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تلخيص عن األحاديث في

كتاب فجر اإلسالم ألحمد أمين

سلوني جاسوال

شتاء 2020
تســعى ســالوين للحصــول عــى درجــة
البكالوريــوس يف لغــات وحضــارات الــرق األدىن
وماجســتري يف مركــز دراســات الــرق األوســط.

يف كتــاب فجــر اإلســام كتــب أحمــد أمــن عــن األحاديــث يف
اإلســام حتديــداً عــن تاريــخ انتقــال األحاديــث مــن الصحابــة
املشــهورين ،مثــل عائشــة رضــي اهلل عنهــا وأبــي هريــرة رضــي
اهلل عنــه ،ود ّونــت األحاديــث خــال حيــاة رســول اهلل صلّــى اهلل
عليــه وسـلّم وبعــد وفاتــه .واملوضــوع األهــم الــذي يناقشــه أحمــد
أمــن يف كتابــه هــو األحاديــث املوضوعــات .يف هــذا التلخيــص
ســأتكلم عــن هــذه املواضيــع ،خصوصــاً العوامــل التــي دفعــت
الــى وضــع األحاديــث.

Saloni is pursuing a BA in Near
Eastern Languages and Civilizations
and an MA in the Center for Middle
Eastern Studies.

ويف احلقيقــة هنــاك اختالفــات يف الــرأي بشــأن تدويــن
األحاديــث .يتكلــم أحمــد أمــن عــن األحاديــث التــي تنهــى عــن
تدويــن األحاديــث ،وقــد ذكــر حديــث مــن مســلم يف صحيحــه عــن
ابــي ســعيد اخلــدري واحلديــث اآلخــر مــن البخــاري يف صحيحه
عــن ابــن عبــاس ويف هــذا احلديــث قــال عمــر بــن اخلطــاب:
"عندنــا كتــاب اهلل حســبنا ".باإلضافــة الــى ذلــك هنــاك أحاديــث
أن األحاديــث كانــت مكتوبــة علــى أوراق إثنــاء حيــاة رســول
تذكــر ّ
اهلل .ذكــر أحمــد أمــن حديثـاً عــن ابــي هريــرة ،إ ّنــه يف عــام فتــح
مكــة حــرم اهلل ســبحانه وتعالــى القتــال يف مكــة ،لذلــك طلــب
رجــل مينــي مــن رســول اهلل أن يكتــب هــذا األمــر لــه وكتــب عمــرو
بــن العــاص كل مــا ســمع مــن رســول اهلل بشــأن هــذا املســألة.

يف بدايــة الكتــاب يناقــش أحمــد أمــن مصطلــح 'احلديــث'
أن احلديــث يعنــي أقــوال وأفعــال وتقاريــر رســول اهلل
ويقــول ّ
وصحابتــه .عــاش الصحابــة يف نفــس الوقــت الــذي عــاش فيــه
رســول اهلل وســمعوا مــا قالــه وشــاهدوا مــا فعلــه وح ّدثــوا مبــا
ســمعوا وشــاهدوا للتابعــن ،والتابعــون هــم الذيــن عاشــوا بعــد
وفــاة رســول اهلل ولكنّهــم عاشــروا الصحابــة ،وح ـ ّدث التابعــون
أشــخاصاً آخريــن عــن هــذه األشــياء وقــد أصبــح ذلــك املعــروف
باحلديــث.

أن
فيمــا يتعلــق بهــذه االختالفــات يف اآلراء قــال بعــض العلمــاء ّ
حتــرمي كتابــة األحاديــث كان خــال فتــرة نــزول الوحــي حتــى ال
يخلــط النــاس بــن القــرآن واألحاديــث .وبســبب عــدم تدويــن
والن
األحاديــث أكثــر مــا رواه الصحابــة جــاء مــن ذاكرتهــمّ .
النــاس اعتمــدوا علــى ذاكرتهــم فقــد أصبــح مــن الصعــب علــى
النــاس أن يتذكــروا مــا قالــه رســول اهلل أو مــا فعلــه وبســبب هذا،
أصبــح الكــذب عــن النبــي ســه ً
ال وأصبــح حتقيــق احلــق عنــه
أن النــاس قــد ز ّوروا األحاديــث بعــد
صعبـاً .ويقــول أحمــد أمــن ّ
وفــاة النبــي وخــال وقتــه ايضـاً ،ويذكــر حديثـاً عــن رســول اهلل
حيــث قــال" :مــن كــذب علـ َّـي متعمــداً فليتبــوأ مقعــده مــن النــار".

يف كتــاب أحمــد أمــن قرأنــا عــن تاريــخ األحاديــث يف اإلســام
خاص ـ ًة رواة هــذه األحاديــث .علــى ســبيل املثــال هنــاك الكثيــر
مــن الصحابــة الذيــن رووا األحاديــث مثــل أبــي هريــرة وعائشــة
وعبــد اهلل بــن عبــاس وجابــر وأنــس بــن مالــك ،ويف حياتــه روى
أبــو هريــرة  ٥٣٧٣حديثــاً وروت عائشــة  ٢٢١٠حديثــاً وروى
أن عبــد
عمــر بــن اخلطــاب  ٥٣٧حديث ـاً .ويقــول أحمــد أمــن ّ
اهلل بــن عمــر وأنــس بــن مالــك رويــا تقريبـاً نفــس العــدد كعائشــة
بنــت ابــي بكــر.

