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قواعد النشر وإجراءاته:
�أو ًال :البحوث والدرا�سات:

ُن�شر البحوث والدرا�سات اجلديدة واملبتكرة التي تُلقى يف حما�ضرات اخلمي�سية التي ِّ
ت َ
ينظمها مركز حمد
اجلا�سر الثقايف ،بعد �صياغتها مبا يتنا�سب مع �شروط الن�شر.
حقل من حقول العلوم الإن�سانية الآتية :اللغويات
يركز الإ�صدار على البحوث ذات ال�صلة ب�أي ٍ
النظرية والتطبيقية ،الآداب والآداب املقارنة ،الدرا�سات الفل�سفية ،الدرا�سات النف�سية ،الدرا�سات
االجتماعية املت�صلة بالعلوم الإن�سانية ،الدرا�سات التاريخية ،الدرا�سات اجلغرافية ،الدرا�سات حول
الفنون ،الدرا�سات الآثارية (الأركيولوجية) ،الدرا�سات الإعالمية ،الدرا�سات الرتبوية ،الإدارة العامة.
ُي رَ
مطبوعا ،و�أال يتجاوز (� )35صفحة من احلجم العادي مبا يف ذلك احلوا�شي
�شتط �أن يكون البحث
ً
الالزمة واملالحق وقائمة امل�صادر واملراجع.
ُيراعى �إدراج الهوام�ش يف �شكل �أرقام مت�سل�سلة يف كل �صفحة ،مع مراعاة �أن ُيذكر ا�سم امل�صدر �أو
املرجع كام ًال عند الإ�شارة �إليه لأول مرة ،ف�إذا تكرر ُي�ستخدم اال�سم املخت�صر.
املبي �ساب ًقا.
ُير�سَ ل البحـث �إلى هيئة التحرير �إلكـرتون ًّيا يف ملـف (وورد) على عنوان رئي�س التحرير نَّ
ُي َعد البحث قاب ًال للن�شر �إذا توافرت فيه ال�شروط الآتية:
 .1اعتماد الأ�صول العلمية يف �إعداد البحث وكتابته من توثيق وهوام�ش وم�صادر ومراجع.
� .2أال يكون قد �سبق ن�شره� ،أو ُقدِّ م لأي جهة �أخرى من �أجل ن�شره.
� .3أن ُيرفق ملخ�ص للبحث يف حدود �صفحة واحدة ( 400كلمة) بلغة البحث ،وترجمته �إلى
الإجنليزية .و ُيكتب يف �صفحة منف�صلة مزيد من املعلومات عن امل�ؤلف؛ كعنوانه الكامل ،ودرجاته العلمية
وتخ�ص�صه العلمي.
وتاريخ احل�صول عليها ومن �أي اجلامعات ،ووظيفته احلالية
ُّ
حم ِّكم (�أو �أكرث) من املخت�صني يف الهيئة اال�ست�شارية �أو غريهم ،ولهيئة
 تُع َر�ض البحوث على َالتحرير يف حاالت خا�صة �أن جتيز -على م�س�ؤوليتها -ن�شر بع�ض البحوث.
 ُيب َّلغ �أ�صحاب البحوث بالر�أي النهائي للمحكمني بخ�صو�ص �أبحاثهم خالل مدة �أق�صاها �شهران�ضمن الرتتيبات الآتية:
 ُي َب َّلغ �أ�صحاب البحوث التي تُق َبل للن�شر مبوافقة هيئة التحرير على ن�شرها. البحوث التي يرى املح ِّكمون وجوب �إجراء بع�ض التعديالت �أو الإ�ضافات عليها قبل ن�شرها تُعاد �إلى�أ�صحابها مع املالحظات املح َّددة كي يعملوا على �إعدادها نهائ َّيا للن�شر.
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 �إذا كانت التعديالت ي�سرية تتولى ذلك هيئة التحرير. البحوث غري املجازة ُيب َّلغ �أ�صحابها بذلك ،دون �إبداء الأ�سباب. -مُي َنح كل باحث ع�شرين م�ست ًّال من بحثه املن�شور.

ثاني ًا :املحا�ضرات:
تُق َّدم عرو�ض للمحا�ضرات التي تُقام يف اخلمي�سية لإبراز �أهم املحاور التي تناولها املحا�ضر؛ بهدف
الك�شف عن املو�ضوعات الأ�سا�سية يف املحا�ضرة وما له �صلة بها من �أفكار قد تفتح املجال �أمام الباحثني
لال�ستفادة منها والبناء عليها وتطويرها ،ثم اخلروج مبو�ضوعات و�أفكار جديدة.
ُت َو َّثق الندوات العلمية التي يقيمها مركز حمد اجلا�سر الثقايف عن طريق تقدمي عر�ض لأهم النقاط
التي تغطيها جمتمع ًة ،مع تقدمي م�سرد لأبرز الأفكار يف كل ورقة من �أعمال الندوة.
كما ي�سعى املركز �إلى عقد ندوات متخ�ص�صة حول مو�ضوعات حم َّددة ،تُن�شر وقائعها يف بع�ض
الأعداد.

ثالث ًا :العرو�ض واملراجعات:

• ُت ْع َر�ض الكتب التي ي�صدرها املركز �أو الكتب والبحوث املن�شورة يف املجالت العلمية الأخرى
مما له �صلة باملو�ضوعات التي تدخل �ضمن اهتمام املركز.
• ُي َّت َبع يف العر�ض الأ�سلوب العلمي يف تقدمي غطاء نظري للدرا�سة وجمالها وحماورها و�أبرز
النقاط املهمة التي تناولتها ،مع و�ضع الدرا�سة يف �سياقها التاريخي واملعريف للك�شف عن الإ�ضافة �أو
التكرار �أو الق�صور فيها.
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افتتاحية العدد
�إنه �أكرب من جم َّرد خمي�سية
م َّرت ال�سنون ،و�أكملت اخلمي�س َّية – املنتدى ع�شر�سنوات من العمر ،منذ
�أن انطلقت يف �إثر وفاة م�ؤ�س�سها حمد اجلا�سر  -رحمه اهلل  -عام  ١٤٢١هـ.
والواقع �أنَّ هذا املنتدى الأ�سبوعي امل�ستمر قد �أ�صبح ينمو يف كل عام
ويكت�سب اهتمام النخبة املثقَّفة ،التي �صارت حتر�ص يف �ضحى كل خمي�س
على متابعته وال�سعي �إليه من �أنحاء البالد ،والتفاعل مع مو�ضوعاته املتن ِّوعة
�شجع القائمني عليه على تطوير توثيقه من خالل املادة
واملختلفة ،وهو ما َّ
د .عبدالرحمن ال�شبيلي
ال�سمعية والب�صر َّية ،ومن خالل هذه املجلة ،ومن خالل مطو َّية دور َّية
ترتجم ِل�س رَي �أع�ضاء امل�ؤ�س�سة وتعر�ض �أبرز �أعمالهم العلمية ,لكن منتدى اخلمي�سية هذا  -على الرغم
من ح�ضوره امل�ؤ ِّثر نوع ًّيا يف ال�ساحة الثقافية  -ال يعدو �أن يكون واحدً ا من منا�شط مركز حمد اجلا�سر
مدفوعا بحب املح ِّبني وتقديرهم مل�ستواه الفكري الر�صني.
الثقايف ،الذي ال يك ُّل من التجدي د يف كل عام،
ً
ففي هذا العام �أف�سح املركز املجال مل�شاركة املر�أة يف ندواته ،وزاد من التن�سيق والتعاون مع القناة
التلفازية "الثقافية" ،وافتتح مقهى ثقاف ًّيا اللتقاء النخبة على مائدة املعرفة وت�ص ُّفح الكتاب ،و�شارك يف
لدعوات �أو ِّ
منظ ًما لبع�ضها.
العديد من الرحالت اخلارجية التثقيفية واال�ستطالعية ،مل ِّب ًيا
ٍ
�أما جملة العرب التي تقرتب الآن من عامها اخلام�س والأربعني منذ �أن �أ�سَّ �سها حمد اجلا�سر �سنة
 ١٣٨٦هـ؛ فلقد ا�ستمرت وف َّي ًة على عهده يف خدمة تراث اجلزيرة العربية وتاريخها و�آدابها ،يقوم على
حتريرها والإ�شراف عليها نخبة من �أع�ضاء جمل�س �أمناء امل�ؤ�س�سة ,واحتفى املركز هذا العام بواحد
العال املتوا�ضع ،معايل الدكتور عبداهلل بن يو�سف
من رجاالته؛ وهو جغرايف اجلزيرة العربية ،مِ
الغنيم ،الذي يقوم  -منذ �أعوام وبطلب من املركز -بتجديد حتقيق الكتاب املو�سوعي اجلغرايف "معجم
ماا�ستعجم" للبكري.
�أما العمود الفقري والثقل ال َّنوعي لعمل املركز؛ ف�إنه يتم َّثل يف جلنته العلمية التي ي�شارك فيها نخبة
من العلماء الأفا�ضل ،الذين يقررون املوا�سم الثقافية وطبع الإ�صدارات العلمية للمركز مما يقع يف دائرة
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اخت�صا�صاته العلمية والثقافية ،ويختارون يف كل عام ما ي�صدره من مطبوعات .و�إنَّ املركز الذي يفتخر
ب�أنَّ من بني �أع�ضائه خم�سة من َح َملة جائزة امللك في�صل العاملية ،و�أنه يحظى ب�شرف رعاية رئي�سه
الفخري �صاحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن عبدالعزيز؛ رئي�س جمل�سَ ي �إدارة مكتبة امللك فهد الوطنية
ودارة امللك عبدالعزيزَ ،ل َيتمنى �أن يحظى بر�ضا �أع�ضائه ومن�سوبيه ومرتاديه ،و�أن ُي َو َّفق لال�ستمرار يف
خدمة �أهدافه الوطنية والثقافية  .كما يزجي التهنئة ملديره العام الذي نال ثقة احلكومة بالتعيني يف
من�صب ثقايف مرموق .واملركز اليوم �أكرث ما يكون فخ ًرا واعتزا ًزا بكل �أع�ضائه ،الذين ي�ضعون املركز يف
يرتحم
مقدمة �أعمالهم التطوعية ،ويقدِّ مونه على اهتماماتهم الفكرية الأخرى و�ش�ؤونهم اخلا�صة .كما َّ
املركز على َمن ََف َقدَ من �أع�ضائه يف هذا العام والعام ال�سابق ؛ وهما الأديبان �أحمد بن علي املبارك،
ود.حممد عبده مياين� ،أكرمهما اهلل بر�ضوانه.
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يحوي هذا اجلزء:
◄ �أزمة اللغة العربية يف التعليم :الأ�سباب النتائج
						 ال�ضبيب
د� .أحمد بن حممد
◄ تاريـخ �أمــة فــي ِ�س َيــر �أئـمـة :تراجم لأئمة احلرمني ال�شريفني وخطبائهما
منذ عهد النبوة �إلى الوقت احلا�ضر
د� .صالح بن عبداهلل بن حميد

◄ ال�سرية الذاتية بني التاريخ والتجربة ال�شخ�صية
عبيد مدين
د .نزار
					
◄ اخلط املوازيُ :مقا َربة بني مفهوم الثقافة و�أزمة امل�شهد الثقايف املحلي
عبدالرحمن احلمد
�أ .حممد بن
					
◄ قـراءات مـن ال�شعـر ال�سـوداين
د .ال�صدِّ يق عمر ال�صدِّ يق
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د � .أحمد بن حممد ال�ضبيب
مدير جامعة امللك �سعود �ساب ًقا.

(*) �أ�صل البحث حما�ضرة �أُلقيت �ضمن �أن�شطة مركز حمد اجلا�سر الثقايف يف منتدى «اخلمي�سية» يف يوم اخلمي�س 1430/6/25هـ
املوافق 2009/6/18م ,و�أدار املحا�ضرة د� .إبراهيم ال�شم�سان.
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مدير املحا�ضرة:
ٌ
ري �أعتز به �أن �أكون مقدِّ ًما ل ِّلقاء ،كما �أعتز � ً
أي�ضا ب�أنني
أرحب بكم يف هذا ال�صباح امل�شرق،
� ِّ
و�شرف كب ٌ
تتلمذتُ على يد الدكتور املحا�ضر منذ �سنوات ،وقد كان � ً
أ�ستاذا متميزً ا للأدب العربي؛ فحينما دخلنا
ق�سم اللغة العربية تخ َّوفنا من �أن نجُ ا َبه بكالم كثري عن الأدب اجلاهلي وم�صادر ال�شعر وما �إلى ذلك،
حتى دخل علينا الدكتور ال�ضبيب – وكان يحمل املع َّّلقات – فو�ضَ َع َنا مبا�شر ًة �أمام الن�صو�ص ،فقر�أنا معه
مبا�شر ًة الن�صو�ص فتف َّهمناها و�شرحناها ،وطلب منا �أن ُنح ِّللها حتلي ًال �أدب ًّيا نقر�ؤه يف الدر�س القادم،
�ساذجا يف �أول ال�سنة -تطو ًرا حتى نهاية ال�سنة.
و�شهد التحليل -الذي بد�أناه ً
حديث الدكتور اليوم هو نتاج خربة طويلة يف التعليم ،وال �شك يف �أنكم حينما ر�أيتم هذا العنوان
«�أزمة اللغة العربية يف التعليم» رمبا �س�ألتم �أنف�سكم :هل الأزمة هي يف اللغة العربية بحدِّ ذاتها؟ �أم الأزمة
«يف التعليم؟ �أم الأزمة يف الإن�سان الذي مل ي�ستطع �أن ُي ِّ
�سخر هذه اللغة يف التعليم؟
�إنَّ الو�ضع اليوم يف تعليم اللغة حمزن؛ فاللغة محُ ََّيدة حتييدً ا �إن مل يكن كام ًال فهو قريب من الكامل
يف احلياة العملية ويف التعليم ،ورمبا يكون للذين �أدخلوا التعليم باللغة الإجنليزية العذر يف ذلك ،ولكن �أن
ي�ستمر ذلك �إلى يومنا هذا فهو �أم ٌر يحتاج �إلى �أن نقف عنده.
ٌ
حمطات منها؛ فقد ُو َلد
يدي و�س�أ�شري �إلى
�أ�ستاذي املحا�ضر
ٍ
معروف لديكم ،و�سريته العطرة بني َّ
وعمِ َل يف الإدارة اجلامعية بجامعة امللك �سعود
يف مكة عام 1354هـ ،ودر�س الدكتوراه يف بريطانياَ ،
رئي�سا لق�سم اللغة العربية ،وعميدً ا ل�ش�ؤون املكتبات ،ووكي ًال للجامعة للدرا�سات العليا والبحث العلمي،
ً
وعمِ َل �أمي ًنا عا ًّما جلائزة امللك في�صل العاملية ،وع�ض ًوا يف املجامع اللغوية ،وهو
ثم مدي ًرا للجامعةَ ،
ع�ضو �سابق يف جمل�س ال�شورى ،وع�ضو جمل�س �أمناء م�ؤ�س�سة حمد اجلا�سر� .أما امل�ؤ َّلفات والبحوث فهي
كثري ٌة ج ًّدا ،وهي من�شورة ومعروفة لديكم ،فهو َع َل ٌم نفتخر به يف مَ
العال العربي ،فحياته مت�ضافر ٌة بني
العمل والعلم.
متاما �أنكم متط ِّلعون �إلى �سماع ما �سيقول ،ف�أرجو �أن يتف�ضَّ ل.
�إنَّ مو�ضوع املحا�ضرة ذو �شجون ،و�أُدرك ً
املحا�ضر:
�أ�شكر يف البداية �أخي �أبا �أو�س �إبراهيم ال�شم�سان على هذه املقدمة ،ولعل من �سعادة الأ�ستاذ �أن يجد من
أعالما يفتخر بهم ،ويف القدمي قال �أبو متام:
�أبنائه � ً
�شرف كما علت بر�سول اهلل عدنانُ
بابن ُذرى ٍ
وكم � ٍأب قد عال ٍ
أعالما ك�أخي الأ�ستاذ الدكتور
فالأ�ستاذ ي�سعد عندما يرى من �أبنائه الذين تتلمذوا على يديه � ً
�إبراهيم ال�شم�سان.
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�إنَّ احلديث عن �أزمة اللغة العربية يف التعليم احلديث ،وعدم ا�ستطاعة امل�ؤ�س�سة الرتبوية املعا�صرة �أن
ترتفع بدار�سي العربية �إلى م�ستوى مقبول من الكتابة �أو التحدث؛ حديثٌ مكر ٌر ومعا ٌد منذ القرن التا�سع
ع�شر امليالدي �إلى الع�صر احلا�ضر .فعندما ا�ستفاق املفكرون العرب على �أ�صوات النه�ضة والتقدم وهي
ترتفع يف بالد كثرية؛ وجدوا �أ�صوات �أ َّمتهم تنخف�ض يف هذا املعرتك العاملي ،فوقفوا مت�أملني ما حدث
للعامل من تقد ٍُّم قاده �إلى فتوحات علمية واقت�صادية غيرَّ ت وجوه ال�شعوب ،بينما ظل الوجه العربي �شاح ًبا
مت�صل ًبا �أ�شبه ما يكون بوجوه جثث املومياء املح َّنطة؛ لذا كان ال بد من طرح �أ�سئل ٍة عن ال�سبب الذي �أدى
بالعرب �إلى هذا امل�آل ،بينما قاد �أ�سال ُفهم م�سري َة التقدم واحل�ضارة �إبان ع�صر التمدن العربي الإ�سالمي.
ومبا �أن اللغة و�سيل ٌة لنقل العلوم واملعارف وتوطينها؛ فقد دارت منذ ذلك احلني نقا�شات ع َّدة حول
اللغة يف حدِّ ذاتها ،ثم حول اللغة والتعليم ،ثم حول تعليم اللغة يف املدار�س.
�أما ما يخ�ص اللغة ذاتها؛ فقد كان من الأ�سئلة امللقاة �س�ؤال عن �صالحية اللغة العربية �أ�ص ًال
لال�ستخدام يف هذا الع�صر ،وعما �إذا كان من املفيد ا�ستخدام العاميات الدارجة يف كل ُق ْطر� ،أو ا�ستعمال
لغة �أجنبية يف التعليم �أو غريه من منا�شط احلياة.
جيب على ال�س�ؤال ب�إجابات خمتلفة ،غري �أن التم�سك بالف�صحى كان هو الراجح؛ ذلك �أنَّ ِّ
لكل �أم ٍة
و�أُ َ
لغة ،و�أنَّ التنازل عن اللغة الأم للعاميات �سبي ٌل للت�شرذم والتقزُّم والفو�ضى اللغوية واالنبتات عن الرتاث،
كما �أنَّ التنازل للغ ٍة �أخرى يقدح يف الكرامة ،ويتنافى مع الإمكان(.)1
مما ال �شك فيه �أن هناك �أ�سبا ًبا عامة و�أخرى خا�صة �أدت بنا �إلى ما �صرنا �إليه من �إخفاق التعليم
احلديث يف تعليم اللغة العربية.
�أما الأ�سباب العامة؛ فرمبا ترتكز يف �سببَني مهمَّني :الأول هو اال�ستعمار ب�شقَّيه الع�سكري والثقايف؛
والثاين هو مناخ التخلف العام الذي تعي�ش فيه �أمتنا العربية.
حري�صا على انتزاع الهوية العربية الثقافية الإ�سالمية
�أما عن ال�سبب الأول؛ فقد كان اال�ستعمار
ً
لأبناء هذه املنطقة من مَ
توجه نظرك يف �أنحاء الوطن
العال؛ �سواء �أكانوا م�سلمني �أم م�سيحيني ،ف�أينما ِّ
العربي امل�س َت ْع َمرة ِمن ِق َبل دول �أجنبية جتد َم َعاول الهدم للثقافة العربية الإ�سالمية تعمل بال هوادة ،وقد
حدث هذا يف م�شرق هذا الوطن العربي ومغربه.
ومن �أهم ما قام به امل�ستعمر ه ُّز الثقة بهذه الثقافة ،وو�صفها بالتخلف ،وفر�ض اللغة الأجنبية
يف التعليم ،وربط الدول امل�س َت ْع َمرة بلغة امل�ستعمِ ر ،و�إيجاد طبق ٍة نخبوي ٍة مرتبط ٍة ثقاف ًّيا ولغو ًّيا بثقافة
امل�ستعمِ ر ،منكر ٍة للثقافة املحلية مت�أفف ٍة منها ،متكنت من مفا�صل احلياة االقت�صادية ومواقع النفوذ
(ُ )1ي ْن َظر مقال يف "املقتطف" (مج  ،76ج ،6ت�شرين الثاين �سنة 1881م) بعنوان «اللغة العربية والنجاح» والردود على هذا املقال يف �أعداد "املقتطف" التالية.
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ُّ
التح�ضر ،وقد وقفت هذه الطبقة �أمام
الر�سمية ،ف�أ�صبح ُينظر �إليها على �أنها النموذج الأرفع ،و�أنها مت ِّثل
وا�ستعمال للُّغة العربية يف التعليم �أو يف مناحي احلياة الأخرى.
�أي تطو ٍر للثقافة العربية
ٍ
ومع �أنَّ الأقطار العربية مل تكن مت�ساوية يف الت�أثر بخطط امل�ستعمِ ر و�إمالءاته؛ �إال �أننا ميكن �أن َن ُع َّّد
املح�صلة النهائية مل
�أقطار العرب يف املغرب العربي هي املثال ال�صارخ لهذا النوع من اال�ستعمار ،غري �أنَّ
ِّ
تكن يف �صالح اللغة العربية وال الثقافة العربية يف جميع البلدان؛ مبا فيها البلدان ال�شرقية.
وجاء ع�صر العوملة الذي ميكن �أن نعده ع�صر العوملة اجلديد ،ف َق َل َب املوازين ،و�أ�صبح االقت�صاد فيه
�سيد املوقف ،و�أ�شاع يف النا�س ثقافة ال�سوق واال�ستهالك ،ورافق ذلك انفجا ٌر معريف وثقايف ومعلوماتي
وتقني مل تكن املجتمعات العربية مهيَّ�أة ثقاف ًّيا ال�ستقباله ،وتعا�ضَ دَ االقت�صاد والإعالم يف تهوين �ش�أن
اللغة العربية ،و�إ�شاعة النموذج الغربي لغ ًة وثقاف ًة يف احلياة ،فانحنت الر�ؤو�س جمي ًعا لهذه العا�صفة
التي مل متر �سري ًعا ،بل بقيت تفعل فعلها يف عقول النا�س و�أفكارهم ،وتعمل على حتطيم ما بقي من
نقائهم الثقايف واللغوي  .وكان ال�ضعف والهزمية النف�سية وانعدام ر�ؤية احلقيقة لدى هذه البلدان �أ�سبا ًبا
مبا�شر ًة يف تكوين �أر�ض خ�صبة مهيَّ�أة لأنْ تنمو فيها الثقافات اال�ستعمارية اجلديدة ،املتمثلة يف �إحالل
الرتويج للُّغة الأجنبية على �أنها لغة اخلال�ص
الثقافة الأجنبية حمل الثقافة العربية الإ�سالمية .و َت ِب َع ذلك
ُ
والتقدم ،و َفتْح املدار�س الأجنبية بكثافة ،ووفود اجلامعات الأجنبية �إلى املنطقة بلغاتها الأجنبية؛ من �أجل
قلب املعادلة اللغوية ل�صالح اللغة الأجنبية والثقافة الأجنبية.
ومبا �أن االقت�صاد يف هذا الع�صر ع�صب احلياة ،والبيئة العربية بيئة م�سته ِلكة للم�ستو َرد من نتاج
الغرب وال�شرق؛ فقد ر�سَّ خت ال�شركات الأجنبية يف البالد العربية �أقدامها بالرتويج للغاتها عن طريق
هم لهم �سوى الك�سب ال�سريع ،دون وعي –�أو بوعي -مبا
وكالئها و�سما�سرتها من رجال الأعمال الذين ال َّ
ي�صيب الثقافة املحلية من الت�آكل واال�ضمحالل ،ف�أ�صبحت اللغة الأجنبية لغة الأعمال التجارية ،و�أُق�صيت
العربية عن جماالت العمل االقت�صادي ،بل حوربت حر ًبا �شعواء ،و�أ�صبح اجتياز اختبار اللغة الأجنبية
حتد ًثا وكتاب ًة ً
�شرطا للتعيني يف وظائف القطاع اخلا�ص ويف كث ٍري من الوظائف احلكومية ،و�أ�صبحت
اللغة الأجنبية لغة مطلوبة يف كث ٍري من الأن�شطة يف احلياة العامة ،كالوظائف الطبية ،ووظائف ال�سياحة،
وامل�ؤ�س�سات التجارية ،و�أ�صبح التعليم بالأجنبية على امل�ستويني العام واجلامعي �أ�سا�س ًّيا وعا ًّما ،على الرغم
من وجود فقرة يف �أنظمة اجلامعات وال�سيا�سات التعليمية العربية ت�شري �إلى �أنَّ لغة التعليم الر�سمية هي
اللغة العربية ،و�أنَّ التدري�س بالأجنبية يكون عند اال�ضطرار .وهكذا �أ�صبح ال�شاذ هو القاعدة.
�سنوات طويلة ،وهو ال�سبب الثاين ،فالعربي
لقد �أ َّدى ذلك كله �إلى حالة التخلف العربي الذي ا�ستمر
ٍ
موهوم بالتنمية ال�شاملة ،التي تتناول –يف �أح�سن �أحوالها – ماديات هذا الإن�سان من طرق وموا�صالت
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ومبان ومن�ش�آت ،لكن ذلك مل ي�ؤثر �إيجاب ًّيا يف موقفه من نف�سه من حيث احلفاظ على ال�شخ�صية العربية،
ٍ
والتم�سك بثوابت الكرامة الوطنية ،وتعزيز الهوية القومية.
لقد �أ َّدى االحتكاك بني العربي وال َآخر – للأ�سف ال�شديد– �إلى التقليد الأعمى يف توافه الأمور،
واالن�سياق نحو ثقافة ال َآخر دون انتقاءَّ ،
فحل التغريب حمل التحديث ،على عك�س ما يحدث لدى بع�ض
الأمم املتقدمة كاليابان ،التي َّ
خل�ص �أحد الباحثني جتربتها التنموية ب�أنها «منوذ ٌج �أثبت بالأفعال �أنَّ
التقدم واالزدهار ال يتحققان ملجرد االنتماء ،والتعلق بهذه النظرية �أو تلك� ،أو بهذا املبد�أ �أو ذاك� ،أو
بقلة املوارد الطبيعية �أو وفرتها ،ولكنهما يتحققان -يف املقام الأول -بالتم�سك بالأ�صالة ،واملبادئ النابعة
وح ْ�سن
من تراث الأمة ،و�صالبة �إرادتها ،بالعمل اجلاد والد�ؤوب ،بو�ضوح الأهداف والتخطيط ال�سليمُ ،
اختيار وتطبيق ال�سيا�سات والأ�ساليب التي حتقق الأهداف ،باملقدرة على ا�ستيعاب املفيد من التقنية
والرتاث ،و�صهرهما يف بوتقة الرتاث الوطني ،بالعلم واملعرفة من املهد �إلى اللحد ،وبنق�ش وت�أ�صيل
اخل�صال احل�سنة يف عقول ونفو�س الأجيال ال�صغرية ،بالت�ضحية املتبادلة ،والتناف�س ال�شديد يف �سبيل
حتقيق الأهداف املر�سومة ،بالقدرة على التكيف يف مواجهة الأزمات ،وباحلر�ص على الت�شاور واحلوار
قبل البتِّ يف اتخاذ القرارات� .إنه النموذج الياباين يف التنمية والتقدم»(.)1
نحن ال نلوم اال�ستعمار ونع ِّلق عليه �إخفاقاتنا ،ولكننا نلوم �أنف�سنا ،وبخا�ص ٍة �أننا �أ�صبحنا نتخذ
قراراتنا بعد رحيل اال�ستعمار عن البالد العربية .وحتى مع وفود العوملة بجلبتها و�سطوتها ال�شر�سة كان
ب�إمكاننا �أن نحدد موقفنا كما حددت �أم ٌم �أخرى موقفها ،فن�أخذ ما ينا�سبنا ،ونقف يف وجه ما ي�ضرنا،
لكن واقعنا امل�ؤمل ي�شري �إلى �أنَّ �سيا�ساتنا اخلاطئة �أدت �إلى هذا النوع من التقزُّم �أمام الأمم يف خمتلف
املجاالت ،ومن �أهمها جمال الثقافة ،فال غرابة يف �أن ن�صل �إلى هذه النتيجة املحزنة للغتنا الف�صحى.
هذا اجلو اخلانق الذي نعي�شه -بو�صفنا �أمة م�أزومة� -أفرز �أجيا ًال م�ستهرتة بالهوية القومية ،كارهة
للثقافة العربية الإ�سالمية ،تلهث وراء الأجنبي كي ت�س َّد رمقها من العي�ش ،ومتلأ �أدمغتها اخلاوية من
م�ضحي ًة يف �سبيل ذلك ب�أثمن ما لديها من ركائز �شخ�صيتها القومية ،وكانت اللغة
فتات موائد الآخرينِّ ،
�ضحى به من هذه الركائز .وقد �شجعت املما َر�سات الر�سمية من وزارات الرتبية
هي �أول ما ميكن �أن ُي َّ
وعر�ضت
والتعليم هذا اال�ستهتار ،ف ُع ِّلمت اللغة العربية ب�أرد�أ املناهج ،وتولى تعليمها �أقل املدر�سني ت�أهي ًالُ ،
على التالميذ ب�أب�شع الو�سائل ،و ُف�صل ف�ص ًال تا ًّما بني التلميذ وهذه اللغة مبختلف احلواجز ،فهي لغة ميتة
يف حياته اليومية ،ال يجد الت�شجيع على �إجادتها ،وال الن�صو�ص اجليدة التي جتعله يتعلق بها .حتى القر�آن
الكرمي  -الذي هو عنوان هذه اللغة ،و�صورتها يف �أن�صع �صورها ُ -ي ْع َر�ض على التلميذ بطريقة �آلية تهدف
�إلى احلفظ دون الفهم �أو التذوق �أو التدبر �أو الت�شويق.
( )1حمدي �أبوزيد  ،اليابان :درو�س ومناذج و�إجنازات خارقة ،ط 1الريا�ض :مطابع الفرزدق1409 ،هـ1989/م� ،ص.14
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ال غرابة �إذن يف �أن تكون اللغة العربية يف املدار�س بغي�ض ًة للطالب ،يع ُّدونها عب ًئا ثقي ًال عليهم،
مكروه ًة من ِق َبل �أولياء �أمورهم ومزدرا ًة من ِق َبل القائمني على التعليمِّ ،
ويلخ�ص ذلك ما جاء يف تقرير
جريدة ال�شرق الأو�سط عن العربية يف املدار�س اللبنانية (العدد  ،11127ال�سبت 1992/5/16م) والتي
�أرجعت ال�سبب يف ذلك �إلى «توق بع�ض الأهل �إلى ما يعتربونه رق ًَّيا ومتيزًا باعتماد اللغة الأجنبية واالبتعاد
عن العربية� ..أما املدار�س فلها فل�سفتها التجارية اخلا�صة يف التعامل مع هذا املو�ضوع ،وهي �أنَّ عامل
اجلذب الأ�سا�سي الذي تعتمد عليه هذه الإدارات ل�شهرة م�ؤ�س�ساتها والداللة على رفع م�ستواها يرتكز يف
نواح كثرية -على امل�ستوى املتقدم يف تدري�س اللغة الأجنبية وعدم الرتكيز على العربية التي تُ�ض ِعف هيبة
ٍ
املدر�سة ومكانتها يف الأو�ساط املدر�سية .وما حدث يف املدار�س اللبنانية ملحوظ يف جميع مدار�س البالد
العربية .ومل يقت�صر الأمر على املدار�س الأهلية التجارية التي تدغدغ عواطف الآباء والأمهات عن طريق
�صالح للع�صر ،و�إمنا �أ�صبحت املدار�س احلكومية � ً
أي�ضا تتطلع �إلى هذا النوع
تعليم راقٍ
ٍ
االدعاء بتقدمي ٍ
من التعليم».
لقد فقد الطالب حالوة اللغة التي كنا نتذوقها عندما كنا طال ًبا� ،إذ كانت اللغة تنتقل �إلينا من
�أ�ساتذة تذوقوها ،وحر�صوا على نقلها �إلينا بالروح نف�سها .وكانت اللغة حية يف حميطنا الطالبي عن
طريق الت�شجيع على القراءات املختارة ،و�إجراء امل�سابقات ،و�إقامة امل�سامرات الطالبية التي كانت اللغة
العربية هي مادتها الأولى.
بل �إن التخريب �أ�صاب ذائقتنا الأدبية يف ال�صميم ،فقد جاءت ن�صو�ص احلداثة املتدثرة بالغمو�ض
والعبث والالمعقول ،والقبح الأ�سلوبي ،والتفكك ال�سياقي؛ لتجعل من ن�صو�صنا ال�شعرية -على وجه
ن�صو�صا بهلوانية ،هزيلة ،معزولة عن الذائقة العربية ،وظهرت �آراء تقول� :إنَّ ال�شاعر ال
اخل�صو�ص-
ً
يكتب لأحد ،و�إمنا يكتب لنف�سه ،و�إنََّ الن�ص ُم ْن َجز ي�شرتك ال�شاعر والقارئ والناقد يف ت�أليفه ،فالن�ص
مفتوحٍّ ،
ولكل �أن ي�ضيف �إليه ما ي�شاء .و�أ�صبح الرتكيز على ر�صف الكلمات املتنافرة واجلمل الباهتة،
وتع ُّمد اخلط�أ النحوي يف الن�ص؛ من مالمح الن�ص الأدبي من وجهة النظر احلداثية.
يف امل�شهد الثقايف الهزيل ،واالجتماعي الغريب ،تظهر بيننا لغة هجينة رديئة ،ويظهر بيننا َخ َل ٌف
ال يحرتم اللغة الأم ،و�إمنا ُي ْ�ص َرف �إلى الهجنة والركاكة ،يخلط كالمه ب�أنواع من املفردات والرتاكيب
تتبي ما يقول �إن مل تكن على علم بهذه املفردات والرتاكيب� ،أو مل تكن ع�ض ًوا يف
الأجنبية حتى ال تكاد نَّ
جماعة هذا املخلوق.
وم َّكنت ال�شابكة (الإنرتنت) لت�س ُّيب �شديد يف ا�ستعمال اللغة ،وت�ساهُ ل مبتذل يف التعبري ،فدخل �إليها
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�أ�صناف من النا�س جتد يف العامية �سلوتها� ،أو يف الأجنبية مثالها ،فاختلطت الأ�صوات و�أ�صبحت العربية
ً
م�سخا من الأم�ساخ.
خروجا من هذا امل�أزق اللغوي ،الذي تكاتفت ال�سلطات الر�سمية والتعليمية
فكيف لنا �أن نلتم�س
ً
والإعالمية واالجتماعية على خلقه والإمعان يف تثبيته؟
إ�صالح املن�شود يف تعليم اللغة العربية يف مدار�سنا ال ميكن �أن يبد�أ وين�ضج �إال بعد توافر الأر�ضية
�إنَّ ال َ
املنا�سبة له كي ي�ؤتي �أُ ُكله.
فمهما تكلمنا على املدر�س وكونه ع�صب العملية التعليمية ،و�ضرورة ت�أهيله ت�أهي ًال منا�س ًبا ،وتدريبه
تدري ًبا جيدً ا ،ومهما حتدثنا عن املنهج ،و�ضرورة �إعداده �إعدادًا ع�صر ًّيا ،واختيار مو�ضوعاته بعناية،
ومهما حتدثنا عن الكتاب ،و�ضرورة حتديثه وجعله �شائ ًقا ،ومهما حتدثنا عن ا�ستعمال التقنية احلديثة،
و�ضرورة االنتفاع باملختربات احلديثة يف تعليم اللغة �أ�سو ًة مبا يحدث للُّغات الأخرى ،ومهما حتدثنا عن
البيئة املدر�سية وجعلها منا�سبة كي ترتعرع فيها اللغة العربية وتنمو من ًّوا �صح ًّيا؛ ف�إننا لن نبلغ ما نريده
ترحب به ،بل ت�ساعد على خنقه وكتم
من الإ�صالح ما دامت الرتبة �سبخة ،ال تتقبل هذا النبات وال ِّ
�أنفا�سه.
�إنَّ الأر�ضية ال�صاحلة غري موجودة يف الوقت احلا�ضر بفعل:
 هجوم العوملة وا�ست�سالمنا اال�ست�سالم املطلق لها.تهم�ش اللغة العربية ،وتعمل على ا�ستبعادها من احلياة ،وتُعلي من
 �شيوع ثقافة ال�سوق و�آلياتها التي ِّ�ش�أن اللغة الأجنبية.
كالما وكتاب ًة من جهة �أخرى ،وت�شجيع
 ان�صراف النا�س �إلى العامية من جهة ،و�إلى اللغة الأجنبية ًامل�ؤ�س�سات الر�سمية واخلا�صة على ذلك.
وج َع َله
 مت ُّكن الهزمية النف�سية التي يعاين منها العربي؛ ما �أفقده الثقة بنف�سه وب�إرثه احل�ضاريَ ،ينبهر بالإجنازات الغربية ،التي مل ي�أخذ منها �إال الق�شور.
 انعدام الر�ؤية لدى متخذي القرار يف الوطن العربي على معظم امل�ستويات يف تل ُّم�س طرق النجاح. غياب امل�شروع النه�ضوي ال�شامل ،الذي ميكن �أن يقود الأمة �إلى الرقي ويدخل بها �إلى �ساحاتاالرتقاء.
وينبني على ذلك كله انعدام الر�ؤية مل�ستقبل عربي واعد تكون اللغة العربية الأم من �أبرز حمركاته
نحو التقدم.
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�إنَّ �أزمة اللغة يف الرتبية والتعليم هي جزء من �أزمتها يف املجتمع ،وهو جزء ال ينف�صل عن الكل ب�أي
حال من الأحوال؛ ولذلك ف�إننا كي نبلغ الهدف الذي نبتغيه ف�إنَّ علينا �أن ن�ضع يف اعتبارنا �أم َرين مهمَّني:
الأول� :أنَّ �أي م�شروع نه�ضوي البد له من �أن تكون اللغة �أبرز مرتكزاته ،ومعنى ذلك �أن تكون اللغةيف هذا امل�شروع حي ًة متفاعل ًة ،م�ستَع َمل ًة بكثافة من ِق َبل كل �أفراد املجتمع ،حمرتم ًة يف بيئتها ،لها ال�سيادة
املطلقة على �أل�سنة �أهلها .عن طريقها ينتقل العلم واملعرفة �إلى النا�س ،وبها يكتب العامل ،ويخرتع املخرتع،
وي�صنع ال�صانع مفردات �صناعته ،ويتابع بها التاجر �ش�ؤون جتارته.
�إنَّ ا�ستعمال اللغة هو �سر حياتها ،و�إنَّ هجرها وازدراءها هو �سبب موتها واندثارها� ،إنها -كما يقول
�أحد الباحثني« -تخطو وتنمو وتنه�ض وترتاجع وتتخلف وتندثر وف ًقا للتعامل الإيجابي �أو ال�سلبي الذي
تلقاه من جمتمعها»(.)1
والثاين� :أنَّ �إ�صالح هذا الو�ضع للُّغة جذر ًّيا ال يكون بالت�صدي اجلزئي �أو الفردي لبع�ض اجلوانبالتعليمية ،ك�إ�صالح النحو �أو جتديده� ،أو العناية مبدر�س اللغة العربية� ،أو تطوير املناهج ،فقد كان ذلك
حري�صا على لغته العربية يف الأغلب الأعم ،و�إمنا يكون بر�سم
ممك ًنا يف ظروف �سابقة كان العربي فيها
ً
�سيا�سة لغوية متكاملة على م�ستوى البالد العربية �أو على م�ستوى كل قطر على حدة ،تعمل يف �ضوء
منهج ُيعلي �ش�أن اللغة بو�صفها عنوا ًنا للهوية ،ويحافظ عليها بو�صفها �أداة �ضرورية للتقدم ،ويعمل على
ا�ستثمارها اال�ستثمار الأمثل ،كي تحُ دث فعلها ال�سحري يف تقدم الأمة ورقيها.
�سيا�س ٌة ت�ستعيد اللغة العربية من غربتها ،ومت ِّكن لها يف موطنها ،وتعيد �إليها املكانة يف قلوب �أبنائها
و�أفكارهم ،فتكون مطل ًبا �أ�سا�س ًّيا لاللتحاق باجلامعة ،والوظيفة احلكومية واخلا�صة ،واللغة امل�ستَع َملة بني
متخذي القرار يف الإدارات املختلفة ،ولغ ًة ر�سمي ًة للم�ؤمترات والندوات التي تُع َقد يف الوطن العربي ،ولغة
الإعالم الأولى مبختلف وجوهه.
وال يكون ذلك �إال بتفعيل ا�ستعمالها يف املجتمع على ال�صعد كافة ،حيث تتداخل ال�سلطات والرغبات
والظروف ،وحيث ت�شرتك جهاتٌ عدة البد لها من �أن تت�ضافر وتتكامل لتنفيذ هذه ال�سيا�سة.
هذه ال�سيا�سة من �ش�أنها �أن تُ�صدر القوانني التي حتمي اللغة وحتافظ عليها ،ومن �ش�أنها �أن توجد
البنى االجتماعية التي ترعى اللغة وتتابع تنفيذ القوانني وت�شرف على التنفيذ ،ومن �ش�أنها � ً
أي�ضا �أن تتبع
الو�سائل احلديثة املنا�سبة جلعل اللغة قريب ًة من م�ستعمليها ودار�سيها ،ب�أن ت�شرف على �ش�ؤون تعلُّمها
وتعليمها بطريقة حديثة جذابة.
ومن �ش�أن هذه ال�سيا�سة اقرتاح الو�سائل املنا�سبة لإعداد املدر�سني جلميع املواد �إعدادًا لغو ًّيا
( )1حممود الذوادي ،يف فقدان العالقة الع�ضوية بني املجتمعات العربية ولغتها :الل�سان العربي و�إ�شكالية التلقي ،بريوت :مركز درا�سات الوحدة العربية،
2007م� ،ص.42
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�سلي ًما ،بحيث ُت�ؤ َّدى جميع املواد يف املدر�سة واجلامعة – ما عدا اللغات الأجنبية بالطبع– بلغة عربية
�سليمة ،فتوجد بذلك البيئة ال�صحية املالئمة التي تن�شط فيها اللغة وت�سرتد فيها عافيتها و�ألقها.
حينئذ �أن تو�ضع اخلطط للنهو�ض بالعربية تعلي ًما
عندما ُت ْر�سَ م خطوط هذه ال�سيا�سة اللغوية ميكن
ٍ
وتعل ًما ،وفق درا�سات لغوية ونف�سية واجتماعية ،ودرا�سات ا�ستقرائية وحتليلية للواقع اللغوي يف البالد
العربية ،تر�سم م�ستقبل امل�شهد اللغوي يف هذه البالد مبا يتنا�سب واحتياجات كل مرحلة من مراحل
التعليم والأهداف املو�ضوعة لها يف �سياق املنظومة الكربى لهذه ال�سيا�سة.
�إنَّ معظم امل�شكالت التي يتطرق �إليها الباحثون املحدثون يف جمال �إ�صالح تعليم اللغة العربية جتري
أ�سا�س من معلومات جزئية قا�صرة ،ومنهج يفتقر �إلى ال�شمول واالحتكام �إلى الواقع ،ف�أغلب
معاجلتها على � ٍ
احللول املطروحة ال تقوم على درا�سات علمية حتليلية ت�صف املزاج اللغوي املعا�صر للإن�سان العربي،
وتتلم�س احتياجاته اللغوية وتتما�شى معها ،وهي ال حتتكم �إلى واقع خمتلف عن ذلك الواقع القدمي الذي
كان العربي فيه �أكرث تركيزً ا على علوم اللغة ،وكان منط الدرا�سة يف البيئات العلمية واحدً اُ ،ي ِل ُّم املتع ِّلم
فيها �أو ًال بعلوم الدين واللغة ،ثم ينطلق بعد ذلك �إلى تخ�ص�صات �ضيقة حمدودة يكمل فيها �شغفه ببع�ض
العلوم الأخرى التي ال تكاد تكون احلاجة �إليها ما�سَّ ًة عند معظم النا�س.
�أما يف ع�صرنا احلا�ضر فقد اختلفت احلياة ،وت�شعبت التخ�ص�صات ،ومل يعد هنالك تخ�ص�ص �إال
�أ�صبحت له لغته اخلا�صة ،و�ضاقت �أعمال النا�س عن التبحر يف ِع ْل ٍم واحد ف�ض ًال عن الإملام بكل العلوم.
و�أ�صبح م�ستحي ًال على ال�شخ�ص �أن يكون م�شار ًكا بكفاءة يف �أكرث من ِع ْلم ،بل تداخلت العلوم الإن�سانية
بالعلوم الطبيعية والتطبيقية تداخ ًال كب ًريا ي�صعب فيه التفريق بينها ،وتب ًعا لذلك وجب �أن تتغري اللغة
العلمية يف كثري من العلوم ،و�أن تكون لها قواعدها ومعجمها اخلا�ص.
ولذلك ف�إنَّ وقت الإن�سان املعا�صر مل يعد مت َِّ�سع ًا ملعرفة اخلالفات النحوية� ،أو التفريعات الدقيقة،
وما ف ّ�ضَ لته الكوفة ورف�ضته الب�صرة ،وما يجوز فيه الوجهان والثالثة ،بل �ضاق عن معرفة العلة لكثري من
م�سائل النحو ،فما عاد الإن�سان بحاجة �إلى ذلك.
لقد �أ�صبح �أغلب ما ُيلقى يف قاعات الدر�س من مواد ُيثقل كاهل املتعلم بكثري من املواد التي ال
يحتاجها؛ ولذلك ف�إنه ال يهتم بتح�صيلها� ،أو ينفر مزاجه اللغوي املعا�صر منها� ،أو تكون �صاحلة يف مرحلة
عمرية دون مرحلة �أخرى� ،أو م�ستوى من التعليم يختلف عن امل�ستوى الذي ُو�ضعت له� ،أو جمال من
جماالت احلياة يحتاج �إلى مهارات لغوية يختلف بها عن جماالت احلياة الأخرى.
يف هذه املرحلة من حياة اللغة العربية ما �أجدرنا بر�سم �سيا�سة تعليمية لغوية تخدم واقعنا املعا�صر،
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ومف�سرة �أكرث من كونها
تكون ال�سليقة العربية ال�صحيحة هي حمورها و�أ�سا�سها ،وتكون القاعدة رديفة ِّ
�سلطة م�ستبدة .ال نطالب ب�أن تُط َّبق هذه ال�سيا�سة فو ًرا ،و�إمنا نرى �أن تو�ضع ال�سيا�سة مع براجمها و�آلياتها
وو�سائلها ،وتخ�ضع لالختبار والتقومي ،و ُي َت َغ َّلب -يف الوقت نف�سه -على العقبات التي ميكن �أن تعرت�ض
طريقها ،ثم تُنفَّذ بالتدريج حتى تكتمل.
عندما ت ُْ�س رَتد اللغة العربية من غربتها بني العرب ،و ُي َ
نظر �إلى تعلمها وتعليمها على �أ�س�س واقعية
حينئذ فقط ن�ستطيع القول ب�أننا جنحنا يف �إحداث �إ�صالح لغوي ي�ست�أ�صل ال�ضعف
حديثة جذابة؛ ف�إننا
ٍ
والركاكة اللغوية ،وي�ؤذن ببزوغ فجر جديد م�شرق يف حياة اللغة الأم؛ لغة النه�ضة ومفتاح العبقرية.
املداخالت:
د .مرزوق بن تنباك:
�شك ًرا لأ�ستاذنا �أبي عمرو ،وال غرو فهو ابن َب ْجدَ تها عل ًما وجترب ًة� ،أ�شكره �أو ًال الهتمامه بهذه امل�شكلة التي
كنا نعي�شها يف واقع �أنف�سنا ،و�شرحه وتف�صيله لأ�سبابها وعللها ،وهو -ال�شك -يعي�ش الهاج�س الذي يعي�شه
ك ٌّل منا ،وال جديد �أ�ضيفه على ما تف�ضَّ ل به� ،إال �شي ًئا واحدً ا هو �أنَّ اللغة قرار �سيا�سي قبل الآليات وقبل
الأعمال التي ميكن �أن تط ِّور اللغة �أو تعالج ق�ضاياها تعل ًما وتعلي ًما ،الذي راج يف عاملنا العربي -و�أ�ستاذنا
يعرف ذلك -هو القرار ال�سيا�سي ،ف�إذا ح�صل القرار َت َع َّل َم النا�س اللغة ،حتى �إن كانت �صعبة �أو كان
الذين يقومون بها م�ؤهلني �أم غري م�ؤهلني ،ونحن نعرف هذا جيدً ا يف كل الدول التي �أ�شار �إلى بع�ضها،
والتي اعتمدت على القرار ال�سيا�سي الذي يجب �أن يقوم به �أهل الر�أي وال�سيا�سة.
يف عاملنا العربي انعدم هذا القرار ،بل انحاز القرار �إلى اللغات الأخرى ،والدكتور �أحمد �أحد القيادات
الرتبوية والتعليمية يف بالدنا ،وهو يعرف �أنَّ اجلامعة التي كان يديرها -ونحن تالمذته معه -تفر�ض الآن
اللغة الإجنليزية ً
فر�ضا على طالبها ويف جميع مرافقها ،ومل ي�س َلم منها �إال كلية الآداب والرتبية� ،إذن
فالق�ضية هي ق�ضية قرار ،يجب �أن نبحث عن قرار ،يجب �أن يكون لنا موقف نحن يف هذه اململكة بخا�صة،
يجب �أن يكون لنا موقف من هذا العدوان الذي بد�أ يقوى حتى يف موطن اللغة العربية ،وتعرفون جمي ًعا �أنَّ
موحد هو �أن تكون
احلفاظ على اللغة بد�أ بقرار �سيا�سي من عمر بن اخلطاب -ر�ضي اهلل عنه -مبوقف َّ
لغة قري�ش هي اللغة املعتمدة ،ومن ذلك احلني �إلى عهدنا احلا�ضر نعرف �أنَّ الق�ضية كانت ق�ضية قرار،
وا�ضحا ل�صالح هذا القرار �إذا �صدر ،و�شك ًرا.
ونحن يجب �أن نبحث عن قرار ،و�أن نقف موق ًفا
ً
املحا�ضر:
حتدثت عن القرار ال�سيا�سي؛ �صحي ٌح �أنَّ القرار ال�سيا�سي هو كل �شيء ،وجميع الإخوان حتدثوا عن القرار
َ
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ال�سيا�سي ،ويبدو �أنَّ هناك ب�صي�ص �أمل ،كما �شاهدنا يف م�ؤمتر القمة ،ومن َث َّم يف م�ؤمتر الريا�ض ،ثم
يف م�ؤمتر القمة يف دم�شق حيث كان املو�ضوع عن «اللغة العربية و�أهمية االهتمام بها» ،وعلمتُ �أنه ُ�ش ِّكلت
جلنة يف اجلامعة العربية لدرا�سة هذا املو�ضوع و�ضبط الأطر اخلا�صة به وبكيفية تفعيله ،ويف �سوريا
عال (مت�صلة برئي�س اجلمهورية مبا�شر ًة) للتمكني با�سم «جلنة التمكني
حتديدً ا ُك ِّونت جلنة على م�ستوى ٍ
ّ
املحال ،فال ُي َر َّخ�ص لأي حمل �إال بعد �أن
للُّغة العربية» ،وهذه اللجنة تُع َر�ض عليها �أ�شياء كثرية حتى �أ�سماء
ُيع َر�ض ا�سمه على هذه اللجنة ،وهي حتاول � ً
أي�ضا �أن ت�ساعد النا�س على تبديل الكلمات الأجنبية بكلمات
منا�سبة للُّغة العربية.
ونحن يف ال�سعودية من الرواد طب ًعا يف مو�ضوع القرار ال�سيا�سي ،فمجل�س الوزراء له قرارات وتعليمات
كثرية ،ووزارة التجارة لها قرارات كثرية يف هذا املو�ضوع ،فكثري من القرارات �صدر ،لكن م�شكلتنا هي
التنفيذ ،وال�سبب هو �أنَّ هذه القرارات ال ت�صدر بو�صفها �أنظمة ،ولو كانت �أنظمة لدخلت فيها عقوبات
و�إجراءات تجُبرِ الإن�سان على �أن ي�سري مبوجبها .كذلك يف م�صر منذ �أيام الرئي�س عبدالنا�صر هناك
ّ
املحال ب�أ�سماء �أجنبية ،ولكن هذا القرار مل ُي َف َّعل ،و�أخ ًريا جنح جممع اللغة
قرار �شهري بعدم ت�سمية
العربية ب�شيء من احلركة الدائبة وامل�ضنية يف الو�صول �إلى جمل�س ال�شعب واتخاذ قرار ب�أن يكون املجمع
متحم�سا لهذا القرار ،مبا فيهم رئي�س
رجع �إليه ،واحلقيقة �أنَّ جمل�س ال�شعب كان
�سلطة لغوية ومرج ًعا ُي َ
ً
املجل�س ،كلهم كانوا متحم�سني ،لكن هناك حركة يف �سبيل �إيقاف هذا املد.
فم�شكلتنا نحن يف التنفيذ ،لدينا قرارات ،وقد ت�صدر قرارات �أخرى ،ولكننا نتطلع �إلى التنفيذ الذي
ميكننا من خالله جعل الأمور يف �صالح اللغة.
د .عبدالعزيز الهالبي:
لع ِّلي �أنطلق منطل ًقا مغاي ًرا� ،أعتقد �أنَّ امل�شكلة عندنا هي م�شكلة الفكر ،فالفكر غائب ،وبخا�صة الفكر
النقدي ،ومن َث َّم فلي�ست امل�س�ألة يف تخلُّف اللغة العربية وحدها ،بل كل جزء من م�ؤ�س�ساتنا متخلف،
مبا فيها املجتمع ،ومن َث َّم ف�إنه ي�صعب عزل اللغة العربية عن غريها ،حتى هذه امل�صطلحات امل�صرفية
واالقت�صادية امل�ستو َردة وغريها ال ن�ستطيع �أن ُندخل عليها �أي تعديل ،فنحن م�ست�سلمون عندما نتناق�ش،
أحدا من الزمالء قال -مث ًالُ :-ي�ستح�سن �أن نفعل كذا ونعدِّ ل كذا.
ومل �أجد � ً
�أعتقد �أنَّ �أ�ساتذة اللغة �أو امل�ؤلفني ج َنوا على اللغة العربية جناية كبرية؛ لأنهم ينظرون �إلى النحو
وك�أنه ُي ْد َر ُ�س لذاته ال لتوظيفه ،فعندما تدر�س هذا النحو متل ،وي�ستحيل تطبيق �أبوابه ،والدار�سون ال
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ُيح�صون عدد ال�ساعات التي ق�ضوها لدرا�سة اللغة العربية من بداية درا�سة اللغة وحتى نهايتها ،ثم ما
هي النتائج؟!
وعن م�س�ألة اللغات� :أرى �أنَّ اللغات الأخرى مهمة ،و�أعتقد �أنه البد من وجودها ،واللغة احلية هي
وننحيها.
التي ت�أخذ وتعطي ،ووجود اللغات ي�ش ِّكل حتد ًيا ،والتحدي ينبغي �أن ن�ستفيد منه وال نعزل اللغة ِّ
املحا�ضر:
�أتفق معك فيما ذكرتَه من �أنَّ النحويني ينظرون �إلى النحو بو�صفه غاية يف حد ذاته ولي�س بو�صفه
ُم ِعي ًنا على الفهم ،وقد ذكرتُ ذلك ،و� ً
أي�ضا ثمة موطن ت�سا�ؤل� :أنَّ امل�شكلة يف اللغة ولي�س يف تدري�س اللغة
وم�ستعمليها ،و�أنَّ الطريقة التي ُيدر�س بها النحو طريقة قدمية و�سيئة ،و�أنا �أ�شرتُ �إلى هذا ب�أنَّ الواقع
اللغوي واملزاج اللغوي املعا�صر مغ َّّيب؛ ولذلك فالدرا�سة يجب �أن تكون درا�سة حتليلية ا�ستقرائية لكل ما
هو موجود يف الواقع العربي مما يحتاجه الإن�سان ،فنحن بعد � 1400سنة نحتاج �إلى جمع لغوي جديد،
و�أن ن�ضع قواعدنا بنا ًء على هذه اللغة التي ن�ستعملها ولي�س بنا ًء على تلك القواعد التي ا�ستعملها �أ�سالفنا،
�صحي ٌح �أنَّ ما ا�ستعمله �أ�سالفنا �صال ٌح للرتاث ،وينبغي �أن ال نقطع ال�صلة بيننا وبني الرتاث ،لكنَّ الرتاث
�أقرب �إلى املخت�صني ،وه�ؤالء البد لهم من �أن يدر�سوا القواعد القدمية.
د .عبداهلل الروي�شد:
ال ينبغي �أن ِّ
ن�شخ�ص امل�شكلة ونع ِّلقها بوجود القرار ال�سيا�سي ،فماذا عملنا نحن �أ�صحاب اللغة؟ ولذلك �أنا
�أقرتح �-إذا خرجنا من هذه املحا�ضرة الق ِّيمة -تكوين فريق عمل ير�أ�سه الدكتور ال�ضبيب للو�صول �إلى
�ضغط �سيا�سي واجتماعي لتحقيق هذا الهدف� ،أما �أن نكتفي بالت�شخي�ص فهذا ال ُيجدي.
املحا�ضر:
معي ،ولعل جمعية اللغة
اقرتحت تكوين فريق ،هذا -يف احلقيقة -يحتاج �إلى �أن يكون هناك تكتيك نَّ
َ
العربية تقوم بهذا املو�ضوع وتتابعه ،فهي �أَولى به ،وحتاول �أن تو�صله �إلى �أ�صحاب القرار.
د .حممد الهدلق:
عندما تكون الأمة قوية يتعلم الآخر لغتها ،وعندما ت�صبح �ضعيفة فالعك�س ،ففي فرت ٍة م�ضت كان �أبناء
�أوروبا ي�أتون �إلينا لتعلُّم العربية ،وكان هناك �أنا�س من غري العرب يحفظون القر�آن الكرمي عن ظهر قلب،
بل ي�ستخدمونه � ً
أي�ضا يف مكاتباتهم ومرافعاتهم ،والربيطانية التي �أر�سلها �أبوها من بريطانيا لكي تتعلم
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احل�ضارة يف الأندل�س خريمثال .ف�إن �أردنا من النا�س �أن يهتموا بلغتنا فينبغي �أن نعطيهم البديل الذي
يقدمه الآخر ،وو�سائل الإعالم والف�ضائيات تقدم ك ًّما هائ ًال من املغريات� ،سواء �أكانت مغريات علمية �أم
غريها ،ينبغي �أن يكون لدينا البديل.
ثم �إنَّ هذه ال�شكوى التي نقدِّ مها الآن لي�ست جديدة ،فقد كان �أجدادنا القدماء ي�شتكونها ،ومعظم
وقت زهد النا�س فيه بالأدب ،ويف ح�ضارتهم ولغتهم»� .أقول:
الذين ي�ؤ ِّرخون كانوا يكتبون« :ونحن الآن يف ٍ
يوما ما را�ضني عن و�ضعهم ،حتى يف الع�صر العبا�سي الذي كان درة الع�صور؟ فال�شكوى
هل كان العرب ً
جندها دائ ًما.
� ً
أي�ضا تف�ضَّ َل الأ�ستاذ ف�أ�شار �إلى الن�صو�ص التي جندها يف �أدبنا والتي تقول ب�أنَّ الن�ص ينبغي �أن
العال ،فالتفكيكية جتدها يف �أق�صى مَ
مقطوعا عن �صاحبه ،فهذه �شكوى عامة موجودة يف كل مَ
العال
يكون
ً
تقول ب�أنَّ املعنى لي�س مما ُي ْب َحث عنه ،و�إمنا الن�ص مفتوح ُي�سلمك �إلى ن�ص �آخر ،واللغة لي�ست ذات داللة.
فهذه �شكوى عامة ،واللغات الأخرى كلها ت�شتكي ،ورمبا ال�صني واليابان ا�ستثناء ،ولكن ماذا عن بقية
دول العامل؟ �أال تغزوها اللغة الإجنليزية والفرن�سية �إلى حدٍّ ما؟ حتى اللغة الفرن�سية تعاين من اللغة
الإجنليزية؛ لأنها لغة ال�سيا�سة والتجارة ،فهل ه�ؤالء الذين يتك َّلمون باللغة الإجنليزية يريدون هدم لغتنا
لغر�ض الهدم؟ �أم �أنها لغة العلم والإعالم والتجارة وال�سيا�سة؟
ال �أنكر �أنَّ هناك من يكيد ،لكن ال �أظن �أنَّ الكيدَ هو الذي ي�أتي يف املقدمة ،ف�إن �أردنا �أن ُي ْع َج َب �أبنا�ؤنا
بلغتنا فينبغي �أن نوجد لهم البديل ،وهذا طري ٌق طويل .و�شك ًرا.
د .حممود �شاكر:
ت�أتي هذه املحا�ضرة الق ِّيمة امتدادًا جلهود معايل الدكتور �أحمد -م�شكو ًرا -يف الدفاع عن اللغة العربية
وال�سعي �إلى �إ�صالحها ،كما ت�أتي امتدادًا لثالثني بح ًثا ُعر�ضت يف جممع اخلالدين يف دورته اخلام�سة
يوما حتت عنوان "التعليم باللغة العربية" ،و�س�ؤايل ملعايل الدكتور:
وال�سبعني على امتداد ٍ
واحد وخم�سني ً
�إلى متى نبقى ِّ
ن�شخ�ص الداء دون �أن َن ِ�ص َف الدواء؟
موجه لأ�صحاب القرار الذين ينبغي �أن يتخذوا �إجراءات
موج ًها ملعاليه� ،إمنا هو َّ
هذا ال�س�ؤال لي�س َّ
عملية لهذه التو�صيات التي جاء على ر�أ�سها الإ�صالح اجلذري للمنظومة التعليمية ب�أبعادها الرتبوية
واالجتماعية والعلمية ،ومع هذا الت�شا�ؤم الذي نراه على ل�سان الكتَّاب واملتحدثني و�أقالمهم؛ ف�إنني م�ؤمن
بحفظ اللغة العربية }�إ َّنا َن ْحنُ َنزَّلنا ِّ
الذك َر و�إ َّنا َل ُه لحََ ا ِف ُظون{ ،ولكنني �أخ�شى من �أن ُنحا�سَ ب على
تق�صرينا جتاه لغة القر�آن ولغة الإ�سالم يف هذا الع�صر الذي يحلو لكث ٍري من العلماء �أن ي�سموه ع�صر
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التحديات ،ومن �أبرز حتديات اللغة مزاحمة اللغة من ِق َبل اللغات الأجنبية يف م�ؤ�س�سات التعليم وو�سائل
الإعالم� ،إلى جانب حتدٍّ �آخر �أَ ْلفِتُ النظر �إليه :وهو �أنَّ الإقبال على تعلُّم اللغة العربية من غري الناطقني
بها يزداد يف هذه الأيام زيادة وا�ضحة ،والتق�صري يف تعليمنا وتطوير �أجهزتنا لتعليم هذه اللغة وا�ضح
لهذه الفئات من النا�س .و�شك ًرا.
د .من�صور احلازمي:
كنتُ �أمتنى من الزميل الدكتور �أحمد ال�ضبيب �أال يكتفي باللغة العربية فقط يف مَ
العال العربي ،و�إمنا ينظر
ماذا حدث مبثلها يف البلدان الأخرى ،ما الذي حدث يف اليابان وال�صني والهند؟ وكيف ا�ستطاعت هذه
الدول الكبرية العظيمة �أن ت�صبح دو ًال عظمى؟ وكيف عجز العرب عن ذلك عبرْ ال�سنوات الطويلة؟ فنحن
دول متعددة -وهذه م�صيبة �أخرى -ول�سنا دولة واحدة ،فالواقع �أنَّ كل دولة لها �سيا�ستها وهذه م�شكلة
كبرية جدًّا ،ف�أعتقد �أنَّ ق�ضية اللغة العربية ال ت�ستطيع دولة واحدة �أن تعمل فيها �شي ًئا؛ هي لغة �شعب كبري
جدًّا ،وكنتُ �أمتنى من الدكتور �أحمد �أالَّ يكتفي بالنظر �إلى الدول العربية ،بل ينظر �إلى بلدان �أخرى وكيف
ا�ستطاعت �أن تتغلب على ق�ضية اللغة الأجنبية (لغة العلم).
املحا�ضر:
تكلمت على مو�ضوع اللغات يف الدول الأخرى ،حقيق ًة �أ�شرتُ �إلى اليابان ومل �أتكلم يف تف�صيالت �أخرى،
َ
ويف اليابان وكوريا وال�صني والبو�سنة والهر�سك جميعهم يدر�سون اللغات ،وجميعهم يرتجمون ،والق�ضية
لي�ست بهذه ال�صعوبة البتة ،كنت يف كوريا قبل �سنتني  ..عندما تدخل الـ«�سوبر ماركت» ال جتد كلمة
واحدة بالإجنليزية ،بل كل �شيء بالكورية ،والنا�س كلهم يتكلمون بالكورية ويبحثون بالكورية ويقدِّ مون
�أعمالهم بالكورية ،وحتى بحوثهم العالية بالكورية ،وقد يكتبون يف جمالت عاملية وذلك ال ي�ؤثر .كل النا�س
يحافظون على لغاتهم ،وقد بد�أت الرتجمات منذ زمن ،ويف معر�ض فرانكفورت منذ �سنتني كان �أحد
ال�صحفيني امل�صريني يقول :جتولتُ يف املتحف فوجدتُ يف اجلناح الكوري كورية ،ف�س�ألتُها عن كتاب يف
الطب :هل ترجمتموه �إلى الكورية؟ فقالت :ترجمناه منذ زمن .وجاءت يل بن�سخة منه .يقول :يف اللغة
العربية �إلى الآن مل نرتجم هذا الكتاب.
يقول :ودخلتُ اجلناح العربي فوجدتُ ً
�شيخا ي�صب القهوة ويقدِّ م التمر ،فانظر �إلى املفارقات الكبرية
بني احل�ضارات؛ بني كوريا التي تقدِّ م نف�سها الآن على �أنها تدخل الع�صر احلديث ،وبني ح�ضارتنا التي ال
تزال تفاخر باجلمل ،ونفتخر ب�أننا �أ�صحاب اخليمة ...يجب �أن ندخل الع�صر.
�صحيحا ما ُيقال من �أنَّ الثقافة الغازية هي التي تفر�ض لغتها ،بالعك�س ،فلننظر �إلى االحتاد
ولي�س
ً
الأوروبي الذي يحتوي على �أكرث من  25دولة وكل دولة حمتفظة بلغتها ،حتى اجتماعات الربملان الأوروبي
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ت رَُت َْجم كلها �إلى اللغات الأ�صلية ،حتى الدول ال�صغرية مثل لتوانيا وغريها ،فالنا�س يحافظون على لغاتهم
ويحتفظون بقومياتهم ،فهذا تخدير لنا ،هذه لغة العلم ملاذا نحاربها؟ �أتذ َّك ُر قبل ثالثني �سنة عندما
كنت عميدً ا للمكتبات جاءين نا�شر ياباين كبري ،ف�س�ألته :كيف ترجمتم هذه املق َّررات الكثرية من اللغات
الأجنبية؟ فقال :الأمر �سهل؛ �أن تعمل �إعال ًنا ب�أنك تريد ترجمة مق َّررات كذا �إلى اللغة العربية و�ستجد كل
دور الن�شر ت�أتي �إليك برتجمتها.
فق�ضية التخ ُّوف تهويل ،بدليل �أنَّ بلدا ًنا �صغرية جدًّا قليلة الإمكانات ال تزال ترتجم �إلى لغاتها ،فهذه
هي جتارب الأممَ ،ومن قال �إنَّ اليابانية لي�ست لغة علم؟ َومن قال �إنَّ الفرن�سية لي�ست لغة علم؟ كلها لغات
علم ،حتى الكورية وال�صينية ،فلغة العلم هي اللغة التي ُيكتَب بها العلم ،وقد يجيب على ذلك كالم الدكتور
حممد الهدلق :عندما تكون الدولة قوية يتعلم النا�س لغتها.
و�أما ق�ضية �أنَّ اللغة الإجنليزية تغزو الفرن�سية وغريها؛ ف�إنهم اتخذوا قوانني؛ فكلمة «�إمييل» عندما
تكتبها بالإجنليزية الآن يف فرن�سا تُعا َقب؛ لوجود متخ�ص�صني بالدفاع عن لغتهم� .أتذ َّكر �إحداهن من
املجمع الأكادميي تقول« :هذا القرن �-أي القرن احلادي والع�شرين -هو قرن الدفاع عن اللغة الفرن�سية»؛
لأنها �أ�صبحت يف خطر ،لكن هناك من يقف ويدافع عنها .وق�ضية �أنهم يهدمون لغتنا� :صحي ٌح �أنَّ هناك
نا�سا يحبون هدم لغتنا ،و�أعتقد �أنه بالن�سبة �إلينا -نحن يف ال�شرق الأو�سط -ال �أ�ستطيع �أن �أنكر وجود
�أُ ً
امل�ؤامرة ،بدليل ما نراه �أمام �أعيننا ،فامل�ؤامرات موجودة ،وملاذا نغطي عليها؟! نعم هناك م�ؤامرة.
د .عزالدين مو�سى:
لن ت�صبح م� ً
قدمي م�ؤرخ كبري ،و�أُ�شهد اهلل �أنني كنت �أجل�س كث ًريا يف هذا املكان
ؤرخا �إال �إذا
َ
جل�ست عند َ
عند �شيخنا الكبري حمد اجلا�سر ،وقد جل�ستُ كث ًريا عند الأ�ستاذ الدكتور �أحمد ال�ضبيب .هناك ت�سا�ؤالت
�أثارت يف نف�سي ال�شجون:
الت�سا�ؤل الأول :هل العربية كانت بخري قبل �أن ي�أتي اال�ستعمار؟ ول َن ْن ُظ ْر يف ال�صحف لرنى �أي املرحلتني
كان خ ًريا ،وملاذا؟ حتى ن�ستطيع �أن ِّ
ن�شخ�ص الداء البد لنا من املعرفة التع ُّرفية؛ لأننا نح ِّمل اال�ستعمار دائ ًما
�أوزار �أنف�سنا.
الت�سا�ؤل الثاين� :أعتقد �أنَّ القرار ال�سيا�سي مهم يف مو�ضوع اللغة.
الت�سا�ؤل الثالث :هل اللغة العربية الآن مه َّددة باللغة الإجنليزية ،وبخا�صة مع وجود ثقافة الإنرتنت؟
و�أقرتح �أن يتب َّنى مركز حمد اجلا�سر ندوة عن مو�ضوع «اللغة العربية يف ع�صر الإنرتنت» وكيف
ن�ستطيع �أن جنعلها لغة قومية فاعلة ومتطورة.
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املحا�ضر:
تقول :هل اللغة العربية كانت يف خري قبل �أن ي�أتي اال�ستعمار �أم ال؟ �أقول :ال ،مل تكن بخري ،فقبل وجود
اال�ستعمار الربيطاين والفرن�سي كان هناك الأتراك واحلكام املماليك وكانوا كلهم ال يعرفون العربية،
ف ُوجدت �أجواء غري نقية ،حتى يف �أواخر الع�صر العبا�سي مل تكن اللغة العربية بخري؛ لأنها كانت �ضمن
ظروف تولى فيها الفر�س والأتراك ا ُ
حلكم و�أ�صبح الو�ضع خمتل ًفا ،فب�صي�ص الأمل الوحيد جاء عندما
جاءت النه�ضة وبد�أ ال ُكتَّاب العرب يكتبون ،وظهر �أحمد �شوقي ،وحممود �سامي البارودي ،...ولكن هذه
اخلطوة -للأ�سف -مل ت�ستمر .وعن رفاعة الطهطاوي الذي ذكره الدكتور من�صور احلازمي :عندما قام
حممد علي ب�إ�صالحات تعليمية ،يف الوقت نف�سه كان هناك وفد لليابان جاء لكي يتعلم من جتربة حممد
علي يف الإ�صالح والنه�ضة ،وانظر �أين و�صلت اليابان و�أين هم العرب.
هل اللغة العربية مه َّددة بالإجنليزية؟ يف احلقيقة كثري من الدول ا�ستقلت عن الإجنليزية ورجعت
�إلى لغاتها املحلية ،كذلك الرو�سية انح�سرت من جمهوريات �أوا�سط �آ�سيا وبع�ض الدول يف �أوروبا؛ لذلك
فانح�سار اال�ستعمار يقت�ضي انح�سار اللغة.
�أ .حمد القا�ضي:
جمي ٌل جدًّا �أن ُيط َرح مو�ضوع «�أزمة اللغة العربية يف التعليم» يف دارة العرب؛ دارة ال�شيخ حمد اجلا�سر
رحمه اهلل -رائد التنوير ،و�أن يتحدث عن هذا املو�ضوع �أحد املدافعني عنها واحلري�صني عليها كتاب ًةوت�ألي ًفا وحدي ًثا :الأ�ستاذ الدكتور �أحمد ال�ضبيب.
لدي ثالث نقاط خمت�صرة �أردتُ احلديث عنها� :أو ًال :ال�شك يف �أنَّ اال�ستعمار له ت�أثري كبري يف اللغة
َّ
العربية ،ولكن يف تقديري �أنَّ اال�ستالب الذي نعي�شه ،والهوان الذي يع�ش�ش يف نفو�سنا نحو لغتنا وح�ضارتنا
بقي حتى بعد رحيل اال�ستعمار ،رحل اال�ستعمار وبقي اال�ستالب ،بقي
نحن بو�صفنا عر ًبا وم�سلمني؛ قد َ
�إح�سا�س عجيب ب�أننا ال ميكن �أن نتطور �إال بلغات �أجنبية ،نحن البد من �أن نعرتف ب�أنه البد من �أن يتعلم
�أبنا�ؤنا اللغة الأجنبية ،ولكن نتعلم اللغة العربية �أو ًال ثم نتعلم اللغات الأخرى.
�أحد الأ�ساتذة الكرام (د .زهري ال�سباعي) يف كتابه «كيف نع ِّلم الطب باللغة العربية» قال معلومة
دقيقة وعجيبة؛ يقول� :إنَّ الطبيب ال يحتاج اللغة الأجنبية وهو ميار�س العمل الطبي �إالبن�سبة  ،%6بينما
بن�سبة  %94يحتاج �إلى لغته الأم يف خماطبته للمري�ض وو�صفه وما �إلى ذلك.
وتذكرون النقا�ش عندما �صدر قرار من وزارة الرتبية والتعليم يجيز للمدار�س الأهلية اختيار لغة
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التعليم وكان �أحد الذين ت�ص َّدوا له الدكتور �أحمد ال�ضبيب ،وعندما �أردتُ �أن �أدخل كلية اللغة العربية
و�أتخ�ص�ص بها قال يل من قال :اذهب �إلى كلية �أخرى ،ماذا تريد بهذه اللغة؟� ...إلى هذه الدرجة.
الأمر الثاين :غياب القرار ال�سيا�سي كما تف�ضَّ ل الدكتور مرزوق بن تنباك ،هذا �أمر مهم ،لكن
�أيها الإخوة -هناك قرارات �صدرت ومل ت َُط َّبق ،فانظر عندما تت�صل بفندق يف الريا�ض �أو يف مكةاملكرمة يتحدث معك املوظف مبا�شر ًة قائ ًال� ،»welcome« :س�ألتُ مر ًة واحدً ا من موظفي اال�ستقبال:
علي بر ٍّد م�ؤمل :هذا هو النظام املوجود عندنا .مبعنى �أنَّ املوظف عندما
ملاذا ت�ستقبل بالإجنليزية؟ فر َّد َّ
ي�أتي �إلى الفندق �سواء يف اال�ستقبال �أم يف الرد على الهاتف ف�سيجد �أنَّ هذه �أنظمة الفنادق .بل �إنَّ ال�شيخ
عبداهلل بن �إدري�س له موقف جميل كان يف النادي الأدبي ،فقد �أقام النادي الأدبي منا�سب ًة ثقافي ًة وحفلة
ع�شاء ،وبعد يومني �أر�سل له املطعم فاتورة الع�شاء باللغة الإجنليزية ،فر َّد عليه ال�شيخ عبداهلل ب�أنَّ هناك
تعليمات من وزارة التجارة با�ستخدام اللغة العربية يف تعاملنا .ولكن للأ�سف هذه التعليمات مل ت َُط َّبق.
نقطة �أخرى (وهي يف تقديري مهمة) :عندما نقول �إنَّ اللغة الإجنليزية لغة ال�سيا�سة واالقت�صاد،
ف�إنَّ الأمر اخلطري عندما ت�صبح لغة الإعالم ،فالآن التعليم َوهَ ن ،ولكن انظر �إلى �أبنائك عندما ي�شاهدون
التلفاز ف�إنهم ي�شاهدون جميع الربامج بالأجنبية ،والإنرتنت � ً
أي�ضا ،فنحن نعاين من ق�ضية ا�ستالب.
لذا ينبغي �أن تظل لغتنا هي الأ�سا�س وال مانع من �أن نتعلم لغات �أخرى ،ثم نناق�ش ق�ضية اال�ستالب
انف�صاما حقيق ًّيا ،و�ستندثر
الذي نواجهه ،فلغتنا ُت َعد الأمر الثاين بعد ديننا� ..إن غابت عنا ف�سنواجه
ً
ن�صح ونواجه هذه امل�شكالت .وحفظكم اهلل وحفظ لغتنا.
لغتنا -كما اندثرت لغات �أخرى� -إن مل ُ
�أ .ح�سيب عبداهلل:
�أنا �أحد املعتزين باللغة العربية مع �أنَّ لغتي الأم هي البو�سنية ،فامل�شكلة تبد�أ باالعتزاز بالدين �أو ًال ،ف�إذا
اعتز امل�سلم بدينه ف�سيعتز بلغة هذا الدين ،و�سوف يرفع ر�أ�سه؛ لأن اهلل  -تعالى -يقول} :و�أنتم الأع َلون
�إن كنتم م�ؤمنني{ ،فاالعتزاز يبد�أ باللغة بعد الدين ،فيجب �أن نفتخر ونعتز بديننا وال نحزن ،و�أنتم هنا
جمي ًعا قادة ووزراء للُّغة العربية؛ لأنَّ كث ًريا من ال�شباب حمتاجون �إلى توجيهاتكم.
�أخت�صر و�أقول :عر�ضتُ نف�سي يف كثري من املدار�س ،فوجدتُ �أنَّ كل هذه املدار�س ال ت�س�أل عن اللغة
العربية ،بل ي�س�ألونني عن مت ُّكني يف اللغة الإجنليزية؟ و�أثناء تدري�سي للطالب وجدتُ تالميذ يف ال�صف
ال�ساد�س ال ي�ستطيعون القراءة.
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د .عبدالفتاح حممد:
الق�ضايا الأ�سا�سية التي تت�صل بهذه امل�س�ألة هي :احلال االجتماعية �أو ًال ،و�إيجاد مناخ مالئم لتمكني العربية
من القدرة على النماء ثان ًيا ،والأمر الثالث :مواجهة التحديات .وفيما يخ�ص احلال االجتماعية :يل ر�أي:
وهو �أنَّ النا�س لي�سوا �سوا ًء يف ا�ستعمال اللغة؛ ففيهم الأمي والعامي ،وفيهم املتخ�ص�ص وفيهم املتو�سط،
و�أعتقد �أنَّ العوام يكفيهم من اللغة ما يخت�ص ب�ش�ؤون حياتهم ،وال ميكن �أن نح ِّملهم الأ�شياء التي ينبغي �أن
يحملها املتخ�ص�ص .وفيما يخ�ص احلالة االجتماعية �أعتقد �أنَّ العربية تطورت يف قرن واحد من خالل وجود
املبدعني ،فلو دققنا يف لغة الرواية يف مطلعها ويف نهايتها لوجدنا �أنَّ العربية تخ َّلت عن وقارها ور�سميتها؛
ولذلك ف�إنَّ اجلانب الإبداعي من العوامل التي ت�سهم يف تطور اللغة ،والعربية �إن مل تكن قادرة على التطور
والنماء ف�إنها بالت�أكيد �ستموت كما ماتت لغاتٌ كثرية ،و�أعتقد �أنَّ من الأخطار التي ميكن �أن تواجه العربية
كلمات ال ح�صر لها من اللغات الأخرى �إلى
خطر «فقدان املناعة» ،و�أق�صد بفقدان املناعة ال�سماح بدخول ٍ
العربية ،مثل ما جنده يف كتب الطب والهند�سة وغري ذلك.
�أعتقد �أننا بحاجة �إلى ا ِّتباع الطرائق النافعة من �أجل تعليم العربية ،وقد كان لل�سابقني طرائقهم،
فمث ًال كان ال�شعر التعليمي له دور مهم جدًّا يف �إي�صال العربية.
فينبغي علينا �أن نعتز بالعربية ،و�إن مل نعتز بها فلن نحقق ما نريد .و�شك ًرا جزي ًال.
حممد الأ�سمري:
�أحتج على الدكتور مرزوق بن تنباك فيما طرح ،وهذا يذ ِّكرين مبوقف كنتم تناق�شونه يف جمل�س ال�شورى
بخ�صو�ص الزي ال�سعودي ،وما �إذا كانت هناك حاجة �إلى وجود قرار �سيا�سي ،فماذا فعلتم �إلى اليوم من
كل هذه النقا�شات ،هل ُو ِّ�سع قطر الدائرة الثابت؟ فربنامج "افتح يا �سم�سم" �أعطى للأطفال دفعة قوية
للحفاظ على اللغة� ،إذ كانوا يرددون ما ي�سمعونه يف ال�شارع ،وي�ستخدمونه يف لغتهم اليومية ،بينما عندما
يدخل التلميذ �إلى املدر�سة فماذا ي�ستفيد من ال�ضمري امل�سترت؟ وال�ضمري املنف�صل؟ والفعل الأجوف؟
وماذا ي�ستفيد الطالب عندما يدر�سون النحو يف االبتدائية وي�أتون �إلى اجلامعة و�إذا بالدكتور ُيد ِّر�س بلغة
دخلت على �أي موقع ف�ستجد الأخطاء الإمالئية ب�شكل خميف.
حمكية؟ بل ي�ست�شهد بال�شعر النبطي؟ و�إذا َ
حقيق ًة كنت �أمتنى �أن تكون املحا�ضرة �أكرث بعدً ا عن التنظري املا�ضوي ،و�أن تُنتجوا لنا �شي ًئا ي�ساعد
الطالب يف املراحل الأولية على �أنَّ يتعلموا على ال�سليقة ،من خالل الربامج وغريها ،و�أنت تعرف �أنَّ هذه
املنطقة دخلها اال�ستعمار وقبله الأتراك � ً
أي�ضا ،و�سيادة اللغة ال ت�أتي بقرار �سيا�سي.
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املحا�ضر:
فيما يخ�ص انتقادك حلديثي عن ال�سليقة والأ�شياء املا�ضوية :بالعك�س كان احلديث �آخر املحا�ضرة عن
وتكلمت � ً
أي�ضا على ال�سليقة ،وهذا يحتاج وقتًا طوي ًال �إذا �أردنا احلديث عنه ،ولعلنا
املزاج العربي اللغوي.
َ
وقت �آخر� .أما �أنها ال ت�أتي بقرار �سيا�سي ف�أقول :بالعك�س قد ت�أتي بقرار �سيا�سي ،والدليل
نطرقه يف ٍ
الرئي�س الفيتنامي عندما ا�ستق َّلت فيتنام َج َم َع الوزراء وقال لهم� :سندر�س باللغة الفيتنامية .فقالوا� :إنَّ
ذلك م�ستحيل .ف�أ�ص َّر على �أن تكون لغة التعليم يف ال�سنة القادمة هي الفيتنامية ،ودر�سوا يف ال�سنة التالية،
ومت ذلك بنجاح.
وعندما دخل اال�ستعمار الإجنليزي �إلى م�صر ح َّول التعليم االبتدائي �إلى اللغة الإجنليزية ،فاحتجت
جمموعة يف اجلمعية الوطنية (الربملان) بعد ع�شرين �سنة من تدري�س اللغة الإجنليزية يف املدار�س،
وكان �سعد زغلول وزي ًرا للمعارف ،وقال :ال ن�ستطيع �أن جنعل التدري�س بالعربية ،فالتجارة واجلمارك
أنا�سا ال يجدون عم ًال؟ �إال �أنهم �أ�صروا على التدري�س
واخلارجية كلها بالإجنليزية كيف تخ ِّرجون � ً
بالعربية ،و�صدر قرار من الربملان ب�ضرورة التدري�س بالعربية ود َّر�سوا بالعربية .وانظر �إلى تلك البلدان
التي �سادت فيها اللغات الأجنبية  -مثل دول املغرب العربي التي كانت تد ِّر�س منذ ع�شرات ال�سنني
تقدما .لكني �أقول �إن القرار
باللغة الفرن�سية -ماذا ا�ستفادت؟ وقارن بينها وبني م�صر جتد م�صر �أكرث ً
ال�سيا�سي مهم؛ لأن القرار ال�سيا�سي مي ِّثل العقل املفكر املتطلع �إلى الأمام .و�شك ًرا لكم جمي ًعا ،وال�سالم
عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
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د� .صالح بن عبداهلل بن حميد
�إمام امل�سجد احلرام وخطيبه ،وع�ضو هيئة كبار العلماء ،وم�ست�شار يف الديوان
امللكي ،ورئي�س جممع الفقه الإ�سالمي الدويل.

