�لها،�فكان�Aهتمام�واضõي�ذلك�ا2نهج�كان�مجموعة�5لف

�النظر�عن� �بغض �النحو�والصرف، �[ي �Aستشهاد �مواضع �وشرح �اللغات �هو�حل �ا2نهج �هذا �أدب [ي

�با¥سلوب� �وخطابة �كتابة �و�Eقدرة �أدبيا �ذوقا �يحدث �فلم �والنقد، �العلمي، �والتطبيق �الجمال مواضع

�أدى�إ�ى�جمو  �الدرا�8bØلتعليم�اللغة�العربية�الذي�وضعه�أبناء�. د�فكري�وانغ�قا2عاصر،�مما وا2نهج

�اثبت� �فقد �ويطبق، �يحتذى �لجدير�بأن �5خرى �ا2دارس �كث'&�من �و[ي �ف¢Bا �ومقر�تدريسه �العلماء ندوة

�وتصنيفا،� �وتأليفا �وخطابة �نطقا �عل¢Bا �القديرين �العربية، �من �ا2تمكن'ن �فع��الكث'&�من �وخرج جدواه،

قام�خريجوا�ندوة� . ع}&ف�بفضلهم�وتم'?هم�ا2تخصصون�من�أهل�الب�د�وغ'&هم�من�فض�ء�العربوقد�ا

�و5دب� �واللغة �والفقه �كالتفس'&�والحديث �والفنون �العلوم �كث'&�من �[ي �دراسية �كتب �بإعداد العلماء

 �� �للعلوم �الدارس'ن �وتوعية �والفكر �والب�غة �والصرف �والنحو �والجغرافية �والتاريخ س�مية�والنقد

بالتيارات�الفكرية�ا2عاندة�لµس�م�والحركات�الهدامة،�ونقل�الفنون�العربية�البدائية�ال��8كانت�تدرس�

ح��³!ن�باللغة�الفارسية،�خاصة�[ي�النحو�والصرف�والب�غة�إ�ى�اللغة�5ردية،�وتسهيل�بعض�الكتب�

�ا �مستوى �حسب �الفنون �هذه �[ي �ا2ؤلفات �من �سلسلة �فأعدوا �التعلمية،�العربية، �وا2راحل لطالب

�الفكري� �الغزو �أمام �للتصدي �ودعمه �الفكر��س�مي �لتغذية �قيمة �مكتبة �العلمية �بجهودهم فنشأت

  .وحملة�ا2ستشرق'ن�وتضليلهم

�Ùا�إ�ى�إعداد�مواد�دراسية�لتسد�حاحة�العصر،�وتمB¤ركزت�خريجوا�دارالعلوم�لندوة�العلماء�عناي

�ا2رحلة�Aبتدائية�إ�ى�ا2رحلة�العليا،�فنالت�الكتب�الدراسية�الفراغ،�وت�ئم�الذوق�5دبي�ا 2تطور�من

�والكليات� �والجامعات �والعربية �الدينية �ا2دارس �[ي �الدراسية �ا2قررات �[ي �وأدخلت �العام، القبول

الرسمية،�ومن�ناحية�أخرى�أولت�مؤسسة�ندوة�العلماء�من�أول�يومها�العناية�الخاصة�باللغة�العربية�

ان�ف¢Bا�واستخدامها�كلغة�حية�راقية،�¥BCا�لغة�مفتاح�كنوز�الكتاب�والسنة،�وإBCا�تعد�من�أعظم�و�تق
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وعلم�بأن�هناك�محاوEت�تبذل�من�قبل�ا2ستشرق'ن�وت�ميذهم�لتحطيم�اللغة� .اللغات�وأوسعها�انتشارا

  .العربية�ومسخها�تحت�مظ�ت�وأسماء�براقة�من�التجديد�والتحديث�والتقدم�والتطور 

تأسست�ندوة�العلماء�ع�ى�مبدأ�التغي'&�و�ص�ح�[ي�نظام�التعليم�الدي�89و[ي�م¡Bاج�الدرس�الغربي،�

فحذفت�وزادت�وغ'&ت�وأصلحت�[ي�م¡Bاج�التعليم،�وحذفت�ا2قدار�الزائد�من�كتب�ا2نطق�والفلسفة�

ار�دراسة�اللغة�اليونانية،�وأعطت�القرآن�حقه�من�العناية�وألزمت�تدريس�القرآن�والحديث،�وزادت�مقد

�مع� �5دبية �والرابطة �والسنة، �الكتاب �كنوز �مفتاح �العربي �و5دب �العربية �اللغة �¥ن �وآدا�Bا، العربية

��س�مية �والسياسية� .الشعوب �الرياضية �والعلوم �والتاريخ �كالجغرافيا �العصرية �العلوم وأضافت

�ك �ما �ب'ن �وأنست �العصر، �مقتضيات �ع�ى �العلماء �ليطلع �والطوائف�وAقتصادية �ا2ذهب �أهل �من ان

�عصبية �مشاجرات �من �الحديث �وأهل �كالحنفية �ع�ي�. الفقهية �أبو�الحسن �الكب'&�سيد �5ستاذ يقول

�إثر�تأسيس� �Aعتناء �من �العصرية �والعلوم �العربية �اللغة �وجدت �عما �وهو�يتحدث �الندوي الحس89

وتدريسه��–الرسالة�الخالدة��-الكريمعنيت�دارالعلوم�بصفة�خاصة�بالقرآن�: " دارالعلوم�لندوة�العلماء

ككتاب�كل�عصر�وجيل،�وعنيت�باللغة�العربية�ال�Ì�8ي�مفتاح�فهمه�وأمينة�خزائنه،�ووجهت�عناي¤Bا�إ�ى�

تعليم�هذه�اللغة�الكريمة�كلغة�حية�من�لغات�البشر�يكتب��Bا�ويخطب،��Eكلغة�أثرية�دارسة��Eتجاوز�

�ا �[ي �الشأن �كان �أو�5سفار�كما �كث'&ا�5حجار� ��Eتفيد 8��ال �القديمة �العلوم �بعض �قسط �وقللت لهند

�وأمته،� �دينه �يخدم �أن �يريد �الذي �العصري �للعالم �ع¡Bا ��Eغ³9 8��ال �العصرية �العلوم �ببعض وأبدل¤Bا

�للشريعة� �شارح'ن �العصر�الجديد �¥هل �الخالد ��س�مي �بالدين �مبشرين Eرجا� �تخرج �أن واج¤Bدت

  .1"صر�وبأسلوب�يس¤Bوي�القلوب،�أمة�وسطا�ب'ن�طر[ي�الجمود��س�مية�بلغة�يفهما�أهل�الع

� �العربية �باللغة �العلماء �ندوة �عناية �عن �الندوي �5عظمي �سعيد �5ستاذ �ندوة�"يقول �رجال قام

العلماء�وأبناؤها�قبل�الجميع��Bذه�الخطوة�الثورية�ال��8كانت�تعتj&�بدعة�لدى�كث'&�من�الناس�وركزوا�

�ترك'?ا �النقطة � �هذه �تدريس��ع�ى �لغة �Ìي �العربية �اللغة �وجعلوا �للتعليم �جديدا �م¡Bاجا �ووضعوا قويا

ا2واد�العلمية�و�Bذا�أنقذوا�5دب�العربي�من�ذلك�الحصار�الضيق�الذي�كان�محبوسا�فيه�ب'ن�ا2قامات�

�تنفس� �حيث �الجو�الواسع �إ�ى �مرة �¥ول �أخرجوه �إBCم ،8Úا2تن� �وديوان �والعرب �اليمن �ونفحة الحريرية،

�والقوا[ي�الص �السجع �أساليب �من �فخرج �والتوسع، �والتقدم �للتطور �جدا �واسعا Eمجا� �ونال عداء

والتصنيع�ا2ت'ن�إ�ى�أسلوب�طبيõي�أص�ي،�ودخل�[ي�جميع�أصناف�العلم�والفن،�وعرف�الناس�أن�5دب�

                                                                    
  139أبو�الحسن�ع�ى�الحس±�Sالندوي،�ا�سلمون��ي�الهند،�دار�ابن�كث���دمشق�ب��وت،�الطبعة�@وVى،�ص��� 1
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�الشئون  �من �غ'&ها �إ�ى �يتجاوزها �أن ��Eيمكن �كتب �عدة �ب'ن �محصورا �يزعمون �كانوا �كما �ليس �العربي

الحيوية�والثقافات�ا2تنوعة،�وأن�اللغة�العربية�أصعب�اللغات��Eيمكن�التكلم��Bا�والتعب'&��Bا�عن�ذوات�

  .1"الصدور 

ومن�م'?ات�دارالعلوم��لندوة�العلماء�إدراج�الكتب�الحديثة�واللغة��نجل'?ية�[ي�مقررا�Bا�إ�ى�جانب�

�فأ �العربية، �و!داب ��س�مية �العلوم �من �القديم �باللغة�ا2نهج �الدار�التحدث �هذه �[ي �ا2تخرجون جاد

�5خرى،� �الدينية �ا2دارس �هذه �[ي �ا2تخرج'ن �أقراBCم �فاقوا �5حيان �بعض �إBCم ³��ح �وآدا�Bا، العربية

�[ي� �أخرى �عديدة �معاهد �فتبعته �واسعا Eقبو� �العلماء �ندوة �اتخذته �الذي 8bØالدرا� �ا2نهج �نال وهكذا

لعلماء�ا2نهج�الجديد�بكل�إخ�ص،�وأنقذت�5دب�العربي�من�ذلك�واتبعت�ندوة�ا. مختلف�أنحاء�الب�د

8Úا2تن� �وديوان �والعرب �اليمن �ونفحة �الحريرية �ا2قامات �ب'ن �فيه �محبوسا �كان 8��ال  . الحصار�الضيق

�الندوي  �الحليم �عبد �الدكتور �بأهدافها�: "يقول �التعريف �Ìي �العلماء �ندوة ��Bا �قامت �خطوة �أول كانت

إص�ح�التعليم،�ونشر�بعض�التعدي�ت�الضرورية�ال��8رأت�من�الواجب�إدخاله�ع�ى�وبرامجها�الخاصة�ب

�وجميع� �5مة �وأن �لهم ��Bيأ �الجو�قد �أن �الندوة �علماء �Eحظ �ما �وبعد �آنذاك، �ا2تبع 8bØالدرا� ا2نهج

� �سنة �[ي �خاصا �معهدا �أسسوا �الفكرة، ��Bذه �رحبت �قد �الب�د �[ي �والفكرية �التعليمية ه�51310وساط

ومن�مم'?ات�دارالعلوم�لندوة�العلماء�أBCا�أسست�كمعهد�وسط�ب'ن�الجامعات�العصرية�... نة�لكناؤ�بمدي

�4b»وا2عاهد�الدينية�5خرى،�إذ�أن�القائم'ن�بأمر�إدارة�هذه�الدار�كانوا�يرون�أن�أصول�الدين�الحنيف�

ولذا�أصبح�من�الضروري���Eيقبل�التغ'&�والتبدل،�[ي�ح'ن�أن�العلوم�5خرى�«�4bيتغ'&�مع�تغ'&�الزمن،

�العصر �متطلبات �حسب �ا2درسية �ا2ناهج �ترويج�.  2تعديل �هاما[ي �دورا �العلماء �لندوة �دارالعلوم لعبت

��Bذه� �وشغفت �و�نشاء، �والصحافة �والخطابة �الكتابة �خ�ل �من �الهند �[ي �وآدا�Bا �العربية ونشر�اللغة

لها�و�Bا�وف¢Bا،�وتنقلت�[ي�جوها،�وقاتلت�دوBCا،�اللغة�أكÞ&�من�اللغات،�بل�وأكÞ&�من�اللغة�5م،�وعاشت�

�والثقافات،� �و!داب �باللغات �زخرت 8��ال �الواسعة �الب�د �هذه �[ي �وشرفها �عرضها �ع�ى وحافظت

فأصبحت�ساحة�عربية�خضراء�[ي�صحراء�قاحلة�جرداء،�وحملت�راي¤Bا،�وثبتت�قضي¤Bا�منذ�عهد�بعيد،�

وأعوان،�ولم�يكن�لها�هذا�النفوذ�والسلطان�الذي�نجده��حيث�لم�تكن�لهذه�اللغة�الكريمة�كث'&�أنصار 

وقد�التحق�كث'&�من�الط�ب�بعد�إكمال�التعليم�[ي�ندوة�العلماء�[ي�الجامعات�الكj&ى�[ي�الهند�. 3"!ن

                                                                    
  70و�69: هـ�،�ص1399البعث�yس�مي،�جمادى�@وVى�� 1
 37- 36مراكز�ا�سلم�ن�التعليمية�والثقافية�والدينية��ي�الهند�ص�عبدالحليم�الندوي،� 2

  293ص��تصدر�من�داراالعلوم�ندوة�العلماء�لكناؤ ه�1396  7-5/ ع: البعث�yس�مي�� 3
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وخارجها�نال�شهادة�ا2اجست'&�والدكتوراة�[ي�مواد�مختلفة،�ونالت�جهودهم�العلمية�و5دبية�والبحثية�

�واع} �واسعا Eواللغة�قبو� ��س�مي، �والفقه �الشريف، �النبوي �الحديث �[ي �خاصة �عا2يا، �علميا &افا

�ا2راكز�و5قسام� �الندوي'ن �من �عدة �ويرأس �والتعليم، �والفلسفة، �والس'&، �والتاريخ، �وأدا�Bا، العربية

وية�[ي�ا2ختلفة�[ي�الجامعات�الهندية�الكj&ى�وخارجها،�ويعمل�عدد�من�أبناء�الندوة�[ي�مراكز�علمية�ودع

  .  خارج�الهند

�الدراسية� �ا2قررات �5خرى ��س�مية �العربية �ا2عاهد �و�ص�حات �التعدي�ت �بإجراء اعتنت

بمدينة�بنارس،��" الجامعة��س�مية�السلفية�"[ي�مديرية�أعظم�جراه،�و�" مدرسة��ص�ح"التقليدية�كــــــــ

الهند�بعد�ندوة�العلماء،�فبذلت�كلتاهما�جهودا�جبارة�وتعتj&�هاتان�ا2درستان�من�ام�ا2دارس�العربية�[ي�

�الخ�فات� �ومن �الب�د، �[ي �رائجة �كانت 8��ال �العقيمة �الدراسية �ا2قررات �من �الهنود �تحرير�ا2سلم'ن [ي

الفقهية�التافهة�ال��8كانت�شغل�شاغ��للطبقة�ا2حافظة�التقليدية،�وقاوم�خريجوا�هات'ن�ا2درست'ن�

�ل�ست �ا2سلم'ن�!ثار�السلبية �وBCار�ضد �ليل �تعمل �كانت 8��ال �التبش'&ية �و�رساليات عمار��نجل'?ي،

�العربية� �اللغة �تعليم �ع�ى �عناي¤Bما �ا2درست'ن �هات'ن �آخر�ركز�أصحاب �جانب �ومن ��س�مية، والثقافة

ت'ن�وتعميم�5دب�العربي،�وقد�حظي�القرآن�الكريم�والحديث�النبوي�الشريف�وعلومهما�[ي�هات'ن�ا2درس

بمكانة�الصدارة،�وللمعلم�حميدالدين�الفراÌي�[ي�هذا�الشأن�فضل�كب'&�ودور�ريادي،�¥نه�قد�ترك�بآثاره�

�والفصاحة� �الب�غة �وبفنون �العربي، �با¥دب �BÀتمون �الذين �أفكار�العلماء �ع�ى �عميقة �بصمات الرائعة

��س�  �التعاليم �تعميم �أكj&�[ي �دور �فلها �السلفية �الجامعة �وأما �البدع�والنقد، �وإق�ع �السمحة، مية

والخرافات�والتقاليد�العمياء�ال��8كانت�فاشية�[ي�الهند،�وسلكت�هذه�الجامعة�جميع�السبل�وا2سالك�

م،�فأصبحت�من�أهم�1963/ ه1383[ي�تطوير�5دب�العربي�خطابة�وكتابة�ودراسة�منذ�تأسيسها�[ي�سنة�

ند�بعد�دارالعلوم�لندوة�العلماء،�ولقيت�خدما�Bا�ا2دارس�العربية��س�مية�والجامعات�العصرية�[ي�اله

" 1الجليلة�[ي�مجال�5دب�العربي�قيو�Eواسعا�[ي�5وساط�العلمية�و5دبية�والدينية�[ي�الهند�وخارجها

�جامعة�ا �Ìي �العلماء �ندوة �بعد �النظامي �الدرس �ولتعديل �الدراسية �ا2ناهج �êص�ح �5خرى 2حاولة

م�بوEية�تاملناد�بجنوب�الهند،�ع�ى�أساس�مبدأ�الجمع�ب'ن�1928الجامعة��دارالس�م�عمرآباد،�تأسست�

�والتفس'&�والفقه� �بالحديث �ا2درسة �و�Bتم �سنوات، �تسع �ف¢Bا �الدراسة �مدة �وتبلغ �والحديث، القديم

�والتاريخ �ا2ساجد�.  و5دب �تاج �دارالعلوم �م¡Bا �العلماء �ندوة �منهج �تتبع �الهند �[ي �كث'&ة �مدارس وأسس

                                                                    
  293نفس�ا�صدر�ص�  1
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�كرناتكا،��ب±Bوفال �بوEية ��Bتكل ��س�مية �والجامعة �مهاراش}& �لوEية �آباد �أورنج �[ي �العلوم وكاشف

  .والجامعة��س�مية�بأعظم�جراه

  ����جامعة دار اهلدى اإلسالمية وخدماا يف تأهيل جيل عريب مت�املجامعة دار اهلدى اإلسالمية وخدماا يف تأهيل جيل عريب مت�املجامعة دار اهلدى اإلسالمية وخدماا يف تأهيل جيل عريب مت�املجامعة دار اهلدى اإلسالمية وخدماا يف تأهيل جيل عريب مت�امل
الحديثة��و[ي�الثمانينات�من�القرن�العشرين�بدأت�5وضاع�تتغ'&�[ي�جميع�ا2جال،�وأخذت�العلوم

والتكنولوجية�تتخذ�مكانا�مرموقا�ماب'ن�العلوم�5خرى،�واحتاج�العلماء�إ�ى�إجراء�التعدي�ت�[ي�ا2ناهج�

الدراسية،�ولنيل�هذا�الهدف�قام�رجال�لسد�هذا�الفراغ�وبإدخال�التعدي�ت�و�ص�حات�5ساسية�[ي�

�ال �بالعلوم �أكÞ&�اعتناءا �دينية �مدرسة �وإقامة ،8bØالدرا� �متطلبات�ا2نهج �مع �ا2نسجمة �الحديثة عصرية

وحدثت�فجوة�كب'&ة�ماب'ن�العلوم�العصرية�والعلوم�الدينية،�وقام�أبناء�5مة��س�مية�الهندية�. العصر

�فأسسوا� �الدينية �والعلوم �العصرية �العلوم �ب'ن �حالت 8��ال �الواسعة �والفجوة �التغ'&ات �هذه 2واجهة

��Ù2الفراغ�الهائل �والجامعات �التعليم'ن�ا2دارس �النظام'ن �تفتح�. ب'ن �الدينية �الهندية �ا2دارس وبدأت

صفحة�جديدة�[ي�تاريخها،�من�خ�ل�إدخال�جوانب�تعليمية�حديثة�وتكنولوجيا�[ي�ا2ناهج�ال��8تقوم�

بتدريسها،�باEضافة�إ�ى�اللغة��نجل'?ية�والرياضيات�والعلوم�والدراسات�Aجتماعية،�ع�ى�تغي'&�الصورة�

�ل �ا2دارسالنمطية �وخريج�. تلك �كب'&، �بشكل �ا2جتمع �يفيد �الدينية �للمدارس �التحديث �عملية وإن

ا2دارس�الدينية�ال��8جرى�تطوير�وتحديث�مناهج�التعليم�الخاصة��Bا�Aلتحاق�بكليات�الطب�والهندسة�

سبب�وإدارة�5عمال�أو�أي�حقل�من�حقول�التعليم�الجامõي�5خرى،�ومن�ثم�أصبح�من�السهل�معرفة�ال

وراء�اكتساب�ا2دارس�الدينية�لتلك�الشعبية�[ي�صفوف�الط�ب�الطموح'ن�الذين�يريدون�Aنخراط�[ي�

وبدأت�عملية�التغي'&�والتحديث�تعم�غالبية�ا2دارس��س�مية�التقليدية�بالهند�. مس'&ة�تعليمية�حديثة

ين�يتبعون�نظام�تعليم�مزدوج،�توجد�[ي�جنوب�الهند�كث'&�من�ا2دارس��س�مية�الذو �.[ي�الوقت�الحا�ي

�ا2دارس� �هذه �[ي �و�تدرس �العصرية، �والعلوم �الدينية �العلوم �لتلقي �القيمة �الفرصة �للط�ب وتعطي

�[ي�ا2دارس�والكليات�والجامعات�الهندية�الرسمية،�و[ي� والجامعات�الدينية�ا2واد�ال��8يجري�تدريسها

دارس�ال��8لم�تعد�تخرج�جيوشا�من�العلماء�[ي�رأي،�هذه�ثورة�تحديث�وتطوير�صامتة�لتحديث�تلك�ا2

�التخصصات� �والكث'&�من �الكمبيوتر، �برمجيات 8bØومهند� �أطباء �أيضا �تخرج �بل �فقط، ��س�مي الدين

وإBCا�خطوة�كب'&ة�للتعليم��س�مي،�وهذه�خطة�التحديث�ستمكن�الط�ب�[ي�ش��³أنحاء�الهند�. 5خرى 

  .Bامن�الحصول�ع�ى�الوظائف�ال��8يرغبون�ف¢

�إد �الجامعة �هذه �م'?ات �من �ا2نهج�خال �جانب �إ�ى �مقررا�Bا �[ي �العصرية �والعلوم �الحديثة الكتب
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�باللغة� �الدار�التحدث �هذه �[ي �ا2تخرجون �فأجاد �وآدا�Bا، �العربية �واللغة ��س�مية �العلوم �من القديم

�إخ�ص �بكل �الجديد �ا2نهج �واتبعت �م. العربية، �حاجة �الجامعة �هذه �مثل �إنشاء �للعصر�وإن لحة

�يشرف� �وجودجو�دي89 �مع �جاذبة �إس�مية �حياة �توجد �حيث �جميعا �للمسلم'ن �كفاية �وفرض الحاضر،

�الذين� �5ساتذة �إ�ى �حاجة �[ي �اليوم �مدارسنا �¥ن �التدريس، �طرق �ع�ى �ويطلعون �مدربون �أساتذة عليه

³��ح �التدريس �ومناهج �ال}&بية �لفلسفة �كاملة �بمعرفة �الدينية �العلوم �بتدريس �كشف��يقومون يستطيع

ومن�أبرز�م'?ات�الجامعة�الجمع�ب'ن�العلوم�. مواهب�الطلبة�ثم�استخدامها�بما�ينفع�العقيدة��س�مية

الجديدة�الصالحة�مع�العلوم�القديمة�النافعة،�وهذه�ا2'?ة��Eتوجد�[ي�ا2دارس��س�مية�إ�Eقلي�،�وكم�

�واهت �الوسطية �مسلكها �وسلكت �جامعة �منهج �اقتدت �مدرسة �السبيلمن �سواء �إ�ى �هذه�. دت ومن

A&'برم�كEالجامعات�وا2دارس�جامعة�دارالهدى��س�مية�[ي�ما .  