وأهــم قضيــة التــي يتحــدث عنهــا أحمــد أمــن يف هــذا الفصــل
هــي األحاديــث املوضوعــات ،أو األحاديــث التــي ّ
مت تزويرهــا
بعــد وفــاة رســول اهلل أو قبــل وفاتــه .ويف فصلــه يعطــي أحمــد
أمــن خمســة أســباب رئيســية لوجــود األحاديــث املوضوعــات
أن اخلصومــة السياســية تســببت يف
يف اإلســام .اوالً ،يقــول ّ
وضــع األحاديــث علــى ســبيل ذلــك اخلصومــة بــن علـ ّـي وأبــي
بكــر وبــن علـ ّـي ومعاويــة وبــن األمويــن والعباســيني .ويعطــي
أن كل فصيــل ز ّور األحاديــث ضــد
مثــاالً ألبــي بكــر وعلـ ّـي ويذكــر ّ
الفصيــل اآلخــر ووضعــوا األحاديــث لتأييــد الفصائــل اخلاصــة
بهــم .وأ ّدت هــذه االختالفــات املذهبيــة إلــى تعديــل األحاديــث
والتجريــح خصوصــاً بــن أهــل الســنة والشــيعة يف أوائــل
التاريــخ االســامي .ويتّصــل هــذا بالعصب ّيــة او القبليــة وهــذا
املصطلــح يعنــي التضامــن االجتماعــي مــع التركيــز علــى الوعــي
أن النــاس
اجلماعــي والتماســك والوحــدة ،ويقــول أحمــد أمــن ّ

يف معظــم املذاهــب يف اإلســام يحت ـ ّل احلديــث املرتبــة الثانيــة
بعــد القــرآن الكــرمي والفــرق الرئيســي بــن القــرآن واحلديــث
أن األحاديــث لــم تــد ّون خــال حيــاة رســول اهلل ولكـ ّـن د ّون
هــو ّ
الوحــي والــذي نعرفــه بالقــرآن .والــذي يجعــل األحاديــث مهم ـ ًة
أن األحاديــث توضــح أشــياء كثيــرة مثــل
جــداً يف اإلســام هــو ّ
مــا هــو تفاصيــل الصــاة ومــا هــو محظــور ومــا هــو مســموح
أن
يف اإلســام ،ويعطــي أحمــد أمــن مثــاالً علــى اخلمــر ويقــول ّ
األحاديــث توضــح مــا الــذي يجعــل اخلمــر حرام ـاً يف اإلســام
أل ّنــه غيــر واضــح يف القــرآن.
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قاتلــوا بعضهــم البعــض مــن أجــل الفخــر والشــرف وبســبب ذلــك
وضعــوا األحاديــث لتفضيــل قبائلهــم.

لــم يتّقــوا اهلل ســبحانه وتعالــى فيمــا صنعــوا ووضعــوا ،وبســبب
ذلــك ،أخــذوا مــن املصــادر الهنديــة واليونانيــة والفارســية أو مــن
شــروح التــوراة واإلجنيــل حتــى يقبــل النــاس هــذه األحاديــث.
وكانــت تعتبــر هــذه املصــادر موضعـاً التخــاز احلكمــة واملوعظــة
احلســنة وبســبب هــذا أضــاف النــاس هــذه املصــادر بطريقــة
دينيــة حتــى يقبــل النــاس عليهــا.

ثانيـاً ،اخلالفــات الكالميــة والفقهيــة أ ّدت الــى وضــع األحاديــث
وقــد وضــع العلمــاء مــن املذاهــب املختلفــة لتأييــد مذاهبهــم
اخلاصــة .وثالثــاً ،وضــع النــاس األحاديــث إلرضــاء خلفائهــم
وأمرائهــم ،ورابعـاً ،كان النــاس متســاهلني وجعلــوا حــاالً حــرام
وحرامــاً حــال وهــذا أ ّدى الــى وضــع الكثيــر مــن األحاديــث.
أن اهــم اســباب وضــع األحاديــث
وأخيــراً يقــول أحمــد أمــن ّ
ألن النــاس قبلــوا فقــط العلــم مــن القــرآن
هــي مبالغــة النــاس ّ
والســنة ولــم يقبلــوا االجتهــاد كمصــدر للتفكيــر القانونــي يف
أن النــاس
اإلســام .باإلضافــة إلــى ذلــك يقــول أحمــد أمــن ّ

ويف اخلتــام ،دراســة األحاديــث مثيــرة لالهتمــام ولكنّهــا موضــوع
يصعــب دراســة بســبب عــدم تدويــن األحاديــث وأ ّدى الــذي إلــى
اعتمــاد النــاس علــى ذاكرتهــم ووضــع األحاديــث لألســباب التــي
قمــت بذكرهــا ســابقاً.

ليلة النار أصبحت ليلة الثلج

توماس بیژن پارسا

كل النــاس ذهبــوا إلــى احمل ـ ّل اجلدیــد املس ـ ّمى ب "التاجــر جــو"
وأرادوا املأكــوالت اللذیــذة لیأكلوهــا يف البیــت بعیـ ًدا عــن الثلــج.
أرســلت املدینــة الكثیــر مــن أعضــاء الشــرطة ألنهــا أرادت أن
متــر لیلــة النــار بأمــان ولكنهــم نامــوا يف الســیارات فقــط ألنهــا
لــم تكــن لیلــة نــار مثــل الســنة املاضیــة بــل كانــت لیلــة لثلــج يف
یــوم الهالویــن.