(*)�أ�صل البحث حما�ضرة �أُلقيت �ضمن �أن�شطة مركز حمد اجلا�سر الثقايف يف منتدى «اخلمي�سية» يف يوم اخلمي�س  21حمرم
1431هـ املوافق  7يناير 2010م ,و�أدار اللقاء د .عبدالرحمن ال�شبيلي.
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مدير املحا�ضرة:

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم ,احلمد هلل ,وال�صالة وال�سالم على ر�سول اهلل� ,أما بعد:
ات�صال ب�ضيفنا اليوم ،ومل يكن يتم َّنع لكنه كان
�سنوات َخ َل ْت على
لقد كانت اخلمي�سية عرب ثالث
ٍ
ٍ
يعتذر بلباقة وتوا�ضع ،كان يقول �إنه لي�س يف حقيبته ما يتالءم والطابع الثقايف للخمي�سية ،لكننا
عندما �أقمنا عليه احلجة بادر بالت�سليم واملوافقة .وكنا َع ِل ْمنا �أنه يعمل على نوا ٍة مل�شروع ثقايف كبري
غري م�سبوق هو مو�سوعة عن احلرمني ال�شريفني ً
تاريخا ،وعمار ًة ،ووال ًة ،و�إمام ًة ،و�أذا ًنا ،و�سقاي ًة،
ومقاماتً ،
وتدري�سا ...وغري ذلك مما يت�صل بتاريخ احلرمني ال�شريفني .وقد بد�أها
ووعظا
ورفاد ًة،
ٍ
ً
مبجلدات خم�س ٍة هي على و�شك ال�صدور تتحدث عن طبقات الإمامة والأئمة يف احلرمني ال�شريفني
ٍ
منذ �صدر الإ�سالم وحتى ع�صرنا هذا .املو�سوعة املرتقبة هي عنوان املحا�ضرة يف هذه اخلمي�سية
التي تتو�شح بح�ضوركم وتت�ألق ُمبحا�ضركم .و�أنا ال �أقدِّ مه من خالل الأعمال الإدارية وال من خالل
التخ�ص�ص العلمي الذي تعرفونه جمي ًعا ،لكنني �أكتفي بالقول� :إنه ال�شخ�صية الإ�سالمية العاملية
التي وهبها اهلل ف�ضيلة املعرفة وجمد خدمة الأمة من خالل الإرث والع�صامية والتفرغ للبحث
العلمي والدعوة .مرح ًبا بكم ،ومرح ًبا مبن يتابعنا الآن من خالل املوقع الإلكرتوين ،وبا�سمكم
جمي ًعا �أح ِّيي ف�ضيلة الأخ الدكتور �صالح بن عبداهلل بن حممد بن حميد فليتف�ضَّ ل.
املحا�ضر:

احلمد هلل رب العاملني ،و�صلى اهلل و�سلم وبارك على خري خلقه حممد وعلى �آله و�أ�صحابه �أجمعني.
ال �أدري هل ال�سنوات الثالث التي كانوا يحاولون فيها �أن �أكون �ضي ًفا هل هي حممدة �أم مذمة؟ على
حدِّ قول ال�شاعر:
و� َ
أطال في ِه فقد �أرا َد هجا َء ُه
		
مدح امر�أً لنوا ِل ِه
و�إذا امر�ؤٌ َ
عند الورو ِد لمََا � َ
أطال ر�شا َء ُه
		
لو مل ي� ِّؤمل فيه ُب ْع َد امل�ستقى
لكن مت ُّنعي هو لأنَّ مثل هذا اجلمع املهيب هو الذي كنتُ �أتوقعه وهو الذي جعلني �أُحجم ،لكن الذي
�أعتذر عنه -مع ما كنت متطل ًعا �إليه جدًّا� -أين مل �أكن من رواد هذه اخلمي�سية ،وال �سيما �أنها حتمل
ا�سم ال َع َلم عالمة اجلزيرة الأ�ستاذ حمد اجلا�سر رحمه اهلل ،والذي بقي ِع ْلمه ممتدًّا ب�شخ�ص
ابنه الكرمي امل�ضياف الأ�ستاذ معن ،ومن هنا ال ي�سعني �إال �أن �أ�شكر اخلمي�سية  -مم َّثل ًة بالدكتور
عبدالرحمن والأ�ستاذ معن -على هذه الدعوة الكرمية.
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وما �سوف ت�ستمعون �إليه هو حماولة وقد تكون من غري ذي كفاءة لأنْ يقتحم ميدان التاريخ
و�شي ًئا من ميدان الأدب ،والذي يغيرِّ ف َّنه عليه �أن يتح َّمل ما يالقيه .و�سوف ي�صدُر الكتاب – �إن �شاء
اهلل -وهو قيد الطبع يف دارة امللك عبدالعزيز وعنوانه «تاريخ �أمة يف ِ�س رَي �أئمة» ،وق�صدتُ بذلك
امل�سجدين ال�شريفَني امل�سجد احلرام وم�سجد النبي – �صلى اهلل عليه و�سلم -و�أئمتهما،
خطباء
َ
منذ عهد النبي �-صلى اهلل عليه و�سلم� -إلى ع�صرنا هذا (�إلى �آخر �إمام قد ُع نَِّي قبل �سنة).
والذي دفع �إلى ذلك �أو ًال هو ما �ش َّرفني به اهلل –عز وجل -من االرتباط بامل�سجد احلرام بخا�صة،
عاما ،وعندما ُيق�ضى هذا العمر بني املقام واحلطيم
والآن يقارب انتمائي �إليه �أو عي�شي فيه خم�سني ً
وبني الركنَني فهذا �شرف؛ فالوالد –رحمه اهلل -انتقل من الق�صيم �إلى مكة املكرمة عام 1384هـ
ومنذ ذلك التاريخ والأ�سرة تعي�ش يف مكة املكرمةً � .
أي�ضا يت�أكد االرتباط يف �أنَّ اهلل -عز وجلَ -ي�سَّ َر
ملحدثكم �أن يحفظ كتاب اهلل –عز وجل -بني الركنَني يف امل�سجد احلرام ،وكنتُ � ً
أي�ضا طال ًبا فردًا
يف حلقة ،كنتُ منتم ًيا �إلى جمعية لتحفيظ القر�آن يف مكة لكني كنتُ � ً
أي�ضا فردًا مع ال�شيخ وكان
بني الركنَني طوال احلفظ واملراجعة .كما كان � ً
أي�ضا من عادة الطالب يف مكة املكرمة �أن يراجعوا
الدرو�س يف احلرم وبخا�ص ٍة عند اقرتاب االمتحانات ،وكنتُ من ه�ؤالء؛ كنتُ �أذاكر �إلى الأذان
الأول تقري ًبا و�أ�صلي الفجر و�أعود �إلى البيت ،فكان هذا االرتباط كب ًريا جدًّا .و َي�سَّ َر اهلل –عز
وجل -وتَك َّرم ومنَّ ب�شيءٍ مل يكن باحل�سبان وهو �أن �أكون �أحد �أئمة امل�سجد احلرام وخطبائه وهو
ٌ
وان�ضم �إليه � ً
أي�ضا التدري�س يف امل�سجد احلرام ،وال �أزال –حقيق ًة  -متعل ًقا مبكة
ري جدًّا،
َّ
�شرف كب ٌ
املكرمة ،وحقيق ًة مكة �أَ َح ُّب �إ َّ
يل من الريا�ض ومن كل مدن اململكة على �أنها جمي ًعا عزيز ٌة وحمبوبة،
بل حتى ما م�سَّ جلدي ترابها وهي بريدة و�إن كانت عزيزة لكنها ال تطاول حب مكة.
فكان هذا االرتباط واالنتماء باع ًثا لأنْ �أكتب عن الأئمة ،ثم ر�أيتُ �أنَّ من الع�سري �أن يكتب �إن�سا ٌن
امل�سجدين ،وقد ي�سَّ َر اهلل -عز
أ�ضم
َ
عن امل�سجد احلرام وال يكتب عن امل�سجد النبوي ،فر�أيتُ �أن � َّ
وجل -ذلكً � .
أي�ضا -كما تف�ضَّ َل �أخي وزميلي الدكتور عبدالرحمنَ -ت َو�سَّ ع النظر فر�أيتُ �أنه قد يكون
من املالئم �أن �أحتدث كذلك عن الأذان وامل� ِّؤذنني ،على �أين ما توقعتُ �أن �أجد ماد ًة لأنَّ امل� ِّؤذنني
أعالما ولي�سو علماء ،وال يكاد يكون لهم ح�ضور ثقايف �أو فكري �أو تاريخي ،ولكنني
عاد ًة لي�سوا � ً
وجدتُ ماد ًة ثرة ،ف�ضممتُ تاريخ الأذان حتى ُت�ستكمل ال�صورة.
ثم امت َّد الأمر �إلى �أنَّ يف النية بعد الفراغ من احلديث عن تاريخ الأذان وامل� ِّؤذنني يف احلرمَني
ال�شريفَني �أن �أتكلم يف امل�شروع الثالث – �إن �شاء اهلل -على اخلدمات املرتبطة التي ارتبط ا�سمها
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باحلرم كالرفادة وال�سدانة واحلجابة ،وما يتعلق � ً
أي�ضا بالإ�ضاءة والوقادين والأغوات�..إلخ.
فهذه املو�سوعة نو ٌع من ر�سم الطريق ،وقد ي�أتي َمن هو �أكف�أ ل ُيكمل امل�شروع على وجهته.
وعندما �أحتدث عن املقامات فال يذهب بكم اخليال بعيدً ا �-أيها الأدباء – �إلى �أنني �أحتدث عن
املقامات الأدبية ..فاملق�صود هو مقامات الأئمة التي هي مقام �إبراهيم ومقام احلنفي واملالكي..
ولي�س مقامات �أخرى .ففي تاريخ املقامات تكلمت يف املقدمة على تاريخ ن�ش�أتها وتعدد الأئمة بها..
بكالم ال يخلو من توثيق وال يخلو من معاجلة تاريخية.
�إلخ ٍ
�أبد�أ مبقدمة يف علم التاريخ خمت�صرة جدًّا.
علم التاريخ:

أريخا وو َّرخْ ُت ُه ً
قال �أهل اللغة :الت�أريخ يف اللغة تعريف الوقت مطل ًقاُ ،يقال �أَ َّرخْ تُ الكتاب ت� ً
توريخا؛
ال�صحاح.
كما يف ِّ
وقت ل ُي ْن�سَ َب �إليه زما ٌن ي�أتي عليه� ،أو �إطالقه يعني �سواء
�أما �أهل اال�صطالح فقالوا :هو تعيني ٍ
كان ما�ض ًيا �أو م�ستقب ًال.
هائل
أمر ٍ
�شائع من ظهور م َّلة �أو دولة� ،أو � ٍ
وقيل :هو تعريف الوقت ب�إ�سناده �إلى �أول حدوث � ٍ
أمر ٍ
وج ْعل ذلك مبد�أً ملعرفة ما بينه وبني �أوقات
من الآثار ال ُع ْلوية واحلوادث ال�سفلية مما يندر وقوعهَ ،
احلوادث والأمور التي يجب �ضبط �أوقاتها يف ُم�ست�أ َنف ال�سنني.
وقيل :هو عدد الأيام والليايل بالنظر �إلى ما م�ضى من ال�سنة وال�شهر و�إلى ما بقي.
وعلم الت�أريخ هو معرفة �أحوال النا�س ،وطوائفهم ،ومللهم ،وبلدانهم ،ور�سومهم ،وعاداتهم،
و�صنائعهم ،و�أ�شخا�صهم ،و�أن�سابهم ،ووفياتهم� ...إلى غري ذلك.
يقول الرافعي:
�ضرب تقع العناية فيه بذكر امللوك ،وال�سادات ،واحلروب ،والغزوات،
«�إنَّ كتب التاريخ �ضربانٌ :
ونب�أ البلدان ،وفتوحها ،واحلوادث العامة؛ كالأ�سعار والأمطار ،وال�صواعق ،والبوائق ،والنوازل،
والزالزل ،وانتقال الدول ،وتب ُّدل امللل والنحل ،و�أحوال �أكابر النا�س ،واملواليد ،والإمالكات،
والتهاين ،والتعازي ...وما يجري جمراها.
و�ضرب يكون املق�صود فيه بيان �أحوال �أهل ال ِعلم ،والق�ضاة ،وف�ضالء الر�ؤ�ساء والوالة ،و�أهل
ٌ
وطرف من مقاالتهم ،ورواياتهم،
وال�س رَي املحمودة؛ من �أوقات والدتهم ووفاتهم،
ٍ
املقامات ال�شريفة ِّ
وم�شايخهم ،ورواتهم».
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ثم �أ�شرتُ �إلى الثناء على علم التاريخ (وفن التاريخ) ،و�أ�ضفتُ الأبيات املعروفة وامل�شهورة:
	�إذا َ
عرف الإن�ســانُ �أخبا َر َمن م�ضى
و�أح�سـ ـ ُب ُه ق ــد ع ـ َ
ـا�ش �آخ ـ َر عمـ ـ ـ ـ ِـر ِه
فكن عارف ًا �أخبا َر من ماتَ وانق�ضى

َت َو َّه ْم ُت ـ ـ ـ ـ ُه ق ــد عـ َ
ـا�ش مــن � ِأول الده ـ ِـر
َ
اجلميل من ِّ
الذ ْك ِر
الدهر �إن �أبقى
مدى
ِ
ـوال تغتنـ ـ ْـم �أط ـ َ
ـول العمـ ـ ـ ـ ـ ِـر
وكن ذا ن ـ ٍ

غري �أنَّ تاريخ احلرمني بعامة كان يف فرت ٍة من الزمن -وال يزال يف تقديري -حمل �إهمال؛ ولهذا
فالإمام تقي الدين حممد بن �أحمد احل�سيني الفا�سي املكي املتو َّفى �سنة (832هـ) يقول« :و�إين
خ�صو�صا من ال�شيخ
تاريخ لها على املنوال الذي جمع ُتهُ،
ً
لأعجب من �إهمال ف�ضالء مكة يف جمع ٍ
قطب الدين الق�سطالين لأنه جمع �شي ًئا يتعلق بتاريخ اليمن ،ولعمري لو جمع ذلك لبلده كان �أح�سن،
ف�إنَّ احلاجة �إليه داعية ،ويف ذلك فوائد غري خافية ،وعليه م�ضى الأئمة من �أهل م�صر ،وال�شام،
وبغداد ...وغري ذلك من البالد ،كتاريخ بغداد للخطيب ،وذيوله البن ال�سمعاين ،وابن الدبيثي،
والقيطعي ،وابن النجار ،وابن رافع ..وغريهم ،وتاريخ دم�شق البن ع�ساكر ،وتاريخ م�صر للقطب
احللبي ..وغري ذلك».
ثم قال  -و�أنا �أنقل قوله هنا لل ِعربة« :-لعل احلامل ملن �أهمل من ف�ضالء مكة الت�أليف يف هذا
املعنى الـ ُم�شار �إليه :تخ ُّيلهم العجز عن الوفاء باملق�صود يف هذا الأمر؛ لعدم الإحاطة باملق�صود،
فاجلواب �أنَّ هذا العذر حق ،ولكن يلزم من اعتماده حمذور؛ وهو �أنَّ املعلوم عندهم ي�صري
جمهو ًال عند من بعدهم كما جرى ،والالئق يف هذا �إثباتُ املعلوم و�إن ق ّل.
وكما قال ال�شاعر:
كانَ قلي ًال فلن تطيقَ لك ِّله
		
افعل اخل َري ما
ا�ستطعت و�إنْ
َ
ِ
		�إذا ك ـنـ َـت ت ــار ًكــا لأقـ ـ ِّله»
ومتى تفع ِـل الكث َري من اخلري
ومن جملة ما �أُهمل من تاريخ مكة املكرمة واملدينة املنورة تراجم �أئمة احلرم ،ويكاد اليوجد �إال
كتاب واح ٌد ُ�ص ِّنف يف هذا املو�ضوع -واجتهدتُ يف البحث عنه فلم �أجده حتى اليوم ،ولعل بع�ضكم
ٌ
يعرف عنه �شي ًئا -وهو كتاب “نزهة ذوي الأحالم يف �أخبار اخلطباء والأئمة وق�ضاة بلد اهلل احلرام”
للإمام عزالدين بن فهد.
املبا�شرين
ومن الكتب التي تناولت �أ�سماء �أئمة املدينة النبوية�“ :أ�سماء اخلطباء والأئمة
ِ
للخطابة والإمامة مب�سجد �سيد املر�سلني” لل�سيد �إبراهيم جعفر ح�سني ها�شم ،وهي ن�سخة جيدة؛
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و”�أئمة امل�سجد النبوي ال�شريف” وهو م�ص َّنف من �إعداد الأفندي عبدالرحمن �أركوبي زادة؛
و”عقود اللآيل يف �أ�سماء الأئمة واخلطباء يف احلرم النبوي من القرن ال�سابع �إلى القرن احلايل”
من �إعداد �سعيد بن وليد بن حممد �سعيد بن �سليمان طولة .ونقدتُ بع�ضها � ً
أي�ضا �إلى حدٍّ ما.
كتاب ا�سمه “�إحتاف الب�شر برتاجم �أئمة امل�سجد
و�صدر كتابان يف هذا املو�ضوع �أحدهما ٌ
احلرام من القرن اخلام�س ع�شر” �أ َّلفه الطالب حمد بن مرزوق الروقي ،وهو كتاب جميل وقد
ري لل�شيخ
متاما من اجلزء املكي؛ والكتاب الآخر ٌ
ح�صلتُ على ن�سخ ٍة منه بعد ما فرغت ً
كتاب �صغ ٌ
كتاب خمت�صر.
عبداهلل الزهراين بعنوان “�أئمة امل�سجد احلرام وم� ِّؤذنوه يف العهد ال�سعودي” وهو ٌ
و�أوردتُ نقدً ا للكتاب امل�س َّمى بـ”�إحتاف الب�شر” ،وكذلك لكتاب” و�سام الكرم يف ترجمة �أئمة
أ�شخا�صا مل يكونوا ُيعرفون ب�أنهم �أئمة يف
ري يف التقدمي ،و�سَ َّمى �
ً
وخطباء احلرم “ فقد فاته كث ٌ
امل�سجد احلرام ،ومع هذا فالكتاب مفي ٌد يف بابه وج ِّيد.
وهناك بع�ض الفرتات -كالقرن ال�ساد�س -مل ُت�سعفنا امل�صادر بها ،وال�شيخ عطية �سامل قال
يف هذا الباب“ :تق َّل�صَ العلماء املربزون ال�س ِّنيون �أمام احلركات ال�سيا�سية والزحف االجتماعي
وال�ضغط الفكري �إلى كامل القرن ال�ساد�س وما بني ال�سابع والثامن ،ومن املعلوم قط ًعا وجودهم
لكن مل ي�سعف البحث بالعثور عليهم؛ �إما لأنهم مل ُي رَت َجموا ،و�إما �أنه مل ُيذ َكر يف تراجمهم �أنهم
قد �أَ ُّموا �أو خطبوا”.
تراجم �أئمة احلرمني:

وقد ظهر مما َت َق َّدم ِمن ُن ُقول يف علم التاريخ وف�ضله تنبيهها تنبي ًها ظاه ًرا �إلى تاريخ علم
و�س رَي �أهل الف�ضل ويف مقدمتهم الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل .وال �شك يف
الرجال وطبقات �أهل العلم ِ
مقام كر ٍمي ومنزل ٍة ف�ضلى ،كيف ال
�أن تاريخ الأئمة واخلطباء وتراجمهم ت�أتي من هذا الرتتيب يف ٍ
ٌ
والبلدين املح َّرمَني؟ بل �إنَّ له�ؤالء ً
و�س رَ ًيا َع َج ًبا،
وذلك
مرتبط باحلرمَني ال�شريفَني َ
خا�صا ِ
تاريخا ًّ
ري منهم �-شد ًة يف العي�ش وتق�ش ًفا يف احلياة ،كما �أنهم يقلُّون
وفيها معاناة؛ فقد لقي بع�ضهم �-أو كث ٌ
يف بع�ض الع�صور ويكرثون يف �أخرى.
ومن هنا َت َب َّينت �أهمية الكتابة يف هذا املو�ضوع ،يقول املح ِّبي ..« :ثم اخلطباء يف زماننا( )1بغاية
الكرثة ،بحيث �إنه مل ي�صل الواحد منهم �إلى نوبته �إال بعد م�ضي �سنة» (.)2
(� )1أي القرن احلادي ع�شر.
(« )2خال�صة الأثر».462/2 ،
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ويقول مرداد يف ترجمة عبدالكرمي بن حمب الدين القطبي �إنهم يف عام ت�سعني بعد املائتني
إماما» (.)1
و�ألف قد بلغوا يف املقام املذكور «خم�سة و�سبعني � ً
ويقول ال�شيخ عطية حممد �سامل -رحمه اهلل« :-من �أ�صعب املو�ضوعات على الكاتب املو�ضو ُع
الذي مل ُي�س َبق �إليه ،وال مثال ُيحتذى به وال م�صدر ُي�ستقى منه ،ويكون الكاتب و�إن قيل �إن له ق�صب
ال�سبق �إال �أنه �سيكون مو�ضع التجربة وحمل النقد ،لأنه �سيت�ص َّيده من بحار الكتب ،ثم يجمع ما
َت�صَ َّي َد ُه يف �سلك الت�أليف ،ف�إذا مل يكن له وجود يف الكتب ومل ُي َق َّيد قط ،ومل يكن الكاتب يعا�صره؛
كان ذلك �أ�شقَّ عليه لأنه مرج ٌع ُي� َؤخذ منه وال م�شاهَ دة ُي�ست�سقى منها ،بل �سيت�ص َّيد ذلك من �أقوال
يعر�ض للنا�س من �آفة الن�سيان ،و�سيجد
الرجال ،و�إذا كان العهد بعيدً ا كانت ال�صعوبة �أ�ش ّد؛ لمَِا ِ
اختالفات عديدة ،و�أقوا ًال متنوعة ،وعليه �أن ي�ستخل�ص منها ما يو�صله �إلى مطلوبه ،ويف مثل هذه
ٍ
احلالة لن َي ْ�س َل َم من اخلط�أ بزياد ٍة �أو نق�ص».
منهج الكتاب:

قد جعلتُ الكتاب على ثالثة �أق�سام:
الق�سم الأول :يف تراجم �أئمة امل�سجد احلرام ،ومن فروع هذا الق�سمَ :من َح َّج بالنا�س ،و�أئمة
الرتاويح ،ومن ناب يف الإمامة واخلطابة.
والق�سم الثاين :يف تراجم �أئمة امل�سجد النبوي ،ومن فروعه � ً
أي�ضا� :أئمة الرتاويحَ ،ومن ناب يف
الإمامة واخلطابة .مبعنى �أين �أترجم للإمام �إن � َّأم بغري خطبة� ،أو � َّأم وخطب� ،أو �صلى �صالة
الرتاويح فقط� ،أو � َّأم نياب ًة ولي�س ر�سم ًّيا لأين وجدتُ يف تراجم بع�ض العلماء �أنه � َّأم نياب ًة حتى من
يوما واحدً ا .فعلى �سبيل
املتقدمني؛ ولهذا ترجمتُ حتى ملن ناب يف ع�صرنا من املعا�صرين ولو ً
املثال :ذكرتُ �أنَّ َ
امللك �سعودًا –رحمه اهللَّ � -أم يف امل�سجد احلرام ،وكذلك امللك في�صل رحمه
اهلل ،فكل من � َّأم -ولو ً
فر�ضا واحدً ا -يف امل�سجد احلرام �أو يف امل�سجد النبوي قدَّمتُ له ،وهذا ح ٌّق
ُيح َفظ.
والق�سم الثالث :فيمن مل �أجد له ترجمة ،ف�أد ِّون ما �أعرث عليه من ا�سمه� ،أو لقبه� ،أو كنيته ،مع ذكر
امل�صدر والقرن الذي كان فيه ،والإ�شارة �إلى من قال ب�إمامته.
( )1والذي يظهر �أنَّ كرثتهم هي ب�سبب احلاجة التي حتيط بطالب العلم ،فيتوجه الأمر �إلى تدوينهم يف �سجالت �أئمة احلرمني ليدخلوا يف م�صارف الأوقاف التي تُو َقف على
الأئمة مما يعنيهم يف معا�شهم ،ثم هم يقومون بالإمامة ح�سب ما يتي�سَّ ـر ويقت�ضي الرتتيب .ثم ر�أيتُ مقا ًال يقول فيه كاتبه :وكانت ت�صل �إلى الأئمة مع قرار التعيني خِ َل ٌع
من ال�سلطان يف م�صر ،وقد ع َّينت حجة وقف الأ�شرف �شعبان ال�صرف من ريع الوقف على �أربع ٍة من �أئمة احلرم املكي لإمامة ال�صلوات اخلم�س ،بجامكية �سنوية مقدارها
ن�صيب من ال�صدقات املالية الوا�صلة ملكة�« .أثر الأوقاف على احلياة
�أربعمائة درهم نقرة لكل واحد منهم ،وهو ما يعادل ثالثة وثالثني وثلث الدرهم ،وعدا ذلك كان للأئمة
ٌ
الدينية واالجتماعية يف مكة واملدينة يف العهد اململوكي» ،بقلم الدكتور �أحمد ها�شم بدر�شيني.
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ومن منهجي �أين �أترجم للأمراء والوالة على احلرمني ال�شريفني حتى حدود القرن اخلام�س
الهجري؛ لأنَّ الوالة هم الذين يلون الإمامة واخلطابة يف احلرمَني ال�شريفَني كما �سي�أتي تف�صيله،
فبعد البحث والنظر والتت ُّبع للمراجع وامل�صادر َت َب نَّ َي �أنَّ الذي كان يتولى اخلطابة والإمامة يف
امل�سجد احلرام وامل�سجد النبوي حتى القرن اخلام�س الهجري هو الأمري الذي يو ِّليه اخلليفة فتُج َمع
له الإمارة مع اخلطابة والإمامة؛ ولذلك ف�إنَّ هذا الكتاب يرتجم للأمراء الذين تو َّلوا �إمارة مكة
املكرمة واملدينة املنورة يف هذه الفرتة �أي منذ مبتد�أ البعثة �إلى حدود القرن اخلام�س؛ لكون الإمامة
جز ًءا من والياتهم العامة على مكة املكرمة واملدينة املنورة �أو �إحداهما ،وهم يقومون بالإمامة.
ولهذا ترجمتُ �أئمة احلرمَني ال�شريفَني حتى القرن اخلام�س الهجري بنا ًء على االرتباط بني
الوالية والإمامة.
ومن املنهج كذلك �أنَّ البحث قد ي�ستدعي اال�ستطراد نظ ًرا �إلى �أنَّ احلديث عن امل�سجد احلرام
�أو امل�سجد النبوي هو احلديث عن الآخر يف التاريخ واملكانة عند امل�سلمني.
� ً
املرتجم له ح�سب تاريخ وفاته ،وحاولتُ �أن �أحدِّ د -قدر الإمكان� -سنة
أي�ضا من املنهج �أن ُي َق َّدم َ
الوالدة والوفاة .وحتدَّثتُ عن ف�ضل الإمامة ،و�صالة الرتاويح ،وختم القر�آن يف �آخر رم�ضان ،وعن
املقامات ون�شوئها ،وعن الأئمة.
كما ذكرتُ بالن�سبة �إلى ارتباط الوالية بالإمامة وقائع د َّونتُها ،وقد �سار هذا النهج يف الدولة
الأموية والعبا�سية ،حتى �إنه يف عهد الدولة العبا�سية يف زمن �أبي جعفر املن�صور لـ َّما وقعت ثورة
ا�شتباك مع ال�سودان
ال�سودان وهرب �أمري املدينة املنورة �آنذاك عبداهلل بن ربيع احلارثي بعد
ٍ
الثائرين ،وخرج الأمري من املدينة املنورة �إلى جبل �أحد ثم اجتازه �إلى وادي نخل فنزل فيه؛ تعطلت
�صالة اجلمعة و�صلى النا�س الظهر ،ويف هذا دالل ٌة على �أنَّ الأمري هو الذي كان يخطب للجمعة.
ودخل وقت الع�شاء وتجََ َّم َع امل�صلون يف امل�سجد ينتظرون من ي�ؤ ُّمهم ،فلم يتقدم �أحد؛ ما يدل على
�أنَّ الإمامة هي �أحد مظاهر الإمارة ووظائفها ،و�أقام امل� ِّؤذن ال�صالة وا�ستوت ال�صفوف ،وانتظر
حتى يتقدم �أح ٌد للإمامة فلم يتقدم �أحد ،فطلب من بع�ض احلا�ضرين �أن ي� َّؤم امل�صلني فاعتذر،
و�أعاد ال َك َّر َة فلم ي�ستجب له �أحد ،وكادت اجلماعة �أن تتفرق ،فخرج من بني ال�صفوف �أحد الأمويني
الباقني يف املدينة املنورة وهو الأ�صبغ بن �سفيان بن عا�صم بن عبدالعزيز بن مروان ،ونادى� :أنا
�أ�صلي بالنا�س على طاعة �أبي جعفر املن�صور .وكرر ذلك ثال ًثا وكبرَّ  ،ف�صلى النا�س وراءه.
يتبي �أنَّ الإمامة كانت مظه ًرا من مظاهر الإمارة �أو وظيفة من وظائفها ،مع ما يف
ومن هذا نَّ
38
6/19/12 2:22 PM

FINAL 8-4-2012 3.indd 38

نائب عن الإمام الأعظم ك�سائر ُن َّواب الإمام يف
ذلك من معنى �آخر دقيق هو �أنَّ �إمام ال�صالة ٌ
والياتهم.
حج الر�شيد ،فلما َق ِدم مكة عزل حممد بن عبداهلل بن �سعيد
قال الأزرقي« :يف هذه ال�سنة َّ
وقتئذ».
العثماين عن ال�صالة ،ومن املعلوم �أنَّ الأمري هو الذي ي�ؤ ُّم النا�س يف امل�سجد احلرام ٍ
وبالتت ُّبع لتاريخ الإمامة حتى القرن اخلام�س الهجري جند �أنَّ الإمامة ظلت تابع ًة للإمارة ،فكان
الأمري يف مكة املكرمة واملدينة املنورة هو الذي ي�ؤ ُّم النا�س يف امل�سجد احلرام وامل�سجد النبوي.
ثم ر�أيتُ قول �شيخ الإ�سالم ابن تيمية -رحمه اهلل« :-كانت ُ�س َّنة ر�سول اهلل �-صلى اهلل عليه
و�سلم -و�سائر خلفائه الرا�شدينَ ،ومن �سَ َل َك �سبيلهم من والة الأمور يف الدولة الأموية والعبا�سية؛
إماما يف َ
هذين الأ�صلَني جمي ًعا :ال�صالة واجلهاد ،فالذي ي�ؤمهم يف ال�صالة
�أنَّ الإمام يكون � ً
ي�ؤمهم يف اجلهاد ،و�أمر اجلهاد وال�صالة واح ٌد يف املقام وال�سفر .وكان النبي � -صلى اهلل عليه
و�سلم� -إذا ا�ستعمل رج ًال على بلد -مثل عتاب بن �أ�سيد على مكة ،وعثمان بن �أبي العا�ص على
الطائف ..وغريهما -كان هو الذي ي�صلي بهم ويقيم احلدود ،وكذلك �إذا ا�ستعمل رج ًال على
غزوة  -كا�ستعماله زيد بن حارثة وابنه �أ�سامة وعمرو بن العا�ص ..وغريهم -كان �أمري احلرب هو
الذي ي�صلي بالنا�س؛ ولهذا ا�ستدل امل�سلمون بتقدميه �أبا بكر يف ال�صالة على �أنه قدمه يف الإمامة
العامة .وكذلك كان �أمراء ال�صدِّ يق -كيزيد بن �أبي �سفيان وخالد بن الوليد و�شرحبيل بن ح�سنة
وعمرو بن العا�ص ..وغريهم � -أمري احلرب هو �إمام ال�صالة .وكذلك كان ُن َّواب عمر بن اخلطاب
كا�ستعماله على الكوفة عمار بن يا�سر على احلرب وال�صالة».
ومبثل قوله قال ال�شيخ حممد خليل املرادي« :وما زال امل� ِّؤذنون �إذا � َّأذنوا �س َّلموا على اخللفاء
و�أمراء الأعمال ثم يقيمون ال�صالة بعد ال�سالم ،فيخرج اخلليفة �أو الأمري في�صلي بالنا�س .هكذا
كان العمل مدة �أيام بني �أمية ثم مدة خالفة بني العبا�س �أيام كان اخللفاء و�أمراء الأعمال ي�صلُّون
بالنا�س.
فلما ا�ستولى العجم وترك خلفاء بني العبا�س ال�صالة بالنا�س ُترك ذلك كما ُترك غريه من
�سنن الإ�سالم ،ومل يكن �أحد من اخللفاء الفاطميني ي�صلي بالنا�س ال�صلوات اخلم�س».
وقال ال�سخاوي يف «التحفة اللطيفة»�« :إنَّ داود بن عي�سى بن مو�سى ممن جمع له يف الوالية
يف خالفة بني ها�شم اخلطابة على منرب مكة واملدينة» .وقال الإمام �أبو جعفر بن جرير الطربي:
«�إنَّ الأمري داود قد جمع له اخلطابة يف منابر احلرمني ال�شريفني؛ وذلك �أنَّ الأمري داود كان فرت ًة
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�أم ًريا على املدينة ،ويف �سنة 195هـ انتقل �إلى مكة �أم ًريا ،فكانت �إليه اخلطابة والإمامة يف امل�سجد
احلرام».
وذكر الفا�سي يف «العقد الثمني» �أنَّ عبداهلل الطليحي �صعد املنرب ليخطب عليه يف امل�سجد
احلرام ،ومل يكن املنرب ثابتًا م�ستق ًّرا فمال به ،ف�أدركه احلرا�س و�أم�سكوا به ،فقال يف ذلك �أحد
ال�شعراء من موايل الها�شميني:
احلزن
آفاق البال ِد من
احلرمي وا�ستب َك ْت ل ُه
بكى املن ُرب
مناب ُر � ِ
ِ
ُّ
َ
بالركن
واعتاذ
ـمي
ها�شم
ِ
وم َّل التمي ـ َّ
وحنَّ �إلى الأخيا ِر من � ِآل ٍ
وذلك �أنَّ عبداهلل الطليحي كان �أم ًريا على مكة فكانت �إليه ال�صالة واخلطابة يف امل�سجد
احلرام.
التنظيمات املتعلقة بالأئمة يف احلرمني ال�شريفني:

ُي َع نَّي الإمام واخلطيب من جهة اخلليفة مبا�شر ًة ب�أوامر �سلطانية ومرا�سم خليفية� ،أو يكون من
جهة �أمري مكة املكرمة كما جاء يف ترجمة حممد بن حممد بن ح�سني بن علي القر�شي املخزومي،
فقد قال الفا�سي« :وَليَِ �إمام َة املالكية بامل�سجد احلرام بعد وفاة القا�ضي نور الدين علي بن �أحمد
أياما».
النويري من جهة �أمري مكة �أربعة �أ�شهر و� ً
ويف ترجمة حممد بن عبداهلل بن حممد احلموي �أنه وَليَِ خطابة احلرم يف �سنة ت�سع وخم�سني
و�سبعمائة ،وجاءه بذلك توقي ٌع من �صاحب م�صر ،ف�ص َّده مع ذلك عنه ال�شريف عجالن بو�ساطة
�أ�صحاب القا�ضي �شهاب الدين الطربي؛ ِلـ َما بينهما من العدواة ،وذلك بعد �أن خرج يف �شعار
اخلطبة �إلى امل�سجد احلرام يف املو�سم ،ثم با�شرها بعد عزل ال�شريف عجالن و�أخيه ثقبة ،وو�صول
الع�سكر يف جمادى الآخرة من �سنة �ستني و�سبعمائة.
وناب عنه ابنه يف احلكم يف �سنة �سبع وت�سعني ،قال الفا�سي عنه« :وبا�شر جميع وظائف �أبيه
ب�أثر موته؛ لأنَّ �أباه ا�ستنجز له توقي ًعا من امللك الظاهر ب�أن يكون نائ ًبا عنه يف حياته م�ستق ًّال بعد
وفاته .و�أنهى خرب موت �أبيه �إلى ال�سلطان الظاهر مب�صر ،فوالَّه ال�سلطان ق�ضاء مكة ،وخطابتها،
وح�سبتها ،ونظر امل�سجد احلرام والأوقاف وال ُّر ُبط امل�ش َّرفة يف �أثناء �شهر رم�ضان �سنة ت�سع
وت�سعني».
ويف العهد ال�سعودي (يف �أول عهد امللك عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفي�صل �آل �سعود ،رحمه
اهلل) �أو�ضحت جريدة «�أم القرى» ( )1الطريق التي ُي نَّعي بها الأئمة ،فقد اجتمع فري ٌق من العلماء
(�« )1أم القرى» ،العدد ( ،)98اجلمعة 1345/4/23هـ� ،ص.3
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ال�سعوديني وقرروا �أن تكون اجلماعة التي ُتقام يف امل�سجد احلرام جماع ًة واحدة ،وانتُخب من كل
مذهب ثالثة �أئمة ومن احلنابلة �إمامان يتناوبون يف �أوقات ال�صلوات اخلم�س ،فكان من احلنابلة
ال�شيخ عبدالظاهر �أبو ال�سمح وال�شيخ حمد اخلطيب ،ومن ال�شافعية ال�شيخ عبدالرحمن الزواوي
وال�شيخ حممد علي خوقري وال�شيخ عمر فقي ،ومن احلنفية ال�شيخ عبا�س عبداجلبار وال�شيخ
عبدامللك مرداد وال�شيخ جمال مراد ،ومن املالكية ال�شيخ �أمني فودة وال�شيخ عبداهلل حمدوه وال�شيخ
عبا�س مالكي.
وكان �أول من تولى الإمامة يف العهد ال�سعودي من ال�سعوديني هو ال�شيخ احلميدي بن درعان
من �أهايل حائل.
تعدد الأئمة ومتى ن�ش�أ:
ُّ

قال القا�سم التجيبي :مل ُيجمع فيها – يعني مكة– ال�صالة املفرو�ضة باحلرم ال�شريف ب�إمامَني
يف حالة واحدة ،وال جماعة بعد جماعة ،من زمن النبي �-صلى اهلل عليه و�سلم� -إلى �أن َغ َل َب
الديلمي( )1على العراق ،فتفرق العلماء من العراق ومن احلجاز �إلى غريهما من البلدان ،فبقي
النا�س يف احلرم ال�شريف �أ�شتاتًا ال �إمام لهم يقيم لهم ال�صالة ،ففزع �أهل كل مذهب يف احلرم
يومئذ ،واهلل تعالى �أعلم،
�إلى رجل منهم فق َّدموه لي�صلي بهم جماع ًة ،فم�ضى العمل على ذلك من ٍ
وهو -عز وجل -ير�شدنا و�أهل حرمه ال�شريف التباع ال�سلف ال�صالح ،واقتفاء �آثارهم .وكان احلق
إمام واحد ،واهلل ير�شد لذلك.
�أن يجتمع النا�س كلهم خلف � ٍ
قال الفا�سي :قلت :والذي يبدو من كالم القا�سم التجيبي �أنَّ تغلُّ َب الديلمي كان يف القرن الرابع
ح�سب ما ذكره امل�ؤرخون يف تاريخ ظهور دولة بني بويه(.)2
و�إين مل �أجد ِذ ْكر ًا لتع ُّدد الأئمة وال املقامات قبل القرن اخلام�س ،و�أول ما وقفتُ عليه يف ذلك
ما ُذكر يف ترجمة �أحد �أئمة احلرم -وهو حممد بن عبداهلل بن الفتوح بن حممد املكنا�سي �إمام
املالكية باحلرم ال�شريف -من �أنه تولى �إمام مقام املالكية �سنة ثمان وثمانني وخم�سمائة ،ذكر ذلك
تقي الدين الفا�سي (832-775هـ)؛ ما يدل على وجود املقامات يف ذلك الع�صر .وذكره ابن فهد
(885-812هـ) يف «�إحتاف الورى» �سنة ثمان وثمانني و�أربعمائة.
و�أول من ذكر تع ُّدد الأئمة بالتف�صيل – فيما َّ
اطلعتُ عليه – هو ابن جبري؛ فقد قال :وللحرم
( )1املراد بالديلمي هنا :هو ع�ضد الدولة �أبو �شجاع ف َّن ُاخ�سر بن احل�سن امللقَّب بركن الدولة ابن بُويه� ،أحد املتغ ِّلبني على الـ ُملك يف عهد الدولة العبا�سية بالعراق ،تولى ُم ْلك
فار�س ،ثم ُم ْلك املو�صل وبالد اجلزيرة ،وهو �أول من ُخطِ ب له على املنابر بعد اخلليفة ،وهو �أول من ُل ِّقب بـ (�شاهن�شاه).
( )2يف �سنة ثالثني و�أربعمائة كان انقرا�ض الدولة الديلمية دولة بني بويه ،وكانت مدتها مائة و�سبعًا وع�شرين �سنة ،يُنظ َر «ال�سمط».
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خام�س لفرق ٍة ُت�س َّمى الزيدية ،و�أ�شراف �أهل هذه البلدة على مذهبهم،
�أربعة �أئمة �س ِّنية ،و�إما ٌم
ٌ
(حي على الفالح) ،وال يجمعون مع
(حي على خري العمل) �إثر قول امل�ؤذنَّ :
وهم يزيدون يف الأذان َّ
النا�س �إمنا ي�صلون الظهر �أرب ًعا ،وي�صلون املغرب بعد فراغ الأئمة من �صالتهم.
وقال يف «�شفاء الغرام ب�أخبار البلد احلرام» :و�أما وقت حدوثهم فلم �أعرفه حتقي ًقا ،ور�أيتُ ما
يدل على �أنَّ احلنفي واملالكي كانا موجو َدين يف �سنة 497هـ ،و�أنَّ احلنبلي مل يكن فيها موجودًا؛
وذلك لأنَّ احلافظ �أبا الطاهر ال�سلفي حج يف هذه ال�سنة ور�أى فيها �أبا حممد بن العو�ضي القروي
املقرئ �إمام مقام اخلليل عليه ال�سالم ،وذكر �أنه �أول من ي�صلي من �أئمة احلرم املقد�سي قبل
املالكية واحلنفية والزيدية.
�أما وجود مثل هذا يف املدينة املنورة فقد كان طار ًئا عليها مل يحدُث �إال بعد القرن ال�سابع،
وكانت املدينة املنورة طيلة �سبعة قرون ت�صلي ال�صلوات كلها ب�إمام واحد وال تتعدد فيها اجلماعة
لفري�ض ٍة واحدة ،بل �إنَّ مال ًكا -رحمه اهلل( -وهو �إمام دار الهجرة) ممن يكره تع ُّدد اجلماعة يف
امل�سجد الواحد للفري�ضة الواحدة.
وقد م َّرت باملدينة املنورة قبل هذا العهد �أطوا ٌر مذهبية؛ �ساد �أو ًال فيها مذهب مالك ،ثم �ساد
بعده مذهب ال�شافعي ،ثم بعده مذهب �أبي حنيفة رحمهم اهلل جمي ًعا ،وذلك من دون تع ُّد ٍد يف
وقت واحد ،ثم تعددت املذاهب يف املدينة املنورة بعد �أن ظهرت الدرا�سات املذهبية وتمََ َّيزَ طالب
ٍ
تع�صب ،و�أخ ًريا َت َع َّد َد الأئمة يف
كل مذهب ،وبد�أت املناف�سة ثم حتولت �إلى مناق�شة ثم انتهت �إلى ُّ
ال�صلوات اخلم�س ،ثم جاء العهد ال�سعودي فتوحدت فيه اجلماعة يف امل�سجد النبوي ويف امل�سجد
احلرام لل�صلوات اخلم�س وللرتاويح.
كيفية �صالة �أئمة املذاهب وبيان �أمكنة مقاماتهم يف احلرم املكي:

�أول الأئمة ال�شافعي لأنه املق َّدم من الإمام العبا�سي ،وهو �أول من ي�صلي ،و�صالته خلف مقام
واحد جمتمعني ل�ضيق
وقت ٍ
�إبراهيم عليه ال�سالم� ،إال �صالة املغرب ف�إنَّ الأئمة الأربعة ي�صلونها يف ٍ
وقتها :يبد�أ م�ؤذن ال�شافعي بالإقامة ،ثم يقيم م� ِّؤذنو �سائر الأئمة ،ورمبا دخل يف هذه ال�صالة
على امل�صلني �سه ٌو وغفل ٌة الجتماع التكبري فيها من كل جهة ،فرمبا ركع املالكي بركوع ال�شافعي �أو
أذن م�صيخ ًة ل�صوت �إمامها �أو �صوت م� ِّؤذنها
�سالم �إمامه ،فرتى كل � ٍ
احلنفي� ،أو �س َّلم �أحدهم بغري ِ
خمافة ال�سهو ،ومع هذا ف�إنَّ ال�سهو يحدث عند كث ٍري من النا�س.
والثاين املالكي :وهو ي�صلي بعد ال�شافعي ،و�صالته قبالة الركن اليماين.
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والثالث احلنبلي :و�صالته مع �صالة املالكي يف ح ٍني واحد ،ومو�ضع �صالته يقابل ما بني احلجر
الأ�سود والركن اليماين.
والرابع احلنفي :و�صالته قبالة امليزاب ،و�صالته �آخ ًرا ،وي�صلي الظهر والع�صر يف البالط
الآخر من الغرب �إلى اجلنوب ،وي�صلي احلنبلي الظهر والع�صر قري ًبا منه يف البالط الآخر من
الغرب �إلى ال�شمال.
قال الفا�سي« :ف�إنَّ ال�شافعي ي�صلي �أو ًال ،ثم احلنفي ،ثم املالكي ،ثم احلنبلي ،و َت َق ُّد َم احلنفي
على املالكي حدث بعد الت�سعني و�سبعمائة ،وقد انفرد ال�شافعي ب�صالة املغرب يف �أيام املو�سم يف
�سنة �إحدى ع�شرة وثمامنائة �إلى مو�سم �سنة ع�شرين وثمامنائة».
كيفية �صالة الأئمة يف العهد العثماين:

ثمان
يف زمن ال�سلطان �سليمان بن �سليم (ُ )1ع نِّي �أئم ٌة للأحناف و�أئم ٌة للمالكية ،وذلك يف �سنة ٍ
وخم�سني بعد الت�سعمائة ،ومل تكن للأحناف قبل ذلك مبا�شر ٌة للإمامة باحلرم النبوي.
وبلغ عدد اخلطباء والأئمة يف عهد ال�سلطان عبداملجيد( )2مائة و�سبعني ،منهم الأحناف
وجلُّهم من الأحناف ،ووظيفتهم مبا�شرة املحاريب الثالثة بالتناوب ،ولهم
وال�شافعيون واملالكيونُ ،
�شي ٌخ خم�صو�ص ونقيب .وي�صلي الأحناف وال�شافعيون يف املحراب النبوي �أو ال�سليماين بالتناوب.
تعدد الأئمة واخلطباء وكرثتهم يف بع�ض الع�صور ،وكيفية �صالتهم:
ُّ

�أما الأئمة َّ
إماما
املوظفون يف امل�سجد النبوي يف القرن الثالث ع�شر فهم :خم�سة وع�شرون � ً
إماما �شافع ًّيا .و�أما اخلطباء فهم :اثنا ع�شر خطي ًبا حنف ًّيا ،وع�شرون خطي ًبا
حنف ًّيا ،واثنا ع�شر � ً
�شافع ًّيا ،وع�شرة خطباء مالكيني ،وخطيب حنبلي واحد ،وكلهم َّ
موظفون مع َّينون يف امل�سجد .وقد
و�صل عدد اخلطباء والأئمة �-أحنا ًفا ومالكيني و�شافعيني �-إلى نحو  170نف ًرا و�أكرثهم �أحناف،
ووظيفتهم مبا�شرة املحاريب الثالثة بالنوبة.
و�أما كيفية ال�صلوات؛ ف�إنَّ املحراب النبوي ال�شريف وال�سليماين يكونان بني �أئمة الأحناف
وال�شافعيني باملناوبة ،كل جماع ٍة منهما ت�صلي خم�سة �أوقات يف حمراب وتنتقل �إلى الآخر ،و�أما
املحراب العثماين فهو على الدوام لأئمة املالكية� ،إال يف ازدحام املوا�سم ف�إنَّ احلنفي يتق َّدم فيه.
( )1انظر« :ر�سائل يف تاريخ املدينة»� ،ص.72
( )2انظر« :امل�سجد النبوي عرب التاريخ» ،حممد ال�سيد الوكيل ،مو�سوعة (.)176/4
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الع�صرين الفاطمي والأيوبي (648 -366هـ):
الإمامة واخلطابة خالل
َ

كانت الإمامة واخلطابة خالل الع�ص َرين الفاطمي والأيوبي بيد ال�شيعة الإمامية( ،)1و�أول من
تولى اخلطابة يف الع�صر الأيوبي منهم �أ�سرة �آل �سنان بن عبدالوهاب احل�سيني ،ثم توارثها الأبناء
عن الآباء ،ثم تاله فيها ابنه �شم�س الدين �أبو ها�شم �سنان الذي مل ُيع ِقب غريه.
العهدين الفاطمي والأيوبي �إما ٌم ي�صلي بهم ال�صلوات اخلم�س
�أما �أهل ال�س َّنة فكان لهم يف َ
فقط.
تعدد الأئمة:
حكم ُّ

�أنكر جماع ٌة من العلماء �إحداث تع ُّدد الأئمة وبناء املقامات؛ منهم �سراج الدين البلقيني عمر بن
ر�سالن بن ن�صري املتوفى �سنة 805هـ ،وابنه القا�ضي بالديار امل�صرية جالل الدين عبدالرحمن
بن عمر بن ر�سالن املتو َّفى �سنة 824هـ ،و�أفتوا بهدم هذه املقامات ،وتعزير َمن �أفتى بجواز بنائها
على هذه ال�صفة.
�أَ ْمر امللك عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن في�صل �آل �سعود (1373 -1293هـ) بجمع امل�سلمني
إمام واحد:
يف امل�سجد احلرام على � ٍ

يف الع�شرين من �شهر ربيع الثاين عام خم�سة و�أربعني وثالثمائة و�ألف للهجرة اجتمع فري ٌق من
العلماء ال�سعوديني وقرروا �أن تكون اجلماعة التي ُتقام يف امل�سجد احلرام جماع ًة واحدة ،وانتُخب
مذهب ثالثة �أئمة ومن احلنابلة �إمامان يتناوبون يف �أوقات ال�صلوات اخلم�س( ،)2وقد �سبق
من كل
ٍ
ذكر �أ�سمائهم يف فقرة «التنظيمات املتعلقة بالأئمة يف احلرمني ال�شريفني».
ن�ش�أة املقامات وتطوير عمارتها:
-ن�ش�أتها:

مل َيت نََّبي يل من امل�صادر التي َّ
اطلعتُ عليها حتديد وقت �إن�شاء املقامات على وجه التحقيق؛ �إال
�أنَّ ابن جبري ذكر يف رحلته ما يقارب معنى املقامات ،وقد �سبقت الإ�شارة �إلى ما يدل على وجود
املقامات يف القرن اخلام�س �أو ال�ساد�س الهجري عندما ذكر تقي الدين الفا�سي ترجم ًة ملحمد بن
عبداهلل بن الفتوح بن حممد املكنا�سي �أنه تولى �إمامة مقام املالكية �سنة ثمان وثمانني وخم�سمائة،
( )1وقد �أ�سهب ابن فرحون يف ذكر العالقة بني �أهل ال�س َّنة وال�شيعة يف هذه الفرتة وما جرى من اختالفات �أعر�ضتُ عن ذكرها.
(�« )2أم القرى» ،العدد  ،98اجلمعة 1345/4/23هـ� ،ص.3
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ثمان وثمانني و�أربعمائةَّ ،
َّ
فدل على وجود
فدل على وجودها يف القرن ال�ساد�س .و�أ َّرخه ابن فهد �سنة ٍ
املقامات يف القرن اخلام�س .لكن ابن جبري ذكر تع ُّدد الأئمة وحتديد �أمكنتهم و�س َّمى تلك الأمكنة
بـ َ
ي�سمها مقامات ،فيكون الفا�سي �س َّماه باعتبار تركيبه ،وابن جبري �س َّماه باعتبار
(احلطيم) ومل ِّ
مكانه ،واهلل �أعلم بال�صواب.
قال ابن جبري« :وله – يعني املالكي– حمراب حجر» ،ثم ذكر احلنفي و َب نَّ َي �أنَّ له حطي ًما
م�صنوعا له ،و�أنه �أعظم الأئمة �أُ َّب َه ًة و�أفخرهم �آل ًة من ال�شمع و�سواها ب�سبب �أنَّ الدول الأعجمية
ً
كلها على مذهبه ،فاالحتفال له كثري(.)1
 -و�صفها:

«و�ص َفة احلطيم( )2خ�شبتان مو�صو ٌل بينهما ب�أذرع �شبه ال�سلم تقابلهماخ�شبتان على
قال ابن جبريِ :
تلك ال�صفة ،قد ُعقدت هذه ا ُ
خل ُ�شب على ر ِْجلَني من اجل�ص غري بائنة االرتفاع .واعرت�ض يف �أعلى
ا ُ
خل ُ�شب خ�شب ٌة م�س َّمر ٌة فيها قد نزلت منها خطاطيف من حديد فيها قناديل مع َّلقة من الزجاج.
ٌ
م�شرجب بطول اخل�شبة .وللحنفي بني ال ِّر ْجلَني يد
�شباك
ورمبا ُو�صل باخل�شبة املعرت�ضة العليا
ٌ
حمراب ي�صلي فيه .وللحنبلي حطي ٌم َّ
قريب من حطيم احلنفي،
اجل�ص َّيتَني على اخل�شب
ٌ
معط ٌل هو ٌ
من�سوب لرام�شت �أحد الأعاجم ذوي الرثاء ،وكانت له يف احلرم �آثا ٌر كرمي ٌة من النفقات،
وهو
ٌ
احل ْج َر حطي ٌم َّ
معط ٌل � ً
أي�ضا ُين�سَ ب للوزير املق َّدم بهذا اللفظ املجهول .واملالكي
رحمه اهلل .ويقابل ِ
()3
�أقلهم �شم ًعا و�أ�ضعفهم حا ًال لأنَّ مذهبهم يف هذه البالد غريب .
َم َوا�ضع هذه املقامات:

قال الفا�سي« :و�أما موا�ضعها يف امل�سجد احلرام :ف�إن مقام ال�شافعي خلف مقام �إبراهيم اخلليل
عليه ال�سالم ،واحلنفي بني الركنَني ال�شامي والغربي ،واملالكي بني الركن الغربي واليماين،
واحلنبلي جتاه احلجر الأ�سود.
ذراعا ون�صف ذراع بذراع
�أما مقام ال�شافعي فبينه وبني جدار الكعبة ال�شرقي ت�سعة وثالثون ً
احلديد ،وبينه وبني الأ�سطوانتني امل� َّؤخرتني �سباط مقام �إبراهيم –عليه ال�سالم– ت�سعة �أذرع
ون�صف.
(« )1رحلة ابن جبري»� ,ص.79
( )2ومعنى احلطيم :اجلدار ،وكانت هذه الكلمة تُط َلق على جدار الكعبة يف قول ابن عبا�س .وقال ابن �سيده :احلطيم حِ ْجر مكة مما يلي امليزاب�ُ ،س ِّمي بذلك النحطام النا�س
عليه .وقال الأزهري� :إمنا ُ�س ِّمي حطي ًما لأنَّ البيت رُفع وتُرك ذلك حمطو ًما« .ل�سان العرب» ( .)140/12مما �سبق يظهر �أنَّ ا�سم احلطيم يُط َلق على اجلدار الذي يجتمع
النا�س عنده ،ويدل عليه قوله( :حطي ٌم َّ
معطل).
(�« )3شفاء الغرام» لتقي الدين الفا�سي ()323/1؛ و»العقد الثمني» له ( .)89-88/1وانظر�« :إحتاف الورى» البن فهد ()442 ،412/3؛ و»مر�آة احلرمني» (.)251-248/1
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و�أما مقام احلنفي ف�إنَّ من جدار حمرابه �إلى و�سط جدار الكعبة على اال�ستواء �سبعة وثالثني
ذراعا وثل َثي ذراع ،ومن جدار املحراب �إلى حا�شية املطاف بالعتبة ع�شرة �أذرع وثلث ذراع.
ً
ذراعا �إال ثلثَني
و�أما مقام احلنبلي ف�إنَّ من جدار حمرابه �إلى احلجر الأ�سود ثماني ًة وع�شرين ً
بعتبة احلا�شية ،والذراع املح َّرر به هو ذراع احلديد»(.)1

 -تطوير عمارتها:

قال الفا�سي« :ويف �سنة ثمامنائة وواحد ُبني مقام ال�سادة احلنفية على �أربعة �أ�ساطني من حجارة
ٌ
منحوتة ،عليها ٌ
مدكوك بالآجر مطلي
�سقف مدهون من خزف ،و�أعلى ال�سقف مما يلي ال�سماء
حمراب َّ
مرخم.
بالنورة ،وبني الإ�سطوانتني املتقدمتني
ٌ
وكان ابتداء عمله على هذه ال�صفة يف �شوال �أو يف ذي القعدة من ال�سنة املذكورة ،و ُفرغ منه يف
�أوائل �سنة اثنتني وثمامنائة»(.)2
توا ُرث الإمامة وكرثة الأئمة واخلطباء:

ومن لطائف تاريخ احلرمني و�أئمتهما �أنْ ظهرت فيه جمموعاتٌ من العائالت والبيوت ذات مكانة
علمية� ،ش�أنه يف ذلك �ش�أن كل العوا�صم احل�ضارية.
وكان من هذه العائالت يف مكة املكرمة :بنو الفا�سي ،وبنو ظهرية ،وبنو فهد ،وبنو الق�سطالين..
وغريهم ،ومن �أ�شهر هذه العائالت الطربيون الذين ينت�سبون �إلى مدينة طربية بال�شام ،ولع ِّلي
�أذكر �شي ًئا من تاريخهم ليكون �إ�شار ًة �إلى �أنَّ هناك ً
مزيد من
تاريخا كث ًريا ُمغ َف ًال ويحتاج �إلى ٍ
العناية والتنقيب (وكم ترك الأول للآخر) ،وهو ما �أكده الرحالة الأندل�سي يو�سف التجيبي عندما
ترجم ل�شيخه الر�ضي الطربي يف رحلته:
«كان �أول الطربيني مبكة يف بداية القرن الثالث الهجري حني تولى على مكة يف عهد امل�أمون
وال ا�سمه �إبراهيم بن مو�سى بن جعفر بن حممد ،وي�صل ن�سبه �إلى الإمام علي بن �أبي
العبا�سي ٍ
طالب ر�ضي اهلل عنه».
يقول امل�ؤرخ حممد بن علي بن ف�ضل الطربي يف كتابه «�إحتاف ف�ضالء الزمن» �إنَّ هذا الطربي
وحج بالنا�س �سنة 202هـ ،ثم يقول« :و�إبراهيم هذا هو جدنا يا بني الطربي».
تولى مكة َّ
ويذكر امل�ؤرخ املكي عبداهلل غازي تف�صيالت عن �آل الطربي فيقول ...« :وك�آل الطربي
(�« )1شفاء الغرام» ( ،)324/1وانظر« :مر�آة احلرمني» (.)251-248/1
(�« )2شفاء الغرام» ( ،)392/1وانظر�« :إحتاف الورى» البن فهد (.)413-412/3
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امل�شهورين مبكة؛ ف�إنَّ كونهم �سادات من ن�سل �سيدنا احل�سني ال�سبط كاد �أن يبلغ درجة القطع مبا
َّ
احتف من القرائن وتدا ُول م�ؤرخي مكة ن�سبهم ،مع كونهم بيت علم و�شرف ،م�شهورين يف م�شارق
الأر�ض ومغاربها يف الف�ضل ،وهم �أقدم ذوي البيوت مبكة»(.)1
علم و�شرف ،م�شهورون يف م�شارق الأر�ض
ويقول �صاحب «خال�صة الأثر»« :والطربيون بيت ٍ
ومغاربها ،وهم �أقدم ذوي البيوت مبكة؛ ف�إنَّ ال�شيخ جنم الدين عمر بن فهد ذكر ذلك يف كتابه
«التبيني برتاجم الطربيني» «.
وقال�« :إنَّ �أول من َق ِد َم مكة منهم ال�شيخ ر�ضي الدين �أبو بكر حممد بن �أبي بكر بن علي بن
فار�س احل�سيني الطربي قبل �سنة �سبعني وخم�سمائة �أو يف التي بعدها ،وانقطع بها ،وزار النبي
�صلى اهلل عليه و�سلم )2(-و�س�أل اهلل تعالى �أوالدًا علماء هدا ًة مر�ض ِّيني ،ف ُولد له �سبعة �أوالدوهم :حممد ،و�أحمد ،وعلي ،و�إبراهيم ،و�إ�سماعيل ،و�إ�سحاق ،ويعقوب ،وكانوا كلهم فقهاء علماء
مد ِّر�سني ،وكان دخول الق�ضاء و�إمامة مقام �إبراهيم –عليه ال�سالم -يف بيتهم �سنة ثالث و�سبعني
و�ستمائة كما ذكره النجم بن فهد يف تاريخه «�إحتاف الورى ب�أخبار �أم القرى» ،وذكره الفا�سي يف
تاريخه «العقد الثمني يف تاريخ بلد اهلل الأمني».
ومل تزل �إمامة املقام املذكور خم�صو�ص ًة بهم ال مدخل معهم يف ذلك لأجنبي ،وكل من َك ُم َل
يبا�شر ،وال يحتاج �إلى �إذن جديد لوقوع الإذن املط َلق لهم من زمن ال�سالطني
منهم للمبا�شرة ِ
ال�سابقني والأ�شراف املتقدمني ،واتفق يف �سنة �إحدى و�أربعني و�ألف �أنَّ �إن�سا ًنا رام الدخول معهم يف
ذلك فوقع كال ٌم طوي ٌل يف ذلك ،ثم منعه ال�شريف عبداهلل بن احل�سن ،ثم ورد �أم ٌر من وزير م�صر
حينئذ حممد با�شا مبنع املذكور � ً
أي�ضا ،وا�ستمر ذلك �إلى الآن( ،)3وما زالت املنا�صب العل َّية يف
ٍ
�أيديهم يتل َّقونها كاب ًرا عن كابر ،ويعقدون عليها يف مقام االفتخار باخلنا�صر ،من الق�ضاء والفتوى
والتدري�س ،والإمامة واخلطابة ببلد اهلل النفي�س.
وقد انقر�ضوا -والدوام هلل -ومل يبقَ �أح ٌد منهم ،لكن لهم ن�س ٌل من بطون البطون ،فقد �أخرب
نا�س ُيقال لهم بيت ابن
العالمة املرحوم ال�سيد �أحمد دحالن ب�أنه كان من بطون بيت الطربي ٌ
يعقوب من ذرية ال�شيخ تاج الدين املالكي من ف�ضالء مكة يف القرن احلادي ع�شر و�أعيانهم ،وقد
(�« )1إفادة الأنام»� ،ص.6-5
ً
( )2زيارة النبي –�صلى اهلل عليه و�سلم -يف قربه �أمر م�شروع ،بل هو من �أف�ضل القربات حبًّ –�صلى اهلل عليه و�سلم -وطاعة هلل ور�سوله .حمل النزاع يف �شد الرجال �إلى القرب ال �إلى
امل�سجد ،وال�صواب –�إن �شاء اهلل� -أن ينوي امل�سلم �شد الرجال لزيارة امل�سجدالنبوي و�إن كان يف عزمه �أن يزور القرب ال�شريف ،بل ال ُي َت�صَ َّور �أن يتوجه م�سل ٌم �إلى طيبة الطيبة
–على �ساكنها �أف�ضل ال�صالة و�أمت الت�سليم -ثم ال يعزم على زيارة ذلك القرب ال�شريف.
(� )3أي القرن احلادي ع�شر.
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انقر�ضوا � ً
أي�ضا ،و�أنَّ �أم �أب املرحوم –�أي ال�سيد �أحمد دحالن -كانت منهم ،وكذلك �أم املرحوم
عبداهلل بن �أبي بكر اللبني كانت منهم ،ومنها �آلت الدار الكائنة بخط �سوق الليل بني الزقاقَني
املنحد َرين من زقاق التكية باال�شرتاك �إلى بيت دحالن ذرية ال�سيد زيني وبيت اللبني».
و�أُ ِّل َف يف تراجم �شخ�صياتهم العديد من امل�ؤ َّلفات منها كتاب «التبيني برتاجم الطربيني» للنجم
بن فهد� ،إال �أنه ظل مفقودًا؛ وكتاب «تاريخ بني الطربي» الذي كتبته عائ�شة بنت عبداهلل الطربي
املتو َّفاة �سنة 764هـ ،وهو مفقو ٌد � ً
أي�ضا.
من �أ�شهر بيوت �أئمة املقامات:

املقام احلنفي:
بيت ال�سج�ستاين ،وبيت القطبي ،وبيت البخاري ،وبيت العجمي ،وبيت مرداد ،وبيت الزرعة.
املقام املالكي:
بيت خالد اجلعفري ،وبيت تاج الدين املالكي ،وبيت ال�شيخ ح�سني املالكي ،وبيت الفا�سي ،وبيت
النويري.
املقام ال�شافعي:
بيت الطربي ،وبيت النويري ،وبيت ابن ظهرية ،وبيت املنويف.
املقام احلنبلي:
بيت الزين الق�سطالين ،وبيت �أبي بكر احلنبلي ،وبيت الآمدي.
من �أ�شهر بيوت �أئمة امل�سجد النبوي:

بيت ال�سمهودي ،وبيت ال�شرواين ،وبيت الربي ،وبيت الأن�صاري ،وبيت اخلياري ،وبيت
اخلجندي ،وبيت الأركلي ،وبيت زادة ،وبيت الداغ�ستاين.
احلرمان ال�شريفان يف �شهر رم�ضان:

َّ
ا�ستهل هالل رم�ضان يقع االحتفال يف امل�سجد احلرام لهذا ال�شهر املبارك ،من
قال ابن جبري�« :إذا
جتديد ا ُ
حل ُ�صر ،وتكثري ال�شمع ،وامل�شاعيل ..وغري ذلك من الآالت ،حتى تلألأ احلرم نو ًرا و�سطع
إماما لها
�ضيا ًء ،وتفرقت الأئمة لإقامة الرتاويح ِف َر ًقا ،فال�شافعية فوق كل فرقة منها قد ن�صبت � ً
يف ناحية من نواحي امل�سجد ،واحلنبلية كذلك ،واحلنفية كذلك ،والزيدية ،و�أما املالكية فاجتمعت
قوما من التجار
على ثالثة ُق َّراء يتناوبون القراءة ،وهي يف هذا العام �أحفل جم ًعا و�أكرث �شم ًعا؛ لأنَّ ً
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املالكيني تناف�سوا يف ذلك فجلبوا لإمام الكعبة �شم ًعا كث ًريا ،من �أكربه �شمعتان ُن�صبتا �أمام املحراب
فيهما قنطار ،وقد ح َّفت بهما �شمع دونهما �صغار وكبار.
فجاءت جهة املالكية تروق ُح ْ�س ًنا وترمتي الأب�صار نو ًرا ،وكاد ال يبقى يف امل�سجد زاوية وال
ناحية �إال وفيها قارئ ي�صلي بجماع ٍة خلفه ,فري ُّ
جت امل�سجد لأ�صوات القراءة من كل ناحية ،فتُعاين
الأب�صار وت�شاهد الأ�سماع من ذلك مر�أى وم�س َت َمع ًا تتخ َّله له النفو�س خ�شي ًة و ِر َّقة .ومن الغرباء َمن
احل ْجر ومل ُ
يح�ضر الرتاويح ،ور�أى �أنَّ ذلك �أف�ضل ما ُيغ َت َنم،
اقت�صر على الطواف وال�صالة يف ِ
و�أ�شرف عمل ُيلتَزَ م ،وما بكل مكان يوجد الركن الكرمي وامللتَزَ م»(.)1
�صالة الرتاويح:

قال ابن جبري« :وال�شافعي يف الرتاويح �أكرث الأئمة اجتهادًا؛ وذلك �أنه ُيكمل الرتاويح املعتادة
التي هي ع�شر ت�سليمات ،ويدخل الطواف مع جماعة ،ف�إذا فرغ من الأ�سبوع وركع ركعتني عاد لإقامة
تراويح �أُ َخر ،و�ضرب الفرقعة اخلطيبية �ضرب ًة ي�سمعها امل�سجد لعل ِّو �صوتها ،ك�أنها �إيذا ٌن بال َعود �إلى
ال�صالة ،ف�إذا فرغوا من ت�سليمتَني عادوا للطواف ،هكذا �إلى �أن يفرغوا من ع�شر ت�سليمات ،فيك ُم ُل
لهم ع�شرون ركعة ،ثم ي�صلون ال�شفع والوتر وين�صرفون .و�سائر الأئمة ال يزيدون على العادة �شي ًئا،
واملتناوبون لهذه الرتاويح املقامة خم�سة �أئمة؛ �أولهم �إمام الفري�ضة ،و�أو�سطهم �صاحبنا الفقيه
خ�شوعا .وهذه الفرقعة
الزاهد الورع �أبو جعفر بن علي الفنكي القرطبي ،وقراءته ُت ِر ُّق اجلمادات
ً
املذكورة ُت�ستعمل يف هذا ال�شهر املبارك ،وذلك �أنه ُي�ض َرب بها ثالث �ضربات عند الفراغ من �أذان
املحدثة يف
املغرب ،ومثلها عند الفراغ من �أذان الع�شاء الآخرة .وهي -ال حمالة -من جملة البدع َ
هذا امل�سجد َّ
املعظم( )2ق َّد�سه اهلل».
تنظيم �صالة الرتاويح يف ع�صرنا احلا�ضر:

�صالة الرتاويح ُت�صَ َّلى -وهلل احلمد واملنة -على ال�س َّنة الثابتة ،لكن يجري بع�ض التنظيم فيما
يتعلق بتعا ُقب الأئمة وتنا ُوبهم يف ركعات الرتاويح يف توزيعها من الليل؛ وبخا�ص ٍة يف ال ُع ْ�شر الأخري
مما ُع ِرف ب�صالة التهجد.
فاحلرمان ال�شريفان ُتقام �صالة الرتاويح فيهما بع�شرين ركعة ،مع �أنه ظهر يف الوقت احلا�ضر
(« )1رحلة ابن جبري»� ،ص 122؛ و»رحلة ابن بطوطة»� ،ص .66 1
( )2والأمر كما ذكر رحمه اهلل؛ فهو �شي ٌء مب َتدَع ،وقد انتهى كل ذلك وانقطع وهلل احلمد واملنة ،وو َّفقنا وهدانا وث َّبتنا على ال�س َّنة.
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�أئمة يف م�ساجد �أخرى يف مكة املكرمة واملدينة املنورة وخارجهما ي�صلون الرتاويح ثماين ركعات
بالإ�ضافة �إلى ركعتَي ال�شفع والوتر لتكون �صالتهم �إحدى ع�شرة ركعة.
�أئمة احلر َمني ال�شري َفني يف الوقت احلايل:

يبلغ عدد �أئمة امل�سجد احلرام ت�سعة �أئمة عند كتابة هذا البحث؛ وهم:
1 -1ف�ضيلة ال�شيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز ال�سدي�س.
2 -2ف�ضيلة ال�شيخ الدكتور �أ�سامة بن عبداهلل خياط.
3 -3ف�ضيلة ال�شيخ الدكتور �سعود بن �إبراهيم ال�شرمي.
4 -4ف�ضيلة ال�شيخ القا�ضي �صالح بن حممد بن طالب.
5 -5ف�ضيلة ال�شيخ ماهر بن حمد املعيقلي.
6 -6ف�ضيلة ال�شيخ عبداهلل بن عواد اجلهني.
7 -7ف�ضيلة ال�شيخ خالد الغامدي.
8 -8ف�ضيلة ال�شيخ في�صل غزاوي.
كاتب هذا البحث ف�ضيلة ال�شيخ �صالح بن عبداهلل بن حميد.
وه�ؤالء الأئمة يقومون ب�إمامة النا�س يف الفرائ�ض؛ ف�صالة الفجر يتوالها ال�شيخ �سعود ال�شرمي،
و�صالة الظهر يتوالها ال�شيخ �أ�سامة اخلياط ،و�صالة الع�صر يتوالها ال�شيخ عبداهلل اجلهني،
و�صالة املغرب يتوالها ال�شيخ عبدالرحمن ال�سدي�س ،و�صالة الع�شاء يتوالها ال�شيخ �صالح بن طالب.
�أما كاتب هذا البحث فكان يتولى �صالة الفجر ،ونظ ًرا �إلى انتقال العمل �إلى الريا�ض يف جمل�س
ال�شورى َّثم املجل�س الأعلى للق�ضاء فقد كان االقت�صار على االنتظام وااللتزام يف �أداء نوبته يف
�صالة اجلمعة وخطبتها ،و�إذا ح�ضر �إلى مكة املكرمة ف�إنه ي�ؤ ُّم يف �صالة الفجر غال ًبا ،ويقيم در�سه
بعد �صالة الفجر بني الركنَني داخل الرواق مما يلي مكبرِّ ية امل� ِّؤذنني.
و�صالة اجلمعة يتوالها الأئمة املذكورون بالتناوب( .)1و�صالة عيد الفطر كان يقوم بها ال�شيخ
حممد ال�سب ِّيل ثم �إنه لـَّما كربت �سنه اعتذر عنها ب�إ�صرار ف�صار كاتب هذا البحث هو الذي يتوالها.
�أما �صالة عيد الأ�ضحى وكذلك ال�صلوات يف مو�سم احلج من اليوم التا�سع حتى اليوم الثالث
ع�شر فيتوالها �إمامان بالتناوب ،ويقوم �أحدهما ب�صالة العيد والآخر ب�صالة اجلمعة التي تقع يف
�أحد هذه الأيام.
( )1عدا ف�ضيلة ال�شيخ ماهر بن حمد املعيقلي ،وف�ضيلة ال�شيخ عبداهلل بن عواد اجلهني ،وف�ضيلة ال�شيخ خالد الغامدي ،وف�ضيلة ال�شيخ في�صل غزاوي.
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وثمة تنظيم �آخر اقت�ضته متغريات الع�صر وم�ستجداته؛ وهو ما يح�صل يف �إجازة ال�صيف
و�إجازة عيد الفطر؛ �إذ من املعلوم �أنه يف هذا الع�صر �أ�صبحت �أعمال النا�س و�أوقاتهم �أكرث تنظي ًما
وانتظاما وبخا�ص ٍة الذين يف املدار�س من معلمني و�إداريني وطالب ،وكذا َّ
املوظفون الر�سميون
ً
احلكوميون ،فه�ؤالء يف الغالب يتوقفون عن الأعمال وقت ال�صيف وتكون مدة الإجازة ثالثة �أ�شهر،
وكذا احلال يف �إجازة عيد الفطر وتكون غال ًبا يف حدود ع�شرة �أيام ،ففي هذه الإجازات يقوم �أئمة
وب�شكل منت ََظم.
احلرم بتوزيع �أوقات ال�صلوات فيما بينهم بالتناوب
ٍ
والأئمة يف م�سجد ر�سول اهلل� -صلى اهلل عليه و�سلم  -يف الوقت احلا�ضر هم:
1 -1ف�ضيلة ال�شيخ الدكتور علي بن عبدالرحمن احلذيفي.
2 -2ف�ضيلة ال�شيخ الدكتور ح�سني بن عبدالعزيز �آل ال�شيخ.
3 -3ف�ضيلة ال�شيخ القا�ضي الدكتور عبدالباري الثبيتي.
4 -4ف�ضيلة ال�شيخ القا�ضي عبداملح�سن بن حممد القا�سم.
5 -5ف�ضيلة ال�شيخ القا�ضي �صالح بن حممد البدير.
�أما �صالة الرتاويح ف ُت�صَ َّلى يف احلرمني ال�شريفني ع�شرين ركعة يقوم الأئمة املذكورون ب�أدائها
بالتناوب ،والغالب �أنه يف كل يوم �إمامان ،وقد ُي�ستعان ببع�ض الأئمة َح�سَ ني الأ�صوات( )1من غري
الأئمة الر�سميني.
التهجد:
�صالة
ُّ

