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 ىيئة التحريــــــر
 رئيسػان   د. عمي سالـ جمعة -
 عضػكان   كشينة د. أنكر عمر أب -
 عضػكان  د. أحمد مريحيؿ حريبش  -

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
المجمة عممية ثقافية محكمة نصؼ سنكية تصدر عف جامعة المرقب /كمية    

اآلداب الخمس، كتنشر بيا البحكث كالدراسات األكاديمية المعنية بالمشكبلت 
 تمعية المعاصرة في مختمؼ تخصصات العمـك االنسانية. كالقضايا المج

صحابيا فقط، كافة اآلراء كاألفكار كالكتابات التي كردت في ىذا العدد تعبر عف آراء أ -
 ية مسؤلية اتجاىيا. أة م ىيئة تحرير المجمة كال تتحمؿ المجمأكال تعكس بالضركرة ر 

 ُتوّجو جميع المراسالت إلى العنوان اآلتي:

 تحرير مجمة العموم االنسانية  ىيئة 

 مكتب المجمة بكمية اآلداب الخمس جامعة المرقب 

 ( 40770الخمس /ليبيا ص.ب )

 د. عمى( 00218924120663ىاتف )

 د. انور(  00218926308360أو ) -د .احمد( 00218926724967)  

                   journal.alkhomes@gmail.com البريد االلكتروني:

 journal.alkhomes@gmail.com        : عمى الفيس بوك صفحة المجمة 

mailto:journal.alkhomes@gmail.com
mailto:journal.alkhomes@gmail.com
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 قواعد ومعايير النشر

تيتـ المجمة بنشر الدراسات كالبحكث األصيمة التي تتسـ بكضكح المنيجية كدقة -
التكثيؽ في حقكؿ الدراسات المتخصصة في المغة العربية كاالنجميزية كالدراسات 
االسبلمية كالشعر كاألدب كالتاريخ كالجغرافيا كالفمسفة كعمـ االجتماع كالتربية كعمـ 

 كما يتصؿ بيا مف حقكؿ المعرفة. النفس

ترحب المجمة بنشر التقارير عف المؤتمرات كالندكات العممية المقامة داخؿ -
 الجامعة عمى أف ال يزيد عدد الصفحات عف خمس صفحات مطبكعة.

نشر البحكث كالنصكص المحققة كالمترجمة كمراجعات الكتب المتعمقة بالعمـك -
بحكث كالدراسات العممية النقدية اليادفة إلى تقدـ اإلنسانية كاالجتماعية كنشر ال

 المعرفة العممية كاإلنسانية.

ترحب المجمة بعركض الكتب عمى أال يتجاكز تاريخ إصدارىا ثبلثة أعكاـ كال -
يزيد حجـ العرض عف صفحتيف مطبكعتيف كأف يذكر الباحث في عرضو 

عدد -مكاف كتاريخ النشر -عنكاف الكتاب -المعمكمات التالية )اسـ المؤلؼ كامبلن 
تكتب البيانات السالفة  -نبذة مختصرة عف مضمكنو -اسـ الناشر-صفحات الكتاب

 الذكر بمغة الكتاب(.

 ضوابط عامة لممجمة

ػػػػ يجب أف يتسـ البحث باألسمكب العممي النزيو اليادؼ كيحتكل عمى مقكمات 
 كمعايير المنيجية العممية في اعداد البحكث.

لبحكث المقدمة لممجمة أف تككف أصيمة كلـ يسبؽ أف نشرت أك ييشترط في ا -
قدمت لمنشر في مجمة أخرل أك أية جية ناشرة اخرة. كأف  يتعيد الباحث بذلؾ 
خطيا عند تقديـ البحث، كتقديـ إقراران بأنو سيمتـز بكافة الشركط كالضكابط المقررة 
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 –مف رسالة )ماجستير في المجمة، كما أنو ال يجكز يككف البحث فصبل أك جزءان 
 دكتكراه( منشكرة، أك كتاب منشكر.

ػػػػػػ لغة المجمة ىي العربية كيمكف أف تقبؿ بحكثا باإلنجميزية أك بأية لغة أخرل،  
 بعد مكافقة ىيئة التحرير.ػػػػ

تحتفظ ىيئة التحرير بحقيا في عدـ نشر أم بحث كتيعدُّ قراراتيا نيائية، كتبمغ  -
ط اذا لـ يتقرر نشر البحث، كيصبح البحث بعد قبكلو حقا الباحث باعتذارىا فق

 محفكظا لممجمة كال يجكز النقؿ منو إال بإشارة إلى المجمة.

ال يحؽ لمباحث إعادة نشر بحثو في أية مجمة عممية أخرل بعد نشره في مجمة -
 الكمية ، كما ال يحؽ لو طمب استرجاعو سكاء قيبؿى لمنشر أـ لـ يقبؿ.

دراسات كالبحكث كالمقاالت الكاردة إلى المجمة لمفحص العممي، تخضع جميع ال-
بعرضيا عمى ميحكٍّميف مختصيف ) محكـ كاحد لكؿ بحث( تختارىـ ىيئة التحرير 
عمى نحك سرم لتقدير مدل صبلحية البحث لمنشر، كيمكف اف يرسؿ الى محكـ 

 اخر كذلؾ حسب تقدير ىيئة التحرير.

حية البحث لمنشر في تقرير مستقؿ مدعمان يبدم المقيـ رأيو في مدل صبل -
بالمبررات عمى أف ال تتأخر نتائج التقييـ عف شير مف تاريخ إرساؿ البحث إليو، 

 كيرسؿ قرار المحكميف النيائي لمباحث كيككف القرار إما:

 قبول البحث دون تعديالت. *

عادة عرضو عمى المحكم.*  قبول البحث بعد تعديالت وا 

 رفض البحث.*

ىيئة تحرير المجمة بإخطار الباحثيف بآراء المحكميف كمقترحاتيـ إذ كاف  تقـك-
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المقاؿ أك البحث في حاؿ يسمح بالتعديؿ كالتصحيح، كفي حالة كجكد تعديبلت 
طمبيا المقيـ كبعد مكافقة الييئة عمى قبكؿ البحث لمنشر قبكالن مشركطان بإجراء 

فترة ال تتجاكز أسبكعيف مف  التعديبلت يطمب مف الباحث األخذ بالتعديبلت في
تاريخ استبلمو لمبحث، كيقدـ تقريران يبيف فيو رده عمى المحكـ، ككيفية األخذ 

 بالمبلحظات كالتعديبلت المطمكبة.

ترسؿ البحكث المقبكلة لمنشر إلى المدقؽ المغكم كمف حؽ المدقؽ المغكم أف -
 يرفض البحث الذم تتجاكز أخطاؤه المغكية الحد المقبكؿ.

تنشر البحكث كفؽ أسبقية كصكليا إلى المجمة مف المحكـ، عمى أف تككف  -
 مستكفية الشركط السالفة الذكر.

الباحث مسئكؿ بالكامؿ عف صحة النقؿ مف المراجع المستخدمة كما أف ىيئة -
 تحرير المجمة غير مسئكلة عف أية سرقة عممية تتـ في ىذه البحكث.

مختصرة قدر اإلمكاف تتضمف االسـ   ((cvترفؽ مع البحث السيرة عممية  -
الثبلثي لمباحث كدرجتو العممية كنخصصو الدقيؽ، كجامعتو ككميتو كقسمو، كأىـ 

 مؤلفاتو، كالبريد االلكتركني كالياتؼ ليسيؿ االتصاؿ بو.

 يخضع ترتيب البحكث في المجمة لمعايير فنية تراىا ىيئة التحرير. -

ف بمقر الكمية، اك ترسؿ إلى بريد المجمة تقدـ البحكث الى مكتب المجمة الكائ-
 اإللكتركني.

اذا تـ ارساؿ البحث عف طريؽ البريد االلكتركني اك صندكؽ البريد يتـ اببلغ - 
 الباحث بكصكؿ بحثو كاستبلمو.

يترتب عمى الباحث، في حالة سحبو لبحثو اك إبداء رغبتو في عدـ متابعة  -
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 لتي خصصت لممقيميف.إجراءات التحكيـ كالنشر، دفع الرسـك ا

 شروط تفصيمية لمنشر في المجمة

عنكاف البحث: يكتب العنكاف بالمغتيف العربية كاإلنجميزية. كيجب أف يككف -
العنكاف مختصرا قدر اإلمكاف كيعبر عف ىدؼ البحث بكضكح كيتبع المنيجية 

 العممية مف حيث اإلحاطة كاالستقصاء كأسمكب البحث العممي.

ى الصفحة األكلى مف البحث اسمو كدرجتو العممية كالجامعة يذكر الباحث عم -
 اك المؤسسة األكاديمية التي يعمؿ بيا. 

 أف يككف البحث مصكغان بإحدل الطريقتيف اآلتيتيف:_-

:البحكث الميدانية: يكرد الباحث مقدمة يبيف فييا طبيعة البحث كمبرراتو كمدل 1
يتضمف البحث الكممات المفتاحية  الحاجة إليو، ثـ يحدد مشكمة البحث، كيجب أف

)مصطمحات البحث(، ثـ يعرض طريقة البحث كأدكاتو، ككيفية تحميؿ بياناتو، ثـ 
 يعرض نتائج البحث كمناقشتيا كالتكصيات المنبثقة عنيا، كأخيران قائمة المراجع.

:البحكث النظرية التحميمية: يكرد الباحث مقدمة يميد فييا لمشكمة البحث مبينان 2
غنائيا بالجديد، ثـ يقسـ فيي ا أىميتو كقيمتو في اإلضافة إلى العمـك كالمعارؼ كا 

العرض بعد ذلؾ إلى أقساـ عمى درجة مف االستقبلؿ فيما بينيا، بحيث يعرض في 
كؿ منيا فكرة مستقمة ضمف إطار المكضكع الكمي ترتبط بما سبقيا كتميد لما 

 يران يثبت قائمة المراجع.يمييا، ثـ يختـ المكضكع بخبلصة شاممة لو، كأخ

( A4يقدـ الباحث ثبلث نسخ كرقية مف البحث، كعمى كجو كاحد مف الكرقة)-
كاحدة منيا يكتب عمييا اسـ الباحث كدرجتو العممية، كالنسخ األخرل تقدـ كيكتب 

( باستخداـ البرنامج Cdعمييا عنكاف البحث فقط، كنسخة الكتركنية عمى)
 (.MS Wordالحاسكبي)
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صفحة بما في  30صفحة كال تزيد عف 20ال تقؿ صفحات البحث عف يجب أ -
 ذلؾ صفحات الرسـك كاألشكاؿ كالجداكؿ كقائمة المراجع .

( كممة 150يرفؽ مع البحث ممخصاف )بالمغة العربية كاالنجميزية( في حدكد )-
لكؿ منيما، كعمى كرقتيف منفصمتيف بحيث يكتب في أعمى الصفحة عنكاف البحث 

 ز الصفحة الكاحدة لكؿ ممخص.كال يتجاك 

 2.5سـ مف جية التجميد بينما تككف اليكامش األخرل  3ييترؾ ىامش مقداره -
سـ، المسافة بيف األسطر مسافة كنصؼ،  يككف نكع الخط المستخدـ في المتف 

Times New Roman 12  لمغة االنجميزية ك مسافة ك نصؼ بخط
Simplified Arabic 14 ربية.لؤلبحاث بالمغة الع 

في حالة كجكد جداكؿ كأشكاؿ كصكر في البحث يكتب رقـ كعنكاف الجدكؿ أك -
الشكؿ كالصكرة في األعمى بحيث يككف مكجزان لممحتكل كتكتب الحكاشي في 
األسفؿ بشكؿ مختصر كما يشترط لتنظيـ الجداكؿ اتباع نظاـ الجداكؿ المعترؼ بو 

 .12في جياز الحاسكب كيككف الخط بحجـ 

ترقـ الصفحات ترقيمان متسمسبلن بما في ذلؾ الجداكؿ كاألشكاؿ كالصكر يجب أف -
 كالمكحات كقائمة المراجع .

 : طريقة التوثيق

ييشار إلى المصادر كالمراجع في متف البحث بأرقاـ متسمسمة تكضع بيف قكسيف -
(، كيككف ثبكتيا في أسفؿ صفحات البحث، 3(، )2(، )1ى ىكذا: )إلى األعم

كتككف أرقاـ التكثيؽ متسمسمة مكضكعة بيف قكسيف في أسفؿ كؿ صفحة، فإذا 
( فإف الصفحة 6كانت أرقاـ التكثيؽ في الصفحة األكلى مثبلن قد انتيت عند الرقـ )

 (. 1التالية ستبدأ بالرقـ )

http://www.wise.edu.jo/index.php/2014-12-24-08-21-20
http://www.wise.edu.jo/index.php/2014-12-24-08-21-20
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 عمى النحك اآلتي: كيككف تكثيؽ المصادر كالمراجع-

اكال :الكتب المطبكعة: اسـ المؤلؼ ثـ لقبو، كاسـ الكتاب مكتكبا بالبنط الغامؽ، 
 -كاسـ المحقؽ أك المترجـ، كالطبعة، كالناشر، كمكاف النشػر، كسنتو، كرقـ المجمد 

كالصفحة. مثاؿ: أبك عثماف عمرك بف بحر الجاحظ،  -إف تعددت المجمدات
، مصطفى البابي الحمبي، 2عبد السبلـ محمد ىاركف، طالحيكاف. تحقيؽ كشرح: 

. كيشار إلى المصدر عند كركده مرة ثانية عمى 40،ص3ـ،ج1965القاىرة، 
 النحك اآلتي: الجاحظ، الحيكاف، ج، ص.

ثانيا: الكتب المخطكطة: اسـ المؤلؼ كلقبو، كاسـ الكتاب مكتكبا بالبنط الغامؽ،  
ؽ، كمكاف المخطكط، كرقمو، كرقـ المكحة أك كاسـ المخطكط مكتكبا بالبنط الغام

الصفحة. مثاؿ: شافع بف عمي الكناني، الفضؿ المأثكر مف سيرة السمطاف الممؾ 
(، كرقة 424المنصكر. مخطكط مكتبة البكدلياف باكسفكرد، مجمكعة مارش رقـ )

50. 

ص ثالثا: الدكريات: اسـ كاتب المقالة، عنكاف المقالة مكضكعان بيف عبلمتي تنصي
"، كاسـ الدكرية مكتكبان بالبنط الغامؽ، رقـ المجمد كالعدد كالسنة، كرقـ الصفحة،   "

مدخؿ"، مجمة جامعة  -مثاؿ: جرار، صبلح: "عناية السيكطي بالتراث األندلسي
ـ، 1995ى/ 1415القاىرة لمبحكث كالدراسات، المجمد العاشر، العدد الثاني، سنة 

 .179ص

تكتب اآليات القرآنية بيف قكسيف  -كاالحاديث النبكية:رابعا: اآليات القرآنية   
مع اإلشارة إلى السكرة كرقـ اآلية. كتثبت األحاديث   مزىريف بالخط العثماني﴿ ﴾
 بعد تخريجيا مف مظانيا.» « النبكية بيف قكسيف مزدكجيف 

مبلحظة: ال تكافؽ ىيئة التحرير عمى تكرار نفس االسـ )اسـ الباحث( في عدديف 
يف كذلؾ لفتح المجاؿ اماـ جميع متتال اعضاء ىيئة التدريس لمنشر.



 14اإلنسانية                                                                                 انعذد هٌو مجهة انع

-          - 9 

 فيرس المحتويات
 الصفحة                          عنكاف البحث

تحديد مدلكؿ لفظ إفريقية ) المغرب األدنى( جغرافيان كتاريخيان كأحكاليا السياسية في القرف  -1
 ـ.13ق/7
 11...............................................................محمكد عمار المعمكؿ..د.  
 .(GISالتحميؿ المكاني لمصيدليات في مدينة الخمس باستخداـ نظـ المعمكمات الجغرافية) -2

 35......................................................................بمقاسـ عمي سنافد. 

 .اشد الزبير السنكسي الخركج مف ثقب اإلبرة . أنمكذجا(التشبيو في الشعر الميبي ) ديكاف ر -3

 62...........................................سالـ فرج زكبيؾ............................. د
 .التفكير اإليجابي كعبلقتو بالتكافؽ النفسي-4
 87...............................................أحمد عمي الحكيج......................د. 
 إال"ػ"ػالعامؿ في المستثنى ب-5
 119......................................................................صالح األخضر د.
 .دكر كسائؿ النقؿ المتطكرة في تنمية السياحة -6

              141.................................عياد ميبلد المجرش ك الصادؽ محمكد حامد.........د. 

دراسة تحميمية لبعض األحاديث النبكية  النحكية القكاعد تأصيؿ في النبكم النص أثر -7
 .الكاردة في أمالي السييمي

 155...............................................................األزىرم محمد فاطمة د.
 .ابف رشد أنمكذجان  لفكر اإلسبلميالتكفيؽ بيف الفمسفة كالديف في ا -8
 173.........................................................سدينة عمى صالح إكريبات د.
)دراسة أثر كسائؿ النقؿ كتمكث المياه عمى البيئة ببمدية المرقب بشماؿ غرب ليبيا  -9

 .جغرافية(



 14اإلنسانية                                                                                 انعذد هٌو مجهة انع

-          - 10 

 202...................................................................نجكل عمر الجنيفد. 
ِل اْلِكَتاِب ِإَّلا لَيُ ْؤِمَونا بِِي قَ ْبَل َمْوتِيِ ﴿ التكجيو اإلعرابي لقكلو تعالى ذلؾ -10 ًْ )دراسة  ﴾َوِإْن ِمْن َأ

 .تحميمية(
 230.................................سالـ جمعة شخطكر............................د. عمي 
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 326...................................................................كفاء محمد العاتي أ.
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 .ـ1984-ـ 1955مف عاـ األفريقية العبلقات اإلسرائيمية  -15
 368............................................................عبد السبلـ عمر عرقكبد.
 مظاىر البعد الحضارم في مركيات كتاب تيجاف في ممكؾ حمير.  -16
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 جغرافيًا وتاريخياً  (المغرب األدنى  )تحديد مدلول لفظ إفريقية 
 م 13ىـ /  7وأحواليا السياسية في القرن 

 . محمود عمار المعمولدإعداد:                                                 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 مقدمة  : 
تمقي ىذه الكرقة الضكء عمى تحديد مدلكؿ اسـ إفريقية ككيفية كتابتيا كضبطيا ، 

ىا الجغرافية ، كقد قسمت الكرقة إلى مقدمة كمطمبيف تتناكؿ المقدمة اليدؼ مف كحدكد
طارىا الجغرافي ، كيتناكؿ  الكرقة ، كيتناكؿ المطمب األكؿ : مدلكؿ اسـ إفريقية ػ إفريقيا كا 
المطمب الثاني : أحكاؿ إفريقية في القرف السابع اليجرم / الثالث عشر الميبلدم ، كتختـ 

 ، كقائمة بالمصارد كالمراجع . الكرقة بخبلصة
طارىا الجغرافي .  المطمب األول : مدلول اسم إفريقية ـ إفريقيا وا 

اعتاد الكتاب كالباحثكف عمى كتابة اسـ إفريقيا كقارة أحيانان أفريقيا باليمزة عمى 
األلؼ كأحيانان إفريقيا باليمزة تحت األلؼ ، كأحيانان أخرل بالتاء المربكطة بدؿ األلؼ 

ممدكدة في نياية الكممة )إفريقية( ككما ستبيف ىذه الكرقة فإف إفريقية كردت عند ال
المؤرخيف المسمميف عمى أنيا جزء مف أجزاء المغرب اإلسبلمي عرؼ بالمغرب األدنى، 
لدنكه كقربو مف المشرؽ اإلسبلمي كمركز الخبلفة ، أما اسـ القارة إفريقيا فيبدك أنو اشتؽ 

ىك المغرب األدنى ، بمعنى أف ىذه البقعة سميت أكالن باسـ إفريقية  مف اسـ إفريقية الذم
 .. ( 1) ثـ انتقؿ االسـ إلى القارة بأكمميا  

اختمؼ المؤرخكف كالجغرافيكف المسممكف حكؿ تحديد معنى إفريقية ، كما اختمفكا 
خيف أيضان في نطقيا ىؿ ىك بكسر اليمزة أك بفتحيا ، كاألشير كالشائع عند أكثر المؤر 

ـ( بالكسر حيث  1282ػ  1211ىػ /  681ػ  608بكسر اليمزة فقد ضبطيا ابف خمكاف )
يقكؿ : " إفريقية بكسر اليمزة كسككف الفاء ككسر الراء كسككف الياء المثناة مف تحتيا 

                                                 

 . 140ـ ، القاىرة ، ص  1963،  1أحمد عطية ا ، القامكس اإلسبلمي ، ج(  1) 
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ككسر القاؼ كبعدىا ياء معجمة باثنتيف مف تحتيا ، كىي مفتكحة كبعدىا ىاء، إقميـ 
فتح في عيد خبلفة عثماف بف عفاف رضي ا عنو، ككرسي عظيـ مف ببلد المغرب  

 . ( 1) مممكتو القيركاف، كاليـك كرسييا تكنس" 

قبؿ الحديث عف حدكد إفريقية تجدر اإلشارة إلى أف ىذا المفظ عرؼ منذ القدـ في 
 487عيد الركماف ، كما أطمؽ ىذا االسـ عمى المغرب كمو ، كيذكر المؤرخ البكرم )ت 

ـ( ذلؾ فيقكؿ : " حد إفريقية طكليا مف برقة شرقان إلى طنجة الخضراء غربان  1094ىػ / 
، كلـ يمبث أف أصبح مفيـك إفريقية يضيؽ شيئان فشيئان حتى أصبح يدؿ عمى قسـ  ( 2) " 

مف أقساـ المغرب الثبلثة ، بينما بقي لفظ المغرب ليدؿ عمى اإلقميـ الممتد مف برقة شرقان 
 إلى طنجة غربان 

ل التعارؼ بيف المؤرخيف المسمميف عمى أف إفريقية ىي المغرب األدنى إال جر  
أنيـ اختمفكا في تعييف حدكدىا ، كبذلؾ أصبح إلفريقية مفيكماف مفيـك عاـ، كىك أف 
إفريقية بمعنى المغرب اإلسبلمي كمو باإلضافة إلى كتابة اسـ إفريقية بزيادة ألؼ مكاف 

دؿ عمى القارة كميا، مف قبيؿ إطبلؽ اسـ الجزء عمى الياء ليصبح معنى ىذا المدلكؿ ي
 الكؿ، كمفيـك خاص كىك ما ييمنا في ىذه الدراسة ، كىك إفريقية بمعنى المغرب األدنى.

 كمف أىـ اآلراء التي أكردىا المؤرخكف المسممكف حكؿ حدكد إفريقية ما يمي:

مدينة بجاية غربان ، [ . إفريقية ىي األرض الكاقعة بيف مدينة طرابمس شرقان حتى 1]
، كقد تغيرت ىذه العاصمة بتغير  ( 3) كعاصمة ىذا القسـ أك اإلقميـ ىي مدينة القيركاف 
ـ( ،  909ػ  800ىػ /  296ػ  184الدكؿ التي حكمتو فكانت القيركاف أياـ األغالبة )

                                                 

 ،قيؽ إحساف عباس ، دار صادر ، بيركت ( ابف خمكاف ، كفيات األعياف كأنباء أبناء الزماف ، تح 1) 
 .  236، ص  1ـ  ، ج1978

 . 28ـ ، ص  1992( البكرم ، المغرب في ذكر ببلد إفريقية كالمغرب ، تكنس ،  2) 

( السيد عبد العزيز سالـ ، المغرب العربي الكبير ، العصر اإلسبلمي ، الدار القكمية لمطباعة ،  3) 
 . 41ـ ، ص  1966اإلسكندرية  
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ـ( ، ثـ  973ػ  820ىػ /  362ػ  205ككانت الميدية أياـ الفاطمييف بشماؿ أفريقيا )
 . ( 4) ـ(  1573ػ  1228ىػ /  982ػ  627تكنس أياـ حكـ الحفصييف )

كحتى في عيد الركماف كانت إفريقية تعرؼ بإفريقية القنصمية تشمؿ كؿ الببلد  
التكنسية اليـك مع بعض األجزاء الغربية مف كالية طرابمس بما في ذلؾ المدينة نفسيا ، 

، كمف ( 1) الشرقية لمجزائر حتى مدينة بجايةكأجزاء مف ببلد الجزائر الحالية أم التخـك 
ـ(  1229ػ 1178ىػ/  626ػ  574المؤرخيف الذيف يركف ىػػػػػذا الرأم ياقػكت الحمػكم )

 .(2)الذم يقػكؿ:" كحد إفريقية مف طرابمس الغرب ... إلى بجاية كقيؿ إلى مميانة "

 . ( 3) ( [ . ىي الببلد الممتدة مف ) جباؿ نفكسة إلى جباؿ الكنشريس 2]

 . ( 4) [ . ىي األرض الكاقعة بيف مدينة برقة كمدينة تاىرت 3]

 . (5)[ . ىي األرض الكاقعة بيف مدينة طرابمس كمدينة قسنطينة4]

 .(6)[ . قيؿ ىي مدينة القيركاف5]

[ . ىي الببلد الكاقعة مف برقة )أنطابمس( شرقان إلى قسنطينة غربان بما في ذلؾ 6]
  (7)طرابمس

                                                 

ـ ، ص  1984( عصاـ الديف الفقي ، تاريخ المغرب كاألندلس ، مكتبة نيضة الشرؽ ، القاىرة ،  4) 
12 . 

( سعد زغمكؿ عبد الحميد ، تاريخ المغرب العربي ، منشكرات منشأة المعارؼ ، اإلسكندرية ، ص  1) 
79 . 

 . 228ص ،  1ػ ت (  ، ج ( ياقكت الحمكم ، معجـ البمداف ، دار الفكر ، بيركت . لبناف ، ) د 2) 

( ممدكح حسيف ، الحركب الصميبية في شماؿ إفريقية كأثرىا الحضارم ، دار عمار ، األردف ،  3) 
 . 51ـ ، ص  1998

( عمي محمد الصبلبي ، صفحات مف تاريخ ليبيا اإلسبلمي كالشماؿ اإلفريقي ، دار البيارؽ ، األردف  4) 
 . 132ـ ، ص  1998، 

 . 132، ص  سوالمرجع نف(  5) 

 . 132، ص نفسو ( المرجع  6) 
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 . (8)ي الببلد الكاقعة مف غرب اإلسكندرية شرقان إلى مدينة بجػػاية غربان [ . ى7]

كعمى أيو حاؿ فإف المؤرخيف اختمفكا حكؿ تحديد حدكد إفريقية إال أنيـ أجمعكا 
عمى أنيػػا تمثؿ المغػػػػػرب األدنى سكاء بدأت مف إقميـ برقة أك طرابمس حيث يقكؿ المؤرخ 

ـ( عف ذلؾ "المغرب يشتمؿ عمى ثبلث  1897ػ  1835ىػ /  1315ػ  1250الناصرم )
ممالؾ إفريقية كىي المغرب األدنى كقاعدتيا في صدر اإلسبلـ مدينة القيركاف ، كفي ىذا 

 (1)العصر مدينة تكنس  كسمى أدنى ألنو أقرب إلى ببلد العرب كدار الخبلفة في الحجاز"
. 

ـ( فيذكر أف" إفريقية  1349ىػ /  749أمػا المؤرخ ابف فضؿ ا العمػػػرم)ت  
اسـ اإلقميـ كقاعدة الممؾ بيا مدينة تكنس، كأضيؼ إلييا مممكة بجاية كمممكة تدلس 
كطرابمس أكؿ مدنيا مما يمي برقة، كتدلس آخر مدنيا مما يمي المغرب األكسط ، كحدىا 
 مف الجنكب الصحراء الفاصمة بينيا كبيف ببلد خباكة المسككنة بأمـ مف السكداف ، كمف
الشرؽ آخر حدكد طرابمس ... كمف الشماؿ البحر الشمالي، كمف الغرب آخر حدكد تدلس 

، كقد قسـ المؤرخكف المسممكف ببلد المغرب اإلسبلمي إلى ثبلثة (2)لجزائر بني مزغنة "
أقسػاـ: كىي القسـ األكؿ إفريقية كاسمكه بػػػػ )المغرب األدنى( لقربو مف المشرؽ أك دار 

 الخبلفة.

                                                                                                                         

ـ ، ص  1949( المراكشي ، المعجب في تمخيص أخبار المغرب ، تصحيح محمد سعيد العرياف  ،  7) 
357  

 . 12ـ ، ص  2010( محمد عمي دبكز ، تاريخ المغرب الكبير ، مؤسسة تاكالت الثقافية ،  8) 

غرب األقصى ، تحقيؽ كلدم المؤلؼ جعفر كمحمد ، دار ( الناصرم ، االستقصاء ألخبار دكؿ الم 1) 
 . 127ص ،  1جـ ،  1997 ، المغرب ،الكتاب ، الدار البيضاء 

( ابف فضؿ ا العمرم ، مسالؾ األبصار في ممالؾ األمصار ، السفر الرابع ، ممالؾ اليمف كالغرب  2) 
 2003قافي ، اإلمارات العربية المتحدة ، اإلسبلمي كقبائؿ العرب ، تحقيؽ حمزة أحمد عباس ، المجمع الث

 . 139ػ  138ـ ، ص 
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ـ( كىك مف المؤرخيف القدامى أف  870ىػ /  257ابف عبد الحكـ )ت كيرل  
، يأتي بعده المغرب األكسط كيمتد مف مدينة بجاية أك (3)إفريقية تعد أكؿ أقاليـ المغرب

تاىرت شرقان إلى كادم ممكية كجباؿ تازا غربان، كتعددت عاصمتو بتعدد الدكؿ التي 
مف كادم ممكية كجباؿ تازا شرقان حتى الساحؿ حكمتو، يأتي بعده المغرب األقصى، كيمتد 

، كتعددت عاصمتو أيضان بتعدد الدكؿ التي  (4)المغربي عمى المحيط األطمسي غربان 
 حكمتو.

 فببلد المغرب في العصر الكسيط كانت تنقسـ إلى ثبلثة أقاليـ كىي:

 المغرب األدنى ػ إفريقية. -

 المغرب األكسط. -

 المغرب األقصى. -
ى أف لفظ إفريقية كاف معركفان عند المسمميف األكائؿ فقد عرؼ ىذا تجدر اإلشارة إل

ـ( عندما طمب منو  644ػ  634ىػ /  23ػ  13المفظ في عيد الخميفة عمر بف الخطاب )
، كما عرؼ  (1)ـ( السماح بفتح إفريقية فأجابو بالرفض 664ػ  592عمرك بف العاص )

ػ  661ىػ /  60ػ  41كية بف أبي سفياف )عند الخمفاء الذيف جاءكا مف بعده ففي عيد معا
ـ( نصان عمى لساف عقبة  1312ىػ /  712ـ(  أكرد ابف عذارل المراكشي )ت بعد  680

ـ( فاتح إفريقية كىك قكلو: "إف إفريقية إذا دخميا إماـ أجابكه إلى  683ػ  622بف نافع)

                                                 

 .  69( سعد زغمكؿ عبد الحميد ، مرجع سابؽ ، ص  3) 

 . 4( محمد عمي دبكز ، مرجع سابؽ ، ص  4) 

فريقية كزىادىـ كعبادىـ كسير مف  1)  ( أبك بكر المالكي ، رياض النفكس في طبقات عمماء القيركاف كا 
، ككذلؾ أبك عبد ا القضاعي ،  5ص،  1كأكصافيـ ، تحقيؽ حسيف مؤنس ، جأخبارىـ كفضائميـ 

 . 14ص ،  1جـ ،  1985الحمة السيراء ، تحقيؽ حسيف مؤنس ، دار المعارؼ ، القاىرة ، 
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ر، فأرل لكـ يا معشر اإلسبلـ، فإذا خرج منيا رجع مف كاف أجاب منيـ لديف ا إلى الكف
 .(2)المسمميف أف تتخذكا بيا مدينة تككف عزان لئلسبلـ إلى أخر الدىر"

شارة كاضحة عمى أف إفريقية ىي الببلد الكاقعة حكؿ   كفي النص السابؽ دليؿ كا 
مدينة القيركاف، كىناؾ مف يرل مف المؤرخيف أف تقسيـ العالـ اإلسبلمي إلى مغرب 

ػ  775ىػ/169ػ  158العباسية في عيد الخميفة الميدم ) كمشرؽ ظير في عيد الدكلة
ـ(  787ػ786ىػ/170ػ169ـ( الذم قسـ دكلتو بيف كلديو اليادم)786

  .(3)ـ(فعيد بالمشرؽ إلى اليادم كالمغرب إلى الرشيد810ػ787ىػ/193ػ170كالرشيد)

يدم كيرل آخركف أف ىذا التقسيـ اإلدارم يرجع إلى الرشيد نفسو، كليس ألبيو الم 
فالرشيد قد قسـ دكلتو بيف كلديو األميف كالمأمكف عمى نفس النسؽ السابؽ، أما المدلكؿ 

حتى المحيط  الجغرافي لممغرب عند المؤرخيف المسمميف فيك كؿ ما يمي مصر غربان 
  .(4)األطمسي

أما بشأف تسمية إفريقية بيذا االسـ فقد سميت بذلؾ عمى عدة أقكاؿ أشيرىا نسبة 
ىػ/  808ػ 732، كيؤكد ىػذا الرأم المؤرخ ابف خمػدكف )(1)بف قيس بف صيفيإلى إفريقش 

، كقيؿ سميت (2)ـ( حيث يقػكؿ:" كىك الذم افتتح إفريقية، كبو سميت"1406ػ  1332
 ...(3)إفريقية ألف قكمان مف األفارقة سكنكىا

                                                 

( ابف عذارل المراكشي ، البياف المغرب في أخبار األندلس كالمغرب ، الجزء األكؿ تحقيؽ كمراجعة  2) 
 . 19يفي بركفنساؿ ، ص ج . س ككالف  كل

 . 61( سعد زغمكؿ عبد الحميد ، مرجع سابؽ ، ص  3) 

 . 63ػ  61، ص  نفسو( المرجع  4) 

 . 117، ص  1( الناصرم ، مصدر سابؽ ، ج 1) 

 . 195ـ ، ص  1984، دار القمـ ، بيركت . لبناف ،  6( ابف خمدكف ، تاريخ ابف خمدكف ، ج  2) 

ار في عجائب األمصار ، نشر كتعميؽ سعد زغمكؿ عبد الحميد ، دار ( مؤلؼ مجيكؿ ، االستبص 3) 
 . 113ػ  112) د ػ ت ( ، ص ، المغرب  ، النشر المغربية ، الدار البيضاء  
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ـ( فقاؿ:"إف اسـ إفريقية أمر اختمؼ فيو، 1737ىػ/1149أما الكزير السراج )ت 
فقيؿ إفريقش غزا نحك المغرب حتى كصؿ طنجة كبناىا فسميت إفريقية باسمو ،كسمكا 
األفارقة كبمدىـ إفريقية ألنيـ مف كلد فارؽ بف مصر، كيجكز فتح الراء ككسرىا ألف 
الكزنيف مكجكداف في أسماء العرب، إال أف الكسر أرجح كأشير ألنو األكثر، ككذلؾ 

 .(4)ءىا صافية" سميت إبريقية مف البريؽ ألف سما

كيذكر البكرم سبب تسمية إفريقية فيقكؿ:"قاؿ قـك إنيا إفريقية أم صاحبة السماء 
كقاؿ آخركف سميت إفريقية ألف إفريقش بف أبرىة بف الرائش غزا نحك المغرب ... كباسمو 
سميت ... كقيؿ سميت بأفريؽ بف إبراىيـ ... كقاؿ قـك إنما سمكا األفارقة كبمدىـ إفريقية 

نيـ مف كلد فارؽ بف مصريـ كقد زعمكا أف اسـ إفريقية ليبية سميت ببنت يافكه بف أل
 .(5) يكنش الذم بني مدينة منفيش بمصر، كىي التي ممكت إفريقية "

كقاؿ ابف عبد الحكـ:" إنما سمكا األفارقة...ألنيـ مف كلد فارؽ بف بيصر ككاف 
إلى إفريقية فباألفارقة سميت  فارؽ بف بيصر قد حاز لنفسو مف األرض ما بيف برقة

، كيكافقو ياقكت الحمكم فيذكر:"إف إفريقية سميت بفارؽ ابف بيصر بف حاـ بف (6)إفريقية"
  (1)نكح، كأف أخاه مصر لما حاز لنفسو مصر حاز فارؽ إفريقية"

ـ( فقاؿ إنيا سميت إفريقية ألنيا فرقت بيف 1698ىػ/1110أما ابف أبي دينار)ت
كالذم يفرؽ بيف االثنيف ىك األحسف، كىذا يدؿ عمى أف إفريقية مف المشرؽ كالمغرب، 

                                                 

( الكزير السراج ، الحمؿ السندسية في األخبار التكنسية ،  تقديـ كتحقيؽ محمد الحبيب الييمة ، دار  4) 
 . 509ػ  508ص ،  1جـ ،  1985اف ، الغرب اإلسبلمي ، بيركت . لبن

ـ ، ص  1992( أبك عبيد البكرم ، المسالؾ كالممالؾ ، دار الغرب اإلسبلمي ، بيركت . لبناف ،  5) 
188 . 

 1996( ابف أعيف القرشي ، فتكح مصر كأخبارىا ، تحقيؽ محمد الحجيرم ، دار الفكر ، بيركت ،   6) 
 . 314ص ، 1جـ ، 

 . 228، ص  1، مصدر سابؽ ، ج( ياقكت الحمكم  1) 
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أحسف ببلد المغرب ألنيا أكسطو كخير األمكر أكسطػػػػيا، كىي بمد عظيـ جمع جميع 
 . (3)، ككذلؾ قيؿ إنيا سميت بذلؾ ألنيا فرقت بيف مصر كالمغرب(2)المحاسف

نو يصعب عمى الباحث نتيجة لما سبؽ ذكره كحياؿ ىذا الخبلؼ بيف المؤرخيف فإ
الكصكؿ إلى نتيجة محددة بشأف حدكد إفريقية، كأصؿ تسميتيا إال أنو يبدك لمباحث أف 
لفظ إفريقية بالكسر ىك األرجح لكركده عند أكثر المؤرخيف، كأنيا ىي المغرب األدنى 

فريقيا الرقعة الجغرافية الكاقعة بيف مدينة طرابمس شرقان حتى مدينة بجاية غربان ، أما لفظ أ
 باأللؼ الممدكدة فيك اسـ يدؿ عمى القارة بأكمميا.

 أحوال إفريقية)المغرب األدنى( في القرن السابع اليجري  المطمب الثاني:
ـ مف طرابمس شرقان حتى 1229ىػ/  626قامت الدكلة الحفصية بإفريقية سنة

ـ(، 1195ػ 1174ىػ /626ػ 569)(4)بف أبي حفص مدينة بجاية غربان كتنسب إلى عمر
كيعتبر محمد ،  (5)كتعتبر فرعان مف الدكلة المكحدية في حيف اعتبرىا البعػض امتدادان ليا

ـ( أقكل خمفاء الدكلة الحفصية يقكؿ  1277ػ  1249ىػ/  675ػ 647الممقب بالمستنصر)
ـ("كاف محمد ممكان 1363ػ 1296ىػ/ 764ػ  696عنو المؤرخ صبلح الديف الصفدم )

، متحيبلن عمى بمكغ قصده ... كىك ذك غراـ بالعمارات كالممذات، عظيمان شجاعان سؤكسان 
 .(1)تزؼ إليو كؿ ليمة جارية"

                                                 

( ابف أبي دينار ، المؤنس في أخبار إفريقية كتكنس ، تحقيؽ كتعميؽ محمد شماـ ، المكتبة العتيقة ،  2) 
 . 20ػ  19ىػ ، ص  1387تكنس  ،نيج جامع الزيتكنة 

  ػ 12، كمحمد عمي دبكز ، مرجع سابؽ ، ص  228، ص  1( ياقكت الحمكم ، مصدر سابؽ ، ج 3) 

( ابف الشماع ، األدلة البينة النكرانية في مفاخر الدكلة الحفصية ، تحقيؽ الطاىر محمد المعمكرم ،  4) 
 . 49ػ  48ـ ، ص  1984الدار العربية لمكتاب ، ليبيا . تكنس ، 

(  حسف حسني عبد الكىاب ، خبلصة تاريخ تكنس ، تقديـ كتحقيؽ حمادم الساحمي ، دار الجنكب  5) 
 . 90ـ ، ص  2001،  تكنس، لمنشر  

، ص  5ـ ، ج 1974( الصفدم ، الكافي بالكفيات ، اعتناء س . ديد رينغ ، دار فرانز بفيسبادف ،  1) 
203 . 
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شيدت الدكلة الحفصية أزىى عصكرىا مف االزدىار االقتصادم كالسياسي 
كاالستقرار في عيد الخميفة المستنصر الحفصي، باإلضافة إلى تمكنيا مف القضاء عمى 

أتتو بيعة الدكؿ المجاكرة مثؿ بني زياف في المغرب حممة لكيس التاسع الصميبية، ك 
األكسط كبني مريف في المغرب األقصى كبني األحمر في غرناطة، كبيعة شريؼ مكة 

الذم كلي إمارة مكة المكرمة ألكثر  (2)ـ( 1301ػ  1214ىػ/701ػ 611ابف نمي)
مف السكداف  ، كما جاءتو سفارات(3)( سنة بعد سقكط الخبلفة العباسية في بغداد50مف)

كأكركبا، كاستطاع أف يحقؽ مكانة كبيرة بيف حكاـ عصره بحيث كصؼ المؤرخ ابف 
( سنة 28كقد طالت فترة حكمو إلى ) (4)خمدكف فترة حكمو بأنيا)أعز أياـ الدكلة الحفصية(

 .(5)كخمسة أشير كاثني عشر يكمان 

ػ ى675ذم الحجة 12المستنصرالخميفة أصيبت الدكلة الحفصية بعد مكت 
بفكضى كاضطراب سياسي كبي، عرؼ بعيد االضمحبلؿ األكؿ ، فقػد  (6)ـ1277ػ 5ػ16/

ـ( الذم لقب بالكاثؽ، 1280ػ 1277ىػ/ 679ػ 675)تكلػى الخبلفة مف بعده كلده يحيي
، (7)كلـ يستطع الحفاظ عمى كحدة الدكلة فأصابيا الكىف، كتراجع أمرىا إلى آخر عيدىا

االضطرابات، كازدادت الصراعات بيف كبار رجػػػػاؿ الدكلة كما كثرت في عيػػػده الفتف ك 

                                                 

ىػ 621( جميمة مبطي المسعكدم ، المظاىر الحضارية في عصر دكلة بني حفص منذ قياميا سنة  2) 
 4، ص  2000ل ، السعكدية ، ر امعة أـ القىػ  رسالة ماجستير في التاريخ اإلسبلمي ، ج893كحتى سنة 

 . 5ػ 

ـ ص  1997( عبادة كحيمة ، المغرب في تاريخ األندلس كالمغرب ، المطبعة اإلسبلمية ، القاىرة ،  3) 
128  

 . 676، ص  6( ابف خمدكف ، مصدر سابؽ ، ج 4) 

ـ ، ص  1966كنس ، ( الزركشي ، تاريخ الدكلتيف المكحدية كالحفصية ، تحقيؽ محمد ماضكر ، ت 5) 
40 . 

 . 381ػ  380، ص  6( ابف خمدكف ، مصدر سابؽ ، ج 6) 

ـ ،  1988( أحمد الطكيمي ، في الحضارة العربية التكنسية ،  منشكرات دار المعارؼ ، سكسة ،  7) 
 . 28ص 
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، كفػػػي ذلػؾ يقػػكؿ المػػؤرخ ابػػػػف أبي الضياؼ  (1)فأفمت زمػػاـ األمػػػػكر مػػف يده
ـ( في كتابو إتحاؼ أىؿ الزماف بأخبار ممكؾ تكنس كعيد 1874ػ1803ىػ/1291ػ1217)

، األمر الذم (2)استبداد كزيره الغافقي"" كساءت سيرة الكاثؽ  كفسدت بطانتو مف :األماف
بمعنى  (3)حدا بابف خمدكف إلى القكؿ عف الدكلة الحفصية ) ثـ رجعت مف بعده أدراجيا(

 بدأت في الضعؼ التدريجي.

كلـ يدـ حكػػػـ الكاثؽ الحفصي طكيبلن بسبب ثكرة عمو أبي إسحػػػاؽ إبراىيـ  
يان في ببلط بني األحمر في كنؼ ـ( الذم كاف الجئان سياس1283ػ1234ىػ/682ػ631)

ـ( منذ فشؿ ثكرتو عمى أخيو 1302ػ1272ىػ/701ػ671ممؾ غرناطة محمد الثاني )
 .(4)المستنصر

كقد غادر مدينة غرناطة إلى تممساف عاصمة الدكلة الزيانية يتحيف الفرصة  
ى كلـ تكد تمضي فترة حت، بالكصكؿ إلى كرسي حكـ السمطنة الحفصية (5)لتحقيؽ أىدافو

اتصؿ بو كالي بجاية محمد بف أبي ىبلؿ يبايعو سمطانان لمدكلة الحفصية، كتمكف مف 
ـ بدعـ مف ممؾ أراغكف بيدرك 1280ىػ/أبريؿ678دخكؿ تكنس في أكاخر ذم الحجة 

ـ( ككاف ممؾ أراغكف ييدؼ مف مساعدتو ألبي إسحاؽ ليجعمو 1285ػ1276الثالث)
ية، كمف بينيا بطبيعة الحاؿ مشاريع التنصير، ألعكبة في يده، كلتحقيؽ مشاريعو في إفريق

                                                 

 . 118ـ ، ص  1968( ابف القنفذ ، الفارسية في مبادئ الدكلة الحفصية ، تكنس ،  1) 

أبي ضياؼ ، إتحاؼ أىؿ الزماف بأخبار ممكؾ تكنس كعيد األماف ، تحقيؽ محمد شماـ ، ( ابف  2) 
 . 208، ص  1ـ ، ج 1990ـ ،  1990الدار التكنسية لمنشر ، 

 . 433، ص  6( ابف خمدكف ، مصدر سابؽ ، ج 3) 

الخامس ( ركبار برنشفيؾ ، تاريخ إفريقية في العصر الحفصي مف القرف الثالث عشر إلى القرف  4) 
،  1ـ  ، ج 1988عشر  نقمو إلى العربية حمادم الساحمي  دار الغرب اإلسبلمي ، بيركت . لبناف ، 

 . 71ص 

 . 106، ص نفس الجزء، المرجع نفسو(  5) 



 14اإلنسانية                                                                                 انعذد هٌو مجهة انع

-          - 21 

كىكذا نجح أبك إسحاؽ إبراىيـ في القياـ بأكؿ ثكرة عرفتيا الدكلة الحفصية، كذلؾ بفضؿ 
 .(6)مساندة الكفار حسب تعبير المستشرؽ الفرنسي ركبار برنشفيؾ

ـ كأكالده 1280ىػ/يكنيك 679كبعد دخكلو تكنس أعدـ يحيى الكاثؽ في صفر 
إال أف أبا إسحاؽ ىك  (1)كقد داـ حكـ الكاثؽ سنتيف كثبلثة أشير كعشريف يكمان   الثبلثة

اآلخر لـ يدـ حكمو طكيبلن إذ كاف ضعيؼ الشخصية سيئ التدبير، كيصفو أحػػد المؤرخيف 
، كيقػكؿ عنو المؤرخ ابف  (2)بأنو كػػػاف منغمسان في الشيكات، كمتخػػميان عف أمػكر الدكلة

" كاف ال ينظر في عكاقب األمكر...كاستكلت :ـ(1407ػ 1340ىػ/810ػ 740القنفذ )
، األمر الذم أدل (3)العرب في أيامو بتكنس عمى القرل كالمنازؿ كنيبكا األمكاؿ كالحريـ"

 إلى تردم األكضاع في الدكلة، إف لـ نقؿ زاد في تفاقميا.

 كنشبت ضده ثكرتاف ىما ثكرة أحمد بف مرزكؽ بف ابف أبي عمارة الممقب
بالدَّعي، كثكرة ابف الكزير بمدينة قسنطينة، كانت أخطرىما ثكرة ابف أبي عمارة الذم 
تحالؼ مع األمير مرغـ بف صابر بنكاحي طرابمس، كيذكر المؤرخ ابف عبد الظاىر 

ـ( أف مرغـ بف صابر أرسؿ سفارة إلى سمطاف مصر 1292ػ1223ىػ/692ػ620)
ـ( سابع 1290ػ 1279ىػ/ 689ػ 678المنصكر سيؼ الديف بف قبلكف المممككي)

                                                 

 . 110، ص  نفس الجزء،  نفسو( المرجع  6) 

. السعدييف .  ( مكسكعة تاريخ المغرب العربي ، بني حفص . بني زياف . بني مريف . بني كطاس 1) 
، الناشر مكتبة مدبكلي ، القاىرة ،  6،  5ظيكر األشراؼ العمكييف ػ دراسة في التاريخ اإلسبلمي ، ج

، أما المطكم فيذكر أف حكـ الكاثؽ داـ ثبلث سنكات كثبلثة أشير كعشريف  51ـ ، ص  1994مصر ، 
 . 250يكمان ، انظر المطكم ، مرجع سابؽ ، ص 

 . 110، ص  1، مرجع سابؽ ، ج( ركبار برنشفيؾ  2) 

 . 139( ابف القنفذ القسنطيني ، مصدر سابؽ ، ص  3) 
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سبلطيف المماليؾ مف أجؿ مساندتو في الثكرة عمى الحفصييف، فأجابو بأنو مشغكؿ 
 .(4)بالجياد، كأيده في ثكرتو عمى الدكلة الحفصية

تمكف الدَّعي بمساندة األمير مرغـ بف صابر مف القضاء عمى السمطاف أبي  
، كتكلي الحكـ (5)ـ1283يناير 28 ىػ/681شكاؿ 27إسحاؽ، كدخكؿ تكنس يـك الخميس

مكانو، أما السمطاف أبي إسحاؽ إبراىيـ فقد قتؿ بعد ىركبو إلى مدينة بجاية في ربيع 
، كلـ تطؿ مدة  (2)، بعد أف حكـ ثبلث سنكات كنصؼ(1)ـ1283ىػ/يكنيك682األكؿ

سة الزركشي سنة كخمالمؤرخ الدعي ابف أبي عمارة ىك اآلخر إذ بقي في الحكـ كما يقكؿ 
 .(3)أشير كسبعة كعشريف يكمان 

ـ( الممقب 1295ػ1245ىػ/694ػ642كتمكف أبك حفػػص عمر بف أبي زكريػػا) 
قبائؿ األعراب بزعامة شيخ قبيمة  ةسانددعي، بم1مف القضاء عمى اؿبالمستنصر الثاني، 

، (*4)ـ1284ػ7ػ 12ىػ/683ربيع الثاني25الكعكب أبي الميؿ بف أحمد، كتكلى الحكـ يـك
عيده بدأت مرحمة جديدة مف العبلقات بيف الدكلة الحفصية كمممكة أراغكف اتسمت كفي 

مف بالصداـ العسكرم، فقد كانت مممكة أراغكف تشف الغارات كاالعتداءات عمى إفريقية 

                                                 

( ابف عبد الظاىر ، تشريؼ األياـ كالعصكر لسيرة السمطاف الممؾ المنصكر ، تحقيؽ مراد كامؿ ،  4) 
 .  45ػ  44ـ ،  ص  1961الشركة العربية لمطباعة كالنشر ، 

نة الحفصية تاريخيا السياسي كدكرىا في المغرب اإلسبلمي ، دار ( محمد العركسي المطكم ، السمط 5) 
 . 260ـ ، ص  1986الغرب اإلسبلمي  بيركت ػ لبناف ، 

 . 118، ص  2( ركبار برنشفيؾ ، مرجع سابؽ ، ج 1) 

 . 250( محمد العركسي المطكم ، مرجع سابؽ ، ص  2) 

 . 50( الزركشي ، مصدر سابؽ ، ص  3) 

 

 . 120، ص  1يؾ ، مرجع سابؽ ، ج( ركبار برنشف 4) 

( عامان ، كأمو أـ كلد اسميا ظبية ، انظر  39* كانت سف السمطاف أبي حفص عمر عند تكليو الخبلفة ) 
 . 120، ص  1ركبار برنشفيؾ ، مرجع سابؽ ، ج



 14اإلنسانية                                                                                 انعذد هٌو مجهة انع

-          - 23 

ـ احتؿ البحار 1284ىػ/683ففي سنة أجؿ السيطرة عمييا، كنشر النصرانية ىناؾ، 
 .(5)جربة كالجزر المجاكرة ليا في سكاحؿ إفريقيةـ( جزيرة 1305ػ1245ركجير دم لكريا)

منح السمطاف أبك حفص عمر األعراب حؽ دخكؿ المدف بعد أف كانت محرمة 
عمييـ كمنحيـ امتيازات مكافأة ليـ عمى مساندتيـ لو كحؽ استخبلص الضرائب كجباية 

فأدل ذلؾ إلى ضعؼ الدكلة، كعدـ تمكف سبلطينيا مف فرض  (6)محصكؿ األراضي
طرتيـ عمييا بسبب ثكرات أكلئؾ األعراب، كتمردىـ باستمرار عمى الدكلة، كقد الحظ سي

ـ حالة 1290ىػ/689ـ( الذم مػػرَّ بالمنطقة سنة1301ػ1245ىػ/700ػ643العبدرم)
الفكضى كالخراب كانعداـ األمف في تمؾ الفترة فكاف النصارل يشنكف اليجمات عمى المدف 

، كبذلؾ لـ يتمكف أبك حفص مف (1)كف فسادان في الدكاخؿالساحمية ، بينما األعراب يعيث
السيطرة عمى الدكلة الحفصية التي كانت تتفكؾ كتعصؼ بيا ثكرات األعراب كالطامحيف 

 إلى العرش، كالمؤامرات الخارجية مف قبؿ مممكة أراغكف.

 انقسام الدولة الحفصية :
ي عيد السمطاف أبي بمغت الدكلة الحفصية حالة متردية مف الضعؼ كاالنقساـ ف

حفػص عمػر فقد أعمف عبد الممؾ بف مكي صاحب مدينة قابس تأييده ألبي زكريا بف أبي 
ـ، كما انفصمت منطقة الزاب شرقي 1294ىػ/639إسحاؽ إبراىيـ صاحب بجاية منذ سنة
، ككذلؾ قاـ الكعكب بثكرة ضد الدكلة سنة (2)الجزائر عف سمطة أبي حفص عمر

كأخذت سمطة أبي حفص ، (3)خبلليا المدف كالمزارع كالحقكؿـ ىاجمكا 1306ىػ/705
عمر تضعؼ شيئان فشيئان بسبب ثكرات األعراب، كتمردىـ عميو عدة مرات حيث لـ يستطع 

                                                 

 1287ػ  1121ىػ /  686ػ  515( محمد أحمد أبك الفضؿ ، شرؽ األندلس في العصر اإلسبلمي )  5) 
 ػ   180ـ ، ص  1996راسة في التاريخ السياسي كالحضارم ، دار المعرفة الجامعية ، اإلسكندرية ، ـ ( د

 . 43، ككذلؾ الزركشي ، مصدر سابؽ ، ص  392، ص  6( ابف خمدكف ، مصدر سابؽ ، ج 6) 

 . 41ـ ، ص  1968( العبدرم ، رحمة العبدرم ، تحقيؽ محمد الفاسي ، الرباط ،  1) 

 . 239لعركسي المطكم ، مرجع سابؽ ، ص ( محمد ا 2) 

 . 289ػ  288( المرجع نفسو ،  3) 
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ضبط أمكر الببلد فحاكؿ بعض الكالة االستقبلؿ كاالنفصاؿ مثؿ ابف مكي في مدينة 
  .قابس

عسكرية لتأديب أكلئؾ بعد عكدتو مف حممة عمر كتكفى السمطاف أبك حفص  
ـ  بعد أف دامت فترة حكمو أحد 1295ػ 11ػ 4ىػ/694ذم الحجة 25األعراب يـك الجمعة

، كىي مدة طكيمة إذا قكرنت بالسنكات السبع التي (4)عشر عامان كثمانية أشير إال يكميف
 ، كتكلى حكـ(5)كتبدؿ فييا ثبلثػة حكػاـ انتيت حياتيـ عػمى أبشع الصكر)القتؿ( ،سبقتو

ىػ/ 709ػ 679الدكلة مف بعده السمطاف أبك عصيدة محمد بف الكاثؽ بف المستنصر)
، ككانت أمكر الدكلة في عيده ألبي (6)(عامان 15ـ(، كعمػره لـ يتجاكز)1309ػ 1280

زكريا ابف المحياني الذم استبد برئاسة المكحديف ، كتدبير شؤكف الدكلة، كيبدك أنو حاكؿ 
 ـ إال أنو لـ يتمكف مف ذلؾ. 1296ىػ/695استرجاع بجاية سنة 

انقسمت الدكلة الحفصية في عيد أبي حفص عمر إلى قسميف أحدىما مركزه 
تكنس، كاآلخػر مركزه مدينة بجاية، حيث تمكف أبك زكريا بف أبي إسحاؽ إبراىيـ مف بسط 

، (1)نفكذه عمى القسـ الغربي مف السمطنة الحفصية ، كجعؿ مف مدينة بجاية عاصمة لو
ـ، 1309ىػ/ 709ـ كظؿ ىذا القسـ مف الدكلة منفصبلن حتى سنة 1285ىػ/684سنة منذ 

فبعد أف تغمب أبك حفص عمر عمى الدَّعي ظير لو ابف أخيو أبك زكريا يحيي بف أبي 
إسحاؽ إبراىيـ المكجكد بتممساف الذم أخذ يطالب بحقو في الحكـ ، كيجمع األنصار 

إلى إفريقية، كبايعتو بعػض القبائؿ، كاستطاع  كالرجاؿ لمناىضة عمو كمحاربتو كالتكجو
 .(2)السيطرة عمى مدينة بجاية كقسنطينة كتمقب بالمنتخب إلحياء ديف ا

                                                 

 . 141، ص  1( ركبار برنشفيؾ ، مرجع سابؽ ، ج 4) 

( عبد العزيز الدكالتمي ، مدينة تكنس في العيد الحفصي ، تعريب محمد الشابي كعبد العزيز  5) 
 . 62ـ  ، ص  1981 ، تكنس ،الدكالتمي  دار سراس لمنشر 

 . 282ػ  281( محمد العركسي المطكم ، مرجع سابؽ ، ص  6 )

 . 134، ص  1( ركبار برنشفيؾ ، مرجع سابؽ ، ج 1) 

 . 700، ص  6( ابف خمدكف ، مصدر سابؽ ، ج 2) 
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ـ فخمفو كلده 1301ىػ/700ظؿ السمطاف أبك زكريا يحكـ ببجاية حتى كفاتو سنة 
حاكـ أبك البقاء خالد الذم ماؿ إلى التيدئة، كتفاكض مع السمطاف محمد بف أبي عصيدة 

 (3)ـ1308ىػ/ 708إلقرار السمـ كالكحدة بيف الشطريف الشرقي كالغربي، كفي سنة تكنس 
ناف عمى أف يتكلى الباقي عمى قيد الحياة منيما بعد كفاة اآلخر حكـ سمطنتو، ااتفؽ السمط

 تكنس كبجاية . (4)كبذلؾ تتكحد السمطنتاف

لـ  (5)ـ15/9/1309ىػ/709ربيع الثاني10بعد كفاة السمطاف أبي عصيدة يـك
تمتـز الحاشية في تكنس باالتفاؽ المشار إليو، كبدؿ أف يبادر المكحدكف في تكنس بمبايعة 
صاحب بجاية حسب مقتضى شركط الصمح المكقعة بيف الطرفيف بادركا بمبايعة أحد 
األمراء الحفصييف كىك أبك بكر بف عبد الرحمف بف أبي بكر الممقب بالشييد، كلما عمـ 

اء بذلؾ بادر بالتكجو إلى تكنس بعد أف كقؼ معو عرب الكعكب، كاستطاع أبك البق
ـ بعد أف دامت 1309أكتكبر 2ىػ/ 709ربيع اآلخر 27بكر يـك الجمعػة  ادخكليا كقتؿ أب

 .(1)( يكمان 17كاليتو)

كبمقتؿ األمير الحفصي)الشييد( أعاد أبك البقاء الكحدة الحفصية مف جديد إال  
د االستقرار إلفريقية، كما أنيا لـ تدـ طكيبلن، كلـ يستتب األمر في أف ىذه الكحدة لـ تع
إذ لـ تمبث أف نشبت ضده عدة ثكرات، باإلضافة إلى انشغالو بمذاتو  تكنس ألبي البقاء

ـ(" لما ممؾ السمطاف أبك  1464ىػ/869كليكه عف أمكر الدكلة كما يقكؿ ابف الشماع )ت

                                                 

 . 145، ص  1( ركبار برنشفيؾ ، مرجع سابؽ ، ج 3) 

 . 458( ممدكح حسيف ، مرجع سابؽ ، ص  4) 

 . 156، ص  1، كبرنشفيؾ ، مرجع سابؽ ، ج 141سابؽ ، ص ( ابف أبي دينار ، مصدر  5) 

 157، ص  2، كبرنشفيؾ ، مرجع سابؽ ، ج 310( محمد العركسي المطكم ، مرجع سابؽ ، ص  1) 
. 
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، كبذلؾ أصبح (2)و، كترؾ الجند كسياسة الممؾ"البقاء خالد تكنس عكؼ عمى ليكه كلذت
 ىناؾ ثبلثة أشخاص يطالبكف بممؾ الدكلة كىـ:

 .[ . أبك البقاء خالد في تكنس1]

 [ . أبك بكر أخكه كالي مدينة قسنطينة.2]

 [ . أبك يحيي زكريا أحمد ابف المحياني شيخ المكحديف.3]

ي عصيدة، كيظير أنو لـ فمقد كاف ابف المحياني مف رجاالت الدكلة في عيد أب
يكف راضيان عف االتفاؽ القاضي بتكحيد بجاية كتكنس فعـز عمى االنسحاب مف الحياة 

، كلما قدـ مف الشرؽ كرأل (3)السياسية، كالتخمي عف أمكر الدكلة، كالسفر إلى الحج
اضطراب الدكلة عمى أبي البقاء دعا لنفسو ، كساندتو في ذلؾ أعراب الكعكب كممكا 

جمادل  02البقاء كتكلي الحكـ يـك  ا، كاستطاع دخكؿ تكنس، كقتؿ أب(4)كصقمية أراغكف
، إال أنو لـ يتمكف مف ضبط األمكر كعاد االنقساـ إلى (5)ـ1311ىػ/711األكلى سنة 

 .(1)الدكلة الحفصية مف جديد، كانفصمت عف سمطتو كؿ مف بجاية كقسنطينة

ف كصقمية، كذلؾ بإيياميما باإلضافة إلى محاكلتو كسب مساندة ممكي أراغك 
/ ىػ717برغبتو في التنصر، كفي النياية آؿ بو األمػر إلى مغػادرة تكنس في أكائؿ سنة 

 .(2)ـ بعد أف جمع قدران كبيران مف األمكاؿ متجيان إلى مدينة طرابمس1317

                                                 

( ابف الشماع ، األدلة البينة النكرانية في مفاخر الدكلة الحفصية ، تحقيؽ كتقديـ الطاىر محمد  2) 
 . 85ـ ، ص  1936كتاب  ليبيا . تكنس ، المعمكرم ، الدار العربية لم

( التجاني ، رحمة التجاني ، تحقيؽ حسف حسني عبد الكىاب ، الدار العربية لمكتاب  ، ليبيا . تكنس  3) 
 . 128ـ ، ص  1981، 

 . 459( ممدكح حسيف ، مرجع سابؽ ، ص  4) 

  نفسو ، نفس الصفحة . ( المرجع  5) 

 . 317ػ  316جع سابؽ ، ص ( محمد العركسي المطكم ، مر  1) 

 . 459( ممدكح حسيف ، مرجع سابؽ ، ص  2) 
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، كفكض (3)ككانت مدة حكـ ابف المحياني ست سنكات كثبلثة أشير كنصؼ 
اب حمزة بف عمر بف أبي الميؿ، عساه ينجح في القضاء عمى تمرد األمر إلى شيخ األعر 

أبناء قبيمة الكعكب كتكلى الحكـ مف بعده في تكنس ابنو محمد أبك ضربة سمطانان عمى 
، مف قبائؿ األعراب (4)إفريقية، كلـ تستقـ لو األمكر ىك اآلخر بسبب كثرة الخارجيف عميو

كبفرار ابف المحياني ازدادت ، راد األسرة الحفصيةبإفريقية، كالمتنازعيف عمى العرش مف أف
مأساة الببلد، كاضطربت أحكاليا الداخمية ككاف ىناؾ ثبلثة مطالبيف بالعرش الحفصي 

 كىـ:

 [ . أبك ضربة الذم استكلى عمى غرب الببلد.1]

 [ . أبك بكر الحفصي الذم حكـ بجاية ثـ استكلى عمى تكنس.2]

 .(5)لى قابس ثـ إلى طرابمس[ . ابف المحياني الذم فر إ3]

كاف القسـ الغربي مف الدكلة الحفصية كعاصمتو مدينة بجاية تحت حكـ أبي بكر 
ـ( الذم استطاع أف 1346ػ 1293ىػ/747ػ 692ابف أبي زكريا بف أبي إسحاؽ إبراىيـ)

ـ بعد أف 1318يكنيك  8ىػ/ 718ربيع الثاني 7ينيي ىذا الصراع كيستكلي عمى تكنس في
خمفان لكالده الفار ابف المحياني، كبذلؾ استطاع  (1)ضربة مدة تسعة أشير حكميا أبك

السمطاف أبك بكر أف يعيد الكحدة الحفصية مف جديد بعد أف فر أبك ضربة إلى مدينة 
 .(2)( سنة28الميدية  كاستمرت فترة حكمو مدة)

س، تجدر اإلشارة إلى أف مممكة أراغكف كانت ليا عبلقات مع كؿ مف بجاية كتكن
كذلؾ لتحقيؽ أىداؼ الحركة الصميبية في إفريقية ، بينما كانت الدكلة الحفصية تتفتت 

                                                 

 . 143( ابف أبي دينار ، مصدر سابؽ ، ص  3) 

 . 163، ص  2( ركبار برنشفيؾ ، مرجع سابؽ ، ج 4) 

 . 328( محمد العركسي المطكم ، مرجع سابؽ ، ص  5) 

 . 163، ص  1( ركبار ببرنشفيؾ ، مرجع سابؽ ، ج 1) 

 . 174مرجع نفسو ، نفس الصفحة ، ص ( ال 2) 
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كتنقسـ كبالتالي تضعؼ مما أدل بالسبلطيف الحفصييف إلى اتباع سياسة السمـ 
 كاالسترضاء لمدكؿ المجاكرة ليـ ، كمف بينيا مممكة أراغكف كغيرىا مف الممالؾ المسيحية.

ة يصؼ أحد المؤرخيف حالة تكنس عاصمة الدكلة كمف الناحية االقتصادي
الحفصية فيقكؿ كانت تكنس سكقان رائجة بالتجارة، كمركزان لمعمـ إال أف غيرىا مف المدف 

، كىكذا فإف ظركؼ الدكلة الحفصية  (3)بإفريقية كانت تحت سيطرة المسيحييف أك البدك
اعات الداخمية بيف أبناء كانت سيئة جدان تعميا الفكضى كاالضطرابات السياسية كالنز 

البيت الحفصي، باإلضافة إلى ثكرات األعراب المستمرة كدخكليـ إلى المدف  ككثرة 
ـ( 1340ىػ/741الطامعيف في الكصكؿ إلى الحكػػػػػػػـ، كيصؼ المػػؤرخ ابف أبي زرع )ت

كالفتف حالة إفريقية في تمؾ الفترة فيقكؿ:" إف الببلد تضطـر ناران قد تكالى عمييا الخراب 
كالقحط كالغبلء الشديد كالخكؼ بالطرقات، كقد تكالب العدك عمى أكثر ببلد المسمميف 

 .(4)باألندلس"

ىػ 689أمػػػا الرحػػػػالة العبدرم الذم مر بالمنطقة في طريقو إلى الحج سنة  
ـ فيصؼ أحكاؿ مدينة باجة بإفريقية بقكلو:" إف أىميا ال يفارقكف السكر خكفػان مف 1290/
، كيجمؿ (5)عرباف، كأنيـ يستعدكف لدفف الجنائز كما يستعدكف ليـك الضػراب كالطعػاف"ال

 ،بقػكلو: "ىي... اآلف شديدة اإلىماؿ غير سديدة األحكاؿفي مكضع أخر كصؼ إفريقية 
دامسة كالميؿ الحالؾ، عمرانيا خراب، كغدرانيا سراب، كعنكانيا يباب،  ،طامسة المسالؾ

اف النطؽ، كيضيؽ في تبياف خبلئيا عناف التمفيؽ، حمت بيا يكؿ عف كصؼ فنائيا لس

                                                 

ـ ، ص  1981( زاىر رياض ، شماؿ أفريقيا في العصكر الكسطى ، مكتبة األنجمك المصرية ،  3) 
153  

( ابف أبي زرع ، األنيس المطرب بركض القرطاس في أخبار ممكؾ المغرب كتاريخ مدينة فاس ، دار  4) 
 . 251ػ  250ـ ، ص  1972المنصكر ، الرباط ، المغرب ، 

 . 38ػ  37( العبدرم ، مصدر سابؽ ، ص  5) 
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حف  ال يسمكيا إال مخاطر،  اآلفات كالمحف، كشفي منيا الدىر عمى عقد ليا مف حقكد كا 
 .(1)كال يعدـ مف عربانيا إيبلـ خاطر قد استكل لدييـ الصالح كالطالح "

كاستيبلء العرباف  كيصؼ كذلؾ غابة الزيتكف بإفريقية بأنيا"معطمة لفساد الببلد 
األمر  (2)عمييا فانقطعت منفعتيا رأسان حتى صار الزيت بإفريقية مجمكبان مف جزيرة جربة"

 الذم يقدـ صكرة كاضحة لؤلكضاع في إفريقية.

كقد شيدت إفريقية خبلؿ تمؾ الفترة ىجمات صميبية متكررة خاصة عمى المدف 
زعميا المنصر ريمكند لكؿ بدعـ الساحمية باإلضافة إلى نشاط حركة التنصير التي ت

 كتشجيع مف مممكة أراغكف كالبابكية.

 الخاتمة : 
نستخمص مما سبؽ أف المؤرخيف قد اختمفكا حكؿ إفريقية إال أف الرأم الراجح أنيا 
الرقعة الجغرافية الممتدة بيف مدينة طرابمس شرقان إلى مدينة بجاية غربان، كما اختمفكا حكؿ 

سـ إال أف الرأم الراجح ىك أنيا سميت نسبة إلى إفريقيش الذم سبب تسميتيا بيذا اال
غزاىا، كأما بشأف أحكاليا السياسية فقد شيدت أزىى عصكرىا أياـ حكـ المستنصر 
الحفصي الذم استطاع ىزيمة حممة لكيس التاسع ممؾ فرنسا الصميبية عمى تكنس ، ككاف 

ات األعراب الذيف لـ يخضعكا السبلطيف الحفصيكف ال يسيطركف عمى الببلد بسبب ثكر 
لمحككمة المركزية ، كساندكا الطامعيف كالثائريف، فكاف السبلطيف الحفصيكف يتغيركف 
كيتبدلكف بسبب ثكرات أكلئؾ األعراب، كفي كثير مف األحياف يتـ قتميـ، ككانت الممالؾ 

صكليـ إلى النصرانية تحيؾ المؤامرات كالدسائس كالفتف ، كتساند المكاليف ليا مف أجؿ ك 
 العرش الحفصي.

في كقت كانت فيو الثقافة اإلسبلمية تدخؿ إلى أكركبا عف طريؽ األندلس 
كصقمية مما أدل إلى خكؼ رجاؿ الكنيسة مف ىذه الثقافة التي جاءت بعمـك عقمية رأكا 

                                                 

 . 83ػ  82( العبدرم ، المصدر السابؽ ، ص  1) 
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فييا خطران عمى الديانة المسيحية، كقد كانت أحد األسباب لنشأة حركة التنصير في أكركبا 
 ؼ رجاؿ الكنيسة مف بابكات كقساكسة مف الديف اإلسبلمي كدخكلو إلى أكركبا.ىك خك 

باإلضافة إلى نشاط حركة التنصير في تمؾ الفترة، كمف أشير المنصريف الذيف 
عممكا بإفريقية ريمكند لكؿ، كرمكند مارتي الذم اقنع الممؾ لكيس بتكجيو الحممة الصميبية 

 مطانيا المستنصر الحفصي.الثامنة إلى إفريقية لغرض تنصير س

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 14اإلنسانية                                                                                 انعذد هٌو مجهة انع

-          - 31 

 قائمة المصادر والمراجع
 ـ ( . 1282ىػ /  681[ . ابف خمكاف ، أبك العباس شمس الديف أحمد ) ت 1] 

، تحقيؽ إحساف عباس ، دار صادر ، بيركت . لبناف   1كفيات األعياف كأنباء أبناء الزماف ، ج 
 ـ . 1978

 ـ ( . 1094ىػ /  487ألندلسي ) ت [ . البكرم ، أبك عبيد ا2]
 ـ . 1992المغرب في ذكر ببلد إفريقية كالمغرب ، تكنس ، 

 [ . السيد عبد العزيز سالـ .3]
 ـ . 1966المغرب العربي الكبير ، العصر اإلسبلمي ، الدار القكمية لمطباعة ، اإلسكندرية   
 [ . عصاـ الديف الفقي .4]
 ـ . 1984نيضة الشرؽ ، جامعة القاىرة ،  تاريخ المغرب كاألندلس ، مكتبة 
 [ . سعد زغمكؿ عبد الحميد .5]
 تاريخ المغرب العربي ، منشكرات منشأة المعارؼ ، اإلسكندرية . 
 ـ ( . 1229ىػ /  626[ . الحمكم ، أبك عبد ا شياب الديف ياقكت ) ت 6]

 . ، دار الفكر ، بيركت . لبناف ، ) د ػ ت (  1معجـ البمداف ، ج 
 [ . ممدكح حسيف .7]
 ـ  1998،  1الحركب الصميبية في شماؿ إفريقية كأثرىا الحضارم ، دار عمار ، األردف ، ط  
 [ . عمي محمد الصبلبي .8]

 ـ . 1998صفحات مف تاريخ ليبيا اإلسبلمي كالشماؿ اإلفريقي ، دار البيارؽ ، األردف ، 
 ـ ( . 1250ىػ /  647[ . المراكشي ، عبد الكاحد محي الديف ) ت 9] 
 ـ . 1949المعجب في تمخيص أخبار المغرب ، تصحيح محمد سعيد العرياف ، القاىرة ،  
 ـ ( . 1981ىػ /  1402[ .  محمد عمي دبكز ) ت 10]
 ـ . 2010تاريخ المغرب الكبير ، مؤسسة تاكالت الثقافية ،  
 ـ ( . 1879ىػ /  1315[ . الناصرم ، شياب الديف أبك العباس ) ت 11]

، تحقيؽ كلدم المؤلؼ جعفر كمحمد ، دار  1االستقصاء ألخبار دكؿ المغرب األقصى ، ج
 ـ  1997الكتاب ، الدار البيضاء ، 

 ـ ( . 1349ىػ /  749[ . العمرم ، أحمد بف يحيي ) ت 12]
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مسالؾ األبصار في ممالؾ األمصار ، السفر الرابع ، ممالؾ اليمف كالغرب اإلسبلمي كقبائؿ 
 ـ  2003رب ، تحقيؽ د . حمزة أحمد عباس ، المجمع الثقافي ، اإلمارات العربية المتحدة ، الع
 ـ ( . 1067ىػ /  460[ . المالكي ، أبك بكر عبد ا ) ت 13]
فريقية كزىادىـ كعبادىـ كسير مف أخبارىـ   رياض النفكس في طبقات عمماء القيركاف كا 

 ؤنس .، تحقيؽ حسيف م 1كفضائميـ كأكصافيـ ج 
 ـ ( . 1260ىػ /  658[ .  أبك عبد ا القضاعي . ابف اآلبار ، محمد بف عبد ا ) ت 14]

 ـ . 1985، تحقيؽ حسيف مؤنس ، دار المعارؼ ، القاىرة ،   1الحمة السيراء ، ج
 ـ ( . 1295ىػ /  695[ . ابف عذارل ، أبك عبد ا محمد المراكشي ) ت 15]
ر األندلس كالمغرب ، الجزء األكؿ تحقيؽ كمراجعة ج . س ككالف  كليفي البياف المغرب في أخبا 

 بركفنساؿ .
 ـ ( . 1406ىػ /  808[ . ابف خمدكف ، عبد الرحمف بف محمد ) ت 16]
 ـ . 1984، دار القمـ ، بيركت . لبناف ،  6تاريخ ابف خمدكف ، ج 
 [ . مؤلؼ مجيكؿ .17]

يؽ سعد زغمكؿ عبد الحميد ، دار النشر المغربية ، االستبصار في عجائب األمصار ، نشر كتعم
 ) د ػ ت ( . ،الدار البيضاء 

 ـ ( . 1736ىػ /  1149[ . الكزير السراج ، محمد األندلسي ) ت 18]
،  تقديـ كتحقيؽ ، محمد الحبيب الييمة ، دار الغرب  1الحمؿ السندسية في األخبار التكنسية ، ج

 ـ . 1985اإلسبلمي ، بيركت . لبناف  
 ـ ( 1094ىػ /  487[ . البكرم ، أبك عبيد األندلسي ) ت 19]
 ـ . 1992المسالؾ كالممالؾ ، دار الغرب اإلسبلمي ، بيركت . لبناف ،  
 ـ ( . 871ىػ /  257[ . ابف أعيف القرشي ) ت 20]
 ـ .1996، تحقيؽ محمد الحجيرم ، دار الفكر ، بيركت . لبناف ،  1فتكح مصر كأخبارىا ، ج  
 ـ ( . 1698ىػ /  1110[ . ابف أبي دينار ، أبك عبد ا محمد ) ت 21]

المؤنس في أخبار إفريقية كتكنس ، تحقيؽ كتعميؽ محمد شماـ ، المكتبة العتيقة ، نيج جامع 
 ىػ  1387الزيتكنة ، 

 ـ ( . 1464ىػ /  869[ . ابف الشماع ، أبك العباس أحمد ) ت 22]
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في مفاخر الدكلة الحفصية ، تحقيؽ الطاىر محمد المعمكرم ، الدار األدلة البينة النكرانية  
 ـ . 1984العربية لمكتاب ، ليبيا . تكنس ، 

 ـ ( . 1968[ . حسف حسني عبد الكىاب ) ت 23]
ـ  2001خبلصة تاريخ تكنس ، تقديـ كتحقيؽ حمادم الساحمي ، دار الجنكب لمنشر  تكنس ،  
. 
 ـ ( 1363ىػ /  764يؿ بف أيبؾ ) ت [ . الصفدم ، صبلح الديف خم24]
 ـ .  1974، اعتناء س . ديد رينغ ، دار فرانز بفيسبادف ،  5الكافي بالكفيات ، ج 
 [ . جميمة مبطي المسعكدم .25]
ىػ ،  893ىػ كحتى سنة  621المظاىر الحضارية في عصر دكلة بني حفص منذ قياميا سنة  

 ـ . 2000عة أـ القى ، السعكدية ، رسالة ماجستير في التاريخ اإلسبلمي ، جام
 [ . عبادة كحيمة .26]

 ـ  1997المغرب في تاريخ األندلس كالمغرب ، المطبعة اإلسبلمية الحديثة ، القاىرة ، 
 ـ ( . 1488ىػ /  894[ . الزركشي ، محمد بف إبراىيـ المؤلؤم ) ت بعد 27]
 ـ . 1966، تكنس ، تاريخ الدكلتيف المكحدية كالحفصية ، تحقيؽ محمد ماضكر  
 أحمد الطكيمي . [ . 28]
 ـ .  1988في الحضارة العربية التكنسية ،  منشكرات دار المعارؼ ، سكسة ،  
 ـ ( . 1407ىػ /  810[ . ابف القنفذ القسنطيني ، أبك العباس أحمد ) ت 29]
 ـ . 1968الفارسية في مبادئ الدكلة الحفصية ، تكنس ،  
 ـ ( . 1874ىػ /  1291، أبك العباس أحمد ) ت [ . ابف أبي الضياؼ 30]

، تحقيؽ محمد شماـ ، الدار التكنسية  1إتحاؼ أىؿ الزماف بأخبار ممكؾ تكنس كعيد األماف ، ج
 ـ . 1990ـ ،  1990لمنشر ، 

 [ . ركبار برنشفيؾ .31]
لى تاريخ إفريقية في العصر الحفصي مف القرف الثالث عشر إلى القرف الخامس عشر  نقمو إ

 ـ  . 1988العربية حمادم الساحمي ، دار الغرب اإلسبلمي ، بيركت . لبناف ، 
 مكسكعة تاريخ المغرب العربي . [ . 32]
بني حفص . بني زياف . بني مريف . بني كطاس . السعدييف . ظيكر األشراؼ العمكييف ػ  
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 ـ . 1994ة ، مصر ، ، الناشر مكتبة مدبكلي ، القاىر  6،  5دراسة في التاريخ اإلسبلمي ، ج 
 ـ ( . 1292ىػ /  692[ . ابف عبد الظاىر ، محي الديف أبك الفضؿ ) ت 33]

تشريؼ األياـ كالعصكر لسيرة السمطاف الممؾ المنصكر ، تحقيؽ مراد كامؿ ، الشركة العربية 
 ـ .  1961لمطباعة كالنشر 

 ـ ( . 2005[ . محمد العركسي المطكم ) ت 34]
اريخيا السياسي كدكرىا في المغرب اإلسبلمي ، دار الغرب اإلسبلمي  السمطنة الحفصية ت 

 ـ . 1986بيركت ػ لبناف ، 
 محمد أحمد أبك الفضؿ . [ . 35]
ـ ( دراسة في التاريخ  1287ػ  1121ىػ /  686ػ  515شرؽ األندلس في العصر اإلسبلمي )  

 ـ . 1996السياسي كالحضارم ، دار المعرفة الجامعية ، اإلسكندرية ، 
 ـ ( . 1300ىػ /  700[ .  العبدرم ، محمد الحاحي ) ت 36]

 . 41ـ ، ص  1968رحمة العبدرم ، تحقيؽ محمد الفاسي ، الرباط ، 
 [ . عبد العزيز الدكالتمي .37]

مدينة تكنس في العيد الحفصي ، تعريب محمد الشابي كعبد العزيز الدكالتمي  دار سراس لمنشر 
 ـ   1981، 
 ـ ( . 1464ىػ /  869ف الشماع ، أبك العباس أحمد ) ت [ . اب38]
األدلة البينة النكرانية في مفاخر الدكلة الحفصية ، تحقيؽ كتقديـ الطاىر محمد المعمكرم  الدار  

 ـ . 1936العربية لمكتاب  ليبيا . تكنس ، 
 ـ ( . 1317ىػ /  717[ . التجاني ، أبك عبد ا محمد ) ت 39]

تحقيؽ حسف حسني عبد الكىاب ، الدار العربية لمكتاب  ، ليبيا . تكنس ،  رحمة التجاني ،
 ـ . 1981

 زاىر رياض . [ . 40]
 ـ .  1981شماؿ أفريقيا في العصكر الكسطى ، مكتبة األنجمك المصرية ،  
 ـ ( . 1340ىػ /  741[ . ابف أبي زرع ، أبك الحسف الفاسي ) ت 41]

أخبار ممكؾ المغرب كتاريخ مدينة فاس ، دار المنصكر ، األنيس المطرب بركض القرطاس في 
 .ـ  1972الرباط ، المغرب ، 
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 التحميل المكاني لمصيدليات في مدينة الخمس
 (GISباستخدام نظم المعمومات الجغرافية )

()د. أبوالقاسم عمي محمد سنانإعذاد:  
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 المقدمة:
تعتبر الخدمات الصيدالنية مف الخدمات الضركرية التي ال بد مف تكفرىا  

لممجتمع سكاء منفردة أك ممحقة بالمراكز كالعيادات الصحية كالمستشفيات، لذلؾ يمكف 
مة التي تيتـ بيا الدراسات الجغرافية في الحيز اعتبار دراستيا مف المكضكعات المي

المكاني،  سكاء كاف عمى مستكل المدينة أك ضمف أحيائيا السكنية، كلـ تعد الجغرافية 
عممان كصفٌيان تثقيفٌيان ييعد مدرسيف لتدريسيا في الفصكؿ الدراسية، بؿ تطكرت بعد تقدـ عمـ 

ما بعد التطكرات التي شيدتيا الجغرافية تخطيط المدف، ككانت الجغرافية أىـ دعائمو، السي
في العقكد األخيرة، بدءنا بالثكرة الكمية كانتياءن بثكرة المعمكمات التي أدت إلى ظيكر 
مناىج ككسائؿ متعددة كحديثة لمبحث الجغرافي، منيا تقنية نظـ المعمكمات الجغرافية 

((GIS لمعاصرة التي تكاجو التي ساعدت الباحثيف في محاكالتيـ لمعالجة المشكبلت ا
 المجتمعات.
تضـ تقنية نظـ المعمكمات الجغرافية مجمكعة مف األساليب اإلحصائية المكانية  

التي يستعيف بيا الباحثكف في الكشؼ عف نمط تكزيع الظكاىر الجغرافية المختمفة البشرية 
أك تطبيؽ  منيا كالطبيعية، لتكصؿ إلى نتائج بطريقة آلية دكف المجكء إلى إجراء قياسات

 معادالت إحصائية بطريقة يدكية، تكفيران لمكقت كالجيد المبذكؿ.
ىنا تكمف أىمية التخطيط المكاني الستعماالت األراضي داخؿ المدف كخارجيا  

ككيفية تكزيع كانتشار الخدمات المجتمعية بشكؿ عممي كمدركس كمنظـ كخاصة الخدمات 

                                                 
()  جامعة المرقبكمية اآلداب الخمس –بقسـ الجغرافيا  مشارؾأستاذ ،. 
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األكلكيات التي يجب أخذىا بعيف االعتبار في الصحية كالتعميمية كغيرىا، التي تعتبر مف 
 تحقيقيا لممجتمعات. 

اقتصر البحث عمى دراسة الخدمات الصيدالنية في مدينة الخمس، محاكلة مف  
الباحث لمتكصؿ إلى نتائج عممية متبكعة بعددو مف التكصيات يمكف االستفادة منيا 

 كاالستعانة بيا في دراسات مستقبمية بذات المكضكع.
د تـ اختيار مدينة الخمس كحيز مكاني إلجراء ىذا البحث لمكانتيا اإلدارية كق 

 الميمة لككنيا المركز اإلدارم لبمدية الخمس.

 :مشكمة البحث
 تتمخص مشكمة البحث في التساؤالت اآلتية: 
ىؿ يكجد نكع مف التكازف المكاني بيف عدد الصيدليات كحجـ السكاف عمى  -1

ؿ الذم يحقؽ الفائدة المرجكة مف خدمة مستكل محبلت المدينة بالشك
 الصيدليات؟

 ما ىك نمط التكزيع المكاني لمصيدليات عمى مستكل المدينة؟ -2

 الفرضيات:
 تتمثؿ فرضيات البحث في اآلتي: 
الصيدليات تتكزع في المدينة عمى مستكل محبلتيا بشكؿ غير متكازف مع الحجـ  -1

 السكاني.

 مدينة الخمس ىك نمط عشكائي. إف نمط التكزيع المكاني لمصيدليات في -2

 أىدافو:
 تتمثؿ أىداؼ البحث في تحقيؽ اآلتي: 
 التعرؼ عمى التكزيع الجغرافي لمكاقع الصيدليات داخؿ نطاؽ مخطط المدينة. -1

االستفادة مف استخداـ تقنية نظـ المعمكمات الجغرافية في دراسة كتحميؿ نمط  -2
 التكزيع المكاني لمصيدليات بالمدينة.
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إنشاء قاعدة بيانات جغرافية متعمقة بالتكزيع المكاني لمصيدليات  العمؿ عمى -3
 بالمدينة يمكف االستفادة منيا في دراسات مشابية في المستقبؿ.

 أىميتو:
 تتمحكر أىمية البحث في اآلتي: 
استخداـ تقنية نظـ المعمكمات الجغرافية في معرفة نمط التكزيع المكاني  -1

 لمصيدليات بمدينة الخمس.

 التكزيع الجغرافي لمصيدليات بمنطقة البحث كتمثيميا بالخرائط.تكضيح  -2

إبراز دكر الجغرافي في تكظيؼ التقنيات الحديثة مثؿ: تقنية نظـ المعمكمات  -3
 (في معرفة نمط التكزيع المكاني لمظكاىر الجغرافية المختمفة.  GISالجغرافية)

 :ومجاالت

 المجال المكاني: - أوالً 
المستيدفة  الصيدلياتؾ الحيز المكاني الذم يضـ المجاؿ المكاني ىك ذل 

بالدراسة كالتحميؿ، كىذا الحيز المكاني يتمثؿ في مدينة الخمس الكاقعة في شماؿ غرب 
  163( شماالن، كبيف خطي طكؿ )  ْ  32  403( ك) ْ  32  363ليبيا بيف دائرتي عرض ) 

ة بيف كادم لبدة شرقان ككادم . كجغرافياًّ تقع منطقة الدراس(1)( شرقان  ْ  14  183( ك)  ْ  14
غربان، كبيف البحر المتكسط شماالن كخط سكة الحديد الجارم تنفيذه  -سيدم عبدا  -تمة 
 (.1الخريطة ) ،جنكبان 
 المجال الزماني:   - ثانياً 

يتمثؿ ىذا المجاؿ في الفترة الزمنية التي جرل فييا البحث حكؿ نمط التكزيع  
 ـ. 2016اؽ مخطط مدينة الخمس، عاـ داخؿ نط صيدلياتالمكاني لم

 
                                                 

1
- Polservice  – Consulting Office, Al Khums Master Plan – 2000, Final 

Report No. TF-33 ,Warsaw – Poland, P. 6.     
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 المجال البشري:   - ثالثاً 
، حيث تـ مف خبلليـ جمع الصيدلياتفي  يفالعاممالمالكيف ك كيشمؿ ىذا المجاؿ  

 البيانات كالمعمكمات التي ليا عبلقة بمكضكع البحث.
 ( المكقع الجغرافي لمدينة الخمس1خريطة )

 
 .Arcgis 10.2.2ـ باستخداـ برنامج 2015ائية لمنطقة الدراسة، المصدر: استنادان إلى الخريطة الفض 

 المنيجية المتبعة في البحث:
كاآلخر الكمي المتمثؿ في  ،اعتمد الباحث في بحثو ىذا عمى المنيج الكصفي 

في عمميات تحميؿ كمعالجة البيانات الخاصة  ،التحميؿ الكمي المكاني في الجغرافية
حصائية البيانية المكانية لتحميؿ نمط بعض االختبارات اإلكذلؾ باستخداـ  بالصيدليات،

 Spatial Statistics. كىي أدكات التحميؿ اإلحصائي المكاني )الصيدلياتتكزيع 

Analysis( كعمى كجو التحديد تقنية تحميؿ صمة الجكار )Nearest Neighbour 

Analysis ،)جاه التكزيعكمركز المتكسط كنطاؽ التأثير كالمسافة المعيارية كات. 
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ميماف في الدراسات الجغرافية، كىذا ما  -الكصفي كالكمي  –كىذاف المنيجاف   
أكده )الفرا( عندما كٌضح أف كبل مف المنيج الكصفي كالكمي ال غنى عنيما ألم باحث 
في مجاؿ الجغرافيا، مبينان أف جميع األبحاث كالدراسات الجغرافية خبلؿ العقديف األخيريف 

 .(1)ال تخمك مف ذلؾ لعشريفمف القرف ا
 مصادر البحث:

عتمد الباحث في جمع البيانات كالمعمكمات المتعمقة بمكضكع بحثو عمى ا 
 المصادر اآلتية:

المصادر المكتبية: كتتمثؿ في الكتب كالمراجع كالرسائؿ كاألبحاث العممية كالدكريات  -1
في شبكة المعمكمات  التي تناكلت المكضكع، إضافة إلى البحكث كالدراسات المنشكرة

 الدكلية.
المصادر الرسمية: كتتمثؿ في البيانات كالمعمكمات كالخرائط كالمخططات التي تـ  -2

 الحصكؿ عمييا مف الدكائر كالمؤسسات الحككمية.

المسح الميداني: كيتمثؿ في البيانات كالمعمكمات التي تحصؿ عمييا الباحث مف  -3
لدراسة، إضافة إلى أخذ إحداثيات منطقة ا بصيدليات العامميفالمقاببلت مع 

عاـ  ديسمبر، كجرت الدراسة الميدانية خبلؿ شير GPSباستخداـ جياز  الصيدليات
 ـ. 2016

كالتحميبلت المكانية في رسـ الخرائط  ArcGISتقنيات الحاسكب: االستعانة ببرنامج  -4
داد في إع Excelفي تحميؿ البيانات، كبرنامج  Spss المتعمقة بالبحث، كبرنامج 

 الرسكمات البيانية.

 

                                                 
محمد عمي الفرا، مناىج البحث في الجغرافيا بالكسائؿ الكمية، ككالة المطبكعات، الككيت،  -1

   .20، ص1983
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 : (2016 – 1964خالل الفترة ) الصيدلياتتطور عدد المحور األول: 
الخدمات الصيدالنية كغيرىا مف الخدمات المجتمعية الضركرية التي يحتاجيا  

السكاف في المكاف كالزماف، لذا ال تخمك أم مدينة مف كجكد ىذه الخدمة، كليذا بدأ 
المدف كتخطيط الخدمات باالىتماـ بيا ككضع ليا المتخصصكف في مجاؿ تخطيط 

المعايير كالضكابط التخطيطية التي تؤخذ بعيف االعتبار عند إنشائيا، كمدينة الخمس 
كغيرىا مف المدف، نشأت بيا الصيدليات كنمت كتطكرت مع نمكىا السكاني كتكسعيا 

دكؿ كالشكؿ اآلتياف ـ، الج 2016العمراني، خبلؿ مراحميا التخطيطية المختمفة حتى عاـ 
 يكضحاف ذلؾ.  

 (2016 – 1964خالل الفترة ) الصيدليات( تطور عدد 1جدول )

 ـ.  2016المصدر: مف عمؿ الباحث استنادان إلى نتائج الدراسة الميدانية خبلؿ شيرم سبتمبر كأكتكبر    

                                                 
()  (1)اآلتيةتـ استخراج معدؿ النمك باستخداـ المعادلة: 

R =   × 100 

= الفترة الزمنية  nالبلحؽ،  عدد الصيدليات=   P2السابؽ، د الصيدلياتعد=  P1= معدؿ النمك،  Rحيث إف: 
 .القراءتيفالفاصمة بيف 

1  - G. W. Barclay, and W. George, Techniques of Population Analysis, John Wiley and 

Sons, Inc, 1970, PP. 28 – 33.   

 

 السنة
عدد 

 الصيدليات
 مقدار الزيادة

 نسبة الزيادة
)%( 

معدل النمو 
السنوي 
)%(1

 

1964 2 - - - 

1973 3 1 50 8 

1984 4 1 33.33 2.6 

1995 5 1 25 2 

2006 14 9 180 9.8 

2016 39 25 178.6 10.8 
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( يتضح أف ىناؾ تغيران كاضحان عمى أعداد 1( كالشكؿ )1مف بيانات الجدكؿ ) 

( حيث كاف عددىا في عاـ 2016 – 1964الصيدليات في المدينة خبلؿ الفترة )
ـ ثبلث صيدليات،  بنسبة زيادة قدرىا  1973يدليتيف كصؿ عددىا في عاـ ـ ص1964

ـ إلى أربع صيدليات، 1984%، في حيف ارتفع عددىا عاـ 8% كمعدؿ نمك سنكم 50
ـ بمغ عدد 1995%، كفي عاـ 2.6% كمعدؿ نمك سنكم بمغ 33.33بنسبة زيادة 

%، كفي 2نمك سنكم % كمعدؿ 25الصيدليات بالمدينة خمس صيدليات، بزيادة قدرىا 
ـ زاد عدد الصيدليات بالمدينة، حيث كصؿ إلى أربع عشرة صيدلية، بنسبة 2006عاـ 

ـ ارتفع عدد 2016%، كفي عاـ 9.8% كمعدؿ نمك سنكم قدره 180زيادة قدرىا 
% كمعدؿ نمك سنكم قدره 178.6صيدلية، بزيادة سنكية بمغت  39الصيدليات إلى 

10.8   .% 
 1964سابؽ لتطكر أعداد الصيدليات بالمدينة خبلؿ الفترة )كمف خبلؿ السرد ال 

( يتبيف أف ىناؾ فترات ينخفض فييا معدؿ النمك السنكم لمصيدليات، كفترات 2016 -
أخرل يرتفع فييا معدؿ النمك السنكم؛ كسبب انخفاض نسبة الزيادة كمعدؿ النمك السنكم 

( القكانيف 1995 – 1984)( ك1984 – 1973لمصيدليات بالمدينة خبلؿ الفترتيف )
االشتراكية الصادرة في تمؾ الفترة بعدـ منحص تراخيص لمقطاع الخاص بمزاكلة التجارة 
بكافة أنكاعيا، كمف ضمنيا تجارة األدكية مف خبلؿ الصيدليات الخاصة، كاقتصر تكزيع 
األدكية مف خبلؿ صيدليات القطاع العاـ التابعة لممرافؽ الصحية، مثؿ: العيادات 

 المستشفيات العامة فقط.ك 
أما مرد ارتفاع نسبة الزيادة كمعدؿ النمك السنكم لمصيدليات خبلؿ الفترتيف )  
( 1984 – 1973( مقارنة بالفترتيف السابقتيف 2016ك 2006( ك) 2006 – 1995

( فيرجع إلى إلغاء القكانيف السابقة كالسماح لمقطاع الخاص بمزاكلة 1995 – 1984ك)
 كية مف خبلؿ الصيدليات الخاصة.تجارة بيع األد
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 ( معدالت النمو السنوي لمصيدليات في مدينة الخمس 1شكل )
 (2016 – 1964) خالل الفترة

 
 (.1المصدر: مف عمؿ الباحث استنادان إلى بيانات الجدكؿ )         
  
( المذيف يشيراف إلى التكزيع 2( كالخريطة )2كبالتمعف في محتكيات الجدكؿ ) 
محمة بف جحا ـ، يتضح أف  2016في لمصيدليات عمى مستكل المحبلت عاـ الجغرا

كىذا االرتفاع  صيدليات المدينة،% مف جممة 46.2تستحكذ عمى أكبر نسبة، أم نحك 
، إضافة العمرانيالمحبلت التي امتد إلييا النمك  ىإلى أف المحمة ىي أكل مردهفي النسبة 

، فضبلن عف احتكائيا عمى ة بالمحبلت األخرلإلى ارتفاع عدد سكانيا ككثافتيا مقارن
% مف جممة المصحات كالعيادات الصحية المكجكدة في كافة المدينة، كالمتمثمة في 48.2

مستشفى المتككؿ التخصصي، كمستشفى اليبلؿ األحمر اإليكائي، كمركز الفتح الطبي، 
لعبلج كتركيب  كمصحة سارة لؤلطفاؿ، كمصحة العالية الطبية، كثماني عيادات كمراكز

   األسناف.

عمى المكجكدة بيا  الصيدلياتتأتي محمة لبدة في المرتبة الثانية مف حيث نسبة ك  
المدينة،  عدد صيدليات% مف إجمالي 28.2سيـ بػ مستكل محبلت المدينة، حيث تي 
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ارتفاع عدد سكانيا مف جية، كاحتكائيا عمى أراضو فضاء شاسعة يمكف استخداميا سبب ب
% مف جممة 22.2صيدليات جديدة مقارنة بالمحبلت األخرل، ككذلؾ تضـ في بناء 

المصحات كالعيادات الصحية في المدينة، كالمتمثمة في مستشفى الخمس التعميمي، 
كمركز الدرف، كمصحة الرازم اإليكائية، كمصحة سيفيركس اإليكائية، كمصحة زىرة 

 الخمس، كمصحة الخمس. 
، أم المرتبة الثالثة مف حيث عدد الصيدلياتفي فتأتي البمدية  ةأما بالنسبة لمحم 
% مف العيادات كالمصحات 30.8كيعكد ىذا إلى احتكائيا عمى  %، 20.5نحك 

الصحية، كالمتمثمة في  العيادة المجمعة، كالمركز الصحي، كمصحة الككف اإليكائية، 
إلضافة إلى كمصحة البمسـ، كمصحة الكاثقكف، كعيادة أبكقراط لؤلمراض النساء، با

 مركزم األمؿ كالفيصؿ لعبلج كتركيب األسناف.  
فيي تضـ أقؿ عدد مف الصيدليات، إذ تتراكح نسبتيا أما بالنسبة لمحمة المرقب  

يرجع ىذا االنخفاض لككنيا آخر المحبلت التي % مف جممة صيدليات المدينة، ك 5.1
عقد األخير مف القرف لعمراني لمدينة الخمس، ككاف ذلؾ في الامتد إلييا التكسع ا

العشريف، إضافة لعدـ احتكائيا عمى أم مرافؽ صحية، سكاء كانت مستشفيات، أك 
  عيادات كمصحات، أك مراكز صحية تابعة لمقطاعيف العاـ أك الخاص.

 م 2016( التوزيع الجغرافي لمصيدليات عمى مستوى المحالت عام 2جدول )

 % الصيدلياتعدد  المحمة
عدد المستشفيات 

 % العيادات والمصحات و 

 29.6 8 20.5 8 البمدية
 48.2 13 46.2 18 بن جحا
 22.2 6 28.2 11 لبدة
 0 0 5.1 2 المرقب

 100 27 100 39 إجمالي المدينة
مف عمؿ الباحث استنادان إلى نتائج الدراسة الميدانية خبلؿ شيرم سبتمبر المصدر:       
 ـ.2016كأكتكبر
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 م 2016رافي لمصيدليات في مدينة الخمس عام ( التوزيع الجغ2خريطة )

 
 Spatial Statistics، كالممحؽ اإلحصائي Arc GIS 10.2.2المصدر: مف عمؿ الباحث باستخداـ برنامج    

Tools. 
 

المحور الثاني: توزيع الصيدليات وعالقتو بتوزيع السكان والمساحة عمى مستوى 
 المحالت:
بيف عدد الصيدليات كمساحة المحبلت مف جية لمعرفة مستكل العبلقة المكانية  

كعدد الصيدليات كعدد سكاف المحبلت في مدينة الخمس مف جية أخرل، فقد تـ استخداـ 
منحنى لكرنز لمتكصؿ لمعرفة مستكل ىذه العبلقة المكانية، ككذلؾ لقياس درجة تركز أك 

أنو يقارف بيف  تبعثر الصيدليات في المدينة، كىذا يختمؼ عف تحميؿ صمة الجكار في
التكزيع الفعمي لمصيدليات كتكزيعيا المثالي، في حيف تحميؿ صمة الجكار يقيس درجة 
االختبلؼ بيف التكزيع الكاقعي لمصيدليات كالتكزيع المركز أك المتجمع، كتستخدـ 
المنحنى الذم يدؿ عمى مدل العدالة في  التكزيعات المتجمعة الصاعدة في رسـ 
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المحبلت حسب مساحاتيا كعدد سكانيا، كيفترض التكزيع المثالي  تكزيع الصيدليات عمى
لمنحنى لكرنز أف ىناؾ تكزيعان عادالن لمظكاىر يتناسب مع مساحات الحيز المكاني التي 
تتكزع عمييا، كاقتراب التكزيع الكاقعي أك ابتعاده عف التكزيع المثالي يدؿ عمى مدل التركز 

مى ذلؾ فإف المساحة المحصكرة بيف المنحنى كخط أك التشتت في تكزيع الصيدليات، كع
التكزيع المثالي تبيف مساحة التركز، حيث يدؿ كبرىا عمى تركز الصيدليات في مساحات 
صغيرة مف الحيز المكاني، كىذا بعيد عف التكزيع المثالي، ككمما صغرت ىذه المساحة 

 اقترب تكزيع الصيدليات مف التكزيع المثالي.       
عمؽ بدراسة العبلقة بيف تكزيع الصيدليات كتكزيع السكاف عمى مستكل فيما يت 

ـ عمى اعتبار أف الصيدليات مف المرافؽ الخدمية الميمة التي  2016المحبلت  عاـ 
يجب أف تتكفر في كؿ األحياء السكنية كال تتركز في منطقة محددة دكف أخرل، بؿ يككف 

اف، حتى يتمكف السكاف كافة مف االستفادة مف تكزيعيا متكازيان كمتعادالن مع أعداد السك
ىذه الخدمة، فتـ دراسة ىذه العبلقة باستخداـ منحنى لكرنز لمتكصؿ لمعرفة شكؿ التكزيع 

( يكضحاف نسبة الصيدليات لمسكاف عمى 2( كالشكؿ )3كعبلقتو بكؿ منيما. كالجدكؿ )
 ـ. 2016مستكل محبلت المدينة عاـ 

 
 م 2016مسكان في مدينة الخمس عام ( نسبة الصيدليات ل3جدول )

 المحمة
 السكان الصيدليات

 المتجمع الصاعد % المتجمع الصاعد %
 16.8 16.8 20.5 20.5 البمدية
 52 35.2 66.7 46.2 بن جحا
 84.8 32.8 94.9 28.2 لبدة
 100 15.2 100 5.1 المرقب

 - 100 - 100 جممة المدينة
 ـ. 2016ان إلى نتائج الدراسة الميدانية خبلؿ شيرم سبتمبر كأكتكبرالمصدر: مف عمؿ الباحث استناد   
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 م 2016( توزيع الصيدليات والسكان في مدينة الخمس عام 2شكل )

 
 (. 3المصدر: مف عمؿ الباحث استنادان إلى بيانات الجدكؿ )                   

التكزيع الجغرافي ( أف العبلقة بيف 2( كالشكؿ )3يتبيف مف محتكيات الجدكؿ )و 
لمصيدليات كالسكاف عمى مستكل محبلت المدينة ىي عبلقة قريبة مف المثالية حيث 
يقترب منحنى التكزيع الفعمي مف خط التكزيع المثالي إذ تقؿ مساحة عدـ التماثؿ ما يدؿ 

% مف السكاف 16.8عمى تقارب نسب السكاف كالصيدليات بمحبلت المدينة، فيبلحظ أف 
% مف 66.7% مف السكاف تخدميـ 52% مف الصيدليات، كأف 20.5تخدميـ 

% مف الصيدليات، كىذا يدؿ عمى أف 94.9% مف السكاف تخدميـ 84.8الصيدليات، ك
 تكزيع الصيدليات بالنسبة لشكؿ تكزيع السكاف يعتبر قريبان مف التكزيع المثالي.

عمى مستكل أما بخصكص معرفة العبلقة بيف تكزيع الصيدليات كتكزيع المساحة  
ـ فقد استخداـ منحنى لكرنز أيضان لمعرفة تمؾ العبلقة كما ىك 2016محبلت المدينة عاـ 
 (.3( كالشكؿ )4مكضحه في الجدكؿ )
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 م 2016( نسبة الصيدليات لمساحة مدينة الخمس عام 4جدول )

 المحمة
 المساحة الصيدليات

 المتجمع الصاعد % المتجمع الصاعد %
 5.5 5.5 20.5 20.5 البمدية
 18.5 13 66.7 46.2 بن جحا
 76 57.5 94.9 28.2 لبدة
 100 24 100 5.1 المرقب
 - 100 - 100 المدينة

 ـ. 2016المصدر: مف عمؿ الباحث استنادان إلى نتائج الدراسة الميدانية خبلؿ شيرم سبتمبر كأكتكبر    
 
 

 م2016( توزيع الصيدليات والمساحة في مدينة الخمس عام 3شكل )

 
 (.4المصدر: مف عمؿ الباحث استنادان إلى بيانات الجدكؿ )               
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% مف مساحة 5.7أف ( 3كالشكؿ ) ( 4يتضح مف بيانات الجدكؿ ) 
بيا، كأف أكثر مف نصؼ  الصيدليات% مف إجمالي 20.5المدينة تتكزع عمييا 

% 94.9 كأف %،18.9% تنتشر عمى مساحة نسبتيا 66.7أم نحك  الصيدليات
% مف إجمالي 76مف الصيدليات المكجكدة في المدينة تتركز في مساحة نسبتيا 

بالنسبة لممساحة غير  الصيدلياتكيستنتج مف ىذا أف نسبة تكزيع  مساحة المدينة،
 (.4عف المثالية كما ىك مكضحان في الشكؿ )كثيران كتبتعد  ،متعادلة

 
 دليات في مدينة الخمس:المحور الثالث: تحميل الخصائص المكانية لمصي

 اتجاىات التوزيع المكاني لمصيدليات: -أواًل 
التكزيع المكاني لمظكاىر ىي المحصمة النيائية لعدد مف العبلقات القائمة  

بيف الظكاىر المختمفة، يسعى الجغرافي إلى فيـ العبلقات بيف أكجو استخداـ 
الذم نكاجو بو بعض ، كالتكزيع كما يفيمو الجغرافي، ىك التكرار (1)المكاف

الظاىرات في الحيز المكاني، أك إنو التنظيـ أك الترتيب الناتج عف تكزيع الظاىرات 
 .(2)كفؽ نمط معيف

تعد عممية البحث عف خصائص التنظيـ المكاني لمظكاىر مف صميـ عمؿ  
الجغرافي كلكف ليست بصكرتيا الكصفية فقط، بؿ ال بد مف تحميؿ كتفسير مركب 

، مف خبلؿ (3)مف حيث طبيعة التكزيع نحك التجمع أك التشتت ىذه الخصائص
دراسة طبيعة التكزيع المكاني لمصيدليات كفؽ معايير معينة إلظيار خصائص 

                                                 
 .343، ص2000دار الفكر، دمشؽ، صفكح خير، الجغرافية مكضكعيا كمناىجيا كأىدافيا،   -1

 .265 – 264نفس المرجع، ص ص   -2

عمر حسف حسيف ركاندزم، التحميؿ المكاني كالكظيفي لمخدمات التعميمية في مدينة سكزاف باستخداـ  -3
(، رسالة ماجستير "غير منشكرة"، قسـ الجغرافيا، كمية اآلداب، جامعة صبلح GISالمعمكمات الجغرافية )

 .72،  ص2006يؿ،الديف، أرب
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التنظيـ المكاني ليا في مدينة الخمس، مف حيث مدل تجمعيا أك تمركزىا حكؿ 
المتكسط نقطة معينة كطبيعة تشتتيا مف ىذا المركز كاتجاه تشتتيا كفؽ مقاييس 

 (، كالبعد المعيارم، كاتجاه التكزيع. Bufferالمكاني، كتحميؿ نطاؽ التأثير )
   (: Mean centreمركز المتوسط ) -1

ييتـ الجغرافيكف عند دراستيـ لمتكزيعات المكانية لمظكاىر الجغرافية، بتحديد  
أك  المكاقع المتكسطة التي تمثؿ مراكز الثقؿ أك نقاط الجذب الرئيسة لمتكزيعات

 ( يتضح اآلتي:1. بالرجكع إلى الخريطة )(1)المركز الجغرافي لمتركز
يتركز مركز المتكسط لمصيدليات في مكقع متكسط مف المدينة، كعمى كجو  -

التحديد في محمة بف جحا كالمتمثؿ في صيدلية الحكمة الكاقعة بالقرب مف 
 مستشفى اليبلؿ األحمر اإليكائي كمركز المركر.

كسط لمصيدليات يقترف كثيران بمكقع مركز الثقؿ السكاني في مكقع مركز المت -
المدينة، حيث تتركز الكثافة السكانية المرتفعة في محبلت المدينة المحيطة 

 بمكقع المتكسط المكاني لمصيدليات.

 
 
 
 
 
 

                                                 
، دار الصفاء لمنشر كالتكزيع، 2نعماف شحادة، األساليب الكمية في الجغرافيا باستخداـ الحاسكب، ط -1

  .   191، ص2002عماف، 
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 م2016( المركز المتوسط لمصيدليات في مدينة الخمس عام 3خريطة )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Spatial Statistics، كالممحؽ اإلحصائي Arc GIS 10.2.2ث باستخداـ برنامج المصدر: مف عمؿ الباح
Tools. 

 (:Influence Analysisتحميل نطاق التأثير )  -2
يعتمد ىذا األسمكب في التحميؿ المكاني عمى دراسة تكزيع الصيدليات  

كتأثير كؿ خدمة صيدلية عمى المساكف المجاكرة ليا، كلتحديد مدل فعالية ىذه 
خدمة كنطاؽ تأثيرىا، تـ االعتماد عمى عنصر المسافة التي يقطعيا المكاطف سيران ال

عمى األقداـ مف مسكنو إلى الصيدلية. في ىذا البحث  اعتمد عمى التحميؿ المكاني 
لمكصكؿ إلى نطاؽ تأثير الخدمة لكؿ مكقع صيدلية عمى افتراض مدل فعالية تقديـ 

، الجدكؿ )مت 300الخدمة لكؿ صيدلية ىك مسافة  ( يكضحاف 4( كالخريطة )5رو
 ـ. 2016نطاؽ تأثير الصيدليات في مدينة الخمس عاـ 
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 م 2016( قيم مؤشر تحميل نطاق التأثير لمصيدليات في مدينة الخمس عام 5جدول )

مساحة نطاقات  الخدمة
 التأثير باليكتار

% من مساحة 
 المدينة

% 
العجز في 
 المدينة

 46.6 53.4 1101.5 الصيدليات
 Spatial Statistics، كالممحؽ اإلحصائي Arc GIS 10.2.2المصدر: مف عمؿ الباحث باستخداـ برنامج     

Tools. 
 م 2016( نطاق تأثير الصيدليات في مدينة الخمس عام 4خريطة )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Spatial Statistics، كالممحؽ اإلحصائي Arc GIS 10.2.2المصدر: مف عمؿ الباحث باستخداـ برنامج 
Tools. 
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( نطاؽ تأثير الصيدليات في مدينة 4( كالخريطة )5يتضح مف بيانات الجدكؿ ) 
 ـ، كيككف عمى النحك اآلتي: 2016الخمس عاـ 

% 53.4( ىكتار بنسبة 1101.5إف مساحة نطاقات التأثير لمصيدليات ىي ) -
ىذه النسبة ( ىكتاران، كتتثمؿ 2062.16مف مساحة المدينة اإلجمالية كالبالغة )

في كؿ أحياء محمتي البمدية كبف جحا نظران لكقكعيا داخؿ نطاؽ منطقة مركز 
المدينة التجارم، كبعض أحياء محمتي لبدة كالمرقب المبلصقة ليذا المركز 

% فبل تصميا 46.6التجارم، أما المساحة المتبقية مف مساحة المدينة كالبالغة 
بة الحصكؿ عمى ىذه الخدمة خدمة الصيدليات، كيعاني سكانيا مف صعك 

الضركرية، كتتركز ىذه المساحة في أغمب أحياء محمتي لبدة كالمرقب الكاقعة في 
كسطيا كأطرافيا كالبعيدة عف منطقة مركز المدينة التجارم؛ كمرد ذلؾ لعدـ تنفيذ 
نارتيا، كمد شبكات مياه  البنية التحتية في ىذه األحياء، مثؿ: رصؼ الشكارع كا 

 رؼ الصحي.الشرب كالص
ىناؾ تداخؿ بيف نطاقات الػتأثير لبعض الصيدليات في كسط المدينة، مما يدؿ  -

عمى نمط التكزيع المتجمع ليذه الصيدليات كتقاربيا مف بعضيا، ككقكع بعض 
األحياء ضمف نطاؽ تأثير أكثر مف صيدلية، في حيف أف األحياء البعيدة عف 

كييعزل ىذا إلى عدـ مقدرة الخدمات مركز المدينة تعاني نقصان مف ىذه الخدمة، 
الصيدالنية مف مكاكبة التكسع العمراني كالنمك السكاني المذيف تشيدىما المدينة، 

 كالسيما في اآلكنة األخيرة، كذلؾ ببناء صيدليات في األحياء الجديدة.        
 (:Standard Distanceالمسافة المعيارية )  -3

جيدان لمحكـ عمى مدل التشتت المكاني تعتبر المسافة المعيارية مقياسان  
لعناصر الظاىرة المدركسة مف خبلؿ كصؼ انتشار النقاط حكؿ مركز المتكسط، 

( يبيناف المسافة المعيارية لمصيدليات في مدينة الخمس 5( كالخريطة )6الجدكؿ )
 ـ. 2016عاـ 
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 م 2016( قيم مؤشر المسافة المعيارية لمصيدليات في مدينة الخمس عام 6جدول )

 الخدمة
المسافة 
المعيارية 
 بالمتر

مساحة 
الدائرة 
 باليكتار

% من 
مساحة 
 المدينة

% 
لعدد الصيدليات ضمن 
دائرة نصف قطرىا مسافة 

 معيارية
 71.8 23.2 447.7 7807.04 الصيدليات

 Spatial Statistics، كالممحؽ اإلحصائي Arc GIS 10.2.2المصدر: مف عمؿ الباحث باستخداـ برنامج    
Tools. 

 م 2016( المسافة المعيارية لمصيدليات في مدينة الخمس عام 5خريطة )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 

 Spatial Statistics، كالممحؽ اإلحصائي Arc GIS 10.2.2المصدر: مف عمؿ الباحث باستخداـ برنامج 
Tools. 
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ع ( التي تكضح خصائص التكزي5( كالخريطة )6بالرجكع لبيانات الجدكؿ ) 
المكاني لمصيدليات في مدينة الخمس كفؽ مقياس المسافة المعيارية منيا يستنتج أف نسبة 

( متر 7807.04الصيدليات الكاقعة ضمف دائرة نصؼ قطرىا مسافتيا المعيارية )
%(. كيدؿ ذلؾ عمى عدـ تكزيع الصيدليات في المدينة تكزيعان طبيعٌيان، كميميا نحك 71.8)

رض أف تضـ الدائرة التي نصؼ قطرىا مسافة معيارية كاحدة التجمع، ألنو مف المفت
%( مف عناصر الظاىرة إذا كاف التكزيع طبيعٌيان، كما عدا ذلؾ فإف طبيعة 68.27)

. كترتبط المسافة المعيارية بعبلقة طردية مع تشتت تكزيع (1)التكزيع تتأثر بعكامؿ أخرل
مركز زاد التبايف كتشتت عناصر النقاط، فكمما كبرت قيمة المسافة المعيارية عف ال

الظاىرة، في حيف يزداد تركز النقاط حكؿ المركز المتكسط كمما صغرت قيمة المسافة 
 .   (2)المعيارية

 (:Directional Distributionاتجاه التوزيع ) 
 -كالذم يسمى أيضان الشكؿ البيضاكم المعيارم لمتشتت   –يعبر اتجاه التكزيع  

ع المكاني لمظاىرة المدركسة لو اتجاه محدد، كيظير عمى شكؿ عما إذا كاف التكزي
بيضكم يعبر عف خصائص التكزيع االتجاىي، بحيث يككف مركز ىذا الشكؿ منطبقان مع 
نقطة المركز المتكسط، كيقيس محكره األكبر قيمة االتجاه الذم تأخذه معظـ نقاط الظاىرة 

اتجاه التكزيع لمصيدليات في مدينة ( يكضحاف 6( كالخريطة )7، الجدكؿ )(3)المدركسة
 ـ.  2016الخمس عاـ 

 
                                                 

نشكاف شكرم عبدا كمزكيف محمد حسف، تحميؿ الخصائص المكانية كالكظيفية لكحدات الكرش  - 1
(، 21(، مجمة جامعة دىكؾ، العدد )GISعمكمات الجغرافية )الصناعية في مدينة دىكؾ باستخداـ نظـ الم

 .104، ص2008كانكف األكؿ 
، ص 1966عبدالعزيز فيمي الييكؿ، مبادئ األساليب اإلحصائية، دكف مكاف طبع، بيركت،  - 2

 . 282 – 280ص

كرمة، ، مكة المGISجمعة محمد داكد، أسس التحميؿ المكاني في إطار نظـ المعمكمات الجغرافية  - 3
 .46،  ص2012
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 م 2016( قيم مؤشر اتجاه التوزيع لمصيدليات في مدينة الخمس عام 7جدول )

 الخدمة
 % قيم محاور اتجاه التوزيع

لعدد الصيدليات ضمن 
 الشكل البيضوي

 Xقيمة 
 )متر(

 Yقيمة 
 قيمة الدوران )متر(

 71.8 119.46 32.65 14.26 الصيدليات
 Spatial Statistics، كالممحؽ اإلحصائي Arc GIS 10.2.2المصدر: مف عمؿ الباحث باستخداـ برنامج    

Tools. 
 

 م 2016( اتجاه التوزيع لمصيدليات في مدينة الخمس عام 6خريطة )
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Spatial Statistics ، كالممحؽ اإلحصائيArc GIS 10.2.2المصدر: مف عمؿ الباحث باستخداـ برنامج    

Tools. 

  



 14اإلنسانية                                                                                 انعذد هٌو مجهة انع

-          - 56 

 
( أف االتجاه الفعمي لنمط انتشار 6( كالخريطة )7يتبيف مف محتكيات الجدكؿ )

الصيدليات في المدينة يتخذ شكبلن بيضكيان يمتد بيف الشماؿ الغربي كالجنكب 
( درجة مف 119.46الشرقي، حيث بمغت قيمة دكراف اتجاه تكزيع ىذه الصيدليات )

%( مف عناصر الظاىرة 71.8لي، كبذلؾ طكؽ الشكؿ البيضكم )االتجاه الشما
المدركسة، كيرتبط ىذا االتجاه مع الثقؿ السكاني في األحياء السكنية كالتكسع 

 العمراني الذم شيدتو المدينة.
 نمط التوزيع المكاني لمصيدليات: -ثانيًا 

داـ ـ تـ استخ 2016لمعرفة نمط تكزيع الصيدليات في مدينة الخمس عاـ  
( الذم يعتبر تقنية مف Nearest Neighbour Analysisنمكذج صمة الجكار )

أىـ تقنيات تحميؿ األنماط المكانية، كأحد القرائف المستخدمة مف قبؿ الجغرافييف 
لدراسة الظكاىر النقطية عمى سطح األرض كذلؾ بكصفيا، كتحميميا، كتفسيرىا، 

. كخبلؼ ذلؾ فإف (1)زيعات المكانية( لمتك Poissonاعتمادان عمى تكزيع بكاسكف )
معظـ المعايير المستخدمة لكصؼ كتحميؿ نمط التكزيع المكاني لمظكاىر ال يخمك 
مف ضعؼ اعتمادىا عمى الكصؼ، كافتقارىا إلى الدليؿ، أك المؤشر المكحد لقياس 
نمط التكزيع، كىذا النمكذج لقياس كصؼ التكزيعات، كتصنيفيا إلى ثبلثة أصناؼ، 

لتكزيع المتجمع أك المتمركز، كالعشكائي، كالمنتظـ أك المتباعد، كتستخدـ كىي: ا
تقنية التحميؿ المكاني لمظاىرات النقطية في إجراء عمميات تحميؿ مسافة الجار 

( 4( كالشكؿ )8األقرب، أك ما يطمؽ عميو أحيانان اسـ صمة الجكار، كالجدكؿ )

                                                 
محمد شرتكح الرحبي، كفاءة التكزيع المكاني لمراكز االستيطاف في محافظة نينكل، رسالة دكتكراه  - 1

 . 53، ص1990"غير منشكرة" قسـ الجغرافيا، كمية اآلداب، جامعة بعداد، 
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 2016في مدينة الخمس عاـ  يكضحاف نتائج تطبيؽ صمة الجكار عمى الصيدليات
 . ـ

 م2016( نتائج تطبيق صمة الجوار عمى الصيدليات في مدينة الخمس عام 8جدول )

قيمة  البيان
 التحميل

 قيمة 
Z 

SCORE 

مستوى 
 الحالة المعنوية

 0.01 2.85 1.24 الصيدليات
نمط التوزيع متباعد 
ومستوى الخدمة 

 جيد 
 .Spatial Statistics Tools، كالممحؽ اإلحصائي Arc GIS 9.3مج المصدر: مف عمؿ الباحث باستخداـ برنا

 
 م2016( نتائج تطبيق صمة الجوار عمى الصيدليات في مدينة الخمس عام 4شكل )

 
 Spatial Statistics، كالممحؽ اإلحصائي Arc GIS 9.3المصدر: مف عمؿ الباحث باستخداـ برنامج           

Tools. 
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( يستنتج أف قيمة الدرجة المعيارية              4( كالشكؿ )8جدكؿ )بالرجكع لبيانات ال 

(Z SCORE( لمصيدليات البالغة )( تقع خارج نطاؽ القيمة الحرجة )2.85CRITICA 
VALUE( )- 2.58 كىي بذلؾ ذات داللة إحصائية، كبيذا ترفض الفرضية )2.58ك ،

في مدينة الخمس ىك نمط عشكائي  المبدئية القائمة إف نمط التكزيع المكاني لمصيدليات
 كتقبؿ الفرضية البديمة القائمة إف نمط التكزيع ىك نمط متباعد بعيدان عف النمط العشكائي.

 اختبار فرضيتي البحث:
 الفرضية األولى: 

( كباستخداـ منحنى لكرنز لمعرفة 2( كالشكؿ )3يتضح مف بيانات الجدكؿ ) 
ل محبلت مدينة الخمس كعبلقتو بالحجـ العبلقة بيف تكزيع الصيدليات عمى مستك 

الصيدليات تتكزع في المدينة عمى السكاني لتمؾ المحبلت رفض الفرضية القائمة إف " 
كقبكؿ الفرضية البديمة التي  مستكل محبلتيا بشكؿ غير متكازف مع الحجـ السكاني ".

مع الحجـ الصيدليات تتكزع في المدينة عمى مستكل محبلتيا بشكؿ متكازف تقكؿ إف " 
 ". السكاني

 الفرضية الثانية:
( يستنتج أف قيمة الدرجة المعيارية              4( كالشكؿ )8بالرجكع لبيانات الجدكؿ ) 

(Z SCORE( لمصيدليات البالغة )( تقع خارج نطاؽ القيمة الحرجة )2.85CRITICA 
VALUE( )- 2.58 لفرضية ، كىي بذلؾ ذات داللة إحصائية، كبيذا ترفض ا)2.58ك

المبدئية القائمة إف نمط التكزيع المكاني لمصيدليات في مدينة الخمس ىك نمط عشكائي 
 كتقبؿ الفرضية البديمة القائمة إف نمط التكزيع ىك نمط متباعد بعيدان عف النمط العشكائي. 

 النتائج: 
 تكصؿ البحث إلى مجمكعة مف النتائج يمكف إجماليا في اآلتي: 

يات بالقرب مف المستشفيات كالعيادات كالمصحات حيث تركزت أغمب الصيدل -1
% كيمييا محمتا لبدة كالبمدية بنسبة 46.2استحكذت محمة بف جحا عمى أعمى نسبة كىي 

جاءت محمة المرقب في المرتبة األخيرة  % عمى التكالي، في حيف 20.5% ك28.2



 14اإلنسانية                                                                                 انعذد هٌو مجهة انع

-          - 59 

 % نظران لعدـ كجكد خدمات صحية فييا.5.1بنسبة 
ليات في مدينة الخمس يككف نمطان متباعدان، أم بمعنى إف نمط تكزيع الصيد -2

 المسافات الفاصمة بيف الصيدليات غير منتظمة.
عدـ اتباع المعايير في تكزيع الصيدليات بالنسبة لعدد السكاف في أحياء المدينة، بؿ  -3

 اعتمد عمى مبدأ السكؽ ) العرض كالطمب ( في إنشاء كتكزيع الصيدليات.
تقنية نظـ المعمكمات الجغرافية أعطى كبصكرة كاضحة مبلمح  إف التحميؿ باستخداـ -4

التكزيع المكاني لمصيدليات، كدرجة تركزه في المدينة، كعبلقات الجكار فيما بينيا، 
 باإلضافة إلى كشؼ كتكضيح المناطؽ التي تمتعت بالخدمات الصيدالنية.

اؿ تخطيط المدف تبيف أف دراسة نمط التكزيع المكاني لمصيدليات ليا أىمية في مج -5
 في المناطؽ الحضرية المختمفة.       

 التوصيات:
 بناءن عمى النتائج يكصي الباحث باآلتي: 

الحث كالتشجيع عمى إنشاء كافتتاح صيدليات في أحياء مناطؽ المدينة ذات الكثافة  -1
المنخفضة أك البعيدة عف مركز المدينة التي لـ تصميا الخدمات الصيدالنية، كاالبتعاد 

ف مبدأ السكؽ )العرض كالطمب( نظران ألىمية تكفير ىذا النكع مف الخدمات المجتمعية ع
 لكؿ فرد مف أفراد مجتمع المدينة.

اتباع المعايير التخطيطية عند إنشاء كافتتاح صيدليات جديدة في أحياء المدينة  -2
 المختمفة.

ت المجتمعية تكظيؼ تقنيات نظـ المعمكمات الجغرافية في التحميؿ المكاني لمخدما -3
 التي تمس مباشرة حياة الفرد كرفاىيتو لتحقيؽ مبدأ العدالة في تكزيعيا في الحيز المكاني.

بناء قاعدة بيانات متعمقة بالصيدليات كتكفيرىا لممتخصصيف كالميتميف في مجاؿ  -4
 تخطيط الخدمات الصحية بصفة خاصة، كالباحثيف بصفة عامة.

راخيص لفتح صيدليات جديدة في األحياء عمى الجيات ذات االختصاص عدـ منح ت -5
 كالمناطؽ التي تكثر بيا بالصيدليات، كالسيما األحياء الكاقعة في مركز المدينة.  



 14اإلنسانية                                                                                 انعذد هٌو مجهة انع

-          - 60 

 قائمة المصادر والمراجع
 المراجع العربية: -أواًل 
خير، صفكح، الجغرافية مكضكعيا كمناىجيا كأىدافيا، دار الفكر، دمشؽ،   -1

2000. 
التحميؿ المكاني في إطار نظـ المعمكمات داكد، جمعة محمد، أسس   -2

 .2012، مكة المكرمة، GISالجغرافية 
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الييكؿ، عبدالعزيز فيمي، مبادئ األساليب اإلحصائية، دكف مكاف طبع،   -8
 .1966بيركت، 

 المراجع األجنبية: -ثانيًا 



 14اإلنسانية                                                                                 انعذد هٌو مجهة انع

-          - 61 

1- Barclay, G. W., and George, W., Techniques of Population 

Analysis, John Wiley and Sons, Inc, 1970. 

2- Polservice  – Consulting Office, Al Khums Master Plan – 

2000, Final Report No. TF-33 ,Warsaw – Poland. 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 14اإلنسانية                                                                                 انعذد هٌو مجهة انع

-          - 62 

 التشبيو في الشعر الميبي

 )ديوان راشد الزبير السنوسي الخروج من ثقب اإلبرة ـ أنموذجا(

 د ـ سالم فرج زوبيك إعذاد:  

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 المقدمة
الحمد  الذم جعؿ البياف ميزة اإلنساف، كالصبلة كالسبلـ عمى خير األناـ سيدنا 

 محمد كعمى آلو كصحبو الكراـ.
كبعد، فالشعر الميبي جعؿ مف التشبيو أداة طيٍّعة يكضح مف خبلليا صكرنا في 

مىاؿ، كلمتعريؼ بالشعر الميبي كشعرائو اخترت أف يككف الشاعر الميبي "راشد غا ية الجى
الزبير السنكسي"  الذم يمثؿ جزءنا مف الشعر الميبي في فترة محدكدة مف الزمف، مجاال 
ليذا البحث ، كقد طبعت لو المجمكعة الشعرية األكلى المجنة الشعبية العامة لمثقافة 

خمسة دكاكيف لمشاعر اخترت منيا الديكاف األكؿ مجاال لمبحث كاإلعبلـ، كىي تحكم 
كىك: "الخركج مف ثقب اإلبرة"؛ لما يحممو مف رمزية في حياة الشاعر مف خبلؿ عنكانو، 
فالشاعر ػ كما سنرل ػ قد اعتمد عمى عدة أنكاع مف التشبيو؛ ليرسـ لنا لكحات في غاية 

ماؿ، متتبع في دراستي المنيج ا الستقرائي الكصفي، كقد قىسَّمت ىذا البحث الركعة كالجى
عمى تمييد، كفيو: التعريؼ بالشاعر، كأىمية التشبيو كأقسامو، كأربعة مطالب، ذكرت فييا 
أنكاع التشبيو التي اعتمد عمييا الشاعر: فكاف المطمب األكؿ: التشبيو البميغ، ك الثاني: 

تشبيو التمثيؿ، كخاتمة بيَّنت فييا  التشبيو المفصؿ، كالثالث: التشبيو المرسؿ، ك الرابع:
 أىـ نتائج البحث، كقائمة بالمصادر كالمراجع.

 
 

                                                 

 .عضك ىيأة التدريس بكمية اآلداب قسـ المغة العربية كآدابيا جامعة المرقب 
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 التمييد:
 التعريف بالشاعر:أ ـ 

ـ بمرسى مطركح، حيث 1/10/1938راشد الزبير أحمد الشريؼ السنكسي، كلد في:
كبعد  اف االحتبلؿ اإليطالي لميبيا،كاف كالده ضمف آالؼ الميبييف المياجريف إلى مصر إبَّ 

انتياء الحرب العالمية الثانية عاد مع أسرتو ضمف العائديف، كالتحؽ بالجامعة الميبية 
 ـ.1963ببنغازم كحصؿ منيا عمى الميسانس في اآلداب عاـ

عمؿ بالتدريس، ثـ باإلعبلـ نائبا لممدير العاـ إلدارة الثقافة كالفنكف بالمناطؽ 
 ـ.1970ى عاـحت1967الشرقية مف ليبيا خبلؿ الفترة مف عاـ

نشر نتاجو بعدد مف الصحؼ كالمجبلت المحمية كالعربية، كشارؾ في عدد مف 
 (.1المؤتمرات المحمية كالعربية، كلو أربعة عشر ديكانا)

 ب ـ تعريف التشبيو وأىميتو وأنواعو:
الشعراء الميبيكف كغيرىـ مف الشعراء العرب رسمكا لنا صكرنا رائعة في قصائدىـ تبيٍّف 

تكٌضح مقصدىـ، كمف أىـ الكسائؿ التي اعتمدكا عميو في ذلؾ ىك التشبيو، مرادىـ ك 
صفة الشيء بما قاربو كشاكمو، كمف جية كاحدة أك جيات كثيرة ال مف » فالتشبيو ىك:

التشبيو "شكرم عياد" ؼ (كيعرٌ 2) «اهجميع جياتو؛ ألنو لك ناسبو مناسبة كمية لكاف إيٌ 
، كيقسمو قسميف «سد مسد اآلخر في حسٍّ أك عقؿو العقد عمى أف أحد الشيئيف ي»بأنو: 
ا،  تشبيو شيئيف متفقيف بأنفسيما، كتشبيو شيئيف مختمفيف لمعننى يجمعيما مشترؾ »أيضن
التشبيوي في المغة صفة الشيء بما يقاربوي كيشاكموي، كيراد بو تقريب الصفة ك  (3)«بينيما

                                                 

الشعراء الميبييف شعراء صدرت ليـ دكاكيف، عبد ا سالـ مميطاف، دار مداد لمطباعة  معجـ(1)
 .524ػ 523: 1ـ، ج2008، 1كالنشر كالتكزيع كاإلنتاج الفني، طرابمس ليبيا، ط

 463: تأبك عمى الحسف بف رشيؽ القيركاني األزدم )، (العمدة في محاسف الشعر كآدابو2)
 .286، 1:ـ 1981 -ىػ  1401، 5، طدار الجيؿ، يف عبد الحميد: محمد محيي الد، تحقيؽىػ(
: تشكرم محمد عياد )، «مكسكعة الحضارة العربية اإلسبلمية»(النقد كالببلغة مطبكع ضمف 3)

 .422: 1987 ،1، طالمؤسسة العربية لمدراسات كالنشر ، ىػ(1420
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فياـ السامع وه، فاألمر األكؿ مشبٌ  ،بأداةفي صفة  آخركفي االصطبلح إلحاؽ أمر ب، كا 
ما يفيد معنى  كشبوي كمثؿ ككؿٌ  وي بو، كالصفة كجوي الشبوي، كاألداة الكاؼ ككأفَّ كالثاني مشبٌ 
فو  (1كحكي كركل نحك: )العمـ كالنكر في اليداية( ) فَّ كظى  بى سً التشبيو كحى  كمنيـ مف عرَّ

كشبيت الشيء بالشيء أقمتو التشبيو لغة التمثيؿ، يقاؿ: ىذا شبو ىذا كمثيمو،  »بقكلو:
و بو" و" بأمر "المشبٌ كاصطبلحا: إلحاؽ أمر "المشبٌ ، مقامو لما بينيما مف الصفة المشتركة

 «(2في معنى مشترؾ "كجو الشبو" بأداة "الكاؼ ككأف كما في معناىما" لغرض "فائدة")
ف ميدا »لمشاعر أك الكاتب لو عنو، فيك:  ىالتشبيو فف مف فنكف الببلغة ال غن

 ،(3)«يتسابؽ فيو فرساف الببلغة كأمراء القريض، كقد تفننكا في ضركبو كتنافسكا في فنكنو
كسبيؿ التشبيو إذ كانت فائدتو » كقد عدَّه بعضيـ فف يساعد عمى الفيـ كالتكضيح، فقاؿ:

يضاحو لو أف تشبٌ إنما ىي تقريب المشبَّ  و األدكف باألعمى إذا أردت و مف فيـ السامع، كا 
، كقد يككف التشبيو لمترغيب في الشيء (4)«وو األعمى باألدكف إذا أردت ذمٌ شبٌ مدحو، كت

فائدة التشبيو مف الكبلـ فيي أنؾ إذا مثمت الشيء » أك التنفير منو فمنيـ مف ٌعدَّ:
و بو أك معناه، كذلؾ أككد بالشيء، فإنما تقصد بو إثبات الخياؿ في النفس بصكرة المشبٌ 

، كىك ركف ميـ في الكبلـ ففيو فكائد ال تكجد (5)«التنفير عنو في طرفي الترغيب فيو، أك
فيك الٌداللة عمى اشتراؾ شيئيف في كصؼ ىك مف أكصاؼ الشيء في »في االستعارة 

                                                 

محمد ، العركض كالمغة كالمثؿ(المباب في قكاعد المغة كآالت األدب النحك كالصرؼ كالببلغة ك 1)
 1983 -ىػ  1403، 1، طدمشؽ –دار الفكر ، مراجعة: خير الديف شمسي باشا، عمي السَّراج

 .171: ـ
 .213: ىػ(1371: تأحمد بف مصطفى المراغي )، «البياف، المعاني، البديع»(عمـك الببلغة 2)
 .173المباب في قكاعد المغة: (3)
 .290: 1العمدة:(4)
: تضياء الديف بف األثير، نصر ا بف محمد )السائر في أدب الكاتب كالشاعر، المثؿ (5)

دار نيضة مصر لمطباعة كالنشر كالتكزيع، الفجالة ، أحمد الحكفي، بدكم طبانة ،تحقيؽ:ىػ(637
 .99: 2،ػ القاىرة
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كىك ركف مف أركاف الببلغة إلخراجو  ،نفسو، كالشجاعة في األسد، كالٌنكر في الشمس
دنائو البعيد مف القريب إضافي ال يكجد إال بيف الشيئيف  ـه كٍ كىك حي  ،الخفي إلى الجمي، كا 

كمنيـ مف عىدَّ المراد مف التشبيو التقرير كاإليجاز كالبياف، فقاؿ:  ،(1)«بخبلؼ االستعارة
النفس، بصكرة  فيو اعمـ أنؾ إذا أردت تشبيو الشيء بغيره فإنما تقصد بو تقرير المشبٌ »

بو مف التشبيو عمى جميع فيستفاد مف ذلؾ الببلغة فيما قصد  ،المشبو بو، أك بمعناه
كجكىو مف مدح، أك ذـ، أك ترغيب، أك ترىيب، أك كبر، أك صغر، أك غير ذلؾ مف 

المفظ مف تعديد  فيكتراد لئليجاز أيضا كاالختصار  ،الكجكه التي يقصد بيا التشبيو
، كعند تشبيو شيء بآخر فبلبد أف «(2ة، كتراد لمبياف كاإليضاح أيضا)األكصاؼ الشبييٌ 

عمـ أف الشيئيف إذا شيٌبو أحدىما فا»ينيما أمرا، فيككف بذلؾ التشبيو عمى قسميف: يجمع ب
باآلخر كاف ذلؾ عمى ضربيف أحدىما أف يككف مف جية أمرو بٌيفو ال يحتاج إلى تأٌكؿ، 

، كربما يعد الخفاء كالغمكض في (3)«كاآلخر أف يككف الشبو محٌصبلن بضرب مف التأٌكؿ
كمَّما كاف مكاف الشىبىو بيف »ي كبلـ العرب فمنيـ مف رأل أنو: كجو الشبو حسنا ككثيرا ف

الشيئيف أخفى كأغمضى كأبعدى مف العيٍرؼ، كاف اإلتياف بكممة التشبيو أبيف كأحسفى كأكثرى 
كقد يككف التشبيو مف حيث الجكدة نكعيف: حسف، أك قبيح، كلمحكـ « (4في االستعماؿ)

                                                 

تيمي أحمد بف عبد الكىاب بف محمد بف عبد الدائـ القرشي ال، نياية األرب في فنكف األدب (1)
 1423، 1، طدار الكتب كالكثائؽ القكمية، القاىرة، ىػ(733: تالبكرم، شياب الديف النكيرم )

 .38: 7:ىػ
يحيى بف حمزة بف عمي بف إبراىيـ، الحسيني ، (الطراز ألسرار الببلغة كعمـك حقائؽ اإلعجاز2)

، ىػ 1423، 1، طبيركت –المكتبة العنصرية  ، ىػ(745: تالعمكٌم الطالبي الممقب بالمؤيد بالمَّو 
 .142: 1ج
أبك بكر عبد القاىر بف عبد الرحمف بف محمد الفارسي األصؿ، الجرجاني ، (أسرار الببلغة3)

مطبعة المدني بالقاىرة، دار المدني ، قرأه كعمؽ عميو: محمكد محمد شاكر، ىػ(471: تالدار )
 .90: بجدة

 .333أسرار الببلغة:(4)
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بيو عمى ضربيف: تشبيو حسف، كتشبيو قبيح، اعمـ أف التش» عمى ذلؾ يقكؿ ابف رشيؽ:
فالتشبيو الحسف ىك الذم يخرج األغمض إلى األكضح فيفيد بيانان، كالتشبيو القبيح ما كاف 

كقد يقع التشبيو بيف الضديف كالمختمفيف: كقكلؾ " العسؿ في ، (1)«عمى خبلؼ ذلؾ
ماني: كىذا سف الرُّ قاؿ أبك الح في حمكضتو "، حبلكتو كالصبر في مرارتو، أك كالخؿٍّ 

  «(2الضرب مف التشبيو ال يقاؿ إال بتقييد كتفسير)
ذا جاء خبلؼ ذلؾ يعد قبيحا، فقد قاؿ  كالبد مف كجكد مناسبة بيف طرفي التشبيو كا 

ا، كال  »ابف األثير: ذا كرد التشبيو كال مناسبة بيف المشبو، كالمشبو بو كاف ذلؾ قبيحن كا 
جاىؿ بأسرار الفصاحة كالببلغة، أك ساهو غافؿ يذىب  يستعمؿ ىذا الضرب مف التكسع إال

، فالتشبيو يجمع بيف طرفي التشبيو (3)«بو خاطره إلى استعمالو ما ال يجكز كال يحسف
أف التشبيو مستدع طرفيف » فيجمع بينيما في صفة كيفرؽ في أخرل، فقد رأل السكاكي:

 ،أف يشتركا في الحقيقة :آخر مثؿ مشبيان كمشبيان بو كاشتراكان بينيما مف كجو كافتراقا مف
يرل ابف طبا طبا أف الصكرة التشبييية جزءا ال ، ك (4)«أك بالعكس ،كيختمفا في الصفة

ينفصؿ عف القصيدة، الحسف فييا يضاؼ إلى القصيدة ككذا القبح، كأف قبكؿ التشبيو 
 (5ظـ)مرتبط بحسف اختيار المفظ كصحة المعنى كمكافقة الكزف كالقافية مع إحكاـ الن

 التشبييات التي اعتمدىا الشاعر في ديكانو:

                                                 

 .287،  1العمدة(1)
 .295:  1:العمدة(2)
 .64: 2،:(المثؿ السائر في أدب الكاتب كالشاعر3)
يكسؼ بف أبي بكر بف محمد بف عمي السكاكي الخكارزمي الحنفي أبك يعقكب ، (مفتاح العمـك4)
 ىػ(626: ت)

، 2،طلبناف –دار الكتب العممية، بيركت  ، ضبطو ككتب ىكامشو كعمؽ عميو: نعيـ زرزكر
 .232:ـ 1987 -ىػ  1407

ديع في شعر المتنبي التشبيو كالمجاز، د. منير سمطاف، منشأة المعارؼ الب(5)
 .95ـ: 1996اإلسكندرية،
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 استعاف الشاعر "راشد الزبير"   بأنكاع مف التشبييات، منيا:
 "التشبيو البميغ"ـ 1
 (.1كىك التشبيو الذم لـ تيٍذكر فيو أداة التشبيو، كلـ ييٍذكىر فيو أيضان كٍجو الشبو) 

 كمف التشبيو البميغ قكؿ الشاعر راشد:
ٍدتيييمىا ـي  كىجى ا اٍلعىدى طىاىيمى لىؼَّ خي بلى        كى  قىًد اٍرتىحى

ـي  اقىٍت ًبًو رىًحػػ ةى الظٍَّمآًف        ًإٍف ضى كىانىا كىاحى  كى
ًت تىٍرتىًسـي  االى مىى اٍلجى كىانىا لىٍمسىتىٍي حيبٍّ         عى  كى

ـٍ تىٍحنىٍث لىيي  ةى اٍلمىٍمييكًؼ      لى كىانىا رىاحى )ػػػكى ـي  ( 2ـٍ ًنعى
" غرضيا "شعر المناسبات" يظير فييا الشاعر عاطفتو ةبعنكاف: "العكد في قصيدة

ألبكيو، فيشبو كالديو المذٍيف رحبل عف الدنيا بكاحة الظمآف عندما يضيؽ بو أقاربو كرحمو، 
كيشبو كجكدىما بممستي الحب التي ترتسـ عمى نكاحي الحزيف، كيشبو كرميما كعطفيما 

ممميكؼ، فقد حكؿ أشياء عقمية إلى أشياء حسية يراىا عمى المحتاج بتكفير سبؿ الراحة ل
الداللة عمى مشاركة أمر آلخر  كالتشبيو: ى»القارئ بتشبيو بميغ يبير العقكؿ حيث أف 

في معننى، كالمراد بالتشبيو ىينا ما لـ يكف عمى كجو االستعارة التحقيقية، كال االستعارة 
ييا ببل خبلؼ؛ كىك ما ذيكرت فيو أداة بالكناية، كال التجريد؛ فدخؿ فيو ما يسمى تشب

 -التشبيو؛ كقكلنا: "زيد كاألسد"، أك "كاألسد" بحذؼ "زيد" لقياـ قرينة، كما يسمى تشبييا 
كىك ما حذفت فيو أداة التشبيو ككاف اسـ المشبو بو خبرا لممشبو، أك في  -عمى المختار

 (3).حكـ الخبر كقكلنا: "زيد أسد"

                                                 

بىنَّكىة الميداني الدمشقي ) ، الببلغة العربية(1) دار القمـ، ، ىػ(1425: تعبد الرحمف بف حسف حى
 .173: 2، جـ 1996 -ىػ  1416، 1، طدمشؽ، الدار الشامية، بيركت

ثقب اإلبرة، المجمكعة الشعرية األكلى، راشد الزبير السنكسي، منشكرات ديكاف الخركج مف (2)
 .14ـ: 2008، 1المجنة الشعبية العامة لمثقافة كاإلعبلـ، ليبيا، ط

 ، ىػ(1391: تعبد المتعاؿ الصعيدم ) ، (بغية اإليضاح لتمخيص المفتاح في عمـك الببلغة3)
 مكتبة اآلداب
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 قكلو:و كمف تشبييات
ٍسنى ظىمى  ى يىٍرتىًفعي ميكا حي ػػػا شىبَّييكا      ًبًؾ بىٍدرنا ًفي الدُّجى  ًؾ لىمَّ

مُّيىا ميٍصطىنىعي  ٍصًؼ جي ٍرؼي لىػػػوي     أىٍلؼى كى ًفظى اٍلحى  أىٍك غىزىاالن حى
ػػًة اٍلميٍتعىًب لىٍحفه أىٍركىعي) ًفي   كىاحى  (1أىٍنتى ًفي النٍَّبًض تىسىاًبيحه كى

سكرل" يقرر بأف كصؼ الجميبلت بالبدر كالغزاؿ  ة"شف في قصيدة غزلية بعنكاف:
ف لمتشبيو إ »ظمـ لحسنيف، فالعرب اعتادت عمى تشبيو النساء بالشمس كالقمر، فقد قيؿ:

حدان؛ ألف األشياء تتشابو مف كجكه، كتتبايف مف كجكه؛ فإنما ينظر إلى التشبيو مف أيف 
الضياء كالركنؽ، كال يراد بو العظـ  كقع، فإذا شبو الكجو بالشمس كالقمر فإنما يراد بو

ٍكنيكفه قاؿ ا جؿ كعز:  ،كاإلحراؽ ، كالعرب تشبو النساء ببيض النعاـ،  كىأىنَّييفَّ بىٍيضه مى
، فيخالؼ ما اعتاد العرب عميو،  كيقرر أف محبكبتو تشبو (2)«تريد نقاءه كرقة لكنو

ب إلى لحف رائع تشبييا بميغا التسابيح المقدسة في نبض قمبو، كحبيا يحٌكؿ تعب المتع
التشبيو عبارة عف العقد عمى أف أحد الشيئيف يسد »حذؼ منو األداة ككجو الشبو، إذ إف: 

مسد اآلخر في حاؿ أك عقد، ىكذا حد الرماني، كىذا ىك التشبيو العاـ الذم يدخؿ تحتو 
 (. 3)«التشبيو البميغ كغيره

 كمف تشبيياتو قكلو:
ًميى الرَّاًنيىػػػوٍ عيييكفي طىرىابيٍمسى لى  ٍؿ      تيغىاًزؿي أىٍحػػػبلى  مَّا تىزى

                                                                                                                         

 .384: 3، جـ2005 -ىػ1426: 17ط
 .24ديكاف الخركج مف ثقب اإلبرة، المجمكعة الشعرية األكلى، راشد الزبير السنكسي: (1)
: محمد أبك ،تحقيؽىػ(285: تمحمد بف يزيد المبرد، أبك العباس )ا، (الكامؿ في المغة كاألدب2)

 .41: 3:ـ 1997 -ىػ  1417 ،3، طالقاىرة –دار الفكر العربي ، الفضؿ إبراىيـ
عبد العظيـ بف الكاحد بف ظافر ، صناعة الشعر كالنثر كبياف إعجاز القرآف(تحرير التحبير في 3)

تقديـ كتحقيؽ: الدكتكر حفني ، ىػ(654: تابف أبي اإلصبع العدكاني، البغدادم ثـ المصرم )
لجنة إحياء  -المجمس األعمى لمشئكف اإلسبلمية  -الجميكرية العربية المتحدة ، محمد شرؼ

 .159:التراث اإلسبلمي
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نٍّحي قىٍمػػػًبي... ًبيرو      ييرى  كىأىٍكزىاًنيىػػوٍ   تيبىدٍّيفى ًلي أيفيقنا ًمٍف عى
ػػٍرتيييفَّ ًليػػىٍذكيٍرنىًني        كىىيفَّ ًجنىافي اٍليىكىل الدَّاًنيىٍو) ذىكى  (1كى

 ،بعيكف فتاة رآىا في طرابمس فييايتغزؿ رابمس"، ط ففي قصيدة غزلية بعنكاف: "عيك 
ككجو الشبو بينيما الجماؿ كالقرب، تشبييا  كلكنيا جناف اليكل، ةفيشبييا بالجناف الداني

 بميغا حذؼ منو األداة ككجو الشبو.
 كمف تشبيياتو يقكؿ:

نىافه ًإلىٍيًو يىٍيفيك ػافي   يىا حى نىافي  ىىػٍؿ ًلػيىذىا اٍلفيػؤىاًد ًمٍنػػًؾ أىمى  اٍلجى
افي  ًسره تيٍغكىل ًبًو اأٍلىٍلحى ـي ًفي فىمىًؾ اٍلقىٍمًب   كى كحه تىًيي  (2)أىٍنًت ري

"، يعشؽ فتاة اسميا حناف، فييفك قمبو ففي قصيدة غرضيا الغزؿ بعنكاف: "حنا
لحبيا، كيشبييا بالركح التي تسرم في القمب بجامع الحركة كالحياة في كمييما، كيشبييا 

حاف بجامع الجماؿ كالرقة في كمييما، فقد شبو المرأة كىي جسـ يدرؾ بسر تحبو األل
بالحكاس بشيئيف معقكليف يدركاف بالعقؿ مف قبيؿ تشبيو المعقكؿ بالمحسكس تشبيييف 

 بميغيف حذؼ منيما األداة ككجو الشبو.
 كمف تشبيياتو يقكؿ:

ميـً ليٍطفنا    ىيكى النٍَّبعي كى  (3)ًبقىدٍّ كىتىٍيًكيمىة ادٍ اٍلحي يىاتي الثٍّمى  (4)اأٍليٍخرى
في قصيدة: غزلية بعنكاف:"ركاد" يجمع في بيت كاحد بيف التشبيو المفصؿ، كالتشبيو 

" ؼالبميغ، فيشبو قدَّ محبكبتو بمطؼ الحمـ في النـك الخفيؼ مستعمبل أداة التشبيو "الكا
مة" إذ إف: ككجو الشبو المطؼ في كمييما عمى طريقة التشبيو المفصؿ، كيذكر لفظ "تيكي

                                                 

 .32ديكاف الخركج مف ثقب اإلبرة، المجمكعة الشعرية األكلى، راشد الزبير السنكسي: (1)
 .106ديكاف الخركج مف ثقب اإلبرة، المجمكعة الشعرية األكلى، راشد الزبير السنكسي: (2)
ًفيؼي  ـاليىكٍ (»3) ـ كالتٍَّيًكيـ: النٍَّكـي اٍلخى لساف «كى ديكفى النٍَّكـً الشًَّديدً التٍَّيًكيـ: أىكؿي النٍَّكـً كىىي ، ك كالتَّيىكُّ

محمد بف مكـر بف عمى، أبك الفضؿ، جماؿ الديف ابف منظكر األنصارم الركيفعى  العرب
 .: فصؿ الياءىػ 1414 - 3ط -بيركت –دار صادر ، ىػ(711: تاإلفريقى )

 .56ديكاف الخركج مف ثقب اإلبرة، المجمكعة الشعرية األكلى، راشد الزبير السنكسي: (4)
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التيكيـ يعني النـك الخفيؼ المحبب لمنفس، ثـ يجعؿ مف قدٍّ محبكبتو نبعا صافيا يشرب 
غير صاؼ  (1)منو الناس تشبييا بميغا دكف ذكر أداة التشبيو، كقدُّ غيرىا مف النساء ثماد

 سريع االنقطاع. 
 كمف تشبيياتو قكلو:

فىري  ًمٍصري الدٌَّؿ كىاٍلخى ، كى ى ًبًمٍصرى رى اٍلبىشىري     (2)مىٍرحى ًمٍصري تىاجي اٍلعيبلى ًإٍف فىاخى  (3)كى
إعادة عبلقتيا مع  د" يرحب بدكلة مصر العربية بعرفي قصيدة كطنية بعنكاف: "مص

العرب التي انقطعت بسبب اتفاقية كامب ديفيد، فيجسميا بفتاة تتصؼ بالدالؿ ك كالخفر 
ذؼ منو األداة بتاج الرفعة كالعمك الذم الذم يعني: شدة الحياء، ثـ يشبييا تشبييا بميغا يح

 يفاخر بو البشر دائما.
 كمف تشبييات راشد قكلو:

ػا مى نىبىػاًتيىػا أىٍحبلى ٍتػوي ًفي جى رىعى  تىٍرنيك ًلسىاًقيىةو تيذىكٍّريىىا ىىكنل    زى
زىامىى ًفيؼي أىٍنسىاـو كىًعٍطري خي ًبيَّةي بىٍكحي ًدٍرنىاًكيَّةو     كىحى  (4)ًتٍمؾى الصَّ

حرٍّؾ فتاة جميمة  في نفسو قكؿ الشعر الغزلي، فينشد قصيدة بعنكاف:" لكزية تي 
العينيف"، فتنظر ىذه الفتاة الصبية التي ىي مف مدينة درنة الميبية إلى ساقية ماء فتتذكر 
حبا قديما زرعتو األحبلـ في جنباتيا، فيشبييا بصكت النسمة اليادئة، كبرائحة طيبة تشبو 

                                                 

ؿى أىكؿ ف(» 1) ٍيًؼ، فًإذا دىخى ٍيًف ًمفى الصَّ الثَّمىدي قىٍمته يىٍجتىًمعي ًفيًو ماءي السماًء فىيىٍشرىبي ًبًو النَّاسي شىٍيرى
ٍمعيوي ًثماد  .لساف العرب: فصؿ الثاء« اٍلقىٍيًظ اٍنقىطىعى فىييكى ثىمىده، كىجى

يىاًء؛ تىقيك  (»2) ، ًبالتٍَّحًريًؾ: ًشدَّةي اٍلحى فىري فارىةن الخى فىران كخى ًفرىًت المرأىةي خى ، ًباٍلكىٍسًر، كخى ًفرى لساف « ؿي ًمٍنوي: خى
 .العرب: فصؿ الخاء المعجمة

 .77ديكاف الخركج مف ثقب اإلبرة، المجمكعة الشعرية األكلى، راشد الزبير السنكسي: (3)
 .89ي: ديكاف الخركج مف ثقب اإلبرة، المجمكعة الشعرية األكلى، راشد الزبير السنكس(4)
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بجامع الخفة في كمييما كطيب الرائحة كيستعمؿ في ذلؾ  (1)مىرائحة  شجر الخزا
 التشبيو البميغ.
 التشبيو المفّصلـ 2
 (.2كىك التشبيو الذم ذيًكرى فيو كجو الشبو) 
 :المفصمة قكؿ راشدتشبييات الكمف  

ٍقده كىالسًَّعيًر شى  ٍنًت ًفي اٍلقىٍمًب كى  (3بىا)أىٍغمىى اٍلفىكىاًطـي ًإينىاسنا كىعىاًطفىةن    ألى
يعبر عف حبو ألغمى امرأة ممف اسميف فاطمة، فينشد قصيدة في الغزؿ بعنكاف: 

الفكاطـ"،  فيشبو حبيا في قمبو بالسعير الذم يشب في الحطب بجامع اشتداد  ى"أغم
الحرارة كانتشارىا في كمييما، فذكره لكجو الشبو لتبييف مراده فالنار قد تككف لئلحراؽ، كىك 

اعمـ أف كؿ مف أراد تشبيو شيء بغيره فبل بد مف أف يجمع » قد قيؿ:ضركرم لمتكضيح، ف
بينيما بكصؼ ما كما قررناه مف قبؿ، فعميو أف يسعى في طمب الكجو الجامع بينيما، 

 (.4)«فمف طمب أف يمثؿ حركة أك ىيئة بغيرىما، فعميو أف يطمب أمرا يتفقاف فيو
 كمف تشبييات راشد المفصمة قكلو:

الىٍت كىطىيٍ   (  5ًؼ مىنىاـو يىٍعػػػ     ػتىًنؽي اٍلعيييكفى ًلكىٍي ييؤىاًنٍس)جى
كال تأتي" فيشبو ظيكر محبكبتو كتجكاليا أمامو  يينشد قصيدة غزلية بعنكاف: "تأت

بطيؼ المناـ الذم يعانؽ العيكف ليؤانسيا، بجامع الحاجة كالمؤانسة في كمييما، فيك 
. محتاج إلى ظيكرىا أمامو كما تحتاج العيكف  لمنـك

                                                 

محٌمد بف محٌمد بف عبد الرٌزاؽ ، تاج العركس مف جكاىر القامكس« نىٍبت طىيٍّبي الرٍّيح (»1)
بيدم : مجمكعة مف ، تحقيؽىػ(1205: ، تالحسيني، أبك الفيض، الممٌقب بمرتضى، الزَّ

 : باب خ ز ـ.دار اليداية، المحققيف
بىنَّكىة ال ، الببلغة العربية(2)  .173: 2، جميداني الدمشقي عبد الرحمف بف حسف حى
 .22ديكاف الخركج مف ثقب اإلبرة، المجمكعة الشعرية األكلى، راشد الزبير السنكسي: (3)
 .147: 1الطراز ألسرار الببلغة، ج(4)
 .27ديكاف الخركج مف ثقب اإلبرة، المجمكعة الشعرية األكلى، راشد الزبير السنكسي: (5)
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 كمف تشبيياتو قكلو:  
ًديثييىا كىطىرىاكىًة النَّسىػ      ػمىاًت ًفي اأٍليذينىٍيًف ىىاًمٍس)  (1كىحى

رقة يشبو كال تأتي" يستعيف بالتشبيو المفصؿ، ف يفي نفس قصيدة الغزؿ السابقة "تأت
سا في رقتيا كنعكمتيا، فكبلىما يدخؿ األذنيف ىم حديث حبيبتو بطراكة النسمةكنعكمة 

 بسبلسة كسيكلة.
 كمف تشبيياتو قكلو:

طىٍرفيؾى يىٍقظىافه يىٍيتىزُّ ريٍعبىا ـى   كى ـٍ ميٍرىىؽ أىٍف تىنىا  أىتىٍذكيري يىا سىاًىرى اٍلمىٍيًؿ كى
ػػػٍنػػػكىػػػًمػػشه كىاٍلػػقىطىػاًة   ػػػػػػػٍمميؾ مي ٍربىا)  كىحي مىٍيًو اٍلكىكىاًبيسي حى  (2شىفَّ عى

، فيصكر مشاعره كأحاسيسو في قصيدة غزلية يعاني الشاعر مف اليـ  كعدـ النـك
المرىؽ باليمـك  انكماش حمـ الساىر فييا يشبو" ريتذكر فييا أيامو الماضية بعنكاف: "أتذك
انكمشت في عشيا لتناـ، فيي تخاؼ أف  قطاةب كطرؼ عينو يرتعش مف الرعب كالخكؼ

بأف أحبلمو مميئة بالككابيس يراىا طير جارح أك صياد يصيدىا، ثـ يفسر حاؿ الميمـك 
 المرعبة.

