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رئيسػان
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عضػكان
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عضػكان
تنفيذ

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

اآلداب الخمس ،كتنشر بيا البحكث كالدراسات األكاديمية المعنية بالمشكبلت
كالقضايا المجتمعية المعاصرة في مختمؼ تخصصات العمكـ اإلنسانية.

كافة اآلراء كاألفكار كالكتابات التي كردت في ىذا العدد تعبر عف آراء

أصحابيا فقط ،كال تعكس بالضركرة أرم ىيئة تحرير المجمة ،كال تتحمؿ
المجمة أية مسؤكلية تجاىيا.
وجو جميع المراسالت إلى العنوان اآلتي:
تُ ّ
ىيئة تحرير مجمة العموم اإلنسانية
مكتب المجمة بكمية اآلداب الخمس جامعة المرقب الخمس /ليبيا ص.ب ()40770

ىاتف/واتساب ( 00218925217277د .أنور)
(  00218926861809د .عبد المولى) -أو ( 00218924778614د .فوزية)
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البريد اإل لكتروني:

journal.alkhomes@gmail.com

صفحة المجمة عمى الفيس بوكjournal.alkhomes@gmail.com :

قواعد ومعايير النشر
 -تيتـ المجمة بنشر الدراسات كالبحكث األصيمة ،التي تتسـ بكضكح

المنيج ،كدقة التكثيؽ في حقكؿ الدراسات المتخصصة في المغة

العربية ،كاإلنجميزية ،كالدراسات اإلسبلمية ،كالشعر كاألدب ،كالتاريخ
كالجغرافيا ،كالفمسفة كعمـ االجتماع ،كالتربية كعمـ النفس ،كما يتصؿ
بيا مف حقكؿ المعرفة.

 -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 الكتبالمتعمقة بالعمكـ اإلنسانية كاالجتماعية ،كنشر البحكث كالدراسات
العممية النقدية اليادفة التي تقدـ المعرفة العممية كاإلنسانية.

 ترحب المجمة بعركض الكتب عمى أال يتجاكز تاريخ إصدارىا ثبلثةأعكاـ كال يزيد حجـ العرض عف صفحتيف مطبكعتيف ،كأف يذكر

الباحث في عرضو المعمكمات اآلتية (اسـ المؤلؼ كامبلن  -عنكاف
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الكتاب  -مكاف كتاريخ النشر -عدد صفحات الكتاب  -اسـ الناشر-
نبذة مختصرة عف مضمكنو  -تكتب البيانات السالفة الذكر بمغة

الكتاب).

ضوابط عامة لممجمة
ػ ػ يجب أف يتسـ البحث باألسمكب العممي النزيو اليادؼ كيحتكم عمى
مقكمات كمعايير المنيجية العممية في إعداد البحكث.
 ييشترط في البحكث المقدمة لممجمة أف تككف أصيمة ،كلـ يسبؽ أفينشرت أك قيدمت لمنشر في مجمة أخرل ،أك أية جية ناشرة ،كأف يتعيد
خطيا عند تقديـ البحث ،كتقديـ إقرار بأنو سيمتزـ بكافة
الباحث بذلؾ
ن

الشركط كالضكابط المقررة في المجمة ،كما أنو ال يجكز يككف البحث

فصبل أك جزنءا مف رسالة (ماجستير – دكتكراه) منشكرة ،أك كتاب
ن
منشكر.

ػ ػ ػ لغة المجمة ىي العربية ،كيمكف أف تقبؿ بحكثنا بالمغة اإلنجميزية أك
بأية لغة أخرل ،بعد مكافقة ىيئة التحرير.
 تحتفظ ىيئة التحرير بحقيا في عدـ نشر أم بحث ،كتي ُّعد ق ارراتيا
نيائية ،كتبمغ الباحث باعتذارىا فقط إذا لـ يتقرر نشر البحث ،كيصبح

البحث بعد قبكلو حقنا محفكظنا لممجمة كال يجكز النقؿ منو إال باإلشارة
إلى المجمة.
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 ال يحؽ لمباحث إعادة نشر بحثو في أية مجمة عممية أخرل بعد نشرهبؿ لمنشر أـ لـ
في مجمة الكمية ،كما ال يحؽ لو طمب استرجاعو سكاء قي ى
ييقبؿ.
 تخضع جميع الدراسات كالبحكث كالمقاالت الكاردة إلى المجمةلمفحص العممي ،بعرضيا عمى يمح ًٌكميف مختصيف ( محكـ كاحد لكؿ
بحث) تختارىـ ىيئة التحرير عمى نحك سرم لتقدير مدل صبلحية

البحث لمنشر ،كيمكف أف يرسؿ إلى محكـ آخر؛ كذلؾ حسب تقدير
ىيئة التحرير.
 يبدم المقيـ رأيو في مدل صبلحية البحث لمنشر في تقرير مستقؿمدعمان 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.
*قبول البحث بعد تعديالت واعادة عرضو عمى المحكم.
*رفض البحث.
 تقكـ ىيئة تحرير المجمة بإخطار الباحثيف بآراء المحكميفكمقترحاتيـ إذا كاف المقاؿ أك البحث في حاؿ يسمح بالتعديؿ
كالتصحيح ،كفي حالة كجكد تعديبلت طمبيا المقيـ ،كبعد مكافقة الييئة
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عمى قبكؿ البحث لمنشر قبكنال مشركطنا بإجراء التعديبلت يطمب مف

الباحث األخذ بالتعديبلت في فترة ال تتجاكز أسبكعيف مف تاريخ

ير يبيف فيو رده عمى المحكـ ،ككيفية األخذ
استبلمو لمبحث ،كيقدـ تقر نا
بالممحكظات كالتعديبلت المطمكبة.
 ترسؿ البحكث المقبكلة لمنشر إلى المدقؽ المغكم ،كمف حؽ المدقؽالمغكم أف يرفض البحث الذم تتجاكز أخطاؤه المغكية الحد المقبكؿ.
 تنشر البحكث كفؽ أسبقية كصكليا إلى المجمة مف المحكـ ،عمى أفتككف 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.

 ترفؽ مع البحث السيرة العممية ) )cvمختصرة قدر اإلمكاف تتضمفاالسـ الثبلثي لمباحث ،كدرجتو العممية ،كتخصصو الدقيؽ ،كجامعتو
ككميتو كقسمو ،كأىـ مؤلفاتو ،كالبريد اإللكتركني كالياتؼ ليسيؿ

االتصاؿ بو.

 يخضع ترتيب البحكث في المجمة لمعايير فنية تراىا ىيئة التحرير. -تقدـ البحكث إلى مكتب المجمة الكائف بمقر الكمية ،أك ترسؿ إلى

بريد المجمة اإللكتركني.
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 إذا تـ إرساؿ البحث عف طريؽ البريد اإللكتركني أك صندكؽ البريديتـ إببلغ الباحث بكصكؿ بحثو كاستبلمو.
 يترتب عمى الباحث في حالة سحبو لبحثو أك إبداء رغبتو في عدـمتابعة إجراءات التحكيـ كالنشر ،دفع الرسكـ التي خصصت لممقيميف.

شروط تفصيمية لمنشر في المجمة
عنكاف البحث :يكتب العنكاف بالمغتيف العربية كاإلنجميزية ،كيجب أفمختصر قدر اإلمكاف ،كيعبر عف ىدؼ البحث بكضكح،
نا
يككف العنكاف
كيتبع المنيجية العممية مف حيث اإلحاطة كاالستقصاء كأسمكب البحث

العممي.

 يذكر الباحث عمى الصفحة األكلى مف البحث اسمو كدرجتو العمميةكالجامعة أك المؤسسة األكاديمية التي يعمؿ بيا.

مصكغا بإحدل الطريقتيف اآلتيتيف:
 أف يككف البحثن
 -1البحكث الميدانية :يكرد الباحث مقدمة يبيف فييا طبيعة البحث

كمبرراتو كمدل الحاجة إليو ،ثـ يحدد مشكمة البحث ،كيجب أف

يتضمف البحث الكممات المفتاحية (مصطمحات البحث) ،ثـ يعرض

طريقة البحث كأدكاتو ،ككيفية تحميؿ بياناتو ،ثـ يعرض نتائج البحث

أخير قائمة المراجع.
كمناقشتيا كالتكصيات المنبثقة عنيا ،ك نا
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 -2البحكث النظرية التحميمية :يكرد الباحث مقدمة يميد فييا لمشكمة
مبينا فييا أىميتو كقيمتو في اإلضافة إلى العمكـ كالمعارؼ
البحث ن
كاغنائيا بالجديد ،ثـ يقسـ 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 يمييا ،ثـ يختـ

أخير يثبت قائمة المراجع.
المكضكع بخبلصة شاممة لو ،ك نا

 يقدـ الباحث ثبلث نسخ كرقية مف البحث ،كعمى كجو كاحد مفالكرقة ( )A4كاحدة منيا يكتب عمييا اسـ الباحث كدرجتو العممية،
كالنسخ األخرل تقدـ كيكتب عمييا عنكاف البحث فقط ،كنسخة إلكتركنية

عمى( )CDباستخداـ البرنامج الحاسكبي (.)MS Word

 يجب أال تقؿ صفحات البحث عف  20صفحة ،كال تزيد عف 30صفحة ،بما في ذلؾ صفحات الرسكـ ،كاألشكاؿ ،كالجداكؿ ،كقائمة

المراجع.

 -يرفؽ مع البحث ممخصاف (بالمغة العربية كاإلنجميزية) في حدكد

( )150كممة لكؿ منيما ،كعمى كرقتيف منفصمتيف بحيث يكتب في
أعمى الصفحة عنكاف البحث كال يتجاكز الصفحة الكاحدة لكؿ ممخص.

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

المتف  Times New Roman 12لمغة اإلنجميزية كمسافة كنصؼ بخط

 Simplified Arabic 13لؤلبحاث بالمغة العربية.
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 في حالة كجكد جداكؿ كأشكاؿ كصكر في البحث يكتب رقـ كعنكاف الجدكؿمكجز لممحتكل كتكتب الحكاشي
نا
أك الشكؿ كالصكرة في األعمى بحيث يككف
في األسفؿ بشكؿ مختصر ،كما يشترط لتنظيـ الجداكؿ اتباع نظاـ الجداكؿ
المعترؼ بو في جياز الحاسكب ،كيككف الخط بحجـ .12
متسمسبل بما في ذلؾ الجداكؿ كاألشكاؿ
قيما
ن
 يجب أف ترقـ الصفحات تر نكالصكر كالمكحات كقائمة المراجع .
طريقة التوثيق :ييشار إلى المصادر كالمراجع في متف البحث بأرقاـ متسمسمة
تكضع بيف قكسيف إلى األعمى ىكذا ،)3( ،)2( ،)1( :كيككف ثبكتيا في أسفؿ
صفحات البحث ،كتككف أرقاـ التكثيؽ متسمسمة مكضكعة بيف قكسيف في أسفؿ كؿ

صفحة ،فإذا كانت أرقاـ التكثيؽ في الصفحة األكلى مثبلن قد انتيت عند الرقـ ()6
فأف الصفحة التالية ستبدأ بالرقـ (.)1

 كيككف تكثيؽ المصادر كالمراجع عمى النحك اآلتي:مكتكبا بالبنط
أكنال :الكتب المطبكعة :اسـ المؤلؼ ثـ لقبو ،كاسـ الكتاب
ن
الغامؽ ،كاسـ المحقؽ ،أك المترجـ ،كالطبعة ،كالناشر ،كمكاف النشػر ،كسنتو،
كرقـ المجمد  -أف تعددت المجمدات  -كالصفحة .مثاؿ :أبك عثماف عمرك بف

بحر الجاحظ ،الحيكاف .تحقيؽ كشرح :عبد السبلـ محمد ىاركف ،ط،2
مصطفى البابي الحمبي ،القاىرة1965 ،ـ ،ج ،3ص .40كيشار إلى المصدر
عند كركده مرة ثانية عمى النحك اآلتي :الجاحظ ،الحيكاف :ج ،ص.
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مكتكبا بالبنط الغامؽ،
ثانيا :الكتب المخطكطة :اسـ المؤلؼ كلقبو ،كاسـ الكتاب
ن
ن
مكتكبا بالبنط الغامؽ ،كمكاف المخطكط ،كرقمو ،كرقـ المكحة أك
كاسـ المخطكط
ن
الصفحة .مثاؿ :شافع بف عمي الكناني ،الفضؿ المأثكر مف سيرة السمطاف الممؾ
المنصكر .مخطكط مكتبة البدلياف بأكسفكرد ،مجمكعة مارش رقـ ( ،)424كرقة

.50

مكضكعا بيف عبلمتي
ثالثا :الدكريات :اسـ كاتب المقالة ،عنكاف المقالة
ن
مكتكبا بالبنط الغامؽ ،رقـ المجمد كالعدد كالسنة،
تنصيص " " ،كاسـ الدكرية
ن

كرقـ الصفحة ،مثاؿ :جرار ،صبلح" :عناية السيكطي بالتراث األندلسي-

مدخؿ" ،مجمة جامعة القاىرة لمبحكث كالدراسات ،المجمد العاشر ،العدد الثاني،

سنة 1415ى1995 /ـ ،ص.179

ابعا :اآليات القرآنية كاألحاديث النبكية :تكتب اآليات القرآنية بيف قكسيف
رن
مزىريف بالخط العثماني﴿ ﴾ مع اإلشارة إلى السكرة ،كرقـ اآلية .كتثبت
األحاديث النبكية بيف قكسيف مزدكجيف « » بعد تخريجيا مف مظانيا.
مبلحظة :ال تكافؽ ىيئة التحرير عمى تكرار االسـ نفسو (اسـ الباحث) في

عدديف متتاليف؛ كذلؾ لفتح المجاؿ أماـ جميع أعضاء ىيئة التدريس لمنشر.

11

انعذد ( 23ضثرًثر )2021

يجهح انعهىو اإلَطاَيح

فيرس المحتويات
الصفحة

عنكاف البحث
أنموذجا"
-1المنيج العممي عند العمماء المسممين في عمم الطب "ابن سينا
ً

د .إسماعيل سالم فرحات ،أ .سميمان محمد قرقد16..................................

-2اآلثار المبتيجة في شرح شواىد الجممة في األنوار المنبمجة لشرح المنفرجة
ألبي العباس النقاوسي

د .محمد سالم العابر43..............................................................

 -3األحكام الفقيية المتعمقة بإسقاط الجنين في طور العمقة دراسة فقيية مقارنة

د .محمد عبدهللا جابر83..............................................................
 -4لفظُ ( ِحين) في القرآن الكريم دراسة لُغوية تفسيرية

أ .عبير إسماعيل الرفاعي133........................................................

 -5حذف نون األفعال الخمسة في حالة الرفع

د .عبد المولى محمد الدبار161......................................................

 -6جوانب من العالقات الثقافية واالجتماعية بين جبل نفوسة وجزيرة جربة في العصر
اإلسالمي

د .شريفو عبدالرزاق الشريف182.....................................................
 -7واقع الخدمات التعميمية لمتعميم العام في واحات منطقة الكفرة
د .بشير عمران أبوناجي ،أ.ىيام أبو القاسم فرج ،د.العماري محمد النعمي229.........

 -8أسس المنيج النقدي في فمسفة ايمانويل كنط (1804-1724م)

د .خميس أمحمد الجديد 253.........................................................

 -9آليات المنيج النقدي عند عمي حرب

د .رحمة محمد إصميدة 297.........................................................
12

يجهح انعهىو اإلَطاَيح

انعذد ( 23ضثرًثر )2021

 -10تطور استخدام األرض في مدينة مسالتو
د .عائشة مصطفى أحمد المقريف334................................................

 -11أبو يوسف يعقوب بن عبد الحق من خالل مخطوط (685-656ه-1258 /
1286م(

د .نعيمة عبد المولى سالم ،أ.سميرة سالم أحمد364..................................

 -12الحرب األمريكية الطرابمسية وأثرىا عمى إيالة طرابمس الغرب 1801م – 1805م

د.عمي العجيمي جماعة ،د .محمود العارف قشقش401................................
 -13اسم الجمع ودال لتو في كتاب عمدة القارئ لإلمام بدر الدين العيني األسماء :
أدم  ،ثالث َ ،خيل  ،رْكب ،رْىط  ،غنم  ،نفَر ِ ،ن ْسوة ) أنموذجاً
( إبل َ ،
د .فوزي حسين الراشدي436........................................................
 -14بعض األسباب المؤدية ليجرة الشباب من الريف إلى المدينة وأثارىا االجتماعية
عمى الريف (دراسة ميدانية)

أ.نجية إبراىيم إعبيد463.............................................................
 -15أغراض الشعر الميبي "ديوان أشرعة الرجاء" لمشاعر الدكتور إمحمد أبو
أنموذجا
سطاش
ً

د سالم فرج زوبيك 504........................................................
اليبطي في الوقف "سورة األنعام أنموذجاً"
 -16توجيو انفرادات اإلمام
ّ
أ  .سالم عمي شخطور ،أ.عماد بشير529..........................................
تدق عشية موت عروج بربروسا
 -17أجراس الكنائس األوروبية ّ
د .إبراىيم حسين عبد هللا573...................................................
13

انعذد ( 23ضثرًثر )2021

يجهح انعهىو اإلَطاَيح
 -18الرتبة والصدارة في تراكيب بعض األساليب المغوية

د .محمد عمي الزائدي600............................................................
-19االنتفاع من أجزاء الميتة وأثره في حكم بيعيا دراسة تطبيقية معاصرة

د .عبد السالم محمد العكاشي635....................................................

 -20الصالبة النفسية لدى طالب كمية التربية بجامعة بني وليد

د .جمعة عبد الرحمن غيــــــث667....................................................

 -21أثر مدرسة الكوفة في نشأة عمم الصرف

أ .حواء بشير بالنور ،أ.زينب امحمد أبوراس697.....................................

 -22التصغير أحكامو وداللتو في القرآن الكريم

د .إبراىيم فرج الحويج725............................................................

 -23مراعاة أساليب العرب وعاداتيم الكالمية في توجيو القراءات القرآنية (كتاب الحجة
لمفارسي أنموذجا)

د .محمود محمد أميمن746...........................................................

 -24دور المساندة االجتماعية في خفض اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة لدى عينة
من زوجات الشيداء "دراسة ميدانية في مدينة البيضاء"

د .جميمة عبداليادي السنوسي ،د .منى عبداليادي السنوسي784....................
 -25صناعة الحديد والصمب وأثرىا في تطور مدينة مصراتو
د .ابتسام عبدالسالم كشيب ،د .صالحة عمي فالح814...............................

14

)2021  (ضثرًثر23 انعذد

يجهح انعهىو اإلَطاَيح

26- Some Common Punctuation Errors Made by Third-Year
Secondary School Students: A case Study at Almajd Secondary
School – Alkhums.
Mr.Eshtewi Eshtewi Ehwas………………..……………………832
27 -A research paper entitled by The L2 Acquisition of English
Articles by Arabic Speakers of Libya
Mr. Mohammed Fayed, Mr. Khiri Saad Elku ……………844
28- Students' attitudes towards the use of literature in language
teaching
Rabiah , Rabea Mansur Milad Mohamed Almalul….……….878
29- "Problems Face Students in Translating Idioms Related to
Health from English into Arabic"
Mr.Khalid Mohamed Edrah........................................................892

15

انعذد ( 23ضثرًثر )2021

يجهح انعهىو اإلَطاَيح

أنموذجا"
المنيج العممي عند العمماء المسممين في عمم الطب "ابن سينا
ً
إعداد :د .إسماعيل سالم فرحات
أ .سميمان محمد قرقد



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المقدمة:

بدأت المعارؼ الطبية القديمة تتسرب إلى العالـ اإلسبلمي بصكرة قكية،

مف خبلؿ الترجمات –خاصة في ظؿ الدكلة العباسية ،-كقد كعؼ عمماء المسمميف
عمى فيـ ىذه الترجمات ،كاستيعاب ما بيا ،كمف ثـ دراستيا لفترة مف الزمف ،ثـ

بدأت مرحمة اإلبداع اإلسبلمي.

ىذا اإلبداع اإلسبلمي في ميداف الطب ،لـ يقتصر عمى عبلج األمراض فحسب،

بؿ تعداه إلى تأسيس منيج عممي أصيؿ ،انعكست آثاره الرائعة ،في كافة الجكانب
الطبية كقايةن كعبلجان ،كفي ابتكارىـ ألدكاتيـ الطبية ،كفي التزاميـ بأبعاد إنسانية

كأخبلقية تحكـ أدائيـ الطبي.

كمف أبرز مف حقؽ ىذا اإلبداع اإلسبلمي العظيـ ،العالـ المسمـ ابف سينا ،الممقب

بالشيخ الرئيس ،كالذم كضع منيجان عمميان





في دراسة الطب ،بعدما انتقد المناىج

عضك ىيئة تدريس -كمية اآلداب  -جامعة مصراتو

ابف سينا ( 428-371ىػ= 1036-980ـ) :ىك أبك عمي الحسيف بف عبد هللا بف سينا ،كىك مف
العمماء المسمميف البارزيف .كلد في قرية اسميا أفشتو ،ثـ انتقمت عائمتو إلى بخارل ،كفييا تمقى

العمـ ،كحفظ القرآف ،كعندما بمغ العاشرة مف عمره فاؽ زمبلءه عممان ،كتفقو في الديف ،كدرس

الرياضيات كالفمؾ .ثـ رغب بدراسة الطب ،فكاف العبقرم ،كالنابغة فيو ،كقد يميز عف سائر عمماء
عصره ،بأف أطمؽ عميو لقب الشيخ أك الرئيس ،مف أشير كتبو في الطب كتابو القانكف ،كالذم ظؿ
الكتاب المقدس في الطب مدة طكيمة مف الزمف ،لـ يتمتع بيا كتاب غيره ،فقد ظمت صفحاتو تقمب

السكيدم ،اإلسالم والعمم
عمى منابر الجامعات في أكركبا إلى أكاسط القرف السابع عشر (.يكسؼ ٌ
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التي استخدميا عمماء الحضارات السابقة عف الحضارة اإلسبلمية .بناء عمى ما
سبؽ جاء بحثنا ىذا  ،كالمكسكـ بعنكاف" :المنيج العممي عند عمماء المسمميف في
أنمكذجا".
عمـ الطب "ابف سينا
ن
مشكمة البحث:

تكمف مشكمة البحث في اإلجابة عف السؤاؿ التالي:
 ما المنيج العممي الذم استخدمو ابف سينا في دراستو لمطب؟ ىذا السؤاؿ
بدكره يطرح عدد مف التساؤالت الفرعية ،ىي:
 ما مفيكـ عمـ الطب عند عمماء المسمميف؟
 ما خطكات المنيج العممي عند ابف سينا في دراسة الطب؟
 ىؿ انتج المنيج العممي عند ابف سينا إنجازات عممية قيمة؟
أىداف البحث:

 .1التعريؼ بعمـ الطب عند المسمميف.
 .2معرفة المنيج العممي عند ابف سينا في دراستو لعمـ الطب.
 .3معرفة بماذا تميز المنيج العممي عند ابف سينا عف المناىج التي سبقتو في
دراسة الطب ،كالمنيج المستخدـ في الحضارة اليندية كاليكنانية.
 .4معرفة ماذا قدـ ابف سينا مف إنجازات عممية في مجاؿ الطب.

فركخ،
التجريبي ،ط ،2.مكتبة الفبلح لمنشر كالتكزيع ،الككيت2000 ،ـ ،ص .139كأيضا :عمر ٌ
عبقرية العرب في العمم والفمسفة ،ط ،2.المكتبة العممية ،بيركت ،لبناف1952 ،ـ ،ص.)85

 المنيج العممي :ييعرؼ بأنو الكسيمة التي يمكف عف طريقيا الكصكؿ إلى الحقيقة في أم مكقؼ
مف المكاقؼ ،كمحاكلة اختبارىا لمتأكد مف صبلحيتيا في مكاقؼ أخرل ،كتعميميا لمكصكؿ بيا إلى
ما يطمؽ عميو اصطبلحان القانكف أك النظرية ،كىي ىدؼ كؿ بحث عممي( .جماؿ زكي ك السيد

ياسيف ،أسس البحث االجتماعي ،ب .ط ،دار الفكر العربي ،القاىرة ،مصر1962 ،ـ ،ص.)8
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أىمية البحث:
 .1المساىمة في إحياء التراث العممي اإلسػبلمي ،حيػث إف حيػاة األمػـ رىينػة بحيػاة
ت ارثيا ،كاألمة التي ال تراث ليا ال تاريخ ليا.
 .2المساىمة في إيجاد المنيج المناسب لمبحث العممي ،فاألىـ مف أف نبحث ،أف
نعرؼ كيؼ نبحث ،فالبحث مف دكف منيج ،ال يعطي  -في الغالب -النتائج
المرجكة منو.
 .3محاكلة فيـ تاريخ العمكـ عند العمماء المسمميف في العصكر الكسطى ،كطريقة
تقدميا ،كأسباب ارتقائيا ،كذلؾ مف خبلؿ االطبلع عمى المنيج العممي عند
العالـ المسمـ ابف سينا.
 .4استخبلص العبر كالنصائح مف التاريخ العممي ألمتنا اإلسبلمية في العصكر
الكسطى ،فالعاقؿ مف تفطف ألخطاء الماضي فأجتنبيا ،كأدرؾ أسباب تقدـ
السابقيف فألتزـ بيا.
 .5الت أكيد عمى حقيقة تفكؽ العمماء المسمميف ،كأصالة دكرىـ العممي في نيضة
العمكـ في العصكر الكسطى ،كدقة نتائجيـ التي قدمكىا لمحضارة اإلنسانية.
منيج البحث:
لمعالجة مشكمة البحث اعتمدنا عمى المنيج التاريخي الذم يتجمى في
حديثنا عف ابف سينا ،كمنيجو العممي ،كما اعتمدنا عمى المنيج التحميمي الذم
يطغى عمى معظـ أجزاء البحث؛ مف أجؿ تحميؿ نصكص ابف سينا ،كاستخبلص

الجانب العممي منيا.
تقسيمات البحث:

تـ تقسيـ البحث إلى مقدمة ،كمبحثيف ،كخاتمة.
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المبحث األول :عمم الطب عند عمماء المسممين

ؼ عمـ الطب مف قبؿ عمماء المسمميف بتعريفات عديدة ،منيا بأنو:
يعًٌر ى
تعرؼ منو أحكاؿ بدف اإلنساف مف جية ما يصح كيزكؿ عف الصحة ،لتحفظ
يي ٌ
((

عمـ

كيستردىا زائمة))(.)1
الصحة حاصمة،
ٌ
كمنيا أيضان ،بأنو:

((

حفظ الصحة في األجساد الصحيحة ،كدفع المرض عف

كردىا إلى صحتيا .كيتج أز إلى جزأيف :كىما العمـ ،كالعمؿ))(،)2
األجساد السقيمةٌ ،
عميو ،فإف عمـ الطب عند المسمميف  -بصفة عامة  -ينطكم عمى نكعيف رئيسييف،
أما األكؿ فيك الطب الكقائي ،كأما الثاني فيك الطب العبلجي.

كقد جاء تميز عمماء المسمميف في مجاؿ الطب ،طكاؿ القركف الكسطى؛ ألسباب
عديدة ،أىميا:

دعكة اإلسبلـ إلى االعتماد عمى العقؿ كالحكاس ،كاالبتعاد عف الكيانة ،قاؿ
ً
ات ك ٍاأل ٍىر ً
اّللي ،)3(كما قاؿ
سبحانو كتعالى  :يق ٍؿ ىال ىي ٍعمى يـ ىم ٍف ًفي َّ
ب إً َّال َّ
ض اٍل ىغٍي ى
الس ىم ىاك ى
سبحانو كتعالي لنبيو صمى هللا عميو كسمـ في سكرة األعراؼ  :يق ٍؿ ىال أ ٍىممً يؾ ًلىن ٍف ًسي
ىن ٍفعا كىال ى ً َّ
ت ًم ىف اٍل ىخٍي ًر ىك ىما ىم َّسنًي
اء َّ
ت أٍ
ب ىال ٍستى ٍكثىٍر ي
اّللي ىكلى ٍك يكٍن ي
ىعمى يـ اٍل ىغٍي ى
ض ِّار إال ىما ىش ى
ن ى
ى
الضناكم ،ط ،1.دار الكتب العممية،
( )1ابف سينا ،القانون في الطب ،كضع حكاشيو :محمد
ٌ
بيركت ،لبناف1999 ،ـ ،ج ،1.ص.13
الصديقي ،ط ،1.منشكرات معيد
( )2أبكبكر الرازم ،المنصوري في الطب ،تحقيؽ :حازـ البكرم
ٌ
المخطكطات العربية :المنظمة العربية لمتربية كالثقافة كالعمكـ ،الككيت ،الككيت1987 ،ـ ،ص

.29

 الكيانة – بفتح الكاؼ كيجكز كسرىا  -ادعاء عمـ الغيب( .أحمد بف عمي بف حجر العسقبلني،
فتح الباري بشرح صحيح البخاري ،ط ،1.المكتبة السمفية ،القاىرة ،مصر ،ب.ت ،ج،10.

ص.)216

( )3سكرة النمؿ ،اآلية.67 :
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َّ ً
ً ً
كف .)1(كقاؿ رسكؿ هللا صمى هللا عميو
ُّ
كء إً ٍف أىىنا إًال ىنذ هير ىكىبش هير لقى ٍكوـ يي ٍؤ ًمين ى
الس ي
((
كاىنا فصدقو بما يقكؿ ،فقد كفر بما أينزؿ عمى محمد صمى هللا
كسمـ :مف أتى ن
عميو كسمـ))(.)2

نقد عمماء المسمميف لممعارؼ الطبية المكرثة مف الحضارات السابقة :عمى سبيؿ

المثاؿ ،انتقد العالـ المسمـ الرازم العالـ اليكناني جالينكس ،كألؼ كتابان خصيصان

لمرد عميو ،سماه الشككؾ عمى جالينكس ( .)3نذكر مف ىذه الردكد ،قكؿ الرازم في

كتابو الحاكم ((:كقد قاؿ جالينكس :أف السكتة قد تككف مف كرـ في الدماغ ،فينبغي
أف يطمب عبلمتو ،فإنو عندم أشرؼ كأصعب ،كأحسب أف ال تككف عبلمتو بغتة،

كيككف قبمو شيء مف عبلمات قرانيطس ،كينبغي أف ينظر أيف قاؿ جالينكس ذلؾ،

كيحرر إف شاء هللا))( ،)4حيث نجد ىنا إف الرازم ،شؾ في أف تككف السكتة
ٌ
( )1سكرة األعراؼ ،اآلية.188 :
( )2محمد ناصر الديف األلباني ،ضعيف الترغيب والترىيب ،ط ،1.مكتبة المعارؼ لمنشر كالتكزيع،
الرياض ،المممكة العربية السعكدية2000 ،ـ ،مج ،3.ص.171



أبكبكر الرازم (313-251ىػ = 925-865ـ) :ىك أبكبكر محمد بف زكريا الرازم ،فيمسكؼ،

م ،كلد كتعمـ بيا ،كسافر إلى بغداد بعد سف الثبلثيف،
مف األئمة في صناعة الطب ،مف أىؿ الر ٌ
مف أشير كتبو ،كتاب الحاكم في الطب ،تكفي في بغداد( .خير الديف الزركمي ،األعالم ،ط،15.
دار العمـ لممبلييف ،بيركت ،لبناف2002 ،ـ ،ج ،6.ص.)130

( )3جالل موسى ،منهج البحث العلمً عند العرب فً مجال العلوم الطبٌعٌة والكونٌة ،ب.ط ،دار
الكتاب اللبنانً ،بٌروت ،لبنان2:93 ،م ،ص.256

السرساـ الحار :كرـ حار في الدماغ ،أك في األغشية المحيطة بو ،كعبلمتو :حمى
القرانيطس أك ٌ
قكية ،كىذياف كاحمرار العيف جدا ككراىية الضكء (الحسف القمرم ،التنوير في االصطالحات

الطبية ،تحقيؽ :غادة الكرمي ،ب.ط ،مكتب التربية العربي لدكؿ الخميج ،الرياض ،المممكة العربية
السعكدية1991 ،ـ ،ص.)52
()4

أبكبكر الرازم ،الحاوي في الطب ،مراجعة كتصحيح :محمد إسماعيؿ ،ط ،1.دار الكتب

العممية ،بيركت ،لبناف2000 ،ـ ،مج ،1.ص.23
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الدماغية بسب كرـ في الدماغ ،كطالب بالدليؿ ،كأف يحقؽ ىذا القكؿ ،حتى كاف
كاف قائمو الطبيب اليكناني المشيكر جالينكس .كما مارس العالـ المسمـ ابف سينا
النقد ،كلـ يسمـ بما يقكلو غيره مف األطباء إال بعد تحقيقو بالتجربة كاالختبار ،كىذا

ما سيتضح في المبحث الثاني مف ىذا البحث.

اتبع عمماء المسمميف منيجان عمميان تجريبيان في مزاكلتيـ لمينة الطب ،كىذا ما يؤكده
ماىر عبد القادر أثناء حديثو عف عمماء المسمميف ،حيث يقكؿ:

((

نجد في كثير مف

كتب التراث التي كصمتنا إنيـ اتبعكا أصكؿ المنيج العممي التجريبي في تشخيص
األمراض ،كما ىك الحاؿ في أيامنا ىذه ،مع فارؽ كاحد ،يرجع إلى طبيعة التطكر

العممي كاألساليب الفنية ،كادخاؿ الكسائؿ التكنكلكجية الحديثة))( ،)1بمعنى أف عمماء
المسمميف ،كاف ليـ دراية كمعرفة عممية ،بخطكات المنيج العممي التجريبي الحديث
في عمـ الطب ،عمى الرغـ مف عدـ تكفر األجيزة الطبية الحديثة آف ذاؾ ،كالتي

تساعد ببل شؾ في تشخيص األمراض كمبلحظتيا ،كفي تطكر عمـ الطب بشكؿ
عاـ.

أيضا حممي عبد المنعـ صابر ما جاء أنفان في شأف عمماء المسمميف ،بقكلو:
كيؤكد ن
(( كاف ليـ كذلؾ شرؼ السبؽ كالريادة في كضع المنيج التجريبي القائمة عمى

الرصد كاالستقراء كالتجربة الحسية ،حيث كانت المناىج – في معظميا -قبؿ
( )1ماىر عبد القادر محمد عمي ،التراث اإلسالمي :العموم األساسية ،ب.ط ،المركز المصرم
لمدراسات كاألبحاث ،اإلسكندرية ،مصر1985 ،ـ ،ص.104

 االستقراء :االستقراء لغة ىك التتبع لمعرفة حاؿ الشيء المقصكد ،كاصطبلحان ىك تتبع الجزئيات

حماد الجكىرم ،الصحاح تاج المغة وصحاح العربية ،تحقيؽ:
إلثبات حكـ كمي ليا( .إسماعيؿ بف ٌ
أحمد عبد الغفكر عطٌار ،ط ،2.دار العمـ لممبلييف ،بيركت ،لبناف1979 ،ـ ،ج ،6.ص.2461
كأيضان :عبد الرحمف حبنكة الميداني ،ضوابط المعرفة وأصول االستدالل والمناظرة ،ط ،4.دار
القمـ ،دمشؽ ،سكرية 1993 ،ـ ،ص.)188
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اإلسبلـ تجنح إلى التجريدات الصكرية كالتأمبلت الذىنية المحضة ،سكاء تمثؿ ذلؾ
في التجريدات األفبلطكنية ،كعالـ المثؿ عند أفبلطكف؛  ...أـ تمثٌؿ في اإلشراقات

الحسي ،كتجنح إلى الخياؿ الركحي ،كما في
الركحية التي تبتعد عف الكاقع
ٌ
اليندكسية كالبكذية كغيرىما))( ،)1في النص السابؽ نجد أف المناىج التي ظيرت قبؿ
اإلسبلـ ،كانت في معظميا تميؿ إلى االعتماد عمى التصكر العقمي أك عمى

اإلشراقات الركحية ،كالتي تبتعد في كمييما عف الكاقع المحسكس ،في حيف بدأت
المناىج اإلسبلمية في البحث تنحك منحى عمميان يتفاعؿ مع الكاقع المحسكس،
كيعتمد عمى المبلحظة كالتجربة الحسية.

كفي ىذا الشأف أيضا ،ت ػػقكؿ يمنى الخػ ػػكلي:

((

بصفة عامة ،فقد انحسرت المباحث

التجريبية ،كتمركزت إنجازات اإلغريؽ العظمى ،في العقؿ النظرم كالعمكـ
االستنباطية ،أم في المنطؽ كالرياضيات ،ألنيـ دأبكا عمى تمجيد النظر كتحقير

العمؿ))( ،)2في حيف يرل حسف الشرقاكم ،أف المسمميف آمنكا إيمانان عميقان بالتجريب

العممي ،كاتخذكا االستقراء كسيمة لمكشؼ عف الحقائؽ ،كلـ يكف المسمميف أصحاب

براعة عقمية فقط ،بؿ كانكا عمماء تجريبييف أيضان ،كربطكا بيف الفكر الكمي ،كالعمـ

الجزئي(.)3

( )1حممي عبد المنعـ صابر ،منيجية البحث العممي وضوابطو ،ب.ط ،جرير لمنشر كالتكزيع،
األردف2010 ،ـ ،ص.25

( )2يمنى الخكلي ،فمسفة العمم في القرن العشرين :األصول -الحصاد – اآلفاق ،ب.ط ،مؤسسة
ىنداكم لمتعميـ كالثقافة ،القاىرة ،مصر2014 ،ـ ،ص.39

( )3حسف الشرقاكم ،المسممون عمماء وحكماء ،ط ،1.مؤسسة مختار لمنشر كالتكزيع ،القاىرة،
مصر1987 ،ـ ،ص.48
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المبحث الثاني :المنيج العممي عند ابن سينا في عمم الطب
بدأ ابف سينا بالنقد في منيجو العممي ،كأكد عمى أىميتو في تحصيؿ العمـ،

كقد عبر صراحة عف ىذا ،بنقده لبعض آراء الفبلسفة المشائيف ،بقكلو:

((

كلما كاف

المشتغمكف بالعمـ شديدم االعتزاء إلى (المشائيف) مف اليكنانييف ،كرىنا شؽ العصا
كمخالفة الجميكر ،فانحزنا إلييـ كتعصبنا إلى المشائيف ،إذ كانكا أكلى فرقيـ

كقصركا فيو ،كلـ يبمغكا أربيـ منو ،كأغضينا عما
بالتعصب ليـ ،كأكممنا ما أرادكه ٌ
تخبطكا فيو ،كجعمنا لو كجيا كمخرجا كنحف بدخمتو شاعركف كعمى ظمو كاقفكف ،فإف
جاىرنا بمخالفتيـ ففي الشيء الذم لـ ييمكف الصبر عميو ،كأما الكثير فقد غطيناه
بأغطية التغافؿ))( ،)1كىك ىنا ال يقصد أنو تغافؿ عف الكثير مما كقع فيو المشاؤكف

مف أخطاء ،بؿ المقصكد مف ىذا أنو تغافؿ عنو في الكتاب المذككر فقط ،ألف

مكضكعو ال يتسع لمثؿ ىذه األخطاء.

رض العالـ لمكقكع في الخطأ ،منيا االعتماد
كما بيف أف ىناؾ أسباب ،تي ىع ي
عمى مجرد النقؿ نتيجة اإلفراط في الثقة بمف ينقؿ عنيـ ،فيحجبو ىذا عف نقد آرائيـ

لمكقكؼ عمى أخطائيـ .كليذ ا اعتبر ابف سينا التعصب آلراء اآلخريف عائقا مف

عكائؽ بمكغ الحقيقة العممية ،فنراه يقكؿ في مقدمة كتابو (منطؽ المشرقييف) مكضحان

كبلما فيما
الطريؽ الذم سمكو في تأليفو (( :فقد نزعت اليمة بنا إلى أف نجمع
ن
اختمؼ أىؿ البحث فيو .ال نمتفت فيو لفت عصبية أك ىكل أك عادة أك إلؼ ،كال

منا لما ألفو متعممك كتب اليكناف إلفا عف غفمة كقمة فيـ))(،)2
نبالي لمفارقة تظير ٌ

 الفبلسفة المشائيف :ىـ فبلسفة استمدكا أفكارىـ مف مؤسس المدرسة المشائية ،كىك الفيمسكؼ
اليكناني أرسطك طاليس ،الذم سماه تبلميذه َّ
المشائي؛ ألنو كاف يعمـ تبلميذه ماشيا( .جميؿ صميبا،
المعجم الفمسفي ،ب.ط ،دار الكتاب المبناني ،بيركت ،لبناف1982 ،ـ ،ج ،2.ص.)373
()1
()2

ابف سينا ،منطق المشرقيين ،ب.ط ،المكتبة السمفية ،القاىرة ،مصر1910 ،ـ ،ص.3
المصدر السابؽ ،ص.2
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بمعنى أنو ال يمتفت في بحثو العممي إلى عصبية ،أك إلى ىكل ،أك إلى عادة ،أك
إلى ما ألفو؛ ألف ىذه العكامؿ تحكؿ دكف إدراؾ الحقيقة في البحث العممي .كىنا
يشير ابف سينا إلى تبني المكضكعية في البحث العممي ،كالتي تعتبر مف أىـ

ميزاتو.

ً
كجو انتقادات لممنيج
كلـ
يكتؼ ابف سينا بنقد ما قاؿ بو السابقكف ،بؿ َّ

مييمنا عمى الفكر البشرم
الذم استندكا عميو ،كىك المنطؽ األرسطي ،الذم ظؿ
ن
لقركف ،كفي ىذا الصدد ،يقكؿ (( :أما نحف فقد سيؿ عمينا التفيـ لما قالكه أكؿ ما
اشتغمنا بو ،كال يبعد إف يككف كقع عمينا مف غير جية اليكنانييف عمكـ ،ككاف الزماف

الذم اشتغمنا فيو بذلؾ ريعاف الحداثة ،ككجدنا مف تكفيؽ هللا ما قصر عمينا بسببو
مدة التفطف لما أكرثكه ،ثـ قبمنا جميع ذلؾ بالنمط مف العمـ الذم ييسميو اليكنانيكف
(المنطؽ) -كال يبعد أف يككف لو عند المشرقييف اسـ غيره -حرفنا حرفنا ،فكقفنا عمى
ما تقابؿ كما عمى ما عصى ،كطمبنا لكؿ شيء كجية ،فحؽ ما حؽ كزاؼ ما
زاؼ))( ، )1نستنتج مف ىذا النص ،أف ابف سينا ال يقبؿ اآلراء في أم مكضكع
عممي ،ما لـ يخضعيا لمتحقيؽ ،ليتبيف الحؽ فييا مف الباطؿ.

أم ػػا فيمػ ػػا يخػػص م ارحػ ػػؿ المنيج العممي عػ ػػند ابف سينا ف ػػي د ارس ػػتو

لمػ ػػطب ،فيتضح فيما يمي:

اعتمد ابف سينا كمرحمة أكلى في تشخصيو لؤلمراض عمى المبلحظة ،حيث رأل إف
صميا في أرجكزتو
البراز ،كالعرؽ ،كقد ف َّ
لؤلمراض أعراضان دالة عمييا ،مثؿ :البكؿ ،ي
في الطب ،حيث يقكؿ:
بالخمسة الحكاس أيضا يي ٍح ىريز
كالنفث مف دميػ ػػة كالزب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػد

الع ىرض المأخكذ مم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا ىيٍب يريز
ك ى
كالبػػكؿ مف أحمره كاألسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػكد
( )1المصدر السابؽ ،ص.3
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كمنو يخرج باإلطػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػبلؽ

الع ػ ػػطاس كالفيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػكاؽ
كالريح ك ي
كذا مػ ػ ػ ػ ػ اررة كذا قيبكض ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػو

كعرؽ يحس منو إف خ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػرج
كىذه األعػ ػ ػراض في ذم ً
العمٌ ٍة

كحر كرقي ػ ػػؽ كلػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػزج
برد ُّ

كالقيء قد ييصاب ذا حػػمكضة
كالبكؿ إذا أص ػ ػػيب ذا نتانػ ػ ػ ػ ػ ػػو

دؿ عمى الق ػ ػػركح في المثان ػ ػ ػػو

()1

أمػ ػ ػراضوي كعندنا أدل ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة
أما عف استداللو ،بقكاـ البكؿ ،فيقكؿ:

ً
كرقَّة األب ػ ػ ػ ػ ػكاؿ في القػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػكاـ
كقػ ػ ػػد يػ ػ ًر ُّ
ؽ الب ػػكؿ بعد التُّػ ػ ػ ىػخًـ
ى
ً
كغ ػ ػٍمظي البػ ػ ػػكؿ دليؿ اليضػ ػػـ

دلت عمى قػ ػ ػ ػ ػ ػػمة االنيض ػ ػ ػ ػ ػ ػػاـ

كس ػ ػػدة في الك ػ ػ ػػبد أك مػ ػ ػ ػػف ىكىرًـ
()2
أك عػ ػ ػ ػ ػ ػػف كثير ىبٍم ًغوـ في الجسـ
بمعنى أف البكؿ عند خرجو مف العضك الخاص بو ،إما أف يككف رقيقان ،كاما أف

يككف غميظان ،فإف كاف خركجو رقيقان ،ىد َّؿ عمى خمؿ في اليضـ ،كقد يرؽ نتيجة
التُّ ٍخ ىمة ،أك خمؿ في كظيفة الكبد ،أك كرـ عمى مستكل المثانة .أما إف كاف خركجو
غميظان ،فيدؿ عمى استقامة عممية اليضـ ،أك ارتفاع بركدة الجسـ كرطكبتو.

الب ىراز ما يمي:
كيقكؿ في االستدالؿ بخصائص ي
و
كاف يكػ ػ ػ ػػف قػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػد زاد ُّ
العفيكنػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػو
كنو
النتي ى
دؿ عػ ػػمى فى ٍرط مف ي
كاف يك ػ ػػف مف فػ ػ ػ ػػكقو ُّ
ىد َّؿ ع ػػمى انسباؾ شحػ ػ ػ ػػـ البدف
الد ىى ًف
()3
فالبمغـ الح ػ ػ ػػامض قد تخمَّمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػو
كاف ت ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػكف ريحتو يم ىخمًٌمىػ ػػو

()1

ابف سينا ،دفع المضار الكمية عن األبدان اإلنسانية ،تحقيؽ :محمد زىير البابا ،ب.ط،

المنظمة العربية لمتربية كالثقافة كالعمكـ ،معيد المخطكطات العربية ،سكريا1984 ،ـ ،ج،2.

ص.115
()2
()3

المصدر السابؽ ،ص.125
المصدر السابؽ ،ص.129
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بمعنى ،إذا زادت الرائحة الكريية عف حدىا في البراز ،دؿ ذلؾ عمى تعفف الطعاـ
سممان ،كقد يحدث نتيجة تناكؿ أغذية
في البدف ،كىذا ما ييسمى في الطب الحديث تى ُّ
فاسدة ،كاذا ظيرت عميو لزكجة مف فكؽ ،دلت عمى ذكباف الشحـ ،نتيجة ارتفاع
البراز شبيية برائحة الخؿ ،دلَّت عمى حمكضة
ح اررة الجسـ ،أما إف كانت رائحة ي
في األمعاء كالمعدة.
كما قاؿ في االستدالؿ بكيفية العرؽ:

ص مػ ػ ػ ػ ػػكضعا فش ػ ػ ػ ػػر
ػخ ُّ
كاف يػ ػ ي
ممتزمػ ػ ػ ػ ػ ػػا لمدكر في يبػ ػ ػ ػ ػ ػ ٍػح ارن ػػو

كاف ىي يع ُّـ ال ػػجسـ فيك خيػ ػ يػر
كىػ ػػك إذا يجيء في أكان ػ ػ ػػو

()1

كض ػ ػ ػػد ىذا خػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيره بعيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػد

ف ػػيك دليؿ جيد محمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػكد

بمعنى ،أف التعرؼ بصفة عامة دليؿ صحة عند ابف سينا ،خاصة إذا شمؿ البدف

كمو ،كاذا كاف في أكانو ،أم عند الحركة كالح اررة الشديدة .أما إذا غاب التعرؼ في
الحاالت التي يجب أف يككف فييا ،فيذا يدؿ عمى خمؿ كظيفي.

كعمى كؿ حاؿ فقد اقتبس ابف سينا األدلة عمى األمراض مف خبلؿ مبلحظة

فصؿ فييا ابف سينا تفصيبلن كافيان في أرجكزتو الطبية ،كما ذكرناه في
أعراضيا ،كقد ٌ
أنمكذجا مف مبلحظاتو العممية.
ىذا المكضكع ،ييمثؿ
ن
ىذا ،كقد كاف كتابو (القانكف في الطب) -فكؽ أنو كتاب طب جامع ، -ذك قيمة

عممية عالية؛ ألنو جاء منسؽ ،كفيو مبلحظات مبتكرة ،تمكف مف خبلليا عمى سبيؿ

المثاؿ ،أف يفرؽ بيف داء الجنب ،كبيف التياب الحجاب الحاجز( ،)2كما نجد فيو،
أكؿ كصؼ لداء الفيبلريا (مرض الفيؿ) ،ككيفية انتشاره في الجسـ( ،)3كأكؿ كصؼ

()1

المصدر السابؽ ،ص.130

فركخ ،عبقرية العرب في العمم والفمسفة ،مرجع سبؽ ذكره ،ص.122
( )2عمر ٌ
( )3سعيد عبد الفتاح عاشكر ،المدنية اإلسالمية وأثرىا في الحضارة األوروبية ،ط ،1.دار
النيضة العربية ،القاىرة ،مصر1963 ،ـ ،ص.154
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لمجمرة الخبيثة ،التي أسماىا العرب النار الفارسية( ،)1كغير ذلؾ مف األمكر الطبية
ذات الطابع العممي .كقد استمر ىذا الكتاب ييدرس في جامعات أكركبا حتى
منتصؼ القرف السابع عشر( .)2كمما تقدـ ،نستطيع القكؿ ،إف ابف سينا اىتـ
بالمبلحظة في منيجو العممي ،كلجأ إلييا في تشخيصو لؤلمراض ،كقد كانت

مبلحظة غاية في الدقة ،كاألمانة العممية.

كبعد استفاء مرحمة المبلحظة عند ابف سينا ،يأتي الدكر في منيجو العممي عمى
مرحمة كضع األحكاـ الجزئية (أك كضع الفركض) ،حيث يعتبر الفرض تفسير
مؤقت لمحالة مكضكع المبلحظة ،يحتمؿ الصكاب أك الخطأ ،ينقمب بعد االختبار

التجريبي إلى قػ ػ ػػانكف ،كع ػػميو يع ػػرؼ الػفػ ػػرض ب ػ ػػأنو:

((

محاكلة لمتفسير ،كظيفتو أف

يربط بيف عدد مف المبلحظات ،كيكشؼ عف بعض العبلقات الثابتة بيف تمؾ

المبلحظات ،التي يتضمنيا سمكؾ طائفة مف الظكاىر أك الحكادث .كحيف نضع
تفسي انر قد يككف التفسير صادقان أك كاذبان ،فإف كذب فإف عمينا أف نجد تفسي انر آخر
يتفؽ مع الكقائع ،كاف صدؽ كأيدتو الكقائع قيد البحث في الحاضر كالمستقبؿ

القريب ،أصبح ذلؾ الفرض قانكنان))( ،)3كبيذا فالفركض بصفة عامة ،عبارة عف
افتراضات يضعيا الباحث ،لتفسير الظاىرة أك الحالة محؿ الدراسة ،كىذه

االفتراضات تحتمؿ الصدؽ أك الكذب.

( )1قدرم حافظ طكقاف ،العموم عند العرب ،ط ،2.دار مصر لمطباعة ،القاىرة ،مصر1983 ،ـ ،
ص.21

( )2عبد الحميـ منتصر :تاريخ العمم ودور العمماء العرب في تقدمو ،ط ،8.دار المعارؼ،
القاىرة ،مصر ،ب .ت ،ص.95

( )3محمكد فيمي زيداف ،االستقراء والمنيج العممي ،ب.ط ،دار الجامعات المصرية ،اإلسكندرية،
مصر1977 ،ـ ،ص.48
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كمف بعد مرحمة كضع الفركض ،يأتي الدكر عمى مرحمة التجربة؛ فالتجربة ىي
األجراء العممي الذم يقرر صدؽ الفرض  -المقدـ لتفسير الظاىرة محؿ الدراسة -
مف كذبو ،فقد كاف ابف سينا كثي انر ما ييتثبت مف الفرض العممي ،كذلؾ بتكرار
التجربة كتنكيعيا عمى الظاىرة ،كمف ثـ كصكلو لمرحمة كضع القانكف العممي ،كمف
أمثمة ىذا قكلو في المصابيف باالستسقاء:

((

كمف التدبير الحسف في سقيو ما

جربناه م ار انر فنفع ،كىك أف يشرب لبف المقاح عمى خبلء مف البطف كطي مف أياـ
كلياؿ قبمو ،ال يتناكؿ فييا إال قميبلن جدان ،كاف أمكف طييا فعؿ))( .)1كىذا ما نستنتجو

أيضان مف قػكلو:

))

كال يمكف صياغة القانكف الكمي في المعالجة ،إال بعد تفحص

األحكاـ الجزئية ،لمداللة عمى ذلؾ القانكف))( ،)2حيث أكضح ابف سينا ،أف القكانيف
العممية صيغ فكرية ،يمكف اشتقاقيا مف مبلحظة كدراسة الحاالت جزئية ،كالتثبت

منيا تجريبيان ،فالتجربة التي تدلؿ عمى صدؽ تمؾ الحاالت الجزئية ،ىي التي تعيف

الباحث عمى اشتقاؽ القانكف الذم يحكميا ،كتعميمو لعدة حاالت ترتبط بيا( ،)3كمف
النص السابؽ أيضا نستنتج ،أف ابف سينا كاف يضع عدة فركض مستخمصة مف
 القانكف العممي :ىك تعبير عف العبلقات الثابتة القائمة بيف ظكاىر معينة ،كنتائجو دائما ثابتة
كصادقة ،كغالب ما يتـ التعبير عنو بكاسطة رمكز رياضية ،كىك نتاج التجارب المتكررة ،كال

يفترض تفسير لمظاىرة محؿ الدراسة( .مجمكعة باحثيف ،منيجية البحث العممي كتقنياتو في العمكـ

االجتماعية ،المركز الديمقراطي العربي لمدراسات االستراتيجية كالسياسية كاالقتصادية ،برليف،

ألمانيا2019 ،ـ ،ص.)18


االستسقاء :ىك تراكـ السكائؿ في البطف ،كيتسبب تراكـ السكائؿ في حدكث التكرـ الذم يتطكر

()1

ابف سينا ،القانون في الطب ،ج ،2.مصدر سبؽ ذكره ،ص.545

عادة عمى مدل بضعة أسابيع ،كسببو غالبا ما يككف مشاكؿ في الكبد.
()2
()3

عبد الحميـ منتصر :تاريخ العمم ودور العمماء العرب في تقدمو ،مرجع سبؽ ذكره ،ص.2

عبد الزىرة البندر ،منيج االستقراء في الفكر اإلسالمي ،ط ،1.دار الحكمة ،لندف ،المممكة
المتحدة1992 ،ـ ،ص.163

28

انعذد ( 23ضثرًثر )2021

يجهح انعهىو اإلَطاَيح

مبلحظاتو ،يعمؿ مف خبلليا حدكث ظاىرة معينة ،كمف ثـ يقكـ باختبارىا بالتجربة،
مف أجؿ الكصكؿ إلى قانكف يفسر ىذه الظاىرة .أذف فاالستقراء عند ابف سينا،
يسير في خطكات أربعة ىي :المبلحظة ،ككضع الفركض ،كالتجربة ،كأخي انر كضع

القانكف العممي.

كما نجد ابف سينا في كتابتو يفضؿ الباحث المجرب عف الباحث عديـ التجربة-

خاصة في التعامؿ مع األدكية الطبية ،-كذلؾ يظير مف قكلو:

((

كأما السبب في

المجرب خير ،إف كؿ دكاء مركب فمو حكـ مف بسائطو ،كحكـ مف جممة
أف
ٌ
مزجو
المجرب إنما يفيد مف اعتبار بسائطو فقط ،كال ندرم ما يكجبو ا
صكرتو ،كغير
ٌ

المجرب يككف قد
الكائف عنيا ،ىؿ ىك زائد في معناىا أك غير زائد ،كىك مناقض ،ك ٌ
تحقؽ منو األمراف ،كلربما كانت العائدة في صكرتو المزاجية أكثر مف المتكقع مف

بسائطو))( ،)1كلذلؾ يرل ابف سينا إف التعرؼ عمى قكل األدكية يأتي عف طريقيف،
ىما :طريؽ القياس كطريؽ التجريب( ،)2بمعنى أف تأثير األدكية ،ييعرؼ بالقياس،
أك عف طريؽ التجربة .كلكنو يكصي بتغميب التجربة عمى القياس ،لكجكد طبائع
كأمزجة ال يمكف حصرىا بالقياس( .)3كما نجد أيض نا نص آخر ،ييبيف فيو ابف سينا
فضؿ التجربة عميو ،يقكؿ فيو (( :انفتح عمي مف أبكاب المعالجات المقتبسة مف
التجربة ما ال يكصؼ))( .)4فاستخداـ التجربة أذف ال شؾ ،يؤدم إلى اكتشافات ذات

()1

ابف سينا ،القانون في الطب ،ج ،3.مصدر سبؽ ذكره ،ص.398

 القياس :قكؿ مؤلؼ مف أقكاؿ إذا سممت ،لزـ عنيا لذاتيا قكؿ آخر( .ابف سينا ،عيون الحكمة،
تحقيؽ :عبد الرحمف بدكم ،ط ،2.دار القمـ ،بيركت ،لبناف1980 ،ـ ،ص.)5

( )2ابف سينا ،القانون في الطب ،ج ،1.مصدر سبؽ ذكره ،ص.318
()3
()4

المصدر السابؽ ،ص.165

ابف أبي أصبعية ،عيون األنباء في طبقات األطباء ،تحقيؽ :نزار رضا ،ب.ط ،دار مكتبة

الحياة ،بيركت ،لبناف ،ب.ت ،ص.438
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أىمية في البحث العممي بصفة عامة .كىذا ال يعني إىمالو لمقياس ،إنما القياس عند
ابف سينا مكمؿ لمتجربة أك مؤكد عمى نتيجتيا .كىذا بدكره ينقمنا إلى تكضيح مكاف
القياس في منيج ابف سينا العممي ،كذلؾ كما يمي:

خصص ابف سينا مقالة في كتابو (القانكف في الطب) لمتعرؼ عمى أمزجة األدكية
المفردة بالقياس ،كما أعمف أف القياس عنصر مف مككنات منيجو العممي( .)1كبيف
أف القياس جزء مف التجربة مف جية ،كأصؿ قائـ بذاتو مف جية أخرل ،فقاؿ:

((

لك

كانت التجربة مع القياس الذم يصحبيا تمنع أف يككف المكجكد بالنظر التجريبي
المقيدة
عف معنى
ٌ
أخص ،لكانت التجربة كحدىا تكقع اليقيف بالكمية المطمقة ال بالقكة ٌ
فقط .كاذ ذلؾ كحده ال يكجب ذلؾ ،إال أف يقترف بو نظر كقياس غير القياس الذم
ىك جزء مف التجربة ،فبالحرم أف التجربة بما ىي تجربة ال تفيد ذلؾ ،فيذا ىك

الحؽ ،كمف قا ؿ غير ىذا فيك لـ ينصؼ أك ىك ضعيؼ التمييز ال يفرؽ بيف ما

يعسر الشؾ فيو لكثرة دالئمو كجزئياتو ،كبيف اليقيف .فإف ىاىنا عقائد تشبو اليقيف

كليست باليقيف))( ،)2نستنتج مف النص السابؽ ،أكال :أف التجربة كحدىا ال تفيد

اليقيف ،كثاني نا :أف التجربة المصاحبة لمنظر كالقياس األصمي الكمي ،تيكسب اليقيف
كتكقعو ،كأخي انر ،أف مف اعتقد بأف التجربة كحدىا تفيد اليقيف فقد أخطأ ،بسبب عدـ
إنصافو ،أك تمييزه الضعيؼ.

بعد انتياء ابف سينا مف تشخيصو لممرض أك الحالة المرضية -كفقان لمنيجو

العممي ،-يبدأ يتكمـ عف تحضير الدكاء أك الصناعة الطبية ،كيشترط في ذلؾ ما
يمي:

()1
()2

ابف سينا ،القانون في الطب ،ج ،1.مصدر سبؽ ذكره  ،ص.314

ابف سينا :اليداية في المنطق ،تحقيؽ :محمد أحمد عبد الحميـ ،ب.ط ،دار الكتب العممية،

بيركت ،لبناف2016 ،ـ ،ج ،2.ص.326
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أف يككف الدكاء خاليا عف كيفية مكتسبو ،أما الح اررة عارضة أك بركدة

عارضة أك كيفية عرضت ليا باستحالة في جكىرىا أك مقارنة لغيرىا))( .)1كفي ىذا

الشرط يؤكد ابف سينا سبلمة مادة التجربة مف األعراض الخارجية؛ ألف ىذه

اإلعراض تشكؿ عائقان كاضحان في عدـ معرفة تأثير الدكاء بالصكرة المطمكبة.

ثانيان:

((

أف يككف المجرب عميو عمة مفردة ،فأنيا إف كانت عمة مركبة كفييا أمراف

يقتضياف عبلجيف متضاديف فجرب عمييما الدكاء فنفع ،لـ يدر السبب في ذلؾ

بالحقيقة ،مثمو ،إذا كاف باإلنساف حمى بمغمية فسقيناه الغاريقكف ،فزالت حماه ،لـ
الحمى ،بؿ عسى
يجب أف يحكـ أف الغاريقكف بارد؛ ألنو نفع مع عمة حارة كىي ٌ
الحمى،
إنما نفع لتحميمو المادة البمغمية أك استفراغو إياه ،فما نفذت المادة ،زالت ٌ

كىذا بالحقيقة نفع بالذات ،مخمكط بالعرض .)2()).بمعنى أف يجرب الدكاء

المخصص لمرض معيف ،أم عمى شخص يعاني مف عمة كاحدة ،كليس عمى مف
يعاني عمؿ متعددة ،ألنو في حالة ما يجرب الدكاء عمى شخص يعاني مف عمؿ
متعددة ،فتحسف ،لـ نعرؼ السبب الحقيقي في تحسنو.

ثالث نا:

((

أف يككف الدكاء قد جرب عمى المضادة حتى أف كاف ينفع منيا جميعان ،لـ

يحكـ أنو مضاد المزاج لمزاج أ حدىما ،كربما كاف نفعو مف أحدىما بالذات ،كمف

جربناه عمى مرض بارد لـ يبعد أف ينفع كيسخف،
اآلخر بالعرض ،كالسقمكنيا لك ٌ

( )1ابف سينا ،القانون في الطب ،ج ،1.مصدر سبؽ ذكره ،ص.318
 الغاريقكف :مادة تتكلد في األشجار المتآكمة( .ابف سينا ،الشفاء بالنباتات واألعشاب والطب
َّ
الضناكم ،ب.ط ،دار الكتب
الطبيعي من القانون في الطب ،ضبطو ككضع حكاشيو ،محمد أميف
العممية ،بيركت ،لبناف2005 ،ـ ،ص.)13

()2


المصدر السابؽ ،الصفحة نفسيا.

السقمكنيا :يقاؿ ىي لبف حشيشة تشبو المببلب( .ابف سينا ،الشفاء بالنباتات واألعشاب والطب

الطبيعي من القانون في الطب ،مصدر سبؽ ذكره ،ص.)13
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جربناه عمى مرض حار كحمى الغب لـ يبعد أف ينفع باستفراغ الصفراء ،فإذا
كاذا ٌ
كاف كذلؾ لـ تفدنا التجربة ثقة بح اررتو أك بركدتو ،إال بعد أف يعمـ أنو فعؿ أحد
األمريف بالذات كفعؿ اآلخر بالعرض))( .)1بمعنى إذا نفع دكاء معيف في عمتيف

متضادتيف ،فعمى الطبيب –حسب رأم ابف سينا -أف يعرؼ أم مف العمتيف كاف
تأثير الدكاء فييا بالذات أم حقيقي ،كأييما كاف تأثير الدكاء فييا بالعرض.

رابعان:

((

أف تككف القكة في الدكاء مقاببلن بيا لما يساكييا مف قكة العمة ،فإف بعض

األدكية تقصر ح اررتيا عف بركدة عمة ما فبل يؤثر فييا البتة))( ،)2كىنا يشير ابف

سينا عمى ضبط جرعة الدكاء عمى حسب شدة المرض.

خامسان:

((

أف يراعى الزماف الذم ظير فيو أثره كفعمو))( ،)3بمعنى ،يجب أف ييركز

في فيـ تأثير الدكاء ،عمى التميز بيف ما ىك تأثير أصمي لو ،كما ىك تأثير

عرضي؛ كذلؾ ألف العرضي قد يككف نتيجة تدخؿ عكامؿ غريبة عف الدكاء.
سادسان:

((

أف يراعى استمرار فعمو عمى الدكاـ أك عمى األكثر ،فإف لـ يكف كذلؾ،

فصدكر الفعؿ عنو بالعرض؛ ألف األمكر الطبيعية تصدر عف مبادئيا أما دائمة

كأما عمى األكثر))( . )4كذلؾ أف التأثير الطبيعي الصادر عمى الدكاء بالذات يجب
أف يككف فعمو في الجسـ المعالج دائمان أك عمى األكثر ،كاال فإف الدكاء الذم ال
يمتاز بديمكمة التأثير ،تأثيره عمى الجسـ يككف بالعرض ال بالذات ،كبالتالي

يستبعد ىذا الدكاء مف طبيعة التأثير الحقيقي عمى البدف.

((
جرب عمى غير بدف اإلنساف
سابعان :أف تككف التجربة عمى بدف اإلنساف ،فإنو إف ٌ
جاز أف يتخمٌؼ مف كجيتيف :أحدىما أنو قد يجكز أف يككف الدكاء بالقياس إلى بدف

( )1المصدر السابؽ :الصفحة نفسيا.
()2
()3

المصدر السابؽ :الصفحة نفسيا.
المصدر السابؽ :ص.319

( )4المصدر السابؽ :الصفحة نفسيا.
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اإلنساف حا انر ،كبالقياس عمى بدف األسد كالفرس باردان ...كالثاني أنو قد يجكز أف
يككف لو بالقياس إلى أحد البدنيف خاصية ليست بالقياس إلى البدف الثاني))( .)1كىذا

تأكيد عمى أف لجسـ اإلنساف طبيعة تختمؼ عف طبيعة األجساـ الحيكانية األخرل،
فما يصدؽ عمى بقية الحيكانات ،ال يمكف حممو عمى اإلنساف.

أما عف انجازات ابف سينا في الطب ،فقد كاف سباقان إلى كثير مف

االنجازات العممية ،كالتي بدكرىا تؤكد عمى أف منيجو العممي ،كاف فعبلن ذك قيمة
عممية ،كاال لما أفضى إلى مثؿ ىذه اآلراء كاالنجازات القيمة .مف ىذه االنجازات ما

يمي:

 .1أكؿ مف قاؿ بالعدكل كانتقاؿ األمراض المعدية عف طريؽ الماء كالتراب،
كبخاصة عدكل السؿ الرئكم( ،)2كىذا ما نمتمسو في قكلو:

((

إف الماء يحتكم

عمى حيكانات صغيرة جدان ،ال ترل بالعيف المجردة ،كىي التي تسبب بعض
األمراض))( ،)3كىنا يشير ابف سينا إلى الجراثيـ (الميكركبات) ،التي تسبب
األمراض المعدية مثؿ :المبلريا ،كالككليرا ،كغيرىا.
كفرؽ بينو كبيف األمراض
ٌ .2أكؿ مف كصؼ التياب السحايا كصفان صحيحانٌ ،
المشابية لو ،كأكؿ مف ٌبيف البرقاف كالعمؿ التي تسببو ،كميز بيف نكعيف مف

()1

المصدر السابؽ ،الصفحة نفسيا.

( )2أحمد القرني ،قصة الطب عند العرب ،تقديـ كمراجعة :كماؿ عبد العزيز ،ب.ط ،ككالة الصحافة
العربية "ناشركف" ،الجيزة ،مصر ،ب.ت ،ص.80

()3

راغب السرجاني ،ماذا قدم المسممون لمعالم :إسيامات المسممين في الحضارة اإلنسانية،

ط ،2.مؤسسة اق أر لمنشر كالتكزيع كالترجمة ،القاىرة ،مصر2009 ،ـ ،ج ،1.ص.259
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الشمؿ :الشمؿ الداخمي الذم سببو في الدماغ ،كالشمؿ الخارجي الذم سببو ىك
خبلؼ األكؿ(.)1
 .3أكؿ مف اكتشؼ مرض اإلنكمستكما المتصؿ بنكع مف الديداف المعكية ،اسميا
الدكدة المستديرة.
ٌ .4أكؿ مف كصؼ الداء الخيطي ،كداء الجمرة الخبيثة التي أطمؽ عمييا النار
الفارسية ،كأكؿ مف اكتشؼ أف السرطاف المكضعي يعطي أعراض السرطاف

شخص بدقٌة تامة االلتياب الرئكم ،كخراج الكبد ،كميز
العاـ بالجسـ ،ك ٌأكؿ مف ٌ
بيف االلتياب الرئكم الحاد ،كالتياب السحايا الحاد ،كأكؿ مف فرؽ بيف أعراض
المغص المعكم ،كالمغص الكمكم ،يضاؼ إلى ذلؾ أنو حاكؿ إجراء مقارنة بيف
األمراض المتشابية ،كاستخداـ االستدالؿ بالبكؿ ،كالبراز ،كالنبض في مجاؿ
الحمى بأنكاعيا(.)2
ٌ

 .5فرؽ ابف سينا بيف حصاة المثانة كحصاة الكمية في الطريقة كالمقدار ،فبيف أف
الحصاة الكمكية أليف كأصغر كأقرب إلى الحمرة ،أما الحصاة المثانية فأصمب
كأكبر حجمان ،كأقرب إلى الدكنة كالرمادية كالبياض(.)3

()1
السكيدم ،اإلسالم والعمم التجريبي ،مرجع سبؽ ذكره ،ص.140
يكسؼ ٌ

( )2عمر فاركؽ الطباع كعبد المنعـ الياشمي ،الشيخ الرئيس ابن سينا :األديب والطبيب والعالم،
ب.ط ،مؤسسة المعارؼ ،بيركت ،لبناف1993 ،ـ ،ص(. 68انظر أيضان :رحاب عكاكم ،ابن
سينا الشيخ الرئيس ،ب.ط ،دار الفكر العربي ،بيركت ،لبناف1999 ،ـ ،ص.)127-126

()3
فراح ،فضل عمماء المسممين عمى الحضارة األوروبية ،ب .ط  ،دار الفكر العربي،
عز الديف ٌ
القاىرة ،مصر2002 ،ـ ،ص.162
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في ختاـ حديثنا عف انجازات ابف سينا الطبية ،نستذكر قكؿ أحمد محمكد صبحي
عما قدمو عمماء المسمميف بصفة عامة في مجاؿ الطب ،كما
كمحمكد فيمي زيداف َّ
قدمو ابف سينا بصفة خاصة ،كالذم جاء فيو:

((

إف ما أضافو الطب العربي

اإلسبلمي إلى الطب اليكناني يفكؽ ما أضافو اليكناف إلى طب مصر القديمة ،كمف

ثـ أمكف لكتاب القانكف ( البف سينا) أف يتصدر المراجع الطبية في الشرؽ كالغرب

حتى نياية القرف الثامف عشر))(.)1
خاتمة البحث:
أ .نتائج البحث:

 .1ابتكر ابف سينا في دراستو لمطب منيجان عمميان ،دعامتاه :الحكاس كالفكر

(االستقراء كالقياس) ،حيث يبدأ البحث بالمحسكس عف طريؽ المبلحظة كالتجريب،

كمف ثـ يسمط العقؿ لممقارنة كالقياس ،كتأكيؿ المعاني المبيمة التي تمدنا بيا
الحكاس ،فيحمؿ كيعمؿ الستنباط الحقيقة التي تشرح الكاقع كتزيح غمكضيا ،كعمى
ىذا نستطيع القكؿ ،إف المنيج العممي عند ابف سينا ،يجمع بيف التجربة كالتفسير

العقمي؛ إذ أف التجربة كحدىا ال تكفي إذا لـ يساندىا العقؿ لتنظيميا كتعميميا ،كما

أف العقؿ كحده ال يكفي لمدنا بالمعرفة المكضكعية إذا لـ تيأزره التجربة ،كما التجربة
إال حكار العقؿ اإلنساني مع الطبيعة.
 . 2االستقراء عند ابف سينا يمر بأربعة مراحؿ ىي :المبلحظة ،كفرض الفركض،
كتحقيؽ الفركض بالتجربة ،ككضع القكانيف العممية.
 .3مارس ا بف سينا النقد كالتحقيؽ بكؿ مكضكعية ،عمى كؿ ما نقؿ إليو مف معارؼ
األمـ السابقة ،فمـ يقبمكا النظريات كالحقائؽ العممية المكرثة ،ما لـ يقـ الدليؿ عمى

( )1أحمد محمكد صبحي ،كمحمكد فيمي زيداف :في فمسفة الطب ،تقديـ :محمكد مرسي عبد هللا،
ب.ط ،دار النيضة العربية لمطباعة كالنشر ،بيركت ،لبناف1993 ،ـ ،ص.86
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صحتيا ،مبتعدان بذلؾ عف التقميد ،كالتعصب ،كالتأثر باألىكاء الشخصية ،كبآراء
مشاىير العمـ السابقيف كالمعاصريف لو.

 .4عرؼ ابف سينا في أسمكبو كتفكيره العممي ما يسمى بالطريقة العممية - في
العصر الحديث ،-كىذا ما عبر عنو عبد الحميـ منتصر بصكرة عامة ،بقكلو:

((

عرؼ العمماء المسمميف العرب ،في أسمكب كتفكيرىـ العممي ،ما يسمى بالطريقة

العممية ،التي يظف أنيا مف مبتكرات العصر الحديث))(.)1

 .5ساىـ ابف سينا في الحفاظ عمى المكرث المعرفي لمحضارات القديمة ،كذلؾ مف
خبلؿ دراستو لممكرث المعرفي ليذه الحضارات في مؤلفاتو ،كىذا ما عبر عنو قدرم

طكقاف أثناء حديثو عف عمماء المسمميف ،في قكلو:

((

فيـ الذيف حفظكا عمكـ

اليكناف ،كغيرىا مف الضياع ،كى ـ الذيف نقمكىا كنقمكا معيا إضافاتيـ الكثيرة إلى

أكركبا عف طريؽ األسباف))(.)2

 . 6تميز المنيج العممي اإلسبلمي عند ابف سينا ،باعتماده عمى تركيبة تجمع ما
بيف االستقراء كالقياس ،كتفاعمو مع الكاقع المحسكس ،كلـ يقتصر عمى التجريدات

الذىنية أك اإلشراقات الركحية ،التي تبتعد عف الكاقع المحسكس ،كما حدث في
معظـ المناىج اليكنانية أك اليندسية.

 الطريقة العممية :ىي طريقة تجمع بيف األسمكب االستقرائي كاألسمكب القياسي ،أم أنيا تجمع
بيف الجانب الحسي ،الذم يمثمو االستقراء ،كبيف الجانب العقمي ،الذم يمثمو القياس(.محمكد أبك

سمرة كعماد البرغكثي" ،منيجية البحث العممي عند عمماء المسمميف" ،مجمة الجامعة اإلسالمية،

غزة ،فمسطيف ،المجمد السادس عشر ،العدد الثاني2008 ،ـ ،ص.)454

()1

عبد الحميـ منتصر ،تاريخ العمم ودور العمماء العرب في تقدمو ،مرجع سبؽ ذكره ،ص.58

( )2قدرم حافظ طكقاف ،تراث العرب العممي في الرياضيات والفمك ،ط ،2.مطبعة لجنة التأليؼ
كالترجمة كالنشر ،القاىرة ،مصر1954 ،ـ ،ص.17
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 . 7تميزت آراء كنظريات ابف سينا بالمكضكعية ،بمعنى قابميتيا لمتحقيؽ العممي،
في حيف كانت النظريات اليكنانية كاليندية ،في كثير مف األحياف غير مكضكعية،
كىذا ما أكده راغب السرجاني ،بقكلو:

((

فيذه الحضارات ]يقصد اليكنانية كاليندية[

كانت تكتفي في كثير مف األحياف ،بافتراض النظريات دكف محاكلة إثباتيا عمميان،

فكانت في أغمبيا فمسفات نظرية ،ال تطبيؽ ليا في الكثير مف األحاييف ،حتى كاف

كانت صحيحة ،ككاف يؤدم ىذا إلى الخمط بيف النظريات الصحيحة كالباطمة ،إال
أف جاء المسممكف ،فابتكركا األسمكب التجريبي في تناكليـ لممعطيات العممية

كالككنية مف حكليـ))(.)1

 . 8ساىـ العالـ المسمـ ابف سينا ،في تطكر أساليب البحث العممي ،كفي كضع
أصكؿ المنيج العممي الحديث.
ب .التوصيات

أكصي في نياية بحثنا ىذا ،أف ييبحث عف المنيج العممي في العمكـ الشرعية
كالطبيعية كاإلنسانية عند عمماء المسمميف ،كعمـ أصكؿ الفقو ،كعمـ الفيزياء ،كعمـ
السياسة.

( )1راغب السرجاني ،ماذا قدم المسممون لمعالم ،ج ،1.مرجع سبؽ ذكره ،ص.177
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قائمة المصادر والمراجع
 .1القرآف الكريـ.
 .2ابف أبي أصيبعة ،عيكف األنباء في طبقات األطباء ،تحقيؽ :نزار رضا ،ب.ط،
دار مكتبة الحياة ،بيركت ،لبناف ،ب.ت.
 .3ابف سينا :اليداية في المنطؽ ،تحقيؽ :محمد أحمد عبد الحميـ ،ب.ط ،دار
الكتب العممية ،بيركت ،لبناف2016 ،ـ.
 .4ابف سينا ،الشفاء بالنباتات كاألعشاب كالطب الطبيعي مف القانكف في الطب،
َّ
الضناكم ،ب.ط ،دار الكتب العممية،
ضبطو ككضع حكاشيو ،محمد أميف
بيركت ،لبناف2005 ،ـ.
الضناكم ،ط ،1.دار
 .5ابف سينا ،القانكف في الطب ،كضع حكاشيو :محمد
ٌ
الكتب العممية ،بيركت ،لبناف1999 ،ـ.

 .6ابف سينا ،دفع المضار الكمية عف األبداف اإلنسانية ،تحقيؽ :محمد زىير البابا،
ب.ط ،المنظمة العربية لمتربية كالثقافة كالعمكـ ،معيد المخطكطات العربية،
سكريا1984 ،ـ.
 .7ابف سينا ،عيكف الحكمة ،تحقيؽ :عبد الرحمف بدكم ،ط ،2.دار القمـ ،بيركت،
لبناف1980 ،ـ.
 .8ابف سينا ،منطؽ المشرقييف ،ب.ط ،المكتبة السمفية ،القاىرة ،مصر1910 ،ـ.
 .9أبكبكر الرازم ،الحاكم في الطب ،مراجعة كتصحيح :محمد إسماعيؿ ،ط،1.
دار الكتب العممية ،بيركت ،لبناف2000 ،ـ.
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الصديقي ،ط،1.
.10أبكبكر الرازم ،المنصكرم في الطب ،تحقيؽ :حازـ البكرم
ٌ

منشكرات معيد المخطكطات العربية :المنظمة العربية لمتربية كالثقافة كالعمكـ،

الككيت ،الككيت1987 ،ـ.
 .11أحمد القرني ،قصة الطب عند العرب ،تقديـ كمراجعة :كماؿ عبد العزيز،
ب.ط ،ككالة الصحافة العربية "ناشركف" ،الجيزة ،مصر ،ب.ت.
 .12أحمد بف عمي بف حجر العسقبلني ،فتح البارم بشرح صحيح البخارم ،ط،1.
المكتبة السمفية ،القاىرة ،مصر ،ب.ت.
 .13أحمد محمكد صبحي كمحمكد فيمي زيداف :في فمسفة الطب ،تقديـ :محمكد
مرسي عبد هللا ،ب.ط ،دار النيضة العربية لمطباعة كالنشر ،بيركت ،لبناف،
1993ـ.
حماد الجكىرم ،الصحاح تاج المغة كصحاح العربية ،تحقيؽ:
 .14إسماعيؿ بف ٌ
أحمد عبد الغفكر عطٌار ،ط ،2.دار العمـ لممبلييف ،بيركت ،لبناف1979 ،ـ.

 .15الحسف القمرم ،التنكير في االصطبلحات الطبية ،تحقيؽ :غادة الكرمي،
ب.ط ،مكتب التربية العربي لدكؿ الخميج ،الرياض ،المممكة العربية السعكدية،
1991ـ.
 .16جبلؿ مكسى ،منيج البحث العممي عند العرب في مجاؿ العمكـ الطبيعية
كالككنية ،ب.ط ،دار الكتاب المبناني ،بيركت ،لبناف1982 ،ـ.
 .17جماؿ زكي كالسيد ياسيف ،أسس البحث االجتماعي ،ب.ط ،دار الفكر العربي،
القاىرة ،مصر1962 ،ـ.
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 .18جميؿ صميبا ،المعجـ الفمسفي ،ب.ط ،دار الكتاب المبناني ،بيركت ،لبناف،
1982ـ.
 .19حسف الشرقاكم ،المسممكف عمماء كحكماء ،ط ،1.مؤسسة مختار لمنشر
كالتكزيع ،القاىرة ،مصر1987 ،ـ.
 .20حممي عبد المنعـ صابر ،منيجية البحث العممي كضكابطو ،ب.ط ،جرير
لمنشر كالتكزيع ،األردف2010 ،ـ.
 .21خير الديف الزركمي ،األعبلـ ،ط ،15.دار العمـ لممبلييف ،بيركت ،لبناف،
2002ـ.
 .22راغب السرجاني ،ماذا قدـ المسممكف لمعالـ :إسيامات المسمميف في الحضارة
اإلنسانية ،ط ،2.مؤسسة اق أر لمنشر كالتكزيع كالترجمة ،القاىرة ،مصر،
2009ـ.
 .23رحاب عكاكم ،ابف سينا الشيخ الرئيس ،ب.ط ،دار الفكر العربي ،بيركت،
لبناف1999 ،ـ.
 .24سعيد عبد الفتاح عاشكر ،المدنية اإلسبلمية كأثرىا في الحضارة األكركبية،
ط ،1.دار النيضة العربية ،القاىرة ،مصر1963 ،ـ.
 .25عبد الحميـ منتصر :تاريخ العمـ كدكر العمماء العرب في تقدمو ،ط ،8.دار
المعارؼ ،القاىرة ،مصر ،ب .ت.
 .26عبد ال رحمف حبنكة الميداني ،ضكابط المعرفة كأصكؿ االستدالؿ كالمناظرة،
ط ،4.دار القمـ ،دمشؽ ،سكرية1993 ،ـ.
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 .27عبد الزىرة البندر ،منيج االستقراء في الفكر اإلسبلمي ،ط ،1.دار الحكمة،
لندف ،المممكة المتحدة1992 ،ـ.
فراح ،فضؿ عمماء المسمميف عمى الحضارة األكركبية ،ب .ط ،
 .28عز الديف ٌ
دار الفكر العربي ،القاىرة ،مصر2002 ،ـ.

 .29عمر فاركؽ الطباع كعبد المنعـ الياشمي ،الشيخ الرئيس ابف سينا :األديب
كالطبيب كالعالـ ،ب.ط ،مؤسسة المعارؼ ،بيركت ،لبناف1993 ،ـ.
فركخ ،عبقرية العرب في العمـ كالفمسفة ،ط ،2.المكتبة العممية ،بيركت،
 .30عمر ٌ
لبناف1952 ،ـ.

 .31قدرم حافظ طكقاف ،العمكـ عند العرب ،ط ،2.دار مصر لمطباعة ،القاىرة،
مصر1983 ،ـ.
 .32قدرم حافظ طكقاف ،تراث العرب العممي في الرياضيات كالفمؾ ،ط،2.
مطبعة لجنة التأليؼ كالترجمة كالنشر ،القاىرة ،مصر1954 ،ـ.
 .33ماىر عبد القادر محمد عمي ،التراث اإلسبلمي :العمكـ األساسية ،ب.ط،
المركز المصرم لمدراسات كاألبحاث ،اإلسكندرية ،مصر1985 ،ـ
 .34مجمكعة باحثيف ،منيجية البحث العممي كتقنياتو في العمكـ االجتماعية،
المركز الديمقراطي العربي لمدراسات االستراتيجية كالسياسية كاالقتصادية،
برليف ،ألمانيا2019 ،ـ.
 .35محمد ناصر الديف األلباني ،ضعيؼ الترغيب كالترىيب ،ط ،1.مكتبة المعارؼ
لمنشر كالتكزيع ،الرياض ،المممكة العربية السعكدية2000 ،ـ.
41

انعذد ( 23ضثرًثر )2021

يجهح انعهىو اإلَطاَيح

 .36محمكد أبك سمرة ك عماد البرغكثي" ،منيجية البحث العممي عند عمماء
المسمميف" ،مجمة الجامعة اإلسبلمية ،غزة ،فمسطيف ،المجمد السادس عشر،
العدد الثاني2008 ،ـ.
 .37محمكد فيمي زيداف ،االستقراء كالمنيج العممي ،ب.ط ،دار الجامعات
المصرية ،اإلسكندرية ،مصر1977 ،ـ.
 .38يمنى الخكلي ،فمسفة العمـ في القرف العشريف :األصكؿ -الحصاد – اآلفاؽ،
ب.ط ،مؤسسة ىنداكم لمتعميـ كالثقافة ،القاىرة ،مصر2014 ،ـ.
السكيدم ،اإلسبلـ كالعمـ التجريبي ،ط ،2.مكتبة الفبلح لمنشر كالتكزيع،
 .39يكسؼ ٌ
الككيت ،الككيت2000 ،ـ.
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اآلثار المبتيجة في شرح شواىد الجممة في األنوار المنبمجة لشرح المنفرجة
ألبي العباس النقاوسي
إعداد :د .محمد سالم العابر



ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المقدمة:

بسـ هللا الرحمف الرحيـ ،الحمد ﵀ رب العالميف الذم خمقنا مؤمنيف مسمميف

بالعربية متكمميف ،كالصبلة كالسبلـ عمى أشرؼ المرسميف اليادم البشر لمطريؽ
المستقيـ بمساف عربي مبيف ،أما بعد ،فإف شرح القصائد عمؿ عممي تكاتر عميو

العمماء منذ أزمانيـ األكلى؛ كالغرض منو بياف المستغمؽ مف مقصكد الشاعر

إضافة إلى تنكير القارئ بإشراقات مستكحاة مف فيـ نظـ كبلـ العرب كتممس
دالالت السياقات مف خبلؿ مقارنتيا بأساليب العرب األقحاح سكاء كانت منظكمة
في عصر االحتجاج اك بعده ،فإف كانت القصيدة المشركحة مف الفئة األكلى،
فاالستشياد يككف لبلستئناس كتعضيد الكبلـ ببعضو ،كاف كاف المشركح مما ال
يستشيد بو ،فإف االستشياد يككف عمى كجيو بحيث ينتصر الشارح لمشاعر بكجكد
نص مكثكؽ يدؿ عمى صحة استعمالو ،كقد يتعدل األمر ذلؾ بحيث يستشيد

الشارح عمى صحة قاعدة ذكرىا تكضيحا أك استطرادا ،كغالبا ما تككف ىذه الشركح
غنية بالمادة العممية التي يرسميا الشارح في ثنايا الشرح ،بؿ تجد مف الشراح مف
يعكؼ عمى خبلفات النحاة محاكال االنتصار أك التكفيؽ ككؿ ذلؾ يتـ عف طريؽ
االستشياد بالقرآف الكريـ ككبلـ العرب شعره كنثره ،كخير مثاؿ عمى ذلؾ النقاكسي
في شرحو لممنفرجة التي ذاع صيتيا بيف طبلب العمـ في اآلفاؽ بيف حافظ كشارح

بما يغني عف التعريؼ بيا ،فتراه حيف يتعرض لكبلـ الشيخ كثي ار ما يعزز
 عضك ىيئة التدريس بقسـ المغة العربية كآدابيا ،كمية آداب
43
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كبلمو(شرحو) بالشكاىد قرآنية كنبكية كشعرية ك نثرية ،كلما كجدت ذلؾ متكر ار في
كثير مف المسائؿ النحكية التي عالجيا في شرحو عقدت العزـ عمى النظر في ىذه
الشكاىد التي استعمميا في فرعي الجممة مف شرحو؛ بغية تمحيصيا كبياف استخداـ

العمماء ليا ،إضافة إلى َّ
أف إفرادىا ببحث يسيؿ عمى القراء مف الطبلب االستفادة

منيا ،كبخاصة مف ييتـ بتحقيؽ المخطكطات كشركح المطكالت ،كال يخفى عمى

لبيب الفكائد الجمة التي يمقاىا المعالج لمشكاىد ،فمف ثراء داللي إلى نكات نحكية
إلى دراية أصيمة بأصكؿ المباني ،كلما كاف األمر كذلؾ شددت اليمة كتمقفت
الشكاىد المستيدؼ دراستيا ،ثـ قسمتيا إلى مجمكعات حسب مكضع استشياد
النقاكسي بالشاىد ،كجعمت لكؿ مجمكعة مبحثا مرتًٌبا الشكاىد كفؽ كركدىا في
الشرح ،كصدرت البحث بمبحث تمييدم ترجمت فيو لمشارح كبينت فيو كنو الشاىد

النحكم مختص ار ،فكاف تقسيـ البحث عمى النحك التالي :مقدمة كفييا مبحث
تمييدم ،المبحث األكؿ -شكاىد الجممة اإلسمية ،المبحث الثاني -شكاىد الجممة
الفعمية ،ثـ ذيمتو بخاتمة كثبت لممصادر كالمراجع.

ىذا ،ك هللا أسأؿ التكفيؽ!

المبحث التمييدي
المطمب األول :ترجمة الشارح

اسموي كلقبو:
( أبك العباس أحمد بف أبي زيد عبد الرحمف النقاكسي ،البجائي()1؛ أما اس يػمو فػي
بعػ ػػض المصػ ػػادر األخػ ػػرل فيػ ػػك :أحمػ ػػد بػ ػػف الشػ ػػيخ صػ ػػالح أبػ ػػي زيػ ػػد عبػ ػػد الػ ػػرحمف

( )1ينظػػر :ىديػػة العػػارفيف ،أسػػماء المػػؤلفيف كآثػػار المصػػنفيف ،دار إحيػػاء التػراث العربػػي ،بيػػركت:1

.118
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النقاكسي( ،)1كفي معجـ أعبلـ الجزائر اسمو :أبك العباس أحمد بػف عبػد الػرحمف أبػي

زيػ ػػد النقاكسػ ػػي( ،)2كاألرجػ ػػح الػ ػػذم ذك ػ ػره البغػ ػػدادم ،كيعضػ ػػده مػ ػػا يك ًجػ ػػد عمػ ػػى النسػ ػ ًػخ
()3
جميعيا).
مذىبو:

الشػػارح فقيػػو حػػافظ محػػدث ،مػػالكي المػػذىب قػػاؿ الػػدكتكر سكيسػػي فػػي ترجمتػػو مبينػػا

مذىبو مدلبل عمى ذلؾ:

( الشارح فقيوه مالكي ،مف كبارىـ ،لوي مشاركةه في عممي المنقكؿ كالمعقكؿ ،قػاؿ عنػو
عب ػػد ال ػػرحمف الثع ػػالبي « :ى ػػك ش ػػيخنا ،اإلم ػػاـ المحق ػػؽ ،الج ػػامع ب ػػيف عمم ػػي المنق ػػكؿ
()5( )4
السنًيَّة» ).
الم ٍرضيَّة ،كاألحكاؿ الصالحة َّ
كالمعقكؿ ،ذك األخبلؽ ى
شيكخو:
( لـ تفصػح المصػادر عػف البػدايات العمميػة لمنقاكسػي كال عػف الشػيكخ الػذيف

تتممػػذ عم ػػييـ لكػػف الق ػػارئ لش ػػرحو الػػذم ب ػػيف ي ػػدينا يقػػر بأن ػػو أمػػاـ عػػالـ م ػػف العمم ػػاء

( )1ينظػػر :كشػػؼ الظنػػكف عػػف أسػػامي الكتػػب كالفنػػكف ،حػػاجي خميفػػة ،دار إحيػػاء الت ػراث العربػػي،
بيركت.1347 :

( )2ينظ ػػر :ع ػػادؿ ن ػػكييض ،مؤسس ػػة ن ػػكييض الثقافي ػػة لمت ػػأليؼ كالترجم ػػة كالنش ػػر ،بي ػػركت ،ط،2

1980ـ.332 :

( )3األنػ ػكار المنبمج ػػة ،النقاكس ػػي :ت810ق ،ت ػػح :محم ػػد عب ػػد الس ػػبلـ سكيس ػػي ،جامع ػػة المرق ػػب،
الخمس ،ط2016 ،1ـ.6:

( )4ينظػر :نيػؿ االبتيػػاج بتطريػز الػديباج ،أحمػػد بابػا التنبكتػػي ،إشػراؼ كتقػديـ :عبػػد الحميػد عبػػد هللا
َّامػػة ،كميػػة الػػدعكة اإلسػػبلمية ،ط ػرابمس1989 ،ـ ،111 :كتعريػػؼ الخمػػؼ برجػػاؿ السػػمؼ ،أبػػك
الير ى
القاس ػػـ محم ػػد الحفن ػػاكم ،مطبع ػػة يبي ػػر قفتان ػػة الش ػػرقية ،الج ازئ ػػر1906 ،ـ ،96 :2كمعج ػػـ أع ػػبلـ
الجزائر.332 :

( )5األنكار المنبمجة ،النقاكسي.6:
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الجماعة فيك يدلك بدلك المتمكف فيجؿ العمكـ مف حديث كفقػو كنحػك كصػرؼ كببلغػة
كعمـ كبلـ).

()1

تالميذه:

َّ
الشيخ تتممذ عمى يديو بعض الفقياء ،مثؿ:
أف
ى
صػالح بػف ىعمػي بػف عمػر ابػف
( الشيخ يحيى بف عبد َّ
الر ٍح ىمف بف يم ىح َّمػد بػف ى
ٌ
عقيؿ بف زرماف ،كقد أخذ عنو الفقو ببجاية(.)2
يم ىح َّمد بف يحيى بف عبد هللا أيىبك عبد هللا البيكسقي المغربي نزيؿ بجاية(.)3
()5( )4
عبد الرحمف الثعالبي ).

العمكـ التي أتقنيا بناء عمى ما ظير في شرحو لممنفرجة:

( كال يسػػتبعد أنػػو تتممػػذ عمػػى يديػػو كثيػػر مػػف المشػػايخ غيػػر مػػا يذكػػر ،كىػػذا

جم ّّي مف تنكع ثقافتو ،إذ أتقف كثي انر مف الفنكف ،ظيػرت كاضػحة فػي شػرحو لممنفرجػة،
حيػػث بػػدا فييػػا حافظ ػان لمق ػرآف كالحػػديث ،مطمع ػان عمػػى عمػػكـ :المغػػة كالنحػػك كالصػػرؼ
كالببلغة كالعركض كالكبلـ ،لو معرفة بكقائع التاريخ كالسيرة).

()6

مؤلفاتو:

( )1المصدر نفسو.

( )2ينظر :الضكء البلمع ،السخاكم ،دار الحياة( ،د،ت) 231 :10
( )3ينظر :المصدر السابؽ.73 :10

( )4ينظػػر :نيػػؿ االبتيػػاج بتطريػػز الػػديباج ،111:كتعريػػؼ الخمػػؼ برجػػاؿ السػػمؼ ،96 :2 ،كمعجػػـ
أعبلـ الجزائر.332 :

( )5األنكار المنبمجة ،النقاكسي.6 :
( )6المصدر نفسو.
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(أمػػا مؤلفاتػػو فػػإنني ال أعػػرؼ حتػػى اآلف لمنقاكسػػي مؤلف ػان غيػػر شػػرحو لممنفرجػػة ،كىػػك
المكس ػػكـ بػ ػػ(األنكار المنبمج ػػة ف ػػي بس ػػط أسػ ػرار المنفرج ػػة) ال ػػذم بػػيف أي ػػدينا كىػػك م ػػف

تحقيؽ الدكتكر محمد عبد السبلـ سكيسي كطبعتو الجامعة المرقب سنة .2016

= ش ػػرح ال ارمػ ػزة الخزرجي ػػة ف ػػي الع ػػركض ،كى ػػي نس ػػخة محفكظ ػػة بمكتب ػػة برنس ػػتكف

بالكاليػ ػات المتح ػػدة األمريكي ػػة ،كتحم ػػؿ ال ػػرقـ ،678 :كيكج ػػد نس ػػخة مني ػػا ف ػػي مكتب ػػة
و ()2( )1
الحرـ المكي ،تحمؿ الرقـ 3244 :عركض كقكاؼ ).
المطمب الثاني :الشاىد الشعري
الشاىد لغة:

خبهر قاطع .تقكؿ منو :ىش ًيد الرجؿ عمى كذا،
قاؿ في الصحاح ( :ى
الشيادة :ى
الر يج يؿ ،بسككف الياء لمتخفيؼ ،عف االخفش .كقكليـ :اشيد بكذا،
كربما قالكا ىش ٍي ىد ى

أم احمؼ).

()3

كقاؿ صاحب العيف( :

فبلف بكذا ىشيادةن ،كىك :شاىد كشييد ،)4().كقاؿ صاحب القامكس
كقد شيد
عمي ه
ٌ
المحيط( :الشيادة  :خبر قاطع كقد شيد كعمـ ككرـ كقد تسكف ىاؤه .كشيده كسمعو
شيكدا  :حضره فيك شاىد ج  :شيكد كشيد  .كشيد لزيد بكذا شيادة  :أدل ما
عنده مف الشيادة فيك شاىد ،)5( ).كقاؿ صاحب المغرب في ترتيب المعرب:

( )1ينظػػر :الفيػػرس المختصػػر لمخطكطػػات الحػػرـ المكػػي ،محمػػد بػػف سػػيد أحمػػد كعػػادؿ بػػف جميػػؿ

عيد ،مطبكعات مكتبة الممؾ فيد2007،ـ  ،1703 :4كقد أشار إليو أثناء حديثو عف الزحاؼ الػذم
لحؽ بقصيدة المنفرجة.

( )2ينظر :األنكار المنبمجة ،النقاكسي.6 :

()3الصحاح تاج المغة كصحاح العربية.)494 /2( :
()4العيف.)398 /3( :

()5القامكس المحيط( :ص.)372 :
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(الشيادة :اإلخبار بصحة الشيء عف مشاىدة كعياف ،يقاؿ :شيد عند الحاكـ

لفبلف عمى فبلف بكذا شيادة فيك شاىد) (.)1

مما سبؽ يتضح َّ
أف بنية الفعؿ مف (ش ق د) ش ًيد يشيىد ،ك شييد يشييد ،كقد تسكف
عينو.
أما مف حيث المعنى ،فإنو يدكر حكؿ الحضكر كاإلخبار الصحيح المبني عمى

المشاىدة كالمعاينة الصحيحة ،كبذلؾ يمكننا االنتقاؿ لممعنى االصطبلحي.
ً
و
فاعؿ يم ٌو
كبذلؾ َّ
الفعؿ :شيد ،تقكؿ :شيد .يشيد.
شتؽ ًم ىف
اسـ
فإف(
ى
الشاىد ي
شيادة .كاسـ الفاعؿ (شاىد)) (.)2
الشاىد اصطالحا:

كرد الشاىد بالمعنى الذم نقصده في ىذا المبحث في كتاب سيبكيو حيث قاؿ:
شاىد مف لفظو فيو معنى يدلؾ عمى زيادتيا ،)3().كلكنو لـ
(...إالَّ أف يجيء
ه
ن
يتعرض لبيانو كعادتو مع بقية المصطمحات ،كربما يككف لمشاىد أضرب متعددة
يستعمؿ بيا بنفس المعنى ،كقد اعتيبًر ناقبل لممشيد مف مكاف إلى آخر سكاء كاف
ذلؾ في مجاؿ الحياة كأف ينقؿ صكرة كقؼ عمييا أم حضر كاقع رسـ أجزاءىا كما
يحدث في شيادات المحاكـ أك أنو يثبت صحة استعماؿ لغكم كاألخير يككف منتزعا
مف مقاؿ أ ًٌيدم في مقاـ أىمو لـ تتغير سميقتيـ المغكية لبلستشياد بو عمى صحة بنية
أك تركيب أك معنى في إطار تنظير قاعدة لغكية ما صرفية أك نحكية أك داللية،
كقد عرفو العمماء المحدثكف بعدة تعريفات يمكف اختيار بعضيا لزيادة التكضيح.

()1المغرب في ترتيب المعرب.)459 /1( :

()2التكظيؼ الببلغي لمشاىد الشعرم في التحرير كالتنكير ،محمد عبد السبلـ سكيسي ،جامعة
المرقب2016 ،ـ.:

( )3الكتاب ،سيبكيو.)445 /3( :
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« ما يؤتى بو مف الكبلـ العربي الفصيح ،ليشيد بصحة نسبة لفظ ،أك

صيغة ،أك عبارة ،أك داللة إلى العربية»(.)1

«ما جيء بو مف كبلـ العرب شاىدنا لعامؿ نحكم ،أك ألثر إعرابي ،أك

عبلمة بناء ،أك إعراب أصمية كانت أـ فرعية ..يستكم في ذلؾ الشاذ النادر،

كالقياس المطرد»(.)2

كالتعريفاف السابقاف مع تكافقيما في مصدر الشاىد غير أف األكؿ أكثر شمكال
كالثاني مختص بعمـ اإلعراب .ىذا كالشاىد النحكم ينبغي عند تعريفو مراعاة أف
ينصرؼ عند اإلطبلؽ عمى الشاىد الصرفي أيضا ،ألف كبلىما يثبت قاعدة نحكية
(تركيبية) أك صرفية( بنيكية) ،أما الشاىد الداللي فإنو يثبت استعماال عربيا صحيحا

لمفرد اك مركب ،كىناؾ نكع آخر مف الشكاىد لسنا بصدد الحديث عنو ؼ ىذا

المختصر كىك الشاىد الببلغي الذم ييعنى بإثبات المظير الجمالي لمتركيب.
بقي في مبحث الشاىد أمراف ميماف ىما نكع الشاىد كمعيار اعتباره.

أما نكع الشاىد ،فقد استشيد العمماء إلثبات صحة اقكاعد النحكية كالصرفية

بالقرآف الكريـ ككبلـ العرب نثره كشعره ،كاختمفكا في صحة االستشياد بالحديث
النبكم الشريؼ كذلؾ بحجة جكاز ركايتو بالمعنى األمر الذم ال يحتًٌـ ككف لفظو

لمرسكؿ -صمى هللا عميو كسمـ -كبذلؾ يضع احتماؿ أف يككف مف كبلـ الركاة
المحدثيف غير المسمكح باالستشياد بكبلميـ.
كبالنسبة لمعي ار اعتبار الكبلـ المستشيد بو شاىدا فقد جعمو المتقدمكف زمنيا بالنسبة
لشكاىد القكاعد النحكية كالصرفية ،إذ اعتبركا إبراىيـ بف ىرمة آخر شاعر يمكف
االستشياد بكبلمو كمف امثمة االستشياد بشعره قكلو:
( )1االحتجاج بالشعر في المغة الكاقع كداللتو ،د .محمد حسف جبؿ ،دار الفكر ،القاىرة.51 :

( )2الش ػكاىد المغكيػػة ،يحيػػى جبػػر ،مجمػػة أبحػػاث النجػػاح ،المجمػػد الثػػاني ،العػػدد السػػادس،1992 :
ص.256 :
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(كأنت مف العكائؿ حيث ترمى * كمف ذـ الرجاؿ بمتنزاح

عمى أف االلؼ تكلدت مف إشباع فتحة ما قبميا) ( ،)1كجعمكا مف منتصؼ القرف

الثاني اليجرم أم 150ق حدا زمنيا لبلستشياد بكبلـ العرب ،أما االستشياد
لممعاني كالجماؿ فقد القكا لو العناف إلى أبعد مف ذلؾ.
المبحث األول :شواىد الجممة اإلسمية
الجممة اإلسمية ىي كؿ جممة بدأ المتكمـ الحديث فييا باسـ منطكقا أك مقدرا،

كتتككف عادة مف مبتدأ كخبر ،كمطكالت أخرل ،كربما تعترض تركيبيا عكارض نحك
حذؼ أحد ركنييا ،أك اختبلؿ رتبتيا ،أك دخكؿ ناسخ عمييا ،شكاىد كؿ ما سبؽ
ضمنتيا في ىذا المبحث ،كىي كفؽ سبؽ كركدىا في األنكار المنبمجة في شرح

المنفرجة لمنقا كسي بتحقيؽ الدكتكر محمد عبد السبلـ سكيس كاآلتي:

الشاىد األكؿ-
()2
ؾ يجثٍمانًي بًأ ٍىر و
اك يـ  ...فى َّ
إف فيؤ ًادم ًعٍن ىدؾ
ض ًسك ي
فىًإ ٍف ىي ي
الدىر أ ٍ
ى
ىج ىمعي
البيت لجميؿ بثينة ،في ديكانو ،118 :كىك مف شكاىد :التصريح،166 /1 :
كاألشمكني ،93 /1 /144" :كىمع اليكامع ،99 /1 :كالدرر المكامع،75 /1 :
كأمالي ابف الشجرم ،330 ،5 /1 :كأمالي القالي ،217 /1 :كسمط الآللي،505 :

كالعيني ،525 /1 :كخزانة األدب 190 /1 :كمغني المبيب،"579 /812" :
كشكاىد السيكطي.286 :
استشيد بو النقاكسي عمى صحة أف يعمؿ متعمؽ الظرؼ في االسـ الظاىر
كتفسير العمؿ ىنا أف "أجمعي" المرفكع تككيد لمضمير المستكف في الظرؼ "عندنا"
كالضمير ال يستتر إال في عاممو ،كالذم أكد ذلؾ التكجيو أنو ال يصح أف يككف
()1شرح شافية ابف الحاجب.)25 /4( :
)(2

األنكار المنبمجة ،النقاكسي.104 :
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تككيدا لمضمير المضاؼ لػ"عندنا" الذم محمو الجر كال تككيدا لػ"الدىر" ألنو
منصكب ،ثـ أردؼ النقاكسي عبارة أفصحت عف رأيو قاؿ فييا ( :كليس في ىذيف
كبير دليؿ) يقصد مثاؿ عدـ جكاز تقديـ الحاؿ عمى الظرؼ كىذا البيت الذم أثبت

تأكيد فاعؿ متعمؽ الظرؼ المستتر فيو ،كقد تبع النقاكسي جؿ العمماء في استشياده
بيذا البيت.

المغة:

الجثماف ( :الشخص ،يقاؿ :أتانا بقرص مثؿ يجثٍماف القىطاة)(.)1
اإلعراب:

إف :حرؼ مبني عمى السككف يفيد الشرط كيعمؿ
فإف :الفاء :حسب ما قبمياٍ ،

الجزـ ،يؾ :فعؿ مضارع ناقص مجزكـ كعبلمة جزمو السككف عمى النكف المحذكفة

لمتخفيؼ ،جثماني :اسـ "يؾ" مرفكع بضمة مقدرة النشغاؿ المحؿ بحركة المناسبة،
كىك مضاؼ ،كالياء ضمير بارز متصؿ مبني عمى السككف في محؿ جر
باإلضافة ،بأرض :جار كمجركر متعمؽ بمحذكؼ خبر يؾ ،كىك مضاؼ ،سكاكـ:
مضاؼ إليو مجركر بالكسرة المقدرة عمى األلؼ لمتعذر ،كىك مضاؼ ،ككـ :ضمير

بارز متصؿ مبني عمى السككف في محؿ جر باإلضافة ،فإف :الفاء رابطة لجكاب

إف :حرؼ تككيد كنصب ،فؤادم :اسـ َّ
الشرطَّ ،
إف منصكب كعبلمة نصبو الفتحة

الظاىرة كىك مضاؼ كالياء ضمير بارز متصؿ مبني عمى السككف في محؿ جر

باإلضافة ،عندؾ :ظرؼ مكاف متعمؽ بمحذكؼ خبر َّ
إف كىك مضاؼ كالكاؼ:

ضمير بارز متصؿ مبني عمى السككف في محؿ جر باإلضافة ،الدىر :ظرؼ
)(1

شمس العمكـ كدكاء كبلـ العرب مف الكمكـ ،نشكاف بف سعيد الحميرل اليمني (المتكفى:

573ىػ)تح :د حسيف بف عبد هللا العمرم  -مطير بف عمي اإلرياني  -د يكسؼ محمد عبد هللا،

دار الفكر المعاصر (بيركت  -لبناف) ،دار الفكر (دمشؽ  -سكرية) ط 1420 ، 1ىػ 1999 -

ـ :992 /2 :جثماف.
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زماف متعمؽ بمحذكؼ خبر إف ،أجمع :تككيد لمضمير المستكف بالظرؼ المرفكع
عمى الفاعمية ،كىذا ىك مكضع الشاىد في البيت عند النقاكسي( ،)1غير أنو لـ ييسًمٌـ
كتبنًي سيبكيو لو نقبل عف
بحكـ تنافي الحذؼ كالتككيدَّ ،
كقكاه كركده في السماع ٌ
(كسألت الخميؿ رحمو هللا عف :مررت بز ويد كأتاني
الخميؿ حيث قاؿ في الكتاب:
ي
أخكه أنفسيما ،فقاؿ :الرفع عمى ىما صاحبال أنفسيما ،كالنصب عمى

أعنييما)...

()2

الشاىد الثاني-
ً ()3
لىؾ اٍل ًعٌز إًف ىم ٍكىالؾ عز ىكاًف ييف  ...فىأىنت لى ىدل بحبكحة اٍليكف ىكائف
البيت مف الطكيؿ كىك شاىد مجيكؿ القائؿ استشيد بو النحكيكف عمى إظيار
متعمؽ شبو الجممة العاـ ضركرةن ،فيك مف شكاىد مغني المبيب ،كشرح ابف عقيؿ
عمى ألفية ابف مالؾ ،كىمع اليكامع في نفس مكضع االستشياد ،أما النقاكسي ،فقد

استشيد بالبيت عمى َّ
أف تقدير المتعمؽ يجب أف يككف كصفا كىك قكؿ األخفش
كجماعة ىكذا قاؿ( ،)4ثـ جعؿ ىذا البيت شاىدا عمى َّ
أف مف حؽ الشاعر أف يقدر

المتعمؽ ،فمما احتاج إلى إظياره أظيره كصفا ال فعبل ،كيعد ىذا البيت دليبل سماعيَّا
عمى الرأم الذم جنح إليو النقاكسي.

المغة:
()5
ً
العز بكسر العيف :القكة كالشدة بعد الذلة.
َّ ً ()1
الم ىحمة
الب ٍحيب ى
ي
كحةي :ىك ىسطي ى
)(1

األنكار المنبمجة.104 :

)(3

األنكار المنبمجة ،النقاكسي.106 :

)(5

ينظر إسفار الفصيح ،اليركم.810/2 :

)(2

الكتاب ،سيبكيو.104 ،60 /2 :

)(4

ينظر األنكار المنبمجة .106 :
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اليكف :يقاؿ :ىك ىيف :إذا ذؿ.
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()2

اإلعراب:
لؾ :جار كمجركر متعمؽ بمحذكؼ خبر مقدـ ،العز :مبتدأ مؤخر ،إف :شرطية،

مكالؾ :مكلى :فاعؿ لفعؿ محذكؼ يقع فعؿ الشرط ،يفسره المذككر بعده ،كمكلى
مضاؼ كالكاؼ ضمير بارز متصؿ مبني عمى السككف في محؿ جر باإلضافة،

َّ
عز :فعؿ ماض مبني عم ى الفتح ،كفاعمو ضمير مستتر فيو جكا از تقديره ىك يعكد
إلى مكلى ،كالجممة مفسرة ال محؿ ليا ،كجكاب الشرط محذكؼ يدؿ عميو الكبلـ؛
أم :إف عز مكالؾ ،فمؾ العز ،كاف :الكاك عاطفة ،كاف :شرطية ،ييف :فعؿ مضارع

مجزكـ كعبلمة جزمو السككف؛ فعؿ الشرط  ،كفاعمو ضمير مستتر فيو جكا از تقديره
ىك يعكد إلى مكلى أيضا ،فأنت :الفاء :كاقعة في جممة جكاب الشرط ،أنت :ضمير

منفصؿ في محؿ رفع مبتدأ ،لدل :ظرؼ متعمؽ بكائف اآلتي ،كىك مضاؼ ك
بحبكحة :مضاؼ إليو ،كبحبكحة مضاؼ كاليكف :مضاؼ إليو ،كائف :خبر المبتدأ
مرفكع كعبلمة رفعو الضمة الظاىرة عمى آخره ،كجممة "فأنت لدل  "...في محؿ

جزـ جكاب الشرط.

الشاىد فيو إظيار متعمؽ الظرؼ كصفا في قكلو :كائف ،حيث صرح بو كىك متعمؽ

الظرؼ الكاقع خب ار شذكذا ،كذلؾ ألف األصؿ عند الجميكر إذا كاف الخبر شبو
جممة يككف متعمقا بككف عاـ كاجب الحذؼ.

)(1
)(2

تاج العركس ،مادة :بحح.

ينظر إسفار الفصيح ،مصدر سابؽ.810/2 :
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الشاىد الثالث-
مية موحشا طمل [ ...يموح كأ ّنو خمل]
ّ

()1

لك ٌثيًر عزة في ديكانو ،506 :كقيؿ :ىك لذم الرمة ،بسبب
البيت مف مجزكء الكافر ي
ذكر اسـ مية محبكبة ذم الرمة فيو ،كقد كرد في جؿ كتب النحك في نفس مكضع
استشياد النقاكسي الذم استشيد بو عمى َّ
"طمؿ"
أف مكحشا حاؿ كأف صاحبيا
ه

المبتدأ المؤخر عف خبره ،كأف العامؿ فيو ىك االستقرار المتعمؽ بو الظرؼ ،كأسقط
ذلؾ عمى بيت الشيخ" :كالخمؽ جميعا في يده ...فذكك سعة كذكك حرج" مقكيا فيو

اعتباره َّ
أف “جميعا” حاؿ مف “الخمؽ” كالعامؿ فيو متعمؽ الجار كالمجركر "في يده"
المغة:

طمى يؿ :ما شخص مف آثار
الطٌمؿ :ما شخص مف آثار الديار ،قاؿ في الصحاح ( :ال ى
()2
مكؿ).
الدار ،كالجمع أ ٍ
بلؿ كطي ه
ط ه

الخمؿ :بالكسر جمع خمة :بطانة يغشى بيا أجفاف السيكؼ ،قاؿ في الصحاح( :
ً
أجفاف السيكؼ
الخمَّةي بالكسر :كاحدة ًخمى ًؿ السيكؼ ،كىى بطائف كانت تغسى بيا
ي
()3
منقكشةه بالذىب كغيره).

اإلعراب:

لمية :البلـ حرؼ جر ،مية :اسـ مجركر بالفتحة ،كالجار كالمجركر متعمقاف
طمؿ :مبتدأ مؤخر .يمكح :فعؿ
بخبر المبتدأ المحذكؼ ،مكحشا :حاؿ منصكب ،ه

)(1

األنكار المنبمجة ،النقاكسي( :ص)197 :

)(3

المصدر نفسو.1687 /4 :

)(2

الصحاح تاج المغة كصحاح العربية.1752 /5 :
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مضارع مرفكع ،كالفاعؿ مستتر تقديره ىك ،كأنو :حرؼ تشبيو كنصب ،كالياء:
ضمير في محؿ نصب اسـ "كأف" ،خمؿ :خبر "كأف" مرفكع.
الشاىد الرابع-
كقائمة :ىخكالف ٍ ً
و
الحيٍَّي ًف ًخٍم هك كما ًىىيا
يـ
ٍ ي
يكركمةي ى
فانك ٍح فتاتى ٍ
كأ ى
نقمو النقاكسي حجة عمى َّ
أف الفاء في بيت الشيخ" :كنزكليـ كطمكعيـ

فعمى درؾ

كعمى درج" زائدة في الخبر متبعا األخفش( )1الذم لـ يشترط أف يككف ما بعد الفاء

()2
طمبا أك
طمبا كال نييا ،أما الفراء كمف تبعو ،فقد اشترطكا أف يككف ما بعد الفاء ن
الف فانكح" زائدة ،كسيبكيو( )3ال يجيز زيادة الفاء في
نييا في اعتبارىـ الفاء في "خك ي
ن
الخبر إال إذا كاف مكصكال أك مكصكفا ،فإف لـ يكف كذلؾ يكجب تقدير مبتدأ قبمو،

فخكالف خبر لمبتدأ محذكؼ تقديره :ىذه.

المغة:

خكالف :اسـ قبيمة ،األكركمة :فعؿ الكرـ ،الحياف :حي أميا كحي أبييا ،كالمقصكد

فتاة ذات كرـ كمجد مف ناحية األـ كاألب ،الخمك :الخالية.
اإلعراب:

كقائمة :الكاك كاك رب ،قائمة :اسـ مجركر لفظا مرفكع محبل عمى أنو مبتدأ ،خبره

محذكؼ.

خكالف :خبر لمبتدأ محذكؼ تقديره :ىذه  ،فانكح :الفاء حرؼ استئناؼ" ،انكح" فعؿ
أمر مبني عمى السككف ،كفاعمو مستتر كجكبا تقديره أنت ،فتاتيـ :مفعكؿ بو ،كىك
مضاؼ ،ك"ىـ" :في محؿ جر باإلضافة ،كالجممة مستأنفة ال محؿ ليا مف

الف :مبتدأ
اإلعراب ،ىذا عمى قكؿ سيبكيو ،أما عمى قكؿ األخفش ،فإعرابيا :خك ي
)(1

ينظر :معاني القرآف  ،األخفش.38/1 :

)(3

ينظر :الكتاب ،سيبكيو.139/1 :

)(2

المصدر نفسو.
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عبلمة رفعو الضمة الظاىرة عمى آخره ،كالفاء :زائدة كاقعة في جممة الخبر ،انكح:
فعؿ أمر مبني عمى السككف ،كفاعمو مستتر كجكبا تقديره أنت ،فتاتيـ :مفعكؿ بو،
كىك مضاؼ ،كىـ :في محؿ جر باإلضافة كجممة "انكح" :في محؿ رفع خبر

المبتدأ.

كأكركمة :ا لكاك حالية ،أكركمة :مبتدأ مرفكع ،كىك مضاؼ" .الحييف" :مضاؼ إليو

مجركر بالياء؛ ألنو مثنى ،خمك :خبر المبتدأ ،كما :الكاؼ حرؼ جر ،كما :يجكز
أف تككف زائدة ،كعميو تككف "ىي" ضمي ار في محؿ جر ،كالجار كالمجركر متعمقاف
بخبر ثاف لممبتدأ أكركمة ،كيجكز أف تككف ما اسما مكصكال ،في محؿ جر بحرؼ
الجر ،كالجار كالمجركر متعمقاف بمحذكؼ خبر ثاف لممبتدأ .ك ىيا :مبتدأ خبره

محذكؼ ،كاأللؼ لئلطبلؽ .كالجممة تككف صمة المكصكؿ ال محؿ ليا مف

اإلعراب.

الشاىد :قكلو" :خكالف فانكح فتاتيـ" حيث رفع "خكالف" عمى أنيا مبتدأ كما بعده
خبره عند األخفش كتبعو النقاكسي في ذلؾ ،أما عمى رأم سيبكيو ،فخكالف :حبر
لمبتدأ محذكؼ تقديره :ىذه؛ أم" :ىذه خكالف" ،كما بعده كبلـ مستأنؼ ،ألف سيبكيو

ال يجيز زيادة الفاء في خبر المبتدأ ،كأجازه األخفش.

الشاىد الخامس-

دبار
ت حتَّى إذا َّاذ ٍ
تىٍرتىعي ما ىرتى ىع ٍ
كرت  ...فًإَّنما ىي إق ه
باؿ كا ي
ػ(ح ىكـ) في بيت المنفرجةً :
ً
ت
"ح ىك هـ ين ًس ىج ٍ
استشيد بو النقاكسي عمى صحة اإلخبار ب ه
و
بالمٍنتى ىس ًج" عمى التكسع في الكبلـ بغرض المبالغة ،كىك
ت ثـ انتى ىس ىج ٍ
بيد ىح ىك ىم ٍ
ت ي
اإلقباؿ ك ً
يتمثؿ قكؿ سيبكيو في تعميقو عمى البيت في كتابو( :فجعميا ً
دبار ،فجاز
اإل ى
ى

)(1

()1

األنكار المنبمجة ،النقاكسي.242:
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قائـ) ( ،)1فاإلخبار بالمصدر عمى
نيارؾ
صائـ كليمؾ ه
ه
عمى سعة الكبلـ ،كقكلؾ :ي
سبيؿ المبالغة كما قاؿ ابف جني في الخصائص ( :كما كاف مثمو؛ مف قبؿ أف مف
كصؼ بالمصدر فقاؿ :ىذا رجؿ زكر ،كصكـ ،كنحك ذلؾ ،فإنما ساغ ذلؾ ألنو أراد

المبالغة ،كأف يجعمو ىك نفسو الحدث ،لكثرة ذلؾ منو.)2( ).
المغة:

()3

تىٍرتىعي :رتعت الماشية ترتع رتكعا ،أم أكمت ما شاءت.
كرت :ذكرت الشئ بعد النسياف ،كذكرتو بمساني كبقمبي ،كتذكرتو .كأذكرتو غيرل
َّاذ ٍ
كذكرتو ،بمعنى .قاؿ هللا تعالى( * :كاذكر بعد أمة) * ،أم ذكره بعد نسياف.

()4

إقباؿ :أقبؿ نق يض أدبر .يقاؿ :أقبؿ مقببل ،مثؿ (أدخمني مدخؿ صدؽ) .كفى
ه
()5
الحديث :سئؿ الحسف عف مقبمو مف العراؽ ،كأقبؿ عميو بكجيو.
كدب نار  :كلَّي ع ٍف يكراع  .ك ً
در  ،ك ُّ
يح أ َّ
الدٍب ىر
ىف ٍ
ى
الم ٍ
ى
إدبار :أ ٍىدىب ىر إً ٍدبا انر ي ٍ
الصح ي
صي
اإلد ى
ي
بار ى
ى
()6
االسـ.
ي
اإلعراب:

اإلعراب :ت رتع :فعؿ مضارع مرفكع ،كفاعمو ضمير مستتر فيو جكا از تقديره:

و
ماض ،حتى :حرؼ ابتداء كغاية ،إذا :ظرؼ
ىي ،ما :حرؼ مصدرم .رتعت :فعؿ

زماف يتضمف معنى الشرط ،متعمؽ بجكابو .اذكرت :فعؿ ماض فاعمو ضمير

مستتر فيو جكا از تقديره :ىي ،فإنما :الفاء :رابطة لجكاب الشرط ،إنما :أداة حصر،
)(1

الكتاب ،سيبكيو.337 /1 :

)(3

الصحاح تاج المغة كصحاح العربية  -دار العمـ لممبلييف.1216 /3 :

)(5

المصدر نفسو.1797/5 :

)(2

الخصائص.192 /3 :

)(4

المصدر نفسو.665 /2 :

)(6

المحكـ كالمحيط األعظـ.311 /9 :
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ىي :مبتدأ .إقباؿ :خبره مرفكع بالضمة .كادبار :الكاك :حرؼ عطؼ ،ك"إدبار":
معطكؼ عمى إقباؿ.
الشاىد في ىذا البيت :إخباره عف اسـ العيف كىك الضمير العائد إلى الناقة باسـ

المعنى اإلقباؿ كاإلدبار ،فمف جكز ذلؾ جعمو مف قبيؿ المبالغة ،كلمف لـ يجكز ذلؾ
تأكيبلت منيا أنو عمى تقدير مضاؼ أم ذات إقباؿ ،أك بتأكيؿ المصدر بالمشتؽ

أم ىي مقبمة.

الشاىد السادس-
ً ()1
افية كأىن و
نييتيؾ عف ًطبلبًؾ أ َّيـ عم ورك  ...بًع و
صحيح
ٍ ى
ٍ
ى
ى
ت إذ ى
ى
ىٍ
التخريج :البيت مف الكافر ألبي ذؤيب اليذلي في خزانة األدب ،539 /6
544 ،543؛ كشرح أشعار اليذلييف 171 /1؛ كشرح شكاىد المغني ص260؛
كلساف العرب " 476 /3أذذ"" 363 /11 ،شمؿ"" 462 /15 ،أذ"؛ كببل نسبة في

األشباه كالنظائر 301 /4؛ كتذكرة النحاة ص379؛ كالجني الداني ص،187
490؛ كجكاىر األدب ص138؛ كالخصائص 376 /2؛ كرصؼ المباني ص347؛
كسر صناعة اإلعراب ص505 ،504؛ كشرح المفصؿ 31 /9 ،29 /3؛

كالمقاصد النحكية  ،61 /2ك استشيد بو النقاكسي عمى َّ
أف إذ اسـ ظرؼ في الزمف
الماضي منكف في غير ركم ثـ ذكر أنيا مبنية الفتقارىا لمجممة كلكضعيا عمى

حرفيف في قكؿ الشيخ :كاذا حاكلت نيايتيا

فاحذر إ ٍذ ذاؾ مف العرج

كىك بيذا كافؽ ابف مالؾ في شرح التسييؿ 207/2:كخالؼ األخفش الذم يرل َّ
أف

كسرتيا كسرة إعراب.
المغة :ىنييتيؾ :ىن ىيٍيتيوي عف الشيء أٍىنيىاهي ىن ٍينيا ،فى ٍانتىيىى عنو ك ىن ىي ٍكتيوي ىن ٍي نكا لغة ك ىنيىى هللا
()1
عف ًطبلبًؾ :طالىبو مطاىلبةن ً
طىمىبو بً ىحؽ ( ،)2أ َّيـ ىع ٍم ورك:
تعالى؛ أم حرـ
كطبلبان ى
ٍ
ى
ىي ي ى
)(1

األنكار المنبمجة ،النقاكسي.308:
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ً
ً ً
و
الم ٍك يركًه
حبيبة المخاطب ،بً ىعافية :العافيةي :دفاعي ٌ
اّلل عف العبد عافاهي اّللٌي تعالى مف ى
ً
ً
ً
ً ً
الببلء ( ،)3وإذ :ظرؼ.
ب لو العافىيةى مف العمىؿ ك ى
فاء كمعافاةن كعافيةن :ىك ىى ى
ع ن

اإلعراب:

نييتؾ :فعؿ ماض مبني عمى السككف ،ك"التاء" :ضمير متصؿ في محؿ رفع

فاعؿ ،ك"الكاؼ" :ضمير متصؿ في محؿ نصب مفعكؿ بو :عف طبلبؾ :جار
كمجركر متعمقاف بػ"نييتؾ" ،ك"الكاؼ" :ضمير متصؿ في محؿ جر باإلضافة .أـ:
مفعكؿ بو لػ"طبلب" منصكب بالفتحة .عمرك :مضاؼ إليو مجركر بالكسرة .بعافية:
جار كمجركر متعمقاف بػ"نييتؾ" .كأنت" :الكاك" :حالية" ،أنت" :ضمير منفصؿ في
محؿ رفع مبتدأ .إذ :ظرؼ لمزماف الماضي في محؿ نصب مفعكؿ فيو متعمؽ

بػ"صحيح" .صحيح :خبر "أنت" مرفكع بالضمة.
الشاىد السابع-
()4
بًب ٍذ وؿ ً
سير
ساد في قى ٍك ًم ًو اٍلفىتىى  ...ي
كحٍموـ ى
ى
كككن ىؾ إًيَّاهي ىعمىٍي ىؾ ىي ي
البيت ببل نسبة في تخميص الشكاىد ص ،233كالدرر  ،56 /1كشرح
التصريح  ،187 /1كشرح ابف عقيؿ ص ،138كالمقاصد النحكية  ،15 /2شرح
األشمكنى أللفية ابف مالؾ ( ،)228 /1كىمع اليكامع  ،114 /1كاستشيد بو
النقاكسي عمى صحة المذىب القائؿ بأف كاف كأخكاتيا تدؿ عمى الحدث كالزمف معا

إال ليس ،كانما سميت ناقصة ألنيا تحتاج إلى خبر مع اسميا حتى يتـ معناىا،

بدليؿ استخداـ حدثيا (مصدرىا) في ىذا البيت ،ككذلؾ كؿ تصريفاتيا كمنيا
المضارع" لتككف" في بيت الشيخ القائؿ:
)(1

المصباح المنير -العممية.629 /2 :

)(3

المصدر نفسو.452 /3 :

)(2

القامكس المحيط.91 /1 :

)(4

األنكار المنبمجة ،النقاكسي.321:
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السباؽ إذا ما جئت إلى تمؾ الفرج"
"لتككف مف ُّ

المغة:

بًىب ٍذ وؿ :بذلت الشئ أبذلو بذال ،أم أعطيتو كجدت بو.

()1

ً
كحٍموـ :الحمـ بالكسر االناة .تقكؿ منو :حمـ الرجؿ بالضـ.
ً
الس ٍؤىد يد كىك المجد كالشرؼ ،فيك ىسًٌي هد كاألنثى
ادةن ك االسـ ُّ
كد سىي ى
اد ىي يس ي
ساد :ىس ى
ى
()3
ىسًٌي ىدةه.
()4
قى ٍك ًم ًو :قكـ :الرجاؿ دكف النساء ،ال كاحد لو مف لفظو.
ً
ًٍ
اٍلفىتىى :الفىتىىَّ :
يقاؿ
الفتىى ًفي
اب،
الش ُّ
صباح ى
ي
اسمان كصفىةن ،ىكًفي الم ٍ
يككف ٍ
األصؿ ي
ً ()5
ثـ استي ًعير ً
ً
از لتىس ًميتًو ً
ً
كاف ىعمىٍيو.
باسـ ىما ى
لمعٍبد ىكاًف ى
ٍ
كاف ٍ
لمشاب الحديث َّ ٍ ى ى
ٌ
مج نا ٍ ى
شيخان ى
()2

اإلعراب :ببذؿ جار كمجركر متعمؽ بساد ،كحمـ :معطكؼ عمى بذؿ ،ساد:

و
ماض ،في قكمو :جار كمجركر متعمؽ أيضا بساد ،كقكـ :مضاؼ كالضمير
فعؿ

مضاؼ إليو ،الفتى :فاعؿ ساد ،كككنؾ ككف :مبتدأ ،كىك مصدر كاف الناقصة،
فمف حيث ككنو مبتدأ يحتاج إلى خبر ،كىك قكلو :يسير اآلتي ،كمف حيث ككنو

مصدر كاف الناقصة يحتاج إلى اسـ كخبر ،فأما اسمو فالكاؼ المتصمة بو ،فميذه
الكاؼ محبلف أحدىما جر باالضافة ،كالثاني رفع عمى أنيا االسـ ،كأما خبرىا،

فقكلو :إيا ،كقكلو :عميؾ :جار كمجركر متعمؽ بيسير ،كقكلو :يسير :خبر المبتدأ.
الشاىد الثامن-
ً ()1
ت بًج ًكًه  ...أىتىانًي ىك ًر ً
ٍس يم ٍغضبا
ض َّأ
ىكير َّ
ب ىب ًق و
يـ ىيٍنغ ي
الر ى
ه
يع لى ٍك ىىتى ٍف ي ى ٌ
)(1

الصحاح تاج المغة كصحاح العربية  -دار العمـ لممبلييف.1632 /4 :

)(3

المصباح المنير -العممية.294 /1 :

)(2

المصدر نفسو.1903 /5 :

)(4

الصحاح تاج المغة كصحاح العربية  -دار العمـ لممبلييف.2016 /5 :

)(5

تاج العركس.208/38 :
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البيت لؤلعشى في ديكانو ،شرح :محمد حسيف ،مكتبة اآلداب ،115:ك في
عيكف األخبار ،104 /3 :كمقاييس المغة.282 /1 :
استشيد بو النقاكسي عمى داللة التنكيف عمى التكثير في “بمندروج" مف قكؿ الشيخ:

ككتاب هللا رياضتو

لعقكؿ الخمؽ بمندروج

يـ” مف البيت ،كقد سبقو إلى ىذه الداللة
كذلؾ كما َّ
دؿ عمى التكثير في قكلو“ :كر ه
نفس﴾ مف قكلو
في نفس البيت صاحب المباب في معرض تفسيره لقكلو تعالى ﴿ :ه
ً
ط ً
ت لى ًم ىف
ًف يكٍن ي
ت في ىجٍن ًب هللا ىكا ٍ
كؿ ىن ٍف هس ىيا ىح ٍس ىرتىى ىعمىى ىما فىَّر ٍ ي
تعالى ﴿ :أ ٍ
ىف تىقي ى
َّ ً
يف ﴾( )2فجعؿ داللة التنكيف في ﴿نفس﴾ التكثير حيث قاؿ ( :كانما ىن َّكر
الساخ ًر ى

نفسان ألنو أراد التكثير كقكؿ األعشى:
ً
ً
ضىبا
غض َّأ
ىكير َّ
كب ىب و
قيع لى ٍك ىىتى ٍف ي
ٍس يم ٍغ ى
يـ ىيٍن ي
الر ى
ت بً ىج ًٌكه  ...أىتَّاني ىك ًر ه
يريد أتاني كرهاـ كثيركف ال كريـ ىف ّّذ لمنافاتو المعنى المقصكد ،كيجكز أف يريد نفسان
()3
متميزة عف األنفس بالمجاج الشديد في الكفر كالعذاب العظيـ).

المغة:
()4
ً
ً ًً
ً ً
ضر و
ً
كب ىشتَّى).
كـ ىش ىج ور م ٍف ي ي
اٍلىبقيعي م ىف ٍاأل ٍىرض :ىم ٍكضعه فيو أ يىر ي
()5
ؼ ىىتٍفان.
ؼ:
الصكت .يقاؿ ىىتىفى ًت الحمامةي تى ٍيتً ي
ىتفت :اليىتٍ ي
ي
جكه( :الجك :ما بيف السماء كاالرض).

)(1

()6

األنكار المنبمجة ،النقاكسي.455:

)(2

الزمر56 :

)(4

مقاييس المغة (.282 /1

)(6

المصدر نفسو.2306 /6 :

) (3ينظر :اللباب يف علوم الكتاب ،بن عادل احلنبلي الدمشقي النعماين (املتوىف777 :هـ) ،تح :الشيخ عادل أمحد
عبد املوجود والشيخ علي حممد معوض ،دار الكتب العلمية  -بريوت  /لبنان ،ط 1111 ،1هـ 1111-م/11 :
.731
)(5

الصحاح تاج المغة كصحاح العربية ،دار العمـ لممبلييف.1442 /4 :
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ً
ض كىيٍن ًغ ي ً
اؿ:
ض ىكين يغ ه
ص ىد ٍر :ىن ٍغ ه
ض :ى
(ن ىغ ى
ىيٍنغ ي
الم ٍ
ض ىأر ي
كض ىكييقى ي
ض :إ ىذا تى ىحَّر ىؾ ،ىك ى
ٍسوي ىيٍن يغ ي ى
ض
ٍسوي ،أىم :ىحَّرىكوي ،ىيتى ىع َّدل ىكالى ىيتى ىع َّدل ،حكاه األ ٍ
ىخفى ي
اؿ :أٍىن ىغ ى
ىن ىغ ى
ض فيبلى هف ىأر ى
ش ىكييقى ي
()1
ىم :ىحَّرىكوي).
ىٍأر ىسوي ،أ ٍ

اإلعراب:

يع :مبتدأ مرفكع بضمة مقدرة
لربَّ ،
ب :الكاك َّ
ىكير َّ
رب :حرؼ جر شبيو بالزائد ،ىب ًق و
ت:
منع مف ظيكرىا حركة حرؼ الجر شبو الزائد ،لى ٍك :حرؼ امتناع لكجكد ،ىىتى ٍف ي
فعؿ كفاعؿ ،بً ىج ًٌكوة :جار كمجركر متعمؽ بػ"ىتفت" ،أىتىانًي :فعؿ ماض مبني عمى

يـ :فاعؿ مرفكع بالضمة،
الفتح كالنكف لمكقاية كالياء ضمير متكمـ مفعكؿ بو ،ىك ًر ه
ً
ض :فعؿ مضارع مرفكع بالضمة كالفاعؿ مستتر تقديره ىك يعكد عمى كريـ،
ىيٍنغ ي
الرٍس :مفعكؿ بو منصكب بالفتحة الظاىرة عمى آخره ،م ٍغ ً
ضبا :حاؿ منصكبة.
َّأ ى
ي
الشاىد التاسع-
()2
ب مج ً
اشعان  ...بآبائى ُّ
الخض ً
ارـ
الشًٌـ اٍل ًك ىرًاـ
ى
اما أىف أ ي
ىس َّ ي ى
كا ٌف ىح ىر ن
ى
البيت مف الطكيؿ كرد في نفس مكضع االستشياد في المقتضب ،74 /4 :شرح
التسييؿ البف مالؾ ،357 /1 :ىمع اليكامع في شرح جمع الجكامع 436 /1:

إف "حراما" نكرة ،كالخبر المصدر المؤكؿ ،كقد استشيد
الشاىد فيو :جعؿ اسـ ٌ
النقاكسي بيذا البيت عند بيانو أحكاؿ خبر كاف مع اسميا مف حيث التعريؼ
كالتنكير عند إعرابو لقكؿ الشيخ:

كاذا كنت المقداـ فبل

تجزع في الحرب مف الرىج

حيث أشار إلى َّأنو ال يأتي مبتدأ أك ما في حكمو نكرة كالخبر معرفة إال في

"أف ك َّ
الضركرة مف ناحية ،ك َّ
أف كما" المصدريات في حكـ الضمير،
أف العرب تعتبر ٍ
)(1

اقتطاؼ األزاىر.77 :

)(2

األنكار المنبمجة ،النقاكسي.481:

.
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اما " اسـ َّ
إف ضركرة .لكقكع االسـ نكرة كالخبر مصدر
فعمى قكلو ىذا كقكع" حر ن
مؤكؿ في حكـ الضمير معرفة ،كالمشيكر العكس ،كلعؿ بيت حساف رضي هللا عنو
الذم عجزه " ي يك ً
اء" أكلى بالذكر ىنا ألنو يمثؿ شاىدا لمفعؿ
ى ي
كف م ىز ى
اجيىا ىع ىس هؿ ى
كم ي
الناقص الذم جاء اسمو نكرة كخبره معرفة ،ال سيما بيت الشيخ مكضع الشرح مثيمو
معرؼ الطرفيف.
المغة:

ً
ً
ً
ً
كح يرهـ،
اما( :الح ي
كح ًرهـ ي
كحريمةن ،كىك عميو ىحرهاـ ى
رماف :ىح ىرىموي ىي ٍح يريموي ح ٍرمان كحرمانان ى
ىح ىر ن
()1
ً
ً
المٍنعي).
أصؿ الحراـ ى
إ ىذا ىمىن ىعوي .ك ي

َّابةه؛ ألنو يشار
ىس َّ
ب :ىسبَّوي ىسبِّا ،فيك ىسب ه
أي
َّاب ،كمنو قيؿ لئلصبع التي تمي اإلبياـ ىسب ى
ب
بيا عند السب ك ُّ
السَّبةي :العار ،ك ىسابَّوي يم ىس َّابةن ك ًسىب نابا ،كاسـ الفاعؿ منو ًس َّ
()2
بالكسر).
ُّ
الشًٌـ( :شتمو يشتمو كيشتمو شتما كمشتمة كمشتمة ،فيك مشتكـ كىي مشتكمة كشتيـ
()3
 :سبو كاالسـ  :الشتيمة ،كشاتما كتشاتما :تسابا ،كالشتيـ :الكريو الكجو).
()4
الك ىريـُّ :
كقكـ ًكرهاـ).
اٍل ًك ىراـ :ى
يـ ،ه
ضد المؤـ .كقد ىك يرىـ الرجؿ بالضـ فيك ىكر ه
الخضارـً :
الح يمكؿ ،كالجمع :ىخضارـ،
اد
الخ ٍ
الجك ي
ى
الكثير العطيَّة ،كقيؿٌ :
السيد ى
ضرـ :ى
ي
كخضارمة ،كالياء لتأنيث الجمع...كال تيكصؼ بو المرأة).
ى
اإلعراب:

)(1

التمخيص في معرفة أسماء األشياء.82 :

)(3

القامكس المحيط.1453 :

)(5

المحكـ كالمحيط األعظـ.329 /5 :

)(2

المصباح المنير ،العممية .262 /1 :

)(4

الصحاح تاج المغة كصحاح العربية.2019 /5 :
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كا ٌف :الكاك حسب ما قبمياَّ ،
اما :اسميا منصكب ،أىف:
إف :حرؼ تككيد كنصب ،ىح ىر ن
ب :فعؿ مضارع منصكب كعبلمة نصبو الفتحة الظاىرة،
ىس َّ
مصدرية ناصبة ،أ ي
مج ً
اشعان :مفعكؿ بو منصكب ،كالمصدر المنسبؾ مف أف كفعميا في محؿ رفع خبر
يى
الشًـ :نعت آلبائي اٍل ًكراـ :بدؿ مف ُّ
ُّ
َّ
الشـ،
إف،
ى
بآبائى :جار كمجركر متعمؽ بػ"أسب"ٌ ،
ى
الخض ً
ارـ :بدؿ مف الكراـ ،أك أنيا نعكت متراصة.
ى
المبحث الثاني :شوىد الجممة الفعمية
الجممة الف عمية ىي كؿ جممة يبدأ المتكمـ فييا بفعؿ ،كيتضمف ىذا المبحث كؿ

الشكاىد المتعمقة بأجزء الجممة الفعمية سكاء كانت في العمد أك الفضبلت اك
المطكالت اك العكارض ،كقد تـ ترتيب الشكاىد حسب كركدىا في الشرح ،كىي كما
يأتي:
الشاىد األول-

()1

لتقـ أٍىنت ىيا ٍابف خير قيىرٍيش  ...فمتقضي حكائج المسممينا
البي ػ ػ ػ ػ ػ ػػت م ػ ػ ػ ػ ػ ػػف الخفي ػ ػ ػ ػ ػ ػػؼ مجي ػ ػ ػ ػ ػ ػػكؿ القائ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ ،أكرده الككفي ػ ػ ػ ػ ػ ػػكف لبلس ػ ػ ػ ػ ػ ػػتدالؿ

عمػ ػ ػػى الجػ ػ ػػزـ بػ ػ ػػبلـ مقػ ػ ػػدرة كمػ ػ ػػا جزم ػ ػ ػكا بػ ػ ػػبلـ ظػ ػ ػػاىرة( ،)2كقػ ػ ػػد تبػ ػ ػػع ابػ ػ ػػف ىشػ ػ ػػاـ
فػ ػ ػ ػػي المغن ػ ػ ػ ػػي قػ ػ ػ ػػكؿ الك ػ ػ ػ ػػكفييف فػ ػ ػ ػػي مس ػ ػ ػ ػػألة جػ ػ ػ ػػزـ فع ػ ػ ػ ػػؿ األمػ ػ ػ ػػر بػ ػ ػ ػػبلـ مق ػ ػ ػ ػػدرة

ػكف ىكأيىبػ ػ ػ ػ ػ ػػك اٍلحسػ ػ ػ ػ ػ ػػف أىف ىالـ الطٌمػ ػ ػ ػ ػ ػػب حػ ػ ػ ػ ػ ػػذفت
(كزعػ ػ ػ ػ ػ ػػـ اٍل يككًفُّيػ ػ ػ ػ ػ ػ ى
حيػ ػ ػ ػ ػ ػػث يقػ ػ ػ ػ ػ ػػكؿ :ى
ً
ىص ػ ػ ػػؿ ل ػ ػ ػػتقـ كلتقع ػ ػ ػػد فح ػ ػ ػػذفت ال ػ ػ ػ َّػبلـ
ح ػ ػ ػػذفا مس ػ ػ ػػتم ار ف ػ ػ ػػي ىن ٍح ػ ػ ػػك قيػ ػ ػػـ كاقع ػ ػ ػػد ىكأىف األ ٍ
لمتَّ ٍخ ًفيػ ػ ػ ػ ػػؼ كتبعيػ ػ ػ ػ ػػا حػ ػ ػ ػ ػػرؼ المضػ ػ ػ ػ ػػارعة ،كبقػ ػ ػ ػ ػػكليـ أىقيػ ػ ػ ػ ػػكؿ؛ ًألىف ٍاألىمػ ػ ػ ػ ػػر معنػ ػ ػ ػ ػػى
ىخ ػ ػ ػ ػ ػ ػػك َّ
الن ٍيػ ػ ػ ػ ػ ػػي ىكل ػ ػ ػ ػ ػ ػػـ يػ ػ ػ ػ ػ ػػدؿ ىعمىٍي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ًػو إً َّال
ىحقػ ػ ػ ػ ػ ػػو أىف ييػ ػ ػ ػ ػ ػػؤدل ب ػ ػ ػ ػ ػ ػػالحرؼ؛ ىكًألَّىنػ ػ ػ ػ ػ ػػوي أ ي

ب ػ ػ ػ ػ ػػالحرؼ؛ كًألىف اٍل ًف ٍع ػ ػ ػ ػ ػػؿ إًَّن ىم ػ ػ ػ ػ ػػا كض ػ ػ ػ ػ ػػع لتقيي ػ ػ ػ ػ ػػد اٍل ىح ػ ػ ػ ػ ػػدث بً َّ
الزىم ػ ػ ػ ػ ػ ً
ػاف المحص ػ ػ ػ ػ ػػؿ
ى
)(1
)(2

األنكار المنبمجة ،النقاكسي.78 :
لساف العرب.186 /15 :
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صػ ػ ػ ػ ػػكده؛ ىكًألَّىنييػ ػ ػ ػ ػػـ قػ ػ ػ ػ ػػد نطق ػ ػ ػ ػ ػكا بػ ػ ػ ػ ػػذلؾ
ىك ىككنػ ػ ػ ػ ػػو أم ػ ػ ػ ػ ػ ار أىك ىخب ػ ػ ػ ػ ػ ار ىخػ ػ ػ ػ ػػارج ىعػ ػ ػ ػ ػػف ىم ٍق ي
()2
ىص ػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ)( )1كأكرد البي ػ ػ ػ ػ ػ ػػت مح ػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ الد ارس ػ ػ ػ ػ ػ ػػة ،كاستش ػ ػ ػ ػ ػ ػػيد ب ػ ػ ػ ػ ػ ػػو النقاكس ػ ػ ػ ػ ػ ػػي
األ ٍ
ً
إلثب ػ ػ ػػات أىف أىم ػ ػ ػػر اٍلم ىخاط ػ ػ ػػب ج ػ ػ ػػاء ًفي ػ ػ ػ ًػو بً ػ ػ ػ َّ
ػالبلًـ ىك يى ػ ػ ػ ىػك ًف ػ ػ ػػي ٌ
الش ػ ػ ػ ٍػعر أىكثػ ػ ػ ػر مٍن ػ ػ ػػوي
ي
ى ى
ً
َّ
ًف ػ ػ ػ ػ ػ ػػي النث ػ ػ ػ ػ ػ ػػر أ ىىر ىاد" :ل ػ ػ ػ ػ ػ ػػتقيـ" ،ىك ىكػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ىذا ال ػ ػ ػ ػ ػ ػػبلـ ف ػ ػ ػ ػ ػ ػػي قى ٍكل ػ ػ ػ ػ ػ ػػو :فمتقض ػ ػ ػ ػ ػ ػػي ألم ػ ػ ػ ػ ػ ػػر
اٍل يم ىخاطػ ػ ػ ػ ػ ػػب ،ىكاٍلىيػ ػ ػ ػ ػ ػػاء إشػ ػ ػ ػ ػ ػػباع الكس ػ ػ ػ ػ ػ ػرة؛ ألف حػ ػ ػ ػ ػ ػػؽ اليػ ػ ػ ػ ػ ػػاء الحػ ػ ػ ػ ػ ػػذؼ ،فالفعػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ
مجزكـ ببلـ األمر ،كىك معتؿ عبلمة جزمو حذؼ حرؼ العمة.

المغة:

َّ ً ً
ضاؤه ىكاٍلفى ىارغي ًمٍنوي).
ًم ي
كامو كا ٍ
تقضي( :قىضاء الش ٍيء :إ ٍح ي
()4
حكائج :الحاجة كالحائجة :المأربة ...كجمع الحائجة حكائج)...
()3

اإلعراب:

لػ ػ ػ ػ ػػتقـ :الػ ػ ػ ػ ػػبلـ الـ األمػ ػ ػ ػ ػػر ،كتقػ ػ ػ ػ ػػـ :فعػ ػ ػ ػ ػػؿ مضػ ػ ػ ػ ػػارع مجػ ػ ػ ػ ػػزكـ كعبلمػ ػ ػ ػ ػػة جزمػ ػ ػ ػ ػػو
السػ ػ ػ ػ ػػككف ،كالفاعػ ػ ػ ػ ػػؿ ضػ ػ ػ ػ ػػمير مسػ ػ ػ ػ ػػتتر كجكبػ ػ ػ ػ ػػا تقػ ػ ػ ػ ػػديره أنػ ػ ػ ػ ػػت ،أنػ ػ ػ ػ ػػت :تككيػ ػ ػ ػ ػػد

لمفاعػ ػ ػ ػ ػػؿ ،اليػ ػ ػ ػ ػػاء :حػ ػ ػ ػ ػػرؼ نػ ػ ػ ػ ػػداء ،ابػ ػ ػ ػ ػػف :منػ ػ ػ ػ ػػادل منصػ ػ ػ ػ ػػكب بالفتحػ ػ ػ ػ ػػة ،خيػ ػ ػ ػ ػػر:

مضاؼ إليو مجركر بالكسرة كىك مضاؼ كقريش مضاؼ إليو

فمتقض ػ ػ ػ ػػي :الف ػ ػ ػ ػػاء لمعط ػ ػ ػ ػػؼ كالترتي ػ ػ ػ ػػب ،كال ػ ػ ػ ػػبلـ :الـ األم ػ ػ ػ ػػر ،كتقض ػ ػ ػ ػػي :فع ػ ػ ػ ػػؿ

مج ػ ػ ػ ػػزكـ بح ػ ػ ػ ػػذؼ الي ػ ػ ػ ػػاء كالي ػ ػ ػ ػػاء الباقي ػ ػ ػ ػػة لبلش ػ ػ ػ ػػباع ،كالفاع ػ ػ ػ ػػؿ ض ػ ػ ػ ػػمير مس ػ ػ ػ ػػتتر
كجكب ػ ػ ػػا تق ػ ػ ػػديره أن ػ ػ ػػت ،ح ػ ػ ػ ػكائج :مفع ػ ػ ػػكؿ ب ػ ػ ػػو منصػ ػ ػ ػػكب بالفتح ػ ػ ػػة كى ػ ػ ػػك مضػ ػ ػ ػػاؼ

كالمسػ ػ ػ ػػممينا :مضػ ػ ػ ػػاؼ إليػ ػ ػ ػػو مجػ ػ ػ ػػركر كعبلمػ ػ ػ ػػة ج ػ ػ ػ ػره اليػ ػ ػ ػػاء أنػ ػ ػ ػػو جمػ ػ ػ ػػع مػ ػ ػ ػػذكر
سالـ ،كاأللؼ لئلطبلؽ.
)(1

مغني المبيب عف كتب األعاريب.300 :

)(2

األنكار المنبمجة ،النقاكسي.78 :

)(4

المحكـ كالمحيط األعظـ (.)460 /3

)(3

لساف العرب186 /15 :
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الشاىد الثاني-

عان ِمن َج ِ
ار
َيا لع َن ُة هللا واألقو ِام ُكمِّ ِيِم  ...و
الصالحين عمى ِس َم َ
َ
أف اليػ ػ ػ ػػاء ىنػ ػ ػ ػػا لمتنبيػ ػ ػ ػػو ،كعمػ ػ ػ ػػى
البيػ ػ ػ ػػت مػ ػ ػ ػػف ش ػ ػ ػ ػكاىد سػ ػ ػ ػػيبكيو 320 /1 :عمػ ػ ػ ػػى ٌ
()1

حػ ػ ػ ػ ػ ػػذؼ المنػ ػ ػ ػ ػ ػػادل فػ ػ ػ ػ ػ ػػي األصػ ػ ػ ػ ػ ػػكؿ فػ ػ ػ ػ ػ ػػي النحػ ػ ػ ػ ػ ػػك ( ،)354 /1كفػ ػ ػ ػ ػ ػػي شػ ػ ػ ػ ػ ػػرح

التسػ ػ ػ ػػييؿ البػ ػ ػ ػػف مالػ ػ ػ ػػؾ 389/3 :بػ ػ ػ ػػؿ نقػ ػ ػ ػػؿ ابػ ػ ػ ػػف مالػ ػ ػ ػػؾ اجماعػػ ػ ػػا مػػ ػ ػػف العممػ ػ ػ ػػاء

عمى ذلؾ في باب حبذا ،ككاف التقدير يا قكـ لعنة....

أم ػ ػ ػػا الش ػ ػ ػػاىد في ػ ػ ػػو عن ػ ػ ػػد النقاكس ػ ػ ػػي ،في ػ ػ ػػك ن ػ ػ ػػداء م ػ ػ ػػا ال ين ػ ػ ػػادل أم الجمم ػ ػ ػػة
ىنػ ػ ػ ػ ػػا ،كذكػ ػ ػ ػ ػػر كجػ ػ ػ ػ ػػو االستشػ ػ ػ ػ ػػياد لسػ ػ ػ ػ ػػابقيو بصػ ػ ػ ػ ػػيغة التضػ ػ ػ ػ ػػعيؼ بعػ ػ ػ ػ ػػد إي ػ ػ ػ ػ ػراده

األبيػ ػ ػ ػ ػ ػػات المنػ ػ ػ ػ ػ ػػادل فييػ ػ ػ ػ ػ ػػا بغيػ ػ ػ ػ ػ ػػر االسػ ػ ػ ػ ػ ػػـ حيػ ػ ػ ػ ػ ػػث قػ ػ ػ ػ ػ ػػاؿ( :فقيػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ :المنػ ػ ػ ػ ػ ػػادل
محػ ػ ػ ػػذكؼ سػ ػ ػ ػػدا لبػ ػ ػ ػػاب االشػ ػ ػ ػػتراؾ ،مػ ػ ػ ػػع إمكػ ػ ػ ػػاف المجػ ػ ػ ػػاز الػ ػ ػ ػػذم ثبػػ ػ ػػت راجحيتػ ػ ػ ػػو

عميػ ػ ػ ػ ػ ػػو ،كقيػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ :لمتنبيػ ػ ػ ػ ػ ػػو ال لطمػ ػ ػ ػ ػ ػػب اإلقبػ ػ ػ ػ ػ ػػاؿ لتعػ ػ ػ ػ ػ ػػذر المجػ ػ ػ ػ ػ ػػاز ىنػ ػ ػ ػ ػ ػػا،)2()...

كىذا كجو استشياد مستحدث منو.
المغة:

المعن ػ ػ ػ ػػة :ق ػ ػ ػ ػػاؿ الي ػ ػ ػ ػػركم( :أص ػ ػ ػ ػػؿ المع ػ ػ ػ ػػف :اإلبع ػ ػ ػ ػػاد كالط ػ ػ ػ ػػرد .كمعن ػ ػ ػ ػػى ق ػ ػ ػ ػػكليـ:

لعنو هللا؛ أم أبعده منو ،أك مف رحمتو.

)()3

اإلعراب:

يػ ػ ػ ػ ػ ػػا :حػ ػ ػ ػ ػ ػػرؼ نػ ػ ػ ػ ػ ػػداء ،لعنػ ػ ػ ػ ػ ػػة :مبتػ ػ ػ ػ ػ ػػدأ كىػ ػ ػ ػ ػ ػػي مضػ ػ ػ ػ ػ ػػاؼ كلفػػ ػ ػ ػ ػػظ الجبللػ ػ ػ ػ ػ ػػة:
مض ػ ػ ػ ػ ػػاؼ إلي ػ ػ ػ ػ ػػو ،الػ ػ ػ ػ ػ ػكاك :ح ػ ػ ػ ػ ػػرؼ عط ػ ػ ػ ػ ػػؼ ،األقػ ػ ػ ػ ػ ػكاـ :معطكف ػ ػ ػ ػ ػػة عم ػ ػ ػ ػ ػػى لف ػ ػ ػ ػ ػػظ
الجبللػ ػ ػ ػ ػػة ،كػ ػ ػ ػ ػ ًٌػؿ :تككيػ ػ ػ ػ ػػد كىػ ػ ػ ػ ػػك مضػ ػ ػ ػ ػػاؼ كالضػ ػ ػ ػ ػػمير مضػ ػ ػ ػ ػػاؼ إليػ ػ ػ ػ ػػو ،كال ػ ػ ػ ػ ػكاك:
حػ ػ ػ ػػرؼ عطػ ػ ػ ػػؼ ،الصػ ػ ػ ػػالحيف معطكفػ ػ ػ ػػة عمػ ػ ػ ػػى لفػ ػ ػ ػػظ الجبللػ ػ ػ ػػة ،عمػ ػ ػ ػػى سػ ػ ػ ػػمعاف:
)(1
)(2
)(3

األنكار المنبمجة ،النقاكسي.86 :
المصدر نفسو.

إسفار الفصيح.712/2 :
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متعم ػ ػ ػ ػػؽ بمح ػ ػ ػ ػػذكؼ خب ػ ػ ػ ػػر المبت ػ ػ ػ ػػدأ ،م ػ ػ ػ ػػف ج ػ ػ ػ ػػار :ج ػ ػ ػ ػػار كمج ػ ػ ػ ػػركر ف ػ ػ ػ ػػي مح ػ ػ ػ ػػؿ
نصب تمييز.
بق ػ ػ ػػي تق ػ ػ ػػدير المن ػ ػ ػػادل ،فعم ػ ػ ػػى ق ػ ػ ػػكؿ س ػ ػ ػػيبكيو ف ػ ػ ػػإف الي ػ ػ ػػاء لمتنبي ػ ػ ػػو كال مح ػ ػ ػػؿ لي ػ ػ ػػا

مف اإلعراب كال منادل في الجممة.

أم ػ ػ ػػا عم ػ ػ ػػى ق ػ ػ ػػكؿ اب ػ ػ ػػف مال ػ ػ ػػؾ كم ػ ػ ػػف نق ػ ػ ػػؿ إجم ػ ػ ػػاعيـ ،ف ػ ػ ػ َّ
ػإف ي ػ ػ ػػاء :ح ػ ػ ػػرؼ ن ػ ػ ػػداء،
كالمنادل محذكؼ كتقديره بػ قكـ.

أم ػ ػ ػ ػػا ع م ػ ػ ػ ػػى م ػ ػ ػ ػػا ذكػ ػ ػ ػ ػره النقاكس ػ ػ ػ ػػي ،ف ػ ػ ػ ػػإف إع ارب ػ ػ ػ ػػو ي ػ ػ ػ ػػا ح ػ ػ ػ ػػرؼ ن ػ ػ ػ ػػداء ،كالجمم ػ ػ ػ ػػة
اإلسمية في محؿ نصب منادل.
الشاىد الثالث-
ـــــاد :خـ ِ
فقمــــــت لجنـ ٍ
ـــــيف ،واشــــــتمل
ـــــذ السـ َ
ُ
()1
تغرب

ـــــزم ،وارقـ ِ
عميــــــو بحـ ٍ
ـــــمس
ـــــب الشـ َ

البي ػ ػ ػ ػػت م ػ ػ ػ ػػف الطكي ػ ػ ػ ػػؿ لعم ػ ػ ػ ػػر اب ػ ػ ػ ػػف أب ػ ػ ػ ػػي ربيع ػ ػ ػ ػػة ف ػ ػ ػ ػػي ديكان ػ ػ ػ ػػو (ص،)62 :
استش ػ ػ ػ ػػيد ب ػ ػ ػ ػػو النقاكس ػ ػ ػ ػػي عم ػ ػ ػ ػػى ص ػ ػ ػ ػػحة ج ػ ػ ػ ػػزـ ا لمض ػ ػ ػ ػػارع الكاق ػ ػ ػ ػػع ف ػ ػ ػ ػػي حي ػ ػ ػ ػػز
الطم ػ ػ ػػب المفظ ػ ػ ػػي أيض ػ ػ ػػا تش ػ ػ ػػبييا ل ػ ػ ػػو ب ػ ػ ػػالمعنكم بجعم ػ ػ ػػو "تغ ػ ػ ػػرب" جكاب ػ ػ ػػا لؤلم ػ ػ ػػر

"ارقب" كىك ال يككف مسببا لو.
المغة:

كمٍنب ػ ػ ػ ػ وػر :س ػ ػ ػ ػػي ه ً
ً
ً
ً
ػؽ
ػير ىد ًقي ػ ػ ػ ػ ه
ػار ٍ
ؼ قىص ػ ػ ػ ػ ه
ى ٍ
ت لى ػ ػ ػ ػػوي م ٍش ػ ػ ػ ػ ىػممىةه .كالم ٍش ػ ػ ػ ػ ىػم يؿ ،ى
اش ػ ػ ػ ػػتمؿ( :ص ػ ػ ػ ػ ى
َّ
نح ػ ػ ػ ػػك ً
الر يج ػ ػ ػ ػ يػؿ،
كن ػ ػ ػ ػ ُّ
الم ٍح ىك ػ ػ ػ ػ ًػـ :ىي ٍش ػ ػ ػ ػػتى ًم يؿ عمي ػ ػ ػ ػ ًػو َّ
الم ٍغ ػ ػ ػ ػ ىػك ًؿ ،ىيتى ىغط ػ ػ ػ ػػى بً ػ ػ ػ ػػالثٍَّك ًب ،ى
ػص ي
ى
ً ()2
طً
يو بًثىٍكبًو).
يفي ىغ ًٌ
()3
بحزـ :حزـ في أمره حزما :ضبطو.
)(1

األنكار المنبمجة ،النقاكسي.88 :

)(3

األفعاؿ.233 /1:

)(2

تاج العركس.289 /29 :
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ػب:
ارقػ ػ ػ ػ ػ ػػب :رقػ ػ ػ ػ ػ ػػب يرقػ ػ ػ ػ ػ ػػب رقكبػ ػ ػ ػ ػ ػػا فيػ ػ ػ ػ ػ ػػك رقيػ ػ ػ ػ ػ ػػب ،قػ ػ ػ ػ ػ ػػاؿ الجػ ػ ػ ػ ػ ػػكىرم( :الرقيػ ػ ػ ػ ػ ػ ي
كرٍقىبػ ػ ػ ػ ػ ػةن ً
المٍنتى ًظ ػ ػ ػ ػ ػ يػر .تق ػ ػ ػ ػ ػػكؿ رقب ػ ػ ػ ػ ػػت الشػ ػ ػ ػ ػ ػيء أرقب ػ ػ ػ ػ ػػو رقكب ػ ػ ػ ػ ػػاً ،
كرٍقبانػ ػ ػ ػ ػ ػان بالكس ػ ػ ػ ػ ػػر
ي
()1
ص ٍدتىوي).
فييما ،إذا ىر ى
اإلعراب:
فقم ػ ػ ػ ػػت :الف ػ ػ ػ ػػاء حس ػ ػ ػ ػػب م ػ ػ ػ ػػا قبمي ػ ػ ػ ػػا ،فم ػ ػ ػ ػػت :فع ػ ػ ػ ػػؿ كفاع ػ ػ ػ ػػؿ ،لجن ػ ػ ػ ػ و
ػاد :ج ػ ػ ػ ػػار
ي
كمجػ ػ ػ ػػركر متعمػ ػ ػ ػػؽ بػ ػ ػ ػ ػ قمػ ػ ػ ػػت ،خػ ػ ػ ػ ًػذ :فعػ ػ ػ ػػؿ أمػ ػ ػ ػػر مبنػ ػ ػ ػػي عمػ ػ ػ ػػى السػ ػ ػ ػػككف المقػ ػ ػ ػػدر
من ػ ػ ػ ػػع مػ ػ ػ ػ ػػف ظي ػ ػ ػ ػػكره حركػ ػ ػ ػ ػػة المناسػ ػ ػ ػ ػػبة كفاعم ػ ػ ػ ػػو مسػ ػ ػ ػ ػػتتر في ػ ػ ػ ػػو كجكبػػ ػ ػ ػػا تقػػ ػ ػ ػػديره
ػيؼ :مفعػ ػ ػ ػػكؿ بػ ػ ػ ػػو ،كاشػ ػ ػ ػػتمؿ :ال ػ ػ ػ ػكاك عاطفػ ػ ػ ػػة كاشػ ػ ػ ػػتمؿ :فعػ ػ ػ ػػؿ أمػ ػ ػ ػػر
أنػ ػ ػ ػػت ،السػ ػ ػ ػ ى
مبن ػ ػ ػ ػػي عم ػ ػ ػ ػػى الس ػ ػ ػ ػػككف كفاعم ػ ػ ػ ػػو م س ػ ػ ػ ػػتتر في ػ ػ ػ ػػو كجكب ػ ػ ػ ػػا تق ػ ػ ػ ػػديره أن ػ ػ ػ ػػت ،عمي ػ ػ ػ ػػو:
جػ ػ ػ ػ ػػار كمجػ ػ ػ ػ ػػركر متعمػ ػ ػ ػ ػػؽ بػ ػ ػ ػ ػ ػ اشػ ػ ػ ػ ػػتمؿ ،بحػ ػ ػ ػ ػ و
ػزـ :جػ ػ ػ ػ ػػار كمجػ ػ ػ ػ ػػركر متعمػ ػ ػ ػ ػػؽ بػ ػ ػ ػ ػ ػ

اشػ ػ ػ ػػتمؿ أيض ػ ػ ػ ػػا ،كارق ػ ػ ػ ػ ً
ػب :أمػ ػ ػ ػػر مبن ػ ػ ػ ػػي عم ػ ػ ػ ػػى السػ ػ ػ ػػككف كفاعمػ ػ ػ ػػو مسػ ػ ػ ػػتتر في ػ ػ ػ ػػو
ػمس :مفعػ ػ ػ ػ ػ ػػكؿ بػ ػ ػ ػ ػ ػػو ،تغػ ػ ػ ػ ػ ػػرب :فعػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ مضػ ػ ػ ػ ػ ػػارع
كجكبػ ػ ػ ػ ػ ػػا تقػ ػ ػ ػ ػ ػػديره أنػ ػ ػ ػ ػ ػػت ،الشػ ػ ػ ػ ػ ػ ى
مجزكـ؛ ألنو كاقع في حيز الطمب المفظي تشبييا لو بالمعنكم.
الشاىد الرابع-
َى َذا ُس َارقَ ُة لِمقُر ِ
الرشا إف ىيٍمقىيا ًذيب]
الم ٍرء ًعٍن ىد ُّ
آن َي ْد ُر ُس ُو [ك ى
الرشػ ػ ػ ػػا إف ىيٍمقىيػ ػ ػ ػػا
المػ ػ ػ ػ ٍػرء ًعٍنػ ػ ػ ػ ىػد ُّ
ىػ ػ ػ ػػك صػ ػ ػ ػػدر بيػ ػ ػ ػػت مػ ػ ػ ػػف البسػ ػ ػ ػػيط تمامػ ػ ػ ػػو :ك ى
ًذيػ ػ ػ ػ ػػب ،استشػ ػ ػ ػ ػػيد بػ ػ ػ ػ ػػو النقاكسػ ػ ػ ػ ػػي عمػ ػ ػ ػ ػػى أف الفعػ ػ ػ ػ ػػؿ ال يتعػ ػ ػ ػ ػػدل إلػ ػ ػ ػ ػػى الظػ ػ ػ ػ ػػاىر
()2

كض ػ ػ ػ ػػميره ف ػ ػ ػ ػػي كق ػ ػ ػ ػػت كاح ػ ػ ػ ػػد متبع ػ ػ ػ ػػا ف ػ ػ ػ ػػي ذل ػ ػ ػ ػػؾ الفارس ػ ػ ػ ػػي ال ػ ػ ػ ػػذم ق ػ ػ ػ ػػاؿ ف ػ ػ ػ ػػي
المسػ ػ ػ ػ ػ ػػائؿ السػ ػ ػ ػ ػ ػػفرية عنػ ػ ػ ػ ػ ػػد حديثػ ػ ػ ػ ػ ػػو عمػ ػ ػ ػ ػ ػػى ىػ ػ ػ ػ ػ ػػذا البيػ ػ ػ ػ ػ ػػت... ( :أىم :يػ ػ ػ ػ ػ ػػدرس
الض ػ ػ ػ ػ ًػمير لًٍمقي ػ ػ ػ ػ ٍػر ً
ال ػ ػ ػ ػ َّػد ٍرس ،إ ٍذ لى ػ ػ ػ ػ ٍػي ىس َّ
ألف ال ػ ػ ػ ػ َّػبلـ يمتى ىعمقى ػ ػ ػ ػػة بي ػ ػ ػ ػػدرس ىكىال يتى ىع ػ ػ ػ ػ َّػدل
آفٌ ،
)(1
)(2

الصحاح تاج المغة كصحاح العربية.137 /1 :
األنكار المنبمجة ،النقاكسي.178:
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ً
يعػ ػ ػ ػػا)
اٍل ًف ٍعػ ػ ػ ػػؿ ًإلىػ ػ ػ ػػى ضػ ػ ػ ػػمير فعػ ػ ػ ػػؿ ىكًالىػ ػ ػ ػػى ى
ظػ ػ ػ ػػاىره ىجم ن
يق ػ ػ ػ ػػكـ مقػ ػ ػ ػ ػػاـ المصػ ػ ػ ػ ػػدر ال مؤك ػ ػ ػ ػػد لمفعػ ػ ػ ػ ػػؿ خاصػ ػ ػ ػ ػػة؛ أم :ي ػ ػ ػ ػػدرس الػػ ػ ػ ػػدرس ،فمػ ػ ػ ػ ػػك
()1

فالضػ ػ ػ ػػمير فػ ػ ػ ػػي البيػ ػ ػ ػػت

ص ػ ػ ػ ػ ػػرح بالمص ػ ػ ػ ػ ػػدر ل ػ ػ ػ ػ ػػـ يف ػ ػ ػ ػ ػػد إال التككي ػ ػ ػ ػ ػػد ،فك ػ ػ ػ ػ ػػذلؾ ض ػ ػ ػ ػ ػػميره( ،)2كى ػ ػ ػ ػ ػػذا م ػ ػ ػ ػ ػػا
يقصػ ػ ػ ػػده الرض ػ ػ ػ ػػي مػ ػ ػ ػػف قكل ػ ػ ػ ػػو( :ككمفػ ػ ػ ػػظ الفع ػ ػ ػ ػػؿ المتضػ ػ ػ ػػمف لممصػ ػ ػ ػػدر المفس ػ ػ ػ ػػر

لضػ ػ ػ ػ ػػمير متصػ ػ ػ ػ ػػؿ بػ ػ ػ ػ ػػذلؾ الفعػ ػ ػ ػ ػػؿ) ثػ ػ ػ ػ ػػـ ذكػ ػ ػ ػ ػػر البيػ ػ ػ ػ ػػت( ،)3ىك ىىػ ػ ػ ػ ػػك مػ ػ ػ ػ ػػف أٍىبىيػ ػ ػ ػ ػػات
ً
ػيب ىكٍي وو اٍلخمسػ ػ ػ ػػيف الَّتًػ ػ ػ ػػي لػ ػ ػ ػػـ يقػ ػ ػ ػػؼ عمػ ػ ػ ػػى قىائًميىػ ػ ػ ػػا أحػ ػ ػ ػػد ،غيػ ػ ػ ػػر أنػ ػ ػ ػػو استشػ ػ ػ ػػيد
سػ ػ ػ ػ ى
ب ػ ػ ػػو ف ػ ػ ػػي مكض ػ ػ ػػع آخ ػ ػ ػػر غي ػ ػ ػػر مكض ػ ػ ػػع استش ػ ػ ػػياد النقاكس ػ ػ ػػي ب ػ ػ ػػو ،كى ػ ػ ػػك ح ػ ػ ػػذؼ

جكاب الشرط في الشعر خاصة.

المغة:

يس ىارقىةي :اسـ شخص.
القي ػ ػ ػ ػر ً
آف :كتػ ػ ػ ػػاب هللا المنػ ػ ػ ػػزؿ عمػ ػ ػ ػػى محمػ ػ ػ ػػد صػ ػ ػ ػػمى هللا عميػ ػ ػ ػػو كسػ ػ ػ ػػمـ المكتػ ػ ػ ػػكب
بيف دفتي المصحؼ مف بداية سكرة الفاتحة إلى نياية سكرة الناس.

ىي ٍد ير يس ػ ػ ػ ػ ػػوي :يحفظ ػ ػ ػ ػ ػػو ق ػ ػ ػ ػ ػػاؿ ف ػ ػ ػ ػ ػػي األفع ػ ػ ػ ػ ػػاؿ( :درس الكت ػ ػ ػ ػ ػػاب درس ػ ػ ػ ػ ػػا كد ارس ػ ػ ػ ػ ػػة:
()4
أقبؿ عميو ليحفظو)
ً
الر ٍشػ ػ ػ ػ ػ ىػكةي:
الرشػ ػ ػ ػ ػػا :جمػ ػ ػ ػ ػػع رشػ ػ ػ ػ ػػكة كىػ ػ ػ ػ ػػي العطيػ ػ ػ ػ ػػة لمحػ ػ ػ ػ ػػاكـ ،قػ ػ ػ ػ ػػاؿ الزبيػ ػ ػ ػ ػػدمَّ ( :
ػيده
صػ ػ ػ ػ ىػر ابػ ػ ػ ػ يػف ًسػ ػ ػ ػ ى
يمثىمٌثىػ ػ ػ ػةنٍ ،
ػيكر ،كالضػ ػ ػ ػ ُّػـ لي ىغ ػ ػ ػ ػةه ،ىك ىعمىٍي ًي ىمػ ػ ػ ػػا ا ٍقتى ى
الم ٍشػ ػ ػ ػ ي
الكسػ ػ ػ ػ يػر يىػ ػ ػ ػ ىػك ى
ً
ً
ً
م كالج ػ ػ ػ ػ ً
الج ٍعػ ػ ػ ػ ػ يػؿ:
صػػػػ ً
ػكىر ُّ
كاألزى ػ ػ ػ ػ ًػر ُّ
ب الم ٍ
ػباح ،كالفى ػ ػ ػ ػػتٍ يح ىع ػ ػ ػ ػػف ٍ
المي ػ ػ ػ ػػث؛ ي
م كص ػ ػ ػ ػػاح ي
الشػ ػ ػ ػ ٍػخص الحػ ػ ػ ػ ً
ك يىػ ػ ػ ػػك مػ ػ ػ ػػا ي ٍع ًطيػ ػ ػ ػػو َّ
ػاك ىـ أىك غيػ ػ ػ ػ ىػرهي لػ ػ ػ ػ ىػي ٍح يك ىـ لىػ ػ ػ ػػوي ،أىك ىي ٍح ًممىػ ػ ػ ػػو عمػ ػ ػ ػػى
ي
ى ى ى ي

)(1

المسائؿ السفرية ،أبك عمي الفارسي.13 :

)(3

ينظر :شرح الرضي عمى الكافية.404 /2 :

)(2

ينظر :التصريح بمضمكف التكضيح في النحك ،الشيخ خالد.494 /1 :

)(4

األفعاؿ.349 /1 :
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كرش ػ ػ ػ ػان ،كسػ ػ ػ ػ ٍػد ورة ً
مػ ػ ػ ػػا يريػ ػ ػ ػػد؛ ج :رش ػ ػ ػ ػان ،بالضػ ػ ػ ػ ًػـ ٍ ،و
ػدل؛ ً
كسػ ػ ػ ػ ٍػد ور ىك ًىػ ػ ػ ػػي
ى ي ي
ى
ي
كمدىيػ ػ ػ ػػة ي
ٌ
كمػ ػ ػ ػ ن
()1
األ ٍكثىير).
اإلعراب:
ػرقىةي :خب ػ ػ ػ ػ ػػر المبت ػ ػ ػ ػ ػػدأ مرف ػ ػ ػ ػ ػػكع بالض ػ ػ ػ ػ ػػمة ،لًمقيػ ػ ػ ػ ػ ػر ً
آف :جػ ػ ػ ػ ػ ػػار
ىىػ ػ ػ ػ ػ ػ ىذا :مبت ػ ػ ػ ػ ػػدأ ،يس ػ ػ ػ ػ ػ ىا
كمجػ ػ ػ ػػركر متعمػ ػ ػ ػػؽ بػ ػ ػ ػ ػ يدرسػ ػ ػ ػػو بعػ ػ ػ ػػده ىي ٍد ير يسػ ػ ػ ػػوي :فعػ ػ ػ ػػؿ مضػ ػ ػ ػػارع مرفػ ػ ػ ػػكع بالضػ ػ ػ ػػمة
الظ ػ ػ ػ ػػاىرة عم ػ ػ ػ ػػى آخػ ػ ػ ػ ػره ،كالفاع ػ ػ ػ ػػؿ مس ػ ػ ػ ػػتتر تق ػ ػ ػ ػػديره ى ػ ػ ػ ػػك يع ػ ػ ػ ػػكد عم ػ ػ ػ ػػى سػ ػ ػ ػ ػراقة،

المػ ػ ػ ػ ػ ٍػرء :ال ػ ػ ػ ػ ػكاك :حاليػ ػ ػ ػ ػػة ،المػ ػ ػ ػ ػػرء:
كاليػ ػ ػ ػ ػػاء نائػ ػ ػ ػ ػػب عػ ػ ػ ػ ػػف المفعػ ػ ػ ػ ػػكؿ المطمػ ػ ػ ػ ػػؽ ،ك ى
الرش ػ ػ ػ ػػا
مبت ػ ػ ػ ػػدأً ،عٍن ػ ػ ػ ػ ىػد :ظ ػ ػ ػ ػػرؼ منص ػ ػ ػ ػػكب متعم ػ ػ ػ ػػؽ ب ػ ػ ػ ػ ػ يمقي ػ ػ ػ ػػا كى ػ ػ ػ ػػك مض ػ ػ ػ ػػاؼ ك ُّ
مض ػ ػ ػ ػػاؼ إليػ ػ ػ ػ ػػو مجػ ػ ػ ػ ػػركر كعبلمػ ػ ػ ػ ػػة ج ػ ػ ػ ػ ػره كسػ ػ ػ ػ ػرة مقػ ػ ػ ػ ػػدرة منػػ ػ ػ ػػع مػػ ػ ػ ػػف ظيكرىػ ػ ػ ػ ػػا

التع ػ ػ ػ ػ ػػذر ،إف :ش ػ ػ ػ ػ ػػرطية جازم ػ ػ ػ ػ ػػة ،ىيٍمقىي ػ ػ ػ ػ ػػا :فع ػ ػ ػ ػ ػػؿ مض ػ ػ ػ ػ ػػارع مج ػ ػ ػ ػ ػػزكـ كعبلم ػ ػ ػ ػ ػػة

جزمػ ػ ػ ػػو حػ ػ ػ ػػذؼ حػ ػ ػ ػػرؼ العمػ ػ ػ ػػة ،كفاعمػ ػ ػ ػػو مسػ ػ ػ ػػتتر تقػ ػ ػ ػػديره ىػ ػ ػ ػػي ،كاليػ ػ ػ ػػاء مفعػ ػ ػ ػػكؿ
بوً ،ذيب :خبر ،كجكاب الشرط محذكؼ لمضركرة.
الشاىد الخامس-
()2

المفزعي
كف أٍىيف ى
يمكر تعاظمت كتى ىش ىابيى ٍ
ت  ...فيناؾ ىي ٍعتىرفي ى
ىكاًذا ٍاأل ي
البي ػ ػ ػ ػػت م ػ ػ ػ ػػف الكام ػ ػ ػ ػػؿ ،لؤلف ػ ػ ػ ػػكه األكدم ،كى ػ ػ ػ ػػك ف ػ ػ ػ ػػي ش ػ ػ ػ ػػرح التس ػ ػ ػ ػػييؿ ،اب ػ ػ ػ ػػف

مال ػ ػ ػ ػ ػػؾ . 251 /1 :كىم ػ ػ ػ ػ ػػع اليكام ػ ػ ػ ػ ػػع ف ػ ػ ػ ػ ػػي ش ػ ػ ػ ػ ػػرح جم ػ ػ ػ ػ ػػع الجكام ػ ػ ػ ػ ػػع،305 /1 :
كالمقاص ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػد النحكي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة ف ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي ش ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػرح شػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػكاىد ش ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػركح األلفي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة،384 /1 :

أف اسػ ػ ػ ػػـ اإلشػ ػ ػ ػػارة ىنػ ػ ػ ػػاؾ فػ ػ ػ ػػي قػ ػ ػ ػػكؿ الشػ ػ ػ ػػيخ:
كاستشػ ػ ػ ػػيد بػ ػ ػ ػػو النقاكسػ ػ ػ ػػي عمػ ػ ػ ػػى ٌ
فين ػ ػ ػ ػػاؾ الع ػ ػ ػ ػػيش كبيجت ػ ػ ػ ػػو ...يج ػ ػ ػ ػػكز أف ي ػ ػ ػ ػػدؿ عم ػ ػ ػ ػػى الزم ػ ػ ػ ػػاف كم ػ ػ ػ ػػا دؿ عمي ػ ػ ػ ػػو
ىنػ ػ ػػا ف ػ ػ ػػي بي ػ ػ ػػت الشػ ػ ػػاعر ى ػ ػ ػػذا ،كى ػ ػ ػػك فػ ػ ػػي ذل ػ ػ ػػؾ تب ػ ػ ػػع البػ ػ ػػف مالػ ػ ػػؾ حيػ ػ ػػث ق ػ ػ ػػاؿ
)(1
)(2

تاج العركس.153 /38 :

األنكار المنبمجة ،النقاكسي.328 :
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فػ ػ ػ ػػي التسػ ػ ػ ػػييؿ( :كق ػ ػ ػ ػػد يشػ ػ ػ ػػار بين ػ ػ ػ ػػاؾ كىنالػ ػ ػ ػػؾ كىنػ ػ ػ ػػا إل ػ ػ ػ ػػى الزمػ ػ ػ ػػاف)

()1

كأت ػ ػ ػ ػػى

بيذا البيت شاىدا عمى قكلو.
المغة:

يمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػكر :جمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػع األىمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػر ...( :يقػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاؿ :أ ٍىمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ يػر فػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ و
ػكرهي
ػبلف مسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ه
ػتقيـ ،كأيمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ي
ٍاأل ي
()2
مستقيمةه).
تعاظم ػ ػ ػ ػػت( :العظػ ػ ػ ػ ػػـ بكس ػ ػ ػ ػػر العػ ػ ػ ػ ػػيف  :خػ ػ ػ ػ ػػبلؼ الص ػ ػ ػ ػػغر ...عاظمػػ ػ ػ ػػو :عظػ ػ ػ ػ ػػـ

عميو ،كأمر ال يتعاظمو شيء  :ال يعظـ باإلضافة إليو).

()3

ػذعر ،كىػ ػ ػ ػػك ف ػ ػ ػ ػػي األص ػ ػ ػ ػػؿ مصػ ػ ػ ػػدر كرَّبم ػ ػ ػ ػػا جمػ ػ ػ ػػع عم ػ ػ ػ ػػى
المفػ ػ ػ ػػزعي( :الفىػ ػ ػ ػ ىػزعي :ال ػ ػ ػ ػ ي
ػؾ.
أ ٍف ػ ػ ػ ػ ػ ػز و
ػت إليػ ػ ػ ػ ػ ػػؾ كفى ًزٍعػ ػ ػ ػ ػ ػ ي
اع .تقػ ػ ػ ػ ػ ػػكؿ منػ ػ ػ ػ ػ ػػو :فى ًزٍعػ ػ ػ ػ ػ ػ ي
ػت منػ ػ ػ ػ ػ ػػؾ ،كال تقػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ فى ًزٍعتيػ ػ ػ ػ ػ ػ ى

الم ٍف ىزعي :الممجأ).
كى
اإلعراب:

()4

ىكاًذا :الػ ػ ػ ػ ػ ػكاك حس ػ ػ ػ ػ ػػب م ػ ػ ػ ػ ػػا قبمي ػ ػ ػ ػ ػػا ،إذا :ظ ػ ػ ػ ػ ػػرؼ لم ػ ػ ػ ػ ػػا يس ػ ػ ػ ػ ػػتقبؿ م ػ ػ ػ ػ ػػف الزم ػ ػ ػ ػ ػػاف،
يم ػ ػ ػ ػ ػػكر :فاع ػ ػ ػ ػ ػػؿ لفع ػ ػ ػ ػ ػػؿ مح ػ ػ ػ ػ ػػذكؼ يفسػ ػ ػ ػ ػ ػره الم ػ ػ ػ ػ ػػذككر تعاظم ػ ػ ػ ػ ػػت ،تعاظم ػ ػ ػ ػ ػػت:
ٍاأل ي
فع ػ ػ ػػؿ م ػ ػ ػ و
ػاض مبن ػ ػ ػػي عم ػ ػ ػػى الف ػ ػ ػػتح كالت ػ ػ ػػا ء لمتأني ػ ػ ػػث كفاعم ػ ػ ػػو مس ػ ػ ػػتتر في ػ ػ ػػو يع ػ ػ ػػكد
ت :فعػ ػ ػ ػػؿ مػ ػ ػ ػ و
ػاض مبنػ ػ ػ ػػي
ػابيى ٍ
ػابيى ٍ
ت :ال ػ ػ ػ ػكاك لمعطػ ػ ػ ػػؼ ،كتى ىشػ ػ ػ ػ ى
عمػ ػ ػ ػػى األمػ ػ ػ ػػكر ،كتى ىشػ ػ ػ ػ ى
عم ػ ػ ػ ػػى الف ػ ػ ػ ػػتح كالت ػ ػ ػ ػػاء لمتأني ػ ػ ػ ػػث كفاعم ػ ػ ػ ػػو مس ػ ػ ػ ػػتتر في ػ ػ ػ ػػو يع ػ ػ ػ ػػكد عم ػ ػ ػ ػػى األم ػ ػ ػ ػػكر،
ت معطكف ػ ػ ػ ػػة عم ػ ػ ػ ػػى جمم ػ ػ ػ ػػة تعاظم ػ ػ ػ ػػت ،فين ػ ػ ػ ػػاؾ :الف ػ ػ ػ ػػاء الكاقع ػ ػ ػ ػػة
ػابيى ٍ
كجمم ػ ػ ػ ػػة تى ىش ػ ػ ػ ػ ى
ػكف:
ف ػ ػ ػػي جػ ػ ػ ػكاب الجػ ػ ػ ػزاء ،كىن ػ ػ ػػاؾ :ظ ػ ػ ػػرؼ زم ػ ػ ػػاف متعم ػ ػ ػػؽ ب ػ ػ ػ ػ يعترف ػ ػ ػػكف ،ىي ٍعتىرفي ػ ػ ػ ى
فع ػ ػ ػ ػػؿ مض ػ ػ ػ ػػارع مرف ػ ػ ػ ػػكع بثب ػ ػ ػ ػػكت الن ػ ػ ػ ػػكف كفاعم ػ ػ ػ ػػو كاك الجماع ػ ػ ػ ػػة كالجمم ػ ػ ػ ػػة ف ػ ػ ػ ػػي
)(1

شرح التسييؿ ،ابف مالؾ.251 /1 :

)(3

القامكس المحيط .1470 :

)(2

الصحاح تاج المغة كصحاح العربية  -دار العمـ لممبلييف.580/2 :

)(4

الصحاح تاج المغة كصحاح العربية  -دار العمـ لممبلييف.1258/3 :
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محػ ػ ػ ػػؿ رفػ ػ ػ ػػع خبػ ػ ػ ػػر لمبتػ ػ ػ ػػدأ محػ ػ ػ ػػذكؼ تقػ ػ ػ ػػديره أنػ ػ ػ ػػتـ أك ىػ ػ ػ ػػـ كالجممػ ػ ػ ػػة الكبػ ػ ػ ػػرل
ج ػ ػ ػ ػكاب إذا ،أٍىيػ ػ ػ ػػف :اسػ ػ ػ ػػـ اسػ ػ ػ ػػتفياـ مبنػ ػ ػ ػػي عمػ ػ ػ ػػى الفػ ػ ػ ػػتح فػ ػ ػ ػػي محػ ػ ػ ػػؿ رفػ ػ ػ ػػع خبػ ػ ػ ػػر
مقػ ػ ػ ػػدـ ،المفػ ػ ػ ػ ىػزعي :مبتػ ػ ػ ػػدأ مرفػ ػ ػ ػػكع بالضػ ػ ػ ػػمة الظػ ػ ػ ػػاىرة عمػ ػ ػ ػػى آخ ػ ػ ػ ػره مػ ػ ػ ػػؤخر عػ ػ ػ ػػف
خبره كجكبا الستحقاؽ أسماء االستفياـ الصدارة.

الشاىد السادس-
()1
ً
عبد العز ً
يز بً ٍمثًميا  ...كأ ٍىمكننًي منيا إذا ال أ ًيقيمييىا
عاد لي ي
لىئ ٍف ى
البيػ ػ ػ ػ ػػت مػ ػ ػ ػ ػػف الطكيػ ػ ػ ػ ػػؿ لكثيػ ػ ػ ػ ػػر ع ػ ػ ػ ػ ػزة فػ ػ ػ ػ ػػي ديكانػ ػ ػ ػ ػػو ،164 /1 :شػ ػ ػ ػ ػػرح نػ ػ ػ ػ ػػاظر

الجػ ػ ػ ػ ػ ػػيش لمتسػ ػ ػ ػ ػ ػػييؿ ، 3134 /6:حاشػ ػ ػ ػ ػ ػػية الصػ ػ ػ ػ ػ ػػباف عمػ ػ ػ ػ ػ ػػى شػػ ػ ػ ػ ػػرح األشػ ػ ػ ػ ػ ػػمكني

.422/3

أف إذان لتأكي ػ ػ ػ ػػد رب ػ ػ ػ ػػط الجػ ػ ػ ػ ػزاء بالش ػ ػ ػ ػػرط ك َّ
استش ػ ػ ػ ػػيد ب ػ ػ ػ ػػو النقاكس ػ ػ ػ ػػي عم ػ ػ ػ ػػى ِّ
أف

عمػ ػ ػ ػػا قبميػ ػ ػ ػػا ،فعػ ػ ػ ػػدـ إقالتيػ ػ ػ ػػا مسػ ػ ػ ػػببة لتمكنػ ػ ػ ػػو منيػ ػ ػ ػػا فػ ػ ػ ػػي
مػ ػ ػ ػػا بعػ ػ ػ ػػدىا يمسػ ػ ػ ػػبب َّ

بيػ ػ ػ ػػت يكثيػ ػ ػ ػػر ع ػ ػ ػ ػزة ،ككػ ػ ػ ػػذلؾ ىيجػ ػ ػ ػػاف األعمػ ػ ػ ػػاؿ م ػ ػ ػ ػرتبط بييجػ ػ ػ ػػاف العامػ ػ ػ ػػؿ فػ ػ ػ ػػي

بيػ ػ ػ ػػت الشػ ػ ػ ػػيخ .غيػ ػ ػ ػػر َّ
أف إذان فػ ػ ػ ػػي بيػ ػ ػ ػػت يكثيػ ػ ػ ػػر ميممػ ػ ػ ػػة لػ ػ ػ ػػـ تعمػ ػ ػ ػػؿ فػ ػ ػ ػػي الفع ػ ػ ػ ػؿ

بع ػ ػ ػ ػػدىا لع ػ ػ ػ ػػدـ تص ػ ػ ػ ػػدرىا ،كاذان ف ػ ػ ػ ػػي بي ػ ػ ػ ػػت الش ػ ػ ػ ػػيخ عمم ػ ػ ػ ػػت الج ػ ػ ػ ػػزـ حمػ ػ ػ ػ ػبلن لي ػ ػ ػ ػػا
عمػ ػ ػ ػ ػػى متػ ػ ػ ػ ػػى ضػ ػ ػ ػ ػػركرة ( فػ ػ ػ ػ ػػي الشػ ػ ػ ػ ػػعر فقػ ػ ػ ػ ػػط) عمػ ػ ػ ػ ػػى رأم النقاكسػ ػ ػ ػ ػػي؛ ألنيػ ػ ػ ػ ػػا

تكس ػ ػ ػ ػػطت ب ػ ػ ػ ػػيف الش ػ ػ ػ ػػرط كالجػ ػ ػ ػ ػزاء أم أني ػ ػ ػ ػػا ليس ػ ػ ػ ػػت متص ػ ػ ػ ػػدرة لجممتي ػ ػ ػ ػػا ،كى ػ ػ ػ ػػك

"إف"
رأم اب ػ ػ ػ ػػف مال ػ ػ ػ ػػؾ حي ػ ػ ػ ػػث ق ػ ػ ػ ػػاؿ ف ػ ػ ػ ػػي ش ػ ػ ػ ػػرح التس ػ ػ ػ ػػييؿ( :لم ػ ػ ػ ػػا خالف ػ ػ ػ ػػت "إذا" ٍ
كأخكاتيػ ػ ػ ػػا فمػ ػ ػ ػػـ تكػ ػ ػ ػػف لمتعمي ػ ػ ػ ػ ؽ عمػ ػ ػ ػػى الشػ ػ ػ ػػرط المشػ ػ ػ ػػككؾ فػ ػ ػ ػػي كقكعػ ػ ػ ػػو ،فارقتيػ ػ ػ ػػا

فػ ػ ػ ػػي حكميػ ػ ػ ػػا ،فمػ ػ ػ ػػـ يجػ ػ ػ ػػزـ بيػ ػ ػ ػػا فػ ػ ػ ػػي السػ ػ ػ ػػعة ،بػ ػ ػ ػػؿ تضػ ػ ػ ػػاؼ إلػ ػ ػ ػػى الجممػ ػ ػ ػػة ،كاذا
كلييا المضارع كاف مرفكعا).

)(1
)(2

()2

األنكار المنبمجة ،النقاكسي.345:

شرح التسييؿ البف مالؾ.81 /4 :
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المغة:
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()1

عاد يعكد ىع ٍكدان :رجع.
ال أقيمي ػ ػ ػػا :اإلقال ػ ػ ػػة ف ػ ػ ػػي البيػ ػ ػ ػػع ألني ػ ػ ػػا رف ػ ػ ػػع العق ػ ػ ػػد ك قالػ ػ ػ ػػو قى ػ ػ ػ ٍػيبل م ػ ػ ػػف بػ ػ ػ ػػاب
()2
باع لغةه ،كاستقالو البيع ،فأقالو.
اإلعراب:

"لػ ػ ػ ػ ػػئف" الػ ػ ػ ػ ػػبلـ مكطئػ ػ ػ ػ ػػة لمقسػ ػ ػ ػ ػػـ ،كاف شػ ػ ػ ػ ػػرطية جازمػ ػ ػ ػ ػػة "عػ ػ ػ ػ ػػاد" فعػ ػ ػ ػ ػػؿ الشػ ػ ػ ػ ػػرط
"عبػ ػ ػ ػػد العزيػ ػ ػ ػػز" عبػ ػ ػ ػػد فاعػ ػ ػ ػػؿ عػ ػ ػ ػػاد ،كالعزيػ ػ ػ ػػز مضػ ػ ػ ػػاؼ إليػ ػ ػ ػػو ،بمثميػ ػ ػ ػػا :متعمػ ػ ػ ػػؽ
بعػ ػ ػ ػ ػػاد ،كج ػ ػ ػ ػ ػكاب الشػ ػ ػ ػ ػػرط محػ ػ ػ ػ ػػذكؼ ،كأمكننػ ػ ػ ػ ػػي :معطػ ػ ػ ػ ػػكؼ عمػ ػ ػ ػ ػػى عػ ػ ػ ػ ػػاد ،إذا:

حػ ػ ػ ػػرؼ ج ػ ػ ػ ػكاب ميمػ ػ ػ ػػؿ :ال :نافيػ ػ ػ ػػة ،أقيميػ ػ ػ ػػا :فعػ ػ ػ ػػؿ مضػ ػ ػ ػػارع كالفاعػ ػ ػ ػػؿ ضػ ػ ػ ػػمير
مستتر تقديره أنا ،كالياء :مفعكؿ بو.
الشاىد السابع-

ً
ً
اصةه فىتى ىج َّمؿ
استى ٍغ ًف ىما أ ٍ
اؾ ىرب ى
ىغىن ى
ٍ
ص ى
ُّؾ بًاٍلغىنى  ...ىكًا نذا تيصٍب ىؾ ىخ ى
ػت م ػ ػ ػ ػ ػػف الكام ػ ػ ػ ػ ػػؿ ،كى ػ ػ ػ ػ ػػك لعب ػ ػ ػ ػ ػػد الق ػ ػ ػ ػ ػػيس ب ػ ػ ػ ػ ػػف خف ػ ػ ػ ػ ػػاؼ البرجم ػ ػ ػ ػ ػػي،
البي ػ ػ ػ ػ ػ ي
ٌ
كقيػ ػ ػ ػػؿ :لحارثػ ػ ػ ػػة ابػ ػ ػ ػػف بػ ػ ػ ػػدر الغػ ػ ػ ػ ٌػداني ،كىػ ػ ػ ػػك مػ ػ ػ ػػف شػ ػ ػ ػػكىد الممحػ ػ ػ ػػة فػ ػ ػ ػػي شػ ػ ػ ػػرح
ٌ
الممحػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة ، 880 /2 :ك شػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػرح التسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػييؿ البػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػف مالػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؾ ،211 /2 :مغنػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي
ً ()3

ػاىد فيػ ػ ػ ػ ػ ػػو عنػ ػ ػ ػ ػ ػػد النقاكسػ ػ ػ ػ ػ ػػي
المبيػ ػ ػ ػ ػ ػػب عػ ػ ػ ػ ػ ػػف كتػ ػ ػ ػ ػ ػػب األعاريػ ػ ػ ػ ػ ػػب ،128 :ك ٌ
الشػ ػ ػ ػ ػ ػ ي
الجػ ػ ػ ػػزـ بػ ػ ػ ػػإذا حمػ ػ ػ ػػبل عمػ ػ ػ ػػى متػ ػ ػ ػػى :فػ ػ ػ ػػي قػ ػ ػ ػػكؿ صػ ػ ػ ػػاحب المنفرجػ ػ ػ ػػة( :إذا تيػ ػ ػ ػ ًػج)
مف قكلو:

تيج
فيج األعماؿ إذا ركدت فإذا ما ىجت إذا ً
ً

)(1

جميرة المغة.666 /2 :

)(3

األنكار المنبمجة ،النقاكسي.437:

)(2

المصباح المنير.521 /2 :
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بالشػ ػ ػ ػػعر ،كىػ ػ ػ ػػك
كمػ ػ ػ ػػا جػ ػ ػ ػػزـ (تصػ ػ ػ ػػبؾ) حيػ ػ ػ ػػث جػ ػ ػ ػػزـ بػ ػ ػ ػ ػ (إذا) ؛ كى ػ ػ ػ ػذا خػ ػ ػ ػ ّّ
ػاص ٌ
ت ػ ػ ػػابع ف ػ ػ ػػي ذل ػ ػ ػػؾ الب ػ ػ ػػف مال ػ ػ ػػؾ حي ػ ػ ػػث ج ػ ػ ػػكز جزمي ػ ػ ػػا الفع ػ ػ ػػؿ ف ػ ػ ػػي الش ػ ػ ػػعر كعم ػ ػ ػػؿ
إف
ذل ػ ػ ػػؾ بقكل ػ ػ ػػو( :إنم ػ ػ ػػا ج ػ ػ ػػاز أف ييج ػ ػ ػػزـ بيػ ػ ػ ػػا ف ػ ػ ػػي الش ػ ػ ػػعر ألف فيي ػ ػ ػػا م ػ ػ ػػا فػ ػ ػ ػػي ٍ
مػ ػ ػ ػػف رٍبػ ػ ػ ػػط جممػ ػ ػ ػػة بجممػ ػ ػ ػػة كاف لػ ػ ػ ػػـ يكػ ػ ػ ػػف ذلػ ػ ػ ػػؾ ليػ ػ ػ ػػا الزمػ ػ ػ ػػا)( ،)1غيػػ ػ ػػر أف ابػ ػ ػ ػػف
الحاجػ ػ ػ ػػب ضػ ػ ػ ػػعؼ ذلػ ػ ػ ػػؾ الجػ ػ ػ ػػزـ فػ ػ ػ ػػي أماليػ ػ ػ ػػو حيػ ػ ػ ػػث قػ ػ ػ ػػاؿ ( :كقػ ػ ػ ػػد ثبػ ػ ػ ػػت أنيػ ػ ػ ػػا

فػ ػ ػ ػ ػ ػ ي المغ ػ ػ ػ ػ ػػة الفص ػ ػ ػ ػ ػػيحة ال عم ػ ػ ػ ػ ػػؿ لي ػ ػ ػ ػ ػػا ف ػ ػ ػ ػ ػػي الفع ػ ػ ػ ػ ػػؿ .تق ػ ػ ػ ػ ػػكؿ :إذا تكرمن ػ ػ ػ ػ ػػي
أكرمؾ ،كالجزـ ضعيؼ)

()2

المفضػ ػ ػ ػ ػ ػ ٌػميات  ،385كمعػ ػ ػ ػ ػ ػػاني الق ػ ػ ػ ػ ػ ػرآف لمفػ ػ ػ ػ ػ ػ ٌػراء
ػت فػ ػ ػ ػ ػ ػػي:
ٌ
يينظػ ػ ػ ػ ػ ػػر ىػ ػ ػ ػ ػ ػػذا البيػ ػ ػ ػ ػ ػ ي
ػمعيات  ، 230كأم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػالي المرتض ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػى  ،383/1كش ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػرح
 ،158/3كاألص ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ٌ
عمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدة الحػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػافظ  ،374كالمغنػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي  ،128كاليمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػع  ،180/1كاألشػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػمكني
ٌ
 ،13/4ك الممحة في شرح الممحة ()880 /2
ً
ػاء" :ب ػ ػ ػ ػػالفتح
اس ػ ػ ػ ػػتى ٍغ ًف... :غن ػ ػ ػ ػػي ع ػ ػ ػ ػػف الش ػ ػ ػ ػػيء غنن ػ ػ ػ ػػى :اس ػ ػ ػ ػػتغنى عن ػ ػ ػ ػػو .ك ى
ٍ
الغىن ػ ػ ػ ػ ي
()3
كالمد" :الكفاية.
()4

صاص :الفقر.
الخ
...الخ
اصةه:
صاصةي ك ى
ى
ي
ى
ص ى
ىخ ى
()5
فىتى ىج َّم ًؿ :تجمؿ تجمبل بمعنى تزيف كتحسف...
اإلعراب:

)(1

شرح التسييؿ ،ابف مالؾ ،ت 672ىػ ،تح :د .عبد الرحمف السيد ،د .محمد بدكم المختكف،

)(2

أمالي ابف الحاجب ت646ق ،تح :فخر صالح سميماف قدارة ،دار عمار  -األردف ،دار

)(3

المطمع عمى ألفاظ المقنع :ص.428 :

)(5

المصباح المنير.110 /1 :

ىجر لمطباعة كالنشر كالتكزيع كاإلعبلف،ط1410 ،1ىػ 1990 -ـ.211 /2 :
الجيؿ – بيركت 1409 ،ىػ  1989 -ـ .871 /2 :
)(4

الصحاح تاج المغة كصحاح العربية.1037 /3 :
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اس ػ ػ ػ ػ ػػتغف :فع ػ ػ ػ ػ ػػؿ أم ػ ػ ػ ػ ػػر مبن ػ ػ ػ ػ ػػي عم ػ ػ ػ ػ ػػى ح ػ ػ ػ ػ ػػذؼ ح ػ ػ ػ ػ ػػرؼ العم ػ ػ ػ ػ ػػة ،كالفاع ػ ػ ػ ػ ػػؿ
ض ػ ػ ػ ػػمير مس ػ ػ ػ ػػتتر تق ػ ػ ػ ػػديره :أن ػ ػ ػ ػػت ،م ػ ػ ػ ػػا :مص ػ ػ ػ ػػدرية ظرفي ػ ػ ػ ػػة كالمص ػ ػ ػ ػػدر الم ػ ػ ػ ػػؤكؿ
م ػ ػ ػ ػ ػػف م ػ ػ ػ ػ ػػا كالفع ػ ػ ػ ػ ػػؿ أغن ػ ػ ػ ػ ػػاؾ :ظ ػ ػ ػ ػ ػػرؼ زم ػ ػ ػ ػ ػػاف منص ػ ػ ػ ػ ػػكب متعم ػ ػ ػ ػ ػػؽ بػ ػ ػ ػ ػ ػػ(استغف)،

أغن ػ ػ ػ ػػاؾ :فع ػ ػ ػ ػػؿ م ػ ػ ػ ػ و
ػاض مبن ػ ػ ػ ػػي عم ػ ػ ػ ػػى الف ػ ػ ػ ػػتح المق ػ ػ ػ ػػدر عم ػ ػ ػ ػػى األل ػ ػ ػ ػػؼ ،الك ػ ػ ػ ػػاؼ:
ضػ ػ ػ ػ ػػمير متصػ ػ ػ ػ ػػؿ فػ ػ ػ ػ ػػي محػ ػ ػ ػ ػػؿ نصػ ػ ػ ػ ػػب مفعػ ػ ػ ػ ػػكؿ بػ ػ ػ ػ ػػو ،ربػ ػ ػ ػ ػػؾ :فاعػ ػ ػ ػ ػػؿ مرفػ ػ ػ ػ ػػكع

بالض ػ ػ ػ ػػمة ،كالك ػ ػ ػ ػػاؼ :ض ػ ػ ػ ػػمير متص ػ ػ ػ ػػؿ ف ػ ػ ػ ػػي مح ػ ػ ػ ػػؿ ج ػ ػ ػ ػػر باإلضػ ػ ػ ػػافة ،ب ػ ػ ػ ػػالغنى:
جػ ػ ػ ػ ػػار كمجػ ػ ػ ػ ػػركر بكس ػ ػ ػ ػ ػرة مقػ ػ ػ ػ ػػدرة عمػ ػ ػ ػ ػػى األلػ ػ ػ ػ ػػؼ متعمقػ ػ ػ ػ ػػاف بػ ػ ػ ػ ػ ػ اسػ ػ ػ ػ ػػتغف ،كاذا:
الػ ػ ػ ػ ػكاك :لمعط ػ ػ ػ ػػؼ ،إذا :ظ ػ ػ ػ ػػرؼ زم ػ ػ ػ ػػاف متض ػ ػ ػ ػػمف معن ػ ػ ػ ػػى الش ػ ػ ػ ػػرط ،ف ػ ػ ػ ػػي مح ػ ػ ػ ػػؿ
نصػ ػ ػ ػ ػػب مفع ػ ػ ػ ػ ػػكؿ في ػ ػ ػ ػ ػػو متعم ػ ػ ػ ػ ػػؽ بجكابػ ػ ػ ػ ػػو ،تص ػ ػ ػ ػ ػػبؾ :فع ػ ػ ػ ػ ػػؿ مضػ ػ ػ ػ ػػارع مجػ ػ ػ ػ ػػزكـ
بالس ػ ػ ػ ػ ػػككف ،كالك ػ ػ ػ ػ ػػاؼ :ض ػ ػ ػ ػ ػػمير متص ػ ػ ػ ػ ػػؿ ف ػ ػ ػ ػ ػػي مح ػ ػ ػ ػ ػػؿ نص ػ ػ ػ ػ ػػب مفع ػ ػ ػ ػ ػػكؿ ب ػ ػ ػ ػ ػػو،

خصاصػ ػ ػ ػ ػ ػػة :فاعػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ مرفػ ػ ػ ػ ػ ػػكع بالض ػ ػ ػ ػ ػ ػ مة ،فتجمػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ :الفػ ػ ػ ػ ػ ػػاء :رابطػ ػ ػ ػ ػ ػػة لج ػ ػ ػ ػ ػ ػكاب
الش ػ ػ ػ ػ ػ ػػرط ،تجم ػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ :فع ػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ مض ػ ػ ػ ػ ػ ػػارع مج ػ ػ ػ ػ ػ ػػزكـ بالس ػ ػ ػ ػ ػ ػػككف كح ػ ػ ػ ػ ػ ػػرؾ بالكسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػرة
لضػ ػ ػ ػ ػ ػػركرة القافيػ ػ ػ ػ ػ ػػة ،ك"الفاعػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ" :ضػ ػ ػ ػ ػ ػػمير مسػ ػ ػ ػ ػ ػػتتر تقػ ػ ػ ػ ػ ػػديره أنػ ػ ػ ػ ػ ػػت ،كالجممػ ػ ػ ػ ػ ػػة

جكاب الشرط.