�إذا دخل الع�شر الأواخر من رم�ضان ي�صلي امل�سلمون يف احلرمني ال�شريفني يف الوقت احلا�ضر
التهجد؛ وهي جز ٌء من �صالة الرتاويح �إال �أنهم ي�ؤخرون وقتها �إلى
ما ُيع َرف ب�صالة القيام �أو �صالة ُّ
ما بعد منت�صف الليل ِلـ َما ُيرجى فيه من خ ٍري كثري .فبعد �أن ي�صلُّوا ع�شرين ركعة بعد �صالة الع�شاء
مبا�شر ًة ين�صرفون وال ي�صلون �صالة الوتر ،ثم يعودون بعد منت�صف الليل لي�صلُّوا ع�شر ركعات
بخم�س ت�سليمات ثم ال�شفع والوتر ،ويطيلون القراءة فيها .وقد ُوجد من ي�ست�شكل م�شروعية ذلك
وال يبدو �أنَّ هناك �إ�شكا ًال يف م�شروعيتها �إن �شاء اهلل؛ �إذ من املعلوم �أنَّ الرتاويح هو قيام الليل لكنه
قد ُخ�صَّ يف �شهر رم�ضان با�سم الرتاويح ،وقيام الليل لي�س حمدودًا يف ركعات وال يف وقت حم َّدد
من الليل ،فوقت الرتاويح ممت ٌّد من بعد �صالة الع�شاء �إلى طلوع الفجر.
( )1مثل ف�ضيلة ال�شيخ الدكتور علي بن عبداهلل بن جابر رحمه اهلل ،وال�شيخ حممد �أيوب ،وال�شيخ عبدالودود حنيف مقبول.
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واحلا�صل �أنَّ اجلاري عليه العمل يف احلرمني ال�شريفني يف الوقت احلا�ضر �أنهم ي�صلُّون يف
الع�شر الأخري من رم�ضان ع�شرين ركعة بعد �صالة الع�شاء وهي الرتاويح ،ثم ع�شر ركعات مع الوتر
التهجد.
بعد منت�صف الليل يف قراءة طويلة وهي ُّ
ومما يدل على �أنَّ يف الأمر �سعة ما ذكره ال�سخاوي يف ترجمة احلافظ عبدالرحيم العراقي:
«وكان يف �أيام واليته باملدينة �أحيا ُ�س َّن ًة مرتوك ًة وهي �أنَّ �أهل مكة كانوا ي�صلُّون من الرتاويح يف
أ�سبوعا ،ثم يعاودون الطواف حتى ي�ستكملوا من ال�صالة ع�شرين
رم�ضان �أربع ركعات ثم يطوفون � ً
ركعة ومن الطواف �أربعة �أ�سابيع ،وكان �أهل املدينة النبوية ي�صلون الرتاويح �ستًّا وثالثني ركعة
منها �ست ع�شرة ركعة ِع َو�ضَ الأ�سابيع الأربعة التي كان �أهل مكة يطوفونها يف خالل �صالتهم
الرتاويح ،ثم يوترون ،فكان الزين العراقي ي�صلي الرتاويح بالنا�س عقب �صالة الع�شاء ع�شرين
ركعة ويوتر بثالث ،ف�إذا كان �آخر الليل �صلى بالنا�س �ست ع�شرة ركعة واقتدى به يف ذلك الأئمة
باحلرم النبوي»(.)1
إي�ضاحا و�سع ًة ما �سوف َّ
تطلع عليه الآن من كيفية �صالة الرتاويح يف امل�سجد
ومما يزيد الأمر � ً
النبوي يف القرن الثالث ع�شر وما قبله يف املبحث الآتي:
وتعدد الأئمة فيها:
�صالة الرتاويح يف امل�سجد النبوي ُّ

كانت �صالة الرتاويح يف امل�سجد النبوي �ستًّا وثالثني ركعة وثال ًثا وت ًراُ ،ت�ص َّلى ع�شرين بعد
الع�شاء و�ست ع�شرة ركعة بعد منت�صف الليل و ُينادى لهذه الأخرية با�سم ال�ستة وع�شرية يف القرن
الثاين ع�شر.
ومما كان موجودًا يف �صالة الرتاويح يف �أوائل القرن الرابع ع�شر تع ُّدد الأئمة واجلماعات
املتعددة زياد ًة على �أئمة املذاهب الأربعة ،وكانوا كثريين يزيدون تار ًة وينق�صون �أخرى ،ولكن
الدائمني �أو الر�سميني منهم �ستة:
�1 -1إما ٌم للحاكم وحا�شيته.
�2 -2إما ٌم للقا�ضي و ُكتَّابه و�أعوانه.
�3 -3إما ٌم للأغوات ومن ي�صلي معهم.
�4 -4إما ٌم للمفتي.
(« )1التحفة اللطيفة يف تاريخ املدينة ال�شريفة».
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�5 -5إما ٌم لرئي�س الع�سكر.
�6 -6إما ٌم للن�ساء.
خا�ص بها.
إمام ٍّ
�7 -7أئم ٌة للعائالت� ،إذ تقيم بع�ض العائالت الكبرية الرتاويح لأفرادها خلف � ٍ
وه�ؤالء الأئمة كانوا ي�صلون الرتاويح �أثناء �صالة الإمام الراتب �أي مع �أئمة املذاهب ال�سابقني،
وكانوا يختلفون عنهم يف القراءة فيقت�صرون على بع�ض الآيات وق�صار ال�سور لأنهم ي�صلون
ب�أ�صحاب �أعمال ال ي�ستطيعون انتظار �أئمة الفري�ضة؛ لأنَّ الأئمة الآخرين �أئمة املذاهب كانوا
ي�صلون بعموم النا�س وكانوا يختمون مرتني :مر ًة يف ال�صالة الأولى ،ومر ًة يف ال�صالة الأخرية التي
هي ال�ست ع�شرية.
وكان له�ؤالء الأئمة موا�ضع خا�صة ،فكان �إمام الأغوات ي�صلي بهم عند الدكة اخلا�صة ويف
التهجد وهو املحراب الواقع حال ًّيا يف م�ؤخرة احلجرة والذي يف ال�شبك الواقع بني احلجرة
حمراب ُّ
والدكة؛ �أي دكة الأغوات حمل �أهل ال�ص َّفة.
كما كان ُي�صَ َّلى بالن�ساء داخل القف�ص؛ والقف�ص هو �شبك خ�شبي مزرك�ش يحجز النظر ،ميتد
يف اجلناح ال�شرقي من جهة باب الن�ساء ممتدًّا �إلى ال�شمال �إلى الباب املجيدي يف م�ؤخرة امل�سجد
�آنذاك وبعر�ض اجلناح ال�شرقي كله.
وقبيل العهد ال�سعودي كانت الرتاويح ُت�صَ َّلى جماعات متعددة ب�أئمة متعددين يف وقت واحد،
وكانوا جمي ًعا ي�صلون ع�شرين ركعة يف �أول الليل ،وبع�ضهم -بخا�ص ٍة املالكية -يرجعون �آخر الليل
�إلى امل�سجد النبوي ي�صلون �ست ع�شرة ركعة املتقدِّ م ذكرها ،وقد زال هذا التع ُّدد من �أوائل العهد
ال�سعودي قبيل منت�صف القرن الرابع ع�شر (بد�أ يف املدينة املنورة يف �سنة 1344هـ).
قال ال�شيخ عطية :وقد �سمعتُ من ال�شيخ حممد مظهر �أنَّ جده كان يخرج �إلى بيته ي�صلي
الرتاويح فرا ًرا من الت�شوي�ش يف امل�سجد.
َختْم القر�آن يف رم�ضان يف الع�صر احلا�ضر:

ا�ستقر َختْم القر�آن يف رم�ضان يف �صالة الرتاويح يف ليلة ت�سع وع�شرين من رم�ضان ،وهو
يو ٌم م�شهو ٌد يجتمع فيه امل�سلمون يف احلرمَني ال�شريفَني ومتتلئ �أروقتهما وطبقاتهما و�ساحتهما
و�أزقتهما بل و�شوارعهما ل�شهود اخلتمة وح�ضور الدعاء ،وهو اجتما ٌع على خري �إن �شاء اهلل ،واهلل
امللحني يف الدعاء .ويف الوقت احلا�ضر؛ ونظ ًرا �إلى ما ي�س َّر -اهلل �سبحانه -من
–�سبحانه -يحب ِّ
�سهولة الو�صول �إلى احلرمَني ال�شريفَني وما ُي َق َّدم فيهما من خدمات و�أمور مي�سَّ رة للإقامة والراحة
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فقد كثرُ الوافدون على احلرمَني ال�شريفَني وبخا�ص ٍة يف �شهر رم�ضان من اليوم الأول من ال�شهر،
مزيد من اخلري من ال�صالة وال�صدقات
ويتناف�س امل�سلمون يف الإقبال على العبادة والرغبة يف ٍ
والإح�سان والعمرة والطواف يف امل�سجد احلرام وزيارة م�سجد ر�سول اهلل �-صلى اهلل عليه و�سلم-
يف املدينة املنورة ،فيزدحم احلرمان ال�شريفان وحت�صل �أيا ٌم من اخلري م�شهود ٌة يف ليلها ونهارها
من هذا ال�شهر الكرمي املبارك وهو م�شه ٌد من م�شاهد قوة امل�سلمني وعزتهم .ن�س�أل اهلل العلي
العظيم �أن ين�صر دينه و ُيعلي كلمته ويو ِّفق والة �أمور امل�سلمني لكل خري �إنه �سمي ٌع جميب.
ُخدَّ ام امل�سجد النبوي:

حر�صتُ على �أن �أد ِّون ما َّ
اطلعتُ عليه يف امل�صادر مما يتعلق بطبيعة البحث ويعطي �صورة متكاملة
امل�سجدين ال�شريفَني خالل القرون وتعا ُقب اخللفاء والوالة ،ف�إنَّ من منهج البحث احلر�ص على
عن
َ
خمت�صا بالع�صور �أو فرت ٍة من الفرتات .ومن ذلك البحث
تدوين ما عرثتُ عليه وقد يكون بع�ضه
ًّ
ودقيق
تف�صيل مث ٍري
عن اخلدم والف َّرا�شني يف امل�سجد النبوي يف الع�ص َرين اململوكي والأيوبي يف
ٍ
ٍ
يفيد الدار�س مُويتع الناظر ويعطي �صورة تف�صيلية عن �أعمال هذه الفئة و�أحوالها ،وعن املجتمع
املدين وال ًة وعلماء وعامة.
ن�ص َو�صَ َف اخلدمة يف امل�سجد النبوي يف الع�صر الأيوبي ما ذكره الرحالة ابن جبري
و�إنَّ �أقدم ٍّ
الذي زار املدينة �سنة 578هـ ،فقد حت َّدث عن عن ا ُ
�سياق َو ْ�صـفه للرو�ضة بقوله« :ويف
خل َّدام يف ِ
عود هو مو�ضع بيت بع�ض ال�سدنة احلار�سني للم�سجد املبارك،
اجلهة ال�شرقية ٌ
بيت م�صنو ٌع من ٍ
و�صقالب ظراف الهيئات نظاف املالب�س وال�شارات».
و�سدنته فتيا ٌن �أحابي�ش
ُ
وقد وردت �أول �إ�شار ٍة ل�شيخ ا ُ
خل َّدام يف الع�صر اململوكي �سنة 666هـ حني حت َّدث امليورقي عن
�شيخ ا ُ
خل َّدام بدر الدين ال�شهابي ،ويف ال�سنة التالية 667هـ َو َر َد �أنَّ ال�سلطان اململوكي الظاهر
بيرب�س «قد �أنعم على �شيخ ا ُ
خل َّدام باحلجرة ال�شريفة الطوا�شي جمال الدين حم�سن ال�صاحلي
مبائتي �ألف درهم» .ويف القرن الثامن الهجري جتد �أنَّ ال�صورة التي ذكرها ابن بطوطة يف رحلته
عن ُخ َّدام احلرم مل تتع َّد ما ذكره ابن جبري .وكان �شيخ ا ُ
خل َّدام من اخل�صيان حتى �أواخر القرن
التا�سع الهجري �إذ �أ�صبح �شيخهم املر�سَ ل من ِق َبل ال�سلطان اململوكي يف م�صر من الفحول ،فيما
ظل ا ُ
خل َّدام من اخل�صيان.
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و�صف تف�صيلي للخدمة اليومية يف امل�سجد النبوي ال�شريف:

�سج َل ُه ود َّونه
عرث الباحث على
تف�صيل ٍ
ٍ
جميل عن �سري العمل و�إدارته يف امل�سجد النبوي ال�شريف َّ
بدق ٍة وعناي ٍة الكاتب الرتكي الأديب قوجة م�صطفى با�شا دروي�ش �أحمد بن ب�شكار زاده يف كتابه
«و�صف املدينة املنورة» يف �سنة 1303هـ.
جميل َت َك َّونَ من ت�سع �صفحات تقري ًبا ،وع َّلقتُ على بع�ضه لأنَّ بع�ضه
كالم ٍ
وقد �أ�شار �إلى ذلك يف ٍ
عموما جمي ٌل يف ت�سجيل ما يح�صل يف
�أذكار وغري ذلك مما يحتاج �إلى ٍ
تعليق وا�ستدراك ،لكنه ً
احلرم من اخلدمات اليومية.
نظام م�شيخة ُ
اخلدَّ ام يف احلرم النبوي:

ميكن ح�صر النظام امل َّت َبع يف م�شيخة ا ُ
خل َّدام يف الع�صر اململوكي يف الأنواع الآتية:
 .1املراتب.
 .2الوظائف �أو الأعمال التي ميار�سها العاملون يف امل�شيخة.
 .3طريقة التعيني والعزل.
ٍّ
م�ستقل �إن
جديد
و�إن �شاء اهلل �س�أعود �-إن كان يف العمر بقية� -إلى هذه الوظائف يف م�ؤ َّل ٍف ٍ
�شاء اهلل.
خال�صة املو�ضوع:

بلغ تقدير عدد ال�شخ�صيات يف الق�سم املكي  ،739منهم  626لهم ترجمة ،و 114مل �أجد لهم
ترجمة.
وبلغ العدد يف الق�سم املدين  ، 558منهم 340لهم ترجمة ،و 228مل �أجد لهم ترجمة.
وبلغ عدد الق�سمَني .1297
وال �أزال �إذا وجدتُ �شي ًئا �أبعث به �إلى الدارة وقد ُيلحقونه.
واخلال�صة �أنَّ الإمامة �إلى القرن ال�ساد�س الهجري تقري ًبا كانت جز ًءا من الوالية؛ ولهذا مل
يح�صل تع ُّدد الأئمة �إال بعد انف�صال الإمامة عن الوالية .وكذلك ات�ضح �أنَّ هناك �أُ�سَ ًرا ارتبطت
�أ�سما�ؤها بالإمامة .وكذلك َت َب نَّ َي من البحث �أنَّ احلكام والأمراء والأثرياء �أولوا احلرمَني ال�شريفَني
عناي ًة فائق ًة عرب التاريخ يف خدمتهم ورعايتهم لهما .و َت َب نَّ َي �أنَّ هناك كرث ًة يف الأئمة يف بع�ض
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القرون ،وهناك خل ٌّو يف بع�ض القرون من الأئمة .وكذلك كان كل �إمام له مذهبه اخلا�ص.
ويف اخلتام �أو�صي ب�أن ُتع َقد ندوات حول �أئمة احلرمني ،وكذلك �أو�صي باهتمام طالب الدرا�سات
العليا بهذا املو�ضوع ً
تاريخا وترجمة ،والأمري �سلمان �أن�ش�أ مركزً ا للعناية بتاريخ مكة املكرمة ير�أ�سه
هو بنف�سه وينوب عنه الأمري خالد الفي�صل يف مكة املكرمة ،وهو با�سم (مركز تاريخ مكة املكرمة)
حتت مظلة دارة امللك عبدالعزيز .
و�شك ًرا لكم ،و�صلى اهلل و�سلم على �سيدنا حممد.
املداخالت:
مدير املحا�ضرة:

�أ�شكر املحا�ضر الكرمي؛ فقد قا�سَ الوقت مبقيا�س دقيق وحت َّد َث عن م�شروعه «تاريخ �أمة يف ِ�س رَي
�أئمة» وهو املرحلة الأولى من توثيق تاريخ احلرمَني ال�شريفَني منذ �صدر الإ�سالم وحتى عهدنا
ولدي �-أيها الإخوة� -أ�سئلة من نوعني :نوع يت�صل مبو�ضوع املحا�ضرة ونوع لي�س له عالقة
هذاَّ .
ولدي طلبات للمداخالت� .س�أبد�أ �-إذا �سمحتم -بالأ�سئلة ،ثم بعد ذلك �أنتقل �إلى
باملحا�ضرةَّ ،
طلبات املداخالت.
ال�س�ؤال الأول :هل تتحدثون عن ف�ضل الإمامة يف احلرم ال�شريف منذ �صدر الإ�سالم؟
الإجابة :فيما يتعلق بف�ضل الإمامة خ�شيتُ َمن ينقدون نقدً ا �أكادمي ًّيا لأين �أطلتُ �-إلى حدٍّ ما-
ً
م�ستفي�ضا للقرطبي والبن القيم ولغريهما يف ف�ضل
كالما
يف الكالم عن ف�ضل الإمامة ،و�أوردتُ ً
إماما{ ومعانيها ب�شكل جيد ،ون�سيتُ �أن �أقول
الإمامة ويف قوله -عز وجل} :-واجعلني للمتَّقنيَ � ً
� ً
أي�ضا �إين مل �أترجم للنبي �-صلى اهلل عليه و�سلم -وال لأبي بكر وال لعمر ر�ضي اهلل عنهما ولكن
�أوردتُ الأحاديث التي فيها �أَ َّم الر�سول �-صلى اهلل عليه و�سلم -يف مكة املكرمة واملدينة املنورة،
وكذلك ال�ش�أن مع �أبي بكر وعمر ر�ضي اهلل عنهما ،فالأخبار والآثار التي اقرتنت بها الإمامة �أُوردها
كاملة ،وهذا ما يفيد يف هذا الباب لأنَّ ترجمتهم معروفة.
تف�صلوا �أكرث يف �سبب اختفاء الت�أليف عن الأئمة يف القرن ال�ساد�س؟
ال�س�ؤال الثاين :هل لكم �أن ِّ
وعموما تاريخ مكة ُي َع ُّد
الإجابة� :أما �سبب اختفاء الت�أليف فقد �أ�شرتُ �إليه يف كالم الفا�سي ،
ً
مكتو ًبا �إلى حدٍّ ما ،ولهذا ِم ْث ٌل هو ما لأهل م�صر وال�شام وكان ينبغي لأهل احلرمَني �أن ينحوا هذا
عموما ومل ينقطع الت�أريخ عن �أهل مكة ،وذكر ذلك الفا�سي ،واملرداد
النحو ،لكنَّ ذلك موجو ٌد ً
ا�ستوفى يف ذلك� ،أما ِذك ْر الأئمة فال يوجد.
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ال�س�ؤال الثالث :متى بد�أت ظاهرة تع ُّدد الإمامة املذهبية؟
الإجابة :يبدو �أنها بد�أت تظهر بعد نهاية ارتباط الوالية بالإمامة ،فقد بد�أ تع ُّدد الأئمة يظهر يف
�أواخر القرن اخلام�س.
ال�س�ؤال الرابع من الدكتور عبدالعزيز املانع يقول :يف فرتة وجود املدار�س املذهبية يف احلرم
ال�شريف كيف كانت �إمامة اجلمعة تتم بينهم؟
بذكر فيما َّ
اطلعتُ عليه �إال يف القرنَني
الإجابة :بالن�سبة �إلى �إمامة اجلمعة ما ر�أيتُ من َخ�صَّ ها ٍ
الثامن والتا�سع حني تولى ال�شيعة يف املدينة املنورة ،ويبدو �أنهم يف مذهبهم ال يقيمون اجلمعة
ولكنهم يخطبون اجلمعة يف احلرم ،فكان ُيذ َكر �س ِّني و�شيعي ومل ُيذ َكر �أنَّ الذي خطب حنفي �أو
غريه.
ال�س�ؤال اخلام�س :مل ُي�شر املحا�ضر �إلى وثائق املحكمة ال�شرعية يف ٍّ
كل من مكة املكرمة واملدينة
املنورة مع �أنها من �أهم امل�صادر يف هذا املو�ضوع خالل القرون املا�ضية .ثم ُيطرح �س�ؤا ٌل �آخر يقول:
ذكر ال�شيخ عالقة الأمراء بالإمامة ،ولكن هل كان للق�ضاة واملفتني يف املدينتَني املقد�ستَني عالقة
بالإمامة؟
الإجابةَّ :
اطلعتُ على وثائق يف مكتبة مكة املكرمة ومكتبة احلرم املكي ومكتبة املدينة املنورة
ومكتبة امللك عبدالعزيز ومكتبة احلرم النبوي ،مع ِّاطالعي � ً
كتب خارج بالدنا وحتى على
أي�ضا على ٍ
ري جدًّا ،و�أح�سب �أين اجتهدتُ يف ا�ستيعاب امل�صادر.
مواقع (الإنرتنت) ،كان يل اهتما ٌم كب ٌ
ال�س�ؤال ال�ساد�س :الأ�ستاذ حممد الق�شعمي ي�س�أل عن �إمامة �صلوات اخل�سوف والك�سوف
واال�ست�سقاء من غري الأئمة الر�سميني.
الإجابة :الإمام كان مع َّي ًنا من اخلليفة ليكون وال ًيا على مكة املكرمة وعلى املدينة املنورة ،فالوايل
هو الذي ي�ؤ ُّم واالرتباط هو بني الوايل والإمامة لكونه ُمن�صَّ ًبا َّ
وموظ ًفا ،بينما القا�ضي يف من�صب
الق�ضاء وال يرتبط بالإمامة.
�أما �صالتا الك�سوف واخل�سوف فما وجدتُ ِذكر �إمامتهما فيما َّ
اطلعتُ عليه� ،إال �أنَّ �أحد الإخوة
َذ َك َر �إمامة �صالة اجلنازة ومل ُيف َرد ِذ ْكر �صالتَي الك�سوف واخل�سوف ،و�صالة اال�ست�سقاء ال يراها
بع�ض املذاهب �صال ًة .ومن هنا مل �أجد -فيما َّ
اطلعتُ عليهَ -من حت َّدث يف هذا املو�ضوع ،وعلى كل
حال �س�أد ِّونه �إن وجدتُ من ذلك �شي ًئا �إن �شاء اهلل.
ال�س�ؤال ال�سابع من حممد جمال الليل� :أطلب معلومات باخت�صار عن م�شائخ امل�سجد احلرام
وم�شيخة احلرم املدين.
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الإجابة� :أما يف م�شيخة احلرمَني املدين واملكي فقد حتدثتُ عن خدمات احلرمَني ال�شريفَني
ومنها امل�شيخة ،وكان هناك كالم على امل�شيخة يف املدينة املنورة .ويف املدينة املنورة كان يوجد �إما ٌم
خمت�ص ب�صالة الرتاويح.
و�أحب �أن �أذكر بهذه املنا�سبة ما ا�ستفد ُته من «�سوانح الذكريات» للع َّالمة ال�شيخ حمد اجلا�سر
إماما ،فا�ستفدتُ من ذلك ونقلتُ وكان ذلك من م�صادري.
–رحمه اهلل– ِوذ ْك ِره لعبداهلل خياط � ً
ان�ضم �إلى املعهد
وقد تك َّلم ً
كالما جمي ًال َذ َك َر فيه �أنَّ ال�شيخ عبداهلل خياط عا�ش يف بيئة �سلفية ،ثم َّ
ال�سعودي حني افتتاحه و�أكمل درا�سته فيه ،وذكر ت�أ ُّثره ب�صهره ال�شيخ احلمزة ،و�أنَّ من �أبرز �آثار
قوة �صلة اخلياط بال�شيخ ت�أ ُّثره به يف قراءة القر�آن الكرمي ،فقد قر�أ عليه حتى �أ َّثر يف طريقة �أدائه
بحيث �أنَّ َمن ا�ستمع �إلى ال�شيخ اخلياط وهو ير ِّتل القراءة من قراءة �أبي ال�سمح ال يف ِّرق بينهما �إال
من حيث طبيعة ال�صوت .ثم ذكر م�ؤ َّلفات ال�شيخ و�..إلخ.
ال�س�ؤال الثامن :د .حمزة املزيني ت�ساءل عن غياب �أبناء مكة املكرمة عن �إمامة احلرم ال�شريف؟
الإجابة :مكة املكرمة واملدينة املنورة للم�سلمني كلهم ولل�سعوديني كلهم ،ولأبناء مكة املكرمة
واملدينة املنورة � ً
أي�ضا م�ؤ َّلفات جميلة يف ذلك ،والق�ضية لي�ست خمت�صة ب�أحد .وبالن�سبة �إلى الإمامة
هناك تنوع � ً
أي�ضا.
ال�س�ؤال التا�سع :يت�ساءل عن �إمكانية تو�سعة املطاف.
توجه لتو�سعة املطاف ،وهناك م�شروع ُيد َر�س يف هذا املو�ضوع.
الإجابة :هناك ُّ
ال�س�ؤال العا�شر :يت�ساءل عن �إمكانية نقل رئا�سة املجل�س الأعلى للق�ضاء �إلى مكة املكرمة.
الإجابة :البالد كلها واحدة على كل حال.
املداخالت:
د .عبداهلل التطاوي امل�ست�شار الثقايف امل�صري:

ا�سمحوا يل �أو ًال �أن �أقدِّ م ال�شكر ل�صاحب هذا امل�شروع املبارك الذي �أعتقد �أنه يحتاج �إلى
ع�صب ٍة من امل�ؤرخني والعلماء ،فكونه ي�صدر من �إمام تقي يعمل يف حقل الت�أريخ للحرم خلم�سني
عاما فهذا �أم ٌر ي�ستحق الثناء والتقدير ،و�أ�شكره على هذه الندوة الب�سيطة التي �أو�صل ر�سالته �إلينا
ً
بها على ما فيها من ُ
ولدي جمموع ٌة من الت�سا�ؤالت بعد الثناء
توا�ضع العلماء ورونق لغة اخلطباءَّ .
على دقة املنهج يف �أن يقدِّ م امل�ؤرخ لكتابه مبقدمة حول علم التاريخ ،وك�أنه ِّ
يخطط ملنهج بحثه بهذه
الدقة؛ لأنه وثيقة تاريخية مهمة �ستُو�ضَ ع يف �صلب املكتبة العربية مبا يحتاج �إلى مثل هذه الدقة.
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وجمموعة الت�سا�ؤالت التي �أمتنى �أن �أجد عليها �إجابة :هل هناك حماولة لتف�سري بع�ض الأحداث
التاريخية من خالل ه�ؤالء الأعالم وتراجمهم ومن َّثم يتح َّقق العنوان الأمثل للمو�سوعة يف �أنها
«تاريخ �أمة يف ِ�س رَي �أئمة» ،و�أعني التاريخ من املنظور ال�سيا�سي واالجتماعي واالقت�صادي والثقايف
والفكري وكل ما ميكن �أن ُيو�ضَ ع يف هذه املو�سوعة ،و�أعتقد �أنَّ امل�صادر قد ُت�سعف يف �إجناز هذه
ال�صورة لبيان �أحوال امل�سلمني وكيف تطورت خالل هذه الرحلة التاريخية املتميزة.
والأمر الآخر �أو الطموح الآخر :وجود بع�ض مناذج من اخلطابة وتنا ُول لغة اخلطابة وتط ُّور
م�ستوى الأداء اخلطابي � ً
أي�ضا �سواء على م�ستوى الإجناز الأدبي يف اللغة �أو على م�ستوى الأداء.
� ً
أي�ضا م�س�ألة االن�شغال الوا�ضح ب�أهل العلم �أعتقد �أنها البد من �أن تتَّ�سع فت�شمل تاريخ الأئمة كما هو
من�صو�ص عليه يف عنوان الكتاب.
ٌ
والأمر الأخري :هناك �أمور حتتاج �إلى تعليل �أو بلغة امل�ؤرخني :نقد اخلرب؛ فم�س�ألة القرن ال�ساد�س
الهجري هي م�س�ألة مريبة جدًّا عندنا يف حركة الأدب ون�ستطيع �أن ن�س ِّميها ع�صر االنحطاط
الأدبي ،ولكن ملاذا ح�صل هذا؟ جند له تف�سريات عندنا يف تاريخ الأدب ترجع �إلى �أ�شياء كثرية،
لكن يا ُترى ملاذا غابت عن �ساحة احلرم فكرة الإمامة املد َّونة واملو َّثقة؟ وتراجم الأئمة ملاذا غابت؟
ولو حدث هذا الغياب فما هي الأ�سباب وما هي املربرات؟ و�أعتقد �أنَّ ُكتُب الأعالم -وبالت�أكيد
�سعادة املحا�ضر �أدرى مني بها� -سواء «الأعالم» خلري الدين الزركلي �أو «ك�شف الظنون» �أو غريهما
من الكتب �أعتقد رمبا فيها �إ�شارات �إلى مثل هذه الفرتات التي يخفى علينا منها مثل هذه الأ�شياء.
الأ�ستاذ خالد املانع:

احلمد هلل وال�صالة وال�سالم على ر�سول اهلل� .أو ًال �أ�شكر و�أه ِّنئ مركز حمد اجلا�سر الثقايف
وم�ؤ�س�سة حمد اجلا�سر اخلريية على موا�صلة رعاية هذه اخلمي�سية ،و�أخ�ص بال�شكر الأ�ستاذ معن
بن حمد اجلا�سر ،و�أه ِّنئهم على ا�ستمرار اخلمي�سية ودخولها عامها العا�شر .
والأمر الآخر� :أ�شكر معايل ال�شيخ �صالح و�أه ِّنئه على �إمتام هذه املو�سوعة التي من قر�أها �أو من
�سمع عنها ال يت�صور �أن يقوم بها رجل مفرد وال ُي َت�صَ َّور �أن يقوم بها �إال مركز علمي خمت�ص ،ومع
ذلك جزاه اهلل خ ًريا لأنه ت�ص َّدى لهذا امل�شروع و�أخرجه .الذي مييز هذا امل�شروع �أنَّ ال�شيخ هو
�أحد �أئمة احلرم وكان والده -رحمه اهلل -من عام 1384هـ م�س�ؤو ًال عن �ش�ؤون احلرم الدينية وعلى
ِّاطالع وا�سع من �أ�صحاب القرار على �أئمة احلرم وتوليتهم؛ وهذا الأمر يعطي هذه املو�سوعة ثقة
علمية �أكرث.
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عندما نقر�أ لل�سمهودي يف املدينة املنورة �أو الفاكهي يف مكة املكرمة جند �أنهم يتكلمون
اطلعوا –بحكم منا�صبهم -على �أ�شياء مل َّ
بالتف�صيل ،وال�سبب يف ذلك �أنهم َّ
يطلع عليها العامة؛
عيد بنا�ؤه،
فمث ًال الفاكهي حت َّدث عن احلجر الأ�سود وعن مقام �إبراهيم –عليه ال�سالم -وكيف �أُ َ
وقد دُعي من وايل مكة بحكم مكانته العلمية ،فقد ذكر �أ�شياء مل َّ
يطلع عليها غريه ،وهذا ما �سيميز
�إن �شاء اهلل -مو�سوعة ال�شيخ �صالح.عندي بع�ض الت�سا�ؤالت رَ
واملقتَحات؛ والأمر الأول هو �س�ؤال �شخ�صي :ما هو باعث ت�أليفك
عن �أئمة احلرم؟ هل هو باعث �شخ�صي؟ �أم الإح�سا�س بنق�ص اجلانب التاريخي و�أردتَ تغطيته
و�إكماله؟ �أم هو طلب من العلماء �أو تكليف؟ هذا �أو ًال؛ والأمر الثاين يا معايل الدكتور :هناك الوثائق
اطلعتُ على كث ٍري منها َّ
العثمانية� ،أنا َّ
واطلعتُ على تف�صيل الأئمة ومعا�شاتهم وامل� ِّؤذنني وحتى
ف َّرا�شي ال�سجادات يف احلرم املكي ،فهل ال�شيخ َّ
اطلع عليها؟
ال�شك يف �أنك َّ
والأمر الثالث :من خالل بحثك وجمعك للمادة العلمية َّ
لعت على خمطوطات
اط َ
رمبا مل َّ
جديد تعدُنا به �إن �شاء اهلل؟
يطلع عليها �أحد ورمبا بع�ضها مل ُيط َبع �إلى الآن ،فهل من ٍ
والأمر الأخري هو اقرتاح :احلقيقة �أنني ا�ستمعتُ لقراءات نادرة يف احلرم املكي ،ومن �ضمنها
�إمامة امللك �سعود -رحمه اهلل -يف املدينة املنورة� ،سمعتُ له قراءة جميلة وخا�شعة وهي القراءة
وح ِّمل بع�ضها على مقاطع
نف�سها التي كانت عند العلماء النجديني وهي �سليمة من اللحن واخلط�أُ ،
يف اليوتيوب وا�ستظرفها النا�س وتناقلوها يف اجلواالت ،ف�أنا �أقرتح لو ُي�ضَ م (� )CDإلى هذه
املو�سوعة يحتوي قراءات نادرة بحيث ال تتع َّدى القراءة الواحدة مدة دقيقة ،فتُك َمل هذه املو�سوعة.
و�أك ِّرر تهنئتي لك ب�إجنازها ،وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
الفريق حممد الهنيدي:

تاريخ ثمني ،وحقيق ًة التف ُّرغ لهذا العمل
�أ�شكر ال�شيخ على تف ُّرغه لإجناز هذه املو�سوعة ِلـ َما فيها من ٍ
يدل على �أنَّ هذا الرجل الفا�ضل � َ
أ�شغل نف�سه مبا ي�ستحق ال�شكر على الرغم من من�صبه الذي
ي�شغله كث ًريا ،و� ً
أي�ضا وجدتُ كث ًريا من النا�س الذين يدر�سون كث ًريا مكة املكرمة ويكونون على دراية
ويتقنون عملهم ،و�أعتقد �أنَّ هذا ب�سبب وجود الثقافات املختلفة.
�أ .حمد القا�ضي:

�أو ًال �أ�شكر معايل ال�شيخ �صالح على م�شاركته يف ندوة �شيخنا حمد اجلا�سر نياب ًة عن كل حم ِّبي
ال�شيخ ومريديه .وم�شاركة ال�شيخ �صالح لها �أبعا ٌد عدة� :أو ًال هي ب ٌّر ب�أبيه رحمه اهلل ،وقد حت َّدث
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ال�شيخ حمد عن ال�شيخ عبداهلل والد ال�شيخ �صالح ،واملحا�ضرة اليوم ب ٌّر من ال�شيخ �صالح ب�صديق
والده ،وهي �إثرا ٌء للخمي�سية � ً
أي�ضا -وحتديدً ا مع قربها من بلوغ العقد العا�شر -ويف هذا املو�ضوع
حتديدً ا وهو مو�ضوع تاريخي ُيلقى يف ندو ٍة با�سم عا�شق التاريخ رحمه اهلل.
ولدي نقطتان فقط :الأولى :ال�شيخ �أ�شار �إلى �أنه �سوف يتح َّدث عما يتعلق بالرفادة وال�سقاية ،ال
َّ
�أدري هل �سيكون التط ُّرق �إلى �إمارة احلرمَني ال�شريفَني منذ القدمي حتى ع�صرنا احلا�ضر؟ ثان ًيا:
يرتبط ب�أئمة احلرمَني ف�ضل احلرمَني ال�شريفَني ،فهل �سيتطرق معايل ال�شيخ �إلى هذا فهو يه ُّم كل
م�سلم يف هذا العاملَ ؟
و�أخ ًريا �أرجو �أن ن�سعى بعد �صدور هذه املو�سوعة �-إن �شاء اهلل� -إلى ترجمتها لأنها ال تعنينا
لغات عدة .وجزى اهلل
فقط بو�صفنا �سعوديني �أو عر ًبا بل تعني كل امل�سلمني ،ف�أمتنى �أن ُت رَت َجم �إلى ٍ
ال�شيخ خري اجلزاء على كل ما قام به ،واحلقيقة �أننا نتط َّلع �إلى �صدور هذه املو�سوعة.
حممد الأ�سمري:

�شك ًرا ملحا�ضرنا على �أ�سلوبه اجلميل ال�سهل املمتنع ،وهذا يذ ِّكرين مبا كنتُ �أ�ستمع �إليه يف الإذاعة
من فتاوى والده -رحمه اهلل -التي كان ينحو فيها منحى يبتعد عن منحى الفتاوى التي ُبهتنا بها
يف هذا الزمان ،كان ي�ستمع لل�س�ؤال ثم يكرر ال�س�ؤال ،ف�إذا كان ال�س�ؤال يتعلق ب�شيءٍ من العالقات �أو
يف�صل ويبدي فيه الر�أي
العادات االجتماعية يقول :الذي نعرفه �أنَّ هذا لي�س يف جمتمعنا ،ثم يبد�أ ِّ
ال�شرعي ،فهو يبد�أ بتكرار ال�س�ؤال ثم �إنكار �أن يكون هذا يف املجتمع وهذه طريقة مثلى نتمنى �أن
تعود يف دوائر الإفتاء.
والنقطة الثانية :ا�ستوقفني العنوان ،وبلغة الفقهاء يف حتديد امل�صطلح مل �أجد ناحية معيارية
و�س رَي الأئمة؛ هل هي منهج ال�صالح مث ًال؟ هل هي منهج
يف اختيار االرتباط بني تاريخ الأمة ِ
التوافق ال�سيا�سي الديني؟ هذا يحتاج �إلى حتديد امل�صطلح.
املحا�ضر:

�شك ًرا للجميع فقد �أ�ضافوا كث ًريا .بالن�سبة �إلى ت�سا�ؤل الدكتور عبداهلل التطاوي :هل هناك تف�سري
لبع�ض الأحداث التاريخية املتعلقة بالقرن ال�ساد�س؟ لع ِّلي � ً
لدي هنا حمل ت�أ ُّمل ونظر؛ ملاذا
أي�ضا َّ
معي يف
هذه الفرتة حتديدً ا؟ هل -على �سبيل املثال -حينما انتهت الوالية �أو الإمامة ح�صل �شيء نَّ
هذا القرن للحرمَني �أو للحياة العلمية والثقافية للأمة الإ�سالمية؟ مع �أين -وا�سمحوا يل �إن خرجتُ
ً
ارتباطا بني الو�ضع ال�سيا�سي والو�ضع الثقايف وال �سيما يف الدول
عن املو�ضوع  -ال �أرى �أنَّ هناك
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القدمية مبا فيها الدول الإ�سالمية �أو الرومانية �أو الهندية �أو غريها ،على الرغم من �أنه الآن ُيط َلب
من الباحث التط ُّرق �إلى احلياة ال�سيا�سية يف زمن ال�شخ�صية التي يتكلم عليها؛ و�أرى �أنَّ طبيعة
الدول يف ال�سابق كانت وظائفها حمدودة وهي حماية الثغور ،وب�سط الأمن ،وتعيني الق�ضاة ،وهي
لي�ست م�س�ؤولة عن ال�ش�أن ال�صحي وال التعليمي وكل هذا يقوم به ما ُي�سَ َّمى بامل�ؤ�س�سات املدنية من
ٌ
معروف الآن،
توا�صل على نحو ما هو
�أوقاف وغريها ،ناهيك عن �أنه مل تكن توجد و�سائل ات�صال �أو ُ
ولي�س للدولة من وظائف �سوى ما ذكرت؛ ولهذا �أحيا ًنا قد ُي َت َو َّفى اخلليفة وال يعلم النا�س بوفاته يف
كث ٍري من املناطق الأخرى ،ف�سواء كان ال�شخ�ص م� ً
ؤرخا �أو �أدي ًبا �أو فقي ًها فرمبا يحيا وميوت وهو
عموما� ،أما يف الوقت احلا�ضر
ال يدري عن الأئمة ،فلي�س له االرتباط الكبري باحلياة ال�سيا�سية ً
توا�صل وعليها مهمات �صحية و�سيا�سية واجتماعية ،وقد جل� ْأت �إلى التخ�صي�ص من �أجل �أن
فللدولة ُ
تتحلل من بع�ض املهمات التي قد ال ت�ستطيع �أن ت�ؤدِّيها على وجهها املطلوب ،ومن هنا ف�إين �أعتقد �أنَّ
القرن ال�ساد�س يحتاج �إلى بحث ،وكذلك تط ُّور اخلطابة لغ ًة وم�ضمو ًنا ،و�أرى �أنَّ هذا امل�شروع �شبه
العال �آثا ًرا
ر�صد �أو خطوة �أولى؛ مبعنى �أين �أوردتُ َمن مل يو َردوا وحر�صتُ جدًّا على �أن �أجد لهذا مِ
�أو كت ًبا ،وما مل �أجده �أبحث عنه ،و�أغلبهم مل �أجد لهم �شي ًئا وبع�ضهم ورد ذكره يف �أ�سطر؛ ولهذا
ميكن يف املرحلة الثانية �أن ُينظر يف فقه هذه الرتاجم.
وبالن�سبة �إلى ما طرحه الأ�ستاذ خالد املانع حول باعث الت�أليف ف�إين مل �أكن �أظن �أنَّ هذا
لدي رغبة يف �أن �أكتب ،فلما بد�أتُ البحث وجدتُ �أنه مل ُيكتب فيه
اجلانب بهذا الإهمال فتو َّلدت َّ
�أ�ص ًال ،ومل �أدخل فيه لأين �أعلم �أنه مل ُيكتب فيه ولكن دخلتُ رغب ًة يف الإثراء.
وفيما يخ�ص ال�صور العثمانية فقد َّ
اطلعتُ عليها وذكرتُ كل ما ُذكر فيها ود َّونتُها يف الكتاب� .أما
املخطوطات فلم �أُ َغ ِّطها الن�شغايل الكبري ،ولكن –�إن �شاء اهلل� -س ُت َغ َّطى يف مراحل تكميلية.
�أما القراءات النادرة فقد ن�ضيفها ،وال �سيما �إذا ُح ِّو َلت �إلى �أقرا�ص مدجمة ( )CDو�أُرفقَ القر�ص،
فهذا م�شروع وقد يكون من اهتمامات الدار نف�سها �إذا ر�أت هذا الدور.
وعن ت�سا�ؤل الأ�ستاذ حمد القا�ضي فيما يتعلق ب�إمارة احلرمَني فقد ذكرتُ ذلك با�ستفا�ضة من
عهد النبي –�صلى اهلل عليه و�سلم� -إلى الآن ب�شكل جيد يف املقدمة ،وف�ضل احلرمَني كذلك يف
املقدمة.
وحول ما ذكره الأ�ستاذ حممد الأ�سمري عن العنوان “تاريخ �أمة يف ِ�س رَي �أئمة” فقد ذكرتُ �أنَّ
التاريخ منق�سم �إلى تاريخ يتعلق بالأحداث وتاريخ يتعلق بالرتاجم ،فالرتاجم لزوم التاريخ ،وذكرتُ
ذلك يف املقدمة .ومع �أنَّ فقه التاريخ مه ٌّم دون �شك لكنه قد ي�أتي يف مرحلة قادمة �إن �شاء اهلل.
لدي و�شك ًرا جزي ًال.
هذا ما َّ
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د .نزار عبيد مدين
وزير الدولة لل�ش�ؤون اخلارجية.

(*) �أ�صل البحث حما�ضرة �أُلقيت �ضمن �أن�شطة مركز حمد اجلا�سر الثقايف يف منتدى «اخلمي�سية » يف يوم اخلمي�س  30ذو احلجة
1430هـ 17 ،دي�سمرب 2009م ،و�أدار اللقاء �سعادة الأ�ستاذ حممد ر�ضا ن�صر اهلل.
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مدير املحا�ضرة:
�أ�سعد اهلل م�ساءكم بكل خري ،و�أح�سبني ل�ستُ بحاجة �إلى اال�ستعانة بال�سرية الذاتية ل�ضيفنا؛
فهو �شخ�صية �سيا�سية عامة المعة ،ومل �أجد ما ينا�سب تقدمي هذه ال�شخ�صية �إال ما ورد يف كتابه
"دبلوما�سي من طيبة" والذي مي ِّثل جتربة معايل الدكتور نزار عبيد مدين ،يقول« :وبعد ا�ستقبال
ر�سمي يف املطار حت َّرك املوكب الذي يقلُّني مع �أع�ضاء الوفد وامل�ستقبلني ،تتقدمه �سيارة حرا�سة ت�ش ُّق
الطريق و�سط زحام القاهرة ،وحني مرور املوكب عند تقاطع �شارع اجليزة مع �شارع الأمني الرافعي
حانت مني التفاتة نحو العمارة التي كنا نقيم فيها �أيام الدرا�سة ،وكانت ال تزال راب�ض ًة يف مكانها،
و�إن كان قد اعرتاها الوهن وبدت عليها عالمات ال�شيخوخة والهرم ،كما كانت حمطة الوقود التي
ُتطل عليها العمارة ال تزال يف مكانها هي الأخرى.
نيف و�أربعني �سن ٍة خلت ،وتخيلتُ يف تلك اللحظة �أنني
وفج�أة وجد ُتني �أرجع بالذاكرة �إلى ٍ
خارجا من تلك العمارة مت� ً
أبطا كتبه و�أوراقه ومتج ًها نحو موقف �سيارات الأجرة على نا�صية
�أراه ً
ال�شارع التي اعتاد �أن ي�ستقل منها التاك�سي ليو�صله �إلى اجلامعة ،وتخ َّيلتُ �أنه �ألقى نظرة خاطفة
م�سرعا �إلى �سيارة الأجرة وك�أنَّ الأمر ال يعنيه يف
على املوكب ولكنه مل يكرتث ومل ي�أبه به ودلف
ً
�شيء .متنيتُ حلظ ًة �أن �أ�ستوقفه �أو �أ�ستمهله قلي ًال لأ�سرد له ما ح�صل خالل الأعوام الطويلة التي
انق�ضت منذ خروجي من العمارة يف ذلك اليوم يف طريقي �إلى الكلية وحتى مروري من �أمام
العمارة بعد م�ضي �أكرث من � 40سنة وكنتُ يف طريقي لأم ِّثل البالد يف امل�ؤمتر الوزاري ،ولكن كنتُ
�أعلم �أنَّ الوقت �ضيق والق�صة طويلة».
�أترك الفر�صة لأ�ستاذنا معايل الدكتور نزار عبيد مدين لكي نواجهه وج ًها لوجه متحد ًثا عن
فنِّ كتابة ال�سرية الذاتية.
املحا�ضر:
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم ،احلمد هلل رب العاملني ،وال�صالة وال�سالم على �أ�شرف الأنبياء
واملر�سلني.
يف البداية �أود �أن �أتقدم لأخي و�صديقي �أبي فرا�س بال�شكر اجلزيل على هذه املقدمة اجلميلة ،كما
�أنني �سعي ٌد بوجودي يف دارة العرب مم َّثل ًة يف خمي�سية ع َّالمة اجلزيرة ال�شيخ حمد اجلا�سر َّ
تغ�شاه اهلل
برحمته ،و�أ�شكر القائمني على هذه اخلمي�سية على ا�ست�ضافتهم يل يف هذا املنتدى الفكري العريق،
و�أ�شكر لكم جمي ًعا احل�ضور ُّ
حديث رمبا ال ميتُّ ب�صلة
وجت�شمكم عناء احل�ضور �إلى هذا املحفل لأجل ٍ
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للأحداث ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية للبالد وما تتناقله ال�صحف والأنباء ،و�إن كان ما
تتناقله الأنباء يف هذه الأيام ال يت�ضمن ما ُيريح النف�س ،ورمبا كانت هذه ُتبعدنا قلي ًال من الأجواء التي
اعتدنا على �سماعها يف كل �صباح.
واحد منا -يف الواقع -له مو�ضوعاتٌ مع ََّينة يف القراءة ِّ
واالطالع ت�ستحوذ على اهتمامه
كل ٍ
يطلع عليها فيما ََّ
ويف�ضل �أن ََّ
يطلع من كتب وقراءات ،فم َّنا من ِّ
وعنايتهِّ ،
يف�ضل مطالعة كتب التاريخ
�أو كتب الأدب �أو االقت�صاد �أو ال�سيا�سة �أو ال�شعر �أو الق�صة �أو الرواية .حمدِّ ثكم كانت له اهتمامات
حري�صا دائ ًما
وال�س رَي الذاتية ب�صفة خا�صة ،وكنتُ
ً
وال�س رَي ب�صفة عامةِّ ،
بكل ما يتعلق بالرتاجم ِّ
ال�س رَي الذاتية ومن الرتاجم �سواء باللغة العربية �أو ما تي�سَّ ر
على اقتناء ما �أ�ستطيع �أن �أ�صل �إليه من ِّ
من اللغة الإجنليزية ،ورمبا كان هذا �أحد الأ�سباب التي دفعتني يف نهاية الأمر �إلى التفكري يف كتابة
ال�سرية الذاتية اخلا�صة بي و�إن مل يكن هو ال�سبب املبا�شر ،هناك طب ًعا �أ�سباب �أخرى �س�أُف�صح
عنها فيما بعد ،ولكن هذا كان من الأ�سباب التي حتفزين على ا�ستمرار ِّ
�صنف من
االطالع على ٍ
�أ�صناف القراءة واملطالعة.
�س�أكتفي بالإ�شارة �إلى الـ َمحاور الأ�سا�سية التي �سيدور حولها احلديث ،وهي تنح�صر يف �أربعة
حماور:
 ال�سرية الذاتية يف الأدب الغربي.ال�سرية الذاتية يف الأدب العربي القدمي. ال�سرية الذاتية يف الأدب العربي احلديث. ال�سرية الذاتية يف �أدبنا ال�سعودي احلديث.�سَت ُد مناذج من هذه ال�سرية خا�صة بالأدب العربي �أو الأدب
أوجه �إلى �أنه رَ ِ
�أود يف البداية �أن � ِّ
ال�س رَي الذاتية �سواء يف الأدب
ال�سعودي ،وهذه مناذج خمتارة ال تعك�س الوفرة الكبرية املوجودة يف ِّ
العربي �أو يف �أدبنا ال�سعودي� ،إمنا هي مناذج تعك�س ما �أُتيح يل �شخ�ص ًّيا ِّ
االطالع عليه �أو قراءته،
وال مت ِّثل -بطبيعة احلال -جمموعة الأ�شياء املوجودة ،و�إمنا مت ِّثل فقط ما وقع يف دائرة علمي وال
تتعدى هذه الدائرة.
املحور الأول :ال�سرية الذاتية يف الأدب الغربي:
نبد�أ �سياحتنا الفكرية باملحور الأول الذي يتناول ال�سرية الذاتية يف الأدب الغربي� ،إذ نالحظ
�أنَّ ظاهرة كتابة ال�سرية الذاتية مل تبد�أ بالربوز ب�شكل وا�ضح �إال يف منت�صف القرن ال�سابع ع�شر
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امليالدي الذي �شهد الإرها�صات الأولى لهذه الظاهرة ،والذي �شهد ظهور كتابات نالت ًّ
حظا من
ال�شهرة واالنت�شار� ،إلى �أن جاء القرن الثامن ع�شر �إذ بد�أ الكتَّاب والأدباء َّ
يتوخون ما ي�شبه ال�سنن
جن�سا
الأدبية يف كتابتها دون �أن يبلغوا الطريق اجلديدة التي ميكن �أن ُيقال �إنهم ا�صطنعوا بها ً
�أدب ًّيا م�ستق ًّال جديدً ا.
كان هناك خالل هذا القرن (القرن ال�سابع ع�شر) �سريتان ذاتيتان كان لهما �أكرب الأثر
يف تطور هذا الفن؛ الأولى كتبها الفيل�سوف ديفيد هيوم يف عام 1777م ،والثانية كتبها امل�ؤرخ
الإجنليزي �إدوارد جيبون عام 1976م ،وجاءت هاتان ال�سريتان �إيذا ًنا بو�صفة جديدة يف تاريخ
ال�سرية الذاتية يف الأدب الغربي القدمي .ومنذ بداية القرن التا�سع ع�شر بد�أت كتابة ال�سرية الذاتية
ت�أخذ طريقها �إلى االنت�شار والذيوع بف�ضل ما كتبه ُ
بع�ض َمن كانت لهم �شهرة وا�سعة يف عامل الفكر
والأدب ،ومنذ ذلك احلني حتى الع�صر احلا�ضر كرثت �ألوان الرتجمة الذاتية يف الأدب الغربي،
و�أخذت ُتناف�س فنون الأدب الأخرى ،و�أ�صبحت لها معامل بارزة وا�صطالحات �أقرب �إلى الدقة،
جن�سا �أدب ًّيا م�ستق ًّال له مالحمه املم َّيزة ومدلوله
حتى �أ�صبح بالإمكان �أن نتعرف �إليها بو�صفها ً
اخلا�ص الذي يقت�صر عليه وحده.
ويف القرن الع�شرين بد�أنا ن�شهد ثورة هائلة يف كتابة ال�سرية الذاتية ،وبخا�صة يف الواليات املتحدة
الأمريكية ،لكن اجلديد يف الأمر �أنَّ �أقوى عدوى لكتابة هذه ال�سرية انتقلت من الفال�سفة واملفكرين
والأدباء -كما كانت احلال يف املا�ضي� -إلى ال�سيا�سيني والإعالميني ورجال الأعمال ،ومل يقت�صر الأمر
على هذا احلد ،بل �أ�صبح � ً
أي�ضا جنوم ال�سينما والريا�ضة وامل�شاهري يف العامل كله ال يتورعون عن كتابة
ِ�س رَيهم الذاتية.
�إزاء هذه الثورة كان البد من �أن يتطرق البحث �إلى الكيفية التي ميكن بها حتديد املفهوم
الفني لل�سرية الذاتية ،والذي ميكن ا�ستخال�صه من ال�سمات واخل�صائ�ص العامة التي ت�شرتك فيها
وال�سَّي الذاتية التي �أ�صبحت تزخر بها املكتبات وتع ُّج بها دور الطباعة والن�شر ،وقد �أدت
الرتاجم رَ
تلك املحاوالت �إلى التو�صل �إلى �أنَّ ال�سرية الذاتية الفنية لي�ست هي التي يكتبها �صاحبها على �شكل
مذكرات ويهتم فيها مث ًال بت�صوير الأحداث التاريخية �أو ال�سيا�سية فح�سب ،ولي�ست هي التي ُتكتب
على �شكل ذكريات ُيعنى الكاتب فيها بت�صوير املجتمع وت�صوير الوقائع فح�سب ،ولي�ست هي املكتوبة
على �شكل يوميات تبدو فيها الأحداث يف �صورة مف َّككة غري مرتابطة ،ولي�ست هي االعرتافات �أو
الرواية الفنية التي تقت�صر على احلياة اخلا�صة .وعلى الرغم من �أنَّ جميع هذه الألوان حتتوي
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على مالمح من ال�سرية الذاتية وتلتقي معها يف خطوطها العري�ضة ومفهومها العام؛ �إال �أنها لي�ست
أدبي م�ستق ٌّل له �سماته املم َّيزة ،هي
ِ�س رَ ًيا ذاتية باملعنى الفني الدقيق ،ذلك �أنَّ ال�سرية الذاتية ٌ
جن�س � ٌّ
تلك التي يكون لها بناء مر�سوم وا�ضح يتيح لكاتبها �أن يعيد ترتيب الوقائع والعواطف وال�شخ�صيات
والأحداث والر�ؤى والأفكار التي مرت به ،ثم ي�صوغها �صياغة �أدبية حمكمة تعتمد على الرتابط
والت�سل�سل الزمني و�سرد الأحداث واملواقف والأفكار التي ا�ستعادتها ذاكرته� ،أو ا�ستقاها ممن تتوافر
لديهم مذكرات ومد َّونات ويوميات ور�سائل تعينه على التوثيق وا�سرتجاع املعلومات.
ن�ستطيع �أنَّ قول �إنَّ هناك �أربعة عنا�صر يجب �أن تتوافر يف ال�سرية الذاتية لكي نط ِّبق عليها
ال�شروط اخلا�صة بال�سرية الذاتية باملفهوم الفني؛ هي:
ً
ا�ستعرا�ضا للحياة اخلا�صة لكاتب ال�سرية منذ طفولته حتى كتابته ال�سرية.
 �ضرورة �أن ت�شمل �أن ت�شمل احلياة العملية لكاتب ال�سرية وما م�ضى فيها من جتارب يف جمال الأعمال التيكان يقوم بها �سواء كانت وظيفة �أو مهنة.
 يجب �أن ت�شتمل على ر�ؤاه و�أفكاره يف تلك املرحلة.ُت�صاغ هذه العنا�صر �صياغة �أدبية مت�سل�سلة حمكمة قد تكون �أقرب �إلى �سرد الرواية منها �إلى
احلقائق ،ولكنها يجب �أن ُت�صاغ ب�شكل جيد للقارئ ،و�أن ُيف�صح الكاتب عن هدفه من كتابة هذه
ال�سرية ،وال ي�ضعها دون هدف حم َّدد
املحور الثاين :ال�سرية الذاتية يف الأدب العربي القدمي:
ال�س رَي الذاتية يف تلك الع�صور ،و�أنَّ
جند �أنَّ كث ًريا من هذه العنا�صر الأدبية قد توافرت يف بع�ض ِّ
كث ًريا مما كتبه القدماء عن �أنف�سهم �صاغوه ب�أ�سلوب وا�ضح �سهل قائم على الإيجاز املحكم ،و�سالمة
ال�سرد الق�ص�صي ،والقدرة على ا�سرتجاع املا�ضي وبعث احلركة واحليوية يف ت�صوير الأحداث
ال�س رَي ال�صراحة وال�صدق والتج ُّرد يف كث ٍري من النظرات
ري من تلك ِّ
والتجارب ،وقد راعى كث ٌ
ال�سرية الذاتية حتظى بعناية كبرية من جانب
والتجارب املت�صلة بالذات وبال�شخ�صيات؛ ما جعل ِّ
الأداء ،وجعل اجلمهور العربي يتجاوب معها ب�شكل ملحوظ لكونها تل ِّبي حاجته الق�ص�صية؛ فهي
تنقل �إليه امللمو�س يف �صورة ق�ص�صية �سهلة و�سل�سة.
فات عدة ميكن �أن ن�ص ِّنفها حتت ت�سمية ال�سرية الذاتية؛ �إال �أنَّ �أقربها �إلى
وعلى الرغم من ظهور م�ؤ َّل ٍ
ال�سرية الذاتية الأدبية مبعناها احلديث هي تلك التي كتبها ك ٌّل من �أ�سامة بن املنقذ ،وابن خلدون،
ال�س رَي ت�ضمنت �أكرب قدر من املتعة� ،إلى جانب ت�صوير ٍّ
كل منها ال�سمات
وابن الهيثم ،والرازي؛ لأنَّ هذه ِّ
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املم ِّيزة ل�شخ�صية �صاحبها ومدى التطور الذي طر�أ عليها ،مع مهار ٍة يف ال�سرد الأدبي الذي يعتمد
على الدقة والرتابط يف �أجزاء كل �سري ٍة ذاتي ٍة منها ،ولعل �أقرب النماذج التي ذكر ُتها �إلى املفهوم
احلديث لل�سرية الذاتية هي تلك التي كتبها الفار�س العربي �أ�سامة بن منقذ يف كتابه "االعتبار"؛ فقد
انتهج فيها م�سل ًكا ق�ص�ص ًّيا محُ َك ًما تمََ َّيزَ بالرباعة يف عر�ض الأحداث و�سردها ب�صورة ق�ص�صية
وا�ضح يعتمد على احلوار ،وقد �ص َّور امل�ؤلف كل ال�سمات املم ِّيزة ل�شخ�صيته،
�شائقة ،وب� ٍ
أ�سلوب ٍ
�سهل ٍ
طويل بلغ مائة عام تقري ًبا ،ونقل لنا ما طر�أ على �شخ�صيته مبراحلها املختلفة من
عمر ٍ
و�ص َّور جتارب ٍ
حتول وتطور ،و�أثار يف النفو�س �ضرو ًبا من امل�شاعر التي ن�ست�شعرها حني ي�ص ِّور لنا كث ًريا من جتاربه
ووقائعه ومغامراته وفرو�سيته ،وقد �ص َّور لنا كل هذه اجلوانب ت�صوي ًرا حاف ًال بعنا�صر الفن والإثارة؛
ما جعل هذه ال�سرية تتميز عن مثيالتها يف الرتاث العربي القدمي بخ�صائ�ص و�سمات تكاد تكون
لغات عدة.
مق�صورة عليها ،وقد لفتت هذه ال�سرية انتباه امل�ست�شرقني و ُترجمت �إلى ٍ
املحور الثالث :ال�سرية الذاتية يف الأدب العربي احلديث:
�إنَّ �أول ما نالحظه هو اقرتان االهتمام بهذا الفن من فنون الأدب العربي ب�إطاللة القرن التا�سع
ع�شر ،الذي ج�سَّ د بحقٍّ بداية تاريخ الفكر العربي احلديث وبخا�صة يف م�صر ،وذلك عن طريق
ال�صدَ ام الذي �شهده ذلك القرن بني الفكر ال�شرقي والفكر الغربي ،والذي نتج
الآثار الذي خ َّلفها ِّ
عنه تكوين مدار�س الفكر العربي احلديث ،فقد نقلت �إلينا ال�سرية الذاتية التي ُكتبت يف هذه املرحلة
نتبي من خاللها طر ًفا من الدعوات التي نادت ب�ضرورة
جان ًبا من تلك اخليارات الفكرية ،التي نَّ
اخلروج من اجلمود والتخلف والأخذ بالثقافة الغربية املتقدمة وبح�ضارتها ،على نح ِو ما يتمثل يف
كتاب "تخلي�ص الإبريز يف تلخي�ص باريز" لل�شيخ رفاعة الطهطاوي ،وكتاب " َع َلم الدين" لعلي مبارك،
وهي ِ�س رَي ذاتية يف خطوطها العري�ضة و�إن مل تكن كذلك يف معناها الدقيق .كما تو�ضح لنا ال�سرية
الذاتية التي كتبها حممد عبده جان ًبا من حركة �إ�صالح الدين واللغة التي دعا �إليها ،كذلك نقل �إلينا
�أحمد فار�س ال�شدياق يف �سريته املو�سومة بـ"ال�ساق على ال�ساق" كث ًريا من �آرائه يف احلياة االجتماعية
يف م�صر مَ
والعال العربي ،و�ص َّور لنا �سخطه على كث ٍري من مظاهرها ونقده �إياها .والرتجمات الذاتية
ال�صدَ ام الفكري بني ال�شرق
التي ُكتبت يف تلك املرحلة هي املحاوالت الأولى التي تعك�س حقيقة ِّ
والغرب ،كما ت�ص ِّور مرحلة البحث عن الذات يف �سبيل العثور على مقومات ال�شخ�صية العربية ،وهي
� ً
أي�ضا ِ�س رَي ذاتية ميكن �أن نع َّدّها املحاوالت الأولى لهذا الفن يف الأدب العربي احلديث.
ً
ملحوظا يف كتابة ال�سرية الذاتية؛ �سواء بالن�سبة
وحني ننتقل �إلى القرن الع�شرين ف�إننا جند تطو ًرا
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�إلى الوفرة العددية� ،أو بالن�سبة �إلى القوالب اجلديدة التي بد�أت يف الربوز واالنت�شار بني املفكرين
والأدباء الذين بد�ؤوا يعبرِّ ون عن �أنف�سهم من خالل ِّاطالعهم على النماذج العربية القدمية يف كتابة
ال�سرية ومن خالل ِّاطالعهم على النماذج الغربية التي حر�صت على ا�ستخدام الأ�س�س الفنية التي
ت�شكل املفهوم احلديث لل�سرية الذاتية .وتعود قيمة ال�سرية الذاتية التي ُكتبت يف هذه املرحلة �إلى
�أنها -يف جمموعها� -سج ٌّل دقي ٌق لتطورات احلياة الأدبية واالجتماعية وال�سيا�سية لأ�صحابها الذين
كانوا مبنزلة �أعالم النه�ضة والفكر يف العاملَ العربي �آنذاك ،وقد حملت كتاباتهم عن �أنف�سهم طاب ًعا
مم َّي ًزا يجمع قيم املا�ضي العريق الذي يرتكز على الرتاث القدمي �إلى قيم احلا�ضر الذي ينقل عن
احل�ضارة املعا�صرة ويتفاعل مع التيارات الفكرية.
من �أبرز ما َّ
ال�س رَي�" :أيامي" لطه ح�سني ،و"�سبعون" مليخائيل نعيمة،
اطلعتُ عليه من هذه ِّ
و"حياتي" لأحمد جنيب ،و"�أنا وحياة قلم" لعبا�س حممود العقاد ،وكنتُ يف فرت ٍة قد حاولتُ تلخي�ص
ال�س رَي الذاتية و�سرد �أبرز ما ت�ض َّمنته ،ولكنَّ الوقت ال ي�سمح بهذا اال�ستعرا�ض؛ لأنَّ ال�سرية
هذه ِّ
ال�س رَي
الذاتية مليخائيل نعيمة التي �سماها "�سبعون" -على �سبيل املثالُ -ت َع ُّد واحد ًة من �أجمل ِّ
الذاتية التي ُكتبت يف الع�صر احلديث و�أروعها؛ لتوفرها على �أكرث اخل�صائ�ص الفنية الالزمة،
ال�س رَي الذاتية الأخرى؛ فهي تتم َّيز بت�صوير الواقع من خالل حياة
ري من ِّ
على نح ٍو يفتقر �إليه كث ٌ
�صاحبها يف خمتلف �أطوار �شخ�صيته من الطفولة حتى ال�شيخوخة ،وما طر�أ على هذه ال�شخ�صية
واف لدوافعها ،وقد
عميق لذخائرها،
وحتليل ٍ
ٍ
دقيق لأطوارها وا�ستقاءٍ ٍ
من تقلبات وتغريات ،يف تت ُّب ٍع ٍ
نقل لنا ميخائيل نعيمة كل جتاربه يف ت�صوير �أدبي �شائق وماتع وحافل باحليوية واحلركة يف كل ما
ي�صوره من �أطوار �شخ�صيته ونقاط حت ُّولها وتغيرُّ ها من خالل �أحداث حياته ومواقفه وانطباعاته
وخواطره و�أفكاره.
املحور الرابع :ال�سرية الذاتية يف �أدبنا ال�سعودي احلديث:
وقد جاء االهتمام فيه بكتابة ال�سرية الذاتية مت�أخ ًرا بع�ض ال�شيء ،مع �أنَّ �أدباءنا ومفكرينا كانوا
العال العربي ،وبخا�ص ٍة يف م�صر ولبنانِّ ،
على ِّاطالع على ما ُن�شر من ِ�س رَي ذاتية يف مَ
واالطالع على
ال�س رَي الذاتية التي ُن�شرت يف الغرب ،وال �أعرف �سب ًبا مقبو ًال �أو تربي ًرا معقو ًال لهذه الظاهرة ،و�إن
ِّ
كان �أخي الدكتور عبدالرحمن ال�شبيلي يف�سر عدم الإقبال على ذلك بكون ال�سيا�سيني مييلون �إلى
التوجه العام واحرتام والة الأمر يف كتمان التف�صيالت ،حتى
االحتفاظ ب�أ�سرارهم� ،أو متا�ش ًيا مع ُّ
�صارت كتابة املذكرات ال�سيا�سية �أو ال�سرية الذاتية حالة نادرة يف الذهنية الر�سمية ال�سعودية،
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ولكن �إذا َق ِبلنا هذا املنطق بالن�سبة ا�إلى رجال الدولة وامل�س�ؤولني؛ فما هو املربر بالن�سبة �إلى الأدباء
واملفكرين؟
وعلى �أي حال ف�إنَّ املقام ي�ضيق عن اال�سرت�سال يف هذا اجلانب ،كما �أنه ي�ضيق عن التو�سع يف
�شرح املحاوالت الرائدة يف هذا املجال وحتليلها وا�ستق�صائها وهي التي ظهرت يف غ�ضون ال�سنوات
الع�شرين �أو الثالثني املن�صرمة ،وما �أعقبتها من حماوالت يف ال�سنوات الأخرية ،وهي ُتنبئ ببداية
التوجه نحو كتابة ال�سرية الذاتية.
ازدياد ُّ
املداخالت:
مدير املحا�ضرة:
�شك ًرا ملعايل الدكتور نزار عبيد مدين الذي �أحتفنا بهذا ال�سرد والتحليل ،وقد ك�شف عن ُبعد جديد
ٌ
معروف ب�أنه �شخ�صية دبلوما�سية ،ولكن هذا احلديث عن ال�سرية الذاتية ك�شف
يف �شخ�صيته؛ فهو
عن م�ستوى داخلي يف ثقافة الدكتور نزار الأدبية والنقدية .على �أي حال �أح�سب �أنَّ كتاب الدكتور
نزار "دبلوما�سي من طيبة" ُي َع ُّد باكور ًة يف �أدب اململكة الدبلوما�سي ،وكما �أ�شار ف�إنَّ كث ًريا من
ري من الأ�سرار واملواقف التي ت�شكلت مع ت�ش ُّكل الدولة ال�سعودية احلديثة
ال�شخ�صيات يف ر�أ�سها كث ٌ
ومتوقعها يف ال�سيا�سة الإقليمية والدولية.
د .عبدالرحمن ال�شبيلي:
ب�سم اهلل ،واحلمد هلل ،وال�صالة وال�سالم على ر�سول اهلل ،وبعد:
�إنَّ ال�سياحة العميقة يف علم ال�سرية الذاتية والتي ا�سته َّل بها حما�ضرنا حديثه هي اكت�شاف
كبري ُي�ضاف �إلى ال�سجل الثقايف والأدبي ملحدِّ ثنا ،وعندما كنتُ �أ�ستمع �إلى هذه اجلولة يف علم �أدب
إدراك
ال�سرية وكيف ن�ش�أت يف ال�شرق �أدركتُ �أنا �أبا عبداهلل مل ُي ِ
علم و� ٍ
قدم على كتابة �سريته �إال عن ٍ
بهذا اجلانب ومبغزى كتابة ال�سرية الذاتية و�أبعادها.
احتفا�ؤنا اليوم بهذا الكاتب وبهذا الكتاب ُيبهجني ل�سببني :ال�سبب الأول �أنني �أرى هذا الكتاب
وقد �أ�صبح حقيق ًة بعد �أن كنتُ ع�شتُ معه منذ �أن كان فكرة ،وال �أريد �أن �أحتدث عن عالقتي بهذا
الكاتب وبهذا الكتاب �إال من جانب واحد هو ال�شهادة على �أنَّ م�ؤلفه كان يف الواقع مرتددًا جدًّا يف
الإقدام عليه ،وكنت �أحد من ح ُّثوه و�أيدوه و�شجعوه على امل�ضي يف كتابة �سريته.
اجلانب الثاين هو ما ك�شفه املحا�ضر عندما ا�ست�شهد بقويل�« :إنَّ ال�سيا�سيني ال�سعوديني
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ال�س رَي
يحجمون يف الع�صر احلا�ضر عن كتابة ِ�س رَيهم ومذكراتهم» ،فهذا الكتاب يفتح باب كتابة ِّ
من ِق َبل الدبلوما�سيني ،وكل ما نعرفه فيما م�ضى هو بع�ض الدبلوما�سيني الذين عملوا مع امللك
عبدالعزيز والذين كتبوا مذكراتهم؛ مثل عبداهلل باخلري الذي د َّون بع�ض مذكراته ال�سيا�سية،
فالكتاب يفتح الباب للذين تق َّلدوا منا�صب دبلوما�سية و�سيا�سية �أن يرفعوا الغطاء عن جتاربهم
ومذكراتهم.
وما لفت نظر غريي يف هذا الكتاب قد لفت نظري عند قراءتي؛ وهو حديث امل�ؤلف عن ذكرياته
الأولى يف م�سقط ر�أ�سه يف املدينة املنورة ،و�أثناء درا�سته يف القاهرة ،وهو ما ي�ؤكد ب�أنَّ (توابل)
ال�س رَي الذاتية تكمن يف احلديث عن املا�ضي ويف احلديث عن ال�شخ�صيات التي رافقت ال�ضيف،
ِّ
ال�س رَي ،وهو ما جتلى يف هذا الكتاب الذي بني
فـ"ال�شخ�صنة" عن�صر حم َّبذ من عنا�صر كتابة ِّ
�أيدينا.
و�شك ًرا لكم.
د� .أحمد ال�ضبيب:
�شك ًرا ملحا�ضرنا الكرمي على هذه املحا�ضرة ال�شائقة ،ون�أمل يف �أن تتكرر زيارته لنا .يف الواقع
َّ
�أنا َّ
باملحطتَني الأولى والثانية ،وقد ال �أجد يف نف�سي
اطلعتُ على كتاب الدكتور ،و�أنا من املعجبني
ذلك ال�شوق لقراءة املحطات الأخرى؛ وال�سبب هو �أنَّ املحطة الأولى حتديدً ا هي حمطتي ،وكذلك
املحطة الثانية ،فقد در�سنا يف املدر�سة نف�سها مع فارق ال�سن ،فا�ستمتعتُ كث ًريا بهذه املحطة وعتبتُ
� ً
عطها املجال ،فعلى الرغم من �ضرورة وجود توازن بني املحطات �إال �أنه
أي�ضا على �أخي يف �أنه مل ُي ِ
البد من �أن تغلب حمطة على �أخرى ،وهذه املحطة حتديدً ا نحن بحاجة �إليها لأنَّ املعلومات النادرة
التزال يف �أذهان الذين عا�شوها ،وكنت �أمتنى �أن يتو�سَّ ع فيها قلي ًال ،وهو تكلم يف حدود الأ�سرة
تقري ًبا بينما املجتمع املدين يف ذلك الوقت بات�ساعه ،وب�سماحته ،وتعامالته الرائعة التي نفقدها
الآن؛ كل هذا مل يعد كما كان يف ال�سابق ويجب �أن ُت�سَ َّجل يف التاريخ و ُت�سَ َّجل للأجيال القادمة حتى
يروا كيف كان الو�ضع.
والدكتور نزار من �أ�سرة عريقة يف املدينة املنورة ووالده من �أعيان املدينة ،وعمه املرحوم �سيد
�أمني مدين كان � ً
أي�ضا من ال�شخ�صيات امل�ؤثرة وامل�ؤ ِّلفة والتي لها دور يف احلياة الثقافية ،وهذه
اجلوانب مل جند لها تف�صي ًال يف الكتاب وكنتُ �أمتنى �أنه تو�سَّ ع فيها .ال�شك يف �أنَّ والده كانت له
جهود ودور كبري يف احلياة الثقافية ،وعمه � ً
أي�ضا ،وباملنا�سبة ف�إنَّ املرحوم �أمني �سيد مدين -رحمة
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اهلل عليه -كان �أول موظف حكومي �أقابله يف حياتي وكان �س ِّني يف ذلك الوقت بني الثالثة ع�شرة
والرابعة ع�شرة ،وكان ذلك يف البلدية حيث �أر�سلني �إليه �أبي ،ودخلتُ متهي ًبا فا�ستقبلني بب�شا�شته
وبطالقة وجهه ،و�أجل�سني بجانبه و�أنهى املعاملة ،عندما �أقارن الآن بني هذا املوظف الكبري � -إذ
كان رئي�س البلدية عندما قابلتُه ،و�أنا يف الثالثة ع�شرة من عمري وهو بذلك ال�سن -وبني موظفي
فارق يف الأدب والأخالق �أت�ساءل� :أين ذهبت تلك الأخالق والقيم؟ فحبذا لو
اليوم وما جنده من ٍ
ي�ضيف الدكتور نزار مزيدً ا �إلى هذه املرحلة.
د .عبداهلل ال�شهيل:
ال�شك يف �أنَّ الدكتور نزار عبيد مدين من القلة الـ ُمج َمع على حمبتهم؛ نظ ًرا �إلى توا�ضعه وحمبته
للخري وم�ساعدته للآخرين� .إنَّ كتابة ال�سرية الذاتية يف غاية ال�صعوبة؛ لأنها حتتاج �إلى دراما وقدرة
فائقة على الت�صوير و�صدقية و�صراحة وجتربة عملية طويلة ،ومعايل الدكتور نزار تكاملت فيه �صفات
ذاتية؛ لن�ش�أته يف بيت علم ،وما اكت�سبه من الدرا�سة والتجربة واخلربة.
عندي بع�ض املالحظات :تكلمتَ عن تاريخ ال�سرية الذاتية عرب ًّيا وغرب ًّيا ويبدو يل �أنك و�ضعتَها
واملفتَ�ض ت�أليف كتاب م�ستقل يف هذا اجلانبً � .
يف بند �سريتك الذاتية ،ال داعي لها ،رَ
أي�ضا هناك
�أ�شياء �أخرى من ن�صو�ص ال�سرية الذاتية تت�صل بالقالب الفني والرواية ،تتمثل يف الأفالم؛ مثل فيل َمي
يو�سف �شاهني "حدوتة م�صرية" و"�إ�سكندرية نيويورك" ...وغريهما كثري.
د .عبداهلل التطاوي:
�س�ؤال يطلب حتليل ال�سرية الذاتية للجاحظ بنا ًء على ما ذكرمتوه ،و� ً
أي�ضا حول مدى �إمكانية
ريد تدري�سها يف املرحلة التعليمية ،وما
التعامل مع بع�ض اللوحات مثل لوحات طه ح�سني �إذا ما �أُ َ
حتمله من �أهمية.
اللواء عبداهلل ال�سعدون:
أعطيت الكثري ،ولكن �أريد �أن �أقول لك �إنَّ هناك فئة ال
أنت يف هذا الكتاب � َ
�أ�شكر املحا�ضر ،و�أقولَ � :
تقر�أ هذا الكتاب ،وهي فئة ال�شباب ،ف�أنا كتبتُ كتاب �سرية ذاتية ور�أيت �أنَّ �أف�ضل طريقة لإي�صاله
�إلى الطلبة �أن �أذهب و�أعطيهم حما�ضرات� ،سواء يف اجلامعات �أو املدار�س الثانوية ،وال�شيء الذي
يحز يف النف�س �أال �أحد يريدك �أن ت�أتي وتعطي حما�ضرة ،و�إمنا عليك �أن تتطفل عليه ،وهو جهد
وم�شروع وطني البد من �أن نقوم به و�إال تركناهم لل�شبكة العنكبوتية وغريها.
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�أختلف مع معاليكم يف �شيء واحد؛ وهو �أنَّ التوفيق فقط هو الذي �سيو�صلك ،وهذه قد تقودنا
من التوكل �إلى التواكل؛ يعني هو جهد وتوفيق من اهلل �سبحانه وتعالى ،فهو الذي يعطينا هذا
بذلت جهدً ا
اجلهد اجلبار وال بد من ا�ستخدامه لن�صل �إلى ما نريد ،واهلل �-سبحانه وتعالى� -إذا َ
ف�سيوفقك ،و�إال فلن جتد النجاح ،وهذا ما نردده دائ ًما لل�شباب وهو :ما مل تر�سم هد ًفا وتبذل جهدً ا
يف �سبيله فلن ت�صل �إليه.
د .عائ�ض الردادي:
�شك ًرا للأ�ستاذ حممد ،و�شك ًرا ملعايل الدكتور نزار على هذه املحا�ضرة .احلقيقة قبل �سنوات �سهرتُ
ليلة كاملة مع �سري ٍة هنا يف الريا�ض عنوانها "ال�صامتون يتكلمون" وهي �صادرة من م�صر ال�شقيقة،
وبال�صدفة بعدها ب�أيام �سافرتُ �إلى م�صر فيواجهني كتاب ا�سمه "ال�صامتون يكذبون" ،فاحلقيقة
بال�س رَي العربية؛ لأنها بني متجيد الذات وال َّنيل من
�أنَّ هذا جعل عندي
ً
انطباعا هو �أنني ال �أثق ِّ
الآخرين ،لع ِّلي بقراءة «دبلوما�سي من طيبة» �أغيرِّ هذا االنطباع .وحقيق ًة مل �أقر�أ من الكتاب �إال
ن�صف مرحلته الأولى ،وقد ا�ستهواين فيه جمال اللغة بيا ًنا و�سالمة ،وخطر يف بايل "عزيز �ضياء"
رحمه اهلل ،فقد ق َّدم مواقف جيدة.
ومتنيتُ عليه �أن يكون العنوان "دبلوما�سي من املدينة"؛ لأنَّ كلمة «طيبة» ا�س ٌم طغى على ا�سم
املدينة يف الفرتة الأخرية ،واال�سم الذي ُذكر يف القر�آن هو املدينة ولي�س طيبة ،وما طيبة �إال ا�س ٌم
من �أ�سماء كثرية للمدينة ،ولكنه يبدو حتا�ش ًيا للـ(املنورة) ،قد جل�أ بع�ض الإخوة املتدينني �إلى �أن
ي�ستخدموا "طيبة" حتى ال يقولوا (املدينة املنورة) ،فتمنيتُ على الدكتور �أن ي�س ِّميه "دبلوما�سي
من املدينة املنورة" ،وهذا ورد يف القر�آن ،وال نق ِّلل من ا�سم طيبة �أو طابة �أو غريها من الأ�سماء
الأخرى.
وقد ا�ستهواين ما عبرَّ تَ عنه من �إميان وا�ستقامة ،وهذا  -حقيق ًة  -جانب جميل جدً ا ،وهذا
تكلمت عليه على
قد جعل لك تواز ًنا مع ربك ونف�سك ومع جمتمعك ،وكذلك مو�ضوع ال�سعادة التي
َ
حتدثت عليه منذ �أن كان عمرك ثالث �سنوات وما تالها .وعلى �أي حال قد
الرغم من امل�آ�سي التي
َ
ال �أكون قر�أتُ كث ًريا من الكتاب ،ولكن ما قر�أ ُته ا�ستهواين .و�شك ًرا لكم.
د .حممد الهدلق:
أوجه �شكري ملعايل الدكتور نزار؛ فقد جعلنا نتيقن من �أننا ل�سنا فقط �أمام دبلوما�سي و�إمنا
�أو ًال � ِّ
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من�صب على ال�سرية التي يكتبها
�أمام �أديب و�أ�ستاذ جامعي .ومن الأ�سئلة :هل احلديث اليوم
ٌّ
�أ�صحابها؟ �أم على ال�سرية التي يكتبها �آخرون؟ يف الإجنليزية �أ�شهر �سرية هي ما كتبه «بو�سبول»
عن «كروبرد» ،وهناك مناذج �أخرى كثرية ،وبالن�سبة �إلى ال�سرية يف الأدب العربي القدمي فلعل
ال�س رَي يف تاريخنا الأدبي هي �سرية ابن �سينا واجلزء الذي حتدث فيه عن الطفل ون�ش�أته
�أقدم ِّ
وتعلُّمه وكيف فهم الكتب �..إلخ.
هل نع ُّد ما كتبه ابن �سينا �سرية وهو ال يتجاوز �صفحتني؟ وما الفرق بني ال�سرية واملذكرات؟
وبالن�سبة �إلى غازي الق�صيبي وروايته "�شقة احلرية" �أرى �أنَّ لها رائحة من ال�سرية الذاتية ،فلماذا
�أخرجتموها منها؟
ذكرمت معاليكم �أنكم يف عام 1404هـ �صحبتم الوزير يف رحلة �إلى دند و�إلى �شرق �آ�سيا ،وهناك
�أح�س�ستم -عافاكم اهلل -باملر�ض ،وقد �أدى ذلك �إلى �أن تجُ رى لكم عملية جراحية يف تك�سا�س ،ومنذ
ذاك اليوم و�أنتم تقر�ؤون جز ًءا من القر�آن يف كل ليلة ،ال ي�شغلكم عن ذلك �سفر وال عمل ،وال�س�ؤال:
كيف مت َّكنتم من ذلك؟
حممد نا�صر الأ�سمري:

�إلى العاملني يف وزارة اخلارجية جمي ًعا �أقول «�أه ًال بكم يف وطنكم» .بداي ًة يف ظني �أنَّ الإمام
ال�شافعي -رحمه اهلل تعالى -عندما قال« :ال �أُجيز لأحد �أن ُيفتي مبذهبي يف العراق» �أ�س�س نظرية
كتابة ال�سرية الذاتية ومعاجلتها معاجلة علمية تتوافق وحمتويات الع�صر ،هنالك ِ�س رَي ذاتية يكتبها
ال�س رَي ال�شخ�صانية املغرقة يف ال�شخ�ص نف�سه.
ال�س رَي ،لكن ي� َؤخذ على هذه ِّ
�أنا�س عن �أ�صحاب ِّ
كنتُ �أمتنى �أن يكون الهدف من كتابة الرواية هو �إبراز مناذج من التجارب الناجحة يف التفاو�ض
الدبلوما�سي ،ولكونك من ُ�ص َّناع ال�سيا�سة اخلارجية متنيتُ لو كنتَ قد عر�ضتَ لبع�ض املبادرات
املهمة التي انطلقت من الزعامات ال�سيا�سية يف اململكة العربية ال�سعودية على خمتلف م�ستوياتها
ال�س رَي
وكانت �سب ًبا يف تغيري جمريات �أحداث و�أمور �سيا�سية كانت من املمكن �أن تعود باخلطر ،هذه ِّ
درو�سا يف التعامل الدبلوما�سي والتعامل الراقي ،فقد كانت
يجب �أن تكون للأجيال ليتعلموا منها ً
هناك مفاو�ضات م�ستمرة ومك َّثفة بني اليمن وال�سعودية يف م�س�ألة احلدود ،وحتى عندما كان اليمن
مق�س ًما كان هنالك من ي�أتي ل ُيف�شل املفاو�ضات ،وكل هذه اخلطط التكتيكية كانت ُتظهر مرونة
الـ ُمفاو�ض ال�سعودي من عدمها ،وهناك مذكرات ت�ؤخذ منها درو�س لال�ستفادة.
الدكتور من�صور احلازمي:

�أ�شكر �صديقي الدكتور نزار عبيد مدين ،و�أنا ا�ستفدتُ بخا�صة من بدايات املحا�ضرة يف تاريخ
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وال�س رَي القدمية التي قر�أها مثل �سرية «�أ�سامة بن منقذ» ،ثم تكلم الدكتور ال�ضبيب
ال�س رَي الذاتية ِّ
ِّ
على اجلزء الأول من ال�سرية ،ويبدو يل �أننا -نحن العربَ -ن ِحنُّ �إلى املا�ضي اجلميل دائ ًما ،ورمبا
هو الوجدان العربي؛ فنحن منذ �ألف �سنة مل يح ُدث يف حياتنا �شي ٌء ي�س ُّر على امل�ستوى الإقليمي،
فالدكتور نزار �أع َّد لنا قواعد جيدة ووا�ضحة يف جمال ال�سرية الذاتية.
حمد ال�صغري:

لكونكم من املدينة املنورة وابنَ ال�سيد عبيد مدين؛ نتطلع �إلى �أن نرى الآثار العظيمة التي حتمل
ب�صمات النبي حممد �صلى اهلل عليه و�سلم ،فمع مرور الزمن �أ�صبح ال ُيع َرف �سوى قربه �صلى اهلل
عليه و�سلم ،فهل هناك اجتاه لتحديد بع�ض املواقع.
د .عبدالعزيز اخلويطر:

بديع َن َق َلنا من مكاننا
�أو ًال �أ�شكر معايل الدكتور نزار مدين على هذه املحا�ضرة التي ح َّلقت بنا يف ج ٍّو ٍ
�إلى مَ
بال�سري الذاتية ،وهذه املحا�ضرة التي �ألقاها
العال �أجمع ،وم َّر مرو ًرا �سري ًعا -ولكنه عميق ِّ -
ملحقة بالكتاب وفيها ما ي�ضيف
الآن جاءت مبا يجعلني �أقرتح �إ�ضافات يف الطبعة الثانية تكون َ
فوائد �إلى كتابه الق ِّيم الذي قر�أ ُته يف �شهرين ،و�أتفق مع الإخوان يف �أنَّ املحطة الأولى واملحطة
الثانية مل ت�أخذا فيه وقتًا طوي ًال ،والذي �أخذ الوقت الأطول هو ما بعدهما؛ لأين �أح�س�ستُ �أنَّ معايل
الدكتور نزار يخاطبنا نحن الذين عركنا احلياة وعرفناها ،نحن الذين ُغ�صنا بالكتب و�أخذنا
زبدها وما فيها من جواهر ،و�أ�ؤكد �أنَّ بع�ض ال�صفحات قر�أته مر ًة �أو مرتني ،مر ًة مرور ب�شكل �سريع
وتب�صر و�إمعان؛ لأنَّ فيها من الأفكار ما جعلني �أقف عنده ،ويجعل الإن�سان يه ِّنئ
واملرة الثانية بت�أنٍّ ُّ
معايل الدكتور نزار على غو�صه يف هذه املعاين اجليدة .و�أحب �أن �أقول يف �أول كالمي هنا �إنني
جئتُ بن َّية �أن �أ�سمع ال �أن �أتكلم ،ولكن املداخالت التي �سمعتُها �أجربتني على دخول امليدان.
وبالن�سبة �إلى العنوان «دبلوما�سي من طيبة» �أعتقد �أنَّ معايل الدكتور نزار قد ُو ِّفق فيه� ،أو ًال :مل
ري بني ال�سيا�سي والدبلوما�سي� .أما "طيبة" فهي تتميز
يقل «�سيا�سي» بل قال «دبلوما�سي» ،وفر ٌق كب ٌ
ب�أداء الغر�ض املطلوب ،فهي تتميز باال�سم وال�صفة ،وهل هناك �أطيب من الطيب؟ فكلمة «طيبة»
فيها ملحة وبهجة و�سرور ،وتوحي مبو�سيقية خا�صة .و�أعتقد �أنَّ االكتفاء من اجلمهور باملحطتني
مما مل�س حلياتهم التي مل ي�ستطيعوا �أن يكتبوها ،وكما
الأولى والثانية ب�سبب �أنَّ فيهما ما ال يعرفونه َّ
قال معايل الدكتور �أحمد ال�ضبيب� :إنها ت�ستحق التو�سع .و�أعتقد �أنَّ كتَّاب املذكرات عند الطبعة
الثانية �سيجدون ب�إمكانهم �إ�ضافة �أ�شياء جديدة.
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معان دقيقة ومعبرِّ ة ووا�ضحة ،والأ�سلوب جميل وجذاب،
واحلقيقة �أنَّ الكتاب متعة من كل النواحيٍ ،
و�أنا �أعتقد �أنَّ املذكرات ال�شخ�صية عندما تت�صف بال�صدق وعدم الكذب يف �أي جانب من جوانبها،
و�أهم من ذلك الأ�سلوب عندما يكون عفو ًّيا؛ تكون املذكرات �أقرب �إلى القلوب والأذهان ،والدقة يف
الكتاب جاءت من �أنه ال ميكن �أن جتد يف �أثناء قراءتك �أنَّ هناك ً
تناق�ضا بني حقيقة وحقيقة ،وهذا
ي�ؤكد ال�صدق وحت ِّري ال�صدق.
والكتاب لي�س كتا ًبا وقت ًّيا و�أعتقد �أنه ات�صف بالدميومة ،وميكن �أن يكون هذا هو ال�سبب يف �أنَّ
كث ًريا ممن كتبوا مل يتكلموا على املحطات الأخرى لأنَّ فيها القول ال�صحيح الذي ال ُيخْ َت َلف عليه.
ناد يدخله رجل
�أنا �سعي ٌد جدًّا ب�أنَّ معايل الدكتور و�أمثاله دخلوا نادي كتابة املذكرات ،و�أي ٍ
كفء ف�إنه ي�ش ِّرف النادي ،ومثل هذا امليدان نبيل ومهم ،ولكوين متعل ًقا بالتاريخ ف�إين �أعتقد ب�أنَّ
ال�س رَي الذاتية؛ لأنها �أقرب �إلى الواقع و�أقرب �إلى �أن
التاريخ يجب �أن ي�ؤخذ بالدرجة الأولى من ِّ
تعرف فيها ما هو احلقيقي وما هو الـ ُم َت َك َّلف.
املحا�ضر:
يف الواقع ال �أعرف كيف �أعبرِّ عن نف�سي و�أ�شكر كل من َت َف�ضَّ ل بالتعليق على املحا�ضرة وعلى الكتاب،
علي �أكرث مما �أ�ستحق ،وحينما كتبتُ الكتاب مل �أكن �أهدف
لقد �أح�س�ستُ �أنكم يف الواقع �أغدقتم َّ
�إلى �أي هدف �آخر �سوى ما حدد ُته يف املقدمة ،وكنتُ ح ًّقا-كما ذكر �صديقي الدكتور عبدالرحمن-
مرتددًا ومتهي ًبا من الإقبال على هذه التجربة ،ولكني يف نهاية الأمر عقدتُ العزم على امل�ضي وعلى
�شكل من الأ�شكال ،و� ُّأي درا�سة ال تخلو من نق�ص وعيوب؟!
�إخراج الكتاب ب�أي ٍ
يف الواقع هناك مالحظات كثرية قيلت وال �أعتقد ب�أنَّ الوقت ي�سمح بالتعليق على كل ما ُذكر،
ولكن �س�أكتفي فقط بالإ�شارة �إلى بع�ض الأ�شياء ب�شكل �سريع .الحظتُ �أنَّ هناك كث ًريا من التعليقات
كتاب مثل هذا ويف منا�سب ٍة يف هذا
على املحطة الأولى و�ضرورة التو�سع فيها ،بطبيعة احلال يف ٍ
الإطار من ال�صعب �أن تطغى حمطة مهما كان ت�أثريها يف �شخ�صية الكاتب ،والبد من مراعاة
التوازن يف ال�شكل النهائي للكتاب ،وهذا هو ال�سبب الذي جعلني ال �أتو�سع كث ًريا يف هذه املحطة
و�أكتفي فقط بالإ�شارة �إلى اجلوانب ال�شخ�صية التي رافقت هذه املرحلة وواكبتها ،ورمبا ميكن
انتهاز هذه الفر�صة م�ستقب ًال لإخراج هذا اجلزء بدرا�سة خا�صة وهذا �شيء وارد ،ولكن يف الكتاب
بهذا ال�شكل كان من ال�صعب التو�سع �أكرث مما ُذكر لأنه �سوف ُيخل بالتوازن الذي يتوخاه الكاتب
يف املذكرات ويف ال�سرية الذاتية.
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وبع�ض النماذج التي ذكر ُتها لي�ست ِ�س رَ ًيا ذاتية �أو مذكرات مثل كتاب رفاعة الطهطاوي ،فقد
�أ�شرتُ فع ًال �إلى �أنه قد ال يكون -من الناحية الفنية� -سرية ذاتية ،ولكن يف الفرتة التي ظهر فيها
نوعا من الكتابات التي قد تندرج حتت قائمة املذكرات �أو الذكريات.
كان يعك�س ً
و�أما عن اختيار عنوان الكتاب؛ فطب ًعا -كما يعلم �أخي عائ�ض الردادي -املدينة لها �أكرث من
ٌ
ومعروف -كما ُي َقال � -أنَّ «الكتاب ُيقر�أ من عنوانه»،
 99ا�س ًما وكلها �أ�سماء تدل على امل�س َّمى،
وو�ض ُع ا�سم (املدينة املنورة) يف الكتاب رمبا ال ُيربز ال�شكل الذي �أتوخاه� ،إمنا (طيبة) -كما َت َف�ضَّ ل
ْ
�أ�ستاذنا الدكتور عبدالعزيز -هو من �أطيب الأ�سماء.
�أما الفرق بني ال�سرية الذاتية والرواية ف�إنَّ هناك ما ُي�سَ َّمى (بيوجرايف) وهذا فن قائم بذاته
ويف كث ٍري من الكتب� ،أما ال�سرية الذاتية التي هي (�أوتوبيوجرايف) فهي التي يكتبها الكاتب عن ذاته
وجتربته ،وهناك فر ٌق من الناحية الفنية يف الكتابة بني ال�سرية الذاتية و الرتجمة ل�شخ�صي ٍة من
ال�شخ�صيات.
«�شقة احلرية» تندرج يف الإطار نف�سه الذي �أ�شرتُ �إليه يف املحا�ضرة؛ وهو الروايات التي �أُ ِّلفت
دون الإف�صاح عن �أنها جزء من ال�سرية الذاتية ،والدكتور غازي الق�صيبي يف كث ٍري من املقابالت مل
ي�ؤكد �أنه املق�صود بها ،على الرغم من كل امل�ؤ�شرات التي تدل على �أنها ٌ
و�صف لتجربته يف القاهرة
يف تلك الفرتة.
وعن قراءة جزء من القر�آن يف كل ليلة؛ احلقيقة فقط �أقول :ج ِّربوها لفرتة و�سرتون مدى
ت�أثريها ومدى فائدتها العظمى ،و�أكتفي بهذا التعليق.
فوجئتُ بال�صورة ال�سلبية عن «الدبلوما�سيني» ،و�أنا عاجلتُ هذه النقطة يف الكتاب� ،إلى درجة
�أنَّ هناك من الكتَّاب َمن ي�صف الدبلوما�سية بالكذب والنفاق ،طب ًعا هناك َمن يقع يف هذه امل�شكلة،
ولكنها لي�ست هي ال�صورة امل�شرقة احلقيقية لهذه املهنة ال�شريفة والنبيلة ،وال�صورة ال�سيئة عن
الدبلوما�سية ورثناها عن الغرب ،وهي لي�ست جز ًءا من تراثنا ومفهومنا النبيل عن الدبلوما�سية
كما ُي ْف َهم من الرتاث القدمي ،ونحن -مع الأ�سف -ت�أثرنا بال�سيا�سة الأجنبية التي ت�صفها ب�أنها فن
الكذب وم�صدر ال�شر والكذب و�..إلخ وت�ش َّربنا هذه ال�صورة ،وينبغي �أن ُت ْف َهم الدبلوما�سية مبفهومها
احلقيقي وهي �أنها مهنة �شريفة ونبيلة.
حلديث من هذا
وبالن�سبة �إلى الق�ضايا ال�سيا�سية املعا�صرة ف�إين ال �أعتقد �أنَّ هذه منا�سبة
ٍ
النوع ،وقد ذكرتُ يف البداية �أنَّ هذه فر�صة للخروج بعيدًا عن هذه الق�ضايا والتحليق يف �سماء
بع�ض الأفكار التي ُتبعدنا على الأقل عن الواقع ال�سيئ الذي نعي�شه؛ ولذلك اعذروين يف عدم
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اخلو�ض يف مثل هذه الق�ضايا.
علي ،و�إن �شاء اهلل تكون هذه بداية
مر ًة �أخرى �أ�شكركم جمي ًعا ،ولقد �أخجلتموين مبا �أثنيتم به َّ
للإ�سهام وامل�شاركة يف هذا املنتدى الثقايف والفكري والعريق ،و�شك ًرا لكم جمي ًعا.
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الخط الموازي

مقاربة بين مفهوم الثقافة
وأزمة المشهد الثقافي المحلي
�أ.حممد بن عبد الرحمن احلمد
رئي�س جمل�س �إدارة نادي حائل الأدبي �ساب ًقا.

(*) �أ�صل البحث حما�ضرة �أُلقيت �ضمن �أن�شطة مركز حمد اجلا�سر الثقايف يف منتدى "اخلمي�سية" يف يوم اخلمي�س � 26شوال
1430هـ املوافق � 15أكتوبر 2009م ،و�أدار املحا�ضرة د .عبد اهلل احليدري.
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مدير املحا�ضرة:
يف هذا ال�صباح ت�ست�ضيف اخلمي�سية �شاع ًرا وناقدً ا وم�س�ؤو ًال عن م�ؤ�س�سة ثقافية وهو الأ�ستاذ حممد
احلمد رئي�س جمل�س �إدارة نادي حائل الأدبي ،الذي �سيتحدث �إليكم يف حما�ضر ٍة عنوانها «اخلط املوازي:
مقا َربة بني مفهوم الثقافة و�أزمة امل�شهد الثقايف املحلي» .وجرت العادة �أن نع ِّرف تعري ًفا �سري ًعا باملحا�ضر،
فهو من مواليد  1388هـ1968 /م ،ويحمل درجة البكالوريو�س يف اللغة العربية و�آدابها من جامعة امللك
رئي�سا لإدارة
عبدالعزيز يف ج َّدة يف عام 1415هـ .يعمل مدر ًبا تربو ًّيا بوزارة الرتبية والتعليم ،واختري ً
النادي يف عام 1427هـ ،وله م�شاركات متعددة فقد �أقام عددًا من الأم�سيات الثقافية يف داخل اململكة
وخارجها ،وبينها �أم�سيات �شعرية يف حائل ،وتبوك ،و�أبها ،والق�صيم ،والبحرين ،واليمن .والوقت ال يت�سع
ل�سرد �سريته الذاتية ،و�أكتفي بهذا لأترك له املجال للحديث فيتف�ضَّ ل.
املحا�ضر:
رئي�سا لفهم اجلزء والتعامل معه بوعي؛ فهل يدرك املن�شغلون بالهم
�إذا كان فهم الكل منطل ًقا ً
الثقايف مفهوم الثقافة (الكل) �إدرا ًكا مي ِّكنهم من التعاطي مع �أي جانب من جوانبها بنجاح؟ �سواء كان
ذلك على م�ستوى �إنتاج الثقافة لدى املثقفني �أنف�سهم �أو قيادة احلركة الثقافية و�إدارة العمل الثقايف
وتنظيمه لدى القائمني على امل�ؤ�س�سات الثقافية.
�س�أحاول اخلو�ض يف تداعيات هذا ال�س�ؤال بد ًءا بالإ�شارة �إلى الأزمة الثقافية التي نعاين منها ،مع
ت�سليط ال�ضوء على �أبرز �أ�سباب هذه الأزمة الثقافية؛ وهو دخول ما هو خارج الإطار الثقايف يف الثقافة
نتيجة اعت�ساف تعريفات الثقافة ال�شائعة ،وحملها على ظاهرها ،دون الغو�ص يف تف�صيالتها ،و�إدراك ما
وراء مفرداتها ،ومن َث َّم التطبيق ال�سطحي واملم�سوخ لها.
�شيوعا ب�شيء من البحث والتحليل ،لكون �سوء فهمها �أحد
و�س�أتناول �أ�شهر تعريفات الثقافة و�أكرثها ً
�أبرز �أ�سباب �أزمتنا الثقافية.
(من هو املثقف ؟) وما يكتنفه من �ضبابية ناجتة من �سوء الفهم
ثم �س�أع ِّرج على �إ�شكالية �س�ؤال َ
تعريف رَ
أم�س
لتعريفات الثقافة ال�شائعة ،لأ�صل �إلى بلورة مفهوم الثقافة يف
ٍ
مقتَح ب�صور ٍة قد نكون ب� ِّ
احلاجة �إليها على الأقل يف هذا الوقت الراهن على الأقل ،لعلنا من خالل تداول هذه الر�ؤى والأفكار نكون
�أقدر على توجيه دفة العمل الثقايف نحو وجهته الأ�صح التي ال تكتفي ب�أن تكون �شري ًكا يف التنمية ،بل تقود
عجلة التنمية ال�شاملة.
الأزمة الثقافية:
يرى "تريي �إيجلتون" يف كتابه "فكرة الثقافة" �أنَّ الثقافة بطبيعتها ُمالزِمة للأزمة ،و يرى الدكتور عبد
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الرحمن منيف -رحمه اهلل -يف كتابه "بني ال�سيا�سة والثقافة" �أنَّ الثقافة تعاين من �أزمة عاملية ال عربية
فقط (.)1
م�ضاعفة؛ لوجود �أ�سباب
مع ذلك ف�إنَّ امل�شهد الثقايف العربي –ومن َث َّم املحلي -يعاين من �أزمة
َ
�أخرى تُ�سهم يف ُّ
ت�ضخم هذه الأزمة كلما اقرتبنا �إلى الداخل .
ولعل �أبرز هذه الأ�سباب �أنَّ املثقف العربي يفتقر �إلى الدور احلقيقي الذي مي ِّكنه من اال�ضطالع
ِّ
املتح�ضرة الذي تتوافر لديه ظروف ال تتوافر لدى
مبهمة النهو�ض مبجتمعه ،بخالف املثقف يف الأمم
املثقف العربي.
�سبب لهذه الأزمة �أم �أنه نتيج ٌة من نتائجها؟
وال�س�ؤال هنا :هل افتقاد املثقف لدوره احلقيقي لدينا ٌ
وتعا�ضدها ومن َّثم ُّ
مع �أنني �أ�ؤمن بتكامل العوامل امل�س ِّببة لفقدان هذا الدور ُ
ت�ضخم هذه الأزمة الثقافية؛
رئي�سا يف فقدانه لدوره.
�إال �أنني �أرى �أنَّ املثقف املحلي يلعب دو ًرا ً
فا�ستجابة عدد كبري من املثقفني ل�صراعات قادتهم للمهاترات ال�شخ�صية والدوران يف حلقة
مف َرغة من املجادالت؛ هو نتيجة لعدم الإدراك الواعي ملفهوم الثقافة؛ ما هي�أ جلو التناف�س �أن يحول دون
جو التعاون املنتج لبيئة ثقافية �صحية حتت�ضن حوارات فكرية جادة.
مفهوم الثقافة:
من ال�صعوبة مبكان العثور على تعريف دقيق وحمدد ملفهوم الثقافة ،بني عدد هائل من التعريفات
التي ال تكاد تتفق �إال على �أنَّ من �سمات الثقافة �أنها تُك َت�سَ ب بالتعلم ال بالوراثة.
وتع ُّدد �أوجه هذا امل�صطلح ناجت من عموميته وتداخله مع جميع �ش�ؤون احلياة� ،إ�ضاف ًة �إلى كونه
من املفهومات القريبة من الإن�سان ،والبعيدة عنه يف الوقت ذاته ،فيدخل يف دائرة ال�سهل املمتنع ،بحيث
ي�ستخدمه اجلميع وبثقة تامة ،مع اختالف املفهوم الذي يعبرِّ عنه هذا امل�صطلح من �شخ�ص �إلى �آخر،
بل لدى ال�شخ�ص نف�سه �أحيا ًنا .والدليل على تعقيد مفهوم الثقافة ومترده ،ونزعة التحول التي تكتنفه؛ �أنَّ
ِّ
املنظر الأكرب لفكرة الثقافة الإجنليزي «رميوند وليامز» ع َّرفها بعدد من التعريفات يف مراحل خمتلفة؛
ففي مرحلة مبكرة من تعريفاته هي معيار للكمال ،وطبع عقلي فردي ،وتار ًة هي الفنون ،وتار ًة حالة من
التطور الفكري العام الذي ي�صيب جمتم ًعا كام ًال ،وطريقة حياة كلية ملجموعة من الب�شر ،وهي � ً
أي�ضا كل
�شيء بد ًءا من الإنتاج االقت�صادي والعائلة و�صو ًال �إلى امل�ؤ�س�سات ال�سيا�سية (. )2
ف�إذا عرفنا �أنَّ كل هذه التعريفات املتباينة تُن�سَ ب ملفكر واحد؛ ف�إننا لن ن�ستغرب التباين الكبري بني
عدد كبري من الفال�سفة والعلماء واملفكرين يف حتديد مفهوم الثقافة.
( )1بني الثقافة وال�سيا�سة  .عبد الرحمن منيف ،ط2000 ،2م ،امل�ؤ�س�سة العربية للدرا�سات والن�شر و املركز الثقايف العربي للن�شر والتوزيع� ،ص .52 -51
( )2فكرة الثقافة.ـ تريي �إيجلتون ،ترجمة ثائر �أديب ،دار احلوار للن�شر والتوزيع 2000 ،م� ،ص.83
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�إال �أنَّ �أ�شهر التعريفات مل�صطلح (ثقافة) هو التعريف الذي ق َّدمه �إدوارد تايلر �سنة 1971م ،وهو
�أنها «ذلك الكل املر َّكب الذي ي�شتمل على املعرفة ،واملع َت َقدات ،والفنون ،والأخالق ،والقانون ،والعرف..
وغري ذلك من املق َّدرات والعادات التي يكت�سبها الإن�سان بو�صفه ع�ض ًوا يف املجتمع».
و�أورد مالك بن نبي تعري ًفا لـ «رالف لنتون» �أحد مفكري الغرب واملهتمني بالتنظري لفكرة الثقافة؛
معي،
بنائي نَّ
وهو قوله �إنها« :ك ٌّل تتداخل �أجزا�ؤه تداخ ًال وثي ًقا ،ولكن من املمكن �أن نتعرف فيه �إلى ٍ
�شكل ٍّ
�أي �أن نتعرف فيه �إلى عنا�صر خمتلفة هي التي تك ِّون الكل» (.)1
ما ميكننا الوقوف عليه بو�ضوح �أكرث حول مفهوم الثقافة �أنه يراوح بني معنيَني متباعدَ ين ،باتا
ينف�صالن �شي ًئا ف�شي ًئا ليعوم ك ٌّل منهما باجتا ٍه معاك�س؛ �أحدهما املعنى الكال�سيكي و النخبوي ،وهو الذي
يح�صر الثقافة يف �إطارها ال�ضيق مم َّث ًال بالنتاج الرفيع للنخبة املم َّيزة من �أدباء وفنانني ومفكرين؛ والآخر
املعنى الأنرثوبولوجي الوا�سع املطاط ،الذي ينطلق من منطلق العلوم االجتماعية ،وهو �أكرث تعريفات
الثقافة انت�شا ًرا وت�أث ًريا يف وقتنا الراهن ،و ُي َع ُّد عند �أغلب املثقفني التعريف الأن�ضج ملفهوم الثقافة ،وهو
مفهوما ميتد �إلى جميع �أ�ساليب احلياة التي ي�ستخدمها جمتم ٌع ما �أو جماعاتٌ ما داخل
الذي َي ُع ُّد الثقافة
ً
املجتمع يف العالقات ما بني �أفراده .ولعل رواج هذا النوع الآخر من تعريفات الثقافة يف الأو�ساط الثقافية
له ما يربره من عوامل؛ �أبرزها ما له عالقة بطبيعة الثقافة وارتباطها باحلياة واملجتمع.
�إال �أنَّ التداخل الطبيعي بني الثقافة و املجتمع �أدى �إلى خفوت النوع الأول من التعريفات وبروز
خمرجا لهذا التداخل؛ ما �س َّبب هذا التحول يف مفهوم الثقافة .ف�ض ًال عن �أنَّ مفهوم الثقافة
النوع الثاين
ً
ً
ارتباطا ما
بطبيعته املتمردة ال يقت�صر على التداخل مع مفهوم املجتمع ،بل �إنَّ هذا املفهوم املعقَّد يرتبط
مبفهومات كثري ٍة بات من الع�سري فك اال�شتباك بينها؛ لعل �أبرزها الطبيعة؛ فثمة َمن يرى -مثل "فرويد"-
ٍ
�أنَّ الطبيعة �ضد الثقافة ،وهناك من يرى �أنَّ �إن�سان الثقافة هو تطور لإن�سان الطبيعة �أو �أنَّ الإن�سان رحلة
من الطبيعة �إلى الثقافة .
كما �أنَّ من �إ�شكاليات مفهوم الثقافة ُ
تداخل م�صطلح (ثقافة) مب�صطلح (ح�ضارة) .فثمة َمن
يرى �أنَّ الثقافة تعني احل�ضارة ،نا�س ًفا �صرخة امل�ؤرخ الأملاين ال�شهري "�شبنجلر" بوجه احل�ضارة وهو الذي
ع َّدها نهاية الثقافة ،كذلك متجاه ًال ما �أُثر عن عامل االجتماع الرائد "ابن خلدون" فيما ُيع َرف بخراب
العمران.
()2
فها هو "�س ِّبري" يع ِّرف الثقافة �إجما ًال ب�أنها احل�ضارة؛ من حيث �إنها تت�ضمن العبقرية القومية .
كما يرى "دني�س كو�ش" �أنَّ الكلمتني (ح�ضارة) و(ثقافة) «تنتميان �إلى احلقل الداليل نف�سه
( )1م�شكلة الثقافة .مالك بن نبي ،ط1984 ،4م ،دار الفكر� ،ص.30
()2املرجع ال�سابق� ،ص.13
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متاما� ،إذ
وتعك�سان الت�صورات الأ�سا�سية .قد يتم اجلمع بينهما �أحيا ًنا ،ولكنهما لي�ستا مرتادفتَني ً
ت�ستح�ضر (ثقافة) التقدم الفردي ،وت�ستح�ضر (ح�ضارة) التقدم اجلماعي» (.)1
متاما على احل�ضارة .وما يعنينا هو
كما ير"جان بيري فارين" �أنَّ تعريف «تايلر» للثقافة ينطبق ً
االلت�صاق الوثيق ملفهوم الثقافة مبفهوم املجتمع ،و�إنْ بدا من ال�سهل الف�صل بينهما نظر ًّيا فهو من الناحية
العملية يكاد يكون م�ستحي ًال ،فاملجتمع ـ بح�سب العلوم االجتماعية ـ ن�س ٌق من العالقات املتداخلة التي
يرتبط بها الأفراد بع�ضهم ببع�ض .فجوانب احلياة و�أ�ساليبها التي يكت�سبها الإن�سان بالتعلم ال بالوراثة هي
التي مت ِّيز جمتم ًعا عن �آخر ،وهي التي ُيطلق عليها علماء االجتماع م�صطلح (ثقافة) .بذلك برز مفهوم
الثقافة الأنرثوبولوجي وا�ستطاع �أن يجد طريقه لت�س ُّيد املوقف.
تعريف الثقافة و�أزمتنا الثقافية:
لعل هذا الربوز للتعريف الأنرثوبولوجي للثقافة دفع �إلى الأخذ به على �إطالقه ،وتطبيقه على �أي جمتمع
دون النظر يف ما وراء تعبرياته وظروف التحول التي قادت �إليه � ،إ�ضاف ًة �إلى �أنَّ �إغفال ال ُبعد الآخر ملفهوم
الثقافة �أخرج كلمة الثقافة عن معناها الأ�صلي الذي ينا�سب و�ضعنا الراهن ،ما �س َّبب لنا هذه الأزمة
�ضاع َف �أزمتنا الثقافية .
الثقافية� ،أو ِل َن ُق ْلَ :
ال �شك يف �أنَّ الت�صاق الثقايف باحلياتي �أم ٌر ال ميكن جتاهُ له �أو �إنكاره؛ فهو ما جعل م�صطلح الثقافة
منذ �ستينيات القرن الع�شرين يلج�أ �إلى امليل �إلى الت�أكيد على الهوية اخل�صو�صية؛ �سواء كانت قومية،
�أو جن�سية� ،أو �إثنية� ،أو مناطقية� ،أو طائفية؛ ما ح َّول الثقافة من دورها املنت ََظر يف احلل �إلى كونها جز ًءا
من امل�شكلة؛ لأنَّ هذه الهويات �إما ترى �أنها الأرقى والأحق بالتمدد واالنت�شار ،حيث تكري�س ما ُيع َرف
َ
امل�ضط َهدة ،وكلتا احلالتني ت�ؤديان �إلى �صراع يتجلى يف �صورته
باملركزية الإثنية� ،أو ترى �أنها الأقلية
ال�سيا�سية .فـ«الثقافة بو�صفها عالمة ،و�صورة ،ومعنى ،وقيمة ،وهوية ،وت�ضام ًنا ،وتعب ًريا عن الذات؛ هي
العملة الرائجة يف النزاع ال�سيا�سي» (.)2
هذه �إحدى ال�سلبيات التي �س َّببها حت ُّول املفهوم وانحيازه �إلى اجلانب االجتماعي والت�صاقه باحلياة
على م�ستوى مَ
العال.
�أما بالنظر �إلى م�شهدنا الثقايف املحلي حتديدً ا؛ فهو �-إ�ضاف ًة �إلى كونه جز ًءا من العامل -يت�أثر مبا
أمر �آخر
ت�أثرت به ثقافات العامل ،و ُيزَ ج فيه ما ينتج عن هذا االلت�صاق من �صراعات؛ �إال �أنه يعاين من � ٍ
�أ�شد خطورة على الثقافة ناجت هو الآخر عن االنحياز ال�شديد غري الواعي يف �أغلب الأحيان �إلى التعريف
الأنرثوبولوجي للثقافة ،ويظهر ذلك يف تنحية ما هو ثقايف وا�ستبداله مبا هو خارج الإطار الثقايف،
( )1مفهوم الثقافة يف العلوم االجتماعية .دني�س كو�ش ،ترجمة د.منري ال�سعيداين2007 ،م.
( )2فكرة الثقافة .تريي �إيجلتون ـ ترجمة ثائر �أديب ،مرجع �سابق� ،ص.87
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معتمدً ا اعتمادًا �سطح ًّيا على التعريفات الأنرثوبولوجية ال�شائعة .هذا اال�ستبدال هو حمور الأزمة الثقافية
التي نعاين منها.
ينطلق الفال�سفة واملفكرون الذين ُعنوا بهذه التعريفات من ت�ص ُّور وا�ضح لفكرة الثقافة ويدركونها
ِّ
متح�ضرة متلك العنا�صر ال�ضمنية التي تُكمل هذا التعريف ،فيما
جيدً ا؛ لأنهم يعي�شون يف جمتمعات
ُّ
التح�ضر.
يفتقدها َمن يعي�ش يف جمتمعاتنا التي بالكاد تخطو اخلطوة الأولى نحو
�إنَّ التعريفات الأنرثوبولوجية للثقافة تنظر �إليها على �أنها منتَج متكامل لأمة من الأمم ،ولذلك
ف�إنها � -إ�ضاف ًة �إلى املعرفة واملعتقدات والفن  -ت�شمل عادات النا�س الثابتة يف املجتمع؛ �أي ما يبلور مفهوم
م�صطلح الهوية .
و�إذا �أمع َّنا النظر يف تعريفات الثقافة الأنرثبولوجية �أو التي تنطلق �إلى حد بعيد من منطلق علم
االجتماع؛ ف�إننا جند تعريف "تايلر" الذي يقول  « :ذلك الكل املركب الذي ي�شتمل على املعرفة ،واملعتقدات،
والفنون ،والأخالق ،والقانون ،والعرف ...وغري ذلك من املق َّدرات والعادات التي يكت�سبها الإن�سان بو�صفه
ع�ض ًوا يف املجتمع» ( .)1فهو تعريف ذو نزعة بنيوية ترتكز على ر�ؤية وا�ضحة ملجتمع �شبه مكتمل النمو
ُّ
والتح�ضر� ،إ�ضاف ًة �إلى كونه ي�أخذ اجلانب الو�صفي من التعريفات � .أما ما ي�أخذ اجلانب التاريخي من
جمتمع ما ،لت�صبح ثمرة وح�صيلة ُيط َلق
تعريفات الثقافة في�ؤكد على عامل التقاليد التي تتبلور يف ثقافة
ٍ
عليها يف النهاية ثقافة هذا املجتمع ،وتت�ضح من خاللها هويته.
�إنَّ تناول هذه التعريفات ب�شيء من التحليل انطال ًقا من واقعنا العربي �سيقودنا �إلى اكت�شاف مدى
ما �س َّببته لنا من خلط بني ما هو ثقايف وما هو غري ثقايف من اجلانب العلمي ،فلو �أخذنا تعريف "رالف
لنتون" -على �سبيل املثال -ف�إننا �سنجد �أنه يعتمد على التعبريات املفتوحة �إلى ما ال نهاية ،وتنا ُوله �أفق ًّيا
يجعله ينطبق على الثقافة وعلى غريها من املفهومات التي تت�صف بالكلية وت�شتمل على �أجزاء ذات
عالقات �ضمنية فيما بينها� ،إال �أنَّ التناول الر�أ�سي له بتت ُّبع ما وراء املفردات يك�شف ما تنطوي عليه من
معان حم َّددة ومق�صودة بعينها ويعنيها �صاحب التعريف ،وي�صل �إليها َمن يدرك املفهوم جيدً ا  ،ويتمكن
ٍ
من التعرف بو�ضوح �إلى ما تعنيه كلمة العنا�صر املختلفة التي تك ِّون الكل ،ومن َّثم ميكنه التع ُّرف �إلى
هذا الكل� ،أما �إذا وقع حتت ت�أثري �سوء الفهم �أو الت�أويل ا�ستجاب ًة لواقع احلال وح َّدد عنا�صر �أخرى فهو
�سيتعرف �إلى �شيءٍ �آخر بطبيعة احلال .
وبالعودة �إلى تعريف "تايلر" ال�شهري للثقافة ب�أنها« :ذلك الكل املركب الذي ي�شتمل على املعرفة،
واملع َت َقدات ،والفنون ،والأخالق ،والقانون ،والعرف ..وغري ذلك من املق َّدرات والعادات التي يكت�سبها
( )1املرجع ال�سابق� ،ص.80-79
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الإن�سان بو�صفه ع�ض ًوا يف املجتمع»؛ ف�إنه يكفينا اال�ستدالل بعبارة « وغري ذلك من املق َّدرات» والتي و�صفها
بانفتاح يبلغ حد التهور» ،م�ضي ًفا« :حيث يغدو الثقايف متطاب ًقا فع ًال مع
"تريي �إيجلتون" ب�أنها «تت�سم
ٍ
()1
االجتماعي  .فالثقافة هنا هي كل ما ال ينتقل بالوراثة»  .الحظ كلمة (كل) هنا .
و�إذا �أردنا تطبيق � ٍّأي من تعريفات الثقافة املنط ِلقة من املدلول الأنرثوبولوجي على اجلانب العملي
التطبيقي ِلـ َما ميكن �أن ين�شغل به املثقف فيما ميكن ت�سميته املجال الثقايف؛ ف�إنَّ الأطر العامة والتعبريات
املفتوحة –و�أحيا ًنا املخاتلة -التي �صيغت بها هذه التعريفات حتول دون ح�صر هذا املجال وحتديده؛
ما ي�ؤدي �إلى �أنْ ُيع َّد �أي عمل يقوم به الإن�سان  -بالنظر �إلى �أن كل �شيء ثقافة  -هو عمل ثقايف !! ومن
َث َّم -وهي النتيجة الطبيعية الأهم باعتبار اال�شتقاق � -أنَّ كل َمن يقوم ب�أي عمل هو مثقف ! و�أجزم ب�أنَّ
�أ�صحاب هذه التعريفات  -مهما اختلفوا  -يتفقون على نفي هذه النتيجة.
تكمن خطورة اخللط بني الثقايف واالجتماعي والناجت عن الوقوع حتت ت�أثري �سوء الفهم� ،أو الت�أويل
ا�ستجاب ًة لواقع احلال العربي؛ لي�س يف حتديد َمن هو املثقف فح�سب ،بل يف االجتاه الذي ينبغي �أن تتجه
�إليه دفة العمل الثقايف ،حيث اختزال الظواهر االجتماعية �إلى ظواهر ثقافية ،وهو ما ُي�سَ َّمى عند "روجي
با�ستيد" (1898ـ 1974م) بالثقافتية(. )2
هذا اخللط نتيجة طبيعية للت�سطيح الك�سول لتعريفات الثقافة ،و�إ�ساءة فهمها ،وعدم التع ُّمق يف
تف�صيالتها وما وراء تعبرياتها املفتوحة.
�أزمتنا الثقافية وتعريف املثقف:
ال �أجدين بحاجة �إلى حتوير ما ا�ستعر�ضتُه من جتليات للأزمة الثقافية وال�سقوط يف الثقافتية ،باجتاه
تعريف املثقف  ،فكل ما ينطبق على تعريف الثقافة ين�سحب بال�ضرورة على املثقف .بل �إنَّ تطبيق تعريف
و�ضوحا  ،ف�إذا كان كل �شيء يف
الثقافة الأنرثوبولوجي ال�شائع على املثقف يك�شف الإ�شكالية ب�صور ٍة �أكرث
ً
هذه احلياة ثقافة ف�إنَّ كل من يعي�ش يف هذه احلياة ويتعامل مع هذه الأ�شياء مثقف !!
يلج�أ الدكتور تركي احلمد ـ على �سبيل املثال ـ للتخل�ص من �إ�شكالية تعريف املثقف -التي هي بال
�شك امتداد لإ�شكالية تعريف الثقافة� -إلى تعريف ٍ« قد ال يتفق عليه اثنان» على حدِّ قوله ،فيع ِّرف املثقف
بـ « هو كل َمن يعتقد نف�سه كذلك �أو يعتقده الآخرون بهذه ال�صفة  ،ويرى �أنَّ له دو ًرا �أو يعتقد الآخرون �أنَّ
له هذا الدور» (.)3
وي ِّربر الدكتور احلمد هذا اللجوء تربي ًرا غري بعيد عن املنطق� ،إذ طرح بنف�سه ال�س�ؤال اال�ستنكاري
الوجيه حول هذا التعريف  « :هل كل من يعتقد نف�سه مثق ًفا� ،أو يعتقده الآخرون كذلك؛ هو فع ًال بهذه
( )1املرجع ال�سابق� ،ص.80
( )2مفهوم الثقافة يف العلوم االجتماعية .دني�س كو�ش ،ترجمة د.منري ال�سعيداين  2007 ،م.
( )3من هنا يبد�أ التغيري ،تركي احلمد ـ ط  ،2دار ال�ساقي2008 ،م� ،ص.338
( )4املرجع ال�سابق� ،ص .338
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ال�صفة؟»( ،)4ليجيب عليه ب�أنَّ ذلك لتحا�شي املماحكات الفكرية النظرية البحتة ـ على حدِّ قوله ـ التي «لن
ت�ؤدي �إلى �أي نتيجة م َّت َِفق عليها ،فكل فرد �أو تيار �أو اجتاه �سيلج�أ �إلى مرجعه النظري �أو ت�أ ُّمله الزاكي يف
حتديد التعريف الذي لن يكون حت ًما مقبو ًال من اجلميع  ،ومن َث َّم ف�إننا بد ًال من �أن نحدد دور املثقف ومن
َث َّم ننقده ونقدمه؛ �سوف جند �أنف�سنا قد �ضعنا يف لجَُّ ة التجريد املح�ض ،وغرقنا يف ذاتية منعزلة»(.)1
وعلى الرغم من واقعية هذا التربير وكونه مقبو ًال �إلى حدٍّ ما؛ �إال �أنَّ هذه ال�سلبية يف التعاطي مع
مفهوم يف غاية اخلطورة والأهمية هو �أحد متظ ُهرات �أزمتنا الثقافية.
ٍ
ال يعني ا�ست�شهادي بتعريف الدكتور تركي احلمد للمثقف �أنه وما مياثله �سبب الأزمة الثقافية  ،بل
�إنني �أوردته ت�أكيدً ا على �أنَّ لدينا م�شكل ًة ما يف املفهوم ،ومن َّثم يف التعريف؛ ما جعلنا نلج�أ �إلى مثل هذا
التعريف الت�صاحلي ،ويت�ضح ذلك يف تربيره لالكتفاء بهذا التعريف.
�إننا عندما نحدد َمن هو املثقف انطال ًقا من الدور الذي يجب �أن يقوم به لن�صل من خالله �إلى
متاما ،منقل ًبا على التعريفات ال�سائدة،
تعريف الثقافة جند �أنَّ املفهوم يتجلى من زاوية �أخرى مغايرة ً
()2
فاملثقف عند عبد الرحمن منيف « �شريك �أ�سا�سي يف قراءة الواقع واقرتاح احللول املنا�سبة للم�شكلة» .
فيربز لديه دور املثقف النقدي بو�صفه املحدِّ د الرئي�س الذي من خالله يتم التع ُّرف �إلى املثقف ،لي�صل به
الأمر �إلى و�صف الثقافة مبا يتنا�سب مع هذه النتيجة ،لتكون الثقافة «عملية بحث دائم للإجابة على �أ�سئلة
إبداعا وتعددًا» (.)3
احلياة املتجددة ،والتعبري عن �أفكار الب�شر وهمومهم و�أحالمهم ب�أكرث ال�صيغ حيوي ًة و� ً
الحظ كيف تحََ َّو َل تعريف الثقافة لديه �إلى ن�شاط �إن�ساين �إجرائي ،توارى من خلفه التعريف الأنرثوبولوجي
متاما .ومع �أنَّ منيف مل يطرحه بو�صفه تعري ًفا ،و�إمنا جاء به يف معر�ض حديثه عن دور املثقف ،و�أهمية
ً
تعريف وا�ضح املعامل واحلدود.
حرية الفكر والر�أي� ،إال �أنَّ م�ضمونه ينطوي على
ٍ
�أما الدكتور حممد عابد اجلابري فيحدد املثقف من خالل الدور الذي يقوم به يف املجتمع م�ش ِّرع ًا
ً
ومعرت�ضا ومب�ش ًرا مب�شروع� ،أو على الأقل �صاحب ر�أي وق�ضية ،ويع ِّرفه ب�أنه « يف جوهره ناقد اجتماعي ،
�إنه ال�شخ�ص الذي همه �أن يحدد ويحلل ،ويعمل -من خالل ذلك -على امل�ساهمة يف جتاوز العوائق التي
تقف �أمام بلوغ نظام اجتماعي �أف�ضل؛ نظام �أكرث �إن�سانية و�أكرث عقالنية» (.)4
كث ًريا ما يعمد الكتَّاب واملفكرون والباحثون �إلى الف�صل بني تعريف الثقافة وتعريف املثقف؛ نظ ًرا
�إلى عدم التوافق بني التعريف ال�شائع ٍّ
لكل منهما ،فعند احلديث عن الثقافة يربز املنظور االجتماعي من
معي ،ويف تعريف املثقف يربز �صاحب الدور الفعال
حيث �إنها الكل املركب مما �أنتجه تفاعل اجتماعي نَّ
يف الت�أثري باملجتمع ،والربط بني التعريفَني ال ميكن �إال ب�شيءٍ من التحوير الواعي لأبعاد تعريف الثقافة،
ً
ارتباطا وثي ًقا مبجتمعه  ،يقول �أحمد �صدقي الدجاين(« : )5ي�صل
وا�ستنتاج عالقتها بدور املثقف املرتبط
جمتمع ما تت�ضمن (�أفكار الكافة) التي حتظى بانت�شار
بنا الت�أ ُّمل يف دور املثقف يف املجتمع �إلى �أنَّ ثقافة
ٍ
( )1املرجع ال�سابق� ،ص .338
( )3املرجع ال�سابق� ،ص.373
( )3بني الثقافة وال�سيا�سة .عبد الرحمن منيف ،مرجع �سابق� ،ص.38
 )4( 86املثقف العربي همومه وعطا�ؤه� .أحمد �صدقي الدجاين و�آخرون� ،أني�س �صايغ معد ،ط2001 2،م ،مركز درا�سات الوحدة العربية� ،ص.43
( )5رئي�س املجل�س الأعلى للرتبية والثقافة والعلوم يف منظمة التحرير الفل�سطينية.
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وا�سع على �صعيد حياة النا�س من خالل اجلماعات واحلركات الب�شرية الكبرية  .وهذه الأفكار هي ثمرة
التفاعل بني �آراء العلماء والفال�سفة واملفكرين واملثقفني يف الأمة ،وطريقة العي�ش الواقعية للنا�س» (.)1
و�إذا باالنطالق من دور املثقف ُيظهر التالزم بني دور املثقف وبني الثقافة بو�صفها تفاع ًال م�ستم ًّرا بني
املثقف واملجتمع ،ال بو�صفها منت ًَجا ح�ضار ًّيا متكام ًال.
فعالقة املثقف باملجتمع تراوح بني مرحلتَي االعتكاف والعودة بح�سب «توينبي» ،الذي يرى �أنَّ العودة
هي حمور الن�شاط وغايته الق�صوى ،وت�أتي بعد مرحلة االعتكاف .
هذا الدور الذي ميكن للمثقف �أن يودِّيه لي�س طوباو ًّيا مثال ًّيا ،بل �إنَّ تاريخ احل�ضارات الب�شرية مليء
بنماذج املثقفني الذين ا�ستطاعوا �إحداث نقلة نوعية يف جمتمعاتهم ،ابتدا ًء من "بوذا" الهند القدمي،
مرو ًرا باحلكيم ال�صيني "كونفو�شيو�س" ،و»مهامتا غاندي» ،ولي�س انتها ًء بالنه�ضة الأوروبية احلديثة التي
بد�أت على �سواعد املثقفني .
وكلما �أ�صبح الدور جماع ًّيا َّ
ع�صر باتت
منظ ًما كان �أثره �أكرب ،كما يف مثال �أوروبا ،بخا�ص ٍة يف ٍ
الطفرة فيه معلوماتية �إعالمية ،تُغري ب�إمكانية اال�ستثمار والتوظيف.
الأمر منوط مبدى �إدراك املثقف ملفهوم الثقافة �إدرا ًكا ال ينف�صل عن دوره يف املجتمع ،للتغلب على
ما عددتُه بداي ًة ال�سبب الرئي�س يف ُّ
ت�ضخم �أزمتنا الثقافية .
خامتة:
لي�س ثمة �إجابة جامعة مانعة ميكن اخلروج بها للإجابة على �س� ٍؤال بهذا احلجم من التعقيد  :ما
الثقافة؟ كما �أنَّ جميع تعريفات الثقافة �-أ ًّيا كان اجتاهها -ال ميكننا �أن ن�صفها باخلط�أ ،كل ما ميكننا
التباعد ،و يف حالة ف�صلها تكون غري كافية للإجابة على هذا ال�س�ؤال.
قوله �إنها خمتلفة حلدِّ
ُ
ميكننا �إذن -والأمر كذلك� -أن ن�ستفيد من ٍّ
كل منها ون�أخذ جان ًبا ُنكمل به نق�ص الآخر ،لي�س فقط
باجلمع بني ت�صو َرين لتعريف الثقافة والتوفيق بينهما فح�سب ،بل � ً
أي�ضا باال�ستفادة من �أبرز جوانب هذه
التعريفات؛ ما يحقق نتيج ًة �أف�ضل.
املوجز الذي حاولتُ فيه جاهدً ا ا�ستعمال التحليل
غاية ما ميكننا اخلروج به من هذا اال�ستعرا�ض َ
و�ضوحا تعتمد
املنطقي لأبرز �أبعاد مفهوم الثقافة ومن َّثم مفهوم املثقف؛ هو الو�صول �إلى مقا َربة �أكرث
ً
على الربط بني ثالثة �أبعاد مت ا�ستجال�ؤها لت�شكل الأركان الرئي�سة يف �إعادة �صياغة التعريف:
ـ الأول :عالقة التالزم بني الثقافة واملجتمع.
ـ الثاين :عالقة الثقافة بالتغيري والنمو وال�صريورة .
أفراد من الب�شر تُط َلق عليهم ت�سمية "املثقفني".
ـ الثالث :عالقة الثقافة ب� ٍ
هذه الأركان الثالثة تظهر بو�ضوح يف تعريفات الثقافة ،لكنها ناد ًرا ما جتتمع يف � ٍّأي منها؛ ولذلك
( )1املثقف العربي همومه وعطا�ؤه � .أحمد �صدقي الدجاين و�آخرون� ،أني�س �صايغ معد ،مرجع �سابق� ،ص.20
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�أعتقد �أنه ب�إمكاننا الو�صول �إلى مقا َرب ٍة تتنا�سب مع واقعنا الثقايف على الأقل ،لتحديد �أكرث للثقافة
انطال ًقا من بع�ض تلك التعريفات ،وبخا�ص ٍة التي يربز يف م�ضموناتها ما يدل على النمو وال�صريورة،
مدعوما
مقرون ًة بتعريف املثقف الذي يتنا�سب �-إلى حدٍّ كبري -مع هذا ال�صنف من تعريفات الثقافة،
ً
بعالقة الثقافة باملجتمع من جانبَني هما :الت�أثري ،وت�ش ُّكل الهوية الثقافية.
وبذلك ميكننا القول ب�أنَّ الثقافة هي« :اخلط املوازي للحياة االجتماعية ،الذي يتناول جميع
مظاهرها بالتحليل والنقد والتقومي» ،حيث االرتباط الوثيق باحلياة االجتماعية ،ولكنه ارتباط م�شروط
بالتناول املن ِتج الذي يقت�ضي النظرة الفاح�صة ل ٍّأي من الظواهر االجتماعية ويتعامل معها بتج ُّرد ،مبعزل
عن االنخراط يف تعاطيها عمل ًّيا.
تكري�سا للنخبوية� ،أو دعوة �إلى انعزال املثقف عن احلياة االجتماعية ،بل �إنَّ تناول
وهذا ال يعني
ً
الأمور وفح�صها يتطلب معرفتها عن قرب؛ ما يتطلب من املثقف �أن يتعاي�ش مع الظواهر وميار�س العادات
ويندمج يف املجتمع ،ولكن عليه �أن يح ِّيد يف هذه احلالة دوره الثقايف ويتماهى مع املوقف ،ليلج�أ بعد ذلك
�إلى �صومعته «االعتكاف» ويتناول ما عا�شه بالفح�ص والتحليل والتفكري ثم يعود �إلى �إنتاجه عن طريق،
املن�صة� ،أو القلم� ،أو الفر�شاة� ،أو خ�شبة امل�سرح .
املراجع :

1 .1فكرة الثقافة .تريي �إيجلتون ،ترجمة ثائر �أديب ،دار احلوار للن�شر والتوزيع2000 ،م.
2 .2م�شكلة الثقافة .مالك بن نبي ،دار الفكر ،ط1984 ،4م.
3 .3بني الثقافة وال�سيا�سة .عبد الرحمن منيف ،امل�ؤ�س�سة العربية للدرا�سات والن�شر واملركز الثقايف العربي
للن�شر والتوزيع ،ط2000 ،2م.
4 .4ما الثقافة� :سل�سلة جامعة كل املعارف ،املجل�س الأعلى للثقافة ،ط2006 ،1م.
5 .5مفهوم الثقافة يف العلوم االجتماعية .دني�س كو�ش ،ترجمة د.منري ال�سعيداين ،توزيع مركز درا�سات
الوحدة العربية ،ط2007 ،1م.
�6 .6سل�سلة دفاتر فل�سفية  :2الطبيعة والثقافة� .إعداد وترجمة :حممد �سبيال و عبدال�سالم بن عبد العايل.
7 .7عوملة الثقافة .جان بيري فارنيي ،ترجمة عبد اجلليل الأزدي ،الدار اللبنانية2003 ،م.
8 .8علم االجتماع� .أنتوين غدنز ،ترجمة د.فايز ال�صباغ ،توزيع مركز درا�سات الوحدة العربية ،ط.4
9 .9من هنا يبد�أ التغيري .تركي احلمد ،دار ال�ساقي ،ط2008 ،2م.
1010املثقف العربي همومه وعطا�ؤه� .أحمد �صدقي الدجاين و�آخرون� ،أني�س �صايغ معد ،مركز درا�سات
الوحدة الوطنية ،ط2001 ،2م.
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ال�صديق
ال�صديق عمر
د.
ِّ
ِّ
�أ�ستاذ الأدب بجامعة اخلرطوم.

(*) �أ�صل البحث حما�ضرة �أُلقيت �ضمن �أن�شطة مركز حمد اجلا�سر الثقايف يف منتدى «اخلمي�سية » يف يوم اخلمي�س  2ربيع الآخر
1431هـ املوافق  18مار�س 2010م ،و�أدار املحا�ضرة د .حميي الدين الفاحت.
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مدير املحا�ضرة:
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم ،احلمد هلل رب العاملني ،وال�صالة وال�سالم على �أ�شرف املر�سلني �سيدنا
حممد وعلى �آله و�صحبه �أجمعني� ،أما بعد:
ال �شك يف �أنني �أ�شعر ب�سعادة غامرة يف هذا اليوم و�أنا �أجل�س يف هذا املجل�س يف خمي�سية ال�شيخ
حمد اجلا�سر عليه رحمة اهلل تعالى ،وهذه اخلمي�سية �أحد روافد مركز ال�شيخ حمد اجلا�سر الثقايف،
الذي ق َّدم ويقدِّ م كث ًريا وكث ًريا ل�صالح الأدب العربي ول�صالح الفكر العربي .وال�شكر مو�صول البنه
معن؛ لإ�شرافه على هذا العمل الثقايف ،ولقدرته على اال�ستمرار فيه كما كان يف ذهن والده ال�شيخ
حمد اجلا�سر رحمه اهلل .وال�شكر � ً
أي�ضا مو�صول من جهتنا لأ�ساتذتنا الأجالء وعلى ر�أ�سهم �أ�ستاذنا
الربوفي�سور عزالدين مو�سىً � .
أي�ضا ي�ش ِّرفني �أن �أقدِّ م محُ ا�ضر هذه الليلة الدكتور ال�صدِّ يق عمر
ال�صدِّ يق الذي يعمل الآن محُ ا�ض ًرا يف ق�سم اللغة العربية بكلية الآداب بجامعة اخلرطوم ،وي�شغل
من�صب مدير معهد الربوفي�سور عبداهلل الطيب يف جامعة اخلرطوم ،ويعمل � ً
أي�ضا �سكرت ًريا ملجلة
الثقافة ال�سودانية ال�صادرة عن وزارة الثقافة ال�سودانية ،وللدكتور �صدِّ يق جمهودات ق ِّيمة يف انعقاد
ندوة الدكتور عبداهلل الطيب مبعدل مرتني يف ال�شهر؛ تلك التي تناق�ش �أهم مو�ضوعات الفكر والأدب
والثقافة والفنون يف املنطقة العربية ب�أ�سرها ،وقد ا�ست�ضافت الندوة يف الآونة الأخرية حما�ضرات
ق ِّيمة من �أدب اململكة العربية ال�سعودية ومن فكرها.
للدكتور ال�صدِّ يق عمر ال�صدِّ يق مطبوعات و�أبحاث كثرية؛ منها حتقيق ديوان التجاين يو�سف
كتاب حتت الطبع ،وله � ً
أي�ضا "ال�صور البيئية يف
ب�شري باال�شرتاك مع الدكتور عالء الدين �آغا وهو ٌ
ال�شعر العربي" وقد ق َّدم هذه الر�ؤية يف م�ؤمتر البيئة مبدينة العني بدولة الإمارات العربية املتحدة،
وله � ً
أي�ضا درا�سة بعنوان "اجتاهات النقد عند عبداهلل الطيب" ،وقد قدمها باملجمع الثقايف ب�أبوظبي
و ُن�شرت مبجلة �آفاق ال�سودانية ،وله � ً
أي�ضا «بني عبداهلل الطيب واملتنبي» وقد ُن�شرت هذه الدرا�سة
يف جملة اخلرطوم ،وله � ً
أي�ضا "تعاطي الروايات يف ات�صال ال�شعراء باخللفاء الرا�شدين" وقد �أخذ
منوذجا لذلك ،وله "البناء اللغوي وعالقته باملعنى يف �شعر �سحيم عبد
�صحيب عبد بني ح�سحا�س
ً
بني احل�سحا�س" يف جملة �آداب جامعة اخلرطوم ،وله "خليل فرح والرتاث العربي" يف جملة الثقافة
ال�سودانية ،و"اللغة والبناء يف �شعر التجاين يو�سف ب�شري" ،و"املوا�ضع والأماكن يف �شعر �أبي الطيب
املتنبي" املن�شور يف جملة كلية الرتبية بجامعة اخلرطوم.
�سرية الدكتور ممتدة جدًّا ،وقد نال عديدًا من اجلوائز املحلية والدولية ،ولوال �أننا بحاجة �إلى
�أن ن�ستمع �إليه وهو يقدم حما�ضرته حول ال�شعر ال�سوداين لأطلتُ يف تعريفه ،وال � ُ
أحول ما بينه وبينكم
و�أقدِّ مه لكم فليتف�ضَّ ل الدكتور.
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املحا�ضر
احلمد هلل رب العاملني ،وال�صالة وال�سالم على �أ�شرف املر�سلني �سيدنا حممد بن عبداهلل وعلى �آله
و�صحبه �أجمعني ،وبعد:
ف�إنني �أ�شعر بغبطة كبرية �إذ �إنني يف اململكة العربية ال�سعودية يف جند ،وكنتُ حني �أقر�أ �شعر
ال�صمة الق�شريي:
جند فما بعدَ الع�شي ِة من عرا ِر
�شميم عرا ِر ٍ
مت َّت ْع من ِ
�أال يا حبذا نفحــاتُ جنـ ـ ـ ٍـد وري ـَّا رو�ضـ ِه بعدَ القط ــا ِر
		
كنتُ �أهيم بهذا كله و�أ�شعر �أنني ال بد من �أن �أطري �إلى جند.
أترحم على �أ�ستاذنا ع َّالمة العلماء ال�شيخ حمد اجلا�سر الذي
وال بد بني يدَ ي حديثي هذا �أن � َّ
كان يحدثنا �أ�ستاذنا الع َّالمة الربوفي�سور عبداهلل الطيب عنه ويقول� :إنه ع َّالمة اجلزيرة العربية
وهو �أعلم النا�س باجلغرافيا واملوا�ضع ،فالزموا مايكتبه واحفظوه .و� َ
أو�شك �أن يقول لنا �أو�صيكم �أن
حت�سبوا �أنفا�سه �إن كانت الأنفا�س �شيء ُيح�سَ ب .و�إنني لأرى �أنَّ حمد اجلا�سر -عليه رحمة اهلل-
م�ستمر بينكم ،هكذا تتداولون العلم واملعرفة ،ال بد من �أن �أقول كما قال �أبو الطيب املتنبي -حينما
�سافر �إلى ابن العميد ووجد الرتحاب واملعرفة واحل�ضارة والعلم:-
جـال�ستُ ر�سطالي�سَ والإ�سكنـدرا
أعراب �أنيِّ بعدَ هَ ـ ــا
		
َمن مبل ُغ ال ِ
َمن ينح ُر البد َر الن�ضا َر ملن قرى
ومللتُ نح َر ع�شا ِرها ف�أ�ضافني
		
متم ـ ـ ِّلكـًا متبـ ـ ــدِّ يـًا متح�ض ِّـ ـ ـ ــرا
و�سمعتُ بطليمو�سَ دار�سَ ُك ْت ِبـ ِه
		
أع�صـرا
ولقيتُ ك َّل الفا�ض ـ ـ ـ ــلنيَ ك�أمنـا
		
ر َّد الإل ـ ـ ُه نفو�سَ هـ ـ ـُ ْم وال ُ
واحل ُّق �أنني �أت�ضاءل كث ًريا و�أتوا�ضع �إذ �أرى كل ه�ؤالء العلماء و�أنا �صغ ٌري بينهم.
القناعي�س
زل
ـون �إذا ما ُل َّز يف َق َر ٍن
		
وابنُ اللبـ ِ
مل ي�ست َِط ْع �صو َل َة ال ُب ِ
ِ
وحتية خا�صة لأ�ستاذي الذي �أقتدي به كث ًريا و�شيخي الربوفي�سور عزالدين عمر �أحمد مو�سى
الذي بوَّ�أين مكانه وعلمتُ �أن هذه املحا�ضرة له ،وهذا ٌ
�شرف عظي ٌم �أن �أجل�س يف مكانه و�إن كنتُ دون
ذلك.
�أبد�أ احلديث عن ال�شعر ال�سوداين؛ لأنَّ كلمة الأدب ت�شمل من الأجنا�س -كما تعلمون� -شي ًئا كث ًريا
من الرواية والق�صة وامل�سرح والنرث والنقد ،غري �أنني ال �أ�ستطيع �أن �أيف كل هذا حقه من احلديث؛
لهذا ال بد من �أن �أخ�ص�ص الأمر لل�شعر ،و�إن كان ال�شعر ال�سوداين حا�ض ًرا يف املحافل العربية من
عقود كثرية بني الأمم� ،إال �أنَّ النقاد حتدثوا ع َّما �س َّموه عزلة ال�سودان ،فقد كتب بع�ض النقاد �أنَّ
و�ضع ال�سودان اجلغرايف هو الذي جعل �شعره العربي الف�صيح غري م�شهور ،وال يكاد النا�س يعرفون
91
6/19/12 2:22 PM

FINAL 8-4-2012 3.indd 91

من بني كل ال�شعر ال�سوداين �إال ما كتبه التجاين يو�سف ب�شري لأنه قد اح ُتفي به يف م�صر� ،إذ كرمته
جماعة "�أبولو" و�أقامت احتفا ًال له بعد وفاته و ُن�شر ديوانه يف م�صر -كما نعلم -يف مطلع الأربعينيات،
وال�سبب � ً
أي�ضا يعود �إلى جوانب ثقافية كثرية ميكن �أن نتناق�ش حولها و�أن نتفاكر فيها ،غري �أنني �أريد
�أن �أذكر بني يدَ ي هذه القراءات والنماذج �أنَّ العروبة يف ال�سودان قدمية جدًّا ،ومل ت� ِأت العروبة �إلى
ال�سودان -كما يعلم امل�ؤرخون -مع الإ�سالم فح�سب ،بل دخلت العربي ُة ال�سودانَ قبل الإ�سالم ،فهي
�شاعر ُولد يف
عريقة ،والدليل على ذلك �أنَّ ال�شعر الذي ا�ستوى على عوده ون�ضج ً
ن�ضجا كب ًريا عند ٍ
�سنة 1298هـ ُيعد من ال�شعر الذي ميكن �أن ي�ضارع �شعر البارودي و�شوقي و�أعني بذلك �شعر ال�شاعر
حممد �سعيد العبا�سي ،وبيننا من الفقهاء وامل�ؤرخني والعلماء من ي�ستطيع �أن يتحدث عنه حدي ًثا
ً
م�ستفي�ضا .وهذا يج ُّرنا �إلى م�س�ألة �أنَّ العامية ال�سودانية قريبة ال�صلة باللغة العربية الف�صحى ،بل
�إنَّ بع�ض اللهجات العربية التي اندثرت يف �أمكن ٍة عربي ٍة موجود ٌة يف �سهول ال�سودان ويف بواديه ،وهي
كثرية جدًّا ،والدليل على ذلك �أننا ن�ستعمل يف ال�سودان كلم ًة �أ�صبحنا ُنع َرف بها و�أ�صبحت َع َل ًما علينا
�أال وهي كلمة (زول) وهو الرجل الظريف يف "ل�سان العرب" باتفاق ،فهي �أح�سن ماينادي به املرء
�صاحبه� ،أين وكيف ح�ضرت هذه الكلمة و�أ�صبحت ال ُت�ستعمل �إال يف الل�سان ال�سوداين ،هذا كله يجيب
عن م�س�ألة قِدَ م العروبة يف ال�سودان.
�أدخل �إلى ال�شعر ف�أقول� :إننا �إن �أردنا �أن نبتدئ بال�شعراء الذين ُعرف لهم �شعر نا�ضج فال بد من
�شاعر َع َل ٍم من �شعراء ال�سودان �أال وهو حممد �سعيد العبا�سي ،وحممد �سعيد العبا�سي
�أن نتوقف عند ٍ
هذا ا�سم واحد ،ووالده ال�شيخ حممد �شريف نور الدائم .حممد �سعيد العبا�سي هذا ُظلم لأنه مل
ُيع َرف كث ًريا يف البالد العربية ،وهناك بع�ض الإ�شارات �إليه عند الذين كتبوا عن ال�شعر ال�سوداين
من غري امل�صريني؛ لأنَّ الدار�سني الأوائل لل�شعر ال�سوداين كانو من امل�صريني كالنويهي وعبداملجيد
عابدين وعبدو بدوي ،..وكل ه�ؤالء عرفوا َق ْدر حممد �سعيد العبا�سي وكتبوا عنه با�ستفا�ضة ،والنويهي
يخطئ حني يظن العبا�سي مقلدًا حني يذكر الناقة؛ فالعبا�سي لي�س مبق ِّلد ،و�إمنا كان يركب الناقة
وي�سافر بها يف بوادي ال�سودان ،فهو ينزع �إلى البادية ومييل �إليها ويحبها ح ًّبا �شديدًا ،العبا�سي يف
ديباجته �أقرب �إلى البارودي و�شوقي ،ويف �شعره من الر�صانة والقوة ما يجعل املرء يحار من �أين َث ِق َف
هذا الرجل كل هذا ،ومعارفه يف العربية ويف علومها وا�سعة جدًّا ،وقراءته يف الأدب العربي تك�شف
عنها ،ومن ذلك ِذ ْكره لل�شعراء الذين �سبقوه ك�أبي الطيب املتنبي و�أبي نوا�س وغريهما .والعبا�سي
حمب مل�صر وهو من دعاة الوحدة معها ،وقد در�س يف الكلية احلربية يف م�صر وتف َّو َق على �أقرانه،
ٌّ
احتج على نظام الرت ِّقي الذي يف ِّرق بني امل�صريني وال�سودانيني ،فعاد �إلى ال�سودان مغا�ض ًبا،
ولكنه َّ
ولكنه يحمل ح ًّبا كب ًريا مل�صر .قال بعد �أن مل يجد فر�ص ًة تعيده �إلى م�صر  -وكان فيها �شا ًّبا� -إال حني
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بلغ ال�سبعني:
		�أق�صرتُ مذ ع ـ ـ ــا َد الزمانُ ف�أ ْق�صـ ـَرا وغفــرتُ لـ َّمـا جا َءين ُم�س ـ ـ ـ ــتغ ِفـرا
منك ال�ض َ
ما كنتُ �أر�ضـ ـ ـ ــى يا زم ـ ـ ــانُ َل َو اننــي ل ــم �ألقَ َ
ـاحك امل�ستب�شرا
		
يا مـرحب ـ ـ ـًا ق ـ ـ ـ ــد ح َّقـ ـ ــقَ ُ
اهلل املن ــى فعـ ـ ـ َل َّي �إذ ُب ِّل ْغ ُتهـ ـ ـ ــا �أن �أ�شـ ـ ـكـ ـ ــرا
		
واد نـ ــزلتُ  ،وحب ـ ـ ـ ـ ـ ــذا �إب ــدا ُع َمن ذر�أَ الوجــو َد َوم ـ ــن بـرا
		
يا ح َّب ـ ـ ـ ـ ـ ــذا ٍ
ـاقب نـ ـ ــو ِرهـا ك َّل الـورى
ِم ْ�ص ٌر ،وما م�ص ٌر �ســوى
		
ال�شم�س التي بهـ ــرتْ بثـ ِ
ِ
ُ
�أ�س ـ ــعى لطي ـ ـ ـ ـبـ َة �أو �إلى �أ ِّم ال ُقـرى
ولقــد �سـ ــعيتُ لها فكـ ـ ــنتُ ك�أمن ـ ـ ــا
		
وبق ـ ـ ــيتُ م�أخـ ـ ً
هـ ـ ــذا اجلمـ ُ
ـال َتل ُّف ـ ـ ـت ـ ـًا وتحَ ـ ـ ـ ُّيـرا
ـوذا وق َّيـ ــدَ نــاظــري
		
�صباحا ُم�سـ ـْ ِفرا
ـون الدجى
		
فارق ُتهــا وال�ش ـ ـ ـَّع ـ ُر يف لـ ِ
ـوم عدتُ به ً
واليـ ـ ـ ـ َ
�س ــبعون َق�صَّ َر ِت ا ُ
�أمــ�ش ـ ــي ال ُهــوينــى ظالعـ ـًا ُم َتع ـ ـثرِّ ا
خلط ـ ــا فرتك َنني
		
ُ
زه ـ ـ ًوا وي�سـ ــتهوي احل�سانَ َت َبـخ ـترُ ا
ِمن بعـ ـ ِـد �أنْ كنتُ الذي يط ـ�أ الرثى
		
ُنـ ـ ُزيل و�أول ـ ـَوين اجلمي ـ ـ َـل ُمك ـ ـ ـ َّررا
جحاجح �أكرم ـ ــوا
فلقيتُ من �أهـلي
		
َ
ـات ُمبـَ ّك ـ ـِرا
و�صحـ ــاب ـ ـ ـ ًة َبك ـَـروا �إل ـ ـ َّـي وكلُّه ـ ــم
		
َخ َطــب ال ُع ـ ـ ــال باملك ُرمـ ِ
�شباب يل ُيبــاع ف ُي�ش ـ ـ ــرتى؟
		
يا َمن وجدتُ بح ِّيهـ ــم ما �أ�ش ـ ــتهي هل من ٍ
َولأرجعـ ــوين والزم ـ ـ ــانَ القهقـ ــرى
و َل َو ا َّنه ـ ـ ــم ملكوا َلـ َما بخ ـ ـ ـ ــلوا بـ ِه
		
ـوم ما �ش�أين ،فك ُّل ال�صَّ ْي ِد يف جـوف الفـَرا
		
لأُريهـ ـ ـُ ُم و�أُري الزمـ ــانَ الي ـ ـ َ
هذه ديباجة عربية ر�صينة قوية كان ح ُّقها �أن ُتذكر يف الكتب ،و�أن ُيحتفى بهذا ال�شاعر الكبري
بتقليدي ،و�أُركز على هذا؛ لأنه كان من بني �شعراء ال�سودان الكبار – مثل ال�شيخ عبداهلل
الذي لي�س
ّ
عبدالرحمن ال�ضرير و�أحمد حممد �صالحَ -من قد تف َّرد ب�أنه يعبرِّ عن ذاته وعن نف�سه وعن �شخ�صيته
التي ال تذوب يف �سياق الق�صيدة العربية ،ومي ِّثل �آماله و�آالمه ومطاحمه يف �شعره ،و�صلة العبا�سي
بال�شعر العربي ال تكاد تخفى �إذا نظرنا �إلى كث ٍري من �شعره الذي يذ ِّكرنا بق�صائد من ال�شعر العربي،
�أذكر له ق�صيد ًة م�شهور ًة يف ال�سودان وهي ق�صيدته "عهد جريون" ،هذه الق�صيدة فيها �إ�شارة �إلى
قول ال�صنوبري:
�أُعاطيه ــا الهـ ــوى ظــب ًيا فظبـ ـ ــيا
ـاب جريونَ ظبـ ـ ـ ـ ــا ٌء
		
ويل يف ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِ
يقول العبا�سي:
العج الذكرى وي�شجوين
		�أَ ِر ْقتُ من طـ ِ
ـول هـ ٍّـم باتَ يع ـ ـ ــروين يثيـ ُر من ِ
َم َّنيتُ نف�س ـ ـ ــي �آمــا ًال مياطـ ـ ـ ـ ـ ــلنـي به ـ ــا زمــانيِ من ح ـ ٍني �إلى ح ـ ـ ِني
		
احلادثات ويل عز ٌم �أ�ص ـ ـ ـ ـ ُّد به ما قد يـ ــالقيـني
ـام
ِ
		�ألقى ب�صربي ج�س َ
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ـدق مـ ــن ال ُغـ ِّر امليــام ـ ـ ِني
ـباب
		
الهوان ويل �آبا ُء �صـ ـ ـ ٍ
ِ
وكيف �أقبـ ُل �أ�سـ ـ ـ ـ ـ ـ َ
َمن ز َّينوا الكونَ منهـم � َّأي تزيـ ـ ـ ِني
النازلنيَ على حك ِـم ال ُع ـ ـ ـ ـ ـ ــال �أب ـدًا
		
ِمـ ـ ـ ـ ـ ــنْ ِّ
كالليثُ ،
والليث ال ُيغ�ضي على هُ ِون
كل �أرو َع يف �أكت ـ ــا ِد ِه لبـ ـ ـ ٌد
		
ِ
القلب عن �سلمى وجار ِتها ورمب ـ ـ ـ ــا كنتُ �أدع ـ ــوه فيع�صــيني
		
وقد �سال ُ
ما �أن�س ال �أن�سَ �إذ جاءت تعـ ــاتبني
		
اللحظ ذاتُ
فتان ُة ِ
ِ
احلاجب النونيِ
ماذا تريدينَ من موءو ِد خم�سـ ـ ـ ِني؟
ـام مقبلـ ٌة
		
يا بنتَ ع�شـ ـ ـ ــرينَ والأي ـ ـ ُ
قد كانَ ليِ َ
�أطي ُعـ ـ ـ ـ ـ ـ ُه  ،وحــديثٌ ذو �أفـ ــان ـ ـ ِني
		
