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اآمـيـــــن

ا هو ُمَسلَّم به َشرعا، تبعًا ملا جاء في احلديث النبوي، أن العلماء ورثُة  ّ ممِ
ـما ُأوتوه من  ـما عرفوا من احلق  ولمِ األنبياء، وأنهم خيار األمة عند الله تعالى، لمِ
يَن ُأوُتوا  ْنُكْم َوالَّذمِ يَن َآَمُنوا ممِ العلم، كما ُيفهم من قول الله تعالى: �َيْرَفعمِ اللَُّه الَّذمِ

يٌر�. )املجادلة :11(.  ا َتْعَمُلوَن َخبمِ َ لَْم َدَرَجاٍت َواللَُّه بمِ الْعمِ
وما هو ُمَسلَّم به أيضا تاريخيا أن علماء األمة كان لهم الدور األكبر في 
ّم األمور وتكثر املآسي، ويكفي أن نلقي  قيادة أبناء هذه األمة،خاصة حينما تْدلَهمِ
نظرة على حركات التحرر واإلصالح التي ظهرت بعد أن سيطر االستعمار على 
معظم بقاع العالم اإلسالمي، حيث كان العلماء الربانيون املخلصون في مقدمة 
هذه احلركات، با أيقظوه من روح اجلهاد والتحرير في عموم أبناء األمة، ومن 
َثّم كان عموم املجاهدين واملقاومني يعملون حتت أعينهم وبتوجيه منهم، بل يكفي 
أن يلحظ املرء أّن مصطلح "اجلهاد" ظهر بشكل واضح في حروب التحرير، حتى 
أصبح لصيقا بن خاضوا هذه احلروب في أكثر من مكان في العالم اإلسالمي، 
يم التي غرسها العلماء املجاهدون في قلوب أبناء هذه األمة. وما ذلك إال بسبب القمِ
وما هو ُمَسلَّم به أيضا واقعيا من خالل ما نشاهده في عصرنا احلالي، 
وفي العديد من بقاع العالم على اختالف عقائده ومبادئه، أن ما اْصُطلح عليه 
ب"رجال الدين" يتولون أمور الناس في أكثر من جانب من جوانب احلياة، با في 
ذلك اجلانب السياسي، حتى ولو كان ذلك من باب املباركة والتأييد، أو من باب 

املعارضة بأي شكل كانت.
كما أنه ما هو ُمَسلَّم به عقليا أن اإلنسان جسٌد وروح، وال بد من نوع من 
التوازن بينهما بإعطاء كل جانب حقه، ألنه باختالل هذا التوازن تختلُّ موازين 
يم كلها عند األفراد واجلماعات على حد سواء ، ألن الله تعالى  احلياة وتختل القمِ
خلق اإلنسان ليعبَده أوال، وليعمر األرض ثانيا. وإذا كان اجلانُب املادي قد ذلَّلَه 
ئ أكنافه ويبعث  علماء املادة كما هو معلوم، فإن اجلانب الروحي ال ميكن أن يوطِّ

فيه السكينة والطمأنينة إال العلماء الربانيون الراسخون في العلم.
وبحكم هذه املسلمات الشرعية والتاريخية والواقعية والعقلية فإن حاجة األمة 

إلى العلماء الربانيني حاجٌة ملحٌة متليها كل هذه املَسلَّمات..
ذلك أن العلماء، وبحكم ميراث النبوة، مدعوون إلى حمل مشعل هذا امليراث 
ا َعمل به األنبياء، والذي يتجلى أساسا في الدعوة إلى الله تعالى على  بالعمل بمِ
يلي َأْدُعواْ  همِ َسبمِ بصيرة، وفق القواعد املعلومة التي نصَّ عليها قوله تعالى: �ُقْل هذمِ
ي� )يوسف: 108(، وقوله عز وجل: �اْدُع  َبَعنمِ يَرٍة َأَنا َوَمنمِ اتَّ لَى اللَّهمِ َعلَىٰ َبصمِ إمِ
َأْحَسُن� )النحل  َي  ي همِ الَّتمِ بمِ لُْهْم  َوَجادمِ َسَنةمِ  َظةمِ احْلَ َوامْلَْوعمِ ْكَمةمِ  احْلمِ بمِ َربَِّك  يلمِ  لَى َسبمِ إمِ
ُدعاة  أبناء األمة في عصرنا احلالي بحاجة ماّسة إلى  125(. وبالتأكيد فإن   :
ْن ُكلِّ َخلٍَف  لَْم ممِ ُل َهَذا الْعمِ علماء عاملني ينطبق عليهم قول َرُسولمِ اللَّهمِ �:  "َيْحممِ
نَي". وما أكثر  لمِ اهمِ يل اجْلَ نَي، َوَتأْومِ لمِ َحال امْلُْبطمِ نَي، َواْنتمِ يَف الَْغالمِ رمِ ُعُدوُلُه، َيْنُفوَن َعْنُه حَتْ
لني  نَي  املتَقوِّ لمِ َحال امْلُْبطمِ نَي املتطرفني، وما أعظم اْنتمِ في عصرنا هذا حتريف الَْغالمِ

رين، َوما أجرأ اجلاهلني على التأويل الباطل والكذب واالفتراء.  املُْنكمِ
ُحكم هذه املَسلَّمات التاريخية والواقعية والعقلية فإن العلماء الربانيني  كما أنه بمِ
مدعوون إلى تنوير عقول أبناء األمة، وخاصة من الشباب، با يزرع فيهم العزة 
رهم أنهم أبناء أمة عظيمة، هي أمة  والكرامة التي أرادها لهم اإلسالم، وبا ُيْشعمِ
قرأ"، وهي "خير أمة أخرجت للناس"، وبا يرفع معنوياتهم وشخصياتهم حتى  "امِ

ميثلوا دينهم وحضارتهم ومجتمعهم خير متثيل أينما حلوا وارحتلوا.
وبذلك فإن حاجة األمة إلى العلماء الربانيني –كما قال اإلمام أحمد- كحاجتها 
إلى الطعام والشراب، ألن الطعام والشراب يحتاج إليه في اليوم مرة أو مرتني، 

والعلم يحتاج إليه بعدد األنفاس.
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- هل التعارف مقصد شرعي :
إنه من المعلوم أن الغاية من خلق اإلنسان 
ف���ي األرض وع��م��ارت��ه��ا  ف���ي ال��خ��اف��ة  ت��ت��م��ث��ل 
تعالى خلق  الله  النافع، وأن  بالعبادة والعمل 
باإليمان  وزوده  العظمى  الغاية  لهذه  اإلنسان 
الدور  القيام بهذا  ليتمكن من  والعلم والبيان، 
الذي خلق من أجله كما هو مبين في كثير من 

آيات الذكر الحكيم، أذكر منها قوله تعالى:
ي َجاِعٌل ِفي اأْلَْرِض  َك ِلْلَمَاِئَكِة ِإنِّ �َوِإْذ َقاَل َربُّ
َخِليَفًة َقاُلوا َأَتْجَعُل ِفيَها َمْن ُيْفِسُد ِفيَها َوَيْسِفُك 
ي  ُس َلَك َقاَل ِإنِّ ُح ِبَحْمِدَك َوُنَقدِّ َماَء َوَنْحُن ُنَسبِّ الدِّ
ُثمَّ  َها  ُكلَّ اأْلَْسَماَء  آَدَم  َم  َوَعلَّ َتْعَلُموَن  َل  َما  َأْعَلُم 
ِبَأْسَماِء  َأْنِبُئوِني  َفَقاَل  اْلَمَاِئَكِة  َعَلى  َعَرَضُهْم 
ِعْلَم  َل  ُسْبَحاَنَك  َقاُلوا  َصاِدِقيَن  ُكْنُتْم  ِإْن  َهُؤَلِء 
َقاَل  اْلَحِكيُم  اْلَعِليُم  َأْنَت  َك  ِإنَّ ْمَتَنا  َعلَّ َما  ِإلَّ  َلَنا 
ا َأْنَبَأُهْم ِبَأْسَماِئِهْم  َيا آَدُم َأْنِبْئُهْم ِبَأْسَماِئِهْم َفَلمَّ
��َم��اَواِت  ��ي َأْع��َل��ُم َغ��ْي��َب ال��سَّ َق��اَل َأَل���ْم َأُق���ْل َل��ُك��ْم ِإنِّ
َتْكُتُموَن�  ُكْنُتْم  َوَما  ُتْبُدوَن  َما  َوَأْعَلُم  َواأْلَْرِض 

)البقرة:32/29(.
اْل��ُق��ْرآَن   ��َم  َع��لَّ ْحَمُن   �الرَّ  : سبحانه  وقوله 

َمُه اْلَبَياَن� )الرحمن 2-1(. ْنَساَن  َعلَّ َخَلَق اإْلِ
فههنا -إض��اف��ة إل��ى اإلي��م��ان- س��اح��ان ل 
ض����رورة لهما ب���دون ت��واص��ل م��ع ال��غ��ي��ر، ول 
تواصل بدون تعارف، إذ ما فائدة البيان إن لم 
يكن بغرض التواصل مع اآلخر، ومن أين يأتي 

العلم إن لم ُيتلق عن الغير وُيتوارث.
حدوده؟  وما  بالتعارف؟  المقصود  ما  لكن 

وما غايته؟
- مفهوم التعارف في القرآن الكريم :

لقد ورد من مادة )ع ر ف( في القرآن الكريم 
ثمانية وعشرون استعمال في واحد وسبعين 
بتصاريف  المعرفة  من  الفعل  منها  موضعا، 
م��ت��ع��ددة، وال��ف��ع��ل م��ن ال��ت��ع��ري��ف والع���ت���راف، 

ومنها العرف والمعروف.
أما التعارف فلم يرد إل في موضعين اثنين 
�َوَي���ْوَم  يونس:  س��ورة  في  قوله سبحانه  هما 
َهاِر  النَّ ِمَن  َساَعًة  ِإلَّ  َيْلَبُثوا  َلْم  َك��َأْن  َيْحُشُرُهْم 
ِبِلَقاِء  ُبوا  َكذَّ ِذيَن  الَّ َخِسَر  َقْد  َبْيَنُهْم  َيَتَعاَرُفوَن 

ِه َوَما َكاُنوا ُمْهَتِديَن� )اآلية 45(. اللَّ
َها  وقوله تعالى في سورة الحجرات : �َيا َأيُّ
َوَجَعْلَناُكْم  َوُأْنَثى  َذَكٍر  ِمْن  َخَلْقَناُكْم  ا  ِإنَّ اُس  النَّ
ِه  اللَّ ِعْنَد  َأْكَرَمُكْم  ِإنَّ  ِلَتَعاَرُفوا  َوَقَباِئَل  ُشُعوًبا 

َه َعِليٌم َخِبيٌر� )اآلية 13(. َأْتَقاُكْم ِإنَّ اللَّ
التعارف  تفسير  ورد  يونس  س��ورة  وآي��ة 

فيها بمعان مختلفة منها :
انقطع  ث��م  الدنيا  ف��ي  ك��ان  التعارف  أن   <
ب��ال��ح��ش��ر، وع��ل��ي��ه م��ع��ظ��م ال��م��ف��س��ري��ن ومنهم 

الطبري.
التعارف بمعنى المعرفة، أي يعرف  > أن 
كل أحد صاحبه يوم القيامة، كما ذكر ابن أبي 

حاتم، والشيخ الطاهر بن عاشور.
> أن المقصود التعارف عند الخروج من 
بحر  في  ج��اء  كما  المعرفة،  تنقطع  ثم  القبور 

العلوم للسمرقندي.
أثر  ل  ول��ك��ن  يتعارفون  المشركين  أن   <
لهذه المعرفة يومئذ، قال الشنقيطي في أضواء 
َبْعُضُهْم  »َي��ْع��ِرُف   : اآلي��ة  تفسير  عند  البيان 
ُه  َوَلِكنَّ َكاْلَعْكِس،  اأْلَْبَناَء،  اآْلَباُء  َفَيْعِرُف  َبْعًضا، 
َأَثَر  َل  اْلُمَعاَرَفَة  َهِذِه  َأنَّ  ُأَخَر  َمَواِضَع  ِفي  َن  َبيَّ
 : َكَقْوِلِه  َشْيًئا،  َبْعًضا  َبْعُضُهْم  َيْسَأُل  َفَا  َلَها، 

�َوَل َيْسَأُل َحِميٌم َحِميًما�«.
الرؤية والتعرف  المعرفة هي مجرد  > أن 

الخاطف، جاء في أيسر التفاسير : )أي ليرى 
هول  بينهم  يحول  ث��م  ساعة  بعضًا  بعضهم 

الموقف(.
أع��ل��م- أنها  يبدو م��ن سياق اآلي��ة -وال��ل��ه 
تخبر عما يحدث يوم  الحشر،  إذ سيتعارف 
الناس بمصائرهم، فيدرك الكفار مدى خسرانهم 
عند اطاعهم على مصير المؤمنين، كما يرضى 
المؤمنون عن سعيهم عند اطاعهم على مصير 
هذا  ذك��ر  أن  بعد  تعالى  الله  أن  ذل��ك  ال��ك��ف��ار، 
ِه  ُبوا ِبِلَقاِء اللَّ ِذيَن َكذَّ التعارف قال : �َقْد َخِسَر الَّ
بينهم  التعارف  أن  ذلك  ُمْهَتِديَن�،  َكاُنوا  َوَم��ا 
قوله:  وه��و  قبله  لما  عائدا  يكون  أن  يستبعد 
)ساعة من نهار( ألن الغرض من هذا التحديد 
هو بيان قصر الحياة الدنيا التي أفنوها في ما 
يرديهم في دار الخلد،  وهم ل شك لم يضيعوها 

 : بينهم، وهذا يشبه قوله تعالى  التعارف  في 
َوَل  ُسِل  الرُّ ِمَن  اْلَعْزِم  ُأوُلو  َصَبَر  َكَما  �َفاْصِبْر 
َلْم  ُيوَعُدوَن  َما  َيَرْوَن  َيْوَم  ُهْم  َكَأنَّ َلُهْم  َتْسَتْعِجْل 
ِإلَّ  ُيْهَلُك  َفَهْل  ٌغ  َب��اَ َنَهاٍر  ِمْن  َساَعًة  ِإلَّ  َيْلَبُثوا 
اْلَقْوُم اْلَفاِسُقون� )األحقاف : 34(. وانطاقا من 
هذا الفهم لآلية الكريمة يظهر أن التعارف بين 
الناس لمعرفة كل فرقة مصير األخرى مقصود، 
في  وال��زي��ادة  الكفار  حسرة  منه  ال��غ��رض  ألن 
تعذيبهم بما يرونه من نعيم الجنة التي حرموا 
التي  الكريم  القرآن  بأعمالهم، ونصوص  منها 
من  عز  قوله  منها  كثيرة  المعنى  بهذا  تنطق 
ِذيَن  قائل : �َيْوَم َيُقوُل اْلُمَناِفُقوَن َواْلُمَناِفَقاُت ِللَّ
وِرُكْم ِقيَل اْرِجُعوْا  آَمُنوْا انُظُروَنا َنْقَتِبْس ِمن نُّ
ِبُسوٍر  َبْيَنُهم  َفُضِرَب  ُن��ورًا  َفاْلَتِمُسوْا  َوَرآَءُك���ْم 
ِقَبِلِه  ِمن  َوَظ��اِه��ُرُه  ْحَمُة  الرَّ ِفيِه  َباِطُنُه  َب��اٌب  ��ُه  لَّ

اْلَعَذاب� )الحديد : 13(.
يتحصل إذن أن اآلية الوحيدة التي أشارت 
إل���ى ال��ت��ع��ارف ف��ي ال��دن��ي��ا ه��ي ق��ول��ه تعالى: 
َوُأْنَثى  َذَك��ٍر  ِمْن  َخَلْقَناُكْم  ��ا  ِإنَّ اُس  النَّ َها  َأيُّ �َيا 
َأْكَرَمُكْم  ِإنَّ  ِلَتَعاَرُفوا  َوَقَباِئَل  َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوًبا 

َه َعِليٌم َخِبيٌر�. ِه َأْتَقاُكْم ِإنَّ اللَّ ِعْنَد اللَّ
هذه اآلية هي إحدى آيات سورة الحجرات،  
فهي سورة  األخ���اق،   تعد بحق س��ورة  التي 
على  نهايتها  إل���ى  ب��داي��ت��ه��ا  م��ن  اشتملت  ق��د 
ال��م��ع��ام��ات الصحيحة  م��ب��ادئ  إل���ى  ال��دع��وة 
المتماسك،  السليم  اإليماني  للمجتمع  البانية 
مجموعة  وردت  ال���درس-  محل   - اآلي��ة  وقبل 
إلى  كلها  تهدف  التي  وال��ن��واه��ي  األوام���ر  م��ن 
الفرقة  دواع��ي  كل  من  المؤمنين  جماعة  حفظ 
والختاف كالتحذير من التقدم بين يدي الله 
إلى  وال��دع��وة  أوام��ره��م��ا،  ومخالفة  ورس��ول��ه 
التأدب مع الرسول �، والتحذير من تصديق 

بين  الفتن  تنشر  ق��د  ال��ت��ي  الفاسقين  أخ��ب��ار 
صفوف المؤمنين.

المتخاصمين،  بين  اإلص��اح  إل��ى  الدعوة 
بين  األخ��وة  عاقة  على  الحفاظ  إلى  والدعوة 
المؤمنين، والنهي عن كل ما من شأنه تعكير 
والتنابز  وال��ل��م��ز،  ك��ال��س��خ��ري��ة،  األخ����وة  ه���ذه 

باأللقاب، وسوء الظن، والتجسس والغيبة.
بين  الفرق  ببيان  السورة  تختم  أن  وقبل 
الناس  اآلية مخاطبة  اإليمان واإلسام، جاءت 
ومبينة  بينهم،  التعارف  إلى  بدعوتهم  جميعا 
أن أساس التفاضل بينهم عند الله خالقهم هو 
التقوى دون أي شيء آخر من تلك المتيازات 
والراجعة  خلقهم،  أصل  من  النابعة  الدنيوية 

إلى تدبير اللطيف الخبير.
دراسة اآلية :

لآلية  المفسرين  فهوم  إل��ى  ال��رج��وع  عند 
يربطونها  نجدهم  لها،  وتفاسيرهم  الكريمة 
بسبب نزولها،  ويقصر معظمهم معنى التعارف 
فيها على مجرد معرفة أنساب وقبائل بعضهم 
بعضا، قال الطبري: «وقوله �ِلَتَعاَرُفوا� يقول: 
ليعرف بعضكم بعضا في النسب، يقول تعالى 
لكم  والقبائل  الشعوب  هذه  جعلنا  إنما  ذكره: 
قرب  في  بعضا  بعضكم  ليعرف  ال��ن��اس،  أيها 
ذل��ك،  ف��ي  لكم  لفضيلة  ل  وب��ع��ده،  منه  القرابة 
الله  عند  أكرمكم  بل  الله،  إل��ى  تقّربكم  وُق��رب��ة 

أتقاكم.
وقال ابن كثير في تفسير �لتعارفوا� : »أي: 
ليحصل التعارف بينهم، كٌل يرجع إلى قبيلته«.
»ثم  اآلي���ة:  تفسير  ف��ي  النيسابوري  وق��ال 
بين الحكمة التي من أجلها رتبهم على شعوب 
وقبائل وهي أن يعرف بعضهم نسب بعض فا 
يعتزى إلى غير آبائه فقال �وجعلناكم شعوبًا 
التعارف  بينكم  ليقع  أي  لتعارفوا�  وقبائل 

بسبب ذلك ل أن تتفاخروا باألنساب«.
أما التفاسير المعاصرة فقد توسع بعضها 
الكريمة، فنجد مثا في  اآلي��ة  يفهم من  ما  في 
تفسير المنار عند الحديث عن مقاصد القرآن:« 

اِبُع ِمْن َمَقاِصِد اْلُقْرآِن اْلَمْقِصُد الرَّ
َياسيُّ  َوالسِّ ْنَساِني  اْلِ اِلْجِتَماِعي  صَلح  اْلِ

َماِن: ِذي َيَتَحقق ِباْلَوَحَداِت الثَّ الَّ
م����ة، َوْح�����َدُة اْل��ج��ن��ِس اْل��َب��َش��ِري،  َوْح�����َدُة اْلُ
ِفي  ِباْلُمَساَواِة  شِريِع  التَّ َوْح��َدة  الدين،  َوْح��َدُة 
ِفي  َواْلُمَساَواِة  ِة  وِحيَّ الرُّ ِة  ُخ��وَّ اْلُ َوْحَدُة  اْلَعْدِل، 
ِة،  ْوِليَّ الدَّ ِة  َياِسيَّ السِّ ِة  اْلِجْنِسيَّ ُة  َوْح��دَ ِد،  َعبُّ التَّ
ْصل  َغِة« ثم يقول: )اْلَ ُة اللُّ َوْحَدُة اْلَقَضاِء، َوْحدَّ
ْن��َس��اِن��ي��ة ِب��اْل��ُم��س��اَواة َبْين  ��اِن��ي( اْل��َوْح��َدة اْلِ ال��ثَّ
َوَش��اِه��ُدُه  َوَقَباِئِلهْم،  َوُشعوِبِهْم  اْلبَشِر  أْجَناِس 

ا َخَلْقَناُكْم  اُس ِإنَّ َها النَّ اْلَعام َقْوُلُه َتَعاَلى : �َيا َأيُّ
ِم���ْن َذَك����ٍر َوُأْن���َث���ى َوَج��َع��ْل��َن��اُك��ْم ُش��ُع��وًب��ا َوَق��َب��اِئ��َل 

ِلَتَعاَرُفوا ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد اللِه َأْتَقاُكْم�« 
وق����ال ال��زح��ي��ل��ي م��ف��س��را اآلي����ة ال��ك��ري��م��ة: 
من  خلقناكم جميعا  إنا  البشر  أيها  »والمعنى 
أص��ل واح��د، من نفس واح��دة من آدم وح��واء 
فأنتم متساوون ألن نسبكم واحد، ويجمعكم أب 
واحد وأم واحدة فا موضع للتفاخر باألنساب، 
فالكل س��واء. ول يصح أن يسخر بعضكم من 
في  إخ��وة  وأنتم  بعضا،  بعضكم  ويلمز  بعض 
النسب. وقد جعلناكم شعوبا )أمة كبيرة تجمع 
لتتناكروا  ل  لتتعارفوا  دونها  وقبائل  قبائل( 
وتتحالفوا، والمقصود أن اللَّه سبحانه خلقكم 

ألجل التعارف، ل للتفاخر باألنساب«.
وقال سيد قطب في تفسير اآلية الكريمة:»يا 
أيها الناس، والذي يناديكم هذا النداء هو الذي 
خلقكم من ذكر وأنثى، وهو يطلعكم على الغاية 
من جعلكم شعوبا وقبائل، إنها ليست التناحر 
فأما  وال��وئ��ام،  التعارف  هي  إنما  والخصام، 
الطبائع  واختاف  واألل��وان،  األلسنة  اختاف 
والستعدادات،  المواهب  واختاف  واألخاق، 
فتنوع ل يقتضي النزاع والشقاق، بل يقتضي 
والوفاء  التكاليف  بجميع  للنهوض  التعارف 
بجميع الحاجات«، ثم يقول: »إنما هنالك ميزان 
واحد تتحدد به القيم، ويعرف به فضل الناس 
�إن أكَرَمُكْم عْنَد الله أتقاُكْم�.. والكريم حقا هو 
الكريم عند الله، وهو يزنكم عن علم وعن خبرة 

َه َعِليٌم َخِبيٌر�«. بالقيم والموازين �ِإنَّ اللَّ
ثم يبن أن هذه القاعدة هي التي ينبغي أن 
المجتمع  أو  اإلسامي،  المجتمع  عليها  يقوم 
أن  البشرية  تحاول  ال��ذي  العالمي  اإلنساني 

تحققه دون أن تتمكن من ذلك.
ياحظ أن التعارف عند سيد قطب ل يعني 
فقط معرفة األنساب أو األشخاص، بل عبر عنه 
بمرادفه عنده كما يظهر وهو لفظ »الوئام«، كما 
اجعل الغاية من التعارف هي »النهوض بجميع 
وهذا  ال��ح��اج��ات«،   بجميع  وال��وف��اء  التكاليف 
على خاف ما فسر به عند المتقدمين. فمن أين 

جاءت هذه اإلضافة في معنى التعارف.
اللغوية وجدت  المعاجم  إلى  الرجوع  عند 
معظمها تعرف مادة )عرف( بالعلم،  وتذكر من 
بمعنى  المعرفة  منها  استعمالت  عدة  المادة 
الدابة، والعريف  بالشيء، وعرف  العلم  يقارب 
وال��ع��راف،  ال��ق��وم،  أم���ور  على  ال��ق��ائ��م  بمعنى 
بمعنى  ال��ع��ي��ن  بكسر  وال���ع���رف  وال��م��ع��روف، 

الصبر.
غير أنه في معنى المعروف عند ابن منظور 
من  أص��ل  اللفظ  وه��ذا  الطمئنان،  لفظ  وج��دت 

أصلي مادة عرف كما ذكره ابن فارس،  قال:
أص��ان صحيحان  وال��ف��اء  وال���راء  »العين 
يدلُّ أحُدهما على تتاُبع الشيء متَّصًا بعُضه 

َمأنينة. ببعض، واآلخر على السكون والطُّ
بذلك  ي  الَفَرس. وسمِّ ُعْرف  الُعْرف:  ف��األّول 
اآلخر  »واألص���ل   : ق��ال  عليه.ثم  عر  الشَّ لتتاُبع 
فانًا  ف��اٌن  :َع���َرف  نقول  وال��ِع��رف��ان.  المَعِرفة 
يدلُّ  وهذا  معروف.  أمر  وهذا  وَمعِرفة.  ِعرفانًا 
على ما قلناه من ُسكونه إليه، ألنَّ َمن أنكر شيئًا 

َش منه وَنَبا عْنه. توحَّ
بة.  الطيِّ ائحة  الرَّ وهي  الَعْرف،  الباب  ومن 
يقال  إليها.  تسُكن  فس  النَّ ألنَّ  القياس،  وه��ي 
ي  وسمِّ المعروف،  والُعْرف:  َعْرَفه.  أطَيَب  ما   :
 : وي��ق��ال   ،]...[ إليه  تسُكن  النفوس  ألنَّ  بذلك 
فس َعروف، إذا ُحِملت على أمٍر فباءت به أي  النَّ
ت ]... [ والعارف : الصابر، يقال أصابته  اطمأنَّ

مصيبٌة فُوِجد عُروفًا،  أي صابرًا.

مفهوم التعارف بين مق�شدي الخلق والت�شريع )1(
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عن أبي هريرة � قال: قال رسول 
الله �: )من يأخذ عني هؤالء الكلمات 
فيعمل بهن أو يعلمهن من يعمل بهن؟(، 
فقال أبو هريرة �: فقلت أنا يا رسول 
وق��ال:  خمسا،  فعّد  بيدي  فأخذ  الله، 
ال��ن��اس، وارض  )ات��ق احمل���ارم تكن أعبد 
مب��ا ق��س��م ال��ل��ه ل��ك ت��ك��ن أغ��ن��ى ال��ن��اس، 
وأحب  مؤمنا،  تكن  ج��ارك  إل��ى  وأحسن 
للناس ما حتب لنفسك تكن مسلما، وال 
تكثر الضحك فإن كثرة الضحك متيت 
وحسنه  والترمذي  أحمد  رواه  القلب( 

األلباني.
شرح احلديث :

 � ال��ن��ب��ي   � ه���ري���رة  أب���و  الزم 
م����ازم����ة ت����ام����ة، وص���اح���ب���ه ف����ي ح��ل��ه 
وترحاله؛ ولذا نقل كثيرا من األحاديث 
حتتوي  التي  الهامة،  اجلليلة  النبوية 

على توجيهات ووصايا عظيمة.
وف���ي احل��دي��ث ال����ذي ن��ح��ن بصدد 
مع  مجلس  في   � النبي  ك��ان  شرحه: 
أصحابه رضوان الله عليهم فقال: )من 
يأخذ عني هؤالء الكلمات فيعمل بهن 
فقال  بهن؟(،  يعمل  من  يعلِّمهن  أو 
أب��و ه��ري��رة: فقلت أن��ا ي��ا رس��ول الله، 
فأخذ بيدي - إشعارًا باالهتمام وعظم 
ذكر خمس  أي  خمسا،  فعّد   - الوصية 
منها  خصلة  ك��ل  م��ع  سنقف  خ��ص��ال، 

وقفة.
> اخلصلة األولى : اتقاء احملارم

الناس(:  أعبد  تكن  المحارم  )اتق 
احمل����ارم ت��ش��م��ل ج��م��ي��ع احمل���رم���ات من 
التي  امل���أم���ورات  وت���رك  املنهيات  فعل 
وفي  تعالى  الله  كتاب  في  ذكرها  ج��اء 
س��ن��ة ن��ب��ي��ه امل��ص��ط��ف��ى �، ك��ال��ش��رك 
وقتل النفس والسرقة والزنا والنميمة 
وال��ك��ذب واخل��ي��ان��ة وق���ول ال���زور وأك��ل 
ال��رب��ا وع��ق��وق ال��وال��دي��ن وق��ط��ع الرحم 
ولعل  وغيرها،  والسحر  اخلمر  وشرب 
التعبير باالتقاء اعتناء جلانب االحتماء 
الداء  معاجلة  في  احلكماء  قاعدة  على 

بالدواء.
نهى  م��ا  جميع  امل���رء  اجتنب  ف���إذا 
الله  تعالى عنه ارتقى إلى أعلى مراتب 
العبودية، لكونه جاهد نفسه على ترك 
عنها  الله  رض��ي  عائشة  قالت  احل��رام، 
م��وض��ح��ة ذل���ك امل��ع��ن��ى: "م��ن س��ره أن 
عن  فليكف  المجتهد  الدائب  يسبق 
"ما  البصري:  احلسن  وق��ال  الذنوب"، 
عبد العابدون بشيء أفضل من ترك ما 
ُيعلم  الله عنه"، ولكن ينبغي أن  نهاهم 
املقصود من تفضيل ترك احملرمات  أن 
على فعل الطاعات، إمنا أريد به نوافل 
الطاعات، وإال فجنس األعمال الواجبات 
أف��ض��ل م��ن جنس ت��رك احمل��رم��ات، ألن 
األع���م���ال م��ق��ص��ودة ل��ذات��ه��ا، واحمل���ارم 
إلى  حتتاج  ال  ولذلك  عدمها،  املطلوب 
نية بخاف األعمال، كما ذكر ذلك اإلمام 

ابن رجب رحمه الله.
> اخلصلة الثانية : الرضا مبا قسم 

الله
)وارض بما قسم اهلل لك تكن أغنى 
الناس(: السعيد احلق هو من رضي مبا 
قسم الله له، وصبر ملواقع القضاء خيره 
وشره، والرضا هو السياج الذي يحمي 
املسلم من تقلبات الزمن، وهو البستان 
إليه املؤمن  الذي يأوي  الوارف الظال 
من هجير احلياة، وهو الغنى احلقيقي؛ 
ألن ك��ث��ي��را م��ن ال��ن��اس ل��دي��ه��م ح��ظ من 
ومساكني  النفس  فقراء  لكنهم  الدنيا، 
عن  قلوبهم  الطمع  أع��م��ى  فقد  القلب، 
احلقيقي،  وال��غ��ن��ى  ال��س��ع��ادة  م��ص��در 
وسكينة  والرضا  القلب  غنى  هو  الذي 
َماٌل  َيْنَفُع  ال  �يوم  تعالى:  قال  النفس، 
َسِليم�  ِبَقْلٍب  َه  اللَّ َأَتى  َمْن  ِإالَّ  َبُنوَن  َواَل 
)الشعراء: 89-88(، فالقلب السليم هو 
قسم  مب��ا  رض��ي  ال���ذي  املطمئن  القلب 
تعالى:  قال  الله،  بذكر  واطمأن  له  الله 
ِذيَن آَمُنوْا َوَتْطَمِئنُّ ُقُلوُبُهم ِبِذْكِر الّلِه  �الَّ
)الرعد:  اْلُقُلوُب�  َتْطَمِئنُّ  الّلِه  ِبِذْكِر  َأاَل 

28(، وما أحسن قول الشاعر:
وغنى النفوس هو الكفاف فإن أبت

فجميع ما في األرض ال يكفيها

ق��ن��ع مب��ا ُقسم  واحل���اص���ل أن م��ن 
ال��ن��اس  أي���دي  ف��ي  فيما  ول���م يطمع  ل��ه 
وع��ز  غ��ن��ى  فالقناعة  ع��ن��ه��م،  اْس��ت��غ��ن��ى 
لم  للغير، ومن  بالله، وضدها فقر وذل 
العز  القناعة  ففي  أب��دا،  لم يشبع  يقنع 
وال��غ��ن��ى واحل���ري���ة، وف���ي ف��ق��ده��ا ال��ذل 

والتعبد للغير.
إلى  اإلح��س��ان   : الثالثة  اخلصلة   <

اجلار
مؤمنا(:  تكن  جارك  إلى  )وأحسن 
جعل النبي � اإلحسان إلى اجلار من 
إلى  اإلحسان  ويكون  االمي��ان،  عامات 
السام  رد  منها:  كثيرة،  بأمور  اجل��ار 
عنه  األذى  وك��ف  دعوته،  وإجابة  عليه 

وحتمل أذاه، وتفقده وقضاء حوائجه، 
وستره وصيانة عرضه، والنصح له.