الشاىد الثامن-
ً ()1
س ُّ
ب إًلى َّي ًم ٍف ليٍب ً
الشفيكؼ
اء وة ىكتىقىَّر ىعٍينًي
ىح ُّ
أى
لىميٍب يس ىعىب ى
الكمبي ػ ػ ػ ػػة ،كى ػ ػ ػ ػػك م ػ ػ ػ ػػف
ػت م ػ ػ ػ ػػف الػ ػ ػ ػ ػكافر ،كى ػ ػ ػ ػػك لميس ػ ػ ػ ػػكف بن ػ ػ ػ ػػت بح ػ ػ ػ ػػدؿ
ى ػ ػ ػ ػػذا بي ػ ػ ػ ػ ه
ٌ
شػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػكاىد الكت ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاب لس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيبكيو ، 45 /3 :ك المقتض ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػب لممب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػرد،27 /2 :
األصػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػكؿ فػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي النحػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػك ، 150 /2 :الممحػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة فػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي شػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػرح الممحػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة/2:

(كتىقى ػ ػ ػ ػ َّػر) حي ػ ػ ػ ػػث نص ػ ػ ػ ػػب الفع ػ ػ ػ ػػؿ المض ػ ػ ػ ػ ً
ػارع ب ػ ػ ػ ػ ػ
،837كغيرى ػ ػ ػ ػػا ،ك ٌ
الش ػ ػ ػ ػ ي
ػاىد في ػ ػ ػ ػػو :ى

)(1

األنكار المنبمجة ،النقاكسي.385:
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(أف) المضػ ػ ػ ػ ىػمرة كجكبػ ػ ػ ػػا عنػ ػ ػ ػػد سػ ػ ػ ػػيبكيو بع ػ ػ ػ ػػد كا ك عاطفػ ػ ػ ػػة عمػ ػ ػ ػػى اسػ ػ ػ ػػـ خػ ػ ػ ػػالص
ٍ
مف التٌقدير بالفعؿ؛ كىك قكلو :لبس.

المغة:

ً
ً
اء كالمٍُّب يس َّ
المصدر ،لىبً ىس ليٍب ىسا.
بالضًٌـ ،ك
ليٍب يس :المٌ ي
ي
باس كالمٌٍب يس ىس ىك ه
ً
عبػ ػ ػ ػ ػ ػ و
ب م ػ ػ ػ ػ ػ ػػف
ػاء  ...ىم ٍعػ ػ ػ ػ ػ ػ يػركؼ ىك يى ػ ػ ػ ػ ػ ػ ىػك ى
ضػ ػ ػ ػ ػ ػ ٍػر ه
ػاءة :ى
ػاء كسػ ػ ػ ػ ػ ػػحاب :ك ىس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ه
العىب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ي
ىى ى
األى ٍك ًس ػ ػ ػ ىػية ،ىكػ ػ ػ ػ ىذا ًف ػ ػ ػػي لً ىس ػ ػ ػػاف اٍل ىع ػ ػ ػ ىػرب ،ىزاد اٍل ىج ػ ػ ػ ٍػك ىى ًرمً :في ػ ػ ػ ًػو يخط ػ ػ ػػكط ،ىكقي ػ ػ ػػؿ يى ػ ػ ػ ىػك
الص ػ ػ ػ ػ ػػكؼ كالعب ػ ػ ػ ػ ػ ً
ػاؿ الص ػ ػ ػ ػ ػػرفيكف :ىمزت ػ ػ ػ ػ ػػو ىع ػ ػ ػ ػ ػػف ىي ػ ػ ػ ػ ػػاء ،كًان ػ ػ ػ ػ ػػو
الجَّبػ ػ ػ ػ ػ ػةي ُّ
ي
ػاءة ،قى ػ ػ ػ ػ ػ ى
ىى ى
()2
ً
ً
م ك ُّ
الزىبٍي ُّدم في المعتؿ)
اءة ىك ىعىب ىاية ،ىكل ىذلؾ ذكره الجكىر ُّ
ييقىاؿ :ىعىب ى
()3
ىكتىقىَّر عيني :كؿ قرة عيف ...ىك مف بركدة العيف عند السركر.
()4
الشفي ً
َّ
كؼَّ :
ُّ
الش ُّ
الرًقيؽ.
ب َّ
كي ٍك ىس ير  :الث ٍك ي
ؼ بالفىتٍ ًح ي
اإلعراب:
()1

"كلبس" :الكاك :حسب ما قبميا ،لبس :مبتدأ مرفكع باالبتداء كعبلمة رفعو الضمة
الظاىرة عمى آخره ،كىك مضاؼ ،كعباءة :مضاؼ إلييرمجركر باإلضافة كعبلمة

تقر :فعؿ مضارع
جره الكسرة االىرة عمى آخره ،كتقر :الكاك عاطفة تفيد السببيةَّ ،

منصكب بأف مضمرة جكا از بعد الكاك العاطفة عمى اسـ خالص مف التقدير بالفعؿ،

عيني :فاعؿ تقر مرفكع بالفاعمية كعبلمة رفعو ضمة مقدرة منع مف ظيكرىا اشتغاؿ

المحؿ بحركة المناسبة ،كعيف مضاؼ كياء المتكمـ مضاؼ إليو ،أحب :خبر المبتدأ

إلي :جار كمجركر متعمؽ
مرفكع بالمبتدأ كعبلمة رفعو الضمة الظاىرة عمى آخرهَّ ،
بأحب ،مف لبس ،جار كمجركر متعمؽ بأحب أيضا ،الشفكؼ :مضاؼ إلى لبس.
)(1

التمخيص في معرفة أسماء األشياء.137 :

)(2

تاج العركس.137 /1 -338 /1 :

)(4

تاج العركس.5946 :

)(3

المعجـ االشتقاقي المؤصؿ.1756 /4 :
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الخاتمة:
إف الحمد ﵀ نحمده كنستعينو كنستغفره كنتكب إليو مف شركر أنفسنا كسيئات

أعمالنا ،كالصبلة كالسبلـ عمى المبعكث رحمة لممرسميف المميـ لبعض عباده
المرىفيف بمدحو كالتغني بمناقبو كمآثره ،ألسنا مأمكريف بحبو كالصبلة كالسبلـ عميو،
الميـ صؿ كسمـ عميو كعمى آلو كصحبو أجمعيف ،أما بعد ،فيذه حكصمة لما
كصمت إليو في عممي ىذا الذم حاكلت فيو دراسة استخداـ أحد شراح المنفرجة
لمشكاىد الشعرية في إثبات صحة المغة الشعرية لمبدع المنفرجة ابف النحكم طيب
هللا ثراه ،فبصفة عامة لـ يختمؼ النقاكسي عف غيره مف البحاث المغكييف كالنحاة في

استخداـ الشكاىد الشعرية سكاء مف ناحية االختيار أك مف ناحية اسقاط الشاىد عمى

الظاىرة المكجكدة في المد كنة المغكية التي يعتني ببياف جمالياتيا كمف جممة النتائج
التي يمكف استخبلصيا ىنا:
 -1استخدـ الشارح عددا البأس بو مف الشكاىد المنكعة قرآنية كنبكية كشعرية

كنثرية لتعضيد مكقؼ صاحب المنفرجة المغكم مف ناحية كلبلستشياد عمى

سبلمة استخداماتو المغكية مف ناحية أخرل ،كلكثرة ىذه الشكاىد اقتصر
درسنا في ىذا البحث عمى الشكاىد الشعرية في محكر الجممتيف االسمية

كالفعمية فقط تاركيف المجاؿ لبحاث آخريف لبحث بقيتيا.

 -2الشكاىد التي استخدميا النقاكسي في شرحو جميا متكررة في كتب النحك
كالتفاسير الميتمة بمثؿ ىذه الدراسات لكف ما ميز النقاكسي أنو استخدـ
بعضيا لبلستشياد في مكاضع غير التي اشتيرت فييا كالناظر في الدراسة
سيتمتع بتمؾ المكاضع؛ ألف ىذه الظاىرة تنـ عف عقمية فذة كتفتح آفاقا

لمبحاث بحيث تتغير النظرة المكميائية لدراسة الشاىد النحكم إلى نظرة
77

انعذد ( 23ضثرًثر )2021

يجهح انعهىو اإلَطاَيح

ثاقبة فييا كثير مف الحركة كالتنكيع كالبراعة في إسقاط الشاىد الكاحد عمى
المكاقؼ المغكية المتعددة.
 -3استشيد الشيخ بعدد تسعة أبيات فيما يخص الجممة اإلسمية ،كثمانية
شكاىد لمجممة الفعمية.

ىذا ،كأرجك هللا العمي القدير أف أككف قد أصبت فيما ذىبت إليو عند بياف ىذا

العمؿ ،فإف كاف ذلؾ ،فبتكفيؽ هللا ،كاف كانت األخرل ،فمف نفسي ،فإف النفس
أمارة بالسكء ،كآخر دعكام أف الحمد ﵀ رب العالميف ،كأصمي كأسمـ عمى مف
يجعؿ رحمة لمميتديف مف العالميف.
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قائمة المصادر والمراجع
 إسفار الفصيح ،اليركم  433ىػ ،تح :أحمد بف سعيد بف محمد قشاش ،عمادةالبحث العممي بالجامعة اإلسبلمية ،المدينة المنكرة ،المممكة العربية السعكدية،ط،1

1420ق.

 األشباه كالنظائر في النحك ،جبلؿ الديف السيكطي (المتكفى911 :ىػ) ،تح :عبداإللو كآخركف :،مجمع المغة العربية بدمشؽ ،د :ط1407 ،ىػ 1987 -ـ.
 -األصكؿ في النحك ،أبك بكر محمد بف السرم بف سيؿ النحكم المعركؼ بابف

السراج ت316 :ىػ ،تح :عبد الحسيف الفتمي ،مؤسسة الرسالة ،لبناف – بيركت.

 األفعاؿ ،أبك القاسـ عمي بف جعفر السعدم ،ت 515ىػ ،عالـ الكتب ،بيركت،1403ىػ 1983ـ.

 -أنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿ ،ناصر الديف أبك سعيد عبد هللا بف عمر بف محمد

الشيرازم البيضاكم ت685 :ىػ ،تح :محمد عبد الرحمف المرعشمي ،دار إحياء

التراث العربي – بيركت،ط 1418 - 1ىػ.

 األنكار المنبمجة ،النقاكسي ،تح :محمد سكيسي ،جامعة المرقب ،ط2016 ،1ـ. -البحر المحيط ،محمد بف يكسؼ الشيير بأبي حياف األندلسي ،تح :صدقي محمد

جميؿ ،دار الفكر ػ بيركت 1420 ،ىػ.

الرزاؽ الحسيني ،أبك
محمد بف عبد ٌ
محمد بف ٌ
 تاج العركس مف جكاىر القامكسٌ ،الفيض ،الممقٌب بمرتضىَّ ،
الزبيدم ت 1205ىػ) ،دار اليداية.
 تحرير ألفاظ التنبيو ،أبك زكريا النككم (ت676 :ىػ) ،تح :عبد الغني الدقر ،دارالقمـ – دمشؽ ،ط1408 ،1ق.

 -الجنى الداني في حركؼ المعاني ،المرادم (ت749 :ىػ) ،تح :فخر الديف قباكة،

دار الكتب العممية ،بيركت – لبناف ،ط1992 ،1ـ.
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 الدر المصكف في عمكـ الكتاب المكنكف ،أبك العباس ،شياب الديف ،أحمد بفيكسؼ بف عبد الدائـ المعركؼ بالسميف الحمبي (المتكفى756 :ىػ)،تح؛ الدكتكر
أحمد محمد الخراط ،دار القمـ ،دمشؽ.

 -الزاىر في معاني كممات الناس ،محمد بف القاسـ بف محمد بف بشار ،أبك بكر

األنبارم (المتكفى328 :ىػ) ،تح :حاتـ صالح الضامف ،مؤسسة الرسالة – بيركت،

ط1،1992ـ

 شرح تسييؿ الفكائد ،محمد بف عبد هللا ،ابف مالؾ الطائي الجياني ،أبك عبد هللا،جماؿ الديف ت 672ىػ

تح :د .عبد الرحمف السيد ،د .محمد بدكم المختكف ،ىجر لمطباعة كالنشر كالتكزيع

كاإلعبلف ،ط1410 ،1ىػ 1990 -ـ

 شرح التسييؿ المسمى «تمييد القكاعد بشرح تسييؿ الفكائد» ،محمد بف يكسؼ بفأحمد ،محب الديف الحمبي ثـ المصرم ،المعركؼ بناظر الجيش ت 778 :ىػ ،أ.

د .عمي محمد فاخر كآخركف ،دار السبلـ لمطباعة كالنشر كالتكزيع كالترجمة ،القاىرة
 -جميكرية مصر العربية،ط 1428 ،1ىػ.

 شرح الكافية الشافية ،جماؿ الديف أبك عبد هللا محمد بف عبد هللا بف مالؾ الطائيالجياني ،تح :عبد المنعـ أحمد ىريدم ،جامعة أـ القرل ط 1402 :1ىػ 1982 -

ـ.

 -شمس العمكـ كدكاء كبلـ العرب مف الكمكـ ،نشكاف بف سعيد الحميرل اليمني

(المتكفى 573 :ىػ) ،تح :حسيف بف عبد هللا العمرم كآخركف ،دار الفكر المعاصر
(بيركت  -لبناف) ،دار الفكر (دمشؽ  -سكرية)،ط.1999 ،1

 -الصحاح تاج المغة كصحاح العربية ،أبك نصر إسماعيؿ بف حماد الجكىرم

الفارابي ت 393 :ىػ ،تح أحمد عبد الغفكر عطار ،دار العمـ لممبلييف –

بيركت،ط 1407 ،4ىػ  1987 -ـ.

80

انعذد ( 23ضثرًثر )2021

يجهح انعهىو اإلَطاَيح

 العيف ،أبك عبد الرحمف الخميؿ بف أحمد بف عمرك بف تميـ الفراىيدم البصرمت170 :ىػ ،تح :د ميدم المخزكمي ،د إبراىيـ السامرائي ،دار كمكتبة اليبلؿ.
 -الكتاب ،سيبكيو[ 180ىػ] ،تح :عبد السبلـ محمد ىاركف ،مكتبة الخانجي،

القاىرة ،ط 1408 3ىػ  1988 -ـ

 كتاب سيبكيو ،أبك البشر عمرك بف عثماف بف قنبر سيبكيو ،ت 180ىػ ،تح :عبدالسبلـ محمد ىاركف ،دار الجيؿ ،بيركت.

 الكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ ،الزمخشرم جار هللا (ت538 :ىػ)،دارالكتاب العربي – بيركت ،ط 1407 ،3ىػ.

 الممحة في شرح الممحة ،محمد بف حسف بف ًسباع بف أبي بكر الجذامي ،أبكعبد هللا ،شمس الديف ،المعركؼ بابف الصائغ ،ت720 :ىػ ،تح :إبراىيـ بف سالـ
الصاعدم ،عمادة البحث العممي بالجامعة اإلسبلمية ،المدينة المنكرة ،المممكة

العربية السعكدية ،ط1424 ،1ىػ2004/ـ.
 -لساف العرب ،المؤلؼ  :محمد بف مكرـ بف منظكر األفريقي المصرم ،دار

صادر – بيركت ،ط.1
الطبعة األكلى

 لساف العرب ،المؤلؼ :محمد بف مكرـ بف عمى ،أبك الفضؿ ،جماؿ الديف ابفمنظكر األنصارم الركيفعى اإلفريقى ت711 :ىػ ،دار صادر – بيركت ،ط- 3

 1414ق.

 المثؿ السائر في أدب الكاتب كالشاعر ،ضياء الديف بف األثير (ت637 :ىػ)،تح :أحمد الحكفي ،بدكم طبانة ،دار نيضة مصر لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،الفجالة

ػ القاىرة.
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 المحكـ كالمحيط األعظـ ،أبك الحسف عمي بف إسماعيؿ بف سيده المرسي ت:458ىػ،تح :ع بد الحميد ىنداكم ،دار الكتب العممية – بيركت ،ط 1،1421ىػ -
 2000ـ.

 -المحكـ كالمحيط األعظـ ،أبك الحسف عمي بف إسماعيؿ بف سيده المرسي ،ت

458ىػ ،تح :عبد الحميد ىنداكم ،دار الكتب العممية ،بيركت 2000 ،ـ.

 المصباح المنير  ،أحمد الفيكمي(ت 770ق) ،المكتبة العممية ،بيركت. -معجـ مقاييس المغة ،أحمد بف فارس بف زكرياء القزكيني الرازم ،أبك الحسيف ت:

395ىػ،تح :عبد السبلـ محمد ىاركف ،دار الفكر1399 ،ىػ 1979 -ـ.

 مغني المبيب عف كتب األعاريب ،ابف ىشاـ (المتكفى761 :ىػ) ،تح :د .مازفالمبارؾ  /محمد عمي حمد هللا ،دار الفكر – دمشؽ ،ط.6،1985

 المقتضب ،المبرد (ت 285 :ىػ) ،تح :محمد عبد الخالؽ عظيمة ،عالـ الكتب،بيركت.
 ىمع اليكامع في شرح جمع الجكامع ،جبلؿ الديف السيكطي (ت911 :ىػ) ،تح:عبد الحميد ىنداكم ،المكتبة التكفيقية – مصر.

المىن َّجد في المغة ،عمي بف الحسف اليينائي األزدم ،أبك الحسف الممقب بػكراع
 يالنمؿ(:ت :بعد  309ىػ) ،تح :أحمد مختار عمر ،ضاحي عبد الباقي ،عالـ الكتب،
القاىرة،ط 1988 ،2ـ.

ض ىرمي اإلشبيمي ،أبك
الح ٍ
 الممتع الكبير في التصريؼ ،عمي بف مؤمف بف محمد ،ىالحسف المعركؼ بابف عصفكر (المتكفى669 :ىػ) ،مكتبة لبناف،ط.1996 :1
 -ال مقاصد النحكية في شرح شكاىد شركح األلفية المشيكر بػ «شرح الشكاىد

الكبرل»  ،بدر الديف محمكد بف أحمد بف مكسى العيني ،المتكفى  855ىػ ،تح:
عمي محمد فاخر ،أ .د .أحمد محمد تكفيؽ السكداني ،د .عبد العزيز محمد فاخر،

دار السبلـ ،القاىرة ،مصر ،ط 1431 ،1ىػ  2010 -ـ.
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األحكام الفقيية المتعمقة بإسقاط الجنين في طور العمقة
دراسة فقيية مقارنة
إعداد :د .محمد عبدهللا جابر



ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
المقدمة:
الحمد ﵀ رب العالميف ،الذم أحسف كؿ شيء خمقو كبدأ خمؽ اإلنساف مف
طيف ،ثـ جعؿ نسمو مف سبللة مف ماء مييف ،ثـ سكاه كنفخ فيو مف ركحو كىك
الخبلؽ العميـ ،كأشيد أف ال إلو إال هللا كحده ال شريؾ لو القكم المتيف كأشيد أف

نبينا محمدا عبده كرسكلو الصادؽ الكعد األميف كعمى آلو كصحبو الغر المياميف
كعمى التابعيف كمف تبعيـ بإحساف إلى يكـ الديف كسمـ تسميما .

أما بعد :فإف عمـ الفقو مف أفضؿ عمكـ الشريعة ،لما فيو مف بياف لكؿ ما يتعمؽ

بحياة اإلنساف ،مف لحظة كالدتو ،بؿ مف قبؿ كالدتو ،إلى لحظة مماتو ،بؿ حتى
بعد مماتو ،فيك ينظـ عبلقة اإلنساف بربو  ،كعبلقتو بدينو ،كعبلقتو بنفسو،

كعبلقتو مع بني جنسو ،فما مف شيء يسيـ في سعادة اإلنساف ،كادراكو لسر
كجكده ،إال كفي الفقو اإلسبلمي إيضاح كتنظيـ لو .

لذلؾ فإني اخترت مكضكعا فقييا يعالػج مشكمةن انتشرت كثي ار في مػجتمعنا

كمجتمعات العالـ؛ أال كىي مشكمة إسقاط األجنة  ،فكثي ار ما يحدث أف امرأة تحمؿ
كىي ال تريد الحمؿ لسبب ما  ،فيؿ يجكز ليا إسقاط ىذا الحمؿ أـ ال ؟ كىؿ ىناؾ
مرحمة مف حياة الجنيف يجكز فييا اإلسقاط ؟ كىؿ حكـ اإلسقاط كاحد في جميع
أطكار حياة الجنيف مف طكر النطفة إلى طكر العمقة إلى طكر المضغة أـ يختمؼ

الحكـ مف طكر إلى آخر؟ مف ثػـ كقع اختيارم عمى ىذا المكضكع الذم ىك بعنكاف


كمية الشريعة كالقانكف /الجامعة األسمرية.
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(األحكام الفقيية المتعمقة بإسقاط الجنين في طور العمقة)
وسبب اختياري ليذا الموضوع :

 -1كثرة السؤاؿ عنو في كاقع الناس ،فإيضاحو كبياف حكمو يزيؿ المبس الحاصؿ
لدل كثير مف الناس.

 -2إف هللا  أمرنا بالغكص كالتفكر في ًخمقة اإلنساف لما فييا مف عجائب
كآيات تبير العقكؿ كاأللباب .
 -3بياف أف الفقو اإلسبلمي اىتـ كاعتنى بحياة اإلنساف كىك جنيف في بطف أمو،
كأفرد لذلؾ أبكابا كفصكال لما ليا مف أىمية كاعجاز أبير العمماء المختصيف.

 -4اإلسياـ في نشر الكعي بيف الناس كايضاح الحكـ في ىذه المسألة ؛ لعؿ هللا
 أف ينفع بيا.

اإلشكالية التي يدور حوليا البحث :

 -1ىؿ يجكز إسقاط الجنيف في طكر العمقة ؟ .
 -2ما حكـ الدـ النازؿ مف المرأة عند إسقاط العمقة ؟ .
 -3كما عقكبة مف تعمد إسقاط العمقة ؟.

الدراسات السابقة حول ىذا الموضوع :

أغمب الدراسات السابق ػ ػة الت ي اطمعت عمييا تكممت عف اإلسقاط أك اإلجياض
بمفيكـ عاـ ال مج أز  ،منيا :


االجياض كحكمو في الشريعة اإلسبلمية :مصطفى محمد أميف،

عبدالحميد عبدالخالؽ .


اإلجياض أحكامو كحدكده في الشريعة اإلسبلمية كالقانكف الكضعي  :د/

محمد بف يحيى النجيمي.
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اإلجياض -دراسة فقيية مقاصدية -د /فريدة زكزك.



أحكاـ اإلجياض في الفقو اإلسبلمي  ،رسالة ماجستير  ،د /محمد بف



مشكمة اإلجياض دراسة طبية فقيية  ،د /محمد البار .

إبراىيـ قاسـ .

أما بحثنا فيك جزئية منصبة عمى طكر كاحد مف أطكار خمؽ اإلنساف أال كىك

طكر العمقة :

المنيج المتبع في البحث:


المنيج الذم سرت عميو في ىذا البحث ىك المنيج االستقرائي ألقكاؿ

العمماء في المسألة ،فحرصت عمى ذكر أقكاؿ األئمة المشيكريف مف
أصحاب المذاىب الفقيية األربعة ،ككجية رأييـ في المسألة المعركضة،
مع بياف األدلة التي استندكا عمييا ما أمكف ،كالرأم الراجح كأسباب
الترجيح.


ربطت المسألة المراد البحث فييا في بعض جكانبيا بفتاكل دكر اإلفتاء في
بعض الدكؿ العربية  ،كأيضا بق اررات مجامع الفقو اإلسبلمي ،إتماما لمفائدة

كتدعيما لمبحث .


بما أف المكضكع يتعمؽ بمسألة لصيقة بالطب ،حرصت أف أفيـ كجية

نظر عمماء الطب في بعض جزئيات البحث ،دعما لقضايا البحث

كمسائمو.
خطة البحث:
المقدمة:
التمييد ،كفيو:

أكال :تعريؼ السقط لغة كشرعا .
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ثانيا :تعريؼ الجنيف .
ثالثا :أطكار خمؽ اإلنساف .
رابعا :تعريؼ العمقة.
المبحث األول  :آراء العمماء في إسقاط الجنين في طور العمقة .

المطمب األكؿ  :القائمكف بتحريـ إسقاط الجنيف في طكر العمقة .

المطمب الثاني  :القائمكف بػجكاز إسقاط الجنيف في طكر العمقة .
المطمب الثالث  :الرأم الراجح كأسباب الترجيح.
المبحث الثاني :أحكام متفرقة .

المطمب األكؿ  :حكـ الدـ الخارج بعد إلقاء العمقة .

المطمب الثاني  :عقكبة إسقاط الجنيف في طكر العمقة .
الـخاتـمة  :كفييا أىـ النتائج المستخمصة مف البحث .
كاذ أقدـ ىذا البحث لمقراء المحترميف ،ال أزعـ أني كفيت ىذا البحث حقو
مف البحث ،كلكني حسبي أني اجتيدت كبذلت  ،كهللا كلي التكفيؽ كالسداد .
أوال :تعريف السقط لغة وشرعا .

التمهيد

تعريف السقط لغة :

السقط « بالفتح كالضـ ك ً
الكسر أىكثر »  :الكلد الذم يسقط مف بطف
الكسر  ،ك ي
أيمػ ػ ػػو قبؿ تى ً
مام ػ ػ ػػو(.)1
ً
الس ٍقطي» الكلد ذك ار كاف أك أنثى يسقط قبؿ تمامو كىك مستبيف الخمؽ  ،يقاؿ :
« ٌ
« ىسقىطى» الكلد مف بطف أمو « يسقيكطان» فيك « ًس ٍقطه»  ،بالكسر كالتثميث لغة  ،كال
طا»(.)1
ط ًت» الحامؿ :ألقت « ًس ٍق ن
ىسقى ى
يقاؿ كقع  ،ك«أ ٍ
( )1لساف العرب  ، 2037/ 3مادة سقط.
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تعريف السقط شرعا :

السقط :الكلد تضعو المرأة ميتا ،أك لغير تماـ( ،)2أك ىك :الكلد النازؿ قبؿ تماـ

أشيره

()3

.

كفي القامكس الفقيي :الجنيف يسقط مف بطف أمو قبؿ تمامو ،ذك ار كاف أك

أنثى(.)4

ذكر ابف كثير في تفسير ىذه اآلية ﴿ ىك ًمٍن يك ٍـ ىم ٍف ييتىىكفَّى ًم ٍف قىٍب يؿ ﴾ أم :مف قبؿ
أف يكجد كيخرج إلى ىذا العالـ ،بؿ تسقطو أمو سقطا(.)5

كقاؿ  ﴿:ىكىال ىي ٍقتيٍم ىف أ ٍىكىال ىد يى َّف ﴾ قاؿ ابف كثير  «:كىذا يشمؿ قتمو بعد كجكده،
كما كاف أىؿ الجاىمية يقتمكف أكالدىـ خشية اإلمبل ؽ ،كيعـ قتمػ ػػو كىك جن ػػيف ،كما
قد يفعم ػػو بعض الػجيم ػػة مف الن ػػساء ،تط ػػرح نفسيا لئبل تحبؿ إما لغرض فاسد أك ما

أشبيو»(.)6

كفي معنى اإلسقاط :اإلجياض ،يقاؿ :أجيضت المرأة كلدىا إجياضان :أسقطتو

ناقص الخمؽ(.)7

) (1المصباح المنير . 280 /1
( )2المغني شرح مختصر الخرقي (.)393/2
( )3نياية المحتاج إلى شرح المنياج ( ،)495/2حاشية إعانة الطالبيف عمى حؿ ألفاظ فتح المعيف ( ،)123/2البحر الرائؽ شرح كنز الدقائؽ (/1
.)230
( )4القامكس الفقيي (ص.)175 :
( )5تفسير ابف كثير  ، 153/6تفسير سكرة غافر اآلية . 67
( )6تفسير ابف كثير ( )100 /8تفسير سكرة الممتحنة اآلية .12
( )7المصباح المنير  .113 /1جاء في المكسكعة الفقيية الككيتية ( « )56 /2ككثي ار ما يعبركف عف اإلجياض بمرادفاتو كاإلسقاط كاإللقاء كالطرح
كاإلمبلص » .

87

انعذد ( 23ضثرًثر )2021

يجهح انعهىو اإلَطاَيح

تعريف السقط طبيا  :خركج محتكيات الحمؿ قبؿ ثمانية كعشريف أسبكعا تحسب
مف آخر حيضة حاضتيا المرأة(.)1
انيا  :تعريف اجلنني .

ككؿ
الـجنين في المغة :جاء مف مادة ( ىجىن ىف ) ىج َّف
ػجُّنو ىجٌنان ىستىرهُّ ،
الشيء ىي ي
ى
شيء يستر عنؾ فػػقد يج َّف عنؾ(. )2
َّ
َّ
َّ
فبلف
يؿ  :إذا أظمـ حتى ىيستيره بظيممتو ،ك
استجف ه
أجَّنو الميؿ ى
كيقاؿ :ى
كج َّف عميو الم ي
و
بشيء( ،)3كبً ًو يس ًمي ً
الستً ً
اختًفائيـ ىع ًف األىبصار ،ىك ًمٍنوي يس ًٌمي
إذا استتر
تارىـ ك ٍ
الج ُّف ٍ
ى
ى
ٌى
الجنيف الستًتا ًره ًفي ً ً
يمو( .)4كالجنيف :الكلد ما داـ في البطف ،جمعً :
أجَّنةه
ى ي ٍ
بطف أ ٌ
()5
ً
تكر ،كج َّف في َّ ً ً
الحام يؿ أم ىسترتو .
أجَّن ٍتو
أجين هفُّ ،
الرحـ ىي ًج ُّف ىجٌن ناٍ :
كٍ
استىتىىر ،ك ى
ككؿ ىم ٍس و ى ى
كفي القامكس الفقيي :الجنيف ىك الكلد ما داـ في الرحـ ،فإف خرج حيا فيك

كلد ،كاف خرج ميتا فيك سقط(.)6
ثالثا  :أطىار خلق اإلنسان .

يػمر اإلنساف في خمقتو بػمراحؿ  ،جػػاء ذكػػرىا في قػػكؿ هللا  ﴿ :ىكلى ىق ٍد ىخىم ٍقىنا
ًٍ
طفىةن ًفي قى ىر وار ىم ًك و
اف ًم ٍف يس ىبللى وة ًم ٍف ًط و
يف ثيَّـ ىخمى ٍقىنا ُّ
الن ٍ
يف ثيَّـ ىج ىعٍمىناهي ين ٍ
طفىةى ىعمىقىةن
اإلٍن ىس ى

( )1خمؽ اإلنساف بيف الطب كالقرآف ص. 431
( )2لساف العرب (.)701 /1
( )3العيف الخميؿ الفراىيدم ()21 /6
( )4لساف العرب (.)92 /13
( )5القامكس المحيط ( ، )313 /3مختار الصحاح (ص .)56 :فقو المغة  -الثعالبي (ص)17 :
( )6القامكس الفقيي (ص.)70 :
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ظ ىاـ لى ٍح نما ثيَّـ أٍىن ىشأىٍناهي ىخٍمقنا
اما فى ىك ىس ٍكىنا اٍل ًع ى
ض ىغةى ًع ى
ض ىغةن فى ىخىم ٍقىنا اٍل يم ٍ
فى ىخمى ٍقىنا اٍل ىعمىقىةى يم ٍ
ظن
ًً
يف ﴾(.)1
آخ ىر فىتىىب ىار ىؾ َّ
ى
ىح ىس يف اٍل ىخالق ى
اّللي أ ٍ
ككضح النبي  مراحؿ خمؽ اإلنساف في الحديث الذم ركاه البخارم كمسمـ

عف عبد هللا بف مسعكد  قاؿ :حدثنا رسكؿ هللا  كىك الصادؽ المصدكؽ « إً َّف
ط ًف أ ً ً ً
ً
كف ًفى ىذًل ىؾ ىعمىقىةن ًم ٍث ىؿ ىذلً ىؾ  ،ثيَّـ
يف ىي ٍك نما ثيَّـ ىي يك ي
يمو أ ٍىرىبع ى
ىح ىد يك ٍـ يي ٍج ىمعي ىخٍمقيوي فى ىب ٍ ٌ
أى
ض ىغةن ًم ٍثؿ ىذًلؾ  ،ثيَّـ يرسؿ اٍلممىؾ ىفيٍنفي يخ ًف ً
الرك ىح ىكيي ٍؤ ىم ير بًأ ٍىرىب ًع
يو ُّ
كف ًفى ىذلً ىؾ يم ٍ
ىي يك ي
ى ى
يٍ ى ي ى ي ى
ً و
ً
ً
يد »(.)2
ىجمً ًو ىك ىع ىمًم ًو ىك ىش ًق ّّى أ ٍىك ىس ًع ه
ىكم ىمات بً ىكتٍب ًرٍزًقو ىكأ ى
مف خبلؿ اآلية القرآنية كالحديث الشريؼ يتضح أف أطكار نمك اإلنساف في بطف
أمو تمر بمرحمتيف اثنتيف:

المرحمة األكلى  :ق بؿ نفخ الركح كىي تمر بثبلثة أطكار :الطكر األكؿ يبتدئ مف
لحظة استقرار النطفة في رحـ الػمرأة كاتػماـ عممية اإلخصاب بيف نطفة الرجؿ

كبكيضة الػمرأة ،كالػحديث الشريؼ ٌبيف أف مدتػيا أربعكف يكما ،ثػـ بعد ذلؾ يبتدئ
الطكر الثاني كىك طكر العمقة ،كيمتد ألربعيف يكما أيضا  ،ثـ يأتي الطكر الثالث
كىك المضغة كيستمر ألربعيف يكما كذلؾ.

المرحمة الثانية  :بعد نفخ الركح  ،كما يستتبع ذلؾ مف كتابة رزقو كأجمو كعممو ،

كىؿ ىك شقي أـ سعيد.

إذان األطكار التي يمر بيا الجنيف قبؿ نفخ الركح ثبلثة  :طكر النطفة كالعمقة

كالمضغة .

( )1المؤمنكف . 14-12 /
( )2فتح البارم بشرح صحيح البخارم رقـ ( ،)3208كتاب :بدء الخمؽ ،باب :ذكر المبلئكة ، )350/6( ،صحيح مسمـ بشرح النككم رقـ ()2643
كتاب :القدر  ،باب :كيفية خمؽ اآلدمي في بطف أمو. )145/6(،
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كسيككف البحث بعكف هللا منصبا عمى حكـ إسقاط الجنيف في طكر العمقة .
كبعض المسائؿ األخرل التي سيتـ تناكليا في ىذ البحث .
ابعا -تعريف العمقة
رً
العمقة في المغة :العمؽ الدـ الغميظ ،كالقطعة منو عمقة( ،)1أك الدـ عامة ،أك
ك(العىمقىةي) المني ينتقؿ بعد طكره فيصير دما
الشديد الحمرة ،أك الغميظ ،أك الجامد(،)2
ى
غميظا متجمدا( ، )3كالعمقة طكر مف أطكار الجنيف ،كىي قطعة الدـ التي يتككف
منيا ،كفي التنزيؿ العزيز ﴿ :يىك الًَّذم ىخمىقى يكـ ًم ٍف تير و
طفى وة ثيَّـ ًم ٍف
اب ثيَّـ ًم ٍف ين ٍ
ى
ٍ
ى
ىعمىقى وة﴾(.)4
العمقة في الطب :ىي المرحمة التي تمي تككف النطفة األمشاج ،كتبدأ منذ تعمؽ

النطفة األمشاج بالرحـ  ،كتنتيي عند ظيكر الكتؿ البدنية التي تعتبر بداية
المضغة(.)5
المبحث األول  :آراء العمماء في إسقاط الجنين في طور العمقة .

اتفؽ العمماء عمى أف الجنيف إذا نفخت فيو الركح يحرـ إسقاطو( ،)6كاتفقكا

أيضا :أف بقاء الجنيف إذا ترتب عميو ضرر كخطر بأمو؛ تيقدـ حياة األـ عمى حياة
جنينيا(. )1
( )1الصحاح تاج المغة كصحاح العربية (. )1529 /4
( )2القامكس المحيط (ص )910 :كتاج العركس (.)181 /26
( )3المصباح المنير (.)426 /2
( )4المعجـ الكسيطػ (.)622 /2
( )5خمؽ اإلنساف بيف الطب كالقرآف (ص.)201:
( )6ينظر المحيط البرىاني في الفقو النعماني ( ،)374 /5القكانيف الفقيية (ص ،)184:فتح العمي المالؾ في الفتكل عمى مذىب اإلماـ مالؾ (،)399/1
نياية المحتاج في شرح المنياج  ،443/8الشرح الممتع عمى زاد المستقنع (.)346 /13
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كاختمفكا في حكـ إسقاط الجنيف قبؿ نفخ الركح

()2

سكاء في طكر النطفة أك

العمقة أك المضغة .
كفي ىذا المبحث يقتصر حديثنا عف حكـ إسقاط الجنيف في طكر العمقة .
المطمب األول -القائمون بجواز إسقاط الجنين في طور العمقة

ذىب فقياء الحنفية كالشافعية في المشيكر عندىـ إلى جكاز إسقاط الجنيف في

طكر العمقة  ،كذلؾ عمى التفصيؿ اآلتي:
مذىب الحنفية:

المشيكر في مذىب الحنفية الػجكاز:
فريؽ يقكؿ بالجكاز ما لـ تنفخ فيو الركح ،قاؿ ابف اليماـ « :يباح اإلسقاط بعد

الحمؿ ما لػـ يػتخمؽ شيء

منػو»( ،)3كبيَّف ابف عابديف -في مطمب حكـ إسقاط الحمؿ -ما المراد بالتخميؽ
فقاؿ « :يباح ما لـ يتخمؽ منو شيء ،كلف يككف ذلؾ إال بعد مائ ػة كعشريف يكما،
كىذا يقتضي أنػيـ أرادكا بالتخمي ػ ػؽ نفخ الركح »(.)4

كفريؽ يقكؿ بجكاز اإلسقاط إال إذا ظير شيء مف ًخمقة اإلنساف كالرأس كاليد:

أم اإلسقاط االختيارم كالجنائي الذم يحدث بفعؿ فاعؿ  ،ال اإلسقاط التمقائي كىك الذم يحدث تمقائيان كبدكف إرادة االـ  -بسبب مرض أك غيره -فيذا ال
تحريـ فيو باتفاؽ العمماء ،كليس عمى األـ حكـ شرعي ألنو حدث بدكف إرادتيا.
( )1ينظر قرار المجمع الفقيي اإلسبلمي رقـ :)4/12( 71 :بشأف مكضكع إسقاط الجنيف المشكه خمقينا.
( )2أم اإلسقاط االختيارم كالجنائي الذم يحدث بفعؿ فاعؿ  ،ال اإلسقاط التمقائي كىك الذم يحدث تمقائينا كبدكف إرادة االـ  -بسبب مرض أك غيره-
فيذا ال تحريـ فيو باتفاؽ العمماء ،كليس عمى األـ حكـ شرعي ألنو حدث بدكف إرادتيا.
( )3ينظر شرح فتح القدير البف اليماـ .459/2
( )4حاشية رد المحتار البف عابديف .335/4
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قاؿ المكصمي« :امرأة عالجت في إسقاط كلدىا؛ ال تأثـ ما لـ يستبف شيء مف
خمقو»(.)1
كقاؿ ابف نجيـ «:كفي فتاكل أىؿ سمرقند :إذا أرادت إسقاط الكلد فميا ذلؾ إذا

لـ يستبف شيء مف خمقو؛ ألف ما ال يستبيف شيء مف خمقو ال يككف كلدان »(.)2

كقاؿ في الفتاكل اليندية« :العبلج إلسقاط الكلد إذا استباف خمقو كالشعر

كالظفر كنحكىما ال يجكز ،كاف كاف غير مستبيف الخمؽ يجكز»(.)3

كىناؾ رأم في المذىب الحنفي يقكؿ بكراىة إلقاء النطفة ،اختاره عمي بف مكسى
مف الحنفية حيث قاؿ ... « :إنو يكره؛ فإف الماء بعد ما كقع في الرحـ مآلو

الحياة ،فػ ػيككف لو حكـ الحػ ػياة ،كما في بيضة صيد الحػرـ »

()4

كىناؾ رأم أخر يقكؿ بالحرمة إف كاف لغير عذر ،اختاره ابف كىباف(.)5
مذىب الشافعية :
المشيكر في مذىب الشافعية الػجكاز:

قاؿ الرممي «:الراجح تحريمو بعد نفخ الركح مطمق نا كجكازه قبمو»( ،)6كقاؿ

القميكبي « :نعـ يجكز إلقاؤه كلك بدكاء قبؿ نفخ الركح فيو»(« ،)7كقاؿ أبك إسحاؽ
المركزم :يجكز إلقاء النطفة كالعمقة...كالمعتمد أنو ال يحرـ إال بعد نفخ الركح

( )1االختيار لتعميؿ المختار لممكصمي 168/4
( )2البحر الرائؽ .233/8
( )3الفتاكل اليندية في مذ ىب اإلماـ األعظـ أبي حنيفة النعماف ()356 /5
( )4حاشية رد المحتار البف عابديف ()176/3
( )5المرجع السابؽ ( .)176/3
( )6ينظر نياية المحتاج في شرح المنياج .443/8
( )7ينظر حاشية قميكبي.160/4
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فيػ ػ ػو»( « ،)1كقاؿ الكرابيسي :سألت أبا بكر بف أبي سعػ ػ ػيد الفراتي عف رجػ ػ ػؿ سقى
جاري ػ ػة شرابا لتسقط كلدىا ،فقاؿ :ماداـ نطفة أك عمقة فكاسع ،أم جائز لو ذلؾ»(.)2
بؿ أكد بعض عمماء الشافعية عمى أف العمقة ال حرمة ليا كأف إسقاطيا ال أثر

لو في األحكاـ ،قاؿ الػماكردم « :كالعمق ػػة في حكـ النطفة في أنو لػـ يستقر ليا
حرمة ،كلػـ يتعمؽ بػيا شيء مف األحكاـ الثبلثة بإجماع الفقياء :فبل تجب فييا غرة،

كال تصير بيا أـ كلد ،كال تنقضي بيا العدة »(.)3

كىناؾ رأم أخر في المذىب في مقابؿ المشيكر يقكؿ بالحرمة:
قاؿ أبك حامد الغزالي  «:كأكؿ مراتب الكجكد :أف تقع النطفة في الرحـ كتختمط

بماء المرأة كتستعد لقبكؿ الػحياة ،كافساد ذلؾ جناية ،فإف صارت مضغة كعمقة

كانت الػجناية أفحش ،كاف نفخ فيو الركح كاستكت الػخمقة ازدادت الجناية تفاحشا،
كمنتيى التفاحش في الجناية بعد االنفصاؿ حيا»(.)4

كقاؿ أبك زكريا األنصارم  «:أنو ال يجكز إلقاء النطفة بدك و
اء أك غيره »(.)5
كقاؿ عبدالرحمف باعمكم  «:يحرـ التسبب في إسقاط الجنيف بعد استق ارره في

الرحـ  ،بأف صار عمقة أك مضغة كلك قبؿ نفخ الركح»(.)6
استدل أصحاب ىذا الرأي باآلتي:
( )1ينظر تحفة الحبيب عمى شرح الخطيب ( ،)83/4كنياية المحتاج إلى شرح المنياج (.)166/20
( )2ينظر حاشية الجمؿ عمى المنيج (.)265/11

( )3الحاكم الكبير في الفقو الشافعي( .)869/12كينظر أيضا في ىذه المسألة  :حاشية إعانة الطالبيف( ،)147 /4( .)298/3كحاشية الجمؿ عمى
المنيج (.)267/11
( )4إحياء عمكـ الديف (.)472/1
( )5أسنى المطالب في شرح ركض الطالب (( ،) 327/1كالمعمكـ أف طكر النطفة قبؿ طكر العمقة  ،فإذا كاف ال يجكز إسقاط النطفة  ،فالعمقة مف باب
أكلى) .
( )6بغية المسترشديف في تمخيص فتاكل بعض األئمة مف العمماء المتأخريف (ص)522 :
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 -1إف الجنيف ما لـ يتخمؽ كتنفخ فيو الركح ؛ فإنو ليس بآدمي  ،كسندىـ
حديث ابف مسعكد المتقدـ الذم فيمكا منو  :أف الجنيف قبؿ نفخ الركح ال
يعتبر إنسانا ،كطالما أنو ليس بإنساف فبل حرمة لو ،كمف ثـ فيجكز
()1

إسقاطو.

 -2إف الجنيف في طكر العمقة لـ يدخؿ مرحمة التخمؽ ،كلـ يبدأ التصكر بعد،
كلـ يتبيف منو شيء مف أعضائو الجسمية .

()2

 -3إف مف لـ تحمو الركح ال يبعث  ،فيؤخذ منو ال يحرـ إسقاطو .
 -4إف الجنيف الذم لـ تنفخ فيو الركح ال يككف إسقاطو كأدا ،ألف الكأد إنما يككف لبدف
كدةي يسئًمى ٍ ً
ىم ىذٍن وب
حمت فيو الركح ،يدؿ عمى ذلؾ قكؿ هللا تعالى ﴿ :ىكًا ىذا اٍل ىم ٍك يء ى
ت بأ ًٌ
()3
ً
ت﴾  ،إذ المكءكدة ال تسأؿ إال إذا بعثت ،كال يبعث إال ما حمت فيو الركح ،فما
قيتمى ٍ
()4

لـ تحؿ فيو ال يبعث ،كال يككف االعتداء عميو كأدا ،فبل يحرـ إسقاطو .
المطمب الثاني  :القائمون بتحريم إسقاط الجنين في طور العمقة .

ذىب المالكية كالحنابمة في المشيكر عندىـ إلى تحريـ إسقاط الجنيف في طكر

العمقة كذلؾ عمى التفصيؿ اآلتي :
 -1مذىب المالكية :

قسـ بعض عمماء المالكية حياة الجنيف إلى مراحؿ ،كحكمكا عمى كؿ مرحمة
ٌ
عمى حدة مف حيث الجرـ كالعقكبة :

( )1ينظر شرح فتح القدير البف اليماـ  . 459/2البحر الرائؽ  .233/8جامع العمكـ كالحكـ . 6/6
( )2الفركع البف مفمح (.)369 /1
( )3التككير . 9-8 :
( )4ينظر الفركع البف مفمح  ، 369/1كقضايا طبية مف منظكر إسبلمي ص. 113
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قاؿ أبكبكر بف العربي  «:كلمكلد في ذلؾ ثبلثة أحكاؿ :حاؿ قبؿ الكجكد ينقطع
فييا بالعزؿ؛ كىذا جائز ،كحاؿ بعد قبض الرحـ عمى المني؛ فبل يجكز حينئذ ألحد
التعرض لو بالقطع مف التكلد ،كالحالة الثالثة :بعد انخبلقو قبؿ أف تنفخ فيو الركح؛

كىك أشد مف األكليف في المنع ،فأما إذا نفخ فيو الركح فيك ن ٍفس ببل خبلؼ»(.)1

كقاؿ ابف جزم الكمبي  «:كاذا قبض الرحـ المني لـ يجز التعرض لو ،كأشد مف

ذلؾ إذا تخمؽ ،كأشد مف ذلؾ إذا نفخ فيو الركح؛ فإنو قتؿ نفس إجماعا»(.)2

كقاؿ محمد عميش« كاذا أمسؾ الرحـ المني فبل يجكز لمزكجيف كال ألحدىما كال
لمسيد التسبب في إسقاطو قبؿ التخمؽ  -عمى المشيكر -كال بعده اتفاقا ،كالتسبب
في إسقاطو بعد نفخ الركح فيو محرـ إجماعا ،كىك مف قتؿ النفس ،كالتسبب في

قطع النسؿ أك تقميمو محرـ»

()3

.

كاذا نظرنا إلى ينقكؿ عمماء المذىب نجد أنيـ قرركا عدـ جكاز إسقاط النطفة،
كطكر النطفة كما ىك معمكـ قبؿ طكر العمقة ،فإذا كاف إسقاط النطفة محرما ،فمف

باب أكلى إسقاط العمقة:

قاؿ الخرشي  «:ال يجكز لممرأة أف تفعؿ ما يسقط ما في بطنيا مف الجنيف،

ككذا ال يجكز لمزكج فعؿ ذلؾ ،كلك قبؿ األربعيف»(.)4

كقاؿ محمد األمير «:كحرـ قطع نسؿ كاسقاط حمؿ ،كلك قبؿ األربعيف »(.)5
بؿ أفتى عمماء المالكية أف مجرد استخراج المني مف الرحـ حكمو التحريـ :

( )1القبس في شرح مكطأ مالؾ بف أنس (ص.)763:
( )2القكانيف الفقيية (ص.)184:
( )3فتح العمي المالؾ في الفتكل عمى مذىب اإلماـ مالؾ (.)399/1
( )4شرح الخرشي عمى مختصر خميؿ (.)225/3
( )5ضكء الشمكع شرح المجمكع في الفقو المالكي (305 /2
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قاؿ البرزلي «:كأما استخراج ما حصؿ مف الماء في الرحـ؛ فمذىب الجميكر
منعو مطمقا»(.)1
كقاؿ الكنشريسي «:إف المنصكص أليمتنا  المنع مف استعماؿ ما يبرد الرحـ،

كيستخرج ما دخؿ الرحـ مف المني ،كعميو المحصمكف كالنظار»(.)2
كقاؿ التَّتائًي «:إف المني إذا صار داخؿ الرحـ ال يجكز إخراجو»(.)3

كقاؿ الدردير «:كال يجكز إخراج المني المتككف في الرحـ كلك قبؿ األربعيف

يكما ،كاذا نفخت فيو الركح حرـ إجماعا»(.)4
كعمؿ القرطبي تػحريـ إسقاط العمقة بأف الػجنيف بتحكلو مف نطفة إلى عمقة صار

في حكـ الكلد ،فقاؿ:

« النطفة ليست بشيء يقينا ،كال يتعمؽ بيا حكـ إذا ألقتيا

المرأة ،إذا لػـ تجتمع في الرحـ ،فيي كما لك كانت في صمب الرج ػػؿ ،فإذا طرحتو

عمق ػػة فق ػػد تػحقػػقنا أف النطفػ ػػة قد استقرت كاجتمعت كاستحالت إلى أكؿ أحكاؿ
يتحقؽ بو أنو كلد»(.)5
 -2مذىب الحنابمة :

المشيكر في مذىب الحنابمة عدـ الجكاز؛ كعممكا ذلؾ أف الجنيف في طكر العمقة

انعقد كبدأ في التككيف :

( )1فتاكل البرزلي (.)501 /2
( )2المعيار المعرب كالجامع المغرب عف فتاكم أىؿ إفريقية كاألندلس كالمغرب (.)370 /3
( )3فتح العمي المالؾ في الفتكل عمى مذىب اإلماـ مالؾ (.)399/1
( )4الشرح الصغير عمى مختصر الدردير  ،420/2الشرح الكبير عمى مختصر خميؿ لمدردير ( ،)421/2عمؽ الدسكقي عمى ذلؾ بقكلو « :ىذا ىك
المعتمد» حاشية الدسكقي عمى الشرح الكبير (.)421/2
( )5تفسير القرطبي ( ...)8 /12كتنظر المسألة أيضا في شرح الزرقاني عمى مكطأ اإلماـ مالؾ ( ،)295/3كالذخػ ػ ػػيرة لمقرافي ( ،)419/4كالتاج كاإلكميؿ
لمختصر خميؿ ( ،)344/ 6كلكامع الدرر في ىتؾ أستار المختصر (.)266 /6
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قاؿ الرحيباني « :كال يجكز شرب دكاء إللقاء عمقة النعقادىا»(.)1

صرح أصحابنا َّ
الكلد عمقةن  ،لـ
كقاؿ ابف رجب الحنبمي « :كقد َّ
بأنو إذا صار ي
النطفة َّ ،
انعقد  ،بخبلؼ ُّ
يجز لممرأة إسقاطيو ؛ َّ
بعد  ،كقد ال
كلد
ألنو ه
فإنيا لـ تنعقد ي
ى

تنعقد كلدان »(.)2
ي
كعمؿ البعض اآلخر أف إسقاط الجنيف مخالؼ لممقصكد الذم شرع لو النكاح :

قاؿ ابف الجكزم « :لما كاف مكضكع النكاح لطمب الكلد ،كليس مف كؿ الماء

يككف الكلد فإذا َّ
تككف فقد حصؿ المقصكد مف النكاح ،فتعمد إسقاطو مخالؼ لمراد

الحكمة ،إال أنو إف كاف ذلؾ في أكؿ الحمؿ قبؿ نفخ الركح كاف فيو إثـ كبير ،ألنو

متر و
و
كسار إلى التماـ ،إال أنو أقؿ إثما مف الذم نفخ فيو الركح»( ،)3ثـ
ؽ إلى الكماؿ
قاؿ  « :إذا تعمدت المرأة اإلسقاط بشرب دكاء يسقط  ،فإف كاف الحمؿ لـ يبمغ

المدة التي تنفخ فييا الركح فبل دية في ذلؾ  ،إنما عمييا اإلثـ فحسب »(.)4

كقاؿ ابف تيمية « :إسقاط الحمؿ حراـ بإجماع المسمميف ،كىك مف الكأد الذم
ً
كدةي يسئًىم ٍ ً
ت﴾  ،كقد قاؿ  ﴿:ىكىال تى ٍقتيميكا
ىم ىذٍن وب قيتمى ٍ
قاؿ هللا فيو ﴿:ىكًا ىذا اٍل ىم ٍك يء ى
ت بأ ًٌ
أ ٍىكىال ىد يك ٍـ ىخ ٍشىيةى إً ٍم ىبل و
ؽ﴾(.)5
كىناؾ رأم أخر في مقابؿ المشيكر يقكؿ بالجكاز قاؿ ابف مفمح ... «:ألف ما

لـ تحمو الركح ال يبعث ،فيؤخذ منو ال يحرـ إسقاطو»

()6

.

( )1ينظر مطالب أكلي النيى في شرح غاية المنتيى ()160 /2
( )2جامع العمكـ كالحكـ  ،6/6مطالب أكلي النيى في شرح غاية المنتيى ( ،)414/16كشاؼ القناع عف متف اإلقناع (. )121/1( )139/19
( )3أحكاـ النساء البف الجكزم (ص. )306 :
( )4المرجع السابؽ (ص. )308 :
( )5مجمكع الفتاكل ()160 /34
( )6الفركع كتصحيح الفركع ( )393 /1كينظر كشؼ القناع (.)220 /1
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كقاؿ ابف قدامة  ...« :ألقت نطفة أك دما ال تدرم ىؿ ىك ما يخمؽ منو اآلدمي
أك ال ؟ فيذا ال يتعمؽ بو شيء مف األحكاـ ؛ ألنو لـ يثبت أنو كلد  ،ال بالمشاىدة
كال بالبينة»(.)1
واستدل أصحاب ىذا الرأي باآلتي :

 -1كرد في الكتاب كالسنة أف ما قبؿ نفخ الركح يعتبر مف خمقة اإلنساف ؛ قاؿ هللا
 ﴿ كىلقى ٍد ىخمى ٍقىنا ًٍ
ط ىفةن ًفي قى ىر وار ىم ًك و
اف ًم ٍف يس ىبللى وة ًم ٍف ًط و
يف ثيَّـ
يف ثيَّـ ىج ىعٍمىناهي ين ٍ
اإلٍن ىس ى
ى
ً
ً
ىخمى ٍقىنا ُّ
اما فى ىك ىس ٍكىنا اٍلعظى ىاـ
الن ٍ
ض ىغةى ع ى
ض ىغةن فى ىخمى ٍقىنا اٍل يم ٍ
طفىةى ىعمىقىةن فى ىخمى ٍقىنا اٍل ىعمىقىةى يم ٍ
ظن
()2
ًً
يف ﴾  ،كقاؿ  ﴿: ىيا
آخ ىر فىتىىب ىار ىؾ َّ
لى ٍح نما ثيَّـ أٍىن ىشأىٍناهي ىخٍمقنا ى
ىح ىس يف اٍل ىخالقػ ى
اّللي أ ٍ
و ً
ً
اكـ ًم ٍف تير و
ً ً
الن ي ً
أىيُّيىا َّ
طفى وة ثيَّـ
اب ثيَّـ ًم ٍف ين ٍ
ى
اس إ ٍف يكٍنتيٍـ في ىرٍيب م ىف اٍلىب ٍعث فىإَّنا ىخمى ٍقىن ي ٍ
ً ً
ًم ٍف عمىقى وة ثيَّـ ًم ٍف م ٍ و َّ و
ً
َّ و ً ً
اء
ى
ي
ض ىغة يم ىخمقىة ىك ىغٍي ًر يم ىخمقىة لينىبٌي ىف لى يك ٍـ ىكينقُّر في ٍاأل ٍىر ىحاـ ىما ىن ىش ي
()3
ىش َّد يك ٍـ﴾ .
ىج وؿ يم ىس ِّمى ثيَّـ ين ٍخ ًر يج يك ٍـ ًط ٍف نبل ثيَّـ ًلتىٍبمي يغكا أ ي
إًلىى أ ى
فدؿ عمى أف العمقة مخمكقة كأنيا مف خمقة هللا ؛ ألنو نسب الخمقة إليو 
اكـ ًم ٍف تير و
طفى وة ثيَّـ ًم ٍف ىعمىقى وة ﴾ ،كقكلو ﴿:فىًإَّنا
اب ثيَّـ ًم ٍف ين ٍ
ى
بقكلو ﴿:فىًإَّنا ىخمى ٍقىن ي ٍ
اكـ تير و
طفى وة ﴾ أم :مني،
اب ﴾ كذلؾ بخمؽ أبي البشر آدـ  ﴿ ،ثيَّـ ًم ٍف ين ٍ
ىخمى ٍقىن ي ٍ ى
كىذا ابتداء أكؿ التخميؽ ﴿ ،ثيَّـ ًم ٍف ىعمىقى وة ﴾ أم :تنقمب تمؾ النطفة ،بإذف هللا
()4

دما أحم ار .

 -2عممكا حرمة اإلسقاط أف الجنيف في طكر العمقة انعقد كبدأ في التككيف،
فإسقاطو اعتداء عمى جنيف لك ترؾ ألصبح بش ار سكيا .
( )1المغني في فقو اإلماـ أحمد بف حنبؿ الشيباني ( ،)452/17كحاشية الركض المربع شرح زاد المستقنع لمعاصمي النجدم (.)54/7
( )2المؤمنكف .14-12 /
( )3الحج. 5/
( )4تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف(ص .)506
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 -3استدؿ أصحاب ىذا الرأم بالقياس أيضا :

ً
ت
كدةي يسئمى ٍ
أ -اعتبركا أف إسقاط الجنيف مف الكأد الكارد في اآلية ﴿:ىكًا ىذا اٍل ىم ٍك يء ى
()1
ً
ً
ت﴾ .
ىم ىذٍن وب قيتىم ٍ
بأ ًٌ
المح ًرـ لك كسر بيض الصيد ضمنو؛ ألنو أصؿ الصيد  ،فعف عبد هللا
ب -إف ٍ

بف عباس  قاؿ في بيض النعاـ يصيبو المحرـ قاؿ :فيو ثمنو أك قاؿ
()2

قيمتو»

 ،فمما كاف يؤاخذ بالجزاء ،فبل أقؿ مف أف يمحقيا إثـ ىنا إذا
()3

أسقطت بغير عذر .
 -4إف المقصد األساسي مف النكاح في الشريعة الغراء ىك تكثير سكاد األمة لقكؿ
()4
كد فىًإٌنًي يم ىكاثًهر بً يك يـ ٍاأل ىيم ىـ»  ،كاسقاط العمقة
كد اٍل ىكلي ى
النبي « تىىزَّك يجكا اٍل ىكيد ى
يعتبر خبلفا ليذا المقصد.

المطمب الثالث  :الرأي الراجح وأسباب الترجيح .
الرأم الراجح ىك ما ذىب إليو أئمة المالكية كالحنابمة؛ لقكة الدليؿ النقمي كالعقمي(،)1

كلضعؼ أدلة الفريؽ اآلخر ،فيي ال تخمك مف مطعف:

( )1مجمكع الفتاكل (.)160 /34
( )2أخرجو البييقي في السنف الكبرل باب بي ض النعاـ يصيبو المحرـ ( ،)9804قاؿ األلباني :صحيح مكقكؼ ،إركاء الغميؿ ص215
( )3الشرح الكبير  ، 72/2منح الجميؿ  ،353/2المغني  ، 549/3كممف أخذ بيذا الرأم السرخسي مف الحنفية حيث قاؿ « :ثـ الماء في الرحـ ما لـ
يفسد فيك معد لمحياة فيجعؿ كالحي في إيجاب الضماف بإت بلفو كما يجعؿ بيض الصيد في حؽ المحرـ كالصيد في إيجاب الجزاء عميو بكسره» المبسكط
(.)87 /26
( )4أخرجو أبك داكد مف حديث معقؿ بف يسار  باب النيي عف تزكيج مف لـ يمد مف النساء  . 220 /2صححو األلباني حديث رقـ 2940 :في
صحيح الجامع.
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فحجة أف الجنيف في طكر العمقة لـ يدخؿ مرحمة التخمؽ ،كلـ يبدأ التصكر

بعد ،كلـ تنفخ فيو الركح؛ كمف ثـ فإنو ليس بآدمي كال يبعث ،حجة كاىية،
كذلؾ ألف ىذا اإلسقاط اعتداء عمى مرحمة مف المراحؿ التي يتككف منيا

الجنيف كطكر مف أطكاره ،كطالما أنيا مرحمة مف مراحؿ خمقة الجنيف ،فبل
يجكز التعرض ليا بإيقاؼ نمكىا ،قاؿ اإلماـ الغزالي « :فأكؿ مراتب الكجكد

ىكٍقعي النطفة في الرحـ فيختمط بماء المرأة ،فإفسادىا جناية ،فإف صارت عػ ػمقة
()2

أك مضغػ ػة فالجناية أفحش» .
-2

-3

إف إسقاط الجنيف في طكر العمقة ،يعتبر صكرة مف صكر إىبلؾ النسؿ الذم
ذمو هللا  في كتابو قاؿ ﴿: كًا ىذا تىكلَّى ىس ىعى ًفي ٍاأل ٍىر ً
ض لًيي ٍف ًس ىد ًفييىا
ى
ى
()3
ث ىك َّ
اد﴾.
اّللي ىال يي ًح ُّ
الن ٍس ىؿ ىك َّ
ىكيي ٍيمً ىؾ اٍل ىح ٍر ى
ب اٍل ىف ىس ى
()4

إف النػػبي  سػمى العزؿ ك نأدا خفيػنا  ،مع أف ىذه النطفػ ػ ػػة لػـ تستقر في
الرح ػ ػػـ ،فإذا استقرت في الرحػػـ ثـ تحكلت إلى عمقة ،فيككف إسقاطيا مف
الكأد مف باب أكلى .

( )1كممف ذىب ليذا القكؿ :أ -بعض دكر اإلفتاء في الدكؿ العربية  :دار اإلفتاء الميبية  :الفتكل رقـ ( )4336الفتكل رقـ ( ، )2146كدار اإلفتاء
المصرية  :فتاكل دار اإلفتاء المصرية ( ،)454 /9( ،)318 /2كدار اإلفتاء األردنية ،الفتكل رقـ ( )1579( ،)2789( )749(، )287كالمجنة الدائمة
لمبحكث العممية كاإلفتاء بالسعكدية ( )495 /21الفتكل رقـ ( ،)19983كنص قرار ىيئة كبار العمماء رقـ ( )140الصادر في الدكرة التاسعة كالعشريف .
( )2إحياء عمكـ الديف (.)51 /2
( )2( )3الحج. 205 /
ً
اؿ  ( :ىذلً ىؾ اٍل ىكأ يٍد ا ٍل ىخ ًف ُّي) .كىذا يدؿ عمى كراىتو جداِّ ركل مالؾ ،عف نافع عف ابف عمر :أنو
( )4فقد ركل مسمـ ( )1442أف النبي  يسئؿ ىع ٍف اٍل ىع ٍزؿ  ،فىقى ى
كاف ال يعزؿ ككاف يكره العزؿ) كيضرب بعض كلده إذا فعمو ؛ ألنو طريؽ إلى قطع النسؿ ،كلذا قاؿ  حيف سئؿ عنو« :ذلؾ الكأد الخفي» ككذا ركم عف
عمر كعثماف أنيما كرىاه  .شرح الزرقاني عمى المكطأ (.(346 /3
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إف االستقراء لما يكتب في االجياض كأحكامو لمفقياء كاألطباء المعاصريف
في الندكات العممية كالمجامع الفقيية كفي كتبيـ ،نجدىـ يرجحكف عدـ جكاز
إسقاط الجنيف قبؿ نفخ الركح إال لعذر ،كبعد نفخ الركح مف باب أكلى:

ففي ندكة «اإلنجاب في ضكء اإلسبلـ» التي عقدتيا المنظمة اإلسبلمية

لمعمكـ الطبية في دكلة الككيت .24 ،مارس1983 .ـ ،كالتي جاء في

تكصيتيا السابعة في «اإلجياض» قكليا « :استعرضت الندكة آراء الفقياء

السابقيف كما دلت عميو مف فكر ثاقب كنظر سديد… كقد استأنست الندكة
بمعطيات الحقائؽ العممية الطبية المعاصرة ،فخمصت إلى :أف الجنيف حي

مف بداية الحمؿ ،كأف حياتو محترمة في كافة أدكارىا خاصة بعد نفخ الركح،
كأنو ال يجكز العدكاف عمييا إال لمضركرة الطبية القصكل ،كخالؼ بعض

المشاركيف ف أركا جكازه قبؿ تماـ األربعيف يكما ،كخاصة عند كجكد
()1

األعذار» .
كفي ندكة حكؿ (اإلسبلـ كالمشكبلت الطبية المعاصرة) كذلؾ تحت
عنكاف « :الحياة اإلنسانية :بدايتيا كنيايتيا في المفيكـ اإلسبلمي» .1.15

1985ـ بدكلة الككيت .فمف تكصياتيا ما يمي «:أكنال :بداية الحياة ،بداية

الحياة تككف منذ التحاـ حيكاف منكم ببكيضة ليككنا البكيضة الممقحة التي

تحتكم الحقيبة الكراثية الكاممة لمجنس البشرم عامة كلمكائف الفرد بذاتو
المتميز عف كؿ كائف آخر-عمى مدل األزمنة -كتشرع في االنقساـ لتعطي

ثانيا :منذ
الجنيف النامي المتطكر المتجو خبلؿ مراحؿ الحمؿ إلى الميبلد ،ن

( )1اإلجياض دراسة مقاصدية ص  ، 22مجمة مجمع الفقو اإلسبلمي ()2098 /9
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يستقر الحمؿ في بدف المرأة فمو احتراـ متفؽ عميو كيترتب عميو أحكاـ شرعية
()1

معمكمة» .
كمف بيف ق اررات مجمع الفقو اإلسبلمي الدكلي المنبثؽ عف منظمة
المؤتمر اإلسبلمي في دكرتو الثانية عشرة بالرياض في المممكة السعكدية،
 25جمادل اآلخرة 1421ىػ المكافؽ ( 23سبتمبر) 2000ـ ما يمي :أكال:
ضرر بو أك بأمو
نا
حماية الجنيف في رحـ أمو مف كؿ المؤثرات التي تمحؽ
اجب في الشريعة اإلسبلمية .ثانيا :لمجنيف ّّ
حؽ في
كالمسكرات كالمخدرات ك ه

الحياة مف بدء تككنو ،فبل يعتدل عميو باإلجياض ،أك بأم كجو مف كجكه
()2

اإلساءة التي تحدث التشكىات الخمقية أك العاىات .
كمف فتاكل المجمس األكركبي لئلفتاء كالبحكث ،في دكرتو ( )27المنعقدة

بمدينة إسطنبكؿ في تركيا ،في الفترة مف 22-18 :صفر 1439ق المكافؽ
11-7نكفمبر  2017ـ .فتكل(  )27/6التي نصت « :ال يجكز إسقاط
الجنيف بعد انعقاده في الرحـ ،في أم مرحمة مف مراحؿ الحمؿ حتى قبؿ نفخ

يكما؛ ألنو بانعقاده يككف قد
الركح ،كالتي تككف إذا بمغ الحمؿ مئة كعشريف ن
دخؿ مرحمة النمك ،ففي إسقاطو مفسدة لمنسؿ كجناية في حؽ الجنيف ،إال إذا
كاف لسبب معتبر تـ التحقؽ منو شرنعا كصحةن ،ككاف باالتفاؽ بينيا كبيف
()3

الزكج . »...

كفي ىذا يقكؿ الطبيب زياد التميمي «:يحمؿ عدد غير قميؿ مف العامة كعدد ال

بأس بو مف المثقفيف فكرة ال أصؿ ليا كال يؤيدىا منطؽ ،كىي أف الجنيف ال ركح لو
( )1مجمة مجمع الفقو اإلسبلمي (.)279 /3
( )2مجمة المجمع (العدد الثاني عشر ج ،4ص ،)293قرار . )12/7( 113
( )3مكقع المجمس األكركبي لئلفتاء كالبحكث( .البياف الختامي لمدكرة السابعة كالعشريف).
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كال أىمية لحياتو قبؿ ثبلثة أك أربعة أشير ،كقد يشتط البعض في فكرتو إلى درجة
االعتقاد أف ال إثـ كال بأس مف إسقاط الجنيف خبلؿ ىذه الفترة أك قبميا  ،كنقكؿ عف
ىذا الفيـ  :أنو خاطئ ألسباب؛ منيا أف الركح التي ىي أساس الحياة مكجكدة في
ىذا المخمكؽ منذ تككنت النطفة األمشاج…فإذا حرـ مف حؽ الػحياة كأنػييت حيات ػػو

التي منحو هللا إياىا ،فإف ذلؾ اعتداء عمى حياة ،كاعتػ ػػداء عمى حؽ الخالؽ الذم
يعطي كيأخذ »

()1

.

المبحث الثاني :أحكام متفرقة تتعمق بإسقاط الجنين في طور العمقة .
عممنا في المبحث السابؽ أف الراجح مف اآلراء المعركضة في حكـ إسقاط
الجنيف في طكر العمقة عدـ الجكاز لؤلدلة القكية في ذلؾ ،فإف حدث كأف ىسقط
الجنيف أك أيسقط كخرج دـ مف المرأة ،فيؿ يعتبر ىذا الدـ دـ نفاس أـ ال؟ كما
عقكبة إسقاط الجنيف في طكر العمقة؟ بياف ذلؾ مف خبلؿ المطمبيف اآلتييف :
المطمب األول  :حكم الدم الخارج بعد إسقاط العمقة.

يحدث في بعض األحياف أف المرأة إذا حممت ثـ أرادت أف تتخمص مف الحمؿ،

أك سقط بنفسو بعد مضي األربعيف يكما مف حدكثو ؛ أف يخرج منيا دـ  ،فما حكـ
ىذا الدـ ؟ ىؿ يعد دـ نفاس فيأخذ أحكامو مف كجكب العدة كالغرة ،أـ أنو دـ عمة

كفساد ،كمف ثـ ال تترتب عميو األحكاـ السابقة ؟ .
اختمؼ العمماء في ذلؾ إلى رأييف اثنيف :
الرأي األول  :ذىب المالكية إلى أف الجنيف إذا أسقط في طكر العمقة حكمو حكـ

الجنيف المتخمؽ فيأخذ أحكامو(:)2
()1

اإلجياض دراسة مقاصدية ص .22

( )2كىذا ما أخذت بو دار اإلفتاء الميبية  ،في الفتاكل رقـ (.)2983( ، )4265( ، )4336( ، )2146
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قاؿ سحنكف البف القاسـ « :أرأيت إف ضربيا رجؿ فألقتو ميتا ،مضغة أك عمقة،
كلـ يتبيف مف خمقو أصبع كال عيف كال غير ذلؾ ،أتككف فيو الغرة أـ ال في قكؿ
مالؾ؟» ،قاؿ ابف القاسـ :قاؿ مالؾ « إذا ألقتو فعمـ أنو حمؿ كاف كاف مضغة أك

عمقة أك دما ففيو الغرة ،كتنقضي بو العدة مف الطبلؽ ،كتككف بو األمة أـ كلد»(.)1
كما ذىب إليو اإلماـ مالؾ سار عميو أئمة المذىب :

قاؿ القاضي عبد الكىاب البغدادم  «:كال تنقضي العدة إال بكضع جميعو،

كسكاء كاف عمقة أك مضغة ،مف غير مراعاة لتماـ الخمؽ أك لتخطيطو»(.)2
كقاؿ اآلبي األزىرم  «:كتنقضي العدة بما أسقطتو مف مضغة أك عمقة»(.)3

كقاؿ أبك الحسف الشاذلي( «:ككؿ ما أسقطتو مما يعمـ أنو كلد فيي بو أـ كلد)

مضغة أك عمقة ،ككذلؾ الدـ المنعقد عمى المشيكر»(.)4

كبيف أقكاؿ العمماء فييا فقاؿ «:كما كضعتو الحامؿ
كابف عبد البر ٌبيف المسألة ٌ
مف مضغة أك عمقة ،فقد حمت بو عند مالؾ كأصحابو ،كىك قكؿ إبراىيـ كغيره،

كقاؿ الشافعي كأصحابو كأحمد بف حنبؿ :ال تحؿ إال بكضع ما يتبيف فيو شيء مف

خمؽ اإلنساف ،كىك قكؿ الحسف البصرم كغيره »(.)5

كمسألة ىؿ ىك عمقة أك مضغة مما تعرفو النساء :

قاؿ ابف البراذعي  «:كتنقضي العدة بما أسقطت المرأة مما يعمـ النساء أنو كلد مف
األمة أـ كلد»
مضغة أك عمقة ،كتككف بو ى

()6

( )1المدكنة (.)630 /4
( )2التمقيف في الفقو المالكي ()136 /1
()3الثمر الداني شرح رسالة ابف أبي زيد القيركاني (ص)466 :
( )4كفاية الطالب الرباني لرسالة أبي زيد القيركاني ()312 /2
( )5التمييد لما في المكطأ مف المعاني كاألسانيد ()83 /15
( )6التيذيب في اختصار المدكنة ()379 /2
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شيئا مما يستيقف النساء أنو كلد؛ فاستبراؤىا ينقضي بو ،كما
دما أك مضغة أك ن
تنقضي بذلؾ العدة في الحرة ،كتككف بو األمة أـ كلد»(.)1
ثـ بيَّف أئمة المالكية المعيار في التمييز بيف الدـ النازؿ مف المرأة ىؿ ىك دـ

عمقة أـ دـ عمة ؟ :

قاؿ النفراكم  «:العمقة كىي الدـ المجتمع الذم ال يذكب بصب الماء الحار

عميو » ثـ بيف األثر المترتب عمى إسقاطو فقاؿ( :فيي بو) أم بما أسقطتو (أـ
كلد) عند ابف القاسـ  ،كما تنقضي بو العدة كتجب بو الغرة ،فالثبلثة في الحكـ
سكاء عمى مشيكر المذىب»(.)2

كقاؿ الدردير (« :كاف ) كاف الحمؿ ( دما اجتمع ) كعبلمة ككنو حمبل أنو إذا

صب عميو الماء الحار لـ يذب»( ،)3كقاؿ الخرشي « :كعدة الحامؿ في طبلؽ أك
كفاة كضع حمميا كمو...كاف دما اجتمع المراد بالدـ المجتمع الذم ال يذكب بصب

الماء الحار عميو»(.)4
الرأي الثاني  :ذىب أئمة الحنفية كالشافعية كالحنابمة إلى أف الجنيف إذا أسقط في
طكر العمقة ،أك لـ يتخمؽ منو شيء فالدـ دـ عمة كفساد ،كاف ظير منو شيء مف
خمقتو فالدـ النازؿ دـ نفاس ،كىذه نقكؿ المذاىب في ذلؾ :

أوال -مذىب الحنفية:

ذىب أئمة الحنفية إلى كضع حد فاصؿ بيف اعتبار الدـ النازؿ مف المرأة بعد
إسقاط الجنيف دـ نفاس أك عمة كفساد باستبانة ًخمقة الجنيف مف عدميا :
( )1شرح ابف ناجي التنكخي عمى متف الرسالة ()217 /2
( )2الفكاكو الدكاني عمى رسالة ابف أبي زيد القيركاني ( ،)143 /2البيجة في شرح التحفة (. )627 /2
( )3الشرح الكبير عمى مختصر خميؿ (.)474 /2
( )4شرح مختصر خميؿ لمخرشي (.)143 /4
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قاؿ السرخسي  « :فأما إذا أسقطت سقػطا؛ فإف كاف ق ػ ػد استباف شيء مف
خمقػ ػ ػو فيي نف ػ ػساء فيما ترل مف
الدـ بعد ذلؾ ،كاف لـ يستبف شيء مف خمقو فبل نفاس ليا»(.)1

كقاؿ ابف نجيـ « :فإف رأت دما قبؿ إسقاط السقط كرأت دما بعده ،فإف كاف

مستبيف الخمؽ فما رأت قبمو ال يككف حيضا كىي نفساء فيما رأتو بعده ،كاف لـ يكف
مستبيف الخمؽ فما رأتو بعده حيض إف أمكف »(.)2

كقاؿ بدر الديف العيني «:فنقكؿ عمى تقدير السقط مستبيف الخمؽ ىي نفساء،
كنفاسيا يككف أربعيف يكما ،كعمى تقدير أف السقط لـ يكف مستبيف الخمؽ ال تككف

نفساء»(.)3

بؿ قرر أئمة الحنفية أف الجنيف الذم ظير شيء مف خمقتو كالجنيف التاـ الخمقة

في األحكاـ :

كقاؿ المرغيناني  «:كالجنيف الذم قد استباف بعض خمقو بمنزلة الجنيف التاـ في
جميع ىذه األحكاـ  ...كألنو بيذا القدر يتميز عف العمقة كالدـ فكاف نفسا»(.)4

كقاؿ الكاساني  «:كالسقػ ػػط إذا استباف بعض خمقػ ػػو فيك مثؿ الكلد التاـ ،

يتعمػ ػػؽ بو أحكاـ الػ ػكالدة مف انقضاء العدة كصيركرة المرأة نفساء؛ لحصكؿ العمـ

بككنو كلدا مخمكقا عف الذكر كاألنثى ،بخبلؼ ما إذا لـ يكف استباف مف خمقو
شيء( ،)5كقاؿ أيضا «:كشرط انقضاء ىذه العدة أف يككف ما كضعت قد استباف
خمقو أك بعض خمقو ،فإف لـ يستبف رأسا بأف أسقطت عمقة أك مضغة لـ تنقض

( )1المبسكط لمسرخسي ( ،)389 /3كينظر المحيط البرىاني لئلماـ برىاف الديف ابف مازة (.)373 /1
( )2البحر الرائؽ شرح كنز الدقائؽ (.)230 /1
( )3البناية شرح اليداية (.)690 /1
( )4اليداية شرح بداية المبتدم (.)190 /4
( )5بدائع الصنائع (.)43 /1
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العدة ،ألنو إذا استباف خمقو أك بعض خمقو فيك كلد ،فقد كجد كضع الحمؿ فتنقضي
بو العدة»(.)1
ثانيا -مذىب الشافعية:

أصؿ اإلماـ الشافعي ىذه المسألة تأصيبل كاضحا فقاؿ « :كأقؿ ما تخمك بو
ٌ
المعتدة مف الطبلؽ كالكفاة مف كضع الحمؿ :أف تضع سقطا قد باف لو مف خمؽ

بني آدـ شيء عيف أك ظفر أك إصبع أك رأس أك يد أك رجؿ أك بدف ،أك ما إذا
رؤل ىعًمـ مف رآه أنو ال يككف إال خمؽ آدمي» ،ثـ بيف أف العمقة ال يترتب عمييا
حكـ فقاؿ  «:ال يككف دما في بطف كال حشكة كال شيئا ال يبيف خمقو ،فإذا كضعت
ما ىك ىكذا حمت بو مف عدة الطبلؽ كالكفاة ،قاؿ :كاذا ألقت شيئا مجتمعا شؾ فيو
أىؿ العدؿ مف النساء أخمؽ ىك أـ ال؟ لـ تحؿ بو ،كال تخمك إال بما ال يشككف
فيو»(.)2
كاذا تتبعنا نقكؿ عمماء المذىب نجدىا تذىب إلى ما ذىب إليو إماـ المذىب :
قاؿ الماكردم « :فبل يخمك حاؿ المرأة في كالدتيا مف أحد أمريف :إما أف تضع

ما فيو خمؽ مصكر أـ ال ،فإف لـ يكف فيما كضعتو خمؽ مصكر ال جمي كال خفي،
كالعمقة كالمضغة التي ال تصير بيا أـ كلد ،كال تجب فييا عدة ،كلػـ يكف الدـ

الػخارج معػػو ن ػػفاسا ،ككاف دـ استحاضة أك حي ػػض عمى حسب حال ػػو»( ، )3كقاؿ

في مكضع أخر « :كالعمقة في حكـ النطفة في أنو لـ يستقر ليا حرمة ،كلـ يتعمؽ

( )1المرجع نفسو (.)196 /3
( )2األـ ()236 /5
( )3الحاكم في فقو الشافعي ()892 /1
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بيا شيء مف األحكاـ الثبلثة بإجماع الفقياء( ،)1فبل تجب فييا غرة ،كال تصير بيا
أـ كلد ،كال تنقضي بيا العدة »(.)2
كقاؿ النككم « :أف تمقى نطفة أك دما ال تدرم ىؿ ىك ما يخمؽ منو اآلدمي أك

ال؟ فيذا ال يتعمؽ بو شيء مف األحكاـ ،ألنو لـ يثبت أنو كلد ال بالػمشاىدة كال
بالبينة»(.)3

كقاؿ أيضا « كاف كضعت دكف المضغة مف نطفة أك عمقة ،فبل تنقضي العدة

بإسقاط العمقة»(.)4
كقاؿ أيضا «:فإذا كاف عمقة فبل تنقضي بو العدة بإجماع الفقياء ،ما عدا

الحسف البصرم

()5

فإنو قاؿ :إذا عمـ أنيا حمؿ انقضت بو العدة كفيو الغرة،

كاألصح ما عميو الجميكر»(.)6

بؿ إف بعض أئمة الشافعية ذىبكا إلى أف الجنيف إذا أسقط في طكر العمقة فإنو

ال يسمى حمبل ،كال يعتبر آدميا؛ ألنو لـ تظير فيو صكرة اآلدمي :
فقاؿ أبكبكر الدمياطي « :قكلو( :ال بكضع عمقة) أم ال تنقضي العدة بكضع

عمق ة ،كذلؾ ألنيا تسمى دما ال حمبل ،كال يعمـ ككنيا أصؿ آدمي ،كمثميا باألكلى
النطفة»(.)7

( )1دعكل اإلجماع ال تصح لما عممنا أف أئمة المالكية رتبكا عمى إسقاط الجنيف في طكر العمقة أحكاما كما سبؽ آنفا
( )2المرجع نفسو (،)869/12
( )3المجمكع شرح الميذب (،)128 /18
( )4المرجع نفسو ( .)213 ،210/19
( )5ككذلؾ اإلماـ مالؾ كعامة أصحابو كما مر معنا آنفا .
( )6المجمكع شرح الميذب ()128 /18
( )7حاشية إعانة الطالبيف عمى حؿ ألفاظ فتح المعيف ()78 /4
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كقاؿ شمس الديف الشربيني ( «:ال) بكضع (عمقة) كىي مني يستحيؿ في
الرحـ فيصير دما غميظا ،فبل تنقضي العدة بيا  ،ألنيا ال تسمى حمبل ،كانما ىي
دـ »(.)1

كقاؿ شمس الديف المنياجي األسيكطي « :كال تنقضي بإسقاط العمقة ،كتنقضي

بإسقاط المضغة إف ظيرت فييا صكرة اآلدمييف»(.)2

كقاؿ الغمراكم  «:كتنقضي العدة بميت أم بكضعو ،ال بكضع عمقة كىي منى

يستحيؿ في الرحـ فيصير دما غميظا ،كتنقضي بمضغة كىي العمقة التي صارت
قطعة لحـ»(.)3

قرر :أف الدـ الخارج
كىناؾ قكؿ في المذىب الشافعي عمى خبلؼ المشيكر ٌ
في طكر العمقة يعتبر نفاسا:

قاؿ زكريا األنصارم ( «:كاف كاف) الكلد (عمقة) أك مضغة فإف الدـ الخارج بعده
نفاس»

()4

كقاؿ عبد الرحمف باعمكم « :يثبت لمعمقة مف أحكاـ الكالدة :كجكب الغسؿ ،كفطر

الصائـ بيا ،كتسمية الدـ عقبيا نفاسان ،كتزيد المضغ ػ ػة بانقضاء الػع ػدة كحصكؿ

االس ػتػ ػبراء ،كتزي ػ ػد ما فييا صكرة كلك خ ػفية بكجكب الغ ػرة »(.)5
ثالثا -مذىب الحنابمة:

ذىب أئمة الحنابمة إلى ما ذىب إليو جميكر األئمة مف أف الجنيف إذا سقط في

طكر العمقة ال أحكاـ تترتب عميو ،كىذه نقكؿ أئمة المذىب :
( )1مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنياج ()85 /5
( )2جكاىر العقكد كمعيف القضاة كالمكقعيف كالشيكد ()148 /2
( )3السراج الكىاج (ص)450 :
( )4أسنى المطالب في شرح ركض الطالب ()114 /1
( )5بغية المسترشديف في تمخيص فتاكل بعض األئمة مف العمماء المتأخريف (ص)54 :
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قاؿ الػمرداكم  « :فمك كضعت عمقة أك مضغة ال تخطيط فييا لػـ يثبت ليا
بذلؾ حكـ النفاس »(.)1
كقاؿ أيضا « :كأما إذا ألقت نطفة أك دما أك عمقة :فإف العدة ال تنقضي بو،

قكال كاحدا عند أكثر األصحاب»(.)2

كقاؿ مكفؽ الديف ابف قدامة « :إذا رأت الػمرأة الدـ بعد كضع شيء يتبيف فيو

خم ػػؽ اإلنس ػػاف فيك نػفاس -نص عميو -كاف رأتو بعد إلقاء نطفة أك عمقة فميس
بنفاس»(.)3

كقاؿ مجد الديف ابف تيمية  «:كمف ألقت ما لـ يتبيف فيو خمؽ اإلنساف ال نفاس

ليا »(.)4

كقاؿ تقي الديف ابف تيمية « :كالكلد الذم تثبت فيو أحكاـ النفاس :ىك ما ٌبيف
فيو شيء مف خمؽ اإلنساف مثؿ يد أك أصبع ،كذلؾ إذا ين ًٌكػ ػس في الخ ػمؽ الرابػ ػع،

فإف ألقػ ػت مػ ػضغػ ػة ال تػخطيط فييا أك عمقػ ػة فمػ ػيس بنفاس »(.)5

كقاؿ الزركشي  «:أما إف ألقت نطفة ،أك دما ،أك عمقة ،فإف العدة ال تنقضي بو

بحاؿ عند الشيخيف( ،)6كغيرىما»(.)7

كقاؿ ابف عثيميف  «:فالػمرأة إذا كضعت الحمؿ قبؿ أف يتبيَّف فيو خمؽ إنساف،

فإف الدـ الذم يػخرج ليس دـ نفاس »(.)1

( )1اإلنصاؼ في معرفة الراجح مف الخبلؼ ( )275 /1كينظر كشاؼ القناع (، )219 /1
( )2اإلنصاؼ في معرفة الراجح مف الخبلؼ ()273 /9
( )3المغني ( ، )392 /1كينظر مطالب أكلي النيى في شرح غاية المنتيى ()165 /2
( )4المحرر في الفقو عمى مذىب اإلماـ أحمد بف حنبؿ ()27 /1
( )5شرح عمدة الفقو البف تيمية ()621/1
( )6ىما :مكفؽ الديف بف قدامو المقدسي ،كمجد الديف ابف تيميو .ينظر المدخؿ إلى مذىب اإلماـ أحمد بف حنبؿ البف بدراف (ص)216 :
( )7شرح الزركشي عمى مختصر الخرقي ()556 /5
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كعػمة عم ػ ػماء الحنابم ػ ػة في عدـ ترتب األحػ ػكاـ عمى إس ػقاط الج ػنيف في طكر
العمق ػة أنو لـ يثبت أن ػو كلد:
قاؿ أبك الفرج ابف قدامة  «:ألقت نطفة أك دمان ال تدرم ىؿ ىك ما يخمؽ منو

آدمي أك ال؟ فيذا ال يتعمؽ بو شيء مف األحكاـ ،ألنو لـ يثبت أنو كلد بالمشاىدة
كال بالبينة( ،)2كقاؿ أيضا « :فأما إف ألقت نطفة أك عمقة لـ يثبت بو شيء مف

أحكاـ الكالدة؛ ألنو ليس بكلد»(.)3

كقاؿ ابف مفمح  « :ألقت نطفة أك دما ،ال تدرم ىؿ ىك ما يخمؽ منو آدمي أك
ال؛ فيذا ال يتعمؽ بو شيء مف األحكاـ ؛ ألنو لـ يثبت أنو كلد بالمشاىدة كال

بالبينة»(.)4

الرأي الراجح وأسباب الترجيح:
إف الراجح ىك ما ذىب إليو األئمة الحنفية كالشافعية كالحنابمة مف أف الجنيف إذا
أسقط كظير منو شيء مف خمقتو فالدـ النازؿ دـ نفاس ،كاف لـ يتخمؽ منو شيء
فالدـ دـ عمة كفساد( ،)5كىذا الترجيح ىمبني عمى اآلتي :
 -1قاؿ  ﴿:ىيا أىيُّيىا َّ
اك ٍـ ًم ٍف
اس إً ٍف يكٍنتي ٍـ ًفي ىرٍي وب ًم ىف اٍلىب ٍعػ ػ ػ ًث فىًإَّنا ىخمى ٍقػ ػىن ي
الن ي
ض ىغ وة يم ىخمَّقى وة ىك ىغٍي ًر يم ىخمَّ ىق وة لًينىبٌيً ىف لى يك ٍـ
ثيَّـ ًم ٍف ين ٍ
طفىػ ػ وة ثيَّـ ًم ٍف ىعمىقى وة ثيَّـ ًم ٍف يم ٍ
ً
ً
ىج وؿ يم ىس ِّمى﴾ اختمؼ المفسركف في معنى
اء إًلىى أ ى
في ٍاأل ٍىر ىحاـ ىما ىن ىش ي

تير و
اب
ى
ىكين ًقُّر
كممة

( )1الشرح الممتع عمى زاد المستقنع (.)343 /11

( )2الشرح الكبير عمى متف المقنع ()82 /9
( )3المرجع السابؽ ()490 /12
( )4المبدع في شرح المقنع ()74 /7
( )5كممف أخذ بيذا الرأم  :دار اإلفتاء األردنية رقـ الفتكل ( ،)1897كدار اإلفتاء المصرية فتكل رقـ (  ، ) 5182كالمجنة الدائمة لمبحكث العممية
كاإلفتاء بالسعكدية  :فتكل رقـ ( .)8230كفتكل رقـ ( )10653كفتكل رقـ (.)9520
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مخمقة كغير مخمقة إلى أقكاؿ عدة مف بينيا :أف معنى مخمقة مصكرة إنسانا،
كغير مخمقة أم غير مصكرة إنسانا كالسقط الذم ىك مضغة ،كلـ يجعؿ لو
()1

تخطيط كتشكيؿ ،كممف نقؿ عنو ىذا القكؿ :مجاىد ،كالشعبي ،كأبك العالية .
كجو الداللة أف الجنيف إذا كاف في طكر المضغة غير المخمقة فيك ال

يعتبر إنسانا لعدـ تصكيره عمى ىيئة اإلنساف ،كطالما أنو كذلؾ فإذا سقط في
ىذه المرحمة ال يعتبر الدـ النازؿ نتيجة اإلسقاط دـ نفاس ،ألف النفاس يخرج
نتيجة لكالدة إنساف كىذا ال يعتبر إنسانا ،قاؿ ابف المنذر «:أجمع كؿ مف
نحفظ عنو مف أىؿ العمـ ،أف عدة المرأة تنقضي بالسقط ،إذا عمـ أنو كلد،
كممف نحفظ عنو ذلؾ  ...النخعي كالزىرم كالثكرم كمالؾ كالشافعي كأحمد
()2

كاسحاؽ» .
()3

األمة تككف أـ كلد بما تسقطو مف كلد تاـ الخمؽ ،
 -2أجمع العمماء عمى أف ى
فجعؿ العمماء اعتبا ار لمف تخمؽ مف األجنة أف أمو األمة تصبح أـ كلد فتعتؽ
بعد مكت سيدىا ،كلـ يجعمكا ىذا الحكـ في مف أسقطت جنينا في طكر العمقة

كال المضغة غير المخمقة .

 -3إف الجنيف الذم بدأ في التككيف كالتخمؽ بأف ظيرت يداه كرجبله كاستدار رأسو
كتشكؿ يعتبر كالجنيف التاـ كمف ثـ يأخذ أحكامو ،فإف لـ يتخمؽ كلـ تظير

خمقتو كيؼ نعتبره كلدا ،قاؿ الجصاص«:إف المضغة التي لـ يستبف فييا خمؽ

( )1أضكاء البياف في إيضاح القرآف بالقرآف ( ، )266 /4أحكاـ القرآف لمجصاص ( ،)58 /5كينظر تفسير القرطبي ( )9 /12السراج المنير في اإلعانة
عمى معرفة بعض معاني كبلـ ربنا الحكيـ الخبير ( .)538 /2تفسير الرازم ( ، )204 /23زاد المسير في عمـ التفسير (.)223 /3
( )2المجمكع شرح الميذب (.)127 /18
( )3تفسير القرطبي (.)9 /12
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()1

اإلنساف ليس بكلد»  ،كقاؿ الكاساني«:كالسقط إذا استباف بعض خمقو فيك
مثؿ الكلد التاـ ،يتعمؽ بو أحكاـ الكالدة مف انقضاء العدة كصيركرة المرأة
نفساء؛ لحصكؿ العمـ بككنو كلدا مخمكقا عف الذكر كاألنثى ،بخبلؼ ما إذا لـ
()2

يكف استباف مف خمقو شيء» ،كقاؿ أيضا  «:كشرط انقضاء ىذه العدة أف
يككف ما كضعت قد استباف خمقو أك بعض خمقو ،فإف لـ يستبف رأسا بأف

أسقطت عمقة أك مضغة لـ تنقض العدة ،ألنو إذا استباف خمقو أك بعض خمقو
()3

فيك كلد ،فقد كجد كضع الحمؿ فتنقضي بو العدة» .
المطمب الثاني  :عقوبة إسقاط الجنين في طور العمقة .

اتفؽ أىؿ العمـ عمى كجكب الدية في الجناية عمى الجنيف الذم استباف بعض

خمقو( ،)4كاختمفكا في ما لـ يتبيف خمقو كما في طكر العمقة :
الرأي األول  :ذىب المالكية إلى كجكب الغرة()5عمى مف أسقط الجنيف في طكر
العمقة كلك لـ يستبيف خمقو(.)1

( )1أحكاـ القرآف لمجصاص (.)58 /5
( )2بدائع الصنائع ()43 /1
( )3المرجع نفسو ( )196 /3كينظر أيضا مجمة البحكث اإلسبلمية ()410 /50
( )4أف يتبيف مف خمقو شيء يفارؽ المضغة أك العمقة أصبع أك ظفر أك عيف ،أك ما باف مف خمؽ ابف آدـ .األـ لمشافعي()115/6
( )5دية الجنيف الحر المسمـ :غرة عبد أك أمة كىي :نصؼ عشر دية أمو؛ أك خمس مف اإلبؿ  ،لما «ركم عف عمر  أنو استشار الناس في إمبلص
المرأة ،فقاؿ المغيرة بف شعبة :شيدت رسكؿ هللا  قضى فيو بغرة :عبد أك أمة ،كىك :نصؼ عشر الدية .قاؿ :لتأتيف بمف يشيد معؾ ،فشيد لو محمد بف
مسممة» متفؽ عميو .كركم عف عمر ،كزيد  :أنيما قاال في الغرة :قيمتيا خمس مف اإلبؿ» كألنو أقؿ ما في الشرع في الجنايات « .جنيف المرأة الحرة غرة
عبد أك أمة كقيمة الغرة خمسكف دينا ار كذلؾ عشر دية أمو » الحجة عمى أىؿ المدينة ( ،)356 /2جاء في المكسكعة الفقيية أف الدينار اإلسبلمي زنتو:
اما كنصؼ
مثقاؿ ،كالمثقاؿ :أربعة غرامات كربع » ...المكسكعة الفقيية الككيتية ( ،)29 /21كعمى ىذا القكؿ فإف دية الجنيف تساكم مائتيف كاثني عشر جر ن
الجراـ  . ]212.5 = 4 .25 × 50[ .ينظر بدائع الصنائع ( )325 /7كالكافي في فقو اإلماـ أحمد ( ،)19 /4كاالستذكار الجامع لمذاىب فقياء األمصار
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قاؿ سحنكف  « :أرأيت إف ضربيا رجؿ فألقتو ميتا ،مضغة أك عمقة ،كلـ يتبيف
مف خمقو أصبع كال عيف كال غير ذلؾ ،أتككف فيو الغرة أـ ال في قكؿ مالؾ؟» ،قاؿ
ابف القاسـ :قاؿ مالؾ « :إذا ألقتو فعمـ أنو حمؿ كاف كاف مضغة أك عمقة أك دما
ففيو الغرة ،كتنقضي بو العدة مف الطبلؽ ،كتككف بو األمة أـ كلد»(.)2

كقاؿ ابف رشد الحفيد  «:كاختمفكا مف ىذا الباب في الخمقة التي تكجب الغرة،

فقاؿ مالؾ :كؿ ما طرحتو مف مضغة أك عمقة مما يعمـ أنو كلد ففيو الغرة»(.)3
كالذم أفتى بو اإلماـ مالؾ سار عميو أئمة المذىب :

ذكر كاف أك أنثى ،طرح عمقة
قاؿ أبك الحسف المخمي  «:الغرة تجب في الجنيف نا
صارخا »(.)4
يستيؿ
أك مضغة ،أك ىك تاـ الخمؽ ،إال أنو لـ
َّ
ن
( ،)75 /8كاإلنصاؼ في معرفة الراجح مف الخبلؼ ( .)69 /10كالمغني شرح مختصر الخرقي  .)316 /8( 620كفتاكل دار اإلفتاء الميبية  :فتكل رقـ
).(2146
اء
( )1كلقد مالت دار االفتاء الميبية إلى ىذا الرأم  ،الفتكل األكلى :كالدتي امرأة كبيرة في السف ،كانت قد حممت بمكلكد منذ زمف طكيؿ ،كتناكلت دك ن
محرـ ،كال يجكز إجياض
كفعبل أسقطتو في شيره الثاني ،كاآلف كالدتي نادمة عمى فعميا ،فماذا يمزميا؟ الجكاب :فاألصؿ أف اإلجياض
إلسقاط الجنيف،
ن
ه
الجنيف ،كلك كاف عمقة ،عمى المشيكر كالمعتمد عند المالكية ،قاؿ الصاكم رحمو هللا « :ال يجكز إخراج المني المتككف في الرحـ كلك قبؿ األربعيف يكما،
إجماعا» [حاشية الصاكم عمى الشرح الصغير ،]2/420:كعمى مف تسبب في إسقاط الجنيف كلك كانت األـ الغرةي ،كىي نصؼ
كاذا نفخت فيو الركح حرـ
ن
شيئا؛ لككف القتؿ مف مكانع اإلرث ،قاؿ الحطاب رحمو هللا:
(عشر دية أمو) ،كتساكم ( )212.5جراما مف الذىب الخالص ،كال ترث منيا ن
عشر الدية ،ي
« كقاؿ الجزكلي في شرح الرسالة :ككذلؾ األـ إذا كانت ىي التي أسقطت  ،مثؿ أف تشرب ما يعمـ أنو يسقط بو الجنيف ،فإف الغرة تجب عمييا ،كال ترثيا»
[مكاىب الجميؿ ،] 6/258:كتكزع عمى الكرثة المكجكديف يكـ إسقاطو ،كهللا أعمـ .رقـ الفتكل (.)2146
مشكىا ،فيؿ يجكز إسقاط ىذا الجنيف ،أـ ال؟ الجكاب :فبل يجكز إجياض
الفتكل الثانية  :امرأة حامؿ في الشير الثاني ،قاؿ ليا األطباء :إف الطفؿ سيخرج
ن
الجنيف بسبب تشكىو ،إالَّ أف يقرر األطباء أف في بقائو خطكرة عمى حياة األـ ،فحينيا فقط يجكز اإلجياض ،حفاظا عمى حياة األـ ،كهللا أعمـ .رقـ الفتكل
(.)1247
( )2المدكنة ( ،)630 /4بداية المجتيد كنياية المقتصد ()199 /4
( )3بداية المجتيد كنياية المقتصد ()199 /4
( )4التبصرة لمخمي ()6431 /13
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كقاؿ التسكلي( «:ك) يجب عمى المتسبب (في) إلقاء (الجنيف) الكاحد كاف عمقة
كىي الدـ المجتمع الذم إذا صب عميو الماء الحار لـ يذب( -غرة مف مالو)»(.)1كعمة عمماء المالكية في ذلؾ أف الجنيف في طكر العمقة حكمو حكـ الجنيف

المتخمؽ فيأخذ أحكامو:

قاؿ النفراكم  «:كألقت ما في بطنيا فإنو يضمف ،كلك لـ تطمب منو ،كلك كاف

الجنيف دما مجتمعا بحيث إذا صب عميو الماء الحار ال يذكب ،ألف العمقة عندنا
في باب الغرة كالعدة كأـ الكلد حكـ المتخمؽ»(.)2
كقاؿ الرجراجي  «:الغرة كاجبة عمى الضارب في مالو ،كاف لـ يتبيف مف خمقة

الجنيف يد كال ًر ٍجؿ ،كال أصبع ،كال عيف ،كاف كاف عمقة أك مضغة مما يستيقف أنو
كلد مما تنقضي بو العدة »(.)3
كلقد قرر أئمة المالكية أف الغرة ثابتة عمى المتسبب في إسقاط الجنيف ،كبينكا

األحكاؿ التي تجب فييا الغرة :
قاؿ الشيخ الدردير( « :كفي) إلقاء (الػجنيف ،كاف عمقة) بضرب ،أك تخكيؼ ،أك

(عشر) كاجب (أمو) »( ،)4عمؽ الشيخ الدسكقي في الشرح بقكلو ( «:قكلو:
شـ ريح ي
كفي إلقاء الجنيف ،كاف عمقة) أم ىذا إذا ألقتو مضغة أك كامبل ،بؿ كاف ألقتو عمقة

أم دما مجتمعا بحيث إذا صب عمييا الماء الحار ال يذكب ،ال الدـ المجتمع الذم
إذا صب عميو الماء الحار يذكب؛ ألف ىذا ليس فيو شيء ،خبلفا لما يفيده كبلـ

تت (قكلو :أك شـ ريح) أم كشـ رائحة مسؾ ،أك سمؾ ،أك جبف مقمي ،فإذا شمت
رائحة ذلؾ مف الجيراف مثبل فعمييا الطمب ،فإف لـ تطمب كلـ يعممكا بحمميا حتى
( )1البيجة في شرح التحفة ()627 /2
( )2الفكاكو الدكاني عمى رسالة ابف أبي زيد القيركاني ()197 /2
( )3مناىج التحصيؿ كنتائج لطائؼ التأكيؿ في شرح المدكنة كحؿ مشكبلتيا ()222 /10
( )4الشرح الكبير لمشيخ الدردير كحاشية الدسكقي ()268 /4
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ألقتو فعمييا الغرة لتقصيرىا كتسببيا ،فإذا طمبت كلـ يعطكىا ضمنكا ،عممكا بحمميا
أـ ال ،ككذا لك عممكا بو كبأف ريح الطعاـ ،أك المسؾ يسقطيا ،كلـ يعطكىا كأسقطت
فإنيـ يضمنكف ،كاف لـ تطمب »(.)1
الرأي الثاني  :ذىب الجميكر مف أئمة الحنفية كالشافعية كالحنابمة إلى كجكب الدية
في الجناية عمى الجنيف الذم استباف بعض خمقو فقط ،كمف لـ يستبف خمقو ال شيء
فيو كما في طكر العمقة .
 -1مذىب الحنفية :

ذىب أئمة الحنفية إلى أف الجنيف في طكر النطفة كالعمقة إذا أسقط فبل إثـ كال

شيء فيو:

قاؿ ابف نجيـ الحنفي  «:كفي الحمؿ الغرة إف كاف ميتا  ،كاف سقط كىك حي

ثـ مات فإنو يجب قيمتو ،كاف كاف الحمؿ ماء كدمان فإنو ال يجب فيو شيء»(.)2

كذكر ابف نجيـ مسألة أفتى فييا اإلماـ أبك حنيفة كأبك يكسؼ كىي  « :إذا

ضرب الرجؿ بطف امرأتو فألقت جنينا ميتا فبل كفارة عميو كال يرث منو ،كاف ألقت

جنينا ميتا قد استبا ف مف خمقو شيء ،ثـ ماتت ىي مف تمؾ الضربة ،ثـ ألقت جنينا
حيا كمات ،ففي األكؿ الغرة  ،كفي األـ الدية  ،كفي الجنيف الثاني الدية كاممة»(.)3
كما أفتى بو اإلماـ أبكحنيفة كأبك يكسؼ ىك ما أفتى بو أئمة المذىب :

قاؿ أبك فضؿ المكصمي «:كاف استباف بعض خمقو كلـ يتـ ففيو الغرة ،ألنا نعمـ
أنو كلد فكاف كالكامؿ»(.)4
( )1الشرح الكبير لمشيخ الدردير كحاشية الدسكقي ()268 /4
( )2البحر الرائؽ شرح كنز الدقائؽ ()390 /8
( )3المرجع نفسو ()390 /8
( )4االختيار لتعميؿ المختار (.)44 /5
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كقاؿ عبلء الديف الحصكفي ( :كما استباف بعض خمقو )كظفر كشعر ( كتى واـ
فيما ذكر) مف األحكاـ كعدة كنفاس ،كما مر في بابو ( كضمف الغرة) »(.)1
بؿ قرر عمماء الحنفية أف إسقاط الجنيف في طكر العمقة ال حكـ لو؛ ألنو ال

يككف بمنزلة الكلد ،كال إثـ في إسقاطو :

قاؿ بدر الديف العيني( « :كالجنيف الذم قد استباف بعض خمقو) :قيد بو ألنو لك

لـ يستبف شيء مف خمقو ال يككف بمنزلة الكلد ،كىك إف كاف عمقة فبل حكـ ليا في
حؽ ىذه األحكاـ ،كال يعمـ فيو خبلؼ»(.)2
كقاؿ ابف عابديف «:ألف الكبلـ عند كجكب الغرة ،كىي ال تجب إال باستبانة
بعض الخمؽ ،ثـ يقكؿ :كلك لـ يستبف بعض خمقو فبل إثـ »(.)3
 -2مذىب الشافعية :

ٌبيف اإلماـ الشافعي مسألة الجنيف الذم تجب فيو الغرة فقاؿ «:كأقؿ ما يككف بو
السقط جنينا فيو غرة أف يتبيف مف خ مقو شيء يفارؽ المضغة أك العمقة أصبع أك
ظفر أك عيف ،أك ما باف مف خمؽ ابف آدـ سكل ىذا كمو ففيو غرة كاممة»( ،)4كىذا

ما سار عميو أئمة المذىب :

( )1الدر المختار شرح تنكير األبصار كجامع البحار (.)590 /6
( )2البناية شرح اليداية ()227 /13
( )3رد المحتار ()590 /6
( )4األـ ()115 /6
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فمقد شبو الماكردم العمقة بالنطفة في الحكـ فقاؿ « :كالعمقة في حكـ النطفة في
أنو لـ يستقر ليا حرمة ،كلـ يتعمؽ بيا شيء مف األحكاـ الثبلثة بإجماع الفقياء(،)1
فبل تػجب فييا غرة ،كال تصير بيا أـ كلد ،كال تنقضي بػيا العدة »(.)2

كفرؽ ابف حجر الييتمي بيف العمقة كالمضغة بقكلو « كتزيد المضغة عمى العمقة
ٌ
بككنيا تنقضي بيا الع ػػدة كيحصؿ بيا االستبراء ،كيزيد الكلد عمييما بأنو يثبت بو

أمية الكلد ،ككجكب الغرة»(.)3

كعمؿ النككم ذلؾ أف طكر العمقة لـ يثبت ككنو كلدا ببينة كال بالمشاىدة فقاؿ« :
أف تضع مضغة ال صكرة فييا كلـ تشيد القكابؿ بأنيا مبتدأ خمؽ آدمي فيذا ال
تنقضي بو العدة كال تصير بو أـ كلد ،ألنو لـ يثبت ككنو كلدا ببينة كال مشاىدة،

فأشبو العمقة ،فبل تنقضي العدة بكضع ما قبؿ المضغة بحاؿ ،سكاء كاف نطفة أك

عمقة ،كسكاء قيؿ إنو مبتدأ خمؽ آدمي أك لـ يقؿ ،فإذا كاف عمقة فبل تنقضي بو
العدة بإجماع الفقياء ما عدا الحسف البصرم( ،)4فإنو قاؿ :إذا عمـ أنيا حمؿ
انقضت بو العدة كفيو الغرة كاألصح ما عميو الجميكر»(.)5

مف ثـ فإف أئمة الشافعية قرركا كأكدكا أف الجنيف الذم يجب في إسقاطو غرة

ىك الجنيف المتخمؽ ال غير :قاؿ زكريا األنصارم  «:الجنيف الذم تجب فيو
( )1الحكـ باإلجماع في ىذه المسألة ال يصح ،لما عممنا في الرأم األكؿ أف أئمة المالكية قالكا بكجكب الغرة كانقضاء العدة بإسقاط الجنيف في طكر العمقة
.
( )2الحاكم الكبير في الفقو الشافعي( ،)869/12كينظر أيضا ىذه المسألة في تحفة المحتاج في شرح المنياج ( ،)169/29كحاشية إعانة الطالبيف (/4
 ،)147كحاشية الجمؿ عمى المنيج ( ،)267/11كحاشية البجيرمي عمى الخطيب (.)28/10
( )3تحفة المحتاج في شرح المنياج ( ،)258 /1كينظر كتحفة الحبيب عمى شرح الخطيب ( ،)343 /1كبغية المسترشديف في تمخيص فتاكل بعض
األئمة مف العمماء المتأخريف (ص . )54 :كحاشية البجيرمي عمى شرح منيج الطبلب (.)90 /1
( )4كاإلماـ مالؾ أيضا كأغمب أئمة مذىبو  ،فدعكل اإلجماع ال تصح .
( )5المجمكع ()128 /18
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الغرة ...بأف يككف مما ظير فيو صكرة آدمي»( ،)1كقاؿ الشربيني  «:كلك ألقت
لحما ،قاؿ أىؿ الخبرة :فيو صكرة آدمي خفية؛ كجبت الغرة ،بخبلؼ ما لك قالكا لك
بقي لتصكر أم تخمؽ ،فبل شيء فيو »(. )2
 -3مذىب الحنابمة :

إف المتتبع لنقكؿ أئمة الحنابمة يجد أنيـ ذىبكا إلى ما ذىب إليو الحنفية

كالشافعية:
قاؿ أبك محمد ابف قدام ػ ػة« :كاف ألقت مضغ ػ ػة ال صكرة فييا ،لـ يجب

ضمانيا؛ ألنو ال يعمـ أنيا جنيف ،كاف شيد ثقات مف القكابؿ :أف فييا صكرة خفية،
ففييا غرة؛ ألنو جنيف ،كاف شيدف أنو مبتدأ خمؽ آدمي ،لك بقي تصكر ،ففي ػ ػػو

كجياف :أح دى ػػما :فيو الغرة؛ ألنػ ػػو بدء خمؽ آدمي ،أشبو الػمصػ ػػكر ،كالثاني :ال
شيء فيو؛ ألنو غػ ػػير متصكر ،أشبو العمقة »(.)3

كقاؿ ابف المفمح « :إذا كضعت مضغة ،ال صكرة فييا ،كلـ تشيد القكابؿ أنو

مبتدأ خمؽ آدمي لـ تنقض

( أم العدة) كال تنقضي بما قبؿ المضغة ،ال نعمـ فيو

خبلفا إال الحسف ،قاؿ :إذا عمـ أنو حمؿ انقضت بو ،كفيو الغرة»(.)4

كقاؿ البيكتي  «:أك ألقت) الػمػجني عمييا (ما تصير بو األم ػ ػػة أـ كلد) كىك ما

تبيف فيو خػ ػػمؽ إنساف ،كلك خفيا بػجناية أك في معناىا (غػ ػرة) أم دية الػجػ ػ ػ ػػنيف فيما

ذكر غرة (ع ػػبد أك أم ػ ػ ػػة) لقضائو  بذلؾ( ،)5كما ركاه الشيخاف(.»)6
( )1أسنى المطالب في شرح ركض الطالب (.)91 /4
( )2اإلقناع في حؿ ألفاظ أبي شجاع ( ، )514 /2كحاشية البجيرمي عمى الخطيب ()156 /4
( )3الكافي في فقو اإلماـ أحمد ()20 /4
( )4المبدع في شرح المقنع (.)74 /7
( )5كشاؼ القناع عف متف اإلقناع ()23 /6

( )6ركل البخارم عف المغيرة بف شعبة  أف النبي  «: قضى في الجنيف بغرة عبد أك أمة» .باب جنيف المرأة ،رقـ الحديث ()6510
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الرأي الراجح وأسباب الترجيح :
سبؽ كأف عممنا أف المذىب المالكي ذىب إلى كجكب الدية عمى مف أسقط

الجنيف في طكر العمقة كلك لـ يستبيف خمقو ،كذىب الجميكر الحنفية كالشافعية
كالحنابمة إلى كجكب الدية في الجناية عمى الجنيف الذم استباف بعض خمقو ،كمف

لـ يستبف خمقو ال شيء فيو(.)1

كالراجح ىك ما ذىب إليو الجميكر لؤلسباب اآلتية :

ام ىأرىتى ً
اى ىما
اف ًم ٍف يى ىذٍي وؿ ،فى ىرىم ٍ
اؿ « :ا ٍقتىىتمى ٍ
ت ًإ ٍح ىد ي
ت ٍ
 -1ركل مسمـ عف أبي يى ىرٍي ىرةى  قى ى
يخرل بًحج ور ىفقى ىتمىتٍيا كما ًفي ب ٍ ً
كؿ ًَّ
اختىصمكا ًإلىى رس ً
ضى
اّلل  ،ىف ىق ى
ىي
ى
ىى
ٍاأل ٍ ى
طنيىا ،فى ٍ ى ي
ى ىى
ًً
اّلل  :أ َّ ً
رسكؿ ًَّ
ضى بً ًدىي ًة اٍل ىم ٍ أرًىة ىعمىى
ىف دىيةى ىجنين ىيا يغَّرةه ىعٍب هد أ ٍىك ىكًل ى
يدةه ،ىكقى ى
ىي ي

()2
ىع ًاقمىتًيىا ىكىكَّرثىيىا ىكلى ىد ىىا ىك ىم ٍف ىم ىعيي ٍـ» .
طنًيىا» السؤاؿ كيؼ عممكا أف في
كجو الداللة  :قكلو « :فىقىتىمىتٍيىا ىك ىما ًفي ىب ٍ
بطنيا جنيف؟ فيما سبؽ لـ يكف ييعمـ لممرأة حمؿ إال بكبر البطف ،كىذا ال يككف

كما ذكر المختصكف في عمـ األجنة إال في الشير الثالث أك الرابع ،كاذا نظرنا
إلى أطكار خمػػؽ الػجنيف لكجدنا أنو في ىػ ػػذيف الشيريف يككف طكر المضغ ػػة

المخمقة كغير المخمقة .

قاؿ الماكردم  «:ثـ أربعيف يكما مضغة ،كىك في حاؿ المضغ ػ ػ ػة يتخمؽ

كيتصكر كتظير أماراتو مف الحركة كمف غمظ الجكؼ  ،كذلؾ عند انقضاء
()3

الشير الثالث ».

( )1كممف ذىب إلى ىذا الرأم دار اإلفتاء األردنية فتكل رقـ ( . ) 561
( )2أخرجو مسمـ ،باب دية الجنيف ،رقـ الحديث «. )40 /9( »3185
( )3الحاكم الكبير ()502 /11
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كقاؿ أيضا  «:فيك بعد انتقالو مف العمقة إلى المضغة في الشير الثالث تظير
()1

أماراتو في بطف أمو ؛ فيعرؼ بو حاؿ الحمؿ» .
 -2عممنا أف النبي  قضى عمى المرأة التي قتمت جنيف المرأة األخرل الدية ،كأف
الجنيف كاف في طكر المضغة كالمضغة تنقسـ إلى قسميف مخمقة كغير مخمقة

 ،فيؿ ىذا الجنيف كاف في المضغة المخمقة أـ غير المخمقة؟ األرجح أف
الجنيف كاف في المضغة المخمقة؛ ألنو الطكر الذم تككف فيو بطف أمو كبيرة،
كمف ثـ يعمـ أف جنينيا قتؿ معيا كما كرد في الحديث السابؽ ،إ نذا الجنيف الذم
تجب فيو الغرة ىك الذم استباف خمقو فظيرت فيو صكرة اآلدمي ،أما الجنيف
الذم لـ يستبف خمقو كأف يك كف عمقة أك مضغة غير مخمقة فبل غرة فيو ،ألنو
لـ يثبت ككنو كلدا ببينة كال مشاىدة .

اخلاتـمة

 -1السقط ىك الجنيف الذم يسقط مف بطف أمو قبؿ تمامو ،ذك ار كاف أك أنثى.

 -2الجنيف ىك الكلد ما داـ في الرحـ  ،فإف خرج حيا فيك كلد ،كاف خرج ميتا
فيك سقط.

 -3العمقة في الطب :ىي المرحمة التي تمي تككف النطفة األمشاج ،كتبدأ منذ
تعمؽ النطفة األمشاج بالرحـ كتنتيي عند ظيكر الكتؿ البدنية التي تعتبر

بداية المضغة.

 -4إف اإلسقاط االختيارم أك الػجنائي ىك الذم يػحدث بفعؿ فاعؿ فالػمتسبب
فيو لو عقكبة مقدرة مف الشارع  ،أما اإلسقاط التمقائي فيك الذم يحدث

تمقائيان كبدكف إرادة االـ  -بسبب مرض أك غيره  -فيذا ال تحريـ فيو
باتفاؽ العمماء ،كليس عمى األـ حكـ شرعي ألنو حدث بدكف إرادتيا .

()1

المرجع نفسو ()753 /11
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 -5إف العمماء اتفقكا عمى أف الجنيف إذا نفخت فيو الركح يحرـ إسقاطو ،كاتفقكا
أيضا :إف بقاء الجنيف إذا ترتب عميو ضرر كخطر بأمو؛ تيقدـ حياة األـ
عمى حياة جنينيا .

 -6اختمؼ العمماء في حكـ إسقاط الجنيف قبؿ نفخ الركح سكاء في طكر
النطفة أك العمقة أك المضغة .

 -7اختمؼ العمماء في إسقاط الجنيف في طكر العمقة فذىب فقياء الحنفية
كالشافعية في المشيكر عندىـ إلى جكاز إسقاط الجنيف في طكر العمقة،
كذىب فقي اء المالكية كالحنابمة في المشيكر عندىـ إلى تحريـ إسقاط
الجنيف في طكر العمقة ،كالرأم الراجح ىك ما ذىب إليو األئمة المالكية
كالحنابمة لقكة الدليؿ النقمي كالعقمي ،كلضعؼ أدلة الفريؽ األخر فيي ال

تخمك مف مطعف .
-8

إف االستقراء لما يكتب في االجياض كأحكامو لمفقياء كاألطباء

المعاصريف في الندكات كالمؤتمرات كمجامع الفقو اإلسبلمي نجدىا تنص

عمى أف الجنيف حي مف بداية الحمؿ ،فمو ّّ
حؽ في الحياة ،كأف حياتو

محترمة في كافة أدكارىا خاصة بعد نفخ الركح ،كأنو ال يجكز العدكاف

عمييا باإلجياض إال لضركرة طبية قصكل.
-9

ىناؾ فكرة يحمميا البعض مف أف الجنيف ال ركح لو كال أىمية لحياتو قبؿ

ثبلثة أك أربعة أشير ،كأنو ال إثـ كال بأس مف إسقاط الجنيف خبلؿ ىذه

الفترة أك قبميا ،ىذه الفكرة دحضيا بعض المختصيف مف أىؿ الطب
بتقريرىـ أف الركح التي ىي أساس الحياة مكجكدة في ىذا المخمكؽ منذ

تككنت النطفة األمشاج  ،فإذا حرـ مف حؽ الػحياة كأنػييت حيات ػػو التي
منحو هللا إياىا ،فإف ذلؾ اعتداء عمى حياة ،كاعتػ ػػداء عمى حؽ الخالؽ

الذم يعطي كيأخذ .
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 -10اختمؼ األئمة في الدـ النازؿ مف المرأة التي أيسقط جنينيا في طكر العمقة
 ،فذىب أئمة المالكية إلى أف الجنيف إذا أسقط في طكر العمقة حكمو حكـ
األمة ٌأـ
الجنيف المتخمؽ فيأخذ أحكامو ،كجكب العدة كالغرة كتصبح بو ى
كلد ،كىذا أخذت بو دار اإلفتاء الميبية .كذىب أئمة الحنفية كالشافعية
كالحنابمة إلى أف الجنيف إذا أسقط في طكر العمقة أك لـ يتخمؽ منو شيء
فالدـ دـ عمة كفساد ،كالراجح ىك ما ذىب إليو الجميكر ،كبيذا الرأم
أخذت :دار اإلفتاء األردنية ،كدار اإلفتاء المصرية ،كالمجنة الدائمة
لمبحكث العممية كاإلفتاء بالسعكدية .

 -11اتفؽ أىؿ العمـ عمى كجكب الدية في الجناية عمى الجنيف الذم استباف
بعض خمقو ،كاختمفكا في ما لـ يتبيف خمقو كما في طكر العمقة  ،فذىب

أئمة المالكية إلى كجكب الدية «الغرة» عمى مف أسقط الجنيف في طكر
العمقة كلك لـ يستبيف خمقو ،كذىب الجميكر مف أئمة الحنفية كالشافعية
كالحنابمة إلى كجكب الدية في الجناية عمى الجنيف الذم استباف بعض

خمقو فقط ،كمف لـ يستبف خمقو ال شيء فيو كما في طكر العمقة كعممنا أف
الراجح ىك رأم الجميكر .
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قائمة المصادر والمراجع
القرآف الكريـ (بركاية حفص عف عاصـ ).
كتب التفسير :

 .1أضكاء البياف في إيضاح القرآف بالقرآف  ،محمد األميف الشنقيطي (ت :
1393ىػ)ف  :دار الفكر بيركت – لبناف  ،ط  1415ىػ  1995 -مػ.

 .2تفسير القرآف العظيـ ،عماد الديف بف كثير (ت 774 :ق) دار األندلس ط، 5
1984ـ .

 .3تيسير الكريـ الرحػمف في تفسير كبلـ الػمناف .عبدالرحمف بف ناصر السعدم (ت
 1376 :ىػ)تػ ػػ :عبدالرحمف بف معبل المكيحؽ  ،مكتبة ابف حزـ بيركت  ،مكتبة
ليبيا الجديدة  ،ط2003 ،1ـ.

 .4الػجامع ألحكاـ القرآف .محمد بف أحمد ،شمس الديف القرطبي (ت671 :ىػ) ت ػ ػ ػػ:
أحمد البردكني كابراىيـ أطفيش  ،ف :دار الكتب المصرية  ،القاىرة .
كتب الحديث :

 .5التمييد لما في المكطأ مف المعاني كاألسانيد .أبك عمر بف عبد البر (ت :
 463ىػ) تػ ػ ػ  :مصطفى بف أحمد العمكل كمحمد عبد الكبير البكرل  ،ف :
مؤسسة قرطبة .

 .6جامع العمكـ كالحكـ .ابف رجب الحنبمي ،ف :دار المعرفة .بيركت .ط،1
1408ق

ً
الس ًج ٍستاني (ت275 :ىػ) ت ػ ػ ػػ:
 .7سنف أبي داكد ،أبك داكد سميماف بف األشعث ٌ
محمد محيي الديف عبد الحميد ف :المكتبة العصرية ،صيدا – بيركت.

 .8السنف الكبرل :أبك بكر البييقي (ت 458 :ىػ)تػ ػ ػ ػػ :عبد هللا بف عبد المحسف
التركي ،ف :مركز ىجر لمبحكث كالدراسات العربية كاإلسبلمية ط،1 :

2011ـ.
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 .9شرح الزرقاني عمى مكطأ اإلماـ مالؾ ،محمد بف عبدالباقي الزرقاني
( 1122ق) ،تػ ػ ػػ /طو عبدالرؤكؼ سعد مكتبة الثقافة الدينية القاىرة  ،ط،1
2003ـ .

 .10صحيح مسمـ بشرح النككم ،النككم (ت676ق) دار الخير دمشؽ سكريا ،ط1
1994ـ .

 .11فتح البارم بشرح صحيح البخارم ابف حجر العسقبلني(ت852ق)دار الرياف
لمتراث القاىرة ط1986 ،1
 .12القبس في شرح مكطأ مالؾ بف أنس ،أبك بكر بف العربي (ت543 :ىػ) ت ػ ػ ػػ/
محمد عبد هللا كلد كريـ ،ف :دار الغرب اإلسبلمي ،بيركت .

كتب الفقو :
-1كتب الفقو الحنفي :

 .13االختيار شرح المختار لممكصمي ،المكصمي ،تػ ػ ػ  :عبد المطيؼ محمد عبد
الرحمف :-ف /الكتب العممية  .بيركت  /لبناف ط 2005 - 3ـ.

 .14البحر الرائؽ شرح كنز الدقائؽ .ابف نجيـ المصرم (ت970 :ىػ) ف :دار
الكتاب اإلسبلمي ط. 2 :

 .15بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ،عبلء الديف ،أبك بكر بف مسعكد بف أحمد
الكاساني الحنفي (ت587 :ىػ) ،ف :دار الكتب العممية ،ط1406 ،2 :ىػ -
1986ـ
 .16البناية شرح اليداية  :بدر الديف العينى (ت855 :ىػ) ف  :دار الكتب العممية
 -بيركت ،لبناف ،ط 2000 ،1ـ

 .17تحفة الممكؾ .بدر الديف العينى (ت 855ىػ) ت ػ ػػ :د .أحمد عبد الرزاؽ
الكبيسي ،ف :ك ازرة األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية – قطر  ،ط2007 - 1ـ
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 .18الجكىرة النيرة عمى مختصر القدكرم ،أبك بكر الحدادم العبادم اليمني
(ت800:ىػ) ف :المطبعة الخيرية ،ط1322 ،1ىػ.
 .19حاشية ابف عابديف (رد المحتار عمى الدر المختار) ابف عابديف (ت:
1252ىػ) ت /عبدالمجيد طعمو حمبي ،دار المعرفة بيركت لبناف ،ط،1
2000ـ .

 .20شرح فتح القدير البف اليماـ (ت681ق) الناشر دار الفكر بيركت .
 .21الفتاكل اليندية ،لشيخ نظاـ كجماعة مف عمماء اليند العالمكيرية ف :دار الفكر
سنة النشر 1991ـ .

 .22المبسكط لمسرخسي شمس الديف أبك بكر محمد بف أبي سيؿ السرخسي،
تػ ػ ػػ/خميؿ محي الديف الميس ،ف :دار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،بيركت،

لبناف ،ط1421 ، 1ىػ 2000ـ

 .23المحيط البرىاني لئلماـ برىاف الديف ابف مازة ،ف :دار إحياء التراث العربي.
 .24اليداية شرح بداية المبتدم ،عمي بف أبي بكر المرغيناني ( ،ت593 :ىػ) ،
الناشر المكتبة اإلسبلمية.

-2كتب الفقو المالكي:
 .25ثذاٌخ اٌّغزٙذ ٙٔٚبٌخ اٌّمزقذ ,اثٓ سؽذ اٌؾفٍذ )د٘595 :ـ( :ْ ,داس اٌؾذٌش
 اٌمب٘شح .26التاج كاإلكميؿ لمختصر خميؿ ،المكاؽ المالكي (ت897 :ىػ) دار الفكر
بيركت ،ط2002 ،1ـ

 .27التبصرة ،أبك الحسف المخمي (ت  478ىػ) ت ػ ػ ػػ :د .أحمد عبد الكريـ نجيب ف:
ك ازرة األكقاؼ قطر ط 2011 -1.ـ.

 .28الثمر الداني شرح رسالة ابف أبي زيد القيركاني :اآلبي األزىرم (ت1335 :ىػ)
ف :المكتبة الثقافية – بيركت.
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 .29حاشية الدسكقي عمى الشرح الكبير  ،ابف عرفة الدسكقي (ت1230 :ىػ) ف:
دار الفكر بيركت  ،ط1998 ،1ـ .
 .30الذخيرة ،شياب الديف القرافي (ت684ق) تػ ػ ػػ /محمد حجي ،ف :دار الغرب
بيركت 1994ـ .

 .31شرح ابف ناجي التنكخي عمى متف الرسالة ،ابف ناجي التنكخي (ت 837 :ىػ)
تػػ /أحمد فريد المزيدم ،ط 2007 :1ـ ،دار الكتب العممية.

 .32شرح الخرشي عمى مختصر خميؿ  ،محمد بف عبد هللا الخرشي المالكي (ت:
1101ىػ) ف :دار الفكر– بيركت.

 .33الشرح الصغير عمى مختصر الدردير ،أحمد الدردير(ت1201 :ق)تػ ػ ػػ/
مصطفى كماؿ كصفي ط :دار المعارؼ.

 .34الشرح الكبير عمى مختصر خميؿ أحمد الدردير( ت1201ق)  ،ف /دار
الفكر  ،بيركت
 .35ضكء الشمكع شرح المجمكع في الفقو المالكي .محمد األمير (ت 1232:ق)
ت ػ ػػ :محمد األميف المسكمي ،ف :دار يكسؼ بف تاشفيف ،مكتبة اإلماـ مالؾ ،

.36

مكريتانيا نكاكشكط ،ط 1،2005:ـ.

فتاكل البرزلي (جامع مسائؿ األحكاـ لما نزؿ مف القضايا بالمفتيف

كالحكاـ) أبك القاسـ بف أحمد البمكم البرزلي(،ت841:ق) ت ػ ػ ػػ /محمد الييمة ،

دار الغرب اإلسبلمي ،ط2002 ،1ـ

 .37فتح العمي المالؾ في الفتكل عمى مذىب اإلماـ مالؾ ،محمد
عميش(ت1299ق) مطبعة مصطفى البابي الحمبي.

 .38الفكاكو الدكاني عمى رسالة ابف أبي زيد القيركاني ،أحمد بف غانـ النفراكم (ت:
1126ىػ) ف :دار الفكر 1995ـ
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 .39القكانيف الفقيية ،ابف جزل الكمبي الغرناطي (ت741ق) دار المعرفة المغرب،
ط2000ـ
 .40كفاية الطالب الرباني لرسالة أبي زيد القيركاني ،أبك الحسف المالكي
(|ت939ىػ) ،تػػ /يكسؼ البقاعي ،ف :دار الفكر ،بيركت 1412ىػ.

 .41لكامع الدرر في ىتؾ استار المختصر :محمد بف محمد سالـ المجمسي
الشنقيطي (ت1302:ىػ) راجع تصحيح الحديث كتخريجو :اليدالي بف الحاج

أحمد  ،ف :دار الرضكاف ،نكاكشكط -مكريتانيا  ،ط.2015 ،1
 .42المدكنة الكبرل ،عبدالسبلـ بف سعيد التنكخي ،الممقب بػ ػػ(سحنكف) (ت
240ق) ت ػ ػ ػػ:عامر الجزار،عبدهللا المنشاكم ،دار الحديث القاىرة 2005ـ .

 .43الػمعيار المعرب كالػجامع المغرب عف فتاكم أىؿ إفريقية كاألندلس كالػمغرب،
الكنشريسي (ت914ىػ) ت ػ ػ ػػ:

جماعة مف الفقياء بإشراؼ الدكتكر محمد حجي ،نشر ك ازرة األكقاؼ كالشؤكف
اإلسبلمية لمممكة المغربية1981ـ.

 .44منح الجميؿ شرح مختصر خميؿ  ،محمد عميش (ت1299ق) دار صادر .
 .45مكاىب الجميؿ لشرح مختصر خميؿ ،الحطاب (ت954ق) دار الفكر بيركت،
ط2002 ،1ـ

 -3كتب الفقو الشافعي :

 .46األـ ،لمشافعي (ت204 :ىػ) ف :دار المعرفة – بيركت  ،سنة النشر:
1410ىػ1990/ـ

 .47إحياء عمكـ الديف ،أبك حامد الغزالي (ت505ق) دار السبلـ القاىرة ط،2
2005ـ .

 .48أسنى المطالب في شرح ركض الطالب ،زكريا األنصارم(ت926 :ىػ)ف :دار
الكتاب اإلسبلمي
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 .49بغية المسترشديف في تمخيص فتاكل بعض األئمة مف العمماء المتأخريف ،عبد
الرحمف بف محمد بف حسيف بف عمر باعمكم ،ف  :دار الفكر.
 .50تحفة الحبيب عمى شرح الخطيب ،البجيرمي الشافعي(ت 1221ق)ف :دار
الكتب العممية بيركت/

 .51تحفة المحتاج في شرح المنياج ،ابف حجر الييتمي(ت 973ق)ف :المكتبة
التجارية الكبرل مصر،

 .52حاشية إعانة الطالبيف عمى حؿ ألفاظ فتح المعيف ،أبك بكر الدمياطي
(ت1300:ق) ت ػػ /محمد سالـ ىاشـ دار الكتب العممية بيركت  ،ط،1
1995ـ .

الب ىجٍي ىرًمي الػمػصرم الشافعي(ت1221 :ىػ)
 .53حاشية البجيرمي عمى الخطيب ،ي
ٌ
ف :دار الفكر.
 .54حاشية الجمؿ عمى المنيج ،سميماف بف عمر المعركؼ بالجمؿ (ت1204:ىػ)
ف :دار الفكر

 .55حاشية قميكبي ،القميكبي ت1069ق ت ػ ػػ :مكتب البحكث كالدراسات ،ف :دار
الفكر بيركت .

 .56الحاكم الكبير في الفقو الشافعي ،أبك الحسف الماكردم (450ىػ) ،ف  /دار
الفكر بيركت .

 .57المجمكع شرح الميذب ،شرؼ الديف النككم (ت676 :ىػ) ف :دار الفكر .
 .58الميذب في فقو اإلماـ الشافعي ،أبك اسحاؽ الشيرازم (ت476 :ىػ) ف :دار
الكتب العممية.

 .59نػياية المحتاج إلى شرح المنياج  ،الرممي(ت1004 :ىػ)،ف :دار الفكر،
بيركت ط1984:ـ
-4كتب الفقو الحنبمي:
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 .60أحكاـ النساء ،البف الجكزم تػ ػػ /عمرك عبد المنعـ ،ف :مكتبة ابف تيمية
القاىرة ،ط1997 ،1ـ
 .61اإلنصاؼ في معرفة الراجح مف الخبلؼ ،المرداكم(ت885 :ىػ)ف :دار إحياء
التراث العربي

 .62شرح عمدة الفقو البف تيمية (728ق) ت ػ ػػ :محمد االصبلحي ،دار عالـ الفكائد،
ط1436 ،1ق .

 .63الشرح الممتع عمى زاد المستقنع ابف عثيميف (ت1421:ىػ) ف :دار ابف
الجكزم ط 1428 ،1ىػ

 .64الفركع كتصحيح الفركع ،ابف مفمح (ت763 :ىػ) ف :مؤسسة الرسالة ط1
 2003مػ.

 .65كشاؼ القناع عف متف اإلقناع .البيكتي (1051ق) .تػ ػ ػػ :ىبلؿ مصيمحي ،ف
 :دار الفكر
 .66مجمكع الفتاكل ،ابف تيمية(ت728:ىػ) ت ػ ػػ :أنكر الباز،عامر الجزار،ف :دار
الكفاء ،ط2005 ،3

 .67مطالب أكلي النيى في شرح غاية المنتيى ،الرحيبانى(ت1243:ىػ)ف :المكتب
اإلسبلمي ط1994 ،2

 .68المغني في فقو اإلماـ أحمد بف حنبؿ ،ابف قدامة المقدسي ،ف  :دار الفكر
بيركت ط1405 ، 1

كتب المعاجم والقواميس :

 .69القامكس الفقيي :سعدم أبك جيب ،ف :دار الفكر .دمشؽ – سكرية ،ط ،2 :
 1988ـ

 .70القامكس المحيط :الفيركزآبادل (ت817 :ىػ) ف  :مؤسسة الرسالة  ،بيركت –
لبناف ،ط 2005 ،8ـ
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 .71كتاب معجـ العيف :الخميؿ بف أحمد الفراىيدم (ت 170ق) ،ت ػ ػ ػ :د.ميدم
المخزكمي ،د.إبراىيـ السامرائي  ،ف  :دار كمكتبة اليبلؿ.
 .72لساف العرب  ،ابف منظكر(ت711ق)  ،ف  :دار المعارؼ القاىرة .

 .73المصباح المنير .أحمد بف محمد بف عمي المقرم الفيكمي ،ف :المكتبة العممية
بيركت.
كتب الطب :
 .74اإلجياض دراسة فقيية مقاصدية،د /فريدة صادؽ زكزك :،الدار ﺍلسعٛﺩية
لمنشش جدة  ،ﻁ1985 1ـ

 .75خمؽ اإلنساف بيف الطب كالقرآف  ،محمد عمي البار  ،الدار السعكدية لمنشر،
ط1983 ،4ـ

 .76قضايا طبية مف منظكر إسبلمي ،عبدالفتاح محمكد إدريس ،حقكؽ الطبع
محفكظة لممؤلؼ ،ط1993 ،1

المجالت والموسوعات :

 .77مجمة البحكث اإلسبلمية  ،المؤلؼ كالناشر :الرئاسة العامة إلدارات البحكث
العممية كاإلفتاء

 .78مجمة مجمع الفقو االسبلمي ،التابع لمنظمة المؤتمر االسبلمي بجدة ،تصدر
عف منظمة المؤتمر االسبلمي بجدة.
 .79الػمكسكعة الفقييػة الككيتيػة« ،مػجمكعة مف الػمؤلفيف» صػ ػػادرة ع ػػف :ك ازرة
األكق ػػاؼ كالشػػئكف اإلسبلمية الككيت .
الندوات العممية :

 .80ندكة حكؿ «اإلنجاب في ضكء اإلسبلـ» التي عقدتيا المنظمة اإلسبلمية
لمعمكـ الطبية في دكلة الككيت .24 ،مارس1983 .ـ.
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 .81ندكة حكؿ (اإلسبلـ كالمشكبلت الطبية المعاصرة) كذلؾ تحت عنكاف « الحياة
اإلنسانية :بدايتيا كنيايتيا في المفيكـ اإلسبلمي» 1985 .1.15ـ بدكلة
الككيت.
ق اررات المجامع والييئات العممية :

 .82ق اررات مجمع الفقو اإلسبلمي الدكلي المنبثؽ عف منظمة المؤتمر اإلسبلمي
في دكرتو الثانية عشرة بالرياض في المممكة السعكدية 25 ،جمادل اآلخرة
1421ىػ المكافؽ ( 23سبتمبر) 2000ـ .قرار رقـ « ،)12/7( 113بشأف
حقكؽ األطفاؿ كالمسنيف».

 .83ق اررات مجمع الفقو اإلسبلمي  ،برابطة العالـ اإلسبلمي ،في دكرتو الثانية
عشرة ،المنعقدة بمكة المكرمة 15 ،رجب 1410ىػ المكافؽ 1990 .2. 10ـ،

قرار رقـ :)12/4( 71 :بشأف مكضكع إسقاط الجنيف المشكه خمقيا.
دور اإلفتاء العربية :
 .84دار اإلفتاء الميبية  ،مكقع دار اإلفتاء .

 .85دار اإلفتاء المصرية  ،مكقع دار اإلفتاء .
 .86دار اإلفتاء األردنية  ،مكقع دار اإلفتاء .
 .87المجنة الدائ مة لمبحكث العممية كاإلفتاء ،مكقع الرئاسة العامة لمبحكث العممية
كاإلفتاء.
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لفظُ ( ِحين) في القرآن الكريم دراسة لُغوية تفسيرية

أ .عبير إسماعيل الرفاعي



ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػ
المقدمـة:

األلسف كالمُّ ً
ً
ً
غات ،ك ً
األلفاظ لممعاني ى ً
الحمد ﵀ خال ً
ً
اض ًع
ؽ
كموي
بحسب ما اقتضتوي ح ي
شرؼ العربي ً
َّ
َّ
َّ
أظير بذلؾ
آدـ
َّة كفضمىيا ،ك َّ
ى
الصبلةي
ي
األسماء كميا ،ك ى
البالغات ،الذم عمـ ى
ى
ًً
الخٍم ً
كصحبً ًو
محم ود،
ك َّ
ً
سيدنا َّ
بلـ عمى ّْ
أفصح ى
ؽ ن
لسانا ،كأعربً ًيـ بي نانا ،كعمى آلو ى
الس ي
أنصار كأعك نانا ،كبعد..
نا
أ ٍك ًرٍـ بً ًيـ
إف ألفاظى القر ً
َّ
ت بنظمو كتراكيبو فكؽ
آف الكر ًيـ ليا
خصائص تميَّزت بيا ،كقد ىعمى ٍ
ي
أف يدير المغةى العربيةى مف ً
ألفيىا إلى يائًيا
حاكؿ
أنماط التعبير األخرل ،كلك
ه
محاكؿ ٍ ي ى
ى
لفظ آخر يس ُّد َّ ً
مكضع و
ً
ً
عاد
ظا
الكجكًه ىل ى
ض ىع لف ن
مب يمستحيبل ،كلى ى
لىي ى
ي
ط ى
مسدهي مف يك ّْؿ ي
ى
ابف عطيَّة" :كتاب هللا لك نزعت منو لفظة ثـ أدير لساف العرب في أف
كميبل ،قاؿ ي
يكجد أحسف منيا لـ ً
يكجد ،كنحف تبيف لنا البراعة في أكثره كيخفى عمينا كجييا في
و
ً
مكاضع؛ لقيصكرنا عف مر ً
سبلمة الذكؽ ،كجكدة القريحةً ،
كميز
يكمئذ في
تبة العرب
ي

الكبلـ"(.)1

ك ًمف ميز ً
كتاب هللا العزيز َّأنو يؤثًر استخداـ األلفاظ ً
ات ً
القصار الثبلثيَّة األصكؿ ،أك
ٍي
ى
عددا مف الرباعية ،ففي القرآف الكريـ ألؼ
الرباعية األصكؿ ،كالثبلثية فيو أكفى ير ن

يد عف خمسيف ألؼ
كستمائة كأربعكف أصبل
ِّ
ثبلثيا (َّ )1640
يتفر ي
ع منيا ما يز ي
لفظة(.)2
 كمية اآلداب/الخمس – جامعة المرقب.
 1المحرر الكجيز ،ابف عطيَّة .49 /1
 2ينظر :بحث بعنكاف :الكممة القرآنية كعمماء البياف ،د .فضؿ عبَّاس ،ص.19
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الزمف تفكير اإلنساف منذ ً
الق ىدـ ،كحاكؿ تفسيره؛ ألنو شيء غير مادم،
كقد
شغؿ َّ ي
ى
ى
َّ
كلكف اإلنساف يشعر بو ،كيستخدمو في تقدير أمكر حياتو ،كفي
كغير مممكس،
تقييميا ،كتبدك أىمية الزمف كاضحة في القرآف الكريـ في العديد مف اآليات القرآنية،
اف لىًفي
ص ًر* إً َّف
اإلنس ى
فقد أقسـ هللا _سبحانو كتعالى_ بالزمف في قكلو  :ىكاٍل ىع ٍ
ى
ً ً
ً
لمد ً
اسـ َّ
ابف عطية" :قاؿ
يخ ٍس ور ،)1(ك
ىر ،ك ى
الق ىس يـ بو ل ىما فيو م ىف العىبر؛ قاؿ ي
العصر ه
ي

صر؛ أقسـ بو تعالى لما في مركره مف
ابف عباس :ىك
صر ي
ي
الدىر ،يقاؿ فيو :ىع ٍ
كع ي
ي
()2
السمرقندم ىذا التفسير إلى عمي بف أبي طالب _كرـ
أصناؼ العجائب" ؛
كنسب َّ
ى
هللا كجيو_(.)3

تناكلت فيو أحد األلفاظ َّ
الدالة عمى الزمف في القرآف الكريـ.
كىذا البحث
ي
ص دراسة و
لفظ في أطير كأشرؼ الكتب ،كتاب
يخ ُّ
وترجع أىمية البحث إلى ككنو ي
هللا العظيـ ،كال يخفى أف االىتماـ بألفاظ القرآف الكريـ كمعرفة دالالتيا مف أفضؿ
ما يمكف أف يحظى بو العقؿ كترتكم منو النفس ،كربما يككف مكضكع البحث قد
تعرض لمدراسة مف ًقىبؿ بعض الباحثيف ،إال أنني لـ أعثر عمى دراسات سابقة
يتحدث الباحث فيو عف
لممكضكع نفسو كمحتكل ،كقد كجدت بحثنا في مجمة عممية ٌ
ً
يف)
لفظ (حيث) الظرؼ المكاني ،كما كجدت بعض الكتابات المتفرقة عف لفظ (ح ى
كلكنيا ليست دراسات متكاممة ،كمع ذلؾ َّ
البد أف يككف مكضكع ألفاظ القرآف الكريـ
قد ً
حظي بالدراسات مف قبؿ المختصيف ،كهللا أعمـ.

 1سكرة العصر ،اآليتاف .2 ،1
 2تفسير البحر المحيط ،أبك حياف التكحيدم .507 /8
السمرقندم .590 /3
 3ينظر :بحر العمكـَّ ،
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بعت في بحثي المنيج اإلحصائي التحميمي،
أما ما ي ُخ ُّ
َّ
ص منيج البحث ،فقد اتَّ ي
ً
مت المفظ ،ليغكيِّا
يف) َّ
ثـ حمى ي
حيث ي
قمت بحصر اآليات الكريمة التي كرد فييا لفظ (ح ى
جمعت أقكاؿ المُّغكييف مف كتب المغة كالمعاجـ،
كتفسيريِّا ،في ىذه اآليات ،بعد ما
ي
كآراء المفسريف مف كتب التفسير القرآني ،كذكرت آ ارءىـ في كؿ و
آية ،ككيؼ اختمفت
ي
أحيانا أخرل.
أحيانا ،كاتفقت
آراؤىـ
ن
ن
ً
المبيمة ،التي ال يزكؿ
يف) لفظه زمني
ُّ
كلفظ (ح ى
ثبلثي األصؿ ،مف ظركؼ الزماف ي
ً
أىؿ المُّغة في
إبياميا كال يي ي
المر ي
اد منيا إال بعد ذكر ما بعدىا ،كقد اختمؼ ي
عرؼ ي
تفسيرىا ،كما اختمؼ عمماء القرآف في تفسيرىا أيضا ،كسكؼ أحاكؿ جمع آر ً
ً
اء
ن
ى
ي
ي
ً
عمماء المغة كأىؿ التفسير حكؿ ىذا المفظ ،كاستخراج اآليات القرآنية التي كرد فييا

ً
يف) كتتبُّع آراء المغكييف كالمفسريف.
لفظ (ح ى

و
مقدمة كمبحثيف
قس نما عمى
كقد اقتضت دراسةي ىذا المكضكع أف يأتي
ي
البحث يم ٌ
درست في المبحث األول :ألفاظي الزماف عند النحكييف كتقسيماتيا ،حيث
كخاتمة،
ي
درست فيو معنى الظَّرؼ ،كتقسيماتو باعتبار و
ات مختمفة ،كآراء النحكييف في ىذه
ي
التقسيمات ،مع االستدالؿ بالشكاىد القرآنية كمَّما أمكف ذلؾ.
ً
ً
يف) في القرآف
َّ
أما المبحث الثاني :فقد ذكرت فيو المكاض ىع التي كرد فييا لفظ (ح ى
اض آر ً
الكريـ ،كىي خمس كثبلثيف آية في ثبل وث كعشريف سكرة ،مع استعر ً
اء
التفسير ،كتكضيح اختبلؼ تكجيياتيـ ليذا المفظ في مك ً
ً
اضع
المُّغكييف كآراء أىؿ
االستشياد المذككرة.
مت إلييا مع ذكر بعض التكصيات التي بدا
كتضمنت الخاتمة أىـ النتائج التي َّ
َّ
تكص ي
لي أف أيدلي بيا في خاتمة البحث.
كلي التكفيؽ.
كهللا ُّ
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مان عند َّ
المبحث األول :ألفاظُ َّ
الز ِ
النحويين وتقسيماتُيا
اسـ أك و
ض ّْمف مف و
و
مكاف ،معنى ( ًفي) باطّْراد
كقت أك
الظٌ ي
رؼ عند النحكييف :ما ي ى
و
مذككر أك يم َّ
قد ور ناصب لو(.)1
لك ًاق وع فيو
كعميو قكؿ ابف مالؾ:
ض ِّم َنا
الظَّ ْر ُ
ف َو ْق ٌ
ت أَو َم َك ٌ
ان ُ
ِفي ِب ِّ ٍ
ام ُك ْث أَْزُم َنا
اط َراد َك ُي َنا ْ

فإف ظرؼ الزماف ىك ما انتصب مف و
كعمى ىذا َّ
كؿ
كقت عمى تقدير ( ًفي) ،كا َّف َّ
ى
ى
ً و
ً
مختصا.
مبيما أك
ِّ
اسـ كقت ه
قابؿ لمنصب عمى الظرفية ،سكاء أكاف ن
قدر مف الزماف غير معيَّف ،نحك :كقت ،كزمافً ،
دؿ عمى و
كحيف(.)2
فالمبيم :ما َّ
ي
ُ
ختص ،فينقسـ عمى قسميف:
الم ُّ
َّ
أما ي
دؿ عمى مقدار مف الزماف يمعيَّف ،نحك :سنة ،كشير.
مختص
_1
ّّ
معدكد :كىك ما َّ
ه
دؿ عمى مقدار مف الزماف غير يمعيَّف ،نحك :أسماء األياـ
 _2غير معدكد :كىك ما َّ
كالسبت كاألحد ،كما أضافت إليو العرب لفظة شير مف أعبلـ الشيكر ،كىك:
رمضاف ،كربيع األكؿ ،كربيع اآلخر.

و
كما َّ
متصرؼ كغير متصرؼ.
ينقسـ باعتبار آخر إلى
الظرؼ
أف
ى
ي

 1ىمع اليكامع ،السيكطي.137 /2 ،
 2ينظر :شرح التصريح عمى التكضيح ،األزىرم .536 /1
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و
ستعمؿ مبتدأن،
كأف يي
األول :المتصرف :ىك ما يي ي
فارؽ الظرفي ىة إلى حالة ال تيشبيياٍ ،
ي
اليوم ،أك
مبارك ،برفعيما ،أك فاعبل ،نحك :أعجبني
يوم
خبرا ،نحك:
ٌ
أك ن
ُ
اليوم ٌ
ُ
صف ِ
اليوم ،ف ػ (اليكـ)
مفعكال بو ،نحك:
رت ِن َ
يوم قُدو ِمك ،أك مضافنا ،نحكِ :س ُ
ُ
أحببت َ
طمؽ عميو اسـ الزماف؛ ألنو ال يمزـ النصب عمى
في األمثمة السابقة ىك ما يي ي
()1
قكؿ ً
ابف مالؾ:
الظرفية ،كانما تتغير حركةي إعرابو بتغي ًُّر مكقعو اإلعرابي  ،كعميو ي

ِ
ظرف
وغير
َو َما ُيرى َ
ظرفًــا َ
ف ِفي العر ِ
اك ُذو تَصُّر ٍ
ف
فَ َذ َ
َ
ُْ
ظرؼ الزماف لك ترؾ النصب عمى الظرفية إلى و
ً
المعركؼ َّ
حالة أخرل
أف
ألنو مف
ى
ى
الجر بػ ( ًفي) َّ
ظرؼ
سمى
الدالة عمى الظرفية كغيرىا ،ال يي َّ
غير الظرفية ،كلك إلى ّْ
ى

و
فكؿ اسـ
دؿ عمى الزماف ،كىذا ىك
الفرؽ بيف ظرؼ الزماف كاسـ الزمافُّ ،
زماف كاف َّ
ي
و
و
و
زماف؛ َّ
ظرؼ،
ستخدـ ظرفنا كغير
ألف الزماف يي
اسـ
زماف ظرؼ ،كليس ُّ
ي
كؿ ظرؼ ى
اسما.
أم ن
ِّ
ف إلى:
وينقسم
المتصر ُ
نصرؼ ،نحك :يكـً ،
 _1يمتصرؼ يم ً
كحيف ،كشير ،ككقت ،كساعة ،كعبلمة
جر بالكسرة مع األلؼ ك ً
أف يدخمو
المنصرؼ أف يي َّ
البلـ كاإلضافة كبدكنيما ،ك ٍ
ي
الصرؼ ،كىك التنكيف.
 _2متصرؼ غير منصرؼ ،نحك :غدكة ،كبكرة ،عمىمي ًف قي ً
ص ىد بيما التعييف أك ال؛
ى ىٍ
ي
ي
ي
ً
بأف ي َّ
كيتصر ً
فينصر ً
ً
ألف ىعمىميتىيما جنسيَّة ،كقد يخميك ً
َّ
فاف،
فاف
نك ار
َّ
اف مف العممية ٍ ،ي

 1ينظر :شرح التصريح عمى التكضيح ،األزىرم .539 /1
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()1
ً
ً
المنصرؼ
كمنو قكليوي _تعالى_  :ىكلىييـ ًرٍزقيـ فييىا يبكرةن ىك ىعشٌيا ، كعبلمة غير ي
جر بالفتحة ،كال يدخمو التنكيف.
أف يي َّ

ِ
نوعان:
الثاني :غير المتصرف ،وىو
ط) في استغراؽ الماضي ،ك(عكض) في
 _1ما ال يفارؽ الظرفيةى أصبل ،نحك( :قى ٌ
استغراؽ المستقبؿ ،فبل يستعمبلف إال بعد نفي .تقكؿ :ما فعمتو قط ،ك :ال أفعمو
عكض ،كالمعنى ما فعمتو في الزمف الماضي ،كال أفعمو في الزمف المستقبؿ ،ك(قط)
قططت الشيء أم :قطعتو ،فمعنى" :ما فعمتو قط" :ما فعمتو فيما انقضى
مشتقة مف
ي
مف عمرم؛ ألف الماضي ينقطع عف الحاؿ كاالستقباؿ ،كىي مبنية ،كعمة بنائيا
ت ضمنيا معنى حرفي ابتداء الغاية كانتيائيا ،إذ المعنى :ما فعمتو مذ خمقني هللا
ار مف التقاء الساكنيف ،ككانت ضمة في
تعالى إلى اآلف ،كبنيت عمى حركة فرنا
حمبل عمى (قبؿ ،كبعد).
بعض لغاتيا ن
كس ّْمي الزماف (عكض)؛ ألف الدىر كمما مضى منو
ك(عكض) مشتقة مف العكض ،ي
عكضا منو ،كيبنى عمى الحركات الثبلث إذا لـ يكف
جزء خمفو آخر ،فكاف
ن
كىاذاف لـ ً
ً
ذكرىما في كتاب هللا العزيز.
مضافنا(،)2
يرد ي

ًٌ
الجار ،نحك( :قبؿ ،كبعد) يفيحكـ عمييما
 _2ما ال يخريج عف الظرًفيَّة إال بدخكؿ
أف ( ًم ٍف) تدخؿ عمييما ،إذ لـ يخرجا عف الظرفية إال إلى و
التصرؼ ،مع َّ
حالة
بعدـ
ُّ

و
الجار كالمجركر أخك ً
شبيية بيا؛ َّ
اختصت ( ًم ٍف) بذلؾ لككنيا
اف ،كقد
َّ
ألف الظرؼ ك َّ
و
كلكؿ و
بخاصة دكف أخكاتيا(.)3
تمتاز
أ َّيـ البابّْ ،
باب أـ ي
 1سكرة مريـ ،مف اآلية .62
 2شرح التصريح عمى التكضيح ،األزىرم .539 /1
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الظرؼ المتصرؼ ً
يرد منصرفنا ،نحك ( ىس ىحر) إذا كاف نكرة ،فإنو ينصرؼ
ك
ي
ً ً َّ
و
ًً
ً
ً
اى ٍـ
َّ
آؿ ليكط ىن َّجٍيىن ي
كيتصرؼ ،نحك قكلو _تعالى_  :إَّنا أ ٍىرىسٍمىنا ىعمىٍيي ٍـ ىحاصنبا إال ى
بً ىس ىح ور .)1(فػ ( ىس ىحر) ىنا ليس المقصكد منو يكـ معيَّف ،بؿ ىك ظرؼ يمبيـ ال يدؿ
ؼ(.)2
ص ًر ى
عمى ىس ىحر يكـ بعينو ،لذلؾ ي

المبحث الثاني :معنى لفظ ( ِحين) في المعاجم وعند المفسرين
أوال_ معنى ( ِحين) عند أىل المغة والمعاجم:
ً
حيف
كقت مف ٌ
يف ه
الزماف ،تقكؿ :حاف أف يككف ذلؾ ىي ي
جاء في معجم العين :كالح ي
الشيء:
نت
مرةن
حييف :أف تحمب ٌ
ي
كحي ي
جعمت لو حينا ،كالتَّ ي
ىحٍيينكنةنٌ ،
الناقة في اليكـ ٌ
ى
و
ك(حينئذ) تبعيد لقكلؾ اآلف ،فإذا
حينيا ،إذا جعؿ ليا ذلؾ الكقت،
كاحدةن ،تقكؿٌ :
ً
اء فكتبكا
باعدكا بيف الكقت باعدكا بػ (إذ) ،فقالكا :ى
حينئذ ،خفٌفكا اليمزة فأبدلكىا ي ن
و
ً
يكـ القيامة(.)3
(حينيذ) ،كالح ي
يف ي
كقت مف الزمف ،يقاؿ :حاف أف يككف ذاؾ ،كىك يحيف،
وقال األَزىري" :كالحيف ه
كيجمع عمى األحياف ،ثـ تجمع األحياف :أحاييف .كجميعي مف شاىدناه مف أىؿ المُّغة
ً
يذىب إلى َّ
األزماف يكميا ،طالت أك
اسـ كالكقت ،يصمح لجميع
أف
ى
الحيف ه
قصرت"(.)4

األصؿ :الزماف،
حمؿ عميو ،ك
ابن فارس" :الحاء كالياء كالنكف
وقال ُ
ه
ي
أصؿ كاحد ،ثـ يي ى
ً
ً
يفَّ :
ت
الزماف قميميو
أحيٍن ي
عامٍم ي
فالح ي
ت فبلنان يم ىح ىايىنةن مف الحيف ،ك ى
ي
ككثيره ،كيقاؿ :ى
 1سكرة القمر ،اآلية .34
 2شرح التصريح عمى التكضيح ،األزىرم  ،539 /1كالنحك الكافي ،عباس حسف .258 /4
 3ينظر :معجـ العيف ،الفراىيدم.304 /3 ،
 4تيذيب المغة ،األزىرم.191 /2 ،
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ً
ت الشاة ،إذا ىحمىٍبتىيا
بالمكاف:
قرب ،كيقاؿ :ىحيٍَّن ي
أقمت بو ن
ي
حينا ،كحاز ح ي
يف كذا :أم ي
حينا"(.)1
مرة بعد مرة ،كيقاؿ ىحيٍَّنتييا :جعمت ليا ن
أن الحيف ىك الدىر ،كالجمع أحياف ،كأحاييف جمع الجمع ،كحاف
ابن ِسيده َّ
وذكر ُ

الشيء :قرب ،كحانت الصبلة :دنت ،كحاف سنبؿ الزرع :يبس فآف حصاده ،كأحيف
كقت مف الدىر
القكـ :حاف ليـ ما حاكلكه أك حاف ليـ أف يبمغكا ما أممكه ،كقيؿ :ه
مبيـ لجميع األزماف كميا طالت أك قصرت ،فقد يككف سنة أك أكثر ،كخصو
ه
بعضيـ بشيريف ،أك بستة أشير ،أك بسنتيف ،أك سبع سنيف أك أربعيف سنة ،كقيؿ
في تفسير قكلو تعالى  :تي ٍؤتًي أي ٍكمىيىا يك َّؿ ًح و
يف بًإ ٍذ ًف ىرّْبيىا :)2(كؿ سنة ،كقيؿ :كؿ
ستة أشير ،كقيؿ :كؿ غدكة كعشية ،كقكلو تعالى  :فىتىىك َّؿ ىعٍنيي ٍـ ىحتَّى ًح و
يف،)3(

أم :حتى تنقضي المدة التي أميمكا فيو.)4(.

كأما المحمكؿ عمى ىذا ،فقكليـ لميبلؾ :ىحٍي وف ،كىك مف القياس؛ ألنو إذا أىتىى ،فبل
مسمى باسـ المصدر(.)5
بد لو مف حيف ،فكأنو َّ
ً
الدىر ،كقيؿ :كقت مف َّ
الدىر مبيـ يصمح لجميع
يف:
وفي لسان العرب :الح ي
ي
ت ،يككف سنة كأىكثر مف ذلؾ ،كخص بعضيـ بو
ص ىر ٍ
األىزماف كميا طالت أىك قى ي
ً
الكقت،
يف:
ي
أىربعيف سنة ،أىك سبع سنيف أىك سنتيف أىك ستة أىشير أىك شيريف كالح ي
ً
حيف مف َّ
الد ًىر .)6( 
الم َّدة ،كمنو قكلو تعالى :ىؿ أىتى عمى اإلنساف ه
كالح ي
يف :ي
 1مقاييس المغة ،ابف فارس.126 ،125 /2 ،
 2سكرة إبراىيـ ،مف اآلية .25

 3سكرة الصافات ،اآلية .174
 4ينظر :المحكـ كالمحيط األعظـ البف سيده .448 ،447 ،446 /3
 5مقاييس المغة ،ابف فارس.126 /2 ،
 6لساف العرب ،ابف منظكر (حيف) .133 /13
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ً
كنةن) :دخؿ كقتييا،
ك(حٍيين ى
كح ىانت الصبلة ىح نينا بالفتح كالكسر ى
وفي المصباح المنير :ى
ً
ً
يف الذم في قكلو تعالى :تي ٍؤتًي
ىحىي ه
اف ،كاٍلح ي
كالح ي
قؿ أك كثير ،كالجمعي :أ ٍ
يف :الزماف ٌ
يكمىيىا يك َّؿ ًح و
يف بًًإ ٍذ ًف ىرٌبًيىا ستةي أشير(.)1
أي

ً
مفادهي" :قاؿ أبك حاتـ :كغمط كثير
كنقؿ الفيكمي في المصباح المنير قكال ألبي حاتـ ي
ً
حيث بالثاء المثمثة
(حيث) ،كالصكاب أف يقاؿ:
يف) بمعنى
ي
ي
مف العمماء فجعمكا (ح ى
ً
قمت ،أم :في
قمت حيث
ك(حيف) بالنكف ظرؼ زماف ،فيقاؿ:
ظرؼ مكاف،
ى
ي

شئت ،كأما
مكضع
شئت ،أم :إلى أم
حيث
قمت فيو ،كاذىب
المكضع الذم
و
ي
ى
ى
ى
ً
حيث خرج
قمت ،أم :في ذلؾ الكقت ،كال يقاؿ:
ي
حيف ى
(حيف) بالنكف فيقاؿ :ي
قمت ى

اختص بو
ىم)
َّ
ٌ
الحاج بالثاء المثمثة ،كضابطو أف ٌ
كؿ مكضع حسف فيو (أٍىي ىف كأ ٌ
اختص بو
ككؿ مكضع حسف فيو (إذا كلما كيكـ ككقت) كما شابو،
(حٍي ي
ٌ
ث) بالثاءٌ ،
ى
()2
ً
(حيف) بالنكف" .
ً
(حيث) ،أقكؿ فيو:
يف) بمعنى
ي
[كقكليوي :كغمط كثير مف العمماء فجعمكا (ح ى
ما قالو أبك حاتـ ككصفو بالغمط لعمو يشبو ما جاء في مختار الصحاح في باب:
ث ظرؼ مكاف بمنزلة حيف في الزماف"( .)3فيك
(ح م ث) ،حيث قاؿ الرازم " :ىحٍي ي
إف معنى (حيث) ىك معنى (حيف) ،كانما ذكر َّ
لـ ييقؿ َّ
أف (حيث) ظرؼ مكاف
بمنزلة (حيف) لمزماف ،فكبلىما ظرؼ ،كتطابؽ المنزلة بينيما إنما ىي في الظرفية
نفسيا مع اختبلؼ نكع الظرؼ ،ف ػ ػ ػ ػ(حيف) مختصة بالزماف ،ك(حيث) مختصة
بالمكاف].
 1المصباح المنير ،الفيكمي (ح م ف) .86 ،85 /1
 2المصباح المنير ،الفيكمي (ح م ف) .86 ،85 /1
 3مختار الصحاح ،الرازم .167 /1
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كالذم اتَّضح بعد عرض أقكاؿ أىؿ المغة كالمعاجـ في معنى لفظ ( ًحيف)َّ ،أنيـ
تـ عرضو آنفنا ،إال َّأنيـ يكادكف ي ً
جم يعكف عمى َّ
أف
اختمفكا في تفسير لفظ ( ًحيف) كما َّ
يي
ي
المقصكد بالحيف ىك الكقت ،أك المدة ،أك الزمف ،طاؿ أك قصر ،فاألصؿ الكاحد في
ٌ ً
يقيد بقيد مف
ىذه
المادة (حيف) ىك قطعة مف الزماف المبيـ المطمؽ مف دكف أف ٌ
خارجية كقرائف
كيتعيف معناه بقيكد
زماف ماض أك مستقبؿ أك زماف قميؿ أك كثير،
ٌ
ٌ

لفظية أخرل.

المدة:
كليتضح المراد أكثر ،يمزـ التفريؽ بيف الحيف كالزماف ك ٌ
يمتد مف الزماف مف حيث ىك.
فالزمان بمعنى مطمؽ ما ٌ
مقيد بامتداد ما.
و ّ
المدة :زماف محدكد ٌ
مقيد بامتداد.
والحين :زماف محدكد غير ٌ
فيذا المفيكـ ،أم قطعة محدكدة مف الزماف المطمؽ ،مأخكذ في مكارد استعماؿ
أما تعييف تمؾ القطعة
كممة الحيف في القرآف الكريـ ،كبو يظير لطؼ التعبير بو ،ك ٌ
لفظية ،كتتضح ىذه القرائف بتفسير اآليات الكريمة التي كرد فييا
مف الزماف فبقرائف ٌ
لفظ ( ًحيف) في القرآف الكريـ.
ثانيا -آراء المفسرين في لفظ ( ِحين):
ً
و
و
ثبلث كعشريف
كثبلثيف آيةن ،في
خمس
كردت كممة ( ًحيف) في القرآف الكريـ في
ى
سكرةن ،ككما اختمؼ أىؿ المساف كالمغة في تفسير لفظ ( ًحيف) ،فقد اختمؼ كذلؾ أىؿ
َّ
كتعددت آراؤىـ كأقكالييـ ،كيمكف القكؿ َّ
إف لفظ (حيف)
التفسير القرآني في تفسيره،
ً
المفسركف:
أكجو عمى ما ذكره
ّْ
جاء في القرآف الكريـ عمى تسعة ي
ى
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الوجو األول :ستة أشير ،كمنو تفسيرىـ لقكلو _تعالى_ في سكرة إبراىيـ  :تي ٍؤتًي
يكمىيىا يك َّؿ ًح و
يف بًًإ ٍذ ًف ىرٌبًيىا.)1(
أي
نقؿ الفراء عف عكرمة أنو قاؿ :إف الحيف ًحيناف :حيف ال يكقؼ عمى حده ،كالحيف
يكمىيىا يك َّؿ ًح و
يف بًًإ ٍذ ًف ىرٌبًيىا ستة أشير(.)2
الذم ذكره هللا جؿ ثناؤه  :تي ٍؤتًي أ ي
قال الماوردي" :كفي (الحيف) ىا ىنا ستة تأكيبلت:
أحدىا :يعني كؿ سنة ،قالو مجاىد؛ ألنيا تحمؿ كؿ سنة .الثاني :كؿ ثمانية أشير،

كباطنا .الثالث :كؿ ستة
ظاىر
نا
قالو عمي بف أبي طالب ؛ ألنيا مدة الحمؿ
ن
ظاىر  .الرابع :كؿ أربعة أشير ،قالو
نا
أشير ،قالو الحسف كعكرمة؛ ألنيا مدة الحمؿ

سعيد بف المسيب؛ ألنيا مدة يركنيا مف طمعيا إلى جذاذىا .الخامس :كؿ شيريف؛

ألنيا مدة صبلحيا إلى جفافيا .السادس :كؿ غدكة كعشية؛ ألنو كقت اجتنائيا ،قالو
ابف عباس(.")3
قال فخر الدين الرازي" :كاختمفكا في تفسير ىذا الحيف ،فقاؿ ابف عباس ستة أشير؛

ألف بيف حمميا إلى صراميا ستة أشير ،جاء رجؿ إلى ابف عباس فقاؿ :نذرت أف

يكمىيىا يك َّؿ
ال أكمـ أخي حتى حيف ،فقاؿ :الحيف ستة أشير ،كتبل قكلو تعالى :تي ٍؤتًى أ ي
ًح و
يف ،كقاؿ مجاىد كابف زيد :ىسنة؛ ألف الشجرة مف العاـ إلى العاـ تحمؿ الثمر،
كقاؿ سعيد بف المسيب :شيراف ،ألف مدة إطعاـ النخمة شيراف ،كقاؿ الزجاج :جميع
مف شاىدنا مف أىؿ المغة يذىبكف إلى أف الحيف اسـ كالكقت يصمح لجميع األزماف

 1سكرة إب ارىيـ ،مف اآلية .25
 2ينظر :معاني القرآف ،الفراء .45 /2
 3النكت كالعيكف ،الماكردم .133 ،132 /3
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يكمىيىا يك َّؿ ًح و
يف :أنو ينتفع بيا في
كميا طالت أـ قصرت ،كالمراد مف قكلو :تي ٍؤتًى أ ي
شتاء ،أك صيفنا"(.)1
نيارا ،أك
كؿ كقت ،كفي كؿ ساعة ليبل ،أك ن
ن
يكمىيىا
كذكر القرطبي نقبل عف ابف عباس كأصحاب الرأم في قكلو تعالى :تي ٍؤتًي أ ي
يك َّؿ ًح و
أف الحيف عندىما
يف بًًإ ٍذ ًف ىرٌبًيىا أنو ستة أشير ،كعف األكزاعي كأبي عبيد ى
معمكما ،كال يرل لو
أيضا ىك ستة أشير ،بينما الشافعي ال يرل في الحيف كقتنا
ن
غاية ،فقد يككف الحيف عنده مدة الدنيا ،كعند أبي ثكر يككف معنى الحيف كالزماف
عمى ما تحتممو المغة ،فقد يقاؿ :قد جئت مف حيف ،كلعمو لـ يجئ مف يكـ أك نصؼ
يكـ مثبل"(.)2

بينما يرل األلكسي َّ
أف الركايات قد اختمفت عف ابف عباس ،كاألشير أنو فسره بستة
أشير ،كدلَّؿ عمى ذلؾ بما ين ًق ىؿ عنو مف َّأنوي أفتى لرجؿ حمؼ أف ال يكمـ أخاه حينا
أنو لك كممو قبؿ ستة أشير حنث ،كىك الذم قاؿ بو الحنفية ،فقد ذكركا أف الحيف
كالزماف سكاء أكانا معرفيف أك منكريف ،كاقعيف في النفي أك في اإلثبات َّ
فإف معناىما
ستة أشير؛ كعمَّمكا ذلؾ بأف الحيف قد جاء بمعنى الساعة ،كبمعنى أربعيف سنة،

كبمعنى األبد ،كبمعنى ستة أشير ،فعند عدـ النية ينصرؼ إليو؛ ألنو الكسط مف

حيث العدد ،كألف القميؿ ال يقصد بالمنع لكجكد االمتناع فيو عادة ،أما األربعكف سنة
ت عنو ينصرؼ إلى
فبل تقصد بالحمؼ عادة؛ ألنيا في معنى األبد ،كالحيف لك يس ًك ى
األبدية.)3(.

 1التفسير الكبير ،فخر الديف الرازم .95 /19
 2ينظر :الجامع ألحكاـ القرآف ،القرطبي .323 /1
 3ينظر :ركح المعاني ،األلكسي .214 /13
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الوجو الثاني :منتيى اآل جاؿ ،أم :المكت ،أك يكـ القيامة ،كمنو ما فسركا بو قكلو
_تعالى_ في سكرة البقرة  :كلى يكـ ًفي األ ٍىر ً
ض يم ٍستىقىّّر ىك ىمتىاعه ًإلىى ًح و
يف.)1(
ى
قال الطَّبري" :كأما قكلو :كمتاع إلى حيف ،فإنو يقكؿ جؿ ثناؤه" :كلكـ فييا متاع"،
تستمتعكف بو إلى انقطاع الدنيا ،كذلؾ ىك الحيف الذم ذكره ،كما حدثت عف عبيد

هللا بف مكسى ،قاؿ ،أخبرنا إسرائيؿ ،عف السدم ،عمف حدثو ،عف ابف عباس:

كمتاع إلى حيف ،قاؿ :إلى يكـ القيامة كالى انقطاع الدنيا .ك"الحيف" نفسو :الكقت،

غير أنو مجيكؿ القدر ،يدؿ عمى ذلؾ قكؿ الشاعر:
وقَ ْد ع َ ِ
ِ
ين ال ِح ِ
الد ِ
ين
ين
اح َك َب ْع َد ا ْل ِح ْمِم َو ِّ
يب ِح َ
َ َ
َو َما م َر ُ
الك َمش ٌ
أم :كقت ال و
كقت"(.)2
ى

ابف عطية َّ
أف معنى الحيف في ىذه اآلية يحتمؿ معنى المكت،
كذكر الزمخشرم ك ي
كىذا قكؿ مف يقكؿ َّ
إف المستقر ىك المقاـ في الدنيا ،كيحتمؿ معنى يكـ القيامة،
كىذا قكؿ مف يقكؿ المستقر ىك في القبكر.)3(.

أف معنى( :إًلىى ًح و
كنقؿ القرطبي عف الربيع َّ
يف) :إلى أجؿ ،كالحيف :الكقت

البعيد(.)4

كىذا المعنى ينطبؽ عمى معنى ًحيف في اآليات الكريمة اآلتية:
ض ىع يد ّّك كىل يك ٍـ ًفي األ ٍىر ً
ض يكـ ًلىب ٍع و
ض يم ٍستىقىّّر
اؿ ٍ
اىبًطيكا ىب ٍع ي
في سكرة األعراؼ  :قى ى
ى
ىك ىمتىاعه إًلىى ًح و
يف.)5(
 1سكرة البقرة ،اآلية .36
 2جامع البياف في تأكيؿ القرآف ،الطبرم .359 /12
 3المحرر الكجيز ،ابف عطية  ،113 /1ك الكشاؼ ،الزمخشرم .157 /1
 4ينظر :الجامع ألحكاـ القرآف ،القرطبي .324 _322 /1
 5سكرة األعراؼ ،اآلية .24
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سكرة

يكنس:

اى ٍـ إًلىى ًح و
اب اٍل ًخ ٍزًم ًفي اٍل ىحىي ًاة ُّ
يف.)1(
الدٍنىيا ىك ىمتَّ ٍعىن ي
ىك ىش ٍفىنا ىعٍنيي ٍـ ىع ىذ ى
اعا إًلىى ًح و
يف.)2(
ىص ىك ًافيىا ىكأ ٍىكىب ًارىىا ىكأ ٍ
ىش ىع ًارىىا أىثىاثنا ىك ىمتى ن
كفي سكرة النحؿ :ىك ًم ٍف أ ٍ
ًف أ ٍىد ًرم لى ىعمَّوي ًفتٍىنةه لى يك ٍـ ىك ىمتىاعه إًلىى ًح و
يف.)3(
كفي سكرة األنبياء  :ىكا ٍ
()4
َّ
ً
اعا إًلىى ًح و
يف. 
كفي سكرة يس  :إًال ىر ٍح ىمةن مَّنا ىك ىمتى ن
اى ٍـ إًلىى ًح و
يف.)5(
آمينكا فى ىمتَّ ٍعىن ي
كفي سكرة الصافات  :فى ى
قاؿ السمرقندم" :قكلو :فمتعناىـ إلى حيف يعني :أبقيناىـ إلى منتيى آجاليـ"(.)6
كفي سكرة المؤمنكف  :فى ىذ ٍريى ٍـ ًفي ىغ ٍم ىرتً ًي ٍـ ىحتَّى ًح و
يف .)7(
خص الزمخشرم تفسير  ىحتَّى ًح و
يف ىنا بالمكت أك القتؿ.)8(.
َّ
أف معنى  :ىحتَّى ًح و
كذكر أبك حيَّاف َّ
يف يحتمؿ معنى :حتى ينزؿ بيـ المكت ،أك:
حتى يأتي ما كعدكا بو مف العذاب ،كيحتمؿ أنو يكـ بدر.)9(.
()10
كفي سكرة (ص) في أحد أكجو تفسيرىا  :ىكلىتى ٍعمى يم َّف ىنىبأىهي ىب ٍع ىد ًح و
يف

 1سكرة يكنس ،مف اآلية .98

 2سكرة النحؿ ،مف اآلية .80
 3سكرة األنبياء ،اآلية .111
 4سكرة يس ،مف اآلية .44
 5سكرة الصافات ،مف اآلية .48

 6بحر العمكـ ،السمرقندم .145 /3
 7سكرة المؤمنكف ،مف اآلية .54
 8ينظر :الكشاؼ ،الزمخشرم .193 /3
 9ينظر :تفسير البحر المحيط ،أبك حياف األندلسي .377 / 6
 10سكرة ص ،اآلية .88
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ابف كثير" :كقاؿ قتادة في قكلو _تعالى_  :ىكلىتى ٍعمى يم َّف ىنىبأىهي ىب ٍع ىد ًح و
يف  قاؿ
قاؿ ي
()1
الحسف :يا ابف آدـ ،عند المكت يأتيؾ الخبر اليقيف" .
()2
ً
ت ًفي من ً
ً
اميىا 
كفي سكرة الزمرَّ  :
يف ىم ٍكتًيىا ىك َّالتي لى ٍـ تى يم ٍ
ىى
اّللي ىيتىىكفَّى ٍاألٍىنفي ىس ح ى
ذكر السمرقندم نقبل عف الكمبي أف المعنى :أف هللا تعالى يقبض األنفس عند
مكتيا ،كالتي لـ تمت في مناميا فيقبض نفسيا إذا نامت أيضا ،فيمسؾ التي
قضى عمييا المكت فبل يردىا  كيرسؿ األخرل التي لـ تبمغ أجميا إلى أجؿ

مسمى ،يردىا إلى أجميا ،كقاؿ مقاتؿ :هللا يتكفى األنفس عند أجميا كالتي
قضى عمييا المكت فيمسكيا عف الجسد ،عمى كجو التقديـ ،كالتي لـ تمت في

مناميا فتمؾ األخرل التي أرسميا لتعكد إلى الجسد إلى أجؿ مسمى ،كعف سعيد بف
جبير أف هللا يقبض أنفس األحياء كاألمكات ،فيمسؾ أنفس األمكات ،كيرسؿ أنفس
األحياء إلى أجؿ مسمى

(.)3

ًَّ
ً
كف ىع ٍف يك يجك ًى ًي يـ َّ
الن ىار 
يف ىال ىي يكفُّ ى
يف ىكفى يركا ح ى
كفي سكرة األنبياء  :لى ٍك ىي ٍعمى يـ الذ ى

(.)4

ً
كف ىع ٍف يك يجك ًى ًي يـ َّ
الن ىار  ، يريد يكـ
يف ىال ىي يكفُّ ى
قاؿ ابف عطية " :كقكلو  :ح ى
(.)5
القيامة"

ؼ يعمىم ً
يبل 
ىض ُّؿ ىس ًب ن
اب ىم ٍف أ ى
كف ح ى
كفي سكرة الفرقاف  :ىك ىس ٍك ى ى ٍ ي ى
يف ىي ىرٍك ىف اٍل ىع ىذ ى

(.)6

 1تفسير ابف كثير .83 /7
 2سكرة الزمر ،اآلية .42

 3ينظر :بحر العمكـ ،السمرقندم .180 /3
 4سكرة األنبياء ،اآلية .39
 5المحرر الكجيز ،ابف عطية .101 /4
 6سكرة الفرقاف ،اآلية .42
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(.)1

فسره السمرقندم بأنو يكـ القيامة
َّ

كفي سكرة الزمر :أىك تىقي ً
ب لىك أ َّ
كف ًم ىف
ىف لًي ىكَّرةن فىأ ي
ىك ى
كؿ ح ى
يف تىرل اٍل ىع ىذا ى
ى
(.)2
ًً
يف
اٍل يم ٍحسن ى
كمف اآليات التي احتممت في تفسيرىا المكت كأحد كجييف قكليو تعالى في سكرة

(المؤمنكف):
ً
َّ
َّصكا بً ًو ىحتَّى ًح و
يف
 إً ٍف يى ىك إًال ىر يج هؿ بًو ًجَّنةه فىتىىرب ي

.)3(

كذكر السمرقندم َّ
أف المعنى :انتظركا حتى يتبيف لكـ أمره كصدقو مف كذبو ،كمنيـ
مف قاؿ إف المعنى :حتى يمكت فتنجكا منو

(.)4

كزاد الماكردم في تفسير ىذه اآلية معنى آخر غير معنى المكت ،كىك :حتى

يستبيف جنكنو"(.)5

الكجو الثالث :الساعة ،أك الساعات ،أك الكقت ،كمنو قكلو _ تعالى _ في سكرة

الركـ:

اّلل ًحيف تيمسكف ك ًحيف تيصبًحكف* كلىو اٍلحمد ًفي َّ ً
ً
ات كاأل ٍىر ً
ض
اف َّ ى ٍ ي ى ى ى ٍ ي ى ى ي ى ٍ ي
فى يسٍب ىح ى
الس ىم ىاك ى
()6
ً ً
كف. 
يف تي ٍ
ظ ًي ير ى
ىك ىعشيِّا ىكح ى

 1ينظر :بحر العمكـ ،السمرقندم .539 /2
 2سكرة الزمر ،اآلية .58

 3سكرة المؤمنكف ،اآلية .25
 4ينظر :بحر العمكـ ،السمرقندم .478 /2
 5ينظر :النكت كالعيكف ،الماكردم .52 /4
 6سكرة الركـ ،اآليتاف .18 ،17
148

انعذد ( 23ضثرًثر )2021

يجهح انعهىو اإلَطاَيح

ابف كثير َّ
أف المعنى :كقت القيمكلة (.)1
ذكر ي
كقاؿ الطاىر ابف عاشكر" :إشارة إلى أكقات الصمكات"(.)2
ً
كف ثًىي ىاب يكـ ًم ىف الظَّ ًيي ًرة.)3(
يف تى ى
ض يع ى
كفي سكرة النكر  :ىكح ى
()4
ً
كفي سكرة النحؿ  :كلى يكـ ًفييا جم ً
كف. 
يف تى ٍس ىر يح ى
كف ىكح ى
يح ى
اؿ ح ى
ى ٍ ى ىى ه
يف تيًر ي
ً
عشيا مف المرعى فإنيا تككف
كفَّ :
يح ى
ح ى
فسره ابف كثير بأنوي كقت رجكعيا ن
يف تيًر ي
ً
كف أم :يغدكة حيف
أم ٌده خكاصر ،كأعظمو
ن
يف تى ٍس ىر يح ى
ضركعا ،كأعبله أسنمة  ،ىكح ى
ى
تبعثكنيا إلى المرعى .
()5

ً
ع ٍنيىا . 
آف تيٍب ىد لى يك ٍـ ىعفىا َّ
كفي سكرة المائدة  :ىكا ٍ
اّللي ى
يف ييىنَّز يؿ اٍلقيٍر ي
ًف تى ٍسأىليكا ىعٍنيىا ح ى
()7
قاؿ السمرقندم" :حيف َّ
ينزؿ القرآف ،يعني الكقت الذم ينزؿ جبريؿ" .
()6

كفي سكرة المائدة:
ً
صي ً
ت ًحيف اٍلك ً
َّة
 ىشيى ى
ادةي ىبٍين يك ٍـ إً ىذا ىح ى
ض ىر أ ى
ىح ىد يك يـ اٍل ىم ٍك ي ى ى
ً
كف ثًىي ىابيي ٍـ ىي ٍعمى يـ ىما
يف ىي ٍستى ٍغ يش ى
كفي سكرة ىكد  :أ ىىال ح ى
ً
ً
كـ .)10(
وفً سورة الطور  :ىك ىسّْب ٍح بً نح ٍمد ىرّْب ىؾ ح ى
يف تىقي ي
 1تفسير ابف كثير.81 /6 ،

 2التحرير كالتنكير ،ابف عاشكر .65/21
 3سكرة النكر ،اآلية .58
 4سكرة النحؿ ،اآلية .6
 5ينظر :تفسير ابف كثير .557 /4
 6سكرة المائدة ،مف اآلية .101

 7بحر العمكـ ،السمرقندم .443 /1
 8سكرة المائدة ،مف اآلية .106
 9سكرة ىكد ،اآلية .5
 10سكرة الطكر ،اآلية .48
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()9
ً
ً
كف . 
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ً
ً
كـ ،فيو أربعة أقاكيؿ :أحدىا :أف يسبح
قاؿ الماكردم " :ىك ىسٌب ٍح بً ىح ٍمد ىرٌبً ىؾ ح ى
يف تىقي ي
تكفير لما أجرل في يكمو .الثاني:
نا
هللا إذا قاـ مف مجمسو ،قالو أبك األحكص ،ليككف

مفتتحا لعممو بذكر هللا ،قالو حساف بف عطية .الثالث:
حيف تقكـ مف منامؾ ،ليككف
ن
حيف تقكـ مف نكـ القائمة لصبلة الظير ،قالو زيد بف أسمـ .الرابع :أنو التسبيح في
الصبلة ،إذا قاـ إلييا"(.)1
المطمىؽ ،كمنو تفسيرىـ قكلو _تعالى_ في سكرة
الوجو الرابع :ه
كقت يم ى
بي هـ ،أك الزماف ي
اإلنساف  :ىى ٍؿ أىتىى ىعمىى ً
نس ً
يف ًم ىف َّ
الد ٍى ًر.)2(
اف ًح ه
اإل ى
ذكر الماكردم أف في معنى ( ًحيف) في ىذه اآلية ثبلثة أقاكيؿ :أحدىا :أنو أربعكف
سنة مرت قبؿ أف ينفخ فيو الركح ،كىك ممقى بيف مكة كالطائؼ ،قالو ابف عباس،

في ركاية أبي صالح عنو ،الثاني :أنو خمؽ مف طيف فأقاـ أربعيف سنة ،ثـ مف حمأ
مسنكف أربعيف سنة ،ثـ مف صمصاؿ أربعيف سنة ،فتـ خمقو بعد مائة كعشريف سنة،
ثـ نفخ فيو الركح ،كىذا قكؿ ابف عباس في ركاية الضحاؾ ،الثالث :ما ين ًقؿ عف ابف

أيضا ،كىك أف المراد ىنا كقت غير مقدر كزماف غير محدكد. .
عبَّاس ن
()3

كمثمو في سكرة ص  :ىكلىتى ٍعمى يم َّف ىنىبأىهي ىب ٍع ىد ًح و
يف
نقؿ النحاس عف السدم أنو قاؿ في تفسير ىذه اآلية إنو يكـ بدر(.)5
()4

كذكر الثعالبي َّ
أف الحيف ىنا ىك القطعة مف الزماف غير محدكدة

 1النكت كالعيكف ،الماكردم .387 /5
 2سكرة اإلنساف ،اآلية .1

 3النكت كالعيكف ،الماكردم .161 /6
 4سكرة ص ،اآلية .88
 5ينظر :معاني القرآف ،النحاس.142 /6
 6ينظر :الجكاىر الحساف ،الثعالبي .279 /2
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بينما نقؿ ابف كثير عف قتادة في ىذه اآلية أف المعنى :عند المكت يأتيؾ الخبر

اليقيف (.)1

ً
كؿ فريؽ ما مضى عميو
كقاؿ الطاىر ابف عاشكر عند تفسيره ليذه اآلية" :كحيف ٌ
مف زمف بيف ىذا الخطاب كبيف تحقؽ الصدؽ .كالحيف  :الزمف مف ساعة إلى

بعيف سنة(.)2
أر ى
الوجو الخامس :أربعكف سنة ،كمنو قكلو _تعالى_ في سكرة اإلنساف  :ىى ٍؿ أىتىى
اإلنس ً
يف ًم ىف َّ
الد ٍى ًر.)3(
ىعمىى
اف ًح ه
ى
قال القرطبي" :كقد كرد الحيف في مكضع آخر يراد بو أكثر مف ذلؾ لقكلو تعالى:
ىؿ أىتىى عمىى ً
األٍن ىس ً
يف ًم ىف َّ
الد ٍى ًر قيؿ في التفسير :أربعكف عاما"(.)4
اف ًح ه
ى
ىٍ
ً
الوجو السادس :نصؼ َّ
النيار ،كمنو قكلو _ تعالى _ في سكرة القصص:
 ىكىد ىخ ىؿ اٍل ىم ًد ىين ىة ىعمىى ًح ً
ىىًميىا.)5(
يف ىغ ٍفىم وة ًم ٍف أ ٍ
"عمىى ًح و
ىىمًيىا فيو أربعة أقاكيؿ:
يف ىغ ٍفمى وة ًٌم ٍف أ ٍ
قاؿ الماكردم :ى
أحدىا :نصؼ النيار كالناس قائمكف ،قالو ابف جبير .الثاني :ما بيف المغرب

كالعشاء ،قالو ابف عباس.

الثالث :يكـ عيد ليـ كىـ في ليكىـ ،قالو الحسف .الرابع :ألنيـ غفمكا عف ذكره لبعد

عيدىـ بو ،حكاه ابف عيسى"(.)6

 1ينظر :تفسير ابف كثير .83 /7
 2التحرير كالتنكير ،ابف عاشكر .310 /23
 3سكرة اإلنساف ،مف اآلية .1

 4الجامع ألحكاـ القرآف ،القرطبي .361 /9
 5سكرة القصص ،اآلية .15
 6النكت كالعيكف ،الماكردم .241 /4
ج
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كذكر البيضاكم أف المراد :في كقت ال يعتاد دخكليا كال يتكقعكنو فيو قيؿ كاف كقت
القيمكلة ،كقيؿ بيف العشاءيف(.)1
الوجو السابع :خمس سنكات ،أك سبع سنكات ،كمنو قكلو _تعالى_ في سكرة
يكسؼ :ثيَّـ بدا لىيـ ًمف بع ًد ما أرىكا ٍاآلي ً
ات لىىي ٍس يجينَّنوي ىحتَّى ًح و
يف.)2(
ى ى يٍ ٍ ى ٍ ى ى ي ى
()3
كنقؿ السمرقندم عف الكمبي أف المراد خمس سنيف. .
قاؿ الماكردم " :ىلىي ٍس يجينَّنوي ىحتَّى ًح و
يف ،فيو ثبلثة أكجو ،أحدىا :إف الحيف ىا ىنا ستة
أشير ،قالو سعيد بف جبير .الثاني :أنو سبع سنيف ،قالو عكرمة .الثالث :أنو زماف
غير محدكد ،قالو كثير مف المفسريف"(.)4

يكـ و
بدر ،كمنو قكلو _تعالى_ في سكرة الصافات:
الوجو الثامن :ابتداء القتاؿ ى
()5
فىتىىك َّؿ ىعٍنيي ٍـ ىحتَّى ًح و
_تعالى_:
قكلو
نفسيا
السكرة
كفي
يف ، 
 ىكتىىك َّؿ ىعٍنيي ٍـ ىحتَّى ًح و
يف  ،)6(قاؿ
كذكر الماكردم َّ
أف في تفسير ( ًحيف) ىنا أربعة أقاكيؿ:
أحدىا :يكـ بدر ،قالو السدم .الثاني :فتح مكة ،حكاه النقاش .الثالث :المكت ،قالو

قتادة .الرابع :يكـ القيامة ،كىك قكؿ زيد بف أسمـ"(.)7

كخصوي البيضاكم بمكعد النصر ،كيكـ النصر عنده يحتمؿ يكـ بدر ،كقيؿ :يكـ
َّ
الفتح(.)1
 1ينظر :أنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿ ،البيضاكم .286 /4
 2سكرة يكسؼ ،اآلية .35
 3بحر العمكـ ،السمرقندم .192 /2

 4النكت كالعيكف ،الماكردم .34 /3
 5سكرة الصافات ،اآلية .174
 6سكرة الصافات ،اآلية .178
 7النكت كالعيكف ،الماكردم .73 /5
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أف معنى :فىتىىك َّؿ ىعٍنيي ٍـ ىحتَّى ًح و
كذكر ابف كثير َّ
يف أم :اصبر عمى أذاىـ لؾ،
كانتظر إلى كقت مؤجؿ ،فإنا سنجعؿ لؾ العاقبة كالنصرة كالظفر(.)2

كد إً ٍذ
الوجو التاسع :ثبلثة أياـ  ،كمنو قكلو _تعالى_ في سكرة الذاريات  :ىكًفي ثى يم ى
ً
يؿ لىيي ٍـ تى ىمتَّ يعكا ىحتَّى ًح و
يف.)3(
ق ى
البيضاكم" :كًفي ثىم ً ً
يؿ لىيي ٍـ تى ىمتَّ يعكا ىحتَّى ًح و
يف تفسيره قكلو :تمتعكا في
قاؿ
ُّ
ي ى
كد إ ٍذ ق ى
ى
داركـ ثبلثة أياـ"(.)4
فسركا بو قكلو تعالى في سكرة الشعراء :
الوجو العاشر :بمعنى الحاؿ ،نحك ما َّ
الًَّذم ير ً
كـ.)5(
اؾ ح ى
ىى ى
يف تىقي ي
كقاؿ الماكردم" :قكلو تعالى :الَّ ًذم ير ً
كـ فيو أربعة أكجو :أحدىا :حيف
اؾ ح ى
ىى ى
يف تىقي ي
تقكـ في الصبلة ،قالو ابف عباس .الثاني :حيف تقكـ مف فراشؾ كمجمسؾ ،قالو

كجالسا كعمى حاالتؾ كميا ،قالو قتادة .الرابع :يعني
قائما
ن
الضحاؾ .الثالث :يعني ن
حيف تخمك ،قالو الحسف ،كيككف القياـ عبارة عف الخمكة لكصكلو إلييا بالقياـ عف
ضدىا"(.)6

ثـ ز ىاد حاال آخر ،حيث قاؿ" :الَّ ًذم ير ً
كـ :لجياد المشركيف"(.)7
َّ
اؾ ح ى
ىى ى
يف تىقي ي
كفسره ابف عطية بأنو عبارة عف اإلدراؾ ،ك َّ
أف ظاىر اآلية أراد قياـ الصبلة ،كيحتمؿ
َّ
أف يريد سائر التصرفات ،كىك تأكيؿ مجاىد كقتادة(.)1
 1ينظر :أنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿ ،البيضاكم .31 /5
 2ينظر :تفسير ابف كثير .45 /7
 3سكرة الذاريات ،اآلية .43

 4أنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿ ،البيضاكم .240 /5
 5سكرة الشعراء ،مف اآلية .218
 6النكت كالعيكف ،الماكردم .189 ،188 /4
 7النكت كالعيكف ،الماكردم .189 /4
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كخصو البيضاكم بكقت التيجد.)2(.
َّ

()3
اء ك َّ ً ً
الصابً ًريف ًفي اٍلبأ ً
يف اٍلىبأ ً
ٍس. 
الضَّراء ىكح ى
كقكلو تعالى في سكرة البقرة :ك َّ ى
ى ى
ٍس ى

اء ك َّ ً ً
الصابً ًريف ًفي اٍلبأ ً
يف اٍلىبأ ً
ٍس أم :في
الضَّراء ىكح ى
قاؿ ابف كثير" :كقكلو  :ىك َّ ى
ى ى
ٍس ى
ً
يف
حاؿ الفقر ،كىك البأساء ،كفي حاؿ المرض كاألسقاـ ،كىك الضراء  .ىكح ى
اٍلىبأ ً
ٍس أم :في حاؿ القتاؿ كالتقاء األعداء ،قالو ابف مسعكد ،كابف عباس ،كأبك
كمٌرة اليمداني ،كمجاىد ،كسعيد بف جبير ،كالحسف ،كقتادة ،كالربيع بف
العالية ،ي
()4
أنس ،كالسدم ،كمقاتؿ بف حياف ،كأبك مالؾ ،كالضحاؾ ،كغيرىـ" .

أيضا ،أك الساعة ،فيككف مف الكجو الثالث.
كيحتمؿ أف يككف بمعنى الكقت ن
ي
()5
ً
كفسره ابف عطية بكقت شدة القتاؿ .
ٌ

اقعا خب ار ليا مرةن كاحدةن في القرآف الكريـ،
_ كقد جاء لفظ (حيف) مسبكقا بػ (الت) ك ن
في قكلو _تعالى_  :كالى ى ً
يف ىمىن و
اص.)6(
تح ى
ى

مختص بنفي األزماف كما في معناىا ،قاؿ ابف مالؾ في األلفية:
ك(الت) ىذه حرؼ
ّّ
الت ِفي ِسوى ِح ٍ
ين َع َم ْل
وما لِـ َ
التاء ،كىذه التاء زائدة ال تفيد تأنيثنا؛ ألنيا
كىي مركبة مف (ال) النافية ًزيدت عمييا ي

ليست ىاء ،كانما ىي كزيادة التاء في قكليـ :يربَّت كثي َّمت ،كالنفي بيا لغير الزماف
طأ في المغة(.)7
كنحكه خ ى
 1ينظر :المحرر الكجيز ،ابف عطية .294 /4
 2ينظر :أنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿ ،البيضاكم .255 /4
 3سكرة البقرة ،اآلية .177

 4تفسير ابف كثير .488 /1
 5ينظر :المحرر الكجيز ،ابف عطية .230 /1
 6ينظر :الكشاؼ ،الزمخشرم .73 /4
 7ينظر :التحرير كالتنكير ،ابف عاشكر .207 /23
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وجوىا ،منيا:
العمماء في إعراب اآلية الكريمة
وقد ذكر
ً
ُ
األول( :الت) حرؼ يمشبو بػ (ليس) ،كال تيستعمؿ إال مع الحيف ،كاسميا يمضمر،
و
مناص ،كىك قكؿ الجميكر(.)1
حيف
كالتقدير :كليس
الحيف ى
ي

أف التنكيف ىنا لمتعكيض ،كالتقدير :حيف إذ كاف
كمف ىذا الباب كممة (حينئذ)ٌ ،إال ٌ
الظرفية ،كجممة  -إذ كاف-
أك يككف كذلؾ ،فالحيف مضاؼ كمنصكب عمى
ٌ
مضاؼ إلييا ،كالتنكيف عكض عف المحذكؼ ،كمنو قكلو _تعالى_   :ىكأٍىنتي ٍـ ًح ىين ًئ وذ
()2
ابف منظكر:
كف ، أم :حيف إذ بمغت الحمقكـ .ك(إذ) ىنا لممباعدة ،قاؿ ي
تىٍنظي ير ى
"كاذا باعدكا بيف الكقتيف باعدكا بػ (إًذ) فقالكاً :ح ىين وئذ"(.)3

الخاتمة

أخيرا ،كفي كؿ ًحيف ،الحمد لو سبحانو عمى تكفيقو ،كالشكر لو عمى
الحمد ﵀ أكال ،ك ن
أشكر هللا عمى ىذه الفرصة التي أتيحت
نعمة التماـ ،كفي الختاـ ،ال يسعني إال أف
ى
لي لمحديث عف ىذا المكضكع.

كصمت إلى ختاـ ىذا البحث بتكفيؽ مف هللا سبحانو كتعالى ،كأتمنى
كىنا أككف قد
ي
أككف قد أحطت بمكضكع البحث إحاطة تامة دكف إسياب في السرد أك إطالة،
أف
ى
مت
تكص ي
كأف أككف قد كضعت الكممة في مكانيا الصحيح .كاليكـ بعض النتائج التي ى
أيت أف أقدميا إلى القارئ الكريـ.
إلييا ،كبعض التكصيات التي ر ي

أوال :النتائج:

إف (حيف) لفظ كاحد َّ
_ َّ
تتعد يد معانيو بحسب ما ييضاؼ إليو.

 1ينظر :مغني المبيب ،ابف ىشاـ .335 /1
 2سكرة الكاقعة ،مف اآلية .84
 3لساف العرب ،ابف منظكر (حيف).
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_ في كؿ المكاضع التي يذ ًكر فييا لفظ (حيف) كاف داال عمى الظرفية كلـ يخرج
عنيا كىي معناه األصمي ،كانما اختمؼ المفسركف في مقدار الكقت المقصكد منو
في ىذه المكاضع.
_ لفظ (حيف) يحتمؿ ساعة لحظية ،كيحتمؿ يكـ الساعة األبدية ،كيحتمؿ حاؿ

العدـ؛ كألجؿ إبيامو عمؽ الكعيد بو؛ ليغمب الخكؼ ،الستغراؽ مدة العذاب نياية
األبد فيو ،فجاء نكرة في كؿ المكاضع التي يذ ًكر فييا مف باب التيكيؿ كاإلشارة إلى
عظمة الشيء.

_ جاء لفظ (حيف) مضافنا إلى المفرد في مكضع كاحد في القرآف الكريـ في قكلو
_تعالى_  :كالى ً
يف ىمىن و
اص ،كىذه اإلضافة تفيده التخصيص.
ى ى
تح ى

ثانيا :التوصيات:
ً
َّ .1
يجب االشتغاؿ عمييا مف خبلؿ
أعظـ النصكص التي
آني
الن ُّ
ص القير ُّ
ي
ي
و
معاف يمعجزة ،باعتباره كبلـ هللا
يتضمينوي ًمف
البحث ،كالكشؼ عمى ما
َّ

المعجز ،كمركز اىتماـ الدارسيف كالباحثيف ،بكصفو أىـ مصدر مف
ُّ
عبر
مصادر الدراسة المغكية ،كمنو نستنبط معالـ حياتنا اليكمية ،فالحياة ىم ه
زمني ،ك َّ
مف ىك المحرؾ ليذه الحياة.
الز ي

 .2البحث في لفظ (حيف) في القرآف الكريـ أكسع بكثير مما كتبتو ،ألنني
اقتصرت في بحثي ىذا عمى داللتو في المكاضع التي يذكر فييا في القرآف
ي

الكريـ كآراء المفسريف فييا ،كلكف المفظ في حد ذاتو لو زكايا أخرل
لمدراسة ،مثبل :إعرابو حاؿ اإلفراد ،كحاؿ اإلضافة ،سكاء أكانت إضافتو

إلى المفرد أك إلى الجممة ،كدخكؿ حرؼ الجر عميو ،كاعرابو كبناؤه،
كالشكاىد الشعرية التي كرد فييا ،كغيرىا.
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قائمة المصادر والمراجع
 .1أنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿ ،المؤلؼ :البيضاكم ،دار الفكر – بيركت ،عدد
األجزاء.5 :
 .2بحث بعنكاف :الكممة القرآنية كعمماء البياف ،د .فضؿ عبَّاس ،مجمة الشريعة
كالدراسات اإلسبلمية ،الككيت ،السنة الثانية ،العدد الرابع ،ربيع األكؿ 1406ىػ _
ديسمبر 1985ـ.
السمرقندم ،تحقيؽ:
 .3بحر العمكـ ،أبك الميث نصر بف محمد بف أحمد بف إبراىيـ َّ
ياسر بف إبراىيـ ،كغنيـ عبَّاس ،الناشر :دار الكطف _ الرياض ،السعكدية ،ط،1 :
1418ىػ _ 1997ـ.
 .4تفسير البحر المحيط ،المؤلؼ :محمد بف يكسؼ الشيير بأبي حياف األندلسي،
(654ىػ_ 745ىػ) ،تحقيؽ الشيخ :عادؿ أحمد عبد المكجكد ،كالشيخ :عمي محمد
معكض ،شارؾ في التحقيؽ د .زكريا عبد المجيد النكقي د .أحمد النجكلي الجمؿ،
دار الكتب العممية ،لبناف _ بيركت 1422ىػ 2001-ـ ،عدد األجزاء .9
 .5تفسير التحرير كالتنكير :سماحة األستاذ اإلماـ الشيخ محمد الطاىر بف عاشكر،
دار سحنكف ،تكنس (د.ت .د .ط).
 .6تفسير القرآف العظيـ ،لئلماـ إسماعيؿ أبي الفداء عماد الديف بف كثير ،تحقيؽ:
طو عبد الرؤكؼ سعد ،الناشر :مكتبة اإليماف لمنشر كالتكزيع بالمنصكرة ،أماـ
جامعة األزىر ،الطبعة األكلى1417 ،ىػ _ 1996ـ.
 .7التفسير الكبير أك مفاتيح الغيب ،فخر الديف محمد بف عمر التميمي الرازم
الشافعي544( ،ىػ_ 604ىػ) ،دار الكتب العممية ،بيركت1421،ىػ 2000 -ـ،
عدد األجزاء.32 :
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 .8جامع البياف في تأكيؿ القرآف ،ألبي جعفر الطبرم ،تحقيؽ :أحمد محمد شاكر،
الناشر :مؤسسة الرسالة( ،د.ت .د .ط).