 كمف تشبيياتو قكلو:
ًس ميطىٌيمىةو) ٍدري الشٍَّمًس عىٍف     فىرى فىػػػاًرٍس 3يىٍنشىؽُّ صى  ( كى

ػػػػػػػاًشؽو    كىاأٍلىٍرضي ًمٍثؿي  ٍرقىًة عى اًنٍس  يىٍيكىل ًبحي ًنيًف عى  حى
ٍتػػػػ     ػتىى يىٍرتىًكم ييٍبس   (4)اٍلمىغىاًرٍس تىٍستىٍحًمبي اٍلقىطىرىات حى

                                                 

 .27مجمكعة الشعرية األكلى، راشد الزبير السنكسي: ديكاف الخركج مف ثقب اإلبرة، ال(1)
 .28ديكاف الخركج مف ثقب اإلبرة، المجمكعة الشعرية األكلى، راشد الزبير السنكسي: (2)
مىى ًحدىًتًو فىييكى باًرعي الجماًؿ. فرسه المطيـ:  (3) سىفي التاُـّ كؿُّ شىٍيءو ًمٍنوي عى ًمفى النَّاًس كالخيًؿ: الحى

ؿه ميطىيَّـميطىيَّـ كىرى   جي
 : فصؿ الطاء الميممة.لساف العرب

 .27ديكاف الخركج مف ثقب اإلبرة، المجمكعة الشعرية األكلى، راشد الزبير السنكسي: (4)
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شراؽ الشمس عف فرس  يكفي قصيدة عنكنيا: "تأت كال تأتي" يحدثنا عف الصباح كا 
كفارس كصفيما بالمطيـ أم ذكاتي الحسف كالجماؿ التاـ، كىذا الفارس ييكل بحرقة 
العاشؽ كليفتو، ثـ يشبو األرض التي يسير عمييا في حنينيا إلى الماء؛ لتركم بو 

" بجامع ؿيف كاشتياؽ المرأة العانس لمزكاج، مستعمبل أداة التشبيو "مثالمغارس اليابسة، بحن
 الحنية كالعشؽ في كمييما.

 كمف تشبيياتو قكلو:
ـك    ييعىاًنؽي كيؿَّ سىًرمٍّ  مىٍمتيـٍ ثىرنل كىشيميكًخ النُّجي اـٍ  (1)حى   (3( )2)ىيمى

امخ الذم " يشبو ثرل أرض بنغازم الشىفي قصيدة كطنية يعنكف ليا بعنكاف: "ليم
استقبؿ الشعراء في ميرجاف الشعر بالنجـك التي تعانؽ السماء، كلكف الثرل يعانؽ 
، كثرل بنغازم يعانؽ  األشراؼ، ككصفيـ بالممكؾ في قكلو "ىماـ"، فالسماء تعانؽ النجـك

 األشراؼ الممكؾ.
 كمف تشبييات راشد قكلو:

كىًثيره لىًكنَّنىا كىغيثىاًء السٍَّيًؿ    تىٍمييك بً   (4)نىا اٍلحيظيكظي المًَّعينىوٍ كى
يزكر الشاعر المدينة المنكرة فتجكد قريحتو بقصيدة في شعر المناسبات بعنكاف:" 
المديمة المنكرة"، فيستدعي التراث الديني، كيشبو كثرة المسمميف في ىذا الزمف بغثاء 

صمى  -سكؿالسيؿ الذم ال يرجى منو فائدة بجامع عدـ النفع في كمييما متأثرا بقكؿ الر 
مىى  :»-ا عميو كسمـ ـي ًمٍف كيؿٍّ أيفيؽو كىمىا تىدىاعىى اأٍلىكىمىةي عى ـي اأٍليمى مىٍيكي ييكًشؾي أىٍف تىدىاعىى عى

: «قىٍصعىًتيىا  ؟ قىاؿى ًئذو : قيٍمنىا: يىا رىسيكؿى اً، أىًمٍف ًقمَّةو ًبنىا يىٍكمى لىًكٍف  ».  قىاؿى ، كى ًئذو كىًثيره أىٍنتيـٍ يىٍكمى

                                                 

، ًباٍلكىٍسًر، يىٍسرىل سىرنل كسىرىاءن كسىٍركان ًإذىا شىريؼى »(سرم: 1) لساف العرب: «سىرىا يىٍسرك سىٍركان كسىًرمى
 .فصؿ السيف الميممة

ـي الًيٌمة (»2) : الممؾي اٍلعىًظي ـي ا  .لساف العرب: فصؿ الياء« الييمى
 .50ديكاف الخركج مف ثقب اإلبرة، المجمكعة الشعرية األكلى، راشد الزبير السنكسي: (3)
 .70ديكاف الخركج مف ثقب اإلبرة، المجمكعة الشعرية األكلى، راشد الزبير السنكسي: (4)
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ـي اٍلكىٍىفى  كنيكفى تىكي  يىٍجعىؿي ًفي قيميكًبكي ، كى ـٍ كي . «غيثىاءن كىغيثىاًء السٍَّيًؿ، تيٍنتىزىعي اٍلمىيىابىةي ًمٍف قيميكًب عىديكٍّ
 : ؟ قىاؿى ا اٍلكىٍىفي مى : قيٍمنىا: كى كىرىاًىيىةي اٍلمىٍكتً »قىاؿى يىاًة كى  .( 1)«حيبُّ اٍلحى

  :التشبيو المرسلـ 3
 (2)كىك ما ذكرت فيو األداة

 كمف تشبييات راشد المرسمة قكلو:
مييىا     تىشيبُّ  ًبيَّةي أىٍحبلى لىٍيمىى الصَّ ةو تيقىاـٍ  (3)كى بلى  (4)ًبنىا كىصى

" يبدأىا عمى طريقة الشعراء ىتجكد قريحة الشاعر بقصيدة كطنية بعنكاف: "ليم
لصبية بأبيات غزلية، كيتأثر بأصؿ مف أصكؿ اإلسبلـ كىي الصبلة، فيشبو أحبلـ ليمى ا

المتزايدة باشتياؽ كازدياد المصمي لصبلة قائمة، ككجو الشبو التعمؽ المتزايد بكمييما، 
 كيختار ليذا المعنى كممة "تشب" لما فييا مف معاني الترقيؽ، كالميب، كالتغزؿ بالنساء.

 كمف تشبييات راشد قكلو:
نىا كىقىطً  ٍت كىكىاًمنينىا اٍلعىٍنعىنىاتي        تيٍجًرري  (5)يًع السَّكىاـٍ أىىىاجى

                                                 

عبد ا أحمد بف محمد بف حنبؿ بف ىبلؿ بف أسد الشيباني  كحنبؿ أبمسند اإلماـ أحمد بف (1)
إشراؼ: د عبد ا بف عبد ، عادؿ مرشد، كآخركف -ؽ: شعيب األرنؤكط يحق،تىػ(241: ت)

 .82: 37، جـ 2001 -ىػ  1421، 1، طمؤسسة الرسالة ، المحسف التركي
: تبف مصطفى الياشمي ) أحمد بف إبراىيـ، (جكاىر الببلغة في المعاني كالبياف كالبديع2)

 ىػ(1362
 .238: المكتبة العصرية، بيركت، ضبط كتدقيؽ كتكثيؽ: د. يكسؼ الصميمي

لو ًبًذٍكًر النساًء، كىىيكى ًمٍف تىٍشًبيًب النَّاًر، كتٍأًريًثيا تشبيب(»3) كشىبَّبى بالمرأىة: قىاؿى  ،الشٍٍّعر: تىٍرًقيؽي أىكَّ
؛ كىىيكى   .لساف العرب: فصؿ الشيف«ييشىبٍّبي ًبيىا أىم يىٍنسيبي ًبيىاًفييىا الغىزىؿ كالنًَّسيبى

 .42ديكاف الخركج مف ثقب اإلبرة، المجمكعة الشعرية األكلى، راشد الزبير السنكسي: (4)
 .44ديكاف الخركج مف ثقب اإلبرة، المجمكعة الشعرية األكلى، راشد الزبير السنكسي: (5)
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" يستدعي شيئا مف تراث األمة الغابر، ىفي نفس القصيدة الكطنية السابقة "ليم
فيشبو تأثر العرب بتاريخيـ، كعدـ العمؿ بجدية لمنيكض باألمة كالجرم كراء الركايات 

 بقطيع أنعاـ ال يفكر يسكقو راعيو بجامع عدـ استعماؿ العقؿ في كمييما.
 و:كمف تشبييات راشد قكل

ٍجبى ًمٍثؿى السٍّيىاـٍ  يىٍختىًرؽي اٍلحي  فىيىٍؿ ميٍخًمصه يىٍصنىعي اٍلميٍستىًحيؿى     كى
اـٍ  نىاهي اٍلًخصى ـي مىا قىٍد جى ػػرىاًبػعيػػنىػا اًلٍلًتقىاء     ييبىػػػٍمػػًسػ ػػك مى يىػػػٍدعي  (1)كى

رجبل " يتمنى أف تعكد األمة إلى سابؽ مجدىا، كتمد نساؤىا ىفي نفس القصيدة "ليم
شجاعا يخمصيا مف ضعفيا بقكة خارقة تشبو السياـ التي تخترؽ األجساـ الصمبة، 
فيخترؽ الحجب كيجعؿ مف ضعفيا كفرقتيا قكة كاجتماعا يداكم بو ما قد سببو ليـ 

، فيستعيف بأداة التشبيو "مثؿ" عمى سبيؿ التشبيو المرسؿ.  الخصـك
 كمف تشبييات راشد قكلو:

رٍ  ٍفقىةى اٍلحى ـفىيىا ري سى ًمٍنيىا الظَّبلى ـٍ     شيميكعنا تىكىجَّ ى ًبكي  ًؼ مىٍرحى
( ـٍ ػاًقػنىا كىاٍلمىنىا ـٍ ًبػآمى ػػٍمػػتيػ ػػالػنَّدىل      كىجي ػػنىػا كى كىاًنػػحى ٍلتيـٍ جى  (2نىزى

يستغؿ ك يرحب برفاقو الشعراء، "، فىال زاؿ الشاعر ينشد قصيدتو الكطنية "ليم
،  فيشبييـ بالشمكع، كيشبو دخكليـ في خكاطرىـ إياىـالفرصة؛ ليكضح ليـ مدل حبو 

، بجامع كقدر حب العيف الساىرة لمنـك عيكف أصحاب المكافبالندل، كيشبو قدرىـ ب
 المطؼ في الندل كفي نزكليـ، كجامع حب النـك لمعيكف كحبيـ لضيكفيـ.

 
 كمف تشبييات راشد:

اًمدنا    يى      ٍمؼى السُّكًر أىٍرقيبي صى ٌمؾى ًفيًو ًعٍندى ًإيىاًبيقىٍد كيٍنتي خى  ٍكمنا أىضي
شىبىاًبي     ٍدتيوي ًفي نٍشأىًتي كى ٍكتي أىٍف أىٍلقىػػاؾى كىاٍلػػغىٍيًث الًَّذم    عيكٍّ  (3)كىرىجى

                                                 

 .48كعة الشعرية األكلى، راشد الزبير السنكسي: ديكاف الخركج مف ثقب اإلبرة، المجم(1)
 .49ديكاف الخركج مف ثقب اإلبرة، المجمكعة الشعرية األكلى، راشد الزبير السنكسي: (2)
 .73ديكاف الخركج مف ثقب اإلبرة، المجمكعة الشعرية األكلى، راشد الزبير السنكسي: (3)
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ينشد الشاعر قصيدة اجتماعية بعنكاف:" الغائباف"، فيتحدث عف الحب المتبادؿ بينو 
الحياة السعيدة في فترة شبابو، فيستعيف كبيف أبيو، كاعتماده عميو الذم عكده عمى النفقة ك 

بصكرة حسية يمحظيا القارئ؛ ليبيف مدل اعتماده عمى كالده، كىي صكرة الغيث بجامع 
 االستفادة الكثيرة في كمييما.

 كمف تشبييات راشد قكلو:
كىايىا اأٍلىٍمسً  ػانىػقىػٍتػنىػا حى ػرىاًبػعيوي    كىعى يَّػٍتػنىػا مى ٍدنىػػػاهي حى رى  (1)تىٍيتىًصري  ًإذىا كى

رنا    تىٍنسىابي كىاٍلًعٍطًر كىاٍستىاؽى اٍلمينىى قىمىري  اًقًو غيرى  (2)كىأىٍطمىعى المٍَّيؿي ًمٍف أىٍعمى
تعكد مصر إلى أحضاف األمة بعد القطيعة، فينشد الشاعر قصيدة كطنية 

" كيتحدث بمغة الشعراء فعندما كرد ماء النيؿ شعر بالتحية كالترحيب ربعنكاف: "مص
استدعاء الذكريات، فعانقتو حكاياه القديمة معانقة المحب لحبيبو كقد استدعى لفظ " ك 

تيتصر" لما فيو مف المعنى المطمكب ، كأخرج لو الميؿ منو أضكاء كأشياء نفيسة ليا 
رائحة طيبة تنساب في األفؽ كانسياب رائحة العطر الفكاح، كاستذكر أمانيو مف القمر 

 المتؤللئ فكؽ صفحتو.
 تشبييات راشد قكلو: كمف

ؤيكلىًتنىػا الطَّيًٍّبينىػػا ٍبًع خى رى مىى اأٍلىٍسمىًر اٍلميٍجتىبىى     كى ـه عى  سىبلى
تىٍختىاؿي ًلينىا ا، كى ٍتنىػػػا ًإلىػػى نىػٍخػػمىػػةو     تىًتيوي شيميكخن  كىأيٍـّ نىػػمى

ـٍ     كىمىا رىعىت اٍلفيؿٍّ كىا ـي ًمٍف أىٍرًضكي  (3ا)ينى مً اسى ٍليى رىعىٍتيىا اٍلكىرىاًئ
يحضر ميرجانا يكـر فيو الشاعر "أحمد الشارؼ" فتخرج كممات بالمناسبة مف 

عف شعكره بالفخر كاالعتزاز بأخكالو الذيف ينتمي إلييـ الشاعر أحمد  فييا رالشاعر يعب
الشارؼ، كىـ أىؿ زليتف، فيشبو أخكالو بنخمة شامخة مختالة رعتيا كرائـ أرضيـ كرعاية 

  .كالياسميف بجامع الرائحة الطيبة الفكاحة في كمييما أزىار الفؿ
                                                 

بىذىه كأى  (»1) رى الشيءى يىٍيًصريه ىىٍصران: جى رىهىىصى  لساف العرب: باب الياء.«مالو كاٍىتىصى
 .78ديكاف الخركج مف ثقب اإلبرة، المجمكعة الشعرية األكلى، راشد الزبير السنكسي: (2)
 .81ديكاف الخركج مف ثقب اإلبرة، المجمكعة الشعرية األكلى، راشد الزبير السنكسي: (3)
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 كمف تشبييات راشد:
كىاأٍلىٍنسىاـً تىٍنسىًكبي  ٍذلىى تىًميسي كى يىاًحييفه قىًد اٍعتىنىقىٍت   جى كؼي رى ري  (1)ىىًذم اٍلحي

يعنكف لقصيدة اجتماعية مف شعر المناسبات بػ" تحية ميرجاف المدينة الثاني" 
شعراء في ىذا الميرجاف، فيتأثر بالطبيعة مف كركد الرياحيف، كيشارؾ مع غيره مف ال

كالنسمة العطرة التي تمر عمى أشجار الكركد، كيشبو قصائد الشعراء التي ألقيت في 
الميرجاف بالرياحيف الفكاحة التي تعتنؽ بفرح كؿ مف يسمعيا، كيشبييا بالنسمة التي 

 ييما، فيقكؿ:تنسكب بسيكلة كيسر، بجامع سيكلة االنتشار في كم
 كمف تشبييات راشد:

ػيىا المَّيىبي  لىػقىٍد يىٍجػتىػاحي ًشيقىػةن كى ػػا زىالىػػػٍت فىػرىاًئػػديهي      رى  كىالشَّاًعري اٍلفىػذُّ مى
تىاهى ًبيىا مىٍف كىػػافى يىٍرتىًقبي  ىٍت    عىٍزمنا كى  تىٍستىٍقًبؿي الشٍَّمسي ىىػػػامىاتو قىًد اٍمتىػػؤلى

ٍرًؼ ييٍطًربيوي؟    قيٍمًت اٍليىزىاري قىالىٍت:أىمىا زى   (3)كىًعٍطًر المٍَّيًؿ يىٍنسىًربي   (2)اؿى نىٍبضي اٍلحى
كفي القصيدة نفسيا" تحية ميرجاف المدينة الثاني" يشيد بمف حضر ميرجاف 
المدينة الثاني مف الشعراء، فيصكر لنا شعر أحدىـ بأنو كالقبلئد الفريدة الرشيقة المضيئة 

، كيتيو بيا كؿ مف يراقب ىذا الميرجاف، فتستقبميا ال شمس كأنيا ىامات مممكءة بالعـز
كيستعيف بكممة "اليزار" كيستعيرىا لصكت الشاعر ثـ يشبو صكتو بالعطر الذم يتسرب 

 إلى األنكؼ ليبل بجامع سيكلة االنتشار كصفائو في كمييما، فيقكؿ:
 كمف تشبييات راشد قكلو:

كـي يىػػػػػدنا تيطىػػػػكٍّ  )أىري ٍدرنا ًمٍمػػػػؤيهي نىػػػيىـي  (4قيًني          كىصى

                                                 

 .85، راشد الزبير السنكسي: ديكاف الخركج مف ثقب اإلبرة، المجمكعة الشعرية األكلى(1)
ٍكت(2) )إبراىيـ مصطفى / أحمد ، مجمع المغة العربية بالقاىرة، المعجـ الكسيط« طىاًئر حسف الصَّ

 : باب الياء.دار الدعكة ،الزيات / حامد عبد القادر / محمد النجار(
 .86: ديكاف الخركج مف ثقب اإلبرة، المجمكعة الشعرية األكلى، راشد الزبير السنكسي(3)
، ًبالتٍَّحًريًؾ، كالنَّيىامىةي: إفراطي الشيكًة ًفي الطَّعىاـً كأىف  »(4) ـي بمكغي الًيمَّة ًفي الشٍَّيًء. اٍبفي ًسيدىٍه: النَّيى

ـي نىيىمان ًإذىا كىافى الى يى  ، ًباٍلكىٍسًر، يىٍنيى ـى ًفي الطَّعىاـً قىٍد نىًي ؿه الى تىٍمتىًمئى عيفي اآٍلًكًؿ كىالى تىٍشبىعى، كى ٍشبىعي. كىرىجي
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ـي  ٍمتي كىاٍلًقدى كىاىىا الصَّ   ييفىػػتٍّػػػػػػػحي كيٌؿ نىػػػاًفدىةو...        زى
ـي) ػػػػ ػػا تىتىدىفَّؽي اٍلًحػمى ا         كىمى ييطًمؽي ًفي اٍلمىدىل فىرىحن  (1كى

يشبو دة بعنكاف:" العكدة" فيعكد الشاعر مف سفر أك غياب، فينشد بالمناسبة قصي
بتدفؽ الحمـ  ،يتمنى أف يطكقوالمممكء بالحب فبل ييشبع منو ك  إطبلؽ الفرح مف الصدر

مستعمبل في ذلؾ كممة نيـ التي تعني:  بجامع القكة في كمييما ،مف البركاف المشتعؿ
التي ىي مف أدكات  مستعمبل أداة التشبيو الكاؼالكلكع بالشيء كعدـ الشبع منو، 

(، فقد شبو شيئا عقميا كىك 2)«يمييا المشبو بوك الكاؼ تدؿ دائما عمى التشبيو، ف »لتشبيو:ا
األصؿ في حسف  »، إذ إف:الفرح بشيء حسي كىك تدفؽ الحمـ الساخنة مف البركاف

فيككف حسف  ،التشبيو: أف يمثؿ الغائب الخفي الذم ال يعتاد بالظاىر المحسكس المعتاد
 ،أك يمثؿ الشيء بما ىك أعظـ كأحسف كأبمغ منو ،كبياف المرادىذا ألجؿ إيضاح المعنى 

 (.3فيككف حسف ذلؾ ألجؿ الغمك كالمبالغة)
 ـ تشبيو التمثيل: 4

، كغٍيرى  ٍنتىزىعىةن مٍف متعددو ييسمَّى التشبيوي تمثيبلن ًإذا كاف كجوي الشَّبو فيًو صكرةن مي
 (4تىٍمًثيؿ ًإذىا لـ يىكيٍف كٍجوي الشَّبىًو كذلؾ)

 ف تشبييات راشد في التشبيو التمثيمي قكلو:كم
مىشىٍت كىمىا تىٍمًشي اٍلعىرىاًئٍس) ًنيًنيىا          كى نىافى حى ٍت عى  (1فىمىكى

                                                                                                                         

ٍنييكـه،  ٍنييكـي نىًيـه كنىًييـه كمى : المى ًقيؿى ـى ًبكىذىا فىييكى  كى قىٍد نيًي الرَّغيب الًَّذم يىٍمتىًمئي بطنيو كىالى تىٍنتىًيي نٍفسيو، كى
ٍنييـك أىٍم ميكلىع  : فصؿ النكف.لساف العرب «ًبوً  مى

 .13ى، راشد الزبير السنكسي: ديكاف الخركج مف ثقب اإلبرة، المجمكعة الشعرية األكل(1)
 .232: أحمد بف مصطفى المراغي، «البياف، المعاني، البديع»(عمـك الببلغة 2)
: تأبك محمد عبد ا بف محمد بف سعيد بف سناف الخفاجي الحمبي )، (سر الفصاحة3)

 .246: ـ1982ىػ_1402 ،1، طدار الكتب العممية،ىػ(466
ةي (4) الباحث في  جمعو كرتبو كعمؽ عميو كنسقو، ـر ك مصطفى أميفمي الجا، عالببلغةي الكاًضحى

 .346: عمي بف نايؼ الشحكد القرآف كالسنة
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في التكائيا  حبيبتو ةمشيىيأة يصؼ كال تأتي"   يفي قصيدة غزؿ بعنكاف "تأت
و التمثيؿ الذم كتغنجيا بييأة مشية العرائس، بجامع الفرح كالتبختر لكمييما، كىك مف تشبي

اعمـ أنو مما اتفؽ العقبلء » حكـ عميو بأنو أشرؼ فنكف الببلغة، فقد قيؿ عف التشبيو:
ال سيما قسـ -عمى شرؼ قدره كفخامة أمره في فف الببلغة، كأف تعقيب المعاني بو 

يضاعؼ قكاىا في تحريؾ النفكس إلى المقصكد بيا، مدحا كانت أك ذما أك  -التمثيؿ منو
 (2)«ك غير ذلؾافتخارا أ

 كمف تشبييات راشد قكلو:
كؿي كىأىفَّ ًفي    بيٍردىٍيؾى يىٍشتىًعؿي الظَّمىا)  (3شىًرسنا تىصي

ييأة قاتميـ ب ىيأة صكلة يشبو " بعنكاف:"كارديتشي"البكسنا"في قصيدة يتكمـ فييا عف 
بأداة  ، كيؤكد ذلؾبؿ لدماء المسمميف ؛كلكف ظمأه ليس لمماء الظمأ،يشتعؿ بيف برديو  مف

 ككأف تفيد التشبيو، إذا كاف خبرىا جامدا أك مؤكال بو، »التشبيو "كأف" التي قيؿ فييا:
 "الكاؼ"بيا مف: ي، لما فيو مف التككيد، لترك"الكاؼػ"أبمغ مف التشبيو ب "كأفػ"التشبيو ب

 .(4)"«أفَّ "ك
 كمف تشبييات راشد قكلو:

مىا ييٍؤًنٍسفى سىاًكنييىا    ػػا أىٍك ييٍسًعٍدفى أىبىا    ًتٍمؾى الدٍّياري كى ػا ييذىكٍٍّرفى أيمًّ مى  كى
طىفىةن       كىأىفَّ مىٍف كيٍنتى تىٍيكىل عىادى ميٍغتىًربىا ـٍ تىكىٍد تىٍمقىى ميبلى  (5)ًإٍف ًجٍئتىيىا لى

الكممات"، يشبو ىيأة حاؿ الحبيب الذم يسكف  رفي قصيدة كطنية بعنكاف: "تحبي
ف كالمطؼ المعتاد عند الناس بييأة حاؿ الغريب المجافي ديار العرب كال يجد فييا الحنا

 ". فالذم ال يبلطؼ أحدا بجامع الجفكة في كمييما، مستعمبل أداة التشبيو "كأ

                                                                                                                         

 .27ديكاف الخركج مف ثقب اإلبرة، المجمكعة الشعرية األكلى، راشد الزبير السنكسي: (1)
 .385: 3،  ج(بغية اإليضاح لتمخيص المفتاح في عمـك الببلغة2)
 .35إلبرة، المجمكعة الشعرية األكلى، راشد الزبير السنكسي: ديكاف الخركج مف ثقب ا(3)
 .232: أحمد بف مصطفى المراغي، «البياف، المعاني، البديع»(عمـك الببلغة 4)
 .53ديكاف الخركج مف ثقب اإلبرة، المجمكعة الشعرية األكلى، راشد الزبير السنكسي: (5)
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 كمف تشبييات راشد قكلو:
ادٍ  ٍكًر عى نىٍتيىا الشٍّغىاؼ     كىمىٍف غىابى ثيّـَ ًإلىى اٍلكى  (1)أىيىا نىٍغمىةن حىصَّ

"ركاد"، يشبو ىيأة محبكبتو التي شبييا بالنغمة الشجية في قصيدة: غزلية بعنكاف:
 كقد دخمت شغاؼ قمبو كتحصنت بو كييأة طير غاب عف ككره ثـ عاد إليو ليتحصف بو.

 كمف تشبييات راشد قكلو:
كييىا الطُّكفىػافي كىاٍلغىرىؽي  رٍّ مىا ييحى اًدًعيىا   كى  اٍلميكًحيىاتي اٍستىنىامىٍت ًفي مىخى

ػػأىنَّيىػا طىػ حى ًإٍصبىاحه كىالى أيفيؽي كى مىا الى ػػوي     ىىكىجه  كى   (2)ػاًئره رىاشىػٍت قىػكىاًدمي
في قصيدة بعنكاف:" يسمطر الكىـ" يفقد الشاعر دكافعو كمكحياتو لقكؿ الشعر؛ نتيجة 
ألزمة يمر بيا، فيجسميا لمقارئ كيجعميا امرأة نامت في مخدعيا، كال تشعر بشيء مما 

ا أك ماء يغرؽ الناس، ثـ يشبييا بييأة طائر غطيت قكادـ شعره ريح حكليا كلك كاف طكفان
 ىكجاء، فمـ يرل نكر الصباح كال إشراقة األفؽ بجامع انشغاؿ كمييما بما ىك فيو مف اليـ.

 كمف تشبييات راشد قكلو:
نىٍظرىةو ًمٍف بىنىاًت اٍلكىٍرـً تيعٍ  مىٍشيىةو كىتىيىاًدم تىٍمقىػػاهي ًفي ًضٍحكىةو تىٍسًبيؾى ًرقَّتييىػػػا   كى ري كى تىصى

ري  جى رى ًمٍف ًتٍحنىاًنًو اٍلحى ٍخرنا تىفىجَّ نىٍت   صى ٍكًج لىٍك حىضى  (3)اٍلمى
في قصيدة كطنية بعنكاف:" مصر"، يصؼ ضحكة عاشؽ ىكل مصر بالجندم 
المقاتؿ الذم يسبي أعداءه كلكف سبلحيا الرقة ال السيؼ، كنظرتو تذىب العقؿ كأنيا 

ب، كىيأة مشية فييا رقة كحناف كييأة كرقة كحناف المكج المتيادم خمر عصر مف العن
 حيف يحتضف الصخر كيفجر ينابيع الحناف بينيما.

 كمف تشبييات راشد:
ًأ اٍلقىًصيًد غىمىامىا مىى ظىمى لىٍت عى قىٍد    نىزى تييىا كى كرى ـٍ تىٍبرىًح اآٍلفىاؽي صي  لى

ػامىدٍَّت ًبطىٍكًؽ اٍليىػاسىًميًف أىنىاًمبلن     ػامى مىسى جى ًؿ الى  (1) كىطىرىاكىًة الشَّػػبلَّ
                                                 

 .56األكلى، راشد الزبير السنكسي:  ديكاف الخركج مف ثقب اإلبرة، المجمكعة الشعرية(1)
 .76ديكاف الخركج مف ثقب اإلبرة، المجمكعة الشعرية األكلى، راشد الزبير السنكسي: (2)
 .79ديكاف الخركج مف ثقب اإلبرة، المجمكعة الشعرية األكلى، راشد الزبير السنكسي: (3)
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صكرة لفتاة حركت مشاعره لقكؿ  ـالعينيف "، يرس ةفي قصيدة غزؿ بعنكاف: "لكزي
القصائد، فنزلت عمييا غماما يظمميا مف حر  الشمس، ثـ يشبو ىيأة مد أنامميا بييأة 

كأسا مف فضة الذم عبر  طراكة ماء الشبلؿ المشيكرة بو مدينة درنة الميبية عندما يبلمس
 " بجامع الصفاء كالبياض في كمييما.( 2)اعنو بكممة مف المكركث الثقافي كىي "جام

 كمف تشبييات راشد قكلو:
ًطيًب نىدىامىى ًريًر أىٍمكىاهو كى  ىىٍدىىٍدنىًني كىىىبىٍطفى بىٍيفى عىرىاًئشو   كىخى

مىى ثىرىل  دىٍرنىػػ طَّ عى ا اٍلًفٍردىٍكًس حى افىكىأىنَّمى لىمَّا يىٍبرىًح اأٍلىٍكمىامى  (3)ػا كى
العينيف "، تنزؿ نساء في مدينة درنة الميبية  ةفي نفس قصيدة الغزؿ السابقة: "لكزي

في عرائش حكؿ مياه الشبلؿ، فيصكر نزكليف في ذلؾ المكاف كىيأتو كما فيو مف خضرة 
المدينة، بجامع كصفاء بييأة الفردكس الذم لـ تخرج زىراتو مف أكماميا كنزؿ عمى ثرل 

الجماؿ كالخمكد في كمييما فرسـ صكرة لمفردكس بكممة مف التراث المغكم كىي 
 ؛ ليأسر قمب القارئ.(4)األكماـ

 :راشد قكؿ الشاعر ،كمف التشبييات الجيدة
( ـي رى مَّؿى رىٍأسيوي ضى ٍفًت فىتىا...      ًؾ جى  (5سىأٍلتيًؾ ىىٍؿ عىرى

مىٍيًؾ مىٍمييكفنػػػػػػا  )       أىكىبَّ عى ـي ٍكًف يىٍستىًمػ ٍف ًلمرُّ  (6كىمى

                                                                                                                         

 .89الزبير السنكسي:  ديكاف الخركج مف ثقب اإلبرة، المجمكعة الشعرية األكلى، راشد(1)
مجمع المغة العربية ، المعجـ الكسيط« إناء لمشراب كالطعاـ مف فضة أك نحكىا كىي مؤنثة (»2)

 ،: باب الجيـ.بالقاىرة
 .90ديكاف الخركج مف ثقب اإلبرة، المجمكعة الشعرية األكلى، راشد الزبير السنكسي: (3)
اـو األٍكمىاـ مىا غىطَّى، ككيؿُّ شىجىرة تيخٍ (   4) ـه فىيي ذاتي أىٍكمى تاج العركس مف جكاىر : ًرجي مىا ىيكى ميكىمَّ

 : باب: ؾ ـ ـ.القامكس
رىمان »(5) ًرـى ضى ـي: مىٍصدىري ضى رى رَّمىٍت كاٍضطىرىمىت: اٍشتىعىمىٍت كاٍلتىيىبىٍت،  ،الضَّ ًرمىت الناري كتىضى كضى

ا قىاليكا اٍشتىعىؿى  ـى مىًشيبوي كىمى  ظاء المعجمة.: فصؿ اللساف العرب«كاٍضطىرى
 .14ديكاف الخركج مف ثقب اإلبرة، المجمكعة الشعرية األكلى، راشد الزبير السنكسي: (6)
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"، يسأؿ مخاطبتو ىؿ عرفت فتاىا الذم أغمب رأسو كساه الشيب ةفي قصيدة: "العكد
؛ ليعبر عف شدة االشتعاؿ، كيستدعي مكركثا دينيا ليبيف لنا مدل حبو  فاستعمؿ كممة ضـر

اليماني في الكعبة ليا، فيشبو انكبابو عمى تقبيميا بميفة المشتاؽ كمف أكب عمى الركف 
 المشرفة ليستممو بجامع الميفة كشدة الحب لكبل المستمميف. 

 كمف تشبييات راشد قكلو:
مىى أىٍعتىاًبي ٍت ًىمىًمي عى تىنىاثىرى كىاًبي      كى مػىٍكتي صى  بىكىرى النًَّعيُّ فىمىا مى

مىتٍ  رَّ ًتًو ًإلى  (1)قىاليكا:أبيكؾى تىصى ى ًبغيصَّ مىضى ػػوي     كى  ى اٍلكىىَّػػابً أىيَّػػامي
وي       كىاٍغتىاؿى بىٍسمىتيوي ىىكىل اٍلميٍغتىابً  نىاحي  (2)كىالطاًئًر اٍلمىٍطعيكًف قيصَّ جى

في قصيدة اجتماعية بعنكاف:" الغائباف"، يينعى لمشاعر أبكه، فيفقد صكابو كتتناثر 
معنى ىمتو، كيكني عف المكت بقكلو تصرمت أيامو بمعنى مات كانقطع عف الدنيا إذ إف 

كيصؼ حالة أبيو في كقت مكتو كصفا دقيقا فيستعيف بصكرة محسكسة ترل بالعيف، 
فيشبو حالتو كىيأتو عند المكت، بحالة كىيأة طائر جريح قد قص جناحو، بجامع األلـ 

 كالتشتت لكمييما، فيقكؿ:
 كمف تشبييات راشد قكلو:

تىوي اٍلًمٍجدىاؼي ميتًَّئدنا     كىأىنَّوي  ٍفحى تىري  يىشيؽُّ صى  (3)عىاًزؼه يىٍعنيك لىوي كى
في قصيدة "مصر" أراد كصؼ نيؿ مصر فرسـ صكرة لييأة المجداؼ الذم تحرؾ 
بو السفف عمى صفحة الماء ببطء كعدـ إسراع، فشبيو بييأة العازؼ الذم يطيب لو كتر 
آلتو المكسيقية التي يعزؼ عمييا لحنا تطرب لو النفس بجامع جماؿ الصكت في الطرفيف، 

 دـ اإلسرا.كع
 

                                                 

ٍرمان (» 1) رىمىو يىٍصًرميو صى ، صى ـٍ ًبًو اٍلقىٍطعي أمَّ نىٍكعو كىافى يي ّـَ بىٍعضي ، كىعى : القىٍطعي البائفي ٍرـي : الصَّ صـر
ـى ال رى قىٍد قىاليكا صى ـ، كى رى ٍرمان فاٍنصى  .لساف العرب: فصؿ الصاد الميممة« حبؿي نىٍفسيوكصي

 .72ديكاف الخركج مف ثقب اإلبرة، المجمكعة الشعرية األكلى، راشد الزبير السنكسي: (2)
 .78ديكاف الخركج مف ثقب اإلبرة، المجمكعة الشعرية األكلى، راشد الزبير السنكسي: (3)
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 الخاتمة:
كىكذا انتييت مف ىذا البحث، الذم أتمنى أف أككف قد كٌفقت فيو لتسميط الضكء 

 عمى شاعر مف شعراء ببلدنا الحبيبة ليبيا، كمف خبللو تبيف لي:
اعتمدكا كغيرىـ مف الشعراء العرب عمى التشبيو؛ لرسـ  فػ  أف الشعراء الميبيي1

 ناف صكره باأللكاف. صكر رائعة بالحركؼ كما يرسـ الف
 ػ اعتمد الشاعر الميبي "راشد الزبير" في تشبيياتو السابقة عمى:2

 أ ػ الطبيعة.
 ب ػ العادات االجتماعية.

 ج ػ المكركث الديني.
 ػ  شبو المعقكؿ بالمحسكس. 3
 ػ  شبو المحسكس بالمعقكؿ. 4 
مف الشعر، ػ رسـ صكرنا كاضحةن جمية؛ ليستمتع بيا القارئ في أغراض متعددة 5 
 كىي: 

 أ ػ الغزؿ.
 ب ػ الشعر الكطني.
 ج ػ شعر المناسبات.
 د ػ الشعر االجتماعي.
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 قائمة المصادر والمراجع
أسرار الببلغة، أبك بكر عبد القاىر بف عبد الرحمف بف محمد الفارسي األصؿ،  .1

ني ىػ(، قرأه كعمؽ عميو: محمكد محمد شاكر، مطبعة المد471الجرجاني الدار )ت: 
 .بالقاىرة، دار المدني بجدة

البديع في شعر المتنبي التشبيو كالمجاز، د. منير سمطاف، منشأة المعارؼ  .2
 ـ.1996اإلسكندرية،

بغية اإليضاح لتمخيص المفتاح في عمـك الببلغة،  عبد المتعاؿ الصعيدم )ت:  .3
 ـ.2005 -ىػ1426: 17ط، ىػ(،  مكتبة اآلداب1391

بىنَّكىة الميداني الدمشقي )ت: الببلغة العربية،  عبد الرح .4 ىػ(، 1425مف بف حسف حى
 .ـ 199 -ىػ 1416، 1دار القمـ، دمشؽ، الدار الشامية، بيركت، ط

ةي، عمي الجاـر ك مصطفى أميف، جمعو كرتبو كعمؽ عميو كنسقو  .5 الببلغةي الكاًضحى
 الباحث في القرآف كالسنة عمي بف نايؼ الشحكد.

محٌمد بف محٌمد بف عبد الرٌزاؽ الحسيني، أبك تاج العركس مف جكاىر القامكس،  .6
بيدم، ت:  ىػ(، تحقيؽ: مجمكعة مف المحققيف، 1205الفيض، الممٌقب بمرتضى، الزَّ

 دار اليداية.
تحرير التحبير في صناعة الشعر كالنثر كبياف إعجاز القرآف، عبد العظيـ بف الكاحد  .7

ىػ(، تقديـ 654م )ت: بف ظافر ابف أبي اإلصبع العدكاني، البغدادم ثـ المصر 
المجمس األعمى  -كتحقيؽ: الدكتكر حفني محمد شرؼ، الجميكرية العربية المتحدة 

 .لجنة إحياء التراث اإلسبلمي -لمشئكف اإلسبلمية 
جكاىر الببلغة في المعاني كالبياف كالبديع، أحمد بف إبراىيـ بف مصطفى الياشمي  .8

لصميمي، المكتبة العصرية، ضبط كتدقيؽ كتكثيؽ: د. يكسؼ ا، ىػ(1362)ت: 
 بيركت.

ديكاف الخركج مف ثقب اإلبرة، المجمكعة الشعرية األكلى، راشد الزبير السنكسي،  .9
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 ـ.2008، 1منشكرات المجنة الشعبية العامة لمثقافة كاإلعبلـ، ليبيا، ط
سر الفصاحة، أبك محمد عبد ا بف محمد بف سعيد بف سناف الخفاجي الحمبي  .10

 ـ.1982ىػ_1402، 1الكتب العممية، ط دار، ىػ(466)ت: 
الطراز ألسرار الببلغة كعمـك حقائؽ اإلعجاز، يحيى بف حمزة بف عمي بف إبراىيـ، 

بيركت،  –ىػ(،  المكتبة العنصرية 745بالمؤيد بالمَّو ت:  الممقبالحسيني العمكٌم الطالبي 
 ىػ. 1423، 1ط

صطفى المراغي )ت: ، أحمد بف م«البياف، المعاني، البديع»عمـك الببلغة  .11
 ىػ.1371

العمدة في محاسف الشعر كآدابو، أبك عمى الحسف بف رشيؽ القيركاني األزدم  .12
ىػ  1401، 5ىػ(، تحقيؽ: محمد محيي الديف عبد الحميد، دار الجيؿ، ط 463)ت: 

 ـ. 1981 -
الكامؿ في المغة كاألدب، محمد بف يزيد المبرد، أبك العباس )ات:  .13

 1417، 3القاىرة، ط –بك الفضؿ إبراىيـ، دار الفكر العربي ىػ(،تحقيؽ: محمد أ285
 ـ. 1997 -ىػ 
المباب في قكاعد المغة كآالت األدب النحك كالصرؼ كالببلغة كالعركض كالمغة  .14

دمشؽ،  –كالمثؿ، محمد عمي السَّراج، مراجعة: خير الديف شمسي باشا، دار الفكر 
 ـ. 1983 -ىػ  1403، 1ط
كـر بف عمى، أبك الفضؿ، جماؿ الديف ابف منظكر لساف العرب، محمد بف م .15

 1414 - 3ط -بيركت –ىػ(، دار صادر 711األنصارم الركيفعى اإلفريقى )ت: 
 ىػ.
المثؿ السائر في أدب الكاتب كالشاعر، ضياء الديف بف األثير، نصر ا بف  .16

ىػ(،تحقيؽ: أحمد الحكفي، بدكم طبانة، دار نيضة مصر لمطباعة 637محمد )ت: 
 لنشر كالتكزيع، الفجالة ػ القاىرة.كا
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مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ أبك عبد ا أحمد بف محمد بف حنبؿ بف ىبلؿ بف  .17
عادؿ مرشد، كآخركف،  -ىػ(،تحقيؽ: شعيب األرنؤكط 241أسد الشيباني )ت: 

 -ىػ  1421، 1إشراؼ: د عبد ا بف عبد المحسف التركي،  مؤسسة الرسالة، ط
 ـ. 2001

عراء الميبييف شعراء صدرت ليـ دكاككيف، عبد ا سالـ مميطاف، دار معجـ الش .18
 ـ. 2008، 1مداد لمطباعة كالنشر كالتكزيع كاإلنتاج الفني، طرابمس ليبيا، ط

المعجـ الكسيط، مجمع المغة العربية بالقاىرة، )إبراىيـ مصطفى / أحمد الزيات /  .19
 حامد عبد القادر / محمد النجار(، دار الدعكة.

، يكسؼ بف أبي بكر بف محمد بف عمي السكاكي الخكارزمي الحنفي مف .20 تاح العمـك
ضبطو ككتب ىكامشو كعمؽ عميو: نعيـ زرزكر،  دار ، ىػ(626أبك يعقكب )ت: 

 ـ. 1987 -ىػ  1407، 2لبناف،ط –الكتب العممية، بيركت 
، شكرم «مكسكعة الحضارة العربية اإلسبلمية»النقد كالببلغة مطبكع ضمف  .21

 .1987، 1ىػ(،  المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر، ط1420عياد )ت:  محمد
نياية األرب في فنكف األدب، أحمد بف عبد الكىاب بف محمد بف عبد الدائـ  .22

ىػ(، دار الكتب كالكثائؽ 733القرشي التيمي البكرم، شياب الديف النكيرم )ت: 
 ىػ. 1423، 1القكمية، القاىرة، ط
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 وعالقتو بالتوافق النفسي يجابيالتفكير اإل
 د. أحمد عمى اليادي الحويج إعذاد:  

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 مقدمة :
 المختمفةكخبراتو كيعيش مكاقفو  ،حداث المحيطة بواتو باألنساف طكؿ حييتأثر اإل      
, كالقناعة كالتردد ،كاليدكء كالغضب ،حجاـقداـ كاإلاإلك  ،بيف الحزف كالسعادة متنقبلن 

نساف كائف حيكم إلفا, كتتعاقب كتختمؼ المشاعر حسب تقدير الفرد لما يحدث حكلو
ككية التي يقـك بيا طكاؿ حياتو ىدفو مف كراء كؿ العمميات النفسية كالسمي ائدينام

كجدانية,  ك نفسيةأحاجاتو سكاءن كانت حاجات مادية لشباع اإلالكصكؿ الى حالة مف 
جتماعية اإل ونشطة المختمفة في بيئتتفاعؿ مع المكاقؼ كاألالك  كالقدرة عمى التعايش

 ,تياكجكد حساس بقيمة الحياةإلنسجاـ كالرضا كاالدرجات امكف مف م قدرعمى أكتحقيؽ 
حياة الفرد بأكمميا ثمتؿ سمسمة مف المحاكالت لمكصكؿ إلى ـ أف  1986 بياد ككما تقكؿ

حالة االتزاف عف طريؽ خفض التكتر الناشىء عف الحاجة كعف طريؽ الكصكؿ إلى 
شباع حاجات شعكرية أك ال شعكرية   فإف ـ 1980.  ككما يكضح زىراف (1)أىداؼ كا 

التكازف ي يحاكؿ مف خبلليا الفرد الكصكؿ إلى حالة كالت يةالتكافق سمسمة المحاكالت
ىي عبارة عف عممية مكاءمة بيف الفرد كنفسو مف جية كبينو كبيف بيئتو ستقرار النفسي كاال

مف جية أخرل كأف الفرد المتكافؽ ىك الذم يحقؽ حاجاتو كمتطمباتو المادية كالنفسية 
ف المركنة كعمى التشكؿ ضمف ضمف اإلطار الثقافي الذم يعيش فيو, كىك عمى قدر م

عممية مستمرة باستمرار البيئة التي يعيش فييا كالمسايرة لممجتمع الذم يعيش فيو كىذه ال
تزداد كتنقص كتيرتيا حسب المثيرات التي , صدكر السمكؾ كتفاعؿ الشخص مع بيئتو

ى التغمب عم الغاية منيا ك يادؼاليتعرض ليا الفرد سكاءن داخمية كانت اك خارجية 
شباع الدكافع كالحاجات بطريقة يقبميا اآلخركف  كتتمشى , اإلحباطات كتحقيؽ األىداؼ كا 

                                                 
 ة , الطبعة الرابعة , الككيت , دار البحكث العممية .ـ , في سيككلكجية المراىق1986سعدية محمد بيادر  - 1
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كلكي يشعر  .(1)معدالتوبمستكل الصحة النفسية الى اعمى  كتصؿكالقيـ االجتماعية 
يجابية في سمككو كتعاممو مع باإلأف يتحمى بد مف الالشخص بقيمة الحياة كجكدتيا 

, كلكف احيانان يقؼ الفرد عاجزان عف تحقيؽ رغباتو كتمبية حاجاتو االحداث الحياتية اليكمية
نتيجة كقكعو تحت العديد مف المؤثرات البيئية كالذاتية مما ينعكس كيؤثر عمى سمككو 

في صراع الفرد فسكء التكافؽ يعني عيش كردكد أفعالو تجاه العديد مف المكاقؼ األخرل , 
 كالخبرات ميئة بالتناقضات كالمشاكؿ كالمظاىرنفسي مستمر, كالحياة بطبيعتيا بيئة م

مراض ضطرابات كاألتزاكجيا حتى يقي نفسو االياف عمى الفرد المحبطة كالتي يجب 
كائف عقبلني بطبيعتو نساف اإلـ 2003 معاش. ككما يقكؿ النفسية كمظاىر سكء التكافؽ 

لتي يتخدىا في مكقؼ دراكية ايتشكؿ نمط حياتو العاـ تبعان لنكعية الحركة المعرفية اإل
ألف تغيير , ك ستداللية كالمعرفية التي يستخدميا في ىذا المكقؼساليبو االأمعيف كحسب 
فراد كتغيير الكاقع المرير الى كاقع سميـ يعتمد بشكؿ خطاء التي يعيشيا األالكثير مف األ

الء ف مايعيشو ىؤ , كألأساسي عمى األسمكب التفكيرم الذم يستخدمكنو في ىذا التغيير
ثناء حياتيـ أيات التفكير الخاطىء التي يمارسكنيا مىك نتاج عم ءاألفراد مف كاقع سي

 كتراكـ ىذه الخبرات حتى تصبح بيذا الكاقع , ككاف البد مف 
لتغيير ىذا  فرداط التفكير التي يستخدميا الػػػمػػديؿ أساليب كأنػػػػػػؿ تعػػػػػك عمى األقأتغيير 
 , ككماسمكب كطريقة تفكيرهأىك  الداعمة لمفرد في حياتويجابية اإل الجكانبىـ . فأ 2الكاقع
نساف فيك ساسية في حياة اإلالتفكير عامبلن مف العكامؿ األ ـ يعد 2006 بركاتيقكؿ 

يساعد عمى تكجو الحياة كتقدميا , كما يساعد عمى حؿ كثير مف المشكبلت كتجنب 
مكر كثيرة كتسييرىا لصالحو, أعمى  نساف السيطرةخطار, كبو يستطيع اإلالكثير مف األ

سمكب كطريقة التكيؼ التي يتمكف مف خبلليا يجاد األإيجابية ىك فالتفكير في صكره اإل
, شباع حاجاتو ك تجاكز مشكبلتو كخمؽ الشعكر بالرضا عف حياتو الشخص الكصكؿ إل

                                                 
 , التكجيو كاالرشاد النفسي, الطبعة الثانية, القاىرة, عالـ الكتب.ـ 1980حامد عبدالسبلـ زىراف  -1

مبلحظات منيجية الستكشاؼ أفات التفكير  ,  ـ2003مرتضى معاش  - 2
.www.annabaa.org/nba38/molahazat.htm 
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يضان أك , ة مشكم في كؿحؿ نتباه إلى جكانب اليشمؿ قدرة الفرد عمى التركيز كاالكما أنو 
لمثابرة كالقدرة عمى تحمؿ المشاؽ كالتكافؽ النفسي , كما افي القدرات التي يمتمكيا الفرد ك

تشمؿ أيضان قدرات عقمية ترتبط بأساليب كاستراتجيات متنكعة لحؿ المشكبلت كالقدرة عمى 
 تككيفك مكقؼ كؿ  يجابية فيستفادة مف المكاقؼ الضاغطة كاكتشاؼ الفرص اإلالتعمـ كاإل

يجابي ىك أحد أف التفكير اإل إلى كيشير سيشؿ ككارلس .1عادات جديدة في حياة الفرد
ف التفكير السمبي ىك أحد مرادفات لمتكجو السمبي, أدفات لمتكجو التفاؤلي في الحياة , ك االمر 

يجابية لمنجاح اكأف التكجو المتفائؿ في الحياة يؤدم إلى النجاح كبما يتضمنو مف تكقعات 
نجاز, أما التكجو السمبي المتشائـ فإنو يؤدم الى فقداف الثقة في امكانية كاال كلمسعادة

. كليذا يعد البحث في 2مكاجية كتخطي المكاقؼ العادية كالصعبة مما يؤدم الى الفشؿ
عمى مكامف القكة التي تيتـ في البحث النفسية طبيعة التفكير اإليجابي داعمان لمدراسات 

االجتماعي بيدؼ  ك ادة كالطمأنينة كاألمؿ كاالستقرار النفسيفي نفسية اإلنساف كالسع
 .النفسية توصح التغمب عمى الضغكط التي تؤدم باإلنساف إلى اضطراب

 مشكمة الدراسة :
ف يشعر بقيمة ألفرد كؿ مايتمناه دائمان, كلكي يستطيع كتعطي ا الحياة بطبيعتيا التتيح

كذلؾ مف , تطمباتو كرغباتو كما تكفره لو البيئة حياتو عميو اف يقـك بعممية مكاءمة مابيف م
فعممية االتزاف النفسي االنفعالي تتطمب مف الشخص , خبلؿ عممية التكافؽ النفسي 

مابيف رغباتو كحاجاتو مف جية كبيف بيئتو مف جية أخرل , كالشخص المتكافؽ المكازنة 
, الثقافي الذم يعيش فيو ىك الذم يحقؽ حاجاتو كمتطمباتو المادية كالنفسية ضمف اإلطار

لى تدني إخفاؽ فييا يؤدم الحياة كاإل ستمرارباف عممية التكافؽ عممية مستمر إكحيث 
مستكل الصحة النفسية لمشخص فأف الحرص عمى البحث في مقكمات نجاح ىذه العممية 

 جرائية ىكفي صكره اإلالنفسي ف التكافؽ أ كباعتبارىمية حياتية , أقيمة عممية ك  ايعد ذ
                                                 

التفكير االيجابي كالسمبي لدل طمبة الجامعة دراسة ميدانية في ضكء بعض المتغيرات , جامعة القدس ـ ,2006 تبركازياد  - 1
 .18ص 

اثر التدريب التفكير اإليجابي كاستراتيجيات التعميـ في عبلج التأخر الدراسي لدل تبلميد  العنزم,يكسؼ سمطاف نقبل عف  - 2
 .www.abegs.org/Aportal/Research/PhdDetails?id=79ت الصؼ الرابع االبتدائي في دكلة الككي
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فحسف تكافؽ  ىـ مقكمات المؤثرة فيوألتفكير يعد مف , كا مجمكعة مف السمككيات اليادفة
الحياة كالتعامؿ مع التفكير في شخص كاخفاؽ شخص اخر سببو اختبلؼ اساليب 

,  بلتممشكح ليجابيان كمما أدل الى حؿ فاعؿ كناجإالمشكبلت كحميا ككؿ ماكاف التفكير 
ما أدل الى التعامؿ مع ىذه المشكبلت بأساليب سطحية ككمما كاف التفكير سمبيان كم

 بلت كالمبالغة ػػػػػػذه المشكػػػػػاف ذلؾ بتضخيـ ىػػػػػػاطئة سكاءن كػػػػكخ
ساليب سمبية في التعامؿ أك بتبسيطيا كاختزاليا كاستسياليا كاتباع التعامؿ معيا أ في 

ف التفكير إجماؿ فو اإلمعيا , كبالتالي عدـ الكصكؿ إلى حؿ مناسب ليا , كعمى كج
, ضطراب النفسي رتبط بتدىكر المستكل الصحي كازدياد الحاالت المرضية كاإلاالسمبي 

ف االضطراب النفسي كالعقمي ليس أى إلكغير ذلؾ حيث تشير الدراسات كالبحكث النفسية 
ابو ناشئان مف المكاقؼ الصعبة التي تحيط بالفرد بقدر ماىك ناجـ عف حالة اليأس الذم تنت

اتجاه تمؾ المكاقؼ كالذم يكحي اليو بالعجز كالفشؿ اتجاىيا , كىذا مايعبر عنو بالتفكير 
السمبي لمحياة كالذم يجعؿ الفرد ينظر إلى حياتو كالى الحياة مف حكلو بمنظار مظمـ 

 ذاتيجابي اإل اف عممية التفكير كبإعتبارتفكيره .  طريقةكيجعمو اكثر تعاسة كتشاؤمان في 
لكشؼ عف ا حدد مشكمة الدراسة الحالية فيي فأف الباحث  في حياة الفرد تأثيراىمية ك 

طمبة السنة الثالثة مف مرحمة التعميـ لدل يجابي كالتكافؽ النفسي التفكير اإلالعبلقة مابيف 
 الثانكم. 

 -االىداف التالية :
السنة الثالثة طمبة لدل يجابي كالتكافؽ النفسي التفكير اإلالعبلقة مابيف  مىعالتعرؼ  -

 مف مرحمة التعميـ الثانكم . 
يجابي سمكب التفكير اإلأناث في فركؽ مف عدميا مابيف الذككر كاإلكجكد الكشؼ عف  -

 طمبة السنة الثالثة مف مرحمة التعميـ الثانكم. لدل 
 يجابيمستكل التكافؽ اإل ناث فيفركؽ مف عدميا مابيف الذككر كاإلكجكد الكشؼ عف  -

 . لسنة الثالثة مف مرحمة التعميـ الثانكم طمبة الدل 
 فرضيات الدراسة :
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ىناؾ عبلقة ذات داللة احصائية مكجبة مابيف التفكير اإليجابي كالتكافؽ النفسى لدل  -
 طمبة الثانكية . 

تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسط درجات الذككر كاإلناث فى التفكير ال -
 . اإليجابى كأبعاده

التكافؽ فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسط درجات الذككر كاإلناث فى  تكجدال -
 . كأبعاده النفسي

  أىمية البحث:
 أىمية البحث الحالي فيما يمي:إيجاز ف كمكي
ف الدراسة تبحث في العبلقة مابيف أعتبار ااىتمامو بالجكانب اإليجابية لمسمكؾ, ب -

فضؿ حالتيا أيكية في الحياة كالتي تدؿ في يجابي  كعبلقتو بعممية ميمة كحالتفكير اإل
 يجابية الشخص في محيطو االجتماعي كىي عممية التكافؽ النفسي .إعمى 

التي تناكلت كالدراسات البحكث في قمة  كأنيدرة كجكد  في حدكد ما اطمع عميو الباحث -
  الحالية .في حدكد بيئة الدراسة  جتماعيالتكافؽ النفسي اإلبالعبلقة التفكير اإليجابي 

مف خبلؿ ىذه الدراسة يمكننا الكصكؿ إلي التكصيات البلزمة التي تفيد اآلباء  –
كذلؾ بعد الكشؼ عمى بنائيـ كاألميات كالتربكييف كالنفسييف كاالجتماعيف في التعامؿ مع أ

متغيرم الباحث سكاء كاف التفكير االيجابي اك التكافؽ النفسي كطبيعة العبلقة  اىمية
 بينيما .

 حدود الدراسة :
 : يتاآل فيالدراسة الحالية  وتتمثل حدود

التعميـ مجمكعة مف مدارس : كتتضمف الحدكد المكانية ليذه الدراسة دود مكانيةح -
 الثانكم بمدينة الخمس.

 مقياس التفكير اإليجابي , كمقياس التكافؽ النفسي .: دائيةأحدود  -
 ـ 2017ؿ السنة الميبلدية الحدكد الزمانية : طبقت ىذه الدراسة خبل  -
طمبة السنة الثالثة مف مرحمة التعميـ الثانكم مجمكعة مف كتتضمف حدود بشرية:  -
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 .طالب  120كعددىـ 
 الدراسة: مصطمحات

ية عمى تقكيـ دار بأنو قدرة الفرد اإل ـ 2005 براىيمأماني إو تعرف  :التفكير اإليجابي-
تجاه تحقيؽ ماتكقعو مف النتائج الناجحة كتدعيـ أفكاره كمعتقداتو كالتحكـ فييا كتكجيييا 

كمف خبلؿ تككيف انظمة كأنساؽ عقمية منطقية ذات طابع تفاؤلي  كذلؾحؿ المشكبلت 
  .1تسعى إلى الكصكؿ لحؿ المشكمة 

ـ التكافؽ النفسي بأنو عممية دينامية مستمرة  1997 زىران: عرؼ  التوافق النفسي -
ية كاالجتماعية بالتغيير كالتعديؿ حتى يحدث تكازف بيف الفرد تتناكؿ السمكؾ كالبيئة الطبيع

كبيئتو كىذا التكازف يتضمف إشباع حاجات الفرد كتحقيؽ متطمبات البيئة, كما يتضمف 
التكافؽ النفسي السعادة مع النفس كالرضا عنيا كاشباع الدكافع الحاجات االكلية كالعضكية 

مف كذلؾ التكافؽ لمطالب النمك في مراحمو كالفسيكلكجية كالثانكيك كالمكتسبة كيتض
 . 2المتتابعة

 
 اإلطار النظري 

   :التفكير اإليجابي-
نساف في حؿ ساسية التي يستخدميا اإلاأل ةداالتفكير ىك األمفيـك التفكير اإليجابي :   

مشكبلتو عمى المستكل اليكمي البسيط كعمى المستكل المجتمعي العاـ , فإف كاف ليذه 
. 3نو مف الحكمة أف يعمؿ المرء عمى فيميا كبحث كسائؿ تطكيرىا إىمية بالغة , فاألداة أ

ك المكجكدة في المكقؼ بينما العمميات أيعد التفكير عممية مستقمة عف المثيرات الحاضرة ك 

                                                 
يجابي لدل الطالبات المعرضات فاعمية برنامج لتنمية التفكير اإل , ـ2005ماني سيد ابراىيـ أ -1

 . 24, صلمضغكط النفسية , مجمة كمية التربية  

 27ص  ,ـ, الصحة النفسية كالعبلج النفسي, القاىرة, عالـ الكتب 1997حامد زىراف  - 2
رسالة دكتكراه , جامعة  ,التنشئة االجتماعية كدكرىا في تنمية التفكير األبداعي  ـ2010العابد  ىناء  - 3

 . 5 الشارقة , ص
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خرل جميعيا تعمؿ عف طريؽ اإلثارة الحسية المرتبطة بالمثيرات الخارجية, العقمية األ
مزية تثيرىا مشكمة معينة تحتاج إلى حؿ مف نكع ر عة محددة لمفاىيـ كالتفكير سمسمة متتاب

محدد كأف يعي الفرد لحؿ المشكمة ىك مؤشر كداللة عمى كجكد التفكير كأىميتو لمكاجية 
خرل أىذه المشكمة , فالتفكير يتضمف معالجة داخمية لعناصر المكقؼ مف جية كمف جية 

دراكي الراىف, لديو , اذ ال تتكفر في المكقؼ اإل يقـك عمى تجييز الفرد لممثيرات الداخمية
لؾ فأف التفكير يعتمد عمى عمميتيف ذىنيتيف ىما , االستقراء كاالستنباط أك االستنتاج , ذكب

كالتي يتميز بيا اإلنساف عف غيره مف الكائنات الحية , عمى أنو ال تتميز عممية التفكير 
نما ىي عممية تتطمب  كتسابيا جيكدان متميزة مف أطراؼ بأنيا إنسانية فحسب كا  تنميتيا كا 

 .  1عدة
تعددت التعاريؼ لمفيـك التفكير كذلؾ مثؿ العديد مف  تعريؼ التفكير اإليجابي :     

 التفكيرف أف نذكر مف ىذه التعريفات أنسانية كيمكف المصطمحات في الدراسات اإل
تي يقـك بو الدماغ عندما كمو العاـ ىك عبارة عف سمسمة مف النشاطات العقمية اليبمف

ك أيتعرض لمثير يتـ استقبالو عف طريؽ كاحدة مف الحكاس بحثان عف معنى في المكقؼ 
يجابي مف مفيكميف ىما التفكير ك اإليجابي نسبة كيتككف مصطمح التفكير اإل .2الخبرة 

يجابية كىي المحافظة عمى التكازف السميـ في إدراؾ مختمؼ المشكبلت, كىي لي اإلإ
يجابيات في أم مكقؼ بدالن مف التركيز مكب متكامؿ في الحياة يقـك بالتركيز عمى اإلسأ

سمكب األمثؿ خريف كتبني األعمى السمبيات كحسف الظف كالثقة بالذات كحسف الظف باآل
ف مف الناس بأنيـ مف ياإليجابي  ـ2008يعرؼ عبد الستار إبراىيـ ك  .3في الحياة 

مف تمؾ األفكار العقبلنية التي تيدييـ في تكجياتيـ يتصفكف بالسعادة لما يتبنكف 

                                                 
, عماف , دار الفكر, ص  1ـ, التفكير عند االطفاؿ : تطكره كطرؽ تعميمو , ط  1995محمكد غانـ  - 1

12. 

2
 .33 أنكاعو, القاىرة, عالـ الكتب, صـ التفكير اساسياتو ك 2011سناء سميماف  -

, مكتبة لبناف ,  1ـ , التفكير اإليجابي ضمف سمسمة ميارات الحياة المثمى , ط2005 يكرؾ برس - 3
 . 6بيركت , ص 
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الشخصية كالسمككية كاالجتماعية مثؿ بعض المعتقدات الفكرية كالسمككية التي تعيف الفرد 
 . 1عمى مكاجية الصعاب كليس اليركب

يجابي ىك نكاة االقتدار المعرفي كفاعمية التعامؿ مع التفكير اإلأف  ـ2006 كيرل حجازم
حياة كتحدياتيا كالتغمب عمى محنيا كشدائدىا , كما انو ليس مجرد كسيمة اك المشكبلت ال

مكانات الحاضرة منيا كالكامنة مقاربة منيجية , بؿ ىك تكجو يعبئ الطاقات كيستخرج اإل
  .2المعنكيات كحسف الحاؿ النفسي ىجؿ العمؿ , كيشكؿ العبلج الناجح لمحفاظ عمأمف 

قػػػدرة عقمػػػؾ  اسػػػتخداـ نػػػوأالتفكيػػػر اإليجػػػابي عمػػػى  ـ2008 ســـعيد عبـــد الرقيـــبكقػػػد عػػػرؼ 
الباطف ) عقمؾ البلكاعي ( لمتأثير عمى حياتؾ العامػة بطريقػة تسػاعدؾ عمػى بمػكغ آمالػؾ ، 

.  3كتحقيػػؽ أحبلمػػؾ أك ىػػك قػػدرتنا الفطريػػة لمكصػػكؿ إلػػى نتػػائج أفضػػؿ عبػػر أفكػػار إيجابيػػة
كالرضػا مػف المنطقػي أف تكجػد  التػي تحقػؽ ألصػحابيا النجػاح اإليجابيػةكفي مقابؿ األفكار 

ػػا أسػػاليب كمعتقػػدات كاتجاىػػات ذىنيػػة مناقضػػة لمتفكيػػر اإليجػػابي  تسػػيـ بعكػػس  كالتػػيأيضن
أم أف التعامػؿ مػع , التفكير اإليجابي في إثارة الفكضى كاالضطراب النفسي كسكء التكافؽ 

فييػا إمػا بطػرؽ  المفاىيـ كاالستجابة لمختمؼ المكاقؼ التي تكاجينا يمكف معالجتيا كالتفكير
سػمبية تزيػػد مػف صػػعكبتيا كتضػػفي عمػى الفػػرد الشػعكر بالتعاسػػة أك فػػي المقابػؿ سػػيجد الفػػرد 

. حيػث تنمػك السػعادة بممارسػة 4البدائؿ اإليجابية التي تساعده في القياـ بالسمككيات السػكية
ف سبب الشعكر بالتعاسة كالحزف ىك مػا يصػنعو الفػرد بنفسػ و بػأف األفكار السعيدة كالسارة كا 

                                                 
 عيف العقؿ دليؿ المعالج المعرفي لتنمية التفكير العقبلني اإليجابي،ـ , 2008براىيـ إعبد الستار  - 1

 .101ص  ,، دار الكاتب القاىرة
 البيضاء,دراسة تحميمية نفسية اجتماعية, الدار  –, االنساف الميدكر ـ2006مصطفى حجازم  - 2

 . 329المركز الثقافي العربي 

ـ, أسس التفكير اإليجابي كتطبيقاتو تجاه الذات كالمجتمع في ضكء  2008سعيد بف صالح الرقيب - 3
مية المجتمع: تحديات كآفاؽ في الجامعة اإلسبلمية السنة النبكية" ، منشكرات المؤتمر الدكلي عف تن

 .36بماليزيا, ص 
 116ـ , مرجع سابؽ, ص2008عبد الستار إبراىيـ  - 4
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ػػا إلػػى طريقػػة التفكيػػر تجػػاه المكاقػػؼ ك تجػػاه  عقمػػويتػػرؾ األفكػػار السػػمبية تتسػػرب إلػػى  كأيضن
 الفرد مجاال خصبنا لمقمؽ كالخكؼ. إحساس اآلخريف، كبذلؾ يصبح 

 :  ىمية التفكير االيجابيأ
نسػػاف فييػػا بػػدكف تفكيػػر, إلا رض كتصػػكر مػػاأنجزهاليمكػػف تصػػكر الحيػػاة االنسػػانية عمػػى األ

   الحضارة فكؿ صكر
 نسػاف تكضػحكبنظرة سريعة لحياة الحيػكاف كحيػاة اإل ك نشاىدىا مف نتاجو ,أالتي نعيشيا   

ف يصػػنع ىػػذه الحيػػاة أنسػػاف ف بسػػببو اسػػتطاع اإلأنسػػاف ككيػػؼ لنػػا فضػػؿ التفكيػػر عمػػى اإل
 . 1ف يطكر فيياأك 

جميؿ في لايجابي ىك التفاؤؿ بكؿ ماتحممو ىذه الكممة مف معنى, النظر إلى كالتفكير اإل
نفسنا كأمكر حياتنا اليكمية كالمستقبمية أيجابي أثر فعاؿ كقكم في كلمتفكير اإل, كؿ شيء
التفاؤؿ في النفكس, فكمما زادت مركنة االنساف  ويجابي مف بثىمية التفكير اإلأبع نلذلؾ ت

في التفكير كمما صار مف السيؿ عميو تجاكز لحظات الفشؿ كالتعامؿ معيا عمى انيا 
يجابي تكقع النجاح في القدرة عمى معالجة لتفكير اإلاكيمثؿ , ت يتعمـ كيستفيد منيا خبرا

اتية لمتفكير ذستخداـ قناعات عقمية بناءة كباستخداـ استراتيجيات القيادة الاالمشكبلت ب
ساؽ عقمية منطقية ذات طابع نكلتدعيـ ثقة الفرد في النجاح مف خبلؿ تككيف أنظمة كأ

  اإليجابي:فكائد التفكير ىـ أكمف  .2تفاؤلي
نفتاح المؿ باعضؿ كىك سر األداء العالي, كيعزز بيئة الفمى االستنباط األعنو الباعث أ -

 .كالصدؽ كالثقة 

                                                 
كرقة مقدمة إلى مؤتمر التعميـ كتنمية  ,لماذا ككيؼ نعمـ ابنائنا التفكير النقدم , ـ 2000 كفافي عبلء - 1

 . 37التفكير , القاىرة , ص 
, فاعمية برنامج لتنمية التفكير اإليجابي لدل الطالبات المعرضات لمضغط النفسي ـ 2006سالـ اماني- 2

 .  169-105ص 4في ضكء نمكذج معرفي, مجمة كمية التربية باالسماعمية, العدد 
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عدادان صالحان لمكاجية ظركؼ الحياة العممية التي تتشابؾ فييا المصالح إعداد االنساف إ -
ت التي تجعمو قادران عمى التفكير كتساب الميارابلكتتزداد المطالب ليتاح لو المجاؿ ل

  .1عمى حياتو آحمكؿ لممشكبلت التي تطر ب
كتصدر منو المقترحات  ء يجابي عف القيمة كالفائدة كىك تفكير بنايبحث التفكير اإل -

أف التغيير  كالمممكسة كالعممية , كحيث يجعؿ األشياء تعمؿ , كىدفو ىك الفعالية كالبناء 
 وسكؼ يككف لو األثر النافع في شخصيت وداخؿ نفس الفرد ريوجياإليجابي البناء الذم 

 .  2"وكفي كافة نشاطات
إف العقؿ يمتمؾ فكرة كاحدة في أم كقت فإذا أدخمنا في عقكلنا فكرة إيجابية أخرجت  

لـ نمؤله باألفكار اإليجابية  الفكرة السمبية التي تقابميا ، إف العقؿ ال يقبؿ الفراغ فإذا
ف ىذه اإليجابيات في عقكلنا كمشاعرنا تصنع في حياتنا , ك فكار السمبية "فسكؼ تمؤله األ ا 

: اإليجابية ، كالتفاؤؿ كالطاقة ، كالقدرة عمى الدفاع عف النفس كعندما نفكر بطريقة 
إيجابية تنجذب إلينا المكاقؼ اإليجابية، كالعكس يحدث عندما نفكر بطريقة سمبية فإننا 

كينبغي عدـ اإلفراط في أف التفكير اإليجابي بمفرده لتغيير  , قؼ السمبيةانجذب إلينا المك 
الحياة إلى األفضؿ فإنو مف الضركرم أف يككف لدل اإلنساف بعض االستراتيجيات 
ا لتغيير  كبعض الخطط التدريجية لتغيير الطريقة التي يفكر بيا، كالتي يشعر بيا ، كأيضن

جراء كليس غاية في حد فالتفكير اإلي ما يفعمو في كؿ يـك يمر عميو ، جابي ىك عممية كا 
 .3ذاتو

 يجابيًا :إخصائص المفكرين 
يجابي بعدد مف الخصائص عمى المستكل يتميز األفراد الذيف يستعممكف التفكير اإل 

العقمي كالنفسي كاالجتماعي , مما يجعميـ اكثر تكيفان مع انفسيـ كمشاعرىـ كمف ىذه 
 الخصائص مايمي :

                                                 
  48ص  ـ , تعميـ التفكير في مناىج التربية االسبلمية , دار البازكرم , عماف ,2010 معيكؼ السبيع -1
2
  . 183 ـ , تعميـ التفكير , دار الرضا , دمشؽ , ص2001كا ديبكنادكار  - 
 .42ـ , مرجع سابؽ , ص 2008سعيد بف صالح الرقيب  - 3
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  .يقدركف الحياة كيرفضكف اليزيمةاألحداث, ك كار قبؿ حصكؿ فيبحثكف عف األ -1
 صكرىـ. لدييـ الميؿ كالقكة لتحقيؽ ذكاتيـ كتحسيف  -2
الكامؿ بطريقة التفكير  ءيبحثكف عف التغيير مف حالة التفكير السمبي الى االدا -3
 التغيير. يجابي كلدييـ رغبة جادة في اإل
ث الذاتي تمكف أصحابيا مف زيادة مراقبة كتقكيـ ستراتيجية التحدلدييـ استخداـ إل -4

 المشكبلت. االفكار الداخمية كالقناعات المكجية لتكقعات الفرد لمنجاح في حؿ 
 ينشغمكف بحكرات داخمية تساعدىـ في تكجيو مشاعرىـ كاتجاىاتيـ كدائما مايككف -6

  .يجابيان كدافعا نحك المحاكلة كالنجاحإمضمكنيا 
ة الذاتية لمتفكير في كجيات ايجابية كليصبح اكثر ر ادي قدرة عمى اإللدييـ زيادة ف -7

  .1كاتجاىاتياتحكمان بطريقة ارادية في عمميات التفكير 
 كما أف مف سماتيـ الشخصية باألضافة إلى النقاط السابقة تتميز باآلتي: 

 ذك لغة كمفرادت تتمتع بالمركنة . -
 قادر عمى الحكار المثمر كالمفيد .  -
 ذك فكر مستنير كقادر عمى إبداء الرأم.  -
 .2قادر عمى إعطاء تصكير طبيعي ككاقعي عف ذاتو أماـ االخريف -

يجابي يصدر مف إكؿ سمكؾ  كتتعدد مظاىر التفكير كتعدد صكرىا, كيمكف اف نصؼ
يجابية اكجدتو, كيمكف ذكر مجمكعة مف العمميات العقمية إالشخص انيا دالؿ عمى فكرة 

ك المظاىر السمككية التى تشكؿ في مجمميا كاجتماعيا نمط لمتفكير االيجابي الكجدانية 
 كىي : 
كىك عبارة عف حالة كجدانية لدل الفرد تتمثؿ في تكقعو لمخير كاألمؿ لمجريات  :التفاؤل

األحداث الحالية كالمستقبمية كتكقعات ايجابية بتحقيؽ مكاسب في مختمؼ جكانب الحياة ، 

                                                 
اثر التدريب التفكير اإليجابي كاستراتيجيات التعميـ في عبلج التأخر الدراسي , يكسؼ سمطاف العنزم - 1

 . 7, ص  لدل تبلميد االبتدائي في الككيت

 . 10 ص ,, مرجع سابؽ  2006 بركاتزياد  - 2
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لحؿ التفاؤؿ مك التشاـؤ فمف الطبيعي اف يككف التفاؤؿ حالة ايجابية  كبعتبار اف النقيض
 كمؤشر لمتفكير االيجابي . 

ر كالعدكانية كتدبدب المشاعر كالتخكؼ كميا تذا كاف الغضب كالتك إ:  الضبط االنفعالي
الفرد التخمص مف ىذه المظاىر كقدرتو عمى  قدرة فإنفعاؿ , فة لئليمف المظاىر السمب

يجابي, اللة عمى التفكير اإلدفعالو مؤشر حسف  ك أاالتو كالسيطرة عمى ردكد ضبط انفع
في تكجيو انتباىو كذكرياتو كقدراتو عمى التخيؿ في  كالضبط االنفعالي ىك ميارات

اتجاىات سميمة كمفيدة تتبلءـ مع متطمبات الصحة النفسية كتنمية رصيده المعرفي 
 ماعي . المبلئـ لعمميات التكافؽ النفسي كاالجت

ساليب الحياة التي يحياىا في المجاؿ الحيكم أتقبؿ الفرد لذاتو ك كىك : الرضا عن الحياة
المحيط بو كيككف متكافقان مع نفسو كمع المحيطيف بو كيشعر بيقمتو كقادران عمى التكيؼ 

 مع المشكبلت التي تكاجيو , كالتي تؤثر عمى سعادتو كقانعان بحياتو كمافييا .
مكر كتحمؿ نتائج دارة األإ: عممية تحمؿ المسؤلية تحتاج الي قدرة عمى  ليةتحمل المسئو 

كمما الشؾ فيو , ليات اجتماعيةؤ ك مسأفعاؿ المختمفة سكاء كانت مسؤليات شخصية األ
اإليجابيكف مف الناس ال  ,يجابي إنتاج تفكير  في جكىره كمكر بصكرة حسنة ىدارة األإف أ

كلدييـ مف الشجاعة ما يجيز ليـ  ،األعذار عمى غيرىـ يتحججكف بقمة الكقت كال يمقكف
أف يتحممكا مسئكليتيـ ببل تردد ، كبالتالي فمثؿ ىؤالء، ىـ النماذج الجميمة التي تنجح 

 كلمف حكليا. لنفسياكتساعد اآلخريف عمى النجاح، كتحقؽ الفكز 

طبلع كالرغبة المرادؼ لمفيـك المغامرة كحب التجربة كاالست المعنى : ىك حب المخاطرة
كالمجازفة المحسكبة كالنقيض لمتفكير النمطي  المجيكؿ كتقبؿ الغمكض كتشاؼإفي 

ثالمحاكلة ك  ف حبأكالسمكؾ االنسحابي , بمعني  بات الذات مف المظاىر التي يتحمى بيا ا 
اإليجابيكف يتسمكف بقدرات أعمى مف حيث حب االستطبلع فيجابي , سمكؾ اإللصحاب اأ

اؼ المجيكؿ ك تقبؿ الغمكض، كمف ثـ يككنكا أكثر قدرة عمى اتخاذ كالرغبة في اكتش
 المجازفة المحسكبة. اإلقداـ عمىالقرارات اإليجابية الفعالة ك 

 



 14اإلنسانية                                                                                 انعذد هٌو مجهة انع

-          - 99 

 التوافق النفسي   -
شباعيا كال إنساف لو حاجات كمتطمبات كثيرة يقضي معظـ كقتو كطاقاتو محاكالن اإل  

ناؾ حاجات بؿ ىكالجكع كالعطش كغيرىا جسدية لتقتصر ىذه المتطمبات عمى الحاجات ا
لكي يحافظ الفردعمى التكازف بيف مطالبو كبيئتو االجتماعية ,  ؛شباعنفسية أيضان تحتاج لئل

كتحقيؽ حالة التكازف بيف إشباعو التكافؽ المحصمة النيائية لتفاعؿ الفرد مع بيئتو  كيعتبر
ء النفس عمى اختبلؼ اتجاىاتيـ , كلقد اىتـ عممالحاجاتو كمراعاة الضكابط االجتماعية 

ساس في حياة الفرد كصحتو نو حجر األأبمكضكع التكافؽ كالكثير منيـ فسركه عمى 
بؿ يرجعو األكثر بأنو الصحة النفسية بعينيا , فيك اليدؼ الرئيسي لجميع فركع النفسية 

ب في عمـ النفس بصكرة عامة كمف أىـ أىداؼ العممية االرشادية كالعبلج النفسي، كيرت
 أكائؿ أىداؼ اإلرشاد النفسي . 

   : معنى التوافق النفسي
التكافؽ مصطمح مركب كغامض إلى حد كبير ذلؾ أنو يرتبط بالتصكر النظرم لمطبيعة  
راجعة إلى طبيعة عممية التكافؽ المعقدة  و كىيختبلؼ بيف تعريفاتاكىناؾ , نسانية اإل

لى اإلطار النظرم كالفمسفي الذم ينطمؽ منو الباحثكف ، كىناؾ ثبلثة اتجاىات عند  كا 
 تعريؼ التكافؽ 

 كىي : 
, ف عممية التكافؽ ىي عممية مكاءمة بيف الفرد كنفسو مف جية أ. الميؿ إلى التكازف ك 1

كبينو كبيف بيئتو مف جية أخرل ، كأف الفرد المتكافؽ ىك الذم يحقؽ حاجاتو كمتطمباتو 
ذم يعيش فيو ، كىك عمى قدر مف المركنة كعمى المادية كالنفسية ضمف اإلطار الثقافي ال

كىناؾ مف يرل بأف ىناؾ أمكران تبلـز التكافؽ الجيد فييا, التشكؿ ضمف البيئة التي يعيش 
نيا ػػػرضا عػػػػع النفس كالػػػادة مػػػكافؽ بأنو تحقيؽ السعػػذا يعرؼ التػػل, ادة النفسية ػػػمثؿ السع

شباع الدكافع كالحاجات األكلية  الفطرية كالعضكية كالفسيكلكجية كالثانكية كالمكتسبة ، كا 
كيعبر عف سمـ داخمي حيث يقؿ الصراع كيتضمف كذلؾ التكافؽ لمطالب النمك في مراحمو 

 المتتابعة . 
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. الميؿ إلى أف عممية التكافؽ تكمف في مسايرة المجتمع بما فيو مف معايير كأعراؼ 2
ـ معيا ، لذا فإف الباحثكف السمككيكف الذيف ىـ كتقاليد كعدـ الخركج عمييا أك االصطدا

مف أنصار ىذا االتجاه يركف بأف العمميات التكافقية متعممة كأف األفراد متى ابتعدكا عف 
المجتمع كاصبحكا أقؿ اىتمامان بالتمميحات االجتماعية فإف سمككياتيـ تأخذ شكبلن شاذان 

 . 1متكافؽغير 
ف ػػػػك مػػػػػمػػذم يخػػػػػرد المتكافؽ ىك الػػػػػػػالصبغة كاف الفكافؽ ذاتية ػػػػػ. أف عممية الت 3

كالبلشعكرية كيتحمى بقدر مف المركنة كيستجيب ة كريػػػػػػداخمية الشعػػػػػػػات الػػػػالصراع
لممؤثرات الجديدة بأستجابات مبلئمة كانو مشبع لحاجاتو الداخمية األكلية كالثانكية المكتسبة 

طالب النمك عبر مراحؿ العمر المختمفة كىذا ينعكس بالطبع عمى بيئتو كأنو متكافؽ مع م
التي يعيش فييا ، لذا فإف الباحثكف الذيف يميمكف إلى ىذا االتجاه التحميميكف يركف أف 
الشخص المتكافؽ ىك الشخص صاحب األنا الفعاؿ الذم يسيطر عمى كؿ مف اليك كاألنا 

اليك كتحذيرات األنا األعمى كبالتالي يستطيع  األعمى كيستطيع أف يكازف بيف متطمبات
 .  2الفرد أف يقـك بعممياتو العقمية النفسية كاالجتماعية عمى خير كجو

 ابعاد التوافق :
تعددت أبعاد التكافؽ لما ليا مف أىمية في تحقيؽ إشباعات كطمكحات الفرد , كتحقيؽ  

 الشعكر بالسعادة , كمف ىذه األبعاد مايمي : 
شباع الدكافع الشخصي االنفعالي : التوافق  كيتضمف السعادة مع النفس كالرضا عنيا كا 

كالحاجات الداخمية األكلية كالفطرية كالثانكية كيعبر عف سمـ داخمي حيث يقؿ الصراع 
 . 3الداخمي كيتضمف كذلؾ التكافؽ لمطالب النمك في مراحمو المتتابعة

يف كااللتزاـ بأخبلقيات المجتمع كمسايرة كيتضمف السعادة مع اآلخر التوافق اإلجتماعي : 
المعايير االجتماعية كاإلمتثاؿ لقكاعد الضبط االجتماعي كتقبؿ التغير االجتماعي 

                                                 
  ـ مرجع السابؽ.1980حامد زىراف,  -1
 ـ, الصحة النفسية كالتفكؽ الدراسي, اإلسكندرية, دار المعرفة الجامعية. 1993مدحت عبدالمطيؼ  - 2
 .21ص  ـ2006االسكندرية  1حسيب عبد المنعـ عبدا, مقدمة في الصحة النفسية, ط - 3
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كالتفاعؿ االجتماعي السميـ كالعمؿ لخير الجماعة كالسعادة الزكجية مما يؤدم إلى تحقيؽ 
 الصحة االجتماعية . 

مراض فرد بصحة جيدة خالية مف األكىك تمتع الالتوافق الصحي ) الجسمي (  : 
الجسمية كالعقمية كاالنفعالية مع تقبمو لمظيره الخارجي كالرضا عنو كخمكه مف المشاكؿ 

لى النشاط إمكاناتو كميمو ا  العضكية المختمفة , كالشعكر باالرتياح النفسي اتجاه قدراتو ك 
ز  في العمؿ المناسب كالحيكية معظـ الكقت كقدرتو عمى الحركة كاالتزاف كسبلمة التركي

 جياد اك ضعؼ ليمتو كنشاطو . إكالنشاط كالعمؿ دكف 
شعكره بدكره  مىىك تمتع الفرد بحياة سعيدة داخؿ أسرة تقدره كتحبو كعالتوافق االسري : 
سرة عمى تكفير سرة كمدل قدرة األفراد األأسرة كالتعاكف بينو كبيف الحيكم داخؿ األ

 .1االمكانات الضركرية 
 

 :مل المؤثرة عمى التوافق النفسي العوا
مراحمو  السكم في جميع ف أىـ عكامؿ تحقيؽ التكافؽ تكفر مطالب النمك النفسيم  

كبكافة مظاىره جسميا ن كعقميا ن كانفعاليا ن كاجتماعيا، كمطالب النمك ىي األشياء التي 
اجحا ن في يتطمبيا النمك النفسي لمفرد كالتي يجب أف يتعمميا حتى يصبح سعيدا ن كن

حياتو، كيؤدم تحقيؽ مطالب النمك إلى سعادة الفرد، في حيف يؤدم عدـ تحقيؽ مطالب 
نفسيا المرحمة  النمك إلى شقاء الفرد كفشمو كصعكبة تحقيؽ مطالب النمك األخرل في

 :  كالمراحؿ التالية أىـ مطالب النمك خبلؿ المراحؿ المتتابعة
، كتحقيؽ الصحة الجسمية  ى أقصى حد ممكننمو استغالل اإلمكانات الجسمية إل -1

كتككيف عادات سميمة في الغذاء كالنمك كتعمـ الميارات الجسمية كالضركرية لمنمك السميـ 
 العاـ. كحسف المظير الجسمي 

                                                 
, ادماف اإلنترنت كعبلقتو بالتكافؽ النفسي االجتماعي لدل طبلب  ـ2010سمطاف عائض العصيمي  - 1

 المرحمة الثانكية بمدينة الرياض , رسالة ماجستير , جامعة نايؼ لمعمـك االمنية .
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،  النمو العقمي المعرفي واستغالل اإلمكانات المادية إلى أقصى الحدود الممكنة -2
كالثقافة العامة كعادات التفكير الكاضح كنمك المغة كتحصيؿ أكبر قدر ممكف مف المعرفة 

 االبتكار. كسبلمة التعبير عف النفس كتنمية 
، كتقبؿ الكاقع كتككيف قيـ سميمة النمو االجتماعي المتوافق إلى أقصى حد مستطاع -3

كالتقدـ المستمر نحك السمكؾ األكثر نضجا، االتصاؿ كالتفاعؿ السميـ في حدكد البيئة 
لميارات االجتماعية التي تحقؽ التكافؽ االجتماعي كتحقيؽ النمك األخبلقي كتنمية ا
 القكيـ. كالديني 

، كتحقيؽ الصحة النفسية بكافة الكسائؿ النمو االنفعالي إلى أقصى درجة ممكنة-4
شباع الدكافع الجنسية كالكالدية كالميؿ إلى االجتماع كتحقيؽ الدافع لمتحصيؿ كالنبكغ  كا 

شبا ع الحاجات مثؿ الحاجة إلى األمف كاالنتماء كالمكانة كالتقدير كالحب كالتفكؽ كا 
كالمحبة كالتكافؽ كالمعرفة كتنمية القدرات كالنجاح كالدفاع عف النفس كالضبط كالتكجيو 

  .1كالحرية
كبالرغـ مف ضركرة تحقيؽ مطالب النمك فإف ىناؾ العديد مف العكامؿ تؤدم إلى إعاقتيا 

حداث سكء التكافؽ  فالفرد يسكء تكافقو كيسمؾ سمككا ن غير متكافؽ عندما يعجز عف كا 
التكافؽ كحؿ مشكبلتو بطرؽ كاقعية أك بحيؿ دفاعية معتدلة، إذ إنو عندما ال يستطيع أف 
يحتفظ بتكازنو النفسي فإنو يتخذ أساليب سمككية شاذة لحؿ أزماتو النفسية ، إال أف 

ـ القدرة عمى التكافؽ بؿ البد مف النظر إلى األزمات النفسية كحدىا ال تكفي لتفسير عد
لى ماضيو ككراثتو كتربيتو كما يتعرض لو مف إحباطات كصدمات  شخصية الفرد ككؿ كا 
باإلضافة إلى معرفة اتجاىاتو كعاداتو مما يعني أف عكامؿ سكء التكافؽ متعددة كىي 

 : تضـ
إف ذلؾ ال يعني عدـ بالرغـ مف أف التكافؽ سمة أك خاصية نفسية ، فعوامل نفسية : 

تأثرىا بالمتغيرات النفسية األخرل ، إذ أف ىناؾ عكامؿ نفسية كثيرة يمكف أف تساعد عمى 

                                                 
 ـ, الصحة النفسية كالعبلج النفسي, القاىرة, عالـ الكتب. 1997حامد زىراف  - 1
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التكافؽ الحسف أك تزيد مف حدة سكء التكافؽ ، فاالضطرابات النفسية عكامؿ كمظاىر 
  لسكء التكافؽ كما تعتبر عكامؿ مساعدة عمى إحداثو كمنيا عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر :

يث يككف ليذه االنفعاالت الغير متكازنة حاالنفعاالت الشديدة كالغير مناسبة لممكاقؼ  -
 أثرىا السيء مف الناحية

 الجسمية والنفسية واالجتماعية . 
عدـ فيـ المرء لذاتو أك التقدير السالب لمذات كضعؼ مشاعر الكفاية يمكف أف تككف  -

رة الفرد عمى تحديد أىداؼ مناسبة مما يعني سببا ن لسكء التكافؽ كما يمكف أف تعكؽ قد
التكافؽ النفسي  كءمف س ؼالفشؿ في تحقيؽ ىذه األىداؼ كىذا ما يمكف أف يضاع

 كاالجتماعي كالتعرض لمزيد مف االضطرابات . 
صراع األدكار إذ يمعب الفرد أدكارا ن متعددة تبعا ن لما يتكقعو المجتمع كقد يمعب دكريف  -

بيف ىذه  المكازنةاحد مما يؤدم إلى سكء التكافؽ إذ لـ يستطيع متصارعيف في آف ك 
 األدكار كيحقؽ االنسجاـ بينيما . 

 االضطرابات النفسية بكافة أنكاعيا حيث سكء التكافؽ مظيرا ن مف مظاىرىا . -
لمكراثة أثرىا في سمكؾ الفرد فإذا كانت الكراثة سميمة ككذلؾ عوامل وراثية وجسمية : 

يئة فإننا نتكقع أف يككف الفرد حسف التكافؽ ، إال أف بعض االضطرابات التربية كالب
الكراثية كالتي يمكف أف ترتبط ببعض اإلعاقات العقمية أك الجسمية تككف سببان لسكء 

كمع ذلؾ فإنو في كمتا  ة الفردالتكافؽ ، كقد تككف العاىة نتيجة أسباب خارجة عف إراد
أك بيئيان فإف النقص الجسمي كالعاىات قد تؤدم إلى  الحالتيف سكاء كاف السبب كراثيا ن 

كتتفاكت العاىات في تأثيرىا عمى مدل التكافؽ لدل الفرد حسب جسامتيا  ,  سكء التكافؽ
ككذلؾ بناءا ن عمى نظرة المجتمع فكمما كانت العاىة كبيرة كمما قؿ التكافؽ ككمما ساءت 

ؾ العطؼ الزائد إلى شعكر الفرد بأنو حتقار ككذلنظرة المجتمع أم النبذ كاإلىماؿ كاإل
 عاجز كعالة فإف ذلؾ يزيد مف سكء تكافقو . 

لمفرد حاجات البد مف إشباعيا ليككف متكافقا ن إال أف إشباعيا عوامل بيئية واجتماعية : 
البد أف يككف بصكرة اجتماعية ، كال شؾ في أف الظركؼ االجتماعية كاألسرية السيئة 
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كؼ االقتصادية السيئة كالتغيرات السريعة تمثؿ عكامؿ لسكء كالتفكؾ األسرم كالظر 
  .1التكافؽ

شباع    نستنتج مما سبؽ أف ) التكافؽ ( يعني التغمب عمى اإلحباطات كتحقيؽ األىداؼ كا 
الدكافع كالحاجات بطريقة يقبميا اآلخركف كتقبميا القيـ االجتماعية مف جانب ، كتحقيؽ 

كالحاجات كانعداـ الصراع النفسي مف جانب آخر ، فإذا  االنسجاـ كالتكافؽ بيف الدكافع
 تحقؽ ذلؾ أصبح الفرد متكافقا ن تكافقا ن حسنا ن . 

كتعتمد طبيعية التكافؽ عمى ثبلثة عناصر تشمؿ الفرد كيقصد بو التركيب النفسي 
لمشخص ، كالحاجات كاآلخركف الذيف يشارككنو المكقؼ كالبد مف تحقيؽ اإلنسجاـ بيف 

ناصر ليتـ التكافؽ بمعنى أف تتحقؽ أىدافو كتشبع حاجاتو بطريقة مقبكلة ىذه الع
 اجتماعيا ن فيحدث االستقرار النفسي كيتـ التكافؽ النفسي ككذلؾ االجتماعي 

شباع حاجاتو نظرا ن  في حيف إف ) سكء التكافؽ ( يعني عجز الفرد عف تحقيؽ دكافعو كا 
الدكافع أك تـ إشباعيا بشكؿ يتنافى مع  لضغكط اجتماعية أك عجز عف التنسيؽ بيف ىذه

القيـ االجتماعية كال يرضى مف حكلو لذلؾ فإف الفرد يتعرض الضطرابات نفسية . كما إف 
لسكء التكافؽ مظاىر متعددة كمختمفة فقد يظير سكء التكافؽ في شكؿ مشكبلت سمككية 

كاإلنطكاء كقد  كغيرىا أك ما يتعرض المراىقيف مف مشكبلت كالتمرد يركبكالسرقة كال
يشتد كيصبح أكثر خطكرة إذا ما كصؿ إلى درجة األمراض النفسية كاالنحرافات المينية 

 كاالضطرابات العقمية .  

 الدراسات السابقة
حاكؿ الباحث االطبلع عمى ما أمكف مف الدراسات السابقة التي تناكلت البحث في متغير 

متغيرم الدراسة الحالية كذلؾ مف أجؿ  التفكير اإليجابي كمتغير التكافؽ النفسي كىما
االستفادة منيا كمف نتائجيا في دراستو كفي صياغة فركض الدراسة الحالية كقد رتبت 

  -الدراسات التي حصؿ عمييا الباحث تصاعديان عمى النحك اآلتي :

                                                 
 لقاىرة , دار الفكر العربي ., الطفكلة كالمراىقة , ا ـ1985سعد جبلؿ  -1
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 : الدراسات التي تناولت بالبحث متغير التفكير اإليجابي -
راسة بيدؼ التعرؼ عمى مستكل التفكير اإليجابي د ـ2006أجرل زياد بركات غانـ 

كالسمبي لدل طمبة الجامعة في ضكء بعض المتغيرات الديمكجرافية كالتربكية كتككنت عينة 
طالب كطالبة في جامعة القدس المفتكحة ، كتككنت األدكات مف مقياس  200الدراسة مف 

% مف 45نتائج أف حكالي التفكير اإليجابي كالسمبي لدل طمبة الجامعة كقد أظيرت ال
% مف 59% مف الذككر ك40أفراد الدراسة قد أظيركا نمطا مف التفكير اإليجابي منيـ 

اإلناث مع فركؽ دالة بيف الطبلب في التفكير اإليجابي ترجع إلى بعض المتغيرات مثؿ 
 .1التحصيؿ الدراسي كالمستكل االجتماعي االقتصادم

مف خبلليا قياس مستكل التفكير اإليجابي لدل  ـ بدراسة ىدؼ 2012كقاـ عمي القريشي
طالب كطالبة  120طمبة الجامعة كعبلقتو ببعض المتغيرات كتككنت عينة الدراسة مف 

كقد بينت نتائج الدراسة اف افراد العينة يتحمكف بمعدؿ فكؽ المتكسط مف التفكير اإليجابي 
ات في مستكل التفكير اإليجابي , كما بينت النتائج بانو التكجد فركؽ مابيف الذككر كاإلن

2. 
ـ دراسة كالتي استيدفت التعرؼ عمى 2013كما أجرت عفراء إبراىيـ خميؿ العبيدم 

طبيعة التفكير اإليجابي ك السمبي لدل طمبة الجامعة كعبلقتو بالتكافؽ الدراسي لدل طمبة 
أف الطمبة طالب , كتمثمت نتائج الدراسة في  200الجامعة , كتككنت عينة الدراسة مف 

يتمتعكف بمستكل عالي مف التفكير اإليجابي كأيضان مف التكافؽ الدراسي , كما انو ال تكجد 
فركؽ مابيف الذككر كاإلناث في مستكل التفكير اإليجابي كالتكافؽ الدراسي , كما بينت 

                                                 
دراسة ميدانية في ضكء بعض  الجامعة,االيجابي كالسمبي لدل طمبة  ـ, التفكير2006زياد بركات  - 1

 جامعة القدس المفتكحة المتغيرات,
ـ , التفكير كعبلقتو بتنظيـ الذات لدل طمبة التعميـ الجامعي , مجمة 2016ازىار محمد السباب,  - 2

 .219مد الثاني , العدد األستاذ , المج
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الدراسة مف خبلؿ نتائجيا كجكد عبلقة ايجابية دالة احصائيان مابيف التفكير اإليجابي 
 . 1لتكافؽ الدراسيكا

ـ  بالبحث ىدفت مف خبلليا التعرؼ عمى مستكل 2016كما قامت أزىار محمد السباب 
التفكير اإليجابي كالسمبي كعبلقتو بتنظيـ الذات لدل طمبة التعميـ الجامعي , كتككنت 

طالب كطالبة , كتكصمت النتائج الي افراد العينة يمتمككف تفكيران  100عينة الدراسة مف 
 . 2ابيان كتنظيمان ذاتيان كاف ىناؾ عبلقة بيف التفكير االيجابي كالتنظيـ الذاتي ايج

 الدراسات التي تناولت بالبحث متغير التوافق النفسي : -
ـ , كالتي تبحث في عبلقة تشكيؿ ىػػػػػكية األنا كعبلقتو بكػػػػؿ مف 2004دراسة عسيرم  

 146تماعي العاـ , كتككنت عينة الدراسة مف مفيػػػػػـك الذات كالتػػػػػكافؽ النفسي كاالج
طبلب المرحمة الثانكية , كأظيرت نتائج الدراسة بأنو يكجد عبلقة ارتباطية بيف تحقيؽ 

 . 3اليكية االجتماعية كأبعاد التكافؽ النفسي كاالجتماعي
ـ , كالتي ىدفت إلى الكشؼ عف العبلقة بيف التكافؽ 2013كأيضان دراسة حسينة بف ستي

 200سي كالدافعية لمتعمـ لدل طبلب المرحمة الثانكية, كقد تككنت عينة الدراسة مف النف
طالب , كقد تكصمت الدراسة مف خبلؿ نتائجيا الى كجكد عبلقة دالة احصائيان مابيف 
التكافؽ النفسي كالدافعية لمتعمـ لدل عينة الدراسة , كما انو التكجد ام فركؽ في التكافؽ 

  . 4العينة الذككر كاإلناتالنفسي مابيف جنسي 

                                                 
السمبي كعبلقتو بالتكافؽ الدراسي لدل -ـ ,التفكير اإليجابي2013دراسة عفراء إبراىيـ خميؿ العبيدم,  - 1

 . 7طمبة جامعة بعداد , المجمة العربية لمتطكير كالتفكؽ , العدد
2
طمبة الجامعة ,  ـ , التفكير اإليجابي كعبلقتو ببعض المتغيرات لدل 2012تركي القريشي ,عمي  - 

 . 2مجمة القادسية لمعمـك اإلنسانية , المجمد الخامس عشر , العدد 

ـ, عبلقة تشكيؿ ىكية األنا بكؿ مفيـك الذات كالتكافؽ النفسي كاالجتماعي 2004عبير محمد عسيرم  - 3
 معة اـ القرل .العاـ لدل عينة  مف طالبات الثانكية بمدينة الطائؼ , رسالة ماجستير , كمية التربية , جا

, التكافؽ النفسي كعبلقتو بالدافعية لمتعمـ لدل تبلميد سنة االكلى ثانكم  2013حسينة بف ستي  - 4
 ,رسالة ماجستير كمية العمـك االنسانية , جامعة قاصدم مرباح كرقمة .
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ـ , بدراسة ىدفت الى معرفة العبلقة بيف القيـ 2013كما قاـ مكمف بككش الجمكعي 
االجتماعية كالتكافؽ النفسي االجتماعي لدل الطالب الجامعي, حيث اجرم البحث عمى 

طالب كطالبة , كقد تـ التكصؿ الى نتائج تفيد بأف القيـ االجتماعية 205 عينة مككنة 
 (3).1دل الطالب الجامعي ترتبط بتكافقو النفسي ارتباط مكجب ل

ـ , بدراستو كالتي ىدفت مف خبلليا الى  2014عبدالرحمف بف منيؼ الخالدم كما أجرل 
الكعي الذاتي كعبلقتو بالتكافؽ النفسي لدل طبلب المرحمة التعرؼ عمى العبلقة بيف 

ب , كقد أسفرت نتائج البحث الى طال 200الثانكية , كقد طبقت عمى عينة مككنة مف 
الكشؼ عمى كجكد عبلقة ارتباطية مكجبة بيف الكعي الذاتي كالتكافؽ النفسي لدل عينة 

 (4). 2الدراسة
كمف خبلؿ االطبلع عمى الدراسات السابقة كالتي اىتمت بالبحث في متغير التفكير 

المحمية , كمابينت النتائج  االيجابي , تبيف لمباحث أف ىناؾ نيدرة في الدراسات داخؿ البيئة
عبلقة التفكير اإليجابي ببعض المتغيرات اإليجابية في حياة األفراد مثؿ التكافؽ الدراسي 
نات  كالتنظيـ الذاتي , ك بينت نتائج الدراسة انو التكجد فركؽ مابيف متغير الجنس ذككران كا 

دراسات التي تناكلت في مستكل التفكير االيجابي , كما انو كمف خبلؿ االطبلع عمى ال
بالبحث في التكافؽ النفسي بينت نتائج الدراسات كجكد عبلقة إيجابية ما بيف التكافؽ 
النفسي كبعض المتغيرات ذات الطابع االيجابي مثؿ الكعي الذاتي كالقيـ االجتماعية 
كالدافعية لمتعمـ , كلقد اختصت مجمؿ األبحاث في دراستيا بعينة مف الطبلب سكاء كانت 

 بلب المرحمة الثانكية أك المرحمة الجامعية,ط

  

                                                 
الطالب  ـ , القيـ اإلجتماعية كعبلقتيا بالتكافؽ النفسي االجتماعي لدل2013مكمف بككش الجمكعي  -1

 الجامعي , رسالة ماجستير , قسـ العمـك االجتماعية , جامعة محمد خيضر .

الكعي الذاتي كعبلقتو بالتكافؽ النفسي لدل طبلب المرحمة ـ,  2014عبدالرحمف بف منيؼ الخالدم  - 2
 الثانكية, رسالة ماجستير, جامعة الممؾ عبدالعزيز.
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 إجراءات الدراسة
 منيج الدراسة :

ىداؼ التي تسعى الدراسة لتحقيقيا اعتمد الباحث المنيج الكصفي انطبلقان مف األ  
ىػػػداؼ الػػػدراسة الحػػػػاليػػػة حيث يكضح أاالرتػػػػػػباطي باعتباره المػػنيج المػػنػػاسب لتحػػقيػؽ 

شياء , كاليتكقؼ عند تكضيح الحقائؽ كماىي بؿ يتناكليا لمنيج كاقع الحكادث كاألىذا ا
  .بالتحميؿ كالتفسير لغرض الخركج بأستنتاجات اكثر فائدة لتصحيح الكاقع

 مجتمع وعينة الدراسة :
السنة الثالثة مف مرحمة التعميـ الثانكم لمجمكعة مف طمبة  فيمجتمع الدراسة  تمثؿ    

بمغ  عددجمالي إب لبحثك تمثمت عينة ا ,كاقعة داخؿ نطاؽ مدينة الخمس المدارس ال
 جماليإ مفطالبا ( 60حيث بمغ عدد الذككر ) اختيرت بطريقة عشكائية , ,ا( طالب120)

  طالبة( 60ناث )فراد عينة الدراسة مف اإلأ, ىذا كبمغ عدد عدد العينة 
 ( يكضح مجتمع العينة كعدد افرادىا1الجدكؿ رقـ )

  

 

 

 الدراسة االستطالعية : 
عمى التأكد مف كضكح كسبلمة مقاييس الدراسة كفقراتيا كالكشؼ عف حرصان مف الباحث    

لدراسة عمى عينة المقاييس اكقاـ بتطبيؽ , ف كجدت إك غير كاضحة أالفقرات الغامضة 
جراء الدراسة االستطبلعية كمراجعة إكبعد صمية, فراد العينة األأ( فردان مف 20استطبلعية بمغت )

نو عف أ, كػػما  دكات الدراسة كتعميماتو كاضحة كمفيكمة لدل العينةأف فقرات أجابات اتضح اإل
مترية لممقاييس ك كالخصائص السيكطػػريؽ الػػػػدراسة االستػػػطبلعػػػية تـ اختبار ك قياس المؤشرات 

 : يضاحو بتفصيؿ الحقان إالدراسة كسيتـ 
 لمدراسة أداتين : أدوا ت الدراسة :

 

 اسـ المدرسة
 

 عدد الطمبة

 إناث ذككر
 - 60 إبراىيـ الرفاعي الثانكية

 60 - المجد الثانكية
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يجػػػابي مػػف إعػػػداد عمػػػد الباحػػث السػػػتخداـ مقيػػاس التفكيػػر اإل : مقيــاس التفكيـــر اإليجــابى -أواًل 
جػػابي لػػدل ـ ، كقػػد تكػػكف مػػف خمسػػة أبعػػاد تعكػػس درجػػة التفكيػػر اإلي 2012 أسػػماء فتحػػى احمػػد

 (8) األفػػراد كاألبعػػاد فػػي صػػكرتيا األكليػػة قبػػؿ التحكػػيـ ىػػي كالتػػالي :البعػػد األكؿ التفػػاؤؿ كيشػػمؿ
( عبارة، البعد الثالث الرضا عف الحياة 11عبارات ، البعد الثاني الضبط االنفعالي كيحتكم عمي )

أمػا البعػد الخػػامس ( عبػارات ، 8( عبػارات البعػد الرابػع كىػك تحمػؿ المسػئكلية كيشػمؿ)10كيشػمؿ )
تأكػد مػف مبلئمػة كصػبلحية فقراتػو فػي تحقيػؽ اىػداؼ مكل( عبػارات. 9كىك حب المخاطرة كيشمؿ )

 : آلتياعمى النحك  تية ليا ككانر الدراسة فانو عمد الى قياس الخصائص السيككمت
 الصدق : -أ

عٍت لقياسو  المحكمين:صدق -1 ، قاـ لضماف صدؽ أداة الدراسة كصبلحيتيا لقياس ما كضي
الباحث بعرضيا عمى مجمكعة مف المحكميف مف أساتذة عمـ النفس كفى ضكء االقتراحات 

 المقياس.كالتكجييات التي قيدمت مف المحكميف قاـ الباحث بإجراء التعديبلت عمى 
الباحث بحساب االتساؽ الداخمي عف  االستطبلعية قاـمف خبلؿ الدراسة   الداخمي:االتساق -2

االرتباط بيف درجة المفردة كالدرجة الكمية لمبعد الذم تنتمي إليو ، كذلؾ تـ  طريؽ حساب معامؿ
 ذلؾ:يكضح التالي حساب معامؿ االرتباط بيف درجة البعد كالدرجة الكمية لممقياس، كجدكؿ 

 

 (20معامبلت االتساؽ الداخمي بيف درجة البعد كالدرجة الكمية لممقياس)ف=( يكضح 2رقـ )جدكؿ 

 ت األبعاد عدد الفقرات معامل االرتباط مستوى الداللة
 1 التفاؤؿ 6 0.804 0.01
 2 الضبط االنفعالي 11 0.787 0.01
 3 الرضا عف الحياة 10 0.881 0.01
 4 تحمؿ المسئكلية 8 0.795 0.01
 5 حب المخاطرة 7 0.831 0.01
 الدرجة الكمية  42 0.819 0.01

يدؿ عمى  كىذا( 0.01االرتباط دالة عند مستكل )يتضح أف جميع معامبلت السابؽ مف جدكؿ   
  يتمتع بدرجةو عاليةو مف الصدؽ.التفكير اإليجابى أف مقياس 

لمتأكػػػد مػػػف ثبػػػات المقيػػػاس، قػػػاـ الباحػػػث باسػػػتخداـ معادلػػػة ألفػػػا كركنبػػػاخ :  ثبـــات المقيـــاس -ب 
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ؿ ألفػػػػا ثبػػػػات المقيػػػاس باسػػػػتخداـ معامػػػالتػػػالي لحسػػػاب معامػػػػؿ الثبػػػات لممقيػػػػاس، كيكضػػػح جػػػػدكؿ 
 كركنباخ .

 (20معامؿ ألفا كركنباخ لمقياس التفكير اإليجابي)ف=( يكضح 3رقـ )جدكؿ 

معامل ألفا  عدد الفقرات األبعاد ت
 كرونباخ

 مستوى الداللة

 0.01 0.695 6 التفاؤؿ 1
 0.01 0.771 11 الضبط االنفعالي 2
 0.01 0.715 10 الرضا عف الحياة 3
 0.01 0.747 8 تحمؿ المسئكلية 4
 0.01 0.735 7 حب المخاطرة 5

 0.01 0.733 42 الدرجة الكمية

يبلحػػػظ ارتفػػػاع قػػػيـ معامػػػؿ ألفػػػا لممقيػػػاس كمككناتػػػو كىػػػي دالػػػة عنػػػد مسػػػتكل  السػػػابؽمػػػف جػػػدكؿ   
فػي الدراسػة  واسػتخدام يمكػفك ( ، كىذا يدؿ عمى أف المقياس يتمتع بقدر كبيػر مػف الثبػات 0.01)

 الحالية .
: عمػػد الباحػػث السػػتخداـ مقيػػاس التكافػػؽ النفسػػي المعػػد مػػف قبػػؿ افــق النفســي مقيــاس التو  -ثانيــاً 

( فقػػػرة غطػػػت فػػػي مجمميػػػا بعػػػد  80ـ , كالػػػذم يحتػػػكم عمػػػى )  2003زينػػػب محمػػػكد شػػػقير عػػػاـ 
 التكافػؽ النفسػي كاالنفعػالي كبعػػد التكافػؽ الصػحي كبعػد التكافػػؽ االجتمػاعي كبعػد التكافػؽ االسػػرم ,

ية ليػػا ر الػػى قيػػاس السػػيككمت االباحػػث تحقيػػؽ اىػػداؼ الدراسػػة عمػػدل تويكصػػبلح تػػوكلتأكػػد مػػف مبلئم
 : آلتياعمى النحك  تككان
 الصدق : -أ
ػعٍت لقياسػو ، قػاـ    المحكمين:صدق -1  لضماف صدؽ أداة الدراسػة كصػبلحيتيا لقيػاس مػا كضي

بعرضػػػيا عمػػػى مجمكعػػػة مػػػف المحكمػػػيف مػػػف أسػػػاتذة عمػػػـ الػػػنفس كفػػػى ضػػػكء االقتراحػػػات  الباحػػػث
 المقياس.تكجييات التي قيدمت مف المحكميف قاـ الباحث بإجراء التعديبلت عمى كال
الباحث بحساب االتساؽ الداخمي عف  االستطبلعية قاـخبلؿ الدراسة  مفالداخمي: االتساق -2

طريؽ حساب معامؿ االرتباط بيف درجة المفردة كالدرجة الكمية لمبعد الذم تنتمي إليو ، كذلؾ تـ 
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 ( يكضح ذلؾ:4رقـ )جدكؿ ك الرتباط بيف درجة البعد كالدرجة الكمية لممقياس، حساب معامؿ ا
 (20معامبلت االتساؽ الداخمي بيف درجة البعد كالدرجة الكمية لممقياس)ف=( يكضح 4رقـ )جدكؿ 

 مستوى الداللة معامل االرتباط عدد الفقرات األبعاد ت
 0.01 0.815 20 التكافؽ الشخصي 1
 0.01 0.771 20 ماعيالتكافؽ االجت 2
 0.01 0.715 20 التكافؽ الصحي  3
 0.01 0.847 20 التكافؽ االسرم 4

 0.01 0.787 80 الدرجة الكمية

يدؿ عمى  كىذا( 0.01مف جدكؿ يتضح أف جميع معامبلت االرتباط دالة عند مستكل )  
  يتمتع بدرجةو عاليةو مف الصدؽ.التكافؽ النفسي االجتماعي أف مقياس 

لمتأكػػػػد مػػػػف ثبػػػػات المقيػػػػاس، قػػػػاـ الباحػػػػث باسػػػػتخداـ معادلػػػػة ألفػػػػا :  ثبــــات المقيــــاس -ب 
 ثبات المقياس.درجات يكضح الجدكؿ التالي كركنباخ لحساب معامؿ الثبات لممقياس، ك 

 (20)ف=التكافؽ النفسي يكضح معامؿ ألفا كركنباخ لمقياس ( 5رقـ )جدكؿ 

معامل ألفا  عدد المفردات األبعاد ت
 كرونباخ

 مستوى الداللة

 0.01 0.752 20 التكافؽ الشخصي 1
 0.01 0.811 20 التكافؽ االجتماعي 2
 0.01 0.767 20 التكافؽ الصحي  3
 0.01 0.813 20 التكافؽ االسرم 4

 0.01 0.785 80 الدرجة الكمية

نػػد يبلحػػظ ارتفػػاع قػػيـ معامػػؿ ألفػػا لممقيػػاس كمككناتػػو كىػػي دالػػة ع( 5رقػػـ )جػػدكؿ مػػف خػػبلؿ ال   
( ، كىذا يدؿ عمػى أف المقيػاس يتمتػع بقػدر كبيػر مػف الثبػات يمكنػو مػف االسػتخداـ 0.01مستكل )

 في الدراسة الحالية .
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لمقيػاـ بالتحميػؿ  SPSSتـ استخداـ الحزمة اإلحصائية لمعمـك االجتماعية   االساليب االحصائية: 
بػػاط لبيرسػػكف لقيػػاس العبلقػػة ، كمعامػػؿ االرت t.testاإلحصػػائي حيػػث تػػـ اسػػتخداـ اختبػػار " ت " 

 بيف المتغيرات.

 نتائج الدراسة
تكجد عبلقة ارتباطية دالػة إحصػائينا بػيف درجػات عينػة الدراسػة عمػى )  ونصو االول نتائج الفرض

كلمتحقػؽ مػف صػحة ىػذا الفػرض  ( مقياس التفكير اإليجابى كدرجاتيـ عمى مقياس التكافػؽ النفسػي
 يكضح ذلؾ .(  6رقم ) كالجدكؿ ط بيرسكف قاـ الباحث باستخداـ معامؿ ارتبا

 يكضح معامؿ ارتباط بيرسكف التفكير اإليجابى بالتكافؽ النفسي (  6رقـ ) جدكؿ 

 
 األبػػػػػػػػػػػػػػػػعاد

 التكافؽ النفسي 

 مستكل الداللة معامؿ االرتباط

 0.01 0.426 التفكير اإليجابى

دالػػػة مكجبػػػة نػػػو تكجػػػد عبلقػػػة ارتباطيػػػة أيتضػػػح  السػػػابؽ الجػػػدكؿب خػػػبلؿ النتيجػػػة المبينػػػة مػػػف   
التكافػؽ كدرجػاتيـ عمػى مقيػاس  التفكيػر االيجػابي إحصائينا بيف درجات عينة الدراسة عمػى مقيػاس 

 كىذه النتيجة تؤيد الفرض السابؽ كتحققو . النفسي , 
تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسط درجات الذككر ال ) ونصو الثاني نتائج الفرض

كالجدكؿ (  T) استخداـ اختبار تـ كلمتحقؽ مف ىذا الفرض  (كاإلناث فى التفكير اإليجابى كأبعاده
 .النتيجة يكضح ذلؾ ( 7رقـ )
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 كداللتيا لمفركؽ ( T) يكضح المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كقيمة  (7رقـ )جدكؿ 
 (120ف= ) بيف الذككر كاإلناث فى التفكير اإليجابى  كأبعاده

 الداللة  ( T) قيمة  االنحراؼ لمعيارم المتكسط العدد الجنس األبعاد
 غير دالة 0.68 0.91 13.41 60 إناث التفاؤؿ

 0.78 13.32 60 ذككر

الضبط 
 نفعالياال

 غير دالة 0.65 1.95 19.05 60 إناث
 1.80 18.75 60 ذككر

الرضا عف 
 الحياة

 ر دالةغي 0.26 1.24 18.43 60 إناث
 1.20 18.37 60 ذككر

 غير دالة 1.34 1.09 15.16 60 إناث تحمؿ المسئكلية
 1.17 14.91 60 ذككر

 غير دالة 1.12 0.79 12.01 60 إناث حب المخاطرة
 0.82 11.56 60 ذككر

 الدرجة الكمية
 4.38 77.82 60 إناث

 غير دالة 1.18
 3.74 77.01 60 ذككر

 

في التفكير اإليجابي تعزل لمتغير  أنو ال تكجد فركؽ دالة إحصائيان  السابؽ جدكؿيتضح مف ال  
(  كانت غير دالة في كؿ أبعاد  T, حيث بينت النتائج أف قيمة )  إناث( )ذككر،ما بيف الجنس 

 التفكير االيجابي كفي الدرجة الكمية لممقياس , كبيذه النتيجة يتحقؽ الفرض الدراسة السابؽ .

تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطي درجات الذككر ال ) ونصو الثالثلفرض اا ةجينت
كلمتحقؽ مف ىذا الفرض قاـ الباحث باستخداـ  (كاإلناث فى مستكل التكافؽ النفسي كأبعاده 

 يكضح ذلؾ . (  8رقـ )كالجدكؿ (  T) اختبار 
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 وداللتيا لمفروق ( T) لمعيارية وقيمة المتوسطات الحسابية واالنحرافات ا  يكضح (  8رقـ )كالجدكؿ 
 (120ن= وأبعاده ) التوافق النفسيبين الذكور واإلناث فى 

 الداللة  ( T) قيمة  االنحراؼ لمعيارم المتكسط العدد الجنس األبعاد
التكافؽ 
 الشخصي

 غير دالة 1.19 1.24 13.07 60 إناث
 1.31 13.43 60 ذككر

التكافؽ 
 االجتماعي

 غير دالة 1.22 1.29 15.63 60 إناث
 1.32 15.57 60 ذككر

 غير دالة 0.66 1.72 15.62 60 إناث التكافؽ الصحي 
 1.54 15.17 60 ذككر

 غير دالة 0.46 1.17 14.96 60 إناث سرمالتكافؽ األ
 1.02 14.88 60 ذككر

 غير دالة 1.14 3.79 8.01 60 إناث الدرجة الكمية
 3.82 11.56 60 ذككر

 

تعزل  مستكل التكافؽ النفسيفي  أنو ال تكجد فركؽ دالة إحصائيان  السابؽ يتضح مف الجدكؿ  
(  كانت غير دالة في  T, حيث بينت النتائج اف قيمة )  إناث( ذككر، )ما بيف لمتغير الجنس 

دراسة كؿ ابعاد التكافؽ النفسي كفي الدرجة الكمية لممقياس , كبيذه النتيجة يتحقؽ الفرض ال
 السابؽ .

مػػف خػػبلؿ االطػػبلع عمػػى نتػػائج الدراسػػة يتبػػيف أف ىنػػاؾ عبلقػػة  ايجابيػػة مػػابيف التفكيػػر اإليجػػابي 
كالتكافؽ النفسي كىذا النتيجة تعد نتيجػة منطقيػة كمتكقعػة كذلػؾ بأعتبػار اف الجكانػب اإليجابيػة فػي 

تفكيػر اإليجػابي كالتكافػؽ الشخصية دائمان ماتككف مرتبطة كداعمػة لبعضػيا الػبعض , باعتبػار أف ال
 النفسي مف مؤشرات كدالالت الصحة النفسية  كىذا ما اكدت عميو نتائج الدراسات السابقة . 

كما بينت الدراسػة عػدـ كجػكد أم فػركؽ بػيف أفػراد عينػة الدراسػة فيمػا يخػص متغيػر الجػنس , أم  
نػاث فػي مسػتكل كػؿ مػف نفس الدرجة التي يتحمى بيا الذككر ىي نفس الدرجة التػي تتحمػى بيػا اإل

كربمػا يكػكف السػبب راجػع الػى انمػاط التنشػئة التػي يخضػع ليػا  ,التفكير اإليجابي كالتكافػؽ النفسػي 
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االبناء مف الجنسيف تككف متشابية كمتقاربة مف بعضيا , كىذه النتيجة تتفؽ في الغالػب مػع نتػائج 
كصػػمت اليػػو الدراسػػة فػػي اف الدراسػػات التػػي سػػبؽ ذكرىػػا فػػي ىػػذا البحػػث , كيمكػػف إيجػػاز اىػػـ مات

االىتمػػاـ بتنميػػة التفكيػػر اإليجػػابي لػػدل فئػػات المجتمػػع ضػػامف لنمػػك مسػػتكل التكافػػؽ النفسػػي لػػدييـ 
 كمف تـ ارتفاع معدالت الصحة النفسية بينيـ كبالمجتمع ككؿ . 

 التوصيات : 
 ة : تيطار النظرم لمدراسة كنتائجيا كمناقشتيا يقترح الباحث التكصيات اآلفي ضكء اإل

ية تساعد عمى التفكير ك بأستخداـ طرؽ كاساليب تربكالمعمميف  باء كالمربييفف يقـك اآلأ  -1
كمحاكلة تنمية التفكير تجنب التفكير العشكائي السطحي عمى بناء العممي المنظـ لمساعدة األ

 .كتناكؿ األمكر الحياتية بإيجابيةاإليجابي لدييـ 
عمى تكجيو المؤسسات التربكية مف جية كاألسر مف العمؿ عمى ذكم االختصاص كالخبرة -2

ك عف طريؽ االعبلـ ك أ رما بشكؿ مباشإ كالتنشئة,خرل عبر التركيز عمى جانبي الثقافة أجية 
اإليجابي لما لو مف قيمة كاىمية في الرفع مف سسات المجتمع المدني عمى تنمية ثقافة التفكير ؤ م

 ؿ لمتكافؽ النفسي بيف أبناء المجتمع. مستكل الصحة النفسية مف خبلؿ زيادة معد
 المقترحات : 

 يقترح الباحث القيام باآلتي : 
إجراء دراسات تتناكؿ التفكير اإليجابي لدل شرائح أخػرل مػف المجتمػع كػالمكظفيف كالمحػاميف  -1

كاألطبػػاء كالمعممػػيف, كغيػػرىـ مػػف فئػػات المجتمػػع كعبلقتػػو بػػبعض المتغيػػرات مثػػؿ الدافعيػػة كتقػػدير 
 ت كاالتزاف االنفعالي.الذا
إجػػػراء دراسػػػات تتنػػػاكؿ بالبحػػػث فػػػي العبلقػػػػة مػػػابيف التفكيػػػر اإليجػػػابي ك بػػػبعض المتغيػػػػرات  -2 

 األخرل مثؿ الدافعية كتقدير الذات كاالتزاف االنفعالي كاتخاد القرار. 
مستكل يزيد مف  مماالجامعة  لدل طبلبالتفكير اإليجابي  ةتنميلمحاكلة إعداد برامج  - 3
 بأمكرىـ الحياتية.كيشعرىـ بالرضا كالسعادة افقيـ النفسي تك 
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 بـ"إال" العامل في المستثنى
 . صالح األخضردإعذاد:  

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 مقدمة
فإف قضية العامؿ كفي كثير مف المكاطف أثارت نظرم، كلفتت انتباىي، فجعمتني      

دائما في تفكير مستمر في سؤاؿ مفاده ما العامؿ؟، ىؿ كمو يرجع إلى المفظ، أـ لو عبلقة 
أدرس مكضكع االستثناء كخبلؼ النحاة في عاممو، ككدت ال بالمعنى، كبينما كنت 

ف قدمت رأيا ظير لي  ف استكعبت جانبا، التبس عمي آخر، كا  أستكعب ما يقكلكف، كا 
المناقض، كبقيت فترة طكيمة كأنا أفكر أم ىذه األقكاؿ جدير أف يككف الصكاب، كبينما أنا 

األعبلـ المبرزيف:" كلـ يترجح في حيرة مف األمر زادني تييا قكؿ السيكطي كىك أحد 
، فمف أنا حتى أخكض مثؿ ىذا الغمار، كأركب (1)عندم قكؿ منيا، فمذا أرسمت الخبلؼ"

لجاج بحر متبلطـ األمكاج، مف غير سفينة تركب، كال دربة تذكر، كلكني استخرت ا 
 في أف أتتبع بعض خطكات ىؤالء األجبلء، كأغمس لقيمتي أللتقط شيئا مف فضبلتيـ،
فمعمي بذلؾ أناؿ مف بركاتيـ، مكازنا بيف آرائيـ، كمرجحا لما تضافرت األدلة أنو األقرب 

، العامل في المستثنى بـ"إال"لمصكاب، فعمى ا التكبلف، ككسمت ىذا البحث بعنكاف: "
 كبنيتو عمى مقدمة كأربعة مطالب كخاتمة.

  المقدمة 
كما خصت  في تركيب كبلميا يفاالستثناء أسمكب مف أساليب العرب خصتو بنمط مع

خصتو بحركؼ تككف ليا الصدارة في صدر أسمكب فاالستفياـ  ،غيره مف األساليب
كصمة المكصكؿ كصؿ كىؿ قاـ زيد، كىؿ زيد قائـ، ـ، ائجممتيا نحك أقاـ زيد، كأزيد ق

فاسـ  (2)﴾ةى بلى الصَّ  كفى يمي قً يي كى  بً يٍ غى الٍ بً  كفى ني مً ؤٍ يي  يفى ذً كبياف لممكصكؿ نحك قكلو تعالى ﴿ الَّ 

                                                 
 .3/253ىمع اليكامع   (1)
 .2ة رقـ البقرة اآلي  (2)



 14اإلنسانية                                                                                 انعذد هٌو مجهة انع

-          - 120 

، كفعمي المدح كالذـ ليا تركيب يخصيا المكصكؿ اسـ مبيـ ال بد مف جممة تزيؿ إبيامو
 ري ثى كٍ ا أى نى ﴿أى قكلو تعالى نعـ الرجؿ زيد، كبئست الصفة النفاؽ، ككذلؾ التفضيؿ نحك  :نحك
ا﴾رن فى نى  زُّ عى أى كى  االن مى  نؾى مً 

ب في إخراج ما لـ كاالستثناء كذلؾ لو نمط معيف استخدمتو العر  ،(1)
 قاـ القـك إال زيدا، :نحك ما تناكلو الفعؿ أك أسند إليو، أك ما في مثمويدخؿ في حكـ 

لكال  جميع القـكيعـ  ، أك أسند إلى مبتدأ،الفعؿبفالقياـ الذم عبر عنو  كالقـك قياـ إال زيدا،
 ج زيد منيـفأخر  االستثناء، فاالستثناء مخرج لما خالؼ ذلؾ كلـ يدخؿ فيما تناكلو الفعؿ،

 بكاسطتو.
إخراج بعض مف كؿ قاؿ  :أنوبه ك كلذا عرف "،االستثناءكسمى النحاة ىذا األسمكب بػ"

ىك إخراج ما لكال إخراجو  :كقيؿ، (2 )بعض مف كؿ بمعنى إال""إخراج : الحدكدالرماني في 
 (3)لتناكلو الحكـ المذككر

 
 المطمب األول: تركيب جممة االستثناء

الجمؿ ليا نمط خاص بيا كالمبتدأ كالخبر في الجممة االسمية، كالفعؿ  إف أم جممة مف
كالفاعؿ في الجممة الفعمية، كفعؿ المدح أك الذـ كفاعمو كمخصكصو في أسمكب المدح 

 :أركاف ىي أربعةجممة أسيسي بنائيا االستثناء كالذـ، كذلؾ أسمكب 
 أك ما في حكمو.الفعؿ  -1

أك معبر عنو باسـ مشتؽ أسند إلى ، مو نحك: قاـ زيدفاعسند إلى يحركة متحرؾ  الفعؿ
خراج ما بعد  مف ىك قائـ بو نحك: زيد القائـ، كمضمكنو محكـك بو عمى ما أسند إليو كا 

منفيا فيك أما إف كاف  ،ىذا إف كاف الكبلـ مثبتا"إال" مف الحكـ، كلكالىا لكاف داخبل فيو، 
نحك: ما قاـ  خراج جميع بقية أفراد الجنس. في مقابؿ أف يتـ إجواخر إإدخاؿ المستثنى ال 
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فزيد داخؿ في حكـ القياـ  كالتقدير ما قاـ فرد مف أفراد ىذا النكع إال زيد، أحد إال زيدا،
، كال يتنافى ذلؾ في المنقطع الذم ىك إخراج ما ليس مف جنس األكؿ، المنفي عف غيره

ير جنسو؛ ألف إخراج ما فاإلخراج مما حكـ لو مف الفعؿ، سكاء كاف مف جنسو أك مف غ
ليس مف الجنس المحكـك عميو ليس إلخراجو مف جنسو؛ بؿ إلخراجو مف الحكـ الذم 
، كال يمكف  يتناكلو لكال خركجو بػ"إال" نحك قاـ القـك إال حمارا، فالحمار ليس مف القـك
؛ إ نما إخراجو مف طائمة الحكـ الذم يشممو مع القـك ذ إخراجو لعدـ دخكلو فييـ أصبل، كا 

القـك كالحمار محكـك عمييـ جميعا بالقياـ فجاءت "إال" كأخرجتو مف تحت طائمة ىذا 
قاؿ الخضرم "الدخكؿ...إف كاف الكبلـ منفيان، كالخركج إف كاف مكجبان؛ ألف الحكـ، 

االستثناء مف النفي إثبات عكسو، كالمراد الدخكؿ في النسبة الثبكتية كالخركج منيا، فبل 
  .(1)ء إخراج دائمان؛ ألف المراد بو الخركج مما قبؿ إثباتان أك نفيان"ينافي أف االستثنا

 مستثنى منوال -2
 دعن إدخالو أك إخراجوكىك المراد  إف كانت الجممة فعمية، الفعؿ يوسند إلأ ما كىك

ف قيد فك مف قيد االستثناء،  اإلطبلؽ باالستثناء النحاة  يوما يسمفي نكع منو" إال"ما بعد ا 
 نحك: قاـ الطبلب إال طالبا. مف جنس ما قبميا "إال": ما بعد المتصؿ، أم

كأما إذا كانت الجممة اسمية نحك: القـك حضكر إال زيدا، ككؿ الطبلب مجدكف إال عمرا، 
فيما مركبتاف أيضا مف كبل الطرفيف: المسند كالمسند إليو، فالحضكر كمجدكف مسنداف 

" ك "كؿ الطبلب"، فالجمم تاف اسميتاف، كظاىر األمر أف ال كجكد ألثر إلى المبتدأ "القـك
دَّ كؿ الطبلب  الفعؿ ىنا، كلكنو مستفاد مف المعنى كما لك قمنا: حضر القـك إال زيدا، كجى

 إال عمرا. 
عمى اإلطبلؽ دكف  حركة متحرؾ أسندت إلى مف قاـ بيا في جممة فعمية أك اسمية ككؿ
قع منو الفعؿ كال مجاؿ لدخكؿ غيره معو تفيد عمـك فاعميا إف كاف متعددا، فالمفرد يقيد 

فقط دكف غيره، كقاـ  محمداإال  في ىذا المثاؿ ال يشمؿ القياـنحك: قاـ محمد، فإنو 
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الزيداف يشمؿ الشخصيف المسند إلييما الفعؿ، فإف كاف الفاعؿ جنسا تحتو أنكاع، فإنو 
قاـ الرجاؿ،  قاـ الطبلب، :نحك عند اإلطبلؽ يفيد حصكؿ الفعؿ مف جميع ذلؾ النكع

، فكؿ ىذه أجناس ، فإذا أطمقت يشمميا المفظ تحتيا أنكاع غادرت النساء، غابت النجـك
فإف تخمفت قمة كالكاقع أنو قد يتخمؼ عف الفعؿ بعض أفراده، استغرقت جميع ذلؾ النكع، 
إخراج ما ال يقع تحت طائمة الفعؿ، فالمستثنى منو ال بد أف احتجنا إلى ما يفيد ذلؾ كىك 

كف متعددا ممفكظا بو نحك: جاءني القـك إال زيدا، كغير ممفكظ بو نحك: ما جاءني إال يك
 ، كال يصح إف دؿ عمى مفرد نحك: قاـ زيد إال محمدا      (1)زيد
 "الستثناء"ايذا األسمكب بص تألنيا حرؼ مخ ؛أداة االستثناء "إال" كىي أـ الباب – 3

 ألمريف:
 المعاني كالنفي كاالستفياـ كالنداء.معنى مف دة أحدىما: أنَّيا حرؼ مكضكع إلفا"

منيا،  ط، كغيرىا يقع في أمكنة مخصكصةػفقناء ػب لبلستثابالكالثاني: أنَّيا تقع في جميع 
 . (2)"كيستعمؿ في أبكاب أيخر

 المستثنى .  - 4
ٍكـ  كىك الذم يأتي بعد أداة االستثناء، كىك مقصكد أداة االستثناء في إخراجو مف حي

تثنى منو، كىك أحد طرفي أسمكب االستثناء، المستثنى، كالمستثنى منو، ك"إال" كاسطة المس
  بينيما. 

 
 االستثناء ونظرية العامل: المطمب الثاني

جرت عادة النحاة في تعريؼ اإلعراب أف يقكلكا: تغير أكاخر الكمـ لمقتضى العامؿ، 
مـ إليضاح المعاني التي تعتكر فالعامؿ عند جميكر النحاة ىك المؤثر في تغير أكاخر الك

االسـ بسبب تغير مكقعو في الجممة، فتارة يككف مبتدأ بو، كتارة خبرا، كأخرل مفعكال، 
كيأتي حاال ككصفا كمضافا إليو، فمكقعو مف الجممة يضفي عميو معنى مصاحبا لداللتو 
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ـ يخبر عمى الذات نحك: محمد قائـ، فمع داللة محمد عمى ذات ما ابتدئ الكبلـ بيا ث
عنيا بما اتصؿ بيا مف أمر، كالخبر" قائـ" حركة صادرة منو متصمة بو فأسندت إليو 
إخبارا، فمك كانت لغيره لما صح اإلخبار، إذ لك كاف الفعؿ مف زيد كالخبر لمحمد لكاف 
خمطا في الكبلـ مع صحة التركيب، كأخرل يسند إليو فاعبل نحك: قاـ محمد، كقد يقع 

نحك: كٌمـ زيد محمدا، كليذا احتاج إلى عبلمة إعراب، كأما الفعؿ فمو  عميو الفعؿ ال منو
 داللتاف:

األكلى: إفادتو معنى بتركب حركفو نحك: ذىب، كتب، عمـ، فكؿ فعؿ مفيد لمعنى غير 
 المعنى األكؿ لتغير حركفو.