لیلــة النــار (هالویــن) هــي دائمــا لیلــة نحــن نخــاف منهــا يف هایــد
بــارك .عــاد ًة تُشــعل النــار يف الشــارع ولكــن هــذه املــرة طــول
الیــوم كان يف الشــارع ثلــج .يف لیلــة النــار الســنة املاضیــة ركضــت
الشــرطة يف كل مــكان ولكــن يف لیلــة الثلــج جلــس أعضــاء
الشــرطة يف الســیارات بــدون أي عمــل .الشــباب الغاضبــون
مــن الشــرطة وتعاملهــا معهــم جلســوا يف بیوتهــم حتــت الثلــج.
شالة :مدينة الموت

ومدينة الطيور

كايت رندازو

تومــاس طالــب ماجســتري يف
مركــز دراســات الــرق األوســط.

Thomas is a master’s student
at the Center for Middle
Eastern Studies.

كايــت طالبــة يف الســنة الثالثــة يف اللغــة
العربيــة الكالســيكية.

Kate is a student in the third
year classical Arabic Class.

علــي طيــور
األعمــدة العاليــة للمســجد القــدمي حيــث اطلّــت
ّ
تصــورت اجيــال الرجــال الذيــن
اللقلــق مــن فتحــات الســقف.
ُ
صلّــوا يف هــذا املــكان قبــل ان تفتحــه الطبيعــة.

ـزت الفرصــة
عندمــا كنــت أدرس يف املغــرب هــذه الصيــف ،انتهـ ُ
ألزور مدينــة ربــاط .يف هــذه املدينــة يوجــد مــكان لــه تاريــخ
طويل.املــكان اســمه شــالة وبــدأ كمدينــة رومانيــة فح ّولــه
الســاطني املرابطــون الــى مســجد ومقبــرة ملكيــة خــال القــرن
الثانــي عشــر .مــا زالــت آثــار شــالة موجــودة حتــى اليــوم ولكــن لــه
أســياد جــدد :طيــور اللقلــق .تســكن هــذه الطيــور فــوق كل جــدار
وكل بــرج وتط ـ ّل علينــا مــن املأذنــة مثــل مؤذنــن قبــل األذان.

واســتمررت يف املشــي .وراء اشــجار
فخرجــت مــن املســجد
ُ
ُ
ـدت آثــار الطريــق الرومانــي تقطــع األرض .كانــت
البرتقــال وجـ ُ
ً
ّ
شــالة مركــزاً جتاريــا يف العصــر الرومانــي وتظــل بعــض مــن
البنايــات القدميــة موجــودة ،مثــل احلمــام .اســتخدم املرابطــون
ان اآلن فيــه فقــط
هــذا احلمــام ايضـاً يف العصــور الوســطى ،مــع ّ
ـت عمــوداً فيــه كلمــات التينيــة ولكــن
الزهــور .بجانــب الطريــق رأيـ ُ
لــم أســتطع ان أقرأهــا .مثــل االشــياء االخــرى يف شــالة ،تغيــر
العمــود مــع الوقــت ومعظــم قصتــه مفقــودة.

الحظــت اوالً ضريــح الســلطان أبــو
دخلــت يف املــكان،
عندمــا
ُ
ُ
احلســن علــي بــن عثمــان .قــد انهــارت قبــة البنايــة واصبحــت
مفتوحــة للســماء ولكــن مــا زال مــن املمكــن ان أرى االبلطــة
خرجــت مــن الضريــح أمشــي بــن
املرســومة بشــكل النجــوم.
ُ
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دور الشجرة المحرمة في قصة آدم
بين الكتاب المقدس والقرآن

شريف رندهاوا

أنــا مهتــ ّم بدراســة الطــرق التــي جنــد القــرآن يف حديــث مــع
الكتــاب املقــدس ومــع التقاليــد الدينيــة عنــد اليهــود واملســيحيني
يف العصــور القدميــة املتأخــرة (حــول القــرن الثالــث إلــى القــرن
الســابع امليــادي) .تدخــل يف هــذا املوضــوع دراســة االختالفــات
بــن القصــص يف القــرآن والكتــاب املقــدس ، .ســأق ّدم يف هــذا
املقــال بحثــا يف مؤمتــر اجلمعيــة الدوليــة للدراســات القرآنيــة
علــى فــرق مه ـ ّم بــن قصــة آدم يف القــرآن وقصتــه يف الكتــاب
املقــدس  ،أي الفــرق يف دور الشــجرة احملرمــة فيهمــا .ســأقدم
موجــز حججــي بهــذا الشــأن.

رشيــف طالــب ماجســتري يف
الســنة األوىل يف مركــز دراســات
الــرق األوســط.

Sharif is a first year MA
student at the Center for
Middle Eastern Studies.