ـيك هوىً
ـوم فـ ِ
قبل اليـ ـ ـ ِ
ـيك والأ�شجـ ــانُ زائ ـ ـ ــد ٌة
		
والمني ف ِ
قـ ـ ـ ــو ٌم و�أحرى بهـ ـ ــم �أال يلومــونيِ
مرا�سح الله ـ ـ ـ ـ ِو بني ا ُ
خلـَّر ِد العـ ـ ِني
ـباب على
أمرح فى ُب ْر ِد ال�ش ـ ِ
		�أزمانَ � ُ
ِ
هذي الظبا ُء وو َّل ْت وج َه ـ ـهـ ــا دوين
واليوم مذ جذبت ع ِّني �أع َّنتـ ـ ـ ـ ـه ــا
		
َ
ـون
غرب الت�صـا ِبي والتفتُّ �إلى
		
حلمي  ،ولــم � ُأك يف هذا مبغب ـ ـ ـ ِ
كففتُ َ
ما قــد لقيتُ من التربي ِـح يكفيـ ــني
و�صرتُ ال �أرت�ضي �إال ال ُعـ ـ ـ ــال �أبدًا
		
هذه الق�صيدة �إذا ر�أيناها ف�إنها ُترجعنا �إلى ن�ص عربي قدمي؛ وهو ن�ص مف�ضَّ لي يف ديوان
املف�ضَّ ليات ،وهو نونية م�شهورة:
طويل ِّ
ـارون
ـزون
		
�أم�سـ ـ ــى تذ َّك َر ر َّيا �أ ّم ه ـ ـ ـ ِ
البث حمـ ـ ِ
يا َمن ٍ
لقلب ِ
وهذا يدل على �أنَّ ال�شاعر حممد �سعيد العبا�سي كان كالبارودي الذي حفظ �شع ًرا كث ًريا وهو
ال�شعر الذي اختاره يف خمتاراته ،حتى �إذا ن�سيه ت�س َّر َب كل هذا ال�شعر �إلى ع�صبه ثم �أ�صبح �شعره
قري ًبا من الديباجة العربية القدمية ،والعبا�سي كان يرود بوادي ال�سودان كال�شعراء القدماء ،ويذكر
ٌ
عري�ض لبادية ال�سودان الغربي حني يذكر مدينة النهود مث ًال فيقول:
موا�ضع كما يذكرون ،وله ذك ٌر
وتقت�ضيني عهـ ــود ا ُ
خل ـ ـ ـ َّرد الغي ـ ـ ِـد
باتت تبـالـ ــغ يف عذيل وتفنـ ـ ـ ـ ـيـدي
		
َّالل و� ُ
إخالف املواعي ـ ـ ِـد
احلب اثنتني هما
		
�سئمتُ من ِ�شرع ِة ِّ
هج ـ ـ ـ ـ ُر الد ِ
ويقول عن ناقته التي كانت ت�سافر به �إلى تلك البوادي:
بنات العي ِـد من عيـ ـ ِـد
		مل يب ـ ـ ـ ــقَ غ ُري ال�سرى مما ُت�سَ ُّر له نف�س ـ ـ ــي ،وغ ُري ِ
واملبعداتي من �أ�سـ ـ ـ ــري و تقي ـ ـ ـ ــيدي
املدني ـ ـ ـ ــاتي من �أهلي ومن نفـري
		
ُ
وتلفظـنـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا بي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٌد �إلى بي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِـد
جن ُّد يرف ُعنـا �آ ٌل ويخف�ض ـ ـ ـ ـ ـ ــنا �آ ٌل
		
هذه ديباجة عربية قدمية ت�شبه ديباجة البارودي .حممد �سعيد العبا�سي ظل يكتب ال�شعر
ب�صوت
ف�صيحا بطريقة القدماء الذين ي�ضعون �أ�صابعهم على �آذانهم ثم ي�صدحون
وين�شده �إن�شادًا
ٍ
ً
أ�شياخ له ،و�أ�ستاذنا
ٍّ
�شجي جميل ،لعله �أخذ هذه الطريقة من �أ�ستاذه الأول وهو والده الذي �أخذها عن � ٍ
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العالمة الربوفي�سور عبداهلل الطيب يقول �إنه ال ي�شك مطل ًقا يف �أنَّ هذه الطريقة التي كان ُين�شد
بها العبا�سي �إمنا هي طريقة القدماء يف �إن�شاد ال�شعر حينما ي�صدحون به ولي�س على طريقتنا التي
نقول بها ال�شعر الآن .مهما يكن من �شيء ف�إننا ال ن�ستطيع �أن نتوقف عند العبا�سي كث ًريا حتى ال ينفد
�شاعر من
الزمن ،و�شعره كث ٌري غزير ،على �أنني �أريد �أن �أذكر �أنَّ �شعر العبا�سي كان معا�ص ًرا ل�شعر ٍ
�شعرائنا العلماء ،الذي و�إن فقد هذا املاء الذي هو يف �شعر العبا�سي �إال �أنَّ �شعره يدل على مت ُّك ٍن من
الف�صحى عظيم� ،أعني بهذا �شعر ال�شيخ الطيب ال�سراج؛ وهو من علماء ال�سودان الأفذاذ يف العربية،
وكان يتمثل العروبة �سلو ًكا ولغ ًة ،وكان ال يركب يف �أم درمان �إال اخليل ي�سري بها ،وعمامته كانت عمامة
م�شهورة ك�أنه قد عناه ال�شاعر حينما قال:
ـال لـ ــوا ُء
فجاءت به �سَ ْب َط العظام ك�أمنا
ِعمام ُت ُه بني الرجـ ـ ـ ـ ِ
وكان يلتزم العربية يتحدث بها ويغ�ضب من الذين يلحنون ويخطئون فيها ،وله جمل�س علم يف
حمب للعروبة ،يقول يف
بيته تتلمذ عليه فيه كث ٌري من علماء ال�سودان و�أدبائه ،وال�شيخ الطيب ال�سراج ٌّ
ن�ص م�شهو ٍر له:
ٍّ
الن�صيح مريدا
قالوا  :ا�ستعيدوا جمدَ ُك ْـم جتديدا القى املراد من
ِ
�ش ـ ـ ـ ـ ـ َّد احليازيـم الكـرام ليبعثـوا بعد ال ِبلى لغـ َة اجل ــدو ِد جديدا
ـوم عي ـ ـ ـ ــدا
قـ ـ ــرع الظنابيب اليعا�سيب الأُلى
ُيحيون في ــنا ك َّل ي ٍ
ال�سمـا ِة جـ ـ ــدودا
املراويح
املراجيج
اجلحاجيح
لغة
ـابيح ُّ
امل�ص ـ ـ ِ
ِ
ِ
ِ
ال�صـ ــيدا
	�أعني املرازب َة املالوث َة اخلالجم َة
اخل�ض ـ ــارمـ َة الأبا َة ِّ
وذكاء تذكيه ـ ــا ليـ ــايل �سودا
العـاقـ ــدينَ من املغيـر ِة �ش ـ ـ ــذبـا
العاديات البيــدا
�صردًا ب�أيدي
واملوقدَ ين �إذا ال�شفا ُه تق ــفقفت
ِ
تكلف ،هذه هي لغته التي كان يكتب بها ،وكان يذهب �إلى القاهرة
هكذا كان ي�أتي �شعره بال ٍ
ويدخل مع عبدال�سالم حممد هارون – العامل الكبري ،عليه رحمة اهلل  -يف دار الكتب ويحقق الرتاث
معه ،وحينما يحتاجون �إلى �شيء من "ل�سان العرب" فهو يحفظ مادته يف ر�أ�سه فيقول :معجمي ر�أ�سي
ور�أ�سي معجمي .وهذا من العجائب �أنه كان يحفظ مواد كاملة من "ل�سان العرب" ،ويحفظ حتى ال
يخفى عليه بيتٌ من ال�شعر ،ويقول ل َّلذين ي�أتون �إلى در�سه يف البيت� :إنَّ مهر اجللو�س معنا �أن حتفظ
ب�شرح من �شروحها ،و�أن حتفظ الع�شر الطوال .وال ي�ستطيع �أح ٌد �أن يحدثه �إال وهو
�ألفية ابن مالك ٍ
مرجتف خائف �أن يلحن �أمامه فينهره .مهما يكن من �شيء ف�إنَّ كل هذا ال�شعر يف تلك الفرتة كان
ي�ساوي �شعر حممد �سعيد العبا�سي والفرق بينهما -كما ذكرتُ � -أنَّ هذا من �شعر العلماء وذاك من
�شعر ال�شعراء �أ�صحاب الرقائق.
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على �أننا ال من�ضي كث ًريا حتى جند يف ال�سودان ال�شعر الذي ميكن �أن ُي َعد طريق ال�شعر ال�سوداين
�إلى االنت�شار؛ وهو الذي مي ِّثل تيارات الرومان�سية �أو الوجدانية ب�ش َّقيها العربي والغربي؛ �أعني �شعر
�شعراء املهجر �أو الـ َمهاجر؛ ف�إنَّ هذا ال�شعر ُعرف يف ال�سودان ب�صورة باهرة؛ لأنَّ �شعر ال�شاعر
التجاين يو�سف ب�شري الذي ُولد يف �سنة 1912م وتويف يف �سنة 1937م (�أي مل يع�ش يف الدنيا �سوى 25
مرتقى �صع ًبا؛ فالذين قر�ؤوا هذا ال�شعر -ومنهم �شعراء معروفون
عا ًما) قد بلغ بال�شعر ال�سوداين
ً
يف احلياة الأدبية العربية ،بل هم من كبار �شعراء الرومان�سية ك�إبراهيم ناجي -عجبوا من �أنهم ال
يعرفون هذا ال�شاعر ،وقد مكث ديوانه بعد وفاته يف �سنة 1937م خم�س �سنوات مع �إبراهيم ناجي،
ً
خمطوطا -وكنتُ �أجل�س
و�إبراهيم ناجي يقول بنف�سه :جاءين �سوداين من ال�سودانيني و�س َّل َمني
يف مقهى -وقال يل :هذا املخطوط فيه �شع ٌر نادر .قال :ظنن ُته ك�سائر ال�شعر الذي نقر�ؤه كل يوم
فن�ستح�سن بع�ضه الذي يروقنا منه وال ن�ستح�سن �شي ًئا كث ًريا منه� ،إال �أنني حينما نظرتُ فيه �أدخل ُت ُه
علي بابي ،و�صرتُ �أقر�أ هذا ال�شعر خم�س
يف حقيبتي و�ضننتُ به على غريي ،وذهبتُ �إلى بيتي و�أغلقتُ َّ
�سنوات ،و�أماطل �أهله الذين ي�أتون لي�سرتدُّوا املخطوط و�أنا �أماطلهم و�أ�س ِّوف املوعد ،حتى �أعطي ُتهم
املخطوط ب�شرطَني :الأول� :أنني ال بد من �أن �أع ِّرف بهذا ال�شاعر العظيم يف حما�ضر ٍة �أُلقيها يف
اجلامعة يف م�صر؛ وال�شرط الثاين� :أنني ال بد من �أن يكون يل ال�شرف ب�أن �أكتب مقدمة ديوان هذا
ال�شاعر .هذا قاله �إبراهيم ناجي وكالمه مثبت يف الطبعة الثانية من ديوان التجاين يو�سف ب�شري
(الطبعة الأولى �صدرت يف �سنة 1942م والطبعة الثانية يف �سنة 1945م) ،وقد كتب �إبراهيم ناجي
مقدمة الطبعة الثانية.
التجاين يو�سف ب�شري �شاعر وجداين عجيب� ،أو ًال :هذا ال�شاعر على �صغر �سنه (وهو �أ�صغر من
�أبي القا�سم ال�شابي) مل ُيكمل تعليمه يف املعهد العلمي ب�أم درمان لأنه ُف�صل من الدرا�سة ،وثان ًيا :هذا
ال�شاعر مل ُيتَح له من قراءة الآداب العاملية ماميكن �أن يكون نافذة له لتعميق رومان�سيته ووجدانيته،
وهو ال يعرف من اللغات غري العربية؛ فقد در�س يف معهد علمي ال يدر�س �إال العلوم ال�شرعية واللغة
العربية وبع�ض املعارف التي تعني النا�س كمبادئ احل�ساب واجلغرافيا وما �إلى ذلك ،فمن �أين لل�شاعر
بكل هذا؟! العجيب �أنَّ هذا الرجل حينما نظم ق�صيدته امل�شهورة "ال�صويف املع َّذب" �ش َّبهها النا�س
بق�صائد من ال�شعراء الرومان�سيني الإجنليز ،ومل يكن التجاين يو�سف ب�شري قد َّاطلع على الن�صو�ص
التي ُترجمت لأنه كتب هذه الق�صيدة قبل ذلك ،ومل يقر�أ باللغة الإجنليزية �أي مل يقر�أ الق�صيدة يف
ن�صها الأ�صيل ،هذا مما ميكن �أن تتالقى عليه عقول العباقرة وقرائح املتفوقني من النوابغ.
ِّ
يدور �شعر التجاين يف عامل الإ�شراق والنور واجلمال والندى ،هذه مفردات موجودة يف �شعره
ومف َتتَح ديوانه "�إ�شراقة":
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قطراتٌ من الندى رق ــراق ـ ٌة ي�ص ِّفق الب ـِ ْـ�شر دو َنهــا والطالقة
		
وهي مفتاح الدخول �إلى عامله عامل النور والندى .وهو �شاعر متفكر على طريقة الرومان�سيني
الذين يجوبون يف العوامل الباطنية والعوامل الغيبية ويتفكرون ،ولهذا ُعرف عن التجاين يو�سف ب�شري
�أنه جاء ب�شعر غزير كثري جدًّا ،وهذا ال�شعر الذي جمعه بيده َ
وخ َّطه يف ديوانه "�إ�شراقة" فيه من
ال�شعر الذي ينزع منزع التفكر الإلهي والتفكر الباطني على عادة الفال�سفة القدماء ،ويبدو �أنه كان
مت�أث ًرا بالكتب القدمية التي كان يقر�ؤها ويهيم بها ،وهذا هو �سبب خالفه مع �أ�شياخه يف املعهد
ملكوت
العلمي فلعلهم مل ي�صربوا على �شغب هذا ال�شاب الغرير الذي كان له نزوع وتف ُّكر و�سَ ْبح يف
ٍ
من الفكر .من ق�صائده امل�شهورة تلك الق�صيدة التي يت�أمل فيها ت�أم ًال عظي ًما حني يبد�أ مَ
بعال َّ
الذر:
هذه الذر ُة كم حتم ُل يف الـ ـ ـ ــعامل �سـ َّرا!
ْ
وامتز ْج يف ذاتها عم ًقا وغورا
قف لديها ِ
وانطلقْ يف ج ِّوه ـ ــا اململو ِء �إيـ ـ ــما ًنا وب ًّرا
و�ص ــغرى
وتن َّق ْل بني ك ــربى يف الذراريِّ ُ
ت�سبيحا ِوذكرا
ت َر ك َّل الك ــون ال يفـ ـ ـ ـ ُرت
ً
النف�س مدا ْه
الوجو ُد احل ـ ـ ُّق ما �أو�س َع يف ِ
والكونُ املحـ ـ ُ
ـ�ض ما �أوث ـ ــقَ
بالروح ُعرا ُه
ِ
الكون مي�ش ـ ــي يف حناياه الإل ْه
ك ُّل ما يف ِ
ه ــذه النم ــل ُة يف ر َّق ِتـ ــها رج ـ ـ ـ ُع �ص ـ ــدا ْه
هو يح ــيا يف حوا�شـ ـ ـ ـ ــيها وحتيا يف ثرا ْه
ـروح تل َّقت ـْ ــها يدا ْه
وهي �إن �أ�س َل َمـ ـ ِـت الـ ـ ـ ـ َ
هلل �إن كنـْتَ ترا ْه
مل ْ
متت فيـ ــها حيـ ـ ـ ــا ُة ا ِ
العال هم�سَ ْه
�أنا وحدي كنتُ �أ�ستجلي من مَ ِ
�أ�سمع اخلـ ـ ــطر َة يف الذ ِّر و�أ�ستبطنُ ِح�سَّ ْه
و�أرى عيدَ فتى الور ِد ،و�أ�ست ـ ـ ـ ــقب ُل عر�سَ ْه
رب �سبح ـ ـ ـ ــا َنك! �إن الكونَ ال يقد ُر نف�سَ ْه
ِّ
�ص ْغـ ـ ــتَ من نا ِر َك ِج ِّن َّي ُه ومن نو ِر َك �إ ْن�سَ ْه
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�س َّبـ ـ ـ ـ ـ َـح اخللـ ـ ـ ُـق و�س َّب ْحتُ و�آم ْنتُ و� َآمنْ
ـيب و�آذ ْن ـ ـ ــتُ و� َآذنْ
وت�سل ْل ـ ــتُ من الغـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِ
ومــ�شى الده ُر ِدرا ًكا َر ِب َذ ا َ
خل ْط ِو �إلى َمنْ ؟
ثم ماذا ج َّد من بع ِـد خلـو�صي و�صفـ ـ ــائي
أظلمت روح ـ ــي ما عدتُ �أرى م ــا �أنا را ِء
� ْ
ـائم يف �صــح ِو �سمائي
�أ ُّيهذا العث ـ ـ ُري الغ ـ ـ ـ ُ
ـوت رج ـ ــائي
للم ــنايا الـ ــ�سو ِد �آمايل وللمـ ـ ِ
يف هذه الق�صيدة ي�سبح التجاين هذا ال�سَّ ْبح الوا�سع من الفكر ،وهو ي�سري على منهجه هذا يف
�شعره كله �-أو يف �أكرثه -حينما يقول:
والروح
ـلب
		
ظلم الروح كم ت�ش ــقى على ُح ـ َر ٍق َّ
يا ُم َ
ممـا يكابـ ُد منـ ـ ـ ـ ـ َـك القـ ـ ُ
ُ
قلب َ
هدى بجنبـ ـ ـ َ
ـوح
		
منك مذبـ ـ ـ ُ
ـيك مذبو ٌح يحـ ـ ـ ـ ُّـف ب ـ ــه يف عا َل ِـم ال�ص ـ ـ ْد ِر ٌ
م�ضى َ
بك العق ُل مل َت ْ�س ـ ـ َع ـ ـ ــد به �أث ًرا واعتادك ُّ
ـوح
		
ال�شك �إذ �ضاقت بك ال�س ُ
بك الديـ ـ ـ ـ ـ ــا ُر وال ا�ستولى َ
أخوذا فال ظفرت َ
أر�ض م� ً
ـوح
		
ِ
بك الل ـ ُ
وظ ْلتَ يف ال ِ
ـوح
		
ـام ُم َّط َر ًح ـ ـ ــا يف هام ِـ�ش الغيـ ـ ِـب ال عيــ�سى وال نـ ُ
مع َّلق ـ ـ ـًـا يف ي ـ ـ ِـد الأيـ ـ ـ ِ
هذا منطه يف التف ُّكر وطريقته يف اال�سرت�سال مع فكره الدقيق.
ومي�ضي يف وجدانيته هذه � ً
أي�ضا حينما يتحدث ب�صدق �شديد عن �سَ ور ٍة كانت تالزمه وكانت
تطارده ،وهذه ال�سَّ ورة جتعله �أبدًا حائ ًرا ينزع �إلى �ضو ٍء من الإميان يف�ضي به �إلى يق ٍني ال َّ
�شك بعده،
منزعا �أ�صي ًال عند بع�ضهم الآخر،
وهو يقلد الفال�سفة القدماء يف هذا عند بع�ض النقاد ،وهو ينزع ً
و�أذكر �أننا �س�ألنا �أ�ستاذنا العالمة الربوفي�سور عبداهلل الطيب عن م�س�ألة ال�شك عند التجاين يو�سف
ب�شري فقال :مل يكن التجاين يخلو من و�سو�س ٍة وال ُيالم على ذلك فقد كان �صغ ًريا جدًّا ،وكان يقر�أ
�ضرب من
كتب الفال�سفة القدماء ف�أو َر َد ْت ُه هذا املورد ،ولعله لو عا�ش �أكرث مما عا�ش لأف�ضى �إلى ٍ
ال�شعر ال يذكر فيه �إال اليقني اخلال�ص .والتجاين من امل�ؤمنني الذين ع َّمقوا �إميانهم جدًّا؛ لأن �آخر
ق�صيدة كتبها بعد �أن �أ�صابه ال�سل يذكر فيها �أنه �أ�سلم �أمره كله �إلى اهلل وي�س�أله �أن يتواله برحمته
و�أن يعفو وي�صفح عنه ،و�أنَّ له ال ِع ْلم الدقيق الذي ال يعلمه خلقه ،وهذا يف ق�صيدة م�ؤثرة جدًّا ،وهي
�آخر ماكتبه من ال�شعر ،وكان �صديقه �أني�س يزوره بعد �أن ف َّر الرفاق كلهم عنه فقد خافوا من العدوى
و�أ�صبح وحيدًا يف بيته يعاين املر�ض ،يقول ل�صديقه �أني�س:
أني�س" احليا ِة يقط ُر َ
طي ـ ُـب نب ًال ،وتعبـ ُـق ال ُ
		
أخالق
منك الـ
يا "� َ
98
6/19/12 2:22 PM

FINAL 8-4-2012 3.indd 98

ِ�س عليهـا مـن ال�سـ ـَّـنا �أمن ُ
ـاق
نف�س َك احللو ُة احلبيبـ ـ ـ ـ ـ ُة للنف ـ ـ
		
ُ
ُ
ـيئان ما ترى الآم ـ ـ ُ
ـاق
الكمال واخل ـ ـ ـ ُري فيه ـ ـ ـ ــا
يتع َّرى
		
في�ض ـ ـ ِ
ينبتُ الور ُد والن ــدى ال َّرب ُاق
يف حوا�شـ ـ ــيها ويف م�س ـ ـ ـ ـ ــتواها
		
ـوم ال َ
�ش ـ ـُ َّد يف َمك َم ِن القوى � ُ
أوثاق
حراك ك�أنْ ق ـ ـ ـ ــد
		
و�أنا اليـ ـ َ
نف�س �ضـ ـ ـ ـ ِّي ٌق و�صـ ــد ٌر ُ
بتُّ �أ�سـ ـ ـ ُ
طاق
ـتن�شق الهوا َِء اقت�س ـ ــا ًرا
		
ٌ
غائـ ــراتٌ ورجف ـ ـ ـ ٌة وحم ُ
ـاق
وحنـ ــايا مع ـ ـ ــروق ـ ـ ـ ٌة وعي ـ ـ ــو ٌن
		
ُ
املحراق
وي�ش ــوي عظامـ ـ ـ ـَ ُه
		�أر�أيتَ ال�ص ـ ــديقَ ي�أك ُل ُه الـ ـ ــدا ُء
�صــربه اجلم لل�ضنى د َّف ـ ُ
ـاق
م ـ ــار َّد هـ ـ ــذا ال�س ـ ـ ـقــام ولكن
		
هذه هي الق�صيدة الأخرية التي كتبها التجاين يو�سف ب�شري ،والتجاين ي�صنع لنف�سه عا َلـ ًما
ي�س ِّميه الوجود املغاير؛ وهو مَ
عال وجداين رومان�سي ب�إزاء عالـ َمنا القائم ،وقال بع�ض العلماء الكبار
مكان بعينه بني �أح�ضان النيلني
الذين تخ�ص�صوا يف �شعر التجاين يو�سف ب�شري �أنه كان يذهب �إلى ٍ
الأزرق والأبي�ض عند ملتقى النيلني يف "توتي" ،وكان يت�أمل النيل ،وكان يعد "توتي" مهربه ويعدُّها
مَ
العال املغاير كما ذكر يف ق�صيدته امل�شهورة التي ذكر فيها ذلك ،ومن الذين ذكروا هذا عبداهلل
ال�شيخ الب�شري؛ ذكر �أنَّ التجاين كان ينزع �إلى "توتي" ويفر �إليها من هواج�سه ،ثم يجد يف الطبيعة
لذ ًة ويف �سحرها جما ًال ،وقد ذكر "توتي" يف ق�صيدة كاملة؛ وهي ق�صيدته" :توتي يف ال�صباح" التي
يقول فيها:
يا د َّر ًة ح َّفه ـ ـ ــا النـ ـ ـيـ ـ ُل واحتـ ـ ــواهـا ال َبـ ُّر
�صحـا الدجى َّ
اك يف الأ�س ـ ـ ـ ـ ـ ـ َِّرة ِفجر
وتغ�ش ِ
فالتجاين يف هذه الق�صيدة التي يذكر فيها الوجود املغاير يدعو نف�سه �إلى �أن ينف�ض �ساقيه من
ظلمة الأر�ض ليطري يف ال�شذى:
يك وط ْر يف ال�شذى َ
أر�ض �سا َق َ
ْ
ـاط ْر
قم
		
عدتك املخ ـ ِ
وانف�ض من ظلم ِة ال ِ
هذه فكرة رومان�سية غريبة .ويتكلم عن �ساعة التنزُّل التي يتنزَّل الإلهام عليه فيها ،فيقول:
�ساع ٌة يخ ـ ـ ــل ُد الر�ضا يف ثواني ـ ـ ـ ــها ويحي ـ ـ ــا يف ِّ
كل خفق ـ ـ ـ ـ ـ ِة نـ ــاظ ْر
ويتحدث عن تلك اللحظات فيذكر �أنها جتعل ال�صخر ال َع ِ�ص َّي ال يعافر .والتجاين � ً
أي�ضا يف حبه
للجمال يذكر �أنه قد �أقام ُمل ًكا من عرو�ش الأزاهر:
وعقدنا لهـ ـ ـ ــا اللــوا َء فــال الـ َم ْل ـ ـ ُـك مب ـ ـَ ْل ٍك وال الأميـ ـ ـ ـ ـ ـ ُر ب�آم ـ ـ ـ ـ ـ ْر
ال�شعر زاه ْر
ـواكب الن ـ ـ ـ ــور ح َّفت عــا َلـ ًما من
دولـ ـ ـ ٌة من مـ ـ ِ
ِ
عرائ�س ِ
هذه الدولة هي دولة اجلمال� ،أو دولة الوجود املغاير عند التجاين يو�سف ب�شري.
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لقد كان التجاين يو�سف ب�شري من العمق ما جعل ناقد ًة عربي ًة تقول� :إنَّ التجاين يو�سف ب�شري يف
طليعة ال�شعراء الرومان�سيني ،وهو �إنْ �أ�ش َب َه ال�شابي يف �ألوان حياته ويف رومان�سيته �إال �أنه يتفوق على
ال�شابي يف �أ�شياء؛ �أو ًال :يف الثقافة اللغوية التي كان يتمتع بها التجاين ،وكان يحفظ من ال�شعر العربي
ما ال ميكن �أن يحفظه �أي �إن�سان عادي ،وكان يقر�أ متون اللغة قراءت عميقة جدًّا ،وظهر هذا يف لغته
التي ميزته عن الرومان�سيني يف لغتهم اللينة ،والنا�س يعيبون على �شعراء املهجر يف رومان�سيتهم �أنهم
كانوا اليعب�ؤون كث ًريا ب�صحة اللغة ،بل كان بع�ضهم يلحن جه ًرا مثل جربان خليل جربان يف مواكبه
اجلميلة حينما يقول يف مطلع ق�صيدة:
النا�س موجو ٌد و�إن جربوا
واخل ُري يف ِ
وال�صحيح �أن يقول :و�إن �أجربوا ،والعقاد كتب عن هذا يف بع�ض ما نقد به جربان خليل جربان،
�أما التجاين فكان له من البيان والف�صاحة وامللكة والقوة وانتقاء الألفاظ مايع ِّمق به رومان�سيته ،هذا
ما مت َّيز به عن �سائر ال�شعراء.
مل يكن التجاين يو�سف ب�شري وحده يف ال�ساحة الوجدانية والرومان�سية ،فكان هناك َع َلم من
�أعالم الرومان�سية يف ال�شعر ال�سوداين ،وهو رجل من �أعالم الثقافة يف ال�سودان؛ هو حممد �أحمد
رئي�سا للوزراء وكان وزي ًرا للخارجية،
يوم من الأيام ً
حمجوب ،وهو من ال�سيا�سيني الكبار �إذ كان يف ٍ
حمام ومهند�س ..وقد جمع بني كل هذا ،و ُيقال -كما حدثنا الربوفي�سور عبداهلل الطيب� -إنه كان
وهو ٍ
ال�سبب يف فك �سجن الأ�ستاذ الكبري العالمة �أبي فهر حممود حممد �شاكر يف م�صر؛ ،لأنه �شفع له
عند جمال عبدالنا�صر يف رحل ٍة له من ال�سودان �إلى لبنان ،بعد �أن حدثه بع�ض تالميذ �شاكر كمحمد
يو�سف جنم و�إح�سان عبا�س -عليه رحمة اهلل -فقالوا له :لو�شفعتَ لهذا الرجل الذي هو الآن يف
ال�سجن يف م�صر .فذهب �إلى م�صر وحت َّدث �إلى عبدالنا�صر الذي َّ
فك �أ�سره .وعلى الرغم من ن�ضاله
ال�سيا�سي وحركته الن�ضالية الكبرية و�إنتاجه الفكري عن احلركة الفكرية يف ال�سودان وعن الأدب
ال�سوداين وما يجب �أن يكون عليه؛ �إال �أنَّ �شعره كان ذا نزوع رومان�سي خال�ص .هذا ال�شاعر له ديوا ٌن
ا�سمه "قلب وجتارب" لعله ظهر لأول مرة بعنوان "ق�صة قلب" ثم زاد فيه بع�ض الق�صائد وجعله "قلب
وجتارب" ،ثم ُنزعت منه ق�صيدة م�شهورة وهي "الفردو�س املفقود" التي نظمها حينما زار الأندل�س
ووجد الآثار العربية والإ�سالمية القدمية فذكر التاريخ وقال:
التربيح�ألوانا
فيك من
		
نزلتُ َ�ش َّط ِك بعدَ الب ِني ولهـان ـ ــا فذقتُ ِ
ِ
فيك غري ًبا �ض َّل �سام ُر ُه دا ًرا و�ش ْو ًقا و�أح ـ ــبا ًبا و�إخوانا
		
و�سرتُ ِ
ِ
و ُتذكر ملحمد �أحمد حمجوب ق�صيدة م�شهورة وهي �أنه لـ َّما زار جبل ال�شيخ يف �سوريا نظر �إلى
اجلبل فر�أى الثلج قد َّ
غطاه ،ونظر �إلى �صبواته القدمية فقال:
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�صــاعدات م َع ال�ش ـ ـ ــعا ِع �شعاعـا
أفق �سكرى
		
�شاهقاتُ
ِ
اجلبال يف ال ِ
كرجال خا�ضـوا الزمانَ �صـراعا
هامه ـ ــا فـ ـ ـ ـتـراءت
		
ٍ
ك َّل َل الثـ ـ ـ ـل ُـج َ
ُ
ال�صيف عن ِ�صباه القناعا
يرف ُع
ليتَ �شـ ـ ـ ـ ـ ــيبي ك�شيبهـا مو�سم ٌّـي
		
عبقر ًّيا من�سَّ ًقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا مـمــراعــا
وي�ش ـ ـ ــي ُع الربي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُع في ـ ِه َجمــا ًال
		
هلل ال �أطيـ ـ ـ ـ ُـق وداعـ ـ ـ ـ ــا
يا ربي َع احلي ـ ـ ـ ــا ِة ق ـ ْـف بي مت ّهـَ ْل
		
ف�أنا وا ِ
وله �أبياتٌ م�شهور ٌة يف م�س�ألة ال�صراع يف نف�سه بني ال�سيا�سة وبني ال�شعر ،حينما قالت له �صحفية
�سورية� :أنت تركت ال�شعر �إلى ال�سيا�سة و�أخذتك ال�سيا�سة من ال�شعر .فقال:
وعـ ــن �أهازيجـ ـ ـ ـ ــي وفن ـِّي
الق�صيد
�أنا مـا ابتعدتُ عن
ِ
وعـ ـ ــن تباريحـ ـ ـ ــي وظـ ـ ِّنـي
ـواي
وعن احليا ِة وعن هـ ـ ـ ـ َ
ِ
وعـ ــن ا َ
وي ـ ـهـ ـ ُّز �أوتـ ـ ـ ـ ــاري وحلنـي
ـال يهـ ـ ـ ـ ـ ـزُّين
جلمـ ِ
دنياي ُت ُ
�سرف يف التج ـ ـ ـ ِّني
�أنـ ــا مـا ابت ـعـ ــدتُ و�إمن ـ ـ ــا
وال�شع ـ ـ ـ ُر م�س ـ ــبحتي ودنيِّ
�أنـ ـ ـ ــا يا �أم ـ ـيـ ـ ـ ـ ُة �ش ـ ــاع ـ ٌر
روت اله ـ ـ ـ ــوى وال�شع َر ع ِّني
ـو�س ق�صيــد ٌة
		
ِ
وهُ دى النف ـ ـ ِ
وعلى عمق ثقافة حممد �أحمد حمجوب وما ُكتب يف املجالت ال�سودانية القدمية مثل "النه�ضة"
و"الفجر" ،وعلى الرغم من حماولته ت�أ�سي�س قومية للأدب ال�سوداين؛ ف�إنَّ له فك ًرا ينزع فيه �إلى
م�س�ألة القومية ،والقومية لي�ست �شي ًئا واح ًدا يف فكر املثقفني ال�سودانيني ،هي عند عرفات حممد
عبداهلل �شي ٌء يختلف ع َّما عند حممد �أحمد حمجوب ،يختلف ع َّما عند حمزة امللك طمبل الذي يدعو
�إلى �سودانية خال�صة تو�شك �أن جتعل الأمر �شي ًئا من ال�شيفونية .مهما يكن من �شيء ف�إنَّ هذا الرجل
�أغنى ال�شعر العربي بفرائد ُب َّثت يف ديوانه .على �أننا ال بد من �أن نذكر �أنَّ من الأ�سباب التي مل مت ِّكن
ال�شعر ال�سوداين من االنت�شار والذيوع ت� ُّأخر حركة الن�شر ،ف�إذا ذكرتُ لكم ق�صيد ًة ل�شاعر �سوداين
من الرومان�سيني �أو من الوجدانيني فلعلكم تتعجبون كيف مل ُين�شر ديوان هذا ال�شاعر حتى الآن ،وهي
ق�صيدة م�شهورة ،يتخيل فيها ال�شاعر �أنه ي�سافر مع الأفالك ،ي�سافر يف وادي عبقر مع اجلن ليح�صل
بيت من ال�شعر ن َّد عنه ،وهي ق�صيدة "البحث عن بيت �شعر" لعبداهلل ال�شيخ الب�شري ،وديوانه غري
على ٍ
من�شور حتى الآن .يقول يف هذه الق�صيدة:
على حدِّ ال�سـ ـ ـ ــنا �أمهيتُ �سيفي
		
فر َّق ْت �شف ــرتاه كمـا ابتغـيـتُ
فهـ ـ ـ ــا �أنذا ُيع ـ ـ ــادي بي ِمراح ًا
		
الغيب ِم ِّريـ ـ ـ ـ ٌح ُك َميــتُ
ب�ش ِّـط ِ
لهــنَّ خواط ـ ـ ـ ُر ا ُ
ـابيح �سـ ـ ـ ــهاري
		
حل َّذ ِاق زيـتُ
ر�صائع ُه م�ص ـ ـ ـ ُ
َ
		
كالب اجلنِّ ِ :عرفيتُ و�ش ــيتُ
بعبقر ل ــي ًال فه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َّرتْ
ُ
فطاف ٍ
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َ
ُ
ف�صاهل ّ
فماجت
ال�شـِعـ َرى
وطار
		
ـائرها جـنيتُ
ْ
عرائ�ش من ب�شـ ِ
ومـ ـ ـ ـ ـ َّـج جلام ـ ـُ ُه �أل ــق الث ـُّريـَّ ـ ــا
تغو�ص لـه الـكويـتُ
ُجذىً َّ
مما ُ
وعـاد ال�سـ ُ
قو�س
ـوعا فم ـ ــا يل
الغمام �إذا ا َّد َريتُ
ـيف ينب ـ ً
�سوى ِ
ِ
وقد عر�ض ْـت َ
ـراج �ش ـتَّى
ـات ،ولك ـ ـ ـ ـ ِّني �أَ َبيـْتُ
ِعـرا�ضـ ـ ـ ٍ
يل الأب ـ ُ
ـان
مــن َّوهـ ـ ـ ـ ـ ًة ،ولكــني انتحـ ــيتُ
ـارج م ــن دخ ـ ٍ
ون�صَّ ْت يل معـ ـ َ
فل ــو كانت جناحـ ـًا من عقـ ـ ـيـ ٍـق
ـوارق الرتقـيتُ
له ملـ ُع البـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِ
وح ـ ـ ـ ــرتُ فد َّلني جن ـ ـ ٌم َلـ ُمـ ــو ٌح
على م�سـ ــرى قواف ـ ِل ِه �ســريـتُ
ِ
وحامت �صادحاتُ الـ ـ ِّنيل حـويل
		
تغ ِّلفهــا املوا�سـ ـ ُـم فاحتـ ـ ــفيتُ
َ
فقال ــت يل َ
ـقل
		
ِتر ُّف نــدىً  ،فقلتُ لها ارتويـتُ
نراك ن�ض ـ ـ ـ َري حـ ٍ
فلمـ ـ ــا �أ َّم ْلت نق ـ ـ َرتْ َربـ ـ ـ ـ ـ ــابي
		
فهازجها من الأوت ـ ـ ـ ـ ــا ِر بيـتُ
َ
هذه رحل ٌة تنتهي بح�صوله على ما يريد ،وهو هذا البيت الذي ن َّد عنه يف وادي عبقر.
� ً
أي�ضا ال�شعر ال�سوداين مل يتوقف عند هذه املحطة ،فقد كان م�ساب ًقا للحركة العاملية وحركة
ال�شعر العربي يف املدر�سة الواقعية التي انت�شرت يف تلك احلقبة� ،إذ �إنَّ بع�ض ال�شعراء ال�سودانيني
الذين در�سوا يف م�صر �أ�س�سوا ما ميكن �أن ُي�سمى من ًربا وفتحوا با ًبا للواقعية يف ال�شعر ال�سوداين،
و�أح�سنوا �أميا �إح�سان ،والدليل على ذلك �أنَّ ه�ؤالء ال�شعراء  -الذين �سنذكر بع�ضهم  -حينما �أن�شدوا
مقال له م�شهور �سماه "ال�شعراء
�أول مرة يف م�صر كتب عنهم الناقد امل�صري زكريا حجاوي يف ٍ
ال�سود" قائ ًال« :ه�ؤالء ال�شعراء فتحوا لل�شعر العربي حل ًنا جديدًا وافرتعوا لل�شعر العربي جما ًال للقول،
والعجيب �أنهم ممن ثقفوا الثقافة الأزهرية يف اللغة والدر�س الذي كان مينحه الأزهر ،وكان نزوعهم
نحو احلركة الواقعية العاملية يف جتلياتها الكربى ،وحتدثوا عن اجلياع وحتدثوا عن الفقراء وحتدثوا
عن ثورة �إفريقية وثورة املحرومني يف العامل كله على ن�سق عاملي» .وهكذا ي�صلهم بذلك املد ،ولكنهم
داخل �أدائهم تف َّردوا� ،أعني حميي الدين فار�س وجيلي عبدالرحمن ،و�أعني � ً
أي�ضا تاج ال�سر احل�سن،
ه�ؤالء ُعرفوا ب�أداء عجيب يف ال�شعر ال�سوداين و�صلهم بذلك املد ،حتدثوا يف �شعرهم هذا عن حركة
عدم االنحياز ،عن املد العاملي الآتي عن ثوار �إفريقيا ،عن "لوممبا" ،عن كل احلركات التحررية،
وخ�صَّ بوا ال�شعر ال�سوداين مبدِّ هم الوجداين ،النا�س يذكرون الفيتوري �ضمن ه�ؤالء ،ولكن الفيتوري
خال�صا ال يكتب ال�شعر �إال
وهو معروف وم�شهور جدًّا -تق َّلب تقلُّبات فكرية كثرية ،فقد بد�أ �إفريق ًّيا ً�إلى �إفريقية ال�سوداء" :عا�شق من �أفريقيا"" ،اذكريني يا �أفريقيا"�" ،أغاين �أفريقيا" ،ثم مالبث �أن
حتول حتوالت كثرية منها حتوالت �صوفية وجتليات يف ديوانه "معزوفة لدروي�ش متجول" ،ومنها ما
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جاء يف الق�صيدة التي �س َّمى بها الديوان:
يف ح�ضر ِة من �أهوى
ْ
عبثت بي الأ�شواق ْ
حدَّقتُ بال وجه ٍ
ورق�صتُ بال �ساق ْ
وزحمتُ براياتي وطبو َ
يل ال ْ
آفاق
ع�شقي يفني ع�شقي
َ
وفنائي ا�ستغراق ْ
َ
مملوكك لكني �سلطانُ َّ
الع�شاق
هذا مما ُيحفظ و ُيذكر للفيتوري ،و� ً
أي�ضا ق�صيدته "ياقوت العر�ش" التي يقول فيها:
دنيا ال ميل ُكها َمن ميل ُكها
�أغنى �أهليها �ساد ُتها الفقراء
اخلا�س ُر َمن مل ي� ْ
أخذ منها
ما تعطيه على ا�ستحياء
والغافل من ظنَّ الأ�شياء
هي الأ�شياء!
هذا كان ٌ
نزوعا عرب ًّيا ،ثم تفرقت به ال�سبل ب�أن �أ�صبح يلتم�س
بع�ض من جتليات الفيتوري .ثم نزع ً
ف ِّنية ال�شعر ،وهذا لي�س بعجيب؛ لأنَّ ال�شعر الذي ُكتب مث ًال للمقاومة الفل�سطينية عند حممود دروي�ش
حت َّول حت ُّوالت كربى ،كان �شعر املقاومة �أول �شيء يف الدواوين الأولى مثل "�أوراق الزيتون" ،ثم مالبث
�أن �أ�صبح ال�شاعر يلتم�س ف ِّنية ال�شعر التي جتدها يف اجلدارية الكربى التي ُتدخله يف حلاق م�س�ألة
احلداثة وما �إلى ذلك .ومهما يكن من �شيء ف�إننا ال ن�ستطيع �أن نذكر هذا كله ،لكننا نقول :بني يدَ ي
هذه التجليات الفكرية واحلوار يف ال�شعر ال�سوداين الذي كان َم ِعر ً�ضا للحوار الفكري والتخلُّقات التي
كانت موجودة عند املثقفني؛ كان هناك �س�ؤا ٌل كب ٌري وهو �س�ؤال الهوية الذي �س�أله املثقفون ال�سودانيون
يف ال�ستينيات :هل نحن عرب �أم �أفارقة؟ هل ميكن �أن نقول �إننا �أفارقة �أم نذهب �إلى �أنَّ عروبتنا
عروبة خال�صة؟ هذا ال�شجار بني املثقفني ال�سودانيني جتلى يف م�س�أل ِة ما �أُ ِّ�س�س يف ال�شعر ال�سوداين
من اجتاه ،ال ن�ستطيع �أن ن�س ِّميه مدر�سة بل هو تيار واجتاه ظهر يف ال�ستينيات و�أفاد ال�شعر ال�سوداين
�إفادات فردية بتخ�صيب امل�سائل الفكرية وتعميق الر�ؤى؛ وهو تيار الغابة وال�صحراء ،والغابة �إ�شارة
�إلى الإفريق َّية وال�صحراء �إ�شارة �إلى العروبة ،وجتلى ذلك يف �شعر �شعرائهم كمحمد عبداحلي وهو
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من �أ�شهر �شعراء ال�سودان ،وكان � ً
أ�ستاذا للأدب الإجنليزي بجامعة اخلرطوم ،وهو من املثقفني
عري�ضا يف الثقافة ال�سودانية ،و� ً
ال�سودانيني الذين �أ�سهموا �إ�سها ًما ً
أي�ضا كمحمد املكي �إبراهيم الذي
له � ً
أي�ضا ديوان م�شهور ا�سمه بع�ض الرحيق �أنا والربتقالة �أنت ،تتجلى فيه م�س�ألة اخلال�سية التي
جتمع بني العروبة والإفريق َّية ..هي خاطفة لونني ..هي ال�سودان؛ يقول:
اهلل يا خال�س َّية
يا ورد ًة باللون م�سق َّية
يا حان ًة مفرو�ش ًة بالورد
يا بع�ض زجن َّية
وبع�ض عرب َّية
وبع�ض �أقوايل �أمام اهلل
*

*

*

َاك ا�شرتاين يا خال�س َّية
َمن ا�شرت ِ
َاك ا�شرتى
َمن ا�شرت ِ
للجرح غمدًا
وللأحزان مرث َّية
َمن رَ
َاك ا�شرتى
ا�شت ِ
ومنك
مني ِ
تواريخَ البكاء
و� َ
أجيال العبود َّية
فهل �أنا بائ ٌع وجهي
و�أقوايل �أمام اهلل؟!
حممد املكي �إبراهيم � ً
أي�ضا يف تاريخ الغابة وال�صحراء ميكن �أن نتجاوزه لنذكر الق�صيدة
الكربى وهي "العودة �إلى �سنار" ملحمد عبداحلي ،التي تتحدث عن ثنائيات ومفردات مل�س�ألة الغابة
وال�صحراء هذه ،الأبنو�س والنخلة �إ�شارتان �إلى العروبة وال�صحراء يف �سياق فني مع َّقد وعري�ض،
ُ�س ِّميت الق�صيدة "العودة �إلى �سنار" ،و"�سنار" نف�سها رمزية لأنها �إ�شارة �إلى حقبة �سودانية �أ�س�ست
ح�ضارة �سودانية �أو دولة �سودانية جمعت بني العروبة والإفريقية.
ن�ستطيع �أن نتجاوز هذا �سري ًعا لنختم باحلديث عن كث ٍري من التيارات ال�سودانية يف ال�شعر التي
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و�صلته بحركة ال�شعر العربي يف جتليات حركة �شعر التفعيلة يف ال�سودان عند م�صطفى �سند –مث ًال-
الذي جاء يف جيل �صالح �أحمد �إبراهيم �أو بعده بقليل ،وكنا نو ُّد �أن نتو َّقف عند �صالح �أحمد �إبراهيم
وقو ًفا ً
عري�ضا يف دواوينه "غابة الأبنو�س" وغ�ضبة الهبباي" و"نحن والردى" ،لكننا نتجاوز هذا كله
ذيوعا
�إلى م�صطفى �سند يف جتلياته الكربى ،حيث يقول يف ديوانه الأول الذي �أحدث �أث ًرا كب ًريا وذا َع ً
وا�س ًعا وهو «البحر القدمي»:
ٌ
بيني َ
حوائط
وبينك ت�ستطي ُل
وينه�ض � ُ
ُ
ألف باب
لي ٌل..
بيني َ
وبينك ت�ستب ُني كهولتي
وتذوب �أقنع ُة ال�شباب
ُ
ماذا ُ
النا�س �إذ يتماي ُل النخ ُل العجو ُز �سفاه ًة
يقول ُ
أر�ض اخلراب
ويعو ُد لل ِ
ُ
البكر للأمطار
�شبق
ِ
اجلروف ِ
القيعان رقرق ُة ال�سراب
حني ت�ص ُّل يف
ِ

		

*

*

*

مالحم َك الن�ضري ُة خاطري
عربتْ
ُ
فهتفتُ َ :
ليتك ال تزال
َ
خمرك ..للم�سا ِء وللظالل
للريح
ِ
ُ
ُ
اخلطاطيف الطوال
وال�سحب
والربق يل والرع ُد
ُ
تروي هج َري النا ِر حتتَ �أ�ضالعي احل َّرى
و ُت ِلح ُف يف ال�س�ؤال
َ
الع�شي
ارحتالك يف
كيف
ِّ
حقائب �أو حلاف ؟
بال
َ
َ
والرفوف ال�سود
املكاتب
ترتا ُد �أقبي َة
ِ
َ
وال�صحف العجاف
زم ًنا ُّ
مي�ص ال�ضو َء من عينيك َ
الدرج العتيق
ي�صلب وج َه َك
ُ
َّ
املن�سي يف ِ
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خ�شب احلريق
كوم�ض �شرار ٍة َتعبى على ِ
�أث ًرا ِ
ثم � ً
أي�ضا يف ق�صيدته الأخرى "مقاطع ا�ستوائية" يقول:
يف البدء ِ َ
قال الواهمون
يالل�سعاد ِة بيتُ �صاحبنا القرنفل
الغيم احلنونْ
قا ُع منز ِل ِه البها ُر ،و�سق ُف ُه ُ
َّ
التهم ال�صدور
ياحظ ُه َ
وعب �أنها َر العيون
مراك�ض ِ
املريحَّ ،
الزلق ِ
ال�صباح �إلى امل�سا ْء
ال�صباح من
التهم
ناقو�سنا َ
َ
ُ
ِ
ودب يف ال ِألق العيا ْء
فرتنحت ُم َق ُل النها ِرَّ ،
َ
الليل امل�ضا ْء
يا�صندل ِ
ال�شوق حني تط ُّل �سيد ُة الن�سا ْء
ِ
افر ْد قمي�صَ
فاملج ُد جاء
وتنا َث َر الأح ُد ال�صب ُّي يه ُّز �أعمد َة الغنا ْء
َ
احتمل الندى لك�سوتُ َ
زندك مات�شا ْء
لو زندُها
الع�شب الطريِّ و�إبرتَني من العب ِري َ
وخيط ما ْء
ثو ًبا من
ِ
�أنا �أ�سهبتُ و�أكرثتُ و�أطلتُ  ،واحلديث عن ال�شعر ال�سوداين ال ينفد حتى ميكنني الو�صول �إلى
ال�شاعر حميي الدين الفاحت و�أترابه من ال�شعراء املعا�صرين ،ولكن ح�سبي �أن �أتوقف هاهنا ،وما ال
ُيد َرك كلُّه ال ُيرتَك ُجلُّه� .أتوقف هاهنا و�أ�شكركم على ح�سن اال�ستماع.
املداخالت:
عبدالعزيز هنيدي:
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم ،وال�صالة وال�سالم على �أ�شرف املر�سلني �سيدنا حممد وعلى �آله و�صحبه
�أجمعني .ن�شكر �سعادة الدكتور املحا�ضر ال�صدِّ يق عمر ال�صدِّ يق ومدير جل�سته ،وال�شكر � ً
أي�ضا
ل�صاحب املنتدى الأ�ستاذ معن وللدكتور نا�صر والإخوة احل�ضور .يف احلقيقة هذه جولة جميلة كنا
نتمنى �أال تتوقف ،وبخا�ص ٍة �أننا �أحوج ما نكون لذلك ،وال �سيما يف ظل حفظكم الوا�سع مما يدل
على العمق واملعرفة فجزاكم اهلل خري اجلزاء .وحقيق ًة كث ٌري منا ال يعرف الكثري عن ال�شعراء يف
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ال�سودان (حممد �أحمد املحجوب ،حممد �سعيد العبا�سي ،التجاين يو�سف ب�شري ..وغريهم) ،كما
�أننا ا�ستفدنا كث ًريا من تعليقات �سفري الثقافة ال�سودانية الدكتور عزالدين عمر مو�سى ،ونتمنى -يف
احلقيقة -احلديث كث ًريا عن ال�سودان ،هذا ال�شعب الكرمي ،وتلك امل�ساحة الكبرية جدًّا حا�ضر ًة
وبادية ،واملخزون الكبري ،ف�أمتنى �أن تزيد التنمية واال�ستقرار حتى نرى �سودان ال�صناعة والتقدم
واالزدهار الكبري ،فكل العنا�صر متوافرة وهلل احلمد .و�أريد �أن �أعرف :هل توجد �شاعرات �سودانيات
معروفات؟ و�شك ًرا.
الأ�ستاذ ح�سيب عبداهلل:
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم ،جزى اهلل خ ًريا حما�ضرنا ومدير املحا�ضرة واحل�ضور الكرام� .إنَّ ندوة
اليوم جت َّلت كال�شم�س ،وليت كل املحا�ضرات كمحا�ضرة �صباح هذا اليوم املبارك ،ليتها يف امل�ستوى
نف�سه من الف�صاحة والعمق والفكر ،ف�إنَّ املحا�ضر يتحدث ارجتا ًال وك�أنه يقر�أ يف الورق ،والكالم يتدفق
من فيه تدف ًقا كالنيل الأزرق قبيل الفي�ضانات وال�سيول عند ملتقى الأزرق بالأبي�ض يف كر�سي الأدب
م�سجوعا ،ولعله من
العربي بجامعة اخلرطوم (وهذا طب ًعا لي�س �شع ًرا ،ولكن �أعجمي يقول كال ًما
ً
�إلهاماتكم) ،ثم �إنَّ اال�ستماع �إلى الدكتور ال�صدِّ يق و�إلى مقدمه ومدير املحا�ضرة حميي الدين الفاحت
حميي الدين يلهم املرء �إلها ًما و ُيفي�ض املعاين ً
في�ضا يف التجليات الفكرية والطموحات الإن�سانية،
َ�ش َع ْرنا بهذا عند اال�ستماع �إلى �شعر بع�ض �شعراء الأدب ال�سوداين احلديث كال�شاعر حممد �سعيد
العبا�سي وطموحه �إلى م�صر االمتداد الطبيعي لل�سودان ،وطموحه �إلى وحدة البلدين وهما بلد واحد،
وحقيق ًة ال ي�سعني �إال �أن �أ�شكر حما�ضرنا جزاه اهلل خ ًريا ،وبخا�ص ٍة عندما ك�شف ال�ستار عن �شعراء
كث ٌري منا كان يجهلهم مثل حممد �سعيد العبا�سي والتجاين يو�سف ب�شري -الذي عا�ش فقط  25عا ًما-
وكذلك حممد �أحمد حمجوب الأديب ال�سيا�سي وعبداهلل ال�شيخ الب�شري وحميي الدين فار�س وحممد
عبداحلي و�صالح �أحمد �إبراهيم  ..وغريهم كثري .و�شك ًرا.
الـمحا�ضر:
ُ
ُ
�أعجز عن �شكركم جمي ًعا على هذه املداخالت القيمة ،و�أحاول �أن �أرد على ما �أثري من ق�ضايا و�أ�سئلة.
هل هناك �شعر للن�ساء؟ هذا �س�ؤال �سعادة الفريق ،نعم طب ًعا ،فالأديبات ال�سودانيات ُعرفن منذ زمن
نب رواية يف زمان مبكر ،وكذلك
يف الثقافة ال�سودانية ويف حركة الأدب يف ال�سودان ،ومنهنَّ من كت َ
الق�صة واملقال ،واحلركة ال�شعرية املعا�صرة الآن تزخر بال�شواعر كث ًريا جدًّا ،ولعلكم تعرفون الأ�ستاذة
رو�ضة احلاج وهي حال ًّيا من �أبرز ال�شواعر العربيات ،وهي معروفة ومذكورة يف امل�شهد ال�شعري،
وهناك �شواعر كثريات يف ال�سودان غريها يف املنتديات الثقافية يف الإذاعة والتلفاز وما �إلى ذلك� .أما
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وعرفت � ً
أي�ضا ملكة
الروائيات فهنَّ كثريات ولهنَّ �أندية ولهنَّ رابطة هي رابطة الأديبات ال�سودانياتُ ،
وعرف من الروائيات ال�سودانيات،
الدار ح�سن يف زمان مبكر جدًّا يف ال�سودان يف كتابة الروايةُ ،
من را�سلن الأ�ستاذ طه ح�سني ،وكتنب بع�ض املذكرات وحتدثنَ فيها عن حركتهن الأدبية ،وهذا �شيء
طبيعي وذلك لِقدَ م التعليم واجلامعات يف ال�سودان ،فجامعة اخلرطوم عمرها الآن �أكرث من قرن
وخ َّرجت �أعدادًا كبرية جدًّا من ال�شواعر والأديبات.
هل هناك �أندية؟ طب ًعا وهي كثرية جدًّا وقدمية ،وما �أكرث الأندية والندوات واملنتديات يف
ال�سودان يف املا�ضي والآن ،ونحن عندنا ندوة الع َّالمة عبداهلل الطيب يف جامعة اخلرطوم ،و�أغلب
َمن يح�ضر فيها �أ�ساتذة اجلامعات وطالب الدرا�سات العليا والطالبات ،ولهنَّ م�شاركة فاعلة ،حتى
املحا�ضرة �أحيا ًنا ن�سندها �إلى �إحداهنَّ فتقدِّ م لنا حما�ضرة �أو �شي ًئا مما ُي َّت َفق عليه.
هل هناك ت�أثري للبادية؟ م�ؤ َّكد �أنَّ بادية ال�سودان كانت يف ع�صر حممد �سعيد العبا�سي قريبة
جدًّا من البادية العربية يف مفرداتها؛ حتى �أنواع النباتات معروفة ب�أ�سمائها هناك ،ومفردات الرحلة
والناقة كلها معروفة هناك ب�أ�سمائها العربية القدمية املذكورة يف ال�شعر العربي ،وهناك بادية ُت�سَ َّمى
بادية الكبابي�ش يف ال�سودان ،و�سكانها من �أهل الإبل يف ال�سودان وهم ِمن �أح�سن َمن يربون الإبل
ويهتمون بها ويعرفونها معرفة جيدة ،حممد �سعيد العبا�سي كان ي�ألفهم ويذهب �إليهم ،وقيل �إنه
جاءهم ذات يوم وقد وجده الأ�ستاذ ح�سن جنيلة (�صاحب كتاب "مالمح من املجتمع ال�سوداين"
وكتاب "ذكرياتي") يف البادية ،وكان يد ِّر�س زعيم قبيلة الكبابي�ش ،قال :وجدتُ حممد �سعيد العبا�سي
ي�ستمع �إلى غناء فتيات البادية يف الليل وهنَّ يقلن« :ختات ختي زيدي بكريكي بي جميدي� ،شويف يل
حبيبي يف البلد البعيدي» فمحمد �سعيد العبا�سي ح َّول هذا فو ًرا �إلى العربية الف�صحى وقال« :عراب َة
نداي ا�ستزيديَ ،
بعيد» ،فامل�سافة قريبة جدًّا
العرب زيدي ،ومن َ
بقطر ِ
بحال ٍ
ِ
فكيف ِ
حبيب �أم�سى ٍ
بني اللغة العامية املحكية واللغة العربية ،والعبا�سي ا�ستطاع �أن يتحدث عن مفردات البادية حديث
معا َي�شة ال حديثَ من َث ِق َف ذلك بالكتب وتع َّل َمه من ال�شعر العربي ،فهو مثل ال�شعراء املوجودين الآن يف
اجلزيرة العربية الذين لهم نزوع بدوي ،وم�ؤ َّكد �أنَّ هذه املفردات موجودة يف بادية جند ويف البوادي
قريب جدًّا من حديث ال�شعر عند
الأُ َخر ،هذا حديث معا َي�شة ،فحديث املعا َي�شة يختلف عن ذاك ،وهو ٌ
�أبي الطيب املتنبي حني ينزع نزوع الرحلة وال�سفر،كما يف قول العبا�سي:
عيد
العيد من ِ
بنات ِ
ال�سرى مما ُت�سَ ُّر له نف�سي وغ ُري ِ
مل يبقَ غ ُري ُّ
وبنات العيد هي الإبل كما هو معروف يف اللغة العربية ومذكور يف الأدب العربي.
مدير املحا�ضرة:
ورد �إ َّ
يل �س�ؤاالن؛ الأول� :أخي الدكتور ال�صدِّ يق عمر ال�صدِّ يق؛ مبا �أنكم تعملون مدي ًرا ملكتب الدكتور
108
6/19/12 2:22 PM

FINAL 8-4-2012 3.indd 108

عبداهلل الطيب رحمه اهلل ،وقد َّ
نظم مركزكم ندو ًة قبل �أيام �شارك فيها من ال�سعودية الدكتور
مو�ضوع عن و�أد البنات عنوانه "و�أد البنان بني الوهم واحلقيقة" ،و�سمعنا عن
مرزوق بن تنباك يف
ٍ
�صدور فتوى من �أحد اخلطباء والأئمة يف ال�سودان (وهو �إمام م�سجد بكلية الطب) تهدر دم الدكتور
مرزوق بن تنباك؛ فلتتكرموا ب�إي�ضاح مالب�سات املو�ضوع.
ال�س�ؤال الثاين :من خالل علمك بال�شعر ال�سوداين و�إلقائك له (وحفظك �شع ٌر يف حدِّ ذاته)،
ملاذا مل تورد �شي ًئا من �شعر النرث (�أو نرث ال�شعر)؟ وهو �س�ؤا ٌل مق َّد ٌم من الدكتور عبدالعزيز املانع.
الدكتور مربوك احل�سني:
�شك ًرا خلمي�سية الراحل الباقي ال�شيخ حمد اجلا�سر رحمه اهلل� ،شك ًرا لـ(الزول) الذي �أزال
ال�شجي َّ
عن قلوبنا الك�آبة بتغريده َّ
ال�ش ِجن ،و�أعتقد جاز ًما ب�أنَّ هذه الذاكرة يف هذا احل�ضور اجلميل
من ح ِّقها علينا �أن نزهو بها ونحتفي بها بو�صفها عالمة م�ضيئة يف �سماء الوطن العربي� .س�ؤايل
عطي �سلطان الع�شاق ال�شاعر الفيتوري ح َّقه من الدرا�سات والأبحاث،
للأديب الدكتور ال�صدِّ يق :هل �أُ َ
وبخا�صة يف اجلامعات واجلهات الأكادميية والأدبية يف ال�سودان؟ و�شك ًرا.
الأ�ستاذ حممد الق�شعمي:
�شك ًرا للدكتور ال�صدِّ يق� .أنا عرفتُ الأدب يف ال�سودان منذ نحو � 45سنة ،عندما زاملتُ �صدي ًقا
�سودان ًّيا ا�سمه عبدالعزيز عبدالرحيم و�أهداين كتاب ح�سن جنيلة "مالمح من الأدب ال�سوداين"
وا�ستمتعتُ به كث ًريا .ونقطة ثانية حول كلمة (زول)؛ نحن ن�ستعملها يف القرى عندما ال ُي َعرف ا�سم
ال�شخ�ص ،ف ُي� َس�أل عنه :هل ر�أيتَ الزول؟ و ُيط َلق على اجلن�سني .و�شك ًرا.
�أ .حممد الأ�سمري:
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم ،جئتَ تطلب نا ًرا �أم جئتَ ُت�شعل بيتنا؟ �شك ًرا لك و�شك ًرا للزمن الطيب
َ
حل�سبتك تقر�أ من �شا�شة،
الذي جلبك �إلينا لتكون وج ًها م�شر ًقا لل�سودان ،لو كنتُ بعيدًا عنك
هني ًئا لنا بك جن ًما يف �سماء الفكر العربي الأ�صيل ووج ًها م�شر ًقا لل�سودان اجلميل الذي �أعتقد �أنه
واحة كربى لل�شعر وال�شعراء من خالل تعدد مظاهر اجلغرافيا التي جتمع الواحة واجلبل وال�سهل
وال�صحراء ،لكن -بكل �أ�سف -نحن مل نعرف عن ال�سودان غري املحجوب والهادي �آدم والفيتوري،
وعلى الرغم من م�شاركة بع�ض دُور الن�شر ال�سودانية يف معار�ض الكتاب �إال �أننا مل جند فيها الكثري
ناظم ق�صيدة�« :أغدًا �ألقاك»ً � ،
أي�ضا كنتُ
عن الثقافة ال�سودانية .متنيتُ لو مل تن�سَ الهادي �آدم لأنه ِ
ٌ
معروف بفطرة العاطفة اجليا�شة التي
�أمتنى لو ع َّرجتَ �إلى ال�شعر العاطفي الغزيل ،ف�شعب ال�سودان
يعبرِّ عنها بتلقائية كبرية بكل الأل�سن الر�سمية وال�شعبية والف�صيحة والعامية ،والزلتُ �أتذكر الأغنية
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معان عجيبة ،فلم
ال�سودانية "يا قامي من النوم يا �أبو عيون" وهي من �أجمل ما قيل باللغة الثالثة ولها ٍ
�أ�سمع �أنَّ �أحدًا قد و�صف الفرح ب�أنَّ له لو ًنا .و�شك ًرا.
املحا�ضر:
�أنا �شاك ٌر لكم كث ًريا ،و�أحاول �سري ًعا �أن �أر َّد على بع�ض الق�ضايا املطروحة� ،أو ًال ا�ست�ضافة الدكتور
مرزوق بن تنباك متت بالتعاون بيننا وبني امللحقية الثقافية للمملكة العربية ال�سعودية بال�سودان،
وجا�ؤوا بالدكتور مرزوق بن تنباك هدي ًة لنا ،وق َّدم حما�ضرته هذه ونوق�ش مناق�شة علمية رفيعة مل
يكن فيها تكفري ،لكن هناك �صحفي يحب الإثارة يف �صحف رخي�صة جدًّا ،حمل هذا اخلرب -ولعله
مبتور  -وذهب به �إلى �أحد الأئمة وقال له� :إنَّ هناك رج ًال يقول كذا وكذا ،و�أَ ْف َه َمه �أنه ين َكر الو�أد،
والو�أد ورد يف القر�آن الكرمي وال ميكن �أن ُين َكر لكن االختالف كان حول مدلول الو�أد ،ثم �أفتى ذاك
الإمام ُون�شرت فتواه يف �صحيفة واحدة يف اليوم التايل ،لكن بقية ال�صحف ن�شرت املحا�ضرة كاملة
وع َّلقت عليها ون�شرت تعليقات العلماء عليها يف كلية الآداب بجامعة اخلرطوم ،ولخُ ِّ �صت املحا�ضرة
ونوق�شت ً
نقا�شا علم ًّيا ال جتريح فيه.
ملاذا مل نورد من �شعر النرث؟ �شعر النرث �أ�ص ًال �إلى الآن هو يف طور التخلُّق ،ويدور احلديث عنه:
هل هناك نرث م�شعور �أم �شعر منثور؟ والنا�س �إلى الآن مل ينتهوا �إلى �شيء ،و�أنا �أقولها �صراح ًة� :أنا
ل�ستُ مع ق�صيدة النرث ول�ستُ مع �شعر النرث وال �أعرف �شي ًئا ُي�سَ َّمى ق�صيدة النرث ،وهذه مفهومات لو
�أُتيحت لنا فر�صة لقلناها؛ لأنَّ النا�س نقلوا هذا النمط مبا�شر ًة من ال�شعر الغربي وحاولوا �أن يط ِّبقوه
على ال�شعر العربي ،واملفهومات هاهنا تختلف ،فهل يجب بال�ضرورة �أن يكتب �شعراء الغرب ق�صيدة
كق�صيدة ال�شعراء ال�صعاليك؟ اختالف ف ِّنية ال�شعر واختالف البيئات هو الذي يجعل الأمر خمتل ًفا،
وبع�ض النا�س ولعهم باحلداثة ي�سوقهم كما قال ال�شاعر:
الغراب َ
الكالب
جيف
قوم
�إذا كانَ
هم �إلى ِ
ُ
لد َّل ُ
ِ
دليل ٍ
هناك ن ٌرث فيه من ال�شعرية �أو ال�شاعرية ماميكن �أن يبلغ درجة الق�صيدة ،لكن هذا لي�س بق�صيدة،
والأمر فيه ٌ
نقا�ش كثري وحديثٌ يطول وال �أريد �أن �أ�سرت�سل يف هذا.
عط حقه ومل ُي َ
عطي �سلطان الع�شاق الفيتوري ح َّقه؟ الفيتوري مل ُي َ
عط املنزلة التي ي�ستحقها
هل �أُ َ
يف ال�شعر العربي ،حقيق ًة هو �شاعر �إلى �أق�صى ما ميكن �أن ُيقال يف حق هذه الكلمة ،ولكن الفيتوري
مل ي�ستقر يف ال�سودان كث ًريا و�إمنا تق َّل َب يف العوا�صم العربية ،وهذا �ش�أن ال�شاعر العربي امل�أزوم ،ك�أبي
الطيب املتنبي الذي ُولد يف الكوفة ثم ذهب �إلى بادية ال�شام ،ثم عاد �إلى بغداد ،ثم ذهب �إلى طربية،
ثم �إلى حلب ،ثم �إلى م�صر ،ثم �إلى بالد فار�س ،ثم عاد �إلى العراق ف ُقتل يف الطريق؛ �أي �أنَّ �ش�أن
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ال�شاعر العربي �أنَّ الأزمة هي التي ت�صنع احل�سا�سية ال�شعرية عنده ،وهو دائ ًما:
�سفر بالرغم يزم ُع ُه
أزعج ُه ر� ٌأي �إلى ٍ
ما عا َد من ٍ
�سفر �إال و� َ
فالفيتوري ُكتبت عنه ر�سالة �ضخمة يف ال�سودان كتبها زميلنا الدكتور �أبو �صالح ،هي �أجمل �شيء
ر�أي ُته عن حياة الفيتوري و�شعره ،وكان يخاطب الفيتوري ويكتب له ر�سائل فري ُّد عليه حني ي�ستو�ضحه
عن �شيء ،ولكنا -وهذا �ش�أننا و�ش�أن تق�صرينا دائ ًما يف حركة الن�شر يف ال�سودان -مل نطبع هذه
الر�سالة ،ولعلها لو ُطبعت لأفادت كث ًريا الذين يحبون �شعر الفيتوري.
وحول كلمة (زول) �أنا �أعلم �أنها ُت�ستعمل يف بادية جند و ُت�ستعمل � ً
أي�ضا يف بادية ال�شام للرجل
الذي يطرق لي ًال ،هكذا حدثني علي كنعان ال�شاعر ال�سوري ،قال يل مر ًة يف حما�ضرة :نحن � ً
أي�ضا
يف ال�شام ن�ستعملها ل َّلذي يزور لي ًال ،وكونها ُت�ستعمل يف جند هذا ي�ؤكد عروبتها وي�ؤكد �أنَّ هذه الكلمة
ينبغي �أن ُيع َت َّز و ُي ْع َت َّد بها.
الهادي �آدم ح ُّقه �أن ُيذ َكر وهو �شاع ٌر كب ٌري من �شعراء العرب ،وهو كان ال يح ِّبذ �أن يذكره النا�س
بق�صيدة "�أغدًا �ألقاك؟" كي ال ُيقال �إنَّ كوكب ال�شرق هي التي �أذاعت ذكره؛ لأنَّ له �شع ًرا �أف�ضل من
هذه الق�صيدة كث ًريا جدًّا و�شعره غزير وجمموع يف دواوين كثرية ويف جمموعة واحدة ،لكن ال ن�ستطيع
�أن نذكر كل �شاعر يف ال�سودان.
مدير املحا�ضرة:
�شك ًرا جزي ًال للدكتور ال�صدِّ يق عمر ال�صدِّ يق .بهذا نختم هذه املحا�ضرة ،و�شك ًرا.
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يحوي هذا اجلزء:
◄ قراءة يف عمارة امل�سلمني
د .عماد الدين �أوطه با�شي

				
◄ يون�س بحري الأ�سطوري املغامر
د� .سليمان بن علي املحيا
				
◄ بني الر�صايف وال�شبيبي
�أ .عبدالفتاح �أبو مدين
				
وق َيمها
◄ �أخالق الطوافة ِ
د .زهريجميل كتبي
				
				
نحد منها ؟
◄ ال�سمنة :ماهي؟ وكيف ُّ
د .ر�شود بن عبداهلل ال�شقراوي
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د .عماد الدين �أوطه با�شي
�أ�ستاذ م�ساعد يف كلية العمارة والتخطيط
بجامعة امللك �سعود.