الثانية: تغير زمف حدكث الفعؿ بصيغتو، فالماضي عمى "فعؿ" بحركات العيف الثبلثة، 
ماضي عمى يفعؿ، كاألمر عمى افعؿ، كليس لو معاف أخرل يستمـز بيانيا إعرابو، إال كال

 .(1)المضارع كلذا أعرب
كالفعؿ أصؿ في العمؿ؛ ألف كبلـ الناس أخبار، كاألخبار ال تككف إال عف متغيرات، 
كالمتغير ىك الفعؿ؛ ألنو حركة متحرؾ، كحركات المتحرؾ ال تحصى، فعند حصكؿ فعؿ 

 اس بيف أمريف: عالـ بما حصؿ لمشاىدتو إياه، كجاىؿ بو يحتاج إلى معرفتو.يككف الن
كالحركة الكاقعة مشاىدة مف قبؿ بعض الناس فعممكه، كجيمو آخركف، كالفعؿ إف كقع كلـ 
يشاىده أحد يخبر عنو لكاف ىك كالعدـ سكاء، كلكاف شيئا مجيكال ال يدرل بو كال يسمع، 

 ك ما كقع في سالؼ األياـ كلـ يصؿ إلينا خبرىا.مثؿ ما يقع مف مجرات الككف، أ
كحدكث الفعؿ عند كقكعو يستمـز ضركرة فاعمو، فإذا ما كقع أمر فبل بد أف نحتاج إلى 
فاعؿ ذاؾ الفعؿ فبل كقكع لفعؿ ميما كاف إال كلو فاعؿ عمـ أـ جيؿ، فإف كؿ حدث أكؿ 

ف في تركيب الجممة ما يحتاج أف يخبر عف فاعمو، فالفعؿ ىك الذم استكجب أف يكك 
فاعؿ، فالذم أتى بالفاعؿ ىك الفعؿ عمى رغـ أف الفاعؿ ىك الذم أحدث الفعؿ، كما يقاؿ 
ذلؾ إال ألجؿ أننا في دراسة التراكيب المغكية، كليذا أقر النحاة أال يككف فعبل إال كلو 

با بعد فاعؿ، كال تصح الجممة إال بكمييما، فإف لـ يظير فيك مستتر كاستتار الفاعؿ كجك 
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، فمـ تظيره العرب قط، كالفعؿ في ىذه الحالة جممة، فيما ركناف  ـٍ فعؿ األمر نحك: ق
ف حذؼ في المفظ.  أساسياف ال يسقطاف أبدا كا 

كاألسماء غير عاممة في تراكيب المغة؛ ألنيا في ذاتيا ال تستدعي معمكال لككنيا ثابتة ال 
تو، كالسماء سماء منذ األزؿ إلى يكـ تتغير، فمسمى "محمد" ىك محمد منذ كالدتو إلى كفا

القيامة، كأما حركاتيا كما يصدر منيا فمتغيرات، إذ لك كانت عاممة لكاف الخبر مرفكعا 
لبلسـ، كلـ يقؿ بو أحد مف جميكر النحكييف البصرييف، عمى رغـ أف الككفييف قالكا 

 بترافعيما، فيككف االسـ "المبتدأ" عمؿ في الخبر.
مكاضع كأف تفيد معنى الحدث كفاعؿ الحدث، كىي األسماء المشتقة  كلكنيا قد تعمؿ في

فإنيا تمتقي مع الفعؿ في الداللة عمى الحدث، كمع االسـ في الداللة عمى الذات قاؿ 
كالمراد بو ما دؿ عمى حدث األشمكني عند قكؿ ابف مالؾ في ألفيتو "كانعت بمشؽ" "

سماء المشتقة التي تفيد معنييف: األكؿ: نحك اسـ الفاعؿ كاسـ المفعكؿ، فاأل (1)كصاحبو"
داللتيا عمى الذات الفاعمة كصفا، أم: أف يطمؽ عمى الذات بما قامت بو نحك: قائـ 
كجالس ككاتب كمتقدـ كمتعمـ، كالثاني: داللتيا عمى معنى الفعؿ التي التقت معو في جذر 

 الكتابة. حركفو، فجالس تمتقي مع جمس ككبلىما مف الجمكس، ككاتب مع كتب مف
كأما الحرؼ فأبعد ما يككف عف العمؿ في أصؿ الكضع؛ ألنو ال معنى لو في ذاتو في 
ف جرد عف التركيب لـ يعد لو معنى  األصؿ، كال يفيد معنى إال مف خبلؿ سياؽ جممة، كا 

معناىا كذا؛ ألف حركؼ الجر ال بد ليا مف  -دكف متعمؽ ليا -فبل نقكؿ مثبل "بػ" كحدىا
ليا عدة معاف ال تستبيف إال مف خبلؿ الجممة كاالستعانة، كاإللصاؽ،  متعمؽ، فالباء

كالتعدية، فالباء كحدىا ال تفيد شيئا كال يعرؼ شيئا مف ىذه المعاني، فإذا قمت: مررت 
ذا قمت: ذبحت بالسكيف كانت لبلستعانة، كعمؿ الحرؼ  بزيد قيؿ عنيا: إنيا لئللصاؽ، كا 

و إذا حذؼ نصب كىك الذم يسميو النحاة النصب عمى ىنا متصؿ بالفعؿ ال مف ذاتو؛ ألن
نزع الخافض، ككأف اإلعراب رجع إلى أثر الفعؿ مباشرة، كلك كاف ىك العامؿ لما جاز 

 حذفو كال دليؿ عميو.
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كمحمو مع مجركره النصب في تقدير اسـ مفعكؿ قاؿ الجرجاني:" كحركؼ الجر ال بد ليا 
ا معمكلة لو مف حيث أف كؿ جار مع مف شيء تتعمؽ بو، كتككف مع المجركر بي

، كال يككف مفعكؿ ما لـ يكف فعؿ" ، فالفعؿ عامؿ عمى (1)المجركر في تقدير اسـو مفعكؿو
كؿ حاؿ بنفسو أك بكاسطة الحرؼ، كأما الحرؼ إف جردناه عف الفعؿ ال عمؿ لو، فبل 

ننكم بعدىا ما نقكؿ "بزيد" ك "بالسكيف" دكف إرادة الفعؿ، كال نقكؿ "إٌف" كنسكت دكف أف 
تعمؿ فيو، ألنو قد ننطؽ بػ"إٌف" كال نكمؿ الكبلـ فبل تككف جممة، كالجممة أسبؽ منيا، 
فالجممة االسمية مرادة بعدىا، كلكالىا لما كاف ليا معنى كال عمؿ، كىكذا بقية الحركؼ، 
كلك كانت الحركؼ عاممة طبيعةن فبل معنى لقكؿ النحاة عف بعض الحركؼ إنيا غير 

ألف الطبع ال يتخمؼ كيتطمب أف تككف عاممة عمى اإلطبلؽ، كعمى كؿ حاؿ،  عاممة؛
فػ"أؿ" تدخؿ االسـ النكرة فتعرفو كال تعمؿ فيو نحك الرجؿ، الشمس، العمـ، الصبر، كالبلـ 
التي لمتككيد تدخؿ عمى المبتدأ كال تعمؿ فيو نحك: لزيد قائـ، فإذا دخمت "إف" عمييا 

كالبلـ غير  ،عاممة "إف"كمنيا أف  يا فيو أيضا قاؿ ابف جني"زحمقت إلى الخبر كال عمؿ ل
ك  (3)"عاممة كتأخير غير العامؿ أكلى "إف" البلـ غير عاممة ككقاؿ العكبرم: " (2)عاممة"

ميممة ال عمؿ ليا نحك: ما زيد قائـ، ك"ال" الداخمة عمى المعرفة نحك قكؿ  "ما" التميمية
 الشنفرل:

ـي األٍىؿي ال ميٍستىكٍ  رَّ ييٍخذىؿي      دىعي السرٍّ ذاًئعه ىي ـٍ كال الجاني بما جى لٍديًي
(4) 

فإذا عمؿ مرة كتأخر أخرل، فإف عدـ العمؿ أصؿ، كالعمؿ طارئ عميو بأف خرج إلى 
، فبل بد لو مف ظيير يجعمو صالحا لمعمؿ، إما لنيابة عف فعؿ، أك كاف  العمؿ مف عدـو
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 .1/216المباب في عمؿ البناء كاإلعراب  (3)
 مف قصيدتو المسماة المية العرب كمطمعيا  59 البيت مف البحر الطكيؿ لمشنفرل في ديكانو  (4)

 إلى قكـو ًسكاكـ ألميؿي  فإنيصدكرى مىًطيكـ     أقيمكا بني أمي
 .3/410، 2/14كينظر: خزانة األدب      
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يا عمى الفعؿ كػ"ما" الحجازية فإنيا تعمؿ كسيمة إليصاؿ أثر، فبعض الحركؼ عممت لحمم
أك مشبو بالفعؿ قاؿ السيكطي في ناصب عمؿ ليس، فيي محمكلة عمييا في العمؿ، 

، (1)"بالفعؿ وكبأنو ال نظير ليا إذ ال يعمؿ الحرؼ نصبا إال كىك مشبالمفعكؿ معو "...
كفيو كقاؿ: " (2)و"كقاؿ األشمكني في مبحث "أما": "... لما فييا مف الفعؿ الذم نابت عن

 . (3)"ليست العاممة إذ ال يعمؿ الحرؼ في المفعكؿ بو" أما"دليؿ أيضان عمى أف 
كالحرؼ يتضمف معنى عند التركيب ال يعقؿ إال بو كالنفي كاالستفياـ قاؿ الجرجاني:" 
فيأتمؼ الفعؿ مع االسـ كيحصؿ بائتبلفيما فائدة ال نعقميا مف كؿ كاحد منيما عمى 

ثـ تعتكر تمؾ الفائدة معاف كأكصاؼ كالنفي في قكلؾ: ما ضرب زيد، كاالستفياـ االنفراد، 
في قكلؾ: أضرب زيد؟، فالنفي كما ترل معنى اعترض عمى الفعؿ كاالسـ بعد 

، كىذا المعنى لـ يجعمو عامبل، إذ لك كاف تضمنو لممعنى مؤثرا في  نقمو إلى (4)ائتبلفيما"
 يكجد الميمؿ غير العامؿ، فحرؼ الجر عامؿ الجرَّ العمؿ لكانت الحركؼ كميا عاممة كال

نحك: مررت بزيد، كىمزة االستفياـ غير عاممة نحك: أزيد قائـ،  ك"إف" لمتككيد عاممة 
نحك: إف زيدا قائـ، كالـ التككيد غير عاممة نحك لزيد قائـ، كالـ التعميؿ عاممة نحك: جئت 

ؾ غدا، كفي األصؿ ليس ليا تأثير في ألكرمىؾ، كسيف االستقباؿ غير عاممة نحك: سأزكر 
بناء الكبلـ قاؿ الجرجاني:" كليس لمحركؼ تأثير في  أصؿ ائتبلؼ الكبلـ، أال ترل أف 

 .(5)سقكطيا كثبكتيا سكاء"
 كلك كاف لمعنى الحرؼ عمؿ لتعػػػػدد عممو، فحرؼ الجر يأتي لمعاف عدة فمك كانت 

باء تارة تككف لئللصاؽ، كتارة لبلستعانة، لمعانيو عمؿ لتعدد العمؿ الختبلؼ المعنى، فال
عماؿ معاني الحركؼ ال يجكز، أال ترل أنؾ تقكؿ ما كأخرل لمتبعيض قاؿ األنبارم: ) كا 

                                                 
 .3/238ىمع اليكامع   (1)
 .4/104شرح األشمكني عمى ألفية ابف مالؾ   (2)
 .4/104المصدر نفسو   (3)
 .1/153يضاح المقتصد في شرح اإل  (4)
 . 1/94المقتصد في شرح اإليضاح  (5)
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زيد قائما، فيككف صحيحا، فمك قمت ما زيد قائما عمى معنى: نفيت زيدا قائما، لكاف 
نما لـ يجز إعماؿ معاني الحركؼ؛ ألف الحركؼ إنما كضع ت نائبة عف فاسدا... كا 

األفعاؿ طمبا لئليجاز كاالختصار، فإذا أعممت معاني الحركؼ فقد رجعت إلى األفعاؿ 
 .(1)فأبطمت ذلؾ المعنى مف اإليجاز كاالختصار"

كقد يككف دليبل عمى عدـ عمؿ الحرؼ أنو إذا تصدر لـ يكف لو عمؿ؛ ألنو غير متعمؽ 
مف العامؿ إلى ما بعده، فالحركؼ بما قبمو فيعطيو قكة العمؿ، كينقؿ األثر اإلعرابي 

قسماف، يأتي في أكؿ الجممة متصدر ليا كالحركؼ الناسخة كتعمؿ لتضمنيا معنى فعؿ، 
كبعض الحركؼ ال تأتي إال متصدرة كحرفي االستفياـ "اليمزة" ك"ىؿ"، كما النافية، كالـ 

ف كاف ى ناؾ بعض االبتداء، كىاء التنبيو، كال تعمؿ بالرغـ أنيا متضمنة لمعنى، كا 
الحركؼ مبلزمة لمتصدر كعاممة كػ"إف" الشرطية، ففي نظرم أف العامؿ فييا ىك الشرط 
المكضكعة لو، أم أنيا بمضمكنيف: معناىا كسائر الحركؼ كىك الشرط، كالربط بيف 
جمميف فعؿ الشرط كجكابو، فبما في الشرط مف جزاء عممت، إذ أنيا تعمؽ حصكؿ جكاب 

أف بعض األسماء ليست عاممة، فإذا تضمنت معنى الشرط الشرط بتحقؽ فعمو بدليؿ 
عممت نحك "أيف" ك"حيثما" ك"أنى"، فأنى ظرفية كضعت في أصميا غالبا لممكاف، فإذا 

ٍيوي ال يىٍأًت تضمنت معنى شرط عممت فصارت جازمة نحك قكلو تعالى﴿  أىٍينىمىا ييكىجٍّ
ٍيرو  صديقا كفيا  كقكليـ: حيثما تجدٍ  ،الرخاءو األمف ك العدؿ يتبعٍ  قكليـ: أيف ينزؿً ك  (2)﴾ًبخى
 كقكؿ الشاعر: ،كنزا نفيسا تجدٍ 

ًكبلى مىٍركىبىٍييىا تىٍحتى ًرٍجًمؾى شىاًجري     فىأىٍصبىٍحتى أىنَّى تىٍأًتيىا تىٍمتىًبٍس ًبيىا 
 (3) 

                                                 
 .202كينظر: أسرار العربية  . 1/262اإلنصاؼ في مسائؿ الخبلؼ  (1)
 .76النحؿ اآلية رقـ   (2)
 مف قصيدة مطمعيا 65في دكانو:  لمىًبيد بف ربيعة ىذا بيته مف الٌطكيؿ  (3)

 عان مٍف ببلئيى عامري فىما كافى بد      مىٍف كافى ًمٌني جاىبلن أٍك مغٌمران 
الٌشافية  شرح الكافية، 7/45شرح المفٌصؿ  ،2/48ب المقتض ،3/58ب الكتاكينظر البيت في:  
 .3/190، الخزانة 3/1582
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ألٌنيا تعٌمؽ في  فالشرط ىك الذم صير "إف" عمى رغـ صدارتيا عاممة، قاؿ ابف الصائغ:"
كقاؿ إبراىيـ السفاقسي  .(1)"جممة بجممة، تسٌمى األكلى شرطنا، كالثٌانية جزاء االستقباؿ

زىمىتٍ صاحب التحفة الكفية :" نىٍت معنى الشٍَّرًط، فىجى مٍّ   (2)"ضي
كما بسطت القكؿ في عمؿ الحرؼ كمقارنتو بالفعؿ كاالسـ إال ألسقط عدـ عمؿ الحرؼ 

 ناط البحث كىدفو.  عمى "إال" التي ىي حرؼ فيما سيأتي بعد، كىك م
 

 المطمب الثالث: آراء النحاة في عامل المستثنى
تعددت آراء النحاة في عامؿ المستثنى نظرا الختبلفيـ في زاكية الرؤل بينيـ كصمت إلى 

، كالذم (3)سبعة أقكاؿ قاؿ السيكطي: "كفي ناصبو سبعة أقكاؿ ال ترجيح عندم فييا"
 اشتير كدار ألسنة النحاة أربعة أكجو:

 الفعؿ كحده   -1
نسب أبك حياف ىذا الرأم إلى ابف خركؼ قاؿ:" كقيؿ بما قبميا مف غير كاسطة "إال" كىك 

، كأرل أف في ىذا الرأم بيعد؛ (4)مذىب ابف خركؼ مستدال عميو في زعمو بكبلـ سيبكيو"
ألجؿ أف الفعؿ لك كصؿ أثره اإلعرابي إلى المستثنى دكف كاسطة لـ يطرد ذلؾ في 

فتعدية الفعؿ البلـز إلى مفعكؿ ال تككف إال بأداة تعدية، كتعدية المتعدم إلى  مثيبلتو،
 مفعكؿ كاحد إلى مفعكؿ ثاف بحرؼ الجر بعد أف كاف قاصرا عنو.

كتعدية الفعؿ إما بالحرؼ أك بالتضعيؼ، فمك قمنا في مثاؿ: فرح زيد عمرا: إف "عمرا" 
بحيث يصبح الفعؿ بعدىا متعديا،  مفعكؿ لمفعؿ فرح، فبل ضركرة ألف نأتي بحرؼ معدو 

فمعنى قكلنا: "فرح زيد" ىك حصكؿ الفرح منو دكف أف يتعداه، كأما "أفرح زيد عمرا" 

                                                 
 .2/866الممحة في شرح الممحة   (1)
 .38التحفة الكفية   (2)
 3/252كينظر ىمع اليكامع  . 338المطالع السعيدة   (3)
 . 3/252كينظر: ىمع اليكامع .  3/1506االرتشاؼ  (4)
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فالمعنى ىك حصكؿ الفرح لعمرك مف أثر زيد، فميس لصاحب الفعؿ فرح؛ بؿ ىك قاـ 
يو الحتيج بإفراح غيره، فالفرح قائـ عمى غيره ال عميو؛ كليذا تعدل إليو، كلك تـ القياس عم

 إلى ما يعدم الفعؿ، كلـ يقؿ بو أحد في االستثناء.   
 الفعؿ بكاسطة "إال"  – 1

يرل جميكر البصرييف أف العامؿ في المستثػػػػنى ىك الفعػػؿ بتكسط "إال"، فالفعؿ ىك 
ف كاف الزما لتعدم أثره إلى المستثنى عبر "إال"، فػ"إال" كاسطة بيف العامؿ  العامؿ كا 

البلـز ال يتعدل إلى مفعكؿ أصبل فضبل عف غيره، كلكنو في االستثناء يتقكل كالمعمكؿ، ك 
ٍؤيىا  بػ"إال" كما يتقكل الفعؿ بالحرؼ إذا تأخر عف معمكلو نحك قكلو تعالى ﴿ ًإف كينتيـٍ ًلمرُّ

كفى  " فػ" الرؤيا" معمكلة لمفعؿ المتأخر "تعبركف"، كلتأخره قكم بالبلـ، كتسمى ىذه (1)﴾تىٍعبيري
الـ التقكية، كالفعؿ قد يتعدل إلى مفعكليف أحدىما بنفسو كاآلخر بحرؼ الجر كما  البلـ

يتقكل الفعؿ البلـز بو أيضا، ك"إال" بمثابة ذلؾ فقكت العامؿ كأفادت االستثناء قاؿ ابف 
، (2)"الحاجب: "العامؿ فيو ما قبمو بكاسطة "إال" إذا كاف فضمة، كىك المذىب الصحيح

كذلؾ ألف ىذا الفعؿ  ،إف العامؿ ىك الفعؿ ::"... إنما قمنالمبصرييف محتجا كقاؿ األنبارم
ف كاف فعبل الزما في األصؿ إال أنو قكم بػ"إال" فتعدل إلى المستثنى كما تعدل الفعؿ  كا 

ف كانت معدية كما يعمؿ حرؼ الجر ،بحرؼ الجر ألف "إال" ؛ إال أف "إال" ال تعمؿ كا 
، كما عمرك إال يذىب، حرؼ يدخؿ عمى االسـ، كالفعؿ المضار  ع نحك: ما زيد إال يقـك

ف لـ يجز دخكلو عمى الفعؿ الماضي نحك ما زيد إال قاـ، كما عمرك إال ذىب، كالحرؼ  كا 
متى دخؿ عمى االسـ كالفعؿ لـ يعمؿ في كاحد منيما، كعدـ العمؿ ال يدؿ عمى عدـ 

ير ما نحف فيو نصبيـ التعدية، أال ترل أف اليمزة كالتضعيؼ يعدياف كليسا عامميف، كنظ
االسـ في باب المفعكؿ معو نحك: استكل الماء كالخشبة، كجاء البرد كالطيالسة، فإف االسـ 
نصب بالفعؿ المتقدـ بتقكية الكاك، فإنيا قكت الفعؿ فأكصمتو إلى االسـ فنصبو فكذلؾ 

                                                 
 . 43يكسؼ اآلية رقـ (1)
 . 201، كينظر: أسرار العربية1/362اإليضاح  (2)



 14اإلنسانية                                                                                 انعذد هٌو مجهة انع

-          - 130 

مؿ؛ كما ىك األصؿ في العمؿ، إذا األفعاؿ ىي المقتضية لمع فالعمؿ لمفعؿ ،(1)ىاىنا"
ألنيا ىي الجالبة لمفظ الفاعؿ، كالمفعكؿ، كالمفعكؿ ألجمو، كالمفعكؿ فيو مكانا أك زمانا، 
كالحاؿ، كالتمييز، كالتكابع كغيرىا، فمكال الفعؿ أك ما كاف في معناه لما كاف ليذه كجكد، 
كلما كانت جممة باألصؿ، كالجممتيف االسمية كالفعمية في ذلؾ سكاء، إال أنو في الفعمية 
أظير منو في االسمية، فإما أف يككف الفعؿ خبرا مسندا لمبتدأ، أك فعبل مسندا لفاعمو، 

 ،تقكؿ: جاءني القـك إال زيدان فػ"إال" قٌكت الفعؿ لمكصكؿ إلى المستثنى قاؿ ابف السراج:" 
: كبلـ تاـ بعد ىذا الكبلـ بغير  "زيدان "فمك جاز أف تذكر  ،كىك فعؿ كفاعؿ ،فجاءني القـك

 فمما تكسطت ،لكف ال معنى لذلؾ إال بتكسط شيء آخر، ستثناء ما كاف إال نصبان حرؼ اال
كذلؾ ألف  ، كقاؿ الجرجاني:"(2)""إال"ستثناء ككصؿ الفعؿ إلى ما بعد حدث معنى اال "إال"

ف كاف الزما في األصؿ إال أنو قكم بػ"إال" فتعدل إلى المستثنى كما تعدل  ىذا الفعؿ كا 
ة، كنظيره نصبيـ االسـ في باب المفعكؿ معو نحك: استكل الماء الفعؿ بالحركؼ المعدي

، كقاؿ الرضي (3)كالخشبة، فإف االسـ منصكب بالفعؿ المتقدـ بتقكية الكاك فكذلؾ ىينا"
يتعمؽ بالفعؿ معنى،  شيءألنو  "؛ال"إالعامؿ فيو الفعؿ المتقدـ، أك معنى الفعؿ، بتكسط :"

كلػ"إال" كجو ، (4)"جاء بعد تماـ الكبلـ فشابو المفعكؿإذ ىك جزء مما نسب إليو الفعؿ، كقد 
شبو مع حرؼ العطؼ، فحرؼ العطؼ ال يعمؿ بدليؿ أف ما بعده مكافؽ لما قبمو في 
اإلعراب رفعا كنصبا كجرا، فاألثر اإلعرابي لمفعؿ، كلكنو لـ يصؿ إليو مباشرة إال عف 

ؼ الجر ال يككف إال طريقو، كلو كجو اتفاؽ كاختبلؼ مع حرؼ الجر، فما بعد حر 
مجركرا، ككاف إعرابو مخالفا إلعراب ما يستكجبو الفعؿ إذا عمؿ مباشرة؛ ألنو ال يككف في 
العمؿ المباشر إال الرفع في الفاعؿ كنائب الفاعؿ، كالنصب في المفاعيؿ، كلذا أصبح 

                                                 
 .201، كينظر: أسرار العربية1/262اإلنصاؼ (1)
 . 1/281األصكؿ  (2)
 201أسرار العربية  (3)
 .2/80شرح الكافية   (4)
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الحرؼ يعمؿ عمبل مغايرا لعمؿ الفعؿ غير مستقؿ عنو، فاستحؽ أف يككف ىك العامؿ 
ختصاصو باالسـ، كمف ثـ استمـز أف تككف بعض الحركؼ عاممة، كبعضيا غير عامؿ ال

قاؿ عبد القاىر الجرجاني:" كلـ يكف لو عمؿ في االسـ لككنو كاسطة كما كاف لمباء في 
نما كاف النصب مشتركا بينو كبيف الفعؿ" ، كقاؿ ابف يعيش:" كالفعؿ (1)مررت بزيد، كا 

دم فعدم بالبلـ، كقد تحذؼ ىذه البلـ فيقاؿ: فعمت ذاؾ يككف الزما أك منتييا في التع
حذار الشر، كأتيتؾ مخافة فبلف، كأصمو لحذار الشر، كلمخافة فبلف، فمما حذفت البلـ 

 .(2)ككاف مكضعيا نصبا تعدل الفعؿ بنفسو فنصب"
نما ىك كسيمة لنقؿ أثر عامؿ قصر عف التأثير في معمكلو  ك"إال" حرؼ ال يعمؿ بذاتو، كا 

فعؿ البلـز فإف معناه ال يتجاكز فاعمو نحك "قاـ" فإنو ال يتعدل صاحبو، كال يصح أف كال
يقع منو أثر عمى معمكؿ، فإف قمنا مثبل: قاـ القـك زيدا، فػ"زيدا" في محؿ المفعكؿ كلكنو 
ال يصح معنى، كال يصؿ إليو في العمؿ؛ ألنو الـز غير متعد، كمف جية أخرل إذا أسند 

ـ، كنريد أف نخرج زيدا منيـ، فالفعؿ قاصر عمى أف يؤدم معنى اإلدخاؿ القياـ إلى القك 
كاإلخراج معا، فجاءت "إال" لتعدم أثر الفعؿ مع إفادة معنى االستثناء، كلذلؾ نظير في 
المفعكؿ معو إف قمت: سرت كعمرا، فالكاك غير ناصبة، كال ناصب ليا بعد الكاك إال 

كالعامؿ فيو الٌنصب؛ الفعؿي اٌلذم قبمو بف الصايغ:" الفعؿ، كىذا رأم جميكر النحاة قاؿ ا
كال بدَّ لمعمؿ مف  ،كالنصب عمؿ ،ألفَّ االسـ منصكب، كقاؿ العكبرم:" (3)"بكاسطة الكاك

فإٍف قيؿ الفعؿ ، شيء ىنا يصمح لمعمؿ إالَّ الفعؿ كال ،غير عاممة لمنصب "الكاك"ك ،عامؿ
 ،المتعدٍّم إلى االسـ ما تعٌمؽ معناه بو :ب قيؿىنا الـز كالكاك غير معدٍّية لو إلى المنصك 

كالكاك عمٌقت الفعؿ باالسـ فكاف الناصب ىك الفعؿ بكاسطة الكاك كما كاف الفعؿ عامبلن 
 . (4)"ألنَّيا عمَّقٍت الفعؿ بما بعدىا كلـ تصمح ىي لمعمؿ "؛إالَّ " في المستثنى بكاسطة

                                                 
 . 2/700المقتصد في شرح اإليضاح   (1)
 . 2/53البف يعيششرح المفصؿ   (2)
 .1/368الممحة في شرح الممحة  (3)
 .1/279المباب في عمؿ البناء كاإلعراب  (4)
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ال" حرؼ ال عمؿ لو فيما بعده إف تصدر كالمستثنى منو ك"إال" جميعا معمكلة لمفعؿ، فػ"إ
الجممة كلـ يسبقو شيء، كال ينصب ما بعدىا إال إف تكسطت كأف نقكؿ مثبل "إال زيدا 
كعمرا القائماف" دكف تقدير شيء قبميا، إذ المقدر في حكـ الممفكظ، كال معنى لمجممة دكف 

يستطع الكصكؿ إليو تقدير، كلكنيا مكنت مف إيصاؿ أثر الفعؿ إلى المستثنى؛ ألنو لـ 
بنفسو، فكانت "إال" كسيمة لو، حتى أف القاضي عبد الجبار جعميا بمنزلة اسـ كاحد، فقد 

لكنو قاؿ: المستثنى، كالمستثنى منو، كآلة االستثناء، بمنزلة اسـ نقؿ عنو الرضي قكلو:" 
جعمني أميؿ ، كىذا الرأم لو مف الكجاىة كالقكة كالمنطؽ كاالطراد مع النظائر ما ي(1)"كاحد

 إليو كأقكيو.
 تضميف "إال" معنى أستثني  -2

يقكؿ الككفيكف إف العمؿ في المستثنى لػ"إال"" ألنيا متضمنة معنى أستثني، كالتقدير في 
قكؿ القائؿ حضر جميع الطبلب إال طالبا ىك: حضر جميع الطبلب كأستثني طالبا، 

يك منصكب بيا، كحجتيـ فيما فالمستثنى في األصؿ منصكب بالفعؿ، كحمت "إال" محمو ف
إذا كاف الفعؿ الزما فإنو ال يتعدل إلى مفعكؿ مباشر لو، فكيؼ إلى ما أبعد منو، كال 
يتناكلو معنى الفعؿ إف قمنا: خرج القـك إال زيدا، فالمستثنى لـ يقع عميو معنى الفعؿ كىك 

، كينسب ىذا (2)الخركج، كأيضا إف لـ يكف ىناؾ فعبل أصبل نحك: القـك إخكانؾ إال زيدا
كقاؿ المبرد كالزجاج: العامؿ فيو "إال" لقياـ معنى الرأم لممبرد كالزجاج قاؿ الرضي:" 

االستثناء بيا، كالعامؿ ما بو يتقـك المعنى المقتضي، كلككنيا نائبة عف "أستثني"، كما أف 
ف أبي كي عحي كيفسد ىذ الرأم جكاز الرفع بعد "إال"، ، (3)حرؼ النداء نائب عف "أنادم"

عمي الفارسي أنو كاف مع عضد الدكلة في الميداف فسألو عضد الدكلة عف المستثنى بماذا 
كىبل  :فقاؿ لو عضد الدكلة ،أبك عمي ينتصب ألف التقدير أستثني زيدا :ينتصب فقاؿ لو

ذا ،فقاؿ لو أبك عمى ىذا الجكاب الذم ذكرتو لؾ جكاب ميداني ،قدرت امتنع زيد فرفعتو  كا 

                                                 
 . 2/77شرح الرضي عمى الكافية   (1)
 . 1/264ينظر : اإلنصاؼ  (2)
 . 2/80الكافية شرح  (3)
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، كأفسده األنبارم مف خمسة (1)تعالى ت لؾ الجكاب الصحيح إف شاء ارجعنا ذكر 
، كالحجة بأف الفعؿ البلـز ال يتعدل مباشرة إلى مفعكؿ كاحد فما بالؾ بما ىك أبعد (2)أكجو

لى آخر  منو مردكدة؛ ألف ىناؾ أفعاؿ ال تنصب إال مفعكال كاحدا فتعدت إليو مباشرة كا 
ثنيف بحرؼ جر، كاألكؿ بنفسو، كسمع حذفو مف الثاني بحرؼ جر قاؿ السيكطي:" أك ال

مع أفعاؿ كىي: اختار قاؿ تعالى:﴿ كىاٍختىارى ميكسىى قىٍكمىوي ﴾
أم: مف قكمو، كاستغفر  (3)

 قاؿ: 
أىٍستىٍغًفري اى ذىٍنبنا لىٍستي ميٍحًصيىوي         .........................
 (4) 

 أم: مف ذنب، كأمر قاؿ: 
ٍيرى فىاٍفعىٍؿ مىا أيًمٍرتى ًبًو        .........................."أىمىٍرتي     ؾى اٍلخى

 (5) 
 آخر بحرؼ الجر،ى لا  ك  كاحد بنفسو،ى لإكقاؿ ابف درستكيو أصؿ "نصح" أف يتعدل 

كاألصؿ نصحت لزيد رأيو، قاؿ أبك حياف كما زعـ لـ يسمع في مكضع، قمت: كال أظنو 
اقي أخكاتو إذ يقاؿ: شكرت لو معركفو، ككزنت لو مخصكصا بػ"نصح" فإنو ممكف في ب

ككذلؾ كؿ خافض في مكضع نصب إذا حذفتو كصؿ الفعؿ فعمؿ ، كقاؿ المبرد:" (6)مالو
 ،  (7)"فيما بعده

                                                 
 .                1/263ينظر: اإلنصاؼ  (1)

                   
 . 202ة ينظر: أسرار العربي  (2)
 . 155األعراؼ اآلية  (3)
، 1/37البيػػػػػػػت مػػػػػػػف البحػػػػػػػر البسػػػػػػػيط مجيػػػػػػػكؿ القائػػػػػػػؿ مستشػػػػػػػيد بػػػػػػػو غيػػػػػػػر منسػػػػػػػكب فػػػػػػػي: الكتػػػػػػػاب  (4)

 .397، شذكر الذىب5/17، ىمع اليكامع3/247، الخصائص2/321المقتضب
، 1/37البيػػت مػػف البحػػر البسػػيط مجيػػكؿ القائػػؿ مستشػػيد بػػو منسػػكب لعمػػرك بػػف معػػديكرب فػػي الكتػػاب (5)
، الكامػػؿ فػػي 2/321،  كغيػػر منسػػكب فػػي: المقتضػػب1/178، األصػػكؿ فػػي النحػػك1/315غنػػي المبيػػب م

 ،.397، شذكر الذىب1/39178المغة كاألدب
 . 5/9ينظر: ىمع اليكامع   (6)
 . 2/321المقتضب   (7)
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 "إال" ىي العاممة  -3
يرل بعض النحاة كمنيـ ابف مالؾ أف "إال" ىي العاممة؛ ألنيا حرؼ مختص بالدخكؿ 

ؿ:" فمممستثنى بػ"إال" النصب مطمقا بيا ال بما قبميا معدل عمى األسماء قاؿ في التسيي
بيا، كال بو مستقبل، كال بػ"أستثني" مضمرا، كال بأف مقدرة بعدىا، كال بػ"إف" مخففة مركبا 

، كقاؿ في شرحو: "كاخترت (1)منيا كمف "ال" خبلفا لزاعمي ذلؾ، كفاقا لسيبكيو كالمبرد"
، كقاؿ (2)مكافؽ لسيبكيو كلممبرد كلمجرجاني"نصبو بيا نفسيا، كزعمت أني في ذلؾ 

السيكطي:" كصححو ابف مالؾ كعزاه لسيبكيو كالمبرد، كاستدؿ بأنيا مختصة بدخكليا عمى 
، فابف مالؾ يعمميا عمى أنيا (3)االسـ كليست كجزء منو فعممت فيو كػ"إف" ك"ال" التبرئة"

الفراء كبعض ا مركبة منيـ بسيطة ال مركبة، كفريؽ آخر مف النحاة يعممكنيا عمى أني
الككفييف، كتركيبيا مف "إٌف" المثقمة ك"ال" النافية، كخففت "إف" كأدغمت في "ال"، كالعمؿ 

فيي  ،فييا مف كجييف: نصبكا بيا ما بعدىا باعتبار إٌف، كعطفكا ما بعدىا باعتبار "ال"
ده الجرجاني فقاؿ:" كر  "،الػ"كترفع في النفي اعتبارا ب "،إفػ"تنصب في اإليجاب اعتبارا ب

كلك قدرنا ذلؾ  ،فدعكل تفتقر إلى دليؿ "ال"ك "إف"مركبة مف  "إال"كأما قكؿ الفراء أف 
أال  ،الحرؼ إذا ركب مع حرؼ آخر تغير عما كاف عميو في األصؿ قبؿ التركيب :فنقكؿ

تغير ذلؾ المعنى  "ما"فإذا ركبت مع  ،حرؼ يمتنع بو الشيء المتناع غيره "لك"ترل أف 
 .  (4)صارت بمعنى ىبل"ك 

كال نريد أف نطيؿ في سرد بقية األكجو، كنأتي بيا عمى سبيؿ اإليجاز كاإلجماؿ كىي: أف 
الناصب بعد إال "أف" مقدرة نقمو السيرافي عف الكسائي، كأف ىذه غير "أف" المركبة مع 

منو،  إ"ال" كما مر، أك منصكب عمى المخالفة بمعنى أف المستثنى مخالؼ لحكـ المستثنى
فما ثبت لؤلكؿ ينفى عف الثاني، كما نفي عنو أثبت لو، كىك ما نقمو ابف عصفكر عف 

                                                 
 .2/264شرح التسييؿ  (1)
 .2/271شرح التسييؿ   (2)
 .3/252ىمع اليكامع  (3)
 .204 أسرار العربية  (4)
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الكسائي، كأخيرا أنو انتصب بفعؿ مقدر، كال يعني ىذا ما سبؽ أنو "إال" بمعنى أستثني، 
 .   (1)نقمو السيرافي عف المبرد كالزجاج

 
 "المطمب الرابع: أدلة ترجيح أن العمل لـمفعل بواسطة "إال

بعد المكازنة بيف آراء النحاة كما حاكلت إثباتو سمفا مف اقتصار العمؿ عمى الفعؿ أك 
نما عممو عارض طارئ عميو  االسـ المتصؿ بو، كأف ال عمؿ لمحرؼ في األصؿ، كا 

 مستند إلى الفعؿ يمكف االستدالؿ عمى ىذا الترجيح بما يأتي:
 اإللغاء – 1

نى عندما يككف االستثػناء مفرغا ال مكجبا، كىك أال اإللغاء كىك إلغاء العمػؿ في المستثػ
يذكر المستثنى قبؿ "إال" بشرط أف يككف مسبكقا بنفي أك شبيو، كيككف ما بعد "إال" 
معمكال لمفعؿ رفعا كنصبا كجرا تقكؿ: ما قاـ إال زيده، كما رأيت إال زيدا، كما مررت إال 

عاممة بنفسيا، أك بمعنى فعؿ لكانت  بزيد، فبل عمؿ لػ"إال" في ىذه األمثمة، فمك كانت
ف حذفت "إال" مع مقابميا النفي  عاممة ىنا، كىي مفيدة لئلثبات في مقابؿ النفي كشبيو، كا 
ثباتو لو كأنؾ  يككف المعنى عمى اإلثبات نحك: ما قاـ إال زيد، نفي القياـ عف غير زيد، كا 

 قمت: قاـ زيد.
 البدلية – 2

مو نحك: ما قاـ أحد إال زيد، كالبدؿ كما ىك معمـك إحبلؿ كىك إبداؿ ما بعد "إال" بما قب
البدؿ محؿ المبدؿ منو فيأخذ حكمو، كلك كانت "إال" ىي العاممة فبل مجاؿ إلعراب 
المستثنى نصبا، كلـ يسمع بتبعية ما بعدىا لما قبميا، كال نطقت العرب بغير النصب، كما 

جانب آخر فإف البدلية ال تقؼ  نطقت بغير الجر بعد حذؼ حرفو، ىذا مف جانب، كمف
عند النصب فقط؛ بؿ تككف في الرفع كالجر نحك: لـ يأت أحد إال زيده، فرفع زيد بعد "إال"؛ 

                                                 
 .  3/253ينظر: ىمع اليكامع  (1)
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ألنو حاؿ محؿ ما قبمو، كلـ يعد ليا مكضع في إعراب الجممة "إال" ككنيا تفيد في المعنى 
ليا في اإلعراب، كنقكؿ: أف بعدىا مستثنى كما تفيد اليمزة االستفياـ االستفياـى كال عمؿ 

، فجر المستثنى تبعا لممجركر قبؿ "إال"، كنقكؿ أيضا: ما رأيت  ما مررت بأحد إال زيدو
أحدا إال زيدا، فالنصب عمى  البدلية ال لػ"إال" فالمنصكب بعده ىنا كالمرفكع كالمجركر، 

 كالباب عمى نسؽ كاحد.  
 
 ى عمى اإلضافة. كقكع "غير" مكقعيا فتنصب، كتجر ما كاف مستثن – 3

تقع "غير" مكقع "إال" فتنصب، كيككف المستثنى بعدىا مجركرا باإلضافة إلييا نحك: قاـ 
، ك"غير" ىنا أنيا منصكبة عمى كجو الشبو بالمفعكؿ كما  -كفي نظرم -القـك غيرى زيدو

كالمفعكؿ  ،المفعكؿ المطمؽ :كالمفعكؿ أضرب، قاؿ الزمخشرم: "(1)حكي عف الكسائي
ف كاف ، (2)"كالمستثنى المنصكب ،كالتمييز ،كالحاؿ ،كالمفعكؿ لو ،مفعكؿ معوكال ،فيو كا 

الفعؿ الزما؛ ألجؿ أنيا أتت في محؿ الفضمة، كالفضمة حكميا النصب، فالفعؿ "قاـ" مف 
، كلـ يعد لػ"زيد" في الجممة إال أف  قكلؾ: قاـ القـك إال زيدا، الـز غير متعد، كفاعمو القـك

ا شغمو بعد "إال"، فػ"غير" كالمستثنى المنصكب بػ"إال" يتشابياف، يقكؿ يككف فضمة، كىك م
ما أف يككف  ،منصكب "غير"فإف األنبارم: " كال يخمك إما أف يككف منصكبا بتقدير "إال"، كا 

ما أف يككف منصكبا بالفعؿ الذم قبمو، بطؿ أف يقاؿ: إنو منصكب  منصكبا بنفسو، كا 
" لفسد المعنى؛ ألنو يصير التقدير فيو قاـ القـك إال غير بتقدير "إال"؛ ألنا لك قدرنا "إال

زيد، كىذا فاسد، كبطؿ أيضا أف يقاؿ: إنو يعمؿ في نفسو، فكجب أف يككف العامؿ ىك 
ف كاف الزما ألف "غير" مكضكعة عمى  نما جاز أف يعمؿ فيو كا  الفعؿ المتقدـ، كا 

 ،(3)اإلبياـ"
  "غير"  مع ما بعدىا كما تقع كصفا "إال" كقكع – 4

                                                 
 . 1/261ينظر: اإلنصاؼ في مسائؿ الخبلؼ (1)
 .2/80. كينظر شرح الرضي عمى الكافية 1/71شرح المفصؿ (2)
 .1/263اإلنصاؼ (3)
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تقع "إال" مع ما بعدىا كصفا نحك قكؿ ا تعالى﴿ لىٍك كىافى ًفيًيمىا ءىاًليىةه ًإالَّ اي لىفىسىدىتىا﴾
(1) ،

فالمعنى عمى االستثناء مفسد لمعنى اآلية إلحالتو إلى معنى غير مراد كىك: لك كجدت 
محت، كىذا فاسد، آلية كاستثنى منيا ا لفسدتا، كعكسو لك كجدت اآللية مع ا لص

كالمعنى كما فسره العمماء لك كجدت آلية، كأف ىذه اآللية مكصكفة بأنيا غير ا لفسدتا، 
فػ"إال ا" كصؼ لتمؾ اآللية، كفي ىذه الحالة فإف "إال" كما بعدىا في محؿ رفع كصؼ 

نتا ، كىذا يدؿ عمى أنو لك كانت "إال" عاممة بنفسيا لنصبت ما بعدىا، كلك كا(2)آللية
جميعا في محؿ الكصفية، فػ"آلية" اسـ "كاف"، كالجار كالمجركر خبرىا، كالعامؿ في 

كما بعده  "إال"باب ما يككف فيو المكصكؼ عامؿ في الصفة، كقد عقد سيبكيو بابا سماه "
كالدليؿ ، كذلؾ قكلؾ: لك كاف معنا رجؿه إال زيده لغيًمبنا" قاؿ:" غيرو "ك "مثؿو "بمنزلة  كصفان 

كصؼ أنؾ لك قمت: لك كاف معنا إال زيده ليمٍكنا كأنت تريد االستثناء لكنت قد  عمى أنو
فيجرم ما بعدىا عمى  "غير"صفةن بمعنى  "إالَّ "كيجكز أف تقع ، كقاؿ العكبرم:" (3)"أحمتى 

قمت: جاءني القـك  "غير"بمعنى  "إال"إف جعمت ، كيقكؿ ابف السراج:" ككذلؾ (4)"ما قبميا
مى الصفة ال ع "غير"تنصبو نصب  ،كرأيت القـك إال زيدان  ،القـك إال زيدو كمررت ب ،إال زيده 
 .(5)"ستثناءعمى اال

 
 
 
 
 

                                                 
 .22األنبياء اآلية رقـ (1)
 .7/420ينظر: البحر المحيط  (2)
 .2/331الكتاب (3)
 . 1/312بالمباب في عمؿ لبناء كاإلعرا (4)
 .4/285األصكؿ (5)
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 الخاتمة
في خاتمػػػػػػة ىذا البحث ال أدعػػي أني استقصػػػػيت جميػػػػػع ما يتعمػػػؽ بأداة االستثػػػناء 

كف إيجاز نتيجة كعمميا، كلكني أتيت عمى شيء منو، فما ال يدرؾ كمو ال يترؾ جمو، كيم
 البحث في اآلتي: 

أف العامؿ في المستثنى ىك الفعؿ، كأداتو في الكصكؿ إلى المستثنى "إال" كما كصؿ  -1
 إلى بعض المفاعيؿ بحركؼ الجر. 

أف الحرؼ ليس بعامؿ ك"إال" حرؼ فترجح قكؿ بعض البصريف أف "إال" غير عاممة،  - 2
 "إال" . كأف العامؿ في المستثنى ىك الفعؿ بكاسطة 

أف الفعؿ ىك العامؿ متفؽ عميو عند النحاة، كلـ يقؿ أحد أف الفعؿ غير عامؿ،  – 3
 كالمآؿ إلى شيء متفؽ أكلى حتى يسير العمؿ عمى كثيرة كاحدة، كعمى نسؽ كاحد.

أف العامؿ كصؿ إلى المستثنى بكاسطة "إال" ليس بمبتدع، فقد جرت لو نظائر أخرل  – 4
 ككاك المعية.

ؿ بأف الفعؿ ىك العامؿ يطرد في جميع أساليب االستثناء تاما كمفرغا، كمثبتا القك  – 5
 كمنفيا، كيتفؽ مع كؿ المعاني المستفادة مف االستثناء. 

ىذا ما أردت بيانو كتكضيحو، كاألمر أكسع مما أف يحاط في إيجاز سريع، كتحقيؽ أقكاؿ 
معاف  نظر، فمرب ما يترجح اليـك العمماء في ىذا يحتاج إلى كقت أطكؿ كصبر كتأف، كا 

ينقض غدا، كما غيًفؿ عنو في بابو أكثر مما استيحًضر، ككجو القصكر فينا مف ىذا بادو 
 لمعياف، نسأؿ ا تعالى أف يميمنا الصكاب، كييدينا سكاء الصراط.

ف أخطأت الطريؽ  ىذا جيد العبد الضعيؼ، فإف أصبت فذلؾ فضؿ ا كمنة منو، كا 
ليو أنيب، كالحمد  رب فعذرم أني اجتيدت ، كما تكفيقي إال با عميو تككمت كا 

 العالميف.
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 قائمة المصادر والمراجع
 القرآف الكريـ بركاية اإلماـ قالكف.

أسػػػرار العربيػػػة ألبػػػي البركػػػات األنبػػػارم، تػػػح: محمػػػد بيجػػػت البيطػػػار، مطبعػػػة الترقػػػي،  -
 ـ. 1957ىػ،1377ؽ، دمش
حمػػد بػػف سػػيؿ بػػف السػػراج، تػػح: عبػػد الحسػػيف الفتمػػي، األصػػكؿ فػػي النحػػك ألبػػي بكػػر م -

 .ـ1988مؤسسة الرسالة، بيركت، ط، الثالثة 
اإلنصػاؼ فػػي مسػػائؿ الخػػبلؼ لعبػد الػػرحمف بػػف محمػػد األنبػارم كمعػػو كتػػاب االنتصػػاؼ  -

مػػف اإلنصػػاؼ، تػػح: محمػػد محيػػي الػػديف عبػػد الحميػػد، المكتبػػة العصػػرية لمطباعػػة كالنشػػر 
 ـ.1987-ق1407 كالتكزيع، صيدا، بيركت،

اإليضػػػاح فػػػي شػػػرح المفصػػػؿ ألبػػػي عمػػػر عثمػػػاف بػػػف الحاجػػػب، تػػػح: د. مكسػػػى بنػػػام  -
 العميمي، دار إحياء التراث اإلسبلمي.

 .بمعاني حركؼ العربية، إلبراىيـ بف محمد بف إبراىيـ السفاقسي التحفة الكفية -
طباعػة كالنشػر حاشية الخضرم عمى شرح ابف عقيػؿ عمػى ألفيػة ابػف مالػؾ، دار الفكػر لم -

 كالتكزيع. 
الحػػدكد لعمػػي بػػف عيسػػى الرمػػاني، تػػح: بتػػكؿ قاسػػـ ناصػػر، مجمػػة المػػكرد، المجمػػد الثالػػث  -

 كالعشريف، العدد األكؿ، دار الشؤكف الثقافية العامة، العراؽ.
خزانػػػة األدب كلػػػب لبػػػاب لسػػػاف العػػػرب لعبػػػد القػػػادر بػػػف عمػػػر البغػػػدادم، دار صػػػادر،  -

 بيركت.
رية الفػتح عثمػاف بػف جنػي، تػح: محمػد عمػي النجػار، دار الكتػب المصػالخصائص ألبي  -

 .ـ1952
ديػػكاف الشػػنفرل عمػػرك بػػف مالػػؾ، تػػح: إميػػؿ بػػديع يعقػػكب، دار الكتػػاب العربػػي، بيػػركت،  -

 ـ.1996 –ق1417الثانية ط. 
 ديكاف لبيد بف ربيعة العامرم، دار صادر بيركت. -
 ح: رجب عثماف محمد، رمضاف عبد ارتشاؼ الضرب مف لساف العرب ألبي حياف، ت -
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 .ـ1998 –ق 1418، 1. التكاب، مكتبة الخانجي، القاىرة، ط   
شػرح األشػمكني أللفيػػة ابػف مالػؾ، تػػح: عبػد الحميػػد السػيد عبػد الحميػػد، المكتبػة األزىريػػة  -

 لمتراث.
شػػرح الرضػػي عمػػى الكافيػػة الحاجػػب لرضػػي الػػديف محمػػد بػػف الحسػػف األسػػتراباذم، تػػح:  -

 ـ.1978ىػ 1398قار يكنس، ف عمر، جامعة يكسؼ حس
 شرح المفصؿ لمكفؽ الديف بف يعيش، عالـ الكتب، بيركت. -
الكامػػؿ فػػي المغػػة كاألدب ألبػػي العبػػاس محمػػد بػػف يزيػػد المبػػرد، تػػح: حنػػا الفػػاخكرم، دار  -

 ـ.1997 -ق1417، 1، ط.الجيؿ، بيركت
السػبلـ محمػد ىػاركف، دار كتاب سيبكيو ألبي بشر عمر بف عثمػاف بػف قنبػر، تػح: عبػد  -

 . 1.الجيؿ بيركت، ط
المباب فػي عمػؿ البنػاء كاإلعػراب ألبػي البقػاء العكبػرم، تػح: غػازم مختػار طميمػات، دار  -

 .ـ1995-ق1416، 1الفكر المعاصر، بيركت، دار الفكر، دمشؽ، ط. 
الممحة في شرح الممحة لمحمد بف الحسف الصايغ، تح: إبراىيـ بف سالـ الصاعدم،  -
مادة البحث العممي بالجامعة اإلسبلمية، المدينة المنكرة، المممكة العربية السعكدية، ط. ع

 .ـ2004ىػ/1424األكلى، 
لجػػبلؿ الػػديف السػػيكطي، تػػح: طػػاىر سػػميماف حمػػكدة، الػػدار الجامعيػػة،  المطػػالع السػػعيدة -

   ـ.1999اإلسكندرية، 
اظـ بحػػر المرجػػاف، مكتبػػة المقتصػػد فػػي شػػرح اإليضػػاح لعبػػد القػػاىر الجرجػػاني، تػػح: كػػ -

 الثقافة الدينية، القاىرة.
 2المقتضب ألبي العبػاس محمػد بػف يزيػد المبػرد، تػح: محمػد عبػد الخػالؽ عضػيمة، ط.  -

 .ـ1979
ىمػع اليكامػع فػػي شػرح جمػع الجكامػػع لئلمػاـ جػػبلؿ الػديف السػيكطي، تػػح: د. عبػد العػػاؿ  -

، مؤسسػػة الرسػػالة بيػػركت ط. لبحػػكث العمميػػة لمنشػػر كالتكزيػػع دار ا. 1987، 2 سػػالـ مكػػـر
 .   ـ1977يت الكك 
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 تنمية السياحة في وسائل النقل المتطورة   دور 

 إعداد : د. عياد ميالد المجرش
 د. الصادق محمود حامد                                       

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 انمقذمة :

ييعػػد النقػػؿ أحػػد األسػػباب الميمػػة الزدىػػار السػػياحة فػػي أم بمػػد ، كبكاسػػطة الطػػرؽ       
ككسػػائؿ النقػػؿ بأنكاعيػػا كافػػة يػػتـ تػػكفير متطمبػػات أنشػػطة السػػياحة كالتػػركيج فػػي المكػػاف 

ياحي بأسػػكاؽ الطمػػب ، بمػػا يعنػػي أف النقػػؿ يمثػػؿ المقصػػكد ، ككػػذلؾ يػػتـ ربػػط المػػزار السػػ
 القاعػػدة الرئيسػػية لمسػػياحة كركاجيػػا ، كيعبػػر أيضػػان عػػف درجػػة التمػػدف كالحضػػارة مؤشػػر

 . عمى مدل الرقي االقتصادم لمبمد
تعتبر شبكة المكاصبلت الجيدة كالحديثة مػف أىػـ األشػياء المطمكبػة مػف أجػؿ حريػة      

ات لكافػة القطاعػات الخدميػة كالمرفقيػة فػي الدكلػة كالسػيما التنقؿ كالكصػكؿ كتقػديـ الخػدم
 .    (1)في قطاع السياحة

فػػػي أقػػػاليـ كدكؿ العػػػالـ المختمفػػػة يػػػرتبط بتقػػػدـ طػػػرؽ ليػػػا  جإف ازدىػػػار السػػػياحة كالتػػػركي
ككسائؿ النقػؿ ، كال يمكػف لممكاقػع السػياحية أف تكػكف أكثػر جػذبان لمسػياح طالمػا ال تتػكفر 

بغػػض النظػػر عمػػا تقدمػػو مػػف تسػػييبلت كخػػدمات ، كتػػؤثر كسػػائؿ ليػػا إمكانيػػة الكصػػكؿ 
مثػػاؿ ذلػػؾ النقػػؿ السػػريعة كالمريحػػة عمػػى السػػياحة كالتػػركيح فالمسػػافة كالػػزمف مرتبطػػاف ، 

سرعة كسائؿ النقؿ حاليان جعمػت العػالـ أشػبو بقريػة السياحة بالمناطؽ الجنكبية في ليبيا, ف
كؿ إلػػػى الجيػػػة السػػػياحية التػػػي يرغػػػب صػػػغيرة ، كييػػػـ السػػػائح الكقػػػت الػػػذم يمزمػػػو لمكصػػػ

                                                 
أبكدينة, التخطيط السياحي لمدينة لبدة الكبرل كمدل تأثيره في زيادة الخؿ القكمي, المؤتمر   ـىناء أبك القاس - 1

ـ,  2015العممي األكؿ لكمية اآلداب ) دكر العمكـ اإلنسانية في معالجة قضايا المجتمع ( ,جامعة طرابمس, 
 .  117ص
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الذىاب إلييا ، كيذىب بعػض خبػراء السػياحة إلػى أف إمكانيػة الكصػكؿ لممكقػع السػياحي 
 . تمعب دكران ميمان ال يكاد يختمؼ عف الخصائص الجمالية لممكقع نفسو

إف تسػػييبلت النقػػؿ فػػي معظػػـ دكؿ العػػالـ سػػاعدت عمػػى إيجػػاد مػػدف كقػػرل المنتجعػػات ، 
ألفػػراد الػػذيف يرغبػػكف إلػػى قضػػاء أجػػازاتيـ فػػي االسػػتجماـ كالترفيػػو كالػػراغبيف إذ سػػاعدت ا

لمراحػػة بػػأف يػػذىبكا إلػػى ىػػذه المنتجعػػات ، التػػي تقػػدـ ليػػـ ىػػذه الخػػدمات ، كلػػـ يعػػد النقػػؿ 
نمػػا أصػػبح ىػػدفان فػػي حػػد ذاتػػو ،  فػػي الكقػػت الحاضػػر كسػػيمة لمكصػػكؿ إلػػى مكػػاف مػػا ، كا 

  قؿلسياحة نمكان كازدىاران لـ يكف ليتحقؽ بدكف النكمع تطكر كسائؿ النقؿ تشيد أنشطة ا
إف عػػػدـ التػػػػكازف فػػػي األجػػػػكر كالحظػػػػكظ بػػػيف مػػػػكظفي القطػػػاع السػػػػياحي ، كالقطاعػػػػات 
االقتصػػادية األخػػػػرل ككػػذلؾ االمتيػػازات فيػػذا القطػػاع يػػؤدم إلػػى ىػػركب اإلطػػارات مػػف 

مػف  أكثػرظػكظ القطاعات األخرل إلى القطػاع السػياحي الػذم يتػكفر فيػو العامػؿ عمػى ح
العامؿ في القطاعات االقتصادية األخرل ) التجربة التكنسية تثبت ذلؾ ( كمػا أف تركيػز 
الخػػدمات كالمرافػػؽ السػػياحية فػػي المػػدف الكبػػرل يػػؤدم إلػػى خمػػؽ النػػزكح الريفػػي كمػػا ىػػك 

  (1). الحاؿ في إسبانيا
 

 مشكمة الدراسة :
خطػيط السػػياحي كعبلقتػو بتػػكفير تتركػز مشػكمة البحػػث فػي عػدـ االىتمػػاـ بمجػاؿ الت     

كسائؿ النقؿ بانكاعة لخدمة السياحة, كفػي تنظػيـ ىػذه الكسػائؿ كباألسػعار المناسػبة التػي 
تسػػاعد السػػانح, كاالسػػتفادة مػػف الكفػػاءات كذكم الخبػػرات فػػي تطػػكير مجػػاؿ السػػياحة بمػػا 

لسػكاح كمػف يحقؽ التنمية االقتصادية المطمكبة كتطكر شبكة النقؿ لتكاكب ازدياد أعػداد ا
 تـ زيادة الدخؿ القكمي. .

 
    

                                                 

السياسات السياحية في المجتمع الجزائرم كانعكاساتيا عمى العرض , بكعقميف بديعة -1
 .43ص :  6991كالطمب رسالة ماجستير غير منشكرة سنة 
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 أىمية الدراسة :
تكمػػف أىميػػة الدراسػػة فػػي أنيػػا تعػػد مػػف الدراسػػات القبلئػػؿ التػػي تعتنػػي بػػأبرز دكر       

 عبلقة النقؿ بانكاعة
بالسياحة كالتخطيط السياحي كأيضػا تكمػف أىميتيػا فػي أنيػا سػتمقي الضػكء عمػى اغمػب  

فػػي النقػػؿ كدكره فػػي نشػػاط السػػياحة ,ككيفيػػة المحافظػػة الدراسػػات المتخصصػػة كالمتعمقػػة 
 عمى البيئة. 

 أىداف الدراسة :
 تتمحكر أىداؼ الدراسة في.   

تحديد كتكضيح أىـ المشاكؿ كالمعكقات التي تكاجػو قطػاع السػياحة كالحركػة  -1
 السياحية كتأثرىا بتطكر شبكات النقؿ لتكاكب ازدياد أعداد السكاح .

    كالمعمكمات السياحية الخاصة بالمنطقة السياحية . تكفير قاعدة لمبيانات -2

 
 مفيوم السياحة:

تعػػد الحركػػة كالتنقػػؿ مػػف خصػػائص اإلنسػػاف، فقػػد اعتػػاد منػػذ نشػػأتو التنقػػؿ مػػف مكػػاف      
سػكاء  كباالعتمػاد عمػى كسػائؿ النقػؿ المختمفػة إلى آخر سعيا كراء لقمة العيش مف جية،

المتعة النفسية كالذىنية مف جية أخرل. كمػع األيػاـ كسعيا لتحقيؽ الجكم أك النقؿ البرم 
تحكلػػت عمميػػة التنقػػؿ ىػػذه إلػػى ظػػاىرة ذات أبعػػاد مختمفػػة، شػػممت المجػػاالت االقتصػػادية 

ه مػا يعػرؼ بظػاىرة دعمػى حػدل. كانبثػؽ عػف عمميػة التحػكؿ ىػكػؿ كاالجتماعية كالثقافية 
           .السياحة

بمفاىيميػػا إلػػى التعػػدد ككػػؿ مفيػػـك يتحػػدد كبارتبػػاط السػػياحة مػػع قطاعػػات عديػػدة، أدل 
بحسػػب طبيعػػة الجيػػة الدارسػػة ليػػا. فمػػف كجيػػة نظػػر االقتصػػادم السػػياحة تعتبػػر نشػػاط 
اقتصػػػػادم، كأمػػػػا مػػػػف كجيػػػػػة نظػػػػر االجتمػػػػاعي فيػػػػي عبػػػػػارة عػػػػف عبلقػػػػات اجتماعيػػػػػة 

نسػػػػانية كبشػػػػمكؿ السػػػػياحة قطاعػػػػات عػػػػدة، جعميػػػػا تتطػػػػكر عمػػػػا كانػػػػت عميػػػػو فػػػػي  ...كا 
ت الحركة السياحية الدكلية بدرجة كبيرة. كأصبح السائحكف يمثمػكف نسػبة الماضي، فتزايد
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معتبػػرة مػػف سػػكاف العػػالـ. كعميػػو مػػف خػػبلؿ ىػػذا الفصػػؿ سػػكؼ نحػػاكؿ التطػػرؽ لمتطػػكر 
التػػاريخي لمظػػاىرة السػػياحية مػػع اإللمػػاـ بمختمػػؼ التعػػاريؼ كالمفػػاىيـ المرتبطػػة بالسػػياحة 

 .كالسائح

 ياحة:النقل والمواصالت وعالقتو بالس

يرتبط التطػكر فػي السػياحة ارتباطػا كثيقػا بالتقػدـ فػي تكنكلكجيػا المكاصػبلت ، كال تصػبح    
المكاقػػع أكثػػر جػػذبا لمسػػائحيف طالمػػا ال تتػػكفر فييػػا إمكانيػػة الكصػػكؿ ، بصػػرؼ النظػػر عمػػا 

بالسكؾ الحديدية ، كفي فتػرة مػا بعػد الحػرب   بالتطكر بالنقؿ  تقدـ مف تسييبلت كقد ارتبط
مية الثانية أدت الزيادة في امتبلؾ السيارات إلى زيادة مماثمة فػي السػياحة الداخميػة فػي العال

المنتجعػػات الدكليػػة ، كلػػـ يكػػف التغيػػر فػػي حجػػـ الحركػػة فقػػط بػػؿ فػػي تعػػديؿ أنماطيػػا ، ممػػا 
 انعكس بدكره عمى أنماط تنميتيا .

تمعب دكرا ال يكاد إلى إمكانية الكصكؿ إلى المكاقع السياحية  Smailes   كيذىب سميمز
في حيف يرل بيربيممك أف تسييبلت النقؿ   تختمؼ عف الخصائص الجمالية المائية ،

    كالمكاصبلت ساعدت عمى خمؽ المراكز السياحية خمقا جديدا .

 وازدىارىا:السياحة  في تنميةوسائل النقل المتطورة دور 
تطكرىػػا . كلكػػي تخػػدـ طػػرؽ ييعػػد النقػػؿ بكػػؿ أنكاعػػو مػػف أىػػـ أسػػباب تقػػدـ السػػياحة ك     

ككسػػػائؿ النقػػػؿ كالمكاصػػػبلت األغػػػراض السػػػياحية بالشػػػكؿ األمثػػػؿ يجػػػب أف تتػػػكافر فييػػػا 
 : الشركط التالية

الراحػػة : إف أىػػـ مػػا يقصػػده السػػائح ىػػك راحػػة الجسػػـ كراحػػة البػػاؿ، فكسػػائؿ النقػػؿ  - 1
سػبة ، كتػكفير يجب أف تكفر المقاعد المريحة مػع التيكيػة الصػحية كدرجػات الحػرارة المنا

الخػػدمات مػػف مرافػػؽ صػػحية كحمامػػات كتقػػديـ كجبػػات أك مرطبػػات كتػػكفر االسػػتراحات 
 . عمى الطرؽ مع إمكانية التمتع بالمناظر الطبيعية الخبلبة خبلؿ الرحمة

التي تشجع استعماؿ كسػائؿ النقػؿ لؤلغػراض السػياحية كالتركيحيػة  األمكراألماف : مف  - 2
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د مػػف مسػػتمزمات األمػػاف لؤلشػػخاص كتػػأميف األمتعػػة مػػف ىػػي أف يػػتـ تطبيػػؽ مسػػتكل جيػػ
 . الضياع كالتمؼ

السػػػػرعة : اختيػػػػار السػػػػرعة المناسػػػػبة التػػػػي يطمػػػػئف إلييػػػػا المسػػػػافر كتكقيػػػػت الػػػػرحبلت  -3
 . السياحية بمكجب ذلؾ ، بحيث يتـ مراعاة الحاالت النفسية لمسائحيف

كمقػػدار  يػػتبلءـتعػػة بمػػا خاص كاألمشػػالسػػعة : العمػػؿ عمػػى تييئػػة طاقػػات النقػػؿ لؤل -  4
الطمػػب ،عمػػى أف يمتػػاز جيػػاز النقػػؿ بالمركنػػة بمػػا يتناسػػب كسػػاعات النيػػار خػػبلؿ اليػػـك 

 كاإلجػازاتالكاحد ، ككذلؾ بالنسبة لمقدار الطمب خبلؿ فصكؿ السػنة كالمكاسػـ كاألعيػاد 
 . كالزيارات الدينية

يف كيسػػػػاعد السػػػػياح مػػػػف االنتظػػػػاـ : إف االلتػػػػزاـ بمكاعيػػػػد السػػػػفر يبعػػػػث الثقػػػػة لممسػػػػافر  -5
استغبلؿ أكقاتيـ بشػكؿ أفضػؿ  االسػتغبلؿ األفضػؿ لمكقػت بمػا يػؤدم إلػى تخطػيط أمثػؿ 

 . لمسياحة
االختيػػار: إف تػػكفير أكقػػات مختمفػػة كمتعػػددة كمتكػػررة يكميػػان فػػي الحػػافبلت كالمركبػػات  -   6

كقػت الػػذم العامػة النطبلقيػا بػػيف مػدينتيف أك بمػديف يعطػػي السػائح مجػاؿ االختيػػار فػي ال
 . يناسبو لسفره كيقمؿ مف فترات االنتظار

الشمكؿ : قد تتضمف الرحمة السياحية استخداـ أكثر مف كسيمة مػف كسػائؿ النقػؿ ، كقػد  - 7
تتكامػػؿ الكسػػائؿ مػػع بعضػػيا لخدمػػة السػػائح كتكامػػؿ النقػػؿ بالسػػيارات كالعبػػارات أك النقػػؿ 

  ع الطائراتالمائي ، أك السيارات مع القطارات ، أك السيارات م
التكمفػػػػة المناسػػػػبة : تشػػػػكؿ تكمفػػػػة النقػػػػؿ نسػػػػبة غيػػػػر قميمػػػػة مػػػػف مجمػػػػكع تكػػػػاليؼ السػػػػفرة  -8

السػػياحية ، كأم محاكلػػة لتقميػػؿ تكمفػػة النقػػؿ سػػتمكف عػػددان أكبػػر مػػف السػػياح لبلسػػتمتاع 
خػدمات بتكػاليؼ  بالرحمة السػياحية ، كيمكػف لمدكلػة دعػـ كسػائؿ النقػؿ المختمفػة كتقػديميا

, فػػػالتخطيط السػػػياحي لػػػو دكران بػػػارزان كضػػػركرة ممحػػػة تمكػػػف ة خاصػػػة لمسػػػياحأقػػػؿ كبصػػػكر 
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قطاع السياحة مف تحقيؽ أىػدافيا بكضػكح حتػى يتسػنى لكػؿ العػامميف بالقطػاع السػياحي 
 .  (1)مف تحقيؽ ىذه األىداؼ كفي إطار عمؿ مشترؾ كبركح كاحدة

سػياح كاألمتعػة مسػؤكلية المسؤكلية : ينبغي أف يتحمػؿ جيػاز ككسػائؿ نقػؿ المسػافريف كال -9
ىذا النقؿ بأماف كضػماف كتعػكيض عػف األضػرار فػي حالػة الحػكادث كالكػكارث كالنكبػات 

 . كفقداف األمتعة
 

 :األثر المتبادل بين النقل والسياحة
المجتمعػػػات البشػػػػرية كانػػػػت تعػػػػيش سػػػػابقان فػػػػي منػػػػاطؽ محػػػػدكدة كمعزكلػػػػة بعضػػػػيا عػػػػف 

كالمكاصبلت بمختمؼ األنػكاع كالسػبؿ أزاؿ البعض اآلخر ، أف تكفر طرؽ ككسائؿ النقؿ 
ىػػػذه العزلػػػة ، ككفػػػر مجػػػاالت االخػػػتبلط كالتػػػداخؿ فيمػػػا بينيػػػا. كقػػػد قػػػاد ذلػػػؾ إلػػػى تبػػػادؿ 
الخبرات كالتمتع مف قبؿ جماعات أكسػع بػالميزات المكجػكدة فػي منطقػة كانػت معزكلػة . 

فقػد ىيػأت كأدل تطكر طرؽ ككسائؿ النقؿ كالمكاصػبلت إلػى ازدىػار صػناعة السػياحة . 
كسػػػائؿ النقػػػؿ إمكانػػػات التنقػػػؿ الشخصػػػي كالجمػػػاعي ، كتبػػػادؿ كجيػػػات النظػػػر، كانتقػػػاء 
الممارسػػات الناجحػػة فػػي منطقػػة مػػا كاسػػتخداميا فػػي منػػاطؽ أخػػرل ، ممػػا شػػجع بشػػكؿ 
ممحػػػػكظ عمػػػػى السػػػػياحة كأدل إلػػػػى تكسػػػػيع مفػػػػاىيـ اإلنسػػػػاف كزيػػػػادة المعرفػػػػة كالتقػػػػارب 

عميو فكممػا كانػت خػدمات النقػؿ بكػؿ أنكاعيػا أفضػؿ كاالنسجاـ في مختمؼ الفعاليات ، ك 
 . خدمت األغراض المذككرة بشكؿ أكثر فعالية

كتشير معظـ الدراسات حكؿ السياحة إلى أف العامؿ األىـ الػذم يػؤثر فػي حجػـ الحركػة 
النقػػػؿ بشػػػكؿ خػػػاص ، بمػػػا ليػػػا مػػػف تػػػأثير كاضػػػح عمػػػى التكػػػاليؼ  السػػػياحية ىػػػك أسػػػعار

 . الشاممة لمسياحة

                                                 
ـ, 2010قسيمة: كباشي حسيف, التخطيط السياحي كأثره في مناطؽ كمكاقع التراث األثرم, مجمة جامعة شندم,  - 1

 كما بعدىا.     9ص
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كرة مف دراسة أثر النقػؿ بكػؿ أنكاعػو فػي تقػدـ الحركػة السػياحية كتطكرىػا ىػك بيػاف إف الف
لمعبلقػػة القكيػػة كالمتبادلػػة بػػيف النشػػاطيف ، ككػػذلؾ بيػػاف مػػدل تػػأثير طػػرؽ ككسػػائؿ النقػػؿ 

 .عمى االقتصاد الكطني كارتباط ذلؾ كتنشيط السياحة سكاء كانت داخمية أك خارجية
 : لمؤثرة في السياحةكنعرض أىـ طرؽ ككسائؿ النقؿ ا

 . النقؿ الجكم -1
 . النقؿ النيرم كالبحرم -2
 . النقؿ البرم بالسيارات -3
 (.النقؿ البرم بالقطارات ) السكؾ الحديدية -4
 : النقل الجوي أواًل :

إف لمنقػػؿ الجػػكم أىميػػة كبيػػرة فػػي االتصػػاؿ بػػيف الشػػعكب كيعتبػػر مػػف أكثػػر كسػػائؿ النقػػؿ 
ـز السػفر كالسػياحة كألسػباب عػدة منيػا عامػؿ السػرعة كالػزمف تطكران ، كما أصبح مف لػكا

، كبدالن مف أف يقضي السائح جزءان كبيران مف رحمتو عمى كسيمة النقؿ بحػران أك بػران ، فإنػو 
 . يمضي كقتو في االستمتاع بالرحمة ذاتيا عمى حساب الزمف المتكافر في االنتقاؿ

كثيػػران فأصػػبح السػػفر مريحػػان إلػػى أقصػػى  باإلضػػافة إلػػى ذلػػؾ فػػإف قطػػاع الطيػػراف قػػد تقػػدـ
الحػػدكد ، كاسػػتحداث الدرجػػة السػػياحية فػػي الطػػائرات كالدرجػػة االقتصػػادية كذلػػؾ لتشػػجيع 
 االنتقاؿ مف مكاف إلى آخر جكان . كيتميز السفر جكان عف غيره مف كسػائؿ النقػؿ بػاآلتي

: 
سائح بالمقارنػة بػيف درجة األماف : ال يمكف ألم رحمة ال تتصؼ باألماف أف تغرم ال -أ 

 . مختمؼ كسائؿ النقؿ األخرل ، كاألماف مسألة تعكد لمسائح يقدرىا كما يعتقد
عامػػؿ السػػرعة : إف أسػػرع كسػػائؿ النقػػؿ ىػػك الطيػػراف ، كمػػف السػػيؿ اختيػػار كسػػيمة  -ب 

النقػؿ بمقارنػة الػزمف الػذم تسػتغرقو كػؿ رحمػػة تبعػان لكػؿ كسػيمة ، كمػف ثػـ احتسػاب طػػكؿ 
  البمد مقصد السياحة ، كذلؾ يتكقؼ عمى مدة اإلجازة الممنكحة لمسائح مدة اإلقامة في

المكاظبػػػة كالراحػػػة كالتكػػػرار : يعتبػػػر تػػػكفير الراحػػػة ضػػػركرة فػػػي كسػػػيمة السػػػفر كنػػػكع  -ج 
الخدمة التي تقدـ لمسػائح ، فػإف ليػا تػأثير كبيػر عمػى تيسػير سػفر السػائح كترغيبػو فيػو ، 



 14اإلنسانية                                                                                 انعذد هٌو مجهة انع

-          - 148 

سػػػفر ألنيػػػا مرتبطػػػة بتنظػػػيـ السػػػائح لرحمتػػػو كمػػػدة ككػػػذلؾ أىميػػػة المكاظبػػػة فػػػي مكاعيػػػد ال
إجازتػػو . كىنػػاؾ أربػػع خطػػػكات رئيسػػية تتعمػػؽ بعامػػؿ المكاظبػػػة ىػػي التكجيػػو مػػف مكػػػاف 
اإلقامػػة إلػػى محطػػة المغػػادرة ، كالقيػػاـ بالرحمػػة عمػػى خيػػر كجػػو ، كانتظػػار المغػػادرة ، ثػػـ 

 . الكصكؿ مف مكاف المغادرة إلى مكاف الكصكؿ
بة ألجكر تذكرة الطائرات نجد أف ىناؾ تعريفة عاديػة كأخػرل مخفضػة األجرة : بالنس -د 

لعدة أياـ أك أسابيع ، أك مخفضة لمجػاميع سػياحية ، أك مخفضػة لمشػباب ، أك مخفضػة 
فػػي مكاسػػـ دكف أخػػرل خصكصػػان فػػي مكسػػـ الشػػتاء عنػػدما تقػػؿ حركػػة السػػياحة فػػي ىػػذا 

عػػػػارض خصكصػػػػان الفصػػػػؿ ، أك مخفضػػػػة فػػػػي تنشػػػػيط حركػػػػة السػػػػياحة إلػػػػى بعػػػػض الم
 . الميرجانات التسكيقية ككذلؾ حضكر المؤتمرات

كييعتبػػر السػػفر جػػكان مػػف ضػػركريات كمقتضػػيات السػػياحة فػػي العصػػر الحػػديث ، كاليعنػػي 
نقص مػػػف شػػػأف كسػػػائؿ النقػػػؿ األخػػػرل ، كالزاؿ النقػػػؿ البحػػػرم كالنيػػػرم كفػػػي لػػػىػػػذا اأف 

ى آخػػػػر ، كمػػػػا زالػػػػت السػػػػيارات كالقطػػػػارات ليػػػػا قيمتيػػػػا فػػػػي نقػػػػؿ السػػػػائح مػػػػف مكػػػػاف إلػػػػ
 . التحسينات تدخؿ عمييا كزيادة السرعات كالراحة كتقديـ الخدمات باستمرار

كقد كاف نتيجة إدخاؿ التحسينات الضركرية عمى طرؽ ككسائؿ سفر السػياح عػف طريػؽ 
جػػراء التحسػػينات كتقػػديـ خػػدمات أفضػػؿ  الجػػك كباسػػتخداـ الطػػائرات النفاثػػة السػػريعة ، كا 

اف لػو أثػره الكبيػر فػي زيػادة اإلقبػاؿ عمػى سػفر السػياح جػكان سػكاء كأسرع فػي المطػارات كػ
 . كاف داخميان أك خارجيان 

اتفقػت فيمػا  إياتـا كمف الجدير بالذكر أف معظـ شركات الطيراف العالميػة التابعػة لمنظمػة
بينيا عمى تخطيط كتنظيـ كتشغيؿ خدماتيا لتكمؿ عمميات بعضيا مع الػبعض اآلخػر ، 

 . الخطكط كجذب السياحدكف التنافس عمى 
 : النقل البحري والنيري - 2

يعتبػػر النقػػؿ بحػػران مػػف أىػػـ عكامػػؿ جػػذب السػػياح ، كالسػػيما كأف أجػػكر النقػػؿ عمػػى السػػفف 
أقؿ بكثير مف أجكر النقػؿ جػكان ، إذ أف معظػـ السػياح ىػـ حاليػان مػف الطبقػات المتكسػطة 

 . ذات الدخؿ المحدكد
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المقكمػػات السػػياحية ، لػػذلؾ يتطمػػب ضػػركرة بنػػاء كتيعػػد شػػركات النقػػؿ البحػػرم مػػف أىػػـ 
قامػة األرصػفة الحديثػة  أسطكؿ بحرم ييعٌكؿ عميو في نقؿ األعداد اليائمة مف السػياح ، كا 

 . كسفر ككصكؿ السياح ككما إلى ذلؾ مف متطمبات كسائؿ النقؿ كالرس
 

 : النقل البري - 3
عامػػػة كخاصػػػة ، مػػػف أىػػػـ  يعتبػػػر النقػػػؿ البػػػرم بكسػػػائمو المختمفػػػة مػػػف قطػػػارات كسػػػيارات

 . كسائؿ النقؿ المؤثرة في حجـ الحركة السياحية في العالـ
كقد اىتمت العديد مف الػدكؿ أخيػران بتحػديث شػبكات كخطػكط النقػؿ الحديديػة ، كاسػتخداـ 
قطػػػارات سػػػريعة كمريحػػػة كمكيفػػػة ، كتجييػػػز محطػػػات السػػػفر كالكصػػػكؿ لراحػػػة السػػػياح 

كبيػػػػع تػػػػذاكر السػػػػفر كالحاسػػػػكب االلكتركنػػػػي كاسػػػػتخداـ أحػػػػدث التكنكلكجيػػػػا فػػػػي حجػػػػز 
 . اآللية كالمكنات

كقػػػػد اىتمػػػػت معظػػػػـ الػػػػدكؿ بمرافػػػػؽ النقػػػػؿ البػػػػرم كأنشػػػػأت العديػػػػد مػػػػف الطػػػػرؽ السػػػػريعة 
 . كالجسكر كاألنفاؽ كمحطات االستراحة لتسييؿ حركة مكاطني تمؾ الدكؿ كالسياح

ت السيارات الكبيرة كأسست العديد مف الدكؿ مؤسسات كشركات النقؿ البرم ، كاستخدم
يعد قطاع النقؿ بفركعو كأنشطتو المختمفة مككنان ميمان مف مككنات كالحديثة كالسريعة 

البنية األساسية لبلقتصاد الكطني كركيزة أساسية لمتنمية االقتصادية كاالجتماعية الشاممة 
ع في أم بمد؛ نظران لما لو مف تأثير عمى القطاعات االقتصادية األخرل مثؿ: قطا

 .الصناعة، كقطاع التجارة ، كقطاع السياحة كغيرىا مف القطاعات االقتصادية

كال يخفى عمى أحد أف تكفر شبكات حديثة كمتكاممة لمنقؿ بكسائطو المختمفة: )برم، 
بحرم، جكم( يمثؿ عامبلن ميمان في تحديد مكاقع كاتجاىات األنشطة االقتصادية المختمفة 

يف التطكر االقتصادم كاالجتماعي لبمد ما كمستكل نمك ، فيناؾ عبلقة ارتباط قكية ب
قطاع النقؿ ككف النمك االقتصادم يتأثر كبصكرة مباشرة بكفاءة قطاع النقؿ كمركنتو حيث 
تـ مف خبلؿ شبكات النقؿ المختمفة عمميات التبادؿ بيف مراكز اإلنتاج كمراكز 

 .ٚ اٌزٕجؤ ثٙباٌّؤصشح ػٍٝ اٌطٍت اٌغ١بؽــٟ ال٠ّىٓ ػ١ٍٙب أ .االستيبلؾ
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كيعػػػد التقػػػدـ فػػػي صػػػناعة السػػػيارات فػػػي مطمػػػع القػػػرف العشػػػريف ثػػػكرة فػػػي حركػػػة السػػػياحة 
كاالسػػتجماـ بكاسػػطتيا أصػػبحت السػػياحة مرنػػة كاألمػػاكف المػػزارة أكثػػر ارتيػػادا لكػػؿ األفػػراد ، 
كمػػا قػػدمت المركنػػة فػػي اختيػػار المكػػاف كطػػكؿ الفتػػرة االسػػتجماـ كمػػا سػػاعدت عمػػى الحركػػة 

االقتصػػاد فػػي الكقػػت حتػػى أصػػبحت أكثػػر شػػعبية كمكنػػت األشػػخاص مػػف السػػفر السػػريعة ك 
بعيػػػدا فػػػي حريػػػة كاممػػػة . كمػػػا شػػػجعت عمػػػى قضػػػاء اإلجػػػازات القصػػػيرة كعطػػػبلت نيايػػػػة 

كيػػػرل   Recreational  األسػػػبكع ممػػػا دعػػػا الػػػبعض إلػػػى تسػػػميتو السػػػيارة أداة االسػػػتجماـ
نشػػاء مراكػػز سػػياحية جديػػدة ميشػػؿ إلػػى أنػػو لكػػي يػػتـ فػػتح دكلػػة مػػا أمػػاـ السػػياحة كت طػػكير كا 

 فإف ذلؾ يتطمب:

 كجكد شبكة آمنة ككاسعة مف الطرؽ التي تربط بيف المناطؽ السياحية. -

 كجكد شبكة طرؽ ثانكية لتسييؿ عممية الربط بيف الطرؽ الرئيسية . -

 أف يشمؿ نظاـ الطرؽ كؿ أرجاء الدكلة، لكي يشجع السائح عمى الحركة. -

 ات ميتة في الطرؽ لكي ال تمثؿ عائقا لمسيارات.تماش كجكد نياي -

عمػى زيػادة االىتمػاـ بالسػيارات  كيرل البعض أف إمكانية استئجار سيارة لمقيػاـ برحمػة سػاعد
لمقياـ بالرحبلت ...كىناؾ العديد مف األمثمة تكضح أثر الطريؽ البرية اسػتخداميا. لمنػاطؽ 

ؿ سػريعة كسػيمة لممنتجػات القائمػة كراء السياحية ففي فرنسا كاف تييئة طػرؽ سػريعة كمػداخ
تكجػػػو ك زيػػػادة اسػػػتخداميا ... كػػػذلؾ إسػػػبانيا التػػػي صػػػنعت طػػػرؽ بريػػػة إلػػػى جبػػػاؿ البػػػرانس  

 .السياح لبلستجماـ في المناطؽ الطبيعية الجبمية 
 

 : دًر انسياحة في قضايا انتنمية

 

في العالـ  كتبايف  رغـ تبايف اآلثار االقتصادية كاالجتماعية كالسياسية لصناعة السياحة
أنكاعيا كأنشطتيا المختمفة إال أف الدالئؿ العممية كتجارب الدكؿ تشير إلى التزايد الممحكظ 
في الدكر الذم تمعبو السياحة بصفة عامة في قضايا التنمية بمفيكميا الشامؿ كقد ترجـ 
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ستثمارات االىتماـ الشديد بقطاع السياحة في الكثير مف دكؿ العالـ في شكؿ تشجيع اال
عطاء األجنبية  األنشطةالمزيد مف الحريات لمقطاعيف العاـ كالخاص بمزاكلة العديد مف  كا 
نشاء  ألكبرالمشركعات السياحية كأف الممتقيات كالندكات التي انعقدت بالدكؿ العربية   كا 

 .لقطاع السياحة األخيرة اآلكنةالتي كلتيا الجزائػر في  األىميةدليؿ عمى 
عدؿ البطالة يمكف أف يؤدم إلى تحقيؽ درجة عالية مف السبلـ االجتماعي م انخفاضإف  

 ( .1)كيزيد ثقة الجماىير في القيادة

الضريبية اك التخفيض منيا كخاصة  كاإلعفاءاتإلى التسييبلت المتنكعة  باإلضافةىذا 
أصحاب  يتمقاىاالصناعات التقميدية ككذلؾ المساعدات الجمركية كالتسييبلت التي 

الخدمات  ؼ إنشاءككذلؾ مساىمة الدكلة في تكالي كاألجانبياحة العمكمية كالخكاص الس
البلزمة لممشركعات السياحية كتمييد الطرؽ في األماكف السياحية الكعرة كالمسالؾ 

 الضيقة ككذلؾ إنشاء العديد مف الطرؽ الجبمية ك الشبكات الخاصة
 إنجاحالتي تعمؿ في  األخرلت ف الخدمام بالكيرباء كالمياه كاالتصاالت كغيرىا

 .السياحة
             

 قطاع اننقم في نيثيا ًأثره عهى انسياحة في نيثيا:

 

شرقان كاف أقصى امتداد ليا مف ناحية الشماؿ  25ٍ 9تقع ليبيا فمكيان بيف خطي طكؿ  ى      
, شمااله في إقميـ الجبؿ األخضر في الشماؿ  الشرقي  33ٍْ  10يصؿ إلى دائرة عرض ى 

في طرفيا الجنكبي  18ٍ 46كأقصى امتداد ليا مف ناحية الجنكب  يصؿ إلى دائرة عرض ى 
 (.        2الشرقي, كىي بالتالي تقع في شماؿ القارة األفريقية كجنكب قارة أكركبا)

تقػػع ليبيػػا جغرافيػػػان فػػي الجػػزء األكسػػػط مػػف السػػاحؿ الجنػػػكبي لمبحػػر المتكسػػط حيػػػث        
ر المتكسػػط كمػػف الشػػرؽ كػػبلن مػػف جميكريػػة مصػػر العربيػػة كدكلػػة يحػػدىا مػػف الشػػماؿ البحػػ

                                                 
بك قحؼ : المنشآت السياحية كالفندقية مصر , المكتب العربي الحديث, اإلسكندرية, عبدالسبلـ أ -أحمد ماىر  - 1

 .22ـ, ص1999

 . 14ـ , ليبيا الجديدة , منشكرات مجمع الفاتح لمجامعاتك ص1989سالـ الحجاجي ,  - 2
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السػػكداف, كمػػف الجنػػكب تشػػاد كالنيجػػر, كمػػف الغػػرب تػػكنس كالجزائػػر كتطػػؿ ليبيػػا عمػػى خػػط 
 ( .1) 2كـ 1.759. 540كـ تقريبان كبمساحة تقدر  1950ساحؿ بحرم بطكؿ 

المتمثمػػػة فػػػي سػػػيارات تعػػاني المنػػػاطؽ السػػػياحية فػػػي ليبيػػػا مػػػف قمػػػة تػػػكفر السػػػيارات ك        
 األجرة كالحافبلت الخاصة بالنقؿ السياحي ك الداعمة لمسياحة كالنشاط السياحي.  

خاصػػة فػي السػػنكات نقػػبلت نكعيػة عمػى مػػا كػاف عميػػو قبػؿ  ليبيػاكقػد حقػؽ قطػػاع النقػؿ فػػي 
ففػػي مجػػاؿ النقػػؿ البػػرم جػػرل تكسػػيع كتحػػديث شػػبكة النقػػؿ البػػرم كربػػط  العشػػر الماضػػية,

ف الرئيسػية كالعديػد مػف المنػاطؽ الريفيػة بشػبكة طػرؽ حديثػة حيػث بمػغ إجمػالي مختمؼ المد
  ) ـ بحسػػب اإلحصػػائيات الرسػػمية2007حتػػى عػػاـ  الػػببلدطػػكؿ شػػبكة الطػػرؽ البريػػة فػػي 

 . كيمكمتر( ) كيمكمتر( طرؽ إسفمتية،  )   ( منياكيمك متر
القتصاد في الدكلة كفي مجاؿ النقؿ البحرم كالذم يمثؿ ركيزة مف الركائز األساسية 

كيمكمتر ، ككذلؾ نظران المتبلؾ  2000الميبية نظران لطكؿ الساحؿ الميبي الممتد بطكؿ 
ليبيا  أحد عشر ميناء كىي: )الزاكية, طرابمس, الخمس, مصراتة, رأس األنكؼ, البريقة, 
، السدرة , الزكيتنة, بنغازم, درنة, طبرؽ ( منيا أربع مكانئ رئيسية ىي: )طرابمس

خمس، مصراتة, بنغازم ( كالباقي مكانئ فرعية إضافة إلى المكاني النفطية الرئيسية التي ال
نشاط المبلحة البحرية في المياه  تستقبؿ السفف العمبلقة الناقمة لمنفط مما يجعؿ حجـ 

 ( سفينة إلى المكانئ. 3500-3000اإلقميمية الميبية مابيف )
 النقل الجوي: -4

قؿ الجكم فقد حقؽ ىك اآلخر تطكران نسبيان خبلؿ ىذه السنكات كفيما يتعمؽ بنشاط الن
( مطارات ، بينما بمغ عدد 4األخيرة حيث كصؿ عدد المطارات الدكلية في ليبيا  )

 ( مطارات كالعديد مف المطارات النفطية الخاصة بالحقكؿ كالمكاني .8المطارات الداخمية )
الركاب في المطارات الدكلية مابيف  كقد اتسع نشاط ىذا القطاع بحيث كصؿ حجـ حركة

( مميكف راكب سنكيان ، كما تتراكح حركة الطائرات في المطارات ما بيف 1.2-1.5)

                                                 
 . 7الثة , صـ , جغرافية ليبيا البشرية , دار الكتاب الكطنية , الطبعة الث1098محمد المبركؾ الميدكم,  - 1
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(  20 - 15( ألؼ طائرة سنكيان، بينما بمغت حركة الشحف لمبضائع ما بيف )22 - 18)
  . ألؼ طف سنكيان في المتكسط

قتصاد اليمني حيث تتراكح نسبة مساىمة يعد قطاع النقؿ مف القطاع اليامة في تركيبة اال
 .سنكيان   ( %13-10ىذا القطاع في الناتج المحمي اإلجمالي الحقيقي ما بيف ) 

: تشكؿ تكمفة النقػؿ نسػبة غيػر قميمػة مػف مجمػكع تكػاليؼ السػفرة التكمفة المناسبة  -
السػػػكاح مػػػف  السػػياحية ، كأم محاكلػػػة لتقميػػؿ تكمفػػػة النقػػؿ سػػػتمكف عػػددان أكبػػػر مػػف

نعاش السياحة بشكؿ أال  .كبرحضكر كا 

 الخاتمة

بعػػد تطرقنػػا إلػػى مفيػػـك السػػياحة عمػػػى رأم الفبلسػػفة كالمختصػػيف كالتػػي تبػػيف أف مفيػػػـك   
السياحة ىك التقارب كربط العبلقات اإلنسانية ، ككذلؾ العادات كالتقاليػد ، كمػف خػبلؿ ىػذه 

كذلػؾ حسػب المفيػـك الحػديث،  المفاىيـ األساسية تـ تعريؼ السػياحة كتأثرىػا بحركػة النقػؿ 
كالتػػي تتعمػػؽ بالقكاعػػد السػػياحية كالعبلقػػات التػػي تترتػػب عمػػى إقامػػة مؤقتػػة لشػػخص أجنبػػي، 
كمف خبلؿ ىذه المفاىيـ كالتعاريؼ السياحية نصؿ إلى أف ىناؾ أذف عدة أنػكاع لمسػياحة ، 
فيػػي تختمػػؼ مػػف شػػخص إلػػى آخػػر كمػػف مكقػػع إلػػى مكقػػع آخػػر، فكػػؿ قطػػاع قابػػؿ لمنمػػك 

لتطػػكر، فػػإف قطػػاع السػػياحة أيضػػا ىػػك قابػػؿ لمنمػػك كالتطػػكر كسػػاىـ فػػي النمػػك االقتصػػادم كا
كذلػػؾ حسػػب األزمنػػة، كىػػذا التطػػكر اليخمػػك أيضػػا مػػف العيػػكب كالمزايػػا ، فيػػك يسػػاىـ فػػي 
زيػػادة الػػدخؿ الػػكطني كذلػػؾ إذا كػػاف قػػدـك السػػكاح لممنػػاطؽ السػػياحية ،أمػػا إذا كػػاف العكػػس 

ج الػػػكطف فيػػػذا يػػػؤدم خػػػركج العممػػػة الصػػػعبة كبالتػػػالي يعػػػكد أم خػػػركج المقيمػػػيف إلػػػى خػػػار 
بالخسػػارة عمػػى ميػػزاف المػػدفكعات. كمػػف خػػبلؿ دراسػػتنا ىػػذه نجػػد أف السػػياحة التتمثػػؿ فػػي 
خػػركج كدخػػكؿ األشػػخاص فقػػط ،بػػؿ ىنػػاؾ صػػناعة سػػياحية يمكػػف أف تصػػدر إلػػى البمػػداف 

 ة.الخارجية كىذه الصناعة السياحية تدخؿ في إطار التنمية الكطني
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 عقائمة انمصادر ًانمراج

1
أثٛد٠ٕخ, اٌزخط١ظ اٌغ١بؽٟ ٌّذ٠ٕخ ٌجذح اٌىجشٜ ِٚذٜ رؤص١شٖ فٟ ص٠بدح   ُٕ٘بء أثٛ اٌمبع - 

اٌخً اٌمِٟٛ, اٌّؤرّش اٌؼٍّٟ األٚي ٌى١ٍخ ا٢داة ) دٚس اٌؼٍَٛ اإلٔغب١ٔخ فٟ ِؼبٌغخ 

  . 117َ, ص 2015لضب٠ب اٌّغزّغ ( ,عبِؼخ طشاثٍظ, 

اٌغ١بعوووبد اٌغووو١بؽ١خ فوووٟ اٌّغزّوووغ اٌغضاتوووشٞ ٚأؼىبعوووبرٙب ػٍوووٝ , ثوووٛػم١ٍٓ ثذ٠ؼوووخ -2

   .43ص :  6991اٌؼشع ٚاٌطٍت سعبٌخ ِبعغز١ش غ١ش ِٕشٛسح عٕخ 
لغ١ّخ: وجبشٟ ؽغ١ٓ, اٌزخط١ظ اٌغ١بؽٟ ٚأصشٖ فٟ ِٕبطك ِٚٛالغ اٌزشاس األصشٞ,  -3

  .ِٚب ثؼذ٘ب 9َ, ص2010ِغٍخ       عبِؼخ شٕذٞ, 
اٌّىزت اٌؼشثٟ  ,إٌّشآد اٌغ١بؽ١خ ٚاٌفٕذل١خ ِظش فأثٛ لؾ ػجذ اٌغالَ -اؽّذ ِب٘ش -3

 .22ص:  6999 ,عٕخ اإلعىٕذس٠خ ,اٌؾذ٠ش 
 
  14َ , ١ٌج١ب اٌغذ٠ذح , ِٕشٛساد ِغّغ اٌفبرؼ ٌٍغبِؼبد , ص1989عبٌُ اٌؾغبعٟ ,  - 5

َ , عغشاف١خ ١ٌج١ب اٌجشش٠خ , داس اٌىزبة اٌٛط١ٕخ , 1098ِؾّذ اٌّجشٚن اٌّٙذٚٞ,  - 6

 . 7خ اٌضبٌضخ , صاٌطجؼ
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 النحوية القواعد تأصيل في النبوي النص أثر
 دراسة تحميمية لبعض األحاديث النبوية الواردة في أمالي السييمي

 األزىري محمد فاطمة. إعداد:  د                                 

                                                                                           ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ                                                       ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 تقديم:

اني لمشريعة اإلسبلمية بعد القرآف الكريـ , إال أف ييعدُّ النص النبكم األصؿ الث     
المتأمؿ في كتب المتقدميف مف أعبلـ الدرس النحكم يمحظ مصنفاتيـ شبو خالية مف 
شكاىد الحديث الشريؼ، كنتج عف ىذه القمة التي شيدتيا مصنفاتيـ؛ قضية مكقؼ 

راسات التي فٌصمت النحكييف مف االحتجاج بالحديث الشريؼ،  فمقت عناية الكثير مف الد
الحديث عف ىذه القضية كتكصيفيا، ككاف الجانب النظرم أكفر حظان في تمؾ الدراسات 
،كما نحتاجو في ىذا المجاؿ التركيز عمى الجانب العممي الذم تمثمو الدراسات التطبيقية 
كالتي بدكرىا تضيؼ لحقؿ المغة العربية أدلة نحكية تزداف بيا قضايا المغة كالنحك، في 
الكقت الذم نشيد فيو كثرة الدراسات البحثية التطبيقية في جانب الشاىد الشعرم كذلؾ 
بدراسة دكاكيف الشعراء المتقدميف كالمتأخريف حتى استيمكت دكاكيف شعراء المعمقات 
كغيرىا، كدرست مف جميع جكانبيا التركيبية في المغة كالنحك, فالشعر القديـ المعاصر 

ئدة لمدرس النحكم بخبلؼ الشعر المصنؼ خارج عصر لزمف االحتجاج يقدـ فا
االحتجاج، الذم يقضي فيو الباحث سنكات ليخرج لنا مباحث لتكصيؼ القصائد ككضع 
جمميا في جداكؿ بحسب تراكيبيا التي ال يمكنيا إضافة الجديد لمقكاعد النحكية، لذا 

لنبكم في كتب الصحاح فالحاجة ميمٌحة لتسميط الضكء في دراساتنا المغكية عمى الشاىد ا
كالسنف كفؽ ما حٌدده العمماء مف شركط االحتجاج بالحديث الشريؼ كالتي سيأتي ذكرىا 
فيما بعد، كعف قضية االحتجاج كمكقؼ النحكييف فقد ذكرنا سابقان أف الدراسات أفاضت 

                                                 
 كىي مجمكع ما أمبله السييمي كأجكبة عف أسئمة سألو إياىا الفقيو المحدث أبك اسحاؽ بف قرقكؿ. 
 قسـ المغة العربية   -اآلداب  كمية– طرابمس جامعة 
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الحديث حكليا كيمكف اإلشارة إلى بعضيا لتكضيح مكقؼ عمماء المغة مف الحديث 
في الحديث النبكم كالنحك  قد أشار الدكتكر محمكد فحاؿ في دراستو القيمةالشريؼ، ف

 إلى المغكييف الذيف استشيدكا بالحديث كىـ: العربي

 األعرابي كأبك عبيد ،كابف كالخميؿ كالكسائي، كالفراء كاألصمعي العبلء أبك عمرك بف" 
 خالكيو، النحاس كابف جعفر دريد،كأبك كابف كالمبرد، قتيبة، حاتـ،كابف كأبك السكيت، كابف

 سيده، كابف كابف كالجكىرم، فارس عباد،كابف بف كالصاحب كالفارابي ، كاألزىرم ،
 (1كالفيركز أبادم، كغيرىـ) منظكر،

ت دراسة الدكتكرة خديجة الى  -كمحدثيف قدماء-جميعان  الباحثيف مخالفتيا إعبلف كما خمىصى
 يعمؽ لـ ألنو مطمقان؛ بالحديث االحتجاج يمنع كاف حياف أبا أف مف إليو ذىبكا ما في

 في يتابعيـ قد رٌد ، بؿ بدكف احتجاجيـ كيعرض غيره، ك مالؾ ابف عمى بالرفض
 أنيـ ككيؼ بالحديث، االحتجاج مف المحدثيف مكقؼ ببياف دراستيا كختمت احتجاجيـ،

 بعض مع بالقاىرة، العربية المغة مجمع ،اعتمدىا شركط كفؽ بو االحتجاج أجازكا
 ( 2المحدثيف.) الباحثيف بعض قبؿ مف الشركط في االستدراكات

 كتصرح باألسباب التي دعت إلييا دراستيا قائمة:

 عف كالنقكؿ كاألقكاؿ اآلراء اضطراب مف لمستو ما البحث بيذا القياـ إلى الدافع إف"
 آؿ ـكبل مف بو يمحؽ كما الشريؼ النبكم بالحديث االحتجاج جكاز في كالمحدثيف القدماء
 الضائع، ابف يرل كما خركؼ ابف بو احتج مف أكؿ أف مف ذكركه كما كالصحابة، البيت
 يرل كما ليما سابقان  كاف الذم السييمي أك حياف، أبك يرل كما مالؾ ابف أك

 (3البغدادم..")

                                                 
 312الحديث النبكم كالنحك العربي،محمكد فحاؿ ص - 1

 427ينظر مكقؼ النحاة مف االحتجاج بالحديث، د.خديجة ص - 2

 367السابؽ ص - 3
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ٍت مكقؼ العمماء عمى النحك التالي:  كعرضى

 كابف كالسيرافي، كالصفار، ؼخرك  ابف منيـ مطمقان، بالحديث االستدالؿ يجكز فريؽ  -
 كغيرىـ ىشاـ، كابف مالؾ، كابف عصفكر،

 في الضائع بف الحسف كأبك التسييؿ شرح في أيكحياف منيـ مطمقا االحتجاج يمنع فريؽ -
  الجمؿ شرح

 :ىما بحجتيف الشريفة باألحاديث لبلحتجاج المانع الفريؽ احتج كقد

 بالمعنى ةالركا أجازىا الحديث نص في األكلى: الركاية

 غير عرب كانكا الركاة أغمب أف باعتبار الحديث ركاية في المحف كقكع الثانية: كثرة

دراستو التي جاءت في مكاتبة كقعت بيف  في الخٌكاـ رياض الدكتكر  أشار كلقد
 ثالث فريؽ إلى ( حكؿ مكقؼ العمماء مف االحتجاج بالحديث2( كالذماميني)1البيٍمقويني)
 في الفريؽ ىذا يتمثؿ منعو، كمف االستشياد جكز مىف  ذكرىما، سابؽال المذىبيف يتكسط
 بنقؿ ركاتيا اعتنى التي باألحاديث يحتج بأف كرأل المذىبيف، تكسط الذم الشاطبي رأم

 حرص كلقد بيا، يحتج فبل ، بالمعنى النقؿ ركاتيا عف عرؼ التي أما معنى، دكف ألفاظيا
 يمخص الذم المجاؿ ىذا في حسيف ضرالخ محمد الشيخ جيكد عرض عمى الدكتكر
 :قائبلن  النبكية باألحاديث االستشياد بجكاز الشاطبي مكقؼ

 مف يبمغو أف لبشر يمكف ما أعمى كبمكغو فصاحتو كماؿ عمى االستدالؿ بقصد يركل ما•"
 البياف حكمة

                                                 
 واشتهر الغربٌة، من  ببلقٌنه  ه(724)سنة ولد الشافعً القاهري البلقٌنً السراج الحق عبد بن صالح بن رسالن بن عمر -4

 6/85 الالمع الضوء ٌنظر الروضة، على شرح وله البخاري، شرح من جزء شرح مصنفاته، من محفوظاته، لكثرة

 على حاشٌتٌن: مصنفاته من ه(763)باإلسكندرٌة ولد المخزومً، القرشً محمد بن عمر بن بكر أبً بن محمد - 2

 1/66 السٌوطً الوعاة، بغٌة ٌنظر الغٌث، نزول الخزرجٌة، شرح التسهٌل، شرح اللبٌب، مغنً
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 العرب مف قـك كؿ يخاطب كاف -كالسبلـ الصبلة عميو- أنو عمى لبلستدالؿ يركل ما•
 حجر بف لكائؿ ككتابو ليمداف، ككتابو يـبمغت

 القنكت كألفاظ بيا بالتعبد أمر أك بيا يتعبد كاف أقكاؿ لبياف يركل ما•

 تعدد مع األلفاظ اتحاد ألف ألفاظيا، كاتحدت متعددة طرؽ مف كردت التي األحاديث•
 األلفاظ في يتصرفكا لـ الركاة أف عمى دليؿ الطرؽ

 أنس بف كمالؾ المغة فساد فييا ينتشر لـ عربية بيئة في نشأ مف دكنيا التي األحاديث•
 كالشافعي

 بف كالقاسـ سيريف كابف بالمعنى الحديث ركاية يجيزكف ال أنيـ ركاتو حاؿ مف عرؼ ما•
 (1محمد")

 كقد تضمف نص المكاتبة التي كقعت بيف البمقيني كالذماميني عمى اآلتي:

 سؤاالن  كتبت كسبعمائة كتسعيف ثبلثة عاـ نتك كقد : الدماميني بدرالديف العبلمة قاؿ "
 القكاعد إثبات عمى النبكية باألحاديث االستدالؿ في عنكـ ا رضي جكابكـ ما :نصو

 نقمو يجكز الحديث بأف مستدالن  بعضيـ ذلؾ منع فقد ال؟ أك صحيح ىك النحكية، ىؿ
 أبك الديف أثير يخالش أشار كقد كسمـ، عميو ا صمى لفظو ىذا بأف يجـز فبل بالمعنى،

 يكجب الذم االحتماؿ تطرؽ بأف محتجان  بعضيـ ذلؾ في كخالؼ المعنى، ىذا إلى حياف
 بيا يستدؿ ال أف فيجب ككبلميـ، العرب أشعار في ثابت بالحديث االستدالؿ سقكط
 أثبت إذا يسقط إنما بالحديث االستدالؿ أف القائؿ ىذا كزعـ اإلجماع، خبلؼ كىك أيضان،
 كذا، كاف كأف لفظو كالسبلـ، الصبلة عميو لفظو مف ليس بو المستدؿ الحديث أف المنكر
؟ الرأييف فأم كذا، إلى غٌيره الناقؿ كأف مأجكريف  مثابيف عمى ذلؾ الحجة لنا بيٍّنكا أصحٌّ

 إثبات لمصكاب، أرشد الميـ -تعالى ا رحمو -البيٍمقينيٌ  الديف سراج الشيخ ...جكاب

                                                 
 20االستدالؿ باألحاديث النبكية الشريفة عمى إثبات القكاعد النحكية  د.رياض حسف الخكاـ ص - 1
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 ال حديث، في لفظة كجكد كمجرد العرب، كبلـ مف تاٍـّ  استقراء إلى جيحتا النحكية القكاعد
 في مالؾ ابف لمشيخ كقع كالذم العرب، كبلـ في لفظة كجكد ككذا نحكية، قاعدة بو تثبت
ـى  ما لىوه  غهًفرى  كاٍحًتسابان  إيمانان  القدر ليمة يقـ مف"  كفي (1)" يتعاقبكف فيكـ" في ذلؾ  مف تقٌد
 في الذم العرب لذلؾ كبلـ مف الشكاىد يجد مالؾ ابف فالشيخ ذلؾ، كغير (2)"ذىٍنًبوً 

 يتكقؼ أبكحياف كشيخنا ذلؾ، بمجرد نحكية قاعدة إلثبات ال كاالعتضاد بو فيأتي الحديث،
 كمنثكر منظـك مف العرب عف نقؿ ما كأما الركاة، تغيير مف دخمو ما جية مف ذلؾ في
 ابف الشيخ إليو ذىب كالذم النحك، أبكاب دقكاع بو تثبت الذم ىك فذلؾ االستقراء، مع

 (3)"بالصكاب أعمـ سبحانو كا ، راجح حسف االعتضاد مف مالؾ

 االستدالؿ يصح ،كىؿ النبكم بالنص االستدالؿ قضية عف االستفسار تضمنت المكاتبة 
 يصح؟ أكال النحكية؟ القكاعد بناء في بو

 :كيمكف تمخيص ما كرد فييا عمى النحك التالي

 مالؾ ابف في متمثبلن  الشريؼ، بالحديث لبلحتجاج المجيز الفريؽ البمقيني الشيخ ذكر •
 ا رحمو

 ككبلـ يكفي ال كحده فالنص النحكية، القكاعد إلثبات التاـ االستقراء ضركرة عمى أكد •
 التاـ االستقراء عمى تبنى أف البد القكاعد بؿ يكفي، ال كحده أيضان  العرب

 يكف لـ لمشكاىد عرضو في أنو إال باالحتجاج يرل مالؾ ابف أف الشيخ جكاب بٌيف •
 الشريؼ، بالحديث يأتي أم االعتضاد، غرضو كاف ما بقدر النحكية القكاعد إثبات غرضو

 الشريفيف، بالحديثيف لذلؾ كمثؿ الحديث، في جاء ما يؤيد ما العرب كبلـ مف يأتي ثـ
 كغيرىما

                                                 
 1/139البخاري صحٌح" بالنهار ومالئكة باللٌل مالئكة فٌكم بونٌتعاق" شرٌف حدٌث -- 1

 1/14البخاري صحٌح - 2
 28 ص  الخوام رٌاض ، باألحادٌث االستدالل - 3
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 فييا ابف تناكؿ التي المكاضع بعض المكاتبة يذهل تحقيقو في رياض الدكتكر .  تناكؿ 
 1الشريؼ بالحديث االعتضاد مالؾ

 الجكاز ىذا عمى الدالة باآليات مالؾ ابف استشياد في بكضكح االعتضاد جانب يظير •
 }فىمىفٍ  :تعالى قكلو في كذلؾ -بو لمعمـ المعطكؼ حذؼ جكاز -الشريؼ بالحديث الكارد
مىى أىكٍ  مًريضان  ًمٍنكهـ كىافى  { أٌياـو  ًمفٍ  فىًعٌدةه  سىفىرو  عى رى  مريضان  منكـ كاف فمف :( ،التقدير2) أيخى
 .( فأفطر)

 ال بالمفظ، الكارد الحديث يجيز بؿ الممانع، الفريؽ مف يكف لـ حياف  أبا أفٌ  يؤكد  •
 بالمعنى.

 لضكابط ككضعو الشأف ىذا بخصكص بالقاىرة العربية المغة مجمع إليو كصؿ ما أما
 :التالي النحك عمى جاء الشريؼ بالحديث اجاالحتج

 يحتج بؿ األكؿ، الصدر في المدكنة الكتب في يكجد ال بحديث العربية في يحتج ال * أنو
 حددىا االحتجاج صكر كعف ، قبميا كما الستة الصحاح ككتب كرد ما في جاء بما

 ( : 3)اآلتي في المجمع

 المشيكرة المتكاترة األحاديث-1

 العبادات في ألفاظيا تستعمؿ تيال األحاديث-2

 الكمـ جكامع مف تعد التي األحاديث-3

 كالسبلـ الصبلة عميو النبي كتب-4

                                                 
 113-112ينظر شكاىد التكضيح ، ابف مالؾ ص - 1

 180سكرة البقرة : - 2

 11ص،االستدالؿ باألحاديث 427أشارت الدراسات إلى ذلؾ ينظر مكقؼ النحاة ص - 3
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 بمغتيـ قـك كؿ يخاطب كاف-كالسبلـ الصبلة عميو– أنو لبياف المركية األحاديث-5

 بالمعنى الركاية يجيزكف ال الذيف الركاة أحاديث-6

 كاحدة اظياكألف متعددة طرؽ مف المركية األحاديث-7

 أىمية النص النبكم في الدرس النحكم كبياف أثره:

أشار الدكتكر محمد قاسـ إلى أىمية النص النبكم الذم لـ يمؽ العناية التي القتيا 
النصكص الشعرية ،كيؤكد أف التضحية بالحديث ىدر لجانب كبير مف مصادر الدرس 

 الحديث دكف ركاة الشعر، يقكؿ: النحكم، كيستنكر القيكد التي فرضيا المانعكف عمى ركاة

" كقد قدـ المانعكف مف االحتجاج بو مف الحجج غير المقنعة ما يصح تطبيقيا عمى ركاية 
ٌرمت في الحديث!")  (1الشعر كركاتو ؛ فمماذا أبيحت في الشعر كحي

كالنص النبكم يمثؿ شاىدان مف شكاىد العربية، كاالستدالؿ بو أكلى مف االستدالؿ بالشعر 
بي، كتكمف أىمية الدراسات التطبيقية لمشاىد النبكم في مكافقة الكثير مف النصكص العر 

لمقكاعد النحكية كمخالفة البعض منيا لمقكاعد، كذلؾ ال يظير إال في ىذه الدراسات التي 
أكدت عمى أىمية النص النبكم في الدرس النحكم، كىذه بعض القضايا كالمسائؿ المتعمقة 

اف مكضع الشاىد فييا، كذلؾ بتحميؿ بعض النصكص النبكية بالنصكص النبكية كبي
 الكاردة في أمالي السييمي كالتي احتكت عمى شكاىد نبكية ىامة، كىي:

 إضمار الفعل لداللة السياق عميو: 

عف زينب بنت أـ سممة تحدث عف أميا أف امرأة تكفي زكجيا، فخافكا عمى عينيا، فأتكا 
صمى ا عميو -فاستأذنكه في الكحؿ فقاؿ رسكؿ ا  -صمى ا عميو كسمـ  -النبي 

                                                 
إعراب الشكاىد القرآنية كاألحاديث النبكية الشريفة في شرح ابف عقيؿ د. محمد قاسـ المكتبة العصرية, بيركت  - 1

 2003ت ط  
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) قد كانت إحداكف تككف في شربتييا في أحبلسيا حكالن فإذا مٌر كمب رمت ببعرة -كسمـ
 1(فخرجت ، أفبل أربعة أشير كعشران 

 تحميل النص:

الشاىد في النص السابؽ في قكلو: )أفبل أربعة أشير كعشران( كالتقدير: أال تربصيف 
أربعة أشير كعشرا، كلقد تناكؿ السييمي في أماليو الشاىد النبكم في ىذا الحديث  كتمكثيف

نما قدرنا الفعؿ المضمر مستقببل، ألف سياقة الحديث تدؿ عميو، كألف حرؼ "ال"  قائبلن: " كا 
ينفي بو المستقبؿ، كقمما ينفي بو الماضي إال أف يقدر بمعنى "لـ" مثؿ قكلو: كأم عبد لؾ 

 2ال ألما"

حظ في نص السييمي تحديده لزمف الفعؿ لممستقبؿ، كالسياؽ في الحديث يحدد ذلؾ نم
ف  الزمف، ىذا مف جية كمف جية أخرل فإنو يرل قمة مجيء النفي ب "ال" لمماضي ، كا 
كرد ما يدؿ عمى ذلؾ فيقدر معنى )لـ( ؿ)ال( كمٌثؿ لذلؾ بالجممة الكاردة بنصو كتقديرىا: 

 كأم عبد لؾ لـ ألما

 صدِرعمَل الفعل:عمل الم

عمى الني صمى ا عميو كسمـ بجنازة ،فأثنكا عمييا خيران  ) مرٌ  أنس رضي ا عنوعف 
فقاؿ: كجبت، ثـ مٌر بأخرل , فأثنكا عمييا شران، أكقاؿ غير ذلؾ ، فقاؿ كجبت، فقيؿ يا 

ليذا كجبت كليذا كجبت، قاؿ: شيادة القـك المؤمنكف شيداء ا في  رسكؿ ا، قمتى 
 3(األرض

 تحميؿ النص:

                                                 
 4/203صحيح مسمـ  - 1
 82أمالي السييمي ص - 2

 221/ 3صحيح البخارم  - 3
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( عمى إضمار مبتدأ كالتقدير: ىي شيادة كالقـك  الشاىد في النص في قكلو )شيادة القـك
 مرتفع باالبتداء كلقد تناكؿ السييمي في أماليو ىذا الحديث كذكر لو أكثر مف كجو، يقكؿ:

بعده  " كأنو قاؿ : ىي شيادة، كالقـك مرتفع باالبتداء كالمؤمنكف نعت لو أك بدؿ، كما
خبر، كيضعؼ عندم ىذا الكجو، ألف المعيكد في كبلـ النبكة حذؼ المنعكت عمى ىذا 
النحك، نحك قكلو ..) المؤمف غٌر كريـ( ألف الحكـ متعمؽ بالصفة فبل معنى لذكر 

 1المكصكؼ"

بعد عرضو لكجو اإلضمار كحذؼ المنعكت يعرض السييمي كجييف آخريف لقكلو )شيادة 
( كىي:  القـك

 مؿ المصدر كىك ) الشيادة(  يقكؿ السيمي:* كجو ع

" كلكف في الحديث كجو آخر، أف يرتفع القـك بالشيادة، ألنو مصدر كيتـ الكبلـ فيو، 
كيرتفع المؤمنكف باالبتداء كقد أجازكا أف يعمؿ المصدر عمؿ الفعؿ فبل  بعد في عممو 

 2ىينا في القـك منكنان كما يقكؿ: يعجبني ضرب زيد عمران"

ضمار الفعؿ، يقكؿ السييمي:* كجو  ( كا   عمؿ الفاعؿ كىك)القـك

" كيجكز أيضان كجو ثالث كىك أف يككف القـك فاعبلن بإضمار فعؿ كأنو قاؿ: ىذه شيادة ، 
"  3ثـ قاؿ: القـك أم شيد القـك

 رفع الفعؿ كجزمو بعد "ال" النافية:

منيـ أحدان فقاؿ  جاء في حديث البخارم عف أبي ىريرة:)إف لي عشرة مف الكلد ما قٌبمت
 1عميو السبلـ: مف ال يىرحـي ال ييرحـي (
                                                 

 87أمالي السييمي ص - 1

 87 أمالي السييمي ص -2

 87السابقص - 3
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 تحميؿ النص:

الشاىد في النص السابؽ في قكلو)مف ال يرحـ ال يرحـ(حيث كرد لفظ الفعؿ )يرحـ( بالرفع 
حمبلن عمى الخبر كذلؾ لداللة سياؽ الكبلـ عميو , ككرد بالجـز عمى الشرط، كلقد تناكؿ 

سبب الرفع الذم يراه الكجو األقرب لمصكاب مع تجكيزه لكجو السييمي ىذا الحديث معمبلن 
، يقكؿ:  الجـز

" أم: الذم يفعؿ ىذا ال يرحـ، كلك جعميا شرطان النقطع الكبلـ مما قبمو بعض االنقطاع؛ 
ألف الشرط كجكابو كبلـ مستأنؼ ,كأيضان فإف الشرط إذا كاف بعده فعؿ منفي فأكثر ما 

نبكءة منفيان بحرؼ "لـ" ال بحرؼ "ال" كقكلو سبحانو:}كمف لـ كجدناه في القرآف كفي كبلـ ال
ف  3ك}كمف لـ يؤمف{2يتب{  كما قيؿ في الحديث )مف لـ يياجر( فأكثر ما تجده ىكذا، كا 

 :4كاف الكجو اآلخر جائزان، كقكؿ زىير

 كمف ال يذذ عف حكضو بسبلـ  

 اس يظمـيقدـ، كمف ال يظمـ الن                                     

 5فكبل  الكجييف جائز كالمعنى فييا متقارب جدان، رفعت أك جزمت"

 كىذا تصريح مف السييمي بجكاز الكجييف، ألنيما بالفعؿ متقاربيف.

 

 حذؼ العائد في النعت:

                                                                                                                         
 كتاب األدب كصمة الرحـ 8/9ارم صحيح البخ - 1

 11الحجرات:  - 2
  13الفتح : - 3
 30ينظر ديكانو ص - 4

 89أمالي السييمي ص- 5



 14اإلنسانية                                                                                 انعذد هٌو مجهة انع

-          - 165 

 كرد في صحيح مسمـ حديث في باب بياف أنو ال اعتبار بكبر اليبلؿ كصغره:

ؿ أىك ابف ثبلث أك ابف ليمتيف ،كقاؿ:" أم ) سئؿ ابف عباس كقد اختمؼ القـك في اليبل
ليمة رأيتمكه، قاؿ أبك البخترم: فقمنا: ليمة كذا ككذا ،كقاؿ : إف رسكؿ ا صمى ا عمو 

 بالتنكيف 1كسمـ قاؿ : إف ا مٌده لمرؤية، فيك لميمةو رأيتمكه(

 تحميل النص:

لفظ )ليمة( بالتنكيف كالفتح، الشاىد في النص السابؽ في قكلو) لميمةو رأيتمكه( حيث كرد 
 كلقد أكرد السييمي في ىذا الحديث أكجو إعراب لفظ )ليمة( كضٌعؼ كجو التنكيف بقكلو:

" كأما قكلو في اليبلؿ، ىك لميمةو رأيتمكه، بالتنكيف فيذا أضعؼ الكجكه الثبلثة ، ألف حكـ 
يتمكه" في مكضع الجممة التي ىي في باب النعت أف يعكد فييا ذكر عمى المنعكت ، ك"رأ

نعت لميمة ، كلكنو قد يحذؼ العائد مف الصفة كما يحذؼ مف الصمة ؛ تقكؿ: الذم 
ضربت، كحذفو مف الصمة أحسف مف حذفو في الصفة، ألف المكصكؿ ال يستغنى عف 
صمتو, فطاؿ الكبلـ كاحتاج إلى الحذؼ, كمع قبح الحذؼ في الصفة فيك أحسف  مف 

,  ألنؾ في الخبر تقدر أف تعمؿ الفعؿ في زيد, حذفو في الخبر ,إذا قمت : زي ده ضربتى
فتقكؿ: زيدان ضربت، كال يمكف في الصفة أف تعمميا في المكصكؼ؛ فبل كجو عف الحذؼ 

 :2لمضمير أك ذكره، كقد جاء منو

 * فثكب نسيت كثكب أجر

 فبل نكرة، الثكب ألف سيبكيو تكٌىـ كما خبر، مكضع في ال لثكب، نعت مكضع في فنسيت
يخبر عنيا إال مع الشركط المذككرة، ككذلؾ كىـ أيضان في قكؿ العرب: " شير ثرل كشير 
نما ىك كصؼ، كأنو قاؿ : "  ترل" أم ترل فيو النبات، فميس ثرل في مكضع خبر، كا 

                                                 
 3/127صحيح مسمـ  - 1
 كىك مف شكاىد كتاب سيبكيو كصدره: فأقبمت زحفان عمى الركبتيف - 2
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الشيكر ثبلثة: شير ثرل كشير ترل كشير مرعى" كجعمو سيبكيو مثؿ : زيد ضربت... 
فيك حسف ألف الظرؼ إذا أضيؼ إلى غير معرب كال  كأما مف ركاه: " لميمةى رأيتمكه"

 1متمكف حسف فيو البناء عمى الفتح.."

يتضح مف النص السابؽ أف السييمي يجيز كجو البناء عمى الفتح لمظرؼ كيعبر عنو بأنو 
حسف أما كجو التنكيف فيٌضعفو، كرأيتمكه في مكضع نعت لميمة، كرأل قبح حذؼ العائد في 

جكاز حذؼ العائد في الخبر في قكؿ امرئ القيس  2بكيو الذم رألالصفة، كما خالؼ سي
كيرل أنو كاىـ فيما رآه، ألف الثكب نكرة في قكلو)فثكب نسيت كثكب أجر( ك)نسيت( في 
مكضع نعت لثكب كأٌكد عمى مخالفتو سيبكيو أيضان في تكىمو لقكؿ العرب) شير ثرل( 

 .بإعراب ثرل عمى الخبرية، كيرل السييمي أنيا كصؼ

 الظرف المقطوع والحال:

جاء في صحيح البخارم عف رفاعة بف رافع قاؿ:) كنا يكمان نصمي كراء النبي صمى ا 
عميو كسمـ ، فمما رفع رأسو مف الركعة، سمع ا لمف حمد، ربنا كلؾ الحمد حمدان طيبان 

كثبلثيف ممكان كثران مباركان فيو، فمما انصرؼ قاؿ: مف المتكمـ؟ قاؿ: أنا: قاؿ: رأيت بضعة 
 كيركل " أكالن" 3يىٍبتىًدركنىيا أييـ يكتبيا أكؿ(

 تحميل النص:

الشاىد في النص السابؽ في قكلو :) يكتبيا أكؿ( حيث كردت ركايتاف ليا : ركاية البناء 
عمى الضـ عمى الظرفية، كركاية النصب عمى الحاؿ مف الكاتب، كلقد تناكؿ السييمي ىذا 

 و الرفع بالبناء عمى الضـ، يقكؿ:النص الذم اختار فيو كج

                                                 
 92أمالي السييمي ص - 1

 1/44ينظر الكتاب - 2
 1/203صحيح البخارم  - 3



 14اإلنسانية                                                                                 انعذد هٌو مجهة انع

-          - 167 

( فيك ركاية الرفع مبني عمى الضـ ألنو ظرؼ قطع عف اإلضافة  " كأما ) أٌييـ يكتبيا أكؿي
ذا نصبت فيك حاؿ مف الكاتب،  ، كا  مثؿ : قبؿي كبعدي ، قاؿ سيبكيو: تقكؿ ابدأ بيذا أكؿي

ف فبلف، ثـ قد يحذؼ تقدير الكبلـ: يكتبيا أكؿى مف غيره ، كما تقكؿ: يجيئ زيد أحسف م
ذا نصبت كظرؼ  الجار كالمجركر، كيفيـ المعنى، ككذلؾ :أييـ جاء أكؿ فيك حاؿ كا 
مبني إذا رفعت، ككذلؾ قكؿ أبي بردة : أحببت أف تككف شاتي أكؿ تيذبح، مف رفع فظرؼ 
، كأنو قاؿ : تذبح قبؿ, كمف نصب فحاؿ مف المضمر الفاعؿ ، كأنو قاؿ: تذبح أكؿ مف 

 1ـ قدـ الحاؿ ، كجاز تقديرىا ألف العامؿ لفظي"غيرىا ، ث

تظير مكافقة السييمي لسيبكيو في النص السابؽ، الذم استشيد فيو بأمثمة متعددة تؤكد 
جكاز الكجييف ، بالرفع عمى الظرفية كالنصب عمى الحاؿ، مع ترجيحو أك ميمو لكجو 

قٌدر الحذؼ في كجو الرفع الرفع ، مستدالن بقكؿ سيبكيو الذم يرل كجو الرفع أقرب ألنو 
 الي يراه جائزان، في حيف يرل كجو النصب مع عدـ الحذؼ قكؿ:

" كأما قكليـ: ابدأ بو أكؿ ، كابدأ بيا أكؿ، فإنما تريد أيضان أكؿ مف كذا، كلكف الحذؼ 
جائز جيد، كما تقكؿ ،أنت أفضؿ، كالحذؼ يستعمؿ في قكليـ : ابدأ بو أكؿي أكثر، كقد 

                           2إال أنيـ إذا أظيركه لـ يكف إال الفتح"يجكز أف يظيركه 

يظير مف العرض السابؽ جكاز الكجييف لكممة )أكؿ( فيجكز فييا الرفع عمى الظرفية،  
 كما يجكز فييا النصب عمى الحاؿ.

 دخول الم األمر عمى فعل المتكمم:

جدتو مميكة دعت رسكؿ  جاء في صحيح البخارم عف أنس بف مالؾ رضي ا عنو) أف
،  1ا صمى ا عميو كسمـ لطعاـ صنعتو لو، فأكؿ منو ثـ قاؿ: قكمكا فؤٍلصًؿ لكـ..(

صميى لكـ( بفتح البلـ كنصب الياء  كيركل  )فؤلى
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 تحميؿ النص:

قكمكا فؤلصؿ لكـ( كذلؾ في دخكؿ الـ األمر عمى  :(الشاىد في النص السابؽ في قكلو
كؿ السييمي ىذه الشاىد النبكم بالتحميؿ رافضان فيو دخكؿ الـ الفعؿ المضارع، كقد تنا

األمر عمى المضارع، كأكؿ ليا كجييف سيأتي ذكرىما في نصو التالي، مستشيدان بقكؿ 
 الزجاج كبعض الشكاىد يقكؿ:

" كأما قكلو :) قكمكا فؤلصؿ لكـ( بمفظ األمر فمستحيؿ في الحقيقة ، كلكف لو كجياف: 
قاؿ الزجاج: لما أكجب ذلؾ عمى 2ف باب قكلو}فميمدد لو الرحمف مدا{أحدىما: أف يككف م

يجاب عمى المأمكر،  نفسو كحتـ بو حتمان, جاء بو عمى لفظ األمر, ألف األمر حتـه كا 
كالكجو الثاني: أف يككف قكلو " ألصؿ لكـ" أمران ليـ باالىتماـ بو، لكنو أضافو إلى نفسو 

 :3رالرتباط فعميـ بفعمو كما قاؿ الشاع

 وقد جعمت إذا ما قمت بثقمني
 ثكبي فأنيض نيض الشارب الثمؿ                                     

يقاؿ: جعمت بفعؿ غيرم كذا، إنما تقكؿ: جعمت أفعؿ كلكنو جاز في ىذا البيت  كال
 4الرتباط الثاني باألكؿ"

كع أثر ىذا النص فالسييمي بتحميمو لمشاىد الكارد في النص السابؽ يحاكؿ أف يبعد كق
عمى قاعدة دخكؿ الـ األمر عمى فعؿ المتكمـ )ألفعؿ( ألنيا كما في القاعدة تدخؿ عمى 
المخاطب، كمٌثؿ لذلؾ بجكاز دخكليا عمى الغائب في اآلية الكريمة، لكنو في آخر تحميمو 

 لمنص لـ ينكر أثر الشاىد عمى القاعدة مصٌرحان بقكلو:

                                                                                                                         
 2/128، صحيح مسمـ 1/106صحيح البخارم  - 1
 75سكرة مريـ  - 2

 4/94أحمر الباىمي ينظر خزانة األدب  - 3

 95أمالي السييمي ص - 4
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ألصمف كقمما يكجد في الكبلـ انفراد ىذه البلـ في التأكيد  " كأما فتح البلـ فإنما أراد :
كالقسـ دكف النكف، فإف صٌحت الركاية فميس ببعيد في القياس كؿ البعد أف تقكؿ " ليقـك 

 1زيد" أم لقائـ زيد، تكقع الفعؿ مكقع االسـ، كما تكقع االسـ مكقع الفعؿ كتعممو عممو"

مف في األثر الذم يتركو السماع في القياس ىذا ما نتحدث عنو في بحثنا ىذا الذم يك
األثر الذم يرد في الشاىد النبكم، فيستعممو المغكيكف في قياسيـ، كالنص السابؽ يؤكد 
ذلؾ بتصريح السييمي ، بأف الركاية إف صٌحت فالقياس يجيز استعماؿ  الـ األمر في 

 ص النبكية المختمفة.المتكمـ كالمخاطب كالغائب، كغير ذلؾ مف السماع الكارد في النصك 

 االحتجاج النص النبكم كأثره في قضايا أىمية إلى فيو أشرنا الذم العرض ىذا كبعد
 تختمؼ فقد ركاية، مف بأكثر الحديث كاف إذا في الدرس النحكم، خاصة كاالستشياد

 بني التي القاعدة مجرل مف يغير أف شأنو مف الذم األثر التأثير، أك يقع بحيث األلفاظ
 دراسة منيا العربية الشكاىد ركايات تعدد الدراسات بعض تناكلت كلقد الكارد، النص عمييا

الشعرم كأثره عمى القكاعد النحكية كالتي  الشاىد ركاية تعدد: بعنكاف السكاد رياض لمدكتكر
 يشير فييا إلى أثر ىذا التعدد عمى قكاعد العربية، يقكؿ:

 التأثير كمعرفة  كالتحرم الدرس إلى تحتاج بارزة ظاىرة كشكمت الشاىد ركايات تعددت"
 عمى ركزت التي الدراسة ىذه فكانت ، عامة النحكية القكاعد عمى تتركو أف يمكف الذم
 الشاىد ليصبح ذكر ما إذا الشاىد مكطف يغٌير الذم كىك ، التعدد جكانب مف كاحد جانب
 تعددت التي الشكاىد كتركت ، ما نحكية مسألة عمى دليبلن  طرحو في فائدة ذا ليس بعده

 2" إحصاؤىا يصعب كثيرة كىي الشاىد، مكطف عمى تأثيران  تشكؿ أف دكف مف ركايتيا

                                                 
 95أمالي السييمي  - 1
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فتعدد ركاية الشاىد تمثؿ النص المغكم الذم يعتمد عميو النحكم في تكجيو  قضايا    
المغة، فنشيد في تكجيياتو العقمية النحكية التي أنتجت لنا تراثان ىائبلن يزخر بو الدرس 

 النحكم.

كالنص النبكم يخضع ليذا التعدد الذم قاـ عمماء الحديث بكضع ضكابط لو كفؽ سمسمة 
الجرح كالتعديؿ، بحيث يصؿ إلينا النص سميمان صحيحان، تخضع لو القكاعد النحكية ، ال 

 يخضع ليا.

 خاتمة:

أرل أشارت الكثير مف الدراسات إلى أىمية النص النبكم كضركرة االستشياد بو، كحقيقة 
مذىب مف ذىب بجكاز االستشياد بالحديث مطمقان كىذا الدكتكر محمكد فحاؿ يؤكد عمى 

 ذىابو  ىذا المذىب القائؿ باالحتجاج مطمقان قائبلن:

" كبتبني فكرة االستشياد بالحديث مطمقان نككف قد كسعنا دائرة االستشياد باعتبار الحديث 
ء مف ينبكعو الفياض العذب الزالؿ الشريؼ مصدران مف مصادر االستشياد كباالستقا

 1يصبح ربع النحك خصبان"

 وتظير مواطن األثر لمنص النبوي في جوانب عديدة منيا:

ٌددتيا جيات مختصة، كقد  ٌددت لو ضكابط  معينة في االستشياد بو حى * النص النبكم حي
 كضحنا ذلؾ في ىذه الدراسة.

الىتماـ  بدراسة النص النبكم، * ينبغي عمى المتخصصيف في مجاؿ المغة العربية، ا
كتكجيو الطبلب ليذا الحقؿ الحافؿ بالقضايا المغكية المتعددة، كذلؾ بدراسة تعدد الركايات 

 كاألثر الذم تتركو في قكاعد العربية.

                                                 
 314ث النبكم كالنحك العربي, محمكد فحاؿ صالحدي - 1
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* يكمف أثر النص النبكم في تأصيمو القكاعد النحكية، كذلؾ عبر دراسات إحصائية، 
اؽ النصكص النبكية كأثرىا في تأكيد قكاعد نحكية أك تتبعيا دراسة تحميمية ، لبياف سي

 مخالفتيا إف رأت ذلؾ.

* كجكب عمؿ فيرسة تيعنى بكتب الصحاح كالمسانيد ، كبياف المدركس منيا كما لـ 
يدرس، حتى يتمكف الباحث مف مكاصمة المشكار البحثي لتكممة النصكص التي لـ تدرس، 

 النحكم عمى كجو الخصكص كلتعـ الفائدة عمى البحث العممي كالدرس

* تعدد الركايات في الشاىد النحكم سكاء أكاف شعران أـ قرآنان ، تناكلو العمماء بالتكجيو 
كالتأكيؿ، كتناكلو المتشددكف بالنقد كالتحريؼ، كال زاؿ حقؿ الشاىد النبكم خصبان لمدراسات 

 التطبيقية.
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 التوفيق بين الفمسفة والدين في الفكر اإلسالمي
 ( أنموذجاً 1ابن رشد)

 د. سدينة عمى صالح إكريبات*إعذاد:  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المقدمة: 
نقػػؿ، أك تعػػد مسػػألة التكفيػػؽ بػػيف الفمسػػفة كالػػديف أك الحكمػػة كالشػػريعة أك العقػػؿ كال
حيػػث  الػػنص كاالجتيػػاد مكضػػع جػػدؿ كبيػػر بػػيف الفبلسػػفة مػػف مختمػػؼ االتجاىػػات الفكريػػة.

بػػرزت ىػػذه المسػػألة عنػػد فبلسػػفة المسػػمميف منػػذ انطبلقػػتيـ األكلػػى. كعكلجػػت بصػػكر شػػتى، 
كابػػف  (3)كالفػػارابي (2)سػػكاء باإلشػػارة كالتممػػيح، أك بالتفصػػيؿ كالتػػدليؿ عنػػد بعضػػيـ  كالكنػػدم

حيػث أشػاركا إلػى ضػركرة التكفيػؽ بػيف  (1)بعض فبلسفة المغػرب كػابف طفيػؿ ، كعند(4)سينا
 الفمسفة كالديف.

                                                 

 * عضك ىيئة تدريس بقسـ الفمسفة كعمـ االجتماع بكمية اآلداب ػ جامعة المرقب. 

ػ  ابف رشد : ىك أبك الكليػد محمػد بػف أحمػد بػف محمػد بػف أحمػد بػف رشػد كأشػتير باسػـ ابػف رشػد الحفيػد كلػد بقرطبػة  1
راكش، كىػك فيمسػكؼ كطبيػب كقاضػي كفمكػي كفيزيػائي  مسػمـ أندلسػي ىػػ بمػ595ىػػ كتػكفي سػنة 520في االندلس سنة 

كىػػك مػػف أىػػـ فبلسػػفة االسػػبلـ فػػي المغػػرب، كلػػو عػػدة مؤلفػػات مػػف أىميػػا: تيافػػت التيافػػت ، كفصػػؿ المقػػاؿ فيمػػا بػػيف 
الحكمػػة كالشػػريعة مػػف االتصػػاؿ، كالكشػػؼ عػػف منػػاىج األدلػػة يراجػػع: )جػػكرج طرابيشػػي: معجػػـ الفبلسػػفة، دار الطميعػػة 

 . (24، ص302006بيركت، ط 
ىػػ كتػكفي سػنة 185ػ الكندم: ىك أبك يعقكب بف اسحؽ الكنػدم، كلػد بالككفػة فػي مطمػع القػرف التاسػع المػيبلدم سػنة  2

ىػػػ كىػػك مػػف قبيمػػة كنػػدة العربيػػة كلقػػب بفيمسػػكؼ العػػرب، عػػاش فػػي زمػػف المػػأمكف كالمعتصػػـ ، كىػػك مػػف فبلسػػفة 260
 (.528ؿ الكندم الفمسفية)يراجع: جكرج طرابيشي: معجـ الفبلسفة،  صالمشرؽ العربي، كمف مؤلفاتو : رسائ

ػػػ الفػػارابي: ىػػك: أبػػك نصػػر بػػف محمػػد بػػف طرخػػاف الفػػارابي كلػػد فػػي كاسػػج فػػي مقاطعػػة فػػاراب بتركسػػتاف، كتػػكفي فػػي  3
عامػػان كىػػك مػػف فبلسػػفة المشػػرؽ كلقػػب بػػالمعمـ الثػػاني ألنػػو شػػرح كتػػب أرسػػطك ، كمػػف  80ىػػػ كعمػػره 331دمشػػؽ سػػنة

. )جكرج طرابيشي: معجـ الفبلسفة، ص حصاء العمـك  (.450مؤلفاتو: الجمع بيف رأم الحكيميف أفبلطكف كأرسطك، كا 
ػ ابف سينا: ىك أبك عمي الحسيف عبد ا بف سينا كىك مف فبلسفة المشرؽ، كلد فػي قريػة أفشػنة عاصػمة السػامانييف  4

رات كالتنبييػػات، كالنجػػػاة، كغيرىػػػا. ) جػػػكرج طرابيشػػػي: ىػػػ ، كمػػػف مؤلفاتػػػو: الشػػػفاء، كاإلشػػػا370فػػي شػػػير صػػػفر سػػػنة 
 (.26معجـ الفبلسفة  ص
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كحػػػدد منيجػػػو  وأمػػػا ابػػػف رشػػػد فقػػػد احتمػػػت ىػػػذه المسػػػألة حيػػػزان كبيػػػران مػػػف اىتماماتػػػ
تحديدان دقيقان كبرىف عميو بطريقة إجمالية، كتفصيمية، كاعتبر طرح القضػايا الدينيػة ال تخػرج 

الفمسػػفية.  كمػا تػابع ابػػف رشػد جانبػا مػف الجػػدؿ  الػدائر حػكؿ الفمسػػفة عػف صػميـ الدراسػات 
كعبلقتيػػا بالػػديف كالسػػيما الحممػػة التػػي شػػنيا الغزالػػي عمػػى الفمسػػفة كالمتفمسػػفيف المسػػمميف. 
حيػػث حػػاكؿ أف يػػرد عمػػى منتقػػدم الفمسػػفة فػػي كتابػػو تيافػػت التيافػػت ثػػـ كضػػع كتابػػو الػػذم 

كىػػك كتػػاب )فصػػؿ المقػػاؿ فػػي تقريػػر مػػا بػػيف الشػػريعة  بػػيف فيػػو التكفيػػؽ بػػيف الفمسػػفة كالػػديف
كالحكمة مف االتصاؿ( كأكد فيػو بػأف الشػرع ال يػرفض اعتبػار المكجػكدات بالعقػؿ كمعرفتيػا 

 بو. 
كارتبطػػت ىػػذه المحػػاكالت بإشػػكاليات عػػدة كحػػاكؿ الفبلسػػفة المسػػممكف الكصػػكؿ إلػػى حميػػا  

 مف خبلؿ التكفيؽ بيف النقؿ كالعقؿ. 
البحػث فتكػكف مػف خػبلؿ طػرح عػدد مػف التسػاؤالت التػي يثيرىػا  ةاليأما تحديد إشك

 مكضكع البحث لعؿ مف أىميا ما يمي:
إلػػى أم مػػدل يمكػػف التكفيػػؽ بػػيف الفمسػػفة كالػػديف؟ كىػػؿ اسػػتطاع ابػػف رشػػد التكفيػػؽ 
فعميػػان بػػيف العقػػؿ كالنقػػؿ، أـ أنػػو أنحػػاز ألحػػدىما عمػػى حسػػاب اآلخػػر؟ كىػػؿ ىنػػاؾ مشػػكمة 

ة كالديف أـ أنيا تككف لعدـ فيـ النص الديني فقط؟  ثػـ مػا عبلقػة التأكيػؿ حقيقية بيف الفمسف
بالقياس البرىاني؟ كلماذا اشػترط ابػف رشػد الدرايػة بقػكانيف المغػة العربيػة لمكصػكؿ إلػى تأكيػؿ 

 صحيح؟
كيف وفق ابن رشد بـين الفمسـفة والـدين  كمف ىنا يمكننا طرح التساؤؿ الرئيس: 

 وىل تم لو ذلك 
فيػػك إبػػراز دكر العقػػػؿ كحػػدكده عنػػد ابػػف رشػػد، كمػػف ثػػـ إبػػػراز  لبحــثأمــا ىــدف ا

الجيػػكد العقبلنيػػة التػػي طبعػػت فػػي فمسػػفتو. ككػػذلؾ معرفػػة العبلقػػة بػػيف الفمسػػفة كالػػديف عنػػد 
                                                                                                                         

ىػػ كتػكفي فػي مػراكش 494بف عبد الممؾ بف طفيؿ، كلػد فػي قػادش سػنة  ػ ابف طفيؿ: ىك:أبك بكر محمد بف عبد ا 1
اسػـ رسػالة حػي بػف ىػ كىػك مػف فبلسػفة المغػرب كقػد اشػتير ابػف طفيػؿ برسػالتو الفمسػفية المعركفػة ب580بالمغرب سنة 

 (.  31يقضاف)جكرج طرابيشي، معجـ الفبلسفة،ص
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ابػػف رشػػد كنمػػكذج إسػػبلمي فػػي تأصػػيؿ المعرفػػة العقميػػة كالنقميػػة، كاالسػػتفادة منيػػا فػػي حػػؿ 
 المشكبلت الفكرية في زمنو. 

فيػك المػنيج التحميمػي كذلػؾ مػف خػبلؿ عػرض  المتبع في ىـذا البحـثأما المنيج 
نصػػػكص الفيمسػػػػكؼ المتعمقػػػة بمكقفػػػػو مػػػػف قضػػػية التكفيػػػػؽ بػػػػيف الفمسػػػفة كالػػػػديف، كمحاكلػػػػة 

 استنباط أفكاره مف خبلليا.
بيػاف إمكانيػة صػبلح العقػؿ فػي بنػاء المعرفػة عمػى أسػس أما أىمية البحث فيـي: 
خػػاء بػػيف الفمسػػفة كالػػديف، كىػػذا مػػا أكػػده ابػػف رشػػد حػػيف شػػرعية، كعقميػػة منطقيػػة، كبيػػاف اإل

اعتبػر أف جػكىر الفمسػفة ىػك النظػر العقمػي فػي المكجػكدات مػف جيػة داللتيػا عمػى الصػانع 
أم ا تعالى. كىذا ما دعا إليو الشرع كحث عميػو، بحيػث يعتبػر ىػذا النظػر عنػد ابػف رشػد 

 ىك أتـ أنكاع النظر باتـ أنكاع القياس.   
ـ ىػػذا البحػػث إلػػى أربػػع مباحػػث، باإلضػػافة إلػػى المقدمػػة كالخاتمػػة متبكعػػان كقػػد قسػػ 

 بقائمة المصادر كالمراجع.  
 

 المبحث األول : ماىية الفمسفة والدين في المغة واالصطالح .
 أوال:  تعريف الدين في المغة واالصالح:

ــدين فــي المغــة  ارة مشػػتؽ مػػف الفعػػؿ الثبلثػػي)داف(، كىػػك تػػارة يتعػػدل بنفسػػو، كتػػال
بالبلـ، كتارة بالباء، كيختمؼ المعنى باختبلؼ ما يتعػدل بػو؛ فػإذا تعػدل بنفسػو يكػكف )دانػو 
ذا تعػدل بػالبلـ يكػكف )داف لػو( فإنػو  دينان( بمعنػى ممكػو كحكمػو، كقيػره، كحاسػبو، كجػازاه. كا 
ذا تعػػػدل بالبػػػػاء يكػػػكف)داف بػػػػو(  يكػػػكف بمعنػػػى الطاعػػػػة كالخضػػػكع، كالعبػػػػادة أم أطعتػػػو. كا 

. يقاؿ )داف بكػذا ديانػة كتػديف بيػا( (1)خذه دينا كمذىبان كاعتاده، كتخمؽ بو، كاعتقدهبمعنى ات
 .  (2)فيك ديف كمتديف

 

                                                 
 . 1044، ص1988، دار الجبؿ، بيركت، 2ػ ابف منظكر: لساف العرب ، ج 1
 . 1469ػ  ابف المنظكر ، ص 2
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فيػك كػؿ مػا يتخػػذه النػاس كيتعبػدكف لػو سػػمي دينػان، سػكاء كػػاف  فـي االصــطالحأمػا 
ْسـاَلمِ معتقدان صحيحان أك باطبلن بدليؿ قكلػو تعػالى عػز كجػؿ: ) ِديًنـا َفَمـْن  َوَمـْن َيْبتَـِغ َيْيـَر اإلِْ

. كالػديف عنػد ا اإلسػبلـ كىػك: (2)(َلُكْم ِديُنُكْم َوِلَي ِديـنِ ، كقكلو تعػالى: )...(1)...(ُيْقَبَل ِمْنوُ 
كضع إليي يدعك أصحاب العقكؿ إلى قبكؿ ما ىك عند رسكؿ ا ػ صػمى ا عميػو كسػمـ ػ 

مػف حيػث الطاعػة تسػمى دينػان،  كالديف كالممة متحداف بالذات كمختمفاف باالعتبار، كالشريعة
 . (3)كمف حيث تجمع الناس تسمى ممة

كىكػػػػذا فػػػػإف لفػػػػظ الػػػػديف يطمػػػػؽ عمػػػػى الشػػػػريعة،  كىػػػػي مػػػػا شػػػػرعو ا لعبػػػػادة مػػػػف 
 .  (4)الفرائض السنف كاألحكاـ
 ثانيا: تعريف الفمسفة : 

بمعنػػى محبػػة ،  فيمــوكأصػػميا  فيموســوفيامشػػتقة مػػف كممػػة يكنانيػػة كىػػي الفمســفة 
بػػػت قيػػػؿ فيمسػػػكؼ ثػػػـ اشػػػتقت محـــب لمحكمـــةعنػػػى الحكمػػػة كتفسػػػيرىا )بم وســـوفيا ( فممػػػا عيرٍّ

( عمػػى محبػػة الحكمػػة أك السػػعي كراء المعرفػػة أك الفمســفةالفمسػػفة منػػو. كبػػذلؾ تػػدؿ كممػػة )
إيثارىػػػا حيػػػث نقميػػػا العػػػرب إلػػػى لغػػػتيـ بيػػػذا المعنػػػى فػػػي عصػػػر الترجمػػػة، كالفبلسػػػفة ىػػػـ 

 .  ث في فركع الفمسفةالحكماء، كالفيمسكؼ ىك الحكيـ، كالباح
كىكذا تككف الفمسفة  في األصؿ اليكناني محبػة الحكمػة كالحكمػة ىػي أرقػى أنػكاع 
المعرفة ألنيػا تتنػاكؿ المسػائؿ الكبػرل كالمبػادئ العامػة بحيػث تتجػاكز البحػث فػي الجزئيػات 

 .  (5)(الغيبياتكالعكارض المرئية إلى ما كراء الطبيعة )
لسػابؽ لمفمسػفة)محبة الحكمػة( إال أف  الفمسػفة ػ عمى الرغـ مف المعنػى األصػمي او

بشػػكؿ عػػاـ ػ تشػػير إلػػى نشػػاط إنسػػاني قػػديـ جػػدان يتعمػػؽ بممارسػػة نظريػػة أك عمميػػة عرفػػت 
بشكؿ أك بآخر في مختمؼ المجتمعات كالثقافات البشرية منػذ  أقػدـ العصػكر، كالسػؤاؿ عػف 

                                                 
 . 85ػ سكرة آؿ عمراف ، اآلية 1
 . 6ػ سكرة الكافركف، األية  2
 . 86ـ، ص1983لشؤكف المطابع األميرية ، مصر  ػ ابراىيـ مذككر: المعجـ الفمسفي، الييئة العامة 3

 . 102ػ جبلؿ الديف سعيد: معجـ المصطمحات كالشكاىد الفمسفية، دار الجنكب ، تكنس ، ص 4

 . 137ػ جبلؿ الديف سعيد : معجـ المصطمحات الفمسفية كالشكاىد الفمسفية ، ص 5
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لمتسػػاؤؿ كالتػػدقيؽ فػػي كػػؿ  ماىيػػة الفمسػػفة يشػػكؿ أحػػد المظػػاىر األساسػػية لمفمسػػفة فػػي ميميػػا
قكانينػو. كليػذا فػإف المػادة األساسػية لمفمسػفة  شئ كالبحث عف ماىيتو كمختمؼ مظاىره كأىـ

،  كربمػػا بكػػؿ جكانػػب الحيػػاة، كمػػع ذلػػؾ  مػػادة كاسػػعة كمتشػػعبة تػػرتبط بكػػؿ أصػػناؼ العمػػـك
 تبقى الفمسفة منفردة عف بقية العمـك كالتخصصات.