واجليران ثالثة: جار قريب مسلم؛ 
ف��ل��ه ح��ق اجل����وار وال��ق��راب��ة واإلس����الم، 
وج����ار م��س��ل��م غ��ري��ب؛ ف��ل��ه ح��ق اجل���وار 
واإلس��الم، وجار كافر؛ فله حق اجلوار، 

وإن كان قريبًا فله حق القرابة أيضًا.
وقد ظل جبريل � يوصي النبي 
� ب���اجل���ار ح��ت��ى ظ���نَّ ال��ن��ب��ي � أن 
الشرع سيأتي بتوريث اجلار، فعن عبد 
الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال 
رسول الله �: )َما َزاَل ِجْبِريُل ُيوِصيِنى 
ُثُه( متفق  ُه َسُيَورِّ ى َظَنْنُت َأنَّ اِر َحتَّ ِباجْلَ

عليه.
> اخلصلة الرابعة : أحب للناس ما 

حتب لنفسك
)وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن 
حتب  أن  اإلس����ام  ك��م��ال  م��ن  مسلما(: 
لنفسك، وحب  للناس حصول ما حتبه 
اخل��ي��ر ل��ل��ن��اس خ��ل��ق إس���ام���ي أص��ي��ل 
ولم  مسلم،  ك��ل  ب��ه  يتحلى  أن  ينبغي 
ينص على أن يبغض ألخيه ما يبغض 
لنفسه؛ ألن حب الشيء مستلزم لبغض 

نقيضه.
ت��ك��ث��ر  ال   : اخل���ام���س���ة  اخل���ص���ل���ة   <

الضحك
)وال تكثر الضحك فإن كثرة الضحك 
خصائص  من  الضحك  القلب(:  تميت 
ألن  ال تضحك؛  ف��احل��ي��وان��ات  اإلن��س��ان 
ال��ض��ح��ك ي��أت��ي ب��ع��د ن����وع م���ن ال��ف��ه��م 
يراه  موقف  أو  يسمعه،  لقول  واملعرفة 
ت��ورث  الضحك  وك��ث��رة  م��ن��ه،  فيضحك 

ظلمة في القلب وموتا له.
واإلسام - بوصفه دين الفطرة - ال 
اإلنسان  ن��زوع  يصادر  أن  منه  يتصور 
بل  واالن��ب��س��اط،  الضحك  إل��ي  الفطري 
يجعل  ما  بكل  يرحب  العكس  على  هو 
احلياة باسمة طيبة، ويحب للمسلم أن 
ويكره  باشة،  متفائلة  تكون شخصيته 
ال  التي  املتطيرة،  املكتئبة  الشخصية 
تنظر إلي احلياة والناس إال من خال 

منظار قامت أسود.
ذل���ك رس��ول  ف��ي  املسلمني  وأس����وة 
ال���ل���ه � ف��ق��د ك����ان - ب���رغ���م ه��م��وم��ه 
يقول  وال  مي��زح   - واملتنوعة  الكثيرة 
إال ح��ًق��ا، وي��ح��ي��ا م��ع أص��ح��اب��ه حياة 
ضحكهم  ف��ي  يشاركهم  ع��ادي��ة،  فطرية 
ولعبهم ومزاحهم، كما يشاركهم آالمهم 

وأحزانهم ومصائبهم.
ول�����ذا ف����إن امل���ن���ه���ي ع���ن���ه ف����ي ه���ذا 
احل���دي���ث ل��ي��س م���ج���رد ال���ض���ح���ك، بل 
ك��ث��رت��ه، ف��ل��ي��س ال��ض��ح��ك م��ن��ه��ي عنه 
لذاته ولكن ملا ميكن أن يؤدي إلى نتائج 
وأخالق ال يرضاها اإلسالم، وكل شيء 

خرج عن حده انقلب إلي ضده.
--------------
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»إن مثل ما بعثني الله به من الهدى   :  � الله  قال رسول 
والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت طائفة طيبة، قبلت املاء 
املاء،  أمسكت  أج��ادب  منها  وكان  الكثير،  والعشب  الكأل  فأنبتت 
فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا، وأصاب طائفة 
أخرى، إمنا هي قيعان ال متسك ماء وال تنبت كأل، فذلك مثل 
م،  وعلَّ فَعِلم  به،  الله  بعثني  مبا  ونفعه  الله،  دين  في  فقه  من 
وم��ث��ل م��ن ل��م ي��رف��ع ب��ذل��ك رأس����ا، ول���م يقبل ه���دى ال��ل��ه ال��ذي 
أرسلت به« )متفق عليه(، "فقه" بضم القاف على املشهور، وقيل: 

بكسرها، أي : صار فقيها.
واملوعظة  احلكمة  بوابل  امليتة  للقلوب  العلماء  إحياء  إن 
احلسنة ال يقل عن إحياء املطر لألرض امليتة، وقد صنف النبي 

� العلماء إلى ثاثة طوائف :
العلماء  وه��م  الكأل،  وأنبتت  امل��اء  قبلت  التي  هي  فاألولى 
الذين أحيا الله بهم قلوب الناس، قال أبو بكر محمد بن مسلم : 
كان لي شيوخ كانت رؤيتهم لي قوتا من األسبوع إلى األسبوع.
وقال منصور بن عمار : إن احلكمة تنطق في قلوب العلماء 
بلسان التذكير، فلهذا كانوا إذا جلسوا عند احلسن خرجوا من 
مجلسه زهادا في الدنيا. قال أشعت: كنا إذا دخلنا على  احلسن 

خرجنا وال نعد الدنيا شيئا.
الواعظ  السري  كثير  بن  عمار  بن  منصور  بن  وق��ال سليم 
توفي ببغداد : رأيت أبي في املنام فقلت : ما فعل الله بك؟ فقال: 
إن ال��رب قربني وأدن��ان��ي وق��ال لي : يا شيخ السوء ت��دري ملا  
غفرت لك؟ قلت ال يا إلهي، قال : إنك جلست للناس يوما مجلسا 
فبكيتهم، فبكى فيه عبد من عبادي لم يبك من خشيتي قط فغفرت 

له ووهبت أهل املجالس كلهم له ووهبتك فيمن وهبت له.
العيون  دم��وع  أمطرت  التي  األول��ى  الطائفة  مثل  هو  ه��ذا 
بوعظها فأنبتت خشية الله تعالى في القلوب، وهو مثل من فقه 

في دين الله فعلم وعلم.
أما الطائفة الثانية : فهي التي أمسكت املاء ولم تنبت به 
شيئا، فانتفع الناس به ولم تنتفع هي به وهو مثل العالم الذي 
لم يجتهد على نفسه ليتحقق مبا يدعو إليه، وانهزم في املعركة 
مع األهواء والشهوات، فهو واقع في أشد املذمات ألنه صاحب 
باألمر والنهي  أن يقصد نفسه  فكان عليه  الله،  دين  إمامة في 
أوال، وإال فهو كما قال النبي � : »يؤتى بالرجل يوم القيامة 
فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه فيدور بها كما يدور احلمار 
لك؟  ما  ف��ان  يا   : فيقولون  النار  أه��ل  إليه  فيجتمع  الرحا  في 
ألم تكن تأمر باملعروف وتنهى عن املنكر، فيقول: بلى كنت آمر 

باملعروف وال آتيه وأنهى عن املنكر وآتيه« )متفق عليه(.
أما الطائفة الثالثة: وهي التي ال متسك املاء وال تنبت عشبا 

وال كأل، وهو مثل الذي لم ينتفع في نفسه ولم ينفع غيره.
يقول اإلمام مالك � : إن لم يكن لإلنسان في نفسه خير 

لم يكن للناس فيه خير.
وهذه هي الطائفة املشار إليها في حديث ابن عباس رضي 
: إنه  � مبوعظة فقال  الله  : قام فينا رسول  الله عنهما، قال 
سيجاء برجال من أمتي، فيؤخذ بهم ذات الشمال، فأقول : يا 
رب أصحابي، فيقال: إنك ال تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول كما 
قال العبد الصالح )أي عيسى �( : �وكنت عليهم شهيدا ما 
 ،)118-117  : )املائدة  �العزيز احلكيم�  قوله  إلى  فيهم�  دمت 
فيقال لي : »إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم« 

متفق عليه.
بكر  أبي  عهد  على  ارت��دوا  الذين  هم  قيل، 
فقاتلهم.. حتى قتلوا وماتوا على  الكفر. وقال 
اخلطابي لم يرتد من الصحابة أحد وإمنا ارتد 

قوم من جفاة األعراب.

اإ�شـــــــــــراقـــــــــة

أثر الدعاة العاملني في قلوب املومنني

ذ. عبد الحميد صدوق

ينبغي أن ُيعلم أن 
املقصود من تفضيل 

ترك احملرمات على فعل 
الطاعات، إمنا أريد 
به نوافل الطاعات، 

وإال فجنس األعمال 
الواجبات أفضل من 
جنس ترك احملرمات
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العلم هي عالَقُتُه وِصلُتُه بغيره من  نسبة 
ال��ع��ل��وم، وه���ذه النسبة ال ت��خ��رج ع��ن واح��دة 
ُتطَلُق  بحيث  تترادف  أن  ا  فإمَّ ِنَسٍب،  أربٍع  من 
األسماُء املتعددة واملتفاوتة على العلوم املتفقة 

في موضوعها ومعلومها.
بتباين  العلوم  وتتباين  تتخاَلَف  أن  وإم��ا 
أحد  ُنسب  ل��و  بحيث  ومسمياتها؛  أسمائها 
لم يصدق على ش��يء مما  اآلَخ���ِر  إل��ى  العلمني 

صدق عليه اآلَخُر.
وإما أن تتداخل بأن يكون أحُد العلمني أعمَّ 
؛ فإن كان أحدهما داخ��َل اآلخِر  واآلَخ��ُر أخ��صَّ

بتمامه فهو العموم واخلصوص املطلق.
وإن كان كلٌّ من الِعلمني أعمَّ ِمن جهٍة وأخصَّ 
ِم���ن ج��ه��ٍة أخ����رى ف��ه��و ال��ع��م��وم واخل��ص��وص 

. ، أو النسبيُّ الوجهيُّ
وفي ظل هذه النسب األربع تدرس العالقة 
بني علم السيرة النبوية الكاملة وما عداه من 

العلوم.
النبوية  السيرة  علم  ف��إن  ب��دٍء  ذي  وب��ادئ 
من  وتعريفه  حتديده  ج��رى  ما  على  الكاملة- 
اجلمع والعناية والترتيب لوقائع أيام وأحداث 
حياته �♀- يبدو علًما مستقاًلاّ منفرًدا ال يشتبه 
هذا  إن  حيث  ال��ع��ل��وم؛  م��ن  بغيره  يلتبس  وال 
املعنى االصطالحيَّ املوسوعيَّ للسيرة النبوية 
ال ينطبق على كتاب قدمي أو حديث بعينه، كما 
أن هذا التحديَد اجلديَد لهذا العلِم الوليِد في 
ومدوناته  مبادئه  في  القدمَي  األصيَل  هيئته، 
ال��ذي ال نقاَش  الوجه  لم يستقرَّ على  األول��ى- 
معه، وإمنا هذا الطرح األوليُّ للنقاش واحلوار 
العلميِّ حتى يستوَي ويقوَم على سوقه فيؤتي 
بإذن  املاتعَة-  النافعَة  وثمراِتِه  اليانعَة،  ُأُكَلُه 

الله تعالى.
دراس��ة  من  مانَع  فال  ما سبق  على  وب��ن��اًء 
وبحث ما يشتبه به علم السيرة أو يتعلَّق به 
من العلوم، على أن استمداد هذا العلم الشريف 
إن  قريًبا  بيانها  سيأتي  كثيرة-  علوم  من  هو 

شاء الله تعالى.
علم  لنسبة  تفصيلية  دراس���ة  يلي  وفيما 
الشرعية  بالعلوم  وعالقته  النبوية  السيرة 

القريبة منه:
الكاملة  النبوية  السيرة  علم  عالقة  أواًل: 

بعلم املغازي.
الكاملة  النبوية  السيرة  علم  عالقة  ثانًيا: 

بالسنة وعلم احلديث.
الكاملة  النبوية  السيرة  علم  عالقة  ثالًثا: 

بعلم التاريخ.
الكاملة  النبوية  السيرة  علم  عالقة  رابًعا: 

بالشمائل واخلصائص والدالئل
الكاملة  النبوية  السيرة  علم  عالقة  أواًل: 

بعلم املغازي:
اإلسالمية  العلوم  أق���دم  م��ن  امل��غ��ازي  علم 
قاطبًة، يقول الزهري ♀ )124(: » في علِم املغازي 
العلم  ه��ذا  ورواي���ة  والدنيا«)1(،  اآلخ���رة  علُم 

في عصر  وتدوينه   ،♀ الصحابة  لدن  من  بدأت 
التابعني، فهذا زين العابدين علي بن احلسني 
»كنا  يقول:   )93(  �♀ أبي طالب  بن  بن علي 
ُم  ُنعلَّ كما  وس��راي��اه   �♀ النبي  م��غ��ازي  ُم  ُنعلَّ

السورَة من القرآن«)2(.
روايًة  العمل  هذا  على  السلُف  تتابع  ولقد 
وتدويًنا، يقول إسماعيل بن محمد بن سعد بن 
يعلِّمنا  أب��ي  »ك���ان   :)134(  �♀ وق���اص  أب��ي 
علينا-  ه��ا  وي��ع��دُّ  -♀� ال��ل��ه  رس����وِل  م���غ���اِزَي 
وسراياه، ويقول: يا َبِنَياّ هذه مآِثُر آبائكم فال 

عوا ِذْكَرها«)3(. تضيِّ
وقد انتقلت هذه العناية من املدينة النبوية 
الشام  أه��ل  األم��ص��ار، حتى اشتهر  إل��ى سائر 

بعنايتهم بها.
ي���ق���ول س���ف���ي���ان ب��ن 
أردَت  »إذا  ع���ي���ي���ن���ة: 
احل�����دي�����ث ال���ص���ح���ي���ح، 
فعليك  اجليد  واإلس��ن��اد 
بأهل املدينة، وإذا أردَت 
���ُس���َك ف��ع��ل��ي��ك ب��أه��ل  ال���نُّ
املغازَي  أردَت  وإذا  مكَة، 
الشام«)4(- بأهل  فعليك 
وفي رواي��ة-: »وَمن أراد 
امل���ق���اِس���َم وأْم������َر ال��غ��زِو 

فعليه بأهل الشام«)5(.
معنى كلمة املغازي:

امل��غ��ازي ل��غ��ًة: جمع 
َمْغًزى- بفتح امليم- وهي 
م��ش��ت��ق��ة ِم���ن غ���زا ي��غ��زو 
غ�������زًوا، وأص����ل����ه: ط��ل��ُب 
ومغَزى  وَقْصُدُه،  الشيء 
ال���ك���الم: م��ق��ص��ُدُه، وم��ن 
سار إلى عدوه لقتاله فقد 
غزاه، أو قصَدُه بالقتال.

وال����َغ����َزاُة وامل���غ���َزاُة 
مبعنى: الغزوة.

وق��������د اس�����ُت�����ْع�����ِم�����َل 
مبكًرا  امل��غ��ازي  مصطلُح 

منه  ملرادهم  الدقيِق  ِع  َتبُّ وبالتَّ األوائ��ل،  وعند 
♀ يتضح أنهم إمنا استعملوه ملا يتعلَّق بالنبياّ
ملا  أع��دائ��ه؛ بل ورمب��ا  � وسيرته وأيامه مع 
سبق م��وِل��َدُه م��ن أح���داث، وم��ا ت��ال وف��ات��ه من 

وقاِئَع- أيًضا.
الواسع  االصطالح  هذا  إن  القول:  وميكن 
الله  رس��ول  أصحاب  زم��َن  مستعمل  للمغازي 
»كنُت  يقول:   )68( عباٍس♀�  اب��ُن  فهذا   ،�
ألزُم األكابر من أصحاب النبيِّ � فأسألهم عن 

مغازي رسول الله �«)6(.
ويقول عنه عبيد الله بن عتبة بن مسعود 
عباس-  ابن  أي:  »ك��ان-   -:)98 أو   94( املدني 

يجلُس...، ويوًما للمغازي«)7(.
وبعد فحص مروياته في السيرة تبني أنها 
إلى  قت  الغزوات فقط، بل تطرَّ لم تقتصر على 

فترة البعثة وما سبقها من مقدمات)8(. ومما 
ا  يدل على هذا املعنى أن ابن هشام )218( ل�مَّ
اختصر مغاِزَي وسيرَة ابِن إسحق )151( قال 
بعَض  وت���ارٌك   ...« االختصار:  في  منهجه  عن 
ما ذكره ابُن إسحق في هذا الكتاب، مما ليس 
للرسول ♀ فيه ِذكر، وال نزل فيه من القرآن شيء، 
وليس سبًبا لشيء من هذا الكتاب، وال تفسيًرا 
له، وال شاهًدا عليه، ملا ذكرُت من االختصار«)9(.
ابن إسحَق،  ال��ذي سار عليه  املنهج  وه��ذا 
ب��ن عقبة  م��ع��اِص��ُرُه م��وس��ى  ع��ل��ى مثله س���ار 
ما  أوائ��ل  من  وهو  املغازي،  كتابه:  في   )141(
العلم وأثنوا  قه أهل  املغازي، وقد وثَّ ��َف في  ُألِّ
»عليكم   :)179( مالك  اإلمام  فقال  مغازيه،  على 
مبغازي موسى بن عقبة؛ 

فإنه ثقة«)10(.
وب��ال��ن��ظ��ر ف���ي م���ادة 
هذا الكتاب والكتب التي 
لم  أنها  َنقلْت عنه يتبني 
ال��غ��زوات  ع��ل��ى  تقتصر 
تتناول  وإمن���ا  فحسب، 
املكية  وامل��رح��ل��ة  البعثة 

وغيرها.
وقد نقل الذهبيُّ عن 
بِن عقبَة،  مغازي موسى 
ف��ق��ال: »ق���ال م��وس��ى ب��ُن 
عقبة- في املغازي-: كان 
فيما   -♀� ال��ل��ه  رس���ول 
أن  رأى  م��ا  أول  بلغنا- 
الله أراه رؤيا في املنام، 
فذكرها  عليه  ذل��ك  فشقَّ 

خلديجَة«)11(.
وم������ن ص���ن���ي���ع اب����ِن 
إس�����ح�����َق وال�������واق�������ديِّ 
املؤلفات  ف��ي  وغ��ي��ِره��م��ا 
ال�����ت�����ي ح����م����ل����ِت اس������َم 
��ا  امل����غ����ازي ي��ظ��ه��ر ج��ل��ًياّ
ع���ن���اي���ُة امل���ؤل���ف���ني حتت 
ما  بجميع  العنواِن  ه��ذا 
يتعلَّق بحياته � من إرهاصات مولده إلى ما 
بعد وفاته، فيشمل هذا ما يطلقون عليه املبتدَأ 
أحياًنا  ويتطرقون  بل  واملغازَي)12(؛  واملبعَث 
وإلى  الثالثة،  واخللفاء  السقيفة  أخبار  إل��ى 
وبندرٍة جتاوزوا   ،� عثمان  عهد  في  الفتنة 
هذا إلى ِذكر فتوحات البلدان، وتواريخ اخللفاء 

واألمراء)13(.
هو  املغازي  اس��م  حمل  مصنف  أول  ولعل 
اآلث��ار  م��ن  )94ه�(  الزبير  ب��ن  ع��روة  م��ا جمعه 
به الزهريُّ )124ه�(،  َع ذلك ورتَّ واألخبار، ثم وسَّ
ثم جاء موسى بن عقبة )141ه�( بكتابه املستقلِّ 
ًفا، ومن ثمَّ تتابع علماء  ترتيًبا وتبويًبا وتصرُّ
العنوان  ه��ذا  حت��ت  التصنيف  على  ال��س��ي��رة 

)املغازي(.
وِمن آِخِر َمن صنف في السيرِة حتت اسم 

التيمي  إسماعيل  اإلم��ام  املشارقة  من  املغازي 
املغاربة  وم��ن  )535ه�(،  السنة  ب��ق��واِم  امللقب 

القاضي سليمان الكالعي األندلسي )634ه�(.
وع��ل��ي��ه؛ ف���إن ال���راج���ح ال��ص��ح��ي��ح ه���و أن 
استعمال املتقدمني ملصطلح املغازي كان أوسع 
النبوية،  والسرايا  الغزوات  ِذك��ر  ِمن  مشمواًل 
، وعلَم املغازي  وأن القول بأن علَم السيرة أعمُّ
نني  أخصُّ ال يصح في اصطالح املتقدمني املدوِّ

في هذا العلم.
 � حياته  تفاصيل  ذك��ر  في  التوسع  وأن 
املغازي،  في  التصنيفات  ألوائل  مصاحًبا  كان 
وإن كان أصل املعنى اللغوي للمصطلح قاصًرا 

على الغزو واجلهاد.
وأخ���ي���ًرا ف��إن��ه مي��ك��ن االط��م��ئ��ن��ان إل���ى أن 
م��ص��ط��ل��َح��ِي )امل����غ����ازي وال���س���ي���ر( م��ت��رادف��ان 

ومنطِلقان على علم واحد عند املتقدمني.
ثم غلب على املتأخرين التصنيُف حتت اسم 
إذ  باملغازي؛  التعبير  وهجر  النبوية،  السيرة 
صارت كلمة السيرة أنسَب وأقرَب، ال سيما بعد 
ال��ذي اختصر  ابن هشام  كتاب  وذي��وع  شيوع 
السيرة  )141ه�(، حيث سماه  إسحق  ابَن  فيه 
النبوية، على أن بدايات ظهور اسم السيرة كان 
بإطالق اسم )املغازي والسير( على كتاب ابن 

إسحَق نفِسِه.
وكما شاعت تسمية )املغازي( عند املشارقة، 
ش���اع م��ص��ط��ل��ح )ال�����َم��ش��اِه��د( ع��ن��د امل��غ��ارب��ة، 

ُرون بكتب املشاهد عن كتب املغازي. َفُيعبِّ
األح���داث  بجمع  ال��ع��ن��اي��ة  أن  يتبقى  ل��ك��ن 
والوقائع اليومية وترتيبها على نحو ما يعرفه 
رون واملعاصرون من املدونة اليومية لم  املتأخِّ
املتقدمة؛  والسير  املغازي  في مصنفات  ُيْعَرْف 

رة! بل وال املتأخِّ
ًة مما فات في  كافَّ  � ِذك��ر أحواله  أن  كما 
كتِب السيرة ِذكُرُه فلم َيعتنوا بنقل جميِع ِفعِلِه 
�♀في حضره وسفره، وَظْعِنِه وإقاَمِتِه، وسائر 
أحواله ِمن يقظٍة ومناٍم، وصمٍت ونطٍق، ومأكٍل 
هو  ذلك مما  ونحو  ومركٍب،  وملبٍس  ومشرٍب، 
الشريِف  يومه  على  َف  التعرُّ أراد  من  مقصوُد 
السنة  كتب  في  ذلك  تدوين  على  اعتماًدا   ،�

وغيرها.
---------------------------------

)1( البداية والنهاية، البن كثير )3/297(.
)2( اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع، للخطيب 
البغدادي، بتحقيق: محمد عجاج اخلطيب )2/288(، رقم 

.)1649(
)3( اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع، للخطيب 

البغدادي )2/287-288(.
)4( تاريخ دمشق، البن عساكر )1/329(.

)5( تاريخ دمشق، البن عساكر )1/329-330(.
)6( طبقات ابن سعد )2/371(.
)7( طبقات ابن سعد )2/368(.

ِخني،  واملؤرِّ ثني  النبوية بني احملدِّ السيرة  )8( مصادر 
د. ياسر نور )ص297(، ط جائزة نايف بن عبد العزيز.

)9( تهذيب السيرة، البن هشام )1/3-2(.
)10( اجلرح والتعديل، البن أبي حامت )8/154( ط1، 

دار الكتب العلمية، لبنان، بيروت.
)11( تاريخ اإلسالم، للذهبي )1/59(، ط3 دار الغد 

العربي القاهرة.
)12( ومن ذلك: صنيُع ابِن عبد البر في كتابه: )الدرر 
ق���ال: »ه���ذا كتاٌب  امل��غ��ازي وال��س��ي��ر(، حيث  ف��ي اختصار 
اختصرُت فيه ِذْكَر مبعِث النبي ♀ وابتداء نبوته، وأول أمره 
من  ذلك  اختصرُت  فيها...  وسيرته  ومغازيه  رسالته،  في 
كتاب موسى بن عقبة وكتاب ابن اسحق رواية ابن هشام 
وغيره، ورمبا ذكرُت فيه خبًرا ليس منهما«، الدرر )ص27(.
لذكر  الدمشقي  عائذ  اب��ِن  استطراُد  ذل��ك:  من   )13(
وكان  218ه�،  عام  العباسي  املأمون  وفاة  الفتوحات حتى 
ومصنفاته  الدمشقي  عائذ  بن  محمد  انظر:  ل��ه،  معاصًرا 
التاريخية، د. سليمان السويكت، مجلة الدارة عدد3، لسنة 

25، عام 1420ه�.
---------

الثاني  العالمي  للمؤتمر  االفتتاحية  المحاضرة   *
للباحثين في السيرة النبوية

نحو تحديد منهجي لعلم السيرة النبوية الكاملة )*(

عالقة علم السيرة النبوية الكاملة بعلم املغازي د. يسري إبراهيم

العدد 4434

3 . نسبة علِم السيرة النبوية الكاملة )1(

مع سيرة رسول اهلل

وأسمائه،  ومبوضوعه  النبوية  السيرة  بعلم  التعريف  تناول  أن  السابقتني  احللقتني  في  إبراهيم  يسري  للدكتور  سبق 
ويهدف في هذه احللقة والتي تليها إلى بيان نسبة علم السيرة إلى العلوم األخرى وعالقته بها كعالقته بعلم املغازي، وعلم 
بعلم  السيرة  علم  ارتباط  وج��وه  لبيان  احللقة  هذه  ويخصص  والدالئل،  واخلصائص  وبالشمائل  التاريخ،  وعلم  احلديث، 

املغازي، فما هي هذه العالقة؟ وما وجوه االتصال واالنفصال بني العلمني؟

 مي��ك��ن االط��م��ئ��ن��ان إل��ى 
)امل��غ��ازي  مصطلَحِي  أن 
وال����س����ي����ر(  م���ت���رادف���ان 
وم��ن��ط��ِل��ق��ان ع��ل��ى علم 

واحد عند املتقدمني.
ثم غلب على املتأخرين 
ال��ت��ص��ن��ي��ُف حت���ت اس��م 
النبوية، وهجر  السيرة 
ال��ت��ع��ب��ي��ر ب���امل���غ���ازي؛ إذ 
ص������ارت ك��ل��م��ة ال��س��ي��رة 

أنسَب وأقرَب، 
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الخطبة األولى: 
احلمد لله املتصف بصفات الكمال، املتفرد 
بنعوت اجلالل واجلمال، ال نّد له وال مثيل، 
وال شبيه له وال نظير، له األسماء احلسنى 
والصفات العال.. وأشهد أن ال إله إال الله 
وحده ال شريك له، وأشهد أن نبينا محمًدا 
عبُده ورسوله، أعلم الناس بربه، وأقومهم 
بحقه، �، وعلى آله وصحبه، وجميع من 
اهتدى بهديه، واقتفى أثره إلى يوم الدين.
إل��ى معرفة  أم��ا بعد، ف��إن ض��رورة العباد 
إنها  ال��ض��رورات،  كل  ف��وق  ربهم وطاعته 
ف���وق ال���ض���رورة إل���ى ال��ط��ع��ام وال��ش��راب 
وال���ه���واء، إن��ه��ا ض���رورة إل��ى أص��ل تلكم 
ال����ض����رورات وم���ص���دره���ا، ض�����رورة إل��ى 
الغذاء  إنها  ومانحها.  ومعطيها  واهبها 
واالس��ت��ق��ام��ة  وال��ص��الح  ال��ن��اس،  ألرواح 
لقلوبهم،  والطمأنينة  واألن��س  ألم��وره��م، 
ِه  اللَّ ِبِذْكِر  ُقُلوُبُهْم  َوَتْطَمِئنُّ  َآَمُنوا  ِذيَن  �الَّ
ِه َتْطَمِئنُّ اْلُقُلوُب� )الرعد: 28(. َأاَل ِبِذْكِر اللَّ
وال ع��ج��ب أن ك���ان ال��ن��ب��ي � ي��دع��و رب��ه 
ويعلمنا أن ندعوه تعالى فيقول: "يا حي 
ق��ي��وم برحمتك أس��ت��غ��ي��ث، أص��ل��ح لي  ي��ا 
طرفة  نفسي  إل��ى  تكلني  وال  كله،  شأني 
إلى  إلى نفسه وكله  الله  عني"، فمن وكله 

ضيعة وخسران، وذل وحيرة وخذالن. 
واإلن��س  اجل��ن  مفتقرة،  إليه  اخلالئق  كل 
واألجنة  ال��ه��واء،  ف��ي  والطير  وامل��الئ��ك��ة، 
في األرحام، والزرع والنبات واحلوت في 

املاء.
إنه الله "الصمد" الذي تصمد إليه اخلالئق 

في حوائجها.
إن��ه ال��ل��ه "احل���ي ال��ق��ي��وم" ال���ذي ب��ه حياة 
الكائنات وقوامها. ما ُذكر اسمه في قليل 
ره، وال عند هّم وكرب إال فّرجه؛ ففي  إال كثَّ
احلديث: "ما أصاب عبًدا قط همٌّ وال حزن، 
ف��ق��ال: اللهم إن��ي ع��ب��دك، اب��ن ع��ب��دك، ابن 
حكمك،  ف��ّي  م��اٍض  بيدك،  ناصيتي  أمتك، 
عدٌل فيَّ قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك 
أو  كتابك  في  أنزلته  أو  نفسك  به  سميت 
علمته أحًدا من خلقك أو استأثرت به في 
علم الغيب عندك، أن جتعل القرآن العظيم 
رب��ي��ع قلبي ون���ور ص���دري وج���الء حزني 
الله همه  أذه��ب  إال  وذه��اب همي وغمي، 

وحزنه، وأبدله مكانه فرًحا".
ب��دع��ائ��ه بأسمائه  ت��ع��ال��ى  ال��ل��ه  أم���ر  ل���ذا 
ْسَنى  احْلُ ��اُء  اأْلَْس��مَ ِه  �َوِللَّ فقال:  احلسنى 
وف��ي   ،)180 )األع������راف:  ِب���َه���ا�  َف����اْدُع����وُه 
احلديث: "إن لله تسًعا وتسعني اسًما، من 
بأن  من أحصاها:  أحصاها دخل اجلنة"، 
وعمل مبقتضاها،  معناها،  وعقل  حفظها 
ودعا الله بها دخل اجلنة. أمرنا سبحانه 
بعظمته،  العلم  وحتصيل  معرفته،  بطلب 
َواْسَتْغِفْر  ُه  اللَّ ِإالَّ  ِإَلَه  اَل  ُه  َأنَّ �َفاْعَلْم  فقال: 

ِلَذْنِبَك� )محمد: 19(.
العلم بالله تعالى: أصل العلوم واخليرات 
الفنت  أص��ل  سبحانه:  ب��ه  واجل��ه��ل  كلها، 
والباليا واحملن والرزايا، ومن جهل بالله 
فكان  نفسه  مصالح  الله  أنساه  ونسيه، 
َه  اللَّ �َنُسوا  تعالى:  يقول  الهالكني،  من 

َفَأْنَساُهْم َأْنُفَسُهْم� )احلشر: 19(.
َم��ن  ع�����رَف  ش����يء  أيَّ 
ل���م ي���ع���رف ال���ل���ه جل 
ع��ل��م  وأيَّ  وع���������ال؟! 
العلُم  فاته  من  ل  حصَّ
أرشدنا  تعالى؟!  بالله 
إل���ى طريق  س��ب��ح��ان��ه 
م��ع��رف��ت��ه ب��ت��أم��ل آث��ار 
أسمائه وصفاته، فقال 
َأنَّ  �َواْعَلُموا  تعالى: 
َعِليم�  َس��ِم��ي��ٌع  ���َه  ال���لَّ
)البقرة: 244(، نعلم – 
عباد الله- أن الله عز 
وجل يسمعنا ويرانا، 
ويعلم سرنا وجنوانا، 
ي��ق��ول ت��ع��ال��ى: �َوَم����ا 
َت��ُك��وُن ِف��ي َش����ْأٍن َوَم��ا 
َت��ْت��ُل��وْا ِم��ْن��ُه ِم��ْن ُق���ْرَآٍن 
َعَمٍل  ِم��ْن  َتْعَمُلوَن  َواَل 
ُشُهوًدا  َعَلْيُكْم  ا  ُكنَّ ِإالَّ 
َوَما  ِفيِه  ُتِفيُضوَن  ِإْذ 
����َك ِم��ْن  َي���ْع���ُزُب َع���ْن َربِّ
اأْلَْرِض  ِفي  ٍة  َذرَّ ِمْثَقاِل 
َواَل  ��َم��اِء  ال��سَّ ِف���ي  َواَل 
َأْص���َغ���َر ِم���ْن َذِل����َك َواَل 
ِك��َت��اٍب  ِف���ي  ِإالَّ  َأْك���َب���َر 

ُمِبني� )يونس: 61(.
بطن  ف��ي  يونس  سمع 

�َأْن   : ن��اداه  ث��الث إذ  احل��وت في ظلمات 
���ي ُك��ْن��ُت ِم��َن  اَل ِإَل���َه ِإالَّ َأْن���َت ُس��ْب��َح��اَن��َك ِإنِّ
له  فاستجاب   ،)87 )األن��ب��ي��اء:  امِلِني�  الظَّ
اْلَغمِّ  ِمَن  ْيَناُه  َوجَنَّ َلُه  �َفاْسَتَجْبَنا  وجناه 
.)88 )األنبياء:  امْلُْؤِمِننَي�  ُنْنِجي  َوَك��َذِل��َك 

َه َشِديُد اْلِعَقاِب  وقال تعالى: �اْعَلُموا َأنَّ اللَّ
َه َغُفوٌر َرِحيٌم� )ملائدة: 98(. َوَأنَّ اللَّ

تأمل عظمته تعالى وجبروته وقدرته وأليم 
عذابه وشدة عقابه في هالك األمم الظاملة؛ 
َيِسيُروا  �َأَفَلْم  قال:  حيث  إليه  أرشد  مما 
َع��اِق��َب��ُة  َك���اَن  َك��ْي��َف  َف��َي��ْن��ُظ��ُروا  اأْلَْرِض  ِف��ي 
ُه َعَلْيِهْم َوِلْلَكاِفِريَن  َر اللَّ ِذيَن ِمْن َقْبِلِهْم َدمَّ الَّ
َأْم���َث���اُل���َه���ا� )م��ح��م��د: 
ف��ي��س��ت��ش��ع��ر   ،)10
ال���ع���ب���د ب���ذل���ك ق����درة 
عليه،  سبحانه  ال��ل��ه 
إلى  ق��درت��ه  دعته  إذا 
الناس،  من  أحد  ظلم 
���َك  �َوَك����َذِل����َك َأْخ����ُذ َربِّ
َوِهَي  اْلُقَرى  َأَخَذ  ِإَذا 
َأِليٌم  َأْخ���َذُه  ِإنَّ  َظ��امِلَ��ٌة 
َشِديٌد� )هود: 102(.