عــــد�الجامعــــة�  :نظــــرة�خاطفــــة�ع�ــــى�الجامعــــة
ُ
مــــن�صــــميم�الجامعــــات�العربيــــة�"دارالُهــــدى��ســــ�مية�"ت

�اكÞ&�-الهندية�ال��³لها�مناهج�عربية�متم'?ة،�تقع�[ي�وEية�ك'&�Aالهندية�الجنوبية،
ً
الوEيات�الهنديـة�تعليمـا

ومـــــن�أهـــــدافها�غـــــرس�حـــــب�اللغـــــة�العربيـــــة�[ـــــي�قلـــــوب�الطلبـــــة�والطالبـــــات�منـــــذ�الصـــــغار�ومـــــن�ثـــــم��-وثقافـــــة

مارســة�الكتابيــة�مــن�خــ�ل�عقــد�جلســات�وتنظــيم�ورشــات�عربيــة�ونــدوة�أدبيــة�مــن�حــ'ن�
ُ
تشــجيعهم�ع�ــى�ا2

الكــــرام،�أمثــــال�فضــــيلة�الشــــيخ��مــــن�ا2ــــي�د�ع�ــــى�يــــد�نخبــــة�أســــاتذة�1986وآخــــر�،�تأسســــت�الجامعــــة�عــــام��

وهــو�كــان�عميــد�الكليــة�5ول،�وفضــيلة�الشــيخ�Aســتاذ�Øــ�8b) 1987-1941( الع�مـة�ام�محمــد�بشــ'&�مســليار

والشــيخ�شــريف�ســيد�) م2003-1929(والــدكتور�يــو�بــافوتي�حــا"ي�) م1994-1930(ايــش�عيــدروس�مســليار

وفضــيلة�الشــيخ�الع�مــة�) م2010-1944(وفضــيلة�Aســتاذ�محمــد�) م2008-1941(عمــر�ع�ــى�شــهاب�الــدين�

و!ن�الــدكتور��Bــاء�الــدين�محمــد�النــدوي�يــرأس�الجامعــة�ويحــاول�اســ}&داد�. شرشــ'&ي�زيــن�الــدين�مســليار

التعلــــــيم�Aســــــ�مي�إ�ــــــى�منظــــــره�5صــــــ�ي�حيــــــث�تفكــــــرو�عــــــن�تركيــــــب�شــــــامل�يحتــــــوى�ع�ــــــى�العلــــــوم�الدينيــــــة�

جامõي�ا2}&امي�5طراف�لهذه�الجامعـة�العريقـة�ويقع�الحرم�ال .والعصرية�الروحية�وا2ادية�ع�ى�حد�سواء

ا�مــــن�5را�ــــ�8bبمدينــــة�م�فــــورم،�ويضــــم�مــــا�يزيــــد�ع�ــــى�13ع�ــــى�مســــاحة�
ً
كليــــة�عربيــــة�مــــن�وEيــــات��20فــــدان

ك'ــ&A،�تعاقــدت�Aتفاقيــة�مــذكرات�التفــاهم�مــع�كث'ــ&�مــن�الجامعــات�الهنديــة�والدوليــة،�وÌــي�تلقــى�تقــديًرا�

جامعــة�5زهــر�بالقــاهرة،�والجامعــة��ســ�مية�الدوليــة�[ــي�كو2Aبــور،��يعــادل�مكانــة�كبــار�الجامعــات،�مثــل

وجامعــــة�طــــرابلس،�وجامعــــة�أم�درمــــان��ســــ�مية�[ــــي�الســــودان،�وجامعــــة�العظــــيم�5زهــــري�[ــــي�الخرطــــوم،�

وجامعة�ا2صطفى�الدوليـة�[ـي�إيـران،�وجامعـة�يلـدرم�بايزيـد�[ـي�تركيـا،�وجامعـة�الفـتح�[ـي�إسـطنبول�ب}&كيـا،�

عـــ�وة�ع�ـــى�أن�الجامعـــة�عضـــو�[ـــي�اتحـــاد�جامعـــات�العـــالم�. لكويـــت،�وجامعـــة�الزيتونـــة�[ـــي�تـــونسوجامعـــة�ا
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اسـتأنف�كث'ـ&�مـن�خريÈـي�الجامعـة�دراسـ¤Bم�مـا��.�س�مي�با2غرب،�ورابطـة�الجامعـات��سـ�مية�بالقـاهرة

jـــ&ى�مثـــل�جامعـــة�كاليفورنيـــا�[ـــي�ب'&كي�ـــي،�وجامعـــة�
ُ

�ســـ�مية�فـــوق�الجامعيـــة�بالخـــارج،�[ـــي�ا2ؤسســـات�الك

  .الدولية�[ي�مال'?ا،��وجامعة��5زهر�بمصر،�وجامعةEيدن�[ي�هولندا

وأن�ا2نــــــاهج�الدراســــــية�الحديثــــــة�الغربيــــــة�مــــــع�مــــــا�ف¢Bــــــا�مــــــن�العلــــــوم�Aجتماعيــــــة�والبشــــــرية�والعلــــــوم�

الطبيعيـــة�والنظريـــة�والتطبيقيـــة�مـــن�العلـــوم�الحديثـــة،�Ìـــي�تخـــالف�تمامـــا�قـــيم��ســـ�م�2ـــا�أBCـــا�تعتقـــد�أن�

ين�وشــعور�القداســة�حــاجزا�[ــي�طريــق�ال}&قيــة�والتمنيــة�وذلــك�أن�الغــرب�يســتخدم�مؤسســاته�العلميــة�الــد

للتحــــريض�ع�ــــى�إنكــــار�الــــدين�والشــــعائر�ا2قدســــة�ولتوســــيع�الهــــوة�بــــ'ن��ســــ�م�وا2ســــلم'ن،�فاع}&افــــا��Bــــذه�

الدينيـــة�الحالـــة�الخطـــرة�حيـــث�إن�العلـــوم�الحديثـــة�ا2صـــاغة�[ـــي�قالـــب�الغـــرب�تعجـــز�عـــن�اشـــتمال�القـــيم�

وتنكـــــــر�وجـــــــود�القـــــــوة��لهيـــــــة،�وتحـــــــاول�جامعـــــــه�دارالهـــــــدى��ســـــــ�مية�تحقيـــــــق�نصـــــــة�فكريـــــــة�[ـــــــي��ســـــــ�م�

أمـا�بالنسـبة�للكليـات�و �.وا2سلم'ن،�ليس�[ي�مس'&�حيا�Bم�فحسب�بل�[ي�أساليب�التعلـيم�وال}&بيـة�الحديثـة

ة�وأصـــول�الـــدين،�وكليـــة�كليـــة�الشـــريع: كليـــات�5ا2وجـــودة�داخـــل�الجامعـــة،�فتشـــتمل�الجامعـــة�حاليـــا�ع�ـــى�

وقـــام�أســـاتذة�الجامعـــة��.5لســـن،�وكليـــة�الـــدعوة�والثقافـــة��ســـ�مية،�وكليـــة�ال}&بيـــة�والتعـــاليم��ســـ�مية

بتأليف�الكتب�وترتيب�ا2قررات�الدراسية�الحديثـة�للغـة�العربيـة�العربيـة�مـن�حيـث�دراسـة�وقـراءة،�حيـث�

والجـدير�بالــذكر�. رحلـة�الثانيـة�والعاليـة�[ـي�الجامعـةتجـذب�إل¢Bـا�عقـول�الطـ�ب�الناشـئ'ن�والدارسـ'ن�[ــي�ا2

أن�كث'ـــــ&ا�مــــــن�خريÈــــــي�هــــــذه�الجامعــــــة�يخــــــدمون�أســـــاتذة�ومدرســــــ'ن�[ــــــي�قســــــم�اللغــــــة�العربيــــــة�بالجامعــــــات�

وقـــد�حصـــل�عديـــد�مـــن�الطـــ�ب�مـــن�الجامعـــات�الهنديـــة�وخارجهـــا�.  والكليـــات�والحكوميـــة�وغ'ـــ&�الحكوميـــة

وقـــام�وخريجهــا�ب}&جمــة�الكتـــب�. الـــدكتوراة�[ــي�اللغــة�العربيــة�شــهادة�ماجســت'&�مــا�قبـــل�الــدكتوراة�وشــهادة

  .وا2قاEت�العربية�إ�ى�لغ¤Bم�ال��8نالت�قبو�Eواسعا�ب'ن�أها�ي�مليبار

بحيـــث��E. تتم'ـــ?�مـــنهج�دراســـة�الجامعـــة�عـــن�ا2ـــدارس�والجامعـــات��ســـ�مية�5خـــرى   .مـــنهج�الدراســـة

بــل�قــام�مؤسســو�الجامعــة�مــن�أول�يومهــا�" الــدرس�النظــامي"أوبــــــ�  تتقيــد�ا2ــنهج�الدراØــ�8bبــا2نهج�النظــامي

ومــــنهج�ا2قــــررات�الدراســــية�لجامعــــة�دارالهــــدي�. باســــتعداد�مــــنهج�تعليمــــي�ســــليم�ت�ئــــم�العصــــر�والظــــروف

�ســ�مية�مشــتملة�ع�ــى�العلــوم��ســ�مية�كالتفســ'&�والحــديث�والفقــه�والعقيــدة�واللغــة�العربيــة،�وكــذلك�

رية�مثـــــل�العلـــــوم�السياســـــية�والجعرافيـــــة�والرياضـــــية�واللغـــــة��نجل'?يـــــة�يحمـــــل�[ـــــي�طيا�Bـــــا�العلـــــوم�العصـــــ

  .CBSCوا2ليبارية�والتكنولوجية�حسب�منهج�

جامعـــة�دارالهـــدى��ســـ�مية�تـــرى�[ـــي�خريجهـــا�عا2ـــا�إســـ�ميا�ذا�قـــدرة�ع�ـــى�العـــودة�إ�ـــى� :نهـــج�الجامعـــة

لمـــــاء�موهوبـــــون�خـــــ�ل�القـــــرون�ا2راجـــــع�الدينيـــــة��الزاخـــــرة�[ـــــي�فـــــروع�ا2عـــــارف��ســـــ�مية�وال�ـــــ�8وضـــــعها�ع
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ا2اضـــية،�كمـــا�أنـــه�يكـــون�واقفـــا�ع�ـــى�أوضـــاع�العـــالم�الحديثـــة�وذا�مهـــارة�[ـــي�5فكـــار�والفلســـفة�ونحوهـــا�مـــن�

العلوم�ا2ختلفة،�فيتمكن�ع�ى�الربط�بـ'ن�مبـادئ��سـ�م�وحقـائق�العصـر�الحـا�ي،�والتعامـل�مـع�الفلسـفة�

ا2اديــة�العلمانيــة،�كمــا�يقــدر�هــو�ع�ــى�ترجمــة�الحقــائق��و5ســاليب�و5نظمــة�الحديثــة�للمحتويــات�ال}&بويــة

ال}&اثيـــة�لµســـ�م�إ�ـــى�لغـــة�العصـــر�الحـــديث�دون�انـــدراس�روحي¤Bـــا�ومعنوي¤Bـــا�ويقـــوم�بإظهـــار��طـــار�ا2عر[ـــي�

فهـــذه�ا2همـــة�الحرجـــة�بـــل�ا2قدســـة��Eيـــتم�تحقيقهـــا�إ�Eإذا�كـــان�  .وا2فـــاهيمي�لµســـ�م�[ـــي�أي�مـــن�الظـــروف

 êيمـان�الراسـخ،�مخلصـا�[ـي��سـ�م�و�حسـان�و5فكـار،�غ'ـ&�مشـغوف�بضـجات�الحداثـة�الطالب�مدرعا�با

ومع�ذلك�ينبDي�أن�يكون�ممـن�ينظـر�إ�ـى�العـالم�بمنظـار�ا2بـادئ��سـ�مية،�كمـا�ينبDـي�أن�يكـون�. وزخارفها

ر�غ'ـــ&�مبت�ـــى�بشـــعور�الدونيويـــة�الفكريـــة��عنـــدما�يواجـــه�الغـــرب،�فعليـــه�أن�يج}ـــ&ئ�ع�ـــى�التمســـك�والتفـــاخ

بقــيم�ال}ـــ&اث��ســـ�مي�مـــع�مــا�فيـــه�مـــن�ثـــروات�فكريــة�وروحيـــة�ومعـــان�تحتـــاج�إل¢Bــا��نســـانية،�ح�ـــ�E�³يـــرى�

يكــــون�.�ســــ�م�مجــــرد�ديــــن�بســــيط�خــــال�تمامــــا�مــــن�ا2عــــاني�الروحيــــة�كمــــا�هــــو�الحــــال�عنــــد�بعــــض�الجهــــ�ء

Bا�التعـــــاليم�الخـــــريج�قـــــادرا�ع�ـــــى�دراســـــة��ســـــ�م�كحقيقـــــة�حيـــــة،�مؤكـــــدا�ع�ـــــى�أبديـــــة�الحقـــــائق�ال�ـــــ�8شـــــمل¤

�س�مية�حيث�يتوفر�لديه�كل�ما�يحتـاج�إليـه�لتحقيـق�التفـاهم�بـ'ن�الفـرق�ا2ختلفـة�داخـل�5مـة�ا2سـلمة�

فهــــذه�الجامعــــة�تقــــوم�ب}?ويــــد�ط��Bــــا�بــــا2واد�الحديثــــة�والعلــــوم� .نفســــها�وêقامــــة�حــــوار�مــــع�ســــائر��ديــــان

وميـة�أو�إنتـاج�مهنيـ'ن�وفنيـ'ن�مسـلم'ن،�العصرية�مع�ا2وضوعات�الدينية،���أBCا��Eتس¤Bدف�وظـائف�حك

بل�كل�ما�تطمحه�وتريده�هو�إنتاج�كتلة�من�العلماء�والدعاة��س�مية��ذوى�وæي�تام�عن�العالم�ا2عاصـر�

 1وعن��تجاهات�و5يدلوجية�الحديثة

�وقت� �[ي �والعصرية ��س�مية �بتوف'&�العلوم �وا2ثقف'ن �العلماء �ب'ن �مرموقة �مكانة �الجامعة نالت

�كاملةو  �وبصورة ��س�مية. احد �الجامعة �[ي �يلحتقون �الذين �الط�ب �أن �نرى دارالعلوم�/وبالعكس

�[ي� �الط�ب Eو� �الجامعة، �هذه �[ي �نرى �ما �مثل �العصرية �العلوم �لدراسة �الفرصة �يجدون E� ديوبند،

معظم�دارالعلوم�ديوبند�يملك�شهادة�سنة�العاشر�وشهادة�سنة�اثنت'ن�وعشر�وشهادة�البكالوريوس،�و�

وا2تخرجون�من�هذا�ا2دارس�. الط�ب��Eيستطيعون�قراءة�اللغة��نجل'?ية�بطرق�صحيح�وبنطق�سليم

�[ي� �العصرية �توفر�ا2واد �العصر�لعدم �هذا �[ي �ا2توفرة �الوظائف �سبيل �[ي �العديدة �ا2شاكل يواجهون

نهج�الدرا�8bØالنظامي�[ي�ا2قررات�الدراسية�الرائجة�[ي�ا2دارس�الدينية،�وع�ى�هذا�5ساس�يحتاج�ا2

�.ا2دارس��س�مية�وا2عاهد�العربية�إ�ى�إص�ح�وتعدي�ت�كما�قامت�ا2دارس��س�مية�[ي�جنوب�الهند

                                                                    
1
  . 8تعريف جامعة داراهلدى اإلسالمية ص  
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�وهم�و  �ف¢Bا، �الط�ب �عدد �ويزداد �ومثمر، �إيجابي �نتائج �العربية �وا2عاهد ��س�مية �الجامعات �هذه 2ثل

ف¢Bا�توسع�آفاقهم�العلمية�والثقافية�وAقتصادية�عن��يرغبون�[ي�Aلتحاق��Bذه�ا2دارس�¥ن�الدراسة

طريق�إيجاد�الفرص�ا2تنوعة�[ي�مجاEت�ش�³،��وهكذا�تمهد�لهم�الطرق�العديدة�[ي�سبيل�بناء�ا2ستقبل�

�هذه� �وص�ح �ا2جتمع، �ص�ح �عل¢Bا �يعتمد 8��ال �Aقتصادية �وتعزيز�الحياة �الحياة �مجاEت �بسعة الرائع

التعليمي�يمثل�دورا�رياديا�[ي�بناء�الجيل�النا«�4bالصالح�والشباب�ا2سلم�أر/ى�أمة�وهذا�ا2نهج�. الب�د

وتم�وضع�هذا�ا2نهج��[ي�ضوء�الظروف�الراهنة�من�قبل�. من�حيث�العلم�و5دب�والثقافة�والحضارة

]� �كافية �معرفة �لهم �الذين �وا2ثقف'ن �التعليم، �شئون �[ي �واسعة �خj&ة �لهم �الكبار�الذين �الدين ي�علماء

�الراهنة �و5وضاع �الظروف �تقتضيه �وما �الثقافات �حاجة�. مجال �وا2دارس �الجامعة �هذه �مثل وإنشاء

ماسة�[ي�العصر�الحاضر،�وهذه�ا2دارس�والجامعات�تقلل�الفجوة�ب'ن�التعليم�ا2دني�والتعليم�الدي89،�

     .وب'ن�ا2تخرج'ن�ب'ن�ا2دارس��الدينية�والجامعات�العصرية

جية�للمدارس��س�مية�والجامعات�الدينية�!خرى�ا2نتشرة�ذمعة�جامعة�نمو و!ن�أصبحت�الجا

[ي�أرجاء�الهند،�وكما�نعلم�جيدا�أن�دارالعلوم�ندوة�العلماء�تأسست�للجمع�ب'ن�القديم�الصالح�والجديد�

�رسال¤Bا، 8bcون� �أهمي¤Bا �فقد �قد �مرور�الزمن �مع �ولكن �والعصرية ��س�مية �العلوم �ب'ن �وللجمع �النافع

وسار�ع�ى�خطواته�ومناهحه�الجامعة�ال��8تجمع�ب'ن�مقررا�Bا�الدراسية�العلوم��س�مية�والعصرية�[ي�

وتؤمن�الجامعة�ع�ى�مساير�ركب�الحياة،�ومكافحة�التخلف�[ي�التعليم�وكذلك�تدريس�العلوم�  .آن�واحد

�ا �العلوم �وتدريس �الراهنة، �5وضاع �ضوء �[ي �جديدة �بنظرية �ودراس¤Bا �والفنون��س�مية لعصرية

�من� �الحديثة �العلوم �هذه �أهمية �ع�ى �وتعرفهم �ا2سلم'ن �[ي �العصري �التعليمي �الوæي �وبث الحديثة

�الحياة� �[ي �خاسرا �فيكون �العصرية �العلوم ��Bذه �BÀتم �لم �من �أن �يرى �الجامعة �هذه �ومؤسسوا م'?ا�Bا،

!� �الحياة �[ي �بعد �من �نجاحا �و�Eيرى �وAقتصادية �وAجتماعية �زاهرا�اليومية �مستقبلها �و�Eيكون تية،

�[ي�جميع�مجاEت�الحياة،�فهذه�الجامعة�تؤدي�خدمة�جليلة�[ي�سبيل�تعليم� رائعا،�وهو�يكون�متخلفا

�زاهر �مستقبل �وبناء �الهندي �ا2سلم �يواصلون�. الشعب �الط�ب �معظم �الكلية �[ي �الدراسة �إكمال وبعد

� �ويجدون �وخارجها �الهندية �بالجامعات �ويلتحقون �وا2ناصب�تعليمهم �الوظائف �من �رحبا �آفاقا أمامهم

وقد�تخلف�ا2سلمون�[ي�5يام�ا2تأخرة�تخلفا�[ي�مجاEت�ش��³لم� .العالية�الحكومية�أو�غ'&�الحكومية

يستطيعوا�أن�ي¡Bضوا�منه�ح��³!ن،�ف��نجد�نسب¤Bم�[ي�الوظائف�الحكومية�وا2ناصب�الجيدة�إ�Eأقل�

�د،�ونظرا�لتخلف�ا2سلم'ن�[ي�مجاEت�السياسة�وAقتصاد�يجب�بقليل�بالطوائف�5خرى�[ي�هذه�الب

�Aجتماعية� �لتعزيز�أحوالهم �بالغا �اهتماما �الحديثة �والفنون �العصرية �العلوم ��Bذه �BÀتموا �أن عل¢Bم
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        مجلة التلميذمجلة التلميذمجلة التلميذمجلة التلميذ 

�5قوام� �ب'ن �العليا �مكان¤Bم �ولبناء �وحضارة، �وثقافة �وأدبا �علما ��س�مي �ا2جتمع �ولر/ى وAقتصادية،

�ع� �الب�د�!خرين �ر/ي �[ي �ويساهموا �الصالح �ا2جتمع �بناء �فعا�E[ي �قوما �يكونوا ³��ح �الب�د، �مستوى ى

�ا2ختلفة �النواåي �من �والجامعات�. وازدهارها ��س�مية �الكلية �لهذه �الدراسية �ا2ناهج �دراسة وبعد

لمون،�هم�[ي�والعربية�يمكن�لنا�أن�نصل�إ�ى�النتيجة�أن�5وضاع�والظروف�الراهنة�ال��8يمر��Bا�ا2س

�الب�د� �ور/ي �وا2جتمع �الفرد �ص�ح �ف¢Bا 8��ال �الحديثة �والفنون �العصرية �بالعلوم �يعتنوا �أن �إ�ى حاجة

  وازدهارها�من�النواåي�ا2ختلف

  ����املصادر واملراجعاملصادر واملراجعاملصادر واملراجعاملصادر واملراجع
 أبوالحسن�ع�ى�الحس�89الندوي،�ا2سلمون�[ي�الهند،�دار�ابن�كث'&�دمشق�ب'&وت،�الطبعة�5و�ى -1

2- � �ع�ي �الندوي،أبوالحسن �شاملة�الحس89 �فكرية �مدرسة �العلماء �لندوة�ندوة �دارالعلوم �الندوية، �ا2كتبة ،

 العلماء�ءلكناؤ

�الفكرية�بأ -3 �ومدارسها �و�ص�جية �الدينية �والدعوات �الحركات �ع�ى �الندوي،أضواء �الحس89 �ع�ي والحسن

 ومراكزها�التعلميمة��وال}&بوية�[ي�الهند

�الندوي،  -4 �الحس89 �ع�ي �5قطار��س�ميةالصر أبوالحسن �[ي �الغربية �والفكرة ��س�مية �الفكرة �ب'ن ،�اع

 م1983 -ه1403دارالقلم�الكويت،�الطبعة�الرابعة�

�الهندـ� -5 �أترابراديش �بوEية �جره �أعظم �دارا2صنف'ن �درسكاه'ن، �قديم �كي �هندوستان �الندوي، أبوالحسنات

 سنة�الطباعة�غ'&�مذكورة،�

  تصدر�من�دارالعلوم�لندوة�العلماء�لكناؤ ه�1396  7- 5/ ع: البعث��س�مي� -6

 تعريف�جامعة�دارالهدى��س�مية -7

�الجديدة،� -8 8Ðدل� �دارالفارو/ي، �العربي، �5دب �[ي �ديوبند �دارالعلوم �مساهمة �الفارو/ي، �زب'&�أحمد الدكتور

 م1990الطبعة�5و�ى�

9- � �الندوي، �الهند،عبدالحليم �[ي �والدينية �والثقافية �التعليمية �ا2حدودة��مراكز�ا2سلم'ن �نوري مطبعة

 )الهند(مدراس�

 م2000محمد�عبيد�هللا�5سعدي�القاسمي�دارالعلوم�ديوبند�ط�أكاديمية�شيخ�الهند�دارالعلوم�ديوبند�� - 10
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 1شمس الضحى

الهند�خصبة�لم�ينضبمعي¡Bا�من�إنجاب�العلماء�والفقهاء�و5دباء�

�العا2ي� �ا2ستوي'ن �ع�ى �العلمية �5وساط �[ي �غ'&�مسبوقة �حظوابشعبية �الذين �وا2حدث'ن والشعراء

�وEيات� �إحدى ��Bار، �إقليم �علماء �وبالتحديد �ا2جاEت، ³��ش �[ي �أدوا �الج�ى �خدما�Bم �خ�ل �من وا2ح�ي

خصية�الع�مة�الجهبذ�عبد�العزيز�الرحيم�آبادي�الذي�

  .خدم�الدين�واللغة�خدمة�متواضعة�بعيدة�عن�الحرص�ع�ى�كسب�الشهرة

ولد�الشيخ�الفاضل�عبد�العزيز�أحمد�هللا�السلفي�الرحيم�آبادي�سنة�سبع'ن�ومئت'ن�وألف�بقرية�

قد�حفظ�القرآن�. مظفر�فور،�وهو�ينحدر�من�أصل�عريق�كان�والده�من�الرؤساء

الكريم�وهو�[ي�الثالثة�عشر�من�عمره،�ثم�بدأ�يستقي�من�ينابيع�العلوم�السائدة�آنذاك�من�اللغة�العربية�

والفارسيةوقرأ�العلم�ع�ى�أساتذة�عدة�[ي�عصره�م¡Bم�أسماء�ا2ولوي�عظمت�هللا،�ا2ولوي�محمد�ي�ي�

�العلماء� �ومهد �الدينية �ومركز�العلوم �الهند �عاصمة 8Ðدل� �مدينة �إ�ى الرحال

قاصدا�الشيخ�ا2حدث�الفائق�ع�ى�علماء�عصره�السيد�نذير�حس'ن�الدهلوي�ليغرف�من�بحر�

�طيلة� �والفقه �منالحديث �العلوم ³��الشيخش �من �يعب راح

  .1278،ص1لكنوي،�عبد�ال�ي،��نزهة�الخواطر�وبهجة�ا2سامع�والنواظر،�ب'&وت،�دار�ابن�حزم�للطباعة�والنشر�والتوزيع،�ط

  .742،�ص1القرن�العشر،�ب'&وت،�دارا2عرفة،�ط
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الهند�خصبة�لم�ينضبمعي¡Bا�من�إنجاب�العلماء�والفقهاء�و5دباء�تزال�أرض� E مازالت�و

�العا2ي� �ا2ستوي'ن �ع�ى �العلمية �5وساط �[ي �غ'&�مسبوقة �حظوابشعبية �الذين �وا2حدث'ن والشعراء

�وEيات� �إحدى ��Bار، �إقليم �علماء �وبالتحديد �ا2جاEت، ³��ش �[ي �أدوا �الج�ى �خدما�Bم �خ�ل �من وا2ح�ي

زء�الشر/ي�من�الب�د،�أحدهم�شخصية�الع�مة�الجهبذ�عبد�العزيز�الرحيم�آبادي�الذي�

خدم�الدين�واللغة�خدمة�متواضعة�بعيدة�عن�الحرص�ع�ى�كسب�الشهرة

 :مولده�ونشأته

ولد�الشيخ�الفاضل�عبد�العزيز�أحمد�هللا�السلفي�الرحيم�آبادي�سنة�سبع'ن�ومئت'ن�وألف�بقرية�

مظفر�فور،�وهو�ينحدر�من�أصل�عريق�كان�والده�من�الرؤساء�رحيم�آباد�من�أعمال

الكريم�وهو�[ي�الثالثة�عشر�من�عمره،�ثم�بدأ�يستقي�من�ينابيع�العلوم�السائدة�آنذاك�من�اللغة�العربية�

والفارسيةوقرأ�العلم�ع�ى�أساتذة�عدة�[ي�عصره�م¡Bم�أسماء�ا2ولوي�عظمت�هللا،�ا2ولوي�محمد�ي�ي�

  2.ظيم�آبادي�تذكر

        ����رحلته للحصول `� الدراسة العليارحلته للحصول `� الدراسة العليارحلته للحصول `� الدراسة العليارحلته للحصول `� الدراسة العليا
�العلماء�)ه1290( �ومهد �الدينية �ومركز�العلوم �الهند �عاصمة 8Ðدل� �مدينة �إ�ى الرحال

قاصدا�الشيخ�ا2حدث�الفائق�ع�ى�علماء�عصره�السيد�نذير�حس'ن�الدهلوي�ليغرف�من�بحر�

�و  �مبتغاه �لتحقيق �سنت'ن �مكث �حيث �طيلة�علمه، �والفقه �منالحديث �العلوم ³��الشيخش �من �يعب راح

                                                                    

 .لعربية�بجامعة�عليكره��س�ميةالباحث�[ي�قسم�اللغة�ا
لكنوي،�عبد�ال�ي،��نزهة�الخواطر�وبهجة�ا2سامع�والنواظر،�ب'&وت،�دار�ابن�حزم�للطباعة�والنشر�والتوزيع،�ط

القرن�العشر،�ب'&وت،�دارا2عرفة،�طا2رعش�ي،�يوسف،�الدكتور،�نÞ&�الجواهر�والدرر�[ي�علماء�
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± �W��O± �W��O± �W��O± �W��O::::    مازالت�و

�العا2ي� �ا2ستوي'ن �ع�ى �العلمية �5وساط �[ي �غ'&�مسبوقة �حظوابشعبية �الذين �وا2حدث'ن والشعراء

�وEيات� �إحدى ��Bار، �إقليم �علماء �وبالتحديد �ا2جاEت، ³��ش �[ي �أدوا �الج�ى �خدما�Bم �خ�ل �من وا2ح�ي

زء�الشرالهند�تقع�[ي�الج

خدم�الدين�واللغة�خدمة�متواضعة�بعيدة�عن�الحرص�ع�ى�كسب�الشهرة

مولده�ونشأته

ولد�الشيخ�الفاضل�عبد�العزيز�أحمد�هللا�السلفي�الرحيم�آبادي�سنة�سبع'ن�ومئت'ن�وألف�بقرية�

رحيم�آباد�من�أعمال

الكريم�وهو�[ي�الثالثة�عشر�من�عمره،�ثم�بدأ�يستقي�من�ينابيع�العلوم�السائدة�آنذاك�من�اللغة�العربية�

والفارسيةوقرأ�العلم�ع�ى�أساتذة�عدة�[ي�عصره�م¡Bم�أسماء�ا2ولوي�عظمت�هللا،�ا2ولوي�محمد�ي�ي�

ظيم�آبادي�تذكرع

رحلته للحصول `� الدراسة العليارحلته للحصول `� الدراسة العليارحلته للحصول `� الدراسة العليارحلته للحصول `� الدراسة العليا
� �سنة (وشد

قاصدا�الشيخ�ا2حدث�الفائق�ع�ى�علماء�عصره�السيد�نذير�حس'ن�الدهلوي�ليغرف�من�بحر��- البارزين

�و  �مبتغاه �لتحقيق �سنت'ن �مكث �حيث علمه،

                           
الباحث�[ي�قسم�اللغة�ا 1
لكنوي،�عبد�ال�ي،��نزهة�الخواطر�وبهجة�ا2سامع�والنواظر،�ب'&وت،�دار�ابن�حزم�للطباعة�والنشر�والتوزيع،�ط�2

ا2رعش�ي،�يوسف،�الدكتور،�نÞ&�الجواهر�والدرر�[ي�علماء�
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�الصغ'&�وتفس'&�الج�ل'ن� �والجامع �مالك �لµمام �وا2ؤطا �للحديث �الستة � �الكتب �خ�له �ودرس قيامه

� �سنة �وقفل �الحديث، �أصول �من �الكتب �من�1292وبعض �ا2سموحة �الشهادة �ع�ى �حائزا �موطنه �إ�ى ه

  1.الشيخ�نذير�حس'ن�الدهلوي 

  :سية�والدعويةجهوده�التدري

الدعوة��س�مية�من�مهام�5نبياء�والرسول�ا2فوض�من�عند�هللا�والداæي�إ�ى�هللا�يقوم��Bا�طلبا�

�و!خرة �الدنيا �[ي �والسعادة �والف�ح �هللا �ا2وطن�. لرضا �إ�ى �عودته �بعد �الشيخ ��عتبار�اس¤Bل �[ي آخذا

]� �وواصل �والده �أسسها �مدرسة �[ي �والدعوية �التدريسية �سنوات�مشواره �ثمان �2دة �واجباته �تأدية ي

ظهرت�[ي�عصره�جماعات�عدة�ا2سيئة�إ�ى��س�م�. م}?امنة�مع�مشاركته�[ي�فعالية�دعوية�وتفانى�ف¢Bا

وبذل�الع�مة�[ي�مجال�التدريس�جهده�القصارى�.عمدا�أو�عن�غ'&�عمد�فتصدى�لدحضها�بحجج�دامغة

مناهله�الصافية،�كما�يحضره�الط�ب�من�مختلف�ج�³9ثماره�آEف�من�ط�ب�العلوم�النبوية�وBCلو�من�

  2.أنحاء�الب�د�êرواء�غليله�العلمية

  :نفيه��جباري 

يروى�السبب�وراء�نفي�الشيخ�هو�انه�ضمن�جهوده�الدعوية�و�ص�حية�نصح�والده�للتخ�ي�عن�

� �ا2باحة، �ا2شروعة �بالتجارة �و�شتغال �أشجار�التمور �من �ا2سكر�ا2ستخرج �رفض�تجارةالنبيذ ولكنه

فجمع�حقائبه�. وقال�êبنه�عدم�تكراره�مجددا،�و2ا�ظل�الشيخ�صامدا�ع�ى�موقفه�فطرده�أبوه�من�بيته

�مسجد،� �[ي �واقام �مظفر�فور �إ�ى �عازما �أسرته �مع �والده �وب'ن �بينه �خ�ف �إثر�نشوب �آباد �رحيم 2غادرة

مدرسة�أحمدية�ذاع�صي¤Bا�فيما�وجعله�مسكنا�له�ومركزا�للدعوة�إ�ى�هللا�وتبليغ�دينه�الذي�تحول�إ�ى�

� �إل¢Bم �يجدر��شارة �قرن �لنصف �البارزين �عصره �علماء �يدرس �راح �حيث �إسحاق�: بعد، �محمد الشيخ

  .!روي،�الحافظ�محمد�حنيف�!روي،�الحافظ�عبد�هللا�الرحيم�آبادي�وغ'&هم

  :دوره�[ي�إقامة��دارة�التعليمية�والتنظيمية

ربى�ترعرع�تحت�ظ�ل�ا2حدث�النذير�حس'ن�الدهلوي�ذاع�نوره�مما��Eشك�فيه�أن�الجيل�الذي�ت

�من� �والتنظيمات �وا2عاهد �ا2دارس �إنشاء �خ�ل �من �ج�ى، �خدمات �وأدوا �الب�د �من �مختلفة �أصقاع [ي

بي¡Bا�محاوEت�الشيخ�الرحيم�آبادي�الناجحة�ال��8نتجت�عن�إقامةا2درسة�5حمدية�السلفية�بدربھنگة�

                                                                    
  ا2رجع�نفسه.1
  .1995،�يناير�پاکستانمحدث،�مجلس�التحقيق��س�مي�2

  .2008فل�جامعة�جواهر�Eل�BCرو��-،مقالة�إيم74-70ظل�الرحمان،�الع�مة�عبد�العزيز�الرحيم�آبادي�وإنجازاته�العلمية،�ص�
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�ا2سلم' �إص�ح �العربية�ومدرسة �وا2درسة �مدوب89، �راغونغر�بمدينة ��س�مية �وا2درسة �بتنة، �بمدينة ن

� �سنة �الهند �لعموم �ا2ركزية �الحديث �إهل �جمعية �وإقامة �من�1906العالية �بإق}&اح �تشكيلها �تمت 8��ال م

�نواب �بحضور �بآرة �السلفية �5حمدية �با2درسة �عام �كل �تنظم �السنوية �العلمية �ا2ذاكرة �بمناسبة غ�وذلك

�آبادي� �العظيم �الحق �الشه'&�شمس �وا2حدث �5مرتسري �هللا �ثناء �أبو�الوفاء �الع�مة �م¡Bم �الهند علماء

 1.والحافظ�ا2حدث�عبد�ا2نان�الوزيرآبادي�الذي�كان�مكفوف�البصر�حضرها�بعد�أن�لقي�من�السفر�نصبا

    ����دور¥ يف الكفاح ضد اإلستعمار الربيطايندور¥ يف الكفاح ضد اإلستعمار الربيطايندور¥ يف الكفاح ضد اإلستعمار الربيطايندور¥ يف الكفاح ضد اإلستعمار الربيطاين
إهتمام�بالتاريخ�Eستق�ل�الهند�بأن�علماء�صادقفور�أدوا�خدمات��Eيخفى�ع�ى�أحد�من�له�أدنى�

�الهنود �قلوب �[ي �الجارحة �براث¡Bم �نشبوا �الذين �الj&يطاني'ن �من �التخلص �أجل �لقي�. تذكر�من عندما

�صادقفور� �علماء �إضطلع �الشهيد �إسماعيل �الشاه �ووزيره �الشهيد �أحمد �السيد �الجهاد �حركة مؤسس

شيخ�عبد�الرحيم�الصادقفوريوسايرهم�الع�مة�الرحيم�آبادي�كتفا�لكتف،�بمسؤولية�الحركة�بقيادة�ال

م�فألقي�مسؤولي¤Bا�ع�ى�الشيخ�الرحيم�1872وبعد�مدة�م��³bتم�إعتقال�من�تو�ى�قياد�Bا�ع�ى�التوا�ى�[ي�

آبادي�الذي�قام��Bا�بكل�جهد�وكفاح،فكان�يجمع�التj&عات�ويرسل�ا2عنويات�ا2ادية�إ�ى�وEيات�سرحد�

ا2جاهدين�الذين�كانوا�بقية�السيف�لحركة�الشهيدين�الجهادية،وق��³bحياته�[ي�تنظيم�الجهاد��لتجه'? 

 2.وتحرير�الهند�من�براثن��ستعمار�الj&يطاني�ما�دام�حيا

    ����م�انته العلميةم�انته العلميةم�انته العلميةم�انته العلمية
عاش�الع�مة�الرحيم�آبادي�[ي�عصر�انفجرت�الثورة�العلمية�[ي�العالم�كله�عامة�و[ي�أوربا�خاصة،�

�والجور� �وا2كر�والظلم �الدهاء �من ³��ش �بطرق �وا2تدهورة �الضعيفة �تستعمر�الدول �حينئذ �أوربا وكانت

�بسي �ويقوم �الهنود، ��ستعمار�يؤامر�ضد �فكان �بريطانيا، �مستعمرات �إحدى �الهند �التفريق�وكانت اسة

�2قاومة� ��Eت¡Bض �لكي ��س�مية، �الفرق �ب'ن �خاصة �والجماعات، �والفرق �الشعوب �ب'ن �العداوة وإثارة

�ستعمار�وتنشغل�[ي�ال¦?اعات�والخ�ف�فيما�بي¡Bا،�فظهرت�العداوة�ب'ن�علماء�ا2سلم'ن�[ي�جهة�أخرى�

 Aشديدا�والبغضاء�والشحناء�فيما��بسب�اخت�ف�مدارسهم�الفكرية�والفقهية،�فألفوا�كتبا�أثارت�جد

                                                                    
  .1995يناير��،پاکستانمحدث،�مجلس�التحقيق��س�مي�.1

  .2008فل�جامعة�جواهر�Eل�BCرو��-،�مقالة�إيم72ظل�الرحمان،�الع�مة�عبد�العزيز�الرحيم�آبادي�وإنجازاته�العلمية،�ص
  .1995،�يناير�پاکستانمحدث،�مجلس�التحقيق��س�مي�2

شعبە���علوم�اس�میە،�کلیە�معارف���ڈی،-ایچ-علماء��_ار�کی�دی�³9وعلمی�خدمات�کا�تحقیقی�مطالعە،�مقالە�براۓپیمہر�النساء،�.  

&jی،�دسمdء۔2005اس�میە�کرا  
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  .بي¡Bم�ولم�تراع�ظروفهم�ومصالحهم�[ي�ذلك�الوقت�الحرج

�الدين� �لخدمة �حيا�Bم �وقفوا �الذين �العلماء �نوابغ �كب'&�من �عدد �الحرجة �الظروف �هذه �[ي قام

�س�مي�بإخ�ص�وتفان،�ومن�أبرزهم�الع�مة�عبد�العزيز�الرحيم�آبادي،�الذي�بذل�جهوده�الجبارة�[ي�

نشر�العقيدة�النقية،�والسنة�الصحيحة،�وقام�بإزالة�ا2طاعن�والش±Bات�عن�رجال�السنة�من�الصحابة�

�و�دارية،� �التدريسية �الخ'&يةوا2سؤوليات �والجمعيات �الدعوية �5عمال �طريق �عن �و5ئمة وا2حدث'ن

�ا2وضوع �كث'&�من �[ي �والتصنيف �التأليف �[ي �فائقة �وموهبة �عالية �بملكة �يتمتع �وا2جاEت،�وكان ات

  .1ومؤلفاته�ا2وجودة�خ'&�دليل�ع�ى�ذلك

        ����مصنفاتهمصنفاتهمصنفاتهمصنفاته
تتج�ى�من�مؤلفات�ألفها�الشيخ�[ي�موضوعات�ش��³بأنه�كان�له�إط�ع�واسع�ومهارة�تامة�[ي�معظم�

�والك�م �التاريخ �الس'&، �الرجال �فن �والتفس'&�وأصوله، �والففه �الحديث �أمثال �الدينية وكتب�. الفنون

  .غت'ن�5ردية�والعربيةالع�مة�[ي�كل�من�لل

  :مؤلفاته�5ردية

أحسن�البيان�فيما�[ي�س'&ة�النعمان،�هداية�ا2عتدي،�: ألف�الشيخ�كتبا�عديدة�باللغة�5ردية�م¡Bا

 .رمي�الجمرة�وسواها،�لكن�لÙسف�ذهبت�جميعها�ضحية�لµهمال

 :مؤلفاته�العربية

  :سواء�الطريق

]� �ودعاة �وفاتح'ن �تجارا �الهند �ا2سلمون �حسب�دخل �ف¢Bا ��س�م �ونشروا �الهجري، �5ول �القرن ي

مقدر�Bم�ووسعهم�وكانت�مساهمات�ا2حدث'ن�والدعاة�منذ�البداية�كب'&ة�ملموسة،�حيث�إBCم�انتشروا�[ي�

�للمشاكل� �الحلول �ومقدم'ن �م¡Bا �ا2ستبطنة �5حكام �وشارح'ن �5حاديث �دارس'ن �ا2ختلفة �الب�د انحاء

  . ر�5صلية�للشريعة��س�مية�السمحة�الغراءاليومية�ومستمدين�من�ا2صاد

لكن�عندما�انغمس�ا2سلمون�فيما�بعد�[ي�متاهات�الخ�فات�الفقهية�وال¦?اعات�ا2ذهبية�وابتعدوا�

عن�منابيع�القرآن�الكريم�والسنة�الصافية�دعت�الحاجة�إ�ى�وضع�كتاب�تقوم�بإزالة�العقائد�ا2ضللة،�

�أر  �من �ا2تألف �الضخم �الكتاب �من�فصنف �أحاديث �بجمع �قام �الشيخ �قد �العربية، �باللغة �أجزاء بعة

                                                                    
  .ا2رجع�نفسه. 1

  .14،�ص1الرحيم�آبادي،�الع�مة�عبد�العزيز،�حسن�البيان�فيما�[ي�س'&ة�النعمان،�Eهور،�ا2كتبة�العربية،�ط����

  .2008فل�جامعة�جواهر�Eل�BCرو��-يم،�مقالة�إ72ظل�الرحمان،�الع�مة�عبد�العزيز�الرحيم�آبادي�وإنجازاته�العلمية،�ص
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�ا2صابيح" �ب" مشكاة �وسماه �ومسلم �البخاري �الجلي�ن ��مامان �صح¤Bا �ع�ى �اتفق 8�سواء�"ال

الذي�نال�قبو�Eحسنا�لدى�الجمهور،�فانتفعوا�به�انتفاعا�كب'&ا،�وترجم�إ�ى�اللغة�5ردية�فيما�"الطريق

  1.عون�به�إ�ى�يومنا�هذا،�ويكفي�دلي��ع�ى�مهارته�الفنية�وفصاحته�البيانيةبعد،�وما�زال�الناس�يستمت

�شر�ا2بتدع'ن �عن �ا2ؤمن'ن �بإحياء�:صيانة �أكÞ&�إهتماما �كان �آبادي �الرحيم �الع�مة �ان �سبق كما

السنة�ومحو�البدع�و�نحرافات�العقدية�وكرس�نفسه�لخدمة�الدين�خطابة�وكتابة،�ضمن�ذلك�خدمته�

  2.ذا�الكتاب�الذي�حاول�فيه�لتحقيق�مبتDى�حياتها2تواضعة�ه

        ����قدرة فائقة `لي فهم اللغة العربيةقدرة فائقة `لي فهم اللغة العربيةقدرة فائقة `لي فهم اللغة العربيةقدرة فائقة `لي فهم اللغة العربية
قد�واجه�الشيخ�عبد�: أقوم�بسرد�قصت'ن�دالت'ن�ع�ى�قدرته�الفائقة�ع�ى�فهم�اللغة�العربية�أولها

ى�عبارة�معقدة�استع�³bKعليه�فهمها�فلجأ�إ�" س'&ة��مام�البخاري "الس�م�خ�ل�وضعه�كتابه�الشه'&�

�ا2عبود� �عون �صاحب �آبادي �العظيم �الحق �شمس �وا2حدث �الغازيفوري �هللا �عبد �ا2حدث الحافظ

للمساعدة�ع�ى�حل�لغز�العبارة�لكن�باءت�محاولته�بالفشل،�وتم�حل�العبارة�عندما�قدم�الشيخ�عبد�

�فقام �يفهمها �لكي �آبادي �العزيز�الرحيم �عبد �الشيخ �أمام �العبارة �وعرض �بتنة �مدينة �إ�ى بحلها��الس�م

  .الشيخ�بكل�سهولة

�الغرض� �إ�ى �الوصول �من �يتمكن �لم �آبادي �العظيم �الحق �شمس �الشيح �أن �Ìى �5خرى والقصة

�والشيخ� �الغازيفوري �هللا �عبد �الحافظ �من �واستعان �لفهمه �كب'&ا �جهدا �بذل �أن �بعد �لحديث 5ص�ي

�ع�ى�إدراك�كنه�العبارة،�وان¤Bت� �بالشيخ�الرحيم�الشاه�ع'ن�الحق�لك¡Bما�لم�يستطيعا ا2حاولة�مجددا

�عون� �[ي �آبادي �العظيم �وذكر�الشيخ �الجميع، �واستحسنه �مقنع �بشكل �الحديث �تفصيل �وسرد آبادي

�الحديث�قد�وضح��ي�عبد�العزيز�الرحيم�آبادي �تفس'&�هذا هاتان�القصتان�تدEن�أحسن�. ا2عبود�بأن

  3.ى�فهم�العبارات�باللغة�العربيةدEلة�ع�ى�أط�عه�الواسع�[ي�علم�الحديث،والقدرة�الفائقة�ع�

        ����م�انته الشعريةم�انته الشعريةم�انته الشعريةم�انته الشعرية
إن�الع�مة�كان�شاعرا�موهوبا�يتمتع�بحظ�وافر�من�القدرة�وا2وهبة�الشعرية،�وكان�يقرض�الشعر�

ولع�ي��Eأبالغ�إذ�قلت�إنه�لو�توجه�إ�ى�قرض�الشعر�لكان�يعد�. باللغات�الث�ثةالعربية�و5ردية�والفارسية

                                                                    
  .ا2رجع�نفسه1
  .1278،ص1لكنوي،�عبد�ال�ي،��نزهة�الخواطر�وبهجة�ا2سامع�والنواظر،�ب'&وت،�دار�ابن�حزم�للطباعة�والنشر�والتوزيع،�ط2

  .742،�ص1ا2رعش�ي،�يوسف،�الدكتور،�نÞ&�الجواهر�والدرر�[ي�علماء�القرن�العشر،�ب'&وت،�دارا2عرفة،�ط�
  .17،�ص1الرحيم�آبادي،�الع�مة�عبد�العزيز،�حسن�البيان�فيما�[ي�س'&ة�النعمان،�Eهور،�ا2كتبة�العربية،�ط3
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�البارز  �الشعراء �صنف �الهند[ي �[ي �الث�ثة �باللغات �والتبليغ�ولم�. ين �الدعوة �مجال �[ي �نفسه �حدد لكنه

وذهب�بعض�ما�خلف�من�تراثه�الشعري�فريسة�لµهمال�والخمول�. يعن�كث'&ا�بالتأليف�وقرض�الشعر

 1.وتعرض�للضياع�منذ�زمن،�كما�ضاع�معظم�مؤلفاته�من�أجل�التلقي�عدم�العناية��Bا

        ����وفاتهوفاتهوفاتهوفاته    وووو        مرضهمرضهمرضهمرضه
الذي�اشتدت�وطاته�وظهرت�آثاره�وأخطاره�فيما�بعد،�وêنشغاله�" مرض�السكر"ب�أصيب�الشيخ

�القروح� �وظهرت �مرضه �استفحل �كث'&ابمعالجته، �يعت89 �لم �الدعوة �سبل �[ي �ا2ستمرة با¥سفار�الطويلة

والجروح�[ي�جسمه�بسبب�ا2رض،�ح��³عجز�عن�القيام�وا�8bô2قبل�أربعة�أشهر�من�وفاته،�ولقي�مص'&ه�

  .فكانت�العيون�تدمع�و5لسن�تدعو�وتستغفر�له،�والقلوب�تحزن�أ2ا�وأ³bØ. م1919[ي�عام�

رغم�كل�ذلك�ما�خلف�الشيخ�وراءه�من�ا2ؤلفات�وا2صنفات�ك}&اثه�البا/ي�مع�أBCا�جزء�من�مهامه�

 .الدعوية�لكانت�خ'&�دليل�ع�ى�براعته�[ي�مجال�العلم�والتحقيق

����µ�O: ¶ �·��g�O����µ�O: ¶ �·��g�O����µ�O: ¶ �·��g�O����µ�O: ¶ �·��g�O        
  .1278،ص1عبد�ال�ي،نزهة�الخواطر�وبهجة�ا2سامع�والنواظر،ب'&وت،�دار�ابن�حزم�للطباعة�والنشر�والتوزيع،�ط�1

  .742،�ص1ا2رعش�ي،�يوسف،�الدكتور،�نÞ&�الجواهر�والدرر�[ي�علماء�القرن�العشر،�ب'&وت،�دارا2عرفة،�ط���2

  .17،�ص1&ة�النعمان،�Eهور،�ا2كتبة�العربية،�طالرحيم�آبادي،�الع�مة�عبد�العزيز،�حسن�البيان�فيما�[ي�س'.3

  .2008فل�جامعة�جواهر�Eل�BCرو��- ظل�الرحمان،�الع�مة�عبد�العزيز�الرحيم�آبادي�وإنجازاته�العلمية،�مقالة�إيم. 4

  .1995،�يناير�پاکستانمحدث،�مجلس�التحقيق��س�مي�. 5

 6 .� �تحقمہر�النساء، �کا �وعلمی�خدمات �مقالە�براۓپیعلماء�_ار�کی�دی³9 �علوم�- ایچ-یقی�مطالعە، � �شعبە� � ڈی،

&jی،�دسمdء۔2005اس�میە،�کلیە�معارف�اس�میە�کرا  

  

  

 

                                                                    
  .ا�رجع�نفسه1

  .2008فل�جامعة�جواهر�Cل�5Þرو��- ،�مقالة�إيم72ظل�الرحمان،�الع�مة�عبد�العزيز�الرحيم�آبادي�وإنجازاته�العلمية،�ص
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  شفقت مشتاق

  باحث بقسم اللغة العربية وآدابها

 جامعة الملية اإلسالمية، نيو دلهي، الهند

Shafaqatjmi16@gmail.com  

روائية�مصرية�وÌي�من�أبرز�أع�م�الحركة�

القاهرة،�التحقت�بجامعة�القاهرة�

�[ي�الطب�والجراحة�وتخصصت�[ي�مجال�5مراض�الصدرية ثم�التحقت�. وحصلت�ع�ى�البكالوريوس

وتزوجت�من�طبيب�وروائي�. بجامعة�كو2بيا�بالوEيات�ا2تحدة،�وحصلت�هناك�ع�ى�شهادة�ا2اجست'&

م�1972و[ي�. كطبيبة" القصر�العي89

�مية�حيث�،�صاحت�السعداوي�[ي�هذا�الكتاب�ضد�5حكام��س

�مقنع �بغاء �الزواج �التحررة، �ا2رأة �مع �أنا �الزوجات، �تعدد �ضد �أنا �ا2هر، �ضد �مضت�. أنا قد

وقد�. 1"أكÞ&من�أربع'ن�قرنا�ع�ى�ما�كان�هللا�قال،�فا¥وضاع�قد�تغ'&ت،�الحجات�مفهوم�عبودي�أرفضه

�السعداو  �فطردت �و5دبية �العلمية �5وساط �[ي �ضجة �ا2ذكور �وزارة�أثار�كتا�Bا �[ي �وظيف¤Bا �من ي

م،�1973م�بدأت�العمل�كباحثة�[ي�كلية�الطب�بجامعة�ع'ن�شمس�ح��³سنة�

م�قامت�1982و[ي�عام�. وخ�ل�هذه�السنوات�قام�بالبحث�عن�ا2شكال�النفسية�ال��8تعاني�م¡Bا�ا2رأة

ية�وAهتمام�بشؤون�ا2رأة�العالم�

م�فشاركت�السعداوي�1999ونظم�ا2جلس�5ع�ى�الثقا[ي�مظاهرة�نسوية�ومؤتمرا�[ي�عام�

�وحقوقها� �ا2'&اث �[ي �وا2رأة �الرجل �ب'ن �با2ساواة �وطالبت �ا2رأة �تعان¢Bا �ما �ضد �صو�Bا �ورفعت ف¢Bا

يود�للرجل�عل¢Bا�والتخلص�مما�أسموه�القيود�الدينية�
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جامعة الملية اإلسالمية، نيو دلهي، الهند

Shafaqatjmi16@gmail.com

روائية�مصرية�وÌي�من�أبرز�أع�م�الحركة� كاتبة�و نوال�السعداوي�طبيبة�وناقدة�و    

القاهرة،�التحقت�بجامعة�القاهرة�[ي�مدينة�العباسية�بم�1930أكتوبر��27[ي��ولدت5نثوية�[ي�مصر،�

�[ي�الطب�والجراحة�وتخصصت�[ي�مجال�5مراض�الصدرية وحصلت�ع�ى�البكالوريوس

بجامعة�كو2بيا�بالوEيات�ا2تحدة،�وحصلت�هناك�ع�ى�شهادة�ا2اجست'&

القصر�العي89"وبدأت�العمل�[ي�مستشفى�. وقائد�مارك�8bcالدكتور�شريف�حتاتة

،�صاحت�السعداوي�[ي�هذا�الكتاب�ضد�5حكام��س"ا2رأة�والجنس"تم�نشر�كتا�Bا�5ول�

�مقنع �بغاء �الزواج �التحررة، �ا2رأة �مع �أنا �الزوجات، �تعدد �ضد �أنا �ا2هر، �ضد أنا

أكÞ&من�أربع'ن�قرنا�ع�ى�ما�كان�هللا�قال،�فا¥وضاع�قد�تغ'&ت،�الحجات�مفهوم�عبودي�أرفضه

�السعداو  �فطردت �و5دبية �العلمية �5وساط �[ي �ضجة �ا2ذكور أثار�كتا�Bا

م�بدأت�العمل�كباحثة�[ي�كلية�الطب�بجامعة�ع'ن�شمس�ح��³سنة�1973ثم�[ي�عام�

وخ�ل�هذه�السنوات�قام�بالبحث�عن�ا2شكال�النفسية�ال��8تعاني�م¡Bا�ا2رأة

ية�وAهتمام�بشؤون�ا2رأة�العالم�السعداوي�بتأسيس�جمعية�تضامن�ا2رأة�العربية�ال��8تقوم�بالعنا

ونظم�ا2جلس�5ع�ى�الثقا[ي�مظاهرة�نسوية�ومؤتمرا�[ي�عام�

�وحقوقها� �ا2'&اث �[ي �وا2رأة �الرجل �ب'ن �با2ساواة �وطالبت �ا2رأة �تعان¢Bا �ما �ضد �صو�Bا �ورفعت ف¢Bا

يود�للرجل�عل¢Bا�والتخلص�مما�أسموه�القيود�الدينية�ا2طلق�[ي�الحرية�بجسدها�وبحقها�[ي�كسر�أي�ق

  .2ال��8تعيق�ا2رأة�عن�التقدم

                                                                    

  م1972نوال السعداوي، المرأة والجنس، 

  82نوال السعداوي، المرأة والصراع، ص 
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املدخلاملدخلاملدخلاملدخل  
5نثوية�[ي�مصر،�

�[ي�الطب�والجراحة�وتخصصت�[ي�مجال�5مراض�الصدرية وحصلت�ع�ى�البكالوريوس

بجامعة�كو2بيا�بالوEيات�ا2تحدة،�وحصلت�هناك�ع�ى�شهادة�ا2اجست'&

وقائد�مارك�8bcالدكتور�شريف�حتاتة

تم�نشر�كتا�Bا�5ول�

�مقنع: "قالت �بغاء �الزواج �التحررة، �ا2رأة �مع �أنا �الزوجات، �تعدد �ضد �أنا �ا2هر، �ضد أنا

أكÞ&من�أربع'ن�قرنا�ع�ى�ما�كان�هللا�قال،�فا¥وضاع�قد�تغ'&ت،�الحجات�مفهوم�عبودي�أرفضه

�السعداو  �فطردت �و5دبية �العلمية �5وساط �[ي �ضجة �ا2ذكور أثار�كتا�Bا

ثم�[ي�عام�. الصحة

وخ�ل�هذه�السنوات�قام�بالبحث�عن�ا2شكال�النفسية�ال��8تعاني�م¡Bا�ا2رأة

السعداوي�بتأسيس�جمعية�تضامن�ا2رأة�العربية�ال��8تقوم�بالعنا

ونظم�ا2جلس�5ع�ى�الثقا[ي�مظاهرة�نسوية�ومؤتمرا�[ي�عام�. العربي�كله

�وحقوقها� �ا2'&اث �[ي �وا2رأة �الرجل �ب'ن �با2ساواة �وطالبت �ا2رأة �تعان¢Bا �ما �ضد �صو�Bا �ورفعت ف¢Bا

ا2طلق�[ي�الحرية�بجسدها�وبحقها�[ي�كسر�أي�ق

ال��8تعيق�ا2رأة�عن�التقدم

                           
1
نوال السعداوي، المرأة والجنس، : انظر  

2
نوال السعداوي، المرأة والصراع، ص   
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�Eع�قة�للحجاب�باêس�م�فهو�: هكذا�نقدت�5حكام��س�مية�ورفعت�صو�Bا�ضد�الحجاب�قائلة و

وخالفت�الحج�الذي�. عادة�عبودية�انعكست�[ي�ال¢Bودية�وا2سيحية�فلماذا�يلصقون��س�م�بالحجاب

... وليس�أن�أقبل�القبل�الحجر�5سود�وألبس�حجابا�وأطوف�: و�ركن�خامس�من�أركان��س�م�قائلةه

  .1الحج�هو�بقايا�الوثنية.. هذه�Ìي�وثنية�

�وجه� �ع�ى �تحرير�ا2رأة �وإ�ى �العموم �وجه �ع�ى �تحرير�ا2جتمع �إ�ى �كتابا�Bا �[ي ��Bدف �السعداوي كانت

�والدينية �Aجتماعية �القيود �من �ويظهر�هذا��.الخصوص �5ساسية ��ع�مية �ماد�Bا �Ìي �عندها وا2رأة

امرأة�عند�نقطة�الصفر،�وامرأتان�[ي�امرأة،�وامرأة�: من�خ�ل�عناوين�مؤلفا�Bا�ال��8ألف¤Bا�وتتمثل�[ي

�5صل �Ìي ³N5ن� �زنزانة، �. [ي �كتاب �من �كل �يخص �فيم ��مام"أما �[ي�"و" سقوط �استقالته �يقدم �له

�القمة �كتا�Bا�فقد" اجتماع �أما �للجدل، �5كÞ&�إثارة �القضايا �فيه �و5خ�ق�: طرحت �والدين ا2رأة

�والسياسة� �و5خ�ق �الدين �وم¡Bا �5خرى، �ا2جتمع �بقضايا �ع�قا�Bا �[ي �العربية �ا2رأة �قضية فيتناول

�قدمت� �فقد �ا2ؤلفات �هذه �إ�ى �باêضافة ،8bcوالنف� �الجسدي �والطب �وAقتصاد �والفلسفة والتاريخ

فتناولت�فيه�ما�تدعيه�من�قضايا�) كسر�الحدود(السعداوي�مجموعة�من�الروايات،�أما�كتا�Bا�نوال�

الذي�يتضمن�) حياتي.. أورا/ي�(ا2رأة،�تحرير�العقل�ا2صري�وتكوين�الضم'&��بداæي�الحر،�وأما�كتا�Bا�

م،�1998ي�سنة�م،�والجزء�الثان1995صدر�الجزء�5ول�سنة�: م1993ث�ثة�أجزاء�فبدأت�بتدوينه�سنة�

� �سنة �الثالث �لحيا�Bا2001الجزء �الذاتية �الس'&ة �هو�بمثابة �الكتاب �وهذا �يعتj&�. م �ذكر�أنفا �ما كل

إBCا�وEشك�ع�مة�بارزة�[ي�ا2شهد�الفكري�العربي�و�Eيمكن�"ملخص�موجز�عن�حياة�نوال�السعداوي�

  .2ا2رور�عليه�مرور�الكرام�وبالتحديد�لو�تطرقنا�إ�ى�قضايا�ا2رأة

�هو�أ �ا2فكرين �من �غ'&ها �عن �يم'?ها �ما �فإن �السعداوي، �لنوال �الفكرية �الخلفية �يخص �فيما ما

فقد�"وع¢Bا�ا2بكر�بالتناقضات�وAخت�Eت�ا2وجودة�[ي�ا2جتمع�ورفضها�واع}&اضها�ع�ى�كل�ما�سبق�

�ظل �و5سرة �ا2جتمع �أن �ترى �¥BCا �طفول¤Bا �منذ �التمرد �هواء �فتنفست �بالتمرد �مشحونة م¤Bا�ولدت

لقد�اكتسبت�نوال�السعداوي�وæي�منذ�. 3يع�89أن�³Nو5ن�³Nليست�كالذكر) إنتايه(بالعرف�السائد�إBCا�

صغرها�ا2فارقة�ب'ن�مكانة�ا2رأة�والرجل�وما�رسخه�ا2جتمع�من�ثقافة،�وهذا�ما�أشارت�إليه�من�خ�ل�

  .4أن��8بنت�وهو�ولد:"لقولها�) حياتي.. أورا/ي�(

                                                                    
1
  181م، ص 2017المملكة المتحدة،  –نوال السعداوي، ا@نثى ھي ا@صل، مؤسسة ھنداوي سي آي سي   

2
  2، ص 1990، 2، بيروت، ط والنشر، للدراسات العربية المؤسسة والرجل، المرأة عن دراسات السعداوي، نوال   

3
  40 أنموذجا، ص السعداوي نوال سيرة المعاصر العربي النسائي ذاتي السير السرد في التمردزوشرحمة،     

4
  33، ص 1995، 1ج الھNل، حياتي دار.. السعداوي، أوراقي  نوال   
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�بالتم �تأثرها �شدة �أن�من �تمنت ³��ح �ضمنه �تعيش �كانت �الذي �الواقع �[ي �موجود �كان ي'?�الذي

فكل�هذه�الظروف�أدت�إ�ى�تشكل�نزعة�التمرد�. 1يا�لي¤Bا�كانت�الولد�وهو�البنت"تتبادل�5دوار�لقولها�

�نوال� �الكاتبة �جعل �والعر[ي �5سري �التضييق �أن �كما �سائدا، �كان �ما �كل �عن �وAع}&اض لدBÀا

  . 2مرد�لتفضح�ا2جتمع�الذكوري�وعنصريته�وتدين�التقاليد�و5عرافالسعداوي�تقرر�الت

كانت�هذه�الظروف�بمثابة�الخلفية�الفكرية�لتشكل�أفكار�نوال�السعداوي،�نجد�كذلك�تأثر�نوال�

�القول  �الطرح �هذا �يدعم �وما �ا2اركسية �بال¦?عة �5مر �ويتعلق �الغربي �بالفكر تستمد�: "السعداوي

سميت�بسيمون�العرب�. دية�من�ا2اركسية�ح��³أBCا�سميت�بسيمون�العربالسعداوي�مرجعي¤Bا�النق

�بوفوار�السياسية �دي �كب'&�أفكار�سيمون �حد �إ�ى �تشبه �أفكارها �ذكر�فإن�. ¥ن �ما �كل �إ�ى باêضافة

� �فقد �الفكر�الراديكا�ي �مع �ا2رات �من �العديد �[ي �السياسية �أفكارها �التقت �قد تقاطعت�"السعداوي

�أكÞ&�م �[ي �السيا8bØالسعداوي �الفكر�الراديكا�ي �مع �مسألة �للفكر�ُيظهر�. 3ن �السعداوي �إنتاج �أن كما

وبشكل�واضح�Aخت�ف�ا2وجود�ب'ن�أفكارها�وكل�من�عاصروها�فقد�تجاوزت�الطرح�النمطي�الذي�كان�

�ياس'ن� �روبن �يقول �الغربية �بالحضارة �تأثرها �يثبت �ما �والفكر�الغربي �تتواءم �أعمال �مقدمة سائدا

  . 4ن�حقيقة�كون�جميع�مؤلفا�Bا�تقريبا�تمت�ترجم¤Bا�إ�ى�أعمال�انسجمت�مع�العقل�الغربيفإ: "كساب

  ����األنثوية يف فكر نوال السعداوياألنثوية يف فكر نوال السعداوياألنثوية يف فكر نوال السعداوياألنثوية يف فكر نوال السعداوي

تعتj&�السعداوي�من�أهم�الفاع�ت�[ي�الحركة�النسوية�[ي�العالم�العربي�وت}?عمها�بل�Ìي�إحدى�

� �وقد �الغربية، �بالنسوية �تأثرت �فقد �النسوية، �وأشهر�رائدات �عرفت�أهم �فقد �لها �مفهوم قدمت

�بأنه �النسوية �مصطلح �القهر�الجن�8bc: "السعداوي �من �تحرير�النساء �تبDي 8��ال �النسوية النظريات

وAقتصادي�والسيا�8bØوAجتماæي�ال��8تعتمدع�ى�التجار�بالتاريخية��نسانية�السابقة�للعبودية�[ي�

� �القديمة �ج.... الحضارات �عن �التاريخ �[ي �تبحث �نظريات �ع�ى�وÌي �وقع �والقهر�الذي �للعبودية ذور

  .5النساء�والعبيد

�ينحصر� �كمفهوم �ليس �تعj&�عنه �أن �النسوية �2فهوم �تحديدها �خ�ل �من �السعداوي �نول تحاول

                                                                    
1
  35المرجع نفسه، ص    

2
  40 ، صأنموذجا السعداوي نوال سيرة العربي النسائي ذاتي والسير السرد في زوشرحمة، التمرد   

3
  11 نفسه، ص المرجع   

4
  https://beopen.me 2015- 9- 30روبن ياسين كساب، ا@دب العربي في الغرب،    

  

5
  223، ص 1م، ط 2000نوال السعداوي وھبة رؤوف، المراة والدين وا@خNق، دار الفكر، دمشق،    
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فقط�ع�ى�الجانب�الفكري�وإنما�تربطه�دائما�بالطرف�!خر�وال¦?اع�القائم�والدائم�معه،�وهذا�ما�يj&ره�

وتريد�إقناع�الناس�به�كمفهوم�حضاري�ثقا[ي�لك¡Bا�حينما�تمارسه��E.... تقدم�نوال�السعداوي�: "القول 

تنطلق�منه�ع�ى�أساس�فكري�وانما�تنطلق�من�فكرة�الصراع�مع�!خر�الرجل�باعتبار�الرجل�رمز�القهر�

�عj&�الزمن� �وعبودي¤Bا �ا2رأة 8bØفهو�مصدر�مآ� �وجودها �وتغييب �ا2رأة �حضور �سحق �وسبب والتسلط

  . 1والتاريخ

�الس �مختلف�وقصد �واقع �بناء �محاولة �هو �النسوية �موضوع �ع�ى �الضوء �إلقاBñا �من عداوي

�عن� �ثقافيا �مختلفة �هوية �عن �والبحث �قبل �من �عليه �متعارف �كان �عما �للمرأة �مختلفة وشخصية

  .الرجل،�وليس�ا2طالبة�با2ساواة�بشكل�تقليدي�وانتقادي�يتسم�بالتعا�ي�وAستكشاف

ل�أفكارها�عن�النسوية�من�خ�ل�اع}&اضها�ع�ى�ومواجه¤Bا�مع�³9هذا�أن�نوال�السعداوي�بنت�ج

من�فكرة�ا2رأة�الفرد��Eمن�فكرة��نسان�[ي�إطار�جماعة�اجتماعية،�وبي¡Bا�"للطرف�!خر�وانطلقت�

�ا2تبادلة �والواجبات �الحقوق �من �الذي�. ترابطات �ا2فهوم �حسب �إطار�النسوية �[ي �ا2رأة �تكون �Bذا

تمركزة�حول�ذا�Bا�مكتفية�بذا�Bا�تود�اكتشاف�ذا�Bا�وتحقيقها�خارج�أي�إطار�م"تتبناه�نوال�السعداوي�

  .2اجتماæي

تقدم�السعداوي�مفهوم�مغاير�للنسوية�ينصب�[ي�محاولة�إثبات�ا2رأة�لذا�Bا�خارج�نطاق�الحكم�

�5نوثة،� �êبداع �الذكوري �ا2جتمع �ونسف �ظلم �ذلك �[ي �مj&زة �والقهر�Aجتماæي، �الذكوري والتسلط

�الحقة�فنو  �النسوية �ومفهوم �مضمون �عن �حادت �النسوية ��يديولوجية �تبنت �ح'ن �السعداوي ال

تصورها�النسوي�الذي�يتخذ�ا2رأة،�الفرد،�الجسد�مرجعية�BCائية�لذا�فالتقدم��Eيتم�"وانطلقت�من�

  . 3إ�Eبفصل�الدين�عن�حياة�النساء

�آراء�وأفكار�تتعارض�مع�العقيدة��س�مية�وأحكام�الدين،�وتعارضها� ونوال�السعداوي�كانت�لها

الب'ن�الواضح�الصريح�يظهر�[ي�كتابا�Bا�وحوارا�Bا�التلفزيونية�والصحفية،�ومن�أبرز�5حكام�والعقائد�

: " اع}&ضت�ع�ى�قول�هللافإBCا�: آراءها�عن�هللا: �س�مية�ال��8كانت�نوال�السعداوي�تخالفها�من�أهمها

هل�هللا�مذكر�: وكانت�تسأل�منذ�صغر�س¡Bا�–أعاذنا�هللا��–" هل�Ìي�هللا�أحد: "وكتبت" قل�هو�هللا�أحد

�تخالفها � �السعداوي �نوال �كانت 8��ال �الدينية �5حكام �أهم �ومن �؟ �ربنا �وأين �؟ �ا2'&اث: أو�مؤنث : نظام

اث�مثل�نصيب�الرجل،�كما�كانت�تقول�أنه�يجب�أن�كانت�نوال�تطالب�بأن�يكون�نصيب�ا2رأة�من�ا2'& 

                                                                    

  68سابق، ص  السعداوي، مرجع نوال سيرة المعاصر العربي النسائي ذاتي السير في التمرد زوشرحمة،   1

  231ص  سابق، مرجع وا@خNق، والدين المرأة ؤوف، ر  وھبة السعداوي نوال  2
3
  227المرجع نفسه، ص    
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  . ينسب�الولد�¥مه�و5�Eب

أنا�عاوزة�أتجوز�أربع�رجاله�و�Eأدري�2اذا��Eأتزوج�أربعة�؟�: وكانت��Bاجم�ع�ى�تعدد�الزواج�فقالت

كيف�ينتقل�الرجل�من�فراش�امرأة�إ�ى�فراش�امرأة�أخرى،�وهللا�لو�ذهب�زو"ي�Eمرأة�أخرى�لطردته�

  . 1هل�ر��8bأن�تنتقل�امرأته�ب'ن�فراش�الرجال�هو�أيضا�سيطردها: البيت�ثم�قالتمن�

الختان،�وكانت�تقول�إن�الختان�للمرأة�: ومن�أهم�أحكام��س�م�ال��8قامت�نوال�با2هاجمة�عل¢Bا

وكذلك�هاجمت�ع�ى�حكم�الحجاب�[ي��س�م،�فإBCا�كانت�تقول�. عملية�هجمية�بربرية�وأيضا�للرجل

�الح �وأخ�قهن�إن �أفريقيا �[ي �عرايا �الناس �بعض �هناك �بأن �تستدل �وكانت �للجواري، �مفروض جاب

�للحجاب�" كوسية" �ع�قة �ف� �رزيلة، �أخ�قهن �مصر�ولكن �[ي �ا2حجبات �النساء �بعض �هناك كما

�و�Eالعذرية �فرنسية. با¥خ�ق �2جلة �قالت ³��وإن�: "ح �مختلفة �رأسها �تغطي 8��وال �ا2حجبة �ا2رأة إن

�م �. 2"غلقعقلها �شعائر��س�م �تسخر�من �نوال �كانت �الحرام"وهكذا �هللا �بيت �تقول " حج أن�: وكانت

  .3الحج�هو�بقايا�الوثنية... عق�ي��Eيسمح�أن�ألبس�الحجاب�وأطوف�هذه�وثنية�

�معاصر� �النموذج �الغربية �تعتj&�ا2رأة �¥BCا �بالغرب، �تأثرت �السعداوي �نوال �أن �سبق �مما ويتضح

قه�وتحققه�[ي�العالم�العربي،�ف�8Ðح'ن�تنطلق�من�إيديولوجي¤Bا�النسوية�تقدم�حضاري�تسõى�أن�تطب

. نفسها�كصوت�نسائي�تحرري�يخلط�5وراق�ب'ن�ما�هو�دي�89وما�هو�أخ�/ي�وما�هو�ثقا[ي�علماني�بحت

�&Þا�النسوي�5كBلقد�أصبح�اسم�نوال�السعداوي�مرادفا�للحركة�النسوية�العربية،�بحيث�يعد�خطا�

  .لفتا�ل�نتباه�ضمن�الحقبة�الزمنية�ال��8عاشت�ضم¡Bارواجا�و 

  ����األنثوية يف رواية امرأة عند نقطة الصفر لنوال السعداوياألنثوية يف رواية امرأة عند نقطة الصفر لنوال السعداوياألنثوية يف رواية امرأة عند نقطة الصفر لنوال السعداوياألنثوية يف رواية امرأة عند نقطة الصفر لنوال السعداوي

وÌي�. م�وطبعت�من�ب'&وت1973[ي�عام�" امرأة�عند�نقطة�الصفر"نوال�السعداوي�كتبت�رواية�

ل��8واجهت�[ي�حيا�Bا�ا" فردوس"تقص�الكاتبة�ف¢Bا�قصة�امرأة�مسماة�بـ�. صفحة�70تحتوي�ع�ى�حوا�ي�

أنواعا�من�الصعوبات�وا2عانات،�ساقها�الرجال�إ�ى�مص'&ها�ا2حتوم�[ي�مجتمع�ذكوري،�حيث�الرجل�

كل�«8bء�وكل�«8bء�[ي�يده،�و5ن8b»�E�³Nء،�وليس�[ي�يدها�«8bء،�وللرجل�سيطرة�ع�ى�كل�«8bء�سواء�

تتناول�نوال�السعداوي�مشاعر�. أكانت�سلطة�أو�ثروة�أو�شهوة،�و5ن�³Nأداة�أو�لعبة�ب'ن�يدي�الرجل

�وما� �الحال �واقع �تجسد �وعواطفها، �ومشاعرها �ا2رأة �عن �فتتحدث �وبتجرد �وصراحة �بط�قة ³N5ن

ومن�ا2عروف�أن�نوال�. يجسده�من�صرخات�معلنة�Aنف�ت�من�5سر�والثورة�ع�ى�التسلط�الذكوري

                                                                    
1
  133نوال السعداوي، ا@نثى ھي ا@صل، ص : انظر  

2
  221أحمد جاسم الحميدي، المرأة في كتاباتھا، ص   

3
  181نوال السعداوي، ا@نثى ھي ا@صل، ص   
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ف�8Ðأظهرت�. 2سائل�النسائية�جيداالسعداوي�كانت�عا2ة�مشهورة�وله�ملكة�[ي�علم�النفس�وتفهم�ا

� �رواية �صفر"[ي �نقطة �عند � �روايا�Bا�" امرأة �[ي �حاولت �كما �ا2صري �ا2جتمع �[ي �ا2صرية �ا2رأة صورة

   . 5خرى 

كامرأة�ماهرة،�ذكية،�شجاعة�[ي�تدفيع�عن�" فردوس"أظهرت�نوال�[ي�الرواية�ا2ذكورة�صورة�شخصية�

�حق �تنل �لم 8��ال �ا2رأة �وتصور �أظفارهاحقوقها، �نعومة �منذ �عائلية �شدة �وأصاب¤Bا �كاملة، حيث�. وقها

حينما�كانت�صغ'&ة�[ي�العمر،�ح��³الزواج�لم�يعطها�السعادة�والسرور�بل�أضاف�[ي�" فردوس"تنكح�

همومها�وغمومها،�فتعود�إ�ى�بيت�عمها�حيث�واجهت�نفس�الصعوبات،�فأصبحت�مومسا�و[ي�ال¡Bاية�

�ل �حيث �السجن �[ي �رج��فوضعت �نوال�قتلت �فسجلت �أمامها، �قص¤Bا �وقصت �السعداوي �نوال قي¤Bا

�الحياة� �[ي �وا2شك�ت �الصعوبات �من �ا2رأة �تعان¢Bا �ما �ف¢Bا �أظهرت �الرواية �شكل �[ي �قص¤Bا السعداوي

  .5سرية

اتضح�مما�سبق�أن�نوال�السعداوي�كانت�رائدة�الحركة�5نثوية�وطالبت�[ي�جميع�روايا�Bا�ع�ى� و

�بتحرير� �التقريب �كتابا�Bا�وجه �[ي �السعداوي �نوال �وحاولت �والدينية، �Aجتماعية �القيود �من ا2رأة

�Aبن� �تفضيل �أي �والجندرية �ا2رأة، �ع�ى �الرجل �سيطرة �أهمها �ومن �ا2ختلفة �ا2رأة �قضايا معالجة

ا2ذكر�ع�ى�البنت�ا2ؤنث،�وعدم�خيار�ا2رأة�[ي�اختيار�الزوج،�وباêضافة�إ�ى�هذا�تحاول�الكاتبة�تصوير�

   .التحديات�والصعوبات�ال��8تواجهها�ا2رأة�[ي�حيا�Bا

  المصادر والمراجع
  .م1990دار ومطابع المستقبل،  نوال السعداوي، المرأة والجنس،

  . م2017المملكة المتحدة،  –نوال السعداوي، األنثى هي األصل، مؤسسة هنداوي سي آي سي 

  .م1990، 2العربية للدراسات والنشر، بيروت، ط، نوال السعداوي، دراسات عن المرأة والرجل، المؤسسة 

  .م1995، 1دار الهالل، ج ،حياتي.. نوال السعداوي، أوراقي 

  https://beopen.me ،2015 األدب العربي في الغرب، ياسين كساب، روبن

  .م2000نوال السعداوي وهبة رؤوف، المراة والدين واألخالق، دار الفكر، دمشق، 

  :المراجع اإلنكليزية

� Abida Samiuddin and R. Khanam, Muslim Feminism and Feminist Movement 

(Africa), vol 1, global vision publishing house Delhi, India. 

� Judith E. Tucker, Women in nineteenth century Egypt, London: Cambridge 

University Press, 1985. 