 
العمػـ الػػذم يبحػث فيػػو عػف حقػػائؽ األشػياء كعمميػػا   ىػػي: العــامفالفمسػفة بمفيكميػا 

 .  (1)كغايتيا كعبلقاتيا بغيرىا مف األشياء األخرل بقدر الطاقة البشرية
أمػػا عنػػد فبلسػػفة اليكنػػاف كػػأفبلطكف كأرسػػطك ػ عمػػى سػػبيؿ المثػػاؿ ػ  فيػػي دراسػػة 

القػػيـ  الكػػكف ككػػؿ منػػاحي الحيػػاة اإلنسػػانية كمحاكلػػة الكصػػكؿ إلػػى الحقيقػػة فػػي كػػؿ مجػػاالت
)الحػػػػػؽ، كالخيػػػػػر، كالجمػػػػػاؿ( بغػػػػػض النظػػػػػر عػػػػػف المنػػػػػافع العمميػػػػػة المترتبػػػػػة عمػػػػػى معرفػػػػػة 

إذان ىػػػػي العمػػػػـ الػػػػذم يبحػػػػث عػػػػف حقػػػػائؽ األشػػػػياء كعمميػػػػا كغايتيػػػػا  ة.  فالفمسػػػػف(2)الحقيقػػػػة
 .  (3)كعبلقاتيا بغيرىا مف األشياء األخرل

اىتمػػػت كىكػػػذا فػػػإف معنػػػى الفمسػػػفة اختمػػػؼ بػػػاختبلؼ العصػػػكر كالمػػػذاىب. حيػػػث 
الفمسفة في العصكر الكسطى بالبرىنة عمػى القضػايا الدينيػة، ككجػكد ا ، كخمػكد الػنفس... 

 كاىتّـَ بعض الفبلسفة بالتكفيؽ بيف العقؿ كالنقؿ، أم بيف الحكمة كالشريعة.
 المبحث الثاني : النظر العقمي بين الفمسفة والشريعة. 

شػػػغمت اإلنسػػػاف الػػػكاعي ليجعػػػؿ إف دراسػػػة مسػػػألة التكفيػػػؽ بػػػيف الفمسػػػفة كالػػػديف، 
انسػػجامان بػػيف معطيػػات عقمػػو كمعطيػػات إيمانػػو. كالمتتبػػع لتػػاريخ الفكػػر اإلنسػػاني يجػػد ليػػذه 

                                                 
، القػاىرة،د.ت،  2انيػة ، طة  كصػبلتيا بالفمسػفة اليكنػ  محمد السػيد نعػيـ  كعػكض ا حجػازم: فػي الفمسػفة اإلسػبلمي 1

 .   8ص
، حسػيف عمػي: مػا ىػي الفمسػفة، دار التنػكير، بيػركت، 1600161، ص2ػ يراجع: جميؿ صميبا : المعجـ الفمسفي، ج 2

، كأرمسػػػتركنغ: مػػػدخؿ إلػػػى الفمسػػػفة القديمػػػة، ترجمػػػة سػػػعيد الغػػػانمي، شػػػبكة الفكػػػر، المركػػػز الثقػػػافي 14ـ، ص2011
 . 19، ص2009، 1بي، طالعر 

ػ سعد الديف  السيد صالح : قضايا فمسفية في ميزاف العقيدة اإلسبلمية، مطبكعات جامعة اإلمارات العربية  3
 ، نقبلن عف عكض ا حجازم، تاريخ الفمسفة اليكنانية. 9ـ، ص1998، 1المتحدة، ط
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المسػػألة  محػػبلن فػػي بعػػض األديػػاف، ألنيػػا ضػػمير كػػؿ إنسػػاف، فقػػد عالجيػػا فبلسػػفة اليكنػػاف، 
عػػالج كػػؿ كعالجيػػا مفكػػركا المسػػيحية كآبػػاء الكنيسػػة، كمػػا عالجيػػا مفكػػركا اإلسػػبلـ، حيػػث 

فيمسكؼ ىذه المسألة  بطريقػة مختمفػة عػف غيػره. ككػذلؾ فػإف الفبلسػفة قػد أرادكا النجػاة مػف 
ثػػكرات التعصػػب كالتزمػػت، كمػػف غضػػب رجػػاؿ السػػمطاف فأخػػذكا بيػػذا األسػػمكب ليثبتػػكا مػػف 
كرائو آراءىـ المختمفة؛ فحاكؿ المعتزلة أف يػذىبكا عمػى طريػؽ التكفيػؽ، حيػث رأكا أف العقػؿ 

ف ا، يكيمػػؿ أحػػدىما اآلخػػر، كأف الػػكحي  مػػف لػػدف إلػػو حكػػيـ؛  كغيػػر بعيػػد عػػف كالػػكحي مػػ
ذا كاف األمر كذلؾ كجب تحميؿ النص إف ظير بمظير غير معقكؿ  . (1)فيـ العقؿ، كا 

كليذا فإف قضية التكفيؽ  قد أثيرت قبؿ ابػف رشػد  بػزمف طكيػؿ، كعكلجػت بصػكر 
ليؿ تارة أخرل، فػآراء الكنػدم، كابػف سػينا، مػثبلن شتى باإلشارة كالتمميح تارة، كبالتفصيؿ كالتد

لػػـ تكػػف إال ضػػركبان مػػف التقريػػب بػػيف اإلسػػبلـ كبػػيف الفمسػػفة اليكنانيػػة، كلكنػػو تقريػػب تغمػػب 
عميو اإلشػارة كالتممػيح. أمػا ابػف طفيػؿ، فيػك كػذلؾ لػـ يكاجػو قضػية التكفيػؽ مكاجيػة مباشػرة 

ص كالرمػػػػػػكز كالتشػػػػػػبييات بػػػػػػؿ ظػػػػػػؿ يحػػػػػػاكر لمكصػػػػػػكؿ إلييػػػػػػا، كيتحايػػػػػػؿ عمييػػػػػػا بالنصػػػػػػك 
ّـَ نػرل أفَّ  الفػارابي، كابػف سػينا كابػف طفيػؿ قػد أشػاركا ػ إجمػاالن ػ  إلػى  كاالسػتعارات. كمػف ثػ
ضركرة االتفاؽ بػيف الفمسػفة كالػديف، دكف أف يعنػكا بالبرىنػة التفصػيمية المنيجيػة غػراران عمػى 

بقة عمػػى ابػػف رشػػد قػػد عنايػػة  ابػػف رشػػد بيػػا. كيمكػػف القػػكؿ أيضػػان أف جميػػع المحػػاكالت السػػا
اقتصػػرت عمػػى إثػػارة المشػػكمة دكف أف تبػػرىف عمييػػا كتقػػدـ ليػػا الحػػؿ المنيجػػي كالحػػؿ الػػذم 

، فابف رشػد حػيف حػاكؿ التكفيػؽ بػيف الفمسػفة كالػديف، فػإف ىػذا التكفيػؽ مػف (2)قدمو ابف رشد
جانبػػو بغػػض النظػػػر عػػف مػػدل صػػػكاب ىػػذه المحاكلػػػة أك خطئيػػا، كػػاف قائمػػػان عمػػى تأكيػػػؿ 

 .  (3)ر، كالمجكء إلى القياس العقمي كنقد مكقؼ المفكريف لمنظر العقميالظاى
 

                                                 
 . 403، 402، ص3الجيؿ ، بيركت، ط ، دار2ػ حنا الفاخكرم ، خميؿ الجر: تاريخ الفمسفة العربية ، ج 1
، 514ـ، ص1993ػ عبد الرحمف مرحبا: خطاب الفمسفة العربية، مؤسسة عز الديف لمطباعة كالنشر، بيركت،  2

515 . 

 . 33ـ، ص2002ػ عاطؼ العراقي : ابف رشد فيمسكفان عربيان بركح غربية، المجمس األعمى لمثقافة، د.ط، 3
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كالجػػدير بالػػذكر أفَّ ابػػف رشػػد قػػد خصػػص دراسػػة مفصػػمة فػػي قضػػية التكفيػػؽ بػػيف 
الفمسػػفة كالػػديف ممػػا جعمػػو ينفػػرد فػػي ىػػذا الشػػأف عػػف سػػائر الفبلسػػفة، كقػػد كقػػؼ الفقيػػاء فػػي 

فمسػػفة أرسػػطك. كقػػد سػػاعدىـ عمػػى ذلػػؾ عصػػره مكقػػؼ التنكػػر لمفمسػػفة اليكنانيػػة، كخاصػػة 
 إلى الغزالي الذم ىاجـ الفبلسفة في كتابو تيافت الفبلسفة.  (1)انحياز الدكلة المكحدية

يمكػػف القػػكؿ كمػػا سػػبؽ كأف أشػػرنا منػػذ قميػػؿ بػػأف ابػػف رشػػد كػػاف مػػف أكثػػر فبلسػػفة 
ثيػػر مػػف العػػرب اىتمامػػان بالبحػػث فػػي ىػػذه المسػػألة، مسػػألة التكفيػػؽ، كمػػا يؤكػػد ذلػػؾ كجػػكد ك

مؤلفاتػػو التػػي تتعػػرض لمبحػػث فػػي ىػػذه المسػػألة، سػػكاء بصػػكرة أساسػػية، أك بصػػكرة عامػػة، 
كمف ىذه المؤلفات:  )فصؿ المقاؿ فيما بػيف الحكمػة كالشػريعة مػف االتصػاؿ(، حيػث عػالج 
في ىذا الكتاب مسػألة التكفيػؽ كرسػـ أبعادىػا مػف الكجيػة النظريػة البحتػة، كفصػميا كخػاض 

كجيػػة التطبيقيػػة فػػي كتػػاب ) الكشػػؼ عػػف منػػاىج األدلػػة(، كمػػا أفصػػح فػػي جزئياتيػػا مػػف ال
عنيػػا أيضػػان فػػي ثنايػػا كتابػػو)تيافت التيافػػت(، باإلضػػافة إلػػى كثيػػر مػػف اإلشػػارات المكجػػكدة 

 (.2)بيف ثنايا شركحو كتمخيصاتو عمى أرسطك، كالتي ال تخمك مف بعض الدالالت العميقة
بمسػػألة التكفيػػؽ" إف الغػػرض مػػف كيسػػتيؿ ابػػف رشػػد فػػي أكؿ كتابػػو الػػذم خصصػػو 

ىػػذا القػػكؿ أف نفحػػص عمػػى جيػػة النظػػر الشػػرعي، ىػػؿ النظػػر فػػي الفمسػػفة كعمػػـك المنطػػؽ 
 .  (3)مباح بالشرع، أـ محظكر؟ أـ مأمكر بو )عمى جية الندب أـ عمى جية الكجكب(

 
يقصػػد ابػػػف رشػػػد بعبػػػارة عمػػػى جيػػػة النظػػػر الشػػػرعي الطريقػػػة المتبعػػػة فػػػي التشػػػريع 

ة، كأنيا ترمي إلى استخبلص حكـ الشػيء مػف النصػكص الدينيػة، أك الحكػـ اإلسبلمي عام

                                                 
طكرية إسبلمية أسسيا المكحدكف كىـ مف سبللة امازيغية حكمت ببلد المغرب)المغرب ، :  إمبرا الدولة الموحديةػ  1

 ـ أسسيا إتباع محمد بف تكمرت. 1269ـ ػ 1121الجزائر، تكنس، ليبيا( كاألندلس سنكات 
، 2ػػػػػ عػػػػاطؼ العراقػػػػي: النزعػػػػة العقميػػػػة فػػػػي فمسػػػػفة ابػػػػف رشػػػػد، مكتبػػػػة أبػػػػك العػػػػيس اإللكتركنيػػػػة، دار المعػػػػارؼ، ط 2

 ..296ـ،ص1984
ػػػ ابػػف رشػػد: فصػػؿ المقػػاؿ فيمػػا بػػيف الحكمػػة كالشػػريعة مػػف االتصػػاؿ، دارسػػة كتحقيػػؽ: محمػػد عمػػارة، دار المعػػارؼ،  3

 .22، ص3القاىرة ،ط
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لػػى إظيػػار منزلػػة ىػػذا الحكػػـ بػػيف  الػػذم أراد ا أف يحكػػـ بػػو عمػػى ىػػذا الشػػيء، أك ذاؾ، كا 
 .(2)كىي: الكجكب، كالندب، كالتحريـ، كالكراىة، كاإلباحة (1)األحكاـ الشرعية الخمسة

العقمي إلػى حكػـ شػرعي فإنػو يتقػدـ بمقػدمات كلكي ينتيي ابف رشد في أمر النظر 
كينتيي إلى نتيجة، فأما المقدمػة، فيػي إف كػاف فعػؿ الفمسػفة لػيس شػيئان أكثػر مػف  " النظػر 
فػػػػي المكجػػػػكدات كاعتبارىػػػػا مػػػػف جيػػػػة داللتيػػػػا عمػػػػى الصػػػػانع، أعنػػػػي مػػػػف جيػػػػة مػػػػا ىػػػػي 

انت المعرفػة مصنكعات فإف المكجكدات إنما تدؿ عمى الصانع بمعرفة صنعتيا كأنو كمما ك
(. أما النتيجة فيي : ما يػدؿ عميػو اسػـ الفمسػفة 3بصنعتيا أتـ كانت المعرفة بالصانع أتـ ")

مف نظر عقمي إما أف يككف حكػـ الشػرع فيػو ىػك حكػـ المػأمكر بػو كجكبػان، أك حكػـ المػدعك 
إليػػو نػػدبان. كىكػػذا .. يتخػػذ دليػػؿ ابػػف رشػػد عمػػى أف الشػػرع قػػد أكجػػب النظػػر العقمػػي أك نػػدب 

ليو. كاستدؿ عمى ىذا الكجكب بجممة مػف اآليػات القرآنيػة الكامنػة فػي آيػات التػدبر كالتفكػر إ
َأَوَلْم َيْنُظُروا ِفي َمَمُكوِت السَّـَماَواِت َواأْلَْرِض َوَمـا َخَمـَق المَّـُو كاالعتبار كما في قكلو تعالى: )

ـــْن َشـــْيٍء... لنظػػػر فػػػي جميػػػع ، اعتبػػػر ابػػػف رشػػػد ىػػػذه اآليػػػة نصػػػان فػػػي الحػػػث عمػػػى ا(4)(ِم
، كىػػػذا نػػػص عمػػػى كجػػػكب (5)(َفـــاْعَتِبُروا َيـــا ُأوِلـــي اأْلَْبَصـــارِ المكجػػػكدات. كقكلػػػو تعػػػالى: )

ـــَك  اسػػػتعماؿ القيػػػاس العقمػػػي أك العقمػػػي كالشػػػرعي معػػػان. كقكلػػػو تعػػػالى:) ـــِبيِل َرب  ـــى َس اْدُع ِإَل
 كغير ذلؾ مف اآليات التي ال تحصى. . (6)ِباْلِحْكَمِة...(

                                                 
ػػ كىػذه األحكػاـ تسػػتنبط مػف النصػكص الدينيػػة، كمعانييػا تتفػاكت: فػالكجكب ىػػك: أمػر بفعػؿ شػػيء، عمػى كجػو الجػػـز  1

تركػو. كالنػدب ىػك: أمػر بفعػؿ شػيء، لقػاء ثػكاب عمػى فعػؿ، كانتفػاء العقػاب عمػى التػرؾ، كالتأكيد بحيث يتعمؽ العقػاب ب
، كالتأكيػد بحيػث يتعمػؽ العقػاب بالفعػؿ. كالكراىػة ىػي: األمػر بعػدـ  كالتحريـ ىك: أمر بعدـ فعؿ شيء، عمى كجو الجـز

تػو. )يراجػع: محمػد بػف صػالح فعؿ شػيء، مػف غيػر تعمػؽ عقػاب بفعمػو. كاإلباحػةىي: مػا ال يتعمػؽ يػو أمػر كال نيػي لذا
 (.  3العثيميف، مختصر األصكؿ مف عمـ األصكؿ ، أختصره: حاتـ محمد ظاىر الكثيرم، مدكنة مكتبة األصالة، ص

. عصػػػػاـ زكريػػػػا جميػػػػؿ: 5ـ، ص1982، 1، دار المعرفػػػػة، ط1ػػػػػ  ابػػػػف رشػػػػد : بدايػػػػة المجتيػػػػد كنيايػػػػة المقتصػػػػد، ج 2
 . 223صـ،  2012، 1مصادر فمسفية، دار المسيرة، ط

 .  22ػ ابف رشد: فصؿ المقاؿ، ص 3

 . 184ػ سكرة االعراؼ: اآلية  4

 . 2، سكرة الحشر: اآلية  5

 .  125ػ سكرة النحؿ: اآلية 6
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   كغيرىا يستخرج ابف رشد االستدالؿ األتي:مف تمؾ اآليات 
إن الغرض من الفمسفة ىو النظر العقمي في الكون لموصول إلى معرفة صانعو وىـو ا  
 إن الدين يأمر عمى سبيل الوجوب بأن يعرف اإلنسان ا  بالنظر في العالم والتفكر فيو 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (1)فمسفة واجبة بحكم الشرع عمى القادر عمييا.إذًا إن دراسة ال

إذ أف " االعتبػػػػػار لػػػػػيس إال ، فػػػػػالنظر كاالعتبػػػػػار ال يككنػػػػػاف إال بالقيػػػػػاس العقمػػػػػي
كلمػػا كانػػت المقدمػػة  .(2)اسػػتنباط المجيػػكؿ مػػف المعمػػـك كاسػػتخراجو منػػو، كىػػذا ىػػك القيػػاس"
ف ال تحتػاج إلػى دليػؿ. الصغرل ىنا عبارة عف تعريؼ الفمسػفة، كبيػاف الغايػة منيػا، فيػي إذ

ككذلؾ المقدمة الكبرل، فإنيػا ال تحتػاج إلػى دليػؿ، كقػد أكرد ابػف رشػد الػدليؿ عمييػا مسػتمدان 
مف القرآف الكريـ في اآليات التي كردناىا، كىناؾ في القرآف آيات أخرل تؤيػد المعنػى الػذم 

فمػف ذلػؾ قكلػػو يريػده ابػف رشػد، كيريػد أف يسػػتدؿ بػو عمػى أف النظػر العقمػي كاجػػب بالشػرع. 
ُقـْل َىـْل َيْسـَتِوي الَّـِذيَن كقكلو تعػالى: )(، 3: )ُقِل اْنُظُروا َماَذا ِفي السََّماَواِت َواأْلَْرِض()تعالى

 (.4()َيْعَمُموَن َوالَِّذيَن اَل َيْعَمُمونَ 
 

كبنػػاء عمػػى ذلػػؾ فػػإف ابػػف رشػػد يصػػؿ إلػػى إثبػػات أف الشػػرع أكجػػب  النظػػر العقمػػي 
اسػتعماؿ البرىػاف لمعرفػة ا سػبحانو كتعػالى،  كمػا يصػرح باألخػذ في المكجكدات، كأكجب 

:" إذا كاف القياس العقمػي يعػد ضػركريان، فإنػو يجػب  ابن رشدفيقكؿ  (5)بالفعؿ كاالستعانة بو
يجػػب عمينػػا االسػػتعانة عمػػى مػػا نحػػف بسػػبيمو بمػػا قالػػو مػػف تقػػدمنا فػػي ذلػػؾ، سػػكاء كػػاف ذلػػؾ 

  (.6)رؾ في الممة"الغير مشاركان لنا في الممة أك غير مشا

                                                 
 . 298ػ عاطؼ العراقي: النزعة العقمية في فمسفة ابف رشد، ص 1

 . 23ػ ابف رشد : فصؿ المقاؿ، ص 2

 . 101ػ سكرة يكنس: اآلية 3
 . 9يةػ سكرة الزمر: اآل 4

 . 34ػ يراجع: عاطؼ العراقي: ابف رشد فيمسكفان عربيان بركح غربية ، ص 5
 . 26ػ ابف رشد : فصؿ المقاؿ فيما بيف الحكمة كالشريعة مف االتصاؿ، ص 6
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يفيـ مف النص السابؽ  أف االطبلع عمى  كتب الفمسفة  كعمػـك األكائػؿ يقػكد إلػى 
فيػػػـ العقػػػؿ، فكمػػػا أنػػػو ال حػػػرج فػػػي اسػػػتعماؿ ألػػػة القػػػدماء التػػػي ىػػػي المنطػػػؽ فػػػي عصػػػمة 
األذىػػاف عػػف الخطػػأ فكػػذلؾ ال ضػػير فػػي الرجػػكع إلػػى حكمػػتيـ كالفحػػص عمػػا انتيػػكا إليػػو،  

لػى المكجػػكدات، كبالتػالي فػإف  ابػف رشػد يػػرل أنػو لػيس مػف الضػػركرم خاصػة فػي نظػرتيـ إ
أف تؤخػػذ كػػؿ العمػػـك  التػػي أتػػى بيػػا فبلسػػفة اليكنػػاف، بػػؿ عميػػو أف يقػػؼ عمػػى اآلثػػار التػػي 
ف  خمفيا المتقدمكف في الفمسفة، كأف يميز بيف الصحيح كالفاسػد، فػإف كػاف صػحيحان قبمػو، كا 

  كاف مخالفان لمشرع نبو عميو كحذر منو.
كيعػد المبػدأ السػابؽ البػػف رشػد كمبػدأن  فيػػو دعػكة إلػى البحػػث عػف الحقيقػة، كحقيقػػة 
فػػي حػػػد ذاتيػػا، كمػػػا تتضػػح أىميػػػة ذلػػػؾ المبػػدأ  حػػػيف يعيػػرؼ أف مػػػف أسػػباب اليجػػػـك عمػػػى 

 المنطؽ أنو أتى مف اليكناف، كأف صاحبو كافر. 
عتمػاد مف جانب أخر يصرٍّح ابف رشد بضػركرة فحػص األقاكيػؿ كالتحقػؽ منيػا كاال

عمػػػى العمػػػـك المختمفػػػة فػػػي إدراؾ المقاصػػػد، مثػػػاؿ ذلػػػؾ أنػػػو لػػػك لػػػـ يكػػػف ىنػػػاؾ عمػػػـ الييئػػػة  
كاألجػػػػػراـ السػػػػػماكية فيػػػػػؿ كػػػػػاف بمقػػػػػدكر أم إنسػػػػػاف عاقػػػػػؿ أف يعػػػػػرؼ بػػػػػأف الشػػػػػمس أكبػػػػػر  
بأضعاؼ مضاعفة مػف األرض كيؤكػد بػأف ذلػؾ غيػر ممكػف،  كمػا عػدا ذلػؾ فػنحف بحاجػة 

ء. كبيػػذا يػػرل ابػػف رشػػد أف مػػف يريػػد أف يعػػرؼ عمػػـك الشػػرع إلػػى البرىػػاف لمعمػػـ بيػػذه األشػػيا
يجب عميو التدبر كالتفكر كامعاف النظر لكػي يػتمكف مػف  معرفػة مقاصػد الشػرع، كىػك بػاب 

 النظر المؤدم إلى معرفة ا تعالى حؽ المعرفة. 
مػػف ىنػػا ينتفػػي التعػػارض بػػيف الػػديف كالفمسػػفة،  فطالمػػا غايػػة الفمسػػفة بمػػكغ الحقيقػػة  

شؼ عف ماىية األشياء  التي يقػـك الػديف عمػى أساسػيا، فػإف الغايػة النيائيػة لمػديف ىػي كالك
تمكػػػيف اإلنسػػػاف مػػػف الحقيقػػػة كبمػػػكغ السػػػعادة بكاسػػػطة تصػػػكيب مسػػػاره فػػػي عبلقتػػػو بػػػالكجكد 

 (.1)كالعالـ

كمػا يفصػح ابػف رشػػد فػي كتابػو )فصػػؿ المقػاؿ( عػف غايتػػو مؤكػدان عمػى أف مطمبػػو 
األمػػر الػػذم أدل إلػػى صػػبغو بالصػػبغة الشػػرعية، حيػػث جػػاء   مسػػتمد مػػف الػػنص القرآنػػي،

                                                 
 . 506ـ، ص2000ػ يراجع  : محمد أبك رياف : تاريخ الفكر الفمسفي في اإلسبلـ ،  دار المعرفة الجامعية، د.ط،  1
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خطابو نقميان لكي يقيد سمطة الخصػـك كيقػنعيـ بالنتيجػة البرىانيػة التػي انتيػي إلييػا أال كىػي 
: " إذا كانػػػت ىػػػذه الشػػػريعة حقػػػان، فيقـــولأف النظػػػر العقمػػػي كاجػػػب عمػػػى أكلػػػي األبصػػػار،  
ا  ػ معشػر المسػمميف  نعمػـ عمػى القطػع ػ كتػدعك إلػى النظػر المػؤدم إلػى معرفػة الحػؽ، فإننػ

أنو ال يؤدم النظر البرىاني  إلى مخالفة ما كرد بػو الشػرع، فػإف الحػؽ ال يضػاد الحػؽ، بػؿ 
 (.1)يكافقو كيشيد لو"

مف ىنا نستطيع القكؿ بإف الشرع عند ابف رشد ىػك المرجعيػة ، كأف النظػر العقمػي 
مكانيػػة الكصػػكؿ ليػػا بالجيػػد  اإلنسػػاني  العقبلنػػي  ىػػك الفمسػػفة كأنػػو يػػؤمف بكحػػدة الحقيقػػة كا 

 كما كاف لمتكفيؽ بيف الفمسفة كالديف أف يككف لكال كجكد ىذه الفكرة عند ابف رشد. 
 

كمػػا أف ابػػف رشػػد يشػػترط فػػي مػػف أراد معرفػػة ا كسػػائر المكجػػكدات  مػػف خػػبلؿ 
ميػػز ابػػف رشػػد القيػاس البرىػػاني عميػػو أف يتعػػرؼ أكالن عمػػى أنػػكاع البػراىيف كشػػركطيا، كليػػذا 

 بيف ثبلث أنكاع مف األقيسة كىي:
ىػػك الػػذم دعػػا إليػػو الشػػرع ألنػػو أتػػـ أنػػكاع األقيسػػة كأصػػحيا  القيــاس البرىــاني:ػػػ 1

عمػػى اإلطػػبلؽ، فيػػك يبػػدأ مػػف مقػػدمات أكليػػة يقينيػػة تكػػكف كاضػػحة فػػي ذاتيػػا، لػػذلؾ كانػػت 
 نتائجو يقينية صادقة ال تختمؼ.  

س البرىػاني فػي الرتبػة كىػك يبػدأ مػف مقػدمات كىػك دكف القيػا القياس الجـدلي :ػ 2
 ظنية محتممة مأخكذة مف بادم الرأم، كمف ثـ فإف نتائجو ال تفيد اليقيف. 

كىػػػذا دكف القيػػػاس الجػػػدلي فػػػي الرتبػػػة كىػػػك يعتمػػػد عمػػػى  القيـــاس الخطـــابي:ػػػػ 3
 مقدمات مشيكرة ييراد بيا السيطرة عمى عكاطؼ السامع كمشاعره. 

ىػػػك دكف القيػػػاس الخطػػػابي فػػػػي الرتبػػػة، كيعتمػػػد عمػػػػى ك  القيـــاس المغــــالطي :ػػػػ 4
  (.2)مقدمات تبدك صادقة كلكنو ينتيي إلى نتائج غير مقبكلة

                                                 
 . 32، 31شد : فصؿ المقاؿ، تحقيؽ : محمد عمارة،  صػ ابف ر  1
. ، محمد 517ـ، ص1993ػ عبد الرحمف مرحبا: خطاب الفمسفة العربية اإلسبلمية، مؤسسة عز الديف، د.ط،  2

 . 100ـ، ص1989، 1عابد الجابرم: ابف رشد سيرة كفكر، مركز دراسات الكحدة العربية، ط
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كعميػػػو فػػػػإف البحػػػػث النظػػػرم فػػػػي أمػػػػكر الػػػػديف ال سػػػبيؿ إليػػػػو إال بدراسػػػػة المنطػػػػؽ 
كالػػتمكف فيػػو كمعرفػػة كيػػؼ يكػػكف القيػػاس برىانيػػان أك غيػػر برىػػاني، لمكصػػكؿ إلػػى االسػػتنباط 

 (. 1)"فالمنطؽ لمنظر ىك بمرتبة اآلالت لمعمؿ"الصحيح. 
فنصؿ مف ىذا إلى أف الشريعة اإلسػبلمية  تػدعك المػؤمنيف جميعػان إلػى معرفػة ا 
ككجػػكده كحكمتػػػو، كقدرنػػػو تيػػػالى كمػػػا تػػػدعك إلػػػى بمػػػكغ  السػػػعادة الحقيقيػػػة بالػػػديف. كتيٍمػػػزمييـ  

المعرفػػػة كفػػػي مسػػػتكياتيـ بطمػػػب ىػػػذه المعرفػػػة.  كمػػػف المعمػػػـك  أف النػػػاس متفػػػاكتكف فػػػي  
اإلدراكية، لذا فقد قسميـ ابف رشد إلػى ثػبلث مراتػب فقػاؿ: " إف طبػاع النػاس متفاضػمة فػي 
التصػديؽ، فمػنيـ مىػف يصػدؽ بالبرىػاف، كمػنيـ مىػف يصػدؽ باألقاكيػؿ الجدليػة... كمػنيـ مػػف 

   (.2)يصدؽ باألقاكيؿ الخطابية"
ي تشػمؿ النػاس جميعػان كتػدؿ عمػى معنى أف ابف رشد يػرل بػأف المراتػب الثبلثػة التػ

اخػػتبلفيـ فػػي الفيػػـ كاإلدراؾ كالمعرفػػة كليػػذا كػػاف اخػػتبلؼ األلػػكاف كاأللسػػف آيػػة مػػف آياتػػو 
تعالى فكاف في خمقو األسكد كاألحمر كاألبيض لتككف طرؽ الدعاء إلى ا تعالى مختمفػة، 

َِ ادُْع ِإَلى َسِبيِل رَبَِّك بِاْلِحكْ كذلؾ صريح في قكلو تعالى : ) ن َِ ناِدْلُمْ  بِناليِ ِ  ََ َمِة َواْلَمْوِعظَِة اْلَحَسنََِة َو
(. فالمجادلة الحسنة البد أف تككف مف خبلؿ العقؿ، الػذم ىػك األرضػية المشػتركة 3()َأْحَسنُ 

التػػي يقػػؼ عمييػػا النػػػاس مػػف مختمػػؼ األعػػػراؽ كاألديػػاف، كلػػذلؾ فػػإف ابػػػف رشػػد ينظػػر إلػػػى 
قناع غير المسمميف بياالفمسفة عمى أنيا قد تككف أداة نافع  (. 4)ة في تدعيـ الشرع كا 

يصػػؿ ابػػف رشػػد إلػػى أنػػو لػػيس ىنػػاؾ خبلفػػان بػػيف الحكمػػة كالشػػريعة، فيػػك يميػػز بػػيف 
الحقيقػػػة ذاتيػػػػا كالمفػػػظ الػػػػذم يسػػػػتعمؿ لمتعبيػػػر عنيػػػػا، فالحقيقتػػػػاف متفقتػػػاف فػػػػي المضػػػػمكف، 

.  كىكػػذا مػػازاؿ ابػػف مختمفتػػاف فػػي المفػػظ؛ فيجػػب تأكيػػؿ المغػػة لمكصػػكؿ إلػػى الحقيقػػة الكاحػػدة
رشد يردد قكلو بأف الفمسفة الصحيحة ال يمكف أف تتنافى مع الػديف، مؤكػدان أف فيػـ أحػدىما 
يكتمػػؿ بػػاآلخر كىػػك مػػا تسػػعى إليػػو عمػػـك العقػػؿ، فكبلىمػػا يسػػعى إلػػى البحػػث عػػف الحقيقػػة 

                                                 
 ػ ابف رشد : المصدر نفسو، ص 1
 31بف رشد فصؿ المقاؿ ، صػ ا 2

 . 125ػ سكرة النحؿ: اآلية 3
 . 228ػ عصاـ زكريا جميؿ: مصادر فمسفية، ص 4
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الحقػػػة التػػػي قػػػاؿ عنيػػػا ابػػػف رشػػػد  " الحكمػػػة ىػػػي صػػػاحبة الشػػػريعة كأختيػػػا الرضػػػيعة فيمػػػا 
كما جػاء بػو الػديف مػف حقػائؽ ككنيػة   (1)صطحبتاف بالطبع المتحابتاف بالجكىر كالغريزة"الم

 ىك نفسو ما يستخمصو العقؿ مف دراستو لمككف دراسة عممية مباشرة. 
  

أما الذيف يعتقدكف باسػتحالة التكفيػؽ بػيف الػديف كالفمسػفة فيػـ أكلئػؾ الػذيف يجيمػكف 
 (.2)مسفة كنسبكا أنفسيـ إلييا ظممان كعدكانان حقيقة الديف أك الذيف أساءكا فيـ الف

كليػػذا تكػػكف دراسػػة الفمسػػفة عنػػد ابػػف رشػػد كاجبػػة كجكبػػان شػػرعيان كىػػي كسػػيمة عقميػػة 
لمعرفػػػػة ا كمكجكداتػػػػو فيقػػػػكؿ " فقػػػػد تبػػػػيف مػػػػف ىػػػػذا أف النظػػػػر فػػػػي كتػػػػب القػػػػدماء كاجػػػػب 

الػذم جمػع أمػريف: بالشرع... كأف مف نيى عف النظر فييا مف كاف أىبلن لمنظر فييػا، كىػك 
: العدالة الشرعية كالفضيمة العمميػة كالخمقيػة، فقػد صػد النػاس والثاني: ذكاء الفطرة، أحدىما

عف الباب الذم دعا الشرع منو الناس إلى معرفة ا، كىك باب النظر المؤدم إلػى معرفتػو 
 .  (3)حؽ المعرفة، كذلؾ غاية الجيؿ كالبعد عف ا تعالى"

بلفػان أك تعارضػان بػيف الػنص كنتيجػة البرىػاف الفمسػفي يجػب أف يبلحظ خ اأما عندم
 ييحكـ أف ىذا ال يمكف أف يككف إال في الظاىر كأف البحث العميؽ كفيؿ بإزالتو. 

كلكف السؤاؿ الميـ الذم كاف عمػى ابػف رشػد مكاجيتػو، مػاذا لػك تعارضػت الحقيقػة 
حيػث نجػػد أف مػا يػذىب إليػػو الدينيػة مػع الحقيقػة الفمسػػفية؟ كىػذا يحػدث فػػي بعػض األحيػاف 

بعض الفبلسفة يخػالؼ مػا كرد فػي الشػرع. كىنػا نجػد ابػف رشػد يميػز فػي الشػرع بػيف ظػاىر 
ف كاف مخالفان طمػب تأكيمػو.  كباطف فإذا جاء الظاىر مكافقان لما أدل إليو البرىاف أخذ بو، كا 

 فما ىك مفيـك التأكيؿ عند ابف رشد كتصكره لشركطو، كضكابطو؟  
 
 

                                                 
 .67ػ ابف رشد : فصؿ المقاؿ، ص 1

 . 520ػ عبد الرحمف مرحبا: خطاب الفمسفة العربية اإلسبلمية، ص 2

 . 28029ػ ابف رشد : فصؿ المقاؿ، ص 3
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 لثالث: التأويل والطريق إلى االجتياد عند ابن رشدالمبحث ا
يعتبػػر التأكيػػػؿ مػػف أىػػػـ األفكػػػار التػػي تكصػػػؿ إلييػػا ابػػػف رشػػػد، بػػؿ كيعتبرىػػػا  مػػػف 
األفكػػػار المفتكحػػػة الغيػػػر مغمقػػػة الػػػدائرة ممػػػا يسػػػمح باتسػػػاع الرؤيػػػة كانفراجيػػػا كممػػػا أزدادت 

يؤسػػػػس ابػػػػف رشػػػػد لمشػػػػركعية معطيػػػػات الكاقػػػػع الفكػػػػرم كالثقػػػػافي ثػػػػراء كأزدىػػػػاران، كبالتأكيػػػػؿ 
االختبلؼ القػائـ عمػى مبػررات عقميػة أك عمميػة، كيقضػي عمػى الرؤيػة ذات االتجػاه الكاحػد، 

 .(1)الذم يفرض عمى متبيعو االستسبلـ الفكرم المطمؽ لمقراءة الحرفية لمنص األصمي
ذا كانت العمـك الفمسفية تتطمب إطبلعان كاسعان كمجيػكدا ضػخمان فػي التفكيػر فػإف  كا 

دراكػان قػد يكػكف أصػعب مػف ع مػـك الشػريعة تتطمػب ػ فػي نظػر ابػف رشػد ػ  درسػان كاجتيػادان كا 
 الذم تتطمبو الفمسفة. 

كالسػػبب فػػي ذلػػؾ أف النصػػكص الشػػرعية سػػكاء منيػػا مػػا ييػػـ العقيػػدة، أك مػػا ييػػـ 
التشريع، إنما ىي نصكص إجمالية كمختصرة تتكجػو إلػى البشػر فػي العمكميػات األساسػية، 

ك العقػػػبلء مػػنيـ إلػػػى التأكيػػؿ كاالسػػػتنباط لمكاجيػػة مختمػػػؼ األحػػكاؿ المجتمعيػػػة كلكنيػػا تػػدع
كالفكريػػػػة الثقافيػػػػة كمتابعػػػػة التطػػػػكرات كالتغيػػػػرات البشػػػػرية، كمػػػػف أجػػػػؿ ىػػػػذا نشػػػػأت العمػػػػـك 

   (.2)اإلسبلمية المتعددة
 

لقػػػد كثػػػرت األبحػػػاث التػػػي تتحػػػدث عػػػف التأكيػػػؿ فػػػي الدراسػػػات الغربيػػػة كالشػػػرقية 
فػػػي الممارسػػػة كالتعريػػػؼ، كىػػػذا االخػػػتبلؼ عائػػػد إلػػػى أسػػػباب عػػػدة مػػػف فػػػاالختبلؼ كاضػػػح 

أىميػػا طبيعػػة الػػنص المقػػدس، كطػػابع التفكيػػر كالبنيػػة التراثيػػة كالتجربػػة التاريخيػػة الخاصػػة 
 لكؿ منيما. 

                                                 
معاصران، ضمف  مؤتمر ابف رشد فيمسكؼ الشرؽ كالغرب، في الذكر المئكية  ػ بركات محمد مراد، ابف رشد فيمسكفان  1

، منشكرات المجمع الثقافي ، تكنس، ط2الثامنة لكفاتو، مج ـ، 1999، 1، المنظمة العربية لمتربية كالثقافة كالعمـك
690 . 

 39، في صحيفة الحريات، ػ مكنيس بخضرة: مخارج التأكيؿ في قراءة النص كالفمسفة عند ابف رشد، مقاؿ منشكر 2
 ـ. 2013مايك، 
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إف تعريؼ التأكيؿ ضػمف فضػاء المعرفػة اإلسػبلمية خاصػة)بالنص القرآنػي( يجػب 
 أف يتـ كفؽ الشرطيف التالييف: 

أالَّ يقع فيو التحريؼ كقد كاف فريػؽ مػنيـ يسػمعكف كػبلـ ا ثػـ يحرفكنػو مػف  أواًل:
 بعد ما عقمكه كىـ يعممكف. 

ــًا: َوَمننا إلػػزاـ الػػنص القرآنػػي بمعنػػى محػػدد عنػػد بعػػض المػػؤكليف لقكلػػو تعػػالى: ) ثاني
نػى كالمفػظ بحػد ذاتػو ، كما أف النص القرآني نص ككني إليي لفظان كمع(1)(يَنْعَلُ  تَْأِويَلُه ِإَّلي الليهُ 

مقػػػدس تمامػػػان كقداسػػػة المعنػػػى، لػػػذلؾ لػػػيس ثمػػػة ترجمػػػة  معمنػػػة لنصػػػو إنمػػػا ىنػػػاؾ ترجمػػػة 
 لمعانيو أك لتفسير معيف مف تفاسيره. 
"إخػػراج داللػػة المفػػظ مػػف الداللػػة الحقيقيػػة إلػػى الداللػػة  فالتأكيػػؿ عنػػد ابػػف رشػػد ىػػك:

التجػػكز فػػي تسػػمية الشػػيء مػػف غيػػر أف يخػػؿ  فػػي ذلػػؾ بعػػادة لسػػاف العػػرب فػػي  المجازيػػة
( فػػػي 2بشػػػبييو، أك بسػػػببو أك الحقػػػو، أك مقارنػػػو، أك غيػػػر ذلػػػؾ مػػػف األشػػػياء التػػػي عػػػكدت)

الكػبلـ، كقكلػو  التػي يػؤكؿ إلييػاحقيقػة (. كأيضػان بمعنػى ال3تعريؼ أصناؼ الكبلـ المجػازم")
. فػابف رشػد يػرل أف كػؿ مػػا أدل (4)(َىـْل َينُظـُروَن ِإالَّ تَْأِويَمـُو َيـْوَم َيــْأِتي تَْأِويمُـُو ...: )تعػالى

إليو البرىاف العقمي، كخالفو ظاىر الشرع إنمػا يقبػؿ التكفيػؽ، ألف ىػذا الظػاىر يقبػؿ التأكيػؿ 
عمػػى قػػانكف التأكيػػؿ العربػػي. كابػػف رشػػد حػػيف يتحػػدث عػػف قبػػكؿ ظػػاىر الشػػرع لمتأكيػػؿ إنمػػا 

يػػا مسػػػمـ، كال يتحػػدث حػػديث المسػػتيقف منػػو القػػاطع بػػو، كيػػرل أف ىػػذه القضػػية ال يشػػؾ في
يراقػب بيػا مػؤمف، كأف اليقػيف بيػػا إنمػا يعظػـ عنػد مػف أكؿ ىػػذا المعنػى كجربػو، كقصػد إلػػى 

   (.5)الجمع بيف المعقكؿ كالمنقكؿ
كمف تعريؼ ابف رشد لمتأكيؿ أكد أف عممية التأكيؿ ليست عممية مفتكحة، بػؿ ىػي 

العربيػة، التػي نػزؿ بيػا عممية محكمػة بعػدة شػركط أىميػا: العمػـ التػاـ بقكاعػد كأصػكؿ المغػة 
                                                 

 . 7ػ سكرة آؿ عمراف : اآلية  1
 ػ استعممت  2
 . 32ػ ابف رشد: فصؿ المقاؿ، ص 3
 .53سكرة األعراؼ، اآلية  ػ4

 . 229ػ عصاـ زكريا جميؿ: مصادر فمسفية، ص 5
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ؿ فػػي القػػرآف، بحيػػث يعضػػد بػػو  ؿ عػػف اسػػتخدامات أخػػرل لمفػػظ المػػؤكَّ الػػنص، فيبحػػث المػػؤكٍّ
تأكيمػػو، كيبحػػث أيضػػان عػػف اسػػتخدامات المفػػظ فػػي المغػػة كالصػػرؼ، ممػػا يؤكػػد مػػا ذىػػب إليػػو 

 في التأكيؿ فضبلن عف ضكابط البرىاف العقمي الذم يؤكده ابف رشد. 
التأكيؿ ػ حسب رأم ابف رشد ػ عمى الػرغـ مػف ككنػو مفيكمػان  إضافة إلى ذلؾ  فإف

عامان يفتح الطريؽ إلى االجتياد، كييخمص الفكػر مػف الكقػكع فػي بػراثف االتجػاه الكاحػد، فإنػو 
يجػػب أف يمتػػـز بتمػػؾ الضػػكابط التػػي كضػػعيا ابػػف رشػػد حتػػى ال يقػػع فػػي إسػػقاطات ذاتيػػو أك 

ىػػػات الصػػػكفية الفمسػػػفية فػػػي التػػػراث العربػػػي إيديكلكجيػػػة مثػػػؿ تمػػػؾ التػػػي كقعػػػت فييػػػا االتجا
كاإلسػػبلمي، كالتػػي حاربيػػػا ابػػف رشػػد ػ كمػػف قبمػػػو حاربيػػا الغزالػػي ػ مسػػتخدمان العقبلنيػػػة 

  (.1)الصارمة كمعتمدان عمى البرىاف
يقكؿ ابف رشػد:  ))فػي جميػع الحػاالت يػؤدم النظػر البرىػاني إلػى معرفػة المكجػكد 

بحػػث فيػػو كمػػا ىػػك الشػػأف فػػي االسػػتنباط الفقيػػي فػػي حالػػة سػػكت عنػػو الشػػرع، فينػػا كجػػب ال
ذا كػاف المكجػكد قػد نطػؽ بػو الشػرع، فػبل يخػالؼ ظػاىر ىػذا النطػؽ مػع مػا  بقياس الشرع، كا 

 (.  2يدعكا إليو البرىاف، كما بينو الشرع ، ىنا كجب أف نطمب التأكيؿ(()
 إف ابػػف رشػػد  يمجػػأ إلػػى التأكيػػؿ لتأسػػيس رؤيػػة عقميػػة لمشػػريعة ال غنػػى عنيػػا مػػف
أجػػػػؿ إثػػػػراء المعػػػػاني كالمفػػػػاىيـ التػػػػي ال تتنػػػػاىى فػػػػي الػػػػنص الػػػػديني، فػػػػإف ىػػػػذا التأكيػػػػؿ ال 

(، 3يستطيعو إال العالـ المجتيد بفضؿ المنطؽ كالعمـ الصػحيح  كالعػارؼ بمقاصػد الشػريعة)
كىػذا يعنػػي أف ابػف رشػػد يؤكػػد عمػى أف ينحصػػر التأكيػػؿ فػي أىػػؿ العمػػـ ألنيػـ كحػػدىـ الػػذيف 

الديني عمى ضكء العقؿ، ألف العقؿ ىك الػذم يبػيف مػا يمكػف تأكيمػو، يستطيعكف فيـ النص 
َوَمـا َيْعَمـُم تَْأِويَمـُو  كعمى أم كجو يككف ىذا التأكيؿ، كىذا ما ترجحػو الباحثػة، لقكلػو تعػالى:)

  (.4)(ِإالَّ المَُّو َوالرَّاِسُخوَن ِفي اْلِعْمِم َيُقوُلوَن َآَمنَّا ِبِو ُكلٌّ ِمْن ِعْنِد َرب َنا
                                                 

 ر، في صحيفة الحريات،. ػ مكنيس بخضرة: مخارج التأكيؿ في قراءة النص كالفمسفة عند ابف رشد، مقاؿ منشك  1

 . 32، ابف رشد: فصؿ المقاؿ، ص 2
، 1ػ ابف رشد ، مناىج األدلة في عقائد الممة، تحقيؽ: محمد عابد الجابرم، مركز دراسات الكحدة العربية، ط 3

 . 132ـ، ص1998بيركت، 

 . 7ػ سكرة آؿ عمراف: اآلية 4
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أمػػا التػػأكيبلت التػػي قامػػت بيػػا بعػػض المػػذاىب كالفػػرؽ الكبلميػػة، كميػػا ناقصػػة فػػي 
نظر ابف رشد، ألف أصحابيا ال يممككف منطؽ البرىاف، لػذا فػإف ابػف رشػد يتجاكزىػا جميعػان 

 لكي يصؿ مباشرة إلى النص.  
كمف الجدير بالذكر أف ابف رشد ال يعترؼ بإجماع العمماء فػي العمػـك النظريػة بػؿ 

قطع بأف ىذا اإلجماع لـ يسبؽ أف كقع بيف العمماء، فيػك يسػتبعد  حصػكؿ اإلجمػاع عمػى ي
ظػػاىر مػػا فػػي األمػػكر العمميػػة النظريػػة كذلػػؾ لتعػػذر نقمػػو إلينػػا يقػػكؿ ابػػف رشػػد: )) كقػػد يػػدؿ 
عمى أف اإلجماع ال يتقرر في النظريػات بطريػؽ يقينػي كمػا يمكػف أف يتقػرر فػي العمميػات، 

ر اإلجماع في مسألة ما فػي عصػر مػا...  كأف ينقػؿ إلينػا فػي المسػألة إنو ال يمكف أف يتقر 
، كيجيػب ابػف رشػد عمػى السػؤاؿ الػذم كجػو  (1)مذىب كؿ كاحد منيـ فييػا نقػبلن متػكاتر...((

ف قػػاؿ قائػػؿ: إف فػػي الشػػرع أشػػياء قػػد أجمػػع المسػػممكف عمػػى حمميػػا عمػػى ظاىرىػػا،  إليػو ))كا 
يػػػا... فيػػؿ يجػػػكز أف يػػػؤدم البرىػػاف إلػػػى تأكيػػػؿ مػػػا كأشػػياء عمػػػى تأكيميػػػا كأشػػياء اختمفػػػكا في

لكػػاف جكابػػو غريبػػان حيػػث قػػاؿ: ))أمػػا لػػك ثبػػت اإلجمػػاع بطريػػؽ ( 2)أجمعػػكا عمػػى ظاىرىػػا((
ف كػػاف اإلجمػػاع فييػػا ظنيػػان فقػػد يصػػح(( كليػػذا يمنػػع ابػػف رشػػد كقػػكع  (3)يقينػػي لػػـ يصػػح، كا 

اف العقمػي مقػدـ عميػو كال اإلجماع التاـ كالػذم يعطػي حجػة قاطعػة فػي بابػو، كمػف ثػـ فالبرىػ
 يأبو بحجة اإلجماع ألنو ال يفيد إال الظف. 

ػا تجاكزكىػا  فحجة اإلجماع لك كانت يقينية ما جاز ألئمة النظر أف يتجاكزكىػا كلمَّ
  (.4)تبيَّف أف حجة البرىاف العقمي ىي األقكل كىذا ما يريد ابف رشد الكصكؿ إليو

ك القائـ عمى البرىػاف اليقينػي، بينمػا دليػؿ إذان فابف رشد يرل بكضكح أف  التأكيؿ ى
ف كػػػاف صػػػحيحا ال يفيػػػد إال الظػػػف، كالظػػػف محمػػػو األدلػػػة الجدليػػػة  اإلجمػػػاع ػ عنػػػده ػ كا 

 كالخطابية.  

                                                 
 . 35ػ ابف رشد : فصؿ المقاؿ،  ص 1
 . 34نفسو، ص ، ابف رشد: المصدر 2

 ػ ابف رشد : المصدر نفسو ، كنفس الصفحة.  3
 . 413، 412ػ حنا الفخكرم : كخميؿ الجر، تاريخ الفمسفة العربية، ص 4
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كالذم دفع ابف رشػد إلػى ىػذا القػكؿ ىػك خكفػو مػف أف يقػاؿ: إف ىػذا القيػاس بدعػة 
مػػػػكف بػػػػو لمعرفػػػػة األحكػػػػاـ فػػػػأراد أف يسػػػػبؽ ىػػػػذا القائػػػػؿ بتػػػػذكيره بقيػػػػاس الفقيػػػػاء  الػػػػذم يقك 

الشػرعية. كقػػد دافػػع ابػػف رشػد عػػف التأكيػػؿ كحػػاكؿ أف يجعػػؿ لػو أساسػػان فقػػاؿ: ))كلػػيس لقائػػؿ  
أف يقكؿ : إف ىذا النكع مػف النظػر فػي القيػاس العقمػي بدعػة، إذ لػـ يكػف فػي الصػدر األكؿ 

لػػيس فػػإف النظػػر أيضػػان فػػي القيػػاس الفقيػػي كأنكاعػػو ىػػك شػػيء اسػػتنبط بعػػد الصػػدر األكؿ، ك 
 (.  1)ييرل أنو بدعة فكذلؾ يجب أف نعتقد في النظر إلى القياس العقمي((

 
يفيـ مف ذلؾ كمو أف ابف رشد كاف حريصان عمى نقد مكقؼ الذيف يريػدكف الكقػكؼ 
عند ظػاىر الػنص بحيػث يحرمػكف التأكيػؿ. كىػذا النقػد نػابع كمػا سػبؽ كأف أشػرنا مػف إيمػاف 

ال يصػػح مػػف جانبػػو الكقػػكؼ عنػػد ظػػاىر الػػنص  ابػػف رشػػد بالعقػػؿ، حيػػث يػػرل أف الفيمسػػكؼ
 بؿ كاجبو تأكيمو. 

كمػا يفيػـ أف ابػف رشػد يػدعكا إلػى النظػر فػي المكجػكدات بالعقػؿ ألف البرىػاف يقػـك 
أساسان عمػى العقػؿ. كليػذا يػرم أف النظػر البرىػاني إذا أدل بػالفرد إلػى نحػك مػا مػف المعرفػة 

أف يكػكف الشػرع لػـ يبحػث فيػو كلػـ يتعػرض بمكجكد  مف المكجكدات، فإف ذلؾ المكجكد إمَّا 
، ففػػي الحالػػة األكلػػى ال يكجػػد تعػػارض أك خػػبلؼ (2)لػػو، أك أف يكػػكف الشػػرع قػػد تعػػرض لػػو

بيف ما ينتيي إليػو بػالعقكؿ  كبػيف الشػرع، كنظػران ألف الشػرع لػـ يعػرض لػو تمامػان كمػا يقػاؿ: 
ط حكمػان مػف األحكػاـ إف الفقيػو عػف طريػؽ القيػاس الشػرعي الػذم يقػـك عمػى االجتيػاد يسػتنب

 (.3)سكت عنو الشرع
أمػػا فػػي الحالػػة الثانيػػة فػػإف الشػػريعة إذا نطقػػت بشػػئ فػػبل يخمػػك النطػػؽ بظػػاىره أف 
يككف متفقان مع ما تكصؿ إليو بالبرىػاف، أك يكػكف مخالفػان، فػإذا كػاف متفقػان فػبل تعػارض إذف 

كػػاف مخالفػػان فإنػػو ال  (. أمػػا إذا4تمامػان كمػػا ىػػك الحػػاؿ فػػي األحكػػاـ التػػي سػكت عنيػػا الشػػرع)
                                                 

 . 25ػ ابف رشد : المصدر نفسو، ص 1

 . 32ػ ابف رشد: فصؿ المقاؿ، ص 2

 . 238ـ، ص1984، 2طػ عاطؼ العراقي: المنيج النقدم في فمسفة ابف رشد، دار المعارؼ، القاىرة،  3
 . 238ػ عاطؼ العراقي: المنيج النقدم في فمسفة ابف رشد، ص 4
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بد مف أف ييمجأ إلى التأكيؿ في ىذه الحالة، كذلػؾ طبقػان لمػا سػبؽ أف قػاؿ بػو ابػف رشػد، مػف 
 أف الظاىر يقبؿ التأكيؿ عمى قانكف التأكيؿ العربي. 

 ولكن ىل كل ظاىر من الشرع يجوز تأويمو 
أالَّ  كاإلجابػػػة عػػػف ىػػػذا السػػػؤاؿ نجػػػدىا فيمػػػا بينػػػو ابػػػف رشػػػد مػػػف أف التأكيػػػؿ يجػػػب

يتناكؿ مبادئ الشػرع؛ إذا أف ىػذا يعػد كفػراى عنػده، كمػا يجػب أالَّ يتنػاكؿ مػا بعػد المبػادئ، إذ 
أف ىػػػذا يعػػػد بدعػػػة، فػػػابف رشػػػد حػػػريصه عمػػػى أف يبػػػيف أف الخطػػػأ فػػػي الشػػػرع يكػػػكف عمػػػى 
نكعيف: خطأ يعد صاحبو معذكران، كىك قد يأتي مف الباحثيف في ىذا المجاؿ الذم كقػع فيػو 

أ ال يعػػذر صػػاحبو كىػػك الخطػػأ فػػي األشػػياء التػػي تػػؤدم إلػػى معرفتيػػا جميػػع الخطػػأ، كخطػػ
 (.1)األدلة، مثؿ اإلقرار بالنبكات، كبالسعادة كالشقاء في اآلخرة أم البعث

يقكؿ ابػف رشػد :" إنػو مػا مػف منطػكؽ بػو فػي الشػرع مخػالؼ لمػا أدل إليػو البرىػاف 
فػاظ الشػرع مػا يشػيد لػذلؾ التأكيػؿ إال إذا اعتبر الشرع، كتصفحت سائر أجزائػو، كجػد فػي أل

 (.  2أك يقارب أف يشيد")
فمف ىنا قرر ابف رشد أف الديف يقـك عمػى ثبلثػة مبػادئ رئيسػية ال يجػكز التأكيػؿ  
 فييا كىي:
 ػ اإلقرار با .1
 ػ اإلقرار بالنبكات.2
  (.3)ػ اإلقرار باليـك اآلخر3

اف ػ إيمانػػان قمبيػػان ػ بػػا كمػػف ىنػػا فػػبل يجػػكز تأكيػػؿ اآليػػات التػػي تػػدعك إلػػى اإليمػػ
مػف نتػائج  ئكمبلئكتو كرسمو كاليـك اآلخر، أما ما عػدا ذلػؾ، أم مػا يترتػب عػف ىػذه المبػاد

كمقدمات يعبر الخطاب الديني عنيا ػ في الغالب ػ تعبيران مجازيان حسيان،  فيي قابمػة لمتأكيػؿ 
 كلكف ضمف شركط كقكاعد ثبلثة رئيسية: 

                                                 
 . 238ػ عاطؼ العراقي: المنيج النقدم في فمسفة ابف رشد، ص 1

 . 33ػ  ابف رشد: فصؿ المقاؿ ، ص 2

 . 306ػ عاطؼ العراقي: النزعة العقمية في فمسفة ابف رشد، ص 3
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 العربي في التعبير.  ػ احتراـ خصائص األسمكب1
 ػ احتراـ الكحدة الداخمية لمقكؿ الديني.2
 ػ مراعاة المستكل المعرفي لمف يكجو إليو التأكيؿ. 3

مػػػف ىنػػػا كػػػاف التأكيػػػؿ ىػػػك مخاطبػػػة النػػػاس حسػػػب عقػػػكليـ، أم حسػػػب مسػػػتكاىـ 
الفكػػػػرم كالمعرفػػػػي ، تمػػػػؾ ىػػػػي المبػػػػادئ الثبلثػػػػة التػػػػي تسػػػػتند إلييػػػػا نظريػػػػة ابػػػػف رشػػػػد فػػػػي 

 (.1التأكيؿ)
فميمة التأكيؿ عند ابف رشد ليست لكػؿ إنسػاف ألف النػاس عنػده تنقسػـ عمػى ثبلثػة 

 أصناؼ :
ػػػػ صػػػنؼ لػػػيس مػػػف أىػػػؿ التأكيػػػؿ أصػػػبلن كىػػػـ الخطػػػابيكف  الػػػذيف ىػػػـ الجميػػػكر 1
 الغالب. 

 ػ صنؼ مف أىؿ التأكيؿ الجدلي كىـ الجدليكف. 2
بع كالصػػناعة، أم ػػػ صػػنؼ مػػف أىػػؿ التأكيػػؿ اليقينػػي كىػػؤالء ىػػـ البرىػػانييف بػػالط3

  (.2)صناعة الحكمة، كىذا التأكيؿ ال ينبغي أف يصرح بو ألىؿ الجدؿ فضبلن عف الجميكر
فالتصػػريح بالتأكيػػؿ يجػػب أف يحصػػر فػػي أىػػؿ البرىػػاف، ألف التصػػريح بالتػػأكيبلت 
اليقينيػػة لمػػف ىػػـ غيػػر أىميػػا يقضػػي إلػػى الكفػػر كمػػا أكضػػح ابػػف رشػػد سػػمفان، إذ أف التأكيػػؿ 

لمف ىـ مف أىؿ الظاىر، كال يمكػنيـ مػف فيػـ المػؤكؿ ألنيػـ مػف غيػر أىمػو. يبطؿ الظاىر 
فيجػػب إذف أف ال يصػػرح بالتأكيػػؿ لمجميػػكر بػػؿ يتركػػكا عمػػى الظػػاىر كيقػػاؿ ليػػـ مػػا قالػػو ا 

 (.3)...(َوَما َيْعَمُم تَْأِويَمُو ِإالَّ المَّوُ تعالى: )
 
 
 

                                                 
 . 155، ص5ـ، 2002كفان معاصران، مصر لمنشر كالتكزيع، القاىرة، ػ بركات محمد مراد: ابف رشد فيمس 1
 . 31ػ ابف رشد : فصؿ المقاؿ، ص 2
 . 7ػ سكرة آؿ عمراف : اآلية  3
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 المبحث الرابع
 د مسألة حدوث العالم وقدمو عند ابن رش

 
حػػاكؿ ابػػف رشػػد أف يكفػػؽ بػػيف الفبلسػػفة القػػائميف بحػػدكث العػػالـ كالقػػائميف بالقػػدـ،  

فنظر في القرآف الكريـ فمـ يجد آية تنص عمى أف ا خمػؽ الكػكف مػف عػدـ محػض. حيػث 
تشير بعض اآليات إلى مكجػكد سػابؽ عمػى خمػؽ العػالـ، لػذلؾ اعتقػد ابػف رشػد بكجػكد مػادة 

مؽ منيا ال  عالـ، كا ىك خالؽ العالـ كصانعو.أكلية قديمة خي
كابف رشد حينمػا نػاقش الخػبلؼ القػائـ بػيف القػائميف بػأف العػالـ مخمػكؽ محػدث بعػد 
أف لػػػـ يكػػػف، كبػػػيف الفبلسػػػفة القػػػائميف بػػػأف العػػػالـ قػػػديـ أزلػػػي مػػػع االعتػػػراؼ بأنػػػو مخمػػػكؽ، 
اكتشػػػؼ أف ىػػػذا الخػػػبلؼ ىػػػك خػػػبلؼ لفظػػػي غيػػػر جػػػكىرم ذلػػػؾ ألف فػػػي الكجػػػكد طػػػرفيف 

 اسطة فاتفؽ الجميع في تسمية الطرفيف كاختمفكا في الكاسطة. كك 
فأما الطرؼ األكؿ: فيك مكجكد ككجد مف شيء، أم عػف سػبب فاعػؿ كمػف مػادة، 
كالزماف متقدـ عمى كجكده، كىذه ىي حػاؿ األجسػاـ التػي يػدرؾ تككنيػا بػالحس، كغيػر ذلػؾ 

 كدات المحدثة. كقد اتفؽ الجميع عمى تسمية ىذا الصنؼ مف المكجكدات بالمكج
أما الطرؼ الثاني كىك المقابؿ لمطرؼ األكؿ، فػأف كجػكده لػـ يكػف مػف شػيء، كلػـ 
يتقدمو زماف فيسمى قديـ كىذا مػا اتفػؽ عميػو الجميػع، كىػذا المكجػكد ال يػدرؾ إال بالبرىػاف، 

 كىك فاعؿ الكؿ، كمكجده كىك ا تبارؾ كتعالى. 
فيك المكجكد الػذم لػـ يكػف مػف شػيء  أما الكاسطة التي ىي بيف الطرفيف السابقيف

كال يتقدمػػو زمػػاف، كلكنػػو مكجػػكد عػػف فاعػػؿ كىػػذا ىػػك العػػالـ بأسػػره، ففيػػو شػػبو مػػف المكجػػكد 
المحدث، كشبو مف المكجكد القديـ. فمف غمب عميو ما فيو مف شبو القديـ عمى مػا فيػو مػف 

مان حقيقيػػان، فػػإف شػػبو المحػػدث سػػمي محػػدثان، كىػػك فػػي الحقيقػػة لػػيس محػػدثان حقيقيػػان، كال قػػدي
المحػػدث الحقيقػػي فاسػػد بالضػػركرة كالقػػديـ الحقيقػػي لػػيس لػػو عمػػة، كىنػػاؾ مػػف سػػماه)محدثان 

 (. 1)أزليان( كأفبلطكف مثبلن لككف الزماف عنده متناىيان مف الماضي
                                                 

 527، كعبد الرحمف مرحبا: خطاب الفمسفة العربية ، ص40041ػ ابف رشد: فصؿ المقاؿ، ص 1
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فالعػػالـ إذان مػػف صػػنع ا فيػػك قػػديـ لػػك نيظػػر إليػػو مػػف حيػػث ىػػك نتيجػػة لفعػػؿ ا، 
ىي ا. فيمكف القكؿ أنػو محػدث مػف األزؿ، أك محػدث قػديـ كمحدث مف حيث أف لو عمة 

الحػػػدكث. كحػػػدكث العػػػالـ عنػػػد ابػػػف رشػػػد حػػػدكث مسػػػتمر كأزلػػػي كىػػػك لػػػيس حػػػدكثان منقطعػػػان 
كيختمؼ ابف رشد مع المتكمميف مف حيث أف اإلحداث الدائـ عنده أحػؽ باسػـ اإلحػداث مػف 

تمسػػػؾ ابػػػف رشػػػد بالحػػػدكث ذلػػػؾ المنقطػػػع بينمػػػا العكػػػس ىػػػك الصػػػحيح عنػػػد المتكممػػػيف كقػػػد 
المستمر ألنو أدؿ عمى قدرة صانعة إذ ينطكم عمى فكػرة اسػتمرار القػدرة عمػى الفعػؿ، بينمػا 
اإلحػػداث المنقطػػع يشػػير إلػػى اثبػػات قػػدرة سػػبقيا عجػػز لػػدل الصػػانع، كفػػي ذلػػؾ تقميػػؿ مػػف 

 (.1)شأف الفاعؿ القادر عمى كؿ شيء
و كمكجكدان ال مػف حيػث ىػك متحػرؾ يقكؿ ابف رشد)) كأما أف كاف العالـ قديمان بذات

ألف كؿ حركة مؤلفة مف أجزاء حادثة فميس لو فاعػؿ أصػبلن كأمػا إف كػاف قػديمان بمعنػى أنػو 
في حدكث دائـ كأنػو لػيس لحدكثػو أكؿ كال منتيػى فػإف الػذم أفػاد الحػدكث الػدائـ أحػؽ باسػـ 

نمػػا سػػمى الحكمػػاء العػػالـ قػػديمان تحف ظػػان مػػف المحػػدث االحػػداث مػػف الػػذم أفػػاد المنقطػػع، كا 
    (.2)الذم ىك مف شيء كفي زماف كبعد العدـ((

كمما ىك جدير بالذكر في ىذا الشػأف أف ابػف رشػد لػـ يكتػؼ بإبػداء رأيػو فػي أزليػة 
العػػالـ كفيمسػػكؼ بػػؿ قػػد حػػاكؿ أف يتخػػذ مػػف نصػػكص القػػرآف سػػندان يؤيػػده فػػي ىػػذه األزليػػة 

إيجػػػاد العػػالـ كأف صػػػكرتو كنظػػر إلػػػى ظػػاىر بعػػػض النصػػكص القرآنيػػػة فكجػػدىا تػػػدؿ عمػػى 
محدثة بالحقيقة كأف نفس الكجكد كالزمػاف مسػتمر مػف الطػرفيف غيػر منقطػع كذلػؾ فػي قكلػو 

ــَماَواِت َواأْلَْرَض ِفــي ِســتَِّة َأيَّــاٍم ثُــمَّ اْســَتَوى َعَمــى اْلَعــْرشِ تعػػالى: ))  (3)((ُىــَو الَّــِذي َخَمــَق السَّ
الكجػكد كىػك العػرش، كالمػاء، كزمانػان قبػؿ يقتضي ظاىر ىػذه اآليػة أف كجػكدان كػاف قبػؿ ىػذا 

َيـْوَم ىذا الزماف أم المقترف بصكر ىذا الكجكد الذم ىك عدد حركة الفمػؾ. كقكلػو تعػالى: ))
( فظاىر ىذه اآلية يقتضـي وجـودًا ثانيـًا بعـد ىـذا 4تَُبدَُّل اأْلَْرُض َيْيَر اأْلَْرِض َوالسََّمَواُت(()

                                                 
 . 98اني، صػ ماجد فخرم: ابف رشد فيمسكؼ قرطبة، دائرة معارؼ البست 1
 . 162ـ، ص 1930ػ ابف رشد : نيافت التيافت، تحقيؽ: مكريس بكيج، المطبعة الكاثكليكية، بيركت،  2
 . 4ػ سكرة الحديد: اآلية  3

 . 48ػ سكرة ابراىيـ: اآلية 4
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ــو تعــالى:)) ــتَ  الوجــود، وقول ــمَّ اْس ــاٌن(()ُث ــَي ُدَخ ــَماِء َوِى ــى السَّ بمعنػػى أف السػػمكات ( 1َوى ِإَل
خمقت مف شي. فيذه اآليات السابؽ ذكرىا تشير إلى مكجكد سابؽ عمى خمؽ العػالـ، كليػذا 
مػػػػػؽ منيػػػػػا العػػػػػالـ، كا ىػػػػػك خػػػػػالؽ العػػػػػالـ  اعتقػػػػػد ابػػػػػف رشػػػػػد بكجػػػػػكد مػػػػػادة أكليػػػػػة قديمػػػػػة خي

   (.2كصانعو)
مػػف نػػكع معػػيف. ألف ا عنػػده كمػػا ىػػك عنػػد كػػؿ  فقػػدـ العػػالـ عنػػد ابػػف رشػػد قػػدـن   

المسمميف قديـ، كىذا ال شؾ فيو، كالقديـ البػد كأف يكػكف فعمػو قػديمان مثمػو إال إذا كػاف ىنػاؾ 
ما يحكؿ دكف إتماـ ىذا الفعؿ، كىك ماال يميؽ با. فالعالـ الذم ىك مف فعػؿ ا البػد كأف 

ابػف رشػد مػف ذات طبيعػة ا. كلكػف قػدـ العػالـ يككف قديمان مثػؿ فاعمػو، كىػذا دليػؿ اسػتمده 
ال يمكف أف يككف مثؿ قدـ ا الذم ال عمة لو، فالقػديـ فيمػا يػرل ابػف رشػد يمكػف أف تكػكف 
ف كاف قػديمان زمانػان بمعنػى أف حدكثػو قػد  لو عمة، كمف ىنا فيك حادث بمعنى أنو معمكؿ، كا 

 تـ منذ األزؿ. 
)الخمػػؽ( بػػدالن مػػف )الحػػدكث( فػػي حديثػػو  ككػػاف الشػػرع دقيػػؽ عنػػدما اسػػتخدـ لفظػػة

عػػف أصػػؿ العػػالـ، فػػالخمؽ يشػػير إلػػى معنػػى العمػػة أكثػػر ممػػا يشػػير إلػػى اإليجػػاد فػػي زمػػاف. 
فاختػػار ابػػف رشػػد خيػػر أنػػكاع الحػػدكث لمعػػالـ بمعنػػى أنػػو أختػػار أكثػػر معػػاني الحػػدكث التػػي 

لبػدء الزمػاني. فسػمى تميؽ بجبللػة الخػالؽ عنػدما أعتبػره حػدكثان بمعنػى المعمكليػة ال بمعنػى ا
   (.3)ىذا النمط مف الحدكث بالحدكث الذاتي

يتضح مما سبؽ أف النظرة الفمسفية لخمؽ قديـ ال تتعارض مع النظرة القرآنيػة عنػد 
ابػػف رشػػد كأف مفيػػـك الحػػدكث الػػذم ذكػػر فػػي القػػرآف ال يتضػػمف بالضػػركرة عنصػػر الزمػػاف. 

نسػػب الفعػؿ إلػى ا بالحركػة، كليػػذا أمػا فػي أزليػة العػالـ  فيػػك ينحنػي منحػى أرسػطك الػذم 
دعػػاه فػػي كتابػػو مػػا بعػػد الطبيعػػة بػػالمحرؾ األكؿ الػػذم ال يتحػػرؾ كابػػف رشػػد ذىػػب إلػػى أف 

                                                 
 . 10ػ سكرة فصمت: االية  1
 . 93094ػ محمد غبلب: الفمسفة اإلسبلمية في المغرب، ص 2

ـ،  1993د الخضيرم: أثر ابف رشد في فمسفة العصكر الكسطى،دار الثقافة لمنشر كالتكزيع، ػ يراجع: زينب محمك  3
 . 2250226ص
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الفاعؿ بحسب مذىب أرسطك كما فيمػو ىػك إنمػا يفعػؿ المركػب مػف المػادة كالصػكرة، كذلػؾ 
 (.1)ؿبأف يحرؾ المادة كيغيرىا حتى يخرج ما فييا مف القكة عمى الصكرة إلى الفع

فالعػػالـ بنظػػر ابػػف رشػػد أزلػػي التغيػػر، كالمكجػػكدات، كالمكجػػكدات التػػي فػػي الكػػكف 
مركبػػة مػػف مػػادة كصػػكرة، ال تنفصػػؿ أحػػدىما عػػف األخػػرل، كالمػػادة كالصػػكرة أزليتػػاف، فػػبل 
يصػػح القػػكؿ بػػأف كراء كػػؿ مػػادة مػػادة إلػػى مػػاال نيايػػة، كمػػا ال يصػػح القػػكؿ بػػأف كراء كػػؿ 

ة. فػػا مكجػػكد كىػػك لػػـ يكػػف مػػف شػػيء، كال عػػف شػػيء، كال صػػكرة، صػػكرة إلػػى مػػا ال نيايػػ
تقدمو زماف فيك قديـ. أما األجساـ األخرل كاألرض كالحيكانات كالنبات مثبلن فيػي محدثػة. 
أمػػا العػػالـ مػػف جيػػة مػػا ىػػك كػػٌؿ، فيػػك مكجػػكد لػػـ يكػػف مػػف شػػيء، كال تقدمػػو زمػػاف، كلكنػػو 

ف ذكرنػػػا لػػػيس محػػػدثان  مكجػػػكد عػػػف شػػػيء أم عػػػف فاعػػػؿ قػػػديـ. كعميػػػو فالعػػػالـ كمػػػا سػػػبؽ كا 
حقيقيػػػان، كال قػػػديمان حقيقيػػػان، ألف المحػػػدث الحقيقػػػي فاسػػػد ضػػػركرة، كالقػػػديـ الحقيقػػػي ال عمػػػة 

 .(2)لو.
 

 الخاتمة: 
 توصمت ىذه الدراسة إلى النتائج األتية : 

ػ تتفؽ  الفمسفة مع الديف في مكضكع البحث كىك معرفة ا كالعالـ كاإلنساف فكبلىمػا ليمػا 
الغايػة فيمػا يتفقػاف فػي الغايػة كىػػى البحػث عػف الحقيقػة كيختمفػاف فػي مػنيج المعرفػػة،  نفػس

فالديف يعتمد عمى النقؿ كالكحي كاإليماف، أما الفمسفة فتعتمػد عمػى العقػؿ كالبرىػاف كالتفكيػر 
 النظرم. 

نمػا ىػك  ػ حيف تطرؽ ابف رشد لحؿ الخبلؼ بيف الفمسػفة كالػديف كالػذم ىػك لػيس بػالجكىر كا 
 ؼ في أداة البحث نجده يعتمد عمى منيج يسمى التأكيؿ الببرىاني. اختبل

                                                 
 . 1499ػ ابف رشد : تفسير ما بعد الطبيعة، ص 1

، كجماؿ المرزكقي: دراسات في عمـ الكبلـ كالفمسفة، دار األفاؽ 80، 79ػ يراجع: ابف رشد: مناىج األدلة، ص 2
، ك زينب الخضيرم، أثر ابف رشد في فمسفة العصكر الكسطى، 118، 117، ص2001، 1طالعممية، القاىرة، 

 . 223ص
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ػ إف العقؿ اإلنساني عند ابف رشد  مستكيات متدرجة،  كىي التي تتكافػؽ مػع مػا جػاءت بػو 
الشػػريعة، كلػػذلؾ يكػػكف اسػػتخداـ مػػنيج القيػػاس البرىػػاني لمتػػدليؿ عمػػى فيػػـ الشػػريعة، ككػػذلؾ 

 لبلستنباط فيما دعت إلي استنباطو. 
ػ عند البحث  فيما يقرره الشرع كمػا يػذىب إليػو العقػؿ، يمػـز اسػتخداـ مػنيج آخػر ىػك مػنيج 
التأكيؿ، الػذم يؤكػد أنػو يتمشػى تمامػان مػع قػكانيف المغػة العربيػة ذاتيػا، كىػي المغػة التػي نػزؿ 

 بيا القرآف الكريـ نفسو. 
لنػػاس عنػػده كاحػػد ػػػ حػػاكؿ ابػػف رشػػد أف يعيػػد لمسػػتكيات النػػاس العقميػػة حػػدكدىا الكاضػػحة. فا

مف ثبلثة: متأمؿ متعمػؽ، أك مجػادؿ متكسػط، أك عػامي يقنعػو الػدليؿ الخطػابي، كلكػؿ مػف 
 ىؤالء الثبلثة منيج يقيني ينبغي أف يقتصر عميو، كىك المنيج البرىاني اليقيني. 

ػ أثبت ابف رشد لمناس أف الشريعة اإلسبلمية تنػادم فػي المقػاـ األكؿ باسػتخداـ العقػؿ، كأنػو 
ا أحسػػف اإلنسػػاف اسػػتخداـ عقمػػو اسػػتكعب ػ عمػػى نحػػك أكثػػر اكتمػػاال ػ  مبػػادئ ىػػذه كممػػ

ف المكجكدات إنما تدؿ عمى الصانع)ا تعالى( بمعرفة صنعتيا، كأنو كممػا  المكجكدات.  كا 
 كانت المعرفة بصنعتيا أتـ كانت المعرفة بالصانع أتـ.
ف الفمسػػفة كالػػديف حيػػث تنػػاكؿ ىػػذه  ػػػ لقػػد بػػذؿ ابػػف رشػػد جيػػدان كبيػػران فػػي محاكلػػة التكفيػػؽ بػػي

المسألة تناكالن شرعيان ألف الشريعة عنده حؽ، كالحكمة حؽ كالحؽ ال يضاد الحؽ بػؿ يكافقػو 
كيشػػيد لػػو. إذان فاالتفػػاؽ بػػيف الفمسػػفة كالػػديف ىػػك اتفػػاؽ قػػائـ ال خػػبلؼ عميػػو ممػػا جعػػؿ ابػػف 

 ا. رشد يؤكد عمى أف الفمسفة ىي صاحبة الشريعة كاألخت الرضيعة لي
ػػػ حػػاكؿ ابػػف رشػػد أف يكفػػؽ بػػيف الفبلسػػفة الػػذيف قػػالكا بػػأف العػػالـ قػػديـ كالقػػائميف بػػأف العػػالـ 
محػدث فػػأجمع الفػػريقيف عمػى أف ا ىػػك خػػالؽ الكػكف كلكػػف الخػػبلؼ ىػك فػػي الفتػػرة الزمنيػػة 

مػف التي تتكسط ا ككجكد العالـ بالكمية فمف قاؿ بأف ا كالعالـ بنفس الفتػرة الزمنيػة كػانكا 
فبلسػػفة القػػدـ، كمػػف قػػالكا بأنػػو يكجػػد فتػػرة زمنيػػة كلػػك كانػػت ثانيػػة أك أالؼ السػػنيف ىػػـ مػػف 
فبلسػػفة الحػػدكث، كبالتػػالي كفػػؽ بػػيف الفػػريقيف بقكلػػو: العػػالـ لػػيس قػػديمان كلػػيس محػػدثان، لػػيس 
قػػػديمان ألف  لػػػو خػػػالؽ، كلػػػيس محػػػدثان ألنػػػو ال يكجػػػد زمػػػاف قبمػػػو.  فالعػػػالـ قػػػديـ فػػػي مادتػػػو، 

 صكرتو. كحادث في
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ػػػػ إف مسػػػألة قػػػدـ العػػػالـ فػػػي أم حػػػاؿ، ال تتعػػػارض مػػػع الشػػػرع فػػػالخمؽ يبقػػػى تمػػػؾ الحركػػػة 
اإلضػػػظرارية فػػػي المػػػادة التػػػي تنشػػػأ عنيػػػا الكائنػػػات كتتكلػػػد بعضػػػيا مػػػف بعػػػض كأنػػػو أيضػػػا 
تحكيػػؿ مػػا بػػالقكة إلػػى الفعػػؿ أم أف الخمػػؽ عنػػده ينطػػكم عمػػى معنػػى الحركػػة كا فػػي نظػػره 

ف العالـ المصنكع ىك أزلي النشػكء، دائػـ الحػدكث، بينمػا أف ا أزلػي ىك المحرؾ األكؿ، كأ
بػػدكف سػػبب كعميػػو فػػإف أقدميػػة العػػالـ ليسػػت كأزليػػة ا، بػػؿ لػػيس العػػالـ محػػدثان حقيقيػػان، كال 

 قديمان حقيقيان. 
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 ل النقل وتموث المياه عمى البيئة ببمدية المرقب بشمال يرب ليبياأثر وسائ
 )دراسة جغرافية(

 إعداد: د. نجوى عمر الجنين 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تمييذ
 

طكركاالنتعاش االقتصادم يعد النقؿ مف المتطمبات األساسية لتحقيؽ الت 
كاالجتماعيكالثقافي ،كما يعتبر مف أىـ دعائـ الييكؿ االقتصادم ، كىك الركيزة لتطكير 
النشاط االقتصادم؛ أيضا يكصؼ النقؿ بالعمكد الفقرم أك قكاـ االقتصاد، كعرفو آخركف 

 بخادـ النشاط االقتصادم. 
و النقؿ داخؿ اإلطار االقتصادم ، كؿ ىذه التعاريؼ تشير إلى الدكر الرئيسي الذم يؤدي

ليذا كاف تطكر كسائؿ النقؿ جنبان إلى جنب مع تطكر اإلنساف عمى ىذه األرض كزيادة 
 متطمباتو المختمفة. 

  أنماط النقؿ ببمدية المرقب. 

تعد كسائؿ النقؿ بأنكاعيا المختمفة البرية كالبحرية مف العكامؿ التي ليا دكري بارزي في 
التقدـ في منطقة الدراسة ، لما ليا مف دكر في تسييؿ حركة النقؿ ك التنقؿ عممياتالتطكر ك 

بيف المناطؽ إلنجاز األعماؿ  المتنكعة ، كذلؾ كسيمة ميمة في تبادؿ السمع ك الخدمات 
كبتطكر الببلد كازدياد عدد السكاف تزداد الحاجة إلى كسائؿ   ،في العديد مف المجاالت

سابقاتيا لتكاكب التقدـ في المجتمع لمكصكؿ إلى التطكر نقؿ أكثر حداثة كتطكران مف 
 كاإلنماء المستمر.

كبما أف أغمب المدف الميبية تتركز في اإلقميـ الساحمي؛ ما أدل إلى تركز أعمى كثافة     
لمسكاف في الببلد ، كلذلؾ تتناثر ىذه المدف عمى طكؿ الطريؽ الساحمي الذم يبمغ طكلو 

( يبيف مكقع البمدية بميبيا، كمف أجؿ ىذا 1ميبية ، كالشكؿ رقـ )كـ داخؿ األراضي ال1770
عيبدت طرؽ كخطكط النقؿ كالمكاصبلت استجابة لممطالب االقتصادية كالبشرية كالعمرانية 
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كىى تمتد مف الحدكد المصرية شرقان حتى الحدكد التكنسية ، متمشية مع الظركؼ الطبيعية
 (1)في جية الغرب.

 قؿ بشكؿ مكجز:كفما يمي كسائؿ الن
  أكال :النقؿ البرم:

يعد النقؿ البرم مف أقدـ األنماط التي عرفيا اإلنساف،األمر الذم أدل إلى االىتماـ     
بيذه الكسيمة،أيضان بتطكير شبكات الطرؽ كدراسة أفضؿ الطرؽ كاألساليب العممية 

نشائيا كصيانتيا الستخداميا لغرض قضاء المتطمبات كاالحتياجات  الحديثة لتخطيطيا كا 
اليكمية كالضركرية لمسكاف؛ كذلؾ لمتنقؿ مف مكاف إلى آخر ، كمف خبلؿ ذلؾ أصبحت 

 زيادة الطمب عميو.ك الحاجة ممحة لتطكير كسائؿ النقؿ 
 تطكر عدد السيارات:  -
سيـ تطكر كسائؿ النقؿ البرم كازدياد الطمب عميو، في زيادة أعداد السيارات في أ    

( 65438نحك عاـ ) 2005بمغ إجمالي عدد المركبات فييا خبلؿ عاـ منطقة الدراسة،إذ 
 مركبة.
( كمثمت السيارات الخاصة منيا 81700( إلى)2010ثـ ارتفع ىذا العدد في عاـ)    
 (2)%(.90نحك)
كمف العكامؿ التي ساعدت عمى زيادة عدد ىذه المركبات زيادة أطكاؿ الطرؽ، حيث     

سة ضمف المناطؽ الزراعية الميمة، كخاصةن أنيا تمثؿ حمقة تنتشر أجزاء مف منطقة الدرا
كصؿ بيف مناطؽ الشرؽ كالغرب ككذلؾ الجنكب،ككذلؾ تغير نمط الحياة الناتج عف 
تحسيف مستكل المعيشة كارتفاع دخؿ الفرد؛ كذلؾ بسبب الخدمات التي تتعمؽ بصناعة 

 ،السيارة نفسيا 
 (.2015-2000)تطكر شبكة الطرؽ بالمنطقة  -
يعتبر قطاع النقؿ كالمكاصبلت في منطقة الدراسة مف أىـ القطاعات بالبمدية، بما     

يقدمو مف أدكار فعالة لتطكير القطاعات المختمفة ، كذلؾ بكضع برامج كخطط طمكحة 
كقد حظي قطاع النقؿ كمازاؿ يحظى بالمزيد مف التطكر كالتحديث ، تتعمؽ بيذا القطاع
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مف خطط المجتمع ، كالمتمثؿ في إقامة شبكة مف الطرؽ  ليتمكف مف تأدية المستيدؼ
الرئيسية كالفرعية، منيا الزراعية كغيرىا،كقد خصصت ليا الدكلة االعتمادات المالية 

 الضخمة البلزمة إلنجاز المشاريع المتعمقة بكؿ نشاط.
شيدت  كتتميز منطقة الدراسة بأنيا ذات رقعة جغرافية كاسعة كمترامية األطراؼ  كالتي    

في السنكات األخيرة ارتفاعان في معدؿ استخداـ الطرؽ ، مف حدكدىا الشرقية مف كادم 
( تبيف الطرؽ الرئيسة 2كعاـ شرقان كالقربكلمي غربان ك كترىكنة كمسبلتو جنكبان، كالشكؿ رقـ )

 كالفرعية لمنطقة الدارسة.
جنبية لمنيكض بيذا كبسبب ذلؾ زاد عدد خدمات الشركات كالتشاركيات المحمية كاأل    

القطاع بإنشاء الطرؽ التي تخدـ المكاطنيف ، كبتكاجد ىذه الطرؽ اتجو أكثر المكاطنيف إلى 
اقتناء مركبات خاصة الستعماليا في عدة مجاالت: العمؿ ،كالتعميـ، كالترفيو كالرحبلت 

 متعددة األغراض. 
كالتي تعرؼ بحافبلت كذلؾ ظيرت خبلؿ السنكات األخيرة كسائؿ النقؿ الجماعي،     

النقؿ الريفي كالتي تعد مف أىـ مبلمح التطكر ، كعف طريقيا تحققت مجمكعة مف النتائج 
أبرزىا تشجيع التحكؿ مف العمؿ الكظيفي )الحككمي( إلى العمؿ الجماعي )الخاص( حيث 

خط سير لنقؿ الركاب داخؿ مدف كقرل منطقة الدراسة ك ربطيا  25تـ تحديد أكثر مف 
 ليبيا .بمدف 
تشاركيو أك شركة نقؿ  55أما فيما يخص نقؿ البضائع ، فقد تـ إنشاء مايزيد عمى     

تمارس نشاط نقؿ البضائع مف مصانع اإلسمنت كميناء الخمس ، كمف عدد مف المكاقع 
فرصة  2500اإلنتاجية األخرل حيث ساىـ قطاع الركاب كالبضائع في تكفير ما يزيد عمى 

 الدراسة.   عمؿ في نطاؽ منطقة 
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مصمحة  -المصدر: مف عمؿ الباحثة استنادان إلي األطمس الكطني لمجماىيرية العربية الميبية االشعبيةاالشتراكية،أمانة التخطيط

 .1977المساحة 

 

 داخم نيثيا مٌقع منطقة انذراسة( 1شكم )
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 ( شبكة الطرق ببمدية المرقب 2شكل ) 

 
جنة البمدية العامة لممكاصبلت كالنقؿ ببمدية المرقب استنادان إلى البيانات المتحصؿ عمييا مف الم الباحثةالمصدر: مف عمؿ 

2009 . 
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فساد ىذه  كلكف يبقى اإلنساف العامؿ األكؿ كالرئيسي مف العكامؿ التي أدت إلى تخريب كا 
الطرؽ كنظاميا، بسبب اإلىماؿ كعدـ المباالة كسكء االستخداـ الذم يصدر عف اإلنساف 

 مع مساعدة العكامؿ الطبيعية.كالذم ينجـ عنو تحطيـ ىذه الطرؽ كالجسكر 

 األضرار الناجمة عف سكء استخداـ الطرؽ: -

إذ يكجد  ىبكط جسـ الطريؽ، كما ىك الحاؿ بالطريؽ الساحمي بمنطقة الدراسة،  -1
بالطريؽ بعض الحفر كالمطبات ،كتعد السبب الرئيسي في انتشار حكادث السيارات ؛ 

كد عدة فتحات فرعية في نقاط لعدـ كجكد خرسانة لمحماية مف االنجراؼ، كذلؾ كج
 كيمك مترية في عدة مداخؿ.

تشقؽ األعمدة كالفكاصؿ المطاطية كالكسائد المطاطية الحاممة لجسـ الجسر كالتي  -2
تعمؿ عمى امتصاص الصدمات المتكلدة مف األحماؿ المتحركة فكقيا ، كما يكجد في 

 جسكر النقازة كالخمس ككعاـ.

الطريؽ إلى اليبكط، ما أدل إلى انعزاؿ تعرض بعض الجسكر المربكطة بجسـ  -3
الجسـ بصكرة كاممة عف جسـ الطريؽ الساحمي ، كحدكث تشقؽ في طبقة اإلسفمت 

(، مع العمـ بأف ىناؾ أكثر مف جسر 1) الصكرةإلى نياية جسـ الطريؽ، كما في 
تمت صيانتو، كلكنو عاد مرة أخرل إلى النزكؿ كالتشقؽ بسبب التفاصيؿ اليندسية في 

 نشاء مف جية ، كذلؾ بسبب الحمكلة الزائدة.اإل
يكجد ىبكط في الببلطات كتآكؿ لحديد الحماية الجانبية كتشققات نتيجة لعدـ كجكد  -4

 السمؾ المطمكب مف الخرسانة أعمى حديد التسميح.
تعد الحمكلة الزائدة لممركبات بأشكاليا المختمفة كباألخص الشاحنات كالمقطكرات أحد  -5

 (. 2) ةالطريؽ كما بالصكر األسباب في نزكؿ 
بسبب عدـ كجكد فتحات لتصريؼ المياه كانسداد المكجكد منيا سبب ذلؾ انجرافات  -6

كعدـ كجكد خرسانة حماية جانبية في أكثر مف جسر في منطقة الدراسة، كما ىك 
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مكجكد في  الطرؽ الفرعية التي تربط الساحؿ بالجنكب كما في الصكرة أيضا جسكر 
 الطريؽ الساحمي الرئيسي.منطقة غنيمة عمى 

 
 ( بعض الحفر المكجكدة في الطريؽ الساحمي1الصكرة رقـ )

 
 .2012بمنطقة الدراسة،المصدر: مصمحة الطرؽ ك الجسكر 

 )غنيمة(الخمس انقساـ الطريؽ عف جسـ الجسربسبب الحمكلة الزائدة  (2الصكرة )
 

 
 .2012بمنطقة الدراسة،المصدر: مصمحة الطرؽ كالجسكر 
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  نيًا :النقل البحري:ثا
يقتصر النقؿ المائي في منطقة الدراسة عمي النقؿ البحرم ؛ لعدـ كجكد أنيار في     

بمدية المرقب، كالذم يعد كسيمة مف أقدـ كأفضؿ كسائؿ النقؿ ، باعتباره أقؿ كسائؿ النقؿ 
عف حمميا تكمفة كأكثرىا أمانان ، كخاصة في نقؿ األكزاف الكبيرة كالثقيمة ، كالتي تعجز 

كيعد ميناء الخمس البحرم ،كسائؿ النقؿ األخرل كىك ميناء تجارم لنقؿ البضائع كالسمع 
ببمدية المرقب مف المكانئ الميمة كالحديثة كالذم يتميز بمكقع مميز كمقكمات طبيعية 

 تساىـ في رفع المستكل االقتصادم لمدكلة كمنطقة الدراسة .
كـ غرب  2.5, كىك يقع عمى بعد 1991تجارم عاـ ىذا كتـ افتتاح ميناء الخمس ال    

شرقان عمى خط  14.15مدينة الخمس التي تعد مركز منطقة الدراسة، عمى خط طكؿ 
 شماالن. 32.41طكؿ 
ىكتاران، كما تبمغ مساحات  88.1174كتبمغ مساحة اليابسة المكجكد عمييا الميناء     

ر، أما مساحة تخزيف البضائع غير ىكتا 17700التخزيف لمحاكيات كالصناديؽ المغمقة 
 (3).متر 1710أرصفة بطكؿ  8ىكتار ؛ كما تكجد بالميناء عدد  4.4000المحكه 

 

 أثر النقل عمى البيئة ببمدية المرقب:

بخبلؼ ما تقدمو كسائؿ النقؿ مف مميزات كاف أثرىا كاضحا في القياـ بعمميات النقؿ     
إلى التنمية االقتصادية ، إال أنيا ال تخمك مف  كمدل مساىمتيا إسياما كبيران في الكصكؿ

السمبيات التي تمعب دكران بارزان في تمكيث اليكاء كالماء كما يصدر عنيا مف ضجيج ، 
كغيرىا مف اآلثار األخرل ، التي تككف عكاقبو كخيمة عمى اإلنساف كالنبات كالحيكاف في 

و العديد مف السكاف في منطقة بمدية المرقب، كخاصة في اآلكنة األخيرة ؛ بعد أف اتج
الدراسة لقطع الغابات المكجكدة فييا ؛ إذ تعمؿ ىذه األشجار عمى امتصاص كميات 

% مف كمية ثاني أكسيد 60ىائمة مف الغازات الضارة ، حيث تمتص األشجار نحك
الكبريت المكجكد في الجك، فاليكتار الكاحد مف الغابات ينقي حكالي مميكف متر مكعب 
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 (4)اء.مف اليك 
كبزيادة أعداد السيارات زادت نسبة تمكث اليكاء، بسبب الغازات المنبعثة مف عكادميا،    

كمما ازداد استخداـ أعداد السيارات زادت كمية الغازات المنطمقة مف العكادـ، إذ يتـ تحديد 
كمية الغاز الصادر مف قطاع النقؿ بحسب نكع اآلليات ك حجـ المحركات كنكعية الكقكد 

مستعمؿ، كتشمتؿ المركبات عمى أشكاؿ مختمفة مف الكقكد الحاممة  لمركبات الرصاص ال
،أكؿ أكسيد الكربكف كثاني أكسيد الكربكف كالييدرككربكنات كأكسيد النيتركجيف كثاني 

 .أكسيد الكبريت

 عمي البيئة:  اثرىآأوال: عوادم السيارات و 
منبعث منيا عديـ المكف، كىك أقرب مف تعتبر أم سيارة ذات محرؾ جيد إذا كاف اليكاء ال

شفافية زفير اإلنساف ، فاف أم لكف يظير في عادـ السيارة يدؿ ذلؾ عمى سكء حالة 
 (5)المحرؾ .

كتظير مف محركات السيارات كالشاحنات أشكاؿ مختمفة مف العكادـ التي تككف ألكانيا    
التي أجرتيا العديد مف  حيث الحظت الباحثة عند الزيارة الميدانية كاضحة لئلنساف،

المناطؽ بأف انبعاث األدخنة ال يقتصر عمى المركبات القديمة فحسب بؿ القديمة كالحديثة  
منيا ؛ إذ تنفث أشكاؿ مختمفة كخطيرة مف األدخنة الضارة كما ىك مبيف 

 (.4()3)بالصكرتيف

 

 

 

 



 14اإلنسانية                                                                                 انعذد هٌو مجهة انع

-          - 211 

 )النقازة( سميف التمكث الناجـ عف أدخنة بعض المركبات (3الصكرة )

 
 .2011- 10 -9ة بتاريخ لباحثالمصدر: عدسة ا               

 )سكؽ الخميس(الخميس ( التمكث الناجـ عف تسخيف الشاحنة4)الصكرة 

 

 .2012/ 15/11ة بتاريخ مباحثالمصدر: عدسة ال
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يؤثر الغاز الخارج مف المركبة عمى صحة اإلنساف، فعند استنشاؽ اليكاء الممكث بيذه 
ذلؾ أف يصيب الغشاء المبطف لمرئة ،حيث تتمؼ األنسجة ك  المركبات ينجـ عف

الشعيرات الدمكية كيسبب تقرحات ك نزيفان فييا ، كقد يتسبب في الكفاة عند التعرض 
 (6)لتركيزات عالية منو.

 .الناتجة من وسائل النقلأنواع مموثات اليواء 
كيبيا، كلكف ليا نفس إف الغازات المنبعثة مف كسائؿ النقؿ المختمفة تختمؼ في تر     

 المضار كالمخاطر التي تساىـ في تمكيث اليكاء كىي كاآلتي:
 الناتج مف عمميات الحرؽ غير المتكاممة.    coغاز أكؿ أكسيد الكربكف -1
noأكسيد النيتركجيف  -2

X  كالغازات الييدرككربكنية ،إضافة إلى مادة الرصاص الصادرة
استخداـ البنزيف الحاكم عمى مركب الرصاص مف مف احتراؽ بعض أنكاع الكقكد،إذ يعد 

أخطر أنكاع الكقكد، بسبب كثرة انبعاث الغازات المحتكية عميو.،خاصةن بعد إضافة 
)رباعي االثيؿ الرصاص( إلى كقكد سيارة البنزيف  مباشرة مع الغازات نتيجة االحتراؽ 

إلضافة إلى ذلؾ كالتفكيؾ الحرارم ثـ األكسدة )أمبلح كأكسيد( عمى شكؿ العضكم با
 (7.)ينطمؽ كمكريد اإلثيميف الذم يضاؼ لمبنزيف لتحاشي تراكـ أكسيد الرصاص في المحرؾ

حيت يضاؼ مركب الرصاص لمبنزيف لمرفع مف كفاءتو ، إذ يتجمع كيتكاثر مركب     
الرصاص في الجك بعد خركجو مف عادـ السيارة أثناء تشغيميا كتسخينيا قبؿ التحرؾ بيا، 

كقكؼ السيارة في النقاط المركرية ك نقاط التفتيش، كخاصةن أف منطقة الدراسة  أيضا عند
التي يكجد بيا أكثر مف نقطة تفتيش في أكثر مف منطقة منتشرة عمى الطريؽ الرئيسي 

 الساحمي كالطرؽ الفرعية األخرل.
زة كما ينتج تمكث اليكاء بالرصاص مف مصادر أخرل تتمثؿ في األجيزة الحرارية كأجي   

حرؽ الكقكد الصمب كالسائؿ، كذلؾ أبخرة البنزيف عند استعماليا أيضا كالممكثات 
 (8.)الصناعية لمركبات الرصاص ك المنتجات الصيدالنية كالتجميمية

 .غازأوألكسٌدالكربون -1

ينجـ ىذا الغاز أيضا مف عمميات االحتراؽ غير الكاممة لمكقكد ؛ كذلؾ يصدر مف     
ىذا مف الغازات الخطيرة كأشدىا سمية عمى اإلنساف كالحيكاف ،  عكادـ السيارات ، كيعد
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كبما أف منطقة الدراسة عبارة عف خميط مف المدف ك الريؼ، ىناؾ العديد مف السكاف 
الذيف يقكمكف بصناعات عف طريؽ حرؽ الحطب ،كذلؾ لمتخمص مف بقايا تقميـ األشجار 

ات األخرل، التي تعد مف العكامؿ كتنظيـ أراضييـ  بحرؽ مخمفاتيـ كغيرىا مف الصناع
التي تساعد عمى كجكد ىذا الغاز كتركزه في منطقة الدراسة، مف خبلؿ استنشاؽ غاز أكؿ 
أكسيد الكربكف كتركزه بكميات كبيرة في جسـ اإلنساف ،ك بعد اتحاد أكؿ أكسيد الكربكف 

ينجـ عف   مع الييمكجمكبيف ،يحـر الجسـ مف الحصكؿ عمى األكسجيف كمع زيادة تركزه
 أكؿ أكسيد الكربكف مايأتي:

 ،نقص في الرؤية ، حاالت قمؽ، طنيف في األذف،صعكبة في التنفس ، الشعكر بالتعب  
 شعكر بالدكخة.،  ازدياد النبض في القمب ، انخفاض ضغط الدـ

 وأما ياز ثاني أكسيد الكربون فينجم عنو مايأتي:     
التياب القصبة ، ع تييج لؤلغشية المخاطية الشعكر باالختناؽ م، صعكبة في التنفس  

 اليكائية.
كمف خبلؿ ماسبؽ يتضح أف كؿ ىذه الغازات ليا تأثير مباشر كغير مباشر عمى     

صحة اإلنساف كمع الكثافة العالية عند ازدحاـ الشكارع بالمركبات كخاصةن خبلؿ سنة 
حجاـ الكبيرة خبلؿ بعد أف ظير قرار يمنع سير الشاحنات كالمركبات ذات األ 2009

الفترة المسائية ؛ ما أدل إلى ازدحاـ الطرؽ بالمركبات المختمفة في فترة الظييرة ،كالتي 
نتج عنيا تكاثر كميات كبيرة مف الغازات المنبعثة مف ىذه المركبات،إذ تتركز الجزيئات 
ف العالقة بشكؿ كبير عف المعايير الخاصة بجكدة اليكاء، كيككف األشخاص المتضررك 

كالمعرضكف ليذا التمكث ىـ القريبيف مف نقاط المركر كالتي تساىـ في تجميع الممكثات ك 
تككيف بيئة يتكاثر فييا ىذا التمكث كىـ رجاؿ الشرطة كسائقك المركبات اآللية نفسيا، كما 
يمحؽ األذل بالسكاف الذيف تككف مساكنيـ قريبة مف نقاط المركر، إذ يككف تأثيرىا مباشران 

ألشخاص الذيف يعانكف مف ضيؽ في التنفس كالذم يعانكف مف أمراض في القمب ، عمى ا
 حيت يسبب إجيادنا لدل مرضى القمب.
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 .التموث الضوضائي

يعرؼ التمكث بالضجيج عمى أنو جممة أصكات مستيجنة تحدث تأثيران مضايقان كمثيران  
متناثر مف األصكات ، كذلؾ يعرؼ الضجيج كالضكضاء بأنو عبارة عف خميط (9.)لمعصبية

ذات استمرارية غير مرغكب فييا. حيث تنتج الضكضاء عف ارتفاع الصكت، حيث يعرؼ 
الصكت بأنو عبارة عف طاقة تصدر مف اىتزاز جسـ يتحرؾ بسرعة كتككف ىذه الطاقة 

 (10)عمى شكؿ مكجات تتمثؿ في اليكاء أك أم كسط آخر.

طاتو في شتى المجاالت كزاد ضرر كترتبط مشكمة الضكضاء بكجكد اإلنساف كنشا    
الضكضاء بصفة عامة منذ أف استخدمت األشكاؿ المختمفة لكسائؿ التقدـ  كالتطكر، 
حيث أصبحت الضكضاء السمة الرئيسية لممدف ، بسبب الصناعة ككسائؿ النقؿ كغيرىا 
مف األنشطة التي تصدر عف أعماؿ اإلنساف كنشاطاتو ، كتأتي الضكضاء في المرتبة 

 نية بعد تمكث المياه كالتي تعد مف بيف القضايا الميمة التي تحظي باالىتماـ.الثا
كأظيرت دراسة قامت بيا إدارة اإلسكاف كالتنمية الحضرية في الكاليات األمريكية أف     

سكاف المدف في أغمب األحكاؿ اعتبركا أف الضكضاء ىي أسكأ صفة لمنطقة السكف،كما 
باعتبارىما أكبر عامميف ضمف العكامؿ التي تؤدم إلى رغبة تـ تحديد الضكضاء كالجريمة 

السكاف في االنتقاؿ إلى مكقع آخر مف المدينة ، لذا فإف الضكضاء في المدف مشكمة 
 (11)دائمة كمزمنة .

 كمف األشكاؿ المختمفة لمصادر التمكث بالضجيج مايأتي :

 وسائل النقل:الناتجة عضوضاء ال -1

ارة محرؾ السيارة ،كتغير سرعات السيارة عف طريؽ محكؿ ينجـ عف السيارات مف إد
السرعات، كذلؾ أصكات الفرامؿ عند احتكاؾ العجبلت أك إطارات السيارة ،كذلؾ ما ينتج 

 عف السيارات مف أبكاؽ التزمير ك الكاسيت .
عندما تككف   Decbl scaleكتقاس شدة الصكت بكحدة القياس المعركفة بالديسيبؿ    

 اء عالية في المدف .نسبة الضكض
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كبما أف منطقة الدارسة يخترقيا الطريؽ الساحمي الرئيسي كالذم ساىـ في كصكؿ أشكاؿ 
مختمفة مف المركبات في جميع االتجاىات، األمر الذم جعؿ مف الطبيعي أف نسمع 

 األصكات الناجمة عف ضكضاء السيارة يكميان.
عف أسباب التمكث الضكضائي في ة الباحثكمف خبلؿ الدراسة الميدانية التي أجرتيا 

أذ تبيف مف كاقع البيانات المجمعة بأف أعمى نسبة مف أفراد العينة أجابكا ،منطقة الدراسة 
بأف السيارات كالشاحنات كما يصدر عنيا مف أصكات عاليو تساىـ في الضكضاء في 

 % ، في حيف مف كانت30.2الكثير مف مناطؽ بمدية المرقب كالتي بمغت نسبتيا 
إجاباتيـ بأف صكت البكؽ كالكاسيت كما ينجـ عنيا مف أصكات مزعجة شكمت نسبة 

% ، أما أصكات الفرامؿ كما ينجـ عنيا مف إزعاج عند احتكاؾ عجبلت السيارة  20.1
% مف مجمكع أفراد العينة ، كما شكمت نسبة عمميات 3.1عمى الطريؽ فبمغت نسبتيا

معدات الخاصة بعمميات النظافة كاآلليات % مف أصكات ال 8.6النظافة في الشكارع 
 المستخدمة . 

كذلؾ أصكات الكرش كما ينجـ عنيا مف عمميات قص كطرؽ كرش كغيرىا مف األعماؿ 
% مف مجمكع أفراد العينة ، في حيف شكمت نسبة  13.0األخرل كالتي بمغت نسبتيا 

بناء كالتشييد مف السكاف كالتي كانت إجاباتيـ بأف األصكات التي تصدر عف عمميات ال
عمميات الطرؽ كالخبلط الناجـ عف تشغيؿ الخبلطات كعمميات التكسير، كذلؾ أصكات 

% أما باقي  20.0اآلليات كالمعدات المستخدمة في عمميات البناء كالحفر كالتي بمغت 
اإلجابات كالتي أفاد أصحابيا بأف ىناؾ أسبابان أخرل غير ذلؾ ساىمت في الضجيج في 

 % مف مجمكع أفراد العينة . 5.0قب شكمت نسبتيـ بمدية المر 
كلقد بينت الدراسات التي تمت عمى كسائؿ النقؿ المختمفة أف أعمى المستكيات تتحقؽ     

ديسيبؿ عندما  9عند السرعات العالية عمى الطريؽ السريع كيزيد المستكل الصكتي عمى 
ما تتضاعؼ مسافة نقطة ديسيبؿ عند 3تتضاعؼ السرعة ، كيقؿ ىذا المستكل بمقدار 

القياس بالنسبة لمطريؽ، حيث يعتمد المستكل الصكتي المتكسط عمى عدد المركبات في 
 (12)الساعة.الساعة كنسبة الشاحنات الكبيرة كالتي  تتضاعؼ عند سير المركر في 
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كما أدل ىبكط كنزكؿ بعض الجسكر المكجكدة بمنطقة الدراسة إلى تغير مسار حركة     
عند الطريؽ الساحمي ،ما أدل إلى اختراؽ بعض المدف بيف المساكف كالمحاؿ  السيارات

 التجارية كالمدارس كغيرىا مف المراكز األخرل .
ة مع سكاف تمؾ المناطؽ كالمتمثمة في باحثكعند المقابمة الشخصية التي أجرتيا ال    

رىكنة كمسبلتو سكاف مدينة الخمس كسكاف منطقة غنيمة كالمناطؽ الداخمية مف مدينة ت
مما جعؿ بعض سكاف تمؾ المناطؽ يتقدمكف بالشكاكم مف أصكات الشاحنات كما يصدر 
عنيا مف أصكات لممحركات كأصكات األبكاؽ المزعجة كالعالية ، كذلؾ ما ينجـ عف ىذه 
المركبات ك باألخص الشاحنات كما تحممو مف حمكالت ثقيمة كاف تأثيرىا عمى الطريؽ 

 تحمؿ ىذه األكزاف. الذم صمـ عمى عدـ
( ديسيبؿ 45كمف المعمـك أف اإلنساف الطبيعي يستطيع أف يتحمؿ أصكاتان تصؿ إلى )   

كال تككف متكاصمة كىذا أثناء فترة النيار، أما في فترة الميؿ فيستطيع  اإلنساف الطبيعي أف 
عف  ديسيبؿ ، كفي حالة الزيادة عف ىذا المعدؿ ينتج 35يتحمؿ  معدؿ الصكت العادم 

 عدـ التركيز.،  سرعة نبضات القمب ،تعب ،  صداع -ذلؾ مايأتي:
كمف خبلؿ ذلؾ فإف لمضجيج آثاران كاضحةن عمى أعصاب كمزاج السكاف بشكؿ عاـ ،كتعد 
محركات السيارات ك مكبرات الصكت ليا تأثيرات سمبية ،خاصةن لممنازؿ القريبة مف 

( يبيف التمكث 3األخرل،كالشكؿ رقـ)الطرقات كالمدارس القريبة كغيرىا مف المراكز 
 الضكضائي ببمدية المرقب.

حيث أكضحت دراسات كثيرة حقيقة فقداف السمع ىك مف أبرز اآلثار الناجمة لمتعرض 
ديسيبؿ قد تحدث إتبلفا  90لمضكضاء عمى مستكيات ؛ ألنيا عندما تزيد عف مستكم 

 مصادره ك يبيف شدة الصكت  (2،كالجدكؿ رقـ )(13)مباشران في الجياز العصبي السمعي.
 

 :الضوضاء على المترتبة اآلثارالبٌئٌة

 التعرض الطكيؿ كالمستمر لمضكضاء كالضجيج ينتج عنو عدة مخاطر، منيا مايأتي:

 الصداع بشكؿ مستمر. -

 التكتر العصبي. -
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 صعكبة في التركيز. -

 تأثير نفسي عمى اإلنساف. -

 تأثير عمى القمب كنظاـ عممو ك إيقاع ضرباتو. -

 (14). ٌرشفاءونقاهةالمرضىفٌالمستشفٌاتتأخ -

كغير ذلؾ مف فقداف شيية ، كفقداف التركيز ك خاصة في األعماؿ السمعية ، نتيجة لتمؼ 
الخبليا الشعرية الميجرية الناقمة لمصكت مف األذف إلى الدماغ األمر الذم يسبب انفجاران 

 (15)مفاجئان فييا أكقد يضعؼ السمع ضعفان مزمنان .

ديسيبؿ ىي الحد  50كز ( يتضح أف شدة الصكت كالتي ال تتجا1الجدكؿ ) مف خبلؿ 
 األعمى المسمكح بيا لبلستماع لئلنساف العادم .
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 شدة الصوت و مصادره الوحدة: )ديسيبل( (1جدول)

 نوع الضوضاء
 

عدد وحدات 
 الديسيبل

 ديسيبل أمثمة

 10 القمباألصوات الخافتة ضربات  10 –صفر    مسموعة 

 حفيف األوراق   30 - 10 ىادئة جداً 
 

20 

 
 ىادئة

 
30 – 50 

 

 أصوات المكتبات العامة 
 اآلالت الكاتبة 

 حركة المرور الخفيفة 
 البيئة الريفية 

35 
40 
50 
33 

 
 
 

 متوسط االرتفاع

 
 
 

50 – 70 
 

 جياز تكيف اليواء
 المحادثة العادية

 التمفاز
 آلة الكنس الكيربائي

 تجارية و المطاعمالمحال ال
 نباح الكمب

65 
60 
70 
70 
70 
67 

  
 
 
 

 مرتفعة جدا

 
 
 
 

 75 – 100 

 ضجيج الشوارع
 صوت البيانو

 كم/ساعة(100السيارة )بسرعة 
 الغسالة الكيربائية
 الخالط المنزلي

 آلة قطع الحشائش
 آالت الطباعة

90 
78 
77 
78 
88 
96 
97 
97 

 

 
 

 مزعجة

 
 

100 – 130 

 حديثة الفرق الموسيقية ال
 الطائرات النفاثة

 أصوات تسبب األلم

114 
103 
130 
60 

 .89المصدر: محمد أحمد عبد اليادم، مصدر سابؽ،ص 
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كقد استخدمت الباحثة جيازان لقياس الضجيج في كؿ مف مدينة الخمس      
كالقربكلمي كمدينة ترىكنة كمدينة مسبلتة، في أماكف متفرقة،كتـ الحصكؿ عمى 

 مبيف بالجدكؿ األتي: المعمكمات كما ىك
 ( شدة الصوت في مدن بمدية المرقب2الجدول )

 نوع الضوضاء شدة الصوت المدينة

 مرتفعة جدان  ديسيبؿ 90 الخمس

 مرتفعة جدان  ديسيبؿ 70 القربكلمي

 متكسطة االرتفاع ديسيبؿ 60 مسبلتو

 مرتفعة جدان  ديسيبؿ 75 ترىكنة

 .2012جياز ال فكف دراسة ميدانية ة باالعتماد عمي باحثالمصدر: مف عمؿ ال

( نمحظ ارتفاع كانخفاض معدالت شدة 4كمف خبلؿ الجدكؿ السابؽ كالشكؿ )     
الصكت مف منطقة إلى أخرل ، متسبب بذلؾ نكع مف الضكضاء أك الضجيج، إذ كصمت 

ديسيبؿ ، في حيف   70شدة الصكت كالضكضاء في مدينة الخمس عند المحطة البخارية 
المدينة عند ازدحاـ ىذه المنطقة في كقت الظييرة)كالتي تككف عند الساعة بمغت كسط 

ديسيبؿ ، كىذا عند حركة المركر المزدحمة  في  80ظيرا(  تككف  2إلى الساعة  1.30
ديسيبؿ كأكثر  90شارع  فبراير، في حيف كصمت شدة الضكضاء في شارع عشريف إلى 

سائية ابتداء مف الساعة  الرابعة ظيرا حتى فترات االزدحاـ ليذا الشارع في الفترة الم
الساعة العاشرة ليبلن ؛ إذ تعد ىذه المنطقة  مف المناطؽ المزدحمة في مدينة الخمس ، أما 

ديسيبؿ ، كعند  45في حركة المركر الخفيفة  فتككف شدة الضجيج في كسط المدينة 
 يبؿ .ديس 50الطريؽ الرئيسي الساحمي خارج المدينة كصمت شدة الضجيج 

ديسيبؿ ، كىذا في  70أما في مدينة القربكلمي كسط المدينة فقد بمغت شدة الضكضاء     
 ظيران. 2.00حتى  1.30كقت الظييرة مف الساعة 

ديسيبؿ ، كأخيران كصمت  60كما بمغت شدة الصكت في مدينة مسبلتة في كسط المدينة 
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 بؿ في كقت الظييرة .ديسي 75شدة الصكت في مدينة ترىكنة في كسط المدينة إلى 
كمف خبلؿ ما تقدـ يتضح أف منطقة الدراسة ترتفع بيا الضكضاء عف العادم كالحد     

المسمكح بيا ، كالتي ينتج عنيا مشاكؿ سمعية ، تضر باإلنساف كالبيئة ، كتككف عكاقبيا 
 كخيمة.

 ( شبكة الطرق ببمدية المرقب 3شكل ) 

 

 
 .(2ى البيانات المكجكدة بالجدكؿ)ة استنادان عمباحثالمصدر:مف عمؿ ال
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 .بمنطقة الدراسةاآلثار البيئية لتموث مياه البحر  -
 تموث الشواطئ.

بما أف منطقة الدراسة تقع عمى شاطئ البحر، تتعرض إلى عدة أشكاؿ مف التمكث جراء 
األنشطة المختمفة التي يقـك بيا اإلنساف، ما ينتج عنيا أضرار بالغة الخطكرة عمى 

 كالثركة البحرية،  اإلنساف
كما تكجد في المنطقة الممتدة عند نياية مجرل كادم زناد كينتيي بيا المطاؼ إلى    

البحر بجكار القرية السياحية بمدينة الخمس، كمصيؼ الدرة العائمي، ككجكد مستنقعات 
كبيرة جدان لمياه الصرؼ الصحي غرب سياج مدينة لبدة األثرية بالقرب مف شاطئ البحر، 

،كؿ ىذه األسباب ساىـ بيا اإلنساف بشكؿ أك (16).لتجمع الكبير لمياه الصرؼ الصحيكا
 بآخر في تمكيث البيئة.

كبما أف منطقة الدراسة تعاني مف ىذه المشكمة ، كذلؾ بتصريؼ مياه الصرؼ الصحي    
 غير المعالجة، ، كالتي ينجـ عنيا إلحاؽ الضرر بالثركة السمكية ،كذلؾ الشعب المرجانية
كالتي تتخذىا األسماؾ سكنان كبيئة ليا، إذ تتصؼ مياه البحر في بمدية المرقب خاصةن 
التي تطؿ عمييا المناطؽ السكانية كالصناعية بأنيا غير صالحة لبلستخداـ البشرل مف 
حيث السباحة كالصيد ، إذ تتصؼ مياه تمؾ المناطؽ بالرديئة ، لما تحكيو مف مكاد 

 عضكية كغير عضكية
تعد مياه الصرؼ الصحي غير المعالجة كالتي تؤثر عمى النظاـ اإليككلكجي ك      

البحرم، كالتي تقـك بتحميؿ الفسفكر إلى عناصر غير عضكية مثؿ النيتركجيف غير 
العضكم مستخدمة في ذلؾ األكسجيف الذائب في المياه ، مما ينعكس عمى تدىكر المياه 

إلى تمكث الشكاطئ كانعكاس ذلؾ عمى البحرية ك تدني كميات األسماؾ، باإلضافة 
 السياحة.

تحميو المياه مف كمكر ، كغيرىا مف المكاد األخرل التي تسبب في تمكث مياه البحر. كما 
ة عند استخداـ كميات كبيرة مف المياه في المبردات كالمبدالت يينتج مف محطات التحم

 مميات التبريد.الحرارية ، كما ينتج عنيا مف اختبلط  بالتمكث الناتج عف ع
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 .ببلدٌة المرقبالبحر مٌاه تلوث عن ماٌنجم -2

شاطئ البحر بمنطقة الدراسة غير صالح  لبلستعماؿ كالصيد كالترفيو كالسباحة كينتج 
عف رمي المخمفات في مياه البحر استيبلؾ كميات كبيرة مف األكسجيف المكجكد في 

تعد بيئة غير صالحة لؤلحياء،  المياه، مما يسيـ في تناقص كمية األحياء المائية، كما
كذلؾ بارتفاع نسبة المكاد الكيميائية الذائبة بيا,كما يتـ رمي المخمفات الناجمة مف 

، في مجارم األنيار المكسمية كالتي تصؿ إلى  شاطئ البحر، كىي تنجـ عف (*1)الجفت
 معاصر زيت الزيتكف كالتي تؤثر تأثيران سمبيان عمى األحياء البحرية .

ما تكجد في منطقة الدراسة عمى طكؿ الساحؿ مناطؽ زراعية متفرقة،كالتي تتجمع ك    
بيا األسمدة كالمبيدات الحشرية التي يكثر استعماليا في المساحات الزراعية كالتي يتـ نقؿ 
ىذه الترسبات عف طريؽ السقاية كمياه األمطار عبر األكدية التي ينتيي بيا المطاؼ إلى 

 البحر .
نطقة الدراسة أنكاع مف الصناعات المختمفة كمف بيف ىذه الصناعات صناعة يكجد بمإذ 

الببلط كالرخاـ كالذم يتـ صرؼ مياىو كالتخمص منيا في األراضي القريبة مف صناعتيا 
بحفر خزانات مخصصو ليا ،أك بالتخمص منيا في مياه البحر بسبب االستيبلؾ الدائـ ك 

يي تساىـ في حجب أشعة الشمس،كالتي ينتج عنيا التي ينجـ عنيا تعكير مياه البحر، ف
تعطيؿ عممية التمثيؿ الضكئي لدل الطحالب البحرية، كما أف تمكث الشكاطئ اليقتصر 
عمى ىذا الحد فحسب بؿ مف العكامؿ التي ساىمت في تمكيث شاطئ البحر مخمفات 

 .البناء كاليدـ 
مف مخمفاتيـ أثناء عممية   يقـك سكاف المناطؽ القريبة مف شاطئ البحر بالتخمص    

الصيانة عمى الشاطئ بسبب قرب المسافة كارتفاع تكمفة النقؿ عند نقميا لمسافة بعيدة 
النفاياتكغيرىا ؛ كذلؾ  لعدـ كجكد رقابة عمى ذلؾ. كمكب  

                                                 

 يقصد بالجفت بقايا مخمفات حبكب الزيتكف بعد عصرىا. *(1)
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ىياكؿ السيارات كقطع بعض السفف التي تشمؿ مركب الصيد التي تـ  التخمص مفكما  
كعدـ استخداميا في مياه البحر أك عمى الشاطئ كالتي تساعد التخمي عنيا بسبب تعطميا 

عكامؿي المناخ عمى تحمميا ، كما يؤدل رمي األجيزة اإللكتركنية البالية كالقديمة التي ينتج 
عنيا إحداث تمكث كيميائي كالنحاس كالنيكؿ كالرصاص كغيرىا مف المعادف األخرل 

 كالتي يككف تأثيرىا سامان.
مخمفات السفف كالتي تككف عادة عمى شكؿ قمامة ك زيكت ك غيرىا ؛ ما ينجـ عف رمي 

كذلؾ عند غسؿ خزاناتيا عندما يتـ تفريغ حمكلتيا ،أيضا مخمفات الصرؼ الصحي 
 الناتجة عف طاقـ السفينة كركابيا كالتي تشمؿ الصمبة كالسائمة .

الحبكب كالسمع كما يكجد عدد مف السفف التي تقـك بالتخمص مف البضائع التالفة ك    
كالخضركات كالفكاكو كالمحـك كاألغذية كغيرىا في عرض البحر بعيدان عف الناس كالرقابة، 
كأخيران المخمفات التي يتركيا المصطافكف كراءىـ مف المصايؼ كالمقاىي كالفنادؽ 

 المكجكدة عمى شاطئ البحر كغيره.

 .والسطحٌة الجوفٌة المٌاه تلوث -3

فساد لنكعية المياه ، ما يؤدم إلى حدكث  يقصد بالتمكث المائي      ىك إحداث تمؼ أكا 
خمؿ في نظاميا االيككلكجي بصكرة أك بأخرل بما يقمؿ مف قدرتيا عمى أداء دكرىا 
الطبيعي، حيث تصبح ضارة أك مؤذية عند استخداميا أك تفقد الكثير مف قيمتيا 

 (17)االقتصادية .

لعالـ ، كالكاقع أف كؿ مدف العالـ الثالث لدييا كما يعد تمكث المياه الجكفية أحد مشاكؿ ا
الكثير مف مصادر تمكث المياه بسبب انخفاض خدمات مياه الصرؼ الصحي، فالنظـ 
الشاممة لمياه الصرؼ الصحي،كمياه األمطار، تجعؿ مف السيؿ التحكـ في تمكث المياه 

 (18) ية أك البحار.مف خبلؿ معالجتيا قبؿ إعادة استخداميا ، أك حثي إلقائيا في األكد
إذ تختمؼ أشكاؿ ممكثات المياه في بمدية المرقب ، فمنيا التمكث الكيميائي كالذم     

يصدر عف مخمفات بعض الصناعات ، كمنيا التمكث الجرثكمي ك الميكركبي الناتج عف 
 مياه الصرؼ الصحي غير المعالج.
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شرية إلى المياه داخؿ جكؼ حيث يحدث التمكث الجكفي لممياه عندما تدخؿ المخمفات الب
األرض كمف ثـ تصبح غير صحية كغير صالحة لبلستعماؿ البشرم،إذ تصؿ ىذه 
الممكثات إلى المياه الجكفية عف طريؽ الحفر االمتصاصية  حيث المياه العادمة ،كالمكاد 

 (19)الكيميائية المستخدمة في الزراعة.
ف حدث ذلؾ فتككف مف فالمياه الجكفية الممكثة مف الصعب تنظيفيا أك تن قيتيا ،كا 

 (20)العمميات المعقدة كالمكمفة جدان أك تككف مستحيمة.
إذ تتجمع أحيانا ىذه المياه ك خاصةن عند ىطكؿ األمطار عمى شكؿ برؾ تسبب في     

 .عرقمة المارة مف السيارات، ككذلؾ تمنع المارة مف المكاطنيف بالسير عمى األقداـ
البحر فتككف أماكف تجميع مياىيا في آبار يطمؽ عمييا باآلبار أما المناطؽ البعيدة عف 

السكداء خاصة في المناطؽ اليامشية كضكاحي المدف الرئيسية في منطقة الدراسة 
كالمناطؽ الزراعية  إذ يمجأ أغمب سكاف ىذه المناطؽ الستخداـ ىذه اآلبار لمتخمص مف 

خزانات األرضية غير محصنة خاصةن كأف ىذه ال، المخمفات السائمة منيا كالصمبة
بجدارعازؿ يمنع تسرب المياه الممكثة إلى الطبقات األرضية القريبة مف المياه الجكفية ،إذ 

 تفتقر ىذه الخزانات إلى التصميـ الجيد كالصحي ،كالتي يصؿ تأثيرىا إلى مياه الشرب .
لمتخمص مف  حيث يتـ التخمص مف المياه الممكثة مف ىذه الخزانات عف طريؽ شفطيا    

محتكاىا كيتـ التخمص منيا إما في األرض الفضاء، أككسط الغابات القريبة أكعمى شاطئ 
 البحر.
ىناؾ العديد مف السكاف الذيف يستخدمكف ىذه المياه الممكثة في رم األراضي الزراعية     

ية ، ، بيدؼ االستفادة مف محتكايتيا مف فضبلت ضنان منيـ بأنيا لو فكائد لؤلرض الزراع
دكف معرفة ما تحممو مف مركبات سامة ،كالتي تتمثؿ في مكاد التنظيؼ كالفضبلت 
اآلدمية ك بقايا الزيكت الناتجة عف عممية الغسيؿ في المطابخ كغيرىا كالتي يككف تأثيرىا 

 ضاران عمى التربة كالنبات ككذلؾ اإلنساف.
ة كرممية يساعد ىذا النكع كبما أف منطقة الدراسة تحتكم عمى تربة مختمطة بيف طيني   

مف التربة عمى تسرب المياه إلى الطبقات األرضية الحاكية عمى المياه الجكفية كالتي 
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تساعد عمى كصكؿ المياه الممكثة لتمؾ الطبقات مما يغير في خكاصيا كتركيبتيا ،كما 
ر يفقدىا جكدتيا كنقاءىىا ما يجعميا غير صالحة لبلستخداـ البشرم ،كما تعد األمطا

المحممة بغازات ممكثة بأكؿ أكسيد الكربكف كثاني أكسيد الكربكف ، كعند تفاعميا مع بخار 
الماء المكجكد في الجك تؤدم إلى تككيف حمض النيتريؾ كحمض الكبريت كالتي ينجـ 
عنيا ما يعرؼ باألمطار الحامضية ، كالتي بعد سقكطيا عمى األرض تتسرب إلى طبقات 

ساىـ في تمكيثيا ؛كما ينجـ عف تصاعد األبخرة التي تحمؿ الغازات المياه الجكفية ، ما ت
 كالجسيمات مف مصانع الصير كالصفيح ككرش الطبلء كالمحاـ الكيربائي .

كالتي تنتشر بشكؿ كبير في منطقة الدراسة، إذ تتجمع ىذه األبخرة بعد سقكطيا عمى 
 صؿ إلى المياه الجكفية.األرض مع مياه األمطار لتعكد مرة أخرل إلى باطف األرض لت

كتنتشر الكرش بأعداد كبيرة في منطقة الدراسة كالمتمثمة في كرش إصبلح السيارات     
ككرش تنظيفيا ،كالتي تمقي مخمفاتيا مف زيكت كشحـك مستخدمة لصيانة السيارات 
يا باألكدية كاألماكف القريبة منيا ،كالتي بدكرىا تتسرب إلى طبقات المياه الجكفية ك تمكث

بما تحممو مف مركبات تضر اإلنساف كالحيكاف عند استخداميا ،أما المخمفات الصمبة فيتـ 
التخمص منيا برمييا إما بقرب مف الكرشة نفسيا أك في أماكف تتكاجد بيا مخمفات أخرل 

، كؿ ىذه العكامؿ تساىـ ، كىي عبارة عف زيكت سائمة كعمب معدنية كصناديؽ كغيرىا 
 في منطقة الدراسة.في انتشار التمكث 

 الخاتمة

تعد الدراسات البيئية بأشكاليا المختمفة كعبلقتيا بالسكاف مف األمكر الميمة في 
الدراساتالجغرافية حيث تشمؿ الخاتمة عمى أىـ النتائج كالتكصيات التي تكصمت ليا 

 لمكسائؿ ـالباحثة مف خبلؿ دراسة ألىـ كسائؿ النقؿ المختمفة لمسكاف كمدل احتياجاتي
النقؿ التي تساعد في الحركة اليكمية كتنقبلتيـ التي يقكمكف بيا،كالتي ينجـ عنيا عدت 
مشاكؿ تتعمؽ بالبيئة يككف تأثيرىا مباشر كغير مباشر عمي اإلنساف كالبيئة كالكائنات 

 الحية لما ليا مف تأثيرات خطيرة .

كج بنتائج تساعد عمي حيث حاكلت الباحثة دراسة ىذه الظاىرة مف ناحية جغرافية لمخر     
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الكصكؿ إلى حمكؿ كمقترحات لظاىرة التمكث كاتخذت الباحثةبمدية المرقب لتككف 
مكضكعان لمدراسة كما تعد الباحثة أحدل سكاف ىذه المنطقة كىي تعاني مف مشكمة التمكث 
إذ لحظة باف ىناؾ أشكاؿ مختمفة كمتنكعة مف التمكث الناجـ كسائؿ النقؿ المختمفة 

  لمسكاف ،
عنيا  ـحيث جاءت البحث لتعرؼ عمى اآلثار البيئية المترتبة عمي كسائؿ النقؿ كما ينج

مف إنبعاثات ضارة ك خطيرة كذلؾ الضكضاء كما ينتج عنيا ، أيضا اآلثار البيئية 
 المرتبطة بالمياه كالقمامة كمياه البحر كاثر ذلؾ عمي البيئة.

خبلليا يمكف التكصؿ إلى حمكؿ يمكف  كأخيران الخاتمة كالنتائج كالتكصيات التي مف
 تطبيقيا ، ثـ قائمة المراجع العربية ك االنجميزية.
 النتائج

حاكلت الباحثة دراسة ىذه الظاىرة مف ناحية جغرافية لمخركج بنتائج تساعد عمي الحصكؿ 
 إلي حمكؿ كمقترحات تككف أحدم العكامؿ لمكصكؿ إلي بيئة نظيفة.

ية المترتبة عمي كسائؿ النقؿ ككذلؾ المرتبطة بالمياه حيث أكضحت بعض اآلثار البيئ
 كمياه البحر كأثر ذلؾ البيئة .

 :توصلت الباحثة من خالل الدراسةإلى جملة من النتائج أهمها

 

تسهم وسائل النقل بأشكالها وأنواعها المختلفة على تلوث الهواء مسببة بذلك مضار  -1
 صحٌة لها آثارها على اإلنسان و البٌئة.

كجكد الشكاكم المتعددة مف السكاف لجيات المعنية لمتقميؿ مف االنبعاثات الضارة رغـ 
من التي تصيب اليكاء البيئة مف مخمفات صمبة كسائمة كغازية بسبب األنشطة البشرية 

 .أعمال صناعٌة ووسائل نقل خاصة، إالأن الشكاوى ٌتم إهمالها من قبل المسئولٌن

ي يصدر عنيا أدخنة ممكثة كأصكات مزعجة ليا استخداـ السيارات كالشاحنات الت
 كاضح عمي البيئة في منطقة الدراسة .ر تأثي
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 التوصٌات

 

مف خبلؿ النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة كالتي تظير آثار كاضحة لمتمكث البيئي 
الناتج عف األنشطة البشرية التي يمارسيا السكاف في منطقة الدراسة كالتي ساعدت في 

 ع نسبة التمكث نتيجة لذلؾ تكصي الباحثة بمجمكعة مف التكصيات.ارتفا
 :التوصٌات التً قد تساعد فً التقلٌل من هذا التلوث وهً كما ٌأتً

وقانونٌة اتخاذ معاٌٌر للتخلص من التلوث ٌجب أن ٌكون بناء على أسس اجتماعٌة  -1
 .لتجنب المخاطرالتً ٌكون تأثٌرهاعلى اإلنسان والبٌئة

رشادية بكسائؿ اإلعبلـ المرئية كالمسمكعة كتكزيع  ضركرة أنشاء -2 برامج إعبلمية كا 
 الممصقات ك النشرات لمتكعية المكاطف باألضرار التي تنجـ عف المكاطف نفسو.

لبلدٌة المرقب وخاصة البنً التحتٌة والعمل على االهتمام  االهتمام بالمرافق العامة -3
قل فً أرجاء منطقة الدراسة للقٌام بشبكة الطرق و الموصالت التً تسهل عملٌة الن

 .بأعمالهم وإتمام واجباتهم

كضع معايير دقيقة كمدركسة عمميان لمممكثات مف كسائؿ النقؿ التي يجب أف تمغي  -4
 المسمكح بيا. دمف الخدمة بسبب ما ينجـ عنيا مف ممكثات تفكؽ الحدك 

ؾ بكضع رقابة منع استخداـ السيارات كالشاحنات التي يصدر عنيا أدخنة ممكثة كذل -5
.  مشددة كفرض مخالفات كرسـك

 منع التخلص من نفاٌات المصانع السائلة فً مٌاه البحر. -6

 .عدم تصرٌف مٌاه الصرف الصحً فً مٌاه البحرقبل معالجتها -7

منع التخمص مف النفايات المصانع السائمة في مياه البحر كالعمؿ عمي معالجتيا قبؿ  -8
 التخمص منيا.

ببمدية المرقب إذ يعد مف أماكف الجذب السياحي لما لو مف االىتماـ بشاطئ البحر  -9
 أىمية اقتصادية.
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ِل اْلِكَ اِب ِإَّلي َليُنْؤِمََني بِِه قَنْبَل َمْوتِهِ ﴿ التوجيو اإلعرابي لقولو تعالى ذلك َْ  (1) ﴾َوِإْن ِمْن َأ
 )دراسة تحميمية(
 إعداد: د.عمي سالم جمعة شخطور                                            

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 المقدمة: 
الحمػػػد  رب العػػػالميف كالصػػػبلة كالسػػػبلـ عمػػػى المبعػػػكث رحمػػػة لمعػػػالميف سػػػيدنا  

 محمد كعمى آلو كأصحابو أجمعيف أما بعد:
فإف االىتماـ بدراسة اآليات القرآنية كتحميميا لغكيا كاالشتغاؿ بيا مػف أفضػؿ مػا يتشػرؼ    
باحث؛ ألنيػا مػف عمػـك القػرآف األصػيمة التػي حظيػت باىتمػاـ عممػاء المغػة، منػذ نشػأت بو ال

قكاعد المغة، فكضعكا المبنات األكلى لفيـ كتاب ا عز كجػؿ؛ فمػـ يػدعكا جانبػا مػف جكانػب 
المغػػة إال حػػرركه تحريػػرا دقيقػػا، كاستخمصػػكا منػػو اإلعجػػاز المغػػكم لمقػػرآف الكػػريـ كنظػػرا لمػػا 

لكػػػريـ مػػػف إعػػػراب آلياتػػػو كبأنػػػو ذك أىميػػػة كبيػػػرة فػػػي الكقػػػكؼ عمػػػى آراء حظػػػي بػػػو القػػػرآف ا
النحػاة، كقػع اختيػارم عمػى دراسػة كتحميػؿ ىػػذه اآليػة، األمػر الػذم يسػتمـز تأصػيميا، كيمكػػف 

 أف أقدـ األسئمة اآلتية:
ىؿ )إف( في اآلية نافية كالمخبػر عنػو محػذكؼ قامػت صػفتو مقامػو كالتقػدير: كمػا أحػد مػف 

ىػػػؿ الخبػػػر ىػػػك الجممػػػة الكاقعػػػة بعػػػد إال، كاالسػػػتثناء مفػػػرغ نحك"مػػػا زيػػػد إال  أىػػػؿ الكتػػػاب؟
قائـ"كالضػػمير مػػف بػػو يرجػػع إلػػى عيسػػى عميػػو السػػبلـ، كالضػػمير مػػف مكتػػو راجػػع إلػػى ذلػػؾ 
المبتػػدأ المحػػذكؼ، كالمعنػػى مػػا أحػػد مػػف الييػػكد كالنصػػارل إال سػػيؤمف قبػػؿ أف يمػػكت بػػأف 

 في ثنايا ىا البحث. –إف شاء ا  –سأكضحيا عيسى عبد ا كرسكلو؟ تساؤالت عديدة 
 أىمية البحث وأسباب اختياره:

المكضػػػػكع يتعمػػػػؽ بكتػػػػاب ا جػػػػؿ كعػػػػبل؛ إذ نحػػػػف فػػػػي أمػػػػس الحاجػػػػة إلػػػػى  -6
 الكقكؼ عمى أسراره المغكية.

                                                 

 .159ػ النساء/ 1
  كمية اآلداب الخمس. –عضك ىيأة تدريس بقسـ المغة العربية كآدابيا 
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الحاجػػػة لمكتابػػػة فػػػػي مثػػػؿ ىػػػػذه المكاضػػػيع؛ ألنيػػػا تسػػػػتدعي دراسػػػة القكاعػػػػد  -2
 ضا كتكجييا.المغكية كالكقكؼ عمى أساليب النحاة عر 

لػػـ يكتػػب فيػو أحػػد دراسػػة مسػتقمة، كغرضػػي جمػػع  –فيمػػا أعمػـ  –المكضػكع  -4
 ما تفرؽ منو في بحث مستقؿ.

 أىداف البحث:
 إبراز قكاعد المغة كتطبيقيا عمى اآلية الكريمة كبياف مكقؼ العمماء منيا. -6

 بياف مصطمحات العمماء كاعتراضاتيـ في الرد عمى بعضيـ. -2

قكاعػػػد التػػػي يسػػػتخدميا النحػػػاة فػػػي إعػػػراب اآليػػػة، إيضػػػاح الفػػػرؽ فػػػي فيػػػـ ال -4
 كبياف منيجيـ في الترجيح.

   الدراسات السابقة:
 كتب فيو بحثا مستقبل. -حسب عممي  -بحثت في ىذا المكضكع فمـ أجد أحدا  

 المنيج المتبع:
سػأتبع بعػػكف ا المػػنيج التحميمػي الكتشػػاؼ النتػػائج كالتأكػػد منيػا، الػػذم يقػػـك عمػػى  
النقػػػد كاالسػػػتنباط، كقػػػد يكتفػػػى ببعضػػػيا، كالمعنػػػى العػػػاـ: شػػػرح المكضػػػكع بتحميػػػؿ التفسػػػير ك 

اآليػػػة؛ لتنكشػػػؼ غكامضػػػيا، كتبػػػدك بصػػػكرة كاضػػػحة، حسػػػب الثكابػػػت المغكيػػػة المقػػػررة، ثػػػـ 
اسػػتنباط اآلراء المغكيػػة كقياسػػيا عمػػى القكاعػػد المعتبػػرة، كمػػادة ىػػذا البحػػث مبثكثػػة فػػي كتػػب 

ك المختمفة، كأرجكا أف يػكفقني ا فػي جمػع شػتات مػا تفػرؽ إعراب القرآف الكريـ ككتب النح
: يمحظ الباحػث فػي كتػب أىػؿ المغػة أنيػـ شػغفكا فأقول منيا، كدراستو في ىذا البحث.

بتحميؿ اآليات القرآنية كأكثركا مف االستشياد بيا؛ لتقرير األحكاـ كالقكاعػد الكميػة، كيػكردكف 
ي الذم يتحدثكف فيو، كالقاعػدة التػي يقرركنيػا، كىػذا اآليات التي ليا عبلقة بالتكجيو اإلعراب

ما يدؿ عمي سػبلمة مػنيجيـ، كلقػد أكتػكا رحميػـ ا سػعة فػي العمػـ كرجاحػة فػي العقػؿ فػي 
كػػؿ عمػػؿ انتيػػػى إليػػو نظػػػرىـ قبػػكال أك رفضػػػا، دكف التعصػػب ليػػػذا المػػذىب أك ذاؾ كاآليػػػة 

مػػف سػػاؽ ىػػذه اآليػػة ابػػف ىشػػاـ السػػابقة مكضػػع الدراسػػة أحػػد القضػػايا الجػػديرة بالنقػػاش، كم
 فقاؿ:"إف المكسكرة الخفيفة ترد عمى أربعة أكجو:
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 أحػػدىا: أف تكػػكف شػػرطية... الثػػاني: أف تكػػكف نافيػػة، كتػػدخؿ عمػػى الجممػػة االسػػمية، نحػػك:

ْْ ﴿،(1)﴾ِإِن اْلَكاِفُروَن ِإَّلا ِف ُغ ُرور  ﴿ ِِ و َولَ ْ هَ ُه ْْ ِإَّلا الاا ًْ ِل اْلِكتَ اِب ﴿ ، كمػف ذلػؾ(2)﴾ِإْن أُماَه اتُ ُه َوِإْن ِم ْن َأ
، أم: كمػػا أحػػد مػػف أىػػؿ الكتػػاب إال ليػػؤمنف بػػو، فحػػذؼ المبتػػدأ، (3) ﴾ِإَّلا لَيُ   ْؤِمَونا بِ  ِي قَ ْب  َل َمْوتِ  يِ 

، كعمػػػى ىػػػذا يكػػػكف الخبػػػر ىػػػك الجممػػػة الكاقعػػػة بعػػػد إال، كاالسػػػتثناء مفػػػرغ (4)كبقيػػػت صػػػفتو"
عيسػػى عميػػو السػػبلـ، كالضػػمير مػػف مكتػػو  نحك"مػػا زيػػد إال قائـ"كالضػػمير مػػف بػػو يرجػػع إلػػى

راجع إلى ذلؾ المبتدأ المحذكؼ، كالمعنى ما أحػد مػف الييػكد كالنصػارل إال سػيؤمف قبػؿ أف 
يمػػػػكت بػػػػأف عيسػػػػى عبػػػػد ا كرسػػػػكلو...فإف قمػػػػت: كيمػػػػـز عمػػػػى إعػػػػراب المصػػػػنؼ حػػػػذؼ 
المكصكؼ مع ككف الصفة ظرفا، كحكـ حذؼ مكصكفو حكـ حذؼ مكصػكؼ الجممػة، فػي 

مخصػكص بالشػعر، قمػت: إنمػا ذاؾ إذا لػـ يكػف المنعػكت بعػض مجػركر بمػف، أك فػي، أنو 
  .(5)كىك في اآلية بعض مجركر بمف فجاز

كظاىر ىذا التفسير مف ابف ىشاـ أنو بياف إلعراب اآلية، كأف الصفة المبقػاة ىػي الظػرؼ، 
مػػػف أىػػػؿ  كالمكصػػػكؼ مبتػػػدأ محػػػذكؼ، كالخبػػػر الجممػػػة الكاقعػػػة بعػػػد إال، كالتقػػػدير:كما أحػػػد

الكتاب إال ليؤمنف بو، كابف ىشاـ لـ يكضػح فػي تقػديره أف الصػفة قامػت مقػاـ الخبػر، بينمػا 
ًْ  ِل اْلِكتَ   اِب ِإَّلا لَيُ   ْؤِمَونا بِ  ِي قَ ْب  َل َمْوتِ   يِ ﴿ذىػػب أبػػك حيػػػاف إلػػى ذلػػؾ فقػػػاؿ:" إف ىنػػا نافيػػػة  ﴾َوِإْن ِم  ْن َأ

، ىػذا ىػك (6)ف أىػؿ الكتػاب"كالمخبر عنو محػذكؼ قامػت صػفتو مقامػو التقػدير: كمػا أحػد مػ
كالشػػياب الخفػػاجي فقاؿ:"كالتقػػدير: كمػػا أحػػد مػػف أىػػؿ  (8)، ككػػذلؾ قػػدره السػػيرافي(7)الظػػاىر

كرجػػػػح ىػػػػذا (9)﴾َوَم    ا ِموا    ا ِإَّلا لَ    ُي َمَو    ا   َمْ  ُ    و   ﴿:الكتػػػػاب إال كا ليػػػػؤمنف بػػػػو فيػػػػك كقكلػػػػو تعػػػػالى
                                                 

 .20ػ الممؾ/ 1
 .2ػ المجادلة/ 2
 .159ػ النساء/ 3
 .1/30ػ مغني المبيب 4
 .1/94امينيشرح الدمينظر ػ  5
 .3/393، كدراسات ألسمكب القرآف الكريـ4/1939، كينظر االرتشاؼ4/129ػ البحر المحيط 6
 .7/117، كالمباب2/459ػ ينظر الدر المصكف 7
 .2/217ػ ينظر شرح أبيات سيبكيو 8
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ؼ ال يجػكز حذفػو فػي السػعة، ، كيتجو عمى تخريجيـ أف المكصكؼ بجممة أك ظر (1)الكجو"
السػػػػػعة، إال بشػػػػػرط كػػػػػكف المنعػػػػػكت بعػػػػػض مػػػػػا قبمػػػػػو مػػػػػف مجػػػػػركر بػػػػػػ"مف" أك "فػػػػػي" قػػػػػاؿ 
سيبكيو:"كسػمعنا بعػػض العػرب المكثػػكؽ بيػـ يقػػكؿ: مػػا مػنيـ مػػات حتػى رأيتػػو فػي حػػاؿ كػػذا 

نمػػا يريػػد مػػا مػػنيـ كاحػػد مػػات، كمثػػؿ ذلػػؾ قكلػػو تعػػالى جػػده ًْ  ِل اْلِكتَ  اِب ِإَّلا ﴿ ككػػذا، كا   َوِإْن ِم  ْن َأ
 ]مف الكافر[:(2)ؽ(61، كمثؿ ذلؾ مف الشعر قكؿ النابغة)تػ﴾لَيُ ْؤِمَونا بِِي قَ ْبَل َمْوتِيِ 

   (3)َكَأّنَك ِمْن ِجَماِل َبِني ُأَقْيٍش       ُيَقْعَقُع َخْمَف ِرْجَمْيِو ِبَشنَّ 
 أم: كأنؾ جمؿ مف جماؿ بني أقيش، كمثؿ ذلؾ أيضا قكلو]مف الرجز[: 

  (4)ي َقْوِمَيا َلْم ِتيَثِم       َيْفُضُمَيا ِفي َحَسٍب َوِميَسمِ َلْو ُقْمَت َما فِ 
 .(5)يريد: ما في قكميا أحد، فحذفكا ىذا..."