(*) �أ�صل البحث حما�ضرة �أُلقيت �ضمن �أن�شطة مركز حمد اجلا�سر الثقايف يف منتدى "اخلمي�سية" يف يوم اخلمي�س  16ربيع
الآخر1430هـ املوافق � 1أبريل2010م ،و�أدار اللقاء د .حممد احل�صني.
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مدير املحا�ضرة:
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم ،احلمد هلل رب العاملني ،وال�صالة وال�سالم على �أ�شرف املر�سلني �سيدنا
حممد وعلى �آله و�صحبه �أجمعني.
ي�ش ِّرفني �أن �أقدِّ م لهذه اجلل�سة ،و�أ�شكر القائمني على خمي�سية ال�شيخ حمد اجلا�سر -رحمه
اهلل -لإتاحة الفر�صة يل لإدارة هذه اجلل�سة ،وي�سعدين تقدمي زميلي الدكتور عماد الدين �أوطه
با�شي؛ وهو �أ�ستاذ العمارة وعلوم البناء يف كلية العمارة والتخطيط بجامعة امللك �سعود منذ عام
1999م وحتى الآن.
تخ َّرج الدكتور عماد يف جامعة دم�شق -كلية الهند�سة املعمارية عام 1983م ،ويف عام 1995م
ح�صل على درجة الدكتوراه من جامعة ال�سكيونزا يف روما ب�إيطاليا ،ويف الفرتة من عام 1995م �إلى
عام 1999م عمل � ً
أ�ستاذا م�ساعدً ا يف كلية الهند�سة املعمارية يف جامعة دم�شق.
له جمموعة من الأبحاث واملقاالت يف جمال عمارة امل�سلمني ،وكذلك �أثر الثقافة يف العمران
التاريخي ،وهو ع�ضو اللجنة العلمية بكر�سي الأمري �سلطان بن �سلمان للرتاث والأبحاث العلمية.
فليتف�ضَّ ل لإلقاء حما�ضرته وعنوانها "قراءة يف عمارة امل�سلمني".
املحا�ضر:
يخ�ص اختياري للعنوان� :أنا �أجتنب �أن �أ�سميها حما�ضرة �أو لقاء
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل .فيما ُّ
ف�س َّميتها قراءة؛ لأين ال �أريد �أن �أدخل يف التف�صيالت التقنية لعمارة امل�سلمني بقدر ما �أريد �أن
�أق�صَّ عليكم ف�ص ًال من ف�صول هذه الق�صة اجلميلة التي بد�أت مع ظهور الدين الإ�سالمي �إلى
مراحل مت�أخرة ،وحماو ًال �أن �أ�ستعر�ض بع�ض النماذج املعمارية لعمارة امل�سلمني يف �أجزاء خمتلفة
من �أم�صار الدولة الإ�سالمية ويف �أزمنة خمتلفة � ً
أي�ضا.
تبد�أ عمارة امل�سلمني ببناء �أول مبنى يف الإ�سالم قام به ر�سول اهلل �-صلى اهلل عليه و�سلم -وهو
م�سجد قباء ،وهو م�سجد ب�سيط جدًّا ُبني مبواد ب�سيطة من البيئة ،و�أنا �أع ُّده املثال الأول ِلـ َما ن�س ِّميه
الآن بالعمارة البيئية �أو العمارة اخل�ضراء �أو العمارة امل�ستدامة� ...إلخ .ر�سول اهلل �-صلى اهلل عليه
و�سلم -عندما �أراد �أن يبني هذا امل�سجد ا�ستخدم املواد املوجودة يف متناول اليد يف البيئة املحيطة،
حتديد ح ِّيز
فكانت �أعمدة امل�سجد من جذوع النخل ،وكان �سقفه من �سعف النخل ،وقد بنى له جدا َر
ِ
بارتفاع مرت واحد فقط ال يقي من احلر وال من الهواء وال من الغبار وال من �أي �شيء و�إمنا هو فقط
حتديد للح ِّيز املكاين .وعندما �أراد �أن يتكلم �إلى امل�سلمني املوجودين �أراد �أن يرتقي قلي ًال عن �سطح
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موجود يف املكان كان مرم ًّيا جان ًبا ف�أُتي به وارتقى عليه لكي ي�سمعه
الأر�ض ،ف�أمر بجذ ِع �شجر ٍة
ٍ
ويراه اجلميع عندما يتكلم .هذه كانت عنا�صر املبنى الإ�سالمي الأول .يف احلقيقة كان ر�سول
اهلل �-صلى اهلل عليه و�سلم -ي�ستطيع �أن يطلب من �صحابته (وهم فيهم من الأغنياء) �أن ي�أتوا له
مبنى �أكرث �أهمية و�أكرث ح�ضو ًرا من الناحية املعمارية ،ولكن
بالرخام و�أن ي�أتوا له ب�أ�شياء و�أن يبني ً
يف فعله �-صلى اهلل عليه و�سلم -حكمة؛ هي �أنَّ البناء الآن هو بناء عملي فقط لإيجاد الفراغ الذي
يجتمع فيه ه�ؤالء النا�س ،وكان الأمل يف مان�سميه نحن يف جمال التطور املعماري الإ�سالمي يف
فجر الإ�سالم (فرتة النبوة واخللفاء الرا�شدين) :بناء الإن�سان؛ �أي بناء املجتمع الإ�سالمي ،ولكن
فيما بعد �سي�صبح للمباين �ش�أن� .إذ ًا هذا املبنى من الناحية املعمارية هو املبنى الأول يف الإ�سالم،
و�أنا �أع ُّده �أحد الأمثلة التي ميكن �أن ُت�ستخدم يف مفهوم العمارة امل�ستدامة ،والآن توجد يف مدار�س
العمارة يف جميع �أنحاء العامل تقليعة جديدة وهي �أن ُتبنى املباين ب�شكل م�ستدام و ُت�ستخدم مواد
من البيئة و�أن يتعامل معها الإن�سان بحيث ال ت�ضر وال ت�ستهلك طاقة وال تلوث الأجواء املحيطة...
�إلى �آخره ،فهذا املبنى مثال ب�سيط من الأمثلة التي متثل فكرة اال�ستدامة� .إذ ًا فالق�صة بد�أت بهذا
املبنى.
تالحظون �أنني �أ�ستخدم دائ ًما التعبري «عمارة امل�سلمني» ،و�أجتنب �أن �أ�ستخدم تعبري "العمارة
الإ�سالمية" ،وال�سبب يف ذلك -كما تعلمون جمي ًعا� -أنَّ الإ�سالم انت�شر يف رقعة جغرافية ف�سيحة
وكبرية جدًّا وغطى �أم�صا ًرا و�أمكنة جغرافية خمتلفة ومتنوعة ومت�سعة وبعيدة عن بع�ضها ،ومن َّثم
وتنوعا يف التقاليد
وتنوعا يف املناخاتً ،
تنوعا يف الت�ضاري�سً ،
ف�إنَّ هذا التنوع وهذا االت�ساع غطى ً
االجتماعية التي كانت تمُ ا َر�س من ِق َبل جمتمعات خمتلفةً � ،إذا هذه اجلوانب املختلفة كان لها ت�أثري
بارز يف العمارة ،والإ�سالم -من منظور عدم فر�ض ال�شيء (مبا ال يتعار�ض مع التعاليم الدينية)-
�سمح للجميع ب�أن يبنوا و�أن ي�شيدوا بكل الو�سائل املتاحة ،وبالتقاليد وبالأذواق التي يحبونها،
وباملواد التي يعلمون كيف يتعاملون بها ،وبالطرائق والتقنيات الإن�شائية التي تعودوا هم و�أجدادهم
على ا�ستخدامها يف عمليات البناءً � .إذا تركوهم يبنون كما يريدون يف املباين الأولى كما �سنالحظ
الح ًقا ،وكان الأ�سا�س يف هذه املباين هو �أال تتعار�ض مع التعاليم الدينية الأ�سا�سية؛ ولذلك نالحظ
�أنَّ �إحدى اخل�صائ�ص العامة لعمارة امل�سلمني هي الوحدة والتنوع ،وهما كلمتان متعار�ضتان ،توجد
وحدة من منظور ديني ويوجد تنوع من منظور اجتماعي ومنظور اقت�صادي ومنظور له عالقة
بالبيئة ،فهناك من يعرف كيف يبني من حجر ،وهناك من يعرف كيف يبني بالطني �أو باخل�شب...
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تنوعا كب ًريا يف �أ�شكال املباين ويف ت�صميمها ويف ت�شييدها من
ح�سب املواقع اجلغرافية؛ لذلك جند ً
ناحية التقنيات ،وقد ُتركت على ذلك؛ ولهذا ال �أ�ستطيع �أن �أقول "العمارة الإ�سالمية" و�أ�شم ُل ذلك
كله حتت مظلة واحدة ،يجب �أن نقول مبنظور "عمارة امل�سلمني" لأنه يف مرحلة تاريخية مع َّينة هناك
عمارات ُبنيت يف مناطق خمتلفة يف هذه الدولة الف�سيحة مَ
والعال الإ�سالمي ولكن بطرائق خمتلفة
ومبظاهر خمتلفة ،مل يكن هناك طراز كما هو معروف لدى بع�ضهم ب�أن يقول (الطراز الأموي)،
فالدولة الأموية هي �أكرب دولة يف تاريخ احل�ضارة الإ�سالمية ،والفتوحات و�صلت �إلى �أبعد مدى لها
يف هذه الفرتة َّ
وغطت �أم�صا ًرا خمتلفة ،و ُبنيت م�ساجد يف امل�شرق الإ�سالمي ويف املغرب الإ�سالمي
ويف الو�سط الإ�سالمي ،بطرائق تتعامل مع البيئة التي ُبنيت فيها؛ ولذلك تختلف عن بع�ضها بني
غرب و�شرق ،وكانت لها �أ�شكال خمتلفة.
ٍ
نحن نعلم �أنَّ ال�شيء الأول الذي ُبني يف الإ�سالم هو امل�سجد ،وامل�سجد ي�شكل بالن�سبة �إلى عمارة
امل�سلمني ال َّل ِبنة الأ�سا�سية والوحيدة لإقامة ال�صلوات واجتماع امل�سلمني ،وملكان االجتماع للتداول
والتناق�ش حول الأمور ،ومكان النطالق الغزوات ،ومكان لتوزيع الغنائم ،ومكان ِّ
لف�ض اخلالفات
بني النا�س ،ومكان للتعلم والتناف�س؛ �إذ ًا هو كل �شيء بالن�سبة �إلى مَ
العال الإ�سالمي  .وقد كان
معرو ًفا يف احل�ضارات ال�سابقة  -البيزنطية والرومانية والإغريقية – �أنَّ امل�ساكن تتجمع حول
ال�ساحة ،فال�ساحة بالن�سبة �إلى املدينة الإ�سالمية هي امل�سجد الذي هو املكان الذي يتفاعل فيه
النا�س ويقومون مبمار�سة �أن�شطتهم يوم ًّيا بعد �أداء ال�صلوات ،فامل�سجد كان كل �شيء بالن�سبة �إلى
املجتمع الإ�سالمي.
والآن امل�سجد ُيهت َّم ببنائه ،ويجب �أن ُيبنى بطريقة تتفق مع الأداء الأ�سا�سي الوظيفي؛ فل�صالة
اجلماعة �أ�صول؛ ال�صفوف يجب �أن تكون م�ستقيمة مرتا�صَّ ة ،والإمام يجب �أن ي�صل �صوته ب�شكل
ج ِّيد �إلى جميع امل�ص ِّلني ،ف�إذا افرت�ضنا �أنَّ امل�سجد �أخذ عم ًقا �أكرب من الالزم ف�إنَّ من املمكن �أنَّ
امل�ص ِّلني يف ال�صفوف الأخرية ال ي�سمعون الإمام عند �أدائه لل�صالة� .أما �إذا كان على العك�س طوي ًال-
�أي باالجتاه الطويل -ف�إنَّ امل�شكلة �ستكون موجودة � ً
أي�ضا� ،إذ �إنَّ امل�سجد -وهو ما ن�س ِّميه بالوحدة-
يتَّجه يف �شكل مربع من م�سقطه �إلى م�ستطيل �أ�شبه باملربع ،ويجب �أن يكون ُبعد الأ�شخا�ص عن
واحد منا م َّر بتجرب ٍة
املركز متواز ًنا ،ومن َّثم ف�إننا نالحظ يف بع�ض احلاالت -و�أنا �أعتقد �أنَّ كل ٍ
من هذه التجارب� -أ َّنا �إذا ُو ِجدنا يف م�سجد ونحن ن�صلي يف منطقة بعيدة عن الإمام وانقطعت
الكهرباء يف �صالة اجلمعة ف�إنه ي�صبح هناك خلل ب�أداء ال�صالة ،هناك من ي�سجد يف الوقت الذي

118
6/19/12 2:22 PM

FINAL 8-4-2012 3.indd 118

ال يزال هناك يف ال�صفوف الأخرية َمن هم يف حالة الركوع؛ لأنَّ ال�شخ�ص يعتمد على املتابعة
الب�صرية ،في�صبح هناك خط�أ زمني مرتاكم ي�صل �إلى ن�صف دقيقة ،فبهذا الفرق تختل العملية؛
ولذلك ف�إنَّ العمارة من هذه الناحية يجب �أن تالحظ هذا املو�ضوع و�أن تبني املبنى الأ�سا�سي يف
�صحيح ي�ساعد على �أداء الوظيفة.
ب�شكل
الإ�سالم ٍ
ٍ
التنوع:
كانت مهنة البناء يف ذلك الوقت تنتقل بالوراثة ،فاجلد يع ِّلم الأب ،والأب يع ِّلم االبن ،ويتعلمون هذه
املهنة عن بع�ضهم ،ومن َّثم فهم ي�ستطيعون �أن يبنوا بال�شكل الذي تع َّلموه وال ي�ستطيعون �أن يبنوا
ب�شكل ُيف َر�ض عليهم من اخلارج كما حدث يف مرحلة �إ�سالمية الحقة كما يف العهد العثماين عندما
ٍ
�أ�صبحت ُتبنى امل�ساجد ب�شكل واحد يف جميع الأم�صار الإ�سالمية بالطريقة نف�سها وبالأ�سلوب
املعماري نف�سه ،لكن هذا املو�ضوع �أتى مت�أخ ًرا يف حالة التطور العمراين واملعمار الإ�سالمي.
الأ�صالة والتطور:
كلنا نعلم �أنَّ عمارة امل�سلمني بد�أت يف مرحلة زمنية كانت قد �سبقتها عمارات وح�ضارات �سابقة
ري من الدرا�سات التي تناولت مباين امل�سلمني قد �صدر من ِق َبل امل�ست�شرقني،
والبد �أن تت�أثر بها ،وكث ٌ
وه�ؤالء امل�ست�شرقون – يف جمملهم – ق َّدموا خدمة جيدة لهذه املباين الإ�سالمية ،ولكن كان
بع�ضهم يبتعد عن الواقعية ويحاول �أنَّ يهاجم الإ�سالم من الباب اخللفي معتمدً ا على العلوم؛
ولذلك كان هنالك بع�ض امل�ست�شرقني يقولون �إنَّ املعمار امل�سلم مل ي� ِأت ب�شيء جديد و�إمنا قام بتقليد
عنا�صر ومفهومات معمارية من ح�ضارات �سابقة ،وعندما نتحدث من خالل بع�ض الأمثلة ف�إننا
جند –طب ًعا� -أنَّ ذلك لي�س ب�صحيح� .صحي ٌح �أنَّ املعمار امل�سلم اعتمد على ح�ضارات �سابقة وهذا
�شيء طبيعي ،فاملعمار الذي َعمِ َل يف بناء امل�سجد الأموي هو معمار موجود يف بداية ن�شوء الدولة
الإ�سالمية؛ فهو يعمل بالطرائق نف�سها التي كان يعمل بها يف املباين امل�سيحية التي كانت موجودة يف
بالد ال�شرق ،وهو ال ي�ستطيع �أن ي�ستخدم طرائق جديدة؛ لأنَّ التطور يحتاج �إلى زمن يف ذلك الوقت
ولي�س مثل هذا الزمان ،فكان البد من ا�ستخدام بع�ض التقنيات �أو بع�ض العنا�صر املعمارية التي
مبان �سابقة� ،سواء �أكانت م�سيحية �أم رومانية �..إلخ ،ثم رويدً ا رويدً ا نالحظ �أنَّ
كانت ُت�ستخدم يف ٍ
عمارة امل�سلمني بد�أت بتطوير عنا�صر معمارية �إ�سالمية خا�صة بها؛ حتى يقول املعمار امل�سلم �إنني
قمت بتطوير هذا العن�صر مبا يتوافق مع ديني ومع ر�ؤيتي ومع تقاليدي.
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ال�سمات املعمارية لعمارة امل�سلمني:
ِّ
ال�سمات املعمارية؛ فالقبة بحالتها الب�سيطة هي ن�صف كرة ،والقبوة بحالتها الب�سيطة
�سنتحدث عن ِّ
هي ن�صف �أ�سطوانة ،فا�ستخدام كال العن�صرين يف عملية الت�سقيف هو �شيء منطقي؛ وال�سبب �أنَّ
ذلك هو طريقة الت�سقيف املثالية يف ذلك الوقت ،فالقو�س مل يكن كما ن�ستخدمه اليوم ،هو عن�صر
جتميلي ُي�ستخدم دون �أي وظيفة له ،القو�س كان هو اجل�سر الذي ي�ستطيع �أن يحمل ال�سقف وينقل
احلمولة من نقطة �إلى الأطراف ،وهو الطريقة الوحيدة التي من املمكن �أن ُت�ستخدم من �أجل
أقوا�سا
الإن�شاء ،ف�إذا �أردنا �أن نتو�سع يف الفراغات فالبد من �إن�شاء الأقوا�س ،والآن نحن نن�شئ � ً
ولكن بهدف جتميلي؛ ونقول �إنها و�صل للح�ضارة بني احلا�ضر واملا�ضي؛ لنعطي �صبغة �إ�سالمية �أو
تراثية مع َّينة ،فالقو�س الآن لي�س له وظيفة ،وميكن لأي نافذة �إن كانت قو�سية �أن تتحول �إلى نافذة
م�ستقيمة.
ن�سميه� -أو
وال ِفناء عن�صر معماري قدمي موجود يف احل�ضارات ال�سابقة ،وهو (احلو�ش) -كما ِّ
الفراغ الذي تنفتح عليه جمموعة من الغرف �أو حتيط به من كل اجلهات .هذا ال ِفناء ن�س ِّميه اليوم
املكيف ال�صحراوي يف املناطق احلارة و�شبه احلارة؛ فهو يعمل مفلرتًا �صحراو ًّيا ب�أبعاد مع َّينة،
فكان الفناء من هذه الناحية عن�ص ًرا وظيف ًّيا مه ًّما ومفيدً ا لأنه يقوم برتطيب درجات احلرارة بني
خارج املبنى وداخله – �سواء �أكان م�سجدً ا �أم م�سك ًنا �أم �أي مبنى �آخر� -إلى خم�س درجات ،وهو
�شيء مهم ،بالإ�ضافة �إلى �أنَّ ال ِفناء نتيجة وجوده و�إحاطته للفراغ من �أربع جهات ف�إنَّ هناك جهة
دائ ًما ال ت�صلها ال�شم�س ،ومن َث َّم ف�إنَّ هذه اجلهة �أكرث برودة من اجلهات الأخرى ،وبخا�صة �إذا
قار َّنا بني اجلهة ال�شمالية واجلهة اجلنوبية ف�إننا نالحظ �أنَّ هناك فر ًقا يف احلرارة ن�س ِّميه (فر ًقا
حرور ًّيا) ،هذا الفرق �إذا كان ال ِفناء مت�س ًعا وب�أبعاد هند�سية.
خلف املبنى يقوم ال ِفناء بتمويل حركة الهواء نتيجة الفرق احلراري ما بني احلار والبارد،
فالهواء احلار يرتفع نتيجة كثافته القليلة ويحل مكانه هواء بارد ،من �أين ي�أتي هذا الهواء الأبرد؟
�سي�أتي من املنطقة التي ال تتعر�ض لل�شم�س ،ومن َث َّم ف�إنَّ هذه احلركة داخل الفناء �إذا كان مت�س ًعا
�ست�ساعد � ً
أي�ضا على تلطيف اجلو ،فما بالك �إذا و�ضعنا عن�ص ًرا �إ�ضاف ًّيا -كما هي احلال يف حال
املكيف ال�صحراوي  -وهو نافورة والهواء مير وي�أخذ هذه الربودة � ً
أي�ضا ويربد �أكرث بقليل مبروره
على املاء ،ومن َث َّم توجد حركة دائمة موجودة ،والآن ا�ستُخدم هذا الأ�سلوب ب�شكل كبري ،وهو
موجود دائ ًما حتى يف احل�ضارات ال�سابقة.
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وكان ا�ستخدام امل�سلمني لل ِفناء ناب ًعا من �أنه يحقق اخل�صو�صية ،واخل�صو�صية من الأ�شياء
امله َّمة يف التعاليم الإ�سالمية والدين الإ�سالمي ،فهناك خ�صو�صية للأ�سرة وغريها .بع�ض
امل�ست�شرقني يهاجمون عمارة امل�سلمني ويقولون يف الكتب التي ُترجمت �إنها انطوائية على نف�سها،
انفتاحا نحو الداخل ،هناك فرق يف التعامل مع املفهوم؛
ويف احلقيقة هي انفتاح ،نحن ن�س ِّميها
ً
فاالنفتاح نحو الداخل فيه فائدة بيئية وفائدة اجتماعية.
وقد حتدثنا عن ا�ستخدام احلدود والأقوا�س ،فهي ا�ستُخدمت نتيجة احتياج وظيفي ،ولكن
� ً
أي�ضا لأنها تعطي جما ًال للمبنى .وقد ا�ستُخدمت يف البداية الأقوا�س الرومانية ن�صف الدائرية
أقوا�سا خا�صة به ن�س ِّميها القو�س
(ب�شكل ن�صف دائرة ً
متاما) ،وفيما بعد ط َّور املعمار امل�سلم بنف�سه � ً
العبا�سي� ،أو القو�س الفاطمي� ،أو القو�س اململوكي� ،أو القو�س ثالثي الف�صول� ...أ�سماء كثرية جدًّا
ُتبتكر من ِق َبل امل�سلمني لأهداف وظيفية ولي�ست لأهداف ت�شكيلية.
هنا يف قراءتي للعمارة �أريد �أن �أذكر �شي ًئا مه ًّما بالن�سبة �إلى العاملني يف جمال العمارة ،ونحن
نرى ذلك يف طالبنا عندما نحاورهم حول بع�ض امل�شروعات ونطلب من بع�ض الطالب �أن ي�ص ِّمم
مث ًال مركزً ا جتار ًّيا فيه العنا�صر التجارية� ،أو مركزًا جتار ًّيا اجتماع ًّيا فيه عنا�صر معمارية مع َّينة
فامل�صمم يف كث ٍري
معي،
يجب �أن تتحقق ،و�أن يكون هذا الت�صميم مبن ًّيا على فل�سف ٍة مع َّينة
ومفهوم نَّ
ِّ
ٍ
حققت هذا
من الأحيان يقول� :أنا �أريد �أن يكون لهذا املبنى �صبغة �إ�سالمية؛ وعندما ن�س�أله :كيف
َ
ال�شيء؟ يقول :با�ستخدام القباب والأقوا�س ..وغريها .وهذا �شيء �صحيح �إلى هذه اللحظة ،ولكن
يجب �أن نتفح�ص هذه العنا�صر :الأقوا�س التي ُت�ستخدم والقباب و�أ�شكالها؛ لأنَّ امل�سلم – كما قلنا-
ا�ستخدم الأقوا�س التي ا�ستُخدمت يف احل�ضارات ال�سابقة ولكن فيما بعد ط َّور لنف�سه ولعمارته
أقوا�سا طولية تعود
أقوا�ساخا�صة ،فال ب�أ�س يف �أن تكون الأقوا�س امل�ست َ
َخدمة يف بع�ض امل�شروعات � ً
� ً
�إلى عمار ٍة ترمز مبا�شر ًة لأحد رموز العمارة امل�سيحية يف القرون الو�سطى ،وهذه الأقوا�س الطولية
ُو�ضعت لأهداف مع َّينة؛ فمباين الكاتيدرائيات امل�سيحية ُبنيت يف تلك الفرتة بارتفاعات عالية جدًّا
لأنَّ الهدف منها �أنَّ هذا املبنى هو رمز لل�سلطة؛ �سلطة الكاردينال الذي يقود الب�شر ،ولكي تكون له
�سلطة �أراد �أن ي�ستطيل املبنى �إلى ارتفاعات عالية حتى ُي�شعر الآخرين ب�أنَّ له ح�ضو ًرا وقو ًة و�سلطة،
ومن �أجل �أن ُيبنى هذا البناء يف ذلك الوقت باملواد املتاحة البد من ا�ستخدام هذه الأقوا�س التي
ُت�ستخدم لهذه العمارة .الآن ي�ستخدم بع�ضهم هذه الأقوا�س ب�شكل جتميلي ويقول �إنها الأقوا�س التي
من املمكن �أن تربطنا باملبنى وتعبرِّ عنه على �أنه مبنى له عالقة بالرتاث الإ�سالمي ،وهذا غري
�صحيح؛ �إذ �إننا يجب �أن نعرف ما هي الأقوا�س وما �أ�شكالها التي تعود �إلى عمارة امل�سلمني.
121
6/19/12 2:22 PM

FINAL 8-4-2012 3.indd 121

وثمة �شيء مهم؛ كما �سبق ِّ
الذكر ف�إنَّ هناك مرحلتني :مرحلة النبوة ومرحلة اخللفاء الرا�شدين،
مبان ب�سيطة ،ولكن عند انتقال مركز اخلالفة من مكة املك َّرمة �إلى دم�شق وت�أ�سي�س
وقد ُبنيت فيهما ٍ
الدولة الأموية ُوجدت ا�سرتاتيجية جديدة ،فعبدامللك بن مروان والوليد بن عبدامللك عندما رَ�أَيا
هذه الدولة القوية املت�سعة الف�سيحة التي هي �أهم دولة يف ذلك الزمان ،ور ََ�أيا املباين اجلميلة
املنت�شرة التي ُبنيت يف بالد ال�شام امل�سيحية وغريها من احل�ضارات ال�سابقة؛ �أرادا �أن يبنيا مثلها،
نب اخلليفة
فالهدف هو �أن ُيبنى مبنى ي�ضاهي ما هو موجود ويعبرِّ عن �أهمية هذه الدولة ،مل ي ِ
خا�صا ،و�إمنا �أراد �أن يبني مبنى يعبرِّ عن هذه القوة وهذه الدولة ،فقام ببناء
نب �شي ًئا ًّ
ق�ص ًرا ومل ي ِ
امل�سجد الأموي وك َّل َف الدولة يف ذلك الوقت كل املال املوجود يف خزينة الدولة ،حتى �إنَّ الوليد �أراد
�أن يعطي عطا ًء �أو منح ًة لأحد الأ�شخا�ص و�أمر �صاحب بيت املال ب�أن يعطيه؛ فقال :واهلل يا �أمري
امل�ؤمنني ال يوجد يف بيت املال درهم .فقال له� :أين املال؟! قال :يف بناء امل�سجد .فكل امليزانية
�أُنفقت يف بناء امل�سجد.
ن�أتي �إلى مو�ضوع الزخرفة� :أراد املعمار امل�سلم �أن يزخرف امل�سجد� ،أنَّ يجعله جمي ًال مزخر ًفا،
فقام بتطوير زخرفة خا�صة يف عمارته مبا يتفق مع تعاليم الدين ،ومبا �أنَّ الت�صوير حم َّرم فالبد
ن�سميها الآن الزخرفة العربية �أو (الأراد�س) �أو (الرب�ش)-
من ابتكار بديل وهو الزخرفة -التي ِّ
لتُ�ستخدم يف املباين.
ننتقل �إلى العمارات :العمارات الأولى يف الفرتة الأموية :قبة ال�صخرة وامل�سجد الأق�صى واجلامع
الأموي بدم�شق .هناك �شيء مهم :نحن يف خم ِّيلتنا �أو ذاكرتنا �أو ال�صورة املخزَّنة يف �أذهاننا
عندما ُتذكر القد�س وعندما ُيذكر امل�سجد الأق�صى ُ
حت�ضر فو ًرا �إلى خميالتنا قبة ال�صخرة،
و�أعتقد �أنَّ هذ الي�س لدى اجلميع ولكن لدى كث ٍري من النا�س ،هي �صورة قبة ال�صخرة ولي�ست �صورة
امل�سجد الأق�صى ،وال �أحد يعلم �أو يعرف ب�شكل دقيق ما هو امل�سجد الأق�صى ،وهذه م�شكلة حقيقية،
وهو مفهوم انطلق من � 60أو � 70سنة تقري ًبا ،فنجد حتى يف كث ٍري من غرف بيوتات امل�سلمني عندما
ي�ضعون �صورة للقد�س وللأق�صى ي�ضعون �صورة قبة ال�صخرة ولي�ست �صورة امل�سجد الأق�صى ،وهو
�أهم من قبة ال�صخرة ،قبة ال�صخرة مهمة جدًّا ولكن امل�سجد الأق�صى �أهم من قبة ال�صخرة.
�أريد �أن �أ�شري �إلى جدار الرباق ،حيث ربط الر�سول � -صلى اهلل عليه و�سلم -الرباق الذي �أُ�سري
به عليه من احلرم املكي ال�شريف �إلى امل�سجد الأق�صى ،هذا اال�سم بد�أ � ً
أي�ضا يختفي من �إعالمنا
وكتاباتنا ،وكث ًريا ما ن�شاهد حتى يف بع�ض �إعالمنا �أنه ُي�سَ َّمى حائط املبكى (احلائط الذي يبكي
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عنده اليهود) .توجد ق�صة �أريد �أن �أذكرها يف هذا املو�ضوع عن �صحفي �إ�سباين :عندما كان م�ؤمتر
مدريد لل�سالم �أراد �أن يعبرِّ عن احلالة املوجودة يف مَ
العال الإ�سالمي وهذا ال�صراع ما بني اليهود
والعال الإ�سالمي ،فر�سم جمموعة من ال�صور الكاريكاتورية جلدار الرباق وقد َعمِ َل فيه ْ
مَ
قط ًعا
بحيث ترى ماذا يجري يف الداخل واخلارج ،حيث يوجد بالداخل اجلزء الإ�سالمي ،وباخلارج يوجد
اليهود الذين يقومون باالهتزاز والقيام بالطقو�س الدينية ،فر�سم �صورة �أولى تمُ ِّثل وجود م�سلم
يقوم بال�صالة يف الداخل ،وباخلارج يوجد يهودي يقوم بالهزِّ والتحرك والبكاء على اجلدار ،ثم
�صورة �أخرى يظهر فيها امل�سلم وقد �أ�صبح يف و�ضع الركوع واليهودي �أ�صبح �أكرث اهتزا ًزا ويقرتب
�أكرث من اجلدار .يف ال�صورة الثالثة �أ�صبح امل�سلم يف ال�سجود ،واليهودي من �شدة االهتزاز �أ�صبح
ينطح اجلدار ،يف هذه اللحظة نتيج ًة لنطحه للجدار ي�سقط حجر من �أعلى اجلدار على ر�أ�س امل�سلم
وهو �ساجد ،و ُيكتب يف �أ�سفل ال�صورة« :يقتلون وهم ي�صلُّون»! حتى يف �أثناء �صالتهم هم يقتلون!
و�أريد �أن � نِّأبي حقائق مهمة عن قبة ال�صخرة لأنَّ هناك ً
نقاطا وكتابات عن �أنَّ الوليد بن
عبدامللك �أراد �أن يبني هذه القبة حول ال�صخرة التي عرج منها الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم،
فهذا املبنى �أ�صبح �شبه مركزي ،هذا لي�س م�سجدً ا على الرغم من �أنه ُي�س َّمى م�سجد قبة ال�صخرة،
�صحي ٌح �أنَّ فيه مكا ًنا لل�صالة ولكن ال ي�ص ُلح م�سجدً ا لأنَّ موقع ال�صخرة حماط بالأعمدة ما يقطع
ري
�صفوف ال�صالة وال يح ِّقق ا�ستمراريتها ،فال ميكن �أن ُتقام فيه �صالة جامعة �أو جمعة فيها كث ٌ
من النا�س ،من املمكن �أن ي�صلُّوا يف جزءٍ منه؛ لأنَّ الأعمدة تقطع ال�صفوف؛ فقد ُبنيت لتحيط بهذه
ال�صخرة .وهذه ال�صخرة موجودة يف الو�سط ،ف� ًإذا ُبعد هذه ال�صخرة هو املو ِّلد احلقيقي .ونالحظ
�أنَّ القبة تغطي هذه ال�صخرة ،ف�إذا م َّددنا اخلطوط من ن�صف قطر الدائرة وهو ن�صف قطر دائرة
م�سجد قبة ال�صخرة و�أن�ش�أنا مرب ًعا مواز ًيا للمربع الأ�سا�سي يتقاطع مع مربع �آخر متر به ن�صف
دائرة؛ َل َنت ََجت حدود املبنى اخلارجيً � .إذا فالت�صميم ينتج من �إحاطة املبنى ،والهدف هو �إحاطة
لعديد من الأزمات
ال�سور لل�صخرة �أو ملكان معراج الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم .وقد تع َّر�ض املبنى ٍ
وامل�شكالت خالل التاريخ املعماري.
ننتقل الآن �إلى جامع دم�شق :عندما دخل الوليد �إلى دم�شق فا ً
حتا و�أراد �أن يبني امل�سجد الأموي
قال لـوجهاء الن�صارى املقيمني يف املدينة� :أريد �أن �أ�شرتي جز ًءا من الكني�سة التي كانت قائمة
يف ذلك املكان .فرتك لهم �أن يختاروا اجلهة التي يريدون �أن ميار�سوا فيها �شعائرهم ،فاختاروا
اجلهة ال�شرقية ،وحتى الآن اجلهة ال�شرقية ملدينة دم�شق هي احلي امل�سيحي من املدينة ،بينما
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اجلهة الغربية كانت للم�سلمني ،وبعد فرت ٍة قال لأولئك الوجهاء :لقد �أ�صبحنا كثريين ولن يت�سع
املكان لكلينا ،فبيعونا الن�صف الآخر .فا�شرتى منهم الن�صف الآخر وبنى امل�سجد الأموي .وكما
قلنا ف�إنَّ الوليد بن عبدامللك �أمر ببناء هذا امل�سجد مهما كانت التكاليف؛ فقد �أراد �أن ي�ضاهي
مبان كثرية م�سيحية موجودة يف بالد ال�شام ،ف�أراد �أن يبني مبنى يتفوق على
املباين املحيطة وهي ٍ
تلك املباين ويعبرِّ عن هذه الدولة الإ�سالمية .ويوجد فراغ يف و�سط املبنى وعليه قبة ُت�س َّمى قبة
الن�سر ،وتوجد ثالث م�آذن �أُن�شئت يف مراحل خمتلفة .و�أذكر هنا رواية لي�س لها �أ�سا�س من ال�صحة
ولكنها ُذكرت يف بع�ض الكتب ،وهي �أنَّ هذه املئذنة ُت�س َّمى مئذنة عي�سى ،ويقول الق�صا�صون �إن نبي
اهلل عي�سى -عليه ال�سالم� -سينزل يف �آخر الزمان قبل يوم القيامة و�سيجد جمموعة من امل�ص ِّلني
لي�ؤمهم بال�صالة ،وهي رواية غري �صحيحة� .أما قبة الن�سر؛ فبما �أنَّ الن�سر من الطيور املهمة فقد
ف�س ِّميت قبة
ُ�س ِّميت القبة با�سمه يف ذلك الزمان ،ور�أ�س هذه القبة ك�أنه ر�أ�س طائر له جناحان ُ
الن�سر .وللم�سجد قبة مرتفعة كي متنع الف�ضوليني �أو من ت�س ِّول لهم �أنف�سهم حماولة ال�سرقة ،فهي
مرفوعة عن الأر�ض وكان ُي َ
دخل �إليها بو�ساطة �سرادق ،ويو�ضع فيها كل ما َي ِرد �إلى الدولة ِمن َدخْ ل،
و ُت�س َّمى اخلزنة.
هذه الزخرفة -كما �أ�سلفتُ  -كلفت كث ًريا من بيت مال امل�سلمني ،وقد ا�ستُخدمت الف�سيف�ساء؛
وهي تقنية موجودة لدى الرومان والبيزنطيني ،وهي مكعبات حجرية مل َّونة ال يزيد طول �ضلع
املكعب فيها عن �سنتيمرت مربع واحدُ ،تل�صَ ق على اجلدار بو�ساطة اجلب�ص و ُت َ�ش َّكل فيها �أ�شكال مثل
�شكل الإن�سان �أو املالئكة – كما يعتقدون ...-وغريها ،والآن امل�سلم ط َّوع هذه التقنية وا�ستخدمها
فقط يف �إنتاج �أ�شكال تراثية ،ولكن عندما �أُنتجت هذه الأ�شكال كان من �سمات عمارة امل�سلمني �أن
ب�شكل ما يف عدم اخل�شوع ،فعندما
تكون هذه الأ�شكال غري واقعية لكي ال ت�شغل امل�ص ِّلني وال ت�سهم ٍ
يكون ال�شكل غري واقعي مثل �شجرة غري واقعية �أو منظر غري واقعي ف�إنَّ امل�صلي ال يتفاعل مع هذا
ال�شكل ،فكانت هذه �إحدى ال�سمات الأ�سا�سية يف عملية الزخرفة� :أن يكون الفن غري واقعي ،فكانت
جدران امل�سجد بالكامل مزخرفة.
�أحد املباين التي ُبنيت يف البوادي وال�صحارى املحيطة مبركز املدينة ُق�صَ ري هو مبنى �صغري موجود
على ُبعد  80كيلو مرتًا تقري ًبا من مدينة ع َّمان حال ًّيا ،هذا ال ُق�صَ ري كان ي�ستخدمه اخللفاء الأمويون
لال�سرتاحة ،فامل�سلمون �أ�ص ًال مل يح ُّبوا املدن فهم لي�سوا من �أهل احل�ضر ،هم �أح ُّبوا �أن ينطلقوا �إلى
ال�صحراء ،فلم يبنوا يف مدينة دم�شق �أي ق�صر على الإطالق (كان ُيذكر �أنَّ هناك ق�ص ًرا ُي�س َّمى
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بالقبة اخل�ضراء ولكن ال يوجد منه �أي �أثر ،وهذا دليل على �أنه مل يكن مه ًّما و ُبني مبواد ب�سيطة ومل
ري من الأقباط .وتوجد
ي�ستمر) ،و�إمنا �أح ُّبوا البوادي و�أن يبنوا فيها الق�صور ،وكان ي�سكن فيها كث ٌ
يف هذا ال ُق�صَ ري ر�سومات على ُق َببه ،وهي ُق َبب �صغرية ال تتعدى ثمانية �أمتار وتغطي الفراغات
الأ�سا�سية ،والغرف الأ�سا�سية َّ
مغطاة كلها بر�سومات ،وجند �أنَّ هذه الر�سومات ُر�سمت لأ�شخا�ص
وذلك العهد كان بداية الإ�سالم ومعهو ٌد عن اخللفاء الأمويني �أنهم كانوا �أ�صحاب ورع ،فكيف تظهر
ر�سومات يف ُق�صَ ٍري كهذا يف ذلك الزمان؟ ي�أتي م�ست�شرق ليهاجمنا ويقول :ال ،الذين قاموا بذلك
�ضعيف جدًّا؛ فعندما دخل ر�سول اهلل –�صلى اهلل عليه
بحديث
كانوا ُيع َرفون بالأوربيني .وي�ست�شهد
ٍ
ٍ
و�سلم� -إلى مكة املكرمة فا ً
حتا كان �أول ما قام به تك�سري الأ�صنام ثم قام بغ�سل جدار الكعبة من
الداخل ،واحلديث ال�ضعيف يقول ال هذه وال هذه ،و�إمنا كانت هناك جمموعة من ال�صور على جدار
الكعبة من الداخل ،ومنها �صورة مرمي العذراء ويف حجرها عي�سى عليهما ال�سالم ،هذا احلديث
�ضعيف وا�ستعملوه دلي ًال ،وهناك درا�ساتٌ ع َّدة جرت لي�س ببعيد ب َّينت �أنَّ ه�ؤالء الأ�شخا�ص وجوههم
ملوك انت�صر عليهم امل�سلمون يف حروب الحقة بعد خم�سمئة عام؛ �أي لأ�شخا�ص عا�شوا بعد
وجوه ٍ
خم�سمئة عام من بناء املبنى؛ مبعنى �أنَّ هذه الر�سومات غال ًبا قد �أُ�ضيفت خالل مرحلة احلمالت
ال�صليبية �أو التغيريات التي جرت على املنطقة وهذا مل ُيذكر يف الكتب؛ و�أنا لذلك �أود �أن �أن ِّوه �إليه.
والآن ننتقل من الأحقاب التاريخية �إلى املرحلة العثمانية ،و�أحد الأمثلة املوجودة يف مدينة
دوما ويحتاج منا
�إ�ستانبول والتي كانت ُت�سَ َّمى يف �أيام الدولة البيزنطية بالق�سطنطينية .امل�سلم يريد ً
دوما �أن يحقق �أف�ضل ت�صميم للمبنى الأهم يف الإ�سالم
�أن نعطيه حقه من تطوير العمارة ،ويريد ً
وهو امل�سجد ،ف�أراد �أن يلغي الأعمدة ب�أي طريقة .يف البداية كانت �أعمدة كثرية ال ت�ساعد على �سماع
ال�صوت ،وال ت�ساعد على الر�ؤية ،وال ت�ساعد على االت�صال املبا�شرً � ،إذا البد من �أن يحقق �أو يطور
تقنية جتعل من هذا الفراغ الذي من املمكن �أن يت�سع لألف �شخ�ص فيه فقط �أربعة �أعمدة ،ومن َث َّم
فنَّ االت�صال والأداء الوظيفي ي�صبح يف �أف�ضل حاالته ،وهذا ما حدث –يف احلقيقة -خالل الفرتة
العثمانية ،كان هناك َم َثل هو كني�سة ُتدعى �أيا�صوفيا (�س َّموها فيما بعد احلجري �صوفيا) حتولت
من كني�سة �إلى م�سجد ،كان فيها بع�ض العنا�صر التي �أخذوها وطوروها ،منها القبة املركزية التي
تقف على �أربعة �أعمدة �ضخمة ُجعلت �أرجل فيها ل�ضخامتها ،وهذه القبة ل�ضخامتها وات�ساعها
وعل ِّوها مدعوم ٌة مبجموعة من القباب و�أن�صاف القباب فيها ،ثم هذه القباب مدعومة ب�أن�صاف
القباب بحيث ُتن َقل احلمولة بطريقة قو�سية �إلى الأطراف ،ومن َث َّم كان ذلك ح ًّال �إن�شائ ًّيا مه ًّما
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لكي تحَُ َّقق هذه احلالة من الفراغ املت�سع يف ذلك الوقت �إذ ال يوجد �أ�سمنت وال توجد �إمكانات للبناء
�سوى احلجر فقط ،فقد كانت الإمكانات �ضعيفة ،فا�ستطاعوا �أن يحلُّوا املو�ضوع بهذه الطريقة:
عدد من الأقوا�س التي ا�ستُخدمت لدى املعمار امل�سلم ،والقرف�ساء التي تز ِّين هذه الأقوا�س يف
مراحل ويف �أمثلة خمتلفة.
تاجا رومان ًّيا ا�ستخدمه امل�سلم وهو ال يعار�ض دينه،
والتاج الأول الذي ا�ستُخدم يف البداية كان ً
ولكن فيما بعد ط َّور لنف�سه تيجا ًنا خا�صة به.
التاج هو عن�صر �إن�شائي ولي�س عن�ص ًرا تزيين ًّيا ،هو �شيء يحمل ويو ِّزع احلمولة ،يجمع احلمولة
وينقلها �إلى الأر�ض ،فال بد منه ،فعندما نبني فيال �أو ق�ص ًرا البد من �أن يكون هناك ج�سر ،فهذا
عن�صر �إن�شائي ال ميكن اال�ستغناء عنه ،ولكن البد من �أن ي�أخذ �شك ًال له عالقة بالعمارة والتقاليد
والأعراف الإ�سالمية.
وا�ستخدام املاء كان مه ًّما �أي�ض ًا يف عمارة امل�سلمني من �أجل الو�ضوء ،من �أجل التطهري� ..إلى
�آخره .و�شك ًرا.
مدير املحا�ضرة:
ن�شكر الدكتور عماد الدين على هذه املحا�ضرة القيمة ،لقد �أفادنا يف املجال ،وكان يحتاج �إلى
حما�ضرات عدة ،ولكن لعلنا
وقت �أطول؛ فمو�ضوع عمارة امل�سلمني مو�ضوع وا�سع جدًّا ويحتاج �إلى
ٍ
ٍ
ن�ستكمل النقا�ش يف هذا املو�ضوع.
د .عبد العزيز املانع:
لعل �أول م�سجد ُبني يف مدينة حلب القدمية هو ذلك امل�سجد ال�صغري الذي يقع �أمام البوابة التي
دخل منها �أبو عبيدة �سنة 19هجر َّية تقري ًبا ،وبنا�ؤه متطور جدًّا ال يتما�شى مع م�ساجد العقد الثاين
من الهجرة؛ ملاذا؟
املحا�ضر:
ال �أ�ستطيع الإجابة ب�شكل دقيق عن املو�ضوع ،فهذا امل�سجد يف احلقيقة نحن ن�س ِّميه يف الع�صر
احلديث (م�سجد معا�صر يف �شمال بالد ال�شام)� .سوريا كانت منطقة مت�أثرة ت�أث ًرا كب ًريا بالعمارة
البيزنطية ،والعمارة البيزنطية عمارة متطورة وكانت �أكرث ح�ضارة طورت العمارة يف ذلك الزمان،
والذين يعملون يف جمال العمارة � ً
أي�ضا كانوا من احلرفيني والب َّنائني املتقدمني؛ ولذلك من املمكن
�أنَّ ع َّمال دم�شق ا�ستخدموا �آنذاك عمال بناء بيزنطيني ف�إنَّ ه�ؤالء موجودون يف املكان و� ً
أي�ضا
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لديهم تطور يف جمال العمارة .املباين التي ُبنيت يف الع�صر الثاين �أو ميكن ت�سميتها (مباين فجر
الإ�سالم) هي :م�سجد الكوفة ،وم�سجد عمرو يف الف�سطاط ،وم�سجد القريوان� ..إلخ ،وهي م�ساجد
ب�سيطة مل يريدوا �أن ينفقوا عليها كث ًريا من الوقت واجلهد واملال� ،أنا ال �أقول �إنها تعبرِّ عن احلالة
والتوجه هو �إلى بناء الإن�سان ..واملكان
العمرانية واملباين ،ولكن كانت تعبرِّ عن احلالة ال�سيا�سية،
ُّ
لي�س له �أي قيمة ،و�إمنا هو ح ِّيز فقط لالجتماع كما فعل الر�سول �-صلى اهلل عليه و�سلم -يف بداية
الإ�سالم ،هذا هو ر�أيي.
د .عبدالرحمن ال�شبيلي:
ما هو �أ�سا�س بناء البيوت العربية؟
املحا�ضر:
�أ�سا�س بناء البيوت العربية هو بناء الرومان ،فالرومان عندما بنوا بيوتهم بنوها على �أ�سا�س ال ِفناء؛
لأنَّ االمرباطورية الرومانية �أ�ص ًال تقع يف املنطقة نف�سها واملناخ نف�سه ،وكانت البيوتات الرومانية
ُتبنى بنا ًء على ال ِفناء ،ومن َث َّم ا�ستُخدم من الناحية البيئية .و�إذا عدنا �إلى احل�ضارة الأولى ح�ضارة
بالد الرافدين ف�إننا جند بع�ض الأمثلة لبع�ض املباين الأولى التي توجد فيها �أفنية ،وال نعلم �إذا
كان هذا اال�ستخدام �أو التطوير لل ِفناء بنا ًء على مفهوم ديني ،ولكن كان ذلك �أ�ص ًال يف احل�ضارة
الرومانية.
امل�سلم عندما َق ِد َم كان ال ِفناء متطو ًرا لأنه العن�صر الذي ي�ساعد على تلطيف اجلو يف املناطق
احلارة التي انت�شرت فيها الدولة الإ�سالمية ،ف�صار اال�ستخدام مع َّز ًزا يف البيوتات العربية ،وهو
الأكرث تواف ًرا نتيجة �أدائه الوظيفي اجليد من ناحية توفري اخل�صو�صية التي ت�ساعد على حياة
�أف�ضل.
د .عبداهلل التطاوي:
لقد �أمتعتنا بهذه املحا�ضرة التي عادت بنا �إلى تاريخ الإ�سالم الأول وبدايات العمارة الإ�سالمية،
مع الرتكيز على ال ُبعد الهند�سي �أكرث من فكرة النقو�ش الإ�سالمية التي رمبا تفيدنا يف كث ٍري من
الإجابات على الت�سا�ؤالت التي قد ُتط َرح من ِق َبل الدرا�سات اال�ست�شراقية .ولكن قد نختلف يف بع�ض
الأ�شياء ونحن نتحدث عن البدايات الأولى لن�ش�أة امل�سجد الإ�سالمي يف الع�صر الأول ،هذه الأولية
معي وال �أن ُيحكى عنها ما ال حتتمل ،هذه
رتجم فن ًّيا ب�شكل هند�سي نَّ
لي�ست مطا َلبة بال�ضرورة �أن ُت َ
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العمارة البيئية كما جندها عند ح�سن فتحي مث ًال – العمارة البيئية يف ع�صرنا احلايل -هي ق�ضية
بيئية بالدرجة الأولى قبل ا�شتعال التف�سريات الفنية التي قد ال تخدم.
م�سجلة �أنَّ الق�صر ظهر يف ع�صر
وفيما ُّ
يخ�ص الق�صر الأموي :التاريخ ي�سجل لنا مبرئيات َّ
بني �أمية ،و�أنَّ هذه املرحلة فا�صلة يف التحول من اخلالفة الرا�شدة �إلى منط جديد من احلكم
مت�أثر بالإنتاج الفار�سي ومت�أثر بالأنظمة الن�صرانية ،حتى �أ�صبحت دم�شق ت�ضاهي املدائن وهي
مبنية على طراز املدائن� ،صحي ٌح هي دولة عربية لكن على امل�ستوى املعماري كان يوجد تقليد
للفر�س يف كل ال�سلوكات يف الق�صر الأموي ،بد ًءا بطريقة طبخ الطعام �إلى طريقة تناوله� ،أ�صبحت
طريقة حتتاج بالفعل �إلى مراجعة و�إلى ت�أ ُّمل ،و�أقف عندها لي�س للدرا�سات اال�ست�شراقية فقط
يف�سر لنا �أنَّ امل�سجد ظل هو
و�إمنا لدرا�ساتنا العربية عند كث ٍري من امل�ؤرخني ،ونحتاج �إلى �شخ�ص ِّ
حتدثت عنها يف الفن الإ�سالمي يف بناء امل�سجد مل ت�أخذ هذا
امل�سجد ،و�أنَّ الطبيعة النوعية التي
َ
الطابع الن�صراين وال البيزنطي..
ر�ض وغري مقنع؛ لأن هذا املنطق من
التف�سري باالنطوائية واالنفتاح من الداخل تف�سري غري ُم ٍ
ِق َبل اال�ست�شراق يحتاج �إلى موقف �أكرث ج�سارة و�أكرث �شدة يف وجه الأداء امل َّت َهم بالنظرة الأفقية
دائ ًما عن املبدع العربي� ،سواء كان يف الهند�سة �أو كان �شاع ًرا و�أنه ي�صف ال�صحراء وال ي�صف
اجلبل ،...وهذا كله ميكن �أن ُيف�سَّ ر تف�س ًريا بعيدً ا عن ال�شيفونية؛ مبعنى ب�أنه نوع من املحافظة على
اخل�صو�صية الإبداعية واخل�صو�صية الثقافية لهذه الأمة ،ومن َث َّم ف�إنَّ نظرة اال�ست�شراق حتتاج �إلى
�إعادة مراجعة حتى يف فكرة املئذنة ومعمارية املئذنة ،وال�شكل املعماري للمئذنة قد يفيد يف هذا
ال�سياق .و�شك ًرا.
املحا�ضر:
الق�صور التي حت َّدث عنها الأ�ستاذ هي الق�صور التي ُبنيت يف البوادي ولي�ست يف احل�ضر ،وفيما
بعد تطورت هذه الق�صور يف الع�صر العبا�سي ،و�إذا نظرنا �إليها مقارن ًة بالق�صور التي ُبنيت �ساب ًقا
والح ًقا فهي لي�ست �إال م�ساحات ب�سيطة �صغرية لي�ست لها قيمة و�إمنا ُت�س َّمى ق�صو ًرا يف الكتب،
ولكن هي لي�ست �إال ا�سرتاحات كان هدف الأمويني منها هو اخلروج من مدينة دم�شق حتديدً ا .مل
نب ق�صر واحد ،هناك ق�صر واحد ُيذكر يف الكتب بق َّبة ولكن ال يوجد له �أي �أثر �أو �أي تف�صيل،
ُي َ
ُيذكر ا�سمه فقط ،حتى التف�صيل (مكوناته و�شكله و�أبعاده) غري مذكور ،فقط ُيذكر �أنه كان
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موجودًا .لذلك فالغربيون يهاجمون من �أجل هذه النقطة ب�أنهم بنوا الق�صور و�أخذوا طبيعة احلياة
الفار�سية� ،أنا �أريد �أن �أقول :من ناحية معمارية ف�إنَّ الق�صور التي تتحدث عنها غري موجودة ،هي
ق�صور لي�ست �أكرث من بنايات �صغرية من ق�صور اليوم ،وقد ُوجدت يف البوادي.
د .عائ�ض الردادي:
يخ�ص الفرق بني تعبري "العمارة الإ�سالمية" و"عمارة امل�سلمني"
�شك ًرا للمحا�ضر الكرمي .فيما ُّ
�أعتقد �أنَّ عمارة امل�سلمني تعني العمارة الإ�سالمية ،تعني الوحدة والتنوع ،وهذا يعني �أنَّ احل�ضارة
الإ�سالمية ح�ضارة �أمة ا�ستوعبت جميع احل�ضارات التي دخلت يف الإ�سالم وا�صطدمت بتقاليده
وتعاليمه .هذا �أمر؛ والأمر الآخر �أنَّ منوذج عمارة م�سجد ر�سول اهلل � -صلى اهلل عليه و�سلم  -لي�س
م�سجد قباء وال امل�سجد الأموي ،بل امل�سجد الذي �أ�س�سه الر�سول �-صلى اهلل عليه و�سلم -هو م�سجد
املدينة املن َّورة ،م�سجده الذي دُفن فيه.
والأمثلة التي �أوردها املحا�ضر تدل على ا�ستيعاب احل�ضارة الإ�سالمية للح�ضارات الأخرى،
ومثال ذلك امل�سجد الأموي ،فعندما تنظر �إلى العمارة فيه جتد �أنه فع ًال �شكل من �أ�شكال ا�ستيعاب
احل�ضارة الإ�سالمية للح�ضارة والعمارة املوجودة �ساب ًقا ،وكذلك الزخارف؛ فعندما نرى النجمة
اليهودية جند �أنَّ الفنان امل�سلم ا�ستوعبها وا�ستخدمها � ً
أي�ضا يف زخارف كثرية جدًّا .و�شك ًرا جزي ًال.
املحا�ضر:
م�سجد قباء املعا�صر هناك من يقول �إنه مثل م�سجد الر�سول –�صلى اهلل عليه و�سلم� -أو �أقل منه؛
ولذلك يف الكتب ُي َق َّدم م�سجد الر�سول –�صلى اهلل عليه و�سلم -على م�سجد قباء ،و�أحيا ًنا ُي َق َّدم
م�سجد قباء على م�سجد الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم ،بالن�سبة �إلى وعمارة امل�سلمني �أنا �أتكلم عن
املو�ضوع من الناحية املعمارية ،فالعمارة الإ�سالمية جتعل العمارة ك�أنها طراز واحد.
�أما ال ِفناء يف حالة امل�سجد �أو يف حالة املنزل �أو الق�صر �أو مبنى عام �أو خا�ص �إذا ُ�ص ِّمم ب�أبعاد
تو�س ًعا يف حالة
مع َّينة يقوم ب�أدائه الوظيفي البيئي يف كل احلاالت .الآن يف امل�سجد ُي�ستخدم بو�صفه ِ ُّ
ازدحام وغريه ،لكن –يف احلقيقة -ال ِفناء له هدف بيئي وظيفي من هذه الناحية ،هو ُي�ستخدم
ا�ستخدامات �أخرى ولكن الأ�سا�س هو الناحية البيئية.
مبان و�أ�سلوب عمارة و�أ�سلوب زخرفة خمتلف
بالن�سبة �إلى الأندل�س املو�ضوع مت�سع ،هناك �أ�سلوب ٍ
طب ًعا ،يف �سمرقند يختلف ع َّما هو موجود يف الأندل�س ويف الغرب العربي الإ�سالمي وما هو موجود
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ٌ
خمتلف جدًّا؛
يف �أوا�سط �إفريقيا وما هو موجود يف �سراييفو ،وهناك كثري من الأمثلة واملو�ضوع
وقت واحد فيها �أمثلة خمتلفة من الطرائق املعمارية ،ال
لذلك فدولة حتكم كل هذه الأم�صار يف ٍ
�أ�ستطيع �أن �أقول �إنها عمارة �إ�سالمية يف ذلك الوقت� ،أنا �أقول (عمارة امل�سلمني يف الفرتة الأموية)
ثم بعد ذلك �أحتدث عن الذي ُبني يف �سمرقند ،وعن ذلك الذي ُبني يف الأندل�س ،وعن ذلك الذي
ُبني يف القاهرة� ..إلى �آخره.
مداخلة من مدير املحا�ضرة:
الأقوا�س املزدوجة هذه مل ُت�ضَ ف من امل�سيحيني ،ولكن جرت تو�سعة للجامع يف فرتة الحقة و�أرادوا
أقوا�سا فقط كي تدعم االحتكاك ،فهي �أ�صيلة
�أن يرفعوا ال�سقف فبدل �أن يهدموا الأعمدة �أ�ضافوا � ً
ذهبت �إلى مدينة
و�إ�سالمية .الأمر الآخر انحراف القبلة؛ هذا موجود حتى يف بالد املغرب� ،إذا
َ
فا�س جتد �أنَّ جامع القرويني مييل نحو  45درجة عن القبلة ،وهم ي�ساوون ال�صفوف وينحرفون
ب�أج�سادهم  45درجة ،وهذا خط�أ يف التوجيه باجتاه القبلة يف املغرب ويف الأندل�س.
د .عبدالعزيز الهالبي:
م�صطلحي"العمارة الإ�سالمية" �أو "عمارة امل�سلمني"� ،أنا � ِّ
أف�ضل "العمارة
تط َّرقتم �إلى مو�ضوع
َ
الإ�سالمية" .الدكتور الفا�ضل طرح م�ست َو َيي الوحدة والتنوع ،وتالفى -كما يبدو� -أن يذكر الت�أثري
غري الإ�سالمي يف امل�سجد ،ولكنه يف الأخري البد من �أن يذكره� .إذا �أخذنا قبة ال�صخرة �أو م�سجد
ال�صخرة ف�سنجد �أنَّ عبدامللك ُتويف �سنة 76هـ وال�شام اكتمل فتحها �سنة 16هـ فهو ُبني قبل ذلك،
وكان الب َّنا�ؤون من غري العرب من رعايا الدولة الإ�سالمية ولي�س بال�ضرورة �أن ي�ضيف �إليه امل�سلمون.
وقفة �أخرى مع ق�ضية امل�ست�شرقني ،من ال�ضروري �أن نتحرى املو�ضوعية العلمية ،كم ق�سونا
عليهم وجعلناهم �سلة واحدة ،وال ي�صح هذا ،ونعرف لبع�ضهم ف�ض ًال –مثل "كلزمن" و"�سوبريان"-
يف العمارة الإ�سالمية ويف الفن ،ولكن عملهم فيه �أخطاء ما فيه مثل غريه� ،أنا �أذكر منهم مث ًال
"رومالن" مل يف�سر مث ًال البيت الإ�سالمي تف�س ًريا مو�ضوع ًّيا و�شك ًرا جزيلاً .
املحا�ضر:
قلتُ يف البداية �إنَّ العمل الثقايف للم�ست�شرق عمل جميل جدًّا و�أعتمد كث ًريا على �آرائهم ،وبع�ضهم
كان مو�ضوع ًّيا ،النقطة الأولى :البد من �أنَّ الت�أثري �سيح�صل� ،أنا تكلمت على الأ�صالة والتطور،
يف العهد الأموي مل يحدث هنالك تطوير للعمارة؛ فقد �أخذوا كل �شيء من العمارات ال�سابقة،
فاجلامع الأموي بنا�ؤه بالكامل كان اعتمد على الب َّنائني واحلرفيني الذين كانت دولة بيزنطة ت�صدِّ ر
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�أكرثهم� ،أما التطوير فقد بد�أ يف العهد العبا�سي �أي بعد فرتة من الزمان؛ لذلك فهذا املو�ضوع
�صحيح :التطوير حدث يف مراحل الحقة.
�أ.عبدالكرمي ال�سلمان:
أنا�س خ َّلدوا هذه احل�ضارة يف مد َّونات
�شكر ل ٍ
يف املداخلة مع حما�ضرنا الكرمي هناك �أمران� :أمر ٍ
من �أن َف�س املد َّونات ،و�أمر �آخر �أحاور فيه حما�ضرنا الكرمي� .أما �أمر ال�شكر ف�أتوجه بال�شكر �إلى
املرحومة الدكتورة �سعاد نايف –رحمها اهلل -يف موروثها الذي خ َّلدت فيه ذكراها الطيبة يف
جملديه وهو يتجاوز � 1500صفحة ،هذا
كتابها العظيم "العمارة الإ�سالمية على مر الع�صور" يف َ
من جانب ومن جانب �آخر :كتابها "الفنون الإ�سالمية" ،وكذلك "البحرية الإ�سالمية" عندما حتدثت
عن املوانئ و�أمكنة ال�سفن ،و"الن�سيج يف احل�ضارة الإ�سالمية" من خالل حديثها عن بناء امل�صانع
واملعامل يف دولة الإ�سالم .وال يغيب عن بالنا الأ�ستاذ حممد عبدالقادر �أكرب الذي كتب كتا ًبا من
�أن َف�س الكتب عنونه بـ"عمارة الأر�ض يف الإ�سالم" وق َّدم له �صاحب ال�سمو امللكي الأمري �سلطان بن
�سلمان حفظه اهلل .وال يغيب عن بالنا الدكتور عزيز بهن�سي يف كتابه العظيم "الزخرفة والفنون
الإ�سالمية" من خالل حديثه عن العمارة الإ�سالمية .وال يغيب عن بالنا � ً
أي�ضا الأخ الدكتور حممود
تاريخ حل�ضارة العمران العثماين الذي ال يزال �شاهدً ا يتحدث عن
زين العابدين الذي �أ َّرخ ب�أجمل ٍ
عطاء احل�ضارة الإ�سالمية من خالل موروثها يف هذه الدولة الإ�سالمية التي �سقطت خالفتها يف
العام 1923م ،وتكلم –ب�شكل خا�ص -على رجل مهند�س عظيم خ َّلد التاريخ ا�سمه وهو �سليمان
با�شا ،الذي قال عنه الغرب �إنه دافن�شي ال�شرق ،والذي مات وترك �أكرث من َ 250م ْع َِل ًما عمران ًّيا
ال يزال قائ ًما يذكره بخري ،هذا من جانب ،واجلانب الآخر هو ظاهرة بناء الأقوا�س ،فالأقوا�س
ح�ضارة عربية قبل �أن تكون رومانية.
�أ.حممد الأ�سمري:
�شك ًرا لل�سيد املحا�ضر .لكن مل يعجبني ربط العمارة بالديانات �أو بالدور الديني ،والعمارة هي
ً
مرتبطا بعق ــائد �أو ما �إلى ذلك ،ثـ ـ ــم �إن اهلل تعالى يقول�} :إنَّ � َ
بيت ُو ِ�ضـ َع
دور �إن�ساين ال يكون
أول ٍ
امل�سجد الأق�صى{،
احلرام �إلى
امل�سجد
بعبد ِه لي ًال منَ
ِ
ِ
للنا�س َل َّلذي ببكة{ ،و}�سبحان الذي �أ�سرى ِ
ِ
ِ
ً
مرتبطا بالديانة الإ�سالمية بل هو �سابق لذلك ،فهذا اجلانب
� ًإذا ال ينبغي �أن يكون وجود امل�ساجد
يحتاج �إلى �إعادة نظر ليكون �أو�سع �شمو ًال ،فم�ساجد �صنعاء رمبا متيزت ب�آلية ا�ستخدامها للعمارة
احل ْم رَيية وال تزال حتى الآن متميزة يف العمارة التقليدية.
ِ
131
6/19/12 2:22 PM

FINAL 8-4-2012 3.indd 131

املحا�ضر:
بداي ًة عن مو�ضوع ربط الدِّ ين بالعمارة ،العمارات القدمية ب�شكل مطلق ت�أثرت بامل�ؤثر الديني منذ �أن
بد�أت العمارة ،امل�ؤثر الأ�سا�س يف ظهور العمارة هو العقيدة الدينية ،من البابليني �إلى الفل�سطينيني
�إلى الرومان فاليونان �إلى امل�سلمني� ،أنا �أجد املبنى الأ�سا�س هو امل�سجد ويجب �أن يت�أثر بالتعدد
الديني واملفهوم الديني و�أن يتفق معه ،فهو لي�س نتيجة ت�صميم مهند�س ق�ضى ليلة من الليايل وهو
يفكر ثم قال هذا هو ال�شكل ،بل يكون ال�شكل نتيجة احتياج وظيفي ومفهوم ديني.
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د� .سليمان بن علي املحيا
�أديب وطبيب يف ق�سم الطب الباطني
يف م�ست�شفى قوى الأمن بالريا�ض.

(*) �أ�صل البحث حما�ضر ٌة ُ�ألقيت �ضمن �أن�شطة مركز حمد اجلا�سر الثقايف يف منتدى "اخلمي�سية"يف يوم اخلمي�س 1431/9/16هـ
املوافق 2010/8/26م  ،و�أدار املحا�ضرة د.عبداهلل الع�سكر.
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تقدمي مدير املحا�ضرة:
مو�ضوعا
�أ�شكر جميع القائمني على هذه الدارة ،ويف هذه الليلة املباركة اختار حما�ضرنا الكرمي
ً
يجمع بني الواقع والأ�سطورة ،واختار له الأ�سطورة يف العنوان ،و�أنا �سوف �أترك له احلديث ِّ
ليو�ضح
لنا هل هذه ال�شخ�صية التي �سوف يتحدث عنها �أ�سطورة �أم حقيقة؟
املحا�ضر:
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
بداي ًة �أ�شكر مركز حمد اجلا�سر الثقايف الذي �أتاح يل الفر�صة للتحدث عن يون�س بحري يف
ويتوعد الإجنليز من �إذاعة برلني
هذا اليوم املبارك ،وكان هذا ال�شخ�ص يح ِّيي قوات "هتلر" النازية َّ
العربية �أثناء احلرب العاملية الثانية (1945 -1939م) وهو يزجمر ب�صوته اجلهوري «هنا برلني
حي العرب» .فمن هو هذا ال�شخ�ص؟ �إنه يون�س بحري.
بالن�سبة �إ َّ
يل ف�إنَّ يون�س بحري لي�س بال�شخ�صية امل�ؤثرة يف التاريخ العربي ،ولكن ما لفت نظري
�إليه هو �شخ�صه وق�ص�صه ومغامراته التي ال ت�صلح �إال �أن تكون فيل ًما �سينمائ ًّيا؛ ِلـ َما ل�سريته من
املواقف والرحالت ال�سندبادية التي قام بها هار ًبا �أو عام ًال ،بالإ�ضافة �إلى �صداقاته املتعددة مع
ال�سيا�سيني والر�ؤ�ساء وامللوك؛ �أمثال :امللك غازي ،وامللك عبدالعزيز �آل �سعود ،و�أدولف هتلر..
وغريهم.
فمن هو يون�س بحري؟
�إنه يون�س �صالح خلف اجلبوري الذي ُو َلد يف عام 1903م مبدينة املو�صل العراقية ،وهو من ع�شائر
اجلبور ،كان والده �صالح �آغا اجلبوري (يوزبا�شا) يف اجلي�ش العثماين يقوم بت�أمني الربيد بني
�إ�ستانبول ومدينة املو�صل .له � َأخ َوان� :صادق �أفندي اجلبوري املتو َّفى عام 1947م والذي كان (قائم
مقام) لعدة �أق�ضية يف و�سط العراق و�شماله ،وكان يون�س يزوره يف هذه املناطق زيارات طويلة
تع َّّلم خاللها عددًا من اللغات املحلية كالرتكية والكردية والرتكمانية؛ �أما الأخ الثاين فا�سمه طه
اجلبوري وكان مع ِّق ًبا يف حماكم املو�صل.
كان يون�س بحري طويل القامة� ،أ�شقر اللون ،وعيناه زرقاوان ،و�صوته جهوري عايل النربة
تنجذب �إليه الأ�سماع.
وقت مبكر ،وغادر املو�صل والتحق بدار املعلمني
در�س يف مدار�س املو�صل ،وامتهن ال�صحافة يف ٍ
عام 1921م� ،إال �أنه مل يكمل التح�صيل فالتحق بوظيفة كتابية يف وزارة املالية ،لكنه تركها يف عام
134
6/19/12 2:22 PM

FINAL 8-4-2012 3.indd 134

�سائحا معتمدً ا على نف�سه ،فجاب يف كث ٍري من
وتوجه يف هذه ال�سنة �إلى خارج العراق ً
1923مَّ ،
متاما ،وطاف العامل وهو
الدول الآ�سيوية والأوروبية وا�شتغل فيها مبختلف املهن وانقطعت �أخباره ً
م�ستخدما ملكاته ومواهبه
يف الع�شرينيات با�سم �سائح عراقي ،ولكنه رجع �إلى بغداد عام 1925م
ً
التي اكت�سبها خالل جولته حول العامل ،فانت�شرت ق�ص�صه وذاعت �أخباره وهو يتحدث ب�أكرث من
لغة ويتحدث عن ثقافات ال�شعوب.
�شهد عام 1925م بداية بزوغ جنم يون�س بحري بو�صفه مع ِّل ًقا �صحف ًّيا ومذي ًعا يف �أو�ساط
ال�سيا�سيني يف الدول التي ارحتل �إليها ،ومن �أ�شهرهم امللك عبدالعزيز �آل �سعود الذي قابله يف
مدينة الريا�ض عام 1925م ،وقد زار اليمن وتع َّر َف �إلى الإمام يحيى حميد الدين يف �صنعاء عام
ردحا
1929م ،وكانت له �سفرة �أخرى �إلى ال�شرق الأق�صى الذي ع�شقه و�أقام يف جزره و�أرخبيالته ً
من الزمن؛ ففي عام 1930م و�صل �إلى �أندوني�سيا وا�شرتك مع الأديب الكويتي الراحل عبدالعزيز
الر�شيد ب�إ�صدار جملة با�سم "الكويت والعراقي" ،وقد �صدر عددها الأول يف جمادى الأولى من عام
1350هـ وهي جملة دينية �أدبية تاريخية ،وتوقفت عن ال�صدور يف عام 1937م .كما �أ�صدر جملة
توجه يف ال�سنة نف�سها �إلى �أملانيا والتقى بالأمري
�أخرى با�سم "احلق والإ�سالم" .ومن �أندوني�سيا َّ
�شكيب �أر�سالن الذي ع َّرفه �إلى كث ٍري من زعماء احلزب النازي فبنى معهم �صداقات متينة ومثمرة.
ويف طليعة ه�ؤالء "هتلر" و"هي�س" و"غوبلز" و"روبنرتوب" والدكتور "غروبا" الوزير املفو�ض لأملانيا
يف ٍّ
كل من العراق واململكة العربية ال�سعودية .ويف عام 1931م عاد يون�س بحري �إلى العراق و�أ�صدر
جريدة "ال ُعقاب" ال�سيا�سية الأدبية.
عامي 1935م و 1938م مل ي�سافر يون�س بحري كث ًريا خارج العراق عدا زيارته ملنطقة
ما بني َ
ع�سري (جنوب اململكة العربية ال�سعودية) يف عام 1935م ،حيث التقى ب�أعيانها و�سكانها ،وكذلك
�سباق لعبور القنال الإجنليزي (املان�ش) �سباح ًة .ومن الظريف �أنَّ يون�س
م�شاركته با�سم العراق يف ٍ
قد �شارك يف ال�سباق من دون �إعداد م�سبق �أو تدريب فكانت املفاج�أة فوزه باملركز الأول ،ومن تلك
اللحظة ُ�س ِّمي بـ"يون�س بحري".
ات�صاله بامللك غازي:
مقاالت عدة ا�ستهوت َ
امللك غاز ًيا
بعد �أن دخل معرتك ال�سيا�سة ببغداد �أ�صدر جريدة "امليثاق" ون�شر
ٍ
كث ًريا ،فكان �أن ات�صل به ف�أ�صبح يون�س بحري �أحد �أ�صدقائه املق َّربني .وقد اكت�شف غازي ان�سجامه
مع ميول هذا ال�شاب العراقي املده�ش وثقافته ،وانحيازهما م ًعا �إلى حكومة "الرايخ الثالث".
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�أ�صبح يون�س بحري املذيع الأول يف �إذاعة بغداد عند ت�أ�سي�سها عام 1936م بعد تر�شيحه من
ِق َبل د .فا�ضل اجلمايل مدير عام املعارف يف ذلك الوقت ،وهو الذي قر�أ (البيان رقم واحد) لأول
انقالب ع�سكري حدث يف تلك ال�سنة بقيادة "بكر �صدقي" ،وقد ان�ش َّد النا�س �إلى �صوته اجلهوري
املجلجل وهو يدعو �إلى الوحدة العربية.
كان امللك غازي ي�ستهويه اال�ستماع �إلى الإذاعات التي انت�شرت ظاهرتها يف ال�شرق الأو�سط يف
ذلك احلني ،و�أبدى ل�صديقه يون�س رغبته يف احل�صول على �إذاعة خا�صة لكي يبث منها ما يختلج
يف �صدره من ُكر ٍه للإجنليز و�أعوانهم.
وبحكم �صداقة يون�س بحري للدكتور "غروبا" الوزير املف َّو�ض حلكومة �أملانيا يف العراق واململكة
العربية ال�سعودية فقد نقل �إليه رغبة امللك غازي باحل�صول على هذه الإذاعة اخلا�صة.
أ�سبوع من هذا احلديث الق�صري قام الدكتور "غروبا" با�ستدعاء يون�س بحري و�أراه �صناديق
وبعد � ٍ
�ضخمة حم َّملة على �شاحنة كبرية وقال له :هذه حمطة �إذاعة "جوته" على املوجة الق�صرية ،خذها
�إلى امللك غازي هدي ًة من احلكومة الأملانية .وبالفعل ُر ِّك َبت هذه الإذاعة يف "ق�صر الزهور" وبد�أ البث
منها .وب�صوت يون�س بحري اجلهوري ا�ستطاع امللك غازي �أن يعبرِّ عن �آرائه التي �أ�صبحت مهدِّ دة
للم�صالح الربيطانية ،ومل ت�ستطع بريطانيا التدخل يف �ش�ؤون امللك غازي اخلا�صة ،كما مل يكن لها �أي
�سلطة ر�سمية على الق�صر امللكي لكون العراق قد ا�ستق َّل ب�ش�أنه لكون عالقاته باتت حتدِّ دها معاهدة
عام 1930م على عهد امللك في�صل الأول.
كان يون�س بحري هو املذيع الأول يف �إذاعة "ق�صر الزهور" وقد ان�ش َّد النا�س ل�سماعها لي�س يف
العراق فح�سب بل يف بع�ض الدول املجاورة .ومن الأ�شياء التي ح َّببت النا�س يف �سماعها :دعوة يون�س
بحري �إلى الوحدة العربية والهجوم الالذع على بريطانيا وفرن�سا و�أعوانهما يف املنطقة العربية.
لكن يون�س بحري ال يحب اال�ستقرار ،بل �سرعان ما بد�أ طوافه من جديد حول العامل يف رحل ٍة له
م�ضى فيها نحو الهند ثم جنوب �شرق �آ�سيا وو�صل �إلى �أمريكا اجلنوبية ثم رجع �إلى العراق عن
طريق �أوروبا وذلك يف بداية عام 1938م .وحتى الآن ال ُيع َرف بال�ضبط �سبب طوافه حول العامل مرة
ثانية يف الثالثينيات ،وهل كان ذلك مبح�ض �إرادته لإ�شباع ما يف نف�سه من هوى �أم كان مي ِّثل دو ًرا
أطراف عدة؟ �أمتنى �أن يك�شف التاريخ لنا يف امل�ستقبل ما هو
لطرف م ِع نَّ ٍي �أو � ٍ
مع َّي ًنا �إبان تلك املرحلة ٍ
خفي وم�سكوت عنه حول غرائب هذا الرجل النادر.
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يون�س بحري وم�صرع امللك غازي:
عاد يون�س بحري �إلى بغداد بعد رحلته الغرائبية الثانية وهو يحمل �شهرة دولية مع ثبات عالقته
بامللك غازي ،ثم حدثت مفاج�أة وفاة امللك غازي يف  3ني�سان عام 1939م بحادث �سيارة كان
يقودها بني "ق�صر الزهور" و"ق�صر احلارثية" برفقة خادمه فا�صطدمت ال�سيارة بعمود كهرباء
�سقط على ر�أ�س امللك َّ
وه�شمه .وعلى الرغم مما قيل و ُكتب حول م�صرع امللك غازي �إال �أن ُج َّل
امل�ؤرخني الذين كتبوا حول هذا احلادث مل يجدوا �أي برهان مادي يثبت قتله عن ق�صد �أو تخطيط
م�سبق ،ولكن تبقى عالمات ا�ستفهام كبرية لأ�سئلة غام�ضة عن هذا احلدث.
كان وقع احلادث كب ًريا على يون�س بحري ،و�أ�صدر يف اليوم التايل �صحيفة «ال ُعقاب» متَّ�شح ًة
بال�سواد ،وكان العنوان الرئي�سي "مقتل امللك غازي" حيث اتهم يف مقاله الإجنليز ونوري ال�سعيد
والأمري عبدالإله بافتعال حادث ال�سيارة للملك ،وكان يون�س بحري نف�سه يو ِّزع هذه ال�صحيفة وهو
على ظهر دراجته النارية .وكانت نتيجة مقالته تلك التظاهرة الكبرية يف املو�صل التي �أدت �إلى
مقتل القن�صل الربيطاين العام.
ثم خرج يون�س بحري من العراق هار ًبا من ال�شرطة العراقية �إذ �صدر �أم ٌر بالقب�ض عليه يف
�أبريل عام 1939م ،وها هو يون�س بحري ي�سرد ق�صة هربه من بغداد �إلى �أملانيا �إذ يقول« :حينما
علمتُ �أنَّ ال�شرطة العراقية تبحث عني ق�صدتُ مكتبي لأخذ بع�ض الوثائق والأوراق املهمة ،وبعد
دقائق كنتُ يف دار املف َّو�ضية الأملانية و�أخربتُ الدكتور "فريتز غروبا" بالفاجعة ،فقال :يجب �أن
ت�سافر هذه الليلة لأنَّ بريطانيا تتَّهمك ب�إثارة امللك غازي �ضدها و�ضد حليفتها فرن�سا ،و�أنت
تعرف ماذا ينتظرك هنا بعد وفاة امللك غازي!! .ويف ال�صباح الباكر كانت طائرة تابعة ل�شركة
"لوفتهانزا" تتنظر وفدً ا �أملان ًّيا كان يف زيار ٍة للعراق ،وت�سللتُ نحو الطائرة دون حقيبة لأنني مل
�أذهب �إلى بيتي ومل �أودِّع �أهلي ،ور�آين مفت�ش البولي�س "ناجي" اليهودي فجمد الدم يف عروقي،
م�صافحا وقال :خري �إن �شاء اهلل! قلتُ  :جئت �أودِّع معايل الوزير الأملاين وبقية الوفد.
ولكنه م َّد يده
ً
فقال :تف�ضَّ ل .ركبتُ الطائرة دون �أن ي�شعر العمال الذين كانوا يز ِّودون الطائرة بالوقود واعتلينا
منت اجلو مودِّعني بغداد� ..إلى متى؟ ل�ستُ �أدري!».
عندما و�صل يون�س بحري �إلى برلني يف يوم  4ني�سان عام 1939م التقى وزير الدعاية النازي
املواجهة لـ"بي بي �سي"
"جوزيف غوبلز" و�شرح له فكرة ت�أ�سي�س �إذاعة برلني العربية لتكون املحطة ِ
العربية ،و�أقنعه بجدوى الإذاعة التي �ستقا�سم العرب كرههم لربيطانيا .ومن الطرائق التي ا َتّبعها
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يون�س بحري من �أجل جذب امل�ستمعني العرب لإذاعة برلني طلبه من "غوبلز" �أن يوافق على بث
القر�آن الكرمي يف بداية �إر�سال الإذاعة ،فترَُ َّدد "جوبلز" و�أو�صل املقرتح �إلى "هتلر" الذي وافق عليه
بعد �أن �شرح له يون�س بحري �أنَّ بثَّ القر�آن الكرمي �سيجذب انتباه امل�ستمعني العرب �إلى �إذاعة برلني
والعزوف عن ا�ستماع الـ"بي بي �سي" التي كانت ال تذيع القر�آن الكرمي ،فكانت النتيجة �أن �أ�صبحت
�إذاعة برلني هي املف�ضَّ لة عند العرب ،وما هي �إال �أ�شهر قليلة حتى بد�أت الـ"بي بي �سي" ببثِّ �آيات
القر�آن الكرمي باملثل.
ا�شتُهر يون�س بحري بعبارته االفتتاحية ال�شهرية "هنا برلني حي العرب التي كانت مبنزلة
�إ�شارة افتتاح برامج الإذاعة التي كانت تهدف �إلى مهاجمة قوات التحالف وتوعية اجلماهري
العربية بخطر اال�ستعمار الربيطاين والفرن�سي.
�أ�صبح يون�س بحري خالل فرتة ق�صرية �أحد املق َّربني من القيادة الأملانية ،وكان يح�ضر
االحتفاالت الر�سمية مرتد ًيا البدلة الع�سكرية الأملانية برتبة (مار�شال) وعليها ال�صليب املعقوف
على �ساعده ،وقد قابل كث ًريا من رموز النازية مبا فيهم "�أدولف هتلر" .يقول يون�س بحري يف
مذكراتهَ � :
أدخلوين على (الفوهرر) لأول مرة بعد و�صويل �إلى �أملانيا وكان ذلك يف العا�شر من
حزيران �سنة 1939م ،وكنتُ �أعرفه منذ �سنة 1930م ،وبحركة ال �إرادية رفعتُ يدي حمي ًيا" :هايل
هتلر " ،وردد هتلر بنف�سه" :هايل هتلر" ،ومد يده مل�صافحتي ،وقال «هتلر» �إنَّ ابن �سعود �أر�سل �إليه
وفدً ا ير�أ�سه ال�سيد «خالد �آل هود» ملفاو�ضته يف بع�ض امل�سائل احليوية :فهل تعرف من هو ال�سيد
خالد �آل هود؟ �إنني معجب كل الإعجاب بامللك عبدالعزيز ابن �سعود؛ فهو رجل ع�صامي َخ َلقَ يف
ووحد القبائل والإمارات وامل�شيخات ال�صغرية� .إنه رج ٌل ي�ستحق كل احرتامي.
ال�صحراء مملكة َّ
قلت :احلق �أنَّ امللك عبدالعزيز كما و�صفتَه يا �أيها الفوهرر �,أنا �أعرفه منذ �سنة 1925م
�إذ زر ُته يف الريا�ض عا�صمة �سلطنة جند يف ذلك احلني� .أما رئي�س الوفد ال�سعودي فهو ال�سيد
خالد �آل هود القرقني من جماهدي ليبيا وهو كبري امل�ست�شارين للملك ابن �سعود ورج ٌل له �صفات
الدبلوما�سي البارع .والتفت الزعيم "هتلر" نحو "فون ريبنرتوب" وزير خارجية (الرايخ الثالث) وهو
ابتهاجا� :أَ�سَ مِ ْع َت؟ يجب �أن يكون ا�ستقبال �سفري امللك العربي الكبري منا�س ًبا للمقام.
يفرك يديه
ً
وكان الأمر كما قال "هتلر"؛ فلقد دامت الزيارة الأولى للوفد ال�سعودي لـ "هتلر" ثالث �ساعات ،ثم
قابله مرة ثانية يف مقره يف "برخت�شفادين" امل�س َّمى "وكر الن�سر" بجبال �سالبريج النم�ساوية .لقد
جاء الوفد ال�سعودي �إلى برلني حام ًال ر�سالة من امللك عبدالعزيز �آل �سعود �إلى "هتلر" ملفاو�ضته
يف �ش�أن ت�سليح اململكة العربية ال�سعودية ب�أحدث الأ�سلحة الأملانية وامل�شهورة عامل ًّيا يف ذلك الزمن.
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ق�صة هروب يون�س بحري من قب�ضة احللفاء:
بعد �سقوط برلني يف يد احللفاء كان يون�س بحري من الأ�سماء املطلوب القب�ض عليها ،وكانت ق�صة
هروبه من قب�ضة احللفاء مثرية وذكرها منري الري�س يف الكتاب الذي �أ�سماه "الثورة الوطنية يف امل�شرق
العربي" ،وذكر كيف تع َّرف �إلى يون�س بحري ،فقال" :يف �صباح اليوم الثالث من مايو عام 1945م
جمعتنا ال�صدفة يف مر�سيليا بيون�س بحري طلي ًقا ،يندفع نحونا يه ِّنئنا ويعانقنا ،ف�س�أل ُته كيف ا�ستطاع
عدد من الأجانب قبل
الو�صول �إلى مر�سيليا دون �أن يقع بيد احللفاء؟ فقال �إنه خرج من برلني مع ٍ
امل�سجل يف جواز ال�سفر بالأحرف الالتينية".يوين باري جبوري"
�أن يحا�صرها الرو�س ،وح َّر َف ا�س َمه َّ
جرح
حم ِّر ًفا من يون�س بحري اجلبوري ،و�شرح للمحققني �أنه كان مع َت َق ًال يف �أملانيا و�أطلعهم على �أثر ٍ
قد ٍمي يف ج�سمه من �أثر �شجا ٍر قدمي على �أنه من �آثار التعذيب يف ال�سجون النازية ،ف�سمحوا له بال�سفر
�إلى باري�س .ويف �صباح يوم  18مايو 1945م �أبلغونا ب�أنَّ �أ�سماءنا ُ�س ِّجلت يف ك�شف امل�سافرين على
الباخرة "بروفيدان�س" �إلى اجلزائر ،فنقلنا حقائبنا �إلى امليناء وجل�سنا فوقها ننتظر �أ�سماءنا ُتع َلن
بعربي يرك�ض نحونا ي�صيح ب�أعلى �صوته :هذا منري الري�س ...وهذا يون�س
لن�صعد �إلى الباخرة ،و�إذا ٍّ
بحري ..وهذا الدكتور عادل امل�سكي ..فالتفتنا نحو ال�صوت و�إذا به الدكتور عادل القحف من الطالب
ال�سوريني وكان يدر�س طب الأ�سنان يف �أملانيا".
ويقول منري الري�س« :لقد ن�صحتُ يون�س بحري ونحن يف عر�ض البحر ب�أن ميزِّ ق جواز �سفره
ً
حمتفظا بالورقة الر�سمية التي �أُعطيت له يف باري�س بعد التحقيق معه للداللة على هويته ،فلم
ويبقى
ير�ضَ بذلك .وقد و�صلنا �إلى اجلزائر يف  20مايو 1945م ،ويف يوم  26مايو 1945م و�صلنا بالقطار
�إلى تون�س ،وعندما د َّقق رجال الأمن يف تون�س يف جوازات �سفرنا وفت�شوا حقائبنا مل يجدوا �سوى
م�سد�س للدكتور امل�سكي ،ف�صادروه ،لكنهم وعدوا ب�إعادته �إليه عند مغادرته تون�س ،واحتجزونا،
ُ
الفرن�سي الدكتو َر عادل امل�سكي وبد�أ التحقيق معه ،ولـ َّما عرف يون�س بحري
ال�ضابط
وا�ستدعى
ُّ
�أنَّ الدور �سي�أتي عليه يف التحقيق �أخرج من جيبه رخ�صة دولية لقيادة ال�سيارة با�سمه ومزَّقها،
فتوجه احل َّمال
فالحظ حركتَه �أح ُد احل َّمالني الذين غال ًبا ما يكونون مخُبرِ ين يف مثل هذا املكانَّ ،
و�أبلغ رجل الأمن بالورقة التي مزَّقها يون�س بحري وقام لريميها يف دورة املياه ،فلحق به رجل الأمن
و�أم�سك بيده و�أخذ الورقة املمزَّقة من قب�ضته وراح ي�ص ِّففها يف املكتب ليعرف �سبب متزيقها ،ثم
ا�ستدعى مذي َع حمطة برلني ،و�سرعان ما عاد �إلينا رجال الأمن وطلبوا �أن نرفع �أيدينا يف الهواء،
ولـ َّما �س�ألتهم عن ال�سبب قال �أحدهم� :أال تدري �أنك من ع�صابة يون�س بحري؟! وقام رئي�س الأمن
139
6/19/12 2:22 PM