المبيف ًل ىما
 .9الجامع ألحكاـ القرآف ك ي
بف أبي بكر القرطبي ،تحقيؽ :عبد

السٌنة كآم الفرقاف ،محمد بف أحمد
تضمنوي مف ُّ
َّ
هللا بف عبد الرحمف التركي ،مؤسسة الرسالة،

(د.ت .د .ط).
 .10الجكاىر الحساف في تفسير القرآف ،المؤلؼ :عبد الرحمف بف محمد بف مخمكؼ
الثعالبي ،مؤسسة األعممي لممطبكعات – بيركت ،عدد األج ازء.4 :
 .11ركح المعاني في تفسير القرآف العظيـ كالسبع المثاني ،تأليؼ العبلمة :أبي
الثناء شياب الديف السيد محمكد األلكسي البغدادم ،ت 1270ىػ ،تحقيؽ :أبي عبد
الرحمف فؤاد بف سراج عبد الغفار( ،د.ت .د .ط).
 .12شرح التصريح عمى التكضيح أك التصريح بمضمكف التكضيح في النحك،
تأليؼ :خالد بف عبد هللا األزىرم ،الناشر :دار الكتب العممية -بيركت-لبناف،
الطبعة األكلى 1421ىػ2000 -ـ.
 .13كتاب العيف ،المؤلؼ :أبي عبد الرحمف الخميؿ بف أحمد الفراىيدم ،تحقيؽ:
د.ميدم المخزكمي كد .إبراىيـ السامرائي ،الناشر :دار كمكتبة اليبلؿ ،عدد
األجزاء.8 :

َّ .14
الكشاؼ عف حقائؽ التنزيؿ كعيكف األقاكيؿ في كجكه التأكيؿ ،لمزمخشرم،
الناشر :دار الكتاب العربي ،بيركت ،ط1407 ،3 :ىػ.
 .15لساف العرب ،المؤلؼ :ابف منظكر ،تحقيؽ :عبد هللا عمي الكبير ،كمحمد أحمد

حسب هللا ،كىاشـ محمد الشاذلي ،دار المعارؼ ،القاىرة ،عدد األجزاء.6 :
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 .16المحرر الكجيز في تفسير الكتاب العزيز ،المؤلؼ :أبك محمد عبد الحؽ بف
غالب بف عطية األندلسي ،دار الكتب العممية  -لبناف 1413 -ىػ ػ 1993ـ،
الطبعة األكلى ،تحقيؽ :عبد السبلـ عبد الشافي محمد ،عدد األجزاء.5 :
 .17المحكـ كالمحيط األعظـ ،المؤلؼ :أبك الحسف عمي بف إسماعيؿ بف سيده
المرسي( ،ت458 /ىػ) ،تحقيؽ :عبد الحميد ىنداكم ،الناشر :دار الكتب العممية،
2000ـ ،بيركت ،عدد األجزاء.11 :
 .18مختار الصحاح ،المؤلؼ :محمد بف أبي بكر بف عبدالقادر الرازم ،تحقيؽ :
محمكد خاطر ،الناشر :مكتبة لبناف ناشركف – بيركت ،طبعة جديدة 1415 ،ىػ-
1995ـ ،عدد األجزاء.1 :
 .19المصباح المنير في غريب الشرح الكبير لمرافعي ،المؤلؼ :أحمد بف محمد بف
عمي المقرم الفيكمي ،الناشر :المكتبة العممية – بيركت ،عدد األجزاء.2 :
 .20معاني القرآف ،ألبي جعفر أحمد بف محمد النحاس ت338 /ىػ ،تحقيؽ:
الدكتكر زىير غازم زاىر ،الطبعة الثانية ،مكتبة النيضة العربية1405 ،ىػ،
1985ـ.
 .21معاني القرآف ،ألبي زكريا يحيى بف زياد الفراء ،ت207 /ىػ ،تحقيؽ كمراجعة:
أحمد يكسؼ نجاتي ،كمحمد عمي النجار ،الدار المصرية لمتأليؼ كالترجمة( ،د.ت.
د .ط).
 .22معجـ تيذيب المغة ،ألبي منصكر محمد بف أحمد األزىرم ،تحقيؽ :رياض
زكي قاسـ ،دار المعرفة ،بيركت ،ط2001 ،1 /ـ.
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 .23معجـ مقاييس المغة ،المؤلؼ :أبك الحسيف أحمد بف فارس بف زكريا ،تحقيؽ:
عبد السبلـ محمد ىاركف ،الناشر :دار الفكر1399 ،ىػ 1979 -ـ ،عدد األجزاء:
.6
 .24مغني المبيب عف كتب األعاريب ،جماؿ الديف أبك محمد عبدهللا بف يكسؼ بف
ىشاـ األنصارم ،تحقيؽ :د.مازف المبارؾ كمحمد عمي حمد هللا،

دار الفكر،

بيركت ،الطبعة السادسة1985 ،ـ.
 .25النحك الكافي ،المؤلؼ :عباس حسف (ت1398 /ىػ) ،الناشر :دار المعارؼ،
الطبعة الخامسة عشرة ،عدد األجزاء.4 :
 .26النكت كالعيكف (تفسير الماكردم) ،تحقيؽ :السيد ابف عبد المقصكد بف عبد
الرحيـ ،الناشر :دار الكتب العممية ،بيركت_ لبناف( ،د.ت .د .ط).
 .27ىمع اليكامع في شرح جمع الجكامع ،المؤلؼ :جبلؿ الديف عبد الرحمف بف
أبي بكر السيكطي911( ،ىػ) ،تحقيؽ :عبد الحميد ىنداكم ،الناشر :المكتبة
التكفيقية ،مصر ،عدد األجزاء .3
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حذف نون األفعال الخمسة في حالة الرفع
إعداد :د .عبد المولى محمد الدبار 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
المقدمة:

الحمد ﵀ رب العالميف كالصبلة كالسبلـ عمى سيدنا محمد كعمى آلو كصحبو كسمـ

كثيرا ،سبحانؾ الميـ ال عمـ لنا إال ما عممتنا إنؾ أنت العميـ الحكيـ.
تسميما ن
ن
أما بعد ...
كجدت عمكـ المغة العربية لخدمة كتاب هللا كسنة رسكلو الكريـ ،كأف
فقد
ٍ
تككف قكاعد ىذه المغة متماشية مع ما جاء فييما كفي شعر العرب ،كقد اخترت
مكضكعا لو شكاىد مف القرآف الكريـ كالحديث الشريؼ كالشعر ،رغـ أف قكاعد المغة
ن
ال تجيز ذلؾ إال عمى سبيؿ الضركرة ،كىك مكضكع (( حذؼ نكف األفعاؿ الخمسة
في حالة الرفع )) كلكنني بعد البحث كالتقصي في أركاف االحتجاج الثبلثة كجدت
شكاىد ليذا الحذؼ ليست بالكثيرة ،كلكنيا مكجكدة ،كنحف نعرؼ أف العرب يقعدكف

أحيانا لمبيت المج يكؿ القائؿ ،فكيؼ بيـ كقد كجدت شكاىد ليذا الحذؼ في قراءات
ن
قرآنية كأحاديث نبكية كأبيات شعرية؛ كلذلؾ كاف ىذا سبب اختيارم ليذا المكضكع

حتى استطيع أف أجد في العربية ما يكافقو.

الحذؼ في العربية مف الظكاىر المغكية التي اشتيرت بيا المغة العربية،
(ح ىذؼ) كىك في النحك كالصرؼ :إسقاط بعض أجزاء الكممة
كالحذؼ مصدر لمفعؿ ى

أك الجممة الكاممة لسبب ما كحذؼ نكف المثنى اك جمع المذكر السالـ عند
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إضافتيما ،أك حذفيا لمتخفيؼ كـ كرد في ىذا البحث مف حذفيا مف األفعاؿ الخمسة
في حالة الرفع ،كاف كاف ىذا الحذؼ لـ يرد كثير في العربية إال أنو لو شكاىد.
كقد تضمف البحث حذؼ نكف األفعاؿ الخمسة في حالة الرفع كىك نادر

كلكف كجدت لو شكاىد في بعض القراءات القرآنية ،كفي الحديث الشريؼ ،كأشعار
أيضا لحذؼ النكف الكاجب كذلؾ عند اتصاؿ األفعاؿ الخمسة
العرب ،كتطرقت فيو ن
بنكف التككيد الثقيمة ،ككذلؾ الحذؼ الجائز كذلؾ عند اتصاليا بنكف الكقاية ،كقد
كردت عمييا قراءات قرآنية صحيحة باإلدغاـ كالفؾ كالحذؼ لغرض التخفيؼ.
أىمية البحث:

 -1تعمؽ المكضكع بالحديث الشريؼ باعتباره أحد األركاف األساسية لكضع قكاعد

المغة.

 -2لـ أجد دراسة مستقمة ليذا المكضكع إال ما ىك مكجكد في طيات كتب المغة،
حيث تناكلتو معظـ الكتب المغكية في ثنايا مكضكعات أخرل ،كقد حاكلت جمع

شتات ىذا المكضكع كما تعمؽ بو مف آراء.
كسكؼ انتيج المنيج الكصفي التحميمي ،كذلؾ بجمع الشكاىد عميو كجمع اآلراء التي

سكؼ تتعمؽ بالمكضكع.

كقد قسمت البحث إلى مقدمة ،كفصميف ،كخاتمة ،أما المقدمة فذكرت فييا

يدم مف
أىمية البحث ،كالمنيج المتبع فيو أما الدراسات السابقة فمـ أجد فيما بيف َّ

مصادر أم بحث خص ىذا المكضكع ببحث مستقؿ ،ثـ جاء الفصؿ األكؿ الذم

خصصتو لدراسة األفعاؿ الخمسة كما يتعمؽ بيا مف أحكاـ بشيء مختصر لكجكد

مفصبل في كتب النحك ،أما الفصؿ الثاني فذكرت فيو الشكاىد التي كرد فييا
ذلؾ
ن

حذؼ النكف مف األفعاؿ الخمسة في حالة الرفع ،ككانت ىذه الشكاىد مف بعض
القراءات القرآنية ،كالحديث الشريؼ ،كالشعر العربي ،ثـ الخاتمة التي ذكرت فييا

بعض النتائج كالتكصيات.
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الفصل األول -األفعال الخمسة
كؿ فعؿ مضارع اتصمت بو ألؼ االثنيف أك كاك الجماعة أك ياء المخاطبة.
لماذا سميت األفعال الخمسة بيذا االسم؟

سميت باألفعاؿ الخمسة؛ ألف الفعؿ المضارع إذا اتصؿ بألؼ االثنيف فسيككف ،إما

لمغائبيف االثنيف (يفعبلف) ،أك الحاضريف االثنيف (تفعبلف) ،كاذا اتصؿ بكاك
الجماعة فسيككف ،إما لجماعة الغائبيف (يفعمكف) ،أك جماعة الحاضريف (تفعمكف)،

كاذا اتصؿ بياء المخاطبة فبل يككف إال لمكاحدة المخاطبة (تفعميف) ،فإذا عددنا ىذه
األمثمة كجدناىا خمسة ،كليذا أطمؽ عمييا اسـ األفعاؿ الخمسة.
أحكام نون األفعال الخمسة:
 -1عند اتصاؿ األفعاؿ الخمسة بألؼ االثنيف فإف النكف تكسر لمشابيتيا لنكف

ً
رجبلف.
المثنى ،مثؿ:

 -2كعند اتصاليا بكاك الجماعة كياء المخاطبة فإف النكف تفتح لمشابيتيا بنكف

كاتبكف.
جمع المذكر السالـ ،مثؿ:
ى

 -3عند دخكؿ نكف التككيد الثقيمة عمى الفعؿ المضارع صحيح اآلخر المتصؿ

(لتعمماف) ،كيعرب :فعؿ
بألؼ االثنيف فإف نكف الرفع تحذؼ منو ،مثؿ الفعؿ:
ًٌ
مضارع مرفكع كعبلمة رفعو ثبكت النكف المحذكفة لتكالي النكنات ،كألؼ االثنيف
ضمير متصؿ مبني عمى السككف في محؿ رفع فاعؿ ،كالنكف المشددة حرؼ مبني
عمى الكسر ال محؿ لو مف اإلعراب ،كاذا كاف الفعؿ المضارع معتؿ اآلخر ردت

لترمي َّ
اف.
البلـ إلى أصميا مع تحريكيا بالفتحة مثؿ:
ى
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كالسؤاؿ ىنا كيؼ يجتمع ساكناف ،األلؼ كنكف التككيد كال يحذؼ أحدىما؟
كالجكاب :أف العربية تجمع بيف الساكنيف إذا كاف األكؿ حرؼ األلؼ كالثاني حرؼ
مشدد مثؿ :ﭽﭲ ﭳﭼ( ،)1ك(دابَّة) كأمثاليما(.)2
كقاؿ األزىرم" :كلـ يجز حذؼ األلؼ لئبل يمتبس بالكاحد ،كال تحريكيا؛
ألنيا ال تقبؿ الحركة ،كلـ يجز حذؼ النكف لفكات المقصكد منيا ،فحركت النكف
بالكسر تشبيينا بنكف التثنية الكاقعة بعد األلؼ"(.)3
 -4عند دخكؿ نكف التككيد الثقيمة عمى الفعؿ المضارع صحيح اآلخر
المتصؿ بكاك الجماعة ،فإنيا تحذؼ منو نكف الرفع ،كالضمير (كاك الجماعة)
اللتقاء الساكنيف ،ىما :كاك الجماعة ،كالنكف الساكنة األكلى مف نكف التككيد ،مثؿ

الفعؿ )ٌىزجٓ) كيعرب :فعؿ مضارع مرفكع كعبلمة رفعو النكف المحذكفة اللتقائيا
مع نكف التككيد ،ككاك الجماعة المحذكؼ اللتقائو مع نكف التككيد ضمير متصؿ
مبني عمى السككف في محؿ رفع فاعؿ ،كالنكف المشددة حرؼ مبني عمى الكسر ال
محؿ لو مف اإلعراب ،أما إذا كاف معتؿ اآلخر بالكاك أك بالياء فإنو تحذؼ المو

عند إسناده إلى كاك الجماعة مثؿ( :تدعك) يصبح :تدعكف عمى كزف تفعكف ،كعند

لتدع َّف ،أما إذا كاف
تككيده تحذؼ نكف الرفع ككاك الجماعة اللتقاء الساكنيف يصبح :ي

 .1سكرة الفاتحة مف اآلية.7 :

 .2ينظر التطبيؽ النحكم كالصرفي لعبده الراجحي.60/2 :

 .3شرح التصريح عمى التكضيح ،53/1 :كينظر الكتاب.519/3 :
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معتؿ اآلخر باأللؼ ،فإنو بعد التككيد تككف المو محذكفة قبؿ التككيد ،ثـ تحذؼ

لتسع يك َّف(.)1
نكف الرفع ،كيجب تحريؾ كاك الجماعة بالضمة ،كال تحذؼ الكاك مثؿ :ى

 -5عند دخكؿ نكف التككيد الثقيمة عمى الفعؿ المضارع صحيح اآلخر المتصؿ بياء
المخاطبة ،فإنيا تحذؼ منو نكف الرفع ،كالضمير المتصؿ كيكسر ما قبميا ليدؿ
عمييا ،مثؿ :لتيكتيبً َّف ،كاذا كاف معتؿ اآلخر بالكاك أك بالياء تحذؼ المو كنكف الرفع
مكسكر مثؿً :
معتبل باأللؼ
أما إذا كاف
نا
كياء المخاطبة ،كيبقى ما قبميا
لتدع َّفَّ ،
ن
سعيً َّف(.)2
فتحذؼ المو ،كتبقى الياء كتحرؾ بالكسر ،كيبقى ما قبميا
مفتكحا ،مثؿ :لتى ى
ن
 -6عند دخكؿ نكف التككيد الثقيمة عمى الفعؿ المضارع صحيح اآلخر ،كالمعتؿ

تكتب َّ
نف ،فتمتقي
اآلخر المتصؿ نكف النسكة ،فإنو ال يحذؼ منو شيء مثؿ :أنتف ٍ
ثبلث نكنات كال يمكف االستغناء عمى إحداىا؛ ألنو ليس ىناؾ دليؿ عمى الحذؼ،
اف،
فيجعؿ بينيما ألؼ كتحرؾ نكف التككيد بالكسر فتصبح ىكذا:
ى
لتكتبن ًٌ
اف(.)3
ى
كلتدعكن ًٌ

الفصل الثاني -حذف نون المضارع المرفوع
إف المغة العربية تتعرض في كقتنا الحاضر إلى دعاكل ىدامة لغرض النيؿ
منيا ،كالتي منيا التحريض عمى الكتابة بالعامية ،كترؾ الفصحى؛ كذلؾ لصعكبتيا
كصعكبة النطؽ بيا ،كمنيا كصفيا بالصعكبة كالتعقيد ،كقد نسكا أك تناسكا أنيا لغة
االختصار ،كقمة الببلغة فييا الكصكؿ إلى المراد بأقؿ العبارات ،كقد تكمـ الدكتكر
 .1ينظر جامع الدركس العربية.166/2 :

 .2ينظر التمييد في النحك كالصرؼ.39 :

 .3ينظر التطبيؽ النحكم كالصرفي لعبده الراجحي.62/2 :
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عبد الجكاد حسيف عبد الرحمف البابا في بحث لو حكؿ ىذا المكضكع ،كىك
االختصار في العربية أيكجز منو بعض النقاط ،كالتي منيا(:)1
أنو باستق ارء المعاجـ المغكية نجد أف أكثر الكممات المستعممة في المغة العربية ىي
األسماء الثبلثية كاألفعاؿ الثبلثية ،أما الرباعية كالخماسية ،فيي قميمة مقارنة
بالثبلثية؛ كذلؾ بسبب أنو كمما قؿ عدد أحرؼ الكممة زاد عددىا ككثر استعماليا،

كعمؿ ذلؾ بأف خفة الكممات الثبلثية ناتجة مف أف الحرؼ األكؿ يبتدأ بو ،كالثاني

يستراح عميو ،كالثالث ينتيى بو.

كمف مظاىر التخفيؼ في العربية الترخيـ في النداء ،كىك :حذؼ آخر
طمبا لمتخفيؼ كالتمميح ،كنحف نعرؼ أنو مف شركط الترخيـ أالَّ يقؿ
االسـ في النداء ن
االسـ المراد ترخيمو عف أربعة أحرؼ ،فيحذؼ منو حرؼ إذا كانت الكممة عمى

أربعة أحرؼ ،كيحذؼ حرفاف إذا كانت الكممة عمى خمسة أحرؼ ،أما الثبلثية فإف

كانت لمذكر فبل يصح ترخيـ العمـ الخالي مف تاء التأنيث مطمقنا مثؿ :سعد ،كأما
إف كانت مؤنثة فيحذؼ منيا حرؼ لغرض التخفيؼ كالتمميح ،كىذا خاص بالمؤنثة؛
ألف التأنيث ي حتاج إلى مزيد مف التمميح كالتخفيؼ ،كتقكؿ في فتاة اسميا (ىبة)
نداء ترخيـ( :يا ىب) بالفتح أك بالضـ(.)2
أيضا مف مظاىر الحذؼ في المغة العربية حذؼ الحرؼ الكاحد كحذؼ
ك ن
طمبا لمتخفيؼ ،ككذلؾ حذؼ الحرفيف –
نكف المثنى كالجمع عند اإلضافة؛ كذلؾ ن
 .1ينظر ميؿ المغة العربية إلى التخفيؼ ،د .عبد الجكاد حسيف عبد الرحمف البابا بحث في مجمة
الفيصؿ العدد  ،153ص ،47 :كما بعدىا.

 .2ينظر النحك الكافي.104 ،103/4 :
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كذلؾ كما كرد سابقنا في ىذا البحث مف حذؼ نكف الرفع كالضمير المتصؿ بعد
تككيد الفعؿ المضارع بنكف التككيد الثقيمة ،كىذا الحذؼ كاجب – كىناؾ حذؼ جائز
لغرض التخفيؼ كراىة تكالي نكنيف زائدتيف ،كذلؾ عند اتصاؿ نكف الكقاية باألفعاؿ
يكرمكني ،ك ً
َّ
َّ
تكرميني،
أنت
يكرماني ،كاألصدقاء
الخمسة ،نحك قكلؾ :الصديقاف
ٌ
كالتقدير :يكرمانني ،كيكرمكنني ،كتكرمينني ،كيجكز فييا حذؼ إحدل النكنيف
لمتخفيؼ ،فتقكؿ :يكرماني ،كيكرمكني ،كتكرميني ،كما جاء في قكلو تعالى :ﭽ ﮧ
ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﭼ( ،)1فقد ق أر الجميكر ﭽﮪﭼ بإدغاـ النكف
في نكف الكقاية كسككف الياء ،كاختاره مكي ،كقاؿ" :كاالختيار تشديد النكف؛ ألف
األكثر عميو ،كألنو أخؼ مف اإلظيار ،كألنو كجو اإلعراب"( ،)2كق أر ابف كثير
باإلدغاـ كفتح الياء ،كاألصؿ فيو (تأمركنني) النكف األكلى عبلمة الرفع كالثانية مع

الياء في مكضع نصب ،ثـ أدغمت األكلى في الثانية فصار (تأمرَّني) ،كق أر ابف
عامر كابف ذككاف (تأمركنني) بنكنيف عمى األصؿ ،فمـ يدغـ كلـ يحذؼ ،كالحجة
()3
فرد ما
إجماع الجميع عمى إظيار النكف في قكلو تعالى ﭽ ﭰ ﭱ ﭼ ٌ ،
اختمؼ فيو إلى ما أيجمع عميو ،كق أر نافع ،كأبك جعفر ،كابف ذككاف (تأمرني) بنكف

كاحدة خفيفة مفتكحة ،كحذؼ كاحدة منيما( ،)4كفي تعييف المحذكؼ مف النكنيف
خبلؼ فقيؿ :المحذكفة ىي نكف الكقاية( ،)5كاختير حذفيا ألنيا ىي التي حصؿ بيا

 .1سكرة الزمر مف اآلية.64 :

 .2الكشؼ عف كجكه القراءات السبع كعمميا كحججيا.343/2 :
 .3سكرة األعراؼ مف اآلية.150 :

 .4ينظر الرياض الناضرة في تكجيو القراءات العشر المتكاترة.630 :
 .5ينظر شرح الكافية الشافية البف مالؾ.208/1 :
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التكرار ،كقيؿ :المحذكفة األكلى كىي نكف الرفع ،كىك مذىب سيبكيو( ،)1كاختير
حذفيا؛ ألنيا حرؼ إعراب عرضة لمتغيير ،كىذا الحذؼ الغرض منو التخفيؼ(.)2
قاؿ ابف مالؾ" :فمك ح ًذؼ نكف الكقاية ،كأ ً
يبقي نكف الرفع لتعرض بذلؾ إلى
ي
حذؼ نكف الرفع عند دخكؿ الجازـ كالناصب ،كاذا يحذؼ نكف الرفع لـ ىيعرض لنكف

الكقاية ما يقتضي حذفيا ،كحذؼ ما ال يحكج إلى حذؼ أكلى مف حذؼ ما يحكج
و
حذؼ"(.)3
إلى
كمف حذؼ إحدل النكنيف ما جاء في الحديث :عف عب ًد ًَّ
اّلل ٍب ًف ىع ٍم ًرك ٍب ًف
ى ٍ ىٍ
كؿ ًَّ
ً َّ
الع ً
اصي ىع ٍف رس ً
كف أ َّىك ىؿ ىم ٍف ىي ٍد يخ يؿ
صمَّى َّ
اؿ :ى
"ى ٍؿ تى ٍد ير ى
اّلل ى
ىي
ى
اّللي ىعمىٍيو ىك ىسم ىـ أَّىنوي قى ى
ؽ ًَّ
اؿ" :أ َّىك يؿ ىم ٍف ىي ٍد يخ يؿ اٍل ىجَّنةى ًم ٍف ىخٍم ً
اٍل ىجَّنةى ًم ٍف ىخٍم ً
ؽ
اّلل" ،قىاليكاَّ :
اّللي ىكىر يسكليوي أ ٍ
ىعمى يـ ،قى ى
اجر ًَّ
ًَّ
ُّ
ىح يد يى ٍـ
كر ،ىكييتَّقىى بً ًي ٍـ اٍل ىم ىك ًارهي ،ىكىي يم ي
كف الذ ى
اء ىكاٍل يميى ً ي ى
كت أ ى
يف تي ىس ُّد بً ًي ٍـ الث يغ ي
اّلل اٍلفيقى ىر ي
ً
ً
ً
كؿ َّ َّ
اء ًم ٍف
ص ٍد ًرًه ىال ىي ٍستىطيعي لىيىا ىق ى
اجتيوي في ى
ىك ىح ى
اء ،ىفىيقي ي
اّللي ىعز ىك ىج َّؿ ل ىم ٍف ىي ىش ي
ض ن
ً
ً ًً
اف ىس ىمائً ىؾ ىك ًخ ىيرتي ىؾ ًم ٍف ىخٍم ًق ىؾ
كى ٍـ ىف ىحي ي
ىم ىبلئ ىكتو :اٍئتي ي
كؿ اٍل ىم ىبلئ ىكةي :ىن ٍح يف يس َّك ي
ُّكى ٍـ ،ىفتىقي ي
أىفىتىأٍمرنا أ ً
ً ً
ً
ون ِبي
اؿِ :إ َّن ُي ْم َكا ُنوا ِع َب ً
ادا َي ْع ُب ُدوِني َال ُي ْش ِرُك َ
ييى ٍ
ىف ىنأٍت ىي ىى يؤىالء فىين ىسمٌ ىـ ىعمىٍيي ٍـ ،قى ى
ً
ُّ
ص ٍد ًرًه ىال
كر ،ىكييتَّ ىقى بً ًي ٍـ اٍل ىم ىك ًارهي ،ىكىي يم ي
اجتيوي في ى
ىح يد يى ٍـ ىك ىح ى
كت أ ى
َش ْي ًئا ،ىكتي ىس ُّد بً ًي ٍـ الث يغ ي

مرفكعا ،ثـ أدخمت فيو النكف الخفيفة أك
 .1ينظر الكتاب .519/3 :كنصو" :كاذا كاف فعؿ الجميع
ن
الثقيمة حذفت نكف الرفع ... ،فحذفكىا إذ كانت تحذؼ ،كىـ في ذا المكضع أشد استثقاالن
لمنكنات ،كقد حذفكىا فيما ىك أشد مف ذا ،بمغنا أف بعض القراء قرأ( :أتحاجكني) ،ككاف يقرأ:

(فبـ تبشركف).

 .2ينظر الشامؿ في القراءات العشر.527 ،526 :
 .3شرح الكافية الشافية البف مالؾ.109/1 :
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ً
ً ً ً
ً
كف ىعمىٍي ًيـ ًم ٍف يك ًؿ ب و
اب
ىي ٍستىطيعي لىيىا ىق ى
اؿ :ىفتىأٍتي ًي يـ اٍل ىم ىبلئ ىكةي عٍن ىد ىذل ىؾ فىىي ٍد يخمي ى
ٌ ى
ٍ
اء ،قى ى
ض ن
ﭽ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﭼ(.)1
قاؿ :يعبدكني ،كاألصؿ يعبدكنني ،حذفت إحدل النكنيف تخفيفنا؛ كال يكجد
سبب لحذفيا(.)2
كمف أنكاع حذؼ النكف لغرض التخفيؼ حذفيا مف األفعاؿ الخمسة في
حالة الرفع ،كقد جاء ىذا الحذؼ في مصادر المغة الثبلثة القرآف الكريـ كالحديث
الشريؼ كالشعر العربي كسكؼ أبدأ بالحديث الشريؼ لكثرة كركد ىذا الحذؼ فيو ثـ
أخير أكرد بعض القراءات القرآنية التي جاءت عمى ىذا الحذؼ.
الشعر ك نا
أوًال -الحديث الشريف

نحف نعمـ أف الرسكؿ الكريـ – صمى هللا عميو كسمـ – خير مف نطؽ

بالعربية ،كمف فصاحتو أنو تكمـ بألفاظ لـ تيسمع مف العرب قبمو ،كىك أفصح الناس
عمى اإلطبلؽ.
الحديث األول:
قىاؿ رسكؿ ً
ً
هللا َّ
كسمَّ ىـَ " :والَّ ِذي َن ْف ِسي ِب َي ِد ِه ،الَ تَ ْد ُخمُوا ا ْل َج َّن َة َحتَّى
صمى هللا ىع ٍميو ى
ى
ى ىي ي
ْشوا
تُ ْؤ ِم ُنواَ ،والَ تُ ْؤ ِم ُنوا َحتَّى تَ َح ُّابوا ،أ ََوالَ أ َُدلُّ ُك ْم َعمَى َش ْي ٍء ِإ َذا فَ َع ْمتُ ُموهُ تَ َح َاب ْبتُ ْم ؟ أَف ُ
السالَ َم َب ْي َن ُك ْم"(.)3
َّ

 .1مسند أحمد رقـ الحديث ( ،131/11 :)6570كمسند الصحابة في الكتب التسعة،71/32 :
سكرة الرعد اآلية.24 :

 .2ينظر إعراب الحديث النبكم لمعكبرم291 :

 .3ينظر سنف ابف ماجة ،47/1 :كسنف أبي داكد ،771/2 :كمسند اإلماـ أحمد رقـ الحديث
(.43/3 :)1430
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(كالى تي ٍؤ ًمينكا) مع ككف
في الحديث حذفت نكف الرفع مف (الى تى ٍد يخميكا) كمف ى
الفعميف مرفكعيف ك(ال) نافية كال يكجد ناصب كال جازـ.
الحديث الثاني:

عف مسركؽ ،قاؿ دخمنا عمى عائشة – رضي هللا عنيا – كعندىا حساف بف ثابت،

شعر يشبب بأبيات لو ،كقاؿ:
ينشدىا نا
ريب ٍة
صان َرز ٌ
َح ٌ
ان ما تُ ِز ُّن ِب َ
فقالت لو عائشة :لكنؾ لست كذلؾ ،قاؿ

ِ ِ ()1

َوتُص ِب ُح َغرثى ِمن لُ ِ
حوم ال َغوافل
مسركؽ :فقمت لياً :ل ىـ تىأ ىذنًي لو أف يدخؿ
عميؾ ،كقد قاؿ هللا ﭨ ﭽ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭼ( ،)2فقالت :كأم
عذاب أشد مف العمى؟ قالت لو :إنو كاف ينافح أك يياجي عف رسكؿ هللا – صمى

هللا عميو كسمـ – (.)3

في الحديث حذفت نكف الرفع مف ً
(ل ىـ تىأ ىذنًي) دكف كجكد ناصب كال جازـ
كاألصؿ :تأذنيف.

الحديث الثالث:

كمف شكاىد حذؼ النكف ما جاء في حديث قتمى بدر:
ىف رسكؿ ًَّ
ًو
ىع ٍف أىىن ً
اّلل – صمى هللا عميو كسمـ – تىىر ىؾ قى ٍتمىى ىب ٍد ور ثىبلىثنا ،ثيَّـ
س ٍب ًف ىمالؾ أ َّ ى ي ى
اداىـ فىقىاؿ" :يا أىبا جي ًؿ بف ًى ىش واـ ،يا أيمَّيةى بف ىخمى و
ؼ ،ىيا يع ٍتىبةى ٍب ىف
أىتى ي
ى ى ٍى
اى ٍـ فىقى ىاـ ىعىمٍي ًي ٍـ ىفىن ى ي ٍ ى ى ى ى ٍ ٍ ى

 .1البيت مف بحر الطكيؿ ،كىك في ديكانو.190 :
 .2سكرة النكر مف اآلية.11 :

 .3ينظر المؤلؤ كالمرجاف فيما اتفؽ عميو الشيخاف ،789/1 :كقكلو ﭨ ﭽﭪ ﭫ ﭬﭼ ليس
المقصكد حساف ،كانما ىك عبد هللا بف أبي رأس المنافقيف ،كقكؿ عائشة" :أنو كاف ينافح عف

الرسكؿ – صمى هللا عميو كسمـ –" ،فيركل أف عائشة كانت تكره أف يسب عندىا حساف،
كتقكؿ :أنو ىك الذم قاؿ:

فَِإ َّن أَبي َووالِ َدهُ َو ِعرضي
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ً
ت ىما
يعةى أىلىٍي ىس قى ٍد ىك ىج ٍدتي ٍـ ىما ىك ىع ىد ىرب ي
ُّك ٍـ ىحقِّا؟ فىًإٌني قى ٍد ىك ىج ٍد ي
يعةى ،ىيا ىشٍيىبةى ٍب ىف ىربً ى
ىربً ى
ك ىع ىدنًي رٌبًى ىحقِّا" ،فى ىس ًمع يعمر قىكؿ َّ ً
كؿ
ى
اؿ :ىيا ىر يس ى
النب ًٌي  -صمى هللا عميو كسمـ – فىقى ى
ى ىي ٍ ى
ى
ً
ً
ً
ً
ً
َّ
ً
ىس ىم ىع ًل ىما
َّ
اّلل ىكٍي ى
اؿ :ى"كالذل ىن ٍفسى بًىيده ىما أٍىنتي ٍـ بًأ ٍ
ؼ ىي ٍس ىم يعكا ىكأَّىنى ييج ييبكا ىكقى ٍد ىجَّيفيكا؟ قى ى
ً
ً
أىقي ً
ىف ي ًجيبكا" ،ثيَّـ أىمر بً ًيـ فى يس ًحبكا فىأيٍلقيكا ًفي ىقمً ً
يب ىب ٍد ور
كؿ مٍنيي ٍـ ،ىكلىكَّنيي ٍـ الى ىي ٍقد ير ى
ي
كف أ ٍ ي ي
ىى ٍ
ي
(.)1

كالشاىد فيو :فقد حذفت النكف مف الفعؿ المضارع المرفكع المتصؿ بكاك الجماعة
مف قكلو( :يسمعكا  -يجيبكا) كىي لغة صحيحة ،كاف كانت قميمة االستعماؿ.
الحديث الرابع:

ام ور أَّىنو قىاؿ :يقٍمنا يا رسكؿ ًَّ
كمف ذلؾ أيضا ما كرد عف ع ٍقبةى ب ًف ع ً
اّلل إًَّن ىؾ تىٍب ىعثيىنا،
ىٍ ي ى ٍ ى
ن
ي ى ى ى ىي ى
ً
ً
كنا ،فىما تىىرل؟ فىقىاؿ لىىنا ىر يسكؿ َّ ً
ً
ىم يركا لى يك ٍـ بً ىما
اّلل" :إ ٍف ىن ىزٍلتيٍـ ب ىق ٍكوـ فىأ ى
ي
ى
فىىنٍن ًز يؿ بقى ٍكوـ فى ىما ىي ٍق ير ى ى
الضي ً
مضي ً
ً ً
ؼ ،فىا ٍقىبميكا فىًإ ٍف لى ٍـ ىي ٍف ىعميكا ىف يخ يذكا ًمٍنيي ٍـ ىح َّ
ؼ الًَّذل ىيٍنىب ًغي لىيي ٍـ"(.)2
ؽ َّ ٍ
ىيٍنىبغي ل َّ ٍ
فقاؿ( :فبل يقركنا) بدكف نكف .

الحديث الخامس:

ىف عبد ًَّ
اّلل ٍب ىف ىعب و
الر ٍح ىم ًف ٍب ىف األ ٍىزىى ًر ،ىكاٍل ًم ٍس ىكىر ٍب ىف ىم ٍخ ىرىمةى،
َّاس ،ىك ىعٍب ىد َّ
أيضا أ َّ ى ٍ ى
كمنو ن
ً
ً
الس ً
ً
الرٍك ىعتىٍي ًف ىب ٍع ىد
يعا ،ىك ىسٍميىا ىع ًف َّ
بلـ مَّنا ىجم ن
أ ٍىرىسميكهي إلىى ىعائ ىشةى ،فىقىاليكا :ا ٍق ىٍأر ىعمىٍييىا َّ ي
ىف رسكؿ ًَّ
يخبً ٍرىنا أَّىن ىؾ تي ى ً ً
اّلل  -صمى هللا عميو كسمـ
ص ًر ،ىكيق ٍؿ :أ ٍ
اٍل ىع ٍ
صٌميي ىما ،ىكقى ٍد ىبمى ىغىنا أ َّ ى ي ى
 ىنيىى ىعٍنيىا(.)3صًمٌي ًي ىما) حيث حذؼ نكف الرفع تخفيفنا.
الشاىد فيو( :تي ى

 .1صحيح مسمـ ،باب عرض مقعد الميت مف الجنة أك النار.2203/4 :

 .2صحيح مسمـ ،باب الضيافة كنحكىا .1353/3 :سنف ابف ماجو.1212/2 :
 .3مستخرج أبي عكانة رقـ الحديث (.320/1 :)1140
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ثانيا -الشعر العربي
ً
مف المقرر لدل النحكييف أف األفعاؿ الخمسة ترفع بثبكت النكف ،كتنصب

كتجزـ بحذفيا ،كأما حذفيا مف دكف ناصب كال جازـ فقد اختمؼ العمماء فيو ،ففريؽ
يرل أنو يجكز حذفيا لمتخفيؼ في الضركرة ،كىذا ظاىر كبلـ ابف جني في
الخصائص( ،)1قاؿ :سألت أبا عمي  -رحمو هللا  -عف قكلو:
()2
المس ِك َّ
ِ ِ
وج ِ
الذكي
يك
َس ِري وتبيتي تَ ْدلُ ِكي
أَِب ُ
َ
بالعنبر و ْ
يت أ ْ
فقاؿ :فخضنا فيو ،كاستقر األمر فيو عمى أنو حذؼ النكف مف (تبيتيف) ،كما حذؼ
الحركة لمضركرة في قكلو:

ِ ِ ()3

ِإثماً ِم َن ِ
أشرب َغير مستَ ِ
الل َوال واغل
حق ٍب
َ
فَ َ
وم ْ ْ َ ُ
الي َ
كقياسا فقاؿ" :أما القياس
سماعا
كحذؼ الحركة لمتخفيؼ عند ابف عصفكر جائز
ن
ن
فإف النحكييف اتفقكا عمى جكاز ذىاب حركة اإلعراب لئلدغاـ ،ال يخالؼ في ذلؾ

ط في المصحؼ بنكف
كخ ٌ
تأم ّنا) باإلدغاـ ،ن
أحد منيـ ،كقد قر ٍ
(م َ
الك الَ َ
أت القيراء َ
كاحدة ،فمـ ينكر ذلؾ أحد مف النحكييف ،فكما جاز ذىابيا لئلدغاـ فكذلؾ ينبغي أف
ال ينكر ذىابيا لمتخفيؼ"(.)4

 .1ينظر الخصائص.388/1 :

 .2البيػػت مػػف الرجػػز ،كقػػاؿ البغػػدادم فػػي الخ ازنػػة" )342/8( :كىػػذا البيػػت لػػـ أقػػؼ عمػػى قائمػػو"،
كينظر الدر المصكف.828/1 :

 .3البيت مف بحر السػريع ،كىػك المػرئ القػيس فػي ديكانػو ،134 :كفػي الكتػاب ،204/4 :كالمبػاب:

ػاىد فيػو( :أشػرب) حيػث سػ ٌكف (البػاء) كىػي الـ الفعػؿ مػف
 ،247/1كضرائر الشعر ،94 :ك ٌ
الش ي
الشعرٌية.
لمضركرة ٌ
غير جازـ ٌ

 .4ضرائر الشعر.96 :
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أيضا بعض القراءات القرآنية التي خففت فييا الحركة بحذفيا ،كقراءة
كذكر ن

مسممة بف محارب :ﭽﮏ ﮐ ﮑﭼ( ،)1ساكنة التاء( ،)2ككذلؾ قراءة أبك الحسف
ار مف الكسر كالضـ ككثرة
ﭽﯫ ﯬ ﯭﭼ( ،)3بسككف الداؿ ،لمتخفيؼ ،كفرنا
الحركات(.)4
كسبب ىذا الحذؼ كراىية تفضيؿ النائب عف المنكب عنو ،كبياف ذلؾ أف

النكف نائبة عف الضمة ،كالضمة قد حذفت لمجرد التخفيؼ كقراءة أبي عمرك ،لقكلو

ﭨ ﭽﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾﭼ( ،)5بسككف الراء بدؿ الضـ في
ﭽﯹﭼ ،كقكلو ﭨ ﭽﮤ ﮥ ﮦﭼ( ،)6بسككف الراء بدؿ الضـ في
ﭽﮦﭼ ،كقكلو ﭨ ﭽﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﭼ ( ،)7بسككف
الراء بدؿ الضـ في ﭽﮈﭼ .
قاؿ( :)8كذا كجيتو معو ،فقاؿ لي :فكيؼ تصنع بقكلو( :تدلكي)؟ قمت:
نجعمو بدالن مف (تبيتي) أك حاالن فنحذؼ النكف ،كما حذفيا مف األكؿ في
المكضعيف ،فاطمأف األمر عمى ىذا ،كقد يجكز أف يككف (تبيتي) في مكضع

النصب بإضمار (أف) في غير الجكاب ،كما جاء بيت األعشى:

 .1سكرة البقرة مف اآلية.228 :
 .2المحتسب.121/1 :

 .3سكرة النساء مف اآلية.120 :

 .4ينظر إعراب القراءات الشكاذ لمعكبرم.98 :

 .5سكرة األنعاـ مف اآلية .109 :ينظر البدكر الزاىرة في القراءات العشر المتكاترة.108 :
 .6سكرة البقرة مف اآلية .67 :ينظر المستنير البف سكار.211 :

 .7سكرة آؿ عمراف مف اآلية .160 :ينظر المستنير البف سكار.211 :
 .8ينظر الخصائص.388/1 :

173

انعذد ( 23ضثرًثر )2021

يجهح انعهىو اإلَطاَيح

ويأوي إلييا المستجير فيعصما

لنا ىضبة ال ينزل الذل وسطيا

()1

كفريؽ يرل أنو يقع في الشعر كالكبلـ نادر ،كىك ظاىر كبلـ ابف عصفكر في كتاب
الضرائر(.)2
كمف حذؼ النكف في الشعر قكؿ أيمف بف خريـ:
إذا ممكوىم ولم يغصبوا

واذ يغصبوا الناس أمواليم
كمنو قكؿ الشاعر:

()3

ِ ِ ()4

ِ
ِ
غير باىل
ص َن ْعتُ ُم
قوم َسَّرُى ْم ما َ
َستَ ْحتَم ُبوىا القحاً َ
فإن َي ُك ٌ
يككف
يجكز أف ييتىىك َّىـ في ىذا البيت أف
يريد :فستحتمبكنيا ،قاؿ السميف الحمبي" :كال ي
ى
ألف الفاء مرادةه كجكبان ،لع ً
ً
ألجؿ جكاب الشرطَّ ،
(ستحتمبكىا)
دـ صبلحية
النكف
ؼ
ىح ىذ ى
ى
ى
ى
جكابان القترانً ًو بحرؼ التنفيس"(.)5
(ي يؾ).
كفي البيت شاىد آخر كىك حذؼ النكف مف الفعؿ ى

كقكؿ اآلخر:

أبيت أسري وتبيتي تدلكي

وجيك بالعنبر والمسك الذكي

أال ترل أف النكف قد حذفت مف (يغصبكف) ،ك(تبيتيف) ك(تدلكيف) بغير ناصب كال

جازـ كما فعؿ بالحركة في (اشرب).

 .1البيت مف بحر الطكيؿ كىك لطرفة في العمدة في محاسف الشعر كآدابو ،205/1 :كالشاىد فيو:
نصب بالفاء عمى الجكاب بإضمار (أف) ،كنسب البيت لؤلعشى في خزانة األدب.341/7 :

 .2ينظر  109كما بعدىا.

 .3البيت مف بحر المتقارب ،كىك لو في خزانة األدب.341/8 :
 .4البيت مف بحر الطكيؿ ،كىك ألبي طالب في ديكانو.191 :
 .5الدر المصكف في عمـ الكتاب المكنكف.828/1 :
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ثالثًا -القرآن الكريم

مف ذلؾ ما كرد في بعض القراءات القرآنية كقراءة الحسف

()1

في قكلو

تعالى :ﭽﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﭼ (،)2ﭽىي ٍد يعكاﭼ بالياء ،كرفع ﭽ يك ُّؿﭼ عمى
ً
نكف
أنو بدؿ مف الضمير الكاك ،قاؿ السميف الحمبي" :إف
األصؿ :يي ٍد ىع ٍكف فى يحذفت ي
ى
ً
ت في قكلًو – صمى هللا عميو كسمـ – " :ال تى ٍد يخمكا الجنة حتى
ً
الرفع ،كما يحذفى ٍ

تحابكا" ،كقكؿ الشاعر:
تي ٍؤمنكا ،كال تي ٍؤمنكا حتى ُّ
المس ِك َّ
ِ
ِ
الذكي
ي وتَْب ْيتي تَ ْدلُ ِك ْي
أ ََب ْي ُ
بالع ْن َب ِر و ْ
تأْ
َو ْج َيك َ
َس ِر ْ
بالفاعمية كالكاك عبلمةه عمى ً
ً
ً
لغة
ضمير ،أك
بالبدؿ مف الك ًاك التي ىي
ّّ
ك(كؿ) مرفكعه
ه
ي
يك ٍـ ىمبلىئً ىكةه)(.)3
كف ًف ي
(يتى ىعاقىيب ى
ى
كمنو قراءة محبكب عف الحسف ،كيحيى بف الحارث الذمارم ،كأبك حيكة ،كأبك خبلد
َّ
اى ىرا) بالتاء ،كتشديد الظاء لقكلو تعالى :ﭽ ﮰ ﮱ
عف اليزيدم( :تىظ ى
﮲ﭼ()4؛ كذلؾ أنو مضارع حذفت منو النكف(.)5

كمنو قراءة عبيد بف عمير (تمبسكا) ك(تكتمكا) عمى حذؼ النكف مف قكلو تعالى:
ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭼ( ،)6كقد ًٌ
خرجت
ىذه القراءة عمى أف (لً ىـ) تعمؿ عمؿ (ىل ٍـ) الجازمة ،كلكف ىذا التخريج بعيد ،كاألقرب
لح ٍذ ًفيا"(.)1
منو ي
"فميك ٍف ًم َّما يح ًذ ى
ؼ فيو نكف الرفع تخفيفان حيث ال مقتضى ى

 .1ينظر إتحاؼ فضبلء البشر في القراءات األربعة عشر.123/2 :
 .2سكرة اإلسراء مف اآلية.71 :

 .3الدر المصكف ،390/7 :كالحديث في صحيح مسمـ باب فضؿ صبلتي الصبح كالعصر
كالمحافظة عمييما رقـ الحديث (.113/2 : )1464

 .4سكرة القصص مف اآلية.48 :

 .5ينظر تفسير البحر المحيط ،118/7 :كالدر المصكف.828/1 :
 .6سكرة آؿ عمراف اآلية.71 :
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فيذه شكاىد حذفت فييا نكف الرفع تخفيفنا ،ككذلؾ إذا اتصؿ بيذه النكف
تخفيفا كادغاميا في نكف الكقاية كالفؾ ،كلكف ىؿ يجكز
نكف الكقاية جاز حذفيا
ن

القياس عمييا؟ القميؿ مف العمماء مف صرح بذلؾ في السعة ،كابف مالؾ الذم قرر

كشعر لـ يصرح بالقياس ،كال يمزـ مف
نا
نثر
أنو كرد في صحيح فصيح الكبلـ نا
الفصاحة صحة القياس عميو.

نادر كال يخؿ بفصاحة الكبلـ ،كلكف ال يحسف
إف حذؼ نكف الرفع ليس خطأ كليس نا
الكبلـ عميو.
الخاتمة

الحمد ﵀ ،كالصبلة كالسبلـ عمى رسكؿ هللا كعمى آلو كصحبو كمف كااله.
فبعد ىذا الجيد المتكاضع ،كالذم اسميتو (حذف نون األفعال الخمسة في

قميبل فيما تعمؽ بحذؼ النكف مف األفعاؿ
حالة الرفع) كالذم لخصت فيو جزنءا ن
الخمسة ،منيا ما ىك كاجب كحذفيا عند اتصاؿ نكف التككيد الثقيمة بالفعؿ
المضارع ،كما ىك جائز عند دخكؿ نكف الكقاية عمى الفعؿ ،أك حذؼ جائز لغرض
التخفيؼ ،كىك مكضكع ىذا البحث ،تكصمت إلى النتائج اآلتية:
 -1إف التخفيؼ ظاىرة مكجكدة في العربية.

 -2إف الحذؼ قد كجد في المغة العربية في الحركة األصمية لمرفع كىي الضمة
ال لسبب إال التخفيؼ ،كاألكلى أف يككف في العبلمة الفرعية ،كىي ثبكت

النكف.
كرت في البحث مف قراءات قرآنية كأحاديث
 -3ىناؾ عدة شكاىد ليذا الحذؼ يذ ٍ
نبكية ،كأبيات شعرية.

 .1الدر المصكف.1828 :
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كيكصي الباحث بدراسة مثؿ ىذه الظكاىر المكجكدة في العربية ،كتبييف
كتكضيح أحكاميا حتى ال يمتبس عمى المتعمميف مثؿ ىذه األحكاـ ،كما يكصي
الباحث تكممة ما نقص مف ىذا البحث ،فالكماؿ ﵀ كحده.

كفي نياية البحث أرجك أف أككف قد كفقت في جمع شتات ىذه المسألة المغكية،

كال استطيع أف أقكؿ إنو بحث شامؿ كيتصؼ بالكماؿ؛ ألف كؿ عمؿ ابف آدـ

ناقص ،كيحتاج إلى المزيد ليصؿ إلى مستكل مف العمـ كالمعرفة.
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قائمة المصادر والمراجع
* القرآف الكريـ بركاية حفص عف عاصـ.

 -1إتحاؼ الفضبلء البشر بالقراءات األربعة عشر ،تأليؼ أحمد بف محمد
بف عبد الغني البنأ الدمياطي ،تحقيؽ :الشيخ عبد الرحيـ الطرىكني ،دار

الحديث ،القاىرة ،د/ط2009 ،ـ.

 -2إعراب الحديث النبكم ،أمبله أبك البقاء عبد هللا بف الحسيف العكبرم،
تحقيؽ عبد اإللو نبياف ،مطبكعات مجمع المغة العربية بدمشؽ ،ط،2
1986ـ.

 -3إعراب القراءات الشكاذ ألبي البقاء عبد هللا بف الحسيف بف عبد هللا
العكبرم ،تحقيؽ :جماؿ الديف محمد شرؼ ،كعبد الغفكر خميؿ ،دار

الصحابة لمتراث ،طنطا ،ط ،1سنة 2009ـ.

 -4البدكر الزاىرة في القراءات العشر المتكاترة مف طريقي الشاطبية ك ُّ
الدرل،
القراءات الشاذة كتكجيييا مف لغة العرب ،عبد الفتاح بف عبد الغني بف
محمد القاضي ،الناشر دار الكتاب العربي ،بيركت.

عبده الراجحي ،دار المعرفة
 -5التطبيؽ النحكم كالصرفي ،الدكتكر
ي
الجامعية ،اإلسكندرية ،ط2012 ،1ـ.

 -6تفسير البحر المحيط ،لمحمد بف يكسؼ الشيير بأبي حياف األندلسي،
تحقيؽ :الشيخ عادؿ أحمد عبد المكجكد ،كالشيخ عمي محمد معكض،
كشاركيما الدكتكر زكريا عبد المجيد النكقي ،كالدكتكر أحمد النجكلي

الجمؿ ،دار الكتب العممية ،بيركت ،د/ط2001 ،ـ.

 -7التمييد في النحك كالصرؼ ،تأليؼ :د .محمد مصطفى رضكاف ،كد .عبد
هللا دركيش ،كد .محمد التكنجي ،منشكرات جامعة قار يكنس ،بنغازم،

ط1987 ،4ـ.
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 -8جامع الدركس العربية ،لمشيخ مصطفى غبلييني ،راجعو كنقحو :د .عبد
المنعـ خفاجة ،المكتبة العصرية ،بيركت ،ط1986 ،18ـ.
 -9خزانة األدب كلب لباب العرب ،لعبد القادر البغدادم ،قدـ لو ككضع
فيارسو :محمد نبيؿ طريفي ،إشراؼ :أميؿ يعقكب ،دار الكتب العممية،

بيركت ،ط1998 ،1ـ.

 -10الخصائص ،ألبي الفتح عثماف بف جني ،تحقيؽ :عبد الحميد ىنداكم،
دار الكتب العممية ،بيركت ،ط2001 ،1ـ.
 -11الػػدر المصػػكف فػػي عمػػكـ الكتػػاب المكنػػكف ،تػػأليؼ أحمػػد يكسػػؼ المعػػركؼ
بالسػػميف الحمبػػي ،تحقيػػؽ :الػػدكتكر أحمػػد محمػػد الخ ػراط ،دار القمػػـ ،دمشػػؽ،

د/ط ،د/ت.

 -12ديكاف أبي طالب بف عبد المطمب ،صنعة أبي ىفاف الميزمي البصرم،
كصنعة عمي بف حمزة البصرم التميمي ،تحقيؽ :الشيخ محمد حسف آؿ
ياسيف ،منشكرات دار كمكتبة اليبلؿ ،بيركت ،ط2000 ،1ـ.

 -13ديكاف امرئ القيس ديكاف امرئ القيس ،ضبطو كصححو األستاذ مصطفى
عبد الشافي ،دار الكتب العممية ،بيركت ،ط2004 ،5ـ.

 -14ديكاف حساف بف ثابت شرحو ككتب ىكامشو قدـ لو األستاذ عبدأ مينا،
دار الكتب العممية ،بيركت ،ط1994 ،2ـ.

 -15الريػػاض الناض ػرة فػػي تكجيػػو الق ػراءات العشػػر المت ػكاترة ،تػػأليؼ أحمػػد بػػف
محمػػد كمػػاؿ بػػف سػػميماف دخػػاف ،مؤسسػػة الرسػػالة ناشػػركف ،بيػػركت ،ط،2
2016ـ.

 -16سنف ابف ماجو ،لمحمد بف يزيد أبك عبدهللا القزكيني ،تحقيؽ  :محمد
فؤاد عبد الباقي ،دار الفكر ،بيركت
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 -17س ػ ػػنف أب ػ ػػي داكد ،لس ػ ػػميماف ب ػ ػػف األش ػ ػػعث أب ػ ػػك داكد السجس ػ ػػتاني األزدم،
تحقيؽ :محمد محيي الديف عبد الحميد ،دار الفكر ،د/ط ،د/ت.
 -18الشػػامؿ فػػي الق ػراءات العشػػر لغػػة كتفسػػي انر كأس ػ ار انر ،لمػػدكتكر عبػػد هللا محمػػد
منصكر ،دار الرفاعي ،كدار القمـ العربي ،حمب ،ط2009 ،2ـ.

 -19شرح التصريح عمى التكضيح أك التصريح بمضمكف التكضيح في النحك،
كىك شرح لمشيخ خالد بف عبد هللا األزىرم عمى أكضح المسالؾ إلى ألفية
ابف مالؾ البف ىشاـ ،تحقيؽ :محمد باسؿ العيكف السكد ،دار الكتب
العممية ،بيركت ،ط2000 ،1ـ.

 -20شػػرح الكافيػػة الشػػافية ،ألبػػي عبػػد هللا جمػػاؿ الػػديف محمػػد بػػف عبػػد هللا بػػف
محمػػد بػػف مالػػؾ ،تحقيػػؽ :عمػػي محمػػد معػػكض ،كعػػادؿ عبػػد المكجػػكد ،دار

الكتب العممية ،بيركت ،ط2000 ،1ـ.

 -21صحيح مسمـ ،مسمـ بف الحجاج أبك الحسيف القشيرم النيسابكرم،
تحقيؽ :محمد فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء التراث العربي ،بيركت.

 -22ضرائر الشعر ،البف عصػفكر األشػبيمي ،تحقيػؽ :خميػؿ عمػراف المنصػكر،
دار الكتب العممية ،بيركت ،ط1999 ،1ـ.

 -23العم ػػدة ف ػػي محاس ػػف الش ػػعر كآداب ػػو كنق ػػده ،ألب ػػي عم ػػي الحس ػػف بػػف رش ػػيؽ
القيركان ػػي األزدم ،تحقي ػػؽ :محم ػػد مح ػػي ال ػػديف عب ػػد الحمي ػػد ،دار الجي ػػؿ،

بيركت ،ط1981 ،5ـ.

 -24الكتاب كتاب سيبكيو ألبي بشر عمرك بف عثماف بف قنبر ،تحقيؽ كشرح
عبد السبلـ محمد ىاركف ،مكتبة الخانجي ،القاىرة ،ط1988 ،3ـ.

 -25الكشؼ عف كجكه القراءات السبع كعمميا كحججيا ،ألبي محمد مكي بف
أبي طالب القيسي ،تحقيؽ :الشيخ عبد الرحيـ الطرىكني ،دار الحديث،

القاىرة ،د/ط ،سنة 2007ـ.
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 -26المؤلؤ كالمرجاف فيما اتفؽ عميو الشيخاف ،محمد فؤاد عبد الباقى ،دار
الفكر ،بيركت.
 -27المحتسب في تبييف كجكه شكاذ القراءات كاإليضاح عنيا ،ألبي الفتح
عثماف بف جني ،تحقيؽ :عمي النجدم ناصؼ ،كعبد الحميـ النجار ،كعبد

الفتاح إسماعيؿ شمبي ،القاىرة ،د/ط1999 ،ـ.

 -28مستخرج أبي عكانة يعقكب بف إسحاؽ األسفرائني ،تحقيؽ أيمف بف
عارؼ الدمشقي ،دار المعرفة ،بيركت ،ط1998 ،1ـ.
 -29المستنير في القراءات العشر ،ألبي طاىر بف سكار ،إعداد الشيخ :جماؿ
الديف محمد شرؼ ،دار الصحابة لمتراث ،طنطا ،د/ط ،د/ت.

 -30مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ،المؤلؼ :أحمد بف حنبؿ ،المحقؽ :شعيب
األرنؤكط كآخركف ،الناشر :مؤسسة الرسالة ،ط1420 ،2ىػ 1999 ،ـ.

 -31مسند الصحابة في الكتب التسعة (المصدر المكتبة الشاممة).
 -32النحك الكافي ،لعباس حسف ،دار المعارؼ ،القاىرة ،ط ،7د/ت.
البحوث العممية:

* ميؿ المغة العربية إلى التخفيؼ ،د .عبد الجكاد حسيف عبد الرحمف البابا

بحث في مجمة الفيصؿ العدد .153
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جوانب من العالقات الثقافية واالجتماعية بين جبل نفوسة وجزيرة جربة
في العصر اإلسالمي
إعداد :شريفو عبدالرزاق الشريف



ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
المقدمة:
الحمد ﵀ رب العالميف كالصبلة كالسبلـ عمى أشرؼ االنبياء كالمرسميف :
انتشر اإلسبلـ بيف السكاف في ببلد المغرب منذ سنة 21ق كحكمت أقاليـ ببلد

المغرب حككمات إسبلمية حاكلت كؿ منيا نشر مبادئ اإلسبلـ كقيمو كتحفيظ
القرآف الكريـ كتدبر آياتو كتعميـ المغة العربية لسكاف ببلد المغرب ،كاستمر ذلؾ
خبلؿ العصر اإلس بلمي ككاف ذلؾ حتى في ظؿ اختبلؼ الحككمات ايديكلكجيا

كعرقيا ،كرأت بعض المجتمعات في ببلد المغرب التي ترتبط مع األخرل بركابط
جغرافية أك مذىبية أك عرقية أنيا بحاجة إلى التكاصؿ المكثؼ لتكطيد العبلقات
كتعميقيا بيدؼ نشر الفقو اإلسبلمي بيف تمؾ المجتمعات مف جيؿ إلى أخر.

افيا مف الجية الشمالية الغربية مع جنكب تكنس
كبما أف ليبيا تشترؾ جغر ن
بسكاحؿ كسيكؿ كسبلسؿ جباؿ كأراضي شاسعة كىضاب تمتد بيف البمديف فيما

يسمى بالمغرب األدنى ،نتج عف ذلؾ التقارب الجغرافي كاالقميمي كالمذىبي حركة

تكاصؿ كبيرة كدؤكبة بيف سكاف مدف كقرل البمديف التي تتكزع عمى امتداد تمؾ



عضك ىيأة التدريس تدريس بقسـ التاريخ كمية اآلداب  -جامعة سبيا.
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()1

جسر مف العبلقات بيف مدف جبؿ نفكسة
الجباؿ كاليضاب ،متجاكزة البحر لتقيـ نا
مع مدف جزيرة جربة المجاكرة ،كقد تميز ىذا التكاصؿ بينيما بعبلقات مميزة كقكية
عمى مر العصكر السيما في العصر اإلسبلمي ،حيث تميزت العبلقات بالعمؽ

كالتكازف في حاالت اليدكء كاالستقرار السياسي بالمنطقة ،ككانت ىذه العبلقات
تحركيا دكافع كثيرة ،ركزنا عمى بعض الجكانب منيا في ىذه الدراسة ،فكانت أىميا
الدكافع الثقافية لطمب العمـ كالتطكر الفكرم أك التبحر في عمكـ الديف ،كذلؾ الدكافع
االجتماعية كالرحبلت كاليجرة كظركؼ القحط ناىيؾ عف رحبلت الحج المشتركة
التي تجعؿ رجاؿ كنساء المنطقة في رفقة كاحدة منذ خركج الركب مف جبؿ نفكسة

شيكر طكيمة ،كمف ىذا المنطمؽ كسمنا ىذا
نا
إلى حيف عكدتو كالتي كانت تستغرؽ
البحث بكسـ جكانب مف العبلقات الثقافية كاالجتماعية بيف جبؿ نفكسة كجزيرة جربة
في العصر اإلسبلمي.

أسباب اختيار الموضوع:
 -الرغبة في البحث عف تاريخ ليبيا اإلسبلمي المنسي كخاصة تاريخ جبؿ نفكسة

الذم تيمثؿ ظيكر المدارس فيو خبلؿ العصر اإلسبلمي لحظات فاصمة في التاريخ
الثقافي كالتعميمي في ليبيا عامةن كغربيا خاصةن بعد انتشار اإلسبلـ كالمغة العربية
بيف البربر.

 زد عمى ذلؾ التعرؼ عمى دكر اإلسبلـ في التطكر الثقافي كاالجتماعي بيفالمجتمعات المتجاكرة كخاصة بمداف الدراسة.

 -المساىمة في إثراء النقاش العممي حكؿ مكضكع الدراسة.

( )1جبؿ نفكسة جبؿ عاؿ منيؼ فيو منبراف لمدينتيف تسمى أحداىما شركس كتقع بكسط الجبؿ،
كمدينة جادكا مف ناحية نفراكة كفييا منبر كجامع كالجبؿ ،ابف حكقؿ ،صكرة األرض ،ج ،1ص.94
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أىمية الدراسة:
تكمف األىمية في أف الدراسات الحديثة في ىذا الجانب قميمة كىذه الدراسة تسمط
الضكء لتبيف تاريخ منطقة ىامة مف ليبيا ،كتركز عمى عبلقاتيا الثقافية كاالجتماعية
مع مدف الجكار كتطكرىا خبلؿ العصر اإلسبلمي ،تحت كؿ الظركؼ سكاء فترات

السمـ كالحرب أك فترات الرخاء كالقحط لتصؿ إلى نتائج تمؾ الصبلت كدرجة تعمقيا

بيف الطرفيف.

ايضا في الكقكؼ عمى الجيكد التي كانت مبذكلة مف سكاف
كتكمف أىمية الدراسة ن
الجبؿ كسكاف جربة في الحرص عمى ىذه األنكاع مف العبلقات التي تزيد مف
أكاصر الترابط كاأللفة كنشر الثقافة كالعمكـ.
أىداف الدراسة:

تسعى ىذه الدراسة إلى الكشؼ عف عمؽ العبلقات الثقافية كاالجتماعية بيف مدف

الجكار جبؿ نفكسة كجزيرة جربة لتؤكد دكر اإلسبلـ في تحسيف ىذه العبلقات
كتطكرىا كتعمقيا كتكطيدىا بيف المسمميف بكافة مظاىر التعاكف المختمفة كما

تكشؼ عف تطكر تمؾ العبلقات كأثارىا عمى البمديف مف خبلؿ االجابة عمى
تساؤالت الدراسة.
كما تسع ي الدراسة الى استكماؿ الصكرة القريبة مف الدقة عف تمؾ العبلقات مف

خبلؿ التدقيؽ كتحميؿ الركايات التي أكردتيا المصادر كسرد تفاصيؿ كقائعيا.
الدراسات السابقة:

ال تكجد دراسة مخصصة تناكلت العبلقات الثقافية أك االجتماعية بيف جبؿ

نفكسة كجزيرة جربة كأغمب الدراسات تناكلت األكضاع السياسية في منطقة المغرب

األدنى كببلد المغرب كافة.
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كىناؾ دراسات لمحت أك تطرقت لمحياة العممية بجبؿ نفكسة مثؿ دراسة ؿ
محمكد حسيف ،عف الحياة العممية في جبؿ نفكسة ،ىذه الدراسة لـ تغط الجكانب
التي سنتناكليا في دراستنا ىذه ،خاصة جانب العبلقات الثقافية كاالجتماعية بيف

جبؿ نفكسة كجزيرة جربة ،بؿ خصصت تمؾ الدراسات لتناكؿ اىتماـ أىؿ الجبؿ
بالتعميـ فقط.
كما تكجد دراسات لبعض المستشرقيف تناكلت طبيعة الجبؿ كجغرافيتو ،كالسكاف،
كفقو المذاىب مف الناحية االيديكلكجية ،كالسياسية مثاؿ :جغرافية جبؿ نفكسة،
لديبكر ،مكجكد بصيغة ككرد عمى الشبكة ،كىذه الجكانب بعيدة عف ما سنتناكلو في
ا
ىذه الدراسة.
اشكالية الدراسة:
مما ال شؾ فيو أف اإلسبلـ بعد دخكلو لببلد المغرب األدنى طبع العبلقات بيف
سكانو بسمات خاصة ،تكمف اشكالية الدراسة في عدـ معرفة طبيعة ىذه العبلقات
بيف مدف الجكار (جبؿ نفكسة كجزيرة جربة) كمستكاىا ،كعدـ كضكح العكامؿ التي
ساعدت عمى تكطيد تمؾ العبلقات الثقافية منيا كاالجتماعية في العصر اإلسبلمي،

كعدـ بركز مظاىر ىذه العبلقات كأنكاعيا كأثارىا ،مما يستدعي البحث كالتقصي

لمكقكؼ عمى قكة العبلقات كترابطيا بيف الجبؿ كالجزيرة خبلؿ العصر اإلسبلمي.
التساؤالت:
انطمقت الدراسة مف تساؤالت عدة حاكلنا اإلجابة عمييا:

ماىي اشكاؿ الترابط الثقافي كالعممي بيف الجانبيف؟ ما العكامؿ الرئيسية التي

ساعدت عمى عمؽ العبلقات الثقافية كاالجتماعية كقكتيا بيف مدف جبؿ نفكسة
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كجزيرة ج ربة؟ ماىي دكافع التكاصؿ االجتماعي بيف سكاف الجبؿ كالجزيرة خبلؿ
العصر اإلسبلمي؟ كماىي أشكاؿ التعاكف كأنماطو التي كطدت العبلقات
االجتماعية بيف الجبؿ كالجزيرة؟ كما دكر اإلسبلـ في العبلقات بيف الجبؿ كالجزيرة

مف الناحية الثقافية كاالجتماعية؟
منيج الدراسة:

ال يمكف فيـ طبيعة العبلقات الثقافية كاالجتماعية بيف جبؿ نفكسة كجزيرة جربة

إال عمى ضكء عدة مناىج تعيف الباحثة عمى حؿ تمؾ المشكبلت كتجيب عمى تمؾ

التساؤالت فاعتمدت عمى المنيج السردم لسرد المعمكمات كالمنيج االستنباطي
بيدؼ الكصكؿ الى احكاـ منطقية كالمنيج التحميمي الذم يرتكز عمى تحميؿ
األحداث كالكقائع التاريخية المنتقاة في سياؽ عممي سميـ كربطيا في كحدة متكاممة.
مجال الدراسة يتضمن األتي:

المجاؿ الزمنى :العصر اإلسبلمي مف نياية القرف الثالث اليجرم حتى القرف

العاشر اليجرم.

المجاؿ الجغرافي :غرب ليبيا (اقميـ طرابمس كجبؿ نفكسة شرقنا) كالجنكب التكنسي
كجزيرة جربة غرنبا.
قامت ىذه الدراسة عمى محاور تضمنت عدة عناصر :

تمييد :لمتعريؼ بالمنطقتيف محكر الدراسة :جبؿ نفكسة بميبيا كجزيرة جربة بتكنس
مف حيث المكقع كالمدف كطبيعة السكاف كالكضع السياسي في المغرب األدنى خبلؿ

العصكر اإلسبلمية.
ومبحثين:

المبحث األول :العالقات الثقافية بين جبل نفوسة وجزيرة جربة.
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تضمف ىذا المبحث عدة عناصر :المدارس كاقساميا الداخمية كعامؿ ازدىار
ل معبلقات الثقافية بيف جبؿ نفكسة كجزيرة جربة ،الرحبلت العممية المنظمة كجسر
لمتكاصؿ بيف عمماء جبؿ نفكسة كجزيرة جربة ،التأليؼ كنسخ الكتب كتبادؿ
المصنفات بيف جبؿ نفكسة كالجزيرة  ،تبادؿ الفتكل كالمناظرات كالزيارات العممية

كالمراسبلت.

المبحث الثاني :العالقات االجتماعية بين جبل نفوسة وجزيرة جربة.
تضمف ىذا المبحث عدة عناصر  :العكامؿ التي اسيمت في خمؽ مناخ مبلئـ
لمعبلقات االجتماعية بيف جبؿ نفكسة كجزيرة جربة ،ظركؼ المحف كالقحط كدكرىا
في تكطيد العبلقات االجتماعية بيف الجبؿ كالجزيرة ،البعد االجتماعي لركب الحج

بيف الجبؿ كالجزيرة ،مف مظاىر النشاط االجتماعي اليجرات كالمصاىرات بيف
الجبؿ كالجزيرة.
وخاتمة ونتائج وتوصيات
تمييد:
جبل نفوسة وجزيرة جربة (الموقع ،المدن ،السكان)
قبؿ البدء في الحديث عف العبلقات الثقافية كاالجتماعية بيف جبؿ نفكسة كجربة
عمينا أف نحدد جغرافية مكقع المنطقتيف مف ببلد المغرب األدنى ،فجبؿ نفكسة :ىك
عبارة عف مرتفعات جبمية تقع في الشماؿ الغربي لميبيا تحيط بمنطقة طرابمس

الساحمية مف جية الجنكب الغربي عمى شكؿ ىبلؿ كتفصميا عف اقميـ فزاف مف
جية الجنكب ،كجبؿ نفكسة ىك جزء مف سمسمة جباؿ اطمس التي تمتد مف المغرب

األدنى إلى المحيط األطمسي ،كيدخؿ طرؼ جبؿ نفكسة بالبحر(،)1كسمى ىذا الجبؿ

()1الحميرم ،الركض المعطار ،ص.76
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بنفكسة نسبة إلى أكبر قبائؿ البربر في المغرب األدنى كىي نفكسة التي تقطنو،

كالجبؿ كاسع كحصيف ،ككعر المسالؾ ،ككثير الزركع( ،)1كىك مكطف البربر كمحؿ
اقامتيـ الدائمة كممتمكاتيـ الخاصة كبعد استقرار مجمكعات مف العرب منذ الفتح

االسبلمي شارككا البربر في سكناه(.)2

تنتشر عمى ىذا الجبؿ مدف كقرل كثيرة حكؿ مصادر المياه فعمى ضفة كادم

اللكت تقع مدينة تغيت ،كالى الشماؿ منيا بمدة تاغركيت التي تتميز بكثرة العيكف،
كالى الجنكب منيا تقع قرية تككت المعركفة بكثرة نخيميا ،كالى الشرؽ مف تيغيت

تنتشر مجمكعة مف القرل اشيرىا تاالت كتيركت ،كعمى ضفاؼ كادل اكريف تقع

مجمكعة مف القرل كمدينة كاباك كالى الشرؽ منيا تقع بمدة فرسطاء كالى شماليا تقع

بمدة قنط اررة  ،كعمى ضفاؼ كادم شركس تقع أىـ حكاضر الجبؿ كىي مدينة

شركس التي فتحيا عمر بف العاص سنة 22ق

()3

كالى الغرب منيا تقع العديد مف

القرل كالمدف اشيرىا مدينة تندميرة التي اشتيرت بالعمـ ،كالى الغرب منيا تقع مدينة
تممكشايت التي كانت تنازع مدينة شركس كتنافسيا ،كالى الغرب مف تممكشايت تقع
قرية تمصمص كطمزيف(.)4

كيمي اللكت غرنبا مدينة كازف كىى الحد الفاصؿ بيف الدكلتيف غرب ليبيا كجنكب
تكنس ،كعمى الضفة الغربية مف الكادم شركس تقع مدينة تبلت ،كعمى الغرب منيا

تقع مدينة تنكمات(.)5

()1حسيف مؤنس ،معالـ تاريخ المغرب كاألندلس ،ص ،115انظر :اإلدريسي ،نزىة المشتاؽ في
اختراؽ األفاؽ ،ص.279

()2الطاىر الزاكم ،معجـ البمداف الميبية  ،ص.97
()3الطاىر الزاكم ،معجـ البمداف الميبية  ،ص.97

()4عمي يحيى معمر ،االباضية في مككب التاريخ ،ص.398
()5عمي يحيى معمر ،االباضية في مككب التاريخ ،ص.401
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كعمى الضفة الغربية لكادم الزرقاء تقع مدينة ارجاف كالى الشماؿ منيا تقع
مدينة نفكسة مركز الحكـ في الجبؿ ،كالى الشماؿ الشرقي منيا تقع مدينة

طرميسة( ،)1باإلضافة إلى العديد مف القرل المتناثرة ذات األحياء المنفصمة كالتي
تتكزع بيف كدياف الجبؿ.

أما جزيرة جربة :فيي إحدل الجزر التكنسية الصغيرة التي تقع عمى السكاحؿ

الجنكبية لمبحر المتكسط جنكب شرؽ تكنس عند خميج قابس ،بينيا كبيف البر نحك

ميؿ( ، )2اطمؽ الفنيقييف عمى ىذه الجزيرة اسـ جربة ،كىى ذات أرض منبسطة قميمة

المرتفعات تمتاز بمكقع تجارم يربط بيف الشرؽ كالغرب كالشماؿ كالجنكب(،)3
ارضيا اشبو باليضبة تنحدر برفؽ ناحية الشماؿ الشرقي(.)4

أما بالنسبة لمسكاف ،فسكاف جربة األصميكف ىـ البربر مف قبائؿ افار ك لماية ك

زكاغة ك ىكارة ككتامة كلكاتة التي مف بطكنيا بنك مكي الذيف حكمكا طرابمس
أيضا قبائؿ مف البربر كىـ مف
كالجزيرة في القرف السابع اليجرم ،كسكاف الجبؿ ن
نسؿ " مازيغ بف كنعاف ،كينقسمكف إلى قسميف :البتر(البدك) كالبرانس(الحضر)،
كيتفرع كؿ قسـ إلى عدة قبائؿ ،فقبائؿ البتر ىي :أداسة كنفكسة كضريسة ،كبنك

لكاء األكبر ،أما قبائؿ البرانس فيي :مصمكدة كأكربة كعجيسة ،ككتامة كصنياجة،

كأكريغة( ،)5كيذكر ابف خمدكف أف نفكسة نزلت في مدينة صبرة( ،)6باإلضافة إلى
العرب الذيف تشير بعض الدراسات لكجكدىـ منذ عصكر قديمة في الشماؿ األفريقي
()1عمي يحيى معمر ،االباضية في مككب التاريخ ،ص.413 ،412 ،408
()2الحميرم ،الركض المعطار ،ص.158

( )3سالـ بف يعقكب ،جزيرة جربة مدارسيا العممية ،ص.30
()4سالـ بف يعقكب ،جزيرة جربة مدارسيا العممية ،ص.30

()5انظر بف خمدكف ،المبتدأ كالخبر ،ج ،6ص ،149كما بعدىا.
()6ابف خمدكف ،المبتدأ كالخبر ،ج ،2ص.573
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كتحديدا بعد حمكؿ الجفاؼ كقمة األمطار في شبو الجزير العربية فياجر العرب منذ
ن
أمنا كتتكفر فييا
قديـ الزماف عبر مضيؽ باب المندب مف اليمف نحك مناطؽ أكثر ن
المياه ،فاتجيكا إلى المنطقة الممتدة غرب النيؿ كحتى المحيط األطمسي

()1

كبعد

الفتح اإلسبلمي انتشر العرب بشكؿ كبير في المدف كاألقاليـ المفتكحة ،كتذكر
المصادر "زحؼ إلى افريقية في عيد الخميفة عثماف بف عفاف عشركف ألفا مف

الصحابة ككبار العرب

()2

الفتح اإلسبلمي.

طا لسكاف شماؿ افريقيا بعد
فشكمكا ىؤالء مع البربر خمي ن

تتككف جزيرة جربة مف مدف كثيرة أىميا حكمة الحشاف ،كحكمة جعبيرة ،كحكمة

قبللة كحكمة ،سدكيكش ،كحكمة كرسيغف كحكمة صدغياف كغيرىا مف الحكمات
كالمدف ،كقد دخؿ اإلسبلـ جزيرة جربة سنة 46ق بعد أف دخميا ركيفع بف ثابت

()3

عف طريؽ البر مف جنكب تكنس ما يقابؿ جية القنطرة حيث تكجد مدينة مينانكس

عمى الساحؿ الداخمي(.)4

كمف خبلؿ تحديد مكقع الطرفيف (الجبؿ كالجزيرة) تطير األسس اليامة التي

كطدت الصبل ت بينيما ككجكد الطرؽ التي تربط بيف الطرفيف بدكف حمقات كصؿ
أخرل ،كالتي اسيب الجغرافيكف في ذكرىا كتفصيؿ مراحميا القصيرة كالميسرة ،مثاؿ
ما ذكره اإلدريسي بالخصكص أف كؿ مدف ىذه البمداف كشركس بجبؿ نفكسة كمدف

جزيرة جربة تتقارب في مقاديرىا كصفاتيا كفي متاجرىا كأسكاقيا(.)5

()1سالـ محمد اليريشي ،المككنات االجتماعية لممجتمع الميبي ،ص.133
()2ابف خمدكف المبتدأ كالخبر ،ج ،4ص.236
( )3التيجاني ،رحمتو ،ص.124

( )4سالـ بف يعقكب ،جزيرة جربة مدارسيا العممية ،ص.30
()5اإلدريسي ،نزىة المشتاؽ في اخت ارؽ االفاؽ ،ص.279
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الوضع السياسي في المغرب األدنى خالل العصور اإلسالمية
بعد الفتح االسبلمي لشماؿ افريقيا كببلد المغرب خضعت المنطقة لمخبلفة األمكية
في دمشؽ بتعييف كالة عمى كالية افريقية ،كلكف في أكاخر القرف األكؿ اليجرم

انتشرت المذاىب المختمفة بيف البربر خاصة المذىب االباضي بجبؿ نفكسة في
غرب ليبيا كببلد المغرب األكسط كجنكب تكنس ،كخضع الجبؿ كجزيرة جربة إلى

الدكلة الرستمية التي قامت في المغرب األكسط منتصؼ القرف الثاني اليجرم إلى
جيدا في القضاء عمى
أف سقطت عمى يد الدكلة الفاطمية الشيعية التي بذلت
ن
المذاىب األخرل بالمغرب ،،فكاف لؤلسس السياسية دك ار في تكطيد الصبلت في
بعض الفترات بيف الطرفيف الجبؿ كالجزيرة عندما أسست الدكلة الرستمية في تاىرت
كطنا لؤلخر ،بتكحد الرؤل السياسية ،كىذه
كضمت إلييا الطرفيف فأصبح كؿ طرؼ ن
الصمة شجعت عمى قكة التكاصؿ الثقافي كاالجتماعي في تمؾ الفترة ،كبعد سقكطيا
كتأسيس الدكلة الفاطمية حاكؿ سكاف الجبؿ االستقبلؿ بالجبؿ كحكمو ذاتيا ،كما
سيطرت دكلة المرابطيف عمى ببلد المغرب كحاكلت مد نفكذىا إلى طرابمس كالجبؿ
كاألقاليـ الجنكبية كجزيرة جربة ثـ سيطرت دكلة المكحديف عمى ببلد المغرب مف
برقة إلى المحيط األطمسي كمع كؿ ىذه الحككمات كانت مدف الجبؿ كبعض مدف
الجزيرة تحاكؿ التنصؿ مف التبعية لتمؾ الدكؿ كحكـ ىذه المدف ذاتيا مف قبؿ

المشائخ كالفقياء.
اوًال :العالقات الثقافية بين جبل نفوسة في ليبيا وجزيرة جربة:
بما أف المدف بيف البمديف متجاكرة كمتقاربة ،فالحركة بينيا بالكاد تككف طبيعية
خاصة أنو لـ تكف ىناؾ عكائؽ تعيؽ التنقؿ بيف تمؾ المدف ،مع انتشار القبائؿ
كتكزعيا بيف تمؾ القرل كالمدف ،كبالتالي فإف استمرار العبلقات ككثافتيا في بعض
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القركف تعكد لظركؼ معينة كرحبلت العمـ المتبادلة بيف طبلب الجبؿ كالجزيرة كمف
جية أخرل فإف اىتماـ عمماء جبؿ نفكسة كجزيرة جربة بالعمـ كالتعميـ خاصة العمكـ
الدينية كالشرعية كتحفيظ القرآف الكريـ كتفسيره كتعمـ المغة العربية كفركعيا طكر تمؾ
العبلقات كجعميا تأخذ اتجاىيف متبادليف بيف الطرفيف كلكف أكثر الرحبلت كانت

تسير في اتجاه الجبؿ مف الجزيرة.
المدارس كعامل ازدىار لمعالقات الثقافية بين جبل نفوسة وجزيرة جربة:
لقد كانت الحركة العممية في ىذه الفترة مرتبطة بانتشار اإلسبلـ في المنطقة

ككاف عمماء كمشائخ الجبؿ يحفزكف طبلبيـ لدراسة المغة العربية كفركعيا الف لغة
السكاف كانت قبؿ اإلسبلـ ىي المغة البربرية ،فيذكر أف أبا عمراف بف مكسى كىك
ار في مجالس العمـ ):مف تعمـ حرفنا مف العربية كتعمـ
أحد مشائخ الجبؿ قاؿ مرنا
كتابا
ثمانيف مسألة مف الفركع كتعمـ مسالة مف الفركع كعبادة ستيف سنة كمف حمؿ ن

دقيقا ،كتصدؽ بيا عمى أىؿ
إلى بمد لـ يكف فيو ذلؾ الكتاب فكأنما حمؿ ألؼ حمؿ ن
ذلؾ البمد)( ، )1فكانت دائما مثؿ تمؾ العبارات عامؿ مشجع عمى طمب العمـ كدراسة
المغة العربية كنشرىا بيف طبقات المجتمع في الجبؿ ،كبما أف المسجد كاف يجمع
المسمميف في أكقات متفرقة مف اليكـ إلقامة الصمكات استغؿ المشائخ أكقات ما بيف

الصمكات لمتعميـ فأخذكا يحفزكف عمى طمب العمـ كفضمو ،كبعد مركر الكقت
تطكرت تمؾ الحمقات التي تدار في المسجد ،فأنشأكا المدارس كمبلحؽ بجانب دكر
العبادة (المساجد كالجكامع) التي عقدكا فييا الحمقات العممية لنشر العمـ بيف األىالي
كلتشجيعيـ عمى طمبو .ككاف يمتقى الطبلب في تمؾ المدارس بمعممييـ مف األشياخ
لبلستزادة في الديف كالفقو كالعمـ كالمناقشة كتدارس عمكـ القرآف كحفظو ،كمف أىـ

( )1الشماخي ،السير ،ج ،2ص،73الدرجيني ،طبقات المشائخ ،ج ،2ص.411
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تمؾ المساجد في جبؿ نفكسة :مسجد أبك عبيدة عبدالحميد الجناكني الذم عاش في
القرف الثالث اليجرم كاسيـ في الحركة العممية كالثقافية بالجبؿ.
كفي البداية كاف التكافد عمى ىذه الحمقات مف مدف الجبؿ كقراه فقط ،كمف شدة

مكانا يقيـ فيو
االزدحاـ عمى تمؾ الحمقات قد ال يجد طالب العمـ مف القرل المجاكرة ن
لحضكر تمؾ الحمقات ،فيذا يحيى الفرسطائي أحد ركاد تمؾ الحمقات مف فرسطاء لـ

يجد لو من نزال ليقيـ فيو كطالب في مدينة شركس التي تقع فييا المدرسة ،فاضطر
إلى العكدة لقريتو( ،)1كتعتبر مدينة شركس مف اكبر مدف الجبؿ مما يشير إلى
االزدحاـ الكبير لطبلب العمـ الكافديف مف الجبؿ لمدراسة فييا.
األقسام الداخمية:

مف ىنا جاءت فكرة انشاء األقساـ الداخمية كارفاقيا بالمدارس إليكاء طبلب

العمـ مف خارج الجبؿ ،كبالتأكيد كاف ليذا التطكر في مجاؿ العمـ كاقامة األقساـ
الداخمية لمطبلب الغرباء دكر في استقطاب طبلب العمـ مف الجبؿ كخارجو.

كالبد مف اإلشارة إلى أف تأسيس ىذه األقساـ كاف مف مساىمات األغنياء
كالمشائخ لئلنفاؽ عمييا كعمى الطمبة ،كمف البدييي أف ىذا التطكر زاد اكالن في

اعداد طبلب العمـ الكافديف عمى ىذه المدارس مف داخؿ الجبؿ ،ثـ الطبلب الكافديف
مف خارج الجبؿ ،كمف أمثمة ىذه المدارس التي كانت تحتكل عمى أقساـ داخمية

لمطمبة الغرباء بالجبؿ:

مدرسة سميماف بف ماطكس(ع:ؽ3ق) بمدينة شركس

()2

كىي مدرسة خاصة يدير

حمقتيا سميماف بنفسو ،كال يفكتنا أف ننكه إلى أف اغمب المشائخ المقتدريف يسارعكا
في فتح حمقات لمدراسة بجانب المساجد كيقكمكا بإدارتيا بأنفسيـ ،ككاف سميماف بف

( )1يحيى معمر ،االباضية في مككب التاريخ.،ص.335

( )2عمي يحيى معمر ،االباضية في مككب التاريخ ،ص.335
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معمما كمر نبيا كسيرتو مضرب لؤلمثاؿ ،كيعد مف العمماء الذيف نجكا بعد
ماطكس
ن
معركة مانك سنة283ق( ،)التي قتؿ فييا عدد كبير مف عمماء جبؿ نفكسة ،كىكذا
كاف ليذا الشيخ جيكد كبيرة في نشاط الحركة الثقافية بالجبؿ كربط جسكر التكاصؿ

بيف مدف كقرل الجبؿ كاستقطاب طبلب العمـ في القرف الثالث اليجرم.

كمف العمماء الذيف فتحكا حمقات ككفمكا الطبلب النفكسي أبك عبدهللا محمد بف

سميماف الذم ك اف يعمـ طمبتو كينفؽ عمييـ بؿ كاف يكسييـ مف مالو ككاف إذا أقبؿ
الشتاء اشترل ليـ أكسية جديدة فييا دؼء ،فإذا أقبؿ الصيؼ اشترل ليـ أكسية
خفيفة برسـ الصيؼ ،كيدخر األخرل لمشتاء كربما باعيا بالثمف الذم اشتراىا بو

كيخرج ليـ كؿ يكـ ما يقيـ طعاميـ كاداميـ ،ككاف يفرؽ الدنانير عمى العزابة في

()1
أيضا الشيخ أبك سيؿ البشر بف محمد النفكسي الذم كاف يعطى
شركس  ،كمنيـ ن
()2
ايضا
لعزابتو صرائر الدراىـ مف زكاة مالو  ،ككاف عيسى بف عيسى الطراميسي ن

يرسؿ إلى يخمؼ الفرسطائي برغكرة يطمب منو الزكاة التي ينفقيا عمى الطمبة

تخبلصا لما سبؽ يبلحظ أف ظاىرة االنفاؽ عمى االقساـ الداخمية
كالتبلميذ( ،)3كاس
ن
كطبلب الحمقات ككفالتيـ كانت جزنءا مف تسييؿ أمكر المعيشة كاإلقامة لمكافديف

شجعا لطبلب مدف الجكار في تقكية ىذه
باتجاه الجبؿ ،كبطبيعة الحاؿ ىذا كاف م ن
الرابطة العممية كالعبلقات الثقافية بيف مدف المجاؿ ،كاصبحت المدارس كاقساميا
جسر ثقافيا بيف المدف المجاكرة لمجبؿ خبلؿ العصكر اإلسبلمية.
نا
كالبد مف التأكيد ىنا عمى أف انشاء المدارس بالجبؿ قد استمر كتكالى بعدما اشتد
االزدحاـ أكثر كتكافد الطبلب عمى تمؾ المدرسة مف داخؿ الجبؿ كخارجو ،كمف تمؾ
()انظر :ابك زكريا ،سير االئمة كاخبارىـ ،ص.252
( )1الدرجينى  ،طبقات المشائخ ،ج ،2ص.417
()2البغطكرم ،ركايات االشياخ ،ص.322
()3الشماخي ،السير ،ج ،2ص.190
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مركز الستقطاب طبلب مدف الجكار كباألخص طبلب جزيرة
نا
المدارس التي كانت
جربة في القرف الرابع اليجرم مدرسة "اباف بف كسيـ" بجبؿ نفكسة التي تخرج منيا
أبك محمد عبدهللا بالخير( ،)1كاجتيد أباف في العمـ حتى صار مف أفضؿ أىؿ زمانو

عمما( ،)2كجمس لمتدريس كالفتكل في الجبؿ لمرجاؿ كالنساء( ،)3حيث أنو لـ يكتؼ
ن
بالمدرسة بؿ كاف يقيـ حمقات لمذكر خاصة بالنساء(.)4

كفي القرف السابع اليجرم قاـ أبك يحيى زكريا بف ابراىيـ الباركني(ع:ؽ7ق)

كالذم يعد مكسكعة عممية في كؿ مجاالت العمكـ ،بإنشاء مدرسة خاصة بالجبؿ
كاف ينفؽ عمى أقساميا الداخمية مف مالو كعمى طبلبو الذيف يتراكح عددىـ بيف

الخمسيف كالمائة(.)5

كمف المبلحظ أف بعض العمماء في الجبؿ قد جمعكا بيف مينتي التجارة كالتعميـ،

مما جعميـ يسيمكف في النفقة عمى طبلب العمـ ،كمف ىؤالء التاجر المعمـ "ابف

معركؼ كيدرف" الذم أسس مدرسة لو في شركس( ،)6كذلؾ التاجر المعمـ "أبك
ىاركف مكسى بف يكنس الجبللمي النفكسي" الذم جمع بيف غ ازرة العمـ ككفرة الماؿ

أيضا ،كأرفقيا بقسـ داخمي لمطبلب مف خارج الجبؿ،
كأسس مدرسة خاصة
ن
كخصص ليا ميزانية مف مالو حيث تتكفؿ المدرسة بإيكاء العديد مف الطمبة

البعداء

()7

كقد تخرج مف مدرستو اعداد أكثر مف أف يحصييا العدد.

( )1عمي يحيى معمر ،االباضية في مككب التاريخ ،ج ،2ص230

()2البغطكرم ،ركايات االشياخ ،ص ،239الكسياني ،سير الكسياني ،ج ،1ص.250 ،249
()3عمي يحيى معمر ،االباضية في مككب التاريخ ،ج ،2ص231

()4انظر :البغطكرم ،ركايات االشياخ ،ص ،243الكسياني ،سير الكسياني ،ج ،1ص.247
()5عمي يحيى معمر ،االباضية في مككب التاريخ ،ج ،2ص265

()6البغطكرم ،ركايات االشياخ ،ص ،219الكسياني ،ج ،1ص..243
()7عمي يحيى معمر ،االباضية في مككب التاريخ ،ج ،2ص240
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كتميز عمماء نفكسة بالمكاظبة عمى الدركس في الحؿ كالترحاؿ فكاف بعض
المشائخ يعتمدكف عمى نظاـ التنقؿ كالسفر لقضاء امكرىـ الخاصة فيضطركا
الصطحاب طبلبيـ معيـ لمتعميـ بيف القرل كمدف الجكار ،كىذا يعد مف مظاىر

الرغبة القكية في نيؿ العمـ كاال ىتماـ بالتعميـ كالتثقيؼ في جبؿ نفكسة ،مما جعؿ
حمقات العمـ ال تنقطع مع كؿ الظركؼ ،كمف أمثمة ذلؾ :كاف الشيخ ابك ميمكف بف

احمد الجيطالي(ت283:ق) عندما خطر ببالو أف ينظر في التزكيج مف بمد غير
بمده ،فمضى كمضى معو تبلمذتو كىـ متمادكف عمى دراستيـ كاجتيادىـ كلـ يغتركا
في مقاـ ،كال في رحيؿ فتزكج أبك ميمكف كابتنى بامرأتو كالتبلمذة مكاظبيف عمى

درسيـ عاكفيف عمى عزميـ( ،)1كىذا مما يفسر كجكد "مقابر في اغمب مدف كقرل

نفكسة تنسب لمغرباء"( ،)2ككذلؾ كاف يفعؿ أبك النجاة يكنس التممكشايتي حيث كاف
يطكؼ بطمبتو في جبؿ نفكسة غاديا كرائحا يذكر كيكعظ كيأمر كينيى كقيؿ رجع

عاما متنقبلن بيف مدف الجبؿ( ،)3ككاف
مرة إلى بمده عمى سبعة أعكاـ كقيؿ أقاـ بيفرف ن
المستقبمكف في تمؾ المدف يقكمكف بكاجب الضيافة فيذكر اف الشيخ ايكب الجيطالي
كاف يدير حمقة في الجبؿ فكفد عميو طمبة غرباء فنادل في المسجد مف يخدميـ

فقاؿ بعض االغنياء مف الجبؿ :نحف نخدميـ( ،)4فمـ يكف بغريب عمى أىؿ نفكسة

اكراـ الضيؼ خاصة طمبة العمـ الغرباء.

كبعض العمماء انقطعكا في سمؾ التعميـ كحرمكا انفسيـ مف الدنيا فيذا عيسى بف
عيسى الطراميسي(ع:ؽ8ق) ،لـ يتزكج قط الشتغالو بالعمـ كانشأ ىك األخر مدرسة
()1الدرجينى ،طبقات المشائخ ،ج ،2ص ،295البغطكرم ،ركايات االشياخ ،ص.156
()2محمكد حسيف ككردم  ،الحياة العممية في جبؿ نفكسة ،ص.139
( )3الشماخي ،السير ،ج ،2ص.195
( )4الشماخي ،السير ،ج ،2ص.201
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أيضا
خاصة في قرية طرميسة لطبلبو كاشرؼ عمييا بنفسو كتكلى ميمة التدريس ن
في مدرسة أبي يزيد المزغكرتي بعدما الحظ االىماؿ كالتدىكر فييا( ،)1كربما كاف

ذلؾ بعد كفاة مؤسسيا.
كبما ال يدع مجاالن لمشؾ ،فإف جزيرة جربة لـ تكف أقؿ مف الجبؿ في االىتماـ

بإنشاء ا لمدارس كبناء المساجد إلدارة حمقات العمـ فييا كاستقباؿ الطبلب الكافديف
كالعمماء مف الجبؿ كالجنكب التكنسي كجبؿ دمز في أقساـ داخمية تتبع تمؾ
المدارس ،فعمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر كانت أكؿ مدرسة أسست بجزيرة جربة ألبي
مسكر يسجا ،بدأ بنائيا في القرف الثالث اليجرم بحكمة الحشاف كأتميا ابنو فصيؿ
في القرف الرابع اليجرم كتسمى بالجامع الكبير ،داـ نشاطيا العممي عدة قركف كاف

ليا شأف تعميمي بالغ األىمية حيث كانت تستقطب الطبلب مف الجبؿ كميزاب

بالجزائر ،ككاف ابنو أبك زكريا فصيؿ ينفؽ عمى طبلبو في األقساـ الداخمية كيجعؿ
الدراىـ في القراطيس كالصرر ثـ يعمقيا في الكاح التبلميذ كىـ ال يشعركف فمـ مات
()2
أيضا تأتي مدرسة كادم الزبيب في حكمة
انقطعت عنيـ فعرفكا أنو صاحبيا ،ك ن
جعبيرة في المرتبة الثانية لمدارس جربة العممية كاليامة كالتي بنيت في بداية القرف

الثامف اليجرم اشترؾ في بنائيا أىؿ البر كاإلحساف كأشرؼ عمى األشغاؿ الشيخ
محمد بف أحمد الصدغياني ككاف أكؿ المدرسيف بيا الشيخ "يعيش بف مكسى

الزكاغي الجربي"(.)3

كىكذا ضرب مشائخ الجبؿ كجزيرة جربة اسيميـ في العمـ كالثقافة فكانكا مثاالن

أساسا لنشر
لمصبر كالكفاح كاالجتياد كالمثابرة كالعطاء ككانت ىذه المؤسسات
ن
( )1الشماخي ،السير ،ج ،2ص.193

()2الدرجيني ،طبقات المشائخ ،ج ،2ص ،363سالـ بف يعقكب ،تاريخ جزيرة ج ،ص.91
()3سعيد الباركني ،الحركة العممية كالفكرية بجزيرة جربة عبر التاريخ ،ص7
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الثقافة كتبادؿ العمكـ كاالىتماـ بتعميـ العامة كتثقيفيـ ،كاستقباؿ الطبلب مف كؿ
صكب في اقساـ مخصصة ليذا الغرض ،كاالحتفاظ بالعمـ في كتب كمخطكطات
كمؤلفات لؤلجياؿ.
جسر لمتواصل بين عمماء جبل نفوسة وجزيرة جربة
الرحالت العممية المنظمة ًا
كال مناص مف القكؿ أف جزيرة جربة ارتبطت باألقاليـ المجاكرة ليا بالرحبلت سكاء
كانت رحبلت عممية بحتو أك تجارية أك دعكية أك رحبلت عرضية زادت مف
تحديدا ،كالسيما التكاصؿ الثقافي الذم ساىـ في
التقارب بينيا كبيف جبؿ نفكسة
ن
خمؽ مناخ عممي مشترؾ بيف البمديف المتجاكريف حيث شد طبلبيا كمشائخيا الرحاؿ
إلى جبؿ نفكسة كالعكس ،لما في تمؾ الرحبلت مف لقاء بمشائخ العمـ كتحصيؿ
عممي راسخ كاكتساب لخبرات كعمكـ مختمفة باإلضافة إلى طمب (االجازة) كىي:
اإلذف بممارسة المينة كالتعميـ ،كعادة تمنح في جميع مجاالت العمـ كتعتبر شيادة

أك كفاءة تأىيؿ لمق ياـ بالتعميـ ،كربما الفكرة مف كراء ذلؾ ىي تكحيد المنيج التعميمي
بيف الجبؿ كالجزيرة ،لذلؾ نجد الطبلب يتكجيكف إلى اقرب المراكز الثقافية
كالحكاضر العممية في الجبؿ كالجزيرة لمنحيـ ىذه الرخصة ،كقد أشرنا إلى دكر

المدارس كأقساميا الداخمية في استقطاب الطبلب في كبل البمديف حيث كانت عامبلن

مشجعا عمى ىذه الرحبلت.
ن

ناىيؾ عف ما تحدثت عنو المصادر كالسير التاريخية مف ظيكر شخصيات
عممية كفقيية كانت تتصدر المشيد الثقافي كالعممي في الجبؿ كالجزيرة مثمت ركح
التكاصؿ بيف الجانبيف ،ككاف لعمماء الجبؿ حظكة كمكانة عممية أكبر في نفكس

أىؿ جربة لدكرىـ الكبير في تكجيو الطمبة إلى دراسة الفقو كاالىتماـ بعممو مف
عبادات كمعامبلت ،مما جعؿ طبلب العمـ يرتحمكف مف جربة إلى الجبؿ لنيؿ العمـ
مف مركزه في صكرة عكست لنا مدل عمؽ التكاصؿ الفكرم كالثقافي كالعممي بيف
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مدف الجبؿ كالجزيرة ،كىكذا اصبحت الرحمة في طمب العمـ مف أقكل العبلقات بيف
الجانبيف حيث ضاعفت النشاط كالتكاصؿ الثقافي رغـ التجزئة السياسية في
االقميميف المتجاكريف في بعض الفترات.
كمف أمثمة البعثات العممية ممف قصدكا الجبؿ مف جزيرة جربة لحضكر حمقات

العمـ عمى سبيؿ الذكر ال الحصر أبك زكريا فصي ؿ الذم اجتيد في طمب العمـ مف
()1

بعد أف اكمؿ جدكلو المنظـ عمى مدار سنكات إلى

عائدا إلى جربة
نفكسة ثـ كر ن
أيضا مف
أف كصؿ إلى المرحمة األخيرة اإلجازة بشيادة شيكخو ،كتكجو إلى الجبؿ ن
عمماء جربة يسجا بف يكجيف الييراسني كبكر بف قاسـ الييراسني المذاف أقاما في
مدين ة شركش كاصبحا تمميذاف يتعمماف عند أبي معركؼ كيدرف بف جكاد( .)2كلـ
بل يصؿ إلى عشرات السنكات
تكف مدة الدراسة فترة قصيرة بؿ كانت تأخذ كقتنا طكي ن
عالما بالعمكـ ،فتذكر المصادر أنيما أخذا
تتخمميا مراحؿ كثيرة حتى يصبح الطالب ن

يعرضاف ما درساه عمى أبي الربيع سميماف بف ماطكس النفكسي( ،)3كىذه مرحمة مف
مراحؿ العمـ في الجبؿ يأخذ الطبلب العمـ مف شيخ كيعرضكف ما درسكه عمى شيخ

أخر لكى تتـ ليـ اإلجازة بالعمـ ،كالمرحمة الثالثة ىي المراجعة كالتصحيح ،فيذكر
الشماخي أنيما أخذا في تصحيح ما تعمماه كنظراه عمى ابف ماطكس فصححاه في
ستة أشير ،كبعد ثماني عشرة سنة

()4

مف التعميـ في مدرسة أبي معركؼ بالجبؿ

( )1الدرجيني ،طبقات المشائخ ،ج ،1ص.160
( )2أبك زكريا ،سير االئمة ،ص.252

( )3الكسياني ،سير الكسياني ،ج ،1ص ،294عمي يحيى معمر ،االباضية في مككب التاريخ

،ج ،2ص.238

( )4الشماخي ،السير ،ج ،2ص .32ص،235مجمكد حسيف ،كتاب الحياة العممية في جبؿ
نفكسة ،ص.538
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رجعا إلى أىالييما بجربة( ،)1ككاف يسجا بف يكجيف أكؿ مف عاد إلى جربة مف
طبلب العمـ المبتعثيف لمدراسة بجبؿ نفكسة ،كخبلؿ ىذه الفترة قاما كمييما بنسخ
العديد مف الكتب.
كمف طبلب العمـ الذيف شدكا الرحاؿ في سبيؿ العمـ إلى الجبؿ :الجربي كيسبلف

بف يعقكب المزاتي الدجمي (الدجي) الذم درس عمى يد مشائخ جربة ثـ عزـ عمى
المسير كاالرتحاؿ إلى جبؿ نفكسة مركز العمـ في تمؾ الفترة لتصحيح العمكـ حيث
أراد العمك ألعمى المراتب في التعميـ فعرض ما درسو لئلجازة عمى مشائخ الجبؿ،
كتبا
ككصؿ إلى الجبؿ بعد أف استأذف كالدتو ،فجعؿ يق أر العمـ حتى حفظ في الفقو ن

كثيرة( ، )2كمف شدة انشغاؿ الطبلب بالعمـ كىمتيـ العالية في طمبو فانيـ ينقطعكف
عف أىالييـ كىذه ضريبة مف ضرائب رحبلت العمـ ،فتذكر المصادر أف كيسبلف

كاف في أثناء ىذه المدة إذا كصمو كتاب مف أىمو رمى بو في الككة ال يقرأه ،حتى
قضى كطره مف عمـ الفركع كتحقؽ لو مراده ،كعقد النية عمى الرجكع إلى أىمو ،فق أر
الكتب كعرؼ منيا أف كالدتو تكفت كلـ يعمـ بكفاتيا كىك بعيد عنيا ككانت اقامتو
()3
جيدا في سبيؿ العمـ كمد
بينيـ في الجبؿ سبع سنيف  ،كىكذا كانكا ال يكمكف ن
جسكر الثقافة كالتكاصؿ خبلؿ العصكر اإلسبلمية بيف الجانبيف.

بعد اإلجازة كالعكدة إلى بمدانيـ يصبحكف مشائخ كعمماء كيقكـ كؿ منيـ بإنشاء
مدرسة كمسجد لنشر ما تعممو في مدينتو ،مما ساىـ في تطكر كاثراء النيضة
معمما كشيخا في جربة يقصده أىؿ الجزيرة
العممية بالجزيرة كىذا األخير أصبح
ن
أيضا ،كمف تبلمذتو النفكسييف أبي الربيع سميماف بف
كالجنكب التكنسي كأىؿ نفكسة ن
( )1الكسياني ،سير الكسياني ،ج ،1ص.295
( )2الكسياني ،سير الكسياني ،ج ،2ص.781
( )3البغطكرم ،ركايات االشياخ ،ص.377
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يخمؼ المزاتى النفكسي الذم تمقى العمـ في الجبؿ أكالن عمى يد أبك عبدهللا محمد بف

بكر النفكسي تـ انتقؿ إلى جزيرة جربة الستكماؿ تعميمو عمى يد أبي محمد كيسبلف
بف يعقكب الدجمي الذم عقد حمقة ألصكؿ الديف كىناؾ بجربة كفد إليو الطمبة مف

كؿ ناحية( ،)1كنتيجة تخصيص الحمقات في مختمؼ العمكـ ىك ما جعؿ الطبلب
يتكافدكف عمى العالـ المختص لمعمـ الذم يرغبو في أم مكاف لتكممة الدراسة ،كال

يتكقفكف عف الدركس إال بعد كصكليـ إلى درجة عالية مف الفقو كالتفقو.

كبالتأكيد كانت ىناؾ رحبلت عممية عكس السابقة ،فقد ارتحؿ مف طبلب الجبؿ
طمبا لمعمكـ المختصة عند مشائخ معينيف ،طالب العمـ
الذيف قصدكا جزيرة جربة ن
عبدهللا بف مانكج الذم درس في الجزيرة عمى يد المشائخ يسجا كأبك صالح كأبك
مكسى عيسى بف السمح ،فمكث عندىـ في الجزيرة فترة مف الزمف ،ثـ عاد ألىمو،
ككانكا يختبركف عمميـ بمعرفة بعض المسائؿ ،فعندما سؤؿ عبدهللا في مسألة كلـ
يعرؼ جكابيا عاد إلى الجزيرة كمكث عندىـ ما امكف لمدراسة ،ثـ عاد ألىمو ،كدخؿ
في االختبار الذم يحدد كفايتو مف العمـ كالدراسة ،فمقيو شيخ فسألو سؤاالن لـ يعرؼ

اجابتو ،فرجع ثالثة إلى المشائخ في جربة كمكت عندىـ ما شاء هللا يق أر العمـ حتى

تفقو( ،)2كىكذا كاف الطالب يتحمؿ أعباء السفر كالترحاؿ مف أجؿ الكصكؿ ألعمى
أيضا مف الجبؿ أبك
درجات الفقو كالعمـ دكف ممؿ أك كمؿ ،كممف قصد جربة لمتعمـ ن
سميماف داكد التبلتي النفكسي الذم قاؿ :قدمت مف نفكسة إلى جربة كقرأت بيا عند

الفقيو أبي القاسـ يكنس السدكسكي(.)3
( )1أبك زكريا ،سير االئمة ،ص.281

()2الدرجيني ،طبقات المشائخ ،ج ،2ص.400

()3يحيى معمر ،االباضية في تكنس  ،ص ،590محمد محفكظ  ،تراجـ المؤلفيف التكنسييف ،ج،1
ص.81
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كمف المبلحظ في بعض الفترات كاف بعض مشائخ الجبؿ يقكمكف بميمة امتحاف
الطبلب القادميف مف جربة فيمركف بمرحمة القراءة كتصحيح ما درسكه عمى ابف
ماطكس في زمانو بعد التحاقيـ بحمقات الدركس في الجزيرة لئلجازة بالعمـ(،)1

فيجيزكا اف اجتازكا االمتحاف كيعكدكا إلى الدراسة إف لـ يكفقكا(.)2

كلـ تقتصر الرحمة مف الجبؿ إلى الجزيرة عمى طبلب العمـ فقط ،كانما مف
جانب أخر فعمماء نفكسة مف أصحاب الحمقات كالدركس الذيف ينتسبكف لمدنيـ
كقراىـ عممكا كذلؾ عمى مد جسكر التكاصؿ لنشر العمـ بيف أىؿ الجزيرة كالمساىمة
في النيضة العممية الثقافية في جزيرة جربة فقامكا بتأسيس حمقات لمدركس كاقامة
نشاطات عممية تشمؿ االرشاد كالكعظ كالتأليؼ جعمت حركتيـ ظاىرة ككثيفة بيف
()3
ليككف حمقة عممية
االقميميف ،كمف ىؤالء أيكب الجيطالي الذم سافر إلى جربة
ٌ
()4
أيضا ارتحؿ أبك عامر التصرارم إلى جربة مف نفكسة لمتدريس
في مساجدىا ،ك ن

كيذكر أف الشيخ أبك النجاة يكنس بف سعيد التممكشايتي كاف حمقة كصؿ بيف نفكسة

كجربة( ،)5كما أف النفكسي ماكس بف الخير ارتحؿ مف مدينة يفرف بالجبؿ إلى
جزيرة جربة إلحياء الحركة العممية ىناؾ في زمانو(.)6

( )1عمي يحيى معمر ،االباضية في مككب التاريخ ،ج 2ص ،238الشماخي  ،السير ،ج،1
ص.235

()2عمي يحيى معمر ،االباضية في مككب التاريخ ،ص.401
()3الشماخي،السير ،ج ،2ص.201

()4البغطكرم ،ركايات االشياخ ،ص ،226الدرجيني ،طبقات المشائخ بالمغرب ،ج ،2ص .434
( )5يحيى معمر ،االباضية في تكنس  ،ص.589

()6الكسياني ،سير الكسياني ،ج ،3ص ،771الدرجيني ،ج ،2ص.402
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كما ارتحؿ أبك عبدهللا محمد بف بكر النفكسي إلى جزيرة جربة في بداية القرف
طمبا
الخامس اليجرم رفقة أبك الخطاب عبدالسبلـ بف منصكر الذم ىجر األىؿ ن

لمعمـ( ،)1كإلقامة نظاـ تعميمي تربكم سرم يسمى العزابة إلحياء الحركة العممية في
جزيرة جربة( ، )2كىك نظاـ ديني اجتماعي تعميمي تربكم ،كلقب عزابي يمنح لكؿ مف
الزـ طريؽ أىؿ العمـ االباضي كحافظ عمييا كعمؿ بيا فإف حسف كؿ ىذه الصفات

ابيا.
سمي عز ن

كبناء عمى ما تقدـ فإف الحركة العممية لطمب العمـ كانت تقصد الجبؿ مف
الجزيرة في القركف األكلى لدرجة أف مشائخ الجبؿ كعممائو قصدكا الجزيرة لعمؿ
حمقات ىناؾ ،أما في القركف المتأخر نشطت الحركة العممية مف الجبؿ لمجزيرة مف

أجؿ االنخراط في نظاـ العزابة.

إف قياـ نظاـ العزابة (االباضي) في جربة كاف نتيجة الظركؼ السياسية
المحيطة بالجزيرة في القرف الخامس اليجرم  -تنافس الفرؽ اإلسبلمية لمسيطرة

السياسية كحكـ ببلد المغرب األدنى -كبما أف ىذا النظاـ سرم فالمكاف أك المقر
المخصص لمدرس كالحمقة يختمؼ عف المدارس كدكر العبادة فيك غار في جبؿ

يسمى غار امجماج اجتمع فيو الطبلب ككانت البداية مف سبعة أشخاص

()

جميـ

مف جزيرة جربة مع استاذىـ النفكسي محمد بف بكر ،ثـ تطكر ىذا النكع مف نظاـ
التعميـ كاستقطب الطبلب مف جميع األماكف بما فييـ جبؿ نفكسة ،كحمقاتو العممية
تككف أكالن مع شيخ لممبتدئيف فإذا انتظمكا في حمقتو عمميـ السير ثـ ينتقمكف إلى
()1الدرجيني ،طبقات المشائخ ،ج ،2ص.405

()2الدرجيني  ،طبقات المشائخ ،ج ،2ص.405

()كىـ :أبك عمراف كأبك عمرك النميمي كعبد هللا بف مانكج كأبك زكريا بف جرناز النفكسي كجابر
بف سدرماـ ،ككباب بف مصمح ،كأبك مجبر بف تكزيف ،الشماخي ،السير،ج ،2ص.74 .
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حمقة أخ رل يجركف قراءة القرآف الكريـ كيتعممكف المغة العربية كاإلعراب ثـ ينتقمكف
إلى شيخ أخر يعمميـ أصكؿ الديف كالفقو إلى أف تتـ اإلجازة لو بالتعميـ( ،)1كطمبة

الجبؿ قبؿ االنضماـ إلى نظاـ العزابة التعميمي بجربة يمركف عمى مرحمة التمييد،

فتككف أكؿ مسيرتيـ العممية بحمقة ألبي يعقكب محمد بف يدرف الزنزفي النفكسي مف
سكاف قرية امسناف عميو جمب العزابة مف أىالييـ فيبتدؤكف عنده كيعمميـ السير
كاألدب ثـ ينتقمكف إلى الشيخ محمد بف سدريف الكسياني فيعمميـ اإلعراب كالنحك ثـ

ينتقمكف إلى أبي عبد هللا محمد بف بكر في جربة فيعمميـ عمـ الكبلـ كاألصكؿ(،)2

بحيث يمر نظاـ التربية كالتعميـ المشترؾ بيف الجبؿ كجربة بأربعة اقساـ :عزابة،

كعقميا يجدكف استضافة في
جسديا
عرفاء ،تبلميذ ،مستمعكف( )3كحتى العاجزيف
ن
ن
حمقة العزابة( ،)4كالحمقة ىي عبارة عف حمقة مف الطبلب الذيف ليسكا عامة ،يدرسكف
عممان كاحدان بعينو ،يجتمعكف حكؿ أحد المعمميف لبلستماع لتعاليمو( ،)5كلقد داـ ىذا

يقؿ عف تسعة قركف في جزيرة جربة(.)6
ٌ
النظاـ ما ال ٌ

اعطت ىذه النشاطات شيرة عممية لممشائخ كالعمماء االباضية خارج حدكد

مجتمعاتيـ كمدنيـ ،ككاف مف حصيمة نتائج الرحبلت العممية كتبادليا بيف الجبؿ
كا لجزيرة عمى مدل العصكر اإلسبلمية غرس العمكـ في نفكس الطبلب كنيؿ شرؼ
مصاحبتيـ لمعمماء كاألخذ عنيـ كنقؿ الثقافات كالعمكـ المختمفة كنشر المغة العربية

بيف السكاف كاألىالي.

()1الدرجيني ،طبقات المشائخ ،ج ،2ص.397
( )2الشماخي ،السير ،ج ،2ص.163

( )3يحيى معمر ،االباضية في مككب التاريخ  ،ص.369
( )4ركبيرتك ،العزابة ،ص32
( )5ركبيرتك ،العزابة ،ص37

( )6الكسياني ،سير الكسياني ،ج ،3ص.769
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التأليف والنسخ وتبادل المصنفات بين جبل نفوسة والجزيرة .
يعد جبؿ نفكسة كما اسمفنا مرك ن از لئلشعاع الثقافي في ببلد المغرب األدنى ،كأف
طا كثيقنا بالديف اإلسبلمي خاصة (المذىب
نشاط الحركة الثقافية فيو ارتبطت ارتبا ن

االباضي) الذم انتشر في المنطقة منذ القركف األكلى لميجرة ،اذ أف الدراسات
الشرعية كانت ىي جكىر النشاط العممي كالتكاصؿ الثقافي في أقاليـ المغرب

ظا في الحركة العممية كالثقافية خبلؿ
نا
األدنى ،كقد شيد جبؿ نفكسة
تطكر ممحك ن
العصر اإلسبلمي حيث شكمت التفاعبلت اليكمية لسكاف الجبؿ نكع مف الحياة
الثقافية التي اشتير بيا مشائخيـ الذيف كاف ليـ باع طكيؿ في التأليؼ في سائر

العمكـ النقمية كالعقمية ،يذكر الكسياني" :إف العمـ فشا في الجبؿ كشاع حتى أف
خدميـ كاماءىـ إذا خرجف إلى االستقاء ال يرجعف حتى يذكرف بينيف جميع رسائؿ

كتاب سميماف بف ماطكس النفكسي(ح283:ق) كفيو  300مسألة( ،)1كال نعتقد أف
الكسياني يبالغ في ذلؾ لما لمعمـ مف مكانة عظيمة عند أىؿ الجبؿ ،كما اىتمكا

بالفقو لدرجة أف جبؿ نفكسة لـ يحتاج أىمو لمفتكل في بعض الفترات كاألزمنة،
كذكرت السير بيذا الصدد أنو مر زماف عمى جبؿ نفكسة فشي فييـ العمـ ككثرت
فيو العمماء حتى لـ يبؽ فييـ منزؿ يرد مسألة إلى اآلخر إذا نزلت مسألة (ببللكت)

()

سارت إلى منازليـ إلى تغرميف فيردىا بعضيـ إلى بعض حتى تبمغ منازليـ

كميـ ثـ ترجع إلى المنزؿ الذم نزلت فيو فيجيبكنيا فيفتكنيا( ،)2كمما زاد في نشاط
الحركة الثقافية كالعممية بالجبؿ كالجزيرة كالمغرب األدنى ككؿ كبشكؿ كاضح كجمي
ظيكر الفرؽ اإلسبلمية

( )

التي تناظر بعضيا بسبب االختبلؼ في الرأم كالتبايف

( )1الكسياني(ؽ6ق) ،سير الكسياني ،ج ،1ص.273
( )قرية بجبؿ نفكسة.

()2المزاتي ،كتاب السير ،ص ،52البغطكرم ،سير االشياخ ،ص.107

( )الفرؽ االسبلمية مثؿ المالكية كاالباضية (الكىبية كالنكار) كالشيعية كالمعتزلية
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في بعض المسائؿ الفقيية لدرجة أنيـ برعكا في عمـ الكبلـ لقياـ المناظرات ،كىذا
زاد مف حصر النشاط الثقافي كالعممي في االىتماـ بالعمكـ الدينية كالشرعية عمى
حساب العمكـ األخرل ،كقد قاـ عمماء الجبؿ بتأليؼ العديد مف المؤلفات كالكتب

الفقيية ككتابة سير مشائخيـ مف االباضية كتفسير القرآف الكريـ كعمكمو كنشر كؿ
تمؾ العمكـ كتعميميا لؤلجياؿ ،كمف أمثمة ذلؾ ما قاـ بو محمد بف أبي خالد الذم

()1()
أيضا ساىمكا في نشاط
كتابا لمرد عمى النكار
 ،كبدكرىـ النكار ن
ألؼ اثنى عشر ن
الحركة العممية بالجبؿ كالجزيرة كمنطقة المغرب األدنى بتأليؼ الكتب لمرد عمى

الكىبية

()

فكاف ليذا التنافس المذىبي دكر في انعاش الحركة العممية كالثقافية في

غرب ليبيا كجزيرة جربة كمف أمثمة كتب النكار كتب فرج بف نصر النفكسي التي
رد عمييا ميدم النفكسي ،كىذه الكـ مف الكتب شجع طبلب العمـ الكافديف كالقاريف

عمى نسخيا لنشر العمكـ كالتنافس عمى ذلؾ.

زد عمى ذلؾ ف قد كاف ألىؿ نفكسة رغبة قكية في نسخ الكتب كدراستيا مسألة،
مسألة ،فتذكر السير أف عمركس بف فتح النفكسي (ؽ3:ق) كاختو ،نسخكا مدكنة
(مدكنة أبي غانـ) كاممة استكدعيا عندىـ مشرقي عندما اكمؿ طريقو إلى المغرب

األكسط ،فمف ح رص عمركس عمى العمـ عمد إلى نسخيا قبؿ عكدة صاحبيا،
ككاف ىك يكتب كاختو تممي عميو ،كعندما عاد صاحبيا كجد نقطة حبر عمى احدل

صفحات المخطكط فعرؼ أنو نسخيا فقاؿ لو :يا سارؽ العمـ(.)2

( )النكار فرؽ مف فرؽ االباضية.

()1الشماخي ،السير ،ج ،2ص.86
()الكىبية فرقة مف فرؽ االباضية.

( )2الدرجيني ،طبقات المشائخ بالمغرب،ج ،2ص.323
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كمف أثارىـ العممية في الجبؿ كجكد ديكاف بو تآليؼ كثيرة قاؿ أبك العباس أحمد
بف محمد بف بكر(ت 504 :ق) :فبلزمت الدرس بو أربعة أشير ال أناـ إال فيما بيف
أذاف الصبح إلى صبلة الفجر( ،)1كىذا مؤشر لمكلع بالعمـ كالثقافة الدينية بيف عمماء
كمشائخ جبؿ نفكسة فيمضكف الشيكر كالميالي منكبيف عمى الدراسة كنيؿ العمـ

كالتأليؼ.
كتبا كثيرة :منيا
كقد ألؼ أبك العباس أحمد بف محمد النفكسي(ت504:ق) ن
أصكؿ األرضيف المتككف مف ستة أجزاء ،كالسيرة في الدماء أكثر مف جزء ،كالجامع
المسمى بابي مسألة ،ككتب القسمة كتبيف أفعاؿ العباد ثبلثة أجزاء ،ككتاب األلكاح

( ،)2كذكر أبك العباس عف أبي القاسـ عبد الرحيـ :إنو صنؼ في آخر عمره تصنيفنا

ككتابا تركو في األلكاح ،)3(،كىذه المخطكطات كميا يعاد
في خمسة كعشريف جزء،
ن
نسخيا مف قبؿ طبلب العمـ لحمميا إلى مدنيـ كنشرىا.
ككذلؾ في مجاؿ التأليؼ كالنسخ يعد الشيخ أبك زكرياء يحيى بف أبي العز

الشماخي)ح704:ق) مف الذيف انشغمكا بالفقو بجبؿ نفكسة ،كىك سميؿ أسرة

ناسخا لمكتب كلـ يشغمو العمـ عف النسخ كلـ يشغمو النسخ
الشماخي العممية ،كاف
ن
عف العمـ ،فقاـ بشرح كتاب الدعايـ في سفريف ،كتبع طريقة الكصاؼ ،كلو الفضؿ
في نسخ كتب عديدة ،إلى درجة ال تخمك مكتبة مف مكتبات جبؿ نفكسة إال كفييا
كتاب مف نسخ يده كبخطو(.)4

( )1الشماخي ،السير ،ج ،2ص.90
( )2الشماخي ،السير ،ج ،2ص.89
( )3الشماخي ،السير ،ج ،2ص.90

( )4محمكد حسيف ككردم ،الحياة العممية في نفكسة ،ص.140
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كالجدير بالذكر أف النفكسي عيسى بف عيسى الطرميسي(ت722:ق) مؤلؼ

جديدا في مدرستو ،فقد أمر طبلبو بتأليؼ الكتب(،)1
اتجاىا
كتاب السؤاالت اتجو
ن
ن
كىـ في مرحمة الدراسة ،كيعد ذلؾ إجازة منو ليـ لمحصمتيـ العممية المممة بكؿ
األصكؿ كالفركع فاجتيدكا لمكصكؿ إلى اتقاف التأليؼ كزيادة االنتاج العممي كاثراء

تمؾ المدارس بالمؤلفات كالعمكـ المختمفة ،ككاف أبرز طمبتو آنذاؾ أبك طاىر

اسماعيؿ الجيطالي(.)2

كمف المبلحظ أف جؿ ىذه المصنفات كالنسخ كالتأليفات تتعمؽ بالعمكـ الشرعية
كالفقيية المتعمقة بالشريعة اإلسبلمية عمى المذىب االباضي ،باإلضافة إلى المغة
العربية كفركعيا مف نحك كصرؼ كببلغة.
كما كاف لمنفكسي اسماعيؿ بف مكسى أبي طاىر الجيطالي الذم عاش في القرف
الثامف اليجرم مؤلفات كثيرة منيا كتاب الحج كالمناسؾ ،كالحساب ،قكاعد اإلسبلـ

كالفرائض ،قناطر الخيرات ،ككتاب الجراحات(.)3

كمف شدة االىتماـ بالعمـ كنسخ الكتب كاالحتفاظ بيا في حزنات العمـ بالجزيرة

أيضا كالتي تداكليا الطبلب بيف ىذيف البمديف المتجاكريف تذكر السير :أف أبا محمد
ن
جماؿ المدكني(ج:ؽ4ق) خرج في ركب لمحج كخرج معو مشائخ كمعيـ اثنا عشر

جمبلن فدعكه ليعينيـ عمى ارتحاليا فقاؿ ليـ :ليس ذلؾ مف شأني فقالكا لو :كما
كتابا في عشرة أياـ
شأنؾ قاؿ القرطاس كالقمـ كحسبكـ أنى كتبت أحد عشر ن

( )1يحيى معمر ،االباضية في مككب التاريخ  ،ص.348
( )2الشماخي ،السير ،ج ،2ص.195

( )3محمد محفكظ ،تراجـ المؤلفيف التكنسييف ،ج ،2ص.72

( )4الشماخي ،السير ،ج ،1ص ،246الدرجيني ،طبقات المشائخ ،ج ،2ص.348
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يؤكد مدل اىتماـ أىؿ الجزيرة بالعمـ كالثقافة فيستغؿ الحاج منيـ مسيرة الحج
الطكيمة في الكتابة كالنسخ كالتعمـ ،كفي مكضع أخر تذكر السير :أنو "اختمؼ
ش خصاف عمى شراء كتاب فقاـ جماؿ المدكني بقسمتو بينيما ثـ قاؿ :مف أراد نسخ
النصؼ األخر فميأت"

()1

كما قامت أحد نساء نفكسة كتدعى أـ يحيى بعرض كتاب
()2

الخميؿ الصالح لمنسخ بقكليا :مف أراد النسخ فميأت  ،ككؿ ذلؾ مؤشرات عمى
االىتماـ بكتب العمماء كالفقياء لنسخيا كنشرىا بيف طبلب العمـ لمدراسة كالتفقو في

الديف كنشر الثقافة كالعمكـ.
كنتيجة لمترابط الفكرم كالعقدم بيف سكاف الجبؿ كسكاف جزيرة جربة فقد اىتـ
جماعة مف العمماء في المنطقتيف بالتأليؼ كترككا العديد مف المؤلفات كالنسخ في

مكاتب جربة كمدارسيا كقد اشترؾ سبعة عمماء مف نفكسة كجربة

( )

بتأليؼ ديكاف

الفقو بغار امجماج ،ذلؾ الغار الذم كاف بمثابة مدرسة جمعت ىؤالء العمماء مف
المنطقتيف كما اسمفنا القكؿ فخرجكا بتمؾ المحصمة ،كقد قاـ الجربي أبك عمراف

مكسى بف زكريا(ع:ؽ5ق) بتكلي نسخ ىذا الديكاف المشيكر(.)3

أيضا عمر بف جميع الجربي (ع:ؽ8ق) كمف مؤلفاتو كتاب
كمف عمماء جربة ن
مقدمة التكحيد( ،)4كخمؼ الجربي يعيش بف مكسى الزكاغي(ع:ؽ8ق) مؤلفات كثيرة
مف أثاره فتكل فقيية ،كلو قصيدة يرثى فييا تبلميذه الذيف ماتكا بالطاعكف
( )1الدرجيني ،طبقات المشائخ ،ج ،2ص.345
( )2الشماخي ،السير ،ج ،1ص.200

( )ابك عمراف ،ابك عمر النميمي ،عبدهللا بف مانكج ،ابك زكريا يحيى ،جابر بف سدرماـ ،كباب بف
مصمح ،ابك مجبر تكزيف.

( )3الشماخي ،السير، ،ج ،2ص.74 .

( )4محمد محفكظ ،تراجـ المؤلفيف التكنسييف ،ج ،2ص.62
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سنة750ق( ،)1كبالتأكيد كاف لتمؾ الكاقعة أك الكارثة كقع كبير عمى نفسو جعمتو
يرثي تبلميذه ،كالشيخ سعيد بف عمي الخيرم الجربي (ع:ؽ10ق) ترؾ مكتبة كبيرة
تحتكل عمى نفائس الكتب في جربة ،ككؿ ىذا االثراء العممي يشير إلى الكـ الكبير
لمكتب كالمؤلفات التي تزخر بيا المكتبات الخاصة كالعامة في الجبؿ كالجزيرة كالتي

تساىـ في التطكر الثقافي لركاد ىذه المكتبات مف كؿ مكاف.
تبادل الفتوى والمناظرات والزيارات العممية والمراسالت

يم دت جسكر التكاصؿ الثقافي في العصر اإلسبلمي بيف مدف الجبؿ كمدف
الجكار في جزيرة جربة في أمكر الفتكل كالنكازؿ عندما اضطر بعض أىالي الجبؿ

كالجزيرة إلى البحث عف حمكؿ شرعية لبعض المسائؿ اليامة ،كمف قكة الترابط
المذىبي كالثقافي بيف الجبؿ كجربة فأم حادثة أك فتكل أك نازلة بأحدىما نجد ليا

صدل في الجانب األخر ،كتذكر المصادر أف فتيا ابف ماطكس النفكسي بمغت

جزيرة جربة كغيرىا مف البمداف المجاكرة( ،)2كأشار أبك زكريا إلى أف عمي بف يعقكب

الجربي كصؿ إلى نفكسة ككجد عجكز يجتمع عمييا أىؿ القرية يستفتكنيا فجمس
عندىا يستفتى( ، )3كىذا مؤشر لتصدر النساء في الجبؿ لمفتكل كجمكس الرجاؿ مف
مدف الجكار ألخذىا عنيا.
كمف زاكية أخرل فإف جبؿ نفكسة احتاج أىمو في بعض األزمنة لمفتكل مف

عمماء (جربة)( ،)4بعد معركة مان ك التي مات فييا عدد كبير مف مشائخيـ كلـ يجد

( )1محمد محفكظ ،تراجـ المؤلفيف التكنسييف ،ج ،2ص.428
( )2البغطكرم ،ركايات األشياخ ،ص218
( )3ابك زكريا ،سير االئمة ،ص.274

( )4يحيى معمر ،االباضية في مككب التاريخ  ،ص.406
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()1

الناس مف يبيف ليـ أمكاليـ مف األشجار لكثرة قتبلىـ في المعركة

ككذلؾ عند

االختبلؼ في مسألة ما ،يضطر أىؿ الجبؿ إلى االستعانة بعمماء مف جربة في
قصدا
تبعا لمظركؼ األمنية أك بالسفر
ن
الفتكل كالعكس ،فتتـ عف طريؽ المراسبلت ن
فقد سار الشيخ أبك محمد ماكسف بف الخير بف محمد اليفرني (ت491:ق)حتى
كصؿ جزيرة جربة ليسأؿ المشائخ بيا كىـ أبك محمد كأبك عبدهللا محمد بف مانكج

الممائي عف مسألة ما( ،)2كىذه مؤشرات جمية عمى قكة العبلقة كمتانتيا كعمقيا فيما
بيف مدف الجكار شممت تجاكب كتبادؿ في اآلراء كالمسائؿ العممية كالفقيية كالمذىبية
كأخذ الفتيا.
كفي الجبؿ كاف أبك ميمكف بف أحمد الجيطالي يدير حمقات الذكر كمجالس

لمفتكل بحضكر طبلب العمـ الكافديف(،)3ككانت تعقد اجتماعات متكررة في جبؿ
نفكسة كجزيرة جربة يحضرىا كبار العمماء كالمشائخ( ،)4فيجتمع فقياء الجبؿ مع
فقياء جزيرة جربة لؤلجكبة عف األسئمة الفقيية كقد كجدت مخطكطات لمنكازؿ
كغيرىا مف األجكبة ،ليؤكد ذلؾ أف ىذه االجتماعات بيف الطرفيف عادة ما تككف
مستمرة لمكاجية األحداث الطارئة ،فيجتمعكف لبحث النكازؿ المستعصية كالقضايا

المشتركة بيف مدف الجكار ذات السياؽ كالمجاؿ الكاحد ،كالتي كاف ليا األثر
االيجابي عمى أىؿ الجبؿ كالجزيرة فكمما ضعؼ طرؼ تداعى الطرؼ األخر

( )1الكسياني ،سير الكسياني ،ج ،1ص.272
( )2الشماخي ،السير،ج ،2ص.71 ،55

( )3الكسياني ،سير الكسياني ،ج ،1ص.263 ،262

( )4يحيى معمر ،االباضية في مككب التاريخ ،ص.403
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لممؤازرة كالدعـ ،ككاف دأبيـ في ذلؾ الزماف إذا نزلت مسألة اجتمعكا لمتشاكر في

النكازؿ بالمساجد(.)1

أما فيما يتعمؽ بالمناظرات كانت تقاـ حمقات مخصصة لتعمـ أصكؿ المناظرة
ألىميتيا عند رجاؿ الديف كالفقياء ،كقد استغرؽ أبكىاركف الجبللمي ثبلثيف سنة عند

أبي القاسـ لتعمـ أصكؿ الحجة كالمناظرة( ،)2كلقد اجتيد أبك مسكر يسجا في جزيرة
جربة في الحث عمى حضكر مجالس العمـ التي كانت تعقد في مساجد الجزيرة،
كبدكره عقد مناظرات مع النكار( ،)3كىذا يشير إلى طكؿ باعو في العمـ.

كفي باب المناظرات التي كانت تدار بيف عمماء المذاىب المختمفة في ببلد
المغرب األدنى ،قاـ الشيخ سعيد بف عمي الخيرم الجربي بقصد شعراء المالكية

شعر كطمب الجكاب عميو شع ار( ،)4كىذا نتيجة التبحر في
بالمنطقة في سؤاؿ كتبو نا
عمكـ المغة كاآلدب كالببلغة حيث كانت المناظرات تدار شع نار.
كما ازادت متانة التكاصؿ الثقافي بتبادؿ الزيارات كالكفكد ،كتميزت بالجماعية فقد
مجمسا
تكجو كفد مف مشائج الجبؿ نحك طرابمس ثـ ركبكا البحر إلى جربة فحضركا
ن
بو ابا مسكر تذاكركا بعض المسائؿ باإلضافة إلى مشاركتيـ في المناظرات(،)5
كازادت قكة الترابط الثقافي بيف ىذه المناطؽ بسيؿ الرسائؿ التي كانت تتبادؿ بيف

عمماء الجبؿ كنظرائيـ في الجزيرة لبلستفسار عف أمكر معينة ،فقد كاف لمجيطالي

( )1الدرجيني ،طبقات المشائخ ،ج ،2ص.442
( )2الشماخي ،السير ،ج.236 ،1

( )3الكسياني ،سير الكسياني ،ج ،1ص.280

( )4محمد محفكظ ،تراجـ المؤلفيف التكنسييف ،ج ،2ص.280
( )5الدرجيني ،طبقات المشائخ ،ج ،2ص.348
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مجمكعة رسائؿ كجييا إلى بعض عمماء عصره بجربة في صكرة فتاكم( ،)1كمف
أيضا التي تشير إلى قكة التكاصؿ في العصر اإلسبلمي بيف الجبؿ
المراسبلت ن
كالجزيرة تمؾ التي تمثمت بكصكؿ كتاب مف أىؿ الجبؿ إلى أبي مسكر يسجا
يحذركنو مف فرقة النكار كاستشاركه في تقديـ العكف لو كىـ عمى استعداد تاـ في

حاؿ تعرضكا لو( .)2كىكذا كانت تمؾ المناظرات كالفتيا كالزيارات تشير إلى قكة
العبلقات الثقافية بيف الجبؿ كالجزيرة مع ما افرزتو مف انتاج عممي غزير شمؿ

تأليؼ الكتب كالنسخ كانتشار المكتبات كالمدارس.
ثانيا :العالقات االجتماعية بين جبل نفوسة وجزيرة جربة
ً
العوامل التي اسيمت في خمق مناخ مالئم لمعالقات االجتماعية بين جبل نفوسة
وجزيرة جربة
كحدة المذىب كالعرؽ:
ىناؾ عكامؿ مشتركة بيف سكاف المجاؿ في الجبؿ كالجزيرة شكمت نقاط

التقاء الطرفيف كيسرت سبؿ التكاصؿ ككحدة الديف كالعرؽ (العصبية المذىبية
اسيا،
كثقافيا ك
اجتماعيا
كالعصبية القبمية) التي قربتيـ فكرنيا ك
اقتصاديا كسي ن
ن
ن
ن
خاصة العصبية المذىبية التي كانت اقكل مف العصبية القبمية لما ليا مف
خصكصية دينية عززت الترابط الثقافي كاالجتماعي فجعمتيـ يتمسككف ببعضيـ

سعيا لدحض آرائيـ ،كىذه
في كجو المذاىب األخرل خاصة ضد النكار
ن
بعضا ،ككذلؾ
العصبية أثمرت فييـ كاصبحكا كالبنياف المرصكص يشد بعضو
ن

مقصدا
بركز العمماء التابعيف ليذا المذىب في جبؿ نفكسة كالجزيرة جعميـ
ن
( )1محمد محفكظ ،تراجـ المؤلفيف التكنسييف ،ج ،2ص.72
( )2الكسياني ،سير الكسياني ،ج ،1ص.281
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التباعيـ في تمؾ المدف المتجاكرة فيتكجيكف إلييـ في رحبلت منظمة أك كأفراد
لتعمـ فقو المذىب كعمكمو كالعمؿ بو في شؤكف القضاء كالحسبة كالفتكل ،مما
متف تمؾ العبلقات بيف الطرفيف.
أما العامؿ العرقي كما أشرنا سمفنا أف البربر كانكا يشكمكف أغمب سكاف
المغرب األدنى باإلضافة إلى القبائؿ العربية المنتشرة بينيـ ،فاف جؿ القبائؿ
البربرية كانت تتقاسـ تمؾ األنحاء مف الجبؿ كالجزيرة كببلد المغرب ،كتتكزع
قبائميا بيف مدف البمديف ،فشكؿ ىذا االندماج العرقي كالقبمي بيف المدف كالبمداف

المختمفة جزنءا مف عكامؿ التكاصؿ بيف البمديف.
أنماط العيش المشتركة:

كانت أساليب العيش كتشابو العادات كالخصائص الحياتية ناتج عف تشابو
الظركؼ البيئية كالتضاريسية كالجغرافية كالسمات التي جمعت سكاف تمؾ األنحاء
كجعمت أنماط ا لحياة متشابية كامتبلؾ البساتيف كحرث األرض في المكاسـ ،حتى
العمماء منيـ كأساتذة الدركس كالشيخ أبا عبدهللا محمد بف بكر يممككف أراض
زراعية كاف ىذا الشيخ إذا أقبؿ الشتاء كفرغ مف حرث ضيعتو طمع إلى حمقتو،

كاشترل ابك المياصر بستانا كخدـ البستاف فاخضر كأتى اكمو ضعفيف( ،)1ككاف
سكاف المجاؿ يعتمدكف في أكميـ عمى منتكجات البمديف كالثمر كالمبف كالتيف
كالشعير كزيت الزيتكف في غذائيـ ،كيتبادلكف األنكاع فأبك سيؿ البشر بف محمد مف

الجبؿ ال يطعـ عزابتو إال بثمر جربة في رمضاف( ،)2كىذا ال يعني أف الجبؿ ال

()1الشماخي ،السير ،ج ،1ص.174

()2البغطكرم ،ركايات االشياخ ،ص.322
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ينتج الثمكر كلكف لتعدد األنكاع كالتسميات لمصنؼ الكاحد كتفضيؿ بعضيا عمى
مركبا
بسيسا
بعض إلطعاـ ضيكفيـ ،كأبك أيكب التمنكرتي ازرتو المشائخ فاطعميـ
ن
ن
مف العسؿ كالزيت كغيرىا مف األطعمة( ،)1كتميز الجبؿ بكثرة الضيكؼ كالزيارات
مف قبؿ أىالي جربة فنزؿ عزابة عمى الشيخ "ضيفا الساكف بالرماؿ" في بيتو
فضيفيـ كاستبشرت زكجتو كاتتيـ بمبف كثمر كقدـ الزكج كاطعميـ كاحسف اقراءىـ

مصباحا عمى باب منزلو حتى يعمـ
كاعطاىـ( ،)2كمف كاف معو ضيكؼ يشعؿ
ن
الجميع أنو يستقبؿ أم ضيؼ ليتقدـ مف بالطريؽ فيدخؿ ليأكؿ ،قاؿ أبكالقاسـ
إلي ،فإذا رأل
البغطكرم ألبي المياصر :إذا رأيت عمى مغمؽ بيتي
مصباحا فسر َّ
ن
ذلؾ سار فكجد اضيافنا أكؿ معيـ( .)3كىكذا العبلقات كانت مبنية عمى حسف الجكار
بيف المدف المتجاكرة كالتي حرص كؿ منيا عمى مراعاتيا كتعميقيا.

كما اشترككا في المباس كالزم لما ليؤالء السكاف مف سمات خاصة فالعبلمة
التي تميز العزابي في الجبؿ كالجزيرة عف غير العزابي حمؽ الرأس كمية ،كىذا الفعؿ
لو قيمة رمزية ،ألنو ربما يعبر عف ترؾ "الطريقة التي يعيش بيا الناس في تمؾ

األنحاء ،كيرتدم العزابي زيان أبيض المكف ،يتككف مف قميص بسيط كعباءة
ً
أك(لحاؼ) ،كعمامة(.)4

كما تميزت العبلقات بيف جب ؿ نفكسة كجزيرة جربة بخصكصية جغرافية مناسبة
مف حيث أف جبؿ نفكسة بمكقعو الجغرافي كتككينو االجتماعي كالعرقي جعؿ مف
عممائو يعززكف الركابط االجتماعية مع سكاف جزيرة جربة الكاقعة شماؿ غرب
()1الشماخي ،السير ،ج ،2ص.18

( )2الشماخي ،السير ،ج ،2ص.158
( )3الشماخي ،السير ،ج ،1ص.173
( )4ركبيرتك ،العزابة ،ص.32
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الجبؿ متجاكزيف بذلؾ التقسيمات الجغرافية فركبكا القناطر الجتياز البحر كالكصكؿ
لمجزيرة ،كتجاكزكا التقسيمات السياسية التي كاف بإمكانيا أف تشكؿ عائقان لك كانت

كبير لمتكاصؿ بيف مدف الجارتيف ،إال
في مناطؽ أخرل ،بينما ىنا لـ تشكؿ عائقنا نا
في بعض الفترات النادرة ،فعندما كانت جزيرة جربة كجبؿ نفكسة تحت نفكذ الدكلة

جدا كمكثفنا ،نتيجة االستقرار الذم تمتعكا
نا
الرستمية في تاىرت كاف التكاصؿ
ميسر ن
سياسيا  ،كبعد سقكط الدكلة الرستمية بداية القرف الرابع اليجرم اصبحت الجزيرة
بو
ن
تتبع دكلة سنية كأخرل شيعية بينما جبؿ نفكسة بقي مستقبلن عف ىذه الدكؿ

المستقمة( ،)1كرغـ ذلؾ االختبلؼ السياسي بيف المنطقتيف فمـ تتأثر العبلقات بيف
الجبؿ كالجزيرة ،بؿ استمرت العبلقات بينيما في ظؿ ىذا التفكؾ السياسي ،ككانت

نفكسة طيمة ىذه القركف اإلسبلمية تتمتع باستقبلؿ فعمي كببل أطر سياسية( ،)2األمر
الذم جعؿ ىذا التكاصؿ بجميع اشكالو يستمر مف قبؿ مدف جبؿ نفكسة حتى في
سياسيا عمى الجزيرة.
ظؿ سيطرة المذاىب األخرل
ن
ظروف المحن والقحط ودورىا في توطيد العالقات االجتماعية بين الجبل والجزيرة
بطبيعة الحاؿ تكطدت العبلقات االجتماعية مف جكانب أخرل كتبادؿ
جنبا إلى جنب في المحف التي ألمت بالجميع
المساعدات كتقديـ يد العكف كالكقكؼ ن
في احمؾ الظركؼ بيف الجبؿ كالجزيرة ،كىذا التعاكف (التكافؿ االجتماعي) شكؿ
الركابط كاألثار المتبادلة بيف المجتمعات كالتفاعبلت المختمفة كمف أمثمة ذلؾ عندما
تعرض الجبؿ كالجزيرة لضغكط مف قبؿ السياسات العباسية كاألغمبية كالفاطمية

كالصنياجية كالنكار كغيرىـ ،كاف ليذا الضغط في اغمب أحكالو تأثيرات ايجابية
عمى الجبؿ كالجزيرة حيث زاد مف قكة التكاصؿ االجتماعي بينيما ،كنمثؿ لذلؾ
( )1عمي يحيى معمر ،االباضية في مككب التاريخ ،ج،2ص.229
( )2ديبكرا ،جغرافية جبؿ نفكسة  ،ص.287
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التكاصؿ عندما الح ألىؿ الجبؿ خطر فرقة النكار عمى أىؿ الجزيرة في عصر
الشيخ يسجا الييراسني ،عرضكا استعدادىـ كرغبتيـ في نصرتيـ بقكليـ :كسرنا غمد

عبا( ،)1كقامكا بإرساؿ
السيكؼ كالنصؿ كىى ممصقة في ايدينا ،فامتؤل النكار ر ن
امدادات لمدفاع عف أبك مسكر يسجا كىك في جربة( .)2كفي مكضع أخر عندما أراد
أبك خرز أف يقكـ بالثكرة عمى الفاطمييف في الجزيرة استشار اعياف جبؿ نفكسة

كطمب المساعدة( ،)3كما أف مشائخ أىؿ الجبؿ عندما شعركا بالخكؼ مف يحيى بف
اسحاؽ الميركقي في القرف السابع اليجرم تحصنكا عنو بجزيرة جربة( ،)4كاصبحت

الجزيرة مبلذا ليـ يحتمكف بيا ،كبالمقابؿ تعرضت الجزيرة ليجكـ مف قبؿ كتامة

مدافعا كىزميـ( ،)5كىذه جميا
فخرج ليـ مف جبؿ نفكسة أبك يحيى زكريا األرجاني
ن
بعيدا
مؤشرات عمى قكة كمتانة العبلقات االجتماعية كالقبمية بيف أىؿ الجزيرة كالجبؿ ن

عف األنظمة السياسية التي تحكـ البمديف بؿ كانت المساعدات كاالمدادات بجيكد

ذاتية مف سكاف الجبؿ كالجزيرة كبدكافع انسانية كعرقية كمذىبية فكاف أىؿ مدف ذلؾ
المجاؿ الجغرافي كالجسد الكاحد عندما يشتكى منو عضك تتداعى بقية األعضاء

دفاعا عف جربة كأىميا كالجبؿ كأىمو،
لنجدتو في شكؿ تقديـ التعزيزات كالمساعدات ن
إذ ال فرؽ عندىـ بيف البمديف عندما يجدكا في أنفسيـ القدرة عمى تقديـ يد العكف.

كلكف نجد في بعض الفترات ىناؾ فتكر في العبلقة كتكاد تككف معدكمة كلـ

نرصد تعاكف فييا بيف الجانبيف في ظؿ بعض الظركؼ ،فعندما يتعرض الطرفيف

( )1الشماخي ،السير،ج ،2ص.33

( )2يحيى معمر ،االباضية في مككب التاريخ ،ص ،535السير الشماخي ،ج 2ص.44
( )3يحيى معمر ،مككب التاريخ  ،ص.523
( )4الشماخي ،السير ،ج ،2ص.188

()5البغطكرم ،ركايات االشياخ ،ص318
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في نفس الكقت لحرب أك حصار أك معركة كاحدة أك مبلحقات مف قبؿ األنظمة
السياسية الحاكمة لممنطقة كاالقاليـ ،تككف العبلقة عبلقة ركحية فقط بينيما ،حتى
في حاؿ طمب احدىما المساعدة بشكؿ مباشر مف الطرؼ األخر ،كتذكر المصادر

بيذا الصدد أف أبا نكح سعيد بف زنغيؿ

()

خرج إلى نفكسة كشاكر أبك عبدهللا ابف

أبي عمرك بف أبي منصكر مساعدتو لممطالبة بدـ أحد مشائخيـ ،مف الخميفة
الفاطمي الذم قاـ عاممو في نفراكة بجنكب تكنس بقتؿ الشيخ ،فقالكا لو :نحف في

تماـ الضعؼ مف كقعة مانك كلكف إذا تييأتـ نعينكـ بما نقدر ،أما أىؿ جربة فعزمكا
عمى المطالبة بدـ الشيخ( ،)1كلكف نتيج نة لغياب الدعـ النفكسي مف الجبؿ انيزمكا

أماـ الفاطمييف ،كىنا تكاد تنقطع االتصاالت في مثؿ تمؾ الظركؼ بيف الجبؿ
كالجزيرة عدا الرسائؿ المتبادلة بيف الطرفيف لبلطمئناف ،كمف أقكل األمثمة التي تؤكد

فتكر العبلقات التكافمية كاالجتماعية بيف الطرفيف عندما تعرضت جزيرة جربة لغزك
االسباف في القرف التاسع اليجرم كطمب أىميا النجدة مف اخكانيـ في جبؿ نفكسة،
لـ يجدكا استجابة حينيا ،كذلؾ يعكد لتعرض الجبؿ أيضا لظركؼ مشابية فمـ

يستطيع نجدة الطرؼ األخر كمد يد العكف لو ،كاعتذركا كاكتفكا بالدعاء ليـ.

كفي جانب أخر كانت مدف المجاؿ ممجأن لؤلخرل بحكـ العبلقات االجتماعية
كالعرقية كالفكرية كاتسـ ىذا االتصاؿ بطابع المجكء كالبحث عف األماف عند األخر
فقد انحاز ابف خمؼ النفكسي مف نفكسة إلى جزبرة جربة كاحتمى فييا عند قكـ مف
زكاغة ،كبدكرىـ حمكه مف شيخ الجبؿ أبي منصكر النفكسي زعيـ نفكسة كمنعكه

()ىك مف ببلد الجريد بتكنس عاش في جربة ثـ انتقؿ إلى كرجبلف بالجزائر كاف استاذا في الجزيرة
لمشيخ النفكسي ابي عبدهللا محمد بف بكر.

( )1الشماخي ،السير،ج ،2ص.36
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منو( . )1كخرج طاىر بف يكسؼ مف جزيرة جربة في عيد المعز بف باديس إلى جبؿ
نفكسة بعد اختبلفو معيـ في الخراج كجمع لو أىؿ الجبؿ األمكاؿ كسكف في قرية

اشفي بالجبؿ( ،)2فكاف الجبؿ كقراه ممجأن كأماف ألىؿ الجزيرة الذيف فركا مف كيبلت
الظمـ لطمب األماف.

كمازلنا في صدد الحديث عف المساعدات االجتماعية في الظركؼ القاسية التي
صنعت جسك انر مف التكاصؿ االجتماعي بيف أىالي البمديف ،كالمساعدات ىنا مف نكع

أخر فرغـ االنتاج الكفير لمحبكب كالثمكر في الجبؿ إال أنو تعرض في بعض
الفترات لمقحط كالشدة كالجفاؼ كالجدب كنقص الغذاء فعانى األىالي كثي ار مف شدة

كببلء
الجكع ،كتذكر المصادر في ىذا الصدد أف شدة كقعت بجبؿ نفكسة كجدبان
ن
جكعا ،فأرسؿ الشيخ "كزجميف" كلده إلى عاصـ
طا حتى اضر الناس كماتكا
كقح ن
ن
فار مف الشدة
السدراتي يرغبو أف يغيث أىؿ الجبؿ ،كيذكر أف البغطكرم اتاه ثمانكف نا
عائد ا مف المسجد في الشدة كجد حكؿ باب داره سبعة كعشركف
كالقحط عندما كاف ن
رجبلن مف جبؿ دمر جنكب تكنس فأطعميـ( ،)3كذلؾ تتـ العبلقات بيف الجانبيف في
كقت الشدة لجمب المؤف ،فيذكر أف أبا مرداس خرج في قافمة إلى جربة يمتاركا في

كقت الشدة( ، )4كتعرض الجبؿ في القرف الثالث اليجرم إلى مجاعة اضطركا معيا

ألكؿ الميتة كاالرتحاؿ فخرج أ بك ميمكف إلى جنكب تكنس كذلؾ قبؿ معركة مانك(،)5

كخرج بعض أىؿ نفكسة إلى مدينة ريضة بجزيرة جربة بسبب القحط فاستضافيـ أبك

( )1الدرجيني ،طبقات المشائخ ،ج ،1ص.191
( )2الشماخي ،السير،.ج ،2ص30

()3الشماخي ،السير،.ج ،2ص21.0

()4البغطكرم ،ركايات االشياخ ،ص.168

( )5الشماخي ،السير ،ج ،1ص ،198الدرجيني ،طبقات المشائخ ،ج ،2ص.295
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أيكب بف كبلبة لمدة شير كانزليـ كاحسف نزليـ فكاف يذبح ليـ كؿ يكـ كبشيف(،)1
كانتقؿ إلى جربة أبي صالح أبك بكر بف قاسـ حيف كثرت الزالزؿ كجاكره بعض

عمماء نفكسة بجربة( ،)2كحصؿ قحط كشدة في جربة فتكقؼ عف الحمقات( ،)3كذلؾ

ارتحؿ أبك محمد القنطرارم ببناتو إلى جنكب تكنس بعد أف عـ القحط( .)4كما أف
رخص األسكاؽ كاألسعار كاف دافع لمتكاصؿ بيف المجتمعات المتجاكرة يذكر

الشماخي أف أىؿ نفكسة سمعكا برخص الطعاـ بجربة فأرادكىا ليمتاركا

()5

كىكذا

كانت الحركة كالتكاصؿ مستمر بيف مدف الجكار مع كؿ الظركؼ ،كتميزت
العبلقات بالكد كالتعاكف كاالحتكاؾ كالتكافؿ كتقديـ الدعـ قدر االمكاف ،كلـ يعكر

صفك تمؾ العبلقات أم نزاع أك خبلؼ أك مكاجيات بينيما بؿ استمرت مع جؿ

الظركؼ كاألكضاع.
البعد االجتماعي لركب الحج بين الجبل والجزيرة

كعمى المستكل االجتماعي متف ككثؽ ركب الحج المغربي الذم كجد منذ كقت

مبكر في العصر اإلسبلمي العبلقات االجتماعية بيف الجبؿ كالجزيرة ،حيث كاف لو
اجتماعيا فمقد كاف جبؿ نفكسة نقطة ارتكاز يمتقى فييا ركب الحج
ثقافيا ك
بعدا
ن
ن
ن
()6
الجربي كالرستمى كالتكنسي  ،المتجو مف ببلد المغرب إلى المشرؽ حيث يجتمع
أىؿ جربة كافريقية كطرابمس في اماسف كيصؿ عددىـ نحك ألؼ أك أقؿ أك أكثر ثـ

( )1أبك زكريا ،سير االئمة ،ص.201
( )2الشماخي ،السير ،ج ،2ص.50
( )3الشماخي ،السير،ج ،2ص48

( )4الشماخي ،السير ،ج ،1ص.218
( )5الشماخي ،السير،ج ،1ص.240

( )6الدرجينى ،طبقات المشائخ ،ج ،1ص.65
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يجتمعكف في الجبؿ(،)1ىذا الركب المشترؾ المتكجو لببلد الحجاز شرقنا كالذم
شيكر بيف الذىاب كاالياب خمؽ نكع مف التعاكف الجماعي بيف أىؿ الجبؿ
نا
يستغرؽ

كالجزيرة كغيرىـ لتفادل األخطار كقطاع الطرؽ كالحفاظ عمى النفس كالماؿ،

باإلضافة إلى التعاكف في تجييز الطعاـ كالسقية كالتطبيب كغيرىا مف األمكر التي
تركت بصمات كاضحة عمى التعاكف االجتماعي في ركب الحج الجربي كالنفكسي،
كما أف حجاج جربة عند عكدتيـ كانكا يتسكقكف مف أسكاؽ مدف ليبيا خاصة أسكاؽ

طرابمس كالجبؿ كىذا كطد العبلقات االجتماعية بيف مدف الجكار كجعؿ ليا مكاسـ
خاصة بيا ،يقكؿ ماكس اقبمت أنا كأصحابي مف الحج كصمنا طرابمس فاشترينا منيا
كسكتنا كدخمنا جربة فشكركا ذلؾ منا كاستحسنكه كدخؿ عمييـ مف السركر ماال

يتصؼ(.)2

من مظاىر النشاط االجتماعي اليجرات والمصاىرات بين الجبل والجزيرة

مف ىذه المنطمقات نجد أمكر كثيرة جعمت حركة اليجرة كالترحاؿ ال تتكقؼ بيف

الجبؿ كالجزيرة منيا ىجرة طكاعية كمنيا ىجرة اضط اررية لظركؼ سياسية

()3

أدت

إلى عدـ االستقرار كيجرة أىؿ الجبؿ بعد معركة مانك إلى المغربيف األدنى
كاألكسط ،أك اليجرة لظركؼ القحط كالجدب الذم كانت تصيب الطرفيف أك

المشاجرات كالخبلفات أك دكافع الحركة الثقافية كالعممية أك ركح المغامرة التي تدفع
أفرادا مف ىنا كىناؾ إلى مغادرة الجبؿ أك الجزيرة ،فقد كانت جربة المبلذ األمف
لمنفكسييف ،فكانت كميا عكامؿ مساعدة عمى اليجرة بيف البمديف ،كعاشكا كالجسد
الكاحد يتأثركف بكؿ ما ت مر بو المنطقة مف عكارض ،كرأل ديبك ار أف ىذه اليجرات
( )1البغطكرم ،ركايات االشياخ ،ص.106

()2الدرجيني ،طبقات المشائخ ،ج ،2ص.434

()3انظر ،فرج نجـ ،القبيمة كاإلسبلـ كالدكلة ،ص.115 -107
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كانت مقصكرة عمى البربر فقط دكف العرب ألنيـ يمتمككف ما يكفي كيزيد مف
المجاؿ ،عكس األمازيغ المخنكقيف في مرتفاعتيـ كىـ أكثر نشاطان كمبادرة مف

جيرانيـ( ،)1فشد النفكسييف الرحيؿ إلى الجزيرة كالعكس ،كيذكر أف ثمث سكاف جربة
مف ىذه القبيمة( ،)2فحكمة غيرف عامرة بأىؿ نفكسة إذ أف أكثر عائبلتيا انحدرت

منيـ( ،)3كمف المبلحظ أف ىذه اليجرات كانت بطابع أسرم حيث تنتقؿ أسرة كاممة

لقيادة حركة التعميـ أك اليجرة لظركؼ أخرل ،ككثير مف أعبلـ البمديف استكطنكا

البمد األخر ،فأسرة بكر بف ابي بكر الفرساطكم ذات الشأف العممي كىي أسرة
العبلمة أبك محمد عبدهللا بف بكر ،ىاجرت إلى الجنكب التكنسي بدايات القرف الرابع

اليجرم كاستقرت ىناؾ( ،)4كقد استقبؿ الجنكب التكنسي لحمة ميمة مف قدامى

النفكسييف عمى امتداد قركف( ،)5فعندما تضررت بعض قرل الجبؿ مف الحركب
ىاجر أىميا إلى جربة كمنيـ العبلمة داكد التبلتي( ،)6كىاجر الشيخ أبك طاىر
الجيطالي إلى جربة عندما امتنع بعض أىؿ الجبؿ عف تسميـ مجرـ انتيؾ الحرمة
بشرب الخمر فعزـ الشيخ عمى االرتحاؿ إلى جربة مف جبؿ نفكسة كبقى فييا إلى

أف كافاه االجؿ سنة 750ق( ،)7كال تخمك بقعة في تكنس مف طرابمسييف غالبيتيـ
العظمى نفكسيكف كيمتينكف شتى الحرؼ كالميف ،بعضيـ حديث العيد بالكصكؿ،
كآخركف مقيمكف منذ قركف كما ىك شأف مياجرم فرسطاء كىي قرية صغيرة مجاكرة

()1ديبكرا ،جغرافية جبؿ نفكسة ،ص.182

()2سالـ بف يعقكب ،جزيرة جربة مدارسيا العممية ،ص.58
()3سالـ بف يعقكب ،جزيرة جربة مدارسيا العممية ،ص.58
()4الدرجيني  ،طبقات المشائخ ،ج ،2ص.405
()5ديبكرا ،جغرافية جبؿ نفكسة ،ص.289

( )6يحيى معمر ،االباضية في تكنس  ،ص.395

( )7يحيى معمر ،االباضية في مككب التاريخ ،ص.352
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لكاباك كما اسمفنا ،يعرفكف باسـ "فرافرا" ،كما أنشأكا بساتيف صغيرة( ،،)1كأبك الربيع
سمي ماف بف عمي أصمو مف نفكسة ارتحمت أسرتو فياجرت إلى كنكمة بجزيرة
جربة( ،)2كارتحؿ أبك الخطاب عبدالسبلـ مع قكمو مزاتو إلى جبؿ نفكسة بعد أف
ضاقت سبؿ العيش عميو في جزيرة جربة( ،)3كالجدير بالذكر أف ىذه اليجرات ال

تعد ىجرة مف بمد ألخر كانما تعد ىجرة ذات طابع محمي لدييـ.
كما كاف لممصاىرات دكر في تكطيد العبلقات االجتماعية بيف جبؿ نفكسة
كجزيرة جربة حيث أف عبلقات المصاىرة تؤطر العبلقات المجتمعية كالقبمية برباط
إسبلمي مقدس يعتمد عمى تقاليد القرابة كاالنتماء كبناء تحالفات بيف المجتمعات
كاألسر كالقبائؿ المختمفة ،ففي بعض قرل جربة كانكا إذا أرادكا أف يبقى معيـ شيخ
مف المشايخ يزكجكه مف بينيـ حتى يضمنكا بقاءه بينيـ كىذا ما حصؿ مع أبك

الخطاب عبدالسبلـ بف منصكر الذم طمب منو الشيخ محمد بف بكر صاحب
العزابة البقاء بينيـ كزكجو مف قرية كنكمة في الجزيرة التي كاف يطمب فييا العمـ

مف ىذا الشيخ( ،)4كتزكج أبك المسكر يسجا الجربي امرأة مف نفكسة أثناء دراستو
بالجبؿ كقدـ بيا إلى جربة ككلدت لو أبا زكريا( ،)5كيذكر الشماخي أف يخمؼ

الفرسطائي تزكج امرأة مف جربة في الجبؿ( ،)6كتزكج أحد الطبلب الكافديف إلى
جربة مف نفكسة امرأة مف جربة كانت ميتمة بأمكر التبلميذ( ،)7كال غرك أف ىذه

()1ديبكرا ،جغرافية جبؿ نفكسة ،ص.183

( )2محمد محفكظ ،تراجـ التكنسييف ،ج ،1ص ،183الدرجيني ،طبقات المشائخ ،ج ،2ص.220
( )3الشماخي ،السير ،ج ،2ص ،73 ،72الدرجيني  ،ج،2ص .406

( )4الشماخي ،السير ،ج ،2ص ،73 ،72الدرجيني  ،ج ،2ص .406
( )5أبك زكريا ،سير االئمة ،ص.252

( )6الشماخي ،السير ،ج ،2ص.191
( )7أبك زكريا ،سير االئمة ،ص.274
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المصاىرات ليا أثر مف الناحية االجتماعية مف جانب نقؿ العادات كالتقاليد
كالخبرات كغيرىا مف نشاطات الحياة اليكمية ،كمف المبلحظ في ىذه االمثمة اف
أغمبيا كانت في األصؿ رحبلت ثقافية كعممية أدت الى ظيكر كحدات كقرابة جديدة

تربط أىؿ الجبؿ كالجزيرة برباط النسب كالمصاىرة ،كمما ال شؾ فيو أف استقرار
البعض في البمد األخر تحت أم ظرؼ مف الظركؼ نتج عنو مصاىرة لسفره

الطكيؿ أك ىجرتو إلييا.

عمى أم حاؿ كمما سبؽ تناكلو نجد أف التكافؽ الفكرم ميد ليذه العبلقات كفتح
أميا الطريؽ ،كاف المستكم الثقافي كاالجتماعي في الجانبيف كاف عمى مستكل
متقارب مما جعؿ العبلقات تستمر كتتطكر كتتعمؽ عمى مدل قركف العصر

اإلسبلمي.

الخاتمة والنتائج
بعد استعراضنا لبعض الجكانب مف العبلقات العميقة بيف سكاف جبؿ نفكسة كأىؿ
جربة تكصمنا إلى عدة نتائج :
 تكصمت الدراسة إلى أنو كاف لمركابط المذىبية كالعقدية كااليديكلكجية دكر كبيرفي تككيف عبلقة تكاممية مصحكبة بالتطكر العممي كالثقافي مما ساعد عمى تعميؽ

كتمتيف العبلقات بيف جبؿ نفكسة بميبيا كجزيرة جربة بتكنس بحضكر المناظرات
كالحمقات كنشر الفتيا كتبادؿ العمكـ كترسيخ مبادئ التربية اإلسبلمية.
 بينت الدراسة اف التجاكر الجغرافي لمدكؿ ،عزز العبلقات بيف سكاف جزيرة جربةكجبؿ نفكسة حتى في حاؿ غياب اإلدارة السياسية.
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 أكضحت الدراسة أف االىتماـ باإلقساـ الداخمية التي تيرفؽ بالمدارس كالمساجد،كالتنافس باإلنفاؽ عمييا مف قبؿ العمماء كالفقياء كاف مف الحكافز التي عمقت ركح
العبلقات الثقافية بيف طبلب العمـ في جبؿ نفكسة كجزيرة جربة كطكرتيا.
 رأت الدراسة أف خصكبة الحياة الثقافية كالعممية بكثرة العمماء في الجبؿ كالجزيرةكتنكع معارفيـ كثقافاتيـ كتخصصاتيـ كحمقاتيـ كمؤلفاتيـ كانتشار المكتبات كاف

مشجعا عمى التكاصؿ بيف الجبؿ كالجزيرة .
عامبلن
ن
استنتجت الدراسة أف مساندة كدعـ سكاف الجبؿ كالجزيرة لبعضيـ في المحفكاألزمات كسنكات القحط عمؽ ركح التكاصؿ االجتماعي بينيـ.

اجتماعيا لطكؿ الرفقة كاأللفة بيف
ثقافيا ك
 أظيرت الدراسة أف لركب الحج يب نن
عدا ن
الحجيج ،فتكطدت العبلقات كالركابط االجتماعية كتعمقت بيف سكاف الجبؿ كالجزيرة
سنكيا إلى الديار المقدسة.
مع ىذا الركب الذم يخرج ن
ايجابيا عمى جميع
_ ابرزت الدراسة أنو كاف ليذا التكاصؿ كالعبلقات أث انر
ن
المستكيات ك ظيكر أعداد كبيرة مف العمماء كالمشائخ عمى مر العصكر مما ضمف

استمرار نشر العمـ كالثقافة بيف االجياؿ خبلؿ العصر اإلسبلمي ،كازدىار المدف
كتطكرىا بازدياد عدد المدارس كاالقساـ الداخمية كالمكتبات كانعكس أثر ذلؾ عمى
الصبلت االجتماعية كالثقافية المتبادلة.
 -كاف مف أبرز عكامؿ التفاعؿ الثقافي انتشار المغة العربية كمجاالتيا بيف البربر

في الم نطقتيف كاقباؿ بعضيـ عمى الترجمة كالتأليؼ كاعتمادىا المغة الرسمية بدؿ
لغة األـ السائدة بينيـ.
كبيذا يمكف أف نكصي ب ػ ػ ػ :
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التوصيات:
 عمى ضكء النتائج التي تكصمت ليا ىذه الدراسة كفي ظؿ االشكالياتالجديدة المنبثقة ،تؤكد الباحثة أف ىذه الدراسة ال تعنى أنيا تمكنت مف كشؼ كؿ
خفايا تاريخ المنطقة كعبلقاتيا ،بقدر ما أنيا اجتيدت كفتحت الباب أماـ الباحثيف

كالمتخصصيف في الدراسات التاريخية الميبية كلممنطقة لدراسات كأبحاث مستقبمية

أكثر عمقنا يتناكلكف فييا:

 رحبلت الحج كأثارىا االجتماعية كاالقتصادية ،العبلقات االقتصادية بيف الجانبيفكدكر العبادة كالمدارس في تطكر
في كؿ الظركؼ (الرخاء كالقحط) ،دكر المكتبات ي
المسيرة العممية كالفكرية في االقميميف ،دكر التقارب العرقي كالمذىبي في تكطيد
العبلقات االجتماعية.
-كما تكصي الباحثة بدراسة الجكانب األخرل لمعبلقات بيف سكاف المجاؿ الكاحد

لتكمؿ ىذه الدراسة.

كتكصي باىتماـ مكتبات الجامعات بتكفير الكتب الحديثة كالمصادركالمخطكطات التي تساىـ في االنتاج العممي كالبحثي.
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قائمة المصادر والمراجع
اوًال المصادر:

)1اإلدريسي ،ابك عبدهللا محمد بف محمد بف االدريسي(ت559:ىػ) ،نزىة المشتاؽ

في اختراؽ األفاؽ ،مج،11مكتبة الثقافة الدينية ،القاىرة ،مصر2002،ـ.

)2البغطكرم ،مقريف بف محمد البغطكرم ،ركايات االشياخ ،ت :عمر لقماف ،ط،1
مكتبة خزائف األثار ،سمطنة عماف2017 ،ـ.

 ) 3التجاني ،عبدهللا بف محمد التجاني ،رحمة التيجاني ،ت :حسف حسني ،الدار
العربية لمكتاب ،ليبيا1981 ،ـ.

)4ابف حكقؿ ،محمد بف حكقؿ(ت367:ق) ،صكرة األرض ،دار صادر ،بيركت،

لبناف1938 ،ـ.

)5الحميرم ،محمد عبدالمنعـ ،الركض المعطارفي خبر االقطار ،ت :احساف
عباس ،مكتبة لبناف ،بيركت1984 ،ـ.

 )6ابف خمدكف ،عبدالرحمف بف خمدكف ،المبتدأ كالخبر ،ت :سييؿ زكار ،دار الفكر
لمطباعة كالنشر ،بيركت ،لبناف.
 )7الدرجيني ،ابك العباس احمد الدرجيني ،طبقات المشائخ بالمغرب ،ت :ابراىيـ
طبلم ،مطبعة البعث ،الجزائر.

 )8ابك زكريا يحيى بف ابي بكر ،سير األئمة كأخبارىـ ،ت :ابراىيـ العربي ،دار
الغرب اإلسبلمي ،بيركت ،لبناف1982 ،ـ.
 )9الشماخي ،احمد بف سعيد الشماخي ،السير ،ت :سعكد السيابي ،ك ازرة التراث
كالثقافة ،سمطنة عماف1987 ،ـ.

 )10المزاتي ،أبك الربيع سميماف بف يخمؼ المزاتي ،كتاب السير ،ت :حاج سعيد،
مكتبة الضامرم لمنشر كالتكزيع ،سمطنة عماف1993 ،ـ.
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 )11الكسياني ،ابك الربيع سميماف عبدالسبلـ الكسياني(ؽ6ق) ،سير الكسياني ،ت:
عمر لقماف ،ك ازرة التراث كالثقافة ،سمطمة عماف2009 ،ـ.
ثانيا :المراجع
ً
 )1الطاىر الزاكم ،معجـ البمداف الميبية ،ط ،1مكتبة النكر طرابمس ،ليبيا،
1968ـ.

 )2حسيف مؤنس ،معالـ تاريخ المغرب كاألندلس ،ط ،5دار الرشاد ،القاىرة ،مصر،
2000ـ.

 )3ديبكرا ،جغرافية جبؿ نفكسة ،بصيغة ككرد عمى الشبكة.
 )4ركبيرتك ركبيناتشي ،العزابة ،ت :لميس الشجني ،مؤسسة تاكالت لمثقافة ،د.ت.

 )5سالـ بف يعقكب ،جزيرة جربة مدارسيا العممية ،ت :فرحات الجعبيرم ،دار
سراس لمنشر ،تكنس2002 ،ـ.

 )6سعيد الباركني ،الحركة العممية كالفكرية بجزيرة جربة عبر التاريخ ،بصيغة ككرد
عمى الشبكة.

 )7عمي يحيى معمر ،االباضية في مككب التاريخ ،ـ :سميماف الحاج ،ط ،3مكتبة
الضامرم لمنشر ،سمطنة عماف2008 ،ـ.

 )8فرج نجـ ،القبيمة اإلسبلـ الدكلة ،دار الدعكة ،القاىرة مصر2004 ،ـ.
)9محمد محفكظ ،تراجـ المؤلفيف التكنسييف ،ط ،1دار الغرب االسبلمي ،بيركت،
لبناف1982 ،ـ.
 ) 10محمكد حسيف ككردم ،الحياة العممية في نفكسة ،منشكرات مؤسسة تاكلت
الثقافية ،د.ت..
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والع انخذياخ انرعهيًيح نهرعهيى انعاو في
واحاخ يُطمح انكفرج
إعداد :د .بشير عمران أبوناجي
أ .ىيام أبو القاسم فرج
د.العماري محمد النعمي
ػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
المقــــدمــــــــــة:
تع ػػد الخ ػػدمات التعميمي ػػة كاح ػػدة م ػػف أى ػػـ الخ ػػدمات الض ػػركرية الت ػػي تق ػػدميا
الدكلة لكمفة شرائح المجتمع ،كىي الخدمة التي يجب أف يعتنػى بيػا إلخػراج جيػؿ كاع
كبنػػاء تعتمػػد عميػػو الدكل ػة فػػي كافػػة المجػػاالت ،فيػػي المبنػػة األكلػػى كىػػي األسػػاس فػػي
إع ػػداد الكػ ػكادر المتين ػػة الت ػػي تمب ػػي حاج ػػات المجتم ػػع م ػػف كػ ػكادر طبي ػػة ،كميندس ػػيف،
كمدرسػػيف ،كغيرىػػا مػػف احتياجػػات سػػكؽ العمػػؿ ،كىػػذه المخرجػػات تحتػػاج إلػػى اىتمػػاـ
مػػف قبػػؿ أجي ػزة الدكلػػة لكػػي تمبػػي ىػػذه االحتياجػػات مػػف حيػػث كجػػكد عػػدد كػػاؼ مػػف
المػػدارس التػػي ت ػكازم أعػػداد السػػكاف بكػػؿ مدينػػة مػػف مػػدف الدكلػػة ،إضػػافة إلػػى كجػػكد

المدرسػػيف الكفػػؤ ،كخاصػػة أف ىػػذه الد ارسػػة قامػػت عمػػى منطقػػة مػػف منػػاطؽ الجنػػكب
الشرقي لميبيا كىي منطقة الكفرة ،فمثؿ ىذه المناطؽ يجب االىتمػاـ بد ارسػتيا كمعرفػة

العكامػػؿ المػػؤثرة فييػػا ،كذلػػؾ لكضػػع ليػػا الحمػػكؿ المناسػػبة التػػي تقػػؼ عائق ػان لمخدمػػة
التعميميػػة مػػف حيػػث :أعػػدد المػػدارس ،كالفصػػكؿ ،كالمدرسػػيف ،كمعرفػػة مػػدل كفاءتيػػا

ككفايتيا مع الكضع القائـ.

أوالً -مشكمة الدراسة:
ىي:

تتمثػػؿ مشػػكمة الد ارسػػة فػػي اإلجابػػة عمػػى التسػػاؤالت التاليػػة كالتػػي مػػف أىميػػا
229

انعذد ( 23ضثرًثر )2021

يجهح انعهىو اإلَطاَيح

 -1ىؿ عدد المدارس متكافؽ مع عدد الطبلب؟
 -2ىػػؿ عػػدد الفصػػكؿ متكافػػؽ مػػع عػػدد الطػػبلب كالػػذم بػػدكره يػػؤثر عمػػى كفػػاءة
الخدمة؟
 -3ىػ ػػؿ الخدمػ ػػة التعمميػ ػػة بالمنطقػ ػػة ذات كفػ ػػاءة ككفايػ ػػة تتكافػ ػػؽ مػ ػػع المعػ ػػايير
المحمية التي كضعتيا الدكلة؟

ثانيا -أىداف الدراسة:
ً
تتمثؿ أىداؼ الدراسة في اآلتي:
 -1التعرؼ عمى فترة إنشاء المؤسسػات التعميميػة بكاحػات الكفػرة لمعرفػة مػا
تقدمو الخدمات التعميمية لمسكاف.
 -2التعرؼ عؿ التكزيع الجغرافي لمخدمة التعميمية.
 -3التعرؼ عمى كفاءة ككفاية الخدمة التعميمية.

ثالثا -الفرضيات:
تتمثؿ فرضية الدراسة في اإلجابة عمى السؤاؿ التالي:
 -1ىن ػػاؾ عبلق ػػة ب ػػيف كف ػػاءة الخدم ػػة التعميمي ػػة كب ػػيف اكتظ ػػاظ أع ػػداد
الطمبة بالمدارس.
 -2ىناؾ عبلقة بيف كفاية الخدمة التعميمية كبيف أعداد المدارس.
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رابعاً -األىمية:
تعد الخدمة التعميميػة ىػي أحػد المكاضػيع اليامػة فػي تخطػيط المػدف ،كتبػرز
أىميػػة ىػػذا المكضػػكع فػػي مػػدل تكافػػؽ أعػػداد الطمبػػة مػػع كجػػكد المؤسسػػات التعميميػػة

بالمنطقة مف حيث كفايتيا ككفاءتيا.

خامساً -المناىج واألساليب:
قامػػت الد ارسػػة عمػػى المػػنيج المكضػػكعي :تػػـ اتبػػاع ىػػذا المػػنيج كمكضػػكع
يتمثػػؿ فػػي د ارسػػة الخػػدمات التعميميػػة باعتبارىػػا الحيػػز المكػػاني الػػذم تشػػغمو الد ارسػػة،
كمػػا تػػـ اسػػتخداـ المػػنيج الكصػػفي كذلػػؾ لكصػػؼ ظػػاىرة الد ارسػػة كتحميميػػا .كمػػا ثػػـ

اسػػتخداـ المػػنيج األصػػكلي لمد ارسػػة ،كذلػػؾ لفيػػـ كتحميػػؿ العكامػػؿ المػػؤثرة فػػي تكزيػػع
المدارس كتحميميا ،ىذا مع استخداـ األساليب الكمية كالكارتكغرافية.

سادساً -حدود منطقة الدراسة:

تقع كاحات منطقة الكفرة في الركف الجنكبي الشرقي مف ليبيا،

كتشمؿ عدة كاحات منيا سبع متقاربة كىي :الجكؼ ،كاليكارل ،كاليكيكيرل،

كبكمة ،كبكيمة ،كالطبلب ،كالطميميب ،كىذه الكاحات ىي التي تشمميا منطقة

الدراسة.

كتقع كاحات منطقة الكفرة بيف دائرتي عرض  26ْ 595 10 -18ْ 595 050شماالن

كخطي طكؿ  25ْ 025 060 -18ْ 585 570شرقان .كما ىك مكضح بالخريطة رقـ

( .)1أما عف المجاؿ الزمني لمدراسة ،فتنحصر فترة الدراسة لمخدمات التعميمية ما

بيف عامي 2019-2018ـ.
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خريطة ( )1المكقع الجغرافي كالفمكي لمنطقة الكفرة

سابعاً -مصادر الدراسة:
لقد استعانت الدراسة بكسائؿ لجمع المعمكمات كالبيانات ،كالتي ضمت الجانب
المكتبي كالتي تشمؿ الكتب ،كالدكريات ،كالرسائؿ العممية ،مع االطبلع عمى
اإلحصائيات الرسمية التي صدرتيا ك ازرة التعميـ بالمنطقة.
ثامناً -الدراسات السابقة:
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درس ػػة عم ػػي محم ػػد التي ػػر ( )2008تح ػػت عنػ ػكاف :التعم ػػيـ كالص ػػحة ف ػػي منطق ػػة
 .1ا
زليتف دراسة في جغرافية الخػدمات ،رسػالة دكتػكراه ،غيػر منشػكرة ،معيػد البحػكث
كالد ارس ػػات العربي ػػة ،جامع ػػة ال ػػدكؿ العربي ػػة ،رك ػػزت ى ػػذه الد ارس ػػة معرف ػػة كف ػػاءة

الخدمة التعميمية ،كفؽ مجمكعة مف مؤشرات التخطيطية.

 .2د ارس ػ ػػة كداد الثاب ػ ػػت ( )2005تح ػ ػػت عنػ ػ ػكاف :الكظيف ػ ػػة التعميمي ػ ػػة ف ػ ػػي منطق ػ ػػة
العجػػيبلت لممػػدة  ،2003-1990رسػػالة ماجسػػتير ،غيػػر منشػػكرة ،كميػػة اآلداب،
جامعة السابع مف أبريؿ.
 .3د ارسػ ػػة سػ ػػيؼ محمػ ػػد العتيبػ ػػي ( )2005تحػ ػػت عن ػ ػكاف :التعمػ ػػيـ العػ ػػاـ بحاض ػ ػرة
اإلحس ػػاء د ارس ػػة ف ػػي جغرافي ػػة الخ ػػدمات ،رس ػػالة ماجس ػػتير ،غي ػػر منشػػكرة ،كمي ػػة
البنػػات ،جامعػػة عػػيف شػػمس ،كمػػا اىتمػػت الد ارسػػة بمػػدل كفػػاءة ككفايػػة الخػػدمات

التعميمية ،كتكضيح العبلقات المكانية بكؿ مرحمة.

 .4د ارس ػ ػػة أس ػ ػػامة البرعصػ ػ ػي( )2004تح ػ ػػت عنػ ػ ػكاف :التب ػ ػػايف المك ػ ػػاني لمخ ػ ػػدمات
الصػػحية كالتعميميػػة بمدينػػة المػػرج الجديػػدة ،رسػػالة ماجسػػتير ،غيػػر منشػػكرة ،كميػػة
اآلداب ،جامعػ ػػة قػ ػػاريكنس ،تناكلػ ػػت ىػ ػػذه الد ارسػ ػػة التكزيػ ػػع الجغ ارفػ ػػي لمخػ ػػدمات
التعميمية عمى مختمؼ أحياء المدينة ،كما استعرضت ىذه الدراسة مستكل كفػاءة
ككفاية ىذه الخدمة باستخداـ األساليب اإلحصائية.
 .5دراسة كنيس الشركسي ( )2001تحت عنكاف :التعميـ كالصحة في بمدية
مصراتو ،رسالة دكتكراه ،غير منشكرة ،كمية اآلداب ،جامعة القاىرة ،تطرقت
ىذه الدراسة إلى تطكر ىذه الخدمة كعددىا كمراكز انتشارىا كتكزيعيا الجغرافي
حسب القطاعيف الخاص كالعاـ.
الخدمات التعميمية التعميـ األساسي
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أكالن -نشأة الخدمة التعميمية بكاحات المنطقة:

كالجدكؿ رقـ ( )1يكضح تاريخ أنشاء مدارس منطقة الكفرة .لـ يكف التعميـ بمنطقة

الكفرة كليد الحاضر كانما كاف منذ 1965ـ بالمؤسسات التعميمية فقد كانت أقدـ
الجدول ( )1تاريخ إنشاء مدارس منطقة الكفرة
ت

اسم المدرسة

فترة الدراسة
فترتٌن
صباحً
صباحً
فترتٌن
فترتٌن
صباحً
فترتٌن
فترتٌن
فترتٌن
صباحً
صباحً
فترتٌن
صباحً
فترتٌن
صباحً
صباحً

تاريخ اإلنشاء
1974
1965
1989
1976
1984
1976
1970
1977
1980
1984
1975
1984
1975
1984
1976
1976

أسامة بن زيد
1
شهاء الكفرة
2
المنارة
3
طارق بن زيد
4
الجوف
5
17فبراير
6
05مايو
7
أجنادين
8
شهداء األجهر
9
علي بن أبي طالب
10
الكرامة
11
عمر بن الخطاب
12
اليرموك
13
حطين
14
زيد بن الحارثة
15
حسان بن ثابت
16
حمزة بن عبد
1976
صباحً
17
المطلب
1976
صباحً
المستقبل
18
2014
صباحً
مصعب بن عمير
19
1993
مسائً
محو األمية
20
اٌّقذس ِٓ :ػًّ اٌجبؽضٍٓ اعزٕبدا إٌى ثٍبٔبد ٚصاسح اٌزشثٍخ ٚاٌزؼٍٍُ ثبٌىفشح ,ثٍبٔبد
غٍش ِٕؾٛسح.َ2019 ,
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مؤسسة تعميمية بالمنطقة مدرسة شيداء الكفرة ،كجؿ المدارس األخرل افتتحت في
فترة السبعينيات ،باستثناء مدرسة كاحدة أنشئت في فترة 2014ـ كىي مدرسة
مصعب بف عمير.
ثانيـــاً -التوزيـــع الجغرافـــي العـــددي والنســـبي لعـــدد الطمبـــة والفصـــول والمدرســـين

بمدارس التعميم األساسي بواحات منطقة الكفرة.

يتضػح مػػف الجػػدكؿ أف عػدد المػػدارس تتػػكزع بكاحػات المنطقػػة كلكػػف الغالبيػػة

العظمػػى منيػػا تتركػػز بكاحػػة الجػػكؼ ،كذلػػؾ لتركػػز السػػكاف فييػػا عػػف بقيػػة الكاحػػات
األخرل ،إضافة إلى أف كاحتي بكمة كبكيمػة ال تفصػميا عػف كاحػة الجػكؼ إال طريػؽ
معبد ،كبالتالي فإف جميع طمبػة ىػاتيف الػكاحتيف يدرسػكف بمػدارس كاحػة الجػكؼ ،كمػا

أف عدد السكاف بياتيف الكاحتيف قميؿ جدان ال تتجاكز مساكنيـ أربعػيف منػزالن .أمػا عػف
بقية الكاحات األخرل فإف الخدمة التعميمية ال تتجاكز مدرسة كاحػدة لكػؿ كاحػة نتيجػة
لقم ػػة الس ػػكاف بي ػػذه الكاح ػػات كم ػػا ى ػػك الح ػػاؿ بكاح ػػة اليػ ػكارم كاليكي ػػكيرم كالط ػػبلب.
كالجػػدكؿ رقػػـ ( )2يكضػػح التكزيػػع الجغ ارفػػي العػػددم كالنسػػبي لعػػدد الطمبػػة كالفصػػكؿ
كالمدرسيف بمدارس كاحات منطقة الكفرة.
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جدول ()2

التوزيع الجغرافي العددي والنسبي لعدد الطمبة والفصول والمدرسين بمدارس واحات
منطقة الكفرة عام 2019م

خ

اضى انًذرضح

1
2
3

أعبِخ ثٓ صٌذ
ِ 05بٌٛ
ػّش ثٓ
اٌخطبة
 17فجشاٌش
هبسق ثٓ صٌذ
ؽٙبء األعٙش
اٌغٛف
إٌّبسح
ؽغبْ ثٓ
صبثذ
ؽطٍٓ
ػًٍ ثٓ أثً
هبٌت
أعٕبدٌٓ
ؽٙبء اٌىفشح
اٌّغزمجً
ِقؼت ثٓ
ػٍّش
اٌىشاِخ
ِؾ ٛاألٍِخ
ؽّضح ثٓ ػجذ
اٌّطٍت
صٌذ ثٓ
اٌؾبسصخ
اٌٍشِٛن
انًجًىع

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

عذد
انفص
ول
28
21

عذد انطهثح وَطثرهى
إَاز
%
ركىر

10
7

326

9

297

8

623

8

24

8

75

250
247
235
246
206

7
7
6
7
6

310
281
248
227
254

8
7
6
6
7

560
528
483
473
460

7
7
6
6
6

18
18
18
13
15

6
6
6
4
5

82
73
33
78
12

11
10
4
10
2

244

7

198

5

442

6

17

6

36

5

199

5

235

6

434

6

15

5

2

0

186

5

182

5

368

5

13

4

34

4

168
168
149

5
5
4

172
155
167

4
4
4

340
323
316

4
4
4

16
13
10

6
4
3

52
34
24

7
4
3

147

4

142

4

289

4

9

3

1

0

148
0

4
0

130
97

3
2

278
97

4
1

11
7

4
2

34
24

4
3

17

0

26

1

43

1

7

2

5

1

27

1

15

0

42

1

8

3

15

2

12
3707

0
100

23
3892

1
100

35
7599

0
100

9
290

3
100

1
766

0
100

%

انًجًىع

%

403
329

11
9

439
294

11
8

842
623

11
8

%

عذد
انًذر
ضيٍ
105
46

14
6
10

اٌّقذس ِٓ :ػًّ اٌجبؽضٍٓ اعزٕبدا إٌى ثٍبٔبد ٚصاسح اٌزشثٍخ ٚاٌزؼٍٍُ ثبٌىفشح ,ثٍبٔبد غٍش ِٕؾٛسح,
.َ2019
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الشكؿ ( )2التكزيع الجغرافي لطمبة التعميـ األساسي عمى مستكل
منطقة الدراسة

المصدر :مف عمؿ الباحثيف استنادان إلى بيانات الجدكؿ رقـ (.)2

يتضػػح مػػف الجػػدكؿ كالشػػكؿ السػػابقيف أف عػػدد المػػدارس تتػػكزع عمػػى النحػػك
الت ػػالي  17مدرس ػػة ف ػػي كاح ػػة الج ػػكؼ ،ككاح ػػدة ف ػػي اليكيػ ػكيرم ،كأخ ػػرل ف ػػي اليػ ػكارم
كالطبلب ،كيتضح مف خبلؿ الجدكؿ كذلؾ أف عدد الطمبػة عمػى مسػتكل الكاحػات بمػغ
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 7599طالبػان كطالبػةن ،كقػػد لػػكحظ فػػي كثيػػر مػػف المػػدارس أف أعػػداد الطمبػػة فػػي ازديػػاد
يفػػكؽ المعػػدالت كالمعػػايير المحميػػة ،ككػػذلؾ الدكليػػة ،عمم ػان بػػأف المعيػػار الػػذم كضػػعتو

الدكلة يبمغ ( )30506طالبان لكؿ مدرسة .فمػف خػبلؿ الجػدكؿ يتضػح أف سػتة مػدارس
كفؽ المعايير المحمية ،كالباقي كميا تتزايد عف المعدؿ الذم كضعتو الدكلة ربمػا يرجػع

ذل ػػؾ إم ػػا لق ػػرب المس ػػكف م ػػف المدرس ػػة كام ػػا لكج ػػكد مدرس ػػيف ذات كف ػػاءة عالي ػػة بي ػػذه
المدارس ،أك أف كثافة السكاف ببعض الكاحات مرتفعػة كبعضػيا اآلخػر منخفضػة ممػا
ترت ػػب عمي ػػو انخف ػػاض ف ػػي ع ػػدد الطمب ػػة .كفيم ػػا يتعم ػػؽ بع ػػدد الفص ػػكؿ عم ػػى مس ػػتكل
الكاحػػات ،فقػػد بمػػغ عػػددىا  290فص ػبلن ،أغمبيػػا العظمػػى تحتميػػا كاحػػة الجػػكؼ بينمػػا

بػػاقي الكاحػػات األخػػرل ال تتجػػاكز  9فصػػكؿ ،بينمػػا بمػػغ عػػدد المدرسػػيف  766مدرس ػان
كمدرس ػػة ،أغم ػػب المدرس ػػيف يتكزع ػػكف عم ػػى كاح ػػة الج ػػكؼ حي ػػث بم ػػغ أعم ػػى ع ػػدد لي ػػـ

بمدرسة أسامة بف زيد بنحػك  105مدرسػان كمدرسػة ،كبمػغ أدناىػا فػي مدرسػة حمػزة بػف
عبد المطمب ،كمدرسة محك األمية.

كفاءة الخدمة التعميمية:
تعرؼ الكفاءة ىي االقتصاد في الجيكد كالتكاليؼ باسػتخداـ أقصػر الطػرؽ

كأرخػص الكسػائؿ مػف أجػؿ تحقيػؽ األىػداؼ المطمكبػة ،فالكفػاءة التعميميػة تسػتمزـ
التخطيط السميـ كتعتمد عمى أسس عممية تنبع مف خبلؿ كفاية عناصر مككناتو

()1

يرتبط معدؿ كفاءة الخدمة التعميمية بعدد مف المعايير منيا:
 -1كثافة الفصكؿ.
 -2معدؿ عدد الطبلب بالمدرسة.
 - 1صفا رحيـ مفتف العبكدم ،التحميؿ المكاني لمخدمات التعميمية كالصحية في مدينة الزبير )

دراسة في جغرافية المدف( ،جامعة البصرة ،كمية التربية لمعمكـ اإلنسانية ،2005 ،ص.111
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 -3معدؿ أعداد الفصكؿ في المدرسة.
 -4معدؿ أعداد الطبلب لكؿ مدرس.
 -5معدؿ عدد المدرسيف لكؿ فصؿ.
أوالً -معدل كثافة الطالب في الفصول:
يعػػد ىػػذا المعيػػار مػػف المعػػايير الميمػػة فػػي معرفػػة كفػػاءة الخدمػػة التعميميػػة
حيث يؤثر ارتفاع معدؿ الطبلب عػف المعػدؿ ممػا يػؤثر ذلػؾ عمػى التحصػيؿ العممػي

لػػدل الطػػبلب ،فمػػف خػػبلؿ الجػػدكؿ رقػػـ () يتضػػح كجػػكد ارتفػػاع فػػي معػػدالت الكثافػػة
في ( )14مدرسة مف مدارس منطقة الدراسة عممان بأف المعيار المحمي الػذم كضػعتو

الدكلة ( )24.6طالب لكؿ فصػؿ ،حيػث كصػمت كثافػة الفصػكؿ فػي بعػض المػدارس

إلػػى ( )36طالػػب كطالبػػة كمػػا ىػػك الحػػاؿ فػػي مدرسػػة الجػػكؼ كىػػذ ممػػا ال شػػؾ فيػػو
مؤث انر عمى التحصيؿ العممي لمطبلب كخاصػة طػبلب المرحمػة االبتدائيػة ،كيرجػع ىػذا

االرتفاع الحاصؿ ليذه المدارس إما لقرب المدارس مف إقامة السكف لذل الطػبلب أك
أف المدرسػػيف بيػػذه المػػدارس ذات كفػػاءة عاليػػة مػػف العطػػاء ،كالسػػبب اآلخػػر ىػػك أف
الغالبيػػة العظمػػى مػػف السػػكاف يتركػػزكف بكاحػػة الجػػكؼ كبالتػػالي نجػػد أف ىػػذا االرتفػػاع
في كثافة الطبلب بيذه المدارس المكجػكدة بػالجكؼ ،فػي حػيف يػنخفض كثافػة لػبعض

المدارس كما ىك الحاؿ في مدرسة اليرمكؾ كزيد بف الحارثة كحمػزة بػف عبػد المطمػب
حيث ال يتجاكز عدد الطبلب بيذه المدارس عػف ( )43طالػب كطالبػة .كالجػدكؿ رقػـ

( )3يبيف ذلؾ.
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الجدول ()3معدالت كثافة الفصول بمدارس منطقة الكفرة
خ

اضى انًذرضح

عذد انطهثح

عذد انفصىل

كصافح انفصىل

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

أضايح تٍ زيذ
 5يايى
عًر تٍ انخطاب
 17فثراير
طارق تٍ زيذ
شهاء األجهر
انجىف
انًُارج
حطاٌ تٍ شاتد
حطيٍ
عهي تٍ أتي طانة
أجُاديٍ
شهاء انكفرج
انًطرمثم
يصعة تٍ عًير
انكرايح
يحى األييح
حًسج تٍ عثذ انًطهة
زيذ تٍ انحارشح
انيريىن
انًجًىع

842
623
623
560
528
483
473
460
442
434
368
340
323
316
289
278
97
43
42
35
7599

28
21
24
18
18
18
13
15
17
15
13
16
13
10
9
11
7
7
8
9
290

30
30
26
31
29
27
36
31
26
29
28
21
25
32
32
25
14
6
5
4
26

اٌّقذس ِٓ :إػذاد اٌجبؽضٍٓ اعزٕبدا  0إٌى اٌجٍبٔبد اٌّغزمبح ِٓ ٚصاسح اٌزشثٍخ ٚاٌزؼٍٍُ ثّٕطمخ اٌىفشح ,ثٍبٔبد
غٍش ِٕؾٛسح.َ2019 ,

ثانياً -متوسط أعدد الطمبة في المدرسة:

مما ال شؾ فيو أف ارتفاع أعداد الطمبة فػي المػدارس يػؤثر تػأثي ار سػمبيان عمػى

ارتف ػػاعيـ ف ػػي الفص ػػكؿ ،كيبم ػػغ ع ػػدد الطمب ػػة ف ػػي الم ػػدارس حس ػػب المعي ػػار المحم ػػي
( )305.6طالػػب لكػػؿ مدرسػػة ،فمػػف خػػبلؿ الجػػدكؿ يبلحػػظ ارتفػػاع عػػدد الطمبػػة فػػي
المػػدارس بكاحػػة الجػػكؼ فقػػط ،كالػػذم بمػػغ ( )467طالػػب لكػػؿ مدرسػػة ،كبالتػػالي فػػإف
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ىػػذا المعػػدؿ مرتفػػع عػػف المعػػدؿ المحمػػي ،كيعػػزل ذلػػؾ ارتفػػاع أعػػداد السػػكاف كتركػػزىـ
بيذه الكاحة دكف غيرىا مف الكاحات بمنطقة الدراسة .كالجدكؿ رقـ ( )4يكضح ذلؾ.
الجدول ()4

معدل أعداد الطمبة بمدارس منطقة الكفرة
ت

الواحة

عدد الطمبة

عدد المدارس

متوسط عدد الطمبة في المدرسة

1

الجوف

7479

16

467

2

اليواري

43

1

43

3

اليويويري

42

1

42

4

الطالب

35

1

35

اٌّقذس ِٓ :إػذاد اٌجبؽضٍٓ اعزٕبدا  0إٌى اٌجٍبٔبد اٌّغزمبح ِٓ ٚصاسح اٌزشثٍخ ٚاٌزؼٍٍُ ثّٕطمخ اٌىفشح ,ثٍبٔبد
غٍش ِٕؾٛسح.َ2019 ,

ثالثاً -متوسط أعداد الفصول في المدرسة:

يعػػد ىػػذا المؤشػػر مػػف المؤش ػرات التػػي تقػػاس بػػو معػػدالت الكفػػاءة التعميميػػة،

فارتفاع عدد الفصكؿ بالمدرسة يساىـ عدـ ارتفاع أعداد الطمبػة فػي الفصػؿ ،كبالتػالي
يقمػػؿ مػػف كثافػػة الفصػػؿ ،كانخفػػاض الكثافػػة يزيػػد مػػف ارتفػػاع معػػدؿ التحصػػيؿ العممػػي
لػػدل الطمبػػة خاصػػة ممػػف ىػػـ فػػي المرحمػػة االبتدائيػػة ،ىػػذا كاف المعيػػار التخطيطػػي
الػػذم كضػػعتو الدكلػػة ليػػذا المؤشػػر ىػػك  1202فص ػبلن لممدرسػػة الكاحػػدة ،فمػػف خػػبلؿ
الجػػدكؿ الخػػاص بيػػذا المؤشػػر يتضػػح أف ارتفػػاع معػػدؿ الفصػػكؿ فػػي كاحػػة الجػػكؼ

مرتفع عف ىذا المعيار إال أف كثافة الفصكؿ في ىذه الكاحة مرتفع كالسبب كمػا ذكػر
سػػابقان ىػػك ارتفػػاع أعػػداد السػػكاف بيػػذه الكاحػػة ،فمتكسػػط عػػدد الفصػػكؿ بالمدرسػػة بمػػغ

بكاحة الجكؼ ( )17فصبلن لكؿ مدرسة ،بينما قؿ متكسط عػدد الفصػكؿ فػي المدرسػة
عف المعدؿ في باقي الكاحات إال أف كثافة الطبلب في الفصؿ أقؿ مػف المعػدؿ التػي
كضعتو الدكلة نتيجة النخفاض أعػداد السػكاف ببػاقي كاحػات المنطقػة كالجػدكؿ التػالي

يكضح ذلؾ.
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انجذول ()5
يعذالخ أعذاد انفصىل في انًذرضح
متوسط عدد الفصول في
عدد المدارس
عدد الفصول
المدرسة

1

الجوف

266

16

17

2

اليواري

7

1

7

3

اليويويري

8

1

8

4

الطالب

9

1

9

اٌّقذس ِٓ :إػذاد اٌجبؽضٍٓ اعزٕبدا  0إٌى اٌجٍبٔبد اٌّغزمبح ِٓ ٚصاسح اٌزشثٍخ ٚاٌزؼٍٍُ ثّٕطمخ اٌىفشح ,ثٍبٔبد
غٍش ِٕؾٛسح.َ2019 ,

ابعا -معدل أعداد الطالب لكل مدرس:
رً
يعد ىذا المؤشر أحد مؤشرات مستكل كفاءة الخدمػة التعميميػة ،فعمػى أسػاس
ىذا المعػدؿ يمكننػا معرفػة مػدل نجػاح النظػاـ التعميمػي فػي تحقيػؽ التػكازف بػيف أعػداد
الط ػػبلب كأع ػػداد المدرس ػػيف ،فارتف ػػاع مس ػػتكل كف ػػاءة ى ػػذه الخدم ػػة ي ػػدؿ عم ػػى تػ ػكافر
عناصػر نجػاح العمميػػة التعميميػة كىػػك المعمػـ ،ككفػاءة ىػػذه الخدمػة ال تسػػتند إلػى الكػػـ
فقػػط ،كلكػػف تعتمػػد كػػذلؾ عمػػى مػػدل مقػػدرة ى ػؤالء المعممػػيف عمػػى إعػػداد الػػنشء ،مػػف

حيػػث تحفيػػزىـ ،كانشػػاء الػػدكرات التدريبيػػة ليػػـ( ،)1ىػػذا كاف المعيػػار التخطيطػػي الػػذم
كضػػعتو الدكلػػة ليػػذا المؤشػػر ىػػك  8.2طالػػب لكػػؿ مػػدرس .حيػػث يبلحػػظ مػػف خػػبلؿ

الجػ ػػدكؿ رقػ ػػـ ( ) 6ارتفػ ػػاع معػ ػػدؿ الطػ ػػبلب لكػ ػػؿ مػ ػػدرس لكثيػ ػػر مػ ػػف مػ ػػدارس منطقػ ػػة
الدراسة ،حيث يبلحظ انخفاض في أعداد المدرسػيف لػبعض المػدارس ،فمنيػا ال يكجػد

 -1عمي محمد التير ،التعميـ كالصحة في منطقة زليػتف د ارسػة فػي جغرافيػة الخػدمات ،رسػالة دكتػكراه
غيػر منشػكرة ،معيػد البحػكث كالد ارسػات العربيػة ،جامعػة الػدكؿ العربيػة، ،2008 ،ص .137-136
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بي ػػا إال م ػػدرس كاح ػػد مث ػػؿ مدرس ػػة اليرم ػػكؾ كمدرس ػػة مص ػػعب ب ػػف عمي ػػر كمدرس ػػة
حطيف،
الجدول ( )6معدل الطالب لكل مدرس بمنطقة الكفرة
ت

اسم المدرسة

عدد الطمبة

عدد المدرسين

معدل الطالب لكل مدرس

1

أسامة بن زيد

842

105

8

2

 5مايو

623

46

14

3

عمر بن الخطاب

623

75

8

4

 17فبراير

560

82

7

5

طارق بن زيد

528

73

7

6

شياء األجير

483

33

15

7

الجوف

473

78

6

8

المنارة

460

12

38

9

حسان بن ثابت

442

36

12

10

حطين

434

2

217

11

عمي بن أبي طالب

368

34

11

12

أجنادين

340

52

7

13

شياء الكفرة

323

34

10

14

المستقبل

316

24

13

15

مصعب بن عمير

289

1

289

16

الكرامة

278

34

8

17

محو األمية

97

24

4

18

حمزة بن عبد المطمب

43

5

9

19

زيد بن الحارثة

42

15

3

20

اليرموك

35

1

35

10
766
7599
المجموع
اٌّقذس ِٓ :إػذاد اٌجبؽضٍٓ اعزٕبدا  0إٌى اٌجٍبٔبد اٌّغزمبح ِٓ ٚصاسح اٌزشثٍخ ٚاٌزؼٍٍُ ثّٕطمخ اٌىفشح ,ثٍبٔبد
غٍش ِٕؾٛسح.َ2019 ,
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في حيف أف بعض المدارس األخرل تتزايد فييا أعداد المدرسيف عف عدد الطمبة،
كىذا يدؿ عمى عدـ كجكد تكازف في تكزيع أعداد المدرسيف بالمدارس ،أك أف ىناؾ
سبب نا آخر كىك كجكد تخصصات ال تمبي حاجات تمؾ المدارس ،فنصؼ المدارس
المكجكدة بمنطقة الدراسة يتزايد فييا أعداد الطمبة لممدرس الذم يخدميـ ،بينما

النصؼ اآلخر منيـ مكافؽ لممعدؿ الذم كضعتو الدكلة بؿ في المدارس بمغ أربع

طبلب لكؿ مدرس .كالجدكؿ رقـ ( )6يكضح ذلؾ.
خامساً -متوسط أعداد المدرسين في الفصول:

يعد ىذا المؤشر مف مؤشرات كفاءة الخدمة التعميمية ،كقد بمغ المعػدؿ العػاـ

عمػػى مسػػتكل الدكلػػة ليػػذا المؤشػػر  2.5مدرس/فصػػؿ ,فمػػف خػػبلؿ الجػػدكؿ رقػػـ ()7
يتضػػح بكجػػو عػػاـ عػػدـ كفػػاءة ىػػذا المؤشػػر عمػػى مسػػتكل مػػدارس المنطقػػة باسػػتثناء

ثبلث مدارس انخفاض معدؿ كفاءة ىذا المؤشر كما ىك مبيف
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الجدول ( )7معدل مدرس لكل فصل عمى مستوى منطقة الكفرة
ت

اسم المدرسة

عدد المدرسين

عدد الفصول

معدل مدرس لكل فصل

1

أسامة بن زيد

105

28

4

2

فبراير17-

82

18

5

3

الجوف

78

13

6

4

عمر بن الخطاب

75

24

3

5

طارق بن زيد

73

18

4

6

أجنادين

52

16

3

7

مايو05-

46

21

2

8

حسان بن ثابت

36

17

2

9

شياء الكفرة

34

13

3

10

عمي بن أبي طالب

34

13

3

11

الكرامة

34

11

3

12

شياء األجير

33

18

2

13

المستقبل

24

10

2

14

محو األمية

24

7

3

15

زيد بن الحارثة

15

8

2

16

المنارة

12

15

1

17

حمزة بن عبد المطمب

5

7

1

18

حطين

2

15

0

19

اليرموك

1

9

0

20

مصعب بن عمير

1

9

0

3
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المجموع
اٌّقذس ِٓ :إػذاد اٌجبؽضٍٓ اعزٕبدا  0إٌى اٌجٍبٔبد اٌّغزمبح ِٓ ٚصاسح اٌزشثٍخ ٚاٌزؼٍٍُ ثّٕطمخ اٌىفشح ,ثٍبٔبد
غٍش ِٕؾٛسح.َ2019 ,

التعميم المتوسط

يعد التعميـ المتكسط أحػد سػمـ التعمػيـ العػاـ فيػي المرحمػة لتػي ينتقػؿ الطالػب

مف خبلليا إلى التعميـ العالي ،فالمرحمة الثانكية بيذه المنطقػة كسػائر الم ارحػؿ لسػائر
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الػػببلد ،فيػػي تضػػـ السػنة األكلػػى الثػػانكم عػػاـ ،ثػػـ يتخصػػص الطالػػب فػػي السػػنة التػػي
تمييػػا ،كىػػي الس ػػنة الثانيػػة إمػػا إل ػػى التخصػػص األدبػػي أك التخصػػص العممػػي حي ػػث
يكتم ػػؿ ى ػػذه المرحم ػػة ،كتت ػػأثر ى ػػذه المرحم ػػة بتكزي ػػع الطمب ػػة عم ػػى الم ػػدارس ،كبالت ػػالي
يمكف مف خبلليا معرفة كفاءة ككفاية الخدمة مف خبلؿ معرفة كثافة الفصػكؿ ،كعػدد
الطمبة في المدارس ،كمعدؿ طالػب لكػؿ مػدرس ،كمػف المبلحػظ أف ىػذه المرحمػة مػف
م ارحػػؿ التعمػػيـ تتركػػز فػػي كاحػػة كاحػػدة كىػػي كاحػػة الجػػكؼ مكزعػػة عمػػى سػػت مػػدارس

كما ىي مكضحة بالجدكؿ التالي.
الجدول ( )8التوزيع الجغرافي لمتعميم المتوسط بواحات منطقة الكفرة
ػذد اٌطٍجخ ٔٚغجزُٙ

د

اعُ اٌّذسعخ

1

أؽفبد اٌّخزبس

اٌغٛف

2

اٌمبدعٍخ

اٌغٛف

99

3

أثٛثىش اٌقذٌك

اٌغٛف

49

11

4

اٌغٛف اٌغشثً

اٌغٛف

109

25

5

خبٌذ ثٓ اٌٌٍٛذ

اٌغٛف

40

9

6

إٌٛس

اٌغٛف

64

15

436

100

اٌّغّٛع

%

ػذد
اٌفقٛي

%

ػذد
اٌّذسعٍٓ

21

10

20.8

35

37.2

10

20.8

26

27.7

14.6

12

12.8

16.7

7

7.4

10.4

6

6.4

166

20

230

18

8

16.7

8

8.5

826

100

1270

100

48

100

94

100

اٌّغّٛع

اٌٛاؽخ

روٛس

%

إٔبس

%

75

17

197

24

272

23

187

23

296

23

89

11

136

11

7

142

17

251

20

8

45

5

85

7

5

المصدر :مف إعداد الباحثيف استنادان إلى البيانات المسقاة مف ك ازرة التربية كالتعميـ بمنطقة الكفرة ،بيانات غير

منشكرة2019 ،ـ.