كأقػػػػكؿ:إف قػػػػكؿ سػػػػيبكيو: "كمثػػػػؿ ذلػػػػؾ مػػػػف الشػػػػعر" يػػػػكحي بػػػػأف الحػػػػذؼ خػػػػاص  
بالضػػػركرة، كلػػػيس حػػػذؼ المكصػػػكؼ خاصػػػا بالضػػػركرة؛ ألف النحػػػاة ذكػػػركا أنػػػو ال يجػػػكز، 

يـ مػا يشػعر بػأف ىػذا مػف بػاب الضػركرة، قػالكا: ال يجػكز حػذؼ المكصػكؼ كليس في كبلم
بجممػة أك ظػػرؼ إال بشػرط كػػكف المنعػكت بعػػض مػا قبمػػو مػف مجػػركر بػػ"مف" أك "فػػي"، قػػاؿ 
الرضػػي: اعمػػـ أف المكصػػكؼ يحػػذؼ كثيػػرا، إف عمػػـ، كلػػـ يكصػػؼ بظػػرؼ أك جممػػة، كقكلػػو 

ِا    ْرِ  ِع       ﴿تعػػػػالى ُْ ال ْْ قَاِا    رَا ًُ فػػػػإف كصػػػػؼ بأحػػػػدىما جػػػػاز كثيػػػػرا أيضػػػػا بالشػػػػرط  (6)﴾َوِعْو    َ 
المػػذككر بعػػد، لكػػف ال كػػػاألكؿ فػػي الكثػػرة؛ ألف القػػائـ مقػػػاـ الشػػيء ينبغػػي أف يكػػكف مثمػػػو، 
كالجممة مخالفة لممفرد الذم ىك المكصكؼ، ككذا الظرؼ كالجار، لككنيمػا مقػدريف بالجممػة 

نما يكثػػػر حػػػذؼ مكصػػػكفيما بشػػػرط أف يكػػػكف المكصػػػكؼ بعػػػض مػػػا قبمػػػو  عمػػػى األصػػػح،كا 

                                                 

 .3/392ػ حاشية الشياب 1
 .1/92ر كالشعراء، كالشع1/51الشعراءفحكؿ ترجمتو في طبقات ػ ينظر  2
 .2/57لمسيرافي ، كشرح أبيات سيبكيو2/345، كينظر الكتاب137ػ ديكانو/ 3
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أم: ﴾َوَما ِموا ا ِإَّلا لَ ُي َمَو ا   َمْ  ُ و   ﴿:، كقاؿ(1)﴾َوِمواا ُدوَن َذِلكَ ﴿المجركر بػ"مف" أك "في"، قاؿ تعالى:
" ، كفي تقدير سػيبكيو: كأنػؾ جمػؿ مػف جمػاؿ بنػي (2)ما مف مبلئكتنا إال ممؾ لو مقاـ معمـك

"مف" أك "فػػي"، كىػػذا مثػػاؿ أقػػيش، حػػذؼ المكصػػكؼ بػػدكف أف يكػػكف بعضػػا مػػف مجػػركر بػػػ
، (5)، كابػف النػاظـ(4)، كىكػذا أكرده الرضػي(3)لقياـ الظركؼ مقاـ المكصكؼ لضػركرة الشػعر

قامػػػة (7)، كابػػػف عصػػػفكر(6)، كالمػػػرادم(5)النػػػاظـ ، كيػػػرل ابػػػف جنػػػي أف حػػػذؼ المكصػػػكؼ كا 
الصفة مقامو عمى كؿ حاؿ قبيح، كىك في بعض األماكف أقبح منو في بعػض، كقاؿ:"كأمػا 

( فإنما جػاز ذلػؾ فػي ضػركرة الشػعر، لػك جػاز لنػا أف نجػد قكلو:)كىأىنٌ  اًؿ بىًني أيقىٍيشو ؾى ًمٍف ًجمى
مػػف فػػي بعػػض المكاضػػع قػػد جعمػػت اسػػما لجعمناىػػا ىينػػا اسػػما كلػػـ نحمػػؿ الكػػبلـ ىنػػا عمػػى 

قامة الصفة مقامو"  .(8)حذؼ المكصكؼ كا 
ع، كقػػػد يخػػػرج البيػػػت تخريجػػػا سػػػائغا، كبيانػػػو: أف المكصػػػكؼ ىنػػػا يقػػػدر قبػػػؿ يقعقػػػ 

كالجممة صفة لو، أم: كأنؾ جمؿ يقعقع، كىك بعض مف المجركر بمػف كيكػكف قكلػو: )ًمػٍف 
(حػػاال مػػف ضػػمير يقعقػػع الراجػػع إلى"جمػػؿ" المحػػذكؼ ػػاًؿ بىًنػػي أيقىٍيشو ًجمى
، كقػػد نبػػو الرضػػي (9)

عمى السبب الػذم يمنػع مػف حػذؼ مكصػكؼ الظػرؼ أك الجػار كالمجػركر بقكلػو:"ألف القػائـ 
أف يكػػػكف مثمػػػو، كالجممػػػة مخالفػػػة لممفػػػرد الػػػذم ىػػػك المكصػػػكؼ، ككػػػذا مقػػػاـ الشػػػيء ينبغػػػي 

 الظرؼ كالجار؛ لككنيما مقدريف 
 .(10)بالجممة عمى األصح"

                                                 

 .11ػ الجف/ 1
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كمػػا فيمتػػو مػػف كػػبلـ ابػػف السػػراج أف الجممػػة كشػػبييا ال تقػػـك مقػػاـ المكصػػكؼ،     
، كقػػاـ عنػػدؾ، فيضػػمر يريػػد: نعػػـ الرجػػؿ  رجػػؿ قاؿ:"ككػػاف الكسػػائي يجيػػز: نعػػـ الرجػػؿ يقػػـك

، كال يجيػػزه مػػع المنصػػكب، ال يقػػكؿ: نعػػـ رجػػبل قػػاـ  عنػػدؾ، كنعػػـ الرجػػؿ رجػػؿ قػػاـ، كيقػػـك
نمػػا تقػػيـ  ، كىػػذا عنػػدم ال يجػػكز، مػػف قبػػؿ أف الفعػػؿ ال يجػػكز أف يقػػـك مقػػاـ االسػػـ، كا  كيقػػـك
مف الصفات مقاـ األسماء، الصفات التي ىي أسػماء صػفات، يػدخؿ عمييػا مػا يػدخؿ عمػى 

كصفنا بو فإنمػا ىػك شػيء كضػع فػي غيػر مكضػعو، يقػـك مقػاـ الصػفة األسماء، كالفعؿ إذا 
قػامتيـ الصػفة مقػاـ االسػـ اتسػاع فػي المغػة، كقػد يسػتقبح ذلػؾ فػي مكاضػع، فكيػؼ  لمنكرة، كا 
ف جػػاء مػػف ىػذا شػػيء شػػذ عػػف القيػػاس،  نمػػا يقػـك مقػػاـ الصػػفة، كا  تقػيـ الفعػػؿ مقػػاـ االسػػـ  كا 

السػػراج يػػػرد عميػػو كثيػػر مػػػف اآليػػات القرآنيػػػة ، كمػػا قالػػػو ابػػف (1)فػػبل ينبغػػي أف يقػػػاس عميػػو"
كالشكاىد الشعرية كىذا ما نبػو عميػو أبػك عمػي رحمػو ا بقكلو:"كىػذا الػذم ذكػره حسػف، فػإف 

ًْ   ِل اْلِكتَ  اِب ِإَّلا لَيُ    ْؤِمَونا بِ   ِي قَ ْب  َل َمْوتِ   يِ ﴾﴿َوَم  ا ِموا   ا ِإَّلا لَ   ُي َمَو  ا   َمْ  ُ   و   ﴿قيػػؿ: قػػػد جػػػاء ػػػا ، ك:)﴾َوِإْن ِم  ْن َأ مى
تَّى رىأىٍيتىوي( كقكؿ الشاعر]مف الطكيؿ[:  ًمٍنييمىا مىاتى حى

 (2)َوَما الدَّْىُر ِإالَّ تَاَرَتاِن َفِمْنُيَما       َأُموُت َوُأْخَرى َأْبَتِغي اْلَعْيَش َأْكَدحُ 
ًْ ِل اْلِكتَ اِب ِإَّلا لَيُ  ْؤِمَونا ﴿كنحك ىذا، قيؿ لو: إنما جاز الحذؼ في قكلػو ؛ ألنػو مبتػدأ ﴾بِ يِ  َوِإْن ِم ْن َأ

ًْ ِل اْلِكتَ اِب أِ   ِإَّلا لَيُ  ْؤِمَونا بِ يِ غيػر مكصػكؼ، إنمػا ىػك محػذكؼ مػف: ) ( فيػذا محػػذكؼ َوِإْن ِم  ْن َأ
ًَ   ا﴿عمػػػى ىػػػذا التقػػػدير، كالمبتػػػدأ حذفػػػو سػػػائغ، ككػػػذلؾ ْْ ِإَّلا َوارُِد َوَم   ا ِموا   ا ِإَّلا لَ   ُي َمَو   ا   ﴿ ﴾َوِإْن ِم   ْوُك

اوَ حذؼ مف: ) ،﴾َمْ ُ و    ًَ ْْ  أِ  ِإَّلا َوارُِد كيسػتدؿ متػأكؿ ىػذا (َوَما ِمواا أِ  ِإَّلا َلُي َمَوا   َمْ ُ و   (:)ِإْن ِمْوُك
َِ       اِ  ِ ن﴿عمػػػػػػػى أف قكلػػػػػػػو أرجػػػػػػػح بقكلػػػػػػػو تعػػػػػػػالى: َِ          َعْو       ُي  ْْ ِم       ْن َأ ، أال تػػػػػػػرل (3)﴾َفَم       ا ِم       ْوُك

ْْ ﴿أف َِ    ﴿ظػػرؼ كلػػيس بصػػفة لػػػ﴾ِم ْوُك لػػة، كمػػا جػػاء مػػف ، فػػإذا كػػاف كػػذلؾ لػػـ يكػػف فيػػو دال﴾َأ
كجػػػػكده فػػػػي الشػػػػعر ال يحمػػػػؿ الكػػػػبلـ عميػػػػو؛ ألنػػػػو حػػػػاؿ سػػػػعة كلػػػػيس حػػػػاؿ ضػػػػركرة، فػػػػإف 

ْْ ﴿قيػػػػػؿ: ْْ ﴿كال يصػػػػػح أف يعمػػػػػؽ ﴾َِ     اِ  ِ ن﴿بػػػػػػ متعمقػػػػػة﴾ِم     ْوُك ْْ ِإَّلا ﴿فػػػػػي قكلػػػػػو:﴾ِم     ْوُك َوِإْن ِم     ْوُك
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ًَ   ا يكػػػكف خبػػػرا عف)أحػػػد(؛ ألف بمػػػا بعػػػد)إال( كال يصػػػح أف ﴾َوَم   ا ِموا   ا ِإَّلا لَ   ُي َمَو   ا   َمْ  ُ   و   ﴿،﴾َوارُِد
خبػػػػر عنػػػػو كال يككنػػػػاف خبػػػػريف كقػػػػكليـ: )ىػػػػذا حمػػػػك ﴾لَ    ُي َمَو    ا   َمْ  ُ    و   ﴿)كاردىػػػػا(خبر عنػػػػو، ك

حػػامض(؛ ألف )إال( ال تفصػػؿ بينيمػػا؛ ألنيمػػا بمنزلػػة اسػػـ كاحػػد فػػي المعنػػى، كأيضػػا فػػإف 
)مػػنكـ( المعنػػى يمنػػع مػػف ذلػػؾ؛ ألنػػو لػػيس يريػػد أنػػو ال أحػػد مػػنيـ، فيػػذا يمنػػع مػػف أف يكػػكف 

، كيمنػػع مػػف ذلػػؾ ﴾لَ  ُي َمَو  ا   َمْ  ُ  و   ﴿خبػػرا كيمنػػع مػػف أف يككف)كاردىػػا( صػػفة لػػػ)أحد(، ككػػذلؾ
أف)إال(ال مدخؿ ليا بيف االسـ كصفتو، فأما: )ما جػاءني أحػد إال ظريػؼ( فإنػو عمػى إقامػة 

 َوِإْن ِم نْ ﴿الصفة مقاـ المكصكؼ، كأنو قاؿ:)إال رجؿ ظريؼ(عمى البػدؿ مػف األكؿ، ككػذلؾ:
ًْ   ِل اْلِكتَ   اِب ِإَّلا لَيُ    ْؤِمَونا بِ   يِ  ذا ﴾َأ ، كىػػػذا يمنػػػع فيػػػو مػػػف تعمؽ)مف(بقكلػػػو)ليؤمنف(البلـ مػػػع)إال(، كا 

كػػاف كػػذلؾ فػػبل كجػػو لػػػ)مف(إال الحمػػؿ عمػػى الصػػفة، قيؿ:فػػػ)مف(متعمقة بفعػػؿ مضػػمر يػػدؿ 
(، ك)كاردىا(ك)ليؤمنف بو(، كمعناىا البياف ألحد"  .  (1)عميو قكلو:)لو مقاـ معمـك

َوِإْن ِم ْن ﴿كالذم ظير لي مف كبلـ أبي عمي رحمو ا: )إنما جاز الحذؼ في قكلػو 
ًْ   ِل اْلِكتَ   اِب ِإَّلا لَيُ    ْؤِمَونا بِ   يِ  ؛ ألنػػػو مبتػػػدأ غيػػػر مكصػػػكؼ...كالمبتدأ حذفػػػو سػػػائغ( فيػػػو نظػػػر!، ﴾َأ

كتقريره: أف المبتػدأ المحػذكؼ غيػر مكصػكؼ، كىػذه عمػة حذفػو عنػده كمػا ذكػر، كلكنػو عػاد 
ؿ: كال كجػػو لػػػ)مف( إال الحمػػؿ عمػػى الصػػفة، كىػػذا حسػػب رأيػػي مخػػالؼ لمػػا قػػدره، فإنػػو فقػػا

ِل اْلِكَتاِب أِ  ِإَّلا لَيُ ْؤِمَونا بِيِ قاؿ:" ) ًْ ( فيذا محذكؼ عمى ىذا التقػدير"، كالمخالفػة كاقعػة َوِإْن ِمْن َأ
نمػا تكػكف كػذلؾ عمػى تقػدير  كذلؾ في تجكيزه تقػدـ الصػفة عمػى المكصػكؼ، قػاؿ الشػمني كا 

أف يكػػكف الجػػار كالمجػػركر خبػػرا عػػف المحػػذكؼ متقػػدما عميػػو، كتكػػكف الصػػفة ىػػي الجممػػة 
 .(2)الكاقعة بعد إال"

قامة صفتو مقامو بشػرطيف: أحػدىما:   كقاؿ المرادم:"إنما يكثر حذؼ المكصكؼ كا 
أف يعمػػػـ جػػػنس المنعػػػكت...كاآلخر: أف يكػػػكف صػػػالحا لمباشػػػرة العمػػػؿ، فمػػػك كػػػاف جممػػػة أك 

يقـ مقامو في االختيار؛ لككنو غير صالح ليا إال بشرط ككف المنعػكت بعػض مػا  شبييا لـ
قبمػػو مػػف مجػػركر بمػػف، حكػػى سػػيبكيو:"ما منيمػػا مػػات حتػػى رأيتػػو يفعػػؿ كػػذا"، فيػػذا مثػػاؿ 
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ًْ  ِل اْلِكتَ  اِب ِإَّلا لَيُ   ْؤِمَونا بِ  يِ ﴿الجممػػة، كمثػػاؿ شػػبييا قكلػػو تعػػالى: ف أحػػد  ﴾َوِإْن ِم  ْن َأ ...التقػػدير: كا 
، كفيػػو نظػػر!، فيػػك كمػػا تػػرل مػػع تصػػريحو باشػػتراط التقػػدـ، أكرد اآليػػة (1)ف أىػػؿ الكتػػاب"مػػ

ف أحػػػد مػػػف أىػػػؿ  مثػػػاال لمػػػا نعػػػت فيػػػو شػػػبو جممػػػة قامػػػت مقػػػاـ المنعػػػكت، كجعػػػؿ التقػػػدير: كا 
، كنقػػؿ أبػػك جعفػػر النحػػاس رأم (2)الكتػػاب، لػػذا كػػاف محػػؿ عجػػب مػػف ابػػف المػػبٌل الحصػػكفي

ف مػػف أىػػؿ الكتػػاب أحػػد إال سػػيبكيو كمػػا نقػػؿ رأم الكػػكفييف  كخطػػأه فقاؿ:"كتقػػدير سػػيبكيو:كا 
ف مػػف أىػػؿ الكتػػاب إال مػػف ليػػؤمنف بػػو، كحػػذؼ المكصػػكؿ  ليػػؤمنف بػػو، كتقػػدير الكػػكفييف:كا 

 .(3)خطأ"
كقاؿ الشاطبي:"ككذلؾ إذا لـ يصمح النعت لمباشرة العامؿ لػـ يجػز حذفػو، كمػا إذا  

 كاف 
ت برجػػؿ عنػػدؾ، أك فػػي الػػدار، أك برجػػؿ قػػاـ النعػػت ظرفػػا أك مجػػركرا أك جممػػة كقكلػػؾ:"مرر 

أبػػكه، فػػبل تقػػكؿ: مػػررت بعنػػدؾ، كال بفػػي الػػدار، كال بقػػاـ أبػػكه، كمػػا جػػاء عمػػى خػػبلؼ ذلػػؾ 
 فشاذ نحك قكلو]مف الرجز[:

 (4))َواِ  َما َلْيِمي ِبَناَم َصاِحُبْو(
فػالجكاب أف تقديره بميؿ ناـ صاحبو...فإف قمت: مف أيف يفيـ ىذا الشرط مػف كػبلـ النػاظـ؟ 

مثؿ ىذا الشرط معمـك مف قكة العربية؛ ألف المفػظ ال بػد يعطػى حقػو بعػد الحػذؼ، أال تػراىـ 
حيف فرغكا العامؿ لما بعد)إال(جعمكا ما بعد)إال(ىك الفاعػؿ أك المفعػكؿ أك غيػر ذلػؾ، عمػى 
حسػػب طمػػب العامػػؿ، كنحػػف نعمػػـ أف الفاعػػؿ فػػي المعنػػى إنمػػا ىػػك المحػػذكؼ، ككػػذلؾ لمػػا 

الكػػػػائف" ك "المسػػػػتقر" مػػػػع الظػػػػرؼ كالمجػػػػركر جعمكىمػػػػا قػػػػائميف مقامػػػػو، متحممػػػػيف حػػػػذفكا "
لضػػميره، فكػػذلؾ ىنػػا، فػػالمنعكت ال بػػد أف يكػػكف مبتػػدأ، أك خبػػرا، أك فػػاعبل، أك مفعػػكال، أك 
مجػػركرا، أك مػػا يتفػػرع عػػف ىػػذه األشػػياء، فػػإذا حػػذؼ فنعتػػو قػػائـ مقامػػو، فػػبل بػػد أف يصػػمح 

عبل أك مفعكال أك مبتدأ أك نحػك ذلػؾ، فػإذا لػـ يصػمح لكقكعػو لمباشرة العكامؿ، حتى يككف فا
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فػػي ىػػذه المكاضػػع لػػـ يقػػـ مقامػػو، فػػإذا الجممػػة كالظػػرؼ كالمجػػركر إذا كقعػػت نعكتػػا ال تقػػـك 
مقاـ المنعكت، فبل يحذؼ معيا، فقد يمكف أف يككف ترؾ ذكر ىػذا الشػرط اتكػاال عمػى فيػـ 

كػػػكف ىػػػذا الشػػػرط مػػػأخكذا مػػػف شػػػرطو معنػػػاه، كيمكػػػف كجػػػو آخػػػر أبػػػيف مػػػف ىػػػذا: كىػػػك أف ي
المنصػكص عميػػو، كذلػؾ أف الظػػرؼ ال يػدؿ عمػػى المنعػػكت أصػبل، لػػك قمػت: رأيػػت مكانػػؾ، 
أك رأيػػت فػػي الػػدار، تريػػد: رجػػبل مكانػػؾ، كرجػػبل فػػي الػػدار، لػػـ يكػػف ثػػـ دليػػؿ عمػػى المنعػػكت 

و فػي كلـ يعقؿ، ككذلؾ لك أقيمت الجممة مقاـ النعػت لػـ يفيػـ المنعػكت، نحػك: رأيػت صػاحبي 
الػػدار، كمػػا أشػػبو ذلػػؾ، فمػػف لػػكاـز ىػػذه النعػػكت أنيػػا ال تػػدؿ عمػػى منعكتيػػا لػػك حػػذؼ فقػػد 
ذا فػػػرض العمػػػـ بػػػو فػػػي  اسػػػتقؿ ذلػػػؾ الشػػػرط المػػػذككر، بحصػػػكؿ القصػػػد مػػػف غيػػػر زيػػػادة، كا 
مكضػػػع ال يمقػػػى بػػػو محضػػػكر لفظػػػي يجػػػكز أف يقػػػاس، كمػػػا إذا كػػػاف المنعػػػكت مبتػػػدأ نحػػػك 

اس رجػػبلف، منيمػػا يعقػػؿ مػػا يػػراد بػػو، كمنيمػػا ال يعقػػؿ قكلػػؾ: مػػا مػػف البشػػر إال ينسػػى كالنػػ
ًْ  ِل اْلِكتَ  اِب ِإَّلا لَيُ   ْؤِمَونا بِ  ِي قَ ْب  َل َمْوتِ  يِ ﴿ذلػػؾ، كفػػي القػػرآف الكػػريـ  ف مػػف أىػػؿ  ،﴾َوِإْن ِم  ْن َأ التقػػدير: كا 

الكتػػاب أحػػد إال ليػػؤمنف بػػػو...كتعييف ىػػذا أف يكػػكف المنعػػكت بعػػػض مػػا قبمػػو مػػف مجػػػركر 
 .(1)بػ"مف" أك "في"

 كناظر الجيش إلى أف الجممة قد تقاـ مقاـ المنعكت دكف (2) ىػ(777كذىب السمسيمي)تػ
 "مف" أك "في" كقكؿ الشاعر]مف الطكيؿ[:

 (3)َلُكْم َمْسِجَدا اِ  اْلُمُزوَراِن َواْلَحَصى       َلُكْم ِقْبُصُو ِمْن َبْيِن َأْثرَا وَأْقَترَا
قػػاؿ:"كزعـ النحكيػػكف أف ىػػذا إنمػػا يجػػكز مػػع)مف( كقػػد ذىبػػا فػػي ىػػذا مػػذىب الزجػػاج فإنػػو 

ك)في(، كىك جائز إذا كاف فيمػا بقػي دليػؿ عمػى مػا أيٍلقىػى، لػك قمػت: مػا فػييـ يقػكؿ ذاؾ، أك 
كحممػو (4)ما عندىـ يقكؿ ذاؾ، جازا جميعا جكازا كاحدا، كالمعنى: ما عندىـ أحػد يقػكؿ ذاؾ"

                                                 

 .693ػ4/690ػ المقاصد الشافية 1
، كىدية 2/223، كطبقات المفسريف1/205اضطربت المصادر في نسبتو إلى أقكاؿ متعددة ينظر بغية الكعاةػ  2

 .32ػ1/19ي إيضاح التسييؿ، كمقدمة شفاء العميؿ ف6/163العارفيف
 .4/84،كالمقاصد النحكية2/721نصاؼ،كاإل7/3371،كتمييد القكاعد2/761ػ ينظر شفاء العميؿ 3
عرابو 4  .2/58ػ معاني القرآف كا 
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ضػػػركرة كالتقػػػدير: مػػػف أثػػػرا كمػػػف عمػػػى حػػػذؼ المكصػػػكؿ كجػػػكزه فػػػي ال(1)ىػػػػ(777األنبارم)تػػػػ
، كفيو نظر!، كتقريره كما قاؿ العيني:"في قكلو: ًمٍف بىٍيًف أىٍثرىا كأىٍقتىرىا، أم مػف بػيف مػف (2)أقترا

أثػرل، كمػػف اسػـ منكػػكر كأثػػرا صػفة، فحػػذؼ المكصػكؼ كأقيمػػت الصػػفة مقامػو، ككػػذلؾ مػػف 
 يجػػػػكز، كحػػػػذؼ أقتػػػػرا، كال يجػػػػكز أف يكػػػػكف مػػػػف بمعنػػػػى الػػػػذم؛ ألف حػػػػذؼ المكصػػػػكؿ ال

، ك)أحػػػػػػػد( المنعػػػػػػػكت فػػػػػػػي اآليػػػػػػػة كمػػػػػػػا قػػػػػػػدره ابػػػػػػػف ىشػػػػػػػاـ، (3)المكصػػػػػػكؼ يجػػػػػػػكز فػػػػػػػافيـ"
ك)جمػػؿ(المنعكت فػػػي البيػػت كمػػػا قػػدره سػػػيبكيو، ليسػػػا بعضػػا مػػػف مجػػركر بػػػػ)مف( أك )فػػػي( 
قبميما، بؿ ىما بعض مػف مجػركر بػػ)مف( بعػدىما، حيػث جعػؿ الجػار كالمجػركر نعتػا ليمػا 

نعػـ لػك كػاف الشػرط كػكف المنعػكت بعػض مجػركر بػػ)مف(، أك كىك ال يتقدـ عمى المنعكت، 
 .(4))في( مطمقا لـ يكف عميو غبار

)تػػػ  إلػػى أف الظػػرؼ المػػذككر فػػي اآليػػة صػػفة لممبتػػدإ (5)ىػػػ(732كذىػػب جػػامع العمـك
المقدر قبمػو، كلعمػو ال يقػكؿ باشػتراط تقػدـ المجػركر عمػى المنعػكت، فقاؿ:"كحػذؼ أحػد جػاء 

ف لػـ يكػػف م ًْ ِل اْلِكتَ  اِب ِإَّلا لَيُ  ْؤِمَونا بِ  ِي قَ ْب َل َمْوتِ  يِ ﴿كصػػكفا، كقكلػو:فػي التنزيػػؿ كا  التقػػدير: ﴾َوِإْن ِم  ْن َأ
ف مػػػػف أىػػػػؿ الكتػػػػاب أحػػػػد، كػػػػذا: ًَ    ا﴿كا  ْْ ِإَّلا َوارُِد ف جعمػػػػت  (6)﴾َوِإْن ِم    ْوُك أم إف مػػػػنكـ أحػػػػد، كا 

ف أحػػد ثابػػت مػػف أىػػؿ الكتػػاب، كا   ف أحػػد الظػػرفيف فػػي اآليتػػيف كصػػفا ألحػػد عمػػى تقػػدير: كا 
 .(8)كتبعو في ذلؾ السعد التفتازاني في حكاشي الكشاؼ (7)منكـ إال كاردىا، كاف كجيا"

                                                 

 .3/139، ككفيات األعياف2/86ينظر ترجمتو في بغية الكعاةػ  1
 .2/721ػ اإلنصاؼ 2
عرابو لمزجاج ،4/85ػ خزانة األدب بيامشيا المقاصد النحكية 3  .2/58كينظر معاني القرآف كا 
 
 جمعة حامد.رسالة ماجستير تح/أ. ،213ػ212ػ ينظر منتيى أمؿ األريب/4
نباه الركاة2/160ػ ينظر ترجمتو في بغية الكعاة 5   .2/247، كا 
 .71ػ مريـ/ 6
 .1/292اب القرآف المنسكب لمزجاجػ جكاىر القرآف كنتائج الصنعة، المعركؼ بإعر  7
، رسالة ماجستير تح/أ. جمعة 213ػ212، كمنتيى أمؿ األريب مف الكبلـ عمى مغني المبيب/167نظر لكحة/ػ ي 8

 حامد.



 14اإلنسانية                                                                                 انعذد هٌو مجهة انع

-          - 240 

قػػي تقػػدير اآليػػة:"فتأكيؿ اآليػػة إذا كػػاف األمػػر عمػػى مػػا  (1)ىػػػ(310كقػػاؿ اإلمػػاـ الطبػػرم )تػػػ
كصفت )كما مف أىؿ الكتػاب إال مػف ليػؤمنف بعيسػى قبػؿ مػكت عيسػى، كحػذؼ )مػف( بعػد 

ـ عميو، فاستغني بداللتو عف إظياره، كسائر ما قد تقدـ مف أمثالػو التػي قػد )إال(لداللة الكبل
، ككؿ ما ذكر ىك الكجو األكؿ فػي تقػدير الجػار كالمجػركر كيتجػو (2)أتينا عمى البياف عنيا"

كيتجو عميو أف جممة القسـ إنشائية كىي ال تقع خبرا،  قاؿ الشياب الخفاجي:"كال يػرد عميػو 
صػػػكد بػػػالخبر جكابػػػو، كىػػػك خبػػػر مؤكػػػد بالقسػػػـ، كال ينافيػػػو كػػػكف أف القسػػػـ إنشػػػاء؛ ألف المق

جػكاب القسػـ ال محػؿ لػػو ألنػو ال محػؿ لػو مػػف حيػث ككنػو جكابػا، فػػبل يمتنػع ككنػو لػو محػػؿ 
باعتبػػار آخػػر لػػك سػػمـ أف الخبػػر لػػيس ىػػك المجمػػكع كالتقػػدير)كما أحػػد مػػف أىػػؿ الكتػػاب إال 

 .(3)كرجح ىذا الكجو"﴾َلُي َمَوا   َمْ ُ و    َوَما ِمواا ِإَّلا ﴿كا ليؤمنف بو(،فيك كقكلو:
، (7)،كاإلماـ النسػفي(6)، كاإلماـ البيضاكم(5)، كأبك البقاء(4)كأما الكجو الثاني فيك لمزمخشرم

، قػػػػاؿ (10)، كرجحػػػػو األزنيقػػػػي(9)، كأبػػػػك السػػػػعكد(8)، كالمػػػػكلى ابػػػػف كمػػػػاؿ الركمػػػػي(7)النسػػػػفي
ف مػف أىػؿ جممة قسمية كاقعة صفة لمك  ﴾لَيُ ْؤِمَونا بِيِ ﴿الزمخشرم:" صػكؼ محػذكؼ، تقػديره:)كا 

، أم أف جممػػػة ليػػػؤمنف بػػػو جممػػػة قسػػػمية كاقعػػػة صػػػفة (11)الكتػػػاب أحػػػد إال ليػػػؤمنف بػػػو(..."
ًْ   ِل ﴿لمكصػػػكؼ محػػػذكؼ، كىػػػك أحػػػد، كىػػػك مبتػػػدأ خبػػػره الجػػػار كالمجػػػركر كىػػػك قكلػػػو: ِم   ْن َأ

ل أحػػد إال ، كليػػذا كضػػح البيضػػاكم العبػػارة بقكلػػو:"كالمعنى مػػا مػػف الييػػكد كالنصػػار ﴾اْلِكتَ  ابِ 

                                                 

 .2/195، كمرآة الجناف118ػ2/110ػ ينظر ترجمتو في طبقات المفسريف 1
 .5/17ج4ػ جامع البياف في تفسير القرآف مج 2
 
  و حاشية الشيخ يس.، بيامش2/119، كينظر شرح التصريح 3/392ػ حاشية الشياب3

 
  .2/459، كالدر المصكف7/117، المباب1/588ػ ينظر الكشاؼ4

 
  .3/392، كحاشية الشياب2/459، كالدر المصكف1/406ػ ينظر التبياف في إعراب القرآف5

 
  .29، كمكاىب األريب شرح مغني المبيب مخطكط، ؿ/2/108ػ ينظر تفسير البيضاكم6

 
  .1/381ػ ينظر تفسير النسفي7

 
  .29ػ ينظر مكاىب األريب شرح مغني المبيب مخطكط، ؿ/8

 
  .29، كمكاىب األريب شرح مغني المبيب مخطكط، ؿ/2/218ػ ينظر تفسير أبي السعكد9

 
  .29ػ ينظر مكاىب األريب شرح مغني المبيب مخطكط، ؿ/10

 .1/588ػ الكشاؼ 11
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ًْ ِل اْلِكتَ اِب ﴿ليؤمنف بأف عيسى عبد ا كرسكلو قبؿ أف يمكت، كيؤيده ذلؾ أنػو قػرئ َوِإْن ِم ْن َأ
 ْْ   .(2)، بضـ النكف؛ ألف أحدا في معنى الجمع"(1) ﴾ِإَّلا لَيُ ْؤِمُونا بِِي قَ ْبَل َمْوِِتِ

ة كشػػػدد كتعقػػػب الزمخشػػػرمى أبػػػك حيػػػاف كعادتػػػو، كرد الكجػػػو الػػػذم خػػػرج عميػػػو اآليػػػ 
العبارة معو في كثير مف المكاضع، مما جعؿ السػميف الحمبػي ينػاقش شػيخو أبػا حيػاف عمػى 
نحك ما سنرل، قاؿ أبك حياف:"كىك غمػط فػاحش، إذ زعػـ أف)ليػؤمنف بو(جممػة قسػمية كاقعػة 
صفة لمكصػكؼ محػذكؼ إلػى آخػره، كصػفة أحػد المحػذكؼ إنمػا ىػك الجػار كالمجػركر كىػك 

ف أحػػد مػػف أىػػؿ الكتػػاب، كأمػػا قكلػػو: ليػػؤمنف بػػو، مػػف أىػػؿ الكتػػاب، كالتقػػدي ر كمػػا ذكرنػػاه: كا 
فميسػػت صػػػفة لمكصػػكؼ، كال ىػػػي جممػػػة قسػػمية كمػػػا زعػػـ، إنمػػػا ىػػػي جممػػة جػػػكاب القسػػػـ، 
كالقسـ محذكؼ، كالقسـ كجكابو في مكضع رفع خبر المبتدأ الذم ىػك أحػد المحػذكؼ؛ إذ ال 

نمػػػػا ينػػػػتظـ اإلسػػػػناد بالجممػػػػة القسػػػػمية  ينػػػػتظـ مػػػػف أحػػػػد كالمجػػػػركر إسػػػػناد؛ ألنػػػػو ال يفيػػػػد، كا 
، قػاؿ السػميف معقبػا عمػػى كػبلـ أبػي حياف:"كىػذا ػ كمػػا (3)كجكابيػا، فػذلؾ ىػك محػط الفائػػدة"

تػرل ػ قػد أسػاء العبػارة فػي حػؽ الزمخشػرم بمػا زعػـ أنػو غمػط، كىػك صػحيح مسػتقيـ، كليػت 
قبمػػػو؟  شػػػعرم كيػػػؼ ال ينػػػتظـ اإلسػػػناد مف)أحد(المكصػػػكؼ بالجممػػػة التػػػي بعػػػده كمػػػف الجػػػار

كنظيره أف تقكؿ:)ما في الدار رجؿ إال صالح(، فكما أف)فػي الػدار(خبر مقػدـ ك)رجؿ(مبتػدأ 
مػػػؤخر، ك)إال صالح(صػػػفتو، كىػػػك كػػػبلـ مفيػػػد مسػػػتقيـ، فكػػػذلؾ ىػػػذا، غايػػػة مػػػا فػػػي البػػػاب 
نمػا ىػي  أف)إال(دخمت عمى الصفة لتفيد الحصر، كأما رده عميو حيث قاؿ: جممة قسػمية، كا 

، كلعػؿ السػبب (4)حتاج إلى االعتذار عنو، كيكفيو مثؿ ىػذه االعتراضػات"جكاب القسـ فبل ي
السػػبب فػػي تحامػػؿ أبػػي حيػػاف عمػػى الزمخشػػرم يرجػػع إلػػى عػػدـ معرفػػة أبػػي حيػػاف لمػػراده، 
حيث إف الزمخشرم ال يتقيد كثيػرا فػي تعبيراتػو كاسػتعماؿ المصػطمحات، كجعمػو االعتػراض 

عميػػو أبػػك حيػػاف بػػأف االعتػػراض ال  فػػي آخػػر الكػػبلـ، كالجميػػكر يسػػمكنو التػػذييؿ، فيعتػػرض

                                                 

 
  6/24ج3،كالتحرير كالتنكيرمج7/118،كالمباب1/295ػ ىي قراءة أبي ينظر معاني القرآف لمفراء1

 
  .2/108ػ أنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿ2

 
  .7/117، كينظر المباب4/129ػ البحر المحيط3

 
  .7/117، كينظر المباب2/459ػ الدر المصكف4
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، ممػػػا جعػػػؿ ابػػػف ىشػػػاـ (1)يقػػػع ىػػػذا المكقػػػع كمرجعػػػو إلػػػى أمػػػر لفظػػػي ككضػػػع اصػػػطبلحي
يقكؿ:"لمبيػػػػانييف فػػػػي االعتػػػػراض اصػػػػطبلحات مخالفػػػػة الصػػػػطبلح النحػػػػكييف، كالزمخشػػػػرم 

 فاعػؿ : يجكز أف يككف حػاال مػف (2)﴾َوََنُْن َلُي ُمْس ِ ُمون﴿يستعمؿ بعضيا كقكلو في قكلو تعالى

، ﴾هَ ْ بُ   ُ ﴿، أك مػػف مفعكلػػو؛ الشػػتماليا عمػػى ضػػميرييما، كأف تكػػكف معطكفػػة عمػػى ﴾هَ ْ بُ   ُ ﴿
كيػرٌد عميػو مثػؿ ذلػؾ  (3)كأف تككف اعتراضية مؤكدة، أم مف حالنا أنا مخمصػكف لػو التكحيػد

تكىمػا منػو أنػو ال اعتػراض إال مػا يقكلػو النحػكم كىػك (4)مف ال يعرؼ ىػذا العمػـ كػأبي حيػاف
،يقػػكؿ الشػػيخ إبػػراىيـ رفيػػده رحمػػو ا:"كنسػػتبعد مػػا فػػي (5)اض بػػيف شػػيئيف متطػػالبيف"االعتػػر 

كقػد يضػاؼ سػبب آخػر فػي تحامػؿ أبػي حيػاف كىػك  (6)ىذا النص مػف تعػريض بػأبي حيػاف"
اخػػػتبلؼ منيجييمػػػا فػػػي مبلحظػػػة النكػػػات الببلغيػػػة، يقػػػكؿ الشػػػيخ رفيده:"مبلحظػػػة النكػػػات 

لتقريػػر كجػػكه اإلعػػراب كتفضػػيؿ بعضػػيا عمػػى بعػػض الببلغيػػة كاإللحػػاح فػػي التفتػػيش عنيػػا 
عرفناه في منيج الزمخشرم أنو يجعؿ ذلؾ فػي محػؿ الصػدارة، كلكػف أبػا حيػاف ال يبمػغ بيػا 
ىذا المبمغ، كىك ظاىرم التفكير يجعؿ لمدالالت األكلى محػؿ الصػدارة، كليػذا نػراه يعتػرض 

، فينكػػػر (7)ا لبلختصػػػاصعمػػػى الزمخشػػػرم فػػػي تقػػػدير متعمػػػؽ البسممة:"بسػػػـ ا"فعػػػبل مػػػؤخر 
عميو ىذا القكؿ، كيناقشو بأقكاؿ سيبكيو المحتممة كيرل ما يػراه جميػكر النحػكييف مػف تقػديره 

عمػػػػى ىػػػػذا االخػػػػتبلؼ بقكلػػػػو:"كما ذىػػػػب إليػػػػو (9)ىػػػػػ(1096، كقػػػػد عمػػػػؽ الشاكم)تػػػػػ(8)مقػػػػدما

                                                 

 
  .994ػ2/993ػ ينظر النحك ككتب التفسير1
 .133ػ البقرة/ 2
 .2/994، كالنحك ككتب التفسير1/194ػ ينظر الكشاؼ 3
 .2/994، كالنحك ككتب التفسير643ػ1/642ػ ينظر البحر المحيط 4
 .2/994، كينظر النحك ككتب التفسير2/459ػ مغني المبيب 5
 .2/994ػ النحك ككتب التفسير 6
 .3ػ1/2ػ ينظر الكشاؼ 7
 .1/29ينظر البحر المحيطػ  8
 .8/169، كاألعبلـ6/533ينظر ىدية العارفيفػ  9
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يػده كىنػاؾ أسػباب أخػرل تعػرض ليػا الػدكتكر رف (1)الزمخشرم مذىب البيػانييف ال النحػكييف"
 .(2)في كتابو النحك ككتب التفسير

ًْ    ِل ﴿أمػػػػا أبػػػػك البقػػػػاء فقػػػػد نػػػػص عمػػػػى ىػػػػذه المسػػػػألة بقكلو:"قكلػػػػو تعػػػػالى:  َوِإْن ِم    ْن َأ
إف بمعنى)مػػػػا(، كالجػػػػار كالمجػػػػركر فػػػػي مكضػػػػع رفػػػػع بأنػػػػو خبػػػػر المبتػػػػدإ كالمبتػػػػدأ ﴾اْلِكتَ    ابِ 

نظيػره، إال أف  محذكؼ، تقديره: كما مف أىؿ الكتاب أحد، كقيؿ: المحػذكؼ )مػف(، كقػد مػر
تقػػدير مػػف ىاىنػػا بعيػػد؛ ألف االسػػتثناء يكػػكف بعػػد تمػػاـ االسػػـ، كمػػف المكصػػكلة كالمكصػػكفة 

: جػػكاب قسػػـ محػػذكؼ، كقيػػؿ أكػػد بيػػا فػػي غيػػر القسػػـ، كمػػا جػػاء فػػي ﴾لَيُ   ْؤِمَونا ﴿غيػػر تامػػة،
 :"كىػك كػبلـ مفيػد، فػاالعتراض عمػى ىػذا(4)ىػػ(1270، كقاؿ األلكسي )تػ(3)النفي كاالستفياـ"

الكجو ػ بأنو ال ينتظـ مػف أحػد كالجػار كالمجػركر إسػناد؛ ألنػو ال يفيػد ػ ال يفيػد لحصػكؿ  ىذا
الفائػػدة بػػبل ريػػب نعػػـ المعنػػى عمػػى الكجػػو األكؿ، كػػؿ رجػػؿ مػػف أىػػؿ الكتػػاب يػػؤمف بػػو قبػػؿ 
مكتػػو كالظػػاىر أنػػو المقصػػكد، كأنػػو أتػػـ فائػػدة، كاالسػػتثناء مفػػرغ مػػف أعػػـ األكصػػاؼ، كأىػػؿ 

بقػػاء صػػمتو"الككفػػة يقػػدركف مكصػػك  ، (5)ال بعػػد إال، كأىػػؿ البصػػرة يمنعػػكف حػػذؼ المكصػػكؿ كا 
كىػػك كمػػا تػػرل قػػد رجػػح رأم أبػػي حيػػاف، كيمكػػف أف يػػرد عميػػو بمػػا رد بػػو السػػميف عمػػى أبػػي 
حيػػاف بقكلػػػو: كيػػػؼ ال ينػػػتظـ اإلسػػػناد مف)أحد(المكصػػػكؼ بالجممػػػة التػػػي بعػػػده كمػػػف الجػػػار 

 قبمو؟.
يػػر القسػػـ، كمػػا جػػاء فػػي النفػػي كاالسػػتفياـ" كعبػػارة أبػػي البقاء:"كقيػػؿ أكػػد بيػػا فػػي غ 

محػػؿ نظػػر!، قػػاؿ السػػميف:"إنما يسػػتقيـ ذلػػؾ إذا أعػػدنا الخػػبلؼ إلػػى نػػكف التككيػػد؛ ألف نػػكف 
التككيد قد عيد التأكيد بيا في االسػتفياـ بػاطراد، كفػي النفػي عمػى خػبلؼ فيػو، كأمػا التأكيػد 

 ببلـ االبتداء 

                                                 
 .996ػ2/995ػ النحك ككتب التفسير 1
 .997ػ996ػ2/995ػ ينظر 2
 .2/459الدر المصكف، كينظر 1/406ػ التبياف في إعراب القرآف 3
 .7/176، كاألعبلـ6/418ينظر ترجمتو في ىدية العارفيفػ  4
 .3/188ج3ػ ركح المعاني مج 5
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 .(1)في النفي كاالستفياـ فمـ يعيد البتة"
جممػػة قسػػمية كقعػػت صػػفة ألحػػد، كيعػػكد إليػػو ﴾ًْ بِ  ي لَيُ   ْؤِمَونا ﴿كقػػاؿ البيضػػاكم:"فقكلو 

، كفػػي عبارتػػو مسػػامحة؛ ألنيػػا جػػكاب القسػػـ، كالجممػػة القسػػمية محذكفػػة، (2)الضػػمير الثػػاني"
كالتقػػدير: لػػيس مػػف أىػػؿ الكتػػاب أحػػد مكصػػكؼ بصػػفة اإليمػػاف يقػػاؿ فػػي حقػػو)كا ليػػؤمنف 

، كقػاؿ ابػف (3)سمية إنشائية، كالجممة اإلنشائية ال تقػع صػفة إال بالتأكيػؿبو(؛ ألف الجممة الق
ف مػف أىػؿ الكتػاب  المبٌل:"كذىب صاحب الكشاؼ كقاضي المفسريف إلى أف تقدير اآلية: كا 

جممػػػػة قسػػػػمية، أم مقسػػػػـ عمييػػػػا كقعػػػػت صػػػػفة ﴾لَيُ     ْؤِمَونا بِ    يِ ﴿أحػػػػد إال ليػػػػؤمنف بػػػػو، عمػػػػى أف
جػػكاب القسػػـ، فػػبل يبعػػد كقكعػػو صػػفة كلػػك مؤكػػدا  لمكصػػكؼ محػػذكؼ، كال شػػؾ فػػي خبريػػة

بجممػة القسػػـ اإلنشػػائية مػػف غيػر تأكيػػؿ، كعمػػى ىػػذا فػالظرؼ خبػػر مقػػدـ، كالمكصػػكؼ مبتػػدأ 
محػػذكؼ قامػػػت صػػػفتو مقامػػػو، كقػػػد تحقػػػؽ شػػرط القيػػػاـ...كيجكز أف يكػػػكف ىػػػذا الكجػػػو مػػػف 

إلػػى آخػػره بيػػاف اإلعػػراب مػػراد المصػػنؼ، فػػبل يتجػػو عميػػو اإلشػػكاؿ، كقكلػػو: أم: )كمػػا أحػػد( 
، كفيػػو نظػػر حسػػب رأيػػي!؛ ألف التػػأليؼ فػػي إعػػراب القػػرآف نػػابع مػػف (4)لممعنػػى ال لئلعػػراب"

عرابػػا ػ  التػأليؼ فػػي معانيػػو؛ لسػػبؽ التػػأليؼ فييػػا، كأنيػػا كانػػت مزيجػػا مػػف النحػػك ػ أصػػكال كا 
، كيػػػػربط النحػػػػاة دائمػػػػا بػػػػيف المعنػػػػى (5)كتكضػػػػيح المعػػػػاني ببيػػػػاف المعنػػػػى المغػػػػكم لمكممػػػػات

 .(6)ا"كاحد مجرل كاإلعراب المعنى فى فى يٍ رى ييجٍ ":عراب كقكليـكاإل
كيتجػػػو عمػػػى الكجػػػو الػػػذم قػػػاؿ بػػػو الزمخشػػػرم كغيػػػريه: أنػػػو ال يجػػػكز التفريػػػغ فػػػي  

الصفات كلػذلؾ عػدؿ عنػو المصػنؼ؛ ألنػو يػرل أف إجػازة التفريػغ فػي الصػفة مخػالؼ لكػبلـ 
َ ْكوَ ا ِم ْن قَ رْ ﴿النحكييف فبل يرضاه، قاؿ:" ًْ ٍ  ِإَّلا َوَهَ ا ِتتَ اب  َمْ  ُ و   َوَم ا َأ ...كمػانع الكصػفية فػي  (7)﴾ َ 

                                                 
 .460ػ2/459ػ الدر المصكف 1
 29رح مغني المبيب مخطكط ؿ/،كينظر مكاىب األريب ش2/108ػ أنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿ 2
 .2/119، كشرح التصريح بيامشو حاشية الشيخ يس3/447ينظر حاشية شيخ زادهػ  3
 .ح أ.جمعة حامدت،رسالة ماجستير، 213منتيى أمؿ األريب مف الكبلـ عمى مغني المبيب/ػ  4
 .152ػ ينظر اإلعراب كاالحتجاج لمقراءات في تفسير القرطبي/ 5
 .1/157، كحاشية الصباف2/41نظر المباب، كي1/423ػ الكتاب 6

 .4ػ الحجر/ 7
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ىػػذه اآليػػػة أمػػػراف: أحػػػدىما خػػػاص بيػػػا، كىػػػك اقتػػػراف الجممػػػة بػػػإال؛ إذ ال يجػػػكز التفريػػػغ فػػػي 
 .(1)الصفات، ال تقكؿ:)ما مررت بأحد إال قائـ(

كقػاؿ األخفػش:"ال تفصػؿ إال بػػيف المكصػكؼ كصػفتو، فػإف قمػػت: مػا جػاءني رجػػؿ  
راكب، فالتقدير: إال رجؿ راكب، يعني أف راكبا صفة لبػدؿ محػذكؼ  كفيػو قػبح، لجعمػؾ  إال

، كمػا نػص عمػى ذلػؾ أبػك عمػي فػي كتابػو (2)الصفة كاالسـ، يعني في إيبلئؾ إياىا العامػؿ"
، كجػػػػـز بػػػػو ابػػػػف مالػػػػؾ، قاؿ:"كقػػػػد صػػػػرح أبػػػػك الحسػػػػف كأبػػػػك عمػػػػي (3)المسػػػػائؿ البصػػػػريات

تو، كمػػػا ذىبػػػا إليػػػو ىػػػك الصػػػحيح؛ ألف المكصػػػكؼ بػػػأف)إال(ال تفصػػػؿ بػػػيف مكصػػػكؼ كصػػػف
ثباتػو  كالصفة كشيء كاحد، كشيئاف ىنا كشيء كاحػد ال يختمفػاف بنفػي الحكػـ عػف أحػدىما كا 
لآلخػػػػػر، كالمتكسػػػػػػط بينيمػػػػػا)إال(، كألف الصػػػػػػفة تكضػػػػػح مكصػػػػػػكفيا كمػػػػػا تكضػػػػػػح الصػػػػػػمة 

الصػمة، المكصكؿ، ككمػا يكضػح المضػاؼ إليػو المضػاؼ، فكمػا ال يقػع)إال(بيف المكصػكؿ ك 
كال بيف المضاؼ كالمضاؼ إليو، كذا ال تقع بيف المكصػكؼ كالصػفة، كألف)إال( كمػا بعػدىا 

كيمكػف دفعػو ، (4)في حكـ جممة مستأنفة، كالصػفة ال تسػتأنؼ فػبل تكػكف فػي حكػـ مسػتأنؼ"
كتبعػو غيػر كاحػد مػف المفسػريف ، بما نقؿ أيضا عف الزمخشػرم بجػكاز التفريػغ فػي الصػفات

كصػػػاحب البػػػديع  (8)، كالبيضػػػاكم(7()6)ىػػػػ(777، كابػػػف األنبارم)تػػػػ(5)البقػػػاءكالمعػػػربيف كػػػأبي 
 (2()1)ىػػػػػ(131، كابػػػػف ىشػػػػاـ الخضراكم)تػػػػػ(11()10)ىػػػػػ(347، كمكػػػػي القيسي)تػػػػػ(9)ىػػػػػ(326)تػػػػػ

                                                 
 .2/420ػ مغني المبيب 1
 .1/581، كالمساعد عمى التسييؿ302ػ 2/301، كشرح التسييؿ2/497ػ ينظر مغني المبيب 2
 .302ػ 2/301، كشرح التسييؿ2/841ػ ينظر 3
 .302ػ2/301ػ شرح التسييؿ 4
 .2/497، كمغني المبيب2/777ينظر التبيافػ  5
 .2/86، كبغية الكعاة3/139ينظر ترجمتو في كفيات األعياف ػ 6
 .2/53ينظر البياف في إعراب غريب القرآفػ  7
 .3/206ينظر أنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿػ  8
 .1/245ينظر ترجمتو في بغية الكعاةػ  9

نباه الركاة310ػ2/309ينظر ترجمتو في غاية النياية في طبقات القراء ػ 10  .3/313، كا 
 .1/410ينظر مشكؿ إعراب القرآفػ  11
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جممة كاقعة صػفة لقريػة، كالقيػاس أال يتكسػط ﴾َوَهَا ِتَتاب  ﴿، قاؿ الزمخشرم:"(3)كناظر الجيش
ٍ  ِإَّلا َهَ ا ُمْو ِ ُرونَ ﴿عػالىالػكاك بينيمػا كمػػا فػي قكلػػو ت َ ْكوَ ا ِم ْن قَ ْر َ   ًْ نمػػا تكسػطت لتأكيػػد (4)﴾َوَم  ا َأ ، كا 
، كمػػا يقػػاؿ فػػي الحػػاؿ: جػػاءني زيػػد عميػػو ثػػكب، كجػػاءني كعميػػو لصػػكؽ الصػػفة بالمكصػػكؼ

، كىذه المرة لـ يعترض عميو أبكحياف كحده بؿ سبقو ابػف مالػؾ كحكػـ بفسػاد مذىبػو (5)ثكب"
 مف خمسة أكجو: 

أنػػو قػػاس فػػي ذلػػؾ الصػػفة عمػػى الحػػاؿ، كبػػيف الصػػفة كالحػػاؿ فػػركؽ كثيػػرة كجػػكاز  حــدىا:أ
تقػػػدميا عمػػػى صػػػاحبيا، كجػػػكاز تخالفيمػػػا بػػػاإلعراب، كجػػػكاز تخالفيمػػػا بػػػالتعريؼ كالتنكيػػػر، 
كجكاز إغناء الكاك عف الضمير في الجممة الحالية، كامتناع ذلؾ في الكاقع نعتا، فكمػا ثبػت 

ىػػذه األشػػياء ثبػػت مخالفتيػػا إياىػػا بمقارنػػة الػػكاك الجممػػة الحاليػػة،  مخالفػػة الحػػاؿ الصػػفة فػػي
 .(6)كامتناع ذلؾ في الجممة النعتية

أف مذىبو فػي ىػذه المسػألة مػذىب ال يعػرؼ مػف البصػرييف كالكػكفييف معػكؿ عميػو،  الثاني:
 فكجب أال يمتفت إليو.

ف مػا قبميػا كمػا بعػدىا، أنو معمؿ بما ال يناسب، كذلؾ أف الكاك تػدؿ عمػى الجمػع بػي الثالث:
 كذلؾ مستمـز لتغايرىما، كىك ضد لما يراد مف التككيد، فبل يصح أف يقاؿ العاطؼ مؤكَّد.

أف الػػػكاك فصػػػمت األكؿ مػػػف الثػػػاني، كلػػػكال ىػػػي لتبلصػػػقا، فكيػػػؼ يقػػػاؿ إنيػػػا أكػػػدت الرابـــع: 
 لصكقيما؟.
كاضػع بيػا أف الكاك لك صػمحت لتككيػد لصػكؽ المكصػكؼ بالصػفة لكػاف أكلػى المالخامس: 

مكضع ال يصمح لمحاؿ، نحك)إف رجبل رأيػو سػديد لسػعيد(، فرأيػو سػديد جممػة نعػت بيػا، كال 
فإنيػا جممػة يصػمح ﴾َوَهَ ا ِتتَ اب  َمْ  ُ و   ﴿ يجكز اقترانيا بالكاك؛ لعدـ صػبل حيتيػا لمحػاؿ، خػبلؼ

                                                                                                                         
 .1/267ينظر ترجمتو في بغية الكعاةػ  1
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فػػي مكضػػعيا الحػػاؿ؛ ألنيػػا بعػػد نفػػي، كالمنفػػي صػػالح ألف يجعػػؿ صػػاحب حػػاؿ، كمػػا ىػػك 
نمػا جػاز أف يجعػؿ صػاحب الحػاؿ نكػرة بعػد النيػي لشػبيو بػالنفي صالح  أف يجعػؿ مبتػدأ، كا 

 ]مف الكامؿ[:(1)ىػ(78كقكؿ قطرٌم)تػ
 (2)اَل َيْرَكَنْن َأَحٌد ِإَلى اإِلْحَجاِم     َيْوَم اْلَوَيى ُمَتَخِوًفا ِلِحَمامِ 

 (3)صػحبو النفػيفميجز ذلػؾ بعػد النفػي فيػك أكلػى كأحػرل؛ ألف النيػي ال يصػحب المبتػدأ، كي
بػأف جػار  فأجػاب عػف الكجػو األكؿ:فػي شػرح الحاجبيػة لجػار ا، (4)كانتصر النجـ السعدم

، (5)ا أعػػرؼ بالمغػػة، مػػع أنػػو ال يمػػـز مػػف عػػدـ العرفػػاف بػػالمعكؿ عميػػو عػػدـ المعػػكؿ عميػػو
، كالجممػة التػي ىػي صػفة ليػا التصػاؽ كعف الثاني: بأف تغػاير الشػيئيف ال ينػافي تبلصػقيما

لمكصػػػكؼ، كالػػػكاك أكػػػدت االلتصػػػاؽ باعتبػػػار أنيػػػا كانػػػت فػػػي األصػػػؿ لمجمػػػع المناسػػػب با
ف لـ تبؽ عاطفة، كعف الثالث: بأف ليس المراد بااللتصػاؽ المفظػي كمػا فيمػو،  لئللصاؽ، كا 

 .(6)بؿ المعنكم كبالكاك تأكد الثاني دكف األكؿ
ال نعمػػـ أحػػدا قالػػو مػػف كقػػكؿ أبػػي حياف:"كىػػذا الػػذم قالػػو الزمخشػػرم كتبعػػو فيػػو أبػػك البقػػاء 

اعترض عميػو السػميف الحمبػي بقكلػو:"كفي محفػكظي أف ابػف جنػي سػبقيما إلػى  (7)النحكييف"
،كلعػػؿ أبػػا حيػػاف رحمػػو ا لػػـ يقػػؼ عمػػى أقػػكاؿ النحػػاة فػػي ىػػذه المسػػألة، ثػػـ عقػػب (8)ذلػػؾ"

السػػػميف رحمػػػو ا بعػػػد ذلػػػؾ بقكلػػػو:"قكؿ الزمخشػػػرم قػػػكٌم مػػػف حيػػػث القيػػػاس، فػػػإف الصػػػفة 
ف كػػاف بينيمػػا فػػرؽ مػػف بعػػض الكجػػكه، فكمػػا أف الػػكاك تػػدخؿ عمػػى كال حػػاؿ فػػي المعنػػى، كا 

الجممة الكاقعػة حػاال، كػذلؾ يػدخؿ عمييػا كاقعػة صػفة، كيقكيػو أيضػا مػا نصػره بػو مػف اآليػة 
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ٍ  ِإَّلا َهَ    ا ُمْو     ِ ُرونَ ﴿األخػػػػرل فػػػػي قكلػػػػػو:  َ ْكوَ    ا ِم     ْن قَ ْر َ     ًْ ، كيقٌكيػػػػو أيضػػػػا قػػػػػراءة ابػػػػف أبػػػػػي ﴾َوَم    ا َأ
، ككػأف الرضػي أجػاز (3)، كالزيادة ليست بالسيمة"(2)بإسقاط الكاك ﴾ِإَّلا َهَا ﴿(1)ىػ(152بمة)تػع

أجاز ىذا الرأم ػ بإعراب مػا بعػد إال صػفة ػ فإنػو بعػد مػا ذكػره أخػذ يعمػؿ لػو، كلػـ يشػر إلػى 
ضػػػعفو إال بقكلػػػو: )كقيػػػؿ( التػػػي يمكػػػف أف تكػػػكف لمتفصػػػيؿ ال لمتضػػػعيؼ فقػػػاؿ:"كنحك قكلػػػو 

ٍ  ِإَّلا َوَهَ  ا ِتتَ اب  َمْ  ُ  و   َوَم  ﴿ تعػالى: َ ْكوَ ا ِم  ْن قَ ْر َ  ًْ ، الػكاك فيػػو لمحػػاؿ؛ ألف صػاحب الحػػاؿ عػػاـ، ﴾ا َأ
كقيػؿ: الجممػة صػفة لمنكػرة، كأتػكا بػالكاك لحصػػكؿ الفصػؿ بػيف المكصػكؼ كصػفتو التػي ىػػي 
جممػػة بػػإال، فحصػػؿ لمصػػفة انفصػػاؿ مػػف المكصػػكؼ بػػكجييف: بككنيػػا جممػػة، كبػػإال فجػػيء 

كجػػكز نػػاظر الجػػيش التفريػػغ فػػي الصػػفات بقكلو:"كقػػد قمػػت: إف المصػػنؼ  (4)رابطػػة"بػػالكاك 
منػػع ذلػػؾ؛ ألف)إال( ال تعتػػرض بػػيف الصػػفة كالمكصػػكؼ، لمعمػػة التػػي تقػػدمت عمػػى الخػػبلؼ 
لػػذلؾ، كمػػا منعػػو المصػػنؼ فيػػو نظػػر! فإنػػو قػػد تقػػدـ عنػػو الكػػبلـ عمػػى االسػػتثناء المفػػرغ أف 

ف مف ذلػؾ: مػا مػررت بأحػد إال كما التفريغ يككف باعتبار الصفات  يككف باعتبار غيرىا، كا 
؛ ألف الكصػؼ يكػكف مفػردا، كيكػكف جممػة،  زيدو خيرو منو، ككذا: ما جاءني مف أحد إال قائـو
ذا قصد التفريغ باعتبار الكصؼ تعػيف دخػكؿ)إال(؛ ألف المعنػى  كحكما في الصحة كاحد، كا 

ي مثؿ: ما جاءني رجؿ إال راكػبه ػ المقصكد بالتفريغ ػ كىك قصر المكصكؼ عمى الصفة ف
يفكت لك لـ يأت بيا، كقد أكضح ىذا المعنى سيبكيو حيػث قػاؿ فػي قكلػؾ: مػا مػررت بأحػد 
إال زيده خيره منو، كأنؾ قمت: مػررت بقػـك زيػده خيػره مػنيـ إال أنػؾ أدخمت)إال(لتجعػؿ )زيػدا( 

از أف يكػكف قػد خبرا مف جميع مػف مػررت بػو، كلػك قمػت: مػررت بنػاس زيػده خيػره مػنيـ، لجػ
مر بناس آخريف ىـ خير مف زيد، فإنما قاؿ: ما مررت بأحػد إال زيػده خيػره منػو، ليخبػر أنػو 

، كالظاىر منو أف الجممة الكاقعة بعد )إال( فػي قكلػؾ: مػا مػررت (5)لـ يمر بأحد يفضؿ زيدا
مػػررت بأحػػد إال زيػػدو خيػػرو منػػو، صػػفة لػػػ)أحد(، كأف )إال( دخمػػت بػػيف المكصػػكؼ كالصػػفة؛ 

                                                 
 .1/380، كشذرات الذىب1/19ينظر ترجمتو في غاية النيايةػ  1
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ذا تقرر ىذا بعػد المنػع الػذم  لتقيد المعنى الذم أشار إليو، فيي ممغاة لفظا، معتبرة معنى كا 
أشار إليو المصنؼ إال أف يمنع التفريغ باعتبار الصفات، كلمػا منػع المصػنؼ كػكف الجممػة 
المشػػار إلييػػا كصػػفا، جعميػػا حاليػػة كمػػا تقػػدـ، كجعميػػا حػػاال ال يمتنػػع، كيكػػكف مػػا قبػػؿ )إال( 

ْْ  َ ْوَمِئ   ُدبُ َرُى ِإَّلا ُمَتَحرهفًا لِِوتَ ا   ﴿ىا باعتبار األحكاؿ نحكمفرغا لما بعد ، كلعػؿ ابػف (2)"(1)﴾َوَمْن  ُ َوهِه
السراج قصد المعنى نفسو في قكلو:"في قكلؾ: مػا مػررت بأحػد إال زيػد خيػر منػو، ال يجػكز 

نمػػا  أدخمػػكا فييػػا أف تقػػكؿ: مػػا مػػررت بأحػػد غيػػر زيػػد خيػػر منػػو، كأنػػت تريػػد ذلػػؾ المعنػػى، كا 
معنى االستثناء في كؿ مكضػع يصػمح أف يكػكف صػفة، ككػذلؾ )إال( أقامكىػا مقػاـ غيػر،إذا 
كانػت صػفة، كمػا أقػامكا غيػر مقػاـ )إال( إذا كانػت اسػتثناء، كأصػؿ غيػر فػي ىػذا البػاب أف 

، (3)تكػػػكف صػػػفة، كاالسػػػتثناء عػػػارض فييػػػا، كأصػػػؿ )إال( االسػػػتثناء كالصػػػفة عارضػػػة فييػػػا"
م يقصػػػػد بػػػػالتفريغ فػػػػي الصػػػػفات أف تكػػػػكف )إال( ممغػػػػاة فػػػػنص عمػػػػى ذلػػػػؾ كلعػػػػؿ الزمخشػػػػر 

ذا قمػػت: مػػا مػػررت بأحػػد إال زيػػدي خيػػر منػػو، كػػاف مػػا بعػػد إال جممػػة ابتدائيػػة كاقعػػة  بقكلػػو:"كا 
ال لغك في المفظ، معطية في المعنى فائدتيا جاعمة زيػدا خيػرا مػف جميػع مػف  صفة ألحد، كا 

ذلػػؾ بقكلػػو:"كتقكؿ: مػػا مػػررت بأحػػد إال  (5)ىػػػ(646، كيؤكػػد ابػػف  الحاجػػب )تػػػ(4)مػػررت بيػػـ"
زيدي خير منو، ىذا الفصؿ ينعطؼ عمػى القسػـ الخػامس مػف المسػتثنيات، كىػك الػذم يسػميو 
النحكيكف االسػتثناء المفػرغ، كقػد تقػدـ أنػو جػار فػي كػؿ مػا يصػح أف يكػكف معمػكال لمػا قبمػو 

دة كجممػػة فػػي غيػػر ىػػذا فجػػرل فػػي األحػػكاؿ كالصػػفات، ككمػػا أف الصػػفة يصػػح أف تقػػع مفػػر 
المكضع فكذلؾ ىينا، فمذلؾ جاز: ما مررت بأحػد إال زيػدي خيػر منػو، كمػا جػاز: مػا مػررت 
ال لغػك فػي المفػظ ألنيػا كقعػت فػي االسػتثناء  بأحد إال عالـ، فما بعد إال كاقع صػفة ألحػد، كا 

كلكنػػػػو اعتػػػػرض عمػػػػى عبػػػػارة الزمخشػػػػرم بقكلػػػػو:  (6)المفػػػػرغ، معطيػػػػة فػػػػي المعنػػػػى فائػػػػدتيا"
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كقكلو:)جاعمة زيدا خيرا مف جميع مف مررت بيـ(، غيػر مسػتقيـ؛ ألف كػكف زيػد ىينػا خيػرا 
مف جميػع مػف مػررت بيػـ مفيػـك مػف خبػره، كىػك قكلػو: خيػر منػو، ال مػف )إال(، فمػـ يصػح 
قكلو: إف فائدة)إال( أنيا جعمت زيدا خيرا مف جميػع الممػركر بيػـ، ككجػو اإللبػاس فػي ذلػؾ: 

لكاقعػػة فػػي االسػػتثناء المفػػرغ لػػـ تجػػر عمػػى ذكؽ المسػػتثنيات، كبيػػاف أف الصػػفات كاألحػػكاؿ ا
ذلػػؾ: أنػػؾ إذا قمػػت: مػػا ضػػربت إال زيػػدا، فقػػد نفيػػت الضػػرب عػػف كػػؿ أحػػد، كأثبتػػو لممػػذككر 
بعػػد )إال(، كفػػي الصػػفة كاألحػػكاؿ لػػيس كػػذلؾ، أال تػػرل أنػػؾ إذا قمػػت: مػػا جػػاءني رجػػؿ إال 

ثبػات صػفة العمػـ خاصػة ألف ذلػؾ  عالـ، لـ يستقـ أف تقدر نفي جميع الصفات عػف رجػؿ كا 
باطػػؿ، فإنػػو ال ينفػػؾ عػػف صػػفات سػػكل العمػػـ، ككػػذلؾ فػػي األحػػكاؿ، فممػػا كانػػت الصػػفات 
كاألحكاؿ بيذه المثابة تكىـ أف الذم أفادتو )إال( ىك ما ذكره كليس بصػحيح، فػإف قيػؿ: فمػا 

قمنػا: لمػا اسػتعممت الذم تفيده)إال(في الصفات كاألحػكاؿ مػع اسػتحالة نفػي األجنػاس فييػا؟، 
الصفات كاألحكاؿ في االستثناء المفرغ كتعذر مف حيػث الكجػكد نفػي أجناسػيا جعػؿ المنفػي 
إمػػػا األنػػػكاع المضػػػادة لممػػػذككر بعػػػدىا كغمػػػا الجػػػنس عمػػػى سػػػبيؿ المبالغػػػة،...فعمى ىػػػذا ال 
تككف )إال( أفادت إال أحػد أمػريف إمػا نفػي جميػع الصػفات عمػى طريػؽ المبالغػة، كػأف قػائبل 

مػا نفػي ق اؿ: ليس زيد خيػرا ممػف مػررت بيػـ، فقمػت: مػا مػررت بأحػد إال زيػد خيػر مػنيـ، كا 
كنص ابػف يعػيش صػراحة عمػى دخػكؿ )إال( بػيف  (1)ما يضاٌد ككنو خيرا منيـ عمى ما تقدـ"

الصفة كالمكصػكؼ فقػاؿ:"اعمـ أف )إال( تػدخؿ بػيف المبتػدإ كخبػره كبػيف الصػفة كمكصػكفيا، 
كمثاؿ دخكليا بيف الصػفة كالمكصػكؼ قكلػؾ: مػا مػررت بأحػد إال كبيف الحاؿ كصاحبو، ...

كريـ، كما رأيت فييػا أحػدا إال عالمػا، أفػدت بػػ)إال( إثبػات مػركرؾ بقػـك كػراـ كانتفػاء المػركر 
، كالقيػاس أف (2)بغير مف ىذه صػفتيـ، ككػذلؾ أثبتػت رؤيػة قػـك عممػاء كنفيػت رؤيػة غيػرىـ"

شػػػدة اتصػػػاليا بػػػو، لكػػػف لمػػػا كانػػػت الصػػػفة ال يتكسػػػط العػػػاطؼ بػػػيف الصػػػفة كالمكصػػػكؼ ل
كالحػػاؿ فػػي المعنػػى كغػػف كػػاف بينيمػػا فػػرؽ مػػف بعػػض الكجػػكه، كجػػاز أف الػػكاك تػػدخؿ عمػػى 
الجممػػػة الكاقعػػػة حػػػاال، كػػػذلؾ جػػػاز أف تػػػدخؿ عمػػػى الجممػػػة الكاقعػػػة صػػػفة، فكمػػػا أف معنػػػى 
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و الحاليػػػة ال يتغيػػػر بػػػدخكؿ الػػػكاك عمييػػػا نحػػػك: جػػػاءني عمػػػرك عميػػػو ثػػػكب، كجػػػاءني كعميػػػ
ثكب،كػػػذلؾ معنػػػى الكصػػػفية ال يتغيػػػر بػػػدخكؿ الػػػكاك عمييػػػا كعػػػدـ دخكليػػػا، ككمػػػا أف الػػػكاك 
الداخمػػة عمػػى الحػػاؿ إنمػػا تػػدخميا لمجػػرد الػػربط كػػذلؾ الػػكاك الداخمػػة عمػػى الصػػفة، كذلػػؾ أف 
األصؿ في الجممػة الكاقعػة مكقػع الحػاؿ أف ال تػدخميا الػكاك لفػكات المغػايرة؛ ألف حكػـ الػكاك 

الخبر مع المخبر عنػو، كالخبػر لػيس مكضػعا لػدخكؿ الػكاك، فكػذا الحػاؿ، مع صاحبيا حكـ 
نما يدخميا لمجرد الربط، ال سيما إذا كانػت جممػة اسػمية، فإنيػا أشػد اقتضػاء لمػربط، فكػذا  كا 

 .  (1)حكـ الكصؼ؛ ألف الصفة مرتبطة بالمكصكؼ، فتككف الكاك لتأكيد ذلؾ االرتباط
ف ىذه الكاك ىي التي تعطي أف الحالػة التػي أ(2)ىػ(349كنقؿ عف منذر بف سعيد)تػ 

َِ   ا ِإَذا ﴿ كمنػػو قكلػػو تعػػالى: (3)بعػػدىا فػػي المفػػظ ىػػي فػػي الػػزمف قبػػؿ الحالػػة التػػي قبػػؿ الػػكاك
َوَم   ا ﴿، كلعممػػػاء المعػػػاني كممػػػتيـ فػػػي ىػػػذا السػػػياؽ قػػػاؿ السػػػكاكي:"(4)﴾َ اُءوًَ   ا َوفُِتَح   ْ  أَبْ َوابُ َه   ا

ٍ  ِإَّلا  َ ْكَوا ِمْن قَ ْرَ  ًْ حػاؿ لقريػة، لككنيػا ﴾َوَهَ ا ِتتَ اب  َمْ  ُ و   ﴿، فالكجو عنػدم ىػك أف﴾َوَهَا ِتَتاب  َمْ ُ و   َأ
فػػي حكػػػـ المكصػػػكفة، نازلػػػة منزلػػػة: كمػػػا أىمكنػػا قريػػػة مػػػف القػػػرل، ال كصػػػؼ، كحممػػػو عمػػػى 

، كالسػػػيك مػػػا يتنبػػػو صػػػاحبو بػػػأدنى الكصػػػؼ سػػػيك ال خطػػػأ، كال عيػػػب فػػػي السػػػيك لئلنسػػػاف
، كاعتػػذار السػػكاكي عػػف (5)يتنبػػو صػػاحبو، أك يتنبػػو لكػػف بعػػد إتعػػاب"تنبيػػو، كالخطػػأ مػػا ال 

الزمخشػػرم ظػػاىر بػػأف ذلػػؾ سػػيك كال عيػػب فيػػو، قػػاؿ األلكسػػي:"كلـ يػػرض بػػذلؾ صػػاحب 
الكشؼ، كانتصر لمزمخشرم، فقاؿ: قد تكرر ىذا المعنى مػنيـ، فػي ىػذا الكتػاب، فػبل سػيك 

ذا ثبػػت إقحػػاـ الػػكاك كمػػا عميػػو الككفيػػكف، كالقيػػاس ال يدفعػػو  كمػػا اعتػػذر صػػاحب المفتػػاح، كا 
لثبكتو فػي الحػاؿ، كفيمػا أضػمر بعػده الجػار فػي نحػك: بعػت الشػاء شػاة كدرىمػا، ككػـ ككػـ، 
كىػػػػذه تػػػػدؿ عمػػػػى أف االسػػػػتعارة شػػػػائعة فػػػػي الػػػػكاك نكعيػػػػة بػػػػؿ جنسػػػػية، فػػػػبل نعتبػػػػر النقػػػػؿ 

عتضػاده الخصكصي كال يككف مف إثبات المغة بالقياس لثبكت النقػؿ عػف نحػارير الككفػة، كا
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بالقياس، كالمعنى كال يبعد مف صاحب المعاني ترجيح المذىب الككفي، إذا اقتضػاه المقػاـ، 
عنػده، كال خفػاء أف المعنػى (1)كما رجحكا المذىب التميمي عمى الحجازم في باب االسػتثناء

َ ْكوَ  ا ﴿عمػى الكصػػؼ أبمػػغ، كأف ىػػذا الكصػػؼ ألصػػؽ بالمكصػػكؼ منػػو فػػي قكلػػو تعػػالى: ًْ َوَم  ا َأ
ٍ  ِإَّلا َهَا ُمْو ِ ُرونَ ِمْن  ؛ ألنو الـز عقمي، كذلؾ عػادم جػرل عميػو سػنة ا تعػالى، كفػي الػدر ﴾قَ ْرَ 

، كىػػذا (2)المصػػكف أنػػو قػػد سػػبؽ الزمخشػػرم إلػػى مػػا قالػػو ابػػف جنػػي كناىيػػؾ بػػو مػػف مقتػػدل"
يؤيػػد مػػا قالػػو الشػػيخ رفيػػده مػػف أف الزمخشػػرم كثيػػر التفتػػيش عػػف النكػػات الببلغيػػة كيجعميػػا 

حػػػػؿ الصػػػدارة، كتركػػػػزت أغػػػراض االستشػػػػياد عنػػػػده فػػػي عػػػػدة أغػػػراض فػػػػي مقػػػػدمتيا فػػػي م
االستشياد الببلغي لبياف جماؿ التعبير كصػكره البيانيػة كأسػاليبو العاليػة، ككػذلؾ االستشػياد 

كىػػك (3)ىػػػ(683لممعػػاني كتكضػػيحيا كتحميميػػا فػػي قالػػب أدبػػي رفيػػع حتػػى قػػاؿ ابػػف المنير)تػػػ
فصػػؿ مػػف كبلمػػو يسػػتحؽ عمػػى عممػػاء البيػػاف أف يكتبػػػكه عنيػػؼ عميػػو فػػي أخطائو:"كىػػذا ال

 .(4)بذكب التبر ال بالحبر"
ٍ  ِإَّلا َوَهَ ا ِتتَ اب  َمْ  ُ و   ﴿فإف قيؿ: لما كاف قكلو تعالى:  َ ْكَوا ِمْن قَ ْرَ  ًْ صػفة لػػ)قرية(، ﴾َوَما َأ

ٍ  ِإَّلا َهَ  ا ُمْو  ِ ُرونَ ﴿ كمػػا فػػي قكلػػو تعػػالى: َ ْكوَ  ا ِم  ْن قَ ْر َ   ًْ فمػػا الفػػرؽ بينيمػػا حتػػى أكػػد لصػػكؽ ﴾َوَم  ا َأ
الصػػػػفة بالمكصػػػػكؼ فػػػػي إحػػػػداىما كلػػػػـ يؤكػػػػد فػػػػي األخػػػػرل؟ قػػػػاؿ شػػػػيخ زاده:"فػػػػالجكاب أف 

؛ ألف ﴾ِإَّلا َهَ  ا ُمْو  ِ ُرونَ ﴿ الكصػػؼ المػػذككر فػػي ىػػذه اآليػػة غيػػر الكصػػؼ المػػذككر فػػي قكلػػو:
تعػالى، فػإف الكصؼ فيما نحف فيو الـز عقمي، كفػي تمػؾ الـز عػادم، جػرت عميػو سػنة ا 

كجكد الحكادث فػي أم كقػت كػاف عمػى سػبيؿ االتفػاؽ، ال يقتضػيو العقػؿ كالحكمػة، بػؿ ىمػا 
يقتضياف أف يككف لكؿ حادث كقت مقدر، ككتاب معمـك ال يتقػدـ عميػو كال يتػأخر، بخػبلؼ 
لػػزـك سػػبؽ كجػػكد المنػػذر عمػػى اإلىػػبلؾ، فػػإف لزكمػػو لػػو بمجػػرد جػػرم عػػادة ا تعػػالى عمػػى 

كثيػػػر مػػػف النحػػػاة عػػػدـ صػػػحة دخػػػكؿ الػػػكاك بػػػيف المكصػػػكؼ كصػػػفتو بينمػػػا  كرجػػػح، (5)ذلػػػؾ"
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جػػػكزكا دخكليػػػا عمػػػى الجممػػػة الحاليػػػة؛ ألف الحػػػاؿ يخػػػالؼ الصػػػفة بتقػػػدميا عمػػػى صػػػاحبيا، 
كمخالفتيػػػا لػػػو فػػػي اإلعػػػراب، كلتخالفيمػػػا بػػػالتعريؼ كالتنكيػػػر غالبػػػا، كأيضػػػا فػػػإف الػػػكاك إنمػػػا 

ى الجممة، فإف معنى: جاء زيد راكبػا، جػاء دخمت بيف الحاؿ كصاحبيا؛ ألف الحاؿ في معن
، كقػد صػرح ابػف الحاجػب فػي األمػالي بمػا ذكػر مػف (1)كىك راكب، بخبلؼ:جاء زيد الراكػب

 (2)عطؼ الصفة عمى المكصكؼ
صحة قكؿ الزمخشرم فػي دخػكؿ الػكاك بػيف الصػفة (3)ىػ(734قاؿ السبكي:"كاختار الطيبي)تػ

،  (4)كصػارت لمػربط فقػط، فتكػكف بمعنػى البػاء"كالمكصكؼ، كزعـ أنيػا سػمبت معنػى التغػاير 
:"الػكاك تقػع عمػى كجػكه: أحػدىا العطػؼ المطمػؽ ...كالسػادس: أف (5)ىػػ(161كقاؿ العكبرم)تػ

قػػاؿ السػػبكي:"ككجيو: أف  (6)تكػػكف بمعنى)الباء(كقكلػػؾ: بعػػت الشػػاء شػػاة كدرىػػـ أم: بػػدرىـ"
كجػػكز ، (7)مػػف كاد كاحػػد،..."الػػكاك لمجمػػع كاالشػػتراؾ، كالبػػاء لئللصػػاؽ، كالجمػػع كاإللصػػاؽ 

السػػعد فػػي مطكلػػو كقػػكع التفريػػغ فػػي الصػػفات فقػػاؿ مػػا نصػػو:"كأما النعػػت فكالجممػػة الكاقعػػة 
صػػفة لمنكػػرة، فإنيػػا قػػد تصػػدر بػػالكاك لتككيػػد لصػػكؽ الصػػفة بالمكصػػكؼ، كالداللػػة عمػػى أف 

ْْ ﴿اتصافو بيا أمر مستقر كقكلو تعالى: ْْ َتْ بُ ُه ٍ  َوثَاِموُ ُه  َ َ ْكوَ ا ِم ْن ﴿كقكلػو تعػالى:، (8)﴾َسب ْ ًْ َوَم ا َأ
ٍ  ِإَّلا َوَهَ  ا ِتتَ  اب  َمْ  ُ  و    ، كنحػػك ذلػػؾ، قمػػت: أمثػػاؿ ذلػػؾ ممػػا كرد عمػػى خػػبلؼ األصػػؿ ﴾ِم  ْن قَ ْر َ  

، كنقؿ الشمني عػف السػعد فػي شػرح المفتػاح فػي بحػث الجممػة الحاليػة، ال (9)تشبييا بالحاؿ"
،كفيػػو (10)جػػاءني رجػػؿ إال كػػريـ خػػبلؼ فػػي جريػػاف االسػػتثناء المفػػرغ فػػي الصػػفة مثػػؿ: مػػا
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 .93ػ22/91، سير أعبلـ النببلء118ػ2/116ينظر ترجمتو في إنباه الركاةػ  5
 .2/725، كالمغني2/19ضي، كينظر شرح الر 1/419المباب في عمؿ البناء كاإلعراب ػ  6
 .1/500كتاب عركس اإلفراح ػ 7
 .22الكيؼ/ػ  8

 
 .465المطكؿ/ػ 9

 .29، كمكاىب األريب شرح مغني المبيب مخطكط ؿ/1/48ينظر المنصؼ مف الكبلـػ  10



 14اإلنسانية                                                                                 انعذد هٌو مجهة انع

-          - 254 

نظػػػر!، لشػػػػيكع الخػػػػبلؼ فيػػػو، كال أقػػػػؿ مػػػػف أف يكػػػكف مقتضػػػػاه الجػػػػكاز قطعػػػا، ىػػػػذا أظيػػػػر 
، كلػػـ يفيػػـ الخػػبلؼ مػػف كػػبلـ الرضػػي حيػػث (1)األمػػريف، كيقكيػػو منػػع أبػػي حيػػاف كمػػف معػػو

قاؿ:"كأمػػػػا االسػػػػتثناء فػػػػي التكابػػػػع، ففػػػػي البػػػػدؿ نحك...كالكصػػػػؼ نحك:)مػػػػا جػػػػاءني أحػػػػد إال 
 .(2)، كما لقيت أحدا إال أنت خير منو..."ظريؼ
 الخاتمة
بعد عرض اآلية مكضع الدراسة كتحميميا؛ تبيف أف القرآف الكريـ ىك الميداف  

الذم تؤصؿ بو القاعدة النحكية، عف طريؽ التطبيؽ العممي؛ لذا اخترت اآلية مكضع 
 -انتيى بي الحاؿ الدراسة؛ لتككف الميداف الفسيح لمتأصيؿ، فجمعت مادتيا العممية، ك 

 إلى النتائج اآلتية: -بتكفيؽ ا 
الكشؼ عف تبايف مظاىر القكاعد النحكية في ىذا التركيب القرآني، مما يدفع شبية  -1

 أخذ النحك العربي مف غير العربية.
أىمية الدراسة النحكية في ظؿ األسمكب القرآني، ففيو حسـ لبعض القضايا النحكية،  -2

 التأمؿ المستمريف.كالدعكة لمنظر ك 
ظير لي أصالة القكاعد التي قعدىا النحاة، أثبتيا األسمكب القرآني، كىذا يعطينا حرية  -3

 القياس عميو كالنسيج عمى منكالو.
احتكت اآلية مكضع الدراسة عمى مكصكؼ محذكؼ، كذلؾ استقاـ مع البناء القرآني  -4

 رائف.ألف ىذا المحذكؼ قد أكحى بو السياؽ كدلت عميو الق
أظير البحث تنكع التخريجات النحكية حكؿ اآلية مكضع الدراسة، ككميا تحمؿ معاف  -5

 تختمؼ عف األخرل.
يتجو عمى تخريج النحاة لمتركيب القرآني مكضع الدراسة أف المكصكؼ بجممة أك  -6

ظرؼ ال يجكز حذفو في السعة، إال بشرط ككف المنعكت بعض ما قبمو مف مجركر بػ"مف" 
 ."أك "في

                                                 
 .،رسالة ماجستير،تح أ.جمعة حامد214ينظر منتيى أمؿ األريب/ػ  1
 .29مغني المبيب مخطكط ؿ/، كينظر مكاىب األريب شرح 2/105شرح الرضيػ  2
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كيمـز عمى إعراب بعض النحاة حذؼ المكصكؼ مع ككف الصفة ظرفا، كحكـ حذؼ  -7
 .مكصكفو حكـ حذؼ مكصكؼ الجممة، في أنو مخصكص بالشعر

يتجو عمى تخريج النحاة أف المكصكؼ بجممة أك ظرؼ ال يجكز حذفو في السعة، إال  -1
 بشرط ككف المنعكت بعض ما قبمو مف مجركر بػ"مف" أك "في".

كثير مف النحاة يستشيد برأم سيبكيو في مكاضع الخبلؼ؛ لما يحظى بو رأيو مف  -9 
 فصؿ في كثير مف القضايا النحكية.

ذكر النحاة أنو ال يجكز حذؼ المكصكؼ بجممة أك ظرؼ إال بشرط ككف المنعكت  -67
 .بعض ما قبمو مف مجركر بػ"مف" أك "في"

قامة الصف -66 ة مقامو عمى كؿ حاؿ قبيح، كىك في يرل ابف جني أف حذؼ المكصكؼ كا 
 .بعض األماكف أقبح منو في بعض

 أف الجممة كشبييا ال تقـك مقاـ المكصكؼ.  -62

ِل اْلِكَتاِب ِإَّلا لَيُ ْؤِمَونا ِبيِ ﴿يرل بعض المعربيف أف الحذؼ في قكلو ًْ ؛ ألنو مبتدأ غير ﴾َوِإْن ِمْن َأ
 مكصكؼ، كالمبتدأ حذفو سائغ.

قامة صفتو مقامو بشرطيف: أحدىما: أف يعمـ جنس يكثر حذؼ المك  -13 صكؼ كا 
المنعكت...كاآلخر: أف يككف صالحا لمباشرة العمؿ، فمك كاف جممة أك شبييا لـ يقـ مقامو في 
االختيار؛ لككنو غير صالح ليا إال بشرط ككف المنعكت بعض ما قبمو مف مجركر بمف، كتقدير 

ف مف أىؿ الكتاب أحد إال ليؤمن ف مف أىؿ الكتاب إال مف سيبكيو:كا  ف بو، كتقدير الككفييف:كا 
 ليؤمنف بو، كحذؼ المكصكؿ خطأ.

زعـ بعض المعربيف أف )ليؤمنف بو(جممة قسمية كاقعة صفة لمكصكؼ محذكؼ إلى  -14
 .آخره، كصفة أحد المحذكؼ إنما ىك الجار كالمجركر كىك مف أىؿ الكتاب

بيف المكصكؼ كصفتو بينما جكزكا رجح كثير مف النحاة عدـ صحة دخكؿ الكاك  -15
دخكليا عمى الجممة الحالية؛ ألف الحاؿ يخالؼ الصفة بتقدميا عمى صاحبيا، كمخالفتيا 
لو في اإلعراب، كلتخالفيما بالتعريؼ كالتنكير غالبا، كأيضا فإف الكاك إنما دخمت بيف 

جاء كىك الحاؿ كصاحبيا؛ ألف الحاؿ في معنى الجممة، فإف معنى: جاء زيد راكبا، 
 راكب، بخبلؼ:جاء زيد الراكب.
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 قائمة المصادر والمراجع
 القرآف الكريـ بركاية حفص عف عاصـ.

ارتشػػاؼ الضػػرب مػػف لسػػاف العػػرب، ألبػػي حيػػاف األندلسػػي، تحقيؽ/د.رجػػب عثمػػاف   .1
محمد، مراجعة/د.رمضاف عبد التكاب الناشر مكتبػة الخػانجي القػاىرة الطبعػة األكلػى 

 ؼ. 1998
لنحك ألبي بكر محمد بف سػيؿ بػف السػراج النحػكم البغػدادم، المتػكفى األصكؿ في ا  .2

ق، تحقيؽ: الدكتكر عبد الحسيف الفتمي، مؤسسػة الرسػالة، الطبعػة الثالثػة، 316سنة 
 ـ.1988-ق1408

ق تحقيػؽ/ 338إعراب القرآف ألبي جعفر أحمد بف محمد بف إسماعيؿ، النحػاس ت   .3
 –شػارع بػكر سػعيد/ الظػاىر  526ة الدينيػة، الدكتكر زىير غػازم زاىػد، مكتبػة الثقافػ

 القاىرة.
األعبلـ، قامكس تراجـ ألشير الرجاؿ كالنساء مف العرب كالمستعربيف كالمستشرقيف،   .4

، دار العمػػـ لممبليػػيف، بيػػركت ػػػػ لبنػػاف الطبعػػة الحاديػػة عشػػرة يلخيػػر الػػديف الػػزر كمػػ
 ؼ.1995

ك الحسػػف عمػػي بػػف يكسػػؼ القفطػػي، إنبػػاه الػػركاة عمػػى أنبػػاه النحػػاة، لجمػػاؿ الػػديف أبػػ  .5
تحقيػػػػؽ/ محمػػػػد أبػػػػك الفضػػػػؿ إبػػػػراىيـ، دار الفكػػػػر العربػػػػي القػػػػاىرة، كمؤسسػػػػة الكتػػػػب 

 ؼ.1986الثقافية، بيركت، الطبعة األكلى
اإلنصػػاؼ فػػي مسػػائؿ الخػػبلؼ بػػيف النحػػكييف: البصػػرييف كالكػػكفييف، تػػأليؼ/ الشػػيخ   .6

 ء التراث العربي.اإلماـ كماؿ الديف أبي البركات األنبارم، دار إحيا
أنكار التنزيؿ كأسػرار التأكيػؿ، المعػركؼ بتفسػير البيضػاكم، تأليؼ/ناصػر الػديف أبػي   .7

الخير عبد ا بف عمر بف محمد الشيرازم الشافعي البيضػاكم، إعػداد كتقديـ/محمػد 
عبػػػػد الػػػػرحمف المرعشػػػػمي، دار إحيػػػػاء التػػػػراث العربػػػػي، بيػػػػركت ػ لبنػػػػاف، الطبعػػػػة 

 ؼ.1998األكلى
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حػػػػر المحػػػػيط فػػػػي التفسػػػػير، لمحمػػػػد بػػػػف يكسػػػػؼ، الشػػػػيير بػػػػأبي حيػػػػاف األندلسػػػػي الب  .8
 ؼ.1992الغرناطي، دار الفكر، بيركت ػػ لبناف

البدر الطالع بمحاسف مف بعد القرف السػابع، لمشػككاني، تحقيػؽ/ حسػيف بػف عبػد ا   .9
 ؼ.1993العمرم، دار الفكرػػ دمشؽ، دار الفكر المعاصرػػ بيركت، الطبعة الثانية

بغيػػػة الكعػػػاة فػػػي طبقػػػات المغػػػكييف كالنحػػػاة، لجػػػبلؿ الػػػديف عبػػػد الػػػرحمف السػػػيكطي،   .10
 ؼ.1979تحقيؽ/ محمد أبك الفضؿ إبراىيـ، دار الفكر، الطبعة الثانية 

البياف في إعراب غريب القرآف، تأليؼ/اإلماـ أبي البركات عبد الرحمف بف األنبارم،   .11
ار األرقػـ بػف أبػي األرقػـ، بيػركت ػ ضبطو كعمؽ عميو/ بركات يكسؼ ىبكد، شركة د

 لبناف.
التبٌاااان فاااً إعاااراب القااارآن، تاااألٌف/أبً البقااااء عباااد   بااان حساااٌن العكباااري،   .12

 تحقٌق/علً محمد البجاوي ، دار الشام للتراث ـ بٌروت ـ لبنان.
تحصػػيؿ عػػيف الػػذىب فػػي عمػػـ مجػػازات العػػرب لمؤلفػػو يكسػػؼ بػػف سػػميماف الشػػنتمرم   .13

 ؼ1990ممي لممطبكعات، بيركت ػ لبناف، الطبعة الثالثة منشكرات مؤسسة األع
تفسػػير أبػػي السػػعكد أك إرشػػاد العقػػؿ السػػميـ إلػػى مزايػػا الكتػػاب الكػػريـ، لمقاضػػي أبػػي   .14

السػػعكد، محمػػد بػػف محمػػد بػػف مصػػطفى الحنفػػي، كضػػع حكاشػػيو عبػػد المطيػػؼ عبػػد 
ف لبنػػػػا -بيػػػػركت  -الػػػػرحمف، منشػػػػكرات محمػػػػد عمػػػػي بيضػػػػكف، دار الكتػػػػب العمميػػػػة 

 ـ.1999 -ق 1419الطبعة األكلى 
تفسػػير التحريػػر كالتنػػكير، تػػأليؼ/ سػػماحة األسػػتاذ اإلمػػاـ الشػػيخ محمػػد الطػػاىر ابػػف   .15

 عاشكر، دار سحنكف لمنشر كالتكزيع ػػ تكنس.
تمييػػػػد القكاعػػػػد بشػػػػرح تسػػػػييؿ الفكائػػػػد، لمحػػػػب الػػػػديف محمػػػػد بػػػػف يكسػػػػؼ بػػػػف أحمػػػػد   .16

اخر كآخػركف، دار السػبلـ لمطباعػة المعركؼ بناظر الجيش تحقيؽ/أ.د.عمي محمد فػ
 ؼ.2007كالنشرػ القاىرة، الطبعة األكلى 
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تكضػػيح المقاصػػد كالمسػػالؾ بشػػرح ألفيػػة ابػػف مالػػؾ لممػػرادم، شػػرح كتحقيػػؽ األسػػتاذ   .17
ق 1422الػػػدكتكر عبػػػد الػػػرحمف عمػػػي سػػػميماف، دار الفكػػػر العربػػػي، الطبعػػػة األكلػػػى 

 ـ.  2001
/أبً جعفاار محمااد باان جرٌاار الطبااري، دار جااامع البٌااان فااً تفسااٌر القاارآن، تااألٌف  .18

 المعرفة ـ بٌروت ـ لبنان.
الجػػامع ألحكػػػاـ القػػرآف ألبػػػي عبػػػد ا محمػػد بػػػف أحمػػػد القرطبػػي، دار إحيػػػاء التػػػراث   .19

 العربي بيركت.
حاشية الشياب، المسماة عناية القاضي ككفاية الراضي، لمقاضي شياب الديف أحمد   .20

طو الشػػيخ عبػػد الػػرزاؽ الميػػدم، دار الكتػػب الخفػػاجي، عمػػى تفسػػير البيضػػاكم، ضػػب
 العممية، بيركت ػ لبناف.

حاشػػية محػػي الػػديف شػػيخ زادة، محمػػد بػػف مصػػمح الػػديف مصػػطفى القكجػػكم الحنفػػي   .21
عمػػى تفسػػير القاضػػي البيضػػاكم، ضػػبطو كصػػػححو كخػػرج آياتػػو محمػػد عبػػد القػػػادر 

نػاف الطبعػة بيػركت ػ لبشاىيف، منشكرات محمػد عمػي بيضػكف ، دار الكتػب العمميػة، 
 . ـ1999األكلى

خزانة األدب كلب لباب لساف العرب، لعبد القػادر البغػدادم، قػدـ لػو ككضػع ىكامشػو   .22
كفيارسػػػػو/ محمػػػػد نبيػػػػؿ طريفػػػػي، دار الكتػػػػب العمميػػػػة، بيػػػػركت ػ لبنػػػػاف، الطبعػػػػة 

 ؼ.1998األكلى
 الخصائص صنعة أبي التح عثماف بف جني، تحقيؽ محمد عمي النجار.  .23
فػػػي عمػػػـك الكتػػػاب المكنػػػكف تأليؼ/اإلمػػػاـ شػػػياب الػػػديف بػػػف يكسػػػؼ  الػػػدٌر المصػػػكف  .24

المعػػػػركؼ بالسػػػػميف الحمبػػػػي، تحقيػػػػؽ/ الشػػػػيخ عمػػػػي معػػػػكض كآخػػػػركف، دار الكتػػػػب 
 ؼ1994العممية، بيركت ػػ لبناف، الطبعة الكلى

دراسػػات ألسػػمكب القػػرآف الكػػريـ، تأليؼ/محمػػد عبػػد الخػػالؽ عضػػيمة، دار الحػػديث ػ   .25
 القاىرة.
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 -مقبػػؿ، عنػػي بتحقيقػػو الػػدكتكر عػػزة حسػػف، دار الشػػرؽ العربػػي، بيػػركت  ديػػكاف ابػػف  .26
 ـ.1995-ق1416لبناف، 

27.  
 

ركح المعػاني فػػي تفسػير القػػرآف العظػػيـ كالسػبع المثػػاني، لمعبلمػػة أبػي الفضػػؿ شػػياب 
ؼ، 1983الػػديف السػػيد محمػػكد األلكسػػي البغػػدادم، طبعػػة جديػػدة مصػػححة كمنقحػػة 

 دار الفكرػ بيركت.
إلعػػػراب، تأليؼ/إمػػػاـ العربيػػػة أبػػػي الفػػػتح عثمػػػاف بػػػف جنػػػي، قػػػدـ لػػػو سػػػر صػػػناعة ا  .28

د/فتحي عبد الرحمف حجازم، حققو كعمؽ عميو/أحمػد فريػد أحمػد، المكتبػة التكفيقيػة، 
 أماـ الباب األخضرػ سيدنا الحسيف.

سااٌر أعااالم الناابالء للااذهبً، تحقٌااق/ شااعٌب األرناااموط، ومحمااد نعااٌم العرقوسااً   .29
 هـ.1413وت، الطبعة التاسعةممسسة الرسالة ـ بٌر

شذرات الذىب في أخبار مف ذىػب، تػأليؼ اإلمػاـ شػياب الػديف ابػف العمػاد الحنبمػي دراسػة   .30
 كتحقيؽ/مصطفى عبد القادر عطا،  دار القمـ ػ بيركت ػ لبناف.

شػػػرح أبيػػػات سػػػيبكيو، ألبػػػي محمػػػد يكسػػػؼ بػػػف المرزبػػػاف السػػػيرافي، تحقيؽ/الػػػدكتكر   .31
 ؼ. 1996لجيؿ ػ بيركت، الطبعة األكلىمحمد الريح ىاشـ، دار ا

ف ىجػر شرح التسهٌل البن مالك، تحقٌق/ عبد الرحمن الساٌد، محماد بادوي المختاو  .32
 .ـ1990لمطباعة الطبعة األكلى

شػػرح التصػػريح عمػػى التكضػػيح لمشػػيخ خالػػد بػػف عبػػد ا األزىػػرم، دار إحيػػاء الكتػػب   .33
 العربية، فيصؿ عيسى البابي الحمبي.

ني عمػػى مغنػػي المبيػػب لئلمػػاـ محمػػد بػػف أبػػي بكػػر الػػدماميني صػػححو شػػرح الػػدمامي  .34
كعمػػؽ عميػػو أحمػػد عػػزك عنايػػة، مؤسسػػة التػػاريخ العربػػي، بيػػركت ػ لبنػػاف ػ الطبعػػة 

 ؼ.2007األكلى 
 ـ.1978شرح الرضي عمى الكافية،مف عمؿ يكسؼ حسف عمر، جامعة قار يكنس   .35
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لػػدكتكر عبػػد الحميػػد السػػيد عبػػد شػػرح ألفيػػة ابػػف مالػػؾ البػػف النػػاظـ، حققػػو كضػػبطو: ا  .36
 ـ. 1998 -ق 1419بيركت،  -الحميد، دار الجيؿ 

شرح جمؿ الزجاجي البف عصفكر، قدـ لو/فكاز الشعار، إشػراؼ/إميؿ بػديع يعقػكب،   .37
 ؼ. 1998دار الكتب العممية، بيركت ػ لبناف ػ الطبعة األكلى 

الػػػدار العربيػػػة لمكتػػػاب الشػػػعر كالشػػػعراء، ألبػػػي محمػػػد عبػػػد ا بػػػف مسػػػمـ بػػػف قتيبػػػة،   .38
 ؼ. 1983الطبعة الثانية 

شػػػفاء العميػػػؿ فػػػي إيضػػػاح التسػػػييؿ ألبػػػي عبػػػد ا السمسػػػيمي، ت/الشػػػريؼ عبػػػد ا   .39
 ؼ.1986البركاتي ػ المكتبة الفيصمية ػ الطبعة األكلى

ضػرائر الشػػعر، تػػأليؼ/ أبػػي الحسػػف عمػػي بػػف مػػؤمف بػػف محمػػد الحضػػرمي اإلشػػبيمي   .40
كضػػع حكاشػػيو/ خميػػؿ عمػػراف المنصػػكر، منشػػكرات محمػػد المعػػركؼ بػػابف عصػػفكر، 

 ؼ.1999عمي بيضكف، دار الكتب العممية ػ بيركت ػ لبناف ػ الطبعة األكلى
طبقات المفسريف، تصنيؼ الحافظ شمس الديف محمد بػف عمػي بػف أحمػد الػداككدم،   .41

اف، راجع النسخة كضبط أعبلميا لجنة مف العمماء، دار الكتب العممية، بيركت ػػػ لبنػ
 ؼ.1983الطبعة األكلى

طبقات فحػكؿ الشػعراء، لمحمػد بػف سػبلـ الجمحػي، شػرح محمػكد شػاكر، الناشػر دار   .42
 المدني ػ جدة.

عػػركس األفػػراح فػػي شػػرح تمخػػيص المفتػػاح، لبيػػاء الػػديف السبكي،)شػػركح التمخػػيص(   .43
 دار اإلرشاد اإلسبلمي ػػ بيركت.

الخير محمد بف محمد بف الجػزرم،  غاية النياية في طبقات القراء لشمس الديف أبي  .44
 ؼ.1982عني بنشره ج.برجستراسر، دار الكتب العممية ػ بيركت، الطبعة الثالثة 

فوات الوفٌات والذٌل علٌها لمحمد بن شاكر الكتبً، تح/ الدكتور إحسان عباس دار   .45

 .صادر، بٌروت
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الػدكتكر  كتاب أمالي ابػف الحاجػب ألبػي عمػرك عثمػاف بػف الحاجػب، دراسػة كتحقيػؽ  .46
ق 1409عمػػػاف،  -بيػػػركت، دار عمػػػار  -فخػػػر صػػػالح سػػػميماف قػػػدارة، دار الجيػػػؿ 

 ـ.1989
كتػػاب سػػيبكيو ألبػػي بشػػر عمػػر بػػف عثمػػاف بػػف قنبػػر، ت/عبػػد السػػبلـ محمػػد ىػػاركف،   .47

 دار الجيؿ ػ بيركت الطبعة األكلى.
الكشػػػاؼ عػػػف حقػػػائؽ غػػػكامض التنزيػػػؿ كعيػػػكف األقاكيػػػؿ فػػػي كجػػػكه التأكيػػػؿ لئلمػػػاـ   .48

مػكد بػػف عمػػر الزمخشػػرم، رتبػو كضػػبطو كصػػححو مصػػطفى حسػيف أحمػػد ػ دار مح
 الكتاب العربي.

اللباب فً علل البناء واإلعراب، ألبً البقاء محمد بن حسٌن العكبري، تح/الدكتور   .49
عبد اإلله نبهان، دار الفكر المعاصر ـ بٌروت ـ لبنان، دار الفكار ـ دمشاق ساورٌة، 

 1995الطبعة األولى 
في عمكـ الكتاب، تأليؼ/ اإلماـ المفسر أبي حفص عمر بف عمي ابف عادؿ  المباب  .50

الدمشػػػػقي الحنبمػػػػي، تحقيػػػػؽ كتعميػػػػؽ/ الشػػػػيخ عػػػػادؿ أحمػػػػد عبػػػػد المكجػػػػكد كآخػػػػركف، 
منشػكرات/ محمػد عمػي بيضػكف، دار الكتػب العمميػة بيػركت ػ لبنػاف، الطبعػة األكلػى 

 ـ.   1998
عتبػر مػػف حػػكادث الزمػاف، تػػأليؼ/ اإلمػػاـ مػرآة الجنػػاف كعبػرة اليقظػػاف فػػي معرفػة مػػا ي  .51

أبػػي محمػػد عبػػد ا بػػف أسػػعد بػػف عمػػي بػػف سػػميماف اليمنػػي المكػػي كضػػع حكاشػػيو/ 
 ؼ.1997 ػ لبناف الطبعة األكلىمنصكر، دار الكتب العممية، بيركت خميؿ ال

المساعد عمى تسػييؿ الفكائػد البػف عقيػؿ، ت/محمػد كامػؿ بركػات، جامعػة أـ القػرل،   .52
 ؼ.2001انيةالطبعة الث

المسػػػائؿ البصػػػريات ألبػػػي عمػػػي الفارسػػػي، تحقيػػػؽ كدراسػػػة الػػػدكتكر/ محمػػػد الشػػػاطر   .53
 ـ.1985أحمد، الطبعة األكلى 

مشكل إعاراب القارآن ألباً محماد مكاً بان أباً طالاب القٌساً، تح/الادكتور حااتم   .54
 ف.1987صالح الضامن، ممسسة الرسالة ـ بٌروت ـ الطبعة الثالثة
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مفتاح العلاوم، تاألٌف/ العالماة ساعد الادٌن مساعود بان عمار المطول شرح تلخٌص   .55

بيركت لبنػاف، التفتازانً ، تحقٌق/ الدكتور عبد الحمٌد هنداوي، دار الكتب العلمٌة، 
 ـ.2001الطبعة األكلى

 معاني القرءاف لمفراء، دار السركر، بيركت.  .56
ث القػاىرة، سػنة معاني القرآف ألبي جعفر النحاس، تحقيؽ د/ يحيى مػراد، دار الحػدي  .57

 ـ.2004 -ىػ 1425الطبع 
عرابػو، تحقيػؽ/ د. عبػد الجميػؿ عبػده شػمبي، عػالـ الكتػب بيػركت، ط   .58 معاني القػرآف كا 

 ـ. 1988األكلى 
مغني المبيػب عػف كتػب األعاريػب، تػأليؼ اإلمػاـ ابػف ىشػاـ األنصػارم، تحقيػػؽ محمػد محػي   .59

 ؼ. 1992الديف عبد الحميد، المكتبة العصرية ػ صيدا بيركت، 
، تأليؼ/أبي يعقكب يكسؼ بف محمد بف عمي السكاكي تحقيؽ/الػدكتكر   .60 مفتاح العمـك

عبػػد الحميػػد ىنػػداكم، منشػػكرات محمػػد عمػػي بيضػػكف، دار الكتػػب العمميػػة ػ بيػػركت 
 ؼ. 2000لبناف ػ الطبعة األكلى

 المفصؿ في عمـ العربية، أبك القاسـ الزمخشرم، دار الجيؿ بيركت.  .61
فية فػػي شػػرح الخبلصػػة الكافيػػة لئلمػػاـ أبػػي إسػػحاؽ إبػػراىيـ ابػػف مكسػػى المقاصػػد الشػػا  .62

الشػاطبي، تحقيػؽ/ د.عبػد المجيػد قطػامش، جامعػة أـ القػرل ػ مكػة المكرمػة، الطبعػة 
 ؼ2007األكلى 

شػػػػػرح الشػػػػػكاىد »المقاصػػػػػد النحكيػػػػػة فػػػػػي شػػػػػرح شػػػػػكاىد شػػػػػركح األلفيػػػػػة المشػػػػػيكر بػػػػػػ   .63
 855مكسػػػى العينػػػي )المتػػػكفى  المؤلػػػؼ: بػػػدر الػػػديف محمػػػكد بػػػف أحمػػػد بػػػف«الكبػػػرل

حمػػػد فػػػاخر، أ. د. أحمػػػد محمػػػد تكفيػػػؽ السػػػكداني، د. عبػػػد ذىػػػػ(تحقيؽ: أ. د. عمػػػي م
 -الناشر: دار السبلـ لمطباعة كالنشر كالتكزيع كالترجمة، القاىرة  العزيز محمد فاخر

 ـ 2010 -ىػ  1431الطبعة: األكلى،  جميكرية مصر العربية
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، المعػػػػركؼ بػػػػابف عصػػػػفكر،تح/أحمد عبػػػػد السػػػػتار المقػػػػرب تػػػػأليؼ/عمي بػػػػف مػػػػؤمف  .64
 .1971الجكارم ػ عمي الجبكرم، الطبعة األكلى

منتيػػػى أمػػػؿ األريػػػب مػػػف الكػػػبلـ عمػػػى مغنػػػي المبيػػػب، ألحمػػػد بػػػف محمػػػد الحصػػػكفي   .65
المعركؼ بابف المبٌل، رسالة ماجستير، مف أكؿ الكتاب إلى نياية مبحػث "إف تحقيػؽ  

حمػد عبػد السػبلـ ابشػيش، جامعػة المرقػب، كميػة أ/ جمعة حامػد بشػر، إشػراؼ أ.د. م
اآلداب كالعمػػػكـ/الخمس، قسػػػـ المغػػػة العربيػػػة كالدراسػػػات اإلسػػػبلمية، العػػػاـ الجػػػامعي 

 ـ. 2004/2005
المنصػػؼ مػػف الكػػبلـ عمػػى مغنػػي ابػػف ىشػػاـ، تػػأليؼ/ اإلمػػاـ تقػػي الػػديف أحمػػد ابػػف   .66

 محمد الشمٌني، المطبعة البيية، مصر.
نػػػي المبيػػػب لمحمػػػد بػػػف أحمػػػد األزنيقي)مخطػػػكط( مكتبػػػة جامعػػػة مكاىػػػب األريػػػب شػػػرح مغ  .67

(، جامعة اإلمػاـ محمػد بػف سػعكد اإلسػبلمي، عمػادة شػؤكف المكتبػات  Aػ 3035استنبكؿ )
 (.2692المكتبة المركزية، قسـ المخطكطات، الرقـ)

النجكـ الزاىرة في ممكؾ مصر كالقاىرة، لجماؿ الديف أبي المحاسف يكسؼ بف تغرل   .68
 المؤسسة المصرية العامة لمتأليؼ كالترجمة.بردم، 

النحك ككتب التفسير، الدكتكر إبراىيـ عبػد ا رفيػدة، المنشػأة العامػة لمنشػر كالتكزيػع   .69
ـ الطبعػة 1982كاإلعػبلف، طػرابمس، الجماىيريػة العربيػة االشػتراكية، الطبعػة األكلػى 

 ـ. 1984الثانية 
عبد   رفٌده،المنشأة العامة للنشر والتوزٌع النحو وكتب التفسٌر، الدكتور/ إبراهٌم   .70

ة االشػػػتراكية الطبعػػػة واإلعاااالن، طااارابلس ـ الجماهٌرٌاااة العربٌاااة اللٌبٌاااة الشاااعبً
 .ـ1984الثانية

نفح الطٌب من غصن األندلس الرطٌب، وذكر وزٌرها لسان الدٌن الخطٌب، تألٌف   .71
علٌه/الاادكتورة الشااٌأ أحمااد باان محمااد المقااري التلمسااانً، شاارحه وضاابطه وعلااق 

مارٌم قاسام طوٌال، والادكتور ٌوساف علاً طوٌال، دار الكتاب العلمٌاة ـ بٌاروت ـ 

 ف.1995لبنان،الطبعة األولى
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ىديػػة العػػارفيف، أسػػماء المػػؤلفيف ك آثػػار المصػػنفيف مػػف كشػػؼ الظنػػكف، إلسػػػماعيؿ   .72
 ؼ.1992باشا البغدادم، دار الكتب العممية، بيركت ػػ لبناف

ء أبنػػاء الزمػػاف، ألبػػي العبػػاس شػػمس الػػديف أحمػػد بػػف محمػػد بػػف كفيػػات األعيػػاف كأنبػػا  .73
 ؼ.1978أبي بكر بف خمكاف، تحقيؽ/الدكتكر إحساف عباس،دار صادر ػ بيركت 
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 م1952-1945الدور العربي تجاه القضية الميبية 
 "دراسة في دور مصر والعراق وجامعة الدول العربية"

 ويطةيبمعيد إعداد: د. مفتاح 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

كانت القضػية/ المسػألة الميبيػة منػذ ظيكرىػا عمػى مسػرح األحػداث بعيػد الحػرب العالميػة 
لمحمي كالمعتػرؼ بيػا فػي ىيئػة مكيانات السياسية العربية ذات الثقؿ الالثانية الشغؿ الشاغؿ 

األمػػػـ المتحػػػدة، كالدراسػػػة التػػػي بػػػيف أيػػػدينا تحػػػاكؿ كشػػػؼ النقػػػاب عػػػف الػػػدكر العربػػػي تجػػػاه 
 القضية الميبية مف خبلؿ اسػتعراض ثبلثػة نمػاذج عربيػة فاعمػة، كىػي مصػر كالعػراؽ كأخيػران 

ثانيػػػػة العالميػػػػة الالحػػػػرب كمؤسسػػػػة ظيػػػػرت لمكجػػػػكد متزامنػػػػة مػػػػع انتيػػػػاء  ،الجامعػػػػة العربيػػػػة
أسمكب التحميؿ لدراسػة تػاريخ الفتػرة، كلتحقيػؽ ىػذه الغايػة فإنيػا  الدراسةتنتيج  ـ.1945سنة

ـ؟، 1952-1945تطرح إشكالية ما الدكر الذم لعبتػو النمػاذج المعنيػة تجػاه القضػية الميبيػة
 ؟. القضية الميبية مف كرائو المترتبة عميالمباشرة كغير المباشرة كما النتائج 
 :ات الدور العربي تجاه القضية الميبيةأوال: خمفي

يػػرل بعػػض البػػاحثيف أف القضػػية الميبيػػة ظيػػرت إلػػى الكجػػكد عمػػى السػػاحة الدكليػػة بعيػػد 
فػي  ان انتياء الحرب العالميػة الثانيػة، كذلػؾ عنػدما عقػد كزراء خارجيػة الػدكؿ الكبػرل اجتماعػ

ليبيػػا إحػػداىا؛  ـ لبحػػث مصػػير المسػػتعمرات اإليطاليػػة كالتػػي تشػػكؿ1945سػػبتمبر 11لنػػدف
 ،العػػدةتعػػد األمػر الػػذم دفػػع العػػرب كمصػػر بشػػكؿ خػاص لبلىتمػػاـ بػػذات القضػػية؛ فأخػػذت 

 .  (1)مؤتمر لندف المذككرل كجية نظرىا يصاؿالجامعة العربية الكليدة إلمع  بالتعاكف
كيرل البعض اآلخر أف اىتماـ مصػر بالقضػية الميبيػة ظيػر عنػدما بػدأ النظػر فػي إبػراـ 

اليا كدكؿ المحكر األخرل، حيث بذلت مصػر قصػارل جيػدىا لبلشػتراؾ فػي الصمح مع إيط

                                                 
  جامعة المرقب كمية اآلداب الخمسأستاذ التاريخ الحديث كالمعاصر المشارؾ قسـ التاريخ. 

سامي حكيـ، استقبلؿ ليبيا بيف جامعة الدكؿ العربية كىيئة األمـ المتحدة، دار الكتاب الجديد، القاىرة،  (1)
، ص 1951تبة النيضة المصرية، القاىرة، ؛ أيضان: محمكد الشنيطي، قضية ليبيا، مك9، ص1965
195 ،247. 
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منيػػػا السػػػتمرار العػػػرب  . ككانػػػت بريطانيػػػا ضػػػمانان (1)تسػػػكية تخػػػدـ مصػػػالحيا الحيكيػػػة ةأيػػػ
حسػػػف النكايػػػا  أظيػػػرتكمصػػػر خاصػػػة فػػػي الكقػػػكؼ إلػػػى جانبيػػػا حتػػػى انتيػػػاء الحػػػرب أف 

نجػػػد أف انطػػػكني إيػػػدف كزيػػػر  لممصػػػرييف كالميبيػػػيف بشػػػكؿ خػػػاص كلمعػػػرب بشػػػكؿ عػػػاـ، لػػػذا
 لمػدكؿ إنشاء جامعػةتصريحان اقترح فيو ـ 1940مارس البريطاني قد أصدر بتاريخالخارجية 
 .  (2)مممكسان  لمفكرة حتى أصبحت الجامعة العربية كاقعان  استمر داعمان  ثـ العربية،

الحػػػػػػرب عمػػػػػػى الحمفػػػػػػاء كبالتػػػػػػالي قطػػػػػػع العبلقػػػػػػات المصػػػػػػرية إيطاليػػػػػػا كعنػػػػػػد إعػػػػػػبلف 
ـ 1942نػػكفمبر16السػػفير اإلنجميػػزم فػػي القػػاىرة لمبسػػكفأعمػػف ـ 1940يكنيػػك10ليػػةاإليطا

 .(3)بعػػد تكقػػؼ الحػػربفػػي مػػؤتمر الصػػمح ليػػا الحػػؽ فػػي الػػدفاع عػػف مصػػالحيا أف مصػػر بػػ
عػادة كبالتالي  كانت مصر تمنى النفس بيزيمة دكؿ المحكر لبلسػتفادة مػف نتػائج الحػرب، كا 

   .رسـ خريطة حدكدىا الغربية مع ليبيا
 كمػا أف، ممكنػة التحقيػؽـ األحبلـ المصػرية 1943جعمت ىزيمة المحكر في ليبيا يناير

أسػػػػػيـ فػػػػػػي تعزيػػػػػز الرغبػػػػػػات المصػػػػػػرية  الجامعػػػػػة العربيػػػػػػة لتكػػػػػكف مركػػػػػػزان اختيػػػػػار مصػػػػػػر 
ـ إبػػاف الحػػرب 1944لبرتككػػكؿ األسػػكندرية كفقػػان  بالخصػػكص. لقػػد أعمػػف عػػف قيػػاـ الجامعػػة

العػػراؽ إضػافة إلػػى العربيػػة السػعكدية كسػػكريا كلبنػػاف شػكمت مصػػر ك  بحيػػث العالميػة الثانيػػة،
 .  (4)مارس مف العاـ التالي 22في  كبدأت أكلى اجتماعاتيا رسميان  تيا األكلى،كاألردف نكا

 كاف مف حسف حظ القضية الميبية أف اختير السياسي المصرم عبػد الػرحمف عػزاـ أمينػان 
طػو بميبيػا كزعمػاء الحركػة الكطنيػة، كخاصػة نظران لمعبلقات القكية التي تربلمجامعة العربية، 

                                                 
 .28، ص1957محمد فؤاد شكرم، ميبلد دكلة ليبيا الحديثة، القاىرة، مطبعة االعتماد،  (1)
عبد الرحمف عزاـ، صفحات مف المذكرات السرية ألكؿ أميف عاـ لمجامعة العربية، جمع: جميؿ عارؼ، (2)

 .263-260، ص1977، 1سكندرية، جػ/المكتب المصرم الحديث، القاىرة ػ اإل
 ، 0078-011708ياألرشيف، الككد 495دار الكثائؽ المصرية، كثائؽ كزارة الخارجية، المحفظة رقـ(3)

Sbeech Made by the Rt: Hon. Winston Churchill to the Italian People. Monday, 
23rd Dec,1940. .28..، ص: شكرم، ميبلدأيضان ؛ 17/9/1945: األىراـأيضان    

: أحمد محمكد جمعة، إنشاء جامعة الدكؿ أيضان ؛ 270-263عبد الرحمف عزاـ، مصدر سابؽ، ص(4)
 .523-25، ص3، ج/2006العربية مقدماتيا كتطكرىا، الييئة المصرية العامة لمكتاب، القاىرة،
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األميػػػػر محمػػػػد إدريػػػػس السنكسػػػػي كبشػػػػير  مػػػػف كػػػػانكا قػػػػاطني مصػػػػر بعيػػػػد الحػػػػرب مثػػػػؿ:
 .(1)عبلقات استثمرت إلى حد كبير فيما بعد لصالح القضية الميبيةكىي  ،السعداكم

 أف ليبيػػاكىػػي لقػػد كجػػد العػػرب أنفسػػيـ بعػػد انتيػػاء الحػػرب أمػػاـ معضػػمة قانكنيػػة صػػرفة  
كضػػػػعت الحػػػػرب  فعنػػػػدماتحكلػػػػت مػػػػف مسػػػػتعمرة إيطاليػػػػة إلػػػػى مسػػػػتعمرة فرنسػػػػية إنجميزيػػػػة، 

العالميػػػة أكزارىػػػا كػػػاف مػػػف بػػػيف القضػػػايا المثػػػارة تصػػػفية قضػػػية المسػػػتعمرات التابعػػػة لػػػدكؿ 
بػػراـ صػػمح مػػع الحككمػػة اإليطاليػػة ،المحػػكر بنػػاء عمػػى مخرجػػات مػػؤتمر القمػػة الثبلثػػي ك ، كا 

كمػػػؼ ـ 1945يكليػػػك  17األلمانيػػػة بتػػػاريخ  بمدينػػػة بكتسػػػداـالركسػػػي البريطػػػاني األمريكػػػي 
مناقشػػػػة ىػػػػذه ىػػػػذه الػػػػدكؿ بػػػػدعكة كزيػػػػرم خارجيػػػػة فرنسػػػػا كالصػػػػيف لمجمػػػػس كزراء خارجيػػػػة 

. لكنػػو رغػػـ ىػػذا لػػـ يتفػػؽ كزراء خارجيػػة تمػػؾ الػػدكؿ فػػي جمسػػاتيـ التػػي عقػػدكىا (2)القضػػايا
 .(3)ؿ األطراؼـ عمى حؿ تكافقي يرضي ك1946يكنيك-1945خبلؿ الفترة سبتمبر

إليػػػػػو مباحثػػػػػات الصػػػػػمح ببػػػػػاريس التػػػػػي انتيػػػػػت  ؿكػػػػػاف عمػػػػػى الجميػػػػػع انتظػػػػػار مػػػػػا تػػػػػؤك 
ـ بتكقيػػػع معاىػػػدة الصػػػمح كقبػػػكؿ ايطاليػػػا بمػػػا جػػػاء فييػػػا، بمػػػا فػػػي ذلػػػؾ 1947فبرايػػػر10فػػػي

التنازؿ عف ليبيػا كمسػتعمرة سػابقة، كمػا أف الػدكؿ الكبػرل اتفقػت عمػى ضػركرة ارسػاؿ لجنػة 
كفػي حالػة عػدـ حصػكؿ  ،يطاليػة لمنظػر فػي رغبػات سػكانيا كأحػكاليـتحقيؽ لممستعمرات اال

 .(4)تفاؽ يحاؿ األمر لمجمعية العامة لؤلمـ المتحدة لمنظر فيو كاتخاذ ما تراه مناسبان اال

                                                 
 .250-83لممزيد عف دكر عزاـ تجاه القضية الميبية انظر: عزاـ، مصدر سابؽ، ص(1)
صراع مف أجؿ الحرية كالكحدة كالسيادة ضمف  العػزيز صيد، معػركة االستقبلؿ اىيـ عػبدإبر (2)

 الرابط:
, Monday, 24 December, 2007. watanona.com-http://www.libya   :؛ أيضان

الرابط:)مكقع العرب  عمر بف محمد المجذكب، دكر العراؽ فى استقبلؿ ليبيا، ضمف
 http://archive.libya-al-mostakbal.org (19/06/2008أكنبليف

 نفس الرابط السابؽ.إبراىيـ صيد،  (3)
 عمر المجذكب، نفس الرابط السابؽ. المرجع نفسو؛ أيضان: (4)

http://www.libya-watanona.com/
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إرسػاؿ لجنػة التحقيػؽ  اتفقت الدكؿ الكبرل األربعة بريطانيا كأمريكا كفرنسػا كركسػيا عمػى
ـ، كقضػػت فييػػا شػػيريف كنصػػؼ 1948مػػارس  6فػػي  ليبيػػا ىػػذهمجنػػة الصػػمت ، فك إلػػى ليبيػػا
، كقػدمت تقريرىػا إلػى كزراء الخارجيػة فػي آخػر يكليػك مػف السػنة نفسػيا، كمػف أىػـ مػا تقريبػان 

ال يقبمػكف ، ك الحرية كاالستقبلؿ كاالنضماـ لمجامعػة العربيػةينشدكف  الميبييفجؿ جاء فيو أف 
إقمػيـ أم ، بمعنى أنو ال يسػتطيع البعضمكممة لبعضيا ، كأف األقاليـ الميبية الحكـ األجنبي

 .(1)منيا االستقبلؿ بذاتو
تفػػؽ الػػدكؿ الكبػػرل عمػػى مػػا كرد فػػي تقريػػر لجنػػة التحقيػػؽ تقػػرر إحالػػة القضػػية تلػػـ كلمػػا 

 21فػػي  األخيػػرةصػػدرت فأـ، 1948الميبيػػة إلػػى الجمعيػػة العامػػة لؤلمػػـ المتحػػدة صػػيؼ سػػنة
األكؿ مػػف فػػي مػػدة ال تتعػػدل االسػػتقبلؿ بمػػنح ليبيػػا   4-289رقػػـ ـ القػػرار 1949نػػكفمبر 
األمػػػـ المتحػػػدة،  وعينػػػتالمرحمػػػة االنتقاليػػػة بمجمػػػس استشػػػارم  تػػػدار خػػػبلؿك ، ـ1952ينػػػاير

 ىػػػذا لمعػػػربأتػػػاح ف .(2)لمسػػػاعدتيا عمػػػى تأسػػػيس الحكػػػـ الدسػػػتكرم كبنػػػاء مؤسسػػػات الدكلػػػة
   .لميبيةمف الكقت لبلتصاؿ بالدكؿ الكبرل، كبمكرة مكقؼ مكحد إزاء القضية ا متسعان 

 م:1948-1945ثانيا: الدور العربي ومباحثات وزراء خارجية الدول الكبرى 
فػي مكاجيػة الػدكؿ الكبػرل حػكؿ مسػتقبؿ ليبيػا بػيف  ىػذه المرحمػة كجد العرب أنفسػيـ فػي

 14مطرقػػػػة المطالػػػػب الميبيػػػػة كالمصػػػػرية كبػػػػيف سػػػػنداف المصػػػػالح الدكليػػػػة المتشػػػػابكة، ففػػػػي
بالقػػاىرة استعرضػػكا مػػف ضػػمف أشػػغالو  مػػؤتمران  العػػربة خارجيػػالـ عقػػد كزراء 1945فبرايػػر

رسػاؿ  الطمبات المقدمة مػف بعػض الشخصػيات الميبيػة النضػماـ ببلدىػـ لمجامعػة العربيػة، كا 

                                                 
ليبيا الحديثة دراسة في ، : مجيد خدكرمأيضان ؛ 49-43ص ،مصدر سابؽسامي حكيـ، (1)

سي، ترجمة: نقكال زيادة، مراجعة: ناصر الديف األسد، دار الثقافة، بيركت، تطكرىا السيا
  .147-143، ص1966

ماف الصيد، : محمد عثأيضان ؛ 118-110، صمصدر سابؽ: حكيـ، أيضان ؛ 29/11/1948األىراـ (2)
 . 303-302، ص1996، 1، أعدىا لمنشر: طمحة جبريؿ، الرباط، ط/محطات مف تاريخ ليبيا
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مػػػذكرة إلػػػػى مجمػػػس كزراء خارجيػػػػة الػػػدكؿ الكبػػػػرل لشػػػػرح مػػػا يتمنػػػػاه الميبيػػػكف كىػػػػك الحريػػػػة 
   .(1)كاالستقبلؿ، كعدـ البقاء تحت ربقة االحتبلؿ األجنبي

كعمػػى ىػػذا األسػػاس أرسػػؿ عبػػد الػػرحمف عػػزاـ األمػػيف العػػاـ لمجامعػػة العربيػػة مػػذكرة إلػػى 
الػػػػدكؿ األعضػػػػاء فػػػػي الجامعػػػػة العربيػػػػة)لبناف كسػػػػكريا كالسػػػػعكدية كمصػػػػر كالػػػػيمف كالعػػػػراؽ 

شػػدد فييػػا عمػػى ضػػركرة بمػػكرة مكقػػؼ عربػػي يضػػمف اسػػتقبلؿ الػػببلد الميبيػػة كعػػدـ  ،كاألردف(
إقنػػاع ، كمػػا شػػدد عمػػى ضػػركرة قيػػاـ العػػرب ب(2)صػػاية األجنبيػػةتفتيتيػػا أك كضػػعيا تحػػت الك 

 .  (3)الدكؿ الكبرل أف تمنح ليبيا استقبلليا كفؽ استفتاء أك تسمح ليا باالتحاد مع مصر
بعػػض لدبمكماسػػيتو فػػي األكسػػاط العربيػػة، فشػػد الرحػػاؿ إلػػى  أراد عػػزاـ أف يحقػػؽ نجاحػػان 

كقؼ المصرم مػف القضػية الميبيػة كنجػح فػي العكاصـ العربية؛ إلقناع المسئكليف العرب بالم
إلػػى القػػاىرة، كبعػػد لقػػاءات مكثفػػة أجراىػػا مػػع كبػػار مسػػئكلي  ذلػػؾ، بحيػػث قفػػؿ عػػزاـ عائػػدان 

المصػػػرية قػػػرر السػػػفر إلػػػى لنػػػدف؛ لعػػػرض كجيػػػة النظػػػر المصػػػرية ككجيػػػة نظػػػر  الخارجيػػػة
 .(4)ـ1945المجتمعيف فييا سبتمبركزراء خارجية الدكؿ الكبرل الجامعة العربية عمى 

نجػػػح عػػػزاـ خػػػبلؿ كجػػػكده فػػػي لنػػػدف فػػػي إجػػػراء مباحثػػػات مػػػع مسػػػئكليف فػػػي الخارجيػػػة 
الجامعػة العربيػة لمقضػية  كجيػة نظػرحػاكؿ شػرح حيػث  ،ر الفرنسي بمندفيالسفك البريطانية، 

مػػذكرة الجامعػػة  اسػػتممتحككمػػة األمريكيػػة قػػد البػػأف الميبيػػة، كحػػاؿ كجػػكده بمنػػدف أيبمػػغ عػػزاـ 
منػػدكبي كسػػفراء الػػدكؿ بعػػض أف  ، كمػػا عمػػـ عػػزاـ أيضػػان الدراسػػة قيػػدكىػػي  ليبيػػا،بخصػػكص 

                                                 
، محمد فؤاد شكرم، السنكسية ديف كدكلة، مراجعة: أيضان ؛ 269، 263طي، مصدر سابؽ، صاالشني (1)

: مفتاح أيضان ؛ 600 -598، ص 2005، 1يكسؼ المجريسي، الفرات لمنشر كالتكزيع، بيركت، ط/
، 2010، 1ليبيا نشأة األحزاب كنضاالتيا، الفرات لمنشر كالتكزيع، بيركت، ط/ ،السيد الشريؼ

 .291-290ص
: أيضان ؛ 277-273عزاـ، مصدر سابؽ، ص  :أيضان ؛ 15-10، صمصدر سابؽحكيـ، (2)

: عبد الرحيـ عبد اليادم أبك طالب، الجامعة العربية ك أيضان ؛ 53-48شكرم، ميبلد...، ص
 . 77-74، ص 1997قضية استقبلؿ ليبيا، دار نيضة الشرؽ، القاىرة، 

 .277ابؽ، ص: عزاـ، مصدر سأيضان ؛ 141خدكرم، مصدر سابؽ، ص (3)
 .23/9/1945، 21/9/1945: األىراـأيضان ؛ 19-18، صمصدر سابؽسامي حكيـ،  (4)
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فييػػا  كاطػػالب عمػػى رأسػػيـ العػػراؽ قػد بعثػػكا إلػػى كزراء خارجيػػة الػدكؿ الكبػػرل برقيػػاتك العربيػة 
 .(1)بحؿ القضية الميبية كفؽ رغبات أىالييا كرغبة الجامعة العربية بالخصكص

فػأقنع سػفراء العػرب المعنيػيف بضػركرة تقػديـ ؛ لذا فقد استفاد عزاـ مف ىػذا المكقػؼ كثيػران 
عمػى أف الميبيػيف  ، أكػدتـ1945سػبتمبر 28مذكرة باسـ الجامعة العربية لمؤتمر لندف فػي 

لنيػػػػػؿ ىػػػػػذا  ىـيرغبػػػػػكف االسػػػػػتقبلؿ أك تفػػػػػكيض دكلػػػػػة عربيػػػػػة أك الجامعػػػػػة العربيػػػػػة بإرشػػػػػاد
 .  (2)عة ذلؾاالستقبلؿ، كأف الدكؿ العربية قد كمفت األميف العاـ لمجامعة بمتاب

كمػؼ مجمػس الػكزراء فكؿ شػغؼ، أميف الجامعة بمذكرة تمقفت  مصر فإنيا كفيما يخص
الػػدكتكر عبػػد الحميػػد بػػدكم إلعػػداد مػػذكرة بخصػػكص كجيػػة النظػػر المصػػرية تجػػاه القضػػية 

أىميػػة ليبيػػا لمصػػر، كذكػػر  أكػػد فييػػاـ، 1945سػػبتمبر 4الميبيػػة، كقػػد فػػرغ مػػف إعػػدادىا فػػي
كصػي بضػركرة أخػذ أمػاني الميبيػيف بعػيف االعتبػار أكدية كنحكىػا، ك بالمطالب المصرية الحد

بمػػا فػػي ذلػػؾ االنضػػماـ إلػػى مصػػر، أك قيػػاـ األخيػػرة كفقػػان لمكاثيػػؽ األمػػـ المتحػػدة بالكصػػاية 
 .(3)عمى ليبيا، إذا ما تقرر ذلؾ

لقد قدمت مصر مذكرتيا األكلى إلػى كزراء خارجيػة الػدكؿ الكبػرل المجتمعػيف فػي لنػدف 
مشػػتممة عمػػى مػػا جػػاء فػػي مػػا طرحػػو الػػدكتكر بػػدكم السػػالفة  ،(4)ـ1945سػػبتمبر 12بتػػاريخ
كفػػػػي الكقػػػػت الػػػػذم كػػػػاف فيػػػػو دبمكماسػػػػيك مصػػػػر يبػػػػذلكف قصػػػػارل جيػػػػدىـ إلقنػػػػاع  .الػػػػذكر

حككمػػات الػػدكؿ الكبػػرل كالػػدكؿ العربيػػة بكجيػػة النظػػر المصػػرية كانػػت مصػػر تشػػيد حراكػػان 
عبلميان لتعزيز المطالػب المصػرية، ح أف الكقػت قػد  المصػرييفالكثيػر مػف  ليػث رأسياسيان كا 

لقػد اتخػذ . ـ1925ديسػمبر25لغػاء أك تعػديؿ اتفاقيػة الحػدكد مػع إيطاليػا المكقعػة فػيإلحاف 
امػػتؤلت الصػػحافة المصػػرية بالمقػػاالت التػػي تؤيػػد حػػؽ  ان عبلميػػفإذلػػؾ الحػػراؾ صػػكران عػػدة، 

                                                 
 .94-93: أبك طالب، مرجع سابؽ، صأيضان ؛ 23-19صمصدر سابؽ،  سامي حكيـ،(1)
 .280-279عزاـ، مصدر سابؽ، ص(2)
كرة الدكتكر عبد ، مذ0069-002576ي:األرشيفليبيا تقارير، الككد  124كثائؽ عابديف، المحفظة رقـ(3)

 .35-29: شكرم، ميبلد..، صأيضان ؛ لمجمس خارجية الدكؿ الكبرلالحميد بدكم المرسمة 
 .140-139خدكرم، مصدر سابؽ، ص (4)
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. (1)ليػذه المطالػب ليبيػة أخػرل، مسػتغربة تجاىػؿ الػدكؿ الكبػرل مصر في الجغبػكب كأراضو 
مجمػػػس النػػكاب المصػػرم المطالػػب المصػػػرية فػػي أكثػػر مػػف جمسػػػة،  اقشنػػفقػػد  رسػػميان كأمػػا 

المصػػػمحة المصػػػرية، كناشػػػدكا الجامعػػػة العربيػػػة ضػػػركرة مراعػػػاة شػػػدد بعػػػض النػػػكاب عمػػػى ك 
 .  (2)استقبللياليبيا نيؿ لمعمؿ مف أجؿ 

 ،يبيػػا كالحػدكد اإليطاليػػةشػكمت الخارجيػػة المصػرية مػػف جانبيػا لجنػػة عرفػت باسػػـ لجنػة ل
عنيػػػت ىػػػذه المجنػػػة بإعػػػداد  ،برئاسػػػة ككيػػػؿ كزارة الخارجيػػػة السػػػيد محمػػػد كامػػػؿ عبػػػد الػػػرحيـ

زاء  المػػػذكرات كالتقػػػارير كالدراسػػػات لتعزيػػػز كجيػػػة النظػػػر المصػػػرية إزاء القضػػػية الميبيػػػة، كا 
اء الحػػػدكد الغربيػػػة لمصػػػر، كتقػػػديميا مػػػف قبػػػؿ الخارجيػػػة المصػػػرية إلػػػى مػػػؤتمر مجمػػػس كزر 

الخارجية لمدكؿ الكبرل، تمؾ المذكرات استعرضت تاريخ ليبيا منذ القدـ كركػزت عمػى تػاريخ 
ليبيا خبلؿ االستعمار اإليطالي كعبلقة مصػر بميبيػا خػبلؿ الفتػرة، كأثبتػت أف إيطاليػا خػبلؿ 
اسػػتعمارىا لميبيػػا اقتطعػػت أراض مصػػرية، كأبانػػت المػػذكرات مطالػػب مصػػر القكميػػة لتعػػديؿ 

ميػػػة مػػػا تطالػػػب بػػػو، كسػػػاقت الحجػػػج كالبػػػراىيف الجغرافيػػػة كالتاريخيػػػة كالقانكنيػػػة الحػػػدكد كأى
كاألمنيػػة لتعزيػػز المطالػػب المصػػرية فػػي تعػػديؿ الحػػدكد الغربيػػة، فضػػبلن عػػف اتخػػاذ القػػرارات 

 .(3)التي تخدـ األمف القكمي المصرم كتمنع عكدة االستعمار إلى ليبيا
رل أنيػا إذا كانػت عػاجزة عػف مػنح ليبيػا بػأف مصػر قػد أبمغػت الػدكؿ الكبػ ىناؾ مف يرل

اسػػػتقبلليا عمػػػى الفػػػكر، فػػػإف مصػػػر تطمػػػب أف يعيػػػد إلييػػػا بإدارتيػػػا، كطمبػػػت مصػػػر مػػػنح 
 مصػرالميبييف خيار االنضماـ إلى المممكة المصرية، كخصػت بالػذكر منطقػة برقػة، إال أف 

 .(4)لـ تظفر بأم مف مطالبيا رغـ تبني الجامعة العربية لبعض تمؾ المطالب
                                                 

كبخصكص ىذه  .88: خدكرم، مصدر سابؽ، صأيضان ؛ 14/10/1945، 21/9/1945األىراـ(1)
 Francesco Meriano, La Questione Di Giarabub, Nicola Zanichelli االتفاقية انظر:

Editore, Bologna, 1925, pp136-202.                                                    
 .116، 92أبك طالب، مرجع سابؽ، ص(2)
 ؛ أيضان:1395، المحفظة رقـ 0078-035975ي: األرشيفكثائؽ كزارة الخارجية المصرية، الككد (3)

 . 201-70شكرم، ميبلد...، ص
 .نفس الرابط السابؽإبراىيـ صيد،  (4)



 14اإلنسانية                                                                                 انعذد هٌو مجهة انع

-          - 272 

فيمػػػا يخػػػص العػػػراؽ فإنػػػو كػػػاف سػػػباقان لمطالبػػػة الػػػدكؿ الكبػػػرل بضػػػركرة مػػػنح ليبيػػػا كأمػػػا 
اسػػػتقبلليا، داعيػػػان فػػػي ذات الكقػػػت جامعػػػة الػػػدكؿ العربيػػػة لتبنػػػي مكقفػػػو كمسػػػاندتو، مقركنػػػان 
باتصػػػاالت مكثفػػػة مػػػع الػػػدكؿ الكبػػػرل إلقناعيػػػا بشػػػرعية كقانكنيػػػة اسػػػتقبلؿ لميبيػػػا المسػػػتعمرة 

. كطمبػػت الحككمػػة العراقيػػة مػػف أمػػيف الجامعػػة العربيػػة ضػػركرة مفاتحػػة (1)اإليطاليػػة السػػابقة
بريطانيػػا التػػي ىػػي عضػػك فػػي مجمػػس األمػػف الػػدكلي لػػذات الغػػرض، كاغتػػنـ السػػفير العراقػػي 

ـ ليطمػب منػو مناقشػة القضػية 1945فرصة لقائػو الػكزير الركسػي المفػكض بالقػاىرة سػبتمبر
 .  (2)ييدىاالميبية مع حككمة ببلده بعد أف طمب منو تأ

عمػػى صػػعيد آخػػر كجػػو العػػراؽ مػػذكرة لمػػؤتمر كزراء خارجيػػة الػػدكؿ الكبػػرل فػػي أكاخػػر 
عمػى أف تنػاؿ اسػتقبلليا كفػؽ ميثػاؽ  و المؤيػد لميبيػا كحرصػومكقفػفييػا  أكدـ، 1945سبتمبر

أمػؿ ترفض عكدة إيطاليا لحكـ ىذه الػببلد، ك تالعراؽ حككمة األمـ المتحدة، مشددان عمى أف 
 .  (3)تاء عاـ يقرر الميبيكف مف خبللو نظاـ الحكـ الذم يرتضكنوإجراء استف

كاف البد بعيد انتياء الجكلة األكلى مف المباحثات الرباعية في لندف مف إعادة تقيػيـ مػا 
أنجػػػػػػػزه العػػػػػػػرب حتػػػػػػػى المحظػػػػػػػة، ففػػػػػػػي الجمسػػػػػػػة الثانيػػػػػػػة لمجمػػػػػػػس الجامعػػػػػػػة فػػػػػػػي القػػػػػػػاىرة 

. (4)يػػران عػػف زيارتػػو إلنجمتػػرا كفرنسػػاـ تمػػى األمػػيف العػػاـ عمػػى األعضػػاء تقر 1945نػػكفمبر5
ـ تحػدث تحسػيف 1945نػكفمبر7د افتتاح الجمسة الثالثة لمجمس الجامعة المنعقد بتػاريخ كعن

مشػددان عمػى أف قضػية ليبيػا ال تقػؿ شػأنان عػف  ،العسكرم الكزير العراقي المفكض في مصر
 .  (5)قضية فمسطيف، كيجب أف تقـك الجامعة بدكر ىاـ لنصرتيا

                                                 
، 724العراقي ببغداد، الممؼ رقـ  األرشيؼـ، 23/9/1945تقرير المفكضية العراقية في القاىرة بتاريخ (1)

 عف: عمي عظـ محمد، العراؽ كقضية استقبلؿ ليبيا)دراسة كثائقية أكلية(، نقبلن  318ص 87الكثيقة رقـ
Journal of Kufa Studies Center,Vol 1, No 1 (2004)217، ص. 