ويف احلقيقــة هــذا كــذب مــن الشــيطان  ،فيقــول القــرآن
" َف َد َّل ُه َمــا ِبغُــ ُر ٍور" ( .)٧:٢٢بــل إمنــا حتــرمي الشــجرة امتحــان
لطاعــة آدم وحــواء  ،ومــا حتتفــظ الشــجرة بصفــة معرفــة أو
بصفــة اخللــد أو بصفــات مالئكيــة .بــدال مــن ذلــك  ،يف بدايــة
القصــة:
 – ١قــد أمــر اهلل املالئكــة أن يظهــروا فضــل آدم عليهــم عندمــا
ـج ُدوا ِل َد َم"
اسـ ُ
أمرهــم أن يســجدوا لــه  ،كقولــهُ " :قلْنَــا ِلل ْ َم َل ِئ َكــةِ ْ
( ، ٢٠:١١٦ ، ٧:١١ ، ٢:٣٤إلــخ).
 – ٢وقــد علّــم اهلل آدم علــم األســماء" :و[علّــم] آ َد َم ْالَ ْســ َما َء
ُكلَّ َهــا ثُـ َّم َع َر َ
ض ُهـ ْم َعلَــى ْال َ َل ِئ َكــةِ َف َقــا َل أَن ِبئُو ِنــي ِب َأ ْسـ َماءِ َٰهـ ُؤلَ ِء إِن
ن" ( . )٢:٣١وبعــد ذلــك يعلّمـ ُه علــم الهدايــة  ،كمــا
صادِ قِ ـ َ
ُكنتُـ ْم َ
َّــى آ َد ُم مِ ــن َّر ِّبــهِ َك ِل َمـ ٍ
ـاب َعلَيْــهِ ۚ ِإ َّن ـ ُه
ـات َفتَـ َ
يــرد يف اآليتــن" :فَتَلَق ٰ
اهب ُ
ِطــوا مِ نْ َهــا َجمِ ي ًعــا ۖ َف ِإ َّمــا يَ ْأ ِت َي َّن ُكــم
اب ال َّر ِحيـ ُمُ .قلْنَــا ْ
ُهـ َو ال َّتـ َّو ُ
اي َفـ َـا َخـ ْو ٌ
ف َعلَيْهِ ـ ْم َو َل ُهـ ْم يَ ْح َزنُــو َن
ِّم ِّنــي ُهـ ًدى َف َمــن تَ ِبـ َع ُهـ َد َ
(.)٣٨-٢:٣٧

دور الشجرة احملرمة يف الكتاب املقدس:
يف الكتــاب املقــدس  ،الشــجرة احملرمــة هــي شــجرة معرفــة
اخليــر والشــر .لذلــك عندمــا يــأكل آدم وزوجتــه حــواء منهــا ،
يــدركان ُعريَهمــا .هــذا يتعــارض مــع خُ ّطــة اهلل لهــم  ،ألن معرفــة
اخليــر والشــر هــو فقــط للكائنــات اإللهيــة أو الســماوية .لذلــك
طــرد اهلل آدم وحــواء مــن اجلنــة خشــية أن يــأكال مــن شــجرة
احليــاة ويكتســبا صف ـ ًة إلهيــة أخــرى  ،هــي اخللــد .فكمــا هــو
مكتــوب يف الكتــاب املقــدس:

 – ٣وقــد كان يف خُ ّطــة اهلل أن يكتســب آدم وذريتــه "اخللــد
وملــك ال يبلــى" بعملهــم الصالــح يف األرض  ،فقــد أعلــن اهلل
للمالئكــة " ،إنــي جاعــل يف األرض خليفــة".

صــا َر َك َو ِ
ي ِ ّيـ ُز
ثُـ َّم َقــا َل الـ َّر ّ ُب ا ِإللَـهَُ :
احـ ٍـد مِ ّنَــاَ ُ ،
«هــا ا ِإلنْ َســا ُن َقـ ْد َ
ـج َر ِة ْ َ
بَـ َ ْـن ْ َ
اليْـ ِـر َو َّ
اليَــا ِة
ي ـ ّ ُد يَـ َدهُ َويَتَنَــا َو ُل مِ ـ ْن َشـ َ
الشـ ِ ّـرَ .و َق ـ ْد َ ُ
َ
َ
َويَـ ْأ ُك ُلَ ،فيَ ْحيَــا ِإلَــى األبَــدِ »َ 23 .فأخْ َر َجـ ُه مِ ـ ْن َج ّنَــةِ َعـ ْد ٍن ِليَ ْفل َـ َح
ض ا ّلَ ِتــي أ ُ ِخ ـ َذ مِ ـ ْن تُ َرا ِب َهــاَ .و َه َك ـ َذا َط ـ َر َد اهللُ ا ِإلنْ َســا َن مِ ـ ْن
األَ ْر َ
َج ّنَــةِ َعـ ْد ٍنَ ،وأَ َقــا َم َمال ِئ َكـ َة الْ َك ُروبِيـ ِـم َو َسـيْفاً نَ ِار ًّيــا ُمتَ َق ِلّبـاً َشـ ْرقِ َّي
اســةِ َّ
ـج َر ِة ْ َ
ْ َ
الط ِريــقِ ْالُف ِْض َيــةِ ِإلَــى َ
ال ّنَــةِ ِ ِ
ال َيــاةِ» (التكوين
«شـ َ
ل َر َ
 ، ٢٤-٣:٢٢مــن الترجمــة "كتــاب احليــات").

فعندمــا يــأكل آدم وحــواء مــن الشــجرة  ،ال يحصــان علــى
معرفــة جديــدة  ،بــل يصبحــان ُعريَــن ُمنز ََعــن مــن لباســهما
الســماوية بســبب عصيانهمــا  ،كمــا يُــ َد ُّل عليــه يف اآليــة:
الشـيْ َطا ُن َك َمــا أَخْ ـ َر َج أَبَ َويْ ُكــم ِّمـ َن ْ َ
"يَــا بَ ِنــي آ َد َم َل يَ ْف ِتنَ َّن ُكـ ُم َّ
ال َّنــةِ
اسـ ُه َما ِليُ ِريَ ُه َمــا َسـ ْوآتِهِ َما" (.)٧:٢٧
يَنـ ِـز ُع َعنْ ُه َمــا ِل َب َ

دور الشجرة احملرمة يف القرآن:

وهــذا مــن البدايــة خُ ّطــة اهلل  ،كــي يعلّــم اهلل اإلنســان عمــل
التوبــة  ،والهدايــة إلــى العمــل الصالــح يف األرض واالجتهــاد يف
ذلــك .وهــذه بعــض الطــرق التــي فيهــا تختلــف قصــة آدم يف
القــرآن عــن قصتــه يف الكتــاب املقــدس.