أ -التوزيع العددي والنسبي لعدد الطمبة:

مػػف خػػبلؿ الجػػدكؿ تتػػكزع أعػػداد الطمبػػة عمػػى سػػت مػػدارس بمػػغ أعمػػى عػػدد

لمطمبػ ػػة بمدرسػ ػػة القادسػ ػػية نحػ ػػك ( )296طالػ ػػب بنسػ ػػبة ( )%23مػ ػػف أعػ ػػداد الطمبػ ػػة
بم ػػدارس المنطقػ ػ ة ،بينم ػػا ت ػػنخفض أع ػػداد الطمب ػػة ف ػػي مدرس ػػة خال ػػد ب ػػف الكلي ػػد الب ػػالغ

عددىا ( )85طالبان بنسبة ()%7
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ب -التوزيع العددي والنسبي لعدد الفصول:
يبلح ػػظ م ػػف خ ػػبلؿ الج ػػدكؿ الس ػػابؽ أف أع ػػداد الفص ػػكؿ تختم ػػؼ م ػػف مدرس ػػة

ألخرل ،فبمغ عددىا ( )48فصػبلن فػأعمى مدرسػة بمػغ عػدد فصػكليا ( )10فصػكؿ ،كمػا
ىك الحاؿ في مدرسة القادسية كمدرسة أحفاد

المختار.

ت -التوزيع العددي والنسبي لعدد المدرسين:

بم ػػغ عػ ػػدد المدرسػ ػػيف بمػ ػػدارس التعمػ ػػيـ المتكسػ ػػط  94مدرس ػ ػان ارتفػ ػػع عػ ػػددىـ

بمدرسة أحفاد المختار البالغ نسبتيا  %37مف مجمكع عػدد المدرسػيف بالمػدارس فػي
حيف انخفضػت ىػذه النسػبة فػي ثػبلث مػدارس أخػرل ،ففػي مدرسػة خالػد بػف الكليػد لػـ
تتجػػاكز النسػػبة بيػػا عػػف  ،%6.4كلربمػػا يرجػػع السػػبب فػػي ذلػػؾ إلػػى انخفػػاض عػػدد
الخريجيف بالمنطقة عمى الرغـ مف كجكد فرع مف الكميات التابعة لجامعة بنغػازم ،أك

تكجػػو أكلئػػؾ الخ ػريجيف إلػػى العمػػؿ فػػي مجػػاالت أخػػرل؛ كذلػػؾ بسػػبب ارتفػػاع المػػردكد
الم ػػادم ،كم ػػا الح ػػاؿ ى ػػك الح ػػاؿ الخدم ػػة ف ػػي المج ػػاؿ التج ػػارم باعتب ػػار أف المنطق ػػة
منطق ػػة حدكدي ػػة تعتم ػػد عم ػػى التج ػػارة كنق ػػؿ البض ػػائع إل ػػى ال ػػدكؿ المج ػػاكرة ،أك تكج ػػو

معظـ الخرجيف لمعمؿ في مجاؿ الحقكؿ النفطية.

ثانياً -كفاءة الخدمات التعميمية لمتعميم المتوسط:

يتػػأثر مسػػتكل كفػػاءة الخػػدمات التعميميػػة لمرحمػػة التعمػػيـ المتكسػػط بعػػدد مػػف

المؤشرات التي تخدميا منيا:
 -1كثافة الفصل:

يعد ىذا المؤشر مف المؤشرات اليامة لقيػاس مػدل كفػاءة الخدمػة التعميميػة،
فمػػف خبللػػو يػػتـ إيجػػاد العبلقػػة بػػيف الطػػبلب كعػػدد الفصػػكؿ المكجػػكدة بالمػػدارس ،ليػػتـ

في ػػـ كتكض ػػيح كثا ف ػػة ى ػػذه الفص ػػكؿ ،ككيفي ػػة ت ػػكفير المدرس ػػيف لمكاكب ػػة س ػػير العممي ػػة
التعميمية كفؽ المعايير التي كضعتيا الدكلة ،فقد كضعت الدكلة معيار لمعرفػة كفػاءة
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ىػػذه الخدمػػة ليػػذا المؤشػػر كىػػك عػػدـ تجػػاكز الطمبػػة فػػي الفصػػكؿ عػػف  27طالب ػان فػػي

الفصؿ .كالجدكؿ رقـ ( )9يكضح كفاءة الفصكؿ بمدارس منطقة الدراسة.

لجدكؿ ( )9كفاءة الفصكؿ بمدارس منطقة الدراسة.
اضى انًذرضح
أحفاد انًخرار
انمادضيح
أتىتكر انصذيك
انجىف انغرتي
خانذ تٍ انىنيذ
انُىر
انًجًىع

كصافح
انفصىل
27
30
19
31
2
29

يذرش نكم
فصم

يرىضط عذد
انفصىل في
انًذرضح
10
10
7
8
5
8

يرىضط أعذاد
انطالب في
انًذرضح
272
296
136
251
85
230

يرىضط عذد
انًذرضيٍ نكم
طانة
8
11
11
36
14
29

4
3
2
1
0
1

8

166.6

14

1

13
المصــدر :مــن إعــداد البــاحثين اســتناداً إلــى البيانــات المس ـتقاة مــن وزارة التربيــة والتعمــيم بمنطقــة الكفــرة،
بيانات غير منشورة2019 ،ـ.

مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ يتضػح أف كثافػة الفصػكؿ ذات كفػاءة متطابقػة مػع المعػايير
المحميػػة كبالتػػالي ذات كفػػاءة عاليػػة كعػػدد الفصػػكؿ متكافقػػة مػػع عػػدد الطمبػػة بالمنطقػػة
كمان ككيفان

 -2متوسط عدد الفصول في المدرسة:

بمػػغ المعػػدؿ العػػاـ لمػػدارس المنطقػػة مػػف حيػػث عػػدد الفصػػكؿ بالمػػدارس 8

فصػػكؿ لكػػؿ مدرسػػة ،كىػػذا مػػا يتكافػػؽ مػػع المعػػدؿ العػػاـ الػػذم كضػػعتو الدكلػػة 8.6
فصػػكؿ لكػػؿ مدرسػػة باسػػتثناء مدرسػػة خالػػد بػػف الكليػػد انخفػػض معػػدؿ الفصػػكؿ بيػػا

ػيبل عػػف المعػػدؿ العػػاـ بنحػػك  5فصػػكؿ بالمدرسػػة كفػػي العمػػكـ أف ىػػذا المؤشػػر يعػػد
قمػ ن

ايجابيان كذا كفاءة عالية.

 -3متوسط أعداد الطالب في المدرسة:

يقػ ػػيس ىػ ػػذا المؤشػ ػػر مػ ػػدل اسػ ػػتيعاب المػ ػػدارس المكجػ ػػكدة بالمنطقػ ػػة لعػ ػػدد

الط ػػبلب ،فق ػػد بم ػػغ المع ػػدؿ ال ػػذم كض ػػعتو الدكل ػػة لي ػػذا المؤش ػػر  232.6طال ػػب لك ػػؿ
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مدرسػػة ،كبكجػػو عػػاـ يتضػػح كفػػاءة ىػػذا المؤشػػر عمػػى مسػػتكل مػػدارس المنطقػػة البػػالغ
 166.6طالػب لكػػؿ مدرسػػة ،إال أنػػو قػػد تػزاد أعػػداد الطػػبلب ازديػػادان طفيفػان فػػي بعػػض
المػػدارس كيقػػؿ فػػي بعضػػيا اآلخػػر كلربمػػا يرجػػع السػػبب فػػي ذلػػؾ إلػػى تفضػػيؿ بعػػض

الطبلب مدارس دكف أخرل كذلؾ بسبب التحصيؿ العممي بيا.
 -4متوسط عدد المدرسين لكل طالب:

تػ ػػنخفض كفػ ػػاءة ىػ ػػذا المؤشػ ػػر عمػ ػػى مسػ ػػتكل مػ ػػدارس المنطقػ ػػة بمعنػ ػػى أف

المنطقػػة تعػػاني مػػف نقػػص فػػي أعػػداد المدرسػػيف ،فقػػد بمػػغ ىػػذا المؤشػػر عمػػى مسػػتكل

المنطقة  14طالبػان لكػؿ مػدرس ،فقػد تجػاكز المعيػار الػذم كضػعتو الدكلػة البػالغ 5.1
طالػػب لكػػؿ مػػدرس ،فقػػد كصػػؿ فػػي مدرسػػة الجػػكؼ الغربػػي ىػػذا المؤشػػر أعػػبله إلػػى

 36طالب ػان لكػػؿ مػػدرس ،كبالتػػالي يبلحػػظ أف التحصػػيؿ العممػػي لي ػؤالء الطػػبلب قميػػؿ

جدان،

 -5معدل مدرس /فصل:

تأتي دراسة أىميػة ىػذا المعػدؿ لقيػاس معػدؿ معمػـ لكػؿ فصػؿ ،كىػك أحػد المؤشػرات التػي

يقاس بيا كفػاءة الخػدمات التعميميػة ،فتػأتي أىميػة قيػاس ىػذا المعػدؿ فػي تػكفر المدرسػيف،
كمػػدل اكتفػػاء ىػػذه المػػدارس مػػف المدرسػػيف الػػذيف ىػػـ األسػػاس كالعمػػكد الفقػػرم الػػذم تقػػكـ

عميػػو العمميػػة التعميميػػة ،ككػػذلؾ تػػأتي أىميػػة ىػػذا المعػػدؿ لقيػػاس عػػدد المدرسػػيف المطمػػكبيف
لمم ػػدارس ،كم ػػدل احتي ػػاج الم ػػدارس م ػػف ىػ ػؤالء المدرس ػػيف ،كق ػػد بم ػػغ المع ػػدؿ الع ػػاـ عم ػػى

مسػػتكل الدكلػػة  5.5مدرسيف/فصػػؿ ،فػػي حػػيف يبلحػػظ أف ىػػذا المؤشػػر كفاءتػػو ضػػعيفة
ج ػػدان بمعن ػػى أف ع ػػدد المدرس ػػيف قمي ػػؿ ج ػػدان ،كى ػػذا األم ػػر يتطم ػػب كقف ػػة ج ػػادة لمعرف ػػة
انخفػػاض أعػػداد المدرسػػيف بيػػذه المنطقػػة ،كيجػػب كضػػع الحمػػكؿ البلزمػػة لتػػدارؾ ىػػذا

األمر.
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نتائج الدراسة:
 -1أنشئ التعميـ األساسي منذ 1965ـ بمنطقة الكفرة ،ثـ تطكر عبر السنكات
حتى سنة  2014كتعمؿ ثماف مدارس بفترتيف مف جممة عشركف مدرسة.
 -2تعاني أغمب المدارس مف كثافة الفصكؿ حيث يصؿ أعداد الطمبة في
طالبا.
بعض الفصكؿ إلى ستة كثبلثيف ن

 -3يتجاكز أعداد الطمبة في المدارس بالجكؼ عف المعيار التخطيطي حيث
يصؿ معدؿ عدد الطمبة بالمدارس  467طالبان.
 -4تعاني بعض المدارس كيرتفع معدؿ الطبلب لكؿ مدرس ،كىذا يدؿ عمى
نقص أعداد المدرسيف بالمدارس بمنطقة الدراسة.
 -5انخفاض معدؿ المدرسيف لكؿ فصؿ ،كىذا يدؿ عمى انخفاض كفاءة
الخدمة التعميمية بمنطقة الدراسة.
 -6كجكد خدمات التعميـ المتكسط بكاحة الجكؼ فقط.
 -7يبلحظ ارتفاع أعداد الطبلب لكؿ مدرس ،ىذا يدؿ عمى انخفاض أعداد
المدرسيف بيذه المرحمة التعميمية مما يؤثر عمى انخفاض معدؿ المدرسيف
لكؿ فصؿ كبالتالي يؤدم ذلؾ إلى سكء كفاءة الخدمة التعميمية .
التكصيات :تكصي الدراسة باآلتي:
 -1الرفع مف كفاءة الخدمة التعميمية بمنطقة الكفرة ،كذلؾ مف خبلؿ إنشاء
مدارس جديدة الستيعاب الطبلب؛ ألف ارتفاع أعداد الطبلب بالمارس يؤثر
بشكؿ سمبي عمى التحصيؿ العممي لدل الطبلب ،كذلؾ مف حيث ارتفاع
عدد الطبلب في الفصكؿ.
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 -2ضركرة تكافر أعداد كافية مف المدرسيف لسد العجز القائـ بيذه المدارس
لمتعميـ العاـ ،خاصة أف المنطقة تكجد بيا عدد مف الكميات التابعة لجامعة
بنغازم.
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قائمة المصادر والمراجع
 -1أسػػامة البرعصػػي ،التبػػايف المكػػاني لمخػػدمات الصػػحية كالتعميميػػة بمدينػػة المػػرج
الجديػ ػ ػ ػ ػ ػػدة ،رسػ ػ ػ ػ ػ ػػالة ماجسػ ػ ػ ػ ػ ػػتير ،غيػ ػ ػ ػ ػ ػػر منشػ ػ ػ ػ ػ ػػكرة ،كميػ ػ ػ ػ ػ ػػة اآلداب ،جامعػ ػ ػ ػ ػ ػػة
قاريكنس.)2004(،

 -2سػ ػػيؼ محمػ ػػد العتيبػ ػػي ،التعمػ ػػيـ العػ ػػاـ بحاض ػ ػرة اإلحسػ ػػاء د ارسػ ػػة فػ ػػي جغرافيػ ػػة
الخػػدمات ،رسػػالة ماجسػػتير ،غيػػر منشػػكرة ،كميػػة البنػػات ،جامعػػة عػػيف شػػمس،

(.)2005

 -3صفا رحيـ مفتف العبكدم ،التحميؿ المكاني لمخدمات التعميمية كالصحية في مدينة
الزبيػر

)د ارسػة فػي جغرافيػة المػدف( ،جامعػة البصػرة ،كميػة التربيػة لمعمػكـ

اإلنسانية.2005 ،

 -4عمي محمد التير التعميـ كالصحة في منطقة زليتف دراسة في جغرافيػة الخػدمات،
رسػػالة دكتػػكراه ،غيػػر منشػػكرة ،معيػػد البحػػكث كالد ارسػػات العربيػػة ،جامعػػة الػػدكؿ

العربية.)2008( ،

 -5كداد الثابػ ػػت ،الكظيفػ ػػة التعميميػ ػػة فػ ػػي منطقػ ػػة العجػ ػػيبلت لممػ ػػدة،2003-1990
رسالة ماجستير ،غير منشكرة ،كمية اآلداب ،جامعة السابع مف إبريؿ.)2005(،

 -6كن ػػيس الشركس ػػي ،التعم ػػيـ كالص ػػحة ف ػػي بمدي ػػة مصػ ػراتو ،رس ػػالة دكت ػػكراه ،غي ػػر
منشكرة ،كمية اآلداب ،جامعة القاىرة.)2001(،
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أسس المنيج النقدي في فمسفة ايمانويل كنط (1804-1724م)
د .خميس أمحمد الجديد

()

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المقدمة:

لك تأممنا الفكػر الفمسػفي الحػديث لكجػدنا أف أبػرز مػا يمثمػو ذلػؾ العصػر مػف آراء

كنظريػػات لفبلسػػفة كمفكػريف قػػد انقسػػـ إلػػى قسػػميف رئيسػػييف ،ىمػػا التيػػار العقمػػي الػػذم
جع ػػؿ العق ػػؿ المب ػػدأ الكحي ػػد الكتس ػػاب المع ػػارؼ كالحق ػػائؽ ،كيمثم ػػو ديك ػػارت كليبنت ػػز،
كاسػػبينكزا ،أمػػا التيػػار التجريبػػي فقػػد جعػػؿ الكسػػيمة الكحيػػدة لممعرفػػة ىػػي التجربػػة ،أك

الخب ػرة الحسػػية ،كيمثمػػو فرنسػػيس بيكػػكف ،كديفيػػد ىيػػكـ ،كجػػكف لػػكؾ .كعمػػى يػػد أكلئػػؾ
الفبلسػػفة شػػيد ىػػذا العصػػر تطػػك انر ممحكظ ػان ،كتقػػدمان ىػػائبلن فػػي البحػػث كالمعرفػػة فػػي
المسائؿ الطبيعية ،كاإلنسانية.

إشكالية البحث:

تدكر مشكمة البحث عمى الرغـ مف التطكر كالتقدـ الذم شيده ىذا العصر،

اعا بيف تيار الفمسفة االعتقادية التككيدية ،كتيار الفمسفة
إال أف ىناؾ خبلفنا كنز ن
االرتيادية الشكية مف جية أخرل ،فكجد كنط نفسو بيف تياريف أحدىما يثبت ،كيؤكد،
ألم منيما أساس نقدم يمكف
كيقرر ،كاآلخر ينفي ،كيسمب ،كينكر ،دكف أف يككف وٌ
االعتماد عميو ،فالتجربة أك الخبرة الحسية كحدىا ال تكفي لتككيف المعارؼ،
كاكتساب الحقائؽ ،ككذلؾ العقؿ المجرد بمفرده عاجز عف إدراؾ الحقائؽ ،كفيـ

ماىيات كخصائص األشياء في ىذا الكجكد .كىذاف التياراف كاف ليما تأثير قكم

كجو ليما
عمى فمسفة كنط ،كخاصة في طكر اإلعداد ،أما في مرحمة النضج فقد ٌ
انتقادات في مجمكعة مف اآلراء ،كخاصة في مجاؿ المعرفة محاكالن الجمع بينيما
( )عضك ىيئة تدريس – بقسـ الفمسفة -كمية اآلداب -جامعة بني كليد.
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في مبدأ كاحد الكتساب المعارؼ كالحقائؽ .كيسعى ىذا البحث لئلجابة عمى
التساؤالت التالية:

 -1ما المناخ الذم تنسمو كنط طيمة حياتو؟
 -2كيؼ بدأ كنط تأسيسو لممنيج النقدم؟
 -3ما أسس المنيج النقدم عند كنط ؟

أىمية البحث:

 -1تأكيد القيمة المعرفية لمكضكع أسس المنيج النقدم عند فبلسفة عصر النيضة
كبياف أىميتو.

 -2بياف الدكر الذم أسس عميو كنط نظريتو في المنيج النقدم لممفاىيـ كاآلراء
كاألفكار التي سبقتو.

 -3تتبمكر أىمية البحث مف خبلؿ التعمؽ في الطرح الذم قدمو كنط حكؿ أسس
المنيج النقدم لمكصكؿ إلى تقديـ أفكار جديدة.
أىداف البحث:

 -1معرفة مدل تأثر كنط بأفكار سابقو كمعاصره مف الفبلسفة.

 -2تكضيح ما قدمو كنط مف نقد لمعقؿ عمى أعمالو كادعاءاتو في معرفة ما
كراء الطبيعة.

 -3تجسيد نقد كنط في كتاباتو ،كخاصة فما يتعمؽ بنقد العقؿ المحض ،كنقد
العقؿ العممي ،كنقد ممكة الحكـ.
منيج البحث:

اتبع الباحث في ىذا البحث المنيج التحميمي النقدم المتمثؿ في تحميؿ

األفكار كالمفاىيـ ،مع تكخي الحيطة الكاممة ،كااللتزاـ التاـ بالمكضكعية في
طرح األفكار كالمفاىيـ.

كيطمح ىذا البحث إلى تسميط الضكء عمى:
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 -1المناخ الفمسفي الذم تنسمو كنط كتأثر بو .
 -2التطكر التاريخي لمنقد عند كنط.
 -3أسس بناء المنيج النقدم عند كنط.
أوالً -المناخ الفمسفي الذي تنسمو كنط وتأثر بو:

لق ػػد ت ػػأثر ك ػػنط ف ػػي ط ػػكر اإلع ػػداد بفمس ػػفة م ػػف س ػػبقو م ػػف الفبلس ػػفة كخاص ػػة

ليبنت ػػز(1716/1646ـ) ال ػػذم نش ػػر ل ػػو كت ػػاب بعنػ ػكاف (مق ػػاالت جدي ػػدة ع ػػف العق ػػؿ
ػمنا بػذكر نظريتػو فػي الزمػاف كالمكػاف ،كىػك فيمسػكؼ ألمػاني صػػاحب
اإلنسػاني) متض ن
مذىب مثالي مكضكعي يياجـ فيو التجربة الحسية كمصدر لممعرفػة ،كذىػب إلػى أف
أف يككف مصػدر المعرفػة ،كىػك الممثػؿ الحقيقػي لممػذىب الركحػي،
العقؿ كحده يمكف ٍ
كيرل أف "فمسفة المعرفة كفمسفة ما بعد الطبيعػة يجػب أف تتبػع فييػا الطريقػة القياسػية
المتبعػػة فػػي عمػػـ الرياضػػة"( ،)1كأف العػػالـ يتكػػكف مػػف أعػػداد ال متناىيػػة مػػف الػػذرات

الركحية التي أطمؽ عمييا (المكنادات).

كمػػا تػػأثر بالعػػالـ الطبيعػػي اسػػحؽ نيػػكتف(1727/1643ـ) كىػػك مػػف العممػػاء
الذيف ترككا بصمة كاضحة عمى العمكـ الطبيعية ،فيك الذم كضع المفػاىيـ األساسػية
لق ػكانيف الميكانيك ػػا ،كاكتش ػػؼ ق ػػانكف الجاذبي ػػة األرض ػػية الع ػػاـ ،ككضػػع نظريػػة حرك ػػة

إف ما شيده العمـ في ذلؾ العصر مف تقدـ قائـ عمى أسػس نظريػة
األجراـ السماكيةٌ .
ني ػػكتف الت ػػي مفادى ػػا " إف القػ ػكانيف العممي ػػة مطمق ػػة ال يتكق ػػؼ ص ػػدقيا عم ػػى مك ػػاف أك
زماف معيف ،أك شركط خاصػة "( )2تمػؾ القػكانيف التػي م ٌكنػت مػف فػرض ىيمنػة العمػـ
عمى مختمؼ المجاالت.

( )1ليبنتػػز ،المكنادكلكجيػػا ،ت:عبػػد الغفػػار مكػػاكم ،دار الثقافػػة لمطباعػػة كالنشػػر ،القػػاىرة،1978 ،
ص.50

( )2زكي نجيب محمػكد ،نحػك فمسػفة عمميػة ،مكتبػة األنجمػك المصػرية ،القػاىرة ،ط ،1980 ،2:ص

.349
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كالكاق ػػع أف المن ػػاخ الفمس ػػفي ال ػػذم تنس ػػمو ك ػػنط من ػػاخ عاصػػؼ اصػػطدمت في ػػو
فمسفة ليبنتػز بميكانيكػا نيػكتف التػي كانػت تحػاكؿ فػي ذلػؾ الكقػت التغمػب عمػى فيزيػاء
رينيو ديكػارت (1650/1596ـ) مؤسػس المػذىب العقمػي ،تكلػد عػف ذلػؾ صػراع حػاد

بػػيف االسػػتنباط الػػذم ىػػك فعػػؿ البرىنػػة ،أك االسػػتدالؿ عمػػى نتيجػػة اسػػتنادان إلػػى اليقػػيف
كالضركرة مف مقدمة أك أكثر عف طريؽ قكانيف المنطؽ ،كاالستقراء الػذم ييػدؼ إلػى

تحميؿ الظكاىر المعقدة إلى عناصػرىا البسػيطة كقكانينيػا ،أكليمػا عنػد ليبنتػز ،كاآلخػر
عنػػد نيػػكتف ،أم بػػيف المػػنيج التركيبػػي كالمػػنيج التحميمػػي ،كبػػيف الرياضػػيات كالفمسػػفة،
كب ػػيف مب ػػدأ الس ػػبب الك ػػافي كق ػػانكف العمي ػػة ،كب ػػيف نظري ػػة الزم ػػاف كالمك ػػاف النس ػػبي،

كنظرية الزماف كالمكػاف المطمػؽ ،كبػيف المبػادئ الرياضػية كالميتافيزيقيػا العقميػة ،كبػيف

المدرسػػة العقميػػة التػػي" تجعػػؿ األفكػػار أك التصػػكرات طريقنػػا إلػػى معرفػػة األشػػياء"(،)1

كبػػيف المدرسػػة التجريبيػػة اإلنجميزيػػة التػػي اعتمػػدت عمػػى" اإلحسػػاس فػػي إدراؾ العػػالـ
الخػػارجي ،كعمػػى االسػػتنباط أك الحػػدس فػػي إدراؾ العػػالـ البػػاطني"( )2التػػي مثميػػا فػػي

القػ ػػرف السػ ػػابع عشػ ػػر جػ ػػكف لػ ػػكؾ (1704-1632ـ) صػ ػػاحب النظريػػػة الماديػ ػػة فػ ػػي
المعرفة ،كالذم نشر لو كتاب( مقالة في العقؿ اإلنسػاني ) عػاـ 1690ـ ،كالتػي تػأثر
بي ػػا ك ػػنط ف ػػي ش ػػيئيف أساس ػػيف أكليم ػػا " أف الكظيف ػػة الرئيس ػػية لمفمس ػػفة تمح ػػيص آراء

الس ػػابقيف قب ػػؿ إقام ػػة بن ػػاء فمس ػػفي جدي ػػد ،كثانييم ػػا :ض ػػركرة البداي ػػة ب ػػالخبرة الحس ػػية
إلقامة بناء معرفي أك ميتافيزيقي"( ،)3كمف ىنػا كانػت دعكتػو إلػى اتبػاع نظػاـ صػارـ
دقيؽ في دراسة المذاىب الفمسفية السابقة عميػو ،كمػا اسػتيؿ دعكتػو الفمسػفية بػأف كػؿ

معرفتنا تبدأ مف التجربة ،كا ٍف كاف كنط قػد أنكػر المكقػؼ الثػاني فيمػا بعػد؛ كذلػؾ ألف
( )1إبػ ػراىيـ مص ػػطفي إبػ ػراىيـ ،مفي ػػكـ العق ػػؿ ف ػػي الفك ػػر الفمس ػػفي ،دار النيض ػػة العربي ػػة ،بي ػػركت،

 ،1993ص.79

( )2محمد عزيز نظمي سالـ ،تاريخ الفمسفة ،مؤسسة الشباب الجامعي ،اإلسكندرية ،ص.155

( )3محمكد فيمي زيداف ،كنط كفمسفتو النظرية ،مكتبة ألتكتي لمنشر ،اإلسكندرية ،1983،ص.31
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أف التجربػة ليسػػت
جػكف لػكؾ اعتبػػر التجربػة مصػدر المعرفػػة كحػدىا ،بينمػا كػػنط يػرل ٌ
المصدر الكحيد لممعرفة.
كم ػػا أف تحم ػػيبلت ديفي ػػد ىي ػػكـ (1776/1711ـ) ،ال ػػذم ى ػػاجـ فيي ػػا التي ػػار

مؤك ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ نػدا أننػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا
العقم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي ن
ػار ،أك
" نصػػؿ إلػػى الحقيقػػة عػػف طريػػؽ العقػػؿ كحػػده ،كأف ىػػذه الحقيقػػة ليسػػت إال أفكػ ان

تصكرات مكجكدة في العقؿ كجكدان فطريان"( ،)1ككاف ليا أيضان كػاف تػأثير عمػى فمسػفة
كنط في مسػائؿ كثيػرة منيػا " تصػكر االنطباعػات ككظيفتيػا ،كخصائصػيا ،كمصػادر

المعرفة ،كتصكر العمية كالتمييز بيف قضػايا العبلقػات كقضػايا الكاقػع "( )2كقػد أنكػر

ثـ أنكػر الميتافيزيقيػا كعمػـ قبمػي ،كأرجػع
ىيكـ ٍ
أف تككف لدينا أم تصكرات قبمية ،كمف ٌ
العمي ػة ليػػا ضػػركرة ذاتيػػة صػػادرة عػػف إدراؾ
تصػػكر العميػػة إلػػى اإلدراؾ الحسػػي ،كأف ٌ
الػػتبلزـ كتك ػرار العػػادة " فاالنطبػػاع الحسػػي الكاحػػد ،أك الفك ػرة الكاحػػدة المتخمفػػة عػػف

ذلػػؾ االنطبػػاع ىػػي كحػػدة التفكيػػر ،فػػإذا تجػػاكرت فكرتػاف فػػي الػػذىف ،كلػػـ يكػػف بينيمػػا
مف عبلقة سكل عبلقة التجاكر ،كبذلؾ لـ يجػد بػيف السػبب كمسػببو مػف عبلقػة سػكل

ما بينيما مف تبلزـ في الكقكع "( ،)3كبذلؾ أحدث ىيكـ ثكرة في عالـ الفكػر ،ككشػؼ
ف ػػي فمس ػػفتو ع ػػف قص ػػكر العق ػػؿ البش ػػرم ،كجعم ػػو مج ػػرد أث ػػر م ػػف آث ػػار الع ػػادة ،في ػػدـ

معتقػػدات النػػاس االعتياديػػة كأثػػار شػػكككيـ فػػي قيمػػة المعرفػػة التػػي يتميػػز بيػػا عصػػر
التن ػػكير ب ػػإعبلء س ػػمطة العق ػػؿ ،كتحميم ػػو لعممي ػػات الفك ػػر اإلنس ػػاني ،كح ػػؿ مش ػػكبلت

الطبيعة كاإلنساف ،كىذا ما أيقظ كنط مف سباتو (الدكجماطيقي) العميؽ.

( )1عمػػي عبػػد المعطػػي محمػػد ،مػػدخؿ إلػػي الفمسػػفة ،دار المعرفػػة الجامعيػػة ،اإلسػػكندرية،1991 ،
ص.309

( )2محمكد زيداف ،مرجع سابؽ ،ص.32

( )3زكي نجيب محمكد ،مرجع سابؽ ،ص .19
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كما كاف لميندسػة اإلقميديػة التػي تنسػب إلػى إقميػدس العػالـ اإلغريقػي الػذم يعػد
أكؿ مف قاـ بدراسة نسقيو لمكضكع اليندسة ،كالػذم " يقػيـ بنػاه اليندسػي عمػى أسػاس

عقمػػي صػػرؼ"( ،)1تػػأثير قػػكم عمػػى فمسػػفة كػػنط "خاصػػة فك ػرة التػػأليؼ ،كحدسػػية

الزماف كالمكاف "( ،)2كالتي بنى عمى أساسيا فمسفتو فما بعد.

ككاف لممنطؽ الصكرم الذم يعرفو أرسطك بأنو " العمـ الذم يبحػث فػي شػركط

ص ػػحة الفك ػػر ،كيعص ػػـ ال ػػذىف م ػػف الكق ػػكع ف ػػي الخط ػػأ ،كذل ػػؾ بتميػ ػزه ب ػػيف الصػ ػكاب

كالخطأ مف أفعاؿ العقؿ التي ىي التصكر كالحكـ كاالستدالؿ"( ،)3تأثير كاضػح عمػى
فمسػػفة كػػنط رغػػـ االخػػتبلؼ معػػو فػػي تقسػػيـ المنطػػؽ الصػػكرم إلػػى تحميػػؿ كجػػدؿ ،إذ

يقتصػػر مبحػػث التحميػػؿ عنػػد أرسػػطك عمػػى مكضػػكع االسػػتدالؿ فقػػط ،بينمػػا عنػػد كػػنط
يضػػـ التحميػػؿ مبحػػث التصػػكرات كالقضػػايا إلػػى جانػػب مبحػػث االسػػتدالؿ ،أمػػا الجػػدؿ
عنػػد أرسػػطك فيتنػػاكؿ القيػػاس الجػػدلي كىػػك المؤلػػؼ مػػف مقػػدمات احتماليػػة ،أمػػا عنػػد

كنط فمكضكعو طبيعة البحث الميتافيزيقي.
كمػػا تػػأثر كػػنط بأرسػػطك فػػي تحميمػػو لممبػػادئ األكليػػة لػػذىف (المق ػكالت ) ،التػػي

صػػنفيا إلػػى جانػػب تصػػنيؼ أرسػػطك لؤلحكػػاـ ،رغػػـ كجػػكد بعػػض االخػػتبلؼ فػػي ىػػذا
التصنيؼ ،فقد اعتبرىا أرسطك بمثابة مجمكعة مف األجنػاس العميػا التػي تنػدرج تحتيػا
جميػػع المكضػػكعات كالمحم ػكالت ،فػػي حػػيف اعتبػػر كػػنط أنيػػا الكظػػائؼ ،أك الػػركابط

األكلية ،أك العبلقػات الضػركرية بػيف المكضػكعات كالمحمػكالت،

بصػدكر كتابػو

( صػػكر العػػالميف المحسػػكس كالمعقػػكؿ كمبادئيمػػا ) ،بتػػاريخ 1770ـ كالػػذم يتضػػمف
الخطػػكط العريضػػة لمذىبػػو النقػػدم ،كيقػػرر فيػػو أف " الصػػكر ك المبػػادئ التػػي تمث ػػؿ
الشركط التي يجب تكافرىا لمعرفة األشياء المحسكسة ينبغػي أف تكػكف صػادقة عمػى
( )1نفس المرجع  ،ص .164

( )2محمكد زيداف ،مرجع سابؽ ،ص.192

( )3محمد عزيز نظمي ،مرجع سابؽ ،ص .121
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كػػؿ تجربػػة ،كفػػي جميػػع الحػػاالت ،كاقتصػػر فػػي ىػػذه الفتػرة مػػف التفكيػػر الفمسػػفي عمػػى

معالجػػة الصػػكر ،كمبػػادئ الحػػس فقػػط"( ،)1أمػػا تطبيػػؽ ىػػذه الصػػكر كالمبػػادئ عمػػى
مي ػػداف العق ػػؿ فم ػػـ يظي ػػر إال ف ػػي كتاب ػػو ( نق ػػد العق ػػؿ الخ ػػالص) ،ال ػػذم أص ػػدره ع ػػاـ

1781ـ ،فأح ػػدث ث ػػكرة كبيػ ػرة ف ػػي ع ػػالـ الفمس ػػفة ،س ػػميت ب ػػالثكرة الككبرنيقي ػػة الت ػػي "
تتمثؿ في استبداؿ فكػرة االنسػجاـ بػيف الػذات كالمكضػكع ،بمبػدأ خضػكع ضػركرم مػف

المكضكع لمذات"( ،)2إذ ٌنبو الناس إلى أف الفكر لػيس ىػك الػذم يػدكر حػكؿ األشػياء،
كانما األشػياء ىػي التػي تػدكر حػكؿ الفكػر لكػي تصػير مكضػكع إدراؾ كعمػـ ،كأراد أف
ينفػػذ ف ػػي ىػػذا الكت ػػاب إل ػػى أعمػػاؽ العق ػػؿ البشػػرم ،في ػػك د ارس ػػة نقديػػة عميقػػة لتحدي ػػد

إمكانيػػات ،كحػػدكد العقػػؿ المجػػرد فػػي مجػػاؿ المعرفػػة كالميتافيزيقيػػا ،كفحصػػو فحص ػان

شامبلن ،كمعرفة كؿ ما يصدر عنو مف أحكاـ ،كما نكع المعرفة المسيرة لػو ،كطبيعػة

فبيف لنػا فيػو صػكر الحساسػية ،كمقػكالت الفيػـ
المبادئ التي تستند إلييا ىذه المعرفةٌ ،
(الػػذىف) ،كأفكػػار العقػػؿ ،كعمػػد إلػػى تفسػػير الممكػػة العاقمػػة باعتبارىػػا " كظيفػػة تأليفيػػة

3
تيرجػػع إلػػى الكحػػدة فػػي شػػتى عناصػػر المعرفػػة المتنػػاثرة "( ) ،ككػػاف ىػػذا الكتػػاب خط ػان
فاص ػبلن بػػيف طػػكر اإلعػػداد ،كطػػكر اإلنتػػاج ،كقػػد حػػدد فيػػو مكقفػػو الفمسػػفي مػػف ليبنتػػز

كنيكتف كلكؾ كىيكـ ،كبػدأ فػي بنػاء فمسػفتو كالػرد عمػى آرائيػـ التػي تػأثر بيػا ،كخاصػة

ليبنتػػز الػػذم كػػاف يػػرل أنػػو " لػػدينا تصػػكرات ال تجريبيػػة ،كأف عػػالـ الظػكاىر عػػالـ كػػؿ
أفكارنا عنو غامضة ممتبسة بينما يمكننا معرفػة عػالـ المعقػكؿ معرفػة كاضػحة متميػزة

( (1زكريا إبراىيـ ،كنط كالفمسفة النقدية ،دار مصر لمطباعة ،القاىرة ،1972 ،ص.32


نسبة إلى ككبرنيؽ عالـ الفمؾ الذم رفض النظرية الفمكية القديمة التي تنادم بمركزية األرض.

( )2جي ػ ػ ػػؿ دكل ػ ػ ػػكز ،فمس ػ ػ ػػفة ك ػ ػ ػػنط النقدي ػ ػ ػػة ،ت :أس ػ ػ ػػامة الح ػ ػ ػػاج ،المؤسس ػ ػ ػػة الجامعي ػ ػ ػػة لمد ارس ػ ػ ػػات
كالنشر،بيركت ، 1997،ص.25

( )3جيؿ دكلكز ،مرجع سابؽ ،ص.37
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برىاني ػػو بفض ػػؿ تص ػػكراتنا الفطري ػػة "( ،)1كى ػػذا التص ػػكر يقص ػػد ب ػػو الص ػػكرة الحس ػػية
المعممػػة ألشػػياء كظ ػكاىر الكاقػػع ،كتػػردد فػػي الػػكعي دكف فعػػؿ مباشػػر مػػف األشػػياء،
كالظكاىر عمى الحكاس.
ثانياً -التطور التاريخي لمنقد عند كنط:

انتق ػػد ك ػػنط ك ػػؿ ى ػػذه األفك ػػار كاآلراء الت ػػي س ػػبقتو كت ػػأثر بيػػا ،كبػػدأ فػػي بن ػػاء

مثاليتػو النقديػة ،كأقػاـ مػذىبان فمسػفيان نقػديان يقػكـ عمػى أربعػة دعامػات :األولـى :اإليمػػاف
بقيمػػة عمػػـ الرياضػػة كالطبيعػػة ،كالثانيـــة :اإليمػػاف بقيمػػة القػػانكف الخمقػػي النػػابع مػػف

الضػمير ،كالثالثـة :اإليمػػاف بعػدـ جػػدكل قضػايا الميتافيزيقيػا التقميديػػة التػي انحصػػرت
فػػي مشػػكبلت الكجػػكد ،كالطبيعػػة ،كالػػنفس ،كهللا ،كالرابعــة :إنشػػاء نزعػػة تكفيقيػػة بػػيف

العقؿ ك التجربة( .)2كمف ىنػا ظيػر اتجػاه فمسػفي جديػد فػي عػالـ الفمسػفة يبحػث عػف
األسس كالمبادئ التي تقكـ عمييا المعرفة اإلنسانية.
كمػػف ىػػذه المبػػادئ تقسػػيمو لمعػػالـ إلػػى (عػػالـ الظ ػكاىر) ،ك(عػػالـ األشػػياء فػػي
ذاتيا) عالـ الظكاىر يألفو الرجؿ العادم ،كعالـ الفيزيػاء عمػى السػكاء كيحتػكم أشػياء
مادية جزئية ،ككقائع كحػكادث طبيعيػة تػدكـ فػي زمػف كتكجػد فػي مكػاف؛ أم أنػو عػالـ

الخبرة الممكنػة ،كىػك مكضػكع إلدراكنػا المباشػر ،أمػا عػالـ األشػياء فػي ذاتيػا ،فيقصػد
بو الماىيات التي تعمك نطاؽ الطبيعة ،كىي بذلؾ مف "مشكبلت العقؿ المحػض التػي
ال مف ػػر مني ػػا ى ػػي هللا كالحري ػػة كالخم ػػكد"( ،)3كى ػػي غي ػػر قابم ػػة لممعرف ػػة كليس ػػت ف ػػي
متنػػاكؿ التجربػػة ،كأف العػػالـ المؤلػػؼ مػػف تمػػؾ المكجػػكدات ،أك المعػػاني المتضػػمنة فػػي

أسػػئمة ميتافيزيقيػػة كىػػي " ىػػؿ هللا مكجػػكد؟ كمػػا صػػفاتو؟ ىػػؿ اإلنسػػاف حػػر؟ مػػا طبيعػػة
( )1محمكد زيداف ،مرجع سابؽ ،ص.37

( )2إبراىيـ مصطفى ،مرجع سابؽ ،ص.104

( )3عمانكيؿ كنط  ،نقد العقؿ المحض ،ت :مكسى كىبػو ،مركػز اإلنمػاء القػكمي ،بيػركت،1988 ،
ص.47

260

انعذد ( 23ضثرًثر )2021

يجهح انعهىو اإلَطاَيح

النفس اإلنسانية؟ ىؿ النفس خالدة بعد مكت الجسد؟ ىؿ لمعالـ بدايػة مػف الػزمف ؟...
كأف عالـ الحقائؽ عالـ زمني ال مكاني"( ،)1كحتػى العقػؿ لػيس لػو القػدرة عمػى معرفػة
ع ػػالـ األش ػػياء ف ػػي ذاتي ػػا معرف ػػة مباشػ ػرة أك باالسػ ػتدالؿ ،بينم ػػا يمكنن ػػا معرف ػػة ع ػػالـ

الظػ ػكاىر معرف ػػة كاض ػػحة متميػ ػزة ،كأف معرفتن ػػا عن ػػو تؤل ػػؼ جانبػ ػان أساس ػػيان م ػػف نس ػػؽ
معرفتنػػا؛ ألنػػو مكضػػكع إلدراكنػػا الحسػػي ،كال يمكػػف معرفػػة عػػالـ المعقػػكؿ ( الحقػػائؽ)
معرفة كاضحة برىانيو؛ ألنو يتجاكز حدكد قدرتنا العقمية.

كتنػػاكؿ كػػنط أيض ػان نظري ػة الزمػػاف كالمكػػاف ،فالزمػػاف ىػػك نظػػاـ تتػػابع األشػػياء أك

تعاقبيا في الكاقع ،كالمكاف ىك نظاـ كجكد األشياء معان أك تساكقيا في الكجػكد ،كىمػا
ش ػػكبلف رئيس ػػياف لكج ػػكد الم ػػادة ،فق ػػد ع ػػرؼ أرس ػػطك الزم ػػاف بأنػػو " :مقيػػاس أك ع ػػدد

الحركة بحسب المتقدـ كالمتأخر ،أما المكاف فيك السطح الباطف المماس لمجسػـ كىػك

نكعػػاف :خػػاص فمكػػؿ جسػػـ مكػػاف يشػػغمو ،كمشػػترؾ يكجػػد فيػػو جسػػماف أك أكثػػر"(،)2
كيعرفيمػا ديكػارت بأنيمػا " :مقكلتػاف مسػتقمتاف تمػاـ االسػتقبلؿ ،فالمكػاف ىػك االمتػػداد

اليندس ػػي ثبلث ػػي األبع ػػاد ،كالزم ػػاف نكع ػػاف زم ػػاف طبيع ػػي كزم ػػاف الح ػػدس"( ،)3فيم ػػا

فكرتػ ػػاف فطريتػ ػػاف مػ ػػف أفكػ ػػار العقػ ػػؿ ،أمػ ػػا ليبنتػ ػػز فقػ ػػد تصػ ػػكر أف " المكػػػاف كالزمػ ػػاف
يصػػدراف عػػف العقػػؿ ،كلػػيس ليمػػا كجػػكد كاقعػػي مسػػتقؿ ،فيمػػا ذاتيػػاف نسػػبياف"( ،)4أم
أنيمػا ينتميػاف إلػػى عػالـ الظػكاىر كمعرفتنػا بػو غامضػػة ممتبسػة ،كىمػػا مجػرد عبلقػػات

تتضػػمف الج ػكار ،كالبعػػد ،كالمصػػاحبة فػػي الكجػػكد ،كالتعاقػػب فيػػو ،فمػػيس ليمػػا كجػػكد

ميػػز بػػيف مػػا يسػػميو المكػػاف النسػػبي الػػذم
مسػػتقؿ ٌ
عنػػا كمكضػػكعي ،أمػػا نيػػكتف الػػذم ٌ
يمكف أف تمتػد فيػو مكضػكعات اإلدراؾ الحسػي ،كمػا يسػميو المكػاف المطمػؽ الػذم لػو
( )1عما نكيؿ كنط ،المصدر السابؽ ،ص.45

( )2عمي عبد المعطي محمد ،مرجع سابؽ ،ص.86
( )3نفس المرجع ،ص.88

( )4محمكد زيداف ،مرجع سابؽ ،ص.37
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كجػػكده الػكاقعي دكف أف يكجػػد أم شػػيء جزئػػي ،كالػػذم يبقػػى دائمػان ىػػك ىػػك متجػػانس

كيميػ ػػز بػ ػػيف الزمػ ػػاف ال نسػ ػػبي الػ ػػذم يمكػ ػػف أف تػ ػػدكـ فيػ ػػو األشػ ػػياء الماديػ ػػة،
ثابػ ػػتٌ ،
كالحػ ػكادث العقمي ػػة ،كم ػػا يس ػػمو الزم ػػاف المطم ػػؽ ،أك الحقيق ػػي ،أك الرياض ػػي ،كالػ ػػذم
ينساب بطبيعتو دكف أف تككف لو عبلقػة بػأم شػيء آخػر ،كالمكػاف كالزمػاف المطمقػاف

أكثػػر أىميػػة عنػػد نيػػكتف مػػف المكػػاف كالزمػػاف النسػػبييف " إذ ىمػػا خالصػػاف لػػيس بيمػػا

شػػيء ،كيصػػفيما نيػػكتف بػػالخمكد كالبلنيػػائي"( ،)1كليمػػا كجػػكد مكضػػكعي مسػػتقؿ ال
يعتم ػػد كجكدىم ػػا عمين ػػا ،كال يمك ػػف إدراكيم ػػا إد اركػ ػان حس ػػيان ،كال يعتم ػػد كجكدىم ػػا عم ػػى
كجكد األشياء فييما.

أف
كجو كنط انتقاداتو لكؿ ىذه التعريفات ،كبنى نظريتو في المعرفػة عمػى أسػاس ٌ
ٌ
أف كاقع المعرفة " ىك أنو لدينا تصػكرات قبميػة نحكػـ
المكاف كالزماف حدساف قبمياف ،ك ٌ
بفضميا كىي الحيز كالزمف ،كىما شكبلف قبمياف لمحػدس ،حدسػاف قبميػاف ىمػا بالػذات

2
ػإف المك ػػاف
يتميػ ػزاف ع ػػف المظ ػػاىر التجريبي ػػة ،أك المض ػػاميف البعدي ػػة "( ) .كب ػػذلؾ ف ػ ٌ
كالزم ػ ػػاف ش ػ ػػرطيف أساس ػ ػػييف إلدراكن ػ ػػا ا ألش ػ ػػياء ،كىم ػ ػػا الص ػ ػػكرتاف القبميت ػ ػػاف لممك ػ ػػة

الحساسية ،كىما ليسا أفكا انر مستمدة مف التجربة.

كما ٌبيف كنط خطأ المحاكالت الميتافيزيقية التي سبقتو عند بعض الفبلسػفة كالتػي
تدرس المبادئ لكؿ مػا ىػك مكجػكد ،كالتػي ال تبمغيػا الحػكاس ،كال يسػتكعبيا إال العقػؿ

المتكامؿ ،كالتي ال غني عنيا لكؿ العمكـ.

كانػػت الميتافيزيقيػػا فػػي العصػػكر الكس ػػطى قػػد أيخضػػعت لخدمػػة البلىػػكت ،كف ػػي

القرف السادس عشر كما تبله أخذت مصطمح ( األنطكلكجيػا ) مبحػث الكجػكد " كىػي
البحث عف الكاقع النيائي البعيد الػذم يقػؼ كراء الظػكاىر الحيػة ،أك ىػي البحػث عػف

( )1نفس المرجع ،ص.104

( )2جيؿ دكلكز ،مرجع سابؽ ،ص.22
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العم ػػؿ األكل ػػى ،أك البعي ػػدة عك ػػس العم ػػكـ الجزئي ػػة الت ػػي ت ػػدرس المكج ػػكدات الحس ػػية،
كالعم ػ ػػؿ الجزئي ػ ػػة أك القريب ػ ػػة "( ،)1أم ػ ػػا ف ػ ػػي الق ػ ػػرف الس ػ ػػابع عش ػ ػػر ،فك ػ ػػاف مص ػ ػػطمح

الميتافيزيقيػػا مرتبط ػان ارتباط ػان كثيق ػان بػػالعمكـ الطبيعيػػة كاإلنسػػانية ،فكانػػت عنػػد ديكػػارت
صاحب المنيج الشكي كنظرية األفكار الفطرية " الذم قمب أكلية الكجػكد عمػى الفكػر

أرسػان عمػى عقػب ،فأكليػة الكجػكد لػـ يعػد ليػا مكضػع فػي فمسػفة تبػدأ بالػذات المتشػككة

"( ،)2كأف كاقعية الكجكد أصبحت في حاجة لتصكرات فطرية في الفكر.

كبينمػػا تػػرل المدرسػػة التجريبيػػة التػػي كػػاف يمثميػػا فػػي العصػػر الحػػديث كػػؿ مػػف
لػػكؾ ،كىيػػكـ ،فقػػد أعطػػى كػػؿ منيمػػا " األكلكيػػة لمكجػػكد بالنسػػبة إلػػى الفكػػر ،كال يتبػػع
الكجػػكد الفكػػر بػػؿ عمػػى العكػػس مػػف ذلػػؾ الكجػػكد أكالن ،ثػػـ يتمػػكه الفكػػر"( ،)3كأصػػبحت
التجربة ىي أصؿ كؿ ما في العقؿ البشرم مف أفكار ،كىي مصدر كؿ معرفتنا.

كعنػػدما قػػارف كػػنط بػػيف أعمػػاؿ الميتػػافيزيقييف السػػابقيف عميػػو كجػػد أنيػػـ لػػـ يتفق ػكا

عمى منيج محدد فكانت اآلراء مختمفة كمتضاربة فما بينيـ ،كبػذلؾ حػدد مػنيج جديػد
أف العقػؿ البشػرم لػو القػدرة عمػى معرفػة الكجػكد،
ييدـ الميتافيزيقيا القطعيػة التػي تػرل ٌ
كمػػا ىػػك فػػي ذاتػػو ،كالتػػي تػػزعـ " االنتقػػاؿ بغيػػر حػػؽ مػػف الظ ػكاىر إلػػى األشػػياء فػػي

ذاتيا "( ،)4كأراد أف يقيـ محميا ميتافيزيقيا جديدة عمى الرغـ مػف اعت ارضػو عمػى عػدـ
قدرة العقؿ تجاكز عالـ الظكاىر ،كمعرفة عالـ الحقػائؽ؛ ألنػو لػيس لػدينا حػدس عقمػي

أف نرتقي بو إلى مستكل تأمؿ (المكضكعات المطمقة) الحقيقة البلمشػركطة،
نستطيع ٍ
كال يمكػػف أف نبػػرىف بأدلػػة فاسػػدة عمػػى الميتافيزيقيػػا لمكصػػكؿ إلػػى إثبػػات عػػالـ األشػػياء
فػػي ذاتيػػا ،كبيػػذا ينبغػػي أف نضػػع منيج ػان محػػددان لمميتافيزيقيػػا بحيػػث تقػػؼ عمػػى قػػدـ
( )1عمي عبد المعطي ،مرجع سابؽ ،ص.293
( )2نفس المرجع ،ص.295

( )3نفس المرجع ،ص .295

( )4حربي عباس ،الفمسفة كمشكبلتيا ،دار المعرفة الجامعية ،اإلسكندرية ،1992 ،ص .66
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المسػػاكاة مػػع المباحػػث المنطقيػػة ،كالرياضػػية ،كالفيزيائيػػة الجػػديرة باسػػـ العمػػـ .إف بنػػاء
ىذا المنيج يستمزـ معرفة طبيعة ىذا العقؿ اإلنساني ،كحدكده ،كقدرتو عمى المعرفػة،
كذلؾ بنقد ممكتنا العاقمػة بالقيػاس إلػى كػؿ معرفػة يسػعى إلييػا ىػذا العقػؿ مسػتقبلن عػف
كؿ خبرة ،كىذا النقػد ال يكػكف إال بفحػص المعرفػة القبميػة التػي تكػكف مسػتقمة عػف أم

خب ػرة حسػػية ،أك مشػػتقة مػػف االنطباعػػات الحسػػية ،فيػػي مسػػتقمة عػػف الخب ػرة اسػػتقبلالن

منطقيان.

أف ىن ػػاؾ ن ػػكعيف م ػػف المعرف ػػة ،كىم ػػا معرف ػػة أكلي ػػة خالص ػػة ،كالت ػػي
كي ػػرل ك ػػنط ٌ
يعتبرىػا قبميػػة ،كمعرفػػة تجريبيػػة الحقػػة ،كبيػػذا فػػإف كممػػة " قبمػػي أك أكلػػي تقابػػؿ بعػػدم
أك ال ػػذم مص ػػدره التجرب ػػة ،ف ػػالقبمي مس ػػتقؿ ع ػػف التجرب ػػة ،كص ػػحتو ال تتكق ػػؼ عم ػػى

التجرب ػ ػػة "( ،)1فعم ػ ػػى س ػ ػػبيؿ المث ػ ػػاؿ الكممػ ػ ػات (القم ػ ػػـ ،المنض ػ ػػدة ،برتقال ػ ػػة ،كغيرى ػ ػػا)
تصػ ػػكرات تجريبيػ ػػة؛ ألننػ ػػا نؤلفيػ ػػا مػ ػػف خب ػ ػرات حسػ ػػية ،بينمػ ػػا كممػػػة المكػػػاف كالزمػ ػػاف
أف " معيػ ػػارم القبمػ ػػي ىمػ ػػا
تصػ ػػكرات قبميػ ػػة؛ ألننػ ػػا ال نؤلفيػ ػػا مػ ػػف خب ػ ػرات حسػ ػػية ،ك ٌ
الضػ ػػركرم كالشػ ػػامؿ ،كيتحػ ػػدد القبمػ ػػي المسػ ػػتقؿ عػ ػػف التجربػ ػػة "( ،)2فالكممػ ػػات مثػ ػػؿ

(الجميع ،دائمان ،بالضركرة ،غدان) ال تشػتؽ مػف التجربػة ،كبػذلؾ أصػبحت لػدينا قضػايا
كيفرؽ كػنط بػيف" المعرفػة الخالصػة التػي يعتبرىػا أكليػة،
تجريبية ،كقضايا قبمية أكليةٌ ،
كبػػيف المعرفػػة التجريبيػػة؛ فالمعرفػػة األكليػػة كىػػي بطبيعتيػػا معرفػػة ضػػركرية ال تحتمػػؿ
أدنى احتماؿ ،كما أنيا فػي الكقػت نفسػو معرفػة كميػة لػيس فييػا تحديػد أك تخصػيص،
كمث ػػؿ ى ػػذه المعرف ػػة األكلي ػػة متمثم ػػة بص ػػفة خاص ػػة ف ػػي القض ػػايا الرياض ػػية كبع ػػض

3
أف نسػتمدىا مػف التجربػػة
القضػايا الفيزيائيػة"( ) ،كأف ىػذه القضػايا الرياضػية ال يمكػف ٍ

( )1محمكد زيداف ،مرجع سابؽ ،ص.51
( )2جيؿ دكلكز ،مرجع سابؽ ،ص.21

( )3زكريا إبراىيـ ،مرجع سابؽ ،ص .48
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فيػ ػػي دائم ػ ػان ذات " أحكػ ػػاـ قبميػ ػػة كليسػ ػػت تجريبيػ ػػة "( ،)1كيضػ ػػرب مثػ ػػاؿ عمػ ػػى ذلػ ػػؾ

ػأف " لكػػؿ تغيػػر عمػػة " فيتصػػكرىا ديفيػػد ىيػػكـ بأنيػػا كليػػدة العػػادة،
بالقضػػية القائمػػة بػ ٌ
كالتكرار ،كاالعتقاد ،بينما يراىا كنط قضية أكلية كمية ضركرية ال سػبيؿ إلػى إنكارىػا

أف ىػػذه
اف مبػػدأ العميػػة مبػػدأ أكلػػي سػػابؽ عمػػى كػػؿ تجربػػة ،ك ٌ
إال بإنكػػار العمػػـ نفسػػو ،ك ٌ
القضػػايا القبميػػة األكليػػة ىػػي أفكػػار فطريػػة لػػيس لئلحساسػػات أك الخب ػرة دخػػؿ فييػػا "
كأس ػػاس فطرتي ػػا أني ػػا أفك ػػار خالص ػػة كاض ػػحة ب ػػذاتيا ال تحت ػػكم عم ػػى أم محتكي ػػات

حسػػية ،كمػػا أنيػػا ليسػػت صػػكرة أك نتيجػػة الخب ػرة الحسػػية "( ،)2كليسػػت أفكػػار فطريػػة
منقكشػػة فػػي العقػػؿ ،أك حػػدكس ذىنيػػة مغركسػػة فػػي طبيعػػة العقػػؿ ،كمػػا يػػرل ديكػػارت

الػػذم نػػادل بكجػػكد أفكػػار فطريػػة فػػي العقػػؿ كقسػػميا إلػػى ثػػبلث أنػكاع كىػػي " فطريػػة،

كعرضػػية ،كمصػػنكعة "( ،)3فطريػػة ألنيػػا مفطػػكرة فػػي العقػػؿ ،عرضػػية ألنيػػا مسػػتمدة

أف طريؽ المعرفة ىك العقػؿ بمػا
مف الخارج ،أما التأليفية فيي مف اختراع الشخص ،ك ٌ
يحتكيو مف أفكار كامنة فيو بالقكة ،كىذا ما ذىب إليو المذىب العقمي بكجو عاـ.
ينتقد كنط إمكانية كجكد أفكار فطرية في العقؿ كما يػرل ديكػارت ،بػؿ يػرل أف

ىنػ ػػاؾ أفكػ ػػار خالصػ ػػة قبميػ ػػة أكليػ ػػة يسػ ػػمييا معػ ػػارؼ أكليػ ػػة يعتبرىػػػا " بمثابػػػة شػ ػػركط
أف تككف عبارة عف معارؼ جاىزة معدة مف ذم قبػؿ،
ضركرية قائمة في الذىف دكف ٍ
أك حقػػائؽ فطريػػة مفطػػكرة فػػي العقػػؿ "( ،)4كمػػف ىنػػا ال يػػؤمف كػػنط بكجػػكد إد اركػػات
عقمية فطرية ،بؿ يعتبر العناصر األكلية القبمية بمثابة شركط ضركرية لممعرفة.

( )1عمانكيؿ كنط ،مصدر سابؽ  ،ص.50

( )2إبراىيـ مصطفى إبراىيـ ،مرجع سابؽ ،ص.118

( )3راكية عبد المنعـ عباس ،ديكارت كالفمسفة العقمية ،دار المعرفة الجامعية ،اإلسكندرية،
ص.226

( )4زكريا إبراىيـ ،مرجع سابؽ ،ص.48
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كينتقػػد أيض ػان التج ػريبييف الػػذيف ينكػػركف كجػػكد أفكػػار فطريػػة فػػي العقػػؿ ،أك كجػػكد

معاني ذىنية قبمية ،كخاصة جكف لػكؾ الػذم ينكػر " كجػكد أفكػار فطريػة فػي العقػؿ،

كالػػذىف يكلػػد صػػفحة بيضػػاء ،كاألفكػػار تػػأتي إليػػو مػػف التجربػػة ،فيػػي جميعػان مكتسػػبة،

كيحمػػؿ التجربػػة إلػػى إحسػػاس ،كالػػى إدراؾ مػػنعكس"(،)1

كيضػػيؼ ىيػػكـ أنػػو

ليس لدينا تصكرات أك مقكالت ،كليس لدينا معرفة بعالـ ما كراء خبراتنػا الحسػية ،كأف

أفكارنػ ػػا جميع ػ ػان مشػ ػػتقة مػ ػػف االنطباعػ ػػات الحسػ ػػية " كىػ ػػي عنػ ػػده نكعػ ػػاف انطباعػ ػػات
اإلحسػ ػػاس ،كالتأمػ ػػؿ"( )2األكلػ ػػى تنشػ ػػأ فػ ػػي العقػ ػػؿ مػ ػػف أسػ ػػباب مجيكلػ ػػة غيػ ػػر قابمػ ػػة

لممعرف ػػة ،كالثاني ػػة نس ػػتمدىا م ػػف األفك ػػار ح ػػيف ت ػػرد فكػ ػرة إل ػػى العق ػػؿ تح ػػدث انطباعػ ػان

تأمميان.

انتقػػد كػػنط ىػػذه اآل ارء كاألفكػػار فػػي مقدمػػة كتابػػو ( نقػػد العقػػؿ الخػػالص) محػػاكالن

أف "
التكفي ػػؽ ب ػػيف تم ػػؾ الم ػػذاىب المتض ػػاربة ف ػػي مص ػػادر المعرف ػػة كح ػػدكدىا ،في ػػرل ٌ
ليبنتػػز قػػد أصػػاب فػػي أنػػو لػػدينا تصػػكرات قبميػػة ،كلكنػػو أخطػػأ حػػيف رأل أف كظيفتيػػا
تمكننػػا مػػف معرفػػة العػػالـ المعقػػكؿ ،كأصػػاب ىيػػكـ فػػي أنػػو لػػيس لػػدينا معرفػػة بالعػػالـ
المعقػػكؿ ،كأف معرفتنػػا محػػدكدة بالعػػالـ المحسػػكس ،كلكنػػو أخطػػأ فػػي أف االنطباعػػات

الحسية ،كالتصكرات التجريبية كافية لتمكننا مف معرفة العػالـ المحسػكس "( ،)3كبػذلؾ
حػ ػػاكؿ التكفيػ ػػؽ بػ ػػيف التجريبيػ ػػة أك البعديػ ػػة ،كالعناصػ ػػر القبميػ ػػة فػ ػػي تكػ ػػكيف المعرفػ ػػة

البشرية.

كبعد أف قدـ كنط نقده لمػا سػبقو مػف الفبلسػفة فػي كتابػو نقػد العقػؿ الخػالص بػدأ

الترس ػػندنتالية ( المتعاليػػة) ،كحػػدد في ػػو
ا
ف ػػي بن ػػاء منيج ػػو النظ ػػرم ال ػػذم أطم ػػؽ عمي ػػو
أسس فمسفتو النقدية.
( )1محمد عزمي نظمي ،مرجع سابؽ ،ص.213

( )2كريـ متى ،الفمسفة الحديثة ،منشكرات جامعة قاريكنس ،بنغازم ،ط ،1988 ، 2:ص.204
( )3محمكد زيداف ،مرجع سابؽ ،ص.28

266

انعذد ( 23ضثرًثر )2021

يجهح انعهىو اإلَطاَيح

لقػػد جمػػع كػػنط فػػي فمسػػفتو النقديػػة بػػيف اإلحساسػػات كالعقػػؿ ،حيػػث تعتمػػد معرفػػة
األشػػياء عمػػى العقػػؿ بم ػا لػػو مػػف معػػاف بديييػػة مسػػتقمة عػػف التجربػػة ،كمػػف مجمكعػػة
التجارب الحسػية أم الخبػرة الحسػية ،فػبعض العناصػر مسػتمد مػف التجربػة ،كبعضػيا
مػ ػػف المعػ ػػاني األكليػ ػػة التػ ػػي يعرفيػ ػػا " العقػ ػػؿ المجػ ػػرد بطبيعتػ ػػو ،فالعقػ ػػؿ أداة تشػ ػػكؿ

اإلحساسػػات كتخمػػؽ منيػػا أفكػػا انر ،كتشػػكؿ التجػػارب الحسػػية المختمطػػة ،كتخمػػؽ منيػػا
كحػػدة فكريػػة ىػػي مػػا نطمػػؽ عميػػو اسػػـ الشػػيء "( ،)1كتعػػرؼ عنػػد كػػنط باسػػـ النزعػػة

المتعالية أك المنيج.
كبػ ٌػيف فػػي نقػػد العقػػؿ الخػػالص قػػائبلن " إف العقػػؿ ىػػك القػػدرة التػػي تمنحنػػا مبػػادئ
المعرفػػة القبميػػة ،فػػإف العقػػؿ المحػػض ىػػك ذلػػؾ الػػذم يتضػػمف مبػػادئ معرفػػة شػػيء مػػا
عمى نحك قبمي تمامان ،كأف (اكرغانكنا) لمعقؿ المحػض سػيككف مجمكعػة تمػؾ المبػادئ
التػػي بمكجبيػػا يمكػػف لممعػػارؼ القبميػػة المحضػػة أف تكتسػػب ،أك تقػػكـ حقػػا "( ،)2كأف

لمعقؿ ثبلث ممكات مبينان كظيفة كؿ منيا:

أ – القػػدرة الحسػػية (ممكػػة الحساسػػية) :كظيفتيػػا تسػػتقبؿ االنطباعػػات الحسػػية كتقكلبيػػا
فػػي ق ػالبي المكػػاف كالزمػػاف ،فتكػػكف النتيجػػة جممػػة مػػف المػػدركات الحسػػية التػػي تعتبػػر

شرطان ضركريان رغـ أنو ليس كافيان لممعرفة.

ب – العق ػػؿ الفعاؿ(ممك ػػة الفي ػػـ) :كظيفتي ػػا تص ػػدر عني ػػا التص ػػكرات القبمي ػػة ،أم م ػػا
يسمي بالمقكالت.

( )1إ .ككلؼ ،فمسفة المحدثيف كالمعاصريف ،ت :أبك العبل عفيفي ،لجنة التأليؼ كالترجمة كالنشر،
القاىرة  ،1936،ص.47

( )2عمانكيؿ كنط ،مصدر سابؽ ،ص.54
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ج -العق ػػؿ الخ ػػالص (ممك ػػة األفك ػػار) كظيفتي ػػا ى ػػي ميمن ػػا إل ػػى التفكي ػػر ف ػػي المطم ػػؽ
كحقػ ػػائؽ األشػ ػػياء ،أم تبػ ػػدع رسػ ػػكـ تخطيطيػ ػػة يمكػ ػػف أف تػ ػػنظـ المق ػ ػكالت كالحػ ػػدكس

الحسية.)1(.

كيبلح ػػظ م ػػف ذل ػػؾ أف ك ػػؿ معرفتن ػػا تب ػػدأ م ػػف الخبػ ػرة أم تب ػػدأ ك ػػؿ معرفتن ػػا م ػػع

إف لػـ يػتـ
التجربة ،كال ريب في ذلؾ البتة؛ ألف قدرتنا المعرفية لف تستيقظ إلى العمؿ ٍ
ذل ػػؾ م ػػف خ ػػبلؿ مكض ػػكعات تص ػػدـ حكاس ػػنا ،فتس ػػبب م ػػف جي ػػة ح ػػدكث التص ػػكرات
تمقائي ػان ،كتحػػرؾ مػػف جيػػة أخػػرل نشػػاط الفيػػـ عنػػدنا أم مقارنتيػػا كربطيػػا أك فصػػميا،
بالتػ ػػالي إلػ ػػى تحكيػ ػػؿ خػ ػػاـ االنطباعػ ػػات الحسػ ػػية إلػ ػػى معرفػ ػػة بالمكضػ ػػكعات تسػ ػػمى

التجربة ،إذف ال تتقدـ أم معرفة عندنا زمنيػان عمػى التجربػة بػؿ معيػا تبػدأ جميعػا"(،)2
كىػػي التػػي تنبػػو قكانػػا الفكريػػة الكامنػػة فينػػا ،كذلػػؾ بتػػأثير األشػػياء عمػػى حكاسػػنا ،فتكلػػد

فينا تأمبلت تػدفع عقمنػا الفعػاؿ (ممكػة الفيػـ) إلػى المقارنػة بػيف ىػذه التػأمبلت ،كجمػع
بعضػػيا إلػػى بعػػض ،أك فصػػؿ بعضػػيا عػػف بعػػض ،ثػػـ نؤلػػؼ مػػف المػػادة الخػػاـ لتمػػؾ
االنطباعػػات الحسػػية معرفػػة األشػػياء ،إذف لػػيس لػػدينا معرفػػة سػػابقة سػػبقان زمني ػان عمػػى
الخبرة ،كمف الخبرة تبدأ كؿ معرفتنا.

كيعتبػػر كػػنط الحػػدس الحسػػي ،أم مػػا يطمػػؽ عميػػو التج ػريبييف االنطبػػاع الحسػػي

ىك مصدر كأساس لممعرفة اإلنسانية لعالـ الظكاىر ،يقكؿ كنط :إف الحػدس " تصػكر

فريػػد يتعمػػؽ مػػف دكف كاسػػطة بمكضػػكع التجربػػة كمصػػدره مكجػػكد فػػي الحساسػػية"(،)3
إضػػافة إلػػى مػػا يصػػدر عػػف العقػػؿ الفعػػاؿ مػػف تصػػكرات قبميػػة ،كأف طبيعػػة الحػػدس

الحسي ىي الصفة االضط اررية لمحدس ،أم نستقبؿ الحػدس دكف جيػد إنسػاني ،دكف
منػػا ،ف ػػإف العػػالـ المػػادم معط ػػي لنػػا ف ػػي صػػكرة حػػدس حسػػي ،كلػػيس إنت ػػاج
اختيػػار ٌ
( )1محمكد زيداف ،مرجع سابؽ ،ص .55

( )2عمانكيؿ كنط ،مصدر سابؽ ،ص.45
( )3جيؿ دكلكز ،مرجع سابؽ ،ص.15

268

انعذد ( 23ضثرًثر )2021

يجهح انعهىو اإلَطاَيح

فينػا ىػي عمميػة إدراؾ شػيء ال اختيػار لنػا فيػو،
الخياؿ ،بينما حدكث الحػدس الحسػي ٌ
أف الحػ ػػدس
أف لمح ػػدس الحسػ ػػي س ػػبقان زمني ػ ػان ،كلمتص ػػكرات القبميػ ػػة س ػػبؽ منطقػ ػػي " ك ٌ
كٌ
الحس ػػي ى ػػك م ػػادة اإلدراؾ الحس ػػي ،كالص ػػكرة ى ػػي تم ػػؾ التص ػػكرات ،كىم ػػا عنصػ ػراف

بينيمػػا غايػػة التمػػايز ،ىمػػا مػػادة المعرفػػة كنصػػؿ إلييػػا مػػف الح ػكاس ،كصػػكرة معينػػة

لترتيػػب ىػػذه المػػادة نصػػؿ إلييػػا مػػف مصػػدر داخمػػي ىػػك الحػػدس الخػػالص"( ،)1كىمػػا
المذاف حيف تحفزىما االنطباعات الحسية يبدأ نشاطيما فينشأ عنيما تصكرات.

أف يكػكف لمكػػكف جانػب محسػكس ،كجانػػب معقػكؿ ،كبػاإلدراؾ الحسػػي
انتقػد كػنط ٍ
ن ػػدرؾ ع ػػالـ الظػ ػكاىر ،كالتص ػػكرات القبمي ػػة ى ػػي س ػػبيمنا إل ػػى اإلدراؾ الكاض ػػح المتمي ػػز

لعػالـ المعقػػكؿ ،كمػػا كرد فػػي المػػذىب الميتػافيزيقي ،كبػػاألخص نظريػػة المكنػػادات عنػػد
ليبنتػػز ،كقػػد فػػرؽ كػػنط بػػيف اإلدراؾ الحسػػي ،كاإلدراؾ القبمػػي ،فيقػػكؿ " تتكلػػد كػػؿ
معرفتنا مف مصدريف أساسييف في الذىف :األكؿ ىك استقباؿ التصكرات ،كالثػاني ىػك
القدرة عمػى معرفػة مكضػكع بيػذه التصػكرات"( ،)2فػاألكؿ يعتمػد عمػى قػدراتنا الحسػية،
كيعطػ ػػي لنػ ػػا المكضػ ػػكع ،كالثػ ػػاني يعتمػ ػػد عمػ ػػى قػ ػػدراتنا العقميػ ػػة التمقائيػ ػػة مػ ػػع إصػ ػػدار

تصػػكرات قبميػػة ،كاإلدراؾ الحسػػي لؤلشػػياء ال يحتػػاج إلػػى حػػدس كخيػاؿ ،كانمػػا يحتػػاج
إلى تصكرات قبمية ،كتمػؾ الحػدكس ،كالتصػكرات القبميػة التػي بفضػميا نسػتطيع معرفػة
الجانب المحسكس فقط ألنو ليس لدينا معرفة بالجانب المعقكؿ.

أف قػدرتنا القبميػة
كليذا أخفقت كؿ المحاكالت السػابقة لفيػـ الميتافيزيقيػا التػي تػرل ٌ
قػ ػػادرة عمػ ػػى معرفػ ػػة مكجػ ػػكدات مجػ ػػردة كػ ػػؿ التجريػ ػػد عػ ػػف الحػ ػػس ،أك عػ ػػف الحػ ػػدكس
الحسػػية ،كأف قػػدرتنا القبميػػة قػػادرة فقػػط عمػػى معرفػػة عػػالـ الظ ػكاىر إذا أضػػيفت إلييػػا
حدكس حسية ،كتعرؼ فقط ما يتفؽ كيتطابؽ مع تصكراتنا لؤلشياء.

( )1نفس المرجع ،ص.57

( )2عمانكيؿ كنط ،مصدر سابؽ ،ص.75
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كيػػذىب كػػنط إلػػى أنػػو يجػػب عمػػى الحػػدكس الحسػػية أف تتطػػابؽ كتصػػكراتنا القبميػػة
بػػدالن مػػف افتػراض ٌأنػػو يجػػب عمػػى تصػػكراتنا القبميػػة أف تتطػػابؽ مػػع األشػػياء ،ذلػػؾ ىػػك
المػػنيج الجديػػد المقتػػرح لمبحػػث الميتػػافيزيقي ،أم جمػػع كػػنط بػػيف الحػػس كالعقػػؿ مع ػان،
كذىػػب إلػػى أف المعرفػػة اإلنسػػانية مػػا ىػػي إال تعػػاكف بػػيف أساسػػييف أسػػاس حسػػي ىػػك
الع ػػالـ الخ ػػارجي بم ػػا في ػػو م ػػف ظػ ػكاىر ،كأس ػػاس عقم ػػي يض ػػـ ث ػػبلث ق ػػكم ى ػػي ممك ػػة

الحساسية كممكة الفيـ كممكة األفكار.

كعنػػدما يتسػػأؿ كػػنط عػػف إمكػػاف قيػػاـ الرياضػػيات البحثػػة ،كالطبيعيػػات النظريػػة لػػـ
يقصد التشكؾ فييما بػؿ يريػد أف يتسػأؿ عػف أىػـ الشػركط التػي ضػمنت ليمػا الصػدؽ
كالتقدـ ،كىذا النقد ال يعني أنػو أخػذ مػف الشػؾ نقطػة انطػبلؽ إنمػا كػاف يريػد ضػركرة

تخميص العقؿ مف كؿ مػا انطػكل عميػو مػف معػارؼ سػابقة مػف أجػؿ امتحانػو ،كاعػادة
النظر فيو.

رفػض كػنط الشػؾ المطمػؽ الػذم ذىػب إليػو ديكػارت الػذم " شػؾ فػي قػدرة العقػؿ

1
أف ىنػػاؾ
عمػػى الكصػػكؿ إلػػى الحقيقػػة حتػػى فػػي االسػػتدالالت الرياضػػية "( ) ،كيؤكػػد ٌ
عممػػاف ال يمكػػف أف يشػػؾ فييمػػا ،كىمػػا العمػػـ الرياضػػي ،كالعمػػـ الطبيعػػي؛ ألف العمػػـ

الرياض ػػي يخض ػػع لمعرف ػػة أكلي ػػة كمي ػػة ض ػػركرية س ػػابقة عم ػػى الخبػ ػرة الحس ػػية ،كالعم ػػـ

الطبيعػػي اسػػتطاع أف يكتسػػب طػػابع العمػػـ ،كأف يتخػػذ مػػف مبػػادئ العقػػؿ كسػػائط تػػنظـ
الظػكاىر الطبيعيػػة المتنػػاثرة ،كاحالتيػػا إلػػى ق ػكانيف عمميػػة كميػػة ضػػركرية ،ككػػاف التقػػدـ

العممي الذم أحرزه العمـ عمى يد ( نيكتف) سببان في التميز بػيف الرياضػيات كالفيزيػاء،
أف يككف ضركريان ،ثانيان أف يكػكف كاقعيػان "( )2فقػد
محققان " شرطيف أساسييف كىما أكالن ٍ
بناء راسخان مف القضايا المطمقة الصدؽ.
جعؿ مف عمـ الطبيعة ن

( )1ميدم فضؿ هللا ،فمسفة ديكارت ومنيجو ،دار الطميعة ،بيركت ،ص.90
( )2زكريا إبراىيـ ،مرجع سابؽ ،ص.47
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أف العقػػؿ الخػػالص فػػي اس ػتخدامو النظػػرم البرىػػاني غيػػر قػػادر عمػػى
كيػػرل كػػنط ٌ
إثبػػات كجػػكد مػػا يتعػػالى عمػػى خبرتنػػا اإلنسػػانية ،كبػػذلؾ تكػػكف" الميتافيزيقيػػا النظريػػة
ألف الميتافيزيقي ػػا عمػػـ قبم ػػي ،ككػػؿ م ػػا ىػػك قبم ػػي
مسػػتحيمة كعم ػػـ ،ك ٌأنيػػا كى ػػـ كخػػداع؛ ٌ
أف تككف القضػايا الميتافيزيقيػة يقينيػة "(،)1
يتضمف الضركرة المطمقة ،كمف ثـ ينبغي ٍ
ليذا ال يسػتطيع العقػؿ أف يصػؿ إلػى إثبػات جكىريػة الػنفس كبسػاطتيا كخمكدىػا ،كىػك
عاجز عف تحديد مكقفو مف األسئمة التػي يطرحيػا العقػؿ الخػالص فيمػا يتعمػؽ بأصػؿ

أف
الكػػكف ،كنشػػأتو ،كحػػدكده  ،كعػػاجز أيض ػان عػػف إثبػػات كجػػكد هللا؛ ألنػػو ال يسػػتطيع ٍ
يثبػػت ىػػذه األفكػػار مػػف مجػػرد تصػػكرات ،أك أفكػػار قبميػػة ،كبػػذلؾ اسػػتطاع كػػنط كضػػع
حد لكؿ ميتافيزيقيا سابقة عميو بفضؿ منيجو النقدم.

أمػػا كظيفػػة العقػػؿ العمميػػة فيػػي التػػي تيػػتـ بالجانػػب القبمػػي مػػف عقمنػػا الػػذم ييػػتـ

بكض ػػع أس ػػس األخ ػػبلؽ الت ػػي تناكلي ػػا ف ػػي كتاب ػػو (أس ػػس ميتافيزيقي ػػا األخ ػػبلؽ) ع ػػاـ
1785ـ ،ك(نق ػػد العق ػػؿ العمم ػػي) ع ػػاـ 1788ـ ،كق ػػد بس ػػط في ػػو تص ػػكراتو األخبلقي ػػة،
كنسػب لؤلخػػبلؽ صػبغة الضػػركرة المطمقػة ،فنػػادل بكجػكد قػكانيف أكليػة كميػػة ضػػركرية
فػػي مضػػمار السػػمكؾ البشػػرم ،كنػػادل بمفيػػكـ الكاجػػب البلمشػػركط "،كأف األخػػبلؽ ال

يمكػف أف تقػكـ عمػى أيػة دعامػة تجريبيػة ،كأكػد عمػى كجػكد أمػر أخبلقػي مطمػؽ ،كىػك

بمثابة قضية تركيبية أكليػة ثػـ عػاد إلػى معػاني هللا ،كالحريػة ،كالػنفس"( ،)2كالتػي كػاف
قد استبعد إمكاف البرىنة عمييا نظريان فأعتبرىا مسممات أخبلقية يستمزميا العقؿ.

كظيػػر لػػو مؤلػػؼ جديػػد عػػاـ 1790ـ ،بعنػكاف ( نقػػد ممكػػة الحكػػـ) أراد فيػػو أف

أف "
يكفؽ بيف العقميف النظرم كالعممي ،أك بيف عالـ الطبيعػة ،كالحريػة ،كالحػظ كػنط ٌ
أف المب ػػادئ
المب ػػادئ األكلي ػػة لممك ػػة الفي ػػـ مرتبط ػػة بمعرف ػػة الكاقع ػػة التجريبي ػػة ،كم ػػا ٌ
( )1محمكد زيداف ،مرجع سابؽ ،ص .248
( )2زكريا إبراىيـ ،مرجع سابؽ ،ص.38
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األكليػػة لمعقػػؿ العممػػي مرتبطػػة بػػالنزكع ،فػػإف الحكػػـ ىػػك الػػذم يحقػػؽ االنسػػجاـ بػػيف

الطبيعػػة كالحريػػة ،أك بػػيف العقػػؿ كاإلرادة"( ،)1فالكحػػدة النسػػقية مختمفػػة بػػيف نقػػد العقػػؿ
الخ ػػالص ال ػػذم يف ػػرض الكح ػػدة عم ػػى الطبيع ػػة ،كب ػػيف نق ػػد ممك ػػة الحك ػػـ الت ػػي تح ػػاكؿ

البحػػث عػػف ىػػذه الكحػػدة بػػيف المكضػػكعات التػػي تمثميػػا ،كذلػػؾ بالصػػعكد مػػف الجزئػػي
إلػػى الكمػػي محػػاكالن الكصػػكؿ إلػػى مبػػدأ ال تكػػكف الخب ػرة مصػػدره ،كيحتػػكم ىػػذا الكتػػاب

عمى دراسة لمشكبلت الجماؿ كبصدكره اكتمؿ الثالكث النقدم.
ثالثاً -أسس بناء المنيج النقدي عند كنط:

تضػػمف كتػػاب كػػنط " نقػػد العقػػؿ الخػػالص " اإلجابػػة عمػػى ثػػبلث أسػػئمة متتاليػػة ،
السؤاؿ األكؿ :كيؼ تكػكف العمػكـ الرياضػية البحثػة ممكنػة ؟ كأجػاب عميػو فػي البػاب

األكؿ االس ػػتطيقا الترس ػػندنتالية ،كالسػ ػؤاؿ الث ػػاني :كي ػػؼ يك ػػكف عم ػػـ الطبيع ػػة النظ ػػرم
ممكنان؟ كأجاب عميو في الباب الثاني التحميؿ الترسػندنتالي،

كالسػؤاؿ الثالػث :كيػؼ

تككف الميتافيزيقيا ممكنة ؟ كأجاب عميو في الباب الثالث الجدؿ الترسندنتالي.

 -1االستطيقا الترسندنتالية (القدرة الحسية ):

التػػي أجػػاب فييػػا عػػف السػؤاؿ األكؿ ،كىػػي المعرفػػة التػػي تتضػػمف شػػركطان قبميػػة

معينػػة لحصػػكؿ اإلدراؾ الحسػػي كالمعرفػػة العمميػػة ،كيعنػػي بيػػذه الشػػركط مػػا يس ػػميو

الحػ ػ ػػدكس القبميػ ػ ػػة لبلنطباعػ ػ ػػات الحسػ ػ ػػية (المكػ ػ ػػاف كالزمػ ػ ػػاف) ،كالتصػ ػ ػػكرات القبميػ ػ ػػة
(المقػ ػكالت) كتم ػػؾ الح ػػدكس كالتص ػػكرات القبمي ػػة ليس ػػت مش ػػتقة م ػػف الخبػ ػرة الحس ػػية،
كلكنيػػا ضػػركرية لكػػي تػػتـ خبرتنػػا لمعػػالـ التجريبػػي ،كبػػذلؾ تكػػكف الصػػمة بػػيف الحػػدس
القبمي لمزماف كالمكاف كثيقػة بػالعمكـ الرياضػية البحثػة ،كالتػي تضػـ اليندسػة باعتبارىػا
عم ػػـ يح ػػدد خػ ػكاص المك ػػاف ،كعم ػػـ الحس ػػاب ال ػػذم يؤل ػػؼ تص ػػكراتو لؤلع ػػداد بإض ػػافة

متعاقبة لكحداتو في الزماف " ،كأف قضايا الرياضيات البحثػة كخاصػة قضػايا اليندسػة
( )1نفس المرجع ،ص. 39
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ليست مشتقة مف الخبرة الحسية ،كانما مسػتقمة عنيػا ،كأف صػدقيا مطمػؽ ضػركرم ال

يعتمػػد عمػػى اإلدراؾ الحسػػي"( ،)1بينمػػا الصػػمة بػػيف حدسػػي المكػػاف كالزمػػاف ،كاإلدراؾ
الحسي لمعالـ الخارجي فيي بحث في طبيعة المكاف كالزمػاف ،كطريقػة معرفتنػا ليمػا،
كتعتبر نظريتو في المكاف كالزماف بمثابة مقدمػة إلػى نظريػة المعرفػة التػي بناىػا عمػى

النس ػػؽ المكػ ػػاني اإلقميػ ػػدم ،كلػ ػػـ يكافػ ػػؽ كػ ػػنط نيػ ػػكتف ك ليبنتػ ػػز فػػػي تعريفيمػػػا لممكػ ػػاف
كالزماف ،فيػك يعرفيمػا بأنيمػا ":صػكرتاف أكليتػاف تخمصػيما القػدرة الحسػية عمػى شػتى
المعطيػات الحسػػية التػػي تػرد إلييػػا مػػف الخػارج ،دكف أف يكػػكف ليػػا أدنػى كجػػكد كاقعػػي
فػػي العػػالـ الخػػارجي ،باعتبارىمػػا مكضػػكعيف قػػائميف بػػذاتيما "( ،)2فالمكػػاف كالزمػػاف

مصػػدرىما إنس ػػاني ينبع ػػاف م ػػف الق ػػدرة الحسػػية ف ػػي جانبيم ػػا القبمػػي ،أم قبميػػاف غي ػػر
مسػػتمداف مػػف الخب ػرة الحسػػية ،فيمػػا ذاتيػػاف كليمػػا كجكدىمػػا المكضػػكعي الخػػارج عػػف

ال ػػذات ،كأف الزم ػػاف ل ػػيس ش ػػيئان مكض ػػكعيان كاقعيػ ػان ،كم ػػا أن ػػو ل ػػيس ج ػػكى انر عرض ػػيان أك
رابطة ،بؿ ىك الشرط الذاتي الذم يجعؿ في كسع العقؿ البشرم أف يحقػؽ ضػربان مػف

التػػآزر بػػيف المكضػػكعات الحسػػية ،كفق ػان لقػػانكف محػػدد ،فالزمػػاف إذف حػػدس صػػرؼ،

كالمكػػاف أيضػان لػػيس شػػيئان مكضػػكعيان كاقعيػان ،كلػػيس جػػكى انر ،كال عرضػان ،كال رابطػػة بػػؿ
ىػػك " :صػػكرة تخطيطيػػة ذاتيػػة تصػػكرية تنبػػع مػػف طبيعػػة الػػذىف ،كتجعػػؿ فػػي اإلمكػػاف

تحقيؽ الترابط كالتآزر بيف جميع المكضكعات الحسية الخارجية ،كىك حػدس صػرؼ،
فيمػ ػػا حدسػ ػػاف قبميػ ػػاف مرتبطػ ػػاف بالقضػ ػػية الرياضػ ػػية ،فيػ ػػي تركيبيػػػة قبميػ ػػة "( ،)3كأف
العنصر القبمي التركيبي يقكـ فييا عمى الحػدس ،فيػي ضػركرية صػادقة ،كمػف ثػـ لػف

يككف صدقيا مستمد مف الخبرة الحسية.

( )1محمكد زيداف ،مرجع سابؽ ،ص .78
( )2زكريا إبراىيـ ،مرجع سابؽ ،ص.54

( )3محمكد زيداف ،مرجع سابؽ ،ص.81
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كيككف العقؿ مصدر تمؾ الضركرة ،كالحػدس المتضػمف فػي القضػية الرياضػية
ل ػػيس تجريبيػ ػان ،كانم ػػا ى ػػك قبم ػػي ،كيق ػػكـ صػ ػدؽ القض ػػايا الرياض ػػية عم ػػى أف المك ػػاف
كالزم ػػاف حدس ػػاف قبمي ػػاف ،كي ػػكرد ك ػػنط ع ػػدة أدل ػػة عم ػػى أف المك ػػاف كالزم ػػاف قبمي ػػاف ال

تجريبياف ،كأنيما حدساف ال تصكراف ،كمف ىذه األدلة:

عن ػا ،أك مجاكرتيػػا لبعضػػيا
 -1أننػػا ال نسػػتطيع أف نتصػػكر األشػػياء متمي ػزة خارجػػة ٌ
الػػبعض ،أك قربيػػا أك بعػػدىا عػػف بعضػػيا الػػبعض ،إال إذا كانػػت لػػدينا فك ػرة المكػػاف
باعتبارىػا دعامػػة أكليػػة سػابقة الخبػرة الحسػػية ،ككػذلؾ ال نسػػتطيع أف نتصػػكر األشػػياء
متقارنػػة فػػي نفػػس الكقػػت ،أك متعاقبػػة بعضػػيا عمػػى أثػػر بعػػض إال إذا كػػاف لنػػا تمثػػؿ

سػػابؽ لمزمػػاف باعتبػػاره دعامػػة أكلي ػػة سػػابقة لمخب ػرة الحسػػية " كأف العبلقػػات المكاني ػػة
كالزمانيػػة ليسػػت مشػػتقة مػػف الخب ػرة الحسػػية ،كأف تمػػؾ العبلقػػات تفتػػرض المكػػاف ككػػؿ
كالزم ػ ػػاف كك ػ ػػؿ ،إذ ىم ػ ػػا قبمي ػ ػػاف ،كك ػ ػػذلؾ عبلقاتيم ػ ػػا"( ،)1كى ػ ػػذا ال ػ ػػدليؿ ذك ص ػ ػػيغة

أفبلطكنية إذ يرل أفبلطكف " أف عالـ المثؿ فكؽ الحسي ال مكاني؛ ألنػو مثػالي ،كال

زماني ألنو أزلي أبدم"(.)2

 -2أف الزماف كالمكاف مف الصكر األكلية القبمية السابقة عمػى الخبػرة الحسػية ،بػدليؿ
أننػػا نسػػتطيع أف نسػػقط أك نغيػػر مػػف أذىاننػػا المكضػػكعات الحسػػية المتحي ػزة مكاني ػان،
كاألحػػداث المتعاقبػػة كالمتقارنػػة زمني ػان ،لكننػػا ال نسػػتطيع أف نتصػػكر عػػدـ كجػػكد مكػػاف

أصػ ػبلن ،نس ػػتطيع أف نتصػ ػكر زمانػ ػان خمػ ػكان م ػػف الظػ ػكاىر لكنن ػػا ال نس ػػتطيع أف نتص ػػكر
ظ ػكاىر خارجػػة تمام ػان عػػف الزمػػاف ،كغيػػر مترابطػػة بػػو أص ػبلن ،إذ أننػػا لػػف نسػػتطيع أف

نمحك مف أذىاننا تصك انر لممكػاف كالزمػاف فػي حػد ذاتيمػا بسػبب أف ىػاتيف الصػكرتيف"
ىما بمثابة الشرطيف األكليف الضركرييف إلمكاف قياـ الظكاىر"(.)3

( )1نفس المرجع ،ص.83

( )2عمي عبد المعطي محمد ،مرجع سابؽ ،ص .86
( )3زكريا إبراىيـ ،مرجع سابؽ ،ص.55
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 -3أننػا نسػتطيع أف نتمثػؿ أمكنػة عديػػدة ،كنتصػكر أزمنػة مختمفػة ،كلكننػا ال نسػػتطيع
أف نتص ػػكر الجزئي ػػات المكاني ػػة ،أك تم ػػؾ األقس ػػاـ الزماني ػػة ،إال إذا ك ػػاف ىن ػػاؾ مك ػػاف
كاحػ ػػد كزمػ ػػاف كاحػ ػػد يكمنػ ػػاف كراء كػ ػػؿ ىػ ػػذه التصػ ػػكرات المتعػ ػػددة لؤلمكنػػػة المتباينػ ػػة،

أف يكػكف تصػكرنا لممكػاف بمثابػة حػدس أكلػي
كاألزمنة المختمفة ،كمعنى ىذا ٌأنػو البػد ٍ
ال يرجػػع إلػػى الخب ػرة الحسػػية ،كأف المكػػاف كالزمػػاف حدسػػاف كليسػػا تصػػكريف .كيميػػز

كػنط بػيف الحػدس التجريبػي ،كالتصػكر التجريبػي ،فػاألكؿ يشػير إلػى صػفة محػددة فػػي
الخارج ،مثؿ المكف ،أما الثاني فإنو يتضمف خاصػية ،أك عػدة خصػائص عامػة يمكػف
أف ندرؾ فييا عدة أشياء جزئية كثيػرة مثػؿ خصػائص المنضػدة ،كالتميػز ،كبػذلؾ نجػد

أف الحػػدس يمكػػف أف نقسػػمو إلػػى أج ػزاء كػػؿ منيػػا يمثػػؿ حػػدس ،بينمػػا ال نسػػتطيع
" ٌ
1
تقسيـ التصكر إلى أجػزاء كػؿ جػزء يحمػؿ نفػس خصػائص التصػكر"( ) ،كينظػر كػنط

أف كػػؿ منيمػػا يتضػػمف أج ػزاء لكػػؿ منيػػا خصػػائص ،إذف
إلػػى المكػػاف كالزمػػاف عمػػى ٌ
ليس المكاف كالزماف تصكريف ،بؿ ىما حدساف قبمياف.
 -4أننػػا نتصػػكر المكػػاف كالزمػػاف غيػػر متنػػاىييف؛ ألف الخب ػرة الحسػػية ال تػػأتى لنػػا إال
بالمقػػادير الجزئيػػة المتناىيػػة المتمثمػػة فػػي األشػػكاؿ كاألحجػػاـ كاألبعػػاد المكانيػػة ،كفػػي

أف
المدة الزمنية التي تنطبؽ عمييما المقاييس المكانية كالزمنيػة المختمفػة ،كيػرل كػنط ٌ
" المك ػػاف كالزم ػػاف ك ػػؿ منيم ػػا كاح ػػد خ ػػالص ،كك ػػؿ منيم ػػا س ػػابؽ س ػػبقان منطقيػ ػان عم ػػى
أجزائو ،ككؿ منيما النيائي"( ،)2لكنو ليس معطى كانما نصؿ إليو بالتجريد.

أف المك ػػاف كالزم ػػاف " ىم ػػا الحدس ػػاف الم ػػذاف تق ػػيـ عمييم ػػا الرياض ػػيات
كي ػػرل ك ػػنط ٌ
الخالصة كؿ معارفيػا كأحكاميػا فػي حػيف تسػتند اليندسػة إلػى الحػدس المكػاني ،بينمػا

الحسػػاب كالميكانيكػػا يسػػتنداف إل ػى الحػػدس الزمػػاني"( ،)3كيبحػػث فػػي طبيعػػة القضػػية
( )1محمكد زيداف ،مرجع سابؽ ،ص.88
( )2نفس المرجع ،ص.93

( )3زكريا إبراىيـ ،مرجع سابؽ ،ص.57
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الرياضػ ػػية باعتبارىػ ػػا ليسػ ػػت قضػ ػػية تحميميػ ػػة إذ بيػ ػػا جديػ ػػد أكثػ ػػر مػ ػػف مجػ ػػرد تحميػ ػػؿ
التصػػكرات ،كىػػي قض ػػية تركيبيػػة تق ػػكـ عمػػى حػػدس قبم ػػي ،فيػػي قض ػػية قبميػػة يقيني ػػة
مطمقة الصدؽ.

أف
إف الجانػػب اإلبسػػتمكلكجي مػػف نظريػػة المكػػاف كالزمػػاف عنػػد كػػنط يػػتمخص فػػي ٌ
ٌ
المك ػػاف كالزم ػػاف " ص ػػكرتاف قبميت ػػاف لمح ػػدكس التجريبي ػػة ،كالمك ػػاف ص ػػكرة اإلحس ػػاس

الخارجي ،كالزمػاف صػكرة اإلحسػاس الػداخمي ،كيتعمػؽ المكػاف كالزمػاف بعػالـ الظػكاىر

ال بعػػالـ األشػػياء فػػي ذاتيػػا "( ،)1كمعرفتنػػا لعػػالـ األشػػياء الجزئيػػة تبػػدأ بحصػػكلنا عمػػى
أف
أف ترت ػػب فيي ػػا ى ػػذه الم ػػادة ،ك ٍ
أف لك ػػؿ م ػػادة ص ػػكرة يج ػػب ٍ
م ػػادة اإلدراؾ الحس ػػي ،ك ٌ
لمادة اإلدراؾ الحسي صػكرتيف قبميتػيف ىمػا المكػاف كالزمػاف التػي يجػب عمػى األشػياء
أف تيعط ػػى لن ػػا ف ػػي إطارى ػػا ،كأف الم ػػادة تمث ػػؿ ك ػػؿ م ػػا يص ػػدر ع ػػف مكض ػػكع اإلدراؾ
ٍ
الحسػػي ،كالصػػكرة تمثػػؿ كػػؿ مػػا يصػػدر عػػف الػػذات ،كمػػا ىػػك بطبيعتػػو كمػػي ضػػركرم،
أف تتابع الحػاالت العقميػة ترتػب فػي
أف الحدكس التجريبية ترتب في صكرة المكاف ،ك ٌ
كٌ
صكرة الزماف.
الترسندنتاليو ( العقل الفعال):
ا
 -2المنطق أو التحميل

جع ػػؿ ك ػػنط م ػػف المنط ػػؽ ركنػ ػان أساس ػػيان م ػػف أرك ػػاف فمس ػػفتو النقدي ػػة ،كتن ػػاكؿ

المنطؽ الترسػندنتالي " القكاعػد كالمبػادئ الصػكرية الضػركرية لمتفكيػر فػي عػالـ الخبػرة

اإلنسػػانية ،كىػػذه القكاعػػد كالمبػػادئ صػػكرية مػػف حيػػث ال تتعمػػؽ بشػػيء تجريبػػي ،كانمػػا
تتعمػػؽ بالسػػمات العام ػة التػػي يمكػػف تطبيقيػػا عمػػى كػػؿ مػػا يمكػػف أف يكػػكف مكضػػكعان
إلدراكنػ ػػا ،أك معرفتنػ ػػا ،كىػ ػػي ضػ ػػركرية مػ ػػف حيػ ػػث إف عػ ػػالـ الخبػ ػرة اإلنسػػػانية يكػ ػػكف

مسػ ػػتحيبلن بػ ػػدكنيا ،كمػ ػػف ثػ ػػـ يتعمػ ػػؽ المنطػ ػػؽ ال بالصػ ػػكرة المنطقيػ ػػة الخاطئػ ػػة لفكرنػ ػػا

( )1محمكد زيداف ،مرجع سابؽ ،ص.96
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فحس ػػب ،كانم ػػا بمض ػػمكف ى ػػذا الفك ػػر"( ،)1كمكض ػػكعو تحمي ػػؿ العناص ػػر أك الش ػػركط
القبمية التي يصنعيا العقؿ الفعاؿ.
كينقسـ إلى قسميف:
أ -تحميل التصورات :كيتنػاكؿ تحميػؿ التصػكرات القبميػة المتضػمنة فػي تفكيرنػا عػف

األشػػياء ،كتش ػريح ممكػػة العقػػؿ الفعػػاؿ ذاتػػو ،حتػػى يمكػػف الكصػػكؿ إلػػى إمكػػاف كجػػكد
تصكرات قبمية كىي المقػكالت ،كىػذا مػا يطمػؽ عميػو كػنط (نظريػة المقػكالت) ،كيعػرؼ
كنط المنطؽ الصكرم بأنو العمـ الذم يبحث فػي قكاعػد العقػؿ الفعػاؿ أم العمػـ الػذم
يحػػكم قكاعػػد الفكػػر الضػػركرية ضػػركرة مطمقػػة بػػدكنيا يكػػكف اسػػتخداـ العقػػؿ الفع ػػاؿ

مسػػتحيبلن ،كىػػي الق ػكانيف الصػػكرية الضػػركرية لكػػؿ فكػػر ،كىػػذه القكاعػػد كميػػة ضػػركرية

قبمية يخضع ليا كػؿ إنسػاف فػي تفكيػره ،كيتسػؽ مػع تعريفػو لمعقػؿ الفعػاؿ الػذم يعرفػو
بأنػػو " :قػػدرة العقػػؿ اإلنسػػاني عمػػى إنتػػاج تصػػكرات مػػف ذاتػػو"( ،)2أم ال تعتمػػد عمػػى

الخبرة الحسية ،أم قبمية كىك مصدر الفكر الصكرم.

كيميز كػنط بػيف المعرفػة كالتفكيػر ،فالمعرفػة تسػتمزـ عنصػريف ىمػا الحػدكس
كالتصػك ارت ،كال تتحقػػؽ المعرفػػة إال إذا تػكفر ليػػا ىػػذاف العنصػراف ،فالتصػػكرات بػػدكف

أف الحػدكس الحسػػية بػدكف تصػكرات عميػاء فيقػكؿ كػػنط":
حػدكس حسػية جكفػاء ،كمػا ٌ
األفكار مف دكف مضػمكف فارغػة ،كالحػدكس مػف دكف أفػاىيـ عميػاء"( ،)3أمػا التفكيػر
فيػك" الفعػػؿ الػػذم يقػكـ عمػػى إقامػػة صػمة بػػيف حػػدس معطػي كمكضػػكع"( ،)4أم القػػدرة
عمى إنتاج كاستخداـ تمػؾ التصػكرات ،كىػك مػا يسػمو كػنط بالعقػؿ الفعػاؿ ،كىػك قػدرتنا
أف الفكػر ،كالتصػكر ،كالحكػـ إنمػا
عمى التفكير ،أك عمى إنتاج تصكرات .كيعنػي ىػذا ٌ

( )1نفس المرجع ،ص.132
( )2نفس المرجع ،ص.126

( )3عمانكيؿ كنط ،مصدر سابؽ ،ص.75
( )4نفس المصدر ،ص.166
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ىػػي كممػػات مترابطػػة تػػدؿ عمػػى فعػػؿ عقمػػي كاحػػد ،يصػػدر عػػف العقػػؿ الفعػػاؿ الػػذم
كظيفتػػو ىػػي قػػدرتنا عمػػى الفكػػر ،كالتصػػكر ،كالحكػػـ ،ككػػذلؾ تصػػدر عنػػو المق ػكالت،
أف يتعق ػػؿ العق ػػؿ الفع ػػاؿ األش ػػياء،
كتشػػمؿ نظري ػػة المقػ ػكالت الت ػػي بكاس ػػطتيا يس ػػتطيع ٍ
كيصدر عمييا الكـ :كتضـ أحكامان ،كىذه األحكاـ تشمؿ:

-

قائمة القضية :الكمية  -الجزئية  -الشخصية.

-

قائمة الكيؼ :كتضـ القضية المكجبة  -السالبة – البلنيائية.

-

قائمة العبلقة :كتضـ القضية الحممية  -الشرطية المتصمة  -المنفصمة.

-

قائمة الجية :كتضـ القضية االحتمالية  -الخبرية  -الضركرية(.)1

أف كؿ نكع مف ىذه األحكاـ منطكم عمػى مقكلػة قبميػة تػـ بكاسػطتيا تركيػب عناصػر
كٌ
الحكـ ،كيمكف اشتقاؽ المقكالت مف صكر األحكاـ كىي:
-

مقكالت الكـ :الكحدة  -الكثرة  -الجممة.

-

مقكالت الكيؼ :اإلثبات  -النفي  -التحديد.

-

مقػ ػ ػكالت العبلق ػ ػػة :الج ػ ػػكىر  -العم ػ ػػة كالمعم ػ ػػكؿ  -الت ػ ػػأثير المتب ػ ػػادؿ ب ػ ػػيف

الجكاىر.
-

مقػ ػ ػكالت الجي ػ ػػة :اإلمك ػ ػػاف كاالس ػ ػػتحالة – الكج ػ ػػكد كالبلكج ػ ػػكد – الض ػ ػػركرة

كالحدكث(.)2

( )1زكريا إبراىيـ ،مرجع سابؽ ،ص.64
( )2نفس المرجع ،ص.64
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كيرل كنط مف ىذا التصنيؼ أف المقكلة الثالثة ناشػئة عػف ارتبػاط المقكلػة األكلػى
أف الجممػػة ليسػػت سػػكل الكث ػرة منظػػكر إلييػػا
بالثانيػػة ،فالكحػػدة شػػرط لمكث ػرة فػػي حػػيف" ٌ
أف التػػأثير المتبػػادؿ ىػػك
أف التحديػػد ىػػك كليػػد الجمػػع بػػيف اإلثبػػات كالنفػػي ،ك ٌ
ككحػػدة ،ك ٌ
أف الض ػػركرة ى ػػي نتيج ػػة الت ػػأليؼ ب ػػيف اإلمك ػػاف
ن ػػاتج الجم ػػع ب ػػيف الج ػػكىر كالعم ػػة ،ك ٌ
1
أف المقكلػة الثالثػة مجػرد تصػكر مسػتخمص مػف المقػكلتيف
كالكجكد"( ) ،كىػذا ال يعنػي ٌ
األخيػ ػرتيف ،ب ػػؿ الب ػػد م ػػف اعتبارى ػػا بمثاب ػػة معن ػػى أكل ػػي م ػػف مع ػػاني العق ػػؿ الفع ػػاؿ،

أف ي ػػدرؾ الح ػػدكس الحس ػػية الت ػػي تس ػػتمميا الق ػػدرة
كب ػػالمقكالت يس ػػتطيع العق ػػؿ الفع ػػاؿ ٍ
الحسػػية ،كتضػػعيا فػػي إطػػار العبلقػػات المكانيػػة كالزمانيػػة ،كيضػػع العقػػؿ الفعػػاؿ "ىػػذه
الحػػدكس الحسػػية تحػػت مقكلػػة كاحػػدة أك أكثػػر كعندئػػذ يتعقميػػا ،كيقػػكـ بتركيػػب كتكحيػػد

إد اركػػات الخب ػرة الحسػػية المبعث ػرة فػػي عػػالـ منػػتظـ معقػػكؿ فالقػػدرة الحسػػية تمػػدنا بمػػادة

المعرفػػة"( ،)2بينمػػا العقػػؿ الفعػػاؿ يمػػدنا بصػػكرة المعرفػػة ،كلػكال ممكػػة الحساسػػية لكانػػت
المعرفة غير ذات مكضكع ،كلكال ممكة الفيـ لصارت المعرفة غير قابمة لتعقؿ.
أف كظيف ػػة المقػ ػكالت ى ػػي ف ػػي األس ػػاس نظري ػػة اإلدراؾ الحس ػػي ،كأن ػػو لك ػػي ي ػػتـ
كٌ
فإن ػػو يم ػػر بتحمي ػػؿ ابس ػػتمكلكجي؛ أم تحمي ػػؿ م ػػا يتض ػػمنو اإلدراؾ
إدراكن ػػا لش ػػيء م ػػا ٌ
أف المعرفة اإلنسػانية فػي جانبيػا النظػرم إنمػا ىػي معرفػة
المباشر مف عناصر ،كبما ٌ
أف حدكسػػنا الحسػػية مصػػدر أكل ػي لتمػػؾ المعرفػػة بفضػػؿ القػػدرة الحسػػية
عػػالـ الخب ػرة ،ك ٌ
أف
التػي تسػتقبؿ اإلحساسػات المميػزة ،ككضػعيا فػي إطػار عبلقػات المكػاف كالزمػػاف ،ك ٌ
الحػػدكس الحسػػية كحػػدىا ال تقػػدـ لنػػا إد ارك ػان حسػػيان ،أك تؤلػػؼ لنػػا معرفػػة بسػػبب عػػدـ
تػرابط ىػػذه الحػػدكس الحسػػية ،كبيػػذا يػػرل كػػنط لكػػي يقػػكـ لنػػا اإلدراؾ الحسػػي بكظيفتػػو
يمزـ إيجاد عنصػر خػارجي يقػكـ بػالربط بػيف الحػدكس الحسػية كتكحيػدىا ،كىػذا ال يػتـ

( )1عمانكيؿ كنط ،مصدر سابؽ ،ص.91
( )2زكريا إبراىيـ ،مرجع سابؽ ،ص.66
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إال عػػف طريػػؽ فعػػؿ التػػأليؼ الػػذم يصػػدر عػػف العقػػؿ الفعػػاؿ ،كينقسػػـ إلػػى نػػكعيف:
تأليؼ تجريبي ،كتػأليؼ خيػالي ،كظيفػة األكؿ التػأليؼ بػيف الحػدكس الحسػية المتشػتتة
ككضػػعيا فػػي حػػدس مركػػب كاحػػد ،كتقػػديميا إلػػى ممكػػة الفيػػـ بمقكالتيػػا المتنكعػػة ،أمػػا

المعط ػػى ع ػػف ط ػػرؽ الح ػػدس ليكاف ػػؽ
كظيف ػػة الث ػػاني فت ػػأليؼ أك ص ػػياغة ى ػػذا الش ػػتات ي

الكحػػدة التركيبيػػة لمػػكعي ،كىػػذا التػػأليؼ الخيػػالي مػػا يسػػميو كػػنط ممكػػة المخيمػػة ،كىػػي
تب ػػدع رس ػػكـ تخطيطي ػػة ميمتي ػػا ترتي ػػب كتكحي ػػد ش ػػتات الح ػػدكس الحس ػػية ف ػػي ح ػػدس
مركػ ػػب ،كيقػ ػػكـ الخيػ ػػاؿ بػ ػػدكره عبػ ػػر ثػ ػػبلث م ارحػ ػػؿ :كىػ ػػي "تػ ػػأليؼ الضػ ػػـ ،كالتػ ػػأليؼ

االسترجاعي ،كالتأليؼ التصكرم"( )1كيعني كؿ منيما ما يمي:

 -تأليؼ الضػـ :كىػك عبػارة عػف تػأليؼ سػريع لبلنطباعػات الحسػية المتشػتتة اآلتيػة

مف الخارج.

 -التػػأليؼ االسػػترجاعي :فػػي الخيػػاؿ ،كيػػتـ بفضػػؿ ق ػكانيف الت ػرابط مثػػؿ التتػػابع فػػي

الزماف كالتجاكر في المكاف كالتشابو.
 -التػػأليؼ التصػػكرم :أك تػػأليؼ اإلدراج تحػػت تصػػكر مػػا ،كىػػك الػػذم يقػػكـ بالتركيػػب

بيف الحدكس القبمية.

التأليؼ األكؿ كالثاني يػدخبلف تحػت التػأليؼ التجريبػي ،بينمػا التػأليؼ الثالػث يػدخؿ

تح ػػت ت ػػأليؼ الخي ػػاؿ ،كى ػػك إنت ػػاج الص ػػكر التخطيطي ػػة؛ أم اإلس ػػكيمات ،كى ػػي الت ػػي
تؤلػػؼ الحػػدكس الحسػػية بكاسػػطة تصػػكر يتناسػػب مػػع التصػػكر القبمػػي ،كفػػرض عمػػى
الحػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدس درجػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة أكلػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػى مػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػف التنظػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيـ كالتركيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػب ،كىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػذا مػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا

" يصؿ إليو تحميمنا النقدم لئلدراؾ الحسػي ،كىػك الحػدس المركػب"( ،)2كلكػف الحػدس
أف العقػػؿ
المركػػب يحتػػاج إلػػى تصػػكرات قبميػػة لكػػي يكػػكف مػػدركان حسػػيان ،كبيػػذا نجػػد ٌ
( )1محمد عثماف الخشب ،العقؿ ما بعد الطبيعة ،كمية اآلداب ،جامعة القاىرة ، 1993 ،
ص.74

( )2محمكد زيداف ،مرجع سابؽ ،ص.150
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أف
أف القػػدرة الحسػػية ىػػي ممكػػة االسػػتقباؿ الحسػػي ،ك ٌ
الفعػػاؿ ىػػك ممكػػة الفكػػر القبمػػي ،ك ٌ
ممكة المخيمة ىي الكاسػطة بينيمػا ،كيقػدـ الخيػاؿ الحػدس المركػب إلػى العقػؿ الفعػاؿ؛
ليبدأ في تحميؿ اإلدراؾ الحسي.

كميػز بػيف ثػبلث أكجػو لمػنفس ،كىػػي
كبيػذا اىػتـ كػنط بمعرفػة ( الػنفس اإلنسػػانية ) ٌ
األنػػا المتعاليػػة ،كالػػنفس التجريبيػػة ،كالػػنفس الحقيقيػػة ،كأشػػار فػػي نظريػػة المقػكالت إلػػى

(األنا المتعالية) الفكر الػكاعي الخػالص ،كىػي كجػو مػف أكجػو الػنفس ،كتعنػي عنصػر

الشعكر بالذات ،كىي جكىر ركحي متميز مف البدف ،كليس نفسان ،أك ركحػان كلػيس لػو
كجكد ،كانما ىك شرط ضركرم ،ك ٌأنو المبدأ األكؿ إلمكاف المعرفة ،فيناؾ عبلقة بػيف
الذات المدركة ،كالحدكس الحسية ،كبيذا ال قيمػة لمحػدكس الحسػية إال إذا تػكفرت ليػا

ذات كاعية؛ ألف المعرفة تستمزـ كجكد ذات فػي مقابػؿ مكضػكع المعرفػة ،فالخيػاؿ ىػك
حمق ػػة الكص ػػؿ ب ػػيف الح ػػدكس الحس ػػية ،كالتص ػػكرات القبمي ػػة ،كى ػػك ال ػػذم يق ػػدـ الح ػػدس

المركػب إلػػي العقػؿ الفعػػاؿ ،كيعمػؿ الخيػػاؿ داخػؿ الػػذىف فيػك حػػدس أكلػي قبمػػي يشػػبو
أف الزمػ ػػاف متجػ ػػانس مػ ػػع المقكلػ ػػة ،كالحػ ػػدس قبمػ ػػي
المكػ ػػاف كالزمػ ػػاف ،كيػ ػػرل كػ ػػنط " ٌ
كالمقكلػ ػػة"( ، )1فالزم ػ ػػاف كس ػ ػػيط ب ػ ػػيف الح ػ ػػدس الحس ػ ػػي كالمقػ ػ ػكالت أم متجػ ػػانس م ػ ػػع
المقكالت مف حيث ٌإنو قبمػي ،كفػي نفػس الكقػت متجػانس مػع الحػدس ،فحػدس الزمػاف
أف
أف تػدخؿ فييػا الظػكاىر ،كتػدؿ عمػى المقكلػة التػي يجػب ٍ
يرسـ قبميػان إطػارات يمكػف ٍ

ترتب تحتيا.

كيصنؼ كنط الرسكـ الخيالية تصػنيؼ المقػكالت ،فمقػكالت الكػـ ليػا رسػـ خيػالي

كاحد كىك العدد ،كمقكالت الكيؼ ليا رسـ خيػالي كاحػد كىػك الدرجػة؛ أم الكاقعيػة فػي
الزمػػاف  ،كمقػكالت العبلقػػة ليػػا ثبلث ػة رسػػكـ ،كىػػي الثبػػات الػػدائـ ،كالتعاقػػب ،كالمعيػػة،
كمقػكالت الجيػػة ليػػا ثبلثػة رسػكـ ،كىػػي االتفػػاؽ كالكجػػكد فػي الزمػػاف المحػػدد ،كالكجػػكد

( )1نفس المرجع ،ص.162
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في كؿ زماف ،كبذلؾ يعتبػر الزمػاف ىػك الشػكؿ العػاـ لبلسػكيمات التػي يقػدميا الخيػاؿ
إلى العقؿ الفعاؿ لكضع الظكاىر في إطارات كادراجيا تحت التصكرات ،كبػذلؾ تكجػد
في العقؿ الفعاؿ صكر الحكـ ،كيقػدـ لػو الخيػاؿ مػادة الحكػـ ،كبكاسػطة ممكػة المخيمػة

أف يح ػػدث تكاف ػػؽ ب ػػيف الق ػػدرة الحس ػػية،
يػ ػربط اإلنس ػػاف ب ػػيف الح ػػدس كالمقػ ػكالت ،كالب ػػد ٍ
كالعقؿ الفعاؿ بفضؿ الكظيفة الخيالية.
دافع كنط عف نظريتو في المقكالت برفضػو آراء ليبنتػز الػذم يػرل بكجػكد مقػكالت

( مكنػػادات ) نس ػػتطيع بي ػػا معرف ػػة ع ػػالـ األشػػياء ف ػػي ذاتي ػػا ،كىػػي عنص ػػر ضػػركرم
ػأف لػػدينا مق ػكالت ،كلكنػػو يختمػػؼ
لمعرفتنػػا لعػػالـ الحقػػائؽ ،رغػػـ ذلػػؾ فيػػك يتفػػؽ معػػو بػ ٌ
معو فػي كظيفػة ىػذه المقػكالت التػي تمكنػا مػف إدراؾ عػالـ الظػكاىر فقػط ،كلػيس لػدينا
القدرة عمى معرفة عػالـ الحقػائؽ ،ككػذلؾ يػرفض آراء ديفيػد ىيػكـ الػذم يػرل ٌأنػو لػيس
لدينا تصكرات قبمية ،بؿ لػدينا انطباعػات حسػية ،كلػيس لػدينا القػدرة عمػى معرفػة عػالـ
الحقائؽ ،بؿ معرفتنا مختصرة عػف عػالـ الظػكاىر ،كيعتبػر االنطباعػات الحسػية شػرط
أف معرفتنػا محػدكدة بعػالـ الظػكاىر ،كيختمػؼ
ضركرم لتمػؾ المعرفػة ،كيتفػؽ معػو فػي ٌ
أف إدراكن ػػا لع ػػالـ الظػ ػكاىر يت ػػألؼ م ػػف عنصػ ػريف ىم ػػا المقػ ػكالت ،كالخبػ ػرة
مع ػػو ف ػػي ٌ

الحسية.

ب -تحميل المبادئ:

يتنػ ػػاكؿ تحميػ ػػؿ مبػ ػػادئ العقػ ػػؿ الفعػ ػػاؿ ،كىػ ػػي الق ػ ػكانيف التػ ػػي يخضػ ػػع ليػ ػػا العػ ػػالـ

الطبيعػي ،ككػذلؾ تحميػؿ الفػركض األساسػية فػي تفكيرنػا العممػي كالحيػاة العمميػة ،تمػؾ
القكانيف القبمية التي يممييا العقؿ الفعاؿ كأساس ضػركرم لمعرفتنػا العمميػة التجريبيػة،
كيجيب فيو عف السؤاؿ الثاني كيؼ يككف العمـ الطبيعي الخالص ممكنان ؟

إف عمػػـ الطبيعػػة فػػي أساسػػو عمػػـ تجريبػػي نصػػؿ إلػػى قكانينػػو كنظرياتػػو بالمشػػاىدة
ٌ
يميػػز كػػنط بػػيف الق ػكانيف التجريبيػػة ،كالتػػي ى ػي عبػػارة عػػف تعميمػػات
كالتجربػػة ،كب ػذلؾ ٌ
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تجريبيػػة ،كليسػػت كميػػة ،أك مكضػػكعية ،كالمبػػادئ القبميػػة لمعقػػؿ الفعػػاؿ ،كىػػي ق ػكانيف
كمية مكضكعية ،كىي التي تجعؿ القكانيف التجريبية ممكنة.
كتنقسـ مبادئ الفيـ الخالص:

إف كػػؿ مػػدرؾ حسػػي إنمػػا ىػػك كػػـ ممتػػد،
 -1بػػديييات ،كىػػي تقابػػؿ مق ػكالت الكػػـٌ :
كيشمؿ االمتداد الزماني كالمكاني ،كمف تـ يمكػف قسػمتو إلػى أجػزاء ،كتمػؾ األجػزاء
متص ػػمة اتص ػػاؿ تت ػػابع أك تعاق ػػب ،كاذا أض ػػيفت األجػ ػزاء إل ػػى بع ػػض ت ػػألؼ الك ػػؿ،

أف الكػػؿ ممكػػف القيػػاس؛ ألنػػو يتسػػؽ كبػػديييات اليندسػػة
كأج ػزاء الكػػؿ متجانسػػة ،ك ٌ
االقميديػػة ،كمػػف ىػػذه البػػديييات ال يمكػػف إقام ػػة أكثػػر مػػف خػػط مس ػتقيـ كاحػػد ب ػػيف

نقطتيف.

أف يكػػكف لمشػػيء
 -2تكقعػات اإلدراؾ الحسػػي ،كىػي" تقابػػؿ مقػكالت الكيػػؼ بمعنػى ٍ
الكاقعي الذم ىك مكضكع اإلحساس درجة ما مف الشدة"(.)1
 -3قكاعد التجربة ،كىي تقابؿ مقكلة العبلقػة؛ أم المبػادئ القبميػة لممعرفػة العمميػة،
كمنيا مقكلة الجكىر ،كالعمية ،كالتأثير المتبػادؿ بػيف الجػكاىر ،كيبػيف ضػركرة مقكلػة
الجكىر إلدراكنا الحسي كمف المبدأ القبمي المشتؽ فييا الذم ىك ضػركرم لمعرفتنػا

العممية ،كع ٌػرؼ كػنط الجػكىر بأنػو "المكضػكع األكؿ لكػؿ المحمػكالت أم المكضػكع
الثابت لمتغير ،كالمجاؿ الكحيػد لتطبيػؽ ىػذا التعريػؼ ىػك عػالـ المػادة"( ،)2كيػرفض
أف يس ػػمي العق ػػؿ اإلنس ػػاني ،أك ال ػػنفس اإلنس ػػانية ج ػػكى انر؛ ألن ػػو ل ػػـ يج ػػد فيي ػػا
ك ػػنط ٍ
عنصر تابت.
 -4مسػممات التفكيػر التجريبػػي ،كىػي تقابػؿ مقػكالت الجيػة ،كيصػكغ كػػنط ىػذا المبػػدأ
القبمي بما يتفؽ مع " الشركط الصكرية لمتجربة ،كىػي صػكرتا الحػدس كالمقػكالت فيػك

( )1محمكد زيداف ،مرجع سابؽ ،ص .75
( )2نفس المرجع ،ص.174
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ممكف" ، 1إف اليدؼ مف عرض كنط لمبادئ الفيػـ الخػالص ىػك إثبػات كاقعيػة العػالـ
أف العػ ػػالـ
الخػ ػػارجي عػ ػػالـ الظ ػ ػكاىر ،كرفضػ ػػو لممثاليػ ػػة ليػ ػػدفاف " أكالن :البرىػ ػػاف عمػ ػػى ٌ
المادم الخػارجي مكجػكد كأننػا ندركػو إد اركػان حسػيان مباشػ انر ،كمػف ثػـ معرفتنػا لػو معرفػة

أف شػػعكرم بكجػكدم غيػػر ممكػػف إال بالقيػػاس إلػػى كجػػكد
يقينيػة ،كثانيػان :البرىػػاف عمػػى ٌ
بأف العػالـ متميػز عنػي ،كلكػف رغػـ ذلػؾ يكجػد جانػب مثػالي فػي
ىذا العالـ ،كشعكرم ٌ
أف الذات بتصػكراتيا القبميػة تػدخؿ
فمسفتو ،كىك تفسيره القبمي لممكاف كالزماف ،كتقريره ٌ
عنص ػ انر أساسػػيان لتكػػكيف معرفتنػػا عػػف العػػالـ المػػادم أك التجريبػػي "( ،)2ككػػاف يسػػمييا
الكاقعي ػػة التجريبي ػػة ،أك المثالي ػػة الترانس ػػتندالية ،كم ػػف المثالي ػػات الت ػػي رفض ػػيا مثالي ػػة

ديكػػارت التػػي يػػرل أنيػػا مثاليػػة احتماليػػة تقػػرر الكجػػكد اليقينػػي الػػذم ال شػػؾ فيػػو كىػػك
الشعكر بالذات.

كيشير كنط ىنا إلػى الػنفس التجريبيػة التػي نشػعر بيػا فػي الخبػرة الباطنيػة ،كبمػا

أف ىػػذه الخب ػرات تتضػػمف أفكػػا انر ،ككجػػدانات ،كارادات حػػيف نشػػعر بيػػا ككػػائف مفكػػر
ٌ
أف تنضػػـ إلػػى الػػذات حػػدكس ألف الكجػػكد ال ػكاقعي المحػػدد ،كالمعرفػػة بمػػا ىػػك
يسػػتمزـ ٍ
أف تك ػػكف داخمي ػػة،
كاقع ػػي يس ػػتمزـ حدكس ػػنا إل ػػى جان ػػب الفك ػػر ،كى ػػذه الح ػػدكس يج ػػب ٍ
كيمي ػػز ك ػػنط ب ػػيف الش ػػعكر بال ػػذات ،كمعرف ػػة ال ػػذات ،األكؿ مص ػػدره األن ػػا المتعالي ػػة،

كالثاني مصدره النفس التجريبية.

كيميز كنط بيف ما يسميو عػالـ الظػكاىر ،كعػالـ األشػياء فػي ذاتيػا فيػك يػرل بػأف
ٌ
معرفتنا الظاىرة لمشيء المحسكس تتركب مف تأليؼ عناصره لحػدكس تجريبيػة نتيجػة
تأثرىا بالظاىرة ،كصػكر ،كتصػكرات قبميػة فػي تطبيقاتيػا التجريبيػة ،كلكػف لمشػيء فػي
أف الشػيء فػي
ذاتو يجب ٍ
أف ندركو بالعقؿ الخالص دكف حاجػة إلػى حػدكس حسػية ،ك ٌ
( )1زكريا إبراىيـ ،مرجع سابؽ ،ص.76
( )2نفس المرجع ،ص.220
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ألنػػو ال يتفػػؽ كحػػدكد قػػدرتنا
أف يكػػكف مكضػػكعان إلدراكنػػا ،أك معرفتنػػا؛ ٌ
ذاتػػو ال يمكػػف ٍ
أف المقػ ػكالت تج ػػد مج ػػاؿ تطبيقي ػػا
العقمي ػػة ،كم ػػا ال تص ػػدر عن ػػو ح ػػدكس تجريبي ػػة ،ك ٌ
تجريبيان فقط ،كال تنطبؽ المقكالت عمى األشياء في ذاتيا.

كبيذا يػرل كػنط أف تصػكر الشػيء فػي ذاتػو ممكػف مػف الناحيػة المنطقيػة؛ ألنػو

أف كػػنط
ال تنػػاقض فيػػو ،لكننػػا عػػاجزكف عػػف معرفتػػو فػػي الكاقػػع ،كلػػيس معنػػى ذلػػؾ ٌ
أقر بكجكده ،كلكننػا ال نسػتطيع معرفتػو؛ ألف معرفتنػا
أنكر كجكد الشيء في ذاتو ،بؿ ٌ
محػ ػػدكدة بقػ ػػدرتنا العقميػ ػػة ،كلكػ ػػف لػ ػػدينا أفكػ ػػار خالصػ ػػة ال نصػ ػػؿ إلييػ ػػا فػ ػػي عالمنػ ػػا

المحسكس " لكنيا ال تػزاؿ طاغيػة ممحػة تممػئ نفسػيا عمينػا ،كالحاحيػا أمػر كاقػع"(،)1
أف ىذه األفكار تقابؿ كاقعان خارجيان ،كأنو يمكننا معرفتيا.
كنقع في الخطأ إذا اعتقدنا ٌ
 -3الجدل الترانستندالي:

عرؼ كنط الجدؿ كمبحػث مػف مباحػث المنطػؽ الصػكرم يتنػاكؿ المبػادئ الصػكرية
ٌ
ينبػو إلػى
لمفكر ،كىػك البحػث الػذم يحمػؿ أخطػاء النظريػات الميتافيزيقيػة السػابقة ،ك ٍ
أف ٌ
الح ػػذر م ػػف الكق ػػكع ف ػػي ى ػػذه األخط ػػاء  ،كاإلجاب ػػة عم ػػى السػ ػؤاؿ الثال ػػث كي ػػؼ تك ػػكف

أف كػػنط يسػػتخدـ ممكػػة المعرفػػة ،أك العقػػؿ اإلنسػػاني ليػػدؿ
الميتافيزيقيػػا ممكنػػة ؟ كبمػػا ٌ
عمى ثبلث كظائؼ لػو ،كىػي القػدرة الحسػية كالتػي بفضػميا نسػتقبؿ الحػدكس الحسػية،
كالعقػػؿ الفعػػاؿ كىػػك مػػا تصػػدر عنػػو التصػػكرات القبميػػة ،أك المق ػكالت ،كيضػػيؼ ممكػػة

العقؿ الخالص كىك القدرة التي تتعمؽ بػالمطمؽ ،أك بمػا ىػك أكلػي ،كمػا ال يكجػد فكقػو
شػػيء؛ أم ممكػػة األفكػػار لممعرفػػة الميتافيزيقيػػة كلػػو كظيفتػػاف ىمػػا :الكظيفػػة المنطقيػػة
كىػػي القػػدرة عمػػى االسػػتدالؿ الغيػػر مباشػػر ،كىػػي كظيفػػة اسػػتداللية لحظيػػة ،كاالنتقػػاؿ
مػف مقدمػة كبػرل إلػى مقدمػػة أكثػر عمكميػة منيػا ،ليصػػؿ إلػى تصػكر مقدمػة أكلػػى ال

تكجد مقدمة أخرل أعـ منيا ،كيقكـ برد المعرفة الجزئية إلى معرفة كمية.
( )1زكريا إبراىيـ ،مرجع سابؽ ،ص.241
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الكظيفة الميتافيزيقية ،كىي األفكار التي تصدر عػف العقػؿ الخػالص ،كصػنؼ كػنط
األفكار تصنيؼ االستدالالت غيػر المباشػرة ،أك األقيسػة ،كاسػتمد تصػنيفو لمتصػكرات
القبمي ػػة لمعق ػػؿ الفع ػػاؿ ،كم ػػف تص ػػنيؼ المنطػ ػؽ الص ػػكرم لمص ػػكرة المنطقي ػػة لمحك ػػـ أك

القضية.

أف أفكػػار العقػػؿ الخػػالص ثػػبلث كىػػي" فك ػرة الػػذات المفك ػرة اإلنسػػانية المطمقػػة،
كٌ
فكػ ػرة السمس ػػمة الكامم ػػة لمعق ػػؿ ف ػػي الع ػػالـ ،فكػ ػرة أس ػػمى المكج ػػكدات أك هللا "(،)1كى ػػي
التصكرات الخاصة بالعقؿ كيػتـ اشػتقاقيا مػف أنػكاع األقيسػة ،كخاصػة القيػاس الحممػي
الػػذم نسػػند فيػػو محم ػكالن إلػػى مكضػػكع ،كيقػػكـ العقػػؿ الخػػالص بصػػياغة قضػػايا أكثػػر
عمكمي ػػة م ػػف المقدم ػػة الكب ػػرل لي ػػذا القي ػػاس ،كنص ػػؿ إل ػػى قض ػػية أكث ػػر عمكمي ػػة ،كال

تسبقيا قضية أعـ منيا ،كال يككف المكضكع ىػك نفسػو محمػكالن ،كىػذا المكضػكع يشػير

إلى األنا باعتبارىا جكى انر ال مشركطان ،أك ذاتان مطمقة.

أمػػا إذا كػػاف القيػػاس الشػػرطي المتصػػؿ الػػذم نعمػػؽ فيػػو مشػػركطان عمػػى شػػرطو،

بالبحػػث عػػف قضػػية أكثػػر عمكميػػة مػػف المقدمػػة الكبػػرل ،بحيػػث تكػػكف القضػػية األكثػػر

عميان لمقدمتيا الكبرل حتى نصؿ إلى قضية أكلػى تنطػكم عمػى
عمكمية مفسرة تفسي انر ٌ
مجمكعػػة الشػػركط كالعمػػؿ المطمقػػة لسػػائر العمػػؿ الطبيعيػػة ،كىػػي فك ػرة العػػالـ ،أمػػا فػػي
حالػػة القيػػاس الشػػرطي المنفصػػؿ" الػػذم نحػػدد فػػي مقدمتػػو الكبػػرل كػػؿ عناصػػر الحػػد
بحيػ ػػث نصػ ػػؿ إلػ ػػى الشػ ػػرط الػ ػػذم يمثػ ػػؿ تحديػ ػػد االحتمػ ػػاالت ،كنصػ ػػؿ إلػ ػػى فك ػ ػرة هللا

باعتبارى ػػا الكح ػػدة المطمق ػػة الت ػػي ى ػػي الش ػػركط الض ػػركرية لجمي ػػع مكض ػػكعات الفك ػػر

2
ػأف
بصفة عامػة"( ) ،إف ىػذه األفكػار الػثبلث ال تعبػر عػف مكقػؼ كػنط الميتػافيزيقي ب ٌ
أف الػنفس اإلنسػانية جػكىر بسػيط
العقؿ الخالص قادر عمػى االسػتدالؿ القياسػي عمػى ٌ

( )1زكريا إبراىيـ ،مرجع سابؽ ،ص.260
( )2نفس المرجع ،ص.87
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أف هللا مكجػكد ،كانمػا ينكػر إمكػاف إقامػة
أف لمعالـ بداية أكلى في الػزمف ،أك ٌ
خالد ،أك ٌ
البػ ػراىيف االس ػػتدالل ية عم ػػى ى ػػذه األفك ػػار؛ ألني ػػا أفك ػػار أص ػػمية ف ػػي العق ػػؿ الخ ػػالص،
تصػ ػػدر عنػ ػػو بطبيعتػ ػػو ،رافض ػ ػان النظريػ ػػات السػ ػػابقة التػ ػػي تناكلػ ػػت المسػ ػػائؿ بالبرىػ ػػاف
المنطقي كىي النفس ،العالـ ،هللا ،كىي التػي تمثػؿ المباحػث الميتافيزيقيػة الثبلثػة عمػـ

النفس النظرم الذم يدرس النفس باعتبارىا جكى انر مفك انر ،أك ذاتان مطمقة ،كعمػـ الكػكف
النظػػرم كىػػك العمػػـ الػػذم يػػدرس الػػنفس باعتبارىػػا جػػكى انر يضػػـ مجمػػكع الظػكاىر .عمػػـ
البلىػػكت النظػػرم كىػػك العمػػـ الػػذم يػػدرس هللا باعتبػػاره الشػػرط األسػػمى الػػذم يحػػكم

جميع الكماالت.

يعالج كنط أغاليط العقؿ الخالص التػي كقعػت فييػا النظريػات الميتافيزيقيػة السػابقة

في مفيكـ النفس في عمـ الػنفس العقمػي فيػك " يبحػث فػي الػنفس بحثػان قبميػان ،كيسػتبعد

البح ػػث التجريب ػػي ،كي ػػرل أص ػػحاب ى ػػذه النظري ػػات ٌأن ػػو يمك ػػف الكص ػػكؿ إل ػػى مع ػػارؼ
أف نمجػ ػ ػػأ إلػ ػ ػػى
كاممػ ػ ػػة عػ ػ ػػف أنفسػ ػ ػػنا بطريقػ ػ ػػة اسػ ػ ػػتنباطية كالرياضػ ػ ػػيات البحثػ ػ ػػة دكف ٍ
مبلحظات ،أك تجارب بادئيف فقط مف خبرة اإلنساف األساسػية بشػعكره بذاتػو ،كطائفػة
مػػف األفكػػار القبمي ػػة"( ،)1فأرسػػطك ي ػػدرج مبحػػث الػػنفس ض ػػمف العػػالـ الطبيعػػي؛ ألف
ال ػػنفس مب ػػدأ الك ػػائف الح ػػي المكج ػػكد ف ػػي الطبيع ػػة ،كفكػ ػرة الك ػػائف الح ػػي مككن ػػة م ػػف

ميػػز ب ػيف
عنص ػريف ىمػػا الصػػكرة كالييػػكلي ،ك ٌ
أف الػػنفس ىػػي صػػكرة ىػػذا الكػػائف ،كقػػد ٌ
الييكلي الذم يمثؿ المادة ،كالصكرة التػي تمثػؿ الػنفس ،كأنيمػا يتحػداف اتحػادان جكىريػان

ليككنا مكجكدان كاحدان ،ككؿ كاحد ناقص في ذاتو مفتقر إلى اآلخر.

أف يثب ػػت ذات ػػو،
اس ػػتطاع ديك ػػارت باس ػػتخداـ الككجيت ػػك( أن ػػا أفك ػػر فأن ػػا مكج ػػكد ) ٍ
أف معرفتيػا
كاستقبلليتيا بما تنطكم عميو مف تأمؿ كأحاسيس عف الجسػد كمػا أثبػت " ٌ

ألف الػػنفس تػػدرؾ بػػالفكر ذاتػػو  ،بينمػػا الجسػػد يػػدرؾ بػػالظف
أيسػػر مػػف معرفػػة الجسػػد؛ ٌ
( )1محمكد زيداف ،مرجع سابؽ ،ص .269
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"( )1كاف أثبػػات كجػػكد الػػنفس ىػػي محاكلػػة ألثبػػات كجػػكد الػػذات فػػي أم فعػػؿ تقػػكـ بػػو
حتى في حالة الشؾ نفسو فككف اإلنساف يشؾ يفيد ٌأنو يفكر ،كككنو يفكر يفيػد ثبػكت
أنيتو ،كىي إثبات كجكد الذات ( الكعي).

بينم ػػا ي ػػرل ليبنت ػػز " أف الخم ػػكد ال يحت ػػاج إل ػػى بػ ػراىيف معق ػػدة ،كال بس ػػيطة ،ك ٌأن ػػو

مترتػػب عمػػى مفيػػكـ المنػػادات التػػي ال تقبػػؿ القسػػمة ،كىػػي خالػػدة"( )2كىػػذا مػػا يسػػرم

عمى مناداة العقؿ.

أف ننظػر إلييػا
أف النفس اإلنسانية جكىر بسيط ،كىي كاحدة ال يمكػف ٍ
كيرل كنط ٌ
عمػػى أنيػػا نفػػكس متعػػددة مترابطػػة ،كمػػف ثػػـ فميػػا ذاتيتيػػا الشخصػػية ،كالػػنفس مسػػتقمة

أف يبح ػػث ع ػػف
ع ػػف الب ػػدف ،كمتميػ ػزة ع ػػف األش ػػياء الخارجي ػػة ف ػػي المك ػػاف ،كيح ػػاكؿ ٍ
أف الفبلسػفة الػذيف تػـ
المصػدر الػذم يشػتؽ منػو عمػـ الػنفس العقمػي ىػذه التصػكرات ،ك ٌ

ذكػ ػػرىـ كانػ ػػت بػ ػػدايتيـ مػ ػػف خب ػ ػرة الشػ ػػعكر بالػ ػػذات ،كأقػ ػػامكا اسػ ػػتنباطاتيـ المنطقيػ ػػة
كاستدالالتيـ عمييا لكي يصمكا إلى جكىرية النفس اإلنسػانية ،كبػذلؾ رفػض كػنط ىػذه
النظريات كسماىا أغػاليط عمػـ الػنفس العقمػي ،كاعتمػد فػي نقػده ليػذا العمػـ عمػى الفكػرة

ػأف "الفكػػر ال يكفػػي كحػػده لمعرفػػة أم مكضػػكع ،كانمػػا البػػد مػػف حػػدس ينطبػػؽ
القائمػػة بػ ٌ
عميػػو ىػػذا الفكػػر"( )3فمػػثبلن حػػيف أقػػكؿ ( :أنػػا أفكػػر) فػػإنني انطمػػؽ مػػف الشػػرط العػػاـ
فإنػػو البػػد مػػف حػػدس
أف أعػػرؼ ذاتػػي ٌ
الػػذم تتكقػػؼ عميػػو كػػؿ تصػػكراتي ،كعنػػدما أريػػد ٍ
أف أنسػب إلػى الػذات
باطني؛ ألنو لػف أسػتطيع عػف طريػؽ تحميػؿ الفكػر بصػفة عامػة ٍ

صفات كالجكىر ،كالبساطة ،كاليكية ،كالسبب فػي ذلػؾ أف نسػبة الصػفات إلػى الػذات

أف الػذات ليسػت كػائف ،كانمػا مجػرد
تقتضي تركيبان ،كىي في حاجة إلػى حػدس ،كبمػا ٌ
فعػػؿ الفكػػر ،كمػػف ثػػـ فاألنػػا ىػػي شػػرط المعرفػػة؛ أم مبػػدأ كػػؿ معرفػػة لكنيػػا لػػف تكػػكف
( )1راكية عبد المنعـ عباس ،مرجع سابؽ ،ص.226

( )2محمكد سيد أحمد ،مفيوم الغائية عند كنط ،دار الثقافة كالنشر ،القاىرة  ،1988 ،ص.54
( )3زكريا إبراىيـ ،مرجع سابؽ ،ص .90
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أف إثبػػات بطػبلف معرفتنػػا لمػنفس أنيػػا
ذاتيػا مكضػكع معرفػػة ،كبالتػالي ليسػػت جػكى انر ،ك ٌ
ألف الجػػكىر يسػػتمزـ كجػػكد حػػدس حسػػي ثابػػت دائػػـ ،كىػػذا الحػػدس
جػػكىر يرجػػع ذلػػؾ ٌ
الحسػي ال يمكػػف العثػكر عميػػو؛ ألف كػػؿ حدكسػنا متغيػرة متعاقبػة ،فالشػػعكر بالػػذات ال
يػػدؿ عمػػى جكىريػػة الػػنفس لعػػدـ كجػػكد حػػدس حسػػي يمكػػف اعتبػػاره أسػػاس ليػػا ،فيػػي

أف
أف الػنفس لػـ تكػف جػكى انر فػبل يمكػف ٍ
شرط المعرفة ،كليست مكضكع لممعرفة ،كبما ٌ
أف يكػػكف جػػكى انر ،فيػػي ليسػػت بسػػيطة ،كبالتػػالي
تكػػكف بسػػيطة ،فالشػػيء البسػػيط يمػػزـ ٍ
ألف الخمػكد مقتػرف بالبسػاطة ،كمػا يخمػد إال البسػيط؛ ألنػو لػيس لػو
فيي ليست خالػدة؛ ٌ
أج ػزاء ،كمػػف ثػػـ ال يتحمػػؿ كال يفنػػى ،فقػػد رفػػض ك ػنط بسػػاطة الػػنفس كخمكدىػػا بسػػبب
عدـ إمكاف إقامة البراىيف الصحيحة عمى خمكدىا كبساطتيا .

أف لمػ ػػنفس اإلنسػ ػػانية ثػ ػػبلث كجػ ػػكه كىػ ػػي األنػ ػػا الترانسػ ػػتدالية ( الفكػ ػػر ال ػ ػكاعي
كٌ
الخالص ،أك الشعكر بالذات ) ،كتعبػر عػف الشػرط الضػركرم االبسػتمكلكجي الػذم ال
غنػػى لنػػا عنػػو لتمػػاـ إدراكنػػا ،كمعرفتنػػا لؤلشػػياءٌ .إنػػو الشػػعكر بالػػذات ،كبػػو أعمػػـ ٌأنػػي
مكجكد ،كالنفس التجريبية ،أك الظاىرية ىك ما نتحػدث عنػو فػي الكاقػع  ،كتمػؾ الػنفس
مكضكع إدراكي كمعرفي ،كىذه النفس جزء مف عالـ الظكاىر ،الػنفس الحقيقػة ،الػنفس

أف نفكػػر فييػػا
العارفػػة ،أك ماىيػػة الػػنفس ،كال سػػبيؿ لنػػا لمعرفتيػػا ،كا ٍف كػػاف باإلمكػػاف ٍ
كشيء نتصكره ليس مناقض لذاتو.
ػأف الػػنفس كالجسػػـ جػػكىراف متمػػايزاف فيػػك
رفػػض كػػنط التفسػػير الػػديكارتي القائػػؿ بػ ٌ
أف الػنفس كالبػػدف ليسػا مػف طبيعيتػػيف متنػافرتيف بػؿ مػػف طبيعػة كاحػػدة "( )1إف
يؤكػد " ٌ

العمية بيف النفس كالبدف ىي عبلقة تفاعؿ ،كلكف طرفا ىػذه العمػة لػيس البػدف؛
عبلقة ٌ
أف البدف ليس جكى انر ،بينما ىػك ظػاىرة ينتمػي
ألف عبلقة العمية عنده بيف جكىرييف ،ك ٌ
ٌ

( )1محمكد زيداف ،مرجع سابؽ ،ص.284
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العميػة سػتككف بػيف البػدف
إلى عالـ الظكاىر ،ككذلؾ النفس ليسػت جػكى انر ف ٌ
ػإف عبلقػة ٌ
في ذاتو ،كالنفس في ذاتيا باعتبارىما مكجكديف في عالـ األشياء ذاتيا.
كيتنػ ػػاكؿ فػ ػػي عمػ ػػـ الكػ ػػكف النظػ ػػرم (الككسػ ػػمكلكجي) البحػ ػػث فػ ػػي أصػ ػػؿ العػ ػػالـ،

كتركيبو ،ككحدتو

كقدمو ،كخمكده ،كالقكانيف الصكرية التي يخضع ليػا ،كيعػالج فيػو

تن ػ ػػاقض العق ػ ػػؿ الخ ػ ػػالص كى ػ ػػك العام ػ ػػؿ الق ػ ػػكم ال ػ ػػذم أيق ػ ػػظ الفمس ػ ػػفة م ػ ػػف س ػ ػػباتيا

الدكجماطيقي منبيان إلى عمؿ نقدم شاؽ لكي يحؿ مشػكمة التنػاقض الصػكرم لمعقػؿ
ذات ػػو ،كق ػػد حص ػػر نق ػػائض العق ػػؿ الخ ػػالص ،كالت ػػي تنش ػػأ ع ػػف أفك ػػاره ،كى ػػي المي ػػؿ

الطبيعػي لمعقػؿ الخػالص السػتخداـ مقػكالت العقػػؿ الفعػاؿ بحسػب طبيعتػو منطمقػان إلػػى
المطمؽ ،كىذه النقائض مشتقة مف المقكالت كأنيا تنطكم عمى سمسمة مترابطػة يتػألؼ

منيػػا العػػالـ ككػػؿ ،كيتناكليػػا العقػػؿ الخػػالص بحسػػب طبيعتيػػا فيسػػتخدميا اس ػػتخدامان

متعاليان؛ أم يطبقيا عمى ما كراء الخبرة المكنة عف طريؽ كظيفتو المنطقية التػي عػف
طريقيا يصػؿ العقػؿ الخػالص إلػى المطمػؽ ،كىػذه النقػائض ىػي نظريػات ميتافيزيقيػة

أف
عػػف العػػالـ ت ػرتبط " النقيضػػة األكلػػى بالنظريػػات الميتافيزيقيػػة التػػي تقػػرر ،أك تنكػػر ٌ
العالـ مخمكؽ ،بينما ترتبط النقيضة الثانية بالنظرية الميتافيزيقيػة التػي تقػرر ،أك تنكػر
كجكد الذرات ،كالمكنادات مف أم نكع ،كتتضػمف النقيضػة الثالثػة مشػكمة المقابمػة بػيف

الحتميػػة كالبلحتميػػة التمقائيػػة فػػي العػػالـ الطبيعػػي ،كالمقابمػػة بػػيف الجبريػػة كالحريػػة فػػي
األخبلؽ ،أما النقيضػة الرابعػة ،فتحػاكؿ البرىنػة عمػى كجػكد هللا ،أك إنكػار كجػكده مػف

مقدمات العالـ "( ،)1كتنشأ ىذه النقائض عف تطمػع العقػؿ الخػالص فػي تجػاكزه حػدكد
الخبػرة الممكنػة ،كادعػػاه الكصػكؿ إلػى معرفػػة مػا كراء الحػدكد ،كمػػف ىنػا تنشػأ نقػػائض
ألف معرفتنا مقيدة بعالـ الظكاىر.
أفكار العقؿ الخالص ،إذ ال خبرة لنا بالمطمؽ ٌ

( )1محمكد زيداف ،مرجع سابؽ ،ص .294
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كيعالج كنط في ىذا القسـ أيضػان أخطػاء الفمسػفات البلىكتيػة السػابقة ،كيسػجؿ فيػو

مكقفػو عػف فكػرة هللا ،كنشػأتيا ،كمصػدرىا ،كيبحػث فػي صػحة أدلػة الفبلسػفة السػابقيف

عمػى كجػػكد هللا ،أك فسػػادىا ،كمػػا إذا كػػاف فػػي قػػدرتنا معرفػػة شػػيء عػػف طبيعػػة هللا ،ك

أكرد كنط ثبلثة أدلة رئيسية كىي:

 -الدليؿ الكجكدم عمى كجكد هللا ( االنطكلكجي):

أف السابقيف يقبمكف المبدأ المنطقي كيسممكف بػو ،كلكػنيـ يػركف أف فكػرة هللا
كبما ٌ
فريدة تستمزـ كجكدان كاقعيان ال يعترض كنط عمى ىذا المبػدأ مػف الناحيػة المنطقيػة؛ أم

أف ىػذا
أف عناصره ال تحكم في طياتيا تناقضان لكف نرل أيضان مف الناحية المنطقيػة ٌ
ٌ
التصػػكر ال يشػػير إلػػى كجػػكد فعمػػي .كيصػػنؼ قضػػية ( إف هللا مكجػػكد) إلػػى قضػػية
تحميمي ػػة ،كتركيبي ػػة ،ف ػػإذا كان ػػت تحميمي ػػة ف ػػالمحمكؿ ال يض ػػيؼ جدي ػػدان ع ػػف فكػ ػرة هللا،
كبذلؾ لف نشير إل ى شيء كاقعي ،بؿ ىػي تكػرار المحمػكؿ لمػا ىػك متضػمف مػف قبػؿ

أف نخػػرج مػػف مجػػاؿ التصػػكر إلػػى الكاقػػع
فػػي المكضػػكع ،أمػػا إذا كانػػت تركيبيػػة فيمػػزـ ٍ
بالبح ػػث ع ػػف مص ػػدر نق ػػيـ عم ػػى أساس ػػو ض ػػركرة كج ػػكد هللا كج ػػكدان كاقعيػ ػان ،كبأنن ػػا ال
أف
نس ػػتطيع معرف ػػة هللا ع ػػف طري ػػؽ الحػ ػكاس في ػػك ل ػػـ يك ػػف مكض ػػكع إدراؾ حس ػػي ،ك ٌ
مقكالتنا القبمية ال يمكف أف نستخدميا في إثبات كجكد هللا؛ ألنو خارج عػالـ الظػكاىر،

كبيذا نصؿ إلى كجكد هللا عف طريؽ أفكار العقؿ الخالص.
 -الدليؿ الككسمكلكجي عمى كجكد هللا:

لمعمي ػة الكميػػة فػػي العػػالـ الطبيعػػي؛ أم
يعتمػػد ىػػذا الػػدليؿ عمػػى القػػانكف القبمػػي ٌ
ينطمػػؽ مػػف التجربػػة باعتبارىػػا شػػيئان حادث ػان مػػف أجػػؿ االنتقػػاؿ إلػػى فك ػرة هللا باعتبارىػػا

العمي ػة ،كىػػك مشػػتؽ مػػف المقكلػػة
كاجػػب لكجػػكده ،كيسػػتمد ىػػذا الػػدليؿ قكتػػو مػػف مبػػدأ ٌ
لمعميػة الكميػػة فػػي عػػالـ الظ ػكاىر ،كمػػف الخطػػأ تطبيػػؽ ىػػذه المقكلػػة عمػػي شػػيء
القبميػػة ٌ

كراء ىذا العػالـ ،كىػذا يعنػي ٌأنػو ال يمكػف إقامػة دليػؿ عمػى كجػكد هللا عمػى مقكلػة مػف
مق ػكالت العقػػؿ الفعػػاؿ؛ ألف ىػػذه المق ػكالت ال تنطبػػؽ عمػػى عػػالـ الشػػيء فػػي ذاتػػو بػػؿ
291

انعذد ( 23ضثرًثر )2021

يجهح انعهىو اإلَطاَيح

أف فكػرة كاجػػب الكجػػكد ىػػي مجػػرد شػػرط صػػكرم لمفكػػر ،كلكنيػػا
عػػالـ الظػكاىر فقػػط ،ك ٌ
أف جميػػع الجيػػكد التػػي يبػػذليا
ليسػػت بػػأم حػػاؿ مػػف األح ػكاؿ شػػرطان مادي ػان لمكجػػكد ،ك ٌ
العقؿ في سبيؿ بمكغ المكجكد الضركرم ما ىي إال عبث ضائع.

 -الدليؿ البلىكتي الطبيعي عمى كجكد هللا:

يبدأ ىذا الدليؿ مف كقائع العػالـ الطبيعػي مػف كجيػة نطػر معينػة تػؤدم إلػى إثبػات

كجكد هللا ،كىك أقرب األدلة إلى اإلدراؾ اإلنساني ،كيبػدأ بمبلحظػة مػا فػي العػالـ مػف
تناس ػػؽ ،كتػ ػرابط ،كانس ػػجاـ ،كخض ػػكع إل ػػى القػ ػكانيف ،كالع ػػالـ الطبيع ػػي ال يفس ػػر ى ػػذه
أف الطبيعػػة عػػاجزة
الخصػػائص بػػؿ يسػػندىا إلػػى "عمػػة ليػػا عامػػؿ التػػدبير كاإلحكػػاـ ،ك ٌ
عف تنظيـ الككف"( )1فبلبد مف كجكد عمة ضركرية تنظـ ىذا العالـ.
كق ػػد حص ػػر ك ػػنط النظري ػػات الميتافيزيقي ػػة عم ػػى كثرتي ػػا كتبايني ػػا ف ػػي مكض ػػكعيف

أف نعرفو ،كتتناكؿ األسػس
أساسييف كىما :الطبيعة كالحرية ،األكلى تبحث فما ينبغي ٍ
القبمية لعالـ الظكاىر المكجكد في الكاقع ،ككذلؾ تتناكؿ المكجػكدات فػي عػالـ األشػياء
في ذاتيا ،كال تقتصر عمى األسس القبمية؛ أم بما يكجد فػي إطػار الخبػرة الحسػية بػؿ

البحث فيما إذا كاف ىناؾ مكجكدات غيػر محسكسػة ،كاعطػاء البرىػاف عمػى كجكدىػا،
كمعرفػػة العػػالـ الخػػارجي ،كتتنػػاكؿ األسػػس كالمبػػادئ لمتصػػكرات القبميػػة؛ أم مق ػكالت
العقػ ػػؿ الفعػ ػػاؿ كحػ ػػدكد اسػ ػػتخداميا ،كبيػ ػػاف تطبيػ ػػؽ تمػ ػػؾ المبػ ػػادئ القبميػ ػػة عمػػػى عػ ػػالـ

أف نعممػػو ،كتقػػكـ ىػػذه الثنائيػػة عمػػى أسػػاس
الظػكاىر ،بينمػػا الثانيػػة تبحػػث عمػا ينبغػػي ٍ
أف لعقمنا الخالص كظيفتيف كظيفػة نظريػة ،كىػي اسػتخداـ البرىػاف العقمػي ،كأف العقػؿ
ٌ
في كظيفتو البرىانيػة غيػر قػادر عمػي إثبػات كجػكد مػا يتعػالى عمػى خبرتنػا اإلنسػانية،

كبػذلؾ تكػػكف الميتافيزيقيػػا النظريػػة مسػػتحيمة كعمػػـ ك ٌأنيػػا كىػػـ كخػػداع؛ ألنيػػا عمػػـ قبمػػي،
أف تك ػػكف القض ػػايا
كك ػػؿ م ػػا ى ػػك قبم ػػي يتض ػػمف الض ػػركرة المطمق ػػة ،كم ػػف ث ػػـ ينبغ ػػي ٍ
( )1محمكد زيداف ،مرجع سابؽ ،ص.336

292

انعذد ( 23ضثرًثر )2021

يجهح انعهىو اإلَطاَيح

أف الميتافيزيقيا ىػي عمػـ المبػادئ األكلػى لممعرفػة اإلنسػانية؛
الميتافيزيقية يقينية ،كبما ٌ
أم البحػػث فمػػا كراء الطبيعػػة ،ليػػذا ال يسػػتطيع العقػػؿ أف يصػػؿ إلػػى إثبػػات جكىريػػة
الػػنفس كبسػػاطتيا كخمكدىػػا ،كىػػك عػػاجز أيض ػان عػػف تحديػػد مكقفػػو مػػف األسػػئمة التػػي

يطرحيػػا العقػػؿ الخػػالص فيمػػا يتعمػػؽ بأصػػؿ الكػػكف ،كنشػػأتو ،كحػػدكده ،كعػػاجز أيض ػان
أف يثبػت ىػذه األفكػار مػف مجػرد تصػكرات ،أك
عف إثبات كجكد هللا؛ ٌ
ألنو ال يسػتطيع ٍ
أفكػػار قبميػػة ،كبػػذلؾ تكػػكف النقطػػة المنيجيػػة لمميتافيزيقيػػا ىػػي ضػػركرة البدايػػة بتعػػيف

ح ػػدكد العق ػػؿ الخ ػػالص ،كم ػػا ى ػػي ح ػػدكد معرفت ػػو كامكانيات ػػو .كب ػػذلؾ نج ػػد أف الم ػػنيج
النقدم يتمثؿ في البحث عف منيج " يبحث في العقػؿ اإلنسػاني فػي جانبػو القبمػي أم

حصر التصكرات القبميػة التػي تػرتبط بمعرفتنػا التجريبيػة "( ،)1كالبحػث فػي ىػذا العقػؿ
كف ػ ػػي حص ػ ػػر تص ػ ػػكراتو ،كمبادئ ػ ػػو القبمي ػ ػػة كتحدي ػ ػػدىا ،ككيفي ػ ػػة اش ػ ػػتقاقيا م ػ ػػف ى ػ ػػذه
التصػػكرات ،كاألفكػػار التػػي تػػدكر فيػػو ،ككػػذلؾ معرفػػة حػػدكده ،كمػػداىا ،كقدرتػػو عمػػى

المعرفة.
الخاتمة:

مػػف خػػبلؿ مػػا سػػبؽ تكصػػمت إلػػى مجمكعػػة مػػف النتػػائج يمكػػف عرضػػيا عمػػى

النحك التالي:

 -1إف مفيكـ النقد كأداة منيجية تحميمية عند كنط تخمصنا مف مأزؽ الدكغمائيات

اكدا ال يقبؿ التطكر.
التي تجعؿ الفكر ر ن
 -2تعتبر فمسفة كانط مرحمة نقدية تفصؿ بيف مرحمة سابقة ،كأخرل الحقة في
حياتو كمشركعو الفمسفي.

 -3لقد اعتمدت نظرية المعرفة النقدية لدل كانط عمى اإلرث النقدم الذم دشنو
عدد مف الفبلسفة قبمو.

( )1محمكد زيداف ،مرجع سابؽ ،ص.341
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 -4استطاع كانط أف يتجاكز األزمة التي نادت بيا الفمسفات أحادية االتجاه
كالفمسفة التجريبية كالفمسفة المثالية ،محاكالن في تفكيره بناء نظرية نقدية.
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قائمة المصادر والمراجع
 -1إبراىيـ مصطفى إبراىيـ ،مفيكـ العقؿ في الفكر الفمسفي ،دار النيضة العربية،

بيركت1993 ،ـ.

 -2إ .ككلؼ ،فمسفة المحدثيف كالمعاصريف ،ترجمة :أبك العبل عفيفي ،لجنة التأليؼ
كالترجمة كالنشر ،القاىرة.1936،

 -3جيؿ دكلكز ،فمسفة كنط النقدية ،ترجمة :أسامة الحاج ،المؤسسة الجامعية
لمدراسات كالنشر ،بيركت 1997،ـ.

 -4حربي عباس ،الفمسفة كمشكبلتيا ،دار المعرفة الجامعية ،اإلسكندرية .1992،
 -5راكية عبد المنعـ عباس ،ديكارت كالفمسفة العقمية ،دار المعرفة الجامعية،
اإلسكندرية.

 -6زكريا إبراىيـ ،كنط كالفمسفة النقدية ،دار مصر لمطباعة ،القاىرة .1972،

 -7زكي نجيب محمكد ،نحك فمسفة عممية ،مكتبة األنجمك المصرية ،القاىرة،
الطبعة.1980 ،2:
-8عمي عبد المعطي محمد ،مدخؿ إلي الفمسفة ،دار المعرفة الجامعية،

اإلسكندرية.1991،

 -9عمانكيؿ كنط ،نقد العقؿ المحض ،ترجمة :مكسى كىبو ،مركز اإلنماء القكمي،

بيركت.1988 ،

 -10كريـ متى ،الفمسفة الحديثة ،منشكرات جامعة قاريكنس ،بنغازم،
الطبعة.1988،2:

 -11ليبنتز ،المكنادكلكجيا ،ترجمة :عبد الغفار مكاكم ،دار الثقافة لمطباعة
كالنشر ،القاىرة.1978 ،

 -12محمد عزيز نظمي سالـ ،تاريخ الفمسفة ،مؤسسة الشباب الجامعي ،

اإلسكندرية.
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 -13محمد عثماف الخشب ،العقؿ ما بعد الطبيعة ،كمية اآلداب ،جامعة القاىرة،
.1993
 -14محمكد فيمي زيداف ،كنط كفمسفتو النظرية ،مكتبة ألتكتي لمنشر ،اإلسكندرية،
. 1983

 -15محمكد سيد أحمد ،مفيكـ الغائية عند كنط ،دار الثقافة كالنشر ،القاىرة ،

.1988

 -16ميدم فضؿ هللا ،فمسفة ديكارت كمنيجو ،دار الطميعة ،بيركت ،بدكف :تاريخ.
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آليات المنيج النقدي عند عمي حرب
إعداد :د .رحمة محمد إصميدة

( )

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المقدمة:

الحمػػد ﵀ فػػاتح كػػؿ خيػػر كتمػػاـ كػػؿ نعمػػة ،كالصػػبلة كالسػػبلـ عمػػى أشػػرؼ

األنبياء سيدنا محمد -صمى هللا عميو كسمـ .-
كبعد ،،

فػ َّ
ػإف المػػنيج النقػػدم يختمػػؼ فػػي الفكػػر العربػػي المعاصػػر عنػػو فػػي الفكػػر

األكركب ػػي ،ف ػػإذا كان ػػت الممارس ػػة ف ػػي الغ ػػرب األكركب ػػي تعتب ػػر تقمي ػػدان ارس ػػخان تدعم ػػو

التقالي ػػد السياس ػػية ،كترس ػػخو المنظكم ػػات الفمس ػػفية من ػػذ عصػ ػر النيض ػػة ،ف ػػإف األم ػػر
يختم ػػؼ عن ػػدنا ف ػػي الع ػػالـ العرب ػػي ،فالنق ػػد يعتب ػػر أداة ى ػػدـ كتقػ ػكيض ،كتغف ػػؿ جكانب ػػو

اإليجابية البناءة.
س ػػيتناكؿ ى ػػذا البح ػػث قػ ػراءة تجاكزي ػػو آللي ػػات الم ػػنيج النقػػدم عنػػد (ح ػػرب)

الػذم أضػحت تجربتػو الفمسػفية المرجعيػة األساسػية فػي الد ارسػات الفمسػفية المعاصػرة،
كىػػي نتػػاج أكثػػر مػػف ثبلث ػة عقػػكد مػػف الق ػراءة كالمفيكميػػة كالنقديػػة التػػي غيػػرت أنمػػاط

التفكي ػػر كآليات ػػو ف ػػي التعبي ػػر ،كمعػ ػانى مف ػػاىيـ الحقيقي ػػة كالتأكي ػػؿ كالقػ ػراءة كالمجتم ػػع،
كاإلنسػػاف ،كالمغػػة ،كالػػزمف ،كالتػػاريخ كغيرىػػا مػػف التصػػكرات الت ػي كانػػت مجػػاؿ بحػػث
البداىات أك المطمقات.
مشكمة البحث:

تتمحكر مشكمة البحث في التساؤالت التالية:

()

عضك ىيئة التدريس بقسـ الفمسفة كمية اآلداب الجامعة األسمرية اإلسبلمية.
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 -1م ػػا اآللي ػػات الت ػػي يس ػػتند عميي ػػا المػ ػنيج التفكيك ػػي عن ػػد عم ػػي ح ػػرب ف ػػي تفكي ػػؾ
النصكص كالخطابات؟
 -2ما اآلليات التي كضعيا عمي حرب لمجابية الكاقع الجديد كمعالجتو؟

 -3مػػا العقبػػات التػػي تسػػببت فػػي أزمػػة الػػدكؿ العربيػػة ،كجعمتيػػا ىامشػػية عنػػد عمػػي
حرب؟
ىدف البحث:
تي ػػدؼ ى ػػذا البح ػػث إل ػػى تكض ػػيح آلي ػػات النق ػػد ف ػػي فكػػر عمػػي حػػرب ال ػػذم

أزحػػت ىػػذه المفػػاىيـ مػػف منغمقيػػا
أحػػدث ثػػكرة نقديػػة بكػػؿ مػػا لمكممػػة مػػف معنػػى حػػيف ا
الماكرائي أك الثابت إلػى منفتحيػا الػكاقعي أك المتح ٌػكؿ؛ ألنيػا مفػاىيـ ىػي مػف صػنعنا
في سياقاتنا التاريخية أك الثقافية ،كلـ نجنييا مف األعماؽ الباطنية.
حدود البحث:

قد اقتصر ىذا البحث عمى آليات المنيج النقدم عند عمي حرب فضمت:



مفيكـ المنيج النقدم .



نقد اإلصبلح كتحدياتو.



نقد اإلرىاب كتداعياتو.



نقد المشيد العربي كككارثو.



نقد ظاىرة العكلمة.

منيج البحث:

اسػػتخدمت ف ػػي ى ػػذا البح ػػث الم ػػنيج التحميمػ ػي ف ػػي ص ػػياغة األفكػػار كاآلراء،

كالمػػنيج النقػػدم الػػذم ال يكتف ػي بالتسػػميـ المجػػرد ،كانمػػا ينػػاقش كيػػرفض ليصػػؿ إلػػى

أفضؿ اآلراء.

أوالً :مفيوم المنيج النقدي:
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عرؼ النقد الحديث كالمعاصر مجمكعة مػف المنػاىج النقديػة ،كذلػؾ بفضػؿ
الثقافة كالترجمة كاالحتكاؾ بالغرب ،كمػف بػيف ىػذه المنػاىج المػنيج البنيػكم ،كالمػنيج
التفكيكػػي ،كالم ػػنيج الفس ػػيكلكجي ال ػػذم ظي ػػر ف ػػي أكاخ ػػر الس ػػتينات

()1

 ،كالمػػنيج

 methodبمعنػػاه العػػاـ ىػػك الكسػػيمة أك الطريقػػة التػػي تكصػػمنا إلػػى ىػػدؼ محػػدد،
كمعنػػاه الخػػاص ىػػك خريطػػة الباحػػث فػػي تحصػػيؿ المعرفػػة ،كمػػا أنػػو معيػػار ليػػا مػػف
حيث حقيقة مطابقتيا لمقكانيف المكضكعية التي تحكـ تطكر الكاقع

()2

.

كيتػ ػراءل ل ػػبعض الد ارس ػػيف أف االىتم ػػاـ بد ارس ػػة المن ػػاىج قب ػػؿ الخ ػػكض ف ػػي
الد ارسػػات التجريبيػػة يعػػد بمثابػػة مغػػامرة ميتافيزيقيػػة عقيمػػة ،كالحقيقػػة فػػي اعتقادنػػا أف

العكػػس ىػػك الص ػكاب ،فمػػع غيػػاب ك ػػؿ مػػف المػػنيج الػػذم يحكػػـ تحصػػيمنا لممعرف ػػة،
كالمعيػ ػ ػػار العممػ ػ ػػي الػ ػ ػػدقيؽ تقػ ػ ػػع الد ارسػ ػ ػػات التجريبيػ ػ ػػة ذاتيػ ػ ػػا فػ ػ ػػي خطػ ػ ػػر المغػ ػ ػػامرة

الميتافيزيقي ػػة ،كى ػػذا م ػػا س ػػيرجعنا عن ػػد د ارس ػػة آلي ػػات الم ػػنيج النق ػػدم لمفكرن ػػا (عم ػػي
حرب)

()3

إلى نشأتو كاىتمامو؛ ألف كؿ ذلؾ انعكس عمى منيجو النقدم.

( )1راماف سمدف ،النظرية األدبية المعاصرة ،ت :سعيد الغانمي ،المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر،

بيركت ،1996 ،ط :بدكف ،ص.117

( )2محمػػد لخضػػر زباديػة ،مػػف أعػػبلـ النقػػد العربػػي الحػػديث كالمعاصػػر" د ارسػػات فػػي المػػنيج" ،دار
غريب لطباعة كالنشر ،القاىرة ،ط ،2007 ،1:ص .5
نقد احلقيقة
()3عمػي حػػرب :ىػك كاتػػب كمفكػر كفيمسػػكؼ لبنػػاني لػو العديػػد مػف المؤلفػػات كالمقػاالت ،ككػػاف شػػديد
التػػأثر بجػػاؾ دريػػد ،كخاصػػة فػػي منيجػػو التفكيكػػي ،كاتبػػع مػػنيج كػػانط فػػي نقػػد العقػػؿ كآلياتػػو كبنيتػػو

الفكرية .كمف مؤلفاتو :أزمة الحداثة الفائقة ،حديث النيايات ،الممنكع كالممتنع ،نقػد الحقيقػة .لمعرفػة

المزيػ ػػد ينظػ ػػر :كيكبيػ ػػديا ،المكسػ ػػكعة الح ػ ػرة

2021ـ.

 ar.wikipedia.org/wikعمػ ػػي حػ ػػرب،8 ، 28 ،
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أما بالنسبة لمعنى "النقد" فجاء فػي المعجػـ الكسػيط أف النقػد "فػف تمييػز جيػد
الكػػبلـ مػػف رديئػػو كصػػحيحو مػػف فاسػػده"

()1

كالمعرفػػة النقديػػة العربيػػة أخ ػذكىا مػػف لغػػة

الصيارفة العرب الذيف كانكا يختبركف العممة الفضية (الػدرىـ) بتنقادىػا ىػؿ ىػي زائفػة

أـ صػػحيحة ؟ فاألصػػؿ فػػي المعنػػى األكؿ لمفػػظ :النقػػد ىػػك تعييػػر الػػدراىـ كاعطاؤىػػا
إنسػػانان  ،كأخػػذىا  :االنتقػػاد  .....كنقػػدت الػػدراىـ كانتقػػدتيا إذا أخرجػػت منيػا َّ
الزٍي ػؼ

()2

فمعنػػى النقػػد فػػي المصػػطمح األدبػػي العربػػي القػػديـ كػػاف يعنػػي تميػػز شػػيء مػػف شػػيء

آ خر ،أك اختبػار حقيقػة شػيء لمعرفػة قيمتػو ،لتجنػب الكقػكع فػي خديعػة ماديػة "ينقػاد
الدرىـ الختبار زيفو عف صحتو"

()3

.

ال خ ػػبلؼ ب ػػيف الناق ػػديف ح ػػكؿ ماىي ػػة النق ػػد ف ػػي ككن ػػو عممي ػػة لي ػػا حقيقتي ػػا

كقكاع ػ ػػدىا كش ػ ػػركطيا كأنكاعي ػ ػػا ،إن ػ ػػو عممي ػ ػػة متعمق ػ ػػة ب ػ ػػالفيـ كالس ػ ػػمكؾ االجتم ػ ػػاعي.
يق ػػكؿ عم ػػي ح ػػرب :نق ػػد القػ ػراءة الحرفي ػػة ال يعن ػػي تبن ػػي القػ ػراءة المقابم ػػة لي ػػا

كالػػدفاع عنيػػا ،كنقصػػد بيػػا الق ػراءة التػػي تقػػكـ عمػػى انتقػػاد ركح الػػنص بالبحػػث عػػف
معانيو الجكىرية ،أك الكشؼ عف دالالتو األصمية ،أك الكقكؼ عمى مقاصػده الخفيػة،

كأىؿ ىذه القراءة يعتبركف أف المعنى ال يككف ظاى انر بذاتو ٌبينان بنفس عبا ارتػو األكلػى،
ب ػػؿ يحت ػػاج دكمػ ػان إل ػػى أعم ػػاؿ كاستقص ػػاء ،أك إل ػػى اس ػػتخراج كاس ػػتنباط .ف ػػالمعنى ف ػػي

نظرىـ ليس صكريان ( .)4كالناقد ال يعػيش بمعػزؿ عمػا يمػكج بػو عصػره مػف مشػكبلت،
كالعمميػػة النقديػػة فػػي صػػميميا عمميػػة تجريديػة ،كالناقػػد البصػػير ىػػك الػػذم يفحػػص كػػؿ

( )1المعجـ الكسيط ،معجـ المغة العربية ،مكتبة الشركؽ الدكلية ،القاىرة ،2014 ،ص.944
( )2ابف منظكر ،لساف العرب ،ج ، 8:دار الحديث ،القاىرة  ،2003 ،ص.667

( )3عبد الممؾ مرتاض ،الكتابة التحميمية بيف التراث كالحداثة ،المجمة العربية لمثقافة ،العدد 24
 ، 1993،ص . 170

( )4عمي حرب ،نقد الحقيقة ،المركز الثقافي العربي ،المغرب(الدار البيضاء)،ط،1993 ،1:
ص.7
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ما يقػع تحػت يديػو ،كمػف ىنػا نسػتطيع أف نممػس التشػابو بػيف العمميػة النقديػة كالعمميػة

الفمسفية ( .)1فيما يمتقياف في أنيما يتجػاكزاف السػطح ،كيتجيػاف إلػى العمػؽ بحثػان عػف
الجػػذكر المسػػتنبطة فػػي الظػػاىر الػػذم ت ػراه العيػػكف ،كلكػػف التفكيػػر الفمسػػفي قػػد يتحػػرؾ
فػػي اتجػػاه أفقػػي كمػػا ىػػك الشػػأف فػػي التحمػػيبلت المنطقيػػة ،فكػػذلؾ النقػػد أيضػان ،كعنػػدما

يشمؿ الناقد نفسو بنقد فكر معيف

()2

.

كيػػرل حػػرب أف النقػػد لػػيس مجػػرد نق ػد بقػػدر مػػا ىػػك اجت ػراح امكانيػػات جديػػدة

لمتفكيػػر أك لمتعبي ػػر لمقػػكؿ أك العم ػػؿ ،كالػػذيف يمارس ػػكف النق ػد كػػدحض لممقػػكالت ،أك
كنف ػػي لؤلعم ػػاؿ الفكري ػػة عم ػػى الطريق ػػة التيافتي ػػة ال يش ػػيدكف إال عم ػػى تف ػػاىتيـ ،كال

يؤكػػدكف إال نفػػييـ مػػف مجػػاؿ التفكيػػر الخػػبلؽ كالمنػػتج ،كيقػػكؿ حػػرب " :إف أبػػا حامػػد
الغ ازلػي –شػيخ النقػاد بػالمعني التيػافتي قػد أدرؾ أف مثػؿ ىػذا النقػد ىػك أعجػز مػػف أف

يكلػ ػػد حقيقػ ػػة ،ألف منطمق ػ ػو أف الحقيقػ ػػة معركفػ ػػة سػ ػػمفان ،أم أف مرمػ ػػاه تبريػ ػػر مػ ػػا ىػ ػػك

معػػركؼ ،كقكامػػو الحكػػـ عمػػى األشػػياء اسػػتنادان إلػػى مػػا ىػػك معمػػكـ بصػػكرة مسػػبقة ،
كليذا فيك ال ينػتج فكػ انر  ،كال يحقػؽ سػبقان معرفيػان "( .)3كأيػا ك ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاف الشػأف فػإف النقػد
ال ينبغي لو أف يككف فمسفة ،كمف الفمسفة التفكيضية أك التفكيكية(.)4

لقػػد أصػػبح لمنقػػد فػػي العصػػر الحػػديث مػػذاىب كتيػػارات تقػػكـ عمػػى خمفيػػات

معرفية كفمسػفية تنطمػؽ منيػا فػي صػكغ نظرياتيػا ،فالنقػد لػـ يعػد مجػرد إصػدار أحكػاـ
ساذجة أك متحيػزة ،أك حتػى مكضػكعية ،كلكنػو أسػس ممارسػة معرفيػة شػديدة التعقيػد،
( )1محمد عزت عبد المكجكد كآخركف ،أساسيات المنيج كتنظيماتو ،دار الثقافة ،القاىرة ،1981،
ص.9

( )2مصطفى عبد الغني ،زكي نجيب محمكد ،مكتبة األنجمك المصرية ،القاىرة ،2002 ،ط:بدكف،
ص.138،137

( )3عمي حرب ،مصدر سبؽ ذكره ،ص.7

()4عبد الممؾ مرتاض ،نظرية التفكيض (مقدمة في المفيمة كالتأسيس)،القاىرة  ،1999 ،ص. 34
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معرفيا ال ينفؾ يتعقد كيتعمؽ كمما أكغمنا في المعرفػة االنسػانية
جياز
نا
لقد أمسى النقد
ن
(. )1
المتطكرة ،كمف ثـ كمما تقدـ الزمف بنا إلى األماـ
ثانيا -نقده اإلصالح وتحدياتو:
ً
ثقافيػا يتعمػؽ
ػاديا أـ ن
إف حرب يرل أف اإلصبلح سكاء "أكػاف سياس نػيا أـ اقتص ن
بالديمقراطية أـ بالتنميػة ،بػالتعميـ أـ بالمعرفػة ،لػيس عبػارة عػف نمػكذج جػاىز ننصػاع
لمعػػاييره لكػػي نقػػكـ بتطبيقػػو ،كانمػػا ىػػك فك ػرة نشػػتغؿ عمييػػا ،كنصػػبح ثمرتيػػا ،بحيػػث
نتحػػكؿ معيػػا كننػػدمج فييػػا ،بقػػدر مػػا نسػػيـ فػػي إغنائيػػا كاعػػادة ابتكارىػػا ،كبصػػكرة ال
يبقي معيا شػيء مػا ىػك عميػو ،سػكاء مػف جيػة الفكػرة أك الفاعػؿ أك الكاقػع .فػإذا كػاف

األمػػر يتعمػػؽ بالػػديمقراطييف مػػثبلن فالعمػػؿ النػػاجح فػػي ىػػذا المجػػاؿ ال يعنػػي أف ىنػػاؾ

ديمق ػراطييف يطبقػػكف فك ػرتيـ عػػف الديمقراطيػػة ،كانمػػا ىػػك يعنػػي االشػػتغاؿ عمػػى فك ػرة
بقدر ما ىػك االنخػراط فػي تجربػة يصػير معيػا الكاحػد ديمقراطنيػا بقػدر مػا يعيػد ابتكػار
الفكرة كيغير صكرة الكاقع"(.)2
كىذا ىك الرىػاف أف نتغيػر لكػي نسػيـ فػي تغييػر سػكانا أك فػي تحكيػؿ كاقعنػا
بقػػدر مػػا نػػنجح فػػي تغذيػػة العنػػاكيف المطركحػػة كتحكيػػؿ المفػػاىيـ السػػائدة فػػي ضػػكء

التحديات كالمستجدات .كيكضح حػرب أف العػرب يقفػكف عمػى مفتػرؽ الطػرؽ ،أمػا أف
نخش ػػى التغيي ػػر كني ػػرب م ػػف المكاجي ػػة ،كف ػػي ى ػػذه الحال ػػة س ػػكؼ نتغيػػر ،كلك ػػف لك ػػي

نتراجع كنيمش كنضعؼ أك لكي نمسي آلو أك مادة لمشاريع الغيػر كاسػتراتيجياتو ،أك
ىن ػػاؾ إمكاني ػػة أخ ػػرل ى ػػي أف نتص ػػرؼ بكص ػػفنا كائن ػػات عاقم ػػة نمم ػػؾ حريػػة التفكي ػػر
كالقػػدرة عمػػى العمػػؿ كالتػػدبير .كفػػي ىػػذه الحالػػة ننخػػرط فػػي كرشػػة التغييػػر لكػػي نعيػػد

( )1المرجع نفسو ،ص .34

( )2عمي حرب ،أزمنة الحداثة الفائقة(،اإلصبلح – اإلرىاب – الشراكة)،المركز الثقافي العربي،
المغرب(الدار البيضاء)،ط ،2005،1:ص.26
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البنػػاء .األمػػر الػػذم يتطمػػب أضػػعاؼ م ػػا نحػػف فيػػو لمنقػػد كالتش ػريح لتفكيػػؾ حتمياتن ػػا
كأنظمتنا العاجزة كأفكارنا المستيمكة ،بصكرة تخمؽ اإلمكانات لمعالجات جديدة.
إف مف أىـ المسػائؿ التػي ينشػغؿ بيػا العػرب اليػكـ ىػي :ىـل اإلصـالح ينبـع
مـــن الـــداخل أم يممـــى مـــن الخـــارج؟ ،يؤكػػد حػػرب أف ىػػذه ثنائيػػة خادعػػة مػػف كجػػكه
متعػػددة بق ػػدر مػػا تطم ػػس الكقػػائع" :الكج ػػو األكؿ لمخػػداع ى ػػك أف فك ػرة اإلصػػبلح ف ػػي

العالـ العربي قد انبثقت بسبب االتصاؿ الحضارم مع الخارج األكركبػي ،كمػا حصػؿ
ف ػػي عص ػػر النيض ػػة ،أك م ػػف جػ ػراء الض ػػغكط االس ػػتراتيجية الت ػػي تمارس ػػيا الكالي ػػات
المتحػػدة .كىكػػذا لقػػد شػػكؿ الغػػرب ،ثػػـ اليابػػاف فػػي مػػا بعػػد اإلنمػػكذج األكؿ لئلصػػبلح
كالتح ػػديث كالتط ػػكير ف ػػي المجتمع ػػات العربي ػػة .ى ػػذه ى ػػي الح ػػاؿ ف ػػي معظ ػػـ األفك ػػار

كالعنػػاكيف المتداكلػػة بشػػأف اإلصػػبلح ،كالديمقراطيػػة كالتنميػػة ،الكجػػو الثػػاني :أف ثنائيػػة

ال ػػداخؿ كالخ ػػارج ،ى ػػـ يحت ػػاجكف إلين ػػا كمػ ػكارد كأسػ ػكاؽ كمكاق ػػع ،كنح ػػف نع ػػيش عم ػػى
منتجػػاتيـ الماديػػة كالرمزيػػة ،الكجػػو الثالػػث أف ال مجػػاؿ بعػػد اآلف لمفصػػؿ بػػيف المحمػػي
كالعػػالمي ،أك بػػيف بمػػد كآخػػر ،لقػػد باتػػت المصػػالح متشػػابكة ،الكجػػو اآلخػػر لمخػػداع ىػػك

أف المشكمة ليست ما إذا كانت فكرة اإلصبلح نابعة مف الػداخؿ أك آتيػة مػف الخػارج،
كانمػا ىػػي أف الفكػرة أيػػا كانػت مصػػدرىا تحتػاج إلػػى العمػؿ عمييػػا لتحكيميػا إلػػى كقػػائع

حية"(.)1

إف األفكار ىي رأسماؿ بشرم يشترؾ فيو الناس كافػة كالنمػاذج الناجحػة فػي
مكػػاف تغػػدك ممكيػػة عامػػة يمكػػف االنتفػػاع بيػػا مػػف جانػػب الػػذيف يحسػػنكف العمػػؿ عمييػػا
كاس ػػتثمارىا .كل ػػذا ال تبق ػػي الفكػ ػرة عم ػػى م ػػا ى ػػي عمي ػػو عن ػػد م ػػف يتمقاى ػػا ،كانم ػػا يعي ػػد
تشػػكيميا أك تكظيفيػػا حسػػب خبرتػػو كىمكمػػو كمشػػكبلتو .كمػػف المشػػاكؿ النػػي ينقػػدىا
حرب كيطرحيا في مسائؿ اإلصبلح :ىل نحن حقا مـع الثوابـت وأوفيـاء لمقـيم التـي
()1عمي حرب ،أزمنة الحداثة الفائقة ،ص.28
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تربينــا عمييــا؟ كيػػرل حػرب أف كاقػػع الحػػاؿ فػػي العػػالـ العربػي يشػػيد بعكػػس ذلػػؾ ،بمػػا
ىػػك عميػػو مػػف الفقػػر كاألميػػة كالفسػػاد .ممػػا يعنػػي أننػػا أبعػػد مػػا يكػػكف عػػف م ارعػػاة القػػيـ

كالحقكؽ المتعمقة بالعدالة كالمساكاة ،كالرىاف الحقيقي ىك أف نتحػكؿ عمػا نحػف فيػو ال
لكي ننسؿ عف خصكصيتنا كتراثنا بؿ لكي نقيـ معيا عبلقات حية مثمرة كراىنة.

كمػػف المشػػكبلت التػػي تثػػار فػػي مكاجيػػة محػػاكالت اإلصػػبلح عمػػى المسػػتكل

العربػػي التف ػػاكت كاالخ ػػتبلؼ ف ػػي األكض ػػاع ب ػػيف بمػػد عرب ػػي كآخػػر ،سػػكاء مػػف حي ػػث
درجػػات التطػػكر أك مػػف حيػػث القػكانيف كالتش ػريعات ،كمػػا تشػػيد قضػػية الحريػػات ،ففػػي
تكنس مثبل تتمتع المرأة بحقػكؽ مدنيػة حديثػة يضػمنيا القػانكف ال تتمتػع بيػا المػرأة فػي
البمػػداف العربيػػة التػػي تسػػكد بيػػا األحكػػاـ الشػػرعية كالتقاليػػد األبكيػػة ،كىكػػذا نحػػف إزاء
كاقػ ػػع عربػ ػػي ىػ ػػك كػ ػػأم كاقػ ػػع معقػ ػػد بمشػ ػػكبلتو كالتباسػ ػػاتو كتفاكتاتػ ػػو عمػ ػػى مختمػ ػػؼ

المسػػتكيات االقتصػػادية كاالجتماعيػػة كالثقافيػػة ،فػػبل يجػػدم تجاىمػػو أك تبسػػيطو؛ كانمػػا

األجدل قراءتو كتشخيصو لمكشؼ عف عكائقو.

كيؤكد حرب أف التفاكت ىك عمى عكس ما يظػف الػبعض لػيس عائقنػا ،كانمػا
ىػك حػػافز كمحػرؾ لمنمػػك .أمػا المسػػاكاة التامػة فػػبل تنػتج سػػكل السػككف كالركػػكد ،كػػذلؾ

كغني ،كاف الكػبلـ عمػى إصػبلح النظػاـ
ليس االختبلؼ آفة بقدر ما ىك مصدر تنكع ن
العربػػي بصػػكرة مطمقػػة ىػػك قفػػز فػػكؽ الكاقػػع يعطػػي مػػردكده العكسػػي لكػػي يعمػػؿ عمػػى
اس ػػتحكاـ األزمػ ػػات؛ فػ ػػاألكلى ف ػػي كػ ػػؿ مشػ ػػكمة درس التج ػػارب كالنمػػػاذج المخفقػ ػػة أك

الناجحػػة مػػف أجػػؿ تب ػػادؿ الخب ػرات كتكسػػيع المجػػاالت ،بابتك ػػار أطػػر كآليػػات لمعم ػػؿ
المشترؾ ،كما أنو ال يجدم تبسيط المسػائؿ بحيػث تطػرح الئحػة بكػؿ المطالػب ،فمػف

شيئا(.)1
يتعيد بتحقيؽ كؿ شيء ييكف األمكر لكي ال ينجز ن

()1عمي حرب ،أزمنة الحداثة الفائقة ،ص.32
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كمػػف األفكػػار التػػي يطرحيػػا حػػرب لنقػػد اإلصػػبلح فػػي الػػدكؿ العربيػػة فك ػرة
ثقافي ػا أك حتػػى
االعت ػراؼ بػػاآلخر ،كالتػػداكؿ كالتبػػادؿ مػػع مػػف ىػػك مسػػتبعد سياسػ نػيا أك ن
معرفيػا ،فإنػو يعنػي مػف الكجػو اآلخػػر أف تنميػة المجتمعػات يمكػف أ ٍف تتغػذل ممػا ىػػك
ن
مسػػتبعد كميم ػػش ،كل ػػك أعطينػػا مث ػػاالن ف ػػي مجػػاؿ التنمي ػػة نج ػػد مثػػاالن صػػارت تجس ػػده

ماليزيا التي كانت عمى ىامش اليامش بالنسبة إلى العالـ اإلسبلمي ،فػإذا بيػا تصػنع
معجزة تنمكيػة عمػى طريقتيػا ،كفػي مجػاؿ العمػؿ الػديمقراطي تيق ًٌػدـ لنػا إفريقيػا السػكداء
ػاطعا يجس ػػده نيمس ػػكف مان ػػديبل ال ػػذم رف ػػض تجدي ػػد الكالي ػػة ،م ػػع أف الغالبي ػػة
مث ػػاالن س ػ ن
العظمي كانت تتمنى عميو البقاء فػي سػدة الرئاسػة .كىػذا مػا اخفػؽ فيػو العػرب ساسػة

كمثقفيف(.)1
ً
أيضا التي تتعمؽ بمشاريع اإلصبلح كالتحديث ىػي الثمػرة
مف النقاط الميمة ن
المنتظ ػػر مني ػػا .ثم ػػة م ػػف يتخي ػػؿ أف الحداث ػػة فػ ػردكس مكع ػػكد بق ػػدر م ػػا يتعام ػػؿ م ػػع
شافيا مف كؿ اآلفات كاألعراض .كفػي رأم حػرب أف "ىػذه
الديمقراطية بصفتيا ترياقنا ن
النظ ػرة الطكباكيػػة الفردكسػػية أدت إلػػى مزيػػد مػػف االسػػتبداد كالتمػػؼ أك الفقػػر؛ ذلػػؾ أف
التغييػػر إصػػبلح أك تنميػػة إنمػػا ىػػك عمػػؿ متكاصػػؿ عمػػى الػػذات  ..كأف الحداثػػة ىػػي

جيػػد كاجتيػػاد ،تػراكـ كتكػػديس ،بنػػاء كتركيػػب  ... ...كأف التغييػػر نأيػا كػػاف الشػػعار ال
ينجػػز عمػػى نحػػك نيػػائي ،خاصػػة كنح ػػف فػػي عصػػر التح ػكالت المتسػػارعة كالطفػ ػرات
المفاجئػػة ف ػػي المعمكم ػػات مم ػػا يعن ػػي أف ال حم ػػكؿ قص ػػكل إنم ػػا األم ػػر يتعم ػػؽ بميم ػػة

دكما قيد اإلنجاز ،كاعادة البناء"(.)2
يكمية ،أك بمشركع ىك ن
أم أف الحداث ػػة ال تتحق ػػؽ كم ػػا يحم ػػـ ال ػػذيف ينتظ ػػركف حصػػكؿ المعجػ ػزة ،إف
األمػػر عمػػى عكػػس مػػا يظػػف الكثيػػركف أف ننظػػر فػػي أعمػػاؿ التحػػديث كالتطػػكير لكػػي

( )1المصدر نفسو ،ص.34
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ػتيبلك ا أك قػ ػػدرة كفاعميػ ػػة ،معنػ ػػاه أف نفقػ ػػد الكثيػ ػػر مػ ػػف الحريػ ػػات
نػ ػػزداد إنتاجيػ ػػة كاسػ ػ ن
الشخصية التي يمارسيا الفرد في المجتمعات العربية بصكرة استبدادية أك عقيمة.
ىف ييع ػػاد
كبي ػػذا ي ػػرل ح ػػرب أن ػػو "إذا ك ػػاف اإلص ػػبلح قض ػػية قديم ػػة ف ػػاألكلى أ ٍ
النظر فيو بإخضاعو لمنقد مف أجؿ فتحو عمػى ممارسػات جديػدة ،أك تغذيتػو بعناصػر
كأبعػػاد جديػػدة .ىػػذا شػػأف سػػائر القضػػايا كالعنػػاكيف .كػػؿ مطمػػب إصػػبلحي يحتػػاج إلػػى

جيكد حثيثة كتحكالت بنيكيػة لبنػاء مجالػو كبمػكرة صػيغو ،كاذا كانػت أعمػاؿ اإلصػبلح
كالبن ػػاء ال تتكق ػػؼ بكص ػػفيا إنج ػػازات ييع ػػاد إنجازى ػػا باس ػػتمرار ،ف ػػإف أعم ػػاؿ المراجع ػػة
ليسػػت عارضػػة أك عػػابرة ،كانمػػا ىػػي ميمػػة دائمػػة ،كالنقػػد مػػف حيػػث مجالػػو لػػـ يعػػد

يقتصر عمى اآلليات كالكسائؿ دكف المبادئ كالمقاصػد ،كلػذا لػـ يعػد ييجػدم أف نقػكؿ:
إف األعمػػاؿ لػػـ تكػػف عمػػى مسػػتكل األىػػداؼ ،فانتيػػاؾ األىػػداؼ كالثكابػػت يعنػػي عمػػى
األقػػؿ أنيػػا بحاجػػة إلػػى اإلصػػبلح عمػػى سػػبيؿ التػػرميـ ،أمػػا أف يسػػاء إلييػػا باسػػتمرار،

فمعناه أنيا باتت بحاجة إلى المراجعة كالتغيير"(.)1

كالنقد  -كدكر كممارسة  -ال يقتصػر عمػى فئػة دكف أخػرل ،أك عمػى قطػاع

دكف سكاه .كانما ىك ميمة الجميع كمسؤكليتيـ المتبادلة كسط األزمة العامة .مػف ىنػا
ال مفر مف المراجعة الشاممة عمى سبيؿ المداكلة بيف مختمؼ المرجعيات كالمنظمػات

كالييئػػات س ػكاء عمػػى مسػػتكل الػػدكؿ كالبمػػداف ،كىػػذه ميمػػة ال تقبػػؿ التأجيػػؿ كالبػػد مػػف
المباشػ ػرة بإص ػػبلح ال ػػذات قب ػػؿ إص ػػبلح الغي ػػر ،أك م ػػف أج ػػؿ المس ػػاىمة ف ػػي إص ػػبلح
الشػ ػػأف المشػ ػػترؾ اجت ػ ػراح الصػ ػػيغ كالتش ػ ػريعات كاآلليػ ػػات التػ ػػي تتػ ػػيح التعػ ػػايش عمػ ػػى

األرض.

الشؾ َّ
أف المجتمعات العربية تكاجػو تحػديات كبيػرة مػف الخػارج كمػف الػداخؿ

أيضا ،فالعالـ لـ يعػد كمػا كػاف عميػو بقػكاه كمػكارده كأدكاتػو كأنظمتػو كعبلقاتػو كأفكػاره،
( )1المصدر نفسو ،ص.38
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كانما يعاد تجميعو كتركيبو عمى و
نحك جديد كمغاير كبصكرة ال سابؽ ليا مخالفػة لكػؿ
التكقع ػػات ،ك ػػؿ ذل ػػؾ بفع ػػؿ الث ػػكرة التقني ػػة كالمغ ػػة الرقمي ػػة كسػ ػكاىا م ػػف كق ػػائع العص ػػر
كفتكحاتػػو األمػػر الػػذم يجعػػؿ البش ػرية تنخػػرط فػػي مكجػػو جديػػدة مػػف مكجػػات الحداثػػة،

بقدر ما يتشكؿ مجتمع جديد كنظاـ لمحياة كالعمؿ جديد.

كبالتالي يرل حرب أنو ال مفر مف مجابيػة الكاقػع الجديػد بآليػات كمعالجػات

جديدة بصكرة تجعمنا نعيد الحسابات العقمية كتختػرؽ الحػدكد الفكريػة المرسػكمة ،كمػف

ىذه اآلليات(:)1

-1الشػ ػ ػراكة :التح ػ ػػرر م ػ ػػف عقمي ػ ػػة النخب ػ ػػة كالكص ػ ػػاية لبلش ػ ػػتغاؿ بمنط ػ ػػؽ المش ػ ػػاركة
كالمداكلة .فاألعماؿ المتعمقة بإصبلح مجتمع تقع عمى عاتؽ الجميػع ،عمػى اخػتبلؼ

القػػكل كالفاعميػػات كتعػػدد الحقػػكؿ كالقطاعػػات .مثػػؿ ىػػذا الفيػػـ لعمميػػة التغييػػر يقتضػػي

كسر ثنائية المعرفة العممية كالمعرفة العامية ،بحيػث ييعامػؿ العػاممكف خػارج قطاعػات

اإلنتػػاج العممػػي كالثقػػافي ال بكصػػفيـ جيمػػة أك قاص ػريف بػػؿ بكصػػفيـ أصػػحاب خب ػرة
كذكم معرفػػة فػػي مجػػاالت اختصاصػػيـ ،كىػػذا ىػػك شػػأف المجتمػػع التػػداكلي؛ أنػػو لػػيس

مجتمعا نخبكيِّا كانما ىك مساحة لتبادؿ المعمكمات كالخبرات.

-2الفكػ ػػر التركيبػ ػػي :التفكيػ ػػر بصػ ػػكرة أحاديػ ػػة البعػ ػػد كالجانػ ػػب ينػ ػػتج العكائػ ػػؽ ،كلػ ػػذا
فاإلصػبلح يقػكـ عمػى تجػػاكز مثػؿ ىػذا المػنيج لمتعامػػؿ مػع الكاقػع بعقػؿ تركيبػػي؛ ألف
الكاقػ ػػع يحتػ ػػاج فػ ػػي فيمػ ػػو كتػ ػػدبره إلػ ػػى صػ ػػيغ تركيبيػ ػػة مرنػ ػػة تأخػ ػػذ بالحسػ ػػباف تعػ ػػدد

االختصاصات .بيػذا المعنػى ال جػدكل مػف التعامػؿ مػع العكلمػة مػثبلن بكصػفيا مجػرد

نشػػاط اقتصػػادم أك اسػػتراتيجية لمييمنػػة ،فيػػي ظػػاىرة مركبػػة كصػػيركرة متحكلػػة يمكػػف
مقاربتيا عمى غيػر مسػتكل كبػأكثر مػف مػنيج ،كذلػؾ بقػدر مػا يتػداخؿ فييػا أكثػر مػف

( )1عمي حرب ،أزمنة الحداثة الفائقة ،ص.49 ،44
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عنصػػر ،الكاقػػع يحتػػاج إلػػى مقاربػػات تتشػػابؾ فييػػا كجيػػات النظػػر كتتعػػدد مسػػتكيات
التحميؿ بقدر ما تتضافر أدكات الفيـ كالتشخيص كتتساند كسائؿ الفعؿ كالتأثير.
 -3ف ػػف التغيي ػػر :الخ ػػركج م ػػف عقمي ػػة المطابق ػػة كالمحافظ ػػة بإتق ػػاف ف ػػف التغيي ػػر ف ػػي

مكاجية التحكالت كاقامة عبلقػات متحركػة كمتجػددة مػع الثكابػت بقػدر مػا يعنػي إعػادة

كتركيبػا .عمػى أم حػاؿ
تكظيؼ المكتسبات كتشغيميا إلدراجيا في أنظمػة أكثػر كس نػعا
ن
ال شيء يمغي سكاه .فالحديث ال يمغي القديـ ،كما أف األحدث ال يمغي الحػديث ،إنمػا
تركيبا ،ككػؿ طغيػاف
يعيد تكظيفو ،أك تشغيمو ،أك دمجو في نظاـ جديد أكثر غني أك
ن
ػر أك جي ػبلن بق ػػدر مػػا يمػػارس الحج ػػب
لبعػػد كاح ػػد عمػػى م ػػا عػػداه يرت ػػد س ػ نػمبا كيكلػػد فق ػ نا
كالتضميؿ أك االستبلب.

 -4األف ػػؽ الك ػػككبي :م ػػع ال ػػدكؿ ف ػػي العص ػػر الك ػػككبي أص ػػبح م ػػف المتع ػػذر إجػ ػراء

المحػػاؿ الفصػػؿ الحاسػػـ بػػيف
إصػػبلحات فػػي أم بمػػد مػػف البمػػداف بعػػد أف أصػػبح مػػف ي
الداخؿ كالخارج .كالذيف يتحدثكف عف مقاكمػة أفكػار الخػارج ،كمػا نسػمع كنقػ أر لػبعض
الساسػػة كالمثقفػػيف إنمػػا يػػدعكف أنفسػػيـ بعػػد أف باتػػت أنظمػػة المصػػالح متشػػابكة عمػػى

مجتمعػا دكف آخػر بقػدر مػا تخػرؽ حػكاجز الثقافػة
الساحة العالمية ،األفكار ال تخص
ن
كالخصكص ػػية ،لك ػػف ال يعن ػػي ى ػػذا أف األفك ػػار تنس ػػخ عم ػػى س ػػبيؿ التقمي ػػد األعم ػػى.

فالصػػيغ كالنمػػاذج كالمفػػاىيـ كاآلليػػات التػػي أثبتػػت نجاحيػػا فػػي مكػ و
ػاف تحتػػاج عنػػدما
تنتقؿ إلى التصنيع كالتحكيؿ في مختبر البيئات كالتجارب الجديدة.

 -5العقػػؿ التكاصػػمي :مػػف أكثػػر العكائػػؽ التػػي عرقمػػت مشػػاريع اإلصػػبلح كالتغييػػر،
التفكيػ ػػر كالعمػ ػػؿ بمنطػ ػػؽ الحتميػ ػػات المقفمػ ػػة .تجسػ ػػد ذلػ ػػؾ لػ ػػدل أصػ ػػحاب المكاقػ ػػؼ
كالشػ ػػعارات األحاديػ ػػة ممػ ػػف قػ ػػالكا :ال حػ ػػؿ إال باإلسػ ػػبلـ أك االشػ ػػتراكية أك الكحػ ػػدة أك

الديمقراطية .مثؿ ىذه اآلليات الفكرية الحصرية التي تقكـ عمػى أحاديػة البعػد كالبحػث
عف الحمكؿ القصكل ،كانػت أقصػر الطػرؽ إلػى حصػد الفشػؿ كاإلخفػاؽ؛ ألنيػا أحمػت

القضػػايا كاليكيػػات إلػػى سػػجكف عقائديػػة .كبالتػػالي البػػد بالعمػػؿ المتكاصػػؿ عمػػى الػػذات
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كاألفكػػار كالس ػػمطات مػػف أج ػػؿ التم ػػرس بسياسػػة االعتػ ػراؼ كاتق ػػاف لغػػة التكس ػػط كف ػػف
التعايش.
 -6فعػػؿ الخمػػؽ :ال يكج ػػد إصػػبلح ب ػػدكف امػػتبلؾ القػػدرة عم ػػى الخمػػؽ كاالبتكػػار ،كال

خمػػؽ مػػف دكف تكليػػد أفكػػار جديػػدة نأي ػا كػػاف حقػػؿ العمػػؿ .كالخمػػؽ ىػػك منبػػع القػػكة كآلػػة
دكمػػا البحػػث عػػف شػػركط إمكانيػػة ىػػذا
التغييػػر أك اإلصػػبلح كىكػػذا ،فالحػػدث يسػػتبؽ ن
شػػأف الحػػدث القرآنػػي ،فقػػد أدل بػػالعرب إلػػى تغييػػر الشػػركط كالم ػكازيف بقػػدر مػػا قمػػب

ػيما فػي خػرؽ السػقؼ كعبػكر العتبػات الفاصػمة ،ممػا مكػنيـ مػف
عبلقتيـ بالممكف مس ن
بن ػػاء نم ػػكذج حض ػػارم اس ػػتمر ف ػػاعبلن خ ػػبلؿ ق ػػركف طػ ػكاؿ .كنح ػػف إذ نفك ػػر اآلف ف ػػي

كخركجػا
ممكنا بقدر ما يشكؿ خرقنا لقكانيف الضركرة
الشركط التي جعمت ىذا الحدث
ن
ن
عمى أطر التاريخ كحتمياتو المقفمة ،مػف ىنػا فػالتفكير فػي الشػركط المسػبقة ىػك اتجػاه
نحػ ػػك الماضػ ػػي ،أمػ ػػا تغييػ ػػر الشػ ػػركط فيػ ػػك تفكيػ ػػر باتجػ ػػاه صػ ػػناعة المسػ ػػتقبؿ كبنػ ػػاء

الحاضر.
إذا كانػت المجتمعػػات البشػرية تكاجػػو تحػكالت متسػػارعة كبصػػكرة تػػزداد معيػػا

المشػػكبلت كاألزمػػات ،فمعنػػى ذلػػؾ أف إدارة العػػالـ تحتػػاج إلػػى عقميػػات جديػػدة ،كالػػى
طريقة جديدة في التفكير مػف قكاعػدىا ،كأف مػف يحسػف أف يغيػر بفكػره عمػا ىػك عميػو
ى ػػك الق ػػادر عم ػػى مكاجي ػػة المتغيػ ػرات بص ػػكرة فعال ػػة ،كأف الحم ػػكؿ ال تق ػػكـ عم ػػى نف ػػي

الكاق ػػع كاألعم ػػاؿ ،كانم ػػا ى ػػي عممي ػػة متكاص ػػمة تحت ػػاج إع ػػادة الص ػػنع كالبن ػػاء تحم ػػيبلن
كتركيبػ ػا ،كأ َّف فى ٍي ػػـ الحاض ػػر مفت ػػاح لت ػػدبر الكاق ػػع ،كص ػػناعة الحي ػػاة عب ػػر نظ ػػاـ ًم ػػف
ن
الكصػػؿ كالفصػػؿ ال ينفػػؾ يتجػػدد باسػػتثمار الت ػراث مػػف أجػػؿ اإلعػػداد لممسػػتقبؿ ،كأف
األزمة الشاممة تحتاج إلى معالجات عالمية تقكـ عمى الشراكة كالمداكلة.
ثالثًا -نقد اإلرىاب وتداعياتو:

إف اإلرىاب صراع داخؿ العػالـ العربػي كاإلسػبلمي بػيف نمطػيف فػي ممارسػة

الكجػػكد كالػػدفاع عػػف الكيػػاف كاليكيػػات فػػي مكاجيػػة التحػػديات كاألزمػػات؛ الػػنمط األكؿ
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يتعامػؿ أصػحابو مػػع ىػكيتيـ ،كمػا ىػػك شػأف األسػكياء مػػف النػاس الػذيف تحػػركيـ إرادة
العػ ػػيش بكفايػ ػػة كك ارمػ ػػة كاسػ ػػتحقاؽ بحيػ ػػث يسػ ػػعكف إلػ ػػى تحصػ ػػيؿ أرزاقيػ ػػـ كتحسػ ػػيف
أحكاليـ ،أك يساىمكف في بناء مجتمعاتيـ بصػرؼ النظػر عػف االخػتبلؼ فػي المعتقػد

كالمػػذىب أك المغػػة ،كمقابػػؿ ىػػذا الػ َّػن ىمط الػػذم يصػػدر عػػف عقميػػة مدنيػػة سػػكية معتدلػػة
ىنػ ػػاؾ نمػ ػػط آخػ ػػر يتعامػ ػػؿ مػ ػػع ىكيتػ ػػو الدينيػ ػػة أك القكميػ ػػة بأقصػ ػػى الغمػ ػػك كالتطػ ػػرؼ

كاالنغبلؽ.