التي  رحمته  وت��أم��ل 
وس�����ع�����ت اخل����الئ����ق 
ك��ل��ه��ا، جت��ْده��ا حتى 
ف�����ي ال�����داب�����ة ت���رف���ع 
رجلها مخافة أن تطأ 

وليدها.
وع����ل����ى ه������ذا ف��ق��س 
أسماء  آلثار  تأمالتك 
تعرف  وصفاته،  الله 
بذلك عظمته، وجالله 

وجماله وقدرته.
ومبكابدة  الله،  عباد 
ال��ع��ب��ادة، وم��ج��اه��دة 
الطاعة  على  النفس 
يحصل  واالستقامة، 
ل��ل��ع��ب��د م��ع��رف��ة ال��ل��ه 
ت��ب��ارك وت��ع��ال��ى، ق��ال 
ْيِل َساِجًدا  َآَناَء اللَّ َقاِنٌت  تعالى: �َأَمْن ُهَو 
ِه  َربِّ َرْحَمَة  َوَيْرُجوْا  اآْلَِخ��َرَة  َيْحَذُر  َوَقاِئًما 
اَل  ِذيَن  َوالَّ َيْعَلُموَن  ِذيَن  الَّ َيْسَتِوي  َهْل  ُقْل 
ُر ُأوُلوْا اأْلَْلَباب� )الزمر:  ا َيَتَذكَّ َ َيْعَلُموَن ِإنَّ
9(، وق���ال ت��ع��ال��ى: �َواْس���ُج���ْد َواْق���َت���ِرْب� 

)العلق: 19(.
أحاط سبحانه بكل شيء علًما، ال تختلط 
اللغات،  عليه األصوات، وال تختلف عليه 

يسمع داعًيا، ويجيب سائاًل.
هو  منتهى،  لقوته  وال  ح��ّد،  لقدرته  ليس 
مفر  ال��ق��ه��ار، ال  وال��ق��وي  العزيز اجل��ب��ار، 
هو  إليه،  إال  منه  ملجأ  وال  إليه،  إال  منه 
أرحم الراحمني وأحكم احلاكمني، وأسرع 
ملا  مانع  ال  الفاصلني،  وخير  احلاسبني 
أعطى، وال معطي ملا منع، وال خافض ملا 
رفع، وال رافع ملا خفض، وال مذل ملن أعز، 
وال معز ملن أذل، بيده اخلير وهو على كل 
شيء قدير. ما تعلق به كسير إال جبره، وال 
مريض إال شفاه، وال مبتلى إال عافاه، وال 
مظلوم إال نصره، وال محتاج إال كفاه، قوله 
احلق، وخبره الصدق، وحكمه العدل، إذا 
ي��ده سخاء  ف��ك��ان.  ك��ن  ل��ه  ق��ال  أراد شيًئا 
الليل والنهار ال تغيضها نفقة، يبسط يده 
ويبسطها  النهار،  مسيء  ليتوب  بالليل 
تطلع  حتى  الليل  مسيء  ليتوب  بالنهار 
لو  ال��ن��ور،  حجابه  مغربها،  م��ن  الشمس 
انتهى  ما  وجهه  ُسُبحات  ألحرقت  كشفه 

إليه بصره من خلقه.
�َلْن  تعالى:  له  فقال  رؤيته  موسى  طلب 
تتحمل  لن  أي:   )143 )األع���راف:  َتَراِني� 
فأراه  الضعيفة،  الدنيوية  بقواك  رؤيتي 
الله برهان ذلك فقال له: �َوَلِكِن اْنُظْر ِإَلى 
َتَراِني  َفَسْوَف  َمَكاَنُه  اْسَتَقرَّ  َف��ِإِن  َبِل  اجْلَ
َوَخ��رَّ  ��ا  َدّكً َجَعَلُه  ِلْلَجَبِل  ��هُ  َربُّ لَّى  جَتَ ا  َفَلمَّ
ا َأَفاَق َقاَل ُسْبَحاَنَك ُتْبُت  ُموَسى َصِعًقا َفَلمَّ
ُل امْلُْؤِمِننَي� )األعراف: 143(. ِإَلْيَك َوَأَنا َأوَّ

ُكلِّ  َخاِلُق  ُه��وَ  ِإالَّ  ِإَل��هَ  اَل  ُكْم  َربُّ ُه  اللَّ �َذِلُكُم 
َشْيٍء َفاْعُبُدوُه َوُهَو َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َوِكيل� 

)األنعام: 103(.
الخطبة الثانية
 احلمد لله...

بحسب معرفة العبد بربه وطاعته له، يكون 
إميانه وتقواه، وتعظيمه لربه، ومحبته له 
وخشيته وخوفه ورج��اؤه؛ فمن كان بالله 
ا  َ أعرف، كان منه أخوف، قال تعالى: �ِإنَّ
)فاطر:  اْلُعَلَماُء�  ِع��َب��اِدِه  ِم��ْن  َه  اللَّ َيْخَشى 

.)28
له،  وط��اع��ت��ه  ب��رب��ه  العبد  معرفة  بحسب 
يكون ذكره لربه وشكره له وصبره وتوكله 

ورضاه.
له،  وط��اع��ت��ه  ب��رب��ه  العبد  معرفة  بحسب 
في  وس��ع��ادت��ه  وطمأنينته  ه��ن��اؤه  ي��ك��ون 

الدنيا واآلخرة.
بحسب معرفة العبد بربه وطاعته له، يكون 
��ا  َ �ِإنَّ تعالى:  يقول  وغناه.  وع��زه  حفظه 
ُه َوِجَلْت ُقُلوُبُهْم  ِذيَن ِإَذا ُذِكَر اللَّ امْلُْؤِمُنوَن الَّ
َوِإَذا ُتِلَيْت َعَلْيِهْم َآَياُتُه َزاَدْتُهْم ِإمَياًنا َوَعَلى 
ا  اَلَة َومِمَّ ِذيَن ُيِقيُموَن الصَّ ُلوَن الَّ ِهْم َيَتَوكَّ َربِّ
ا  َحّقً امْلُْؤِمُنوَن  ُهُم  ُأوَلِئَك  ُيْنِفُقوَن  َرَزْقَناُهْم 
ِهْم َوَمْغِفَرٌة َوِرْزٌق َكِرمي�  َلُهْم َدَرَجاٌت ِعْنَد َربِّ

)األنفال:4-2(.
فاللهم ارزقنا معرفتك وطاعتك، وتعظيمك 

وخشيتك ومحبتك..

العلم باهلل عز وجل
د. محمد أكجيم
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ب���ح���س���ب م���ع���رف���ة ال���ع���ب���د ب��رب��ه 
وطاعته له، يكون إميانه وتقواه، 
وت��ع��ظ��ي��م��ه ل���رب���ه، وم��ح��ب��ت��ه له 
فمن  ورج����اؤه؛  وخ��وف��ه  وخشيته 
كان بالله أعرف، كان منه أخوف، 
َه ِمْن  ا َيْخَشى اللَّ َ قال تعالى: �ِإنَّ

ِعَباِدِه اْلُعَلَماُء� )فاطر: 28(.
ب���ح���س���ب م���ع���رف���ة ال���ع���ب���د ب��رب��ه 
وط��اع��ت��ه ل���ه، ي��ك��ون ذك����ره لربه 
وشكره له وصبره وتوكله ورضاه.

ب���ح���س���ب م���ع���رف���ة ال���ع���ب���د ب��رب��ه 
وط����اع����ت����ه ل�������ه، ي�����ك�����ون ه����ن����اؤه 
الدنيا  في  وسعادته  وطمأنينته 

واآلخرة.
ب���ح���س���ب م���ع���رف���ة ال���ع���ب���د ب��رب��ه 
وعزه  حفظه  يكون  ل��ه،  وطاعته 

وغناه.
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التربية  ف��ي  ال��ق��دوة  م��وض��وع  أن  ال ش��ك 
اإلسالمية هو موضوع الساعة وكل ساعة، فهو 
وتطورها  اإلسالمية  املجتمعات  بنمو  مرتبط 
إلى األفضل، والفرد املسلم رجاًل كان أو امرأًة 
وبدونه  التطور،  وذل��ك  النمو  هذا  أس��اس  هو 
فإن الغرباء ال يخدمون غيرهم وال يقيمون لهم 
املولى  ك��ان وص��ف  ما  وألم��ر  كياًنا..  وال  بناًء 
العظيم  �باخُلُلق  لنبيه  وتعالى  سبحانه 
الفرد املسلم،  تبياًنا ألهمية اخُلُلق في تكوين 
َك َلَعلى ُخُلٍق َعِظيم�  وصناعة مستقبله: ﴿�َوِإَنّ

)القلم : 4(. 
واخللق العظيم لدى النبي � تربية ربانية 
ى بها املسلمون في بناء  منوذجية فريدة يتأَسّ
حيث  أبنائهم؛  وتربية  اإلسالمية  مجتمعاتهم 
احلسنة  األس��وة  أو  الصاحلة  القدوة  تنطلق 
منه صلى الله عليه وسلم؛ ليسير على هداها 
بقية املسلمني في كِلّ زمان ومكان: ﴿�َلَقْد َكاَن 
ِه ُأْسَوٌة َحَسَنٌة مِلَْن َكاَن َيْرُجوْا  َلُكْم ِفي َرُسوِل الَلّ
َه َكِثيًرا�﴿)األحزاب:  َه َواْلَيْوَم اْلَِخَر َوَذَكَر الَلّ الَلّ

.)21
وم��ك��ان محتاجون  زم��ان  ك��ِلّ  ف��ي  املسلمون 
إل���ى اس��ت��دع��اء ال��ن��م��وذج ال��ن��ب��وي ال��ش��ري��ف؛ 
ل��ي��ق��ت��دوا ب���ه ف���ي ت��ع��ل��ي��م أب��ن��ائ��ه��م ورج��ال��ه��م 
الصاحلة  التربية  وتربيتهم  ومجتمعاتهم، 
والعزة  األرض،  في  التمكني  من  متّكنهم  التي 
في الدنيا، والنجاة في اآلخرة، والفوز برضا 
َآَمُنوا  ��ِذي��َن  اَلّ ُه  الَلّ ك��ِلّ األح��وال﴿�َوَع��َد  الله في 
ِفي  ُهْم  َلَيْسَتْخِلَفَنّ ��اِت  ��احِلَ ال��َصّ َوَعِمُلوا  ِمْنُكْم 
َنَّ  ِذيَن ِمْن َقْبِلِهْم َوَلُيَمِكّ اأْلَْرِض َكَما اْسَتْخَلَف اَلّ
ُهْم ِمْن َبْعِد  َلَنّ َلُهْم ِديَنُهُم اَلِّذي اْرَتَضى َلُهْم َوَلُيَبِدّ

َخْوِفِهْم َأْمًنا�﴿ )النور: من الية 55(. 
 ، العِفّ اللفظ  تتمثل في  والقدوة احملمدية 
والسلوك احلميد، واملنهج اليقظ الواعي اجلاد 
الذي ال يركن إلى الكسل، أو مييل إلى التراخي 
أو التواكل، أو الرضا بالقصور املفتعل الناجت 
من اجلهل أو الفساد أو عدم الوعي بضرورات 
م اجلد  احل��ي��اة، ال��ق��دوة احمل��م��دي��ة ق���دوة ُت���َق���ِدّ
إلى  والعمل  العلم  وح��ب  واإلص���رار،  وال���دأب 
بقدر  والرضا  والطاعة  والذكر  العبادة  جانب 
النفس،  ومراجعة  واالستغفار،  والتوبة  الله، 
ى في أدبيات عصرنا احلالي بالنقد  أو ما يسَمّ

الذاتي. 
والقدوة تبدأ من املنزل واألسرة، فالوالدان 
غالًبا،  حياته  ف��ي  الطفل  يقابل  م��ن  أول  هما 
األق��ارب،  وبقية  وأعمامه  وأخواته  إخوته  مع 
وهؤالء جميًعا مصدر تربيته وتعليمه وقدوته 
وخاصة  وراءه���ا،  وميشي  بها،  يقتدي  التي 
يكونوا  أن  مطالبون  فهؤالء  ول��ذا  واألم،  األب 
كالمهم  في  اخُلُلِقية  املسئولية  مستوى  على 
وي��ح��اول  ��ده��م،  ي��ق��ِلّ الطفل  ألن  وت��ص��رف��ات��ه��م؛ 
ويتكلم  لسلوكهم،  مشابًها  سلوًكا  يسلك  أن 

مبنطقهم وحديثهم. 
التربية  القدوة احلسنة في  فإن  وبال شٍكّ 
هي القدوة التي ال تعاني انفصاًما أو ازدواجيًة 
يتطابق  أن  ينبغي  واألم  ف��األب  تناقًضا،  أو 
قولهما مع فعلهما، وال يجوز أن يقول أحدهما 
شيًئا، وميارس نقيضه، فالتناقض هنا يكون 
خطره عظيًما على الطفل الذي ينعكس عليه ما 

يجري في البيت مثل املرآة متاًما. 
واألم  األب  ل��دى  والفعل  القول  تطابق  إن 
وبقية أفراد األسرة من األسس التربوية التي 
من  نفسه  الوقت  في  وه��و  اإلس���ام،  يحبذها 

أسس أحكام الشريعة اإلسامية. 
أقوال  من  ي��راه  مبا  متأثًرا  ينشأ  والطفل 
تناقًضا  أو  ف��ص��اًم��ا  رأى  ف���إذا  وس��ل��وك��ي��ات، 
أمامه  يفتح  ذلك  فإن  األق��ارب،  أو  األبوين  من 
الفرصة  ويعطي  واالضطراب،  االنحراف  باب 

لوقوع أخطاء وسلوكيات 
فيما  معاجلتها  يصعب 

بعد. 
ب��ني  ال���ت���ن���اق���ض  إن 
ل  األق���وال واألف��ع��ال يشِكّ
ب��ص��ف��ة ع���ام���ة م��ع��ص��ي��ة 
ومخالفة  س��ب��ح��ان��ه،  ل��ل��ه 
ش�����رع�����ي�����ة ت���س���ت���وج���ب 
ال���ع���ق���اب اإلل����ه����ي، ول���ذا 
من  اإللهي  التحذير  جند 
ال��ت��ن��اق��ض،  أو  ال��ف��ص��ام 
والتبكيت  اللوم  جند  بل 
�َيا  امل��ش��ني:  العمل  لهذا 
���ِذي���َن َآَم���ُن���وا ِل��َم  ���َه���ا اَلّ َأُيّ
َتُقوُلوَن َما اَل َتْفَعُلوَن َكُبَر 
َتُقوُلوا  َأْن  ِه  الَلّ ِعْنَد  َمْقًتا 
)الصف   ﴿� َتْفَعُلوَن  اَل  َما 
: 2-3(، ويقول سبحانه: 

اَس ِباْلِبِرّ َوَتْنَسْوَن َأْنُفَسُكْم َوَأْنُتْم  �َأَتْأُمُروَن الَنّ
َتْتُلوَن اْلِكَتاَب َأَفاَل َتْعِقُلوَن� )البقرة : 44(. 

ولذا يكون التناقض في مرآة الطفل أشد 
خ��ط��ًرا وت��أث��ي��ًرا؛ ألن��ه يضع أس��اًس��ا للسلوك 
على  يحرص  وال  بقيمة،  يعبأ  ال  ال��ذي  الشاذ 
املجتمع  يفسد  بل  رذيلة،  يتجنب  وال  فضيلة، 
من أساسه؛ حيث تسود قيم االنتهازية والكذب 
والبهتان،  وال����زور  والتضليل  واالس��ت��ب��اح��ة 
وغيرها من الرذائل التي تعطل مسيرة األمة، 

وترتد بها إلى مجاهل التخلف واالنحطاط. 
ولعل أبشع الصفات التي ينشئها التناقض 
ال��ك��ذب، وه��ي صفة  والفعل صفة  ال��ق��ول  ب��ني 
أن  ينبغي  م��ا  م��ع  وتتناقض  قبيحة،  ذميمة 
وهي  عظيمة  فضيلة  م��ن  املسلم  ب��ه  يتحلى 
َها  الصدق التي يأمر بها احلق سبحانه: �َيا َأُيّ
اِدِقني�  َه َوُكوُنوا َمَع الَصّ ُقوا الَلّ ِذيَن َآَمُنوا اَتّ اَلّ
أن   � الله  ب��نِيّ رس��ول  119(، وق��د   : )التوبة 
الصدق دليل حي، يهدي إلى البر، وهو اخلير 
إلى  فإنه يقود  أنواعه وألوانه، وبالتالي  بكِلّ 
قال رسول  ق��ال:   � ابن مسعود  اجلنة، عن 
الله �: »إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر 
حتى  ليصدق  الرجل  وإن  اجلنة،  إل��ى  يهدي 
يكتب عند الله صديًقا، وإن الكذب يهدي إلى 
وإن  ال��ن��ار،  إل��ى  يهدي  الفجور  وإن  الفجور، 
ك��ذاب��ا«  ال��ل��ه  عند  يكتب  حتى  ليكذب  ال��رج��ل 

)متفق عليه(. 
نهضة  أس����اس  ه��ي  ال��ص��دق  فضيلة  إن 
أن  ري���ب  وال  واألمم،  وامل��ج��ت��م��ع��ات  األف�����راد 
النماذج املتقدمة في عالم اليوم قد قامت على 
أس���اس ال��ص��دق ف��ي داخ��ل��ه��ا وب��ني أف��راده��ا، 
فحققت إجنازات عظيمة استطاعت أن تطاول 
بها العالم، صحيح أن هذه املجتمعات تستبيح 
ال��ك��ذب واخل�����داع وامل��ك��ر م��ع األمم األخ���رى؛ 
ما  وه��و  أن��ان��ي��ة-  وم��ص��ال��ح  مكاسب  لتحقق 
يستنكره أصحاب الضمائر في العالم- ولكنها 
من خالل  وتتعاون  الكذب،  تقُرّ  ال  الداخل  في 
والنمو  التماسك  لها  ق  يحِقّ ما  وهو  الصدق، 

واالزدهار. 
بفضيلة  ي��ن��ه��ض  اإلس����الم����ي  امل��ج��ت��م��ع 
ق  ال��ص��دق م��ع نفسه وم��ع الخ��ري��ن، وق��د حَقّ

األول��ى من صدر  القرون  في  تقدًما عظيًما  به 
اإلسالم، وظل كذلك حتى دهته الداهية الكبرى 
ب��االج��ت��ي��اح ال��ت��ت��ري م��ن ال��ش��رق، واإلع��ص��ار 
وتغيرت  القيم  فتأثرت  الغرب،  من  الصليبي 
وعانى  بعامة،  األخ���الق  وان��ه��ارت  الفضائل، 

الناس األمّرين في الداخل واخلارج. 
الثانية  القدوة  متثل  املدرسة  أن  شك  وال 
أن  ويجب  لتلميذه،  قدوة  فاملعلم  البيت،  بعد 
السمحة  والقيم  الرفيعة  ب��األخ��اق  يتحلى 
مثلما  فصله  ف��ي  راٍع  فهو  احل��س��ن،  وال��س��ل��وك 
األب أو األم راعية في بيتها، وفي الفترة التي 
تعقب الطفولة املبكرة يجلس الطفل في املدرسة 
البيت،  في  أهله  مع  أكثر مما يجلس  والكلية 
في  ا  محورًيّ دوًرا  العلم  ملكان  يجعل  ما  وهو 
بناء الشخصية اإلنسانية للطفل؛ حيث تكون 
ا  املدرسة أو الكلية أو املعهد مجتمًعا تطبيقًيّ
ل��ل��س��ل��وك اإلس���الم���ي، ون��ت��ي��ج��ة ص��ادق��ة مل��دى 
انعكاس التربية اإلسالمية للطفل، وهو ينمو 
واملشكلة  وال��رج��ول��ة..  والشباب  الصبا  نحو 
األماكن  م��ن  كثير  ف��ي  تعاني  األم��ة  أن  ال��ي��وم 

التعليمي  األداء  مستوى  في  واضًحا  ضعًفا 
بالتعليم  النهوض  ما يوجب  والتربوي، وهو 
ا، يعيد لألبناء صورة  والتربية نهوًضا حقيقًيّ
التربية الصاحلة والعلم النافع؛ ألن ذلك طريق 
الذي يتقدم  العالم  للتعايش مع  الوحيد  األمة 

ويتفوق من حولنا. 
وقد دخلت إلى املجال التعليمي والتربوي 
مسبوقة،  غير  مؤثرة  بصورة  اإلع��الم  أجهزة 
ال��ذي  ت��أث��ي��ره  خ��اص��ة؛  للتليفزيون  وأض��ح��ى 
الشاشة  على  ال��ص��ورة  ل  متِثّ حيث  ي��ق��اوم؛  ال 
إب��ه��اًرا ال ي��ق��اوم، وم��ن ث��م ك��ان��ت امل����ادة التي 
ت��ع��رض ع��ل��ى ال��ش��اش��ة ال��ص��غ��ي��رة م���ن أخ��ط��ر 
الذين  وشبابنا،  أطفالنا  على  يعرض  ما  وأهم 
وأق��وال��ه��م  وتفكيرهم  سلوكهم  ف��ي  ي��ت��أث��رون 
ويسمعونه؛  ي��رون��ه  مب��ا  ولغتهم 
م��ا يعني أن ه��ذه امل���ادة ال ب��د أن 
وحسًنا؛  ا  ج��ي��ًدّ توظيًفا  توظف 
العربية  ال��ه��وي��ة  ع��ل��ى  للحفاظ 
وللبناء  ن��اح��ي��ة،  م��ن  اإلس��ام��ي��ة 
من  ل��أب��ن��اء  وال��ف��ك��ري  السلوكي 

ناحية أخرى. 
ه بعضهم التليفزيون  لقد شَبّ
باألب احلاضر دائًما الذي ال يجد 
ا من تقليده والتأسي  األبناء مفًرّ
به، ولذا فإن املواد املستوردة من 
يجب  ا  محلًيّ واملنتجة  ال��غ��رب، 
األب  م��س��ت��وى  ع��ل��ى  ت���ك���ون  أن 
ال��ق��دوة ال���ذي ي��ت��ح��رك ب��اإلس��الم 
النتائج  ف���إن  وإال  وت��ص��ورات��ه، 
ستكون غير طيبة على املستويني 

الفردي واجلمعي. 
ي���ض���اف إل����ى م���ا س��ب��ق من 
اجلمعة،  خطبة  وخاصة  املسجد،  دور  أهمية 
والدروس الدينية اليومية، التي تنقل الثقافة   
والشاب  الطفل  إل��ى  واالجتماعية  اإلسالمية 
اخلطيب  يكون  أن  يوجب  م��ا  وه��و  والشيخ، 
الفكر  م��ن  راٍق  مستوى  على  عموًما  واإلم���ام 
واالستعداد  الكرمي،  القرآن  وحفظ  والسلوك، 
مستوى  مع  يتناسب  مبا  وتفسيره  لتحفيظه 

األطفال والشباب والكبار جميًعا. 
مسألة  اإلسامية  التربية  في  القدوة  إن 
العسكري  ال��ص��راع  وبلغة  األهمية،  غاية  ف��ي 
ف��ه��ي إس��ت��رات��ي��ج��ي��ة؛ أي أس��اس��ي��ة ن��ح��ت��اج إل��ى 
��ا ب��اس��ت��م��رار، وحت��س��ني أداء  جت��وي��ده��ا ع��م��ل��ًيّ
القائمني عليها في البيت واملدرسة واجلامعة، 
واملسجد، وأجهزة اإلع��ام؛ حتى يكون لأمة 

مكانها حتت الشمس. 
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املعارف  من  لعدد  املسلمة  األس��رة  حتتاج 
في  ال��ن��ج��اح  على  تساعدها  ال��ت��ي  وامل���ه���ارات 
م��س��ي��رت��ه��ا، وال��ت��وث��ي��ق أح����د ه����ذه امل���ع���ارف 
واملهارات. فما املقصود بالتوثيق األسري؟ وما 

هي كيفيته ووسائله؟.
مـفهـوم التوثيـق:

التوثيق لغة هو إحكام األمر، وهو مشتق 
من الَوَثاق أي الرباط. وجند في اللهجة املغربية 
مرادف متطابق لهذا املعنى هو "التقييد"، الذي 
والسجالت  الدفاتر  في  املعامالت  كتابة  يعني 
أو التسجيل في اللوائح املختلفة أو كل كتابة 
على الورق، وكأن األفكار واملعلومات واملشاعر 
إذا لم تسجل وتدون ستطير كما تطير الطيور، 

إذا بهذا املعنى الدارج فإن الكتابة هي القيد.
ف���ي ال��غ��ال��ب ع��ن��دم��ا ي��ذك��ر ال��ت��وث��ي��ق ف��إن 
ال��ف��ك��ر ي��ذه��ب إل���ى ت��وث��ي��ق امل��ع��ام��الت املالية 
أما  فقط،  التوثيق  من  هذا جزء  ولكن  أساسا، 
يطلق  فهو  كثيرة،  معاني  فله  عموما  التوثيق 
على  ويطلق  التسجيل،  مبعنى  التدوين  على 
الوثائق  جمع  أي  باألرشفة  يعرف  أصبح  ما 
وتنظيمها، وباإلطالق التوثيق من الكتابة وكل 

كتابة توثيق.
تأصيل التوثيق:

البيوع  في  هو  التوثيق  فرض  في  األص��ل 
املعامالت  )باستثناء  التجارية  وامل��ع��ام��الت 
واآلية  واجبة(.  ليست  فهي  الفورية  التجارية 
الوحيدة التي تفرض على املسلمني الكتابة هي 
أطول  في  آية موجودة  أطول  ْين، وهي  الدَّ آية 
سورة وهي سورة البقرة ولعل في ذلك حكمة. 
َتَداَيْنُتْم  ِإَذا  آَمُنوا  ِذيَن  اَلّ َها  َأُيّ �َيا  تعالى:  قال 
َبْيَنُكْم  َوْلَيْكُتْب  َفاْكُتُبوُه  ى  ُمَسًمّ َأَجٍل  ِإَلى  ِبَدْيٍن 
َمُه  َكاِتٌب ِباْلَعْدِل َوال َيْأَب َكاِتٌب َأْن َيْكُتَب َكَما َعَلّ
َه  ِق الَلّ ُقّ َوْلَيَتّ ُه َفْلَيْكُتْب َوْلُيْمِلِل اَلِّذي َعَلْيِه اْلَ الَلّ
َعَلْيِه  اَلِّذي  َكاَن  َفِإْن  َشْيًئا  ِمْنُه  َيْبَخْس  َوال  ُه  َرَبّ
َلّ  ُقّ َسِفيًها َأْو َضِعيًفا َأْو ال َيْسَتِطيُع َأْن ُيِ اْلَ
َشِهيَدْيِن  َواْسَتْشِهُدوا  ِباْلَعْدِل  ُه  َوِلُيّ َفْلُيْمِلْل  ُهَو 
ِمْن ِرَجاِلُكْم َفِإْن َلْم َيُكوَنا َرُجَلنْيِ َفَرُجٌل َواْمَرَأَتاِن 
ِإْحَداُهَما  َتِضَلّ  َأْن  َهَداِء  الُشّ ِمَن  َتْرَضْوَن  ��ْن  ِمَّ
َهَداُء ِإَذا َما  َر ِإْحَداُهَما األْخَرى َوال َيْأَب الُشّ َفُتَذِكّ
َكِبيًرا  َأْو  َتْكُتُبوُه َصِغيًرا  َأْن  َتْسَأُموا  ُدُعوا َوال 
َهاَدِة  ِللَشّ ِه َوَأْقَوُم  َأْقَسُط ِعْنَد الَلّ َذِلُكْم  َأَجِلِه  ِإَلى 
اَرًة َحاِضَرًة  َأْن َتُكوَن ِتَ َتْرَتاُبوا ِإال  َوَأْدَنى َأال 
ُتِديُروَنَها َبْيَنُكْم َفَلْيَس َعَلْيُكْم ُجَناٌح َأال َتْكُتُبوَها 
َوال  َك��اِت��ٌب  ُي��َض��اَرّ  َوال  َتَباَيْعُتْم  ِإَذا  َوَأْش��ِه��ُدوا 
َه  ُقوا الَلّ ُه ُفُسوٌق ِبُكْم َواَتّ َشِهيٌد َوِإْن َتْفَعُلوا َفِإَنّ
)البقرة:  َعِليم�  َشْيٍء  ِبُكِلّ  ُه  َوالَلّ ُه  الَلّ ُمُكُم  َوُيَعِلّ
282(. ففي هذه اآلية وردت كلمة الكتابة تسع 
أهميتها،  على  يدل  بألفاظ مختلفة، ما  مرات 

كما وردت بصيغة األمر.
في  اقتصر  بالكتابة  األم��ر  أن  من  وبالرغم 
أن  أننا يكن  إال  املالية،  املعامالت  على  اآلي��ة 
كما  عموما  الكتابة  بتعلم  األم��ر  منه  نستنبط 
القراءة الذي ورد في سورة العلق �اقرأ باسم 
ربك الذي خلق� )العلق:1(، ملاذا؟ ألن األمر نزل 
بداية في اجلزيرة العربية على قوم تار أغلب 
�إليالف  ومالية  تارية  معامالت  معامالتهم 
والصيف�  ال��ش��ت��اء  رح��ل��ة  إي��الف��ه��م  ق���ري���ش، 
يعرفون  ال  أميون  قوم  ولكنهم   ،)2-1 )قريش: 
تعلم  عليهم  وجب  وبالتالي  والكتابة،  القراءة 
الكتابة والقراءة حتى تكون معامالتهم شرعية.