� Thomas, Philipp, Feminism and Nationalist Politics in Egypt, Cambridge Harvard 

University Press, 1978 
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            ا اهللا ا اهللا ا اهللا ا اهللا 
    ول حسنيول حسنيول حسنيول حسني

 ك'&E،�الهند

makbulnaaj@gmail.com   

        

    Eنــعامــك الغـالي عـليَّ وإيمانــي

ة الشافعى المـدنـي لتنا مـن أمَّ     وفضَّ

    Lنه قـد فــاقت علـــى كل أديــــان

    رؤوف رحـيم من كـريـم الميامــن

    فمــا زال عشقـي للحياة تـروقــنـي

نــي     تفـــوق وتعــلـو كل حـب يسرُّ

    أسيـر Lخـ_ق الـكـرام وُمـْنَحنــِـي

    فإني كسير الـقـلب خـذنـي ونّجـني

قت قـلبـي عليـھا وأشجــاني     و� أرَّ

    نـيوألـبسني نــورا يـذود و  يحمـي

    تحيـط بــه كـلَّ البــحـوروتـقتـنــي 

    فإن الـذنوب والخطايا  تـلـومـنـــي

    فــإن الـرزايـا والبليـات تــؤذينــي

    ن الھـم والغــم أضنانــيفخـذنـي فإ

    والجاني الھم على العاني من الطالب
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ا اهللا ا اهللا ا اهللا ا اهللا ــــمد يمد يمد يمد يــــححححــــلك اللك اللك اللك ال                                                        
ول حسنيول حسنيول حسنيول حسنيـ ـ ـ ـ ب ب ب ب ـ ـ ـ ـ يخ مق يخ مق يخ مق يخ مق ـ ـ ـ ـ الش الش الش الش                                                                                                             

ك'&E،�الهند.جامعة�دار�الهدى��س�مية                                          

                        makbulnaaj@gmail.com

Eنــعامــك الغـالي عـليَّ وإيمانــي            لك الحمد يا هللا على دين أحمدا

ة الشافعى المـدنـي            "كير�"وأسكْنتَنا خير الو�يات  لتنا مـن أمَّ وفضَّ

Lنه قـد فــاقت علـــى كل أديــــان            الشرائع في الدنافدينك من خير 

رؤوف رحـيم من كـريـم الميامــن            حميد ومحمود النقيبة مصطفــى

فمــا زال عشقـي للحياة تـروقــنـي            عِشْقتُك عشقا ما غدرت به يوما

نــي            لــوجھك فـي قلبي حبال مـحـبة تفـــوق وتعــلـو كل حـب يسرُّ

أسيـر Lخـ_ق الـكـرام وُمـْنَحنــِـي            سـوى حبي سـواك فإنني

فإني كسير الـقـلب خـذنـي ونّجـني            فجدني بوصل منك يا خير مرسل 

قت قـلبـي عليـھا وأشجــاني            ولو كانت الحسنا ف_ يسھر الھم  و� أرَّ

وألـبسني نــورا يـذود و  يحمـي            وقد زادني رب السماوات إيمانا

تحيـط بــه كـلَّ البــحـوروتـقتـنــي             وأجـريَت من بحـرالھداية أعينـا

فإن الـذنوب والخطايا  تـلـومـنـــي            أ� ابلغوا أحمـد حالي وأسراري

فــإن الـرزايـا والبليـات تــؤذينــي            فجدني وزدني بالشفاعة والـندى

فخـذنـي فإ            لقد مات قلبي  من جفائي وغلظتي 

من الطالب                عليك الص_ة والس_م  المسلسل
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لك الحمد يا هللا على دين أحمدا 

وأسكْنتَنا خير الو�يات     

فدينك من خير     

حميد ومحمود النقيبة مصطفــى    

عِشْقتُك عشقا ما غدرت به يوما    

لــوجھك فـي قلبي حبال مـحـبة    

سـوى حبي سـواك فإنني ومالي    

فجدني بوصل منك يا خير مرسل 

ولو كانت الحسنا ف_ يسھر الھم     

وقد زادني رب السماوات إيمانا    

وأجـريَت من بحـرالھداية أعينـا    

أ� ابلغوا أحمـد حالي وأسراري    

فجدني وزدني بالشفاعة والـندى    

لقد مات قلبي  من جفائي وغلظتي 

عليك الص_ة والس_م  المسلسل    
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  غسان�عبد�ا2جيد. د                

ر�الشــعراء�5ندلســيةــحات�
ّ

،�وكيــف�ســخ

Bم�الصـــوفية،�هـــذه�ال¦?عـــة�ال�ـــ�8تســـللت�إ�ـــى�ا2غـــرب�العربـــي�

ة�الحكم�ثم�تطورت�إ�ى�الزوايا�ال��8عمت�معظم�الـب�د،�

ـــحات�5ندلســـية�الصـــوفية�عـــن�الشـــعر�الصـــو[ي�بكوBCـــا�تعjـــ&�عـــن�خلجـــات�الـــنفس�وتبـــاريح�الهـــوى�

مــن�البيئــة�5ندلســية�و5دب�5ندلcــ�8bع�ــى�وجــه�

5نـــدلس�مـــن�جنـــان�هللا�[ـــي�5رض�حيـــث�حباهـــا�هللا�بطبيعـــة��EتضـــاÌى�وثـــروات��Eتقـــدر�وامتـــاز�

B��³ـا�الشــعراء�ومــ¡Bم�تغ9ّــومــن�أهـم�مــدBCا�غرناطـة�ال�ــ�8

  غرناطة�ما�لها�من�نظ'&��������ما�مصر�ما�الشام�ما�العراق

  2ماÌي�إ�Eالعروس�تج�ى�������وتلـــــــــك�مــــــن�جملــة�الصداق

 
َ
أدب�ا2شـرق�وتـردد�صـداه�دب�5ندلcـ�8bإ�Eمـرآة�تعكـس�صـورة

حيــــث�بــــدأ�5دب�5ندلcــــ��8b،وصــــلت�إ�ــــى�عصــــر��مــــارة�ال�ــــ�8تأسســــت�ع�ــــى�يــــد�عبــــد�الــــرحمن�الــــداخل

بالنشوء�وبدأ�يأخذ�طابعه�الخاص،�وكان�للمرأة�فيه�نصيب�حيث�زجت�بقدرا�Bا�[ـي�مضـمار�5دب�لتكـون�مـع�

لناصـر�بعـد�الشعراء�و5دباء�جنب�إ�ى�جنـب�لتصـل�5نـدلس�عصـرها�الـذه�8Ú[ـي�عهـد�الخليفـة�عبـد�الـرحمن�ا

و[ي�القرن�الثالث�الهجري�بدأت�تظهر�ظـاهرة�الزهـد�والتصـوف�ال�ـ�8قـام��Bـا�الصـالح'ن�لي�قـوا�Aح}ـ&ام�

 فما�Ìي�ظاهرة�التصوف�تلك�وكيف�نشأت�وتطورت�[ي�5ندلس؟�
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�يتعلــق�بفــن�ا2وشــحات�يتنــاول�هــذا�ا2قــال�موض: لخــص
ً
وعـــا

Bم�الصـــوفية،�هـــذه�ال¦?عـــة�ال�ـــ�8تســـللت�إ�ـــى�ا2غـــرب�العربـــي�¤نوه�نـــزعالوشـــاحون�هـــذا�الفـــن�ا2ســـتحدث�ليضـــّم 

 اعامة�وب�د�Aندلس�خاصة�مع�
ّ
ة�الحكم�ثم�تطورت�إ�ى�الزوايا�ال��8عمت�معظم�الـب�د،�ست�م�ا2وحدين�دف

ـــحات�5ندلســـية�الصـــوفية�عـــن�الشـــعر�الصـــو[ي�بكوBCـــا�تعjـــ&�عـــن�خلجـــات�الـــنفس�وتبـــاريح�الهـــوى�

مــن�البيئــة�5ندلســية�و5دب�5ندلcــ�8bع�ــى�وجــه��ذلــك�اق�بكــل�رقــة�ولطافــة�وعذوبــة،�آخــذةوألــم�البعــد�والفــر 

5نـــدلس�مـــن�جنـــان�هللا�[ـــي�5رض�حيـــث�حباهـــا�هللا�بطبيعـــة��EتضـــاÌى�وثـــروات��Eتقـــدر�وامتـــاز�

ومــن�أهـم�مــدBCا�غرناطـة�ال�ــ1�8أهلهـا�بالــذكاء�والنظافـة�والظــرف�و�قبــال�ع�ـى�الحيــاة

غرناطة�ما�لها�من�نظ'&��������ما�مصر�ما�الشام�ما�العراق

ماÌي�إ�Eالعروس�تج�ى�������وتلـــــــــك�مــــــن�جملــة�الصداق

 س�مي�لÙندلس�لم�يكن�5 وبعد�الفتح�� 
َ
دب�5ندلcـ�8bإ�Eمـرآة�تعكـس�صـورة

وصــــلت�إ�ــــى�عصــــر��مــــارة�ال�ــــ�8تأسســــت�ع�ــــى�يــــد�عبــــد�الــــرحمن�الــــداخل

بالنشوء�وبدأ�يأخذ�طابعه�الخاص،�وكان�للمرأة�فيه�نصيب�حيث�زجت�بقدرا�Bا�[ـي�مضـمار�5دب�لتكـون�مـع�

الشعراء�و5دباء�جنب�إ�ى�جنـب�لتصـل�5نـدلس�عصـرها�الـذه�8Ú[ـي�عهـد�الخليفـة�عبـد�الـرحمن�ا

  .3ةالقضاء�ع�ى�الف}ن�الداخلية�وا2ناوشات�الخارجي

و[ي�القرن�الثالث�الهجري�بدأت�تظهر�ظـاهرة�الزهـد�والتصـوف�ال�ـ�8قـام��Bـا�الصـالح'ن�لي�قـوا�Aح}ـ&ام�

فما�Ìي�ظاهرة�التصوف�تلك�وكيف�نشأت�وتطورت�[ي�5ندلس؟��،�ج�ل�من�عامة�الناس
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لخــصا2
الوشـــاحون�هـــذا�الفـــن�ا2ســـتحدث�ليضـــّم 

عامة�وب�د�Aندلس�خاصة�مع�

وتمتـــاز�ا2وشـــحات�5ندلســـية�الصـــوفية�عـــن�الشـــعر�الصـــو[ي�بكوBCـــا�تعjـــ&�عـــن�خلجـــات�الـــنفس�وتبـــاريح�الهـــوى�

اق�بكــل�رقــة�ولطافــة�وعذوبــة،�آخــذةوألــم�البعــد�والفــر 

  .الخصوص

5نـــدلس�مـــن�جنـــان�هللا�[ـــي�5رض�حيـــث�حباهـــا�هللا�بطبيعـــة��EتضـــاÌى�وثـــروات��Eتقـــدر�وامتـــاز�:قدمـــة�ا2

أهلهـا�بالــذكاء�والنظافـة�والظــرف�و�قبــال�ع�ـى�الحيــاة

  :من�قال�ف¢Bا�

وبعد�الفتح�� 

وصــــلت�إ�ــــى�عصــــر��مــــارة�ال�ــــ�8تأسســــت�ع�ــــى�يــــد�عبــــد�الــــرحمن�الــــداخلإ�ــــى�أن�

بالنشوء�وبدأ�يأخذ�طابعه�الخاص،�وكان�للمرأة�فيه�نصيب�حيث�زجت�بقدرا�Bا�[ـي�مضـمار�5دب�لتكـون�مـع�

الشعراء�و5دباء�جنب�إ�ى�جنـب�لتصـل�5نـدلس�عصـرها�الـذه�8Ú[ـي�عهـد�الخليفـة�عبـد�الـرحمن�ا

القضاء�ع�ى�الف}ن�الداخلية�وا2ناوشات�الخارجي

و[ي�القرن�الثالث�الهجري�بدأت�تظهر�ظـاهرة�الزهـد�والتصـوف�ال�ـ�8قـام��Bـا�الصـالح'ن�لي�قـوا�Aح}ـ&ام�

�ج�ل�من�عامة�الناس

                           
دراسات في ا@دب ا@ندلسي 1
خNصة تاريخ ا@ندلس 2
الموشحات وا@زجال ا@ندلسية وأثرھا في التروبادو، الدكتور محمد عباسة، دار أم الكتاب للنشر والتوزيع، الطبعة ا@ولى 3
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        مجلة التلميذمجلة التلميذمجلة التلميذمجلة التلميذ 

هــو�5خــذ�بالحقــائق�واليــأس�ممــا�[ــي�: "التصــوف�بأنــه��1روف�الكر?ــيعــّرف�أحــد�علمــاء�التصــوف�وهــو�معــ

 ـ�2"أيدي�الخ�ئق

ويعّد�صاحب�ا2نهج�الصـو[ي�مـن�العلمـاء�أصـحاب�الحجـج�بمـا�يلـّم�بـه�مـن�علـوم�الـدين�ويمكنـه�مـن�الـرد�

  ـ�3ع�ى�خصومه�ا2تعددين

عـن�هـذا�الـربط�بـ'ن�الشـعر�ويعّد�التصوف�أحد�5غراض�الشعرية�ال��8تناولها�الشاعر�[ـي�قصـائده�وعjـ&�

إن9ــــ�8أحـــب�التجربــــة�: فــــإذا�أتحـــدث�عــــن�الشـــعر�والتصــــوف�أقـــول : " والتصـــوف�صـــ�ح�عبــــد�الصـــبور�[ــــي�قولـــه�

�بالتجربة�الفنية،�إن�كتابة�قصيدة�Ìي�نـوع�مـن�Aج¤Bـاد�قـد�
ً
الصوفية�ذلك�¥ن�التجربة�الصوفية�شب¢Bة�جدا

ن��نســان�يم�ــ�8b[ــي�طريــق�الصــوفية�يج¤Bــد�ويتعبــد�إ: يثــاب�عليــه�الشــاعر�أو��Eيثــاب�لــذلك�قــال�الصــوفيون�

  ـ" 4ولكنه�قد�BÀ�Eبط�عليه�ش�4îأو��Eيفتح�عليه�ب8bôء�وهذا�الفتح�ليس�إ�Eت¦?Eت�من�هللا

        :أصل الموشحأصل الموشحأصل الموشحأصل الموشح

وعـن�نشــأة�ا2وشــح�وماف¢Bــا�مــن�خــ�ف�لــه�أهميــة�كب'ـ&ة�[ــي�تقــدير�أصــالة�هــذا�الضــرب�مــن�الشــعر�الغنــائي�

بــدأت�دراســ��8للموشــحات�5ندلســية�منــذ�أكÞــ&�مــن�ربــع�قــرن�: (العربــي،�لهــذا�يقــول�الــدكتور�مصــطفى�عــوض

 Eواطلعــت�عليــه،�ولك9ـــ�8!ن��Eــا�إB¡كتــب�ع�
ً
Eمقـــا�Eو�

ً
�و�Eمخطوطــا

ً
�أشــعر�باEطمئنــان�إ�ــى�مـــا�ولــم�أغــادر�كتابــا

وصلت�إليـه�مـن�النتـائج،�ومازلـت�أشـعر�أن�هـذا�ا2يـدان�بكـر،�وأن�الحكـم�الجـازم�فيـه�بôـ8bء،�أمـر��Eيخلـو�مـن�

  5)ا2جازفة

البـــــــاحث'ن�يرّدونـــــــه�إ�ـــــــى�أصـــــــول�مشـــــــرقية،�ولكننـــــــا��Eنجـــــــد�عنـــــــدهم�الـــــــدليل�الكـــــــا[ي�ع�ـــــــى��كÞـــــــ& ونـــــــرى�أن�أ

يون�ع�ـــــــــى�أن�ا2وشـــــــــحات�مـــــــــن�مخ}&عـــــــــات�ب�دهـــــــــم،�وأن�مــــــــا�يزعمـــــــــون،�وقـــــــــد�أجمـــــــــع�مؤرخـــــــــو�5دب�5ندلســـــــــ

ا2شــــــــارقة�أخــــــــذوها�عــــــــ¡Bم�وتتلمــــــــذوا�ف¢Bــــــــا،�واع}ــــــــ&ف�لهــــــــم�ا2شــــــــارقة�بالفضــــــــل�ولــــــــم�ينــــــــازعوهم�[ــــــــي�الفخــــــــر،�

  :ة�الكل8Úيد�هذا�قول�ابن�دحيويؤ 

ا2وشـــــــحات�Ìـــــــي�زبـــــــدة�الشـــــــعر�وخ�صـــــــة�جـــــــوهره�وصـــــــفوته�وÌـــــــي�مـــــــن�الفنـــــــون�ال�ـــــــ�8أغـــــــرب��Bـــــــا�أهـــــــل�( 

  6)ا2غرب�ع�ى�أهل�ا2شرق�وظهروا�ف¢Bا�كالشمس�الطالعة�والضياء�ا2شرق 

                                                                    
الزھاد والمتصوفين كان من موالي علي بن موسى الكاظم ولد في كرخ بغداد ونشأ وتوفي في أحد أعNم : معروف بن فيروز الكرخي أبو محفوظ 1

" أخباره و آدابه " اشتھر بالصNح وقصده الناس للتبرك به حتى كان اIمام أحمد ين حنبل في جملة من يختلف إليه وmبن الجوزي كتاب في , بغداد 
 269، بيروت لبنان،ص 1085الجزء السابع، دار العلم للمNيين، ص ب : لي ا@عNم قاموس تراجم تأليف خير الدين الزرك

 12أمين يوسف عودة، جامعة آل البيت ا@ردن،جدار للكتاب العربي للنشر والتوزيع، ص : تأويل الشعر وفلسفته عند الصوفية2
 180، ص 1978التصوف منشؤه ومصطلحاته، أسعد السحمراني، دار النفائس، بيروت 3
 10، ص 1981صNح عبد الصبور، دار أقرأ، بيروت، لبنان : ي في الشعر حيات4
 ـ 10، ص1929فن التوشيح، مصطفى عوض الكريم، دار الثقافة والنشر والتوزيع، بيروت 5
 123، ص2، ج1997إحسان عباس، دار صادر بيروت، .د: نفح الطيب، لسان الدين بن الخطيب، تح6
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  .1ا�ووضعوا�حقيق¤Bاهويذكر�ابن�بسام�[ي�ذخ'&�Bأن�أهل�5ندلس�هم�الذين�نهجوا�طريق

ســــــــتحدثه�ا2تــــــــأخرون�مــــــــن�أهــــــــل�5نــــــــدلس،�ويــــــــذكر�ابــــــــن�ا(امــــــــا�ابــــــــن�خلــــــــدون�فيــــــــذكر�أن�ا2وشــــــــح�فــــــــن�

ر�ا2تقــــــدم�وجلــــــب��Bــــــا�أهــــــل�خســــــناء�ا2لــــــك�ا2وشــــــحات�فيقــــــول�اBCــــــا�ممــــــا�تــــــرك�5ول�لeخــــــر،�وســــــبق��Bــــــا�ا2تــــــأ

  2)ح��³صار�ا2غرب��Bا�مشرقا�لشروقها�بأفقه... ا2غرب�ع�ى�أهل�ا2شرق 

��³قال�ع¡Bا�ابن�بساموهكذا�نرى�أن�ا2وشحات�نالت�تقدير�5ندلسي'ن�منذ�البداية�ح:  

  .3)تشق�ع�ى�سماعها�مصونات�الجيوب�بل�القلوب( 

موشــــــــحة�وجــــــــدت�[ــــــــي�ديوانــــــــه�ولكنــــــــه�لوكــــــــان�) هـــــــــ�295ت�(ومــــــــن�ا2ــــــــؤرخ'ن�مــــــــن�يــــــــذكر�أن�Eبــــــــن�ا2ع}ــــــــ?�

�لعـــــــــرف��Bـــــــــا،�¥BCـــــــــا�كمـــــــــا�يـــــــــرى�الـــــــــدكتور�مصـــــــــطفى�عـــــــــوض�تـــــــــت�ئم�مـــــــــع�أغراضـــــــــه�التيـــــــــاختص��Bـــــــــا،�
ً
ـــــــــاحا

ّ
وش

  ..&هاكوصف�الطبيعة�ومجالس�اللهو�وغ'

ولكــــــــــــن�هنــــــــــــاك�إجمــــــــــــاع�أن�ا2ــــــــــــؤرخ'ن�اتفقــــــــــــوا�ع�ــــــــــــى�نســــــــــــبة�ا2وشــــــــــــحات�إ�ــــــــــــى�أهــــــــــــل�5نــــــــــــدلس�¥BCــــــــــــا�

�[ــــــــــــــي�الوشــــــــــــــاح'ن�قبــــــــــــــل�ابــــــــــــــن�ســــــــــــــناء�ا2لــــــــــــــك�
ً
مــــــــــــــن�) هـــــــــــــــ608ت�(منمســــــــــــــتنبطا�Bم�ولــــــــــــــم�يــــــــــــــذكروا�مشــــــــــــــرقيا

  .4شعراءالعصر�العبا�8bØالرابع

ــــــــــــــــــ
ّ

اح�والحقيقــــــــــــــــــة�أن�ا2وشــــــــــــــــــح�منســــــــــــــــــوب�إ�ــــــــــــــــــى�أبــــــــــــــــــي�بكــــــــــــــــــر�بــــــــــــــــــن�زهــــــــــــــــــر�ا2عــــــــــــــــــروف�بالحفيــــــــــــــــــد،�الوش

  ندلسيالشه'&ـ5 

        ::::الموشحات الصوفيةالموشحات الصوفيةالموشحات الصوفيةالموشحات الصوفية

دخلــت�ا2وشــحات�عــالم�التصــوف�¥ول�مــرة�[ــي�عصــر�ا2وحــدين،�حيــث�نظــم�[ــي�هــذا�الفنكبــار�ا2تصــوفة�

كـــابن�عربـــي�والششـــ}&ي،�وقـــد�أحســـنا�[ـــي�التعب'ـــ&�عـــن�تصـــوفهما�أّيمـــا�إحســـان�مـــنخ�ل�هـــذا�الفـــن�ا2ســـتحدث،�

ونجد��2ــي�الــدين�ابــن�عربــي�،ائقــة�إ�ــى�عا2ــا��الواســعتشــواقهما�الأحيــث�بثــاه�لوع¤Bمــا�وعــذابا�Bما،�و�غلفــاه�ب

�با2وشحات�الصوفية�وال�ـ�8اسـتعمل�ف¢Bـاالرموز�الصـوفية،�و[ـي�الحقيقـة�كانـت�هـذه�ا2وشـحات�
ً
�ذاخرا

ً
ديوانا

  :[ي�مس¤Bلها5أقرب�إ�ى�الغزل�العذري،�كا2وشحةال��8يقول 

  هـــــــكــون راه�العينمن�ـــــــــــــــهللا�عما�تـــــــــــــفنيت�ب

  [ي�موقف�الجاه�وصحت�أين�5ين��[ي�بيته

  فقال�يا�ساه�عانيت�قط�ع'ن�بعينه  

                                                                    
 470،ص2، ج1942،لجنة التأليف والترجمة والنشر بالقاھرة، )ه42- ت(م الذخيرة، ابي الحسن علي ابن بسا1
 23، ص1980دار الطراز في عمل الموشحات،ابن سناء الملك، دار الفكر، دمشق 2
 470، ص1الذخيرة، ابن بسام، ج3
 98فن التوشيح، مصطفى عوض الكريم، ص: ينظر4
 34ص. م 1960تحقيق علي سامي النجار، منشأة المعارف، اIسكندرية ):ه 667ت(يري ديوان الششتري،الششتري، أبو الحسن علي بن عبدهللا النم5
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  أما�ترى�غي�ن�وقيس�أو�من�كان�[ي�الغابرين

  قالوا�الهوى�سلطان�إن�حل�باêنسان�أفناه�دين

أســرارهم،�وذلــك�للتعبيــــر�عــــــــن�معتقـــدات�ا2تصــوف'ن�و �،والتصــوف�كمــــا�نعــرف�يقــوم�ع�ــى��شــارة�والرمــز

فابن�عربـي�هنـا�يصـف�مكابدتـه�ومعاناتـه�مـع�الهجـر،�وذلـك�الطريـق�الطويـل�الصـعب�للوصـول�إ�ـى�مـن�ُيحـب،�

  .جنون،�وهذا�الحب�ما�هو�إ�Eهللاعذاب�العشق،�وابتلوا�[ي�ح±Bم�باله�بمن�تلذذوا�بويتشبّ 

نــه�مــا�ينــوف�ع�ــى�ين�لزهــده�وتصــوفه،�حــوى�ديوادأمـا�أبــو�الحســن�الششــ}&ي�فقــد�كــان�ُيلقــب�بــأم'&�ا2تجــر 

،�جمعت�ب'ن�الزهـد�والتصـوف،�واسـتطاع�مـن�خـ�ل�هـذه�ا2وشـحات�أن�يعjـ&�عـن�حبـه�
ً
مائة�وعشرين�موشحا

  :للخالق،�ويصف�ما�يخالجه�من�عواطف�اتجاه�ا2حبوب،�حيث�يقول�[ي�إحدى�موشحاته�

  بحياتك�يا�حبي8Ú       يا�حبي�8Úبحياتك�

  إنت�أدرى�بالذي�بي   رق��ي�وانظر�لحا�ي����

  فتلطف�يا�طبي8Ú  ي����ــــــــــــــــــــــدائي�ودوئ أنت�

  فاجعل�القتل�بقربي���  إن�يكن�يرضك�قت�ي���

  ال�ا2حبـــــــــــــــــــــــهكذا�ح     نى������ـــــــــــــإن�89بالوصل�أف

مـا�ينـتج�عـن�فهنا�نزوع�واضح�للعشق�الصو[ي�الذي�يتلذذ�فيه�ا2تصوف�بعشقه،�وليس�هذا�فحسـب�بل

لم�الفراق�وتباريح�الهوى،�ويسبغ�ع�ى�ذلك�حالة�من�حاEتالر�ـ�³bوالقناعـة�بكـل�مـا�يـأتي�بـه�أهذا�العشق�من�

 
ّ
  ها�ـالحبيب،�ون�حظه�يذوب�لطافة�[ي�هذا�ا2وشح�إذ�إBCينتقي�من�العبارات�أسهلها،�ومن�5لفاظ�أرق

،�ى عة،�وعصــــــر�ملــــــذات�وهــــــو والــــــدارس�للعصــــــر�5ندلcــــــ�8bيجــــــد�أن�هــــــذا�العصــــــر�كــــــان�عصــــــر�رخــــــاء�وســــــ

قــال�[ــي�هــذا�ا2جـــال�
ُ
فيســتغرب�تلــك�ال¦?عــة�الصــوفية�ال�ــ�8رافقــت�مثـــل�هــذا�5دب�البــاذخ،�إ�Eأن�الحقيقــة�ت

حيـــث�نجـــد�ميـــول�كث'ـــ&�مـــن�5ندلســـي'ن�إ�ـــى�التصـــوف،�حيـــث�نجـــد�ميـــول�كث'ـــ&�مـــن�5ندلســـي'ن�إ�ـــى�التصـــوف،�

كر� ِ
ّ

والتقــرب�مــن�هللا،�وقــد�كــان�ابــن�عربــي�مــن�الســّباق'ن�حيــث�ابتعــدوا�عــن�الــدنيا�وملــذا�Bا�وانصــرفوا�إ�ــى�الــذ

  :1الذين�وظفوا�أد�Bم�[ي�خدمة�مذه±Bم،�ف¦&اه�[ي�موشحة�يقول 

  سرائر�5عيان��Eحْت�ع�ى�5كوان�للناظرين

  والعاشق�الغ'&ان�من�ذاك�[ي�بحران�يبدي�5ن'ن

  يقول�والوجد��أضناه�والسهد��قد�حّ'&ه

  ن�غّ'َ&ه2ا�دنا�البعد��لم�أدر�من�بعد��َم 

ــــ&�عــــن�الوجــــد� jّســــهل�5لفــــاظ،�بســــيط�ال}&اكيــــب،�يع�
ً
مــــن�خــــ�ل�نظــــرة�ع�ــــى�هــــذا�ا2وشــــح�نجــــده�موشــــحا

                                                                    
 134ابن عربي، محي الدين محمد، الديوان، ص1
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�مصـطلحات�العشـق�والغ'ـ&ة�
ً
�يخلو�من�التعقيـد،�مسـتخدما

ً
�مباشرا

ً
وحرقة�5لم�وشدة�الض�³9والسهر،�تعب'&ا

  .عارضة�الحب�الدنيوي و5ن'ن�والبعد�والبوح�والكتمان�وÌي�مصطلحات�غزلية�استعملها�ا2تصوفة�2

ــع�
ّ
ــاح'ن�مــن�نظــَم�موشــحاِت�زهــٍد�وتصــوف�قائمــة�ع�ــى�ذّم�ملــذات�الحيــاة�و�Bرجهــا،�والتطل

ّ
ونجــد�مــن�الوش

�أسـموه�
ً
�للقاء�هللا�عّز�وجل،�وهذا�ا2وضوع�تقليدي�ومنـه�اسـتحدثوا�لونـا

ً
ـر(شوقا

ّ
وقـد�عّرفـه�ابـن�سـناء�) ا2كف

لك�بقوله
ُ
�أ�Eيع: "ا2

ً
مل�إ�Eع�ـى�وزن�موشـٍح�معـروف،�وقـوا[ي�أقفالـه،�ويخـتم�بخرجـة�والرسم�[ي�ا2كفر�خاصة

ـــره،�ومســـتقيل�ربـــه�عـــن�شـــاعره�ومســـتغفره
ّ

،�وقـــد�اشـــ¤Bر��Bـــذا�اللـــون�مـــن�1"ذلـــك�ا2وشـــح،�ليـــدّل�ع�ـــى�أنـــه�مكف

ا2وشــحات�ابــن�الصــّباغ،�الـــذي�أكÞــَ&�مــن�Aقتبــاس�عـــن�غ'ــ&ه�مــن�مطلـــع�وخرجــة،�ومــا�دفــع�بـــه�إ�ــى�هــذا�اللـــون�

كث'&�اللهو،�وبعـد�بلوغـه�سـّن�الشـيخوخة�لجـأ�لهـذا�النـوع�للتكف'ـ&�بـه�عّمـا�م�ـ�³bمـن�حيـاة�كونه�كان�[ي�صغره�

  :ال}&ف�واللهو،�ومن�موشحاته

  أزهار�شيب�ا2فاِرق�تفتحت�عنه�الِكمام

  فابِك�الزمان�ا2فارق�وحاِك�[ي�النوح�الحمام

صيل�وقد�عرا�البدَر�انكسـاف
َ
بح�5   ُعّوضت�بالصُّ

�إ�ــــى�هللا،�وهنـــا�ابــــن�الّصــــباغ�يتحــــدث�
ً
عــــن�الشــــيب�والكjــــ&�والتحّســــر�ع�ــــى�أيــــام�الصــــبا�والشــــباب�متضــــرعا

�الرحمة�وا2غفرة
ً
  .طالبا

م�وحــــــّب�الــــــذات��لهيــــــة�عــــــن�طريــــــق�
ّ
كمـــــا�كانــــــت�لــــــه�موشــــــحات�[ــــــي�مــــــدح�الرســــــول�صـــــ�ى�هللا�عليــــــه�وســــــل

ظــم�الصـوفية،�و�Eشــّك�[ــي�أن�مجــالس�الصـوفية�كانــت�عــامرة�با2وشــحات�ال�ــ�8تحـرك�الــنفس�والوجــد،�وقــد�
ُ
ن

ــولع'ن�[ــي�
ُ
كث'ـ&�م¡Bــا�ضـمن�هــذه�ا2جـالس�لغــرض�ا2ــديح�النبـوي،�والــدعوى�إ�ـى�مكــارم�5خــ�ق،�وكـان�مــن�بـ'ن�ا2

  :2هذه�ا2جالس��مام�الشش}&ي�الذي�سبق�ِذكره،�فمن�جميل�نظمه�الصو[ي�[ي�مجلس�من�ا2جالس،�قوله

  فعْج�ع�ى�الخمار�بخلع�العذارِ     داَرْت�عليك�5قداح��بروٍح�وراح

ح�لك�جهار           دارـــــــــــــــــــــــــــتبصر�سنا�5نوار�إذا�م��ُت 
ُ

  وعالم�5سرار���يل

  والراح�روح�5رواحما�ف¢Bا�جناح

ــذكر�5نــدلس�وأد�Bــا�إ�Eويتــداæى�اســم�الــوزير�5ديــب�لســان�الــدين�بــن�الخطيــب،�إ�Eأننــا�نجــد�نــدرة�
ُ
و�Eت

ذا�ا2جـــال�كانـــت�[ـــي�مـــدح�أبـــي�الحّجـــاج�يوســـف،�و�Eنكـــاد�ا2وشـــحات�الصـــوفية�[ـــي�أدبـــه،�وجـــّل�موشـــحاته�[ـــي�هـــ

  :3نستخرج�م¡Bا�من�الشعر�الصو[ي�إ�Eقوله

                                                                    
 51م، ص1982، 2ه، دار الطراز في عمل الموشحات، تحقيق جودت الركابي، دمشق، ط 608ابن سناء الملك، أبو القاسم ھبة هللا، ت 1
 .232، ص2ه، أزھار الرياض في أخبار القاضي عياض، ج1041تلمساني، ت المقّري، أحمد بن محمد ال2
 45الششتري، الديوان، ص3
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  قد�قامت�الحجة���فليعذر�العاذر

  فالعدل��Eيجدي

  شيئا�سوى�الكرب����وشقوة�الخاطر

  :1يختتمها�بأبيات�[ي�ا2ديح�النبوي ) جادك�الغيث(و[ي�موشحته�ا2شهورة�

مي�يا�نفس�[ي�حكم�القضا
ّ
  واعمري�الوقت�برجٍع�ومتاب������سل

  دعك�من�ذكرى�وما�قد�م�������³bب'ن�عت�³Úقد�تقضت�وعتاب

  واصر[ي�القول�إ�ى�ا2و�ى�الرضا���ملهم�التوفيق�[ي�أم�الكتاب

رج�وبدر�ا2جلِس    الكريم�ا2نت�³Ðوا2نتمى��������أسد�السُّ

مــن�ألــوان�ا2وشــحات،�أمــا�أقــدم�مــا�توصــلنا�[ــي�واقــع�5مــر�أننــا��Eنعــرف�م�ــ�³ومــن�بــدأ�الــنظم�[ــي�هــذا�اللــون� و

�مـن�ا2وشـحات�و5زجـال�
ً
�كب'ـ&ا

ً
إليه�من�أصحاب�هؤEء�ال¦?عة�هو�ابن�عربي،�فإن�ديوانـه�5كjـ&�يتضـمن�عـددا

  :2وكلها�تسبح�[ي�جّو�الرموز�الصوفية،�من�قبيل�ا2وشحة�ال��8تبدأ�بــ

  تدّرع�Eهوتي�بناسوتي

  وحصل�مو�³bØاليّم�تابوتي

الشش}&ي�فإن�5زجال�تطDى�فيه�ع�ى�ا2وشحات�هذا�باêضافة�إ�ى�قد�كب'&�ممـا�تخـتلط�فيـه��أما�ديوان�

ب�³9ع�ى�غ'&�5نماط�التقليدية�للموشحة،�ومن�ا2وشحات�التقليدية،�قوله
ُ
  : 3الفص�ى�بالعامية،�أو�ال��8ت

  صاح�هذه�5سرار����

  قد�أشعلت�[ي

  الحشا�م�89النار

  مذ�Eح��ي�سر�من�BCواه

  طيع�كتم�ما�ألقاه�Eأست

  من�شجّو�قل�8Úومن�شكواه

  ويح�قل�8Úقد�طار

 
ً
  [ي�ذا�الهوى�سابحا

  ذا�اس¤Bتار

                                                                    
 234، ص2نفح الطيب، لسان الدين بن الخطيب، ج1

 47ديوان ابن عربي، ص2

 56ديوان الششتري، ص3
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والحــق�ُيقــال�إنــه�كــان�Eنتقــال�متصــوفة�ا2غــرب�مــن�أمثــال�ابــن�عربــي�والششــ}&ي�إ�ــى�ا2شــرق�أثــره�البعيــد�

لـه�[ـي�أوسـاط�الشـعب،�[ي�انتشار�هذا�اللون�من�ا2وشحات�الصوفية�[ي�كل�أنحاء�العالم��س�مي،�وإ�ـى�تغلغ

  .ح��³أصبحت�كلمة�التوشيح�مرتبطة�[ي�5ذهان�با¥ناشيد�الدينية�والصوفية

        ����اخلامتةاخلامتةاخلامتةاخلامتة
احو�الزهد�والتصّوف�[ي�العصر�5ندل�8bc[ي�التعب

ّ
ير�عـن�وجـداBCم�وأشـواقهم،�وأثبتـوا�قـدر�Bم�ـنجح�وش

ل�تفوقـوا�علـ¢Bم،�ذلـك�¥BCـم�ع�ى�ارتياد�مجال�التصوف�والزهد،�واستطاعوا�أن�يزاحمـوا�شـعراء�التصـوف،�بـ

�سهلة�معj&ة�صادقة�وشفافة
ً
  .استعملوا�معانَي�واضحة�وألفاظا

  إ�Eأننا�إذا�تأملنا�حياة�مشايخ�الصوفية�[ي�5ندلس�نستخلص�أن�ب�د�5ندلس�لم�تكن�مهّيأة

ل�إ�ـى�للفكر�الصو[ي�فقد�رحل�ع¡Bا�م�ي�الدين�بن�العربي�الذي�ُولـد�بمرسـية�وانتقـل�إ�ـى�إشـبيلية�ثـم�رحـ

ا2شـــرق،�وأبـــو�الحســـن�الششـــ}&ي�الـــذي�ُولـــد�بششـــ}&�[ـــي�وادي�اش�جنـــوبي�5نـــدلس�ثـــم�رحـــل�إ�ـــى�بـــ�د�ا2شـــرق،�

تـل�ابـن�الخطيـب�بسـبب�
ُ
وابن�سبع'ن�ُولـد�بمرسـية�ثـم�رحـل�إ�ـى�بـ�د�ا2شـرق�وتـو[ي�بمكـة�ا2كرمـة،�وغ'ـ&هم،�وق

تــل�ابــن) روضــة�التعريــف�بالحــب�الشــريف(كتابــه�
ُ
�بالزندقــة،�وق

ً
زمــرك،�وكلهــم�قــد�نهــج�مــنهج�الصــوفية،��ُمّ¤Bمــا

�للبحث�والتق�8bKيجب�أ�Eيغفل�عنه�باحث،�وأن�ُيعطى�حقه�[ي�الدرس�وAستقصاء
ً
Eوأرى�أن�[ي�هذا�مجا.  

 ا2صادر�وا2راجع
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  المسرح الذهني 

  الدكتور معراج أمحد معراج الندوي الدكتور معراج أمحد معراج الندوي الدكتور معراج أمحد معراج الندوي الدكتور معراج أمحد معراج الندوي 
  األستاذ المساعد، قسم اللغة العربية وآدابها 

�الكتابة� �لفن �الحقيق'ن �ا2ؤسس'ن من

ركز��الحكيم��.ا2ستوى�العا2ي

��نسانية �للحياة �والعنصر�الروåي �الخيا�ي �الجانب �ع�ى �اهتمامه �توفيق�. جل �حذا قد

الحكيم�[ي�مسرحياته�حذو�الكتاب�ا2سرحي'ن�الغرب'ن�ولكن�[ي�نفس�الوقت�أنه�لم�يغفل�

سبيل��عن�القيم�الشرقية�5صيلة،�ولم�يتساهل�من�اثبات�أهمية�الروحانيات�الشرقية�[ي

بدع�الحكيم�[ي�لقد�أ

� �[ي �الذه89 �ا2سرح �العربي5 ل �دب

�إ�ى� �الدراسة �هذه تسõى

�ع�ى� �الضوء �تسليط �مع �الذه89 �ا2سرح �[ي �الحكيم �توفيق �به ام

�ا �ا2سرح �الذه89، �ا2سرح�ل�معقول ا2سرح ،

الق�ئـــل�للروايـــة�العربيـــة�والكتابـــة�ا2ســـرحية�[ـــي�العصـــر�الحـــديث�فهـــو�

يـال�كث'ـ&ة�متعاقبـة�مـن�جامتد�تأث'&ه�¥ . إحدى�الع�مات�البارزة�[ي�حياتنا�5دبية�والفكرية�والثقافة�[ي�العالم�العربي

دب�العربـي�ا2سـرح�5 ي�ادخـل�[ـحيـث�الحكـيم�[ـي�إتجـاه�جديـد�مـن�فـن�الكتابـة�ا2سـرحية�

لقــد�ســاهم�5ســتاذ�الحكــيم�بفضــل�مســرحياته�الذهنيــة�[ــي�إغنــاء�

إن�ا2ســـــــرح�الـــــــذه�E�89يصـــــــلح�للتمثيـــــــل�لكونـــــــه�لـــــــيس�صـــــــراعا�اجتماعيـــــــا�مجســـــــدا�[ـــــــي�

أكـد�5سـتاذ�الحكـيم�أن�ا2سـرح�أدب�قبـل�أن�يكـون�

ع�ـــى�مســـتوى�الـــوطن�العربـــي��E �الـــذه89،

من�الجوانب�ا2ختلفة�لقد�اهتم�الباحثون�بدراسة�عن�توفيق�الحكيم�وأدبه�وإسهاماته�[ي�5دب�ا2سرåي�

�الباحث'ن� �مجهو�Eعند �زال �ما �الذي �ا2سرحية �5شكال �من �الذه89 �ا2سرح �ولكن �عناصر�ا2سرحية، �حسب ع�ى

والنقاد�من�حيث�هو�فن��بداع�والفن��نساني�الحديث،�إذن�فالجديد�[ي�هذا�ا2قال�هو�بحث�عميق�عن�تجربة�
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المسرح الذهني في توفيق الحكيم تجربة 

الدكتور معراج أمحد معراج الندوي الدكتور معراج أمحد معراج الندوي الدكتور معراج أمحد معراج الندوي الدكتور معراج أمحد معراج الندوي 
األستاذ المساعد، قسم اللغة العربية وآدابها  

  الهند -عالية، كولكاتاالجامعة ال 

 merajjnu@gmail.com  

�الحكيم���� �توفيق �5ستاذ �الكتابة��كان �لفن �الحقيق'ن �ا2ؤسس'ن من

ا2ستوى�العا2يع�ى�مستوى�الوطن�العربي�فحسب�وإنما�ع�ى�

��نسانية �للحياة �والعنصر�الروåي �الخيا�ي �الجانب �ع�ى �اهتمامه جل

الحكيم�[ي�مسرحياته�حذو�الكتاب�ا2سرحي'ن�الغرب'ن�ولكن�[ي�نفس�الوقت�أنه�لم�يغفل�

عن�القيم�الشرقية�5صيلة،�ولم�يتساهل�من�اثبات�أهمية�الروحانيات�الشرقية�[ي

لقد�أ. الحل�للمشاكل�ال��8نتجت�عن�الحضارة�الصناعية�الحديثة�الغربية

�ا2سرحية �الكتابة �فن �من �جديد ��إتجاه �اادخوبادر�[ي �[ي �الذه89 �ا2سرح ل

�رائدا �جعله �مما �ومؤ �الحديث �[ي �الجديدسسا �ا2سرح �إ�ى��.الفن �الدراسة �هذه تسõى

�ق �الذي �الدور �ع�ى�اكتشاف �الضوء �تسليط �مع �الذه89 �ا2سرح �[ي �الحكيم �توفيق �به ام

  .    إنتاجه�ا2سرåي�[ي�هذا�ا2جال�ورؤيته�ونظريته�[ي�ا2سرح�الذه89

�Aفتتاحية �العربي: الكلمات � �الحكيم، ا2سرح �توفيق �ا ، �ا2سرح �الذه89، ا2سرح

الق�ئـــل�للروايـــة�العربيـــة�والكتابـــة�ا2ســـرحية�[ـــي�العصـــر�الحـــديث�فهـــو�توفيـــق�الحكـــيم�أحــد�الـــرواد�

إحدى�الع�مات�البارزة�[ي�حياتنا�5دبية�والفكرية�والثقافة�[ي�العالم�العربي

الحكـيم�[ـي�إتجـاه�جديـد�مـن�فـن�الكتابـة�ا2سـرحية� بدعأ�قدل

لقــد�ســاهم�5ســتاذ�الحكــيم�بفضــل�مســرحياته�الذهنيــة�[ــي�إغنــاء�. هــذا�الفــن�الجديــدلمؤســس�الــذي�جعلــه�

إن�ا2ســـــــرح�الـــــــذه�E�89يصـــــــلح�للتمثيـــــــل�لكونـــــــه�لـــــــيس�صـــــــراعا�اجتماعيـــــــا�مجســـــــدا�[ـــــــي�. مصـــــــادر�الكتابـــــــة��بداعيـــــــة

أكـد�5سـتاذ�الحكـيم�أن�ا2سـرح�أدب�قبـل�أن�يكـون�. الذه89خصيات،�بل�صراع�ذه�89إ�ى�هذا�النوع�من�ا2سرح�

الـــذه89،�يعـــد�واحـــدا�مـــن�ا2ؤسســـ'ن�الحقيقـــ'ن�لفـــن�الكتابـــة�ا2ســـرح

  .ع�ى�ا2ستوى�العا2ي
لقد�اهتم�الباحثون�بدراسة�عن�توفيق�الحكيم�وأدبه�وإسهاماته�[ي�5دب�ا2سرåي�

�الباحث'ن� �مجهو�Eعند �زال �ما �الذي �ا2سرحية �5شكال �من �الذه89 �ا2سرح �ولكن �عناصر�ا2سرحية، �حسب ع�ى

والنقاد�من�حيث�هو�فن��بداع�والفن��نساني�الحديث،�إذن�فالجديد�[ي�هذا�ا2قال�هو�بحث�عميق�عن�تجربة�
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ع�ى�مستوى�الوطن�العربي�فحسب�وإنما�ع�ى��E ،ا2سرحية

��نسانية �للحياة �والعنصر�الروåي �الخيا�ي �الجانب �ع�ى �اهتمامه جل

الحكيم�[ي�مسرحياته�حذو�الكتاب�ا2سرحي'ن�الغرب'ن�ولكن�[ي�نفس�الوقت�أنه�لم�يغفل�

عن�القيم�الشرقية�5صيلة،�ولم�يتساهل�من�اثبات�أهمية�الروحانيات�الشرقية�[ي

الحل�للمشاكل�ال��8نتجت�عن�الحضارة�الصناعية�الحديثة�الغربية

�ا2سرحية �الكتابة �فن �من �جديد إتجاه

�رائدا �جعله �مما الحديث

�ق �الذي �الدور اكتشاف

إنتاجه�ا2سرåي�[ي�هذا�ا2جال�ورؤيته�ونظريته�[ي�ا2سرح�الذه89

�Aفتتاحية الكلمات

  Aجتماæي،

توفيـــق�الحكـــيم�أحــد�الـــرواد�����املـــدخلاملـــدخلاملـــدخلاملـــدخل

إحدى�الع�مات�البارزة�[ي�حياتنا�5دبية�والفكرية�والثقافة�[ي�العالم�العربي

ل. 5دباء�وا2بدع'ن

الــذي�جعلــه�الــذه�89

مصـــــــادر�الكتابـــــــة��بداعيـــــــة

الشخصيات،�بل�صراع�ذه�89إ�ى�هذا�النوع�من�ا2سرح�

يعـــد�واحـــدا�مـــن�ا2ؤسســـ'ن�الحقيقـــ'ن�لفـــن�الكتابـــة�ا2ســـرحهكـــذا�. تمثـــي�

ع�ى�ا2ستوى�العا2ي�،�بلفحسب

لقد�اهتم�الباحثون�بدراسة�عن�توفيق�الحكيم�وأدبه�وإسهاماته�[ي�5دب�ا2سرåي�   

�الباحث'ن� �مجهو�Eعند �زال �ما �الذي �ا2سرحية �5شكال �من �الذه89 �ا2سرح �ولكن �عناصر�ا2سرحية، �حسب ع�ى

والنقاد�من�حيث�هو�فن��بداع�والفن��نساني�الحديث،�إذن�فالجديد�[ي�هذا�ا2قال�هو�بحث�عميق�عن�تجربة�
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 . ريته�تجاه�هذا�الفن�ا2سرح�الجديد5ستاذ�الحكيم�[ي�ا2سرح�الذه�89وموقفه�ونظ

  :مولده�ونشأته

¥ب�كان�يشتغل�[ي�السلك�القضائي� م1988[ي�عام�اكتوبر�التاسع�من��ولد�توفيق�الحكيم�[ي��سكندرية

� �قرية �البح'&ة" الدلنجات"من �بمديرية �البارود �إيتاى �اعمال �انتظم��.إحدى �بسيدة�أبوه �وتزوج �القضاء �وظائف [ي

تع}?�بعنصره�ال}&كي�أمام�زوجها�ا2صري�وتشعر�بكj&ياء�¥حد�لها�امام�الف�ح'ن�من��الحكيم�ا�توفيقأنجب�م¡B. تركية

�و أ �الصغ'&�وتربيته�i.قاربهأهله �الولد �تأث'&�كب'&�ع�ى �الشعور �لهذا �من�عمره�. وكان �السابعة �الحكيم �توفيق �بلغ� 2ا

�الزمان �من �ردحا ��Bا �وظل �دم¡Bور��بتدائيه �بمدرسة �ابوه �. الحقه �فيه �وحياة�أحاول �أمه �وثاق �من �نفسه �يحرر ن

� 8��ال �ا�نفراد �يستطع �لم �ولكنه ��Bا �ضيقةإخذته �حدود �القاهرة�. �E[ي �أبوه�إ�ي �أرسله �Aبتدائي �تعليمه و2ا�اكمل

اما�الثاني�. وكان�له��Bا�عمان�يشتغل�أحدهما�مدرسا�بإحدى�ا2دارس��بتدائية. ى�ا2دارس�الثانويةليلتحق�بإحد

�بمدرسة�الهندية �. فكان�طالبا �معهما �تقيم �لهاأوكانت �أ�فرأى. خت �ع�ي�أبوه �ليساعدوه �و�عمته �عمه �مع �يسكن ن

تستيقظ�بدأ�5دبية��هوكانت�مواهب. الحقوق لتحق�بمدرسة�او[ي�هذه�Aثناء�أكمل�تعليمه�الثانوي�و�. التفرغ�للدرس

�وعقله �قلبه �توفيق. [ي �سنة�الحكيم�تخرج �الحقوق �1924[ي �م �ليسافر�إ�ى �له �يسمح �أن �أبيه �êكمال�وأقنع باريس

هناك�نحو�أربع�سنوات�لم�يعكف�ف¢Bا�فغادر�الحكيم�إ�ى�باريس��ومكث�ب�ع�ي�رغبته�دراسته�[ي�القانون،�وافق�5 

�القانون  �دراسة � ii.ع�ي �5دبية �مواهبه �ظهرت �بالجامعة �دراسته �سنوات �من�فوخ�ل �مسرحيات �عدة أخرج

�1922�Aعام �مسرح �ع�ي �عكاشة �فرقة �ومثلها �غ'&�Eئقة"م �مسرحيات" كلمة �وÌي �الجديدة،�2العريس،ا: كية، رأة

عاش�توفيق�الحكيم�[ي� .ى و5خر �دار�5وبراأمثال��بدأ�ي}&دد�ع�ي�ا2سارح�الفرنسية�ثم�،�. وخاتم�سليمان،�وع�ي�بابا

عاد�توفيق�". اكرذأمام�شباك�الت"م�كتب�خ�لها�مسرحية�بعنوان�1934فرنسا�نحو�ث�ثة�اعوام�ح��8أواسط�عام

�مصر  ��[ي�الحكيم�إ�ي �ال}&بية1928سنة �مديرا�بوزارة �انتقل �ثم �النيابة �[ي�سلك �وظيفة �وحصل�ع�ى �ثم� م والتعليم

� �A أصبح �الشؤون �الوزارة �[ي �. عيةجتمامديرا �توفيق �إ�ي�أعرف �الرجوع �من ��Eبد �انه �والهم �الغربي �التمثيل صول

 � 5� �عل¢Bا �ب89 8��ال �القواعد �نفس �ع�ي �ثقافية �BCضة �ليب89 �� غريق �ا2اساة �بنظره �وتعمق فأخذ�. غريقيةوربيون

واتبعه�بكتابه�ه�و�Bذه�ا2سرحية�طار�صيته�[ي�أرجاء�العالم�العربي�كل�"اهل�الكهف"مثل��يؤلف�ا2سرحيات�الدينية

�" شهرزاد" ساةأم �الشرق "و�كتب �من ��تو[ي iii."عصفور �5 5ستاذ �يوم �الحكيم �ا2وافقتوفيق �يوليو26حد  من

  .م�وترك�لنا�العديد�من�آثاره�5دبية�القيمة1987عام

    :هو�جوائز �همناصب

�التالية    �التقدرية �بالجوائز�والشهادات �الحكيم �: فاز�توفيق �العليا �الجنة �5ع�ى�رئيس �ا2جلس للمسرح

أطلق�اسمه�ع�ى�،�م1975حصل�ع�ى�الدكتوراه�الفخرية�من�أكاديمية�الفنون�عام،�م1966للفنون�و�5دب�سنة�

ق�دة�الجمهورية�عام�،�م1960حصل�ع�ى�جائزة�الدولة�[ي�5داب�عام, م1987مسرح�محمد�فوير�اعتبارا�من�عام�

  .م1975ق�دة�النيل�عام�،�م1975

�العلمي �و5دبيةآثاره �ليستحق�: ة �مسرحية �ست'ن �ع�ى �يزيد �ما �فألف �ا2سرحية �إ�ى �الحكيم �5ستاذ توجه
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�العربي �ا2سرح �رائد �و�. لقب ،� �ا2ختلفة �ا2سرحية �الفنون �[ي �الحكيم �5ستاذ �أهمهاكتب �الثقيل( :من  - الضيف

�الكهف(  )م1918 �1934-شهرزاد( )م1933 -أهل �) (م �الحكيم) (م1942 -بيجماليون ) (م1936 - محمد  -سليمان

 - براكسا�أو�مشكلة�الحكم( )م1952 -ا2رأة�الجديدة) (م1949 -ا2لك�أوديب)(م�1944 -رصاصة�[ي�القلب( )م1943

�ا2ؤتعل(  )م1956 - صفقة) (م1954 �الس�م) (م1957 -بة �الغد( )م1957-الشواك �ا�ي السلطان�) (م1957 - رحلة

 - شمس�ال¡Bار) (م1963 -فم الطعام�لكل) (م1963 -لو�عرف�الشباب) (م1962 -يا�طالع�الشجرة) ( م1960-الحائر�

   ).  م1972 -مجلس�العدل) (م1966 -صرصار�مص'& ) (م1965

حمار�( )م1939- راقصة�ا2عبد�) (م1938 -عصفور�من�الشرق ( )يوميات�نائب�[ي�5رياف( :وم¡Bا�الرواية�الطويلة

  )م1944 -الرباط�ا2قدس) (م1940 -الحكيم

أرني�) (م1953 -مدرسة�ا2غفل'ن(  )م1938 -عهد�الشيطان(  )م1934 - أهل�الفن( :و�م¡Bا�القصص�القص'&ة�

   )م1966- ليلة�الزفاف(  )م1953 -هللا

�السياسية� �الكتب ��ي( :وم¡Bا �قال �الفكر) (م1938-حماري �شمس �العا"ي(  )م1938-تحت �الj&ج �1941-من ) م

تأم�ت�[ي�(  )م1952 -عصا�الحكيم�) (م1952 -  فن�5دب  )م1943 -العمرزهرة�) (م1942 -تحت�ا2صباح�5خضر�(

 - ثورة�الشباب(  )م1974 -عودة�الوæي(  )م1965-سجن�العمر�(  )م1957 – القصر�ا2سحور (  )م1954 -السياسة�

   )م1975

ث�ث'ن�نصا�من�يبلغ�عدد�الكتب�ال��8ترجمت�للحكيم�ما�يقرب�من�: الكتب�ا2}&جمة�للحكيم�إ�ى�لغات�متعددة�

وهذا�دليل�ع�ى�ما�يتمتع�به�أدبه�مكن�فكر�إنساني�ومن�قيم�. ا2سرحيات�والقصص�وا2قاEت�أكÞ&�من�خمس�لغات

  .فنه�وإبداعه

الـذي�حققتـه�مســرحية�واشـ¤Bر�ككاتـب�مسـرåي�بعــد�النجـاح��ألــف�الحكـيملقـد�� :مسـرحيات�توفيـق�الحكـيم

الرمزيـة�والواقعيـة�ع�ـى�نحـو�فريـد�يتم'ـ?�بالخيـال�والعمـق�دون�تعقيـد�ال��8مزج�ف¢Bا�ب'ن� م1933عام[ي�" أهل�الكهف"