مف ىنا فميس اإلرىاب مجرد احتجاج عمى ظمـ كفقر قد تككف أسػبابو تػردم
األكضػػاع االقتصػػادية كالمعيشػػية ،كلكنػػو فػػي الحالػػة الجياديػػة اإلسػػبلمية خاصػػة لػػدل
زعمائيا كأمرائيا الذيف يستغمكف البائسيف كالميككسيف في مشاريعيـ المجنكنػة ىػك ذك

جذر عقائػدم كثقػافي بقػدر مػا ىػك حػرب متعػددة الجبيػات ضػد المػكاطف كالدكلػة كمػا

أيض ػا ،كلػػذا فميسػػت المشػػكمة مػػع اإلرىػػاب محصػػكرة فػػي
ىػػك ضػػد المدنيػػة كالمجتمػػع ن
شرذمة مف الناس منحرفة عف جادة الحؽ .كانما نحف إزاء آفة أك ظاىرة متفشية ىػي
نتيجة البيئة الثقافية الدينية الرائجػة بمرجعياتيػا كرمكزىػا كخطاباتيػا كأحكاميػا ،كىنػاؾ

الم ػػنيج،
ثقاف ػػة تسػ ػاىـ ف ػػي إنتاج ػػو ذات أرك ػػاف خمس ػػة م ػػف حي ػػث المب ػػدأ ،كالش ػػعار ،ك ى
كاألداة(:)1

 -1الــركن األول :ىػػك المعتقػػد االصػػطفائي الػػذم بمكجبػػو يتصػػكر أصػػحابو كأتباعػػو

أنيـ خمفاء هللا ،كحراس اإليماف كالسائركف عمى النيج القكيـ كحدىـ دكف سكاىـ.

 -2الــركن الثــاني :ىػػك الخػػط األصػػكلي بمػػا يعنيػػو مػػف كىػػـ التطػػابؽ المسػػتحيؿ مػػع
األصػػكؿ ،كبمػػا يعنيػػو مػػف االدعػػاء بػػأف الش ػرائع القديمػػة تنطػػكم عمػػى أجكبػػة كحمػػكؿ

لؤلسئمة كالمشكبلت الراىنة.
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 -3الـــركن الثالـــث :ى ػػك ش ػػعار الحاكمي ػػة اإلليي ػػة ال ػػذم ييط ػػرح الحتك ػػار المش ػػركعية
كممارسة الكصاية عمى الناس.

 -4الركن الرابع :ىك است ارتيجية الػرفض كاإلقصػاء كعػدـ االعتػراؼ ،كذلػؾ بالتعامػؿ

ػركا أك غر نبي ػا
ػدعا ضػػاالن أك كػ نا
ذميػا مشػ ن
مػػع المختمػػؼ كاآلخػػر بكصػػفو مبتػ ن
ػافر مرتػ نػدا أك ن
صميبيا.
ن
 -5الـــركن الخـــامس :ى ػػك اس ػػتخداـ أص ػػحابو العن ػػؼ كاإلرى ػػاب ق ػػتبلن ،كتص ػػفية ،أك

ػار مػػدفكعيف بعقميػػة الثػػأر كاالنتقػػاـ مػػف كػػؿ مػػف ال يشػػبييـ أك ال
ػيادا ،أك انتحػ نا
استشػ ن
يفكر عمى شاكمتيـ ،كذلؾ تحت دعكل مشبكىة كمزيفة ىي إنقاذ األمة اإلسبلمية.
ىػػذه ىػػي اآلليػػات التػػي اسػػتخدميا حػػرب لنقػػد كتفكيػػؾ مشػػكمة اإلرىػػاب فػػي

العػػالـ العربػػي ،كيػػرل أف ىػػذه األركػػاف تعتبػػر الرسػػالة التػػي يريػػد الجيػػاديكف إببلغيػػا،
كم ػػا يعم ػػف عنيػ ػ ا مسمس ػػؿ التفجيػ ػرات كالتعام ػػؿ م ػػع الن ػػاس بمغ ػػة التيدي ػػد كالكعي ػػد .إف
جذكر المشكمة تكمف في ثقافتنا كتعميمنا كفي ما نبشػر بػو كنػركج لػو كنػدافع عنػو مػف
مبادئ كشعائر أك مف قضايا كشعارات .كيرل حرب أننا إذا شئنا الخركج مػف المػأزؽ
فعمينا أف نتخمى عف نرجسيتنا ،كأف نرجع إلى رشدنا بحيث نعيد األمػكر إلػى نصػابيا
لكي نفكػر كنتصػرؼ أك نعقػؿ كنتػدبر بكصػفنا جماعػة مػف النػاس أك أمػة كسػط األمػـ
ال أكثػػر كال أقػػؿ .فإنػػو مػػف قبيػػؿ الزيػػؼ كالتعميػػة كاالدعػػاء أف نيػػاجـ الغػػرب كثقافتػػو،

فيما نحف نحتاج إليػو فػي عمكمنػا كأدكاتنػا كتعمػيـ أبنائنػا ،بػؿ فػي تحريرنػا مػف طغاتنػا،

كاألكلى أف نبتكر شيئا نثبت بو جدارتنا كننتزع اعتراؼ الغير بنا(.)1

دالليا كاس نػعا ،فمقابػؿ خطػاب التبػديع
يرل حرب في التراث اإلسبلمي
فضاء ن
ن
كالتكفير كالترىيب كالتطرؼ كنبذ اآلخر ىنػاؾ خطػاب آخػر مفرداتػو ىػي :االخػتبلؼ،
أساس ػا إلػػى اإلنسػػاف
كالتعػػارؼ ،كالكسػػطية ،كالعالميػػة .إف الخطػػاب فػػي الق ػرآف مكجػػو ن
( )1عمي حرب ،أزمنة الحداثة الفائقة ،ص.90
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ببع ػػده الع ػػالمي كالك ػػككبي ،كى ػػذا أح ػػكج م ػػا نحت ػػاج إلي ػػو اآلف ،بحي ػػث يتحم ػػؿ البش ػػر
المسؤكلية المتبادلة بعد أف تداخمت المصالح كالمصائر ،كأخذ يتشػكؿ مجتمػع عػالمي
تتس ػػع معػ ػػو مس ػػاحة الخي ػ ػرات كالمنػ ػػافع كالمػ ػكارد العامػ ػػة كالمش ػػكبلت المشػ ػػتركة بػ ػػيف

البشر(.)1

إف معالجة اإلرىاب تحتاج إلى إجراءات أمنية بقػدر مػا تحتػاج إلػى تحػكالت

في بنية الثقافة بثكابتيا كنماذجيا أك برامجيػا كتعميميػا ،كبػالطبع لػف يػتـ ذلػؾ بػالعنؼ
بػػؿ بفػػتح المناقشػػات العمكميػػة كاالنخ ػراط فػػي المػػداكالت العمنيػػة كالعقبلنيػػة حػػكؿ مػػا
نتمسؾ بو مػف الثكابػت كاألصػكؿ؛ فمعػؿ مػا نخشػى عميػو كنػدافع عنػو فػي مكاجيػة مػا

نسميو عالـ الكفر كالظمـ ىػك الػذم يكلٌػد مػا نصػطدـ بػو كنفػزع منػو .فيػؿ ىنػاؾ أكثػر

ػر مػػف مجمكعػػات يػػدعي أفرادىػػا اإليمػػاف ،كينصػػبكف
ػكدا ككفػ نا
ظممػا كجحػ ن
عدكانيػة كأشػػد ن
أنفسيـ ككبلء عمى األكثرية الساحقة مػف الجماعػة الكاسػعة كاألمػة الكبيػرة لكػي يػدينكا
كيعاقبكا كيذبحكا األبرياء باسـ شرع هللا.
كيستمر حرب في نقد كتفكيؾ اآلليػات التػي أدت إلػى اإلرىػاب ،كيكضػح أف

األصػػكلية اإلسػػبلمية ىػػي مػػف أبػػرز الظػػاىرات الراىنػػة كأكثرىػػا أىميػػة مػػف حيػػث أثرىػػا
أيضػا عمػى المسػتكل
كفاعميتيا في المشيد الػراىف لػيس فقػط فػي العػالـ اإلسػبلمي بػؿ ن
العػالمي؛ فمػف حيػث منشػػأىا تعػد األصػكلية اإلسػبلمية الشػػكؿ الػراىف لمسػمفية الحديثػػة
الت ػػي تككن ػػت م ػػع بداي ػػة عص ػػر النيض ػػة كاإلص ػػبلح ،كى ػػي اتج ػػاه فك ػػرم ي ػػدعك إل ػػى

اإلحياء كالنيكض انطبلقنا مف الشعار القائؿ" :ال يصمح حاؿ المسمميف إال بما صػمح
بػ ػػو حػ ػػاؿ أسػ ػػبلفيـ" ،أم بػ ػػالرجكع إلػ ػػى الش ػ ػريعة الدينيػ ػػة لؤلخػ ػػذ بتعاليميػ ػػا كتطبيػ ػػؽ
أحكاميا.
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المكقػػؼ األصػػكلي يتجمػػى فػػي ادعػػاء امػػتبلؾ الحقيقػػة ،كفػػي احتكػػار النطػػؽ
باسـ اإلسبلـ كفي تكفيػر كػؿ رأس مخػالؼ .كىػذا المكقػؼ يبنػى عمػى أسػاس عقائػدم
مػزدكج ،كجيػػو األكؿ :ىػك اإليمػػاف بصػػدؽ األصػؿ كأحقيتػػو كأحاديتػو كثباتػػو كصػػفائو،
كبكصػػفو يجس ػػد الحقيق ػػة المطمق ػػة المتعالي ػػة الت ػػي ال تقب ػػؿ الج ػػداؿ كال يعترييػػا التغي ػػر
كالتعدد كالتنكع .أما الكجو الثاني :فيك إيماف األصػكلي بإمكانيػة التمػاىي مػع األصػؿ
مماىػػاة تامػػة ،س ػكاء بتصػػكره كمػػا ىػػك فػػي حقيقتػػو عينيػػا أك بترجمتػػو كتطبيقػػو عمػػى

الكج ػػو األفض ػػؿ .كبم ػػا أف األصػ ػؿ بحس ػػب النظػ ػرة األص ػػكلية ى ػػك أح ػػادم المعن ػػى ال
يحتمؿ سكل تفسير كاحد فكػؿ فريػؽ أصػكلي يعتبػر أف تفسػيره ىػك التفسػير الصػحيح،
كأن ػػو كح ػػده م ػػف دكف سػ ػكاه عم ػػى الصػ ػراط المس ػػتقيـ باس ػػتبعاد سػ ػكاه م ػػف فم ػػؾ الحقيق ػػة

كاإليماف(.)1

ػر عمػػى الديانػػة اإلسػػبلمية،
غيػػر أف حػػرب يكضػػح أف األصػػكلية ليسػػت حكػ نا

كانما ىي ظاىرة دينية عامة نجدىا في اإلسبلـ ،كما نجدىا في المسػيحية كالييكديػة؛
ألف الػػنمط الػػديني ىػػك فػػي أساسػػو سػػمكؾ فكػػرم يقػػكـ عمػػى عبػػادة األصػػكؿ ،كالكقػػكؼ
مػػف اآلبػػاء المؤسسػػيف مكقػػؼ التقػػديس كالتعظػػيـ ،الشػػؾ أف األصػػكلية اإلسػػبلمية ىػػي

كحضكرا ،كأيِّا كانت العكامػؿ المػؤثرة فػي انتشػار الفكػر األصػكلي ،فػإف
األكثر فاعمية
ن
نمكذج ػا فػػي الفكػػر ،كالعمػػؿ يسػػيـ فػػي أعمػػاؿ التنميػػة
الحركػػات األصػػكلية ال تشػػكؿ
ن
كالبن ػػاء ،أك يع ػػزز ق ػػيـ التكاص ػػؿ كالتع ػػارؼ ،أك التب ػػادؿ كالتفاع ػػؿ المثم ػػر ب ػػيف الن ػػاس

أف ػر نادا أك جماع ػػات ،إنيػػا ردة فع ػػؿ فػػي مكاجي ػػة العػػالـ كمتغي ارتػػو ،ذات طػػابع س ػػمبي
يتصػ ػػؼ بػ ػػالعقـ لكػ ػػي يشػ ػػكه كيػ ػػدمر بقػ ػػدر مػ ػػا تعمػ ػػؿ بمنطػ ػػؽ الثبػ ػػات كاالنغػ ػػبلؽ ،أك
األحادية كالتطرؼ ،أك العنؼ كاإلرىاب فضبل عف الكىـ الذم تتغذل منو(:)2

( )1عمي حرب ،أزمنة الحداثة الفائقة ،ص.94
()2عمي حرب ،أزمنة الحداثة الفائقة ،ص.96
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-1الـوىم األول :ىػػك ادعػاء التطػابؽ مػػع األصػؿ ،كىػػذا الػكىـ يشػػكؿ إحػدل الخ ارفػػات
المؤسسة لمفكػر األصػكلي؛ ذلػؾ أنػو مػف المسػتحيؿ تطػابؽ الخمػؼ مػع السػمؼ مطابقػة

نظر الختبلؼ الظركؼ التاريخية كالسياقات الحضارية كالبيئات الثقافية.
تامة ،نا
-2الــوىم الثــاني :ىػػك ادعػػاء الثبػػات ،كىػػذه خ ارفػػة أخػػرل مػػف الخ ارفػػات التػػي تغػػذم
الفكػ ػػر األصػ ػػكلي؛ كذلػ ػػؾ أنػ ػػو ال ثبػ ػػات فػ ػػي ىػ ػػذا العػ ػػالـ خاصػ ػػة فيمػ ػػا يتعمػ ػػؽ بػ ػػالبنى

االجتماعية كالنظـ الفكرية كاليكيات الثقافية .فالفكر في حراؾ دائـ.

أيضػا خ ارفػة ثالثػة تغػذل الحركػات األصػكلية
-3الوىم الثالث :ىك كىػـ الصػفاء ،ىػذه ن
في دفاعيا عف اصطفاء اليكيات كالخصكصيات كالعمؿ عمى نبذ اآلخر كاستئصػالو؛
ذلؾ أف اليكية اإلسػبلمية ىػي فػي زمنيػا الحػديث كمػا كانػت فػي الػزمف القػديـ ،مجػاؿ
لمتغيػػر كالتحػػكؿ ،بقػػدر مػػا ىػػي بيئػػة لمػػتبلقح كالتفاعػػؿ مػػع الغيػػر ،كمػػا حصػػؿ بشػػكؿ
خ ػػاص ف ػػي عص ػػر االزدى ػػار الحض ػػارم حي ػػث تفاعم ػػت معظ ػػـ الثقاف ػػات القديم ػػة ف ػػي
فضػ ػػاء الحضػ ػػارة اإلسػ ػػبلمية .فكيػ ػػؼ كنحػ ػػف اليػ ػػكـ فػ ػػي عصػ ػػر التكاصػ ػػؿ كاالنتق ػ ػػاؿ
كاالختبلط كالتيجيف بيف الجماعات البشرية كاليكيات الثقافية.
كيكض ػ ػػح ح ػ ػػرب ٌأنػ ػ ػوى م ػ ػػف المفارق ػ ػػات الفاض ػ ػػحة ف ػ ػػي ى ػ ػػذا الخص ػ ػػكص أف
األص ػػكليات اإلس ػػبلمية المعاصػ ػرة عم ػػى اخ ػػتبلؼ تياراتي ػػا كتنظيماتي ػػا ت ػػدعي مقاكم ػػة
مكانػا
الغرب كغزكه الثقافي في حيف أف معظميا ال يجد سكل الغرب ممجػأ كمػبلذا أك ن
إلع ػػبلف ثكرت ػػو أك لمتبش ػػير بدعكت ػػو ،كيرج ػػع ذل ػػؾ لس ػػببيف :إ َّمػ ػا أف الغػػرب الػػذم تق ػػكـ
الحرك ػػات اإلس ػػبلمية بمحاربت ػػو يق ػػدـ لي ػػا مس ػػاحة لمتعبي ػػر ع ػػف أفكارى ػػا أك أى ػػدافيا ال

تجػػدىا فػػي البمػػداف اإلسػػبلمية حتػػى لػػك كانػػت ضػػد الغػػرب نفسػػو ،أك أف الػػدكؿ الغربيػػة
تسػتخدـ لمصػمحتيا ىػذه الحركػػات مػف حيػث ال يعػي كال يحتسػػب أصػحابيا ،كفػي كػػبل

الحػالتيف ثمػػة مػػأزؽ بػػؿ فضػػيحة ،فػػإذا كػاف الغػػرب يتػػيح لمتنظيمػػات األصػػكلية التػػي ال
تقب ػػؿ المعارض ػػة أف تعارض ػػو ،ف ػػإف ذل ػػؾ يجردى ػػا م ػػف مص ػػداقيتيا بقػػدر مػػا يعنػػي أف

الغرب يعتػرؼ بنػا كينصػفنا أكثػر ممػا نفعػؿ مػع أنفسػنا ،أمػا إذا كانػت ىػذه التنظيمػات
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تضر بنا بقدر مػا تنفػع الغػرب فتمػؾ ىػي الكارثػة ،كمػا تشػيد سػاحات العمػؿ الجيػادم
حي ػػث الممارس ػػات اإلرىابي ػػة تض ػػر الغ ػػرب الض ػػرر القمي ػػؿ لك ػػي تع ػػكد عم ػػى البم ػػداف
قياسا عمينا ىػك
شر
اإلسبلمية نا
ن
ككباال ،أك تخمفنا كخرنابا ،ككبل االحتماليف كارد ،فالغرب ن
انتياكا ليا(.)1
أفضؿ مف حيث عبلقتو بالقيـ أك أقؿ
ن
بعا -نقد المشيد العربي وكوارثو:
ار ً
إف األزمػػات فػػي العػػالـ العربػػي مضػػاعفة بقػػدر مػػا باتػػت التحػػديات الداخميػػة

كالخارجية جسيمة كخطيػرة ،ففػي الػداخؿ ثمػة تعثػر كت ارجػع كفشػؿ كاحبػاط ،مػف حيػث
العبلقػ ػػة مػ ػػع مجمػ ػػؿ المشػ ػػاريع كالقضػ ػػايا كالب ػ ػرامج المتعمقػ ػػة بالتحػ ػػديث كالتنميػ ػػة ،أك

بالحري ػػة كالعدال ػػة ،أك بإنت ػػاج المعرف ػػة كالتقني ػػة م ػػف حي ػػث العبلق ػػة م ػػع الخ ػػارج طالم ػػا
مكضكعا لمضغط كاالبتػزاز مػف جانػب القػكل العظمػى الطامعػة
شكمت البمداف العربية
ن
بالغنيمة مف المكارد كاألسكاؽ كالمكاقع كالقضايا المصيرية التي نػدافع عنيػا ال نحسػف
سػػكل انتياكين ػا ،كالخصكصػػية التػػي نحػػافظ عمييػػا تتحػػكؿ إلػػى عزلػػة خانقػػة ،كالثكابػػت
التػػي تتمسػػؾ بيػػا تعيػػدنا إلػػى الػػكراء أك تقكدنػػا إلػػى االستسػػبلـ كالمطابقػػات التػػي نتقنيػػا
مع الذات ،كاألصكؿ نتردل بيا إلى القاع كاألسػفؿ ،كاآلخػر الػذم نػدعي مجابيتػو أك

نقاكمو يزداد قكة كىيمنة ،فيما نزداد نحف تبعية كىامشية.

كىكػػذا يػػرل ح ػرب أف الكضػػع األخطػػر عمػػى المصػػير ىػػك بقػػدر مػػا نشػػكؿ

أف ال مبالغػػة فػػي
الحمقػػة األضػػعؼ بػػيف األمػػـ بعػػد أف تجػػاكز الت ارجػػع كػػؿ الحػػدكد ،ك ٍ
الكصػ ػػؼ ،فالػ ػػذم يتأمػ ػػؿ المشػ ػػيد العربػ ػػي تصػ ػػدمو ىػ ػػذه الصػ ػػكر كالنمػ ػػاذج الطاغيػ ػػة
ثقافيػ ػا ،اقتص ػػاد قكام ػػو الفق ػػر أك
كالب ػػارزة؛ مجتمع ػػات ميت ػػة سياس ػ نػيا ،ش ػػعكب كس ػػكلة ن
التب ػػذير ،مجتم ػػع يت ازي ػػد نس ػػمو بص ػػكرة تبتم ػػع ميزاني ػػات التنمي ػػة ،أنظم ػػة تن ػػتج العج ػػز
كالبطال ػػة ،إدارات حككمي ػػة ينخرى ػػا الفس ػػاد كالفكض ػػى ،جامع ػػات مفص ػػكلة ع ػػف كاق ػػع

( )1عمي حرب ،أزمنة الحداثة الفائقة ،ص.97
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اجا مف العاطميف عف العمؿ ،تعميـ يتراجع باستمرار مػف حيػث كػكادره
الحياة تيخرج أفك ن
كبرامجػػو كنتائجػػو؛ باختصػػار مػػف كجيػػة نظػػر حػػرب أف األمػػة التػػي تػػدعي أنيػػا خيػػر
أمة ىي عمى اليامش ،كفي المؤخرة(.)1

كػػؿ ذلػػؾ مػػف كجيػػة نظػػر حػػرب يجعمنػػا فػػي كضػػع ال نحسػػد عميػػو بقػػدر مػػا

يشػػكه صػػكرتنا فػػي العػػالـ ،كىػػذا كاقػػع نتحمػػؿ نحػػف مسػػؤكليتو بصػػكرة كبي ػرة؛ ذلػػؾ أف
سػمعتنا العالميػة تتكقػؼ عمػػى كضػعيتنا الكجكديػة فػي الػػداخؿ ،أم عمػى الطريقػة التػػي
نصنع بيا حياتنا كتقكد مصائرنا ،كما تتكقؼ عمػى مػا نحققػو مػف إنجػازات ،أك نقدمػو
مف إضافات مبتكرة لممسػاىمة فػي صػناعة الحضػارة .كنحػف لػـ نػنجح حتػى اآلف فػي

ىذه الميمػة المركبػة ،كبالتػالي نحػف نفتقػر إلػى المصػداقية كالمشػركعية كالفاعميػة فيمػا
ندعيو مف الحقكؽ ،أك ندعك إليو مف المبػادئ كالقػيـ .لعمنػا نعمػؿ بعكػس اإلسػرائيمييف
فػػي ىػػذا الخصػػكص فيػػـ يربحػػكف فػػي الخػػارج بقػػدر مػػا ينجحػػكف فػػي الػػداخؿ بنظػػاميـ

الديمقراطي كبتصديرىـ لمخبرات إف لـ يكف لمعمكـ كاألفكار.
كيبدأ حرب بتكضيح كتفكيؾ مكامف العجز كالتردم في األمة العربية بقكلػو:

"جذر المشكمة يكمف في مرجعيات المعنى كأنماط الرؤية ،أك في شػبكات الفيػـ كسػمـ
القيـ ،أم في عالـ الفكر بنظامو كمسبقاتو ،أك بقكالبو كأحكامو ،أك بإدارتػو كسياسػتو،

فػػالتفكير الػػذم ىػػك حيمػػة اإلنسػػاف كمنبػػع إمكاناتػػو ىػػك سػػيؼ ذك ىحػ َّػدٍيف ،قػػد نصػػنع بػػو
المعج ػزة؛ لكػػي ننػػتج المعرفػػة ،كالثػػركة كالقػػكة ،كقػػد يكلٌػػد العجػػز أك الجيػػؿ أك التسػػمط
كاالسػػتبداد ،كذلػػؾ بقػػدر مػػا نتعامػػؿ مػػع أفكارنػػا بصػػكرة متحج ػرة كمغمقػػة  ،...كىكػػذا

فأزماتنا كككارثنا ليس مصدرىا أقدارنا فقط ،بؿ أفكارنا بشكؿ خاص ،كما تتجسػد فػي
العقميػػات كالمرجعيػػات كالنمػػاذج كالعقائػػد كالطقػػكس التػػي تيػػيمف عمػػى المشػػيد الثقػػافي

()1عمي حرب ،أزمنة الحداثة الفائقة ،ص.129
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العربي ،كتػتحكـ فػي الخطابػات لكػي تنػتج العكائػؽ كالمػآزؽ كتمغػـ المسػاعي الكجكديػة

كالمشاريع الحضارية"(.)1

كيكضػػح حػػرب جػػذكر المشػػكمة بالنقػػد كالتفكيػػؾ لمحاكلػػة تكضػػيح العقبػػات التػػي

أدت إلى األزمة في الدكؿ العربية كجعمتيا دكؿ ىامشية(:)2
 -1عبادة األصكؿ:

لعؿ النرجسية الدينية كعقيدة االصطفاء كعبػادة األصػكؿ ىػي مػف أبػرز عكائػؽ

المش ػػركع الحض ػػارم ،إذ ى ػػي تخ ػػتـ عم ػػى العق ػػؿ لك ػػي تن ػػتج النم ػػكذج المي ػػيمف عم ػػى
المشيد الفكرم بنسخو الثبلثة :الداعية الت ارثػي الػذم يعتقػد أف الشػرائع القديمػة تنطػكم

عمػػى أجكبػػة كحمػػكؿ لكػػؿ األسػػئمة كالمش ػػكبلت الراىنػػة ،األبمػػو الثقػػافي ىػػك الش ػػخص
القاصػػر الػػذم يجػػرم غسػػؿ دماغػػو عمػػى يػػد شػػيخو أك أمي ػره لكػػي يصػػبح طػػكع أم ػره
بحي ػػث ينف ػػذ بص ػػكرة آلي ػػة م ػػا يمم ػػي عمي ػػو ،األص ػػكلي اإلرى ػػابي ال ػػذم ي ػػدعي ام ػػتبلؾ

مفاتيح الحقيقة كاليداية كالسعادة إلنقػاذ األمػة اإلسػبلمية كالبشػرية مػف الكفػر كالفسػاد،
ىذه ىي النماذج التي تنتجيا الثقافة الدينية الرائجة بمرشدييا كرمكزىا.
-2عبادة الحداثة:

الكجػو اآلخػػر لمداعيػػة الت ارثػي ىػػك المثقػػؼ الحػداثي مػػف حيػػث العجػز عػػف الخمػػؽ

كاالبتكار .فالحداثيكف عمػى اخػتبلؼ منطمقػاتيـ أخفقػكا فػي تطػكير العنػاكيف كالمفػاىيـ
التػػي تػػداكلكىا ط ػكاؿ عقػػكد حػػكؿ التقػػدـ كاالسػػتنارة كالحريػػة كالعقبلنيػػة كالحداثػػة ،كمػػا
أنيػـ لػـ يسػتطيعكا ابتكػار صػيغ أك نظريػػات أك مقػكالت خارقػة تتعػدم النطػاؽ العربػػي
لكي تخمػؽ مجاليػا التػداكلي عمػى سػاحة الفكػر العػالمي .كالعمػة فػي ذلػؾ أنيػـ تعػاممكا

()1عمي حرب ،أزمنة الحداثة الفائقة ،ص.131
()2المصدر نفسو ،ص .133،132
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مػع األفكػػار الحديثػػة بعقميػػة التبشػػير كالتقميػػد ،كثمػرة التقػػديس لؤلفكػػار إنيػػا تتحػػكؿ إلػػى
أكثاف لكي تطمس الحقائؽ كتستبد بأصحابيا.
-3ىكاجس اليكية:

م ػػف العكام ػػؿ المعيق ػػة لمتفكي ػػر الح ػػي :ىػ ػكاجس اليكي ػػة ،كعقمي ػػة المناض ػػمة،

كتجنػيس العمػػكـ كالعقػكؿ كالمعػػارؼ بحسػب التقسػػيمات العرقيػة أك الدينيػػة أك اإلقميميػػة

بػػيف األنػػا كاآلخػػر ،ك ًمػػف المفارقػػات أف نقػػؼ مكقػػؼ السػػمب كالنفػػي مػػف ثقافػػة الغػػرب
كفمسفاتو عمػى مػا يفعػؿ فبلسػفتنا كنقادنػا مػف حػراس اليكيػة كالخصكصػية ،حيػث نجػد
حماة اإلسبلـ يطمػكف عبػر الشاشػات لكػي ييػاجمكا الغػزك الثقػافي كاإلعبلمػي بألقػابيـ
األجنبيػػة كأزيػػائيـ الغربيػػة كمعػػارفيـ المسػػتمدة مػػف الجامعػػات األكركبيػػة .كالمحصػػمة

كفقرا.
لذلؾ ىك التعامؿ مع الخصكصية الثقافية بصكرة ىشة تزداد معيا ىامشية ن
-4إرادة التألو:

ثمػة صػكر طاغيػة عمػى الحيػاة العربيػة تفضػح السػمكؾ السياسػي كالثقػافي ،كىػػي
صػػكرة الػػزعيـ األكحػػد كالبطػػؿ المنقػػذ الػػذم نمػػارس تجاىػػو طقػػكس التبجيػػؿ كالتعظػػيـ

بقػػدر مػػا تم ػؤل صػػكره كخطبػػو كتماثيمػػو السػػاحات كالشاشػػات ،كأطيػػاؼ الحػػاكـ بػػأمره
بألقابػو كصػػفاتو ليسػت مػػف صػنع الجمػػاىير كالعامػة بقػػدر مػا ىػػي مػف صػػنع المثقفػػيف
بال ػػذات .تش ػػيد عم ػػى ذل ػػؾ التس ػػميات كاأللق ػػاب الت ػػي نس ػػتخدميا ف ػػي كص ػػؼ مكانتن ػػا

كأعمالنػػا كأدكارنػػا مثػػؿ " ارئػػد الركايػػة" أك "سػػيدة الشاشػػة" أك "اإلمػػاـ األكبػػر" ،كتمػػؾ ىػػي

الخديعة ،فالنخبة المثقفة ليست نقيض النخبة السياسػية ،كانمػا ىػي ضػدىا المتػكاطئ
معيا ضد الناس ،كما يتجمى ذلؾ في ممارسة الكصاية عمى األمة.
-5بربريتنا اإلنسانية:

يختتـ حرب نقده لمكاقع العربي بفضيحة مف كجية نظره كىػي مكقػؼ العػرب

مػػف المق ػػابر الجماعي ػػة ف ػػي العػ ػراؽ؛ فػػيبلحظ أف أكثري ػػة الع ػػرب سياسػػييف كبرلمػػانييف
كمثقفػػيف يميمػػكف إلػػى طمػػس الحقيقػػة ،كتناسػػي المشػػكمة بذريعػػة أف األىػػـ ىػػك مقاكمػػة
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االحتبلؿ ،بؿ إف الكثيريف يتحدثكف عف اليكؿ الذم تمثػؿ فػي سػرقة أك تػدمير اآلثػار
كالمت ػػاحؼ دكف أف تس ػػتمفت أنظ ػػارىـ أىػ ػكاؿ المق ػػابر ،معن ػػى ذل ػػؾ أنن ػػا ن ػػكلي أىمي ػػة
لمحجر كاألثر أكثر مف اإلنساف كالبشر.

كلذا فإف حرب يرل أف أحكج ما نحتػاج إليػو اآلف ىػك ممارسػة النقػد بمػا ىػك

جػػرح كفحػػص أك تش ػريح كتفكيػػؾ أك تعريػػة كفضػػح لنماذجنػػا اإلنسػػانية كالخمقيػػة مػػف

أجػػؿ إع ػػادة التأىي ػػؿ كالتربي ػػة كالبن ػػاء ،م ػػف حي ػػث عبلقتن ػػا بالحقيقػػة كالعدالػػة كالحري ػػة.
فميس ػػت األنظم ػػة السياس ػػية كح ػػدىا المس ػػئكلة ع ػػف المظ ػػالـ كاليػ ػزائـ كالكػ ػكارث .العم ػػة
تكمف في نظاـ الفكر بقناعاتو األلفية كخرافاتو العقائدية ،بتصنيفاتو اإلرىابيػة ،بقكالبػو
المتحجػ ػرة؛ ككمي ػػا ممارس ػػات تش ػػؿ العق ػػؿ كتح ػػكؿ دكف خم ػػؽ مػ ػكارد جدي ػػدة تم ػػؾ ى ػػي

حصػػيمة اليكيػػة أك عقيػػدة االصػػطفاء ،كال عجػػب أف نتػػرجـ عبلقتنػػا بفكرنػػا فػػي البقػػاء
عمى اليامش كالعجز عف الخمؽ كاالبتكار لممشاركة في صناعة العالـ(.)1

كالخػػركج مػػف المػػأزؽ يحتػػاج إلػػى تغييػػر الميمػػة الكجكديػػة كالعػػدة المعرفيػػة،
بصػػكرة تطػػاؿ عبلقتنػػا بمختمػػؼ مفػػردات حياتنػػا .كالميمػػة  -فػػي أرم حػػرب  -نقديػػة
بقػػدر مػػا ىػػي نضػػالية ،بػػؿ ىػػي نقديػػة بالدرجػػة األكلػػى .فمنسػػأؿ أنفسػػنا عمػػا تفعمػػو بنػػا

أفكارنا لماذا نفكر لكي نحصد اليزائـ أك ننصب الفخاخ كالكمائف؟

ػر  -فػػي مكاجيػػة التحػػديات
كلػػذلؾ أحػػكج مػػا نحتػػاج إليػػو اآلف  -عرنب ػا كبشػ نا
كاألزمات كالمخاطر المشتركة األمنية كالبيئيػة ،أك الصػحية كاالجتماعيػة ،كمػا تتجمػي
فػػي تف ػػاقـ العنػػؼ أك ت ازي ػػد الفقػػر كالتس ػػمط أك تػػدىكر البيئ ػػة كالمجػػاؿ الحيػػكم :تجدي ػػد

أشػػكاؿ المصػػداقية المعرفيػػة كالمشػػركعية الخمقيػػة كالسياسػػية ،بتغذيػػة العنػػاكيف كتجديػػد
المفػ ػػاىيـ كالمعػ ػػايير المتعمقػ ػػة بمفػ ػػردات الكجػ ػػكد .إنيػ ػػا سياسػ ػػة فكريػػػة أساسػػػيا عقميػ ػػة

الش ػراكة كالمداكلػػة كاإلحسػػاس بالمسػػؤكلية المتبادلػػة عػػف المصػػائر كمفرداتيػػا :عقمػػي
( )1عمي حرب ،أزمنة الحداثة الفائقة ،ص.138
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تكاص ػػمي كفك ػػر تركيب ػػي ،م ػػنيج تع ػػددم كمعي ػػار تب ػػادلي .ى ػػذا ى ػػك الرى ػػاف اآلف إدارة
ىكيتنا كأفكارنا كثركاتنا كعبلقتنا بالعالـ بابتكػار الجديػد مػف الصػيغ كالميػاـ أك الطػرؽ
كالكسػائؿ .أمػػا ثقافػػة التعصػػب كالتطػػرؼ فيػػي تػػؤدم إلػػى تفخػػيخ العبلقػػات بػػيف البشػػر
كاالنتقاؿ مف مأزؽ إلى آخر ،كمف صدمة إلى أخرل(.)1

أيض ػ ا مػػف المشػػاكؿ التػػي قػػاـ حػػرب بنقػػدىا كتفكيكيػػا مصػػادر الخمػػؿ ف ػػي
ك ن
المجتمعػػات العربيػػة؛ إف النظػػاـ حصػػيمة لمجمػػؿ األكضػػاع السػػائدة فػػي العػػالـ العربػػي
بأنظمتو السياسية كأبنيتو االجتماعية ،كبمرجعياتػو الفكريػة كنماذجػو الثقافيػة .كال مػراء
أف النظاـ السياسي العربػي ىػك كجػو مػف كجػكه العطػب ،كمصػدر مػف مصػادر الخمػؿ
ف ػػي الحي ػػاة العربي ػػة ،بق ػػدر م ػػا أثب ػػت فش ػػمو أك تعثػ ػره سػ ػكاء ف ػػي مج ػػاؿ العمػػؿ العرب ػػي

المش ػػترؾ أك ف ػػي معالج ػػة القض ػػايا المتعمق ػػة بالحري ػػات كالتنمي ػػة ،األم ػػر ال ػػذم جعم ػػو
يتحػػكؿ إلػػى مصػػنع إلنتػػاج الفسػػاد كاالسػػتبداد ،كقػػد قػػاـ حػػرب بنقػػد الخمػػؿ فػػي النظػػاـ

السياسي العربي كتفكيكو كاآلتي:
-1الحاكـ بأمره:

إف النظػػاـ السياسػػي العربػػي ىػػك نظػػاـ يجمػػع بػػيف القػػديـ كالحػػديث سػكاء مػػف

حيث المصطمح كالمفيػكـ ،أك مػف حيػث منطػؽ السػمطة كآليػات الحكػـ .فػإف أصػحابو
يس ػػتخدمكف مف ػػردات الػ ػكالء كالبيع ػػة كالرعي ػػة إل ػػى جان ػػب مف ػػردات الدس ػػتكر كالق ػػانكف

كالديمقراطيػػة .مػػف حيػػث شػػكؿ الحكػػـ ىنػػاؾ جمػػع ممفػػؽ بػػيف نظػػاـ الخبلفػػة كالنظػػاـ

الشمكلي ،بيف مجمس الشكرل كالمجمس النيابي ،بػيف عصػبية القبيمػة كقكالػب الحػزب،
بػ ػػيف الش ػ ػريعة الدينيػ ػػة كالق ػ ػكانيف الكضػ ػػعية باختصػ ػػار بػ ػػيف أميػ ػػر المػ ػػؤمنيف كرئػ ػػيس
الجميكريػػة .كىكػػذا نحػػف إزاء نظػػاـ ىجػػيف كمركػػب ،ال عمػػى سػػبيؿ التنػػكع كالغنػػى بػػؿ
عمى سبيؿ التمفيؽ كالزيؼ ،بمعنى أنو يأخذ مف الشكرل اسميا الخاكم بقدر مػا يأخػذ

()1عمي حرب ،أزمنة الحداثة الفائقة ،ص.139
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مف الديمقراطية شكميا الكاريكػاتكرم ،كيسػتبقي مػف الشػرع الػديني فكػرة الحكػـ المطمػؽ
بقدر ما يحكؿ النظاـ الديمقراطي إلى حكـ شمكلي كنظاـ فاشي.
م ػػف ىن ػػا ي ػػرل ح ػػرب أف المقارن ػػات كالمفاض ػػبلت الت ػػي ينش ػػغؿ بي ػػا الفك ػػر

السياسػػي العربػػي بػػيف الشػػكرل كالديمقراطيػػة تبػػدك عديمػػة الجػػدكل فاقػػدة المصػػداقية.
ذلػػؾ أف التجربػػة العربيػػة لػػـ تسػػفر حتػػى اآلف ال عػػف تطػػكير الشػػكرل كال عػػف تطػػكير
الديمقراطية ،كالمشػكمة أننػا نجمػع بينيمػا منػذ زمػف بمسػخ االثنػيف كتجريػدىما مػف كػؿ
معن ػ ػػى ،كذل ػ ػػؾ بتحكي ػ ػػؿ الش ػ ػػكرل إل ػ ػػى مؤسس ػ ػػات ت ػ ػػؤمر فتط ػ ػػاع كتنف ػ ػػذ ،أك بإحال ػ ػػة
الديمقراطية إلػى طقػس مػف طقػكس الػكالء كالبيعػة ،كمػا تشػيد نسػب االنتخابػات حيػث

األصػ ػكات متع ػػددة كاالس ػػـ كاح ػػد .كالحص ػػيمة ى ػػي التأل ػػو كاالنتق ػػاـ كالطغي ػػاف ،حي ػػث
الحاكـ ىك الزعيـ األكحد الذم ال شريؾ لو في يحكمػو ،كحيػث األمػة أك الشػعب يػديف
لو كيتبعو كيخضع لو بكصفو منقذه(.)1
ىذا ىك النمكذج الغالػب كالمسػيطر فػي كثيػر مػف الػدكؿ العربيػة حػاكـ بػأمره
يتصرؼ في مجتمعو كرعايػاه بكصػفو مالػؾ الممػؾ بقػدر مػا تسػتحكذ عميػو إرادة البقػاء
ف ػػي الس ػػمطة باس ػػتبعاد ك ػػؿ معارض ػػيو .كم ػػف ىن ػػا ال يث ػػؽ بأح ػػد كل ػػك ك ػػاف م ػػف أق ػػرب

المق ػربيف إليػػو ،يكػػكف ىاجسػػو حفػػظ أمنػػو الشخصػػي بممارسػػة الرقابػػة كاإلرىػػاب عمػػى

كمركبا تتعدد أجيزتو لكػي ي ارقػب بعضػيا
أمنا مضاعفنا
كؿ مف عداه .كلذا فيك ينشئ ن
ن
الػػبعض ،أك يرىػػب بعضػػيا الػػبعض ،أك يت ػربص كاحػػدىا بػػاآلخر ،األمػػر الػػذم يػػؤدم
إلى طغياف العقؿ األمني عمى الدكلة كالمجتمع كالناس(.)2

-2الكسؿ الثقافي:

( )1عمي حرب ،أزمنة الحداثة الفائقة ،ص.152
( )2المصدر نفسو ،ص.153
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ي ػػرل ح ػػرب أف أص ػػؿ الخم ػػؿ كمص ػػدر العط ػػب م ػػا تع ػػاني من ػػو المجتمع ػػات
العربيػػة مػػف الضػػعؼ كالعجػػز كالتخمػػؼ ،إنمػػا يكمػػف بالػػذات فػػي الثقافػػة بكصػػفيا منبػػع
المعنى كمصدر القكة ،كتشكؿ الثقافة سيركرة اإلنسػاف فػي نمػكه كتحكلػو ،كفػي تكسػعو

كازدىػػاره عبػػر االبتكػػار كاإلنتػػاج فػػي مختمػػؼ الحقػػكؿ كالقطاعػػات .كيؤكػػد حػػرب عمػػى
أف الثقافػػة العربيػػة تتصػػؼ بػػالتعثر كالعجػػز كالت ارجػػع أكثػػر ممػػا تحقػػؽ اإلنجػػازات أك

تصػػنع المعجػزات .فالمجتمعػػات العربيػػة ىػػي اليػػكـ ميتػػة سياسػ نػيا بقػػدر مػػا ىػػي كسػػكلة
ثقافيا ،متحجرة فكرنيا ،كعبلمة الكسؿ ىي ىبكط مستكل القراءة في العالـ العربي إلػى
ن
حدكده الدنيا(.)1

كيعطي حرب مثػاالن عمػى الكسػؿ الثقػافي بالمظػاىرات الشػعبية التػي تشػيدىا

عفكي ػا ،كانمػػا ىػػي فعػػؿ ثقػػافي ،كلنقػػارف بيننػػا
عكاصػػـ العػػالـ ،نجػػد أنيػػا ليسػػت سػ ن
ػمككا ن
كبػػيف األكركبيػػيف فػػي ىػػذا الخصػػكص .فالتظػػاىرات عنػػدىـ فعالػػة بقػػدر مػػا ىػػي ثم ػرة
ثقافتيـ المزدىرة كمجتمعاتيـ المنتخبة ،فالغربي الذم يحتج كيتظػاىر يممػؾ اسػتقبللية
ال ػرأم كحريػػة االختيػػار ،بقػػدر مػػا يعتبػػر أنػػو ىػػك الػػذم انتخػػب حكامػػو ،كأنػػو يحػػؽ لػػو
مطػػالبتيـ أك نقػػدىـ كمحاسػػبتيـ .أمػػا عنػػدنا فتجػػرم األمػػكر معككسػػة؛ نحػػف نتظػػاىر

دكمػا ضػػد اآلخػػر ،كمػػع الػػذات لكػػي نحصػػد العزلػػة كالخسػػارة .كالتظػػاىرات عنػػدنا كلػػك
ن
كانػ ػػت بػ ػػاأللكؼ المؤلفػ ػػة؛ فإنيػ ػػا تصػ ػػدر عػ ػػف عقميػ ػػة الحشػ ػػد األعمػ ػػى .كلػ ػػذا تسػ ػػير

غالبا إلعبلف الكالء ،أك لرفع شعارات الفػداء لمزعمػاء بالػدماء كاألركاح(،)2
التظاىرات ن
طبعا ىذه الظركؼ تغيرت في ظؿ ثكرات الربيع العربي.
ن
نحػ ػػف نتصػ ػػرؼ فػ ػػي الغالػ ػػب بكصػ ػػفنا مػ ػػدينيف لزعمائنػ ػػا كقياداتنػ ػػا أك لنخبنػ ػػا

الثقافيػػة فػػي حػػيف أف الغربػػي يعػػارض كيتظػػاىر؛ ألنػػو يعتبػػر أف حكامػػو مػػدينكف لػػو

( )1عمي حرب ،أزمنة الحداثة الفائقة ،ص.155
( )2المصدر نفسو ،ص.156
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كقديما قاؿ أبك العػبلء المعػرم" :الحكػاـ أجػراء" .كقػاؿ أبػك بكػر
بانتخابيـ كمناصبيـ.
ن
اعكجاج ػا
ػي
الصػػديؽ لمػػا كلػػي الخبلفػػة" :كليػػت عمػػيكـ كلسػػت بأفضػػمكـ ،فمػػف رأل فػ َّ
ن
فميعمػ ػػؿ عمػ ػػى تقكيمػ ػػو" .كلكننػ ػػا اآلف نػ ػػدعي المحافظػ ػػة عمػ ػػى الت ػ ػراث كالخصكصػ ػػية

كاألصالة لكي نمارس عبلقتنا بيػا بصػكرة سػيئة أك مشػكىة .بيػذا نجمػع بػيف أسػكأ مػا
في القدماء كأسكأ ما في الحداثة :أم األكثر أحادية كتسػمطنا فػي الممكيػة كالجميكريػة،

ػادا بػػيف القبيمػػة كالشػػركة كاألكثػػر تطرفن ػا كفاشػػية فػػي الطائفػػة
أك األكثػػر تعصػ نػبا كفسػ ن
بداعا في الجامع كالجامعة.
إنتاجا كا ن
كالحزب ،أك األقؿ ن

-3ىدر الثركات:

ػدبير
مػػف كجػػكه الخمػػؿ فػػي الحيػػاة العربيػػة طريقػػة التعػػاطي مػػع الثػػركة إدارة كتػ نا
استثمارا .كالمبلحظ في ىذا الخصػكص أف ىنػاؾ فجػكة كاسػعة بػيف مػا يممكػو العػرب
ك
ن
أيض ػا ت ازيػػد
كمػػا ينتجكنػػو ،كاليػػدر فػػي اإلنفػػاؽ كالتبػػذير لمثػػركات .كمػػف عكائػػؽ التنميػػة ن
السػػكاف بصػػكرة متصػػاعدة ال تتفػػؽ مػػع الم ػكارد ،كمػػف األسػػباب األخػػرل قمػػة التػػدبير
كس ػػكء اإلدارة كاالفتق ػػار إل ػػى العقمن ػػة فيم ػػا يتعم ػػؽ بإقام ػػة التػ ػكازف الرش ػػيد ،أك ال ػػتبلزـ

اج ػا مػػف المتعممػػيف
الفعػػاؿ بػػيف الحقػػكؿ كالقطاعػػات ،كليػػذا نػػرل الجامعػػات تخػػرج أفك ن
فرصا لمعمؿ.
الذيف ال يجدكف ن
كم ػػف ىن ػػا تحت ػػاج التنمي ػػة إل ػػى اس ػػتراتيجية إداريػ ػة جدي ػػدة ركيزتي ػػا العقبلني ػػة

المرنة المتحركة كالمركبة بكجكىيا الثبلثة:

 الكج ػػو األكؿ :ىػ ػػك إخضػ ػػاع الكاق ػػع االجتمػ ػػاعي الحػ ػػي كالمع ػػاش بحاجاتػػػو كآفاتػ ػػوكأزماتو لمدرس المعرفي كالتحميؿ العممي.
 -الكج ػػو الث ػػاني ى ػػك التنس ػػيؽ ب ػػيف الحق ػػكؿ كالقطاع ػػات المنتج ػػة بحي ػػث ي ػػأتي القػ ػرار

السياسػػي كاإلدارم ثم ػرة ناضػػجة لمتبػػادؿ كالتفاعػػؿ بػػيف المشػػركع االقتصػػادم كاإلنتػػاج
العممي كالتطكر التقني.
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تركيب ػا كفاعميػػة مػػع تطػػكر منػػاىج
 الكجػػو الثالػػث :أف العقبلنيػػة الجديػػدة التػػي تػػزدادن
الػػدرس كشػػبكات الفيػػـ ليسػػت نخبكيػػة بػػؿ تداكليػػة .فالنخبكيػػة كمػػا مارسػػيا أصػػحابيا
كصػػايا عمػػى األم ػة ،كقػػد أعطػػت مردكدىػػا العكسػػي اسػػتبداد كفقػ نػرا .كبالتػػالي البػػد مػػف
االنتقاؿ مف مجتمع النخبة إلى مجتمػع االختصػاص الػذم ىػك مجتمػع تػداكلي ،حيػث
الكػػؿ بصػػرؼ النظػػر عػػف ميمػػتيـ كحقػػكؿ عمميػػـ ىػػـ عػػاممكف منتجػػكف يسػػاىمكف فػػي

معالجة المشكبلت كتحسيف األحكاؿ بالمناقشات الخصبة كالمداكالت العقبلنية(.)1
-4الكسؿ:

السػػبب ال اربػػع ىػػك أننػػا ال نحسػػف تشػػغيؿ طاقاتنػػا العقميػػة السػػتثمار مكاردنػػا

البشرية كالطبيعية عمى غرار ما تفعمو الشعكب اليقظػة كالمجتمعػات الحيػة التػي تبػذؿ
الجيد كتشتغؿ عمى ذاتيا ككاقعيػا مػف أجػؿ اسػتثمار مكاردىػا أك لخمػؽ مػكارد جديػدة.

ىػػذا مػػا تفعمػػو البشػ ػرية بعػػد أف اسػػتطاعت بفكرىػػا الخ ػػبلؽ تحكيػػؿ المػػادة إلػػى طاق ػػة
إعبلميػػة كالػػى مػػكرد جديػػد ال ينضػػب؛ أمػػا نحػػف فإننػػا نسػػير بعكػػس التيػػار .ككمػػا أننػػا
كنيمػ ػػش ،فإننػ ػػا نيػ ػػدر
نخشػ ػػى المتغي ػ ػرات التػ ػػي ىػ ػػي فػ ػػرص كامكانػ ػػات لكػ ػػي نت ارجػ ػػع ٌ
الطاقات كالثركات مف جراء الكسؿ الثقافي كالتحجر الفكرم(.)2

ابعا -نقد ظاىرة العولمة:
رً
ػر ىػػائبلن فػػي مشػػيد العػػالـ
يػػرل حػػرب أف مػػا يحػػدث فػػي العػػالـ يش ػ ٌكؿ تغييػ نا
تدخؿ معو البشرية في عصر جديد يسيطر فيو المجاؿ البشرم ،حيث يطغػى الشػاىد

عمػػى الغائػػب كالمرئػػي عمػػى المقػػركء ،كالصػػكرة عمػػى الفكػرة ،كاإلشػػارة عمػػى الداللػػة(.)3

كيبػػيف حػػرب أف ىػػذا التغيػػر يمكػػف تمخيصػػو بعبػػارة "إنػػو انتصػػار الزمػػاف الفعمػػي الػػذم
( )1عمي حرب ،أزمنة الحداثة الفائقة ،ص.160
()2المصدر نفسو ،ص.161

( )3ريج ػػيس دكبري ػػو ،ح ػػكؿ عمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػـ الكس ػػائط ،المي ػػديكلكجيا ،ت :فػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػؤاد ش ػػاىيف كجكرجيػ ػت
ح ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػداد ،دار الطميعة ،بيركت ،1996 ،ص.55
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يجػػرم بسػػرعة الضػػكء عمػػى المكػػاف التقميػػدم الممتػػد بأبعػػاده الثبلثػػة .حتػػى اآلف ك ػأف
التػاريخ يجػرم فػي أمكنػة محميػة تشػػغميا الػدكؿ كاألكطػاف ،أك فػي أزمنػة جزئيػة يمثميػػا
التػراث كالثقافػػات الخاصػػة بالشػػعكب كاألمػػـ التػػي تقطػػف األرض .أمػػا اآلف فػػإف تػػاريخ
العػػالـ يجػػرم كفقػػا لػػزمف كاحػػد ككحيػػد ىػػك زمػػف عػػالمي يكصػػؼ بأنػػو فػػكرم كمباشػػر
كمشػػيدم .إنػػو زمػػف عػػابر لمحػػدكد بػػيف القػػارات كالمجتمعػػات كالمغػػات ،عبػػر طرقػػات

اإلع ػػبلـ المتع ػػدد كش ػػبكات االتص ػػاؿ الف ػػكرم الت ػػي تنق ػػؿ الص ػػكر كالرس ػػائؿ بالس ػػرعة

القصكل مف أم نقطة في األرض إلى أم نقطة أخرل"(.)1

ىػػذه ىػػي العكلمػػة التػػي تتحػػكؿ معيػػا األرض إلػػى قريػػة ككنيػػة صػػغيرة تسػػبح

فػػي فضػػاء سػػبراني إلكتركنػػي .إنيػػا ظػػاىرة جديػػدة عمػػى مسػػرح التػػاريخ العػػالمي تنقمػػب
معي ػػا األكلكي ػػات كتتغي ػػر خارط ػػة العبلق ػػات بك ػػؿ ش ػػيء ،بالك ػػائف كالح ػػادث ،بالمك ػػاف

كالزم ػ ػػاف ،بالحاضػ ػ ػرة كال ػ ػػذاكرة ،ب ػ ػػالفكر كالحقيق ػ ػػة ،فضػ ػ ػبلن ع ػ ػػف الص ػ ػػناعة كاإلنت ػ ػػاج
كالمبادلة .إذف ثمة منطؽ جديد يشتغؿ مػع الفضػاء اإللكتركنػي ال تعػكد معػو األشػياء

عمى ما كانت عميو .نحف إزاء عالـ شبحي أثيرم ،ال يتألؼ مف أشياء عينيػة كال مػف
مفاىيـ ذىنية ،بؿ يتركب مف كحدات ال لكف ليا كال كزف كال حجـ(.)2

ىػػي عبػػارة عػػف فػػيض متكاصػػؿ مػػف العمميػػات عبػػر الشػػبكات كالقنػكات .إنيػػا

الكائنػػات العددي ػػة تح ػػؿ محػػؿ األش ػػياء المص ػػنكعة بع ػػد أف حمػػت ىػػذه محػػؿ األش ػػياء
الطبيعي ػػة ،ش ػػاىدة عم ػػى ط ػػكر تقن ػػي جدي ػػد يتج ػػاكز العص ػػر الص ػػناعي إل ػػى العص ػػر

السػ ػػبراني .كىػ ػػذه الكائنػ ػػات  -أك الكحػ ػػدات  -التػ ػػي تسػ ػػكف ف ػ ػي العقػ ػػكؿ اإللكتركنيػ ػػة
كتسافر بسرعة الضكء ،عمى أساسػيا يتكحػد العػالـ اليػكـ ،كبكاسػطتيا يجػرم االتصػاؿ

( )1عمػػي حػػرب ،حػػديث النيايػػات فتكحػػات العكلمػػة كمػػأزؽ اليكيػػة ،فتكحػػات العكلمػػة مػػأزؽ اليكيػػة،
المركز الثقافي العربي ،المغرب(الدار البيضاء)،ط ،2000،1:ص.97

فرنسيس بيزاني ،حدكد الفضاء السبراني ،اإلنترنت ،النشكة كالذعر ،ص.14
( )2ا
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ػزكا مػف نػكع آخػر تمثمػو
بيف البشر .كىكذا فبعد غزك السمع كاألدكات كالكتػب نشػيد غ ن
النصكص الفائقة المقركءة عمى الشاشات اإللكتركنية(.)1
ػديما
إف دعػاة التحػرر كقػػادة الثػكرات كالمنظػريف كالعقائػػدييف ساسػة كمثقفػيف قػ ن

كحػػديثنا ،فمػػف لينػػيف إلػػى سػػمير أمػػيف ،كنعػػكـ تشكمسػػكي ،يػػركف الظػػاىرات الحضػػارية
كالكيانػػات الثقافيػػة مػػف خػػبلؿ مقػ ػكالت االسػػتعمار كاإلمبرياليػػة كالغػػزك .ىكػػذا تن ػػاكلكا

الحداثة كالعالمية ،ىكػذا ينظػركف اليػكـ إلػى ظػاىرة العكلمػة .إنيػـ يركنيػا رؤيػة ضػيقة
كحي ػػدة الجان ػػب ،أم ال ي ػػركف مني ػػا س ػػكل مظيرى ػػا اإلمبري ػػالي أك بعػػدىا االقتص ػػادم
الرأسمالي ،كىذا اختزاؿ كتبسػيط لمحضػارات .ذلػؾ أنػو مػا مػف حضػارة إال كىػي شػكؿ
مف أشكاؿ الغزك كالفتح .قد يكػكف الفػتح بالسػيؼ كالمػدفع ،أك بػالفكر كالمعتقػد ،أك قػد

يكػ ػػكف بػ ػػاالثنيف معػ ػػا كمػ ػػا ك ػ ػاف شػ ػػأف الحضػ ػػارة اليكنانيػ ػػة فػ ػػي عصػ ػػر ازدىارىػ ػػا ،أك

الحضارة اإلسبلمية في عصر تفكقيا كانتشارىا .كىػذا شػأف الحضػارة الغربيػة الحديثػة
ليا كجييا االستعمارم كاإلمبريالي.
غير أف أصحاب العقؿ األيديكلكجي المغمؽ ال يركف بفكرىـ األحػادم سػكل

الكجكه السمبية كالجكانب المعتمة مف الظكاىر الحضارية ،إنيـ ال يجػدكف فػي العكلمػة
س ػػكل ش ػػكؿ جدي ػػد م ػػف أش ػػكاؿ التمرك ػػز الغرب ػػي ،أك الغ ػػزك الثق ػػافي ،أك االس ػػتغبلؿ

االقتصادم .كال شؾ أنيـ سيفشمكف في مناىضتيا ،كما فشمكا في محاربػة اإلمبرياليػة
كاالسػتعمار كالرجعيػة ،بإعػػادة إنتػاج التبعيػػة كالتخمػؼ كالفكضػى .كاألجػػدل أف نقػ أر مػػا

يحدث لكي ينحسف التعامؿ معو كالمشاركة في صنعو(.)2
ثم ػػة ىح ػ ىػدث كبي ػػر ال ع ػػكدة عن ػػو ،كال ج ػػدكل م ػػف القف ػػز فكق ػػو؛ الممك ػػف ى ػػك

قراءتػػو كتفسػػيره بسػػبر ممكناتػػو كاسػػتثمار طاقاتػػو لممسػػاىمة فػػي صػػناعة العػػالـ كانتػػاج

( )1عمي حرب ،حديث النيايات فتكحات العكلمة كمأزؽ اليكية ،ص.100
()2المصدر نفسو ،ص.101
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الحقيقػػة .كلي ػػذا الحػػدث ال ػػذم سػػمي عكلم ػػة ،إذ مع ػػو يتغيػػر عالمنػػا مػػف حي ػػث بنيت ػػو
كنظامػػو ،أك مػػف حيػػث مرجعياتػػو كنماذجػػو ،أك مػػف حيػػث منطػػؽ اشػػتغالو كشػػيفرات
ػيئا لػػـ يحصػػؿ ،ألف فػػي نظػػر حػػرب مػػف
تكاصػػمو .فػػبل يجػػدم التعامػػؿ معػػو ،ككػػأف شػ ن
يفعػػؿ ذلػػؾ يق ػ أر المجريػػات بمغػػة ميتػػة كمق ػكالت متحج ػرة عمػػى مػػا يفعػػؿ عنػػدنا الػػذيف
يقرأكف العكلمة بالمغة األيديكلكجية لحركات التحرر الكطني كاالجتماعي.

مػػف ىنػػا نجػػد الحاجػػة إلػػى قػراءة مػػا يحػػدث كيتشػػكؿ بمغػػة جديػػدة ال تفػػي بيػػا

المقكالت كالنماذج السائدة لدل النخب المثقفة .لعؿ المثقؼ بشػكمو الحػديث قػد اسػتنفد
نفسو كبمغ نيايتو مع اسػتنفاد عػالـ الحداثػة الػذم يخضػع اآلف لمنقػد كالتفكيػؾ بفضػائو

كبنيت ػ و ،بمقكالتػػو كمؤسسػػاتو .مػػع الحػػدث الكػػكني الػػذم تجسػػده العكلمػػة .تنشػػأ طريقػػة
جدي ػػدة ف ػػي ممارس ػػة الكج ػػكد كالتعام ػػؿ م ػػع الكاق ػػع ،كيتك ػػكف نم ػػط مغػػاير م ػػف العبلق ػػة

بالتعامؿ مع الغير كاألشياء .كلكف نمط كجكدم أشكالو المعرفية كمقتضػياتو العمميػة.
مػػف ىنػػا تأسسػػت مػػع العكلمػػة أشػػكاؿ جديػػدة مػػف التفكيػػر كالعمػػؿ كأنظمػػة مغػػايرة مػػف

التكاصؿ كالتبادؿ(.)1

كمف يحاكؿ أف يق أر ما يحدث يجد أف العالـ يتكحد بقدر مػا ينقسػـ كيتشػتت.

في ػػك يمي ػػؿ إل ػػى الكح ػػدة عم ػػى الص ػػعيد الحض ػػارم أم بك ػػؿ م ػػا يتعم ػػؽ ب ػػنمط الع ػػيش

كتقنيات االتصاؿ كأسػكاؽ التبػادؿ .عمػى ىػذا الصػعيد ثمػة نمػط كػكني يتشػكؿ كيػتعمـ
عم ػػى مس ػػتكل الكػ ػرة .كلك ػػف ح ػػرب ي ػػرل "رغ ػػـ ذل ػػؾ الع ػػالـ يب ػػدك ممزقنػ ػا عم ػػى ص ػػعيد
الخصكص ػػيات الثقافي ػػة كالقكمي ػػة .إن ػػو س ػػاحة لمصػ ػراعات كالح ػػركب م ػػف أج ػػؿ البق ػػاء
تكظؼ فيو فكارؽ الثقافة كتؤجج ىكاجس اليكية كالػذاكرة .كىػذا شػأف العػكالـ الصػغرل
التػ ػػي يتػ ػػألؼ منيػ ػػا العػ ػػالـ األكبػ ػػر ،كػ ػػؿ عػ ػػالـ ثقػ ػػافي يشػ ػػكؿ بػ ػػدكره سػ ػػاحة لخػ ػػكض

الصراعات عمى المكاقع كالمغانـ .كىا ىك العالـ اإلسبلمي تبدك فيػو العقميػات المغمقػة
( )1عمي حرب ،حديث النيايات فتكحات العكلمة كمأزؽ اليكية ،ص.107
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العاممة تحت خانػو العقائػد التكحيديػة ،أك األيػديكلكجيات الكحدكيػة ،عػاجزة عػف تكحيػد

عالما مف الشعكب كالدكؿ كالقبائؿ!"(.)1
حي مف مدينة فكيؼ بأف تكحد ن
ىكػػذا نجػػد أف آليػػات التحضػػر كق ػكانيف السػػكؽ كطػػرؽ اإلعػػبلـ تكحػػد البشػػر
فيم ػػا ي ف ػػرقيـ التػ ػراث كاليكي ػػات الثقافي ػػة .إذف تجمعي ػػـ إمكان ػػاتيـ الحض ػػارية بق ػػدر م ػػا
تفرقيـ أزمنتيـ الثقافية .كلعؿ ىػذا الفػرؽ بػيف الحضػارة كالثقافػة ،فالحضػارة تحيػؿ إلػى

المكاف كالحاضػرة ،أمػا الثقافػة فتحيػؿ إلػى الزمػاف كالػذاكرة .كالحضػارة تقنيػة كأداة ،أمػا
الثقافة فقيمة كمعيار ،كالحضارة سكؽ كمبادلة يغمب فييا اإلنتػاج المػادم ،أمػا الثقافػة
فيػػي إنتػػاج لمرمػػكز كالنصػػكص ،كالحضػػارة تنػػتج المجانسػػة فػػي حػػيف أف الثقافػػة تخمػػؽ
التن ػػكع كالغن ػػي كالتف ػػرد ،كم ػػف ىن ػػا الحاج ػػة إل ػػى إقام ػػة التػ ػكازف ب ػػيف آليػ ػات التحض ػػر

كابداعات الثقافة(.)2

ىػػذا التغييػػر فػػي مشػػيد العػػالـ ييفضػػي إلػػى تغييػػر الثقافػػة بالػػذات ،فالثقافػػة لػػـ

تع ػػد كم ػػا كان ػػت عمي ػػو سػ ػكاء م ػػف حي ػػث أطرى ػػا كمض ػػامينيا ،أك مػػف حي ػػث كس ػػائطيا
كمسػػالكيا ،أك مػػف حيػػث آليػػات تشػػكميا كالقػػكة المنتجػػة ليػػا .إف الثقافػػة األكثػػر فاعميػػة

اآلف ل ػػـ تع ػػد ثقاف ػػة الكت ػػاب كالص ػػحيفة أك الفكػ ػرة كالعقي ػػدة بق ػػدر م ػػا أص ػػبحت ثقاف ػػة
الصكرة كالمعمكمات ،أك الحاسكب كبنكؾ المعمكمات .ذلؾ أف بنيػة المعرفػة ىػي التػي
تخضع اآلف لمتبدؿ كالتغير بقػدر مػا تتغيػر كسػائطيا كآليػات إنتاجيػا .كال عجػب فكػؿ

تغير في أداة المعرفة يغير عبلقتنا بالمعرفة نفسيا.

كحم ػػاة التػ ػراث
كيكض ػػح ح ػػرب أف ى ػػذا م ػػا يخش ػػاه حػ ػراس اليكي ػػات كالعقائ ػػد ي
دكم ػا عمػػى الكػػبلـ بمغػػة الصػػدمة كاإلحبػػاط إزاء مػػا يحػػدث ممػػا
كالػػذاكرة ،حيػػث اعتػػدنا ن
ى ػػك غي ػػر منتظ ػػر أك غي ػػر متكق ػػع .كى ػػذا ش ػػأننا إزاء العكلم ػػة ككس ػػائط اإلع ػػبلـ .إنن ػػا

( )1المصدر نفسو ،ص.109

( )2س ػيرج التػػكش ،تغريػػب العػػالـ ،ت :ىاشػػـ صػػالح ،المؤسسػػة العربيػػة كاالبػػداع ،الػػدار البيضػػاء،
ط ،1993 ،1:ص .65
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نخشى بسببيا عمى ثقافتنا كتراثنا كمستقبمنا مف الضػياع كالتبػدد كالتبلشػي كذلػؾ الػذم
جعمػػو يسػػأؿ المثقفػػيف :مــا ىــي ثمــرة الثقافــة التــي ســادت فــي العقــود األخيــرة ط ـوال
سنوات النضال وراء مشاريع النيوض والتقدم والتنوير والتحرير أو التغيير؟(.)1

كيكضػػح حػػرب أنػػو ال يخشػػى اإلجابػػة عمػػى ىػػذا السػؤاؿ بػػالقكؿ" :الثمػرة ىػػي

إعػػادة إنتػػاج الكاقػػع الم ػراد تغييػره بشػػكمو األحػػدث كلكػػف األس ػكأ ،أم المزيػػد مػػف التبديػػد

كاالسػػتبداد ،أك الفكضػػى كالعمػػاء .كاذا لػػـ أشػػأ المبالغػػة أقػػكؿ :إف حصػػيمة المشػػاريع
األيديكلكجيػػة المختمفػػة أك المتعاقبػػة ىػػي أف العػػالـ العربػػي قػػد تغيػػر بعكػػس مػػا أراد لػػو

نصػػبكا أنفسػػيـ بكصػػفيـ النخبػػة المسػػتنيرة أك الطميعػػة المتقدمػػة قػػد
المثقفػػكف .فالػػذيف َّ
سػ ػػبقيـ المجتمػ ػػع كتخمف ػ ػكا عنػ ػػو بأفكػ ػػارىـ ،بقػ ػػدر مػ ػػا شػ ػػيدكا عمػ ػػى جيميػ ػػـ بمجريػ ػػات

األحداث كآليات التغييػر .ال يعنػي ذلػؾ أف المثقفػيف مػف أصػحاب المشػاريع النضػالية
ل ػػـ يفعمػ ػكا ف ػػي الكاق ػػع ب ػػالعكس؛ إف الكاق ػػع ك ػػاف محص ػػمة تيكيم ػػاتيـ كىكام ػػاتيـ ح ػػكؿ

الحريػػة كالعدالػػة كاالشػػتراكية كالكحػػدة .كليػػذا فمػػا حصػػؿ عمػػى أرض الممارسػػة كػػاف

مفاجئا ليـ ،األمر الذم يعني أننا لـ نكف نعرؼ معنى أقكالنا كأفعالنا"(.)2
ن
ينصػ ػػب نفس ػػو ٌقيمػ ػػا عمػػػى شػػػؤكف الثقافػ ػػة
كبالت ػػالي يػ ػػرل حػ ػػرب أف المثقػ ػػؼ ٌ
كاليكية كالذاكرة حماية ليا مف العكلمػة كالحداثػة الجديػدة ،كبػذلؾ ىػك يقػؼ مػع اليكيػة
ضػ ػػد الحداثػ ػػة ،كيتعامػ ػػؿ مػ ػػع الثقافػ ػػة بكصػ ػػفيا ضػ ػػد الحضػ ػػارة .ىػ ػػذا شػ ػػأف المثقػ ػػؼ

خصكصػ ا نكعػػو الحػػديث .فيػػك يريػػد الحداثػػة ،كلكػػف معنػػى قكلػػو كخطابػػو أنػػو أصػػكلي
ن
أكثػػر مػػف األصػػكليات التػػي ينتقػػدىا .فػػاألكلى فػػي نظػػر حػػرب أف يعمػػؿ عمػػى نقػػض
عدتو الفكرية كتحديث معطياتو الثقافيػة إذا شػاء أف يكػكف فػاعبلن فػي صػناعة المشػيد
عبر إنتاجو الفكرم كالثقافي.

( )1عمي حرب ،حديث النيايات ،ص.121
( )2المصدر نفسو ،ص.122
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كيرل حرب أف المثقؼ في ظؿ العكلمة كالكسائط الحديثة لػـ يعػد بكسػعو أف
يمػػارس ككالتػػو الفكريػػة عػػف المجتمػػع أك كصػػايتو الخمقيػػة عمػػى النػػاس ،فػػالمثقؼ فػػي
عصػر الكسػػائط كسػيط بػػيف النػاس ،يسػػيـ فػػي خمػؽ كسػػط فكػرم أك عػػالـ مفيػػكمي أك
مناخ تكاصمي ،أم ما مف شأنو أف يزيد فػي المجتمػع مػف إمكانػات التكاصػؿ كالتبػادؿ

كالتعػػارؼ ،أمػػا الػػدكر النخبػػكم التحريػػرم أك التنػػكيرم ،فقػػد أنػػتج التفػػاكت كاالسػػتبداد
كاالصػػطفاء كالعزلػػة عػػف النػػاس كالمجتمػػع ،كباإلجمػػاؿ لػػـ تعػػد النمػػاذج السػػائدة منػػذ

عصػػر التنػػكير تفػػي بق ػراءة مػػا يحػػدث ،بػػؿ ىػػي تسػػتنفد طاقتيػػا كتفقػػد مصػػداقيتيا بمػػا
فييػػا ىػػذا الػػنمط الػػذم يمثمػػو المثقػػؼ ،فمػػع اسػػتنفاد عػػالـ الحداثػػة تنتيػػي أشػػكاؿ إنسػػية
متكارثػػة كنمػػاذج ثقافيػػة مسػػيطرة كميػػاـ تاريخيػػة طكباكيػػة؛ لكػػي تنشػػأ أشػػكاؿ كنمػػاذج

كأدكار جدي ػػدة تط ػػكم القديم ػػة كتس ػػتكعبيا ف ػػي ص ػػيغ جدي ػػدة لمعم ػػؿ الت ػػاريخي كلمفع ػػؿ

الثقافي.

كيكضح حرب أف الممكػف اآلف ىػك العمػؿ عمػى ابتكػار إنسػانية جديػدة تتػيح
لنػػا أف ن ػكازف بػػيف الثقافػػة كالحضػػارة كبػػيف القيمػػة كاألداة ،بػػيف الفكػػر كالكسػػائط ،بػػيف

المعنى كالسمعة ،بيف اإلنساف كالطبيعة(.)1
الخاتمة

كفي ختاـ ىذا البحث نصؿ إلى النتائج التالية:

 -1اعتمػد عمػػي حػػرب عمػى المػػنيج التفكيكػي فػػي تحميػؿ النصػػكص كالخطابػػات كنقػػد
العكلمة ،كالحداثة ربطيػا بمشػكمة الثقافػة التػي سػيطرت عمػى فكػره ،كلػـ يتطػرؽ حػرب
لمحكادث التاريخية في كتبو بطريقة تجعمنا ننتقد تاريخيتػو ،بػؿ معظػـ اىتمامػو انصػب
عمػػى الحيػػاة المعاص ػرة ،كمحاكلػػة ايجػػاد حمػػكؿ لممشػػاكؿ المكجػػكدة فػػي المجتمػػع مػػف

كجية نظر فمسفية.
( )1عمي حرب ،حديث النيايات فتكحات العكلمة كمأزؽ اليكية ،ص.131
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 -2يرل حرب أنو ال مفر مف مجابية الكاقع الجديد بآليات كمعالجات جديػدة بصػكره
تجعمنػ ػػا نعيػ ػػد الحسػ ػػابات العقميػ ػػة ،كتختػ ػػرؽ الحػ ػػدكد المرسػ ػػكمة ،كمػ ػػف ىػ ػػذه اآلليػ ػػات
(الشراكة  -الفكر التركيبي  -فف التغير -العقؿ التكاصمي -فف التغيير)

 -3إف اإلرىػػاب عنػػد حػػرب ص ػراع داخػػؿ العػػالـ العربػػي كاإلسػػبلمي بػػيف نمطػػيف فػػي
ممارسة الكجكد كالدفاع عف الكياف كاليكيات في مكاجية التحديات كاألزمات.

 -4يكض ػػح ح ػػرب العقب ػػات الت ػػي أدت إل ػػى االزم ػػة ف ػػي ال ػػدكؿ العربيػػة كجعمتيػػا دكؿ
ىامشػية منيػػا :عبػػادة األصػكؿ ،عبػػادة الحداثػػة ،ىػكاجس اليكيػػة ،إرادة التألػػو ،بربريتنػا
اإلنسانية .

 -5يػػرل حػػرب أف المثقػػؼ ينصػػب نفسػػو ٌقي نم ػا عمػػى شػػؤكف الثقافػػة كاليكيػػة كالػػذاكرة
حماية ليا مف العكلمة كالحداثة الجديدة.
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تطور استخدام األرض في مدينة مسالتو
د .عائشة مصطفى أحمد المقريف



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المقدمة:
إف مفيػػكـ اسػػتخداـ األرض مػػف المفػػاىيـ الكاسػػعة كالمعقػػدة ،كميمػػا تعػػددت
اآلراء فإنيػػا تجمػػع عمػػى أنيػػا العبلقػػة المتفاعمػػة بػػيف اإلنسػػاف كاألرض ،كقػػد عرفػػت

عمػى أنيػا "التكزيػع المكػاني لكظػائؼ المدينػة المتعػددة ،التػي تشػمؿ الكظػائؼ السػػكنية

كالصناعية كالتجارية كالخدمية"(.)1

كما أف د ارسػة اسػتخداـ األرض ذات أىميػة بالغػة إلعػداد تخطػيط سػميـ ألم
منطقة.
كما تعد أنماط اسػتخداـ األرض فػي أيػة مدينػة نتاجػان لمتطػكر الػذم مػرت بػو

المدينػ ػػة عب ػ ػػر تاريخيػ ػػا( ،)2كم ػ ػػا تعتبػ ػػر نتاجػ ػ ػان لتفاعػ ػػؿ مجمكع ػ ػػة كبي ػ ػرة م ػ ػػف الق ػ ػػكل

االجتماعيػػة كاالقتصػػادية المػػؤثرة كالفعالػػة ،كانعكػػاس منطقػػي ألىميػػة الكظػػائؼ التػػي

تمارسػيا المدينػة( ،)3كالتػػي عمػى ىػدييا يمكػػف إعػادة تخطػيط المدينػػة فػي المسػػتقبؿ(.)4



كمية اآلداب والعموم مسالتو /جامعة المرقب

( )1المكسكعة الجغرافية ،شبكة المعمكمات الدكلية http://www.geography.com

( )2أحم ػػد عم ػػي إس ػػماعيؿ ،د ارس ػػات ف ػػي جغرافي ػػة الم ػػدف ،دار الثقاف ػػة كالنش ػػر كالتكزي ػػع ،الطبع ػػة
الرابعة ،القاىرة1993 ،ـ ،ص.254

( )3محمػػد عبػػد العزيػػز الينػػداكم ،اسػػتخداـ األرض فػػي مدينػػة دميػػاط د ارسػػة جغرافيػػة ،بحػػث غيػػر
منشكر1989 ،ـ ،ص.2

( )4محم ػػد محم ػػد س ػػطي حة ،خػ ػرائط التكزيع ػػات الجغرافي ػػة ،دار النيض ػػة العربي ػػة ،الطبع ػػة الثاني ػػة،
القاىرة1970 ،ـ ،ص.125
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كلػػذلؾ في ػػي تتس ػػـ بالديناميكي ػػة كالتط ػػكر تبع ػان لتغي ػػر احتياج ػػات المجتم ػػع( ،)1كع ػػبلكة

عمى ذلؾ فإف فيـ تركيب المدينة كظيفيان يعتمد عمى خريطة استخداـ األرض.

إف كثاف ػػة اس ػػتعماالت األ ارض ػػي بالم ػػدف سػ ػكاء كان ػػت مخطط ػػة أك عشػ ػكائية

تؤدم ال محالة إلى تكسيع دائرة ىذه المناطؽ عمػى حسػاب األ ارضػي المجػاكرة ،كىػذا
بػػدكره يػػؤدم إلػػى الزحػػؼ عمػػى األ ارضػػي الريفيػػة كالتعجيػػؿ بتػػدميرىا ،كتػػدمير الحػػدكد
التي ترسميا المخططات الحضرية لمفصؿ بيف العمراف الحضرم كالمناطؽ الريفية .

كانت مدينة مسبلتو إحػدل المػدف الصػغيرة التػي تػكفرت بيػا الخػدمات ،فمػع
تػػكفر الخػػدمات اإلداريػػة كاالجتماعيػػة كاالقتصػػادية اصػػبحت منطقػػة لجػػذب السػػكاف ،
شأنيا في ذلؾ شأف معظـ المدف الميبية  ،كىذا أدل إلى نمكىا كازدىارىا العم ارني.

مسبلتو.

كقػ ػػد تنػ ػػاكؿ ىػ ػػذا البحػ ػػث مكضػ ػػكع تطػ ػػكر اسػ ػػتخدامات االرض فػ ػػي مدينػ ػػة
كتقػ ػػع مدينػ ػػة مسػ ػػبلتو عنػ ػػد تقػ ػػاطع خطػ ػػي طػ ػػكؿ ( ) °14 _ °14 "5شػ ػػرقا

كدائرتػػي عػػرض ()°32 '33 _ °32 '36شػػماال اذ تقػػع فػػي الجػػزء الشػػمالي الغربػػي

مػػف ليبيػػا كتبعػػد عػػف س ػكاحؿ البحػػر المتكسػػط بح ػكالي  10كػػـ ،كيحػػدىا مػػف الجنػػكب
مدينػػة ترىكنػػة كتبعػػد عنيػػا بح ػكالي  43كػػـ امػػا مػػف الشػػماؿ فتحػػدىا مدينػػة الخمػػس
كتبعد عنيا حكالي 35كـ ،كتبعد عف مدينة طرابمس بحكالي 135كـ.

()2

( )1كليد شكرم ،المجمع الحضرم لمدينة المنصكرة ،رسالة ماجستير ،جامعػة الزقػازيؽ2005 ،ـ،
ص.110

( )2المخطػػط الشػػامؿ  2000شػػركة بكلسػػيرفيس ،استشػػارات ىندسػػية ،كارسػػك ،بكلنػػدا ،تقريػػر رقػػـ ط
 34ف ص .15
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أوالً -مقارنة بين استخدام األرض لمدينة مسالتو عام 1980م  -عام 2000م:
بػػالرغـ مػػف أف مخطػػط المدينػػة أكثػػر مػػيبلن نحػػك التحػػديث كالمعاص ػرة حيػػث

يبلحػ ػػظ أف الفت ػ ػرة األكلػ ػػى مػ ػػف تنفيػ ػػذ المخطػ ػػط ،ثػ ػػـ ىػ ػػدـ المدينػ ػػة القديمػ ػػة كالمنطقػ ػػة
المحيطػػة بميػػداف الش ػػيداء مػػف أج ػػؿ تعميرىػػا ،مػػع بق ػػاء المبػػاني القديمػػة فػػي بع ػػض

المحبلت التي تدؿ عمى أصالتيا ،يبلحظ أف ىناؾ تباينان مكانيان كتشابكان كتػداخبلن فػي

الكظيفػػة كالتناقضػات كاضػػحة ،فػػنبلحظ كجػػكد مبػػاف ذات دكريػػف كأكثػػر بجانػػب منػػازؿ
ذات الػدكر الكاحػػد ،كمػػا يبلحػػظ انتشػػار الػػكرش مختمفػػة األنػكاع بجانػػب المنػػازؿ ،بينمػػا

تػػـ تخصػػيص منطقػػة محػػددة لمصػػناعات الخفيفػػة ،ككػػذلؾ خصػػص المخطػػط منػػاطؽ
خضػ ػراء تعتب ػػر رئ ػػة المدين ػػة ،لك ػػف ى ػػذه المن ػػاطؽ أعي ػػد تخطيطي ػػا بطريق ػػة أك أخ ػػرل
كحمػػت محميػػا مبػػاف سػػكنية كغيرىػػا كتعػػاني المدينػػة فػػي الكقػػت الحاضػػر مػػف عدي ػػد

المشكبلت ،كلعؿ مف أىميا عدـ كجكد مخطػط دينػاميكي ي ارعػي نمػك سػكانيا كاتسػاع
مسػ ػػاحتيا حيػ ػػث يبلحػ ػػظ أف عديػ ػػد مػ ػػف المسػ ػػاكف أقيمػ ػػت فػ ػػي الفت ػ ػرة األخي ػ ػرة خػ ػػارج

المخطػ ػػط عمػ ػػى حسػ ػػاب األ ارضػ ػػي الزراعيػ ػػة ،أم الزحػ ػػؼ العم ارنػ ػػي عمػ ػػى األ ارضػ ػػي
الزراعية.
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جدول ( )1مقارنة بين استخدام األرض بمدينة مسالتو بين  1980والمخطط لسنة
2000م
نوع االستخدام

2000

1980
مساحة باليكتار

%

مساحة باليكتار

%

السكف

73

47.3

228

52.8

التعميمية كالثقافية

9.8

6.3

32.3

7.5

الصحة

13.8

8.9

14.5

3.5

المرافؽ الدينية

19.4

12.6

25.7

5.9

المنافع العامة

2.6

1.7

14.5

1.5

الصناعة

6.5

4.2

27.1

6.3

النقؿ كالمكاصبلت

23

14.9

73.7

17

الترفيو

6.4

4.1

16.2

3.7

154.5

%100

432

%100

المجمكع

المص ػػدر :مس ػػبلتو ،المخط ػػط الش ػػامؿ  2000التقري ػػر الني ػػائي رق ػػـ ط ؽ -34-بكلس ػػيرفس ،كارس ػػك ،بكلن ػػدا،
1980ـ.
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شكل( )1استخدامات األرض في سنة 1980
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شكل ( )2استخدامات األرض في سنة 2000م.

المصدر :المخطط الشامؿ

م ػ ػػف خ ػ ػػبلؿ الج ػ ػػدكؿ الس ػ ػػابؽ( )1كالش ػ ػػكميف ( )2( ،)1يتض ػ ػػح أف مس ػ ػػاحة

المدينة بمغت ككاقع لسنة 1980ـ ( )154.5ىكتار تقريبا كفي سػنة 2000ـ بمغػت
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( )432ىكتار تقريبا ،فنجد أف في عشريف سػنة لػـ تػزد المسػاحة عػف ( )278ىكتػار
تقريبػػا ،ام بنسػػبة زيػػادة قػػدرىا %180.5حيػػث تػػـ بنػػاء العديػػد مػػف الكحػػدات السػػكنية
كبعض المباني االدارية كمباني الخدمات األخػرل عمػى انقػاض المبػاني القديمػة التػي

تـ ازالتيا عاـ 1980ـ كالبناء مكانيا.

كبمقارنػ ػػة مسػ ػػاحة اسػ ػػتخدامات األ ارضػ ػػي فػ ػػي عػ ػػاـ  1980كبػ ػػيف مخطػ ػػط

المدينػػة لعػػاـ  2000نبلحػػظ كجػػكد زيػػادة كبي ػرة فػػي مسػػاحة االسػػتخداـ السػػكني حيػػث
زاد مف مساحة  73ىكتار إلى  228ىكتػار ممػا أضػاؼ مسػاحة كبيػرة مػف المسػاكف
المخططػػة كمحاكلػػة الحػػد مػػف بنػػاء المسػػاكف العشػكائية ،كمػػا زادت مسػػاحة االسػػتخداـ

التعميمػي كالثقػػافي مػػف  9.8ىكتػػار إلػػى  32.3ىكتػار ممػػا أحػػدث كفػرة فػػي الخػػدمات
التعميمي ػػة كالثقافي ػػة ،كم ػػا زادت مس ػػاحة االس ػػتخداـ الص ػػحي م ػػف  13.8ىكت ػػار إل ػػى

 14.5ىكتػػار حيػػث إف الزيػػادة لػػـ تكػػف كبي ػرة إال أف المدينػػة لػػـ تشػػعر بػػالعجز فػػي
الخػػدمات الصػػحية ،كمػػا زادت الم ارفػػؽ الدينيػػة مػػف  19.4ىكتػػار إلػػى  25.7ىكتػػار،
كأيض ػػا المن ػػافع العام ػػة م ػػف  2.6ىكت ػػار إل ػػى  14.5ىكت ػػار كى ػػك م ػػا يظي ػػر تحس ػػنا

كاضحا في الخدمات بصفة عامػة ،كمػا زادت مسػاحة االسػتخداـ الصػناعي مػف 6.9

ىكتار إلى  27.1ىكتار ،كذلؾ بسبب تخصيص مناطؽ في جنػكب المدينػة كمنطقػة

أخػػرل فػػي شػػماليا ،مم ػا سػػاعد عمػػى التقميػػؿ مػػف التمػػكث البيئػػي لممدينػػة ،كمػػا زادت
مساحة الطرؽ مف  23ىكتار إلى  73.7ىكتار ،كىك ما يظير تصميـ شػبكة طػرؽ
جيدة لممدينة ،أما مساحة الترفيو فزادت مف  6.4ىكتػار إلػى  16.2ىكتػار كالمتمثمػة
في بعض المساحات الخضراء كالمتنزىات .
ثانياً :استخدام األرض لمدينة مسالتو 2017م:
2017ـ.

يشػير الجػدكؿ التػػالي إلػى أنمػػاط اسػتخداـ األرض داخػؿ مدينػػة مسػبلتو لعػػاـ
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جدول ()2
توزيع استخدامات األرض الحالية في مدينة مسالتو عام 2017م
نوع االستخدام

المساحة باليكتار النسبة المئوية %

االستخداـ السكني

451.3

61.4

االستخداـ التجارم

13.6

1.7

االستخداـ الصناعي

22.6

2.8

االستخداـ التعميمي

24.6

3.0

االستخداـ الصحي

18.3

2.3

االستخداـ الديني – الثقافي

15.8

2.0

االستخداـ السياحي كالترفييي

10.1

1.3

مباني عامة

9.2

1.0

الطرؽ

78.9

9.7

سكني تجارم

81.7

10.1

سكني صناعي

0.43

0.1

مقابر

15.6

1.9

األراضي الفضاء

44.9

5.6

خدمات زراعية

22.0

2.7

المجمكع

784.43
المصدر :اعتمادان عمى برنامج Ark Gis

كمف العرض السابؽ في استخداـ األرض في مدينة مسبلتو عاـ 1980ـ نستنتج

مجمعا حضريا
قديما كنمت كتطكرت حتى أصبحت
ن
إف مدينة مسبلتو قد نشأت ن
عمى الجبؿ الغربي في شماؿ غرب ليبيا ،كتطكرت حتى صنفت مف ضمف المدف
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الصغيرة في ليبيا ،كمف ثـ كضع ليا مخطط كزاد تطكرىا كنمكىا لبلنتعاش
االقتصادم كاليجرة مف المناطؽ المحيطة مف الريؼ إلييا.
شكل ( )3استخدام األرض في مدينة مسالتو عام 2017م
المصدر :مف عمؿ الباحثة اعتمادان عمى الجدكؿ السابؽ.

المصدر :اعتمادان عمى برنامج  Art gisكالدراسة الميدانية..
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شكل ( )4استخدام األرض في مدينة مسالتة خالل عام 2017م
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مف خبلؿ الجدكؿ رقـ ( )2كالشكؿ ( )4يتضح اآلتي:
بمغػػت مسػػاحة مدينػػة مسػػبلتو ح ػكالي  784ىكتػػا انر مكزعػػة عمػػى اسػػتعماالت

األ ارض ػػي لؤلغػ ػراض المختمف ػػة ،أم بمغ ػػت الزي ػػادة ف ػػي المخط ػػط لع ػػاـ  2000حػ ػكالي

 352ىكتػػارا ،كبػػذلؾ تكػػكف النسػػبة المئكيػػة لمزيػػادة فػػي 2017ـ  ،كفػػي عػػاـ 2000ـ
حكالي .%81.5
كم ػػا نبلح ػػظ م ػػف خ ػػبلؿ خريط ػػة اس ػػتخدامات األ ارض ػػي رق ػػـ ( )4أف أغم ػػب
االس ػػتخدامات المكج ػػكدة ى ػػي االس ػػتخداـ الس ػػكني ،حي ػػث بم ػػغ  %71.5م ػػف إجم ػػالي
مساحة المدينة المتضمف مساحة  451.3ىكتار كاستخداـ سػكني  ،كمسػاحة 81.7
ىكت ػػار كاس ػػتخداـ س ػػكني تج ػػارم حي ػػث يس ػػتخدـ ال ػػدكر األكؿ ف ػػي المح ػػبلت كب ػػاقي

المبنى يستخدـ سكني ،كىذا االستخداـ نجده كاضػحا عمػى الطػرؽ الرئيسػية ،كمسػاحة

 43.0ىكتػ ػػار سػ ػػكني صػ ػػناعي حيػ ػػث يسػ ػػتخدـ الػ ػػدكر األكؿ كػ ػكرش كبػ ػػاقي المبنػ ػػى
يستخدـ كسكف.
بينم ػ ػػا بمغ ػ ػػت مس ػ ػػاحة الخ ػ ػػدمات  %12.3م ػ ػػف إجم ػ ػػالي مس ػ ػػاحة المدين ػ ػػة

كالمتضػ ػػمنة مسػ ػػاحة الخػ ػػدمات التعميمي ػ ػػة حيػ ػػث بمغػ ػػت 24.6ىكتػ ػػار  ،كاالسػ ػػتخداـ
الصػػحي كالػػذم بم ػػغ مسػػاحة 18.3ىكت ػػار ،كالخػػدمات الدينيػػة كالثقافيػػة كالتػػي بمغ ػػت

 15.8ىكتػػار ،كالخػػدمات السػػياحية كالترفيييػػة كالمتمثمػػة فػػي المسػػمحات الخض ػراء إذ
تمثؿ 10.1ىكتار  ،كالمباني العامة كالتي تبمغ مساحتيا 9.2ىكتار .
بينمػ ػػا بمغػ ػػت مسػ ػػاحة االنشػ ػػطة االقتصػ ػػادية  %4.5مػ ػػف إجمػ ػػالي مسػ ػػاحة
المدينػػة ،كالتػػي تتضػػمف النشػػاط التجػػارم كالمتمثػػؿ فػػي 13.6ىكتػػار كالمتمركػػز فػػي
قمب المدينة ( )C.B.Dكعمى الطرؽ الرئيسية.
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أمػػا النشػػاط الصػػناعي فبمغػػت مسػػاحتو 22.6ىكتػػار كالمتمركػػز فػػي الطػػرؽ
الجنكبيػة الفرعيػػة كالمنطقػة الصػػناعية فػي الشػػماؿ كعمػى اطػراؼ المدينػة ،بينمػػا بمغػػت
نسػػبة مسػػاحة الطػػرؽ  %9.7مػػف إجمػػالي المدينػػة كالمتضػػمنة مسػػاحة المقػػابر حيػػث

بمغػػت 15.6ىكتػػار بينمػػا أ ارضػػي الفضػػاء بمغػػت مسػػاحتيا  44.9ىكتػػار كالمتمركػػز
في منطقتيا الشمالية الشرقية حيث أراضي متضرسة كالجنكبية الغربية كذلؾ.
كمػػا يتبػػيف أف التطػػكر الحضػػرم يتمركػػز فػػي كسػػط المدينػػة ،كمػػا يتضػػح مػػف
خبلؿ الخريطة أف ىناؾ طرقان معبدة داخؿ مخطط المدينة ،كأخػرل غيػر معبػدة ،كمػا

نبلحظ مف الخريطة انتشار االستخداـ التجارم بكثػرة داخػؿ مخطػط المدينػة ،كخاصػة
عمى امتداد الشكارع كالطرؽ الرئيسية.

ثالثًا -أنماط استخدام األرض:
 ) 1االستخدام السكني:

شػػيدت مدينػػة مسػػبلتو تطػػك انر عمرانيػان كبيػ انر خػػبلؿ النصػػؼ الثػػاني مػػف القػػرف

العش ػريف ككػػاف أحػػد جكانػػب ىػػذا التطػػكر "االسػػتخداـ السػػكني" حيػػث يعػػد مػػف أكثػػر

االسػػتخدامات تغي ػ انر بسػػبب الزيػػادة فػػي عػػدد السػػكاف كالتغي ػرات االجتماعيػػة كمسػػتكل

الػػدخؿ كالمعيشػػة ،كتحتػػؿ المسػػاكف المسػػاحة األكبػػر مػػف رقعتيػػا فػػي كػػؿ مكػػاف تقريب ػان
كلكف بأعداد متفاكتة .كتختمؼ المنػاطؽ السػكنية فػي شػكميا كتكزيعيػا بػاختبلؼ حجػـ

المنطقػػة كتطكرىػػا ،فالمنطقػػة القديمػػة تتركػػز المسػػاكف فييػػا حػػكؿ مقدمػػة ركاقيػػا بصػػفة
دائمػػة ،كلكػػف مػػع التطػػكر العم ارنػػي كنمػػكه بػػدأ السػػكاف يتكجيػػكف إلػػى خػػارج المنطقػػة

كترؾ كسطيا لكظائؼ أخرل أكثر أىمية كالكظيفة التجارية كاإلدارية(.)1

( )1عبد الفتاح كىيبة ،دار النيضة العربية  ،بيركت ف 1973ـ ،ص.117
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ى ػػذا كتغط ػػي المس ػػاحة المخصص ػػة لمس ػػكف بميبي ػػا نس ػػبة عالي ػػة م ػػف إجم ػػالي مس ػػاحة
المخططػػات حيػػث تت ػراكح النسػػبة مػػا بػػيف  .%60-40كنجػػد أف االسػػتخداـ السػػكني
يحتػػؿ الصػػدارة فػػي منطقػػة الد ارسػػة ،ففػػي سػػنة 1980ـ بمغػػت المسػػاحة المخصصػػة

لمكحػػدات السػػكنية ح ػكالي 73ىكتػػا انر كىػػي تشػػكؿ نسػػبة  %47مػػف مجمػػؿ األ ارضػػي،

بينما في سػنة 2000ـ بمغػت حػكالي  228ىكتػا انر ،كىػي تمثػؿ  %52.8مػف مسػاحة
المدينة كارتفعت عاـ  2017الى  451ىكتار كىػك يمثػؿ  61.4مػف مسػاحة المدينػة

( شػػكؿ رقػػـ ، )2كبنػػاء عمػػى ذلػػؾ فػػإف نػػكع االسػػتخداـ السػػكني كنسػػبتو فػػي منطق ػػة
الد ارس ػػة ككثاف ػػة الس ػػكاف تمع ػػب دك انر ىامػ ػان ف ػػي مب ػػادرات الس ػػكاف لتش ػػييد المن ػػازؿ م ػػف
جية ،كلتكسع مساحة المخطػط كتنظيميػا ،كاعػداد البنيػة التحتيػة ،كاصػدار التػراخيص
مف جية أخر
 )2االستخدام التجاري:
تعد التجارة مػف أىػـ األنشػطة االقتصػادية فػي المػدف ،كخاصػة الكبيػرة منيػا،
كيمثػػؿ ىػػذا االسػػتخداـ أفضػػؿ المكاقػػع ،كأكبػػر قػػدر مػػف سػػيكلة الكصػػكؿ عػػف طريػػؽ

شػػبكة جيػػدة مػػف الطػػرؽ( ،)1فكممػػا زاد عػػدد سػػكاف المدينػػة ،كتطػػكرت كسػػائؿ النقػػؿ،
كتيسػ ػػرت مس ػ ػػالكيا داخ ػ ػػؿ المدين ػ ػػة كخارجي ػ ػػا كمم ػ ػػا زادت أىمي ػ ػػة التجػ ػػارة كزاد حج ػ ػػـ

االستخداـ التجارم ،إذ تحتؿ المنطقة التجاريػة داخػؿ المػدف عػادة مسػاحة تقػدر بنحػك

 %5م ػػف المس ػػاحة الكمي ػػة لبلس ػػتعماالت بالمدين ػػة ،إذ يع ػػد النش ػػاط التجػػارم م ػػف أىػ ػـ
األنشطة التي تقكـ بيا المدينة(.)2

( )1حسػػف الخيػػاط ،المػػدف الخميجيػػة ،ط ،1منشػػكرات مركػػز الكثػػائؽ كالد ارسػػات اإلنسػػانية ،جامعػػة
قطر1988 ،ـ ،ص.262

( )2محمػ ػػد صػ ػػالح المرسػ ػػكمي كآخػ ػػركف ،المبػ ػػادئ العامػ ػػة لجغرافيػ ػػة المػ ػػدف ،دار الكنػ ػػدم لمنشػ ػػر
كالتكزيع ،إربد2000 ،ـ ،ص.39
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إف مػا تتميػػز بػػو مدينػػة مسػبلتو ىػػي ككنيػػا مركػ انز تجاريػان ميمػان تقػػدـ خػػدمات

تجاريػػة مختمفػػة لسػػكاف المدينػػة كالتجمعػػات المجػػاكرة ليػػا حيػػث إنيػػا تتسػػـ منػػذ القػػدـ

بالتمركز السػكاني ،كذلػؾ لمبلءمػة أ ارضػييا لبلسػتقرار ،كقابميتيػا لجػذب السػكاف ،كمػا
ن ػػتج عن ػػو م ػػف حرك ػػة اقتص ػػادية ،كتب ػػادؿ تج ػػارم لممنتج ػػات كالمزركع ػػات عم ػػى م ػػر

السنيف ،حيػث إف لممدينػة سػكقان أسػبكعيان أعطػى المدينػة شػيرة تجاريػة حيػث يمجػأ إليػو
التجػػار مػػف أغمػػب المنػػاطؽ المحيطػػة مػػف ترىكنػػة كالخمػػس كسػػكؽ الخمػػيس كزليػػتف

كمصراتو كقصر األخيار ،كما أف المدينة منذ القدـ تشػتير بكجػكد المحػبلت التجاريػة
كالمينية كالحرفية.
كقػد شػػيدت منطقػة الد ارسػػة تطػػك انر عمرانيػان كبيػ انر خػػبلؿ الفتػرة األخيػرة ،ككػػاف

أحػػد جكانػػب ىػػذا التطػػكر إنشػػاء مجمكعػػة مػػف األس ػكاؽ العامػػة ،كالجمعيػػات التعاكنيػػة

التي تكزعت في شتى أنحاء المدينة ،كاعتمدت كقنكات تسكيؽ ،فمقػد أجيػز لمؤسسػات
القطػػاع الخػػاص بمزاكلػػة النشػػاط التجػػارم الػػذم أدل بػػدكره إلػػى نشػػأة منػػاطؽ تجاريػػة
جيدة ،كذلؾ تـ التكسع في تحكيؿ الطكابؽ األرضػية فػي بعػض الشػكارع الرئيسػية مػف
االسػػتعماؿ السػػكني إلػػى التجػػارم المخػػتمط ،كأغمػػب ىػػذه المسػػاكف المختمطػػة تكجػػد فػػي

محمة السكؽ في منطقة ( )D.C.Bفي مدينة مسبلتو.
كتتن ػػكع المؤسس ػػات التجاري ػػة ف ػػي منطق ػػة الد ارس ػػة مني ػػا :مح ػػبلت المبلب ػػس
كالمفركش ػػات كاألث ػػاث ،كمح ػػبلت المج ػػكىرات كالص ػػياغة كالعط ػػكر .كك ػػذلؾ مح ػػبلت
األحذيػػة ،محػػبلت الم ػكاد الغذائيػػة كالتمكينيػػة كاألدكات الكيربائيػػة كالزراعيػػة كالمنزليػػة،
كمحػبلت خاصػة بالمعػػدات كاآلالت الدقيقػة كالثقيمػة كلػكازـ المكتبػات كمحػبلت البقالػػة
كالخضار كغيرىا.
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صورة ()1

بعض المحالت الحديثة في محمة السوق
المصدر :الدراسة الميدانية 2017ـ.

كىذه المحػبلت عبػارة عػف محػبلت تجاريػة تتركػز طبقػا لمنشػاط السػائد حيػث
تتركز بعض المحبلت الخاصة بالمبلبس كالمجكىرات فػي بعػض الشػكارع مثػؿ شػارع

الػ ػػدككالي كالجميكريػ ػػة ،كمػ ػػا تتركػ ػػز معظػ ػػـ المحػ ػػبلت فػ ػػي ( )C.B.Dكىػ ػػي منطقػ ػػة
األعمػػاؿ المركزيػػة ،كتكضػػح الصػػكرة رقػػـ ( )1بعػػض نمػػاذج االسػػتخدامات التجاريػػة
بالمدينة ،ىذا كقػد ازدادت مسػاحة المحػبلت التجاريػة (بيػع المػكاد التمكينيػة كالغذائيػة)
حي ػػث بم ػػغ إجم ػػالي المح ػػاؿ المرخص ػػة المتع ػػددة الت ػػي تنتش ػػر داخ ػػؿ المدين ػػة ()655

محبلن تجاريان(.)1

( )1الدراسة الميدانية 2017ـ.
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جدول ( )3إحصاء المحالت التجارية وفقاً لنوع االستخدام
نوع االستخدام

العدد

المواد الغذائية

119

المالبس واألحذية

107

القصاب

51

أدوات منزلية وكيربائية

49

أثاث ومفروشات

43

البناء والطالء

37

اليواتف النقالة

36

قطع الغيار

35

عطور وزينة

32

إلكترونيات

27

تبغ

25

مستمزمات األم والطفل

23

أدوات مكتبية

21

إطارات ونضائد

15

معادن ثمينة

12

أعالف وحبوب

7

موزع غاز

6

كماليات السيارات

5

محالت التصوير

3

المصدر :الدراسة الميدانية 2017ـ.
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شكل ( )5أعداد احملالت التجارية حسب االستخدام يف مدينة مسالته 7102

المصدر :مف عمؿ الباحثة بناء عمى الجدكؿ السابؽ.

كما تشمؿ المصارؼ كالشػركات االسػتثمارية ،كاف كانػت ىػذه المؤسسػات

ال تمثػػؿ أمػػاكف لمبيػػع كالشػراء ،إال أنيػػا تػرتبط بالنشػػاط التجػػارم بشػػكؿ أساسػػي كيكجػػد
ف ػػي منطق ػػة الد ارس ػػة أربع ػػة مص ػػارؼ كى ػػـ مص ػػرؼ الكح ػػدة كيق ػػع فػػي محمػػة الس ػػكؽ،
ككذلؾ مصرؼ الصحارم ،كمصرؼ شماؿ أفريقيا ،كمصرؼ الجميكرية.
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صورة ( )2مصرف الصحاري ومصرف الجميورية

المصدر :تصكير الباحثة 2017
االستخدام الصناعي:
ظير ىذا االسػتخداـ بكضػكح فػي نيايػة القػرف الثػامف عشػر ،إذ شػيدت ىػذه
الفتػ ػرة نش ػػأة كح ػػدات ص ػػناعية خاص ػػة ،حي ػػث أث ػػرت الص ػػناعة عم ػػى مكق ػػع المدين ػػة

كتركيبيا كشكميا كدخؿ ىذا االستعماؿ في تنافس مع باقي االستعماالت األخرل(.)1

إف االس ػ ػػتعماالت المتعمق ػ ػػة باأل ارض ػ ػػي الص ػ ػػناعية ف ػ ػػي مدينػ ػػة مسػ ػػبلتو ق ػ ػػد
انحصرت في فترة الخمسينيات كالستينيات عمى بعض الصناعات الخفيفػة ،كعمػى مػا
تنتجػ ػػو مػ ػػف م ػ ػكارد التػ ػػي تتمثػ ػػؿ فػ ػػي معاصػ ػػر الزيتػ ػػكف ،كمطػ ػػاحف الحبػ ػػكب ،ألنيمػ ػػا

المكرداف األساسياف في المدينة كالمذاف يعتمػد عمييمػا السػكاف منػذ القػدـ ،إضػافة إلػى
بع ػػض الص ػػناعات األخ ػػرل مث ػػؿ النج ػػارة كالح ػػدادة ،كالمخ ػػابز ،كبع ػػض الص ػػناعات
كالنسػػيج كالصػػكؼ ،كبسػػبب عػػدـ كجػػكد تكجيػػو اسػػتثمارم قػػكم فػػي مجػػاؿ الصػػناعة،
كف ػػي غي ػػاب تخط ػػيط من ػػاطؽ ص ػػناعية تس ػػتكعب النش ػػاطات الض ػػركرية ،فق ػػد نش ػػأت
( )1محمد مدحت جابر ،جغرافية العمراف الريفي كالحضرم ،ط /مكتبة األنجمك المصرية ،القػاىرة،
2003ـ ،ص.227
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صػ ػػناعات ثانكيػ ػػة عديػ ػػدة ،كتكزعػ ػػت داخػ ػػؿ مسػ ػػطح منطقػ ػػة الد ارسػ ػػة ،كتػ ػػداخمت مػ ػػع
االستعماالت األخرل ،فنجدىا تتمركز أغمبيا فػي كسػط المدينػة كفػي األحيػاء السػكنية
التػػي تسػػبب الضكضػػاء كالضػػجيج لمسػػكاف ،إضػػافة إلػػى التمػػكث البيئػػي الػػذم تسػػببو
كتشػػكيو منظػػر المدينػػة بالمخمفػػات الصػػناعية كالقمامػػة ،كقػػد بمغػػت نسػػبة االسػػتخداـ

الصناعي بالمدينة 22.6ىكتار تقريبا كبنسبة .%2.8
صورة ( )3صناعة الرخام والبالط بمحمة السوق

المصدر :تصكير الباحثة 2017ـ.

 )4االستخدام التعميمي:
يعد التعميـ الركيػزة األساسػية ألم بمػد كمؤشػر تقدمػو ،كمػا أنػو األداة الرئيسػة

لمتنمي ػػة االقتص ػػادية كالبشػ ػرية كمظيػ ػ انر م ػػف مظ ػػاىر الخ ػػدمات الحككمي ػػة( .)1كيترك ػػز
االستخداـ التعميمي داخػؿ الحيػز الحضػرم ،كيتػأثر نمػط التنظػيـ المكػاني لػو بمسػاحة
المنطقة السكنية ،كحجـ السكاف كشبكة الطرؽ كالتطكر التاريخي لممراكز الحضرية.

( )1محمد ،المغني الكبير في الجغرافيا التعميمية لمبحيرة ،نشرة الدراسات الجغرافيػة ،جامعػة المنيػا،
المجمد الرابع ،العدد الخامس1995 ،ـ ،ص.1
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كتعػػد منطقػػة الد ارسػػة مرك ػ انز لئلشػػعاع الثقػػافي كالعممػػي حيػػث يكجػػد بيػػا عػػدد

كبيػػر مػػف المػػدارس بمختمػػؼ أنكاعيػػا ،تبػػدأ مػػف ريػػاض األطفػػاؿ كالمػػدارس االبتدائيػػة
كاالعدادية .

كيش ػػغؿ االس ػػتخداـ التعميم ػػي ع ػػاـ 2017ـ مس ػػاحة  24.6ىكت ػػا انر ،أم م ػػا

يعادؿ نسبة  %5.47مف جممة مساحة المدينة.

كباالعتمػػاد عمػػى المعمكمػػات المتػػكفرة مػػف مكتػػب التقػػكيـ كالقيػػاس فػػإف أقػػدـ
المػػدارس المكجػػكدة بمنطقػػة الد ارسػػة ىػػي مدرسػػة القصػػبات االبتدائيػػة ،أمػػا فػػي بدايػػة
السبعينيات مف القرف الماضػي كخػبلؿ العقػكد األخيػرة زاد إنشػاء المؤسسػات التعميميػة

فػػي منطقػػة الد ارسػػة حيػػث بمػػغ عػػدد مػػدارس التعمػػيـ األساسػػي عػػاـ 2009ـ نحػػك 17

مدرسة ،ك( )5مدارس لمتعميـ المتكسط ،باإلضافة إلػى عػدد مػف م اركػز تحفػيظ القػرآف

الكريـ .

كينتش ػػر بالمدين ػػة نم ػػط تعم ػػيـ الثانكي ػػات التخصص ػػية ف ػػي نياي ػػة التس ػػعينيات
كىي المرحمة التعميمية التي تسبؽ مرحمػة التعمػيـ الجػامعي ،كالتػي يكػكف فييػا متكسػط

أعمار الطبلب بيف  19-15سنة ،كتسمى ىذه المرحمػة مرحمػة الػتعمـ المتكسػط كمػدة
الدراسة بيا أربع سنكات لتزكيد الطػبلب بمختمػؼ العمػكـ كالمعػارؼ ،تمييػدان اللتحػاقيـ
بسكؽ العمؿ أك الستكماؿ دراستيـ بالجامعات كالمعاىد العميا.

فمثبلن الذيف يدرسكف العمكـ اليندسية يمتحقكف مباشرة بكميػة اليندسػة ،ككػذلؾ

ال ػػذيف يدرس ػػكف عم ػػكـ الحي ػػاة يمتحق ػػكف بكمي ػػات الص ػػيدلة كالط ػػب ،كىك ػػذا ف ػػي ب ػػاقي
التخصصات.
مرحمة التعميم العالي:
لقد أنشئت في مدينة مسبلتو مراكز لمتعميـ العالي تمثمت في:
353

انعذد ( 23ضثرًثر )2021

يجهح انعهىو اإلَطاَيح

أ) كمية الشريعة كالقانكف
ب) كمية اآلداب كالعمكـ
ج) المعيد العالي لمميف الشاممة
د) المعيد العالي لمميف الطبية
مراكز تحفيظ القرآن الكريم:
تتمي ػػز مدين ػػة مس ػػبلتو بكثػ ػرة ح ػػافظي القػ ػرآف الكػ ػريـ مقارن ػػة بع ػػدد س ػػكانيا،
باإلضػػافة إلػػى كث ػرة م اركػػز تحفػػيظ الق ػرآف الك ػريـ ،إذ يكجػػد مػػا يزيػػد عػػف  18مرك ػ انز
لتحفػ ػػيظ الق ػ ػرآف الك ػ ػريـ مكزعػ ػػة عمػ ػػى المحػ ػػبلت األربػ ػػع منيػ ػػا :مركػ ػػز تحفػ ػػيظ منػ ػػارة

الػػدككالي ،كمركػػز تحفػػيظ المجػػابرة ،كمػػا تمتػػاز بكث ػرة عػػدد مدرسػػي كمدرسػػات الق ػرآف

الكريـ .ىذا كيصؿ عدد الطمبة الدارسيف بيذه المراكز إلى  2300طالب(.)1
 )5االستخدام الصحي:

شػ ػػغمت االسػ ػػتخدامات الصػ ػػحية فػ ػػي مدينػ ػػة مسػ ػػبلتو عػػػاـ 2017ـ مسػ ػػاحة

 18.3ىكتا انر كبنسبة  %2.3مف إجمالي المساحة المستخدمة داخؿ المخطط(.)2

( )1الييئة العامة لؤلكقاؼ ،مكتب أكقاؼ مسبلتو.
( ) 2مخطط بكلسيرفيس ،مرجع سابؽ ،ص .23
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صورة ( )4مستشفى مسالتو المركزي

باإلضػػافة إلػػى القطػػاع الخػػاص كالػػذم بػػدأ يزدىػػر فػػي المدينػػة كينتشػػر فػػي

مختمؼ التخصصات.

 )6االستخدام الديني والثقافي:
تعتبػػر مدينػػة مسػػبلتو كغيرىػػا مػػف المػػدف اإلسػػبلمية ،حيػػث تشػػغؿ نسػػبة مػػف
مس ػػاحتيا كالت ػػي تتمث ػػؿ ف ػػي كج ػػكد عدي ػػد م ػػف المس ػػاجد ألداء الص ػػبلة ،كال ػػى جػ ػكار

البعض مقابر لدفف األمكات المسػمميف ،كقػد شػغؿ ىػذا االسػتخداـ نحػك  15.8ىكتػار

كبنسبة .)1(%2.0

كتنحصػػر اسػػتعماالت الم ارفػػؽ الدينيػػة فػػي المسػػاجد المختمفػػة ،كقػػد بمػػغ عػػدد
المساجد في منطقة الدراسة  20مسجدان مكزعة عمى محبلت المدينة بشكؿ يخدـ كػؿ

السكاف(.)2

1

) مخطط بكلسيرفس مرجع سابؽ

( )2الييئة العامة لؤلكقاؼ ،مسبلتة.
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ى ػػذا كيكج ػػد أق ػػدـ ج ػػامع "ج ػػامع المج ػػابرة" ،كى ػػك المك ػػاف ال ػػذم أعمن ػػت في ػػو
الجميكرية الطرابمسية.
صورة ( )5جامع اجملابرة

المصدر :تصكير الباحثة 2015ـ.

المقابر:
يكج ػػد بمدين ػػة مس ػػبلتو س ػػت مق ػػابر مكزع ػػة عم ػػى مح ػػبلت المدين ػػة ،كجمي ػػع
أماكف المقػابر مسػتغمة ،كال يكجػد أمػاكف مقترحػة إلقامػة مقػابر فػي المسػتقبؿ ،إذ تبمػغ
مساحتيا 15.6ىكتار كبنسبة  %1.9مف مساحة المدينة.
تخطت االمتدادات العمرانية منطقة المقابر كأصبحت المقابر تقػع فػي قمػب
المنطقػػة العمرانيػػة ،كنظ ػ انر لحساسػػية ىػػذه المكاقػػع مػػف الناحيػػة الدينيػػة ،كاحت ػراـ مكانػػة
األم ػكات فػػي الػػديف اإلسػػبلمي أصػػبح مػػف الصػػعب التعامػػؿ مػػع ىػػذه األمػػاكف بكافػػة

صكرىا ،سكاء بإزالتيا أك بتغيير مكانيػا ،أمػا اآلف فأصػبحت تكجػد فػي مركػز المدينػة
العديد مف المقابر التػي يرجػع تاريخيػا إلػى فتػرات قديمػة ،كمػف بينيػا مقبػرة الكدكػالي،

كمقبرة يكسؼ الجغرافي ،كسيدم فايز ،كأكالد حامد كغيرىا.
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 )7االستخدام السياحي والترفييي:
عمػػى الػػرغـ مػػف تػػكفر عديػػد مػػف المقكمػػات السػػياحية فػػي مدينػػة مسػػبلتو إال

أنيا تفتقر إلى الخدمات السياحية بالرغـ مف كجكد متحػؼ فػي قمعػة مسػبلتو القديمػة،
كذلػػؾ لعػػدـ كجػػكد الجيػػات المعنيػػة بػػذلؾ حيػػث بمغػػت مسػػاحتيا  10.1ىكتػػار كبنسػػبة

 %1.3م ػػف مس ػػاحة المدين ػػة ال ػػى جان ػػب ت ػػكفر مس ػػاحات خضػ ػراء ح ػػكؿ المستش ػػفى
المركزم لممدينة .
صورة ( )6المنتزه السياحي

الػ ػػم
صدر :تصكير الباحثة 2017ـ.
أمػػا بالنسػػبة لمترفيػػو فكػػاف يتمثػػؿ فػػي كجػػكد عػػدد مػػف الحػػدائؽ المترك ػزة فػػي

كسػػط المدينػػة ،كىػػك مػػا يسػػمى بػػالمنتزه السػػياحي ،لكنػػو فػػي اآلكنػػة األخيػرة تحػػكؿ إلػػى
مقيى كبناء محبلت تجارية عمى أطرافيا ،إلى جانب ساحات خضراء متفرقة.
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 )8الخدمات الحكومية والييئات (االستخدام اإلداري):
كتشمؿ تمؾ الخدمات اإلدارية كالمكاتب الخدميػة المكجػكدة بػالمجمع اإلدارم

بكسط المدينة ،كما تكجد المكاتب التنفيذية ،باإلضافة إلى المحكمػة الجزئيػة ،كمكتػب
األكقاؼ كشؤكف الزكاة ،كغيرىا مف اإلدارات األخرل.
كيشػػغؿ ىػػذا االسػػتخداـ عػػاـ 2017ـ مسػػاحة  9.2ىكتػػارات ،أم مػػا يعػػادؿ
نسبة  %1.0مف إجمالي مساحة المخطط .
 )9الشوارع والميادين والطرق :
يعػ ػػد ىػ ػػذا االسػ ػػتخداـ مػ ػػف أىػ ػػـ اسػ ػػتخدامات األرض بمنطقػ ػػة الد ارسػ ػػة بعػ ػػد

االسػ ػػتخداـ السػ ػػكني ،اذ يمثػ ػػؿ 73.7ىكتػ ػػار أم ح ػ ػكالي  %9.1مػ ػػف جممػ ػػة مسػ ػػاحة
المدينػ ػػة  ،كىػ ػػك بػ ػػذلؾ ي ػ ػأتي فػ ػػي الترتيػ ػػب الثػ ػػاني مػ ػػف اسػ ػػتخدامات األرض حيػ ػػث ال
تقتصر كظيفة الشكارع عمى ككنيا منافذ يستخدميا السكاف في الدخكؿ إلػى مسػاكنيـ

كالخركج منيا ،أك عمى أنيا تربط بػيف أجػزاء منطقػة الد ارسػة ،بػؿ تتعػدل أىميتيػا إلػى
قياميا بكظيفة اجتماعية خاصة في األحياء الشػعبية القديمػة التػي يضػيؽ فييػا الحيػز

السػػكني كيػػزداد فييػػا الت ػزاحـ لمسػػكف ،كتشػػكؿ شػػبكة الطػػرؽ كالشػكارع كالميػػاديف ىيكػػؿ
منطقة الدراسة.
 -3االستخدام الزراعي:
يع ػػد االس ػػتخداـ الز ارع ػػي أق ػػؿ االسػ ػػتخدامات ف ػػي منطق ػػة الد ارس ػػة ،إذ تبمػ ػػغ
مسػػاحتو  22.0ىكتػػار تقر نيب ػا ،أم ح ػكالي  %2.7مػػف مسػػاحة المدينػػة ،كلكػػف لػػيس
معنػػى ىػػذا أف األىػػالي ال يقكمػػكف بمزاكلتي ػا ،إذ يمتمكػػكف أراض زراعيػػة كال يمارسػػكف
ىػػذه المينػػة إذ يعتبركنيػػا مينػػة ثانكيػػة ،فنجػػد أىػػالي منطقػػة الد ارسػػة يمتمكػػكف أ ارضػػي

زراعية في ريؼ المدينة ،كيقكمكف بزراعة القمح كالشعير كجمع ثمار الزيتكف.
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كتشػػكؿ م ػزارع محمػػة األش ػراؼ فػػي منطقػػة الد ارسػػة ظيي ػ انر زراعي ػان ميم ػان يمػػد

المد ين ػػة كأقاليمي ػػا ب ػػالمكاد الزراعي ػػة الغذائي ػػة ،كخاص ػػة الزيت ػػكف كزيت ػػو ،كالخض ػػركات،
حيث تشتير مدينة مسبلتو منذ القدـ بتجارة زيػت الزيتػكف بالدرجػة األكلػى سػكاء عمػى

مستكل المدينة أك أقاليميا.

فف ػػي مدين ػػة مس ػػبلتو بم ػػغ ع ػػدد األش ػػجار المثمػ ػرة م ػػف الزيت ػػكف 255.000
ش ػػجرة ،كم ػػف المكزي ػػات  54.000ش ػػجرة مثمػ ػرة ،كم ػػف الت ػػيف  16112ش ػػجرة مثمػ ػرة،
كالعنب  45.225شجرة مثمرة(.)1

كمػ ػ ػػا أف المدينػ ػ ػػة تتػ ػ ػػزكد بالخضػ ػ ػػركات كالفكاكػ ػ ػػو مثػ ػ ػػؿ المشػ ػ ػػمش كالخػ ػ ػػكخ
كالحمضيات مف المدف المجاكرة.
كم ػػا تكج ػػد آب ػػار جكفي ػػة ،كق ػػد س ػػبؽ الح ػػديث عني ػػا ،كم ػػا يكج ػػد ف ػػي منطق ػػة
الد ارسػػة نباتػػات طبيعيػػة ،كقػػد سػػبؽ الحػػديث عنيػػا أيض ػان ،إذ تػػدخؿ ىػػذه النباتػػات فػػي
عديد مف األغراض الطبية ،كالتي يستخدميا السكاف في عبلج بعض األمراض.

إف قمػ ػػة العػ ػػامميف بالز ارعػ ػػة ال يعنػ ػػي أف الز ارعػ ػػة ليسػ ػػت عنص ػ ػ انر ميم ػ ػان فػ ػػي

اقتصػػاد مسػػبلتو ،كانمػػا نجػػد أف الز ارعػػة فػػي مدينػػة مسػػبلتو تشػػكؿ عمػبلن ثانكيػان لزيػػادة

دخؿ العائمة ،كنجد أف العائمة تشارؾ في الزراعة كعمؿ إضافي.

كمػػا أف قطػػاع الز ارعػػة فػػي مدينػػة مسػػبلتو يكاجػػو صػػعكبات تحػػكؿ دكف أف

يمعب دك انر ميمان في االقتصاد العاـ لمنطقة الدراسة.

( )1تعػداد الحػػائزيف الػػزراعييف كحيػػازاتيـ الزراعيػة2006 ،ـ ،مصػػمحة اإلحصػػاء ،التعػػداد الز ارعػػي،
مسبلتو2006 ،ـ.
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الخاتمة:
خرجت الباحثػة بعػدد مػف االسػتنتاجات التػي تكضػح تطػكر اسػتخداـ األرض
في مدينة مسبلتو تتركز حكؿ ما يمي:
مجمع ػا
ػديما كنمػػت كتطػػكرت حتػػى أصػػبحت
ن
أف مدينػػة مسػػبلتو قػػد نش ػأت قػ ن
حضرنيا عمى الجبؿ الغربي بشماؿ غرب ليبيا.
تعتبػػر اسػػتعماالت األ ارضػػي ألغ ػراض السػػكف مػػف أكثػػر االسػػتعماالت مػػف

حي ػ ػػث التج ػ ػػاكز ،باإلضػ ػ ػافة إل ػ ػػى ذل ػ ػػؾ فػ ػ ػإف بع ػ ػػض االحي ػ ػػاء الس ػ ػػكنية تخ ػ ػػتمط بي ػ ػػا
االستخدامات كخاصة االستخدامات التجارية.
ميم ػا تقػػدـ خػػدمات
إف مػػا يميػػز مدينػػة مسػػبلتو ىػػي ككنيػػا مرك ػ از تجارني ػا ن
تجارية مختمفة لسكاف المدينة كالتجمعات المجاكرة .
ظػ ػ ا
لق ػػد ش ػػيد اس ػػتخداـ األرض الص ػػناعي ف ػػي مدين ػػة مس ػػبلتو تكس ػ نػعا ممحك ن
حيػػث يتضػػح التركػػز العػػالي لممنشػػآت الصػػناعية عمػػى طػػكؿ الطػػرؽ الرئيسػػية كداخػػؿ
الشكارع الفرعية.
تعػػد مدينػػة مسػػبلتو مرك ػ از لئلشػػعاع العممػػي كالثقػػافي إذ يكجػػد بيػػا عػػدد مػػف
مدارس التعميـ األساسي نحك  15مدرسة  5 ،مدارس لمتعميـ المتكسط باإلضػافة إلػى
الثانكيات التخصصية  ،كما أنشئت في مدينة مسبلتو مراكز لمتعميـ العالي.
يتمث ػػؿ االس ػ ػتخداـ الص ػػحي فػ ػػي مدين ػػة مسػ ػػبلتو ف ػػي مركػ ػزيف ميم ػػيف ىمػ ػػا
مستشػ ػػفى مسػ ػػبلتو المركػ ػػزم فػ ػػي محمػ ػػة السػ ػػكؽ ،كالثػ ػػاني مركػ ػػز الرعايػ ػػة الصػ ػػحية،

باإلضافة إلى المصحات ذات التخصصات المتعددة.
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ػجدا مكزعػة عمػى محػبلت المدينػة،
بمغ عدد المساجد بمدينة مسػبلتو  20مس ن
باإلضافة إلى عدد مف المقابر.
إف الخدمات الترفييية ناقصة مقارنة بغيرىا إذ تقتصػر عمػى بعػض الحػدائؽ

إلى جانب مناطؽ ترفييية تكجد في جنكب المدينة كاألندية الرياضية.

يشػػمؿ االسػػتخداـ االدارم الخػػدمات اإلد اريػػة كالمكاتػػب الخدميػػة ...الػػخ  ،إذ
تكج ػػد بكس ػػط المدين ػػة بم ػػا فيي ػػا الم ارف ػػؽ العام ػػة المتمثم ػػة ف ػػي البني ػػة التحتيػ ػة كالمي ػػاه
كالصرؼ الصحي كاالتصاالت.
أ مػ ػػا بالنسػ ػػبة لمطػ ػػرؽ كالشػ ػ ػكارع كالميػ ػػاديف فيعػ ػػد ى ػ ػػذا االسػ ػػتخداـ مػ ػػف أى ػ ػػـ

استخدامات األرض بمنطقة الدراسة بعد االستخداـ السكني.

يعد االستخداـ الزراعي أقؿ االستخدامات في منطقة الدراسة.
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قائمة المصادر والمراجع
2006ـ

 _1البيانػ ػػات النيائيػ ػػة مػ ػػف رئػ ػػيس التعػ ػػداد بمسػ ػػبلتو ،غيػ ػػر منشػ ػػكرة ،لعػ ػػاـ
 -2تعػ ػ ػػداد الحػ ػ ػػائزيف الػ ػ ػػزراعييف كحيػ ػ ػػازاتيـ الزراعيػ ػ ػػة 2006ـ ،مصػ ػ ػػمحة

االحصاء كالتعداد الزراعي ،مسبلتو 2006ـ.

 -3المخط ػ ػػط الش ػ ػػامؿ  2000ش ػ ػػركة بكلس ػ ػػيرفيس ،استش ػ ػػارات ىندس ػ ػػية،
كارسك ،بكلندا ،تقرير رقـ ط .34
 -4احمد عمى إسػماعيؿ ،د ارسػات فػي جغرافيػة المػدف ،دار الثقافػة كالنشػر
كالتكزيع ،الطبعة الرابعة ،القاىرة1993 ،ـ.
 -5حس ػ ػػف الخي ػ ػػاط ،الم ػ ػػدف الخميجي ػ ػػة ،ط  ،1منش ػ ػػكرات مرك ػ ػػز الكث ػ ػػائؽ
كالدراسات اإلنسانية ،جامعة قطر1988 ،ـ.
 -6عب ػػد الفتػ ػػاح محم ػػد كىيبػ ػػة ،جغرافيػ ػػة العمػ ػراف ،دار النيضػػػة العربيػ ػػة،
بيركت1973 ،ـ.
 -7محمػػد ص ػػالح المرسػػكمي كآخ ػػركف ،المب ػػادئ العامػػة لجغرافيػػة الم ػػدف،

دار الكندم لمنشر كالتكزيع ،إربد2000 ،ـ.

 -8محمد عبد العزيز الينػداكم ،اسػتخداـ اإلرض فػي مدينػة دميػاط د ارسػة

جغرافية ،بحث غير منشكر1989 ،ـ.

 -9محمػ ػػد محمػ ػػد سػ ػػطيحة ،خ ػ ػرائط التكزيعػ ػػات الجغرافيػ ػػة ،دار النيضػ ػػة
العربية ،الطبعة الثانية ،القاىرة1970 ،ـ.
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 -10محمد مدحت جابر ،جغرافية العمراف الريفي كالحضرم ،ط  ،1مكتبػة
االنجمك المصرية ،القاىرة2003 ،ـ.
 -11محمد المغني ،الكبير فػي الجغرافيػة التعميميػة لمبحيػرة ،نشػرة الد ارسػات

الجغرافية ،جامعة المينا المجمد الرابع ،العدد الخامس1995 ،ـ.

 -12كليػػد شػػكرم ،المجمػػع الحضػػرم لمدينػػة المنصػػكرة ،رسػػالة ماجسػػتير،
جامعة الزقازيؽ2005 ،ـ.
 -13المكسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػكعة الجغرافيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة ،شػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػبكة المعمكمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػات الدكليػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة
tgh./cwwwogeo.ppp//:cmm
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أبو يوسف يعقوب بن عبد الحق من خالل مخطوط
(685-656ه1286-1258 /م(
إعداد :د .نعيمة عبد المولى سالم
أ .سميرة سالم حمد

()

( )

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المقدمة:

مخط ػ ػ ػ ػ ػػكط :رق ػ ػ ػ ػ ػػـ الحمػ ػ ػ ػ ػ ػؿ ف ػ ػ ػ ػ ػػي نظ ػ ػ ػ ػ ػػـ ال ػ ػ ػ ػ ػػدكؿ المؤل ػ ػ ػ ػ ػػؼ :لسػ ػ ػ ػ ػ ػاف ال ػ ػ ػ ػ ػػديف

محمػ ػ ػ ػ ػػد بػ ػ ػ ػ ػػف عبػ ػ ػ ػ ػػد هللا بػ ػ ػ ػ ػػف الخطيػ ػ ػ ػ ػػب ( ت ) 776ىػ ػ ػ ػ ػػك محمػػ ػ ػ ػػد بػػ ػ ػ ػػف عبػ ػ ػ ػ ػػد هللا
ب ػ ػ ػػف س ػ ػ ػػعيد ب ػ ػ ػػف عب ػ ػ ػػد هللا ب ػ ػ ػػف أحم ػ ػ ػػد ب ػ ػ ػػف عم ػ ػ ػػي كنيت ػ ػ ػػو :أب ػ ػ ػػك عب ػ ػ ػػدهللا نس ػ ػ ػػبو
السػ ػ ػ ػ ػػمماني ،المكشػ ػ ػ ػ ػػي  ،الغرن ػ ػ ػ ػ ػاطي ،األندلسػ ػ ػ ػ ػػي شػ ػ ػ ػ ػػيرتو :لس ػ ػ ػ ػ ػاف الػ ػ ػ ػ ػػديف ،ابػ ػ ػ ػ ػػف
الخطيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػب ،ذك الػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػك ازرتيف ،ذك العم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػريف  ،ذك الميتتػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيف  ،ذك القب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػريف
م ػ ػ ػ ػػيبلده :ف ػ ػ ػ ػػي الخ ػ ػ ػ ػػامس كالعشػ ػ ػ ػ ػريف م ػ ػ ػ ػػف ش ػ ػ ػ ػػير رج ػ ػ ػ ػػب س ػ ػ ػ ػػنة ث ػ ػ ػ ػػبلث عش ػ ػ ػ ػػرة

كسػ ػ ػ ػػبعمائة ،كلػ ػ ػ ػػد فػ ػ ػ ػػي ببمكش ػ ػ ػ ػة  ،كتمق ػ ػ ػ ػى بيػ ػ ػ ػػا عمكم ػ ػ ػ ػو ،فكػ ػ ػ ػػاف فقيي ػ ػ ػ ػان ،كاعظ ػ ػ ػ ػان

رخ ػ ػ ػ ػا ،كنشػ ػ ػ ػػأ فػ ػ ػ ػػي غرناط ػ ػ ػ ػة ،ث ػ ػ ػ ػـ س ػ ػ ػ ػبتة كتممسػ ػ ػ ػػاف ،ث ػ ػ ػ ػـ
ػاعرا ،كمؤ ن
ك ن
أديب ػ ػ ػ ػا ،كشػ ػ ػ ػ ن
المغ ػ ػ ػ ػرب ،كمػ ػ ػ ػػات فػ ػ ػ ػػي أكائػ ػ ػ ػػؿ عػ ػ ػ ػػاـ سػ ػ ػ ػػبعمائة كسػ ػ ػ ػػتة كسػ ػ ػ ػػبعيف ،كلػ ػ ػ ػػو العديػ ػ ػ ػػد
م ػ ػ ػ ػػف الكت ػ ػ ػ ػػب مني ػ ػ ػ ػػا م ػ ػ ػ ػػا ى ػ ػ ػ ػػك مخط ػ ػ ػ ػػكط كمطب ػ ػ ػ ػػكع ،كالمكض ػ ػ ػ ػػكع ال ػ ػ ػ ػػذم بػ ػ ػ ػ ػػيف

بالخزنػ ػ ػ ػ ػػة
ا
أيػ ػ ػ ػ ػػدينا مخطػ ػ ػ ػ ػػكط مصػ ػ ػ ػ ػ ٌػكر بػ ػ ػ ػ ػػالميكركفمـ عػ ػ ػ ػ ػػف النسػ ػ ػ ػ ػػخة المحفكظػ ػ ػ ػ ػػة
العامػ ػ ػ ػ ػ ػػة بالربػ ػ ػ ػ ػ ػػاط بالمممكػ ػ ػ ػ ػ ػػة المغربيػ ػ ػ ػ ػ ػػة تحػ ػ ػ ػ ػ ػػت رقػ ػ ػ ػ ػ ػػـ  172 ( 300ؽ) ىػ ػ ػ ػ ػ ػػذه
النس ػ ػ ػ ػػخة تحت ػ ػ ػ ػػكم عمػ ػ ػ ػ ػى ص ػ ػ ػ ػػفحة رق ػ ػ ػ ػػـ 201مق ػ ػ ػ ػػاس( )17×20تحت ػ ػ ػ ػػكم عمػ ػ ػ ػ ػى




 -عضك ىيئة تدريس بجامعة الزيتكنة ،كمية التربية ،قسـ التاريخ.

 -عضك ىيئة تدريس بجامعة الزيتكنة ،كمية التربية ،قسـ التاريخ.
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26س ػ ػ ػ ػػطر ،كف ػ ػ ػ ػػي ك ػ ػ ػ ػػؿ س ػ ػ ػ ػػطر  15:13كمم ػ ػ ػ ػػة تقريبػ ػ ػ ػ ػان ،كتبػ ػ ػ ػػت بخػ ػ ػ ػػط مغرب ػ ػ ػ ػػي
مش ػ ػ ػ ػػككؿ متكسػ ػ ػ ػ ػػط الجػ ػ ػ ػ ػػكدة ،كمماتي ػ ػ ػ ػػا كميػ ػ ػ ػ ػػا مشػ ػ ػ ػ ػػككلة ،مم ػ ػ ػ ػػا تجعػػ ػ ػ ػػؿ القػ ػ ػ ػ ػراءة

ص ػ ػ ػ ػػعبة ،كعن ػ ػ ػ ػػد س ػ ػ ػ ػػرد األح ػ ػ ػ ػػداث كالكق ػ ػ ػ ػػائع ازد م ػ ػ ػ ػػف غم ػ ػ ػ ػػكض القػ ػ ػ ػ ػراءة؛ ألنيػ ػ ػ ػ ػا
كتبػ ػ ػ ػػت عم ػ ػ ػ ػى شػ ػ ػ ػػكؿ شػ ػ ػ ػػعر ،كمػ ػ ػ ػػا اتسػ ػ ػ ػػمت باإلسػ ػ ػ ػػياب فػ ػ ػ ػػي ذكػ ػ ػ ػػر األح ػ ػ ػ ػداث،

ككؿ ما يتعمؽ بعيد السمطاف المريني يعقكب بف عبد الحؽ.
الشخص ػ ػ ػ ػػية المريني ػ ػ ػ ػػة الت ػ ػ ػ ػػي نح ػ ػ ػ ػػف بص ػ ػ ػ ػػدد الح ػ ػ ػ ػػديث عني ػ ػ ػ ػػا ،ى ػ ػ ػ ػػك األمي ػ ػ ػ ػػر
أب ػ ػ ػػك يكسػ ػ ػ ػػؼ يعق ػ ػ ػػكب بػ ػ ػ ػػف عب ػ ػ ػػدالحؽ ،يكن ػ ػ ػ ػى أب ػ ػ ػػا يػ ػ ػ ػػكس ،لقب ػ ػ ػػو :القػػ ػ ػػائـ بػ ػ ػ ػػأمر
هللا ،أي يم ػ ػ ػ ػوي :الحاجػ ػ ػ ػػة أـ الػ ػ ػ ػػيمف بنػ ػ ػ ػػت محم ػ ػ ػ ػى البطػ ػ ػ ػػكم ،بكيػ ػ ػ ػػع بتػػ ػ ػػاز فػػ ػ ػػي سػ ػ ػ ػػنة
س ػ ػ ػ ػػت كخمس ػ ػ ػ ػػيف كس ػ ػ ػ ػػتمائ ة ،كت ػ ػ ػ ػػكفي ف ػ ػ ػ ػػي الجزيػ ػ ػ ػ ػرة الخضػ ػ ػ ػ ػراء م ػ ػ ػ ػػف األن ػ ػ ػ ػػدلس،
كىػ ػ ػ ػ ػػك معسػ ػ ػ ػ ػػكره لمجيػ ػ ػ ػ ػػاد عنػ ػ ػ ػ ػػد زكاؿ يػ ػ ػ ػ ػػكـ الثبلثػ ػ ػ ػ ػػاء ،الثػ ػ ػ ػ ػػاني كالعش ػ ػ ػ ػ ػريف مػ ػ ػ ػ ػػف

مح ػ ػ ػػرـ س ػ ػ ػػنة خم ػ ػ ػػس كثم ػ ػ ػػانيف كس ػ ػ ػػتمائة ،كل ػ ػ ػػو خم ػ ػ ػػس كس ػ ػ ػػبعكف س ػ ػ ػػنة ،مكل ػ ػ ػػده

في عاـ تسعة كستمائة ،ككانت دكلتو تسعا كعشريف سنة (.)1

كػ ػ ػ ػػاف ىػ ػ ػ ػػذا األميػ ػ ػ ػػر رج ػ ػ ػ ػبلن مػ ػ ػ ػػف رج ػ ػ ػ ػاالت السياسػ ػ ػ ػػة كاإلدارة كالحػ ػ ػ ػػرب كلػ ػ ػ ػػو

خب ػ ػ ػ ػرات كثي ػ ػ ػ ػرة فػ ػ ػ ػػي الحكػ ػ ػ ػػـ ،كعنػ ػ ػ ػػدما كػ ػ ػ ػػاف كالي ػ ػ ػ ػان عمػ ػ ػ ػػى إقمػ ػ ػ ػػيـ تػ ػ ػ ػػازة( )2مػ ػ ػ ػػف

قبؿ أخيو أبى بكر(. )1

 - 1ابن األحمر ،روضة النسرٌن فً دولة بنً مرٌن ،مخطوط مصور بالمٌكروفٌلم عن الخزانة
العامة بالرباط (المغرب) رلم  )d1604( 2073ورلة .164
ابن األحمر ،النفحة النسرٌنٌة واللمحة المرٌنٌة ،مخطوط مصور بالمٌكروفٌلم عن الخزانة العامة
بالرباط (المغرب) رلم  1773ورلة .36
 - 2تازه  ،مدٌنة تمع شرلً مدٌنة فاس نحو 127كم ،وهً أول بالد المغرب األلصى ،وتٌزا
وتٌزي كلمة بربرٌة معناها الصخرة ،وتجمع تازه أو تٌزا ولمكانتها الحربٌة اتخذها السلطان
ٌوسف لاعدة له لغزو تلمسان.
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عن ػ ػ ػ ػ ػػدما ت ػ ػ ػ ػ ػػكلى أم ػ ػ ػ ػ ػػر الدكل ػ ػ ػ ػ ػػة المري ني ػ ػ ػ ػ ػػة ق ػ ػ ػ ػ ػػاـ بت ػ ػ ػ ػ ػػدعيـ أركاني ػ ػ ػ ػ ػػا كت ػ ػ ػ ػ ػػأميف
الجبي ػ ػ ػػة الداخمي ػ ػ ػػة ،كخاص ػ ػ ػػة بع ػ ػ ػػد كف ػ ػ ػػاة األمي ػ ػ ػػر أب ػ ػ ػػي يح ػ ػ ػػي ب ػ ػ ػػف عب ػ ػ ػػد الحػ ػ ػ ػػؽ

محػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػرـ 657ق )2(1258 /عنػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدما قتػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ عمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػر بػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػف يحػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي

(656ق1258/ـ)

()3

عنػ ػ ػ ػ ػػد سػ ػ ػ ػ ػػاقية عيكلػ ػ ػ ػ ػػو قتمػ ػ ػ ػ ػػو بنػ ػ ػ ػ ػػك عمػ ػ ػ ػ ػػو ،كىػ ػ ػ ػ ػػـ عمػ ػ ػ ػ ػػر

ب ػ ػ ػػف عثم ػ ػ ػػاف ،كابػ ػ ػ ػراىيـ ب ػ ػ ػػف عثم ػ ػ ػػاف ،كالعبػ ػ ػ ػ اس ب ػ ػ ػػف محم ػ ػ ػػد ب ػ ػ ػػف عب ػ ػ ػػد الح ػ ػ ػػؽ،

ف ػ ػ ػ ػػي دـ كث ػ ػ ػ ػػأر ك ػ ػ ػ ػػاف بي ػ ػ ػ ػػنيـ ،كبمقتم ػ ػ ػ ػػو أع ػ ػ ػ ػػاد األمي ػ ػ ػ ػػر أب ػ ػ ػ ػػك يكس ػ ػ ػ ػػؼ مكناس ػ ػ ػ ػػة
الزيتػ ػ ػ ػػكف

()4

إلػ ػ ػ ػػى النفػ ػ ػ ػػكذ المرينػ ػ ػ ػػي كجػ ػ ػ ػػددت لػ ػ ػ ػػو البيعػ ػ ػ ػػة ،كتكحػ ػ ػ ػػدت األ ارضػ ػ ػ ػػي

المرينيػ ػ ػ ػػة تحػ ػ ػ ػػت قيػ ػ ػ ػػادة كاحػ ػ ػ ػػدة .كمػ ػ ػ ػػا ثػ ػ ػ ػػـ االسػ ػ ػ ػػتيبلء عم ػ ػ ػ ػى مدينػ ػ ػ ػػة سػ ػ ػ ػػبل(،)5
كك ػ ػ ػػاف كا ليي ػ ػ ػػا يعق ػ ػ ػػكب ب ػ ػ ػػف عب ػ ػ ػػد هللا ب ػ ػ ػػف عب ػ ػ ػػد

الح ػ ػ ػػؽ.

()6

كش ػ ػ ػػرع ف ػ ػ ػػي ت ػ ػ ػػرميـ

سػ ػ ػ ػ ػػكرىا الغرب ػ ػ ػ ػ ػ ي الػ ػ ػ ػ ػػذم تسػ ػ ػ ػ ػػمؿ منػ ػ ػ ػ ػػو النصػ ػ ػ ػ ػػارل اإلسػ ػ ػ ػ ػػباف .كدخم ػ ػ ػ ػ ػو فػ ػ ػ ػ ػػي 14
ابن خلدون ،العبر ،ج ،7ص  ،209ابن أبً زرع ،روض المرطاس ،ص  ،392مجهول الذخٌرة
السنٌة ،ص  ،96ابن الناصري ،االستمصاء ،ج ،20 ،3ابن الماضً ،جذوة االلتباس ،ص ،284
الزركلً ،األعالم ،ج ،9ص .262
 - 1أبً بكر ابن األمٌر عبد الحك ٌكنى أبا ٌحٌى ،أمه تاعزنة بنت حفص التنالفتً بوٌع بعد ممتل
أخٌه دمحم ٌوم الخمٌس التاسع من جمادى األخرى سنة اثنٌن وأربعٌن وستمائة توفً بمصره فً
لصبة فاس حتف أنفه ٌوم الخمٌس منسلخ جمادى األخرى سنة ست وخمسٌن وستمائة ،وله اثنتان
وخمسون سنة.ابن االحمر ،المخطوط ،النفخة النسرٌنٌة واللمحة المرٌنٌة ورلة .35
 - 2ابن األحمر ،مخطوط  ،النفحة النسرٌنٌة واللمحة المرٌنٌة ،ورلة  ، - 35مجهول ،الذخٌرة
السنٌة ،ص .97
 - 3ابن أبً زرع ،روض المرطاس ،ص  ، 99مجهول الذخٌرة السنٌة ،ص  ،97ابن خلدون،
العبر ،ج ،7ص .210-209
 - 4مكناسة الزٌتون :المغربٌة التً توجد مساكنها بإللٌم تازه فتتألف من ثالثة بطون ،أوالد بكار،
وبنً علً ،وبنً هٌثم ولهم سوق أسبوعً شهٌر فً المكان المدعو عٌن بولالل ابن أبً زرع،
روض المرطاس ،ص  ،100مجهول الذخٌرة السنٌة ،ص .98
 - 5سالً :مدٌنة برباط شالة بالمغرب األلصى ،وهً مدٌنة رومانٌة لدٌمة على ساحل المحٌط
األطلسً.
ٌ - 6عموب بن عبدهللا بن عبد الحك (ابن أخٌه).
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شػ ػ ػ ػ ػ ػكاؿ 658ق 1269/ـ

()1

ق ػ ػ ػ ػ ػػد اش ػ ػ ػ ػ ػػترؾ بنفس ػ ػ ػ ػ ػػو ف ػ ػ ػ ػ ػػي عممي ػ ػ ػ ػ ػػات التحص ػ ػ ػ ػ ػػيف

كالبن ػ ػ ػ ػػاء كع ػ ػ ػ ػػيف عميي ػ ػ ػ ػػا أب ػ ػ ػ ػػا عب ػ ػ ػ ػػد هللا ب ػ ػ ػ ػػف أحم ػ ػ ػ ػػد الف ػ ػ ػ ػػزارم( ،)2كخ ػ ػ ػ ػػرج بع ػ ػ ػ ػػدىا

إل ػ ػ ػ ػ ػى تامسػ ػ ػ ػ ػػنا( ،)3فأخضػ ػ ػ ػ ػػعيا لمحكػ ػ ػ ػ ػػـ المرينػ ػ ػ ػ ػػي كب ػ ػ ػ ػ ػذ لؾ كصػ ػ ػ ػ ػػؿ نفػ ػ ػ ػ ػػكذ بنػ ػ ػ ػ ػػي
مريف حتى كادم أـ الربيع(. )4

االستيالء عمى مراكش

()5

ظيػ ػ ػ ػػرت مبلبسػ ػ ػ ػػات حػ ػ ػ ػػكؿ تػ ػ ػ ػػاريخ االسػ ػ ػ ػػتيبلء عم ػ ػ ػ ػى م ػ ػ ػ ػراكش ،فػ ػ ػ ػػابف أبػ ػ ػ ػػي

زرع ي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػذكر س ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػنة (659ق1260/ـ).

()6

كاب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػف خم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدكف كص ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاحب

الػ ػ ػ ػ ػ ػذخيرة الس ػ ػ ػ ػ ػػنية يحػ ػ ػ ػ ػ ػدد س ػ ػ ػ ػ ػػنة (660ىػ ػ ػ ػ ػ ػػ1261/ـ)

()7

كك ػ ػ ػ ػ ػػاف المق ػ ػ ػ ػ ػػاء عن ػ ػ ػ ػ ػػد

بط ػ ػ ػ ػػف كادم أـ الربيػ ػ ػ ػ ػػع فػ ػ ػ ػ ػػي منطق ػ ػ ػ ػػة تنحصػ ػ ػ ػ ػػر عنيػ ػ ػ ػ ػػا مي ػ ػ ػ ػػاه الػ ػ ػ ػ ػكادم ،فتبػ ػ ػ ػ ػػدك

 - 1ابن أبً زرع ،روض المرطاس ،ص  ،100مجهول الذخٌرة السنٌة ،ص  .98ابن عذارى،
البٌان المغرب (لسم الموحدٌن) ص  423الناصري  ،االستمصاء ،ج ،3ص.22
 - 2أبو عبد هللا بن أحمد الغزاوي ،ابن عذارى ،المصدر السابك ،ص .424
 - 3تامسنا ٌغلب على الظن أنها مدٌنة أثفا العتٌمة التً خربت وحلت محلها فً المرن الثامن عشر
المٌالدي  ،مدٌنة الدار البٌضاء ،عاصمة المغرب االلتصادٌة.
مجهول ،الذخٌرة السنٌة  ،ص  ،104ابن أبً زرع ،روض المرطاس ،ص  ،384ابن خلدون،
العبر ،ج ،7ص  ،209ابن عذارى ،البٌان المغرب (لسم الموحدٌن) ص .427
 - 4وادي أم الربٌع؛ نهر عظٌم ٌنبع من جبال األطلس وٌصب فً المحٌط األطلس عند أزموار.
 - 5مراكش :أعظم مدٌنة بالمغرب وأجلها وبها سرٌر ملن بن عبد المؤمن  ،وهً فً البر
األعظم بٌنها وبٌن البحر عشرة أٌام فً وسط بالد البربر  ،وكان أول من اختطها ٌوسف بن
تاشفٌن فً حدود سنة 470هـ  ،للمزٌد ٌنظر ٌ :الوت الحموي  ،معجم البلدان  ،ج ، 5ص.94
 - 6روض المرطاس  ،ص .395
7

 -العبر  ،ج ، 7ص ، 212مجهول  ،ص .105
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ككأني ػ ػ ػ ػ ػػا أرج ػ ػ ػ ػ ػػؿ ،فس ػ ػ ػ ػ ػػميت المكقع ػ ػ ػ ػ ػػة ب ػ ػ ػ ػ ػػأـ ال ػ ػ ػ ػ ػػرجميف( )1فػ ػ ػ ػ ػ ػانيزمكا المكح ػ ػ ػ ػ ػػديف
ىزيمة شنيعة

()2

.

كبعػ ػ ػ ػ ػ ػػدىا انصػ ػ ػ ػ ػ ػػرؼ بنػ ػ ػ ػ ػ ػػي م ػ ػ ػ ػ ػ ػريف إل ػ ػ ػ ػ ػ ػى ببلدىػ ػ ػ ػ ػ ػػـ ،كلػ ػ ػ ػ ػ ػػـ يسػ ػ ػ ػ ػ ػػتغمكا ى ػ ػ ػ ػ ػ ػذا
النصػ ػ ػ ػػر ،كعػ ػ ػ ػػادكا إلػ ػ ػ ػػى م ػ ػ ػ ػراكش كب مػ ػ ػ ػػركر الكقػ ػ ػ ػػت عبػ ػ ػ ػػأ األميػ ػ ػ ػػر يعقػ ػ ػ ػػكب بػ ػ ػ ػػف
عبػ ػ ػ ػػد الحػ ػ ػ ػػؽ جيش ػ ػ ػ ػان ضػ ػ ػ ػػخمان سػ ػ ػ ػػار بػ ػ ػ ػػو نحػ ػ ػ ػػك م ػ ػ ػ ػراكش ،ككصػ ػ ػ ػػؿ حتػ ػ ػ ػػى جبػ ػ ػ ػػؿ
إيكميػ ػ ػ ػ ػػز( )3حيػ ػ ػ ػ ػػث أقػ ػ ػ ػ ػػاـ مػ ػ ػ ػ ػػدة ،كيػ ػ ػ ػ ػػذكر صػ ػ ػ ػ ػػاحب الػ ػ ػ ػ ػػذخيرة السػ ػ ػ ػ ػػنية إنػ ػ ػ ػ ػػو(( :
رك ػ ػ ػ ػػب ف ػ ػ ػ ػػي جمي ػ ػ ػ ػػع جي ػ ػ ػ ػػكش المنص ػ ػ ػ ػػكرة ،ث ػ ػ ػ ػػـ أقب ػ ػ ػ ػػؿ حت ػ ػ ػ ػػى ن ػ ػ ػ ػػزؿ عمػ ػ ػ ػ ػى ب ػ ػ ػ ػػاب
المدينػ ػ ػ ػ ػػة ،كاصػ ػ ػ ػ ػػطفت جيكشػ ػ ػ ػ ػػو أماميػ ػ ػ ػ ػػا كبػ ػ ػ ػ ػػرز عمييػ ػ ػ ػ ػػا فػ ػ ػ ػ ػػي أحسػ ػ ػ ػ ػػف تبريػ ػ ػ ػ ػػر

فانحص ػ ػ ػ ػ ػػر المرتضػ ػ ػ ػ ػ ػى بػ ػ ػ ػ ػ ػداخميا كغمػ ػ ػ ػ ػػؽ عمػ ػ ػ ػ ػ ػى نفس ػ ػ ػ ػ ػػو أبكابي ػ ػ ػ ػ ػػا)) ( )4كاسػ ػ ػ ػ ػ ػتمر
الحصػ ػ ػ ػػار ق اربػ ػ ػ ػػة الشػ ػ ػ ػػيريف( ،)5خس ػ ػ ػ ػر في ػ ػ ػ ػو األميػ ػ ػ ػػر يعقػ ػ ػ ػػكب بػ ػ ػ ػػف عبػ ػ ػ ػػد الحػ ػ ػ ػػؽ
ابن ػ ػ ػػو عب ػ ػ ػػد هللا ب ػ ػ ػػف يعق ػ ػ ػػكب ب ػ ػ ػػف عب ػ ػ ػػد الح ػ ػ ػػؽ (العج ػ ػ ػػكب) ،كعمػ ػ ػ ػى أثرى ػ ػ ػػا يػ ػ ػ ػذكر
اب ػ ػ ػ ػ ػػف خم ػ ػ ػ ػ ػػدكف (( :فغ ػ ػ ػ ػ ػػت ميمك ػ ػ ػ ػ ػػة ف ػ ػ ػ ػ ػػي عض ػ ػ ػ ػ ػػدىـ ،كارتحمػ ػ ػ ػ ػ ػكا عنيػ ػ ػ ػ ػ ػا إل ػ ػ ػ ػ ػػى
عممي ػ ػ ػ ػػـ))

()6

كي ػ ػ ػ ػػذكر ص ػ ػ ػ ػػاحب ال ػ ػ ػ ػػذخيرة الس ػ ػ ػ ػػنية (( :فأ رتح ػ ػ ػ ػػؿ ع ػ ػ ػ ػػف مػ ػ ػ ػ ػراكش

 - 1أم الرجلٌن  :ابن عذارى  ،البٌان المغرب (لسم الموحدٌن) ص  ، 428ابن أبً زرع ،
روض المرطاس  ،ص  ، 395ابن خلدون  ،العبر  ،ج ، 7ص  ، 212مجهول  ،الذخٌرة السنٌة ،
ص .105
 - 2مجهول ،الذخٌرة السنٌة  ،ص  ، 105ابن خلدون  ،العبر  ،ج ، 7ص  ، 212الناصري ،
االستمصاء  ،ج ، 3ص  ، 12ابن أبً زرع روض المرطاس  ،ص .395
 - 3جبل أٌكٌز ٌ ،ذكره الناصري  ،جبل جٌلٌز  ،االستمصاء  ،ج ، 2ص  .24ابن خلدون  ،العبر
 ،ج ، 7ص ، 211ابن عذارى البٌان المغرب  ،ص .434
 - 4مجهول ،ص.107
5
6

 المصدر السابك نفس الصفحة. -العبر ،ج ، 7ص .212
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بس ػ ػ ػ ػ ػػبب قت ػ ػ ػ ػ ػػؿ كلػ ػ ػ ػ ػ ػده))

انعذد ( 23ضثرًثر )2021
()1

كق ػ ػ ػ ػ ػػد أرس ػ ػ ػ ػ ػػؿ المرتض ػ ػ ػ ػ ػػى

()2

رس ػ ػ ػ ػ ػػالة يع ػ ػ ػ ػ ػػزم فيي ػ ػ ػ ػ ػػا

األميػ ػ ػ ػػر يعقػ ػ ػ ػػكب بػ ػ ػ ػػف عبػ ػ ػ ػػد الحػ ػ ػ ػػؽ كيبلطفػ ػ ػ ػػو ،كضػ ػ ػ ػػرب لػ ػ ػ ػػو أت ػ ػ ػ ػاكة يبعػػ ػ ػػث بي ػ ػ ػ ػا
إليو في كؿ عاـ فرضى يعقكب بف عبد الحؽ كارتحؿ)

()3

م ػ ػ ػ ػػا يمكنن ػ ػ ػ ػػا قكل ػ ػ ػ ػػو ،إ ف جي ػ ػ ػ ػػكد بن ػ ػ ػ ػػي مػ ػ ػ ػ ػريف ل ػ ػ ػ ػػـ تتكق ػ ػ ػ ػػؼ ف ػ ػ ػ ػػي االس ػ ػ ػ ػػتيبلء

عم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػى م ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػراكش ،ففػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي عػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاـ 663ق1264/

()4

كصػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ إلػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػى أحكازىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا

كبايعتػ ػ ػ ػػو القبائػ ػ ػ ػػؿ المحيطػ ػ ػ ػػة بالمدينػ ػ ػ ػػة مػ ػ ػ ػػف العػ ػ ػ ػػرب المصػ ػ ػ ػػامدة إلػ ػ ػ ػػى ف ػ ػ ػ ػاس(.)5
حت ػ ػ ػػى ج ػ ػ ػػاء إلي ػ ػ ػػو أب ػ ػ ػػك الع ػ ػ ػػبلء إدري ػ ػ ػػس اب ػ ػ ػػف عب ػ ػ ػػد هللا ب ػ ػ ػػف أب ػ ػ ػػي حف ػ ػ ػػص ب ػ ػ ػػف

الخميفػ ػ ػ ػ ػػة عبػ ػ ػ ػ ػػد ا لمػ ػ ػ ػ ػػؤمف بػ ػ ػ ػ ػػف المكحػ ػ ػ ػ ػػدم الممقػ ػ ػ ػ ػػب بػ ػ ػ ػ ػػأبي دبػ ػ ػ ػ ػػكس( ، )6حي ػ ػ ػ ػ ػث
ػرد عمي ػ ػ ػ ػو )) :كلسػ ػ ػ ػػت ب ازئػ ػ ػ ػػر
أحسػ ػ ػ ػػف اسػ ػ ػ ػػتقبالو ،كس ػ ػ ػ ػألو عػ ػ ػ ػػف سػ ػ ػ ػػبب مجيئػ ػ ػ ػػو فػ ػ ػ ػ ٌ
كلكن ػ ػ ػ ػػى دخي ػ ػ ػ ػػؿ مس ػ ػ ػ ػػتجير ب ػ ػ ػ ػػؾ إنن ػ ػ ػ ػػي فػ ػ ػ ػ ػررت م ػ ػ ػ ػػف القت ػ ػ ػ ػػؿ ،كقص ػ ػ ػ ػػدت حم ػ ػ ػ ػػاؾ
لتنصرني كتعينني عمى عدكم كعدكؾ))

1
2
3
4

()7

.

 -مجهول ،ص .107

 -المرتضى هو الخلٌفة المرتضً الموحدي .

 ابن أبً زرع ،روض المرطاس ،ص  ،396مجهول ،الذخٌرة السنٌة ،ص .123 -المصدر نفسه والصفحة .

 - 5فاس :هً مدٌنة بالمغرب أسسها األمٌر إدرٌس األول 172 ،ه789 -م  ،على أن المؤسس
الحمٌمً لهذه المدٌنة هو ابنه إدرٌس الثانً  ،كما أسس لنفسه مدٌنة ممابلة لمدٌنة فاس ،وال ٌفصلها
عنها سوى نهر صغٌر وأسماها العالٌة ،للمزٌد من المعلومات عن هذه المدٌنة ٌنظر :ابن
الخطٌب ،مشاهدات ،ص .110
 - 6أبو العالء ادرٌس هو أبً عبد هللا دمحم بن أبً حفص عمر بن عبد المؤمن المعروف بأبً
دبوس ،الملمب بالواثك ،وهو من أمراء الخلٌفة المرتضى الموحدي ،خرج على الخلٌفة  ،واستبد
بالحكم  ،المراكشً ،المعجب فً تلخٌص أخبار المغرب ،ص  ،418ابن أبً زرع روض
المرطاس ،ص .396
 - 7ابن الخطٌب ،الحلل الموشٌة فً ذكر األخبار المراكشٌة ،ص .141
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ا ختمفػ ػ ػ ػ ػ ػػت ىنػ ػ ػ ػ ػ ػػا األسػ ػ ػ ػ ػ ػػباب كراء ىػ ػ ػ ػ ػ ػػركب أبػ ػ ػ ػ ػ ػػي دبػ ػ ػ ػ ػ ػػكس ،تػ ػ ػ ػ ػ ػػرم يمعظػ ػ ػ ػ ػ ػػـ

المصػ ػ ػ ػػادر أ ف ق ػ ػ ػ ػرار أبػ ػ ػ ػػي دبػ ػ ػ ػػكس كػ ػ ػ ػػاف لخػ ػ ػ ػػكؼ المرتضػ ػ ػ ػػي مػ ػ ػ ػػف تطمعػ ػ ػ ػػو إلػ ػ ػ ػػى
الع ػ ػ ػ ػ ػػرش المكح ػ ػ ػ ػ ػػدم( ،)1بينم ػ ػ ػ ػ ػػا ت ػ ػ ػ ػ ػػرل بع ػ ػ ػ ػ ػػض المص ػ ػ ػ ػ ػػادر األخ ػ ػ ػ ػ ػػرل أف فػ ػ ػ ػ ػ ػ ارره
ك ػ ػ ػػاف س ػ ػ ػػبب عم ػ ػ ػػـ المرتض ػ ػ ػػى ب ػ ػ ػػأف ىن ػ ػ ػػاؾ م ارس ػ ػ ػػبلت سػ ػ ػ ػرية تت ػ ػ ػػداكؿ ب ػ ػ ػػيف اب ػ ػ ػػف

م ػ ػ ػريف كأبػ ػ ػػي دبػ ػ ػػكس( ،)2كعم ػ ػ ػى أي ػ ػ ػة ح ػ ػ ػ اؿ ،فػ ػ ػػإف لجػ ػ ػػكء أبػ ػ ػػي دبػ ػ ػػكس إلػ ػ ػػى أب ػ ػ ػي

يكس ػ ػ ػ ػػؼ ،يكضػ ػ ػ ػ ػح مػ ػ ػ ػ ػدل العبلق ػ ػ ػ ػػات كالتع ػ ػ ػ ػػاكف بي ػ ػ ػ ػػنيـ ،كيتض ػ ػ ػ ػػح عم ػ ػ ػ ػػؽ ى ػ ػ ػ ػػذه

العبلق ػ ػ ػ ػػة عن ػ ػ ػ ػػدما طم ػ ػ ػ ػػب أب ػ ػ ػ ػػي دب ػ ػ ػ ػػكس م ػ ػ ػ ػػف أب ػ ػ ػ ػػي يكس ػ ػ ػ ػػؼ ( تعطين ػ ػ ػ ػػي جيشػ ػ ػ ػ ػان

مػ ػ ػػف بنػ ػ ػػي م ػ ػ ػريف كطب ػ ػ ػكالن كبنػ ػ ػػكدان تعيننػ ػ ػػي بمػ ػ ػػا أنفعػ ػ ػػو عم ػ ػ ػى ذلػ ػ ػػؾ فػ ػ ػػي طريقػ ػ ػػي

أنػ ػ ػػا أتضػ ػ ػػمف لػ ػ ػػؾ فػ ػ ػػتح م ػ ػ ػراكش كأحكازىػ ػ ػػا ،فػ ػ ػػإف أكث ػ ػ ػر مػ ػ ػػف بيػ ػ ػػا مػ ػ ػػف الجيػ ػ ػػكش
كالق ػ ػ ػ ػ ػكاد كاألشػ ػ ػ ػ ػػياخ شػ ػ ػ ػ ػػيعة لػ ػ ػ ػ ػػي كاذا ممكتيػ ػ ػ ػ ػػا يكػ ػ ػ ػ ػػكف بيننػ ػ ػ ػ ػػا ممكيػ ػ ػ ػ ػػا مشػ ػ ػ ػ ػػتركان

نصفيا لؾ كنصفيا لي)(.)3

ربمػ ػ ػ ػ ػػا لقيػ ػ ػ ػ ػػت ىػ ػ ػ ػ ػػذه الفك ػ ػ ػ ػ ػرة استحسػ ػ ػ ػ ػػاف أب ػ ػ ػ ػ ػي يكسػ ػ ػ ػ ػػؼ فمػ ػ ػ ػ ػ ٌػد أبػػ ػ ػ ػػك دبػ ػ ػ ػ ػػكس
ػار بخمسػ ػ ػ ػػة آالؼ مػ ػ ػ ػػف جنػ ػ ػ ػػكد بنػ ػ ػ ػػي م ػ ػ ػ ػريف ،كأعطػ ػ ػ ػػاه أم ػ ػ ػ ػكاالن كثي ػ ػ ػ ػرة بمغػ ػ ػ ػػت
دينػ ػ ػ ػ ان
عمى حد تقدير ابف خمدكف خمسة آالؼ دينار(.)4

1
2

 -مجهول ،الذخٌرة السنٌة ،ص .124-123

 -ابن خلدون ،العبر ،ج ، 7ص  ، 212الناصري  ،االستمصاء  ،ج ، 3ص .12

 - 3مجهول  ،الذخٌرة السنٌة  ،ص .127ابن أبً زرع روض المرطاس  ،ص ( 397مع خالف
اللفظ).
 - 4ابن خلدون ،العبر ،ج ، 7ص  ،212الزركلً ،األعالم  ،ج ، 9ص ،262وابن أبً زرع،
روض المرطاس ،ص( ،397وٌذكر صاحب الذخٌرة أن أبا ٌوسف ٌعموب أمد أبا دبوس بألف فمط
من المحاربٌن ،وهذا ٌخالف ما ذكره ابن خلدون وابن أبً زرع ،من أنهم أمدهم خمسة آالف ولد
ٌكون ذلن الرلم هو عدد من خرج من المرٌٌن مضافا ً إلٌه من خرج معهم من جند المبائل
الخاضعة للنفوذ .المرٌنً ،ص .124
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كك ػ ػ ػ ػ ػػذلؾ آالت الح ػ ػ ػ ػ ػػرب كم ػ ػ ػ ػ ػػا أم ػ ػ ػ ػ ػػر القبائ ػ ػ ػ ػ ػػؿ

()1

الخاض ػ ػ ػ ػ ػػعة لمنف ػ ػ ػ ػ ػػكذ المرين ػ ػ ػ ػ ػػي

بالرجػ ػ ػ ػػاؿ العتػ ػ ػ ػػاد ،كاسػ ػ ػ ػػتطاع فػ ػ ػ ػػي حػ ػ ػ ػػيف غفمػ ػ ػ ػػة مػ ػ ػ ػػف المرتض ػ ػ ػ ػي دخكليػ ػ ػ ػػا مػ ػ ػ ػػف

()3

ب ػ ػ ػ ػػاب اغم ػ ػ ػ ػػات( ،)2كف ػ ػ ػ ػ ٌػر المرتض ػ ػ ػ ػػى كمع ػ ػ ػ ػػو ال ػ ػ ػ ػػكزير أبػ ػ ػ ػ ػك زي ػ ػ ػ ػػد بػ ػ ػ ػ ػف يعم ػ ػ ػ ػػك
إلػ ػ ػ ػ ػ ػػى أزمػ ػ ػ ػ ػ ػػكر( )4مسػ ػ ػ ػ ػ ػػتنجدان بصػ ػ ػ ػ ػ ػػيره ابػ ػ ػ ػ ػ ػػف عيػ ػ ػ ػ ػ ػػكش كالػ ػ ػ ػ ػ ػػى ازمػ ػ ػ ػ ػ ػػكر فػ ػ ػ ػ ػ ػػي

22مح ػ ػ ػ ػ ػػرـ (665ىػ ػ ػ ػ ػ ػػ1266/ـ) ( ،)5كلك ػ ػ ػ ػ ػػف ث ػ ػ ػ ػ ػ ٌػـ تس ػ ػ ػ ػ ػػميمو أس ػ ػ ػ ػ ػػي انر إل ػ ػ ػ ػ ػػى أب ػ ػ ػ ػ ػػي
دب ػ ػ ػػكس ،كقي ت ػ ػ ػػؿ عم ػ ػ ػػى ي ػ ػ ػػد مػ ػ ػ ػكاله مػ ػ ػ ػزاحـ ف ػ ػ ػػي الطري ػ ػ ػػؽ كأحت ػ ػ ػػز أرس ػ ػ ػػو ،كت ػ ػ ػػكلى
أبك دبكس خبلفو المكحديف(. )6

كم ػ ػ ػ ػػا فعم ػ ػ ػ ػػو أب ػ ػ ػ ػػك يكس ػ ػ ػ ػػؼ عن ػ ػ ػ ػػدما كص ػ ػ ػ ػػمتو أنب ػ ػ ػ ػػاء اس ػ ػ ػ ػػتيبلء أب ػ ػ ػ ػػي دب ػ ػ ػ ػػكس
عمػ ػ ػ ػ ػػى م ػ ػ ػ ػ ػراكش بعػ ػ ػ ػ ػػث أب ػ ػ ػ ػ ػك يكسػ ػ ػ ػ ػػؼ رس ػ ػ ػ ػ ػكال يينئػ ػ ػ ػ ػػو كيطمػ ػ ػ ػ ػػب منػ ػ ػ ػ ػػو الكفػ ػ ػ ػ ػػاء
بالعيػ ػ ػػد ،فػ ػ ػ ٌػرد أبػ ػ ػػك دبػ ػ ػػكس إلػ ػ ػػى رسػ ػ ػػكؿ أبػ ػ ػػي يكسػ ػ ػػؼ (( مػ ػ ػػا بينػ ػ ػػي كبينػ ػ ػػو عيػ ػ ػػد
إال الس ػ ػ ػػيؼ أرج ػ ػ ػػع إلي ػ ػ ػػو ،كأقػ ػ ػ ػره أف يبع ػ ػ ػػث ببعث ػ ػ ػػو ،كأقػ ػ ػ ػ ره عم ػ ػ ػػى م ػ ػ ػػا بي ػ ػ ػػده م ػ ػ ػػف

ال ػ ػ ػ ػػببلد ،ف ػ ػ ػ ػػإف ب ػ ػ ػ ػػادر بالبيع ػ ػ ػ ػػة ،كس ػ ػ ػ ػػارع إل ػ ػ ػ ػػى الخدم ػ ػ ػ ػػة خي ػ ػ ػ ػػر ل ػ ػ ػ ػػو م ػ ػ ػ ػػف ال ػ ػ ػ ػػدنيا

1

 -المبائل( :لبائل الخلط  ،هسكورة  ،هزرجة) ابن خلدون ،العبر ،ج ،7ص .212

 - 2أغمات :مدٌنة صغٌرة تمع على بعد  40كم جنوب مراكش ،ولد عرفت نشاطا ً أدبٌا ً لبل
تأسٌس عاصمة المرابطٌن ،وزادت شهرتها عندما نفى إلٌها المعتمد من عبد مالن اشبٌلٌة الذي
خلعه ٌوسف بن تاشفٌن.
- 3ابن خلدون ،العبر ،ج ، 7ص .212
 - 4أزمور :وهً بلد بالمغرب فً جبال البربرٌ ،الوت الحموي معجم البلدان ،م ، 1/ص .169
ابن خلدون ،العبر ،ج ،7ص .212
 - 5مجهول ،الذخٌرة السنٌة ،ص  ،135ابن خلدون ،العبر ،ج ،7ص .212
 - 6ابن خلدون ،العبر ،ج ،7ص  ، 212الناصري  ،االستمصاء  ،ج ، 2ص  ، 12ابن أبً دٌنار
المؤنس فً أخبار إفرٌمٌا وتونس ،ص  .129ابن الخطٌب ،الحلل الموشٌة فً ذكر األخبار
المراكشٌة  ،ص .141

371

انعذد ( 23ضثرًثر )2021

يجهح انعهىو اإلَطاَيح

كاآلخ ػ ػ ػ ػرة ،كاف امتنػ ػ ػ ػػع مػ ػ ػ ػػف ذلػ ػ ػ ػػؾ غزكتػ ػ ػ ػػو ب جنػ ػ ػ ػػكد ال قبػ ػ ػ ػػؿ لػ ػ ػ ػػو بػ ػ ػ ػػذلؾ ،ككتػ ػ ػ ػػب

لو بذلؾ كتابان يخاطبو فيو مخاطبة الخمفاء إلى عماليـ(.)1

بع ػ ػ ػػد ى ػ ػ ػػذه الرس ػ ػ ػػالة ق ػ ػ ػػرر أب ػ ػ ػػك يكس ػ ػ ػػؼ حش ػ ػ ػػد قػ ػ ػ ػكات ض ػ ػ ػػخمة كخ ػ ػ ػػرج بي ػ ػ ػػا
ػار ،كأطمػ ػ ػ ػػؽ س ػ ػ ػ ػرايا الجػ ػ ػ ػػيش المرينػ ػ ػ ػػي فػ ػ ػ ػػي
إلػ ػ ػ ػػى م ػ ػ ػ ػراكش ،كألقػ ػ ػ ػػى عمييػ ػ ػ ػػا حصػ ػ ػ ػ ان

جيات مراكش كنكاحييا تحطـ الزركع كتنسؼ األقكات(. )2

م ػ ػ ػ ػ ػػا اعتق ػ ػ ػ ػ ػػده أب ػ ػ ػ ػ ػػك دب ػ ػ ػ ػ ػػكس أف األح ػ ػ ػ ػ ػػداث تس ػ ػ ػ ػ ػػير ف ػ ػ ػ ػ ػػي غي ػ ػ ػ ػ ػػر ص ػ ػ ػ ػ ػػالحو،
فأرس ػ ػ ػػؿ إلػ ػ ػ ػػى أب ػ ػ ػػي يكسػ ػ ػ ػػؼ الشػ ػ ػ ػػيخ الع ػ ػ ػػالـ أبػ ػ ػ ػػك العبػ ػ ػ ػػاس أحم ػ ػ ػػد بػػ ػ ػػف مخمػ ػ ػ ػػكؼ

اليس ػ ػ ػػككرم ،كمع ػ ػ ػػو ىكي ػ ػ ػػة س ػ ػ ػػنية يطم ػ ػ ػػب م ػ ػ ػػف أبػ ػ ػ ػي يكس ػ ػ ػػؼ أن ػ ػ ػػو س ػ ػ ػػكؼ يعن ػ ػ ػػي

بما عاىده عميو فرضي بذلؾ أبك يكسؼ ،كعاد إلى فاس(.)3

فػ ػ ػ ػػي ى ػ ػ ػ ػذه األثنػ ػ ػ ػػاء اسػ ػ ػ ػػتغؿ أبػ ػ ػ ػػك دبػ ػ ػ ػػكس الفرصػ ػ ػ ػػة ،كطمػ ػ ػ ػػب مبايع ػ ػ ػ ػة مػ ػ ػ ػػف
قبائ ػ ػ ػػؿ الس ػ ػ ػػكس كع ػ ػ ػػرب الخم ػ ػ ػػط كالمفع ػ ػ ػػؿ كيغم ارس ػ ػ ػػف ب ػ ػ ػػف زي ػ ػ ػػاف ال ػ ػ ػػذم ارس ػ ػ ػػؿ
أب ػ ػ ػ ػا دبػ ػ ػ ػػكس بقكل ػ ػ ػ ػو ( :إيػ ػ ػ ػػاؾ أف تطمػ ػ ػ ػػع بنػ ػ ػ ػػك م ػ ػ ػ ػريف فيمػ ػ ػ ػػا لػ ػ ػ ػػديؾ فأن ػ ػ ػ ػا أكفيػ ػ ػ ػػؾ
شػ ػ ػ ػػرىـ ،كأنػ ػ ػ ػػا كأ نػ ػ ػ ػػت يػ ػ ػ ػػد كاحػ ػ ػ ػػدة فػ ػ ػ ػػي ح ػ ػ ػ ػربيـ)

()4

مػ ػ ػ ػػا ح ػ ػ ػ ػدث مػ ػ ػ ػػف تطػ ػ ػ ػػكرات،

نق ػ ػ ػ ػػض العي ػ ػ ػ ػػد أب ػ ػ ػ ػػك دب ػ ػ ػ ػػكس م ػ ػ ػ ػػع أبػ ػ ػ ػ ػي يكس ػ ػ ػ ػػؼ ،فخ ػ ػ ػ ػػرج إليػ ػ ػ ػػو ،كألقػ ػ ػ ػ ػى عمي ػ ػ ػ ػػو
ػار ضػ ػ ػ ػػاقت فيػ ػ ػ ػػو مدينػ ػ ػ ػػة م ػ ػ ػ ػراكش ،كانتشػ ػ ػ ػػرت المجاعػ ػ ػ ػػة بػ ػ ػ ػػببلده ،كغمػ ػ ػ ػػت
حصػ ػ ػ ػ ان
 - 1مجهول ،الذخٌرة السنٌة  ،ص  ، 126ابن أبً دٌنار ،المؤنس فً أخبار إفرٌمٌا وتونس ،ص
 ،129ابن أبً زرع ،روض المرطاس ص  ، 397مع خالف اللفظ بٌنما ٌذكر المراكشً أن أبا
دبوس سلم للمرٌنٌٌن مدٌنة مراكش ثمنا ً لمعونتهم  ،وهو بذلن ٌخالف ما رواه المؤرخون ،
المعجب فً تلخٌص أخبار المغرب  ،ص .336
 - 2ابن أبً زرع ،روض المرطاس ،ص  ،398ابن خلدون ،العبر ،ج ،7ص ،212الناصري،
االستمصاء ،ج ،2ص .12
 - 3مجهول ،الذخٌرة السنٌة ،ص .126
4

 -المصدر نفسه  ،ص ٌ ، 127ذكر تفاصٌله كاملة.
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األسػ ػ ػ ػػعار ممػ ػ ػ ػػا جعمػ ػ ػ ػػو يطمػ ػ ػ ػػب اإلغاثػ ػ ػ ػػة مػ ػ ػ ػػف يغمػ ػ ػ ػػر اسػ ػ ػ ػػف بػ ػ ػ ػػف زيػ ػ ػ ػػاف أميػ ػ ػ ػػر
تممس ػ ػ ػ ػػاف

()1

فرف ػ ػ ػ ػػع أب ػ ػ ػ ػػك يكس ػ ػ ػ ػػؼ الحص ػ ػ ػ ػػار عني ػ ػ ػ ػػا ،كع ػ ػ ػ ػػاد إل ػ ػ ػ ػػى ف ػ ػ ػ ػػاس لك ػ ػ ػ ػػي

يتأى ػ ػ ػ ػػب ،كيس ػ ػ ػ ػػتعد لح ػ ػ ػ ػػرب يغم ػ ػ ػ ػػر اس ػ ػ ػ ػػف ،كك ػ ػ ػ ػػاف ذ ل ػ ػ ػ ػػؾ ف ػ ػ ػ ػػي منتص ػ ػ ػ ػػؼ ربي ػ ػ ػ ػػع

األكؿ 666ىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ1267/ـ ،قاص ػ ػ ػ ػ ػ ػػدان تممس ػ ػ ػ ػ ػ ػػاف ،كمتخ ػ ػ ػ ػ ػ ػػذان م ػ ػ ػ ػ ػ ػػف كادم ممكي ػ ػ ػ ػ ػ ػػة
طري ػ ػ ػ ػػؽ أج ػ ػ ػ ػػر س ػ ػ ػ ػػيؼ

()3

كك ػ ػ ػ ػػاف المق ػ ػ ػ ػػاء بػ ػ ػ ػ ػكادم ت ػ ػ ػ ػػبلع

()4

()2

فػ ػ ػ ػػي ( .22جم ػ ػ ػ ػػادل

اآلخػ ػ ػ ػ ػ ػػر 666ق ،)1267دارت معركػ ػ ػ ػ ػ ػػة طاحنػ ػ ػ ػ ػ ػػو قيتػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ فييػ ػ ػ ػ ػ ػػا أبػ ػ ػ ػ ػ ػػك حفػ ػ ػ ػ ػ ػػص
عمػ ػ ػ ػػر أكبػ ػ ػ ػػر أبنػ ػ ػ ػػاء يغمػ ػ ػ ػػر اسػ ػ ػ ػػف بعػ ػ ػ ػػد أف لحقػ ػ ػ ػػت بػ ػ ػ ػػو اليزيمػ ػ ػ ػػة ،ىػ ػ ػ ػػك كقكمػ ػ ػ ػػو

م ػ ػ ػػف بن ػ ػ ػػي عب ػ ػ ػػد الػ ػ ػ ػكاد؛ كع ػ ػ ػػاد أب ػ ػ ػػك يكس ػ ػ ػػؼ إل ػ ػ ػػى ف ػ ػ ػػاس ليس ػ ػ ػػتأنؼ فيي ػ ػ ػػا العم ػ ػ ػػؿ

عمى مراكش

()5

.

كف ػ ػ ػ ػ ػػي ش ػ ػ ػ ػ ػػعباف 666ق1275/ـ خ ػ ػ ػ ػ ػػرج أب ػ ػ ػ ػ ػػك يكس ػ ػ ػ ػ ػػؼ م ػ ػ ػ ػ ػػف ف ػ ػ ػ ػ ػػاس ف ػ ػ ػ ػ ػػي
حشػ ػ ػ ػ ػػكد ضػ ػ ػ ػ ػػخمو عبػ ػ ػ ػ ػػر ب يػ ػ ػ ػ ػػا كادم أـ الربيػ ػ ػ ػ ػػع ،كلكػ ػ ػ ػ ػػف ىػ ػ ػ ػ ػػذه الم ػ ػ ػ ػ ػرة خطتػ ػ ػ ػ ػػو؛
كانت ضد مؤيديف أبي دبكس ،كذلؾ إلضعاؼ جيكدىـ.

 - 1تِلِمسان :كانت تِلِمسان دار مملكة زناتة وحوالٌها لبائل كثٌرة من زناتة وتكتب بكسرتٌن
وسكون المٌم تمع فً الشمال الشرلً من مدٌنة وجدة وهً مدٌنة أزلٌة.
 - 2وادي ملوٌة  :اسم عمبة لرب نهاوند  ،سمٌت بذلن ؛ ألن المسلمٌن وجدوا طرٌمها ٌدور
بصخرة فسموها بذلن  ،معجم البلدان  ،ج ، 5ص .195
 - 3أجر سٌف :وهً لرٌة لها حصن ولنطرة  ،وهً موضع وعر كثٌر الحجارة صعب المسلن ،
ال ٌكاد ٌخلو من األسد  ،ودائم الربح العاصفة  ،ولذلن ٌمال :إذا هُبت آجر فعجّل فإن فٌه حجرا ً
ٌبري  ،وأسد ٌغري  ،ورٌحا ً تدوي وحول أجر لبائل من العرب والبربر ٌ ،الوت الحموي  ،معجم
البلدان  ،ص .102
 - 4وادي تالع ألٌمت فٌه معركة لمواجهة جٌش ٌغمراسن بن زٌان خلف الجٌوش إلثارة حماس
المماتلٌن .ابن ابً زرع  ،الذخٌرة السنٌة  ،ص .146
 - 5ابن األحمر  ،روضة النسرٌن  ،مخطوط  ،ورله  ، 165مجهول  ،الذخٌرة السنٌة  ،ص
 ، 131ابن أبً زرع  ،روض المرطاس  ،ص  ، 398عنان  ،عصر المرابطٌن والموحدٌن فً
المغرب واألندلس  ،ق  ، 2ص .567
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كانتشػ ػ ػ ػ ػػرت س ػ ػ ػ ػ ػرايا الجػ ػ ػ ػ ػػيش المرينػ ػ ػ ػ ػػي تحطػ ػ ػ ػ ػػـ الػ ػ ػ ػ ػػزرع ،كتخػ ػ ػ ػ ػػرب الضػ ػ ػ ػ ػػياع،
كتسػ ػ ػػمب كتن يػ ػ ػػب كػ ػ ػػؿ مػ ػ ػػا يقػ ػ ػػع فػ ػ ػػي ي ػ ػ ػدىا ،ممػ ػ ػػا اضػ ػ ػػطر بأشػ ػ ػػياخ القبائػ ػ ػػؿ مػ ػ ػػف
الع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػرب المص ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػامدة إل ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػى لق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاء أبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػي دب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػكس ،كق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػالكا ل ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػو:

(( ي ػ ػػا مكالن ػ ػػا كػ ػ ػػـ تعتق ػ ػػد ع ػ ػػف حػ ػ ػػرب بن ػ ػػي مػ ػ ػريف ،كقػ ػ ػػد ت ػ ػػرل م ػ ػػا نػػ ػػزؿ بن ػ ػػا فػ ػ ػػي
حريمن ػ ػ ػ ػػا كأمكالن ػ ػ ػ ػػا م ػ ػ ػ ػػنيـ فػ ػ ػ ػ ػأخرج بن ػ ػ ػ ػػا إل ػ ػ ػ ػػييـ ،لع ػ ػ ػ ػػؿ هللا يجعم ػ ػ ػ ػػو س ػ ػ ػ ػػبب الف ػ ػ ػ ػػتح

ف ػ ػ ػ ػ ػػإنيـ قميم ػ ػ ػ ػ ػػكف ،كجمي ػ ػ ػ ػ ػػكرىـ كذك كالش ػ ػ ػ ػ ػػككة م ػ ػ ػ ػ ػػنيـ ق ػ ػ ػ ػ ػػد بقػػ ػ ػ ػ ػكا بربػ ػ ػ ػ ػػاط ت ػ ػ ػ ػ ػػا از

لح ارس ػ ػ ػػة ذل ػ ػ ػػؾ الث غ ػ ػ ػػر م ػ ػ ػػف بن ػ ػ ػػي عب ػ ػ ػػد الػ ػ ػ ػكاد  ،كل ػ ػ ػػـ ي ازلػ ػ ػ ػكا تقيم ػ ػ ػػكف ل ػ ػ ػػو ال ػ ػ ػػذركة
كالقارب حتى أجابيـ إلى رأييـ))

()1

.

اس ػ ػ ػ ػػتعد أبػ ػ ػ ػ ػػك دبػ ػ ػ ػ ػػكس لمق ػ ػ ػ ػػاء أبػ ػ ػ ػ ػػي يكسػ ػ ػ ػ ػػؼ ،فخ ػ ػ ػ ػػرج مػػ ػ ػ ػػف مػ ػ ػ ػ ػراكش فػ ػ ػ ػ ػػي

جيػ ػ ػ ػ ػػكش ضػ ػ ػ ػ ػػخمو كجمػ ػ ػ ػ ػػكع كافػ ػ ػ ػ ػػرة ،فكانػ ػ ػ ػ ػػت خط ػ ػ ػ ػ ػة أب ػ ػ ػ ػ ػي يكسػ ػ ػ ػ ػػؼ التظػ ػ ػ ػ ػػاىر
باالنس ػ ػ ػ ػ ػػحاب حتػ ػ ػ ػ ػ ػػى يبعػ ػ ػ ػ ػ ػػده عػ ػ ػ ػ ػ ػػف أم إم ػ ػ ػ ػ ػػدادات تصػ ػ ػ ػ ػ ػػمو مػػ ػ ػ ػ ػػف مػ ػ ػ ػ ػ ػراكش
كظ ػ ػ ػ ػ ػػؿ أب ػ ػ ػ ػ ػػك يكس ػ ػ ػ ػ ػػؼ ينس ػ ػ ػ ػ ػػحب حت ػ ػ ػ ػ ػػى كادم عفػ ػ ػ ػ ػ ػك

()3

()2

،

عن ػ ػ ػ ػ ػػدىا ح ػ ػ ػ ػ ػػاكؿ أب ػ ػ ػ ػ ػػك

دبػ ػ ػ ػ ػػكس الف ػ ػ ػ ػ ػرار مػ ػ ػ ػ ػػف المعركػ ػ ػ ػ ػػة إلػ ػ ػ ػ ػػى م ػ ػ ػ ػ ػراكش ،فأدركتػ ػ ػ ػ ػػو الخيػ ػ ػ ػ ػػكؿ كحطمتػ ػ ػ ػ ػػو

فخ ػ ػ ػ ػر ص ػ ػ ػ ػريعان كأخػ ػ ػ ػػذ أرسػ ػ ػ ػػو ،كجػ ػ ػ ػػيء بػ ػ ػ ػػو إلػ ػ ػ ػػى السػػ ػ ػػمطاف كػػ ػ ػػاف ذلػ ػ ػ ػػؾ
الرمػ ػ ػ ػػاح ٌ
في يكـ األحد  2محرـ سنة ثماف كستيف كستمائة.)4( 1286/

 - 1ابن خلدون  ،العبر ،ج ،7ص  ،213الناصري ،االستمصاء ،ج ، 2ص  .13مجهول ،الذخٌرة
السنٌة ،ص .131
 - 2المصدر نفسه والجزء ،ص  ،215الناصري ،االستمصاء ،ج ، 2ص ،13مجهول ،الذخٌرة
السنٌة ،ص . 133-132
 - 3وادي عفو.
 - 4ابن االحمر ،مخطوط  ،روضة النسرٌن ن ورلة  ،165ابن أبً زرع ،روض المرطاس ،ص
 ،400ابن خلدون ،العبر ،ج ،7ص  ،215مجهول  ،الذخٌرة السنٌة  ،ص .133
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كانػ ػ ػ ػػت ىػ ػ ػ ػػذه المعركػ ػ ػ ػػة نقطػ ػ ػ ػػة تحػ ػ ػ ػػكؿ ف ػ ػ ػ ػ ي تػ ػ ػ ػػاريخ دكلػ ػ ػ ػػة بنػ ػ ػ ػػي مػػ ػ ػ ػريف ،إذ
كانت ىذه المعركة نياية الدكؿ المكحدية ،كقياـ الدكلة المرينية.
كدخػ ػ ػ ػػؿ أبػ ػ ػ ػػك يكسػ ػ ػ ػػؼ م ػ ػ ػ ػراكش يػ ػ ػ ػػكـ األحػ ػ ػ ػػد التاسػ ػ ػ ػػع مػ ػ ػ ػػف محػ ػ ػ ػػرـ 668ى ػ ػ ػ ػػ/
 1269ـ ،ككػ ػ ػ ػ ػػاف فػ ػ ػ ػ ػػي اسػ ػ ػ ػ ػػتقبالو فقياؤىػ ػ ػ ػ ػػا كصػ ػ ػ ػ ػػمحاؤىا ،كقض ػ ػ ػ ػ ػاتيا ،كعمالي ػ ػ ػ ػ ػػا
كش ػ ػ ػ ػػيكخيا  ،كأعمنػ ػ ػ ػ ػكا بيع ػ ػ ػ ػػتيـ ألب ػ ػ ػ ػػي يكس ػ ػ ػ ػػؼ يعق ػ ػ ػ ػػكب( ،)1كليق ػ ػ ػ ػػب أب ػ ػ ػ ػػك يكس ػ ػ ػ ػػؼ
يعقػ ػ ػ ػ ػ ػػكب بػ ػ ػ ػ ػ ػػف عبػ ػ ػ ػ ػ ػػد الحػ ػ ػ ػ ػ ػػؽ بمقػ ػ ػ ػ ػ ػػب "أميػ ػ ػ ػ ػ ػػر المسػ ػ ػ ػ ػ ػػمميف" كأصػػ ػ ػ ػ ػػبحت دكلتػ ػ ػ ػ ػ ػػو
تس ػ ػ ػ ػػيطر عم ػ ػ ػ ػػى س ػ ػ ػ ػػائر أنح ػ ػ ػ ػػاء المغ ػ ػ ػ ػػرب األقص ػ ػ ػ ػػى م ػ ػ ػ ػػف كادم ممكي ػ ػ ػ ػػة كجب ػ ػ ػ ػػاؿ
األطمػ ػ ػ ػ ػػس الكسػ ػ ػ ػ ػػطى شػ ػ ػ ػ ػػرقان حتػ ػ ػ ػ ػػى المحػ ػ ػ ػ ػػيط األطمسػ ػ ػ ػ ػػي غرب ػ ػ ػ ػ ػان ،كمػ ػ ػ ػ ػػف ربػ ػ ػ ػ ػػاط
ت ػ ػ ػ ػ ػػازم كجب ػ ػ ػ ػ ػػاؿ غم ػ ػ ػ ػ ػػارة ش ػ ػ ػ ػ ػػماالن حت ػ ػ ػ ػ ػػى مػ ػ ػ ػ ػ ػراكش ككادم تنس ػ ػ ػ ػ ػػفت جنكبػ ػ ػ ػ ػ ػان (، )2
كمػ ػ ػ ػػا أرسػ ػ ػ ػػؿ أبػ ػ ػ ػػك يكسػ ػ ػ ػػؼ حممػ ػ ػ ػػة كبي ػ ػ ػ ػرة إلػ ػ ػ ػػى بػ ػ ػ ػػبلد السػ ػ ػ ػػكس

()3

بقيػ ػ ػ ػػادة ابنػ ػ ػ ػػو

أبػ ػ ػ ػ ػػي مالػ ػ ػ ػ ػػؾ عبػ ػ ػ ػ ػػد الكاحػ ػ ػ ػ ػػد ،كثمكنػ ػ ػ ػ ػػت ىػ ػ ػ ػ ػػذه الحممػ ػ ػ ػ ػػة مػ ػ ػ ػ ػػف إخضػ ػ ػ ػ ػػاع ث ػ ػ ػ ػ ػكار

السػ ػ ػ ػ ػػكس كمػ ػ ػ ػ ػػف فػ ػ ػ ػ ػ ٌػر إلػ ػ ػ ػ ػػييـ مػ ػ ػ ػ ػػف بقايػ ػ ػ ػ ػػا المكحػ ػ ػ ػ ػػديف( ، )4كقػ ػ ػ ػ ػػاـ أبػ ػ ػ ػ ػػك يكسػ ػ ػ ػ ػػؼ
بنفس ػ ػ ػ ػػو بغ ػ ػ ػ ػػزك منطق ػ ػ ػ ػػة درع ػ ػ ػ ػػو( )5كبع ػ ػ ػ ػػد ش ػ ػ ػ ػػيريف ،ع ػ ػ ػ ػػاد إل ػ ػ ػ ػػى مػ ػ ػ ػ ػراكش كت ػ ػ ػ ػػرؾ

اليا كقائدان لمجيش.
عمييا محمد بف عمي بف يحي ك ن

 - 1الناصري ،االستمصاء ،ج ،2ص .12ابن أبً زرع ،روض المرطاس ،ص  ،400ابن
خلدون ،العبر ،ج ،7ص  ،215مجهول ،الذخٌرة السنٌة ،ص .134
 - 2مجهول ،الذخٌرة السنٌة ،ص  .138ابن أبً زرع ،روض المرطاس ،ص  .401الناصري،
االستمصاء ،ج ،2ص.13
 - 3السوس :وهً بلد بالمغرب كانت الروم تسمٌها لمونٌة ،ولٌل السوس بالمغرب كورة مدٌنتها
طنجةٌ ،الوت الحموي ،معجم البلدان ،م ، 3/ص .281
 - 4ابن أبً زرع ،روض المرطاس ،ص  ،مجهول ،الذخٌرة السنٌة ،ص .134
5
عة ( إنما تعرف درعة بوادٌها فإنه نهر كبٌر ٌجري من المشرق إلى المغرب ومنبعه من
 دَ ْر َجبل درن وعلٌه عمارة متصلة نحو سبعة أٌام وفٌها أسواق جمٌلة كثٌرة.
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كالحػ ػ ػ ػػدث ا ليػ ػ ػ ػػاـ فػ ػ ػ ػػي سػ ػ ػ ػػبل عنػ ػ ػ ػػدما شػ ػ ػ ػػعر بػ ػ ػ ػػالمرض جمػ ػ ػ ػػع شػ ػ ػ ػػيكخ م ػ ػ ػ ػريف
كأخذ عمييـ العيد بكالية أبي مالؾ عبد الكاحد

()1

.

ىػ ػ ػ ػ ػػذه أكؿ مػػ ػ ػ ػ ػرة يػ ػ ػ ػ ػ ػت ـ فيي ػ ػ ػ ػ ػػا م ارس ػ ػ ػ ػ ػػـ تعي ػ ػ ػ ػ ػػيف كل ػ ػ ػ ػ ػػي العيػ ػ ػ ػ ػػد فػ ػ ػ ػ ػػي الدكل ػ ػ ػ ػ ػػة
المرنييػ ػ ػ ػػة ،كػ ػ ػ ػػاف ىػ ػ ػ ػػذا الحػ ػ ػ ػػدث سػ ػ ػ ػػببان فػ ػ ػ ػػي خػ ػ ػ ػػركج بعػ ػ ػ ػػض المعارضػ ػ ػ ػػيف بجبػ ػ ػ ػػؿ

()2
عمػ ػ ػ ػػكداف ؛ لػ ػ ػ ػػذا عػ ػ ػ ػػزـ أبػ ػ ػ ػػك يكسػ ػ ػ ػػؼ عمػ ػ ػ ػػى محػ ػ ػ ػػاربتيـ ،فأرسػػ ػ ػػؿ إلػ ػ ػ ػػييـ جيش ػ ػ ػ ػان

مػ ػ ػ ػ ػ ػػف خمسػ ػ ػ ػ ػ ػػة آال ؼ جنػ ػ ػ ػ ػ ػػدم بقيػ ػ ػ ػ ػ ػػادة كلػ ػ ػ ػ ػ ػػده يكسػ ػ ػ ػ ػ ػػؼ يعقػ ػ ػ ػ ػ ػػكب ،فحاصػ ػ ػ ػ ػ ػػرىـ

كس ػ ػ ػ ػ ػ مح ليػ ػ ػ ػ ػػـ بمغػ ػ ػ ػ ػػادرة األ ارضػ ػ ػ ػ ػػي المرنييػ ػ ػ ػ ػػة إلػ ػ ػ ػ ػػى
بالجبػ ػ ػ ػ ػػؿ ،فطمب ػ ػ ػ ػ ػكا األمػ ػ ػ ػ ػػاف ي
تممساف كبعضيـ إلى األندلس(. )3
كىك ػ ػ ػػذا تغم ػ ػ ػػب أب ػ ػ ػػك يكس ػ ػ ػػؼ عم ػ ػ ػػى ى ػ ػ ػػذه الث ػ ػ ػػكرة الت ػ ػ ػػي كان ػ ػ ػػت تي ػ ػ ػػدد كح ػ ػ ػػدة

البيػ ػ ػ ػ ػػت المرينػ ػ ػ ػ ػػي ،كمػ ػ ػ ػ ػػا عميػ ػ ػ ػ ػػو اآلف مكاجيػ ػ ػ ػ ػػة يغم ػ ػ ػ ػ ػراس بػ ػ ػ ػ ػػف زيػ ػ ػ ػ ػػاف الخصػ ػ ػ ػ ػػـ
العني ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػد ،خاص ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة بع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػد طم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػب اب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػف األحم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػر النج ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدة م ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػف أب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي
يكسػ ػ ػ ػػؼ ضػ ػ ػ ػػد نصػ ػ ػ ػػارل اإلسػ ػ ػ ػػباف ،فبعػ ػ ػ ػػث إليػ ػ ػ ػػو يطمػ ػ ػ ػػب عقػ ػ ػ ػػد الصػ ػ ػ ػػمح بينيمػ ػ ػ ػػا

كالتعػ ػ ػ ػ ػػاكف فػ ػ ػ ػ ػػي إنقػ ػ ػ ػ ػػاذ األنػ ػ ػ ػ ػػدلس مػ ػ ػ ػ ػػف العػ ػ ػ ػ ػػدك

()4

حيػ ػ ػ ػ ػػث رفػػ ػ ػ ػػض(( كأقسػ ػ ػ ػ ػػـ أال

يصػ ػ ػ ػ ػػالحو أبػ ػ ػ ػ ػػدان حتػ ػ ػ ػ ػػى يأخػ ػ ػ ػ ػػذ منػ ػ ػ ػ ػػو بالثػ ػ ػ ػ ػػأر أك يمػ ػ ػ ػ ػػكت دكف ذلػ ػ ػ ػ ػػؾ

()5

كحشػ ػ ػ ػ ػػد

أبػ ػ ػ ػ ػػك يكس ػ ػ ػ ػ ػػؼ الجيكش ػ ػ ػ ػ ػػى الض ػ ػ ػ ػ ػػخمة كحاص ػ ػ ػ ػ ػػر تممس ػ ػ ػ ػ ػػاف )) كقطعػػ ػ ػ ػ ػكا الثم ػ ػ ػ ػ ػػار

كالجنػ ػ ػ ػػات كخ رب ػ ػ ػ ػكا الربػ ػ ػ ػػاع كأفسػ ػ ػ ػػدكا الػ ػ ػ ػػزركع ،كحرق ػ ػ ػ ػكا القػ ػ ػ ػػرل كالضػ ػ ػ ػػياع حتػ ػ ػ ػػى

 - 1ابن خلدون ،العبر ،ج ،7ص  .216ابن ابً زرع ،روض المرطاس ،ص  .402الناصري،
االستمصاء ،ج ، 2ص.15
 - 2جبل علودان؛ جبل من جبال غمارة .
3
4
5

 مجهول ،الذخٌرة السنٌة ،ص  .143ابن خلدون ،العبر ،ج ،7ص .216 المصدر نفسه والصفحة ،المصدر نفسه والصفحة. -المصدر نفسه والصفحة.
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ل ػ ػ ػ ػػـ ي ػ ػ ػ ػػدع بتم ػ ػ ػ ػػؾ النػ ػ ػ ػ ػكاحي ق ػ ػ ػ ػػكت ي ػ ػ ػ ػػكـ

()1

كا ض ػ ػ ػ ػػطر أب ػ ػ ػ ػػك يكس ػ ػ ػ ػػؼ إل ػ ػ ػ ػػى ف ػ ػ ػ ػػؾ

الحصػ ػ ػ ػػار كالعػ ػ ػ ػػكدة إلػ ػ ػ ػػى فػ ػ ػ ػػاس 671ى ػ ػ ػ ػػ1272/ـ ،كبعػ ػ ػ ػػد عكدتػ ػ ػ ػػو تػ ػ ػ ػػكفي كلػ ػ ػ ػػى
العي ػ ػ ػ ػػد أب ػ ػ ػ ػػك مال ػ ػ ػ ػػؾ ف ػ ػ ػ ػػي ص ػ ػ ػ ػػفر 671ىػ ػ ػ ػ ػػ1272/ـ ،كف ػ ػ ػ ػػي آخػ ػ ػ ػػر صػ ػ ػ ػػفر أخ ػ ػ ػ ػػذ

البيعة لكلده األمير يكسؼ مف بني مريف(. )2

كف ػ ػ ػ ػ ػ ػػي س ػ ػ ػ ػ ػ ػػنة 672ىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ 1273/ـ س ػ ػ ػ ػ ػ ػػار أب ػ ػ ػ ػ ػ ػػك يكس ػ ػ ػ ػ ػ ػػؼ إل ػ ػ ػ ػ ػ ػػى طنج ػ ػ ػ ػ ػ ػػة

()3

كضػ ػ ػ ػػرب عمييػ ػ ػ ػػا حصػ ػ ػ ػػا انر ضػ ػ ػ ػػخمان لمػ ػ ػ ػػدة ثبلث ػ ػ ػ ػة أشػ ػ ػ ػػير ،كتمكػ ػ ػ ػػف مػ ػ ػ ػػف دخػ ػ ػ ػػكؿ

المدين ػ ػ ػ ػ ػ ػػة ي ػ ػ ػ ػ ػ ػػكـ الخم ػ ػ ػ ػ ػ ػػيس أكؿ ش ػ ػ ػ ػ ػ ػػير الربي ػ ػ ػ ػ ػ ػػع األكؿ 672ىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ1273 /ـ،)4(،

كف ػ ػ ػػي تم ػ ػ ػػؾ األثن ػ ػ ػػاء أرس ػ ػ ػػؿ األمي ػ ػ ػػر أ ب ػ ػ ػػك يكس ػ ػ ػػؼ كل ػ ػ ػػي عي ػ ػ ػػده األمي ػ ػ ػػر يكس ػ ػ ػػؼ
إلػ ػ ػ ػػى سػ ػ ػ ػػبتة،

()5

فحاص ػ ػ ػ ػػرىا حصػ ػ ػ ػػا انر ش ػ ػ ػ ػػديدان ،كقطػ ػ ػ ػػع عنيػ ػ ػ ػػا مػ ػ ػ ػػا كػ ػ ػ ػػاف يأتيي ػ ػ ػ ػػا

مػ ػ ػ ػػف اإلمػ ػ ػ ػػدادات مػ ػ ػ ػػف الريػ ػ ػ ػػؼ كالب ػ ػ ػ ػكادم( ،)6اضػ ػ ػ ػػطر اب ػ ػ ػ ػف العزفػ ػ ػ ػػي إلػ ػ ػ ػػى عقػ ػ ػ ػػد

صػ ػ ػ ػػمح مػ ػ ػ ػػف األميػ ػ ػ ػػر يكسػ ػ ػ ػػؼ مقابػ ػ ػ ػػؿ دفػ ػ ػ ػػع مبمػ ػ ػ ػػغ مػ ػ ػ ػػف المػ ػ ػ ػػاؿ سػ ػ ػ ػػنكيان لمخ ازنػ ػ ػ ػػة

الدكلة المرنيية(. )7

1
2

 -ابن أبً زرع ،روض المرطاس ،ص .406

 -المصدر نفسه و الصفحة .مجهول  ،الذخٌرة السنٌة  ،ص .154

 - 3طنجة وهً مدٌنة فً اإلللٌم الرابع  ،طولها من جهة المغرب ثمانون درجة وعرضها خمس
وثالثون درجة ونصف  ،ومن جهة الجنوب :بلد على ساحل بحر المغرب ممابل الجزٌرة
الخضراء وهو من أكبر األعظم وبالد البربر  ،للمزبد ٌ ،نظر ٌ :الوت الحموي  ،ج ، 4/ص .43
 - 4مجهول  ،الذخٌرة السنٌة  ،ص  ، 157ابن أبً زرع  ،روض المرطاس  ،ص .407
 - 5سبتة :وهً بلدة مشهورة من لواعد بالد المغرب  ،ومرساها أجود مرسى على البحر وهً
على بر البربر تمابل جزٌرة األندلس على طوق الزلاق الذي هو ألرب ما بٌن البر والجزٌرة وهً
مدٌنة حصٌنة تشبه المهدٌة بإفرٌمٌا ٌ ،نظر ٌ :الوت الحموي  ،ج ، 3ص .182
 - 6مجهول  ،الذخٌرة السنٌة  ،ص .157

 - 7ابن أبً زرع  ،روض المرطاس  ،ص  .407مجهول  ،الذخٌرة السنٌة  ،ص  .98الناصري
 ،االستمصاء  ،ج ، 2ص.18
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كمػ ػ ػ ػ ػػا يمكننػ ػ ػ ػ ػػا قكلػ ػ ػ ػ ػػو إنػ ػ ػ ػ ػػو بفػ ػ ػ ػ ػػتح طنجػ ػ ػ ػ ػػة كسػ ػ ػ ػ ػػبت ة أصػ ػ ػ ػ ػػبح العبػ ػ ػ ػ ػػكر إلػ ػ ػ ػ ػػى

ػؽ أم ػ ػ ػ ػػاـ المػ ػ ػ ػ ػرييف إال سجمماس ػ ػ ػ ػػة )1(،ف ػ ػ ػ ػػي الجنػ ػ ػ ػ ػاح
األن ػ ػ ػ ػػدلس يمَّيس ػ ػ ػ ػػر ،كل ػ ػ ػ ػػـ يب ػ ػ ػ ػ ى
الغربي.
فحشػ ػ ػ ػػد أبػ ػ ػ ػػك يكسػ ػ ػ ػػؼ الق ػ ػ ػ ػكات مػ ػ ػ ػػف زناتػ ػ ػ ػػو كالعػ ػ ػ ػػرب كالبربػػ ػ ػػر ككأن ػ ػ ػ ػو جن ػ ػ ػ ػده،

كتق ػ ػ ػ ػ ػػدـ إلي ػ ػ ػ ػ ػػو كنص ػ ػ ػ ػ ػػب عميي ػ ػ ػ ػ ػػا آالت الحص ػ ػ ػ ػ ػػار م ػ ػ ػ ػ ػػف المج ػ ػ ػ ػ ػػانيؽ كالرع ػ ػ ػ ػ ػػادات

( ،)2كألكؿ م ػ ػ ػ ػ ػرة اسػ ػ ػ ػ ػػتخدـ البػ ػ ػ ػ ػػاركد فػ ػ ػ ػ ػػي ىػ ػ ػ ػ ػػذا ا لحصػ ػ ػ ػ ػػار ،كبعػ ػ ػ ػ ػػد سػ ػ ػ ػ ػػنة مػ ػ ػ ػ ػػف
الحصػ ػ ػ ػػار اقػ ػ ػ ػػتحـ المرينيػ ػ ػ ػػكف المدينػ ػ ػ ػػة مػ ػ ػ ػػف فتحػ ػ ػ ػػة السػ ػ ػ ػػكر ،ككػ ػ ػ ػػاف ذلػ ػ ػ ػػؾ فػ ػ ػ ػػي

صفر  673ىػ 1274 /ـ (.)3

كىك ػ ػ ػ ػ ػػذا س ػ ػ ػ ػ ػػيطر المريني ػ ػ ػ ػ ػػكف عم ػ ػ ػ ػ ػػى أ ارض ػ ػ ػ ػ ػػي المغ ػ ػ ػ ػ ػػرب األقص ػ ػ ػ ػ ػػى كمي ػ ػ ػ ػ ػػا،

كاتخ ػ ػ ػ ػػذ أب ػ ػ ػ ػػك يكس ػ ػ ػ ػػؼ م ػ ػ ػ ػػف ف ػ ػ ػ ػػاس عاص ػ ػ ػ ػػمة لمدكل ػ ػ ػ ػػة المرني ػ ػ ػ ػػة ،كبم ػ ػ ػ ػػا أف أم ػ ػ ػ ػػر
األن ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدلس يش ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػغؿ ب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاؿ األمي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػر أب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي يكس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؼ يعق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػكب
خاصػ ػ ػ ػػة بع ػ ػ ػ ػػد أف تػ ػ ػ ػ ػـ ل ػ ػ ػ ػػو القض ػ ػ ػ ػػاء عم ػ ػ ػ ػػى دكل ػ ػ ػ ػػة المكح ػ ػ ػ ػػديف المسػ ػ ػ ػػيطرة عم ػ ػ ػ ػػى
ممتمكاتيػ ػ ػ ػ ػ ػػا كالقضػ ػ ػ ػ ػ ػػاء عمػ ػ ػ ػ ػ ػػى القبائػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ الثػ ػ ػ ػ ػ ػػائرة  ،أخػ ػ ػ ػ ػ ػػذ يفكػ ػ ػ ػ ػ ػػر فػ ػ ػ ػ ػ ػػي أمػ ػ ػ ػ ػ ػػر

األن ػ ػ ػ ػػدلس ،كم ػ ػ ػ ػػا فع ػ ػ ػ ػػؿ أس ػ ػ ػ ػػبلفو م ػ ػ ػ ػػف المػ ػ ػ ػ ػرابطيف ،كالمكح ػ ػ ػ ػػديف خاص ػ ػ ػ ػػة أم ػ ػ ػ ػػاـ

تدىكر أكضاع المسمميف في ببلد األندلس.