ول��ك��ن، ه��ن��اك أص���ل آخ���ر ي��دع��و لالهتمام 
بالكتابة، ورد في سورة القلم وهي ثاني سورة 
نزلت بعد سورة العلق، قال تعالى: �ن، والقلم 
وما يسطرون� )القلم:1(. فالله سبحانه يقسم 
بالقلم الذي هو أداة الكتابة، والله ال يقسم إال 
بعظيم من خلقه، والقلم يكن أن يتخذ أشكاال 
الكتابة  وهي  كتابة  أول  في  املسمار  مختلفة: 
املسمارية؛ أدوات الرسم والنقش كما كان في 
الهيروغليفية؛  الكتابة  مثل  األخ��رى  الكتابات 
ل��وح��ة امل��ف��ات��ي��ح ف���ي ال���اس���وب وال��ل��وح��ات 
آلة أو أداة  اإللكترونية وأجهزة الهاتف؛ وأي 

للكتابة سيخترعها اإلنسان في املستقبل.
حتى سورة العلق فيها إشارات إلى الكتابة: 
�الذي علم بالقلم� )العلق: 4(، ثم عندما نؤمر 
بالقراءة فإننا سنقرأ ما هو مكتوب. وبالتالي 

فالقراءة والكتابة متالزمان.
بالكتابة  فعنايتها  ال��ن��ب��وي��ة،  السنة  أم��ا 
والعلم والتعلم، فحدث وال حرج. ويكفينا دليل 
واحد على ذلك من السيرة هو مطالبة األسرى 
من كفار قريش في غزوة بدر تعليم عشرة من 
الصحابة القراءة والكتابة مقابل اإلفراج عنهم، 
أية  قيمة من  أكبر  األمر  فدية في حقيقة  وهي 
فدية مالية على اإلطالق، ألن القراءة والكتابة 
أدوات ضرورية للعلم، والعلم يحرر العقول من 

أسر ظلمات اجلهل.
أهمية التوثيق األسري:

الكتابة  أو  ال��ت��دوي��ن  أو  ال��ت��وث��ي��ق  يتخذ 
املهم  وصيغ.  أشكال  عدة  األسرية  الياة  في 
أسرنا،  ف��ي  يوميا  ح��اض��رة  الكتابة  تكون  أن 
الدراسة  إط��ار  في  كأفراد،  نكتب  قد  نحن  نعم 
والعمل، إال أننا نادرا ما نكتب في إطار أسري 

جماعي.
حياتها  ت��ب��دأ  املسلمة  األس���رة  أن  األص���ل 
امليثاق  وه���و  ال��زوج��ي��ة،  بتوثيق  وت��ت��أس��س 
)األبناء(  األس��رة  ي��زداد على  فرد  الغليظ. وكل 
وف��ي سجالت الالة  األس���رة  دفتر  ف��ي  ي��دون 
املدنية. وكل مولود تدون فحوصاته الطبية في 
الصحية.  املراكز  الصحي وفي سجالت  امللف 
وب��ع��د ذل���ك ح��ني يبلغ ال��ط��ف��ل س��ن ال��س��ادس��ة 
ذلك في  ثم بعد  االبتدائية  املدرسة  يسجل في 
مؤسسات  ففي  فالثانوية  اإلع��دادي��ة  امل��درس��ة 
التعليم العالي أو التكوين املهني... وهكذا، في 

التوثيق هو  أف��راد األس��رة. لكن هذا  كل حياة 
توثيق إلزامي شرعا وقانونا ولدواٍع تنظيمية 

وإدارية.
إال  املفقود  فهو  االخ��ت��ي��اري،  التوثيق  أم��ا 
التي  األس���رة  ذاك���رة  ف��ي حفظ  ن���ادرا. ويتمثل 
تتجلى في الصور الفوتوغرافية والفيديوهات، 
وذكريات  لألبناء،  بالنسبة  املدرسية  والنتائج 
ال��رح��الت واألس���ف���ار ك��ال��ت��ذاك��ر وال��ف��ات��ورات، 

وجميع الوثائق التي حتفظ ذاكرة األسرة.
األس��رة تساعدنا على تنظيم  الكتابة في 
التخطيط  أم��ور األس��رة، وخصوصا في مجال 
ال����ذي ي��غ��ي��ب ل��أس��ف ع���ن ح��ي��ات��ن��ا األس���ري���ة، 
فنحن نسافر بدون تخطيط مسبق، ننفق بدون 
باختصار  والتخطيط  أيضا...  مسبق  تخطيط 
ه��و نقل األف��ك��ار وامل��ع��ل��وم��ات إل��ى ال���ورق، ثم 
الواقع.  إلى  الورق  من  التنفيذ  يكون  ذلك  بعد 
التخطيط هو التصميم قبل العمل، في البداية 
يكون تصميم البيت الذي نريد بناءه في الذهن، 
ثم ننقله على الورق حتى يتسنى للبناء إجنازه 
األعمال  أغلب  أن  القائل  يقول  قد  الواقع.  في 
األس��رة  ك��أف��راد  فيها  نتشاور  وق��د  فيها  نفكر 
الواحدة قبل التنفيذ، نعم هذا تخطيط شفوي 
والتخطيط ال يكون إال إذا كان مكتوبا. وأغلب 
التخطيط  غ��ي��اب  سببها  األس���ري���ة  امل��ش��اك��ل 
ل��أم��ور، وغ��ي��اب ورق��ة  أي غ��ي��اب رؤي���ة قبلية 

مرجعية عند حدوث االختالف.
كيفية التوثيق األسري:

يتم التوثيق األسري من خالل جمع جميع 
الوثائق التي لدى األسرة، ثم تصنيفها حسب 
عالقة  لها  وثائق  فهناك  واملجاالت،  املواضيع 
امل��ال��ي،  ب��اجل��ان��ب  وأخ����رى  اإلداري  ب��اجل��ان��ب 
ال��دراس��ي وأخ��رى  ب��اجل��ان��ب  ووث��ائ��ق تتعلق 
ال��ص��ور وغ��ي��ره��ا...  م��ث��ل  ب��ال��ذك��ري��ات  تتعلق 
أصنافها  ح��س��ب  ال��وث��ائ��ق  ه���ذه  تميع  ي��ت��م 
أو  باألرشفة  خاصة  ملفات  ف��ي  ومواضيعها 
في أظرفة أو أية وسيلة، كما يكن االستعانة 

بالاسوب.
الوثائق من خالل  تنظيم  أيضا  يستحسن 
لنا  سيسمح  وه���ذا  زم��ن��ي��ا.  ترتيبا  ترتيبها 
لألسرة  التي حصلت  التغيرات  على  بالتعرف 
عبر الزمن. وهنا أشير إلى أنه في علم التاريخ 
بتطور  يعنى  ال��ذي  االجتماعي  التاريخ  هناك 

ال��ن��وع من  املجتمعات م��ن خ��الل دراس���ة ه��ذا 
الوثائق، فلو كان أجدادنا يوثقون لعرفنا كيف 
تطورنا  كان  وكيف  وأوضاعهم  حياتهم  كانت 

االجتماعي.
وال ينبغي لألسرة أن تعمل فقط على جمع 
الوثائق التي حتصل عليها من جهات أخرى، 
بل عليها أن تعمد إلى إنتاج وثائقها اخلاصة، 
زمنية  فترات  في  أبنائها  بتصوير  تقوم  ك��أن 
حسب أعمارهم وحسب املناسبات الهامة كأول 
الطفل  يكبر  عندما  وبالتالي  املدرسة،  في  يوم 
وثائق  تتضمن  وملفات  أل��ب��وم  على  يحصل 
التطور  له صورة عن  مدرسية وغيرها تعطي 

الكرونولوجي لياته.
املذكرات، هي وسيلة هامة أيضا في حفظ 
فكرة سائدة وه��ي غير  فهناك  األس��رة.  ذاك��رة 
بل  للمشاهير.  فقط  املذكرات هي  أن  صحيحة 
إنها إن أمكن ينبغي أن تكون معممة ألن فيها 
يرجعوا  حتى  األس���ر  ألرب���اب  للجميع  ف��وائ��د 
واألحفاد  األبناء  وإل��ى  السابقة  األح��داث  إلى 
ل��الس��ت��ف��ادة م��ن جن��اح��ات وإخ��ف��اق��ات آبائهم 
وأج��داده��م. بحيث حتى ال��ذي ك��ان فاشال في 
حياته سنستفيد من حياته وسنأخذ الدروس 

فشله.
اآلثار اإليجابية للتوثيق األسري:

مقدمتها  ف��ي  كثيرة،  إيجابية  آث��ار  هناك 
اآلثار التربوية على األبناء، فالطفل الذي ينشأ 
األسبوع  لوجبات  فيها  األم  تخطط  أس��رة  في 
للسوق،  الذهاب  قبل  املشتريات  قائمة  وتكتب 
عندما  القائمة  ه��ذه  يكتب  أن  منه  تطلب  أو 
ترسله هو للتسوق. وعندما ينشأ الطفل وهو 
ويرتبها  ال��وث��ائ��ق  أب���اه يجمع  ي��الح��ظ  دائ��م��ا 
ويخطط ألسفار األسرة... فهذا الطفل سيكون 
منظما في حياته سواء الدراسية أم الشخصية 

أم العملية.
من اآلثار النفسية، أن التوثيق والتخطيط 
يساهم في التقليل من التشنجات واخلالفات 
ب��ن أف����راد األس����رة خ��ص��وص��ا ب��ن ال��وال��دي��ن، 
وال���ت���ي ي��ك��ون ل��ه��ا آث����ار س��ل��ب��ي��ة ع��ل��ى نفسية 
وتخطط  األس��رة  تكتب  عندما  بحيث  األب��ن��اء. 
في  إليها  ترجع  ووثائق  قبلي،  اتفاق  ويكون 
االحتكام،  أو  للتذكير  كمرجعية  اخلالف  حالة 
من  عنها  يتمخض  وم��ا  األسرية  املشاكل  تقل 

مشاكل اجتماعية وغيرها.
وم�����ن اآلث�������ار ال��ن��ف��س��ي��ة أي���ض���ا ل��ل��ت��وث��ي��ق 
الفرد يشعر بسعادة عندما يرى  أن  األس��ري، 
هذه الوثائق، فيعرف مثال األبناء مقدار احلب 
اآلباء،  قبل  من  بهما  حظوا  الذين  واالهتمام 
نفسيتهم  ع��ل��ى  ب��اإلي��ج��اب  ينعكس  م��ا  وه���ذا 
ال���ود واحل���ب بن  وي��ق��وي  الثقة فيهم  وي��زي��د 

أفراد األسرة. 

د. أحمد الطلحي

التوثيق األسري : أهميته وفوائده

- مجلة الترتيل :

التي  الترتيل  الثاني من مجلة  العدد  صدر 
ال��ق��رآن��ي��ة التابع  ال���دراس���ات  ي��ص��دره��ا م��رك��ز 
ال��ع��دد محور:  ت��ن��اول  وق��د  للرابطة احمل��م��دي��ة، 
»خ��ص��ائ��ص ال��ن��ص ال��ق��رآن��ي وآف����اق ال��ق��راءة«  

واشتمل املنحور على األبحاث التالية:
ال��ق��راءة  م��ق��وم��ات  م��ن  م��ق��وم  املنهاجية   -
العام  )األم��ني  العبادي  أحمد  للدكتور  القرآنية 

للرابطة واملدير املسؤول عن املجلة
للدكتور  السياق  ومنهج  القرآني  النص   -

عبد الرحمن بودراع 
وإشكالية  اخل��ط��اب  ف��ي  ال��ع��رب  معهود   -
قراءة النص الشرعي للدكتور محمد عبد الفتاح 

اخلطيب 
املعاني  ب��ن��اء  ف��ي  ال��ق��رءان��ي  النظم  أث��ر   -
حترير  )رئ��ي��س��ة  ال��ل��ب��داوي  نعيمة  ل��ل��دك��ت��ورة 

املجلة(
للدكتور  ال��ق��رآن  ف��ي  ال��ق��رءان  - خصائص 

محمد املنتار 
ك��م��ا اش��ت��م��ل ال��ع��دد ع��ل��ى أب����واب  أدرج���ت 
حتتها مقاالت منها : باب مفاهيم قرآنية، وباب 
قراءات ومراجعات تضمن مقال : علم التفسير : 
مالحظات في التاريخ ومالمح التطور  للدكتورة 

فريدة زمرد.
أنشطة  ملتابعة  خصص  متابعات  وب���اب 
الكرمي،  القرآن  عن  وم��ؤمت��رات  لندوات  علمية 
ومتابعات في شأن اإلصدارات املتعلقة باملجال.

إصدارات
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ب��ع��د أرب���ع س��ن��وات م��ن ان����دالع ال��ث��ورات 
ضبابيا  املشهد  ي��زال  ال  العربية،  املنطقة  في 
قدرة  وع��دم  استقرار،  ال��ا  من  حالة  ويعكس 
أي  لصالح  احلسم  على  املتصارعة  األط��راف 
تتنازع  إرادات  ص��راع  هناك  زال  وم��ا  منها. 
األنظمة  م��ع  والشعبية  ال��ث��وري��ة  ال��ق��وى  فيه 
نفسها  على  لإلبقاء  تسعى  التي  السياسية 
اخلارجية  القوى  تسعى  بينما  الطرق،  بكافة 
إل��ى توظيف ح��ال��ة ال��ا اس��ت��ق��رار وال��ص��راع 

وضعف مفاصل الدولة مبا يخدم مصاحلها.
ومصر  تونس  ف��ي  أنظمة  أرب��ع��ة  سقطت 
في  خامس  نظام  وي��خ��وض  وال��ي��م��ن،  وليبيا 
تسيطر  ثائرة  قوى  مع  البقاء  معركة  سوريا 
األرض.  م��ن  بها  يستهان  ال  م��س��اح��ات  على 
للثورات  املضادة  املوجة  قت  حقَّ املقابل،  وفي 
وال��ت��غ��ي��ي��ر أب�����رز جن��اح��ات��ه��ا ف���ي االن���ق���اب 
أن  زال��ت حت��اول  م��ا  العسكري مبصر، وه��ي 

حتسم املعركة لصاحلها في األماكن األخرى.
ت��ظ��ه��ر ه�����ذه األي��������ام أرب����ع����ة م���س���ارات 
املدى  )سيناريوهات( مستقبلية محتملة على 
القريب والوسيط )2-7 سنوات تقريبًا(، وهي 

تتلخص فيما يلي:
امل���ض���ادة،  امل���وج���ة  جن����اح   : األول  امل�������س���ار 
واملستبدة  الفاسدة  األنظمة  تثبيت  وإع���ادة 

بديكورات ومسحات جتميلية جديدة.
»محور  يسمى  ما  يستمر  أن  يعني  وه��ذا 
االعتدال« -بالتوافق مع السياسة األميركية/
الغربية في املنطقة، وفي التقاطع مع املصالح 
اإلسرائيلية- في دعم املوجة املضادة للثورات 
وبشكل  العربي؛  العالم  في  التغيير  وحركات 
ويضمن  مصر،  في  العسكري  االنقاب  يدعم 
إسقاط الثورة في ليبيا، وأن تصب اجتاهات 
باإلضافة  مصلحتها،  في  سوريا  في  التغيير 
اإلساميني  وتهميش  عزل  في  االستمرار  إلى 

وكل مكونات الثورة في تونس واليمن.
غير أن هذا املسار من الصعب أن يكتب له 

النجاح إال إذا مّت: 
1. االعتراف إليران بدور أساسي إقليمي، 
وذلك بغية حّل اإلشكاالت وترتيب األوضاع في 
بحيث  لبنان،  وكذلك  واليمن  والعراق  سوريا 
أي  ف��ي  »الكعكة«  م��ن  بنصيب  إي���ران  حتظى 
ترتيبات مستقبلية خصوصًا في هذه البلدان، 
والتي ميكن أن تضاف إليها البحرين بدرجة 

أو بأخرى.
في  كبير-  إجن��از  حتقيق  -أو  2. النجاح 
عنصر  باعتباره  الفلسطيني،  امل��ل��ف  إغ���اق 
ر قوى  تفجير كبيرا في املنطقة، وبسبب تصدُّ
يعني  ما  وه��و  للمقاومة.  السياسي  اإلس��ام 
التسوية  مسار  في  اختراق  حتقيق  محاولة 
السلمية، وضرب قوى املقاومة -وعلى رأسها 
ح��م��اس- وت��ط��وي��ع ق��ط��اع غ���زة وف���ق معايير 

السلطة الوظيفية في رام الله.
وه����ذا امل���س���ار، إن حت��ق��ق ف���إن اخل��اس��ر 
اإلسامية  ال��ت��ي��ارات  سيكون  فيه  األس��اس��ي 
على  تراهن  التي  املعتدلة،  احلركية  السنية 
ال��ت��غ��ي��ي��ر ال��س��ل��م��ي وع��ل��ى ب���رام���ج اإلص���اح 

االجتماعي.
والتفتيت:  استقرار  الال   : الثاني  ال�مس�ار 
أط��راف  لرغبة  يستجيب  امل��س��ار  ه��ذا  ول��ع��ل 
املنطقة  تشكيل  إعادة  في  إسرائيلية/أميركية 
اس��ت��ن��زاف  وف���ي  وع��رق��ي��ة،  طائفية  ب��ك��ي��ان��ات 

املنطقة وإنهاكها وضرب مقوماتها السياسية 
االجتماعي،  نسيجها  ومتزيق  واالقتصادية، 

ورفع جدران الدم والكراهية بني أهلها.
هذه الكيانات الطائفية والعرقية ست��ُظهر 
كيان  وك��أن��ه  الصهيوني  اإلسرائيلي  الكيان 
حيث  املسلمة،  العربية  املنطقة  ف��ي  طبيعي 
سيكون كيانًا يهوديًا إلى جانب كيانات أخرى 
وك��ردي��ة...؛  وسنية  وشيعية  ودرزي���ة  علوية 
وهذا سيضمن -بحسب أحد أكبر املستشرقني 
ل�»إسرائيل«  البقاء  لويس(-  )برنارد  الغربيني 

خمسني سنة أخرى.
مي��ك��ن إرج�����اع ه����ذا امل���س���ار ع��م��ل��ي��ًا إل��ى 
الذي   ،2003 سنة  للعراق  األميركي  االحتال 

والسنية  الشيعية  الطائفية  امل��ش��اع��ر  أج��ج 
والعرقية الكردية...

تستمر  أن  ي��ق��ت��ض��ي  ال��س��ي��ن��اري��و  وه����ذا 
الصراعات والنزاعات مبا يؤدي إلى: 

1. أن تقتنع الطوائف واألقليات بأنها لن 
تشعر باألمان إال ضمن كيانات مستقلة.

أول���وي���ات  وت���ق���دمي  اجل��م��ي��ل،  2. نكران 
إستراتيجية  مصلحة  -باعتبارها  التفتيت 
األم��س،  وحلفاء  أصدقاء  مصالح  على  عليا- 
في األردن واجلزيرة العربية ومصر...؛ بحيث 
بلدانهم.  إلى  والتفتيت  الصراع  تنتقل عدوى 
ا قد أشرنا إليها  وقد ُكتب في ذلك مشاريع كنَّ

في مقاالت سابقة.
وال���دوي���ات  ال��ك��ي��ان��ات  تستشعر  3. أن 
الصغيرة الناشئة اخلطر الدائم على مستقبلها 

ن���ت���ي���ج���ة ال����ن����زاع����ات 
امل��س��ت��م��رة، ف���ا جتد 
في  إال  أم��ان��ًا  لنفسها 
احل��م��اي��ة اخل��ارج��ي��ة 
ال�����ت�����ي جت�����ده�����ا ف��ي 
األميركان؛ بينما يقوم 
ال���ط���رف اإلس��رائ��ي��ل��ي 
د والشرطي  بدور السيِّ

في املنطقة.
4. هذا السيناريو 
ال مي���ان���ع ف���ي وج���ود 
أكثر،  أو  ��ي  س��نِّ ك��ي��ان 
حالة  مي��ث��ل  أن  ش���رط 
م����ش����وه����ة وم���ن���ف���رة 
ُي��ح��رم  وأن  ل��إلس��ام، 
م����ن ف���رص���ة ت��ش��ك��ي��ل 
وع�������������اء ح������ض������اري 

وحدوي جامع ألهل املنطقة.
ال�����م��س�����ار ال��ث��ال��ث: ص��ع��ود م��وج��ة شعبية 
ث��وري��ة ج���دي���دة: وه���و م��س��ار ينهي امل��وج��ة 
في  ال���ث���ورات  خ��ب��رة  م��ن  ويستفيد  امل��ض��ادة 
إنهاء  وف��ي  التحالفات،  بناء  وف��ي  التغيير، 
أنظمة  بناء  العميقة«، وفي  »الدولة  منظومات 
سياسية جديدة قادرة على التعامل مع مختلف 

التحديات.
املضادة  امل��وج��ة  أن  يفترض  مسار  وه��و 
ب���ذور فشلها في  ال��ف��اس��دة حت��م��ل  واألن��ظ��م��ة 
إنهاء  السيناريو  هذا  معالم  أبرز  ذاتها. ومن 
االن���ق���اب ال��ع��س��ك��ري ف��ي م��ص��ر، واس��ت��ع��ادة 
ما  التي شملها  املناطق  في  الثورات عافيتها 

هذا  مثل  أن  غير  ال��ع��رب��ي«.  ب�»الربيع  يعرف 
املسار يقتضي:

-وخصوصًا  التغيير  تيار  يستعيد  1. أن 
يقوم  وأن  املعتدل- حيويته،  التيار اإلسامي 
من  متكنه  ال��ت��ي  ال���ازم���ة  امل��راج��ع��ات  بعمل 
وحتالفاته  والتنظيمية  القيادية  بناه  ع��اج 
عملية  تغييرية  رؤي��ة  تقدمي  ومن  السياسية، 

وحقيقية.
في  رؤيتها  التغيير  ت��ي��ارات  ت��ق��دم  2. أن 
ضوء مشروع وحدوي عربي إسامي حترري، 
وتنسق  ُ��ْط��ري،  ال��ق��� انغاقها  ع��ن  ت��خ��رج  وأن 

جهودها فيما بينها.
3. أن يتمكن تيار التغيير من تقدمي رموز 
قيادية متلك القدرة على حشد اجلماهير، وعلى 

أخذ القرارات احلاسمة ودفع أثمانها.
»ت��ب��دو ف��رص جناح 
املضادة  املوجة  مسار 
م��ع��ق��ول��ة ح���ال���ي���ًا، في 
ض����وء وج�����ود أج����واء 
إقليمية ودولية داعمة، 
وف����ي ض����وء ق����وة دور 
م���ؤس���س���ات »ال����دول����ة 
البلدان  ف��ي  العميقة« 
عملية  ش���ه���دت  ال���ت���ي 
ال��ت��غ��ي��ي��ر، وف���ي ض��وء 
اس����ت����م����رار م���خ���اوف 
أن���ظ���م���ة اخل���ل���ي���ج م��ن 
انتقال »العدوى« إليها«
وف���ي ه���ذا اإلط����ار، 
اإلسامية  ال��ق��وى  ف��إن 
تيارات  احملسوبة على 
»ال��س��ل��ف��ي��ة اجل��ه��ادي��ة« 

والتشدد والتطرف، قد حتظى بفرص إحداث 
تغييرات وإقامة إمارات أو كيانات في املناطق 
»ال���رخ���وة«. وق���د ت����زداد ف��رص��ه��ا م��ع إص���رار 
األنظمة على فسادها واستبدادها، وعلى سد 
األبواب أمام أي فرص للتغيير أمام التيارات 

اإلسامية املعتدلة.
غير أن بعض القوى اإلقليمية والدولية قد 
ال متانع من بروز هذه التيارات باعتبار أنها 
أنظمة  انهيار  في  مصاحلها  مع  تتقاطع  قد 
الوقت  في  أنها  وباعتبار  وتفتيتها،  املنطقة 
نفسه ال متلك مقومات احلاضنة الشعبية، وال 
نهضوي  مشروع  بناء  على  القادرة  الكفاءات 
حقيقي، وال القدرة واخلبرة على التعامل مع 
الظروف اإلقليمية والدولية املعقدة، باإلضافة 
في  ل��ل��دخ��ول  فصائلها  بعض  اس��ت��ع��داد  إل��ى 
اإلسامية  التيارات  مع  دموية ضارية  معارك 

األخرى ، تستنزف اجلميع وتضعفهم.
السياسية  ال��ت��س��وي��ات  ال��راب�����ع:  ال�����م��س�����ار 
فكرة  على  يعتمد  م��س��ار  وه��و  واملجتمعية: 
وامتداداتها  احمللية  )القوى  اجلميع  وص��ول 
وحتالفاتها اإلقليمية والدولية( إلى أن أيًا من 
األط��راف لن يحسم املعركة لصاحله، وأن��ه ال 
لشراكة  املجال  بإفساح  الكعكة  تقاسم  من  بّد 
حالة  يقدم  التونسي  النموذج  ولعل  حقيقية. 

ملِهمة لهذا املسار لدى عديدين.
غير أن هذا املسار يقتضي:

األط��راف  ل��دى  »ال��ل��ع��ب«  طريقة  1. تغيير 
 )Lose-Lose Game( »من لعبة »الكل يخسر
 ،)Win-Win Game( »إلى لعبة »الكل يربح
واس��ت��ع��داد ك��ل ط���رف ل��ل��ت��ن��ازل ع��ن ج���زء من 

أحامه.
2. التوافق على قطع الطريق أمام التدخل 

اخلارجي، وخصوصًا األميركي/اإلسرائيلي.
3. توفير شبكة أمان وطنية جامعة تؤمن 
على  الطريق  وتقطع  سلسة،  انتقالية  مرحلة 

لة وبناها »العميقة«. القوى املعطِّ
ال�ت�رج�ي�ح بي�ن ال�م�س�ارات:

ت��ب��دو ح��ظ��وظ امل���س���ارات ال��ث��اث األول���ى 
أقوى من املسار الرابع في املدى القريب على 
)خصوصًا  املختلفة  األط���راف  أن  ذل��ك  األق��ل، 
-حسب  ستميل  العربي(  وامل��ش��رق  مصر  في 
السنوات  جتربة  وحسب  التاريخية،  اخلبرة 
لديها  ما  كافة  استنفاد  إلى  املاضية-  األرب��ع 
أه��داف��ه��ا، قبل  ُس��ب��ل وإم��ك��ان��ات لتحقيق  م��ن 
التسويات  باجتاه  أمرهم  اجلميع  يحسم  أن 

واملصاحلات، وهو ما قد يستغرق وقتًا.
وتبدو فرص جناح مسار املوجة املضادة 
معقولة حاليًا، في ضوء وجود أجواء إقليمية 
ودولية داعمة، وفي ضوء قوة دور مؤسسات 
ال��ت��ي شهدت  ال��ب��ل��دان  ف��ي  العميقة«  »ال��دول��ة 
مخاوف  استمرار  ضوء  وفي  التغيير،  عملية 
إليها،  »ال��ع��دوى«  انتقال  م��ن  اخلليج  أنظمة 
وفي  املسار،  لهذا  دعمها  استمرار  وبالتالي 
قوى  تلقتها  التي  القاسية  الضربات  ض��وء 
الثورة -وخصوصًا التيار اإلسامي املعتدل- 

وإمكانية حّل مشكلة امللف النووي اإليراني.
املسار حتقيق  ه��ذا  وم��ن مؤشرات جن��اح 
االن����ق����اب ف���ي م��ص��ر مل���زي���د م���ن االس���ت���ق���رار 
و»الشرعية« الدولية، ورضا أو سكوت القوى 
احل��وث��ي  االن��ت��ش��ار  ع��ن  وال��دول��ي��ة  اإلقليمية 
حساب  على  ال��ي��م��ن،  ف��ي  واملسيطر  ال��واس��ع 
وخصوصًا  التغيير  وقوى  االنتقالية  العملية 

التجمع اليمني لإلصاح.
فرص  وج��ود  يتهدده  املسار  ه��ذا  أن  غير 
ليبيا،  ف��ي  ال��ث��وري��ة  ال��ق��وى  ل��ن��ج��اح  حقيقية 
التسوية  مشروع  لفشل  القوية  واالحتماالت 
من  الفلسطينية  امل��ق��اوم��ة  وتفجر  السلمية 
نتيجة  اخلليج  دول  خسائر  وتصاعد  جديد، 
على  قدرتها  وتراجع  النفط  أسعار  انخفاض 

دعم املوجة املضادة.

د. محسن صالح )*(

قراءة في المسارات المستقبلية 
  للتغيرات في العالم العربي

مشاريع  معظم  إن  يقول  التاريخ  إن 
مشاريع  سبقتها  والنهضة  ال��وح��دة 
ت���ف���ت���ي���ت وت���ق���س���ي���م، وق������د مت��ك��ن��ت 
عافيتها  اس��ت��ع��ادة  م��ن  بعدها  األم���ة 
والطوائف  األقليات  أن  كما  وقوتها. 
التفتيت-  مشاريع  م��ع  جت��اوب��ت  -إن 
ص��راع��ات  م��ن  ه��ائ��ل  بشكل  ستعاني 
مواجهة  ف��ي  أو  ب��ي��ن��ه��ا،  فيما  دام��ي��ة 
ال��غ��ال��ب��ي��ة ال��س��ن��ي��ة/ال��ع��رب��ي��ة ال��ت��ي 

ستسعى الستعادة زمام املبادرة.
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الناظر في تاريخ الثورات الشعبية في 
يدرك  أن  من اجلهد  بقليل  العالم يستطيع 
أو  اإلقليمية على جناح  البيئة  تأثير  مدى 

فشل الثورات الشعبية.
كل الثورات الشعبية في العالم إذا كان 
الوسط اإلقليمي يراها خطًرا داهما عليه، 
فإنه يسعى حثيثا في إفشالها، وغالبا ما 
الدور  املعادية  اإلقليمية  البيئة  لهذه  يكون 
احلاسم في إسقاط تلك الثورات خاصة في 

مرحلتها األولى.
الفرنسية ومع  ال��ث��ورة  م��ع  ذل��ك  ح��دث 
العربية،  الثورات  ومع  األوكرانية  الثورة 
إلى  الطريق  أن تسعى في  ال��ث��ورات  وق��در 
فإنها  للتغيير  تسعى  وه��ي  ألن��ه��ا  آخ���ره، 
ال ت��ت��ص��ادم م��ع ال��واق��ع ال��داخ��ل��ي فقط بل 
تتصادم مع واقع إقليمي أشد شراسة في 

مقاومته وأكثر تشبتا بالبقاء. 
ال��ب��ع��د  ت��غ��اض��وا ع���ن  إذا  ال���ث���وري���ون 
لتحييده  يسعوا  ولم  ثورتهم  في  اإلقليمي 
ع��ل��ى األق���ل ف���إن ال���ث���ورات ل��ن ت��أت��ي أكلها 

وستأخذ مسارا طويال لتحقيق أهدافها. 
النموذج األول: الثورة الفرنسية:

تعاقبت على فرنسا ثالث ثورات كانت 
أوالها عام 1789، وانتهت بالثورة الثالثة 
عام 1848؛ تقلبت فيها البالد بني عديد من 
نظم احلكم؛ من امللكية ثم إلى اجلمهورية، 
مرورًا باإلمبراطورية ثم إلى امللكية، وأخيرًا 
اجلمهورية ثورتهم الثالثة عام 1848 التي 

اجتاحت معظم البلدان األوروبية. 
نادى الشعب الفرنسي منذ بداية ثورته 
في  األمل  فقدان  بعد  نهائًيا  امللكية  بإلغاء 
إل��ى  ب��ال��ت��ح��ول  وط��ال��ب  وقليلها  ك��ث��ي��ره��ا 
أوروبا  ملوك  بجميع  فإذا  نظام جمهوري، 
على  للقضاء  وق��واه��م  أنفسهم  يحشدون 
هذا  انتشار  م��ن  خ��وًف��ا  الفرنسية  ال��ث��ورة 

املطلب الثوري ووصوله إلى ممالكهم.
إعالن قصر  1798 ومبوجب  العام  في 
بلينيتز مبدينة درسدن األملانية أطلقت كل 
جلميع  عامة  دع��وة  وبروسيا  النمسا  من 
حكام أوروبا ملساعدة امللك لويس السادس 
عشر ملك فرنسا الستعادة سلطته، ونتيجة 
لذلك أعلنت فرنسا احلرب في أبريل 1792.
القوات  1792 متكنت  سبتمبر   20 في 
الفرنسية من دحر القوات املشتركة للنمسا 
لغزو  طريقها  ف��ي  ك��ان��ت  ال��ت��ي  وب��روس��ي��ا 
ب��اري��س. ف��ي ب��داي��ة ع��ام 1793، شكلت كل 
من النمسا وبروسيا وإسبانيا واملقاطعات 
الهولندية املتحدة وبريطانيا العظمى أول 

حتالف سباعي. 
أجل  م��ن  سباعيا  حتالفا  معي  تخيل 
في  التغيير  إي��ق��اف حركة  أج��ل  م��ن  م���اذا؟ 

فرنسا حتى ال تطالهم.
النموذج الثاني: الثورة األوكرانية :

التزوير  كان   2004 البرتقالية  الثورة 
املباشر والفساد وترهيب الناخبني وسوء 
األح����وال االق��ت��ص��ادي��ة، إض��اف��ة إل��ى تطلع 
دفعت  التي  ال��دواف��ع  ه��ي  للحرية؛  ال��ن��اس 
األوك��ران��ي��ني للنزول إل��ى ال��ش��وارع أواخ��ر 
أوكرانيا  أن  نالحظ  أن  ولنا   ،2004 العام 
منذ  الشيوعي  احل���زب  مظلة  حت��ت  ك��ان��ت 

بعد   1991 ال���ع���ام  ح��ت��ى   1919 ال���ع���ام 
انسحابها من االحتاد السوفيتي.