 المصدر نفسو. (2)
 ي:األرشيف، الككد 297كثائؽ الخارجية المصرية، اجتماعات الجامعة العربية، الميكركفيمـ رقـ (3)

 .96-95: أبك طالب، مرجع سابؽ، صأيضان ؛ 040225-0078
 اجتماعات الجامعة العربية، مصدر سابؽ. ،دار الكثائؽ المصرية، كثائؽ الخارجية المصرية(4)
 المصدر نفسو.(5)

http://www.uokufa.edu.iq/journals/index.php/ksc/issue/view/15
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ـ كضػعت القضػية الميبيػة 1945ديسػمبر4جتماع العادم لمجمس الجامعة بتاريخكفي اال
ألكؿ مػػرة عمػػى جػػدكؿ األعمػػاؿ، كاتخػػذ قػػرار بقبػػكؿ كػػؿ المقترحػػات العربيػػة لتأييػػد اسػػتقبلؿ 

التصػػػاؿ باككمػػػؼ مجمػػػس الجامعػػػة األمػػػيف العػػػاـ عربيػػػة، ليبيػػػا أك كضػػػعيا تحػػػت كصػػػاية 
 .(1)يف مف حكميا العسكرم في ليبياسخط العرب كالميبيبفياميا ا  ببريطانيا ك 

أبمغ عبد الرحمف عزاـ مجمس الجامعة في الجمسػة الثامنػة مػف االجتمػاع العػادم الثالػث 
ـ أف الػػػدكؿ الكبػػػرل فرنسػػػا كركسػػػيا كبريطانيػػػا كأمريكػػػا تتنػػػافس حػػػكؿ 1946أبريػػػؿ 6بتػػػاريخ

التاريخيػػة ليػػذه  الظفػػر بالكصػػاية عمػػى ليبيػػا، أك تقسػػيميا فيمػػا بينيػػا، شػػارحان ليػػـ الخمفيػػات
بنػػاء عمػػى مػػا أفػػاد بػػو عػػزاـ اقتػػرح محمػػكد فيمػػي النقراشػػي رئػػيس الكفػػد ، ك المطػػامع فػػي ليبيػػا
مذكرة إلى الدكؿ المشاركة في مؤتمر الصمح، تؤكد عمػى  أمانة الجامعةالمصرم أف ترسؿ 

 ضػػكنو، كقػػدتمػػنح ليبيػػا االسػػتقبلؿ مكحػػدة، كتػػرؾ حريػػة اختيػػار أىالييػػا نظػػاـ الحكػػـ الػػذم ير 
 .(2)كافؽ المجمس عمى اقتراح النقراشي باإلجماع

الػػػػدكؿ األعضػػػػاء فيػػػػو  دعػػػػاكزع عبػػػػد الػػػػرحمف عػػػػزاـ بعيػػػػد االجتمػػػػاع السػػػػابؽ منشػػػػكران 
لبلستمرار في تأييد القضية الميبية، كاستغؿ فرصة إقامة حفؿ بالقاىرة لتكػريـ كفػكد الجامعػة 

أثنػػى  ،ألميػػر إدريػػس السنكسػػيامػػف بيػػنيـ العربيػػة، فػػألقى كممػػة فػػي الحاضػػريف كالػػذيف كػػاف 
 .(3)األجنبيعمى السنكسية كجيادىا ضد االستعمار فييا 

كفيمػػػا يخػػػص الػػػدكر العربػػػي تجػػػاه مفاكضػػػات الصػػػمح، كالتػػػي تزامنػػػت مػػػع اجتماعػػػات 
مجمس خارجية الدكؿ الكبار فإف القطريف العربييف مصر كالعراؽ قػد دعيػا رسػميان لممشػاركة 

كمؤسسػػة لمغػػرض ذاتػػو  ـ مػػف أف الجامعػػة العربيػػة لػػـ تػػدعى فػػي جمسػػاتيا األخيػػرة، كعمػػى الػػرغ
الجامعػة العربيػة  أرسػمتـ 1946أبريػؿ18بتػاريخ، فلـ تكف بمعزؿ عف متابعػة القضػية يالكن

مػػذكرة إلػػى الػػدكؿ المجتمعػػة ببػػاريس باسػػـ الجامعػػة العربيػػة، أكػػدت فييػػا عمػػى القػػرار الػػذم 
تاء أىميػػا فػػي شػػكؿ نظػػاـ الحكػػـ، كأف اتخذتػػو الجامعػػة بشػػأف اسػػتقبلؿ ليبيػػا ككحػػدتيا كاسػػتف

                                                 
   .55شكرم، ميبلد...، ص أيضان: اجتماعات الجامعة...، مصدر سابؽ؛، كثائؽ الخارجية المصرية(1)
 .، مصدر سابؽ...اجتماعات الجامعة ،كثائؽ الخارجية المصرية(2)
 142خدكرم، مصدر سابؽ، ص أيضان:  ؛599رم، السنكسية...، صشك(3)
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يكػػػكف ىػػػذا االسػػػتفتاء تحػػػت إشػػػراؼ الجامعػػػة العربيػػػة، كفػػػي حالػػػة تطبيػػػؽ نظػػػاـ الكصػػػاية 
 .(1)فالجامعة ىي المخكلة بالقياـ بذلؾ

لقد طاؿ أمػد مفاكضػات الصػمح كأصػبحت اآلراء تثػرل بشػأف إرسػاؿ لجنػة تحقيػؽ دكليػة 
ـ لػػـ تجػػد الػػدكؿ الكبػػرل بػػدان مػػف دعػػكة بعػػض إلػػى المسػػتعمرات اإليطاليػػة السػػابقة، كمػػف ثػػ

األطػػراؼ الدكليػػة لحضػػكر الجمسػػات؛ كانػػت مصػػر كالجامعػػة العربيػػة تمنيػػاف الػػنفس فػػي أف 
يككنا األكفر حظان في االشتراؾ في لجنة التحقيؽ الدكلية؛ لذا فمف خػبلؿ التنسػيؽ المصػرم 

-28مالي القػػاىرة يػػكميمػػع الجامعػػة العربيػػة عقػػدت القمػػة العربيػػة األكلػػى ببمػػدة أنشػػاص شػػ
ـ، كجػػاءت القمػػة تمبيػػة لػػدعكة الممػػؾ فػػاركؽ لممػػكؾ كرؤسػػاء الػػدكؿ العربيػػة، 1946مػػايك 29

كفي الكقت الذم اتفؽ فيو المجتمعكف عمى ضركرة استقبلؿ ليبيا، كأف يعيػد لمصػر برعايػة 
 ،خطػكاتأم حككمة تقـك في ليبيا كمعاكنتيا أدبيان كماديان فإنيـ أيدكا ما تقـك بػو مصػر مػف 

 .(2)ليككف ليا كممة في تحديد مستقبؿ ليبيا
بعد مضي عشرة أياـ فقط عمى القمة العربية في أنشاص عقد مجمس الجامعػة العربيػة  

الػدكؿ الكبػرل  ةجمستو ببمكداف السػكرية، حيػث أبمػغ عبػد الػرحمف عػزاـ المنػدكبيف العػرب بنيػ
يا، كدراسػة األكضػػاع عػف كثػػب، إرسػاؿ لجنػة تحقيػػؽ دكليػة إلػى ليبيػػا، لمعرفػة رغبػػات سػكان

فتقدمت مصر تؤيدىا العراؽ باقتراح ألف يككف لمجامعة العربية مندكب في ىػذه المجنػة، أك 
 .(3)عمى األقؿ يقـك أميف الجامعة بكاسطة ممثميف خاصيف بمراقبة سير التحقيؽ

كبنػػػاء عمػػػى ىػػػذا االجتمػػػاع أرسػػػمت األمانػػػة العامػػػة لمجامعػػػة برقيػػػة مػػػف بمػػػكداف بتػػػاريخ 
ـ إلى الدكؿ العظمى أكدت فييا عمى أنو لمجامعة الحػؽ فػي االشػتراؾ فػي 1946يكنيك 10

أم لجنػػػة تنشػػػأ لمتحقيػػػؽ فػػػي المطالػػػب الميبيػػػة، كأف تحػػػاط الجامعػػػة بمكاعيػػػد سػػػفر المجنػػػػة 
مجمػػس الجامعػػة  قػػررـ 1946ديسػػمبر2فػػي ك  ،كبػػاإلجراءات التػػي سػػتعتمدىا خػػبلؿ التحقيػػؽ

                                                 
 .59-57ميبلد...، ص ،: شكرمأيضان ؛ 286-284عزاـ، مصدر سابؽ، ص(1)
 .62-59ميبلد...، ص ،: شكرمأيضان ؛ 33-31صمصدر سابؽ،  ،سامي حكيـ(2)
  .601-600: شكرم، السنكسية...، صأيضان ؛ 33-31، صمصدر سابؽحكيـ، (3)
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كدعيػػت الجامعػػة فيخػػكؿ األمػػيف العػػاـ بإرسػػاؿ مػػف لػػى ليبيػػا إلجنػػة التحقيػػؽ أرسػػمت أنػػو إذا 
ذا كاف خبلؼ ذلؾ فعميو أفو فييا، يمثم  .(1)تابع سير التحقيؽي كا 

كمػػػا أسػػػمفنا القػػػكؿ فإنػػػو كػػػاف مػػػف بػػػيف المػػػدعكيف لحضػػػكر جمسػػػات مػػػؤتمر الصػػػمح فػػػي 
يػة النظػر مراحميا المتقدمة مصر كالعراؽ، لذا فإف الجامعة العربيػة كمفػت كفػدييما بنقػؿ كج

فػي الجمسػات المنعقػدة فػي  لػذلؾ، كمػا ظيػرحمسػان تالعربية لممجتمعيف بباريس، حيػث أبػديا 
ذا كاف العراؽ قد دعي لممشاركة في المفاكضػات بػاقتراح ا  ك  .(2)ـ1946سبتمبر -أغسطس 

إنجميزم فإف مصر قد بذلت مساع كثيرة لذلؾ، بيدؼ إيصاؿ كجيػة نظرىػا لممجتمعػيف فػي 
اؿ القضية الميبية، لكنو لما اقتصر النقاش بػيف الػدكؿ الكبػرل فقػط ركسػيا مؤتمر الصمح حي

كبريطانيػػػا كفرنسػػػا كالكاليػػػات المتحػػػدة األمريكيػػػة كالصػػػيف فػػػي مباحثػػػات الصػػػمح فػػػإف مصػػػر 
ـ بمػػػذكرة ثانيػػػة لمجمػػػس خارجيػػػة الػػػدكؿ الكبػػػرل، طالبػػػت فييػػػا أف 1946تقػػػدمت فػػػي ينػػػاير 

مػف تقػديـ كجيػة النظػر المصػرية عمػى اعتبػار أف تمثؿ في مؤتمر الصمح، ليتمكف ممثمكىا 
 .(3)مصر تعد طرفان ذا مصمحة

ـ بحضػػػكر جمسػػػات مػػػؤتمر 1946أغسػػػطس 12كعمػػػى أيػػػة حػػػاؿ فقػػػد سػػػمح لمصػػػر يػػػـك
الصػػػػػػػػػػمح، فتقػػػػػػػػػػدـ منػػػػػػػػػػدكب مصػػػػػػػػػػر ببيػػػػػػػػػػاف شػػػػػػػػػػفكم لمػػػػػػػػػػؤتمر الصػػػػػػػػػػمح فػػػػػػػػػػي جمسػػػػػػػػػػتو 

ـ، متضػمنان كجيػة 1946أغسػطس 30ـ، ثـ قدمو خطيػان فػي 1946أغسطس23ك21ليكمي
ظػػػػػر المصػػػػػرية بخصػػػػػكص القضػػػػػية الميبيػػػػػة، حيػػػػػث دافػػػػػع عػػػػػف حػػػػػؽ ليبيػػػػػا فػػػػػي الكحػػػػػدة الن

طالبػػت  ،ـ قػدمت مصػر مػذكرة أخػرل لمػؤتمر الصػمح1946سػبتمر 11كفػي .(4)كاالسػتقبلؿ
، كفيمػػا يخػػص القضػػية الميبيػػة شػػددت فييػػا  الحصػػكؿ عمػػى كاحػػة الجغبػػكب كىضػػبة السػػمـك

ره، كأف مصػػر يجػػب أف يؤخػػذ مصػػر عمػػى ضػػركرة اسػػتفتاء الشػػعب الميبػػي فػػي تقريػػر مصػػي

                                                 
 .102،601، 89ص ، نكسية...شكرم، الس(1)
مدبكلي،  ، مكتبة1952-1943آماؿ السبكي، استقبلؿ ليبيا بيف األمـ المتحدة كجامعة الدكؿ العربية (2)

 .32ص، 1991القاىرة، 
 . 35شكرم، ميبلد...، ص؛ أيضا: 19/9/1945األىراـ(3)
 .91: أبك طالب، مرجع سابؽ، صأيضان ؛ 42-36المصدر نفسو، ص (4)
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تسػكية لمقضػية الميبيػة، كفػي حالػة كضػع ليبيػا تحػت الكصػاية فيجػب أف تكػكف  ةرأييا في أيػ
   .(1)لمركابط التي تجمع الميبييف كالمصرييف مصر ىي الدكؿ الكصية عمييا؛ نظران 

اتضػػػػح مػػػػف خػػػػبلؿ المكقػػػػؼ المصػػػػرم فػػػػي جمسػػػػات مػػػػؤتمر الصػػػػمح أف مبػػػػدأ الكصػػػػاية 
بيػػػا أك إسػػػناد ذات الميمػػػة لمجامعػػػة العربيػػػة لػػػـ يعػػػد ذا أىميػػػة لممسػػػئكليف المصػػػرية عمػػػى لي

المصػػػرييف كممثمػػػييـ فػػػي االجتماعػػػػات الدكليػػػة التػػػي عنيػػػػت كاستعرضػػػت ضػػػمف برامجيػػػػا 
القضية الميبية، مقارنة بذلؾ فإف تعديؿ الحدكد كاف أبػرز النقػاط التػي أصػرت عمييػا مصػر 

 .(2)الكبرلفي مذكراتيا البلحقة المرسمة إلى الدكؿ 
كأمػػا العػػراؽ فقػػد مثمػػو فػػي مػػؤتمر الصػػمح محمػػد فاضػػؿ الجمػػالى كزيػػر الخارجيػػة، حيػػث 
 أكضػػػح فػػػي كممتػػػو أمػػػاـ المجتمعػػػيف أحقيػػػة ليبيػػػا فػػػي نيػػػؿ الحريػػػة كاالسػػػتقبلؿ التػػػاـ؛ نظػػػران 

كاسػػػتغؿ الػػػكزير  .(3)لمتضػػػحيات الجسػػػاـ التػػػي قػػػدميا الشػػػعب الميبػػػي إبػػػاف حقبػػػة االسػػػتعمار
الحميمة التي كانت تربطػو بالقيػادات الميبيػة التػي كانػت حاضػرة فػي بػاريس  العراقي العبلقة

مػػػف أجػػػؿ اسػػتقبلؿ ليبيػػػا، كتعيػػػد الػػػكزير بػػػدعـ  لمتقريػػب بػػػيف كجيػػػات نظرىػػػا، كالعمػػؿ سػػػكيان 
  .(4)كمعنكيان  العراؽ القضية الميبية ماديان 

كماسػػية كػاف ىنػػاؾ بػالتزامف مػػع مفاكضػات الصػػمح تحركػات إيطاليػػة إلقامػة عبلقػػات دبم
بػػيف إيطاليػػا كالػػدكؿ العربيػػة؛ رغبػػة مػػف إيطاليػػا فػػي الكصػػكؿ إلػػى حػػؿ مػػع الجانػػب العربػػي، 

الػذم كانػت ، ك ليبيػاعػف كمف ثـ الميبي كرغبة مف بعض العرب إبعاد شبح الكصػاية الدكليػة 
لتعيػػدت سػػابقة لػػبعض  تطرحػػو الػػدكؿ الكبػػرل كحػػؿ لممسػػألة الميبيػػة، أك تجزئػػة الػػببلد تنفيػػذان 

 .(5)كالتعيد البريطاني لمسنكسييف باستقبلؿ برقة ،الميبييفالزعماء 

                                                 
 .92-91ب، مرجع سابؽ، صأبك طال(1)
 .141-140خدكرم، مصدر سابؽ، ص  (2)
 .عمر المجذكب، نفس الرابط السابؽ (3)
 .المصدر نفسو (4)

(5)Adrian Pelt, Libyan Independence and the United Nations, New Haven and 
London, Yale University Press,1970, P40;  
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منػػدكب أيػػد الكعنػدما طػػرح مكضػكع اسػػتئناؼ العبلقػات مػػع إيطاليػػا فػي الجامعػػة العربيػة 
بالجامعػػة محمػػد كامػػؿ عبػػد الػػػرحيـ فكػػرة إقامػػة عبلقػػات دبمكماسػػية مػػع إيطاليػػػا، المصػػرم 

منػدكب . أمػا (1)اه القضية الميبيػةليككف لمعرب عيف عمى ما يجرل مف دسائس في ركما تج
ـ مػذكرة شػدد فييػا 1946ديسػمبر12كقدـ بتاريخ  ،العراؽ تحسيف العسكرم فعارض المقترح

عمػى أف إيطاليػػا يجػػب أف تعتػػرؼ باسػػتقبلؿ ليبيػا كشػػرط إلقامػػة عبلقػػات دبمكماسػػية مػػع أم 
قػات، كعمػؿ دكلة عربية، كأف يككف لمجمس الكزراء العرب دكر في اإلشراؼ عمى ىذه العبل

ىػػذا بػػاإلجراءات التػػي نفػػذتيا إيطاليػػا كتحركاتيػػا األخيػػرة بخصػػكص القضػػية الميبيػػة بمػػا فػػي 
 .(2)ذلؾ تشجيع اليجرة كالرغبة في العكدة الستعمار ليبيا مف جديد

كعندما اعترض بعػض الخبػراء القػانكنييف فػي الجامعػة عمػى مػا ذكػره المنػدكب العراقػي، 
مسػػػتعمراتيا بمػػػا فػػػي ذلػػػؾ ليبيػػػا، تػػػدخؿ عبػػػد الػػػرحمف عػػػزاـ  ألف إيطاليػػػا تنازلػػػت عػػػف نظػػػران 

كعػرض عمػى مجمػػس الجامعػة تبنػػي قػرار يسػمح لمػػدكؿ األعضػاء بالجامعػػة بإقامػة عبلقػػات 
 . (3)دبمكماسية مع الدكلة اإليطالية باستثناء العراؽ

 كتنفيػػػالقػػػد كانػػػت القضػػػايا المعركضػػػة عمػػػى مػػػؤتمر الصػػػمح الػػػدكلي كثيػػػرة كمتشػػػعبة، ي
 سػنة كنيػؼ تقريبػان  المتقطعػة قرابػة واجتماعات تتضارب المصالح، كبالتالي استمر خبلفات ك 

ـ، كلـ يخصص لمقضية الميبيػة مسػاحة زمنيػة كبيػرة، لكػف الجػدؿ 1947فبراير-1946يناير
حػػػكؿ مصػػػير المسػػػتعمرات اإليطاليػػػة بعػػػد إبػػػراـ الصػػػمح مػػػع إيطاليػػػا، كتنػػػازؿ  منصػػػبان كػػػاف 

 ـ.1947فبراير 10معاىدة الصمحكفقان ليبيا، األخيرة عف ممتمكاتيا بما فييا ل
كاف العرب بشكؿ عاـ كالميبيكف بشكؿ خاص يأممكف أف تتغير معطيات القضػية الميبيػة 
بعد معاىدة الصمح، ككاف مف الضركرم تكحيد الصؼ الميبي عند قػدـك لجنػة التحقيػؽ؛ لػذا 
                                                                                                                         

تقرير عف كجية  0069-002576ي:األرشيفليبيا تقارير، الككد  124: كثائؽ عابديف المحفظة رقـأيضان 
ـ في مسألة امارة السيد إدريس السنكسي كالمتضمف عدـ 1948أغسطس 25النظر اإلنجميزية بتاريخ

 ـ إعادة برقة لئليطالييف. 1942يناير8مكافقة بريطانيا حسب كعد ايدف 
 . 40-38، ص مصدر سابؽسامي حكيـ، (1)
 .290-288: عزاـ، مصدر سابؽ، صأيضان ؛ 38-35و، ص المصدر نفس(2)
 .62: شكرم، ميبلد...، صأيضان ؛ 291-290عزاـ، مصدر سابؽ، ص (3)
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ـ، 1947مػػػارس فقػػػد عممػػػت مصػػػر كجامعػػػة الػػػدكؿ العربيػػػة عمػػػى إنشػػػاء ىيئػػػة تحريػػػر ليبيػػػا
األىػػداؼ التػػي كضػػعتيا الجامعػػة العربيػػة مػػف كراء تػػأليؼ  تكانػػ، ك بشػػير السػػعداكم برئاسػػة

ىيئة تحرير ليبيا إزالة الخػبلؼ بػيف األحػزاب السياسػية الميبيػة، كحصػر مطالبيػا فػي الكحػدة 
 .  (1)كاالستقبلؿ أماـ لجنة التحقيؽ الدكلية عند زيارتيا لميبيا

ـ 1947العػػرب أبمػػغ عػػزاـ مجمػػس الجامعػػة فػػي اجتماعػػو مػػارسمػػف  كلتجػػد الييئػػة دعمػػان 
بأنو تمقى رسائؿ مف شخصيات ليبية تطالب بدعـ ىيئة تحريػر ليبيػا كالقضػية الميبيػة بشػكؿ 
عاـ، فأكدت الدكؿ العربية عمى مقترحاتيا السابقة بشأف ليبيا مؤكدة عمى ضػركرة أف يكػكف 

سكانيا، كمتابعة لجنة التحقيؽ فػي عمميػا، لمجامعة دكر في تحديد مستقبؿ الببلد كفؽ رأم 
 .  (2)كاتخاذ ما يمـز كفؽ النتائج المترتبة عند استكماؿ التحقيؽ

كانت مصر سباقة لدعـ ىيئة تحريػر ليبيػا، كمػا أنيػا كانػت حريصػة عمػى جعػؿ الجبيػة 
نجحػػػت فػػي حمػػػؿ ىيئػػػة ببنغػػػازم كبنػػػاء عمػػى تقػػػارير قنصػػميا  ،الكطنيػػة فػػػي ليبيػػا متماسػػػكة

بيا كالييئات السياسية بطرابمس عمى مبايعة األمير إدريػس السنكسػي باإلمػارة عمػى تحرير لي
، كحػػػاؿ اإلعػػػبلف الرسػػػمي عػػػف ذلػػػؾ كمػػػؼ محمػػػكد فيمػػػي النقراشػػػي (3)كامػػػؿ التػػػراب الميبػػػي

ـ بحمػػػؿ 1948أغسػػػطس 21رئػػػيس الػػػكزراء المصػػػرم الػػػدكتكر محمػػػد فػػػؤاد شػػػكرم بتػػػاريخ 
عادة التأكيد الم  .(4)صرم بدعـ القضية الميبيةخطاب التينئة لؤلمير كا 

 تطػػػكراتـ ببيػػػركت التػػػأـ مجمػػػس الجامعػػػة لمنظػػػر فػػػي آخػػػر 1947أكتػػػكبر15كفػػػي دكرة 
كخاصػػػػة بعػػػػدما عػػػػرؼ العػػػػرب بػػػػأف إيطاليػػػػا قػػػػد طالبػػػػت بضػػػػركرة إرجػػػػاع ، القضػػػػية الميبيػػػػة

                                                 
؛ أيضان: 383-268، 64-63شكرم، ميبلد...، ص أيضان: ؛303-301عزاـ، مصدر سابؽ، ص (1)

  .112 ،64-49، صمصدر سابؽحكيـ، ؛ أيضان: 273-271، 251الشنيطي، مصدر سابؽ، ص
 .40-38، صمصدر سابؽ: سامي حكيـ، أيضان ؛ 293-292عزاـ، مصدر سابؽ، ص (2)
أرشيؼ البمداف ليبيا، مذكرة القنصؿ المصرم ببنغازم إلى كزارة  29كثائؽ كزارة الخارجية الميكركفيمـ رقـ(3)

 ـ بشأف اقناع إدريس السنكسي بالتعاكف مع الجبية الكطنية.1947الخارجية المصرية يكنيك
، نص مبايعة رؤساء 0069-002576ي:األرشيفليبيا تقارير، الككد  124ئؽ عابديف المحفظة رقـكثا(4)

: رسالة محمكد أيضان ـ؛ 1948أغسطس 8الييئات السياسية في طرابمس لؤلمير إدريس السنكسي بتاريخ
 .1948أغسطس 21فيمي النقراشي الى األمير إدريس السنكسي بتاريخ
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المسػػتعمرات السػػابقة إلييػػا، ألنيػػا األقػػدر عمػػى حػػؿ مشػػاكميا بحكػػـ الخبػػرة. كفػػي ىػػذه الػػدكرة 
عمػػى فشػػػمو فػػي إقنػػاع أمريكػػػا بإشػػراؾ العػػػرب فػػي لجنػػػة مجمػػػس العبػػد الػػػرحمف عػػزاـ  أطمػػع

عػرض  فقػد . كأما الكفد المصػرم(1)التحقيؽ حاؿ زيارتو ليا في شير سبتمبر مف العاـ ذاتو
 كعنػػدما رفػػضلتحقيػػؽ األمػػاني الميبيػػة،  ؛الحػػؿ العسػػكرم لحػػؿ القضػػية الميبيػػةالمجػػكء إلػػى 

عمػػى تشػجيع أيػػة مقاكمػة مسػػمحة فػػي  المصػػرم ليػنص ضػػمنان  عػػدؿ االقتػراح العػراؽ كاألردف
 .  (2)ليبيا، إذا تأخر حؿ القضية الميبية أك جاء الحؿ خبلؼ تكقعات الميبييف

أمػػا رئػػيس الكفػػد العراقػػي فأشػػار فػػي كممتػػو أمػػاـ مجمػػس الجامعػػة إلػػى أف حككمػػة بػػبلده 
عمػػػى مػػػنح ليبيػػػا  كالتػػػي تػػػنص ،لبريطانيػػػا يكجػػػب أخػػػذ كجيػػػة النظػػػر العراقيػػػة قػػػدمت طمبػػػان 

، كبسػػػبب (3)االسػػػتقبلؿ الفػػػكرم، كفعمػػػت الشػػػيء ذاتػػػو مػػػع سػػػكرتارية المػػػؤتمر العػػػاـ لمصػػػمح
تأجيػػػؿ مسػػػألة  تمسػػػؾ العػػػراؽ باسػػػتقبلؿ ليبيػػػا اتفػػػؽ الحاضػػػركف فػػػي بيػػػانيـ الختػػػامي عمػػػى
 .  (4)الكصاية العربية إلى حيف البث فييا أك طرحيا عمى طاكلة النقاش الدكلي

دكر فػػػي الجامعػػػة مػػػف تحركػػػات ليكػػػكف لمعػػػرب دكر فػػػي لجنػػػة كفػػػي غضػػػكف مػػػا كػػػاف يػػػ
التحقيؽ أك مراقبة عمميا فإف الدبمكماسية المصرية كانت في تحركات كاتصاالت سػرية مػع 
الدكؿ الكبرل قبيؿ إرساؿ لجنة التحقيؽ، فالخارجيػة المصػرية كمفػت السػفير المصػرم بمنػدف 

بمبنػػي السػػفارة المصػػرية بمنػػدف لمسػػتكل أف يعػػد رفقػػة لجنػػة رفيعػػة االسػػيد عبػػد الفتػػاح عمػػرك 
، كقػػد تضػػمنت ـ1947نػػكفمبر 21مػػذكرة لعرضػػيا عمػػى مجمػػس خارجيػػة الػػدكؿ الكبػػرل يػػـك

كافيػػة عػػف مطالػػب مصػػر الحدكديػػة)كاحات اركنػػك كالعكينػػات كمعطػػف سػػارة  المػػذكرة شػػركحان 
زاء كحػػدة كاسػػتقبلؿ ل (، كمكقفيػػا إزاء المسػػتعمرات اإليطاليػػة كا  يبيػػا، كقػػد كالجغبػػكب كالسػػمـك

استرشػػدت المػػذكرة التػػي قػػدميا الكفػػد المصػػرم كأعػػادت التػػذكير بمػػا قدمػػو الجانػػب المصػػرم 
تػػـ إعػػداده مػػف  مػػف قبػػؿ لمػػدكؿ الكبػػرل أك مػػا ألقػػي مػػف خطػػب كبيانػػات كتصػػريحات، كمػػا

                                                 
 .250-248: الشنيطي، مصدر سابؽ، صأيضان ؛ 67-64شكرم، ميبلد...، ص(1)
 .294-293عزاـ، مصدر سابؽ، ص (2)
 .اجتماعات الجامعة العربية...، مصدر سابؽ ،كثائؽ الخارجية المصرية(3)
 .66-65شكرم، ميبلد...، ص (4)
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مػػػذكرات مػػػف قبػػػػؿ الخارجيػػػة المصػػػػرية منػػػذ أف كضػػػػعت الحػػػرب العالميػػػػة أكزارىػػػا، كأرفػػػػؽ 
الحػػدكدم مػػع ليبيػػا الػػذم تطالػػب بػػو مصػػر، كاستعرضػػت مػػذكرة  بالمػػذكرة خريطػػة لمتعػػديؿ

الكفػػد المصػػرم التػػاريخ الميبػػي كعبلقػػة إيطاليػػا بػػو كسياسػػتيا العقيمػػة السػػابقة فػػي ىػػذا البمػػد، 
كمسػػاىمة الميبيػػيف فػػي المجيػػكد الحربػػي لمحمفػػاء، ممػػا يكجػػب مػػنح ليبيػػا الكحػػدة كاالسػػتقبلؿ، 

العربيػػة، كمػػا قػػدـ مػػف مػػذكرات بالخصػػكص فػػي بنػػاء عمػػى رغبػػات الشػػعب الميبػػي كالجامعػػة 
 .(1)كقت سابؽ مف قبؿ دكؿ عربية كمف الميبييف إلى مجمس كزراء خارجية الدكؿ الكبرل

مجمػػػس كزراء خارجيػػػة الػػػدكؿ الكبػػػرل بمنػػػدف عمػػػى إشػػػراؾ أم دكلػػػة عربيػػػة أك  لػػػـ يكافػػػؽ
دكؿ العربيػة الجامعة العربية في لجنة التحقيؽ، كعمى ىذا األساس أخذت مصػر كجامعػة الػ

فػػي تييئػػة كفػػد ىيئػػة تحريػػر ليبيػػا؛ السػػتقباؿ لجنػػة التحقيػػؽ الدكليػػة حػػاؿ زياراتيػػا ليبيػػا، كقػػد 
 .  (2)انظـ إلييا المتحدث باسـ الييئة الدكتكر محمد فؤاد شكرم حاؿ كصكلو مف لندف

ـ كمػػػا أسػػػمفنا القػػػكؿ فػػػإف 1948كلمػػػا كانػػػت لجنػػػة التحقيػػػؽ قػػػد تقػػػرر سػػػفرىا فػػػي مػػػارس
ـ لمتشاكر فيما ينبغي عممػو، كقػد تقػرر 1948فبراير22في  ربية عقدت اجتماعان الجامعة الع

إرسػػاؿ مػػذكرة إلػػى المجنػػة الرباعيػػة الخاصػػة بػػالتحقيؽ، ىػػذه المػػذكرة تألفػػت مػػف تسػػع نقػػاط 
بعػػػاد شػػػبح  استعرضػػػت تػػػاريخ ليبيػػػا ككفاحيػػػا ضػػػد االسػػػتعمار كأحقيتيػػػا فػػػي االسػػػتقبلؿ، كا 

التضػػػػامف العربػػػػي مػػػػع الميبيػػػػيف فػػػػي ىػػػػذا الظػػػػرؼ  الكصػػػػاية األجنبيػػػػة عنيػػػػا، مؤكػػػػدة عمػػػػى
العصيب، كإلحداث تجاكب دكلي مع مضمكنيا طمبت الجامعة مػف الممثمػيف العػرب إرسػاؿ 

 .(3)نسخ مف المذكرة إلى حككمات الدكؿ ذات العضكية في لجنة التحقيؽ
كمػػف حسػػف  ،لػػـ يكػػف لممكقػػؼ العربػػي أثػػر فعػػاؿ يػػذكر عمػػى سػػير عمػػؿ لجنػػة التحقيػػؽ

التكصػػيات التػػي أقرتيػػا المجنػػة كانػػت محػػؿ خػػبلؼ بػػيف الػػدكؿ الكبػػرل، كلمػػا كػػاف  الحػػظ أف
األمر عمى ىذا المنػكاؿ فقػد احػتكـ الكبػار لمحػؿ اآلخػر، كالمتضػمف إحالػة القضػية لمجمعيػة 

                                                 
 .242-204شكرم، ميبلد...، ص  (1)
 .243، ص المصدر نفسو (2)
 .49-43، صمصدر سابؽامي حكيـ، : سأيضان ؛ 298-293عزاـ، مصدر سابؽ، ص(3)
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العامػػة لؤلمػػـ المتحػػدة؛ لػػذا قػػرر مجمػػس كزراء خارجيػػة الػػدكؿ الكبػػرل إحالػػة المكضػػكع إلػػى 
 .(1)1948سبتمبر15دة بتاريخالجمعية العامة لؤلمـ المتح

   ثالثا: الدور العربي والقضية الميبية في أروقة األمم المتحدة :
دخمػػػت القضػػػية الميبيػػػة مرحمػػػة جديػػػدة بػػػدخكليا إلػػػى سػػػاحة النقػػػاش فػػػي الجمعيػػػة العامػػػة 

بػػيف الػػدكؿ األعضػػاء، ككػػاف مفػػرد  لؤلمػـ المتحػػدة، حيػػث ظيػػر التبػػايف فػػي المكاقػؼ كاضػػحان 
 ىػػذهي رأم الكثيػػر مػػف ممثمػػي الػػدكؿ الكبػػرل، كفػػي ىػػذه الفتػػرة جػػاىرت فػػ الكصػػاية حاضػػران 

كعمػػى أيػػة  بأطماعيػػا فػػي ليبيػػا كأىميػػة األخيػػرة السػػتراتيجياتيا فػػي منطقػػة البحػػر المتكسػػط.
حػػػاؿ عرضػػػت القضػػػية الميبيػػػة ألكؿ مػػػرة فػػػي اجتمػػػاع الجمعيػػػة العامػػػة فػػػي الػػػدكرة الثالثػػػة 

ديسػػػمبر مػػػف ذات العػػػاـ، كلمػػػا لػػػـ  11التػػػي اسػػػتمرت حتػػػى ك ـ، 1948سػػػبتمبر21ببػػػاريس
فػػػي اجتماعػػػات الجمعيػػػة بميػػػؾ ساكسػػػيس بالكاليػػػات المتحػػػدة  تقػػػررتسػػتكمؿ المناقشػػػات فقػػػد 

ـ، إحالػػػػػة المسػػػػػألة إلػػػػػى المجنػػػػػة السياسػػػػػية كاألمنيػػػػػة؛ ليتػػػػػاح لكػػػػػؿ 1949مػػػػػايك18-أبريػػػػػؿ5
 .(2)األعضاء مناقشتيا، كتقرر تشكيؿ لجنة مف إحدل عشرة دكلة لمنظر في المكضكع

كزيػر خارجيػة مصػر أحمػد فػإف فيما يخص الدكر العربي إزاء مستجدات القضية الميبيػة 
ـ 1948ديسػػمبر  -فػػي اجتماعػػات الجمعيػػة ببػػاريس دكرة سػػبتمبرأكػػد  خشػػبة كرئػػيس كفػػدىا

فػي اجتماعػات الجمعيػة أبريػؿ ك  .(3)ميبيػا إال االسػتقبلؿ كالحريػةلأكد عمى أف مصر ال تريػد 
حيػػث نقػػؿ  ىا،ة العربيػػة كفػػدان مػػف ىيئػػة تحريػػر ليبيػػا لحضػػكر رسػػمت الجامعػػأـ 1949مػػايك –

االسػػتقبلؿ فإنيػػا تكضػػع حاليػػان لجامعػػة القاضػػية بأنػػو إذا اسػػتحاؿ مػػنح ليبيػػا االكفػػد رغبػػات 
كفػػي  .(4)ليبيػػا االسػػتقبلؿ التػػاـحتػػى بمػػكغ تحػػت كصػػاية الجامعػػة العربيػػة أك أم دكلػػة عربيػػة 

أكصػى د خشبة كزير الخارجية المصػرم كممػة ـ أحم1949أبريؿ 19ىذه الدكرة ألقى بتاريخ

                                                 
 .7/12/1948األىراـ (1)
مفتاح السيد الشريؼ، مسيرة الحركة الكطنية الميبية ؛ أيضا: 83-75، صمصدر سابؽسامي حكيـ، (2)

 .26، ص2011، 1الصراع مف أجؿ االستقبلؿ، الفرات لمنشر كالتكزيع، بيركت، ط/
 .12/12/1948األىراـ (3)
 .39: السبكي، مرجع سابؽ، صأيضان ؛ 75الصيد، مصدر سابؽ، ص (4)
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كضػػع ليبيػػا كفػػي حالػػة تقػػرر االسػػتقبلؿ، يػػا منحك ليبيػػا، أراضػػي عمػػى كحػػدة فييػػا بالمحافظػػة 
كأف يككؿ لمصر ذلػؾ، كأف األخيػرة ال مطػامع زمنيان أف تككف قصيرة فيجب كصاية التحت 

رجاع كاحة الجغبكب  .  (1)ليا في ليبيا سكل تعزيز األمف كا 
 ف خػبلؿ كممػػة الػكزير المصػػرم األخيػرة تغيػػر فػي المطالػػب المصػرية، فإقميميػػان يبلحػظ مػػ

، جعػؿ الكصػاية عمػى ليبيػا لمصػر دكف غيرىػا اقتصرت المطالػب عمػى الجغبػكب، كسياسػيان 
بمنػػدكبي الػػدكؿ الكبػػرل إلفيػػاميـ بػػأف  كزيػػر الخارجيػػة المصػػرية كعمػػى ىػػذا األسػػاس اتصػػؿ

، كأنو في حالة فرض كصػاية متعػددة األطػراؼ مصر شريؾ أساسي في حؿ القضية الميبية
 .  (2)عمى ليبيا فيجب أف تككف مصر مف بينيا

كاف المسئكلكف في الحككمة المصرية يطمعكف عف كتػب عمػى الجيػكد التػي كػاف يبػذليا 
كزيػػػػر الخارجيػػػػة أحمػػػػد خشػػػػبة فػػػػي األمػػػػـ المتحػػػػدة؛ كعمػػػػى ىػػػػذا األسػػػػاس اسػػػػتقبؿ القنصػػػػؿ 

المؤلػػػؼ مػػػف المفتػػػي محمػػػد أبػػػػك ي طرابمسػػػالكفػػػد الت المصػػػرم العػػػاـ ببنغػػػازم أحمػػػد بيجػػػ
 كالػذم كػاف فػي ميمػة عنػد األميػر إدريػس األسعاد العالـ كمحمكد المنتصر كعمػي بػف تػامر

السنكسػػي، كلمػػس مػػنيـ الرغبػػة فػػي إصػػبلح ذات البػػيف كتكطيػػد العبلقػػات مػػع إخػػكانيـ فػػي 
 .(3)الببلد الميبية عمى كامؿ برقة، بؿ كمكافقتيـ عمى أف يككف األمير إدريس أميران 

أمػػػا العػػػراؽ فقػػػد أيػػػد بقػػػكة فػػػي ىيئػػػة األمػػػـ المتحػػػدة اسػػػتقبلؿ ليبيػػػا، كلمكاجيػػػة التحركػػػات 
اإليطالية في األمـ المتحدة بكضع ليبيا تحت الكصاية اإليطاليػة ىاجمػت الحككمػة العراقيػة 
تصريحات كزير الخارجية اإليطالي التي نشرت في بعػض الصػحؼ العربيػة حػكؿ مكضػكع 

كصػػاية، كطمبػػت عبػػر الممثػػؿ العراقػػي مػػف الجامعػػة العربيػػة إبػػبلغ الػػدكؿ العربيػػة بكجػػكب ال
بػبلغ سػفراء الػدكؿ كمضػمكنان  مقاطعة إيطاليا دبمكماسيا، كعدـ قبكؿ فكرة الكصػاية شػكبلن  ، كا 

الكبرل في األمـ المتحػدة كخاصػة ركسػيا كبريطانيػا بػأف مصػالحيا فػي خطػر حػاؿ اتخاذىػا 

                                                 
 .218-217: الشنيطي، مصدر سابؽ، صأيضان ؛ 86-83، ص مصدر سابؽحكيـ، (1)
 .92-86، صمصدر سابؽسامي حكيـ، (2)
، تقرير القنصؿ 0069-002571ي األرشيفليبيا تقارير، الككد  124كثائؽ عابديف المحفظة رقـ(3)

 ـ.1948كمتو ديسمبرالمصرم العاـ أحمد بيجت في بنغازم لحك
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 الػػػدكؿ إحػػػدل إشػػػراؾ ضػػػركرة عمػػػى الميبيػػػة، كحػػػث أكلئػػػؾ السػػػفراءقػػػرارات ضػػػد المصػػػمحة 
 .  (1)الميبية لممشكمة حؿ إليجاد المقترحة األممية المجنة في المستقمة العربية
لتعدد مشاريع القرارات المقدمة لحؿ المشكمة شيكمت لجنػة مككنػة مػف خمسػة عشػرة  نظران 
ة بػػيف مشػػاريع القػػرارات المطركحػػة كأككػػؿ إلػػى ىػػذه المجنػػة ميمػػة إيجػػاد صػػيغة تكافقيػػ، دكلػػة

كفي غضكف ما كانػت المناقشػات جاريػة فػي  .(2)أماـ المجنة السياسية التابعة لؤلمـ المتحدة
يطاليػا عػف  ،أركقة الجمعية العامة ككاف العرب منشغميف بالقضػية الميبيػة أعمنػت بريطانيػا كا 

ؽ إنجميػػػزم إيطػػػالي مشػػػركع بػػػيفف سػػػفكرزا لحػػػؿ المشػػػكؿ الميبػػػي، كالمشػػػركع فػػػي شػػػكمو اتفػػػا
ـ بمنػػدف، كفػػي مضػػمكنو تقسػػيـ ليبيػػا إلػػى إدارات ثػػبلث، إدارة بريطانيػػة 1949مػػايك8بتػػاريخ

دارة فرنسػػية فػػي فػػزاف، كاقتػػرح المشػػركع تشػػكيؿ  فػػي برقػػة، كأخػػرل إيطاليػػة فػػي طػػرابمس، كا 
عػف أمريكػا كدكلػة عربيػة حتػى تكػكف  مجمس كصػاية يضػـ إلػى جانػب الػدكؿ الػثبلث ممػثبلن 

 .  (3)ـ1951اىزة لمنحيا االستقبلؿ في مدة ال تتجاكز نياية سنةليبيا ج
ـ كاصػػمت المجنػػة السياسػػية األكلػػى بػػاألمـ المتحػػدة مناقشػػة القضػػية 1949مػػايك9فػػي يػػـك

الميبية، كاحتدـ النقاش حكؿ مشركع بيفف سفكرزا؛ فياجمتو بعثة العػراؽ التػي اتيمػت المجنػة 
كشػػدد السػػيد ممتػػاز  ،مشػػاريع القػػرارات األخػػرلالمشػػكمة مػػف الجمعيػػة العامػػة بتجاىػػؿ كافػػة 

بمجيػػػكد الميبيػػػيف  منػػػدكب العػػػراؽ عمػػػى حػػػؽ ليبيػػػا فػػػي االسػػػتقبلؿ ككحػػػدة أراضػػػييا، كمػػػذكران 
الحربػي فػػي نصػرة الحمفػػاء عمػػى المحػكر خػػبلؿ الحػرب، كطالػػب بضػػركرة اتخػاد قػػرار بشػػأف 

 .(4)يفقد الميبييف الثقة في األمـ المتحدةكال  ليبيا يضمف االستقبلؿ
كأمػػاـ إصػػرار منػػدكب العػػراؽ عمػػى مكقفػػو تؤيػػده مصػػر كجامعػػة الػػدكؿ العربيػػة، كبسػػبب 
االتصاالت التي أجراىا األميف العاـ لمجامعة عبد الرحمف عزاـ داخؿ أركقػة األمػـ المتحػدة 
مع الكثيػر مػف أطػراؼ القضػية طالبػت معظػـ الػدكؿ األعضػاء بػرفض المشػركع كمػنح ليبيػا 

                                                 
 .219-217ص ـ نقبل عف عمي محمد، مرجع سابؽ،3/5/1949القاىرة بتقرير مفكضية العراؽ (1)
 .نفس الرابط السابؽإبراىيـ صيد، (2)
 .45-44: السبكي، مرجع سابؽ، صأيضان ؛ 97-92، صمصدر سابؽسامي حكيـ، (3)
 .نفس الرابط السابؽىيـ صيد، إبرا ؛ أيضان:84-83الشريؼ، مسيرة الحركة الكطنية...، ص(4)
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، فػػي حػػػيف بػػادر الكفػػد العراقػػي بتقػػػديـ ف إيطاليػػا مػػػف العػػكدة مجػػددان االسػػتقبلؿ، كعػػدـ تمكػػي
، لكنػػو رفػػض مػػف قبػػؿ بقيػػة األعضػػاء فػػي مشػػركع قػػرار يقضػػي بمػػنح ليبيػػا اسػػتقبلليا فػػكران 

 .  (1)المجنة المشكمة لمنظر في القضية الميبية
ـ 1949مػػػايك17جمسػػػة لمتصػػػكيت عمػػػى المشػػػركع بتػػػاريخ عقػػػداضػػطرت األمػػػـ المتحػػػدة ل

مطالػػػب اإليطاليػػػة كاإلنجميزيػػػة، كلكنػػػو لػػػـ يحػػػز عمػػػى األصػػػكات المطمكبػػػة إلقػػػراره بسػػػبب ال
لمدبمكماسػػػية  . كبػػػالرغـ مػػػف أف فشػػػؿ مشػػػركع بػػػيفف سػػػفكرزا قػػػد عػػػد نجاحػػػان (2)فأصػػػبح ممغيػػػان 

العربية في األمـ المتحػدة إال أف اإليطػالييف كاإلنجميػز لػـ ييػدأ ليػـ بػاؿ حيػاؿ ذلػؾ، فطمبػت 
يس السنكسي زيارة لندف لمتشاكر؛ لذا فقد شػد األميػر إدريػس الرحػاؿ مف األمير إدر  بريطانيا

إلػػى لنػػدف، كفػػي لنػػدف جػػرل االتفػػاؽ عمػػى شػػكؿ الحكػػـ كالدسػػتكر الخػػاص ببرقػػة، كفػػي أثنػػاء 
المباحثػػات أبمغتػػو الحككمػػة اإلنجميزيػػة مػػف جيتيػػا بػػأف فكػػرة الكصػػاية أصػػبحت غيػػر كاردة، 

بػاإلعبلف عػف ذلػػؾ  وعمييػا حػػاؿ قيامػ ة كبػو أميػران كأف بريطانيػا سػتعترؼ باسػتقبلؿ إقمػيـ برقػػ
ـ اسػتقبلؿ 1949أعمف األميػر إدريػس فػي األكؿ مػف يكنيػكفػ .(3)في بنغازم عاصػمة اإلقمػيـ

؛ األمػػر الػػذم شػػجع األميػػر إدريػػس عمػػى مخاطبػػة بػػو بريطانيػػا عمػػى الفػػكر فاعترفػػت ،برقػػة
  .(4)بلؿ برقةحككمات الدكؿ العربية كاإلسبلمية يدعكىـ إلى االعتراؼ باستق

تختمؼ المصار التي بيف أيدينا فػي مكقػؼ مصػر مػف إعػبلف اسػتقبلؿ برقػة، فمنيػا مػف 
يذكر بأف مصر رفضت المكافقة عمػى اإلجػراء البريطػاني السػالؼ الػذكر، كاتيمػت بريطانيػا 

. كمػػػف تمػػػؾ المصػػػادر مػػػف يػػػذكر بأنػػػو لػػػـ (5)بأنيػػػا ال تقػػػدر إال مصػػػمحتيا فػػػي الػػػببلد الميبيػػػة
رسػػمي مػػف الحككمػػة المصػػرية عمػػى إعػػبلف اسػػتقبلؿ برقػػة، مكتفيػػة بمػػا أكػػده يصػػدر بيػػاف 

                                                 
 .227-226: الشنيطي، مصدر سابؽ، صأيضان ؛ 97-92ص مصدر سابؽ،سامي حكيـ، (1)
  .97، صمصدر سابؽسامي حكيـ، (2)
 . 91-90: خدكرم، مصدر سابؽ، ص أيضان ؛ 104-98المصدر نفسو، ص(3)
، رسالة األمير 0069-002571ي األرشيفليبيا تقارير، الككد  124كثائؽ عابديف، المحفظة رقـ (4)

 .ـ يطمب االعتراؼ باستقبلؿ برقة1949يكنيك5محمد إدريس السنكسي إلى الممؾ فاركؽ بتاريخ
 .286-285: الشنيطي، مصدر سابؽ، صأيضان ؛ 104ص مصدر سابؽ،سامي حكيـ، (5)
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ـ عمػػػى أف مصػػػر تنظػػػر إلػػػى الحقػػػائؽ 1949منػػػدكبيا فػػػي األمػػػـ المتحػػػدة فػػػي بدايػػػة يكنيػػػك
 .(1)يةميبالقضية الكميثاؽ األمـ المتحدة عند معالجة 

اني يفسػػر صػػمت الحككمػػة المصػػرية ىػػذا ألنيػػا كانػػت عمػػى عمػػـ مسػػبؽ باالتفػػاؽ البريطػػ
السنكسػػػػػػي فػػػػػػي لنػػػػػػدف، كعمػػػػػػى ىػػػػػػذا األسػػػػػػاس عقػػػػػػد اجتمػػػػػػاع لمحككمػػػػػػة المصػػػػػػرية مسػػػػػػاء 

ـ، أم ليمة اإلعبلف عف استقبلؿ برقة، ككاف مف أبرز الحاضريف لبلجتمػاع 1949مايك31
محمػػكد فيمػػي النقراشػػي رئػػيس الػػكزراء ككزيػػر الخارجيػػة، كعبػػد الخػػالؽ حسػػكنة ككيػػؿ كزارة 

. كفيمػػػا يبػػػدك أنيػػػـ قػػػد آثػػػركا عػػػدـ (2)ببنغػػػازم الخارجيػػػة، كأحمػػػد بػػػؾ بيجػػػت قنصػػػؿ مصػػػر
التعميػػػؽ المبكػػػر عمػػػى الحػػػدث، لكػػػف ىػػػذا ال يعنػػػي أف مػػػا أقػػػدمت عميػػػو بريطانيػػػا قػػػد قكبػػػؿ 
بالصمت مف الرأم العاـ المصػرم، فعمػى إثػر إذاعػة اإلعػبلف ىاجمتػو الصػحؼ المصػرية، 

و تحػكؿ إلػى دميػة فػي لمشػركع بػيفف سػفكرزا، بػؿ كاتيمػت األميػر إدريػس بأنػ كاعتبرتو تنفيذان 
أيدم اإلنجميز يحرككنيا كيفما شاءكا، كىذا النقد كصؿ ذركتو إلػى الحػد الػذم قػدمت بشػأنو 
احتجاجات مف حاشية األمير إدريػس إلػى قنصػؿ مصػر ببنغػازم، فمػا كػاف مػف األخيػر إال 

ادع أفادت بعدـ قػدرتيا عمػى اتخػاذ أم إجػراء ر  ، التيأف أبمغ كزارة الخارجية المصرية بذلؾ
 .(3)مف حرية الصحافة في مصر ضد الصحؼ انطبلقان 

اتخػاذ بعػض  مصػرفمسػتجدات األمػكر قػد فرضػت عمػي  لـ يدـ الصمت المصرم كثيػران 
اإلجػػراءات األخػػرل لتغييػػر سياسػػتيا تجػػاه القضػػية الميبيػػة بمػػا فػػي ذلػػؾ تكثيػػؽ العبلقػػات مػػع 

امعػة الػدكؿ العربيػة؛ خاصػة لمتعػاكف مػع الجانػب المصػرم كج األطراؼ الميبية األكثػر تقػببلن 
بعػػد تػػدىكر العبلقػػات مػػع السنكسػػييف بعػػد اغتيػػاؿ محمػػكد فيمػػي النقراشػػي كفػػرار ثبلثػػة مػػف 
اإلخكاف المسمميف كانكا متيمػيف بقتمػو إلػى برقػة، حيػت كافػؽ األميػر إدريػس السنكسػي عمػى 

لييئػة استضافتيـ رغػـ مطالبػة الحككمػة المصػرية بيػـ؛ لػذا أكقفػت مصػر المسػاعدة الماديػة 

                                                 
 .107: الشريؼ، مسيرة الحركة الكطنية...، صأيضان ؛ 286الشنيطي، مصدر سابؽ، ص (1)
 .110، مسيرة الحركة الكطنية...، ص الشريؼ(2)
 .126، 108-107المرجع نفسو، ص (3)
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تحريػػر ليبيػػا، كأدلػػى عػػزاـ بتصػػريحات صػػحفية تيجػػـ فييػػا عمػػى األميػػر إدريػػس السنكسػػي، 
 .(1)إياه بالعمالة لبريطانيا كمشاريعيا في المنطقة كعمى ما أقدـ عميو متيمان 

كػػاف عمػػى كفػػي ذات الكقػػت كػػاف عبػػد الػػرحمف عػػزاـ يراقػػب مػػا يػػدكر فػػي األمػػـ المتحػػدة 
عزاـ تؤيده في ىذا شخصػيات ليبيػة كاف يمقتو السنكسيكف، اتصاؿ بالجانب اإليطالي الذم 

ذات عبلقة مع اإليطالييف لو اتصػاالت مباشػرة مػع إيطاليػا كالفاتيكػاف قبيػؿ صػدكر مشػركع 
ت إيطاليػػا كعنػػدما فشػػمذلػػؾ المشػػركع، بػػيفف سػػفكرزا، لكػػف ىػػذه االتصػػاالت جمػػدت بسػػبب 

يطػػالي، كاتخػػذت تمػػؾ االتصػػاالت أعػػاد عػػزاـ االتصػػاالت بالجانػػب اإلكبريطانيػػا فػػي تمريػػره 
ـ، ففػي 1949يكنيػك1طابع الجدية بعد إعبلف األمير محمػد إدريػس السنكسػي اسػتقبلؿ برقػة

العاشػػر مػػف ذات شػػير كشػػؼ عػػزاـ عػػف تجػػدد االتصػػاالت مػػع الجانػػب اإليطػػالي بػػو عمػػى 
لمجامعػػػة العربيػػػة، كخػػػبلؿ ىػػػذه الفتػػػرة اتصػػػؿ بػػػو رئػػػيس  المسػػػتكل الشخصػػػي كبصػػػفتو أمينػػػان 

 ،حػػكؿ القضػػية الميبيػػة مطػػكالن  يػػر جريػػة التمبػػك )الزمػػاف( اإليطاليػػة، كأجػػرل معػػو حػػكاران تحر 
لمػػس كزيػػر الخارجيػػػة عميػػو ـ، ك 1949يكنيػػك10نشػػرتو الجريػػدة فػػي عػػددىا الصػػادر بتػػػاريخ

 السػػػػفيرعربػػػي إيطػػػالي بخصػػػكص ليبيػػػا، فكمػػػؼ  تعػػػاكففػػػي حصػػػكؿ  عػػػزاـ سػػػفكرزا رغبػػػة
 .(2)غاية ذاتيابعزاـ لماإليطالي بالقاىرة باالتصاؿ 

قػدـ عػزاـ إلػى لػذا  ،عبػد الػرحمف عػزاـ بأنػو يريػد إرجػاع ليبيػا تحػت الحكػـ اإليطػالياتيـ 
ـ شرح فييا أف االتصاالت مػع الجانػب 1949سبتمبر 14مجمس الجامعة العربية مذكرة في

رغبػػة إيطاليػػا فػػي العمػػؿ مػػع حككمػػة طرابمسػػية  اإليطػػالي بػػدأت منػػذ سػػنتيف مضػػت، مبػػرزان 
لح إيطاليػػا فػػي الػػببلد، كتقػػدـ ليػػا إيطاليػػا المسػػاعدات الممكنػػة يػػتـ ىػػذا برعايػػة تراعػػي مصػػا

يطاليػا، كتجػرم انتخابػات إلنشػاء حككمػة كطنيػة تبػـر  لجنة دكلية تضـ ممثميف مف مصػر كا 

                                                 
، تقرير عبد الرحمف 0069-002576ي األرشيفليبيا تقارير، الككد  124كثائؽ عابديف، المحفظة رقـ (1)

-002571ي األرشيفالككد  ؛ أيضا:1948أغسطس 25مسألة اإلمارة السنكسية ببرقة القاىرة عفعزاـ 
: الشريؼ، مسيرة أيضان ؛ ـ1949يكنيك 17قة ببنغازم بتاريخ حتجاج رابطة شباب بر رسالة ا 0069

 . 122-108الحركة الكطنية...، ص 
 .189-182: الشريؼ، مسيرة الحركة الكطنية...، ص أيضان ؛ 313-304، صسابؽمصدر عزاـ، (2)
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معاىدة مع إيطاليا لحؿ القضايا العالقة بيف البمػديف، فاتخػذ منػدكبك الػدكؿ العربيػة بالجامعػة 
 .(1)الخطكة كالمكافقة عمييابتأييد ىذه  قراران 

جمسػات الجمعيػػة العامػػة لحضػػكر  مصػراسػتغؿ عبػػد الػرحمف عػػزاـ دعػكة األمػػـ المتحػػدة 
ـ لمعمػػؿ عمػػى إيفػػاد كفػػد مػػف ممثمػػي الشػػعب الميبػػي كىيئػػة 1949سػػبتمبر 30لؤلمػػـ المتحػػدة 

عيػػة فشػػرع فػػي تييئػػة الكفػػكد الميبيػػة لتقػػكؿ كممتيػػا فػػي الجم ،تحريػػر ليبيػػا إلػػى األمػػـ المتحػػدة
العامػػػة، تػػػـ ذلػػػؾ بالتنسػػػيؽ مػػػع كزارة الخارجيػػػة المصػػػرية التػػػي أشػػػرفت عمػػػى تػػػأليؼ الكفػػػد 

  .(2)المشارؾ كقدمت لو الدعـ كالمساعدة المالية كاالستشارية البلزمة
 ـ1949حتػػى نػػكفمبر التػػي اسػػتمرت  اجتماعػػات الػػدكرة الرابعػػة لمجمعيػػة العامػػة كخػػبلؿ

منػدكبا العػراؽ كمصػر ة عمى ليبيػا، فعػارض ذلػؾ دعت الدكؿ الكبرل مجددان لفرض الكصاي
ذا كػاف الك  .(3)باسـ الجامعة العربية بمػنح الػببلد الميبيػة االسػتقبلؿكطالبا  فػي  فػد المصػرمكا 

بإرجاع ىضػبة السػمـك ككاحػة الجغبػكب كاركنػك  ،بتعديؿ الحدكد الغربيةقد طالب  ىذه الدكرة
شػدد عمػى ضػركرة دعػكة ممثمػي  ب العػراؽفػإف منػدك  كالعكينات كآبار سامرة لمدكلة المصرية

كخػتـ حديثػو ه، نظػر  ةالشعب الميبي لحضكر جمسات الجمعية العامة كاسػتماع األخيػرة لكجيػ
، كتػػرؾ الحريػػة لمشػػعب الميبػػي؛ لكػػي يقػػرر شػػكؿ بمطالبػػة العػػراؽ بمػػنح ليبيػػا االسػػتقبلؿ فػػكران 

لمتحػػدة عمػػى إتمػػاـ االنتقػػاؿ النظػػاـ السياسػػي، كأف الفتػػرة االنتقاليػػة المقترحػػة بإشػػراؼ األمػػـ ا

                                                 
 .251-250: الشنيطي، مصدر سابؽ، صأيضان ؛ 110-105، صمصدر سابؽسامي حكيـ، (1)
يذكر  .108، 31-28..، ص.: الشريؼ، مسيرة الحركة أيضان ؛ 314 ،305عزاـ، مصدر سابؽ،ص (2)

أف ىناؾ كجد  جمسات األمـ المتحدة بميؾ ساكيس إلى مقر انعقادعندما كصؿ كفد ىيئة تحرير ليبيا أف 
 الجماليمحمد فاضؿ  تدخؿ كفديف ليبييف أحدىما مف طرابمس كاآلخر مف برقة قد سبقاه، مما استرعى

أنظر:  باسـ الكفد الميبيكاحدة الكفكد الثبلثة بتكقيع مذكرة  أقنع الذم مندكب العراؽ باألمـ المتحدة،
 .217عف عمي محمد، مرجع سابؽ، ص نقبلن  ،ـ22/9/1949القاىرة بالعراؽ  مفكضية تقرير

-298، 246-242: الشنيطي، مصدر سابؽ، ص أيضان ؛ 118-110ص مصدر سابؽ، حكيـ، (3)
 .  61-57: السبكي، مرجع سابؽ، ص أيضان ؛ 303-302: الصيد، مصدر سابؽ، صأيضان ؛ 300
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، كأف تتػػػرؾ لميبيػػػا حريػػػة إقامػػػة العبلقػػػات مػػػع الػػػدكؿ السياسػػػي يجػػػب أف تكػػػكف قصػػػيرة جػػػدان 
  .(1)األخرل
الػػػذم ، 4 – 289رقػػػـ عمػػػى القػػػرار ـ 1949نػػػكفمبر  21مسػػػاء يػػػـك تػػػـ التصػػػكيت  لقػػػد

حػدد لنيايتيػا  تحت إشراؼ األمـ المتحدة خػبلؿ فتػرة انتقاليػة، منحت ليبيا بمقتضاه استقبلالن 
كعمػى إثػر صػدكر القػرار امتدحػو منػدكبا العػراؽ كمصػر، كاعتبػراه  ،ـ1952األكؿ مػف ينػاير

لؤلمػػـ المتحػػدة مػػؤمميف مػػف المنػػدكب األممػػي فػػي ليبيػػا أف يسػػاعد شػػعب ليبيػػا عمػػى  إنجػػازان 
 .(2)تحقيؽ االستقبلؿ كالكحدة باستشارة المجمس المشكؿ كفؽ القرار

اضػي مػع السنكسػييف، كخاصػة بعػد أف رأت أف القػرار رغبت مصر في طػي صػفحة الم
الحتجػػاج الكفػػد البرقػػاكم  األممػػي ضػػمف إبعػػاد النفػػكد البريطػػاني المباشػػر عػػف ليبيػػا، كنظػػران 

فػإف كامػؿ عبػد الػرحيـ السػفير  عمى أف يككف لمصر دكر في مجمس الكصاية األممي ليبيػا
قػاكم كأبمغػو بعػدـ إثػارة مصػر المصرم في كاشنطف التقى عمر فائؽ شنيب رئيس الكفد البر 

لقضػػية تعػػديؿ الحػػدكد بعػػد صػػدكر قػػرار اسػػتقبلؿ ليبيػػا، كأف يتػػرؾ لحككمػػة البمػػديف  مجػػددان 
 .(3)فرصة حؿ اإلشكاليات بالخصكص

 م:1952يناير-1949في الفترة االنتقالية نوفمبر ليبيارابعا: الدور العربي تجاه 
ـ عمػػى تكػػكيف مجمػػس استشػػارم 1949نػػكفمبر 21نػػص القػػرار األممػػي بشػػأف ليبيػػا  لقػػد

مف األمـ المتحدة، يتألؼ مف عشرة أعضاء ستة منيـ ممثمكف لدكؿ كىػي مصػر كباكسػتاف 
يطاليا كفرنسا كبريطانيػا كأمريكػا كاألربعػة البػاقكف ممثمػكف لمسػكاف المحميػيف كاألقميػات فػي  كا 

تقبلؿ النيػائي ليبيا، ككاف ىدؼ المجمس االستشارم مساعدة ليبيػا حتػى بمكغيػا مرحمػة االسػ
. كقػد رشػح عػف طريػػؽ (4)مثػؿ: كضػع الدسػتكر كاختيػار شػكؿ الحكػـ، كتكطيػػد أركػاف الدكلػة

                                                 
-236في كتابو المشار إليو الصفحات الشنيطي . كيذكر209-198الشريؼ، مسيرة الحركة...، ص(1)

بمشركع يقضي بأف تعمف األمـ المتحدة تأليؼ حككمة ليبية  1949أكتكبر 3بتاريختقدـ العراؽ أف  239
 تنقؿ إلييا بريطانيا السمطات في أقرب فرصة. ذات سيادة مكحدة

 .300-298الشريؼ، مسيرة الحركة...، ص انظر نص القرار عند ؛ 23/11/1949األىراـ (2)
 .305-302الشريؼ، مسيرة الحركة الكطنية...، ص (3)
  .118-110: سامي حكيـ، استقبلؿ ليبيا...، صأيضان ؛ 29/11/1948األىراـ(4)
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ـ اليكلنػػدم المسػػتر ادريػػاف بمػػت لرئاسػػة 1949ديسػػمبر  10التصػػكيت بػػاألمـ المتحػػدة فػػي 
المجمس، كبصفتو مندكب األمـ المتحدة في ليبيا كاف عميػو تقػديـ تقػارير سػنكية عػف الحالػة 

 .  (1)لمجمعية العامة لؤلمـ المتحدة في ليبيا
فػػػي مجمػػػس األمػػػـ  كانػػػت مصػػػر ىػػػي الدكلػػػة العربيػػػة الكحيػػػدة التػػػي اختيػػػر منيػػػا ممػػػثبل

 محمػػد كامػػؿ سػػميـ ممػػثبلن  عػػيفـ 1949المتحػػدة فػػي ليبيػػا، ففػػي الحػػادم عشػػر مػػف ديسػػمبر
ة عممو كسػع الذم أثني عمىالمستر بمت ؛ فمقي ىذا ترحيبان مف لمصر في المجمس األممي

ثقافتػػو كخبرتػػو الدبمكماسػػية كالقانكنيػػة السػػابقة فػػي كزارة الخارجيػػة المصػػرية كمعرفتػػو الجيػػدة 
 .  (2)الفرنسية كاإلنجميزيةالمغات ب

مصػػػر  خاصػػػة كأف، يف راضػػػكف عػػػف القػػػرار األممػػػيالميبيػػػ أف يػػػةالعربالجامعػػػة  عرفػػػت
 فػي معػة بيانػان أصػدر أمػيف الجا، لػذا فػي المجمػس االستشػارم سػيككناف عضػكيفكالباكسػتاف 

 .(3)الجديدة تيـبناء دكلفي مبدء لكدعاىـ  ىنأ فيو الميبييف بالنصر ـ1949ديسمبر12
ـ، حيػػػث التقػػػى مػػػع بعػػػض أعضػػػاء 1950ينػػػاير 21كصػػػؿ أدريػػػاف بمػػػت طػػػرابمس فػػػي 

الييئػػات كاألحػػػزاب السياسػػية فػػػي الػػببلد، ثػػػـ سػػافر إلػػػى القػػاىرة، كىنػػػاؾ اجتمػػع مػػػع بعػػػض 
يػة كالخارجيػة المصػرية كلفيػؼ مػف زعمػاء الميػاجريف الميبيػيف فػي المسئكليف بالجامعػة العرب

ـ مدينػػة بنغػػازم، كبعػػد أف عقػػد 1950. كقبػػؿ عكدتػػو إلػػى طػػرابمس زار فػػي مػػارس(4)مصػػر
سمسة اجتماعات مع كبار الشخصيات الميبية في المدينػة، اجتمػع بمقػر القنصػمية المصػرية 

 .(5)في المدينة بمصطفى بف عامر رئيس الجمعية الكطنية

                                                 
(1)Present at the creation of modern Libya: The story of UN 
Commissioner Adrian Pelt  http://netherlandsmission.org. 

(2)Adrian Pelt, Op Cit, P205. 
  .121-118، صمصدر سابؽ: سامي حكيـ، أيضان ؛ 317-316عزاـ، مصدر سابؽ، ص (3)
 .300الشنيطي، مصدر سابؽ، ص(4)
 .389-388لحركة الكطنية...، صالشريؼ، مسيرة ا(5)
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 25يػـكليػا، كفػي  اتخذت البعثة األممية برئاسة بمت في طرابمس مف الفندؽ الكبير مقران 
فيػػو تشػػكيؿ خمػػس لجػػاف فرعيػػة لمبحػػث فػػي اجتماعيػػا األكؿ، كتقػػرر  عقػػدت ـ1950أبريػػؿ

كعمػػى ضػػكء مػػا تقػػرر فػػي ىػػذا االجتمػػاع قػػدـ بمػػت فػػي ، الجكانػػب الرئيسػػية لممسػػألة الميبيػػة
 .(1)مجمس خبلؿ الفترة االنتقاليةـ برنامجو لم1950مايك4

محمػػد كامػػؿ سػػميـ ممثػػؿ مصػػر،  مػػفجػػاءت أكؿ ردكد الفعػػؿ العربيػػة عمػػى برنػػامج بمػػت 
، كاقترح أف تتزامف االنتخابات في طرابمس كفػزاف مػع برقػة فقد رحب بالبرنامج كاعتبره ميمان 

 .  (2)تفصيبلن ، بخبلؼ الجامعة العربية كمصر المتيف رفضتا البرنامج جممة ك في كقت كاحد
كعمى ىػذا األسػاس رفػض محمػد كامػؿ سػميـ الممثػؿ المصػرم بػالمجمس فكػرة االنتخػاب 
التػػي كػػاف مػػف أبػػرز مؤيػػدييا، كأصػػر عمػػى تعيػػيف لجنػػة الكاحػػد كالعشػػريف، عمػػى اعتبػػار أف 

ـ كجػػو 1950يكنيػػك17أقػػاليـ ليبيػػا الثبلثػػة غيػػر متسػػاكية مػػف حيػػث الكثافػػة السػػكانية، كفػػي 
جمػػػػس األمػػػػـ المتحػػػػدة يؤيػػػػده ممثػػػػؿ الباكسػػػػتاف برقيػػػػة لؤلميػػػػر إدريػػػػس الممثػػػػؿ المصػػػػرم بم

    .(3)السنكسي يطمباف منو عدـ إجراء انتخابات في طرابمس
نجػػح الممثػػؿ المصػػرم فػػي ذلػػؾ فقػػد تػػـ تعيػػيف أعضػػاء لجنػػة الكاحػػد كالعشػػريف كلػػـ يػػتـ 

ة، كاختػار انتخابيـ، فاختار بمت ممثمي طرابمس كاختار األمير إدريس السنكسي ممثمػي برقػ
أحمد سيؼ النصر رئيس إقميـ فزاف ممثمػي اإلقمػيـ فػي المجنػة التػي عقػدت أكؿ اجتمػاع ليػا 

 .(4)ـ1950برئاسة المفتي محمد أبك األسعاد العالـ في يكليك
كرغػػػـ النجاحػػػات المبدئيػػػة لمممثػػػؿ المصػػػرم إال أف الػػػدكؿ الكبػػػرل لػػػـ تتػػػرؾ لممصػػػرييف 

بلؿ ىػذه الفتػرة، لػذا أبػدل الممثػؿ المصػرم تخكفػو فرصة الظفر بتكجيو السياسة في ليبيػا خػ
بػػأف الػػدكلتيف القػػائمتيف عمػػى اإلدارة الفعميػػة فػػي ليبيػػا بريطانيػػا فرنسػػا تسػػعياف لتجزئػػة الػػببلد 

                                                 
(1)Adrian Pelt, PP215-217. 

 .507-506، 414-413الشريؼ، مسيرة الحركة الكطنية...، ص (2)
(3)Adrian Pelt, Op Cit, PP263-265. 

: نص الرسالة ضمف تقرير مفصؿ عف جيكد كميمة كفد الييئة التأسيسية الميبية لدل رؤساء أيضان انظر  
 ـ القاىرة، مطبعة التقدـ القاىرة )د.ت(.1951فبراير -يناير كفكد الدكؿ العربية

 . 98عبد الغني، مرجع سابؽ، ص(4)



 14اإلنسانية                                                                                 انعذد هٌو مجهة انع

-          - 291 

عمى ضركرة استشارة أىالي الػببلد فيمػا يخػص قضػية ببلدىػـ، كقػد  إلى ثبلثة أقاليـ، مشددان 
عمػػى عػػدـ استشػػارة بمػػت لمجمػػس األمػػـ فػػي  أيػػده الممثػػؿ الباكسػػتاني فػػي ذلػػؾ، بػػؿ كاعترضػػا

 .(1)لقرار األمـ المتحدة بالخصكص كؿ ما يتعمؽ بالشئكف الميبية، كفقان 
أف يسػػػتغؿ فرصػػػة كجػػػكده فػػػي ليبيػػػا لخدمػػػة  الممثػػػؿ المصػػػرمعمػػػى صػػػعيد آخػػػر حػػػاكؿ 

عمػى لػدل بمػت احػتج ، لكػف األميػر إدريػس السنكسػي ببلده، فطالػب بتعػديؿ الحػدكد مصالح
إيػػاه بتجػػاكز الصػػبلحيات الممنكحػػة لػػو مػػف قبػػؿ البعثػػة  لممثػػؿ المصػػرم، متيمػػان ا مػػا يطمبػػو

االحتجاجػػات السنكسػػية عمػػى تصػػريحات الممثػػؿ المصػػرم فػػي  كانػػت .(2)األمميػػة فػػي ليبيػػا
مجمػػس الكصػػاية األممػػي قػػد تزامنػػت مػػع جيػػكد إنجميزيػػة أمريكيػػة بػػذلت السػػتبعاده مػػف ليبيػػا 

ف حضكر جمسات األمػـ المتحػدة، فمػـ يػتمكف مػف السػفر بالمرة، لذا حاكلت الدكلتاف منعو م
المشػارؾ فػي أعمػاؿ الجمعيػة العامػة لؤلمػـ ىا إلػى كفػد إلى أمريكا إال بعد أف ضمتو مصػر

 .(3)المتحدة، بحيث تمكف مف حضكر االجتماعات كالمشاركة فييا
ؿ الجامعة العربية المكقؼ الغربي كبطء مجمس األمػـ المتحػدة فػي إيصػامصر ك انتقدت 

اجتمػػػػػػاع المجنػػػػػػة السياسػػػػػػية التابعػػػػػػة لؤلمػػػػػػـ المتحػػػػػػدة حػػػػػػكؿ خػػػػػػبلؿ ليبيػػػػػػا إلػػػػػػى االسػػػػػػتقبلؿ 
كمف جية أخػرل انتقػد محمػد كامػؿ سػميـ الجمعيػة الكطنيػة الميبيػة،  .(4)ـ1950أكتكبر9ليبيا

مػف  كاعتبر أنيا ال تمثؿ بدقة كؿ الشعب الميبي عمى أساس أف إقميـ طرابمس األكثر سكانان 
لمبػػػادئ الديمقراطيػػػة فيجػػػب أف تكػػػكف  ة، كمػػػا أنػػػو شػػػدد عمػػػى أنػػػو اتباعػػػان إقميمػػػي فػػػزاف كبرقػػػ

عضكية الجمعية باالنتخاب مف قبػؿ السػكاف مباشػرة كلػيس باالختيػار كالتعيػيف، كأف تراعػى 
 .  (5)الكثافة السكانية في ىذا الشأف

                                                 
 . 153-126، صمصدر سابؽسامي حكيـ، (1)
، رسالة األمير إدريس 0069-002571ي األرشيفليبيا تقارير، الككد  124كثائؽ عابديف المحفظة رقـ(2)

مصرم محمد صبلح الديف يبمغو احتجاجو عمى الطمب ـ إلى كزير الخارجية ال1950سبتمبر3بتاريخ 
 الذم تقدمت بو مصر في األمـ المتحدة بتعديؿ الحدكد.

 .100عبد الغني، مرجع سابؽ، ص(3)
 .155-154، صمصدر سابؽسامي حكيـ، (4)
 .101-100عبد الغني، مرجع سابؽ، ص(5)
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لقػػد تمخضػػت المناقشػػات فػػي الجمعيػػة العامػػة عمػػى التصػػكيت لصػػالح قػػرار جديػػد حػػكؿ 
ـ. كقػػد 1952ـ، شػػدد عمػػى انتيػػاء الفتػػرة االنتقاليػػة فػػي ينػػاير1950نػػكفمبر 17اريخليبيػػا بتػػ

بعػػض ، لكػػف إنيػػاء المرحمػػة االنتقاليػػة فػػي الكقػػت المحػػدد ليػػامػػف جانبػػو بتعيػػد ادريػػاف بمػػت 
فأكػدكا عمػػى أف  ،القػرار بمػػا يتماشػى مػػع المصػمحة المصػػرية فسػػركاأعضػاء الكفػػد المصػرم 

نمػا اليػدؼ الرئيسػي لػو حصػكؿ القرار األممي ال ينص صراحة  عمى إقامػة نظػاـ فيػدرالي كا 
 .(1)ليبيا عمى استقبلليا في الكقت المحدد

فػػي الجبيػػة التػػي  عمػػى تغييػػر فػػي السياسػػة المصػػرية كتصػػدعان  دلػػيبلن التفسػػير اعتبػػر ىػػذا 
فعبػػد الػػرحمف عػػزاـ  ،كػػاف يقكدىػػا عبػػد الػػرحمف عػػزاـ ضػػد األميػػر إدريػػس السنكسػػي كأنصػػاره

مػػف مسػػتجدات القضػػية الميبيػػة، كحػػط  ـ غاضػػبان 1951فػػي األكؿ مػػف ينػػاير  غػػادر أمريكػػا
مػع المسػئكليف فػي الخارجيػة اإليطاليػة أدلػى  لقػاءاتالرحاؿ في ركمػا، كبعػد أف أجػرل عػدة 

ـ، حيػػث أبػػدل 1951ينػػاير 5جريػػدة التيمبػػك نشػػرتو فػػي عػػددىا الصػػادر بتػػاريخ لبتصػػريح 
ة، كىػػدد أف الجامعػػة العربيػػة لػػف تعتػػرؼ بيػػا كممثػػؿ لمجمعيػػة التأسيسػػية الميبيػػ معاديػػان  مكقفػػان 

 .(2)في ليبيا عمى اإليطالييف فكرة التعاكف البناء لمشعب الميبي، عارضان 
يطاليػػا أف الجامعػػة العربيػػة  بينػػت تحركػػات عػػزاـ فػػي األمػػـ المتحػػدة كالجامعػػة العربيػػة كا 

اؿ كفػد إلػى القػاىرة كمصر لف تعترؼ بالييئة التأسيسػية الميبيػة؛ ممػا اضػطر الجمعيػة إلرسػ
إلفياـ الكفكد العربية بالجامعة كالمسئكليف المصرييف ناىيؾ عػف الصػحؼ كالػرأم العػاـ فػي 
مصػػر بشػػكؿ خػػاص كالػػرأم العػػاـ العربػػي بشػػكؿ عػػاـ بحقيقػػة الجيػػكد التػػي تبػػدليا الجمعيػػة، 

ـ التػػي مكثيػػػا الكفػػد شػػرح القضػػية الميبيػػة بإسػػػياب 1951فبرايػػر12-ينػػاير22كخػػبلؿ الفتػػرة
 .  (3)أقنع الكثير مف الشخصيات المصرية كالعربية كالصحؼ بنكايا الجمعية كأىدافياك 

                                                 
 .102صني، مرجع سابؽ، عبد الغ :أيضان ؛ 521-510الشريؼ، مسيرة الحركة الكطنية...، ص(1)
 .640-639، 565-563الشريؼ، مسيرة الحركة الكطنية...،ص(2)
: الجمعية الكطنية التأسيسية الميبية، مجمكعة أيضان ؛ سابؽتقرير مفصؿ عف جيكد كميمة...، مصدر (3)

 . 35-33ـ )د.ف( )د.ت( ص1951-1950محاضر الجمعية لعامي
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لػػـ تػػؤت تحركػػات كفػػد الجمعيػػة التأسيسػػية فػػي القػػاىرة أكميػػا فبػػالرغـ مػػف المقػػاءات التػػي 
أجريػػػت فػػػي مصػػػر فإنػػػو فشػػػؿ فػػػي إيقػػػاؼ عبػػػد الػػػرحمف عػػػزاـ أمػػػيف الجامعػػػة عػػػف مسػػػاعيو 

صػػراره عمػػى إشػػراؾ اإليطػػالييف فػػي ، ىػػذا مػػف جيػػة، كمػػف جيػػة أخػػرل (1)البرلمػػاف الميبػػي كا 
فبػػػالنظر إلػػػى أف مصػػػر ىػػػػي الدكلػػػة العربيػػػة الكحيػػػػدة التػػػي كػػػاف ليػػػػا ممثػػػؿ فػػػي المجمػػػػس 

باإلجمػػػػػاع  االستشػػػػػارم فػػػػػإف الجامعػػػػػة العربيػػػػػة فػػػػػي الػػػػػدكرة الثالثػػػػػة عشػػػػػر أصػػػػػدرت قػػػػػراران 
كمناقشػػػة  لمتحػػػدث باسػػػـ الجامعػػػة، أعطػػػت بمكجبػػػو مصػػػر تفكيضػػػان  ـ1951فبرايػػػر2بتػػػاريخ

كػاف الدكؿ الكبرل فيما يخص القضية الميبيػة، عمػى الػرغـ مػف  أف كفػد الجمعيػة التأسيسػية 
 .  (2)في القاىرة يجرم مباحثاتو مع ذكم االختصاص مكجكدان 
لعبػػػد الػػػرحمف عػػػزاـ كمصػػػر فػػػي ىػػػذه المرحمػػػة إلبػػػداء  ىػػػذا التفػػػكيض دافعػػػان  أعطػػػىلقػػػد 

صػػػػارىا، فعنػػػػدما بايعػػػػت الجمعيػػػػة التأسيسػػػػية معارضػػػػة أشػػػػد لمجمعيػػػػة التأسيسػػػػية الميبيػػػػة كأن
عمػػى ليبيػػا شػػف عبػػد الػػرحمف عػػزاـ عمييػػا ىجكمػػا فػػي  األميػػر محمػػد إدريػػس السنكسػػي ممكػػان 

الجمعيػػة بأنيػػا ال تمثػػؿ كػػؿ الشػػعب الميبػػي،  الصػػحؼ المصػػرية كالصػػحؼ األجنبيػػة، كاصػػفان 
كمػػات الغربيػػة عمػػى ىػػذا النحػػك، كقػػد أبمػػغ بعػػض الحكليبيػػا كأف الجامعػػة لػػف تعتػػرؼ بدكلػػة 

بيػػذا القػػرار ممػػا نػػتج عنػػو أف تبػػدلت مكاقػػؼ بعػػض ممثمػػي الػػدكؿ فػػي المجمػػس األممػػي فػػي 
ليبيػا لصػالح كجيػػة النظػر المصػرية، باإلشػػارة إلػى أف الجمعيػة كػػاف مػف المفتػرض أف تقػػـك 

 .(3)عمى االنتخاب كليس التكميؼ كاالختيار
لمممثػؿ المصػرم  مشػجعان كاف مكقؼ عبد الرحمف عػزاـ كمكاقػؼ بعػض ممثمػي المجمػس 

ـ 1951بمجمػػس األمػػـ المتحػػدة فػػي ليبيػػا، فقػػد تيجػػـ فػػي الجمسػػة التػػي عقػػدت أكائػػؿ مػػارس 
عمػػػى الػػػببلد، كرضػػػاىا  عمػػػى الجمعيػػػة التأسيسػػػية لمبايعتيػػػا األميػػػر إدريػػػس السنكسػػػي ممكػػػان 

                                                 
 .229-223: أبك طالب، مرجع سابؽ،ص أيضان ؛ 579-573الشريؼ، مسيرة الحركة...، ص(1)
الجمعية الكطنية التأسيسية الميبية، مصدر سابؽ،  سابؽ؛ أيضان:تقرير مفصؿ عف جيكد...، مصدر (2)

 .173: السبكي، مرجع سابؽ، صأيضان ؛ 102: عبد الغني، مرجع سابؽ، صأيضان ؛ 34ص
 . 450الشريؼ، مسيرة الحركة الكطنية...، ص (3)
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ت لػـ يكتػؼ الممثػؿ المصػرم كامػؿ سػميـ بيػذا، ففػي الكقػك . (1)لمحكـ بالنظاـ الفيدرالي شكبلن 
الػذم أخػذ فيػو يحشػد بعػػض الشخصػيات الكطنيػة فػي شػػرؽ الػببلد كغربيػا إلسػقاط الجمعيػػة 
كالنظػػاـ الفيػػدرالي بػػدعـ كتكجيػػو مػػف قبػػؿ عػػزاـ نفسػػو فإنػػو كػػاف مػػف أشػػد المعارضػػيف إلقامػػة 
حفػؿ لتينئػة الجمعيػة التأسيسػية فػي مجمػس األمػػـ المتحػدة بطػرابمس، ألنيػا فػي نظػره ليسػػت 

 .(2)الدستكر مجرد مشركع دستكر كليس نيائيان  منتخبة مف الشعب، كأف
لقػػد اعتبػػر أعضػػاء الجمعيػػة أف تصػػريحات الممثػػؿ المصػػرم كمػػا مارسػػو مػػف نشػػاطات 

ىانػػة ليػػـ كلممػػؾ إدريػػس السنكسػػي بشػػكؿ خػػاص كالميبيػػيف  تػػدخبل سػػافران  فػػي الشػػأف الميبػػي كا 
لظػاىر القنصػؿ ؛ لذا احتج نػكاب برقػة عمػى الممثػؿ المصػرم، كقػد أيػدىـ فػي ا(3)بشكؿ عاـ

المصػػػػرم ببنغػػػػازم الػػػػذم انتقػػػػد تصػػػػرفات الممثػػػػؿ المصػػػػرم، كرأل أنيػػػػا تضػػػػر بالسياسػػػػة 
المصػػرية أكثػػر مػػف أف تنفعيػػا، كأف االنتقػػاد يجػػب أف يصػػب عمػػى المبعػػكث األممػػي كلػػيس 
إلػػػى شػػػخص إدريػػػس السنكسػػػي أك المؤسسػػػات الدسػػػتكرية الميبيػػػة، لكػػػف الحككمػػػة المصػػػرية 

ستشارم، كعممت تصرفاتو بأنيػا مػا جػاءت إال مػف كاقػع غيرتػو أيدت ممثميا في المجمس اال
عمػػػى مصػػػمحة ليبيػػػا كلػػػيس العكػػػس، األمػػػر الػػػذم جعػػػؿ القنصػػػؿ المصػػػرم ببنغػػػازم يجتمػػػع 

ـ كينقؿ لو تعميؿ الحككمة المصرية، كيعمػؿ معػو 1951مارس 17باألمير إدريس السنكسي
اتيػـ مػف قبػؿ بعػض رجػاؿ عمى كقؼ الحممة العدائية ضد مصر كعبد الرحمف عزاـ، الذم 

اإلعبلـ بأنو يطمػح فػي حكػـ ليبيػا، كأف الحككمػة المصػرية قػد اتفقػت مػع السػعداكم لتأجيػؿ 
آخػػر، كحاكلػػت القنصػػمية المصػػرية أف تيػػدم الكضػػع كتكػػذب مثػػؿ  إعػػبلف االسػػتقبلؿ عامػػان 

 .(4)ىذه الشائعات حياؿ مكقؼ مصر مف القضية الميبية

                                                 
: الشريؼ، مسيرة الحركة أيضان ؛ 50-49لكطنية التأسيسية الميبية، مصدر سابؽ، صالجمعية ا(1)

 .106-102: عبد الغني، مرجع سابؽ، صأيضان ؛ 587-586الكطنية...، ص
 . 76، 69-67الصيد، مصدر سابؽ، ص(2)
 .50الجمعية الكطنية التأسيسية الميبية، مصدر سابؽ، ص(3)
 .114-103ؽ، صبتكسع انظر: عبد الغني، مرجع ساب(4)
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قكل العظمػػى لتحييػػد مكقػػؼ مصػػر بػػالمرة كتحييػػػد اسػػتعاف األميػػر إدريػػس السنكسػػي بػػال
عنيػا  مكقؼ عزاـ، فبادر الممؾ إدريس السنكسي بإدارة ظيره لممساعدة المصػرية مستعيضػان 

باالسػتعانة بالمسػاعدة الغربيػة، ففػي معػرض رده عمػػى  سػؤاؿ بإمكانيػة االسػتفادة مػف الػػدعـ 
ىػػػدة مػػػع دكؿ كبػػػرل المصػػػرم أك االتحػػػاد مػػػع مصػػػر شػػػدد عمػػػى أف برقػػػة بحاجػػػة إلػػػى معا

 .(1)تحمييا ال مع دكلة ال تممؾ كسائؿ الدفاع عف نفسيا
أثمرت التحركات الميبية المعادية لمصر كلشخص عزاـ فبفعػؿ السياسػة الغربيػة تأججػت 

العراؽ احتجت عمى مصر كأميف عاـ الجامعػة العربيػة فػي  فاحتجالمنافسة العربية لمصر، 
ة كجيكدىػػا فػػي رسػػـ صػػكرة النظػػاـ السياسػػي الميبػػي أثنػػاء انتقادىػػا لمجمعيػػة التأسيسػػية الميبيػػ

ذلػؾ بالتأكيػد بػأف المشػكمة الدسػتكرية الميبيػة ىػي مسػألة داخميػة  كبعد الفترة االنتقالية؛ معمػبلن 
عمػػى الصػعيد نفسػػو فػإف األميػػر إدريػػس ك  .(2)ال يحػؽ لجامعػػة الػدكؿ العربيػػة أف تتػدخؿ فييػػا
إقنػػػػاع الباكسػػػػتاف بػػػػإلزاـ ممثميػػػػا فػػػػي المجمػػػػس السنكسػػػػي باالسػػػػتعانة ببريطانيػػػػا نجػػػػح فػػػػي 

 .(3)االستشارم بالبقاء عمى الحياد كعدـ دعـ الممثؿ المصرم
ـ كانتيػػػاء 1951ديسػػػمبر عػػاـ 24لقػػد أعمػػف الممػػػؾ إدريػػس السنكسػػي اسػػػتقبلؿ ليبيػػا فػػي

، فجػػػاء الػػػرد (4)المرحمػػػة االنتقاليػػػة التػػػي عاشػػػتيا الػػػببلد الميبيػػػة تحػػػت إشػػػراؼ األمػػػـ المتحػػػدة
مػػف قبػػؿ األمػػيف العػػاـ لمجامعػػة العربيػػة، الػػذم كػػاف كقتئػػذ فػػي زيػػارة لبػػاريس، فعقػػد  ان سػػريع

ـ لمتشػػػاكر حػػػكؿ مػػػا يجػػػب عممػػػو إزاء 1951آخػػػر ديسػػػمبر يػػػاجمسػػػة مػػػع السػػػفراء العػػػرب في
إعبلف اسػتقبلؿ ليبيػا بكضػعيا السياسػي كقتئػذ، لكػف االجتمػاع لػـ يسػفر عػف مػا كػاف يرجػكه 

لسفراء العػرب رغبػة بمػدانيـ فػي التكقػؼ عػف معػادة الغػرب عبد الرحمف عزاـ فقد لمس مف ا
 .  (5)كأمريكا كمشاريعيا في ليبيا

                                                 
 .74خدكرم، مصدر سابؽ، ص (1)
 .  إبراىيـ صيد، نفس الرابط السابؽ: أيضان ؛ 337 -319عزاـ، مصدر سابؽ، ص(2)
 .117-114عبد الغني، مرجع سابؽ، ص(3)
 .79-78عف احتفاالت الميبييف باالستقبلؿ انظر: الصيد، مصدر سابؽ، ص(4)
 . 259-245سامي حكيـ، استقبلؿ ليبيا...، ص(5)
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في معظمو عمػى المصػالح  نقكؿ إف الدكر العربي تجاه القضية الميبية كاف مبنيان  كختامان 
الخاصػػػة بػػػبعض الػػػدكؿ العربيػػػة، كحتػػػى الجامعػػػة العربيػػػة تحكلػػػت مػػػف مؤسسػػػة كػػػاف مػػػف 

ا داعمػػػة لقضػػػايا البمػػػداف العربيػػػة لكنيػػػا غمبػػػت عمييػػػا النزعػػػات المفتػػػرض أف تكػػػكف سياسػػػتي
الشخصػػية؛ فانحػػازت إلػػى فريػػؽ دكف آخػػر مػػف الشخصػػيات الميبيػػة الفاعمػػة. بػػؿ إنيػػا بسػػبب 
عبلقػػػات ثنائيػػػة مصػػػرية إيطاليػػػة أصػػػبحت حريصػػػة عمػػػى صػػػداقة إيطاليػػػا الدكلػػػة األكربيػػػة 

 الستعمار ليبيا بثكب جديد. المحتمة لميبيا في كقت سابؽ، بؿ كداعية إياىا لمعكدة
كػػاف إصػػرار مصػػر عمػػى لعػػب دكر خػػاص فػػي ليبيػػا لتػػأميف الحػػدكد الغربيػػة المصػػرية 
بعاد الدكؿ االستعمارية بريطانيا كفرنسػا عػف التفكيػر فػي احػتبلؿ مصػر فػي أم كقػت فػي  كا 
حػػػاؿ السػػػيطرة عمػػػي ليبيػػػا، كحاكلػػػت مصػػػر االسػػػتفادة مػػػف الظػػػركؼ الدكليػػػة خػػػبلؿ الحػػػرب 

الثانية كبعدىا لمحصكؿ عمى مكاسب اقميمية عمى حساب األراضػي الميبيػة بػانتزاع  العالمية
كاحػات كأراض اسػتراتيجية ليبيػة. مػف حسػف الحػظ أف المشػكمة الميبيػة كانػت دكليػة بامتيػػاز، 

 فحرمت مصر كغيرىا مف دكؿ الجكار في تحقيؽ المآرب في األراضي الميبية.
سػات أمػيف الجامعػة كمصػر كجيػيف لعممػة كاحػدة كاذا كانت في الكثير مػف األحيػاف سيا

فػػػإف بقيػػػة األعضػػػاء بالجامعػػػة كػػػانكا حريصػػػيف عمػػػى معارضػػػة مصػػػر كتكجياتيػػػا اإلقميميػػػة 
كاألمنيػػة بخصػػكص القضػػية الميبيػػة، كحتػػى العػػراؽ كػػاف يبنػػي سياسػػتو عمػػى العبلقػػات التػػي 

فػػػي أركقػػػة  ان كلكػػػف الدبمكماسػػػية المصػػػرية كانػػػت األكثػػػر نجاحػػػ ،تجمعػػػو ببريطانيػػػا كركسػػػيا
الجامعة كاألمـ المتحدة مف الدبمكماسية العراقية، كبالتالي اختيرت مصر ليكػكف ليػا ممثمػيف 
فػػي المجمػػس األممػػي فػػي ليبيػػا، كلػػـ تختػػر العػػراؽ. كاذا كػػاف األخيػػر قػػد عػػارض بقػػكة عػػكدة 

ل، إيطاليا لميبيا فإف مصر كاألمػيف العػاـ لمجامعػة فضػبلن إيطاليػا عمػى أم دكلػة أكربيػة أخػر 
نمػا  نظرا لمعبلقات الطبية بػيف إيطاليػا كمصػر لػيس خػبلؿ فتػرة االحػتبلؿ اإليطػالي  لميبيػا كا 
منػػػذ قيػػػاـ دكلػػػة مصػػػر الحديثػػػة عمػػػى يػػػد محمػػػد عمػػػي األلبػػػاني بدايػػػة القػػػرف التاسػػػع عشػػػر 

 الميبلدم.
لقد تبيف عند استعراض الدكر العربي تجاه القضية الميبية كجكد أربعة أكجو لذلؾ الدكر 

خمة مع بعضيا البعض، األكؿ منيا كاف دكر العراؽ كالثاني دكر مصر كالثالث دكر متدا
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الجامعة العربية كالرابع دكر عبد الرحمف عزاـ األميف العاـ لمجامعة الشخصي، الذم كاف 
يحاكؿ مف خبللو خدمة مصالح ببلده مصر كسياساتيا، كأف يجعؿ مف الجامعة العربية 

رية بالدرجة األكلى، كمف ثـ يبلحظ كؿ متمعف في ىذه الدراسة أداة لتنفيذ السياسات المص
 أف دكر مصر كالدكر الذم لعبو عبد الرحمف عزاـ كانا كجييف لعممة كاحدة.

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 قائمة المصادر والمراجع
 القاىرة( أوال: الوثائق يير المنشورة: )دار الوثائق القومية

 وثائق وزارة الخارجية المصرية:  -أ
 (.297ميكركفيمـ رقـ ك  29، ميكركفيمـ رقـ1395رقـ ك ، 495المحفظة رقـ)
 (.ليبيا تقارير 124المحفظة رقـ) :وثائق عابدين-ب

 ثانيا: الوثائق المنشورة:
 -ؿ العربية ينايرتقرير مفصؿ عف جيكد كميمة كفد الييئة التأسيسية الميبية لدل رؤساء كفكد الدك  -

 ـ القاىرة، مطبعة التقدـ القاىرة )د.ت(.1951فبراير
 .، )د.ف، د.ت(ـ1951-1950الجمعية الكطنية التأسيسية الميبية، مجمكعة محاضر الجمعية لعامي-
عمي عظـ محمد، العراؽ كقضية استقبلؿ  منشكرة عند:رير المفكضية العراقية في القاىرة، اتق -

 .Journal of Kufa Studies Center,Vol 1, No 1 (2004) ة أكلية(،ليبيا)دراسة كثائقي
 ـ(. 1949ـ/1948ـ/1945)األىراـ)ثالثا: الجرائد:
 رابعا: الكتب:

 .2006رية العامة لمكتاب، القاىرة،الييئة المص إنشاء جامعة الدكؿ العربية، ،أحمد محمكد جمعة، -
 .1965سامي، استقبلؿ ليبيا، دار الكتاب الجديد، القاىرة،  ،حكيـ -
ليبيا الحديثة دراسة في تطكرىا السياسي، ترجمة: نقكال زيادة، مراجعة: ناصر الديف  ،مجيد، خدكرم -

 .1966األسد، دار الثقافة، بيركت، 
، مكتبة 1952-1943األمـ المتحدة كجامعة الدكؿ العربية استقبلؿ ليبيا بيف  ،السبكي، آماؿ -

 .1991مدبكلي، القاىرة، 
، 1ليبيا نشأة األحزاب كنضاالتيا، الفرات لمنشر كالتكزيع، بيركت، ط/ ،مفتاح السيد ،الشريؼ -
2010. 
شر مسيرة الحركة الكطنية الميبية الصراع مف أجؿ االستقبلؿ، الفرات لمن ،مفتاح السيد ،الشريؼ -

 .2011، 1كالتكزيع، بيركت، ط/
السنكسية ديف كدكلة، مراجعة: يكسؼ المجريسي، الفرات لمنشر كالتكزيع،  ،شكرم، محمد فؤاد -

 .2005، 1بيركت، ط/
 .1957ميبلد دكلة ليبيا الحديثة، القاىرة، مطبعة االعتماد،  ،شكرم، محمد فؤاد -

http://www.uokufa.edu.iq/journals/index.php/ksc/issue/view/15
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 .1951صرية، القاىرة، قضية ليبيا، مكتبة النيضة الم ،الشنيطي، محمكد -
 .1996، 1: طمحة جبريؿ، الرباط، ط/نشرمحطات مف تاريخ ليبيا،  ،محمد عثماف الصيد، -
عبد الرحيـ عبد اليادم، الجامعة العربية كقضية استقبلؿ ليبيا، دار نيضة الشرؽ،  ،أبك طالب -

 .1997القاىرة، 
ف عاـ لمجامعة العربية، جمع: جميؿ صفحات مف المذكرات السرية ألكؿ أمي ،عبد الرحمف عزاـ، -

 .1977، 1عارؼ، المكتب المصرم الحديث، القاىرة ػ اإلسكندرية، جػ/
 خامسا: الكتب األجنبية واألنترنت:

- Meriano Francesco, La Questione Di Giarabub, Nicola Zanichelli Editore, 
Bologna, 1925. 

- Pelt Adrian, Libyan Independence and the United Nations, New Haven and 
London, Yale University Press,1970. 
- http://www.libya-watanona.com, Monday, 24 December, 2007. 
- http://archive.libya-al-mostakbal.org. 
-http://netherlandsmission.org. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.libya-watanona.com/
http://www.libya-watanona.com/
http://archive.libya-al-mostakbal.org/
http://netherlandsmission.org/
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 منيج ابن المال واختياراتو النحوية في كتابو منتيى أمل األريب 
 من حل شواىد مغني المبيب

 إعداد: د. إمحمد عمي سميمان أبوسطاش
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

الحمػػػد  رب العػػػالميف، كالصػػػبلة كالسػػػبلـ عمػػػى أشػػػرؼ األنبيػػػاء كالمرسػػػميف، سػػػيدنا محمػػػد 
ا  الصػػادؽ األمػػيف، المبعػػكث رحمػػة لمنػػاس كافػػة بشػػيرنا كنػػذيرنا، كىادينػػا إلػػى ا بإذنػػو كسػػراجن

 منيرنا.
كرقػػة تمقػػي الضػػكء عمػػى أحػػد أعػػبلـ النحػػك، كىػػك أبػػك العبػػاس أحمػػد شػػياب  أمػػا بعػػد، فيػػذه

ىػ(، كتكشػؼ المثػاـ عػف منيجػو كاختياراتػو النحكيػة فػي  1003الديف، المعركؼ بابف المبل )
: منتيى أمؿ األريب مف حؿ شكاىد مغني المبيب.  كتابو المكسـك

 اآلتييف:يحاكؿ الباحث في ىذه الكرقة إجابة السؤاليف  مشكمة البحث:
 ما منيجو العممي الذم اتبعو في كتابو؟ -

 ما أىـ اختياراتو النحكية فيو؟ -

اقتصػػػرت ىػػػذه الكرقػػػة عمػػػى الجكانػػػب اآلتيػػػة: الشػػػكاىد القرآنيػػػة، كاألحاديػػػث  حـــدود البحـــث:
 الشريفة، كاألمثاؿ، كلغات العرب كأقكاليـ، كالشكاىد الشعرية.

 تيدؼ ىذه الكرقة إلى ما يأتي: أىداف البحث:
 عرفة منيجو العممي الذم اتبعو في كتابو.م -

 معرفة اختياراتو النحكية فيو. -

 تيدؼ ىذه الكرقة إلى ما يأتي: أىمية البحث:
 كشؼ النقاب عف إبراز نتاج عمـ مف أعبلـ النحك. -

 بياف طريقتو في شرح الشكاىد. -

 سػػػػيتبع الباحػػػػث المػػػػنيج الكصػػػػفي االسػػػػتقرائي لمعرفػػػػة مػػػػنيج ابػػػػف المػػػػبل المــــنيج المتبــــع:
 كطريقتو في شرح الشكاىد.

 كتنقسـ ىذه الكرقة عمى ىذه المقدمة، ثـ خاتمة تتضف أىـ النتائج، كمبحثيف ىما:
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مػنيج ابػف المػبل الػذم اتبعػو فػي كتابػو منتيػى أمػؿ األريػب مػف حػؿ شػكاىد  المبحث األول:
 مغني المبيب في الجكانب اآلتية:

 االستشياد بالقرآف الكريـ. -

 الشريفة كاآلثار.االستشياد باألحاديث  -

 االستشياد باألمثاؿ. -

 االستشياد بمغات العرب كأقكاليـ. -

 االستشياد بالشكاىد الشعرية. -

 اختياراتو النحكية. المبحث الثاني:

 الخاتمة، وثبت المصادر والمراجع.
مػنيج ابػف المػبل الػذم اتبعػو فػي كتابػو منتيػى أمػؿ األريػب مػف حػؿ شػكاىد  المبحث األول:
 مغني المبيب.

 بالقرآن الكريم: ستشياداال -1

ما مف شؾ في أف االحتجاج بػالقرآف الكػريـ ىػك المقػدـ إلثبػات القكاعػد النحكيػة؛ ألنػو كحػي 
محفػكظ بحفػػظ ا  منػزؿ مػف عنػد ا عػز كجػػؿ، عمػى أفصػح مػف نطػػؽ بالضػاد، محمػد 

إف لػػػو مػػػف التحريػػػؼ أك التبػػػديؿ، متعبػػػد بتبلكتػػػو، بقراءاتػػػو المتعػػػددة، كلػػػك كانػػػت شػػػاذة؛ إذ 
كػؿ قػػراءة كافقػت العربيػة كلػػك »القػراءة حجػة عمػى المغػػة، كليسػت المغػة حجػة عمػػى القػراءة، فػػػ

بكجػػػػػو، ككافقػػػػػت أحػػػػػد المصػػػػػاحؼ العثمانيػػػػػة كلػػػػػك احتمػػػػػاال، كصػػػػػح سػػػػػندىا، فيػػػػػي القػػػػػراءة 
الصحيحة التي ال يجكز ردىا، كال يحؿ إنكارىا، بؿ ىي مف األحرؼ السبعة التػي نػزؿ بيػا 

 .(1)«ناس قبكلياالقرآف، ككجب عمى ال
كقػػد انعقػػد اإلجمػػاع عمػػى االحتجػػاج بػػو فػػي المغػػة كالنحػػك، إذ ىػػك حجػػة ال تضػػاىييا حجػػة، 

ألنيػا أقػكل سػندنا، كأصػح ركايػة كنقػبل مػف كػؿ مػا عػداه  -كمػا مػر–كلك كانت القػراءة شػاذة 
كقػػػد أطبػػػؽ النػػػاس عمػػػى االحتجػػػاج »مػػػف نصػػػكص احػػػتج بيػػػا العممػػػاء عمػػػى مػػػر العصػػػكر، 

                                                 

 .1/9النشر في القراءات العشر   (1)
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ذة في العربية إذا لـ تخالؼ قياسنا معمكمنا، بؿ كلك خالفتػو يحػتج بيػا فػي مثػؿ بالقراءات الشا
 .(1)«ذلؾ الحرؼ بعينو

كعمػػى ىػػذا جػػرل ابػػف المػػبل فػػي شػػرحو، فقػػد بمػػغ عػػدد اآليػػات التػػي استشػػيد بيػػا مػػا زاد عػػف 
مئتػػي آيػػة بقميػػؿ، فػػبل يكػػاد تخمػػك مسػػألة لغكيػػة أك نحكيػػة إال كتتمكىػػا آيػػة مػػف كتػػاب ا أك 

 اءة ليا.قر 
كمف نماذج استشػياده بػالقراءة الشػاذة استشػياده عمػى بقػاء االسػـ مجػركرنا بعػد حػذؼ عاممػو 

بجػػػر لفػػػظ "اآلخػػػرة" فػػػي قػػػراءة سػػػميماف بػػػف جمػػػاز  (2)ڳائ  ائ فػػػي قكلػػػو تعػػػالى 
 (3)ق(، كذكػػػػػر ذلػػػػػؾ فػػػػػي معػػػػػرض بيػػػػػاف محػػػػػؿ الشػػػػػاىد مػػػػػف قػػػػػكؿ الفػػػػػرزدؽ170المػػػػػدني )

 ق(:110)
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرٌّ قىًبيمىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةن  ًإذىا ًقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿى أىمُّ النَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاسً   شى

  
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًبعي   ٍت كيمىٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبه ًبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاألىكيؼٍّ األىصى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارى  أىشى

   
، إذ بقػػي بعػػد حػػذؼ عاممػػو كىػػك "ًإلػػى" مجػػركرنا، كىػػك الشػػاىد »قػػاؿ:  " بػػالجرٍّ فػػي قكلػػو "كيمىٍيػػبو

ػػػػكاذٍّ  ، أم: عػػػػرض  (5)ڳائ  ائ : (4)شػػػػاذٌّ اتٍّفاقنػػػػا، كمثمػػػػو مػػػػا قػػػػرئ فػػػػي الشَّ بػػػػالجرٍّ
 .(6)«ثكاب اآلخرة، إالَّ أفَّ الجارَّ ىا ىنا اسـ اآلخرة، عمى المشاكمة، أك

                                                 

 .68االقتراح ص  (1)
 .67: نفاؿ( األ2)
 .2/73مف الضرب الثاني مف الطكيؿ، في شرح ديكانو ( 3)
عراب القراءات 2/237، كالكشاؼ 1/281( كىي قراءة سميماف بف جمَّاز المدني. انظر: المحتسب 4) ، كا 

 .5/353سير ، كالبحر المحيط في التف1/314الشكاذ لمعكبرم 
 .67: نفاؿ( األ5)
 .24حؿ شكاىد مغني المبيب ص ( 6)
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كمػػف ذلػػؾ استشػػياده عمػػى أف أصػػؿ الفعػػؿ "تػػؾ" "تكػػكف" اخػػتص بحػػذؼ النػػكف كالػػكاك، كال 
، أعنػػي  كأصػػؿ»يجػكز ىػػذا فػػي نظػائره، حيػػث قػػاؿ:  " تكػػكف، حػػذفت حركػة النُّػػكف لمجػػاـز "تىػؾي

ّـَ النُّػ كف، جػكازنا مطَّػردنا، إالَّ إذا كلييػا سػاكف، قػاؿ حرؼ الشَّرط، ثّـَ الكاك اللتقػاء السَّػاكنيف، ثػ
پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ تعػػػػػػػالى: 

ڤ  ڤ  ڦ  ڦ ، كقػػػػػػػاؿ تعػػػػػػػالى: (1)
، كقػػػػػػػاؿ (2)

ّـَ لػػػػـ يجػػػػز فػػػػي (3)اآليىػػػػة ...ڄ  ڄ  ڃ  ڃتعػػػػالى:  ، كذلػػػػؾ لكثػػػػرة االسػػػػتعماؿ، فمػػػػف ثػػػػ
 .(4)«نظائرىا

ق( كركيػس 130ي جعفػر)ق( كأبػ189كمنيا استشياده عمى حذؼ المنادل بقػراءة الكسػائي)
ق( بتخفيػػؼ "أال" كبتشػػديدىا عنػػد بػػاقي القػػراء مػػف قكلػػو تعػػالى 205ق( عػػف يعقػػكب )238)
ديكا أىالى يىا اٍسجي

 .(6)«أم: أال يا قـك اسجدكا»، ثـ قاؿ: (5)
ڑ  ک   كمنيػػا استشػػياده عمػػى أف لفػػظ الفػػداء أصػػمو المػػد، كقصػػره لمضػػركرة، بقكلػػو تعػػالى: 

ک  ک  ک
ىىػػػػذىا يىػػػػػٍكـى يىٍنفىػػػػعي اده بقكلػػػػو تعػػػػػالى ، كاستشػػػػي(7)

بنىٍصػػػػًب اليىػػػػػٍكـً فػػػػي قػػػػػراءة  (8)
، (10)ق( عمى جكاز إضافة الظرؼ إلى الجممة بعده، مع جػكاز أف يكػكف مبنيًّػا169)(9)نافع
ـٍ بقكلػػو تعػػالى  (1)، ككػػذلؾ استشػػياده(10)مبنيًّػػا ػػا ييٍشػػًعٍركي مى كى

بتسػػكيف الػػرَّاء فػػي قػػراءة أبػػي  (2)
 :(4)كف لمتخفيؼ، كذلؾ في معرض الحديث عف الشاىدق( عمى أف السك154)(3)عمرك

                                                 

 .2األعراؼ:  (1)
 .120النحؿ:  (2)
 .1البينة:  (3)
 .55حؿ شكاىد مغني المبيب ص ( 4)
 .25النمؿ:  (5)
 .78حؿ شكاىد مغني المبيب ص ( 6)
 .4محمد:  (7)
 .119المائدة:  (8)
، كالتيسير في 1/150عراب القراءات السبع كعمميا ، كا  190انظر: كتاب السبعة في القراءات ص (9)

 .2/256، كالنشر في القراءات العشر 394، كاإلقناع في القراءات السبع ص48القراءات السبع ص
 .417حؿ شكاىد مغني المبيب ص ( 10)
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ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةه  ؽي عىًزيمى ؽه كالطَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلى  فىأىٍنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًت طىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلى
  

ـي  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽُّ كىأىٍظمىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ٍؽ أىعى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍف يىٍخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػري مى ثه كى  ثىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلى
   

ًإيَّػػػػاؾى ييٍعبىػػػػدي بقكلػػػػو تعػػػػالى  (5)ككػػػػذلؾ استشػػػػياده
، فػػػػي قػػػػراءة الحسػػػػف بالبنػػػػاء لممفعػػػػكؿ (6)

 (7)ق(، عنػػػد الحػػػديث عػػػف بيػػػت لبيػػػد108) ق( كأبػػػي المتككػػػؿ106ق( كأبػػػي مجمػػػز )110)
 ق(:41)

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍعيىوي  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػيىٍعمىـي سى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػا سى كيػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿُّ اٍمػػػػػػػػػػػػػػػػػػًرئو يىٍكمن  كى
  

اًصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿي  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمىٍت ًعٍنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدى اإللىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًو المىحى  ًإذىا حيصٍّ
   

ڱ  ڱق( 127)(1)كمنيػػػػػػػػا استشػػػػػػػػياده بقػػػػػػػػراءة عاصػػػػػػػػـ
كمنيػػػػػػػػا بالنٍَّصػػػػػػػػًب،  (2)

ـ بٍَّيػنىييـٍ يىٍحكيػق( لقكلػو تعػالى 154)(4)بقراءة أبػي عمػرك (3)استشياده
، عمػى أف السػككف (5)

، في قكؿ الشاعر  :(6)السككف لئلدغاـ كليس لمجاـز

                                                                                                                         

 .433حؿ شكاىد مغني المبيب ص ( 1)
 .109األنعاـ:  (2)
، كغيث النفع في 201ي: كتاب السبعة في القراءات صأك اختبلس حركتيا، انظر قراءة أبي عمرك ف (3)

 .2/213،261، كالنشر في القراءات العشر2/586القراءات السبع 
مف الضرب الثاني مف الطكيؿ، كىك أحد ثبلثة أبيات تناقميا النحاة كالفقياء، كلـ ينسبيا أحد منيـ ( 4)

 لقائؿ.
 .375حؿ شكاىد مغني المبيب ص( 5)
 .5الفاتحة:  (6)
 .85مف الضرب الثاني مف الطكيؿ، في ديكانو ص( 7)
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ـٍ ًبيىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا فىتىريدَّىىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًذري أىٍف تىٍعمىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  أيحى
  

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ًىيىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا مىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيَّ كىمى  فىتىٍتريكىيىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ًثٍقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلن عى
   

في قكلػو: أف تعمػـ بيػا، حيػث كقػع الجػـز فيػو بػػػ"أىف" المفتكحػة، كردَّ بأنَّػو  الشاىد»حيث قاؿ: 
دليػػػػػؿ فػػػػػي ذلػػػػػؾ؛ ألفَّ عطػػػػػؼ "فتردَّىػػػػػا" ك "تتركىيػػػػػا" عمػػػػػى "تعمػػػػػـ" قاصػػػػػر بػػػػػأفَّ تسػػػػػكينو ال 

ػػركرة يىٍحكيػػـ بػػأفَّ سػػككنو لئلدغػػاـ، عمػػى حػػدٍّ قػػراءة أبػػي عمػػرك:  (8)، كخرَّجػػو بعضػػيـ(7)لمضَّ
بٍَّينىييـٍ 

(9)»(10). 

                                                                                                                         

عراب ثبلثيف سكرة مف القرآف الكريـ 481انظر ىذه القراءة في: كتاب السبعة في القراءات ص (1) ، كا 
عراب القراءات السبع كعمميا 320-319ص ، كغيث 487، كاإلقناع في القراءات السبع ص2/542، كا 

 .3/1351النفع في القراءات السبع 
 .4لمسد: ا (2)
 .229حؿ شكاىد مغني المبيب ص( 3)
تحاؼ فضبلء البشر في ، ك 175، 149، 95انظر قراءتو في: ركاية أبي عمرك البف األبزازم ص (4) ا 

 .190ص القراءات األربعة عشر
 .3، كالزمر: 56، كالحج: 113البقرة: ( 5)
 جميؿ بثينة، كليس في ديكانو.مف الضرب الثاني مف الطكيؿ، قيؿ: إنو لجميؿ بف معمر، المشيكر ب( 6)
كال حجة »، قاؿ بعد أف أكرد ىذا البيت: 4/14كىذا الرد لبدر الديف بف مالؾ، ذكره في شرح التسييؿ ( 7)

، كنقؿ البغدادم في شرح أبيات مغني «في ذلؾ؛ لجكاز ككنو سككف كقؼ لمضركرة، ال سككف إعراب
:  1/131المبيب  االستدالؿ بيذا البيت  ذكره مف أنو ال حجة فيكما »قكؿ ابف الناظـ، كعقب قائبلن

صحيح؛ لبلحتماؿ الذم ذكره، لكنو يبعد أف يككف مستند الرؤاسي في ذلؾ ىذا البيت، ألنو قاؿ: كدكنيـ 
، ال استنباط مف بيت شعر  .«قـك يجزمكف بيا، فيذه حكاية لغة قـك

 .1/98انظر ىذا التخريج في: شرح شكاىد المغني ( 8)
 .3، كالزمر: 56، كالحج: 113البقرة: ( 9)
 .239حؿ شكاىد مغني المبيب ص( 10)
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، عنػػد شػػرحو لفظػػي (1)﮲    ے   ۓ ۓكمنيػػا استشػػياده بػػالقراءة الشػػاذة 
ػػػػةه  ڇ  ڇبػػػػالقراءة الشػػػػاذة األخػػػػرل  (3)، كاستشػػػػياده(2)سػػػػمؼالسػػػػالؼ كال بىعيكضى

، برفػػػػع (4)
بػػػراىيـ بػػػف أبػػػي عبمػػػة )105ىػػػي قػػػراءة الضػػػحاؾ )، ك "بعكضػػػة" ق(، كرؤبػػػة بػػػف 152ق(، كا 
 ق(.206) (5)ق(، كقطرب145العجاج )

شػاذة، ىذه بعض النماذج التي استشيد بيا ابف المبل مف القرآف الكريـ، بقراءاتػو المتػكاترة كال
أيػد بيػػا حججػػو، كلػػـ ينتقػػد فييػػا القػػراء كال القػراءات عمػػى نحػػك مػػا كقػػع مػػف بعضػػيـ، فأكلئػػؾ 

كجػدكىا ال تكقؼ نفر منيـ إزاء أحرؼ قميمة في القراءات، ال تتجػاكز أصػابع اليػد الكاحػدة، »
تطرد مع قكاعدىـ، بينما تطرد معيا قػراءات أخػرل آثركىػا، كتكسػع فػي كصػؼ ذلػؾ بعػض 

فقػػالكا: إنيػػـ كػػانكا يػػردكف بعػػض القػػراءات كيضػػعفكنيا، كػػأف ذلػػؾ كػػاف ظػػاىرة المعاصػػريف، 
عامة عند نحاة البصرة مػع أنػو ال يكجػد فػي كتػاب سػيبكيو نصػكص صػريحة مختمفػة تشػيد 

كسنرل األخفػش األكسػط يسػبؽ الكػكفييف المتػأخريف إلػى التمسػؾ بشػكاذ  ،ليذه التيمة الكبيرة
إف بصػػػريي القػػػرف  ،كفػػػي الحػػػؽ ،العػػػرب كأشػػػعارىـ القػػػراءات كاالسػػػتدالؿ عمييػػػا مػػػف كػػػبلـ

الثالث ىـ الذيف طعنكا في بعض القراءات، كىي أمثمة قميمة ال يصػح أف تتخػذ منيػا ظػاىرة 
 .(6)«كقد كانكا يصفكنيا بالشذكذ كيؤكلكنيا ما كجدكا إلى التأكيؿ سبيبل ...
 باألحاديث النبوية الشريفة واآلثار: االستشياد -2

كأفعالػػو  فػػي اصػػطبلح المحػػدثيف أقػػكاؿ النبػػي »ادؼ لمسػػنة التػػي ىػػي الحػػديث النبػػكم مػػر 
ميًقيَّػػة، كزاد بعضػػيـ: كأقػػكاؿ الصػػحابة كالتػػابعيف كأفعػػاليـ...  ٍمًقيَّػػة كالخي كتقريراتػػو، كصػػفاتو الخى
كيػػػػرل بعػػػػض العممػػػػاء أف الحػػػػديث خػػػػاص بقكلػػػػو كفعمػػػػو، كالسػػػػنة تشػػػػمؿ األقػػػػكاؿ كاألفعػػػػاؿ 

                                                 

 .56الزخرؼ: ( 1)
 .186حؿ شكاىد مغني المبيب ص( 2)
 .555حؿ شكاىد مغني المبيب ص( 3)
 .26البقرة:  (4)
 .1/198، كالبحر المحيط 1/64، كالمحتسب 4انظر: مختصر في شكاذ القرآف البف خالكيو ص (5)
 .19المدارس النحكية ص (6)



 14اإلنسانية                                                                                 انعذد هٌو مجهة انع

-          - 307 

كالحركات في اليقظػة كالمنػاـ كاليػـ، كعمػى ىػذا فالسػنة أعػـ  كالتقريرات، كالصفات كالسكنات
 .(1)«مف الحديث

إذ ال يعنػػي النحػػاة فػػي بػػاب االحتجػػاج غيػػره، كالخػػبلؼ  كالمقصػػكد الميػػـ ىنػػا قػػكؿ النبػػي 
بيػػنيـ مشػػيكر فػػي قضػػية االحتجػػاج بػػو عمػػى قكاعػػد المغػػة كالنحػػك، كمػػف البػػاحثيف مػػف أفػػرده 

 .(2)بمؤلفات خاصة
ىػػػذه القضػػػية عمػػػى قسػػػميف: مجيػػػز، كمػػػانع، كقسػػػـ آخػػػر يجمػػػع بينيمػػػا، فمػػػف كالعممػػػاء فػػػي 

ىػػػػ( كابػػػف 541ىػػػػ( كالسػػػييمي )528ىػػػػ( كابػػػف الطػػػراكة )ت244المجيػػػزيف ابػػػف السػػػكيت )ت
ىػػػ( 761ىػػػ( كابػػف ىشػػاـ )ت586ىػػػ( كالرضػػي )ت672ىػػػ( كابػػف مالػػؾ )ت609خػػركؼ )ت

ترضػػيف أبػػك الحسػػف بػػف ىػػػ(، كمػػف أشػػير المع1093ىػػػ( كالبغػػدادم )ت828كالػػدماميني )ت
ىػػػػ(؛ 911ىػػػػ( كتابعيمػػػا السػػػيكطي )ت745ىػػػػ( كأبػػػك حيػػػاف األندلسػػػي )ت680الضػػػائع )ت

كعمػػة مػػنعيـ االحتجػػاج بالحػػديث سػػبباف: األكؿ أف الػػركاة جػػكزكا النقػػؿ بػػالمعنى، كاآلخػػر: 
ألف كثيػػرنا مػػف الػػركاة كػػانكا غيػػر عػػرب، قػػاؿ  كقػػكع المحػػف فػػي كثيػػر ممػػا ركم عػػف النبػػي 

كقػػػد تػػػداكلتيا األعػػػاجـ كالمكلػػػدكف قبػػػؿ  ،األحاديػػػث مػػػركم بػػػالمعنىإف غالػػػب » السػػػيكطي:
 ،ا بألفػاظكأبػدلكا ألفاظنػ ،كقدمكا كأخػركا ،فرككىا بما أدت إليو عبارتيـ فزادكا كنقصكا ،تدكينيا

كمػف  ،ت مختمفػةاا عمى أكجػو شػتى بعبػار كليذا ترل الحديث الكاحد في القصة الكاحدة مركيًّ 
، كرد ىػػذا (3)«ف مالػػؾ إثباتػػو القكاعػػد النحكيػػة باأللفػػاظ الػػكاردة فػػي الحػػديثنكػػر عمػػى ابػػثػػـ أي 

الكػػػبلـ بػػػأف األصػػػؿ الركايػػػة بػػػالمفظ، كعمػػػى فػػػرض كقػػػكع ركايػػػة بعػػػض األحاديػػػث بػػػالمعنى 
                                                 

 .16الكسيط في عمـك كمصطمح الحديث، ص (1)
مف ىذه المؤلفات: الحديث النبكم في النحك العربي، د. محمكد فجاؿ، كالسير الحثيث إلى االستشياد  (2)

ا، كالنحاة كالحديث النبكم، د. حسف مكسى الشاعر، كمكقؼ النحاة مف االحتجاج  بالحديث، لو أيضن
حديث النبكم كأثره في الدراسات المغكية كالنحكية، د. محمد ضارم بالحديث، د. خديجة الحديثي، كال

حمادم، كعصكر االحتجاج في النحك العربي، د. محمد إبراىيـ عبادة، كاالستشياد كاالحتجاج بالمغة، د. 
محمد عيد، كمكقؼ النحاة مف القراءات القرآنية، د. شعباف صبلح. انظر: الجيكد النحكية لبدر الديف 

 .65صالزركشي، 
 .43االقتراح في أصكؿ النحك ص (3)
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 ، كبأف المحدثيف تشددكا في نقؿ حديث رسػكؿ ا (1)فالراكم عربي فصيح محتج بكبلمو
 .(2)ى المفظ الذم سمعو مف غير تغييركشرطكا عمى الراكم أال يحدث إال عم

أما ابػف المػبل فقػد استشػيد بالحػديث الشػريؼ فػي شػرحو فػي كاحػد كعشػريف مكضػعنا، منيػا: 
ـٍ أىرىؽُّ قيميكبنػػا، »عمػػى أف القمػػب أخػػص مػػف الفػػؤاد بحػػديث:  (3)استشػػياده ـٍ أىٍىػػؿي الػػيىمىًف، ىيػػ أىتىػػاكي

، كىالحً  اًنيىةه كىأىٍليىفي أىٍفًئدىةن، اإليمىافي يىمىافو  .(4)«ٍكمىةي يىمى
فَّ  ًحمىػى »في شرح لفظ "الحمى" بحديث:  (5)كمنيا استشياده ًمػؾو ًحمنػى، أىالى كىاً  فَّ ًلكيؿٍّ مى أىالى كىاً 

ػػػػوي ي األى ًفػػػػ اً  اًرمي ريبَّ أىٍشػػػػعىثى »فػػػػي شػػػػرح لفػػػػظ "شػػػػعث" بحػػػػديث  (7)، كاستشػػػػياده(6)«ٍرًض مىحى
 .(8)«أىٍغبىرى 

لىػٍيسى ًمػفى »"أـ" حػرؼ تعريػؼ فػي لغػة طػيء كحميػر بحػديث: عمى كقػكع  (9)كمنيا استشياده
ػػفىرً  ـي ًفػػي اٍمسى ـٍ ثىيٍّبنػػا؟»بحػػديث  (2)، ككػػذلؾ استشػػياده(1)«اٍمًبػػرٍّ اٍمًصػػيىا كٍَّجػػتى ًبٍكػػرنا أى  (3)«ىىػػٍؿ تىزى

 عمى أف "ىؿ" تقع مكقع اليمزة فتستدعي المعادؿ.

                                                 

 . 51-50، كفي أصكؿ النحك ص1/14انظر: خزانة األدب كلب لباب لساف العرب  (1)
 . 322انظر: مقدمة ابف الصبلح ص (2)
 .69حؿ شكاىد مغني المبيب ص( 3)
، 4388أخرجو البخارم في صحيحو، كتاب المغازم، باب: قدـك األشعرييف كأىؿ اليمف، برقـ  (4)

 .«ة...كالحكمة يماني ،اإليماف يماف ،اكأليف قمكبن  ،ىـ أرؽ أفئدة ،أتاكـ أىؿ اليمف»، كلفظو: 790ص
 .751حؿ شكاىد مغني المبيب ص( 5)
، 26-25، ص52( أخرجو البخارم في صحيحو، كتاب اإليماف، باب فضؿ مف استبرأ لدينو، برقـ 6)

 .620، ص1599كترؾ الشبيات، برقـ كمسمـ في صحيحو، كتاب المساقاة، باب أخذ الحبلؿ 
 .325حؿ شكاىد مغني المبيب ص( 7)
، 10000، كالبييقي في شعب اإليماف، برقـ 13/97، 6459أخرجو البزار في مسنده، برقـ ( 8)

ـٍ ًمٍف »، كلفظو: 2047، ص3854برقـ  ، كالترمذم في سننو، باب مناقب البراء بف مالؾ 13/89 كى
ٍيًف الى ييٍؤبىوي لىوي أىٍشعىثى أىٍغبىرى ًذم طً  ىبىرَّهي  ،ٍمرى مىى المًَّو ألى ـى عى ًديثه »كقاؿ:  «ًمٍنييـي البىرىاءي ٍبفي مىاًلؾو  ،لىٍك أىٍقسى ىىذىا حى

سىفه غىًريبه ًمٍف ىىذىا الكىٍجوً   .«حى
 .389-388حؿ شكاىد مغني المبيب ص( 9)
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ضػػايا، تتمثػؿ فػػي شػرح بعػػض ىػذا كيظيػػر استشػياد ابػػف المػبل بالحػػديث الشػريؼ فػػي عػدة ق
المفػػػردات المغكيػػػة، كبعػػػض المسػػػائؿ البيانيػػػة، كبعػػػض المسػػػائؿ النحكيػػػة، كيمكػػػف حصػػػرىا 

 مجتمعة  عمى النحك اآلتي:
 القمب أخص مف الفؤاد. -
 شرح لفظ الحمى. -
 شرح لفظ أعجـ. -
 شرح لفظ الدىر. -
 أفصح المغات في إصبع. -
 شرح لفظ الطيرة. -
 شرح جممة حمي التنكر. -
 شكر.شرح لفظ ال -
 شرح لفظ الشعث. -
 القمب خالص كؿ شيء. -
 ترشيح المجاز، كىك ما قرف بما يبلئـ المعنى الحقيقي. -
 حذؼ جكاب "إف" األكلى كحذؼ "إف" الثانية كحذؼ الفاء مف جكابيا. -
 ىؿ نفي "ال عدكل" باؽ عمى عمكمو؟ -
 كقكع "أـ" حرؼ تعريؼ في لغة طيء كحمير. -
 كقكع "ىؿ" مكقع اليمزة. -
 

                                                                                                                         

، باب قكؿ النبي  (1) ليس »مؿ عميو كاشتد الحر: لمف ظ أخرجو البخارم في صحيحو، كتاب الصـك
 . 4/368، كمصابيح الجامع 352، ص1946برقـ  «مف البر الصـك في السفر

 .81حؿ شكاىد مغني المبيب ص( 2)
، 2967أخرجو البخارم في صحيحو، كتاب الجياد كالسير، باب: استئذاف الرجؿ اإلماـ، برقـ  (3)

 .545ص
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 األمثال:ب االستشياد -3

اتفػػؽ النحػػاة عمػػى االستشػػياد بػػالمنثكر مػػف كػػبلـ العػػرب، ال سػػيما األمثػػاؿ، كيشػػترطكف فػػي 
كأما كػبلـ العػرب فيحػتج منػو »ق(: 911ذلؾ ثبكت فصاحة مف يركل عنو، قاؿ السيكطي )

 .(1)«ـبما ثبت عف الفصحاء المكثكؽ بعربيتي
ف كػػاف مقػػبلًّ فػػي ذلػػؾ–كابػػف المػػبل لػػـ يشػػذ عػػف ىػػؤالء  قػػد كرد استشػػياده باألمثػػاؿ فػػي ف -كا 

ػػٍمػػـى خى كٍ اليىػػ»بالمثػػؿ القائػػؿ:  (2)كتابػػو ىػػذا فػػي سػػتة مكاضػػع، منيػػا: استشػػياده  ،(3)«ره ٍمػػدنا أى ره كغى
عمى أف اسـ الزماف ال يقع خبػرنا عػف اسػـ العػيف إال فػي مكاضػع، منيػا ىػذا المكضػع، كىػك 

 أف يعمـ إضافة معنى إليو تقديرنا، أم: شرب خمر.
لىػػػػٍك ذىاتي ًسػػػػكىارو »عمػػػػى حػػػػذؼ جػػػػكاب "لػػػػك" االمتناعيػػػػة بالمثػػػػؿ القائػػػػؿ:  (4)يادهكمنيػػػػا استشػػػػ

ٍتًنػػػػي ، كاستشػػػػيد فػػػػي «ك"لػػػػك" امتناعيَّػػػػة، كجكابيػػػػا محػػػػذكؼ، أم: لكػػػػاف خيػػػػرنا»، قػػػػاؿ: (5)«لىطىمى
عمػػػى أف أدكات الشػػػرط "إف" ك"لػػػك" ك"إذا" ال تقتضػػػي فعػػػبلن مػػػذككرنا بعػػػدىا  (6)مكضػػػع آخػػػر

 بالفعؿ.

                                                 

 .90االقتراح في أصكؿ النحك  (1)
 .728غني المبيب صحؿ شكاىد م( 2)
( ىذا مثؿ، معناه: اليـك استرساؿ كليك، كغدنا الجد كالتشمير، زعمكا أف امرأ القيس لما بمغو أف بني 3)

. انظر: أمثاؿ رنا كالدى قتمكا حيجٍ  أسدو  ، فأرسميا مثبلن ه، ككاف ذلؾ اليـك يشرب، قاؿ: اليـك خمره كغدنا أمره
 .421، 2/417، كمجمع األمثاؿ 432، 334 ،2/218، كجميرة األمثاؿ 127العرب لمضبي ص

 .313حؿ شكاىد مغني المبيب ص( 4)
 ، فنظر إلييالطمت رجبلن  أىف امرأةن ، كأصمو فبل يقدر عمى احتماؿ ظممو يءيضرب لمكريـ يظممو دن (5)

 يكانت بميتةو لأى كىيلك كانت ذات غنن  :أىم ي،نً تٍ مى طى ارو لى كى سً  ذىاتي  كٍ لى  :فقاؿ ،ة عاطؿأفإذا ىي رثَّة اليي
 .202، 2/174، كمجمع األمثاؿ 193، 2/160، كجميرة األمثاؿ 2/297. انظر: المستقصى أخؼ

 .478-477حؿ شكاىد مغني المبيب ص( 6)
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ػػالىٍت نىعىػػامىتيييـٍ »ده بالمثػػؿ القائػػؿ: كمػػف ذلػػؾ استشػػيا فػػي تفسػػير لفػػظ "شػػالت" كأف ذلػػؾ  (1)«شى
 كناية عف المكت.

 بمغات العرب وأقواليم: االستشياد -4
يعد استشياد ابف المػبل بمغػات العػرب كأقػكاليـ أكثػر مػف استشػياده بأمثػاليـ، فقػد كردت فػي 

فػي فػتح اليمػزة مػف إخػاؿ كأف  كتابو ىذا في ثمانية عشر مكضعنا، منيا ذكره لغػة بنػي أسػد
 .(2)لغة جميع العرب كسرىا

ؽ  80عمػػػى مخاطبػػػػة الكاحػػػػد مخاطبػػػة االثنػػػػيف، بقػػػكؿ امػػػػرئ القػػػػيس ) (3)كمنيػػػا استشػػػػياده
اح تىرىل بىٍرقنا...»: (5)، بقرينة قكلو«ًقفىا نىٍبًؾ...» (4)ق(:  .«أىصى

 ق(:93) (6)كمنيا استشياده ببيت عمر بف ربيعة المخزكمي
ػػػػػػػػػػػػػٍنحي المٍَّيػػػػػػػػػػػػػًؿ فىٍمتىػػػػػػػػػػػػػٍأًت ًإذىا اٍسػػػػػػػػػػػػػ دَّ جي كى

ٍلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتىكيفٍ   كى
  

ػػػػػػػػػػػنىا أيٍسػػػػػػػػػػػدىا رَّاسى طىػػػػػػػػػػػاؾى ًخفىافنػػػػػػػػػػػا ًإفَّ حي  خي
   

" الجػػزأيف، ثػػـ قػػاؿ:  كخرَّجػػو القػػـك عمػػى أفَّ »حيػػث أعػػرب "أسػػدنا" عمػػى لغػػة مػػف ينصػػب بػػػػ"إفَّ
 .(1)«"أيٍسدنا" نصب عمى الحاليَّة، كذك الحاؿ كفعمو مقدَّر، أم: تمقاىـ أسدنا

                                                 

، كقكليـ: شالت نعامتيـ: تفرقت كممتيـ كذىب عزىـ، كقيؿ: تحكلكا عف دارىـ  (1) كالنعامة: جماعة القـك
، 1/319مكصكفة بالخفة كسرعة اليرب. انظر: جميرة األمثاؿ بجبلء أك مكت، كاختار النعامة ألنيا 

 .2/125كالمستقصى في أمثاؿ العرب 
 .773حؿ شكاىد مغني المبيب ص( 2)
 .235حؿ شكاىد مغني المبيب ص( 3)
 ، كىك مطمع معمقتو المشيكرة، كتمامو:25جزء بيت، مف الضرب الثاني مف الطكيؿ، في ديكانو ص( 4)

ٍكمىؿً ًقفىا نىٍبًؾ ًمٍف ذً  كًؿ فىحى ٍنًزًؿ    ًبًسٍقًط المٍّكىل بىٍيفى الدَّخي مى ًبيبو كى  ٍكرىل حى
، كىك مف المعمقتو 51جزء بيت، مف الضرب الثاني مف الطكيؿ، المرئ القيس، في ديكانو ص( 5)

 المشيكرة التي مطمعيا البيت السابؽ، كتمامو:
وي    كىمىٍمًع ال ًميضى اح تىرىل بىٍرقنا أيًريؾى كى ًبيٍّ ميكىمَّؿً أىصى  يىدىٍيًف ًفي حى

 مف الضرب األكؿ مف الطكيؿ، كينسبو كثيركف لو، كمنيـ ابف المبل، كليس في ديكانو.( 6)
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 ق(:125) (2)يا استشياده بقكؿ أبي النجـ العجميكمن
 ااىى بى ا أىبى أى ا كى اىى بى أى فَّ إً 

كجممة "ًإفَّ أىبىاىىا" استئنافيَّة، ك"أىبىا أىبىاىىا" عطؼ عمى اسـ »عمى لغة القصر، حيث قاؿ: 
"، ك"أىبىاىىا" مضاؼ إليو، كىك شاىد لغة القصر، أم: قصر األب عمى األلؼ في  "ًإفَّ

 .(3)«لثَّبلثةاألعاريب ا
 كمف المغات التي ذكرىا في كتابو ىذا:

إجراء المثنى باأللؼ في الحاالت الثبلث، كىي لغة بمحارث بف كعب، كنسب  -
ق( ىذه المغة إلى بالحارث كزبيد كخثعـ كىمداف، كنسبيا أبك 189الكسائي )
 ق( إلى بمعنبر كبمجيـ كبطكف مف ربيعة.177الخطاب )

 ليبله لغة في ليمة. -
 مكصكؿ بمعنى "الذم" كىك لغة طائية. "ذك" -
 كقكع "أـ" حرؼ تعريؼ، كذاؾ منقكؿ عف طيء كحمير. -
 العىمر، بفتح العيف، لغة في العيمر، بضميا. -
 نأت الدار، كناءت لغة فيو. -
 الممؾ لغة في الممؾ. -
 يقبله لغة طيء. -
" قمبت ألفو ياء كأدغمت، كىي لغة ىذلية. - " أصمو "ىكامى  "ىكمَّ
 واىد الشعرية:بالش االستشياد -5

تأتي الشكاىد الشػعرية فػي المرتبػة الثانيػة فػي االحتجػاج بيػا، بعػد القػرآف الكػريـ، كتػأتي مػف 
حيث الكـ في المرتبة األكلػى عنػد ابػف المػبل فػي كتابػو ىػذا؛ حيػث بمػغ عػدد قػكافي األبيػات 

 ، مػػف غيػػر األبيػػات الشػػكاىد التػػي أكردىػػا ابػػف ىشػػاـ فػػي مغنػػي المبيػػب البالغػػة516عنػػده 

                                                                                                                         

 .302حؿ شكاىد مغني المبيب ص( 1)
 .450مف مجزكء الرجز، في ديكانو ص( 2)
 .302حؿ شكاىد مغني المبيب ص( 3)
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، كىػػي المػػادة الرئيسػػة التػػي يقػػـك عمييػػا ىػػذا الشػػرح، كسػػبب 879بيتنػػا ىنػػا مػػف أصػػؿ  124
 كثرة ىذه األبيات أنو يكرد البيت أك األبيات السابقة لمبيت الشاىد أك البلحقة لو.

كقد سار عمى منيج كاحد في شرحو لشكاىد المغني؛ إذ إنػو يتناكليػا مػف سػتة جكانػب ىػي: 
ائػػؿ، كالمغػػة، كالمعنػػى، كاإلعػػراب، ككجػػو االستشػػياد، كالحػػديث ىنػػا العػػركض كالقافيػػة، كالق

ليس عف ىذه الجكانب جميعنا، بؿ إنو في جكانب المغة كاإلعراب ككجو االستشػياد قػد يػأتي 
بشػػػػكاىد أخػػػػرل يستشػػػػيد بيػػػػا عمػػػػى مسػػػػائؿ لغكيػػػػة، أك نحكيػػػػة، أك ببلغيػػػػة، أك عركضػػػػية، 

ة، أك كجػػو إعػػػراب، أك شػػرح لفػػػظ، تعػػرض لػػو يػػػدلؿ بيػػا عمػػى اخػػػتبلؼ بحػػر بيػػػت، أك نكتػػ
شػػاىدنا، كاستقصػػاء ىػػذه المسػػائؿ ال تفػػي بػػو ىػػذه العجالػػة، بػػؿ  64كبمغػػت فػػي ىػػذا الجانػػب 

نما يكرد الباحث ىنا بعضيا عمى النحك اآلتي:  يحتاج إلى إفراده ببحث مستقؿ، كا 
 (2)عمػى ذلػؾ بقػكؿ األخطػػؿ (1)زيػادة البػاء فػي فاعػػؿ حػب المفػرد عػف "ذا"، استشػػيد -

 ق(:90)
ـي ًبًمزىاًجيىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍنكي  فىقيٍمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتي اقتيميكىىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا عى

  
ٍقتيكلىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةن ًحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيفى تيٍقتىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿي   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبَّ ًبيىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا مى  كىحي

   
 ق(:110) (3)استشياده عمى قمب األلؼ نكننا لقطع الترنـ، بقكؿ جرير -

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابىفٍ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍبتي لىقىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍد أىصى قيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكًلي ًإٍف أىصى  كى
   

لػػؼ اإلطػػبلؽ المنقمبػػة ىػػي فػػإف ىػػذه النػػكف المسػػماة بتنػػكيف التػػرنـ عػػكض عػػف أ»حيػػث قػػاؿ: 
 .(4)«إلييا

                                                 

 .35حؿ شكاىد مغني المبيب ص( 1)
ٍقتيكلىةن...»... ، بركاية: 155اني مف الطكيؿ، في ديكانو صمف الضرب الث( 2)  «.فىأىٍطًيٍب ًبيىا مى
 .3/813عجز بيت، مف الضرب األكؿ مف الكافر، في ديكانو ص( 3)
 .57حؿ شكاىد مغني المبيب ص( 4)
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 18) (2)عمى عيب التضميف الذم يعد مف عيػكب القافيػة بقػكؿ النابغػة (1)استشياده -
 ؽ ق(:

مىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى تىًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيـو  ديكا الًجفىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارى عى ـٍ كىرى  كىىيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاظى ًإنٍّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ابي يىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍكـً عيكى ـٍ أىٍصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحى  كىىيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
   

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًدقىاتو  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكىاًطفى صى ـٍ مى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًيٍدتي لىييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  شى
  

ـٍ بً  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًيٍدفى لىييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ دٍّ ًمنٍّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيشى  ًصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍدًؽ الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكي
   
ؽ  80) (4)عمػػى أف النسػػيـ الػػريح تتنسػػـ كتستنشػػؽ بقػػكؿ امػػرئ القػػيس (3)استشػػياده -

 ق(:
ٍنفيػػػػػػػػػػػػػػػػؿً  يَّػػػػػػػػػػػػػػػػا القىرى ػػػػػػػػػػػػػػػػاءىٍت ًبرى ػػػػػػػػػػػػػػػػبىا جى ـى الصَّ  نىًسػػػػػػػػػػػػػػػػي

   
 ق(:68) (6)عمى إبداؿ فعؿ مف فعؿ بقكؿ عبيد ا الجعفي (5)استشياده -

                                                 

 .74-73حؿ شكاىد مغني المبيب ص( 1)
اًدقىاتو  »الثاني فيو:  ، كركاية البيت199مف الضرب األكؿ مف الكافر، في ديكانو ص( 2) ... مىكىاًطفى صى

ٍدًر ًمنٍّي  .«أىتىٍينىييـي ًبنيٍصًح الصَّ
 .135حؿ شكاىد مغني المبيب ص( 3)
كَّعى الًمٍسؾي »، كصدره: 28عجز بيت مف الضرب الثاني مف الطكيؿ، في يكانو ص( 4) ًإذىا قىامىتىا تىضى

ا  .«ًمٍنييمى
 .140حؿ شكاىد مغني المبيب ص( 5)
 ر بيت مف الضرب األكؿ مف الطكيؿ، كعجزه:صد( 6)

ا جى نىارنا تىأىجَّ ٍزال كى طىبنا جى  تىًجٍد حى
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ـٍ ًبنىػػػػػػػػػػػػػػػػا ًفػػػػػػػػػػػػػػػػي ًديى  تىػػػػػػػػػػػػػػػػى تىٍأًتنىػػػػػػػػػػػػػػػػا تيٍمًمػػػػػػػػػػػػػػػػ  اًرنىػػػػػػػػػػػػػػػػامى
   

 كىذا رصد لبعض المسائؿ التي استشيد ليا بشكاىد شعرية:
 ارتفاع الفعؿ المضارع بعد حذؼ البلـ. -
اًء بنك فبلف. - ٍممى  حذؼ البلـ كىـ يريدكنيا في قكليـ: عى
 كجكب التخفيؼ بحذؼ التنكيف مف "ابف" بشرطيف إال في ضركرة الشعر. -
 قطار.ال تفيد الفاء الترتيب في البقاع كال في األ -
 الجـز بػػ"أىٍف" المفتكحة. -
 إىماؿ "أىٍف" حمبلن عمى "ما". -
 مخاطبة االثنيف بخطاب الكاحد. -
 مجيء "ًمٍف" بدلية. -
 مجيء "ذك" مكصكال بمعنى الذم عمى لغة طيء. -
 المكاعد جمع مكعد بمعنى الكعد. -
 العطؼ التفسيرم. -
 تكىـ ككف الجممة اإلنشائية صفة أك خبرنا. -
 الضمير كعكد الضمير إليو عمى المعنى. اإلخبار بالمكصكؿ عف -
 "أمس" ك"األمس" كداللتيما الزمانية. -
 مجيء اسـ التفضيؿ بمعنى اسـ الفاعؿ. -
 مجيء "أضحى" تامة. -
 مجيء خبر "كاف" ك"أضحى" ماضينا ببل "قد". -
 مجيء ظرؼ الزماف خبرنا عف اسـ ذات. -

                                                                                                                         

، كسر صناعة 2/63، كالمقتضب 336، كالمفصؿ ص3/86، كالكتاب 2/476كالبيت في: اإلنصاؼ 
، كشرح المفصؿ البف 4/120، كشرح الرضي عمى الكافية 2/77، كشرح أبيات سيبكيو 2/678اإلعراب 
 .5/367، 4/282يعيش 
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 "أظفكر" كاحد ال جمع. -
 استعماؿ فعؿ مف "كيح". -
 مرجعو مثنى.تكحيد الضمير ك  -
 مجيء خبر "أىٍف" المخففة جممة. -
 قمب الياء مف "أبي" ألفنا في اإلضافة. -

ذا كاف العمماء قد أجمعكا عمى أنو ال يحتج في المغة بكبلـ المكلديف كالمحدثيف،  ىذا كا 
كنقؿ ثعمب عف األصمعي قاؿ: ختـ الشعر »كأنيـ جعمكا لذلؾ ضابطنا زمانيًّا كمكانيًّا، 

فإف ابف المبل انخـر عنده ىذا الضابط في مكضع  (1)«كىك آخر الحجج ة،مبإبراىيـ بف ىر 
ىػ( كىك 283كاحد، كىك استشياده عمى مجيء الحاؿ مف المبتدأ ببيت البف الركمي )

 : (2)قكلو

ٍقًر فىٍردنا  ىىذىا أىبيك الصَّ

 :(3)ىػ( كىك قكلو354أما في غير المغة فقد استشيد ببيت لممتنبي )

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿُّ مى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍرءي ييٍدًركيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي مى نَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى اٍلمى  يىتىمى
  

                                                 

 .59االقتراح في أصكؿ النحك ص (1)
 ، كتتمتو:3/354البسيط، في ديكانو الضرب األكؿ مف مف ( 2)

 ـً مى السَّ كى  طٍَّمحً ال فى يٍ بى  افى بى يٍ شى ًكتىابىًتًو    كىٍىكى اٍبفي ي فً  ده رٍ فى  رً قٍ ك الصَّ بي ا أى ذى ىى 
ىذا المشار إليو صاحب  :كالمعنى، صب عمى المدح أىك الحاؿبالنَّ  (افردن كأكرد الشارح ) 

ه القىبيمة ذمف نسؿ شىيبىاف كأىكالد ى ،ا ًفي محاسنو كفضائمو فردن االسـ المشيكر ًإذا ذكر رجبلن 
ر بيا ممَّا تتمدح بو العربي  كاإًلقامةي  ،المقيميف بالبادية . كانظر: مفتاح ألىف فقد العٌز في الحىضى

، كاإليضاح في عمـك الببلغة 1/174 ، كعركس األفراح1/42، كديكاف المعاني 183العمـك ص
 .1/107تنصيص ، كمعاىد ال43ص
 .4/366البسيط، في شرح ديكانو الضرب األكؿ مف مف  (3)
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ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفيفي  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا الى تٍشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتىًيي السُّ يىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاحي ًبمى  تىٍجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًرم الرٍّ
   

  :(1)ىػ(، كىك قكلو480كبيت لعبد ا الخكافي )

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍذرم ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍطتي عي بىسى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كىالثَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىل كى  فىًإمَّ
  

يَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كىالمىعىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًلي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كىالثُّرى مَّ  كىاً 
   
 :(2)في بردتوىػ( 696كبيت البكصيرم ) 

مىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػىكىالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنَّ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبَّ عى  ٍفسي كالطٍٍّفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًؿ ًإٍف تيٍيًمٍمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي شى
  

ٍف تىٍفًطٍمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي يىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍنفىًطـً  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًع كىاً  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبٍّ الرَّضى  حي
   

 اختياراتو النحكية. المبحث الثاني:
مف خبلؿ ما سبؽ عرضو، كتتبع ما أكرده ابف المبل في كتابو منتيى أمؿ األريػب مػف حػؿ 

ه مػف العممػاء، كىػك فػي ذلػؾ إمػا أف يكػكف شكاىد مغني المبيب، تمحظ اختياراتو كآراؤه، كغير 
مكافقنػػػا لمبصػػػرييف، أك الكػػػكفييف، أك المتػػػأخريف، أك لعىمىػػػـ معػػػيَّف، فيػػػرجح رأينػػػا كيطػػػرح آخػػػر، 

 كىذا إيجاز مف اختياراتو:
 اختار جـز الفعؿ المضارع في جكاب األمر. -

ـ : إف قتمػت لمسػممنا، فػي أف الػبل(1)ق( في قكؿ الشاعر180اختار مذىب سيبكيو ) -
الـ االبتػػػداء أفػػػادت مػػػع إفادتيػػػا لتككيػػػد النسػػػبة الفػػػرؽ بػػػيف "ًإٍف" المخففػػػة كالخفيفػػػة 

 النافية.

                                                 

 .2/1196 دمية القصر كعصرة أىؿ العصرالكافر، في الضرب األكؿ مف مف  (1)
 ، كالبيت مف الضرب األكؿ مف البسيط.24، 5( ص2)
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 اختار رأم الككفييف في أف "ًإٍف" بمعنى "إٍذ". -

: أف (2)اختػػػار رأم البصػػػرييف فػػػي إىمػػػاؿ "أىٍف" حمػػػبلن عمػػػى "مػػػا" فػػػي قػػػكؿ الشػػػاعر -
 تقرآف.

 ية كالمكسكرة.اختار رأم الككفييف في أف "أما" المفتكحة شرط -

 اختار رأم البصرييف في إعماؿ الثاني في باب التنازع. -

 اختار رأم الككفييف في دخكؿ "أـ" عمى االستفياـ. -

 اختار رأم الككفييف في مجيء "أك" لمجمع المطمؽ كالكاك. -

 خالؼ الككفييف في مجيء "أك" بمعنى الكاك. -

 اختار رأم الككفييف في مجيء "أك" بمعنى "بؿ". -

 قكع الظرؼ خبرنا عف اسـ المعنى مطمقنا.اختار ك  -
 يخمص الباحث في ىذه الكرقة إلى النتائج كالتكصيات اآلتية:الخاتمة: 

 :النتائج -أوال

نما يدكر حيث يدكر الدليؿ. -  ال ينتمي ابف المبل إلى مدرسة نحكية بعينيا، كا 

مػف شػاىدنا  124يعد شرحو ىػذا مػف الشػركح المطكلػة لمشػكاىد، رغػـ اقتصػاره عمػى  -
 أكردىا ابف ىشاـ في مغني المبيب. 869أصؿ 

                                                                                                                         

 تمامو: مف الضرب األكؿ، مف الكامؿ، ك  (1)
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمٍَّت يىًمينيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾى ًإٍف قىتىٍمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتى لىميٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًممنا  شى

  
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدً  مىٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾى عيقيكبىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةي الميتىعىمٍّ مَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍت عى  حى

   
 ق(.40كقائمتو: عاتكة بنت زيد بف عمرك بف نفيؿ )

 مف الضرب األكؿ مف البسيط، مجيكؿ القائؿ، كتمامو: (2)
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا يىٍحكيمى مىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى أىٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمىاءى كى  أىٍف تىٍقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىآًف عى

  
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدىاًمنٍّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي السَّ ـى كىأىٍف الى تيٍشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًعرىا أىحى  بلى
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اعتمػػػد ابػػػف المػػػبل عمػػػى القػػػرآف الكػػػريـ، كالحػػػديث النبػػػكم الشػػػريؼ، كأقػػػكاؿ العػػػرب  -
 كأمثاليا، كلغاتيـ، كشعرىـ.

لـ يغفؿ األدلة العقمية فػي شػرحو، إال أف ىػذه الكرقػة لػـ تعػف بيػا، كمػا نبػو الباحػث  -
 في المقدمة.

 ؿ عرضو كمناقشتو لآلراء.بركز شخصية ابف المبل مف خبل -

: المغػػػػػة، كاألدب،  - سػػػػػعة أفػػػػػؽ ابػػػػػف المػػػػػبل الػػػػػذم كػػػػػاف يجمػػػػػع بػػػػػيف مختمػػػػػؼ العمػػػػػـك
 كالقراءات، كالتفسير، كالببلغة، كالعركض كالقافية، كاألنساب، كالتاريخ، كالفمؾ.

يؤخػػػذ عمػػػى ابػػػف المػػػبل استشػػػياده فػػػي المغػػػة بشػػػعر ابػػػف الركمػػػي، كىػػػك خػػػارج فتػػػرة  -
 ي اتفؽ عمييا العمماء، ككاف منو ذلؾ في مكضع كاحد.االحتجاج في المغة الت

 : في نياية ىذه الكرقة يكصي الباحث بما يأتي:التوصيات -ثانًيا

لفت اىتماـ الجامعات كالمراكػز العمميػة فػي ببلدنػا إلػى نشػر كتػب التػراث المحققػة،  -
 كمنيا ىذا الكتاب، خدمة لتراثنا كلغتنا لغة القرآف الكريـ.