. ال�ــ�8اســتوحاها�مــن�كاتــب�ا2ــوتى "إيــزيس"ففــي�أســطورة�. يتم'ــ?�الرمــز�[ــي�أدب�توفيــق�الحكــيم�بالوضــوح�.أو�غمــوض

�ــى�ويجمــع�أبناءهــا�ع فــإن�أشــ�ء�أوزوريــس�الحيــة�[ــي�5ســطورة�Ìــي�مصــر�ا2تقطعــة�5وصــال�ال�ــ�8تنظــر�مــن�يوحــدها

ج�ادمانـ[ـي�هـذه�القصـة�إ�ـى��يعتمـد�توفيـق. ال�ـ�8أوقـد�Bا�الثـورة�ا2صـريةالشرارة�ف�8Ð" عودة�الروح"أما� .هدف�واحد

وتتخ�ـــى�مقـــدرة� تـــاريخ�حياتـــه�[ـــي�الطفولـــة�والصـــبا�بتـــاريخ�مصـــر�فيجمـــع�بـــ'ن�الواقعيـــة�والرمزيـــة�معـــا�ع�ـــى�نحـــو�جديـــد

يتم'ـ?�بالj&اعـة�حيـث� ivالشخصيات�وتوظيف�5سطورة�والتاريخ�الحكيم�الفنية�[ي�قدرته�الفائقة�ع�ى��بداع�وابتكار 

ويكشــــف�عــــن�مهــــارة�تمــــرس�وحســــن�اختيــــار�للقالــــب�الف9ــــ�8الــــذي�يصــــب�فيــــه�إبداعــــه�ســــواء�[ــــي�القصــــة�أو��و�تقــــان

باêضــافة�إ�ــى�تنــوع�مســتويات�الحــوار�بمــا�يناســب�كــل�شخصــية�مــن�شخصــياته�حيــث�ويتفــق�مــع�مســتواها� ا2ســرحية

وتجســـــيد�الحركـــــة�ووصـــــف�الشـــــعورية� اعت9ـــــ�8الحكـــــيم�عنايـــــة�فائقـــــة�بدقـــــة�تصـــــوير�ا2شـــــاهد. الفكـــــري�وAجتمـــــاæي

ويمتـــــاز�أســـــلوب�توفيـــــق�الحكـــــيم�بالدقـــــة�والتكثيـــــف�الشـــــديد�وحشـــــد�ا2عـــــاني� .وAنفعـــــاEت�النفســـــية�وصـــــفا�دقيقـــــا

ســواء��طــوال�فهــو�يصــف�[ــي�جمــل�قليلـة�مــا�قــد��Eيبلغــه�غ'ــ&ه�[ــي�صــفحات. والـدEEت�والقــدرة�الفائقــة�ع�ــى�التصــوير
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ويمكن�لنا�أن�نقسـم�الف}ـ&ات�ال�ـ�8أصـدر�ف¢Bـا�توفيـق�الحكـيم�مسـرحياته�إ�ـى�ثـ�ث��.كان�ذلك�[ي�رواياته�أو�مسرحياته

 :مراحل

�5و�ى �من�:  ا2رحلة �عددا �ا2رحلة �هذه �[ي �الحكيم �5ستاذ �ألف �لقد �باريس، �إ�ى �سفره �من �سبقت �ا2رحلة هذه

�وAقتباس، �التأليف �ب'ن �ما ��ا2سرحيات �الثقيل"م¡Bا �الجديدة1919 - "الضيف �ا2رأة ،"- 1922� �  - "السويس"،

  . 1926 -"ع�ي�بابا" ،��9124

،�وهذه�ا2رحلة�Ìي�ا2رحلة�ال��8قدم�ف¢Bا�5ستاذ�1933 -"أهل�الكهف"تبدأ�هذه�ا2رحلة�بمسرحيته�: ا2رحلة�الثانية

  . نات�ح��³الخمسيناتتمتد�هذه�ا2رحلة�منذ�الث�ثي. الحكيم�مسرحه�الفكري�أو�الذه89

. هذه�ا2رحلة�تحوي�تجاربه�الحديثة�ال��8تثبت�قدرة�هذا�ا2سرåي�ع�ى�أن�يحتفظ�بشبابه�الغ89: ا2رحلة�الثالثة

� �يا �مثل �و!فاق �الحدود �ف¢Bا �ا2سرحيات�ال��8تتسع �ا2رتفع �[ي�سنه �الحكيم �5ستاذ �ألف �الشجرة"قد من�"طالع

�وغ'&ها �العبث �ا2سر . مسرح �هذه �[ي�تمثل �تبدو�غامضة 8��ال �5فكار�والقضايا �لكث'&�من �مفهوميا �الذهنية حيات

  . مسرحياته

� �الذه89 �وعناصره: ا2سرح �أطواره�:  مفهومه �كل �[ي �الفكرية ��نسان �هموم �تجسد 8��ال ا2سرحيات

ال��8يحتشد��فا2سرح�الذه�89هو�من�5شكال�ا2سرحية. البشرية،�هذا�ما�يسميه�النقاد�والباحثون�با2سرح�الذه89

�5فكار�الذهنية �ممكن�من �أكj&�عدد �الكاتب �خ�ل�. ف¢Bا �من �فشيئا �شيئا �االفكرة �فيه �ت}&اء �5دب �من �النوع وهذا

�والخار"ي �الداخ�ي �الصراع �يدور�ف¢Bا 8��الداخ�ي. 5حداث�ال �الصراع �هذه�الفكرة�إ�Eبان¤Bاء �إدراك�. و�Eتكتمل إن

وللمسرح�الذه�89خمسة�عناصر�. يتكون�م¡Bا�عمل�مسرåي. فة�عناصر�هامةمضامينه�الفكرية�يحتاج�بداية�إ�ى�معر 

  :هامة�وم¡Bا

�: الفكرة. 1 �أولها �من
ً
�بداية �وتنتظمها �عل¢Bا �ا2سرحية �تقوم 8��ال �Ìي �الفكرة �فكرة�إ�ى �وجود �من �و�Eبد آخرها،

أو�الحياة�الواقعية،�فإذا�يستمد�الكاتب�هذه�الفكرة�من�التاريخ�. �Eتتداخل�أفكار�أخرى��Bان�أساسية�واحدة،�وأ

كما�يضيف�من�خياله�إل¢Bا�ما�يجعلها�قريبة�من� استمدها�الكاتب�من�التاريخ�فيجب�أن�تخدم�الواقع�أو�ا2ستقبل

�والحياة �م�مح��.الواقع �م¡Bا �تتكون 8��ال �Ìي �والفكرة �وقوامه، �الذه89 �جوهر�ا2سرح �الكاتب �عن �الفكرة إن

قد�تكون�موضوعة�واحدة،�. ل��8تعjّ&�[ي�مجملها�عن�فكرة�الكاتب�أو�رأيهالفكرة�Ìي�ا. الشخصيات�بكل�تفاصيلها

ل�ال. وقد�تكون�أكÞ&�من�ذلك
ّ
5ساس�الذي� Ìيفالفكرة�. ا2وضوع�من�خ�ل�نسج�الحبكة�القصصية�كاتبويشك

  . وتركز�ع�ى�5حداث�الشخصياتتحرك�وهذه�الفكرة�يقوم�عليه�بناء�القصة،�

ل�عنصر�مهم�للقيام�بالعمل�ا2سرح�الذه89،�يكون�الحدث�هو�[ي�حركة�القضية�إن�الحدث�يعتj&�أو : الحدث. 2

�فقط �جسمانية �حركة �[ي �الحوار�وليس �حركة �و[ي �الفكرة �حركة �هو�مجموعة�. و[ي �الذه89 �ا2سرح �[ي الحدث

ا�يحتوي�يعتj&�الحدث�موقف. 5حداث�ال��8يتم�عرضها�من�ا2رحلة�Aبتدائية�إ�ى�ا2رحلة�ال¡Bائية�بصورة�منطقية

�Eفهو�� �وبذلك ��رادة، �وتصارع �الفعل �ورد �والفعل �الحبكة �بواسطة �معنية �نقطة �إ�ى �تتطور �عناصر�صراع ع�ى

الحدث�هو�الذي�ما�يجعل��حساس�با2ا��8bوالحاضر�وا2ستقبل�يرتكز�فيما�يحدث�[ي�. ينفصل�عن�الشخصية

  . اللحظة�!نية�من�العرض�باعتبارها�نتائج�لدوافع�حتمية
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تمثل�الشخصية�[ي�ا2سرح�الذه�89عامة�من�الناس،�تتكلم�بلساBCم�وتتخلق�بأخ�قهم�¥BCا�مجرد�: شخصيةال. 3

�إبرازها �الكاتب �يحب 8��ال �5فكار�و!راء �يعj&�عن �عادي �ا2سرحية. إنسان �بناء �[ي �قصوى �أهمية . وللشخصية

[ي�" أهل�الكهف"الحكيم�[ي�مسرحيته�فالشخصية�Ìي�العنصر�ا2حوري�ف¢Bا،�وÌي�وليدة�العقل�كما�فعل�5ستاذ�

� �بطلها �خارج�" فمشلينا"صورة �الحياة �لتحقيق �ونضالهم �للزمن �ومقاوم¤Bم �مواجه¤Bم �فس �الناس �كل �يمثل الذي

�v.الزمن �الشخصية�� �أن �كما ��نسان �بغ'&�حياة �يتعلق �أن �ا2سرحية �2وضوع ��Eيمكن �أن �الحكيم �5ستاذ يرى

  .  ا2مثل�[ي�العرض�ا2سرåي�ستغدو�عنصرا�متصدرا�حينما�يجسدها

الصراع�من�أهم�العناصر�[ي�البناء�الدرامي،�إذ�يعتj&��الصراع�العمود�الفقري�¥ي�عمل�مسرåي�ما�:  الصراع. 4

�5دبية�5خرى  �من�الفنون �عن�غ'&ها �ا2جا�Bة،�. يم'?�ا2سرحية �قوة �يفتقر�إ�ى �يجعل�ا2سرح�الذه89 �ما والصراع

إن�الصراع��عند�5ستاذ�الحكيم�[ي�ا2سرح�. مهور�يحبس�أنفاسه�مع�ا2واقف�ا2ث'&ةفالصراع�هو�الذي�يجعل�الج

يعتقد�5ستاذ�توفيق�الحكيم�أن��نسان�[ي�صراع�مستمر�مع�قوي�مرتبطة�بوجوده�ا2ادي�. الذه�89يقع�[ي�الذهن

�و . وا2عنوي  �وا2كان �الزمان �[ي �تتمثل �غ'&�مرئية �معنوية �بل �مادية، �ليست �القوى ففكرة�. الغرائز�والطبائعوهذه

. أدت�إ�ى�الصراع�ب'ن�إرادة��نسان�والزمن،�وÌي�فكرة��Eتنحصر�بزمان�أو�مكان" أهل�الكهف"الخلود�[ي�مسرحية�

    vi.وهذه�الفكرة�Ìي�العنصر�ا2م'?�للمسرح�الذه89

ار�êظهار�صوره�وأفكاره�إن�الحوار�[ي�ا2سرح�الذه�89يرجع�إ�ى�أن�الكاتب�يؤمن�إيمانا�شديدا�به�كإط:  الحوار.5 

ومن�م'?ات�الحوار�[ي�ا2سرح�الذه�89هو�استعمال�اللغة�البسيطة�ا2تداولة�. وتجاربه�الذهنية�دون�زيادة�ونقصان

وذلك�يرجع�إ�ى�أساليب�وكلمات�بسيطة�ح��³. القريبة�من�فهم�عامة�الناس�من�غ'&�اللجو�إ�ى�ا2حسنات�اللفظية

إن�الكلمة�[ي�ا2سرح�الذهÌ�89ي�كل�«8bء،فالكلمة�لها�أهمية�بالغة�. ف�وتصنعتعj&�عما�يجري�[ي�القلب�بدون�تكل

إن�أهمية�. وهذه�الكلمة�ال��8تلعب�دورا�بارزا�[ي�نقل�هدف�الكاتب�وأفكاره�إ�ى�القراء�والناظرين. [ي�ا2سرح�الذه�89

�تنبع�من�وظائفه�ا2تعددة �اللون�من�5دبإني�أح: "لذا�يقول . الحوار�ا2سرåي�عند�5ستاذ�الحكيم� ... جب�هذا

�Eيستوع±Bا�إ�E... وتساؤEت�وقضايا... وأناقش�نف�8bcبأفكار... وأحاور�نف8bc... ففيه�أجد�نف8bc..وهو�أدب�الحوار

    vii.الحوار

وهذا�الصراع�ب'ن�. يدور�ا2سرح�الذه�89حول�صراع��نسان�مع�الزمن :ا2عالم�البارزة��للمسرح�الذه89

[ي�ث�ثة�من�البشر�يبعثون�إ�ى�الحياة�بعد�نوم�يستغرق�أكÞ&�من�ث�ثة�قرون�ليجدوا�أنفسهم��نسان�والزمن�يتمثل�

وص�ت�اجتماعية�تربطهم�بالناس��وطيدة�وكانت�لكل�م¡Bم�ع�قات. [ي�زمن�غ'&�الزمن�الذي�عاشوا�فيه�من�قبل

يستيقظون�مرة�أخرى�ح�م،�فعندما�تعj&�ا2ع�³9وا2فهوم�للحياة�والكون�و5 �والص�ت�ال��8قاتالع�وهذه�والحياة،�

�انقضت� �قد �الع�قات �هذه �بأن �يدركون �ما �سرعان �لك¡Bم �الحياتية، �الع�قة �هذه �ويجرد �ليعيش �م¡Bم �كل يسõى

�الزمن 8bبم�،�� �عالم �[ي �والغربة �بالوحدة ��حساس �ع�ى �يحملهم �وبالتا�ي�جديد�5مر�الذي �القديم �عا2هم �يعد لم

�إ�ى�كهفهم�مؤثرين
ً
  : ومن�ا2عالم�البارزة�[ي�ا2سرح�الذهÌ�89ي�.مو�Bم�ع�ى�حيا�Bم�يفرون�سريعا

إن�ال}&اث�هو�انتاج�الثقا[ي�وا2ادي�لشعوب�العالم،�وهذا�النتاج�الذي�وصل�إلينا�من�: توظيف�ال}&اث

ا2ا��8bالبعيد�أو�القريب�يلعب�دورا�مهما�[ي�تطوير�5دب�عj&�التاريخ،�¥نه�يستخدم�[ي�أشكال�أدبية�جديدة�توافق�

  : يت'نإن�ال}&اث�[ي�ا2سرح�الذه�89تتمثل�[ي�الناح. حياة�5مم�الثقافية�والفكرية
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5سطورة�حدث�تاريQي�واقõي،�قد�تطورت�وأضيفت�إليه�إضافات�مع�مرور�التاريخ�حيث�: 5ساط'&��غرقية.  أ 

وهكذا�يتحول�التاريخ�إ�ى�5سطورة،�فأصل�5سطورة�نشؤء�من�داخل�الشعب�. خرجت�عن�حدود�ا2نطق�والعقل

هائلة�من�القصص�و5ساط'&،�وهم�كانوا�بحكم�سعة��ولليوناني'ن�من�ب'ن�سائر�5مم�و5قوام�ثروة�viii.ومعتقداته

�كالقدر� �خارجية �قوى �إ�ى �البشرية �و5حداث �ا2ظاهر�الطبيعية �الكث'&�من �ينسبون �الوثنية أفكار�ومعتقدا�Bم

�دينيا �يلبسوBCا�ثوبا �إ�ى�ذلك�. و!لهة،�فكانوا لقد�كÞ&�عندهم�!لهة�مثل�إله�ا2طر،�إله�الحرب،�إله�الشمس�ما

  .نالكث'&ي

�الدينية. ب �والقصص �والثقافية�: 5ساط'&�الشعبية �الفكرية �للبحوث �كب'&ة �قيمة �الشعبية �للحكايات إن

�وآEمها�. و�نسانية �وهمومها �تفك'&ها �[ي �الشعوب �حياة �ع�ى � �Aهتمام �كل �العالم �شعوب ��Bا �اهتمت ولقد

ف�8Ðمسرحية�برز�فيه�استخدام�. ةهذه�5سطور " شهر�زاد"لقد�عرض�5ستاذ�الحكيم�[ي�مسرحيته�. وأحاسيسها

� �[ي �الحكيم �5ستاذ �لجأ �الوضوح، �كل �الشعبية �" شهر�زاد"5سطورة �أسورة �استيحاء �وليلة"إ�ى �ليلة وÌي�" ألف

�العالم �[ي �الكث'&�من�5دباء �وطبع�. قصص�أعجب¤Bا �إ�ى�قصة�عادية �وحولها �5سطورة �ثوب �الحكيم �5ستاذ خلع

و�" أهل�الكهف"ثم�ألبسها�ثوبا�جديدا،�كذلك�لجأ�5ستاذ�الحكيم�[ي�مسرحيته�مضموBCا�بطابعه�الفكري�الخاص�

�الحكيم" �وغ'&�5حداث�" سليمان �ف¢Bما ��غريقي �ال}&اجيديا �عنصرا �ف¢Bما �ادخل �ثم �الكريم �القرآن �[ي �قصت'ن إ�ى

  . والوقائع�ونزع�م¡Bما�ال¦?عة�الدينية�ال��8تحكم�ليعالج�قضية�الزمن�والقدر

إن�الصراع�[ي�ا2سرح�الذه�89هو�العنصر�الهام�لتحقيق�وجوده،�وهو�[ي�ارتباط�تام�: نيةالفروض�الذه

بالشخصيات�والحدث،�ومنم�خ�ل�التفاعل�والتأث'&�بي¡Bما�تخلق�الفكرة�ال��8تصلح�كوBCا�محورا�أساسيا�للصراع�

  . [ي�ا2سرح�الذه89

وهذه�النظرة�ال��8تحاول�الكشف�. الحياةإن�لكاتب�ا2سرحية�نظرة�خاصة�إ�ى��نسان�والكون�و : الرمز   

�الذهنية �مسرحياته �طبيعة �الرمز�[ي �تجعل 8��ال �البشرية �النفس �مكنونات �و�دراك�الظاهر�عن �الحس �وراء . عما

   ix.وهو�يكشف�لنا�عن�مكنونات�نفسه�ومعتقداته�ال��8كادت�أن�تخفى�[ي�آثاره�الفكرية

  : ا2سرح�الذه�89عند�توفيق�الحكيم

: وهو�يقول�[ي�هذا�الصدد. ح�الذه�89الذي�دعا�إليه�توفيق�الحكيم�بابا�جديدا�[ي�5دب�العربييعتj&�ا2سر 

�أثواب�" �مرتدية �ا2عاني �من �ا2طلق �[ي �أفكار�تتحرك �ا2مثل'ن �وأجعل �الذهن، �داخل �ا2سرåي �اليوم �أقسم إني

�Eيرى��xi.لنوع�من�ا2سرح�الفكري ومن�الجدير�بالذكر�أن�ا2سرح�5وربي�قد�سبق�توفيق�الحكيم�[ي�هذا�اx.الرموز 

ا2سرح�. 5ستاذ�الحكيم�التجديد�هو�Aنفصال�عن�التجارب�السابقة،�بل�هو�ا2حاولة�ا2تواصلة�[ي�الفن�و5دب

ا2سرح�الفكري�التقليدي�[ي�بنائه�. الفكري�ليس�مسرحا�مجردا�شأن�ا2سرح�التجديد��كما�فعل�بيكت�و!خرون

الشخصيات�والحوادث�ال��8تتحرك�فيه،رمز�من�رموز�الحياة،�ولكن�العنصر�ا2م'?�ورسم�شخصيياته�ومنطق�هذه�

ولذا�الجديد�[ي�xii.للمسرح�الذه�89هو�أن�ما�يشمل�الناس�ليس�موضوعا�عاطفيا�أو�نزاعاماديا�بقدر�قضية�فكرية

مون�[ي�ا2سرح�قويا�ا2سرح�الذه�89يقع�[ي�ا2ضمون،��E[ي�الجوانب�الفنية�ح��³وإن�كان�الت�حم�ب'ن�الشكل�وا2ض
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    xiii.حيث�يندر�أن�يتم�التجديد�[ي�الشكل�دون�ا2ضمون 

�اليوناني�    �وا2سرح �الغربي �ا2سرح �ع�ى �الواسع �إط�عه �إ�ى �تعود �الذه89 �للمسرح �الحكيم �5ستاذ �رؤية إن

�خاصة �. بصورة �وخالف �قبله �ممن �يعرف �لم �جديدة �صورة �[ي �الذه89 �ا2سرح �يقدم �أن �الحكيم ال}&اجيديا�حاول

�أعماله �[ي �واضحة �5ثر�5رسطي �معالم �عنده �وبقيت �فلسف¤Bا �عن �يتخيل �لم �ولكنه �توفيق�. اليونانية �أعاد لقد

الحكيم�ترتيب�عناصر�ا2سرحية�وأعطى�مكانة�الصدراة�للحوار،�هكذا�بلغت�العقدة�إ�ى�ذروة�الفن�والكمال�ع�ى�

�الذه89 �ا2سرح �ن. أساس �بتجديد �الحكيم �5ستاذ �حيث�قام �مستقلة �نظرية�مسرحية �وأنشأ �الذه89 �ا2سرح �[ي جد

و5ستاذ�. أخرج�مسرحياته�الذهنية�5و�ى�بدون�مقدمات�يشرح�ف¢Bا�اتجاه�[ي�ا2سرح�وترك�ذلك�إ�ى�صدور�مسرحية

أما�تسمية�الذه�89أو�الفكري�أو�: الحكيم�هو�الذي�أطلق�تسمية�ا2سرح�الذه�89ع�ى�مسرحياته�الفكرية�حيث�يقول 

جريدي�فإBCا�تسمية�خاصة�بنا�فيما�يبدو�ذلك�أن�النقد�5وربي��Eيتصور�إ�Eأن�كل�مسرحية�تشمل�ع�ى�جوانب�الت

     xiv.ذهنية�وفكرية

الذي�يجعله�[ي�مقدمه�كتاب��إن��نتاج�ا2سرåي�الغزير�للحكيم :ا2سرح�الذه89مؤسس�توفيق�الحكيم�

�رواده �صدارة �و[ي �العرب �إ�Eع�.ا2سرح �يكتب �لم �فإنه �قلي� �خشبة�ددا �ع�ى �تمثيلها �يمكن 8��ال �ا2سرحيات من

" ا2سرح�الذه89"وإنما�كانت�معظم�مسرحياته�من�النوع�الذي�يمكن�أن�يطلق�عليه�،� ا2سرح�ليشاهدها�الجمهور 

عا2ا�جديدا�من�الدEئل�والرموز�[ي�تقديم��ا2سرح�الذه���89أن�يكتشف�للقارئ�من�خ�ل�5ستاذ�الحكيمحاول�

�نق �كتاباتهرؤية �من �[ي�العديد �الحقيقة �تلك �تأكيد �وحرص�ع�ى �وا2جتمع �للحياة �تجسيد��دية �يفسر�صعوبة و�بدأ

�ا2سرح �خشبة �ع�ى �وتمثيلها �هذا�الصدد[�يقول وهو��.مسرحياته �الذهن: "ي �داخل �مسرåي �اليوم�أقيم وأجعل��إ�ى

ولم��،اتسعت�الهوة�بي�89وب'ن�خشبة�ا2سرح�لهذا. ا2عاني�مرتدية�أثواب�الرموز ا2مثل'ن�أفكارا�تتحرك�[ي�ا2طلق�من�

و�Eترجع�أهمية�توفيق�الحكيم�إ�ى�كونه�صاحب�أول� xv. "أجد�قنطرة�تنقل�مثل�هذه�5عمال�إ�ى�الناس�غ'&�ا2طبعة

�فحسب �الحديث �با2عيار�النقدي �ناضجة �عربية ��مسرحية �مسرحية �بذلك�" أهل�الكهف"وÌي �رواية �أول وصاحب

�للرواية �ا2فهوم ��ا2ع³9 �رواية �وÌي �الروح"الحديثة �إبداæي�" عودة �مؤلف �أول �كونه �إ�ى �أيضا �أهميته �ترجع وإنما

�أعماله �[ي �ا2صر  استلهم �ال}&اث �من �مستمدة �موضوعيات �والراوية �ا2سرحية �الصميم � .ي �لقد 5ستاذ��استلهم

�ا2ختلفة �عj&�عصوره �ال}&اث �هذا �استمد��الحكيم �أنه �كما �أو�إس�مية �أو�قبطية �أو�رومانية �فرعونية �كانت سواء

  .¥مته شخصياته�وقضاياه�ا2سرحية�والرومانية�من�ا2واقع�Aجتماæي�والسيا�8bØوالثقا[ي�ا2عاصر

ها�نشر ال��8" أهل�الكهف"مسرحية� من�ا2سرحيات�الذهنية�من�أشهرها كتب�الحكيم�الكث'&:ا2سرح�الذه89 

��ط�ق. م1933عام�[ي �ع�ى �الحكيم �أشهر�مسرحيات �من �الذهنية �ا2سرحية �. تعتj&�هذه
ً
�كب'&ا

ً
�نجاحا �Eقت وقد

دليل�ع�ى� كما�ترجمت�إ�ى�الفرنسية�و�يطالية�و�نجل'?ية�وهذا�أكj&وطبعت�هذه�ا2سرحية�مرت'ن�[ي�عامها�5ول�

�نشاطه xvi.ااقباله ��Bا �افتتح �قد �القومي �ا2سرح �ا2سرحية�. ا2سرåي�والجدير�بالذكر�أن �العروض �أول فكانت

ولكن�لÙسف�. وكان�مخرجها�الفنان�الكب'&�زكي�طليماتم�1935عام�[ي�وكان�ذلك�" أهل�الكهف: "ا2عروضة�فيه�Ìي
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واصدم�الجميع�بذلك�ح�5�³ستاذ�توفيق�الحكيم�نفسه�الذي�عزا�السبب�[ي�ذلك�إ�ى�كان�الفشل�حليفها�الشديد�

�ومخاط
َ
 أBCا�كتبت�فكريا

ً
إن�محور�هذه�ا2سرحية�يدور�حول�صراع��نسان� xvii.بة�للذهن�و�Eيصلح�أن�تعرض�عليما

من�البشر�يبعثون�إ�ى�حياة�بعد�نوم�يستغرق�أكÞ&�من�وهذا�الصراع�ب'ن��نسان�والزمن�يتمثل�[ي�ث�ثة��.مع�الزمن

�قبل �من �فيه �عاشوا �الذي �غ'&�الزمن �زمن �[ي �أنفسهم �ليجدوا �قرون �لكل. ث�ثة �اجتماعية��وكانت �ع�قات م¡Bم

�والحياة �بالناس �وجوهرها�.تربطهم �حياته �مع³9 �ف¢Bا �يرى �م¡Bم
َ
�ك� �كان 8��ال �والص�ت �الع�قات �وعندما. تلك