كانت بداية الشرار مع رفض األوكرانيني 
نتائج الدورة االنتخابية احلاسمة في 21 
ال��ب��ارزي��ن:  امل��رش��ح��ني  ب��ني   2004 نوفمبر 

فيكتور يوشينكو وفيكتور يانكوفيتش.
وقد تبّنى املتظاهرون اللون البرتقالي 
باعتباره اللون الرسمي للحركة منذ أن كان 
املعارض  للمرشح  االنتخابية  احلملة  لون 

الرئيسي فيكتور يوشينكو.
ت���ظ���اه���ر األوك�����ران�����ي�����ون ي���وم���ي���ًا ف��ي 
الثورة،  مركز  كانت  التي  كييف  العاصمة 
كبيرة  خيمة  يوشينكو  مؤيدو  أق��ام  حيث 
تسليط  وقد مت  24 ساعة،  ملدة  املدينة  في 

الضوء على ذلك بسلسلة من 
واالعتصامات  املظاهرات 
التي  العامة  واإلض��راب��ات 
امل��ع��ارض��ة  تنظمها  ك��ان��ت 
في معظم أنحاء أوكرانيا. 
وحت����ت ه����ذا ال��ض��غ��ط 
م�����ن ج����ان����ب امل���ع���ارض���ة 
الذي  األوك��ران��ي  والشعب 
إلغاء  ال��ت��زوي��ر؛ مت  رف��ض 
احلاسمة  ال����دورة  ن��ت��ائ��ج 
احملكمة  وأم��رت  األصلية، 
دورة  بإقامة  أوكرانيا  في 
من   26 في  حاسمة  ثانية 
وبسبب   .2004 ديسمبر 
املكثفة  ال��دول��ي��ة  ال��رق��اب��ة 
وال���ت���غ���ط���ي���ة اإلع���الم���ي���ة، 

أثبتت النتائج الرسمية للدورة 
الثانية احلاسمة أنها نزيهة وقانونية، وفاز 
مرشح املعارضة فيكتور يوشينكو بصورة 
واضحة، ومت إعالنه الفائز الرسمي، وجرى 
الرئيس  ب��اع��ت��ب��اره  امل��ك��ت��ب  ف��ي  تنصيبه 
الثالث ألوكرانيا بعد االنفصال عن االحتاد 
إلى   ..2005 يناير  من   23 في  السوفيتي، 
هنا اعتبرت الثورة البرتقالية أنها جنحت 

وحققت انتصارها احلاسم.
تلك  الروسي جتاه  الفعل  رد  كان  ماذا 
حديقتها  تعدها  التي  البلدان  في  الثورة 
اخل��ل��ف��ي��ة، ب��ع��د خ��م��س س��ن��وات م��ن ث��ورة 
2004، عاد فيكتور يانكوفيتش مرة أخرى 
إلى السلطة، وأطاح الناخبون األوكرانيون 
ب��زع��ي��م ال���ث���ورة ف��ي��ك��ت��ور ي��وش��ي��ن��ك��و وم��ن 
وتخرج  تيموشينكو،  يوليا  شريكته  بعده 
بعناوين  العالم  في  اإلع��الم  وسائل  كبرى 
للثورة  احل��زي��ن  »امل���وت  مفادها  متشابهة 
االنتخابات  نتائج  جاءت  فقد  البرتقالية«؛ 
يكن  لم  إن  القدمي، حتى  النظام  في صالح 
الفارق كبيرًا، فقد كانت نتائج االنتخابات 
معّبرة عن ضيق الناس من يوشينكو؛ فقد 
أظهرت نتائج الدورة األولى نسبة متدنية 
رئيس  تيموشينكو  ويوليا   ،)٪  5٫33( له 
وحصل   ،)٪  25( نحو  عهده  ف��ي  ال����وزراء 
 )٪  35٫5( نحو  على  يانكوفيتش  فيكتور 
من أصوات الناخبني، فأعيدت االنتخابات 
فنجح  اثنني،  أكثر  بني  الثانية  ال��دورة  في 
يانكوفيتش بنحو )49 ٪( بفارق )3 ٪( عن 
يوليا تيموشينكو، التي حصلت على )46 
٪(.. وهكذا عاد النظام القدمي برجله فيكتور 
يانكوفيتش إلى السلطة، وهو رابع رئيس 

للبالد.
كبيرًا  دورًا  اخلارجية  القوى  لعبت   -

في عودة يانكوفيتش، فحني غرقت أمريكا 
وأوروب����ا ف��ي أزمتها االق��ت��ص��ادي��ة وب��دأت 
إلى  واقتصاديًا  سياسيًا  تستقر  روس��ي��ا 
ال��ظ��رف مواتيًا لروسيا  ك��ان ه��ذا  م��ا؛  ح��د 
بعد  أوكرانيا  في  اجلديد  احلكم  لتعويق 
الثورة البرتقالية، وبخاصة اقتصاديًا عن 
طريق الغاز، وهي مطمئنة بانشغال أمريكا 

وأوروبا بأزماتها. 
توتير  في  كبيرًا  جهدًا  روسيا  وبذلت 
يوشينكو،  حكم  ض��د  الداخلية  األوض���اع 
وبخاصة في املناطق الشرقية من أوكرانيا 
في  لها  املوالية  األخ���رى  املناطق  وبعض 
على  باملساومة  روس��ي��ا  ب���دأت  أوك��ران��ي��ا. 
رفع أسعار الغاز أو منعه بحجة عدم دفع 
أوكرانيا مستحقات روسيا، 
وص�����ار ال���غ���از ال���روس���ي 
هًا إلى  سالحًا مؤثرًا موجَّ
وارتفعت  اجلديد،  النظام 
األس���ع���ار، وش��ع��ر ال��ن��اس 
بالضيق، حتى إذا جاءت 
ك��ان   2010 ان���ت���خ���اب���ات 
ما  حد  إل��ى  كبير  جمهور 
م��ن ال��ن��اس ف��ي أوك��ران��ي��ا 
فكانت  ب��اإلح��ب��اط،  يشعر 
ن���ت���ي���ج���ة االن����ت����خ����اب����ات 
ف�������ي ص������ال������ح روس�����ي�����ا 
عاد  فقد  القدمي،  والنظام 

يانكوفيتش للحكم.
النظام  روسيا  دعمت 
القدمي العائد إلى السلطة 
في أوكرانيا، وقام يانكوفيتش 
بتوقيع عديد من االتفاقيات مع موسكو في 
االقتصادي  التعاون  ووّط��د  الطاقة،  مجال 
ف��ي��م��ا ب��ي��ن��ه��م��ا، وت���ط���ورت ال��ع��الق��ات في 
مجاالت الصحافة والنشر والتعليم واللغة 

والثقافة. 
إمكانية  إل��ى  يانكوفيتش  أش���ار  وق��د 
بأسطول  تتعلق  ج��دي��دة  ات��ف��اق��ي��ة  إج����راء 
البحر األسود الروسي مقابل خفض أسعار 

الغاز الطبيعي، وهذا ما مت الحقًا.
الثانية  األكرانية  ال��ث��ورة  قامت  هناك 
إن  ال��ث��ورة  م��ن  الثانية  املرحلة  أو   ،2014

شئنا الدقة.
في طرفه  اإلقليمي  البعد  هنا  ويتجلى 
اآلخر وهي الدول األوروبية الغربية والتي 
وجه  ف��ي  ووقوفها  ألوك��ران��ي��ا  دعمها  ل��وال 
الدب الروسي ملا جنحت الثورة األوكراني � 
وإن كان جناحها حتى كتابة هذه السطور 
ال��ع��ام��ل احل��اس��م  � إال أن  ب��ع��د  ي��ت��أك��د  ل��م 
الغربي  ال��دع��م  ه��و  اآلن  إل���ى  بقائها  ف��ي 

االقتصادي والسياسي.
ال��ث��ورة  ك��ل  إن  ال��ق��ول:  نستطيع  ل��ذل��ك 
الداخلي  احمل��ل��ي  اإلط���ار  ه��و  مجالها  ليس 
ف���ق���ط، ب���ل ت��ت��س��ع دائ���رت���ه���ا إل����ى ال��وس��ط 
ق��ادة  على  ينبغي  ل��ذا  احمل��ي��ط.  اإلقليمي 
أي حراك ثوري أن ميتلكوا أذرًعا سياسية 
تسعى للتواصل خارجيا خاصة في الدول 
اإلقيلمي  ال��ع��ام��ل  ألن  إقليميا؛  احمل��ي��ط��ة 
ال��ت��ي متكن  ال��ق��وة  مي��ل��ك ك��ث��ي��را م��ن أدوات 

للثورة أو تعوق تقدمها.
كل ثورة أهملت البعد اإلقليمي أخذت 
كان  وإن  أكثر،  دائما  وأنفقت  أط��ول  مسارا 
ق��درا  مبادئها  على  ثباتها  بقدر  جناحها 

محتوما.

ذ. أحمد عمرو
باحث باملركز العربية للدراسات اإلنسانية

البعد اإلقليمي وأثره في نجاح 
أو فشل الثورات الشعبية

املرتبطة  ال��ت��س��وي��ات  ع��دم جن��اح  ي��ت��ه��دده  كما 
ب��ال��دور اإلي���ران���ي ف��ي امل��ن��ط��ق��ة، ب��اإلض��اف��ة إل���ى أن 
أطرافًا إقليمية ودولية قد تفضل استمرار استنزاف 
إيران وقدراتها االقتصادية والعسكرية في املناطق 
إلى  إي��ران قد وصلت  أن تكون قدرة  املشتعلة، بعد 

.)Overstretched( مداها في االنتشار واالتساع
أما بالنسبة ملسار الال استقرار والتفتيت فهو 
يحمل فرص جناح ولكنها أقل من السيناريو األول.

ويبدو أن احلالة التي أخذت ُبعدًا طائفيًا وعرقيًا 
االحتكاك  -مع تصاعد  العراق وسوريا  في  حقيقيًا 
الطائفي في اليمن والبحرين ولبنان ومصر، ووجود 
نزعات انفصالية في اليمن وليبيا والسودان- تشّكل 
عناصر مشجعة للقوى التي تسعى للتفتيت، وكذلك 
اإلش��ك��ال��ي��ات ال��ت��ي ت��ع��ان��ي منها أس���ر ح��اك��م��ة في 
اخلليج، مع وجود أقليات طائفية داخلها قد تغذي 
نزعة التفتيت لدى بعض القوى التي ال جتد نفسها 

شريكًا حقيقيًا في إدارة الدولة واملجتمع.
معظم  إن  يقول  التاريخ  فإن  أخ��رى،  جهة  ومن 
تفتيت  والنهضة سبقتها مشاريع  الوحدة  مشاريع 
استعادة  م��ن  بعدها  األم���ة  متكنت  وق��د  وتقسيم، 
-إن  والطوائف  األقليات  أن  كما  وقوتها.  عافيتها 
بشكل  ستعاني  التفتيت-  م��ش��اري��ع  م��ع  جت��اوب��ت 
هائل من صراعات دامية فيما بينها، أو في مواجهة 
الستعادة  ستسعى  التي  السنية/العربية  الغالبية 

زمام املبادرة.
ال��ت��ي ستشهدها  ال���ال اس��ت��ق��رار  ك��م��ا أن ح��ال��ة 
املنطقة ستفسح املجال لقوى املقاومة ضد املشروع 
يتيحها  التي  ال��ف��رص  م��ن  لالستفادة  الصهيوني 
اجلانب  ُيدخل  قد  ما  وهو  الق�ُْطرية،  ال��دول  انهيار 
كافة  يواجهها على  في مخاطر واسعة  اإلسرائيلي 
لقوى  املجال  ذلك  سيفسح  كما  اخلارجية.  ح��دوده 
التغيير األساسية لتبني مشروعات وحدوية حتظى 

بقبول شعبي واسع.
بصعود  املرتبط  الثالث  للمسار  بالنسبة  أم��ا 
في  ف��رص��ه  فتكمن  ج��دي��دة،  ث��وري��ة  شعبية  م��وج��ة 
الطوق،  عن  خرج  املنطقة  في  اإلنسان  أن  افتراض 
وأن املارد لن يعود إلى القمقم، وأن تيارات التغيير 
وأن  األول���ى،  الثورية  موجتها  من  وتتعلم  تعلمت 
امل���وج���ة امل���ض���ادة ك��ش��ف��ت ل��ه��ا خ��ري��ط��ة األص���دق���اء 
واألع��داء ونقاط الضعف والقوة، وأن الشعوب في 
أنظمة  وأن  النهاية،  في  إرادتها  ستفرض  املنطقة 
املشروع  وأن  لها،  مستقبل  ال  واالستبداد  الفساد 

الصهيوني إلى زوال.
وم���ن ال���ب���وادر امل��ش��ج��ع��ة ل��ه��ذا امل��س��ار صمود 
وصمود  فلسطني،  ف��ي  املتمّيز  وأداؤه����ا  امل��ق��اوم��ة 
القوى الثورية في ليبيا، وبقاء املنطقة في حالة من 
الّتشكل وإعادة الّتشكل، وعدم قدرة أي من األطراف 
عن  فضاًل  أجندته،  ف��رض  على  والدولية  اإلقليمية 

استنزافه في مستنقعات املنطقة.
غير أنه من املرجح أن هذا املسار ال ميلك فرصًا 
قوية في املدى القريب، إذ يبدو أن تيارات التغيير 
والثورة غير جاهزة حتى اآلن ألخذ زمام املبادرة، ال 
على مستوى الرؤية أو القيادة أو منهجية االنتقال 
لم  املوجة املضادة  أن  الدولة. كما  إلى  من املجتمع 
وتتفجر  سوءاتها  تنكشف  ول��م  م��داه��ا،  بعُد  تأخذ 

أزماتها بشكل جلي.
زالتا  م��ا  وال��دول��ي��ة  اإلقليمية  البيئتني  إن  ث��م 
وستتحسن  املسار.  لهذا  معاديتني  أو  مخاصمتني 
ف��رص ه��ذا امل��س��ار م��ع ال��وق��ت، بقدر م��ا متلك قوى 
التغيير القدرة على إعادة ترتيب صفوفها، وتقدمي 

منوذجها مبا يستحقه من أثمان.
أن  هو  السطور  هذه  كاتب  قناعة  فإن  وأخيرًا، 
الوسيط،  امل��دى  الله، رمبا على  ب��إذن  ق��ادم  التغيير 
وأن املشروع النهضوي الوحدوي سيعود للصعود، 
وأن البيئة اإلستراتيجية احمليطة بفلسطني احملتلة 
سوف تتغير، مبا يخدم مشروع التحرير في مواجهة 

الكيان الصهيوني.
--------------

* رئيس مركز الزيتونة للدراسات واألبحاث ببيروت.

ك���ل ال����ث����ورات ال��ش��ع��ب��ي��ة 
ك����ان  إذا  ال����ع����ال����م  ف������ي 
يراها  اإلقليمي  الوسط 
خ����ط����ًرا داه����م����ا ع��ل��ي��ه، 
في  حثيثا  يسعى  فإنها 
إفشالها، وغالبا ما يكون 
اإلقليمية  البيئة  لهذه 
امل��ع��ادي��ة ال����دور احل��اس��م 
في إسقاط تلك الثورات 
خ����اص����ة ف����ي م��رح��ل��ت��ه��ا 

األولى.
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تعالج  أب��ح��اث  حولها  ت���دور  اللغة  م���ادة 
مختلف قضاياها املوضوعية والشكلية، وفي 
مرتبطا  جانبا  نعالج  أن  رأينا  السياق،  ه��ذا 
من  قضاياها  يصف  م��زدوج��ا؛  ارت��ب��اط��ا  بها 
ناحية املضمون ومن ناحية الشكل، لنبرز أثر 
اختالف املرجعيات على اللغة العربية، وجنعل 
اإلس��الم  قبل  اللغة  وضعية  البيان  م��وض��وع 
ودور الوحي في بلورة قضاياها، بعدما كانت 

تستقي من مرجعية جاهلية بنية وموضوعا.
ف��م��وض��وع��ن��ا ه����ذا م���ح���اول���ة ل��ب��ي��ان أث��ر 
املنظومات املرجعية في تشكيل لغة التواصل، 

ومنوذجنا هنا هو اللغة العربية.
< ال��ب��غ��ي��ة األول������ى: ال��ل��غ��ة ب���ن امل��رج��ع��ي��ة 

اجلاهلية واملرجعية  اإلسالمية
بالبيئة  اللغة  عالقة  األول��ى:  الجزئية   <

الجاهلية.
إلى عصور  باللغة  اإلنسان  اهتمام  يرجع 
ال��دراس��ات  ع��ن  ن��ع��رف  ال  ك��ن��ا  وإذا  سحيقة، 
ظهور  بعد  ب��ذل��ت  ال��ت��ي  اجل��ه��ود  إال  العربية 
ُنَبذا تدل على  اإلس��الم، فإن التاريخ قد سجل 
عن  نقل  فقد  ال��ع��رب،  لغير  مبكرة  اهتمامات 
ونحوها  لغتهم،  بأصوات  اهتمامهم  الهنود 
اهتموا  حيث  اليونانيون،  وكذلك  ومفرداتها، 
امل��ي��الد،  قبل  لغتهم  معاجم  وأل��ف��وا  باللغة، 
ك��ان  ك��م��ا  بالفلسفة،  لغتهم  ق��ض��اي��ا  راب��ط��ن 
قدمي  اهتمام  والصينين  الُقدماء  للمصرين 
وسيلة  اللغة  أن  يعني  مم��ا  واللغة،  بالنحو 
للتواصل ارتبط وجودها بوجود اإلنسان على 
اختالف ألوانه وأشكاله، وعلى اختالف وعيه 

وفكره ومذهبه، واختالف أمناط احلضارات.
اإلس��الم  قبل  ي��ْؤث��ر عنهم  فلم  ال��ع��رب  أم��ا 
حفظوا  وق��د  واخلطابة،  بالشعر  عنايتهم  إال 
لغتهم من التغيير، فعدوا اخلطأ فيها من أشد 
العيوب، وصاحبه يعير به، وأعطوا أصحاب 
كالمهم  وتوارثوا  رفيعة،  مكانة  منهم  اللسان 
وت��ن��اق��ل��وه ف��ي ال��ن��وادي واألس����واق وم��واس��م 
احلج، فكان علمهم هو أدب لغتهم، وهو علمهم 
العقلي الوحيد، لذلك لم يعنوا بجمع اللغة أو 

التأليف فيها )1(. 
ومم���ا ع��رض��ت��ه ك��ت��ب ت��اري��خ األدب ح��ول 
للمجتمع  والثقافية  االجتماعية  الوضعية 
اجلاهلي قبل اإلسالم، نالحظ أن الشعر العربي 
املسجل حلياتهم  وسجلهم  العرب  دي��وان  هو 
ومختلف أحوالهم ووقائعهم، يقول جالل الدين 
السيوطي )911ه�(:"ولم يكن ألوائل العرب من 
الشعر إال األبيات يقولها الرجل في حاجته" )2( 
لم  فهو املختار في التعبير عن أخبارهم في السِّ
واحلرب، لذلك كما يقول شوقي ضيف: "كانت 
مظاهر االهتمام به متعددة من طرفهم، من غير 
أن يخضعوه للكتابة، لثقافتهم الشفهية" )3(، 
ولقلة الكتبة، ومن هنا يرى بعض الباحثن أن 
العرب في اجلاهلية لم يكن إدراكهم للغة إدراكا 
بليغا،  وعيا  باللغة  وعيهم  يكن  لم  أو  عميقا، 
وفكرية  ثقافية  كثيرة،  أبعادا  اللغة حتمل  ألن 
جالل  عنه  حت��دث  املعنى  وه��ذا  واجتماعية، 
الدين السيوطي في املزهر، مبينا أن املجتمع 
اجلاهلي لم يكن على قدر عال من النظام )4(. 

من هنا يتبن ضعف احلصيلة اللغوية عند 
العرب في اجلاهلية، ألنها كانت رهينة بيئتهم 
البسيطة، التي سادت فيها مواضيع إنسانية 
ذات الصلة بالنظام االجتماعي الذي كان يسود 
العرب قبل اإلسالم، وهو نظام أقل ما ميكن أن 
يقال فيه: إنه محكوم � في الغالب األعم � مببدأ 
القوة والضعف، وهو مبدأ عدواني تذوب فيه 
والتعاون،  والتراحم  والتآزر  التعايش  مبادئ 
اللغة مخزونة في قاموس جاهلي  لذلك كانت 

ذي صبغة ال إنسانية في الغالب.

المادة  في  الوحي  أثر  الثانية:  الجزئية   <
اللغوية  

املبن،  ب��ال��ق��رآن  العربية  اللغ�ة  ارت��ب��ط��ت 
كتابها األوح�د وحارسها اخلالد األمن، ومما 
�ّك فيه أنَّ القرآن الكرمي كت�اُب  ال سبيَل إلى الشَّ
وسمو  اأُلس���ل���وب،  متانة  ف��ي  األول  العربية 
اللة، وميثل َنّصُه اخلالد بحرًا  املعنى، وقوة الدَّ
زاخرًا بالظواهر اللغوية، والقضايا النحوية، 
وقد تواف�ر علماؤنا على خدمة الق�رآن الكرمي، 
َدَرَس��ْت النص القرآني  وظهرت مؤلفات كثيرة 
من كافة جوانبه، إلبراز معانيه، وجتلية شكله، 

وتأصيل قواعد اللغة)5(.
جعلت  قد  اجلاهلية  املرجعية  كانت  ف��إذا 
من اللغة العربية لغًة َوَسمتها ثقافٌة ال دينية، 
وحكمتها عادات ترجع في الغالب إلى قوانن 
ال��ق��وة وال��ض��ع��ف، ال��ت��ي ك��ان��ت حت��ك��م فلسفة 
االج��ت��م��اع ف��ي ال��ع��ص��ر اجل��اه��ل��ي، ن��ت��ج عنها 
عن   � غالبه  في   � بعيد  ونثري  قاموس شعري 
أعاد  اإلسالم  مجيء  فإن  اإلنسانية،  املقاييس 
صياغة املرجعية العامة للغة والفكر عند عرب 
أس��اس  على  املجتمع  حياة  فأقام   اجل��زي��رة، 
العدالة واخلير واحل��ق، وس��ادت بذلك مبادئ 
القبلية  مقابل  األم��ث��ل،  اإلن��س��ان��ي  االج��ت��م��اع 
اللغة،  ط���راوة  م��ن  ال��ت��ي حجمت  احل��ي��وان��ي��ة 
لغة  من  لغتهم  فتحولت  قاموسها،  وأضعفت 
النضج  مستوى  إلى  ترق  لم  كالسيكية  قبلية 
متكاملة  إنسانية  لغة  إل��ى  والعقلي،  الفكري 
امل��س��ت��وي��ات  ك��اف��ة  ع��ل��ى  منسجمة  امل��ض��ام��ن 

العلمية واملنهجية.
مضافة،  قيمة  للغة  أصبح  القرآن  فبنزول 
وأصبح االهتمام بها اهتماما واسعا، مبخالطة 
فكان  وسنة،  قرآنا  الوحي،  بقاموس  قاموسها 
اجل��ن��س اخل��ط��اب��ي ف��ي ص���در اإلس����الم أوس��ع 
من  اإلسالمية  الدعوة  تقتضيه  ملا  األج��ن��اس، 
التبليغ الواسع واملباشر، لتنتقل اللغة العربية 
العقلي  ال��ب��ن��اء  إل���ى  امل��ط��ل��ق��ة  السطحية  م��ن 

والصناعة البديعة )6(.
اجلاهلية،  اللغة  الكرمي  القرآن  هذب  وقد 
وأعطاها صبغة إسالمية، مضمونا وفصاحة، 
مقدسة،  مصطلحية  بثروة  قاموسها  وأث��رى 
� من  ي��ق��ول ش��وق��ي ض��ي��ف: "ول��ع��ل أول مرحلة 
مراحل الفصحى � هي مرحلة الدين احلنيف، 
مادية  وثنية  لغة  من  بالفصحى  تطور  ال��ذي 
م��ا ال عهد  لغة ذات دي��ن س��م��اوي يحمل  إل��ى 
للغة به، من قيم روحية وعقلية واجتماعية 
وإنسانية" )7(، وطبيعي أن ُيحدث هذا الدين 
في اللغة تطورا هاما، فظهرت مصطلحات لم 
الصالة  مثل  اإلس���الم،  قبل  العرب  عند  تعهد 

والزكاة والكفر واإلميان والشرك والصوم... .
العربية  اللغة  ارتباط  الثالثة:  الجزئية   <

بعلوم الشريعة.
بشكل  العربية  باللغة  االه��ت��م��ام  وازداد 
بها،  الشرعية  ال��ع��ل��وم  ارت��ب��ط��ت  ح��ن  واس���ع 
وال��ع��ل��م،  ب��ال��ه��وي��ة  مرتبطة  ال��ل��غ��ة  فأصبحت 
ال��ك��الم، وأص��ب��ح��ت اللغة لغة  وب��امل��ق��دس م��ن 
التعبد، ولغة التدوين، ولغة القراءة والكتابة، 
ولغة السياسة ولغة احلضارة ولغة االجتماع، 
كما استوعب القرآن الكرمي لغة العرب والعجم، 
يقول ابن فارس:"...ثم نزل القرآن وقد اختلطت 
� بكالم  � أي األعجمي من اللغة  هذه احل��روف 
العرب، فمن قال إنها عربية فهو صادق، ومن 

قال عجمية فهو صادق" )8(.   
ثم جاء عصر التدوين، فدونت لغة العرب، 
نثرا  اللغة  ق��وان��ن  ودون���ت  املعاجم،  ودون���ت 
لعلوم  التأصيل  في سياق  ذلك  وشعرا، وجاء 
الشرع، من أجل تفسير القرآن الكرمي، وتدوين 
ق��واع��د االس��ت��ن��ب��اط م��ن ال��وح��ي، ث��م توسعت 
تفسير  إلى  ماسة  احلاجة  فأصبحت  الدائرة 
األلفاظ الغريبة بشكل موسع من لسان العرب 

بالضبط،  عرفوا  الذين  العلماء  ومن  اخللص، 
وبذلك كانت نشأة فقه اللغة. 

املرتبطة  العلوم  نشأة  الثانية:  البغية    >
باللغة: 

> الجزئية األولى: تصدير
ع��ن��دم��ا ن��ق��ول ع��ل��وم ال��ل��غ��ة، ف��إن��ن��ا نعني 
تركيبها  حيث  من  للغة  اخل��ادم��ة  العلوم  بها 
وإف����راده����ا وب��ي��ان��ه��ا وإع���راب���ه���ا وأس��ال��ي��ب��ه��ا 
ذلك  في  فيدخل  ذلك،  ونثرها وشعرها، ونحو 
وغيرها  والعروض،  والبالغة  الصرف  النحو 
اللغة  ق��واع��د  بأصيل  تعنى  التي  العلوم  م��ن 
اللغة  كانت  وملا  فيها،  النظر  زوايا   باختالف 
اإلسالمي،  للدين  احلاملة  اللغة  هي  العربية 
كان احلفاظ عليها من احلفاظ على هذا الدين، 
ولذلك  االستنباط،  ولغة  فيه  التعبد  لغة  ألنها 
ضرورة  اللغة  لعلوم  التأصيل  ض��رورة  كانت 
شرعية، ألن احملافظة على الغاية هي محافظة 

بالضرورة على وسائلها.
> الجزئية الثانية: نشأة العلوم اللغوية.

حركة  ع��ن  احل��دي��ث  تفصيل  أردن����ا   إذا 
تدوين علوم اللغة، فإن املوضوع سيطول بنا، 
يفي  مبا  املضمار،  هذا  في  القول  نوجز  لذلك 

بالغرض املنشود، ويقوم حجة ملا نريد.
باللغة،  املرتبطة  ال��ع��ل��وم  ن��ش��أة  وقضية 
مرتبط  علم  كل  نشأة  عن  احلديث  إلى  جترنا 
نشأته  حول  احتدم  العربي  النحو  فعلم  بها؛ 
من  أول  حول  الروايات  لتضارب  كبير  نقاش 
وض��ع��ه، ول��ع��ل أرج���ح ال���رواي���ات وال��ت��ي م��ال 
التي  ال��رواي��ة  ه��ي  امل��ؤرخ��ن،  معظم  نحوها 
أبا األس��ود هو  الندمي، وهي أن  ابن  يرجحها 
الذي وضع بعض مصطلحاته األولى، ويستدل 
لهذا برواية محمد بن إسحاق. )9( مع نهاية 
إل��ى هذا  دع��ت احلاجة  ملا  وذل��ك  األول،  القرن 
اللحن،  من  العرب  لسان  على  للحفاظ  العلم، 
الذي بدأ يظهر نتيجة تدافع األلسنة واختالط 

الثقافات األعجمية بالعربية.
إن  السياق:  ه��ذا  في  يقال  أن  ومم��ا ميكن 
في  واللغة  العربي  النحو  في  التأليف  حركة 
القرن األول الهجري، هي حركة مبكرة بالنسبة 
إل��ى احل��رك��ات األخ���رى، في امل��ج��االت العلمية 

املختلفة. 
العربي،  النحو  في  التأليف  تتابع  وهكذا 
مع تالمذة أبي األس��ود، وعبر العصور، حتى 
)180ه�(  سيبويه  مع  التأليف  حركة  نضجت 
في منتصف القرن الثاني، ومع كتابه املوسوم 
الظواهر  مختلف  فيه  عالج  وق��د  ب"ال��ك��ت��اب"، 
لسان  على  مبنية  مؤصلة،  معاجلة  النحوية 
ال��ع��رب السليم، ش��ع��را ون��ث��را، وع��ل��ى ال��ق��رآن 

الكرمي والسنة النبوية. 
نشأ  النمط  نفس  وعلى  السياق  هذا  وفي 
وامتألت  فيه  الكتابة  فتتابعت  الصرف،  علم 
اخل���زان���ة ال��ع��رب��ي��ة مب��ؤل��ف��ات ص��رف��ي��ة تعنى 
أوزاُن��ه��ا  حيث  م��ن  العربية  امل��ف��ردة  ب��دراس��ة 
إلى  عِليلها،  من  صحيحها  ومتييُز  وصيُغها 
على سوقه، بوصفه  الصرف  علم  استوى  أن  
علما خادما للغة على مستوى صناعة املفردة 

العربية. 
أبنية  ف��ي  للنظر  ال��ص��رف  ومل��ا وض��ع علم 
األلفاظ، ووضع علم النحو للنظر في إعراب ما 
تركب منها، مت وضع علم البيان للنظر في أمر 
هذا التركيب، وهو ثالثة فنون البيان واملعاني 
عبارة  األول��ى  التآليف  فكانت   ،)10( والبديع 
عن مقاالت تعالج بعض قضاياها، إلى أن جاء 
شيخ البالغة، وإمام البراعة، الشيخ عبد القاهر 
اجلرجاني )471ه�( فوضع كتابن أسس بهما 
بها،  املتعلقة  مسائلها  ودون  البالغة،  قواعد 
وهما "أساس البالغة"، و"دالئل اإلعجاز"، وكان 
ذكر  وقد  البيان،  بعلم  البالغة  مسائل  يسمي 
ودخل  لقي،  ما  الضيم  من  لقي  العلم  ه��ذا  أن 

على الناس في معناه من الغلط ما دخل، فأراد 
أن يوفيه حقه، ويقرر قواعده تقريرا يليق به، 

فوضع فيه هذين الكتابن )11(. 
وف���ي ه���ذا ال��ص��دد ج���اءت ك��ت��اب��ات أخ��رى 
اللغة،  بفقه  يعرف  فيما  تتأطر  قضايا  تعالج 
سوقه،  على  اللغة  فقه  في  التأليف  ليستوي 
وتتجمع قضايا املادة اللغوية، مع اإلمام جالل 
الدين السيوطي في كتاب له أسماه، ب"املزهر 

في علوم اللغة وأنواعها". 
<  البغية الثالثة: استنتاجات عامة:

اإلس��الم��ي��ة  امل��رج��ع��ي��ة  أن  يظهر  ه��ن��ا  م��ن 
أثمرت في مجال اللغة الركائز اآلتية:

مستوى  على  العربية  اللغة  تنظيف   .1
قاموسها من شوائب املنظومة اجلاهلية.