1
سهَ  :مدٌنة لدٌمة كانت والعة فً ناحٌة تافٌاللت على بعد  310كم فً الجنوب الشرلً
 ِسج ْلما َ
من مدٌنة فاس على تخوم الصحراء ولد كانت محطة تجارٌة هامة فً الطرٌك الواصل بٌن
تلمسان والسودان  ،كما كانت موضع نزاع بٌن الدولة الزٌاٌنة والدولة المرٌنٌة ولد تخربت
المدٌنة فً المرن الثانً عشر الهجري /الثامن عشر المٌالدي.
 - 2ابن خلدون  ،العبر  ،ج ، 7ص  ، 223وابن أبً زرع  ،روض المرطاس  ،ص .408
الزركلً  ،األعالم  ،ج ، 9ص.262
 - 3ابن خلدون ،العبر ،ج ،7ص  ،223وابن أبً زرع ،روض المرطاس ،ص  .408ابن
الخطٌب ،إعمال األعالم ،ق  ،3ص  .152الزركلً ،األعالم ،ج ،9ص.263
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ميدان الجياد في األندلس:
ت ػ ػ ػ ػزام ف مػ ػ ػ ػػع عػ ػ ػ ػػكدة أبػ ػ ػ ػػي يكسػ ػ ػ ػػؼ إلػ ػ ػ ػػى فػ ػ ػ ػػاس كصػ ػ ػ ػػكؿ كفػ ػ ػ ػػد مػ ػ ػ ػػف شػ ػ ػ ػػيكخ

األن ػ ػ ػ ػػدلس لحم ػ ػ ػ ػػؿ رس ػ ػ ػ ػػالة م ػ ػ ػ ػػف الس ػ ػ ػ ػػمطاف محم ػ ػ ػ ػػد الفقي ػ ػ ػ ػػو( )1س ػ ػ ػ ػػمطاف غرناط ػ ػ ػ ػػة

تشػ ػ ػ ػ ػػرح تػ ػ ػ ػ ػػدىكر أكضػ ػ ػ ػ ػػاع المسػ ػ ػ ػ ػػمميف فػ ػ ػ ػ ػػي بػ ػ ػ ػ ػػبلد األنػ ػ ػ ػ ػػدلس كيطمػ ػ ػ ػ ػػب النجػ ػ ػ ػ ػػدة
كالعكف مف بف مريف(. )2

عم ػ ػ ػ ػػى الف ػ ػ ػ ػػكر ق ػ ػ ػ ػػرر أب ػ ػ ػ ػػك يكس ػ ػ ػ ػػؼ تمبي ػ ػ ػ ػػة ن ػ ػ ػ ػػداء المس ػ ػ ػ ػػمميف كاإلسػػ ػ ػ ػراع إل ػ ػ ػ ػػى

نج ػ ػ ػ ػ ػ ػػدتيـ كاش ػ ػ ػ ػ ػ ػػترط عمي ػ ػ ػ ػ ػ ػػو أف يتن ػ ػ ػ ػ ػ ػػازؿ لمم ػ ػ ػ ػ ػ ػػرنييف عم ػ ػ ػ ػ ػ ػػى بع ػ ػ ػ ػ ػ ػػض الثغ ػ ػ ػ ػ ػ ػػكر
كالقكاعػ ػ ػ ػػد الس ػ ػ ػ ػاحمية ،أرسػ ػ ػ ػػؿ ابنػ ػ ػ ػػو أبػ ػ ػ ػػا زيػ ػ ػ ػػاف منػ ػ ػ ػػديؿ فػ ػ ػ ػػي حممػ ػ ػ ػػة اسػ ػ ػ ػػتطبلعية

تتككف مف خمسة آالؼ مقاتؿ(. )3

فخػ ػ ػ ػػرج مػ ػ ػ ػػف فػ ػ ػ ػػارس فػ ػ ػ ػػي ش ػ ػ ػ ػكاؿ سػ ػ ػ ػػنة 673ى ػ ػ ػ ػػ1274 /ـ قاصػ ػ ػ ػ نػدا طنجػ ػ ػ ػػة
إلػ ػ ػ ػ ػ ػػى الفقيػ ػ ػ ػ ػ ػػو أبػ ػ ػ ػ ػ ػػي القاسػ ػ ػ ػ ػ ػػـ العزفػ ػ ػ ػ ػ ػػى بػ ػ ػ ػ ػ ػػأمره بتعم يػ ػ ػ ػ ػ ػػر األسػ ػ ػ ػ ػ ػػاطيؿ لمجيػ ػ ػ ػ ػ ػػاد
كاصػ ػ ػ ػ ػ ػػبلح األجفػ ػ ػ ػ ػ ػػاف كاعػ ػ ػ ػ ػ ػػدادىا لج ػ ػ ػ ػ ػ ػكاز المجاىػ ػ ػ ػ ػ ػػديف
كنزل ػ ػ ػ ػ ػ ػػت بطريػ ػ ػ ػ ػ ػ ػؼ

()5

()4

 ،عبػ ػ ػ ػ ػ ػػرت الحمم ػ ػ ػ ػ ػ ػػة

ف ػ ػ ػ ػ ػ ػػي  16م ػ ػ ػ ػ ػ ػػف ذم القع ػ ػ ػ ػ ػ ػػدة م ػ ػ ػ ػ ػ ػػف ب ػ ػ ػ ػ ػ ػػبلد األن ػ ػ ػ ػ ػ ػػدلس،

 - 1دمحم الفمٌه  ،تولى أمر الدولة النصرٌة سنة 1273م بعد وفاة دمحم بن ٌوسف لُمب بالفمٌه ؛ ألنه
كان لارئا ً للمرآن وٌطالع كتب الفمه ولد فً غرناطة 633ه 1235-م.
 - 2مجهول  ،روض العاطر األنفاس بأخبار الصالحٌن من أهل فاس  ،مخطوط  ،مصور
بالمٌكروفٌلم عن الخزانة العامة بالرباط المغرب تحت رلم  ، 1246ورلة  .340 ، 339ابن
الخطٌب  ،الحلل الموشٌة فً ذكر األخبار المراكشٌة  ،ص .133
 - 3الناصري  ،االستمصاء  ،ج ، 2ص .19مجهول  ،الذخٌرة السنٌة  ،ص  .164الممري  ،نفخ
الطٌب  ،ج ، 1صٌ .449ذكر ابن األحمر فً مخطوط النفخة النسرٌنٌة واللمحة المرٌنٌة  ،أن أبو
زٌان مندٌل هذا ولد أبً ٌوسف ولٌس حفٌده ورلة.
 - 4ابن أبً زرع  ،روض المرطاس  ،ص .409ابن خلدون  ،العبر  ،ج ، 7ص .226

 - 5ظرٌف :اسم بلدة ظرٌف على نهر الشامً فً أول المجاز  ،وهً مدٌنة صغٌرة علٌها سور
تراب ومن جزٌرة ظرٌف إلى الجزٌرة الخضراء ثمانٌة عشر مٌالً.
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كق امػ ػ ػ ػػت بعػ ػ ػ ػػدة غػ ػ ػ ػػارات عمػ ػ ػ ػػى أ ارضػ ػ ػ ػػي النصػ ػ ػ ػػارل كتقػ ػ ػ ػػدمت حتػ ػ ػ ػػى شػ ػ ػ ػػريش(.)1
كن ػ ػ ػػتج ع ػ ػ ػػف ى ػ ػ ػػذا اس ػ ػ ػػتيبلئيـ عم ػ ػ ػػى الغن ػ ػ ػػائـ كالسػ ػ ػ ػبي م ػ ػ ػػف النص ػ ػ ػػارل( )2ككان ػ ػ ػػت

كركد ىػ ػ ػ ػ ػػذه األنبػ ػ ػ ػ ػػاء عػ ػ ػ ػ ػػامبلن مشػ ػ ػ ػ ػػجعان ألبػ ػ ػ ػ ػػي يكسػ ػ ػ ػ ػػؼ لمعب ػ ػ ػ ػ ػكر بنفسػ ػ ػ ػ ػػو إلػ ػ ػ ػ ػػى

األن ػ ػ ػ ػ ػػدلس لمجي ػ ػ ػ ػ ػػاد ،عب ػ ػ ػ ػ ػػر أبػ ػ ػ ػ ػ ػك يكس ػ ػ ػ ػ ػػؼ لممػ ػ ػ ػ ػ ػرة األكل ػ ػ ػ ػ ػػى ف ػ ػ ػ ػ ػػي  21ص ػ ػ ػ ػ ػػفر
674ىػ  / 15 /أغسطس 1275 /ـ (. )3

بع ػ ػ ػػد عق ػ ػ ػػد ص ػ ػ ػػمح م ػ ػ ػػع يغم ارسػ ػ ػ ػف ابػ ػ ػ ػف زي ػ ػ ػػاف .فن ػ ػ ػػزؿ بطريػ ػ ػ ػؼ كمني ػ ػ ػػا إل ػ ػ ػػى

الجزي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػرة الخض ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػراء

()4

كال ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػكادم الكبيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػر

()5

بقػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػكة اسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػتطبلعية قكاميػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا

خمسػ ػ ػ ػ ػ ػػة أالؼ جنػ ػ ػ ػ ػ ػػدم ،كجعػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ كلػ ػ ػ ػ ػ ػػده األميػ ػ ػ ػ ػ ػػر يكسػ ػ ػ ػ ػ ػػؼ قائػ ػ ػ ػ ػ ػػدا كانتشػ ػ ػ ػ ػ ػػرت

الجي ػ ػ ػ ػػكش تقت ػ ػ ػ ػػؿ كتأس ػ ػ ػ ػػر كتنس ػ ػ ػ ػػؼ ال ػ ػ ػ ػػزركع ،كتخػ ػ ػ ػػرب الض ػ ػ ػ ػػياع حت ػ ػ ػ ػػى حصػ ػ ػ ػ ػف

المػ ػ ػ ػ ػ ػدكر

()6

كبياس ػ ػ ػ ػ ػػة( )7كأب ػ ػ ػ ػ ػ ٍػدة

()8

ب ػ ػ ػ ػ ػػالقرب م ػ ػ ػ ػ ػػف قرطب ػ ػ ػ ػ ػػة( )1كاس ػ ػ ػ ػ ػػتكلى عم ػ ػ ػ ػ ػػى

 - 1شرٌش :من كور شذونة باألندلس على ممربة من البحر  ،وبٌن المغرب والمبلة من شرٌش
حصن روطة على شاطئ البحر بٌنها ستة أمٌال.
 - 2ابن خلدون  ،العبر  ،ج ، 7ص  .226الناصري  ،االستمصاء  ،ج ، 2ص.19

 - 3ابن أبً زرع  ،روض المرطاس  ،ص .411ابن خلدون  ،العبر  ،ج ، 7ص  .227مجهول
 ،الذخٌرة السنٌة  ،ص  .167ابن الخطٌب  ،الحلل الموشٌة فً ذكر األخبار المراكشٌة  ،ص
 .147الزركلً  ،األعالم  ،ج ، 9ص.262
 - 4الجزٌرة الخضراء :مدٌنة مشهورة باألندلس ولبالتها من البر بالد البربر سبتة وأعمالها
متصلة بأعمال شذونة  ،وهً شرلً شذونة ولبلى لرطبة  ،ومدٌنتها من أشرف المدن  ،وأطٌبها
أرضا ً وسورها ٌضرب به ماء البحر  ،للمزٌد من المعلومات ٌنظر ٌ :الوت الحموي  ،معجم
البلدان  ،مج ، 2/ص .136
 - 5الوادي الكبٌر :وٌنبع الوادي الكبٌر من سفوح جبال سٌرامونٌا وٌصب فً المحٌط األطلسً ،
األدرٌسى  ،نزهة المشتاق فً اختراق األفاق  ،ص .561
 - 6حصن المدورٌ :مع بالمرب من مدٌنة فحرنجوش.

 - 7بٌاسة بٌنها وبٌن جٌان عشرون مٌالً وبٌاسة على كدٌة من تراب مطلة على النهر الكبٌر
المنحدر من لرطبة.
 - 8أبذة :بٌنها وبٌن بٌاسة سبعة أمٌال  ،وهً مدٌنة صغٌرة من النهر الكبٌر.
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حص ػ ػ ػ ػ ػف بممػ ػ ػ ػ ػػة()2بػ ػ ػ ػ ػػالقكة )3( ،كا مػ ػ ػ ػ ػػتؤلت أيػ ػ ػ ػ ػػدم بنػ ػ ػ ػ ػػي م ػ ػ ػ ػ ػريف بالغنػ ػ ػ ػ ػػائـ ،فػ ػ ػ ػ ػػأمر
أميػػ ػ ػ ػػر المسػ ػ ػ ػ ػػمميف بجمػ ػ ػ ػ ػػع المغ ػ ػ ػ ػ ػان ـ ،فجمػ ػ ػ ػ ػػع البقػ ػ ػ ػ ػػر كالغػ ػ ػ ػ ػػنـ كالخيػػ ػ ػ ػػؿ كالػ ػ ػ ػ ػػدكاب
كالعجػ ػ ػ ػ ػكؿ

()4

كالركمي ػ ػ ػ ػػات كال ػ ػ ػ ػػذرارم كالثي ػ ػ ػ ػػاب كالع ػ ػ ػ ػػدد فت ػ ػ ػ ػػألؼ مني ػ ػ ػ ػػا م ػ ػ ػ ػػا م ػ ػ ػ ػػؤل

السيؿ كالكعر كال يحكيو عدد كال حصر
كعن ػ ػ ػ ػػد أس ػ ػ ػ ػػتجة

()6

()5

.

التق ػ ػ ػ ػػى أبػ ػ ػ ػ ػك يكس ػ ػ ػ ػػؼ دننػ ػ ػ ػ ػ و المع ػ ػ ػ ػػركؼ باسػ ػ ػ ػػـ نكنيػ ػ ػ ػػكدم

ال ار بجػ ػ ػ ػػيش ،ق ػ ػ ػ ػػدرت بع ػ ػ ػ ػػض الركايػ ػ ػ ػػات ع ػ ػ ػ ػػدده بثبلث ػ ػ ػ ػػيف ألػ ػ ػ ػػؼ ف ػ ػ ػ ػ و
ػارس كس ػ ػ ػ ػػتيف

ألػ ػ ػ ػػؼ ارجػ ػ ػ ػ نػؿ( ،)7كاسػ ػ ػ ػػتطاع أبػ ػ ػ ػػك يكسػ ػ ػ ػػؼ التفػ ػ ػ ػػكؽ عميػ ػ ػ ػػو ،كيبي ػ ػ ػ ػد ىػ ػ ػ ػػذا الجػ ػ ػ ػػيش
ب ػ ػ ػ ػػيف قتي ػ ػ ػ ػػؿ كأس ػ ػ ػ ػػير كف ػ ػ ػ ػػار ،كذل ػ ػ ػ ػػؾ ي ػ ػ ػ ػػكـ الس ػ ػ ػ ػػبت الخ ػ ػ ػ ػػامس كالعشػ ػ ػ ػ ػريف م ػ ػ ػ ػػف
 - 1لرطبة :هً أعظم مدٌنة باألندلس ولٌس لجمٌع المغرب لها شبٌه وال بالجزٌرة والشام ومصر
 ،وما ٌدانٌها فً كثٌر أهل وسعة رلعة وفسحة أسواق ونظافة محالت وعمارة مساجد وكثٌرة
حمامات وفنادق هً كانت دار ملن بنً أمٌة فً األندلس  ،وتمع لرطبة على ضفة نهر الوادي
الكبٌر  ،وسمطت لرطبة فً ٌد اإلسبان سنة 633ه1236/م ٌ ،نظر  :ابن حولل  ،صورة األرض
 ،ص  ، 107وٌنظر  :الزهري  ،كتاب الجغرافٌا ( ،تح) دمحم حاج الصادق  ،ص .86الحمٌري ،
روض العطار فً خٌر األلطار (تح) إحسان عباس  ،ص .457
 - 2حصن بلمة :الوالع على النهر.

 - 3ابن أبً زرع  ،روض المرطاس  ،ص  .412ابن خلدون  ،العبر  ،ج ، 7ص .228
الناصري  ،االستمصاء  ،ج ، 2ص.20
4
ً
عالجهُ عالجا و ُمعالجة :زاوله
 العلوج :الع ِْل ُج :الرجل من كفار العجم ج علوج  ،وأعالج و َودَاواهُ ورجل علج :شدٌد صرٌ ُح معال ُج لألمور.
الطاهر أحمد الزاوي  ،مختار الماموس  ،ص .434 ، 433
 - 5ابن أبً زرع  ،روض المرطاس  ،ص .412
 - 6استجة :اسم لكوره باألندلس متصلة بأعمال ربة بٌن المبلة والمغرب من لرطبة  ،وهً كوره
لدٌمة واسعة الرسانٌك واألراضً على نهر سنجل وهو نهر غرناطة  ،وبٌنها وبٌن لرطبة عشرة
فراسخ وأعمالها متصلة بأعمال لرطبة ٌ ،نسب إلٌها دمحم بن لٌث االستجً محدث ذكره أبو سعٌد
بن ٌونس فً تارٌخه مات سنة 328هٌ .الوت الحموي  ،معجم البلدان  ،مج ، 1/ص .174ابن أبً
زرع  ،روض المرطاس  ،ص .412
 - 7مجهول  ،الذخٌرة السنٌة  ،ص  ، 170 ، 169عنان نهاٌة األندلس  ،ص  .100دمحم كمال
شبانة ٌ ،وسف األول ابن األحمر سلطان األندلس  ،ص  .28ابن الخطٌب  ،اإلحاطة فً أخبار
غرناطة  ،ص .565
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ربي ػ ػ ػ ػ ػ ػػع األكؿ 674ى ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ 1275 /ـ( ، )1كذك ػ ػ ػ ػ ػ ػػرت بع ػ ػ ػ ػ ػ ػػض الركاي ػ ػ ػ ػ ػ ػػات أف ع ػ ػ ػ ػ ػ ػػدد
القتمػ ػ ػ ػ ػػى بمػ ػ ػ ػ ػػغ ثمانيػ ػ ػ ػ ػػة عشػ ػ ػ ػ ػػر ألػ ػ ػ ػ ػػؼ قتيػ ػ ػ ػ ػػؿ

()2

قتػ ػ ػ ػ ػػؿ قائػ ػ ػ ػ ػػد النصػ ػ ػ ػ ػػارل دننػ ػ ػ ػ ػػو،

قيطع ػ ػ ػػت أرس ػ ػ ػػو ،كأيرس ػ ػ ػػمت إل ػ ػ ػػى اب ػ ػ ػػف األحم ػ ػ ػػر ،كأرس ػ ػ ػػميا إل ػ ػ ػػى ب ػ ػ ػػبلط قش ػ ػ ػػتالة

()3

كق ػ ػ ػ ػػد أطم ػ ػ ػ ػػؽ عم ػ ػ ػ ػػى ى ػ ػ ػ ػػذه المكقع ػ ػ ػ ػػة غػ ػ ػ ػ ػزاة (ذكنكن ػ ػ ػ ػػو) لمنص ػ ػ ػ ػػر الس ػ ػ ػ ػػاحؽ ال ػ ػ ػ ػػذم

أحرزه المسممكف عمى ىذا القائد النصرانى

()4

.

قس ػ ػ ػ ػـ الغنػ ػ ػ ػػائـ بػ ػ ػ ػػيف
رجػ ػ ػ ػػع أبػ ػ ػ ػػك يكسػ ػ ػ ػػؼ إلػ ػ ػ ػػى الجزي ػ ػ ػ ػرة الخض ػ ػ ػ ػراء ،حيػ ػ ػ ػػث ٌ
المح ػ ػ ػ ػػاربيف كجع ػ ػ ػ ػػؿ خمس ػ ػ ػ ػػيا لبي ػ ػ ػ ػػت الم ػ ػ ػ ػػاؿ ،كبع ػ ػ ػ ػػد أي ػ ػ ػ ػػاـ خ ػ ػ ػ ػػرج أب ػ ػ ػ ػػك يكس ػ ػ ػ ػػؼ
()5

كنػ ػ ػ ػ ػػزؿ بظاىرىػ ػ ػ ػ ػػا عػ ػ ػ ػ ػػف مكضػ ػ ػ ػ ػػع يعػػ ػ ػ ػػرؼ (بالمػ ػ ػ ػ ػػاء

متجينػ ػ ػ ػ ػا إلػ ػ ػ ػ ػػى إشػ ػ ػ ػ ػػبيمية
()6
ث الرعػ ػ ػ ػػب كالفػ ػ ػ ػػزع كالخػ ػ ػ ػػكؼ فػ ػ ػ ػػي نفػ ػ ػ ػػكس النصػ ػ ػ ػػارل كبػ ػ ػ ػػاقي
المف ػ ػ ػ ػركس) لًىب ػ ػ ػ ػ ٌ
قكاتػ ػ ػ ػ ػ ػػو تػ ػ ػ ػ ػ ػػدمر المنػ ػ ػ ػ ػ ػػاطؽ المحيطػ ػ ػ ػ ػ ػػة بإشػ ػ ػ ػ ػ ػػبيمية كتخريبيػ ػ ػ ػ ػ ػػا( ، )7كعػ ػ ػ ػ ػ ػػاد إلػ ػ ػ ػ ػ ػػى
الجزيػ ػ ػ ػ ػرة الخضػ ػ ػ ػ ػراء كأم ػ ػ ػ ػػر ببن ػ ػ ػ ػػاء مدين ػ ػ ػ ػػة البني ػ ػ ػ ػػة

()8

لتك ػ ػ ػ ػػكف معس ػ ػ ػ ػػك انر لمقػ ػ ػ ػ ػكات

 - 1مجهول  ،الذخٌرة السنٌة  ،ص  .173ابن الخطٌب  ،اإلحاطة فً أخبار غرناطة مج  ، 1ص
 .565ابن أبً زرع  ،روض المرطاس  ،ص .416
 - 2ابن أبً زرع  ،روض المرطاس  ،ص  .415مجهول  ،الذخٌرة السنٌة  ،ص  .178بٌنما
ذكرت بعض المصادر أن المتلى كانوا ستة آالف من النصارى وثالثٌن من المسلمٌن ابن خلدون ،
العبر  ،ج ، 7ص .228
 - 3ابن أبً زرع  ،روض المرطاس  ،ص  .415مجهول  ،الذخٌرة السنٌة  ،ص .174
4

 -مجهول  ،الذخٌرة السنٌة  ،ص .171

 - 5اشبٌلٌة :مدٌنة جبلٌة بٌنها وبٌن لرطبة مسٌرة ثالثة أٌام  ،ومن األمٌال ثمانون  ،وهً كبٌرة
عامرة لها أسوار حصٌنة  ،وهً على النهر الكبٌر فً غربٌها.
 - 6الماء المغروس؟؟.

 - 7ابن أبً زرع  ،روض المرطاس  ،ص  ، 417ولد وصف ابن خلدون والناصري ماغنمها
المسلمون  ،العبر  ،ج 7ص .229
 - 8البنٌة :تمع فً خارج الجزٌرة الخضراء.
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العػ ػ ػ ػػابرة إلػ ػ ػ ػػى األنػ ػ ػ ػػدلس ،كمن يػ ػ ػ ػػا عبػ ػ ػ ػػر إلػ ػ ػ ػػى المغػ ػ ػ ػػرب كػ ػ ػ ػػاف ذلػ ػ ػ ػػؾ فػ ػ ػ ػػي رجػ ػ ػ ػػب

674ىػ1276/ـ(. )1

نػ ػ ػ ػػتج ع ػ ػ ػ ػػف ى ػ ػ ػ ػػذا العبػ ػ ػ ػػكر تثبي ػ ػ ػ ػػت أق ػ ػ ػ ػػداـ الم ػ ػ ػ ػرنييف ف ػ ػ ػ ػػي رنػ ػ ػ ػػدة

()2

كطريػ ػ ػ ػ ػؼ

كالجزيرة الخضراء ،كتأسيس قاعدة أخرل كىي مدينة البنية.
عبور أبي يوسف يعقوب الثاني إلى بالد األندلس:
ظي ػ ػ ػ ػػرت ا ختبلف ػ ػ ػ ػػات ف ػ ػ ػ ػػي س ػ ػ ػ ػػنة العب ػ ػ ػ ػػكر ف ػ ػ ػ ػػييـ م ػ ػ ػ ػػف ح ػ ػ ػ ػػدد آخ ػ ػ ػ ػػر مح ػ ػ ػ ػػرـ

676ىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ1277/ـ ،كبعض ػ ػ ػ ػ ػ ػػيـ ح ػ ػ ػ ػ ػ ػػدد س ػ ػ ػ ػ ػ ػػنة (677ىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ1278/ـ) ( ،)3اتج ػ ػ ػ ػ ػ ػػو
أبػ ػ ػ ػػك يكسػ ػ ػ ػػؼ إلػ ػ ػ ػػى اشػ ػ ػ ػػبيمية كعاكنػ ػ ػ ػػو كػ ػ ػ ػػؿ مػ ػ ػ ػػف :أبػ ػ ػ ػػك إسػ ػ ػ ػػحاؽ اب ػ ػ ػ ػف أشػ ػ ػ ػػقيمكلة

صػ ػ ػ ػ ػػاحب قمػ ػ ػ ػ ػػارش

()4

كأبػ ػ ػ ػ ػػك محمػ ػ ػ ػ ػػد بػ ػ ػ ػ ػػف أش ػ ػ ػ ػ ػقيمكلة صػ ػ ػ ػ ػػاحب مالق ػ ػ ػ ػ ػو

()5

قػ ػ ػ ػ ػػد

نج ػ ػ ػػح ف ػ ػ ػػي ىزيم ػ ػ ػػة اب ػ ػ ػػف أذف ػ ػ ػػكنش ممػ ػ ػ ػؾ النص ػ ػ ػػارل ،ككم ػ ػ ػػا قض ػ ػ ػػى عم ػ ػ ػػى كاف ػ ػ ػػة

الحصكف المحيطة بيا ،كنالت شريش مانالتو إشبيمية.

1

 -ابن خلدون  ،العبر  ،ج ، 7ص .229

 - 2رندة :هً مدٌنة تمع فً جنوب األندلس فً الشمال من الجزٌرة الخضراء وإلى الغرب من
مالمة على ارتفاع  2200متر من سطح البحر.
 - 3ابن أبً زرع  ،روض المرطاس  ،ص  .422ابن الخطٌب  ،الحلل الموشٌة فً ذكر األخبار
المراكشٌة  ،ص  .132ابن خلدون  ،العبر  ،ج ، 7ص .231
 - 4لماش :تمع بالمرب من مدٌنة غرناطة وكانت تعد من الحصون الموٌة الهامة فً مملكة
غرناطة .ابن الخطٌب  ،معٌار االختٌار ضمن مشاهدات ( ،تح) أحمد مختار العبادي  ،ص .79
 - 5مالمة :اسم مدٌنة ووالٌة على ساحل البحر المتوسط جنوبً شرلً إسبانٌا وفً أٌام ابن
الخطٌب كانت مالمة تعتبر العاصمة الثانٌة بعد مدٌنة غرناطة فً مملكة لبنً األحمر  ،اببن
الخطٌب  ،مشاهدات لسان الدٌن من الخطٌب فً المغرب األندلس  ،مجموعة رسائل ( ،تح) أحمد
مختار العبادي  ،ص .57
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رأل أبػ ػ ػ ػ ػػك يكسػ ػ ػ ػ ػػؼ أف قرطب ػ ػ ػ ػ ػػة ىػ ػ ػ ػ ػػي الخطػ ػ ػ ػ ػػكة القادم ػ ػ ػ ػ ػػة ،كلكنيػ ػ ػ ػ ػػا تحت ػ ػ ػ ػ ػػاج
إل ػ ػ ػ ػػى تك ػ ػ ػ ػػاثؼ جي ػ ػ ػ ػػكد س ػ ػ ػ ػػائر الق ػ ػ ػ ػػكل كخاص ػ ػ ػ ػػة ق ػ ػ ػ ػػكة غرناط ػ ػ ػ ػػة "اب ػ ػ ػ ػػف األحم ػ ػ ػ ػػر"

الذم استجاب لو كالتقى بو عند قرطبة(. )1

ىاجم ػ ػ ػ ػ ػػت الق ػ ػ ػ ػ ػػكل قرطب ػ ػ ػ ػ ػػة كل ػ ػ ػ ػ ػػـ تس ػ ػ ػ ػ ػػتطع الجي ػ ػ ػ ػ ػػكش النصػػ ػ ػ ػ ػرانية مقاكمت ػ ػ ػ ػ ػػو

فت ارجع ػ ػ ػ ػػت ،كتحص ػ ػ ػ ػػنت ف ػ ػ ػ ػػي المدين ػ ػ ػ ػػة ،كس ػ ػ ػ ػػرعاف م ػ ػ ػ ػػا أرس ػ ػ ػ ػػؿ مم ػ ػ ػ ػػؾ النص ػ ػ ػ ػػارل

القشػ ػ ػ ػ ػػتالى كف ػ ػ ػ ػ ػدان مػ ػ ػ ػ ػػف القساكسػ ػ ػ ػ ػػة( .)2كالرىبػ ػ ػ ػ ػػاف يطمػ ػ ػ ػ ػػب مػ ػ ػ ػ ػػف أبػ ػ ػ ػ ػػى يكسػ ػ ػ ػ ػػؼ
الص ػ ػ ػ ػػمح .كلك ػ ػ ػ ػػي يظي ػ ػ ػ ػػر أب ػ ػ ػ ػػك يكس ػ ػ ػ ػػؼ ال ب ػ ػ ػ ػػف األحم ػ ػ ػ ػػر س ػ ػ ػ ػػبلمة نكاي ػ ػ ػ ػػاه  ،كأف

أىػ ػ ػ ػػداؼ عممػ ػ ػ ػػو فػ ػ ػ ػػي الميػ ػ ػ ػػداف األندلسػ ػ ػ ػػي لػ ػ ػ ػػيس إال ال عمػ ػ ػ ػػؿ مػ ػ ػ ػػف أجػ ػ ػ ػػؿ حمايػ ػ ػ ػػة

اإلس ػ ػ ػ ػ ػػبلـ كالمس ػ ػ ػ ػ ػػمميف ق ػ ػ ػ ػ ػػاؿ (( :إنم ػ ػ ػ ػ ػػا أن ػ ػ ػ ػ ػػا ض ػ ػ ػ ػ ػػيؼ ،كالض ػ ػ ػ ػ ػػيؼ ال يص ػ ػ ػ ػ ػػالح

عم ػ ػ ػ ػ ػ ػػى رب المن ػ ػ ػ ػ ػ ػػزؿ)) ( .)3عق ػ ػ ػ ػ ػ ػػد اب ػ ػ ػ ػ ػ ػػف ا ألحم ػ ػ ػ ػ ػ ػػر الص ػ ػ ػ ػ ػ ػػمح م ػ ػ ػ ػ ػ ػػع نص ػ ػ ػ ػ ػ ػػارل

قشتالة

()4

.

كلكػ ػ ػ ػػف ىػ ػ ػ ػػذه العبلقػ ػ ػ ػػة بػ ػ ػ ػػيف أبػ ػ ػ ػػي يكسػ ػ ػ ػػؼ كابػ ػ ػ ػػف األحمػ ػ ػ ػػر لػ ػ ػ ػػـ تػ ػ ػ ػػدـ طػ ػ ػ ػػكيبلن

بعػ ػ ػ ػػد كفػ ػ ػ ػػاة أبػ ػ ػ ػػي محمػ ػ ػ ػػد بػ ػ ػ ػػف عبػ ػ ػ ػػد﵀ بػ ػ ػ ػػف إشػ ػ ػ ػػقيمكلة صػ ػ ػ ػػاحب مالقػ ػ ػ ػػة( ،)5فقػ ػ ػ ػػد

كف ػ ػ ػ ػد كلػ ػ ػ ػػده محمػ ػ ػ ػػد عمػ ػ ػ ػػي أب ػ ػ ػ ػي يكسػ ػ ػ ػػؼ  ،كىػ ػ ػ ػػك بػ ػ ػ ػػالجزيرة الخضػ ػ ػ ػراء  ،كتنػ ػ ػ ػػازؿ
ل ػ ػ ػػو ع ػ ػ ػػف مالق ػ ػ ػػة كالغريب ػ ػ ػػة ،كق ػ ػ ػػد أث ػ ػ ػػار غض ػ ػ ػػب أب ػ ػ ػػف األحمػ ػ ػ ػر ألف مالق ػ ػ ػػة ف ػ ػ ػػي

1
2
3
4
5

 ابن الخطٌب  ،االحاطة فً أخبار غرناطة م ، 1ص  .565عنان نهاٌة األندلس  ،ص .102 ابن خلدون  ،العبر  ،ج ، 7ص .232 -ابن خلدون  ،العبر  ،ج ، 7ص .232

 -الناصري  ،االستمصاء  ،ج ، 2ص.23

 -ابن خلدون  ،العبر  ،ج ، 7ص  .233الناصري  ،االستمصاء  ،ج ، 2ص.24
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نظػ ػ ػ ػ ػره عمال ػ ػ ػ ػػة م ػ ػ ػ ػػف عم ػ ػ ػ ػػاالت دكلت ػ ػ ػ ػػو( ،)1كع ػ ػ ػ ػػاد أب ػ ػ ػ ػػك يكس ػ ػ ػ ػػؼ إل ػ ػ ػ ػػى المغ ػ ػ ػ ػػرب

سنة 677ىػ1278/ـ (. )2

عبور أبي يوسف الثالث إلى بالد األندلس:
ك ػ ػ ػػاف س ػ ػ ػػبب العب ػ ػ ػػكر ى ػ ػ ػػذه المػ ػ ػ ػرة تن ػ ػ ػػازؿ محم ػ ػ ػػد ب ػ ػ ػػف اش ػ ػ ػػقيمكلة ع ػ ػ ػػف مالق ػ ػ ػػة
كالغريبػ ػ ػ ػػة  ،كألميػ ػ ػ ػػر المسػ ػ ػ ػػمميف أبػ ػ ػ ػػي يكسػ ػ ػ ػػؼ ردكد فعػ ػ ػ ػػؿ عنيف ػ ػ ػ ػة لػ ػ ػ ػػدل محمػ ػ ػ ػػد

ب ػ ػ ػ ػػف األحم ػ ػ ػ ػػر ،إذ ق ػ ػ ػ ػػرر اب ػ ػ ػ ػػف األحم ػ ػ ػ ػػر التح ػ ػ ػ ػػالؼ م ػ ػ ػ ػػع القش ػ ػ ػ ػػتإل ف ض ػ ػ ػ ػػد أب ػ ػ ػ ػػي

يكسؼ(.)3

حي ػ ػ ػ ػػث أرس ػ ػ ػ ػػؿ مم ػ ػ ػ ػػؾ ق ش ػ ػ ػ ػػتالة أس ػ ػ ػ ػػاطيمو إل ػ ػ ػ ػػى الجزيػ ػ ػ ػ ػرة الخضػ ػ ػ ػ ػراء لتقط ػ ػ ػ ػػع

الطري ػ ػ ػ ػ ػػؽ أم ػ ػ ػ ػ ػػاـ أي ػ ػ ػ ػ ػػة إم ػ ػ ػ ػ ػػدادات ،كف ػ ػ ػ ػ ػػي نف ػ ػ ػ ػ ػػس الكق ػ ػ ػ ػ ػػت ىاجم ػ ػ ػ ػ ػػت أس ػ ػ ػ ػ ػػاطيمو
الجيش المريني في الجزيرة .

أم ػ ػ ػػا اب ػ ػ ػػف األحم ػ ػ ػػر فق ػ ػ ػػد أغ ػ ػ ػػرل عام ػ ػ ػػؿ أب ػ ػ ػػى يكس ػ ػ ػػؼ عم ػ ػ ػػى مالق ػ ػ ػػة ،كاتف ػ ػ ػػؽ

معػ ػ ػ ػ ػ ػػو أف يتنػ ػ ػ ػ ػ ػػازؿ ال بػ ػ ػ ػ ػ ػػف األحمػ ػ ػ ػ ػ ػػر عػ ػ ػ ػ ػ ػػف مالقػ ػ ػ ػ ػ ػػة مقابػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ أف يعطيػ ػ ػ ػ ػ ػػو ابػ ػ ػ ػ ػ ػػف
األحمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػر شػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػمكبانية( )4كالمنكػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػب( ، )5كلػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػـ يكتػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ً
ػؼ
اب ػ ػ ػػف األحم ػ ػ ػػر ب ػ ػ ػػذلؾ ب ػ ػ ػػؿ ارس ػ ػ ػػؿ يغمػ ػ ػ ػراس ب ػ ػ ػػف زي ػ ػ ػػاف  ،كاتف ػ ػ ػػؽ مع ػ ػ ػػو عم ػ ػ ػػى أف

1
2
3

 المصدر نفسه  ،ص .234 -المصدر نفسه  ،ص .240

 -المصدر نفسه  ،ص  .283الناصري  ،االستمصاء  ،ج ، 2ص.24

 - 4حصن شلوبانٌة :حصن باألندلس من أعمال كورة البٌرة ٌكثر به الموز ولصب السكر  ،وهو
من الثغور الصغٌرة الوالعة جنوبً والٌة غرناطة على البحر المتوسط  ،تمع جنوبً غربً مدٌنة
موترٌل وشرلً المنكب بٌنها وبٌنه عشرة أمٌال  ،الحمٌري  ،الروض العطار  ،ص ٌ .343نظر
 :ابن الخطٌب  ،اإلحاطة  ،ج ، 1ص .112أحمد دمحم الطوجً مدٌنة شلوبانٌة فً عصري من
خالل المصادر العربٌة  ،ص.9
- 5المنكب :هو بلد على ساحل جزٌرة األندلس من أعمال البٌرة  ،بٌنه وبٌن غرناطة أربعون مٌالً
ٌ ،الوت الحموي  ،معجم البلدان  ،مج  ، 5ص .216
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يقػ ػ ػ ػ ػ ػػكـ بمياجمػ ػ ػ ػ ػ ػػة

أبا يكسؼ عف العبكر لؤلندلس(. )1

انعذد ( 23ضثرًثر )2021

حػ ػ ػ ػ ػ ػػدكد الدكلػ ػ ػ ػ ػ ػػة المري نيػ ػ ػ ػ ػ ػػة حتػ ػ ػ ػ ػ ػػى يصػ ػ ػ ػ ػ ػػرؼ

كأف ىػ ػ ػ ػ ػ ػػذه األحػ ػ ػ ػ ػ ػػداث لػ ػ ػ ػ ػ ػػـ تصػ ػ ػ ػ ػ ػػرؼ أبػ ػ ػ ػ ػ ػػا يكسػ ػ ػ ػ ػ ػػؼ عػ ػ ػ ػ ػ ػػف الجيػ ػ ػ ػ ػ ػػاد ف ػ ػ ػ ػ ػ ػػي

األنػ ػ ػ ػػدلس ،فػ ػ ػ ػػأمر فػ ػ ػ ػػي صػ ػ ػ ػػفر 678ى ػ ػ ػ ػػ 1279/ـ ،كلػ ػ ػ ػػي عيػ ػ ػ ػػده يكسػ ػ ػ ػػؼ بقيػ ػ ػ ػػادة
حممػ ػ ػ ػ ػػة تتػ ػ ػ ػ ػػألؼ مػ ػ ػ ػ ػػف أكثػ ػ ػ ػ ػػر مػ ػ ػ ػ ػػف سػ ػ ػ ػ ػػبع يف سػ ػ ػ ػ ػػفينة ،كثمكنػ ػ ػ ػ ػػت مػ ػ ػ ػ ػػف تحطػ ػ ػ ػ ػػيـ

األسػ ػ ػ ػ ػػطكؿ الق شػ ػ ػ ػ ػػتالى كدخػ ػ ػ ػ ػػكؿ الجزي ػ ػ ػ ػ ػرة الخض ػ ػ ػ ػ ػراء بػ ػ ػ ػ ػػالقكة

()2

 ،كفػ ػ ػ ػ ػػي نفػ ػ ػ ػ ػػس

األثن ػ ػ ػػاء ق ػ ػ ػػاد أب ػ ػ ػػك يكس ػ ػ ػػؼ حممػ ػ ػ ػ ة تأديبي ػ ػ ػػة ض ػ ػ ػػد يغمػ ػ ػ ػراس ب ػ ػ ػػف زي ػ ػ ػػاف ،كثمكن ػ ػ ػػت

مف ىزيمة يغمراس في مكقعة الممعب قرب تممساف(. )3

كان ػ ػ ػ ػػت لي ػ ػ ػ ػػذه االنتص ػ ػ ػ ػػارات ص ػ ػ ػ ػػداىا عم ػ ػ ػ ػػى المػ ػ ػ ػ ػرينيف حي ػ ػ ػ ػػث لج ػ ػ ػ ػػأ المم ػ ػ ػ ػػؾ

االس ػ ػ ػ ػػباني ى ارن ػ ػ ػ ػػدة يطم ػ ػ ػ ػػب معاكنت ػ ػ ػ ػػو ف ػ ػ ػ ػػي اس ػ ػ ػ ػػترجاع عرشػ ػ ػ ػ ػو ال ػ ػ ػ ػػذم اس ػ ػ ػ ػػتكلى

عميو كلده شانجو.

عب ػ ػ ػ ػػر أب ػ ػ ػ ػػك يكس ػ ػ ػ ػػؼ إل ػ ػ ػ ػػى الجزيػ ػ ػ ػ ػرة ف ػ ػ ػ ػػي ربي ػ ػ ػ ػػع الثػ ػ ػ ػ ػاني 681ىػ ػ ػ ػ ػػ1282/ـ
كعند صخرة عباد نفى بيراندة "الفكنسك العالـ"

()4

.

كيقػ ػ ػ ػػكؿ ابػ ػ ػ ػػف خمػ ػ ػ ػػدكف فػ ػ ػ ػػاغتن ـ (أبػ ػ ػ ػػك يكسػ ػ ػ ػػؼ) الفرصػ ػ ػ ػػة فػ ػ ػ ػػي فسػ ػ ػ ػػاد بيػ ػ ػ ػػنيـ

لقضاء إربو مف الجياد(.)1

1
2

 ابن خلدون  ،العبر  ،ج ، 7ص .283 -المصدرالسابك  ،والصفحة .

 - 3الملعب ملعب تٌفً  ،ابن خلدون  ،العبر  ،ج ، 7ص  .241الناصري  ،االستمصاء  ،ج، 2
ص.27
 - 4ابن خلدون  ،العبر  ،ج ، 7ص  .242مجهول  ،الحلل الموشٌة فً ذكر األخبار المراكشٌة ،
ص .147الناصري  ،االستمصاء  ،ج ، 2ص.27
مجهول  ،الحلل الموشٌة فً ذكر األخبار المراكشٌة  ،ص  .133ابن خلدون  ،العبر  ،ج ، 7ص
 .242الممري  ،نفح الطٌب  ،ج ، 5ص .120
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م ػ ػ ػ ػػنح أبػ ػ ػ ػ ػك يكس ػ ػ ػ ػػؼ مائ ػ ػ ػ ػػة أل ػ ػ ػ ػػؼ دين ػ ػ ػ ػػار لمفكنس ػ ػ ػ ػػك ليس ػ ػ ػ ػػتعيف بي ػ ػ ػ ػػا عمػ ػ ػ ػ ػػى

حػ ػ ػ ػ ػػرب كلػ ػ ػ ػ ػػده سانشػ ػ ػ ػ ػػك مقابػ ػ ػ ػ ػػؿ رىػ ػ ػ ػ ػػف الفكنسػ ػ ػ ػ ػػك تاجػ ػ ػ ػ ػػو لػ ػ ػ ػ ػػدل المنصػ ػ ػ ػ ػػكر(. )2
كىػ ػ ػ ػ ػ ػػاجـ أبػ ػ ػ ػ ػ ػػك يكسػ ػ ػ ػ ػ ػػؼ كالفكنسػ ػ ػ ػ ػ ػػك قرطبػ ػ ػ ػ ػ ػػة كطميطمػ ػ ػ ػ ػ ػػة كحصػ ػ ػ ػ ػ ػػف مج ػ ػ ػ ػ ػ ػريط

()3

كعػ ػ ػ ػػاد إلػ ػ ػ ػػى الجزي ػ ػ ػ ػرة مػ ػ ػ ػػثقبلن بالغن ػ ػ ػ ػػائـ( . )4كقػ ػ ػ ػػاـ أبػ ػ ػ ػػك يكسػ ػ ػ ػػؼ بجكلػ ػ ػ ػػة حربي ػ ػ ػ ػػة

شػ ػ ػ ػػممت طميطم ػ ػ ػ ػ ة كقرطبػ ػ ػ ػػة حتػ ػ ػ ػػى كصػ ػ ػ ػػؿ آبػ ػ ػ ػػدة كبياسػ ػ ػ ػػة

()5

كجبػ ػ ػ ػػاؿ البػ ػ ػ ػػرت

()6

ػص جيش ػ ػ ػ ػػو بالس ػ ػ ػ ػػبي كالغن ػ ػ ػ ػػائـ ث ػ ػ ػ ػػـ ع ػ ػ ػ ػػاد إل ػ ػ ػ ػػى المغ ػ ػ ػ ػػرب بع ػ ػ ػ ػػد أف كل ػ ػ ػ ػػى
 ،كغ ػ ػ ػ ػ ه
أحد أحفاده كىك عيسى بف عبد الكاحد(. )7
عبور أبي يوسف الرابع لألندلس :
ىػ ػ ػ ػػذا العبػ ػ ػ ػػكر لػ ػ ػ ػػـ يكػ ػ ػ ػػف باسػ ػ ػ ػػتغاثة بػ ػ ػ ػػؿ كػ ػ ػ ػػاف عبػ ػ ػ ػػكر نتقػ ػ ػ ػػاـ مػ ػ ػ ػػف ش ػ ػ ػ ػانجو
الػ ػ ػ ػػذم بعػ ػ ػ ػػث إليػ ػ ػ ػػو أبػ ػ ػ ػػك يكسػ ػ ػ ػػؼ بػ ػ ػ ػػالعزاء لكفػ ػ ػ ػػاة أبيػ ػ ػ ػػو الفكنسػ ػ ػ ػػك العاشػ ػ ػ ػػر ،فػ ػ ػ ػػرد
عمي ػ ػ ػ ػػو ردان قاس ػ ػ ػ ػػيان ،فق ػ ػ ػ ػػرر أب ػ ػ ػ ػػك يكس ػ ػ ػ ػػؼ العب ػ ػ ػ ػػكر إل ػ ػ ػ ػػى األن ػ ػ ػ ػػدلس كك ػ ػ ػ ػػاف ذل ػ ػ ػ ػػؾ

ف ػ ػ ػ ػػي 5ص ػ ػ ػ ػػفر 684ىػ ػ ػ ػ ػػ1285/ـ ( ، )8كبص ػ ػ ػ ػػحبتو قبائ ػ ػ ػ ػػؿ المغ ػ ػ ػ ػػرب فن ػ ػ ػ ػػزؿ ف ػ ػ ػ ػػي

1

.119 -العبر  ،ج ، 7ص .242

2

 -الناصري  ،االستمصاء  ،ج ، 2ص.27ابن خلدون  ،العبر  ،ج ، 7ص ..242

5

 -بٌاسة .

 - 3حصن مجرٌط :بناها األمٌر دمحم بن عبد الرحمن وهً لرٌبة من لنطرة مالدة آخر حٌز
لإلسالم فً بالد األندلس وهً بممربة من طلٌطلة.
- 4ابن خلدون  ،العبر  ،ج ، 7ص .244
6

 -جبال البرث.

 - 7مجهول  ،الحلل الموشٌة فً ذكر األخبار المراكشٌة  ،ص  .148ابن خلدون  ،العبر  ،ج، 7
ص  .244ابن أبً زرع  ،روض المرطاس  ،ص  .459الناصري  ،االستمصاء  ،ج ، 2ص.58
 - 8ابن أبً زرع  ،روض المرطاس  ،ص  .459ابن خلدون  ،العبر  ،ج ، 7ص .245
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طري ػ ػ ػ ػ ػػؽ ث ػ ػ ػ ػ ػػـ الجزيػ ػ ػ ػ ػ ػرة الخضػ ػ ػ ػ ػ ػراء المتط ػ ػ ػ ػ ػػكعيف ثبلث ػ ػ ػ ػ ػػة عش ػ ػ ػ ػ ػػر أل ػ ػ ػ ػ ػػؼ كم ػ ػ ػ ػ ػػف

المصامدة ثمانية آالؼ جندم(. )1

ىاجم ػ ػ ػ ػػت الجي ػ ػ ػ ػػكش إش ػ ػ ػ ػػبيمية أرب ػ ػ ػ ػػع مػ ػ ػ ػ ػرات حت ػ ػ ػ ػػى دخ ػ ػ ػ ػػؿ الفػ ػ ػ ػػزع كالخػ ػ ػ ػػكؼ
كاليم ػ ػ ػ ػػع أىم ػ ػ ػ ػػو ،كم ػ ػ ػ ػػا ا ش ػ ػ ػ ػػترؾ األس ػ ػ ػ ػػطكؿ المرين ػ ػ ػ ػػي ال ػ ػ ػ ػػذم يتك ػ ػ ػ ػػكف م ػ ػ ػ ػػف س ػ ػ ػ ػػت
كثبلث ػ ػ ػ ػ ػ ػػيف س ػ ػ ػ ػ ػ ػػفينة

()2

الت ػ ػ ػ ػ ػ ػػي اس ػ ػ ػ ػ ػ ػػتط اعت من ػ ػ ػ ػ ػ ػػع كص ػ ػ ػ ػ ػ ػػد س ػ ػ ػ ػ ػ ػػفف األس ػ ػ ػ ػ ػ ػػطكؿ

القشتالى مف االقتراب.
فػ ػ ػ ػ ػػي ضػ ػ ػ ػ ػػكء ىػ ػ ػ ػ ػػذه القػ ػ ػ ػ ػػكة رأل شػ ػ ػ ػ ػػانجة إنػ ػ ػ ػ ػػو غيػ ػ ػ ػ ػػر قػ ػ ػ ػ ػػادر عمػ ػ ػ ػ ػػى حػ ػ ػ ػ ػػرب

كمكاجيػ ػ ػ ػػة أبػ ػ ػ ػػي يكسػ ػ ػ ػػؼ ،فأرسػ ػ ػ ػػؿ م ػ ػ ػ ػرتيف عمػ ػ ػ ػػى الت ػ ػ ػ ػكالى القساكسػ ػ ػ ػػة كالرىبػ ػ ػ ػػاف

كزعماء النصارل لطمب الصمح (. )3

كعق ػ ػ ػ ػ ػػد الص ػ ػ ػ ػ ػػمح عم ػ ػ ػ ػ ػػى أس ػ ػ ػ ػ ػػاس ش ػ ػ ػ ػ ػػركط كض ػ ػ ػ ػ ػػعيا أب ػ ػ ػ ػ ػػك يكس ػ ػ ػ ػ ػػؼ  ،كقبمي ػ ػ ػ ػ ػػا

شػ ػ ػ ػػانجة ممػ ػ ػ ػػؾ قشػ ػ ػ ػػتالة؛ كقػ ػ ػ ػػد حض ػ ػ ػ ػػر بنفسػ ػ ػ ػػو لمقابمػ ػ ػ ػػة أميػ ػ ػ ػػر المسػ ػ ػ ػػمميف أب ػ ػ ػ ػػي
يكس ػ ػ ػ ػ ػػؼ ،فػ ػ ػ ػ ػ ػاجتمع ب ػ ػ ػ ػ ػػو حص ػ ػ ػ ػ ػػف عػ ػ ػ ػ ػ ػيف الص ػ ػ ػ ػ ػػخرة

()4

عم ػ ػ ػ ػ ػػى

مقرب ػ ػ ػ ػػة م ػ ػ ػ ػػف كادم ل ػ ػ ػ ػػؾ ،كتػ ػ ػ ػ ػ َّـ الص ػ ػ ػ ػػمح بيني ػ ػ ػ ػػا  .ف ػ ػ ػ ػػي  20ش ػ ػ ػ ػػعباف 684ى ػ ػ ػ ػ ػ /

1285ـ ( . )5كالمثمػ ػ ػ ػػر فػ ػ ػ ػػي ىػ ػ ػ ػػذا المقػ ػ ػ ػػاء أف أبػ ػ ػ ػػا يكسػ ػ ػ ػػؼ طمػ ػ ػ ػػب مػ ػ ػ ػػف شػ ػ ػ ػػانجة

أف يبع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ث إليػ ػ ػ ػ ػ ػػو بالكتػ ػ ػ ػ ػ ػػب العربيػ ػ ػ ػ ػ ػػة التػ ػ ػ ػ ػ ػػي اسػ ػ ػ ػ ػ ػػتكلكا ع مييػ ػ ػ ػ ػ ػػا مػ ػ ػ ػ ػ ػػف القكاعػ ػ ػ ػ ػ ػػد
اإلس ػ ػ ػ ػػبلمية  ،فبع ػ ػ ػ ػػث إلي ػ ػ ػ ػػو بثبلث ػ ػ ػ ػػة عش ػ ػ ػ ػػر حمػ ػ ػ ػ ػبلن فيي ػ ػ ػ ػػا ج مم ػ ػ ػ ػػة م ػ ػ ػ ػػف الكت ػ ػ ػ ػػب

1
2
3

 -الناصري  ،االستمصاء  ،ج ، 2ص.61

 ابن أبً زرع  ،روض المرطاس  ،ص  .469الناصري  ،االستمصاء  ،ج ، 2ص.62-ابن خلدون  ،العبر  ،ج ، 7ص .248

 - 4عٌن الصخرة كان اللماء األول فً حصن الصخرة بٌن نهر اندة (الفونسو العالم) حصن
الصخرة وعلى ممربة من وادي لن.
 - 5الناصري  ،االستمصاء  ،ج ، 2ص .63
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ككتػ ػ ػ ػ ػ ػػاب هللا العزيػ ػ ػ ػ ػ ػػز  ،كتفسػ ػ ػ ػ ػ ػػيره البػ ػ ػ ػ ػ ػػف عطيػ ػ ػ ػ ػ ػػو كالثعػ ػ ػ ػ ػ ػػالبي ،كفييػ ػ ػ ػ ػ ػػا كتػ ػ ػ ػ ػ ػػب
الحػ ػ ػ ػ ػ ػػديث كشػ ػ ػ ػ ػ ػػركحيا كالتيػ ػ ػ ػ ػ ػػذيب كاالسػ ػ ػ ػ ػ ػػتذكار ككتػ ػ ػ ػ ػ ػػب األصػػ ػ ػ ػ ػػكؿ كالفػ ػ ػ ػ ػ ػػركع ،
كالمغة العربية كاألدب كغيرىا.

كأم ػ ػ ػ ػػر أب ػ ػ ػ ػػك يكس ػ ػ ػ ػػؼ بجمعي ػ ػ ػ ػػا كحممي ػ ػ ػ ػػا إل ػ ػ ػ ػػى ف ػ ػ ػ ػػاس عم ػ ػ ػ ػػى طمب ػ ػ ػ ػػة العم ػ ػ ػ ػػـ

بالمدرسة التي قاـ ببنائيا(.)1

كرجػ ػ ػ ػ ػػع أبػ ػ ػ ػ ػػك يكسػ ػ ػ ػ ػػؼ إلػ ػ ػ ػ ػػى الجزي ػ ػ ػ ػ ػرة الخض ػ ػ ػ ػ ػراء فػ ػ ػ ػ ػػي 27شػ ػ ػ ػ ػػعباف 684ى ػ ػ ػ ػ ػػ/
ػي لػ ػ ػ ػ ػ ػػو بالمدينػ ػ ػ ػ ػ ػػة الجديػ ػ ػ ػ ػ ػػدة المشػ ػ ػ ػ ػ ػػيكر
1285ـ .فكجػ ػ ػ ػ ػ ػػد القص ػ ػ ػ ػ ػ ػر الػ ػ ػ ػ ػ ػػذم يبنػ ػ ػ ػ ػ ػ َّ
كالجػ ػ ػ ػػامع قػ ػ ػ ػػد ثػ ػ ػ ػػـ ذلػ ػ ػ ػػؾ كمػ ػ ػ ػػو  ،كمػ ػ ػ ػػا أرسػ ػ ػ ػػؿ أبػ ػ ػ ػػك يكسػ ػ ػ ػػؼ كلػ ػ ػ ػػده األميػ ػ ػ ػػر أبػ ػ ػ ػػا
زيػ ػ ػ ػػاف بجػ ػ ػ ػػيش ليقػ ػ ػ ػػؼ بػ ػ ػ ػػو "عمػ ػ ػ ػػى الحػ ػ ػ ػػدكد ( بػ ػ ػ ػػيف بػ ػ ػ ػػبلده كبػػ ػ ػػبلد ابػػ ػ ػػف األحمػ ػ ػ ػػر

كأمره أف ال يحدث في ببلد ابف األحمر حدثا )

()2

.

ك مالب ػ ػ ػ ػػث أبػ ػ ػ ػ ػػك يكسػ ػ ػ ػ ػػؼ قم ػ ػ ػ ػػيبلن حتػ ػ ػ ػ ػػى مػ ػ ػ ػ ػػرض ككافت ػ ػ ػ ػػو المنيػػ ػ ػ ػػة بقص ػ ػ ػ ػ ػره فػ ػ ػ ػ ػػي
مدين ػ ػ ػ ػػة الب ني ػ ػ ػ ػػة ب ػ ػ ػ ػػالقرب م ػ ػ ػ ػػف الجزيػ ػ ػ ػ ػرة الخضػ ػ ػ ػ ػراء ف ػ ػ ػ ػػي  20مح ػ ػ ػ ػػرـ  685ى ػ ػ ػ ػ ػ /

1286ـ

1

()3

كن ق ػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ جثمان ػ ػ ػ ػ ػ ػػو إل ػ ػ ػ ػ ػ ػػى رب ػ ػ ػ ػ ػ ػػاط الف ػ ػ ػ ػ ػ ػػتح حي ػ ػ ػ ػ ػ ػػث دف ػ ػ ػ ػ ػ ػػف بمس ػ ػ ػ ػ ػ ػػجد
ي

 -ابن أبً زرع  ،روض المرطاس  ،ص  .475ابن خلدون  ،العبر  ،ج ، 7ص .248

 - 2المصدر نفسه والصفحة  ،ص  ، 475ابن كثٌر  ،البداٌة والنهاٌة  ،ج ، 3ص  .309ابن
الخطٌب  ،اللمحة البدرٌة فً الدولة النصرٌة  ،ص.36
- 3ابن الخطٌب  ،الحلل الموشٌة  ،ص  .133ابن خلدون  ،العبر  ،ج  ، 7ص  .244ابن
الخطٌب  ،اللمحة البدرٌة فً الدولة النصرٌة  ،ص  .42وٌذكر ابن األحمر أن وافته المنٌة فً
 22محرم 685ه .روضة النسرٌن  ،مخطوط  ،ورلة  27ابن األحمر  ،النفخة النسرٌنٌة واللمحة
المرٌنٌة  ،ورلة  ،ص  .36ابن األحمر  ،روضة النسرٌن  ،مخطوط  ،ورلة  ، 27الناصري ،
االستمصاء  ،ج ، 2ص  .65ابن كثٌر البداٌة والنهاٌة  ،م  ، 13ص  ، 309ابن الخطٌب  ،اللمحة
البدرٌة فً الدولة النصرٌة  ،ص .36
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()1
عامػ ػ ػ ػ ػا مػ ػ ػ ػ ػػف
ش ػ ػ ػ ػػالة م ػ ػ ػ ػػا يمكننػ ػ ػ ػ ػا قكلػ ػ ػ ػ ػػو  :ىك ػ ػ ػ ػػذا ط ػ ػ ػ ػػكت أربعػ ػ ػ ػ ػػة كخمس ػ ػ ػ ػػيف ن
البنػ ػ ػ ػ ػػاء كالفت ػ ػ ػ ػ ػػكح ف ػ ػ ػ ػ ػػي المغ ػ ػ ػ ػ ػػرب األقصػ ػ ػ ػ ػػى كالجي ػ ػ ػ ػ ػػاد ف ػ ػ ػ ػ ػػي األنػ ػ ػ ػ ػػدلس لنصػ ػ ػ ػ ػ ػره

إخكانيـ مسممي غرناطة
المخطوط

م ػ ػ ػ ػػا نسػ ػ ػ ػ ػػرده مػ ػ ػ ػ ػػف معمكمػ ػ ػ ػ ػػات كأخبػ ػ ػ ػ ػػار تطػ ػ ػ ػ ػػابؽ كفق ػ ػ ػ ػ ػان مػ ػ ػ ػ ػػا جػ ػ ػ ػ ػػاء فػ ػ ػ ػ ػػي كرقػ ػ ػ ػ ػػة

المخطكط :

كفي مكقؼ يرحـ فيو الشامت

قاض لو الحكـ كحؽ ثابت

أغرل بو حد الحساـ القاضب

نسالؾ التحسيف لمعكاقب

كحؿ في حضرتو ابف نصر
ٌ
فكاف في فاس محط رحمو

مستصرخ منو بعز نصر

كأنو مازاؿ عف محمو

لما تمقاه تخفي كاحتفؿ

ككاصؿ البر كاألرض نزؿ

فحيف كافاه فعبد القارب

كجاء في الحاؿ األيسر اليارب

كعاىد هللا عمى نصرتو

بمحضر األعياف مف حضرتو

ككاف خي انر حبيبان فاضبلن

يكرـ الجار كيرضي األمبل

لكنو كاف ضعيؼ المنو

فغمبت سمطانة البطانة
ا.....

()2

كىك بيف الغير

كخانو الناس فأفردكه
فقد ....

()1

القصر المشكمة

كالباس لمسمطاف أكقى جنو
كأفسدت أطماعيا أكطانو

االضياع العز الحرير
كمكرد الخذالف أكردكه
كصار عنو صحبتو في الممؾ

- 1شالة :تمع أسوار شالة على الضفة الٌسرى الوادي إلى الرلراق إلى الجنوب من أسوار مدٌنة
الرباط وتمتاز بمولع سولً هام ولد اختارها السلطان ٌعموب لتكون ممبرة لهم  ،ابن حولل ،
صورة األرض  ،ج ، 3ص .56
] كلمة غٌر واضحة .
[-2
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كمف غير سيؼ أسي ار كقتيؿ
رفيع ....

()2

تاشفيف

انعذد ( 23ضثرًثر )2021

كسرير الممؾ لمممؾ نقؿ
كاألمر منو لـ يكف يميف

كظف أف الحاؿ فييا متنفع

فمـ يكف لطا مع فية طمع

كبارز الطايفة المحصكرة

فكانت الطاىرة المنصكرة

كجو عنو لببلد الركـ

فثـ كجو الغرض المركـ

ييدعى أبا زياف كىك فييا
دافع عف حكزتو كزيره

قرلت التي فييا
لعمرنا ا
فقد يعد قمبي سريره

كبعد عمى إعرابو ضميره

كخطب ممكو ....

كحصر البمدة بعد خبر
ثـ أزيؿ تاشفيف كخمع

عبد الحميـ القادـ ابف عمر

كابف أخيو بعد أف حط رفع

()3

عـ الكرل كثيره
كهللا يكفي الديف ما يضره
بفضمو ٌ
كىػ ػ ػػك عبػ ػ ػػد الحػ ػ ػػؽ مػ ػ ػػف محيػ ػ ػػك بػ ػ ػػف أبػ ػ ػػي بكػ ػ ػػر بػ ػ ػػف حمام ػ ػ ػة ب ػ ػ ػف كزيػ ػ ػػر بػ ػ ػػف

فكػ ػ ػ ػ ػػكس بػػ ػ ػ ػػف كرم ػ ػ ػ ػػاط بػ ػ ػ ػ ػػف مػ ػ ػ ػ ػريف يكن ػ ػ ػ ػ ػى أبػ ػ ػ ػ ػػا محمػ ػ ػ ػ ػػد
1
2
3

[[[-

()4

ظيػػ ػ ػ ػػر بػ ػ ػ ػ ػػالمغرب

] كلمة غٌر واضحة .
] كلمة غٌر واضحة .
] كلمة غٌر واضحة .

614-592( - 4هـ) (1217-1194م)عبد الحك بن األمٌر محٌو بن األمٌر أبً بكر بن األمٌر
حمامة بن دمحم بن وزٌر بن ٌحوش بن جرماط بن مرٌن بن ورتاجن بن ماخوخ بن وجدٌج بن
فاتن بن نظر بن ٌحبث بن ٌصلٌتٌن بن عبد هللا بن ورتٌت بن المعز بن إبراهٌم بن سجٌح بن
وأسٌر بن ٌصلٌتٌن بن مسر بن زاكٌا بن ورسٌكر بن زانات بن جانا بن تامزٌت بن ضمر ٌس
بن رجٌح بن مادغٌس االبتر بن لٌس بن عٌالن بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان  ،ولُمب أبا
الملون  ،وٌكنى أبا دمحم مولده بأرضه من زاب إفرٌمٌا سنة اثنٌن وأربعٌن وخمسمائة  ،لتل ٌوم
األحد الثانً والعشرٌن لجمادى األخرى سنة أربع عشرة وستمائة  ،وله ثالث وسبعون سنة ،
ودفن بمرٌة من مكناسة تسمى تالرطاست  ،وكانت إمارته فً الغرب ثالثة أعوام وستة أشهر ،
وعمره ثالث وسبعون سنة .ابن األحمر  ،مخطوط  ،روضة النسرٌن فً دولة مرٌن  ،ورلة 162
 .163 ،وٌذكر صاحب مخطوط النفحة النسرٌنٌة واللمحة المرٌنٌة هو األمٌر أبو دمحم عبد الحك
ابن األمٌر أبً بكر بن األمً حمامة  ،لمبه أبو األمالن بوٌع بالمغرب فً بوادٌه فً شهر
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األقص ػ ػ ػ ػػى ف ػ ػ ػ ػػي أخري ػ ػ ػ ػػات الدكل ػ ػ ػ ػػة المريني ػ ػ ػ ػػة ،كاس ػ ػ ػ ػػتخمص المم ػ ػ ػ ػػؾ بس ػ ػ ػ ػػيفو ع ػ ػ ػ ػػاـ
عشػ ػ ػ ػ ػرة كس ػ ػ ػ ػػتمائة

()1

( ق ػ ػ ػ ػػكلى كص ػ ػ ػ ػػدقت رؤي ػ ػ ػ ػػاه ف ػ ػ ػ ػػي الكج ػ ػ ػ ػػكد ) إش ػ ػ ػ ػػارة إل ػ ػ ػ ػػى

أنػ ػ ػ ػػو كػ ػ ػ ػػاف رأل شػ ػ ػ ػػعبل

()2

أربع ػ ػ ػ ػا مػ ػ ػ ػػف نػ ػ ػ ػػار خػ ػ ػ ػػرجف منػ ػ ػ ػػو فعمػ ػ ػ ػػكف فػ ػ ػ ػػي جػ ػ ػ ػػك

المغػ ػ ػ ػػرب  ،ثػ ػ ػ ػػـ اسػ ػ ػ ػػتكيف عم ػ ػ ػ ػى جميػ ػ ػ ػػع أقطػ ػ ػ ػػاره ،مكػ ػ ػ ػػاف تاكيميػ ػ ػ ػػا بثممػ ػ ػ ػػؾ بنيػ ػ ػ ػػة
األربعػ ػ ػ ػػة بعػ ػ ػ ػػده عمػ ػ ػ ػػى مػ ػ ػ ػػارأه عبػ ػ ػ ػػد الممػ ػ ػ ػػؾ بػ ػ ػ ػػف مػ ػ ػ ػػركاف

المحػ ػ ػ ػ ػ ػراب

()5

()3

مػ ػ ػ ػػف بكلػ ػ ػ ػػو ( )4فػ ػ ػ ػػي

 ،كك ػ ػ ػ ػ ػػاف لعب ػ ػ ػ ػ ػػد الح ػ ػ ػ ػ ػػؽ م ػ ػ ػ ػ ػػف الكل ػ ػ ػ ػ ػػد ادري ػ ػ ػ ػ ػػس

()6

كعثم ػ ػ ػ ػ ػػاف

()7

رمضان عام عشرة وستمائة ولتله عربُ رٌاح بأوغار بظاهره بنً عسكر علٌه فً جمادى
األخرى سنة أرٌع عشرة وستمائة .ابن األحمر  ،ورلة  .33وٌذكر بعض المؤرخون أبو األمالن.
مجهول الذخٌرة السنٌة .الملمشندي  ،صبح األعشى  ،ج ، 5ص .195
 - 1الموافك 610ه1213 /م ٌتفك معظم المصادر أن حصول المرٌنٌن إلى المغرب األلصى كان
سنه 610ه1213-م بٌنما ابن عذارى ٌرى أن دخول المرٌنٌن لالستمرار فً المغرب األلصى كان
فً سنة 601ه1204 /م أما روجٌه لوتورنو  ،فٌذكر دخول بنً مرٌن إلى المغرب األلصى كان
فً سنة 612هـ .ابن األحمر  ،مخطوط  ،روضة النسرٌن  ،ورلة  ، 163ابن أبً دٌنار ،
المؤنس فً أخبار إفرٌمٌا وتونس  ،ص .146
مجهول الذخٌرة السنٌة  ،ص  .24ابن أبً زرع  ،روض المرطاس  ،ص  .369ابن خلدون ،
العبر  ،ج ، 7ص  .169البٌان المغرب  ،ج ، 4ص  ، 247ابن عذارى  ،البٌان المغرب  ،ج4
ص. 247
 - 2شعالً :شعل النار -كمنع وأشعلها :ألهبها والشعلة :ما أشعلت فٌه من الحطب ولهب النار ج
شعل وال ّ
شعلة :الفتٌلة فٌها نار شعل والمشعل :المِندٌ ُل وذهبوا شعالٌل :أي متفرلٌن  ،الطاهر
الزاوي  ،مختار الماموس  ،ص .33
 - 3عبدالملن بن مروان.
4

 [ -نومة].

 - 5المِ حْ َرابُ  :الغرفة  ،صدر البٌت  ،وممام اإلمام من المسجد ومحارٌب بن إسرائٌل :مساجدهم
التً كانوا ٌجلسون فٌها  ،الطاهر الزاوي  ،مختار الماموس  ،ص .133
 - 6إدرٌس :وهو أكبر أبناء عبد الحك أمهم سوط النساء من بنى علً الشرفاء الحسنٌن  ،أشماء
عبد هللا ورحو.
 - 7عثمان638-614( :ه1239-1217 /م) عثمان بن األمٌر عبد الحك ٌُكنى أبا سعٌد بوٌع بعد
أبٌه بوادي المغرب بأوغار ٌوم األحد الثانً والعشرٌن لجمادى األخرى  ،سنة أربع عشرة
وستمائة  ،ولتل بوادي ردات فً أول محرم سنة ثمان وثالثٌن وستمائة وله خمس وأربعون سنة ،
وكانت إمارته أربعة وعشرٌن سنة وتسعة أشهر  ،ولد اشتهر بٌن المرٌنٌن بأٌرغال هً تعنً
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كعب ػ ػ ػ ػ ػ ػػد هللا

()1

كمحم ػ ػ ػ ػ ػ ػػد
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()2

كأب ػ ػ ػ ػ ػ ػػك يح ػ ػ ػ ػ ػ ػػي

()3

كيعق ػ ػ ػ ػ ػ ػػكب ( ، )4كلػ ػ ػ ػ ػ ػػي م ػ ػ ػ ػ ػ ػػنيـ

عثم ػ ػ ػػاف ابن ػ ػ ػػو ث ػ ػ ػػـ لم ػ ػ ػػا ىم ػ ػ ػػؾ كل ػ ػ ػػي محم ػ ػ ػػد أب ػ ػ ػػك مع ػ ػ ػػرؼ ث ػ ػ ػػـ أب ػ ػ ػػك يح ػ ػ ػػي أب ػ ػ ػػك
زكريػ ػ ػ ػػا  ،ثػ ػ ػ ػػـ أبػ ػ ػ ػػك بكػ ػ ػ ػػر ككانػ ػ ػ ػػت كفػ ػ ػ ػػاة أبػ ػ ػ ػػي يحػ ػ ػ ػػي حتػ ػ ػ ػػؼ انفػ ػ ػ ػػو بفػ ػ ػ ػػاس فػ ػ ػ ػػي

بلغتهم البربرٌة األعور .هً أمه النوار نبت من بنً ٌحاسن وشمٌك دمحم .ابن االحمر  ،مخطوط
 ،روضة النسرٌن ورلة  .164ابن االحمر  ،مخطوط  ،النفخة النسرٌنٌة ورلة .34
 - 1عبد هللا  ،أمه سوط النساء من بنً علً الشرفاء الحسٌنٌن.

 - 2دمحم  ،أمه النوار بنت من بنً ٌجانس *دمحم (642 -638ه1244 -1239 /م) وهو دمحم ابن
األمٌر عبد الحك ٌُ ،كنى أبا معرف ولد عام عشرة وستمائة  ،بوٌع بعد أخٌه بوادي ردات فً أول
محرم من عام ثمانٌة وثالثٌن وستمائة  ،ولتل فً المعترن ٌوم الخمٌس التاسع من جمادى
األخرى سنة (اثنٌن وأربعٌن وستمائة) وله اثنتان وأربعون سنة وكانت إمارته ثالث سنٌن وستة
أشهر  ،وٌسمى األعرج ولذلن تسمى بأرجولن.
ابن األحمر مخطوط  ،النفحة النسرٌنٌة واللمحة المرٌنٌة  ،ورلة .34
 - 3أبو ٌحً .أمه تاغرنة بنت حفص الثناللغتً  ،بٌنما ٌذكره ابن ابً زرع  ،الحرة العبد الوادٌة
 ،روض المرطاس  ،ص 380؛ **أبو ٌحً (656-642ه1258-1244 /م) وهو األمٌر أبو بكر
بن األمٌر عبد الحك ٌكنى أبا ٌحً أمه تاغرنة بنت حفص التنالفتً ولد عام ثالثة وستمائة  ،بوٌع
ب عد ممتل أخٌه دمحم ٌوم الخمٌس التاسع من جمادى األخرى سنة اثنٌن وأربعٌن وستمائة وتوفً
بمصره من لصبة مدٌنة فاس ٌوم الخمٌس منسلخ جمادى األخرى سنة ست وخمسٌن وستمائة ،
وله اثنتان وخمسون سنة  ،وكانت دولته أربع عشرة سنة.
وعلى اتفاق أنه أول من ملن من بنً مرٌن ملن البالد  ،وضرب الطبول  ،ونشر البنود.
ابن األحمر مخطوط  ،روضة النسرٌن ورلة . 166 – 165
ابن األحمر مخطوط  ،النفحة النسرٌنٌة واللمحة المرٌنٌة  ،ورلة .35
ٌ - 4عموب .أمه الحرة الحاجة الصالحة أم الٌمن بنت محلى البطوئً ٌ ،وسف ٌعموب بن عبد
الحك (656ه685-ه1286-1258/م) هو أمٌر المؤمنٌن المائم بأمر هللا ٌعموب بن األمٌر عبد الحك
ي،كنى أبا ٌوسف لمبه المائم بأمر هللا  ،أمه الحاجة أم الٌمن بنت محلى البطوى  ،ولد سنة سبع
وستمائة  ،بوٌع فً سنة ست وخمسٌن وستمائة  ،وتوفً فً الجزٌرة الخضراء باألندلس  ،وهو
معسكره للجهاد عند الزوال ٌوم الثالثاء الثانً والعشرٌن لمحرم سنة خمس وثمانٌن وستمائة
وكانت دولته تسعا ً وعشرٌن سنة.
ابن األحمر  ،مخطوط  ،روضة النسرٌن  ،ورلة  166 – 165ابن األحمر  ،النفحة النسرٌنٌة
واللمحة المرٌنٌة  ،ورلة .36
مجهول  ،روض العاطر األنفاس بأخبار الصالحٌن فً أهل فاس  ،مخطوط مصور بالمٌكروفٌلم ،
رلم .340 ، 1246
ابن األحمر  ،مخطوط  ،روضة النسرٌن  ،ورلة  ، 11النفحة النسرٌنٌن  ،واللمة المرٌنٌة  ،ورلة
.34
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رج ػ ػ ػ ػػب ع ػ ػ ػ ػػاـ س ػ ػ ػ ػػتة كخمس ػ ػ ػ ػػيف كس ػ ػ ػ ػػتمائة

()1

ككل ػ ػ ػ ػػي بع ػ ػ ػ ػػده ارب ػ ػ ػ ػػع األخ ػ ػ ػ ػػكة أب ػ ػ ػ ػػك

يكس ػ ػ ػػؼ يعق ػ ػ ػػكب ب ػ ػ ػػف عب ػ ػ ػػد الح ػ ػ ػػؽ مرت ػ ػ ػػب المم ػ ػ ػػؾ كمجتب ػ ػ ػػث ش ػ ػ ػػجرة بن ػ ػ ػػي عب ػ ػ ػػد
المػ ػ ػ ػػؤمف .فتعيػ ػ ػ ػػد لػ ػ ػ ػػو الممػ ػ ػ ػػؾ كاسػ ػ ػ ػػتقر األمػ ػ ػ ػػكر بػ ػ ػ ػػالمعزب كخػ ػ ػ ػػالؼ عميػ ػ ػ ػػو ابػ ػ ػ ػػف

اخيػ ػ ػػو أبػ ػ ػػي يحػ ػ ػػي
(.)3

()2

ثػ ػ ػػـ كػ ػ ػػاف خمػ ػ ػػكص األمػ ػ ػػر لػ ػ ػػو (قػ ػ ػػكلي فػ ػ ػػثـ فػ ػ ػػي م ػ ػ ػراكش)

م ػ ػ ػ ػراده كمػ ػ ػ ػػا بعػ ػ ػ ػػده  ،كخبػ ػ ػ ػػر ادريػ ػ ػ ػػس بػ ػ ػ ػػف ابػ ػ ػ ػػي دبػ ػ ػ ػػكس

()4

بػ ػ ػ ػػيف بنفسػ ػ ػ ػػو كقػ ػ ػ ػػد

جػ ػ ػ ػػرل شػ ػ ػ ػػيء منػ ػ ػ ػػو فػ ػ ػ ػػي دكلػ ػ ػ ػػتيـ ( قػ ػ ػ ػػكلي كميػ ػ ػ ػػد السػ ػ ػ ػػكس بعب ػ ػ ػ ػد الكاحػ ػ ػ ػػد)

()5

ىػ ػ ػػك األميػ ػ ػػر أبػ ػ ػػك مالػ ػ ػػؾ كلػ ػ ػػده  ،ككلػ ػ ػػي عيػ ػ ػػده قبػ ػ ػػؿ أخيػ ػ ػػو كاسػ ػ ػػمو عبػ ػ ػػد الكاحػ ػ ػػد
 ،ككػ ػ ػ ػػاف ممك ػ ػ ػ ػان كبي ػ ػ ػ ػ انر كىػ ػ ػ ػػك الػ ػ ػ ػػذم قتػ ػ ػ ػػؿ عػ ػ ػ ػػـ ىػ ػ ػ ػػذا الفخػ ػ ػ ػػذ كالمسػ ػ ػ ػػتقربيف مػ ػ ػ ػػف

ى ػ ػ ػ ػػذا البي ػ ػ ػ ػػت باألن ػ ػ ػ ػػدلس كاس ػ ػ ػ ػػمو يعق ػ ػ ػ ػػكب ب ػ ػ ػ ػػف عب ػ ػ ػ ػػد هللا ب ػ ػ ػ ػػف عبػ ػ ػ ػػد الح ػ ػ ػ ػػؽ(. )6

1

 -الموافك 656ه1258 -م.

 - 2عمر بن األمٌر أبً ٌحً بن عبد الحك ٌكنى أبا حفص بوٌع بعد أبٌه أبى ٌحً بمدٌنة فاس
ٌوم الخمٌس منسلخ جمادى األخرى سنة ست وخمسٌن وستمائة  ،ثم خلفه عمه ٌعموب بدولة
بفاس ستة أشهر  ،وكانت دولته بمكناسة سنة واحدة.
ابن األحمر مخطوط  ،روضة النسرٌن ورلة .165
ابن األحمر مخطوط  ،النفحة المرٌنٌة  ،واللمحة المرٌنٌة  ،ورلة .36
 - 3مراكش :مدٌنة عظٌمة تمع جنوب المغرب.

 - 4ادرٌس بن أبً دبوس السٌد دمحم بن السٌد األمٌر عمر ابن أمٌر المؤمنٌن عبد المؤمن بن علً
مدخل مراكش مالكها لها ٌوم األحد ثانً ٌوم من المحرم سنة ثمان وستٌن وستمائة وانمرضت
دولة الموحدٌن على ٌدٌه .وابن الخطاب  ،الحلل الموشٌة فً ذكر  ،ص .128
ابن األحمر  ،مخطوط  ،روضة النسرٌن  ،ورلة  ، 14ص .14
 - 5عبد الواحد :األمٌر أبً مالن عبد الواحد ٌعموب بن األمٌر عبد الحك  ،ت 671ه1272-م.

ٌ - 6عموب بن عبد هللا بن عبد الحك بن األمٌر محٌو ٌن األمٌر أبً بكر شمٌك إدرٌس ورحو  ،ت
668ه 1269 /لتله طلحة بن علً سبالٌة عبولة.
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بمػ ػ ػ ػػا أ كجػ ػ ػ ػػب تفػ ػ ػ ػػرقيـ عنػ ػ ػ ػػو إلػ ػ ػ ػػى اليػ ػ ػ ػػكـ (قػ ػ ػ ػػكلي كاسػ ػ ػ ػػتدعى المنصػ ػ ػ ػػكر

()1

نحػ ػ ػ ػػك

األندلس )
لم ػ ػ ػ ػػا عظم ػ ػ ػ ػػت ف ػ ػ ػ ػػي المس ػ ػ ػ ػػمميف فتك ػ ػ ػ ػػاثؼ الع ػ ػ ػ ػػدك  ،كاش ػ ػ ػ ػػتير ظي ػ ػ ػ ػػكر ى ػ ػ ػ ػػذا
القبي ػ ػ ػ ػ ػػؿ تكجي ػ ػ ػ ػ ػػت رغب ػ ػ ػ ػ ػػات المس ػ ػ ػ ػ ػػمميف إل ػ ػ ػ ػ ػػى استصػ ػ ػ ػ ػ ػ ارخيـ فأجاب ػ ػ ػ ػ ػػو ال ػ ػ ػ ػ ػػداعي

كابتػ ػ ػ ػ ػػدأ الجيػ ػ ػ ػ ػػاد فػ ػ ػ ػ ػػي أكائػ ػ ػ ػ ػػؿ عػ ػ ػ ػ ػػاـ اثنػ ػ ػ ػ ػػيف كسػ ػ ػ ػ ػػبعيف كس ػ ػ ػ ػ ػتمائة

()2

فصػ ػ ػ ػ ػػدرت

من ػ ػ ػػو األفع ػ ػ ػػاؿ الكريم ػ ػ ػػة ف ػ ػ ػػي س ػ ػ ػػبيؿ هللا كالجي ػ ػ ػػاد المب ػ ػ ػػركر م ػ ػ ػػا كقػ ػ ػػع ب ػ ػ ػػو اإلم ػ ػ ػػاـ
( قػ ػ ػ ػػكلي ككػ ػ ػ ػػاف ذك النػ ػ ػ ػػكف لػ ػ ػ ػػو قػ ػ ػ ػػد اسػ ػ ػ ػػتعد ) ذك النػ ػ ػ ػػكف

()3

ىػ ػ ػ ػػذا زعػ ػ ػ ػػيـ كبيػ ػ ػ ػػر

قػ ػ ػ ػػاـ عمػ ػ ػ ػػى النصػ ػ ػ ػػارل بػ ػ ػ ػػدفاع مػ ػ ػ ػػف جػ ػ ػ ػػاز مػ ػ ػ ػػف المسػ ػ ػ ػػمميف كانظػ ػ ػ ػػـ إليػ ػ ػ ػػو العػ ػ ػ ػػدد
ال ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػذم ال يكث ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػر  ،ككان ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػت الكقيع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة عم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػى ال ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػركـ بظػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاىر اس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػتجة
كاستأص ػ ػ ػ ػػمت م ػ ػ ػ ػػنيـ م ػ ػ ػ ػػا ينػ ػ ػ ػ ػاىز الثماني ػ ػ ػ ػػة أالؼ ( ، )4م ػ ػ ػ ػػنيـ ال ػ ػ ػ ػػزعيـ المػػ ػ ػ ػػذككر

قائػ ػ ػ ػ ػ ػػدىـ إلػ ػ ػ ػ ػ ػػى مص ػ ػ ػ ػ ػ ػرعيـ كظػ ػ ػ ػ ػ ػػاىره أ ميػ ػ ػ ػ ػ ػػر األنػ ػ ػ ػ ػ ػػدلس أبػ ػ ػ ػ ػ ػػك عبػ ػ ػ ػ ػ ػػد هللا بػ ػ ػ ػ ػ ػػف
 - 1المنصور :هو الخلٌفة المنصور أبو ٌوسف ٌعموب بن ٌوسف بن عبد المؤمن ()595-554
أعظم ملون الموحدٌن وهو الذي لام ببناء مدٌنة الرباط بمنطمة المغرب وسماها رباط الفتح .هذه
المدٌنة تمابل وتواجه مدٌنة سال فمٌل الرباط وسال ٌفصلهما وادي أبو الرلراق ٌ ،نظر  ، :ابن
الخطٌب  ،مشاهدات  ،ص .105
 - 2الموافك 672ه1274 /م .ابن أبً زرع  ،روض المرطاس  ،ص .316
 - 3ذو النون لائد النصرانً ذنونة  ،تذكره الرواٌات االسبانٌة باسم دون نونٌو دي الرا وتسمٌه
الرواٌة االسالمٌة دونونة دننة أو ذونونة.
ابن الخطٌب  ،اإلحاطة فً أخبار غرناطة  ،ج ، 1ص  .565دمحم كمال شبانة ٌوسف األول بن
األحمر  ،سلطان غرناطة  ،ص .28
 - 4أكدت بعض الروابات أن عدد المتلى بلغ ثمانٌة عشر ألف لتٌل .ابن أبً زرع  ،روض
المرطاس  ،ص  .415مجهول الذخٌرة السنٌة  ،ص  .173مجهول  ،الذخٌرة السنٌة  ،ص .169
دمحم كمال شبانة  ،ص  .28عنان  ،نهاٌة األندلس.
بٌنما تذكر األخرى أن المتلى كانوا ستة آالف من النصارى وثالثٌن من المسلمٌن  ،ابن خلدون ،
العبر  ،ج .288 ، 7
لو أمعن النظر بعدد المتلى الهائل وتمدٌر لبعض الرواٌات جٌش النصارى بثالثٌن ألف فارس
وستٌن ألف رجل تؤكد العدد الضخم.
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نصػ ػ ػ ػ ػػر
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 -رحمػ ػ ػ ػ ػػو هللا  -فغػ ػ ػ ػ ػػزكا جميعػ ػ ػ ػ ػػا قرطبػ ػ ػ ػ ػػة كنكاحيػ ػ ػ ػ ػػا كاظيػ ػ ػ ػ ػػركا عػ ػ ػ ػ ػػز

اإلس ػ ػ ػػبلـ ( ق ػ ػ ػػكلي كش ػ ػ ػػاىد الن ػ ػ ػػاس جميع ػ ػ ػػا فخػ ػ ػ ػره ) إش ػ ػ ػػارة إل ػ ػ ػػى م ػ ػ ػػا ك ػ ػ ػػاف م ػ ػ ػػف
لقائ ػ ػ ػ ػ ػػو مم ػ ػ ػ ػ ػػؾ قش ػ ػ ػ ػ ػػتالة الف ػ ػ ػ ػ ػػكنس ب ػ ػ ػ ػ ػػف ى ارن ػ ػ ػ ػ ػػدة

()2

المس ػ ػ ػ ػ ػػتكلي عم ػ ػ ػ ػ ػػى قرطب ػ ػ ػ ػ ػػة

كغيرىػ ػ ػ ػ ػػا مػ ػ ػ ػ ػػف بػ ػ ػ ػ ػػبلد اإلسػ ػ ػ ػ ػػبلـ متطارحػ ػ ػ ػ ػػا عميػ ػ ػ ػ ػػو مستنص ػ ػ ػ ػ ػ ن ار بػ ػ ػ ػ ػػو عمػػ ػ ػ ػػى ابنػ ػ ػ ػ ػػو
()4
()3
كي ػ ػ ػ ػ ػذكر انػ ػ ػ ػ ػػو ٌقب ػ ػ ػ ػ ػؿ يػ ػ ػ ػ ػػده فػ ػ ػ ػ ػػدعا
شػ ػ ػ ػ ػػانجة بظػ ػ ػ ػ ػػاىر حصػ ػ ػ ػ ػػف الص ػ ػ ػ ػ ػخرة  ،ي
السػ ػ ػ ػ ػػمطاف  -رحمػ ػ ػ ػ ػػو هللا  -بمػ ػ ػ ػ ػػاء ف غسػ ػ ػ ػ ػػميا مػ ػ ػ ػ ػػف تمػ ػ ػ ػ ػػؾ القبمػػ ػ ػ ػػة ،كلقػ ػ ػ ػ ػػد ذكػ ػ ػ ػ ػػرت
ىػ ػ ػ ػ ػ ػػذه الحكايػ ػ ػ ػ ػ ػػة بمحضػ ػ ػ ػ ػ ػػر قاضػ ػ ػ ػ ػ ػػي الحض ػ ػ ػ ػ ػ ػرة

()5

كغي ػ ػ ػ ػ ػ ػره لرسػ ػ ػ ػ ػ ػػكؿ سػ ػ ػ ػ ػ ػػمطاف

قشػ ػ ػػتالة حاف ػ ػ ػدة  ،كقػ ػ ػػد فيمػ ػ ػػت منػ ػ ػػو جم ػ ػ ػبلن عمػ ػ ػػى مم ػ ػ ػؾ بنػ ػ ػػي م ػ ػ ػريف فيمػ ػ ػػا ج ػ ػ ػره
العتػ ػ ػ ػ ػػاب بػ ػ ػ ػ ػػيف الممػ ػ ػ ػ ػػكؾ فاب يتػ ػ ػ ػ ػػو ككبحػ ػ ػ ػ ػػت تفإل ػ ػ ػ ػ ػػة  ،بمػ ػ ػ ػ ػػا أحتسػ ػ ػ ػ ػػبو عنػ ػ ػ ػ ػػد هللا
(ق ػ ػ ػػكلي ككقع ػ ػ ػػت ب ػ ػ ػػيف ا ب ػ ػ ػػف نص ػ ػ ػػر فتن ػ ػ ػػة كبين ػ ػ ػػو ) إش ػ ػ ػػارة إل ػ ػ ػػى مػ ػ ػػا كقػ ػ ػػع بينيم ػ ػ ػػا
م ػ ػ ػ ػػف التق ػ ػ ػ ػػاطع بسػ ػ ػ ػ ػػبب إظي ػ ػ ػ ػػار الس ػ ػ ػ ػػمطاف أب ػ ػ ػ ػ ػى

مػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػف بنػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي اشػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػقيمكلة

()6

عب ػ ػ ػ ػػد هللا ب ػ ػ ػ ػػف نصػ ػ ػ ػ ػػر

الرؤسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاء بم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػالؽ ككادم اش

()1

كقمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػارش .

 - 1أبو عبد هللا بن نصر أبو عبد هللا دمحم بن ٌوسف بن دمحم بن أحمد بن محً بن خمٌس بن نصر
بن لٌس الخزرجً األنصاري.
 - 2ملن لشتالة ألفونس العاشر الملمب بالعالم أو الحكٌم تـ 683ه1284 -م.
3

 -شانجة سانشو.

 - 4حصن عٌن الصخرة على ممربة من وادي لن تم الصلح فً العشرٌن بن شعبان 684ه/
1285م.
 - 5الناصري ٌ ،ذكر أبا ٌوسف دعا بماء فغسل ٌده أمام جمع من النصارى والمسلمٌن لمسح أثر
تلن المبلة منه  ،االستمصاء  ،ج ، 3ص  .55ابن أبً زرع،روضة المرطاس ص .363
 - 6اشمٌلولة  ،بنً اشمٌلوله  ،اسم لٌس عربٌا ً إنما هو من أصل اسبانً اختلفت المصادر ؛
فالبعض ٌكتبها بكسر االف والبعض اآلخر بفتحها ن وهنان من ٌكتبها بدون ألف ‘ وكٌفما كان
االمر فإن بنً أشمٌلوله كانوا من أسرة غرناطٌة عرٌمة ذات أصل نصرانً لدٌم ترتبط بأسرة (
بنً االحمر ) برباط المرابة والمصاهرة وهم من وجوه االندلس وأهل الرٌاسة .
ابن الخطٌب  ،أعمال األعالم ج  3ص ن . 288 ، 287
محمود مكً  ،تارٌخ االندلس السٌاسً ج  ، 3ص . 129
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كك ػ ػ ػ ػػانكا ق ػ ػ ػ ػػد خرجػ ػ ػ ػ ػكا ع ػ ػ ػ ػػف طاعت ػ ػ ػ ػػو كانتش ػ ػ ػ ػػركا عمي ػ ػ ػ ػػو  ،فمم ػ ػ ػ ػػا أج ػ ػ ػ ػػاز الس ػ ػ ػ ػػمطاف
أبك يكسؼ إلى األندلس لحقكا بو كنصحكا لو كأغركه .
بس ػ ػ ػ ػػمطانيـ كربم ػ ػ ػ ػػا ص ػ ػ ػ ػػدر ل ػ ػ ػ ػػو م ػ ػ ػ ػػنيـ جف ػ ػ ػ ػػكة بحضػ ػ ػ ػ ػرتو أن ػ ػ ػ ػػتج ذل ػ ػ ػ ػػؾ كم ػ ػ ػ ػػو
انتبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاذان كفسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػادان  ،ككػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاف آخػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػر أمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػرىـ أ ف خرج ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػكا لمسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػمطاف أميػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػر
المس ػ ػ ػ ػػمميف أب ػ ػ ػ ػػي يكس ػ ػ ػ ػػؼ ع ػ ػ ػ ػػف مدين ػ ػ ػ ػػة مالق ػ ػ ػ ػػة فممكي ػ ػ ػ ػػا الس ػ ػ ػ ػػمطاف الم ػ ػ ػ ػػذككر ،

ككلػ ػ ػ ػػي عميي ػ ػ ػ ػا عمػ ػ ػ ػػر بػ ػ ػ ػػف يح ػ ػ ػ ػي بػ ػ ػ ػػف عمػ ػ ػ ػػي

()2

كضػ ػ ػ ػػاؽ ذرع السػ ػ ػ ػػمطاف ابػ ػ ػ ػػف

نص ػ ػ ػػر ب ػ ػ ػػذلؾ فعم ػ ػ ػػؿ الحيم ػ ػ ػػة ف ػ ػ ػػي ص ػ ػ ػػرؼ المدين ػ ػ ػػة إل ػ ػ ػػى دعكت ػ ػ ػػو باس ػ ػ ػػتنزاؿ ثق ػ ػ ػػة
كعكضػ ػ ػ ػ ػػو
السػ ػ ػ ػ ػػمطاف عمػ ػ ػ ػ ػػر صػ ػ ػ ػ ػػاحب المغػ ػ ػ ػ ػػرب عنيػ ػ ػ ػ ػػا بمػ ػ ػ ػ ػػاؿ يب ػ ػ ػ ػ ػذؿ إليػ ػ ػ ػ ػػو ٌ ،
بحصػ ػ ػ ػ ػػف شػ ػ ػ ػ ػػمكبانية  ،ثػ ػ ػ ػ ػػـ تػ ػ ػ ػ ػػدارؾ هللا أمػ ػ ػ ػ ػػر المسػ ػ ػ ػ ػػمميف بصػ ػ ػ ػ ػػبلح ذات بيػ ػ ػ ػ ػػنيـ
كاتص ػ ػ ػ ػػاؿ أي ػ ػ ػ ػػدييـ  ،ككان ػ ػ ػ ػػت كف ػ ػ ػ ػػاة الس ػ ػ ػ ػػمطاف أمي ػ ػ ػ ػػر الم ػ ػ ػ ػػؤمنيف أب ػ ػ ػ ػػي يكس ػ ػ ػ ػػؼ
يعق ػ ػ ػػكب اب ػ ػ ػػف عب ػ ػ ػػد الح ػ ػ ػػؽ ب ػ ػ ػػالجزيرة الخضػ ػ ػ ػراء ف ػ ػ ػػي ص ػ ػ ػػفر م ػ ػ ػػف ع ػ ػ ػػاـ خمس ػ ػ ػػة
كثمانيف كستمائة

()3

.

 - 1وادي آش :مدٌنة لرٌبة من غرناطة  ،ولد كانت من المدن الزاهرة بمملكة غرناطة وسمطت
فً ٌد اإلسبان لبل سموط غرناطة بملٌل فً سنة 1490م  ،ابن الخطٌب  ،اإلحاطة  ،ج ، 1ثم دمحم
عبد هللا عنان  ،ص  .109ابن الخطٌب  ،أعمال األعالم فٌمن بوٌع لبل اإلسالم من ملون اإلسالم
 ،تشرٌعً  ، 32 ،ص  .288-287محمود مكً  ،تارٌخ األندلس السٌاسً  ،ج ، 1ص .129
 - 2عمر بن ٌحً بن علً  ،وهو من أكبر وزراء أبً ٌوسف ولرابته أسند الٌة لٌادة الجٌوش ثم
ولً وإلى حكم مالمة.
 - 3الموافك آخر ذي المعدة 684ه الثالثاء  22محرم 685ه 19 /مارس 1286م  ،ابن األحمر ،
مخطوط  ،روضة النسرٌن فً دولة بنً مرٌن  ،ورلة  12ابن األحمر  ،مخطوط  ،النفخة
النسرٌنٌة واللمحة المرٌنٌة  ،ورلة  .36ابن الخطٌب  ،الحلل الموشٌة فً ذكر األخبار المراكشٌة
 ،ص .133ابن كثٌر البداٌة والنهاٌة ج  13ص . 309
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قائمة المصادر والمراجع
أكال  -المخطكطات :
 -1ابف االحمر  ،أبك الكليد اسماعيؿ بف يكسؼ  807 ،ىػ  810ـ .
ركضػ ػ ػ ػ ػػة النس ػ ػ ػ ػ ػريف فػ ػ ػ ػ ػػي دكلػ ػ ػ ػ ػػة بنػ ػ ػ ػ ػػي م ػ ػ ػ ػ ػريف  ،مخطػ ػ ػ ػ ػػكط مصػ ػ ػ ػ ػػكر بػ ػ ػ ػ ػػالميكرك
فيمـ عف الخزانة العامة بالرباط المغرب رقـ  )d1604 ) 2073د
 -2اب ػ ػ ػ ػػف االحم ػ ػ ػ ػػر  ،النفخ ػ ػ ػ ػػة النسػ ػ ػ ػ ػرينية كالممح ػ ػ ػ ػػة المريني ػ ػ ػ ػػة  ،مخط ػ ػ ػ ػػكط مص ػ ػ ػ ػػكر
بالميكرك فيمـ عف الخزانة العامة بالرباط المغرب رقـ . 1773
 -3مجي ػ ػ ػ ػ ػػكؿ – ال ػ ػ ػ ػ ػػركض الع ػ ػ ػ ػ ػػاطر االنف ػ ػ ػ ػ ػػاس باختي ػ ػ ػ ػ ػػار الص ػ ػ ػ ػ ػػالحيف م ػ ػ ػ ػ ػػف أى ػ ػ ػ ػ ػػؿ
فػ ػ ػ ػ ػ ػػاس ؽ  1099ى ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ  1688ـ مخطػ ػ ػ ػ ػ ػػكط مص ػ ػ ػ ػ ػ ػػكر بػ ػ ػ ػ ػ ػػالميكرك فػ ػ ػ ػ ػ ػػيمـ ع ػ ػ ػ ػ ػ ػػف
الخزانة العامة بالرباط المغرب رقـ (  ) 1246د .
ثانيا  -المصادر :

 -1األدريس ػ ػ ػ ػ ػػي  ،نزى ػ ػ ػ ػ ػػة المش ػ ػ ػ ػ ػػتاؽ ف ػ ػ ػ ػ ػػي اختػ ػ ػ ػ ػ ػراؽ اآلف ػ ػ ػ ػ ػػاؽ ج  2مكتب ػ ػ ػ ػ ػػة الثقاف ػ ػ ػ ػ ػػة
الدينية  1994ـ.
 -2الحم ػ ػ ػ ػػكم  ،اإلم ػ ػ ػ ػػاـ ش ػ ػ ػ ػػياب ال ػ ػ ػ ػػديف أب ػ ػ ػ ػػي عب ػ ػ ػ ػػد هللا  ،معج ػ ػ ػ ػػـ البم ػ ػ ػ ػػداف ،م ػ ػ ػ ػػج 2
 ،دار صادر  ،بيركت  ،ط  1994 2ـ .
 -3الحمي ػ ػ ػ ػػرم ،محم ػ ػ ػ ػػد ب ػ ػ ػ ػػف عب ػ ػ ػ ػػد هللا  ،ت ػ ػ ػ ػػكفى أكاخ ػ ػ ػ ػػر الق ػ ػ ػ ػػرف التاس ػ ػ ػ ػػع اليج ػ ػ ػ ػػرم،
الس ػ ػ ػ ػ ػ ػػادس عش ػ ػ ػ ػ ػ ػػر الم ػ ػ ػ ػ ػ ػػيبلدم ،كت ػ ػ ػ ػ ػ ػػاب ال ػ ػ ػ ػ ػ ػػركض المعط ػ ػ ػ ػ ػ ػػار ف ػ ػ ػ ػ ػ ػػي أخب ػ ػ ػ ػ ػ ػػار
االقطار (تح ) إحساف عباس  ،بيركت ( د – ت ).
 -4اب ػ ػ ػ ػ ػػف حكق ػ ػ ػ ػ ػػؿ  ،النص ػ ػ ػ ػ ػػي  ،ص ػ ػ ػ ػ ػػكر األرض  ،منش ػ ػ ػ ػ ػػكرات مكتب ػ ػ ػ ػ ػػة دار الثقاف ػ ػ ػ ػ ػػة
الدينية ( د – ت ) .
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 -5ابف الخطيب  ،لساف الديف محمد  ،ت  776ىػ  1374 /ـ .
 -6معيػ ػ ػ ػ ػػار االختيػ ػ ػ ػ ػػار ضػ ػ ػ ػ ػػمف مشػ ػ ػ ػ ػػاىدات لسػ ػ ػ ػ ػػاف الػ ػ ػ ػ ػػديف الخطيػ ػ ػ ػ ػػب تػ ػ ػ ػ ػػح أحمػ ػ ػ ػ ػػد
مختار العبادم  ،مؤسسة شباب الجامعة  ،االسكندرية  1983 ،ـ
 -7الحمػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ الحكشػ ػ ػ ػ ػ ػػية فػ ػ ػ ػ ػ ػػي ذكػ ػ ػ ػ ػ ػػر األخبػ ػ ػ ػ ػ ػػار المراكشػ ػ ػ ػ ػ ػػية  ،لصػ ػ ػ ػ ػ ػػاحبيا البشػ ػ ػ ػ ػ ػػير
الفكرتي  ،تكنس المكتبة العتيقة )د _ت)
 -8ريحانػ ػ ػ ػ ػػة الكتػ ػ ػ ػ ػػاب كنجع ػ ػ ػ ػ ػة المنتػ ػ ػ ػ ػػاب  ،ج  ، 1تػ ػ ػ ػ ػػح محمػ ػ ػ ػ ػػد عبػ ػ ػ ػ ػػد هللا عنػ ػ ػ ػ ػػاف ،
الناشر مكتبة الخانجى  ،القاىر 1980ـ
 -9أعم ػ ػ ػػاؿ األع ػ ػ ػػبلـ ف ػ ػ ػػي م ػ ػ ػػف بكي ػ ػ ػػع قب ػ ػ ػػؿ االح ػ ػ ػػتبلـ م ػ ػ ػػف مم ػ ػ ػػكؾ االس ػ ػ ػػبلـ  ،ت ػ ػ ػػح
ليفػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػى بركفسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاؿ ط  2بيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػركت دار الكشػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػكؼ  1956ـ  ،دار الكتػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػب
العممية بيركت لبناف ط 1424 1ىػ  2003 ،ـ .
-10

ابػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػف خمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدكف  ،عبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػد الػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػرحمف محمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػد ت 808ىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ  1405ـ ،

كت ػ ػ ػ ػػاب العب ػ ػ ػ ػػر ديػ ػ ػ ػ ػكاف المبت ػ ػ ػ ػػدأ كالخب ػ ػ ػ ػػر ف ػ ػ ػ ػػي أي ػ ػ ػ ػػاـ الع ػ ػ ػ ػػرب كالعج ػ ػ ػ ػػـ البرب ػ ػ ػ ػػر
كمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػف عاصػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػرىـ مػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػف ذكم السػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػمطاف األكبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػر ،ج  ، 7بيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػركت لبنػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاف
 1413ىػ  1992 /ـ .
-11

اب ػ ػ ػ ػػف اب ػ ػ ػ ػػي دين ػ ػ ػ ػػار  ،محم ػ ػ ػ ػػد ب ػ ػ ػ ػػف القاس ػ ػ ػ ػػـ القيركان ػ ػ ػ ػػي  ،الم ػ ػ ػ ػػؤنس ف ػ ػ ػ ػػي

اخب ػ ػ ػ ػػار افريقي ػ ػ ػ ػػا كت ػ ػ ػ ػػكنس ت ػ ػ ػ ػػح محم ػ ػ ػ ػػد ش ػ ػ ػ ػػماـ ط  3المكتب ػ ػ ػ ػػة العتيق ػ ػ ػ ػػة بت ػ ػ ػ ػػكنس
 1387ىػ .
-12

ابػ ػ ػ ػ ػ ػػف أبػ ػ ػ ػ ػ ػػي زرع الفاسػ ػ ػ ػ ػ ػػي  ،عمػ ػ ػ ػ ػ ػػى  ،االنػ ػ ػ ػ ػ ػػيس المطػ ػ ػ ػ ػ ػػرب بػ ػ ػ ػ ػ ػػركض

القرطػ ػ ػ ػ ػػاس فػ ػ ػ ػ ػػي أخبػ ػ ػ ػ ػػار ممػ ػ ػ ػ ػػكؾ المغػ ػ ػ ػ ػػرب كتػ ػ ػ ػ ػػاريخ مدينػ ػ ػ ػ ػػة فػ ػ ػ ػ ػػاس  ،المطبعػ ػ ػ ػ ػػة
الممكية بالرباط  1420ىػ 1992 /ـ.
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الزركمي  ،خير الديف ،األعبلـ كقامكس تراجـ ط  ، 2مطبعة

ككستاتكماس ،القاىرة  1966،ـ .
-14

الزىرم  ،كتاب الجغرافيا  ،تح محمد حاج صادؽ  ،الناشر مكتبة التقافة

الدينية ( د – ت ) .
ثالثا  -المراجع :

 -1أحمػ ػ ػػد محمػ ػ ػػد الطػ ػ ػػكجي  ،مدينػ ػ ػػة شػ ػ ػػمكبانية فػ ػ ػػي عصػ ػ ػػر بنػ ػ ػػي نصػ ػ ػػر مػػ ػػف خػ ػ ػػبلؿ
المصادر العربية كالقشثنإل ة  ،دار نشر الثقافة االسكندرية  1985 ،ـ .
 -2ال ػ ػ ػ ػ ػزاكم  ،الطػ ػ ػ ػ ػػاىر  ،مختػ ػ ػ ػ ػػار القػ ػ ػ ػ ػػامكس  ،الػ ػ ػ ػ ػػدار العربيػ ػ ػ ػ ػػة لمكتػ ػ ػ ػ ػػاب – 1993
 1994ـ
 -3عن ػ ػػاف  ،محم ػ ػػد عب ػ ػػد هللا  ،عص ػ ػػر المػ ػ ػرابطيف كالمكح ػ ػػديف ف ػ ػػي المغ ػ ػػرب كاألن ػ ػػدلس
،ؽ ، 2عص ػ ػ ػػر المكحػ ػ ػ ػػديف مطبعػ ػ ػ ػػة لجن ػ ػ ػػة التػ ػ ػ ػػإل ؼ كالترجمػ ػ ػ ػػة كالنشػػ ػ ػػر ـ 1384
ق  1964 /ـ
 -4ركجيػ ػػة لكتكرنػ ػػك  ،ف ػ ػػاس فػ ػػي عص ػ ػػر بنػ ػػي مػ ػ ػريف  ،تػ ػػر .د/نقػػ ػكال زيػ ػػادة  ،مؤسس ػ ػػة
قرانكيؿ  ،بيركت .
 -5محم ػ ػػد كم ػ ػػاؿ ش ػ ػػبانة يكس ػ ػػؼ االكؿ اب ػ ػػف االحم ػ ػػر س ػ ػػمطاف غرناط ػ ػػة لجن ػ ػػة البي ػ ػػاف
العربى ط . 1969
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الحرب األمريكية الطرابمسية وأثرىا عمى إيالة طرابمس الغرب
1801م – 1805م
*

إعداد :د.عمي العجيمي جماعة.

*

د .محمود العارف قشقش.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المقدمة :

مف خبلؿ دراستنا ليذا المكضكع تعد منطقة البحر المتكسط بشكؿ عاـ مف أىـ
المناطؽ التي تزاحمت حكليا القكم الدكلية ،كتنافست فيما بينيا مف أجؿ السيطرة

عمييا ،ألىمية مكقعيا الميـ كاالستراتيجي بيف القارات حيت كانت إيالة طرابمس

الغرب مف ضمف اىتمامات الدكؿ األجنبية فقد تعرضت إيالة طرابمس في تمؾ الفترة
التاريخية إلى الحرب الطرابمسية األمريكية مف سنة 1801ـ – 1805ـ بسبب

ازدياد المنازعات البحرية مع الدكؿ األكركبية في عيد يكسؼ باشا كأصبحت أكثر
حدة مع الكاليات المتحدة األمريكية التي بدأت تدخؿ في مجاؿ الصراع البحرم في
البحر المتكسط فكقعت اتفاقية بيف الطرفيف لصالح البحرية الطرابمسية ،كتكمف

إشكالية الدراسة تكمف في اإلجابة عف التساؤالت اآلتية ،كيؼ كانت تدار الحرب
بيف يكسؼ باشا كالكاليات المتحدة األمريكية ؟ كما ىي اآلثار كالنتائج المترتبة عمى
إيالة طرابمس الغرب خبلؿ ىذه الحرب؟ كستنطمؽ الدراسة مف فرضية أساسية كىى
سياسة كمكانة يكسؼ باشا التي أسيمت كلعبت دكا ار بار از فى كيفية إدارة الصراع
*
*

أستاذ التاريخ الحديث كالمعاصر ،قسـ التاريخ ،كمية اآلداب الخمس،جامعة المرقب،
أستاذ التاريخ الحديث كالمعاصر ،قسـ التاريخ ،كمية اآلداب الخمس،جامعة المرقب،
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مع أمريكيا كحصكؿ إيالة طرابمس الغرب عمى نتائج كمكاسب اقتصادية كسياسية
في منطقة الحكض البحر المتكسط ،كتعتبر طرابمس الغرب كالسنكات األربع مف
1801ـ إلى 1805ـ ىي اإلطار المكاني كالزماني لمدراسة ،كمف ىنا تبرز أىمية
ىذه الدراسة لككنيا ت عالج فترة تاريخية ىامة تكشؼ النقاب عف بشاعة الحرب
األمريكية كقسكتو ضد الميبييف كما ترتب عمييا مف أضرار سياسية كاقتصادية

كلمعالجة حيثيات الفترة كاستجبلء غكامضيا .تيدؼ الدراسة عمكمان إلى تبياف مدل

تأثير كتأثر الصراع الطرابمسي األمريكي عمى العبلقات السياسية كالدبمكماسية

كاالقتصادية بيف الظرفيف كالخركج بتقييـ يكضح سمبيات الفترة كايجابياتيا،
كاتبعت الدراسة المنيج التاريخي السردم التحميمي مستعينة بمجمكعة مف المصادر

كالمراجع ،كقسمت الدراسة إلى ما يمي :مقدمة ،ثـ أسباب الحرب الطرابمسية

األمريكية 1801ـ1805 -ـ مع استعراض الصراع مع الكاليات المتحدة االمريكية
1801ـ – 1805ـ  ،ككذلؾ يكسؼ باشا كالدبمكماسية األمريكية :كمف تـ تسكية

الحرب الطرابمسية األمريكية 1801ـ – 1805ـ  ،كما تضمنت الدراسة خاتمة.
أسباب الحرب الطرابمسية األمريكية :1805-1801

كاف األسطكالف الميبي كالجزائرم يقكماف بحماية السفف التجارية التي تعمؿ في
البحر المتكسط مقابؿ رسكـ تدفعيا الدكؿ األكركبية مقابؿ حماية سفنيا مف
القراصنة الذيف كانكا يجكبكف المتكسط .

1

في سنة  1800طالب يكسؼ باشا مف الكاليات المتحدة األمريكية بدفع ضريبة

سنكية مماثمة لمضريبة التي تدفعيا الدكؿ الصغرل ،كقد أدل رفض الكاليات المتحدة
 .1المنتدل العربي لمدفاع كالتسمح  ،إصدار  -1يناير –  2010يكسؼ القره مالي
www:anmow:kiped:aorg/wik:
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إلى إعبلف حرب عمى اإليالة
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*

فأعمف الباشا يكسؼ 1801/05/24ـ الحرب عمى

الكاليات المتحدة األمريكية كخرجت الفرؽ البحرية الطرابمسية لتفتيش السكاحؿ
الطرابمسية .

1

عاـ 1801ـ طالب يكسؼ باشا بزيادة الرسكـ المدفكعة إلى(  )225,000ألؼ
دكالر مف الرئيس األمريكي تكماس جفرسكف ) ،)Thomas Jeffersonكلكف
الرئيس األمريكي كاف معتمدا عمى قدرة الكاليات المتحدة كالقكة البحرية األمريكية
المنشأة حديثان في حماية السفف األمريكية حيث تجاىؿ ىذه المطالب ،كلما شعر
يكسؼ باشا بأف األمريكييف يماطمكف في دفع الجزية المفركضة عمى مركر السفف

األمريكية التجارية بالبحر المتكسط عمد إلى إىانتيـ في رمز شرفيـ الكطني ،فأمر

في  14مايك 1801ـ جنكده بأف يحطمكا سارية العمـ األمريكي القائـ أماـ القنصمية
األمريكية في طرابمس إشارة عمى إعبلف الحرب عمي الكاليات األمريكية المتحدة،
انطمقت بعدىا الطرادات الميبية تجكب البحر بحثان عمي السفف األمريكية لبلستبلء

عمييا ،كاغتناـ ما فييا كاجبار حككمة كاشنطف عمى دفع جزية سنكية مجزية.

2

مف ىنا قاـ القنصؿ األمريكي في طرابمس ( كاتا كارت  )Cat Cartبمقابمة باشا
يكسؼ بعرض احتجاج دكلتو الرسمي عمي اإلىانة التي لحقت بالعمـ األمريكي،
*

اإليالة  : Aaalhفي التقسيـ العثماني كانت تشكؿ اإليالة المستكل اإلدارم األكؿ األعمى بيف

القرف السادس عشر كالقرف التاسع عشر كاف يرأسيا باشا كظؿ نظاـ اإلياالت ساريا إلى أف تـ

استبدالو بنظاـ الكاليات .كلممزيد إرجع إلى :صاباف سييؿ ،المعجـ المكسكعي لممصطمحات

العثمانية التاريخية ،مطبكعات الممؾ فيد الكطنية ،الرياض ، 2000 ،ص 45

.1اتكرم ركسي  ،ليبيا منذ الفتح العربي في سنة  ، 1911ترجمة  ،خميفة التميسي  ،بيركت  :دار

الثقافة ،1974-1394 ،ص320

.2المنتدل العربي لمدفاع كالتسمح إصدار -1يناير  2010يكسؼ القره مالي
www:anmow:kiped:aorg/wik:
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كطمب إعادة البضائع التي سمبت مف السفف األمريكية ،فقاؿ لو الباشا يكسؼ :أييا
القنصؿ ال تكجد أمة أريد معيا الصمح مثؿ أمتكـ كؿ دكؿ العالـ تدفع لي ،كيجب
أف تدفع لي أمتكـ  ،فقاؿ القنصؿ :لقد دفعنا لؾ كؿ ما تعيدنا بو إليؾ كلسنا

متيكما في ما يتعمؽ بالسبلـ قمتـ فعبلن بدفع البلزـ أما في
مدنيف بشيء ،فرد الباشا
ن
1
ما يتعمؽ بالسبلـ فمـ تدفعكا شيئان  ،كفي يكـ  14مايك 1801ـ قاـ يكسؼ باشا
بقطع سارية العمـ فكؽ القنصمية األمريكية كفر الككيؿ القنصؿ كاتاكارت cat

 cartإلى ليفكرنك

2

غضبا
كاف كقع حرؽ العمـ األمريكي عمى قمب القنصؿ ككاقع الصاعقة ،كاشتط
ن

حينما كصمو خطاب الباشا يأمره بمغادرة الببلد كفك انر فمـ يستطع القنصؿ فعؿ شيء

سكل تمزيؽ معاىدة السبلـ التي كقعيا مع طرابمس الغرب عاـ 1796ـ  ،كبعد
عشر أياـ مف الحادث غادر القنصؿ األمريكي ىك كعائمتو إلى تكنس عف طريؽ
البر

3

ىكذا يككف يكسؼ باشا قد دؽ فعبلن أجراس الحرب ،كىمع ديؿ  Daleقائد األسطكؿ
األمريكي مما سمع كأعطي أكامره بإغراؽ كحرؽ أكبر عدد ممكف مف المراكب
الطرابمسية التي مف المحتمؿ أف تكاجييـ في عرض البحر المتكسط .

 .1المنتدل العربي لمدفاع كالتسميح  ،إصدار  - 1يناير –  2010يكسؼ القره مالي

www:anmow:kiped:aorg:

.2اتكرم ركسي  ،المرجع السابؽ  ،ص 320

 .3إسماعيؿ العربي ،العبلقات الدبمكماسية مف دكؿ المغرب العربي كالكاليات المتحدة األمريكية،

الشركة الكطنية لمنشر كالتكزيع ،1978 ،الجزائر ،ص134
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بإعبلف الحرب عمى إيالة طرابمس الغرب اتخذ ق ارره

باالستيبلء عمى المراكب الطرابمسية في جبؿ طارؽ التي كاف اإلنجميز قد احتجزكىا
قبؿ ذلؾ خشبة أف تنش ر في أكركبا الحصبة التي كانت في ذلؾ الكقت قد تفشت

في الشماؿ اإلفريقي ،ككانت المراكب بقيادة صير يكسؼ باشا ،أميراؿ Amiral
إيالة طرابمس الغرب ،المستجد عمى اإلسبلـ ،كالمعركؼ باسـ

الريس مراد

 moored raiseكاتجيت نية قائد السفينة األمريكية فبلدلفيا Philadelphiaإلى

إلقاء القبض عمى الريس مراد العدك لمبحارة األمريكييف ،كحاكؿ أف يستدرجو إلى
مركبو بحجة التفاكض معو إال أف المخطط لـ ينجح عند ذلؾ ترؾ ديؿ Dale

فبلدلفيا Philadelphia
اإلفريقي.

1

لمراقبة سفف القرصنة كاتجو إلى شكاطئ الشماؿ

كانت أسباب الصراع األمريكي الميبي تكمف في محاكلة األمريكاف فرض سيطرتيـ
العسكرية كالسياسية عمى المركر في البحار كالمحيطات لغرض تأميف تجارتيـ مع

العالـ ،ككذلؾ تأسيس إمبراطكرية أمريكية قكية مفركضة عمى تمؾ البحار
كالمحيطات في الذىاب كاإلياب كفي ىذه الفترة تحديدنا مثؿ تحكالن في كضع إيالة

طرابمس الغرب مف مركز قكة كسمطاف بزعامة يكسؼ باشا القره مالي ،كىذه
األسباب ىي:

2

 -1الفكضى العامة التي نشأت عف انتقاؿ عاصمة الكاليات المتحدة مف
فبلدلفيا  Philadelphiaإلى مدينة ( كاشنطف ) الجديدة ،كاف بسبب انتشار
.1بركشيف  ،تاريخ ليبيا منذ منتصؼ القرف السادس مطمع القرف العشريف  ،ترجمة  ،عماد حاتـ ،

ط ، 2بيركت ،دار الكتاب الجديد المتحدة  ( ،د-ت)  ،ص178 - 177

 .2المنتدل العربي لمدفاع كالتسميح  ،إصدار  -1يناير  2010-يكسؼ القره مالي
www:ar.m.wikibad .org /wik:
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في

)

مدينة

فيبلدلفيا،

كقد

كاف

( تشارلز لي  ) Tcharlesفي  17مايك معترفان بأنو كاف مف الضركرم إىماؿ
قضايا أفريقيا الشمالية ،كذلؾ بسبب التغيرات المتبلحقة التي طرأت عمى ( الكابتف
بندريج  ) al captain bainbrigeمف جية كبسبب انتقاؿ العاصمة مف فبلدلفيا
إلى كاشنطف مف جية ثانية كما اعترؼ بأف جميع األكراؽ كالمعامبلت كالرسائؿ قد
جمعت في رزـ خاصة كلكف كعد باستئناؼ العمؿ في أسرع كقت ممكف.

1

 -2أنيا لـ تكف تيدم مف ركع القناصؿ األمريكييف في أفريقيا الشمالية الذيف لـ
يستطيعكا فيـ معنى التغييرات الطارئة عمى ( الكابتف بربمي  ) Prebleأك التكتر في
العبلقات بيف الكاليات المتحدة األمريكية إلى مرتبة عميا مف االعتبار كاالحتراـ،
تفكؽ مرتبة أم دكلة مسيحية أخرل ما عد بريطانيا العظمى ،ككاف مف شأف كصكؿ
السفينة ( ىيرك  ) Heroكمعيا المعدات البحرية أف عجمت كبطريقة غير مباشرة
كقكع الحرب بيف تكنس كالدنمارؾ .

2

 -3في الكقت الذم كانت تشف فيو تكنس الحرب عمى الدنمارؾ كانت تمؾ الحرب التي
اقتصرت بصكرة رئيسية عمى االستيبلء السممي عمى السفف الدنمركية مف غير
مقاكمة معاكسة ،كاستيمت طرابمس ىجكميا عمى التجارة السكيدية  ،كىددت بإعبلف
الحرب عمى الكاليات المتحدة في خبلؿ  6شيكر ما لـ يبعث رئيس الكاليات المتحدة
بخطاب جكابي إلى الباشا ككاف ( كاتا كارت ) كاثقنا مف أف الحرب قد أصبحت عمى

األبكاب ،فأرسؿ تعميمان في  16نكفمبر بإشراؼ جميع السفف األمريكية عمى السفف
1

 .لكيس رأيت  ،كجكليا ما كميكد  ،الحمبلت األمريكية عمى شماؿ أفريقيا  ،ترجمة  ،محمد ركحي

البعمبكي 1805 -1799

 .2لكيس رأيت  ،كجكليا ما كميكد ،ص108,109,114
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التجارية كما تككف عمى أىبة االستعداد لصد أم محاكلة قد تقكـ بيا الطاردات
الطرابمسية لبلستيبلء عمييا.

1

 -4ازدادت التيديدات بإعبلف الحرب عمي الكاليات المتحدة  ،التي كانت تطمقيا إياالت
شماؿ إفريقيا كفي أكاخر الخريؼ كاف بام تكنس ،مثبلن حانقان بسبب تأخر كصكؿ
بقية البضاعة المكعكد بيا ،ككاف يكبخ إيتكف  Etonبقسكة ألف ببلده قد حنثت
بالعيد الذم كانت قد قطعتو عمى نفسيا ،كعدـ كصكؿ ىدية المجكىرات التي كاف
قد عقد النية عمى استبلميا ،مع الشحنة األمريكية ،ككانت الكاليات المتحدة
األمريكية قد كتبكا بصراحة بأف أماميـ أحد الحميف إما الدفع أك الحرب لبلستبلء
عمى المراكب كالسفف األمريكية ،لنقض المعاىدة مع الكاليات المتحدة األمريكية،
بحيث يصبح في مقدكره أف يستكلى عمى السفف األمريكية .

2

 -5دأت الكاليات المتحدة األمريكية تنجح في تأميف عبلقات سممية مع دكؿ شماؿ
إفريقيا ،ككاف ريتشارد أكبرايف Orprian Relshard

*

قد استمـ مياـ كظيفتو

كقنصؿ عاـ في الجزائر ،كفي نياية ذلؾ العاـ أصدر ( تيمكني  . taymateبيكر
ينغ  ) bekeryengأكامره إلى كؿ مف إيتكف  ،etonككاتا كارت cat cart
باالستعداد لئلبحار إلى تكنس كطرابمس.

3

.1لكيس رأيت  ،كجكليا ما كميكد ،المرجع السابؽ،ص118

 .2لكيس رأيت  ،كجكليا ما كميكد ،مرجع السابؽ،ص125,126,127,83
*

ريتشارد أكبرايف :ىك قنصؿ عاـ الكلٌيات المتحدة األمريكية في شماؿ إفريقيا ،إقامتو الدائمة في

الج ا زئر عييف بتاريخ  25ديسمبر  1797ـ كىك مفاكض كمندكب في االتفاقية الطرابمسية

األمريكية  1796ـ ...لممزيد ارجع إلى :إسماعيؿ العربي ،العبلقات الدبمكماسية بيف دكؿ المغرب
كالكلٌيات المتحدة األمريكية ،الشركة الكطنية لمنشر كالتكزيع ،الجزائر ، 1978 ،ص 142

 .3المرجع السابؽ،ص54
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ككانت االضرابات قد بدأت في مراكش مف جديد فقد مات اإلمبراطكر األخير كراح
خميفة مكالم سميماف ييدد بالحرب كؿ دكلة لـ تجدد معاىدتيا التي كانت قد عقدتيا
مع كالده بعدـ دفع مبمغ معيف عند التجديد ككانت الخسائر لمكاطنيو أف ينسكا أف

قرطاجة يجب أف تدمر ،كفي أخر األمر تمكنت ركما مف احتبلؿ قرطاجة .

-6جاءت ىذه الحرب بسبب ظركؼ الكاليات المتحدة التاريخية كالجغرافية ،كأكضاعيا
االقتصادية كاالجتماعية لـ تكف في كضع يمكنيا مف اتباع األسمكب األكركبي في
التكسع بقكة السبلح كامكانية امتبلؾ أراضي جديدة كادارتيا إدارة مباشرة كتككيف
1

كشعكبا في أماكف مختمفة مف ببلد العالـ.
مستعمرات تحت سيادتيا تضـ أراضي
ن
-7التخمص مف المشاكؿ األكربية كالتركيز عمى بناء الدكلة الجديدة  ،كتكطيد أركانيا
كالعمؿ عمى تكسعيا داخؿ القارة األمريكية ،كتأكيد مكانتيا فييا ،كبسبب الخركج عف
تمؾ السياسة التقميدية حدث استثناء ألسباب مكضكعية كنمكذجية لجميع االتفاقيات
التجارية التي عقدت في الفترات البلحقة ليا ،كتضمنت تمؾ االتفاقية المبادئ األساسية
التي كردت في خطط سنة 1776ـ كالتي صدرت في المؤتمر األمريكي  ،كتتضمف
ىذه االتفاقية التجارية مبادئ أخرل محاكلة الحصكؿ عمى نكع مف االلتزاـ مف الجانب
الفرنسي بحماية السفف األمريكية مف القرصنة التي تمارسيا ببلد الشماؿ اإلفريقي في
حكض البحر األبيض المتكسط كعقد اتفاقية الحقة كىي اتفاقية السبلـ األمريكية
اإلنجميزية التي اعترفت باستقبلؿ الكاليات المتحدة عف التاج البريطاني في  30أكتكبر

 .1صبلح الديف حسف السكرم ،ليبيا كالتكسع االمريكي 1805-1776ـ ،ضمف كتاب بحكث
كدراسات في التاريخ الميبي،ج ،1طرابمس ،المركز الميبي لممحفكظات التاريخية  ،2011ص503
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1782ـ التفاقية األمريكية األساسية التي كقعت في  30أكتكبر 1795ـ فالتركيز في
تمؾ الفترة كاف عمى التجارة كالتكسع األمريكي كاف تكسعان تجاريان كاقتصاديان.

1

 -8محاكلة ( يكسؼ باشا) تحسيف كضع اإليالة االقتصادم كما صاحبيا مف رككد
تجارم كتخفيض قيمة العممة المتداكلة ،فقد بدأ التدىكر االقتصادم في طرابمس بعد
حكـ أحمد األكؿ القره مالي 1745ـ 1711 ،ـ بفترة كجيزة كالسبب في ذلؾ يمكف
في الرحيؿ لؤلتراؾ الشرقييف نتيجة لعدـ كجكد حكافز مف جية كالمشاكؿ السياسية
كالحركب األىمية العاصفة  ،مف جية أخرم منذ أكاخر القرف الثامف عشر ميبلدم
كبالتالي حرماف الببلد مف المساىمات االقتصادية ليؤالء األجانب الصناعييف،
أضؼ إلى ذلؾ المجاعة كالرككد التجارم ،ثـ كباء الطاعكف الذم فتؾ ب %25مف
عدد السكاف كىذا يعني ىبكطنا في اإلنتاج الزراعي كالتجارم .

2

 -9محاكالت ( يكسؼ باشا) تحكيؿ طرابمس مف الكضع المتدىكر إلى مركز القكة ،فقد
أصبح األسطكؿ الطرابمسي في الفترة ما بيف  1798 ، 1800يضـ  21سفينة يرأسيا
ك 21قيادة رئيس القبطاف كميـ تحت رئاسة أمير البحر (( الريس مراد )) منصب أعمى
ضابط بحرم في الدكلة.

3

كاف االتصاؿ األمريكي الطرابمسي األكؿ بعد اكتماؿ القكة البحرية الطرابمسية عاـ

 1796إذا لـ يكف ألمريكا أم معاىدة صداقة مع طرابمس ،كبالتالي فإف حركة
سفنيا لـ تكف محمية ضد ىجمات القراصنة كعميو أسر أمير البحر (( الريس مراد
 .1صبلح الديف حسف السكرم ،مرجع نفسو ،ص503,504,505,506

 .2المنتدل العربي لمدفاع كالتسميح  ،إصدار  -1يناير  2010-يكسؼ القره مالي
www:ar.m.wikibad .org /wik:

 .3المنتدل العربي لمدفاع كالتسميح  ،إصدار  -1يناير  2010-يكسؼ القره مالي
www:ar.m.wikibad .org /wik:
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) في أغسطس  1796سفينتيف أمريكيتيف ىما ( صكفيا  ،كتبسي ) تـ إطبلؽ سراح
األكلى التي تحمؿ أمكاؿ االتفاقية التي ستدفعيا أمريكيا لمجزائر ،كاف استقبلؿ
طرابمس ليس عف الجزائر فحسب كانما أيضان عف السمطاف العثماني كما أكد

( الباشا يكسؼ ) ىذا القرار القائـ باألعماؿ األمريكي السيد أنحكاـ عاـ  1798إلى
كجكب معاممة أمريكيا كدكلة مستقمة ،كذلؾ مف أجؿ إقامة عبلقات طيبة.

1

كىكذا فإف تشبث ( يكسؼ باشا ) برأيو كاصرار األمريكاف عمى مكاقفيـ كاف السبب
الرئيسي لنشكب الحرب األمريكية الطرابمسية أعكاـ  ، 1805 – 1801ثـ برىف
(الباشا يكسؼ ) إلظيار حكمو احتراـ طرابمس كقكة بحرية بإطبلؽ سراح سفينة
أمريكية بحمكلتيا ثـ أسرىا مف قبؿ أحدل ضباط البحرية الطرابمسية كعندما قطعت

عبلقتيا الدبمكماسية مع أمريكا بإنزاؿ العمـ األمريكي كاعبلف الحرب ضدىا في 14

مايك  1801ىنا س عت أمريكا إلصدار أكامرىا لقناصميا في تكنس كالجزائر
كطرابمس لبلجتماع فك انر في تكنس كالتكجو فك انر لمقابمة ( الباشا يكسؼ ) كمحاكلة

الكصكؿ إلى تسكية سممية كاصرار (الباشا يكسؼ ) عمى سيادة كاستقبلؿ ببلده
كتحصيؿ حقو الكامؿ في األمكاؿ كاليدايا المتفؽ عمييا في االتفاقية نظير مركر

السفف األمريكية الحاممة العمـ األمريكي في المياه اإلقميمية لئليالة طرابمس.

2

الصراع مع الواليات المتحدة االمريكية 1805-1801م:

كانت أكؿ إشارة إلى المراكب األمريكية في مياه البحر األبيض المتكسط ترجع إلى
عاـ 1034ىػ 1625 -ـ قبؿ االستقبلؿ عندما استكلت البحرية المراكشية عمى
مركب شراعي أمريكي مف مستكطنة إنجمت ار الجديدة  ،كفي عاـ  1678كقع قارب

 .1المنتدل العربي لمدفاع كالتسميح  ،إصدار  -1يناير  2010-يكسؼ القره مالي
www:ar.m.wikibad .org /wik:

2

 .المنتدل العربي لمدفاع كالتسميح  ،إصدار  -1يناير  2010-يكسؼ القره مالي .نفس المرجع
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آخر في يد المراكشييف كاف عمى ظيره الدكتكر (ماسكف) الذم أبحر مف إحدل
المستكطنات األمريكية ،كبحمكؿ القرف الثامف عشر زاد عدد المراكب المأسكرة،
كبالتالي زاد عدد األسرل األمريكييف في إياالت الشماؿ اإلفريقي ،كخاصة مراكش

كالجزائر ،ككانت تبحر تحت العمـ البريطاني الذم لـ يستطيع الحماية البلزمة.

1

ككانت السفينة (ماريا) تغادر بكسطف تحت قيادة القبطاف (إسحاؽ ستيفف)
قاصدة إلى قادس ،فأسرىا في  25يكليك قابمة رأس (سنت فنساف) ،كىك قارب
جزائرم بو  14مدفعا ،مف نكع القرصانية  .ككاف احد بحارة (ماريا) (جيمس ليندر
كاتكارت* ).

2

عندما صعدت السفينة (ماريا) عاـ  1776ـ كانت تبحر مف بكسطف تحت العمـ
األمريكي ،كبعد ذلؾ زاد عدد القكارب التجارية في األسرة .نتيجة الزدىار التجارة

فائضا في األرباح خبلؿ الربع
األمريكية عبر البحر األبيض المتكسط كالتي حققت
ن
األخير مف القرف الثامف عشر ،كتعرضت السفف التجارية لميجكـ مف قبؿ األساطيؿ

3
نكعا
المغربية  ،كعندما شيدت الببلد خبلؿ ىذه الفترة  1776ن

مف النشاط

.1إمحمد سعيد الطكيؿ ،البحرية الطرابمسية في عيد يكسؼ باشا 1832-1795ـ ،بيركت ،الكتاب

الجديد المتحدة .د-ت ،ص222

* .جيمس ليندر كاثكارت  : James leander cathartىك أحد األسرل األمريكاف في الجزائر
حيث تقرب مف الدام ليصبح قنصبلن لببلده في طرابمس ،ثـ قنصبلن عامان ألمريكا عمى إياالت

المغرب ..لممزيد ارجع إلى مايكؿ أكريف ،القكة كاإليماف كالخياؿ ،أمريكا في الشرؽ األكسط منذ عاـ

 1776ـ حتى اليكـ ،ترجمة أسر حطيبة ،الطبعة  ،1دار الكممة ،اإلمارات العربية ، 2008 ،ص
40
2

 .جميف تكر ،معارؾ طرابمس ،ترجمة ،عمر الريراكل ،مجمة طرابمس ،مركز الجياد الميبي ،د-

ت ،ص98,99

 .3إمحمد سعيد الطكيؿ ،مرجع سابؽ،ص222
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تطكر في القكة البحرية في البحر األبيض
نا
نسبيا شيدت الببلد
كاالستقرار
سياسيا ن
ن
المتكسط  ،كأـ عمى مستكل السياسة الخارجية  ،أبرمت الدكؿ األجنبية عدة اتفاقيات
مع حككمة طرابمس مف أجؿ ضماف السبلمة لمركر سفنيـ قبالة الشكاطئ الميبية ،

كبدأت الكاليات المتحدة األمريكية ببناء العبلقات مع العالـ الخارجي بعد حصكليا
عمى االستقبلؿ عف بريطانيا في عاـ  1783ـ لـ يكف مكقع السفف التجارية

األمريكية في البحر األبيض المتكسط أفضؿ مف مكقؼ الدكؿ األكركبية بيف حالة
السبلـ كالحرب.

1

كقد قامت المؤسسات الخيرية في عدة مدف أمريكية بجمع التبرعات الفتداء األسرم
تحت رعاية الكنيسة  ،كما حدث في مدينة ساليـ  saleكقرر الككنجرس عاـ

 1779ـ أم بعد االستقبلؿ بثبلث سنكات إرساؿ لجنة لعقد اتفاقيات مع كاليات
المغرب كمنيا مراكش 2ككانت ىناؾ عدة خيارات حاكلت السياسة األمريكية مف
خبلليا التحرؾ عبر الدبمكماسية .كيعتبر لقاء السفير الطرابمسي الحاج عبد الرحمف

البديرم مع جكف آدامز* كتكماس جيفرسكف في لندف عاـ  1786ـ أكؿ لقاء رفيع
المستكل بيف مسئكؿ طرابمس في ميمة رسمية في ذلؾ العاـ  1786ـ.

3

1

محمكد أحمد الديؾ  ،رؤية في الصراع الميبي األمريكي،ط ،1طرابمس ،مركز الجياد الميبي ،د-

2

 .إمحمد سعيد الطكيؿ ،مرجع سابؽ،ص223

ت ،ص534,535
*

جكف آدامز 1735 :ـ –  1826ثاني رؤساء الكاليات المتحدة األمريكية  1797ـ –  1801ـ

رجؿ دكلة كدبمكماسي أمريكي كىك مف أمضى عمى االتفاقية الطرابمسية األمريكية سنة  1797ـ...

كلممزيد اطمع عمىwww.marefa.org/index.php:
 .3إمحمد سعيد الطكيؿ ،مرجع سابؽ،ص223
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ذىب جيفرسكف إلى لندف مع جكف آدامز لمقاء سفير طرابمس عبد الرحمف آغا،
كجد أف تمؾ الكالية

(كىي أضعؼ الكاليات

في شماؿ إفريقيا) ،كقد طالبت

المجمكعة بػ  160ألؼ دكالر مف الكاليات المتحدة ،ككاف السفير الطرابمسي يرم أف
تكنس ستقبؿ بمثؿ ىذا المبمغ كلكف كاف مطمب الدكؿ المغاربية األربعة بأف ترتفع

القيمة إلى حكالي مميكف دكالر.

1

كفى عاـ 1776ـ قاـ جكف آدامز كتكماس جيفرسكف المذاف كصبل مف لندف إلى
باريس باالتصاؿ بالسفير الميبي عبد الرحمف آغا كتركزت المفاكضات التي لـ يتـ

ترتيبيا كبدكف أخذ إذف مف يكسؼ باشا حاكـ طرابمس الغرب عف تكفير حرية
حماية السفف األمريكية في حكض البحر األبيض المتكسط  ،كأف المفاكض الميبي

كبير  160ألؼ دكالر مف الكاليات المتحدة لـ ترغب الكاليات المتحدة
مبمغا نا
طمب ن
في دفع ىذا المبمغ خشية أف تطمب تكنس كالجزائر كربما المغرب مبالغ مماثمة كأف
الكاليات المتحدة األمريكية ليس لدييا مثؿ ىذه التجارة الكبيرة لدرجة أنيا تدفع

األتاكة

*

ضخمة لجميع ىذه البمداف كىكذا فشمت المفاكضات.

2

قاؿ الحاج عبد الرحمف آغا لمفاكضيو إف التكصؿ إلى سبلـ دائـ مع ببلده سيكمؼ
الكاليات المتحدة  30ألؼ جنيو فقط  ،كيمكف تقسيـ المبمغ عمى أقساط  ،حيث

1

 .جميف تكر ،معارؾ طرابمس ،ترجمة ،عمر الريراكل ،مجمة طرابمس ،مركز الجياد الميبي،د-

ت،ص536,537
*

األتاكة :ىي مبمغ مف الماؿ تقكـ الدكلة بتحديده كيقتصر دفعو عمى طبقة معينة مف أفراد

المجتمع كأصحاب العقارات ،كما كاف يفرضيا حكاـ اياالت المغرب عمى األساطيؿ التجارية

األكركبية ...انظر إلى فتحي عبد السبلـ إبراىيـ ،التشريعات الجمركية في ضكء الفقو كالقضاء،
مطبعة أبناء كىبة حساف ،القاىرة ، 1991،ص 112

2

 .إمحمد سعيد الطكيؿ،مرجع سابؽ،ص223
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سيككف المبمغ أقؿ بالتأكيد كما أكد السفير الطرابمسي أنو بإمكاف الكاليات المتحدة
مبمغا أكبر ،عمى الرغـ مف أف
عقد اتفاؽ مع تكنس كمراكش كأف الجزائر سنطمب ن
ىذا لـ يؤد إلى يأس المفاكضيف مف التكصؿ إلى اتفاؽ مع طرابمس.
ككقع أكؿ اتصاؿ دبمكماسي بيف الحككمة األمريكية كليبيا خبلؿ زيارة الكفد الميبي

إلى لندف برئاسة عبد الرحمف آغا البديرم كفى سنة 1800ـ كمؼ الجنراؿ ىراسي
سببا سبياتي

 horace sebastianمندكب نابميكف الخامس بالتفاكض باسـ

الكاليات المتحدة األمريكية مع يكسؼ باشا كبنا نء عمى ىذه المفاكضات عقد فى
1
طرابمس اتفاؽ سبلـ معو.
يوسف باشا والدبموماسية األمريكية:
إذا كانت الكاليات المتحدة األمريكية قد أىممت -عف قصد أك عف غير قصد-
المفاكضات مع طرابمس في نياية عيد األسرة القره مالية كحتى فترة حكـ الجزائر،
تكلى (يكسؼ باشا) الحكـ كمقاليد األمكر كاعتمد عمى البحرية لترميـ بناء االيالة
كتأكيد سيادتيا كزيادة الحمبلت البحرية خبلؿ الفترة ما بيف 1797 - 95
كاحتجازىا العديد مف المراكب المختمفة بما في ذلؾ المراكب األمريكية ،كقد استكلى

الريس مراد بتاريخ 1796-9-8ـ عمى أكؿ مركب أمريكي في عيد يكسؼ باشا إال
أنو أفرج عنو الباشا بسبب جكاز سفره الجزائرم حيث كاف يحمؿ ليا الجزية
السنكية

2

كقع االشتباؾ األكؿ بيف البحارة الميبييف كالسفف األمريكية في شير  1696ـ

عندما تـ االستيبلء عمى سفينتيف تابعتيف لمكاليات المتحدة األمريكية مف القراصنة
1
2

 .محمكد أحمد الديؾ  ،مرجع سابؽ  ،ص 538

 .إمحمد سعيد الطكيؿ  ،مرجع سابؽ،ص225
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الميبييف  ،كاحدل السفف كانت تحمؿ زكاج سفر مف دام الجزائر مع الجزية كاليدايا
حسب المصالحة المبرمة بيف الطرفيف  ،كتـ اإلفراج عف ىذه السفينة كبفضؿ

شفاعة دام الجزائر الذم كتب لػ (يكسؼ باشا) أنو ر و
اض عف قبكلو مبمغ أربعيف

ألؼ قرش مقدما 1،كما أف جميع السفف األمريكية التي كانت تشاىد في البحر
األبيض المتكسط كانت مثقمة بالبضائع كما كانت تبدكا عاجزة عف الدفاع عف

نفسيا.

2

حيث قاـ بتسميـ المبالغ المالية المتفؽ عمييا كاليدايا الخاصة (بالباشا يكسؼ)،
كالتي تتككف مف ساعات كمجكىرات كأقمشة ،كذلؾ بتاريخ 1796/11/21ـ كحتى

قبؿ تصديؽ الحككمة األمريكية عمييا.

3

كاف تعييف يكسؼ باشا القره مالي كتدعيـ كتعزيز العبلقات الكدية مع النائب
مدفعا كذخيرة كامدادات،كقد
الجديد لمسمطاف أىداه الباب العالي سفينة مجيزة بػ 18
ن
كعد يكسؼ باشا في رده عمى الفرماف السمطاني بأف ينفد كؿ ما طمب منو ،كمف
ىنا بدأ ببناء ايالة طرابمس الغرب كاستعادة األمف كالسبلـ بيا ،كليذا السبب بدأ
العمؿ بكؿ طاقتو كحزمو لترسيخ النظاـ في إيالة طرابمس الغرب ،كمف أجؿ القضاء

عمى النيب ،فرض عقكبة اإلعداـ ألقؿ سرقة.

1

4

 .محمكد أحمد الديؾ  ،مرجع سابؽ  ،ص537،

 .2لكيس رأيت ،كجكليا ماكميكد  ،الحمبلت األمريكية عمى شماؿ أفريقيا مف ، 1805 – 1799
ترجمة  ،محمد ركحي البعمبكي  ،طرابمس  :مكتبة الفرجاني  ( ،د – ت )  ،ص 106

 .3أمحمد سعيد الطكيؿ  ،مرجع سابؽ،ص227-226،

 .4بركشيف  ،تاريخ ليبيا منذ منتصؼ القرف السادس عشر حتى القرف العشريف ،ترجمة عماد

الديف غانـ،ط ،2بيركت،الكتاب الجديد

المتحدة،د-ت،ص156
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مف أكؿ أياـ كصكلو السمطة كاف يكسؼ باشا يكافح بشدة مف أجؿ إبراـ معاىدة
جديدة دكف ذكر الجزائر ليضمف لنفسو دفعة أكلية قدرىا  225ألؼ دكالر كجزية
سنكية ال تقؿ عف  20ألؼ دكالر ،ككاصؿ (كات كارت) مساكماتو حتى إنو عرض
مبمغ  30ألؼ دكالر عمى يكسؼ باشا القرمانمي لعد مطالبو كالحفاظ عمى السبلـ

ردا مف رئيس الكاليات المتحدة األمريكية  ،كرفض (يكسؼ
شيرا ،كينتظر ن
لمدة  18ن
1
باشا) ىذا العرض.
كاف (الريس مراد ) ىك مصدر ىذه المعمكمة بناء عمى معمكماتو السابقة ،ككاف

صغير عمى أحد زكارقو القميمة  ،كأصبحت الحرب حتمية رغـ جيكد دام
نا
بحار
نا
الجزائر إلقناع (يكسؼ باشا) .أف يككف مرننا كيقمؿ مف مطالبو ،كقرر باشا يكسؼ
إعبلف الحرب لتأكيد سيادة كاستقبل اإليالة .في  1801/5/14تـ تدمير عمكد العمـ

األمريكي بفناء القنصمية .كبالتالي  ،فشمت االتصاالت الدبمكماسية في تحقيؽ
مجاال لممدافع كالبنادؽ كالمؤامرات
أىدافيا ،عمى األقؿ في الكقت الحالي ،مما ترؾ
ن
السياسية لتجربة حظيـ في المرحمة التالية.

2

الحرب بين الواليات المتحدة وايالة طرابمس الغربية :1805-1801
أخير إلى السمطة في الكاليات المتحدة األمريكية كىك
كصؿ تكماس جفرسكف كصؿ نا
مف أن صار استخداـ القكة ضد إياالت شماؿ أفريقيا منذ أف كاف عضكا في لجنة
المفاكضات التي شكميا الككنغرس فقد أدل اليميف الدستكرية في 1801/4/3
ئيسا لمدكلة ،خمفنا لػجكف أدمز ،كتزامف كصكلو إلى السمطة مع تكامؿ بناء
ليصبح ر ن
 .1لكيس رأيت ،كجكليا ماكميكد ،مرجع سابؽ،ص148

 .2أمحمد سعيد الطكيؿ  ،البحرية الطرابمسية في عيد يكسؼ باشا 1832 – 1795ـ  ،مرجع

سابؽ  ،ص230
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األسطكؿ األمريكي ،كاستعداده لمخركج إلى مياه البحر األبيض المتكسط كحتى
إعداد حككمة جيفرسكف كاف أعظـ مقياس نجاح ليذا األسطكؿ أنو أرسؿ كزير
خارجيتو في  1801/5/21ـ ،بعد أقؿ مف أسبكع مف إعبلف يكسؼ باشا الحرب

عمى أمريكا.1

احتدمت الحرب فكؽ البحر بفتكر كلـ تبد سفف طرابمس فعالية ككانت تتجنب
االشتباكات الغير الضركرية في الكقت نفسو لـ يطرح يكسؼ القره مالي مكضكع
اليدنة عمى أمؿ أف يمقي القبض عمى عدد كاؼ مف األسرل الستخداميـ فيما بعد
أثناء المفاكضات مع الجانب األمريكي .في ربيع عاـ1801ـ ،أنيت الكاليات

المتحدة األمريكية بشكؿ أساسي االستعدادات إلرساؿ أسطكليا الحربي إلى البحر

مدفعا بربر
األبيض المتكسط  ،ككاف يضـ فرقاطتيف ،كؿ كاحدة مجيزة بػ 44
ن
يدنت) ك(فيبلدلفيا ،براسيادنت) ،كاحدة مجيزة ب 32مدفعا ىي إيسكس ،كشراع
كاحد مجيز بػ 12بندقية ىك انتر برايز.

2

أرسمت الكاليات المتحدة األمريكية في يكليك1801ـ ،أسطكنال حر نبيا يتككف مف
مدفعا ،ترافقيا
فرقاطتيف (فيبلدلفيا ،ك كليدج بربر يدنت) كؿ كاحدة مجيزة بػ 44
ن
سفينتاف حربيتاف مع  32مدفعا كأضيفت سفف أخرل إلى األسطكؿ ،3كغادر
األسطكؿ في بداية فجر اليكـ الثاني مف شير يكليك 1801ـ ،حيث كصؿ إلى جبؿ

طارؽ بعد حكالي شير،كلدل كصكلو عثر عمى سفينتيف مف طرابمس في الميناء،
 .1أمحمد سعيد الطكيؿ  ،مرجع نفسو  ،ص 232 – 231

 .2بركشيف  ،تاريخ ليبيا منذ منتصؼ القرف السادس عشر حتى القرف العشريف  ،مرجع سابؽ ،

ص 179

 .3المنتدل العربي لمدفاع كالتسميح  ،إصدار يناير  2010يكسؼ
WWW:Ar.mowikipedia.org.wiki-
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كىي (فيبلدلفيا كاسكيس) كبرغـ عمـ دايؿ بشأف خبر إعبلف الحرب يكسؼ باشا
مرد الريس الذم كاف يقكد إحدل السفينتيف ،أمر إحدل فرقاطاتو (فيبلدلفيا)
كاخفاء ا
بالبقاء في جبؿ طارؽ لمراقبة ىاتيف السفينتيف بينما اتجو بقية األسطكؿ شرقا ،كعند

كص كليا إلى الساحؿ التكنسي أمر الفرقاطة (اسكيس) المحممة باليدايا كالجزية
السنكية لمبام حمكد بالتكجو إلى ميناء حمؽ الكاد لتسميـ حمكلتيا كارضاء البام

كزيادة التممؽ 1قادة حماية األسطكؿ التجارة في فرقاطات حربية لحرماف القراصنة
مف إمكانية مياجمة السفف المعزكلة الت ي تسبب حصار طرابمس في نقص في
الحبكب ،كاألمر الذم كاف لو تأثير عمى يكسؼ باشا فقد بعث برسائؿ إلى الجزائر
كتكنس أشار فييا إلى أنو في حاؿ مكافقتيما الصامتة عمى الحصار في  8ديسمبر

1801ـ  ،تكصؿ الرئيس جفرسكف إلى مكافقة الككنغرس عمى إعبلف الحرب عمى
طرابمس الغرب التي كانت ،مف الناحية العممية قد بدأت عمى مدار  6أشير في 6

فبراير  1802صدر مرسكـ لحماية تجارة الكاليات المتحدة األمريكية مف أسطكؿ
طرابمس الغرب.

2

قانكنا لحماية التجارة
في  6فبراير  1802أصدر (الككنغرس )A congers
ن
األمريكية ،مف خطر الطرادات الطرابمسية ،كلقد خكؿ ليذا القانكف رئيس الكاليات
المتحدة األمريكية بعض الصبلحياتً ،كأىميا صبلحية تزكيد سفف األسطكؿ

األمريكية باألسمحة كالذخائر ،كصبلحية تمديد فترة خدمة البحارة كالعتاد كاعدادىا
لمخدمة الفعمية ،كصبلحية مدة خدمة البحارة مف سنة إلى سنتيف ،كفي  6فبراير
1802ـ سمح ت الكاليات المتحدة األمريكية باستعماؿ القرصنة ضد سفف الطرابمسية
.1أمحمد سعيد ،الطكيؿ  ،البحرية الطرابمسية في عيد يكسؼ باشا  ،مرجع سابؽ  ،ص - 231
232

.2بركشيف  ،مرجع سابؽ  ،ص 181 – 179
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في عرض البحر كحسب ال ضد مرافئ طرابمس لردع الحرب ،كانطمؽ األسطكؿ
نحك الشرؽ ربيع 1802ـ أم بعد صدكر قانكف حماية التجارة األمريكية مف خطر
طرادات طرابمس في ( )1802/2/6ـ).

1

في  15يكنيك، 1802احتجزت سفينة طرابمس السفينة األمريكية "فرانكميف" ككاف

قبطانيا مكريس قائد األسطكؿ األمريكي في البحر المتكسط كقد استكؿ عمييا

الميبيكف ،كذلؾ نتيجة تعيد الجزائر بإعطاء الحرية لمبحارة الطرابمسييف استعماؿ
كتضاما ضد حصار األسطكؿ االمريكي لطرابمس.
مكانييا،
ن

2

في أغسطس 1802ـ تـ اتياـ مكريس بإفشاؿ الحممة فعزؿ عف قيادة الحممة ثـ
سرح مف األسطكؿ البحرم كفى  20مايك 1803ـ تـ تشكيؿ حممة جديدة بقيادة

ادكارد بريبؿ تتألؼ مف  7قطع ىي سفينة القيادة ككنستيميشف - Kotystyshtion

فرقاطتاف ( )Philadelphia Enterprise Lnterprazكمف أربع سفف جديدة،
كتقرر مرافقة الككلكنيؿ بريبؿ الذم تـ تعيينو ليحؿ محؿ أكبريف  opreainكقنصؿ
عاـ في الجزائر ،كالقنصؿ الجديد مطمكب إلجراء مفاكضات سبلـ مع حكاـ دكؿ

شماؿ إفريقيا ،في المقاـ األكؿ مع باشا يكسؼ ،كفي سبتمبر  1803تجمعت
صعبا ،كىذا ىك
الحممة في جبؿ طارؽ كعندما كاف إمداد السفف بالمياه كالمؤف أمر
ن
3
سبب تجدد الحرب بيف إنجمت ار كفرنسا.
لقد تخيؿ (( مكريس )) بعد ىذه المعركة بأف خسارة طرابمس كانت جسيمة ،كىي
كفيمة بأف تجعؿ ( الباشا يرضخ ) لقبكؿ الصمح مقابؿ مبمغ بسيط  ،كلكف ذلؾ لـ

1

.لكيس رايت كجكليا ماكمكيد  ،مرجع سابؽ  ،ص179 .

.2ابتياؿ خميفة أبك شينةكآخركف 2006 ، 2005 ،
 .3بركشيف  ،مرجع سابؽ  ،ص185 .
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يكف إال كىما  ،فقد أصر الباشا يكسؼ عمى مبمغ  200.000دكالر ،كجزية سنكية
تقدر بحكالي  20.000دكالر باإلضافة إلى التعكيض عف أضرار الحرب كىدايا
أخرم.

1

قامت فرقة البحرية أألمريكية المكجكدة في البحر األبيض المتكسط بمحاصرة
طرابمس طكاؿ الصيؼ كقصفت سفينة طرابمسية  ،كاستكلت عمييا كأسرة قائدىا (

محمد سكس ) ثـ أطمؽ سراحو كفي العاـ الثاني أعمنت الكاليات المتحدة الحرب
عمى طرابمس فأرسمت فرقة بحرية بقيادة الككمكدكر ( مكريس ) في ربيع 1803

المحاصرة ميناء طرابمس كفي يكـ 1803/10/21ـ نجحت البحرية الطرابمسية في
جر الفرقاطة البحرية ( فيبلدلفيا ) بقيادة الكابتف ( بيمف درج ) تتقدـ الفرقة البحرية

األمريكية العاممة تحت قيادة الكمكدكر ( بريمي ) كقد تقدمت الفرقاطة نحك ميناء
طرابمس كىي تبلحؽ مركب طرابمسيان بقيادة ( الريس زريؽ آغا ) فأطمقت عمييا
النار ،كلكف السفينة البحرية مزكدة  42 ،مدفعان ك 370بحارة  ،منيـ  29ضابطان،

كقد جاء الككمكدكر ( بريمي ) إلى طرابمس في ديسمبر كلكنو لـ يفمح في إطبلؽ
صراح األسرم كلكنو نجح في إحراؽ فيبلدلفيا بكاسطة سفينة ( انتر يبد ) ثـ عاد

إلى أمريكا بمياجمة طرابمس أغسطس عاـ . 1804

2

كفي يكـ  31أكتكبر  1803قامت القكات البحرية األمريكية بإحكاـ الحصار حكؿ

ميناء طرابمس كعزليا عف جارتيا تكنس كالجزائر حيث كانت تخشي القكات

 .1أمحمد سعيد الطكيؿ  ،مرجع سابؽ ف ص 237

 .2اتكرم ركسي  ،ليبيا منذ الفتح العربي حتى سنة  ، 1911مرجع سابؽ  ،ص 321 ، 320
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األمريكية أف تتضامف ىاتاف الدكلتاف مع ليبيا كتعمف الحرب عمى الكاليات المتحدة
األمريكية.

1

لقد ىزت خسارة فيبلدلفيا مجمس الككنغرس األمريكي نفسو كأيقظتو مف سيادتو
كببلده ،كال مباالتو التي كاف يبدييا تجاه العمميات البحرية السابقة الجارية في البحر
األبيض المتكسط 2كفي 1804/2/16ـ حدث ما كاف يتكقعو الحاج محمد بيت
الماؿ حيث تسمؿ في تمؾ الميمة فريؽ تخريب في زم مالطي إلى ميناء كنجح في
تدمير الفرقاطة فيبلدلفيا كأصبحت المدينة في ارتباؾ شديد.

3

فى  25يكليك  1804عاد العميد البحرم ( بربيؿ ) إلى طرابمس عمى رأس أسطكؿ
مؤلؼ مف الفرقاطة كعدة سفف كمراكب كزكارؽ ،كلـ يسفر ىجكمو األكؿ إال عمى

االستبلء عمى ثبلثة زكارؽ ليبية ،كأما اليجكـ الثاني فكاف في  17أغسطس حيث
كجيت القكات البحرية نيرانيا بكثافة نحك المدينة كقاـ ( بربيؿ ) بمفاكضة الباشا
يكسؼ ،كبتقديـ فدية مقدارىا  80ألؼ قرش مقابؿ إطبلؽ سراح األسرم.

4

كفى  1804/17/16نجحت سفينتاف شراعيتاف تقبلف  60رجبلن بقيادة المبلزميف (

ديكتاتكر كسيتكارات ) مف التسمسؿ تحت جنح الظبلـ إلى الميناء كصعدنا عمى

ظير الفرقاطة فيبلدلفيا كفي مارس  1804كاف األسطكؿ األمريكي يعيد الحصار

عمى مدينة طرابمس بعدىا بدأت فرنسا في كساطة بيف ليبيا كالكاليات المتحدة بطمب
أمريكي إلطبلؽ صراح أسراىـ  ،كلكف ( يكسؼ باشا ) رفض ألنو أراد اتفاقان شامبلن
 .1محمكد أحمد الديؾ ،مرجع سابؽ  ،ص 539

 .2لكيس رأيت  ،جكليا ما كميكد  ،الحمبلت األمريكية عمى شماؿ أفريقيا  ،مرجع سابؽ  ،ص
243

 .3أمحمد سعيد الطكيؿ  ،سابؽ ف ص 241

 .4محمكد أحمد الديؾ  ،مرجع سابؽ  ،ص 543
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عمى جميع القضايا كفي  14أغسطس  ،1801كفي  4سبتمبر مف نفس العاـ بدأ
األسطكؿ األمريكي بضرب مدينة طرابمس بالقنابؿ.

1

تسوية الحرب الطرابمسية األمريكية:
عمدت الكاليات المتحدة إلى المفاكضات عقب معركة درنة ،كتـ تكقيع معاىدة انياء
الحرب في  10يكنيك  1805عرفت بػ ػ ػ اتفاقية طرابمس .كطمب يكسؼ باشا مف
الكاليات المتحدة غرامات مالية تقدر بثبلثة مبلييف دكالر ذىبا ،كضريبة سنكية
قدرىا  20ألؼ دكالر سنكيا ،كظمت الكاليات المتحدة تدفع ىذه الضريبة حماية
لسفنيا حتى سنة 1812ـ ،حيث سدد القنصؿ األمريكي في الجزائر  62ألؼ دكالر
ذىبا ،ككانت ىذه ىي المرة األخيرة التي تسدد فييا الضريبة السنكية.
حيث كانت نتيجة الحرب الطرابمسية تبلئـ الكاليات المتحدة كالمصالح األمريكية كؿ
المبلئمة ،فإف ىذه النتيجة لـ تكف لتحضي برضي (كلياـ إيتكف ) فأرسؿ تقري انر إلى

ناظر البحرية األمريكية يتيجـ فيو عمى القنصؿ العاـ الككلكنيؿ ( تكبياس لير)
كتصرفاتو كاصفان إياه باحتقا ،كلـ ينس (إيتكف) أف يحمؿ أيضا عمى فشؿ األسطكؿ
األمريكي في الظيكر بمظير قكم أماـ طرابمس كداعي ( إيتكف) أنو كاف بكسع

الكاليات المتحدة األمريكية بفضؿ أسطكليا المككف مف ستة فرقاطات كأربعة سفف
شراعية بصارييف ،كمركب شراعي كحيد الصارم باإلضافة إلى ما كاف لدييا مف
سفف مدفعية كانت جميعيا مستقرة في قاعدة ( سيراككزة ) اإلستراتيجية.

2

 .1ابتياؿ خميفة أبك شينة كآخركف  ،مشركع 2006 ، 2005

 .2لكيس رأيت ،كجكليا ماكميكد  ،الحمبلت األمريكية عمى شماؿ أفريقيا مف ، 1805 – 1799
ترجمة  ،محمد ركحي البعمبكي  ،طرابمس  :مكتبة الفرجاني  ( ،د – ت )  ،ص 313
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إف الكاليات المتحدة األمريكية تمج بقكليا أنو ليس األسطكؿ كال الجيش البرم بالقكة
العددية ،كىناؾ شيء أخر مف الضركرم أف يتكفر في كمييما ،فاألسطكؿ ليس ىك
سطكح سفنو كعارضاتيا  ،كقمكع أشرعتو كمدافعو كرجاؿ مدفعيتو ،كحتى بحارتو،
كحسب أنو بقيادتو الحكيمة عمى التحديد كأتخاد القرار المناسب لصالح الببلد،

كأثناء ما كاف (تكبياس لير) يقكـ بالمفاكضات تسمـ رسالة مفادىا أف األسطكؿ
الفرنسي قد خرج مف البحر في مرساىا طكلكف بقيادة فمينكف.

1

الزـ ( إيتكف ) القاعدة البحرية األمريكية في ( سيراككزة ) منذ أكاسط شير يكنيك
كحتى بدء شير أغسطس كبعد أف كصؿ إلى ىناؾ عمؿ ( ايتكف ) كقاضي في

محكمة االستجكاب ،قبؿ (ايتكف) لتحقيقيا أماـ قيامو بكظيفة قنصؿ الكاليات المتحدة
األمريكية في تكنس ،كانتقاـ األمريكييف مف البام التكنسي الذم خمؽ لو عددان ال

يحصي مف المشكبلت كالمازؽ ،غضب بام تكنس الستيبلء األمريكييف عمى
المراكب التكنسية التي كانت متجية في طريقيا إلى طرابمس المحاصرة ،كراح

يطالب بالتعكيض عف األضرار التي لحقت بمراكبو ،ميددان في الكقت نفسو ،بإعبلف

الحرب عمى الكاليات المتحدة األمريكية ،كأعمف البام التكنسي أنو ينكم إرساؿ سفير

تكنسي إلى الكاليات المتحدة األمريكية كما يتفاكض مع حككمة ( كاشنطف في
مكضكع أنيا المشكبلت ككضع حد الشتباكات بيف كؿ مف الدكلتيف ،كادراؾ ( ركد
جرز ) أ ف ىذا الطمب الذم تقدـ بو بام تكنس لـ يكف إال جراء ىدفيا التخمص مف
األسطكؿ األمريكي.

2

 .1جميف تكر  ،معارؾ طرابمس  ،ترجمة  ،عمر الريراكل أبك مجمة  ،طرابمس  :مركز الجياد

الميبي  ( ،د – ت )  ،ص 655

 .2لكيس رايت  ،كجكليا ماكميكد  ،مرجع سابؽ ،ص 315 – 314
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أف ركد جرز يراء بأف بام تكنس المحكح الذم طرد (ايتكف) كخمؽ حكؿ نفسو كثي نار
مف الضجة ،لمداكمتو طمب تقديـ فرقاطة مف الكاليات المتحدة األمريكية تككف ىدية

لو كاكراما مع أنو كاف بمقدكره شراء كاحد بنصؼ المجيكد الذم بذلو في مبلحظة
تمؾ اليدية.

أثناء محاصرة ركد جرز لطرابمس في  24ابريؿ  1805عمى التحديد قد ألقى
قرصنة تكنسييف كانت تسكؽ مركبتيف استكلت عمييا قاصدة أف تدخؿ
القبض عمى ا
بيـ ميناء طرابمس 1كعمى إثر ذلؾ رفض الطرابمسيكف قبكؿ تسكية ،فإف العداكة

ظمت عنيفة أكثر مف ذم قبؿ كقد تفاقمت أحقاد كبل الجانبيف ضد اآلخر إلى حد
أصبح مف المستحيؿ معو كضع حد لمحرب.

2

عمدت الكاليات المتحدة األمريكية إلى المفاكضات عقب معركة درنة كتـ تكقيع
معاىدة إنياء الحرب في 10يكنيك  1805كطمبت إيالة طرابمس (الباشا يكسؼ) مف
ذىبا ،كضريبة
الكاليات المتحدة األمريكية غرامات مالية تقدر ب 3مبلييف دكالر ن
سنكيا ،كطمبت مف الكاليات المتحدة األمريكية أف تدفع
سنكية قدرىا  20ألؼ دكالر
ن
ىذه الضريبة حماية لنفسيا حتى سنة  1812حيث سدد القنصؿ األمريكي في

الجزائر  62ألؼ دكالر ذىبان  ،ككانت ىذه المرة األخيرة التي تسدد فييا الضريبة.

3

كفي األثناء ك انت تكجد بمياه طرابمس سفينة أمريكية كانت قد قامت لمتفاكض فقبؿ
( الباشا يكسؼ ) بالمفاكضة  ،كابراـ معاىدة الصمح في  3يكنيك سنة  1805كذلؾ

 .1جميف تكر  ،معارؾ طرابمس  ،مرجع سابؽ  ،ص 655

 .2شارؿ فيرك  ،الحكليات الميبية  ،ترجمة  ،محمد عبد الكريـ الكافي  ،ج ، 1طرابمس  :مكتبة

الفرجاني  ( ،د – ت )  ،ص 338

 .3ليكسؼ باشا القره مانميWWW.Ar.m.wikiped:a.org /wik:
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بعد أف دفع مبمغ  60ألؼ قرش فقط الفتداء األسرم األمريكييف  ،ثـ جبلء
األمريكيكف عف درنة كحممة احدم فرقاطاتيـ سيدم أحمد.

1

كفى النصؼ األخير مف  3يكنيك  1805بمقر عباب الصحراء كسط تحديات جمة
مف عصياف كتمرد بعض القكات نتيجة لعدـ تجانس كاختبلؼ مأرب كمصالح

أفراده ،كقدـ أحمد القره مالني سيفو المرصع بالجكاىر ىدية إلى ( بانكف ) أحد

رجاؿ البحرية األمريكية عرفاننا منو في إنجاح ىذه الحممة ،كال يزاؿ شعار السيؼ
2
رم انز لرجاؿ البحرية األمريكية تخميدان لزحفيـ عبر رماؿ برقة إلى درنة.
طا اقترف اليجكـ البرل
كفي  27ابريؿ  1805كصمت الحممة درنة ككاف مخط ن

باليجكـ البحرم ،فتـ تدمير التحصينات الساحمية كسقطت المدينة ،كلكف إمدادات

يكسؼ باشا بدأت تصؿ كتكاصؿ القتاؿ ،كمف ثـ تكصؿ كؿ مف (بكرف كلير) إلى
اتفاقية نصت ،إحدل مكادىا عمى انسحاب األمريكييف مف درنة كمغادرة أحمد بؾ
لمببلد ككصمت الحممة درنة.

3

عاد األمريكاف إلى فكرة المنافسة بيف أحمد كيكسؼ مف أجؿ إضعاؼ االسطكؿ

البحرم ليكسؼ باشا ،فبدأت ىذه الفكرة كتنفيذىا حيث كصؿ الجنراؿ ( باركف ) إلى
البحر المتكسط بأسطكؿ (ايتكف) عمى ظير احدم السفف إلى اإلسكندرية حيث قابؿ

أحمد باشا في مصر في منطقة (الفيكـ) في فبراير  ،1805كدرس معو خطة
اليجكـ البرم عمى درنة عبر الساحؿ بمساعدة األسطكؿ األمريكي ،كقد تـ االستبلء
 .1شارؿ فيرك  ،الحكليات الميبية  ،مرجع سابؽ  ،ص 564 ، 5 ، 3

 .2إمحمد سعيد الطكيؿ  ،البحرية الطرابمسية  ، 1832 – 1795طرابمس :دار الكتاب الجديد

المتحدة  ( ،د – ت ) ،ص 249

 .3صبلح الديف حسف السكرم  ،ليبيا كالتكسع األمريكي  ،طرابمس،المركز الميبي لمدراسات
كالبحكث التاريخية ( 2011 ،د – ت) 525
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عمي درنة مف قبؿ أحمد كاألمريكاف خبلؿ شير أبريؿ  ،1805ككانت تجرم في
نفس الكقت بيف يكسؼ باشا كقنصؿ األمريكاف في الجزائر مباحثات أك مفاكضات
انتيت في عاـ  1805بدفع  60ألؼ دكالر لمباشا فدية  200أسير أمريكي .

1

رغـ ذلؾ كصمت الحممة أخي انر المكاف المحدد ليا ،ككجدت ( ارجكس) في انتظارىا
حيث اقتربت مف الشاطئ يكـ  1805/4/16كىك األمؿ المرتجى في الحصكؿ
عمى المكاد الغذائية كاإلمدادات المطمكبة األخرل  ،كأف كصكؿ ىذه الحممة قد أثار
شعك انر باالرتياح لدم جميع أفراد الحممة  ،كعمى (ايتكف) استغبلؿ ىذا الشعكر مف

أجؿ تحقيؽ النجاح في المرحمة األساسية القادمة كحتى احتبلؿ مدينة درنة  ،كبعد

أف ارتاح قصي انر في منطقة خميج (بكمبا) كاصؿ (ايتكف) كحشية الزحؼ صكب
مدينة درنة إلى كصميا يكـ  25ابريؿ . 1805

2

كصؿ القبطاف كمبؿ إلى درنة في  11يكنيك  1805كمعو التعميمات إلى القكمنداف(
ركد جرز ) باالنسحاب مف درنة فنقدىا عمى الفكر كغادر ( ايتكف ) كأحمد بؾ
الببلد إلى ( سيراكك از ) في صقمية عمى متف السفينة ( ككنستتيكش ) كمف ىناؾ

رجع ( ايتكف ) إلى الكاليات المتحدة كرجع أحمد بؾ إلى مصر.

3

تـ تكقيع اتفاقية  4يكنيك  1805في ىذه األثناء حمت بالمغرب سفارة طرابمسية
تطالب الدعـ كا لمساعدة بالمغرب فخاطبيا مكالم سميماف مؤكد استجابتو لطمبيا،
لكف سفف أمريكية اعترضت كالسفف المغربية المحممة بالقمح في بكغاز جبؿ طارؽ
كىي في طريقيا إلى طرابمس  ،مما أدم إلى الدخكؿ في مكاجيات عسكرية مع ىذه

 .1اتكرم ركسي  ،ليبيا منذ الفتح العربي حتى سنة  ، 1911مرجع سابؽ ،ص 322
 .2إمحمد سعيد الطكيؿ  ،البحرية الطرابمسية  ،مرجع سابؽ  ،ص 249
 .3محمكد أحمد الديؾ  ،مرجع سابؽ  ،ص 526
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السفف بقيادة (الريس لكباريس) ككاف السمطاف مكالم سميماف بطنجة ،فقد جاء في
رسالة جكابية لو عمى رسالة مف قنصؿ أمريكا إف المذيف كصمكا إلينا مف إخكاننا
المسمميف ،كاف مف الصعب عمينا إف نرد طمباتيـ  ،كحتى لك فرضنا أف طرابمس

أعداء لكـ ،كتخيمكا أنيـ كصمكا إلى دارنا فقد كاف عميكـ إال تمسكىـ فيـ رعايا
لجانبنا.

1

في  3يكنيك 1805ـ تـ دفع مبمغ  60ألؼ قرش فقط الفتداء األسرم األمريكييف
بعد أف قضكا تسعة عشر شي انر في األسر ،كتـ جبلء القكات األمريكية عف درنة،
كرأت الحككمة األمريكية مف أجؿ مصالحتيا التخمي عف حميفيا أحمد القره مانمى

الذم عاد إلى اإلسكندرية في أكاخر مارس . 1805

2

في  20أ بريؿ بدأ مادم سكف كزير الخارجية يفكر في إمكانية التكصؿ إلى الصمح
بدكف أم ثمف كذلؾ بعد أف كصمتو أخبار نجاح عمميات القصؼ التي قاـ بيا (
بربيؿ ) عمى مدينة طرابمس  ،كفي نفس الشير اقترح الباشا عف طريؽ القنصؿ
اإلسباني اتفاقان يقكـ عمى أساس أف تدفع الكاليات المتحدة األمريكية مبمغ 200ألؼ
دكالر كفدية كث مف لمسبلـ  ،كأف ترد لو باإلضافة إلى ذلؾ جميع رعاياه مف األسرل

بكامؿ ممتمكاتيـ  ،فرفض (لير) ذلؾ االقتراح ،كفي نفس الكقت كتب ( بانبردج )
قائد فيبلدلفيا ك(نيسف) قنصؿ التركيج في طرابمس ما يفيد بأنو يمكف الكصكؿ إلى

تسكية بدفع مبمغ 20دكالر فقط .

3

 .1يكسؼ القره مالي –WWW:AR.Mowikipedia.org.wiki
 .2محمكد أحمد الديؾ  ،مرجع سابؽ  ،ص 547
 .3محمكد أحمد الديؾ  ،مرجع سابؽ  ،ص 527
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لعؿ األمريكاف قد سئمكا خكض حرب ليس فييا منتص نار كأدرككا ذلؾ أرادكا أف

يبحثكف عف أسمكب جديد لعمو يككف أجدل كأنفع ليـ في إجبار ليبيا عمى التنازؿ

كاالستسبلـ .كفي صيؼ  1805كاف يكسؼ باشا متشكق نا إلى تكقيع اتفاقية سبلـ

أكثر مف أم كقت مضي ذلؾ إلنقاذ المكقؼ الذم يكاجيو ،فقد ىدـ سقكط درنة
كلفشؿ تعزيزاتو التي بعث بيا  ،كما أداء ضعؼ قكاتو كعددىا كمعداتيا حاكؿ أف

يبرر ىزيمتو ،عف طريؽ تمؾ المبالغات التي يمتقطيا مف أسرل الحرب كيقراىا عمى
الناس.

1

إف اليجكـ بالقكة البحرية األمريكية كسياسة الحصار لـ تستطع تحقيؽ أىدافيا
العسكرية أماـ صبلبة المقاكمة كشدتيا كلـ تجد الكاليات المتحدة األمريكية مخرجان

سكل االستعانة بالعمبلء كاتباع سياسة زعزعة األكضاع كفي سنة  1805غير
يكسؼ باشا مف سياستو حياؿ الدكؿ التي انحازت لمكاليات المتحدة األمريكية أك
التي تدخمت في إيجاد المحف كاعتبرت فرنسا ىي المسئكلة عف ذلؾ ،إنيا كانت
تعمؿ ضد مصمحة الباشا يكسؼ ،كىكذا تخمى عف سياسة الصداقة القديمة مع

فرنسا ،كعاكدا مياجمة سفنيا ،ككانت الدكؿ األكركبية الصغرل ىدفان سيبلن في
ابتزازىا بضركرة دفع مبمغ مالي كبير مف أجؿ تجديد االتفاقيات معيا.

2

إف األسطكؿ األمريكي أرل أف يحرز نص انر في عاـ  1805كاال تقرر استدعائو
كاالنصراؼ إلى الحؿ األخير إبقاء فرقاطة كسفينتيف لمحراسة ،كفرقاطة كسفينتيف

لمحراسة ،كابقاء الحصار المضركب كىنا يقع الحمؿ عمى حممة (ايتكف) فالكقت
محدكد معمكـ( ،كالكمكدكر باركف) يستطيع االستفادة مف العمميات البرية ،كمرافقة

لميجكـ البحرم ،كاالستفادة كاممة ،كاف الشعب األمريكي قد قرر منع التكسيع في
 .1ابتياؿ خميفة أبك شينة كأخركف مشركع 2006 – 2005
 .2محمكد أحمد الديؾ  ،مرجع نفسو  ،ص 548 - 547
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تمؾ الفترة في الحرب بدؿ الذىاب فييا إلى النياية الحاسمة في ربيع  1805بالقرار
الذم اتخذه ( جفرسكف ) .

1

كاف الكضع صعبان كدقيقان ككاف ( ايتكف ) بائسان كقانطان كلكف خطرت لو فكرة بينما
كاف يبحث عف حؿ ليجبر الجميع عمى متابعة الحممة بأم ثمف كاف فقد أمر رجالو

المسيحييف بإخفاء المؤف كحمايتيا ،كأف (ايتكف) افمح في استئجار تسعيف جمبلن لنقؿ

بضاعتو إلى بكمبا ،ككذلؾ كعد أصحاب الجماؿ بالقافمة في التقدـ خطكة أخرل
بعد ىرب الجماؿ بالقافمة  ،كأراني أظف أف ثمة تفاىما بيف أنصار ( الباشا يكسؼ )
مف جية كبيف عرب ( نيارم ) مف جية أخرم حاكؿ العكدة إلى القيكد كمنعنا عنيـ

مئكنتيـ حتى تعكد القافمة كحتى نستأنؼ السير مف جديد إلى غاية إف عقد

االجتماع.

2

في اليكـ الذم كاف جفرسكف يكتب خبلصة أفكاره ،الجديدة بشأف حرب طرابمس في
مكنتسميكا كاف (ايتكف) ذلؾ اليكـ في راحة قدر أنو يمكف تجنيد بعض رجميا في
جيشو كأف (ايتكف) قد دفع  1500دكالر إلى الشيخ محمد عمى إف يتقاسميا ىك

الشيخ محمد كاحتفظ (ايتكف) بالنصيب األكبر لنفسو كأعطي الشيخ محمد حقو

منقكصا.
ن

3

كتب ايتكف يصؼ تمؾ الحادثة فترؾ الشيخ المكاف كغادر المعسكر غاضب نا ،كىك

يقسـ بكؿ قكة دينو بأال يعكد إلينا قط ككاف يمكنو ( الباشا يكسؼ) أف يكفد ضابطان

1جميف تكر  ،معاؾ طرابمس  ،مرجع سابؽ  ،ص 588
2

لكيس رأيت  ،كجكليا ماكميكد  ،مرجع سابؽ  ،ص 275 - 272 – 271

3جميف تكر  ،معارؾ طرابمس  ،مرجع سابؽ  ،ص 590 – 589
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مف قبمو لتيدئة الجك ،كاعادة الشيخ إلينا كلكف رفضت ،فزعؿ الشيخ كمعو نفر
قميؿ.

1

كفي ذلؾ اليكـ رسـ (ايتكف) خطة جديد لدخكؿ المدينة ،ففي الكقت المتأخر مف

الميؿ 2دخؿ (ايتكف) كأحمد القره مانمى مدينة درنة في اليكـ التالي كىك
1805/4/28ـ بعد معارؾ طاحنة ضحيتيا العشرات مف الضحايا مف كبل
الجانبييف كبذلؾ تحققت الخطكة األكلى إليتكف لمكاصمة السير إلى طرابمس كاسقاط
(الباشا يكسؼ ) العنيد.
في يكـ  25ابريؿ  1805كصمت حممة أمريكية مع بعض المناكشيف لحاكـ إيالة
طرابمس إلى مدينة درنة كحاصرتيا كدعميا األسطكؿ األمريكي في البحر ،ككاف
مككف مف ثبلث قطع حربية ،كبدأت تقصؼ مدينة درنة ،كفي المقابؿ استعد أىؿ

درنة لمقاكمة الغزاة كاشتبؾ الطرفاف المقاكمة الميبية كالغزاة في معركة فاصمة
استخدمت فييا جميع أنكاع األسمحة المعركفة في ذلؾ الكقت كاحتؿ الغزاة مدينة
درنة كانزلكا العمـ الميبي كارتفع العمـ األمريكي في قمعة المدينة كفي  13/11يكنيك

 1805كبعد ذلؾ تمت مفاكضات بيف الجانبيف انتيت بتكقيع اتفاؽ بيف ليبيا
كالكاليات المتحدة األمريكية انتيت بيا حالة الحرب بيف الطرفيف في نياية عاـ
1805ـ.

3

في الكاقع إف عممية احتبلؿ درنة ذاتيا لـ تدـ طكيبلن فقد كصمت اإلمدادات التي

أرسميا يكسؼ باشا بقيادة حسف المممكؾ مف أجؿ استعادة درنة كطرد أحمد القره

1لكيس رأيت  ،كجكليا ماكميكد ،مرجع سابؽ  ،ص276 - 275
2جميف تكر  ،معاؾ طرابمس  ،مراجع سابؽ  ،ص . 278
3

.ابتياؿ خميفة أبك شينو  ،كأخركف  ،مشركع 2006 - 2005
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مانمى كأنصا ره كالذيف يجب عمييـ التفكير في مكاصمة السير إلى طرابمس بقدر
كيفية احتفاظيـ بدرنة في الكقت الحالي  ،كفي  1085/5/29أرسؿ إلى رؤسائو
يخبرىـ بذلؾ ،كفي اليكـ التالي ظيرت ثبلث بكارج حربية كسفينة شراعية ذات
صارييف أمريكية في اآلفاؽ ترفع عمى متنيا مبمغ ( ) 60.000دكالر باإلضافة إلى
عدة بنكد أخرم تعالج العبلقات المستقبمية بيف البمديف بما في ذلؾ قضية أحمد القره

مانمى كأسرتو كيتأكد مف تخمي أمريكا عنو ،كبعد ىذه التسكية نزؿ العقيد ( لير )
إلى البر كاستقبؿ يكسؼ باشا يكـ  1805/6/3كرفع العمـ األمريكي عمى مبني
القنصمية ،كأطمق ت السفف الحربية األمريكية مدافعيا تحية ليذا الحدث التاريخي،

كبالمقابؿ ردت عمييا مدفعية القمعة ،كقد أقر الباشا يكسؼ كبمجمس الديكاف بنكد

ىذه المعاىدة يكـ  10مف نفس الشير كاعتمدىا مجمس الشيكخ األمريكي.

1

كبيذه المعاىدة انتيي ذلؾ الصراع المرير بيف إيالة طرابمس الغرب كالحككمة
األمريكية ،فقد ترتب عمى ىذا الصراع كتكقيع المعاىدة إلى زيادة اىتماـ الحككمة
األمريكية بأسطكليا كالعمؿ عمى تطكيره كتدعيمو ،حتى أصبح ىدا األسطكؿ يحتؿ
مكانة كبيرة بيف أساطيؿ الدكؿ المختمفة ،ككاف ليذا الصراع األثر األكبر في رفع

الركح المعنكية لدل الدكؿ األكربية.

2

الخاتمة
تكصؿ الباحث مف خبلؿ ىذه الدراسة إلى العديد مف النتائج التي يمكف أدراجيا في
النقاط التالية:

 .1إمحمد سعيد الطكيؿ  ،البحرية الطرابمسية  ،مرجع سابؽ  ،ص 252 - 251 – 250
2

.ابف إسماعيؿ ،عمر عمي 1966ـ ،انييار حكـ األسرة القرمانمية في ليبيا 1835-1795ـ ،ط

 ،1مكتبة الفرجاني ،طرابمس ليبيا.ص113
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أكالن -محاكلة يكسؼ باشا تحسيف األكضاع االقتصادية في إيالة طرابمس الغرب،
و
كتخفيض لقيمة العممة المتداكلة كالس ػػبب في ذلؾ
كما صحبيا مف ركػػكد تجارم
يكمف فػ ػػي المشاكؿ السياسية كالحركب األىمية العاصفة باإليالة منذ أكاخر القرف

الثامف عشر ،كما استطاع يكسؼ باشا تحكيؿ طرابمس مف الكضع المتدىكر إلى
مركز قكة.
ثانيان -كانت ىذه الحرب بسبب الضرائب التي فرضيا يكسؼ باشا عمى سفف الكاليات
المتحدة األمريكية التي تمر مف حكض البحر المتكسط قبالة السكاحؿ إيالة طرابمس الغرب.

ثالثان -كانت الحرب متسرعة عمى طرابمس بسبب ىبكط القكة السياسية كالعسكرية .
رابعان -تعرضت طرابمس لحرب طكيمة لمدة أربعة سنكات مثؿ الحرب الطرابمسية األمريكية.
خامسا -لـ يكف االعتقاد األمريكي صحيحان بأف الحرب األمريكية ستؤثر في نفكس الميبييف
ن
جدا .
بؿ كاف العكس تمامان كانت حيث كانت المعنكيات مرتفعة ن
سادسا -أدت ىذه اليزيمة أمريكيا بالمحصمة إلى تكقيع اتفاقية مذلة ليا مع إيالة طرابمس
كتكنس كالجزائر كالمغرب تدفع بمكجبيا تعكيضان إلى إياالت شماؿ أفريقيا عف كؿ ما

اعفىة عف السابؽ كاالعتذار لمكاليات الثبلث.
ض ى
حدث ،كتدفع أيضان الجزية يم ى

سابعا -كانت الحرب الطرابمسية نقطة تحكؿ في السياسة البحرية األمريكية كاالىتماـ بيا
كتقكيتيا بحيث تمكنت مف أف تممؾ أقكل أسطكؿ بحرم كالتركيز عمى القكات البحرية
خاصة ،كاتخذكا نشيدان ليذه الحادثة( فيبلدلفيا) يرددىا جنكد المارينز كؿ صباح إلى اليكـ.

ثامنا -نتيجة ىذه اإلحداث التي كقعت عمى سكاحؿ البحر المتكسط بيف البحرية
الطرابمسية كاألمريكية أصبح األسطكؿ األمريكي متكاجد بشكؿ دائـ في البحر
المتكسط ،كشكؿ نكاة األسطكؿ السادس.
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قائمة المصادر والمراجع
ابتياؿ خميفة أبك شينة كآخركف  ،مشركع تخرج بعنكاف الحركب الصميبية

-1

كامتدادىا في تاريخنا الحديث كالمعاصر . 2006 – 2005
-2

إبراىيـ فتحي عبد السبلـ ،التشريعات الجمركية في ضكء الفقو كالقضاء،
مطبعة أبناء كىبة حساف ،القاىرة1991،ـ.

 -3أبك عجيمة محمد اليادم ،النشاط الميبي في البحر المتكسط في عيد األسرة القره
مانمية  1835 -1711ـ كأثر عمى عبلقاتيا بالدكؿ األجنبية ،منشكرات جامعة
قاريكنس ،بنغازم1997 ،ـ.
 -4أتكرم ركسي ،ليبيا منذ الفتح العربي حتى سنة  ،1911ترجمة ،خميفة التميسي،
بيركت :دار التفافة . 1974 – 1394
 -5األنصارم أحمد بؾ النائب ،النيؿ العدد في تاريخ طرابمس الغرب ،مكتبة
الفرجاني ،ليبيا.
 -6أكريف مايكؿ ،القكة كاإليماف كالخياؿ ،أمريكا في الشرؽ األكسط منذ عاـ  1776ـ
حتى اليكـ ،ترجمة أسر حطيبة ،الطبعة  ،1دار الكممة ،اإلمارات العربية2008 ،
 -7بركشيف نيككالم إيميتش ،تاريخ ليبيا منذ منتصؼ القرف السادس عشر حتى مطمع
القرف العشريف ترجمة ،عماد حاتـ ف ط  ، 2بيركت الكتاب الجديد المتحدة (د-ت)
 -8برينا ككستاتزيك ،طرابمس مف  1510إلي  ،1850ترجمة خميفة التميسي ،دار
الكتب الكطنية ،بنغازم1985 ،ـ.
 -9بف إسماعيؿ ،عمر عمي 1966ـ ،انييار حكـ األسرة القرمانمية في ليبيا
1835-1795ـ ،ط  ،1مكتبة الفرجاني ،طرابمس ليبيا.
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 -10التميسي خميفة محمد1985 ،ـ ،حكاية مدينة طرابمس لدل الرحالة العرب
كاألجانب ط ،2الدار العربية لمكتاب.
-11

تيسير بف مكسى1988 ،ـ ،المجتمع العربي الميبي في العيد العثماني،

الدار العربية لمكتاب.
 -12جميف ت كر ،معارؾ طرابمس ،ترجمة ،عمر الريرازل ،مجمة ،طرابمس ،مركز جياد
الميبييف الدراسات التاريخية  ،د – ت.
 -13حبيؿ محمد عبد المجيد ،إيالة طرابمس الغرب 1858-1795ـ دراسة ألنماط
األكضاع االقتصادية،رسالة ماجستير،جامعة الزاكية2004،ـ
 -14الديؾ محمكد أحمد ،رؤية فى الصراع الميبي االمريكي ،ط ،1طرابمس،مركز
الجياد الميبي،د-ت،
 -15السكرم صبلح الديف حسف ،بحكث كدراسات في التاريخ الميبي منذ أقدـ العصكر
حتي سنة ، 1911ج  ،1البحرية الطرابمسية في عيد يكسؼ باشا – 1795 ،
 1832ـ  ،بيركت ،الكتاب الجديد المتحدة .
 -16السكرم صبلح الديف حسف ،ليبيا كالتكسع األمريكي 1805-1776ـ ،ضمف
كتاب بحكث كدراسات في التاريخ الميبي ،ج ،1طرابمس،المركز الميبي لممحفكظات
التاريخية ،2011
 -17الطكيؿ أمحمد سيعد ،البحرية الطرابمسية في عيد يكسؼ باشا– 1795 ،
1832ـ ،بيركت ،الكتاب الجديد المتحدة .
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 -18عديد الشارؼ ،دكر الدبمكماسية الجزائرية في الصراع الطرابمسي األمريكي،
1801-1795ـ ،مجمة كمية التربية األساسية لمعمكـ التربكية كاإلنسانية  ،جامعة
بابؿ ،العدد2017 ،33ـ
 -19العربي إسماعيؿ ،العبلقات الدبمكماسية مف دكؿ المغرب العربي كالكاليات
المتحدة األمريكية ،الشركة الكطنية لمنشر كالتكزيع ، 1978 ،الجزائر،
 -20غمبكف الطرابمسي عبدهللا نحمد بف خميؿ 1967 ،ـ ،تاريخ طرابمس الغرب
المسمى التذكار ،تحقيؽ الطاىر الزاكم ،ط ، 2مكتبة النكر ،ليبيا.
 -21فيرك شارؿ ،الحكليات الميبية ،ترجمة ،محمد عبد الكريـ الكافي ،ج  ،1طرابمس:
مكتبة الفرجاني ،د-ت
 -22ككال فكاليات ،ليبيا أثناء حكـ يكسؼ باشا القرمانمي ،عبد القادر مصطفي
المعيشي ،مركز جياد الميبييف ضد الغزك اإليطالي ،طرابمس1988 ،ـ .
 -23لكيس رأيت ،كجكليا ماكميكد ،الحمبلت األمريكية عمى شماؿ إفريقيا ،ترجمة،
محمد ركحي البعمبكي  ،1805 – 1799طرابمس ،مكتبة الفرجاني .
 -24ميكاكي ركدلفك ،طرابمس الغرب تحت حكـ أسرة القرمانمى ،طو فكزم ،دار
الفرجاني ،طرابمس ،ليبيا
 -25المنتدل العربي لمدفاع كالتسميح ،إصدار1يناير ،2010يكسؼ القره مالي
www:ar.m.wikibad .org /wik
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اسم الجمع وداللتو في كتاب عمدة القارئ لإلمام بدر الدين العيني
أدم  ،ثالث َ ،خيل  ،رْكب ،رْىط  ،غنم  ،نفَر ِ ،ن ْسوة ) أنموذجاً
األسماء  ( :إبل َ ،
إعداد :د .فوزي حسين الراشدي



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الحمد ﵀ رب العالميف ،كالصبلة كالسبلـ عمى الصادؽ األميف ،كعمى آل ػ ػو
فإف مصطمح اسـ الجمع مف المصطمحات الدالة عمى الجمع،
كأصحػ ػػابو كبع ػ ػدٌ :
الذم استعممو العمماء قديمان كحديثان ،كا ٍف كاف مف المفردات باعتبار لفظو ،فيك مف
الجمكع باعتبار معناه .

كىذه الدراسة  -بعكف هللا  -تتناكؿ ىذا القسـ مف الجمكع مف جانبيف :جانب
االصطبلح العممي ،كجانب المعنى أك الداللة ،كذلؾ عف طريؽ تتبعو عند أحد

يشٌراح الحديث النبكم ،كىك اإلماـ بدر الديف العيني -رحمو هللا  -مف خبلؿ شرحو
المكسكـ بػ(عمدة القارئ شرح صحيح البخارم) ،كقد اخترتو ميدانان ليذه الدراسة؛ لما
عد صاحبو مف
يتمتع بو ىذا الشرح مف ثركة لغكية دفينة ،كال غرابة في ذلؾ؛ إذ يي ٌ
أئمة النحك كالمغة ،فضبلن عف اشتغالو بعمـ الحديث.
إشكالية البحث:
يحاكؿ البحث اإلجابة عمى التساؤالت اآلتية:
 -1ما دالالت اسـ الجمع في شرح العيني؟



كمية اآلداب ،المرقب /قاعات القره بكلمي
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 -2كقع خمط عند عمماء المغة قديمان بيف المصطمحات الدالة عمى الجمع،
فيؿ انعكس ىذا األمر في شرح العيني؟

 -3ىؿ كاف اإلماـ العيني مكافقان ألىؿ المغة في استعمالو مصطمح اسـ الجمع
عند شرحو لمنص النبكم؟

ىدف الدراسة:
 -1بيا ف الدالالت التي يحمميا اسـ الجمع داخؿ شرح العيني.
 -2معرفة مدل اتفاؽ مذىب اإلماـ العيني مع أىؿ المغة حكؿ استعماؿ
مصطمح اسـ الجمع ،كاختبلفو معيـ.

الدراسات السابقة:
الشؾ إ ٌف كتاب عمدة القارئ لئلماـ العيني ،قد قامت عميو العديد مف
الدراسات ،كرٌبما تناكلتو مف جكانب لغكية مختمفة؛ فكاف ميدان نا ميمان كنافعان
لمدارسيف .كلكف مف خبلؿ اطٌبلعي عمى تمؾ الدراسات ،كفي حدكد عممي

المتكاضع؛ لـ أعثر عمى أم دراسة عالجت مصطمح ( اسـ الجمع ) معالجة خاصة
كمستقمة داخؿ النص النبكم ،سكاء في شرح اإلماـ العيني ،أك في غيره.
أما دراسة الجمكع بشكؿ عاـ في الحديث الشريؼ :فيناؾ دراسة تحمؿ عنكاف
ٌ
(جمكع التكسير في صحيح البخارم) بالجامعة الياشمية  /األردف ،لؤلستاذ :خالد
محمكد شحادة ،كىي رسالة ماجستير ،كلكنيا لـ تتطرؽ إلى دراسة مصطمح اسـ
الجمع .
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كخارج ميداف الحديث الشريؼ ىناؾ ثبلث دراسات :
األكلى -تحمؿ عنكاف( :أسماء الجموع في القرآن الكريم) لمدكتكر محمد إبراىيـ
عمارة ،كىك كتاب مطبكع ،تناكؿ فيو اسـ الجمع كداللتو في القرآف الكريـ .كيعتبر

ألنو يمثٌؿ دراسة خاصة كمستقمة لميداف ميـ مف
ىذا الكتاب مف المراجع الميمة؛ ٌ
مياديف المغة ،كىك القرآف الكريـ.
كالدراسة الثانية -تحمؿ عنكاف( :اسم الجمع في العربية دراسة نحوية) ،كىك

بحث لمدكتكر خالد العبيدم ،قد نشرتو كمية العمكـ اإلسبلمية ببغداد ،كقد اشتمؿ

البحث عمى خمسة مباحث :

المبحث األكؿ ( -اسـ الجمع كمفيكمو عند النحاة) ،ذكر فيو تعريفات السـ الجمع،
ثـ تطرؽ إلى ذكر أكزانو ،كاختبلؼ العمماء فييا مف حيث
كبما يختمؼ عف غيرهٌ ،
ٌإنيا اسـ جمع أك جمع .
المبحث الثاني ( -الحمؿ عمى معنى اسـ الجمع ) ذكر فيو عكدة الضمير عمى
اسـ الجمع :تارة بصيغة الجمع مراعاة لممعنى ،كتارة باإلفراد مراعاة لمفظ ،ككذلؾ

تذكير ضميره كتأنيثو حمبلن عمى معنى الجمع كالجماعة .