يختلــف عــن ذلــك دور الشــجرة يف القــرآن .الشــجرة غيــر
مرتبطــة مبعرفــة اخليــر والشــر أو اخللــد .بــل هــو الشــيطان
الــذي يقــول آلدم:
" َمــا نَ َها ُك َمــا َربُّ ُك َمــا َعــ ْن َه ِ
ٰــذ ِه َّ
ــن أَ ْو
ــج َر ِة إ َِّل أَن تَ ُكونَــا َمل َ َك ْ ِ
الش َ
الالِدِ يـ َن" ( ، )٧:٢٠وأيضــاَ " :قــا َل يَــا آ َد ُم َهـ ْل أَ ُدلُّـ َ
تَ ُكونَــا مِ ـ َن ْ َ
ـك
ـج َر ِة ْ ُ
ـى" (.)٢٠:١٢٠
ـى َشـ َ
اللْــدِ َو ُملْـ ٍـك َّل يَبْـ َ ٰ
َعـ َ ٰ
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نيــا طالبــة ماجســتري يف الســنة األوىل
يف مركــز دراســات الرشق األوســط.

ســ ّيد علــي مح ّمــد الشــيرازي امللقــب بحضــرة البــاب ،واحــد
ّ
ومبشــر حضــرة بهــاءاهلل  ،ولــد
مــن مؤسســي الديــن البهائــي
يف ســنة  ١٨١٩ميالديــة وعلــى حســب التقــومي الهجــري يف
ا ّول شــهر احملـ ّرم عــام  .١٢٣٥مــن املؤكــد أننــا نعلــم يف تاريــخ
القــرن التاســع عشــر أنــه كانــت هنــاك حــروب عديــدة بــن
الســلطنة العثمانيــة واململكــة اإليرانيــة وبعــد ذلــك بــن إيــران
وروســيا وكانــت هنــاك ظــروف اجتماعيــة متدهــورة وفســاد
يف جميــع بــاد الشــرق االوســط وبــن مماليــك ويف دول
الغــرب .ولذلــك ،كان ينتظــر الكثيــر مــن ال ّنــاس -أي مــن علمــاء
ّ
وطلبهــم ومــن الضعفــاء والفقــراء -عالمــات آخــر
الديــن
الزمــان والظواهــر املهدويــة .يف مســاء  ٢٣مايــو  ،١٨٤٤التقــى
العالــم العظيــم ،مــا حســن بشــروئي ا ّلــذي كان يبحــث عــن
ظهــور االمــام املهــدي ،بالتاجــر الكــرمي واألمــن ،الســيد علّــي
مح ّمــد الشــيرازي ،يف شــيراز ا ّلتــي تقــع يف جنــوب إيــران.
ذلــك الفتــى العجمــي ،مح ّمــد الشــيرازي ،أعلــن لضيفــه أنــه هــو
املهــدي املوعــود يف االســام وأن ك ّل العالمــات واخلصائــص
لالمــام املهــدي مــن كتــب الروايــات واألحاديــث ظاهــرة فيــه .ثـ ّم
بعــد اظهــار أمــره السـ ّيد علّــي مح ّمــد ّ
الشــيرازي مل ّقــب "بالبــاب"
بــن النّــاس .حضــرة البــاب كتــب يف آثــاره أنــه بــاب لشــخص
آخــر و هــو يأتــي مــن عنــد اهلل جلميــع البشــر لتبشــير وهدايــة
اإلنســان وســ ّمي هــذا الشــخص الثانــي " َمــن يظهــره اهلل".
البهائيــون يف العالــم اليــوم يعتقــدون أن حضــرة بهــآءاهلل هــو
ذلــك الشــخص املوعــود وأنــه قــال ذلــك يف اعالنــه يف حديقــة
النجيبيــة بجانــب نهــر الدجلــة يف ســنة .١٨٦٣

Nima is a first year MA student at the
Center for Middle Eastern Studies.

تتكــون أه ـ ّم تعاليــم وأصــول حضــرة البــاب مــن ارتفــاع مقــام
النّســاء والفقــراء يف املجتمــع .هــو أيضــاً قــال أن أحســن و
أفضــل شــكل العبوديــة ليــس مــن خــوف قهــر اهلل وليــس مــن
انتظــار مكافــآت يف اجلنّــة ،بــل أفضــل اشــكال العبــادة هــو
إدراك أن اهلل نفســه مــن يســتحق ال ّثنــاء .يحتفــل البهائيــون بيــوم
ميــاد حضــرة البــاب يف يــوم  ٢٩أكتوبــر يف ك ّل األنحــاء و جميــع
األقطــار.
يف ختــام القــول ،أقـ ّدم لكــم بعــض املنتخبــات مــن آثــار حضــرة
البــاب .ك ّل آثــار حضــرة البــاب يف اللغــة العربيــة والفارســية:
"هــل مِ ــن مفـ ّرج غيــر اهلل؟ قــل :ســبحان اهلل ،هــو اهللٌّ ،
كل عبــا ٌد
لــه ٌّ
وكل بامــر ِه قائمــون"
"اســتغفرك اللهـ ّم مــن ك ّل ذكـ ٍـر بغيــر ذكــرك ومــن ك ّل ثنــاءٍ بغيــر
ثنائــك ومــن كل ل ـ ّذةٍ بغيــر ل ـ ّذة قربــك ومــن كل راحـ ٍـة بغيــر
ـرور بغيــر ســرور مح ّبتــك ورضــاك
راحــة أنســك ومــن ك ّل سـ ٍ
رب االربــاب و
ومــن ك ّل مــا نســب الـ ّـي مبــا نســب اليــك يــا ّ
مقـ ّدر األســباب و مف ّتــح االبــواب"...