�الحياتية �الع�قة �هذه �ويجرد �ليعيش �م¡Bم �كل �أخر�يسõى �مرة �هذه��يستيقظون �بأن �يدركون �ما �سرعان لك¡Bم

�ي �فا¥مر�الذي �بم��8bالزمن �انقضت �قد �يعد�الع�قات �لم �جديد �عالم �[ي �والغربة �بالوحدة ��حساس �ع�ى حملهم

�إ�ى�كهفهم�مؤثرين�مو�Bم�ع�ى�حيا�Bم
ً
  .  عا2هم�القديم�وبالتا�ي�يفرون�سريعا

وÌـي�. م1942عـام[ـي�نشـرها��لحكـيملÙسـتاذ�اهـذه�مـن�ا2سـرحيات�الذهنيـة�الشـه'&ة� : "بيجماليون "مسرحية�

و5ســـاط'&��أســـاط'&��غريـــق�القديمـــةع�ـــى��خاصـــة� القديمـــة�ع�ـــى�5ســـاط'& مـــن�ا2ســـرحيات�ال�ـــ�8اعتمـــد�ف¢Bـــا�الحكـــيم�

Eنســـجام�بـــ'ن�الحقـــائق�وهـــدفها�أن�يخلـــق�نـــوع�مـــن�ا. ال�ـــ�8قـــد�تكـــون�قاســـية إدراك�رمـــزي�لحقـــائق�الحيـــاة��نســـانية

ل�وحســـب�هــــذا�ا2فهـــوم�اســــتغ �نســـانية�ح�ـــ�³تســــتطيع�أن�تســـتجمع�إرادتنــــا�و�توحـــد�قوانــــا�وي}ـــ?ن�كياننـــا�ا2ضــــطرب

أحـــداBLا�مــن�ال}ـــ&اث�اســتمد�ثــ�ث�مســـرحيات�5ســتاذ�الحكـــيم��أصـــدر�. الحكــيم�5ســـاط'&�وخاصــة�5ســـاط'&�اليونانيــة

ولكنـــه�بـــث�[ـــي�هـــذه�ا2ســـرحيات�أفكـــاره�ورؤيتـــه�" ا2لـــك�أوديـــب"و" بيجمـــاليون "و" بـــرا�كســـا"�غريقـــي�5ســـطوري�وÌـــي

Ðـــ�8ف�"مشـــكلة�الحكــم"و "بــرا�كســا"إن�مســـرحية�. 5ســاط'&�القديمــة���8تتحــدث�عـــن�ــوتنــاول�ا2وضـــوعات�ال الخاصــة

�مستقاة�مـن�ال}ـ&اث��غريقـي
ً
حيـث�يظهـر�توفيـق�الحكـيم�مـن�خـ�ل�هـذه�ا2سـرحية�النظـام�السياØـ�8bالقـائم�[ـي� أيضا

تحمــل�هــذه�. مصـر�وهــو�يســخر�مــن��طــار��غريقــي�الديمقراطيـة�ال�ــ�8لــم�تكــن�[ــي�تقــدير�الحكـيم�تحمــل�ســوى�عنواBCــا

الحكــيم�آراؤه�[ــي�نظــام�5حــزاب�والكتــاب�ع�ــى�ا2غــانم�ف¢Bــا�5ســتاذ�جســد�ت الــذي�طــابع�5ريســتوفانيا2ســرحية�ال�ــ�8ال

    xviii.الشخصية�والتضحية�با2صالح�العامة�[ي�سبيل�ا2نافع��الخالصة

لقد�فكر�5ستاذ�الحكيم�[ي�يوم�من�5يام�أن�يعيد�صياغة�الس'&ة�النبوية�بشكل�جديد�: "محمد"مسرحية�

فكتب�الس'&ة�النبوية�بكل�تفاصيلها�[ي�القالب�ا2سرåي�وتناول�ف¢Bا�قصة�حياة�الرسول�5عظم�. رحية[ي�صورة�مس

صور�5ستاذ�الحكيم�[ي�هذه�ا2سرحية�حياة�الن�8Úص�ى�هللا�. من�البداية��واختتم�بجزؤ�من�خطبته�حجة�الوداع

�وجماله �كماله �من �طيبة �صورة �وسلم �نشر� .عليه �الحكيم �5ستاذ �ا2سرحية��.م1936 عام�[ي�ا2سرحيةهذه هذه

�مناظر �ثمانية �مع �مشهدا �وتسع'ن �خمسة �من �ال��8. مكونة �والوقائع �5حداث �يصور �أن �الحكيم �5ستاذ استطاع

. شهدها�التاريخ�[ي�حياة�الرسول�ص�ى�هللا�عليه�وسلم�ليشعر�القارئ�بأنه�يقرأ�الحقيقة�وكأن�5حداث�تقع�أمامه

. هذه�ا2سرحية�أطول�مسرحياته�بل�أطول�مسرحية�عربية. يم�قالبا�جديدا�للس'&ة�النبويةهكذا�صنع�5ستاذ�الحك

�وا2سرحية. الحكيم�ماد�Bا�من�ا2راجع�الدينية�ا2عروفةاستمد�5ستاذ�وقد�. فإنه�من�الصعب�وضعها�ع�ى�ا2سرح

وهناك��.جوانب�تلك�الحياة�إذ�أBCا�تشمل�فقرات�من�حياة�الرسول�تغطي�أهم�بمثابة�س'&ة�للرسول�عليه�الس�م



VolVolVolVol----00002222, Issue , Issue , Issue , Issue 00003333, March   , March   , March   , March       2012012012019999                                                                                                                        ISSN 2394 ISSN 2394 ISSN 2394 ISSN 2394 ––––    6628   6628   6628   6628   مجلة التلميذ 

108 

        مجلة التلميذمجلة التلميذمجلة التلميذمجلة التلميذ 

ا2لك�"و�" سليمان�الحكيم�"و "شهرزاد: "ومن�أشهر�مسرحياته�الكث'&�غ'&�هذه�ا2سرحيات�!نفة�الذكر�كت±Bا�الحكيم

    xix.وغ'&ها�"السلطان�الحائر"و" إيزيس�" و" أوديب

ا2سرح�الذه��89الحكيم�الكث'&�من�ا2سرحيات�وكانت�مسرحياته�من�النوع�الذي�يطلق�عليه5ستاذ��كتب�

�[ي� �الواقع �ع�ى �اسقاطها �يمكن 8��ال �والرموز �الدEئل �من �عا2ا �خ�له �من �القارىء �فيكتشف �ليقرأ �كتب والذي

رأى��5ستاذ�الحكيم�. هم�[ي�تقديم�رؤيه�نقديه�للحياه�وا2جتمع�تتسم�بقدر�كب'&�من�العمق�والوæيفسهوله�ويسر�لت

لتمثيل�كما�سبق�الذكر�آنفا،��مع�الرغم�من�أن�ا2سرح�الذه�89تغرس�أن�مسرحياته�الذهنية�كتبت�للقراءة�،��Eل

فيغدو�5دب�ا2سرåي�ليقرأ�ويدرس�[ي�الجامعات�كما�هو�الحال�[ي�الغرب،�. شجرة�جديدة�[ي�البستان�5دب�العربي

�إ�ى �عصورازدهاره �[ي �يلتفت �لم �الذي �العربي �و5دب �التمثي�ي �5دب �ب'ن �ا2صلح �يعتj&�الحكيم ا2سرح��وبذلك

  . اليوناني�ينقله�أو�Eثم�يفتح�الباب�2حاكاته�بعد�ذلك

. كان�توفيق�الحكيم�مولعا�بالتجريب،�والتجريب�والتجديد�عنده�مت�زمان�لفكر�والفن: ال�معقول �ا2سرح

فالتجديد�[ي�نظره��E. فكلما�خاضا¥ستاذ�الحكيم�[ي�تجربة�جديدة�إ�Eأضاف�ف¢Bا�جديدا�من�حيث�5دب�والفن

�Eيع�89التجديد�عنده��نفصال�بل�هو�مواصلة�ا2شوار�. ع�89إلغاء�تجربة�سابقة،�وإنما�يع�89إضافة�تجربة�جديدةي

التجديد�ليس�Aنفصال،إنه�تجديد�5وراق�والزهور�[ي�الشجرة�غائرة�: "يقول�توفيق�الحكيم. نفسه�بنفس�جديد

�[ي�xx.الجذور  �الحكيم �عند �والتجديد �التجريب �محاوEت �أدب��تتج�ى �الكتابة �[ي �خاصة �ا2سرحية �أعماله كث'&�من

إن�ال�معقول�عندي�ليس�":يقول�الحكيم�[ي�مجال�ال�معقول . ال�معقول�الذي�أر�³bØدعائمه�الكتاب�5وروبيون 

� �5وربية �ا2ذاهب �[ي �بالعبث �يسمى �[ي�هو�ما �ا2عقول �ت�حم �من 8Úالشع� �وتفك'&نا �فننا �[ي �2ا �استكشاف ولكنه

�من�و  .ال�معقول  �خشية �دون
ً
�فنيا �ا2نابع �هذه �ارتياد �ع�ى �التشجيع �إ�Eمجرد �الحديثة �5وربية �للتيارات �يكن لم

�ا2ختلفة �العصور �[ي �العا2ية �الفنون �يحكم �كان �الذي �الك�سيكي �التفك'&�ا2نطقي �تيارات�. سيطرة �وجدنا �إن فما

�بالبح
ً
�من�غ'&نا �أحـق �أننـا �شعرنا ³��ح �ذلـك �من �تتحرر�اليوم �عندنا�ومذاهب �¥BCا �أنفسنا �[ي �التيارات �هذه �عن ث

�بشخصياتناأ
ً
   xxi."قدم�وأعمق�وأشد�ارتباطا

 "الطعام�لكل�فم"الحكيم�[ي�هذا�ا2جال�العديد�من�ا2سرحيات�ومن�أشهرها�مسرحية�لقد�ألف�5ستاذ�

�والرمزية �الواقعية �من �مزيجة �ا2سرحية �[ي�. وهذه �الجوع �مشكلة �حل �إ�ى �ا2سرحية �هذه �[ي �الحكيم �توفيق دعا

فهو�ينظر�إ�ى�هذه�القضية�الخط'&ة�. العالم�عن�طريق�التفك'&�[ي�مشروعات�عملية�خيالية�لتوف'&�الطعام�للجميع

ة�فالحكيم��Eيتطرق�هنا�إ�ى�ع�قة�Aستعمار�نظرته�ا2ثالة�نفسها�ال��8تعزل�قضية�الجوع�عن�القضية�السياسي

 
ً
ستغ��ي�وسيادة�و�Eيتم�ذلك�إ�Eبالقضاء�ع�ى�النظام�الرأس�ما�ي��A،و�مj&يالية�ال��8ت¡Bب�خ'&ات�الشعوب�BCبا

  .النظام�Aش}&اكي�الذي�يوفر�الطعام�للكل�عن�طريق�زيادة��نتاج�والتوزيع�العادل

تتضـــح�ف¢Bـــا�رمزيـــة�الحكــــيم�وف¢Bـــا�يعيـــد�الحكـــيم�علينـــا�ذكــــر�هـــذه�مســـرحية�مـــن�فصــــل�واحـــد� : "BCـــر�الجنـــون "

مصدر�لجنون�جميـع�الـذين�شـربوا�رأى�ا2لك�[ي�منامه�كما�ملك�شرب�جميع�رعاياه�من�BCر�كان��أسطورة�قديمة�عن

�أن�هـذين�،من�مائه
ً
Aثنـ'ن�الـذين��ثم�يعزف�هو�ورفيق�لـه�عـن�الشـرب�وتتطـور�5حـداث�ح�ـ�³ليصـدق�رعايـاهم�فعـ�
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�لهـم�لم�يشربا�مثلهم�بما�ف¢Bمـا�مـن�اخـت�ف�عـ¡Bم��Eبـد�أBCمـا�همـا�ا2جنونـان�إذا�وع�ـى�ذلـك�فـإن�عل¢Bمـا�أن�يشـربا�مـث

�Eع}ـ&ض�الحكـيم�ضـد�. بما�ف¢Bما�من�من�أي�إشارة�إ�ـى�الـزمن�وا2كـان
ً
وهكـذا�نسـتطيع�أن�نشـعر�بصـورة�أكÞـ&�وضـوحا

وهناك�العديد�من�ا2سرحيات�5خرى� .نسان�فيجj&ه�ع�ى�Aنسياق�والتماثلهذا�القسر�الذي�يزاوله�ا2جتمع�ع�ى��

 و[ـي�ا2سـرحية�5و�ـى�م¡Bمـا�يسـافر�رجـ�ن�خمـس" لو�عرفت�الشباب"و" الغد�رحلة�إ�ى:"ومن�أهمها�.بطابع�ال�معقول 

�التكيف�مع�ح
َ
يا�Bم�الجديدة�ولك¡Bم�مائة�سنة�[ي�ا2ستقبل�[ي�الثانية�يس}&د�رجل�مسن�شبابه�ويحاول�هؤEء�جميعا

�وقد�أشار�توفيق .متناول�أيدينا�¥BCما�أبعد�من�والخلود��Eينال ويخرج�الحكيم�من�هذا�بأن�الزمن��Eيقهر�.يخفقون 

    xxii.م�عن�البحث�العلمي�والتقدم�فيهسال��8يمكن�أن�تنج�ةالحكيم�إ�ى�النتائج�الخط'& �5ستاذ

� :Aجتماæي ا2سرح �توفيق �أن �ا2علوم �5دب�ومن �من �ا2وضوعات �2ختلف �موسعية �دراسة �له الحكيم

فا2سرحيات�ال��8كت±Bا�[ي�أوائل�. والشعر�والفلسفة�كما�أن�له�معرفة�شاملة�بالفن�ا2سرåي�ونشأه�وتارخيه�وأصوله

ا2رأة�"العشرينات��Eتخلو�من�الطابع�الفكري�والفلسفي�ع�ى�سبيل�ا2ثال�قد�تناول�مسألة�السفور�[ي�مسرحيته�

�رائع" لجديدةا �[ي�أسلوب �ومفاسدها �نقائصها �ا2ختلفة�كما�أوضح �الزوايا �من �ا2وضوع �الضوء�ع�ى�هذا �،وسلط

�Aجتماعية �وا2شاكل ��نسانية �القضايا �إ�ى �أنظار�الناس �. ولفت �مسرحياتومن �م'?ات ��أهم �5ستاذ هو�الحكيم

� �ا2سرåي �الشكل �[ي �مسرحياتهالتنوع �[ي �نجد �الحديثة: حيث �والكوميديا��الدراما �وال}&اجيوكوميديا والكوميديا

. استفاد�توفيق�الحكيم�من�الثقافات�5جنبية�نتيجة��êقامته�[ي�فرنسا�واط�عه�ع�ى�!داب�الغربيةA.xxiiiجتماعية

��ادخل �الحكيم �5ستاذ �الثقافات �هذه �مسرحياته[ي �[ي �ويوظفه �الضخم �تراثه �من �لي¡Bل �العربي واستبدله� 5دب

�الواسعةبالحوار�والحب �التعب'& .كة �بجمال �الحكيم �موضوعا�Bا�تم'?�مسرحيات �حيوية �إ�ى مؤلفات� وتزخر�إضافة

 الرمزية�الفلسفيةف�8Ðتلفت�النظر�¥ول�وهلة�بما�ف¢Bا�من�واقعية�التفصي�ت�وعمق� .الحكيم�بالتناقض�5سلوبي

   xxiv.عة�ك�سيكيةب¦?عة�حديثة�مق}&نة�[ي�كث'&�من�5حيان�ب¦? �بروحها�الفكهة�وعمق�شاعري¤Bا

تظهر�وكذلك��xxv.فالشخصيات�[ي�مسرحه�الذه�E�89تبدو�حية�نابضة�منفعلة�بالصراع�متأثرة�و�مؤثرة�فيه

�Aجتماعية �مسرحيات �[ي �بوضوح �ا2صرية �تصوير�مشاكل��البيئة �[ي �البارعة �قدرته �خ�ل �من �ف¢Bا �الحكيم ويj&ز

�Aجتماعية �مسرحياته �عاصر�Bا 8��ال �ا2صري �ومسرحيه� تم'?. ا2جتمع �خاصة �بصفة �الذه89 �الحكيم مسرح

بصفة�عامة�وÌي�النظام�الدقيق�الذي�اتبعه�[ي�اختياره�2وضوعات� Aجتماæي�ومسرحيه�ا2تصف�بطابع�ال�معول 

رس�طويل�بأشهر�ا2سرحيات�اوالبناء�ا2حكم�لهذه�ا2سرحيات�الذي�توصل�إ�ى�أسراره�بعد�تم�مسرحياته�وتفاصيلها

و�" العريس"و�" ا2رآة�الجديدة�: "كتب�عدة�مسرحيات�كانت�مواضيعها�شرقية�ويدل�ع�ى�ذك�عناوي¡Bافقد�. العا2ية

    xxvi. "ع�ي�بابا  خاتم�سليمان"

�الحكيم �والفكرية�للمسرح�الذه�89عند�توفيق �الفنية �الحكيم�قدم: Aتجاهات �من��5ستاذ العديد

لجدير�بالذكر�أن�معظم�أعماله�ا2سرحية�صالحة�للقرءة�وا. تتسم�بلمسة�فكرية�ونزعة�رومانسية�ل�8اا2سرحيات�

�بف. ،�Eللتمثيل �قام �مبدع �بهإهو�مؤلف �ا2حيط �الواقع �خ�ل �من �الرواية �و�أحداثه �شخصياته وركز�ع�ى��. بداع

لقد�كانت�مسرحية�أهل�الكهف�. تاريخ�حياة�5ممBا�من�ف¢واستمد��لذي�كان�ا2صدر�5ول�[ي�الهامهاال}&اث�ا2صري�
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�ى�خطوة�التأليف�لردم�الهوة�الشاسعة�ب'ن�ا2رح�العربي�الذي�ولد�قبل�الحكيم�بخمس'ن�عاما�فقط،�وا2سرح�أو 

5وربي�الذي�ترعرع�[ي�القرن�الخامس�قبل�ا2ي�د�[ي�أحضان�الحضارة�اليونانية،�لذلك�لم�يأل�جهدا�وراح�يتجه�

ال��8لم�تمÙها�جهود�السابق'ن�ع�ى�مدى�5جيال،��كل�اتجاه�[ي�الكتابة�محاو�E[ي�قلق�جنوني�م�ئ�بعض�من�الفجوة

وإن�ا2سرحية�لم�تكن�ضمن�. ¥ن�العرب�لم�يعرف�با¥دب�ا2سرåي�كقالب�أدبي�إ�ى�جانب�ا2قامة�وا2قالة�إ�Eحديثا

�لقد�حاول�توفيق�الحكيم�من�خ�ل�تجاربه�الكث'&ة�وا2ختلفة�أن.  ما�ترجم�العرب،�فاتسع�البون�ب'ن�العرب�وا2سرح

يتحمل�مسؤلية�أجيال�سابقة�ع�ى�مدى�قرون�إزاء�5دب�ا2سرåي�العربي،�فانطلق�يسود�ب'ن�فنون�ا2سرح�ا2تنوعة�

[ي�5شكال�و5ساليب�الدرامية�فض��عن�تنظ'&اته�[ي�الفكر�والفن�و5دب،�وابتكر�5ستاذ�الحكيم�لونا�أدبيا�جديدا�

�هكذا �الثانية، �ا2سرحية �واللغة �عربي�وهو�ا2سرواية، �مسرåي �قالب �خلق �[ي �[ي�.  نجح �الحكيم �5ستاذ �سلك لقد

وهو�الخط�الفكري�الذي�اقتنعه�بأن�خ'&�وسيلة�" أهل�الكهف" [ي�نفس�الخط�الذي�ابتدأ�من�" شهر�زاد" مسرحية�

" ت�لخلق�5دب�التمثي�ي�[ي�اللغة�العربية،�هو�أن�يجعل�للحوار�قيمة�أدبية�ليقرأ�ع�ى�أنه�أدب�وفكر،�ومن�ثم�جاء

مليئة�با¥فكار�ال��8دوت�[ي�ذهن�5ستاذ�الحكيم�الشر/ي�العقلية�أثرا�اتصاله�بالفلسفة�5وربية�ال��8كانت�" شهر�زاد

،�و�نسان�وحده�بحريته�يقرر�مص'&ه�ومص'&�غ'&ه،�سارت�[ي�الدرب�الفكري�مسرحياته�"لقد�مات�هللا" ترفع�شعار

وغ'&ها�من�ا2سرحيات�ال��8ما�يقوم�ف¢Bا�الصراع�ب'ن�الثنائيات�" سليمان�الحكيم"و" ا2لك�أوديب"و�" بجماليون "

�ب'ن� �و�الصراع �وا2كان، ��نسان �ب'ن �والصراع �والزمان، ��نسان �ب'ن �كالصراع �أو�العقلية �أو�العاطفية الروحية

الفكرية�ال���8و�Eشك�[ي�أن�5ستاذ�الحكيم�أصاب�إ�ى�حد�كب'&�[ي�انتقاء�القضايا. �نسان�وملكاته�بطيبعته�الحال

�وتحديد� �الشخصيات �خلق �ينجح�[ي �لم �ولكنه �بواستطه �يعرضها �[ي�إدارة�الحوار�الذي �وبرع �مسرحياته �[ي عالجها

فا2سرحيات�خاصة�[ي�مسرحه�الذه�E�89تبدو�حية�نابغة�منفعلة�الصراع�متأثرة�به�ومؤثرة�فيه،�بل�ربما�. أبعادها

    xxvii.ي�القضية�ال��8يعالجها�الحكيمتبدو�[ي�أبواق�تردد�جوانب�5راء�ا2ختلفة�[

يف}&ض�الحكيم�فروضا�فكرية�ويأخذ�[ي�معالجة�النتائج�ا2تمخضة�ع¡Bا�ثم�يقوم�بالفصل�[ي�هذه�التنائج�   

وليست�هذه�السمة�مقتصرة�ع�ى�ا2سرحيات�الذهينة،�. تبعا�لطبيعة�نفسه�ونظريته�إ�ى�الحياة�وما�فهها�من�قيم

�و  �بكل �تتج�ى �الحقيقة �هذه �أن �[ي�بل �الحكيم �5ستاذ �يف}&ض �ا2ثال �سبيل �ع�ي �الذهنية �مسرحياته �كل �[ي ضوح

أن�الشيخ�قد�عاد�إليه�شبابه�من�جديد�بفضل�دواء�اكتشفه�العلم�الحديث،�ثم�يقوم�" عودة�الشباب" مسرحته

?م�بمكانه�[ي�الحكيم�بدرس�النتائج�ا2}&تبة�عن�هذه�الحالة�ليفصل�[ي�5خ'&�بأن�يعود�الشيخ�إ�ى�شيخوخه،�وبأن�يل}

�بل� �ا2نطق، �يرتضض¢Bا 8��ال �ا2سارات �5فكار�تتخذ ��Eي}&ك �الحكيم �5ستاذ �فإن �وهكذا �ا2ت�حق، �البشرية صف

تتدخل�[ي�كل�مرة�ليحدد�طرق�س'&ها�ويوقف�حرك¤Bا�وهو�ما�يفقدها�منطقي¤Bا�وتفقد�بالتا�ي�الشخصيات�صفا�Bا�

  . وخصوصيا�Bا�الدرامية

�الحك �A¥ستاذ �أحب �فكريالقد �أساسا 8Úالشع� �الفن �من �يستخرج �أن �أدب�. يم �[ي 8bcالرئي� �الخط وهذا

،�وهو�خط�"يا�طالع�الشجرة"و�" بجامليون "و" شهر�زاد"مرورا�إ�ى�" أهل�الكهف"إ�ى�" عودة�الروح"الحكيم�يبدأ�من�

�صريح �استخ. واضح �ع�ى �يقوم �وصريح �واضح �حال �كل �ع�ى �ولكنه �فرعية، �ويمر�بمحطات �أحيانا �يتعرج راج�قد
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8Úالشع� �الفن �من �فكري �مسائل�xxviii.أساس �أو �فكرية �ذهنية �قضايا �الذه89 �ا2سرح �[ي �الحكيم �5ستاذ عالج

هكذا�تدل�آثاره�ا2سرحية�. اعتقادية�تصورية�أو�أمور�جدلية�فلسفية�بأسلوب�عق�ي�تجريدي�بعيدا�من�ا2حسنات

  . ع�ى�اتساع�ثقافته�وتنوع�مواهبه�وتعدد�ميادين�إبداعه

الحكيم�[ي�إتجاه��لقد�اخ}&ع�5ستاذ. ا2سرح�أبو�الفنون�5دبية�وأكÞ&�تأث'&ا�[ي�نفوس�الناس :حثالباستنتاج�

ركز�توفيق�الحكيم�جل�اهتمامه�ع�ى�الجانب�الخيا�ي�. لذي�عرف�با2سرح�الذه89اجديد�من�فن�الكتابة�ا2سرحية�و 

��نسانية �للحياة �بد. والعنصر�الروåي �[ي �مسرحياته �[ي �توفيق �حذا �الغرب'ن�قد �ا2سرحي'ن �حذو�الكتاب �أمره اية

لم�يغفل�5ستاذ�الحكيم�[ي�نفس�. ولكنسرعان�أدرك�أهمية�ا2سرح�الذه�89وبادر�إليه�ح��³سبق�[ي�هذا�ا2ضمار

الوقت�عن�القيم�الشرقية�5صيلة�ولم�يتساهل�من�اثبات�أهمية�الروحانيات�الشرقية�[ي�سبيل�الحل�للمشاكل�

� �الحضارة �عن �نتجت 8��الغربيةال �الحديثة �نظرياته�. الصناعية �إ�Eعj&�عنه �هاما �موضوعا �ي}&ك �لم �الحكيم فإن

كان�توفيق�الحكيم�مولعا�بالتجريب�والتجديد،�فكلما�خاض�[ي�تجربة�جديدة�إ�E. ا2ختلفة�ا2تناثرة�[ي�مسرحياته

روح�شرقية�[ي�هذا�Aتجاه�وأضاف��فيه�لونا�جديدا�إ�ى�تاريخه�5دبي�والف89،�كما�حاول��ضافة�من�خ�ل�حب�

�وا2ضمون  �الشكل �[ي �التجديد �يأتي �أن �واج¤Bد �الغربي �مكانة�. ا2سرåي �تحتل �الذهنية �مسرحياته �أن �نجد هكذا

الصدارة�ب'ن�جميع�أعمال�توفيق�الفنية�وبالرغم�من�أن�هذه�ا2سرحيات�تحمل�[ي�ظاهرة�5مر�فكرا�عميقا�و�بحثا�

  . تعلقة�باêنسان�ال��8ما�زالت�موضع�النقاش�والبحث�عj&�التاريخدقيقا�إ�EأBCا�تعالج�ا2قومات�ا2
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