المبحث الثالث ( -إضافة العدد إلى اسـ الجمع) ،حيث ذكر فيو اختبلؼ النحاة
أف األصؿ في ىذا أف
في جكاز ىذه المسألة  ،كما أكرد رأم جميكر النحاة كىكٌ :
بمفسر ىذا النكع مقركن نا بػ(مف) .
ييؤتى ي
أف داللتو كداللة الجمع ،يفيطمؽ عمى
المبحث الرابع ( -داللة اسـ الجمع) ،ذكر فيو ٌ
المثنى مجا ناز .
الثبلثة فصاعدنا ،كقد ييطمؽ عمى المفرد ك ٌ
المبحث الخامس ( -جمع اسـ الجمع) ذكر فيو آراء النحاة في جمع ىذا االسـ .
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الدراسة الثالثة  -تحمؿ عنكاف ( :اسم الجمع  :دراسة لغوية ) كىي كتاب لمؤلفو
د .نكح بف يحي الشيرم  ،كجاء الكتاب في ثبلثة فصكؿ:
الفصؿ األكؿ -بعنكاف( :اسـ الجمع كداللتو) الذم تتبع فيو آراء عمماء المغة حكؿ

ىذا المصطمح ،مستقصيان آراء ثبلثيف عالمان منيـ ،مف بداية القرف الثاني اليجرم

كمان ككيفان،
كحتى العصر الحديث .ككانت اآلراء التي استعرضيا مختمفة فيما بينيا ٌ
كالتي أظيرت فيما بعد الخمط القائـ عند العمماء بيف مصطمح اسـ الجمع كغيره مف
المصطمحات األخرل .
الفصؿ الثاني -بعنكاف ( :أكزاف اسـ الجمع ) ،كقد جمع مادة ىذا الفصؿ مف
مصدر ميـ مف مصادر المغة ،كىك معجـ (لساف العرب) ،الذم تكصؿ مف خبللو

إلى استخبلص خمسة كخمسيف كزنان السـ الجمع.
كالفصؿ الثالث -بعنكاف( :أحكاـ اسـ الجمع ) ،تحدث فيو عف أحكاـ اسـ الجمع

الصرفية المتعمقة بتثنيتو ،كتصغيره ،كنسبو ،كأحكامو النحكية المتعمقة بكصفو
كتذكيره ،كتأنيثو ،كاإلشارة إليو ،كعكدة الضمير إليو .كتعتبر ىذه الدراسة شاممة
كميمة لدارسي ىذا المصطمح.
المنيج المستخدم :
لقد اعتمدت في بحثي ىذا منيجان ،جمع بيف الكصؼ كاالستق ارء ،الذم يتخممو

التقييـ كالتحميؿ ،كالمقارنة ،ككفؽ المعايير كالضكابط التي كضعيا العمماء ليذا

المصطمح ،كالتي تميزه عف غيره مف المصطمحات الدالة عمى الجمع .
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تضخـ البحث كتشعبو ،كلضيؽ المجاؿ؛ ارتأيت أف تككف الدراسة
كخكفان مف
ٌ
و
مدكنة تحت عنكاف
مقتصرة عمى عدة ألفاظ  ،قد ٌ
تخيرتيا كنماذج لمدراسة ،كىي ٌ
البحث الرئيسي
خطـــة البحث:
كتضمف التعريؼ باإلماـ العيني ككتابو ،كالتعريؼ بمصطمح اسـ الجمع
التمييد /
ٌ
.
المطمب األول– مصطمح اسـ الجمع عند أئمة النحاة ،كعند اإلماـ العيني .
المطمب الثاني – مكقؼ العيني مف المسائؿ الخبلفية  ،كتتضمف :
أوالً  -لفظة (رٍكب) .
ثانياً -لفظة (نً ٍسكة)
المطمب الثالث -مذىبو في لفظتي ( :إبؿ  ،كغنـ )
الخاتمة  :عرضت فييا بإيجاز أىـ نتائج البحث
وتضمن :
التمييد
ّ
 -1التعريف باإلمام العيني وكتابو :

ىك اإلماـ محمكد بف أحمد بف مكسى المعركؼ ببدر الديف العيني

المؤرخكف مف عمماء عصره ،كنتاجو العممي كالقارئ لو،
عده
(ت762ىػ) الذم ٌ
ٌ
يشيداف عمى مدل رسكخ قدمو في العمـ ،كذيكع صيتو بيف أىؿ زمانو ،كذلؾ راجع
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طبلع عمى مختمؼ العمكـ كالتاريخ ،كالفقو ،كالتفسير،
إلى ما يتمتع بو مف كثير ا ٌ
حدثان
كم ٌ
كعمكـ القرآف ،كعمكـ المغة كالنحك ،كعبلكة عمى ذلؾ ٌ
فإنو كاف قاضيان ي

() 1

المصنفات الميمة التي
كيعتبر كتابو (عمدة القارئ بشرح صحيح البخارم) مف
ٌ
يميز
اعتنت بشرح صحيح البخارم ،كرٌبما مف أىـ مؤلفات ىذا العالـ الجميؿ ،كما ٌ

ىذا الشرح :ىك اشتمالو عمى مادة كفيرة كمتنكعة مف عمكـ المغة كالنحك ،التي ال
ينضب ماؤىا كال يجؼ معينيا .فبل تكاد تجد في ثنايا ىذا الكتاب مسألة لغكية إالٌ

إما بالشرح كالتعميؽ تارة ،أك بتصكيب اآلراء
كاإلماـ قد أحاط بيا ،يمدليان بدلكه فيياٌ :
الخاطئة تارة أخرل .
 -2تعريف اسم الجمع " :ىك االسـ الداؿ عمى أكثر مف اثنيف ،مكضكعان

مسماه
لمجمكع اآلحاد المجتمعة داالن عمييا داللة المفرد عمى جممة أجزاء ٌ

(2

المطمب األول

( مصطمح اسم الجمع عند أئمة النحاة ،وعند العيني )
أوالً -مصطمح اسم الجمع عند النحاة :
أف ٌأكؿ مف ضبط مصطمح اسـ الجمع ،ككصفو لمدارسيف،
يذكر الدارسكف ٌ
كرسخو في أدىانيـ ،كأرسى مفيكمو ،مكضحان الفركؽ التي بينو كبيف األلفاظ
ٌ
() 3
المشاركة لو في معنى الجمع  -ىك سيبكيو إماـ النحاة
1

) بغية الكعاة في طبقات المغكييف كالنحاة  ،السيكطي 275/2 :

 )2اسـ الجمع في العربية  ،خالد العبيدم  ،ص. 415
 )3أسماء الجمكع في القرآف الكريـ  ،محمد إبراىيـ عمارة  :ص14 - 13
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مكضع مف كتابو ،حيث يقكؿ" :
كقد ذكر سيبكيو ىذا المصطمح في غير
و

احد ،فتأنيثو كتأنيث الكاحد ،ال تصرفو
ك َّ
أما ما كاف اسمان لجمع مؤنث لـ يكف لو ك ه
ألنو ليس لو كاحد" ( ، ) 1كيقكؿ في مكضع آخر " :
اسـ رجؿ ،نحك :إبؿ ،كغنـ ؛ ٌ
كسر عميو كاحده ،كلكنو بمنزلة ( نفىر) ك(
باب ما ىك اسـ ما يقع عمى الجميع لـ يي ٌ
أف لفظو مف كاحده ،كذلؾ قكلؾ :س ٍفر كرٍكب "
قى ٍكـ ) ك( ىذ ٍكد) إالٌ ٌ

() 2

أف اسـ الجمع عنده نكعاف:
يتبيف ٌ
كمف خبلؿ نصي سيبكيو ٌ
تضمف معنى الجمع كال كاحد لو مف لفظو نحك إبؿ كغنـ ،فمفردىما :
أحدىما  -ما
ٌ
بعير كناقة ،كشاة.
كاآلخر -ما لو كاحد مف لفظو نحك  :رٍكب كس ٍفر المذيف مفردىما راكب كسافر.
و
المبرد (ت 210ىػ)
غير كاحد مف النحاة ،منيـٌ :
كقد استخدـ مصطمح اسـ الجمع ي

أما قكليـ خادـ كخدـ ،كغائب كغيب ،فًإ َّف ىذا ليس
الذم يقكؿ في مقتضبو " :ك ٌ
كع يمد
بجمع فىاعؿ عمى صحة؛ إًَّنما ىي أسماء لمجمع كلكنو في بابو ،كقكلؾ :عمكد ي
كأفيؽ كأيفيؽ( ،) 3كابف السراج (ت316ىػ) في أصػكلو
في محكمو(.) 5

 )1الكتاب240/3 :
 )2المصدر نفسو .624/3 :
 )3المقتضب 218/2 :
 )4يينظر األصكؿ في النحك .31/3 :
 )5يينظر المحكـ .363/10 ، 35/2 ،39 /1 :
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كقد اختار د  .نكح الشيرم في إحدل دراساتو ثبلثيف عالمان ،مف عمماء

العربية ،مستعرضان آرائيـ حكؿ استعماالتيـ لمصطمح اسـ الجمع ،كقد تبيَّف لو في
أف العمماء قديم نا قد كقع اختبلفيـ في تحديد مصطمح اسـ الجمع ،
نياية األمرٌ ،
و
مما نتج عنو كقكع الخمط بيف
سماه اسـ
جنس؛ ٌ
سماه جمعان  ،كىناؾ مف ٌ
فيناؾ مف ٌ
المصطمحات الدالة عمى الجمع فيما بعد

() 1

كمف ىؤالء العمماء الذيف ذكرىـ :

كؿ مالو كاحد مف تركيبو سكاء كاف اسـ
َّ -1
الفراء (ت207ىػ) الذم يرل " ُّ
() 2

جمع كباقر كرٍكب ،أك اسـ جنس كتمر كركـ  ،فيك جمع "
صنؼ ( رٍكب) ك(س ٍفر) مف
 -2األخفش سعيد بف مسعدة (ت215ىػ) ،الذم ٌ
جمكع التكسير

() 3

سماه ( :مف الجمع
3ػ ابف فارس (ت395ىػ) الذم عقد في كتابو الصاحبي فصبلن ٌ
() 4
النفى ػػر
الذم ال كاحد لو ) ،كذكر فيو مف أسماء الجمكع  :اإلبؿ ،كالغنـ،كالرىط ،ك ٌ
4ػ ابف الشجرم( 542ىػ) في كتابو األمالي :يساكم بيف اسـ الجمع كاسـ الجنس

مما كقع الفرؽ
الجمعي ،فيقكؿٌ " :
السحاب ،كالحماـ ،كالنخؿ ،كالشجر ،كما أشبييف ٌ
(5
بينيف كبيف كاحده بتاء التأنيث؛ فميست بجمكع حقيقة  ،كاٌنما ىي أسم ػػاء لمجمع "

 )1يينظر اسـ الجمع (دراسة لغكية)  ،نكح الشيرم :ص25
 )2يينظر شرح الكافية لمرضي االستراباذم .367/3 :
 . )3يينظر المصدر نفسو كالمكضع نفسو
 )4يينظر الصاحبي في فقو المغة . 196/1 :
 )5يينظر األمالي البف الشجرم 47/2 :
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يفرؽ بيف اسـ الجمع ،كاسـ الجنس الجمعي :
5ػ ابف مالؾ (ت672ىػ) ،الذم لـ ٌ
كتمرة
فيكرد في باب اسـ الجمع ألفاظان ىي مف قبيؿ اسـ الجنس الجمعي منيا :ت ٍمر ٍ
() 1
كشجرة
كنبً ه
ؽ ى
 ،ى
كشجر ى
كن ًبقة ،ى
كاذا يعدنا إلى نيج سيبكيو في تعاممو مع ىذه المصطمحات ،كجدناه قد كضع
تميز بينيما حتى صارت أدلة عمى صحة مذىبو منيا (: ) 2
فركقان ٌ
إف أسماء الجمع ،ال تخضع ألكزاف جمع التكسير.
ٌ –1
كرىكيب ،كلك
إف ك ن
بل مف س ٍفر كرٍكب ،يي ٌ
ٌ -2
صغراف عمى لفظييما ،فقالكا :يسفىير ،ي
لصغ ار عمى لفظ مفردييما .
كانا مف جمكع التكسير،
ٌ
أف (سراة)
إف جمكع التكسير ،ال تيجمع جمعان سالمان؛ كبذلؾ يبطؿ المذىب القائؿ ٌ
3ػ ٌ
ألنيا قد يجمعت عمى (سركات)  ،في حيف ٌإننا لـ
التي مفردىا سرم اسـ جمع ؛ ٌ

نسمع قيضيات جمعان لقيضاة .

 -4التذكير :يفيقاؿ :ىذا أديـ ك ىأدـ  .كىذا ال يتأتى في جمكع التكسير؛ إذ ال يصح
ككتيب ،بؿ ىذه يكتيب .كقد اجتمعت األدلة الثبلثة أعني :التذكير
ىذا كتاب ي
ألف التذكير يمزميما ،كما أنيما
كالتصغير كالكزف في اسمي الجمع (باقر ،كجامؿ)؛ ٌ
عمى زنة فاعؿ ،التي ليست مف أكزاف جمػ ػػكع التكسيػػر ،كيصغراف عمى لفظييػ ػػما

يفيق ػ ػ ػػاؿ :بكيق ػػر كجكيمػ ػػؿ.

 )1يينظر شرح التسييؿ 59/1 :
 )2يينظر الكتاب . 625 -624/3 :
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كعبلكة عمى ما كضعو سيبكيو مف أدلٌة ،تمثٌؿ فكارؽ بيف اصطبلحي اسـ

الجمع كالجمع  -كضع عمماء آخركف ما يمكف أف يفيٌرؽ بو بيف اسـ الجمػ ػػع
كمصطمحيف آخريف يشاركانو في الداللة عمى الجمع؛ كىك :اسـ الجنس الجمعي
كلعؿ مف أبرز الفكارؽ التي ذكركى ػ ػػا
كاإلفرادمٌ ،

() 1

:

1ػ إ ٌف اسـ الجمع يدؿ عمى أكثر مف اثنيف ،كفي الغالب ال يكجد لو مفرد مف
لفظو ،كا ٍف يكجد لـ يفرؽ بينو كبيف مفرده بالتاء ،أك الياء نحك رٍكب كراكب ،كبذلؾ
يختمؼ عف اسـ الجنس الجمعي نحك تمر كتمرة  ،أك زن ػػج كزنجي .

 -3اسـ الجنس اإلفرادم ليس لو كاحد مف لفظو ،كيدؿ عمى القميػ ػػؿ كالكثير
نحك تيراب كمػ ػ ػ ػػاء.

ثانياً – مصطمح اسم الجمع عند اإلمام العيني:
يمكف القكؿ إ ٌف اإلماـ العيني استطاع تعريؼ اسـ الجمع ،كما ىك الحاؿ عند أىؿ
المغة ،فقػ ػاؿ " :كالخيؿ اسـ جمع لمعراب كالبراذيف( ،) 2ذككرىا كاناثيا كالرٍكب ،كال
كاحد ليا مف لفظيػ ػػا ،ككاح ػػدىا ف ػػرس"

() 3

.

 )1يينظر شرح الشافية لمرضي االستراباذم . 195 ،193 ،178 /2 :
)2

العراب  :الخيكؿ العربية  ،كالبراذيف  :غير العربية مفردىا برذكف  .لساف العرب البف

منظكر(:ب ر ذ ف)
 )3يينظر عمدة القارئ 35/9 :
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يدؿ عمى ثبلثة
كىك بيػذا يقترب مف تعريؼ سيبكيو ليذا المصطمح ،الذم ُّ

بأنيا مف
صرح ٌ
فصاعدان ،كىذا ه
أمر متعارؼ عميو .كفي شرحو ذكر العيني ألفاظان ٌ
قبيؿ اسـ الجمع ،فكافؽ مذىبو مذىب أىؿ المغة ،مف ذلؾ:
اسـ
1ـ ( َ
األدم )  -كىك عند العيني اسـ جمع ،حيث يقكؿ " :ى
بفتحتيف ٍ
األدـ كىك ى
لجمع أ ًىديـ ،كىك الجمد المدبكغ " ( ،) 1كىك رأم سيبكيو أيضان ( ) 2كيرٌجح السميف

بأف
الحمبي مجيء صيغة (فى ىعؿ) بفتحتيف اسـ جمع ال جمعان ،كيستدؿ عمى ذلؾ ٌ
(فى ىعؿ) ليس مف أبنية الجمع( ،) 3كىك رأم أبي حياف في تفسيره (.) 4
(سىمؼ) بكزف (فى ىعؿ)
أف ابف عطية خالفيـ ،كذىب مذىب أبي الحسف في ٌ
غير ٌ
أف ى
ين  ) 5( جمع سالؼ (. ) 6
في قكلو تعالى :فَ َج َع ْم ُ
ناى ْم َسمَفاً َو َمثَالً لِ ْْل ِخ ِر َ
أف (الثبلث) جمع ثبلثة في حديث
( -2الثالث)  -في ٌ
رده عمى مف ذىب إلى ٌ
() 7
رجح
 :آية المنافق ثالث إذا حدث كذب واذا وعد أخمف واذا اؤتمن خان
؛ ٌ
العيني أف يككف(الثبلث) اسـ جمع ال جمعان ،حيث قاؿ  ":ىال نسمـ أىف الثَّبلث جمع
 )1يينظر المصدر نفسو . 48/17 :
 )2يينظر الكتاب لسيبكيو . 625/3 :
 )3يينظر الدر المصكف . 600/9 :
 )4يينظر البحر المحيط 383/9 :
 )5الزخرؼ . 56 :
 )6يينظر المحرر الكجيز . 60/5 :
 )7عمدة القارئ  ،باب عبلمات المنافؽ ( ،حديث رقـ ).33 :
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ً
 ،بؿ ىك اسـ جمع ،كلفظو مفرد ،عمى أىف التَّ ًقدي ػػر :آية المنػ ً
ػافؽ معدكد ة بً
الثبلث
ي
"(.) 1
صرح بذلؾ في
( -3الخيل) :اسـ جمع عند العيني ،كال كاحد لو مف لفظو ،كقد ٌ
قكلو " :كالخيؿ اسـ جمع لمعراب كالبراذيف ذككرىا كاناثيا كالركب ،كال كاحد لىيىا مف

لفظيىا ،ككاحدىا :فرس"
كقد ترد الخيؿ
العيني عند شرحو

() 2

.

بالمعنى المجازم :فتدؿ عمى الفرساف ،كقد يكجد ىذا المعنى عند
ِ
ال ِقَب َل َن ْج ٍد
ث
خي ً
لحديثَ " :ب َع َ
ُّ
النبي  -صمى هللا َعمَ ْيو َوسمم – ْ
َب ِني َح ِنيفَ َة ُيقال لَ ُو ثُمام ُة ُ ٍ
سارَي ٍة ِم ْن َسو ِ
فرَبطُوهُ ِب ِ
ي
بن أُثَال َ
َ
ُ
ار َ

من
جاء ْت ِب َر ُج ٍل ْ
فَ َ
() 3
ً
بعث َّ
فرساف خيؿ ،ىك ىى ىذا
ا ْل َم ْس ِج ِد " فقاؿ ( :ى
النبًي صمى هللا ىعىمٍيو ىكسمـ خيبلن) أىم :ى
()4
مف ألطؼ المجػ ػػازات كأحسنيػ ػ ػ ػا "
كبيذا يكافؽ مفسرم القرآف في تفسيرىـ لقكلو تعالى :واجمب َعمَ ْي ِيم بخيمك
() 6
ورجمك )5(أم بفرسانؾ ،كرجالتؾ

 )1عمدة القارئ 218/1 :
 )2المصدر نفسو 35/9:
 )3المصدر نفسو  ،باب الربط كالحبس في الحرـ  ،حديث رقـ . )3242( :
 )4المصدر نفسو . 22/18 :
 )5اإلسراء .46 :
 )6يينظر أسماء الجمكع في القرآف الكريـ ،محمد إبراىيـ عبادة  :ص. 127
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الرٍىط مف ثبلثة
4ـ
(الرْىط ) :كىك اسـ جمع عند اإلماـ العيني ،حيث يقكؿ َّ " :
ّ
إًلىى عشرة ،كالنفر مف ثبلثة إًلىى تسعة ،ككؿ منيما اسـ جمع ىال كاحد لو ،كال يمنافاة

بينيما مف حيث المعنى"( ) 1فساكل بينيما في الداللة عمى القمٌة ،غير ٌأنو في
أف الرىط يككف مف ثبلثة إلى
مكاضع أيخر جعؿ الرىط دا ن
ال عمى الكثرة فذكرٌ :
أربعيف ،كال كاحد لو مف لفظو

() 2

كعمى ىذا المعنى فسر (الرىط) الكارد في حديث

عبادة بف الصامت  " :بايعت رسول هللا – صمى هللا عميو وسمم -ليمة العقبة في

ربوا
عكم عمى أَن َال تُ ْش ِرُكوا ِب َّ
الل َش ْيئاَ ،وَال تَ ْس ِرقُوا َوَال تَْزُنوا َوَال ْ
رىط ،فقال :أ َُبا ِي ُ
تش ُ
يكم وأرجمكم" ( ) 3بأنو اثنا عشر
دكم َوَال تَأْتُوا ِب ُب ْيتَان تفترونو َبين أ َْي ِد ُ
َوَال تقتمُوا أ َْوَال ُ
رجبلن ،كىـ النقباء الذيف اختارىـ النبي – صمى هللا عميو كسمـ  -عمى أقكاميـ في

الدعكة إلى اإلسبلـ

() 4

كىذا االختبلؼ في التفسير؛ يرٌبما ىك ناتج عف اختبلؼ العمماء في داللة (الرىط)
 ،كقد نقؿ العيني عنيـ ىذا االختبلؼ في غير مكضع مف شرحو ،مف ذلؾ قكلو" :
الرىط ىما دكف العشرة مف ًٌ
الر ىجاؿ ىال يككف فييـ ام أرىة .قىاؿ
كقد قاؿ أىؿ المُّ ىغة :إً َّف َّ
() 5
ان ِفي ا ْل َم ِدي َنة ِت ْس َعة َرْىط
هللا تعالىَ  :و َك َ

 )1عمدة القارئ . 154/20 :
 )2يينظر المصدر نفسو 196/1:
 )3عمدة القارئ  ،باب  :شير رمضاف الذم أنزؿ فيو القرآف  ،حديث رقـ )7468( :
 )4يينظر المصدر نفسو 158/1:
 )5النمؿ . 48 :
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() 1

كقد اختمؼ العمماء في اسـ الجمع ،مف

قاؿ ٍاب يف دريد :ربما جاكز ذلؾ قميبلن"
حيث داللتو عمى القمة أك الكثرة عمى ثبلثة أقساـ:

أف بعض أسماء الجمكع تدؿ عمى القمة ،كبعضيا يدؿ عمى
القسـ األكؿ – يرل ٌ
الكثرة ،كمرجع ذلؾ إلى السماع.
كالثاني – يرل ٌأنيا ألفاظ مبيمة ،ال تختص بقمة أك بكثرة.
الثالث – يرل ٌأنيا تختص بالكثرة

(2

).

صرح بيذا عند شرحو لقكلو – صمى
5ػ (ال ّنفَر) :كىك عند العيني اسـ جمع ،كقد َّ
النفَ ِر الثَّ َ ِ
هللا عميو كسمـ (" -أَال أُ ُخ ِب ُرُك ْم َعن َّ
أما ُ
فآواهُ
أحد ُى ْم فَأ ََوى ِإ َلى هللا َ
ال ثَة؟ ّ
ِ
نو
أما َ
أما َ
ض هللا َع ُ
َع َر َ
فأع َر َ
ض فأ ْ
اآلخ ُر ْ
فاس ْ
اآلخ ُر فاستَ ْحيا ْ
تحيا هللا م ُنو ،و ّ
هللا ،و ّ
() 3
قمتَّ :
النفر اسـ جمع ًفي يكقيكعو تميي انز
"
حيث يقكؿ " :كالنفر ليس بجمع ،ي
() 4
النفر كالنفيرَّ :
يحدد داللتو عمى القمة ،فيقكؿَّ " :
عدة رجاؿ
كالجمع "
 ،كما ٌأنو ٌ
النفر :أٍىنفىار كأ ًنفرة كنً ٍفراء .كقىاؿ األ ً
مف ثبلثة ًإلى عشرة ،كجمع َّ
صمعي :نفر الرجؿ
ى ى
قمت :فعمى ى ىذا التَّقدير أقؿ ما ييفيـ منو ىينا تًسعة رجاؿ؛ َّ
ألف أقؿ
رىطو .فًإف ى
َّ
َّ
قمت :معناه ثبلثة
النفر ثبلثة؟ لكنو ليس كذلؾ ،إًذ لـ يكف المقبمكف إال رجاال ثبلثة .ي
النفر ىك بياف لمثَّبلثة ،أك المراد مف َّ
ىي نفر ،كأ َّف َّ
النفر معناه العرفيً ،إذ ىك
ٌ

 )1عمدة القارئ .158/1 :
 )2يينظر اسـ الجمع (دراسة لغكية)  ،نكح الشيرم  :ص. 45
 )3عمدة القارئ  ،31/2 :كتاب العمـ ( حديث رقـ . ) 66 :
 )4عمدة القارئ . 32/2 :
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بً ىحسب العرؼ ييطمؽ عمى الرجؿ ،فكأَّىنو قىاؿ :ثبلثة رجاؿ"( ) 1كيقكؿ في مكضع
آخر " :كىك اسـ جمع يقع عمى جماعة مف ًٌ
خاصة ،ما بيف الثَّبلثة إًلىى
الرجاؿ
َّ
العشرة ،كال كاحد لو مف لفظو "

() 2

النفى ػر) ارتبط معناه في شرح العيني بالقرابة ،التي تمثٌؿ أىؿ المرء
كمصطمح ( ٌ
() 3
تكرر ىذا في أكثر مف مكضع في شرحو
كعشيرتو التي ينتمي إلييا ،كقد َّ
المطمب الثاني ( موقف اإلمام العيني من المسائل الخالفية )
(رْكب):
أوالً -لفظة َ
و
اسع بيف النحاة قديم نا .ىذا
ذكر العيني لفظ نا في شرحو؛ كاف مثار
خبلؼ ك و

(رْكب) ،بكزف (فى ٍعؿ) .
المفظ ىك َ

تـ ذكرىا آنفان،
كىذه الصيغة جزـ سيبكيو ٌ
بأنيا مف صيغ اسـ الجمع؛ لؤلسباب التي ٌ
كأىمياٌ :أنيا ليست مف صيغ الجمع .كقد سار عمى نيج سيبكيو أغمب النحاة،

كصنفيا األخفش مف جمكع التكسير.
ٌ

يرجح رأيان عف رأم
أما اإلماـ العينيٌ ،
فإف رأيو كاف متباين نا في شرحو  :فيك لـ ٌ
ٌ
آخر بؿ كاف يأخذ بيذا تارة ،كيأخذ بذاؾ تارة أخرل ،ككانت آراؤه عمى النحك

التالي:

 )1المصدر نفسو . 32/2 :
 )2المصدر نفسو 103/6 :
 )3يينظر المصدر نفسو 153,21/20 ,88/15 ,99/12 :
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بأف المفظة مف أسماء الجمكع .ففي قكلو " :كالخيؿ اسـ جمع لمعراب
1ػ
يصرح ٌ
ٌ
بأف الخيؿ
كالبراذيف ذككرىا كاناثي ػػا كالركب" (.) 1
يصرح العيني في نصو السابؽ ٌ
ٌ

الرٍكب) اسـ جمع.
اسـ جمع كالركب ،فيذا اعتراؼ منو ٌ
بأف ( ٌ

أف يأخذ بأحدىما ،مف ذلؾ قكلو" :
 -2يكتفي بنقؿ رأم سيبكيو كاألخفش ،دكف ٍ
الراء جم ػػع راكب كتى ٍجر كتاج ػػر كقيؿ اس ػ ػـ جمع كقػ ػكـ كذكد كىك قى ػػكؿ
ىرٍكب بًفىتح َّ
سيبكيػ ػو (.) 2
كسككف الكاؼ :جمع راكب،
 -3يأخذ بمذىب األخفش ،فيقكؿ " :الرٍكب بفتح َّ
الراء ي
كتى ىجر جمع تاجر" (. ) 3
الرٍكب لغة عمى راكبي اإلبؿ في السفر ،كىـ العشرة فما فكقيا،
كيطمؽ ٌ
فانحصرت داللتو في الكثرة ( ،) 4كالى ىذا ذىب العيني معتمدان عمى أقكاؿ أىؿ المغة
ً
السفر ،كىك لمعشرة فما فكقيا قىالىو :ابف
حيث يقكؿ " :كالركب :أىصحاب اإلبؿ في ٌ
السكيت كغيره ،كقىاؿ ابف سيده :أرل أى َّف الركب يككف لمخيؿ كًإلبًؿ ،كًفي التَّ ً
نزيؿ
ٌ
() 5
جميعا كقىكؿ عمي -رضي هللا
ىف يككف منيما
َس َف َل ِم ْن ُك ْم
َ و َّ
فقد يجكز أ ٍ
بأْ
الرْك ُ
ن
ٌ
 )1عمدة القارئ 35/9 :
2
اكب.
) يينظر المصدر نفسو  ،84/1 :كالكتاب  624/3 :حيث قاؿ  :فالرَّكب لـ يكسر عميو ر ه

أال ترل َّ
كسفير "
ركيب
أنؾ تقكؿ في التحقير:
ه
ه
 )3المصدر نفسو  ، 49/17 :كشرح الشافية لمرضي . 203/2 :
 )4يينظر لساف العرب ،البف منظكر ( :ر ؾ ب )
 )5األنفاؿ . 42 :
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ًو
َّ
صحح أ َّ
ىف الركب
ىعنو -ما كاف معنا يكمئذ فرس إًال فرس عميو الم ٍقداد بف األسكد يي ى
() 1
ىينا ركاب ً
اإلبًؿ "
كحدده بثبلثيف رجبلن  ،في حديث " َعن ُّ
َخبرِني عبيد هللا بن عبد هللا
ال أ ْ
ٌ
ي قَ َ
الزْى ِر ّ
عتبة بن َم ْس ُعود أَن عبد هللا بن َع َّباس أخبرهُ أَن أ ََبا ُس ْف َيان بن َح ْرب أخبرهُ أَن
بن َ
() 2
ِىرقل أرسل ِإلَ ْي ِو ِفي ركب من قَُرْيش "
ال
أف الرٍكب يدؿ عمى القمة مستد ن
كخالؼ ابف عطية مفسرم القرآف :فذىب إلى ٌ
ب
بحديث لمنبي -صمى هللا عميو كسمـ  -قد ساقو أثناء شرحو لقكلو تعالى َ :و َّ
الرْك ُ
َس َف َل ِم ْن ُك ْم  ) 3(فقاؿ " :كقاؿ القتبي :الركب العشرة كنحكىا ،كىذا غير جيد؛ ألف
أْ
النبي صمى هللا عميو كسمـ  ،قد قاؿ :كالثبلثة رٍكب " ( . ) 4كحصره أبك حياف في
داللتو عمى شيئيف :أحدىما -الرجاؿ الذيف يصؿ عددىـ إلى أربعيف .

كاآلخر -مجمكعة اإلبؿ في السفر .فداللة الركب عنده كانت عمى الكثرة

() 5

.

كذىب األلكسي (1270ىػ) مرجحان رأم سيبكيو في ضبطو لممصطمح ،فقاؿ" :

ب :أم العير ،أك أصحابيا أبك سفياف كأصحابو ،كىـ اسـ جمع راكب ال جمع
ىك َّ
الرٍك ي
عمى الصحيح " (.) 6

 )1يينظر عمدة القارئ 80 /8 ،84/1 :
 )2يينظر عمدة القارئ  ،باب اإليماف ،حديث رقـ ()6
 )3األنفاؿ. 42 :

 )4المحرر الكجيز  ، 533/2 :كالحديث في سنف الترمذم  ،باب كراىية أف يسافر اإلنساف كحده
اف ،كالر ً
ً
َّ
ط ىان ً
َّاكىب ً
ب"
اف ىش ٍي ى
ب ىش ٍي ى
اف ،ىكالث ىبلثىةي ىرٍك ه
 ،رقمو  ، 1674 :كنصو " :الرَّاك ي
طه ى
 )5يينظر البحر المحيط 328/5 :
 )6ركح المعاني . 204/5 :
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ب
كىك رأم السميف الحمبي في تفسيره ،فيقكؿ في تفسيره لقكلو تعالى َ  :و َّ
الرْك ُ
() 1
و
تكسير لو خبلف ػ ػان لؤلخفش
اسـ و
َس َف َل ِم ْن ُك ْم " : ك َّ
أْ
الرٍك ي
جمع لراكب ال جمعي
ب ي
لقكلػػو:
ِ
ص َب ٍة ِم ْن مالِيا  ...أخشى ُرَك ْيباً أو ُر َج ْيالً غاديا
َب َن ْيتُو م ْن ُع ْ
ص ًٌغر عمى لفظو "
فص َّغره عمى لفظو ،كلك كاف جمعان لىما ي
ى
الحمبي

(2

)
فرجح السميف
ٌ ،

رأم سيبكيو ،مستدالن بتصغيره عمى لفظو ،كىك ترجيح الفارسي أيضان نقمو ابف

() 3
أف الرٍكب جمع راكب ،فأخذ برأم
منظػكر  ،كذىب القرطبي (671ىػ) إلى ٌ
كخصو براكبي اإلبؿ كالجماؿ() 4؛ فخالؼ بذلؾ مذىب سيبكيو ،كغيره مف
األخفش،
ٌ

المفسريف.

ثانياً -لفظة ِ
(ن ْسوة):
اختمؼ العمماء في ( نً ٍسكة ) عمى فريقيف :أحدىما  -يقكؿٌ :إنيا اسـ جمع.
كىك رأم األقدميف مف النحاة كسيبكيو ،حيث يقكؿ " :تقكؿ في اإلضافة إلى نساء:

نسكم ،أنو جماع نسكة ،كليس نسكة بجمع ىك و
سر لو كاحد"
ّّ
الرأم إلى الزجاج ( ) 2كالزمخشرم ذكره في تفسيره (. ) 3

 )1األنفاؿ 42 :

 )2الدر المصكف 12/5 :

 )3يينظر لساف العرب ( :ر ج ؿ )
 )4الجامع ألحكاـ القرآف 21/8 :
 )5الكتاب .379/3 :
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كالفريؽ اآلخر  -يذىب إلى ٌأنيا مف جمكع القمة التي ال كاحد ليا مف لفظيا
كالصيغة تؤيد ذلؾ  ،كليا نظير في الجمع :كىك ً
صبية ً
كغممة  .كأخذ بيذا الرأم ابف
ٌ
عطية في تفسيره ،فقاؿ " كنسكة جمع قمة ال كاحد لو مف لفظو  ...كىك أحد األبنية

األربعة ألدنى العدد "
السميف الحمبي

() 4

() 7

 ،كأبك حياف

() 5

 ،كاأللكسي

() 6

 ،كالتزـ الحيػ ػػاد

كقد أخذ اإلماـ العيني برأم سيبكيو ،مستدالن بقكؿ الزمخشرم .فعند شرحو
لحديث " :جمس ِإحدى عشرة امرأة فتعاىدن وتعاقدن أن ال يكتمن من أخبار
أزواجين شيئا  ) 8( ".....قاؿ " :قىاؿ ابف التٌيف :التٌقدير :جمس جماعة إًحدل
نس َوة ِفي ا ْل َم ِدي َنة ) 9( كقاؿ َّ
الزم ً
م :النسكة اسـ مفرد
عشرة ،كمثؿ ىىذا وقَال ْ
خشر ٌ
ى
لجمع الم أرىة كتأنيثو غير حقيقي  ......كلذلؾ لـ يمحؽ فعمو تاء التَّأ ًٍنيث .انتيى،
ٌ
() 10
َّ
 .فيك بذلؾ يذىب
قمت :ىكذلؾ ىنا (إًحدل عشرة ام أرىة) نسكة ،فمذلؾ ذكر الفعؿ"

أف (نسكة) اسـ جمع؛ كلذلؾ يجكز تذكير الفعؿ كت ػأنيثو.
ضمني نا إلى ٌ

 )1يينظر المقتضب .292/2 :
 )2يينظر ركح المعاني  ،416/6 :كالبحر المحيط . 305/1 :
 )3يينظر الكشاؼ 462/2 :
 )4اٌّؾشس اٌٛعٍض .237/3 :

 )5يينظر البحر المحيط . 305/1 :
 )6يينظر ركح المعاني .416/6:

 )7يينظر الدر المصكف .347/1 :
 )8ػّذح اٌمبسئ  ,ثبة ؽغٓ اٌّؼبؽشح ِغ األً٘  ,ؽذٌش سلُ )9815 ) :
 )9يكسؼ 30 :

 )10ػّذح اٌمبسئ 169/20 :
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المطمب الثالث
(مذىب اإلمام العيني في لفظتي :إبل ،وغنم)
ذكر العيني أسماء في شرحو ،ككاف النحاة يعتبركنيا مف أسماء الجمكع ،كلكف
العيني كاف لو رأم آخر؛ فكضعيا تحت مصطمح (اسـ الجنس) ،كىك مصطمح
غير و
كاؼ لتحديد معنى الكممة ،كمف ىذه األسماء:
صالح لمجمع
1ػ (اإلبل) :أطمؽ العيني عمى ىذا االسـ مصطمح (اسـ جنس ى
كالمفرد)( ،) 1كىك بذلؾ يذىب بو إلى اسـ الجنس ،الذم تعارؼ النحاة عمى تسميتو
باسـ (الجنس اإلفرادم) ،الذم يصمح لمقميؿ كالكثير

العسقبلني في شرحو

() 2

()3

كىك رأم ابف حجر

أف (اإلبػػؿ) مف أسماء
كما ذىبكا إليو يخالؼ ما عميو أىؿ المغة؛ الذيف يركف ٌ
( ) 4
مؤنثة؛ ألىف أىسماء الجمكع التي ال
الجمكع
؛ يقكؿ الجكىرم (393ىػ) " :كىي ى
كاحد ليا مف لفظياً ،إذا كانت لغير اآلدمييف ،فالتأٍنيث ليا الزـ ،كاًذا صغرتيا
دخمتيا التاء فقمت :أىيبيمة  .....كحكى سيبكيو إًبًبلف ،قاؿ :ألىف إًبًبلن اسـ لـ يي ىك َّسر
عميو "( .) 5

 )1اٌّقذس ٔفغٗ 218/1 :

ٌُٕ )2ظش أعّبء اٌغّٛع فً اٌمشآْ اٌىشٌُ  ,دمحم إثشاٍُ٘ ػجبدح  :ؿ.7
ٌُٕ )3ظش فزؼ اٌجبسئ 321/4 :

ٌُٕ )4ظش اٌىزبة ٌغٍج574/3 : ٌٗٛ
5
قؾبػ  ) :أ ة ي (
) اٌ ّ
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أف (إبؿ) اسـ جم ػع؛ فيق ػ ػ ػكؿ:
كينقؿ الزبيدم (1205ىػ) إجماع أىؿ المغة عمى ٌ
" كقكلو :ليس بجمع صحيح؛ ألنو ليس في أبنية الجمكع ًف ًعؿ بكسرتيف ،كقكلو :كال
اسـ جمع فيو شبو تناقض مع قكلو بعد :تصغيرىا أيبيمة؛ ألنو إذا كاف كاحدان كليس

اسـ جمع فما المكجب لتأنيثو إذف؟ مع مخالفتو لما أطبؽ عميو جميع أرباب التآليؼ

صرح بو
مف أنو اسـ جمع  .........كمقتضاه أنو اسـ جمع ،كغنـ كبقر ،كقد ٌ
الجكىرم ،كابف سيده ،كالفارابي ،كالزبيدم ،كالزمخشرم ،كأبك حياف ،كابف مالؾ،
كابف ىشاـ ،كابف عصفكر ،كابف إياز ،كاألزىرم ،كابف فارس "

( ) 1

كالى ىذا نحا

()2
احده
بعض مفسرم القػرآف
اسـ و
جمع ك ي
 ،حيث يقكؿ السميف الحمبي( " :اإلبؿ) :ي
ً
تصغيره،
مؤنث؛ كلذلؾ تىدخؿ عميو تاء التأنيث حاؿ
بعير ،كناقة ،كجمؿ ،كىك
ه
()3
كيجمع آباؿ" .
فيقاؿ  :أىيبٍيمىة ي

ألمر نفسو حدث مع ىذا المفظة؛ حيث أطمؽ عمييا اإلماـ العيني
2ػ (الغنم) :كا ي
()4
عدىا أىؿ المغة مف أسماء الجمكع ،كتدخميا الياء
مصطمح (اسـ الجنس)  ،كقد ٌ
في التصغير؛ " ألىف أىسماء الجمكع التي ال كاحد ليا مف لفظيا ،إذا كانت لغير

اآلدمييف؛ فالتأٍنيث ليا الزـ يقاؿ :لو خمس مف الغػ ػػنـ ذككر ،فيؤنث العدد كاف
عنيت ً
الكب ػػاش"( .) 5

 )1ربط اٌؼشٚط  ) :أ ة ي (

ٌُٕ )2ظش اٌغبِغ ألؽىبَ اٌمشآْ ٌٍمشهجً .36/20 :
)3اٌذس اٌّق.770/10 : ْٛ

ٌُٕ )4ظش ػّذح اٌمبسئ136/1 :

ٌ )5غبْ اٌؼشة الثٓ ِٕظٛس  ) :أ ة ي (
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و
كاؼ في
أف استعماؿ اإلماـ العيني لمصطمح ( اسـ الجنس) غير
كيبدك ٌ
ألف اسـ الجنس عند أىؿ المغة ال يخمك حالػػو مف ثبلث ( :) 1
تحديد معنى الكممة؛ ٌ
األكؿ  -أف يككف اسمان لمجنس الجمعي :كىك ما يفرؽ بينو كبيف مفرده بالتاء أك

الياء ،كالمفظتاف ليستا كذلؾ.

الثاني  -أف يككف اسمان لمجنس اإلفرادم :كىك ما ال كاحد لو ،كيدؿ عمى القميؿ
كالكثير ،نحك ذىب ،كعسؿ ،كماء كالمفظتاف ليما مفرد مف معنييما كىما شاة،

كناقة.
معيف ،كذلؾ نحك ذئب
الثالث – اسـ الجنس األيحادم :كىك ما أيريد بو كاحد غير ٌ
يبؽ إالٌ اسـ الجمع الذم يجب
كرجؿ كالمفظتاف تدالف عمى معنى الجمع ،فمـ ى
كأسد ي
تأنيثو كىك األقرب إلى األخذ بو.
نتائج البحث:
بعد ىذه ال دراسة المختصرة لمصطمح اسـ الجمع ،كاستعماالتو عند العيني،
كعند غيره مف العمماء؛ نصؿ إلى الخاتمة التي نسجؿ فييا ما يمكف تسجيمو مف

مبلحظات أك نتائج ،كالتي
استخبلصيا كأىميا:

أتمنى مف هللا العمي القدير أني قد كٌفقت في

1ػ إ ٌف اإلماـ العيني كاف في استعمالو لمصطمح اسـ الجمع مكافقان لمذىب أىؿ
النفىر،
المغة في مكاضع ،كمخالفان ليـ في غيرىا؛ فقد كافقيـ في (الخيؿ ،كالرىط ،ك ٌ

ِ )1ؼغُ اٌّقطٍؾبد إٌؾٌٛخ ٚاٌقشفٍخ  ,دمحم عٍّش ٔغٍت اٌٍجذي  :ص.56
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أف ( اإلبؿ ،كالغنـ ) مف
كاألدـ ،كالثبلث) عمى ٌأنيا مف أسماء الجمع ،كخالفيـ في ٌ
مرده إلى تأثره ببعض مذاىب أىؿ المغة.
قبيؿ اسـ الجنس؛ كلعؿ ىذا ٌ
كالنفىر ،كبعضيا عمى الكثرة
دؿ بعضيا عمى القمة ٌ
2ػ أسماء الجمكع عند العينيٌ ،
تدؿ عمى الكثرة فقط.
بأف أسماء الجمع ُّ
كالرىط ،كىذا يدحض ال أرم القائؿ ٌ
3ػ استعمؿ اإلماـ العيني مصطمح (اسـ الجنس) في شرحو ،مف دكف أف يقيده
مما قد ييحدث لبس نا أك خمط ػ ػان بيف المصطمحيف.
بػكممتي (اإلفرادم) أك(الجمعي)؛ ٌ
متذبذب بيف رأم سيبكيو
 4ػ لـ يتضح مذىب اإلماـ العيني في لفظة (ركب)؛ فيك
ه
أف
كاألخفش ،كلكف في استعمالو لممصطمح كاف مكافقان ألىؿ المغة ،الذيف يركف ٌ
الركب خاص براكبي اإلبؿ ،ككذلؾ في داللتو عمى الكثرة .كقد أخذ بمذىب سيبكيو

في لفظة (نسكة).
يتبنى مذىبان معينان؛
5ػ كاف مكقؼ اإلماـ العيني مف بعض األلفاظ محايدنا؛ فمـ ٌ
() 1
أف
كلذلؾ كاف يستعمؿ عبارة ( :ىك جمع كقيؿ اسـ جمع  )....كفي المقابؿ نرل ٌ
رجحكف ٌأنيا مف
بعض العمماء اآلخريف كالفارسي ،كالسميف الحمبي ،كاأللكسي ،يي ٌ
أسماء الجمكع.

 6ػ لـ ينضبط مصطمح اسـ الجمع عند بعض العمماء قديمان؛ فيخمطكف بيف

المصطمحات الدالة عمى الجمع ،كىك ما الحظناه في مذىب الفراء كاألخفش

إما جمع أك اسـ جمع ،كذكر السعد أف
كغيرىما ؛ كلذلؾ يقكؿ األلكسي " :كأيناىسٌ :
( ) 2
شراح
أىؿ المغة يسمكف اسـ الجمع جمعان "
كقد انعكس ىذا الشيء عمى ٌ
1
2

) عمدة القارئ 58/17 ،304 ،84/1 :

) ركح المعاني 83/5 :
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نفسوي  ،الذم كاف تأثره كاضحان بمذاىب أىؿ المغة
الحديث بما فييـ اإلماـ العيني ي
المختمفة .
 7ػ اعتمد اإلماـ العيني في شرحو لنصكص الحديث النبكم عمى ممكتو المغكية،
كعمى ما أجادت بو قريحتو العممية ؛ فاستعمؿ مصطمح اسـ الجمع معرفان،

كمكضحان كمفس انر بو كثي نار مف النصكص النبكية؛ فكاف مكافق نا لما عميو أىؿ المغة.
ٌ

تميزه عف
8ػ اسـ الجمع لو مصطمحو الخاص بو ،كلو دالالتو ،ككذلؾ صيغو التي ٌ
غيره مف الجمكع ،كبيذا استطاع أىؿ المغة كسيبكيو كمف نحا نحكه التفريؽ بينو

كبيف غيره مف المصطمحات.

459

انعذد ( 23ضثرًثر )2021

يجهح انعهىو اإلَطاَيح

قائمة المصادر والمراجع
-

القرآف الكريـ .

 -1اسـ الجمع دراسة لغكية ،نكح بف يحي الشيرم ،ط ،1دار طيبة الخضراء،
مكة المكرمة 2020ـ .

 -2أسماء الجمكع في القرآف الكريـ ،محمد إبراىيـ عمارة ،منشأة معارؼ
اإلسكندرية
السراج  ،تحقيؽ :عبد الحسيف الفتمي
 -3األصكؿ في النحك ،ابف ٌ
الرسالة ،بيركت 1408ىػ .

ط ،3

 -4األمالي ،ابف الشجرم ،ط ،1مكتبة الخانجي ،القاىرة.

 -5البحر المحيط ،أبك حياف ،تحقيؽ :صدقي محمد جميؿ ،دار الفكر ،بيركت،
1420ىػ.

 -6بغية الكعاة في طبقات المغكييف كالنحاة ،جبلؿ الديف السيكطي ،المحقؽ:
محمد أبك الفضؿ إبراىيـ ،المكتبة العصرية ،صيدا.

 -7تاج العركس ،الزبيدم ،دار اليداية.
 -8الجامع ألحكاـ القرآف ،القرطبي ،ط  ،2تحقيؽ :أحمد البردكني كابراىيـ
أطفيش ،دار الكتب المصرية ،القاىرة1994 ،ـ.

 -9الدر المصكف في عمكـ الكتاب المكنكف ،تحقيؽ :الدكتكر أحمد محمد
الخراط ،السميف الحمبي ،دار القمـ ،دمشؽ.
 -10ركح المعاني في تفسير القرآف العظيـ كالسبع المثاني ،األلكسي ،تحقيؽ:
عمي عبد البارم عطية ،دار الكتب العممية ،بيركت1415 ،ىػ

 -11سنف الترمذم ،تحقيؽ :أحمد محمد شاكر كآخركف ،ط  ،2الناشر :شركة
مكتبة كمطبعة مصطفى البابي الحمبي – مصر 1975 ،ـ.
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 -12شرح التسييؿ ،ابف مالؾ ،تحقيؽ :د .عبد الرحمف السيد ،د .محمد بدكم
المختكف ،ط  ،1ىجر لمطباعة كالنشر كالتكزيع كاإلعبلف 1990.ـ .
 -13شرح شافية ابف الحاجب ،الرضي االستراباذم ،تحقيؽ :محمد محي الديف
عبد الحميد كآخركف ،دار الكتب العممية ،بيركت1975 ،ـ.

 -14شرح كافية ابف الحاجب ،الرضي االستراباذم ،تحقيؽ :عبد المنعـ أحمد
ىريدم ،جامعة قاريكنس ،ليبيا1975 ،ـ .

 -15الصاحبي في فقو المغة ،أحمد ابف فارس ،ط ،1الناشر محمد عمي
بيضكف1997 ،ـ.

 -16الصحاح في المغة ،الجكىرم ،ط  ،4دار العمـ لممبلييف ،بيركت1987 ،ـ
 -17عمدة القارئ شرح صحيح البخارم ،بدر الديف العيني ،دار إحياء التراث
العربي ،بيركت.

 -18فتح البارئ شرح صحيح البخارم ،ابف حجر العسقبلني ،دار المعرفة،
بيركت1379 ،ىػ.

 -19فيض البارئ عمى صحيح البخارم ،محمد أنكر شاة الكشميرم ،ط  ،1دار
الكتب العممية بيركت2005 ،ـ .

 -20الكتاب ،سيبكيو ،تحقيؽ :عبد السبلـ ىاركف ،ط  ، 3مكتبة الخانجي،
القاىرة1988 ،ـ .

 -21الكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ ،الزمخشرم ،ط ،3/دار الكتاب
العربي ،بيركت1407ىػ .

 -22لساف العرب ،ابف منظكر ،ط  ،1بيركت ،دار صادر.
 -23المحرر الكجيز في تفسير الكتاب العزيز ،ابف عطية  ،تحقيؽ :عبد السبلـ
عبد الشافي محمد  ،ط ،1دار الكتب العممية ،بيركت1422 ،ىػ .
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 -24المحكـ كالمحيط األعظـ ،ابف سيده  ،تحقيؽ :عبد الحميد ىنداكم ،ط،1
دار الكتب العممية ،بيركت2000 ،ـ .

 -25معجـ المصطمحات النحكية كالصرفية  ،ط ،1دار الفرقاف لمنشر كالتكزيع،
األردف 1985ـ.
المبَّرد ،تحقيؽ :محمد عبد الخالؽ عضيمة،
 -26المقتضب ،أبك العباس ي
القاىرة1994 ،ـ.
 -27المنياج ،أبك زكريا النككم ،ط  ،2دار إحياء التراث العربي ،بيركت،
1392ىػ .
الدوريات:

 -1اسـ الجم ع في العربية ،خالد محمد العبيدم ،مجمة كمية العمكـ
اإلنسانية ،جامعة بغداد ،العراؽ ،المجمد ( ،)1عدد (2014 ، )16ـ .

الرسائل العممية:
 -1جمكع التكسير في صحيح البخارم ( ،رسالة ماجستير) ،خالد محمكد
شحادة ،الجامعة الياشمية ،األردف2008 ،ـ.
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بعض األسباب المؤدية ليجرة الشباب من الريف إلى المدينة
وأثارىا االجتماعية عمى الريف (دراسة ميدانية)
أ .نجية إبراىيم إعبيد



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المقدمة:
تعػ ػػد ظػ ػػاىرة اليج ػ ػرة مػ ػػف الريػ ػػؼ إل ػ ػى الحضػ ػػر إحػ ػػدل الظ ػ ػكاىر االجتماعيػ ػػة
الت ػ ػػي ص ػ ػػاحبت تك ػ ػػكيف الم ػ ػػدف ،كى ػ ػػى م ػ ػػف الظػ ػ ػكاىر المرغ ػ ػػكب فيي ػ ػػا إذا تيس ػ ػػرت
فػ ػ ػػي الحضػ ػ ػػر سػ ػ ػػبؿ اإلقامػ ػ ػػة كالعمػ ػ ػػؿ لمميػ ػ ػػاجريف "كقػ ػ ػػد شػ ػ ػػيدت ليبيػػ ػػا منػػ ػػذ بدايػ ػ ػػة
الس ػػبعينات ىج ػ ػرة داخميػ ػػة كاسػ ػػعة مػ ػػف األريػ ػػاؼ إل ػػى المػ ػػدف ،كأثػػػر ذلػ ػػؾ فػػػي نقػ ػػص

العمالػ ػػة فػ ػػي مجػ ػػالي الز ارعػ ػػة كالرعػ ػػي المػ ػػذاف تػ ػػأث ار كثي ػ ػ انر رغػ ػػـ االسػ ػػتنجاد بالعمالػ ػػة

الكافػ ػ ػػدة ،فبعػ ػ ػػد اكتشػ ػ ػػاؼ الػ ػ ػػنفط فػ ػ ػػي أكائػ ػ ػػؿ السػ ػ ػػتينات انػ ػ ػػدفع الكثيػ ػ ػػر مػ ػ ػػف سػ ػ ػػكاف
األري ػ ػ ػػاؼ إلػ ػ ػ ػى الم ػ ػ ػػدف ت ػ ػ ػػاركيف أعم ػ ػ ػػاؿ الز ارع ػ ػ ػػة كالرع ػ ػ ػػي ذات الطبيع ػ ػ ػػة الش ػ ػ ػػاقة
كاألج ػ ػػكر المتدني ػ ػػة ،لمعم ػ ػػؿ م ػ ػػع ش ػ ػػركات ال ػ ػػنفط حي ػ ػػث األج ػ ػػكر العالي ػ ػػة ،كس ػ ػػاعات

العمؿ المحدكدة كالحياة األكثر رفاىية"(") 1

يثيػ ػ ػػر مكضػ ػ ػػكع اليج ػ ػ ػرة اليػ ػ ػػكـ الكثيػ ػ ػػر مػ ػ ػػف الح ػ ػ ػكارات كالص ػ ػ ػراعات السياسػ ػ ػػية،
حػ ػػكؿ االنػ ػػدماج كالخطػ ػػر عمػ ػػى السػ ػػمـ األىمػ ػػي كفػ ػػرص العمػ ػػؿ ،مػ ػػع ذلػ ػػؾ تتنػ ػػافس
الػ ػػدكؿ المتقدمػ ػػة فػ ػػي تقػ ػػديـ اإلغ ػ ػراءات لميػ ػػد العاممػ ػػة عاليػ ػػة التأىيػ ػػؿ لجػ ػػذبيا لمعمػ ػػؿ



عضك ىيأة تدريس بقسـ عمـ االجتماع -كمية اآلداب الخمس

( -)1محمػ ػ ػػد نجيػ ػ ػػب بكطالػ ػ ػػب ،عمػ ػ ػػـ االجتمػ ػ ػػاع الريفػ ػ ػػي القػ ػ ػػرم كاألريػ ػ ػػاؼ العربيػ ػ ػػة ،دار جامعػ ػ ػػة
الممؾ سعكد لمنشر كالتكزيع ،الرياض ،السعكدية ،2014 ،ص61
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فيي ػػا ،كقػ ػػد ب ػػدأ مػ ػػؤخ انر االىتم ػػاـ بآثػ ػػار اليج ػ ػرة عم ػػى البمػ ػػداف المص ػػدرة لمعمالػ ػػة مػ ػػف
منظ ػ ػػكر التنمي ػ ػػة البشػ ػ ػرية ،كل ػ ػػيس م ػ ػػف منظ ػ ػػكر التح ػ ػػكيبلت كدكرى ػ ػػا التنم ػ ػػكم ،كق ػ ػػد
أثػ ػػارت منظمػ ػػة الصػ ػػحة العالميػ ػػة المخػ ػػاطر الناجمػ ػػة عػ ػػف ىج ػ ػرة الكفػ ػػاءات الطبيػ ػػة

مػ ػػف الػ ػػدكؿ الناميػ ػػة إل ػ ػى الػ ػػدكؿ المتقدمػ ػػة ،حيػ ػػث قػ ػػدر الػ ػػنقص فػ ػػي عػ ػػدد العػ ػػامميف
فػ ػ ػ ػػي المجػ ػ ػ ػػاؿ الطبػ ػ ػ ػػي عمػ ػ ػ ػػى المسػ ػ ػ ػػتكل العػ ػ ػ ػػالمي عػ ػ ػ ػػاـ  2006بػ ػ ػ ػ ػ  403مميػ ػ ػ ػػكف

شػ ػػخص"( ،)1كعمػ ػػى الػ ػػرغـ مػ ػػف أف ظػ ػػاىرة اليج ػ ػرة السػ ػػكانية تعتبػ ػػر قديمػ ػػة منػ ػػذ أف
يخمً ػ ػ ػ ؽ اإلنس ػ ػ ػػاف عم ػ ػ ػػى كج ػ ػ ػػو األرض ،إال أنيػ ػ ػػا زادت بش ػ ػ ػػكؿ كبيػ ػ ػػر أثنػ ػ ػػاء فتػ ػ ػ ػرات

االسػ ػ ػػتعمار كالغػ ػ ػػزك ،أك اليػ ػ ػػركب مػ ػ ػػف الظػ ػ ػػركؼ االقتصػ ػ ػػادية السػ ػ ػػيئة ،أك بسػ ػ ػػبب

تػ ػػكفر فػ ػػرص عمػ ػػؿ بعػ ػػد اكتشػ ػػاؼ المنػ ػػاطؽ الجغرافيػ ػػة لمم ػ ػكارد الطبيعيػ ػػة ،كخاصػ ػػة
ال ػ ػػنفط ،كتعتب ػ ػػر المن ػ ػػاطؽ الريفي ػ ػػة كحت ػ ػػى كقتن ػ ػػا الحاض ػ ػػر من ػ ػػاطؽ ط ػ ػػاردة لمس ػ ػػكاف
بس ػ ػػبب القم ػ ػػة ف ػ ػػي مختم ػ ػػؼ الخ ػ ػػدمات الض ػ ػػركرية ،باإلض ػ ػػافة إلػػ ػى انتش ػ ػػار البطال ػ ػػة
المقنعػ ػػة ،كالبطالػ ػػة المكسػ ػػمية ،ككػ ػػذلؾ قمػ ػػة فػ ػػرص العمػ ػػؿ فػ ػػي الريػ ػػؼ ،كحتػ ػػى كأف
ت ػ ػػكفرت في ػ ػػي قميمػ ػ ػة ج ػ ػػدان مم ػ ػػا أض ػ ػػطر العدي ػ ػػد م ػ ػػف س ػ ػػكاف األري ػ ػػاؼ لميجػ ػ ػرة إل ػ ػػى

المػ ػػدف لمبحػ ػػث عمػ ػػى فػ ػػرص عمػ ػػؿ كلمحصػ ػػكؿ عمػ ػػى دخػ ػػؿ جيػ ػػد يػ ػػكفر ليمػ ػػا حيػ ػػاة
كريمة داخؿ المدنية.
منيا:

كم ػ ػػف ى ػ ػػذا المنطم ػ ػػؽ س ػ ػػكؼ ي ػ ػػتـ تقس ػ ػػيـ ى ػ ػػذا البح ػ ػػث لع ػ ػػدد م ػ ػػف المباح ػ ػػث

المبحـــــــث األول -يحت ػ ػ ػػكم عم ػ ػ ػػى تحدي ػ ػ ػػد مش ػ ػ ػػكمة البح ػ ػ ػػث ،كأىميت ػ ػ ػػو ،كتس ػ ػ ػػاؤالتو،
كأىدافو ،كأىـ مصطمحاتو.

( -)1نبي ػ ػ ػػؿ م ػ ػ ػػرزكؽ ،ىجػ ػ ػ ػرة الكف ػ ػ ػػاءات كأثرى ػ ػ ػػا عم ػ ػ ػػى التنمي ػ ػ ػػة االقتص ػ ػ ػػادية ،جمعي ػ ػ ػػة العم ػ ػ ػػكـ

االقتصادية السكرية ،الندكة الثالثة كالعشريف ،دمشؽ ،سكريا ،2010-4-27 ،ص1
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المبحـــــث الثـــــاني -يتن ػ ػػاكؿ أى ػ ػػـ النظري ػ ػػات المفسػ ػ ػرة لمكض ػ ػػكع البحػ ػػث ،كالد ارس ػ ػػات
السابقة .المبحث الثالث -سيتناكؿ اليجرة الداخمية ،كأسبابيا ،كأثارىا.
المبحــــــث الرابــــــع -كيتنػ ػ ػػاكؿ الجانػ ػ ػػب الميػ ػ ػػداني لمبحػ ػ ػػث ،مػ ػ ػػف حيػػ ػػث لئلجػ ػ ػراءات
المنيجي ػ ػػة ،كتشػ ػ ػػمؿ (نػ ػ ػػكع الد ارسػ ػ ػػة ،كمنيجي ػ ػػا ،كأداة جمػ ػ ػػع البيانػػ ػػات ،كمجاالتيػ ػ ػػا،
كصػ ػػدؽ ،عينػ ػػة الد ارس ػ ػػة كمعػ ػػايير اختبارى ػ ػػا ،كخطػ ػػة التحمي ػ ػػؿ اإلحصػ ػػائي ،كك ػ ػػذلؾ

النتائج العامة كمناقشتيا ،كأخي انر االستنتاجات كالتكصيات كالمقترحات).
مشكمة البحث

تعػ ػ ػ ػػد مشػ ػ ػ ػػكمة اليج ػ ػ ػ ػرة مػ ػ ػ ػػف أىػ ػ ػ ػػـ المشػ ػ ػ ػػكبلت التػ ػ ػ ػػي تعػ ػ ػ ػػاني منيػ ػ ػ ػػا مختمػ ػ ػ ػػؼ

المجتمعػ ػ ػػات فػ ػ ػػي العػ ػ ػػالـ بشػ ػ ػػكؿ عػ ػ ػػاـ ،كالمجتمػ ػ ػػع الميبػ ػ ػػي بشػ ػ ػػكؿ خػ ػ ػػاص حيػ ػ ػػث
يع ػ ػػاني م ػ ػػف ىجػ ػ ػرة الش ػ ػػباب م ػ ػػف الري ػ ػػؼ إل ػ ػػى المدينػ ػ ػة ،كبالت ػ ػػالي ىن ػ ػػاؾ ت ازي ػ ػػد ف ػ ػػي
أعػ ػػداد المي ػ ػػاجريف كخاصػ ػػة م ػ ػػف فئػ ػػة الش ػ ػػباب ،األمػ ػػر ال ػ ػػذم ترتػ ػػب عميػ ػػو ض ػ ػػعؼ
التنمي ػ ػػة ف ػ ػػي الري ػ ػػؼ حي ػ ػػث إ ف الفئ ػ ػػات المتعمم ػ ػػة كالمتدرب ػ ػػة م ػ ػػف الش ػ ػػباب غ ػ ػػادرت
م ػػف الري ػػؼ ،كب ػػات الري ػػؼ يع ػػاني مػ ػػف مش ػػكمة كب ػػار الس ػػف كاألطف ػػاؿ ،كم ػػا يعػ ػػاني
ك ػ ػ ػػذلؾ م ػ ػ ػػف نق ػ ػ ػػص ف ػ ػ ػػي الخ ػ ػ ػػدمات االجتماعي ػ ػ ػػة كالترفييي ػ ػ ػػة كالمؤسس ػ ػ ػػات العام ػ ػ ػػة

ككس ػ ػ ػػائؿ المكاص ػ ػ ػػبلت كاالتص ػ ػ ػػاالت ،مم ػ ػ ػػا انعك ػ ػ ػػس عمػ ػ ػ ػى الريػ ػ ػػؼ الميبػ ػ ػػي حي ػ ػ ػػث
بػ ػ ػػدأت ظيػ ػ ػػكر ظػ ػ ػػاىرة تػ ػ ػػأخر سػ ػ ػػف الػ ػ ػػزكاج لمفتيػ ػ ػػات كظػ ػ ػػاىرة زكاج الشػ ػ ػػباب مػ ػ ػػف

خ ػ ػػارج المن ػ ػػاطؽ الريفي ػ ػػة ،كزكاج الفتي ػ ػػات م ػ ػػف من ػ ػػاطؽ أخ ػ ػػرل ،إض ػ ػػافة إل ػ ػػى ذل ػ ػػؾ
ضػ ػ ػػعؼ اإلنتػ ػ ػػاج الريفػ ػ ػػي ،كقمػ ػ ػػة الكفػ ػ ػػاءات العمميػ ػ ػػة فػ ػ ػػي الريػ ػ ػػؼ خاصػػ ػػة األطبػ ػ ػػاء

كالمدرسػ ػ ػػيف كغيػ ػ ػػرىـ مػ ػ ػػف الميػ ػ ػػف األخػ ػ ػػرل ".حيػ ػ ػػث تشػ ػ ػػير اإلحصػ ػ ػػائيات العالميػ ػ ػػة
إلػ ػ ػػى أف ع ػ ػػدد المياجريػ ػ ػػف ال ػ ػػدكلييف بم ػ ػػغ  272ممي ػ ػػكف شػ ػ ػػخص ف ػ ػػي الع ػ ػػالـ ،كمػ ػ ػػع

ذل ػ ػػؾ ف ػ ػػإف ع ػ ػػدد نس ػ ػػبة المياجري ػ ػػف يتج ػ ػػاكز بالفع ػ ػػؿ بع ػ ػػض التكقعػ ػػات التػ ػػي أعػ ػػدت
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لع ػ ػػاـ  ، 2025الت ػ ػػي كان ػ ػػت تح ػ ػػدد ى ػ ػػذه النس ػ ػػبة  ،% 6.2كى ػ ػػذا الع ػ ػػدد ف ػ ػػي 230
مميػ ػػكف ميػ ػػاجر ،غيػ ػػر أن ػ ػو م ػ ػػف الصع ػ ػػب التنب ػ ػػؤ بدق ػ ػػة اليجػ ػ ػرة الدكلي ػ ػػة كس ػ ػػرعتيا
ألني ػ ػ ػػا ترتب ػ ػ ػػط ارتباط ػ ػ ػػان كثيق ػ ػ ػػا باألح ػ ػ ػػداث القصػ ػ ػ ػػكل (مثػ ػ ػ ػػؿ االضط ػػ ػ ػراب الشػ ػ ػ ػػديد

أك األزم ػ ػ ػػة االقتصادي ػ ػ ػػة أك النػ ػ ػ ػزاع) كباالتجاى ػ ػ ػػات الطكيم ػ ػ ػػة األم ػ ػ ػػد (مث ػ ػ ػػؿ التغي ػ ػ ػػر
الديمكغ ارفػ ػ ػ ػ ػػي كالتنميػ ػ ػ ػػة االقتصػ ػ ػ ػػادية كالتطػ ػ ػ ػػكرات فػ ػ ػ ػػي تكنكلكجيػ ػ ػ ػػات االتصػ ػ ػ ػػاالت
ككس ػ ػػائؿ النق ػ ػػؿ"( )1كبالت ػ ػػالي ف ػ ػػأف ىن ػ ػػاؾ ع ػ ػػدد كبي ػ ػػر م ػ ػػف الس ػ ػػكاف ف ػ ػػي المن ػ ػػاطؽ
الريفيػ ػػة يغػ ػػادر أبنػ ػػاءىـ ،كيتركػ ػػكف أريػ ػػافيـ كق ػ ػراىـ ،كىػ ػػذا قػ ػػد سػ ػػبب حػ ػػدكث خم ػ ػػؿ
فػ ػ ػ ػػي التركيب ػ ػ ػ ػات السػ ػ ػ ػػكانية بحيػ ػ ػ ػػث أصػ ػ ػ ػػبح الريػ ػ ػ ػػؼ طػ ػ ػ ػػاردا لمسػ ػ ػ ػػكاف ،كخاص ػ ػ ػ ػةن

الش ػ ػػباب ف ػ ػػي األعم ػ ػػار الت ػ ػػي تتػ ػ ػراكح ب ػ ػػيف  40– 38س ػ ػػنة ،كق ػ ػػد يتحص ػ ػػؿ ال ػ ػػبعض
مػ ػػنيـ عمػ ػػى تعمػ ػػيـ كعمػ ػػؿ كيؤسسػ ػػكف لحيػ ػػاة اجتماعيػ ػػة فػ ػػي المدينػ ػػة ،كىػ ػػذا البحػ ػػث

سػ ػ ػنحاكؿ في ػ ػػو اإلجاب ػ ػػة عم ػ ػػى التس ػ ػػاؤؿ الرئيس ػ ػػي الت ػ ػػالي ،كى ػ ػػك م ػ ػػا ى ػ ػػي األس ػ ػػباب
المكدية إلى ىجرة الشاب الميبي مف الريؼ إلى المدينة.
أوالً -أىمية البحث:
 -1أث ػ ػ ػػر النظري ػ ػ ػػات االجتماعي ػ ػ ػػة ف ػ ػ ػػي مج ػ ػ ػػاؿ عم ػ ػ ػػـ االجتم ػ ػ ػػاع الريف ػ ػ ػػي خاصػ ػ ػ ػةي
المتعمقة بمشكبلت اليجرة حيث تعاني مف نقص شديد في المكتبة العربية.

 -2إتاح ػ ػ ػػة الفرص ػ ػ ػػة لممخطط ػ ػ ػػيف كالمش ػ ػ ػػرفيف كالع ػ ػ ػػامميف ف ػ ػ ػػي المي ػ ػ ػػف كالميتم ػ ػ ػػيف
بش ػ ػ ػػؤكف الري ػ ػ ػػؼ لتص ػ ػ ػػميـ ككض ػ ػ ػػع مش ػ ػ ػػاريع إس ػ ػ ػػتراتيجية كتنمكي ػ ػ ػػة ف ػ ػ ػػي المج ػ ػ ػػاؿ
( -)1مارم ماككليؼ ،أطفاؿ مف جزيرة تارك يحممكف أشياء خفيفةن مف تكصيؿ المنظمة الدكلية

لميجرة لممساعدات الغذائية التي تمكليا الككالة األمريكية لمتنمية الدكلية ،بدعـ مف األمـ المتحدة،

,المنظمة الدكلية لميجرة/أماندا نيرك ،قرية فريؾ أيبيت ،تشاد ،تقرير اليجرة في العالـ ،المنظمة
الدكلية لميجرة ،2020 ،ص2
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االجتمػ ػ ػ ػػاعي ،كأيض ػ ػ ػ ػان إصػ ػ ػ ػػدار ق ػ ػ ػ ػكانيف كتش ػ ػ ػ ػريعات لحػ ػ ػ ػػؿ المشػ ػ ػ ػػكبلت كخاص ػ ػ ػ ػةن
مشػ ػػكبلت ىج ػ ػرة الشػ ػػباب مػ ػػف الريػ ػػؼ إل ػ ػى المدينػ ػػة ،كالحػ ػػد منيػ ػػا؛ كذلػ ػػؾ لتشػ ػػجيع

سكاف الريؼ عمى األعمار كالتنمية.
 -3إتاح ػ ػػة الفرص ػ ػػة لرج ػ ػػاؿ اإلعم ػ ػػاؿ بإقامػ ػ ػػة مش ػ ػػركعات تنمكي ػ ػػة لتط ػ ػػكر الريػ ػ ػػؼ

الميبي بحيث تصبح مناطؽ جذبة لمسكاف.
ثالثاَ -أىداف البحث:

 -1التعرؼ عمى أسباب اليجرة الداخمية في المجتمع الميبي.
 -2التعػ ػػرؼ عم ػ ػى اآلثػ ػػار االجتماعيػ ػػة التػ ػػي تخمفيػ ػػا ظػ ػػاىرة اليج ػ ػرة عمػ ػػى الشػ ػػباب
الريفي.
 -3معرفة أىـ االستراتيجيات لمحد مف ظاىرة اليجرة.
ثالثاَ -تساؤالت البحث:
يحاكؿ ىذا البحث اإلجابة عمى التساؤالت التالية:
س -1ما ىي األسباب التي دفعت الشباب لميجرة الداخمية باتجاه المدينة؟
س -2م ػ ػػا ى ػ ػػي اآلث ػ ػػار االجتماعي ػ ػػة الت ػ ػػي تخمفي ػ ػػا ظ ػ ػػاىرة اليجػ ػ ػرة عم ػ ػػى الش ػ ػػباب
الريفي؟
س -3ما ىي الحمكؿ كاإلستراتجيات لمحد مف تمؾ الظاىرة؟
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مفاىيم ومصطمحات البحث:
 -1تعريــــــف اليجــــــرة  ": Migrationتعػ ػ ػػرؼ اليج ػ ػ ػرة لغػ ػ ػػة بأنيػ ػ ػػا :مشػ ػ ػػتقة مػ ػ ػػف

الكممػ ػػة الثبلثيػ ػػة (ىجػ ػػر) ،كمعناىػ ػػا الرحيػ ػػؿ عػ ػػف المكػ ػػاف ،كالتخمػ ػػي عػ ػػف شػ ػػيء مػ ػػا،

أيض ػ ػا تعػ ػػرؼ بأنيػ ػػا :انتقػ ػػاؿ األف ػ ػراد مػ ػػف مكػ ػػاف إل ػ ػى آخػ ػػر بغ ػ ػرض االسػ ػػتقرار فػ ػػي
ك ن
المكاف الجديد (معجـ المعاني)"(.)1
التعريــــف اإلحصــــائي لميجــــرة :ىػ ػػك أف كػ ػػؿ حركػ ػػة عبػ ػػر الحػ ػػدكد مػػػا عػػػدا حركػ ػػات

الس ػ ػػياحة ت ػ ػػدخؿ ف ػ ػػي إحص ػ ػػاءات اليجػ ػ ػرة ،كاذا كان ػ ػػت الحرك ػ ػػة لم ػ ػػدة س ػ ػػنة ف ػ ػػأكثر
فتحسب كأنيا ىجرة دائمة ،كاف كانت أقؿ مف سنة تعتبر مؤقتة".

( )2

التعـــــرف اإلجرائـــــي لميجـــــرة :ى ػ ػػي انتق ػ ػػاؿ بع ػ ػػض م ػ ػػف األس ػ ػػر أك الش ػ ػػباب بش ػ ػػكؿ

عػ ػ ػػاـ م ػ ػ ػػف المن ػ ػ ػػاطؽ الريفيػ ػ ػػة إلػ ػ ػ ػى ال م ػ ػ ػػدف الت ػ ػ ػػي يتػ ػ ػػكفر فيي ػ ػ ػػا الخػ ػ ػػدمات العام ػ ػ ػػة

األساس ػ ػػية كالترفييي ػ ػػة ،كأمك ػ ػػاف العم ػ ػػؿ المناس ػ ػػبة م ػ ػػف أج ػ ػػؿ كس ػ ػػب كس ػ ػػائؿ الع ػ ػػيش
المناسبة ليـ.
 -2الشـــــباب  "YOUTHى ػ ػػـ األش ػ ػػخاص ال ػ ػػذيف كص ػ ػػمكا إل ػ ػػى مرحم ػ ػػة النض ػ ػػج"()3
" كم ػ ػػف المع ػ ػػركؼ أف الش ػ ػػباب يمثم ػ ػػكف شػ ػ ػريحة ىام ػ ػػة م ػ ػػف شػ ػ ػرائح المجتم ػ ػػع ف ػ ػػي

( -)1إدريس عزاـ ،مكسى أبك حاسة أحمد ربيعة ،المجتمع الريفي كالحضرم كالبدكم ،الشركة
العربية المتحدة لمتسكيؽ كالتكريدات بالتعاكف مع جامعة القدس المفتكحة2010 ،ـ ،ص207

( -)2غريب سيد أحمد ،عمـ االجتماع الريفي ،دار المعرفة الجامعية لمطباعة كالنشر ،األ ازريطة،
اإلسكندرية ،مصر2005 ،ـ ،ص205

( -)3عدناف أبك مصمح ،معجـ عمـ االجتماع ،دار النشر كالتكزيع ،عماف ،األردف ،2005 ،ص
108
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المجتمعػ ػ ػػات المتقدمػ ػ ػػة كالناميػ ػ ػػة عمػ ػ ػػى حػ ػ ػػدا س ػ ػ ػكاء"( )1الشػ ػ ػػباب :ىنػ ػ ػػاؾ اخػ ػ ػػتبلؼ
ب ػ ػ ػػيف الب ػ ػ ػػاحثيف ح ػ ػ ػػكؿ تحدي ػ ػ ػػد مرحم ػ ػ ػػة الش ػ ػ ػػباب ،كي ػ ػ ػػرل عمم ػ ػ ػػاء الس ػ ػ ػػكاف أف فئ ػ ػ ػػة
الش ػػباب ىػ ػػي الفئ ػػة التػ ػػي تق ػػع أعمارىػ ػػا ب ػػيف (15ك  25سػ ػػنة) ،بينم ػػا يػػػرل بعضػ ػػيـ

اآلخػ ػ ػػر أف فئ ػ ػ ػة الشػ ػ ػػباب التػ ػ ػػي تت ػ ػ ػراكح أعمارىػ ػ ػػا بػ ػ ػػيف (15ك  30سػ ػ ػػنة) ،كيرجػ ػ ػػع

ذلؾ االختبلؼ لمسياؽ االجتماعي الذم يتـ في إطاره تحديد ىذه الفئة"()2

التعــــرف اإلجرائــــي لمشــــباب :ىػ ػػـ األش ػػخاص القنػ ػػاطى فػ ػػي المجتم ػػع الريفػ ػػي ذكػ ػػك انر
كاناثان مف تتراكح أعمارىـ بيف ( 40 -15سنة) .
 -3المجتمــــــــــع الريفــــــــــي )Community

 )Ruralيعػ ػ ػ ػ ػػرؼ مكتػ ػ ػ ػ ػػب

اإلحص ػ ػػاءات القكمي ػ ػػة بالمممك ػ ػػة المتح ػ ػػدة الري ػ ػػؼ بأن ػ ػػو يتمث ػ ػػؿ ف ػ ػػي تم ػ ػػؾ المن ػ ػػاطؽ
التػ ػػي تشػ ػػمؿ المػ ػػدف الصػ ػػغرل ،كالتػ ػػي يقػ ػػؿ عػ ػػدد سػ ػػكانيا عػ ػػف  10أالؼ نسػ ػػمة"

()3

"والواليـــــات المتحـــــدة األمريكيـــــة " تع ػ ػػرؼ المجتم ػ ػػع الريف ػ ػػي ى ػ ػػك ال ػ ػػذم يق ػ ػػؿ ع ػ ػػدد
سػ ػ ػػكانو عػ ػ ػػف ( ) 2500نسػ ػ ػػمة ،أمػ ػ ػػا إذا زاد عػ ػ ػػف ذلػ ػ ػػؾ فيػ ػ ػػك مجتمػ ػ ػػع غيػ ػ ػػر ريفػ ػ ػػي
حتى كلك كاف يعمؿ بالزراعة"

()4

( -)1طارؽ كماؿ ،سكيكلكجية الشباب تنمية الشباب اجتماعيان كاقتصاديان ،دار النشر كالتكزيع،

عماف ،األردف ،2005 ،ص7

( – )2عمي ليمة ،الشباب العربي تأمبلت في ظكاىر اإلحياء الديني كالعنؼ ،دار المعارؼ لمطباعة
كالنشر ،1993 ،ط ،1ص36

( -)3عالية حبيب نجكل عبد الحميد سعد هللا ،كآخركف ،عمـ االجتماع الريفي ،دار الميسرة لمنشر
كالتكزيع كالطباعة ،ط ،2011 ،2ص78

( -)4محمكد عبد الحميد حسيف ،محمد محمكد ميدلي ،محمد السيد حبلكة ،عمـ االجتماع الريفي،
دار الكفاء لدنيا الطباعة كالنشر ،مصر ،اإلسكندرية ،ط  ،2012 ،1ص  ،22ص 26
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التعــــرف اإلجرائــــي لمفيــــوم المجتمــــع الريفــــي :يع ػػرؼ بأن ػػو مجمكع ػػة م ػػف الن ػػاس
يقيمػ ػػكف فػ ػػي منطقػ ػػة معينػ ػػة كت ػ ػربطيـ عبلقػ ػػات اجتماعيػ ػػة ،كيغمػ ػػب عمػ ػػى نشػ ػػاطيـ

الز ارعػ ػ ػػة كالرعػ ػ ػػي ،كتقػ ػ ػػؿ فيػ ػ ػػو الخػ ػ ػػدمات األساسػ ػ ػػية كالترفيييػ ػ ػػة ،كيعتمػ ػ ػػدكف عمػ ػ ػػى
المدين ػ ػػة ف ػ ػػي تمبي ػ ػػة بع ػ ػػض احتياج ػ ػػاتيـ كال يتج ػ ػػاكز ع ػ ػػددىـ س ػ ػػكانيـ ع ػ ػػف خمس ػ ػػة

أالؼ نسمة.

 -4تعريـــــــف المدينـــــــة حســــــــب الواليـــــــات المتحــــــــدة األمريكيـــــــة ف ػ ػ ػػي الكت ػ ػ ػػاب
اإلحصػ ػ ػػائي السػ ػ ػػنكم لعػ ػ ػػاـ  1952الحػ ػ ػػد األدنػ ػ ػػى لمجمػ ػ ػػكع السػ ػ ػػكاف فػ ػ ػػي المدينػ ػ ػػة

يس ػػاكم عشػ ػريف ألف ػػا نس ػػمة" ( )1ويمكـــن تعريـــف المدينـــة عمـــى أســـاس الوظيفـــة"
كالبنيػ ػ ػ ػػة فقػ ػ ػ ػػد عرفيػ ػ ػ ػػا دكركػ ػ ػ ػػأيـ عمػ ػ ػ ػػى أسػ ػ ػ ػػاس العبلقػ ػ ػ ػػة العضػ ػ ػ ػػكية السػ ػ ػ ػػائدة فػ ػ ػ ػػي

المجتم ػ ػػع ،أم ػ ػػا م ػ ػػاكس فيب ػ ػػر فح ػ ػػددىا عم ػ ػػى أس ػ ػػاس األعم ػ ػػاؿ الفري ػ ػػدة م ػ ػػف نكعي ػ ػػا
كابتكارىا التي تختمؼ عف األرياؼ

" ()2

تعريـــــف المدينـــــة إجرائيـــــا بأنيـــــا :كح ػ ػػدة اجتماعي ػ ػػة حضػ ػ ػرية ،مح ػ ػػددة المس ػ ػػاحة

كالنطػ ػػاؽ ،كىػ ػػي مقسػ ػػمة إداري ػ ػان ،كيقػ ػػكـ النشػ ػػاط االقتصػ ػػادم فييػ ػػا عمػ ػػى التجػ ػػارة أك
الص ػ ػػناعة ،كتق ػ ػػؿ أك تكػ ػ ػ اد تنع ػ ػػدـ فيي ػ ػػا نس ػ ػػبة المش ػ ػػتغميف بالز ارع ػ ػػة ،كتتن ػ ػػكع فيي ػ ػػا
الكظ ػ ػػائؼ كالمؤسس ػ ػػات ،كتمت ػ ػػاز بكثاف ػ ػػة س ػ ػػكانية مرتفع ػ ػػة ،كبس ػ ػػيكلة مكاص ػ ػػبلتيا،
كتخطػ ػ ػ ػػيط مبانييػ ػ ػ ػػا ،كتتمػ ػ ػ ػػايز فييػ ػ ػ ػػا األكضػ ػ ػ ػػاع كالم اركػ ػ ػ ػػز االجتماعيػ ػ ػ ػػة كالطبقيػ ػ ػ ػػة

كتتفاكت بشكؿ مممكس.

( -)1كأي ػ ػػد عثم ػ ػػاف أب ػ ػػك ص ػ ػػبحة ،جغرافي ػ ػػا الم ػ ػػدف ،دار كائ ػ ػػؿ لمطباع ػ ػػة كالنش ػ ػػر ،عم ػ ػػاف ،ط،1

 ،2003ص39

( -)2محم ػ ػ ػػكد ج ػ ػ ػػاد ،التض ػ ػ ػػخـ الحض ػ ػ ػػرم ف ػ ػ ػػي البم ػ ػ ػػداف النامي ػ ػ ػػة ،دار الع ػ ػ ػػالـ الثال ػ ػ ػػث الق ػ ػ ػػاىرة،
مصر ،ط ،1993 ،1ص28
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المبحث الثاني (اإلطار النظري لمدراسة)
النظريات المفسرة لظاىرة اليجرة:
بػ ػ ػػالرغـ مػ ػ ػػف االختبلفػ ػ ػػات النظريػ ػ ػػة بػ ػ ػػيف عممػ ػ ػػاء االجتمػ ػ ػػاع فػ ػ ػػي تفسػػ ػػيرىـ لظػ ػ ػػاىرة
اليج ػ ػ ػرة ،فقػ ػ ػػد يػ ػ ػػركف أف اختبلفػ ػ ػػات تكػ ػ ػػاد تنحصػ ػ ػػر فػ ػ ػػي جممػ ػ ػػة مػ ػ ػػف االتجاىػ ػ ػػات
النظريػ ػ ػ ػػة كفػ ػ ػ ػػؽ المػ ػ ػ ػػدارس التػ ػ ػ ػػي ينتمػ ػ ػ ػػكف إلييػ ػ ػ ػػا ،كتبػ ػ ػ ػػيف النقػػ ػ ػػاط اآلتيػػ ػ ػػة بعػ ػ ػ ػػض
النظريات التي حاكلت تفسير ظاىرة اليجرة ،كمنيا ما يأتي:
 -1نظريــــة الطــــرد والجــــدب :تتمثػ ػػؿ ىػ ػػذه النظريػ ػػة بكجػ ػػكد مجمكعػ ػػة مػ ػػف العكامػ ػػؿ

الط ػ ػػاردة كالت ػ ػػي ت ػ ػػدفع المي ػ ػػاجر إل ػ ػػى ت ػ ػػرؾ مك ػ ػػاف س ػ ػػكنو األص ػ ػػمي مث ػ ػػؿ :البطال ػ ػػة
كالتميي ػ ػػز العرق ػ ػػي أك السياس ػ ػػي ،كانخف ػ ػػاض األج ػ ػػكر ،كاالنتق ػ ػػاؿ إل ػ ػػى من ػ ػػاطؽ ذات

نمػ ػػك اقتصػ ػػادم كصػ ػػناعي كبيػ ػػر تتػ ػػكفر فيػ ػػو فػ ػػرص عمػ ػػؿ أفضػ ػػؿ ،باإلضػ ػػافة إل ػ ػى
ارتفاع مستكل المعيشة في المدينة"

()1

كتفسػ ػػر ىػ ػػذه النظريػ ػػة ظػ ػػاىرة اليج ػ ػرة م ػ ػػف الريػ ػػؼ إل ػ ػى المدينػ ػػة بكجػ ػػكد مجمكع ػ ػػة

مػ ػ ػػف العكامػ ػ ػػؿ الطػ ػ ػػاردة التػ ػ ػػي تػ ػ ػػدفع الميػ ػ ػػاجر إلػ ػ ػػى تػ ػ ػػرؾ الريػ ػ ػػؼ مثػ ػ ػػؿ :البطالػ ػ ػػة
كالتمييػ ػ ػػز السياسػ ػ ػػي ،كانخفػ ػ ػػاض األجػ ػ ػػكر كالعكامػ ػ ػػؿ المرتبطػ ػ ػػة بالعمػ ػ ػػؿ كالكظيفػ ػ ػػة،
كعكام ػ ػػؿ الجػ ػ ػ دب الممتثم ػ ػػة باالنتق ػ ػػاؿ إل ػ ػػى من ػ ػػاطؽ ذات نم ػ ػػك اقتص ػ ػػادم كص ػ ػػناعي
كبيػ ػ ػػر تتػ ػ ػػكفر فيػ ػ ػػو فػ ػ ػػرص عمػ ػ ػػؿ كأجػ ػ ػػكر أفضػ ػ ػػؿ ،كىػ ػ ػػذا ىػ ػ ػػك السػ ػ ػػبب فػػ ػػي ىج ػ ػ ػرة

الشباب كخاصة في المناطؽ الريفية في ليبيا.

( -)1المب ػ ػػركؾ عاش ػ ػػكر الغري ػ ػػاني ،اليجػ ػ ػرة العكس ػ ػػية م ػ ػػف المدين ػ ػػة إل ػ ػػى الري ػ ػػؼ "،د ارس ػ ػػة ميداني ػ ػػة
لقريتػ ػ ػػي :كادم القطػ ػ ػػارة كغػ ػ ػػكط السػ ػ ػػمطاف ،منشػ ػ ػػكرات المجنػ ػ ػػة الشػ ػ ػػعبية العامػ ػ ػػة لمثقافػ ػ ػػة ،ليبيػ ػ ػػا،

 ،2006ص44
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 -2نظريـــــة االنتقـــــاء الريفـــــي الحضـــــري" :يكػ ػػكف فػ ػػي الغال ػ ػػب تيػ ػػار اليج ػ ػرة م ػ ػػف
الريػ ػػؼ إل ػ ػى المدينػ ػػة كخاصػ ػػة فػ ػػي الػ ػػدكؿ الناميػ ػػة ،كبالتػ ػػالي يعتبػ ػػر الريػ ػػؼ منػ ػػاطؽ
طػ ػ ػ ػػاردة كالمػ ػ ػ ػػدف تعتبػ ػ ػ ػػر منػ ػ ػ ػػاطؽ جاذبػ ػ ػ ػػة كذلػ ػ ػ ػػؾ بسػ ػ ػ ػػبب تػ ػ ػ ػػكفر فػ ػ ػ ػػرص العمػ ػ ػ ػػؿ
كالخ ػ ػ ػػدمات العام ػ ػ ػػة ،كق ػ ػ ػػد ظي ػ ػ ػػرت ى ػ ػ ػػذه الظ ػ ػ ػػاىرة بع ػ ػ ػػد زي ػ ػ ػػادة النم ػ ػ ػػك العم ارن ػ ػ ػػي

كالتص ػ ػػنيع كف ػ ػػرص التعم ػ ػػيـ كالخ ػ ػػدمات الص ػ ػػحية الت ػ ػػي تت ػ ػػكفر ف ػ ػػي الم ػ ػػدف ،إال أف
القري ػ ػ ػػة ما ازل ػ ػ ػػت محركم ػ ػ ػػة م ػ ػ ػػف بع ػ ػ ػػض الخ ػ ػ ػػدمات العام ػ ػ ػػة كالمس ػ ػ ػػاكف الصػػ ػ ػػحية

كالمؤسس ػ ػػات التعميمي ػ ػػة"() 1

كتفس ػ ػػر ى ػ ػػذه النظري ػ ػػة ظ ػ ػػاىرة اليجػ ػ ػرة م ػ ػػف الري ػ ػػؼ

إلػ ػ ػى المدين ػ ػػة بكج ػ ػػكد مجمكع ػ ػػة م ػ ػػف العكام ػ ػػؿ الط ػ ػػاردة الت ػ ػػي ت ػ ػػدفع المي ػ ػػاجر إل ػ ػػى
تػ ػػرؾ مكػ ػػاف سػ ػػكنو األصػ ػػمي ،كخاصػ ػػة أف الريػ ػػؼ الميبػ ػػي مػ ػػف الػ ػػدكؿ الناميػ ػػة التػ ػػي

ال تتػ ػػكفر فييػ ػػا فػ ػػرص العمػ ػػؿ المختمفػ ػػة ،كالخػ ػػدمات العامػ ػػة ،كالخػ ػػدمات الصػ ػػحية،
كعكامػ ػ ػػؿ الجػ ػ ػػدب الممتثمػ ػ ػػة باالنتقػ ػ ػػاؿ إل ػ ػ ػػى المػ ػ ػػدف التػ ػ ػػي تتػ ػ ػػكفر فييػ ػ ػػا الخػ ػ ػػدمات

العام ػ ػ ػ ػػة كالمس ػ ػ ػ ػػاكف الص ػ ػ ػ ػػحية ،كالمؤسسػ ػ ػ ػ ػػات التعميمي ػ ػ ػ ػػة ،كالص ػ ػ ػ ػػحية المختمفػ ػ ػ ػ ػػة،
كجميع فرص العمؿ المختمفة ،كحتى االلتحاؽ بكظيفتيف في نفس الكقت.
الدارسات السابقة:
س ػ ػ ػػتناكؿ ف ػ ػ ػػي ى ػ ػ ػػذا البح ػ ػ ػػث بع ػ ػ ػػض الد ارس ػ ػ ػػات العربيػ ػ ػػة كاألجنبيػ ػ ػػة الت ػ ػ ػػي
خصص ػ ػ ػػت لميجػ ػ ػ ػرة م ػ ػ ػػف الري ػ ػ ػػؼ إل ػ ػ ػػى المدين ػ ػ ػػة ،كذل ػ ػ ػػؾ بع ػ ػ ػػرض تحميم ػ ػ ػػي لي ػ ػ ػػذه
الد ارس ػ ػػات ،نب ػ ػػدأ بد ارس ػ ػػة ياســـــين الكبيـــــر" ( )2( )1982بعنـــــوان المي ػ ػػاجريف ف ػ ػػي
ط ػ ػرابمس الغػ ػػرب ،د ارسػ ػػة حالػ ػػة فػ ػػي معيػ ػػد اإلنمػ ػػاء العربػ ػػي ،بيػ ػػركت" أجريػ ػػت ىػ ػػذه

( -)1محجكب عطية الفائدم ،أساسيات عمـ السكاف ،منشكرات الجامعة المفتكحة ،طرابمس ،ليبيا،
 ،1997ص265.

( -)2ياسيف الكبير ،المياجريف في طرابمس الغرب ،دراسة حالة التماثؿ معيد اإلنماء العربي،
بيركت ،لبناف1982 ،
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الد ارس ػ ػػة عم ػ ػػى المي ػ ػػاجريف إلػ ػ ػ ى مدين ػ ػػة طػ ػ ػرابمس كالت ػ ػػي درس فيي ػ ػػا حال ػ ػػة التماث ػ ػػؿ
لػ ػ ػػدل الميػ ػ ػػاجريف إلػ ػ ػػى مدينػ ػ ػػة ط ػ ػ ػرابمس ،كىػ ػ ػػدفت الد ارسػ ػ ػػة لمتعػ ػ ػػرؼ عمػ ػ ػػى مػ ػ ػػدل
التماث ػ ػػؿ م ػ ػػع ارتف ػ ػػاع مس ػ ػػتكل المي ػ ػػاجريف إل ػ ػػى مدين ػ ػػة طػ ػ ػرابمس ،كم ػ ػػف أى ػ ػػـ نت ػ ػػائج

الد ارس ػ ػػة أف ىن ػ ػػاؾ ارتف ػ ػػاع ف ػ ػػي مس ػ ػػتكل التماث ػ ػػؿ م ػ ػػع ارتف ػ ػػاع مس ػ ػػتكل المي ػ ػػاجريف
إل ػ ػػى مدين ػ ػػة طػ ػ ػرابمس ،ك م ػ ػػا يرتف ػ ػػع مس ػ ػػتكل التماث ػ ػػؿ م ػ ػػع ارتف ػ ػػاع مين ػ ػػة المي ػ ػػاجر

ككظيفت ػ ػػو ،كيعتب ػ ػػر المي ػ ػػاجركف م ػ ػػف الش ػ ػػباب أكث ػ ػػر تم ػ ػػاثبلن م ػ ػػف المس ػ ػػنيف ،كيرتف ػ ػػع
مس ػ ػػتكل التماث ػ ػػؿ م ػ ػػع ارتف ػ ػػاع نس ػ ػػبة اس ػ ػػتعماؿ كس ػ ػػائؿ االتص ػ ػػاؿ الجم ػ ػػاىيرم ف ػ ػػي

طػ ػ ػ ػرابمس .كد ارس ػ ػ ػػة الحـــــــوات (")1( )2017اليجػ ػ ػ ػرة غي ػ ػ ػػر الشػ ػ ػػرعية إل ػ ػ ػػى أكركب ػ ػ ػػا
غي ػ ػػر بم ػ ػػداف المغ ػ ػػرب العرب ػ ػػي ،كأجري ػ ػػت ى ػ ػػذه الد ارس ػ ػػة ف ػ ػػي ليبي ػ ػػا ،كذل ػ ػػؾ لمتع ػ ػػرؼ

عم ػ ػى اليج ػ ػرة غيػ ػػر الشػ ػػرعية التػ ػػي تػ ػػتـ بػ ػػيف ضػ ػػفتي الصػ ػػحراء الكبػ ػػرل فػ ػػي إفريقيػ ػػا
كالض ػ ػ ػػفة الش ػ ػ ػػمالية لمبح ػ ػ ػػر المتكس ػ ػ ػػط كخاص ػ ػ ػػة إيطالي ػ ػ ػػا عب ػ ػ ػػر الشػ ػ ػ ػكاطئ الميبي ػ ػ ػػة.

كىػ ػػدفت الد ارسػ ػػة إلػ ػػى اسػ ػػتعراض نمػ ػػكذج مػ ػػف نمػ ػػاذج اليج ػ ػرة غيػ ػػر الشػ ػػرعية التػ ػػي
ت ػ ػ ػػتـ ب ػ ػ ػػيف ض ػ ػ ػػفتي الص ػ ػ ػػحراء الكب ػ ػ ػػرل ف ػ ػ ػػي إفريقي ػ ػ ػػا ،كالض ػ ػ ػػفة الش ػ ػ ػػمالية لمبح ػ ػ ػػر
المتكسػ ػػط ،كالقػ ػػاء الضػ ػػكء عمػ ػػى اليج ػ ػرة غيػ ػػر الشػ ػػرعية القادمػ ػػة مػ ػػف إفريقيػ ػػا عبػ ػػر
الصػ ػػحراء الكبػ ػػرل لتعبػ ػػر بشػ ػػكؿ مؤقػ ػػت إلػ ػػى ليبيػ ػػا ،كمػ ػػف ثػ ػػـ المتابعػ ػػة عبػ ػػر البحػ ػػر

المتكس ػ ػػط إل ػ ػػى جن ػ ػػكب أكركب ػ ػػا كبش ػ ػػكؿ أساس ػ ػػي إل ػ ػػى جن ػ ػػكب ايطالي ػ ػػا ،كم ػ ػػف أى ػ ػػـ

نتػ ػػائج الد ارسػ ػػة أف اليج ػ ػرة غيػ ػػر الشػ ػػرعية يػ ػػدفعيا كيحركيػ ػػا الفقػ ػػر كالبطالػ ػػة بشػ ػػكؿ
أساسي ،ككذلؾ انخفاض المستكل المعيشي في القارة اإلفريقية.

(-)1عمي الحكات ،اليجرة غير الشرعية إلى أكركبا غير بمداف المغرب الغربي ،منشكرات الجامعة
المغربية خبلؿ  ،2006-2007،طرابمس ،ليبيا.

473

انعذد ( 23ضثرًثر )2021

يجهح انعهىو اإلَطاَيح

دراســـــة مثنـــــي(2008م)( :)1اليجػ ػ ػرة الداخمي ػ ػػة كأثرى ػ ػػا عم ػ ػػى تركي ػ ػػب الس ػ ػػكاف ف ػ ػػي
الجميكريػ ػػة اليمنيػ ػػة" كقػ ػػد أجريػ ػػت ىػ ػػذه الد ارسػ ػػة عػ ػػف اليج ػ ػرة الداخميػػػة فػ ػػي محافظػ ػػة
عػ ػػدف ،كاعتمػ ػػدت الدارس ػ ػػة عم ػ ػى بيان ػ ػػات اإلحصػ ػػائية ،كتناكلػ ػػت ىػ ػػذه الد ارسػ ػػة أى ػ ػػـ
الخصػ ػ ػػائص الجغرافيػ ػ ػػة كاالجتماعيػ ػ ػػة كاالقتصػ ػ ػػادية لمميج ػ ػ ػريف مقارنػػ ػػة بخصػػ ػػائص

غيػ ػػر الميج ػ ػريف ،كمػ ػػا ي ػ ػرتبط بػ ػػذلؾ بتغيػ ػػر فػ ػػي مسػ ػػتكل الخػ ػػدمات ككفػ ػػاءة المػ ػػكارد
الطبيعي ػ ػػة ،كزي ػ ػػادة ف ػ ػػي مع ػ ػػدالت البطال ػ ػػة ف ػ ػػي ع ػ ػػدف ،كك ػ ػػذلؾ ت ػ ػػأثير اليجػػ ػرة عم ػ ػػى
النمػ ػ ػػك الس ػ ػ ػػكاني كالتركي ػ ػ ػػب الن ػ ػ ػػكعي كالعمػ ػ ػػرم لمس ػ ػ ػػكاف ،كتحديػ ػ ػػد حجػ ػ ػػـ اليجػ ػ ػ ػرة،

كم ػ ػػف أى ػ ػػـ نت ػ ػػائج الد ارس ػ ػػة ،أف التحرك ػ ػػات الس ػ ػػكانية ب ػ ػػيف المحافظ ػ ػػات ف ػ ػػي ال ػ ػػيمف
تػ ػػؤدم إل ػ ػى زيػ ػػادة معػ ػػدؿ النمػ ػػك السػ ػػكاني فػ ػػي المحافظػ ػػات الجاذبػ ػػة ،عمػ ػػى العكػ ػػس
م ػ ػػف المن ػ ػػاطؽ الطػ ػ ػػاردة الت ػ ػػي يقػ ػ ػػؿ فيي ػ ػػا معػ ػ ػػدؿ النم ػ ػػك السػ ػ ػػكاني ،كارتف ػ ػػاع نسػ ػ ػػبة

اليجرة بيف فئة الشباب الذككر.
ودراســــة محســــن )2( )2018( :اليج ػ ػرة الداخميػ ػػة الكافػ ػػدة إل ػ ػى مدينػ ػػة نػ ػػابمس بػ ػػيف
األع ػ ػ ػكاـ ( )2018 -1994األسػ ػ ػػباب كاآلثػ ػ ػػار ،كقػ ػ ػػد أجريػ ػ ػػت ىػ ػ ػػذه الد ارسػ ػ ػػة فػ ػ ػػي

مدين ػ ػػة ن ػ ػػابمس ،كى ػ ػػي أح ػ ػػد الم ػ ػػدف الفمس ػ ػػطينية ،كت ػ ػػـ جم ػ ػػع البيان ػ ػػات ع ػ ػػف طري ػ ػػؽ

المقػ ػ ػ ػػاببلت الشخصػ ػ ػ ػػية ككسػ ػ ػ ػػيمة االسػ ػ ػ ػػتبياف ،كقػ ػ ػ ػػد طبقػ ػ ػ ػػت األدكات عمػ ػ ػ ػػى عينػ ػ ػ ػػة
شخص ػ ػ ػا ،كاسػ ػ ػػتيدفت الد ارس ػ ػػة التعػ ػ ػػرؼ عمػػ ػػى خصػػ ػػائص
متدحرج ػ ػػة قكامي ػ ػ ػا 150
ن
ظ ػ ػػاىرة اليجػ ػ ػرة الداخمي ػ ػػة ف ػ ػػي مدين ػ ػػة ن ػ ػػابمس م ػ ػػف خ ػ ػػبلؿ د ارس ػ ػػة األس ػ ػػباب كاآلث ػ ػػار
المترتب ػػة عمػ ػػى ى ػػذه الظػ ػػاىرة ،كم ػػف أىػ ػػـ نت ػػائج الد ارسػ ػػة أف غالبي ػػة الميػػػاجريف إل ػ ػى
( -)1عبد هللا صالح مثني ،اليجرة الداخمية كأثرىا عمى تركيب السكاف في الجميكرية اليمنية مجمة
العمكـ اإلدارية كاالقتصادية باليمف2008 ،ـ.

( -)2ساجدة عبد الحكيـ عبد القادر محسف ،اليجرة الداخمية الكافدة إلى مدينة نابمس بيف األعكاـ
( )2018 -1994األسباب كاآلثار ،مدينة نابمس ،فمسطيف.2018 ،
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المدينػ ػػة كػ ػػانكا مػ ػػف الػ ػػذككر بنسػ ػػبة  ،%79فيمػ ػػا شػ ػػكمت اإلنػ ػػاث نسػ ػػبة  %21مػ ػػف
الميػ ػ ػػاجريف ،كتعػ ػ ػػكد غالبيػ ػ ػػة أصػ ػ ػػكليـ إل ػ ػ ػى أريػ ػ ػػاؼ محافظػ ػ ػػة نػ ػ ػػابمس ،أمػ ػ ػػا عػ ػ ػػف
أس ػ ػػباب اليجػ ػ ػرة ،فق ػ ػػد احت ػ ػػؿ الكض ػ ػػع السياس ػ ػػي المرتب ػ ػػة األكلػ ػ ػى بنس ػ ػػبة ،%81.8

تػ ػػبله الكضػ ػػع االقتصػ ػػادم  ،%8.5المتمثػ ػػؿ بكجػ ػػكد فػ ػػرص العمػ ػػؿ ،الػ ػػدافع الثالػ ػػث
لميجرة ،يتمثؿ في ككجكد األقارب ،يميو طمب العمـ ،كالزكاج.
المبحث الثالث -اليجرة مفيوميا ،وأسبابيا ،وأثارىا:
أوالً -مفيــــــوم اليجــــــرة :تمع ػ ػػب اليج ػ ػػرة دك انر كبيػ ػ ػ انر ف ػ ػػي اخ ػ ػػتبلؼ مع ػ ػػدالت النم ػ ػػك
السػ ػ ػػكاني مػ ػ ػػف قػ ػ ػػارة إل ػ ػ ػى أخػ ػ ػػرل ،كمػ ػ ػػف دكلػ ػ ػػة إل ػ ػ ػى أخػ ػ ػػرم ،فقػ ػ ػػد تكػ ػ ػػكف الزيػ ػ ػػادة

الطبيعيػ ػ ػػة مرتفعػ ػ ػػة ،فتعمػ ػ ػػؿ اليج ػ ػ ػرة عمػ ػ ػػى خفػ ػ ػػض معػ ػ ػػدالت النمػ ػ ػػك ،كقػ ػ ػػد تكػ ػ ػػكف

الزي ػ ػػادة الطبيعي ػ ػػة معتدل ػ ػػة ،فتعم ػ ػػؿ اليجػ ػ ػرة عم ػ ػػى رف ػ ػػع مع ػ ػػدالت النم ػ ػػك الس ػ ػػكاني،
كبالتػ ػػالي تعتبػ ػػر اليج ػ ػرة أحػ ػػد العكامػ ػػؿ الفعالػ ػػة فػ ػػي تغيػ ػػر السػ ػػكاف س ػ ػكاء مػ ػػف حيػ ػػث
مكػ ػػاف اإلقامػ ػػة ،أك التركي ػ ػػب السػ ػػكاني ،أك ن ػ ػػكع المينػ ػػة التػ ػػي يقػ ػػكـ بيػ ػػا المػػ ػكاطف،

كمػ ػ ا أف المي ػػاجر ق ػػد يحق ػػؽ أثن ػػاء إقامت ػػو ف ػػي منطق ػػة الميج ػػر مس ػػتكل م ػػف الحي ػػاة
االجتماعيػ ػػة ،كيصػ ػػؿ إلػ ػػى بعػ ػػض الم اركػ ػػز ،كيتمتػ ػػع بمكانػ ػػة اجتماعيػ ػػة كاقتصػ ػػادية
مرمكقػ ػػة لػ ػػـ تكػ ػػف لػ ػػو فػ ػػي المنطقػ ػػة التػ ػػي انتقػ ػػؿ منيػ ػػا "كتعتبػ ػػر ظػ ػػاىرة اليج ػ ػرة أحػ ػػد
أىػ ػػـ الظ ػ ػكاىر التػ ػػي ارتبطػ ػػت بػ ػػدايتيا األكلػ ػػى بكجػ ػػكد اإلنسػ ػػاف عمػ ػػى األرض ،كقػ ػػد
سػ ػ ػػاعدت اليج ػ ػ ػرات األكلػ ػ ػػى عمػ ػ ػػى انتشػ ػ ػػار الجػ ػ ػػنس البشػ ػ ػػرم فػ ػ ػػي أرجػ ػ ػػاء األرض،
كم ػ ػ ػ ػ ػػف خ ػ ػ ػ ػ ػػبلؿ ى ػ ػ ػ ػ ػػذا االنتش ػ ػ ػ ػ ػػار تش ػ ػ ػ ػ ػػكمت المجتمع ػ ػ ػ ػ ػػات كالثقاف ػ ػ ػ ػ ػػات اإلنس ػ ػ ػ ػ ػػانية

المختمفػ ػػة"( ) 1كقػ ػػد تعػ ػػددت المفػ ػػاىيـ الخاصػ ػػة بػ ػػاليجرة س ػ ػكاء كانػ ػػت مػ ػػف منظػ ػػكر

) -(1ػجذ اٌمبدس اٌمقٍش ,اٌٙغشح ِٓ اٌشٌف إٌى اٌّذْ فً اٌّغشة اٌؼشثً ,داس إٌٙنخ ٌٍطجبػخ
ٚإٌضش ,ثٍشٚدٌ ,جٕبْ ,1992 ,ؿ106
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إنسػ ػ ػ ػػاني أك قػ ػ ػ ػػانكني أك نفسػ ػ ػ ػػي أك جغ ارفػ ػ ػ ػػي ،كمػ ػ ػ ػػف خػ ػ ػ ػػبلؿ ذلػ ػ ػ ػػؾ سػ ػ ػ ػػيتـ تن ػ ػ ػ ػاكؿ
مجمكعة مف المفاىيـ مف أىميا ما يمي:
" -1النــــــــــزوح  :Emigrationكى ػ ػ ػ ػػي تعن ػ ػ ػ ػػي الخ ػ ػ ػ ػػركج م ػ ػ ػ ػػف مك ػ ػ ػ ػػاف اإلقام ػ ػ ػ ػػة

األصػ ػػمي إل ػ ػى مكػ ػػاف آخػ ػػر خػ ػػارج حػ ػػدكد المنطقػ ػػة ،أك حػ ػػدكد الػ ػػدكؿ بػ ػػدكف عػ ػػكدة،
كيك ػ ػػكف الن ػ ػػزكح ف ػ ػػي الغال ػ ػػب ألس ػ ػػباب قيري ػ ػػة خارج ػ ػػة ع ػ ػػف إرادة الش ػ ػػخص ،مث ػ ػػؿ

نزكح بعض الميبيكف بسبب الحركب داخؿ ليبيا.

 -2اليجـــــرات اإلجباريـــــة :كى ػ ػػي الت ػ ػػي يضػ ػػطر فيي ػ ػػا الف ػ ػػرد إل ػ ػى اليجػػ ػرة ألس ػ ػػباب
طبيعي ػ ػػة أك سياس ػ ػػية ،كى ػ ػػك م ػ ػػا يس ػ ػػمي ب ػ ػػالتيجير اإلجب ػ ػػارم مث ػ ػػؿ تيجي ػ ػػر بع ػ ػػض

السكاف بسبب االحتبلؿ"

()1

" -3اليجــــــرات االختياريــــــة :كىػ ػ ػػي الشػ ػ ػػكؿ العػ ػ ػػادم كالمسػ ػ ػػيطر ،كتحػ ػ ػػدث طكعػ ػ ػػا

أكره.
دكف ا

 -4اليجـــــرات الفرديـــــة :كى ػ ػػي ىجػ ػ ػرة األفػ ػ ػراد الع ػ ػػادييف ،كت ػ ػػتـ طكعي ػ ػػة كباختي ػ ػػار

الفرد تحت تأثير دافع معيف قد يككف اقتصاديان أك اجتماعياى أك ثقافيان.

 -5اليجــــرة الجماعيـــــة :كتكػ ػػكف عػ ػػادة منظمػ ػػة كشػ ػػاممة لمجمكعػ ػػات مػ ػػف النػ ػػاس،
كاليجرة بسبب الحرب أك الغزك.)2(".

" -6اليجـــــرة الغازيـــــة :كى ػ ػػي مجمكع ػ ػػة األش ػ ػػخاص أك الجي ػ ػػكش التػ ػػي ت ػ ػػأتي إل ػ ػػى
منطق ػ ػػة معين ػ ػػة الحتبللي ػ ػػا أك غزكى ػ ػػا بقص ػ ػػد اإلقام ػ ػػة فيي ػ ػػا ب ػ ػػالقكة لبلس ػ ػػتفادة بم ػ ػػا

)ِ -(1ؾغٛة ػطٍخ اٌفبئذي ,أعبعٍبد ػٍُ اٌغىبِْ ,شعغ عجك روشٖ ,ؿ  ,257ؿ260 ,258
( -)2إدري ػ ػػس عػ ػ ػزاـ ،مكسػ ػ ػى أب ػ ػػك حكس ػ ػػة ،المجتم ػ ػػع الريف ػ ػػي كالحض ػ ػػرم كالب ػ ػػدكم ،مرج ػ ػػع س ػ ػػبؽ
ذكره ص207
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فيي ػ ػ ػػا مػ ػ ػ ػػف خي ػ ػ ػ ػرات بس ػ ػ ػػبب مكقعيػ ػ ػ ػػا الجغ ارفػ ػ ػ ػػي ،أك ت ػ ػ ػػكفر المػ ػ ػ ػكارد االقتصػػ ػ ػػادية
المناسبة.
 -7اليجـــــرات الموســـــمية "المؤقتـــــة " :كت ػ ػػتـ خ ػ ػػبلؿ فص ػ ػػؿ مع ػ ػػيف مث ػ ػػؿ :مكس ػ ػػـ
حص ػ ػ ػػاد محص ػ ػ ػػكؿ مع ػ ػ ػػيف ،ف ػ ػ ػػإف العدي ػ ػ ػػد م ػ ػ ػػف ا ألي ػ ػ ػػدم العامم ػ ػ ػػة تي ػ ػ ػػاجر لمعم ػ ػ ػػؿ،
كبالت ػػالي تس ػػد فج ػػكة ال ػػنقص ف ػػي األي ػػدم العامم ػػة ف ػػي البم ػػد األص ػػؿ ،كيع ػػكد ىػ ػؤالء

المياجركف إلى مكطنيـ األصمي")1( .

 " -8اليجــــرات الدائمــــة :كيقصػ ػػد بيػ ػػا اليج ػ ػرة الدائمػ ػػة حيػ ػػث ال عػ ػػكدة إل ػ ػى محػ ػػؿ
اإلقام ػ ػػة األكؿ أك مس ػ ػػقط الػ ػ ػرأس ،كتعن ػ ػػي اإلقام ػ ػػة الدائم ػ ػػة (م ػ ػػدة ع ػ ػػاـ كاح ػ ػػد فم ػ ػػا

فكؽ) في الكطف الجديد"

()2

" -9ىجــــــرة الفتوحــــــات  :كىػ ػ ػػي تشػ ػ ػػبو اليج ػ ػ ػرة الغازيػ ػ ػػة لكػ ػ ػػف القصػ ػ ػػد منيػ ػ ػػا ىػ ػ ػػك

الفتكحػ ػػات ،أك االح ػ ػػتبلؿ ،أك الرغبػ ػػة ف ػ ػػي نشػ ػػر دي ػ ػػف جديػ ػػد ،أك اقتصػ ػػادية معين ػ ػػة،
أك نظػ ػ ػ ػػاـ سياسػ ػ ػ ػػي معػ ػ ػ ػػيف عمػ ػ ػ ػػى سػ ػ ػ ػػكاف المنطقػ ػ ػ ػػة المفتكحػ ػ ػ ػػة ،مثػ ػ ػ ػػؿ الفتكحػ ػ ػ ػػات

اإلسبلمية ،أك األيديكلكجية الشيكعية".

()3

"-10اليجـــــــرات الخارجيـــــــة :كى ػ ػ ػػي االنتق ػ ػ ػػاؿ م ػ ػ ػػف البم ػ ػ ػػد إلػ ػ ػ ػى خارج ػ ػ ػػو (عق ػ ػ ػػب
االرتح ػ ػ ػػاؿ أك االغتػ ػ ػ ػراب خ ػ ػ ػػارج ال ػ ػ ػػكطف) كىجػ ػ ػ ػرة كاف ػ ػ ػػدة ،كى ػ ػ ػػي اليجػ ػ ػ ػرة (عق ػ ػ ػػب

( -)1فتحػ ػػي أبػ ػػك عيانػ ػػة ،د ارسػ ػػات فػ ػػي الجغرافيػ ػػا البش ػ ػرية ،دار المعرفػ ػػة الجامعيػ ػػة ،اإلسػ ػػكندرية،
مصر ،1996ص140

( -)2عب ػ ػ ػػد عم ػ ػ ػػى الخف ػ ػ ػػاؼ ،الجغرافي ػ ػ ػػا البشػ ػ ػ ػرية أس ػ ػ ػػس عام ػ ػ ػػة ،دار الفك ػ ػ ػػر لمطباع ػ ػ ػػة كالنش ػ ػ ػػر
كالتكزيع ،عماف ،األردف ،ط ،2001 ،1ص209

( -)3محجكب عطية الفائدم ،أساسيات عمـ السكاف ،مرجع سبؽ ذكره ،ص258
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التكاف ػ ػػد م ػ ػػف الخ ػ ػػارج) ،ككبلىمػ ػ ػػا انتق ػ ػػاؿ عب ػ ػػر الح ػ ػػدكد ،كعػ ػ ػػيش دائ ػ ػػـ ف ػ ػػي كطػ ػ ػػف

جديد.)1( .

 - 11اليجــــرات الداخميــــة" :ىػ ػػي اليج ػ ػرة التػ ػػي تػ ػػتـ داخػ ػػؿ حػ ػػدكد الدكلػ ػػة الكاحػ ػػدة،

كتكػ ػػكف بق ػ ػرار اختيػ ػػارم نػ ػػابع مػ ػػف الشػ ػػخص نفسػ ػػو ،مثػ ػػؿ اليج ػ ػرة مػ ػػف الريػ ػػؼ إل ػ ػى

الحضػ ػػر ،كىػ ػػي التػ ػػي تتصػ ػػدر جميػ ػػع اليج ػ ػرات الداخميػ ػػة فػ ػػي العػ ػػالـ ،كالتػ ػػي تشػ ػػكؿ

أىميػ ػػا كالظػ ػػاىرة األكثػ ػػر انتشػ ػػا انر كنتائجيػ ػػا أكثػ ػػر كضػ ػػكحان"

()2

كتعتبػ ػػر اليج ػ ػرة مػ ػػف

الريؼ إلى الحضر الجزء األكبر مف اليجرة الداخمية.
ثانياً -أسباب ودوافع اليجرة:

ىنػ ػػاؾ الكثيػ ػػر مػ ػػف الػ ػػدكافع كاألسػ ػػباب التػ ػػي تشػ ػػجع عمػ ػػى اليج ػ ػرة بعضػ ػػيا يرجػ ػػع
إل ػ ػى األف ػ ػراد أنفسػ ػػيـ بسػ ػػبب عكامػ ػػؿ الجػ ػػذب كالطػ ػػرد ،كبعضػ ػػيا يرجػ ػػع إل ػ ػى الدكلػ ػػة
األسػ ػ ػ ػػباب اقتصػ ػ ػ ػػادية ،أك أمنيػ ػ ػ ػػة ،كيمكػ ػ ػ ػػف بصػ ػ ػ ػػفة عامػ ػ ػ ػػة إرجػ ػ ػ ػػاع األسػ ػ ػ ػػباب ،أك
الدكافع لميجرة لمعكامؿ اآلتية:
" -1األســـــــــباب الشخصـــــــــية ،أو النفســـــــــية :كىػ ػ ػ ػ ػي ترج ػ ػ ػ ػػع إلػ ػ ػ ػ ػى الطمكح ػ ػ ػ ػػات
كالرغب ػ ػ ػػات الت ػ ػ ػػي تت ػ ػ ػػكفر ل ػ ػ ػػدل بع ػ ػ ػػض األفػ ػ ػ ػراد ف ػ ػ ػػي االنتق ػ ػ ػػاؿ إلػ ػ ػ ػى مك ػ ػ ػػاف آخ ػ ػ ػػر

يعتبركنػ ػ ػػو أفضػ ػ ػػؿ ،كيعػ ػ ػػكد عمػ ػ ػػييـ بالمصػ ػ ػػمحة الشخصػ ػ ػػية ،كالمكانػ ػ ػػة االجتماعيػ ػ ػػة،
كاالقتصػ ػػادية المرمكقػ ػػة ،أضػ ػػؼ إل ػ ػى ذلػ ػػؾ البحػ ػػث عػ ػػف الحريػ ػػة السياسػ ػػية كالدينيػ ػػة

( -)1إدري ػ ػػس عػ ػ ػزاـ ،مكسػ ػ ػى أب ػ ػػك حكس ػ ػػة ،المجتم ػ ػػع الريف ػ ػػي كالحض ػ ػػرم كالب ػ ػػدكم ،مرج ػ ػػع س ػ ػػبؽ
ذكره ص207

( -)2صػ ػػبرم محمػ ػػد حمػ ػػد ،الجغرافيػ ػػا البش ػ ػرية د ارسػ ػػات نظريػ ػػة كتطبيقيػ ػػة ،الػ ػػدار العالميػ ػػة لمنشػ ػػر
كالتكزيع ،الجيزة ،مصر ،ط ،2009 ،1ص146
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كالشخصػ ػ ػػية" ( )1في ػ ػ ػذا اتجػ ػ ػػاه نفسػ ػ ػػي نحػ ػ ػػك السػ ػ ػػياقيف الطػ ػ ػػارد كالجػ ػ ػػاذب ،أم مػ ػ ػػا
يقصػ ػ ػػد بي ػ ػ ػا رغبػ ػ ػػة ،أك طمػ ػ ػػكح الفػ ػ ػػرد مػ ػ ػػف أجػ ػ ػػؿ الحصػ ػ ػػكؿ عمػػ ػػى فػػ ػػرص لمعمػ ػ ػػؿ،
كال ػػدخؿ المتمي ػػز كالع ػػيش ف ػػي رفاىي ػػة داخ ػػؿ الم ػػدف بعي ػ نػدا ع ػػف ال ػػنقص ف ػػي ف ػػرص
العمؿ داخؿ المناطؽ الريفية.
 -2األســـــــباب االجتماعيـــــــة" :لي ػ ػ ػػا دكر ف ػ ػ ػػي تنش ػ ػ ػػيط اليجػ ػ ػ ػرة م ػ ػ ػػف الري ػ ػ ػػؼ إلػ ػ ػ ػى

المدنيػ ػ ػػة حيػ ػ ػػث ال تتػ ػ ػػكفر فػ ػ ػػي القػ ػ ػػرل ،أبسػ ػ ػػط أن ػ ػ ػكاع الخػ ػ ػػدمات ،كمػ ػ ػػا تفتقػ ػ ػػر إلػ ػ ػػى
الطػ ػ ػػرؽ المعبػ ػ ػػدة ،كال ػ ػ ػى الكيربػ ػ ػػاء ككسػ ػ ػػائؿ الترفيػ ػ ػػو المتنكعػ ػ ػػة ،كمػ ػ ػػف أجػ ػ ػػؿ ذلػ ػ ػػؾ

تطمػ ػ ػػح األجيػ ػ ػػاؿ الجديػ ػ ػػدة مػ ػ ػػف أبنػ ػ ػػاء القػ ػ ػػرل لمنػ ػ ػػزكح إلػ ػ ػػى المػ ػ ػػدف المجػ ػ ػػاكرة" (")2

لتحس ػ ػػيف ظ ػ ػػركفيـ االجتماعي ػ ػػة ،كاإلقام ػ ػػة كالعم ػ ػػؿ ب ػ ػػالقرب م ػ ػػف أق ػ ػػاربيـ ،إذ تتػ ػ ػكفر
الخ ػ ػػدمات الص ػ ػػحية كالتعميمي ػ ػػة ككس ػ ػػائؿ ال ارح ػ ػػة كالترفي ػ ػػو مم ػ ػػا جع ػ ػػؿ مني ػ ػػا منطق ػ ػػة
جاذب ػ ػ ػػة لمس ػ ػ ػػكاف ،خاص ػ ػ ػػة ىجػ ػ ػ ػرة ال ػ ػ ػ ػريفييف إليي ػ ػ ػػا"( ) 3كع ػ ػ ػػدـ ت ػ ػ ػػكفير الخػػ ػ ػػدمات

االجتماعيػ ػ ػػة كالصػ ػ ػػحية كالتعميميػ ػ ػػة كالترفيػ ػ ػػو كفػ ػ ػػرص عمػ ػ ػػؿ كدخػ ػ ػػؿ مميػ ػ ػػز ممػ ػ ػػا

يجعؿ الريؼ مناطؽ طاردة لمسكاف.

" -3األســـــباب االقتصـــــادية :كق ػ ػػد ييج ػ ػػر بع ػ ػػض الس ػ ػػكاف لمس ػ ػػعي كراء االلتح ػ ػػاؽ
بمختم ػ ػػؼ األعم ػ ػػاؿ الت ػ ػػي نش ػ ػػأت نتيج ػ ػػة لمتكس ػ ػػع ف ػ ػػي الص ػ ػػناعة ف ػ ػػي الم ػ ػػدف ،فق ػ ػػد
ترت ػ ػ ػػب عمػ ػ ػ ػػى قي ػ ػ ػػاـ الصػ ػ ػ ػػناعات زيػ ػ ػ ػػادة الطم ػ ػ ػػب عمػ ػ ػ ػػى األي ػ ػ ػػدم العاممػػ ػ ػػة لمعمػ ػ ػ ػػؿ
بالمصػ ػػانع ،ممػ ػػا شػ ػػجع ال ػ ػريفييف عمػ ػػى تػ ػػرؾ العمػ ػػؿ الز ارعػ ػػي المكسػ ػػمي إل ػ ػى عمػ ػػؿ
( -)1محجكب عطية الفائدم ،أساسيات عمـ السكاف ،مرجع سبؽ ذكره ،ص272

( -)2عب ػ ػ ػػد عم ػ ػ ػػى الخف ػ ػ ػػاؼ ،الجغرافي ػ ػ ػػا البشػ ػ ػ ػرية أس ػ ػ ػػس عام ػ ػ ػػة ،دار الفك ػ ػ ػػر لمطباع ػ ػ ػػة كالنشػ ػ ػ ػر
كالتكزيع ،عماف ،األردف ،ط ،2001 ،1ص211

( -)3إبػ ػ ػ ػراىيـ حمم ػ ػ ػػي الغ ػ ػ ػػكرم ،الس ػ ػ ػػكاف ف ػ ػ ػػي الع ػ ػ ػػالـ .حم ػ ػ ػػب ،س ػ ػ ػػكريا ،دار الش ػ ػ ػػرؽ،2000 ،
ص20
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صػ ػػناعي يتػ ػػيح ليػ ػػـ العمػ ػػؿ طيمػ ػػة العػ ػػاـ كبػ ػػأجكر عاليػ ػػة نسػ ػػبيان"

()1

"كتتميػ ػػز المدينػ ػػة

بقػ ػػدرتيا عمػ ػػى اسػ ػػتمالة النػ ػػاس لمػ ػػا تتمتػ ػػع بػ ػػو مػ ػػف حيػ ػػاة أفضػ ػػؿ فػ ػػي شػ ػػتى منػ ػػاحي

الحيػ ػ ػػاة ،كالعمػ ػ ػػؿ فػ ػ ػػي كظػ ػ ػػائؼ مختمفػ ػ ػػة ،كتتمثػ ػ ػػؿ العكامػ ػ ػػؿ الطػ ػ ػػاردة لمريػ ػ ػػؼ ،فػ ػ ػػي

عػ ػػدـ تػ ػػكفر فػ ػػرص العمػ ػػؿ طيمػ ػػة العػ ػػاـ كبػ ػػدخؿ متميػ ػػز كبالتػ ػػالي تػ ػػدفع النػ ػػاس إل ػ ػى

اليجرة مف الريؼ إلى المدينة.
 -4األســـــــباب الجغرافيـــــــة :تقػ ػ ػػكد المسػ ػ ػػاحة الكاسػ ػ ػػعة لمقطػ ػ ػػر إل ػ ػ ػى زيػ ػ ػػادة فػ ػ ػػرص
االنتقػ ػػاؿ كاليج ػ ػرة تحػ ػػت أسػ ػػباب مختمف ػ ػة ،كيقػ ػػكد التنػ ػػكع البيئػ ػػي كالمحػ ػػيط الجغ ارفػ ػػي

إل ػ ػى تنػ ػػكع فػ ػػي النشػ ػػاط االقتصػ ػػادم كتعػ ػػدد فػ ػػي فػ ػػرص العمػ ػػؿ ،ممػ ػػا يشػ ػػجع عمػ ػػى
اليجػ ػ ػرة كاالنتق ػ ػػاؿ م ػ ػػف من ػ ػػاطقيـ إلػ ػ ػى من ػ ػػاطؽ الجػ ػ ػذب لمس ػ ػػكاف "،كيعتب ػ ػػر المن ػ ػػاخ
م ػ ػػف حي ػ ػػث ارتف ػ ػػاع الب ػ ػػركدة كش ػ ػػدة الحػ ػ ػ اررة كص ػ ػػعكبة الطق ػ ػػس أك الطقػ ػػس المعت ػ ػػدؿ

م ػ ػػف العكام ػ ػػؿ الميم ػ ػػة ف ػ ػػي ج ػ ػػذب الس ػ ػػكاف ،أك ط ػ ػػردىـ حي ػ ػػث إف النػ ػػاس يفض ػ ػػمكف
الطق ػ ػ ػػس المعت ػ ػ ػػدؿ إذا كان ػ ػ ػػت ف ػ ػ ػػرص العم ػ ػ ػػؿ مت ػ ػ ػػكفرة ف ػ ػ ػػي تم ػ ػ ػػؾ المنطق ػ ػ ػػة" (" )2

كتكمػ ػ ػػف عكامػ ػ ػػؿ الجػ ػ ػػذب فػ ػ ػػي المػ ػ ػػدف ب المنػ ػ ػػاخ المعتػ ػ ػػدؿ كالتنػ ػ ػػكع البيئػػ ػػي كالمحػ ػ ػػيط
الجغ ارفػ ػ ػػي الػ ػ ػػذم يقػ ػ ػػكد إل ػ ػ ػى تنػ ػ ػػكع فػ ػ ػػي النشػ ػ ػػاط االقتصػ ػ ػػادم كالػ ػ ػػى تتعػػ ػػدد فػ ػ ػػرص
العمؿ في المدنية ،مما جعؿ الريؼ مناطؽ طاردة لمسكاف.
 -5األســـــــباب السياســـــــية واألمنيـــــــة :المتمثمػ ػ ػػة بسياسػ ػ ػػة الدكلػ ػ ػػة كالتػ ػ ػػي تسػ ػ ػػعى
لتيجيػ ػػر عػ ػػدد مػ ػػف سػ ػػكانيا بيػ ػػدؼ إعػ ػػادة تكزيػ ػػع السػ ػػكاف كتطػ ػػكير منػ ػػاطؽ جديػ ػػدة
ضػ ػ ػػمف الخطػ ػ ػػط ال تنمكيػ ػ ػػة ،أك السياسػ ػ ػػات االسػ ػ ػػتعمارية التػ ػ ػػي تجعػػ ػػؿ الػػ ػػدكؿ تػ ػ ػػدفع
بقس ػ ػػـ م ػ ػػف س ػ ػػكانيا إل ػ ػػى من ػ ػػاطؽ المس ػ ػػتعمرات بي ػ ػػدؼ حماي ػ ػػة ممتمكاتي ػ ػػا كتثبي ػ ػػت
( -)1إدريػ ػ ػػس ع ػ ػ ػزاـ ،مكسػ ػ ػػي أبػ ػ ػػك حكسػ ػ ػػة ،المجتمػ ػ ػػع الريفػ ػ ػػي كالحضػ ػ ػػرم ،مرجػ ػ ػػع سػ ػ ػػبؽ ذك ػ ػ ػره،
ص209

( -)2محجكب عطية الفائدم ،أساسيات عمـ السكاف ،مرجع سبؽ ذكره ،ص273
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أق ػ ػ ػػداميا ف ػ ػ ػػي تم ػ ػ ػػؾ المس ػ ػ ػػتعمرات( ،)1كتتمي ػ ػ ػػز المن ػ ػ ػػاطؽ الجاذب ػ ػ ػػة بق ػ ػ ػػدرتيا عم ػ ػ ػػى
اسػ ػ ػػتمالة ا لنػ ػ ػػاس لمػ ػ ػػا تتمتػ ػ ػػع بػ ػ ػػو مػ ػ ػػف حيػ ػ ػػاة أفضػ ػ ػػؿ ،كتػ ػ ػػكفير مؤسسػ ػ ػػات التعمػ ػ ػػيـ
المختمف ػ ػ ػػة كف ػ ػ ػػي جمي ػ ػ ػػع م ارح ػ ػ ػػؿ التعم ػ ػ ػػيـ ،كت ػ ػ ػػكفير ف ػ ػ ػػرص العم ػ ػ ػػؿ ف ػ ػ ػػي مختم ػ ػ ػػؼ

المجاالت.

-6األســــــباب الديموغرافيــــــة ":يتج ػ ػ ػو أغمػ ػ ػػب ال ػ ػ ػريفييف إلػ ػ ػػى المػ ػ ػػدف نتيجػػ ػػة لعمميػ ػ ػػة
التص ػ ػ ػػنيع الت ػ ػ ػػي تش ػ ػ ػػيدىا الم ػ ػ ػػدف ،كق ػ ػ ػػد تحص ػ ػ ػػؿ بع ػ ػ ػػض حركػ ػ ػػات اليجػػ ػ ػرة بفع ػ ػ ػػؿ

الف ػ ػػيض ال س ػ ػػكاني الن ػ ػػاتج ع ػ ػػف ارتف ػ ػػاع مع ػ ػػدالت الػ ػ ػكالدات مم ػ ػػا يسػ ػػبب فػ ػػي الت ازي ػ ػػد
الس ػ ػ ػريع لمسػ ػ ػػكاف ،كىػ ػ ػػذا يحصػ ػ ػػؿ فػ ػ ػػي المنػ ػ ػػاطؽ الريفيػ ػ ػػة الفقي ػ ػ ػرة كالمحػ ػ ػػدكدة فػ ػ ػػي

مسػ ػػاحاتيا الزراعيػ ػػة فييػ ػػاجر الشػ ػػباب بػ ػػدكافع أخػ ػػرل مشػ ػػجعة إل ػ ػى جانػ ػػب شػ ػػعكرىـ

ب ػ ػ ػػالفيض الس ػ ػ ػػكاني"( ")2كل ػ ػ ػػذلؾ تص ػ ػ ػػبح األرض ف ػ ػ ػػي الري ػ ػ ػػؼ غي ػ ػ ػػر ق ػ ػ ػػادرة عم ػ ػ ػػى

اس ػ ػػتيعا ب ى ػ ػػذه األع ػ ػػداد م ػ ػػف الس ػ ػػكاف ،مم ػ ػػا ي ػ ػػدفعيـ لميجػ ػ ػرة إل ػ ػػى الم ػ ػػدف ،كتتمي ػ ػػز
المنػ ػػاطؽ الجاذبػ ػػة بقػ ػػدرتيا عمػ ػػى اسػ ػػتمالة النػ ػػاس لمػ ػػا تتمتػ ػػع بػ ػػو مػ ػػف حيػ ػػاة أفضػ ػػؿ

بعيدة عف بالفيض السكاني .

ثالثــــــاً -آثــــــار اليجــــــرة الريفيــــــة :أثػ ػ ػػارت ا آلثػ ػ ػػار المترتبػ ػ ػػة عمػػ ػػى اليجػ ػ ػرة الريفيػ ػ ػػة
ػدال بػ ػ ػػيف عممػ ػ ػػاء االجتم ػ ػ ػاع ،فيؤك ػ ػػد الكثيػ ػ ػػر مػ ػ ػػنيـ عمػػ ػػى أف لميج ػ ػ ػرة
الحضػ ػ ػرية جػ ػ ػ ن
آثا انر سمبية ،كأخرل ايجابية ،كيرل آخركف أف ىناؾ تكازنا بينيما.

أوالً -آثــــــار اليجــــــرة الداخميــــــة عمــــــى المجتمــــــع الريفــــــي :أشػ ػ ػػارت العديػ ػ ػػد مػ ػ ػػف
الد ارسػ ػػات التػ ػػي أجريػ ػػت فػ ػػي مختمفػ ػػة أنحػ ػػاء العػ ػػالـ إل ػ ػى كجػ ػػكد الكثيػ ػػر م ػ ػف اآلثػ ػػار

( -)1فػ ػ ػ ػ ػ ػػكزم سػ ػ ػ ػ ػ ػػياكنو. ،مبػ ػ ػ ػ ػ ػػادئ الػ ػ ػ ػ ػ ػػديمكغرافيا ،مطبعػ ػ ػ ػ ػ ػػة الجامعػ ػ ػ ػ ػ ػػة األردنيػ ػ ػ ػ ػ ػػة ،عمػ ػ ػ ػ ػ ػػاف،
االردف ،1983،ص .052

( -)2عبد عمي الخفاؼ ،الجغرافيا البشرية أسس عامة ،مرجع سبؽ ذكره ،ص213
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الس ػ ػػمبية الناجم ػ ػػة ع ػ ػػف ىجػ ػ ػرة الػ ػ ػريفييف إلػ ػ ػى الحض ػ ػػر ،سػ ػ ػكاء أكان ػ ػػت تم ػ ػػؾ اآلث ػ ػػار
تتعمػ ػ ػػؽ بػ ػ ػػالمجتمع الطػ ػ ػػارد (القريػ ػ ػػة) أك بػ ػ ػػالمجتمع الجػ ػ ػػاذب (المدينػػ ػػة) ،كمػػ ػػف بػ ػ ػػيف
ىذه األسباب ما يأتي:
 - 1فقػ ػػداف الط ػ ػػابع الريف ػ ػػي ،إذ يتػ ػػأثر المي ػ ػػاجركف ع ػ ػػادة بتقاليػ ػػد كعػ ػػادات المدين ػ ػػة
ف ػ ػػي أثن ػ ػػاء ىجػ ػ ػرتيـ ،باإلض ػ ػػافة لمت ػ ػػأثير ف ػ ػػي درج ػ ػػة الت ػ ػػديف ،فظػ ػ ػركؼ المدين ػ ػػة ق ػ ػػد
ت ػ ػػؤثر ف ػ ػػي كي ػ ػػاف الش ػ ػػخص العقائ ػ ػػدم بم ػ ػػا تممي ػ ػػو عمي ػ ػػو م ػ ػػف التي ػ ػػاكف ف ػ ػػي بع ػ ػػض
الممارسات لمشعائر الدينية" )1(.
 -2ىج ػ ػرة الشػ ػػباب تػ ػػؤدم إلػ ػػى ظيػ ػػكر مشػ ػػكمة فػ ػػي التركيبػ ػػة النكعيػ ػػة كالعمريػػػة فػ ػػي
القػ ػػرل ،حيػ ػػث تزيػ ػػد نسػ ػػبة اإلنػ ػػاث كالشػ ػػيكخ كاألطفػ ػػاؿ ،كىػ ػػك مػ ػػا يػ ػػؤثر بػ ػػدكره عمػ ػػى

إنتاجية القرل".

()2

 -3نقػ ػ ػ ػػص الخػ ػ ػ ػػدمات العامػ ػ ػ ػػة الصػ ػ ػ ػػحية كالتعميميػ ػ ػ ػػة كغيرىػ ػ ػ ػػا ،نتيجػ ػ ػ ػػة االىتمػ ػ ػ ػػاـ
بتط ػ ػػكير الم ارك ػ ػػز الحضػ ػ ػرية كالم ػ ػػدف الكب ػ ػػرل ،ك ػ ػػذلؾ ت ػ ػػرؾ مسػ ػػاحات شاس ػ ػػعة م ػ ػػف
األرض ػ ػ ػ ػػي الزراعي ػ ػ ػ ػػة ف ػ ػ ػ ػػي
األرض دكف اس ػ ػ ػ ػػتغبلليا ،ممػ ػ ػ ػ ػا ي ػ ػ ػ ػػؤثر ف ػ ػ ػ ػػي إنتاجيػ ػ ػ ػ ػة ا

الريؼ")3) .

 -4يفقد الريؼ عدد مف الشباب األكثر تعميمان كتثقافيان كحضارةن ككعيان.
( -)1إدريػ ػ ػػس ع ػ ػ ػزاـ ،مكس ػ ػ ػى أبػ ػ ػػك حكسػ ػ ػػة ،المجتمػ ػ ػػع الريفػ ػ ػػي كالحضػ ػ ػػرم ،مرجػ ػ ػػع سػ ػ ػػبؽ ذك ػ ػ ػره،
ص212

( -)2فتح ػ ػ ػػي محم ػ ػ ػػد .أبك عيان ػ ػ ػػة. ،د ارس ػ ػ ػػات ف ػ ػ ػػي الجغرافي ػ ػ ػػا البشػ ػ ػ ػرية :،دار المعرف ػ ػ ػػة الجامعي ػ ػ ػػة
اإلسكندرية ،مصر،1996،ص145

( -)3س ػ ػ ػػعكد شػ ػ ػ ػكاقفة ، ،فػ ػ ػ ػؤاد اليزأيم ػ ػ ػػة ،ك ص ػ ػ ػػفاء إبػ ػ ػ ػراىيـ ،د ارس ػ ػ ػػات ف ػ ػ ػػي جغرافي ػ ػ ػػة ال ػ ػ ػػكطف
العربي ،دار عمار ،عماف ،األردف ،1991،ص198
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 -5يفقػ ػػد الريػ ػػؼ عػ ػػدد مػ ػػف األيػ ػػدم العاممػ ػػة المدربػ ػػة – زراعي ػ ػان كميني ػ ػان -التػ ػػي ىػ ػػي
في سف الفتكة كالنشاط األمر الذم يككف لو تأثيره في دكالب العمؿ.

 -6غيػ ػ ػػاب الجيػ ػ ػػد الػ ػ ػػذاتي فػ ػ ػػي الريػ ػ ػػؼ الػ ػ ػػذم كػ ػ ػػاف مػ ػ ػػف الممكػ ػ ػػف أف يفيػ ػ ػػد بػ ػ ػػو
المياجركف في مجاالت التنمية" .

()1

ثانيـــاً -آثـــار اليجــــرة الداخميـــة عمــــى مجتمـــع المدينـــة :أم ػػا بالنس ػػبة إلػ ػى مجتم ػػع
الجػ ػ ػػاذب (المدينػ ػ ػػة) فػ ػ ػػإف اليج ػ ػ ػرة الريفيػ ػ ػػة الحض ػ ػ ػرية تسػ ػ ػػبب لػ ػ ػػو مشػ ػ ػػكبلت كثي ػ ػ ػرة

منيا ما يمي:

" -1زي ػػادة اليج ػ ػرة م ػػف الريػ ػػؼ إلػ ػى المدينػ ػػة بش ػػكؿ كبيػ ػػر ق ػػد يربػػػؾ خط ػػط الدكلػ ػػة،
كي ػ ػ ػػؤدم إل ػ ػ ػػى مش ػ ػ ػػاكؿ اإلس ػ ػ ػػكاف كالمكاص ػ ػ ػػبلت كالخ ػ ػ ػػدمات الصػ ػ ػ ػحية كالتعميمي ػ ػ ػػة

كيمكث البيئة")2( .

 -2التضػ ػػخـ السػ ػػكاني الس ػ ػريع فػ ػػي المدينػ ػػة نتيجػ ػػة ىج ػ ػرة أعػ ػػداد كبي ػ ػرة مػ ػػف الريػ ػػؼ

إلػ ػ ػى المدين ػ ػػة ،كخاص ػ ػػة م ػ ػػف فئ ػ ػػة الش ػ ػػباب" ( ،)3كق ػ ػػد ت ارج ػ ػػع العم ػ ػػؿ ف ػ ػػي القط ػ ػػاع
الز ارعػ ػػي الػ ػػذم يػ ػػكفر %25مػ ػػف احتياجػ ػػات ليبيػ ػػا الزراعيػ ػػة .لػ ػػذلؾ أصػ ػػبحت تعتمػ ػػد

بشكؿ كبير عمى االستيراد مف الخارج.

( -)1إدريػ ػ ػػس ع ػ ػ ػزاـ ،مكس ػ ػ ػى أبػ ػ ػػك حكسػ ػ ػػة ،المجتمػ ػ ػػع الريفػ ػ ػػي كا لحضػ ػ ػػرم ،مرجػ ػ ػػع سػ ػ ػػبؽ ذك ػ ػ ػره،
ص211

( -)2محجكب عطية الفائدم ،أساسيات عمـ السكاف ،مرجع سبؽ ذكره ،ص275
( -)3إبراىيـ حممي الغكرم ،السكاف في العالـ .مرجع سبؽ ذكره ،ص230
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 -3االنح ػ ػ ػ ػراؼ الخمقػ ػ ػ ػػي ،كانعػ ػ ػ ػػداـ الضػ ػ ػ ػػبط (نسػ ػ ػ ػػبيان) ،كغيػ ػ ػ ػػاب الػ ػ ػ ػػزكجيف عػ ػ ػ ػػف

بعض ػ ػػيما ،فض ػ ػػبل ع ػ ػػف احتم ػ ػػاؿ تع ػ ػػرض أح ػ ػػد ال ػ ػػزكجيف ،أك كمييم ػ ػػا لئلغػ ػ ػراءات،
يمكف أف يؤدم إلى انحرافات خمقية.
 -4الزح ػ ػ ػػؼ العم ارن ػ ػ ػػي عم ػ ػ ػػى األ ارض ػ ػ ػػي الزراعي ػ ػ ػػة المحاذي ػ ػ ػػة لممدين ػ ػ ػػة م ػ ػ ػػف أج ػ ػ ػػؿ
تطػ ػ ػػكير مشػ ػ ػػاريع اإلسػ ػ ػػكاف كال خػ ػ ػػدمات ،كالضػ ػ ػػغط عمػ ػ ػػى الخػ ػ ػػدمات فػ ػ ػػي المدينػ ػ ػػة،

مما يسبب زيادة في األعباء المادية مف أجؿ تكفيرىا")1(.

 -5تركيػ ػػز العمالػ ػػة فػ ػػي المػ ػػدف يػ ػػؤدم إل ػ ػى انخفػ ػػاض األجػ ػػكر ،كىػ ػػذا يػ ػػؤدم بػ ػػدكره

إلػ ػ ػى انخف ػ ػػاض مس ػ ػػتكل المعيش ػ ػػة ،كظي ػ ػػكر كثي ػ ػػر م ػ ػػف المش ػ ػػاكؿ االجتماعي ػ ػػة ف ػ ػػي
مجتمع المدينة.
" -6انتش ػ ػ ػػار الكثي ػ ػ ػػر مػ ػ ػ ػ ف األمػ ػ ػ ػراض االجتماعي ػ ػ ػػة كالس ػ ػ ػػمكؾ المنحػ ػ ػػرؼ ،كارتف ػ ػ ػػاع
مع ػ ػ ػ ػػدالت الجػ ػ ػ ػ ػرائـ خاص ػ ػ ػ ػػة داخ ػ ػ ػ ػػؿ األحي ػ ػ ػ ػػاء الش ػ ػ ػ ػػعبية الفقيػ ػ ػ ػ ػرة الت ػ ػ ػ ػػي يس ػ ػ ػ ػػكنيا
المي ػ ػ ػػاجركف الج ػ ػ ػػدد كالق ػ ػ ػػادمكف م ػ ػ ػػف الري ػ ػ ػػؼ إل ػ ػ ػػى الم ػ ػ ػػدف"

()2

"كأف دخ ػ ػ ػػكؿ آالؼ

المي ػ ػػاجريف عم ػ ػػى دكلػ ػ ػة مح ػ ػػدكدة اإلمكاني ػ ػػات ،كخاص ػ ػػة الج ػ ػػيش كالش ػ ػػرطة ،ككاف ػ ػػة

أجيزتيػ ػ ػػا األمنيػ ػ ػػة نتيجػ ػ ػػة ىشاشػ ػ ػػة مؤسسػ ػ ػػاتيا كضػ ػ ػػعفيا كالفكضػ ػ ػػى التػ ػ ػػي تعػ ػ ػػاني
مني ػ ػػا ال ػ ػػببلد من ػ ػػذ ع ػ ػػاـ 2011ـ ،كم ػ ػػع انتش ػ ػػار الس ػ ػػبلح ،كغ ػ ػػبلء األس ػ ػػعار ،كش ػ ػػح
السػ ػ ػػيكلة الماليػ ػ ػػة ،أدل ذلػ ػ ػػؾ إلػ ػ ػػى تنػ ػ ػػاقص فػ ػ ػػرص العمػ ػ ػػؿ فػ ػ ػػي القطػ ػ ػػاعيف العػ ػ ػػاـ

كالخاص ،كازدياد نسبة البطالة بيف السكاف.

( -)1س ػ ػػعكد شػ ػ ػكاقفة ، ،فػ ػ ػؤاد اليزأيم ػ ػػة ،د ارس ػ ػػات ف ػ ػػي جغرافي ػ ػػة ال ػ ػػكطف العرب ػ ػػي ،مرج ػ ػػع سػ ػ ػػبؽ
ذكره199،

( -)2محجكب عطية الفائدم ،أساسيات عمـ السكاف ،مرجع سبؽ ذكره ،ص274
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رابعـــــاً -اإلجـــــراءات المنيجيـــــة لمدراســـــة الميدانيـــــة :ييػ ػػدؼ البحػ ػػث إلػ ػػى تكضػ ػػيح
اإلطػ ػ ػػار المنيجػ ػ ػػي الػ ػ ػػذم انطمقػ ػ ػػت منػ ػ ػػو الد ارسػ ػ ػػة عػ ػ ػػف بعػ ػ ػػض األسػ ػ ػػباب المؤديػ ػ ػػة

ليجرة الشباب مف الريؼ إلى المدينة كأثارىا االجتماعية عمى الريؼ.

أوال -مــــنيج الدارســــة :لم ػػا كان ػػت ى ػػذه الد ارس ػػة تي ػػدؼ إل ػػى التع ػػرؼ عم ػػى بع ػػض
األس ػ ػػباب المؤدي ػ ػػة ليجػ ػ ػرة الش ػ ػػباب م ػ ػػف الري ػ ػػؼ إلػ ػ ػى المدين ػ ػػة ،كأثارى ػ ػػا االجتماعي ػ ػػة

عم ػ ػػى الري ػ ػػؼ ،فق ػ ػػد ت ػ ػػـ االعتم ػ ػػاد عم ػ ػػى أكث ػ ػػر م ػ ػػف م ػ ػػنيج حي ػ ػػث اس ػ ػػتخدـ م ػ ػػنيج
المسػ ػ ػػح االجتمػ ػ ػػاعي بطريقػ ػ ػػة العينػ ػ ػػة ،كذلػ ػ ػػؾ لتشػ ػ ػػخيص ظػ ػ ػػاىرة اليج ػ ػ ػرة ،كتمػ ػ ػػت
االس ػ ػػتعانة بػ ػ ػػالمنيج اإلحصػ ػ ػػائي لتحميػ ػ ػػؿ نت ػ ػػائج الد ارسػ ػ ػػة الميدانيػػ ػػة كعرضػػ ػػيا فػ ػ ػػي
جدكؿ نسب مئكية ،كذلؾ لمتأكد مف صدؽ تساؤالت الدراسة.
ثانيــــاً -وســــيمة جمــــع بيانــــات الدراســــة :كلقػ ػػد ت ػ ػـ اختيػ ػػار كسػ ػػيمة االسػػػتبياف كػ ػػأداة
لجم ػػع البيان ػػات ،ثػ ػػـ بن ػػاء االسػ ػػتبياف م ػػف خ ػػبلؿ تكػ ػػكيف أس ػػئمة مقفمػػػة بحي ػػث تكػ ػػكف
اإلجابػ ػػات مػ ػػف خب ػ ػرات عػ ػػدة ،كتكػ ػػكف األسػ ػػئمة مرك ػ ػزة عمػ ػػى عػ ػػدد مػ ػػف السػ ػػكاف فػ ػػي
مدينػ ػػة الخمػ ػػس ،فظيػ ػػرت االسػ ػػتمارة بالشػ ػػكؿ الػ ػػذم ىػ ػػي عميػ ػػو ،كثػ ػػـ إج ػ ػراء اختبػ ػػار
قبمػ ػػي ليػ ػػا ،حيػ ػػث تمػ ػػت االسػ ػػتعانة بالد ارسػ ػػات العمميػ ػػة السػ ػػابقة كمرجعيػ ػػات البحػ ػػث
االجتمػ ػ ػػاعي لمتعػ ػ ػػرؼ عمػ ػ ػػى خط ػ ػ ػكات بنػ ػ ػػاء االسػ ػ ػػتمارة ،ككيفيػ ػ ػػة صػ ػ ػػياغة أسػ ػ ػػئمتيا
كتطكيرىا في شكميا المناسب.
ثالثاً -مجاالت الدراسة الميدانية:
أ_ المجــــال الجغرافــــي :مكػ ػػاف الد ارسػ ػػة ىػ ػػك المجتمػ ػػع الميبػ ػػي ،كبالتحديػ ػػد عينػ ػػة مػ ػػف
عػ ػػدد السػ ػػكاف فػ ػػي مدينػ ػػة الخمػ ػػس لمعرفػ ػػة آثػ ػػار اليج ػ ػرة عمػ ػػى الشػ ػػباب مػ ػػف الريػ ػػؼ

إلى المدينة ،كأثارىا االجتماعية عمى الريؼ.
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ب -المجــــال البشــــري :أجري ػػت الد ارسػ ػػة عمػ ػػى عين ػػة مػ ػػف عػ ػػدد الس ػػكاف فػػػي مدينػ ػػة
الخمػ ػػس ،ككػ ػػاف عػ ػػدده ( )50مفػ ػػردة ،كقام ػ ػت الباحثػ ػػة بجمعيػ ػػا عػ ػػف طريػ ػػؽ العينػ ػػة

العشكائية.

ج -المجال الزمني :كينقسـ إلى قسميف:
 -1الدراسة النظرية ،كبدأت مف ( )2020-11-1إلى ()2021-4-30
 -2الد ارس ػ ػ ػػة الميداني ػ ػ ػػة ،كق ػ ػ ػػد ب ػ ػ ػػدأت م ػ ػ ػػف ( )2021-5-1كاس ػ ػ ػػتغرقت مراجع ػ ػ ػػة
صحيفة االستبياف كتفريغيا .
ػر لكب ػ ػػر حج ػ ػػـ المجتم ػ ػػع البح ػ ػػث
رابعـــــاً -العينـــــة إطارىـــــا ،حجميـــــا ،نوعيـــــا :نظ ػ ػ ان
نس ػ ػػبيان ،فق ػ ػػد اختػ ػ ػػرت عين ػ ػػة مػ ػ ػػف مجتم ػ ػػع الد ارس ػ ػػة بالطريقػ ػ ػػة العشػ ػ ػكائية البسػ ػ ػػيطة،
فك ػ ػػاف حجمي ػ ػػا ( )50مبح ػ ػػكث م ػ ػػف مجم ػ ػػكع أفػ ػ ػراد العين ػ ػػة ب ( )26إن ػ ػػاث ك()24

ذكػ ػ ػػكر ،كقػ ػ ػػد كزع االسػ ػ ػػتبياف عمػ ػ ػػى عػ ػ ػػدد مػ ػ ػػف السػ ػ ػػكاف مدينػ ػ ػػة الخمػػ ػػس مػ ػ ػػف فئػ ػ ػػة
ال ػ ػ ػذككر كاإلنػ ػ ػػاث ،بالطريقػ ػ ػػة العش ػ ػ ػكائية ،ثػ ػ ػػـ أخػ ػ ػػذت بيانػ ػ ػػات ىػ ػ ػػذه الد ارسػ ػ ػػة مػ ػ ػػف
كتن ػ ػػكع إط ػ ػػار العين ػ ػػة م ػ ػػف حي ػ ػػث المس ػ ػػتكل التعميم ػ ػػي -الس ػ ػػف – ال ػ ػػدخؿ  -الس ػ ػػكف

...الخ.
سادســـــــاً -أســـــــاليب التحميـــــــل اإلحصـــــــائي :ث ػ ػ ػػـ اس ػ ػ ػػتخداـ التحمي ػ ػ ػػؿ اإلحص ػ ػ ػػائي
بحسػ ػػاب التك ػ ػ اررات كالنسػ ػػب المئكيػ ػػة ،حيػ ػػث ثػ ػػـ تفريػ ػػغ البيانػ ػػات بالطريقػ ػػة اليدكيػ ػػة،

كبع ػ ػػد ذل ػ ػػؾ ثم ػ ػػت عممي ػ ػػة تبكي ػ ػػب البيان ػ ػػات ف ػ ػػي ج ػ ػػداكؿ بس ػ ػػيطة ،كى ػ ػػي الج ػ ػػداكؿ

التي تكضح تكرار متغير كاحد.

الخصــــــــائص الديموغرافيــــــــة واالجتماعيــــــــة لعينــــــــة الدراســــــــة :مػ ػ ػ ػف خ ػ ػ ػ ػبلؿ أداة
االسػ ػػتبياف تػ ػ ػـ جمػ ػػع البيانػ ػػات األكليػ ػػة لمعينػ ػػة التػ ػػي تكضػ ػػح خصػ ػػائص العينػػػة ،كتػ ػػـ
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تحميػ ػ ػػؿ ى ػ ػ ػذه البيانػ ػ ػػات عػ ػ ػػف طريػ ػ ػػؽ مقيػ ػ ػػاس التكزيػ ػ ػػع التك ػ ػ ػرارم كالنسػ ػ ػػبة المئكيػ ػ ػػة،
كفي ىذه الجداؿ اآلتية نعرض خصائص العينة.
 -1الجنس :يمثؿ متغير الجنس أحد المتغيرات اليامة لعينة الدراسة ،كنبلحظ أف
ىناؾ اختبلفات بيف استجابات الذككر كاإلناث في تكضيح آرائيـ ػ.
الجدول رقم ( )1يوضح توزيع أفراد العينة حسب متغير الجنس
الجنس

التكرر

النسبة %

ذكور

24

%48

إناث

26

%52

المجموع

50

%100

يتضػ ػػح مػ ػػف خػ ػػبلؿ الجػ ػػدكؿ رقػ ػػـ ( (1إف غالبيػ ػػة أف ػ ػراد العينػ ػػة مػ ػػف اإلنػ ػػاث حيػ ػػث

تمث ػ ػػؿ نس ػ ػػبتيـ ( )%52م ػ ػػف مجم ػ ػػكع أفػ ػ ػراد ،كبمغ ػ ػػت نس ػ ػػبة ال ػ ػػذككر ( )%48م ػ ػػف
مجمكع أفراد العينة.
 -2العم ػ ػػر :الش ػ ػػؾ ب ػ ػػأف العم ػ ػػر ي ػ ػػؤثر ف ػ ػػي س ػ ػػمكؾ الف ػ ػػرد كاتجاىات ػ ػػو كمكقف ػ ػػو
كتفاعمػ ػ ػػو فػ ػ ػػي المجتمػ ػ ػػع ،كيمثػ ػ ػػؿ متغيػ ػ ػػر العمػ ػ ػػر أحػ ػ ػػد المتغي ػ ػ ػرات اليامػ ػ ػػة
لعينػ ػػة الد ارسػ ػػة ،كنجػ ػػد أف ىنػ ػػاؾ اختبلفػ ػػات بػ ػػيف فئػ ػػات العمػ ػػر مػ ػػف خػ ػػبلؿ
التعرؼ عمى آرائيـ كاتجاىاتيـ حكؿ عدة قضايا
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الجدول رقم ( )2يوضح توزيع أفراد العينة حسب متغير العمر
الفئات العمرية

التكرر

النسبة%

من  20 - 15سنة

9

%18

من  26 -21سنة

19

%38

من  32 –27سنة

16

%32

من  40 - 33سنة

6

%12

المجموع

50

%100

يتضػ ػ ػػح مػ ػ ػػف الجػ ػ ػػدكؿ رقػ ػ ػػـ ( )2أف ( ) %38مػ ػ ػػف أف ػ ػ ػراد العينػ ػ ػػة تت ػ ػ ػراكح أعمػ ػ ػػارىـ
(م ػ ػػف  26-21س ػ ػػنة) كيم ػ ػػييـ ( ،)% 32م ػ ػػف أفػ ػ ػراد العين ػ ػػة تتػ ػ ػراكح أعم ػ ػػارىـ مػ ػ ػػف

( 32-27سػ ػ ػػنة) كيمػ ػ ػػييـ ( ) %18مػ ػ ػػف أف ػ ػ ػراد العينػ ػ ػػة الػ ػ ػػذيف أعمػ ػ ػػارىـ (مػ ػ ػػف-15
 20سػ ػ ػػنة) كيمػ ػ ػػييـ ( )%12مػ ػ ػػف أف ػ ػ ػراد العينػ ػ ػػة تت ػ ػ ػراكح أعمػ ػ ػػارىـ مػ ػ ػػف (مػ ػ ػػف-33
 40سػ ػػنة) ،يتبػ ػػيف ممػ ػػا سػ ػػبؽ أف غالبيػ ػػة أف ػ ػراد العينػ ػػة تت ػ ػراكح أعمػ ػػارىـ مػ ػػف (32-
 21سنة) كىـ مف الشباب الذيف يقرركف غالبيتيـ اليجرة إلى المدينة.
 -3الحالة االجتماعية :كيقصد بالحالة االجتماعية لمعينة سكاء كانكا المتزكجيف

أكغير المتزكجيف.

الجدول رقم ( )3يوضح توزيع أفراد العينة حسب الحالة االجتماعية
الحالة االجتماعية

التكرر

أعزب

18

%36

متزوج

32

%46

المجموع

50

%100
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يتضػ ػ ػػح مػ ػ ػػف الجػ ػ ػػدكؿ رقػ ػ ػػـ ( )3بػ ػ ػػأف ( )%46مػ ػ ػػف أف ػ ػ ػراد العينػ ػ ػػة متػ ػ ػػزكجيف ،كأف
( )%36مف مجمكع أفراد العينة غير متزكجيف.
 -4المستكل التعميمي :كيقصد بو االلتحاؽ بمجاؿ التعميـ كالحصكؿ عمى مستكل

تعميمي معيف.

الجدول رقم ( )4يوضح توزيع أفراد العينة حسب المستوى التعميمي
المستوى التعميمي

التكرر

النسبة %

تعميم أساسي

6

%12

تعميم ثانوي ومتوسط

13

%26

تعميم جامعي وعالي

31

%62

المجموع

50

%100

يتض ػ ػػح م ػ ػػف الج ػ ػػدكؿ رق ػ ػػـ ( )4إف ( ،) %62م ػ ػػف أفػ ػ ػراد العين ػ ػػة م ػ ػػف فئ ػ ػػة التعم ػ ػػيـ

الجػ ػ ػػامعي كالعػ ػ ػػالي ،ك( )%26م ػ ػ ػػف فئػ ػ ػػة التعم ػ ػ ػػيـ الثػ ػ ػػانكم كالمتكسػ ػ ػػط  ،ك()%12
مف مجمكع أفراد العينة ىـ مف فئة التعميـ األساسي.
 -5المينػ ػػة :كيقصػ ػػد بػ ػػو العمػ ػػؿ الػ ػػذم يمارسػ ػػو أف ػ ػراد العينػ ػػة س ػ ػكاء فػ ػػي الريػ ػػؼ أك

المدينة.

الجدول رقم ( )5يوضح توزيع أفراد العينة حسب المينة
المينة

التكرر

طالب

9

%18

موظف قطاع عام

23

%46

موظف قطاع خاص

4

%8

عمل مستقل

14

%28

المجموع

50

%100
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يتض ػ ػػح م ػ ػػف الج ػ ػػدكؿ رق ػ ػػـ ( )5أف ( ،)%46م ػ ػػف أفػ ػ ػراد العين ػ ػػة ى ػ ػػـ م ػ ػػف م ػ ػػكظفي
القط ػ ػػاع العػ ػ ػػاـ ،كتػ ػ ػػأتي فػ ػ ػػي المرتبػ ػ ػػة الثانيػ ػ ػػة فئػ ػ ػػة العػ ػ ػػامميف فػػ ػػي العمػػ ػػؿ المسػ ػ ػػتقؿ

حيػ ػ ػػث يمثمػ ػ ػػكف نسػ ػ ػػبة ( ) %28مػ ػ ػػف مجمػ ػ ػػكع أف ػ ػ ػراد العينػ ػ ػػة ،كتػ ػ ػػأتي فػ ػ ػػي المرتبػ ػ ػػة
الثالث ػ ػػة الط ػ ػػبلب كيمثم ػ ػػكف نس ػ ػػبة ( )%18م ػ ػػف مجم ػ ػػكع أفػ ػ ػراد العين ػ ػػة ،كت ػ ػػأتي ف ػ ػػي

المرتبػ ػػة الرابعػ ػػة كاألخي ػ ػرة فئػ ػػة العػ ػػامميف فػ ػػي القطػ ػػاع الخػ ػػاص حيػ ػػث يمثمػ ػػكف نسػ ػػبة
( )%8مف مجمكع أفراد العينة
 -6مك ػػاف اإلقام ػػة :كيقص ػػد ب ػػو المك ػػاف ال ػػذم يس ػػكف في ػػو الف ػػرد سػ ػكاء ف ػػي الري ػػؼ

أك المدينة.

الجدول رقم ( )6يوضح توزيع أفراد العينة حسب مكان اإلقامة
النسبة %

مكان اإلقامة

التكرر

الريف

34

%68

المدينة

16

%32

المجموع

50

%100

يتض ػ ػػح م ػ ػػف الج ػ ػػدكؿ رق ػ ػػـ ( )6أف ( )%68م ػ ػػف أفػ ػ ػراد العين ػ ػػة مك ػ ػػاف إق ػ ػػامتيـ ف ػ ػػي

الريؼ ،كأف ( )%32مكاف إقامتيـ في المدينة مف مجمكع أفراد العينة .

 -6ن ػػكع ال ػػدخؿ :كيقص ػػد ب ػػو المرت ػػب الت ػػي يتحص ػػؿ عمي ػػو الف ػػرد نتيج ػػة عمم ػػو ف ػػي
كظيفة معينة.
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الجدول رقم ( )7يوضح توزيع أفراد العينة حسب نوع الدخل
التكرر

نوع الدخل

النسبة %

ال يوجد ليم دخل

14

%28

أقل من  400دينار

9

%18

من 600-400

16

%32

من 800-600

7

%14

من1000-800

0

%0

من 1500-100

0

%0

من 2000-1500

4

%8

المجموع

50

%100

يتض ػ ػػح م ػ ػػف الج ػ ػػدكؿ رقػ ػ ػـ ( )7أف ( ،)%32م ػ ػػف أفػ ػ ػراد العين ػ ػػة يتقاض ػ ػػكف مرت ػ ػػب

مػ ػ ػػف( 600-400دينػ ػ ػػار) كيعتبػ ػ ػػركف مػ ػ ػػف مػ ػ ػػكظفيف القطػ ػ ػػاع العػ ػ ػػاـ ،كيػ ػ ػػأتي فػ ػ ػػي
المرتبػ ػ ػ ػػة الثانيػ ػ ػ ػػة الػ ػ ػ ػػذيف يتقاضػ ػ ػ ػػكف مرتػ ػ ػ ػػب (أقػ ػ ػ ػػؿ مػ ػ ػ ػػف 400دينػ ػ ػ ػػار)أم بنسػ ػ ػ ػػبة

( ،) 18%ثػ ػػـ يػ ػػأتي فػ ػػي المرتبػ ػػة الثالثػ ػػة الػ ػػذيف يتقاضػ ػػكف مرتػ ػػب مػ ػػف(800-600
دين ػ ػػار) أم بنس ػ ػػبة ( ،)14%كي ػ ػػأتي ف ػ ػػي المرتب ػ ػػة الرابع ػ ػػة ال ػ ػػذيف يتقاض ػ ػػكف مرت ػ ػػب
م ػ ػ ػػف( 2000-1500دين ػ ػ ػػار) أم بنس ػ ػ ػػبة ( ،)%8كالنس ػ ػ ػػبة المتبقي ػ ػ ػػة كالت ػ ػ ػػي تمث ػ ػ ػػؿ

( )% 28يعتب ػ ػ ػػركف إم ػ ػ ػػا م ػ ػ ػػف فئ ػ ػ ػػة أفػ ػ ػ ػراد العين ػ ػ ػػة ال ػ ػ ػػذيف ال يعمم ػ ػ ػػكف ،أك الط ػ ػ ػػبلب
الذيف ال يتقاضكف مرتبات.
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الجدول رقم ( )8يوضح توزيع آراء أفراد العينة حول األسباب التي دفعت الشباب
لميجرة من الريف إلى المدينة
النسبة %

التكرر
األسباب االجتماعية

أوافق

يفرض عميك المجتمع ممن تتزوج

8

16

يفرض عميك المجتمع أسموب تربية أبناءك

17

16

17

أن تساير المجتمع ولو كان خاطئ

8

16

26

%16

أن تضحي من أجل القبيمة والدم ال من أجل الوطن

16

8

26

%32

ال يوجد اىتمام بتعميم اإلناث

16

13

21

%32

%26

انعدام خدمة المرأة

26

17

7

%52

%34

%14

تأخر سن الزوج

17

16

17

%34

%32

%34

أوافق

أوافق

ال

أحيانا

أوافق

ال أوافق

أوافق

26

%16

%32

%52

%34

%32

%34

%32

%52

%16

%52
%42

أحيانا

والدين

50

المجموع

%100

يتض ػ ػػح م ػ ػػف الج ػ ػػدكؿ رق ػ ػػـ ( )8إف نس ػ ػػبة  % 52ي ػ ػػركف بأن ػ ػػو م ػ ػػف األس ػ ػػباب الت ػ ػػي
دفع ػػت الش ػػباب لميجػ ػرة ى ػػك انع ػػداـ خدم ػػة المػ ػرأة ،كيػ ػأتي ف ػػي المرتب ػػة الثاني ػػة ال ػػذيف
يكافقػ ػ ػػكف عمػ ػ ػػى أف المجتمػ ػ ػػع يفػ ػ ػػرض عميػ ػ ػػؾ تربيػ ػ ػػة أبنػ ػ ػػاءؾ ،ككػ ػ ػػذلؾ تػ ػ ػػأخر سػ ػ ػػف

الػ ػ ػػزكاج فػ ػ ػػي المنػ ػ ػػاطؽ الريفيػ ػ ػػة حيػ ػ ػػث شػ ػ ػػكمكا نسػ ػ ػػبة  ،%34كي ػ ػ ػأتي فػ ػ ػػي المرتبػ ػ ػػة
الثالث ػ ػػة ال ػ ػػذيف يكافقػ ػ ػكف عم ػ ػػى أف تض ػ ػػحي م ػ ػػف أج ػ ػػؿ القبيم ػ ػػة كال ػ ػػدـ ف ػ ػػي المن ػ ػػاطؽ
الريفيػ ػ ػػة ال مػ ػ ػػف أجػ ػ ػػؿ الػ ػ ػػكطف كالػ ػ ػػديف ،ككػ ػ ػػذلؾ ال يكجػ ػ ػػد اىتمػ ػ ػػاـ بتعمػ ػ ػػيـ اإلنػ ػ ػػاث

حيػ ػػث شػ ػػكمكا نسػ ػػبة  ،%32كتػ ػػأتي فػ ػػي المرتبػ ػػة األخي ػ ػرة الػ ػػذيف يكافقػ ػػكف بػ ػػأف أف ػ ػراد
العينػ ػ ػػة يسػ ػ ػػايركف المجتمػ ػ ػػع كلػ ػ ػػك كػ ػ ػػاف خػ ػ ػػاطئ حيػ ػ ػػث شػ ػ ػػكمكا نسػ ػ ػػبة ،%16مػ ػ ػػف

مجمكع أفراد العينة.
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الجدول رقم ( )9يوضح توزيع آراء أفراد العينة حول األسباب التي دفعت الشباب
لميجرة من الريف إلى المدينة
التكرر
األسباب االقتصادية

أوافق

النسبة %

أوافق

ال

أحيانا

أوافق

أوافق

أوافق أحيانا

ال أوافق

عدم وجود فرص عمل لمشباب

23

13

14

%46

%26

ال توجد فرص أخرى لمتوظيف

19

11

20

%38

%22

%40

اندثار الصناعات التقميدية والحرف اليدوية

25

15

10

%50

%30

%20

قمة اإلنتاج الزراعي والحيواني

19

10

21

%38

%20

%42

ارتفاع نسبة البطالة

22

21

7

%44

%42

%28

االزدحام في الطرقات والمؤسسات العامة

28

9

13

%56

%18

%26

زيادة اإلنتاج

26

17

7

%52

%34

ازدياد األيدي العاممة

19

16

10

%48

%32

فرصة االلتحاق في مختمف اتجاىات العمل

26

17

7

%52

%34

ظيور المواىب واإلبداع لدى أغمب الشباب

35

9

6

%70

%18

50

المجموع

%28

%14
%20
%14
%12

%100

يتضػ ػػح مػ ػػف الجػ ػػدكؿ رقػ ػػـ ( )9أف أعمػ ػػى نسػ ػػبة مػ ػػف أف ػ ػراد العينػ ػػة يكافقػ ػػكف بػ ػػأف

فػ ػ ػ ػػي المدينػ ػ ػ ػػة تظيػ ػ ػ ػػر المكاىػ ػ ػ ػػب كاإلبػ ػ ػ ػػداعات لػ ػ ػ ػػدل أغمػ ػ ػ ػػب الشػ ػ ػ ػػباب مػ ػ ػ ػػع تػ ػ ػ ػػكفر
المؤسس ػ ػػات التعميمي ػ ػػة الخاص ػ ػػة كالعام ػ ػػة حيػ ػ ػػث ش ػ ػػكمكا نس ػ ػػبة  ،%70كي ػ ػػأتي فػ ػ ػػي
المرتبػ ػػة الثانيػ ػػة الػ ػػذيف يػ ػػركف بأنػ ػػو مػ ػػف أسػ ػػباب ىج ػ ػرة الشػ ػػباب ىػ ػػك االزدحػ ػػاـ فػ ػػي

الطرقػ ػ ػػات كال مؤسس ػ ػ ػػات العامػ ػ ػػة حي ػ ػ ػػث شػ ػ ػػكمكا نس ػ ػ ػػبة ،%56كت ػ ػ ػأتي فػ ػ ػػي المرتب ػ ػ ػػة
الثالثػ ػػة ال ػ ػػذيف يكافق ػ ػػكف عم ػ ػػى أف زي ػ ػػادة اإلنتػ ػػاج ف ػ ػػي الم ػ ػػدف ،ككػ ػػذلؾ زيػ ػػادة فػ ػػرص
االلتح ػ ػػاؽ ف ػ ػػي مختم ػ ػػؼ اتجاى ػ ػػات العم ػ ػػؿ ى ػ ػػي م ػ ػػف أس ػ ػػباب ىجػ ػ ػرة الش ػ ػػباب حي ػ ػػث

شػ ػ ػػكمكا نسػ ػ ػػبة  ،%52كي ػ ػ ػأتي فػ ػ ػػي المرتبػ ػ ػػة الرابعػ ػ ػػة الػ ػ ػػذيف يكافق ػ ػ ػكف بأنػ ػ ػػو انػ ػ ػػدثار

الصػ ػ ػػناعات ا لتقميديػ ػ ػػة كالحػ ػ ػػرؼ اليدكيػ ػ ػػة فػ ػ ػػي الريػ ػ ػػؼ مػ ػ ػػف أسػ ػ ػػباب ىجػ ػ ػرة الشػ ػ ػػباب
حيػ ػ ػػث شػ ػ ػػكمكا نسػ ػ ػػبة  ، %50كيػ ػ ػػأتي فػ ػ ػػي المرتبػ ػ ػػة الخامسػ ػ ػػة الػ ػ ػػذيف يكافقػ ػ ػػكف بأنػ ػ ػػو
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عػ ػػدـ كجػ ػػكد فػ ػػرص عمػ ػػؿ لمشػ ػػباب فػ ػػي المنػ ػػاطؽ الريفيػ ػػة حيػ ػػث شػػػكمكا نسػ ػػبة،%46
كيػ ػػأتي فػ ػػي المرتب ػ ػػة السادسػ ػػة ال ػ ػػذيف يكافقػ ػػكف عم ػ ػػى أف ارتفػ ػػاع نسػ ػػبة البطالػ ػػة م ػ ػػع
ارتفػ ػ ػػاع عػ ػ ػػدد العػ ػ ػػامميف فػ ػ ػػي المدينػ ػ ػػة مػ ػ ػػف أسػ ػ ػػباب ىج ػ ػ ػرة الشػ ػ ػػباب حيػ ػ ػػث شػ ػ ػػكمكا

نسػ ػػبة ، %44كيػ ػػأتي فػ ػػي المرتبػ ػػة السػ ػػابعة الػ ػػذيف يكافقػ ػػكف بأنػ ػػو عػ ػػدـ كجػ ػػكد فػ ػػرص
لتكظيؼ الشباب ،ككذلؾ قمة اإلنتاج الزراعي كالحيكاني في الريؼ،
لتكظيػ ػػؼ الشػ ػػباب ،ككػ ػػذلؾ قمػ ػػة اإلنتػ ػػاج الز ارعػ ػػي كالحي ػ ػكاني فػ ػػي الريػ ػػؼ ،كازديػ ػػاد
األ ي ػ ػ ػػدم العامم ػ ػ ػػة ف ػ ػ ػػي المدين ػ ػ ػػة م ػ ػ ػػف األس ػ ػ ػػباب االجتماعي ػ ػ ػػة التػ ػ ػػي دفعػ ػ ػػت ليجػ ػ ػ ػرة
الشباب حيث شكمكا نسبة  ،%38مف مجمكع أفراد العينة.
يتضػ ػػح مػ ػػف الجػ ػػدكؿ التػ ػػالي رقػ ػػـ ( )10أف أعمػ ػػى نسػ ػػبة مػ ػػف أف ػ ػراد العينػ ػػة يكافقػ ػػكف
ب ػ ػػأف المن ػ ػػاطؽ الريفي ػ ػػة ال يكج ػ ػػد فيي ػ ػػا ف ػ ػػرص لمتعم ػ ػػيـ الع ػ ػػالي حي ػ ػػث ش ػ ػػكمكا نس ػ ػػبة

 ،%80كي ػ ػ ػػأت ي ف ػ ػ ػػي المرتب ػ ػ ػػة الثاني ػ ػ ػػة ال ػ ػ ػػذيف يكافق ػ ػ ػػكف ب ػ ػ ػػأف المن ػ ػ ػػاطؽ الريفي ػ ػ ػػة ال
يكج ػ ػ ػػد فيي ػ ػ ػػا ف ػ ػ ػػرص لمتعم ػ ػ ػػيـ الج ػ ػ ػػامعي ،كك ػ ػ ػػذلؾ ع ػ ػ ػػدـ كج ػ ػ ػػكد أنش ػ ػ ػػطة يمارس ػ ػ ػػيا
الش ػ ػػباب كاألطف ػ ػػاؿ حي ػ ػػث ش ػ ػػكمكا نس ػ ػػبة ،%70كيػ ػ ػأتي ف ػ ػػي المرتب ػ ػػة الثالث ػ ػػة ال ػ ػػذيف
يكافقػ ػ ػػكف عمػ ػ ػػى أف قمػ ػ ػػة الػ ػ ػػدكرات العمميػ ػ ػػة كالتدريبيػ ػ ػػة فػ ػ ػػي الريػ ػ ػػؼ ،ككػػ ػػذلؾ ازديػ ػ ػػاد

عػ ػػد د السػ ػػكاف فػ ػػي المػ ػػدف بػ ػػدكف تخطػ ػػيط مسػ ػػبؽ مػ ػػف أسػ ػػباب ىج ػ ػرة الشػ ػػباب حيػ ػػث
شػ ػ ػػكمكا نسػ ػ ػػبة  ،%60كي ػ ػ ػأتي فػ ػ ػػي المرتبػ ػ ػػة الرابعػ ػ ػػة الػ ػ ػػذيف يكافقػ ػ ػػكف عمػ ػ ػػى أف قمػ ػ ػػة
المكصػ ػ ػ ػػبلت كتباع ػ ػ ػ ػػد الم ػ ػ ػ ػػدف ع ػ ػ ػ ػػف الريػ ػ ػ ػػؼ ،كك ػ ػ ػ ػػذلؾ ع ػ ػ ػ ػػدـ كجػ ػ ػ ػػكد المنتزى ػ ػ ػ ػػات
كاألسػ ػ ػ ػكاؽ كالمح ػ ػ ػػبلت التجاري ػ ػ ػػة كع ػ ػ ػػدـ كج ػ ػ ػػكد المق ػ ػ ػػاىي كالمط ػ ػ ػػاعـ مػ ػ ػػف أس ػ ػ ػػباب
ىجرة الشباب حيث شكمكا نسبة .%56
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الجدول رقم ( )10يوضح توزيع آراء أفراد العينة حول األسباب التي دفعت
الشباب لميجرة من الريف إلى المدينة
النسبة %

التكرر
األسباب السياسية

أوافق

االختالفات السياسية والفكرية بين األقارب

18

12

التعصب القبمي ونظام الثأر

19

11

20

الحد من أنصار نظام سياسي ما

10

10

30

%20

قمة المدارس وعدم تنوع التعميم

21

16

13

%42

%32

ضعف اإلمكانيات التعميمية في المدارس

24

12

14

%44

%42

%28

أوافق

أوافق

ال

أحيانا

أوافق

أوافق

ال

أحيانا

أوافق

%24

%40

20

%36

%40

%38

%22
%20

%60
%26

عدم وجود أساتذة متخصصين في الريف

17

16

17

%34

%32

%34

ال يوجد تعميم عالي من جامعات وغيرىا

35

9

6

%70

%18

%12

عدم وجود فرص لمتعميم العالي

40

10

0

%80

%20

%0

قمة الدورات العممية و التدريبية

30

17

3

%60

%34

%6

قمة الموصالت وتباعد الريف عن المدن

28

9

13

%56

%18

%26

قمة المؤسسات مثل المؤسسات االجتماعية

15

17

18

%30

%34

%36

عدم وجود مستشفيات ورعاية صحية

21

13

16

%42

%26

%32

عدم وجود أنشطة يمارسيا الشباب واألطفال

35

9

6

%70

%18

%12

عدم وجود المنتزىات واألسواق والمحالت التجارية

28

14

8

%56

%28

%16

قمة عدد سكان الريف

24

16

10

%48

%32

%20

ازدياد عدد السكان بدون تخطيط مسبق

30

15

5

%60

%30

%10

ازدياد اإلحياء العشوائية

20

10

20

%40

%20

%40

ازدياد االنخراط في مؤسسات المجتمع

10

10

30

%20

%20

%60

المدني
50

المجموع

%100

كيأتي في المرتبة الخامسة الذيف يكافقكف بأف قمة عدد السكاف في المناطؽ الريفية
نتيجة ليجرة عدد مف سكاف الريؼ مف أسباب ىجرة الشباب حيث شكمكا
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نسبة ،%46كيأتي في المرتبة السادسة الذيف يكافقكف بأف ضعؼ اإلمكانيات
التعميمية في المدارس مف أسباب ىجرة الشباب حيث شكمكا نسبة  ،%44كيأتي في
المرتبة السابعة الذيف يكافقكف عمى أف قمة المدارس كعدـ تنكع التعميـ ،ككذلؾ قمة
المستشفيات كالرعاية الصحية في المناطؽ الريفية ىي مف أسباب اليجرة حيث

شكمكا نسبة ،%42كيأتي في المرتبة الثامنة الذيف يكافقكف بأف ازدياد اإلحياء
العشكائية في المدف مف أسباب اليجرة ،حيث شكمكا نسبة  ،،%40كيأتي في المرتبة

ا لتاسعة الذيف يكافقكف بأف التعصب القبمي كنظاـ الثأر في الريؼ مف أسباب
اليجرة ،حيث شكمكا نسبة  ،%38كيأتي في المرتبة العاشرة الذيف يكافقكف بأف
االختبلفات السياسية كالفكرية بيف األقارب في الريؼ مف أسباب اليجرة ،حيث

شكمكا نسبة  ،%36كيأتي في المرتبة الحادية عشرة الذيف يكافقكف بأف عدـ كجكد
أساتذة متخصصيف في المناطؽ الريفية ىي أيضان مف أسباب اليجرة ،حيث شكمكا

نسبة  ،%34كيأتي في المرتبة الثانية عشرة الذيف يكافقكف بأف قمة المؤسسات
االجتماعية في الريؼ ىي مف أسباب اليجرة ،حيث شكمكا نسبة  ،%30كيأتي في

المرتبة الثالثة عشرة الذيف يكافقكف بأنو الحد مف أنصار نظاـ سياسي ما في

الريؼ ،ككذلؾ ازدياد االنخراط في مؤسسات المجتمع المدني ىي مف أسباب

اليجرة ،حيث شكمكا نسبة  ،%20مف مجمكع أفراد العينة.
النتائج

 -1يتب ػ ػػيف م ػ ػػف خ ػ ػػبلؿ ى ػ ػػذه الد ارس ػ ػػة أف أغم ػ ػػب أفػ ػ ػراد العين ػ ػػة م ػ ػػف اإلن ػ ػػاث تمث ػ ػػؿ

نس ػ ػػبة ( ،)%52بينم ػ ػػا ش ػ ػػكمت نس ػ ػػبة ال ػ ػػذككر ( )%48م ػ ػػف مجم ػ ػػكع أفػ ػ ػراد العين ػ ػػة،
كأف غالبيػ ػ ػػة أف ػ ػ ػراد العينػ ػ ػػة تت ػ ػ ػراكح أعمػ ػ ػػارىـ مػ ػ ػػف (مػ ػ ػػف  32-21سػ ػ ػػنة) كىػ ػ ػػـ مػ ػ ػػف

الشػ ػػباب الػ ػػذيف يقػ ػػرركف غػ ػػالبيتيـ اليج ػ ػرة إلػ ػػى المدينػ ػػة مػ ػػف أجػ ػػؿ التعمػ ػػيـ كالبحػ ػػث
عػ ػػف فػ ػػرص العمػ ػػؿ ،كأغمػ ػػبيـ متػ ػػزكجيف ،كمػ ػػف المنػ ػػاطؽ الريفيػ ػػة ،كأف أغمػ ػػب أف ػ ػراد
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العينػ ػػة مػ ػػف فئػ ػػة التعمػ ػػيـ الجػ ػػامعي كالعػ ػػالي ،كأغمػ ػػبيـ مػ ػػف مػ ػػكظفيف القطػ ػػاع العػ ػػاـ،
كل ػ ػ ػػدييـ دخ ػ ػ ػػؿ متكس ػ ػ ػػط يتػ ػ ػ ػراكح م ػ ػ ػػف ( 600-400دين ػ ػ ػػار) م ػ ػ ػػف مجم ػ ػ ػػكع أفػ ػ ػ ػراد
العينة.
 -2يتب ػ ػػيف م ػ ػػف النت ػ ػػائج الس ػ ػػابقة بأنػ ػ ػو م ػ ػػف األس ػ ػػباب االجتماعي ػ ػػة ليجػ ػ ػرة الش ػ ػػباب
مػ ػػف الريػ ػػؼ إلػ ػػى المدينػ ػػة مػ ػػف كجيػ ػػة نظػ ػػر المبحػ ػػكثيف ىػ ػػي انعػ ػػداـ خدمػ ػػة كعمػ ػػؿ
الم ػ ػرأة الريفيػ ػػة حيػ ػػث شػ ػػكمكا نسػ ػػبة  ،%52كمػ ػػا أف المجتمػ ػػع الريفػ ػػي يفػ ػػرض عميػ ػػؾ
تربيػ ػ ػػة أبنػ ػ ػػاءؾ ،كتػ ػ ػػأخر سػ ػ ػػف الػ ػ ػػزكاج فػ ػ ػػي المنػ ػ ػػاطؽ الريفيػ ػ ػػة حيػ ػ ػػث شػ ػ ػػكمكا نسػ ػ ػػبة
 ،% 34ككػ ػػذلؾ أف تضػ ػػحي مػ ػػف أجػ ػػؿ القبيمػ ػػة كالػ ػػدـ فػ ػػي المنػ ػػاطؽ الريفيػ ػػة ال مػ ػػف
أجػ ػ ػػؿ الػ ػ ػػكطف كالػ ػ ػػديف ،كال يكجػ ػ ػػد اىتمػ ػ ػػاـ بتعمػ ػ ػػيـ اإلنػ ػ ػػاث فػ ػ ػػي الريػ ػ ػػؼ ىػ ػ ػػي مػ ػ ػػف

أس ػ ػػباب اليجػ ػ ػرة حي ػ ػػث ش ػ ػػكمكا نس ػ ػػبة  ،%32كأف أفػ ػ ػراد العين ػ ػػة يس ػ ػػيركف المجتم ػ ػػع
كلك كاف خاطئ حيث شكمكا نسبة  %16مف مجمكع أفراد العينة .
 -3يتب ػ ػػيف م ػ ػػف النت ػ ػػائج الس ػ ػػابقة بأنػ ػ ػو م ػ ػػف األس ػ ػػباب االقتص ػ ػػادية ليجػػ ػرة الش ػ ػػباب
م ػ ػػف الري ػ ػػؼ إل ػ ػػى المدين ػ ػػة م ػ ػػف كجي ػ ػػة نظ ػ ػػر المبح ػ ػػكثيف أف المدين ػ ػػة تظي ػ ػػر فيي ػ ػػا
المكاى ػ ػ ػػب كاإلب ػ ػ ػػداعات ل ػ ػ ػػدل أغم ػ ػ ػػب الش ػ ػ ػػباب م ػ ػ ػػع ت ػ ػ ػػكفر المؤسس ػ ػ ػػات التعميميػ ػ ػ ػػة

الخاصػ ػ ػػة كالعامػ ػ ػػة حيػ ػ ػػث شػ ػ ػػكمكا نسػ ػ ػػبة  ،%70كمػ ػ ػػا أف االزدحػ ػ ػػاـ فػ ػ ػػي الطرقػ ػ ػػات
كالمؤسس ػ ػػات العام ػ ػػة ف ػ ػػي المدين ػ ػػة تعتب ػ ػػر م ػ ػػف األس ػ ػػباب االقتص ػ ػػادية الت ػ ػػي دفع ػ ػػت
الش ػ ػ ػػباب لميجػ ػ ػ ػرة حي ػ ػ ػػث ش ػ ػ ػػكمكا نس ػ ػ ػػبة ،%56كي ػ ػ ػػركف ك ػ ػ ػػذلؾ أف زي ػ ػ ػػادة اإلنت ػ ػ ػػاج،
كفرص ػ ػػة االلتح ػ ػػاؽ ف ػ ػػي مختم ػ ػػؼ اتجاى ػ ػػات العم ػ ػػؿ ف ػ ػػي المدين ػ ػػة ى ػ ػػي م ػ ػػف أس ػ ػػباب
ىج ػ ػ ػرة الشػ ػ ػػباب حيػ ػ ػػث شػ ػ ػػكمكا نسػ ػ ػػبة  ،%52كػ ػ ػػذلؾ انػ ػ ػػدثار الصػ ػ ػػناعات التقميديػ ػ ػػة
كالحػ ػػرؼ اليدكيػ ػػة فػ ػػي الريػ ػػؼ ىػ ػػي مػ ػػف أسػ ػػباب ىج ػ ػرة الشػ ػػباب حيػ ػػث شػػػكمكا نسػ ػػبة

 ،%50مف مجمكع أفراد العينة.
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 - 4يتبػ ػػيف مػ ػػف النتػ ػػائج السػ ػػابقة بأن ػ ػو مػ ػػف األسػ ػػباب االقتصػ ػػادية ليج ػ ػرة الشػ ػػباب
م ػ ػػف الري ػ ػػؼ إل ػ ػػى المدين ػ ػػة م ػ ػػف كجي ػ ػػة نظ ػ ػػر المبح ػ ػػكثيف ى ػ ػػي ع ػ ػػدـ كج ػ ػػكد ف ػ ػػرص
عم ػ ػػؿ لمش ػ ػػباب ف ػ ػػي المن ػ ػػاطؽ الريفي ػ ػػة حي ػ ػػث ش ػ ػػكمكا نس ػ ػػبة ،%46كمػ ػػا ي ػ ػػركف ب ػ ػػأف
ارتفػ ػػاع نسػ ػػبة البطالػ ػػة مػ ػػع ارتفػ ػػاع عػ ػػدد العػ ػػامميف فػ ػػي المدينػ ػػة ،ىػ ػػي مػ ػػف أسػ ػػباب

ىج ػ ػ ػ ػرة الشػ ػ ػ ػػباب حيػ ػ ػ ػػث شػ ػ ػ ػػكمكا نسػ ػ ػ ػػبة ، %44كأف عػ ػ ػ ػػدـ كجػ ػ ػ ػػد فػ ػ ػ ػػرص لتكظيػ ػ ػ ػػؼ
الش ػ ػػباب ،كك ػ ػػذلؾ قم ػ ػػة اإلنت ػ ػػاج الز ارع ػ ػػي كالحيػ ػ ػكاني ف ػ ػػي الري ػ ػػؼ ،كازدي ػ ػػاد األي ػ ػػدم

العاممػ ػػة فػ ػػي المدينػ ػػة ىػ ػػي مػ ػػف أسػ ػػباب ىج ػ ػرة الشػ ػػباب حيػ ػػث شػ ػػكمكا نسػ ػػبة ،%38
مف مجمكع أفراد العينة.
 -5يتبػ ػػيف مػ ػػف النتػ ػػائج السػ ػػابقة بأن ػ ػو مػ ػػف األسػ ػػباب السياسػ ػػية ليج ػ ػرة الشػ ػػباب مػ ػػف

الريػ ػ ػػؼ إلػ ػ ػػى المدينػ ػ ػػة مػ ػ ػػف كجيػ ػ ػػة نظػ ػ ػػر المبحػ ػ ػػكثيف ىػ ػ ػػي أف المنػ ػ ػػاطؽ الريفيػ ػ ػػة ال
يكجػ ػ ػػد فييػ ػ ػػا فػ ػ ػػرص لمتعمػ ػ ػػيـ العػ ػ ػػالي حيػ ػ ػػث شػ ػ ػػكمكا نسػ ػ ػػبة  ،%80كال يكجػ ػ ػػد فييػ ػ ػػا
فػ ػػرص لمتعمػ ػػيـ الجػ ػػامعي ،ككػ ػػذلؾ عػ ػػدـ كجػ ػػكد أنشػ ػػطة يمارسػ ػػيا الشػ ػػباب كاألطفػ ػػاؿ
حي ػ ػػث ش ػ ػػكمكا نس ػ ػػبة ، %70كم ػ ػػا أف قم ػ ػػة ال ػ ػػدكرات العممي ػ ػػة كالتدريبي ػ ػػة ف ػ ػػي الري ػ ػػؼ

ى ػ ػ ي مػ ػػف أسػ ػػباب ىج ػ ػرة الشػ ػػباب ،كازديػ ػػاد عػ ػػدد السػ ػػكاف فػ ػػي المػػػدف بػػػدكف تخطػ ػػيط
مسػ ػػبؽ حيػ ػػث شػ ػػكمكا نسػ ػػبة  ،%60ككػ ػػذلؾ قمػ ػػة المكاصػ ػػبلت ،كتباعػ ػػد المػ ػػدف عػ ػػف
الريػ ػ ػ ػػؼ ،كعػ ػ ػ ػػدـ كجػ ػ ػ ػػكد المنتزىػ ػ ػ ػػات كاألس ػ ػ ػ ػكاؽ كالمحػ ػ ػ ػػبلت التجاريػ ػ ػ ػػة ،كالمقػ ػ ػ ػػاىي

كالمط ػػاعـ م ػػف أس ػػباب ىجػ ػرة الش ػػباب م ػػف الري ػػؼ إل ػػى المدين ػػة حي ػػث ش ػػكمكا نس ػػبة
 %56مف مجمكع أفراد العينة.
 -6يتبػ ػػيف مػ ػػف النتػ ػػائج السػ ػػابقة بأن ػ ػو مػ ػػف األسػ ػػباب السياسػ ػػية ليج ػ ػرة الشػ ػػباب مػ ػػف

الري ػ ػػؼ إل ػ ػػى المدين ػ ػػة م ػ ػػف كجي ػ ػػة نظ ػ ػػر المبح ػ ػػكثيف ى ػ ػػي قم ػ ػػة ع ػ ػػدد الس ػ ػػكاف ف ػ ػػي
المن ػػاطؽ الريفيػ ػػة نتيجػ ػػة ليج ػ ػرة عػ ػػدد مػ ػػف سػ ػػكاف الريػ ػػؼ إلػ ػػى المدينػػػة حيػ ػػث شػ ػػكمكا

نسػ ػ ػػبة ،%46كػ ػ ػػذلؾ ضػ ػ ػػعؼ اإلمكانيػ ػ ػػات الت عميميػ ػ ػػة فػ ػ ػػي المػ ػ ػػدرس الريفيػ ػ ػػة حيػ ػ ػػث
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ش ػ ػػكمكا نس ػ ػػبة  ، %44كم ػ ػػا أف قم ػ ػػة الم ػ ػػدارس ،كع ػ ػػدـ تن ػ ػػكع التعم ػ ػػيـ ،كع ػ ػػدـ كج ػ ػػكد
المستشػ ػ ػػفيات كالرعايػ ػ ػػة الصػ ػ ػػحية فػ ػ ػػي المنػ ػ ػػاطؽ الريفيػ ػ ػػة شػ ػ ػػكمت نسػ ػ ػػبة ،%42كأف
ازديػ ػ ػ ػػاد اإلحيػ ػ ػ ػػاء العش ػ ػ ػ ػكائية فػ ػ ػ ػػي المػ ػ ػ ػػدف شػ ػ ػ ػػكمت نسػ ػ ػ ػػبة  ،%40كػ ػ ػ ػػذلؾ يعتبػ ػ ػ ػػر

التعص ػػب القبم ػػي كنظ ػػاـ الث ػػأر ف ػػي الري ػػؼ ى ػػي م ػػف أس ػػباب اليجػ ػرة ،حي ػػث ش ػػكمت
نسػ ػ ػ ػػبة  ،% 38كػ ػ ػ ػػذلؾ أف االختبلفػ ػ ػ ػػات السياسػ ػ ػ ػػية كالفكريػ ػ ػ ػػة بػ ػ ػ ػػيف األقػ ػ ػ ػػارب فػ ػ ػ ػػي
الري ػ ػ ػػؼ ،ش ػ ػ ػػكمت نس ػ ػ ػػبة  ،% 36كم ػ ػ ػػا أف ع ػ ػ ػػدـ كج ػ ػ ػػكد أس ػ ػ ػػاتذة متخصص ػ ػ ػػيف ف ػ ػ ػػي
المنػ ػ ػػاطؽ الريفيػ ػ ػػة ،شػ ػ ػػكمت نسػ ػ ػػبة  ،%34كأف قمػ ػ ػػة المؤسسػ ػ ػػات االجتماعيػ ػ ػػة فػ ػ ػػي
الريػ ػػؼ ىػ ػػي مػ ػػف أسػ ػػباب اليج ػ ػرة ،حيػ ػػث شػ ػػكمت نسػ ػػبة  ،%30كمػ ػػا أف الحػ ػػد مػ ػػف
أنصػ ػػار نظػ ػػاـ سياسػ ػػي مػ ػػا فػ ػػي الريػ ػػؼ ،كازديػ ػػاد االنخ ػ ػراط فػ ػػي مؤسسػ ػػات المجتمػ ػػع

المػ ػػدني ىػ ػػي مػ ػػف أسػ ػػباب اليج ػ ػرة ،حيػ ػػث شػ ػػكمت نسػ ػػبة  ،%20مػ ػػف مجمػ ػػكع أف ػ ػراد

العينة.

الحمول اإلستراتيجية لمحد من ظاىرة اليجرة
 -1حػ ػػؿ المش ػ ػػكبلت الت ػ ػػي يع ػ ػػاني مني ػ ػػا ش ػ ػػباب الري ػ ػػؼ م ػ ػػف خػ ػػبلؿ تػ ػػكفير فػ ػػرص
عمؿ لمشباب.
 - 2الس ػ ػ ػػعي الػ ػ ػ ػػدائـ ف ػ ػ ػػي تضػ ػ ػ ػػييؽ الفجػ ػ ػ ػػكة ب ػ ػ ػػيف الحضػ ػ ػ ػػر كالري ػ ػ ػػؼ فػػ ػ ػػي شػ ػ ػ ػػتى
المج ػ ػػاالت لتبلف ػ ػػي اآلثػ ػ ػػار الػ ػ ػػسمبية المترتب ػ ػػة عم ػ ػػى اليجػ ػ ػرة الداخمي ػ ػػة ،كذل ػ ػػؾ ع ػ ػػف

طريؽ تنمية شاممة كمتكازنة في مختمػؼ المنػاطؽ الريفية.
 -3تعم ػ ػ ػ ػػيـ إلزامي ػ ػ ػ ػػة التعم ػ ػ ػ ػػيـ كاس ػ ػ ػ ػػتم ارريتيا ،كتطبي ػ ػ ػ ػػؽ بػ ػ ػ ػ ػرامج مح ػ ػ ػ ػػك األمي ػ ػ ػ ػػة
كت طكيرىػ ػ ػػا ،كت ػ ػ ػػكفير ف ػ ػ ػػرص التػ ػ ػػدريب كالتأىيػ ػ ػػؿ فػ ػ ػػي مختمػ ػ ػػؼ المنػ ػ ػػاطؽ كخاصػ ػ ػػة

الريفية منيا ،ككضػع بػرامج التػدريب كفقػان لمتطمبات ىذه المناطؽ .
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 -4ت ػ ػ ػ ػػكفير الخ ػ ػ ػ ػػدمات الص ػ ػ ػ ػػحية – الكقائي ػ ػ ػ ػػة كالعبلجي ػ ػ ػ ػػة  -كتحس ػ ػ ػ ػػينيا كت ػ ػ ػ ػػأميف
الرعاية الجيػدة لؤلمكمػة كالطفكلة كاألسرة.
 -5نش ػ ػ ػػر ال ػ ػ ػػكعي الس ػ ػ ػػكاني ف ػ ػ ػػي المن ػ ػ ػػاطؽ الريفي ػ ػ ػػة كتحس ػ ػ ػػيف نكعي ػ ػ ػػة الخ ػ ػ ػػدمات
االجتماعيػ ػػة فيي ػ ػا6.

 -التنميػ ػػة المناسػ ػػبة كانشػ ػػاء عػ ػػدد مػ ػػف المصػ ػػانع كخاصػ ػػة

الصػ ػػناعات الصػ ػػغرل ،كتطػ ػػكير نظػ ػػاـ المنتجػ ػػات الزراعيػ ػػة بشػ ػػكؿ يحقػ ػػؽ مصػ ػػمحة
المنتج .

 -7إيجػ ػػاد فػ ػػرص العمػ ػػؿ المناسػ ػػبة فػ ػػي الريػ ػػؼ عػ ػػف طريػ ػػؽ تشػ ػػجيع الصػ ػػناعات كالحػ ػػرؼ
الريفي ػػة8

 -.تحس ػػيف الظ ػػركؼ الس ػػكنية بم ػػا يتناس ػػب م ػػع الخص ػػائص الس ػػائدة ف ػػي ك ػػؿ

منطق ػ ػ ػػة كان ػ ػ ػػشاء الم ارف ػ ػ ػػؽ العامػ ػ ػػة كتطكيرىػ ػ ػػا ( كيربػ ػ ػػاء ،ميػ ػ ػػاه صػ ػ ػػرؼ صػ ػ ػػحي ،تطػ ػ ػػكير
شػ ػ ػػبكات المكاصػ ػ ػػبلت كاالتصػ ػ ػػاالت) تػ ػ ػػكفير االحتياجػ ػ ػػات األساسػ ػ ػػية مػ ػ ػػف بنػ ػ ػػاء م ػ ػ ػػدارس
كانػشاء مراكز لمتدريب كالتأىيؿ بيف مختمؼ المناطؽ الريفية كالمدف.
 - 9العمػ ػ ػػؿ عمػ ػ ػػى تحسػ ػ ػػيف ظػ ػ ػػركؼ الم ػ ػ ػرأة كرفػ ػ ػػع مسػ ػ ػػتكاىا التعميمػ ػ ػػي كخاصػ ػ ػػة التعمػ ػ ػػيـ
الجامعي ،كتعميميا قيادة السيارة ،كاتاحة فرص العمؿ المناسبة ليا .
 -10انخ ػ ػ ػ ػ ػراط الم ػ ػ ػ ػ ػرأة فػ ػ ػ ػ ػػي مؤسسػ ػ ػ ػ ػػات المجتمػ ػ ػ ػ ػػع المػ ػ ػ ػ ػػدني ،كاسػ ػ ػ ػ ػػياميا فػ ػ ػ ػ ػػي التنميػ ػ ػ ػ ػػة

االقتص ػ ػػادية ،كاالجتماعيػ ػ ػػة كالثقافي ػ ػػة ،لم ػ ػػا ف ػ ػػي ذل ػ ػػؾ م ػ ػػف أث ػ ػػر ف ػ ػػي عممي ػ ػػات التحض ػ ػػر،

كاليجرة الداخمية .