انتشــر األمــر اجلديــد يف إيــران والعــراق بــن مؤمنــن كثيــرون
مــن أعلــى درجــات املجتمــع وأبــرز علمــاء الديــن ،وأيضـاً بــن
كثيــر مــن الفقــراء واألشــخاص العاديــن .واجــه الديــن
اجلديــد وحضــرة البــاب االضطهــاد واملعارضــة مــن حــ ّكام
إيــران وبعــض الــوزراء والعلماء.تعــرض كثيــر مــن مؤمنــي
حضــرة البــاب (البابيــن أو "أهــل البيــان") لالضطهــاد والقتــل
يف البــادُ .قتــل حضــرة البــاب يف ســنة  ،١٨٥٠بحكــم رئيــس
الــوزراء،يف مدينــة تبريــز يف الشــمال الغربــي مــن إيــران  .بعــد
ســنوات عديــدة وبعــد حمايــة واخفــاء رفاتــه مــن األعــداء ،نقــل
إلــى قبــره احلالــي يف بلــد حيفــا يف شــمال فلســطني العثمانيــة
(اليــوم تقــع حيفــا يف اســرائيل) ووضــع يف الضريــح املجيــد علــى
جبــل الكرمــل.
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مدينة جرش

راين طالــب يف ســنته الرابعــة يــدرس
علــوم الحيــاة ولغــات وحضــارات
الــرق األدىن.

راني حسون

عندمــا كنــت يف األردن الصيــف املاضــي لدراســة اللغــة العربيــة
جاءتنــي الفرصــة ألزور مدينــة جــرش وهــي مدينــة لهــا تاريــخ
عظيــم وتقــع يف شــمال األردن ،فــوق عمــان بقليــل .تعتبــر جــرش
مــن أهــم األماكــن يف األردن .تأسســت املدينــة منــذ أكثــر مــن
ثالثــن قر ًنــا ،وأول مــن أسســها الرومــان .بنــوا فيهــا أشــياء
ومســرحا كبيــرا يســمى
كثيــرة مثــل أعمــدة كبيــرة وحمامــات
ً
اآلن املســرح الرومانــي .بعــد قــرون جــاء األمو ّيــون لهــذه املنطقــة
وبنــوا فيهــا أبنيــة كثيــرة أيضــا ،مثــل مســاجد وحصــن.

Rani is a 4th year undergraduate
studying biology and NELC.

يف التاريــخ املعاصــر ،مــا زالــت جــرش مدينــة مهمــة وال يــزال
النــاس يزورونهــا بــاآلالف .واملجتمــع يجتهــد لتحســن املدينــة
كمــا شــاهدت يف زيارتــي لهــا يف الصيــف .فهنــاك جامعتــان
ومطاعــم جميلــة قريبــة مــن وســط املدينــة ،فمثــا هنــاك مطعــم
لبنانــي يدعــى "أم خليــل" ويأتــي الرؤســاء والــوزراء لزيارتــه
واالســتمتاع بجلســته وطعامــه اللذيــذ .هنــاك أيضــاً مــدارس
تبنــى لألطفــال .وبســبب احلــرب الســورية هاجــر العديــد مــن
الســوريني إلــى جــرش وأسســوا متاجــر ومطاعــم فيهــا .وأيضــا
اآلن ،يف كل صيــف تقــام يف املســرح الرومانــي حفــات فنيــة
ويأتــي إلــى هــذه احلفــات أبــرز الفنانــن مــن البــاد العربيــة.
مثــا ،جــاء صبــاح فخــري وفيــروز إلــى هــذه احلفــات مــن قبــل.

اختيــرت جــرش لتكــون مدينة الثقافــة األردنية لعام  ٢٠١٥ويقال
إن جــرش كانــت مــكان التقــاء الشــرق والغــرب أثنــاء العصــور
الوســطى بســبب التأثيــر الكبيــر مــن الرومــان واألمويــن علــى
املدينــة .وحتــى اآلن مــا زالــت معظــم بناياتهــم موجــودة وســليمة.
هنــاك أيضــا مشــاريع يف املدينــة للحفــاظ علــى هــذه الهيــاكل.

قبــل زيارتــي إلــى جــرش ،ســمعت فقــط عــن التــراث يف املدينــة
وعــن أهميــة املدينــة ،ولكــن بعــد زيارتــي أدركــت متا ُمــا وأمتنــى
أن أعــود إلــى جــرش يف املســتقبل القريــب.

املسرح الروماني يف جرش
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دون ســكوغ هــو موســيقي محــرف ،مــدرس و عضــو يف جمعيــة
خريجــي جامعــة شــيكاغو .لديــه شــهادات يف الفصحــة والعاميــة
املرصيــة مــن كليــة جراهــام حيــث درس مــع ناثــان ميلــر  ،دينــا
فــرج  ،وكامــرون كــروس .إنــه يــدرس اآلن مــع إميــان رسحــان .هــو
مؤســس فرقــة شــيكاغو للموســيقى العربيــة.

املوســيقى جــزء أساســي مــن احليــاة العربيــة .املوســيقى تعبــر
احلــدود لتوحــد النــاس مــن مختلــف التقاليــد االجتماعيــة
والثقافيــة إلقامــة صــات مشــتركة مــن خــال الصــوت.
يســتيقظ األشــخاص مــن املغــرب إلــى لبنــان كل صبــاح وهــم
يغنــون أغانــي املطربــة الكبيــرة فيــروز ،وهــي مجــرد مثــال واحــد
مــن بــن الكثيــر مــن الفنانــن احملبوبــن يف كل مــكان يف الشــرق
األوســط.