باملصطلح  العربية  اللغة  بنية  إث���راء   .2
اإلنسان  إنسانية  بتحقيق  الكفيل  الشرعي 

املتكاملة.
3. ارت���ب���اط ال��ل��غ��ة ب��ال��رس��ال��ة ال��س��م��اوي��ة، 
ارتباَط الوسيلة بالغاية، وهو ما أثر في اللغة 

شكال ومضمونا.
تدوين  إل��ى  املسلمن  ال��ع��رب  مسارعة   .4
استجابة  األول،  الصدر  منذ  العربية  قواعد 

حلاجة األمة اإلسالمية إلى ذلك.
5. تفريع العرب الدرس اللغوي العربي في 
التدوين، إلى صرف، ونحو، وبالغة، وفقه لغة، 

واشتقاق، وغيرها.
اللسان  اللغة من  العرب لعلوم  6. تأصيل 
ال��ع��رب��ي امل��أث��ور، ش��ع��را ون��ث��را، وم��ن ال��ق��رآن 

الكرمي، والسنة النبوية.
7.   عناية العرب بأسانيد اللغة، بواسطة 
أصولها  ترجع  التي  والتعديل  اجلرح  مناهج 

إلى منهج احملدثن في نقد الرواية. 
اللغة  بن  الكبيرة  الفجوة  تبرز  هنا  وم��ن 
راجع بداية  واللغة بعده، وذلك  قبل اإلسالم 
املرجعية  املنظومة  ف��ي  اخ��ت��الف  إل��ى  ونهاية 
ع��ل��ى م��س��ت��وى ال��ف��ك��ر وامل��ج��ت��م��ع وال���دي���ن، ومل��ا 
ارتبطت اللغة العربية بالقرآن الكرمي ارتباطا 
اتخذ أبعادا إنسانية ودينية ولسانية، تأثرت 
ب��ل��غ��ت��ه، ف���أح���دث ف��ي��ه��ا ت��غ��ي��را ج��وه��ري��ا مس 
قاموسها وتركيبها وثقافتها، ليجعل منها لغة 

العلم، ولغة احلضارة، ولغة العبادة.
اللغة  ارت��ب��اط  ه��ذا  يومنا  في  نالحظ  لكن 
أو تأثرها مبرجعيات أخرى، منها ذات أبعاد 
عرقية  أب��ع��اد  ذات  وم��ن��ه��ا  جت��ري��ب��ي��ة،  علمية 
بريقها  العربية  اللغة  ب��ذل��ك  ففقدت  ق��وم��ي��ة، 
العاملي، وصار ينظر إليها مبنظار التراث الذي 
العمران  مواكبته حلركة  لعدم  يجب جت��اوزه، 

البشري.
اللغة  عالقة  مراجعة  ض���رورة  إل��ى  نشير 
ال��ع��رب��ي��ة ب��امل��رج��ع��ي��ات ال��ف��ك��ري��ة واحل��ض��اري��ة 
األفكار  ص��راع  ث��ورة  أحدثتها  التي  والعلمية 
ذات املرجعيات املتباينة، وذلك من أجل إعادة 
صياغة مناهجنا في ربط اللغة بالقرآن شكال 
هو  ال��ك��رمي  ال��ق��رآن  أن  علمنا  إذا  ومضمونا، 
اللغة،  املرجعية الوحيدة الكفيلة بتخليد هذه 
العبادة  لغة  كانت  أن  بعد  إحيائها،  وإع���ادة 

والبيان، ولغة احلضارة والعمران.
-------------------
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قرر اليوم أن يكلمها.. أن ينقذها من هذا 
الكبري   التاجر  البؤس... تؤرقه تساؤالته وهو 

الذي خرب أسرار األسواق...
ها هو أمامها وجها لوجه.. سألها :

تجوب  مثلك  جميلة   لشابة  كيف  ـ  
األسواق األسبوعية  النائية للتسول؟! ماذا لو 

اعتُدِيَ عليك ؟!  
عبست.. وقبل أن تنطق.. أضاف:

ـ أنا يف سن أبيك يا بنتي.. وأريد تزويجك 
البني هذا...!

رأسها.. مدّت  الفتاة.. طأطأت  احمر وجه 
إليه ورقة قائلة:

ـ هذا عنوان وهاتف بيتنا....!
اتصل هاتفيا   العنوان مستغربا..  إىل  نظر 
بأسرتها.. تأكد من صحة العنوان.. تضاعفت 

حريته..
   لم يصدق نفسه وهو يدخل بيتا فخما 
يف حي راٍق بمدينة كبرية.. كل ما حوله ألغاز.. 
فاتح أسرتها  يف أمر الخطبة.. وافق أبوها 

بشرط:
ـ أن تستمر يف التسوّل طيلة حياتها...!

رد الرجل مندهشا:
ـ مستحيل..؟ ستعيش معززة مكرمة مع 

ابني!
الفاخر  البيت  إىل  مستهزئا  أبوها  أشــار 

وقال:
ـ ومن أين أتينا بهذه الثروة..؟!  هذه مهنتنا 

جميعا...!
شرع يشرح له حكم التسول شرعا.. لكن 

األب قاطعه : ....!
ـ لنقتسم األرباح التي تجنيها ابنتي من 

التسول...!
تعقيب...  دون  البيت  وابنه  األب  غــادر 

وكانت الفتاة تنشج نشيجا...

 ذة. نبيلة عزوزي

بقـلم :

و مـضـــــــــة

أياٍد سفلى...

وعقدت  الليل  سكون  في  عينيها  أغمضت 
العزم على أال ترعى مع الهمل، أطلقت عاقلتها 
من قيود املادة الى فضاء اخليال سابرة أغوار 
ما  فتلملم  النجاة،  مضغة  في  لتستقر  النفس، 
لتقدح  تتعهدها  الفطرة،  رصيد  من  فيها  بقي 
عناكب  ومتــحــو  املــثــمــرة،  اليقظة  شـــرر  فيها 

اخلمول، وتلمع أوردة اجلود والعطاء، وتقوي 
حبال الوصل واملراقبة.

للغوص،  الــتــأهــب  برعشة  جسدها  اهــتــز 
وقــشــعــريــرة اخلـــوف حتــركــه كريشة فــي مهب 

الريح.
 ، عليال  هزيال  التمثل  عالم  في  قلبها  رأت 

ساءلته يا قلب هل أنت سليم؟
ملاذا ترتدي أطمار الران وأوشحة الطمأنينة 

نسجت ألجلك؟
ولونها  الــزائــفــة،  الدنيا  صــور  بــك  تعلقت 

القرمزي غشى بسحره بصيرة حكمتك، وأناقة 
اللسان صرفتك باملجاملة فتشتتت منك الهمم، 
ضللت في شعب الفتور وخمد وميضك وبهت، 
أوراقـــهـــا،  وتــنــاثــرت  وذبـــلـــت ورود صــالحــك 
أضحت  أرضك  في  املغروسة  الذكر  وحشائش 
هشيما إيذانا بأوقات مجدبة، وأقبرت في ظلمة 
الصدر، وطمرت في هوة املطامع، وازداد ظالمك 
بعدما هجرتك الرحمة والعطف على الضعفاء، 
فيك  وصبغت بصفرة احلقد واألنانية، ونثرت 

رعونات الفراغات لتشغلك بتفاهة مخزية. 

لوهدته،  لتستسلم  أجفانها  الكرى  أثقل 
يغسله  الــنــدم،  بــحــار  فــي  يسبح  قلبها  فـــرأت 
إذا   : يقول  هاتفا  وسمعت  االستغفار،  عباب 

خرج شطء اإلنابة أعشب السر بالوصل.
أطمار الران

دة. رجاء عبيد

بقـلم :

الـحـوار  ودوره  الـتـربـوي

إن العملية التعليمية التعلمية في إطار ما 
تشهده املنظومة التربوية من إصالحات مكثفة 
تستلزم تضافر جهود األطر التربوية، من آباء، 
ومــدرســن، وإداريـــن، كل من زاويــتــه، فاملدرس 
أنيطت  التي  مهمته  يــؤدي  أن  يجب  فصله  في 
هو  هدفها  ألن  وصعبة؛  معقدة  مهمة  وهي  به؛ 
فيها  تتداخل  الصناعة  وهذه  األجيال،  صناعة 

عناصر عدة: نفسية، واجتماعية، وتربوية...
التواصل  على  يبنى  التعليم  أن  شــك  وال 
أن يكون  املــدرس  لزاما على  لذا كان  واحلــوار؛ 
قادرا على التواصل، متصفا بآداب احلوار، فرب 
مدرس ميتلك املعارف لكنه ال يستطيع تبليغها 
تبرز  هنا  ومن  وبطريقة جيدة،  دقيق،  بأسلوب 

أهمية احلوار.
 فما مفهوم احلوار؟ وما هي آدابه التربوية 
في السنة النبوية؟ وما هي األهداف التي يسعى 

إليها؟
مفهوم الحوار:

احلوار في اللغة: »احلوار مأخوذ من احلور 
وهو الرجوع عن الشيء وإلى الشيء، واحملاورة: 
املــجــاوبــة، والــتــحــاور: الــتــجــاوب، واحملــــاورة: 

مراجعة املنطق والكالم في املخاطبة«.
أمــا احلـــوار فــي االصــطــالح فــهــو: نــوع من 
الكالم  تـــداول  فيه  يتم  بــن شخصن،  احلــديــث 
بينهما بطريقة ما، فال يستأثر به أحدهما دون 
اآلخر، ويغلب عليه الهدوء والبعد عن اخلصومة 

والتعصب«.
من  قريب  اللغوي  التعريف  أن  نستخلص 
إال  يتصور  ال  فاحلوار  االصطالحي،  التعريف 
الكالم،  تبادل  أجل  من  أكثر،  أو  طرفن  بوجود 
انطلق  التي  املنشودة  األهــداف  إلى  والتوصل 

منها.
آداب الحوار من خالل حديث أبي أمامة:

ـــرســـول � أســـلـــوب احلــــوار  ــخــدم ال اســت
واملناقشة في العديد من املواقف التعليمية مع 
 � فكان  عليهم،  الله  رضــوان  الكرام  صحابته 
املقام  يناسب  الــذي  التربوي  األســلــوب  يختار 

التعليمي؛
فعن أبي أمامة � أن فتى شابا جاء إلى 
يا رسول  بالزنا  لي  »ائــذن   : له  فقال   � النبي 

الله.
فأقبل عليه القوم فزجروه، وقالوا:مه !مه!

فقال � : ادنه.
فدنا منه قريبا فجلس.
قال � : أحتبه ألمك؟

قال: ال والله يا رسول الله جعلني الله فداك.
قال: وال الناس يحبونه ألمهاتهم.

قال: أحتبه البنتك؟

قال: ال يا رسول الله جعلني الله فداك.
قال: وال الناس يحبونه لبناتهم.

قال: َأَفُتحبه ألختك؟
قال: ال والله يا رسول الله جعلني الله فداك.

قال: وال الناس يحبونه ألخواتهم.
قال: أفتحبه لعمتك؟

قال: ال والله يا رسول الله جعلني الله فداك.
قال: وال الناس يحبونه لعماتهم.

قال: أفتحبه خلالتك؟
قال: ال والله يا رسول الله جعلني الله فداك.

قال: وال الناس يحبونه خلاالتهم.
قال: فوضع رسول الله � يديه عليه، وقال: 

اللهم اغفر ذنبه، وطهر قلبه، وحصن فرجه.
إلى  يلتفت  ــك  ذل بعد  الفتى  يكن  فلم  قـــال: 

شيء«.
تأمل كيف حكـَم الرسول � عواطفه وعقله 
ردة  مــن  الــرغــم  على   ، املخطئ  مــع  تعامله  فــي 
فعل القوم حينما زجروه، ومع زجر القوم لهذا 
الشاب يصمت الرسول � ويشير إليه ) ادنه ( 

أي اقترب مني ! 
ويؤخذ من هذا احلديث مجموعة من اآلداب، 

نذكر بعضها:
> فقه الرسول �  بحال املخطئ:

لم  حيث  يسير،  وقــت  في  وأبلغ  أوجــز  فقد 
الكرمي،  القرآن  في  املوجودة  األدلــة  ذكر  يتكلف 
ولم يذكر العقوبة املترتبة على ذلك، ولم يحصل 
باالنطالق  ذلــك  عالج  بل  التحذير،  أو  التوبيخ 
بالقيم  اإلميان  في  املخاطب ومعهوده  واقع  من 
وفي  وحفظها  األعــراض  احترام  في  اإلنسانية 
وبأساليب  يسيرات،  بكلمات  وذلك  الزنا  نكران 
راقية، جعلت هذا الشاب يخرج من عند الرسول 

والزنا أبغض شيء عنده !
> مخاطبة العاطفة والوجدان :

احـــتـــوى هـــذا املـــوقـــف الــتــعــلــيــمــي رصــيــدًا 
 � الــرســول  ِقَبل  من  واللسان  باحلال  عاطفيًا 
مع هذا الشاب، فباحلال قوله: »ادنه«، »فدنا منه 
»أحتبه   : فقوله  باللسان  أما  »فجلس«.  قريبا«، 
ألمك؟«، »أحتبه البنتك؟«، »أحتبه ألختك؟«، »أحتبه 

لعمتك؟«، »أحتبه خلالتك؟«.
> مراعاة األحوال النفسية للمخاطب:

فقول الرسول �  لهذا الشاب »ادنــه«، فيه 
تهيئة نفسية للشاب لكي يبدأ في مشواره الذي 

ه للزنا .. يْعُدل به عن قناعته وحبِّ
> وض�����ع ال����ي����د ع���ل���ى امل���خ���اط���ب إلدخ�����ال 

الطمأنينة والسكينة إلى قلبه:
يــده على صــدر الشاب   � إن وضــع النبي 
كانت  التي  الرغبة  تشفي  نفسية  ملسة  تعتبر 
وجتعله  الفاحشة،  هــذه  عن  نفسه  بها  تتحدث 

يعدل عنها.
> الرفق واللني في احلوار:

ال شك أن القلوب متيل إلى من يلن ويرفق 
الغليظ  الفظ  من  البشرية  الطبائع  وتنفر  بها، 
حــتــى ولـــو كـــان مــن خــيــر الـــنـــاس، وهـــذا األمــر 

واضح في أساليب النبي � كلها.
> الدعاء بالكالم اجلميل:

الله  إلـــى  يبتهل  أن   � الـــرســـول  حـــرص 
ذنبه،  اغفر  »اللهم  فــقــال:  الــشــاب،  هــذا  بصالح 
كــان سماع  كما  فــرجــه«،  ــن  وحــصِّ قلبه،  ــر  وطــهِّ
النصيحة،  قبول  في  سببا  الدعاء  لهذا  الشاب 

واإلحساس بحب املخاطب واهتمامه به.
الطيب  رأيتم حــوارا مثل هذا احلــوار  فهل 
اجلــمــيــل بــن املــعــلــم واملــتــعــلــم، ولــطــف املعلم 

باملتعلم؟
اتباع  إلى ضرورة  املسلم  املعلم  ننبه  وهنا 
يكون  وأن  تالميذه،  وبن  بينه  احلــوار  أسلوب 

املعلم صبورا على املتعلمن، رفيقا بهم.
فاملعلم الناجح هو الذي يخطط للحوار في 
املتعلمن  سلوك  تقومي  على  ويحرص  تدريسه، 
انتباههم،  ويثير  احلــوار،  من  ذلك  يقنعهم  مبا 
ويحثهم على التفكير، كما ينبغي أن ينمي فيهم 

القدرة على الدفاع عن الرأي دون تعصب.
األهداف التربوية للحوار:

فيما  كثيرة جنملها  تربوية  أهداف  للحوار 
يلي:

- إكساب املتعلم القدرة على اجلدال، وتقبل 
آراء اآلخرين إن كانت صائبة، ونبذ التعصب.

- ترسيخ املعلومات واالحتفاظ بها في ذهن 
املتعلم.

- انصراف املتعلمن لعملية التعلم بعقولهم 
وحواسهم.

الــذي  التعاوني  للتعلم  الفرصة  إتــاحــة   -
الصف،  في  الزمالء  بن  مشتركة  منفعة  يحقق 
ويــعــزز الــشــعــور بــاالنــتــمــاء، واألخــــوة، ووحــدة 

الهدف.
وتركيزهم  الطلبة  انتباه  على  احملافظة   -

داخل احلصة، ومتابعتهم لعمل املعلم.
والــبــعــد عن  والــنــشــاط،  - توفير احلــيــويــة 

السأم وامللل الذي قد يصيب املتعلمن.
املتعلمن،  حتصيل  مستوى  مــن  الــرفــع   -

وتعزيز ثقتهم بنفوسهم، واكتشاف قدراتهم.
الطرق  إن احلوار من  القول:  وأخيرا ميكن 
أن  يجب  التي  والتعلم،  التعليم  فــي  الناجعة 
وأن  التعليمية،  العملية  في  املعلم  يستحضرها 

يشجع املتعلمن على توظيفها والتدرب عليها.
----------------

- لسان العرب، ابن منظور،مادة حور، مج4، ص: 
217-219، دار صادر بيروت.

- فنون احلوار واإلقناع،محمد  راشد دمياس،دار 
ابن حزم، ص: 11،ط 1)1420هـ1999-م(.

- رواه أحمد في مسنده.
- احلوار في القرآن الكرمي، معن محمود عثمان 
ضمرة، ص: 123 أطروحة املاجستير، جامعة النجاح 

الوطنية، فلسطني، 2005م.
خلف  سلمان  الطفل،  وبــنــاء شخصية  احلـــوار   -
الرياض، ط)1419هـ-  العبيكان  57، مكتبة  الله، ص: 

1998م(.
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شرح األربعني األدبية )األخيرة(

د. احلسني زروق

شرح  من  وتوفيقه  تعالى  الله  بحمد  انتهينا 
وشعره،  نثره  ب��األدب  خاصا  نبويا  حديثا  أربعني 
وَجَعَلنا ذلك َنِقف على معالم هذا األدب كما وَردْت 
أربع  في  فها  ُنصنِّ أن  وأْمكننا  األح��ادي��ث،  تلك  في 
ُيريده  كما  ل��أدب  ال��ع��ام  اإلط���ار  ه��ي:  مجموعات، 
َذَهبت  وقد  والشعر،  والسجع،  واخلطبة،  اإلسالم، 
امل��ج��م��وع��ة األخ��ي��رة ِب��ِن��ْص��ف ع���دد ت��ل��ك األح��ادي��ث 
تقريبا، فْضال عن ُحضورها بَشْكل من األشكال في 

عدد ِمن أحاديث املجموعات األخرى. 
أوال: اإلطار العام ألدب األمة :

أَدُب عبادة؛ َيظهر ذلك  خالصته أن هذا األدَب 
جهاده،  وفي  املسؤولة،  الذاكرة  الطيبة  كِلمته  في 
وأمره باملعروف ونهيه عن املنكر، وكّفه األذى عن 
الناس، وفي جمعه بني ذلك كله وبني سحر البيان، 

فِمن ثم ُبسط له القبول في األرض.
ترتيب  اإلط��ار فهي حسب  ذل��ك  وأم��ا تفاصيل 

أحاديثها:
املسلم  األدي��ب  أن  ذل��ك   : عبادة  أدُب  أن��ه   -  1
األج��ر،  لينال  تعالى؛  لله  العبادة  بنية  أدب��ه  ينتج 
ويضمن صحة املسار، ثم إن تصحيح النية يقوي 
فال  ينتجه،  فيما  الله سبحانه  مراقبة  حاسة  لديه 

َيصُدر أدُبه إال موزونا مبيزان الشرع.
: َيعَلم األديُب  الناس  عن  األذى  كفِّ  أدُب  أنه   -  2
كفِّ  على  َيحرص  لذلك  ب��ه،  َيتكلم  مبا  مؤاَخذ  أن��ه 
لسانه حتى ال يكون سببا لهالكه؛ ألن اللسان فَرس 
جموح، إْن أْرَخى له العنان اْقَتحم به جهنم، ولكْونه 
صنعته،  آَل���َة  اللسان  وَك���ْون  زي����ادًة،  يتكلم  كائنا 
وبذِله اجلهد من  ولصوِغه كالَمه صياغة مختلفة، 
في  التحّكم  إلى  أمّس  إذاعته، صارْت حاجُته  أجل 

لسانه.
واألم��ة  املتكلم  على  أث��ٌر  اللسان  في  وللتحكم 
أي���ض���ا، وم���ن ث���م ف��ك��فُّ ال��ل��س��ان ض���م���اٌن لسالمة 
الداخلي؛  لصّفهم  وتقوية  املسلمني،  بني  العالقات 
لذلك كان األديب املسلم مطالبا بكف أذى لسانه عن 
الفعالة  باملشاركة  عصره  على  والشهادة  الناس، 
ديدنه  فيكون  الشاهدة،  األمة  بناء  في  واإليجابية 
النهوض ال السقوط، وتصوير النماذج املضيئة؛ ال 

األعمال الساقطة.
اللسان  التحكم في   : رْطٌب  ذاكرٌ  أَدٌب  أنه   -  3
يصير األدب ذاكرا، وبقدر كثرة ذكره تكون رطوبته، 
وال يكون كذلك إال إذا عاش صاحُبه مختلف تفاصيل 
حياته كأنه يرى الله تعالى، فمهمة األديب املسلم 
ِذك��را، فُيخِرج لسانه ِمن  أَدَب��ه  وفق ذلك أن يجعل 
ال���ذات ال��ذاك��رة، إلى  ك��ر امل��ف��رد املتمركز ح��ول  ال��ذِّ
ما  وهو  وتنوعا،  األم��ة كثرًة  املتحرك نحو  كر  الذِّ

يجعل اللسان -حيثما وّلى وتولى- رطبا.
املنكر: األديب  عن  ناٍه  باملعروف  آمرٌ  أَدٌب  أنه   -  4
امل��س��ل��م م��ط��ال��ب ب��ال��ع��ض ب��ال��ن��واج��ذ ع��ل��ى املفهوم 
احلضاري لأدب اجلامع بني التربية واجلمال، بني 
املسؤولية األخالقية والقيم الفنية، وواجب الوقت 
تكون  وأن  بحقه،  باحلق  يجيء  أن  تخصصه  في 
فيجيء  املنكر،  عن  ونهيا  باملعروف  أْم��را  كتابُته 
باحلق محِسنا مخِلصا، مؤديا رسالَته احلضارية 

في شهادِته على العصر.
املسلم  األدي���ب  يجاهد  مجاهد:  أدب  أن��ه   -  5
اجلهاد،  من  جهاد  اللسانية  الفنون  ألن  بلسانه؛ 
يعيش  وأن  الدائمة،  باجلاهزية  مطالب  واألدي���ب 
اجلهاد اليومي في مختلف شؤون حياته؛ إذ األدب 
بأن  مطالب  فهو  م��زدوج��ة،  امل��راب��ط  ومهمة  رب��اط، 
وأن  الداخلية،  وسالمته  الثغر  مناعة  على  يحافظ 

َيُصدَّ العُدو.
وأَقلُّ ما يجاِهُد به األديُب حرُصه على استمرار 
األدب النظيف، واالرتقاُء بأدبه إلى مرتبة مزاحمة 
األدب التافه، وإزهاقه، واألهم من ذلك أْن ال ُيْخلي 
بامليدان،  الباطل  أدب  انفرد  غ��اب  إن  ألن��ه  امل��ك��ان؛ 

وَتغّول فيه.
األرض: األدباء  في  القبول  له  ُبسط  أَدٌب  أنه   -  6

ال  البقر،  بلسانه على مذهب  يتخلل  فريق  فريقان: 
ميلك االستقرار واالستمرار؛ ألن الله تعالى يبغضه، 
وفريق نزه لسانه عن ذلك، وقد ُبسط له القبول في 

األرض؛ ألن الله أحبه.
بالبقر منتشرا في  هني  املتشبِّ كان مذهُب  وإذا 
نا له فيها، وله من الوسائل ما يضمن  األرض وممكَّ
به أن َيصل إلى كل مكان وبأقل جهد، فإنه ال يستمد 
مقومات البقاء إال من غياب أصحاب احلق، ويوم 

يجيء هؤالء باحلق بَحقٍّ تلقائيا يزهق الباطل.
َخَطٌر  البقر  يشبهون  الذين  لأدباء  كان  ولئن 
أشّد؛  اللسان  العليم  املنافق  فإن خطَر  األم��ة،  على 
أسلحة  ثالثة  والمتالكه  يخفي،  ال  م��ا  ُيظهر  ألن��ه 
فتاكة، هي: النفاق، والعلم، واللسان، ولكونه ميلك 
ل��س��ان��ا ُيغنيه ع��ن اجل��ي��وش اجل�����رارة، وي��خ��وض 
صراع وجود، ولكنه مع كل ذلك كإبليس، إن ضعفت 
َق��ِوَي��ْت وجمَعْت أمرها  األم��ة وس��وس ودّل��س، وإن 

خنس وانتكس. 
الكلمِة املسؤولِة : الكلمة مسؤولية،  أَدُب  أنه   - 7
الدنيا  ن��ال األج��ر وال��ث��واب في  فمن أداه��ا بحقها 

َع نفَسه فيهما معا. عها ضيَّ واآلخرة، وَمْن َضيَّ
الشرع،  مبيزان  موزونة  كلمة  كلمتان:  والكلمة 
ُيبسط لها القبول في األرض، ويؤجر صاحبها يوم 
العرض، وكلمة مرسلة دون ميزان وال رقابة، فتكون 
ِمن سخط الله تعالى، وبقدر ما ُتفسد في األرض 

يكون ِوزر صاحبها يوم العرض.
املوزونة  الكلمة   : الطيبة  الكلمة  أدب  أنه   -  8
وُعّد  ُعّدت صدقة،  لذلك  كلمة طيبة؛  الشرع  مبيزان 
الطاهرة  الكلمة  أدب  ألن��ه  ك��ذل��ك؛  س��ال��ي  ال��رِّ األدُب 
الكلمة،  طهارة  بني  يجمع  وألن��ه  املستلذة،  الزكية 
فأدب  وبذلك  ورساليته،  القصد  وش��رف  ومتعتها، 
الكلمة الطيبة موصول بالله تعالى، فمن ثم يحرص 
على أن يحافظ على طيبه، وأن ال يتلوث بقاذورات 
اخل��ب��ث واخل��ب��ائ��ث، وه���و راس���خ األص����ول، ممتد 
وثماره  البناء وسموقه،  متانة  بني  يجمع  الفروع، 
مضمونة مستمرة، فهي تؤتي أكلها كل حني بإذن 

ربها.
الكلمة  آداب  : من  الساحر  البياِن  أَدُب  أنه   -  9
الطيبة اإليجاز في القول؛ وهو يقصر املسافة بني 
املتكلم ومقصوده، فتكون الطريق سالكة ومختصرة، 
ولذلك  حاجز،  أو  كلفة  دون  امل��راَد  املخاطُب  ويبلغ 
الكالم نظيفا  واجهتان: أخالقية تقتضي أن يكون 
سمحا، وشكلية تقتضي جتنب التكلف في الكالم، 
سواء أتعلق األمر بالتقعر واإلغراب واإليحاش، أم 

باإلطناب. 
ثم  وم��ن  لفظ،  بأبلغ  املقصود  إظهار  والبيان 
أشبه السحر، وُتدث عن سحر البيان، وعن البيان 
الساحر؛ ألن السحر كل ما لُطف مأخذه، والبيان في 
فطنة، ولذلك كان البيان الساحر ممدوحا مبا حازه 
ِمن ِصدٍق، وإجادة اختيار نوع اإلضاءة وزاويتها، 

ومناسبة ذلك للمقام.
مردود  هو  ما  فِمنه  مقبوال،  البيان  كل  وليس 
مرذول، ُيكسب صاحبه شعبة من شعب النفاق إْن 
التظاهر  على  وقام  اإلنسان،  حاجة  مقدار  عن  زاد 
على  وال��ت��رك��ي��ز  وتشقيقه،  ال��ك��الم  على  ب��االق��ت��دار 
م��ا ُي��ع��ِج��ب ال��ن��اس، وي��ن��ت��زع منهم ع��ب��ارات امل��دح 
واإلطراء، وحينها يصير العي أفضل منه؛ ألنه على 
األقل مينع صاحبه ِمن الوقوع في مثل هذه املهالك.
ومن املردود أيضا الثرثرة والتشدق والتفيهق، 
واملتفيهقني  واملتشدقني  للثرثارين  يكن  ل��م  لذلك 
ال  املجالس  هذه  أن  ذلك  اجلنة؛  مجالس  في  مكان 
يستحقها إال الذين مَلكوا أِزمة أْلسنتهم، وأما الذين 
يتكلمون دون فرامل فإن ألسنتهم تكّبهم في النار، 
أن  بهم  َتْفعُله  ما  فأَقّل  ذلك،  إلى  بهم  َتِصل  لم  فإْن 
َتِرمهم ِمن لذة الُقْرب ِمن مجلس رسول الله  يوم 
َيتدربوا  أن  إال  الدنيا  في  أمامهم  وليس  القيامة، 
ويخوضوا  ال��راق��ي��ة،  الفاضلة  املجالس  تلك  على 
للحصول  بنجاح  منها  والتخرج  تكوينية  دورات 

على شهادة أهلية احملبة والقرب واملجالسة. 
: املدح مدحان :  بَحّق  املْدِح  أَدُب  أنه   -  10

البيانية  ُقْدرَته  األديُب  فيه  مذموم، سّخر  َمْدح 
َم��ن ال يستحقون امل���دح، وإط���راء آخ��ري��ن،...  مل��ْدح 
فَهلك وَأْهَلك؛ ألن املدح ذبح للمادح واملمدوح، ومن 
املجتمع  َمقبولة في  املّداحني غْير  ثم كانت ظاهرة 
امل��س��ل��م، وُط��وِل��ب��ت اجل��م��اع��ُة امل��س��ل��م��ة ب��رْف��ِض��ه��م 

وتخييبهم.
وَمْدح محمود، وال يكون كذلك إال بشروط، منها 
وعدم  للغيب،  مساحة  وترك  والصدق،  االضطرار، 

اإلطراء، وعدم املبالغة في التزكية... 
وم��دار األمر كله في املدح على علته في نفس 
املادح، وأثره على املمدوح، ولذلك كلِّه أثره الذي ال 

يخفى على الفرد واألمة.
ثانيا : اخلطبة.

اخلطبة اجليدة ال يشبع منها الناس، وال تكون 
كذلك إال إذا كانت قصيرة؛ ألن اخلطيب مطالب أن 
البيان  سحر  وألن  واإلي��ج��از،  القصد  على  يبنيها 

مرتبط ببالغتها. 
ثالثا : السجع.