 لنحكية في ىذا الشرح دراسة تحميمية كافية.دراسة المسائؿ ا -

 دراسة األدلة العقمية التي اعتمد عمييا ابف المبل في شرحو ىذا. -
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 قائمة المصادر والمراجع
 القرآف الكريـ بركاية حفص عف عاصـ الككفي.

 أؽّذ ثٓ ِؾّذ ثٓ أؽّذ ثٓ ، إتحاؼ فضبلء البشر في القراءات األربعة عشر

0 شٙبة اٌذ٠ٓ اٌش١ٙش ثبٌجٕبءػجذ اٌغٕٟ اٌذ ّٟ داس اٌىزت  0ك: أٔظ ِٙشح١ؾم0 ر١ِبط

 .2006َاٌطجؼخ اٌضبٌضخ0 0 ث١شٚد0 اٌؼ١ٍّخ
  إعراب ثبلثيف سكرة مف القرآف الكريـ، ابف خالكيو، دراسة كتحقيؽ: د. فتح ا

 .2008أحمد سميماف، دار اآلفاؽ العربية، القاىرة، الطبعة األكلى، 
 بع كعمميا، ابف خالكيو، حققو كقدـ لو: د. عبد الرحمف بف إعراب القراءات الس

 ـ.1992سميماف العثيميف، مكتبة الخانجي، القاىرة، الطبعة األكلى، 
 أثٛ اٌجمبء اٌؼىجش0ٞ ؽممٗ ٚضجطٗ: د. ػجذ اٌؾ١ّذ اٌغ١ذ ، إعراب القراءات الشكاذ

 َ.02003 ِؾّذ ػجذ اٌؾ١ّذ0 اٌّىزجخ األص٘ش٠خ ٌٍزشاس0 اٌمب٘شح0 اٌطجؼخ األٌٚٝ
  ،عالي اٌذ٠ٓ اٌغ١ٛط0ٟ لشأٖ ٚػٍك ػ١ٍٗ: ِؾّٛد االقتراح في أصكؿ النحك

 َ.2006ع١ٍّبْ ٠بلٛد0 داس اٌّؼشفخ اٌغبِؼ١خ0 اإلعىٕذس٠خ0 
  ،أثٛ عؼفش أؽّذ ثٓ ػٍٟ ثٓ اؽّذ ثٓ خٍف اإلقناع في القراءات السبع

ؼ١ٍّخ0 األٔظبس0ٞ ؽممٗ ٚػٍك ػ١ٍٗ: اٌش١خ أؽّذ فش٠ذ اٌّض٠ذ0ٞ داس اٌىزت اٌ

 َ.1999ث١شٚد0 اٌطجؼخ األ0ٌٝٚ 
 داس  0إؽغبْ ػجبط 0لذَ ٌٗ ٚػٍك ػ١ٍٗ:اٌّفضً ثٓ ِؾّذ اٌضجٟ، أمثاؿ العرب

 .01983َ اٌضب١ٔخ0 اٌطجؼخ0 ٌجٕبْ 0اٌشاتذ اٌؼشث0ٟ ث١شٚد
  اإلنصاؼ في مسائؿ الخبلؼ بيف النحكييف البصرييف كالككفييف كمعو كتاب

بك البركات األنبارم، تحقيؽ: محمد االنتصاؼ مف اإلنصاؼ، كماؿ الديف أ
 ـ.1961محيي الديف عبد الحميد، الطبعة الرابعة، 

  :اإليضاح في عمـك الببلغة، جبلؿ الديف الخطيب القزكيني، اعتنى بو كراجعو
 ـ.1995عماد بسيكني زغمكؿ، مؤسسة الكتب الثقافية، بيركت، الطبعة األكلى، 

 ٔذٌغ0ٟ طجؼخ عذ٠ذح ثؼٕب٠خ: اٌش١خ أثٛ ؽ١بْ األ، البحر المحيط في التفسير

ػشفبد اٌؼشب ؽغٛٔخ ِٚشاعؼخ: طذلٟ ِؾّذ ع0ً١ّ داس اٌفىش0 ث١شٚد0 إػبدح 

 َ.1992طجغ0 
  البردة المسماة الككاكب الدرية في شرح خير البرية ،اإلماـ البكصيرم ،
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ضبطيا: أحمد عمي حسف، كعمؽ بيامشيا مختصر شرح شيخ األزىر: الشيخ 
 ـ.2006م، مكتبة اآلداب، القاىرة، الطبعة األكلى، إبراىيـ الباجكر 

  ،أثٛ ػّشٚ ػضّبْ ثٓ عؼ١ذ اٌذا0ٟٔ ػٕٟ ثزظؾ١ؾٗ: التيسير في القراءات السبع

 َ.1996أٚرٛ ٠شرضي0 داس اٌىزت اٌؼ١ٍّخ0 ث١شٚد0 اٌطجؼخ األ0ٌٝٚ 
 أثٛ ٘الي اٌؾغٓ ػجذ هللا اٌؼغىش0ٞ ضجطٗ ٚوزت ٘ٛاِشٗ: د. ، جميرة األمثاؿ

 َ.1988اٌغال0َ داس اٌىزت اٌؼ١ٍّخ0 ث١شٚد0 اٌطجؼخ األ0ٌٝٚ  أؽّذ ػجذ
  ،الجيكد النحكية لبدر الديف الزركشي، د. عادؿ فتحي رياض، دار البصائر

 ـ.2006القاىرة، 
  ،ػجذ اٌمبدس ثٓ ػّش اٌجغذاد0ٞ لذَ ٌٗ خزانة األدب كلب لباب لساف العرب

زت اٌؼ١ٍّخ0 ث١شٚد0 ٚٚضغ ٘ٛاِشٗ ٚفٙبسعٗ: د. ِؾّذ ٔج١ً طش٠ف0ٟ داس اٌى

 َ.1998اٌطجؼخ األ0ٌٝٚ 
  ديكاف األخطؿ، شرح: راجي األسمر، دار الكتاب العربي، بيركت، الطبعة

 ـ.1994الثانية، 
  ديكاف ابف الركمي، شرح: أحمد حسف بسج، دار الكتب العممية، بيركت، الطبعة

 ـ.1994األكلى، 
 أديب عبد الكاحد  ديكاف أبي النجـ العجمي، جمعو كشرحو كحققو: د. محمد

 ـ.2006جبراف، مطبكعات مجمع المغة العربية بدمشؽ، 
  ديكاف المعاني، أبك ىبلؿ العسكرم، حققو كعمؽ عميو: د. النبكم عبد الكاحد

 ـ.2008شعبلف، مؤسسة العمياء، القاىرة، الطبعة األكلى، 
 كر، ديكاف النابغة الذبياني صنعة ابف السكيت، تحقيؽ: د. شكرم فيصؿ، دار الف

 ـ.1990بيركت، الطبعة الثانية، 
  ،ديكاف امرئ القيس، حققو كبكبو كشرحو: حنا الفاخكرم، دار الجيؿ، بيركت

 ـ.1989الطبعة األكلى، 
  ديكاف جرير بشرح محمد بف حبيب، تحقيؽ: د. نعماف محمد أميف طو، دار

 المعارؼ، القاىرة، الطبعة الثالثة.
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 ـ.1982كالنشر، بيركت،  ديكاف جميؿ بثينة، دار بيركت لطباعة 
  ديكاف لبيد بف ربيعة، اعتنى بو: حمدك طماس، دار المعرفة، بيركت، الطبعة

 ـ.2004األكلى، 
  ،عّغ اثٓ األثضاص0ٞ دساعخ ٚرؾم١ك: د. عش اٌخزُ اٌؾغٓ ػّش0 ركاية أبي عمرك

ب0ْ اٌطجؼخ األ0ٌٝٚ  َّّ   َ.2001داس ػّبس0 ػ
  عميو: أحمد فريح أحمد، المكتبة سر صناعة اإلعراب، ابف جني، حققو كعمؽ

 التكفيقية.
  ،ِٛعٛػخ اٌؾذ٠ش اٌشش٠ف اٌىزت اٌغزخ: طؾ١ؼ اٌجخبس0ٞ طؾ١ؼ سنف الترمذم

، ِغ0ٍُ عٕٓ أثٟ داٚد0 عبِغ اٌزشِز0ٞ عٕٓ إٌغبتٟ اٌظغش0ٜ عٕٓ اثٓ ِبعٗ
إششاف ِٚشاعؼخ: اٌش١خ طبٌؼ ثٓ ػجذ اٌؼض٠ض آي اٌش١خ0 داس اٌغالَ ٌٍٕشش 

 َ.2008بع0 اٌطجؼخ اٌشاثؼخ0 ٚاٌزٛص٠غ0 اٌش٠
  شرح أبيات سيبكيو، أبك محمد يكسؼ بف المرزباف السيرافي، تحقيؽ: د. محمد

 ـ.1996الريح ىاشـ، دار الجيؿ، بيركت، الطبعة األكلى، 
  ،ػجذ اٌمبدس ثٓ ػّش اٌجغذاد0ٞ رؾم١ك: ػجذ اٌؼض٠ض سثبػ شرح أبيات مغني المبيب

 َ.1973دِشك0 اٌطجؼخ األ0ٌٝٚ  ٚأؽّذ ٠ٛعف دلبق0 ِىزجخ داس اٌج١ب0ْ
  ،اثٓ ِبٌه0 رؾم١ك: د. ػجذ اٌشؽّٓ اٌغ١ذ ٚد. ِؾّذ ثذٚٞ شرح التسييؿ

اٌّخز0ْٛ ٘غش ٌٍطجبػخ ٚإٌشش ٚاٌزٛص٠غ ٚاإلػال0ْ إٌّٙذع0ٓ١ اٌغ١ضح0 اٌطجؼخ 

 َ.1990األ0ٌٝٚ 
  شرح الرضي عمى الكافية، تصحيح كتعميؽ: يكسؼ حسف عمر، منشكرات

 ـ.1996نغارم، الطبعة الثانية، جامعة قاريكنس، ب
 .شرح المفصؿ، ابف يعيش، عالـ الكتب، بيركت 
  شرح ديكاف عمر بف أبي ربيعة، شرحو كقدـ لو: عبدأ. عمي مينا، دار الكتب

 ـ.1992العممية، بيركت، الطبعة الثانية، 
  شرح ديكاف الفرزدؽ، ضبط معانيو كشركحو كاكمميا: إيميا الحاكم، دار الكتاب

 ـ. 1983ي كمكتبة المدرسة، بيركت، الطبعة األكلى، المبنان
  ،شرح ديكاف المتنبي، كضعو: عبد الرحمف البرقكقي، دار الكتاب العربي، بيركت
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 ـ.1986الطبعة الثانية، 
  ،اإلِبَ عالي اٌذ٠ٓ اٌغ١ٛط0ٟ ِٕشٛساد داس ِىزجخ اٌؾ١بح0 شرح شكاىد المغني

 ث١شٚد.
  ػجذ  .ساعغ ٔظٛطٗ ٚخشط أؽبد٠ضٗ: دأثٛ ثىش اٌج١ٙمٟ ؽممٗ ٚاإل٠ّب0ْ شعب

 .َ 2003 اٌطجؼخ األ00ٌٝٚ اٌش٠بع0 ِىزجخ اٌششذ0 اٌؼٍٟ ػجذ اٌؾ١ّذ ؽبِذ
  ،اإلِبَ أثٛ ػجذ هللا ِؾّذ ثٓ إعّبػ١ً اٌجخبس0ٞ ضجظ إٌض: صحيح البخارم

ِؾّٛد ِؾّذ ِؾّٛد ؽغٓ ٔظبس0 داس اٌىزت اٌؼ١ٍّخ0 ث١شٚد0 اٌطجؼخ األ0ٌٝٚ 

2001.َ 
  في شرح تمخيص المفتاح، الشيخ بياء الديف السبكي، تحقيؽ: د. عركس األفراح

 ـ.2003عبد الحميد ىنداكم، المكتبة العصرية، صيدا، الطبعة األكلى، 
  غيث النفع في القراءات السبع، أبكب الحسف الصفاقسي، دراسة كتحقيؽ: سالـ

ة أـ بف غـر ا الزىراني، رسالة دكتكراه، كمية الدعكة كأصكؿ الديف، جامع
 ق.1426القرل، 

  ،في أصكؿ النحك، سعيد األفغاني، مطبعة جامعة دمشؽ، الطبعة الثالثة
 ـ.1964

  ،أثٛ ثىش أؽّذ ثٓ ِٛعٝ ثٓ اٌؼجبعٟ ثٓ ِغب٘ذ0 كتاب السبعة في القراءات

رؾم١ك: اٌش١خ عّبي اٌذ٠ٓ ِؾّذ ششف0 داس اٌظؾبثخ ٌٍزشاس0 طٕطب0 اٌطجؼخ 

 َ.2007األ0ٌٝٚ 
 و، أبك بشر عمرك بف عثماف بف قنبر، تحقيؽ كشرح: عبد الكتاب كتاب سيبكي

 ـ.1988السبلـ محمد ىاركف، مكتبة الخانجي، القاىرة، الطبعة الثالثة، 
 اٌضِخشش0ٞ سرجٗ ٚضجطٗ ٚطؾؾٗ: ِظطفٝ ؽغ١ٓ أؽّذ0 داس ، الكشاؼ

 اٌىزبة اٌؼشثٟ.
 أثٛ اٌفضً أؽّذ ثٓ ِؾّذ ا١ٌّذا0ٟٔ رؾم١ك: ِؾّذ ِؾ١ٟ اٌذ٠، مجمع األمثاؿ ٓ

 َ.1992ػجذ اٌؾ١ّذ0 اٌّىزجخ اٌؼظش٠خ0 ط١ذا0 
  ،أثٛ اٌفزؼ ػضّبْ ثٓ المحتسب في تبييف كجكه شكاذ القراءات كاإليضاح عنيا

٠ 0ٓ اٌّغٍظ األػٍٝ ٌٍشؤْٚ اإلعال١ِخ0  ع0ٟٕ رؾم١ك: ػٍٝ إٌغذٞ ٔبطف ٚآخش3

 َ.1999اٌمب٘شح0 



 14اإلنسانية                                                                                 انعذد هٌو مجهة انع

-          - 324 

  ،شٖ: ط. اثٓ خب0ٗ٠ٌٛ ػٕٟ ثٕشمختصر في شكاذ القرآف مف كتاب البديع

  َ.2009ثشاعشزشاعش0 اٌّؼٙذ األٌّبٟٔ ٌألثؾبس اٌششل١خ0 ث١شٚد0 طجؼخ عذ٠ذح0 
 .المدارس النحكية، شكقي ضيؼ، دار المعارؼ 
  ،اٌضِخشش0ٞ ِطجؼخ ِغٍظ داتشح اٌّؼبسف اٌؼضّب١ٔخ0 ؽ١ذس آثبد0 المستقصى

 َ.1962اٌطجؼخ األ0ٌٝٚ 
  ،أحمد بف عمرك بف عبد أبك بكر  ،المنشكر باسـ البحر الزخارمسند البزار

ؽ: محفكظ الرحمف يحق، تالخالؽ بف خبلد بف عبيد ا العتكي المعركؼ بالبزار
الطبعة األكلى، )بدأت ، المدينة المنكرة ،مكتبة العمـك كالحكـ كآخريف،زيف ا، 
 .ـ(2009ـ، كانتيت 1988

 بْ ِظبث١ؼ اٌغبِغ ٚ٘ٛ ششػ اٌغبِغ اٌظؾ١ؼ ٌإلِبَ اٌجخبسٞ اٌّشزًّ ػٍٝ ث١

اإلِبَ اٌمبضٟ ثذس اٌذ٠ٓ اٌذِب0ٟٕ١ِ اػزٕٝ ثٗ ، رشاعّٗ ٚأثٛاثٗ ٚغش٠جٗ ٚإػشاثٗ

رؾم١مًب ٚضجطًب ٚرخش٠ًغب: ٔٛس اٌذ٠ٓ اٌطبٌت ثبٌزؼبْٚ ِغ ٌغٕخ ِخزظخ ِٓ 

 َ.2010ث١شٚد0 اٌطجؼخ اٌضب١ٔخ0  -اٌّؾمم0ٓ١ داس إٌٛادس0 دِشك
  البدائو، عبد الرحيـ معاىد التنصيص شرح شكاىد التمخيص كبيامشو كتاب بدائع

 بف عبد الرحمف بف أحمد العباسي.
  أبك يعقكب يكسؼ بف أبي بكر السكاكي، ضبطو ككتب ىكامشو ، مفتاح العمـك

 ـ.1987كعمؽ عميو: نعيـ زرزكر، دار الكتب العممية، بيركت، الطبعة الثانية، 
  المفصؿ في صنعة اإلعراب، أبك القاسـ محمكد بف عمر الزمخشرم، دراسة

 ـ.2004قيؽ: د. فخر صالح قدارة، دار عمار، عمَّاف، الطبعة األكلى، كتح
  المقتضب، أبك العباس محمد بف يزيد المبرد، تحقيؽ: محمد عبد الخالؽ

 ـ.2010عضيمة، عالـ الكتب، بيركت، 
 ػضّبْ ثٓ ػجذ اٌشؽ0ّٓ أثٛ 0ِؼشفخ أٔٛاع ػٍَٛ اٌؾذ٠ش= مقدمة ابف الصبلح 

ِب٘ش ٚك: ػجذ اٌٍط١ف ا١ٌُّٙ ١ؾم0 رٓ اٌظالػػّش0ٚ رمٟ اٌذ٠ٓ اٌّؼشٚف ثبث

 .َ 2002 0اٌطجؼخ األ0ٌٝٚ ث١شٚد0 داس اٌىزت اٌؼ١ٍّخ ٠0بع١ٓ اٌفؾً

  ، أحمد بف محمد بف عمي بف منتيى أمؿ األريب مف حؿ شكاىد مغني المبيب
، تحقيؽ كتعميؽ: د. محمد إمحمد أبكراس، ك د. إمحمد أحمد، الشيير بابف المبل
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 ت النشر.عمى أبكسطاش، تح
 .النشر في القراءات العشر، ابف الجزرم، دار الكتب العممية، بيركت 
  الكسيط في عمـك كمصطمح الحديث، محمد بف احمد أبك شيبة، دار الفكر

 العربي.
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 نقد المتن عند السيدة عائشة رضي ا  عنيا
 مرويات أبي ىريرة أنموذجًا دراسة نظرية تطبيقية

 أ.وفاء محمد العاتيإعداد: 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

الحمد  الذم أنشأ كبرا، كخمؽ الماء كالثرل، كأبدع كؿ شيء ذرا، ال يغيب عف      
ا طرا، اصطفى بصره دبيب النمؿ في الميؿ إذا سرل، كال يعزيب عف عممو ما عىفَّ كم

فكاف رحمة  و بجكامع الكمـصٌ كخ ،فاختصو بفضمو عمى كؿ مف سبؽ  سيدنا محمدان 
 لكؿ مف لحؽ، صمى ا عميو كعمى آلو كصحبو كمف نيجو سمؾ ما دار نجـ في فمؾ.

 أما بعد:

و ؛ لما تمثمٌ أف السنة النبكية كانت محط اىتماـ صحابة رسكؿ ا  فمما الشؾ فيو      
ذلؾ أنيا المصدر الثاني لمتشريع، كالمبينة كالشارحة لممصدر  ـ؛في نفكسيمة كبيرة مف قي
 منو. األكؿ

حفظا في  ،ت لمعياف كسائؿ عنايتيـ بيافي نفكسيـ، تجمٌ تيا كلما كانت ىذه ىي مكان     
كفؽ  ركل عف النبي ما يي  يـ لكؿفحصب يياحرصيـ عم ىالصدكر كالسطكر، بؿ تجمٌ 

 خارجيجيدا في ذلؾ سكاء أكاف مف خبلؿ نقدىـ ال ابيا، فمـ يألك  رفكاكضكابط عي معايير 
 .بنقد المتنالمعركؼ ىك الداخمي ك  نقدىـأـ ب بنقد السندلمركاية كىك ما يعرؼ 

غية مف طعكف؛ بي  كتتعرض لوكال يخفى عمى كؿ ذم لب ما تعرضت لو السنة النبكية    
مف ة صادقة حفظكىا ا ىيأ ليا ثمٌ د أف بي إبعاد المسمميف عنيا، بتشكيكيـ في صحتيا،

دعوى  ياافتراءات كشبيات المستشرقيف كأذنابيـ، كالتي منعنيا ، كردكا العابثيف عبث
 المتن. ثين في نقدتقصير المحدّ 

( مرويات أبي ىريرة أنموذجاً  نقد المتن عند السيدة عائشة المعنكف بػ)كفي ىذا البحث   
السيما كىك ما يدحض إدعاءاتيـ  ،ىريرة يأبج مف مركيات ىا لنماذط الضكء عمى نقدنسمٌ 
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، ناىيؾ عف جيكد العمماء قديما رافؽ الركاية منذ البداية عند النظر في نشأة ىذا الفف، إذ
  في سبيؿ تطكيره كتقنينو. كحديثا

 أسباب اختيار ىذا الموضوع:

 ىناؾ جممة مف األسباب التي دعت الختيار ىذا البحث كالتي منيا:

 ىمية دراسة ىذا النكع مف المكضكعات؛ ككنو يعد مجاالن خصبان لمدراسة، أ
 الختصاصو بالنقد الداخمي لمركاية " نقد المتف".

  أىمية الكقكؼ عمى منيج السيدة عائشة في نقدىا لمركيات أبي ىريرة، ما يتيح
 الفرصة الستنباط المعايير كالضكابط التي استخدمتيا.  

 أىداف البحث:

 كد المسمميف في عمـ نقد المتف، كالكقكؼ عمى أبرز مراحمو، كاألسباب إظيار جي
 كالدكافع لنشأتو.

  المساىمة في دحض مزاعـ كادعاءات المستشرقيف كمف عمى شاكمتيـ؛ بدراسة
 تطبيقية لنمكذج يعٌد مبكران، ييعنى بعمـ نقد المتف.

 .إبراز دكر المرأة في المحافظة عمى السنة النبكية 
 يج السيدة عائشة في نقدىا لممتف، كبياف المعايير كالضكابط التي الكشؼ عف من

 سارت عمييا.
 المنيج والمنيجية:

اقتضت طبيعة ىذا البحث اتباع المنيج التاريخي، كالكصفي، كالتحميمي، كاالستنباطي    
 كفؽ المنيجية اآلتية:

 ية قدر اإلمكاف.عزك اآليات القرآنية كاألحاديث النبكية كاألقكاؿ إلى مصادرىا األصم 
  عدـ ترجمة األعبلـ الكارديف في البحث؛ لكثرتيـ مما سيثقؿ اليامش بما ال يخدـ

 البحث.
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 ضمف خطة اقتضت طبيعة البحث فييا أف تقسـ بعد المقدمة إلى مبحثيف كخاتمة

 المبحث األول: ماىية نقد المتن ونشأتو

 المطمب األول: ماىية نقد المتن:

 قد لغة كاصطبلحان.تعريؼ الن الفرع األول:

 أواًل: تعريف النقد لغة:

، كىك مصدر نقدتو دراىمو، أم: أعطيتو إياىا، جيد النقكد مف رديئياتمييز ىك    
خراج الزيؼ منيا، كناقده  فانتقدىا أم: قبضيا، كنقد الدراىـ كانتقادىا تمييز الدراىـ كا 

 .(1)رناقشو في األم

مف  ،ؿ أصؿه صحيح يدؿُّ عمى إبراز شيءو كبيركزهالنكف كالقاؼ كالدا" قال ابن فارس:    
كالنَّقىد في الضٍّرس: تكسُّره، كذلؾ يككف بتكشُّؼ ًليًطو  ،ذلؾ: النَّقىد في الحافر، كىك تقشُّريهي 

كدتو أك غير ذلؾ  .(2)"عنو، كنىٍقد الدٍّرىـ، بأف ييكشىؼ عف حاًلًو في جى
    

                                                 
، تحقيؽ: تيذيب المغةىػ، 370ينظر أبك منصكر محمد بف أحمد بف األزىرم اليركم ت ػ  1

، أبك عبد 50، ص9ـ، ج2001، دار إحياء التراث العربي، بيركت، 1مرعب، ط  محمد عكض 
تحقيؽ: يكسؼ ، ار الصحاحمخت، ق666ا محمد بف أبي بكر بف عبد القادر الحنفي الرازم ت 

، 1، جـ1999ىػ ػػػ 1420، ػ الدار النمكذجية، بيركتالمكتبة العصرية ػ ،5، طالشيخ محمد
 اإلفريقى لديف ابف منظكر األنصارمأبك الفضؿ محمد بف مكـر بف عمى جماؿ ا، 317ص
 .425، ص3ق،ج 1414بيركت،  ،دار صادر ،3، طلسان العرب ،ق711ت

2
عبد السبلـ  تحقيؽ: ،معجم مقاييس المغة، ق395ت بف فارس بف زكرياأبك الحسيف أحمد ـ  

 .467، ص 5ج ـ1979 ،ىػ1399دار الفكر، د.ط،، محمد ىاركف
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ٌيًد مف الكاف أصؿ النقد لغة     مف الدراىـ، ثـ تكسعكا في استعمالو، ردمء تمييزي الجى
 .مف كؿ شيءفأصبح يعرؼ لغة بتمييز الجيد مف الردمء 

 ثانيًا: تعريف النقد اصطالحًا:

فإف تعريؼ النقد  ،المتنك السنددراسة  :ىما بما أف عمـ الحديث قائـ عمى ركيزتيف   
 ونقد المتنقد اإلسنادم، كىك ما يعرؼ بالنقد الخارجي أك الن ،نقد السندعند أىمو يشمؿ 

ككفقان ليذا التقسيـ فإنو ييعرَّؼ عندىـ بعدة  ،كىك ما يعرؼ بالنقد الداخمي أك بالنقد المتني
 تعريفات منيا:

 :ىك الحكـ عمى الركاة تجريحا أك تعديبل كفؽ مقاييس "النقد الخارجي نقد السند "
أم: ، (1)الحديثدقيقة، بألفاظ مخصكصة ذات دالئؿ مخصكصة اصطمح عمييا أىؿ 

معايير الضكابط ك بإمرارىا عمى جممة مف الىك إخضاع سمسمة السند إلى الفحص 
بالجرح أك التعديؿ بألفاظ دقيقة تكشؼ عف درجات  مى رجاليابيغية الحكـ ع ؛دقيقةال

 متفاكتة حسب حالة كؿ منيـ.
 لصحيحة مف معرفة حقيقة الركاية، كتمييز األحاديث اىك : "النقد الداخمي" نقد المتن

التي صح سندىا لتصحيحيا أك تضعيفيا,  ياالنظر في متكنكذلؾ مف خبلؿ  ،السقيمة
كبياف  ،تعارض مف بينياما بدا كدفع  ،كلرفع اإلشكاؿ عما بدا مشكبل مف صحيحيا

 .(2)عند أىؿ الفف خصكصةبألفاظ مخصكصة، ذات دالئؿ م عمميا
 غوي واالصطالحي:م.العالقة بين المعنيين ال

                                                 
، 1، طمنيج نقد المتن عند عمماء الحديث النبويػ ينظر صبلح الديف بف أحمد األدلبي،  1

راىيـ بف محمد ، إب31ـ ص1983 ،ق1403ؽ الجديدة، بيركت، لبناف، منشكرات دار اآلفا
  .6ص، ية، إشراؼ بندر بف نافع العبدليدراسة نظرية تطبيق نقد المتن عند المحدثينالسعكم، 

 نقد المتن عند المحدثين، السعكم، 32، ص منيج النقد عند عمماء الحديثػ ينظر األدلبي،  2
 .7ص



 14اإلنسانية                                                                                 انعذد هٌو مجهة انع

-          - 330 

 بؿ يعدٌ  عف معناه المغكم، لمنقد يجد أنو ال يخرج صطبلحيالناظر في المعنى اال    
في جميع استعماالتو عف ككنو كشفان عف ؛ ألف المعنى المغكم كما تبيف ال يخرج نكعا منو

 .الشيء كفحصو

 الفرع الثاني: تعريف المتن لغة واصطالحًا:
 : المتن لغةأواًل: تعريف 

متكف،  ور كيؤنث، كجمعمف غيرىا، يذكٌ  كأفع مف األرض ما صمب ظيره كارتىك    
ٍتنان ًبالتَّاًء الى  تىٍنتيو مى ٍتنىةي ليغتاف، كالمتناف: مكتنفا الصمب مف العصب كالمحـ، كمى كالمىٍتفي كاٍلمى
ييقىاؿ: ماتى  كذ مف الشٍَّيء المًتيف، كىىيكى القكٌم الشَّديد، كالميماتىنىةي ًفي الٌسير، كى فى بالثاء مىٍأخي

كمة دىؿ أىك خيصي و ًفي جى نا ًإذا عارضى  .(1)فبلفه فبلى
  :اصطالحاً المتن ثانيًا: تعريف 

 .(3) ، كبو قاؿ ابف حجر(2)قاؿ ابف جماعة: ىك ما ينتيي إليو غاية السند مف الكبلـ 
 . (4)كأما المتف فيك ألفاظ الحديث التي تتقـك بيا المعاني كقاؿ الطيبي: 

 :وقال السيوطي

                                                 
زكريا القزكيني ، أبك الحسيف أحمد بف فارس بف 217، ص14ج تيذيب المغةاألزىرم، ػ ينظر  1

مؤسسة  ،2زىير عبد المحسف سمطاف، ط :دراسة كتحقيؽمجمل المغة، ىػ، 395ت         الرازم
 . 398، ص13ج لسان العرب، 822، ص1ـ، ج1986 ،ىػ 1406الرسالة، بيركت، 

 :، تحقيؽالمنيل الروي في مختصر عموم الحديث النبويػ محمد بف إبراىيـ بف جماعة،  2
 .30ػػ  29، ص1، ج1406، دار الفكر، دمشؽ، 2عبد الرحمف، ط      محيي الديف 

نزىة النظر في توضيح نخبة الفكر في ىػ، 852ػ أحمد بف عمي بف حجر العسقبلني ت 3
 ،عبد ا بف ضيؼ ا الرحيمي، مطبعة سفير بالرياض :، تحقيؽ1، طمصطمح أىل األثر

 . 130، ص1ق، ج1422
، الخالصة في معرفة الحديثق، 743، شرؼ الديف الطيبي ت بد اػ الحسيف بف محمد بف ع 4
، 1ج ،ـ 2009 ،ىػ 1430 ،ثرم، المكتبة اإلسبلميةأبك عاصـ الشكامي األ :، تحقيؽ1ط
 .27ص



 14اإلنسانية                                                                                 انعذد هٌو مجهة انع

-          - 331 

 (1)ُن ما اْنَتَيى ِاَلْيِو السََّنُد *** ِمَن اْلَكالِم والحديَث َقيَُّدواَواْلَمتْ 
 

األقكاؿ عف  اإلخبار الذم يراد بو غاية ما ينتيي إليو اإلسناد مف الكبلـ فالمتن ىوإذا    
 .، فيك الخبر الذم سيؽ السند مف أجموغيرىااألفعاؿ أك األكصاؼ أك  أك
 

 ي واالصطالحي:العالقة بين المعنيين المغو 
 

ألف المتف غاية  ؛ما مف المماتنة كىي المباعدة في الغايةإ مأخكذ"  كما سبؽالمتف     
ككأف المسند استخرج  ،أك مف متنت الكبش إذا شققت جمدة بيضتو كاستخرجتيا ،السند

ألف المسند يقكيو بالسند  ؛أك مف المتف كىك ما صمب كارتفع مف األرض ،المتف بسنده
صبلحيا "كيرفعو إ  .(2)لى قائمو، أك مف تمتيف القكس بالعصب كىك شدىا بو كا 

 . عدد مف المعاني المغكية لكممة المتفكبيذا فإف المعنى االصطبلحي يكاد ال يخرج عف  
 

 :ىوثين وبالمجمل فإن نقد الحديث عند المحدّ 
 
كفؽ ميزاف دقيؽ  ،كعمى الركاية بالقبكؿ أك الرد ،الحكـ عمى الركاة  بالجرح أك التعديؿ   

 ؛بعبارة أخرل ىك دراسة الركاة كالمركياتك ، عندىـ تصاغ أحكامو بألفاظ دقيقة معمكمة
  لتمييز جيدىا مف رديئيا.

 (:3)أسباب ظيور عمم نقد المتن
سبؽ أف تبيف أف ىذا الفف نشأ كتدرج، كتطكر كفقان لمحاجة الداعية إليو )األسباب    

 كالدكافع( كالتي منيا:
                                                 

 .1، د.ط، د.ت، صألفية السيوطي في عمم الحديثالسيكطي،  ي بكرػ عبد الرحمف بف أب 1
 .29ص ،1، جالمنيل الرويػ ابف جماعة،  2
 .20ػ  15ظر السعكم، نقد المتف عند المحدثيف، صػ ين 3
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 ألمر ا تعالى في التثبت كذلؾ في قكلو: امتثاال  َيُّهَا الَّذِينَ آمَنُىا إِنْ جَاءَمُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ أي

   (1)فَتَبَيَّنُىا
  استجابة لتحذير المصطفى  مف الكذب عميو، كذلؾ بأخذىـ ألعمى درجات الحيطة

 كالحذر.
 ا عف كؿ تحريؼ.خدمة السنة النبكية ككنيا المصدر الثاني لمتشريع، كصكني  
 .انتشار ظاىرة الكضع نتيجة لكثرة الفتف 
 .انتشار ظاىرة الكىـ 
 

 :(2)المطمب الثاني: نشأتو
، كمرحمة الظيور( يجد أنو مر بمرحمتيف ىما:مرحمة نقد المتنالمتتبع ألثر ىذا الفف ) 

 .دوينالت، كمرحمة ما قبل التدوين: كالتي تنقسـ بدكرىا إلى مرحمتيف ىما: مرحمة التطور

كقبؿ التكغؿ عبر مراحمو الزمنية، تجدر اإلشارة إلى أف كؿ مرحمة منيا، كانت نتاجان     
 لضركرة فرضيا الكاقع حينيا، كانتجتيا الحاجة الماسة، كىي ما تعرؼ باألسباب كالدكافع.

 
 المرحمة األولى: مرحمة الظيور:     

  
ني المسمميف، حيث ظيرت خبلليا بيف ظيرا بدأت ىذه المرحمة زمف كجكد الحبيب     

مف التجرؤ عمى الكذب عميو، بيد أنيا ال تعدك أف  بكادر ىذا الفف، عبر تحذيره الشديد 
تككف إشارات ىنا كىناؾ، القصد منيا تحذير األجياؿ المتبلحقة، كردعيـ بيذا الكعيد 

                                                 
 6ػ الحجرات: 1
، تحقيؽ: عبد الفتاح أبك غدة، توجيو النظر إلى أصول األثرطاىر الجزائرم الدمشقي، ينظر   ػ 2
نقد ، السعكم، 77ػ  57، 1ـ، ج1995 -ىػ 1416حمب،  -، مكتبة المطبكعات اإلسبلمية 1ط

 .15ػ  9، ص المتن عند المحدثين
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متاىات الكذب قاؿ الشديد، كالذم جاء بأشد العبارات كأقساىا عمى النفس؛ لئبل ينزلقكا في 
( :من كذب عمي فميتبوأ مقعده من النار)(1) 
بينيـ مف جية؛ كلشدة تمسكيـ  كلما لـ تكف الحاجة ممحة ألكثر مف ذلؾ؛ لكجكده    

بالسنة كحرصيـ الصادؽ عمى الحفاظ عمييا كتكرعيـ عف الخطأ مف جية أخرل، ناىيؾ 
ت ىذه المرحمة عمى ما ىي عميو، عف الكقكع في الكذب حاشاىـ، مف أجؿ ذلؾ كمو، بقي

مف خبلؿ تحذيره، إذ التحذير  زرع بذور التثبت والتحريفيصدؽ عمييا أف تسمى مرحمة 
ف لـ يكف في حينو، كقد كفؽ المصطفى  ، كا  في  مف الشيء مظنة كقكعو كما ىك معمـك

 ، عمى التثبت كالحذرذلؾ إذ تكٌلد عف ىذا التحذير حرص جيؿ مف الصحابة الكراـ 
، كحرصيـ عمى مدفكعيف بحبيـ لسنتو  عند سماعيـ أك إسماعيـ لحديث رسكؿ ا 

 المحافظة عمييا، كعند ىذا األمر تنتيي ىذه المرحمة.
 المرحمة الثانية: مرحمة التطور، وتنقسم إلى قسمين: 

 :مرحمة ما قبل التدوين: القسـ األكؿ 
بدء في التدكيف، تعد ىذه المرحمة نتاجان كتنتيي بمجرد ال تبدأ ىذه المرحمة مف كفاتو    

لممرحمة السابقة، التـز الصحابة خبلليا أعمى درجات الحيطة كالحذر سكاء أكاف في نقميـ 
 لمحديث أـ عند سماعيـ لو مف غيرىـ، نكتفي بذكر أربع صكر ىي:

 ) ِٚغؤٌخ ١ِشاس اٌغذح(:  ** طٍت اٌشب٘ذ ِٓ اٌشاٚٞ وفؼً أثٟ ثىش

ةى      ٍيبو أ عف قىًبيصى  ،جاءت الجدة إلى أبى بكر الصديؽ تسألو ميراثيا :قاؿ ونبف ذيؤى
شيئا  ما لؾ فى كتاب الٌمو شىء كما عممت لؾ فى سنة رسكؿ الٌمو  :فقاؿ ليا أبك بكر

 حضرت رسكؿ الٌمو  :فارجعى حتى أسأؿ الناس فسأؿ الناس فقاؿ المغيرة بف شعبة

                                                 
، 33، ص1ج ػ أخرجو البخارم في صحيحو، كتاب العمـ، باب إثـ مف كذب عمى النبي  1
الجامع أبك عبد ا محمد بف إسماعيؿ بف إبراىيـ بف المغيرة الجعفي البخارم،          107ؽ

محمد زىير بف  ، تحقيؽ:وسننو وأيامو  المسند الصحيح المختصر من أمور رسول ا 
 ىػ.1422، ار طكؽ النجاةد، 1، طناصر الناصر
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مثؿ ما قاؿ  :فقاـ محمد بف مسممة فقاؿ ؟يرؾىؿ معؾ غ :أعطاىا السدس. فقاؿ أبك بكر
  (1)المغيرة فأنفذه ليا أبك بكر الصديؽ

عند سماع  مما سبؽ يتضح المنيج الدقيؽ الذم التزمو كسار عميو أبك بكر الصديؽ   
 الركاية كقبكليا كىك طمب الشاىد مف الركام.

 عزئزاْ(: ) ِغؤٌخ اال ** طٍت اٌج١ٕخ0 ٚإٌٟٙ ػٓ وضشح اٌشٚا٠خ وفؼً ػّش

في التثبت مف الركاية؛ فكاف  رضي اهلل عنهما عمى منيج أبي بكر الصديؽ سار عمر        
 يتكقؼ عند خبر الكاحد إذا ارتاب، كيطمب منو البينة.

عف بسر بف سعيد قاؿ سمعت أبا سعيد الخدرم يقكؿ: كنت جالسا بالمدينة في ف    
إف عمر أرسؿ إلي  :كرا قمنا ما شأنؾ ؟ قاؿمجمس األنصار فأتانا أبك مكسى فزعا أك مذع

 :ما منعؾ أف تأتينا؟ فقمت :أف آتيو فأتيت بابو فسممت ثبلثا فمـ يرد عمي فرجعت فقاؿ
)إذا  :كقد قاؿ رسكؿ ا  ،إني أتيت فسممت عمى بابؾ ثبلثا فمـ يردكا عمي فرجعت

ال أكجعتؾأقـ عميو ا :استأذف أحدكـ ثبلثا فمـ يؤذف لو فميرجع( فقاؿ عمر ، (2)لبينة كا 
إلى نييو الشديد، بؿ منعو لمصحابة الثقات المتقنيف مف كثرة الركاية؛ ال تيمة  باإلضافة

نما سٌد لمطريؽ عمى مف سيأتي بعدىـ.  في عدالتيـ كا 
                                                 

مالؾ  1076، ؽ513، ص2جػ أخرجو مالؾ في المكطأ، كتاب الفرائض، باب ميراث الجدة  1
محمد فؤاد عبد الباقي، د.ط،  :، ركاية يحيى الميثي، تحقيؽموطأ اإلمام مالكبف أنس األصبحي، 

لفرائض، باب ما دار إحياء التراث العربي، مصر، د.ت. كبنحكه أخرجو الترمذم، كتاب أبكاب ا
. محمد بف عيسى بف سىٍكرة بف مكسى بف 2101، ؽ420، ص4ججاء في ميراث الجدة 

: أحمد محمد شاكر، محمد فؤاد ، تحقيؽسنن الترمذيىػ، 279الضحاؾ، الترمذم، أبك عيسى ت
 ـ.1975 ،ىػ1395مصطفى البابي الحمبي، مصر، 2عبد الباقي كغيره، ط

مسمـ بف  .2153، ؽ1694، ص3جآلداب، باب االستئذاف أخرجو مسمـ في صحيحو كتاب اػ  2
المسند الصحيح المختصر بنقؿ العدؿ عف العدؿ إلى الحجاج أبك الحسيف القشيرم النيسابكرم، 

 د.ط، دار إحياء التراث العربي، بيركت، د.ت. ،محمد فؤاد عبد الباقي :تحقيؽ، رسكؿ ا 
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 : ** االعزؾالف وفؼً ػٍٟ 

في  مف الكسائؿ المتبعة في زمف الصحابة أيضان ) االستحبلؼ(، كىك منيج عمي   
يقكؿ: كنت  عف أسماء بف الحكـ الفزارم، قاؿ: سمعت عميا ثبت مف الركايات، فالت

ذا حدثني  رجبل إذا سمعت مف رسكؿ ا  حديثا نفعني ا منو بما شاء أف ينفعني، كا 
 (1)أحد مف أصحابو استحمفتو، فإذا حمؼ لي صدقتو

 ** اٌزٛلف ػٓ اٌزؾذ٠ش خش١خ اٌٛلٛع فٟ اٌخطؤ:

؛ حرصان منيـ عمى الكسائؿ المستخدمة عند صحابة رسكؿ ا كىك أيضا مف     
 :كما ىك الحاؿ مع الزبير فعف عامر بف عبد ا بف الزبير عف أبيو قاؿالسنة المطيرة، 

أما إني  :كما يحدث فبلف كفبلف قاؿ ث عف رسكؿ ا لمزبير إني ال أسمعؾ تحدٌ  :قمت
 (2)"فميتبكأ مقعده مف النارمف كذب عمي  :كلكف سمعتو يقكؿ ،لـ أفارقو

 :فٟ رٌه  أ٠ضبً  ِٚٓ عٙٛد اٌظؾبثخ ِٚٓ عبء ثؼذُ٘  

 

مف اىتماميا الكبير، كتميزىا بالدقة كالتثبت، فقد رضي اهلل عنها * ماعيرفت بو السيدة عائشة 
عرفت بكثرة استدراكاتيا عمى كثير مف الصحابة، كالتي سيتـ الحديث عنيا في المبحث 

 .الدراسة التطبيقية الستدراكاتيا عمى عدد مف مركيات أبي ىريرة الثاني مف خبلؿ 
نما برز  *أف الصحابة كمف جاء بعدىـ لـ يقفكا عند ىذا الحد في التثبت مف الركاية، كا 
حرصيـ، كتنكعت كسائميـ كمناىجيـ عمى حسب ما يفرضو الكاقع، فيا ىك حاليـ حينما 

اد، كال يمتفتكف لمف ليس لو إسناد، بؿ يدققكف كقعت الفتنة، إذ أصبحكا يتشددكف في اإلسن

                                                 
أبك داكد .1521، ؽ86،ص2جباب في االستغفار  باب تفريع أبكاب الكتر، أخرجو أبك داكدػ  1

ق، 275سميماف بف األشعث بف إسحاؽ بف بشير بف شداد بف عمرك األزدم السجستاني ت 
 المكتبة العصرية، بيركت، د.ت.، د.ط، محمد محيي الديف عبد الحميد :، تحقيؽسنن أبي داود

، 33، ص1ج النبي ػ أخرجو البخارم في صحيحو كتاب العمـ، باب إثـ مف كذب عمى  2
 .107ؽ
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إنا كنا نحدث عف رسكؿ ا  : ابف عباس في الركايات كال يقبمكنيا إال بضكابط، قاؿ
 (1)إذ لـ يكف يكذب عميو فمما ركب الناس الصعب كالذلكؿ تركنا الحديث عنو  

" إف مف الحديث حديثا الربيع بف خثيـ: *كمف األقكاؿ المؤكدة الىتماميـ بنقد المتف قكؿ
ف مف الحديث حديثا لو ظممة كظممة الميؿ نعرفو  لو ضكء كضكء النيار نعرفو بو، كا 

 .(2)"بيا

* ظيكر العديد مف العمماء الميتميف بنقد المتف أمثاؿ: الزىرم، كالشعبي كمف جاء بعدىـ 
ساركا عمييا كغيرىـ حيث قعدكا لنقد المتف قكاعده، ف ، كسفياف بف عيينة، كالثكرممالؾك

 .(3)ىـ كمف جاء بعدىـ

 :القسم الثاني: مرحمة التدوين 
ظؿ عمـ نقد المتف يتدرج في التطكر منذ ظيكره مشافية، حيث رافؽ الركاية منذ     

البداية، إلى أف تبمكرت مبلمحو فأصبح عممان مستقبلن ضمف مؤلفات خاصة بو، كفي سبيؿ 
 ذلؾ مر بثبلث مراحؿ ىي:

 :مرحمة الظيور والنشأة المرحمة األولى:

في صكرة استدراكات كتصكيبات مبثكثة، كانت تيدكف بيكامش ىذا العمـ ظير خبلليا     
 .(4)فيما بعد، إاٌل أنيا لـ تتجاكز ذلؾ كانت نكاة لممسانيد المعممةالتي المركيات، ك 

 مرحمة وجوده ضمن كتب نقد السند: المرحمة الثانية:

                                                 
 عف الركاية عف الضعفاء كاالحتياط في تحممياػ أخرجو مسمـ في  مقدمة  صحيحو  باب النيي  1
 .7، ؽ12، ص1ج
، تحقيؽ: السيد معظـ معرفة عموم الحديثػ أبك عبد ا محمد بف عبد ا الحاكـ النيسابكرم،  2

 . 106، ص1جركت، ـ، دار الكتب العممية، بي1977ىػ ،1397، 2حسيف ط
 .14ػػ13صػ ينظر السعكم، نقد المتف عند المحدثيف،  3
 . 14ػ السعكم، نقد المتف عند المحدثيف، ص 4
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كمف نقد الرجاؿ كالكبلـ في الؤلفات بيف التبلـز مرحمة ىي أبرز ما تميزت بو ىذه ال    
لعقيمي كا ،مؤلفات ابف معيف، كأحمد، كابف المدينيكاختبلؼ الحديث كعممو،  ذلؾ كتب

الكامؿ ، كتابو ابف عدم ك ك المجركحيف، ككتابو ابف حباف البستي ك الضعفاء،  وكتابك 
شيدت ىذه المرحمة  في بعض كغيرىـ، كقد تاريخ بغداد كتابو لخطيب البغدادم ك كا

غير أف مؤلفات ابف أبي حاتـ، كمادة العمؿ عف مادة نقد الرجاؿ،   صاؿانفاألحياف 
 .  الغالب عمييا كاف التبلـز

 استقاللو في مصنفات خاصة بو: المرحمة الثالثة:

 فاتؤلكم ،عمد النقاد إلى حذؼ األسانيد كاالكتفاء بالمادة النقدية ذاتيافي ىذه المرحمة    
 ، إاٌل أنيا سبقت بمؤلفات يصدؽ عمييا العناية بالمتف كمف ذلؾ:المزم كالذىبي كابف حجر

 :ن لم تسم بذلك  مؤلفات جاءت تطبيقًا لنقد المتن وا 
ف لـ يسمكىا بذلؾ،        كالكتب الستة حيث طبؽ فييا أصحابيا معايير نقد المتف، كا 

الؼ مف المتكف األخرل، ككذا باقي فيا ىك البخارم ينتقي أحاديث صحيحو مف بيف اآل
 أصحاب الكتب الستة كىـ ) مسمـ، الترمذم، النسائي، أبك داكد، ابف ماجو (. 

 :مؤلفات ُعنيت بجانب من جوانب نقد المتن 
أمثاؿ كتب مختمؼ الحديث كالتي تيعنى بالمتكف التي ظاىرىا التعارض، ككتاب     

يث البف قتيبة،  كمشكؿ اآلثار لمطحاكم اختبلؼ الحديث لمشافعي، كتأكيؿ مختمؼ الحد
 كغيرىا.

  :مؤلفات في نقد المتون 
ككتاب التمييز لئلماـ مسمـ، كالذم يعد مف أقدـ المصنفات التي تعنى بنقد المتف،    

 ككتب العمؿ التي تيعنى ببياف عمؿ المتف مع صحة أسانيدىا، كىك مف أدؽ عمـك الحديث.
 األحاديث الموضوعة:ومن ذلك أيضا الكتب التي تعنى ب 

 في األحاديث المجمكعة أمثاؿ كتاب )المكضكعات( البف الجكزم، )الفكائد     
لمشككاني، ككتابي) المنار المنيؼ في الصحيح كالضعيؼ، فكائد حديثية(  المكضكعة(
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 البف القيـ، ككتاب ) اإلجابة فيما استدركتو عائشة عمى الصحابة( لمزركشي.
 حديثي""نقد المتن ال وقد حظي: 
لكثرة الكبلـ حكلو مف كلعؿ ذلؾ كاف عصر الحديث؛ الىتماـ بالغ مف العمماء في ال    

كمف ، قبؿ المستشرقيف كغيرىـ، مما أدل ببعض الباحثيف أف يخصكه ببحكث مستقمة
 أكلئؾ:
  أضكاء عمى السنة  مف الزلؿ   " األنكار الكاشفة لما في كتابككتابوالمعممي

 ." كلو أيضان: "االستبصار في نقد األخبار"كالتضميؿ كالمجازفة 
  ٌثيف في نقد الركايات سندا عبد ا بف ضيؼ ا الرحيمي "حكار حكؿ منيج المحد

 كمتنا"
  صبلح الديف بف أحمد اإلدلبي  كتابو: " منيج نقد المتف عند عمماء الحديث

 النبكم".
   ٌحديث النبكم ثيف في نقد متف المحمد طاىر الجكابي كتابو: "جيكد المحد

 ، كغيرىـ الكثير.الشريؼ"
 :(1)معاييره وضوابطو  

كقد انكشؼ عف ىذه المراحؿ عدة معايير كمقاييس كضكابط تبمكرت كتطكرت عبر   
 الزمف فكانت عمى النحك اآلتي:

 ِؼب١٠ش ضبثطخ ٌّؼب١ٔٗ:

 .مخالفة المتف لصريح القرآف الكريـ 
 .مخالفتو لصحيح السنة النبكية 
 اع .مخالفتو لئلجم 
 .احتكاء المتف عمى منكر أك مستحيؿ 

 ِؼب١٠ش ضبثطخ ألٌفبظٗ:

                                                 
 .49ػ  42ػ ينظر المصدر السابؽ، ص  1
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 .ركاكة ألفاظو 
 .بعد ىذه األلفاظ عف كبلـ األنبياء 
 .انفراد غير الثقة بركايتو مع تكفر األسباب لعدـ تفرده 

 المبحث الثاني:
 نقد السيدة عائشة لمرويات أبي ىريرة  رضي ا  عنيما:

، قد أكلكا السنة النبكية حقيا، كرفعكا مكانتيا، فمـ مما الشؾ فيو أف الصحابة     
يدخركا جيدا في صكنيا كحمايتيا، كالذكد عنيا كرعايتيا، كمف مظاىر اىتماميـ بيا، 
حرصيـ عمى التثبت كالتحرم سكاء أكاف ذلؾ في السند أـ المتف، كمف أكلئؾ السيدة 

، إذ تجٌسدت في شخصيتيا  الصٌديقة بنت الصٌديؽ، زكج رسكؿ ا رضي اهلل عنهاعائشة 
كافة صفات الناقد المحترؼ الماىر، ذلؾ أنيا حظيت بصحبتو، كعاشت حياتيا في كنفو، 

، فتشربت ركحيا كجكارحيا مف عبقو، فكانت مف أعمـ الصحابة كأكثرىـ ركاية لحديثو 
معايير كأشدىـ حرصان كتطبيقان ليذا العمـ )عمـ نقد المتف( كذلؾ باستخداميا لمقاييس ك 

دقيقة كمتنكعة، استدركت مف خبلليا عمى كبار الصحابة، الكثير مف األحاديث، األمر 
اإلجابة إليراد ما استدركتو عائشة عمى الذم أٌدل بالزركشي أف يفرد ليا كتابان أسماه )

 (.الصحابة

 رغذس اإلشبسح إٌٟ:

 رد أبي ىريرة قد انتقدت بصكرة عامة طريقة س رضي اهلل عنها* أف السيدة عائشة   
أال يعجبؾ أبك فبلف، جاء فجمس إلى : »: لعركة بف الزبيرقالت لمحديث النبكم، حيث

، يسمعني ذلؾ ككنت أسبح فقاـ قبؿ أف أقضي  جانب حجرتي، يحدث عف رسكؿ ا
، (1)«لـ يكف يسرد الحديث كسردكـ إف رسكؿ ا  ،سبحتي، كلك أدركتو لرددت عميو

 رة أنو كاف يذكر األحاديث الكثيرة في المجمس الكاحد.كقد عرؼ عف أبي ىري

                                                 
 .3568، ؽ190، ص4ج ػ أخرجو البخارم في صحيحو كتاب المناقب باب صفة النبي  1
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* أف استدراكاتيا عمى مركياتو  تأتي أحيانا نتيجة لمخالفتيا لمقياس كاحد، كأحيانا  
 تجتمع في الركاية الكاحدة أكثر مف مخالفة.

ط الضكء عمى عدد مف استدراكاتيا عمى مركيات أبي ىريرة كفي ىذا المبحث سنسمٌ     
 المقاـ عف حصرىا كميا، آخذيف في االعتبار المقاييس التي استخدمتيا. ؛ لضيؽ 

 المطمب األول: نقدىا لرواياتو المخالفة لمقرآن الكريم:

في نقدىا  رضي اهلل عنهامف أىـ المقاييس كالضكابط التي استخدمتيا السيدة عائشة     
ذ ال يتصكر بأم حاؿ مف ، إالقرآن الكريم والسنة النبويةلممركيات، عرضيا عمى مقياس 

األحكاؿ أف يتعارض نص شرعي ثابت، مع نص شرعي ثابت آخر مف جميع الكجكه 
كانت عالمة بذلؾ؛ لذا نجدىا  رضي اهلل عنهابحيث يتعذر الجمع بينيما؛ كألف السيدة عائشة 

أك غير ذلؾ مف الضكابط  تىريد أم ركاية تتعارض مع ظاىر القرآف الكريـ، أك السنة
كلـ ينكر عمييا أم مف الصحابة  يس المعتبرة لدييا كالتي سنذكرىا في ىذا المبحث،كالمقاي
بؿ نجد أف راكم الحديث المنتقد يرجع إلى الحؽ متى ما تبيف لو ذلؾ دكف تردد أك  ،ذلؾ

  .حرج؛ ألف ىدفيـ األسمى ىك سماع ما صح عنو كنقمو كتطبيقو 

 

 زاة ا١ٌّذ ثجىبء اٌؾٟ ػ١ٍٗ(أٚالً: ) روش ِب عبء ػٕٗ فٟ شش اٌضالصخ0 ٚػ

o  ٔض سٚا٠خ أثٟ ٘ش٠شح : 

ألف أمتع »كقاؿ: « كلد الزنا شر الثبلثة: »، قاؿ: قاؿ رسكؿ ا  عف أبي ىريرة   
ف الميت يعذب ببكاء  »، (1)«ةو يى نٍ أحب إلي مف أف أعتؽ كلد زً  بسكط في سبيؿ ا  كا 

 .(1)«الحي

                                                 
 . 3963، ؽ29، ص4جباب في عتؽ كلد الزنا، ػ أخرجو أبك داكد في سننو  كتاب العتؽ،  1
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o :اعزذساوٙب 

: رحـ ا فقالت قكؿ أبي ىريرة  رضي اهلل عنها عائشة ؿ بمغقا عف عركة بف الزبير     
 جابة، ثـ شرعت في ذكر الصكاب فقالت:أبا ىريرة أساء سمعا فأساء إ

أنيا لما « ألف أمتع بسكط في سبيؿ ا، أحب إلي مف أف أعتؽ كلد الزنا»أما قكلو:     
قيؿ: يا رسكؿ ا، ما عندنا ما  (12: البمد)  فال اقتحم العقبت، وما أدراك ما العقبت نزلت: 

نعتؽ إال أف أحدنا لو جارية سكداء تخدمو، كتسعى عميو، فمك أمرناىف فزنيف، فجئف 
ألف أمتع بسكط في سبيؿ ا أحب إلي مف أف : »باألكالد فأعتقناىـ، فقاؿ رسكؿ ا 

 .«آمر بالزنا، ثـ أعتؽ الكلد
فمـ يكف الحديث عمى ىذا، إنما كاف رجؿ مف « ثةكلد الزنا شر الثبل»كأما قكلو:       

قيؿ: يا رسكؿ ا، مع ما « مف يعذرني مف فبلف؟»فقاؿ:  المنافقيف، يؤذم رسكؿ ا 
وال تشر واسرة وسر  يقكؿ:  كا « ىك شر الثبلثة: »بو كلد زنا، فقاؿ رسكؿ ا 

 (.164األنعاـ: )  أخزي
، فمـ يكف الحديث عمى ىذا، كلكف رسكؿ « ذب ببكاء الحيإف الميت ليع»كأما قكلو:     

إنيـ يبككف عميو، »مر بدار رجؿ مف الييكد قد مات، كأىمو يبككف عميو، فقاؿ:  ا 
نو ليعذب  (2)( 286البقرة: ) ال ينلف اهلل نفسا إال وسعها ، كا عز كجؿ يقكؿ: «كا 

 ليذه الرواية نمحظ اآلتي: اهلل عنهارضي حينما نستعرض استدراك السيدة عائشة        

                                                                                                                         
أبك  2855، ؽ234، ص2جكتاب العتؽ، كأما حديث كاثمة، أخرجو الحاكـ في مستدركو،  ػ 1

عبد ا الحاكـ محمد بف عبد ا بف محمد بف حمدكيو بف نيعيـ بف الحكـ النيسابكرم المعركؼ 
دار الكتب ، 1، طقادر عطاتحقيؽ: مصطفى عبد ال ،المستدرك عمى الصحيحين ،ىػ405 ت

ىذا حديث صحيح عمى شرط مسمـ، كلـ »قاؿ الحاكـ ـ.1990 ق،1411،بيركت، العممية
 .لـ يحتج بو مسمـ كقد كثؽ كضعفو ابف راىكيو، كقاؿ الذىبي في التمخيص: سممة «يخرجاه

 ػ  المصدر كالصفحة نفسيا. 2
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  عرضت الروايات عمى مقياس القرآن الكريم فوجدتيا تتعارض، فبينت ذلك التعارض
وال تشر واسرة   :، يتعارض مع قكؿ ا ؿ....(ف أمتع بسكط في سبيأل فقكلو: )

ال  ( يتعارض مع قولو تعالى: إف الميت ليعذب ببكاء الحيوقولو: ) وسر أخزي

قكؿ يتعارض  كىذا ماال يقبمو العقؿ إذ كيؼ يصدر عنو   لف اهلل نفسا إال وسعهاين
  مع القرآف الكريـ؟

 .ثم بينت الرواية الصحيحة  وذكرت سبب ورودىا 
 .وأصدرت حكمًا عميو وعمى الحديث 

o :ٗعجت ِخبٌفز 

صكيبيا، في كثير مف األحياف بعرض الركاية كت رضي اهلل عنهالـ تكتؼ السيدة عائشة      
نما كانت تحاكؿ أف تشخص الحالة التي أدت بو ليذا الخطأ بعبارات كاضحة صريحة،  كا 

 أم أنو لك سمع قكؿ الرسكؿ  جابة،رحم ا  أبا ىريرة أساء سمعا فأساء إكقكليا ىنا 
 كامبل في الحاالت الثبلث، لما كقع منو ىذا الخطأ.

 صب١ٔبً: )روش ِب عبء ػٕٗ فٟ ؽذ٠ش اٌط١شح(

o ٚا٠خ أثٟ ٘ش٠شح ٔض س: 

 رضي اهلل عنها عف قتادة عف أبى حساف قاؿ دخؿ رجبلف مف بنى عامر عمى عائشة   
  (1)"نو قاؿ: الطيرة مف الدار كالمرأة كالفرسأ يحدث عف النبي  ف أبا ىريرة أفأخبراىا 

o :اعزذساوٙب 

ي السماء غضبت فطارت شقة منيا ف"بيذا  رضي اهلل عنهاحينما أخبرت السيدة عائشة   
قط إنما  كالذم أنزؿ الفرقاف عمى محمد ما قاليا رسكؿ ا  :في األرض كقالت (1)كشقة

 .(2)"قاؿ كاف أىؿ الجاىمية يتطيركف مف ذلؾ

                                                 

، 6ج، رضي اهلل عنهادة عائشة ػ أخرجو أحمد في مسنده، باقي مسند األنصار، حديث السي 1
، د.ط، مسند اإلمام أحمد بن حنبل. أحمد بف حنبؿ أبك عبد ا الشيباني، 26073، ؽ240ص

 مؤسسة قرطبة، القاىرة، د.ت.
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كاف أىؿ الجاىمية " يقكؿ:  قالت: كاف رسكؿ ا يا أنعنيا  (3)وقد جاء في المستدرك 
ما أصاب من مصيبت يف األرض و ال يف ثـ قرأت: يقكلكف إنما الطيرة في المرأة كالدابة كالدار 

 (22لحديد:)ا  أنفسنم إال يف متاب من قبل أن نربأها إن ذلل علً اهلل يسري
: الشٍُّؤـي في ثبلثة: ، يقكؿ: قاؿ رسكؿ اً ف أبا ىريرة إكفي ركاية أخرل ًقيؿى ليا: 

يحفظ أبك ىريرة؛ ألنو دخؿ  في الدار كالمرأة كالفرًس، فقالت عائشة رضي ا عنيا: لـ
، يقكؿ: قاتؿ ا الييكد، يقكلكف إف الشـؤ في ثبلثة: في الدار كالمرأة كرسكؿ ا 

 .(4)كالفرس، فسمع آخر الحديث كلـ يسمع أكلو
  ىنا استخدمت أيضان االستدالؿ بالقرآف الكريـ في رد ىذه الركاية، حيث استدلت عمى

ب مف مصيبة في األرض ك ال في أنفسكـ إال ما أصاعدـ صحتيا بقكلو تعالى: 
 .في كتاب مف قبؿ أف نبرأىا إف ذلؾ عمى ا يسير

   كقد غضبت غضبان شديدان، جراء ىذا القكؿ، كأقسمت با عمى أف النبي  لـ يقؿ
 ذلؾ قط.

                                                                                                                         
1
ىك مبالغة في الغضب كالغيظ، يقاؿ فبلف انشؽ مف الغضب كالغيظ، كأنو امتؤل باطنو منو ـ  

مجد الديف أبك السعادات  قطع مف شدة الغضب. حتى انشؽ، أم: كأنيا تفرقت كتقطعت إلى
 ،ىػ606المبارؾ بف محمد بف محمد بف محمد ابف عبد الكريـ الشيباني الجزرم ابف األثير ت 

د.ط، طاىر أحمد الزاكل، محمكد محمد الطناحي،  ، تحقيؽ:النياية في يريب الحديث واألثر
 .491ص  2ج  ،ـ1979 -ىػ 1399بيركت، المكتبة العممية، 

 ػ المصدر كالصفحة نفسيا. 2
ىذا ، قاؿ الحاكـ 3788، ؽ521، ص2جكتاب التفسير،  تفسير سكرة الحديد  ػ أخرجو الحاكـ 3

 حديث صحيح اإلسناد ك لـ يخرجاه، كقاؿ الذىبي في التمخيص صحيح.
أبك . 1641، ؽ124، ص3جػ أخرجو الطيالسي في مسنده مسند عائشة، األفراد عف عائشة  4

، مسند أبي داود الطيالسيىػ، 204اف بف داكد بف الجاركد الطيالسي البصرل ت داكد سميم
 . ـ 1999ىػ،  1419،دار ىجر، مصر، 1، طمحمد بف عبد المحسف التركي :تحقيؽ
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  ثـ بينت الصكاب في ذلؾ، كذكرت أف النبي  كاف في معرض اإلخبار عف أىؿ
يكد كما في الركاية اآلخرل، مبينا ما كانكا عميو مف التشاـؤ بيذه الجاىمية، أك عف الي
  لبتو مقران ليـ.   أالثبلثة، كلـ يكف 

 .حكمت عميو في ىذه الركاية بعدـ الحفظ فقالت: لـ يحفظ أبك ىريرة 
o  :ٗعجت ِخبٌفز 

يحدث فسمع  عٌممت السيدة عائشة رضي ا عنيا سبب مخالفتو بأنو دخؿ كالرسكؿ   
 .، فكقع منو ىذا الخطأالحديث كلـ يسمع أكلو آخر

 المطمب الثاني: نقدىا لرواياتو لمخالفتيا السنة النبوية والعقل :
 : مخانفة مرًياتو نهسنة اننثٌيةًلانفرع األ

في نقد المتف، عرضو عمى  رضي اهلل عنهامف الضكابط التي استخدمتيا السيدة عائشة     
 ف أك فعبلن، أك تقريران.صحيح السنة المطيرة، قكالن كا

 )روش ِب عبء ػٕٗ ف١ّٓ رشن اٌٛرش( إٌجٟ  ٌمٛيأٚالً: ِخبٌفزٗ 

o  ٔض سٚا٠خ أثٟ ٘ش٠شح: 

  (1): مف لـ يكتر فميس مناقاؿ رسكؿ ا  :قاؿ  عف أبي ىريرة
o :اعزذساوٙب 

ا ما ك  ، فقالت: مف سمع ىذا مف أبي القاسـ رضي اهلل عنها  عائشةالسيدة بمغ ذلؾ       
مف جاء بصمكات الخمس يـك القيامة، قد »: بعد العيد، كما نسيت، إنما قاؿ أبك القاسـ 

حافظ عمى كضكئيا، كمكاقيتيا كرككعيا، كسجكدىا، لـ ينقص منيا شيئا، جاء كلو عند 

                                                 
، 443، ص2جػ أخرجو أحمد في مسنده، مسند المكثريف مف الصحابة، مسند أبي ىريرة  1
 .  9715ؽ
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ا عيد أف ال يعذبو، كمف جاء كقد انتقص منيف شيئا، فميس لو عند ا عيد، إف شاء 
ف شا  . (1)«ء عذبورحمو كا 

  ىنا استخدمت مقياسان آخر حيث قابمت ركاية أبي ىريرة بقكؿ لمنبي .ال بآية قرآنية 
  أنكرت قكلو كتعجبت منو فقالت: مف سمع ىذا مف أبي القاسـ؟ ثـ أقسمت با

فقالت: كا ما بعد العيد كما نسيت، إذ لك قاليا لما تأتى ليا نسيانيا لعظـ شأنيا، 
 لو )مف لـ يكتر فميس منا( حتى تغفؿ عنو.فميس بيٌيف قك 

o :ٗعجت ِخبٌفز 

لـ يرد عنيا ذكر لسبب مخالفتو في ىذه الركاية، كلعمو ركل الحديث بالمعنى فكقع      
 (2)في الكىـ عمى حسب قكؿ بعض نقاد المتكف 

 )روش ِب عبء ػٕٗ ثّٓ رمطغ اٌظالح(  إٌجٟ  ٌفؼًصب١ٔبً: ِخبٌفزٗ 

؛ لكجكدىا معو، استخدمت عمى الكثير مف أفعالو   شاىدةكانت  نهارضي اهلل عكألنيا    
 (.  مقياسان آخر في نقدىا كىك عرض الركاية عمى ) فعمو 

o  ٔض سٚا٠خ أثٟ ٘ش٠شح: 

يقطع الصبلة المرأة كالحمار كالكمب،  : »، قاؿ: قاؿ رسكؿ ا  عف أبي ىريرة   
 (3)«كيقي ذلؾ مثؿ مؤخرة الرحؿ

o :اعزذساوٙب 

قالت عائشة: ما يقطع الصبلة ؟ قاؿ فقمنا المرأة  :عف عركة بف الزبير قاؿجاء    
  :كالحمار فقالت

                                                 
سميماف بف  . 215، ص4ج كسط باب العيف، مف اسمو عميـ األػ أخرجو الطبراني في المعج 1

، المعجم األوسط، ىػ360أحمد بف أيكب بف مطير المخمي الشامي، أبك القاسـ الطبراني ت
 د.ط، دار الحرميف، القاىرة، د.ت. طارؽ بف عكض ا, عبد المحسف الحسيني، :تحقيؽ

 117صػ ينظر األدلبي، منيج نقد المتف عند عمماء الحديث،  2
 .511ؽ ،365، ص1جػ أخرجو مسمـ في صحيحو كتاب الصبلة، باب قدر ما يستر المصمي 3
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معترضة كاعتراض الجنازة كىك  إف المرأة لدابة سكء لقد رأيتني بيف يدم رسكؿ ا 
 (1)يصمي
عدلتمكنا بالكبلب كالحمر لقد رأيتني مضطجعة عمى  :قالت عنيا أيضان عف األسكد ك      

فيتكسط السرير فيصمي فأكره أف أسنحو فأنسؿ مف قبؿ  السرير فيجيء رسكؿ ا 
قد شبيتمكنا بالحمير  :كفي ركاية أخرل قالت، (2)رجمي السرير حتى أنسؿ مف لحافي

  .كالكبلب

  أنكرت عميو ىذه الركاية إنكاران شديدان، كتعجبت مف جعؿ المرأة ضمف الدكاب التي
يميؽ بسماحة اإلسبلـ، أف تياف المرأة كتساكل بالكبلب  إذ التقطع بيـ الصبلة، 

 كالحمر.
   استدلت عمى ذلؾ بفعمو حيث كاف يصمي كىي مضطجعة أمامو، فإف كانت ،

ممف تقطع بيـ الصبلة، ألعاد صبلتو، أك ألمرىا بتغيير مكانيا، أك النتقؿ ىك إلى 
 ة حاش ككبل.باطم مكاف آخر، ككؿ ذلؾ لـ يحصؿ، فيؿ كانت صبلة المصطفى 

 كىي:) إف المرأة لدابة سكء، عدلتمكنا  استخدمت عبارات دالة عمى شدة إنكارىا
 بالكبلب كالحمر، قد شبيتمكنا بالحمير كالكبلب(.

o  :ٗعجت ِخبٌفز 

 لـ تذكر سببان لمخالفتو في ىذه الركاية. 

 ) روش ِب عبء ػٕٗ فٟ اٌزٕف١ش ِٓ اٌشؼش(   ٌزمش٠شٖصبٌضبً: ِخبٌفزٗ 

المقاييس التي استخدمتيا أيضان في نقدىا لمركايات، مقابمتيا إلقراره، فإذا خالفت كمف    
  ردتيا. الركاية إقراره 

o  ٔض سٚا٠خ أثٟ ٘ش٠شح: 

                                                 
، 366، ص1جأخرجو مسمـ في صحيحو كتاب الصبلة، باب االعتراض بيف يدم المصمي،  ػ1
 .512ؽ
 المصدر كالصفحة نفسيا.ػ  2
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ألف يمتمئ جكؼ رجؿ قيحا يريو خير مف : »، قاؿ: قاؿ رسكؿ ا عف أبي ىريرة  
  (1)«أف يمتمئ شعرا

o :ـٍ يى  رضي اهلل عنهاقالت:  اعزذساوٙب ًدٍيث ًإنَّمىا قىاؿى رىسيٍكؿي اً لى ىٍف يىٍمتىًمئى  ٍحفىٍظ اٍلحى ألى
ا كدما خير لو مف أف يمتمئ شعرا ىجيت بو ـٍ قىٍيحن ًدكي ٍكؼي أىحى جى
(2). 

  ىذه الركاية لتعارضيا مع إقراره  رضي اهلل عنهاىنا ردت السيدة عائشة  كاستحسانو
 لشعر حساف بف ثابت كغيره.

 مكضع الخطأ في ىذه الركاية كذكرت سببو، فقالت: "  رضي اهلل عنهاة بٌينت السيدة عائش
ا كدما خير لو مف أف يمتمئ شعرا  ًإنَّمىا قىاؿى رىسيٍكؿي اً  ـٍ قىٍيحن ًدكي ٍكؼي أىحى ىٍف يىٍمتىًمئى جى ألى

 . "، بزيادة " ىجيت بو " عمى ما جاء في ركاية أبي ىريرةىجيت بو
o :ٗتو بعدـ الحفظ، فقالت: لـ يحفظ الحديث.عممت سبب مخالف عجت ِخبٌفز 

 عقم:: مخانفة مرًياتو نهثانيانفرع ان

عند أىؿ العمـ أف الركاية إذا خالفت المعقكؿ أك مكجباتو، فإنيا  مف الضكابط المعمكمة   
ترد لبطبلنيا؛ ألف الشرع الحكيـ ال يأتي بما يستحيمو العقؿ السميـ، كلقد فيمت السيدة 

                                                 
عمى اإلنساف  ػ أخرجو البخارم في صحيحو كتاب اآلداب، باب باب ما يكره أف يككف الغالب1

. كمسمـ في صحيحو 6155، ؽ37، ص8ج الشعر، حتى يصده عف ذكر ا كالعمـ كالقرآف
 .2257، ؽ1769، ص4ج كتاب الشعر

أحمد بف عمي بف . 2056، ؽ47، ص4جأخرجو أبك يعمى في مسنده، تابع مسند جابر ػ  2
دار  ،1ط أسد،حسيف سميـ  :، تحقيؽمسند أبي يعمى ،المثنى أبك يعمى المكصمي التميمي

أبك عبد ا بدر الديف محمد بف عبد ا بف بيادر .1984= ، 1404، المأمكف لمتراث، دمشؽ
 ،رفعت فكزم: ، تحقيؽاإلجابة لما استدركت عائشة عمى الصحابة ،ىػ794الزركشي الشافعي ت

أحمد بف عمي بف حجر أبك  ،115ص ـ 2001 ،ىػ 1421كتبة الخانجي، القاىرة، ، م1ط
محمد  ، رقـ كتبو كأبكابو كأحاديثو:فتح الباري شرح صحيح البخاري، العسقبلني الشافعي الفضؿ

 .549ص ،10ج ،1379بيركت،  ،د.ط، دار المعرفة فؤاد عبد الباقي،
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ذلؾ فاستخدمت العقؿ مقياسان تقيس بو الركايات فما جاء مخالفان  هلل عنهارضي اعائشة      
 لو ردتو.

 )ذكر ما جاء عنو في الوضوء من الجنازة(

o  نص رواية أبي ىريرة: 
مف غسؿ الميت فميغتسؿ، كمف حممو »قاؿ:  ، أف رسكؿ ا  عف أبي ىريرة

  (1)«فميتكضأ

o :اًئشىة بمغ   اعزذساوٙب مىى  :فىقىالىتٍ هلل عنها رضي اذىًلؾى عى أىك نجس مكتى المسمميف كما عى
ؿ لىٍك حمؿ عكدا  رىجي
فاستخدمت ىنا ضابط العقؿ، فرأت أف االغتساؿ مف غسؿ  (2)

الميت مقبكؿ عقبلن، لما قد يصيبو عند التغسيؿ، فمـ تعترض عميو، كلكنيا لـ 
ما مسكغ  تستسغ إيجاب الكضكء عمى مف حمؿ نعش الميت؛ لعدـ الحاجة إليو إذ

ؿ الكضكء مف حمؿ العكد؟ كتساءلت قائمة: " مىى رىجي أىٍك نجس مكتى المسمميف كما عى
كلـ يعترض عمييا أم مف الصحابة، كىك ما يدؿ عمى صحة  "،لىٍك حمؿ عكدا

 استدالليا.

o :ٗكىنا ردت ركايتو دكف بياف منيا لسبب مخالفتو عجت ِخبٌفز  . 

 

 

 

                                                 
1
، 201، ص3جكتاب الجنائز، باب في الغسؿ مف غسؿ الميت أخرجو أبك داكد في سننو  ـ
 .3161ؽ
 .113ص عائشة عمى الصحابة اإلجابة لما استدركت ،الزركشيػ   2
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 ةـــاتمــــــــخ

ذم بنعمتو تتـ الصالحات، كتتيسر الميمات، فبتكفيؽ منو كفضؿ اكتمؿ ىذا الحمد  ال   
 "مرويات أبي ىريرة  (رضي اهلل عنها نقد املنت عند السيدة عائشةالبحث المكسـك بػ )

 " أنموذجاً 
 دراسة نظرٌة تطبٌقٌة                                                               

 :أىمياجممة مف النتائج  عف ىذا البحثكقد تمخض       

  ظيكر ىذا العمـ كاف نتيجة لحرص الصحابة عمى سنة المصطفى  بالتثبت
كالتحرم، الذم تكٌلد لدييـ نتيجة لما زرعو في نفكسيـ مف خبلؿ تحذيره الشديد لمف 

 يكذب عميو متعمدا.
 ،مر خبلليا كقد  بدأ االىتماـ بنقد المتف مبكران، حيث رافؽ الركاية منذ البداية

مرحمة الظيكر، مرحمة التطكر: كالتي انقسمت  بدكرىا إلى مرحمتيف بمرحمتيف ىما: 
   ىما: مرحمة ما قبؿ التدكيف، مرحمة التدكيف.

  اىتماميـ  بدأثيف في نقد المتف، حيث دعاء المستشرقيف القائؿ بتقصير المحدٌ ابطبلف
الصحيح،  المتف بغية الكصكؿ إلى بالمتف مبكران، بؿ كما كاف اىتماميـ بالسند إالٌ 

كبالتالي فكؿ الدراسات التي تعنى بالسند ىدفيا كاحد ىك الكصكؿ إلى المتف 
 .، فعمـ نقد السند يخدـ المتف، كعمـ نقد المتف يخدـ المتف أيضان الصحيح

  ظير دكر المرأة مبكران جدان في ىذا الفف، فمـ تكف المرأة ضيقة الفكر، أك محدكدة
نما تميزت بالدقة كاألمانة العممية، كال أصدؽ عمى ىذا مف نقد السيدة عائشة القدرة،  كا 
 لممتف.

  تحكـ عمى الحديث كالركام كتذكر سبب مخالفتو  رضي اهلل عنهاكانت السيدة عائشة
 مستخدمة في ذلؾ عدة عبارات، كأحيانان تكتفي بإيراد الصكاب دكف تعميؿ.

 زاىة، بكضعيـ المعايير الدقيقة مبتعدم عف الرأم التـز العمماء األمانة العممية كالن
 كاليكل.
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  كاف ىدفيـ مف نقد المتف الكصكؿ إلى الحؽ، فمـ يكف التعصب لمرأم ىدفيـ كىك ما
عف مركياتو بمجرد ظيكر الحؽ لو دكف معاندة كال  لمسناه في رجكع أبي ىريرة 

 مكابرة.
  كيات باعتمادىا معايير كضكابط في نقد المر  رضي اهلل عنهاكضكح منيج السيدة عائشة

 دقيقة ال تخرج عف غيرىا مف النقاد.
 .  أف ىذا العمـ دقيؽ ال يتأتى لكؿ مدعو
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 قائمة المصادر والمراجع
دراسة نظرية تطبيقية، إشراؼ  ثيننقد المتن عند المحدّ إبراىيـ بف محمد السعكم،  .1

 .بندر بف نافع العبدلي
، د.ط، مؤسسة مسند اإلمام أحمد بن حنبل الشيباني، أحمد بف حنبؿ أبك عبد ا .2

 قرطبة، القاىرة، د.ت.
، تحقيؽ: مسند أبي يعمىأحمد بف عمي بف المثنى أبك يعمى المكصمي التميمي،  .3

 .1984، 1404، ، دار المأمكف لمتراث، دمشؽ1ط حسيف سميـ أسد،
شرح  فتح الباريأحمد بف عمي بف حجر أبك الفضؿ العسقبلني الشافعي،  .4

، رقـ كتبو كأبكابو كأحاديثو: محمد فؤاد عبد الباقي،د.ط، دار صحيح البخاري
 .1379بيركت، ، المعرفة

نزىة النظر في توضيح نخبة ىػ، 852أحمد بف عمي بف حجر العسقبلني ت .5
عبد ا بف ضيؼ ا الرحيمي،  :، تحقيؽ1، طالفكر في مصطمح أىل األثر

 ق،1422مطبعة سفير بالرياض 
زىير  :دراسة كتحقيؽ، مجمل المغة، ىػ395ت حسيف أحمد بف فارس بف زكريا ال أبك .6

 .ـ 1986 ػػىػ  1406، بيركت ،مؤسسة الرسالة ،2، طعبد المحسف سمطاف
تحقيؽ: عبد السبلـ  ،معجم مقاييس المغةحسيف أحمد بف فارس بف زكريا، أبك ال .7

 ـ1979 -ىػ 1399د.ط، دار الفكر،، محمد ىاركف
، الخالصة في معرفة الحديثق،  743محمد شرؼ الديف الطيبي ت حسيف بف ال .8

 ،ىػ 1430أبك عاصـ الشكامي األثرم، المكتبة اإلسبلمية، الركاد، :، تحقيؽ1ط
 .ـ 2009

داكد سميماف بف األشعث بف إسحاؽ بف بشير بف شداد بف عمرك األزدم أبك  .9
عبد الحميد، محمد محيي الديف  :، تحقيؽسنن أبي داودق، 275السجستاني ت 

 د.ط، المكتبة العصرية، بيركت، د.ت.
مسند أبي ىػ، 204داكد سميماف بف داكد بف الجاركد الطيالسي البصرل ت أبك  .10
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، دار ىجر، 1محمد بف عبد المحسف التركي، ط :، تحقيؽداود الطيالسي
 ـ. 1999ىػ،  1419مصر،

لطبراني سميماف بف أحمد بف أيكب بف مطير المخمي الشامي، أبك القاسـ ا .11
طارؽ بف عكض ا, عبد المحسف  :، تحقيؽالمعجم األوسطىػ، 360ت

 د.ط، دار الحرميف، القاىرة، د.ت. الحسيني،
، 1، طمنيج نقد المتن عند عمماء الحديث النبويصبلح الديف بف أحمد األدلبي،  .12

 .ـ1983ق ػ 1403منشكرات دار اآلفاؽ الجديدة، بيركت، لبناف، 
، تحقيؽ: عبد الفتاح توجيو النظر إلى أصول األثرمشقي، طاىر الجزائرم الد   .13

 .ـ1995 -ىػ 1416حمب،  -، مكتبة المطبكعات اإلسبلمية 1أبك غدة، ط
، د.ط، ألفية السيوطي في عمم الحديثعبد الرحمف بف أبي بكر السيكطي،  .14

 .د.ت
 عبد ا الحاكـ محمد بف عبد ا بف محمد بف حمدكيو بف نيعيـ بف الحكـأبك  .15

تحقيؽ: مصطفى  ،المستدرك عمى الصحيحين ،ىػ405 تالنيسابكرم المعركؼ 
 ـ.1990 ق،1411،بيركت، دار الكتب العممية، 1، طعبد القادر عطا

ىػ، 794عبد ا بدر الديف محمد بف عبد ا بف بيادر الزركشي الشافعي تأبك  .16
 رفعت فكزم عبد :، تحقيؽاإلجابة لما استدركت عائشة عمى الصحابة

 .ـ 2001 -ىػ  1421،  مكتبة الخانجي، القاىرة، 1المطمب،ط
مختار ، ق666ت  عبد ا محمد بف أبي بكر بف عبد القادر الحنفي الرازمأبك  .17

الدار النمكذجية،  ػػالمكتبة العصرية  ،5، طيكسؼ الشيخ محمد، تحقيؽ: الصحاح
 .ـ1999 ػػػىػ 1420، صيدا ػػبيركت 

الجامع عيؿ بف إبراىيـ بف المغيرة الجعفي البخارم، عبد ا محمد بف إسماأبك  .18
، تحقيؽ: وسننو وأيامو  المسند الصحيح المختصر من أمور رسول ا  

 ىػ.1422، دار طكؽ النجاة، 1محمد زىير بف ناصر الناصر، ط
، تحقيؽ: معرفة عموم الحديثمحمد بف عبد ا الحاكـ النيسابكرم،  عبد ا أبك  .19



 14اإلنسانية                                                                                 انعذد هٌو مجهة انع

-          - 353 

 .ـ، دار الكتب العممية، بيركت1977ىػ ،1397، 2يف طالسيد معظـ حس
 فضؿ محمد بف مكـر بف عمى جماؿ الديف ابف منظكر األنصارم اإلفريقىأبك ال .20

 .ق 1414، بيركت ، دار صادر ،3، طلسان العرب ،ق711ت
محمد  :، ركاية يحيى الميثي، تحقيؽموطأ اإلمام مالكمالؾ بف أنس األصبحي،  .21

 ، دار إحياء التراث العربي، مصر، د.ت.فؤاد عبد الباقي، د.ط
مجد الديف أبك السعادات المبارؾ بف محمد بف محمد بف محمد ابف عبد الكريـ  .22

، رالنياية في يريب الحديث واألثىػ 606الشيباني الجزرم ابف األثير ت 
تحقيؽ: طاىر أحمد الزاكل، محمكد محمد الطناحي، د.ط، المكتبة العممية، 

 ـ،1979 ،ىػ1399بيركت، 
، المنيل الروي في مختصر عموم الحديث النبويمحمد بف إبراىيـ بف جماعة،  .23

 1406، دار الفكر، دمشؽ، 2محيي الديف عبد الرحمف، ط :تحقيؽ
محمد بف عيسى بف سىٍكرة بف مكسى بف الضحاؾ، الترمذم، أبك عيسى  .24

، تحقيؽ: أحمد محمد شاكر، محمد فؤاد عبد الباقي سنن الترمذيىػ، 279ت
 ـ.1975 ،ىػ1395، مصطفى البابي الحمبي، مصر2غيره، طك 

المسند الصحيح المختصر مسمـ بف الحجاج أبك الحسيف القشيرم النيسابكرم،  .25
محمد فؤاد عبد الباقي، د.ط،  :تحقيؽ، بنقل العدل عن العدل إلى رسول ا  
 دار إحياء التراث العربي، بيركت، د.ت.

، تحقيؽ: تيذيب المغةىػ ، 370ليركم ت منصكر محمد بف أحمد بف األزىرم ا .26
 .ـ2001، دار إحياء التراث العربي، بيركت، 1محمد عكض مرعب، ط
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 صناعة الحديد والصمب في مصراتو
 إعداد: د. إبتسام عبدالسالم كشيب

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 المقدمة :
مدينة مصراتو مػف المػدف المكغمػة فػي التقػدـ، فقػد شػيدت أرجاؤىػا اسػتقراران سػكانيان  

 متتابعان، كعرفت البناء كالعمراف منذ فترة ما قبؿ التاريخ حتى العصر الحاضر.
كقػػػد لعبػػػػت العكامػػػؿ الطبيعيػػػػة كالبشػػػػرية دكران ميمػػػان فػػػػي نشػػػػأة كنمػػػك ىػػػػذه المدينػػػػة  

طبللتيػا عمػى البحػر العريقة، كمف بػ يف ىػذه العكامػؿ اعتػداؿ مناخيػا، كخصػكبة أراضػييا، كا 
المتكسط بشاطئيف، كىذه الكاجيػة البحريػة تميزىػا عػف بقيػة شػقيقاتيا المػدف الميبيػة األخػرل، 
حتى أنيا باتت تعرؼ بذات الشاطئيف بعد أف كانت تشتير بمقب )ذات الرمػاؿ( نظػران لكثػرة 

لتي تحيط بيا مف جيتػي الشػماؿ كالغػرب، بيػد أف ىػذه الكثبػاف تكػاد كثبانيا الرممية الرائعة ا
تختفػػي حاليػػان بسػػبب التكسػػع العمرانػػي األفقػػي، كبسػػبب اسػػتعماؿ رماليػػا فػػي عمميػػات البنػػاء 

 (  1كالتشييد.)
 تتمحور مشكمة الدراسة في التساؤالت اآلتية: 

ؿ منطقػػػة مػػػا مػػػدل مسػػػاىمة صػػػناعة الحديػػػد كالصػػػمب فػػػي التنميػػػة االقتصػػػادية داخػػػ -1
 مصراتو؟

 ىؿ حقؽ المصنع اإلنتاج المستيدؼ الذم أنشئ مف أجمو؟ -2
 أىداف البحث:

أسػػيـ مصػػنع الحديػػد كالصػػمب بمصػػراتو فػػي نمػػك المدينػػة بشػػكؿ سػػريع حيػػث تعػػد  
ىذه الصناعة مف الصناعات اإلسػتراتيجية، األمػر الػذم أدل إلػى تطػكير المدينػة كنيضػتيا 

 داؼ مف أىميا:العمرانية، كمف ىنا برزت بعض األى

                                                 
 .عضك ىيئة تدريس بجامعة المرقب 
 –جغرافيا مصراتو، دار كمكتبة الشعب لمطباعة كالنشر كالتكزيع  –كنيس عبدالقادر الشركسي كآخركف  (1)

 ـ.2010الطبعة األكلى،  –ليبيا  –مصراتة 
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 تكضيح دكر الصناعات اإلستراتيجية كدكرىا في تنمية المدينة. -1
معرفػػة المشػػكبلت التػػي تكاجػػو الصػػناعة فػػي مصػػراتو لمحاكلػػة إيجػػاد الحمػػكؿ المناسػػبة  -2

 ليا.
 فرضيات البحث:

يمكػػف أف يسػػاىـ قطػػاع الصػػناعة بمصػػراتو فػػي إجمػػالي الصػػادرات الصػػناعية بكفػػاءة  -1
قدرتػػػو التنافسػػػػية، عػػػف طريػػػؽ التغمػػػب عمػػػى نقػػػاط الضػػػػعؼ عاليػػػة إذا مػػػا تػػػـ تػػػدعيـ 

 المكجكدة عمى مستكل الصناعة.
كجكد عبلقػة بػيف تطػكر الفعاليػات الصػناعية كمسػتكل اسػتقطاب السػكاف فػي مصػراتو  -2

المتػػػأثرة بيػػػذه الفعاليػػػات ككجػػػكد عبلقػػػة طرديػػػة بػػػيف الصػػػناعة كالتنميػػػة العمرانيػػػة فػػػي 
 منطقة الدراسة.

 مجاالت البحث:
 : المجال المكاني:أوالً 

المجاؿ المكاني ىك ذلؾ الحيز الذم يقع عميو المصنع كىػك مدينػة مصػراتو كالتػي  
 شػػرقان، كيحػػدىا  ٍ 15ْى  6 شػػماالن كخػػط طػػكؿ  ٍ 32 –ْى  23تقػػع عنػػد التقػػاء دائػػرة عػػرض 

البحر المتكسط مف الشماؿ كالشرؽ، كمف الجنػكب الحػدكد اإلداريػة لبنػي كليػد، كمػف الغػرب 
 (  1دارية لمنطقة المرقب.)الحدكد اإل

 ثانيًا: المجال الزمني:
يتمثػػؿ المجػػػاؿ الزمنػػي فػػػي الفتػػرة الزمنيػػػة التػػػي أجػػرل فييػػػا البحػػث حػػػكؿ صػػػناعة  

 ـ.2015الحديد كالصمب في مصراتو لعاـ 
 ثالثًا: المجال البشري:

كيشػػػمؿ عػػػدد العمالػػػة فػػػي مصػػػنع الحديػػػد كالصػػػمب لمكقػػػكؼ كالتعػػػرؼ عمػػػى حجػػػـ  
 اإلنتاجية لممصنع. الصناعة كالطاقة

 
                                                 

 .2006ي لسكاف ليبيا أمانة التخطيط، مصمحة اإلحصاء كالتعداد، طرابمس، التعداد النيائ (1)
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 ( الموقع الفمكي والجغرافي لشعبية مصراتو بالنسبة لدولة ليبيا1شكل )

 
 صناعة الحديد والصمب: -

تعػػد صػػناعة الحديػػد كالصػػمب الركيػػزة األساسػػية لتػػكفير كػػؿ متطمبػػات الصػػناعات  
 األخػػػرل كالشػػػركة الميبيػػػة لمحديػػػد كالصػػػمب مػػػف أكبػػػر الشػػػركات الصػػػناعية فػػػي ليبيػػػا، كيقػػػع

 مجمع الحديد كالصمب في محمة قصر أحمد، عمى ساحؿ البحر المتكسط.
ىكتػار فػي مدينػة مصػراتة، عمػى  1200أقيـ مجمع الحديد كالصمب عمػى مسػاحة  

 1.324.000كـ إلى الشرؽ مف مدينة طرابمس، كتبمػغ الطاقػة التصػميمية لمشػركة 210بعد 



 14اإلنسانية                                                                                 انعذد هٌو مجهة انع

-          - 357 

 لمحمي.طف مف الصمب السائؿ سنكيان باستخداـ الغاز الطبيعي ا
ـ، بيػدؼ التنميػة المكانيػة لممنطقػة، باإلضػافة 9/9/1989كتـ افتتاح المصنع فػي  

   (1)إلى تكفر مقكمات الصناعة في ىذا المكاف.
ككفػرت الشػركة فػرص العمالػة الصػناعية بالمدينػػة، إضػافة إلػى فػرص العمػؿ غيػػر  

ف إنعػاش لمحركػة المباشرة في األنشطة المقامػة عمػى منتجػات الشػركة، كمػا يترتػب عمييػا مػ
  (2)التجارية في المناطؽ المحيطة بمجمع الشركة.

%، 60عامػػؿ بنسػػبة  3920كقػػد بمػػغ عػػدد العمالػػة التػػي تػػأتي مػػف خػػارج مصػػراتو  
كيقػػػـك مصػػػنع الحديػػػد كالصػػػػمب بتػػػكفير أمػػػاكف لمسػػػكف، كمتمثمػػػػة فػػػي المخيمػػػات كالشػػػػقؽ، 

فػػػإنيـ يسػػػتقمكف سػػػػياراتيـ كمنػػػازؿ مككنػػػة مػػػف طػػػابقيف، أمػػػا بالنسػػػبة لكسػػػائؿ نقػػػؿ العمالػػػة 
   (3)الخاصة لمكصكؿ إؿ المصنع.

 1500ك  900دينار ليبي لمفنيػيف كاإلداريػيف إلػى  450كتتراكح أجكر العمالة بيف  
   (4)لمعمالة الميرة كالميندسيف.

كيعتمػػػد مجمػػػع الحديػػػد كالصػػػمب حاليػػػان عمػػػى الحديػػػد المسػػػتكرد، فثمثػػػي الخػػػاـ يػػػتـ  
ث يسػػتكرد مػػف السػػكيد، كقػػد كانػػت متطمبػػات الظػػركؼ المحميػػة اسػػتيراده مػػف البرازيػػؿ، كالثمػػ

مكضع العناية كاالعتبار في مختمؼ مراحؿ المشركع، كما تـ كضع تػدابير فعالػة لمحػد مػف 
   (5)تمكث البيئة كتأميف سبلمة كتكفير ظركؼ العمؿ المناسبة.

                                                 
 .7، ص7ج. ع. ؿ. ش. أ. ع الشركة العربية لمحديد كالصمب، مجمة الحديد كالصمب، العدد  (1)
مساىمات الشركة الميبية لمحديد كالصمب في النمك الصناعي كاالقتصادم في ليبيا، األكراؽ البحثية  (2)

 .416مع ذات العماد، طرابمس، صـ، مج2005سبتمبر  15-14لمؤتمر الصناعة بميبيا في الفترة مف 
 مف نتائج الدراسية الميدانية. (3)
 مقابمة شخصية مع كتب العمالة بمجمع الحديد كالصمب. (4)
محمد إبراىيـ األسطى، العبلقات المكانية لمجمع صناعة الحديد كالصمب بالتطكر  (5)

ية اآلداب، الحضرم لمدينة مصراتو، رسالة ماجستير غير منشكرة، جامعة المرقب، كم
 .55، ص2006 -زليتف
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كالجػػػػػدكؿ التػػػػػالي يكضػػػػػح الكحػػػػػدات اإلنتاجيػػػػػة بمجمػػػػػع الحديػػػػػد كالصػػػػػمب لشػػػػػعبية  
 راتو.مص

 )*(.2014( الكحدات اإلنتاجية بمجمع الحديد كالصمب لعاـ 1جدكؿ )

تاريخ  الكحدات اإلنتاجية
 اإلنشاء

عدد 
 العماؿ

اإلنتاج/  %
 % )**(طف

 3.36 3.346 11.3 797 1989 مصنع درفمة القطاعات
 3.90 3.887 9.7 688 1989 مصنع الجمفنة كالطبلء

 30.4 30.228 14.3 1011 1990 مصنع الدرفمة عمى الساخف
 11.2 11.110 13.6 962 1990 مصنع اإلختزاؿ المباشر
 6.91 3.884 12.1 860 1990 مصنع الدرممة عمى البارد

 0.96 962 8.6 610 1990 ( 1مصنع الصمب رقـ )
 0.67 668 9.5 678 1991 ( 2مصنع الصمب رقـ )

مصنع درفة القضباف 
 كاألسياخ

1998 1479 20.9 42.441 42.6 

 100 99.526 100 7086  اإلجمــــالي
، 1998المصػػدر: الشػػركة الميبيػػة لمحديػػد كالصػػمب، ممخػػص نشػػاط الشػػركة خػػبلؿ عػػاـ  )*(

 .312إعداد إدارة البحث كالتطكير، ص
المصدر: المجنة الشعبية العامة لمصناعة كاالقتصاد كالتجػارة تقريػر عػف نشػاط الشػركة  )**(

 .1ـ، إعداد مكتب المتابعة، ص2014الميبية لمحديد كالصمب، 
 ( يتضح ما يمي:1من خالل الجدول السابق والشكل ) 

  99.526، نحػػك 2014بمػػغ إنتػػاج مجمػػع الحديػػد كالصػػمب مػػف مختمػػؼ المنتجػػات لعػػاـ 
% لمصػػنعة درفمػػة 42.6ألػػؼ طػػف حيػػث بمػػغ أعمػػى إنتػػاج لمجمػػع الحديػػد كالصػػمب ىػػك 

ى زيػػادة الطمػػب عمػػى ىػػذه المنتجػػات القضػػباف كاألسػػياخ، كيرجػػع ىػػذا المعػػدؿ العػػالي إلػػ
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 ألنيا داخمة في صناعة أخرل، مصؿ صناعة المباني، كصناعة مكاد البناء.
  مف جممة المنتجػات النيائيػة لممجمػع، 30.3يميو مصنع الدرفمة عمى الساخف بنسبة %

 حيث يقـك ىذا المصنع بإنتاج لفات عمى الساخف كصفائح عمى الساخف.

 مف جممة إنتػاج مجمػع 11.1ثة لفات معالجة كيميائيان، بنسبة كتأتي في المرتبة الثال %
% كالػذم يقػـك بإنتػاج 6.91الحديد كالصمب، ثـ يميو مصػنع الدرفمػة عمػى البػارد بنسػبة 

 لفات عمى البارد، كلفات غير معالجة حريريان.

 ( 1كيأتي في نياية القائمة مصػنع الجمفنػة كالطػبلء، كدرفمػة القطاعػات، كالصػمب رقػـ )
 % عمى التكالي.0.67% 0.96% ، 3.36%، 3.90( بنسبة 2لصمب رقـ )كا

 2015( نسبة الوحدات اإلنتاجية لمصنع الحديد والصمب لعام 1شكل )
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مصنع درفة القضبان واألسياخ

 
 (1المصدر: مف إعداد الباحثة استنادان إلى بيانات الجدكؿ رقـ ))*( 

 -(:1ىذا كيضـ المصنع بعض المرافؽ األساسية كالكحدات المساعدة مثؿ) 
 اء وساحة تخزين المكورات:المين -1

                                                 
 18، ص5ج. ع.ؿ.ش.أ.ع الشركة العربية لمحديد كالصمب، مجمة الحديد كالصمب، العدد  (1)
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مينػػاء المجمػػع معػػد السػػتقباؿ مميػػكني طػػف مػػف المػػكاد الخػػاـ سػػنكيان، يػػتـ نقميػػا إلػػى  
سػػػاحة تخػػػزيف المكػػػكرات عػػػف طريػػػؽ السػػػيكر الناقمػػػة، كيصػػػؿ متكسػػػط عمػػػؽ حكضػػػو إلػػػى 

 ـ، كىك مجيز الستقباؿ المككرات كتخزينيا.415
 محطة الكيرباء وتحمية المياه: -2

مكلدات تكربينيػة تعمػؿ بالبخػار، طاقػة  6رباء كتحمية المياه مف تتككف محطة الكي 
ميجػػاكات لتغطيػػة احتياجػػات المصػػنع مػػف الطاقػػة الكيربائيػػة، كثػػبلث كحػػدات  84كػػؿ منيػػا 

يكميػػػان، لتغذيػػػة كحػػػدات المجمػػػع بالميػػػاه الخاليػػػة مػػػف  3ـ10.500لمتحميػػػة سػػػعة كػػػؿ منيػػػا 
 لمعدات.األمبلح الستعماليا في عمميات اإلنتاج كتبريد ا

 محجر السدادة ومصنع الجير: -3

كػػـ مػػف مدينػػة مصػػراتو، كيقػػـك بتزكيػػد 100يقػػع محجػػر السػػدادة عمػػى بعػػد حػػكالي  
المصنع بحاجتو مػف الجيػر كالػدكلكميت، كتبمػغ طاقتػو اإلنتاجيػة مػف الحجػر الجيػرم حػكالي 

 طف سنكيان. 33.000طف سنكيان، كمف الدكلكميت حكالي  162.000
ى محطػػػة لمتكسػػػػير كالغربػػػػة كعمػػػػى مرافػػػؽ كخػػػػدمات مثػػػػؿ الػػػػكرش * كيحتػػػكم المحجػػػػر عمػػػػ

كمحطػػة الكيربػػاء كالميػػاه كمكتػػب اإلسػػعافات األكليػػة، كالقريػػة السػػكنية، أمػػا مصػػنع الجيػػر 
طػػف سػػنكيان مػػف الجيػػر المحػػركؽ، ككحػػدة لتخػػزيف كتنقيػػة كمناكلػػة  66.000فصػػمـ إلنتػػاج 

 الخامات كالمنتجات.
 ط:مصنع األكسجين واليواء المضغو  -4

يحتػػػػكم ىػػػػذا المصػػػػنع عمػػػػػى ثػػػػبلث كحػػػػدات، األكلػػػػػى إلنتػػػػاج اليػػػػكاء المضػػػػػغكط  
في الساعة، الثانية إلنتاج اليكاء المضػغكط بطاقػة قػدرىا  3ـ2000األكسجيف بطاقة قدرىا 

 في الساعة. 3ـ2000في الساعة، كالثالثة إلنتاج النيتركجيف بطاقة قدرىا 3ـ16.000
 معامؿ مراقبة الجكدة: -5

انع الشػػػركة عمػػػى معػػػالـ فرعيػػػة فػػػي الكحػػػدات اإلنتاجيػػػة، كمػػػا يكجػػػد تحتػػػكم مصػػػ 
مختبػػر مركػػزم لممجمػػع، كتقػػـك جميعيػػا بمراقبػػة جػػكدة اإلنتػػاج فػػي مختمػػؼ مراحمػػو، بػػإجراء 
العديد مف االختبػارات الميكانيكيػة كالميثالكجيػة، لضػبط جػكدة المنػتج كتحسػينيا فػي مختمػؼ 
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عػػػادة مراحمػػػو، كمػػػا تقػػػاـ اختبػػػارات عمػػػى الطػػػكب ال حػػػرارم المسػػػتخدـ فػػػي أفػػػراف الصػػػير كا 
التسخيف كاختبػارات أخػرل لمكشػؼ عػف القػكل السػطحية كالباطنيػة كاسػتعماؿ المكجػات فػكؽ 

 السمعية لمكشؼ عف العيكب في المنتجات النيائية.
 اإلنتاج:
طػػػف بنسػػػبة  683، 228ـ، نحػػػك 2015بمػػػغ إنتػػػاج مجمػػػع الحديػػػد كالصػػػمب عػػػاـ  

، كترجػػع أسػػباب ىػػذه الزيػػادة فػػي اإلنتػػاج إلػػى زيػػادة 1998ـ % عػػف عػػا87.4زيػػادة كقػػدرىا 
رأس المػػاؿ المسػػتثمر، كزيػػادة خطػػكط اإلنتػػاج كالتكسػػعات التػػي شػػيدىا المجمػػع، كيتفػػاكت 

 إنتاج المجمع خبلؿ الفترة المذككرة كىذا ما يكضحو الجدكؿ التالي:
 

1015 -1998تطور إنتاج الحديد والصمب خالل الفترة  )*((2جدول )
**() 

 النسبة % الكمية / طن  السنة 
1998 781.703 100 
2000 730.730 93.5 
2002 751.097 96.1 
2004 957.366 122.5 
2006 249.786 31.9 
2008 320.318 40.9 
2010 510.644 65.3 
2014 980.698 125.5 
2015 683.228 87.4 

، 5ب، مجمػة الحديػد كالصػمب، العػدد المصدر: ج.ع.ؿ. ش.أ.ع الشركة العربية لمحديد كالصػم )*(
 .8ص
كذلػػػؾ لعػػػدـ تػػػكفر المعمكمػػػات الكافيػػػة نظػػػران لظػػػركؼ  2013، 2012، 2011تػػػـ إلغػػػاء سػػػنة  )**(

 الحرب التي مرت بيا المدينة آنذالؾ.
( كالشػػػكؿ يتضػػػح أف مجمػػػع الحديػػػد ك الصػػػمب تتػػػراكح فيػػػو 2مػػػف خػػػبلؿ الجػػػدكؿ ) 
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% عػػف عػػاـ 122.5تزيػػد بنسػػبة  2004 كميػػات اإلنتػػاج مػػف سػػنة ألخػػرل، فنجػػد أف سػػنة
، 1998% عػػف عػػاـ 125.5كانػػت نسػػبة الزيػػادة  2014، ككػػذلؾ ىػػك الحػػاؿ لسػػنة 1998

% كيرجػػع السػػبب إلػػى بعػػض 31.9الزيػػادة قميمػػة  فكانػػت نسػػبة 2006أمػػا سػػنة 
   (1األعطاؿ الفنية، كانتياء العمر االفتراضي لبعض المكائف.)

 
-1998لصمب خبلؿ الفترة ( تطكر إنتاج مجمع الحديد كا2شكؿ )

2015
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 (2مف إعداد الباحثة استنادان لمجدكؿ ) )*(

 اقتصاديات مجمع الحديد والصمب:
يكضػػح الجػػدكؿ التػػالي المبيعػػات المحميػػػة كالمبيعػػات الخارجيػػة، كالقيمػػة المضػػػافة  

 لمجمع الحديد كالصمب.
                                                 

 مقابمة شخصية مع مدير إدارة الصيانة. (1)
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 )*(2015-2002( اقتصاديات مجمع الحديد كالصمب في الفترة مف 3جدكؿ )

 السنة
إجمالي 
المبيعات 
 )طن(

%من 
عام 
2002 

المبيعات 
الخارجية 
 )طن(

% من 
عام 
2002 

المبيعات 
المحمية 
 )طن(

%من 
عام 
2002 

القيمة 
المضافة 

 بالدينار الميبي
2002 1.270.000 100 789.000 100 481.000 100 73830 
2003 1.236.000 97.3 842.000 106.7 394.000 81.9 116.436 
2004 1.267.000 99.7 877.000 111.1 390.000 81.0 126.773 
2005 1.280.000 100.7 819.000 103.8 461.000 95.8 165.447 
2006 1.415.000 111.4 881.000 111.6 534.000 111.0 210.006.18 
2007 1.607.000 126.5 844.000 106.9 763.000 158.6 322.388.34 
2008 1.862.000 146.6 1.076.000 136.3 786.000 163.4 381.867 
2009 1.896.000 148.8 1.005.000 127.3 884.000 183.7 359938 
2010 1.836.000 144.5 832.000 105.4 1.004.000 208.7 553934 
2014 1.558.138 122.6 504.507 63.9 1.053.00 219.0 528513 
2015 1.502.000 118 412.320 52.2 1.110.000 230.7 624530 
 المصدر: الزيارة الميدانية لممجمع. )*(

  
 ( ما يمي:3يتضح مف بيانات الجدكؿ السابؽ كالشكؿ )

ـ، كتشػػػكؿ المبيعػػػات الداخميػػػة 2015طػػػف عػػػاـ  1.502.000بمػػػغ إجمػػػالي المبيعػػػات  -
 %( لممبيعات الخارجية.32.4ثمثي المبيعات كتتصرؼ النسبة المتبقية )

 % خبلؿ 205% بنسبة زيادة مستكل قدرىا 22.7زادت المبيعات بنسبة  -
% مػػػػػف جممػػػػػة 4% سػػػػػنكيان قػػػػػدره 36.1سػػػػػجمت المبيعػػػػػات الخارجيػػػػػة تناقصػػػػػان بنسػػػػػبة  -

 المبيعات الخارجية.
% مػػػػػف جممػػػػػة 13.2% زيػػػػػادة سػػػػػنكية قػػػػػدرىا 119زادت المبيعػػػػػات الداخميػػػػػة بنسػػػػػبة  -

 المبيعات الداخمية.
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  ( اقتصاديات إنتاج مجمع الحديد والصمب في3شكل )
 )*(2015-2002الفترة ما بين 
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 (  3مف عمؿ الباحثة استنادان إلى بيانات الجدكؿ ) )*(

 النتائج والتوصيات
 أواًل: النتائج:

إف صػػناعة الحديػػد كالصػػمب مػػف الصػػناعات الميمػػة فػػي الػػببلد، حيػػث أسػػيمت إلػػى حػػد  
مسػػتمزمات كبيػػر فػػي تمبيػػة السػػكؽ المحميػػة مػػف منتجػػات ىػػذه الصػػناعة، إضػػافة إلػػى تمبيتػػو ل

التطكر، نتيجة لعبلقتو التكنكلكجية الكاسػعة بالعديػد مػف الصػناعات التػي تػزكده بالمػدخبلت 
 كالصناعات األخرل المعتمدة عمى مخرجات ىذه الصناعة.

 أسيـ مجمع الحديد كالصمب في زيادة الدخؿ القكمي، كمكارد الخزانة العامة لمدكلة: 
مػػع الحديػػد كالصػػمب لخزانػػة المجتمػػع خػػبلؿ الفتػػرة بمػػغ إجمػػالي المبػػالغ المدفكعػػة مػػف مج -أ

 مميكف دينار ليبي. 222.6ـ، مبمغ 31/12/2000ـ، كحتى 31/3/1992مف 
بمغت إجمالي المبالغ التي دفعت لخزانة المجتمع عمى شكؿ رسـك ضػريبية، كضػرائب  -ب

حػكالي  2000عف اإلنتاج، كضرائب جمركية كحصة مف فائض نشػاط الشػركة خػبلؿ عػاـ 
 مميكف دينار ليبي. 18
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حػكالي  2000بمغت قيمػة المبػالغ المدفكعػة لصػندكؽ الضػماف االجتمػاعي خػبلؿ عػاـ  -ج
ـ، 31/12/2002ـ، كحتػػػػى 31/3/1992مميػػػػكف دينػػػػار ليبػػػػي، كخػػػػبلؿ الفتػػػػرة مػػػػف  6.7

 (  1مميكف دينار ليبي)  55كصمت قيمة المبالغ التي دفعيا لصندكؽ الضماف االجتماعي 
 ت:التكصيات كالمقترحا

البػػػد مػػػف إنمػػػاء الشػػػعكر بػػػركح الجماعػػػة، مػػػف خػػػبلؿ عبلقػػػات العمػػػؿ لتجسػػػيد التعػػػاكف  -1
خاصػػة بػػيف العمػػاؿ الميػػرة، ليظيػػر الحػػرص أكثػػر بالعمػػؿ، كأكثػػر إحساسػػان بقيمتػػو المعنكيػػة 

 كالمادية.
يتطمب االبتعاد قدر اإلمكاف بالكحػدات الصػناعية عػف أمػاكف التجمعػات السػكنية، ألف  -2

 ة ليذه المساكف مف التمكث أيان كاف مصدره.في ذلؾ حماي
إصػػػدار قػػػرار بفػػػتح حسػػػاب لمكتػػػب جيػػػاز مجمػػػع الحديػػػد كالصػػػمب بالخػػػارج تػػػكدع فيػػػو  -3

حصػػػػيمة مبيعػػػػات المجمػػػػع بالعممػػػػة الصػػػػعبة ككػػػػذلؾ المبػػػػالغ المعتمػػػػدة كمكازنػػػػة اسػػػػتيرادية 
 المستمزمات.لممجتمع الستعماليا في مداركة مستمزمات التشغيؿ كقطع الغيار كغيرىا مف 

إصػػػدار قػػػرار مػػػف كزارة المكاصػػػبلت كالنقػػػؿ البحػػػريف يػػػنص عمػػػى تخصػػػيص رصػػػيؼ  -4
خاص لتصدير منتجػات المجمػع يكػكف تحػت تصػرؼ الجيػاز مػع السػماح بالعمػؿ بػو عمػى 

 ساعة بما في ذلؾ أياـ الجمعة كالعطبلت. 24مدم 
جمػع أ, لمػكردم تسييؿ إجراءات إصدار تأشيرات الدخكؿ سكاء لمسػتكردم منتجػات الم -5

المػػكاد الخػػاـ، كمسػػتمزمات التشػػغيؿ األخػػرل، كذلػػؾ بتفػػكيض مكتػػب جػػكازات المجمػػع بمػػخ 
تمػػؾ التأشػػيرات بنػػاء عمػػى طمػػب الجيػػاز كفقػػان لمتطمبػػات العمػػؿ سػػكاء عػػف طريػػؽ السػػفارات 

 بالخارج أك بالمطار.
المؤقػػت إصػػدار قػػرار مػػف خزينػػة الدكلػػة يػػنص عمػػى إلػػزاـ السػػمطات الجمركيػػة بػػاإلفراج  -6

 عمى جميع كاردات المجمع فكر كصكليا دمف المطالبة بتقديـ أم ضمانات مالية.
إنشػػػاء مراكػػػز بحػػػكث كتكثيػػػؽ خاصػػػة بقطػػػاع الصػػػناعة تتػػػكفر فييػػػا جميػػػع اإلمكانيػػػات  -7

 المادية كالمعنكية التي تنيض بالنشاط الصناعي.
                                                 

 .289محمد الميدم األسطى )العبلقات المكانية ......( مرجع سبؽ ذكره، ص (1)



 14اإلنسانية                                                                                 انعذد هٌو مجهة انع

-          - 366 

 قائمة المصادر والمراجع

 أواًل: الكتب:
كآخػػركف، جغرافيػػة مصػػراتو، دار كمكتبػػة الشػػعب لمطباعػػة  سػػيالشرككنػػيس عبػػدالقادر  -1

 .2010ليبيا، الطبعة األكلى،  –مصراتو  –كالنشر كالتكزيع 
 ثانيان: الدكريات كالتقارير:

، خريطػة التقسػيـ اإلدارم 2010األطمس الكطني، أمانة التخطيط، مصػمحة المسػاحة،  -1
 لدكلة ليبيا.

ـ، إعػػػداد 1998ممخػػػص نشػػػاط الشػػػركة خػػػبلؿ عػػػاـ  الشػػػركة الميبيػػػة لمحديػػػد كالصػػػمب، -2
 إدارة البحث كالتطكير.

المجنػػة الشػػعبية العامػػة لمصػػناعة كاالقتصػػاد كالتجػػارة، تقريػػر عػػف نشػػاط الشػػركة الميبيػػة  -3
 ، إعداد مكتب المتابعة.2014لمحديد كالصمب، 

ف ليبيػػػا أمانػػػة التخطػػػيط، مصػػػمحة اإلحصػػػاء كالتعػػػداد، طػػػرابمس، التعػػػداد النيػػػائي لسػػػكا -4
2006. 

 .5د. ع. ؿ. ش. أ. ع الشركة العربية لمحديد كالصمب، مجمة الحديد كالصمب، لعدد  -5
 .7د. ع. ؿ. ش. أ. ع الشركة العربية لمحديد كالصمب، مجمة الحديد كالصمب، لعدد  -6
مسػػاىمات الشػػركة الميبيػػة لمحديػػد كالصػػمب فػػي النمػػك الصػػناعي كاالقتصػػادم فػػي ليبيػػا،  -7

ـ، مجمػػع 2005سػػبتمبر  15-14البحثيػػة لمػػؤتمر الصػػناعة بميبيػػا فػػي الفتػػرة مػػف األكراؽ 
 ذات العماد، طرابمس.

 -ثالثان: الرسائؿ العممية:
محمد إبػراىيـ األسػطى، العبلقػات المكانيػة لمجمػع صػناعة الحديػد كالصػمب، بػالتطكير  -1

يػػة اآلداب، الحضػػرم لمدينػػة مصػػراتة، رسػػالة ماجسػػتير غيػػر منشػػكرة، جامعػػة المرقػػب، كم
 .2006زليتف، 

 رابعان: المقاببلت الشخصية:
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 مقابمة مع مدير إدارة الصيانة.  -1
 مقابمة شخصية مع مدير مكتب العمالة بمجمع الحديد كالصمب. -2
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 األفريقيةالعالقات اإلسرائيمية   
 م1984-م 1955من عام 

إعداد: د.عبد السالم عمر عرقوب        

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

-تمييد  :  

الصييكني قبؿ كجكد الصياينة في  لمخططيبدك إف القارة اإلفريقية لـ تكف بعيدة عف ا    
ذ كضعكا القارة اإلفريقية مف ضمف مخططيـ إلقامة ـ, إ1948ـ عامايك  15في فمسطيف 

مف ضمف المناطؽ في ،كطف قكمي ليـ. ككانت أكغندا ,ككينيا ,كمكزنبيؽ,كبرقو في ليبيا
إفريقيا  المقترحة لقياـ الدكلة الييكدية ,إال إف ىده المناطؽ لـ تجد التأييد كالمكافقة مف قبؿ 

إذ قرركا اليجرة ،ـ1905عاـ  بازؿ بسكيسراالسابع الذم عقد في  الصياينة في اجتماعيـ
 إلى فمسطيف باعتبارىا أرض الميعاد كما يدعكف .

ييتمكف بالقارة اإلفريقية حيث كجدكا  بدأكا ـ,1948كعندما قامت دكلتيـ في فمسطيف عاـ
إفريقيا مفتكحة أماميـ كلـ يجدكا مف ينافسيـ ,إذ كانت األقطار العربية في ذلؾ الحيف 

 الحرية كالصراع الداخمي. ميتمة بقضية

ـ,كالتي كانت عازمة 1955إف اىتماـ إسرائيؿ بإفريقيا بدأ بالفعؿ بعد مؤتمر باندكنج عاـ 
لممشاركة في أعمالو,إال أف أقطاب المؤتمر كمنيـ جماؿ عبد الناصر ,نجحكا في عزؿ 

ارجية إسرائيؿ كمنعيا مف المشاركة في إعمالو ,األمر الذم جعميا تراجع سياستيا الخ
ك نجحت مف إقامة عبلقات دبمكماسية ،  كبالتالي أصبحت القارة اإلفريقية محط أنظارىا

كاقتصادية ،كعسكرية مع بعض الدكؿ األفريقية كقد استغمت إسرائيؿ الضائقة المالية لعدد 
مف الدكؿ األفريقية ، حيث قدمت المساعدات ك القركض المالية ، كما ساىـ الخبراء 

 . في مساعدة الككادر األفريقية، قي مختمؼ   التخصصات اإلسرائيمييف 
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كنتيجة لتطكر العبلقات اإلسرائيمية األفريقية ، بادر العرب إلى إفساد تمؾ العبلقات بشتى 
الطرؽ كالكسائؿ ككانت مصر ، في مقدمة الدكؿ العربية التي عممت عمى عرقمة تمؾ 

عند األفريقييف ككف أف إسرائيؿ دكلة  العبلقات ، مما أدل في النياية إلى تغير الصكرة
 صغيرة ال تريد التكسع في القارة األفريقية .

 أىداؼ البحث : ييدؼ البحث إلى:
 معرفة الكسائؿ التي اتبعتيا إسرائيؿ في تغمغميا في القارة األفريقية. -1
 معرفة العبلقات التي كانت بيف إسرائيؿ كبعض الدكؿ األفريقية. -2
سرائيؿ.الدكر التي قامت بو مص -3  ر لعرقمة تمؾ التي قامت بيف الدكؿ األفريقية كا 

أىمية البحث: تكمف أىمية البحث باف بعض الدكؿ األفريقية كخصكصان دكلة غينيا ككنا 
كرل كزعيميا احمد سيككتكرل بأنيا أكؿ دكلة افريقية قطعت عبلقاتيا مع إسرائيؿ ككاف 

ككاف لدكره ىذا اف حذت حذكه الكثير  مكقؼ الزعيـ الغيني احمد سيككتكرل مكقفان مشرفان 
 مف الدكؿ األفريقية كقطعت عبلقاتيا مع إسرائيؿ.

 تساؤالت البحث:
 ما اليدؼ مف تغمغؿ إسرائيؿ في القارة األفريقية؟ -1س
 ما الكسائؿ التي استعممتيا إسرائيؿ في تغمغميا في القارة األفريقية؟ -2س
 عبلقات مع إسرائيؿ؟ما ابرز الدكؿ األفريقية التي أقامت  -3س
 ما ىك الدكر الذم كانت مصر العربية في إعاقة ىذه العبلقات .  -4س

 ىذه األسئمة كغيرىا سكؼ يجيب عنيا ىذا البحث.
 :القارة اإلفريقية نحك اإلسرائيمياألىداؼ اإلستراتيجية مف التكجو 

ك في حقيقة األمر إف مف أىداؼ اإلستراتيجية اإلسرائيمية التكجو نحك القارة االفريقيو ى
"إف مسالة -كفي ىدا الشأف يقكؿ ديفيد جكر يكف،البحث عف األمف القكمي اإلسرائيمي 

 1األمف يجب أف تككف النقطة المحكرية ألية سياسة إسرائيمية ...".

                                                 
1
 - Ben gurion, david: years of challenge, holt new York, 1963.p.61   
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كقد أعرب عف رؤيتو ،جكر يكف ,إف مفيـك األمف يتميز بأنو متسع كشامؿ   كيرل ديفيد
ؿ اليجرة إلييا ...........كيقصد باألمف إعادة االستيطاف بقكلو:"يقصد بأمف إسرائي

، ......كيقصد باألمف احتبلؿ البحر كالبر كالجك ...كاألمف ىك تطكير البحث العممي
الميني المتقدـ لمشباب في الزراعة اإلعداد كاألمف ىك ، كالقكة العممية في كافة المجاالت 

كما ،...كامف إسرائيؿ يتعمؽ بمسالة البقاء المادمكالصناعة كاإلنشاءات كالبناء..،كاألعماؿ 
 .1انو عبارة عف قضية ممتدة تضـ الكياف نفسو

أصبح ليا كزف سياسي كاقتصادم في الميداف الدكلي أرادت ،كما أف القارة اإلفريقية  
كفي ىذا الشأف يقكؿ بف ،كاف يككف ليا أصدقاء في أفريقيا كآسيا ،أف تستفيد منو إسرائيؿ

:"أف أكثر أصدقائنا في أفريقيا كآسيا سيحممكف الدكؿ العربية في النياية عمى  جكر يكف
 .2الصمح معنا ....."

كما أرادت إسرائيؿ التخمص مف العزلة التي فرضيا العرب عمييا كتحطيـ ىذا الحصار 
كالبحث عف متنفس خصكصا في أفريقيا كآسيا يساعدىا عمى تطكيؽ الببلد العربية ،

ـ :"إف 1960كقد قاؿ بف جكر يكف أماـ الكنيست اإلسرائيمي في أكتكبر ، بالمكاليف ليا
عطؼ األمـ القريبة كالبعيدة كصداقتيا ليما العامبلف المذاف يمكننا مع الزمف مف أف 

 .3لحقد كالمقاطعة التي تحيط بنا..."صكرة ا نخترؽ 

                                                 
1
ٌٕشش ٚ اٌزٛص٠غ اٌمب٘شح  األفش٠م١خاٌذ١ٌٚخ  20ط0ِشٜٚ ِّذٚػ عبٌُ :إعشات١ً ٚأفش٠م١ب  - 

 8َ ص2012
2
داس اٌغبِؼخ اٌّظش٠خ 0 أفش٠م١بؽّذ ع١ٍّبْ اٌّشٛخٟ : اٌزغٍغً االلزظبدٞ اإلعشات١ٍٟ فٟ  - 

 247َ ,ص1972اإلعىٕذس٠خ 
3
ْٚ : اٌّؼشوخ ث١ٓ اٌؼشة ٚإعشات١ً , ٚصاسح اٌضمبفخ اٌّظش٠خ ,داس شخآٚ اٌّٙذٞ ثٓ ثشوخ - - 

 129اٌىزبة اٌؼشثٟ 0 اٌمب٘شح 0 د.د 0ص
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أميف كضماف كما أف إسرائيؿ تحاكؿ الحصكؿ عمى الشرعية السياسية كالمقصكد بيا ت
كالتكاصؿ إلى االعتراؼ العربي القانكني  د دكلة إسرائيؿ في إطار المجتمع الدكلي، كجك

 .1في قمب المنطقة العربية  ، كأمنيا  كالكاقعي بكجكد إسرائيؿ

كممارسة نفكذىا كاف  ، كتسعى إسرائيؿ بعد تحقيؽ األىداؼ السابقة إلى الييمنة اإلقميمية
يعترؼ بيا بؿ كيقبميا جيرانيا بصفتيا زعيـ  حتى مكارد قكتيا تككف مستعدة الف تستخدـ

كخاصة مصر ,كليذا أرادت ،. لقد شعرت إسرائيؿ بأنيا محاصرة مف قبؿ العرب 2إقميمي
كأشارت إلى أف مستقبميا مرتبط بنشاطيا في القارة ،أف تككف أفريقيا ىي مستقبؿ نشاطيا

إف مستقبؿ األجياؿ المقبمة في إسرائيؿ :"3األفريقية كفي ىذا الصدد يقكؿ ليفي اشككؿ
إف لجكء إسرائيؿ إلى القارة األفريقية  .4مرتبط إلى  حد كبير بنشاطيا في القارة األفريقية"

ككانت ،لكي تستطيع تأميف كجكدىا خصكصا في المناطؽ المطمة عمى البحر األحمر 
ئيؿ مع فرنسا ـ,عقدت إسرا1956ففي عاـ ،إسرائيؿ قد كجدت التشجيع مف قبؿ فرنسا

كالساحؿ الشرقي ألفريقيا ,كما  اتفاقا تحصمت بمكجبو عمى عدة امتيازات في ميناء جيبكتي
 .5تـ ليا السماح بإنشاء مجمكعة مف المصانع في المنطقة

 

 

 
                                                 

1
 8ِشٜٚ ِّذٚػ عبٌُ : إعشات١ً ٚأفش٠م١ب 0 ِشعغ عبثك 0ص - 

 -
2
 9ٔفظ اٌّشعغ اٌغبثك ص 

3
ستبعخ َ رمٍذ ػذح ِٕبطت ِٕٙب 1914ع١بعٟ ٌٚذ فٟ أٚوشا١ٔب 0ٚ٘بعش إٌٝ فٍغط١ٓ ػبَ  - 

 َ.1963اٌٛصساء ػبَ 
4
َ 1966ب١ٔخ 0 اٌمب٘شح ض0 اٌغٕخ ا05ٌ ِغٍخ اٌط١ٍؼخ 0اٌؼذد  ٚأفش٠م١باٌّٙذٞ ثٓ ثشوخ : إعشات١ً  - 

 .66ص
5
0 اٌغٕخ اٌغبدعخ 0 067 ِغٍخ ٔٙضخ إفش٠م١ب 0 اٌؼذد  ٚأفش٠م١بِؾّذ اٌّؼزظُ ع١ذ : إعشات١ً  - 

 27َ 0ص1963اٌغّٙٛس٠خ اٌؼشث١خ اٌّزؾذح0 ١ٔٛ٠ٛ 
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 التغمغؿ في أفريقيا:عمى العكامؿ التي ساعدت إسرائيؿ 

مغؿ داخؿ القارة األفريقية كجدت إسرائيؿ نفسيا أماـ عدة عكامؿ أفسحت ليا المجاؿ لمتغ
 منيا:

التي رسمتيا لنفسيا في أفريقيا حيث اعتبرت نفسيا نمكذجا يمكف أف يحتذم  سياسةأكال:ال
أماـ  1, التي تحتاجيا الدكؿ األفريقية ,إذ قالت جكلدا مائير كىي تقديـ الخبرات بو

دكلة ديمقراطية صغيرة  الكنيست اإلسرائيمي  لتبرير السياسة اإلسرائيمية في أفريقيا :"إننا
تتمتع بالخصاؿ التي تمفت نظر األفارقة فنحف مثميـ دكلة  ،ليست ليا مطامع تكسعية

كقد اكتسبت بعض الخبرات الفريدة ،جديدة كاجيت كما تزاؿ تكاجو مشاكؿ متشابيو 
 . 2أساليب الركاد التي قد تفيد ىذه الدكؿ في مناىج التنمية ...."ك 

عارضة عمييا ،ؿ بادرت باالعتراؼ باستقبلؿ الدكؿ األفريقية كما أف إسرائييا: ثان 
مساعداتيا المالية ,مانحة ليا القركض,كقد نجحت في ذلؾ حيث تمكنت مف إقامة 

ـ ككانت جكلدا مائير قد أشارت 1959-ـ1957عبلقات مع غانا خبلؿ الفترة مابيف عاـ 
يا عمى المستكل الدبمكماسي عندما قامت برحمة إلى أفريقيا باالنجازات التي تـ تحقيق

كنجاحيا في فتح قنصمية في السنغاؿ,كسفارة في غينيا ،خصكصا مع غانا كليبيريا
 .3ككناكرم 

 ،ثالثا:لعبت الجاليات الييكدية المتكاجدة في أفريقيا دكرا في دعـ اليدؼ السياسي إلسرائيؿ
 .4آالؼ نسمة 205ـ حكالي 1956حيث بمغ عدد الجاليات الييكدية في أفريقيا عاـ 

                                                 
1
 عٌٛذاِبت١ش رمٍذد ػذح ِٕبطت فٟ إعشات١ً ِٕٙب ٚص٠شح اٌخبسع١خ رُ ست١غخ ٚصساء إعشات١ً - 

2
 .99فش٠م١ب0 ِغٍخ اٌط١ٍؼخ ِشعغ عبثك 0صأاٌّٙذٞ ثٓ ثشوخ: إعشات١ً ٚ - 

3
0َعٍغٍخ وزت فٍغط١ٕ١خ0 ِشوض 1973-1948فش٠م١ب أػٛاطف ػجذ اٌشؽّٓ :إعشات١ً ٚ - 

 .0َ33 ص1974األثؾبس اٌفٍغط١ٕ١خ 0
4
 . 292فش٠م١ب  0 ِشعغ عبثك صأؽّذ ع١ٍّبْ اٌّشٛخٟ : اٌزغٍغً االلزظبدٞ اإلعشات١ٍٟ فٟ  - 
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كعمى المسالؾ  ،كعف طريؽ ىؤالء المياجريف تعرفت إسرائيؿ عمى مشاكؿ القارة األفريقية
كبالتالي أصبحت الجاليات الييكدية  .1التي يمكف أف تسمكيا لمتكغؿ داخؿ القارة األفريقية 

حيث عممت تمؾ الجاليات عمى كسب الرأم العاـ في الدكؿ التي  ،عامبل مساعدا إلسرائيؿ
 .2تقيـ فييا لصالح إسرائيؿ

 مساعدات إسرائيؿ لمدكؿ األفريقية :

 اشرنا فيما سبؽ إلى أف إسرائيؿ كانت تعترؼ باستقبلؿ الدكؿ األفريقية بعد مجرد حصكليا
مشجعة شركاتيا لمعمؿ في ،استقبلليا مقدمة الدعـ ليا لممساىمة في عممية التنمية  عمى

حيث قامت شركة سكليؿ اإلسرائيمية بتنفيذ ،المشاريعلتنفيذ العديد مف ،الدكؿ األفريقية 
 ـ.1970الى عاـ 1957الكثير مف المشاريع بمبلييف الدكالرات خاصة في الفترة مف عاـ 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

فش٠م١ب 0 داس اٌّؼبسف اٌّظش٠خ 0 أِؾجبد إِبَ اٌششاثٟ : اٌٛعٛد اإلعشات١ٍٟ ٚاٌؼشثٟ فٟ  -

.0َ20ص1982اٌمب٘شح 0 
1
  

.-
2
ؤرّش اٌفىشٞ ؽٛي اٌظ١ٔٛ١ٙخ ث١زش ١ٍ١٘ذ : إعشات١ً ٚعٕٛة إفش٠م١ب ٚرؾبٌف اٌؼٕظش١٠ٓ 0 اٌّ  

 85َ 0ص1976ٚ اٌؼٕظش٠خ 0 ثغذاد 0 اٌّؤعغخ اٌؼشث١خ ٌٍذساعبد ٚ إٌشش 0 ث١شٚد ٌجٕبْ 
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 المشاريع التي نفذتيا شركة سكليؿ مقدرة بمبلييف الدكالرات  ؿ اآلتيكيكضح الجدك 

( 1الجدول رقم )   

 التنفٌذ األعمال فً قٌد

م1971\1\1حتى  
 سنوات العمل معدل اإلنتاج

المشارٌع المنفذة من 

م1971-1957عام  
 البلد

 غانا 17751 4 47375 _

 سٌرالٌون 13725 8 1765 _

 ساحل العاج 21711 6 3742 27551

 إثٌوبٌا 19741 7 2777 _

 تنزانٌا 12721 7 1774 7711

 جٌبوتً 5751 7 17785 1731

 كٌنٌا 9751 4 17825 _

 زامبٌا 7731 3 3.171 1791

 أوغندا 1727 1 17271 9753

    ) (1 

 ،كما قدمت إسرائيؿ القركض إلى مختمؼ الدكؿ األفريقية لتمكيؿ مشركعات البناء 
 -نيجيريا -كالفنادؽ كقد شممت القركض الدكؿ التالية :غانا ،كالمشاريع الزراعية  ،كالطرؽ
.مدغشقر  –مالي  –تنزانيا  – سيراليكف -كينيا -غينيا  -ساحؿ العاج -ليبيريا                
يبيف قيمة القركض التي قدمتيا إسرائيؿ إلى الدكؿ األفريقية في الفترة مف ؿ التالي كالجدك 
ـ مقدرة بمبلييف الدكالرات.1966-1958عاـ   

 
 

                                                 

ـ رسالة ماجستير غير 1978ـ /1973عبدالسبلـ عبدا سكيسي : التغمغؿ اإلسرائيمي في افريقيا  1-
 .196ـ،2002منشكرة،قسـ التاريخ ،كمية اآلداب الزاكية 
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(2الجدول رقم )  

 البلد قٌمة القرض تارٌخ القرض طبٌعة القرض وشروطه

فٌذ %لتن51%ائتمان تجاري,51

مشارٌع التنمٌة ومدة االئتمان من 

سنوات 6الى5  

م1965\6م_1958\4\17  غانا 21 

م1961\3\7 تنفٌذ مشارٌع مختلفة وإقامة مبانً  نٌجٌرٌا 8741 

م1959 _  لٌبٌرٌا 13 

م1963 بناء فندق وشراء مستلزمات البناء  ساحل العاج 1751 

لتموٌل مشروعا ت بناء المساكن 

والصناعٌةوالمشارٌع الزراعٌة   
م1964  غٌنٌا 2 

م1965 _  كٌنٌا 2781 

م1963 تنفٌذ مختلف المشارٌع  سٌرالٌون 3733 

لشراء مستلزمات البناء واالئتمان 

 التجاري وتنفٌذ المشارٌع الزراعٌة
م63-64-1965  تنزانٌا 578 

تموٌل مصنع لتجدٌد إطارات 

 السٌارات
م1966  مالً 1771 

م1964 قرض بخصوص البناء  مدغشقر 1721 

1       

ـ, أف تعقد مع الدكؿ 1965ـ إلى عاـ 1960كما استطاعت إسرائيؿ في الفترة مف عاـ 
.2األفريقية أكثر مف ستيف اتفاقية في مختمؼ المجاالت االقتصادية كالثقافية كالفنية  

                                                 

 282،283ماف المشكخي: مرجع سابؽ ص ص حمد سمي- 1
فريقي ك مستقبؿ العبلقات الدبمكماسية ، مجمة اإل –أمير كماؿ دسكقي : إبعاد التعاكف اإلسرائيمي  - 2

 .231ـ ،ص1988،القاىرة ،91السياسة الدكلية ، مركز األىراـ ،العدد 
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ـ كصمت 1959كما نجحت إسرائيؿ في جذب األفارقة إلى زيارتيا, ففي شير نكفمبر عاـ 
ثـ أعقبيا بعثة نقابية  ،قابات عماؿ غينيا لدراسة الحركة التعاكنية كاالقتصاديةبعثة مف ن

. قامت إسرائيؿ بإرساؿ عدد مف الفنييف 1ستة أشير 6أخرل في منحة دراسية لمدة 
كاستقباؿ المتدربيف األفارقة في إسرائيؿ ابتدءا ،كالخبراء اإلسرائيمييف إلى الدكؿ األفريقية 

.2ـ1966ـ إلى عا-1957مف عاـ   
 

ٌوضح عدد البعثات اإلسرائٌلٌة فً أفرٌقٌا من عام التالً  (3رقم ) والجدول 

م.1966-م1958  

 السنة عدد البعثات فً أفرٌقٌا

بعثة 25 م1958   

بعثة 51 م1959   

بعثة 122 م1960   

بعثة 211 م1961   

بعثة 265 م1962   

بعثة 424 م1963   

بعثة 528 م1964   

بعثة 453 م1965   

عثةب 406 م1966   
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1958بكا في إسرائيؿ مف عاـ در يبيف عدد األفارقة الذيف ت ( التالي 4كالجدكؿ رقـ )
  

 مجال التدرٌب من أفرٌقٌا

 فً مجال الزراعة 805 متدرب

متدرب 664  فً مجال النقابات 

متدرب 285  فً مجال إدارة الشباب 

متدرب463  فً مجال التنمٌة 

متدرب 211 لصحة العامةفً مجال الطب وا   

متدرب 37  فً مجال التجارة والنقل والمال والصناعة  

متدرب 537  فً مجاالت البعثات وحلقات الدراسة 

متدرب103  فً مجاالت الدراسات الجامعٌة 

  

إنى إسرائيم: نذراسيةفي مجال انثعثات ا  

إلى عاـ  ـ1973فقد بمغ عدد الطبلب األفارقة الدارسيف في إسرائيؿ خبلؿ الفترة مف عاـ
طالبا تمقكا دكرات تدريبية في أفريقيا  1296منيـ ،دارس 3401ـ,حكالي 1984

كالخبراء ،طالبا تمقكا تدريبيـ في إسرائيؿ بمساعدة المؤسسات اإلسرائيمية 2105ك
ـ إلى عاـ 1958كلكحظ انخفاض عدد الطبلب األفارقة بالمقارنة بيف عاـ  اإلسرائيمييف

ر ذكره أنو رغـ قطع العبلقات ذكمما يج ،دارسا أفريقيا 9166ـ كالذيف بمغ عددىـ 1984
الدبمكماسية بيف إسرائيؿ كالعديد مف الدكؿ األفريقية إال أف مجاؿ الخبراء كالطبلب استمر 

.1دكف انقطاع  
                                                 

 .41/42رجاءابراىيـ سميـ:مرجع سابؽ،ص ص - 1
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اآلسيكم لمدراسات كالتعاكف الذم تـ افتتاحو في تؿ أبيب عاـ –كما لعب المعيد األفريقي 
تقديـ البرامج التدريبية الشاممة لمقادة النقابييف حيث استطاع  ـ,دكرا ميما مف حيث1960

دكلة 30ـ مف 1973 ىذا المعيد أف يدرب حكالي ستة آالؼ طالب أفريقي قبؿ عاـ
دارس أفريقي  900ـ استقبؿ المعيد نحك 1984ـ كحتى عاـ 1973كمنذ عاـ  أفريقية

.1كبذلؾ استطاعت إسرائيؿ أف تتغمغؿ في القارة األفريقية . 
مما سبؽ يتضح لنا أف إسرائيؿ قد نجحت في مخططيا الرامي إلى الكصكؿ إلى القارة 

كسابيا إلى جانبيا خاصة في الفترة مف عاـ  ـ 1972ـ إلى غاية عاـ 1957األفريقية كا 
حيث استعممت إسرائيؿ كافة اإلغراءات لكسب الدكؿ األفريقية ,فقد نجحت الشركات 

كما أف إسرائيؿ ،مف المشاريع في اغمب الدكؿ األفريقيةاإلسرائيمية مف تنفيذ الكثير 
حيث أسرعت بتقديـ القركض المالية التي ،استغمت الضائقة المالية لبعض الدكؿ األفريقية

كانت الدكؿ األفريقية في أمس الحاجة إلييا,كما استطاعت إسرائيؿ أف تبعث بالمدرسيف 
كالمتدربيف األفارقة إلييا بحجة تقديـ اإلسرائيمييف إلى الدكؿ األفريقية كجدب الطمبة 

 التدريب الراقي ليـ كتقديـ الخبرات المتقدمة ليـ في كافة المجاالت الفنية .

 المساعدات العسكرية:

تعتبر المساعدات اإلسرائيمية إلى أفريقيا ،إحدل الكسائؿ التي استخدمتيا لمتغمغؿ داخؿ 
 -: مي سبيؿ المثاؿع القارة األفريقية بعدة أشكاؿ كصكر نذكر منيا

 مثؿ األفريقية قكات الشرطة المباشر لمعسكرييف ك تدريببتكفير ال قامت إسرائيؿ –ا 
 . 2زائير –أكغندا  –سيراليكف  –غانا  –أثيكبيا 

كما قامت إسرائيؿ بإرساؿ عدد مف المستشاريف العسكرييف إلى الدكؿ األفريقية ، فقد  -ب
ـ 1958ائيمييف الذيف عممكا  في أفريقيا بيف عامي كصؿ عدد المبعكثيف العسكرييف اإلسر 

                                                 

 17مركل ممدكح سالـ : مرجع سابؽ ص - 1
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مستشار عسكرم كعدد  100منيـ في أثيكبيا كحدىا حكالي  1300ـ إلى 1972إلى عاـ 
 . 1آخر في أكغندا

قامت إسرائيؿ بإنشاء قكاعد عسكرية خاصة في منطقة شرؽ أفريقيا كالقرف األفريقي  -ج
اعدة في عدكانيا ضد مصر ، كاستخدمت كبالتحديد في أكغندا ، حيث استخدمت ىذه الق

أيضا في تدريب كدعـ قكات المتمرديف في جنكب السكداف أنايا نايا ،ردا عمى المكقؼ 
.2العدائي لمرئيس نميرم نحكىا كتأييده لمصر  

مـ كبعض 120قامت إسرائيؿ ببيع األسمحة لمدكؿ األفريقية مثؿ مدافع الياكف  -د
كرادارات إلى  اتصاالتببيع عدة أجيزة إلكتركنية كأجيزة  الطائرات إلى أكغندا ، كما قامت

 .3كؿ مف كينيا كأثيكبيا كجنكب أفريقيا

 العبلقات االقتصادية بيف إسرائيؿ كأفريقيا: 

في القارة  كتكاجدىارأت إسرائيؿ إف لمعامؿ االقتصادم دكرا ميما في نجاح عبلقاتيا 
إف القطاع .عة ، كمبيعات األسمحة ركزت نشاطيا عمى قطاعيف ىما الزرا كاألفريقية 

خاصة في دكؿ حكض النيؿ ، ك الزراعي اإلسرائيمي يدعـ نشاطيا االقتصادم في أفريقيا 
حيث إنيا تعمؿ عمى مشركعات استصبلح األراضي كالرم ككذلؾ بناء السدكد . كتحتؿ 

 ريقيا المركزأفريقيا المركز السابع في قائمة شركاء التجارة اإلسرائيمية كما تحتؿ جنكب أف
األكؿ بيف الدكؿ األفريقية التي ليا عبلقات تجارية مع إسرائيؿ ، تمييا كينيا ،كتعتبر 

                                                 

 نفس المرجع كنفس الصفحو 1- 
فريقيا ، الطبقة األكلى ، شركة كاظمة أحممي عبد الكريـ الزعبي : مخاطر التغمغؿ الصييكني في  - 2

 .17ص-9ـ ص1985لمنشر كالتكزيع  الجامعة لمدراسات كالنشر ، الككيت 
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،كتنزانيا سكقا مفتكحة  مكريتانياالجابكف مصدرا لمكاردات اإلسرائيمية فقط، بينما تمثؿ 
 .(1)لمصادرات اإلسرائيمية دكف القياـ بأية كاردات

أىـ التجارة مع مختمؼ الدكؿ األفريقية ، حيث إف كتعتبر تجارة السبلح كالماس مف 
األسمحة اإلسرائيمية انتشرت في كؿ مكاف مف أفريقيا خاصة في منطقة البحيرات العظمى 
، كالسكداف كما أف الجماعات المتمردة كانت ليا عبلقات كاتصاالت مباشرة مع 

رة بيف تجارة األسمحة كقد قامت عبلقات قكية كمباش .2المخابرات اإلسرائيمية )المكساد(
اإلسرائيمية في أفريقيا كتجارة الماس ، يقـك بيا رجاؿ األعماؿ اإلسرائيمييف الذيف يقكمكف 
بتيريب الماس مف بعض الدكؿ األفريقية ،مثؿ الككنغك ، سيراليكف ، كانجكال إلى مراكز 

سرائيؿ كاليندك التصنيع في أكر   .3با كأمريكا كا 

لميـ بالنسبة إلسرائيؿ في الحصكؿ عمى المكاد الخاـ التي تعد إف أفريقيا تعتبر المصدر ا
إسرائيؿ في أمس الحاجة إلييا في صناعاتيا ، خاصة خاـ الماس الذم أصبح مادة 
رئيسية في الصناعة اإلسرائيمية ،فضبل عف ذلؾ فإف بعض المشركعات االقتصادية 

د اإلسرائيمي ببعض المكاد المشتركة بيف إسرائيؿ كبعض الدكؿ األفريقية تزكد االقتصا
األكلية التي تتحصؿ عمييا بأرخص األسعار كمما يجب اإلشارة إليو إف معظـ الصادرات 
اإلسرائيمية تتجو إلى الدكؿ األفريقية التي تقاطع إسرائيؿ دبمكماسيا ،أكثر مف الدكؿ التي 

ليسكتك إف  ، دمازالت عبلقاتيا الدبمكماسية قائمة مع إسرائيؿ منيا ماالكم ،كسكازيبلن
ف مف يتابع النشاط اإلسرائيمي 1975صادرات إسرائيؿ تضاعفت أكثر مف مرتيف عاـ  ـ كا 

في الستينيات حتى أكائؿ السبعينيات سكؼ يبلحظ الفرؽ الكبير في تعامبلت إسرائيؿ مع 
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 .38نفس المرجع السابؽ ، ص - 2
 39ص-38نفس المرجع السابؽ ، ص 3-  



 14اإلنسانية                                                                                 انعذد هٌو مجهة انع

-          - 381 

أفريقيا في كافة المجاالت ككأف قطع العبلقات الدبمكماسية معيا لـ يحد مف نشاطيا في 
 . (1)اأفريقي

كفي مجاؿ التبادؿ التجارم بالذات بيف إسرائيؿ كأفريقيا تبيف اإلحصاءات في أعكاـ 
 ـ ،قبؿ قطع العبلقات الدبمكماسية كبعدىا .1980ـ ، 1975ـ ، 1970

 يبيف قيمة التبادؿ التجارم بيف إسرائيؿ كأفريقيا  (5)كالجدكؿ 

 اٌزؼبًِ اٌزغبسٞ

 اٌٛاسداد ثّال١٠ٓ اٌذٚالساد
اٌزغبسٞاٌزؼبًِ   

 اٌظبدساد ثّال١٠ٓ اٌذٚالساد

 اٌذٌٚخ
اٌغٕخ 

1980َ  

اٌغٕخ 

1975َ  
اٌغٕخ 

1970َ  
اٌغٕخ 

1980َ  
اٌغٕخ 

1975َ  
اٌغٕخ 

1970َ  

 أص١ٛث١ب 4.4 4.4 11.2 2.0 5.6 1.8

 اٌغبثْٛ _ 1.2 0.6 1.6 4.8 5.1

 غبٔب 2.1 2 2 0.6 0.4 _

 عٕٛة أفش٠م١ب 10.7 34.7 79.2 10.2 40.2 117.1

 ساحل العاج 1.2 4.2 7 0.9 ..1 4.8

 تنزانٌا 1.9 1.9 8.6 0.1 1.9 1.4

 لٌبٌرٌا 0.1 2.9 0.3 1.2 2.3 _

 نٌجٌرٌا 3.6 13.4 44.3 _ _ 0.1

                                                 

فريقيا ،  - 1 دراسة في إدارة الصراع الدكلي،دار المستقبؿ العربي، القاىره مجدم حماد : إسرائيؿ كا 
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 كٌنٌا 3.6 3.8 15.2 1.2 2.9 4.7

 دول أخرى 13.9 5.3 22.5 12.3 8.8 0.7

 اإلجمالً 41 73.5 190.9 30.1 67.7 135.7

(1)                                                                                                                                                

يتضح مف الجدكؿ السابؽ إف التبادؿ التجارم بيف إسرائيؿ كأفريقيا استمر رغـ قطع 
رم كاف مرتفعا بدرجة كبيرة مع العبلقات الدبمكماسية بينيما كيبلحظ أيضا إف التبادؿ التجا

جنكب أفريقيا حيث تكضح األرقاـ بجبلء إف إسرائيؿ تكلي اىتماما كبيرا لمنظاـ 
االستيطاني في جنكب أفريقيا كما يبلحظ الباحث إف إسرائيؿ تحاكؿ استمرار العبلقات مع 

كاستمرار الدكؿ األفريقية رغـ قطعيا ألنيا في أمس الحاجة إلى إيجاد أسكاؽ خارج أرضيا 
تدفؽ المكاد الخاـ إلييا، كما أف بعض الدكؿ األفريقية في حاجة إلى المساعدات 

 اإلسرائيمية .