Don Skoog is a professional musician,
teacher, and member of UChicago’s Alumni
Association. He has several certificates in
Arabic from Graham College and is the
founder of Chicago’s Arabic music group

كلمــات األغنيــة هــي البنيــة األساســية التــي تتشــكل حولهــا
الســالم املوســيقية واإليقاعــات نفســها .هنــاك هيــاكل أكثــر
رســمية يف الشــعر العربــي منهــا يف اللغــة اإلجنليزيــة .جتــد هــذه
األشــكال الشــعرية مبجــرد ضبطهــا علــى املوســيقى.
أحــد أهــم الهيــاكل يف املوســيقى الغربيــة مفقــود هنــا :التوافــق.
يف حــن أن املوســيقيني العــرب يســتطيعون عــزف توافــق يف
املوســيقى الشــعبية  ،باألشــكال التقليديــة  ،وهــذا يعتمــد علــى
الســالم  ،يســمى املقامــات  ،وليــس علــى التوافق ّيــة .يف نظــام
املقــام تقــدم املوســيقى عــن طريــق حتريكهــا مــن خــال طبقــات
مختلفــة للمقــام ومــن خــال االنتقــال مــن مقــام إلــى آخــر بــدالً
مــن أن تكــون مدفوعــة بالتعاقــب التوافقــي.

إن تاريــخ املوســيقى العربيــة  ،وأســاليبها العديــدة  ،ونظرياتهــا
املعقــدة  ،ودورهــا يف املجتمــع  ،أمــر مهــم للغايــة لــكل طالــب يف
املنطقــة يســتحق اإلهتمــام .متا ًمــا مثــل معرفــة تأثيــر البيتلــز
علــى املجتمــع اإلجنليــزي واألمريكــي  ،كذلــك تســاعدنا معرفــة
حيــاة املغنيــة ام كلثــوم و أغانيهــا علــى فهــم مكانــة مصــر يف
ســياق التاريــخ الثقــايف العربــي.

مــزاج القصيــدة يحــدد املقــام املســتخدم إلعــادة تكويــن عواطــف
الكلمــات .يتــم إنشــاء األحلــان داخــل املقامــات .يتــم تنظيمهــا
بشــكل مختلــف عــن نظــام الســلم الغربــي وتســتخدم بعــض
النغمــات تقــع بــن النغمــات التــي يف املوســيقى األوروبيــة.

موضــوع املوســيقى العربيــة أكبــر مــن أن يــدرس بالتفصيــل
يف مقالــة يف مجلــة  ،ولكــن هنــاك بعــض املفاهيــم واملفــردات
األساســية التــي يجــب علــى طــاب اللغــة تعلمها عندما يدرســون
هــذا اجلــزء مــن احليــاة العربيــة .أوالً  ،االختالفــات بــن
وضوحــا مــن يف التقاليــد
املوســيقى الكالســيكية والشــعبية أقــل
ً
الغربيــة .أفضــل طريقــة للتفكيــر يف األمــر هــي التعــرف علــى
األشــكال القدميــة واحلديثــة للموســيقى كاســتمرارية  ،وليــس
كأنــواع منفصلــة .بينمــا تتأثــر املوســيقى العربيــة الشــعبية اليــوم
باملوســيقى الغربيــة  ،فــإن األشــكال الســابقة التــي مت إنشــاؤها
عليهــا مبنيــة بشــكل مختلــف متا ًمــا .هنــاك ً
أيضــا العديــد مــن
األشــكال املوســيقية املختلفــة واالالت املوســيقية والفنانــن يف
أجــزاء مختلفــة مــن املنطقــة  ،وبالتالــي فــإن النظريــة و االالت
املوســيقية التــي متــت مناقشــتها هنــا هــي فقــط اخلطــوط
العريضــة لدراســة أكبــر بكثيــر.

عــادة مــا تُترجــم كلمــة إيقــاع علــى أنهــا  ، rhythmولكــن
مــن األفضــل فهمهــا علــى أنهــا وضــع متــري .اإليقــاع يحــدد
ســرعة وتقســيمات اإليقاعــات الفرعيــة يف التدبيــر .ضمــن
هــذه فاملوســيقيون ميكــن أن يعزفــون العديــد مــن اإليقاعــات
املختلفــة .هــذه ايقاعــات ليســت فقــط للطبالني .كل املوســيقني
يف الفرقــة يعزفــون داخــل هــذه النظــام .هــذا مفهــوم صعــب
علــى املوســيقيني الغربيــن فهمــه ألننــا ال نفكــر يف اإليقــاع مــن
وضــع متريــات.
يســتخدم املوســيقيون نظــام األصــوات املنطوقــة لتعليــم
االيقاعــات” .دم“ هــي نغمــة مفتــوح تعــزف يف النبضــات القويــة
يف القيــاس” .تــك“ هــي ضربــة عاليــة النغمــة التــي تخلــق ضربــة
مضــادة .تشــير ”س“ إلــى نبضــات التــي ال تشــكل جــز ًءا مــن
اإليقــاع األساســي ولكنهــا تعــزف أحيا ًنــا إلنشــاء إختالفــات.

١
املكونــات الثالثــة لنظريــة املوســيقى العربيــة التقليديــة هــي
الكلمــات واألحلــان واإليقاعــات .أشــكال الشــعر واألغانــي هــي
أســاس املوســيقى الصوتيــة  ،لكــن اآلالت املوســيقية املختلفــة
ً
أيضــا تخلــق األحلــان واإليقاعــات .ســوف نفحــص الكلمــات
واألحلــان بشــكل أعمــق يف مقــاالت أخــرى ،لكننــا ســنحددها ،
ثــم ننتقــل إلــى موضــوع اإليقــاع.