السجع جريان الكالم على نسق واحد، وصوت 
املدح  يكتسب  محايد  صوتي  وع��اء  وهو  متوازن، 
ُذّم لتلك  ف��إذا أش��رب مبا يذّمه  وال��ذم مبا مُيأ به، 

العلة، وإال فال.
رابعا : الشعر:

في  للكالم  تابع  الشعر   : وِحْكمته  ُحكمه   -  1
َيسري  فما  جتمعهما،  التي  العالقة  بسبب  احلكم 
منه  ك��ان  ثم  فمن  الشعر،  على  َيسري  الكالم  على 

احلَسن والقبيح.
وعيار احُلْسن والُقبح في املعنى شرعي، وفي 
املعنى  َح��َس��َن  الشعر  يكون  ال  لذلك  ُع��رف��ي،  املبنى 
إال إذا كان ُمَخّلقا بأخالق الشرع، وال يكون َحَسن 
املبنى إال إذا كان ُمراعيا لعناصر احلْسن املتعارف 

عليها في مجال الشعر.
وج������ودة ال��ش��ع��ر م��ت��وق��ف��ة ع��ل��ى م���ا ف��ي��ه من 
واملبنى(، لذلك كان توجيه  املعنى  حكمة )حكمة 
غيرهم  وتوجيه  رساليني،  يكونوا  أن  إلى  الشعراء 
من  فيه  مما  واالستفادة  الشعر،  على  اإلقبال  إلى 
ُحْكم وِحكم؛ إذ من مقومات الكيان الثقافي لألمة 
وتربية  أش��ع��اره��م،  ف��ي  للحكمة  ال��ش��ع��راء  تضمني 

النشء على حب شعر احلكمة واإلقبال عليه.
: امتالء اإلنسان بالشعر  أمره  في  االعتداُل   -  2
بامتالء  ُش��ّب��ه  ث��م  فمن  م��ذم��وم،  أم��ر  عليه  وغلبته 
منهج  يكون  أن  ذلك  ِمن  والقصد  بالقيح،  اجل��وف 
املسلم في التعامل مع الشعر وسطا، حتى ال يكون 
كر  كالذِّ أَه��ّم  أخرى  أمور  على حساب  عليه  اإلقبال 

والِعلم والقرآن الكرمي. 
وضع  دل   : غيره  وفي  املسجد  في  إنشاُده   -  3
النبي � منبرا حلسان بن ثابت في املسجد على 
فيه؛ ودل سماعه  النظيف غير مرفوض  الشعر  أن 
إياه باحلرم، مبكة، وفي العمرة، أنه ال وجود ملانع 

زماني أو مكاني يحول دون إنشاد الشعر.
وانفتاح مؤسسة املسجد على الشعر مشروط 
ب���أن ال ي��ك��ون ح��ض��وره ف��ي ه���ذه امل��ؤس��س��ة م��ؤث��را 
أن  ذل��ك  وم��ن  وظيفتها،  أدائ��ه��ا  على  سلبيا  تأثيرا 
وق��راءة  الذكر  عن  بالشعر  الناَس  الشعراُء  يشغل 
للمساجد،  الكبرى  الوظيفة  ُتعطل  أن  أي  القرآن، 
في  ت��ك��ون  أن  ميكن  مم��ارس��اٌت  محلَّها  ���ل  َتُ وأن 

فضاءات أخرى.
وُحْكم مؤسسات األمة هو نفسه ُحكم مؤسسة 
املسجد، يشتركان معا في أن الضابط في حضور 
ال للوظيفة األصل، وإن كان  الشعر أن ال يكون معطِّ

نظيفا.
وال يختلف ُحكم املجالس عن ُحكم املؤسسات، 
إذ ليست كل املجالس تصلح إلنشاد الشعر، فهناك 
فضاء  تكون  أن  عن  ُتنزه  أن  يجب  عالية  مجالس 

ب���نْي أن  لتسامع ال��ش��ع��ر وت��ن��اش��ده، وال��ف��رق ب���نيِّ 
تخصص املجالس لذلك، وبني أن يستشهد بالشعر 

أثناءها.
: ُرّخص في الهجاء بشرطني  بالشعر  الهجاء   -  4
اثنني: أن يكون هجاء لغير املسلمني، وأن يكون ردا 
ال ابتداء، واالعتداء على األمة بذلك ُيقابله إحساٌس 
جماعي بالضرر، وَبحٌث جماعي عن احلل، وجلوٌء 
إلى الله تعالى ورسوله � قبل كّل شيء، ومبادرٌة 
امل���ب���ادرة مل��ي��زان  ل��رْف��ع��ه، وإخ��ض��اع ه���ذه  جماعية 
الشرع، وجتييش األمة مبختلف فئاتها للدفاع عن 
مع  متفاعلًة  حيًة  األم��ة  يجعل  ما  وه��و  كينونتها، 

عصرها، ُمخِضَعًة حياَتها مليزان شْرع ربها.
عنه،  ُنهي  ولذلك  ف��َش��ّر،  املسلمني  هجاء  وأم��ا 
والشّر شّران: عظيم، وأعظم منه، واألول ضرره على 
األف��راد، أما الثاني فضرره على األمة كلها، ولذلك 
دائرته،  يوّسع  أال  به  ابتلي  ما  إذا  املسلم  ُطولب 

فينتقل ِمن نزاع أفراد إلى نزاع األمة كّلها.
: أحّل اإلسالم الفْخَر بالدين  بالشعر  الفخر   -  5
على  حرصا  واألن��س��اب...  باألحساب  الفخر  َمحلَّ 
الداخلي، ولم يكتف  التآكل  سالمة جسم األمة من 
بتوجيه األديب إلى ذلك؛ بل شفعه بتوجيه السامع 
ب��أم��ان��ة،  إي��ج��اب��ي��ا فينقد وي��ن��ص��ح  ي��ك��ون  أن  إل���ى 
للمجالس  أم��ك��ن  ال��ق��ي��م  وب��ت��ل��ك  وي��ف��ي��د،  ليستفيد 
واملناسبات التي ُينشد فيها الشعر أن تستمر، ولم  
أن تخلص  بعد  غيره،  أو  إس��الم  من  مانع  مينعها 

األدباء من شوائب اجلاهلية ورواسبها.
به: شعر  والتمثل  واستنشاده  الشعر  إنشاد   -  6
شاعر  ع��ن  ص��در  وإن  فيه  م��رغ��وب  مطلوب  اخلير 
كافر، وليس على املسلم في ذلك حرج؛ إمنا احلرج 
فَيْسَعدون  نفَسه،  وَي��ْح��ِرُم  الناس  ُيفيد  ال��ذي  على 
بشعره، ويشقى هو؛ ألنه يأمر الناس بالبر وينسى 
نفسه، وَيًدلُّهم على اخلير وينصرف عنه، وُيفيدهم 

احِلَكم، وال يستفيد منها.
مرتبط  التمثل  سبيل  على  الشعر  واستعمال 
له  عالقة  ال  ثم  وم��ن  للمقام،  الشعر  ذل��ك  مبناسبة 
بإسالم قائله أو كفره، وإمنا له عالقة مبا فيه ِمن 
التشابه بني أصل الشعر  ِحكمة أو نكتة اقتضاها 

وطبيعة املناسبة.
وق��د ُي��وف��ق األدي���ب ف��ي إش��راق��ة م��ن إش��راق��ات 
ال��ص��ف��اء ال���روح���ي واالس���ت���س���ام ل���ن���داء ال��ف��ط��رة، 
فيصُدر عنه فّن راق، وال عاقة لذلك بحاله، فمن 
بني  فيجمع  الصفاء  لذلك  يستسلم  َم��ن  األدب���اء 
القول والفعل، ومنهم َمن ينصرف عنه فيدخل في 
الذين يقولون ما ال يفعلون، ويأمرون الناس بالبر 

وينسون أنفسهم.
تلك  يقتنص  أن  الفطن  املسلم  القارئ  ومهمة 
حتى  القاذورات  ويهمل  ارتقاء،  ليزداد  اإلشراقات 

ال جتره إلى احلضيض.
: واألمة مطالبة  وأهله  اجلاد  عر  بالشِّ الِعناية   -  7
أن جُتيد استعمال الشعر-وغيره من الفنون- حماية 
لذاتها، ودفاعا عن كينونتها، وأن تعنى بشعرائها 
مبا  لَيْخُدموها  لهم  ��ن  ُت��كَّ وأن  األم��ن��اء،  األق��وي��اء 
أوتوه من موهبة؛ إذ من الضروري العناية بشعراء 
واإلنصات  أشعارهم،  وسماع  باستقبالهم،  األم��ة: 
لهم، على أال يعطل ذلك املصالح العامة، حتى وإن 

كان في مدح الله تعالى.
وقد ُيحدث أدب اآلخرين أثرا في األمة يحتاج 
إلى أديب مسلم قوي أمني متفاعل مع قضايا أمته 
حقا وص��دق��ا َي��دف��ع ذل��ك األث���ر ب��ح��ق، وَي����ُرّد بحق، 
كلما  ت��زداد  األدي��ب  فيشفي ويشتفي، وفعالية هذا 

َلقي من األمة تأييدا وتسديدا.
بأدبائها  تستعني  أن  ِكنها  مُيْ املكلومة  واألم��ة 
مواهبها  في  فّرطت  فإن  واالشتفاء،  الشفاء  لطلب 
أنواعه، ولن جتد  وطاقاتها عاشت املرض بجميع 
واالش��ت��ف��اء  ال��ش��ف��اء  ألن  مشتفيا؛  وال  ش��اف��ي��ا  ل��ه��ا 
طليعتها  ومن  غيرهم،  من  ال  أبنائها،  من  يأتيانها 

الثقافية، ال من عموم الناس. 
أدبهم  ينتجون  املسلمني  األدب���اء  أن  صحيح 
ج��ه��ادا واح��ت��س��اب��ا، ول��ك��ن ذل��ك ال يعفي األم���ة من 
ال  ق��د  مم��ا  املكافآت  اختيار  وُح��ْس��ن  بهم،  العناية 
اإليجابية  ال��دالالت  ِمن  يحمل  ولكن  شيئا؛  ُيكّلفها 
الكثير، وهم في كثير من األحيان ال يريدون منها 
رسالتهم،  إليصال  الفرص  لهم  تتيح  أن  ِم��ن  أكثر 
وممارسة مواهبهم، ثم ضمان استمرار تلك املوهبة 

بني املسلمني َبعد وفاتهم.
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على  للداللة  ُيستخدم  مفهوم  هي  السمة 
كانت  الفرد، جسميًة  بها  يتَّصف  التي  الصفة 
أو عقلية أو اجتماعية أو انفعالية، وهي تعبر 

عن استعداد ثابت لنوع معني من السلوك.
الذي  للمفهوم  وفًقا   - املوهوب  والطفل 
يختلف  طفل  هو   - الدراسة  هذه  ته  تبنَّ
مثل  في  هم  الذين  أقرانه  عن  ا  كلّيً اختالًفا 
مجموعة  في  االختالفات  هذه  وتتمثل  ه،  سنِّ
أن  الصعب  من  التي  واخلصائص،  السمات  من 
أن  املمكن  من  ولكن  بها،  محددة  قائمة  َنِصف 

نصل إلى مالمح عامة يتسم بها املوهوبون.
بها  ِسم  يتَّ التي  العامة  املالمح  هذه  ومن 
املوهوبون ما أكدت عليه الكثير من الدراسات 
املوهوبني،  مجال  في  متت  التي  واألبحاث 
)دراسة  واألبحاث  الدراسات  هذه  أهم  ولعل 
متت  التي   )Treman 1921 تيرمان  لويس 
على حوالي ألف طفل موهوب، وكانت دراسة 
طولية وتتبعية، واستخدمت اختبارات الذكاء 
من )140( فأكثر، وقد توصلت هذه الدراسة إلى 
السهولة  لم يكونوا من  املوهوبني  األطفال  أن 
غير  أمناط  أنهم  أو  سقماء،  أو  االنقياد  في 
اجتماعية، وكانوا مييلون إلى زيادة في الطول 
ما  وغالًبا  ا،  جسمانّيً وأصحاء  املتوسط،  عن 

يكونون في أماكن قيادية.
وقد أشارت دراسة كل من )واالس وكوجان( 
للموهوبني  أن  إلى   Wallace and Kogan
هي:  واخلصائص،  السمات  من  مجموعة 
صداقة  إلى  وامليل  التردد،  وعدم  اإلقدام، 
من  عاٍل  بقدر  والتحلي  اآلخرين،  وصحبة 
ات،  الثقة بالنفس، والنظر بشكل إيجابي للذَّ
واالنتباه،  التركيز  من  قدٍر  بأعلى  والتمتع 
وكذلك  األكادميي،  العمل  إلى  الشديد  وامليل 
كما  متوسط،  مبستوى  والضغط  القلق  حتمل 
أن للموهوب قدرة عالية على الشعور باحلرية 

وضبط النفس.
 )Cox 1926 )كوكس  دراسة  حددت  كما 
والسمات  العقلية  السمات  من  مجموعة 
االنفعالية والدافعية لألطفال املوهوبني؛ حيث 
للموهوبني  العقلية  السمات  أن  الدراسة  ترى 
قوة  املالحظة،  دقة  التفكير،  استقالل  هي: 
واالبتكارية،  واألصالة  الفهم،  الذاكرة، سرعة 
مكرًسا  يكون  الذهني  والعمل  الفهم،  وعمق 

للمشروعات اخلاصة.
واالنفعالية  االجتماعية  السمات  أما 
بالنفس،  الثقة  فهي:  للموهوبني،  والدافعية 
في  التأثير  دائرة  واتساع  الضمير،  ويقظة 
إليه،  بني  املقرَّ في  التأثير  وشدة  اآلخرين، 
وصحة  اإلرادة،  وفرض  القيادة،  في  والرغبة 
ملواهبه  تقديره  وصحة  لذاته،  تقديره 
اجلهد  وتكريس  قدراته،  في  والثقة  اخلاصة، 
ألهداف بعيدة، واملثابرة، والبعد عن املعوقات، 

وثبات اجلهد، والرغبة في التفوق. 
 D.W. )ماكينون  دراسة  توصلت  كما 
سمات  للموهوبني  أن  إلى   )Mackinnon
هي  السمات  وهذه  غيرهم،  عن  متيزهم 
مستوى عاٍل من تقدير النفس وشدة التمسك 
عن  يتأخرون  ال  منتجون  فهم  باستقاللهم، 
من  عاٍل  بقدر  ويتمتعون  األعمال،  تأدية 
التعامل  إلى  مييلون  فإنهم  وكذلك  الذكاء، 
ويتحملون  والذهنية،  العقلية  األمور  مع 
ولديهم  عليهم،  االعتماد  وميكن  املسؤولية، 

ممارسة  في  متعة  ويجدون  متعددة،  ميول 
اخلبرات احلسية. 

رأفت  نسيم  )محمد  دراسة  أكدت  كما 
يتمتعون  املوهوبني  أن  على  وآخرين( 
هي:  والسمات،  اخلصائص  من  مبجموعة 
الذكاء، واملثابرة، والتصميم، واالكتفاء الذاتي، 

والواقعية، واالتزان االنفعالي، والدافعية.
كذلك يتمتع املوهوبون بسمات وخصائص 
مع  مقارنة  العالي،  التحصيل  منها  عديدة؛ 
وأيًضا  موهبة،  لديهم  ليس  ممن  غيرهم 
واملتأني،  املتفرد  العقالني  بالتفكير  يتمتعون 

وهم كثيرو اجلدل واملناقشة واالستفسار.
باإلحساس  يتسم  املوهوب  والطفل 
باملشكالت، والقدرة على إنتاج كثير من األفكار 
حل  حول  املَِرن  واالجتاه  اجلديدة،  واحللول 
حاجة  وأقل  قلًقا،  أقل  وهو  املشكالت،  هذه 
لالعتراف  استعداًدا  وأكثر  نفسه،  عن  للدفاع 
والتمتع  االستقالل  إلى  ومييل  بأخطائه، 
أيًضا مبستوى عاٍل  الذاتية، ويتمتع  بالكفاءة 

من الواقعية واحترام الذات.
 Marian شيفل  )ماريان  حاولت   وقد 
Seheifele 1953( تقدمي قائمة تضم مجموعة 
بها  يتميز  التي  واخلصائص  السمات  من 
من  أنه  إلى  ذهبت  حيث  املوهوبون؛  األطفال 
الوجهة العقلية فإن الطفل املوهوب تتوفر فيه 

السمات التالية، وهي:
التحليل  على  فائقة  قدرة  لديه  تكون   •

والتعميم وفهم املعاني والتفكير املنطقي.
عقلية  أعمااًل  املوهوب  الطفل  يؤدي   • 

شديدة الصعوبة، وهي قدرة تسمى بالقوة.
 • املوهوب أكثر من غيره سرعة ويسًرا في 
التعليم، كما أنه يبدي حب االستطالع العقلي.

املشكالت،  حل  في  نافذة  بصيرة  لديه   • 
ولديه ميول أوسع مجااًل من غيره.

، ويعتمد على   • ينجز العمل املنتج مستقاّلً
االبتكار واإلنشاء في أعماله العقلية.

في  فتتوفر  اجلسمية،  الوجهة  من   أما 
الطفل املوهوب السمات التالية:

• أثقل نوًعا ما في الوزن وأطول في اجلسم.
ا من االضطرابات العصبية. • خاٍل نسبّيً

العظام،  تكلس  حيث  من  تقدًما  أكثر   • 
ويصل إلى مرحلة النضج في وقت أكثر تبكيًرا 

في املتوسط. 
واالجتماعية،  الوجدانية  الوجهة  من  أما 
الطفل املوهوب يتمتع  أن  فترى ماريان شيفل 

بالسمات التالية:
• يتفوق في السمات احملبوبة للشخصية، 

وأكثر تعاوًنا مع الناس.

 • أكثر حساسية لروح الفكاهة، ولديه قدرة 
أكبر على نقد نفسه.

في  املبالغة  أو  بنفسه  للفخر  مياًل  أقل   • 
تقدير عمله.

على  تقوم  التي  لأللعاب  تفضياًل  أكثر   • 
التي  املعقدة  األلعاب  أي  واألنظمة؛  القواعد 
ابتكاًرا لشخصية  أكثر  تتطلب تفكيًرا، ويكون 

خيالية يلعب معها.
 وبذلك تكون ماريان شيفل قد قدمت قائمة 
بها  يتميز  التي  والسمات  اخلصائص  تضم 
واجلسمية  العقلية  النواحي  في  املوهوبون 

والوجدانية واالجتماعية. 

كذلك فإن الطفل املوهوب يتميز عن غيره من 
أقرانه ومن هم في مثل سنه في صنع أو عمل 
شيء ما على نحو أفضل منهم، واملوهوب يكون 
التالية:  املجاالت  من  أكثر  أو  مجال  في  فائًقا 
)قدرة عقلية عامة تتمثل في الذكاء املرتفع 
في  األكادميي  التفوق  على  املوهوب  يساعد 
مادة أو أكثر - التفكير االبتكاري »التباعدي« 
 - القيادية  الروح   - لألفكار  الغزير  اإلنتاج   -

القدرات الرياضية العالية(.
قائمة  إلى  بيومي  حسن  كمال  أشار   وقد 
املوهوب،  الطفل  سمات  من  مجموعة  تضم 

وتشمل هذه القائمة ما يلي: 

وإثارة  طرح  إلى  املوهوب  الطفل  ميل   •
الكثير من التساؤالت والتعلم بشكل أسرع ممن 

حوله.
ا.  • لديه ذاكرة قوية جّدً

 • لديه حب استطالع قوي، فضاًل عن قدرة 
ذات  موضوعات  على  التركيز  في  عادية  غير 

اهتمام.
املشكلة  صياغة  على  بالقدرة  يتمتع   • 
وحلها، وهو غالًبا يفتقد املراحل املتوسطة في 

النقاش؛ ليصل مباشرة إلى احللول النهائية.
• لديه خيال غير عادي.

حس  ولديه  قوية،  وآراء  مشاعر  يظهر   •
غريب للمزاح.

العليا  واملستويات  الكمال  إلى  امليل   • 
لألشياء.

ليس  أنه  بيومي  حسن  كمال  د  يؤكِّ  كما 
شرًطا أن تتوافر كل هذه السمات أو اخلصائص 
في طفل موهوب واحد، ولكن على األقل تتوفر 

فيه العديد منها.
السمات  من  مجموعة  هناك  أن   كما 
مع  باملقارنة  املتفوق  الفرد  واخلصائص متيز 

كل َمن هو في فئته العمرية:
1 - التفوق في املفردات.

2 - التفوق اللغوي العام )التعبير(.
3 - التفوق في القراءة.

4 - التفوق في املهارات الكتابية.
5 - التفوق في الذاكرة.

6 - التفوق في سرعة التعلم.
7 - التفوق في مرونة التفكير.

8 - التفوق في احملاكمات املجردة.
9 - التفوق في التفكير الرمزي.

10 - القدرة على التعميم والتبصر.
11 - االهتمام بالغموض واألمور املعقدة.

12 - التخطيط والتنظيم.
13 - اإلبداعية واخليال اإلبداعي.
14 - التفوق في اجلدة واألصالة.

15 - حب االستطالع.
16 - احلس املرهف بالطبيعة والعالم.

17 - املدى الواسع من املعلومات.
18 - االهتمامات اجلمالية التذوقية.

19 - االنتباه للتفاصيل.
20 - األداء املتميز.

21 - اإلجناز املدرسي املتفوق.
22 - القيادة.

23 - االنتباه والتركيز.
24 - املثابرة.

25 - نقد الذات.
26 - الفطنة واجلد.

27 - اخُللق العالي واالنضباط العالي.
28 - الصدق واالنفتاح واألمانة.

29 - ميكن االعتماد عليه.
30 - منو عام سريع.

31 - التفوق في املسؤولية االجتماعية.
32 - التعاون.

33 - احلس العام املتميز.
34 - الشعبية بني األقران.

35 - احلماس وحب اخلبرات اجلديدة.
36 - احلس اجليد بالنكتة.

37 - اإلدراك اجليد للعالقة امليكانيكية.
38 - االتزان االنفعالي.

39 - االكتفاء بالذات والثقة بها.
40 - الصحة اجليدة.

41 - طاقة ممتازة للعمل.
خصائص  من  سابًقا  عرض  ما  كل  رغم 
نظر  وجهات  من  املوهوبني  األطفال  وسمات 
األطفال  وسمات  خصائص  أن  إال  مختلفة، 
إلى  ماسة  حاجة  في  زالت  ما  املوهوبني 
الكثير من الدراسات واألبحاث؛ للتعرف عليها 
النواحي  مختلف  من  محدًدا  إدراًكا  وإدراكها 
واالنفعالية  واالجتماعية  واجلسمية  العقلية 
والوجدانية؛ وذلك ليتيسر التعرف على هؤالء 
األطفال، ومحاولة اكتشافهم، ومن ثم رعايتهم 

واالهتمام بهم.

سمـات وخصـائـص األطـفـال الـموهوبيـن
د. موسى نجيب موسى معوض

الطفل املوهوب يتسم 
باإلحساس باملشكالت، والقدرة 

على إنتاج كثير من األفكار 
واحللول اجلديدة، واالجتاه امَلِرن 

حول حل هذه املشكالت، وهو 
أقل قلًقا، وأقل حاجة للدفاع عن 
نفسه، وأكثر استعداًدا لالعتراف 
بأخطائه، ومييل إلى االستقالل 

والتمتع بالكفاءة الذاتية، 
ويتمتع أيًضا مبستوى عاٍل من 

الواقعية واحترام الذات.
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ذ: عبد القادر لوكيلي

 مجرد
وما رميت إذ رميت ... رأي

... شهدت أول جمعة من العام احلالي إسدال الستار 
الشرعية  األس��ود عن آخر فصل من فصول االنقالب على 
في بالد )مافيش- ستان( مبصرنا احلبيبة ... ومع  إسدال 
ي��وارون   االنقالبيون  ت��وت ظل  ورق��ة  آخ��ر  الستار سقطت 
بها سوءاتهم ... وتبني لكل �من ألقى السمع وهو شهيد� 
يتجاوزون  ال  احلقيقيني  العسكر  بأمر  احلاكم  أنصار  أن 
أصابع اليدين والرجلني معا في »جمعة التفويض الثانية« 
وعلقت  طويال  أب��واق��ه  لها  وطبلت  احلاكم  لها  دع��ا  التي 

عليها آماال أطول...
إن خروج هذه املجموعة الصغيرة، وهي تهتف بحياة 
القاهرة،  أكبر ميادين  الزعيم وحتمل صوره واألعالم في 
في  والسخرية  الشفقة  من  مزيجا  احلقيقة-  -في  أثار  قد 
آن واحد ... وكان هذا اخلروج الباهت في الواقع استفتاء 
الفاسد  االنقالبي  النظام  ه��ذا  شعبية  م��دى  على  حقيقيا 

ال������ذي أف���س���د ك����ل ش���يء 
قتل   ... البلد  ف��ي  جميل 
ب��خ��ي��رة  وزج  األب����ري����اء 
وعلمائها  م��ص��ر  رج����ال 
بتهم  اجل��ب  غيابات  ف��ي 
للسخرية  ت��دع��و  ملفقة 
احل���رائ���ر  اغ���ت���ص���ب   ...
السجون  في  والعفيفات 
املخابرات، أحرق  وأقبية 
امل��وت��ى واجل��رح��ى  جثث 
ف������ي م������ج������زرة راب����ع����ة 
ال����ع����دوي����ة... ح��ت��ى ك��ره 
حياته  امل��ص��ري  الشعب 
منهم  الواحد  يأمن  ال   ...

إن شارك في مظاهرة سلمية أو ذهب إلى اجلامعة أو إلى 
بيته ساملا  إل��ى  يعود  أن  ق��دم  ك��رة  مباراة  ملشاهدة  ملعب 
أخيرا  وقعت  التي  امل��ج��زرة  وم��ا  معصوما...  الشر  وم��ن 
أمام ملعب الدفاع املدني إال حلقة من حلقات املجازر التي 
يقيمها االنقالبيون وأعوانهم في الداخل واخلارج من حني 
آلخر للتغطية على فضائح أكبر وأفجر... أزيد من أربعني 
من شباب مصر في سن الزهور اليانعة يقتلون بدم بارد 
واملباراة داخل امللعب مستمرة، واملذيع الرياضي من داخل 
امللعب يتحدث عن مناوشات بسيطة بني مشاغبني ورجال 
جثث  دوس  إل��ى  يدعو صراحة  »شوبير«  والكابنت   أم��ن، 
والزعيم   هذا  كل  »يستاهلوا«...  ألنهم  باألحذية  الضحايا 
في األوبيرا يتفرج ويستمتع مع ضيفه »بوتني«  و »ال من 
شاف وال من درى« ويتسلم »الكالشينكوف« هدية من ضيفه 
وجرحوا  قتلوا  الذين  وك��أن  س��وى...  القتل  في  وكالهما 
ف�����راخ  دج����اج ول��ي��س��وا 
من خيرة شباب مصر... 
طبيعي  أم���ر  ه���ذا  طبعا 
انقالبي  لنظام  بالنسبة 
دم���������وي ول�������غ ف������ي دم 
ل��س��ب��ب بسيط  ال��ش��ب��اب 
ألن  للشباب  كرهه  وه��و 
ال��ش��ب��اب ال���واع���ي احل��ر 
ه���و امل��س��ت��ق��ب��ل وه����ؤالء 
مستقبل  ال  ال��ف��اس��دون 
لناظره  غ��دا  »إن  و  لهم 
لقريب«. وآخر دعوانا أن 

احلمد لله رب العاملني.

أعني بالالجسدية الوضع المنافي والمضاد للجسدية باعتبارها 
وصفا لذلك الوضع المثالي الذي يجسد تعبيرا ألرفع حالة وأسمى 
مظهر يثمره اإليمان من خالل التحلي بقيمه والخضوع لمقتضياته، 
إنه الوضع الذي بشر به نبي الرحمة ورسول الهداية سيدنا محمد 
موضوعي  على وصف  اآلن  نفس  في  تنطوي  في صيغة  أمته   �
لطيف،  ضمني  أمر  وعلى  المذكور،  األسمى  الوضع  يمثله  لما 
العالقات  صعيد  على  المنيف،  المستوى  ذلك  لبلوغ  الوسع  ببذل 
االجتماعية، وذلك هو قول الرسول � : »مثل المؤمنين في توادهم 
تداعى  عضو  منه  اشتكى  إذا  الجسد  مثل  وتراحمهم  وتعاطفهم 
إنه يستحيل أن يأتي كائن من  له سائر الجسد بالسهر والحمى« 
 � الله  رسول  به  الذي صور  التشبيه  هذا  من  أبلغ  بتشبيه  كان، 
حالة المجتمع المسلم وهو ينعم بنعمة التماسك والتعاضد حتى 
لكأنه في تفاعل أفراده بعضهم مع بعض، أشبه ما يكون بالجسد 
ويسري  وأعضائه،  أجهزته  وظائف  تتكامل  الذي  السليم  البشري 
فيها ما يشبه التيار الواحد، بمجرد تعرض واحد من تلك األعضاء 
إلصابة ما. فليس يسوغ في نظام ذلك الجسد أن تقابل إصابة ذلك 
العضو بأدنى مظهر من مظاهر التجاهل أو التنكر أو االستخفاف، 
أو الغفلة، بل وحتى التسويف، ألن في ذلك مدخال لسريان الضعف 
والتآكل المؤدي في حالة االستفحال إلى الهالك الشامل لذلك الجسم 

في لحظة حاسمة من ليل أو نهار. 
وقيمه  اإلسالم  تنزيل شرائع  أن  المقدمة  لنا من هذه  يتحصل 
وأحكامه في واقع المسلمين، وفق منهج وسطي قائم على التدرج 
والتخلية،  التحلية  وجدلية  التخلق،  قبل  التحقق  وعلى  والرفق، 
يؤدي بإذن الله وتوفيقه إلى إرساء دعائم مجتمع الجسدية الذي 

يقترن بالقوة والمنعة، والخير والبركة، والسلم واألمان.
وفضائله،  وهداياته  لقيمه  والتنكر  اإلسالم  سبيل  تنكب  أما 
فمسقط ال محالة في الالجسدية باعتبارها نتاجا وبيال للتخلق بكل 

ما يضاد قيم اإلسالم وأركان اإليمان وقواعد اإلحسان.
إن الناظر إلى سفينة مجتمعنا وهي تمخر عباب الحياة، ال يمكن 
إال أن يداهمه شعور عارم باأللم والتحسر واإلشفاق، لما يخترقها 
من عوامل الالجسدية التي تنخرها من كل جانب، والتي ال تحجبها 
بأي حال من األحوال، عمليات الترميم والتضميد التي تمارس هنا 
مناعة  تضمن  وشاملة  محكمة  استراتيجية  غياب  ظل  في  وهناك، 
الجسد من خالل تلقيحه بأمصال تحميه من قيم الالجسدية التي 

يراد لها أن تتمكن وتشيع داخل سفينة المجتمع.
إنه ال يمكن للنزعات السقيمة واألخالق الذميمة التي تخصب 
من خالل قنوات السوء على اختالفها وتنوعها إال أن تنسف سفينة 
المجتمع في عمقها، من خالل نسف عوامل الجسدية لدى ركابها، 
الليبرالية  لنزعة  التمكين  إن  واألخالق.  النزعات  بتلك  بتعويمهم 
التي هي سليلة األنانية وحب االستئثار، وفتح صنابير الشهوات 
خادعة،  وشعارات  كاذبة،  عناوين  تحت  والعصيان  والفسوق 
والفتات فاتنة من قبيل الثقافة والفن، وما إلى ذلك، من شأن كل ذلك 
برذيلة  ودمغه  الحياء،  من  بمسحه  مقتل،  في  أن يصيب مجتمعنا 

الغش والرياء، وجعله عرضة لكل شر وبالء.
وتفسخه  وتحلله  المجتمع  تفكك  تعني  التي  الالجسدية  إن 
عليه  وتظهر  والعلل،  األمراض  تنخره  جسد  بصورة  لنا  توحي 
واآلهات،  األوجاع  وتغمره  األنات،  منه  وتصدر  والقروح،  الدمامل 
َأَوَلْيس الجسد الذي تخرج منه الروح عرضة للتعفن والفساد؟ ومن 

ثم إلى فقدان صفة الجسدية فيه؟ 
شريعة  من  هدى  غير  على  تبحر  مجتمعنا  سفينة  أليست 
اإلسالم؟ وسنة خير األنام؟ عليه أفضل الصالة وأزكى السالم، فأين 
الروح إذن؟ آالف الجراح تنزف وال تداعي وال حمى إال ما كان من 

استثناءات تؤكد القاعدة.
أرواح تزهق، وأعراض تنحر، وأرزاق تنهب، وحقوق تغصب، 
وقيم تقلب، ودموع تسكب،  وقبل هذا وذاك، كرامة تسلب، أفلم يان 
ألهل السفينة أن يستحموا في نهر اإلسالم العظيم، فيعودوا كما 
ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ ألم يان لعجب ذنب الجسد المفكك والغارق 
القوام،  جميل  الطلعة  حسن  جسدا  يينع  أن  المسنون  الحمأ  في 

مدججا بأسلحة اإليمان، يرفع بها منارات الهدى، ويهدم األصنام؟
َتْخَشَع  َأْن  آَمُنوا  ِذيَن  ِللَّ َيْأِن  �َأَلْم  القائل:  العظيم  الله  وصدق 
ِذيَن ُأوُتوا اْلِكَتاَب  ِه َوَما َنَزَل ِمَن اْلَحقِّ َواَل َيُكوُنوا َكالَّ ُقُلوُبُهْم ِلِذْكِر اللَّ

ِمْن َقْبُل َفَطاَل َعَلْيِهُم اأْلََمُد َفَقَسْت ُقُلوُبُهْم َوَكِثيٌر ِمْنُهْم َفاِسُقوَن� 
) الحديد: 16(

د. عبد المجيد بنمسعود

خروق في 
 سفينة 
المجتمع
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صباح اليوم السابع من وجودنا بتركيا، ركبنا احلافلة 
في اجتاه احملطة البحرية : يالوفا yalova، حيث وجدنا 
السفينة التي ستقلنا نحو اجلانب اآلسيوي من استمبول، 
بورصة  أو  البورصة،  اجت��اه  في  احلافلة  بعدها  لنستقل 
اخلضراء  للغابات  نظرا  األت���راك،  يلقبها  كما  اخل��ض��راء 
رابع  كل جانب... بورصة هي  التي حتفها من  واحلدائق 
مدينة تركية من حيث عدد السكان، يقطنها حوالي مليون 
من  وإزمير  وأنقرة  استمبول  بعد  وتأتي  نسمة  ونصف 
حيث الكثافة السكانية، منطقة صناعية وسياحية بامتياز، 
وقلما جتتمع الصناعة والسياحة في مدينة واحدة، يوجد 
للجلد،  مصنع  وأكبر  بتركيا،  للسيارات  مصنع  أكبر  بها 
كما  الرفيعة،  القطنية  واملالبس  احلرير  بإنتاج  وتشتهر 
يوجد بها أكبر مصنع للمياه املعدنية ناهيك عن توفرها 
حاجيات  تغطي  والتي  الزيتون،  زيت  معاصر  أكبر  على 
لبورصة،  االقتصادية  القوة  إلى جانب هذه  بأكمله،  البلد 
متتاز مبناظر خالبة تشد األنفاس أهمها اجلبل األخضر 
الذي يصل ارتفاعه إلى 2400 كلم على سطح البحر، وهو 
العربات  عبر  بينها  التنقل  يتم  جبال  عن سلسلة  عبارة  
األشجار  غابات  وسط   )téléferique( املعلقة  الكهربائية 
ذات اخلضرة النادرة... وأنت باجلبل األخضر سوف متر 
بقرى جميلة منها ما يعود إلى العهد العثماني وال زالت 
حتتفظ بعبق التاريخ وبالصناعات اليدوية اجلميلة التي 
تعبر عن عمق التشبث بالهوية التركية عبر األجيال... في 
ببورصة،  أكبر شالل  يوجد  أيضا  اجلبلية  السلسلة  هذه 
 - )أوزود  امل��غ��رب  ش��الل  تضاهي  ال  أهميته  ك��ان��ت  وإن 
تفتخر  أيقونة  منه  جعلت  التركية  اليد  ولكن  أوري��ك��ا...( 

السياح  يتهافت  بحيث  املاليني  عليها  وت��در  بورصة  بها 
قمم  أعلى  على  توجد  التي  ومنتزهاتها  مقاهيها  على 
وسهلة،  معبدة  طرق  عبر  إليها  الوصول  وميكن  املدينة، 
وقد أحسست بغير قليل من األسى وأنا أقارن هذه املناظر 
اإلهمال  ولكن  املغرب،  في  عندنا  ما  إلى  ال تصل  قد  التي 
وسوء التدبير وانعدام احلكامة اجليدة جعل منها مرمى 
البيئي... متتاز بورصة ببرودتها شتاء  للقمامة والتلوث 
الذي يحفل  املركزي  واعتدالها صيفا، كما متتاز بسوقها 
املدينة  قلب  يحتل  والذي  واألقمشة  األلبسة  أنواع  بشتى 
ترامواي  النقل من  إليه عبر كل وسائل  الوصول  ويسهل 
وحافلة وتاكسي... إذا كنت في بورصة فال بد وأن تتذوق 
أجمل أنواع احللويات التركية املسماة »حلويات حلقوم« 
الصناعة  حيث  بتركيا،  للحلويات  مصنع  أكبر  من  وذل��ك 
متتاز  استمبول  كانت  وإذا  امل��ك��ان...  نفس  في  والعرض 
مبسجدها األزرق، فإن بورصة متتاز مبسجدها األخضر، 
وهو مسجد ذو هندسة راقية وذو حمولة دينية وتاريخية 
يعود تأسيسه إلى الزمن العثماني، حينما كانت بورصة 
عاصمة للخالفة العثمانية، وقد اتخذها ستة سالطني من 
إلى  يوجد  كما  لهم،  عاصمة  سلطانا  وثالثون  ستة  أصل 
جانب املسجد األخضر، املسجد األعظم وهو األكبر مساحة 
ببورصة... الكثير من أوجه الشبه بني املؤهالت السياحية 
التي تزخر بها تركيا وبني تلك املوجودة عندنا في املغرب، 
في  سنويا   مليونا  الثالثني  السياح  عدد  يتخطى  فلماذا 
تركيا بينما ال زلنا نتطلع إلى بلوغ العشرة ماليني سائح 

؟؟؟ ...
تلك حكاية أخرى سنتطرق إليها في حينها...