 العالقات الدبموماسية:

لـ يكف إلسرائيؿ أم نشاط يذكر في أفريقيا , قبؿ انعقاد مؤتمر باندكنج  بإندكنيسيا عاـ 
 ،دعكتيا لحضكر المؤتمرلكف لـ يتـ  ر،إسرائيؿ عازمة حضكر المؤتمكقد كانت ـ 1955

الرئيس جماؿ عبد الناصر دكرا حاسما في عدـ مشاركتيا في أعماؿ المؤتمر  أدل كقد
حيث قاـ مكشي شاريت رئيس حككمتيا ككزير خارجيتيا  ،كفقدت االشتراؾ في أعمالو 

بإرساؿ  برقية إلى رئيس المؤتمر يطمب فييا عدـ البحث في الشؤكف اإلسرائيمية مادامت 
 2يؿ غير ممثمة فيوإسرائ

                                                 

 .288ـ ص1984حممي شعراكم: العرب كاألفريقيكف كجيا لكجو ،دارالتقافو الجديدة ، القاىره - 1
مذكرة مف  3ج\25\142\40، ممؼ رقـ  1438دار الكثائؽ القكمية : كزارة الخارجية ، محفظة رقـ  - 2

كزارة الخارجية المصرية بشاف مكقؼ إسرائيؿ مف مؤتمر باندكنج  إلىجامعة الدكؿ العربية لماألمانة العامة 
 ـ .1955\5\4كأصداء ىذا المؤتمر بتاريخ 
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كقد عبرت الصحؼ اإلسرائيمية عف خيبة أمميا في عدـ حضكر المؤتمر كأشارت إلى أف 
 ،خيبة أمؿ إسرائيؿ في أف تصبح دكلة أكربية عادلت خيبتيا مف أف تصبح دكلة آسيكية 

كأكدت الصحؼ اإلسرائيمية إف نبذ إسرائيؿ مف مؤتمر باندكنج قد جاء بالدليؿ عمى أف 
آسيكية   أفركألفرك آسيكية قد رأت في معداتنا الكسيمة لجمع تسع كعشريف دكلة الدكؿ ا

  1تمثؿ نصؼ سكاف البشر في ذلؾ الحيف

تجاه إسرائيؿ نحك القارة ال األكلى الخطكةكبذلؾ يمكف القكؿ إف مؤتمر باندكج كاف 
احثيف إف عاـ ير مف البث,حيث يرل الك كبيران األفريقية التي شيدت تغمغبل دبمكماسيا نشطا 

يعد بمثابة البداية الحقيقية لكجكد إسرائيؿ بشكؿ رسمي في أفريقيا , فقد كاف  ،ـ 1957
أثيكبيا ،ليا قبؿ ىذا التاريخ  عبلقات محدكدة جدا مع بعض الدكؿ األفريقية مثؿ ليبيريا 

 إال أف إسرائيؿ بعد ىذا التاريخ استطاعت تحديث القنصمية اإلسرائيمية في غانا لتصبح
 سفارة كاممة .

بادرت إسرائيؿ إلى االعتراؼ بالدكؿ  ،كنتيجة حركة االستقبلؿ التي شيدتيا الدكؿ األفريقية
 كأقامت عبلقات دبمكماسية معيا. ،األفريقية التي تحصمت عمى استقبلليا

 32ـ استطاعت إسرائيؿ أف تقيـ عبلقات دبمكماسية مع1967ـ إلي عاـ1962منذعاـك 
دكلة مف الدكؿ  80تقيـ شبكو مف العبلقات السياسية مع أكثر مف دكلة افريقية ؛ كأف

  2النامية

 ـ1967كمف ىنا نمحظ إف العبلقات اإلسرائيمية ػ األفريقية قد بمغت ذركتيا في عاـ

                                                 

 نفس المصدر السابؽ - 1
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كىكذا استطاعت إسرائيؿ بفضؿ سياستيا الخارجية في أفريقيا أف تحصؿ عمى تأييد الدكؿ 
 ،خركجيا مف العزلة السياسيةمدكؿ األفريقية كبالتالي نتيجة دعميا ل األفريقية بكجو عاـ

 كظيكرىا في الميداف الدكلي.

سرائيؿ:  قطع العبلقات بيف الدكؿ األفريقية كا 

اشرنا فيما سبؽ إلى أف العبلقات األفريقية _ اإلسرائيمية كصمت  إلى قمت الصداقة 
قفا مؤيدا لمدكؿ العربية في ـ ,إلى درجة أف الدكؿ األفريقية لـ تتخذ مك 1967كالتعاكف عاـ 
ماعدا بعض الدكؿ األفريقية مثؿ غينيا ككناكرم كزعيميا الرئيس  ،ـ1967أعقاب حرب 

الذم تغيرت عنده الصكرة التي رسمتيا إسرائيؿ في ذىف األفارقة  1 أحمد سيككتكرم
يقكؿ الرئيس الغيني أحمد سيككتكرم عندما  ـ1967عندما شنت حربا ضد العرب عاـ 

, دعكت جميع الييكد لمغادرة غينيا ـ5/6/1967فيلعدكاف عمى األراضي العربية كقع ا
ساعة , كأضاؼ إف غينيا كانت تتمقى أكبر عكف مف إسرائيؿ نظرا ألف السيدة  24خبلؿ 
 ،مائير كانت نقابية في إسرائيؿ أياـ كنت أتكلى قيادة الحركة النقابية األفريقية جكلدا

يسة الكزراء دافعت عف قضية غينيا في الكقت الذم كانت كيقكؿ إنيا قبؿ أف تصبح رئ
كما قدمت لنا تقنية تكنكلكجية ،كقدمت لنا مبالغ ضخمة مف الماؿ  ،فيو أكركبا تقاطعيا 

 .2ثمينة جدا دكف اإلعبلف عنيا كدكف تكقيع اتفاقية معيا أيضا

                                                 

ـ في قرية فارانا بغينيا كيرجع نسبو الي سبللة اإلماـ 1922كلد الرئيس احمد سيككتكرل عاـ  - 1
ـ ترأس اكؿ    1954سامكرم كقد مارس عدة كظائؼ منيا قيادة الحركة الكطنية في غينيا، كفي عاـ 

ـ كبفضؿ جيكد احمد 1946ينيا عاـنقابة لمعماؿ في غينيا ،ثـ أصبح سكرتيرا عاما التحاد نقابات غ
ـ مف االستعمار الفرنسي ككاف 1958سيككتكرم تحصمت غينيا عمي استقبلليا في شير أكتكبر عاـ

 سيككتكرم اكؿ رئيس ليا بعد استقبلليا .
احمد سيكك تكرم : مف اجؿ عكدة مصر إلى القمة اإلسبلمية ، ترجمة محمد البخارم ، اجتماع  - 2

 .19ـ ، ص1984نظمة المؤتمر اإلسبلمي ، الدار البيضاء يناير القمة الرابعة الم
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ؿ مف قاـ بقطع أكؿ مف أدرؾ حقيقة إسرائيؿ, كأك  سيككتكرملقد كانت غينيا بقيادة أحمد 
كأصبح األفارقة  ،بدأ مكقؼ إسرائيؿ يتدىكر في أفريقيا  الكقتالعبلقات معيا كمنذ ذلؾ 

كما  ،ينظركف إلى إسرائيؿ عمى أنيا دكلة معتدية تريد التكسع عمى حساب الدكؿ العربية 
ـ حتى قطعت أغمبية الدكؿ األفريقية عبلقاتيا مع 1973أف اندلعت حرب أكتكبر عاـ 

يؿ تعاطفا مع العرب كمصر بالذات لككنيا دكلة أفريقية كقع عمييا االعتداء مف قبؿ إسرائ
 إسرائيؿ .

دكلة أفريقية عبلقاتيا  20ـ قطعت 1973إسرائيؿ  عاـ  الحرب بيف العرب ك كنتيجة قياـ
فكلتا  –غينيا االستكائية  –الكاميركف  –راك ندا     –مع إسرائيؿ كىي:بنيف 

 -أثيكبيا –سيراليكف  -أفريقيا الكسطى -مبلجاش  –تنزانيا  –حاليا( -العميا)بكركينافاسك
  -ساحؿ العاج –ليبيريا  –كينيا  –الغابكف  –السنغاؿ  –غامبيا  –غانا  –نيجيريا_ زامبيا 

 .1بكتسكانا

كجزر  –ماالكم  –ستك ك دكؿ أفريقية فقط عمى عبلقاتيا مع إسرائيؿ كىي لي 4كبقيت 
. كقد اعتبر العرب ىذا المكقؼ مف قبؿ األفارقة خطكة فريدة مف 2سكزيبلندا -مكريشيكس
 نكعيا .

 -مكقؼ العرب مف التكاجد اإلسرائيمي في القارة األفريقية:

مصر العربية في مقدمة الدكؿ العربية التي أدركت مخاطر إسرائيؿ كتغمغميا  تعد جميكرية
 ـ ككما اشرنا فيما سبؽ إلى نجاح1955في القارة األفريقية منذ انعقاد مؤتمر باندكنج عاـ 

إسرائيؿ كمنع مشاركتيا في أعماؿ  لةعبد الناصر كغيره مف قادة أفريقيا في عز  جماؿ

                                                 

 106، صمرجع سابؽعبد السبلـ عبد ا سكيسي :  - 1
عبد الممؾ عكدة كمحمد عمى العكينى : حرب أكتكبر كالمتغيرات في المكقؼ الدكلي ، الندكة الدكلية  - 2

طبكعات كالنشر بالقكات المسمحة ، ص ، إدارة الم 8ـ ، المجمد السياسي المجمد  1973لحرب أكتكبر 
224 . 
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المؤتمر كما أف مصر اشتركت في أغمبية المؤتمرات األفريقية كمنيا مؤتمر الدار البيضاء 
خاصة  ـ حيث كصؼ عبد الناصر إسرائيؿ بأنيا أداة مف أدكات االستعمار1961عاـ 

كرم كقد استطاع عبد الناصر أف ابعد ما أصبحت ليا عبلقات مع غانا ك مالي غينيا ككن
      1يمفت نظر قادة تمؾ الدكؿ إلى أخذ الحيطة ك الحذر كالى ضركرة قطع العبلقات معيا

النصائح  أككما حرضت مصر الدكؿ األفريقية إلى عدـ قبكؿ المساعدات التكنكلكجية 
 الكحدة األفريقية طاعت مصر أف تنجح في استصدار قرار داخؿ المنظمةالعممية كقد است

 2بخصكص عدـ قبكؿ المساعدات اإلسرائيمية 

كتؤكد الكثائؽ البريطانية بأف مصر كانت تعمؿ مف اجؿ تحرير القارة األفريقية كمف اجؿ 
الدكؿ طرد إسرائيؿ مف القارة كعرقمة العبلقات التي كانت إسرائيؿ تحاكؿ إقامتيا مع 

   3األفريقية

 -الكسائؿ التي استخدمتيا مصر كالدكؿ العربية عمكما ضد العبلقات اإلسرائيمية 
 -األفريقية فيي:

 االتصاؿ الشخصي : -أ

قاـ الرئيس جماؿ عبد الناصر بعدة زيارات إلى الدكؿ األفريقية خاصة غينيا غانا ك مالي 
قيات بيف مصر كتمؾ الدكؿ في مختمؼ كغيرىا مف الدكؿ األفريقية نتج عنيا تكقيع اتفا

المجاالت السياسية كاالقتصادية كالعسكرية كقد ساىمت الدكؿ العربية األفريقية إلى جانب 

                                                 

 457. مرجع سابؽ ، ص  يحمد سميماف المشكخ - 1
 

2 -F.O   371 /158798-88073-New York، Times January  241961     
3 -  F.O 371 /158798-88073-Rectricted British  Embassy  Cairo No 

10312/61,july25/196                
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مصر ليبيا كالجزائر بالنصيب األكبر في تمؾ المجاالت األمر الذم أدل إلى اقتناع الدكؿ 
   األفريقية انو ال جدكل مف استمرار العبلقات مع إسرائيؿ .    

أرادت الدكؿ العربية أف تعرقؿ العبلقات بيف إسرائيؿ ك الدكؿ األفريقية كاف تسعى بكؿ 
ثقميا إلى تنمية نشاطيا االقتصادم كتدعيـ تعاكنيا مع الدكؿ األفريقية كضركرة لمكاجية 

 العبلقات بيف إسرائيؿ كالدكؿ األفريقية نتج عف 

في االنخفاض كارتفعت مع الدكؿ ذلؾ إف صادرات ك كاردات الدكؿ األفريقية بدأت 
 1األفريقية 

كفي ىذا الشأف قامت مصر بجيكد كبيرة لمنافسة إسرائيؿ في تقديـ السمع كالخدمات 
كطمبت مف سفارتيا مراقبة المشتريات ك البضائع القادمة مف إسرائيؿ ككذلؾ عرض مثؿ 

مصر  قامتيقية كما ىذه البضائع في األسكاؽ األفريقية بأسعار اقؿ بالنسبة لمدكؿ األفر 
بإرساؿ بعثة اقتصادية بدأت مف شرؽ أفريقيا إلى غربيا كاف الغرض منيا العمؿ عمى 
مقاكمة التعاكف كالعبلقات بيف إسرائيؿ كالدكؿ األفريقية كما سيرت خطيف مبلحييف مف 

كما أف مصر  . 2ميناءم اإلسكندرية كالسكيس  لربطيما بمكانئ غرب أفريقيا كشرقيا
ح العديد مف الفركع لشركة النصر لمتصدير كاالستيراد في الكثير مف العكاصـ قامت بفت

 3األفريقية مف اجؿ منافسة الشركات اإلسرائيمية التي أصبح ليا نفكذ في أفريقيا 

 -في مجاؿ التمكيؿ : -ب

حيث ساىمت كؿ منيما  ،فقد ساىمت بعض الدكؿ العربية إلى جانب مصر مثؿ الككيت
–بنؾ العربي األفريقي كما أف الككيت قامت بتأسيس شركة ككيتية بثمث رأس ماؿ ال

                                                 

 . 151، مرجع سابؽ ، ص كأفريقيا إسرائيؿحماد .  مجدم - 1
2 - F.O371 /158798-88073، Dally  Telegraph ، Cairo Eyes On African Trade  

Threat  To  west  21 ،March  1961. 
 151، مرجع سابؽ ، ص كأفريقيا إسرائيؿحماد .  مجدم -  3
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 ،لمقياـ بنشاط اقتصادم مع الدكؿ األفريقية ،رية لبلستثمارات كشركة أخرل لممقاكالتينيج
منركفيا ك  ،كك تنزانيا ،ريايكقد عمؿ العرب عمى فتح فركع لمبنكؾ العربية في نيج

العرب ىي في الحقيقة اليدؼ منيا عرقمة  كؿ ىذه المحاكالت التي قاـ بيا ،أبيدجاف
فساد العبلقات بشتى الطرؽ كالكسائؿ ،النشاط اإلسرائيمي في القارة األفريقية   1كا 

 -فيما يخص تقديـ القركض: -ج

لتمكيؿ التنمية الصناعية فييا إذ  ، األفريقية اتفقد بدأت مصر في تقديـ القركض لمحككم
كفي عاـ  ، ـ1960ييف جنيو مصرم عاـ منحت الصكماؿ قرضا بقيمة خمسة مبل

ككانت ىذه القركض طكيمة  ، كمالي ، كتشاد ، ـ منحت قرضا لكؿ مف غينيا1961
ـ منحت مصر حككمة 1962كفي عاـ  ، ك بقيمة ستة مبلييف جنيو مصرم ، األجؿ

إضافة إلى ذلؾ قامت بإرساؿ مئات مف الفنييف ، نيجيريا قرضا بقيمة ثبلثة مبلييف جنيو 
 .2إلى أنحاء عدة مف القارة األفريقية ، صرييفالم

 الخالصة

 ،كأف تتكغؿ فييا ،مما سبؽ يتضح لنا أف إسرائيؿ استطاعت أف تخترؽ القارة األفريقية
حيث نجحت في إقامة عبلقات دبمكماسية مع أغمب دكؿ القارة األفريقية ,إذ كانت تعترؼ 

كما  ، القركض ألعماؿ البناء كالتشييدكتقدـ إلييا المنح ك ، باستقبلؿ الدكؿ األفريقية 
استطاعت أف تعقد مع الدكؿ األفريقية العديد مف االتفاقيات في كافة المجاالت 

كما أف الشركات اإلسرائيمية تمكنت مف الدخكؿ  ، االقتصادية كالفنية كالثقافية كالعسكرية
اء كالتشييد  كبذلؾ إلى أفريقيا كاستطاعت أف تقـك بتنفيذ العديد مف المشركعات في البن

استطاعت إسرائيؿ أف تكسر الطكؽ العربي المفركض عمييا كما أف الدكؿ األفريقية 

                                                 

1 -  - El khawas ,mohamed.A:Africa and the middle Eastem Crisis Issue  
Agournal of Opinion Vol -5-no1(spring1975) p.35. 

 38ص-37مركل ممدكح سالـ : مرجع سابؽ ، ص -  2
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قد انتيجت في بداية أمرىا سياسة صداقة مع كؿ الشعكب كالحككمات  ،المستقمة حديثا 
بيا ,كما أنيا ال ترغب في إثارة المشاكؿ كالخبلفات كىي مازالت  االعتراؼلتحصؿ عمى 

محتاجة إلييا  كبذلؾ كجدت إسرائيؿ الدكؿ األفريقية  ، إلى الدعـ كالمساعدة  في حاجة
األمر الذم مكنيا مف إقامة عبلقات دبمكماسية مع أغمب الدكؿ األفريقية  حتى إف بعض 

ـ, ماعدا غينيا ككنا كرم 1967الدكؿ األفريقية أيدت إسرائيؿ في حربيا ضد العرب عاـ 
م استنكر حرب إسرائيؿ ضد العرب,كقاـ بقطع العبلقات كزعيميا أحمد سيككتكرم الذ

 الدبمكماسية معيا .

ـ 1973استمرت بعض الدكؿ األفريقية عمى عبلقاتيا مع إسرائيؿ حتى حرب أكتكبر عاـ 
كفي ىذه الحرب تغيرت الصكرة التي كانت عالقة في ذىف األفارقة,كأيقنكا إف إسرائيؿ دكلة 

لعرب  ، كبذلؾ كاف مكقؼ األفارقة في تمؾ الحرب معتدية تريد التكسع عمى حساب ا
 مؤيدا لمقضية العربية،كقامكا بقطع العبلقات الدبمكماسية معيا.

كما إف الدكؿ العربية كعمى رأسيا مصر لـ تقؼ مكقفا متفرجا، بؿ عممت عمى إفساد تمؾ 
 العبلقات بشتى الطرؽ كالكسائؿ
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 قائمة المصادر والمراجع
العربية:أواًل: المصادر   

0 ٍِف سلُ  1438داس اٌٛصبتك اٌم١ِٛخ : ٚصاسح اٌخبسع١خ 0 ِؾفظخ سلُ  .1

ٚصاسح اٌخبسع١خ  إٌِٝزوشح ِٓ األِبٔخ اٌؼبِخ اٌغبِؼخ اٌذٚي اٌؼشث١خ  3ط\25\142\40

اٌّظش٠خ ثشبْ ِٛلف إعشات١ً ِٓ ِؤرّش ثبٔذٚٔظ ٚأطذاء ٘زا اٌّؤرّش ثزبس٠خ 

4\5\1955. َ 

:ثانيًا: المصادر األجنبية  
1. F.O   371 /158798-88073-New York0 Times January  24 1961    

2.   F.O 371 /158798-88073-Rectricted British  Embassy  Cairo 
No 10312/61,july25/196     . 

3. F.O371 /158798-880730 Dally  Telegraph Cairo Eyes On African 

Trade  Threat  To  west  210March  1961  

: المراجع العربية:ثالثاً   
فش٠م١خ ٌٕشش ٚ اٌزٛص٠غ اٌمب٘شح اٌذ١ٌٚخ األ 20ط0ِشٜٚ ِّذٚػ عبٌُ :إعشات١ً ٚأفش٠م١ب  -1

  8َ ص2012

داس اٌغبِؼخ 0فش٠م١ب أؽّذ ع١ٍّبْ اٌّشٛخٟ : اٌزغٍغً االلزظبدٞ اإلعشات١ٍٟ فٟ  -2

 247َ ,ص1972اٌّظش٠خ اإلعىٕذس٠خ 

ٚإعشات١ً , ٚصاسح اٌضمبفخ اٌّظش٠خ  اٌّٙذٞ ثٓ ثشوخ ٚاخضْٚ : اٌّؼشوخ ث١ٓ اٌؼشة -3

 . 129,داس اٌىزبة اٌؼشثٟ 0 اٌمب٘شح 0 د.د 0ص

0َعٍغٍخ وزت فٍغط١ٕ١خ0 ِشوض 1973-1948ػٛاطف ػجذ اٌشؽّٓ :إعشات١ً ٚإفش٠م١ب  -4

 .0َ33 ص1974األثؾبس اٌفٍغط١ٕ١خ 0

ش٠خ فش٠م١ب 0 داس اٌّؼبسف اٌّظأِؾجبد إِبَ اٌششاثٟ : اٌٛعٛد اإلعشات١ٍٟ ٚاٌؼشثٟ فٟ  -5

 .0َ20ص01982 اٌمب٘شح 0 

فش٠م١ب 0 اٌطجمخ األٌٚٝ 0 أؽٍّٟ ػجذ اٌىش٠ُ اٌضػجٟ : ِخبطش اٌزغٍغً اٌظ١ٟٙٛٔ فٟ  -6

-9َ ص1985ششوخ وبظّخ ٌٍٕشش ٚاٌزٛص٠غ اٌغبِؼخ ٌٍذساعبد ٚإٌشش 0 اٌى٠ٛذ 

 .17ص

دساعخ فٟ إداسح اٌظشاع اٌذ0ٌٟٚداس اٌّغزمجً فش٠م١ب 0 أِغذٞ ؽّبد : إعشات١ً ٚ  -7

 .0َ74ص 0ٟ1986 اٌمب٘شح اٌؼشث

َ 1984ؽٍّٟ شؼشاٚٞ: اٌؼشة ٚاألفش٠م١ْٛ ٚعٙب ٌٛعٗ 0داس اٌزفبفٗ اٌغذ٠ذح 0 اٌمب٘شٖ -8



 14اإلنسانية                                                                                 انعذد هٌو مجهة انع

-          - 391 

 .288ص

اؽّذ ع١ىٛ رٛسٞ : ِٓ اعً ػٛدح ِظش إٌٝ اٌمّخ اإلعال١ِخ 0 رشعّخ ِؾّذ اٌجخبسٞ 0  -9

0 َ 1984اعزّبع اٌمّخ اٌشاثؼخ إٌّظّخ اٌّؤرّش اإلعالِٟ 0 اٌذاس اٌج١ضبء ٠ٕب٠ش 

 .19ص

:رابعًا: المراجع األجنبية  
1- Ben gurion, david: years of challenge, holt new York, 1963.p.61 

 خامسًا: المجالت والدوريات:
ب١ٔخ 0 اٌمب٘شح ض0 اٌغٕخ ا5ٌفش٠م١ب 0 ِغٍخ اٌط١ٍؼخ 0اٌؼذد أاٌّٙذٞ ثٓ ثشوخ : إعشات١ً ٚ .1

 .66َ ص1966
0 اٌغٕخ اٌغبدعخ 67ِغٍخ ٔٙضخ إفش٠م١ب 0 اٌؼذد فش٠م١ب 0 أِؾّذ اٌّؼزظُ ع١ذ : إعشات١ً ٚ -2

 .27َ 0ص01963 اٌغّٙٛس٠خ اٌؼشث١خ اٌّزؾذح0 ١ٔٛ٠ٛ 

فش٠مٟ ٚ ِغزمجً اٌؼاللبد األ –أ١ِش وّبي دعٛلٟ : إثؼبد اٌزؼبْٚ اإلعشات١ٍٟ  -3

َ 01988اٌمب٘شح 910اٌذثٍِٛبع١خ 0 ِغٍخ اٌغ١بعخ اٌذ١ٌٚخ 0 ِشوض األ٘شاَ 0اٌؼذد 

 .0231ص

ُ ع١ٍُ : اٌزجبدي اٌطالثٟ فٟ اٌؼاللبد اٌذ١ٌٚخ ِغٍخ اٌغ١بع١خ اٌذ١ٌٚخ ِشوض سعبء إثشا١٘ -4

 . 42ص 41َ 0 ص01989 اٌمب٘شح ٠ٕب٠ش  91األ٘شاَ 0 اٌؼذد 

 سادساً: انمجالت األجنثية:
1. El khawas ,mohamed.A:Africa and the middle Eastem Crisis Issue  

Agournal of Opinion Vol -5-no1(spring1975) p.35. 

 ساتعاً: انمؤتمرات ًاننذًات:
فش٠م١ب ٚرؾبٌف اٌؼٕظش١٠ٓ 0 اٌّؤرّش اٌفىشٞ ؽٛي أث١زش ١ٍ١٘ذ : إعشات١ً ٚعٕٛة  -1

اٌظ١ٔٛ١ٙخ ٚ اٌؼٕظش٠خ 0 ثغذاد 0 اٌّؤعغخ اٌؼشث١خ ٌٍذساعبد ٚ إٌشش 0 ث١شٚد ٌجٕبْ 

 .85َ 0ص1976

فٟ اٌّٛلف اٌذٌٟٚ 0 ػجذ اٌٍّه ػٛدح ِٚؾّذ ػٍٝ اٌؼ٠ٕٛٝ : ؽشة أوزٛثش ٚاٌّزغ١شاد  -2

0 إداسح اٌّطجٛػبد  8َ 0 اٌّغٍذ اٌغ١بعٟ اٌّغٍذ  1973إٌذٚح اٌذ١ٌٚخ ٌؾشة أوزٛثش 

 . 224ٚإٌشش ثبٌمٛاد اٌّغٍؾخ 0 ص 

 ثامناً: انرسائم انعهمية:
َ سعبٌخ 1978َ /1973ػجذاٌغالَ ػجذهللا ع٠ٛغٟ : اٌزغٍغً اإلعشات١ٍٟ فٟ أفش٠م١ب .1

 .0َ196ص2002س٠خ 0و١ٍخ ا٢داة اٌضا٠ٚٗ ِبعغز١ش غ١ش ِٕشٛسح0لغُ اٌزب
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تيجان في مموك حميرالمظاىر البعد الحضاري في مرويات كتاب   
 *محمد انويجي يميضإ .دإعداد : 
 **ان عمي أبوراســـــــــشعب .د  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ممخص البحث

عمى الرغـ مف أف كتاب التيجاف في ممكؾ حمير ال يخمك مف كجكد مركيات ذات صبغة 
ف ذلؾ ال يعني بالمقابؿ أف مركيات ىذا الكتاب لـ تتضمف أسطكرية أك حتى خرافية كلك

ركايات تاريخية حقيقية أك أف المركيات التي شابيا الطابع القصصي شبو األسطكرم لـ 
ًعب عمى الباحثيف إدراؾ كجكدىا  تتضمف إشارات مفيدة عف جكانب حضارية مختمفة ، صي

مكانية تكظيفيا عمميان، لككنيا جاءت عمى نحك متفر  ؽ كمتباعد مف ناحية ك تناكليا كا 
يقتضي عرض مككناتيا عمى النقكش كاآلثار المكتشفة كالكتابات التاريخية الكبلسيكية مف 
ناحية أخرل ؛ كىك األمر الذم أتاح لمباحث إمكانية اتخاذ المركيات التي تطرقت إلى تمؾ 

منتو تمؾ المركيات الجكانب الحضارية مجاالن ليذا البحث، كالذم تناكؿ كفقان لذلؾ ما تض
مف إشارات إلى طبيعة نظاـ الحكـ الذم كاف سائدان في ببلد العرب الجنكبية )اليمف حاليان( 
كاإلشارات التي تطرقت إلى استيطاف اليمنييف القدماء الحبشة كأجزاء مختمفة مف شبو 

ب الجزيرة العربية كبما في ذلؾ كسطيا كسكريا كالعراؽ كتمى ذلؾ تناكؿ بقية الجكان
ذات  يالحضارية األخرل كالتي شممت النكاحي الفكرية األدبية كالفنية كالدينية كنكاح

 صبغة آثاريو .
 توطئة 

أنو  –بيف غير المتخصصيف  –السائد في نسبة تأليؼ كتاب التيجاف في ممكؾ حمير   
و كلعؿ لذلؾ عبلقة بكجكد إشارة اسفؿ عنكاف الكتاب تؤكد أن ( 1) مف تأليؼ كىب بف منبو

                                                 

 أستاذ بقسـ التاريخ ، كمية اآلداب الخمس،  جامعة المرقب . *
 أستاذ بقسـ التاريخ ، كمية اآلداب الخمس،  جامعة المرقب . **
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غير اف التدقيؽ في ( 3) ىك مف تكلى ركايتو ( 2) مركم عف كىب كأف عبدالممؾ بف ىشاـ
مككنات أسانيد المركيات التي تضمنيا الكتاب يكشؼ أف اسناد أمر تأليفو إلى عبدالممؾ 
بف ىشاـ ىك األقرب إلى الصكاب، ألنو مف تكفؿ بجمع كركاية معظـ المركيات المشار 

مركيات كىب التي يمكف القكؿ مف ناحية أخرل إنيا لـ تشمؿ إلييا ، كبما في ذلؾ 
 الكتاب بأكممو لكي يقاؿ إنو مركم عنو كىب بف منبو.

كفقان  –أما فيما يخص محتكيات كتاب التيجاف فيمكف القكؿ إنيا يمكف أف تيٌقسـ    
 إلى ثبلثة أقساـ رئيسية ، تتمثؿ في اآلتي :  –لطبيعة مككناتيا 

تناكلت مركياتو بدء الخميقة كخمؽ الككف كبدء سيكنى آدـ كحكاء األرض  القسم األول:* 
ككيفية تكلي أبناء كذرية آدـ الدعكة إلى عبادة ا ، مف بعد كفاتو )أم آدـ( كحتى عيد 

 .( 4) نبي ا نكح عميو السبلـ
رض تناكلت مركياتو سيرة أبناء نكح كذرياتيـ ككيفية أنتشارىـ في األ القسم الثاني :* 

 كانتقاليـ ما بيف بابؿ كشبو الجزيرة العربية كالحبشة .
كخصت سيرة نسؿ قحطاف بف ىكد عميو السبلـ بالتركيز في ذلؾ التناكؿ ، كالذم أمتد 

 .( 5) إلى ظيكر عبد شمس بف يشجب المعركؼ بمقب سبأ
                                                                                                                         

ىػ، .اشتير بكصفو اخباريان كلكنو يكصؼ  34بف سيج بف ذم كبار األبنارم كلد عاـ  كىب بف منبو بف كامؿ(  1) 
أيضان باالماـ كالعبلمة كبأنو تابعي ثقة . كبأنو أخذ الحيث عف ابف عباس كابي ىريرة كغيرىما . تكلى قضاء صنعاء 

ىػ 110تاب . تكفي سنة كحسب الذىبي بإف غزارة عممة كاف في االسرائيميات كلو اطبلع عمى صحائؼ أىؿ الك
 –مؤسسة الرسالة  – 4ج –ىػ)الذىبي. محمد بف أحمد بف عثماف : سير أعبلـ النببلء 114كيقاؿ بؿ في سنة 

 (.556- 546-545ـ ص 2001
أبك محمد عبدالممؾ بف ىشاـ بف أيكب الحميرم المعافرم.اشتيربككنو نسابة كنحكم كلد في البصرة كتكفي في (  2) 

ق( كىك صاحب السيرة النبكية المشيكرة بمسمى " سيرة ابف ىشاـ" كاليو ينسب 218كيقاؿ في ق ) 213مصرسنة 
 -دار صادر-3ج-) ابف خمكاف: كفيات االعياف-لعمو كتاب التيجاف نفسو –كتاب في انساب حمير كممككيا 

 .177بيركت،ص 
صنعاء  –ت كاألبحاث اليمني تحقيؽ كنشر مركز الدراسا – 2ط –أنظر : كتاب التيجاف في ممكؾ حمير (  3) 

 ـ.1979
 .32 – 2أنظر كتاب التيجاف ، ص (  4) 
 . 58 – 33المصدر نفسو ، ص (  5) 
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كلكا يشغؿ الحيز األكبر مف المركيات ، كيتناكؿ سير الممكؾ الذيف ت القسم الثالث :* 
حكـ اليمف، بدءان مف حمير بف سبأ كحتى زمف سيؼ بف ذم يزف ، كشمؿ ذلؾ التناكؿ 
في بعض جكانبو عبلقة أكلئؾ الممكؾ ، بممكؾ كقبائؿ شماؿ الجزيرة، المتصمة أنسابيـ 
األكلى بجنكب الجزيرة ، السيما قبيمة جرىـ المنسكب إلييا تاريخيان حكـ مكة كشماؿ 

 .( 1) أك نسؿ النبي إبراىيـ عميو السبلـالجزيرة مف قبؿ أحفاد 
كنظران ألف ىذا القسـ ىك أكثر تكافقان مع عنكاف الكتاب كطبيعة بحثنا ىذا فقد جرل اختياره 

 مجاالن لمدراسة ، دكف القسميف اآلخريف.
كقد جرل االعتماد في ىذا البحث عمى الطبيعة الثانية مف كتاب التيجاف كالتي تكلى 

 .( 2) ـ1979ركز الدراسات كاألبحاث اليمني كصدرت بصنعاء عاـ تحقيقيا كنشرىا م
 

عمى الرغـ مف أف معظـ مركيات كتاب التيجاف التي تناكلت تاريخ كسير ممكؾ حمير 
زاخرة بالتفاصيؿ غير التاريخية كالتي تصؿ في بعض الحاالت إلى مستكل القصص 

كركايات المصادر الكبلسيكية التي ، كلكف الميكتشؼ مف اآلثار كالنقكش  ةالخيالي ةالخرافي
 ةتطرقت إلى تاريخ جنكب جزيرة العرب القديـ تؤكد أف اختبلط القصص األسطكري

بالتاريخ الحضارم الحقيقي لـ يمغ بالكمية حقيقة الجكانب الحضارية التي تضمنتيا تمؾ 
كىك ما  المركيات كالتي شممت نكاح مختمفة : سياسية ، دينية ، فكرية كفنية ، آثاريو ,

  :سمح باتخاذ ىذه الجكانب مجتمعة مجاالن لدراسة ىذا البحث كتـ تناكليا عمى النحك اآلتي
 نظام الحكم: * 

تشير مركيات كتاب التيجاف الداخمة في نطاؽ دراسة ىذا البحث كبالتحديد تمؾ التي 
جنكبية ، تناكلت سير ممكؾ حمير ، إلى أف نظاـ الحكـ الذم كاف سائدان في ببلد العرب ال

ىك النظاـ الممكي القائـ عمى تكارث أسرة بعينيا السمطة كأف الممؾ األب كاف يكصي قبيؿ 

                                                 

 .317 – 60المصدر نفسو ، ص (  1) 
 كما بعدىا. 5لمزيد مف التفاصيؿ عف ىذا الجانب . أنظر : كتاب التيجاف ، ص (  2) 
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كفاتو بأف يتكلى أكبر أبنائو ، العرش مف بعدة كالمثاؿ المؤسس لذلؾ يتمثؿ في عيد سبأ 
إلى أبنو حمير بالميمؾ قبيؿ كفاتو ( 1) بف يشجب

 (2 ). 
شارة النقكش اليمنية القديمة إ  لى ممكية نظاـ الحكـ كاسناد الممكؾ العرش إلى أبنائيـ كا 

 مف
 .( 3) األمكر القطعية التي ال تحتاج إلى ذكر شكاىد لذلؾ

لـ تخمك مف إشارات مماثمة ، حيث يذكر  ( 4) كما أف المصادر اليكنانية الكبلسيكية
 )كالذم عاش في القرف األكؿ ؽ.ـ( أف نظاـ Diodoros Siculusالصقمي  ديكدكرس

الحكـ لدل السبئييف كاف ممكيان كيقـك عمى تكلي الحكـ فيو بالتتابع ممكؾ يتـ اختيارىـ مف 
 اسرة بعينيا.

غير أف المركيات تشير أيضان إلى أف عممية انتقاؿ السمطة مف اآلباء إلى األبناء لـ تخمك 
تيـ ، مف حدكث اضطراب كتنازع ، فيما بيف اإلخكة أنفسيـ ، أك بينيـ كبيف أبناء عمكم
 كأف ىذا األمر كاف يؤدم إلى حدكث حركب طاحنة بيف المتنافسيف عمى العرش .

                                                 

عمى قكؿ  –بسبأ ألنو أكؿ مف سبأ مف ممكؾ العرب عبد شمس بف يشجب بف يعرب بف قحطاف . كلقب (  1) 
كتذكر المركيات أنو اسند الحكـ مف بعده الى أبنو حمير كجعؿ أبنو اآلخر )كيبلف( كزيران لحمير .  –االخبارييف 

كيشير جكاد عمي إلى أنو عثر عمى كتابو حفرت عمى لكح نحاسي جاء فييا ذكر نسب كلقب عبد شمس عمى نحك 
تحقيؽ عمي المؤيد  –ي ركايات االخبارييف)الحميرم.نشكاف بف سعيد : ممكؾ حمير كأقياؿ اليمف ما ىك مذككر ف

سماعيؿ الجرافي _ط . الخزاعي . دعبؿ بف عمي : كصايا الممكؾ 12-10، صػ ـ1978_ دار العكدة_ بيركت 2كا 
 ، عمي جكاد. أنظر أيضان : 32 – 30ـ ، ص 1997بيركت  –دار صادر  – 11 –تحقيؽ/ نزار اباظة  –

 (.259ص ـ1993 بغداد – بغداد جامعة نشر_  2ط_  2ج_  القديـ العرب تاريخ في المفصؿ
 .58كتاب التيجاف ، ص (  2) 
مطبعة المنظمة العربية لمتربية  –أنظر: محمد عبدالقادر بافقيو كآخريف : مختارات مف النقكش اليمنية القديمة (  3) 

 .311 – 309،  231،  230،  189 – 134ص  ـ ،1985تكنس  –كالثقافة كالعمكـ 
)  4  ( DIODORE DE SICILE , BIBLIOTHEQUE HISTORIQUE – Trad.par.M.F.Hoever – 

paris 1846,P.225. 
نشر  -1ط–ترجمة د/ حميد العكاضي  –أنظر ايضان : ركبنسكف. ماكسيـ : ببلد اليمف في المصادر الكبلسيكية 

 .32ـ ، ص 2001ء صنعا –كزارة الثقافة اليمنية 
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كيبرز ما تمت اإلشارة إليو فيما ذكرتو المركيات عف قياـ صراع عمى العرش بيف أبناء 
حمير بف سبأ ، كالذم تمثؿ في محاكلة مالؾ بف حمير انتزاع الميمؾ مف أخيو كائؿ كالذم 

 .( 1) مر إليو فبيؿ كفاتوكاف كالده قد اسند األ
كتشير المركيات ذاتيا إلى أف صراع األخكيف عمى العرش لـ يحسـ كأنو انتقؿ إلى األبناء 

 .( 2) بعد ذلؾ ، ألف كبلن منيما اسند األمر قبيؿ كفاتو إلى أحد أبنائو
،  كالمستنتج مما اكرتو المركيات بعد ذلؾ أف الصراع عمى العرش بيف أفرد األسرة الكاحدة

أزداد حدة بعد أف أصبحت األسر المتفرعة منيا تمثؿ قبائؿ كبيرة العدد. كأدل إلى انقساـ 
المممكة الكاحدة إلى عدة ممالؾ كتطكر نظاـ الحكـ الممكي التقميدم إلى ما يمكف تسميتو 
بالممكية الشكركية كتحكؿ العدد األكبر مف افراد تمؾ األسر الممكية المتفرعة إلى أمراء اك 

 اـ مقاطعات أك أقاليـ ، يتبع كؿ منيـ ممكان بعينو .حك
حيث تذكر احدل المركيات ، اف ميمؾ اليمف افترؽ عمى ممكؾ شتى ، بعد كفاة الممؾ 

 .( 3) السكسؾ بف كائؿ بف حمير
ف لـ تكتمؿ بذكر ماىية تمؾ الممالؾ إال إنيا أسبؽ ظيكران مف النقكش               كىذه اإلشارة كا 

حقيقتيا كأيدت أيضان أف ظيكر ممالؾ عديدة في اليمف كاف منذ زمف مبكر مف  التي أيدت
، حيث تذىب أرجح اآلراء حكؿ ىذه الجزئية إلى أف ممالؾ : معيف ، ( 4) تاريخيا

حضرمكت ، سبأ ، قتباف ، عمى كجو التحديد كانت قائمة في األلؼ األكؿ قبؿ الميبلد ، 
 .( 5) عمى أقؿ تقدير

                                                 

 .65،  64كتاب التيجاف ، ص (  1) 
 .66،  65المصدر نفسو ، ص (  2) 
 .66المصدر نفسو ، ص (  3) 
بيركت  –دار الفكر المعاصر  – 1ط –أنظر : حسيف العمرم كآخركف : في صفة ببلج اليمف عبر العصكر (  4) 

 .17–12،ص 1990
ـ ،ص 1985بيركت  –المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر  –مف القديـ محمد عبد الرحمف با فقيو : تاريخ الي(  5) 
 .53،  52ـ ،ص 1364القاىرة  –_ مطبعة السنة المحمدية 2. أحمد شرؼ الديف : اليمف عبر التاريخ _ط11
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ـ( مف أبرز الكتاب الكبلسيكييف الذيف أشاركا إلى 25 –ؽ.ـ  64) Straboكيعد سترابك 
 .( 1) كجكد ىذه الممالؾ كمعاصرتيا لبعضيا البعض

ية ، فإف كية التقميدية إلى الممكية الشكر أما فيما يخص انتقاؿ كتطكر نظاـ الحكـ مف المم
ىنا مركية تتحدث ىناؾ مركيات عديدة في كتاب التيجاف ، تؤكد ذلؾ األمر، نذكر منيا 

عف قياـ الممؾ يعفر بف السكسؾ بف كائؿ قبيؿ كفاتو ، بتسميـ التاج إلى قكمو )حمير( 
ليختاركا مف يركنو صالحان لتكلي الحكـ مف بعده ، كأف كبار قكمو أخذكا ذلؾ التاج كقامكا 
بكضعو عمى بطف زكجة الممؾ التي كانت في األشير األخيرة مف حمميا داللة عمى 

 .( 2) رىـ مف في بطنيا ممكان عمييـاختيا
كتسميـ الممؾ التاج إلى كبار القـك كعدـ ترشيحو فردان مف افراد االسرة المالكة اآلخريف ، 
سكاء مف إخكانو أك مف أبناء عمكمتو لتكلي األمر مف بعده ، كاف كاف يحتمؿ رغبة الممؾ 

اج، كانو كاف يرغب في قياـ في الكصكؿ إلى النتيجة التي انتيت إلييا عممية تسميمة الت
غير أف العممية ذاتيا تشير  -قكمو باختيار ابنو الذم لـ يكلد بعد خميفة لو عمى العرش،

إلى أف مثؿ ىذه الحاالت غير االعتيادية كانت مف بيف العكامؿ األساسية التي أدت إلى 
تذكر أف كالد  ية كيمكف أف نممس ذلؾ في المركية التيالنتقاؿ إلى مرحمة الممكية الشكر ا

عندما أراد اسناد الحكـ  ( 3) الممكة بمقيس كأسمة اليدىاد بف شرحبيؿ بف عمرك بف غالب
قاـ بدعكة جميع كجكه حمير كأبناء الممكؾ السابقيف  –قبيؿ كفاتو  –إلى ابنتو المذككرة 

                                                 

 ) 1 (Strabo THE Geography of – Trans-py.H.L.Jones – London . Book XVI . P.P.310 
،311. 

صنعاء  –_ دار الكتاب الجامعي 1إعداد كترجمة عبدا الشيبة _ط –نظر أيضان : ترجمات يمانية أ              
 .36ـ ،ص 2008

 .68كتاب التيجاف ، ص (  2) 
يرد نسبو لدل اليمداني عمى نحك مختمؼ ، حيث يذكر أنو : اليدىاد بف شرحبيؿ بف الحارث الرائش )الحسف (  3) 

ـ ، ص 2004صنعاء  –كزارة الثقافة كالسياحة  –_ تحقيؽ / محمد األككع 2ميؿ_جبف أحمد بف يعقكب :كتاب األك
71. 
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كمعيـ أىؿ المشكرة مف بني قحطاف كعرض عمييـ األمر، راجيان قبكؿ ترشيحو ألبنتو، 
 . ( 1) نيا األجدر بخبلفتو في الممؾ، لما تتمتع بو مف حمـ كعمـ كرأملكك 

كتذكر المركية المشار إلييا أف البعض مف الحاضريف اعترض عمى ترشيحو إياىا 
لخبلفتو كتفضيميا عمى كبار قكمو مف الرجاؿ، كأنيـ لـ يبادركا إلى إظيار مكافقتيـ عمى 

د، أف بكسعيـ اسناد األمر إلى ابف عمو، مالؾ بف ذلؾ الترشيح إال بعد أف أكد ليـ اليدىا
 .( 2) عمرك بف يعفر، متى ما بمغ سف الرشد ، سكاء في حياة ابنتو بمقيس أـ بعد كفاتيا

كقبكؿ قدماء عرب جزيرة العرب ، تكلي النساء الممؾ كالحكـ ليس حديث خرافة كما ييظف، 
أرسمكا ىداياىـ إلى الممؾ  حيث تذكر السجبلت األشكرية، أف مف بيف الممكؾ الذيف

 .( 3) ؽ.ـ( ممكة تدعى )شمس( ممكة العرب 722-705سرجكف الثاني )
كليس ذلؾ كحسب ، إذ مف غير المستبعد أف الممكة الشار إلييا )أم شمس( ىي ذاتيا 

أف   ( 4) المذككرة في ركايات عبيد بف شرية كاليمداني كنشكاف الحميرم؛ فبينما يذكر عبيد
أنو كانت لبمقيس أختان تيدعى  ( 5) ممكة مثميا مثؿ بمقيس، تؤكد ركاية اليمدانيشمسان كانت 

الفائدة بإشارتو إلى أف أيـ شمس كانت  ( 6) ))شمسان((. كيتمـ شارح قصيدة نشكاف الحميرم
مف العرب )أم مف شماؿ الجزيرة( كىي إشارة ليا أىميتيا القصكل إذا ما تـ ربطيا 

 لممكة شمس بأنيا ممكة )العرب(.بكصؼ السجبلت اآلشكرية ا
النبي سميماف  –الممكة التي زارت  ( 7) كمف البلفت أف بعض األثرييف الغربييف يصفكف

)عميو السبلـ( بالممكة اآلشكرية. كلعؿ ذلؾ لو عبلقة بإشارة عالـ اآلثار اإلنجميزم ىنرم 

                                                 

 .147كتاب التيجاف ، ص (  1) 
 المصدر نفسة.(  2) 
 .278/ 2جكاد عمي ، المفصؿ (  3) 
_ نشر مركز 2ممحؽ بكتاب التيجاف في ممكؾ حمير _ط –عبيد بف شرية: اخبار عبيد بف شرية الجرىمي (  4) 

 .433ـ ، ص1979صنعاء  –ت كاألبحاث اليمني الدراسا
 .241/  2االكميؿ ، (  5) 
 .74ممكؾ حمير ، ص (  6) 
 .105صنعاء )د . ت( ، ص  –دار الكممة  –تعريب عمر الديراكم  –كيندؿ فيمبس : كنكز مدينة بمقيس (  7) 
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ل العثكر ـ( إلى قراءتو اسـ )بمقيس( في نقكش مسمارية، جر 1895 -1810كرسكيؾ) 
 .( 1) عمييا في شماؿ شرؽ الخميج العربي

كأف لـ  –كما ييمنا مف األمر أف القرآف الكريـ يشيد بأف أمرأه تكلت حكـ مممكة سبأ 
كيشيد أيضان بأنيا كانت ممتزمة الشكرل في حكميا كالممثؿ في قكليا :)) ما  –يسميا

 .( 2)  كانت قاطعة أمران حتى تشيدكف((
كالذم ال يشير كحسب   ( 3) ا تنسبو المركيات إلى الممؾ شمرييرعشكاألىـ مف ذلؾ م 

نما يؤكد انتقالو إلى مرحمة أكثر  إلى استمرار نظاـ الشكرل في اختيار الحاكـ أك الممؾ كا 
تطكران، حيث تذكر إحدل مركيات كتاب التيجاف أف الممؾ شمريرعش بادر قبيؿ كفاتو إلى 

اختار ابنو لخبلفتو عمى العرش كأف األمر متركؾ  جميع أبناء ممكؾ حمير كأعمميـ أنو
ليـ في حاؿ لـ يمتـز بسيرتو فييـ كظير فساد سياستو. كلكنو اشترط عمييـ أف حدث ذلؾ 
كقرركا عزلو كأختاركا مف ىك افضؿ منو لتأدية تمؾ الميمة، أف يجعمكا األمر ))لمعاـ ال 

 .( 4)  لمخاص((
مر لمعاـ ال الخاص( ال ييقصد بو أف يتكلى الشعب كمعنى المقكلة األخيرة جعؿ )جعؿ األ

عممية اختيار البديؿ، بؿ إف الكاضح مف سياؽ المركية أف عممية العزؿ ككذلؾ اختيار 
البديؿ األفضؿ ينبغي أف تككف بقرار مف غالبية أبناء ممكؾ حمير الذيف دعاىـ إلى ذلؾ 

 االجتماع كأاٌل ينفرد باتخاذه قمة منيـ.

                                                 

 ) 1  ( Ewald .H, Geschichte des volkes Israels.389.   
بيركت  –دار رياض الرئيس لمكتب كالنشر  -1ط–منى : بمقيس امرأة االلغاز كشيطانة الجنس نقبلن عف : زياد  -

 .51ـ  ، ص1997
 .33سكرة النمؿ،اية(  2) 
شمريرعش: يرد اسمو في النقكش ىذا النحك: شمرييرعش ممؾ سبأ كذك ريداف كحضرمكت كيمنة كىناؾ اكثر (  3) 

ده بأنو ابف ناشر النعـ) ام ياسريينعـ( فالمقصكدبو عمى االرجح اكثر مف ممؾ بيذا االسـ كلكف ككف المركيات تحد
 عمى ترجمة_  القديـ اليمف تكحيد:  بافقيو القادر عبد ـ)محمد409شمرييرعش الثاني الذم حكـ منفردا بدءا مف عاـ 

 (.103،ص  ـ2007 صنعاء_  االجتماعية كالعمـك لآلثار الفرنسي المعيد نشر_  زيد محمد
 .249،  248لتيجاف في ممكؾ حمير ، ص كتاب ا(  4) 
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)) ككاف المنمؾ في قدماء حميرعف   ( 1) يتكافؽ في نتيجتو مع قكؿ اليمداني كما ذكر آنفان 
 حمير فقط ((.  ( 3) كفي الحديث عف رأم اقكاؿ  ( 2) اجماع رأم كيبلف

كما أنو يذكر أيضان أنيـ كانكا يقكمكف في حاؿ لـ يقبمكا بمف تـ ترشيحو لخبلفة الميمؾ 
ـ كأحمكا محمو )في مجمس األقياؿ( شخصية باختيار أفضميـ )أم األقياؿ( لتكلي الحك

  ( 4)  أخرل لكي ال ينقص عدد االقياؿ )المككنكف لذلؾ المجمس( عف الثمانيف عضكان.

كيؤكد اليمداني أيضان أف ىذا المجمس كاف يتكلى تعييف خمفان لمممؾ في حاؿ حدث ليذا 
 ( 5)  ما يزالكف صغاران. األخير ما يمنعو مف ممارسة ميامو، أك في حاؿ تكفى كأكالده كانكا

كمف األىمية بمكاف اإلشارة إلى أف مركيات كتاب التيجاف لـ تخمك مف اإلشارة إلى ىذا 
كلعؿ لذلؾ عبلقة بككف التسمية المشار   ( 6)  المجمس، كلكنيا تسمية ))مقاكؿ حمير((

كلى )القيؿ( إلييا مستمدة مف كممة ))مقكلة(( التي تعني المقاطعة أك اإلقميـ الذم كاف يت
دارة شئكنو  .( 7) حكمو كا 

شارة المركيات إلى مسمى ))مقاكؿ حمير(( ليست الجزئية الكحيدة المستفادة مف تمؾ  كا 
اإلشارة في ىذا الجانب ، لككنيا تكضح مف ناحية أخرل ، أف الممؾ كاف يستشير األقياؿ 

ارة الممكة بمقيس في الشئكف الخطيرة كغير االعتيادية ، كما ىك الحاؿ بالنسبة الستش
                                                 

 .104/ 2األكميؿ (  1) 
كيبلف بف سبأ بف يشجب بف يعرب بف قحطاف . كتنسب إليو كثير مف قبائؿ حمير بف سبأ . كتشير ركايات (  2) 

االخبارييف إلى أف نسمو تكلك حكـ األطراؼ كشارككا نسؿ حمير الحكـ كالممؾ في بعض المراحؿ )نشكاف ، ممكؾ 
. اليمداني . الحسف بف احمد بف يعقكب : 33 – 31، الخزاعي، كصايا الممكؾ ، ص  60،  17،  15يمف ،ص ال

_ الدار اليمنية  1تحقيؽ / محب الديف الخطيب _ ط –الكتاب العاشر  –االكميؿ مف اخبار اليمف كانساب حمير 
 كما بعدىا (. 27لمنشر كالتكزيع ، ص 

ؿ كىك لقب امارة قديـ ككانت تحممو اسر تتقاسـ فيمابينيا النفكذ ككانت كؿ اسرة مسمى أقكاؿ :  ىك جمع قك (  3) 
كمية التربية  -رسالة ماجستيرغير منشكرة–مف االقياؿ تحكـ مقاطعة بعينيا.) ازىاركامؿ ناصر: االذكاء كاالقياؿ 

 (.18جامعة البصرة، ص -لمبنات
 .2/104اليمداني ، االكميؿ (  4) 
 . المصدر نفسو(  5) 
 .166كتاب التيجاف ، ص (  6) 
 .52بافقيو : تكحيد اليمف القديـ ، ص (  7) 
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)مقاكؿ حمير( في القرار الذم ينبغي اتخاذه عندما كصمتيا دعكة النبي سميماف )عميو 
 .( 1)  السبلـ(

كالنقكش المكتشفة حتى اآلف ال تخمك مف ذكر مسميا )) قكؿ(( ك ))أقياؿ حمير( أك ذكر 
 ))مسكد((مسمى المجالس االستشارية التي كانت في مممكتي معيف كاكساف كعرفت باسـ 

 (2 ). 
كيشير الباحثكف المحدثكف إلى أف ىذه )) المساكد (( كانت أقرب إلى كصؼ ))مجالس 

النظر في المكضكعات  –السيما مسكد معيف  –األمة (( ألنو كاف مف بيف سمطاتيا 
قرارىا قبؿ رفعيا إلى الممؾ ، الذم كاف يصدر القرارات المرفكعة إليو عمى ىيئة  مراسيـ  كا 

 ( 3) ممكية تيعمف عمى الشعب تشريعية
كخبلصة ما تقدـ اف مركيات كتاب التيجاف، تكشؼ رغـ طغياف الطابع األسطكرم عمى 

ية، غير استبدادية، كأف كب جزيرة العرب، كانت ممكيات شكر جكانبيا، أف ممالؾ جن
كصكليا إلى تمؾ المرحمة المتطكرة، كاف نتيجة لمركرىا بأحداث كتجارب مريرة، استكجبت 

م، كظيكر الديني( إلى النظاـ الممكي الشكر انتقاؿ نظاـ الحكـ مف الممكي الثيكقراطي )
مجالس منظمة لكيفية انتقاؿ السمطة في الحاالت غير االعتيادية كالتي لـ يكف يحظى 

 كريث العرش فييا برضى الطبقة الممكية )المتمثمة في كبار األقياؿ(.
 والشعوب(: التوسع االستيطاني)يزو أراضي األمم* 

يحتؿ ىذا الجانب الجزء األكبر مف تفاصيؿ المركيات التي تناكلت سير ممكؾ حمير؛ 
كبرغـ أف حديثيا عف غزك معظـ ىؤالء الممكؾ لنكاح عديدة مف المعمكرة كتركيـ جاليات 
مف أبناء جمدتيـ في البمداف التي تزعـ تمؾ المركيات تمكنيـ مف فتحيا،يتسـ بالطابع 

                                                 

 .167،  166كتاب التيجاف ، ص (  1) 
، العمرم في صفة ببلد اليمف ، ص  285،  157،  156،  134بافقيو ، مختارات مف النقكش اليمنية ، ، (  2) 
 .158ص  . أنظر أيضان : محمد بافقيو : تاريخ اليمف القديـ ،14
 229ـ ، ص  1993_ نشر جامعة بغداد  2_ ط5ج  -جكاد عمي : المفصؿ في تاريخ العرب القديـ(  3) 

 .141 – 133ـ ، ص 1977_ مكتبة النيضة _ مصر 2.ديتمؼ نيمسف كآخركف : التاريخ العربي القديـ _ط
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صصي، إاٌل إنيا ريبطت في بعض الحاالت بممكؾ كاف ليـ كجكد تاريخي األسطكرم الق
 ( 2)  كالممؾ شمريرعش )شمر ييرعش(  ( 1)  حقيقي ، كالممؾ ناشر النعـ )ياسر يينعـ(

كما إنو يمكف القكؿ مف ناحية أخرل إف الدراسات الحديثة القائـ عمى النقكش كاآلثار 
ألسطكرم القصصي إلى األسطكرم الحضارم المكتشفة، حكلت بعض تمؾ المركيات مف ا

ذم األصؿ التاريخي؛ كما ىك الحاؿ بالنسبة لممركيات التي تتحدث عف قياـ بعض ممكؾ 
عرب الجنكب بغزك كاحتبلؿ الببلد الكاقعة عمى الساحؿ االفريقي  المقابؿ لببلد العرب 

كىك ما استدعى  كبيا((حاليان باسـ ))اثي ،قديمان بببلد ))الحبشة(( الجنكبية ، كالمعركفة
 جعؿ ىذا الجانب ضمف الجكانب الحضارية التي تناكلتيا مركيات كتاب التيجاف.

كمع إف ذكر غزك ممكؾ حمير لببلد الحبشة يرد في أكثر مف مكضع مف كتاب التيجاف 
كلكف ما ييمنا مف األمر أكثر مف غيرة ىك المركيات التي تضمنت ذكر المسمى االفريقي 

 كتمؾ التي تناكلت عممية الغزك مف الناحية االستيطانية. لتمؾ الببلد
ففيما يخص التسمية فإف كصؼ إحدل تمؾ المركيات االحباش بأنيـ )أبناء ككش بف     
مف األمكر التي كجدت قبكالن لدل المؤرخيف المحدثيف ، إلى درجة أنيـ اطمقكا   ( 3)  حاـ(

) منيا أثيكبيا( مسمى الحضارة الككشيةعمى حضارة البمداف الكاقعة جنكبي مصر )كمف ض

4 ). 
أما فيما يخص عممية االستيطاف نفسيا ، فتذكر مركية أخرل أف الممؾ شمريرعش تقدـ 

) التي تسمييا المركية بابميكف (ػ ألف –بجيكشو نحك ببلد الحبشة مف ناحية مصر 
و إلى مكضع لـ األحباش كانكا يحاكلكف احتبلليا )أم مصر( كأف مطاردتو إياىـ انتيت ب

يتمكف مف مكاصمة تعقبيـ، فأستقر في ذلؾ المضكع عشريف عامان، قاـ خبلليا ببناء 

                                                 

ؾ ببلد العربية الجنكبية ياسريينعـ : ىذا اسمو في النقكش ككاف ىك كابنو شمرييرعش مف اشير ممك (  1) 
 ص ، حمير ممكؾ في التيجاف كىكماجعؿ االخبارييف العرب ينسبكف الييما غزك الكثير مف بمداف المعمكره )كتاب

 (.51انظر ايضا:بافقية، تكحيداليمف،ص.232 – 229
 .232 – 229كتاب التيجاف في ممكؾ حمير ، ص (  2) 
 .60، ص  التيجاف كتاب(  3) 
 .246،  245يمسف ، التاريخ العربي القديـ ، ص ديتمؼ ن(  4) 
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رس النخيؿ، كبعد أف عمـ مف الرجاؿ الذيف كاف قد بعثيـ إلى داخؿ غالقصكر كالحصكف ك 
بجيكشو إلى  دـنو مف خبلليا غزك تمؾ الببلد، تقأراضي الحبشة، بالمسالؾ التي يمك

أجبر االحباش عمى ك مف ىزيمة ممككيا، الذيف حاكلكا الكقكؼ في كجيو؛ داخميا كتمكف 
 .( 1) الفرار إلى غربي األرض

كما ييمنا مف األمر ىنا، إشارة المركية إلى استقرار الممؾ شمريرعش عشريف عامان كقيامو 
ببناء القصكر كالحصكف في تمؾ األرض لككف ذلؾ يتكافؽ في عمكمو مع النتائج التي 

لييا عمماء اآلثار كالمتخصصكف بتاريخ كؿ مف اليمف كالحبشة القديميف ، كالتي تكصؿ إ
تشير إلى أف الجكانب الحضارية المرتبطة باآلثار كالنقكش التي جرل اكتشافيا في ببلد 
الحبشة ، السيما في المناطؽ الشمالية منيا ، تككد أنيا تنتمي إلى حضارة عرب جنكب 

لسبئية منيا تحديدان . سكاء مف حيث المغة أك الخط أك سيادة الجزيرة العربية كخاصة ، ا
العبادة السبئية لمكثنية ، أك أسماء األماكف كالمناطؽ كالحصكف كالمعابد كالتي يرجع 

 .( 2) تاريخيا حسب األثرييف الذيف قامكا باكتشافيا إلى منتصؼ األلؼ األكؿ قبؿ الميبلد
مما يؤكد كجكد  ( 3) يكنانية الكبلسيكية كسترابككىك ما ابدتو أيضان بعض المصادر ال   

أصؿ تاريخي حقيقي لما تضمنتو ىذه المركيات مف احاديث حكؿ ىذا المكضكع، كالسيما 
 المركية األخيرة.

كينطبؽ القكؿ السابؽ ، عمى ما ذكرتو المركيات عف حدكث ىجرات كنزكح لمقبائؿ 
كببلد الشاـ كالعراؽ، نتيجة لتيدـ سد السبئية إلى انحاء شبو الجزيرة العربية األخرل 

شارتيا إلى أف ذلؾ كاف في عيد ممؾ ييدعى عمرك بف عامر بف مزيقياء  .( 4) مأرب، كا 

                                                 

 .246كتاب التيجاف ، ص (  1) 
ـ ، ص 2000_ مكتبة الكعي الثكرم _ تعز 1عبدا حسف الشيبة : دراسات في تاريخ اليمف القديـ _ط(  2) 

ة بيف . مييكب كميب : الصبلت التجاري 33 – 31. ديتمؼ نيمسف ، التاريخ العربي القديـ ، ص 179 – 171
دمشؽ  –العدداف األكؿ كالثاني  –مجمة جامعة دمشؽ  –جنكب شبو الجزيرة العربية كمناطؽ اليبلؿ الخصيب 

 .336ـ ، ص 2011
 ) 3 ( -Strabo , XVI – IV , p 319 

 .305،  294-287،  273كتاب التيجاف ، صػ (  4) 
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حيث إف ما ذكرتو المركيات عف استقرار اقكاـ مف فبيمة االزد في بصرل كدمشؽ كيثرب 
 ( 1) في الحيرة كعيماف كاستقرار اقكاـ مف أبناء عمكمتيـ مف نسؿ ربيعة بف نصر بف مالؾ

حقيقة حدكثيا كعمى كجو  ( 2) مف األمكر التي اثبتت المصادر كالدراسات التاريخية الحديثة
الخصكص إشارتيا إلى انتياء األكس كالخزرج إلى األزد ككذلؾ حقيقة أف غساسنة الشاـ، 
قة الذيف تذكر المركيات أنيـ مف نسؿ عمرك بف جفنة كأنيـ تممككا في ببلد الشاـ بمكاف

، قـك مف األزد  .( 3) الرـك
كعميو فإف إمكانية ظيكر مصادر تؤيد ما ذكرتو المركيات عف استيطاف عرب جنكب 

 الجزيرة ألماكف أخرل مف المعمكرة مف األمكر غير المستبعدة.
 : الديانة 

مساحة ال بأس بيا مف مركيات كتاب التيجاف ، كلكف ىذا  ةحتؿ القصص الدينيت
إلى  ااستندت غالبية مركياتي تيما يعرؼ بقصص األنبياء ، كالبالقصص يختص معظمة 

يينسب اليو قكلو: أنو اطمع عمى ثبلثة كتسعيف كتابان مما أنزؿ ا عمى  كىب بف منبو الذم
، مما يعني أف أسس تمؾ المركيات مستمدة مف كتب سماكية كككف ىذا البحث ( 4) األنبياء

يات كتاب التيجاف )الخاصة بسير كغزكات ممكؾ قد اتخذ مظاىر البعد الحضارم في مرك 
حمير(، مجاالن لو ، فمـ يتـ التعرض لقصص األنبياء كاقتصر األمر عمى تناكؿ ما يرد 

 عف ىذا الجانب في النطاؽ المحدد لمبحث.
كأكلى المركيات المرتبطة بيذا الجانب تتمثؿ في قصة الممكة بمقيس كالنبي سميماف عميو 

ف إشارة كاضحة إلى أف قـك سبأ كانكا يعبدكف الشمس كأف النبي السبلـ كالتي تتضم

                                                 

 المصدر نفسو.(  1) 
بيركت  -دار الكراؽ لمنشر -1ط -زم بندلي ك قسطنطيف زريؽ ترجمة/جك  –نكلدكو .تيكدكر: امراء غساف (  2) 

 .24-19ـ،ص2009
 .300،  297كتاب التيجاف ، صػ(  3) 
 .9كتاب التيجاف ، ص (  4) 
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سميماف عميو السبلـ ، أرسؿ إلى ممكتيـ يدعكىا كقكميا إلى نبذ تمؾ العبادة كاستبداليا 
 .( 1) بعبادة ا تعالى

كليس ىذا مكضع االستشياد بالقرآف الكريـ في تأكيد حقيقة أف أىالي سبأ كانكا يعبدكف 
الزماف ألف المركية نفسيا قد ضمنت اآليات القرآنية الخاصة بيذا  الشمس في ذلؾ

الجانب ، كمف ثـ فإف مف المناسب القكؿ إف النقكش كاآلثار التي جرل اكتشافيا في 
جنكب جزيرة العرب تتضمف إشارات قطعية ال لبس فييا تؤكد بأف عرب جنكب الجزيرة 

 .( 2) كانكا يعبدكف الشمس
ف المصادر اليكنانية الكبلسيكية أيضان كيعد ثيكفراستكس السكندرم كىك مالـ يغب ذكره ع

)عاش في القرف الرابع ؽ.ـ( مف أبرز المؤرخيف الكبلسيكييف الذيف أشاركا إلى أف 
السبئييف كعرب جنكب الجزيرة كانكا يعظمكف الشمس ، حيث يذكر أف المر كالمباف كانا 

و كاف أعظـ اآللية تقديسان في تمؾ يحمبلف إلى معبد الشمس الخاص بالسبئييف كأن
 .( 3) المنطقة

كمع إنو ال تكجد في النقكش التي جرل اكتشافيا حتى اآلف أية إشارة إلى قصة الممكة 
بمقيس كالنبي سميماف عميو السبلـ ، غير أف ىناؾ مصادر يكنانية متأخرة تشير إلى أف 

بعض عرب جنكب الجزيرة قبؿ الييكدية كانت قد أصبحت مف بيف الديانات التي يعتنقيا 
إنقضاء القرف الرابع الميبلدم كأف أىؿ سبأ كانكا يتبعكف في السبت سنة )إبراىيـ( عميو 

 .( 4) السبلـ ، مع استمرارىـ في عبادة الشمس كالقمر كمعبكدات أخرل

                                                 

 .167،  166المصدر نفسو ، ص (  1) 
 ، جكاد عمي ، المفصؿ في تاريخ 273،  266،  264،  214بافقية ، مختارات مف النقكش اليمنية ، ص (  2) 

. عمي الناشرم  217،  216، د يتمؼ نيمسف ، التاريخ العربي القديـ ، ص  466،  457،  2/327العرب القديـ 
 .12ـ  ، ص2011اليمف  –جامعة إب  – 27العدد  –مجمة الباحث الجامعي  –: نقكش كآثار مف جبؿ قركاف 

) 3   ( Theophrastus. Enguiry into plantes-_trans.py.Hort.A- libir.IV.london. P. 237. 
) 4   ( 4 .Phllostorgius , Hist _ Eccl . , III , 5  

،  539ـ، ص1993 -نشر جامعة بغداد - 2ط - 6ج -نقبلن عف: جكاد عمي: المفصؿ في تاريخ العرب القديـ
540. 
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شير أيضان إلى أف الحميرييف كانكا في أكؿ امرىـ تكما إف بعض المصادر المشار إلييا 
ييكدية ، كأف اعتناقيـ إياىا كاف بدعكة مف ممكة سبأ التي عرفت بقصتيا مع عمى ال

 .( 1) سميماف )عميو السبلـ( ، كأنيـ ما لبثكا أف إرتدكا عنيا إلى الكثنية
كينبغي اإلشارة إلى أف ما ذكرتو تمؾ المصادر عف إتباع السبئييف سنة أبراىيـ عميو 

أشارت إلييا مركيات كتاب التيجاف ، كيذكر السبلـ في السبت ، مف بيف األمكر التي 
ذلؾ عمى كجو التحديد ضمف قصيدة شعرية يينسب قكليا إلى الممؾ الصحب بف ذم مراتد 

 المعركؼ بمقب ذم القرنيف كذلؾ عمى النحك اآلتي : 
 .( 2) متنو عمرك كعاد بعاصـ      فمما أتاه السبت أسبت كارتقى 

كتشفة في جنكب ببلد العرب ما يؤكد مسألة كجكد كالحقيقة أنو يكجد في النقكش الم
حميرييف يدينكف بالييكدية في القرف الرابع الميبلدم ، ككذلؾ مسألة استمرارية الكثنية 

 .( 3) أيضان 
كىك ما يتكافؽ مف ناحية ثانية مع ما كرد في مركية تناكلت سيرة ممؾ حميرم شيير ترجع 

تنسب المركية المشار إلييا قيامو بإعادة قكمو إلى فترة حكمو إلى القرف الرابع الميبلدم ك 
 .( 4) الييكدية

يتعمؽ األمر بالممؾ الذم تسميو تمؾ المركية ، بتاف أسعد أبي كرب )المعركؼ بأسعد 
الكامؿ( كتشير إلى أنو عرج عقب عكدتو مف غزك المشرؽ ، نحك مدينو يثرب ، قاصدان 

خمفو لدييـ قبؿ مسيرة نحك المشرؽ ، كأف ذلؾ دعا  خرابيا كأىبلؾ أىميا الذيف قتمكا ابنان لو
حبريف مف احبار الييكد الذيف كانكا في المدينة إلى المسارعة إلى مقابمتو كتحذيره بأف 
قيامو بذلؾ الفعؿ ، سيعرضو لمعقكبة ، ألنيا ستككف آخر الزماف مقران لمياجر نبي يخرج 

 .( 5) مف قريش
                                                 

 . 6/540جكاد عمي ، المفصؿ (  1) 
 .104،105كتاب التيجاف ، ص (  2) 
 .149،150خ اليمف القديـ ، صأنظر : بافقية ، تاري(  3) 
 .305كتاب التيجاف ، ص (  4) 
 .305،306، ص  التيجاف كتاب(  5) 



 14اإلنسانية                                                                                 انعذد هٌو مجهة انع

-          - 407 

مؾ الحميرم الذم أيعجب بما سمعو مف الحبريف كادرؾ كتشير المركية بعد ذلؾ إلى أف الم
ماليما مف عمـ ، لـ يكتؼ بالتراجع عٌما كاف ينكم إنزالو بالمدينة كأىميا ، استجابة لذلؾ 
نو أعمف اعتناقو ديف الحبريف )أم الييكدية( كلما كصؿ إلى اليمف كمعو  النصح ، كا 

بكا قبكؿ دعكتو تمؾ كاقترحكا بدالن عف الحبراف ، دعا قكمو إلى اعتناؽ الييكدية كلكنيـ أ
ذلؾ أف يحتكـ الطرفاف إلى النار التي كانكا عادة ما يحتكمكف إلييا في حاؿ اختبلفيـ في 

 .( 1) تأكؿ الظالـ كال تمس المظمـك بسكء -حسب زعميـ–أمر مف األمكر، كالتي كانت 
و تمؾ النار، حمؿ قـك كعندما خرج الفريقاف المتحاكماف إلى المكضع الذم كانت تكجد في

الممؾ الرافضكف لمييكدية ، أكثانيـ كقرابينيـ معيـ ، فيما حمؿ الحبراف كتابيما المقدس 
عمى عنقييما ، كقعد الفريقاف ينتظراف خركج تمؾ النار مف مكاف خركجيا المعتاد ، كلما 
ظيرت ىابيا قـك الممؾ كحادكا عنيا ، فطمب منيـ الحاضركف الصبر كالثبات في 
مكضعيـ ، ككانت النتيجة أف النار التيمتيـ مع القرابيف كاألكثاف التي كانكا يحممكنيا ، 
كلـ تمس الحبريف ككتابيما المقدس بأم ضرر ، كأعمف الحميريكف عندئذ اعتناقيـ 

 .( 2) الييكدية
كيكرد أبف ىشاـ مركية أخرل عف ذلؾ الحدث ، خبلصتيا أف الحميرييف الرافضيف 

كا مع الحبريف ، عمى أف الذم يتمكف مف رد النار إلى المكضع الذم خرجت لمييكدية اتفق
منو يككف الحؽ إلى جانبو ، كأف رجاؿ حمير تقدمكا أكالن كحاكلكا رد تمؾ النار كلكنيـ 
فشمكا في كقؼ تقدميا كبادركا إلى الفرار مف أماميا قبؿ أف تأكميـ . كعندئذ تقدـ الحبراف 

اة كاستمرا في التقدـ كىي تتراجع اماميما إلى أف ردآىا إلى نحكىا كىما يتمكاف التكر 
 .( 3) المكضع الذم خرجت منو

                                                 

 .306،307المصدر نفسو ، ص (  1) 
 .307المصدر نفسو ، ص (  2) 
 . 308،  307المصدر نفسو ، ص (  3) 
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 كجرل ختـ ىذا الجزء مف المركية بعدئذ يقكؿ )) فرجعت عند ذلؾ حمير إلى ديف
كىك ما يعني أف عرب جنكب الجزيرة كانكا قبؿ ذلؾ عمى الييكدية كارتدكا   (1)الحبريف((

 ا أطؿ عيد الممؾ أسعد ابي كرب رجعكا إلييا مف جديد.عنيا إلى الكثنية كلم
قيؿ حميرم ييدعى لشاىد قبرم  ىمعكقد عثر في إحدل مقابر األحبار الييكد بفمسطيف 

مما   ( 2) ـ200مناحيـ )مناحـ قيؿ حمير( كيرجح المتخصصكف تأريخو إلى حكالي سنة 
مييكدية كاف قبؿ عيد أسرة يدعـ الطرح السابؽ القائؿ بأف اعتناؽ عرب جنكب الجزيرة ل

الممؾ تباف أسعد أبي كرب المذككر في المركية السابقة كالتي سبقت اإلشارة إلى أف 
النقكش التي ترجع إلى عيدىا )القرف الرابع الميبلدم( تؤكد حقيقة كجكد حميرييف عمى 

 .( 3) الييكدية في ذلؾ العيد
أنيا كانت في منطقة  ( 4) كر اليمدانيأما فيما يخص النار التي أشارت المركية إلييا فيذ

ح قصيدة نشكاف الحميرم ، بقكلو : ))كحاكمكا كىك ما أكده أيضان شر  ( 5)  تسمى )ضركاف(
 .( 6)  الحبراف إلى النار التي بضركاف((
، أف النار التي جرل األحتكاـ إلييا كانت في صنعاء ( 7) في حيف يذكر عبيد بف شريو

فاقو مع كؿ مف اليمداني كشارح قصيدة نشكاف حكؿ ىذه الجزئية األمر الذم يشير إلى ات
، ألف ضركاف كاحدة مف ضكاحي صنعاء ،التي احتفظت بمسماىا المذككر إلى زماننا 

                                                 

 . 308،ص  التيجاف كتاب(  1) 
 .6/539جكاد عمي ، المفصؿ (  2) 
 2013صنعاء  -نشركزارة الثقافة اليمنية -العدد الثامف -مجمة ريداف -نقكش جديدة مف ذمار خمدكف نعماف:(  3) 

 .150.   بافقيو، تاريخ اليمف القديـ ، ص   304ـ،ص 
بيركت،  -دار العكدة -أميف فارس نبيو /حرره كعمؽ عمى حكاشيو -8ج -االكميؿ في محافد اليمف كمساندىا (  4) 

 . 67،صاء)د.ت(صنع -دار الكممة
ضركاف :تذكر المراجع اليمنية اف ضركاف ىذه بمدة مف ىمداف الدنيا كتقع الى شماؿ صنعاء كاف ارضيا (  5) 

محترقة سكداء جرداء كاف النار التي كانت فييا ناتجة عف ثكرة بركانية استمرت شيرا كامبل)مطير األرياني : نار 
 (.43ـ،ص 2008صنعاء  –كزارة الثقافة  -32-31العدداف  –مجمة االكميؿ  –ضركاف في نقش مسندم 

 .146ممكؾ حمير كاقياؿ اليمف ، ص (  6) 
 .493أخبار عبيد بف شريو ، ص (  7) 
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الحاضر كليس ذلؾ كحسب بؿ إف احد الباحثيف اليمنييف المتخصصيف كشؼ عف نقش 
 . ( 1) مسندم قديـ فيو ذكر لنار ضركاف المشار إلييا

حية أخرل فقد جرل ختـ تمؾ المركية بفقرة تتصؼ باألىمية ، حيث تشير إلى أف كمف نا
الحميرييف كانكا قبؿ ذلؾ يعظمكف بيتان ييدعى )رئاـ( ، ينحركف عنده كيتكممكف فيو )يقصد 
في الغالب التكجو إليو بالدعاء( كأف الحبريف قاال لمممؾ تباف اسعد ابي كرب أف في ذلؾ 

و عف عبادة ا ، كطمبا منو أف يأذف ليما بالتخمص منو كلما إذف البيت شيطاف يفتف قكم
ليما بذلؾ األمر، استخرجا مف داخمو كمبان أسكد ، كبعد أف قاما بذبحو ، تـ ىدـ ذلؾ 

 .( 2)  البيت )أم رئاـ(
ما كرد في الفقرة السابقة استمد أىميتو مف ناحيتيف ، تتعمؽ أكالىما بندرة إشارة االخبارييف 

معبكدات عرب جنكب الجزيرة القدماء الكثنية ، أما ثانيتيما ، فتتعمؽ بككف إشارتيا إلى 
إلى أف الحميرييف كانكا يعظمكف زمف شركيـ بيتان يسمى )رئاـ( كيتقربكف إليو باألضاحي ، 

 مف بيف األمكر التي أثبتت النقكش كاآلثار المكتشفة ككذلؾ كتابات اليمداني ، حقيقتيا.
أف رئامان )الذم تسميو تألب رئاـ( كاف أحد المعبكدات الكثنية   ( 3) لنقكشفبينما تكشؼ ا

الرئيسية في جنكب الجزيرة ، كأنو كاف عمى جية التحديد أبرز آلية قبيمة ىمداف ، ككانكا 
بالمقابؿ إلى أف رئامان كاف  ( 4) يعدكنو حامييـ كمانح الحظ كالرضى ليـ ، يشير اليمداني

 كأف الناس كانكا في القديـ يحجكف إليو. ( 5) بؿ ذيباففي ىمداف في أعمى ج
ذا كانت المركية السابقة قد كشفت عف تخمي عرب جنكب الجزيرة عف العبادة الكثنية  كا 
خبلؿ عيد تمؾ األسرة الحميرية ، فإف ظيكر المسيحية كمنافس لمييكدية التي انتصرت 

ف  عمى الكثنية كحمت محميا مف األمكر التي تطرقت إلييا مركيات كتاب التيجاف كا 

                                                 

 .43-37أنظر : مطير األرياني ، نار ضركاف ، ص(  1) 
 .308كتاب التيجاف ، ص (  2) 
 .2/326. جكاد عمي ، المفصؿ  130بافقية، مختارات مف النقكش ، ص (  3) 
 .37العاشر، ص  ،الكتاب االكميؿ(  4 )
جبؿ ذيباف : يذكر اليمداني في صفة جزيرة العرب أف ىذا الجبؿ يينسب إلى أحد نببلء ىمداف القدماء كييدعى (  5) 

 (.110، 109ـ ، ص 1891 –طبعة لندف  –كييدعى ذيباف بف    عمياف )اليمداني: صفة جزيرة العرب 
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اقتصر األمر عمى مركيتيف تتضمف اكالىما إشارة عابرة ال تتجاكزالثبلثة اسطر مساحة 
كلكف أىميتيا تنبع مف ككنيا تتحدث عف قياـ ممؾ حميرم ييدعى )عبد كاليؿ( باعتناؽ 

لمركية المسيحية كاشارتيا الى اف اعتناقو ليا ظؿ سران يكتمو إلى حيف كفاتو. كما تشير ا
) ذاتيا إلى أف ىذا الممؾ تكلى الحكـ عقب حكـ ابنيف مف أبناء الممؾ تباف اسعد ابي كرب

1 ). 
كمع إنو ال يكجد في اآلثار المكتشفة حتى اآلف ما يشير إلى ىذا الممؾ كحقيقة كجكده 
التاريخي كلكف ما ييـ مف األمر أف المركية تتضمف ما يفيد أف المسيحية كانت قد كجدت 

 طريقان إلى أكابر حمير في نياية حكـ أسرة الممؾ تباف اسعد. ليا
كالتي  ( 2) أما ثانية تمؾ المركيات فيتعمؽ األمر بالمركية التي تناكلت سيرة الممؾ ذم نكس

تشير إلى أف غالبية حمير بما فييـ الممؾ المذككر ظمكا عمى الييكدية كأف المسيحية 
نتشار في نكاح مختمفة مف األراضي التابعة كانت قد بدأت بمنافستيا كأخذت في اال

لحمير كأف اكبر مراكزىا كاف في مدينة نجراف ، مما دعا الممؾ ذم نكاس إلى التحرؾ 
 .( 3) لمقضاء عمى اتباعيا

نما تناكؿ  كليس المجاؿ ىنا لتناكؿ تفاصيؿ ما قاـ بو ذك نكاس ضد مسيحيي نجراف كا 
شارة المركية المذككرة إلى أف ذلؾ االضطياد إنعكاسات اضطياده ليـ كالتي تتمخص في إ

دفع إحدل الشخصيات الحميرية التي لـ تتقبؿ ذلؾ الفعؿ إلى طمب النجدة كالعكف مف 
إلى  –بعد أف أخذ مكافقة قيصر الرـك  –ممؾ الحبشة المسيحي ، كأف ىذا األخير بادر 

 .( 4) غزك اليمف كتمكف مف ىزيمة ذم نكاس كالسيطرة عمى اليمف

                                                 

 .310كتاب التيجاف ، ص (  1) 
نكاس : يرد ذكره في النقكش  باسـ " يكسؼ اسأر يثأر كيسميو االخباريكف " صاحب االخدكد " كيقصدكف  ذك(  2) 

.انظر 199 83،82/ 2بذلؾ المذككر في سكرة البركج كتحريؽ النصارل عمى يديو ) المسعكدم: مركج الذىب  
 (.151ايضا: بافقيو،تاريخ اليمف القديـ، ص

 .312كتاب التيجاف ، ص (  3) 
 .312،313المصدر نفسو ، ص (  4 )
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لحقيقة اف النقكش اليمنية القديمة ال تخمك مف إشارة إلى قياـ الممؾ ذم نكاس بحممة كا
حربية كبيرة ضد مدينة نجراف كتعرض اليمف بعدىا إلى غزك االحباش كتمكنيـ مف 

 .( 1) السيطرة عمى مقاليد األمكر فييا
 .( 2) اثمةكما ال تخمك المصادر البيزنطية المعاصرة لتمؾ المرحمة مف ذكر إشارات مم

كىك ما يعني حقيقة أف المسيحية حمت محؿ الييكدية مف حيث التمكف كاالنتشار كالنفكذ ، 
بعد أف فقدت ىذه األخيرة تمؾ المميزات ، نتيجة ليزيمة ذم نكاس الممؾ الييكدم أماـ قكة 

إلى أف ابرىة  –بعد ذلؾ  –األحباش المسيحية كلعؿ اإلشارة إحدل مركيات كتاب التيجاف 
يدخؿ في نطاؽ السعي   ( 3) حاكؿ ىدـ الكعبة –الذم اصبح ممكان عمى اليمف  –لحبشي ا

 إلى بسط سمطات الديانة المسيحية عمى كامؿ أنحاء الجزيرة العربية كليس اليمف كحسب.
كتاريخية ىذه الحادثة مؤكدة بشاىديف ميميف ، يتمثؿ أكليما، في الشاىد القرآني المتجسد 

  (.4)ينما يتمثؿ ثانييما في قياـ المكييف بتأريخ الحكادث كفقان لتمؾ الحادثةفي سكرة )الفيؿ( ب
عمى حساب المسيحية  –كىك ما يعني أف ظيكر اإلسبلـ كانتشاره في جنكب جزيرة العرب 

حدث بعد مضي زمف ليس بالطكيؿ ، عمى انكسار حممة ابرىة  –كالييكدية كالكثنية 
 الحبشي كطرد األحباش مف اليمف.

ميو فانو يمكف القكؿ إف مركيات كتاب التيجاف التي تطرقت إلى الجانب الديني لـ تخمك كع
مف ذكر تفاصيؿ تاريخية حقيقية عف الديانات التي كانت سائدة في جنكب جزيرة العرب 

 قبؿ اإلسبلـ .
كمف أىـ ما تضمنتو مركيات كتاب التيجاف ذات البعد الحضارم الحديث عف جكانب 

كطرؽ دفف عرب جنكب الجزيرة لمكتاىـ كاألماكف التي كانكا يتخذكنيا تتصؿ باآلثار 
 مقابران لممككيـ كدفف أكابرىـ ، كالمحتكيات التي كانت تضميا تمؾ المقابر.

                                                 

 . 64 - 62.مختارات مف النقكش اليمنية ، ص  154،155،158،159بافقيو ، تاريخ اليمف القديـ ،ص (  1) 
) 2  ( Procopius, History of wars – Trans.py.Dewing .H.B.-Loeb Classical Liprary _ 
London- book      _I.XX.P.189. 

 212، ص كتاب التيجاف (  3) 
 .2/288،289المسعكدم ، مركج الذىب (  4) 
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 تحنيط جثث الموتى :* 
انفردت إحدل مركيات كتاب التيجاف بإشارة نادرة يمكف مف خبلليا أف نستشؼ بأف عرب 

كمكف بتحنيط مكتاىـ قبؿ دفنيـ . كيتعمؽ األمر بقصة غربة الجزيرة القدماء كانكا يق
الحارث بف مضاض الجرىمي كالتي تعد إحدل أطكؿ مركيات كتاب التيجاف ، كخبلصتيا 

الذم يينسب اليو ركاية تفاصيؿ  –أف الحارث الجرىمي طمب مف أياد بف معد بف عدناف 
رب( إلى مكضع قريب مف مكة أف ينقمو عمى أحد جمالو مف المدينة )يث –ىذه المركية 

يسمى )دكحة الزيتكف( كلما كصبل إلى ذلؾ المكضع قاد الحارث ايادان إلى المقبرة التي 
كالتي لـ يكف يعمـ أحد  –ممكؾ مكة القدماء  –كاف قد ديفف فييا ابكه كاجداده الجرىمييف 

ذيف يراىـ ، لككنيا أقيمت في باطف األرض كبعد أف اخبره بأف المكتى ال –غيره مكانيا 
ىـ ابكه كجده كجد ابيو ، اتخذ )أم الحارث(  –بداخؿ تمؾ المقبرة  –ممدديف عمى األسرة 

مكضعو عمى سرير رابع كاف بجكار تمؾ الجثث تـ طمب مف إياد أف يناكلو قاركرة مف 
اثنتيف كانتا في ككة بتمؾ المقبرة ، كلما ناكلو تمؾ القاركرة ، قاـ باحتساء نصفيا كاستخدـ 

لنصؼ المتبقي منيا في دىف جسده ، ثـ طمب مف إياد أف يناكلو القاركرة األخرل ، كلما ا
 .( 1) تسمميا منو ، قاـ بشربيا كصرخ صرخة عظيمة ثـ مات في مكانو

كمقارنة ما كرد آنفان ، بما ىك معركؼ عف عممية التحنيط الحقيقية ، نجد إتفاقيما في 
ف جسد الميت ببعض المكاد التي تساعد في مظيريف عاميف ، يتمثؿ أكالىما في دى

المحافظة عمى جفاؼ الجمد كمنع تككف الجراثيـ فيو ، أما ثانييما فيتمثؿ في حشك بطف 
 .( 2) المتكفي بمكاد أخرل كالقرفة كالمر أك نشارة الخشب كالكتاب

                                                 

 .212كتاب التيجاف ، ص (  1) 
ـ 2000مصر  –نشر جماعة حكر الثقافية  – 1ط –أحمد صالح : التحنيط فمسفة الخمكد في مصر القديمة (  2) 

الحياة  . عبدالرحمف السقاؼ: تطكر 179،180. يكسؼ عبد ا ، أكراؽ في تاريخ اليمف ،ص  40 -29، ص 
 .132ـ ، ص  2007جامعو صنعاء ، -كميو االداب -اطركحة دكتكراه غير منشكرة-الفكرية لميمنييف القدماء
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لى كاستخداـ المر في التحنيط يرد ذكرة في مركية لعبيد بف شرية الجرىمي ، حيث يشير إ
أف قـك ثمكد عندما ايقنكا اليبلؾ بعد عقرىـ الناقة ، استعدكا لمبلقاة المكت ، بحفر قبكر 

 .( 1) ليـ في بيكتيـ ، كبعد أف )تحنطكا( بالمر لبسكا أكفانيـ كجمسكا في حفرىـ
كمف المعركؼ أف اليدؼ مف عممية التحنيط ىك بقاء جثة الميت عمى حاليا كمنعيا مف 

عؿ الزمف ، كفيما يخص ىذا الجانب فإف مركيات كتاب التيجاف ال تخمك التحمؿ كالتآكؿ بف
مف ذكر تفاصيؿ تؤكد كجكد أصؿ لما ذكرنا عف ككف المركية األكلى )الخاصة بالحارث 

عف ممارسة عرب الجزيرة القدماء عممية تحنيط  –رغـ سطحيتيا  –الجرىمي( تتحدث 
، أف جثاميف ممكؾ جرىـ كانت ما تزاؿ جثث المكتى ؛ فيتضح مف المركية المشار الييا 

 عمى حاليا كلـ يصب مظيرىا الخارجي أم تغير. -حسب كصؼ إياد بف نزار –
 

كمف ذلؾ كصؼ إياد بف نزار ما كاف عميو حاؿ جثماف جد كالد الحارث الجرىمي 
كالمدعك نفيمة بف عبدالمداف كيتمثؿ ذلؾ في قكلو )) فأصبت شيخان كبيران أسيؿ الخد تاـ 

 .( 2)  ((عنؽ ، تاـ الصمب مسجى كعميو ثياب كالرمادال
كاشارتو إلى أف الثياب التي كانت عميو أصبحت كالرماد )أك كاليباء( يتكرر في كصفو ، 
ما كانت عميو احكاؿ جثاميف كالد الحارث كجده مما يكحي بالزمف الطكيؿ الذم مضى 

 .( 3) عمى دفف تمؾ الجثاميف
ة الحديثة مؤيدة لمضمكف المركية المشار إلييا حيث أكدت كقد جاءت الكشكفات اآلثاري

عممية تحنيط المكتى قبؿ دفنيـ كىك  -ال سيما اليمنيكف القدماء  -ممارسة عرب الجزيرة 
 لدل تناكلنا أماكف الدفف . –الحقان  –ما تـ اإلشارة إلية 

 
 

                                                 

 .401اخبار عبيد بف شريو، ص (  1) 
 .210كتاب التيجاف ، ص (  2) 
 . 211،  210، ص  التيجاف كتاب(  3) 
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 وضع الموتى في توابيت:* 
دة كنادرة ، خبلصتيا أف رجبلن مف أىالي اقتصر الحديث عف ىذا الجانب عمى مركية كحي

نجراف رغب في الزكاج مف ابنة عمو التي كاف يعشقيا كلكف أباىا رفض ذلؾ األمر، 
لككننو )أم الرجؿ( كاف ماجنان كقاـ بتزكيجيا مف رجؿ آخر، كبعد مدة مف الزمف تكفيت 

فقد سعى إلى  تمؾ الفتاة كجرل دفنيا في إحدل المغارات ، كلشدة عشؽ ابف عميا ليا ،
الكصكؿ إلييا بأم كسيمة، كعندما تـ لو دخكؿ تمؾ المغارة كجد بيا مجمكعة مف المكتى ، 

 .( 1) كؿ كاحد منيـ مكضكع في أثرية )تابكت( مف رخاـ ، ككجيو مكشكؼ
إلى أف المكتى الذيف كانكا فييا كضعكا  –رغـ طابعيا القصصي  –كاشارة ىذه المركية 

كما جرل اكتشافو  ( 2) ـ ، يتكافؽ مع ما ذكره اليمداني في االكميؿداخؿ تكابيت مف الرخا
دكف أف يعني ذلؾ أف جميع المكميات التي  ( 3) مف آثار قبكرية في جنكب ببلد العرب

 جرل اكتشافيا في اليمف كجدت داخؿ مثؿ تمؾ التكابيت.
 أماكن الدفن وكيفيتو :* 

كالمرتفعات كانت المجاؿ المفضؿ لدفف تكاد تجمع المركيات المختمفة عمى أف الجباؿ 
المكتى، سكاءن بالنسبة لمممكؾ كاألمراء ككبار القـك ، حيث تشير أكلى تمؾ المركيات إلى 
أف حمير بف سبأ بف يشجب كاف أكؿ ممؾ مف ممكؾ حمير ، يدفف في مغارة جبمية كأف 

تحت الثرل كأف ذلؾ كاف بناءن عمى كصية أكصاىا إلى أبنائو قبيؿ كفاتو بأال يدفنكه 
كما أكصاىـ بأف يدفنكه جالسان كليس ممدان  ( 4) يجعمكا قبره في نفؽ يتخذكنو في جبؿ عنفر

 .( 5) أك مضطجعان 
كيبدك مف مركية تالية أف دفف المكتى في ذلؾ الجبؿ كاف قد أصبح أمران معتادان كأف ممككان 

ىذه المركية إلى أف أحد آخريف مف احفاد حمير دفنكا فيو أيضان . يتضح ذلؾ مف إشارة 
                                                 

 . 219،  218، ص  نفسو المصدر(  1) 
 . 149،  148،  146،  142،  141/ 8االكميؿ (  2) 
 .163ديتمؼ نيمسف ، التاريخ العربي القديـ ، ص (  3) 
 جبؿ عنفر : لـ يستدؿ عمى حقيقة مسمى ىذا الجبؿ اك تحديد مكقعو.(  4) 
 .65كتاب التيجاف ، ص (  5) 
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احفاد حمير حاكؿ اإلختباء مع كالدتو في إحدل مغاراتو ىربان مف ممؾ اغتصب منو 
العرش بعد كفاة كالده كأف ىذا الممؾ تمكف مف العثكر عميو كعمى كالدتو بعد أف مشط 

 .( 1) رجالو المغارات التي كاف يحتكييا ذلؾ الجبؿ
مر ، مركية تتحدث عف دفف ممؾ اسمتو )عاد بف كمف أىـ المركيات المتصمة بيذا األ

أف  ( 4) ككتاب االكميؿ ( 3) كيرجح محققا كتاب التيجاف ( 2) شداد( في مغارة جبؿ شماـ
 اسـ الجبؿ ىك )شباـ( كليس شماـ كما كرد في تمؾ المركية.

كليذا الترجيح أىمية بالغة ألنو جرل كبمحض الصدفة اكتشاؼ مكميات لمكتى تـ دفنيـ 
مغارات جبؿ يقع في منطقة تدعى )شباـ( الغراس ، تبعد حكالي عشريف كيمك متر عف  في

كيذكر أسميا في النقكش اليمنية القديمة عمى النحك اآلتي  ( 5)  العاصمة اليمنية )صنعاء(
اآلتي )شباـ( كتعرؼ المنطقة بأنيا كانت عاصمة محمية ألقياؿ ذم سخيـ الذيف كانكا 

 .( 6) ئيةيحكمكف في تمؾ المناطؽ السب
كليس  ( 7) كقد اكتشفت مثؿ تمؾ المقابر الصخرية الجبمية في جباؿ أخرل مف جباؿ اليمف

جرل  –شماؿ الجزيرة  –كليس ذلؾ كحسب ، بؿ اكتشفت أيضان قبكر صخرية جبمية في 
نقبيا في منطقة ) العبل ( شماؿ السعكدية كيعكد تاريخيا إلى عصر استيطاف المعينييف 

                                                 

 .69،  68المصدر نفسو ، (  1) 
 .75،  74المصدر نفسو ، (  2) 
 . 74المصدر نفسو، ص (  3) 
 .183/  8االكميؿ (  4) 
. عبد ا  133 - 98ـ ، ص 1990صنعاء  –مؤسسة العفيؼ  – 1ط –محمد باسبلمة : شباـ الغراس (  5) 

. يكسؼ عبد  226ـ ، ص 2008صنعاء  –الشيبة : ديانة اليمف القديـ )ترجمات يمانية( _ دار الكتاب الجامعي 
. السقاؼ، الحياة  4رم ، نقكش كآثار جبؿ قركاف ، ص . الناش 177، 176ا ، أكراؽ في تاريخ اليمف ، ص 

 .13الفكرية ، ص 
 .176يكسؼ عبد ا ، أكراؽ ، ص، (  6) 
كزارة الثقافة  –العدد الثامف  –مجمة ريداف  –خالد عمي العنسي : نتائج اعماؿ التنقيب في مكقع جبؿ حجاج (  7) 

ترجمة بدر الديف  –كع القبكر )اليمف في ببلد ممكة سبأ( . كمكدكر . جاف: تن 334ـ ، ص 2013صنعاء  –اليمنية 
 .179, يكسؼ عبد ا ، أكراؽ في تاريخ اليمف ، ص  169ـ، ص 1999دمشؽ  – 1ط –عركدكي 
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ميبلد كيضاؼ إلييا مقابر االنباط الصخرية في مدائف صالح القريبة لتمؾ المنطقة قبؿ ال
 .( 1) مف منطقة العبل سابقة الذكر

أما فيما يخص كضعية دفف جثث المكتى ، فقد سبؽ اإلشارة إلى أف حمير بف سبأ دفف 
جالس ككقد تكررت اإلشارة ذاتيا في المركيات التي تناكلت اكتشاؼ عبدا بف جدعاف 

قبرة ممكؾ جرىـ ، حيث يينسب إلى ىذا األخير رؤيتو جثث ممكؾ جرىـ كىي في القرشي م
 .( 2) كضعية الجمكس أيضا

كمع أف اإلشارة إلى دفف المكتى في كضعية الجمكس أك القعكد اقتصر عمى المركيات 
المشار الييا كلكف اكتشاؼ مكميات مدفكنة في كضعية القرفصاء كما يشابو كضعية 

 .( 3) مو، يتكافؽ إلى حد ما مع ما ىك مذككر في تمؾ المركياتالجنيف في رحـ أ
 محتويات المقابر المادية :* 

مف المظاىر التي تكاد تشمؿ معظـ حضارات العالـ القديـ ، عممية كضع مقتنيات الميت 
) المادية في المقبرة التي دفف فييا ، كالتي تعرؼ في اصطبلح اآلثارييف، باألثاث الجنائزم

ف كرد ضمف تفاصيؿ ، كى( 4 ك ما يعني أف ذكر مركيات كتاب التيجاف ىذا الجانب كا 
 تفتقد إلى التحديد التاريخي الدقيؽ إال إف ذلؾ ال ينفي اتصالو بجذكر حضارية حقيقية.

كمف ذلؾ إشارة إحدل المركيات إلى أف المغارة التي ديفف فييا الممؾ المعافر بف يعفر،  
م سميماف بف عبدالممؾ ، ككجد الذيف دخمكىا جكىران كثيران فيتحت في عيد الخميفة االمك 

 .( 5) كسبلحان كماالن كفيران إلى جكار جثماف الممؾ يعفر كذىبان 
ي مركيات أخرل عديدة كترتبط بمقابر الممكؾ ىذا األمر تكررت اإلشارة إليو ف كمثؿ

 .( 6) ككبار القـك ، كالممؾ )شداد بف عاد الحميرم( كممكؾ جرىـ

                                                 

 .179يكسؼ عبد ا ، أكراؽ ،ص(  1) 
 .220كتاب التيجاف ، ص (  2) 
 .179يكسؼ عبد ا ، أكراؽ ،ص(  3) 
 .4. الناشرم ، نقكش كآثار مف جبؿ قركف، ص 334ؿ التنقيب ، ص العنسي ، نتائج أعما(  4) 
 .73،  72كتاب التيجاف ، ص (  5) 
 .220،  75،  74المصدر نفسو ، ص (  6) 
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افرد اليمداني مساحة كبيرة مف الجزء الثامف مف االكميؿ لذكر مقابر قدماء اليمنييف ، كقد 
كحديثو عف ىذا األمر يتضمف تأكيدان ال لبس فيو في أف قدماء اليمنييف كانكا يدفنكف 

 .( 1) المقتنيات الثمينة كالشخصية مع جثاميف أصحابيا
ار المقابر القديمة في اليمف يؤيد حقيقة ما أما مف الناحية اآلثارية، فما تـ اكتشافو مف آث

كرد في مركيات كتاب التيجاف عف ىذا األمر ، عمى الرغـ مف أف ما جرل اكتشافو مف 
تمؾ المقابر، كاف قد تعرض إلى العبث كالسرقة قبؿ أف تصؿ إليو اياد العمماء 

 .( 2) كالمتخصصيف
                                                                                           الجانبان: األدبي والفني :                      * 
يحتؿ الجانب األدبي المرتبط تحديدان بالشعر كالقصة مساحة ال بأس بيا مف مضمكف     

مركيات كتاب التيجاف ؛ ففيما يخص الشعر فإف سير ممكؾ حمير كغزكاتيـ تكاد ال تخمك 
، كمنو ما يينسب قكلو إلى الممكؾ أنفسيـ أك بعض قادتيـ أك بعض وشياد بمف األست

 .( 4) كأشيرىـ ييدعى عمقمة بف ذم جدف الحميرم ( 3) الشعراء الحميرييف
كمع أف ىناؾ مف الباحثيف مف يرفض قبكؿ نظـ الحميرييف القدماء الشعر بالمغة      

المسندية المختمفة في ابجديتيا كنطقيا عف  العربية الشمالية ألنيـ كانكا يتحدثكف الحميرية
العربية الفصيحة ، إاٌل إف المكتشؼ مف نقكش عرب جنكب الجزيرة ، ييرجح نظـ اليمنييف 
القدماء الشعر بمغتيـ المسندية، كأبرز الشكاىد اآلثارية المؤيدة لذلؾ، يتمثؿ في النص 

سة متخصصة حديثة أنو كالذم أكدت درا ( 5)  الذم جرت تسميتو بػ)ترنيمة الشمس(

                                                 

 .168،  124/  8االكميؿ (  1) 
 .179،  176. يكسؼ عبدا ، أكراؽ ، ص  337،  335العنسي ، نتائج أعماؿ التنقيب ، ص (  2) 
 .121،  119،  115،  58تيجاف ، ص كتاب ال(  3) 
عمقمة بف ذم جدف : ييشار إليو عمى أنو اشير شعراء حمير كيينسب اليو قكؿ الكثير مف االشعار في رثاء (  4) 

،  227/ 2حمير كيعرؼ باسـ عمقمة ذا جدف األصغر كبعمقمة المطمكس ألنو كاف أعمى ) اليمداني ، االكميؿ 
228 .) 
 . 2/397 ، كاإلسبلـ الجاىمية في حمير شعراء : االحمدم مقبؿ(  5) 
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قصيدة شعرية، نيظمت عمى )البحر الكافر(، كما تشير الدراسة نفسيا إلى نصكص أخرل 
 .( 1) مشابية لمنص المذككر

كيضاؼ إلى ما تقدـ إشارة بعض مركيات كتاب التيجاف إلى إحتراؼ فئة مف النساء     
كيرد ذلؾ  ( 2)  )القياف( يرد ذكرىف في تمؾ المركيات تحت مسمى بلتيالعزؼ كالغناء، كال

تحديدان في المركية التي تناكلت ىزيمة الممؾ ذم نكاس الحميرم اماـ االحباش ، كالتي 
تنسب إلى رجؿ حميرم نظـ قصيدة رثاء في ذىاب ممؾ حمير بعد تمؾ اليزيمة . كيتمثؿ 

 ذلؾ في قكؿ الرجؿ الحميرم في تمؾ القصيدة:
 لحاًؾ  اي  قد أنزفت ريقي             دعيني ال أبا لؾ لف تطيقيني  

ذ تيسقى مف الخمًر الرحيؽ    لدل عزؼ القياف إذا انتشينا        ( 3) كا 

كيؤيد ذلؾ ، ركايتاف منسكبتاف إلى عبيد بف شرية الجرىمي . يذكر في أكالىما أف القياف 
 كٌف يضربف بالدفكؼ كالمعازؼ في احتفاؿ كاف قـك ثمكد يقيمكنو كؿ عاـ في أحد

 .( 4) أكديتيـ
يدعى بكر بف معاكية  ( 5) في حيف يذكر في الركاية الثانية أف سيدان مف العماليؽ

استضاؼ في مكة بعضان مف قـك عاد لمدة شير كامؿ كاف تمؾ االستضافة اشتممت عمى 
الخبز كالمحـك كشرب الخمر كقياـ قينتيف ، يقاؿ ليما )الجرادتاف(                  أكميـ
 .( 6) عمى مدل أياـ ذلؾ الشير بالغناء

كتتضمف اآلثار التي جرل اكتشافيا في جنكب جزيرة العرب ما يؤكد حقيقة ممارسة 
النساء العزؼ كالغناء عمى النحك الذم ىك مذككر عميو في مركية كتاب التيجاف كركايات 

                                                 

 .432 – 2/399المرجع نفسو (  1) 
القينة : ىي األمة غنت أـ لـ تغفٍّ كلكف غالبان ما ييطمؽ عمى المغنية مف اإلماء كتجمع عمى قياف كقينات (  2) 

 ؛حرؼ القاؼ(.12)ابف منظكر، لساف العرب،ج
 .313،  312كتاب التيجاف ، ص (  3) 
 .385اخبار عبيد بف شريو ، ص (  4) 
العماليؽ: ينسبكف الى عمبلؽ بف الكذ بف اـر بف ساـ بف نكح كيذكر المسعكدم اف جدىـ االكؿ  عمبلؽ نزؿ (  5) 

 (.2/143نزؿ بمف معو منيـ في اكناؼ الحـر كالتيائـ كاف فريقا منيـ رحؿ الى مصر ) المسعكدم ، مركج الذىب 
 .345، ص  شريو بف اخبارعبيد(  6) 
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قبرم بيف اآلثار المكدعة في المتحؼ الكطني بصنعاء ، ىناؾ شاىد  فمف عبيد بف شرية،
مف المرمر صكر عمى كاجيتو منظر امرأة ترتدم مبلبس فاخرة ، تجمس عمى كرسي كىي 
ممسكة بإحدل يدييا آلة مكسيقية )تشبو القيثارة( كتعزؼ باليد األخرل عمييا كيظير إلى 

اصغر حجمان منيا كبيدىا آلة مكسيقية )تشبو الطبمة( كيدىا                يسارىا امرأة
 .( 1) لمضرب عمى تمؾ اآللةاليمنى مرفكعة 

كعمى ما يبدك أف العزؼ كالغناء لـ يستمرا حكران عمى النساء كأف العصر الحميرم     
شيد ظيكر مغنييف مف الرجاؿ ، كىك ما يستشؼ مف إشارة اليمداني إلى أف رجبلن مف 

 .( 2)  حمير ييدعى أبا أيكب المككفي اشتير بتسمية )صاحب األغاني الحميرية(

كالحقيقة أف ظيكر المكسيقى كالغناء في حياة قدماء غرب جنكب الجزيرة يتفؽ مع      
 حالة الثراء كالرفاىية التي كانكا قد كصمكا إلييا منذ زمف مبكر مف تاريخ حضارتيـ.

أما فيما يخص الجانب القصصي فمنو شبو التاريخي كمنو األسطكرم المحض ،       
كة بمقيس كالنبي سميماف عميو السبلـ ، كالقصص كيتمثؿ النكع األكؿ في قصة المم

 .( 3) الخاص باكتشاؼ مقابر ممكؾ حمير كجرىـ
أما النكع الثاني الممثؿ لؤلسطكرم المحض ، ذك الطابع الخرافي فإنو يتجسد في    

المركيات التي تناكلت سيرة الممؾ الصعب ذم القرنيف كغزكاتو ، كالتي تزخر بأحداث 
مب عمييا الجانب الخرافي المتخيؿ ، كبما في ذلؾ الحديث عف كأماكف كاشخاص كيغ

 .( 4) كصكلو إلى مكضع تقطنو المبلئكة
كقد لقى ىذا الجانب اىتمامان كبيران مف قبؿ األدباء العرب السيما المصرييف ، كذلؾ     

ي ما ذكره الدكتكر عبدالعزيز المقالح في مقدمة طبعة كتاب التيجاف التي اعتمدنا عمييا ف
 ىذا البحث. كتابة

                                                 

 .186نجيـ ، اشكاؿ الطيكر في الفف اليمني القديـ ، ص(  1) 
 .2/52االكميؿ (  2) 
 . 191،162،74كتاب التيجاف ، ص، (  3) 
 .113-91المصدر نفسو ، ص (  4) 
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كما ييمنا مف األمر أكثر مف غيره أف تمؾ القصص تعبر عمى األرجح عف القصص  
التي كانت سائدة في أكساط عرب الجزيرة العربية في مرحمة مف مراحؿ التاريخ القديـ كىك 

 ما يستدؿ عميو مف امتداد كجكدىا إلى الشعر الجاىمي.
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ABSTRACT 
 
One of the most challenging problems for EFL students is to be able to 

express themselves not just grammatically but also acceptably and 

naturally in English in appropriate contexts. The ability to produce 

acceptable and natural expressions in English is closely related to the EFL 

students' competence in collocation-which words go together in normal 

usage.  

  In the light of this problem, this study aims at investigating the Libyan EFL 

learners' use of the English lexical collocations. The theoretical part of this 

study presents a discussion of lexical collocations in Arabic and English. The 

practical part is intended to statistically measure the Libyan EFL learners' 

ability to use English lexical collocations accurately.  

 

  The statistics shows a low level of performance on the Libyan EFL learners' 

part. It is also concluded that the learners employ literal transfer from their 

mother tongue, substitution, and generalization as communicative 

strategies to overcome their deficiency  in using the English lexical 

collocations accurately. 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

KEYWORDS: 
 Collocation, idioms,  free combination,  fixed expressions, EFL/ ESL  
language learners 
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------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Introduction 

Collocations are considered as one of the features that differentiate native 

speakers from non-native speakers of English. Lewis (1997) states that 

native speakers carry hundreds of thousands, possibly millions, of lexical 

chunks in their heads, ready to draw upon, in order to produce fluent, 

accurate and meaningful language. In other words, native speakers 

intuitively know which words frequently combine and which do not. As 

claimed by Williams (2000), "automation of collocation" helps native 

speakers fluently express themselves since it provides "chunks" that are 

ready to use. Second language learners, however, lacking this automation of 

collocation, may make non-native errors when producing utterances. 

 
The lack of collocational competence often leads learners to "create longer 

utterances, because they do not know the collocations which express 

precisely what they want to say" (Lewis, 2000). As claimed by McCarthy 

and O'Dell, (2005: 6) collocations" ... give you the most natural way to say 

something: smoking is strictly forbidden is more natural than 
 
smoking is strongly forbidden" 

 

Hence, collocations as a specific area within lexis are of particular 
importance and recognized 
 
as one of the challenges that EFL learners encounter in their journey of 

English language learning. Different researchers in ESL/ EFL have found 

that L2 learners from different 

 

proficiency levels face difficulties in combining words together, resulting in 

texts that are not native-like. Wardell (1991) points out that one peculiarity 

of the English of second language learners is the failure of these learners to 
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produce collocations in the proper order. In Lewis' 
 
(2000: 8) words: 
 

"the single most important task facing language learners is 

acquiring a sufficiently large vocabulary. We now recognise that 

much of our 'vocabulary' consists of prefabricated chunks of 

different kinds. The single most important chunk is collocation. 

Self-evidently, then, teaching collocation should be a top priority in 

every language course." 

 
One reason for this may be due to the fact that unlike native speakers, L2 

learners seem to focus on learning individual words and gradually 

building up bigger units, so it becomes particularly hard for them to 

establish strong associations between pairs of words forming collocations 

(Schmitt 2010; Wray, 2002). As a result, L2 learners tend to resort to a 

creative mechanism to combine isolated words, rather than store, retrieve 

and produce ready-made collocations. 

 
Consequently, second language learners need to be aware that an essential 

requirement for the overall mastery of L2 is the ability to comprehend and 

produce collocations as unanalyzed chunks in order to achieve native-like 

competence and fluency, i.e. in order to speak a language the way its native 

speakers do (Brashi, 2009). Thus, collocations require to be given more 

focus because they help learners not only to understand lexis but also to 

communicate ideas more effectively in writing and speaking. 

 
Collocation is one of the most difficult problems for EFL Libyan students. 

Not many of them are aware of the existence of collocations due to 

dominance of the grammar-translation approach which has played a key 
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role in the teaching of English in Libya for decades. Willis (1990) considers 

that, at present, the knowledge of language that teachers offer learners is 

heavily loaded towards grammar, and teachers need to pay more attention 

to lexical elements in classrooms as, if teachers emphasize grammar too 

much, the students are less likely to be able to create a significant and 

native-like output in language terms. 

 
 
Given these considerations, it is the focus of the present study to examine 

the knowledge of English lexical collocations of EFL Libyan learners. 

 

Rationale and purpose of the study 

The importance of collocations and the difficulties they pose to EFL/ESL 

learners have been understood by various second language acquisition 

researchers (Bahns and Eldaw, 1993; Bahns, 1993; Channell, 1981; Lewis, 

1993; Willis, 1990). These researchers agree that learners' knowledge of 

lexical collocations is an essential requirement for the overall mastery of 

their second language. Yet, despite the important role that collocations 

have in language acquisition, relatively few studies have been conducted to 

investigate the English lexical collocation knowledge of EFL Arabic-

speaking learners (e.g., Al- Zahrani, 1998; Farghal and Obiedant, 1995; 

Hussein, 1990; Zughoul and Abdul-Fattah, 2003; and Shehata, 2008). 

Suffice to say, and to the knowledge of the researcher, to date no studies 

have been conducted in order to investigate the knowledge of English 

lexical collocations of EFL Libyan students who are English majors. 

 
 
In addition to what has been said about the importance of collocation in 

language learning, the present study has been motivated by the 
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observation that, even at intermediate to advanced stages, Libyan learners 

of English have considerable difficulties in using English. In other words, 

they often remain stuck at a certain level of language competence, even 

though the majority of them are familiar with the basic, and most common, 

grammatical structures of English language. This inefficiency seems to be 

due, to some extent, to the lack of collocational knowledge among Libyan 

EFL students. 

 
Many factors contribute to this problem, including the unawareness of 

Libyan learners 0f the importance of collocations in language learning, the 

teaching methods used, the inadequate emphasis given to collocational 

patterns in the content of the syllabus and the type of instructions they 

receive. As a result, students graduate from schools with a very low ability 

to communicate or to express themselves properly in English in real life 

situations. 

Therefore, there is a need to investigate the English lexical collocation 

knowledge of Libyan Arab EFL University students and know what 

problems they encounter when using English lexical collocations. 

 

Theoretical background 

The literature shows that knowledge of collocations is an important and 

necessary one for the successful learning of language in general and 

vocabulary learning in particular. Hill (1999) contends that 'collocation is 

the key to fluency' both in written and oral language. In addition, Hill (ibid.) 

claims that learning words in chunks improves pronunciation and 

intonation, and speeds up reading through the chunking of phrases. 

Previous research also shows that unfamiliarity with collocations often 

leads to serious problems in language production. 
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Definition of collocation 

The term 'collocation' was first used in the 18th century (Carter & 

McCarthy 1988:32) but as a formed concept it was firmly grounded only in 

the 20th century. Collocation as a linguistic phenomenon was studied in 

association with lexical semantics by Greek Stoic philosophers as early as 

2,300 years ago (Robins, 1967:21 cited in Gitsaki, 1991). Robins (1967) 

states that Greek Stoic philosophers rejected the equation of "one word, 

one meaning" and put forward an important aspect of the semantic 

structure of language. They believed that "word meanings do not exist in 

isolation, and they may differ according to the collocation in which they 

are used" (Robins, 1967:21). This view of word collocations has continued 

to be central to the study of language at the present time. The majority of 

linguists have come to recognize the fact that certain fixed expressions, 

among which collocations are, are stored in the memory of native speakers 

of a language as whole chunks and are used, as such. in their written and 

oral production. 

 

Idioms/Collocation/Free Combination 

It is obvious that there is significant disagreement and a lack of clarity in 

the definition of collocations among different linguists. What additionally 

makes the issue unclear is the fact that sometimes collocations are 

categorized as idioms, since it is often thought that no clear distinction can 

be made between a collocation and an idiom (e.g.Wallace, 1979; Sinclair, 

1991). For instance, Smith (1947, cited in Brashi, 2005) considers 

collocations as idiomatic expressions, in which two words are habitually 

combined together for the sake of emphasis. For example, far and away 
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(emphatic), over and over (emphatic repetition), part and parcel (emphasis 

by alliteration), fair and square (emphasis by rhyme), heads or tails 

(emphasis by the contrast of two words), now and then (emphasis by 

inclusive phrases). Similarly, Wallace (1979) does not seem to differentiate 

between collocations, proverbs and idioms. He perceives collocations (e.g., 

to be honest with) and proverbs (e.g., don '( count your chickens before 

they are hatched) as subcategories of idioms. 

 
Sinclair (1991) also gives a very general definition of a collocation: "A 

collocation is the occurrence of two or more words within a short space of 

each other in a text" (1991: 170). He suggests, as a measure of proximity, a 

maximum of four words intervening in between standing together. 

Certainly, this defmition suggests that all occurrences of two or more 

words, including idioms, are considered to be collocations. Again, this 

dissipates the technical usefulness of the notion of collocation to the point 

where almost any fixed forms of expression can act as such. 

 
 
Bollinger, on the other hand, does not think that it is necessary to make a 

differentiation of the three word combinations and says that "it is of course, 

a matter of terminology whether collocations should be classed separately 

from idioms or as a major sub-class" (1976: 5). 

 
 
However, there are other linguists who draw a clear line between 

collocations, idioms and free combinations (Aisenstadt, 1981; Benson 

Benson & Ilson, 1997; Carter, 1982; Cowan, 1989; Cowie and Howarth, 

1996). Among the most reliable criteria are ' 'fixedness" including 

restrictions on both syntactic and lexical variability, "semantic 
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transparency" or "semantic compositionality" and "frequency" of co-

occurrence 

Classification of Collocations 

 

Various classifications of collocations can be made through investigations 

of different criteria which can form a basis for the classifications. In his 

study of collocation, Firth (1957) includes not only usual collocations but 

also unusual collocations. This classification seems to be based on the 

frequency of co-occurrence since usual collocations are more frequent and 

can be utilized in various fields while unusual collocations are more 

restricted technical or personal collocations. 

 
Sinclair (1991, 115) uses the same criterion as he makes a distinction 

between casual collocations and significant collocations. According to him, 

a collocation is said to be 'significant' if the probability of co-occurrence is 

in a higher degree than that which he calls 'casual' collocations. The words 

dog and bark would very likely constitute a significant collocation since 

bark is expected to be found near the word dog. Sinclair is inclined to 

exclude those items that are very frequent in all kinds of texts - noticeably 

grammatical words - which are participating members of significant 

collocations. Perhaps this inclination is based on his commitment to a view 

that lexis is a separate and independent level of grammar. 

 
Later on in his studies Sinclair slightly changes his attitude and forms an 

integrated approach by which both lexical and grammatical aspects of 

collocations are taken into consideration. As a result, he divides 

collocations into two categories: upward and downward collocations in 

which upward collocations include prepositions, adverbs, conjunctions, 

and pronouns that collocate with words more frequently used than 
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themselves. For example, Sinclair notes that the word back collocates with 

at. down. from, into. on and then, all of which are more frequent words 

than back. Downward collocations, on the other hand, include verbs and 

nouns that collocate with words less frequently used than they are. Again, 

Sinclair uses the example of the word back giving arrive, bring and climbed 

as examples of less frequently occurring words that collocate with back. He 

makes a sharp distinctions between these two categories claiming that the 

elements of upward collocations (mostly prepositions, adverbs, 

conjunctions, pronouns) tend to form grammatical frames while the 

elements of the downward collocations (mostly nouns and verbs), by 

contrast, give a semantic analysis of a word. 

 
There appears to be a systematic difference between 

upward and downward collocation. Upward 

collocation, of course, is the weaker pattern in 

statistical terms, and the words tend to be elements of 

grammatical frames, or superordinates. Downward 

collocation by contrast gives us a semantic analysis of a 

word. (Sinclair 1991:116) 

 

Carter (1987) divides collocations into four categories, depending on how 

restricted they are: 'unrestricted', which collocate freely with a number of 

lexical items, e.g. take a lookJa holiday/a rest/a letter/take time/take 

notice/a walk: 'semi-restricted', in which the number of adequate 

substitutes which can replace the elements of collocation is more limited, 

e.g. harbour doubt/grudgesluncertainty/suspicion. The other two 

categories include 'familiar' collocations whose elements collocate on a 

regular basis, e.g. unrequited love, lukewarm reception and 'restricted' 

collocations which are fixed and inflexible, e.g. dead drunk, pretty sure. 
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Lewis (2000, 63) lays down the criterion of "collocational strength" to 

classify collocations. His classification is pedagogically motivated. For him 

collocations are of four types: "unique collocations", "strong collocations", 

"medium strength collocations" and "weak collocations". In a unique 

collocation like foot the bill one cannot imagine footing the invoice or 

footing the coffee. This shows the uniqueness of  foot in the collocation. 

Similarly, one shrugs our shoulders but not other parts of one's anatomy. 

Examples of strong collocations are trenchant criticism or rancid butter. 

Although this does not mean that other things cannot be trenchant or 

rancid, the collocational bond is too strong. In Lewis' view the medium 

strength collocations are of prime importance in expanding learners' 

mental lexicons. Make a mistake and significantly different are examples of 

medium strong collocations. A white shirt and red wine represent weak 

collocations. Although many things can be white or red there is something 

more predictable and so more collocations about these examples. 

 
 
Review of literature: 
 
 
A number of researchers have attempted to categorize L2 learners' 

problems with acquiring collocational competence (Halliday and Hasan 

1976, Korosadowicz-Struzynska, 1980; Bahans, 1993; Farghal & Obiedate, 

1995, Gitsak, 1999; Biskup, 1992; Granger, 1998; Gitsaki, 1999; Bahns & 

Eldaw, 2000; Zughoul and Hussein, 2001; Nesselhauf, 2003; Mahumed, 

2005). 

Korosadowicz-Struzynska (1980) reports that students face interlingual 

and intralingual problems in the use of collocations and even advanced 

students who have considerable fluency of expression in a foreign 
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language make collocational errors. As a consequence, Korosadowicz-

Struzynska considers the teaching and learning of collocations for 

production reasons is essential for EFL learners and describes certain 

steps that should be followed in order to promote the teaching of 

collocations from the initial stages of foreign language learning. 

Halliday (1941) called collocation “the most problematic part  of lexical 

cohesion” (p. 288). Collocations are very often language-specific and, 

therefore, will cause frequent language (production) mistakes and 

communication breakdown. That is, they may present a problem to the 

EFL/ESL learner when the native language meaning equivalent uses 

different collocations. Palmer (1979) also stressed that collocations and 

phrases are problematic for both native speakers and learners of English. 

There is, in fact, evidence that even native speakers  

have difficulty collocating certain words in increasingly formal written 

contexts  

 
Interlingual problems (i.e. transfer from the mother tongue) are 

considered as one of the common factors which cause problems for 

EFLIESL learners. Mahmoud (2000) points out that the availability of a 

native language to foreign language learners brings about a difference 

between the mother tongue and other tongues in the sense that the native 

language is an additional source of linguistic knowledge. Littlewood 

(1984:26) illustrates that learners use their previous mother tongue 

experience as a means of organizing the second or foreign language data 

and to make sense of such a new experience. This means that learners do 

not have to discover everything from zero. In other words, their L 1 

collocational knowledge may represent their assumption that there is a 
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one-to-one correspondence between L 1 and L2 collocational choices. 

 
Thereby, as Mahmoud (2005) argues, 'the influence of the mother tongue 

and the pervasiveness of interlingual transfer is indisputable, especially in 

learning situations where the students' exposure to the foreign language is 

confmed to a few hours per week of formal classroom instruction'. Hence, 

insufficient exposure to the target language could make it be filtered 

through the native language at all linguistic levels and could give rise to 

different errors (Rivers, 1983). This language transfer becomes a learning 

strategy that most foreign language learners fall back on (Odlin, 1989 and 

Mahmoud, 2002). 

 

Research by Bahans (1993), Bahans & Eldaw (1993), Farghal & Obiedant 

(1995) indicate that learners lacking collocational knowledge rely heavily 

on LI as the only source and thus do better in those collocations that have L 

I equivalents than those do not. 

 
Nesselhauf (2003) provides support for the previously mentioned studies 

in stating that L 1 influence, in her study of collocations used by German 

EFL learners, is considerable, resulting in several L2 errors. She also 

confirms the significance of native language impact on L2 collocation 

learning, suggesting that since L l-L2 collocational incompatibility is a 

 
major source of errors in learner language, English teachers should 

concentrate on such non-congruent collocations in the two languages in 

order to prevent learners from committing such transfer errors. 

 

Another probable reason for the difficulty with collocations, as Shokouhi 
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(2010) argues, is that learners acquire L2 words individually or in 

isolation, without adequate attention to the relations that words have with 

one other. In other words, ignorance of restriction rules in word choice. For 

instance, as Shokouhi (2010) mentions, although many EFL learners 

appear to know the meanings of big, heavy and smoker, they produced 

strings like hi~ smoker instead of heavy smoker. 

 

In this regard, Elyildirm (1997) finds evidence, from an examination of the 

KWIC (key words in context), that students have reasonable knowledge 

about the key lexis, but are not familiar with the naturally occurring 

environment in which the word usually occurs. As a result, learners 

produce many wrong utterances such as: 

• This butter is sour. (rancid) 
 
• My tea is very powerful  (strong) 
 

• Flocks of cows (sheep) 
 
• The enemy used a fatal weapon  (lethal) 
 

• Herd of sheep (cows) 

 
According to Shokouhi (2010), such problems arise partly because of the 

arbitrary and unpredictable nature of collocations. Moreover, McCarthy et 

al. (2010) point out that a register could be another way in which learners 

might create untypical collocations because of their knowledge of single 

words within a register. For example, Taiwo (2004) gives some examples 

such as borrow a loan instead of lake out a loan and type the keyboard 

instead of use the keyboard. 

Given all this information, we can say that it is not single words that are 
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always  

difficult for EFL/ESL learners, but multi-word units such as collocations. 

Therefore,  

common combinations of words should be taught, not just the individual 

words.  

 
Methodology  
 
Research question: 
 
This study attempts to answer the following research question: 
 

1- To what extent do Libyan students majoring in English have knowledge 

of English lexical collocation? 

 
2- Is there a significant statistical difference between the participants' 
production and 

 

reception skills relating to lexical collocations in English? 

 

3- What is the effect of Libyan EFL learners' LI on their proficiency in 
producing 

lexical collocations in English? 

 

4- Is there a significant statistical difference between participants' 
proficiency in producing 
 

and recognizing lexical collocations in English and their amount of 
exposure to the 

 
English language? 

 

5- Are all kinds of lexical collocations equally difficult for Libyan students? 

 
The aim of the study is to examine some EFL learners’ knowledge of  six 
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types of English  

Collocations (verb+ noun, noun +verb, adjective+ noun, adverb+ verb, 

adjective+ adverb, noun+ noun)   in terms of their capability to produce 

some examples of these specific types of collocation correctly.  

Participants in the study 
 
This study was conducted at the English Language Department, Al-Jabal Al-

Gharbi   

University, libya. The participants in this study were  senior undergraduate 

students majoring in English. These students were in their fourth year of 

study (final year). The participation in this study was voluntary. A total of 

245 second and third-year students participated in the present study: 60 

students participated in the pilot testing, and 185 participants took the test 

in the subsequent main test administration. The participants were English 

major university students randomly drawn from four Faculties of 

Humanities at AI-Jabal AI-Gharbi University in Libya (it is one of the large 

universities in Libya located in the North West of the country) 

 

The participants have studied English. on average, for eight years at the 

rate of four hours per week in preparatory schools, twelve hours per week 

in secondary schools and eighteen hours per week in the university. Their 

level of proficiency is intermediate, and they are all speakers of Arabic as 

their L 1 language and both sexes are represented although the number of 

females was more than the number of males 

Data collection instruments 

This study used three data collection instruments. The instruments 

designed and  

used to collect the data of the present study were a  a ‘multiple-choice test 
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of English collocations’ (Test 1)  translation test  (test 2) and A self- 

reporting questionnaire see.  In designing the ‘blank-filling test of English 

collocations’ for the present study, the researcher used examples from the 

BBI Dictionary of English Word Combinations (Benson et aI., 1997) and the 

Oxford Collocations Dictionary for Students of English which both provided 

typical examples of collocations. Moreover, English Collocation in Use 

(McCarthy and O'Dell, 2005) and Natural English Collocations Vocabulary 

Work Book (Marks and Wooder, 2007) were also used as main sources 

because they offered useful examples used in the real world. In addition, 

there are some targeted collocations which were adopted from the previous 

studies which conducted in this area (e.g., Hussien, 1990, and Shokouhi, 

2010). 

By means of the two tests and the questionnaire. the researcher attempted 

to explore the participants' lexical collocation knowledge and the 

relationship between their collocation knowledge and the amount of their 

exposure to English.  The first instrument was a multiple-choice test which 

was used to assess the participants' performance in lexical collocation 

knowledge and, in particular. had the aim of measuring the participants' 

receptive knowledge of lexical collocation. Owing to the limited time 

available for conducting the survey, both the pilot test and the main test in 

the study were administered in the multiple-choice format to investigate 

the participants' receptive knowledge of collocation. The sentences were 

carefully screened before being chosen as the test items. This test included 

sixty targeted collocations where one of the constituents of the collocation 

in question was left out. Three choices were provided to the students, one 

being the correct response and the other two serving as distracters. For 

example. in the following sentence, students were asked to choose the 
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right collocate to complete the following sentence: The jacket is the right 

size but its colour does not ............ me. 
 

a. match; b. suit; c. fit 
 

For the translation task, the aim of this test was to assess the 

participants' production knowledge of lexical collocations and to 

elicit any influence of the participants' LI on their lexical collocation 

performance. The selected sentences included only the six patterns of 

lexical collocations mentioned above. The 35 different sentences of 

the translation task were given to three 

     The third instrument was a self- reporting questionnaire and was 

designed partly along the lines followed Shehata (2008). The main aim of 

the questionnaire was to help create a complete picture of the 

participants' profile, and to elicit some information about the 

participants' learning background, as well as to examining whether 

students had had exposure to learn English from any source other than 

that of the classroom. The questionnaire items were specifically focused 

and used Likert because these are highly appreciated by methodologists. 

The questionnaire contained 10 items and was translated by the 

researcher into Arabic (the participants' mother tongue see Appendix 5) 

for fear that some students would not understand the questions if they 

were given in English and thus could not give proper answers. 

Data Collection Procedures 

 

Firstly, the researcher contacted the Head of the English Department at 

Yefren Faculty of Arts, where the researcher was working as a staff 

member, and obtained approval to conduct the pilot study and a part of the 

main study. The researcher met some of the faculty members and 
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discussed the study with them in detail as well as discussing the necessary 

steps to be taken to conduct the research. Then the researcher visited 

other three Faculties at the same university and introduced herself as a 

doctoral student at Bangor University in the United Kingdom who was 

conducting research to fulfill the requirements of a Doctoral degree in the 

field of linguistics and language teaching. After obtaining permission from 

professors in the four Faculties of Arts at AL-Jabal AI-Gharbi University, the 

collocation test, the translation task and the questionnaire were 

administered at the most convenient time for these professors'  classes In 

terms of administration and timing, each subject was allowed sufficient 

time to work individually on the test items. It took about 60 minutes for all 

the subjects to be finished in the multiple-choice test and 50 minutes to 

complete the translation task with a 15 minutes' break between the 

administration of the collocation test and the translation task. So fatigue 

was probably not a major factor in the subjects' scores. Both tests were 

administered in the same classroom and students were separated as much 

as possible to reduce any cheating to a minimum. Examinee names and 

other personal information were not evident at the scoring time. Once 

students finished taking the multiple-choice test, the researcher instructed 

them to leave the test materials behind on the desk and to take a 15 

minutes' break before taking the second test (the translation task). After 

they left the room, the researcher collected the test materials and stored 

them by numbers. Next, all the students were given enough time to ftnish 

the translation task and after they had finished, the researcher collected 

the answering sheets and added them the previous test materials. 

 
With regard to the questionnaire, the final version included 10 items and 

it was administered in the same environment and circumstances 
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associated with the administration of both the collocation test and 

translation task. The administration of the questionnaire did not take a 

long time because all its items were clear as a consequence of running the 

pilot study. However, a few questions were raised by some students 

regarding how questions should be answered and the meaning of 

vocabulary. Since the items of the questionnaire did not gather information 

relating to any sensitive issues, the researcher asked the participants to 

write their names down. The participants were told to give accurate 

information and were reassured that confidentiality would be maintained. 

To make sure that the participants understood all the questions, the 

researcher went over each of them with the students giving any necessary 

explanation and translation in the students' mother tongue .In many cases, 

using L 1 language saves time and conftrms understanding. Once all the 

students had finished answering the questionnaire, all the questionnaires 

were collected after the class and coded for further analysis. 

Results and discussion  
 
This section will discuss the participants’ response to the ‘multiple-choice 

test of English collocations’, and to the translation task of English 

collocation, 

As earlier mentioned, the first purpose of this study was to determine the 

extent to which Libyan university English language majors can use English 

lexical collocations properly. To gain data about the informants' ability in 

English lexical collocations, two tests of lexical collocations were 

administered based on the six patterns of Benson et al. (1986). A multiple-

choice test, consisting of 60 items, was intended to elicit the learners' 

receptive competence in recognizing correct English lexical collocations. 

Test two was a translation task consisting of 28 items and was intended to 
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explore the learners' production proficiency in this linguistic phenomenon. 

Both tasks were viewed as complementary indicators of the learners' 

overall competence in English lexical collocations. 

 
To answer the first question, the percentage of correct answers of the 

participants in each test was calculated. Table 1 shows the results, 

presented as the number and percentage of correct answers of the 

participants in each test.  

 Receptive test (MCQ) =60 
Productive test (Translation 

task)=28 

Number 185  185  
 Frequency Percentage Frequency Percentage 

Correct answers 5225   47% 2175 41% 

Incorrect 5875 53% 3005 58% 
answers     

Total 11100  5180  
Table 1 Number and percentage of correct answers of the participants an 
each test 

 

 A cursory look at the quantitative results presented in table 1 gives an 

indicator  that the EFL Libyan learners' knowledge of English lexical 

collocation was lower than would be expected. As indicated in table 1 in, 

only 47% of the total attempts of all the subjects on the recognition task 

(multiple-choice test) were correct. The results on the production 

translation task were even lower and only 41 % of the subjects' answers 

were correct. This is quite disappointing since these learners have been 

studying English for at least eight years and they are majoring in an English 

language department. 

 
Overall, the fmdings obtained from the first research question of this study 
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are in line with other studies such as Bahns and Eldaw (1993), Farghl and 

Obiedat (1995), Hussein (1998), Howarth (1998), Bonk (2000), Cooper 

(2000), Zaghoul and Abdul Fathah (2003), Mohmoud (2005), and EI-

Masharawi (2008) which reported low levels of collocational knowledge of 

EFL learners. For instance, Bahns and Eldaw (1993) state that learners' 

knowledge of collocation does not develop in parallel with their knowledge 

of vocabulary and this may be in part due to the fact that learners do not 

therefore, pay any attention to learning them 

The second research question investigated the difference between the 

performance of participants in their receptive and productive lexical 

collocation knowledge. A t-test was used to examine whether there was a 

significant statistical difference between the participants' receptive and 

productive knowledge of English lexical collocations. From the results 

obtained, there was a slight difference between the mean scores of the 

multiple-choice test and the translation task. Although collocational 

mismatches were frequent in the participants' answer, both productively 

and receptively, and neither of them reached 50%, a t-test of these two 

means confirmed that there is a slight difference between them (t=4.281, 

df=184, p < 0.001). In the light of these results, it is plausible to suggest 

that lexical collocations types are more difficult at the productive than at 

the receptive level.  

Such a fmding was expected because evidence shows receptive 

knowledge typically precedes productive mastery. There is a general 

assumption that a learner's receptive vocabulary knowledge will be 

different from his/her productive vocabulary knowledge. The number of 

words that a learner can recognize in the context of speech or writing is 

likely to be different from the number of words the same learners can call 
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in mind and use. However, Melka (1997:85-89) points out that boundary 

between receptive and productive knowledge are fuzzy according to 

adverse linguistic and pragmatic factors. He argues that receptive and 

productive vocabulary knowledge is a continuum and it reflects the 

notion that one has to perceive a word before he/she produces it. In 

general, the findings of this study are in congruence with many other 

research findings such as Melka (1997), Caroli (1998), Nation (2000), 

Wang (200 I), Taeko (2005), Shehatta (2008), Brashi (2009) and 

Alsakran (2011 ) which confirmed the common sense views that 

receptive knowledge of collocations was generally larger than the 

productive one and it comes before the productive knowledge at all 

stages of language learning, For instance, Caroli (1998) and Koya (2005) 

indicated that the participants in their studies were able to judge the 

correctness and incorrectness of the given collocations on the receptive 

test, but they encountered difficulties in producing the correct collocation 

on the productive test. 

The influence of the Ll on the participants' knowledge of English lexical 

collocations was one of the main dimensions under investigation in the 

current study. To address this question the data were collected from a 

translation task comprising 28 items based on six patterns of lexical 

collocation (verb+ noun, noun+ verb, noun+ noun, adjective + noun, 

verb+ adverb, adverb +adjective). After the data were collected and 

recorded, approximately 3005 incorrect responses were extracted from 

the learners' productive test. The Table below (2) shows that interlingual 

errors are the most common types of errors made by Libyan EFL 

students. They constituted 67% of the total number of errors, whereas 

intralingual errors constituted only 33%. 
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 Possible source of Number of errors Percentage 
 collocation  errors   

 Interlingal (negative transfer) 2010 67% 
 Intralingual (over- 995 33 % 

 
generalization, the use of   

 improper synonyms,   
 ignorance of rule restrictions,   

 simplification, etc.)   
Table 2: The distribution of collocation errors among Libyan EFL learners 

in test 2 (the translation task). 

Based on these results, it was concluded that first language interference 

in the production of lexical collocation was rather great. The researcher, 

who is a native speaker of Arabic, arrived at the above conclusions in 

consultation with one educated Arabic scholar. From the literature, it is 

plausible to say that deviations resulting from interlingual transfer have 

been recorded at all linguistic levels,( e.g Gass and Selinker, 1983, Bahns 

& Eldaw, 1993; Bahns, 1993; Farghal & Obiedat, 1995; Huang, 2001, 

Zughoul & Abdul-Fattah, 2001, 2003; Nesselhauf, Mohamed, 2005; 

Shehata 2008; Brashi 2009).  

To examine the fourth question that explored whether the participants' 

self-reported amount of exposure to the English language was linked to the 

participants' performance on both receptive and productive collocation 

tests, the Kruskal-Wallis test was used to test for a significant difference in 

mean percentage of correct answers between the groups. The results 

indicated that there was a statistically significant difference in scores 

according to how much time respondents spent listening to English radio 

programmes, English songs, English television, browsing English websites, 

reading English books and chatting online in English. Those who spent 

longer engaging in these activities tended to achieve higher scores in the 
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tests. However, there were very few respondents in the higher categories 

for the most of the variables. This fmding of this study support Bahns and 

Sibiles's (1992) and Shehata's (2008) findings in which that the amount of 

exposure to practical opportunities, real life experience and situations 

related to the English language can positively help in the acquisition of L2 

collocations. 

The current study also explores the differences between participants' 

receptive and productive scores on six patterns of English lexical 

collocations: adjective + noun, verb + noun, noun+ noun, noun + verb, 

adverb + adjective, and verb+ adverb. The purpose was to identify which 

collocation type is most problematic to acquire.  To answer this question, 

repeated measures ANOVA was used to test whether there was a 

statistically significant within subjects' difference in the mean percentage 

scores in each lexical collocation pattern. The results from the within 

subjects ANOV A shows that the difference in average scores is statistically 

significant for both tests (test 1 F=12.697, p<O.OOI and test 2: F=4.965, 

p=O.OOI), i.e. students find some types of lexical collocations more difficult 

than others in both tests. In test one (the multiple choice test), the verb+ 

noun collocations has the highest mean score, followed closely by the verb+ 

adverb collocations. The adverb +adjective collocations were noticeably 

lower in their mean scores than that of the other types. In test two 

(translation task), the highest scores was for noun+ verb collocations 

whereas the adjective + noun followed by the noun + noun collocations 

patterns had the lowest score compared with the patterns of other target 

collocations. The results of this study are in agreement with a number of 

previous studies ( Bahans & Eldaw, 1993; Howarth, 1998; Nesselhauf, 

2003; Li, 2005; Huang,2007, Hsu & Chiu, 2008) in that they all highlighted 

the learners' problem with the productive of collocations. But the types 



 14اإلنسانية                                                                                 انعذد هٌو مجهة انع

-          - 450 

which cause problem for learners in this study slightly differ from those of 

other studies. For instance, in Zarei's (2010) study, the noun + verb type of 

lexical collocation was the most difficult type for upper-intermediate 

Iranian learners of English, whereas this study suggests that the 'adjective 

noun' and the' adverb+ adjective' types of collocation were the most 

problematic ones for Libyan EFL learners in productive and receptive 

levels respectively. 

Pedagogical implications 
 
The present study suggests a number of pedagogical implications with 

regard  

to collocations. These can be applied as a generic framework or model for 

teaching  

collocations to EFL/ESL learners. Recommendations are outlined 

in a form of a proposed pedagogical framework in order to tackle the issue 

of collocation problems encountered by Libyan EFL learners and 

encourage collocations build up. The recommendations that will be 

mentioned in this section consist of two overlapping parts related to: (1) 

the concerns of English language teachers, and (2) the learning materials 

designers. 

1- Recommendations for English language teachers 
One of the teachers' responsibilities is to provide learners with effective 

opportunities that will enable them to learn more vocabulary items and 

retain them for a longer time. According to Schmitt (2010) 'after textbooks, 

the teacher is probably the next best resource in the classroom for 

introducing new vocabulary and providing important information on its 

meaning and use'. Accordingly, based on the theoretical framework 

presented in Chapter 2, the following practicalities are necessary in 
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teaching and learning lexical collocations for both EFL teachers and 

learners (some ideas based on suggestions of Taiwo, 2004; Tang, 2004 and 

EL-Masharwi, 2008). 

*Raising Students' Collocation Awareness 
Raising students' awareness of collocations would involve explicitly 

directing learners' attention to these phrasal elements. Siyanova and 

Schmitt (2009) claims that the only way to develop good collocation 

intuition in our learners is to institute a fundamental change in our 

teaching pedagogies, moving from a focus on individual words towards a 

focus on phrasal elements. The following could be useful guidelines for 

stimulating the students' awareness of collocational knowledge and usage. 

 
1- Teachers should introduce words in chunks, and draw their students' 

attention to the fact that words act less as individual units and more as part 

of lexical phrases in interconnected discourse (Schmitt 2000:78).  

2- Teachers should encourage their students to be involved in an extensive 

reading of different genres, and not to be restricted only to the course 

books.  

 
3- As indicated by Hsueh (2002) learners should be encouraged to develop 

good habits of checking collocation usage by consulting collocation 

dictionaries, and take notes systematically. 

  

*Promoting students' autonomous constant practice of collocations and 
tackling their collocational errors 

 

A further equally important and closely related implication is that for 

raismg learners' awareness and promoting their constant autonomous 
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practice of collocation, teachers should check students' knowledge of 

collocation, track their progress, and tackle their errors in order to 

reinforce their collocational competence. Here are some suggestions that 

might help teachers to improve learning quality 

1- In order to promote learners constant autonomous practice of 

collocation, Teachers should encourage their learners to make effective use 

of the internet by frequently surfing websites and browse some topics 

related to politics. education, and daily life situations. or any topic of their 

choice, finding pen-friends on the Internet, taking part in competitions. 

chat-clubs.  

2- In order to help learners achieve native-like competence and fluency. 

learners should also be encouraged to access the native speaker corpora as 

a way to compare their L2 with the 

native speakers' L I. In this regard, web-concordances are very useful, as 

they contain a huge source of authentic materials which can provide 

learners with multiple exposures to new items and collocations.  

3- In order to enhance learners' collocation competence effectively, and in 

the longer term, learners should be encouraged to keep a vocabulary note 

book and write down a number of collocational expression noticed inside 

or outside the classroom.  

 
 
4- In order to move learners forward and promote students' understanding 

of collocations, teachers should provide consistent and frequent formative 

and corrective feedback on their learners' mis-collocations. In other words, 

providing feedback is essential to the assessment process, and to the 

improvement of students learning as it allows teachers to collect the 
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evidence they need to immediately address their students' learning needs.  

Suggestions for learning materials designers (Developing appropriate 
 
L2 material on collocations) 
 
According to Channell (1981), most students' errors resulted from a 

lack of emphasis on vocabulary in syllabi. It is not surprising that most 

syllabi taught in 
 
Libyan schools and universities are organized to cover more grammar than 

vocabulary. which does not help students develop their collocational 

competence. The following are some suggestions to be taken into 

consideration on designing the language learning materials. 

 
1- Teachers and curriculum designers at Departments of English language 

at Libyan universities should give more attention to the significance of 

collocations, and work together to implement EFL syllabi in a way that 

allow collocations to be a part of a balanced course at each level of 

teaching English as a foreign language in Libyan schools, institutions and 

universities. 

 
2- Language learning materials should be reconstructed to include a variety 

of collocations, and build more practice activities on collocations into 

relevant EFL course books at all proficiency according to learners' needs 

and interests.  

3- The language teaching materials should be reconstructed in the way that 

offcrs explicit instructions on the way that teaching and learning should 

target language collocations. In other words, such materials should provide 

teachers with teaching ideas that help them implement the suitable 

techniques to further enhance their learners' lexical collocation knowledge. 
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Conclusion 
Generally, the results of this study were consistent with the previous 

studies, and support claims that L2 learners have inadequate knowledge of 

producing and recognizing English lexical collocations (e.g., Bahns and 

Eldaw,1993; Farghl and Obiedat, 1995; Hussein 1998; Howarth, 1998a; 

Bonk 2000, Zaghoul and Abdul-Fathah, 2003; Mohmoud 2005, 

Mashharawi, 2008, and Abu Naba'h, 2011) . The results also highlighted 

the important role that learners' first language plays in the acquisition of 

L2 collocations, and therefore, were again in line with the claim that 

interference is the prime cause of L2 learners' errors (e.g Bahns and 

Eldaw, 1993; Bahns, 1993; Farghal & Obiedat, 1995; Huang, 2001, Zughoul 

& 

Abdul-Fattah, 2001, 2003; Nesselhauf, Mohamed, 2005; EI.Masharwi 2008; 

Brashi 2009). The study'S results also confirmed the common sense view 

that receptive knowledge of 

 \ collocations was generally larger than the productive one and it absorbed 

before the productive knowledge at all stages of language learning(e.g., 

Nation 2000; Waring, 2002, Taeko 2005; Shehatta 2008; Brashi, 2009 and 

Alsakran 2011). 

 

In summary, the results showed that collocations present a source of 

difficulty for English language learners. Therefore, collocations need more 

attention from L2 curriculum designers and teachers. 
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