٢
هنــاك العديــد مــن االيقاعــات .بعضهــا معــروف و مم ّيــز لــأذن
الغربيــة .البلــدي (تعنــي ”مــن البلــد" أو "التقليديــة") هــو عبــارة
عــن دورة ذات أربعــة نبضــات— دم-دم تــك دم تــك .فوكــس
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يشــكل الــرقّ والطبلــة والطــار قسـ ًما إيقاع ًيــا شــائ ًعا يف الفرقــة
العربيــة التــي تســمى التخــت .تتألــف هــذه الفرقــة عــادة مــن
العــود (آلــة موســيقية وتريــة التــي هــي رائــدة اجليتــار)  ،والنــاي
(الفلــوت اخليــزران)  ،و الربابــة (آلــة موســيقية وتريــة التــي
هــي رائــدة االكمــان)  ،و القانــون ( ،)zitherمــع االت موســيقية
أخــرى.

(ســميت باســم  )Foxtrotهــو بســيط ثنائــي نبــض—دم تــك
دم تــك .مــن هنــا تصبــح اإليقاعــات أكثــر تعقيــ ًدا ،ينمــو يف
دورات طويلــة مــن العديــد مــن النبضــات .غال ًبــا مــا تكــون هــذه
الــدورات عبــارة عــن عــدادات مركبــة يتــم إنشــاؤها عــن طريــق
اجلمــع بــن مجموعــات متــري مــن اثنــن أو ثالثــة أو أربعــة
نبضــات يف أمنــاط أطــول .هــذا نــادر يف املوســيقى الغربيــة
ويبــدو غريب ـاً علــى األذن املوســيقية الغربيــة  ،لكنــه أحــد أكثــر
أجــزاء نظريــة املوســيقى العربيــة إثــارة لالهتمــام.

هــذه ليســت ســوى عــدد قليــل مــن االالت الكثيــرة التــي
نعــزف فيهــا أنــواع مختلفــة مــن املوســيقى العربيــة .يشــترك
العــرب ً
أيضــا يف العديــد مــن الســمات املوســيقية مــع األتــراك
واإليرانيــن وغيرهــم مــن النــاس يف املنطقــة  ،وهــم جمي ًعــا

عازفــون االت اإليقاعيــة يعزفــون اإليقــاع مــع املوســيقيني
اآلخريــن .هنــاك العديــد مــن آالت اإليقــاع يف املوســيقى العربيــة
ولكــن هنــاك بعــض اآلالت التــي يتــم عزفهــا يف كل بلــد.

٣

الــرقّ (يُطلــق عليــه ً
أيضــا دف) طبــل إطــار صغيــر بــه صنــوج
(يُدعــى الصاجــات) مدمــج يف اإلطــار .مــن الصعــب تعــزف هــذه
األداة جيـ ًدا  ،لــذا فــإن أولئــك الذيــن ميكنهــم العــزف علــى الــرقّ
مبهــارة هــم مــن اكثــر املوســيقيني احترمـاً.

يعرفــون الكثيــر عــن موســيقانا أكثــر ممــا نعرفه عن موســيقاهم.
كلمــا زاد فهمنــا لفنونهــم  ،زاد فهمنــا لقلوبهم.
الوقــت هــو أســاس فــن املوســيقى.إنه يخلــق املســاحات التــي
مــن خاللهــا ترتفــع وتنخفــض األحلــان والتــي تنقــل نبضــات مــن
خاللهــا أســرع وأبطــأ مــن تلــك املوجــودة علــى مــن الســاعة.
اإليقــاع هــو الهيــكل العظمــي الــذي يتشــبث بــه جمــال اللحــن
ومعنــى الكلمــات عندمــا يعبــرون عــن احلــب والكراهيــة ،
واخلــوف والشــجاعة التــي يشــاركها املوســيقيون معنــا مــن خــال
ســحر الصــوت.

الطبلــة (وتســمى أيضــا دربوكــة) هــي طبــل علــى شــكل الســاعة
الرمليــة .لديهــا مجموعــة كبيــرة مــن األصــوات وهــي أعلــى
صــوت مــن الــرقّ  ،لذلــك غال ًبــا مــا يتــم عزفهــا يف مجموعــات
موســيقية أكبــر ومــع الراقصــات.
الطــار (يُســمى ً
أيضــا بنديــر) هــو طبــل أكبــر بــدون صاجــات
ينتــج نغمــة لطيفــة عندمــا يتــم عزفــه بهــدوء مبفــرده ،ولكنــه
يســتخدم غال ًبــا مــع الطبــول األخــرى لعــزف إيقاعــات أساســية
لــإ إلرجتــال للــرقّ والطبلــة.
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الصور

جوينث هخهاوسلر

جمال يف صحراء املغرب

مغنيون الغناوة يف الصحراء

مدينة شفشاون يف املغرب
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الصور

جوردانا يوخاي

قبة الصخرة يف القدس

قبة الصخرة يف القدس
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الصور

أ�مة النور فريدريكسون

مراكب أمام قلعة قايتباي يف اإلسكندرية

اهرامات اجليزة
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الصور

ريتشار نجاة-هايم

مســجد الشــيخ زايــد الكبيــر يف أبــو ظبــي ،
اإلمــارات العربيــة املتحــدة

متحف مراكش

حديقة ماجوريل يف مراكش
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Follow Majalla on Social Media!
!مجلة شيكاغو عىل وسائل اإلعالم اإلجتامعية
facebook.com/chicagomajalla
instagram.com/chicagomajalla
uchicagomajalla@gmail.com