FINAL 8-4-2012 3.indd 139

العام حماو ًال االت�صال بر�ؤ�سائه يف تون�س ،ولـ َّما تهيَّ�أ له ذلك نقل �إليهم نب�أ القب�ض على املذيع يون�س
بحري مذيع "هتلر" يف برلني!».
وقعت يا
وتابع منري الري�س « :ولـ َّما حانت يل فر�صة االنفراد بيون�س بحري قلت له :لقد َ
يون�س! فال توقع غريك معك .قال :لن � َّ
أدل عليك ..ولن �أتكلم مبا ي�ؤذي �أحدً ا منكم ،و�أنتم قد
ُيط َلق �سراحكم قبلي ،ويل طلب عندكم فيما �إذا �أ�صبحتم �أحرا ًرا وبقيتُ �أنا يف ال�سجن� :أرجوكم
�أن تبلغوا ال�سفارة �أو القن�صلية العراقية ،و�إذا مل تكن توجد �سفارة عراقية ف�أبلغوا �أي �سفارة �أو
قن�صلية بريطانية ب�أنني �سجني يف تون�س .و�أدركتُ يف تلك اللحظة �أنه جا�سو�س بريطاين� ،إذ ظل
�أكرث من ثماين �سنوات وهو ي�شنُّ من حمطة برلني �أب�شع الكالم على بريطانيا وعمالئها وحلفائها،
وي�شتم عبدالإله (الو�صي على عر�ش العراق) والأمري عبداهلل بن احل�سني �أ�ش َّد ال�شتائم؛ فال يذكر
ا�سم عبداهلل �إال وينعته باحلاخام ،وال يذكر ا�سم عبدالإله �إال وينعته بال�صبي ،وال يذكر ا�سم نوري
ال�سعيد �إال وينعته بال َّن َوري ال�شقي (بفتح النون والواو) ،فكيف مل يكت�شف الأملان هذا اجلا�سو�س؟!».
بعد �إطالق �سراحه من ال�سجن ذهب وعا�ش يف باري�س و�أ�صدر جريدة "العرب" ،وكان يلتقي
بامللوك والأمراء وال�شيوخ والر�ؤ�ساء وال ُك َّتّاب واملفكرين الذين يزورون باري�س حيث �إنَّ جل�ساته
وطرائفه ال تمَُ ّل ،وكان يح�صل على املال ب�أ�سهل الطرائق ولكنه ِّ
يبذره ب�سهولة.
ارحتل من باري�س �إلى بريوت يف منت�صف اخلم�سينيات من القرن املا�ضي فا�ستقبله و�أح�سن
وفادته جربان تويني (�أبو غ�سان) م�ؤ�س�س "النهار" �إذ كان �صدي ًقا حمي ًما له.
ويف عام 1958م وقبل ثورة  14متوز (يوليو) ا�ستدعاه نوري ال�سعيد بعد �أن عفا عنه و�أ َّمنه
حمكوما بالإعدام ،فو�صل �إلى العراق لي�أخذ دوره الإعالمي يف الر ِّد العراقي على �إذاعة
�إذ كان
ً
"�صوت العرب" التي كانت ُتقيم الدنيا وال ُتقعدها �ضد النظام امللكي يف العراق ،ونوري ال�سعيد
يدرك �أنه لي�س هناك َمن يقابل �صوت �أحمد �سعيد املذيع امل�شهور �إال �صوت يون�س بحري �صاحب
وغ َت يف فجر 14
يوم ٍ
واحد من مبا�شرته العمل ُب ِ
«هنا برلني حي العرب» ،فوافق يون�س بحري .وبعد ٍ
وع َّد من ِق َبل النظام اجلديد �أحد �أن�صار نوري ال�سعيد الذي ُي َع ُّد اخل�صم
متوز 1958م بقيام الثورة ُ
لقي القب�ض عليه منذ ال�ساعات الأولى و ُز َّج به يف (ال�سجن
اللدود للرئي�س جمال عبدالنا�صر ،ف�أُ َ
رقم واحد) مع كبار رجاالت العهد امللكي.
يون�س بحري يف (ال�سجن رقم واحد):
�سجلها يف كت ِّيب �شائق جدًّا عن �سبعة �أ�شهر ق�ضاها مع كبار رجاالت العهد امللكي
وهناك طرائف َّ
وهو ي�صف كيف يتحذلق �أولئك الرجال واحدً ا بعد الآخر منذ دخوله ال�سجن يف ذلك ال�صيف
140
6/19/12 2:22 PM

FINAL 8-4-2012 3.indd 140

الالفح ،وو�صفهم واحدً ا واحدً ا وهم :غازي الداغ�ستاين ،و�أحمد خمتار بابان ،وتوفيق ال�سويدي،
وفا�ضل اجلمايل ،وبرهان الدين با�شا �أعيان ،وبهجت العطية ،و�سعيد قزاز ...وغريهم ،وي�شيد
ب�صالبة �سعيد قزاز وانهيار �صحة بابان و�ضجر هذا و�صمت ذلك �إزاء ما حلقتهم من �إهانات.
ويف هذا الكت ِّيب ي�سرد حادثة مفادها �أنَّ ك ًّال من يون�س بحري وتوفيق ال�سويدي ُي�سَ َّم َيان بـ(�أبي
ُ
ال�ضابط ال�سجانُ با�سم (�أبي ل�ؤي) فيلزم توفيق ال�سويدي ال�صمت ويتوجه
ل�ؤي) ،وفج�أ ًة ينادي
يون�س بحري �إلى حيث ال�ضابط ليت�س َّلم �أك ًال �شه ًّيا مع مئة دينار و�سجائر فاخرة كانت يف الأ�صل
�صداقات مع �سجانيه من �ضباط وعرفاء
ُمر�سَ لة �إلى توفيق ال�سويدي .كان يون�س بحري قد عقد
ٍ
وخ�صو�صا يف الذهاب �إلى دورة املياه.
وجنود ،وكان يتو�سط لديهم لكبار القوم من العهد البائد
ً
كان مُي ِتع ال�سجناء وال�سجانني بطرائفه وحكاياته وق�ص�صه ومغامراته الن�سائية ،ومبا يحفظ من
ِح َكم و�أ�شعار ،ويخدمهم وي�ؤ ُّمهم يف ال�صالة ويخ ِّفف عنهم حمنتهم وم�صابهم.
وهناك حادثة �أخرى هي �أنَّ يون�س بحري قد تع َّرف �أثناء اعتقاله �إلى رئي�س عرفاء يف ال�سجن،
فقال له :ملاذا ال تقوم بانقالب وت�ستويل على ال�سلطة؟ ف�أجاب :وكيف �أقوم بذلك و�أنا رئي�س عرفاء؟
فقال يون�س :وكيف ا�ستطاع رئي�س عرفاء كوبا وهو ال�سيد "باتي�ستا" القيام بثورة؟ ف ُنقلت هذه
الـمـُحادثة �إلى عبدال�سالم عارف الذي �أر�سل يف طلبه وكان يف �أ�شد حاالت الغ�ضب حينما جيء
بيون�س بحري مك َّب ًال وخمفو ًرا ،وقال له عارف� :أتريد �أن تف�سد َع َل َّي جنودي؟ ف�أجابه يون�س بحري:
«ما كو زعيم �إال عبدالكرمي» .و ُنقلت هذه العبارة �إلى قا�سم الذي �أمر ب�إح�ضاره ودخل يف قلبه من
يق�ص ق�ص�صه وحكاياته وقا�سم َومن حوله ي�ضحكون
�أول وهلة و�أجل�سه بجانبه ،و�أخذ يون�س بحري ُّ
مببلغ كب ٍري من املال وبح�ضور ال�شاعر الكبري
ويقهقهون و�أمر ب�إطالق �سراحه فو ًرا و�أكرمه ٍ
اجلواهري ويون�س الطائي .بعد �إطالق �سراحه افتتح يون�س بحري مطع ًما يف منطقة الكرادة ببغداد
وكان هو الذي َي ُع ُّد ويطبخ الأكالت بنف�سه وبكفاءة عالية؛ فقد تع َّل َم فنون الطبخ �أثناء �سفراته
املتعددة ،و�أ�صبح هذا املطعم �أ�شبه مبنتدى يرتاده كبار ال�شخ�صيات ال�سيا�سية والفكرية وال�سفراء،
وبقي فرت ًة من الزمن حبي�س هذا املنتدى الرائع ،ولكنه مل يهجع و�شوقه يالعجه لل�سفر ،ولـ َّما �أَ ِم َنت
الأجهزة الأمنية جانبه �سمحت له بال�سفر وبقرار من عبدالكرمي قا�سم نف�سه بعد �أن �أخذ منه وعدً ا
بعدم مهاجمة نظامه بعد مغادرته الأرا�ضي العراقية ،وقد ُخ ِّ�ص�ص له راتب بعد �سفره �إلى لبنان
قدره مئة دينار عراقي ي�ستلمه من ال�سفارة العراقية يف بريوت �شهر ًّيا ،ولكنه مل يتوقف عن ن�شاطه
ال�سيا�سي والدعائي والفكاهي ف�أ�صدر كتابه "�سبعة �أ�شهر يف �سجون قا�سم".
عاد يون�س بحري �إلى العراق بعد انقالب � 8شباط 1963م ( 14رم�ضان 1383هـ) و�أ�صدر
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و�صب فيه
يف ت�أييده كتاب "�أغاريد ربيع" الذي ُطبع يف بريوت بعنوان "ثورة  14رم�ضان املبارك" َّ
جام غ�ضبه وحقده على عبدالكرمي قا�سم و�أعوانه من ال�شيوعيني َوم َد َح قائد االنقالب عبدال�سالم
عارف والبعثيني.
بعد بريوت َت َن َّق َل يون�س بحري بني باري�س وخمتلف املدن والعوا�صم ،وعا�ش لفرتة ب�سيطة يف
وعمِ َل كذلك يف �أبو ظبي
الكويت حيث �أ�صبح مدي ًرا ملطعم "املدينة" الذي كان ميلكه �أحد �أ�صدقائهَ ،
عام 1971م حيث �أ�صدر �صحيفة "�أبو ظبي نيوز" الناطقة باللغة الإجنليزية ،وعمل م�س�ؤو ًال عن
قطاع ال�ش�ؤون ال�صحفية بوزارة الإعالم ب�أبو ظبي .وكان يقوم بدور امله ِّرج الفكاهي جلل�سائه من
علية القوم و ُيغدقون عليه املال ولكنه ِّ
يبذره ب�سهولة فهو ينفق كث ًريا على َّ
ملذاته و�صعلكته.كما عمل
م�ست�شا ًرا مللك ليبيا.
الرجل العجائبي:
عَب م�ضيق جبل طارق �سباح ًة ،و�سار �إلى اليمن م�ش ًيا على
لقد كان عجائب ًّيا ح ًّقا؛ فقد رَ َ
الأقدام حينما �أو�صلته �سيارة �إلى منطقة ع�سري وجازان ب�أمر امللك عبدالعزيز �آل �سعود ،ومن
اليمن وا�صل رحلته عرب البحر �إلى الهند و�سنغافورة ،ويف الهند كان يعمل راه ًبا يف النهار
وقت �آخر
وراق�صا يف ملهى ليلي ،ويجد نف�سه بني امله َّمتَني مرا�س ًال لإحدى ال�صحف الهندية ،ويف ٍ
ً
�أ�صبح مفت ًيا يف �أندوني�سيا وله حادثة يف هذا ال�سياق :فقد جاءه �أندوني�سي م�سنّ ودميم اخللقة
ي�صطحب معه فتا ًة يف منتهى اجلمال طال ًبا منه �أن يعقد قرانه عليها ،ف�أُعجب يون�س بحري
فت عربي وترك
ف�صدقه الرجل لأنه ُم ٍ
�شرعا نكاحهاَّ ،
بالفتاة و�أفهم الرجل امل�سن �أنه ال يجوز ً
الفتاة ،فتزوجها يون�س بحري .و�سبب ت�سميته بيون�س بحري –كما �سبق� -أنه فاز مب�سابقة عبور
القنال الإجنليزي (املان�ش) باملركز الأول دون تدريب .وكان ي�شارك يف التظاهرات ال�سيا�سية.
كان مَ
العال بالن�سبة �إليه �صغ ًريا ينتقل فيه بني عدد من الزوجات ،وكان املال من �أي�سر الأ�شياء
عليه �إذ كانت له عالقات وا�سعة بزعماء وعظماء يف �أرجاء العاملُ .حكم بالإعدام ثالث مرات:
جا�سو�سا
مرة من ِق َبل نوري ال�سعيد ،ومرة من ِق َبل احللفاء ،ومرة ثالثة يف �إفريقيا حيث َع ُّدوه
ً
فرن�س ًّيا .يجيد عد ًدا من اللغات حتد ًثا وكتاب ًة ،ومن �ضمن اللغات التي يجيدها � -إلى جانب لغته
العربية  :-الإجنليزية والفرن�سية والأملانية والكردية والرتكية والفار�سية والرتكمانية ..وكثري من
اللهجات املحلية.
إماما مل�سجد باري�س عند غياب امل�ؤذن �أو الإمام ،ومدي ًرا وعاز ًفا على العود ومغن ًيا
عمل م�ؤذ ًنا و� ً
يف املقهى القريب من امل�سجد.
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م�ؤ َّلفاته:
�أ َّل َف واحدً ا وع�شرين كتا ًبا تتناول الو�ضع يف بع�ض البلدان العربية التي كانت ترزح حتت نري
اال�ستعمار الإجنليزي والفرن�سي .و�أول كتبه "العراق اليوم" ن�شره عام 1924م يف بريوت ،ومن �أ�شهر
كتبه ومذكراته التي ن�شرها يف بريوت عام 1956م كتاب بعنوان "هنا برلني حي العرب" من ثماين
جملدات ،وكت ِّيب �صغري بعنوان "�سبعة �أ�شهر يف �سجون قا�سم" الذي ُن�شر يف بريوت عام 1960م.
�إ�صداراته من ال�صحف:
�أ�صدر يون�س بحري ال�صحف الآتية:
◄ "الكويت والعراقي" عام 1930م مع عبدالعزيز الر�شيد.
◄ "احلق والإ�سالم" يف �أندوني�سيا.
◄ "العرب" يف عام 1946م يف باري�س.
◄ "�أبو ظبي نيوز" باللغة الإجنليزية عام 1971م.
◄ "امليثاق" يف بغداد.
◄ "ال ُعقاب" يف الثالثينيات.
◄ وق َّدم لكتاب الأ�ستاذ عبدالكرمي اجلهيمان "ذكريات يف باري�س" عام 1949م.
عائلته املف َت َقدة:
تزوج يون�س بحري لأول مرة من امر�أة مثقفة مو�صلية ا�سمها مديحة ،و�أجنب منها الدكتور ل�ؤي
بحري الأ�ستاذ اجلامعي الذي َعمِ ل يف اجلزائر ثم غادر مهاج ًرا �إلى �أمريكا حيث تزوج امل�ست�شرقة
وامل�ؤرخة الأمريكية ال�شهرية "د.قيب مار" التي �أ َّلفت كتا ًبا عن تاريخ العراق احلديث.
واملتخ�ص�ص البارع يف �إخراج الفنون
وابنه �سعدي يون�س بحري الفنان الأكادميي املث َّقف
ِّ
امل�سرحية ،وهو ي�ساري متطرف ويحمل اجلن�سية الفرن�سية.
�أما ابنة يون�س بحري الأ�ستاذة الدكتورة منى بحري فقد تخ�ص�صت يف علم النف�س وعملت يف
جامعة بغداد.
تر َّبى ابناه وبنته يف بيت جدتهم لأمهم يف املو�صل ،وكانت الأم مديحة قد حلقت بزوجها يف
�أوروبا وافتتحت لها يف باري�س �صالون حالقة وال ُيع َرف ماذا ح َّل بها بعد ذلك.
لقد افتقد �أبنا�ؤه حنان الأم والأب؛ لذا كانت عالقته ب�أوالده واهية لأنه تركهم �صغا ًرا ومل يهتم
بهم.
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�أما زوجته الثانية فهي احل�سناء الهولندية "جويل فان درفني" املولودة يف عام 1903م يف
�أ�سرة ثرية عالية امل�ستوى ،كان �أبوها فنا ًنا معرو ًفا بلوحاته الفنية غالية الثمن و�أمها بارونة
�أملانية ،وقد التقى بها يون�س بحري يف �أوائل عام 1929م يف مدينة "ني�س" الفرن�سية ون�ش�أت
بينهما عالقة حب جارف انتهت بالزواج يف عام 1939م ،كانت تدر�س فن الر�سم بباري�س
وكانت �شديدة الإعجاب بال�شرقيني وعا�شقة لل�شرق واحلياة الروحية فيه ،وكانت عازمة على
اال�ستقرار والإجناب �إال �أنَّ �صاحبنا كان يف �أوج جموحه وطموحه وال�سعي وراء مغامراته و�شغفه
بال�سفر والتنقل ،وقد ا�ستمرت العالقة بينهما مدة طويلة ثم ا�ضطرت �إلى العودة �إلى وطنها
هولندا يف مطلع عام 1946م ،وكانت �آخر ر�سالة ا�ستلمتها "جويل" من يون�س بحري م�ؤ َّرخة بـ
1949/11/25م ،ثم انقطعت عالقتهما نهائ َّيا .ا�ستمرت "جويل" بعر�ض لوحاتها يف املعار�ض
العاملية وبيع بع�ض لوحاتها ب�أغلى الأثمان ،و�آخر معر�ض �أقامته كان يف عام 1980م ،وتوفيت يف
عام 1997م.
�أما الزوجة الثالثة فقد ع َّرفه �إليها �صديقه جربان تويني (�أبو غ�سان) و ُتدعى �سمرية �أيوب،
وقد ماتت يف حادث �سيارة قبل قيام الثورة العراقية.
يون�س بحري الزوج والأب:
يون�س بحري لي�س له �أعداء �سوى الن�ساء الالتي يقعن يف �شباكه ،فهنَّ حينما يفقن من �سحره وعذب
حديثه ال يجدن يف اليوم التايل �سوى ر�سالة �صغرية كتبها بخط يده و�أل�صقها على املر�آة كتب فيها:
باي باي ...قد نلتقي ثانية وقد ال نلتقي ف�أنا م�سافر يف �أر�ض اهلل الوا�سعة!! ..بهذه الكلمات كان
ينهي حياته الزوجية.
زواجا ،وكانت زوجاته من جميع الدول التي
ُيقال �إنَّ عدد زواجات يون�س بحري بلغ ثمانني ً
ارحتل �إليها وله منهنََّ ما يقرب من  100ابن وابنة .وهذا  -على ما �أظن ُ -مبا َلغ فيه ،ورمبا يكون
يون�س بحري هو الذي ن�شر ذلك عن نف�سه.
الدكتور عبدال�سالم العجيلي قال يف كتابه "حفنة من الذكريات" :يف �أوائل اخلم�سينيات التقيتُ
يف باري�س بالآن�سة هناء؛ وهي فتاة عراقية كانت تعمل مذيعة يف الق�سم العربي يف �إذاعة باري�س،
وعندما �س�ألتني عن �أخباري يف باري�س رويتُ لها بع�ض الطرائف التي ح�صلت و�أنا يف �صحبة يون�س
بحري الذي كان يقيم �آنذاك يف باري�س و ُي�صدر فيها جملة "العرب" ،ومبجرد ما جاء ذكر يون�س
بحري على ل�ساين ر�أيتها تخرج من هدوئها املعتاد وتقول :هذا �إن�سان فاجر ال تليق بك �صحبته ،ال
�أنت منه وال هو منك� ،أي �شيء يجمع بينك وبني هذا ال�صعلوك الأ َّفاق حتى ترافقه� ،أو حتى تبادله
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احلديث؟» .ويقول د .عبدال�سالم« :ويف �أحد الأيام التقيتُ بزميل يون�س بحري ،ف�أخربين ب�أنَّ هناء
هي واحدة من زوجاته و�إحدى طليقاته؛ لذلك نعتته بالفاجر وال�صعلوك والأ َّفاق ،ويقي ًنا �إين ما
نفيتُ هذه ال�صفات عن يون�س بحري ،وال كان هو نف�سه ينفي عن نف�سه تلك ال�صفات ».
اخلامتة:
يتميز يون�س بحري بكرثة كتاباته ،وجمال �أ�سلوبه ،ور�صانة لغته ،وكان خطي ًبا مفوهً ا وله �سح ٌر بدي ٌع
وبيا ٌن ينجذب �إليه �سامعه ويهوى اال�ستماع �إلى رخامة �صوته ورنني حنجرته.
متاما ،وهو معت ٌّد بر�أيه ولكنه يتنازل
من يقر�أ كتاباته وم�ؤلفاته يرى �أنه ابن مو�ضوعه فهو يتب َّناه ً
�إن وجد �أنه �سيك ِّلفه الكثري .كان مندف ًعا يف مواقفه التي تعبرِّ عنها كتاباته ولكن حينما تق َّدم به
العمر �أ�صبح �إن�سا ًنا من نوع �آخر فلقد �ض َّيعته تلك املواقف وخ�سر كث ًريا من معجبيه .كان يع�شق
العرب والعروبة ،وهو امل� ِّؤ�س�س احلقيقي للإعالم ال�سيا�سي ال�ساخط والتعليقات ال�ساخرة يف حياتنا
العربية؛ فمن جلباب يون�س بحري خرج الإذاعي امل�صري �أحمد �سعيد بتعليقاته ال�ساخرة ،وكذلك
خرج حممد ال�صحاف وزير الإعالم ال�ص َّدامي ونب�ش كلمات عربية ُق َّحة من قبورها ف�أعطته بري ًقا
�أمام �شعوب الأمة العربية ،وك ٌّل منهما وجه لعملة مزيفة.
مفل�سا يع�شق العرب
�إنني �أعتقد ب�أن يون�س بحري مل يكن
جا�سو�سا كما كان ُي َّت َهم فلقد مات ً
ً
والعروبة ،ولكن �سريته و�صعلكته وتناق�ضاته قد جنت عليه ومل يعد كما كان فذبل مع الأيام ومل يعد
بريقه يلمع ،وعا�ش يف املو�صل يف منزل نزار حممد زكي اجلبوري �أحد �أقاربه ثم عاد �إلى بغداد
رجل
مفل�سا فيها فدفنته البلدية يف مقربة الغزايل يف مار�س عام 1979م لتنتهي �أ�سطورة ٍ
ليموت ً
ا�سمه يون�س بحري.
املداخالت:
مدير املحا�ضرة:
ن�شكر الدكتور �سليمان على هذه ال�سياحة .والآن عرفتُ ال�سبب الذي رمبا دعا الدكتور �سليمان
�إلى االهتمام بيون�س بحري؛ فيون�س بحري زاول الطب ال�شعبي يف باري�س وكاد �أن ي�صبح طبي ًبا
لعدد من املر�ضى و�إحدى و�صفاته �أدت �إلى وفاة املري�ض ،و�أقلع عن هذه
م�شهو ًرا ،وو�صف
و�صفات ٍ
ٍ
املهنة وهي من �ضمن املهن التي زاولها يون�س بحري.
الأ�سئلة:
ال�س�ؤال ( :)1هل هناك ت�سجيالت �صوتية لإلقاء ال�سيد يون�س بحري؟ وهل عرث املحا�ضر الكرمي على
�شيء منها؟
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املحا�ضر :طب ًعا توجد ت�سجيالت ليون�س بحري و�أعتقد ب�أنها موجودة يف �أر�شيف �إذاعة الـ"بي بي
�سي" وهذه يرى الربيطانيون �أنها �أ�شياء �س ِّرية ،لكن حينما يتقدم الزمن �س ُي َ
ك�شف عنها ،و�أعتقد
ب�أنها موجودة يف �إذاعة القاهرة� ،أما �أنا فلم �أح�صل عليها للأ�سف ال�شديد.
ال�س�ؤال ( :)2هل دخل ال�سيد يون�س بحري حمكمة املهداوي؟
املحا�ضر :نعم ،فحينما �س�أله املهداوي :ما ا�سمك؟ �أجاب� :أال تعرفني؟ لقد �سهرنا م ًعا .ف�أُحرج
املهداوي �أمام احل�ضور ،واملهداوي رجل ذكي ف�أخذها على �أنها نكتة وجل�س ي�ضحك معه حتى
يتخل�ص منه.
حممد الق�شعمي:
�شك ًرا للمحا�ضر وللمقدِّ م .وبالن�سبة �إلى املجلة التي �أ�صدرها يف �أندوني�سيا مع عبدالعزيز الر�شيد
هي "الكويت والعراقي" فقد كان يكتب فيها مقاالت ويو ِّقع با�سم "ال�سائح العراقي" ،واملجلة لها
ق�صة وهي �أنَّ عبدالعزيز الر�شيد التقى امللك عبدالعزيز يف البحرين وتع َّرف �إليه وكان يتنقل بني
البحرين والأح�ساء ،ف�ألقى ق�صيدة �أعجبت امللك عبدالعزيز وذلك يف �شهر رجب عام 1349هـ،
ومنحه ك�سوة فاخرة ومئة جنيه ،ثم �سافر مع امللك عبدالعزيز �إلى احلج ،وبعد احلج �سافر �إلى
�أندوني�سيا لي�صلح بني طائفتني ح�ضرميتني يف �أندوني�سيا هما الر�شاديون والعلويون فقد كان بينهما
تناف�س مذهبي ،فذهب عبدالعزيز الر�شيد ح�سب طلب امللك عبدالعزيز �إلى �أندوني�سيا لي�صلح بني
القبيلتني والتقى هناك بيون�س بحري ،ف�أ�صدر جمل ًة �أ�سماها "الكويت والعراقي" (وكان يكتب فيها
عبداهلل احلذيفي الذي كان يدر�س يف دار التوحيد) ،و�أهدى العدد الأول للملك عبدالعزيز لإخباره
ب�أنه �أ�صدر املجلة.
وبالن�سبة �إلى مقدمة كتاب اجلهيمان "ذكريات يف باري�س" فقد َّاطلع يون�س بحري على امل�سو َّدة عام
� 69أو  1370هـ و ُن�شر املقال يف جريدة "العرب" ،واجلهيمان �أخذ املقال وع َّده مقدمة للكتاب نف�سه.
د .حممد الهدلق:
تبي حقيقة �أنَّ الدكتور
�شك ًرا جزي ًال للدكتور �سليمان على هذه املحا�ضرة ا ملتميزة واملثرية والتي نَّ
�سليمان �أديب �أكرث مما هو طبيب.
�سبق �أن قر�أتُ يف �أجزاء من مذكرات يون�س بحري ،و�ش َّدين مبغامراته العجيبة ،وكنتُ �أت�ساءل
يف تلك الأيام هل للرجل بالفعل هذا النفوذ؟ �أم �أنه -مثلما تف�ضَّ َلت  -يعمل �ضمن دائرة من دوائر
مع َّينة؟ �أهو عبقري؟ �أم حمتال؟ �أم مغامر؟ يف تلك الأيام كنتُ �أقر�أ يف مقامات احلريري وكنتُ
�أجد البطل امل�س َّمى ب�أبي زيد ال�سروري وله مغامرات عجيبة ج ًّدا ،فك�أين بيون�س بحري يفعل ما
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كان يفعله �أبو زيد ال�سروري يف �أنه يتلون وي�صل �إلى امللوك والأمراء وجتده مع الل�صو�ص ومع
اجلميع ،ويبدو يل �أنَّ يون�س بحري �شخ�صية غريبة وينطبق عليه القول« :الب�س لكل حال ٍة لبا�سها»،
فهذا الرجل ا�ستطاع �أن يقابل "هتلر" وهو يف "ع�ش الن�سر"� ،أنا ذهبتُ �إلى "ع�ش الن�سر" يف العام
املا�ضي وهو موطن ح�صني ج ًّدا ،فكيف ت�أتَّى لهذا الرجل العادي �أن يقابل "غوبلز" و"هتلر" �أكرب
زعماء �أملانيا؟! وما القيمة احلقيقية لهذا الرجل حتى ي�صل �إلى هذه الأبواب؟! فهل هذا �صحيح
�أم �أنه هو �أراد منا �أن نفهم ذلك؟ �أق�صد :هل هذا مو َّثق من م�صدر م�ستقل؟
ري جدًّا و�أجد �أين �أميل �إلى ما و�صفه به .و�شك ًرا جزي ًال.
وما قاله عبدال�سالم العجيلي مث ٌ
املحا�ضر:
عطي مرتبة يف اجلي�ش الأملاين
نعم و�صل �إلى "هتلر" ٍ
مرات عدة وهذا مو َّثق يف ال�صحافة الأملانية ،و�أُ َ
وكان يح�ضر االحتفاالت بالبدلة الع�سكرية الأملانية وعليها ال�صليب املعقوف على كتفه ،وكان من
�أكرث �أ�صدقاء "غوبلز" �أ�شهر وزير دعاية يف العامل يف ذلك الزمن.
د .عبداجلبار دية:
لدي تعليقان :الأول بخ�صو�ص "هتلر" والآخر بخ�صو�ص البحري؛ �أما "هتلر" فنعلم �أنَّ الإعالم
َّ
ال�صهيوين والغربي حاول �شيطنته ف�أظهروه ب�أنه كله م�ساوئ كما قال ال�شاعر" :قد جمع اهلل فيك
املعاين" ،لكن كانت له مواقف يف ق�ضايانا العربية ويف ق�ضيتنا فل�سطني ..مواقف م�ش ِّرفة مل يقفها
"بو�ش" ال�صغري الذي رمبا كان �أولى بال�شيطنة من "هتلر" ،ويجب �أن ننظر �إلى التاريخ بخالف ما
يف �أعني الغرب ،نحن نب�صر �أحيا ًنا ب�أعينهم فهم ي�ضعون الأمور وي�ص ِّورونها ونحن ن�أخذها ون�سري
بها.
وبالن�سبة �إلى يون�س بحري فمن هذه ال�سرية التي ذكرها الدكتور �سليمان يبدو �أنَّ الرجل كان
يتمتَّع مبا ُيع َرف بالذكاء الوجداين؛ فهو ي�ستطيع �أن يدخل �إلى كل ملك �أو �أمري وكل عاهرة وكل
فنانة وي�صل �إلى كل مكان ،وال �أرى �أنه رجل مبد�أ وال ي�شكل �أي معار�ضة؛ ولهذا كان ي�ؤخذ بطريقة
�ساخرة ،و�أعتقد ب�أنَّ مثل هذا الرجل ال يفيد يف زماننا �إال للتف ُّكه والتن ُّدر.
د� .أحمد ال�ضبيب:
�شك ًرا لأخي الطبيب الأديب الدكتور �سليمان على هذه املحا�ضرة ال�شائقة التي �أحتفنا بها يف هذه
الليلة الرم�ضانية اجلميلة .واحلقيقة �أنَّ �شخ�صية يون�س بحري �شخ�صية حتتاج �إلى درا�سة :هل
كان �صاحب مبد�أ �أم هو انتهازي؟ وهي حتتاج �إلى الرجوع �إلى امل�صادر الأ�صلية التي ميكن �أنها مل
ُي َ
ولدي �أعداد من هذه املجلة التي �أ�صدرها يف �أندوني�سيا ،لكن الدور الذي قام
ك�شف عنها بعدَّ .
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به يون�س بحري يف �أندوني�سيا ال يزال ً
غام�ضا ،فنحن نعرف �سمعة عبدالعزيز الر�شيد يف التدري�س
ويف الأدب والتاريخ ،لكن ال �أعرف �أنَّ يون�س بحري كان داعية با�سم اململكة يف تلك البالد ،ال �أعرف
ما هو الدور الذي قام به ،فهل كان دوره �إعالم ًّيا �أم كان دوره دور امل�ؤثر؟ لأن الدكتور عبدالعزيز
�أن�ش�أ مدار�س يف �أندوني�سيا لن�شر العقيدة ال�سلفية و� ُّ
أ�شك يف �أن يكون ليون�س بحري هذه القدرة على
الدعاية املذهبية �أو الدعاية ال�سلفية يف ذلك الوقت� ،أو حتى �أن يكون له علم مببادئ ال�سلفية التي
�أُر�سل من �أجلها ،فلعله ذهب مبهمة �أخرى ،والبد من التح ُّقق من هذا الدور.
قر�أتُ �أنَّ �أوالد يون�س بحري لي�سوا فقط هذه املجموعة التي ذكرتَها ،وقر�أتُ �أنه يف يوم من
بلد ما يف �أوروبا ا�ستقبل فيه �أبناءه وبناته و�أنهم كانوا جمموعة كبرية لأنه
الأيام عقد م�ؤمت ًرا يف ٍ
تزوج �أعدادًا هائلة من الن�ساء ،فهل �صحي ٌح �أنه ميلك هذه الأعداد الهائلة من الأبناء والبنات حتى
�إنه كان ال يعرفهم؟
املحا�ضر:
ذكر د.احلجي يف كتابه عن �سرية امل�ؤرخ وال�صحفي الكويتي ال�شيخ عبدالعزيز الر�شيد واملن�شور
يف الكويت يف عام 1993م �ص� 296أنَّ ال�شيخ الر�شيد التقى بيون�س بحري �أول مرة يف جدة بتاريخ
أمر من امللك
� 19شعبان 1349هـ (1925م) ،و�أعتقد �أنَّ ال�شيخ الر�شيد �سافر �إلى �أندوني�سيا ب� ٍ
عبدالعزيز �آل �سعود من �أجل مهمة توعوية دينية لكي يقوم بامل�صاحلة بني طائفتني م�سلمتني.
ومبا �أنَّ يون�س بحري له موهبة يف ال�صحافة فقد �ساعده يف حترير جملة "الكويت والعراقي"
و�إ�صدارها .وفيما يخ�ص زواجاته الكثرية �أذكر لك كالم العجيلي �إذ يقول :بلغت عدد زواجات
زواجا ،وكانت زوجاته من جميع الدول التي ارحتل �إليها وله منهنَّ ما يقرب من
يون�س بحري ً 89
 100ابن وابنة .ومن املواقف التي ح�صلت احلوار الذي دار بينه وبني امللك عبدالعزيز �آل �سعود
�سنة 1925م وعمر يون�س بحري �آنذاك اثنان وع�شرون �سنة حني جاء من يب�شره مبولوده الثالث
وال�ستني ،ونظر الأمري في�صل بن عبدالعزيز �إلى يون�س بحري وابت�سم ،فالحظ امللك عبدالعزيز
ابت�سامة ولده ف�س�أله عن �سبب االبت�سامة فقال الأمري في�صل :يبلغ عدد �أوالد بحري �أربعة و�ستني!
ف�س�أله امللك عبدالعزيز :هل �صحيح هذا يا يون�س؟ فر َّد عليه يون�س بحري قائ ًال :الذكور منهم فقط
يا طويل العمر!
�أعتقد ب�أنَّ عدد هذه الزواجات وعدد الأبناء ُمبا َلغ فيهما ،وب�أنَّ يون�س بحري رمبا كان ين�شر
عاما ولديه �أربعة و�ستون اب ًنا؟!
ذلك عن نف�سه ،فهل ُيع َقل �أن يكون عمره اثنني وع�شرين ً
و�شك ًرا لكم جمي ًعا.
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�أ .عبدالفتاح �أبو مدين
رئي�س النادي الأدبي بجدة �ساب ًقا.

(*) �أ�صل البحث حما�ضرة �أُلقيت يف �ضمن �أن�شطة مركز حمد اجلا�سر الثقايف يف منتدى "اخلمي�سية" يف يوم اخلمي�س
1430/1/18هـ املوافق 2009/1/15م ،و�أدار اللقاء د� .صالح بن رم�ضان.
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املحا�ضر:
حني مات جميل �صدقي الزهاوي يف بغداد يف يوم الأحد �أول مار�س من عام 1936م نه�ضت بغداد
حكوم ًة و�شع ًبا لت�شييع جنازته ،ور�أت �أن تتقدم اجلناز َة مركب ٌة يجل�س فيها ال�شاعران الكبريان
معروف الر�صايف وحممد ر�ضا ال�شبيبي -وهما �أكرب �شاع َرين يف العراق -ليعطيا معنى الوفاء
الأدبي لزميلهما الراحل الكبري؛ وقد �أُلقيت على القرب كلمات م�ؤثرة كما ذكر الدكتور عبدالوهاب
عزام -رحمه اهلل( -وكان � ً
أ�ستاذا ببغداد يومئذ) فقال�« :ستتلقى م�صر والبالد العربية نعي
الزهاوي؛ كما تل َّقى العراق والبالد العربية نعي �شوقي ،فتتجاوب بالد العرب بالرثاء ،وتتبادل
العزاء».
�سجل الأ�ستاذ خري الدين الزركلي ترجمة الر�صايف يف "الأعالم" فقال :هو "معروف بن
َّ
عبدالغني البغدادي الر�صايفُ ،ولد عام 1294هـ املوافق 1877م ،وتويف عام 1945م� .إنه �شاعر
العراق يف ع�صره ..ومن �أع�ضاء املجمع العلمي العربي بدم�شق� .أ�صله من ع�شرية اجلبارة يف
كركوكُ ،ولد ببغداد ،ون�ش�أ بها يف الر�صافة؛ تل َّقى درو�سه االبتدائية يف املدر�سة الر�شدية الع�سكرية
ومل ينل �شهادتها ،وتتلمذ على حممود �شكري الألو�سي يف علوم العربية وغريها زهاء ع�شر �سنوات،
وا�شتغل بالتعليم ،ونظم �أروع ق�صائده يف االجتماع والثورة على الظلم قبل الد�ستور العثماين،
ورحل بعد الد�ستور �إلى الآ�ستانة ،ف ُع ِنّي معل ًما للعربية يف املدر�سة امللكية ،وانتُخب نائ ًبا يف جمل�س
"املبعوثان" العثماين ،وهجا دعاة "الإ�صالح" و"الالمركزية" من العرب ،وانتقل بعد احلرب العاملية
الأولى �إلى دم�شق �سنة 1918م ،ثم ُع نِّي � ً
أ�ستاذا للأدب العربي يف دار املعلمني بالقد�س ،ف�أقام مدة..
وعاد �إلى بغداد ف ُع ِنَِّي نائ ًبا لرئي�س جلنة «الرتجمة والتعريب»؛ ثم �أ�صدر جريدة "الأمل" اليومية
يف �سنة 1923م ،ومل يطل بقا�ؤها �أكرث من ثالثة �أ�شهر ..و�شغل عددًا من الوظائف احلكومية ،ثم
مرات مدة ثمانية �أعوام ..وزار م�صر �سنة  ..1936وقامت
انتُخب ع�ض ًوا يف جمل�س النواب خم�س ٍ
ثورة ر�شيد عايل الكيالين يف بغداد يف �أوائل احلرب العاملية الثانية ،فكان من خطبائها ،ولـ َّما
ف�شلت انزوى الر�صايف عن النا�س؛ �إلى �أن ُتوفـِّي ببيته يف الأعظمية ببغداد عام ."1945
وقال الأ�ستاذ الزركلي« :كان معروف الر�صايف جزل الألفاظ يف �أكرث �شعره ،عايل الأ�سلوب
هجا ًء م ًّرا ،و ّ�صَ ا ًفا مجُ يدً ا ،ملأ الأ�سماع دو ًّيا يف بدء �شهرته ،وتبارى والزهاوي
حتى يف جمونهَّ ،
زم ًنا ،وتهاجيا ،ثم كان لكل منهما ميدانه؛ الر�صايف بو�صفه ،والزهاوي بفل�سفته ..ن�ش�أ الر�صايف
وعا�ش ومات فق ًريا ..انتقد كتاب "النرث الفني" ،وكتاب "الت�صوف الإ�سالمي" للدكتور زكي مبارك،
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و"نفح الطيب يف اخلطابة واخلطيب" ،و"حما�ضرات الأدب العربي" وغريها من الكتب .وكتب عن
�أدب الر�صايف ٌ
لفيف من الكتَّاب".
وذكر ال ُ
أ�ستاذ الزركلي كذلك كتاب "�أدب الر�صايف" اجلزء الأول منه مل�صطفى علي � ً
أي�ضا،
وتل َّقى ترجم ًة من الر�صايف ِّ
بخطه �سنة 1912م.
�أريد �أن �أقول� :إنَّ الر�صايف وال�شبيبي كانا علمَني بار َزين يف ميدان ال�شعر بالعراق ،وقد كانا
�صاخب عن �صاحبه؛
بدوي
بعد الزهاوي �أ�شهر من �أن ُي�شار �إليهما بالبنان ،ولكن الر�صايف امتاز ٍّ
ٍ
لأنه �أثار �أفكا ًرا جاحمة �أزعجت فري ًقا من املحافظني؛ فه ُّبوا يف وجهه الئمني؛ وات�صل الدوي بعد
انق�ضاء حياته ت�أييدً ا لبع�ض مواقفه ،وتفنيدً ا لبع�ضها الآخر ،حتى �أ�صبح الرجل -مبا �أ َّلف �شع ًرا
ون ًرثا ،ومبا �أُ ِّلف عنه بعد رحيله -م�شهو ًرا كما �سقتُ يف ترجمة �صاحب "الأعالم"� .أما زميله العازف
عن الدوي؛ فقد ا�شتُهر يف دوائر اخلا�صة ال العامة؛ لأنَّ وقاره الديني ومركزه العلمي كانا وراء
توا�ضع �شهرته بالن�سبة �إلى �صاحبه ،و�إين �أجنح �إلى الأ�ستاذ خري الدين الزركلي لأقر�أ بع�ض ما
قال عن ال�شبيبي يف اجلزء ال�ساد�س من "الأعالم"« :حممد ر�ضا ال�شبيبي �أديب �شاعر ،من �أع�ضاء
املجامع العلمية يف م�صر ودم�شق وبغداد ،ون�سبته �إلى �شبيب بن �صقر البطائحي من بني �أ�سد..
ُولد بالنجف �سنة 1306هـ 1889-م؛ وبها ن�ش�أ وتع َّلم ،وبعد احلرب العاملية الأولى �سافر �إلى احلجاز
حاجا؛ ومر بدم�شق ف�أقام بها �إلى �سنة  ،1920و�شارك يف الثورة العراقية ،وبعد ت�أ�سي�س اململكة يف
ًّ
رئي�سا ملجل�س النواب،
العراق �أقام ببغداد؛ وتولى وزارة املعارف مرات؛ �أولها �سنة  ،1924وانتُخب ً
رئي�سا ملجل�س الأعيان �سنة  ،1937وبعد ثورة  1958يف العراق انقطع لرئا�سة املجمع العلمي
ثم ً
العراقي �إلى �أن تويف عام 1385هـ 1965 -م ،له كتب منها" :ديوان ال�شبيبي"؛ و"�أ�صول �ألفاظ
اللهجة العراقية"؛ و"الرتبية يف الإ�سالم"؛ و"م�ؤرخ العراق ابن القوطي" ُطبع منه جز�آن؛ و"رحلة يف
بادية ال�سماوة"؛ و"تراثنا الفل�سفي" ُطبع بعد وفاته ،و"�أدب املغاربة والأندل�سيني"؛ و"امل�أنو�س من
لغة القامو�س".
ودار�سا
ومن هذه النبذة الق�صرية نعرف قدر حممد ر�ضا ال�شبيبي �شاع ًرا و�سيا�س ًّيا وباح ًثا
ً
و�إدار ًّيا ،ولعل الذي مل يجعل �صيته ال�شعري ميتد �إلى بالد العروبة -كما هي حال الزهاوي
م�صلحا دين ًّيا رائدً ا؛ يلتزم امل�أثور من �أ�صول العقيدة وقواعد الدين ويدافع
والر�صايف� -أنه كان
ً
العال وتوا�ضع الواعي املدرك لر�سالته� ،أما �صاحباه فلم يرتكا جما ًال للدوي ال�صاخب
عنه يف هدوء مِ
�إال دخاله؛ وقد بقيت �آثار الرجال الكبار بني �أيدي الق َّراءُ ،تنبئ عن معدن ِّ
كل منهم ومكانته يف
حمراب التاريخ.
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وكانت املعارك النقدية يف بغداد تدور حول �شطحات الزهاوي والر�صايف ،وال�شبيبي بعي ٌد
عنها؛ ال يرى �أن يكتب عن رفي َقيه ما يعتقد؛ و�إن كانت جمال�سه الأدبية يف النجف تف�صح عن
ر�أيه ويتناقله الطالب ،دون �أن يكتب �أث ًرا بيده .غري �أنَّ �سكوت ال�شبيبي مل يطل ،فقد �أُتيحت له
فر�صة وا�سعة للحديث عن الر�صايف من خالل مقدمة نقدية �شائقة كتبها مل�ؤلف �أدبي هو الدكتور
بدوي �أحمد طبانة الذي كان � ً
أ�ستاذا للأدب العربي بدار املعلمني العليا ببغداد؛ وعرف من �أخبار
الر�صايف و�آثاره الأدبية ما دفعه �إلى كتابة م�ؤ َّلف متميز عنه كان هو الأول يف بابه؛ لأنَّ امل�ؤ َّلفات
النقدية عن الر�صايف قد تتابعت بعده مقتفي ًة �أثره ،وتلك حممد ٌة للدكتور بدوي طبانة كانت ذات
�أثر يف حياته الأدبية احلميدة .ولقد ر�أى الدكتور بدوي طبانة �أن يتقدم بكتابه قبل الطبع للأ�ستاذ
اجلليل حممد ر�ضا ال�شبيبي كي ُيبدي ر�أيه فيه ،وهي منا�سبة �أدبية �أتاحت لل�شبيبي �أن يتحدث عن
الر�صايف ب�إفا�ضة .وبعد مقدم ٍة عن احلالة الأدبية بعامة يف بغداد؛ ابتد�أ بتقدمي ر�أي من�صف دقيق
يدل على حيادية ،ال كما زعم الزاعمون من �أنه جاوز احليدة والإن�صاف �إلى امليل اخلا�ص .قال
ال�شبيبي يف �ص( )5من مقدمة الطبعة الثانية للكتاب:
«وهذا ال�شاعر الر�صايف خلي ٌق بالدر�س وجتريد كتاب خا�ص به يتكفل بنقد �شعره و�أدبه والبحث
عن حياته ،بل ال ُي�ست رَ
َكث جتريد �أكرث من كتاب واحد يف �سريته وحياته؛ �إذ هو يف مقدمة �أولئك
إح�سا�سا مبا عاناه ال�شرق وال�شعوب العربية امل�ستظلة براية الهالل من �آالم ،وما
ال�شعراء املا�ضني � ً
حاك يف �صدورها من �آمال ،وقد �أجاد يف التعبري والت�صوير؛ ناق ًال ما �شهده جيله من امل�آ�سي �إلى
الأجيال القادمة؛ فلقد ُولد وعا�ش يف الفرتة املذكورة ،وال َب�سَ جمرياتها و�أحداثها� ،إذ �أدرك ثورة
�شباب الرتك على الطغاة من �سالطني بني عثمان ،بل كان له �ضلع يف دعوتهم �إلى �إذكاء تلك
الثورة ،وقد ات�صل بزمرة من القادة الذين حالفهم َّ
الظ َفر يف قلب نظام احلكم البايل يف بالط
الدولة» .وبعد �إفا�ضة وا�سعة يف التاريخ ال�سيا�سي للر�صايف يف �أثناء احلكم العثماين وبعده ،متع ِّر ً�ضا
� ً
أي�ضا �إلى زميله الزهاوي (�إذ �شارك الر�صاف َّـي يف حملته على اال�ستعمار الرتكي)؛ بد�أ يف نقده؛
ولكن يف حذر �شديد ،بل يف �إن�صاف عادل يتجلى يف قوله يف �ص( )8وما بعدها« :غري �أنَّ الناظر
يف ديوانه يجد �إلى جانب ذلك �أقوا ًال تدعو �إلى الرفق يف مقا�ضاته والت�أنيِّ يف م�ؤاخذته ،ومن هذه
الأقوال ما يدل على الإميان واليقني ،وتنزيه الباري ج َّل جالله ،ف�ض ًال عن الإقرار بوحدانيته ،وبني
�أيدينا و�صية للر�صايف هي �آخر ما ُوجد مكتو ًبا ِّ
بخطه قبيل وفاته ،وقد �شهد فيها �أنه م ِّيت على دين
الفطرة؛ ف� ُّأي جدوى لنا يف غمزه والطعن فيه من هذه الناحية� .أما الإ�سراف يف املجون ومقارفة
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املعا�صي فلهما يف ال�شريعة حك ٌم �آخر ال يخفى ،ولي�س من �ش�أننا التطرق �إلى هذه اجلهة ،ومل نكتب
هذه الكلمة للخو�ض يف هذا املو�ضوع ،وعلى هذا لنا �أن نع َّّد الر�صايف ممن خلط عم ًال �صا ً
حلا و�آخر
�سي ًئا� ،أو ُق ْل :ال�سيئ َة باحل�سنة يف �أدبه ،وقد ر�ضي لنف�سه ِّ
تخطي احلدود ،ومل يعرف لي ًنا وهواد ًة
يف نقده و�سخريته وهجوه املقذع؛ فكان كاحلجر ال�صلد يف اندفاعه من �شواهق الفنت ته�شي ًما
لـِ َما يقع فوقه ،وحتطي ًما لمَِا يقف يف طريقه» .ثم قال ال�شبيبي« :و�شعره الطافح بالعبث واملجون
قلما �سما به عن م�ستوى احلياة املادية ،وال ِب ْدع فهو من الأدباء الذين يجنحون ب�أدبهم �إلى الواقع
ويخاطبون العقول ،وال �ش�أن لهم مبخاطبة القلوب وال مبناجاة الـ ُم ُثل العليا ..ولي�س من احلكمة
فيما �أرى -ن�سج َمن ين�سجون يف الآداب الرفيعة والفنون ال�سامية على هذا املنوال ،فاحلكمة هيتو�سط ذويها
االعتدال واالقت�صاد يف كل �شيء ،وجت ُّنب الإفراط والتفريط ،وخري املذاهب الأدبية ُّ
بني ال�سَّّ ْبح يف عامل الأوهام والأخيلة الباطلة ،وبني التم ُّرغ يف حم�أة املادة .وقد انفرد الر�صايف
بطريقته هذه عن معا�صريه من فحول ال�شعراء ،ومل ُيعنَ مبذهبه �شاع ٌر فح ٌل من �شعراء الديار
امل�صرية �أو ال�سورية ،ك�إ�سماعيل �صربي وحافظ �إبراهيم و�أحمد �شوقي وغري ه�ؤالء� ،إذ كانوا �إلى
الق�صد واالعتدال يف مذاهبهم الأدبية».
ثم نَّبي �أنَّ الر�صايف قد عا�ش يف بيئ ٍة كثرية الزالزل ،متوالية الهزات ،تهز قال َلها العرو�ش� ،أما
القوم – يريد �شعراء م�صر و�سورية -ف ُقدِّ ر لهم �أن يعي�شوا يف بيئة �أخرى ال�شك يف �أنها تختلف عن
البيئة ال�سابقة.
وقد �شاء ال�شبيبي �أن يقرر املنحى الفكري للر�صايف؛ ف�أكد �أنه كان يعتمد على العقل املطلق كما
يراه عق ًال مطل ًقا ،ولكن هل يجوز لنا التعويل على �أحكام هذه العقول القا�صرة يف حميط احلياة
الوجدانية؟ وكم �ضل العقليون والعمليون يف هذه الفجاج الوا�سعة! م�ؤكدً ا �أنَّ الر�صايف -بالن�سبة
�إلى ال�شعراء املعا�صرين يف م�صر و�سورية  -قد ذهب �إلى خماطبة العقل وحده �أكرث من مالحاة
العاطفة والوجدان ،ومن هذه الناحية كانت له ال�شطحات؛ فهو َمن َخ َل َط احل�سنات ب�ضدها يف
�أدبه ،وقد �أ�صبح يف ذمة التاريخ ،و�سوف ميخ�ض الزمن �آراءه ويحكم عليها بالقول ال�صريح.
ومل مير حديث ال�شبيبي عن الر�صايف دون رد ممن خالفوا ر�أي ال�شبيبي مع االحرتام املق َّدر
ل�شخ�صيته؛ فنحن نراهم مع خ�صوم الر�صايف ي�شتدون يف اللهجة النقدية �إلى درجة الإ�سفاف يف
بع�ض ما ُيقال� ،أما ال�شبيبي حتديدً ا فقد رَ�أَوا له من املكانة الدينية والأدبية ما دفعهم �إلى النقد
بالتي هي �أح�سن ،وجمي ٌل ما فعلوا؛ فليت الناقدين جمي ًعا ي�سلكون هذا امل�سلك احلميد يف كل ما
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يتناولونه من نقد؛ �إذ ًا لأ�صبح الناق ُد ذا ر�سالة توجيهية حميدة ،ول َقا َب َل الق َّراء ر�أيه بارتياح ،واثقني
مبو�ضوعيته اجلادة؛ وكان على ه�ؤالء الذين التزموا احليدة يف نقد ال�شبيبي �أن يلتفتوا �إلى �شيءٍ
واحد غاب عن �أكرثهم؛ هو �أنَّ ال�شبيبي رجل دين �أو ًال قبل �أن يكون �شاع ًرا كب ًريا ،و�أنَّ مركزه
ٍ
الديني قد �أملى �إليه ما يع ُّدونه ً
ملتزما ،نعرف ذلك
خط�أ ،ورجل الدين �إن نقد الب َّد من �أن يكون ً
عند ال�سابقني من �أمثال الباقالين وال�شريف املرت�ضى وابن قتيبة؛ وال نعرفه لدى اجلاحظ ،وهو
ً
�صارخا كان التج ِّني فيه �أكرث
هجوما
�أ�شهر َمن �سار مع حريته �إلى �أبعد حد ،حتى هاجمه ابن قتيبة ً
من الإن�صاف ،فال�شبيبي ال ُيط َعن يف �إخال�صه النقدي ،ولكنه التح ُّفظ وااللتزام.
وال يفوتني �أن �أ�شري �إلى كتابني مهمَّني خا�صَّني بالر�صايف كتبهما الناقد العراقي الأ�ستاذ
م�صطفى علي؛ وهو �صديقه الأثري الذي تولى الدفاع عن �آثاره ح ًّيا ،وقد �ألقى حمتواهما على
طالب معهد الدرا�سات العربية بالقاهرة ،وتولت �إدارة املعهد طبعهما� ،ش�أنهما يف ذلك �ش�أن جميع
دفاعا
املحا�ضرات التي �ألقاها الأ�ساتذة على الطالب .هذان الكتابان قد نق�ضا كل ما قاله ال�شبيبي ً
عن الر�صايف ،لكن امل�ؤلف ال�صديق كان حمام ًيا يف دفاعه ومل يكن قا�ض ًيا؛ مبعنى �أنه التزم جانب
الدفاع عن الر�صايف ومل ين�صف ال�شبيبي يف بع�ض ما اجته �إليه من �أمور ال خالف عليها لدى الر�أي
املحايد ،ولن �أتعر�ض هنا �إلى ما كتبه الأ�ستاذ الناقد م�صطفى علي ،فذلك يتطلب وقو ًفا طوي ًال،
ويكفي �أن �أ�شري �إليه لأدفع َمن يريد اال�ستق�صاء �إلى مراجعته ،فهو حاف ٌل باال�ست�شهاد ال�شعري
والتحليل النقدي على نح ٍو مفيد.
و�إذا كنتُ قد تركتُ ما قاله الأ�ستاذ م�صطفى علي لت�ش ُّعب مناحيه وانف�ساح �آماده؛ ف�إين
نقدين موجزَ ين كتبهما الأ�ستاذان مهدي القزاز ونا�صر احلاتي من �أدباء العراق
�س�أ�شري هنا �إلى َ
و ُن�شرا يف جملة "الثقافة" امل�صرية الر�صينة .و�أبد�أ بالأ�ستاذ احلاتي الذي عبرَّ عن الوجهة املقابلة
لآراء ال�شبيبي تعب ًريا نزي ًها هاد ًفا� ،إذ قال يف جملة "الثقافة" يف العدد ( )428ال�صادر بتاريخ
1947/3/11م« :يرى العالمة ال�شبيبي �أنَّ الآراء الغريبة يف �شعر الر�صايف مر ُّدها �إلى الت�أثر ببع�ض
الأتراك الغالة املت�أثرين بالثورة الفرن�سية ،وكان ه�ؤالء يب ِّيتون للإ�سالم ما يب ِّيتونه ،ويت�آمرون على
ُن ُظم احلياة الروحية والثقافة الإ�سالمية ،ويف هذا القول من الغل ِّو ما فيه؛ لأنَّ الر�صايف مل يزد على
�أن عبرَّ عن �آالم بغداد يف زمانه ،وما مر بها من �أتراح ،وما قا�سته من �أهوال ،فكان يندب ما�ضيها
الداثر وعزها الغابر؛ ويهيب ب�أبنائها �أن ي�أخذوا ب�أ�سباب النهو�ض ،وكانت و�سيلته يف ذلك الدعوة
�إلى التحلل من اجلمود ونبذ التقاليد البالية يف الدِّ ين ،ومل تكن هذه الدعوة تروق نف ًرا من الأغرار،
فما كان منهم �إال �أن �أهاجوا النا�س با�سم الدِّ ين ،وغدت دعوة الر�صايف �إلى الأخذ ب�أ�سباب النهو�ض
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كتثقيف �أبناء البالد ،والدعوة �إلى �سفور املر�أة ،والتحلُّل من التع�صب املذهبي ،واعتبار امل�ساواةخروجا على الدِّ ين ،وتبييتًا ملحق تراث ال�سلف ال�صالح».
بني النا�سً -
واحلق �أنَّ الر�صايف لو اقت�صر على الدعوة �إلى النهو�ض والتحلُّل من التع�صب املذهبي والدعوة
ري من امل�صلحني بالدعوة �إلى هذه الأ�شياء دون �أن
�إلى �سفور املر�أة ما وجد هذه الثورة ،فقد قام كث ٌ
ُي ْر َموا بالكفر واخلروج عن الدِّ ين؛ ولكن الر�صايف تورط فيها؛ لأنها مل تكن ناجت ًة عن درا�سة عقلية؛
ولكنها كانت ً
�شذوذا فكر ًّيا ً
بغي�ضا ،فمن ذلك قوله:
ول�����������س�����تُ م������ن ال�������ذي َ
���ي��را
�������ن ي������������رو َن خ ً
مم������������ن ي���������رى الأدي���������������������ا َن ق����ام����ت
وال ََّ
ول����������ك����������نْ ه�������������نَّ و�����������ض���������� ٌع واب�����������ت�����������دا ٌع
ول���������س����تُ م�����ن الأُل�����������ى َوهِ ������� ُم�������وا وق����ال����وا
لأ َّن الأر� َ
������������������ض ت���������س����ب���� ُح يف ف���������ض����ا ٍء

ب���������إخ��������ف��������ا ِء احل������ق������ي������ق������ ِة يف اخل�������ف�������ا ِء
�����������ي مُ���������������ن��������������� َزلٍ ل����ل����أن��������ب��������ي��������ا ِء
ب�����������وح ٍ
م��������ن ال�������ع�������ق���ل���ا ِء �أرب���������������������ابِ ال��������ده��������ا ِء
ب��������������أ َّن ال����������������رو َح ت��������ع�������� ُر ُج يف ال���������س����م����ا ِء
وم������ا ت����ل َ
����ك ال���������س����م����ا ُء �����س����وى ال���ف�������ض���ا ِء

ويقول الدكتور بدوي طبانة يف كتابه "معروف الر�صايف :حياته وبيئته و�شعره" تعلي ًقا على هذه
و�ضح هذا الو�ضوح ،وال �أجد �صراح ًة يف
الأبيات يف �ص(« :)92وما �أظن �إنكا ًرا للدِّ ين وكف ًرا به َ
�إعالن هذا الإنكار والكفر �أ�صرح من هذا الإعالن! فماذا كان الر�صايف ينتظر من رجال الدِّ ين؟
وج َّهالهم� ،إذا قر�ؤوا هذا ال�شعر الذي
بل ما كان ينتظر من النا�س وخا�صتهم وعامتهم ،وعلمائهم ُ
ينكر الأديان ،ويكفر بالوحي والنب َّوات ،ويجعل الأنبياء جماع ًة من العقالء الدهاة� ،سخروا من
عقول النا�س ،ف�أبدعوا هذه العقائد؟!».
وقد �أبدع الدكتور بدوي طبانة يف تخريج هذا االجتاه ،وهو َب ْع ُد من �أن�صار الر�صايف يف تفوقه
ال�شعري و�إبداعه الفني ،ولكن التفوق ال�شعري �شيء والكفر باهلل وبالأديان �شي ٌء �آخر .و� ًإذا فالعالمة
ال�شبيبي كان على حقٍّ فيما �أخذه على الر�صايف من ال�شذوذ الديني ،واتباع مالحدة الأتراك يف
دعواهم �إلى العلمانية التي تنكر الأديان .ولنا َب ْع ُد �أن نرف�ض ما قاله الأ�ستاذ نا�صر احلاتي« :ما
�أجد مرب ًرا لقول ال�شبيبي� :إنَّ الر�صايف خلط احل�سنة بال�سيئة يف �أدبه ور�ضي لنف�سه ِّ
تخطي احلدود.
وما �إخال م َّدع ًيا ي�ستطيع �أن يوقفنا على ن�صو�ص �شعرية �أو نرثية تكون دلي ًال على جرب الر�صايف
باخلروج على الدِّ ين �أو انتقا�ص تراث الأجداد والآباء» .نرف�ض هذا القول؛ لأنَّ الر�صايف قد جهر
بالكفر ال�صراح ن ًرثا و�شع ًرا ،وما ُطبع يف كتبه الأخرية �أكرب �شاهد على ذلك ،ولعله ندم على ذلك
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حني �أق َّر يف و�صيته ب�أنه ملتزم ب�شريعة الإ�سالم ،وهنا �أقول� :إنه رجع يف و�صيته �إلى ال�صواب ،وال
نلوم ال�شبيبي حني قال �إنه خلط احل�سنة بال�سيئة.
�أما الأ�ستاذ مهدي القزاز فقد قال يف مقاله يف "الثقافة" يف العدد ( )432بتاريخ 1947/4/8م:
«�إنَّ مقدمة ال�شبيبي ُت َع ُّد خري ما كتب عن حياة هذا ال�شاعر ،و�أ�صدق ما قيل فيه ،وكان معاليه
�صريحا يف حق الأدب وال�شعر ،ويف حق ال�شاعر � ً
أي�ضا ،حني قال عنه« :و�شعر الر�صايف طافح بالعبث
ً
واملجون ،قلما �سما به عن م�ستوى احلياة املادية ،وال ِب ْدع فهو من الأدباء الذين يجنحون ب�أدبهم �إلى
الواقع ،ويخاطبون به العقول ،وال �ش�أن لهم فيه مبخاطبة القلوب وال مبناجاة الـ ُم ُثل العليا» ،وهنا ن�ش�أ
االختالف بني معايل ال�شبيبي وامل�ؤلف؛ لأنَّ ال�شبيبي ج َّرد �شعر الر�صايف من العاطفة واالنتفا�ضات
النف�سية التي تهز امل�شاعر ،فتوحي �إليه ليقول ال�شعر في�ص ِّور به وجدانه و�ألوان �أحا�سي�سه ،يف حني
�أنَّ الدكتور طبانة �أ�ضفى على �شعر الر�صايف من العاطفة واحل�س واخليال والوجدان والعبقرية
ما مل نلم�سه يف هذا ال�شعر مهما تع َّمقنا فيه ودر�سناه؛ فكان ال�شبيبي �صاد ًقا وحم ًّقا يف ر�أيه؛ لأنَّ
�شعر الر�صايف -يف �أكرثه� ،إن مل يكن جميعه -يجنح فيه �إلى الواقع؛ ولي�س فيه من حرارة الوجدان
واخليال �إال النزر الي�سري ،ولعل هذا نا ٌ
وم�صلحا
جت من حياة الر�صايف والبيئات التي عا�ش فيها ثائ ًرا
ً
ومنف ًّيا وفق ًريا ين�شد املعونة فال يجدها ،لوال بقي ٌة من �أ�صدقاء كانوا ميدُّونه بني �آون ٍة و�أخرى ببع�ض
امل�ساعدات املالية التي تعينه على احلياة».
ولعل مفهوم العاطفة التي ُج ِّرد منها �شعر الر�صايف يختلف عن مفهوم العاطفة التي �أكدها
الدكتور بدوي طبانة َومن �أيده يف اجتاهه؛ لأنَّ مفهوم العاطفة عند ال�شبيبي ميثل التعلق بالـُم ُثل
العليا ،والهتاف ب�أظهر معاين العفاف والنبل واحلياء ،وهو ما جنده ماث ًال يف �شعر ال�شبيبي ،ولكن
العاطفة ت�شمل االنحدار واالرتقاء ،والغزل العفيف والغزل الهابط ،وكل ما يح�س به الإن�سان؛
فال�شعر ذو عاطفة ،ولكن ما نوع العاطفة؟ هي عند ال�شبيبي ال�شرف ونبل االجتاه وت�صوير الـ ُم ُثل
العليا؛ وعند بع�ض النا�س هي ما يح�سه الإن�سان ً
ملتزما.
هابطا �أو مرتف ًعا �أو ً
و�إذا كان ال�شبيبي قد انتقد الر�صايف مبا يراه يف اجتاهه احل�سي؛ ف�إنَّ �أكرث الذين حتدثوا
عنه قد ارتفعوا به �إلى م�ستوى العظام من ال�شعراء ،بل �إنَّ الأ�ستاذ طه الراوي ف�ضَّ له على �شوقي،
اندفاعا مع عاطفة خا�صة به نحو الر�صايف! ويل �أن �أعر�ض بع�ض الآراء الأدبية اخلا�صة
فكان ذلك
ً
بال�شاعر الكبري لنعلم �أنَّ الأذواق تختلف وتقرتب و�أنَّ الأكرثية من النقاد كانوا يرتفعون بالر�صايف
عال ،وهو جدي ٌر بهذا امل�ستوى� ،إذ كان �أحد �أعالم ال�شعر العربي يف الع�صر احلديث ،ال
�إلى م�ستوىً ٍ
يف العراق وحده ،بل يف �سائر الأقطار العربية .و�أبد�أ بالأ�ستاذ عبدالقادر املغربي نائب رئي�س املجمع
العلمي العربي بدم�شق و�صاحب امل�ؤ َّلفات الذائعة يف اللغة والأدب والأخالق ،فقد كتب مقدمة ديوان
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و�صاح ُب املقدمة -يف �أكرث �أحواله -ينظر �إلى َمن يقدِّ م لكتابه بعني
الر�صايف يف طبعته الثانية،
ِ
التقدير ،ويتجافى عما يراه من الهنات ،وقد قال يف املقدمة عن ال�شاعر �إنه ميتاز بال�سهولة وح�سن
ويف�صلها على قدرها،
الديباجة؛ و َق َر َنه بالبحرتي� ،إذ كان ينتقي الكلمات وير ِّتبها بح�سب املعنىِّ ،
فال تقدمي وال ت�أخري ،وال ح�شو وال تعقيد ،وال ا�ستعارات بعيدة ،وال كتابات غام�ضة ،وقد بلغ من
ال�سهولة �إلى حدٍّ مي ِّكن القارئ من �أن يح ِّول الق�صيدة �إلى مقالة نرثية .وبعد �أن �ش َّبه الر�صايف
بالبحرتي يف �سهولة الألفاظ وقرب امل�آخذ �ش َّبهه ب�أبي الطيب املتنبي؛ �إذ �إنه -يف ر�أيه -قد ماثله يف
واحل َكم ،وله با ٌع طوي ٌل يف ق�ضايا العلم
ا�ستخراج املعاين الدقيقة ،و�ض َّمن �شعره كث ًريا من الألفاظ ِ
والفل�سفة والتاريخ.
قلتُ �إنَّ الرجل يكتب مقدمة ديوان ل�صديقه؛ فلم يكن غري معجب مق ِّرظ ،ولي�س عليه ترثيب
يف ذلك فقد اكتفى مبا ي�شعر به ،وهو �صاد ٌق بينه وبني نف�سه.
�أما الأ�ستاذ �أحمد ح�سن الزيات فقدخ�ص الر�صايف مبقال افتتاحي من حلقتني ،كتبه يف
"الر�سالة" عقب رحيله ،وقد قال يف الأولى نق ًال عن "وحي الر�سالة" �ص ( )26من اجلزء الثالث:
«كان الر�صايف –�أح�سن اهلل �إليه -ل�سان العراق ال�صادق ،ينقل عن �شعوره ،وي�ستجيب لغريزته،
يفعل ما ي�شاء ،ويقول ما يعتقد ،ويطلب ما ي�شتهي ،ثم ال يبايل كيف يقع ذلك كله يف ر�أي غريه».
مدر�سا يف العراق يف دار املعلمني العليا ببغداد قبل �أن ُين�شئ جملة "الر�سالة"،
والأ�ستاذ الزيات عمل ً
ويف االفتتاحية الأخرية من "الر�سالة" ذكر �أنه و�صدي ًقا له زارا الر�صايف يف بغداد ،و�ص َّور حياته
كما كان يحياها ،وقال يف �آخر هذه االفتتاحية -التي كان عنوانها« :الر�صايف و�آغا خان»« :-حظك
يا معروف هو حظ الأديب منذ كان يف النا�س �أدباء ويف الأر�ض �أدب ،ميوت �أمثالك َ�ش َر ًقا بالب�ؤ�س،
كما ميوت �أمثال �آغا خان غر ًقا يف النعمة!» ،ويف �آخر االفتتاحية الأولى قال الزيات�« :أما عقيدته
فالأمر فيها هلل ال للنا�س؛ و�أما �شاعريته فاحلكم عليها للنقاد ال للم�ؤرخ».
�أما الأ�ستاذ حممد كرد علي؛ فقد �أفرد يف كتابه "املعا�صرون" ف�ص ًال �ضاف ًيا عن الر�صايف،
حتدث فيه عن حياته واجتاهه ال�سيا�سي ب�إفا�ضة ،وا�سرت�سل يف اال�ست�شهاد بطائف ٍة من �شعره يف
�شتى الأغرا�ض التي عاجلها ،ثم قال (يف �ص« :)467قيل �إنَّ للر�صايف �أ�شعا ًرا بذيئ ًة يف املجون ،ب َّز
فيها علي بن احلجاج (ال�شاعر العبا�سي الذي عا�ش يف ع�صر الدولة البويهية) وغريه من �شعراء
اخلالعة الأقدمني ،وقد طرحه ومل يد ِّونه ف�أح�سن؛ لأنه ي�ضر بالعقول والرتبية ،ورمبا كان مما قاله
يف ثورة ال�شباب ،فتحامى عن ن�شره لـِ َما ق َّدر من م�ض َّرته ،و�إذا كان الر�صايف جر�ؤ على ا�ستعمال
حريته يف احلكم على الأديان وعلى ال ُّن ُظم االجتماعية؛ ف�إنه ال ميلك حرية �إف�ساد الأخالق وحتبيب
املجون �إلى النا�س ،وهم غري حمتاجني �إلى �شعره يف هذا الباب ..والر�صايف قد �أجاد كل الإجادة يف
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تن ُّوع مو�ضوعات �شعره ،لوال هذه الأماديح التي دار عليها مو�ضوع ال�شعر العربي منذ ُعرف .و�شعره
�سهل جزل ،تنت�شي به حتى نفو�س َمن مل يدر�سوا الأدب كث ًريا .وهو يف �شعره ي�سري مع �أكرب ال�شعراء
�إن مل َي ُف ْق ُهم؛ وك�أنه يف �شعره ينرثه» ،هذا بع�ض ما قاله الأ�ستاذ كرد علي؛ وقد �أتفق مع زميله
الأ�ستاذ عبدالقادر املغربي يف �أنَّ الر�صايف �أقرب �إلى النرث يف �شعره وال �أدري �أتلك ميزة للر�صايف
�أم هي حمل نقد؛ لأن ال�شاعر يهوي ب�شعره حني يجعله قري ًبا من النرث ،فما ظنك به لو جعله ن ًرثا
خال�صا؟! واحلق �أنَّ الر�صايف  -يف ر�أيي -كان يرعى جانب ال�سهولة ،ولكنه مل يكن ناث ًرا يف �شعره،
ً
ولو �صدق ذلك يف و�صف ق�صائده لكان مو�ضع نقد �صريح.
وقد حت َّدث الدكتور عبدالوارث احلداد يف كتابه الق ِّيم "معروف الر�صايف بني الأ�صالة
واملعا�صرة" يف �ص( )356عن �آراء للنقاد تتعلق ب�شعر الر�صايف وقال عنها« :يف بع�ضها مبالغة،
كقول الأ�ستاذ طه الراوي�« :إنَّ الر�صايف �شاعر العرب الأكرب يف هذا الع�صر ،الذي ال ُيوا َزن به
�شاع ٌر �آخر ،ال يف م�صر وال يف غري م�صر» .وكقول الأ�ستاذ منري القا�ضي (رئي�س املجمع العلمي
بالعراق)�« :إنَّ الر�صايف �شاعر العرب الأوحد يف ع�صره ،بل �شاعر العروبة الأوحد يف وقته� ،إذ
ناقد
هو املج ِّلي بني جميع �شعراء ع�صره؛ ومكانته بينهم مكانة املتنبي يف �شعراء ع�صره» .ولكل ٍ
�أن يقول ما ي�شاء وفق ما يهتدي �إليه تفكريه ..و�أخال الأ�ستاذ �أحمد ح�سن الزيات كان �صاد ًقا كل
ال�صدق حني جعل �أوتار ال�شعر املعا�صر خم�سة� :شوقي وحافظ ومطران والزهاوي والر�صايف ،وجعل
ً
حافظا والر�صايف يف املرتبتني الأخريتني ،مبعنى �أنَّ �شوقي ومطران والزهاوي قد �سبقوهما يف
الإبداع ال�شعري؛ وهذا ما �أميل �إليه ،ودواووين ال�شعراء اخلم�سة بني �أيدينا ،وملن �شاء �أن يعار�ض
فليدر�س هذه الدواوين درا�سة حمايدة؛ ولي� ِأت باحلكم مثل ما يراه بعد الفح�ص الدقيق».
�أيها الأعزَّاء :لعلكم تالحظون �أين مل �أ�ست�شهد ب�شعر الر�صايف يف هذا البحث؛ لأنه مل يكن
خا�ص ب�آراء بع�ض النقاد من معا�صريه ،وقد ا�ست�شهدتُ ب�آراء الكبار
ًّ
خا�صا بدرا�سة �شعره؛ فحديثي ٌّ
من رجال الأدب يف ع�صر الر�صايف� ،أما من جا�ؤوا بعدهم من نقاد ال�شباب ال�شعراء يف ع�صرهم
�أمثال :نازك املالئكة ،وبدر �شاكر ال�سياب ،وعبدالوهاب البياتي ،و�أحمد ال�صايف النجفي -فقدوقع بينهم خالف فيمن كان يحتل الزعامة ال�شعرية يف العراق� :أهو الزهاوي �أم الر�صايف؟ ولكل
باحث �أدلته وبراهينه ،وهو ميدان ف�سيح تت�سابق فيه الأقالم الناقدة ،فترتك �صدىً بعيدً ا لدى
ٍ
القراء.
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ِ

ِ

د .زهري جميل كتبي
كاتب �صحفي وناقد اجتماعي و�سيا�سي.