ارتسامات سائح في بالد محمد الفاتح )6(

إلى بورصة اخلضراء

ذ: أحمد األشهب بنبض القلب
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.يوجد اآلن في العاصمة 
مشكلة  »موسكو«  الروسية 
وهي  املسلمني،  ل��دى  كبيرة 
ق��ل��ة امل���س���اج���د؛ ل���ذل���ك ق��رر 
امل���س���ل���م���ون ف���ي«م���وس���ك���و« 
إي����ج����اد ح����ل س���ري���ع ل��ه��ذه 
امل���ش���ك���ل���ة، وه�����ي ت��ص��م��ي��م 
م���س���اج���د م���ت���ح���رك���ة ل��ت��ف��ي 
ب��ال��غ��رض امل���ط���ل���وب، وه��و 

الصالة. 
واجل����دي����ر ب���ال���ذك���ر: أن 
من  هم  الفكرة  تلك  أصحاب 
ابتكروا من قبل فكرة تطبيق 
وعناوينها  املساجد  معرفة 
ابتكار  فقرروا  »موسكو،  في 
للصالة. متحركة  م��س��اج��د 
وقال أحد مبتكري املشروع: 
إن ال��ه��دف م��ن ال��ف��ك��رة هو 
ازدح������ام »م���وس���ك���و«، وق��ل��ة 
يجد  وال  امل��س��اج��د،  وج����ود 
املسلمون فرصة للصالة في 
الفريق  ق��رر  ل��ذل��ك  امل��س��ج��د؛ 
القائم على املشروع تصميم 
عدة مساجد في أماكن كثيرة 
وق��ال  ب��ه��ا.  للصالة  متفرقة 
امل��ت��ح��دث ب��اس��م امل���ش���روع: 
مليون  يحتاج  امل��ش��روع  إن 
متحركة  أم��اك��ن  لبناء  روب��ل 
ل����ل����ص����الة.وس����ي����ت����م وض����ع 

املسجد على عربة كبيرة بها 
مكان  وأي��ًض��ا  للصالة  قاعة 
ماكينات  ووض��ع  ل��ل��وض��وء، 
خ���دم���ات؛ م��ث��ل امل��ش��روب��ات 
أو  السيارة  من أجل صيانة 
ولنظافة  لها،  بنزين  وض��ع 
امل���س���ج���د.وم���ن امل���م���ك���ن أن 
يتصل بعض املصلني الذين 
للصالة  م��ك��اًن��ا  ي���ج���دون  ال 
ليصلون  امل��س��ج��د  ب��س��ي��ارة 
ب��ه��ا.وي��ق��ول ال��ق��ائ��م��ون على 
هناك  يكون  املشروع: سوف 
م���س���ج���دان م���ت���ح���رك���ان ف��ي 
ثابتة   6 ال��ش��وارع، وي��وج��د 
ف��ي ال���ش���وارع احل��ي��وي��ة في 
بالذكر  واجلدير  »موسكو«، 
 2 ي��وج��د بها  »م��وس��ك��و«  أن 
 6 بها  ويوجد  مسلم  مليون 

مساجد فقط.

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
أنه عرض على السلطات الكوبية خالل زيارته 
مبسجد  شبيه  هافانا  في  مسجد  بناء  كوبا 
وكالة  ذك���رت  كما  اسطنبول،  ف��ي  أوت��اك��وي 
أردوغان  احلكومية.وأوضح  األناضول  أنباء 
أن  الالتينية  أميركا  في  بجولة  يقوم  ال��ذي 
املشروع،  لهذا  الكامل  التمويل  تركيا ستقدم 
وأض����اف »ق��ل��ت ل��ه��م: ال ن��ري��د ش��ري��ك��ا وإذا 

أعطيتمونا اإلذن نرغب في بنائه في هافانا«، 
يكن  لم  الكوبية  السلطات  رد  أن  إلى  مشيرا 
اردوغان  أعلن  املاضي،  »سلبيا«.وفي نوفمبر 
، خالل قمة في إسطنبول ان بحارة مسلمني 
الثاني عشر،  القرن  اكتشفوا األميركيتني في 
البحار  م��ن  س��ن��ة   300 ق��ب��ل  أي   ،1178 ف��ي 

اإليطالي كريستوف كولومبوس في 1492.
التأكيد  التركي في هذا  الرئيس  واستند 

إل����ى م���ا ك��ت��ب��ه ك��ري��س��ت��وف 
ك��ول��وم��ب��وس ف���ي ي��وم��ي��ات��ه 
إل��ى وجود  فيها  أش��ار  التي 
م��س��ج��د ع��ل��ى ق��م��ة ج��ب��ل في 
التركي  الرئيس  ك��وب��ا.وق��ال 
حينها »من املالئم اليوم بناء 
مسجد على قمة هذا اجلبل«.

ان���ط���ل���ق���ت اخل��م��ي��س 
ال��دورة  فعاليات  املاضي، 
ال��دول��ي  للمعرض  ال21 
ل��ل��ن��ش��ر وال���ك���ت���اب، ال��ت��ي 
ت���ن���ظ���م إل������ى غ����اي����ة 22 
فبراير اجلاري بالعاصمة 
أبرزت  حيث  االقتصادية، 
الكلمات التي ألقيت خالل 
ح��ف��ل االف���ت���ت���اح امل��ك��ان��ة 
ال��دول��ي��ة امل��ت��م��ي��زة ل��ه��ذه 

التظاهرة الكبيرة.
هذه  برنامج  ويشمل 
ال�������دورة، ع��ق��د أك���ث���ر من 
م���ائ���ة ن���ش���اط مب��س��اه��م��ة 
ع���دد ك��ب��ي��ر م���ن امل��ب��دع��ني 
وال�����ن�����ق�����اد واخل������ب������راء 
وال��ف��اع��ل��ني اجل��م��ع��وي��ني 
م����ن امل����غ����رب وال���ب���ل���دان 
ال��ع��رب��ي��ة. وي����ش����ارك في 
هذه التظاهرة، التي حتل 
ف��ل��س��ط��ني ض���ي���ف ش���رف 
أربعني  م��ن  أزي���د  عليها، 
من   700 وزه������اء  ب���ل���دا، 
ال��ع��ارض��ني. وق���ال رئيس 
احلكومة السيد عبد اإلله 
ابن كيران، في كلمة خالل 
اف��ت��ت��اح ه���ذه ال��ت��ظ��اه��رة 
ال��ث��ق��اف��ي��ة، ب��ح��ض��ور ع��دد 
م���ن ال������وزراء وال��س��ف��راء 
وامل��ث��ق��ف��ني وال��ك��ت��اب، إن 

هذا املعرض يشكل تقليدا 
وم����وع����دا ث��ق��اف��ي��ا ه��ام��ا 
يحج إليه املغاربة من كل 
املهتمني،  وك���ذا  امل��ن��اط��ق 
ل���ك���ي ي��ط��ل��ع��وا ع���ل���ى م��ا 
الكتاب  ع��وال��م  ب��ه  جت��ود 
وال��ن��ش��ر. وأك����د، ف��ي ه��ذا 
ال��س��ي��اق، ع��ل��ى األه��م��ي��ة 
يكتسيها  ال��ت��ي  ال��ب��ال��غ��ة 
فلسطني  دول�����ة  اخ��ت��ي��ار 
بالنسبة  ش���رف  ك��ض��ي��ف 
لهذه ال���دورة، م��ب��رزا، في 
ال���وق���ت ذات������ه، ال���رواب���ط 
ال��ت��اري��خ��ي��ة وال���روح���ي���ة 
التي  امل��ت��ي��ن��ة  واألخ���وي���ة 
املغربي  الشعبني  جتمع 
أن  وب��ع��د  والفلسطيني. 
ذك���ر ب���دور امل��غ��رب ال��ه��ام 
في الدفاع عن حق الشعب 
ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي ف���ي دول��ت��ه 

املستقلة.

**************

حاز »ناهيد نانشي« 
ذو  م���س���ل���م  وه������و   -
أص������ول ت���ن���زان���ي���ة - 
ع���ل���ى ل���ق���ب أف���ض���ل 
ع���م���دة ف���ي ال��ع��ال��م، 
وي��ش��غ��ل »ن��ان��ش��ي« 
ه������ذا امل���ن���ص���ب ف��ي 

م���دي���ن���ة »ك����ال����غ����اري« 
ب���والي���ة »أل��ب��ي��رت��ا« في 

 2010 »ك���ن���دا« م��ن��ذ ع���ام 
الشديدة  املنافسة  م.ورغ����م 
ع��ل��ى امل��س��ت��وى ال��ع��امل��ي، إال 
أن املؤسسة الدولية لرؤساء 
ب��ل��دي��ات ال��ع��ال��م ق��د صوتت 
ل��ص��ال��ح »ن���اه���ي���د ن��ان��ش��ي« 
امل��اض��ي، ووصفه  األس��ب��وع 
املسؤولون عن هذه املؤسسة 
ال��ع��امل��ي��ة ب��ال��رج��ل احمل��ب��وب 
الذي  الكنديني،  كل  قبل  من 
يقضي كل أوقاته في العمل 
���ة مهمة،  أيَّ أم���ام  ي��ت��ردد  وال 
أو  صعبة  ك��ان��ت  ول��و  حتى 
مم��ل��ة، إض��اف��ة إل���ى أن���ه من 
ب����ني امل��س��ت��خ��دم��ني ب��ك��ث��رة 
ملواقع التواصل االجتماعي. 
املسؤولني  تعليقات  وتوالت 
ال����ك����ن����دي����ني ع����ل����ى م���وق���ع 
أثنى  االجتماعي،  التواصل 
نزاهة  على  أصحاُبها  فيها 

»نانشي« 
وأخ��������الق��������ه 
وانفتاحه  وكرمه  احلميدة، 
علق  والديني.كما  السياسي 
س���ك���ان م��دي��ن��ة »ك���ال���غ���اري« 
التي  بالتغييرات  وأش���ادوا 
ت��رأس  منذ  امل��دي��ن��ة  عرفتها 
عام  املنصب  ه��ذا  »ن��ان��ش��ي« 
التي  وامل���س���اع���دات   ،2010
قدمها للمدينة حني تعرضت 
ل��ف��ي��ض��ان��ات ق��ات��ل��ة.وي��ظ��ل 
مبدينته؛  متعلًقا  »ن��ان��ش��ي« 
حيث رفض منصًبا عريًقا في 
»سويسرا« باقتراح من األمم 
في  البقاء  ��ل  وف��ضَّ املتحدة، 
»كالغاري«؛ حيث فتح مركًزا 
��ا ق���دم م��ن خالله  اس��ت��ش��ارّيً
مساعدات كثيرة للمؤسسات 

احلكومية املوجودة هناك..

تقرير: تفشي العنصرية بالمجتمع الفرنسي

كندا: فوز مسلم بلقب أفضل عمدة 
في العالم

روسيا :  إنشاء مساجد متحركة في 
موسكو بسبب نقص المساجد

أردوغان يعرض بناء مسجد في كوبا

15 العدد 434محطات إخبارية

بعض فوائد  
الثوم

1 - عالج الكوليسترول :
ال�����ث�����وم ف����ع����ال ف�����ي خ��ف��ض 
يساعد  وبالتالي  الكوليسترول، 
ف���ي ت��ق��ل��ي��ل االص���اب���ة ب��ال��ن��وب��ات 
السمن  القلب.  وأم��راض  القلبية 
أو الزبدة يزيد لزوجة الدم وزيادة 
ال��ك��ول��ي��س��ت��رول ف��ي ال���دم تسبب 
سماكة وتصلب الشرايني. تناول 
التغييرات  ه��ذه  م��ن  يقلل  ال��ث��وم 

التي حتدث.
2 - ضغط الدم املرتفع :

 شرب مزيج من 6 قطرات من 
ملعقة   4 في  م��ذاب  الثوم  عصير 
يوميا.  م��رت��ني  امل���اء  م��ن  صغيرة 

يخفض الضغط

ال�����ص�����داع  أن�����������واع  ك������ل   -  3
النصف�ي : 

ط��ح��ن ال��ث��وم، ووض��ع��ه على 
الكبيرة  االوردة  )وه��ى  الودجني 
فى جانبى الرقبة( أو في أي مكان 
 2 النصفي.  الصداع  ألم. في  به 
الثوم  عصير  من  قطرات  توضع 
في فتحة االنف املعاكسة جلانب 
ان ميضغ  او ميكن  ال���رأس.  آالم 

فص ثوم كل ساعة 
4 - آالم املعدة :

إضافة 2/1 س عصير الثوم 
إلى 4 س من املياه. يضاف امللح 
ح��س��ب ال�����ذوق. ي��خ��ف��ف م��ن آالم 

املعدة. كوب واحد مرة مساء.

الـخـبــر الـصـحـي

الثالثاء،  نشرته،  تقرير  أف��اد 
ال��ل��ج��ن��ة ال��وط��ن��ي��ة االس��ت��ش��اري��ة 
حلقوق اإلنسان أن العنصرية في 
فرنسا قد ال تترجم كثيرا باعتداءات 
العنصري  ال��ك��الم  ل��ك��ن  ج��س��دي��ة، 
»ي��دخ��ل ك��اف��ة ط��ب��ق��ات امل��ج��ت��م��ع«.
وصرحت رئيسة اللجنة كريستني 
الزي�������رج »ع���ل���ى امل������دى ال��ط��وي��ل 
فرنسا.  ف��ي  العنصرية  ت��ت��راج��ع 
إن زم����ن االع����ت����داءات اجل��س��دي��ة 
ق���د ول����ى ل��ك��ن ال��ع��ن��ص��ري��ة ال��ت��ي 

تعد  ولم  خبثا  أكثر  اليوم  تتطور 
املتطرفة«. املجموعات  على  حكرا 
في  العنصرية  »ت��دخ��ل  وأض��اف��ت 
كافة طبقات املجتمع« موضحة أن 
احتسب  ال��ذي  التسامح  مستوى 
أسئلة طرحت على  وفقا ملجموعة 
املستطلعني يتراجع للسنة الرابعة 
هذا  على  ال��ت��وال��ي.وال��دل��ي��ل  على 
الفرنسيني  ع��دد  زي��ادة  هو  املناخ 
بحسب  بعنصريتهم  يقرون  الذين 
»ب���ي في  أج����راه معهد  اس��ت��ط��الع 

ال��وط��ن��ي��ة  ال��ل��ج��ن��ة  ل��ص��ال��ح  أه« 
االس���ت���ش���اري���ة حل���ق���وق اإلن���س���ان 
 1026 شملت  متثيلية  عينة  لدى 
أو  العمر  م��ن  ال�18  ف��ي  شخصا 
9٪ أنهم  أول��ئ��ك يقر  أك��ث��ر. وب��ني 
و26   )٪  2  +( قليال«  »عنصريون 
٪ أنهم »عنصريون بعض الشيء« 
حيال  القلق  ن��ق��اط(.وي��زداد   +4(
أعلى  أي   ٪  16( الهجرة  قضية 
عدد  أن  كما   )2002 منذ  مستوى 
الذين يرون أن عملية  الفرنسيني 
 7  +  ٪  63( ي���زداد  ال��دم��ج سيئة 
ن��ق��اط(. وك��ش��ف��ت دراس����ة نوعية 
أجراها معهد »سي إس أه« الذي 
أجرى 30 مقابلة وجها لوجه بني 9 
و17 ديسمبر أن »العرب املسلمني 
الفئة التي تثير القلق األكبر أكثر 
وبني  األخ��رى«.  )األقليات(  كل  من 
توصياتها شددت اللجنة الوطنية 
على  اإلنسان  حلقوق  االستشارية 
»االستطالعات  ألن  التربية  أهمية 
املستوى  ك��ان  كلما  أن��ه  على  ت��دل 
ال��ث��ق��اف��ي ع��ال��ي��ا ت��راج��ع��ت نسبة 

العنصرية«.

المعرض الدولي للنشر والكتاب 
بالدار البيضاء في دورته ال21
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إلى أن نلتقي

الشعراء ُفرسان القول، وِشعرهم َمْجمع احِلكم، فلقد روي عن الرسول � 
َكًما". وُروي عن أحد البلغاء  ْعِر حَلِ أنه قال: " ِإَنّ ِمَن اْلَبَياِن َلِسْحًرا َوِإَنّ ِمَن الَشّ
احلكماء قوله: "كل حكمة لم ينطق بها نبّي َذَخرها الله حتى تنطق بها ألسنة 

الشعراء"
ومن ِحَكِمهم ما قالوه في االبتسامة ودورها في الذات واآلخر فردًا كان 

أم جماعة.
بينما  دائما،  محبوبا  صاحَبها  جتعل  االبتسامة  أن  مبينا  أحدهم  قال   
الَعبوس ال يحظى بأي شيء من ذلك على اإلطالق، بل إن الناس يبغضونه. 

قال:
َوَلْن َيْعَدَم الَبْغَضاَء َمْن َكاَن َعاِبَسا
ها أثر االبتسامة في اآلخر بأثر املاء  وقال آخر في نفس املعنى تقريبا ُمشبِّ
العذب في األرض اليابسة، إذ أنه مبجرد ما يرويها يجعلها حدائق مخضرة 

ناضرة، قال:
َفَلْيَس َطِليُق الَوْجِه ُيْشِبُه َعاِبَسْه
ـا ِبَأْرٍض ياِبَســـْه َكــــَماٍء َجَرى َسّحً
َفـُتْضـــِحي َعُروًســا ُكلَّ َلْوٍن اَلِبَسْه

ووصف شاعر آخر فتًى مبجموعٍة من اخلصال والفضائل فجعل الِبْشر 
في مقدمتها نظرا ألهميته، ذلك أن االبتسامة أول ما يظهر من املرء عند اللقاء، 

فقال:
ـــــا َوْعـــــُدُه َفَجِميـــــُل ـِْشــــٌر َوَأمَّ َفـبـ
ِإَذا اْعَتـلَّ َمـْذُمــوُم الِفـَعــاِل َبِخيُل 
ــــا َطــــْرُفـــــُه َفــَكــِليـــــــُل  َفـَعـــفٌّ َوَأمَّ
وجعل شاعر آخر الِبْشر تاًجا لكل ِفعال، إذ أن الِفعل اجلميل ال ميكن أن 

يكون تاّما إال إذا كان صاحُبه طليَق الوجه، ومما قاله:
ِإالَّ َوَأْنـــَت َطِليــــُق اْلَوْجِه ُبْهُلوُل
ــــرِّ َمْغـُلوُل ــَك ُدوَن الشَّ َوُكــــْن َكَأنَّ
فيها  واالستمرار  عليها  واإلْصــرار  االبتسامة  أن  كيف  آخر  شاعر  وبــ�َّ 

تطفئ كل األحقاد والّضغائن، فقال:
وزرْعـــُت فـــي قـلب الَعليل ِوداَدا
ألســـلَّ ِمـــن أضـــالعـــه األْحــقاَدا
م للضيف،  بينما ربط شعراء آخرون ب� االبتسامة وب� الِقرى الذي ُيقدَّ
بل إن أحدهم جعل االبتسامة هي كّل الِقرى، فهو يستقبل ضيفه باالبتسامة 
والضحك، حتى وإن كان بيته جديبا خاليا من كل طعام، فالكَرم ال يكون في 

الطعام وكثرته فحسب، ولكن قبل ذلك وبعَده في طالقة الوجه، قال أحدهم:
لُّ َجِديُب َ َوَيْخصُب ِعْنِدي َواْلَ
َما َوْجُه اْلَكـِرمِي َخِصيُب َوَلــــــِكنَّ

ه، إذ أن الطعام إذا ُقّدم للّضيف بوجه عابس كان ذلك  ولقد صدق لله َدرُّ
مدعاة إلى ُنفوره وانقباضه، ولذلك قال شاعٌر آخر جامعًا ب� ِقرى األكل وِقرى 

االبتسامة:
فكيف الذي يأتي به وهو ضاحُك
كّل هؤالء ِمَن الشعراء القدماء الذين حتدثوا عن االبتسامة ودورها الكبير  
املنحى،  هذا  من  الشعراء الدثون  يبتعد  ولم  يلقاه.  من  وفي  في صاحبها 
ولعل أبرز من أدلى بدلوه في هذا الباب الشاعر "إيليا أبو ماضي" في قصيدته 
املشهورة "ابتسم"، التي نظمها في صورة خطاب توجيهي لشخص مفترض 
يأبى إال أن يكون عبوسا متجهما متذرعا في ذلك بعدد من األسباب، فكان مما 

قاله فيها:
َما ُم ِفي السَّ َجهُّ ُقْلُت اْبَتِسْم َيْكِفي التَّ
َما َبا امْلَُتَصرِّ َلـــــْن ُيْرِجــَع اأَلَسُف الصِّ
َمى َأُأَســـرُّ َواأَلْعـــَداُء َحــْوِلـــي َفي احْلِ
َلـــْو َلْم َتُكـــْن ِمْنُهـــْم َأَجــــلَّ َوَأْعــَظـَما..

َأُخو الِبْشِر َمْحُبوٌب َعَلى ُحْسِن ِبْشِرِه

ُه ـْم ِبــَوْجـــِه املَـْرِء ُيْكـِسـْبــــَك ُودَّ َتَبسَّ
اِس ُمْبَتِسًمـا َلُهـــْم َفَأْحِي ُوُجوَه النَّ
َفَتْزَداَن َهـاِتيــَك احَلَداِئـــُق نـْضـــــَرًة

ــــا ِلَقــــاُؤُه َفًتى ِمْثُل َصْفــِو املَـــــاِء َأمَّ
ا َوُيْشـــِرُق َوْجــــُهـــُه َك ُمـــْفـــَتــــّرً َيُســرُّ
ــــا ِلَســـاُنــــُه َعِييٌّ َعــِن اْلَفـْحــَشـــاِء َأمَّ

ـِــُلـــــُه َلْن َتْسَتـِتــــمَّ َجِمـــيـــاًل َأْنـــَت َفاع
َما َأْوَسَط اخَلْيَر َفاْبُسْط َراَحَتْيَك ِبِه

ــمــي أطـــفــأُت ألـــَف َضــغـيـنـــٍة بتبسُّ
ـــم القــَســمـات َكـــم الطــفــُتـــــه ُمـتـجـهِّ

ُأَضـــاِحـــُك َضْيـِفي َقـْبـــَل ِإْنـــَزاِل َرْحــِلــــِه
ْصُب ِلْلَْضَياِف ِمْن َكْثِرِة اْلِقَرى َوَما اخْلِ

بـشـاشــُة وجـه املـرء خـيــٌر مــن الِقــــرى

ــَمـــا ـِيـَبـــٌة َوَتـَجـهَّ ـَمــاُء َكـئ َقـــاَل السَّ
َبا َولَّى َفُقْلُت َلــُه اْبَتِســـْم َقاَل الصِّ
َقاَل اْلِعَدا َحْوِلي َعَلْت َصْيَحاُتُهـْم
ِهــــــــْم ُقْلُت اْبَتِسْم َلْم َيْطُلُبـوَك ِبَذمِّ

االبتسامة
 في عيون الشعراء

د. عبد الرحيم الرحموني

16 العدد 434األخيــــرة

من  نـــوع  عــقــود  مــنــذ  الكسيحة  ثقافتنا  ســـاد 
للوثنية  والــتــرســيــخ  املــقــدســات،  عــلــى  ــتــطــاول  ال
للشعر من ذلك حظ  واالنحراف بكل أشكاله. وكان 
املجاز  ــي  وف املــجــاز،  لغة  الشعر  ألن  نــظــرا  ـــر،  واف
لم  إذا  الكذب، ولكنه بوابة لالنحراف  مندوحة عن 
كان  وقــد  تقيده.  وقواعد  تسدده،  ضوابط  له  يكن 
الغرب  ــراث  ت والسيما  الوثني،  الــتــراث  استثمار 
القصيدة  في  اليونانية،  الثقافة  في  املتمثل  القدمي 
العربية احلديثة، عامال أساسيا في ذلك االنحراف. 
إال أنه كان انحرافا يجد له املتلقي مسوغا إلى حد 
استغالل  مثل  بسياقه،  مقترنا  حدوثه  دام  ما  مــا، 
الصراع  على  أصــال  القائمة  اليونانية  األساطير 
ب� اإلنسان املعذب على األرض واآللهة املزعومة، 
وذلك مثل أسطورة إيزيس وبرومثيوس وغيرهما. 
ولكن األمر ال يصبح بهذه البساطة عندما تتوارى 
للروح  املفترسة  مخالبها  وتبقى  األســاطــيــر  تلك 
والعقل. فنجد الكاتب ـــ والوصف هنا ال يحمل أي 
حكم قيمي ـــ يستعمل لفظ )اآللهة( وما إليها دومنا 
حاجة، ودومنا حتفظ، ودومنا سياق يضبط املجاز، 
هو  كما  واملجاز  مجازي.  االستعمال  أن  إن سلمنا 
يعرف ال يقبل إال بقرينة، متنع من املعنى احلقيقي. 
هائال  كما  فنجد  املغربية  السيارة  صحفنا  نفتح 
أمر  وكأنه  أحد،  إليه  يلتفت  االنحراف وال  ذلك  من 
طبيعي. بل إن النقاد أنفسهم عندما يتناولون نصا 
ذلك يتجاوزونه، وكأنه غير  يشتمل على شيء من 
موجود أصال، أو كأن تعدد اآللهة صار أمرا مسلما 

به.
املثال مدخل نص من هذه   ولنقرأ على سبيل 
التي نشرت مؤخرا في بعض الصحف  النصوص 
الصحيفة  كـــان  وإن  )نــصــا(،  وسميته  الــســيــارة، 
أدرجته حتت مسمى الشعر، ألنني ال أعرف إن كان 
الثالث  اجلنس  إلــى  ينتمي  هو  أم  نثرا،  أم  شعرا 
الذي سماه الشاعر الفلسطيني عز الدين املناصرة: 

القصيدة اخلنثى. يقول املطلع:
»العائدون من األرض،

يقولون إن كل شيء على ما يرام هناك،
اآللهة عادت لتراجع حصتها من احلن�،

الوقت يفر هاربا إلى اجلوار،
الذئاب تكتب فصال في صداقة البشر«.

لقد قرأت النص ثم قرأته، محاوال أن أجد تأويال 
لهذه الهرطقة فلم تسعفني ال ثقافتي الشعرية، وال 
أحيانا  الــعــامــة.  معارفي  وال  الــفــكــري،  محصولي 
يلتمس بعضهم العذر بالقول: دعوا الدين واألخالق 
لكم  فنقول جدال: سلمنا  والتمسوا اجلمال.  جانبا 
بهذا، فنحن جند ألشعار إلياس أبي شبكة وسعيد 
عقل جماال تهتز له النفس، بالرغم من أنه ال رسالة 
لشعر سعيد عقل على األخص إال اجلمال، وبالرغم 
من أن بعض معانيه غامضة، مثل قوله، من قصيدة 

فيروز  زادتها  قصيدة  وهي  املشهورة،  )سائليني( 
شهرة بغنائها:

رد لي من صبوتي يا بردى
ذكريات زرن في لّيا قوام
وعندما عرض الناقد الشهير مارون عبود لهذه 
القصيدة صرح أن هذا بيت ال معنى له. وقد حاول 
)ليا:  بقوله:  ألــفــاظــه،  بــشــرح  البيت  فهم  بعضهم 
اللون(، و)قوام: املستوية  البيضاء  املرأة احلسناء 
احلسنة(، ولكن هذه الاولة لم تتقدم بنا في فهم 

البيت شيئا.
)اآللهة  وقــولــه:  املنقود،  النص  إلــى  عدنا  فــإذا 
عادت لتراجع حصتها من احلن�(، وجدنا أنفسنا 
معلق�. ماذا يريد أن يقول هذا الكاتب؟ وبأي حق ــ 
ـ يبيح لقلمه احلديث عن )اآللهة(،  فني أو موضوعيـ 
ويقول  الله�،  إال  إله  من  �وما  يقول:  تعالى  والله 
وهو  ــ  وديننا  واحد�،  إله  هو  إمنا  �قل  سبحانه: 
ــ إمنا مييزه عن بقية األديان  دين األنبياء جميعا 

قيامه على التوحيد. 
مظاهر  ينتقد  أن  نعيمة  ميخائيل  أراد  عندما 
بل سماه:  )اآللهة(،  كتابه  يسم  لم  املعاصرة  التأله 
)األوثـــان(، وهــي تسمية موفقة جــدا، حيث حتدث 
عن عدد من األوثان اجلديدة، مثل وثن املال ووثن 
الشهرة ووثن السلطان، الخ.. فهي أوثان معاصرة 
تستعبد الناس، وعلى اإلنسان أن يتحرر من هذه 

األوثان.
الـــذي هــو منطلق هذا  الــنــص  ــى  إل وإذا عــدنــا 
العقدي  االنحراف  من  فيه  ما  وجتاوزنا  احلديث، 
قــد يشفع  ــذي  ال عــن اجلــمــال  البحث  إلــى  الشنيع، 
فــراغ.. ال حس وال جمال..  أمــام  أنفسنا  له وجدنا 
لنا  تقدم  فلم  بعض،  إلى  بعضها  رص  ألفاظ  إنها 
ال صورة نأنس بها، وال تشبيه تستسيغه النفس، 
وال معنى تركن إليه الروح. أيكون ذلك أثرا من آثار 
رواد احلداثة في خمسينيات القرن املاضي، عندما 
الغرب  عند  ما  باستجالب  التجديد  يقرنون  كانوا 
من تعابير فوضية، وتهوميات أسلوبية، حتى قال 
)عندما  يكتب:  ما  معنى  عن  سئل  عندما  بعضهم، 
كنت أكتب قصيدتي كان اثنان يعلمان معناها: أنا 
هذا  إن  الله(.  إال  معناها  يعلم  فال  اآلن  أما  والله، 
هو الذي دفع شاعرا مثل صالح عبد الصبور إلى 

أن  يقول:
كنا على ظهر الطريق عصابة من أشقياء

متعذب� كآلهة؟؟
فما لــهــذه اآللــهــة مــن صــفــات األلــوهــة وهــي ال 
ترد عن نفسها العذاب؟  إنه ــ بتعبير عبد الوهاب 
البياتي ــ السقوط في فخ الكلمات املنصوبة. كلمات 
إلــى رمــوز ال ترمز إال إلى  تفقد دالالتــهــا، وتتحول 
الــفــكــري، والضحالة  الـــروحـــي، واخلــــواء  ــراغ  ــف ال

الشعرية.

شــؤون  صـغـيــرة
يلتقطها د. حسن األمراني

فخ الكلمات 
املنصوبة

مسجد  السلطان  أحمد  أو  اجلامع  األزرق  في تركيا،  انتهي  من  بنائه  عام 1616،  وهو املسجد 
الوحيد في تركيا الذي له 6 مآذن.

 

    29 ربيع الثاني  1436هـ  املوافق 19 فبراير 2015م