(*)�أ�صل البحث حما�ضرة �أُلقيت �ضمن �أن�شطة مركز حمد اجلا�سر الثقايف يف منتدى "اخلمي�سية" يف يوم اخلمي�س 29
ذو القعدة 1429هـ املوافق  27نوفمرب 2008م ,و�أدار املحا�ضرة �أ .حممد بن عبدالعزيز الفي�صل.
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املحا�ضر:
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم ،وال�صالة وال�سالم على �سيدنا وحبيبنا حممد �-صلى اهلل عليه و�سلم-
َمن قر�أ جربيل –عليه ال�سالم– على �أبي ِه �إبراهيم –عليه ال�سالم– قول رب العزة واجلالل:
بيتي للطائفنيَ والقائمنيَ وال ُّر َّكع ال�سجود{� .سورة احلج.26 :
}وط ِّهر َ
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،واحلمد هلل الذي جعل هذا الل�سان و�سيل ًة من و�سائل
التعبري عن مكنونات العقل والنف�س م ًعا.
�إنَّ حمبتي ملكة املكرمة تدفعني �إلى تركيب احلرف وتطويع اجلملة وجتميل الكالم يف موا�ضعه
املالئمة ،وقول احلق من �أجل هذه املدينة املقد�سة� ،إنني ُمغ َر ٌم بحب مكة املكرمة و�أهلها ومنهم
املختلفة .ولع ِّلي مل �أ�شاهد حتى الآن �صور ًة �أجمل من �صورة مكة املكرمة؛ فلذلك ف�أنا ُمغ َر ٌم حتى
مبعرفة �أدق و�أدق التف�صيالت يف �ش�ؤونها وهمومها.
مكي وثقافة مكية
الرب الغفار لكي �أكون مك ًّيا ،و ُولدتُ يف مكة املحم َّية لكي �أكتب ٍ
خلقني ُّ
بفكر ٍّ
أ�شم ن�سيم هوائها العليل ،وتعلمتُ فيها ،بهذا ف�إين �أعتز و�أفتخر.
ومنهج مكي ،وترعرعتُ لكي � َّ
ٍ
�أ�صحاب املعايل والف�ضيلة وال�سعادة:
ِّ
علي باحل�ضور،
�إين �سعي ٌد �إذ �أجد نف�سي يف هذا ال�صباح و�سط هذا اجلمع الكرمي
واملتف�ضل َّ
واملهتم بال�ش�أن املكي ،وبخا�صة �ش�ؤون مهنة الطوافة ال�شريفة ،واملتابع واحلري�ص على معرفة كل
جديد من �أجل هذه املدينة املباركة .و�سعي ٌد � ً
أي�ضا لأنني �أحتدث يف هذا املبنى اجلميل ب�أهله وبكم،
ويف هذا املنتدى الثقايف الرائع ،ف�سعادتي تت�ضاعف لأنَّ هذه املحا�ضرة ُتلقى يف رحاب منتدى مركز
حمد اجلا�سر الثقايف.
هذا امللتقى الثقايف الذي قام وال يزال و�سيظل يقوم بدور تثقيفي وتنويري يف ال�ش�أن الثقايف
أتوجه �إلى �أخي و�صديقي
ال�سعودي ،وال يزال ي�ضيف الكثري .وهنا حتتِّم �أخالق الأدب والثقافة �أن � َّ
الأ�ستاذ القدير حمد القا�ضي الذي جذبني �إلى هذا املنتدى احل�ضاري –حماه اهلل– ب�أن � ِّأثمن
و�أقدِّ ر له ولإخوانه الف�ضالء �أع�ضاء جمل�س الإدارة هذا الدور احل�ضاري الذي يقومون به من �أجل
فخر واعتزاز .ف�شك ًرا لكم على دعوتي
مكة املكرمة ،و�ستكتب عنهم �أ�صابع يد التاريخ املكي هذا بكل ٍ
�إلى �إلقاء هذه املحا�ضرة يف هذه القاعة اجلميلة بف ِّنها وبكم وبهذا احل�ضور الكرمي.
و�أنا �سعي ٌد جدًّا حني �أتوجه ب�شكري ال�صادق واملخل�ص لأخي و�صديقي احلبيب �سعادة الدكتور
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نا�صر احلجيالن مدير عام املركز؛ على دعوته يل �إلى �إلقاء هذا الفكر املكي عن �أرقى مهنة ترتبط
باملنا�سك الدينية� .إنَّ الدكتور نا�صر احلجيالن مثقف تطغى ثقافته على كل �سلوكاته العلمية.
وحما�ضرتي اليوم تدور حول مو�ضوع مهم جدًّا؛ وهو �أخالق الطوافة وقيمها ،وهديف من هذا
الإلقاء الفكري والثقايف هو توجيه نظرة فاح�صة ومت�أملة �إلى �أهمية هذه املهنة ال�شريفة والتي
ق�صد ،فقد �أغفل بع�ض العلماء وامل�ؤرخني والأدباء والكتاب
تغا َف َل عنها بع�ضهم
بق�صد �أو بغري ٍ
ٍ
واملثقفني يف بالدي تنا ُول هذا اجلانب املكي العظيم.
ال�س ُجو ِد{� .سورة احلـج.26 :
قال اهلل تعالىَ } :و َط ِّه ْر َب ْي ِت َي ِل َّلطا ِئفِنيَ َوا ْل َقائِمِ نيَ َوال ّر ََّك ِع ُّ
�أرجو منكم الرتكيز على �أن اخلطاب القر�آين ركز على (الطائفني) فق َّدم الطواف على كل
العبادات التي وردت يف الآية الكرمية.
ِّ
الط َوافة م�شتقة من الطواف حول الكعبة امل�شرفة ،وهو ما كان يقوم به املط ِّوف قد ًميا ،فقد كان
يقوم بتطويف احلجاج وتلقينهم الأدعية و�إر�شادهم �إلى كيفية �أداء ال ُّن ُ�سك و�شعائر الدين .واليوم
�أ�صبحت ِّ
الطوافة (�صناعة) من ال�صناعات الثقيلة التي ال يقوى عليها �إال الرا�سخون يف هذه املهنة.
�ضامر ي�أتنيَ من ِّ
أتوك رجا ًال وعلى ِّ
باحلج ي� َ
فج
كل
النا�س
ٍ
ثم نقر�أ قوله تعالى} :و� ِّأذنْ يف ِ
ِّ
كل ٍّ
عميق{� .سورة احلج .27 :الغريب �أنني الحظتُ وغريي �أنَّ اخلطاب هنا يف القر�آن العظيم جاء
بالدعوة يف النا�س يف حني �أنَّ كل اخلطاب يف القر�آن العظيم يقول :يا �أيها الذين �آمنوا ،يا �أيها
النا�س ،قل للم�ؤمنني ،قل للم�ؤمنات ..وغريها من كلمات ،فلنفكر جيدً ا يف تخ�صي�ص العبارة (و� ِّأذن
يف النا�س).
�إنَّ هذه الدعوة الإلهية العظيمة �شاملة لكل الب�شر الذين ي�سكنون على الأر�ض؛ �أي من حق ِّ
كل
�إن�سان م�سلم م�ؤمن �أن ي�أتي �أو يق�صد مكة املكرمة لأداء منا�سك احلج والعمرة ،لكون احلج �أحد
�أركان الإ�سالم اخلم�سة ،في�ؤدِّيه ح�سب اال�ستطاعة والقدرة .واال�ستطاعة يف احلج – ح�سب جمهور
العلماء – تعني توافر الراحلة والزاد .وعندما ي�أتي احلجاج �إلى مكة املكرمة فال ب َّد ل�صاحب الدار
�أو البيت �أن ي�ستعد ال�ستقبالهم وتقدمي ال�سكن والطعام وال�شراب النظيف لهم ،ويحقق لهم الأمن
واال�ستقرار �أثناء املكوث يف مكة املكرمة ملمار�سة �شعائرهم الدينية ،ثم االجتماعية.
الط َوافة) وقد �أ�صبحت ِّ
ومن هنا جاءت �أهمية (مهنة ِّ
الط َوافة و�أخالقها وقيمها اليوم مدار
احلديث ،وهي ـ يف الوقت ـ نف�سه مدار الطعن من ِق َبل كثريين ،وبخا�ص ٍة يف �صحافتنا املحلية.
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ٌ
كتابات حول ِّ
الط َوافة:
�أزعم �أنَّ ظهور تلك الكتابات واالنفعاالت املختلفة �ضد ِّ
الط َوافة واملطوفني – ورمبا متتد �إلى
تق�صي احلقائق ،كما فعل
�أهل مكة املكرمة – تعود �إلى توافر وقود هو وقود عدم املعرفة وعدم ِّ
الأ�ستاذ جا�سر اجلا�سر مبقاله املن�شور بجريدة «�شم�س» بعددها ( )356يوم 1427/12/3هـ يف
ال�صفحة الأخرية ،فكان مما قال�" :إنَّ م�س�ألة بيع الأ�ضاحي مل تعد فردية الطابع؛ الأمر الذي زاد
من املهارات االحتيالية لبع�ض الأفراد لالحتفاظ ب�أكرب ح�صة من الدخل ال�سابق .ومن الطريف
حر�صا على ت�شغيل �أكرب عدد ممكن
�أنَّ هذه الأمناط التجارية كانت من عوامل زيادة الإجناب ً
إنتاجا و�أ�صلبهم عودًا وفرتة ن�شاطهم
من اليد العاملة .احل ُّق �أنَّ �أهل مكة هم �أكرث �سكان املنطقة � ً
حمدودة ومو�سمية.
الولع التجاري لدى �أهل مكة والرغبة العميقة يف ا�ستغالل فرتة احلج دفعت فئ ًة منهم �إلى
العمل يف تهريب احلجاج غري النظامني اعتمادًا على معرفتهم ب�شعاب مدينتهم،كما �أنَّ كرثة
املتخلفني من العمرة واحلج تفتح �أبوا ًبا غري �شرعية لال�سرتزاق عرب توظيفهم و�إ�سكانهم".
وكذلك يقول الدكتور علي �سعد املو�سى مبقاله املن�شور بجريدة الوطن بعددها ( )2787يوم
ال�سبت 1429/5/12هـ :كل «الذين من حولك يحتكرون املنا�سبة ،ولي�سمح يل �أهل مكة النجباء �إنْ
قلتُ �إنَّ ِّ
الطوافة مل تعد وراثة ،ومل تعد حك ًرا �شرف ًّيا على الأعيان والبيوتات .احلج ب�إرها�ص الع�صر
عل ٌم وفك ٌر و�إدارة ،والع�صر ينبئ �أنَّ �أهل املكان مل يعودوا وحدهم �أدرى ب�شعابه .كل م�ؤ�س�سات
الطوافة حتتاج �إلى ن�سف ».
هذه املقاالت ال�صحافية وتلك الآراء �إمنا هي -يف اعتقادي -بالون اختبار لدى �صفحة قدمية
الت�أزمي حول م�صري هذه املهنة.
ري من مثل ه�ؤالء ال يف ِّرقون بني �أعمال م�ؤ�س�سات ِّ
الط َوافة وم�ؤ�س�سات حجاج الدخل ،فوقعوا
كث ٌ
يف ر�صد �أخطاء بع�ض م�ؤ�س�سات حجاج الداخل وجتاوزاتها وق�صورها ،وهذا عائ ٌد �إلى عدم
معرفتهم باحلقائق ،فال يجوز �أن نوجد � َّأي حالة مقارنة بني م�ؤ�س�سات الطوافة وم�ؤ�س�سات حجاج
الداخل ،والف�صل بينهما ال يحتاج �إلى ُّ
تدخل جراحي مثل جراحة الف�صل بني التوائم.
�أ�صحاب تلك العقول ينظرون �إلى ِّ
الط َوافة من هذه الر�ؤية ال�ضيقة التي جتهل كل ًّيا حقيقة مهنة
ِّ
الطوافة ،فتكون كتاباتهم وفق �ضبابية الر�ؤية.
�إن من يكتب �ضد ِّ
الطوافة واملط ِّوفني �إمنا يتمو�ضع خلف نظرية اجلهل بال�شيء ،فعندما �أت�صدى
لهم بالكتابة ف�إين �أقف و�أمترت�س خلف الواقع واملعلومة واحلقيقة والتجربة ،على الرغم من �أنني مل
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أعان من املمار�سة لأعرف �أكرث و�أكرث وط�أة م�ش َّقة تلك املمار�سة� ،إال �أنني �أعرف ت�أثري تلك املمار�سة
� ِ
يف الن�سيج االجتماعي املكي.
�إنَّ الت�صدي لهذه ال ُّت َهم لي�س من العبث كما اعتقد بع�ضهم ،وذلك امل َّتهِ م مل ينجح يف �إثبات
تهمته للطوافة؛ لأنَّ الطوافة مهنة ال ت�ستدعي الإثبات �أو النفي لأنها جزء من العمل الديني.
هذه احلملة – بل ُقل احلمالت -حتتاج �إلى خطة من الدرا�سة والفح�ص والت�صحيح والت�صدي
والرد والتو�ضيح ،وتقودنا ال�ضرورة �إلى �أنه يجب �أال تخلو تلك احلملة من التوبيخ والتقريع والنقد
الالذع.
�إنَّ قدوتي يف الكتابة -وبخا�ص ٍة الكتابة النقدية -هي فعل �سيدنا حممد –�صلى اهلل عليه
و�سلم -حني قال ل�سيدنا �أبي ذر الغفاري –ر�ضي اهلل عنه -عند قوله ل�سيدنا عبداهلل بن م�سعود
مازحا« :يا ابن ال�سوداء» ،فقال �سيدنا حممد –�صلى اهلل عليه و�سلم -لأبي ذر
–ر�ضي اهلل عنهً -
الغفاري (وذلك يف امل�سجد النبوي)« :يا �أبا ذر� ،إنك امر�ؤٌ فيك جاهلية» .هذا املنهج النبوي ع َّلمنا
�أنه يجوز ف�ضح املعتدي واملتجاوز ون�صيحته ،وهذا ما �أفعله؛ لأنَّ َمن ينال من مكة املكرمة فك�أمنا
نال من الإ�سالم لأنها منبع الإ�سالم.
�إن لكل مهن ٍة �أخال ًقا و ِق َي ًما و ُم ُث ًال و�أعرا ًفا ،ومهنة الطوافة تتفوق ب�أخالقها و ِق َيمها و ُم ُثلها على
كث ٍري من املهن بل �إنها املهنة الوحيدة التي ورد ذكرها يف القر�آن املجيد وتقدمت على غريها من
املهن الأخرى ،فهي من �أهم اخل�صائ�ص التي متيزت بها مكة املكرمة و�أهلها املباركون ،وعلينا �أن
نتابع حركة الت�صدي لتو�ضيح عظمة هذه املهنة و�شرفها ،والبد من �أن نتحرك لت�صحيح ال�صورة
واملفهوم والواقع ،فاهلل خالق ال�سماء هو من و�ضع الكعبة َّ
املعظمة يف مكة املكرمة ،وهو َمن �أَ َم َر ب�أن
ينبع ماء زمزم من مكة املكرمة ،وهو َمن �أَ َم َر ب�أن يكون ال�سعي بني جب َلي املروة وال�صفا ،وهو من
ق َّدر مب�شيئته �أن تكون والدة �سيدنا حممد �-صلى اهلل عليه و�سلم -يف مكة املكرمة فت�ش َّرفت مكة
املكرمة به ،وهذه املق َّد�سات هي التي �أوجدت لنا �أ�شرف مهنة يف الكون كله؛ �إنها الطوافة.
�إنَّ التخلي من ِق َبلنا -نحن املثقفني والكتَّاب والأدباء وامل�ؤرخني -عن اجلدية يف ن�شر �أخالق
ِّ
الطوافة و ِق َيمها وف�ضائلها يدخل يف باب التق�صري يف الواجب الديني والوطني والأخالقي ،فاليقظة
مطلوبة اليوم �أكرث من املا�ضي وهي تخدم �سمعة هذه املهنة العظيمة ،و�إن تركنا جمي ًعا مثل هذه
امل�س�ؤوليات من عمليات الت�صحيح والتوجيه والإر�شاد والتوعية ف�إنَّ هذه جمازفة ومغامرة حم�سوبة
علينا نحن املكيني ونتح َّمل جمي ًعا م�س�ؤوليات ما يرتتَّب عليها.
وال �أع ُّد بع�ض الهجوم �أو النقد من ِق َبل البع�ض ملهنة ِّ
الط َوافة واملط ِّوفني �إال انعطا ًفا ال يخدم
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�أهداف العقيدة الإ�سالمية ،وال يحقق �أهدافنا الوطنية.
ف�أرجو من �إخواين املط ِّوفني واملط ِّوفات �أالَّ ت�ضيق �أحالمهم ،ب�أن ال تقت�صر �أعمالهم يف مهنة
ِّ
الطوافة على العادة والعرف بل البد لنا من �أن نط ِّور هذه املهنة بكل الفكر الع�صري الذي عاد ًة ما
يرتقى مبثل هذه املهن ،وعلينا �أال نعتمد على قليل من االفرتا�ضات املتغرية بل ال�سريعة يف تغيرُّ ها.
و�أو ُّد �أن �أ�ضرب مثا ًال رائ ًعا وم�ش ِّر ًفا لتطور مهنة الطوافة وارتقائها ،وهو م�ؤ�س�سة مطويف حجاج
جنوب �آ�سيا ،والتي ُت َع ُّد اليوم َم ْع َل ًما ح�ضار ًّيا يف بالدنا ،فلقد �ش َّرفت الوطن ب�إجنازاتها متعددة
املجاالت.
علينا كي نحافظ على �أخالق هذه املهنة و ِق َيمها وف�ضائلها �أن نعمل على �إيجاد حماوالت جادة
لدرء ما قد يرتتَّب على ذلك الهجوم والقدح� ،أريدها حماوالت ت�ص ِّور لنا نتائج هذا الهجوم وال ُت ِخ ُّل
باملنظومة الفقهية التي تك ِّون فقه ِّ
الط َوافة وثقافة الطوافة ،لكي نحافظ على الغايات الفقهية ،لأنه
يجب على املمار�سة الفقهية �أن ت�سبق التنظري للعمل يف هذه املهنة ال�شريفة.
فالتنظري ملهنة الطوافة يجب �أن يرتكز على كث ٍري من املقوالت الفقهية؛ فمثال من فقه الطوافة
ومن ثقافة الطوافة ا�ستم َّد �أهل مكة املكرمة  -منذ الع�صر اجلاهلي وحتى الآن  -كث ًريا من القوانني
التجارية وكلها ُبنيت على �أخالق و ِق َيم و ُم ُثل ،ومن هنا مث ًال ا�شتُهرت �أمانة املط ِّوف املكي.
وهذا ما يجعلني �أقول حني مراجعة بع�ض �أخالق الطوافة و ِق َيمها و ُم ُثلها �إننا جند �أنَّ كل
ت�شريعات الطوافة تت�سم بنزعتها الأخالقية �أكرث من النزوع �إلى فكر الربح واخل�سارة ،فهي لي�ست
جتارة كما ظن ويظن بع�ضهم ،وهي ال ترتبط ب�أخالق التجارة والتجار� .إننا ال نريد �أن تكون الطوافة
ملحة �إلى التقنني وال�ضبط ،ومن
هب ّ
ودب؛ لهذا �أقول �إنَّ مهنة الطوافة يف حاجة َّ
مفتوحة لكل من َّ
يفعل ذلك هو غر�س البلد وابن البلد ،و�أعني به الإن�سان املكي الذي يعرف م�صلحة هذه املهنة
العظيمة وقيمتها ويدافع عنها وعن مبادئها و ِق َيمها بكل قوة.
وعند الت�أ ُّمل الهادئ والعميق فكر ًّيا جند �أنَّ �أخالق الطوافة و ِق َيمها  -يف معظمها -انطلقت من
الن�ص القر�آين ،وحتى الذي مل ي�ستمد مبا�شر ًة منه �-أعني العمل الب�شري  -ف�إنه ابتعد ع َّما يتعار�ض
مع الأعراف والتقاليد؛ �أي �أنَّ ا�ستنباط �أحكام الطوافة ُبنيت على الر�أي النا�ضج والنظيف ،فمث ًال
ا�شتُهر املط ِّوف بكث ٍري من الأخالق وال�صفات واملُ ـ ُثل والتي منها:
 .1ال�صدق يف التعامل واحلديث.
 .2الإخال�ص.
 .3الو�ضوح.
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 .4احرتام املوازين.
 .5عدم الغ�ش.
 .6عدم االحتيال.
 .7احرتام العهود والعقود التجارية.
 .8الأمانة يف االداء والفعل واملحا�سبة.
 .9امل�صداقية ال�شاملة.
 .10الثقة يف الآخر.
 .11ال�سمعة النظيفة.
 .12ال�صدق يف احلديث ،فهو �إن �أعطى كلم ًة يلتزم بها.
ِ .13ع َظم الأمانة يف املال والأهل.
 .14كرم الأخالق الفا�ضلة.
 .15طهارة النف�س.
وحتى �أكون مو�ضوع ًّيا وواقع ًّيا ف�إين �أعرتف ب�أنَّ بع�ضهم -وهذا البع�ض قليل -ال يرتبط بكل
تلك العنا�صر والأخالق التي �أ�شرتُ �إليها.
كما �أنَّ اال�ستناد على فكرة اال�ستفادة من العادات والتقاليد هو �أم ٌر حممود؛ لأنها ُ�صبغت
بالناحية ال َع َقدية� .إنَّ معظم العادات والتقاليد املـُت َع َامل بها يف مهنة الطوافة ت�صبح �شرعية
اجتماع َّية ودين َّية لأنه ا ُّت ِفق عليها وعلى �سالمتها.
ولكي ن�سعى �إلى التقنني وال�ضبط الذي دعوتُ �إليه علينا �أن نهتم بالآتي:
 .1فقه مهنة الطوافة.
 .2ثقافة مهنة الطوافة.
� .3سلوكات مهنة الطوافة.
وهذا الدور الفكري والثقايف هو مهمة �أبناء املهنة وم�س�ؤوليتهم ،فمن املط ِّوفني واملط ِّوفات
املفكرون واملثقفون واملتن ِّورون والكتَّاب والأدباء والباحثون يف كث ٍري من املجاالت العلمية املختلفة،
فعليهم تقع م�س�ؤولية �إعداد ما �أ�شرتُ �إليه وب�أ�سلوب ع�صري يتما�شى ومتطلبات املرحلة ،وبخا�ص ٍِة
اجلودة ورقي الأداء.
�أُ�ص ُّر على عدم التط ُّرق �إلى ن�ش�أة الطوافة بو�صفها مهنة لأنَّ هناك من هو �أف�ضل مني مبراحل
حتوالت تاريخي ًة ح�صلت لهذه املهنة وتبلورت
يف احلديث عن هذا ال ِع ْلم الكبري� ،أمنا �أريد القول �إنَّ
ٍ
يف �شكلها احلايل؛ �أي �أنَّ ملهنة الطوافة مدار�س ومذاهب خمتلفة من جن�س َّية لأخرى ،رمبا تتحكم
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فيها الناحية املذهبية �أي املذهب الفقهي الديني الذي تتبعه كل جن�س َّيةُ .ي�ضاف �إلى ذلك حت ُّكم
اجلانب الثقايف اخلا�ص ٍّ
بكل من تلك اجلن�سيات يف �سلوك �أبنائها.
�إنَّ مهنة الطوافة رم ٌز للتيار ال َع َملي الإ�سالمي النظيف ،وحتليل الظواهر املرافقة لها ال يحتاج
�إلى متخ�ص�صني بقدر ما يحتاج �إلى من ي�شارك املط ِّوف عمله على الأر�ض ،ومن يفعل ذلك ب�شجاعة
ف�إنه �سوف يك ِّون الر�ؤى الوا�سعة �أو ال�ضيقة عن هذه املهنة.
و�أتو َّقع �أنَّ امل�سا�س بوعي هذه املهنة ال يتوقف ما دامت النجاحات ترافق هذه املهنة.
�إين ل�ستُ مت�شائ ًما ،وتفا�ؤيل ال يتعار�ض مع طموحاتي �إلى ن�شر ثقافة مهنة الطوافة على يد
�أبنائها وبناتها املثقفني واملثقفات ،علينا وعليهم ـ و�أعني املط ِّوفني واملط ِّوفات ـ �أن نقف �ص ًّفا واحدً ا
و�صل ًبا لعدم ال�سماح بامل�سا�س �أو االقرتاب من (وحدة الوعي) �أو (وعي الوحدة) لهذه املهنة؛ لأنَّ
وعي هذه املهنة ال ي�شيخ.
�إنَّ امل�سا�س والتجاوز والطعن يف ِّ
الط َوافة ومق َّدراتها املختلفة هو �أمر مزعج لنا نحن مع�شر
املكيني ،بل يزعج �أعمق ما يف �أعماقنا من �أحا�سي�س و�صفات� .إنَّ الطاعنني يخو�ضون حرا ًكا
جمتمع ًّيا و�صحاف ًّيا دون �أ�سلحة فكرية �أو مو�ضوعية؛ فلذلك مل ي�ستطيعوا جتهيل وت�سطيح الوعي
املجتمعي عن الطوافة.
ري من املط ِّوفني يف
يف مهنة الطوافة جند من بني املط ِّوفني واملط ِّوفات علماء وعاملات ،فكث ٌ
حلجاجهم وعلى املذاهب الأربعة ،ومل يكن عند املطوفني � ٌّأي من
الأزمنة املا�ضية كانوا ُيفتون َّ
املر�شدين �أو الوعاظ �أو العلماء كما هي احلال اليوم ،بل �إنَّ كث ًريا من احلجاج يتعلمون منا�سك
احلج يف مكة املكرمة من املط ِّوفني و�أبنائهم؛ لذلك قال الإمام ال�شافعي -رحمة اهلل« :-دهماء مكة
علماء» ،والإمام �أبو حنيفة ـ رحمه اهلل ـ ـ قال« :تعلمتُ من ح َّالقٍ مبكة بع�ض منا�سك احلج».
فاملط ِّوفون ي�ستندون يف �أعمالهم �إلى الأعراف والتقاليد والعادات املتوا َرثة عن �أبائهم
و�أجدادهم ،وكلها -دون ا�ستثناء -ت�ستند �إلى الأخالق وال ِق َيم الإ�سالمية الراقية.
وال�س�ؤال الذي يربز الآن :ما الهدف من وراء حمالت الإ�ساءة �إلى مهنة الطوافة .وملاذا هذا
االنحياز املعيب يف فكرنا؟
هذه ق�ضية مهمة حتتاج �إلى مفاهمة ورمبا مواجهة ومكا�شفة وم�صارحة مع من ي�سعى �إلى
تكوين وبث تلك احلمالت الال�أخالقية التي ال تليق مبجتمعنا امل�سلم الر�صني.
ولدي بع�ض الأفكار واحللول والآراء التي �أظن �أنها ت�ساعد على املحافظة على �أخالق الطوافة
َّ
و ِق َيمها و ُم ُثلها ،منها:
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 .1طباعة الكتب الثقافية والدينية واالجتماعية ال�صغرية ،بحيث تكون على �شكل (كتب اجليب)
املنت�شرة يف الدول الغربية ،ومثل (كتب التنوير) التي انت�شرت يف م�صر يف فرتة اخلم�سينيات
امليالدية من القرن املا�ضي.
 .2احلر�ص الكامل ال�شديد على ت�أ�سي�س معاهد تدريب ملن ميار�س مهنة الطوافة.
 .3تكوين (�إعالم الطوافة) بحيث ت�شرتك كل م�ؤ�س�سات الطوافة على ت�أ�سي�س (فريق
�إعالمي) متمكن وجريء و�شجاع من �أبناء مهنة ِّ
الط َوافة ،ومن املخت�صني الإعالميني وكبار
الكتَّاب يف مكة املكرمة وغريها؛ �إعداد (خطة �إعالمية) ع�صرية ومو�ضوعية تت�سم ب�سيطرة الفكر
ُواجه معظم التحديات واملخاطر املحدقة
الواقعي واحلكمة وال�صراحة واجلر�أة وال�شفافية ،لت ِ
مبهنة الطوافة ،ومعاجلتها عرب متغريات املرحلة ومتطلبات الع�صر و�إفرازات احل�ضارة وبفكر
ع�صري متنور.
 .4حتى ُنربز �أخالق مهنة الطوافة ال�شريفة و ِق َيمها و ُم ُثلها يجب �أن ت�شرتط اجلهات احلكومية
امل�س�ؤولة عن احلج والطوافة �أن تبني (فواتري االنتخابات) يف املرحلة القادمة على مدى ما تقدمه
املجاميع التي ترغب �أن ِّ
تر�شح نف�سها ملجال�س الإدارة من عمليات االرتقاء والتطور والتطوير
واملحافظة على تلك الأخالق وال ِق َيم واملُـ ُثل.
 .5االهتمام بالتدريب:
�إنَّ التدريب على �أخالق املعاملة احل�سنة هو م�س�ؤولية م�ؤ�س�سات الطوافة ،بل من �أهم مهمات
هذه امل�ؤ�س�سات وواجباتها ،فالتدريب يرتقي باملهارات ،ويعمل على تنمية القدرات املختلفة
للإن�سان ،بل �إنه ِّ
ويح�سن من م�ستوى الأداء.
يهذب ال�سلوك ِّ
هل تعلمون �أنه يف مدينة �ألعاب (ديزين الند) الأمريكية والفرن�سية عندما يعلنون عن طلب
وظائف (عمالة لتنظيف املدن ) تقوم �إدارة املدينة ب�إجراء املقابلة ليوم واحد ،وبقية �أيام الأ�سبوع
يقوم خمت�صون من املدينة بتدريب املتقدمني على كيفية الإجابة على �أ�سئلة اجلمهور؟! لأنَّ الزائرين
واجلمهور عاد ًة ما ي�س�ألون هذه العمالة لكونهم يقفون يف كل �شوارع املدينة و�أز َّقتها وزواياها،
فيع ِّلمونهم كيف يو ِّزعون االبت�سامة يف وجوه الزائرين؛ لكون االبت�سامة هي مفتاح الرتحيب والقبول.
فلو قامت م�ؤ�س�سات الطوافة بت�أ�سي�س معاهد متخ�ص�صة لتدريب من�سوبيها يف كل املجاالت،
ولو كان ذلك عرب �أحد م�شروعات اال�ستثمار؛ ف�إنه �ستكون الفائدة كبرية وفاعلة على مهنة ِّ
الطوافة
أي�ضا ،لن�ؤكد �أنَّ الإ�سالم يدعو للف�ضيلة وا ُ
و�سمعة بالدنا بل على الإ�سالم � ً
خل ُلق احل�سن والكلمة
الطيبة.
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 .6تكليف فريق من الباحثني واملخت�صني من �أبناء املهنة وغريهم بعمل كتاب م�ستقل يد ِّونون
فيه كل �أخالق وقيم ِّ
الطوافة واملطوف ،و ُي َو َّزع هذا الكتاب على املط ِّوفني واملط ِّوفات ب�صورة دائمة؛
حتى نذ ِّكرهم �إذا ن�سوا .
 .7على م�ؤ�س�سات الطوافة �أن تعمل على ت�أ�سي�س خطاب ثقايف و�إعالمي ومهني خمتلف عن
املرحلة املا�ضية ،وجديد يف طاقته و�أفكاره ور�ؤاه ،بعيدً ا عن فكرة تطييب اخلواطر واملجامالت
للأجهزة احلكومية ذات العالقة باحلج واحلجاج.
 .8على م�ؤ�س�سات الطوافة �أن ت�ؤكد با�ستمرار �أنها ا�ستطاعت �أن جتعل �أعمال الطوافة يف
منظومة واحدة ،و�أنَّ العمل الديني فيها حت َّول �إلى عمل م�ؤ�ِسَّ �سي ويف كل مراحله.
 .9على م�ؤ�س�سات الطوافة �أن ُتثبت ب�أنَّ �أعمالها حت ِّقق ربحية وعائدات جيدة ت�صب يف م�صلحة
اجلماعة والفرد ،و�أنها فتحت بيوتًا وو َّفرت �أعما ًال لكث ٍري من العاطلني ،فو َّفرت لهم ُ�س ُبل العي�ش
الكرمي والعمل ال�شريف.
 .10ينبغي �أن يعرف اجلميع �أنَّ َمن يعمل مب�ؤ�س�سات الطوافة ال يجل�س يف الأبراج اخل�شبية
العاجية ،وال يعاين من �أمرا�ض و�أوجاع الكهولة والعجز ،عليهم �أن يعرفوا �أنَّ الطاقات ال�شبابية
املكية هي التي تعمل يف تلك امل�ؤ�س�سات.
 .11ينبغي �أن تظهر م�ؤ�س�سات الطوافة على �أنَّ عملية التنمية يف �أعمالها لي�ست مقت�صرة على
زيادة �أعداد حجاجها ،بل �إنَّ التنمية تكون يف هياكلها وفكرها الإداري والفني وامليداين ،ف�صورة
احلج القدمية قد تغريت كل ًّيا.
 .12ينبغي �أن ِّ
تو�ضح م�ؤ�س�سات الطوافة �أنها ت� ِّؤ�س�س لوعي امل�شروعات اال�ستثمارية والفكرية
والثقافية واملجتمعية.
� .13أرى �ضرورة فتح حوار جاد مع �أولئك الذين يتطاولون على مهنة الطوافة ،و�أن نلج�أ �إلى
َ
املكا�شفة وامل�صا َرحة؛ من �أجل �أن يعلو �صوت العقل .ال نريد �أن تكون �أقوالنا و�أفعالنا مت ِّثل (ردة
فعل) بل نريد (فع ًال) ،لأننا ال ن�سعى �إلى ا�ستفزاز الآخر ،بل علينا �أن نتحمل ،وهذه هي �أخالق
الإ�صالح.
� .14أرى �ضرورة معاجلة �صورة الأخطاء املل�صقة مبهنة ِّ
الط َوافة ،حتى ن�ؤكد �أنَّ املط ِّوفني
ُم رَ
فتى عليهم ،و�أنَّ وجود الق�صور واملالحظات يف بع�ض �أعمال احلج لي�س من م�ؤ�س�سات الطوافة.
ويف اخلتام �أود �أن �أذ ِّكر من ن�سي قوله تعالىَ } :و َمنْ ُي ِر ْد ِفي ِه ِب ِ�إلحَْ ٍاد ِب ُظ ْل ٍم ُن ِذ ْق ُه ِمنْ َع َذ ٍاب
�أَ ِل ٍيم{ احلج.25:
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يقول ابن كثري يف تف�سري هذه الآية �إنَّ من ي�شتم اخلادم مبكة ظا ٌمل ويذيقه اهلل عذا ًبا �ألي ًما.
ميل �إلى
ويقول �سماحة ال�شيخ عبدالعزيز بن باز ـ رحمه اهلل ـ يف تف�سري كلمة (�إحلاد) �أنها تع ُّم كل ٍ
باطل �سوا ًء كان يف العقيدة �أو غريها.
واهلل ي�سرتنا فوق الأر�ض ،وحتت الأر�ض ،ويوم العر�ض ،و�ساعة العر�ض ،و�أثناء العر�ض .
املداخالت:
الفريق عبدالعزيز هنيدي:
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم ،وال�صالة وال�سالم على ر�سول اهلل� .أحم ُد اهلل تعالى ،ثم �أ�شكر هذه
امل�ؤ�س�سة العظيمة وح�سن اختيار هذا املو�ضوع ونحن على �أبواب الع�شر الأُ َول من ذي احلجة والتي
ُت َع ُّد من �أعظم �أيام ال�سنة على الإطالق ،وبخا�ص ٍة �أنَّ فيها يوم وقوف عرفة وفيها يوم النحر (عيد
الأ�ضحى املبارك).كنتُ قد تع َّرفتُ �إلى الدكتور زهري يف حما�ضرة قبل فرتة طويلة عند الدكتور
كلمات �صريح ًة عندما كان يتكلم عن حقوق الإن�سان ،وقر�أتُ كث ًريا من
�أنور ع�شقي ،و�سمعتُ منه ٍ
مقاالته التي �أزال �أحتفظ بها .حتدث الدكتور بلهجة مكية جميلة ،فمكة املكرمة هي مركز الثقافة
فعال ً ،و�أنا �أعرف كث ًريا من الأ�شخا�ص الذين عا�شوا يف مكة وتخ َّرجوا فيها والذين احتكوا مع
�أطياف كثرية من النا�س �أثناء العمرة واحلج .وفيما يخ�ص احرتام احلجاج وعدم ا�ستغاللهم فقد
بد�أنا فع ًال يف و�ضع �أ�س�س يف تو�ضيح حقوق احلجاج ،وهناك م�ؤ�شرات جادة لو�ضع هذا ال�شيء،
فالتعامل مع احلجاج ب�أخالقية من �أهم الأمور فهم �ضيوف الرحمن ،وهناك نزعة يجب علينا �أن
نكافحها وهي كلمة (حاجي) التي ُتط َلق على �أ�شخا�ص ب�سخرية بو�صفهم بقايا حجاج وغريها،
فه�ؤالء �ضيوف الرحمن ويجب علينا �أن ن�ستقبلهم ا�ستقبا ًال يليق بهم.
د� .سعيد با�سماعيل:
ملاذا تخلى �أهل مكة عن عادات �سابقة؟ فقد �سمعت �أنَّ املط ِّوفني كانوا يذهبون �إلى دول جماورة
ليبنوا عالق ًة بينهم وبني احلجاج ،كما كان ذلك هد ًفا لديهم ولدى �أبنائهم� ،إذ تنتقل هذه املهنة
�إلى �أبنائهم فتنتقل هذه العالقة �إلى احلجاج اجلدد؟ وهل ارتبطت مهنة الطوافة ب�أُ�سَ ر مع َّينة؟
املحا�ضر:
كان من قبل يف الطوافة �شيء ا�سمه ال�س�ؤال :كان املط ِّوف يذهب �إلى م�صر وتون�س وغريه
من �أجل �أن ُين�شئ له دعاية وي�ستقطب الأعداد التي يقدر عيها ويعود .وهذا انقطع لأنَّ ِّ
الط َوافة
�أ�صبحت م�ؤ�سَّ �سية تابعة للحكومة فال ي�ستطيع �أن يقوم بذلك الفرد.
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الطوافة ففع ًال كانت مرتبطة ب�أُ�سَ ر وعائالت ا�شتُهرت ِّ
�أما مهنة ِّ
بالط َوافة ،ومثا ًال على ذلك:
كان يط ِّوف الأفارقة �شخ�ص ا�سمه برهان �سيف الدين ،وكان عندما كان يذهب �إلى نيجرييا
ي�ستقبلونه هناك ا�ستقبال زعيم دولة .وهناك عائالت كثرية مكية ا�شتُهرت ِّ
بالط َوافة.
د .حممود �شاكر:
قر�أتُ قبل ع�شرات ال�سنني لعامل يذكر مهنة ِّ
الط َوافة والعالقة بني املط ِّوف واحلجاج ،يذكر �أنَّ
املط ِّوف قام بدور فاعل يف خدمة احلجاج ،وكان يوجد حجاج من باك�ستان ف�أراد �أحدهم �أن ي�شكر
املط ِّوف بر�سالة على ما قام به ،لكنه مل يكن يعلم ا�سم املط ِّوف وال عنوانه ،فكتب �إلى املط ِّوف الذي
�أمام بيته �شجرة يف مكة املكرمة ،وو�صلت الر�سالة فع ًال �إلى ذلك املط ِّوف ،وال�شاهد يف الق�ضية �أنَّ
العالقة بني املط ِّوف واحلاج يف تلك املرحلة كانت عالقة متميزة ،وكانت خدمة رائعة جميلة .ويف هذه
الأيام كث ٌري من احلجاج ُين�سَ بون �إلى مط ِّوف ولكنهم ال يرونه وال يعلمون عنه �شي ًئا ،حتى �إنَّ بع�ضهم
ال يعرف ا�سمه ولي�ست له عالقة معه على الإطالق ،بل �إنَّ كث ًريا منهم �-سواء من حجاج الداخل �أو
املواجهة و�أنَّ
اخلارج� -إذا عاد من رحلة احلاج ف�إنه ال يذكر �إال الذم وال�سيئات ! واملحا�ضر ذكر ق�ضية َ
املواجهة تكون مقا ًال مبقال و�صفح ًة ب�صفحة وكتا ًبا بكتاب ،وكنت �أود �أن يكون الرد بتح�سني اخلدمة
َ
و�أالَّ نلتفت �إلى من يقول ،بل نقول« :رحم اهلل من �أهدى �إ ََّ
يل عيوبي» ،ن�شكر ه�ؤالء الذين ن َّبهونا �إلى
هذه الق�ضايا.
و « دور املط ِّوف بني التنظري والتطبيق » هذا �أمر مهم جدًّا ،فحبذا لو تع َّر�ضَ �سعادة املحا�ضر
لهذا ولهذه الأعداد الكبرية والظروف البيئية املحيطة التي �أدت �إلى كث ٍري من ال�سلبيات يف مهنة
حاجا
الطوافة ،ف�أنا �أذكر �أنني حججتُ لأول مرة عام 1388هـ ويف تلك ال�سنة مل �أق�صد �أن �أرى ًّ
من احلجاج ولكني مل �أف�شل يف �أن �أرى جميع احلجاج الذين �أعرفهم من الأردن ،ف َمن مل �أقابله يف
الطواف قابلته يف امل�سعى ،ومن مل �أقابله يف امل�سعى قابلته يف منى ...من دون ق�صد؛ وذلك لقلة
عدد احلجاج الذين كانوا ال يزيدون عن ع�شرين �ألف من كل العامل فيما �أذكر .فيبدو يل �أنَّ هناك
�أمو ًرا �أكرب مما نت�صور ،حبذا لو تعر�ضتَ لدرا�سة هذه الق�ضية وكيف ميكن �أن نعاجلها يف وجود هذه
الظروف البيئية واالجتماعية واالقت�صادية.
املحا�ضر:
�شك ًرا جزي ًال على مداخلتك .وقد حتدثتُ من البداية �أننا ل�سنا جمتم ًعا مالئك ًّيا ول�سنا يف
أنت تتعامل مع حجاج من كل الثقافات ي�أتون �إلى مكة بلغات خمتلفة ولهجات
مدينة �أفالطون ،ف� َ
خمتلفة وعادات خمتلفة ،فال�سلبيات موجودة وال �أحد ي�ستطيع �أن ينكرها .تقول �إنك ال تعرف ا�سم
املط ِّوف وهذا �صحيح فالعمل الذي قامت به احلكومة م�ؤخ ًرا هو الذي ق�ضى على ا�سم املطوف،
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فالآن هناك م�ؤ�س�سة لها مطوفون يجتمعون ويعملون حملة انتخابية وي�شكلون جمل�س �إدارة ميثلهم،
وجمل�س الإدارة ي�ش ِّكل مكاتب ت�سمى مكاتب عمل تنفيذية ،ولكل مكتب رئي�س وبع�ض الأع�ضاء،
ولكل ع�ضو مهمة ،في�ص ُّبون كلهم يف بوتقة واحدة ،وال�سلبيات التي ال تخفى عليكم البد من �أن نقول
ب�صريح العبارة �إنَّ احلكومة تتحملها وال تتحملها م�ؤ�س�سات الطوافة وال املط ِّوفون ،فت�سمعون الآن
�شكاوى النا�س ومنهم من يقول مكثتُ يف الطريق من عرفة �إلى منى �سبع �ساعات وال�سبب هنا �أنَّ
ف�ش َل يف خطته ،و�إذا نق�ص املاء فمن امل�س�ؤول عن ذلك؟ املط ِّوف �أم وزارة املياه؟ فال�صورة
املرور َ ِ
م�ش َّو�شة.
ومن �ضمن املالحظات التي ذكرتَها هي مقابلتك مع الأردنيني ،فحال ًّيا الأمر �أ�سو�أ وال يتحمل
م�س�ؤولية ذلك املط ِّوف ،وعدم وجود نظام عقاري لت�سمية ال�شوارع وامليادين يف مكة املكرمة هو
ال�سبب يف ذلك ،ي�أتي احلاج لي�سكن يف عمارة من ع�شرة �أدوار ومكة كلها عمائر من هذا الطراز،
فاحلاج يتيه على الرغم من كل ال�ضوابط التي ت�ضعها امل�ؤ�س�سات ،ولكن ما ذنب امل�ؤ�س�سات يف
عدم وجود نظام عقاري يقوم بت�سمية ال�شوارع وامليادين والعقارات؟ و ُي�ضاف �إلى ذلك �أنَّ وزارة
الداخلية يف �أيام احلج ت�ستقدم طالب الكليات الع�سكرية ليو�ضعوا يف النقاط وهم ال يعرفون ما
حولهم فما ذنب م�ؤ�س�سات ِّ
الطوافة يف ذلك؟ فالع�سكري غري مد َّرب وال ميلك خارطة وال يعرف مكة
فكيف ُنلقي بكل �شيء على املط ِّوف؟ وبالن�سبة �إلى الذي قال :ال ت�صدِّ ق مقولة �أبي حنيفة (تعلمتُ
من احلالق)؛ �أقول له ارجع �إلى كتب �أبي حنيفة جتد هذه املقولة.
حممد الأ�سمري:
�أه ًال بك يف الريا�ض العا�صمة �ضي ًفا من العا�صمة املقد�سة ،فالدكتور زهري -ال ننافقه وال نداهنه-
هو من قادة الر�أي احلر ال�صريح يف هذا الوطن ،لي�س على م�ستوى الكتابة ولكن � ً
أي�ضا على م�ستوى
املنا�صحة التي يكتبها �إلى والة الأمر ،ولكن هذا ال مينع �أن نختلف مع الأخ زهري يف بع�ض ما طرحه،
ولعل ما قاله �أم�س يف "الندوة" قد ي�ساند الدكتور على املو�سى والأخ جا�سر اجلا�سر ،فالإن�سان
يت�ساءل :على ِق َدم مهنة الطوافة �أين دورها و�إ�سهامها الفكري يف تخطيط مناطق احلج �أو مدن
احلج التي مل تعد تقت�صر على مكة املكرمة واملدينة املنورة والطائف بل �أ�صبحت منافذ اململكة
كلها؟ هل هي غائبة �أم متغ ِّيبة �أم مغ َّيبة؟
�إنَّ تط ُّور املمار�سة املهنية من فردية �إلى م�ؤ�سَّ �سية نقلة كبرية ،لكن للأ�سف مرت ب�أطوار عجيبة
وك�أنه ال �أحد ميلك عقو ًال للتفكري �أو التخطيط يف م�س�ألة احلج؟ لكن ملاذا هذه امل�ؤ�س�سات لي�س لها
من ا�سمها ن�صيب من الناحية التعريفية الإجرائية �أو الوظيفية؟ هل هذه امل�ؤ�س�سات تتطور �إلى �أن
يوم من الأيام م�ؤ�س�سات م�ساهمة تقت�صر على �سكان اململكة العربية ال�سعودية وتقوم بر�ؤو�س
تكون يف ٍ
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�أموال �ضخمة لتط ِّور مهنية جمتمع اململكة العربية ال�سعودية واحرتافيته وعلى ر�أ�سه جمتمع مكة
املكرمة ،لتقوم بنقلة كبرية جدًّا يف ممار�سة ال�شعائر و�أداء العبادة بعمل َّ
منظم ي�ضمن ال�سال�سة
وال�سالمة يف كل ما يتعلق ب�أمور احلج؟ ال تزال �أمور احلج ردَّات فعل متوالية ،ولي�ست هناك مهنية
احرتافية كاملة ت�ستطيع �أن ت�ؤ�س�س للمحا�سبة وت�ؤ�س�س لأخالقيات متطورة تلم بالثقافات املختلفة؛
لأنَّ ثقافة جمتمع مكة -واململكة ب�صورة �أ�شملُ -ت َع ُّد ثقافة عوملية لأنها تتعامل -كما تف�ضَّ لتَ  -مع
ثقافات ولغات ومذاهب خمتلفة وثقافات يف �أغلب الأحيان متدنية ح�ضار ًّيا ،وكث ًريا ما ي�أتي احلجاج
حاجا جمانني ون�شرتها جملة ال�شروق
�أميني ،بالأم�س تقول ال�صحف اجلزائرية �إنهم �أعادوا ع�شرين ًّ
اجلزائرية ،فاحلج ال نريده �أن يكون منغل ًقا على بيئة مكة ،بيئة مكة هي املثال اجلميل لثقافة هذا
الوطن ،وال نريدكم �أن ينطبق عليكم قول اهلل تعالى :يا � َ
احلاج  ....الآية� ..إن
أهل مك َة �أجعل ُت ْم �سقاي َة ِّ
�شاء اهلل ل�ستم منهم ،فمهنة الطوافة مل تعد متوقفة عند منطقة ال�س�ؤال� ،أ�صبحت عملية حتتاج �إلى
ت�سويق ومهارة يف الت�سويق والإقناع الجتذاب النا�س �إلى نوعية اخلدمات التي تقدِّ مها ،وامل�ساكن التي
ُت َخ�صَّ �ص للحجاج يف مكة �أكرث من رديئة وطريقة التعامل �أكرث رداءة؛ لأنَّ من دخلوا يف ممار�سة هذه
املهنة مل يحظوا ب�أي تدريب مهني �أو فكري �أو �أخالقي يق ِّيد كيفية التعامل مع الثقافات املختلفة �أ ًّيا
كانت البلدان التي جاءت منها ،والإجراءات احلكومية التي ا ُّتخذت منذ ع�شرات ال�سنني الزالت ردَّات
فعل ولي�س هناك تخطيط َّ
منظم.
املحا�ضر:
مقالتي �أم�س "حجاج غري نظاميني" يف جريدة "الندوة" �أ�ؤيد فيها القرار الذي اتخذه �سمو الأمري
خالد الفي�صل ب�ضرورة الت�صاريح ،فاملجتمع يف اململكة العربية ال�سعودية مل ي�ستطع حتى الآن �أن
يف ِّرق التفريق الكبري بني �أهل مكة واملقيمني واملتخلفني الذين ال ميلكون �إقامات وي�سيطرون على
عمل احلج يف ال�شارع ولي�ست امل�ؤ�س�سات هي التي ت�سيطر ،فالأ�ستاذ املفكر امل�صري يو�سف �إدري�س
له مقولة جميلة جدًّا قال�« :أعطوين التلفزيون امل�صري �ستة �أ�شهر و�أنا �أغيرِّ املجتمع امل�صري»،
ف�أقول للأ�ستاذ حممد الذي يطالب ب�أن يكون مل�ؤ�س�سات الطوافة عمل ثقايف فكري :هي ال تقوم بهذا
الدور لأنه لي�س من مهماتها ،و ُيفرت�ض �أن يقوم به التلفزيون ال�سعودي وهو ال يقوم بهذا الدور.
فيما يخ�ص اخللط الكبري املوجود حول وجود �أعداد من جن�س َّيات خمتلفة يعي�شون يف
مكة دون �إقامات و ُق ِّدرت ن�سبتهم مبليونيَ ن�سمة تقري ًبا ،ه�ؤالء م�ستعدون لأنْ ي�ست�أجروا بقالة
ويعملوا على مدار ال�ساعة ويتناوبو ب َو ْردِ َّيات  ...فم�ؤ�س�سات الطوافة ال عالقة لها بهذا الف�ساد
لوجدت
دخلت ميادين مكة
ونحن نق ُّر بوجوده ،ونحن �أهل مكة نطالب باحلد منه بقوة ،فلو
َ
َ
املت�سولني ..من �أين �أتت هذه «الع�صابات» ،و�إذا كانت احلكومة غري قادرة على الق�ضاء عليهم
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فما ذنب �أهل مكة ؟ وه�ؤالء غري نظاميني ،وبع�ضهم نظاميون مقيمون يف اململكة وال ميكن �أن
يخرجوا من اململكة لأنَّ لهم ق�ضايا �سيا�سية يف بلدانهم فه�ؤالء ي�ستطيعون �أن ميار�سوا كل املهن
وي�سي�ؤوا لأهل مكة ،حتى لهجتهم ما ا�ستقامت كلهجة �أهل مكة ويظن القادم �إلى مكة �أن ه�ؤالء �أهل
مكة فيحكم على �أهل مكة من خاللهم في�شتم ويقدح ب�أهل مكة ،و�أ�ؤكد �أننا ل�سنا جمتم ًعا مالئك ًّيا
متاما َّ
ومطلع على كثري من �أعمالهم ،وهم يعملون على
فعندنا �سلبيات ،لكني �أتف َّهم عمل امل�ؤ�س�سات ً
تقليل ن�سبة اخلط�أ قدر الإمكان.
�أما ق�ضية امل�ساكن التي �أ�شار �إليها الأ�ستاذ حممد فهذه تعطي ً
خلطا يف ال�صورة ،فامل�ساكن
التي ي�سكن فيها احلجاج لي�س مل�ؤ�س�سات الطوافة بها �أي �صلة ،وهناك جلنة ُت�سَ َّمى "جلنة �إ�سكان
احلجاج" تتبع �إمارة منطقة مكة وفيها �سبع جهات حكومية :الدفاع املدين ،الإمارة ،املباحث،
ال�شرطة ...وغريها ت�شرف على هذه املباين ،ومن ي�ست�أجر حلجاج اخلارج هم بعثات احلج
الر�سمية ولي�ست م�ؤ�س�سات الطوافة ،فال تتحمل م�ؤ�س�سات الطوافة م�س�ؤولية ذلك ،فهذا الإجراء
الذي اتخذته احلكومة �أ�ساء �إلى م�ؤ�س�سة الطوافة و�أهل مكة �إال �أنه �أ�صبحت م�صادر البعثات هي
التي ت�ست�أجر وي�أخذون  %10من كل عقار ،ف�سمعتُ �أنَّ كث ًريا من الأجانب يتمنى �أن ي�أتي �إلى جدة
لي�شرف على �أعمال احلج لأنهم يك�سبون ماليني ،فال تلوموا املط ِّوفني ،و�أتفق معك على �أنَّ م�ؤ�س�سات
الطوافة ينبغي عليها �أن تقوم بدور تثقيفي.
د .عو�ض القوزي:
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم ،احلمد هلل وال�صالة وال�سالم على ر�سول اهلل� .شك ًرا للمحا�ضر الكرمي
الذي ربطنا مبكة وب�شعائر احلج وبالطوافة اليوم ،فعنوان املحا�ضرة �ش َّدين كث ًريا فهو يتحدث عن
مو�ضوعا م�شاب ًها عن �أخالق ا ُّلنحاة فقد �أردتُ �أن �أرى �أخالق املط ِّوفني
�أخالق الطوافة ،ولأنَّ يل
ً
ومن ميتهن هذه املهنة الكرمية ،ويف ظني �أنَّ الكتَّاب الذين كتبوا عن الطوافة �أرادوا الإ�ساءة �إلى
املط ِّوفني ال �إلى املهنة نف�سها ،لكنَّ �سلبيات كثرية الت�صقت بهذه املهنة وقد رجع �إليها املحا�ضر
يف تعقيباته .والذين يتحدثون عن الطوافة قد ال يفهمونها ،والآن مادامت هناك م�ؤ�س�سات ف�أين
ِّ
الطوافة و�أين املط ِّوفون؟ ف�إذا كانت امل�ؤ�س�سة متار�س دورهم فك�أنه ُق�ضي على دور املط ِّوف.
ب�سلبيات كثرية ،والذي ن�سمعه نحن ما هو �إال
�أما ال�سلبيات فقد ذكر �شي ًئا منها وهو �أعرف
ٍ
غي�ض من في�ض ،وللأ�سف ف�إنَّ الذي يبقى يف ذهن احلاج ويف ذهن املواطن �إمنا هو ت�أثري تلك
ومطلوب منا �إيجابيات كبرية مواطنني وم�س�ؤولني ومطوفني وغريهم من فئات املجتمع،
ال�سلبيات،
ٌ
الإيجابيات ال نع ُّدها لأننا جمي ًعا نخدم �ضيوف الرحمن يف بيت الرحمن و�صلى اهلل على نبينا
حممد.
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املحا�ضر:
أعمم على الكتَّاب وذكرتُ مناذج ،فنحن يف مرحلة البد �أن نتمتَّع فيها
جزاك اهلل خ ًريا� .أو ًال �أنا مل � ِّ
ب�صراحة و�شفافية وال ن�ستخدم الرموز فقد انتهى دورها ،بل ينبغي �أن ِّ
نو�ضح �أنَّ هناك هجمة على
دور ِّ
الط َوافة ،يجب �أن ن�صارح بع�ضنا كي نرتقي بالعمل املهني لأي مهن ٍة كانت ،و�أما النفاق والرياء
فل�سنا بحاجة �إليهما .وهذه وجهة نظري :البد �أن ن�س ِّمي الأ�شياء ب�أ�سمائها.
الأ�ستاذ عبدالكرمي ال�سمك:
قبل كل �شيء �أ�شكر حما�ضرنا الكرمي الذي ُعرف من خالل �آثاره يف علم الرجال ،فقد تناول رجا ًال
من مكة عرب تاريخها ،فهل تو َّق َف عند اجلزء اخلام�س؟ وقد وجدتُ فيه �أدب العلماء و�أدب الكرماء
يف حت ُّمله عناء ما كتبه يف ه�ؤالء الرجال العظام الذين �أ َّرخوا ملكة وكانوا منارات علم وهدي يف احلرم
املكي ،هذا من جانب ،ومن جانب �آخر �أريد �أن �أ�س�أل حما�ضرنا الكرمي لعلمه يف هذا الباب :متى بد�أ
علم ِّ
الطوافة تاريخ ًّيا (تدوين ًّيا) يف كتب التاريخ؟ �إذا كان يعلم عن ذلك �شي ًئا فل ُيفدنا به و�شك ًرا لكم.
املحا�ضر:
طب ًعا املحا�ضرة لي�ست تاريخية بل هي واقعية لكي ال متلوا ،ولكن هناك كتب لل�سيد العنقاوي يف ِّ
الط َوافة
واملط ِّوفني.
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�أ.د .ر�شود بن عبد اهلل ال�شقراوي

�أ�ستاذ الغذاء والتغذية.

(*) �أ�صل البحث حما�ضرة �أُلقيت �ضمن �أن�شطة مركز حمد اجلا�سر الثقايف يف منتدى «اخلمي�سية» يف يوم اخلمي�س  18رم�ضان
1429هـ املوافق � 18سبتمرب 2008م ,و�أدار املحا�ضرة �أ� .أحمد عبدالكايف.
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لقد �أخرب ر�سول اهلل �-صلى اهلل عليه و�سلم� -أنَّ ال�سمنة تزداد يف �آخر الزمان فقال�« :إنَّ بعدكم
ال�س َمن».
ً
قوما يخونون ال ي�ؤتمََ نون ،وي�شهدون وال ُي ْ�ست َْ�ش َهدون ،و َي ْن ِذ ُرون وال َي ُفون ،ويظهر فيهم ِّ
ُتعد ال�سمنة وبا ًء منت�ش ًرا يف �أنحاء العامل ،ومن �أكرث الأعرا�ض الـ َم َر�ضية بني فئات العمر يف
العامل ويف جمتمعنا العربي ،وبالأخ�ص عند البالغني يف جمتمعنا ال�سعودي .وعلى كرثة االهتمام
عديد من الأمرا�ض � -إال �أنها
مبكافحة هذه الظاهرة � -إذ �إنها ُتعد عام ًال ذا خطورة كبرية يف ٍ
تتطور وتزداد انت�شا ًرا.
و ُت َعد ال�سمنة من �أكرث الأمرا�ض عالق ًة بتطور احلياة من حولنا وظهور و�سائل الرتف
والإ�سراف ،وكذلك ال تقت�صر خطورة ال�سمنة على ت�شويه املظهر ،و�إمنا ت�صحبها بع�ض الأمرا�ض،
ن�س�أل اهلل لنا ولكم العافية.
وال�سمنة �إحدى امل�شكالت ال�صحية ،فهي مر�ض ينتج من تفاعل جمموعة العوامل الف�سيولوجية
والوراثية وكذلك ِّ
منظمات ال�شهية يف اجل�سم ،بالإ�ضافة �إلى جمموعة �أخرى من العوامل النف�سية
واالجتماعية.
وقد اهتم علماء التغذية ب�أ�سلوب تغذية الفرد؛ لـ َما لذلك من انعكا�س على م�ستوى �صحته
ودرجة ن�شاطه بل حالته النف�سية � ً
أي�ضا ،وال ُي�صاب الفرد بال�سمنة �إال نتيج ًة خلروج �أ�سلوب تغذيته
عن امل�سار ال�صحيح.
ال�س ْمنة:
تعريف ِّ
ال�س ْمنة هي حالة ي�صبح فيها خمزون �شحم اجل�سم كب ًريا �إلى الدرجة التي ي�ؤثر فيها يف �صحة
ِّ
الإن�سان .وهذه احلالة ( التي هي -يف الواقعٌ -
مر�ض ي�صيب الإن�سان) ال حتدث �إال �إذا كانت
هناك وفرة يف الطعام مع دميومة تناوله بك ِّميات تفوق احلاجة �إلى �إ�شباع غريزة الأكل �أو متطلبات
اجل�سم الف�سيولوجية ،ومن َث َّم �ستتحول الطاقة الغذائية الفائ�ضة �إلى �شحوم ُت َخزَّن �إما حتت اجللد
و�إما يف داخل البطن و�إما يف كليهما م ًعا.
وال�شحوم املعن َّية هي ال�شحوم البي�ضاء ،وهي التي تعطي اجل�سم ال�شكل املعروف لل�سمنة
وبخا�صة يف منطقتَي البطن والأرداف ،وهذه ال�شحوم من ال�صعب التخل�ص منها �إال باحلركة
والنظام الغذائي املعتدل وبع�ض الطرائق الأخرى احلديثة.
ومما يزيد من احتماالت حدوث ال�سمنة قلة الن�شاط احلركي لدى ال�شخ�ص ،فهي �أحد العوامل
املهمة يف حدوث ال�سمنة؛ لأنَّ ذلك ي�ؤدي �إلى اختزان �سعرات حرارية �إ�ضافية ال ي�ستفيد منها
اجل�سم ،ومن َث َّم تتحول ب�سهولة �إلى �شحوم .
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ولكن ي�أتي ال�س�ؤال :متى يكون ال�شخ�ص �سمي ًنا؟
ُي َعد ال�شخ�ص نحي ًفا (�أي دون وزن زائد) �إذا نق�ص وزنه عن  %20من الوزن الطبيعي ،و ُي َعد
�سمي ًنا �إذا زاد وزنه على  %20من الوزن الطبيعي.
ولكن ما هو الوزن الطبيعي؟
الوزن الطبيعي للفرد يتوقف على طوله بالإ�ضافة �إلى العمر واجلن�س وبنية اجل�سم.
وهناك مقايي�س عدة لقيا�س ال�سمنة يف اجل�سم:
.1عن طريق جداول خا�صة بربط الطول بالوزن والعمر.
.2م�ؤ�شر كتلة اجل�سم(.)BMI
.3قيا�س ُ�س ْمك طيات اجللد.
.4تقدير دهون اجل�سم بو�ساطة الأ�شعة.
.5تقدير مكونات اجل�سم ،وهو يعتمد على املقاومة الكهربائية والتو�صيل الكهربائي بحيث
ميكن ح�ساب ك ِّمية الدهون املختَزَ نة يف اجل�سم.
ما هي �أ�سباب ال�سمنة:
تتعدد الأ�سباب التي ت�ؤدي �إلى حدوث ال�سمنة ،ولكن ال�سبب الأ�سا�سي حلدوثها هو زيادة تناول
كميات من ال�سعرات احلرارية �أكرث من الطاقة امل�ستَه َلكة؛ �أي عدم التوازن بني ما يدخل
الفرد ِّ
اجل�سم من الطعام وما ُيح َرق من الطاقة عن طريق احلركة والن�شاط البدين ،ويحدث ذلك عن
ال�سمنة ،وهذا يحدث نتيجة:
طريق جت ُّمع الدهون وال�شحوم وتخزينها ومن َث َّم حدوث ِّ
 -1قلة الن�شاط البدين:
�إنَّ قلة احلركة وممار�سة �أي جمهود ُي َعد �أحد الأ�سباب املهمة يف ِّ
تف�شي البدانة ،وذلك بتوافر و�سائل
ت�ساعد على اخلمول وقلة احلركة ،كما هو احلا�صل يف وقتنا احلا�ضر كا�ستخدام ال�سيارة واجللو�س
وراء املكاتب لفرتات طويلة ،ومن َث َّم يخزِّ ن ال�شخ�ص ك ِّمية �أكرب من الطاقة يف ج�سمه على �شكل
دهون نتيجة عدم ت�صريفها من خالل احلركة.
 -2الإفراط يف تناول الطعام:
لل�سمنة الإفراط يف تناول الطعام ،وبالأخ�ص الطعام املحتوي على ِن�سَ ب
من �أهم الأ�سباب امل�ؤدِّية ِّ
الدهون واملواد الكربوهيدراتية املرتفعة ،وبخا�ص ٍة يف الأوقات التي ال تعقبها حركة كافية؛ مثل
تناول وجبات غنية بالدهون والكربوهيدرات يف وقت مت�أخر من الليل ويعقبها النوم مبا�شرة.
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 -3الوراثة:
ت�ؤثر الوراثة يف حدوث ال�سمنة بن�سبة %10-5من حاالت ال�سمنة� ،إال �أنَّ معظم املخت�صني يتفقون
على �أنَّ العامل البيئي هو الذي ي�ساعد على فاعلية العامل الوراثي.
 -4احلمل والوالدة:
كما نعلم ف�إنَّ خ�صوبة املر�أة العربية -ب�صفة عامة -عالية؛ وهذا يعني كرثة احلمل والإجناب،
لعديد من الأمور التي يتطلبها احلمل والإجناب فت�ؤدي �أحيا ًنا �إلى الوزن
فنجد �أنَّ الأم تخ�ضع ٍ
الزائد ،وبخا�ص ٍة �أنَّ كث ًريا من الأمهات احلوامل يتناولن غذا ًء فيه معدل �سعرات حرارية �أعلى من
االحتياجات اليومية ،ومن َث َّم ُيخْ تَزَ ن الطعام الزائد على هيئة دهون ويزيد الوزن تدريج ًّيا مبرور
�شهور احلمل.
 -5العوامل النف�سية:
لقد زاد يف الآونة الأخرية دور العامل النف�سي يف الإ�صابة بال�سمنة ،وهناك جوانب عدة للعوامل
النف�سية؛ منها زيادة التوترات النف�سية ،والإدمان النف�سي ،والت�أثر ب�أ�سلوب الرتبية ،بخا�ص ٍة �أنه
ُوجد �أنَّ تنا ُول الطعام هو �أحد احللول التي ُيلج�أ �إليها للتغلب على الوحدة واالكتئاب لدى �أ�شخا�ص
كثريين.
 -6العوامل االجتماعية:
ُي َعد تناول الطعام �أحد الأن�شطة االجتماعية املمتعة جلميع النا�س ،ويف الوطن العربي ترتبط
ً
ارتباطا وثي ًقا بتناول الطعام.
املنا�سبات االجتماعية والدينية
-7عوامل ف�سيولوجية:
مثل ا�ضطراب الغدة الدرقية ،وقد بد�أت يف التزايد وبخا�ص ٍة عند الن�ساء .وقد ترتبط هذه امل�شكلة
أمرا�ض عدة مثل ه�شا�شة العظام.
كذلك ب� ٍ
 -8تعاطي بع�ض الأدوية:
ي�ؤدي تعاطي بع�ض الأدوية مثل ال�ستريويد�س والكورتيزون و�أقرا�ص منع احلمل �....إلخ �إلى زيادة
الوزن ،وهناك بع�ض الأدوية التي ُت�ستخدم يف العالج النف�سي ت�ؤدي � ً
أي�ضا �إلى زيادة يف الوزن.
طرائق عالج ال�سمنة:
�أحب �أن �أن ِّوه �إلى نقطة مهمة للغاية ،وهي �أنَّ معظم النا�س يرون �أنَّ عملية �إنقا�ص الوزن عملية �سهلة
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احل ْميات دون ا�ست�شارة �أخ�صائي
جدًّا ،و�أنَّ ال�شخ�ص قد يت�ساهل يف الريجيم �أو اختيار �أي نوع من ِ
خا�صا به ال نقول �إنه لن ينخف�ض وزنه فرمبا ينخف�ض فع ًال،
التغذية؛ لأنَّ ال�شخ�ص �إذا بد�أ
ً
برناجما ًّ
مكان يف اجل�سم ن�ش�أ هذا االنخفا�ض .كما نعلم ف�إنَّ ج�سم الإن�سان
ولكن نريد �أن نعرف من �أي ٍ
يتكون من ثالثة مركبات رئي�سية هي :الدهون ،وال�سوائل ،والع�ضالت ،ونحن يف عيادة التغذية نهتم
دائ ًما بهذه الأ�شياء الرئي�سية ،وما يهمنا يف هذا اجلانب هو حمتوى اجل�سم من الدهون؛ وبخا�ص ٍة
ال�سمنة.
لدى النا�س الذين يعانون من ِّ
قبل بداية �أي برنامج غذائي يجب �أن مير ال�شخ�ص بخطوات �ضرورية للنجاح يف الربنامج
حتى يكون الربنامج وفق منهجية علمية دقيقة؛ وهي ما ي�أتي:
خطوات النجاح يف الربنامج الغذائي:
 -1ال�سرية الغذائية للمري�ض.
 -2ك�شف احلالة :وهو ي�شمل عن�ص َرين مهمَّني:
�أ -الفح�ص الطبي :وي�شمل الك�شف على املري�ض و�إجراء التحاليل املخربية الالزمة لكل حال ٍة على
حدة.
ب -حتديد مكونات اجل�سم :من ع�ضالت ،ودهون ،وعظام ،وبروتينات ،و�سوائل� ........إلخ.
وهناك الآن �أجهزة دقيقة حتدد مكونات اجل�سم .
 -3العالج:
بعد �إجراء جميع هذه الفحو�صات و َك ْ�شف احلالة من ِق َبل الطبيب الباطني ي�أتي دور �أخ�صائي
التغذية الذي �سيتابع جميع العنا�صر ال�سابقة بنا ًء على التحاليل الطبية وتقرير الطبيب الباطني،
و� ً
أي�ضا بنا ًء على تقرير اجلهاز ،ويتابع ما هي الأغذية التي ميكن �إدخالها �ضمن الربنامج الغذائي.
من الدرا�سات املتعددة التي ِّ
يتبي �أنَّ الطريقة املثلى لتج ُّنب هذه
ال�سمنة نَّ
تو�ضح خماطر ِّ
الأ�ضرار هو تخفيف الوزن �إلى الوزن املرغوب فيه مع املحافظة على بقاء الوزن اجلديد ،وعندما
ال�سمنة النا�شئة من زيادة املت َنا َول من الغذاء فهناك طرائق عدة للعالج:
تكون ِّ
�أ -احلمية الغذائية.
ب-تعديل ال�سلوك الغذائي.
ج – ا�ستخدام التمرينات الريا�ضية.
د -تدعيم الربنامج بالأع�شاب ال�ضرورية.
ال�سمنة املفرطة.
هـ-اجلراحة يف حاالت ِّ
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�أ -احلمية الغذائية:
ُي َعد حتديد ال�سعرات احلرارية هو العنوان الكبري يف تخفيف الوزن ،والقاعدة الأ�سا�سية
كمية الغذاء امل َت َنا َول �أقل من ك ِّمية الطاقة امل�ستَه َلكة ف�إنَّ الطاقة
ب�سيطة جدًّا؛ وهي �أنه �إذا كانت ِّ
املخزونة على �شكل دهون �سوف ُت�ستَن َفذ وتقل مع الوقت.
ب -تعديل ال�سلوك:
من �شروط جناح تخفيف الوزن تعديل �أ�سلوب املعي�شة ،ومن �أهم الن�صائح يف هذا ال�ش�أن:
 تقليل الأطعمة الد�سمة ،وعدم تناول الطعام خارج املنزل وبخا�ص ٍة الوجبات ال�سريعة الغنيةبالدهون.
 عدم تناول الأطعمة مع م�شاهدة التلفاز ،وبالأخ�ص املك�سَّ رات وامل�شروبات الغازية وال�شكوالته،وعدم الإكثار من اجللو�س �أمام التلفاز ،وممار�سة الن�شاط البدين كامل�شي وغريه.
 االعتياد على زيادة الن�شاط البدين. عدم النوم بعد الأكل مبا�شرة. احلركة بعد تناول الوجبة ،وينطبق ذلك على الوجبات الثالث. يجب �أن تكون �آخر وجبة قبل �ساعتني من النوم على الأقل.ج -الن�شاط البدين:
و ُي َعد من العوامل الرئي�سية واملهمة يف كفاءة الربنامج وجناحه يف �أ�سرع وقت ممكن؛ وذلك لأنَّ
الن�شاط البدين يزيد من كتلة اجل�سم غري الدهنية على ح�ساب الدهون ،و�أنا �أن�صح دائ ًما مبزاولة
ريا�ضة امل�شي ملد ٍة ال تقل عن ن�صف �ساعة يوم ًّيا ،و�إجراء التمرينات الريا�ضية �إلى جانبها.
د -العمليات اجلراحية:
وهي ُت َعد احلل النهائي الوحيد يف حالة عدم جناح الربامج الغذائية ،و ُت�ستخدم العمليات
اجلراحية يف التخل�ص من الدهون املرتاكمة يف بع�ض �أجزاء اجل�سم ومن َث َّم تخفيف الوزن .وهناك
طرائق عدة للعمليات اجلراحية ومنها:
 �إزالة الدهون من جدار البطن. �شفط الدهون. ت�صغري حجم املعدة. -قطع جزء من الأمعاء الدقيقة وو�صلها ببع�ضها.
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امل�ؤلف� :سلطان بن نا�صر املجيول.
من �إ�صدارات مركز حمد اجلا�سر الثقايف عام 1429هـ 2008 /م.

جاء الكتاب يف �أربعة ف�صول�ُ ،سبقت بتمهيد ،وختُمت بخامتة ِّ
تلخ�ص �أهم النتائج.
�أما التمهيد فقد طرح نظرية انتقال امل�صطلح يف التاريخ التحليلي ل ِّل�سانيات .وتَ�أ َّل َف الف�صل الأول
من ثمانية �أق�سام� ,إذ عر�ض امل�ؤلف ت�صنيف م�صطلحات ال ِّل�سانيات االجتماعية من خالل ثالثة جوانب:
م�صطلح العلم العام ل ِّل�سانيات االجتماعية وفروعه ،وم�صطلحات "الباحث" يف الل�سانيات االجتماعية،
وم�صطلحات التفرعات اللغوية.
�أما الف�صل الثاين فناق�ش �آليات نقل امل�صطلح الل�ساين االجتماعي من خالل التعريف والرتجمة
والرتجمة اجلزئية.
ويف الف�صل الثالث قام امل�ؤلف بالتحليل التقابلي لبنية امل�صطلح ومقابله ،ودر�س ذلك حتت �أق�سام
هي :الب�ساطة والرتكيب ،وما هو متعلق بال�سوابق ،وما هو متعلق باللواحق.
وقد عُ ني الف�صل الرابع الأخري بالتحليل الداليل للم�صطلح ومقابله ،وذلك بطرح �أهم امل�شكالت التي واجهت
نقل مفهوم امل�صطلح الل�ساين االجتماعي �إلى العربية خالل الفرتة املحدَّدة ،مع التمثيل لها مب�صطلح �أو �أكرث.
واتبع الباحث يف هذا البحث املنهج التحليلي الو�صفي مل�صادر الدرا�سة ،وكذلك املنهج التحليلي التقابلي.
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�ضمن �إ�صدارات مركز حمد اجلا�سر الثقايف �صدرت يف جملدين كبريين الأعداد الأولى من �صحيفة
اليمامة ،وحتديدًا يف العامَني ا َّل َلذين رَ�أَ�سَ امل�ؤ�س�س ال�شيخ حمد اجلا�سر فيهما حترير هذه ال�صحيفة.
فاملجلد الأول ي�ضم بني دفتَيه �أعداد ال�سنة الأولى ،وهي الأعداد ( )12-1من ذي احلجة 1372هـ/�أغ�سط�س 1953م �إلى ذي القعدة 1373هـ /يوليو 1954م ،والتي جمعت بني الق�ص واملقالة واخلرب ال�صادق،
ومو�ضوعات �أخرى من �أهمها:
�أ�شهر القبائل البدوية ،الإ�سالم وبناء الأمم ،الت�شكيالت الإدارية يف اململكة ،اجلوهرتان (كتاب)،
عالج نف�سك بدون طبيب ،مع العرب يف مرابعهم ومراتعهم ،مع حرامي (ق�صة)� ،شطحات الغزايل يف
الإحياء� ...إلخ ..وهناك كثري من الأخبار واملو�ضوعات والطرائف الأدبية.
�أما املجلد الثاين في�ضم �أعداد ال�سنة الثانية؛ وهي الأعداد ( )12-1من حمرم 1374هـ � /سبتمرب1954م �إلى ذي القعدة  /1374يوليو 1955م التي ن�شطت فيها �صحيفة اليمامة وا�شت َّد عودها �أكرث ف�أكرث،
ومن املو�ضوعات التي �ض َّمتها هذه الأعداد:
�أدباء مكة و�شعر املتنبي ،بالد ع�سري ،حقيقة �إخوان ال�صفا ،الإعانات الأمريكية ،تاريخ البالد رمي،
ثروتنا يف مهب الرياح ،التعليم يف الأح�ساء ،حول �أ�سبوع الأدب يف لبنان ..وغريها� .إنَّ هذه الأعداد من
عقول و�أفكا ٍر �أبت �إال �أن تخرج للنور وتواكب
جملة اليمامة جتعلنا نعي�ش املا�ضي بني رجاله ،فن�سرح يف ٍ
ح�ضارة العامل ،فننهل منها حتى يبقى للأ�صالة مو�ضع يف حياتنا.
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بين األخفش والفرَّاء في ضوء منهج القرائن النحوية

امل�ؤلف :حممد عبدالنبي حممد �أحمد عبيد.
من �إ�صدارات مركز حمد اجلا�رس الثقايف عام 1428هـ 2007 /م.
يتكون البحث من مقدمة ،ومتهيد ،و�أربعة ف�صول ،وخامتة ،وقائمة بالفهار�س.
تناولت املقدمة �أهمية املو�ضوع ،واملنهج يف هذا البحث� .أما التمهيد فتنا َو َل التوجيه النحوي و�أنواعه.
وجاء الف�صل الأول حتت عنوان "البنية" وفيه ثالثة مباحث :املبحث الأول بعنوان :تع ُّدد ال�صيغة
ال�صرفية .وعنوان الثاين :تع ُّدد املعنى الوظيفي يف الأدوات � ,أما الثالث فجاء بعنوان :ت ُّعدد البنية يف
ال�شكل واملعنى.
وعنون الف�صل الثاين بـ :العالمة الإعرابية" ،وفيه ثالثة مباحث :املبحث الأول بعنوان :تع ُّدد العالمة
ُ
الإعرابية والوظيفية النحوية .والثاين بعنوان :تع ُّدد العالمة دون الوظيفية .والثالث بعنوان :تع ُّدد
الوظيفية دون العالمة.
�أما الف�صل الثالث فقد جاء بعنوان" :الت�ضا ّم" .وتو َّزع على ثالثة مباحث ،در�س املبحث الأول:
احلذف .وجاء املبحث الثاين بعنوان :الت�ضاد� .أما الثالث الأخري فعنوانه� :إغناء اللفظ عن اللفظ.
وجاء الف�صل الرابع بعنوان :قرائن متفرقة .وحت َّدث �إجما ًال عن املطابقة والرتبة وال�شهرة.
�أما اخلامتة فقد ُذكر فيها بع�ض النتائج التي تو�صَّ َل �إليها امل�ؤلف ،ثم ُ�سردت الفهار�س الفنية.
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◄

د� .أحمد بن حممد ال�ضبيب
حائز على درجة الدكتوراه من جامعة ليدز ،بريطانيا عام 1966م.
َعمِ َل يف الإدارة اجلامعية قائ ًما ب�أعمال رئي�س ق�سم اللغة العربية،
رئي�سا للق�سم ،وعميدً ا ل�ش�ؤون املكتبات ،ووكي ًال جلامعة امللك �سعود
ثم ً
للدرا�سات العليا والبحث العلمي ،ثم مدي ًرا للجامعة نف�سها يف الفرتة
1416-1410هـ.
عمل �أمي ًنا عا ًّما جلائزة امللك في�صل العاملية منذ �إن�شائها وحتى �سنة
1406هـ.
ع�ضو يف املجامع اللغوية والعلمية يف بغداد ودم�شق والقاهرة والرباط.
ع�ضو جمل�س ال�شورى �ساب ًقا.
ع�ضو جمل�س �أمناء م�ؤ�س�سة حمد اجلا�سر اخلريية.

◄

ال�شيخ الدكتور �صالح بن عبد اهلل بن حميد
حائز على درجة الدكتوراه يف الفقه و�أ�صوله ،مكة املكرمة عام 1402هـ.
َعمِ َل معيدً ا يف كلية ال�شريعة بجامعة �أم القرى ،فمحا�ض ًرا فيها،
ف� ً
فرئي�سا لق�سم االقت�صاد الإ�سالمي ،فعميدً ا
أ�ستاذا م�ساعدً ا ,فمد ِّر ً�سا،
ً
لكلية ال�شريعة يف اجلامعة.
م�شرف على عدد من الر�سائل العلمية ومناق�ش لعدد منها.
نائب رئي�س �ش�ؤون امل�سجد احلرام وامل�سجد النبوي.
مدير مركز الدرا�سات العليا الإ�سالمية � -أم القرى.
ع�ضو جمل�س ال�شورى منذ عام 1414هـ.
ُع نِّي يف هيئة كبار العلماء يف 1422/3/6هـ.
رئي�س �سابق للمجل�س الأعلى للق�ضاء.
ُع نِّي م�ست�شا ًرا يف الديوان امللكي يف 1433/4/24هـ.
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د.زهري حممد جميل كتبي

◄

حائز على درجة الدكتوراه يف اجلغرافيا ال�سيا�سية.
كاتب �صحفي ،وناقد اجتماعي و�سيا�سي من مواليد مكة املكرمة.
له العديد من املقاالت الأدبية وال�صحافية التي ُن�شرت يف
ال�صحف واملجالت املحلية واخلارجية.
له العديد من الأبحاث والدرا�سات العلمية املختلفة.
ع�ضو يف نادي الوحدة بالريا�ضي.
ع�ضو يف نادي مكة الثقايف.
ع�ضو اجلمعية اجلغرافية ملجل�س التعاون لدول اخلليج
العربية.
ع�ضو هيئة ال�صحفيني ال�سعوديني.

د� .سليمان بن علي املحيا

◄

ا�ست�شاري الطب الباطني و�أمرا�ض الكلى.
�أ�ستاذ م�شارك يف جامعة امللك في�صل �ساب ًقا.
له م�شاركات يف الندوات الثقافية.
مدير م�ست�شفى امللك فهد اجلامعي باخلرب خالل الفرتة
1989 - 1986م.
رئي�س ق�سم الطب الباطني مب�ست�شفى قوى الأمن خالل الفرتة
2008 -2000م.
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◄ �أ .عبدالفتاح �أبو مدين
�أ�صدر جريدة "الإ�شعاع" وهي �أول جريدة يف ج َّدة.
�شارك يف �إ�صدار �صحيفة "الأ�ضواء"؛ وكذلك �أ�صدر جملة "الرائد".
َعمِ َل يف م�ؤ�س�سة "عكاظ" مدي ًرا لل�صحافة والن�شر.
اختري ع�ض ًوا منتد ًبا لدار البالد لل�صحافة والن�شر.
من م� ِّؤ�س�سي نادي جدة الأدبي.

◄ �أ .حممد عبدالرحمن ح�سني احلمد
حائز على درجة البكالوريو�س يف اللغة العربية من كلية الآداب
يف جامعة امللك عبدالعزيز بجدة عام 1415هـ.
رئي�س جمل�س �إدارة النادي الأدبي بحائل �ساب ًقا.
مدرب تربوي يف وزارة الرتبية والتعليم.
عامي
ع�ضو اللجنة املنربية يف النادي الأدبي بحائل خالل َ
1418هـ1420-هـ.
ع�ضو اللجنة الثقافية يف نادي الطائي بحائل خالل الأعوام
1420-1417هـ.
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د .نزار بن عبيد مدين

◄

حائز على درجة الدكتوراه يف العالقات الدولية من
اجلامعة الأمريكية يف وا�شنطن يف العام 1398هـ 1977 -م.
ُع نِّي ع�ض ًوا يف جمل�س ال�شورى يف دورته الثانية بتاريخ
1418هـ 1997 -م.
ُع نِّي وزي ًرا للدولة لل�ش�ؤون اخلارجية بتاريخ 1426هـ -
2005م.

ال�صديق
ال�صديق عمر
د.
ِّ
ِّ

◄

حائز على درجة الدكتوراه يف الأدب العربي من جامعة
اخلرطوم.
قدم العديد من الربامج التلفازية.
فاز بجائزة النقد يف عام 1988م.
له درا�ساتٌ عدة يف النقد والأدب.

189
6/19/12 2:23 PM

FINAL 8-4-2012 3.indd 189

◄

د .ر�شود بن عبداهلل ال�شقراوي

حائز على درجة الدكتوراه يف تغذية الإن�سان من جامعة �أريزونا
بالواليات املتحدة الأمريكية عام 1407هـ
رئي�س ق�سم علوم الأغذية والتغذية خالل العامَني 1416هـ 1418 -هـ.
�أ�ستاذ ق�سم علوم الأغذية والتغذية منذ عام1420هـ.
ن�شر �أكرث من  20بح ًثا يف جمال الغذاء والتغذية.
امل�شرف الفني على �صفحة حماية امل�ستهلك يف جريدة الريا�ض خالل
الفرتة 1414هـ 1419 -هـ.
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