المقترحات
نقت ػ ػ ػػرح أف تك ػ ػ ػػكف ىن ػ ػ ػػاؾ العدي ػ ػ ػػد م ػ ػ ػػف الد ارس ػ ػ ػػات المحمي ػ ػ ػػة كالعالمي ػ ػ ػػة التػ ػ ػػي تي ػ ػ ػػتـ

بمشػ ػ ػػكمة ىجػ ػ ػ ػرة الش ػ ػ ػػباب م ػ ػ ػػف الري ػ ػ ػػؼ إل ػ ػ ػػى المدين ػ ػ ػػة؛ كذل ػ ػ ػػؾ لتكضػ ػ ػػيح األس ػ ػ ػػباب
كاآلث ػػار الت ػػي ل ػػـ ن ػػتمكف م ػػف الكص ػػكؿ إلييػ ػا م ػػف خ ػػبلؿ ى ػػذا البح ػػث كايج ػػاد حم ػػكؿ

مناسبة ليا.
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قائمة المصادر و المراجع
 -1إدريػ ػػس ع ػ ػزاـ ،مكسػ ػػى أبػ ػػك حاسػ ػػة أحمػ ػػد ربيعػ ػػة ،المجتمػ ػػع الريفػ ػػي كالحضػ ػػرم
كالبػ ػ ػػدكم ،الشػ ػ ػػركة العربيػ ػ ػػة المتحػ ػ ػػدة لمتسػ ػ ػػكيؽ كالتكريػ ػ ػػدات بالتعػ ػ ػػاكف مػ ػ ػػع جامعػ ػ ػػة

القدس المفتكحة2010 ،ـ.
 -2إبراىيـ حممي الغكرم ،السكاف في العالـ ،دار الشرؽ ،حمب ،سكريا.2000 ،
 -3سػ ػ ػعكد شػ ػ ػكاقفة ، ،فػ ػ ػؤاد اليزأيم ػ ػػة ،ك ص ػ ػػفاء إبػ ػ ػراىيـ ،د ارس ػ ػػات ف ػ ػػي جغرافي ػ ػػة ال ػ ػػكطف
العربي ،دار عمار ،عماف.1991،
 4سػ ػ ػػاجدة عبػ ػ ػػد الحكػ ػ ػػيـ عبػ ػ ػػد القػ ػ ػػادر محسػ ػ ػػف ،اليج ػ ػ ػرة الداخميػ ػ ػػة الكافػ ػ ػػدة إل ػ ػ ػى مدينػ ػ ػػة

نػ ػ ػػابمس بػ ػ ػػيف األع ػ ػ ػكاـ ( )2018 -1994األسػ ػ ػػباب كاآلثػ ػ ػػار ،مدينػ ػ ػػة نػ ػ ػػابمس ،فمسػ ػ ػػطيف،
.2018
 -5صػ ػػبرم محمػ ػػد حمػ ػػد ،الجغرافيػ ػػا البش ػ ػرية د ارسػ ػػات نظريػ ػػة كتطبيقيػ ػػة ،الػ ػػدار العالميػ ػػة
لمنشر كالتكزيع ،الجيزة ،مصر ،ط.2009 ،1

 -6ط ػ ػ ػػارؽ كم ػ ػ ػػاؿ ،س ػ ػ ػػكيكلكجية الش ػ ػ ػػباب تنمي ػ ػ ػػة الش ػ ػ ػػباب اجتماعيػ ػ ػ ػان كاقتص ػ ػ ػػاديان ،دار
النشر كالتكزيع ،عماف ،األردف.2005 ،

 -7عالي ػ ػ ػػة حبي ػ ػ ػػب نج ػ ػ ػػكل عب ػ ػ ػػد الحمي ػ ػ ػػد س ػ ػ ػػعد هللا ،كآخ ػ ػ ػػركف ،عم ػ ػ ػػـ االجتم ػ ػ ػػاع
الريفػ ػ ػ ػ ػ ػػي ،دار الميس ػ ػ ػ ػ ػ ػرة لمنشػ ػ ػ ػ ػ ػػر كالتكزيػ ػ ػ ػ ػ ػػع كالطباعػ ػ ػ ػ ػ ػػة ،ط ،2عمػ ػ ػ ػ ػ ػػاف ،األردف،
.2011
 -8عبػ ػػد القػ ػػادر القصػ ػػير ،اليج ػ ػرة مػ ػػف الريػ ػػؼ إلػ ػػى المػ ػػدف فػ ػػي المغػ ػػرب العربػ ػػي،
دار النيضة لمطباعة كالنثر ،بيركت ،لبناف.1992 ،
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 -9عب ػ ػػد عمػ ػ ػي الخفػ ػ ػػاؼ ،الجغرافي ػ ػػا البش ػ ػ ػرية أس ػ ػػس عامػ ػ ػػة ،دار الفك ػ ػػر لمطباعػ ػ ػػة
كالنشر كالتكزيع ،عماف ،األردف ،ط.2001 ،1
 -10عدناف أبك مصمح ،معجـ عمـ االجتماع ،دار النشر كالتكزيع ،عماف ،األردف،
.2005
غري ػ ػ ػػب س ػ ػ ػػيد أحم ػ ػ ػػد ،عم ػ ػ ػػـ االجتم ػ ػ ػػاع الريف ػ ػ ػػي ،دار المعرف ػ ػ ػػة الجامعي ػ ػ ػػة ،اإلس ػ ػ ػػكندرية،
.2005
 -11عم ػ ػػي ليم ػ ػػة ،الش ػ ػػباب العرب ػ ػػي ت ػ ػػأمبلت ف ػ ػػي ظػ ػ ػكاىر اإلحي ػ ػػاء ال ػ ػػديني كالعن ػ ػػؼ ،دار
المعارؼ لمطباعة كالنشر ،ط.،1993 ،1
 -12عمػ ػػي الح ػ ػكات ،اليج ػ ػرة غيػ ػػر الشػ ػػرعية إلػ ػػى أكركبػ ػػا عب ػ ػر بمػ ػػداف المغػ ػػرب الغربػ ػػي،
منشكرات الجامعة المغربية خبلؿ  ،2006-2007،طرابمس ،ليبيا.
 -13فتحػ ػ ػ ػػي محمػ ػ ػ ػػد أبػ ػ ػ ػػك عيانػ ػ ػ ػػة ،د ارسػ ػ ػ ػػات فػ ػ ػ ػػي الجغرافيػ ػ ػ ػػا البش ػ ػ ػ ػرية ،دار المعرفػ ػ ػ ػػة
الجامعية اإلسكندرية ،مصر.1996،
 -14ف ػ ػ ػ ػػكزم س ػ ػ ػ ػػياكنو ،مب ػ ػ ػ ػػادئ ال ػ ػ ػ ػػديمكغرافيا ،مطبع ػ ػ ػ ػػة الجامع ػ ػ ػ ػػة األردني ػ ػ ػ ػػة ،عم ػ ػ ػ ػػاف،
األردف1983 ،

 -15كأيػ ػ ػػد عثمػ ػ ػػاف أبػ ػ ػػك صػ ػ ػػبحة ،جغرافيػ ػ ػػا المػ ػ ػػدف ،دار كائػ ػ ػػؿ لمطباعػ ػ ػػة كالنش ػ ػ ػر،
عماف ،األردف ،ط. 2003 ،1
 -16محم ػ ػػد نجي ػ ػػب بكطال ػ ػػب ،عم ػ ػػـ االجتم ػ ػػاع الريف ػ ػػي الق ػ ػػرل كاألري ػ ػػاؼ العربي ػ ػػة،
دار جامعة الممؾ سعكد لمنشر كالتكزيع ،السعكدية.2014 ،
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 -17محم ػ ػ ػػكد عب ػ ػ ػػد الحمي ػ ػ ػػد حس ػ ػ ػػيف ،محم ػ ػ ػػد محم ػ ػ ػػكد مي ػ ػ ػػدلي ،محم ػ ػ ػػد الس ػ ػ ػػيد
ح ػ ػ ػ ػ ػػبلكة ،عم ػ ػ ػ ػ ػػـ االجتم ػ ػ ػ ػ ػػاع الريف ػ ػ ػ ػ ػػي ،دار الكف ػ ػ ػ ػ ػػاء ا ل ػ ػ ػ ػ ػػدنيا الطباع ػ ػ ػ ػ ػػة كالنش ػ ػ ػ ػ ػػر،
اإلسكندرية ،مصر ،ط 2012 ،1ـ.
 -18محمػ ػػكد جػ ػػاد ،التضػ ػػخـ الحضػ ػػرم فػ ػػي البمػ ػػداف الناميػ ػػة ،دار العػ ػػالـ الثالػ ػػث

القاىرة ،ط ،1القاىرة ،مصر.1993 ،

 -19محجػ ػ ػػكب عطي ػ ػ ػػة الفائػ ػ ػػدم ،أساس ػ ػ ػػيات عم ػ ػ ػػـ السػ ػ ػػكاف ،منشػ ػ ػػكرات الجامع ػ ػ ػػة
المفتكحة ،طرابمس ،ليبيا. 1997 ،
المجالت العممية:
 -1عب ػ ػػد هللا ص ػ ػػالح مثن ػ ػػي ،اليجػ ػ ػرة الداخمي ػ ػػة كأثرى ػ ػػا عم ػ ػػى تركي ػ ػػب الس ػ ػػكاف ف ػ ػػي
الجميكرية اليمنية مجمة العمكـ اإلدارية كالقتصادية باليمف ،اليمف2008 ،ـ.
 -2نبي ػ ػػؿ مػ ػ ػػرزكؽ ،ىجػ ػ ػرة الكفػ ػ ػػاءات كأثرى ػ ػػا عمػ ػ ػػى التنمي ػ ػػة االقتصػػ ػػادية ،جمعيػ ػ ػػة
العمكـ االقتصادية السكرية ،النداكة الثالثة كالعشريف ،سكريا.

 -3مػ ػ ػ ػػارم مػ ػ ػ ػػاككليؼ (المنظمػ ػ ػ ػػة الدكليػ ػ ػ ػػة لميج ػ ػ ػ ػرة) كبينػ ػ ػ ػػكد خض ػ ػ ػ ػرية (جامعػ ػ ػ ػػة
جكاىر الؿ نيرك ،تقرير اليجرة في العالـ ،المنظمة الدكلية لميجرة2019 ،
الرسائل العممية
 -1المبػ ػ ػػركؾ عاشػ ػ ػػكر الغريػ ػ ػػاني ،اليج ػ ػ ػرة العكسػ ػ ػػية مػ ػ ػػف المدينػ ػ ػػة إلػ ػ ػػى الريػ ػ ػػؼ"،
دراسة ميدانية ،منشكرات المجنة الشعبية العامة لمثقافة ،ليبيا2006،ـ.
 -2ياس ػ ػ ػػيف الكبي ػ ػ ػػر ،المي ػ ػ ػػاجريف ف ػ ػ ػػي طػ ػ ػ ػرابمس الغ ػ ػ ػػرب ،د ارس ػ ػ ػػة حال ػ ػ ػػة التماث ػ ػ ػػؿ
معيد اإلنماء العربي ،بيركت.1982 ،
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أغراض الشعر الميبي "ديوان أشرعة الرجاء"
أنموذجا
لمشاعر الدكتور إمحمد أبو سطاش
ً
إعداد :د سالم فرج زوبيك
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المقدمة:
الحمد ﵀ رب العالميف كالصبلة كالسبلـ عمى أشرؼ األنبياء كالمرسميف ،بحث
بعنكاف "أغراض الشعر الميبي ديكاف أشرعة الرجاء لمشاعر الدكتكر إمحمد
أبكسطاش أنمكذجا" ،ييدؼ البحث إلى التعريؼ بأغراض الشعر التي نسج
عمييا الشاعر الميبي الحديث شعره ،كدافع البحث تعريؼ القارئ بأغراض

الشعر الميبي الحديث كالمعاصر ،كييدؼ إلى تسميط الضكء عمى جانب مف
جكانب األدب الميبي كىك األغراض الشعرية كاألكزاف التي استعمميا الشاعر
الميبي ،كألف ىذا المكضكع لـ يدرس مف قبؿ ،فقد كاجو الباحث بعض
الصعكبات منيا قراءة القصيدة كاممة ليتكصؿ إلى غرضيا ،كمعرفة كزنيا،

كاحصاء األكزاف كالبحكر ،كقد اتبع فيو الباحث المنيج الكصفي التحميمي ،فكاف

ىذا البحث متك كف مف مقدمة ،كتمييد ،كتكطئة كثبلثة مطالب :التكطئة :تعريؼ
الشعر ،كتعريؼ التجربة الشعرية ،كالمطمب األكؿ :أغراض شعرية قديمة :غزؿ،
كحكمة كمثؿ ،ككصؼ ،كىجاء ،كرثاء ،كالمطمب الثاني :أغراض شعرية حديثة:

شعر المناسبات ،كالشعر الكطني ،كشعر اإلخكانيات ،كالمديح النبكم،
كاالعتذار ،كالتقريظ ،كالمطمب الثالث :المكسيقى الخارجية ،كالبحكر الشعرية

التي نسج عمييا الشاعر قصائد ديكانو ،كخاتمة فييا أىـ النتائج ،كقائمة
المصادر كالمراجع.
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التمييد
التعريف بالشاعر
ىك الشاعر إ محمد عمي سػميماف أبػك سػطاش الفيتػكرم ،كأصػمو مػف فػكاتير زليػتف

 -الجنسية :ليبي – .كلػد سػنة 1973ـ فػي سػكؽ الخمػيس شػرؽ مدينػة الخمػس،

كفييػػا نشػػأ ،درس بمدرسػػة سػػيدم عمػػي الفرجػػاني االبتدائيػػة القرآنيػػة كحفػػظ الق ػرآف
كػػامبل ،كفػػي سػػنة 1986ـ التحػػؽ بمعيػػد أبػػي ذر الغفػػارم لمق ػراءات ،كمنػػو إلػػى
معيػد المعممػيف الخػػاص الػذم تخػػرج فيػو سػػنة 1991ـ حاصػبل عمػػى الػدبمكـ فػػي
المغػػة العربيػػة ،ثػػـ التحػػؽ بكميػػة اآلداب بجامعػػة ناصػػر بمدينػػة الخمػػس ،كتخػػرج

فييػػا سػػنة1997ـ حاصػػبل عمػػى شػػيادة الميسػػانس فػػي المغػػة العربيػػة كالد ارسػػات
اإلس ػػبلمية ،يع ػ ػيف معي ػ نػدا بالكميػ ػػة نفس ػػيا ،ككمػ ػػؼ أمين ػػا لتحريػ ػػر ص ػػحيفة ناصػ ػػر
طالبػا فػي الجامعػػة ،ككػػاف
الصػادرة عػػف الجامعػة ،كانػػت بدايتػو الشػػعرية مػػذ كػاف ن
تأثره كاضحا بالشعر الجاىمي ،نشر بعض أشعاره في صحيفة "أخبػار الجمػاىير"
الص ػ ػػادرة ع ػ ػػف أمان ػ ػػة اإلع ػ ػػبلـ بمنطق ػ ػػة الخم ػ ػػس( ،)1تحص ػ ػػؿ عمػ ػػى الماجس ػ ػػتير

عػػاـ2002ـ مػػف جامعػػة المرقػػب ،ثػػـ تحصػػؿ عمػػى الػدكتكراه بتػػاريخ 2011ـ مػػف
جامع ػػة اإلس ػػكندرية بجميكري ػػة مص ػػر التخص ػػص ال ػػدقيؽ :نح ػػك كص ػػرؼ ،طب ػػع
ديكانػػو األكؿ بعن ػكاف أشػػرعة الرجػػاء الػػذم كػػاف اسػػمو "خطػػكة عمػػى الطريػػؽ" قبػػؿ

الطباعػػة عػػاـ2012:ـ ،كسػػبب تسػػميتو بػػذلؾ القصػػيدة التػػي تحمػػؿ ىػػذا العن ػكاف،
ككانت في مدح النبي -صمى هللا عميو كسمـ  ،-كديكانو الثاني المكسػكـ خػكاطر

()1الحركة الشعرٌة فً لٌبٌا فً العصر الحدٌث ،الدكتور لرٌرة زرلون نصر ،دار الكتاب الجدٌدة
المتحدة،ط204 ،1م،ج" ،2ممابلة شخصٌة مع الشاعر فً سنة 1999م" 102 :ـ .103
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الكنانػة طبػع عػاـ2012:ـ( ، )1كبعػد التعريػؼ بالشػاعر سػيعرؼ الباحػث بالػديكاف
مكضع الدراسة.
التعريف بالديوان:
دي ػكاف الشػػاعر إمحمػػد عمػػي أبػػك سػػطاش بعن ػكاف (أشػػرعة الرجػػاء) ،كىػػك عن ػكاف
قصػيدة فػػي الػديكاف فػػي مػػدح النبػي صػػمى هللا عميػو كسػػمـ شػػارؾ بيػا الشػػاعر فػػي
ميرجػ ػػاف ط ػ ػرابمس الػ ػػدكلي لممػ ػػديح النبػ ػػكم 2005ـ ،كنالػ ػػت الترتيػ ػػب األكؿ مػ ػػع
قصػػيدتيف أخ ػرييف إحػػداىما لمػػدكتكر محمػػد بػػف صػػكفية – رحمػػو هللا – ،كاألخػػرل
لم ػ ػػدكتكر نػ ػ ػزار البغ ػ ػػدادم ،كال ػ ػػديكاف يحم ػ ػػؿ نت ػ ػػاج مرحم ػ ػػة عمريػ ػػة لمشػ ػػاعر م ػ ػػف

عػػاـ1996:ـ -إلػػى أكاسػػط 2006ـ ،كيحمػػؿ ىػػذا الػػديكاف فػػي طياتػػو مػػا يقػػارب
عف 122 :قصيدة كمقطكعة( ،)2كبعد التعريػؼ بالشػاعر كالػديكاف يعػرؼ الباحػث
الشعر كالتجربة الشعرية كأىمتيا.

توطئة
تعريف الشعر:
ً
منظكـ ىباف ىعف المنثكر الَّ ًذم ىي ٍستعمميوي َّ
الناس ًفي
كبلـ
ىس ىع ىد ىؾ هللاي -
ال ٌش ٍع ير  -أ ٍ
ه
ه
ً
النظـ الًَّذم ٍ ً ً
ص بً ًو مف َّ
األس ىماعي كىف ىس ىد
مخاطباتيـ بيىا يخ َّ
إف يعدؿ بًو ىعف ًج ىيتو ىمجَّتٍوي ٍ
عمى َّ
االستعان ًة
طٍب يعوي كىذ ٍكقيوي لـ ىي ٍحتى ٍج ًإلىى
معمكـ
كن ٍ
ص َّح ى
ه
ى
الذ ٍكؽ .ى
ظ يموي
محدكد؛ فى ىم ٍف ى
ه
طرب عمىي ًو َّ
َّ ً ً ً
عمى ىن ًٍ ً
كؽ لـ ىي ٍستى ٍغ ًف
الذ ي
بالع يركض التي ى ىي م ىيزانو ،ىكمف اض ى ى ى ٍ
ظـ ال ٌشعر ى

)ِ(1مبثٍخ ِغ اٌؾبػش فً ٌِ َ2016 /10/13:َٛغ اٌجبؽشِ ,غٍخ اٌّؼشفخ ,عبِؼخ ثًٕ ٌٍٚذ ,وٍٍخ
اٌزشثٍخ ,اٌؼذد اٌغبدط دٌغّجش ,َ2016:ثؾش ٌٍجبؽش عبٌُ فشط صٚثٍه.25 -24:
)ٌٕ (2ظش ِمذِخ اٌذٌٛاْ أؽشػخ اٌشعبء ,إدمحم ػًٍ أثٛعطبػ ,ه.6 -5 :َ2012 ,1
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ً
ركض ،ك ً
ً
ً
َّ
الح ٍذ ً
ً
الع
الم ٍستفادةي
ىعف تى ٍ
بم ٍعرًفة ى
ؽ بيىا ىحتى تىصير معرفىتيوي ي
صحيحو كتى ٍقكيمو ى
ً
ؼ ىم ىعو(.)1
كالطَّبع الَّذم ىال تى ىكمُّ ى
التجربة الشعرية
ىك انفعاؿ الشاعر بمشيد أك حدث أك فكرة أك مكضكع أك عاطفة أك خاطرة ،أك
غير ذلؾ مما ييز المشاعر كيحرؾ األحاسيس كيثير الكجداف ،كيميب العاطفة،
كيحيي ال خكاطر كيبعثيا ،لتتبلحـ كميا في عالـ الشعكر ،أم :في معامؿ النفس
كالكجداف كالمشاعر كالعكاطؼ في تجربة شعرية تتحرؾ إلى مجاليا ،مجاؿ األسمكب

معا في انتقاء األلفاظ
كاإلبداع في التصكير ،الذم يتعاكف فيو العقؿ كالخياؿ ن
كاألساليب كالصكر كالمكسيقى كاإليقاع ،ليتناسب الجميع مع الغرض كالمكضكع
كالمعاني كالعاطفة كالمحسنات ،في اتزاف كتكازف بيف العقؿ كالخياؿ؛ بحيث ال
يطغى أحدىما عمى اآلخر في داخؿ النفس(.)2
المطمب األول
أغراض قديمة:
معمكـ أف الشعر منذ القدـ ينشد عمى أغراض شعرية تعارؼ عميو الشعراء منذ
القدـ ،كقد استحدثت أغ ارض حديثة ،فالشاعر مكضع الدراسة قد تناكؿ األغراض
القديمة ،كالحديثة ،كفي ىذا المطمب سنرل األغراض التي تناكليا الشاعر في

ديكانو.

)(1ػٍبس اٌؾؼش ,دمحم ثٓ أؽّذ ثٓ دمحم ثٓ أؽّذ ثٓ إثشاٍُ٘ هجبهجب ,اٌؾغًٕ اٌؼٍٛي ,أث ٛاٌؾغٓ )د:
٘322ـ( ,رؾمٍك :ػجذ اٌؼضٌض ثٓ ٔبفش اٌّبٔغِ ,ىزجخ اٌخبٔغً – اٌمب٘شح.6-5:
) (2اٌّزا٘ت األدثٍخ فً اٌؾؼش اٌؾذٌش ٌغٕٛة اٌٍّّىخ اٌؼشثٍخ اٌغؼٛدٌخ ,ػًٍ ػًٍ ِقطفى
فجؼ ,رٙبِخ  -عذح-اٌٍّّىخ اٌؼشثٍخ اٌغؼٛدٌخ ,ه٘1404 1ـ .411 :َ1984 -
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الغزل:
نظـ العرب الشعر في كؿ ما أدركتو حكاسيـ كخطر عمى قمكبيـ مف فنكنو كأغراضو
الكثيرة كالنسيب ،كيسمى التشبيب كالتغزؿ ،كطريقتو عند الجاىمية يككف بذكر
النساء كمحاسنيف كشرح أحكاليف ،ككاف لو عندىـ المقاـ األكؿ مف بيف أغراض
الشعر حتى لك انضـ إليو غرض آخر قدـ النسيب عميو ،كافتتح بو القصيد؛ لما فيو

مف إلياـ النفس كارتياح الخاطر؛ كألف باعثو الفذ ىك الحب ،كىك السر في كؿ

اجتماع إنساني كالبدك أكثر الناس حبان لفراغيـ( .)1كينقسـ الغزؿ إلى نكعيف :كىما
غزؿ حسي ،كغزؿ عذرم ،ككبلىما يؤثر في كجداف الشاعر:

أثر الغزل الحسي في الوجدان:
حار متدفقنا؛ ألف
محمكما ،كال ِّا
فالكجداف عند الشاعر في الغزؿ الحسي كجد أنو ليس
ن
صاحبو قد أرضى نزكاتو كشيكاتو مف مفاتف المرأة في تصكيره الحسي الماجف،
فتطفئ كؿ صكرة مف شعره جمرة مف كجدانو كىكذا ،كاذا ما انتيت القصيدة صكرة
صكرة ،ال تجد عرقنا ينبض مف كجداف في نفس الشاعر ،كتمؾ طبيعة الشيكة
البييمية التي يجب أف يترفع عنيا المسمـ(.)2
أثر الغزل العذري في الوجدان:
أما الكجداف عند الشاعر العذرم فيك كجداف يغتمي كيفكر ،كيمتيب فيحرؽ العركؽ
التي تنبض بالحياة؛ ألف الشاعر لـ يضبط كجدانو المسرؼ ،كلـ يحدد مساره

) (1عٛا٘ش األدة فً أدثٍبد ٚإٔؾبء ٌغخ اٌؼشة ,أؽّذ ثٓ إثشاٍُ٘ ثٓ ِقطفى اٌٙبؽًّ )د:
٘1362ـ( ,أؽشفذ ػٍى رؾمٍمٗ ٚرقؾٍؾٌٗ :غٕخ ِٓ اٌغبِؼٍٍِٓ ,ؤعغخ اٌّؼبسف ,ثٍشٚد ,ط:2
.25
)(2اٌّزا٘ت األدثٍخ فً اٌؾؼش اٌؾذٌش ٌغٕٛة اٌٍّّىخ اٌؼشثٍخ اٌغؼٛدٌخ.13 :
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أثر كال
كطريقو ،فيك أشبو بنار تندلع في ىشيـ الجسد ،فيأتي عميو فبل يترؾ نا
بقية( .)1كعمى ىذا فشعر الكجداف يشمؿ جكانب أخرل غير حب المرأة ،تقكـ عمى
الحب المجرد الذم يشمؿ ما في الكجكد كمو ،مثؿ حب الحياة كحب الناس ،كحب

الطبيعة ،كحب اإلنساف كحب المبادئ السامية ،كغيره ،لكف كؿ ىذا مف خبلؿ
الكجداف الذاتي لمشاعر ،ال مف خبلؿ مكضكع يصطبغ بكجدانو ،فمك كاف الكجداف

مف خبلؿ مكضكع ما ،النتقمنا مف شعر الكجداف إلى غرض أدبي آخر غير الشعر
الكجداني( ،)2كقد أنشد الشاعر عمى غرض الغزؿ خمسا كأربعيف قصيدة مكزعة
عمى عشرة بحكر ،فكاف نصيب بحر الكامؿ ثبلثا كعشريف قصيدة ،كبحر الكافر

ست قصائد ،كبحر المتقارب خمس قصائد ،كبحر الرمؿ أربع قصائد ،كبحر اليزج
قصيدتيف ،كبحر المتد ارؾ قصيدة كاحدة ،كبحر الخفيؼ قصيدة كاحدة ،كبحر المديد
قصيدة كاحدة ،كبحر الطكيؿ قصيدة كاحدة ،كبحر الرجز قصيدة كاحدة.

كمف أمثمة شعر الغزؿ قكؿ الشاعر مف المتقارب:
سب ٍتنوي لىك ً
احظي ر ويـ ىكح و
يؿ
ى
ىى
ى
ى

ت ًجر ً
بًكس ًط ًٌ ً
احي
ىى
الز ىحاـ فىأ ٍىد ىم ٍ ى

()3

كيقكؿ مف الكامؿ:
َّ
فؤ ىاد تىقىطَّ ىع ٍ
صالوي
ت أ ٍىك ى
إف اٍل ى

ً ً
اء
ىك ىغ ىدا ىعميبل إ ىذا ىرأل اٍل ىح ٍسىن ي

()4

كغرض الغزؿ يأخذ المرتبة األكلى مف حيث األغراض القديمة كالحديثة عند الشاعر
بعدد خمس كأربعيف قصيدة بنسبة تقارب سبع كثبلثكف في المئة مف قصائد الديكاف،
)(1اٌّزا٘ت األدثٍخ فً اٌؾؼش اٌؾذٌش ٌغٕٛة اٌٍّّىخ اٌؼشثٍخ اٌغؼٛدٌخ.13 :
)ٔ(2فغٗ.11 :
)(3اٌذٌٛاْ.61 :
)(4اٌذٌٛاْ.18 :
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كربما يرجع ذلؾ إلى فترة إنشاء الديكاف لمشاعر حيث كانت في زمف الصبا
كالشباب.
الحكمة والمثل والنصح واإلرشاد
كالحكمة كالمثؿ :فالحكمة قكؿ رائع يتضمف حكمان صحيحان مسممان .كالمثؿ مرآة تريؾ

أحكاؿ األمـ ،كقد مضت كتقفؾ عمى أخبلقيا ،كقد انقضت فاألمثاؿ ميزاف يكزف بو
رقي األمـ كانحطاطيا كسعادتيا كشقاؤىا كأجبيا كلغتيا .كأكثر ما تككف أمثاؿ

العرب كحكميا مكجزة متضمنة حكمان مقبكالن أك تجربة صحيحة تممييا عمييا طباعيا

ببل تكمؼ راجع فف األمثاؿ السابؽ( ، )1كقد تأخذ جانبا مف النصح كاإلرشاد ،كقد
نسج الشاعر في ىذا الغرض ثماني قصائد ،فكانت سبع قصائد عمى كزف بحر

الكامؿ ،كقصيدة كاحدة عمى بحر الكافر
كمف شعر الحكمة قصيدة بعنكاف "كف كالغصكف" قكلو:
ص ً
كف بً ىج ٍذ ًعيىا
يك ٍف ىكاٍل يغ ي

ًفي اٍلقىٍي ًظ ىخٍي ىر يمظيمًٌمى ٍو

()2

يريد بذلؾ حسف السيرة كالفائدة لقكمو تجنبا لممثؿ القائؿ:
ً
و
ضاه ،كليا ىكٍرىدة طيبة الرائحة،
كر" َّ
الع ى
السىياؿ :شجر مف ى
"ظ ُّؿ ىسىياؿ ًريحوي ىح ير ه
ً
يما ىح ىسىنة كال
كاٍل ىح يركر :ريح حارة ُّ
تيب بالميؿ ،كقيؿ :بالنيار ،يضرب لمرجؿ لو س ى
خير عنده(.)3

)(1عٛا٘ش األدة فً أدثٍبد ٚإٔؾبء ٌغخ اٌؼشة ,ط.26 :2
)(2اٌذٌٛاْ.128 :
)ِ (3غّغ األِضبي ,أث ٛاٌفنً أؽّذ ثٓ دمحم ثٓ إثشاٍُ٘ اٌٍّذأً إٌٍغبثٛسي )د٘518 :ـ( ,رؾمٍك:
دمحم ِؾٍى اٌذٌٓ ػجذ اٌؾٍّذ ,داس اٌّؼشفخ  -ثٍشٚدٌ ,جٕبْ,ط.444 :1
.
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كالحكمة كالمثؿ كالنصح كاإلرشاد يحتؿ المرتبة الرابعة مف حيث األغراض القديمة
كالحديثة بعدد ثماني قصائد بنسبة ستة في المئة تقريبا.
الوصف:
ىك شرح حاؿ الشيء كىيئتو عمى ما ىك عميو في الكاقع إلحضاره في ذىف السامع
كأنو يراه أك يشعر بو( .)1كقد يسمى بالشعر الكصفي:
الكصؼ جزء طبيعي مف منطؽ اإلنساف؛ ألف النفس محتاجة مف أصؿ الفطرة إلى
ما يكشؼ ليا مف المكجكدات كما يكشؼ لممكجكدات منيا ،كال يككف ذلؾ إال بتمثيؿ
الحقيقة كتأديتيا إلى التصكر في طريؽ مف طرؽ السمع كالبصر كالفؤاد ،أم :الحس
المعنكم ،فاألمـ الطبيعية ىي أصدؽ األمـ في الكصؼ طبيعة؛ ألنو سبيؿ الحقيقة
في ألسنتيا؛ كألف حاجاتيا الماسة إليو تجعؿ ىذا الحس فييا أقرب إلى الكماؿ ،فإذا

أضفت إلى ذلؾ سعة العبارة كمطاكعة المغة في التصريؼ -كما ىك الشأف عند

العرب -كاف أجمع لمحس كأبدع في تصكير الحقيقة بما تكثر المغة مف أصباغيا

كيجيد الحس في تأليؼ بينيا كتككيف المناسبات الطبيعية التي تظيرىا تمؾ األلكاف
المييأة عمى حسب ىذه المناسبات( ،)2كقد أنشد الشاعر في ىذا الغرض ست
قصائد فكانت ثبلث قصائد عمى بحر الكامؿ ،كقصيدتيف عمى كزف بحر المتقارب،

كقصيدة عمى كزف بحر الرمؿ.
كمنو قصيدة بعنكاف" عيف الحقيقة" يصؼ حالنا في ىذا الزمف ،فيقكؿ مف مجزكء

الرمؿ:

)(1عٛا٘ش األدة فً أدثٍبد ٚإٔؾبء ٌغخ اٌؼشة ,ط.26 :2
)(2ربسٌخ آداة اٌؼشةِ ,قطفى فبدق ثٓ ػجذ اٌشصاق ثٓ عؼٍذ ثٓ أؽّذ ثٓ ػجذ اٌمبدس اٌشافؼً
)د٘1356 :ـ( ,داس اٌىزبة اٌؼشثً ,ط.80 :3

511

يجهح انعهىو اإلَطاَيح

ضىنا ًفي اٍل ىح ًٌ
ضاـ
ؽ ى
ىب ٍع ي
كر ىش ٍمسان
ىب ٍع ي
ضىنا ييٍن ي
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بعضنا ًفي ُّ
الظٍمًـ ىساـ
ىٍ يى
ىك ٍىي ٍتب يدك لًػ ػ ػ ػ ٍػؤلىىناـ
ى

()1

كالكصؼ يحتؿ المرتبة السابعة مف حيث األغراض القديمة كالحديثة بعدد ست

قصائد بنسبة خمسة في المئة تقريبا.
اليجاء:

ىك تعداد مثالب المرء كقبيمو كنفي المكارـ كالمحاسف عنو( .)2كقد أنشد الشاعر

ف ي ىذا الغرض ست قصائد ،فكانت خمس قصائد عمى كزف بحر الكامؿ ،كقصيدة
كاحدة عمى كزف بحر المتقارب.
كمنو عمى كزف المتقارب قكلو:
َّ
بما لىـ تىيق ٍؿ
تىىكُّد الثناىء ى

اد ىكبًٍئ ىس اٍل ىع ىم ٍؿ
فىبًٍئس اٍل يم ىر ي

()3

كاليجاء يحتؿ المرتبة الثامنة مف حيث األغراض القديمة كالحديثة بعدد ست قصائد
بنسبة خمسة في المئة تقريبا.
الرثاء:
كىك تعداد مناقب الميت كاظيار التفجع كالتميؼ عميو كاستعظاـ المصيبة فيو(،)4
كقد يسمى التعازم :كىك أكثر ما تكمـ فيو الناس؛ ألنو لـ يعر أحد مف مصيبة

بحميـ ،ذلؾ قضاء هللا عمى خمقو .فكؿ تكمـ إما متعزيان ،كاما معزيان ،كاما متصب انر
)(1اٌذٌٛاْ.145 :
)(2عٛا٘ش األدة فً أدثٍبد ٚإٔؾبء ٌغخ اٌؼشة ,ط.26 :2
)(3اٌذٌٛاْ.279 :
)(4عٛا٘ش األدة فً أدثٍبد ٚإٔؾبء ٌغخ اٌؼشة ,ط.26 :2
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محتسب نا ،قاؿ أبك الحسف المدائني :كانت العرب في الجاىمية كىـ ال يرجكف ثكابان كال

يخشكف عقابان يتحاضكف عمى الصبر ،كيعرفكف فضمو ،كيعيركف بالجزع أىمو ،إيثا انر

لمحزـ كتزين نا بالحمـ ،كطمب نا لممركءة ،كف ار نار مف االستكانة إلى حسف العزاء ،حتى إف
كاف الرجؿ منيـ ليفقد حميمو ،فبل يعرؼ ذلؾ فيو .يصدؽ ذلؾ ما جاء في

أشعارىـ ،كنثي مف أخبارىـ( .)1كقد أنشد الشاعر عمى ىذا الغرض خمس قصائد،
ككانت عمى كزف بحر الكامؿ.

كمف قصائد الرثاء قصيدة رثاء البنة الشاعر ،فقاؿ:
أ َّىكاهي ىكالى ٍي ًفي ىعىمٍيؾ يبىنيَّتًي

ما ًحيىمتًي كاٍلمكت يذ ٍق ًت أىم ً
امي
ى ىٍ ي
ى
ى

أ َّىكاه كاأىس ًفي فىًإ َّف ىخك ًاف ًقي كقىك ًاد ًمي مسحػ ػػكقىة كقىك ً
امي
يى ى
ىٍ ي
ى ى
ى ى
ى

()2

كقد جاء ىذا الغرض في الترتيب الثامف مف حيث األغراض القديمة كالحديثة عند
الشاعر بعدد خمس قصائد بنسبة أربعة في المئة تقريبا.
الفخر:
ىك تمدح المرء بخصاؿ نفسو كقكمو كالتحدث بحسف ببلئيـ كمكارميـ ككرـ

عنصرىـ ككفرة قبيميـ كرفعة حسبيـ كشيرة شجاعتيـ(.)3كقد أنشد الشاعر عمى
ىذا الغرض قصيدة كاحدة عمى بحر الكامؿ.
كىذه القصيدة بعنكاف" مربع األجداد" مف الكامؿ يقكؿ:
)(1اٌزؼبصي [ٚاٌّشاصً ٚاٌّٛاػظ ٚاٌٛفبٌب] ,دمحم ثٓ ٌضٌذ ثٓ ػجذ األوجش اٌضّبًٌ األصدي ,أثٛ
اٌؼجبط ,اٌّؼشٚف ثبٌّجشد )د٘285 :ـ( ,رمذٌُ ٚرؾمٍك :إثشاٍُ٘ دمحم ؽغٓ اٌغًِّ ,شاعؼخ:
ِؾّٛد عبٌُٙٔ ,نخ ِقش ٌٍطجبػخ ٚإٌؾش ٚاٌزٛصٌغ.42 :
)(2اٌذٌٛاْ.132 :
)(3عٛا٘ش األدة فً أدثٍبد ٚإٔؾبء ٌغخ اٌؼشة ,ط.25 :2
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رحؿ اٍلفيؤاد إًلى الًَّذيف أ ً
يحبُّييـ
ىىى ىي
ى

ً
ىج ىك ًاد
ػرـ بً ًي ٍـ م ٍف ىم ٍع ىش ور أ ٍ
أى ٍك ػ ٍ

ت ُّ
اىـ
ت أىٍلفىٍي ى
إً ٍف أٍىن ى
كـ تىىر ي
الن يج ى

الضي ً
ؼ ىي ٍف ىريح ىج ٍم ىعيي ٍـ ىك ىين ًادم
بً َّ ٍ

()1

كالفخر يحتؿ المرتبة الحادية عشر مف حيث األغراض القديمة كالحديثة بعدد

قصيدة كاحدة بنسبة أقؿ مف كاحد في المئة.
المطمب الثاني :أغراض حديثة:
شعر المناسبات:

تعريفو :المناسبات الشعرية :مف الدكافع التي أثرت في تجربة الشاعر المكاقؼ
كاألحداث كالمناسبات ،التي تفرضيا عمى شعره إنسانيتو ،كيدفعو إلييا دينو كعقيدتو،

كحؽ إنساني ،ككاجب ديني ،فالقضايا اإلسبلمية المعاصرة تحض الشاعر عمى أف
ً
يجند شعره لجياد أعداء اإلسبلـ ،كىـ الصييكنية كاليسارية كاليمينية ،كأف يعكد
ٌ
المسممكف إلى الشريعة اإلسبلمية ،التي أقاـ السمؼ الصالح حضارتيا الراسخة(،)2
كالى جانب الشعر الكطني اإلسبلمي كاالجتماعي كالذاتي ،يكثر عند الشعراء

المحافظيف شعر المناسبات كالمجامبلت ،فيـ قد مدحكا ،كرثكا ،كىنأكا ،كقرظكا،
كعاتبكا ،كداعبكا ،كىجكا ،كذلؾ عمى تفاكت بينيـ بطبيعة الحاؿ.

كما أنيـ أسيمكا بشعرىـ في تسجيؿ بعض األحداث العالمية الكبرل كزلزاؿ مدمر،
أك حرب ضركس ،كنحك ذلؾ( ،)3كقد أنشد الشاعر عمى ىذا الغرض خمسا

كعشريف قصيدة مكزعة عمى أربعة بحكر فكاف نصيب بحر الكامؿ عشريف قصيدة،

)(1اٌذٌٛاْ.84 :
)(2اٌّزا٘ت األدثٍخ فً اٌؾؼش اٌؾذٌش ٌغٕٛة اٌٍّّىخ اٌؼشثٍخ اٌغؼٛدٌخ.411 :
)(3رطٛس األدة اٌؾذٌش فً ِقش ,أؽّذ ػجذ اٌّمقٛد ٍ٘ىً ,داس اٌّؼبسف ,ه.135 ,1994 6
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كبحر المتقارب ثبلث قصائد ،كبحر الكافر قصيدة كاحدة ،كبحر الرجز قصيدة
كاحدة.
كمنيا تينئة الشاعر لصديقو بزكاجو بقصيدة بعنكاف "سكينة كصبلح" يقكؿ فييا مف
الكامؿ:
ص َّ
صبلح
اج ىس ًك ىينةه ىك
الزىك ً
قىفى ي
ي

ًً
ً
بلح
ت أٍ
ىك ىسم ٍع ي
ىف قى ٍد ىح َّؿ فيو فى ي

()1

كشعر المناسبات يحتؿ المرتبة الثانية مف حيث األغراض القديمة كالحديثة بعدد
خمس كعشريف قصيدة بنسبة عشركف في المئة تقريبا.
الشعر الوطني
معا
الشعر الكطني ال ينفصؿ عف المدح ،ككذلؾ المدح ال ينفصؿ عنو ،قد صيغا ن

في بنية كاحدة ،يقكماف عمى غرض كاحد كىك المدح في بناء الكطف( ،)2كقد أنشد
الشاعر في ىذا الغرض تسع قصائد ،فكانت أربع قصائد عمى كزف الكامؿ ،كثبلث
عمى كزف بحر الرمؿ ،كقصيدة كاحدة عمى كزف بحر الكافر ،كقصيدة كاحدة عمى

كزف بحر اليزج.

كمنو قصيدة لمشاعر بعنكاف "أكلى القبمتيف" مف مجزكء اليزج ،قكلو:
تب التَّ ًاري ػ
إً ىالـ ىي ٍك ي

ض ىح يؾ ٍاأل ىيم يـ
يخ ًمَّنا تى ٍ

ادةى ُّ
الدٍنىيا
ىك يكَّنا ىس ى

ىكلىٍي ىس تىفيكقين ػ ػػىا ًق ىم يـ

()3

)(1اٌذٌٛاْ.57 :
)(2اٌّزا٘ت األدثٍخ فً اٌؾؼش اٌؾذٌش ٌغٕٛة اٌٍّّىخ اٌؼشثٍخ اٌغؼٛدٌخ.411 :
)(3اٌذٌٛاْ.138 :

515

انعذد ( 23ضثرًثر )2021

يجهح انعهىو اإلَطاَيح

كالشعر الكطني يحتؿ المرتبة الثالثة مف حيث األغراض القديمة كالحديثة بعدد تسع
قصائد بنسبة سبعة في المئة تقريبا.
اإلخوانيات
يرتبط شعر اإلخكانيات بالحياة الشخصية لممبدع ،كذلؾ مف طريؽ تسجيؿ مختمؼ

األحاسيس كالمشاعر التي يعبر عنيا في مناسبات عدة( ،)1كقد أنشد الشاعر في
ىذا الغرض سبع قصائد ،فكانت ثبلث قصائد عمى كزف بحر الكامؿ ،كقصيدتيف
عمى كزف بحر اليزج ،كقصيدة عمى كزف بحر الكافر ،كقصيدة عمى كزف بحر

المتقارب.

يقكؿ في قصيدة بعنكاف" حيارل آخر الزمف" مف مجزكء الكافر:
ً
ً
ً
ً و
الس ىك ًف
اؿ ًفي َّ
ىيئ ٍسىنػ ػػا م ٍف تى ىبلق ىينػا بمىٍيؿ طى ى
ىر ىج ٍكىنا ًفي ىس ًر ىيرتىىنا بً ىما ىن ٍر يجكهي ًفي اٍل ىعمى ًف

()2

كشعر اإلخكانيات يحتؿ المرتبة الخامسة مف حيث األغراض القديمة كالحديثة بعدد

سبع قصائد بنسبة ستة في المئة تقريبا.
المديح النبوي:

كىك الثناء عمى ذم شاف بما يستحسف مف األخبلؽ النفسية كرجاجة العقؿ كالعفة
كالعجؿ كالشجاعة ،كاف ىذه الصفات عريقة فيو ،كفي قكمو كبتعداد محاسنو
الخمقية .كشاع المدح عندما ابتذؿ الشعر كاتخذه الشعراء مينة كمف أكائؿ مداحيييـ
()1الحركة الشعرٌة فً لٌبٌا فً العصر الحدٌث،ج.359 :1
)(2اٌذٌٛاْ.317 :
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زىير كالنابغة كاألعشى(.)1كالشعراء أيضا في الطبع مختمفكف :منيـ مف يسيؿ
يتيسر لو المراثي كيتع ٌذر عميو
عميو المديح كيعسر عميو اليجاء .كمنيـ مف ٌ
الغزؿ( ،)2كقد تطكر غرض المدح في العصر الحديث إلى المديح النبكم كىك:
"مف األلكاف الشعرية التي كانت رائجة في شعر مرحمة التقميد الحديثة ،كالتغني
بأكصاؼ الرسكؿ صمى هللا عميو كسمـ كبمكارمو كأخبلقو كفضمو عمى البشرية"(،)3

كقد أنشد الشاعر عمى غرض المديح النبكم ست قصائد ،ككانت أربع قصائد عمى

بحر الكامؿ ،كقصيدة كاحدة عمى بحر الكافر ،ككاحدة عمى كزف بحر المتدارؾ.
كمف أمثمة المديح النبكم قكؿ الشاعر في قصيدة أشرعة الرجاء:
حات طىٍيبةى قى ٍد ىس ىك َّف بً يم ٍي ىجتًي
ىنفى ي

ً
ب َّ
يد
النبً ًٌي ىم ًش ي
ىكاٍل ىج ىس يد م ٍف يح ًٌ

()4

كغرض المدح النبكم يحتؿ المرتبة التاسعة مف حيث األغراض القديمة كالحديثة
بعدد ست قصائد بنسبة خمسة في المئة تقريبا.
االعتذار:
االعتذار مف مكضكعات شعر المناسبات التي تبرز نفسية الشاعر كصفاء ركحو
نحك إخكانو حيث يعترؼ بالذنب إذا صدر عنو ،...كالشعراء الميبيكف ال يجدكف

غضاضة في االعتذار إلخكانيـ إذا صدر عنيـ مكقؼ يتطمب االعتذار(،)5
كاالعتذار :ىك درء الشاعر التيمة عنو كالترفؽ في االحتجاج عمى براءتو منيا
)(1عٛا٘ش األدة فً أدثٍبد ٚإٔؾبء ٌغخ اٌؼشة ,ط.26 :2
)(2اٌؾؼش ٚاٌؾؼشاء ,أث ٛدمحم ػجذ هللا ثٓ ِغٍُ ثٓ لزٍجخ اٌذٌٕٛسي )د٘276 :ـ( ,داس اٌؾذٌش,
اٌمب٘شح٘ 1423 ,ـ ,ط .94 :1
)(3اٌؾشوخ اٌؾؼشٌخ فً ٌٍجٍب فً اٌؼقش اٌؾذٌش,ط.88 :1
)(4اٌذٌٛاْ.13 :
) (5ؽؼش إٌّبعجبد فً ٌٍجٍب ِٛمٛػبرٗ ٚخقبئقٗ اٌفٍٕخ ,أ.إؽٍٕٓ اٌّؼبٚي إؽٍٕٓ ؽٍٕٕخ,
اٌّؤعغخ اٌؼبِخ ٌٍضمبفخ,ه.143 :َ2010 ,1
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كاستمالة قمب المعتذر إليو كاستعطافو عميو :كالنابغة في الجاىمية فارس ىذه
الحمبة( .)1كقد أنشد الشاعر في ىذا الغرض ثبلث قصائد عمى كزف بحر الكامؿ.
كمنو قصيدة بعنكاف "شكر الكفي" مف الكامؿ ،فيقكؿ:
اعتً ىذارؾ ك ً
ً
اص هؿ
يقٍم ي
ت لىيىا :إ َّف ٍ ي ى

ً
ً
يؿ
ىكًلئ ٍف ىش ىك ٍرت فىًإ َّف ىذ ى
اؾ ىجم ي

()2

كغرض االعتذار يحتؿ المرتبة العاشرة مف حيث األغراض القديمة كالحديثة بعدد
ثبلث قصائد بنسبة اثناف في المئة تقريبا.
التقريظ
ىك مف المكضكعات الشعرية التي عني بيا الشعراء في القديـ كالحديث فقرظكا
إبداع المبدعيف مف شعر كنثر ،كقرظكا أيضا المبدعيف أنفسيـ( ،)3كقد أنشد
الشاعر عمى ىذا الغرض قصيدة كاحدة عمى بحر الكامؿ.
كىذه القصيدة بعنكاف" حي الربكع الحاضنات األسمرا" ،يقكؿ فييا مف الكامؿ:
طالًب اٍل ًعٍمًـ ا ٍفتى ًخر بًمىنارة ًفييا تيض ً
اىي ًفي اٍل يعمي ً
األزىى ىار
كـ ٍ
ى ى
ىيا ى ى
ٍ ى

()4

كالتقريظ يحتؿ المرتبة الثانية عشر مف حيث األغراض القديمة كالحديثة بعدد

قصيدة كاحدة بنسبة أقؿ مف كاحد في المئة.

)(1عٛا٘ش األدة فً أدثٍبد ٚإٔؾبء ٌغخ اٌؼشة ,ط.26 :2
)(2اٌذٌٛاْ.304 :
)(3ؽؼش إٌّبعجبد فً ٌٍجٍب ِٛمٛػبرٗ ٚخقبئقٗ اٌفٍٕخ.11 :
)(4اٌذٌٛاْ.273 :
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كىكذا نرل بأف الشاعر نسج ديكانو عمى اثني عشر غرضا تنقسـ إلى أغراض
قديمة بعدد ستة أعراض ،كأغراض حديثة بعدد ستة أغراض.
المطمب الثالث
كبعد أف تعرض الباحث ألغراض الشعر عند الشاعر كاف لزاما عميو أف يطمعنا
عمى المكسيقى الشعرية كاألكزاف التي نسج عمييا الشاعر أغراضو.
الموسيقى الخارجية.
تعتمد القصيدة العربية التقميدية عمى ركنيف ،ىما :كحدة الكزف ،ككحدة القافية،
فالشعر العربي أعظـ أركانو الكزف كىك أساسو ( ،)1فالمكسيقى ىي أبرز صفات
الشعر ،كىي العنصر البارز الذم يميز الشعر مف النثر ،كآية ذلؾ أف المعنى

الكاحد إذا قيؿ مرة شعرا ،كمرة نث ار كاف في الشعر أقكل أث ار(« )2كالكزف شيء كاقع
عمى جميع لفظ الشعر الداؿ عمى المعنى»( ،)3كالفرؽ بيف الشعر كالنثر ىك
المكسيقى ،كىي كما يراىا بعض الباحثيف « أبرز صفات الشعر ألف القدماء ال
يركف في الشعر أم ار جديدا يميزه مف النثر إال ما يشتمؿ عميو مف األكزاف كالقكافي»

( )4كالشعر العربي منذ القدـ خضع لمكسيقى معينة لتقكم المعنى ،كتجعمو ينفذ إلى
قمكب سامعيو ،كتمثمت تمؾ المكسيقى في أكزاف الشعر العربي كقكافيو ( )5كقد رأل

بعض النقاد أف «اقتراف الكزف بالتخيؿ الشعرم أك المحاكاة ليس أم ار عشكائيا أك
) (1أظش اٌؼّذح.134 :1
) (2أظش فً إٌمذ األدثً :ػجذ اٌؼضٌض ػزٍك ,داس إٌٙنخ اٌؼشثٍخ ,ثٍشٚد,ه.170 :َ1972 /2
)ٔ (3مذ اٌؾؼش.7 :
)ِٛ (4عٍمى اٌؾؼش)د إثشاٍُ٘ أٍٔظ( ه.14 : َ5,1981
) (5أظش إٌمذ األدثً اٌؾذٌشٙٔ ,نخ ِقش ٌٍطجبػخ ٚإٌؾش ,َ1997دمحم غًٍّٕ ٘الي.435 :
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مجرد إكماؿ شكمي لتعريؼ الشعر ،كانما ىك أمر يرتبط بخاصية الكزف نفسو مف
حيث تأثيره الذاتي في المتمقي» ( )1كىناؾ مف يرل أف العكامؿ الثقافية في القرف
كبير في أكزاف الشعر العربي ،كذلؾ أف ىذه العكامؿ كانت
تأثير ن ا
الثاني قد أثرت نا
نتيجة لمعكامؿ السياسية التي أدت إلى ظفر الدكلة اإلسبلمية بثراء كبير جراء
الفتكحات اإلسبلمية؛ مما جعؿ الخمفاء يغدقكف األمكاؿ الطائمة عمى الشعراء ،فكثر

الغناء ،كالترؼ مما جعؿ أغمب الشعراء يجددكف في األكزاف ،كمنيـ عمى سبيؿ
المثاؿ الشاعر أبك العتاىية ( )2الذم قاؿ عنو ابف المعتز «كاف لسيكلة شعره
كجكدة طبعو فيو ربما قاؿ شع ار مكزكنا ليس مف األعاريض المعركفة ،ككاف يمعب

بالشعر لعبا كيأخذ كيؼ شاء» ( ،)3كمف ىنا حدث التجديد في ىذا الباب ،فقد
حاكؿ الشعراء منذ القدـ التمرد عمى بحكر الشعر الخميمية كالثكرة عمييا ( )4كالشعر
الميبي المعاصر قد كاكب الشعراء بالنسج عمى أكزاف ىذه البحكر ،مع االختبلؼ في

الكثرة كالقمة كىاؾ عدد قصائد كؿ بحر مف البحكر:
البحر الكامل
وتفعيالتو :متفاعمف متفاعمف متفاعمف ...متفاعمف متفاعمف متفاعمف
كسمي كامبل لتكامؿ الحركات فيو ،إذ يحتكم عمى ثبلثيف حركة في شطريو،

كىك مف أىـ بحكر الشعر العربي( ،)5كقد قاؿ عنو الطيب ":الكامؿ القصير قد
)ِ (1ف َٛٙاٌؾؼش)د عبثش ػقفٛس( ه ,2اٌّشوض اٌؼشثً ٌٍضمبفخ ٚاٌؼٍ.240 : َٛ
) (2أظش اٌؾؼش فً اٌؼقش اٌؼجبعً)ػًٍ ٔغٍت ػطٛي( ِؤعغخ ػض اٌذٌٓ ثٍشٚد  80 :ـ .83
)(3هجمبد اٌؾؼشاء ,ػجذ هللا ثٓ دمحم اثٓ اٌّؼزض اٌؼجبعً )د٘296 :ـ( ,اٌّؾمك :ػجذ اٌغزبس أؽّذ
فشاط ,ه ,3داس اٌّؼبسف  -اٌمب٘شح.229 :
) (4أظش إٌمذ األدثً ثٍٓ اٌمذاِى ٚاٌّؾذصٍٓ)اٌؼشثً دسٌٚؼ( ِىزجخ إٌٙنخ اٌّقشٌخ.199 :
)ِٛ (5اصٌٓ اٌؾؼش ِٚؾبٚالد اٌزغذٌذ ,دمحم أثٛػبِٛد ,اٌذاس اٌضمبفٍخ ٌٍٕؾش اٌمب٘شح ه:َ2008,1
.97
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أطاؿ فيو الشعراء المتأخركف"

انعذد ( 23ضثرًثر )2021
()1

كقد حضي بالعدد األكبر مف قصائد الشاعر

فكاف عدد القصائد تسع كسبعكف قصيدة بنسبة أربع كستكف بالمئة تقريبا،
مكزعة عمى أغراض :المدح النبكم ،كالغزؿ ،كالشعر الكطني ،كاليجاء،
كالمناسبات ،كالفخر ،كالحكمة ،كالرثاء ،كاإلخكانيات ،كالكصؼ ،كالتقريظ

كاالعتذار.
بحر المتقارب
وتفعيالتو :فعكلف فعكل ف فعكلف فعكلف ....فعكلف فعكلف فعكلف فعكلف
كسمي بالمتقارب لتقارب أجزائو إذ يتركب مف تفعيبلت خماسية ال يفصؿ بيف

الكتد المجمكع كالكتد المجمكع اآلخر إال سبب خفيؼ ،كال يفصؿ بيف السببيف
إال كتد مجمكع كىكذا( )2كسمي بالمتقارب لتقارب األكتاد التي ال يفصؿ بينيما

إال سبب خفيؼ( )3كقد نسج الشاعر عمى كزنو اثنتي عشرة قصيدة بنسبة
عشرة بالمئة تقريبا ،مكزعة عمى أغراض الشعر :غزؿ كمناسبات ،كاخكانيات،
ككصؼ ،كىجاء.
بحر الوافر
وتفعيالتو :مفاعمتف مفاعمتف فعكلف ...مفاعمتف مفاعمتف فعكلف
كسمي الكافر كاف ار لتكفر حركاتو؛ ألنو ليس في األجزاء أكثر حركات مف
مفاعمتف ،كما يفؾ منو كىك متفاعمف ،كقيؿ :سمي كاف ار لكفكر أجزائو

()4

كىك مف

) (1اٌّشؽذ إٌى ف ُٙأؽؼبس اٌؼشة ٚفٕبػزٙب ,ػجذ هللا اٌطٍت ,ه ,3اٌىٌٛذ ,َ1989ط.127 :1
)ِٛ (2اصٌٓ اٌؾؼش.155 :
) (3أظش اٌٛافً فً اٌؼشٚك ٚاٌمٛافً ,اٌخطٍت اٌزجشٌضي ,رؾمٍك :د فخش اٌذٌٓ لجبٚح ,داس اٌفىش
عٛسٌخ َ2007,ه.167 :6
)ٔ (4فغٗ .69:
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بحكر الطبقة األكلى( ،)1كقد حضي ىذا البحر في الديكاف مكضع الدراسة
بإحدل عشرة قصيدة ،بنسبة تسعة بالمئة تقريبا ،في ستة أغراض ،كىي :غزؿ،
كمناسبات ،كشعر كطني ،كحكمة ،كمديح نبكم ،كاخكانيات
بحر الرمل
وتفعيالتو:فاعبلتف فاعبلتف فاعبلتف ...فاعبلتف فاعبلتف فاعبلتف
سمي رمبل ،ألف الرمؿ نكع مف الغناء ،يخرج مف ىذا الكزف ،فسمي بذلؾ،
كقيؿ :سمي رمبل؛ لدخكؿ األكتاد بيف األسباب ،كانتظامو كرمؿ الحصير الذم

نسج بو( ،)2كقيؿ :سمي بالرمؿ؛ ألف كزنو يناسب كقع سير اإلبؿ ،كمعنى رمؿ

لغة ىركؿ ،كفي الجاىمية كانكا يطمقكف عمى نغمة سير اإلبؿ الرمؿ ،كىك بحر
يقؼ متكسطا بيف البحكر التي تقؼ مكقؼ الصدارة في الشعر العربي ،كالبحكر

النادرة االستعماؿ ،كقد أكثر منو المحدثكف لصفائو كسيكلة النظـ عميو

()3

كالشاعر مكضع البحث نسج عمى كزنو ثماني قصائد بنسبة ستة بالمئة تقريبا،
عمى أغراض الغزؿ كالكصؼ كالشعر الكطني.
بحر اليزج
تفعيالتو :مفاعيمف مفاعيمف مفاعيمف ...مفاعيمف مفاعيمف مفاعيمف
ػزكءا كذل ػػؾ بح ػػذؼ التفعيم ػػة األخيػ ػرة م ػػف الع ػػركض كالض ػػرب
كال يج ػػيء إال مج ػ ن
كسمي باليزج تشبييا لو بيزج الصكت ،كىك ضرب مف الغناء ،كالعػرب كثيػ ار مػا
تألؼ الغناء ،كآثاره قميمة في الشعر الجاىمي ،كلكف المكلديف استخفكه ككتبػكا منػو
)ِٛ (1اصٌٓ اٌؾؼش ِٚؾبٚالد اٌزغذٌذ.91 :
) (2اٌٛافً فً اٌؼشٚك ٚاٌمٛافً .109:
) (3أظش ِٛاصٌٓ اٌؾؼش ِٚؾبٚالد اٌزغذٌذ.118 :
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قصػ ػ ػػائد عذبػ ػ ػػة( ، )1كقيػ ػ ػػؿ سػ ػ ػػمي ىزجػ ػ ػػا لتػ ػ ػػردد الصػ ػ ػػكت فيػ ػ ػػو ،كالتيػ ػ ػػزج تػ ػ ػػردد
الصكت...فمما كاف الصكت يتردد في ىػذا النػكع مػف الشػعر سػمي ىزجػا ،كقيػؿ:
لما كاف التيزج تردد الصكت ،ككػاف كػؿ جػزء منػو يتػردد فػي آخػره سػبباف ،سػمي
ىزجػػا( ،)2كقػػد اسػػتعمؿ الشػػاعر كزف ىػػذا البحػػر فػػي ديكانػػو خمػػس م ػرات ،بنسػػبة
أربعػػة بالمئػػة تقريبػػا ،فكانػػت فػػي أغ ػراض :الشػػعر الػػكطني قصػػيدة كاحػػدة ،كالغػػزؿ

قصيدتيف ،كاالخكانيات قصيدتيف.
بحر الرجز

تفعيالتو :مستفعمف مستفعمف مستفعمف ...مستفعمف مستفعمف مستفعمف
سمي رج از؛ ألنو يقع فيو ما يككف عمى ثبلثة أجزاء ،كأصمو مأخكذ مف البعير
إذا شدت إحدل يديو فبقى عمى ثبلثة قكائـ ،كأجكد منو أف يقاؿ :ىك مأخكذ مف

قكليـ :ناقة رجزاء ،إذا ارتعشت عند قياميا ،لضعؼ يمحقيا ،أك داء ،فمما كاف

ىذا الكزف فيو اضطراب سمي رج از تشبييا بذلؾ( ،)3كقد أسمتو العرب حمار
الشعراء لسيكلة النظـ عميو( ،)4كقد نسج الشاعر عمى كزنو قصيدتيف بنسبة
كاحد بالمئة تقريبا ،في غرضيف ،كىما :مناسبات ،كالغزؿ.

بحر المتدارك
وتفعيالتو :فاعمف فاعمف فاعمف فاعمف ...فاعمف فاعمف فاعمف فاعمف

)ِٛ (1اصٌٓ اٌؾؼش ِٚؾبٚالد اٌزغذٌذ.107 :
) (2أظش اٌٛافً فً اٌؼشٚك ٚاٌمٛافً .97:
) (3أظش اٌٛافً فً اٌؼشٚك ٚاٌمٛافً .102:
)ِٛ (4اصٌٓ اٌؾؼش ِٚؾبٚالد اٌزغذٌذ.111 :
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كسمي بالمتدارؾ؛ ألف األخفش تداركو عمى الخميؿ بف أحمد الفراىيدم ،كما

يسمى :بالخبب ،كالمحدث ،كالمخترع( ،)1كأما في الشعر الحديث ،فقد ىجره
الشعراء كانصرفكا عنو إال حيف قمدكا قصيدة الحصرم التي مطمعيا:
يا ىلٍيؿ َّ ً
ب ىمتىى ىغ يدهي
الص ٌ
ى ى

الس ً
اعة ىم ٍك ًع يده()2
أى ًقىياـ َّ

كقد نسج الشاعر عمى كزنو قصيدتيف ،بنسبة كاحد بالمئة تقريبا ،في غرضي
الغزؿ ،كالمدح النبكم.
البحر الطويل
وتفاعيمو :فعكلف مفاعيمف فعكلف مفاعيمف ....فعكلف مفاعيمف فعكلف مفاعيمف
ىذا البحر الذم قيؿ عنو« :إنو ليس بيف بحكر الشعر ما يضارعو في نسبة
شيكعو ،فقد جاء ما يقرب مف ثمث الشعر العربي القديـ مف ىذا الكزف»( ،)3كقد

سمي طكيبل لمعنييف :أحدىما :أنو أطكؿ بحكر الشعر ،ألنو ليس في الشعر ما
يبمغ عدد حركفو ػ ثمانية كأربعيف حرفا ػ غيره ،كالثاني :أف الطكيؿ يقع في أكائؿ

أبياتو األكتاد كاألسباب بعد ذلؾ كالكتد أطكؿ مف السبب ،فسمي لذلؾ طكيبل

( ،)4كقيؿ :سمي بالطكيؿ؛ لطكؿ تفعيبلتو إذ يحكم شطره أربعة كعشريف حرفا
منيا عشرة سكاكف ،كأربعة عشر متحركا مبدكءة بكتد ،كما أنو لـ يرد مجزكءان

كال مشطك ار كال منيككا( ،)5كبرغـ ما في ىذا البحر مف ميزات إال أف الشاعر لـ
ينسج عمى كزنو إال قصيدة كاحدة في الغزؿ ،بنسبة أقؿ مف كاحد بالمئة ،كليذه
)ِٛ (1اصٌٓ اٌؾؼش ِٚؾبٚالد اٌزغذٌذ .161:
) (2أظش ِٛعٍمى اٌؾؼش)أٍٔظ(.104:
)ِٛ (3عٍمى اٌؾؼش)د إثشاٍُ٘ أٍٔظ( .59 :
) (4اٌٛافً فً اٌؼشٚك ٚاٌمٛافً.37:
)ِٛ (5اصٌٓ اٌؾؼش ِٚؾبٚالد اٌزغذٌذ.67:
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القصيدة قصة يركييا الشاعر فقد قالت لو زميمة لو في الدراسات العميا بأف
بحر الطكيؿ ىك مقياس لبراعة الشاعر كجكدة شعره ،فنسج الشاعر قصيدة عمى

كزف الطكيؿ كصمت أبياتيا أربعيف بيتا( ،)1يقكؿ فييا:
يد ىىا؟!!!
ىكقىا ًفية قى ٍ
ت تي ًج ي
الت أىأٍىن ى
إًلىٍي ًؾ اٍلقى ىك ًافي تى ٍغتىًدم ىس ىكىناتييىا

ً
ت ًمٍنيىا بًىب ًارًع
ت ىف ٍحبل فىأٍىن ى
لىئ ٍف يكٍن ى
ً ()2
َّ ً
اء ًمٍن ًؾ بًقى ًارعي
أىلىٍي ىس الذم ىق ٍد ىج ى

البحر الخفيف
وتفعيالتو :فاعبلتف مستفع لف فاعبلتف ...فاعبلتف مستفع لف فاعبلتف
سمي خفيفا؛ ألنو أخؼ األكزاف السباعية ،كتفعيبلتو تحتكم عمى عدد كبير مف
األسباب ،كاألسباب أخؼ مف األكتاد( ،)3كقيؿ :سمي خفيفا؛ ألف الكتد المفركؽ
اتصمت حركتو األخيرة بحركات األسباب ،فخفت ،كقيؿ :سمي خفيفا لخفتو في
الذكؽ كالتقطيع؛ ألنو يتكالى ثبلثة أسباب ،كاألسباب أخؼ مف األكتاد

()4

كالخفيؼ شبيو بالمديد في الصبلبة مع ثقؿ كبطء( ،)5كقد أنشد الشاعر عمى

كزنو قصيدة كاحدة ،بنسبة أقؿ مف كاحد بالمئة ،في غرض الغزؿ.
البحر المديد
وتفعيالتو :فاعبلتف فاعمف فاعبلتف ...فاعبلتف فاعمف فاعبلتف

)ِ (1مبثٍخ ِغ اٌؾبػش ٌ َٛاٌضالصبء ثؼذ اٌّغشة اٌّٛافك ,َ2021- 8-10:ثبٌمشة ِٓ ِغغذ إدمحم
ثٓ إثشاٍُ٘.
) (2اٌذٌٛاْ.188:
)ِٛ (3اصٌٓ اٌؾؼش ِٚؾبٚالد اٌزغذٌذ.139 :
) (4اٌٛافً فً اٌؼشٚك ٚاٌمٛافً .139:
) (5اٌّشؽذ إٌى ف ُٙأؽؼبس اٌؼشة ٚفٕبػزٙب ,ط.98 :1
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كىك مف البحكر النادرة االستعماؿ ،كذلؾ لقربو مف بحرم الرمؿ كالخفيؼ(،)1
كبحر المديد عمى بساطة نغمو يعسر عمى الناظـ ،كأحسب أف ىذا العسر ىك
الذم جعؿ الشعراء يتحامكنو

()2

كقد نسج الشاعر قصيدة كاحدة عمى كزف

مجزكء المديد ،بنسبة أقؿ مف كاحد بالمئة ،في غرض الغزؿ.
الخاتمة

بحمد هللا كتكفيقو اكتمؿ البحث في :أغراض الشعر في الشعر الميبي ديكاف
أشرعة الرجاء لمشاعر إمحمد أبكسطاش أنمكذجا ،كقد تكصؿ البحث إلى

النتائج اآلتية:

األغراض الشعرية القديمة التي أنشد الشاعر عمييا قصائده كانت ستة أغراض

األغراض الشعرية الحديثة التي أنشد الشاعر عمييا قصائده كانت ستة أغراض
أكثر القصائد كانت في :غرض الغزؿ ،ثـ شعر المناسبات ،ثـ الشعر الكطني،
ثـ شعر الحكمة كالمثؿ كالنصح كاإلرشاد ،ثـ شعر اإلخكانيات ،ثـ اليجاء ،ثـ
الكصؼ ،ثـ الرثاء ،ثـ المديح النبكم ،ثـ االعتذار ،ثـ الفخر ،ثـ التقريظ.

نسج الشاعر قصائده عمى كزف عشرة بحكر :الكامؿ ،المتقارب ،الكافر ،الرمؿ،

اليزج ،الرجز ،المتدارؾ ،الطكيؿ ،الخفيؼ ،المديد.

أىمؿ الشاعر البحكر :البسيط ،المجتث ،السريع ،المنسرح ،المضارع،

المقتضب.

أكثر البحكر التي نسج عمييا الشاعر قصائده :الكامؿ ،ثـ المتقارب ،ثـ الكافر،
ثـ الرمؿ ،ثـ اليزج ،ثـ الرجز ،ثـ المتدارؾ ،ثـ الطكيؿ ،ثـ الخفيؼ ،ثـ المديد.

)ِٛ (1اصٌٓ اٌؾؼش ِٚؾبٚالد اٌزغذٌذ.74 :
) (2اٌّشؽذ إٌى ف ُٙأؽؼبس اٌؼشة ٚفٕبػزٙب,ط.97 :1
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قائمة المصادر والمراجع
أوال المصادر:
ديكاف أشرعة الرجاء ،إمحمد عمي أبكسطاش ،ط2012 ،1ـ.
ثانيا المراجع:
تاريخ آداب العرب ،مصطفى صادؽ بف عبد الرزاؽ بف سعيد بف أحمد بف عبد
القادر الرافعي (ت1356 :ىػ) ،دار الكتاب العربي.
تطكر األدب الحديث في مصر ،أحمد عبد المقصكد ىيكؿ ،دار المعارؼ ،ط6

1994ـ.

التعازم [كالمراثي كالمكاعظ كالكصايا] ،محمد بف يزيد بف عبد األكبر الثمالي

األزدم ،أبك العباس ،المعركؼ بالمبرد (ت285 :ىػ) ،تقديـ كتحقيؽ :إبراىيـ محمد

حسف الجمؿ ،مراجعة :محمكد سالـ ،نيضة مصر لمطباعة كالنشر كالتكزيع.
جكاىر األدب في أدبيات كانشاء لغة العرب ،أحمد بف إبراىيـ بف مصطفى الياشمي

(ت1362 :ىػ) ،أشرفت عمى تحقيقو كتصحيحو :لجنة مف الجامعييف ،مؤسسة
المعارؼ ،بيركت.

الحركة الشعرية في ليبيا في العصر الحديث ،الدكتكر قريرة زرقكف نصر ،دار

الكتاب الجديدة المتحدة،ط204 ،1ـ،ج" ،2مقابمة شخصية مع الشاعر في سنة
1999ـ".

شعر المناسبات في ليبيا مكضكعاتو كخصائصو الفنية ،أ.إحنيف المعاكم إحنيف
شنينة ،المؤسسة العامة لمثقافة،ط2010 ،1ـ.

الشعر في العصر العباسي(عمي نجيب عطكم) مؤسسة عز الديف بيركت.

الشعر كالشعراء ،أبك محمد عبد هللا بف مسمـ بف قتيبة الدينكرم (ت276 :ىػ) ،دار
الحديث ،القاىرة 1423 ،ىػ.
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طبقات الشعراء ،عبد هللا بف محمد ابف المعتز العباسي (ت296 :ىػ) ،تحقيؽ :عبد
الستار أحمد فراج ،ط ،3دار المعارؼ  -القاىرة.
عيار الشعر ،محمد بف أحمد بف محمد بف أحمد بف إبراىيـ طباطبا ،الحسني

العمكم ،أبك الحسف (ت322 :ىػ) ،تحقيؽ :عبد العزيز بف ناصر المانع ،مكتبة

الخانجي – القاىرة.

في النقد األدبي :عبد العزيز عتيؽ ،دار النيضة العربية ،بيركت،ط1972 /2ـ.
مجمة المعرفة ،جامعة بني كليد ،كمية التربية ،العدد السادس ديسمبر2016:ـ،

بحث لمباحث سالـ فرج زكبيؾ.

مجمع األمثاؿ ،أبك الفضؿ أحمد بف محمد بف إبراىيـ الميداني النيسابكرم (ت:

518ىػ) ،تحقيؽ :محمد محيى الديف عبد الحميد ،دار المعرفة  -بيركت ،لبناف.
المذاىب األدبية في الشعر الحديث لجنكب المممكة العربية السعكدية ،عمي عمي

مصطفى صبح ،تيامة  -جدة -المممكة العربية السعكدية ،ط1404 1ىػ -
1984ـ.

المرشد إلى فيـ أشعار العرب كصناعتيا ،عبد هللا الطيب ،ط ،3الككيت 1989ـ.

مفيكـ الشعر(د جابر عصفكر) ط ،2المركز العربي لمثقافة كالعمكـ.

مكازيف الشعر كمحاكالت التجديد ،محمد أبكعامكد ،الدار الثقافية لمنشر القاىرة

ط2008،1ـ.

مكسيقى الشعر(د إبراىيـ أنيس) ط5،1981ـ.

النقد األدبي الحديث ،محمد غنيمي ىبلؿ ،نيضة مصر لمطباعة كالنشر1997ـ.
النقد األدبي بيف القدامى كالمحدثيف(العربي دركيش) مكتبة النيضة المصرية.

الكافي في العركض كالقكافي ،الخطيب التبريزم ،ط ،6تحقيؽ :د فخر الديف قباكة،
دار الفكر سكرية2007،ـ.
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اليبطي في الوقف
توجيو انفرادات اإلمام
ّ
"سورة األنعام أنموذجاً"

إعداد :أ  .سالم عمي شخطور
أ.عماد بشير
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المقدمة:
نبينا محمد
الحمد ﵀ رب العالػميف ،كالصبلة كالسػبلـ عمى سيد األكليف كاآلخريػفٌ ،
كعمى آلو كصحبو أجػمعيف كسمٌـ تسميمان كثي انر.
أجؿ ىذه
أما بعدٌ ،
فإف أشرؼ العمكـ ما كاف متصبلن بكتاب هللا تعالى ،كا ٌف مف ٌ
اد مف كبلـ هللا تعالى.
عمـ الكقؼ كاالبتداء؛ إذ بو ييفيىـ المر ي
العمكـ ى
ً
آف الكريـ؛
الكقؼ
بتعميـ صحابتًو 
النبي 
اىتـ
ُّ
ى
الصحيح عند تبلكتيـ القر ى
ى
كلقد ٌ
فقد جاء عف عبد هللا ً
عمر (ت73ىػ) رضي هللا عنيما أنو قاؿ " :لقد عشنا يبرىةن
بف ى
محم ود  فنتعٌم يـ
اإليماف قبؿ القرآف،
أحدنا يليؤتىى
مف دىرنا ،كا ٌف ى
ى
كتنزؿ السكرةي عمى ٌ
ي
آف ،كلقد
أف يي ى
اميا ،كما ينبغي ٍ
اليكـ القر ى
حبللىيا كحر ى
أنتـ ى
كقؼ عنده فييا ،كما تتعممكف ي
آف قبؿ اإليماف ،فيق أير ما بيف فاتحتو إلى خاتمتو،
اليكـ رجاالن ييؤتىى ي
ر ي
أحدىـ القر ى
أيت ى
ً
آمره كال ز ً
اج يره ،كال ما ينبغي أف ييكقىؼ عنده منو ،كينثييره ىنثٍر الد ىقؿ"(.)1
ما يدرم ما ي

( )1ينظر :الحاكـ النيسابكرم .محمد بف عبد هللا .1990 .المستدرؾ عمى الصحيحيف .تح:

(كصححو الحاكـ)
مصطفى عبد القادر عطا .ط .1كتاب اإليماف .حديث رقـ  .101ج 1ص.91
ٌ
.دار الكتب العممية .بيركت – لبناف.
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صو أف يككف المراد مف قكؿ ابف عمر( :كما ينبغي أف يكقىؼ
كىذا األثر يحتمؿ ىبن ٌ
االصطبلحي
الكقؼ بمعناه
عنده منيا) في الحبلؿ كالحراـ ،كما يحتمؿ أف ييراد بو
ً
ي
ٌ
الداني (ت444ىػ) حيث قاؿ تعميقان عمى ىذا
عند القراء ،كىك ما جنح إليو اإلماـ
ُّ
الحديث في كتابو (المكتفى) " :ففي ٍقك ًؿ ً
تعميـ ذلؾ
أف
دليؿ عمى ٌ
عمر  ه
ابف ى
ى

تكقيؼ مف رسكؿ هللا  كأنو إجماع مف الصحابة .)1( "
ه

ً
ً
ً
ُّ
كمما يؤكد
ككذا اعتنى ىمف جاء بعد الصحابة  بتعمـ الكقؼ كاالبتداء كتعميموٌ ،
قكؿ ً
"صح بؿ تكاتر عندنا تعمُّ يػمو
م (ت833ىػ) رحمو هللا تعالى:
ٌ
ذلؾ ي
ابف الجزرًٌ
القعقاع (ت128ىػ) ً
يد ً
إماـ أىؿ
بف
االعتناء بو مف السمؼ الصالح ،كأبي
ك
ً
جعفر يز ى
ى
ي
ً
بف أبي ينعيـ (ت169ىػ) ،كأبي عمرك ً
نافع ً
بف العبلء
المدينة ،كصاحبًو
اإلماـ ً

ً
كعاصـ ً
بف أبي َّ
النجكد (ت128ىػ)،
الحضرمي (ت205ىػ)،
كيعقكب
(ت154ىػ)،
ً
ى
ٌ
ً
كنصكصيـ عميو مشيكرةه في
ككبلميـ في ذلؾ معركؼ ،
كغيرىـ مف األئمة،
ي
ي
الكتب ،كمف ثىـ اشتىىرط كثير مف أئمة الخمىؼ عمى اٍل يمجيز أال ييجيز أحدان إال بعد
معرفتو الكقؼ كاالبتداء ،ككاف أئمتنا يكقفكننا عند كؿ حرؼ ،كيشيركف إلينا فيو
ً
شيكخيـ األكليف"(.)2
باألصابع ،يسنةن أخذكىا كذلؾ عف
و
عبلمات في
األمر إلى كضع
االىتماـ إلى كقتنا الحاضر ،حتى بمغ
استمر ىذا
ك ٌ
ي
ي
ستحسف أف يقؼ عمييا؛ تسييبلن عمى
تد ٌؿ القارئى عمى المكاضع التي يي
المصاحؼ ي
ى

القارئيف ،كحفظان لمعاني كبلـ هللا تعالى.

( )1ينظر :الداني .أبك عمرك عثماف بف سعيد2001 .ـ .المكتفى في الكقؼ كاالبتدا .تح :محيي

عماف – األردف.
الديف عبد الرحمف رمضاف .ط .2ص .4دار عمارٌ .
( )2ينظر :ابف الجزرم .محمد بف محمد2001 .ـ .النشر في القراءات العشر .تح :زكريا عميرات.
ط .4ج 1ص  .178 ،177دار الكتب العممية .بيركت – لبناف.
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كقؼ كضعو اإلماـ أبك ً
عبد هللا
بف أبي جمعةى
كقد ظير في بمداف المغرب ه
ي
محمد ي
بطي (ت930ىػ) كانتشر فييا انتشا انر كبي انر ،حتى صاركا ال يتجاكزكنو في
اليى ُّ
تبلكاتيـ ،كأثبتكه في مصاحفيـ بركايتىي قالكف ككرش عف نافع.
ٍ

كيتعصب لو،
كانقسـ الناس في ىذا الكقؼ إلى اتجاىات عدة؛ فاتجاه ييغالي فيو،
ٌ
مستيجف م و
ً
جاؼ ،كاتجاه متكسط بينيما؛ يأخذ ما استحسنو ،كال يقبؿ ما
كآخر
ي

استيجنو.

بطي بالكقؼ
االستحساف أك
كيتجمٌى
أكثر ما يككف إذا ما انفرد اإلماـ اليى ُّ
ي
ي
االستيجاف ى
ً
المصاحؼ األخرل.
مكضع يخالؼ سائر
عمى
و
مشكمة البحث:
بطي بالكقؼ عميو في سكرة األنعاـ،
الي ُّ
يحاكؿ الباحثاف تكجيوى ما انفرد اإلماـ ى
عما إذا كانت ىناؾ يم ًٌ
بطي؛ جعمىػتٍو ينفرد
غات
ك
قامت في ذىف اإلماـ الي ً
سك ه
ى
ٍ
الكشؼ ٌ
ى ٌ
بيذه الكقكؼ.
حدود الدراسة:
ييعنى ىذا البحث ببياف كتكجيو المكاضع التي انفرد اإلماـ اليبطي بالكقؼ عمييا في
سكرة األنعاـ ،كعددىا خمسة عشر مكضعان.
بطي عمى المقارنة بيف
كاعتمدنا في حصر المكاضع التي انفرد بيا اإلماـ اليى ُّ
المصاحؼ اآلتية:
المصحؼ األميرم ،بركاية حفص عف عاصـ ،الطبعة الثانية 1952ـ.

طبع عاـ 1434ىػ.
مجمع الممؾ فيد ،بركاية حفص عف عاصـ ،ي
مصحؼ ٌ
مصحؼ الدار الشامية ،بركاية حفص عف عاصـ ،طبع عاـ 1979ـ.

مجمع الممؾ فيد ،بركاية كرش عف نافع ،طيبع عاـ 1426ىػ.
مصحؼ ٌ
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مصحؼ الجماىيرية ،بركاية قالكف عف نافع ،الطبعة العاشرة 2008ـ.
المسبع ،بركاية كرش عف نافع ،طيبع عاـ 1417ىػ.
المصحؼ الحسني
ٌ
أحدىا عف
بعت
كقؼ اإلماـ الي ً
ى
كالمصاحؼ الثبلثة األخيرة اتٌ ٍ
بطي ،فإذا انفرد ي
ى ٌ
المصاحؼ األخرل في مكضع و
كقؼ عددنا ىذا المكضع انفرادان.
أىمية البحث:
يستمد ىذا البحث أىميتو مما يأتي:
أنو يتعمؽ بكتاب هللا تعالى.

عمـ الكقؼ كاالبتداء يبيف المراد مف كبلـ هللا تعالى.

يدرس عالما مف عمماء المغرب العربي في باب الكقؼ كاالبتداء.
ٌ
بطي في بمداف المغرب ،حتى صار الناس يحفظكنو عف ظير
انتشار الكقؼ الي ً
ى ٌ
ًٌ
المسكغة النفراده عف غيره.
قمب ،األمر الذم يدعك إلى محاكلة الكشؼ عف األكجو
الدراسات السابقة:

كقفنا عمى و
عدد مف الدراسات
ألمحت إلى بعض مكاضع الكقؼ الي ً
بطي ،إال أف ٌأيان
ٍ
ى ٌ
منيا – فيما نعمـ – لـ يكف خاصان بما انفرد بو مف الكقؼ في سكرة األنعاـ ،كمف
ىذه الدراسات:

منحة الرؤكؼ المعطي ببياف ضعؼ كقكؼ الشيخ اليبطي ،لمحافظ أبي الفضؿ عبد
هللا ابف محمد بف الصديؽ الغمارم (ت1413ىػ)ٌ ،بيف في مقدمة كتابو أىمية عمـ
أف كثي انر مف كقكؼ اإلماـ
الكقؼ كاالبتداء ،كشركط مف يقكـ بيذا العمـ ،كذكر ٌ
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قبحو
الي ً
بطي ىي مف قبيؿ الكقؼ الممنكع ،ثـ شرع في مقصكده؛ كىك بياف ما كاف ي
ى ٌ
ظاى انر ال يخفى عمى متعمًٌـ ،فانتقد عميو تسعة كثبلثيف مكضعان مف الكقؼ (.)1

بطي
تعرض لمكبلـ عف اإلماـ الي ً
القراء كالقراءات بالمغرب ،تأليؼ :سعيد أعرابٌ ،
ى ٌ
ككقفو في الفصؿ األكؿ مف الباب الثالث الذم جعؿ عنكانو "في الكقؼ كمذاىب
اجتيادم ،ك و
و
سني
م
قسـ الكقؼ إلى
اتجاه و
ى
القراء فيو" حيث ٌ
ٌ
وٌ
اتجاىٍيف؛ اتجاه نظروٌ
ٌ
م ،ابتدأ بترجمة مختصرة
تكقيفي ،كجعؿ
و
بطي ممف يمثؿ الكقؼ النظر َّ
اإلماـ اليى َّ
ى
ٌ

بطي ،كأتبعو بتعريؼ الكقؼ كما يتعمؽ بو ،كأشير مف ألٌؼ فيو ،كمذاىب
لئلماـ الي ً
ى ٌ
أف اإلماـ راعى في كقفو اإلعراب كالمعنى،
القراء فيو ،كمذىب اإلماـ الي ً
بطي ،ك ٌ
ى ٌ
كأسباب انتشار كقفو في بمداف المغرب ،ثـ ذكر بعض المكاضع المنتقدة عميو،
كأجاب عف كجو الكقؼ عمييا (.)2

بطي في أكقاؼ القرآف الكريـ ،تأليؼ :الشيخ بف حنفية
منيجية ابف أبي جمعة الي ً
ى ٌ
بطي في الكقؼ،
بطي ،ثـ ذكر مبلمح منيج الي ً
العابديف ،ترجـ في بحثو لئلماـ الي ً
ى ٌ
ى ٌ
كختـ بدراسة نماذج مف ىذه الكقكؼ (.)3

بطي كقكفو ،لمباحث :محمد الصالح بك
األسس العامة التي بنى عمييا اإلماـ اليى ُّ
عافية ،كىي رسالةي ماجستير َّ
مقدمةه لقسـ المغة كالحضارة بكمية العمكـ اإلسبلمية –
بطي،
جامعة الجزائر .2009 –2008 ،ترجـ في الفصؿ الثاني مف بحثو لئلماـ الي ً
ى ٌ

( )4ينظر :الغمارم .عبد هللا بف محمد بف الصديؽ .منحة الرؤكؼ المعطي ببياف ضعؼ كقكؼ
الشيخ اليبطي .ص .34 – 3دار الطباعة الحديثة .الدار البيضاء – المغرب.

()2
()3

ينظر :سعيد أعراب1990 .ـ .القراء كالقراءات بالمغرب .ط .1ص  .189 – 176دار الغرب اإلسبلمي .بيركت – لبناف.
ينظر :العابديف .الشيخ بف حنفية 2006 .ـ .منيجية ابف أبي جمعة اليبطي في أكقاؼ القرآف الكريـ .ط .1ص .214 – 79دار اإلماـ مالؾ .باب

الكادم – الج ازئر.
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اعد الكقؼ عند اإلماـ ،ثـ ختـ بنماذج
أسس كقك ى
ثـ أتبع ذلؾ بالفصؿ الثالث ٌبيف فيو ى
مف الكقكؼ المنتقدة عميو (.)1
منيجية البحث:
سيعتمد ىذا البحث عمى المناىج البحثية اآلتية:
المنيج االستقرائي :مف خبلؿ استقراء المكاضع التي انفرد اإلماـ اليبطي بالكقؼ
عمييا في سكرة األنعاـ.
المنيج التحميمي :مف خبلؿ تحميؿ ىذه الكقكؼ كتكجيييا مف حيث المغة ،كذكر آراء

العمماء فييا.

خطة البحث:
اقتضت طبيعة البحث تقسيمو إلى:
المقدمة:

كاشتممت عمى مشكمة البحث ،كأىميتو ،كحدكده ،كالدراسات السابقة،

كمنيجيتو ،كخطتو.
التمييد :كاشتمؿ عمى الترجمة لئلماـ اليبطي.
المبحث األكؿ :المكاضع التي انفرد اإلماـ اليبطي بالكقؼ عمييا قبؿ الجممة
االستئنافية ،كتكجيييا.
المبحث الثاني :المكاضع التي انفرد اإلماـ اليبطي بالكقؼ عمييا قبؿ حرؼ
كلكف) ،.كتكجيييا.
االستدراؾ ٍ
(لكفٌ ،

( )1ينظر :بك عافية .محمد الصالح2009 .ـ .األسس العامة التي بنى عمييا اإلماـ اليبطي
كقكفو .رسالة ماجستير .جامعة الجزائر .ص.196 – 68
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المبحث الثالث :المكاضع التي انفرد اإلماـ اليبطي بالكقؼ عمييا في عطؼ
الجمؿ.
ي
كذكرت فييا أىـ النتائج كالتكصيات.
الخاتمة:
ي
اليبطي:
أوال :التعريف باإلمام َ
اسمو ،ونسبو ،ومولده:
ماتي( . )1يكلد في حدكد منتصؼ
ىك أبك عبد هللا محمد بف أبي جمعة اليى ّْ
بطي ُّ
الس ُّ
القرف التاسع اليجرمّْ ،في قرل ىباطة  -فيما يبدك  -مف قبيمة يسماتة إحدل قبائؿ

اليبط بالمغرب(.)2
اليب ّْ
طي نسبة إلى جباؿ ى
الجبؿ بشماؿ المغرب ،كيرل بعضيـ أف ى
شيكخو ،كتبلمذتو:

ً
كجكده ،ثـ رحؿ إلى فاس ،كأنيي بيا
تعمٌـ اإلماـ اليى ّْ
بطي في ي
الكتٌاب ،فحفظ القرآف ٌ
بطي تذكر عددان قميبلن مف العمماء
دراستو( )3إال أف المصادر التي ترجمت لئلماـ اليى ّْ
الذيف تمقَّى عنيـ القراءة كغيرىا ،كمنيـ:

يجي ،المعركؼ ب "الصغير" (ت887ىػ)(.)1
الن ُّ
الشيخ محمد بف حسيف ٌ
( )1ينظر :مخمكؼ .محمد بف محمد بف عمر2003 .ـ .شجرة النكر الزكية في طبقات المالكية.
تح :عبد المجيد خيالي .ط .1ج 1ص .400دار الكتب العممية بيركت  -لبناف .كينظر :ابف

القاضي .أحمد بف محمد المكناسي1973 .ـ .جذكة االقتباس في ذكر مف حؿ مف األعبلـ بفاس.
ج 1ص .321دار المنصكر .الرباط – المغرب.

( )2ينظر :سعيد أعراب القراء كالقراءات بالمغرب .مصدر سابؽ .ص .176كينظر :ابف القاضي.
أحمد بف محمد المكناسي1973 .ـ .جنكة االقتباس في ذكر مف حؿ مف األعبلـ بفاس .مصدر
سابؽ .ج 1ص.321

( )3ينظر :سعيد أعراب القراء كالقراءات بالمغرب .مصدر سابؽ .ص.177 ،176
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الشيخ أحمد يزُّركؽ (ت 899ىػ) في العمكـ(.)2

الشيخ أبك عبد هللا محمد بف أحمد بف غازم (ت 919ىػ)(.)3

اني (935ىػ) ،أخذ عنو الطريقة(.)4
الغ ىزك ُّ
الشيخ عبد هللا ى
مسي (963ىػ)(.)5
كبي الطرياب ُّ
الخُّر ُّ
الشيخ أبك عبد هللا محمد بف عمي ى
كممف أخذكا عف اإلماـ اليىبطيّْ:

أبك القاسـ بف محمد بف إبراىيـ ُّ
الفاسي (ت978ىػ)(.)6
كالي
ُّ
الد ُّ
عمي بف عيسى أبك الحسف الراشدم(.)7
عبد الكاحد بف أحمد بف يحيى الكٍن ىشر ً
يس ُّي (ت 955ىػ)(.)8
ى
()9
عبد الرحمف بف محمد بف إبراىيـ ُّ
كالي (ت962ىػ) .
الد ُّ
األندلسي (ت975ىػ)(.)10
محمد بف عمي بف ًع َّدة
ُّ

( )1ينظر :المنجكر .أحمد بف عمي .فيرس أحمد المنجكر .تح :أحمد حجي .ص .17دار المغرب
الرباط -المغرب.

( )2ينظر :مخمكؼ .شجرة النكر الزكية  .مصدر سابؽ .ج 1ص.401 ،400

( )3ينظر :الكتاني .محمد بف جعفر .2004 .سمكة األنفاس كمحادثة األكياس بمف أقبر مف

العمماء كالصمحاء بفاس .تح :عبد هللا الكامؿ الكتاني كآخريف .ط .1ج 2ص .76دار الثقافة الدار

البيضاء – المغرب.

( )4ينظر :مخمكؼ .شجرة النكر الزكية  .مصدر سابؽ .ج 1ص.400,401
( )5ينظر :المصدر السابؽ .ج 1ص.400,401

( )6ينظر :مخمكؼ .شجرة النكر الزكية  .مصدر سابؽ .ج 1ص413
(ٌٕ )7ظش :إٌّغٛس .فٙشط أؽّذ إٌّغٛسِ .قذس عبثك .ؿ .15

(ٌٕ )8ظشِ :خٍٛف .ؽغشح إٌٛس اٌضوٍخ ِ .قذس عبثك .ط 1ؿ.400,401
(ٌٕ )9ظش :إٌّغٛس .فٙشط أؽّذ إٌّغٛسِ .قذس عبثك .ؿ 13

(ٌٕ )10ظش :عؼٍذ أػشاة .اٌمشاء ٚاٌمشاءاد ثبٌّغشةِ .قذس عبثك .ؿ.177
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ثناء العمماء عميو:
بطي بعبارات تدؿ عمى منزلتو في العمـ .فكصفو ابف
أثنى المترجمكف عمى اإلماـ اليى ّْ
القاضي (ت1025ىػ) في (جذكة االقتباس) ب" األستاذ "(.)1
التنبكتي (ت1036ىػ) " :محمد بف أبي جمعة اليىبطيّْ ،عالـ
كقاؿ عنو أحمد بابا
ُّ
فاسي"(.)2
ُّ
اإلماـ العالـ العبلٌمةي الييماـ،
كأثنى عميو صاحب (سمكة األنفاس) بقكلو " :الشي يخ
ي
الشيير ،الكلي الصالح ،كالعمى يـ
ضي
الكبير،
ُّ
الفر ُّ
الفقيوي األستا يذ المقرئي
ي
النحكم ى
ي
اضح" (.)3
الك ي
نحكيان ،فرضيان
عالـ فاس في كقتو ،فقييان ٍ
كقاؿ أيضا " :كقد كاف رضى هللا عنو ى
أستاذان يم ً
قرئأ ،عارفان بالقراءات ،ىم ٍرجكعان إليو فييا ،ككاف مكصكفان بالخير كالفبلح،
ك ً
البركة كالصبلح ،ذا أحك و
اؿ عجيبة ،كأسرار غريبة "(.)4
العالـ
اإلماـ
ككصفو في (شجرة النكر الزكية) بقكلو" :
المتصك ي
اىد القدكةي
ؼ الز ي
ٌ
ي
ي
العابد ،ككاف ىيغمب عميو محبةي هللا" (.)5
المتَّقي
ي
ي

( )1ينظر :ابف القاضي .جذكة االقتباس  .مصدر سابؽ .ج 1ص.321

( )2ينظر :التنبكتي .أحمد بابا1989 .ـ .نيؿ االبتياج بتطريز الديباج .تح :عبد الحميد عبد الو
اليرامة .ط .1ص  .586منشكرات كمية الدعكة اإلسبلمية .طرابمس ليبيا.

( )3ينظر :الكتاني .سمكة األنفاس كمحادثة األكياس .مصدر سابؽ .ج 2ص.76
( )4ينظر :المصدر السابؽ .ج 2ص.76

( )5ينظر :مخمكؼ .شجرة النكر الزكية  .مصدر سابؽ .ج 1ص.400
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آثاره العممية:
و
مصن و
َّ
بطي َّ
كمشاركات عممي نة
فات
أف لو
يتَّضح لنا مف ثناء العمماء عمى اإلماـ اليى ّْ
قيمةن ،غير أف المصادر لـ تيطمعنا إال عمى و
عدد و
َّ
المصنفات ،كلعمَّيا
قميؿ مف ىذه
ٌ
ى
ً
نسب إليو:
اؿ حبيسةى األدراج ،كمف ىذه اآلثار العممية التي تي ى
فيقدت أك أنيا ال تز ي
تقييد كقؼ القرآف الكريـ (.)1
العمي الكبير.
ّْ
عمدة الفقير في عبادة

شرح تصكير اليمز(.)2
كفػات ػػو:

ً
بطي كانت في ذم القعدة ،عاـ ثبلثيف
اتفقت المصادر عمى أف كفاة
اإلماـ الي ً
ى ٌ
كتسعمائة (930ىػ) كدفف بفاس(.)3
بطي بالكقؼ عميو في سكرة األنعاـ
ثانيا :تكجيو ما انفرد اإلماـ الي ً
ى ٌ

الكقؼ قبؿ الجممة االستئنافية:

المكضع األكؿ[ :األنعاـ.]۳ - ۲ :

( )1ينظر :ابف القاضي .جذكة االقتباس  .مصدر سابؽ .ج 1ص.321

( )2ينظر :بك عافية .األسس العامة التي بني عمييا اإلماـ اليبطي كقكفو .مصدر سابؽ .ص .79
( )3ينظر :ابف القاضي .جذكة االقتباس .مصدر سابؽ .ج 1ص ،321كينظر :مخمكؼ .شجرة
النكر الزكية  .مصدر سابؽ .ج 1ص.401
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مكضع كقؼ اإلماـ اليىبطيّْ :عند قكلو تعالى    ﴿ :
              
﴾          
اإلعراب كتكجيو الكقؼ:
عدة أكجو إعرابية:
في اآلية ٌ
()1
قكؿ الجميكر(.)2
ي
(هللا) خبره كىذا ي
(ى ىك) مبتدأ ،ك ي
ك(هللا) خبر ٌأكؿ ،ك(في السمكات) خبر و
ثاف ،عمى معنى :أنو هللا ،كأنو
(ى ىك) مبتدأ،
ي
ي
في السمكات كفي األرض ،كعمى معنى :أنو ً
عال هـ بما فييما ال يخفى عميو شيء
(.)3
بد هؿ منو ،ك(يعمـ) خبره (.)4
(ى ىك) مبتدأ،
ك(هللا) ى
ي
ي
بد هؿ منو ،ك(في السماكات) الخبر ،أم :عالً هـ بما فييما ال ىيخفى
(ى ىك) مبتدأ،
ك(هللا) ى
ي
ي
()5
عميو شيء .

(ى ىك) ضمير الشأف مبتدأ ،ك(هللاي) مبتدأ و
كخبرىا (في السمكات) عمى المعنى
ثاف،
ي
ي
()1
السابؽ .
( )1ينظر :السميف الحمبي .أحمد بف يكسؼ .الدر المصكف في عمكـ الكتاب المكنكف .تح :أحمد
محمد الخراط .ج 4ص  .529دار القمـ .دمشؽ  -سكريا.

( )2ينظر :أبك حياف األندلسي .محمد بف يكسؼ1420 .ق .تفسير البحر المحيط .تح :صدقي
محمد جميؿ .ج 4ص .433دار الفكر .بيركت  -لبناف.

( )3ينظر :السميف الحمبي .الدر المصكف .مصدر سابؽ .ج 4ص .532
( )4ينظر :المصدر السابؽ .ج 4ص .532

( )5ينظر :المصدر السابؽ .ج 4ص .532
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كفي متعمَّؽ ً
ٱلس ىم ىك ًت﴾ أقكاؿ:
﴿فى َّ
ً
السماكات
سركـ
كجيركـ ًفي َّ
﴿ي ٍعىم يـ﴾ كالتقدير :هللاي يعمـ َّ
متعمٌؽ بػ ى
ى
كعمى ىذا يجكز الكقؼ عمى اسـ الجبللة ،كما ىك اختيار اإلماـ

كًفي ٍاأل ٍىر ً
ض(.)2
ى
ً
بطي ،كقد تبع
الي ً
ى ٌ
ٱ﵀﴾ مبتدأ كخبر ،كأف
﴿ك يى ىك ي
في ذلؾ ى
قكؿ الجميكر في إعراب اآلية؛ بأف قكلو :ى
تاـ .كيتعمٌؽ (في السمكات) بما بعده.
المعنى عند لفظ الجبللة ٌ
ً
المعبكد في
ض َّمىنتٍو مف معنى العبادة كأنو قيؿ :كىك
ي
متعمٌؽ باسـ الجبللة لما تى ى
السماكات كفي األرض ،كىذا قك يؿ َّ
الزَّجاج ك ً
م(.)3
ابف عطيَّة كالزمخشرًٌ
ً
يضاحو أنو أراد أف ىي يد َّؿ عمى ىخٍمقو ً
كآثار
اسـ هللا مف المعاني .كا
متعمًٌؽ بما
ي
ٌ
تضمنو ي
قيدرتو كاحاطتًو كاستيبلئًو ،فى ىجمع ىذه كمَّيا في قكلو :أم :الذم لو ىذه كمُّيا في
الم ٍحيي كالمحيط في
السماكات كفي األرض ،كأنو قاؿ :كىك الخالؽ كالرازؽ ك ي

السمكات كاألرض ،فأقاـ لفظى الجبللة يمقاـ تمؾ الصفات(.)4

كعمى الكجييف الثاني كالثالث ال يكقؼ عمى قكلو:؛ لتعمُّؽ ما بعده بو.
تعرض عمماء الكقؼ كاالبتداء لبياف حكـ الكقؼ في ىذه اآلية:
كقد ٌ

و ()5
الداني فنقؿ عف
أما
ُّ
النحاس ى
فذكر ٌ
هللا ) كاؼ ٌ .
(ك ٍى ىك ي
أف الكقؼ عمى قكلو :ى
(ك ٍى ىك
﴿ك يى ىك ي
ٱ﵀﴾ ،كعف البعض جك ىاز الكقؼ عند قكلو :ى
البعض أف الكقؼ عند قكلو :ى

( )1ينظر :المصدر السابؽ .ج 4ص .533

( )2ينظر :أبك حياف األندلسي .تفسير البحر المحيط .مصدر سابؽ .ج 4ص.434
( )3ينظر :السميف الحمبي .الدر المصكف .مصدر سابؽ .ج 4ص .530
( )4ينظر :المصدر السابؽ .ج 4ص.530

( )5ينظر :النحاس .أحمد بف محمد1992 .ـ .القطع كاالئتناؼ .تح :عبد الرحمف بف إبراىيـ
المطركدم .ط .1ص  .219دار عالـ الكتب الرياض – السعكدية.
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فى َّ ً
ٱ﵀ ً
ألف المعنى عمى التقديـ
ٱلس ىم ىكت) ثـ قاؿ" :كالتماـ عندم آخر اآلية؛ ٌ
ي
()1
كجيركـ في السماكات كفي األرض" .
سركـ
كالتأخير :كىك هللا يعمـ َّ
ى

ٱلس ىمك ًت كفى ٱأل ٍىر ً
ٱ﵀ ً
ض) كىك
الع ُّ
كأما ي
(ك ٍى ىك ي
فى َّ ى
ماني فقد اختار الكقؼ عند قكلو :ى
كقؼ حسف" (.)2
في ،ك ُّ
أشد قبحان منو
أ﵀ ) ه
تعس ّّ
م ٌ
كقؼ ٌ
(ك ٍى ىك ي
كذكر ابف الجزرًٌ
أف الكقؼ عمى قكلو  :ى
الكقؼ عمى ً
ٱلس ىم ىك ًت) (.)3
(فى َّ
ي
حسف؛ عمى أنيما
أ﵀ )
ه
كذكر األشمكن ُّي (ت 1100ىػ) ٌ
(ك ٍى ىك ي
أف الكقؼ عمى قكلو :ى
سركـ كجيركـ في السمكات
مبتدأ كخبر ،كتعمٌؽ (في السمكات) بػ (يعمـ) ،أم :يعمـ ٌ
المقدـ ك َّ
كفي األرض ،فتككف اآلية مف َّ
المؤخر (.)4

يسكغو إعراب
أف انفراد اإلماـ الي ً
بطي في الكقؼ عمى (كىك هللا) َّ
كخبلصة القكؿ ٌ
ى ٌ
تاـ .كيتعمٌؽ
اآلية؛ ٌ
أ﵀ ) مبتدأ كخبر ،كأف المعنى عند لفظ الجبللة ٌ
(ك ٍى ىك ي
بأف قكلو :ى
(في السمكات) بما بعده .كلكف األكلى كصمو بما بعده ،كهللا أعمـ.

المكضع الثاني :قكلو تعالى          ﴿:
            

( )1ينظر :الداني .المكتفي في الكقؼ كاالبتداء .مصدر سابؽ .ص .65

( )2ينظر :العماني .الحسف بف عمي1424 .ق .المرشد في الكقؼ كاالبتداء .تح :محمد بف حمكد
األزكرم( .رسالة ماجستير) جامعة أـ القرل .ص.97 ،96

( )3ينظر :ابف الجزرم .النشر في القراءات العشر .مصدر سابؽ .ج 1ص.182

( )4ينظر :األشمكني .أحمد بف محمد .منار اليدل في بياف الكقؼ كاالبتدا .تح :محمد بف عيد
الشعباني .ط .1ص  .190دار الصحابة طنطا  -مصر.
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[﴾     األنعام.]۹۱ :
مكضع كقؼ اإلماـ اليبطي :عند قكلو تعالى ﴿ :يقؿ ًإٌنًما ىك إلىوه ك ً
اح هد﴾
ى
ٍ ى يى
اإلعراب كتكجيو الكقؼ:
قكلو تعالىً( :إٌنًما ىك إلىوه ك ً
اح هد) جممة في محؿ نصب مقكؿ القكؿ (.)1
ى
ى يى
التبرؤ مف إشراكيـ ،كىك كالتككيد لما قبمو ،كيحتمؿ  -كىك
قكلو تعالى :فيو ُّ
النبي  أف يقكؿ الجممتيف﴿:
الظاىر -أف يككف داخبلن تحت القكؿ ،بأف أيمر
ُّ
.)2( ﴾       
فتككف جممة (كانني برمء) معطكفة عمى ما قبميا .كالكقؼ حينئذ عمى ﴿ 
 ﴾   حسف ،كال يبتدأ بما بعده.
كيحتمؿ أف ال يككف ذلؾ داخبلن تحت القكؿ

()3

فتككف الجممة مستأنفة .كعميو

فيجكز الكقؼ عمى قكلو :قؿ إنما ىك إلو كاحد  .كيككف الكقؼ كاؼ .كىك ما يكجو

بو كقؼ اإلماـ اليبطي .كاألكلى كصمو بما بعده؛ ألف أكثر المفسريف عمى دخكلو
تحت القكؿ ،كىك الظاىر مف سياؽ اآلية ،كهللا أعمـ.
) (1ينظر :صافي .محمكد بف عبد الرحيـ1418 .ق .الجدكؿ في إعراب القرآف .طو .ج 7ص

 .104دار الرشيد  -دمشؽ .مؤسسة اإليماف  -بيركت.

) (2ينظر :أبك حياف األندلسي .تفسير البحر المحيط مصدر سابؽ .ج 4ص .461
) (3ينظر :المصدر السابؽ .ج 4ص .461
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المكضع الثالث :قكلو تعالى        ﴿ :
[﴾         األنعام.]۷۲:
مكضع كقؼ اإلماـ اليبطي :عند قكلو تعالى     ﴿:
﴾   
اإلعراب كالقراءات كتكجيو الكقؼ:
ّْ
كف﴾ :
ٌ
ب﴾ ﴿ ىكىن يك ى
تعددت القراءات في الفعمىٍيف ﴿ ىكالى ين ىكذ ى

ّْ
كف﴾ ( .)1عمى أنو جكاب
ب﴾ ﴿ ىكىن يك ى
فق أر بنصبيما حفص كحمزة كيعقكب ﴿ ىكالى ين ىكذ ى
()2
(أف) بعد الكاك فيك
التمني
كىذا النصب عند جميكر البصرييف ىك بإضمار ٍ
(أف) المضمرة ،كالفعؿ بعدىا مصدر مرفكع معطكؼ عمى مصدر متكىـ
ؾ مف ٍ
ىيٍن ىسبً ي
مقدر مف الجممة السابقة ( ،)3كالتقدير :يا ليتنا كاف لنا رڈ كعدـ تكذيب كككف مف

المؤمنيف (.)4

ً
كالكقؼ عمى ىذه القراءة عند آخر اآلية؛ كىك قكلو تعالى﴿:كىن يك ً
يف﴾
كف م ىف ٱٍل يم ٍؤ ًمن ى
ى ى
التمني كجكابًو (.)5
لئبل ييفصؿ بيف ٌ
) )1ينظر :ابف الجزرم .النشر في القراءات العشر .مصدر سابؽ .ج 2ص .193

) (2ينظر :العكبرم .عبد هللا بف الحسيف .التبياف في إعراب القرآف .تح :عمي محمد البجاكم .ج1

ص .489مطبعة عيسى البابي الحمبي.

) )3ينظر :أبك حياف األندلسي .تفسير البحر المحيط مصدر سابؽ .ج 4ص474

) )4ينظر :ابف عطية عبد الحؽ بف غالب1422 .ق المحرر الكجيز في تفسير الكتاب العزيز.

تح :عبد السبلـ عبد الشافي محمد .ط .1ج 2ص  .281دار الكتب العممية .بيركت  -لبناف.
) )5ينظر :العماني .المرشد في الكقؼ كاالبتداء .مصدر سابؽ .ص .102
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كنككف ىَ يَ﴾ ( .)1كالفعؿ
نكذب﴾ ﴿
ابف عامر برفع األكؿ كنصب الثاني ﴿كال
ى
كق أر ي
ي
()2
أف يككف معطكفان عمى (ن ُّ
أف
(كال
رد) فيككف داخ ن
بل في التمني  ،كاما ٍ
نكذب) إما ٍ
ي
و
نصب عمى الحاؿ ،كالتقدير :كنحف ال
محؿ
يككف خب انر لمبتدأ محذكؼ ،كالجممة في ٌ
منصكب
اب لمتمني
التمني ( .)3كالفعؿ
نكذب ،كعميو فميس داخبلن في ٌ
ى
ه
(كنکكف) جك ه
مضمرة ،كالمعنى :يا ليتنا ُّ
نرد فنككف مف المؤمنيف (.)4
ػ(أف)
ب ٍ
ى
التمني كجكابًو ال يجكز
ألف الفصؿ بيف ٌ
كالكقؼ عمى قراءتو عند آخر اآلية كذلؾ؛ ٌ
(.)5

ً
كتحتمؿ ثبلثة أكجو:
كنككف﴾ (.)6
نكذب﴾ ﴿
كق أر الباقكف برفعيما ﴿كال
ي
ي
ً
معطكفاف عمى ُّ
الكك يف مف المؤمنيف
أف الفعمىٍيف
أحدىاٌ :
(نرد) ،فيككف عدـ التكذيب ك ٍ
)
7
(
َّ
كالرد كيككف الرفع مساكيان في ىذا الكجو لمنصب؛ ألف في ًكمىٍييما
متمنىيٍي ًف أيضان ٌ
العطؼ (.)8
ى
ً
كالكقؼ عمى ىذا التقدير عمى قكلو﴿ :كىن يك ً
يف﴾ ال قبمو (.)9
كف م ىف ٱٍل يم ٍؤ ًمن ى
ى ى

) )1ينظر :ابف الجزرم .النشر في القراءات العشر .مصدر سابؽ .ج 2ص .193

) )2ينظر :ابف زنجمة .عبد الرحمف بف محمد1982 .ـ .حجة القراءات .تح :سعيد األفغاني .ط.2

ص  .245مؤسسة الرسالة بيركت  -لبناف.

) (3ينظر :القيسي .مكي بف أبي طالب1405 .ق .مشكؿ إعراب القرآف .تح :حاتـ صالح

الضامف .ط 2ج1ص  .249مؤسسة الرسالة بيركت  -لبناف.

) (4ينظر :ابف زنجمة حجة القراءات .مصدر سابؽ .ص .245

( )5ينظر :العماني .المرشد في الكقؼ كاالبتداء .مصدر سابؽ ص.102

) (6ينظر :ابف الجزرم .النشر في القراءات العشر .مصدر سابؽ .ج 2ص .193
) (7ينظر :العكبرم .التبياف في إعراب القرآف .مصدر سابؽ .ج 1ص.489

) (8ينظر :أبك حياف األندلسي .تفسير البحر المحيط .مصدر سابؽ .ج 4ص.475
) )9ينظر :العماني .المرشد في الكقؼ كاالبتداء .مصدر سابؽ .ص .101
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كالثاني :أف يككف رفع (كال نكذب) (كنگكف) عمى االستئناؼ فأخبركا عف أنفسيـ
بيذا ،فيككف مندرجة تحت القكؿ؛ أم قالكا :يا ليتنا نرد ،كقالكا :نحف ال نكذب بآيات
ربنا كنككف مف المؤمنيف ،فأخبركا أنيـ يصدر عنيـ ذلؾ عمى كؿ حاؿ ( ،)1أم :ال

()2
كرجح سيبكيو ىذا الكجو ( .)3فيككف (كال
نك ٌذب أبدان ،كنككف مف المؤمنيف أبدان ٌ ،
ب) خب انر لمبتدأ محذكؼ (.)4
نك ٌذ ي

كعمى ىذا الكجو يجكز أف يقؼ عمى قكلو﴿ :فىقىاليكٍا ىيمىي ٍَتىىنا ين ىرُّد﴾ ثـ يبتدئ بقكلو﴿ :
ى
()5
يكجو بو كقؼ
 . ﴾       كىك ما َّ
طي.
اإلماـ اليب ً
ى ٌ

كاألصؿ أال يكقؼ عمى (نرد) ألف الجممتيف الفعميتيف ( كال نكذب -كنككف)

معطكفتاف عمى جممة التمني كما في حيزىا ،كجممة التمني كما يعطؼ عمييا في
محؿ نصب بالقكؿ.

ً
كف) في مكضع نصب عمى الحاؿ ،كالتقدير :يا
ب) ى
(كن يك ي
الثالث :أف يككف (كال ين ىك ٌذ ي
ً
َّ
المتمني،
الرد
غير مكذبيف ككائنيف مف المؤمنيف ،فيككف داخبلن في ٌ
ليتنا نرد ى
(ن ىرُّد) ( .)6كالكقؼ عمى ىذا عند آخر
كصاحب الحاؿ ىك الضمير المستكف في ي

اآلية.

1
حياف األندلسي .تفسير البحر المحيط .مصدر سابؽ .ج 4ص ،476كينظر:
) ) ينظر :أبك ٌ
السميف الحمبي .الدر المصكف .مصدر سابؽ .ج 4ص.586

) )2ينظر :العماني .المرشد في الكقؼ كاالبتداء .مصدر سابؽ .ص .101

) (3ينظر :أبك حياف األندلسي .تفسير البحر المحيط مصدر سابؽ .ج 4ص.476
) (4ينظر :العكبرم .التبياف في إعراب القرآف .مصدر سابؽ .ج 1ص.489
) (5ينظر :العماني .المرشد في الكقؼ كاالبتداء .مصدر سابؽ .ص.101

) )6ينظر :أبك حياف األندلسي .تفسير البحر المحيط .مصدر سابؽ .ج 4ص476۔
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المكضػػع ال اربػػع :قكلو تعالى         ﴿ :
[ ﴾       األنعام.]۷۲ :
بطي :عند قكلو تعالى     ﴿ :
مكضع كقؼ اإلماـ اليى َّ
﴾
اإلعراب كتكجيو الكقؼ:
عما ىـ عميو مف
خبر
مستأن ه
ى
قكلو تعالى ﴾ ﴿ :ه
ؼ؛ أخبر هللاي بو ٌ

عائد إلى ما تقدـ مف ً
الكعد
كقت مخاطبة
النبيً  ال أنو ه
ٌ
ٌ
تمنييـ الرجكعى ،ك ى
الكذب ى
ٌ
()1
باإليماف .
األشمكني ؛ النقطاع
كقؼ جائز عند
ً
يكجو بو كقؼ اإلماـ الي ً
كىك ما َّ
بطي ،كىك ه
ٌ
ى ٌ
الكبلـ عما قبمو عمى ىذا التقدير (.)2
ابف عطية أف يككف قكليو﴿ ﴾ ر ِ
اجعاً إلى ما تضمنتو جممة
كرجح ي
ٌ
الكبلـ متصبلن بما قبمو ،كالمعنى :كانيـ لكاذبكف في
التمني بالكعد باإليماف ،ككاف
ٌ
ي

) (1ينظر :ابف عطية .المحرر الكجيز في تفسير الكتاب العزيز .مصدر سابؽ .ج 2ص.397
) (2ينظر :األشمكني .منار اليدم في بياف الكقؼ كاالبتدا .مصدر سابؽ .ص.193
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و
اإلخبار عف أنفسيـ ً
ً
حينئذ عمى
باإليماف ًإف يرُّدكا؛ ألنيـ قصدكا الكذب ( ،)1فبل كقؼ
قكلو .﴾       ﴿ :لعدـ تماـ الكبلـ (.)2

و
كاؼ؛
كالراجح أف الكقؼ عمى قكلو.﴾       ﴿ :
الستئناؼ بما بعده.
المكضع الخامس :قكلو تعالى      ﴿:
              
 [ ﴾   األنعام]۹۰۱ :
اليبطي :عند قكلو تعالى ﴿ :ىك ىما يي ٍش ًع يريك ٍـ﴾
مكضع كقؼ اإلماـ ى
اإلعراب كاختبلؼ القراءات كتكجيو الكقؼ:
ً
كف ﴾( .ما) استفيامية مبتدأ،
ىََّنيىاۤ إً ىذا ىجاۤ ىء ٍ
ت ىال يي ٍؤ ًمين ى
قكلو تعالى ﴿ :ىك ىما يي ٍشع يريك ٍـ أ ى
()3
خبرىا (.)4
كيعكد عمييا ضمير الفاعؿ في ي
(يشعركـ)  .كالجممة بعدىا (يشعركـ) ي
كف﴾
ىََّنيىۤا ًإ ىذا ىجاۤ ىء ٍ
ت ىال يي ٍؤ ًمين ى
كتعددت القراءات في قكلو تعالى ﴿ :أ ى

) (1ينظر :ابف عطية .المحرر الكجيز في تفسير الكتاب العزيز .مصدر سابؽ .ج 2ص،397
كينظر :الماكردم.عمي بف محمد .النكت كالعيكف .تح :السيد عبد المقصكد عبد الرحيـ .ج2

ص .106دار الكتب العممية بيركت  -لبناف.

( (2ينظر :األشمكني .منار اليدل في بياف الكقؼ كاالبتدا .مصدر سابؽ .ص .193

) (3ينظر :أبك حياف األندلسي .تفسير البحر المحيط .مصدر سابؽ .ج 4ص .613
) (4ينظر :السميف الحمبي .الدر المصكف .مصدر سابؽ .ج 5ص .101
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فق أر ابف كثير كأبك عمرك كيعقكب كشعبة بخمؼ عنو بكسر اليمزة ﴿ ًإَّنيىا﴾( .)1كىي

استئناؼ إخبار بعدـ إيماف مف طيبع عمى قمبو ،كلك جاءتيـ كؿ آية ( .)2كالمعنى:
قؿ إنما اآليات عند هللا ،كما يدريكـ ،ثـ استأنؼ فقاؿ :إنيا إذا جاءت اآليات ال
يؤمنكف ( .)3كعمى ىذه القراءة يككف الكقؼ عمى قكلو ﴿ :ىك ىما يي ٍش ًع يريك ٍـ﴾؛ الستئناؼ
ما بعده.
أف الكقؼ عمى قكلو ﴿ :ىك ىما يي ٍش ًع يريك ٍـ﴾ عمى قراءة ﴿ ًإَّنيىا﴾
م ٌ
كذكر ابف األنبارًٌ
بالكسر ،كلـ يبيف درجة الكقؼ عنده (.)4
تاـ عمى ىذه القراءة (.)5
الداني ك
ً
النحاس ك ً
أف الكقؼ ُّ
العماني ٌ
كعند ٌ
ٌ
ٌ

كق أر الباقكف بفتحيا ﴿ إىَّنيىاۤ﴾ ( .)6كتحتمؿ ثبلثة أكجو:
(لعؿ) حكاه الخميؿ عف العرب ،كعمى ىذا يككف مفعكؿ
(أف) بمعنى
أحدىاٌ :
ٌ

()7
إيمانيـ ،لعمىيا
إيمانيـ  ،كالمعنى :كما يشعركـ ى
(يشعركـ) الثاني محذكف نا ،تقديره :ى
إذا جاءت ال يؤمنكف (.)1

( )1ينظر :ابف الجزرم .النشر في القراءات العشر .مصدر سابؽ .ج 2ص.196

) (2ينظر :السميف الحمبي .الدر المصكف .مصدر سابؽ ج 5ص .101

( )3ينظر :األزىرم .محمد بف أحمد1991 .ـ .معاني القراءات .ط .1ج 1ص .379جامعة الممؾ
سعكد .الرياض – السعكدية.

) (4ينظر :ابف األنبارم .إيضاح الكقؼ كاالبتداء مصدر سابؽ .ج 2ص .642

) (5ينظر :النحاس .القطع كاالئتناؼ .مصدر سابؽ .ص ،236كينظر :الداني .المكتفي في الكقؼ

كاالبتداء .مصدر سابؽ .ص ،70كينظر :العماني .المرشد في الكقؼ كاالبتدا .مصدر سابؽ .ص

.120

) )6ينظر :ابف الجزرم .النشر في القراءات العشر .مصدر سابؽ .ج 2ص.196

) (7ينظر :العكبرم .التبياف في إعراب القرآف .مصدر سابؽ .ج 1ص.531
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ً
م
كعمى ىذا الكجو ي
يحسف الكقؼ عمى قكلو ﴿ :ىك ىما يي ٍشع يريك ٍـ﴾ عند ابف األنبارًٌ
محكي عف العرب في قكليـ :ما أدرم أنؾ
(أف) المفتكحة
ُّ
ألف االبتداء بػ ٌ
النحاس؛ ٌ
ك ٌ

صاحبيا ،أم :لعمؾ صاحبيا (.)2

بطي ،كجاز بو الكقؼ عنده ،كتبًع فيو ىمف
كلعؿ ىذا التقدير ىك ما أراده اإلماـ الي ً
ٌ
ى ٌ
النحاس.
مك ٌ
سبقو ىمف العمماء؛ كابف األنبارًٌ
القسطبلني الكقؼ عمى قكلو ﴿ :ىك ىما يي ٍش ًع يريك ٍـ﴾ عمى
العماني ك
الداني ك
يجكز
ُّ
ُّ
ُّ
كلـ ٌ
قراءة فتح اليمزة ﴿ أَّىنيىاۤ﴾ عمى كؿ حاؿ؛ لتعمقيا بما بعدىا (.)3
ثانييا كثالثيا( :أف) عمى بابيا ،ك(ال) زائدة ،أك غير زائدة ،فتككف (أف) كما ً
عممت
ٌ
ٌ
بأنيا إذا جاءت يؤمنكف ،أك
فيو في مكضع المفعكؿ الثاني ،كالتقدير :كما يشعركـ ٌ

ال يؤمنكف (.)4

ً
(أف) بما قبميا،
كعمى ىذيف الكجييف ال يكقؼ عمى قكلو ﴿ :ىك ىما يي ٍشع يريك ٍـ﴾ ؛ لتعمٌؽ ٌ
كمنعي الكقؼ عمى ىذيف الكجيىٍيف محؿ اتفاؽ بيف العمماء (.)1
ٍ

) (1ينظر :أبك عمي الفارسي .الحسف بف أحمد1993 .ـ .الحجة لمقراء السبعة .تح :بدر الديف

قيكجي كبشير جكيجابي .ط .2ج 3ص .380دار المأمكف لمتراث  -دمشؽ  /بيركت.

) (2ينظر :ابف األنبارم .إيضاح الكقؼ كاالبتداء .مصدر سابؽ .ج 2ص ،642كينظر :النحاس.

القطعةكاالئتناؼ .مصدر سابؽ .ص.236

) (3ينظر :الداني .المكتفي في الكقؼ كاالبتداء .مصدر سابؽ .ص  ،70كينظر :العماني .المرشد
في الكقؼ كاالبتدا .مصدر سابؽ .ص  ،120كينظر :القسطبلني .لطائؼ اإلشارات الفنكف

القراءات .مصدر سابؽ .ج 5ص.2147

) (4ينظر :أبك عمي الفارسي .الحجة لمقراء السبعة .مصدر سابؽ .ج 3ص ،380كينظر :العكبرم.
التبياف في إعراب القرآف .مصدر سابؽ .ج 1ص.531
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بطي في الكقؼ عمى قكلو ﴿ :ىك ىما يي ٍش ًع يريك ٍـ﴾
كيمكف القكؿ :إف انفراد اإلماـ الي ً
ى ٌ
(أف) في قراءة الفتح بمعنى (لعؿ) ،غير أف األكلى الكصؿ عمى اعتبار
معمؿ بككف ٌ
أف الراجح أف تككف (أف) مصدرية كتؤكؿ مع ما بعدىا مفرد في مكضع نصب كهللا

أعمـ.

كبالمجمؿ يبلحظ مف المكاضع السابقة كمٌيا أف اإلماـ اليبطي كثي ار ما يقؼ قبؿ
الجمؿ المستأنفة حتى لك كاف احتماؿ استئنافيا بعيدة.

كلكف)
(لكف ٍ -
• الكقؼ قبؿ حرؼ االستدراؾ ٌ
الموضع األول :قولو تعالى       ﴿ :
[ ﴾        األنعام:
.]۳۳
ً
كن ىؾ﴾.
مكضع كقؼ اإلماـ الي ً
بطي :عند قكلو تعالى﴿:فىًإَّنيي ٍـ ىال يي ىكذيب ى
ى ٌ
اإلعراب كتكجيو الكقؼ:

قكلو تعالى﴾       ﴿ :

)(1ينظر :ابف األنبارم .إيضاح الكقؼ كاالبتداء .مصدر سابؽ .ج 2ص  .642كينظر :النحاس.
القطع كاالئتناؼ .مصدر سابؽ .ص ،237 ،236كينظر :الداني .المكتفي في الكقؼ كاالبتداء.

مصدر سابؽ .ص  ،70كينظر :العماني .المرشد في الكقؼ كاالبتدا .مصدر سابؽ .ص ،120

 .121كينظر :القسطبلني .لطائؼ اإلشارات في فنكف القراءات .مصدر سابؽ .ج 5ص.2147

550

انعذد ( 23ضثرًثر )2021

يجهح انعهىو اإلَطاَيح

(كلكف الظالميف بآيات هللا
محؿ ليا .كجممة
جممة (فإنيـ ال يكذبكنؾ) مستأنفة ال
ٌ
ٌ
()1
الجار (بآيات) متعمؽ
يجحدكف) معطكفة عمى جممة (فإنيـ ال يكذبكنؾ)
ك ٌ

بػ(يجحدكف) (.)2

جكز الكقؼ قبؿ (لكف) إذا
كذكر
ُّ
األشمكني في ىذا المكضع ٌ
أف مف العمماء مف ٌ
كقعت بعدىا جممة(.)3
ٍ
بطي اختار الكقؼ عند ىذا المكضع عمى مذىب مف يرل أنو إذا
كلعؿ اإلماـ الي ً
ٌ
ى ٌ
()4
األشمكني ؛ أم:
(كلكف) جاز االبتداء بيا ،كما نبو إلى ذلؾ
كقعت جممة بعد
ُّ
ٌ

(كلكف) في عدة
الكقؼ قبؿ
االبتداء بػ(كلكف)  ،كمتابعةن لئلماـ نافع؛ حيث ينقؿ عنو
ي
ى
مكاضع.
الكقؼ قبؿ (كلكف) في غير ىذا المكضع،
نافع
الداني عف اإلماـ و
فقد ىن ىقؿ النحاس ك ُّ
ى
تاـ ،كمف ذلؾ قكلو تعالى     ﴿ :
أف الكقؼ ُّ
كٌ
         
﴾         
[ البقرة.]۹۰۷ :

) )1ينظر :الخراط .المجتبى مف مشكؿ إعراب القرآف .مصدر سابؽ .ج 1ص.264
) (2ينظر :السميف الحمبي .الدر المصكف .مصدر سابؽ .ج 4ص .605

( )3ينظر :األشمكني .منار اليدل في بياف الكقؼ كاالبتدا .مصدر سابؽ .ص .193

) (4ينظر :األشمكني .منار اليدل في بياف الكقؼ كاالبتدا .مصدر سابؽ .ص .193
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تـ (.)1
قاؿ النحاس .﴾   ﴿:قاؿ نافعٌ :
الداني :كقاؿ نافع كأحمد بف جعفر الدينكرم﴾   ﴿ :
كقاؿ
ُّ
بتاـ كال و
ً
كاؼ (.)2
ُّ
تاـ ،كىك حسف ليس ٌ
كرجحو
كالظاىر أف الكقؼ حسف كما ذىب إليو
ُّ
الداني في مكضع سكرة البقرةٌ ،
ني في أكثر مف مكضع ( ،)3كىك في ىذا المكضع كذلؾ ،كهللا أعمـ ؛ لما
األشمك ُّ
يفيده االستدراؾ مف اتصاؿ الكبلـ.

المكضع الثاني :قكلو تعالى        ﴿:
[﴾           
األنعام.]۳۳ :
بطي :عند قكلو تعالى     ﴿:
مكضع كقؼ اإلماـ الي ً
ى ٌ
.﴾  

) (1ينظر :النحاس .القطع كاالئتناؼ .مصدر سابؽ .ص .72

) (2ينظر :الداني .المكتفي في الكقؼ كاالبتدا .مصدر سابؽ .ص.24

) )3ينظر :األشمكني .منار اليدل في بياف الكقؼ كاالبتدا .مصدر سابؽ .ص ،101 ،96 ،84

.187
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اإلعراب كتكجيو الكقؼ:
قكلو تعالى          ﴿:
.﴾ 
جممة (إف هللا قادر عمى أف ينزؿ آية) جممة مقكؿ القكؿ في محؿ نصب ،كجممة

محؿ نصب (.)1
(كلكف أكثرىـ ال يعممكف) معطكفةه عمى مقكؿ القكؿ في ٌ

كعمى ىذا الكجو ىمىنع العمماء الكقؼ عمى قكلو تعالى   ﴿ :
﴾        ؛ لتى ىعمُّ ً
ؽ ما بعده بو؛ فقاؿ
ً
أف الكقؼ عند قكلو ،﴾    ﴿ :كليس ذلؾ
بعضيـ ٌ
اٍل ىع َّمان ُّي " :زعـ ي

ً
يحسف؛ لتعمٌقو بما قبمو" ( ،)2ككذا قاؿ
بشيء؛ ٌ
ألف االبتداء بقكلو ﴿:ىكلىك َّف﴾ ال ي
َّ ً
كني (.)3
األشم ُّ
اٍلقى ٍسطىبلن ُّي ك ي
كقؼ اإلماـ الي ً
بط ًي بأنو كقعت جممة بعد (لكف)  ،فيبدأ بيا عمى مذىب
َّ
كيكجو ي
ى ٌ
()4
مف يرل ذلؾ .

) (1ينظر :الخراط .المجتبى مف مشكؿ إعراب القرآف .مصدر سابؽ .ج 1ص.265
) (2ينظر :العماني .المرشد في الكقؼ كاالبتداء .مصدر سابؽ .ص .104

) (3ينظر :القسطبلني .لطائؼ اإلشارات الفنكف القراءات .مصدر سابؽ .ج 5ص  ،2141كينظر:

األشمكني .منار اليدل في بياف الكقؼ كاالبتدا .مصدر سابؽ .ص.194

) (4ينظر :األشمكني .منار اليدل في بياف الكقؼ كاالبتدا .مصدر سابؽ .ص .193
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كالظاىر أف الكقؼ حسف ،ال يبدأ بما بعده؛ لبلستدراؾ.
أما إف جعؿ قكلو تعالى ﴾   ﴿ :استئنافان مف هللا
ٌ

و
فإف
داخؿ فيما أيمر
تعالى غير
ُّ
أف يقكلىو ٌ
النبيﷺ ٍ
ردان عمى الذيف يطمبكف اآلياتٌ ،
قكلو تعالى﴿ ﴾        ييقطع مما بعده،
المفظي ،كهللا أعمـ.
المعنكم دكف
كيككف الكقؼ عميو كافي نا؛ لمتعمؽ
ً
ًٌ
ٌ

الكقؼ عمى ىذا المكضع ،كىك ما ذكره
بطي
يكجو بو اختيار اإلماـ الي ً
كىذا ما َّ
ى
ى ٌ
محم ود ﷺ  :قؿ  -يا
الطبر ُّ
م في تفسيره ليذه اآلية؛ حيث قاؿ" :قاؿ هللا تعالى ٌ
لنبيًو ٌ
(إف هللا قادر عمى أف ينزؿ آية) ،يعني :يحجةن عمى
محمد  -لقائمي ىذه المقالة لؾٌ :
ما يريدكف كيسألكف( ،كلكف أكثرىـ ال يعممكف) ،يقكؿ :كلكف أكثر الذيف يقكلكف ذلؾ

فيسألكنؾ آية ال يعممكف ما عمييـ في اآلية إف ٌنزليا مف الببلء ،كال ٍ
يد يركف ما كجوي
ترؾ إنزاؿ ذلؾ عميؾ ،كلك عممكا السبب الذم مف أجمو لـ أ ً
ينزٍليا عميؾ ،لى ٍـ يقكلكا

كلكف أكثرىـ ال يعممكف ذلؾ" (.)1
ذلؾ ،كلـ يسأليككوٌ ،

المكضع الثالث :قكلو تعالى       ﴿ :
        
        
[﴾ األنعاـ]٢٤ - ٢٤ :
ً
ضَّريعكٍا ﴾.
مكضع كقؼ اإلماـ الي ً
ٍسىنا تى ى
آء يىـ ىبأ ي
بطي :عند قكلو تعالى ﴿ :ىفمى ٍكىآل إ ٍذ ىج ى
ى ٌ
) (1ينظر :الطبرم .جامع البياف في تأكيؿ القرآف .مصدر سابؽ .ج 11ص.343
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اإلعراب كتكجيو الكقؼ:
ً
كبيي ٍـ﴾.
ضَّريعكٍا ىكلى ًكف ىق ىس ٍ
ٍسىنا تى ى
آء يىـ ىبأ ي
ت يقمي ي
قكلو تعالى ﴿ :ىفمى ٍكىآل إ ٍذ ىج ى

تضرعكا كلكف قست قمكبيـ (.)1
قكلو (كلكف) استدر ه
اؾ عمى المعنى؛ أم :ما ٌ
(كلكف قست قمكبيـ) معطكفةه عمى جممة (تضرعكا) (.)2
كجممةي
ٍ
ً
ٍسىنا
أف الكبلـ ُّ
النحاس عف األخفش ٌ
آء يىـ ىبأ ي
كنقؿ ٌ
تاـ عند قكلو تعالى ﴿ :ىفمى ٍكىآل إ ٍذ ىج ى
ضَّريعكٍا ﴾ (.)3
تى ى
األشمكني؛ فجعؿ الكقؼ جائ انز عمى استئناؼ ما بعده (.)4
كفصؿ
ُّ
ٌ
طي ،كيككف الكقؼ عمى ىذا كافيان ،كهللا أعمـ.
كىك ما يكجو بو كقؼ اإلماـ اليب ً
ى ٌ
عمت جممة   ﴿:
ثـ قاؿ
ُّ
األشمكني :كليس بكقؼ إف يج ٍ
 ﴾     داخمةن تحت االستدراؾ ،فيككف
الحامؿ عمى ترؾ
عجابيـ بأعماليـ التي كاف الشيطاف سببان
ٌ
التضرع قسكةي قمكبيـ كا ي
ى
()5
العماني
يجكز
في تحسينيا ليـ .ثـ قاؿ" :كىذا أك
ُّ
لى "  .يريد الكصؿ أكلى .كلـ ٌ
ٍ ى
بعضيـ ،كليس عندم بشيء"(.)6
ص عميو ي
الكقؼ عند ىذا المكضع ،كقاؿ :ىن ٌ

( )1ينظر :العكبرم .التبياف في إعراب القرآف .مصدر سابؽ .ج 1ص .496

) )2ينظر :الخراط .المجتبى مف مشكؿ إعراب القرآف .مصدر سابؽ .ج 1ص.267
) (3ينظر :النحاس .القطع كاالئتناؼ .مصدر سابؽ .ص .222

) )4ينظر :األشمكني .منار اليدل في بياف الكقؼ كاالبتدا .مصدر سابؽ .ص.194

) (5ينظر :األشمكني .منار اليدل في بياف الكقؼ كاالبتدا .مصدر سابؽ .ص.194
) (6ينظر :العماني .المرشد في الكقؼ كاالبتداء .مصدر سابؽ .ص.105
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ً
ٍسىنا
ً كفي المجمؿ فإف انفراد اإلماـ الي
آء يىـ ىبأ ي
 ﴿ ىفمى ٍكىآل إ ٍذ ىج ى:بطي بالكقؼ عمى قكلو
ٌ ى
 غير أف،جكزه بعض عمماء الكقؼ؛ ألف الجممة الكاقعة بعده مستأنفة
تى ى
ٌ ﴾ ضَّريعكٍا
.األكلى الكصؿ؛ ألنو استدراؾ
    

﴿: قكلو تعالى:المكضع الرابع

          
          
        
.]69 - 68 : ﴾ [األنعاـ
    ﴿ : عند قكلو تعالى:مكضع كقؼ اإلماـ اليبطي
.﴾   
:اإلعراب كتكجيو الكقؼ
       ﴿ :قكلو تعالى
: في ( ذكرل) أربعة أكجو.﴾  
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كلكف ذ ًٌكركىـ ذكرل،
منصكبة عمى المصدر بفعؿ مضمرٌ ،
بعضيـ أم ار أمٍ :
فقدره ي
قدره خب انر أم :كلكفٍ ييذكركنيـ ذکری (.)1
كبعضيـ ٌ
ي

تذكيرىـ (.)2
خبره محذكؼ ،أم :كلكف عميكـ ذكرل ،أم :عميكـ
ي
مبتدأ ي
خبر لمبتدأ محذكؼ أم :ىك ذ كرل ،أك ىذا ذكرل ،أم :النيي عف مجالستيـ

كاالمتناع منيا ذکری (.)3

كاألكجو الثبلثة السابقة مف باب عطؼ الجمؿ ( .)4كعمى ىذا يجكز الكقؼ

عمى قكلو تعالى،﴾        ﴿ :
المفظي.
المعنكم دكف
بطي ،كيككف الكقؼ كافيان؛ لمتعميؽ
ً
كما ىك اختيار اإلماـ الي ً
ًٌ
ٌ
ى ٌ
(لكف) (.)5
كحكـ
ُّ
األشمكني عمى ىذا الكقؼ بأنو جائز؛ لكقكع جممة بعد ٍ

أنو عطؼ عمى مكضع (شيء) المجركر بػ (مف) أم :ما عمى المتقيف مف حسابيـ

كلكف عمييـ ذكرل ،فيككف مف عطؼ المفردات (.)6
شيء ٍ
ه

) (1ينظر :العكبرم .التبياف في إعراب القرآف .مصدر سابؽ .ج 1ص ،506كينظر :السميف

الحمبي .ال ّّدر المصكف .مصدر سابؽ.ج 4ص.676

) (2ينظر :العكبرم .التبياف في إعراب القرآف .مصدر سابؽ .ج 1ص ،506كينظر :السميف
الحمبي .ال ُّدر المصكف .مصدر سابؽ .ج 4ص.676

) (3ينظر :العكبرم .التبياف في إعراب القرآف .مصدر سابؽ .ج 1ص ،506كينظر :السميف

الحمبي .ال ُّدر المصكف .مصدر سابؽ .ج 4ص.676

) )4ينظر :أبك حياف األندلسي .تفسير البحر المحيط مصدر سابؽ .ج 4ص ،547كينظر :السميف

الحمبي .ال ُّدر المصكف .مصدر سابؽ .ج 4ص.676

) (5ينظر :األشمكني .منار اليدل في بياف الكقؼ كاالبتدا .مصدر سابؽ .ص.196

) (6ينظر :أبك حياف األندلسي .مصدر سابؽ .ج 4ص ،547كينظر :السميف الحمبي .ال ُّدر

المصكف .مصدر سابؽ .ج 4ص.676
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كعمى ىذا فالكقؼ عند قكلو تعالى     ﴿ :
كمحؿ الكقؼ عند آخر
يحسف االبتداء بما بعده،
 ﴾  حسف ،كلكف ال ي
ٌ

َّ
كف﴾.
اآلية ،كىك قكلو تعالى ﴿:لى ىعميي ٍـ ىيتَّقي ى

تاـ عند قكلو ﴿ :ىفمى ٍكىآل
كيتبيف مما سبؽ أف
ى
يسكغو أف الكبلـ ٌ
الكقؼ في ىذا المكضع ٌ
ً
مستأنؼ ،كىك ما
أف ما بعده
ى
ٍسىنا ى
ضَّريعكٍا ﴾ كما ينقؿ عف األخفش ،ك ٌ
ت ىَ ى
آء يىـ ىبأ ي
إ ٍذ ىج ى
األشمكني.
كضحو
ُّ
ٌ

أف الكصؿ أقكل كأكلى في ىذا المكضع كأمثالو؛ لما في الكبلـ مف االتٌصاؿ
إال ٌ
الذم يفيده االستدراؾ.
المكضع الخامس :قكلو تعالی      ﴿ :
            
[﴾   األنعاـ.]۱۱۱ :
بطي :عند قكلو تعالى     ﴿:
مكضع كقؼ اإلماـ الي ً
ى ٌ
.﴾ 
اإلعراب كتكجيو الكقؼ:
(كلكف) فيصمح االبتداء بيا عند
بطي أنو كقعت جممة بعد
يكجو كقؼ اإلماـ الي ً
َّ
ٌ
ى ٌ
(كلكف).
بعضيـ ( .)1كمتابعة لئلماـ نافع في الكقؼ قبؿ
ٌ
) (1ينظر :األشمكني منار اليدل في بياف الكقؼ كاالبتدا .مصدر سابؽ .ص .193
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أف الكصؿ أكلى التٌصاؿ الكبلـ باالستدراؾ ،كيككف الكقؼ عمى قكلو﴿ :
إال ٌ
 ﴾      حسناً ،ال ُيبدأ بما بعده.
األشمكني :ليس بكقؼ لحرؼ االستدراؾ بعده (.)1
قاؿ
ُّ
الج ىمؿ)
• الفصؿ بيف الجممتيف المتعاطفتيف (عطؼ ي
المكضع األكؿ :قكلو تعالى      ﴿ :
[ ﴾    األنعاـ]36 :
طي :عند قكلو تعالى.﴾   ﴿ :
مكضع كقؼ اإلماـ اليب ً
ى ٌ
اإلعراب كتكجيو الكقؼ:
قكلو تعالى.﴾      ﴿ :
جممة (كالمكتى يبعثيـ هللا) تحتمؿ ثبلثة أكجو:
أنيا جممة مف مبتدأ كخبر ( .)2كجممة (ثـ إليو يرجعكف) معطكفة عمى جممة (يبعثيـ

محؿ رفع ( .)3كالتقدير :كالمكتى يبعثيـ هللا ثـ يرجعكف إليو ،كىما
هللاي) كتككف في
ٌ
ألف العطؼ مف باب عطؼ
جممتاف خبريتاف .كيككف الكقؼ حسف عمى ىذا الكجو؛ ٌ

يحسف االبتداء بما بعده ،كهللا أعمـ.
المفردات ،كال ي
) (1ينظر :المصدر السابؽ .ص.203

) (2ينظر :العكبرم .التبياف في إعراب القرآف .مصدر سابؽ .ج 1ص.493

) )3ينظر :الخراط .المجتبى مف مشكؿ إعراب القرآف .مصدر سابؽ .ج 1ص.265
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يفسره الظاىر بعده ( ،)1كالتقدير :كيبعث هللا
(المكتى) منصكب بفعؿ
مضمر ٌ
ى
()2
هللا)
المكتی يبعثيـ  .كجممة (ثـ إليو يي ى
رجعكف) معطكفة عمى جممة (يبعث ي

َّ
استئنافية (.)3
محؿ ليا مف اإلعراب؛ ألنيا يعطفت عمى جممة
المقدرة ،كتككف ال
ٌ
ٌ
الحمبي ىذا الكجو (.)4
كرجح السميف
كالتقدير :كيبعث هللا المكتى ثـ يرجعكف إليوَّ .
ّّ
ً
حالية،
(المكتی) مرفكعه عطفان عمى المكصكؿ قبمو (الذيف) ،كجممة (يبعثيـ هللاي) ٌ
كالمراد بالمكتى الكفار ،أم :إنما يستجيب المؤمنكف السامعكف مف أكؿ كىمة،
ً
إحياء هللا ليـ كىدايتيـ باإليماف ،كىذا مف باب المجاز (.)5
كيستجيب الكفار حالة

كجممة (ثـ إليو يرجعكف) معطكفة عمى جممة (يستجيب) .كالتقدير :إنما يستجيب

المؤمنكف ،كيستجيب الكفار حالة ىداية هللا ليـ ،ثـ يرجعكف إليو جميعان.

كاتٌفؽ العمماء عمى جكاز الكقؼ عمى قكلو تعالى ،﴾   ﴿ :ثـ
العماني كقفان صالحان (.)6
اختمفكا في درجتو؛ فجعمو
ُّ
يبيً ٍف درجتو (.)7
م
ى
الكقؼ ،كلـ ٌ
كجكز ابف األنبارًٌ
ٌ
القسطبلني مف الكقؼ الكافي (.)8
كجعمو
ُّ
األشمكني :جائز (.)1
كقاؿ
ُّ
) (1ينظر :السميف الحمبي .الدر المصكف .مصدر سابؽ .ج 4ص.610

) (2ينظر :العكبرم .التبياف في إعراب القرآف .مصدر سابؽ .ج 1ص493

) )3ينظر :الخراط المجتبى مف مشكؿ إعراب القرآف .مصدر سابؽ .ج 1ص.265
) (4ينظر :السميف الحمبي .الدر المصكف .مصدر سابؽ .ج 4ص.610

) (5ينظر :المصدر السابؽ .ج 4ص.610

) (6ينظر :العماني .المرشد في الكقؼ كاالبتداء .مصدر سابؽ .ص.103

) (7ينظر :ابف األنبارم .إيضاح الكقؼ كاالبتداء .مصدر سابؽ .ج 2ص.632

) (8ينظر :القسطبلني .لطائؼ اإلشارات الفنكف القراءات .مصدر سابؽ .ج 5ص .2141
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و
﴾كاؼ عمى
كالذم يظير أف الكقؼ عمى قكلو تعالى  ﴿ :
ألنو مف باب عطؼ الجممتيف المختمفتيف ،كىذا ما ًٌ
يسكغ
الكجييف الثاني كالثالث؛ ٌ
بطي.
كقؼ اإلماـ الي ً
ى ٌ
المكضع الثاني :قكلو تعالى ﴿:

   

           
[ ﴾        األنعاـ.]۱۱ :
بطي :عند قكلو تعالى ﴿ :
مكضع كقؼ اإلماـ الي ً
ى ٌ

 

.﴾
اإلعراب كتكجيو الكقؼ:
قكلو تعالى﴿  .﴾   جممة استئنافية ،ال محؿ ليا
مف اإلعراب(.)2
كقكلو تعالى ﴾     ﴿ :يجكز في ىذه الجممة أف
تككف:

) (1ينظر :األشمكني .منار اليدل في بياف الكقؼ كاالبتدا .مصدر سابؽ .ص.194

)(2ينظر :أبك حياف األندلسي .تفسير البحر المحيط .مصدر سابؽ .ج 4ص.570
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خب انر لمبتدأ محذكؼ تقديره أنتـ ،أم :كأنتـ ال تخافكف ،كالجممة االسمية حا ٌلية ،أم:
حاؿ ككنكـ أنتـ غير خائفيف عاقبةى إشراككـ ( .)1كعمى
ككيؼ أخاؼ الذم تشرككف ى
ىذا الكجو ال كقؼ عمى قكلو.﴾    ﴿ :

معطكفة عمى (أخاؼ) فيي داخمة في التعجب كاإلنكار ( ،)2كال محؿ ليا مف
اإلعراب ،كالتقدير :ككيؼ أخاؼ ما أشركتـ ،ككيؼ ال تخافكف أنكـ أشركتـ؟
بطي ،كيككف مف عطؼ الجمؿ ،كىما
يكجو بو كقؼ اإلماـ الي ً
كلعؿ ىذا ما َّ
ى ٌ
مختمفتاف في السمب كاإليجاب ،كفي الفاعؿ .كلكف الكصؿ األكلى؛ ألف الجممة
الثانية مف تتمة االستئناؼ.
المكضع الثالث :قكلو تعالى        ﴿ :
            
         
[﴾    األنعاـ.]96 - 95 :
طي :عند قكلو تعالى   ﴿:
مكضع كقؼ اإلماـ اليب ً
ى ٌ
.﴾ 
اإلعراب كالقراءات كتكجيو الكقؼ:
) (1ينظر :السميف الحمبي .الدر المصكف .مصدر سابؽ .ج 5ص ،22كينظر :صافي الجدكؿ في

إعراب القرآف الكريـ .مصدر سابؽ .ج 7ص 206
) (2ينظر :المصدر السابؽ .ج 4ص.570
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قكلو تعالى   ﴿:
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 ﴾    فيو

قراءتان:
﴿ك ىج ىع ىؿ﴾ بفتح العيف كالبلـ مف غير ألؼ ،كبنصب الـ ﴿.)1( ﴾
ق أر الككفيكف ى
(الميؿ) ك(حسبانان) معطكؼ عمى (سكنان)
معطكؼ عمى
الشمس كالقمر)
ه
فقكلو( :ك ى
ى
( .)2كعمى ىذه القراءة ال يكقؼ عمى قكلو :ﱩ ﭩ ﭪ ﭫ ﱨ ك ليبدأ بما بعده؛ لئبل
يفصؿ بيف المتعاطفيف؛ إذ ىك مف عطؼ المفردات.

كق أر الباقكف باأللؼ ككسر العيف كرفع البلـ ﴿كجاعؿ﴾ كخفض الـ ﴿الَّ ً
يؿ﴾ (.)3
ي
ً
ً
ك(الميؿ) مضاؼ إليو ،مف باب إضافة
(فالؽ)(،)4
(جاع يؿ) معطكفان عمى
فيككف
ي
و
مفعكؿ بو و
ضمر عند البصرٌييف
المفعكؿ األكؿ إلى اسـ الفاعؿ ،ك(سكنان)
ه
ثاف لفعؿ يم ى
"أؿ"
اسـ الفاعؿ
الماضي ال يعمؿ عند البصرٌييف إال مع ٍ
تقديره :جعمو سكنان؛ ألف ى
ى
المعرؼ بيا(.)5
خبلفان لبعضيـ في ىمٍنع إعماؿ
َّ

منصكب بو (.)6
(جاعؿ) بمعنى الحاؿ أك االستقباؿ ،ؼ (سكنان)
إف
أما إذا قمناٌ :
ه
كٌ
ي
يدؿ عميو ما قبمو ،باعتبار
القمر حسبانان) منصكب بفعؿ مضمر ُّ
كقكلو( :ك ى
الشمس ك ى
القمر
اسـ الفاعؿ (كجاعؿ) ماضيان ،كالتقدير :جاعؿ الميؿ سكنا كجعؿ
ى
الشمس ك ى
) (1ينظر :ابف الجزرم .النشر في القراءات العشر .مصدر سابؽ .ج 2ص.196
) (2ينظر :السميف الحمبي .الدر المصكف .مصدر سابؽ .ج 5ص .61

) (3ينظر :ابف الجزرم .النشر في القراءات العشر .مصدر سابؽ .ج 2ص.196

) (4ينظر :أبك عمي الفارسي .الحجة لمقراء السبعة .مصدر سابؽ .ج 3ص.361

) (5ينظر :ابف عادؿ الحنبمي .عمر بف عمي1998 .ـ .المباب في عمكـ الكتاب .تح :عادؿ أحمد

عبد المكجكد،عمي محمد معكض .ج  8ص  .309دار الكتب العممية بيركت  -لبناف.
) (6ينظر :المصدر السابؽ .ج 8ص .309
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حسبانان ( ،)1كيككف العطؼ مف باب عطؼ الجمؿ ( .)2كيككف الكقؼ كافيا؛
الختبلؼ الجممتيف؛ في االسمية كالفعمية.
كباعتبار اسـ الفاعؿ داالِّ عمى الحاؿ أك االستقباؿ ،فمذىب سيبكيو أف نصب

القمر) بإضمار فعؿ أيضان ،كحكـ الكقؼ فيو كسابقو.
(ك ى
الشمس ك ى

أما مذىب غير سيبكيو فيككف النصب عطفان عمى محؿ المجركر في قكلو (جاعؿ

الميؿ) (.)3

كال كقؼ عمى قكلو﴿ :كج ً
اع يؿ الٍَّي ًؿ ىس ىكنان﴾ ،ليبدأ بما بعده عمى ىذا الكجو؛ لئبل
ىى
يفصؿ بيف المتعاطفيف.
أف الكقؼ عمى قكلو ﴾    ﴿: :تام عمى
كذكر
ُّ
القسطبلني ٌ
﴿جاعؿ﴾ باأللؼ (.)4
أتـ عمى قراءة مف ق أر
ي
القراءتيف ،كالكقؼ ٌ

لمقسطبلني جعمو الكقؼ عمى (سكنان) تامان عمى قراءة الككفييف ،إال عمى
كال ييسمَّـ
ً
ٌ
القمر) منصكبتاف بفعؿ مضمر آخر تقديره (كجعؿ الشمس)
تقدير أف
ى
(الشمس ك ى
الجمؿ المتعاطفة ،كهللا أعمـ.
فيككف مف باب ي
المكضع الرابع :قكلو تعالى      ﴿ :
           
﴾[األنعام.]142 :

)(1ينظر :العكبرم .التبياف في إعراب القرآف .مصدر سابؽ .ج 1ص.509

) (2ينظر :صافي الجدكؿ في إعراب القرآف الكريـ .مصدر سابؽ .ج  7ص .229
) (3ينظر :السميف الحمبي .الدر المصكف .مصدر سابؽ .ج  5ص.62 ،61

) (4ينظر :القسطبلني .لطائؼ اإلشارات لفنكف القراءات .مصدر سابؽ .ج  5ص .2145
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بطي :عند قولو تعالى.﴾    ﴿:
موضع وقف اإلمام َ
الي ِّ
اإلعراب كتكجيو الكقؼ:
قكلو تعالى﴿ ﴾    جممة استئنافية ال محؿ ليا مف اإلعراب
(.)1
كقكلو تعالى﴿:

 ﴾   معطكؼ عمى قكلو﴿ :

محل ليا كذلك (.)2
﴾    ال ّ
يكجو بو كقؼ
كالعطؼ مف باب عطؼ الجممتيف المختمفتيف أم انر كنيي نا ،كىك ما َّ

أكثر مف الفصؿ بيف األكامر كالنكاىي بالكقؼ؛ كما
اإلماـ الي ً
بطي؛ إذ يبلحظ أنو ى
ى ٌ
في ىذه اآلية ،ككما في غيرىا؛ کالكقؼ عمى قكلو تعالى  ﴿ :
 ﴾     ويبتدئ بقولو ﴾    ﴿:ثم
يقف ،و يبتدئ[﴾     ﴿ :القصص.)3( ]۱۳ :
المكضع الخامس :قكلو تعالى       ﴿:
          
) (1ينظر :الدركيش .إعراب القرآف كبيانو .مصدر سابؽ .ج 3ص .253

) (2ينظر :صافي الجدكؿ في إعراب القرآف الكريـ .مصدر سابؽ .ج 8ص.306

) (3ينظر :بك عافية .األسس العامة التي بني عمييا اإلماـ اليبطي كقكفو .مصدر سابؽ .ص

.136
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[﴾          األنعام.]148 :
طي :عند قولو تعالى.﴾    ﴿ :
موضع وقف اإلمام َ
اليب ِّ
اإلعراب كتكجيو الكقؼ:
قكلو تعالى ﴾    ﴿ :جممة استئنافية ال محؿ ليا (.)1
كقكلو تعالى ﴾    ﴿ :جممة معطوفة عمى قولو﴿ :
﴾   

()2

محل ليا كذلك ،ويكون الوقف عمى
فتكون ال
ّ

اعتبار أن العطف من عطف الجمل ،وىما جممتاف مختمفتاف ،اسمية كفعمية.
إال أف ىذا الكقؼ عمى قكلو ﴾    ﴿ :كاالبتداء بما بعده
فيو نظر؛ ألف ال جممة االستئنافية كالجممة المعطكفة عمييا ،كبلىما داخمتاف في
جكاب الرسكؿ ﷺ لممشركيف .فيككف الكقؼ حسنان ،ال يبدأ بما بعده ،كهللا أعمـ.
الخاتمة
الحمد ﵀ ،كالصبلة كالسبلـ عمى رسكؿ هللا ،كعمى آلو كصحبو كمف كااله .كبعد:
فإف مف أبرز النتائج التي انتيى إلييا البحث ما يأتي:

) (1ينظر :صافي الجدكؿ في إعراب القرآف الكريـ .مصدر سابؽ .ج 8ص .342

) (2ينظر :الدركيش .إعراب القرآف كبيانو .مصدر سابؽ .ج 3ص.264
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ميزه عف غيره مف العمماء.
تفرد اإلماـ اليى ّْ
بطي بمذىب في الكقؼ كاالبتداء ٌ
ٌ
بطي التي انفرد بيا في سكرة األنعاـ أنو يبني كقفو
قد ييستدؿ مف كقكؼ اإلماـ الي ً
ى ٌ
عمى قراءة اإلماـ نافع رحمو هللا.

المرمز لو بعبلمة (صو) ينحصر عنده بيف
بطي
إف كقؼ اإلماـ الي ً
يمكف القكؿٌ :
ٌ
ى ٌ
تسكيغو االبتداء بما بعد الكقؼ في جميع المكاضع.
التماـ كالكفاية مف حيث
ي

بطي الغريبة عمى تأكيبلت لغكية كتفسيرية بعيدة
خرج بعض كقكؼ اإلماـ الي ً
تي َّ
ى ٌ
محتممة تخالؼ ترجيح المعربيف كالمفسريف.
ى
بطي أنو يبحث عف أمّْ مسكغ لمفصؿ بيف
يبلحظ مف بعض كقكؼ اإلماـ الي ً
ى
ى ٌ
جمؿ اآليات الطكيمة ،كلك بعيدان.
كفي ضكء تمؾ النتائج يكصي الباحثاف بما يأتي:
البحث عف التراث العمميّْ الذم خمفو اإلماـ اليىبطيّْ كتحقيقو؛ إلثراء المكتبة

العممية.

بطي في
إجراء مزيد مف الدراسات حكؿ تكجيو الكقكؼ التي انفرد بيا اإلماـ الي ً
ى ٌ
القرآف الكريـ.

بطي في اعتماد و
رمز كاحد لمكقؼ في المصاحؼ؛
اإلفادة مف منيج اإلماـ الي ً
ى ٌ
بل عمى عامة المسمميف.
تسيي ن
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قائمة المصادر والمراجع
األزىرم .محمد بف أحمد1991 .ـ( .معاني القراءات) .ط .1جامعة الممؾ سعكد.

الرياض -السعكدية.

األشمكني .أحمد بف محمد( .منار اليدل في بياف الكقؼ كاالبتدا) .تح :محمد بف

عيد الشعباني .ط .1دار الصحابة .طنطا  -مصر.

ابف األنبارم .محمد بف القاسـ1971 .ـ( .إيضاح الكقؼ كاالبتداء) .تح :محيي
الديف عبد الرحمف رمضاف .مجمع المغة العربية .دمشؽ  -سكريا.
األنصارم .زكريا بف محمد2002 .ـ( .المقصد لتمخيص ما في المرشد) .تح:
شريؼ أبك العبلء العذرم .ط .دار الكتب العممية .بيركت  -لبناف.
البغكم .الحسيف بف مسعكد1997 .ـ( .معالـ التنزيؿ) .تح :محمد عبد هللا النمر
كآخريف .طو  .دار طيبة .الرياض – السعكدية.
التنبكتي .أحمد بابا1989 .ـ( .نيؿ االبتياج بتطريز الديباج) .تح :عبد الحميد عبد
هللا اليرامة .ط .1منشكرات كمية الدعكة اإلسبلمية .طرابمس ليبيا.
ابف الجزرم .محمد بف محمد2001 .ـ( .النشر في القراءات العشر) .تح :زكريا
عميرات .طو .دار الكتب العممية .بيركت  -لبناف.

ابف الجكزم .عبد الرحمف بف عمي1422 .ىػ( .زاد المسير في عمـ التفسير) .تح:
عبد الرزاؽ الميدم .ط .دار الكتاب العربي .بيركت  -لبناف.

الحاكـ النيسابكرم .محمد بف عبد هللا( .1990 .المستدرؾ عمى الصحيحيف) .تح:
مصطفی عبد القادر عطا .ط .1كتاب اإليماف .دار الكتب العممية .بيركت -

لبناف.
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الحمد .غانـ قدكرم2008 .ـ( .شرح المقدمة الجزرية) .ط .1مركز الدراسات
كالمعمكمات القرآنية بمعيد اإلماـ الشاطبي .جدة – السعكدية.
أبك حياف األندلسي .محمد بف يكسؼ1420 .ىػ( .تفسير البحر المحيط) .تح:

صدقي محمد جميؿ .دار الفكر .بيركت  -لبناف.

الخراط .أحمد بف محمد1426.ىػ( .المجتبى مف مشكؿ إع ارب القرآف) .مجمع
الممؾ فيد الطباعة المصحؼ الشريؼ .المدينة المنكرة  -السعكدية.
الداني .أبك عمرك عثماف بف سعيد2001 .ـ( .المكتفي في الكقؼ كاالبتدا) .تح:
محيي الديف عبد الرحمف رمضاف .ط .2دار عمار .عماف – األردف.
الدركيش .محيي الديف بف أحمد1415 .ىػ( .إعراب القرآف كبيانو) .ط .دار ابف
كثير .دمشؽ  -بيركت.
الراغب األصفياني .الحسيف بف محمد1412 .ىػ( .المفردات في غريب القرآف).
تح :صفكاف عدناف الداكدم .ط .دار القمـ .دمشؽ  -سكريا.
الزمخشرم .محمكد بف عمرك1407 .ق( .الكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ).

ط .3دار الكتاب العربي .بيركت  -لبناف.

ابف زنجمة .عبد الرحمف بف محمد1982 .ـ( .حجة القراءات) .تح :سعيد األفغاني.

ط .2مؤسسة الرسالة .بيركت  -لبناف.

الجاكندم .محمد بف طيفكر2006 .ـ( .عمؿ الكقكؼ) .تح :محمد بف عبد هللا

عيدم.ط .2مكتبة الرشد .الرياض – السعكدية.

الجاكندم .محمد بف طيفكر2001 .ـ( .كتاب الكقؼ كاالبتداء) .تح :محسف ىاشـ
دركيش .ط .دار المنياج .عماف  -األردف.
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سعيد أعراب1990 .ـ( .القراء كالقراءات بالمغرب) .ط .دار الغرب اإلسبلمي.
بيركت  -لبناف.
السميف الحمبي .أحمد بف يكسؼ( .الدر المصكف في عمكـ الكتاب المكنكف) .تح:

أحمد محمد الخراط .دار القمـ .دمشؽ  -سكريا.

الشككاني .محمد بف عمي( .فتح القدير) .ط .1دار ابف كثير ،دار الكمـ الطيب.
دمشؽ  -بيركت.
صافي .محمكد بف عبد الرحيـ1418 .ق( .الجدكؿ في إعراب القرآف الكريـ) .طو.
دار الرشيد  -دمشؽ .مؤسسة اإليماف  -بيركت.
الطبرم .محمد بف جرير2000 .ـ( .جامع البياف في تأكيؿ القرآف) .تح :أحمد
محمد شاكر .ط .1مؤسسة الرسالة بيركت  -لبناف.
الطيار .مساعد بف سميماف2010 .ـ( .المحرر في عمكـ القرآف) .ط .3مركز
الدراسات كالمعمكمات القرآنية بمعيد اإلماـ الشاطبي .جدة  -السعكدية.
الطيار .مساعد بف سميماف1431 .ق( .كقكؼ القرآف كأثرىا في التفسير) .مجمع
الممؾ فيد الطباعة المصحؼ الشريؼ .المدينة المنكرة  -السعكدية.

العابديف .الشيخ بف حنفية2006 .ـ( .منيجية ابف أبي جمعة اليبطي في أكقاؼ

القرآف الكريـ) ط .1دار اإلماـ مالؾ .باب الكادم  -الجزائر.

ابف عادؿ الحنبمي .عمر بف عمي1998 .ـ( .المباب في عمكـ الكتاب) .تح :عادؿ

أحمد عبد المكجكد ،عمي محمد معكض .ط .1دار الكتب العممية .بيركت  -لبناف.
ابف عاشكر .محمد الطاىر1984 .ـ( .التحرير كالتنكير) .الدار التكنسية  -تكنس.
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بك عافية .محمد الصالح2009 .ـ( .األسس العامة التي بني عمييا اإلماـ اليبطي
كقكفو) رسالة ماجستير .جامعة الجزائر.
ابف عطية عبد الحؽ بف غالب1422 .ق( .المحرر الكجيز في تفسير الكتاب

العزيز) .تح :عبد السبلـ عبد الشافي محمد .ط .دار الكتب العممية .بيركت -

لبناف.
العكبرم .عبد هللا بف الحسيف( .التبياف في إعراب القرآف) .تح :عمي محمد البجاكم.
مطبعة عيسى البابي الحمبي.
أبك عمي الفارسي .الحسف بف أحمد1993 .ـ( .الحجة لمقراء السبعة) .تح :بدر

الديف قيكجي كبشير جكيجابي .ط .2دار المأمكف لمتراث  -دمشؽ  /بيركت.

العماني .الحسف بف عمي1424 .ق( .المرشد في الكقؼ كاالبتداء) .تح :محمد بف
حمكد األزكرم .رسالة ماجستير .جامعة أـ القرل.

الغمارم .عبد هللا بف محمد بف الصديؽ( .منحة الرؤكؼ المعطي ببياف ضعؼ
كقكؼ الشيخ اليبطي) .دار الطباعة الحديثة .الدار البيضاء  -المغرب.
ابف القاضي .أحمد بف محمد المكناسي1973 .ـ( .جذكة االقتباس في ذكر مف
حمة مف األعبلـ بفاس) .دار المنصكر .الرباط  -المغرب.
القسطبلني .أحمد بف محمد( .لطائؼ اإلشارات الفنكف القراءات) .تح :مركز
الدراسات القرآنية .مجمع الممؾ فيد لطباعة المصحؼ الشريؼ .المدينة المنكرة -

السعكدية.

القيسي .مكي بف أبي طالب1405 .ق( .مشكؿ إعراب القرآف) .تح :حاتـ صالح
الضامف .ط .2مؤسسة الرسالة .بيركت  -لبناف.
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الكتاني .محمد بف جعفر2004 .ـ( .سمكة األنفاس كمحادثة األكياس بمف أقبر مف
العمماء كالصمحاء بفاس) .تح :عبد هللا الكامؿ الكتاني كآخريف .ط .دار الثقافة.
الدار البيضاء  -المغرب.
ابف كثير .إسماعيؿ بف عمر1999 .ـ( .تفسير القرآف العظيـ) .تح :سامي بف
محمد سبلمة .ط .2دار طيبة .الرياض  -السعكدية.
الماكردم .عمي بف محمد( .النكت كالعيكف) .تح :السيد عبد المقصكد عبد الرحيـ.
دار الكتب العممية .بيركت  -لبناف.
مخمكؼ .محمد بف محمد بف عمر2003 .ـ( .شجرة النكر الزكية في طبقات

المالكية) .تح :عبد المجيد خيالي .ط .1دار الكتب العممية .بيركت  -لبناف.

المنجكر .أحمد بف عمي( .فيرس أحمد المنجكر) .تح :أحمد حجي .دار المغرب

الرباط  -المغرب.

النحاس .أحمد بف محمد1992 .ـ( .القطع كاالنتناؼ) .تح :عبد الرحمف بف إبراىيـ
المطركدم .ط .دار عالـ الكتب الرياض – السعكدية.
اليندم .محمد الصادؽ1290 .ىػ( .كنكز ألطاؼ البرىاف في رمكز أكقاؼ القرآف).
المطبعة الكاستمية  -مصر.
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تدق عشية موت عروج بربروسا
أجراس الكنائس األوروبية ّ

إعداد :د .إبراىيم حسين عبد هللا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المقدمة :
نالػ ػػت حركػ ػػة جيػ ػػاد البطػ ػػؿ عػ ػػركج نصػ ػػيبان ال يسػ ػػتياف بػ ػػو مػ ػػف الػ ػػدرس كالتمحػ ػػيص،

م ػ ػ ػػف قب ػ ػ ػػؿ العدي ػ ػ ػػد م ػ ػ ػػف الب ػ ػ ػػاحثيف ،فخصصػ ػ ػ ػكا لي ػ ػ ػػا كتبػ ػ ػ ػان كأبحاثػ ػ ػ ػان كثيػ ػ ػ ػرة ،عم ػ ػ ػػى
اخػ ػ ػػتبلؼ تكجياتيػ ػ ػػا بطبيعػ ػ ػػة الحػ ػ ػػاؿ فينػ ػ ػػاؾ التػ ػ ػػي تشػ ػ ػػيد كتمػ ػ ػػدح ،كىنػ ػ ػػاؾ التػ ػ ػػي

تطعف كتقدح عند تقصييا لتمؾ األحداث.

أف الم ػ ػػرء ال يػ ػ ػزاؿ يش ػ ػػعر بض ػ ػػآلة حج ػ ػػـ تم ػ ػػؾ األعم ػ ػػاؿ أم ػ ػػاـ ض ػ ػػخامة بع ػ ػػض
إال ٌ
األحػ ػ ػػداث ال سػ ػ ػػيما مظػ ػ ػػاىر ال تعبيػ ػ ػػر األكركبػ ػ ػػي بفػ ػ ػػرحتيـ لمقتػ ػ ػػؿ البطػ ػ ػػؿ عػ ػ ػػركج؛
ػإف أغم ػػب األعم ػػاؿ ل ػػـ تتن ػػاكؿ ى ػػذه المس ػػألة ل ػػذاتيا ب ػػؿ تناكلتي ػػا بكيفي ػػة جزئي ػػة أك
فػ ٌ
بطريقػ ػػة عرضػ ػػية ال تتناسػ ػػب مػ ػػع الشػ ػػعكر المييػ ػػب الػ ػػذم أثػ ػػاره ىػ ػػذا الحػ ػػادث فػ ػػي
بم ػ ػػداف أكركبػ ػ ػػا المس ػ ػػيحية ،كبقػ ػ ػػي ى ػ ػػذا الجانػ ػ ػػب مح ػ ػػدكد التنػ ػ ػػاكؿ كالبح ػ ػػث ،كعمػ ػ ػػى

ػإف ىػ ػػذه الد ارسػ ػػة جػ ػػاءت لتكشػ ػػؼ عػ ػػف العديػ ػػد مػ ػػف المسػ ػػائؿ التػ ػػي
ىػ ػػذا األسػ ػػاس فػ ػ ٌ
لي ػػا ص ػػمة بنياي ػػة ع ػػركج كم ػػا ترت ػػب عم ػػى ذل ػػؾ م ػػف احتف ػػاالت رس ػػمية كش ػػعبية ف ػػي
أكركب ػ ػ ػػا عش ػ ػ ػ ٌػية مقتم ػ ػ ػػو س ػ ػ ػػنة  924ى ػ ػ ػ ػ 1518 /م ،كمن ػ ػ ػػذ ذل ػ ػ ػػؾ الح ػ ػ ػػيف طكي ػ ػ ػػت
ص ػ ػػفحة م ػ ػػف أنص ػ ػػع ص ػ ػػفحات ت ػ ػػاريخ الجي ػ ػػاد ال ػ ػػكطني ال ارئ ػ ػػع ض ػ ػػد أقس ػ ػػى أنػ ػ ػكاع
االستعمار األكركبي الحديث عمى األراضي العربية الجزائرية.

 ػنٍ٘ ٛئخ رذسٌظ بكمية اآلداب /الجامعة األسمرية
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أىمية البحث :
تكم ػػف أىمي ػػة ى ػػذا البح ػػث م ػػف خ ػػبلؿ م ػػا يعالج ػػو م ػػف جكان ػػب مختمف ػػة ح ػػكؿ رحي ػػؿ

أح ػ ػ ػ ػػد الشخص ػ ػ ػ ػػيات الت ػ ػ ػ ػػي ٌأدت أدكار إيجابي ػ ػ ػ ػػة متع ػ ػ ػ ػػددة كمتنكع ػ ػ ػ ػػة فػ ػ ػ ػػي الت ػ ػ ػ ػػاريخ
الح ػ ػػديث لممغ ػ ػػرب العرب ػ ػػي ،كم ػ ػػا تكم ػ ػػف أىميت ػ ػػو ككن ػ ػػو يس ػ ػػمح لن ػ ػػا بالكش ػ ػػؼ ع ػ ػػف

اإليجابي ػ ػػات كالس ػ ػػمبيات المبعثػ ػ ػرة كيجمعي ػ ػػا ف ػ ػػي ص ػ ػػفحات لتك ػ ػػكف ص ػ ػػكرة كاض ػ ػػحة
كجميػ ػػة عػ ػػف الفت ػ ػرة األخي ػ ػرة لحػ ػػركب عػ ػػركج عمػ ػػى الصػ ػػميبييف كحمفػ ػػائيـ التػ ػػي كانػ ػػت
غمػ ػ ػ ػان كىمػ ػ ػ ػان ف ػ ػ ػػي نف ػ ػ ػػكس أعدائ ػ ػ ػػو ال ػ ػ ػػذيف ك ػ ػ ػػانكا يحتفم ػ ػ ػػكف بك ػ ػ ػػؿ بارق ػ ػ ػػة انتص ػ ػ ػػار
يحرزكني ػ ػ ػ ػػا عمي ػ ػ ػ ػػو مظيػ ػ ػ ػ ػريف البيج ػ ػ ػ ػػة كالش ػ ػ ػ ػػماتة بنص ػ ػ ػ ػػرىـ ،كم ػ ػ ػ ػػف أكب ػ ػ ػ ػػر تم ػ ػ ػ ػػؾ

يكمػ ػ ػ ػا ل ػ ػ ػػـ يش ػ ػ ػػاىد
االنتص ػ ػ ػػارات ال ي ػ ػ ػػكـ ال ػ ػ ػػذم قت ػ ػ ػػؿ في ػ ػ ػػو البط ػ ػ ػػؿ ع ػ ػ ػػركج ،فك ػ ػ ػػاف ن
الص ػ ػػميبيكف كال س ػ ػػمعكا بمثم ػ ػػو ف ػ ػػي ى ػ ػػذه األزم ػ ػػاف ،فقرع ػ ػػت أجػ ػ ػراس الكن ػ ػػائس قرعػ ػ ػان
خاص ػ ػػا كالق ػ ػػادة كالعػ ػ ػكاـ ف ػ ػػي لي ػ ػ وػك كس ػ ػ و
ػركر بي ػ ػػذا النص ػ ػػر ،كذل ػ ػػؾ كفقػ ػ ػان لم ػ ػػا أتاحت ػ ػػو
المص ػ ػ ػػادر كالم ارج ػ ػ ػػع م ػ ػ ػػف م ػ ػ ػػادة تاريخي ػ ػ ػػة ،كعم ػ ػ ػػى أرس ػ ػ ػػيا المص ػ ػ ػػادر كالم ارج ػ ػ ػػع

سدت ثغرة كبيرة في ىذا البحث.
األجنبية المعربة ،كالتي ٌ
أىداف البحث :
ييدؼ ىذا البحث إلى :
جي ػ ػػدة لمكض ػ ػػكع مخط ػ ػػط الغ ػ ػػدر كالخيان ػ ػػة الت ػ ػػي تع ػ ػػرض ل ػ ػػو القائ ػ ػػد
إعط ػ ػػاء قػ ػ ػراءة ٌ
ع ػػركج كم ػػا ل ػػو م ػػف دكر ف ػػي التعجي ػػؿ بمكت ػػو كم ػػا ترت ػػب عمي ػػو م ػػف أح ػػداث جعم ػػت

الج ازئػ ػ ػػر تػ ػ ػػدفع ثمػ ػ ػػف خيانػ ػ ػػة بعػ ػ ػػض أبنائيػ ػ ػػا كتفقػ ػ ػػد بطػ ػ ػػبل عظيمػ ػ ػػا قػ ػ ػػاـ بنص ػ ػ ػرتيا
كالدفاع عف عرضيا كاستعادة مجدىا.
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التعػ ػ ٌػرؼ عمػ ػػى االحتفػ ػػاالت الكبي ػ ػرة بمقتػ ػػؿ عػ ػػركج كاالسػ ػػتعدادات األكركبيػ ػػة الجػ ػػادة
كالخاصػ ػػة بيػ ػػذا الحػ ػػدث السػ ػػعيد ،كالحمػ ػػاس الكبيػ ػػر الػ ػػذم دفعيػ ػػـ إلػ ػػى قيػ ػػادة حممػ ػػة

تيدؼ إلى تكسيع رقعة انتصاراتيـ في الجزائر.
تك ػ ػػكيف ص ػ ػػكرة ش ػ ػػاممة ع ػ ػػف المحاكل ػ ػػة اليائس ػ ػػة لتش ػ ػػكيو ت ػ ػػاريخ جي ػ ػػاد ع ػ ػػركج كم ػ ػػا
خطت ػ ػػو أقبلمي ػ ػػـ الحاق ػ ػػدة ،ب ػ ػػذلؾ التي ػ ػػكيف م ػ ػػف ش ػ ػػأف البط ػ ػػؿ ع ػ ػػركج كقكات ػ ػػو ككني ػ ػػا
ط مػ ػػف قيمػ ػػة أعماليػ ػػا .كمػ ػػا ترتػ ػػب عمييػ ػػا مػ ػػف افت ػ ػراءات ككشػ ػػؼ
قػ ػ ٌػكة إسػ ػػبلمية كالح ػ ػ ٌ
ما بيا مف مبلبسات كتناقضات.

إشكالية البحث :
يمكػ ػ ػػف تمخػ ػ ػػيص إشػ ػ ػػكالية البحػ ػ ػػث فػ ػ ػػي جممػ ػ ػػة م ػ ػ ػف التسػ ػ ػػاؤالت كالتػ ػ ػػي كػ ػ ػػاف مػ ػ ػػف
أبرزىا:
أم مػ ػ ػ ػػدل أثػ ػ ػ ػػرت عمميػ ػ ػ ػػة انسػ ػ ػ ػػحاب أىػ ػ ػ ػػالي تممسػ ػ ػ ػػاف مػ ػ ػ ػػف أرض المعركػ ػ ػ ػػة
إلػ ػ ػ ػػى ٌ
كتخمييـ عف مساندة عركج في تحقيؽ النصر عمى األعداء ؟

ىػ ػ ػػؿ كانػ ػ ػػت ىنػ ػ ػػاؾ أسػ ػ ػػباب مقنعػ ػ ػػة تبػ ػ ػػرر عمميػ ػ ػػة تممصػ ػ ػػيـ مػ ػ ػػف مسػػ ػػاعدة عػ ػ ػػركج
كميكليـ إلى أعدائو ؟
كىػ ػ ػػؿ كػ ػ ػػاف اسػ ػ ػػتقباؿ نبػ ػ ػػأ مقتػ ػ ػػؿ عػ ػ ػػركج فػ ػ ػػي إسػ ػ ػػبانيا خاصػ ػ ػػة كأكركبػ ػ ػػا النص ػ ػ ػرانية
عامػ ػ ػػة يتناسػ ػ ػػب مػ ػ ػػع مػ ػ ػػا كػ ػ ػػاف يتمتػ ػ ػػع بػ ػ ػػو عػ ػ ػػركج مػ ػ ػػف شػ ػ ػػجاعة كسػ ػ ػػمعة كشػ ػ ػػيرة
حربية؟
كى ػ ػػؿ كان ػ ػػت دق ػ ػػات أجػ ػ ػراس الكن ػ ػػائس لمناس ػ ػػبة مقت ػ ػػؿ ع ػ ػػركج تتش ػ ػػابو م ػ ػػع دق ػ ػػات
المناسبات األخرل ؟ أـ أنيا تختمؼ عنيا كليا قرع خاص ؟
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كىػ ػػؿ تمػ ػػادل الحاقػ ػػدكف عمػ ػػى عػ ػػركج بػ ػػأقبلميـ فػ ػػي تشػ ػػكيو أعمالػ ػػو الجياديػ ػػة التػ ػػي
أحبط ػ ػػت مخطط ػ ػػاتيـ ؟ أـ أني ػ ػػا مج ػ ػػرد ادع ػ ػػاءات أخ ػ ػػرل الس ػ ػػتدرار عط ػ ػػؼ عام ػ ػػة
الناس كالمحبيف لو ؟
ٌ
منيج البحث :
إف طبيع ػ ػػة المكض ػ ػػكع كاش ػ ػػكاالتو تف ػ ػػرض عم ػ ػػى الباح ػ ػػث الم ػ ػػنيج ال ػ ػػذم يمك ػ ػػف أف
ٌ
ػأت إل ػ ػػى تكظي ػ ػػؼ الم ػ ػػنيج العمم ػ ػػي الس ػ ػػردم
يتبع ػ ػػو ،كعم ػ ػػى ى ػ ػػذا األس ػ ػػاس فق ػ ػػد لج ػ ػ ي
إلعط ػ ػػاء ص ػ ػػكرة مقتض ػ ػػبة ع ػ ػػف جي ػ ػػاد ع ػ ػػركج كش ػ ػػجاعتو ف ػ ػػي التص ػ ػػدم لؤلطم ػ ػػاع

الص ػ ػػميبية كم ػ ػػا ص ػ ػػاحبيا م ػ ػػف تط ػ ػػكرات ،إل ػ ػػى جان ػ ػػب م ػ ػػنيج د ارس ػ ػػة الحال ػ ػػة ال ػ ػػذم
يخػ ػػتص بػ ػػاألفراد كالجماعػ ػػات ،كتػ ػػتـ فيػ ػػو جمػ ػػع البيانػ ػػات كالمعمكمػ ػػات حػ ػػكؿ كحػ ػػدة

المكضكع كصكالن إلى نتائج منطقية مدعمة بأدلة كبراىيف.
اإلطار الزمني لمبحث :

ح ػ ػػددت الفت ػ ػ ػرة مػ ػ ػػف بداي ػ ػػة سػ ػ ػػنة  924ىػ ػ ػ ػ  1518 /إلػ ػ ػػى ش ػ ػػير مػػ ػػايك فػػ ػػي نفػ ػ ػػس

السػ ػػنة إطػ ػػا انر زمني ػ ػان لمد ارسػ ػػة ،أم منػ ػػذ حصػ ػػار عػ ػػركج بربركسػ ػػا فػ ػػي تممسػ ػػاف إلػ ػػى
ألف
شػ ػ ػػير مػ ػ ػػايك سػ ػ ػػنة  924ىػ ػ ػ ػ 1518 /ـ كقػ ػ ػػد جعمتيػ ػ ػػا مرحمػ ػ ػػة نيايػ ػ ػػة البحػ ػ ػػثٌ ،
المدة شيدت مقتؿ عركج كبداية االحتفاالت في أكركبا بيذه المناسبة.
ىذه ٌ

محتوى البحث :
تـ تقسيـ البحث عمى النحك اآلتي :
أكالن  -مخطط الغدر كالخيانة ينجح في التعجيؿ بنياية عركج.
ثانيان  -الفرحة تعـ الببلد األكركبية يكـ مقتؿ عركج.
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ثالثان  -ما خطتو أقبلـ الحاقديف عمى عركج.
أوال -مخطط الغدر والخيانة ينجح في التعجيل بنياية عروج بربروسا
بعدما فرض عركج بربركسا



سيطرتو التامة عمى مدينة الجزائر سنة 1516ـ

كتنظيـ أمكرىا اإلدارية كالعسكرية حتى غدت المدينة تعيش في أماف منقطع

النظير ،األمر الذل زاد مف ثقة كحب العرب كالبربر لعركج كجنكده مف كؿ المناطؽ

المجاكرة( .)1كأظيركا استعدادىـ لمساندتو كالقتاؿ في صفو طمعان في الغنائـ مف
ناحية كاسيامان في حركة الجياد الديني مف ناحية أخرل.

كمنذ ذلؾ الحيف تغير ميزاف القكل حيث أصبح اسـ عركج في جميع سكاحؿ الشماؿ
األفريقي متكجان بالفرح كالتفاخر بجرأتو المعيكدة كشجاعتو النادرة كبأسطكلو الذل



كلد عركج بف أبي يكسؼ يعقكب أغا التركي في جزيرة ميديمي العثمانية "شرؽ اليكناف" سنة

 1474ـ ك يقاؿ أنو كلد ليمة اإلسراء كالمعراج مف السنة نفسيا لذلؾ سماه كالده يع يركج بمعنى
االرتقاء كالصعكد .ككاف يمقب بػ"برباركسا" لدل األكركبييف أم صاحب المحية الحمراء ( مف
اإليطالية :باربا أم لحية ،ركسا أم الحمراء) كما عرؼ بمقب الريس كيعني القائد البحرم .أما

أصدقائو فكانكا يسمكنو بابا عركج احتراما كتقدي ار لو كاعتمادىـ عمى زعامتو .كقد اشتغؿ في شبابو
تاج ار بحريا ثـ تزعـ الجياد في شماؿ أفريقيا كسكاحؿ البحر المتكسط خبلؿ القرف السادس عشر

حتى استشيد في مايك  1518عف عمر يناىز  44سنة؛ لممزيد ينظر مؤلؼ مجيكؿ :غزكات

عركج كخير الديف  /تصحيح نكر الديف عبد القادر ،المطبعة الثعالبية ،الجزائر1934 ،ـ ،ص-6
 8؛ ككذلؾ كليـ سنبسر ،الجزائر في عيد رياس البحر ،تعريب كتقديـ عبدالقادر زبادية ،دار
الصبة لمنشر ،الجزائر 2006 ،ـ  ،ص .39 -37
()1

الحسف بف محمد الكزاف (ليكف األفريقي) كصؼ أفريقيا ،ترجمة إلى العربية عبدالرحمف حميدة،

مكتبة األسرة ،القاىرة 2005 ،ـ ،ص.410

577

انعذد ( 23ضثرًثر )2021

يجهح انعهىو اإلَطاَيح

أصب ح قكة ضاربة يحسب ليا ألؼ حساب  ،كغدا شككة في حمؽ اإلسباف الذيف
يمثمكف البابكية راعية العالـ الكاثكليكي

()1

ككابكسان مرعبان لمسكاحؿ األكركبية.

كفي ىذه األثناء تعالت األصكات مف كؿ حدب كصكب تستغيث بعركج إلزاحة
الخطر اإلسباني الذم ييددىـ عمى الدكاـ ،كقد اغتنـ أىالي تممساف



ىذه

المستجدات فمـ يضيعكا ساعة مف الكقت حتى أرسمكا كفدنا كبي انر إلى الريس عركج
لتخميصيـ مف شركر حاكميـ الظالـ أبي حمك مكس الثالث الذل كاف مرتبطان
باإلسباف كراضي بييمنتيـ عمى الببلد(.)2

لـ يتأخر كثي ار جكاب عركج فكيؼ لو السككت كديار أىالي تممساف تنيؾ كأمكاليـ
تنيب فجيز عساكره كمؤيديو كتكجو إلييـ سنة 1517ـ كبكصكلو فر أبك حمك

حراسو
ىاربان مف المدينة بمساعدة ٌ

()1

()3

تاركان أنصاره كمؤيديو يكاجيكف المكت عمى يد

جاف بيرنجية ،فميب ككنتايف ،ألؼ دكراف فرنسيس راب :مكسكعة تاريخ أكركبا العاـ منذ بداية

القرف الرايع عشر كحتى نياية القرف الثامف عشر ،المجمد الثاني ،ترجمة كجيو البعينى ،دار

عكيدات لمنشر كالطباعة ،بيركت ،لبناف1995 ،ـ ،ص .213


تقع مدينة تممساف في شماؿ غرب الجزائر كتعد ثاني أىـ مدينة في الجية الغربية بعد كىراف

كتبعد عف العاصمة بػ  520كيمكمتر كعف كىراف ب  140كيمكمتر.

()2

شارؿ اندريو جكلياف :تاريخ افريقيا الشمالية (تكنس -الجزائر -المغرب األقصى) مف الفتح

()3

نيقكالم إيفانكف :الفتح العثماني لؤلقطار العربية  1574 -1516ـ ،دار الغرب اإلسبلمي،

اإلسبلمي إلى سنة 1830ـ ،مطبعة شركة الفنكف ،تكنس1983 ،ـ ،ص .327
بيركت ،لبناف1988 ،ـ ،ص.126
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عركج ،أما عف بقية األىالي فقد التؼ أغمبيـ حكؿ عركج بعدما أليب نفكسيـ

بالحماس ككعدىـ باالنتقاـ مف أعداء الديف(.)1

أف ىذا االنتصار لعركج كتقدمو المريب إلى أف أصبح عمى مقربة
كمما ال شؾ فيو ٌ
مف مدينة كىراف نتج عنو زيادة مخاكؼ اإلسباف المتمركزيف بالقرب منو فامتؤلت

قمكبيـ رعبان مف ىذه القكة اإلسبلمية الناشئة بؿ أثار فزع كىمع الصميبييف في أكركبا
()2

كرأل كبار الساسة

عبلجا ليذا الزمف"
عامة فيقكؿ أحدىـ "نشكك هللا أف يقدـ لنا
ن
أف خير كسيمة إلنقاذىـ مما ىـ فيو ىك بذؿ جيكد مضاعفة
اإلسباف كحمفاؤىـ ٌ

لجمع كؿ ما لدييـ مف قكة كعتاد ييعتمد عميو في التغمب عمى ىذا الخصـ العنيد
كإلفساد ىذا النجاح كاخماد أنفاسو كىك في الميد.
كمع بداية سنة  1518ـ كصمت الحممة الكبيرة بقيادة الضابط مارتف دا رغكت الذل
أصدر ق ار انر بضرب المدينة ليؿ نيار ،كفرض حصا نار حكليا محكما كعنيفا لمدة
قاربت الستة أشير

()3

كالذم استيمؾ مف قكة عركج الكثير ،كغدا ىذا األخير في

مكقؼ حيرة كدىشة كخاصة بعد سيطرتيـ عمى المكاقع الميمة لتممساف ال سيما
منافذ المدينة كمخارجيا كسرعاف ما تحكؿ ىذا الصراع إلى حرب داخؿ األسكاؽ

()1

عزيز سامح ألتر :األتراؾ العثمانيكف في أفريقيا الشمالية ،ترجمة محمكد عمي عامر ،دار

()2

فرام ديغك ىايرك :تاريخ ممكؾ الجزائر ،ترجمة أبك لؤم عبدالعزيز األعمى ،دار اليدل،

()3

محمكد عمي عامر :تاريخ المغرب العربي الحديث(الجزائر -تكنس) ،منشكرات جامعة دمشؽ،

النيضة العربية ،بيركت ،لبناف1989 ،ـ ،ص.61

الجزائر2013 ،ـ ،ص.31
سكريا2008 ،ـ ،ص.26
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كأصبح الطرفاف كجيان لكجو في صراع دمكم عنيؼ في مايك 1518ـ،

كلكنيا أنيكت قكات عركج
فكانت معركة ثأر كأحقاد أكقعت خسائر فادحة باألسباف ٌ
أيضا كلـ ت ميمو ىذه المعركة الكقت الكافي لتصؿ إليو المعكنة كالنجدة التي طمبيا
مف سمطاف فاس المريني كمف أخيو خير الديف برباركسا ( ،)2كعندما بدأ ثقؿ ىذه
المعركة يدكر حكؿ عركج انسحب لمقمعة الداخمية " قمعة المشكر " ليتحصف بيا

رافضان الميادنة أك الخضكع لسمطة الصميب ميما كانت التضحيات.

كالى تمؾ المحظة مازاؿ عركج كقكاتو مستميتيف في القمعة كثابتيف في مكانيـ ثبكت
الركاسي كىـ غير آبييف بما يبلقكف ألنيـ كانكا يتكمكف عمى هللا – سبحانو كتعالى-
كفي ىذا الكقت نفسو كبشكؿ مفاجئ ينسحب مف صفكؼ المعركة كؿ مف كاف

يساند عركج مف أىالي تممساف كلـ يبؽ معو سكل  500مقاتؿ عثماني( ،)3كالسيما
أىالي تممساف الذل كسب كدىـ كمحبتيـ بإنقاذه لحريتيـ ،كأنيـ عمى الدكاـ
مستمسكيف بعصا المقاكمة معو.
كلـ يكف ىناؾ مبرر أك سبب مقنع يدؿ عمى حقيقة ىذا التخمي في ىذا الكقت

الصعب سكل نية الغدر كالخيانة ككقكعيـ تحت ضغط ىذا السبلح الخبيث الذل
اعتمد عميو اإلسباف كحمفائيـ في ىذه المعركة إلضعاؼ جبية عركج.

()1

أحمد تكفيؽ المدني :حرب الثبلثمائة سنة بيف الجزائر كاسبانيا  ،1792 -1492دار البصائر

()2

يمماز أكزكتكنا :تاريخ الدكلة العثمانية ،ترجمة عدناف محمد سميماف ،مراجعة كتنقيح محمكد

()3

محمكد عمي عامر ،مرجع سابؽ ،ص.27

لمتكزيع كالنشر ،الجزائر2007 ،ـ ،ص.174

األنصارم ،الجزء األكؿ ،مؤسسة فيصؿ لمتمكيؿ ،استنبكؿ1988 ،ـ ،ص.251
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كعمى األرجح أف أىالي تممساف عندما أدرككا استحالة المقاكمة كما سيقترؼ بعركج
في ىذا الحصار استبدت مشاعر اليزيمة كاإلحباط بيـ ،فأخذ معظميـ يميؿ إلى
اإلسباف كمحاكلة التممص مف مساندة عركج متخذيف أعذا نار مخادعة ككاىية متمثمة
في قمة المؤف كالتعب كالدمار كالخراب الذم لحؽ بمنازليـ(.)1

فإف أىالي تممساف لـ يكتفكا باالنسحاب فحسب بؿ اجتمعكا
كميما يكف مف أسباب ٌ
كاستقر رأييـ عمى التفكير في خطة مدركسة لئلحاطة بعركج ،كىنا تظير حقيقة
كاضح ة كبجبلء أف القصد كاف الخيانة ليس إال ،حيث اتفقكا مع أعدائو اإلسباف
دبر ىؤالء الخكنة جميعان مكيدة شريرة لتغتاؿ حمـ عركج
لمساعدتيـ كعميو ٌ
كجنكده(.)2
كنتيجة الستمرار المعركة انشغؿ عركج عف متابعة ما كاف يجرم حكلو كلـ يتكقع
بأنو أصبح ىدفان لمدسائس كالمؤامرات كأف مف كثؽ بيـ يكمان اجتمعكا كاتفقكا عمى

قتمو

()3

كتناسى سبلح الغدر كالخيانة التي تمتمكو النفكس المريضة كحقدىا عميو.

استغؿ أىالي تممساف قدكـ مناسبة عيد الفطر لبدء تنفيذ خطتيـ فطمبكا مف عركج

السماح ليـ بتأدية صبلة العيد في جامع المشكر -حسب عادتيـ -المكجكد داخؿ
القمعة المتحصف بيا عركج كبكصكؿ الطمب أصبحت األكضاع غير مطمئنة

أف مأساة كبيرة ستحدث ،كبمكافقة عركج
كأندرت الغيكـ الممبدة في سماء تمؾ القمعة ٌ
عمى طمبيـ خرج جماعة مف أىالي تممساف مع طمكع فجر يكـ العيد مف عاـ

()1

عزيز سامح ألثر ،مرجع سابؽ ،ص66

()3

عزيز سامح ألتر ،مرجع سابؽ ،ص.66

()2

أحمد تكفيؽ المدني ،مرجع سابؽ ،ص.174
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1518ـ نحك القمعة يحممكف أسمحة مخفية تحت البرانيس

()1

فكانكا متأىبيف لدخكؿ

ىذه القمعة كالفتؾ بمف فييا ،كبكصكليـ أذف ليـ بالدخكؿ كما ىي إال لمحة عيف
حتى سمك سيكفيـ مف تحت ثيابيـ كانيالكا بقتؿ األطفاؿ اآلمنيف

()2

ككؿ مف يقابميـ

كىـ كالسيؿ الجارؼ ال يردىـ شيء يصرخكف بأعمى أصكاتيـ لكي يسمعيـ كيراىـ

الجميع كيعم ـ أسيادىـ اإلسباف بنجاح ىذا المخطط المتفؽ عميو كالذم راح ضحيتو
أفضؿ العساكر العثمانييف( ،)3كلكف شاء هللا أف يرفع عف عركج شر المتآمريف،

فنجى مف المكت ىذه المرة كتمكف منيـ جميعان.
كأماـ ىذا االستفزاز كالتحدم كظـ عركج غيظو ،كتركيـ دكف نصحيـ كارجاعيـ
عف غييـ كتحذيرىـ بسكء العاقبة كبقى صاب انر ينتظر ما تتمخض عنو الساعات

القادمة.

كعمى إثر ىذه المستجدات كالمأساة انحنى عركج لمعاصفة كجاء بحؿ حاد كصعب
 -ككاف البد منو -كىك تفضيؿ االنسحاب عمى أف يخكض معركة خاسرة ،فأعطى

أم انر لمف تبقى مف جنكده باالنسحاب مف القمعة كالسير باتجاه ساحؿ البحر

()4

لعؿ

ىذه المحاكلة تجعمو يفمت مف يد اإلسباف كينجك بنفسو ،كلكف لؤلسؼ فإف ىذه

المحاكلة كانت خاتمة آماؿ عركج كبداية النياية لحياتو كعجمت بيكـ استشياده الذم
انتظره كثي نار.

()1

مبارؾ بف محمد بف اليبللي الميمي :تاريخ الجزائر في القديـ كالحديث ،الجزء الثالث ،مكتبة

()2

عزيز سامح ألتر ،مرجع سابؽ ،ص.66

()4

أحمد تكفيؽ المدني ،مرجع سابؽ ،ص،175

النيضة الجزائرية ،الجزائر1964 ،ـ ،ص.50

()3

محمكد عمي عامر ،مرجع سابؽ ،ص،33
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ثانياً -الفرحة تعم البالد األوروبية يوم مقتل عروج بربروسا
بعد أف امتدت أيدل الغدر لعركج كحالت األياـ دكف ما يريد باشر بعممية االنسحاب
بالتحرؾ في اتجاه الغرب نحك ساحؿ البحر كما أسمفنا النتظار سفف أخيو ،كمما
ساعد عمى تسييؿ ىذه العممية دكنما خسارة خركجو مف القمعة تحت جنح الظبلـ

مستخفيان دكف إحداث ضجة حامبلن أمكالو كما تبقى مف أتباعو مسرعان دكف أف يشعر

بو أحد( ، )1إال أف ذلؾ لـ ينقد مصيره المحتكـ فبعد ساعات مف خركجو استشعر
أعداءه بمغادرتو كعمى كجو السرعة كمفكا مفرزة عسكرية إسبانية مككنة مف 50

فارس تحت قيادة الفيرز غار جيادم تينؤ

()2

Alferez Garcia de Tieno

لمبلحقتو بالرغـ مف الظبلـ الدامس الذم كاف سائدان في تمؾ الساعات كبطمكع

النيار الثاني عرفت الكجكه بعضيا بعضان فاقتفكا أثره إلى أف أصبحكا عمى مقربة
منو كعندىا قاـ عركج بآخر محاكلة تمثمت في إلقاء كؿ ما لديو مف كؤكس الذىب

كالفضة كالنقكد بقصد إشغاؿ ىذه المفرزة عف مبلحقتو ،ككسب الكقت الستكماؿ

طريقو

()3

.

كلكف ىذه العطية لـ تؤت ثمارىا المرجكة معيـ فقد تمكنكا مف المحاؽ بو بالقرب مف
كىراف كبالتحديد عند ممر ريكدم ساالدك (عيف تيمك شنت حاليان) كأكقفكا المككب
كأرغمكه عمى معركة ال خيار فييا إال القتاؿ كلـ يستطع بقكاتو القميمة فعؿ شيء

ف كاف الفكز مف نصيبيـ رغـ ما أظيره عركج مف الشجاعة كالبسالة حتى بعد فناء
جميع جنكده ممف كاف يعتمد عمييـ فقد ظؿ يقاتؿ بشراسة كعناد يفكقاف حد

()1

محمكد عمى عامر ،مرجع سابؽ ،ص.27

()3

قرام ديفك ىايدك ،مصدر سابؽ ،ص.14

()2

أحمد تكفيؽ المدني ،مرجع سابؽ ،ص.175
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الكصؼ إلى أف تمكف الفيرز غار جيادم تينؤ باغتيالو إذ رماه برمح عف بعد في
صدره

()1

.

في ميداف الشرؼ كقبؿ أف يسقط عمى األرض رفع الشييد عركج نظره إلى السماء
متذك انر ابتسامات األطفاؿ األندلسييف الذيف كانكا يبادلكنو إياىا عندما كاف ينقذىـ
كيعيدىـ إلى أحضاف أمياتيـ ،كبعد سقكطو عمى األرض كقبؿ أف ينياؿ ىؤالء

الحاقديف عمى جسمو ليغرسكا سيكفيـ في قمبو رفع أيضا إصبعو عاليان كحرؾ شفتيو
كىك يقكؿ:

أشيد أف ال إلو إال هللا ........ك أشيد أف محمدان رسكؿ هللا.

()2

كما لبث طكيبلن أف لفظ أنفاسو الطاىرة في ذلؾ اليكـ مف شير مايك سنة 1518ـ

()3

بعد أف حقؽ اآلماؿ المعقكدة عمية ،ككانت فرحة فرساف كقائد ىذه المفرزة فرحة

عميقة بما تحقؽ فيـ ال يكاد يصدقكف أنيـ سيطركا عميو بجشاعتيـ متناسيف حقيقة
ما جرل مف عممية تجنيد األىالي لمخيانة كبإشراؼ مف إسبانيا كأكركبا.
كقبؿ أف تغادر ىذه المفرزة ميداف المعركة قامت بالتمثيؿ بجثث الشيداء بيمجية

كجاىمية ،ككاف عركج أكثرىـ تعرضان لكحشية التشكيو كالتمثيؿ نكاية كفخ انر لمقتمو

كجرس إنذار لباقي أتباعو ،كالشيء الذم يدعكا لبلشمئزاز مف عباد الصميب

الحاقديف ىك عدـ االكتفاء بقتمو كتمزيقو إربان إربان ،بؿ قامكا بقطع رأسو المبارؾ
()1

محمكد عمى عامر ،مرجع سابؽ ،ص.27

()2

جياد التربانى :مائو مف عظماء أمة اإلسبلـ غيركا مجرل التاريخ ،دار التقكل ،القاىرة2010 ،

()3

ككريف شكفالييو :الثبلثكف سنة األكلى لقياـ دكلة الجزائر  ،1541 -1510ترجمة جماؿ حمداف،

ـ  ،ص.55

المكتبة الكطنية الجزائرية ،الجزائر ،2007 ،ص.36
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كحممو قائد ىذه المفرزة عمى طرؼ نبؿ ليعكد بو إلى تممساف ،كقبؿ أف يغادر ميداف
المعركة أيضا قاـ بالبدء بمراسـ االحتفاؿ حيث أخذ يكزع عمى الجند األمكاؿ مف
دكف أف يحفظ لنفسو الثركة التي جمعيا( ،)1ثـ سار بالرأس كألبستو البحرية

المزركشة مع الشاؿ الذىبي الذم يمؼ خصره إلى كىراف .

()2

كمف ىناؾ سير بيا إلى إسبانيا التي استقبمت نبأ مقتؿ عركج بفرحة عظيمة كبيجة
غامرة كأدخؿ ىذا الخبر السركر عمى نفس الممؾ شارؿ الخامس

()3

كنفكس كبار

دكلتو كبداية الشعكر باالرتياح الكبير لدل األكساط اإلسبانية ،كبعد كصكليـ ظمكا
يطكفكف بال أرس كالمبلبس في معظـ أكبر بمداف إسبانيا إرضاء لمرعية

()4

ثـ أكدعت

مبلبسو في معتكؼ القديس (ساف جيركـ القرضبى) قدمت كيدية ليذه الكنيسة،

فصنع منيا رجاؿ الديف شعا انر يسمى (شارة برباركس).

()5

أما الرأس فقد ذىبكا بو بعد ذلؾ إلى أكركبا التي استقبمت ىي األخرل ىذا الخبر
بالفرح كاالبتياج بيذا النصر الذم انتظركه كثي ار كطيؼ بالرأس ككراءه أفكاج كثيرة

خبلؿ أغمب المدف األكركبية التي كانت ترتعد مف مجرد ذكر اسـ بربركسا(.)6

()1

فرام ديغكىايدك ،مصدر سابؽ ،ص.41

()3

خير الديف بربركس :مذكرات خير الديف بربركس ،ترجمة محمد دراج ،شركة األصالة لمنشر

()4

عبد الرحمف بف محمكد الجيبلني :تاريخ الجزائر العاـ ،الجزء الثاني ،دار الثقافة ببيركت،

()5

عزيز سامح ألتر ،مرجع سابؽ ،ص .67

()2

محمكد عمى عامر ،مرجع سابؽ ،ص.27

كالتكزيع ،الجزائر2010 ،ـ ،ص.92

لبناف1980 ،ـ ،ص.224
()6

أحمد تكفيؽ المدني ،مرجع سابؽ ،ص.176
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كقد جرت استعدادات جادة ليذه الغاية عشية مقتؿ عركج في أكركبا عمى العمكـ
كاسبانيا عمى الخصكص معتبريف ىذا الحادث حدثان كطنيان حيث دقت أجراس

الكنائس في كؿ فج عميؽ

()1

لكي تعمف الكنيسة بذلؾ عف تضامنيا مع الدكلة

لحزنيا كف رحيا ،كىك مف التقاليد المسيحية حيث يدؽ ىذا الجرس ألسباب كنيسية
عديدة منيا مناسبة األعياد كاألفراح الكطنية أك أمر جمؿ حدث ،كما أف ليذه

األجراس دقات سريعة بيا حيكية كفرح يضربو أحد خداـ الكنيسة ليصؿ صكتو

ألكبر عدد ممكف في المنطقة المحيطة بالكنيسة( .)2كتعتبر تمؾ الدقات السريعة
التي سمعت في ذلؾ اليكـ قد حبست األنفاس ،ثـ عرفكا مف خبلليا بمكت عركج

فانشرحت بيا النفكس ككحدت بيا القمكب ،كعرفكا أيضان مف خبلؿ تمؾ الدقات في

لمرب كالدعكة لبلجتماع لتقاسـ
داخؿ الكنيسة في تمؾ المحظات لمبدء في التسبيح
ٌ
الفرحة كالبيجة كاقامة التعبدات كالميرجانات كاألفراح ،كعمى الفكر ىرعكا جميعان إلى

كنائسيـ يمبكف النداء إلقامة الصمكات كشك انر لممسيح( ،)3فقد عبر الجميع عف
سعادتيـ ،كتبادلكا البشرل فرحيف بأف عركج خصميـ المدكد انتيى كلف يككف لو
كجكد بعد اليكـ كأنيـ فخكركف بيذا النصر العظيـ الذم ىز الببلد المسيحية طرب نا

كسرك انر كأحيا في النفكس ما كاد يمكت مف اآلماؿ.

( )1عبدهللا عبدالرازؽ إبراىيـ :بحث مقدـ إلى جمعية اتحاد المؤرخيف العرب ،الندكة العممية الثانية،

بعنكاف الصراع بيف العرب كاالستعمار األكركبي في عصر التكسع األكركبي األكؿ1798 ،ـ،
ص.7
()2

مايكؿ نييؿ :مقاؿ بعنكاف بيف الحزف كالفرح كالصبلة تعرؼ عمى رنات أجراس الكنائس،

2020/10/6ـ،

بكابة

أخبار

اليكـ،

. news<https://m.akhbarelyom.com
()3

تـ

عبدهللا عبدالرازؽ إبراىيـ ،مرجع سابؽ ،ص.7
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كمف بيف االستعدادات الجادة أيض نا قاـ الممؾ شارؿ الخامس إثر االنتصار الذل

أحرزه جيشو باستقباؿ التياني كالتباىي تعبي انر عف فرحتو كبيجتو كعمى أنو الممؾ

الذم ال ييزـ كال يقير كلئلشادة بيذا الحدث السعيد دعا الفيزر غار جيادم تينؤ
الذم قتؿ عركج كمنحو شيادة اعتراؼ بجميؿ األمة لو( .)1كما كافأه عمى إثبات

جدارتو الفائقة في التغمب عمى مشكمة العصر.
أما عف االستعدادات العسكرية الجادة التي قاـ بيا ممؾ إسبانيا الذم شجعو ذلؾ
النجاح كاالنتصار الذم حققو بأف يدفع بحمبلتو ضد أفريقيا دفعة قكية تحقيقان ليكسو
االستعمارم ،فطمع في االستيبلء عمى القطر الجزائرم

()2

مستغبلن الصعاب التي

يكاجييا الجزائريكف كتأثرىـ باليزيمة كما عميـ مف حزف كأسى كتمرد كتخمي الكثير

عف التأييد كالمساندة بعد مقتؿ قائدىـ عركج ،فباشر بتجييز أساطيمو كشحنيا
باألسمحة كالذخائر معمنان أف ىذه الحممة صميبية ،كمف الكاجب عمى كؿ أكركبي
المشاركة فييا كسيرىا إلى ميناء الجزائر تحت قيادة ( ىك جكدم مكنكاد) Hu

 gode de monالذم كصؿ الجزائر ففكجئ بمقاكمة قكية أجبرتو عمى

االنسحاب

()3

طالبان الرأفة كالرحمة كبالتالي فشؿ عسكريان مرة أخرل حتى بعد مكت

عركج الذم ترؾ خمفو تاريخ نا مضيئان كقائدنا عظيمان "أخكه خير الديف" الذم تسمـ

الراية مف بعده كفي ىذا الصدد قاؿ بعض اإلسباف " الشكر لعيسى قد استرحنا مف

()1
()2

عبد الحميد بف أبي زياف بف أشنيك :دخكؿ األتراؾ العثمانييف إلى الجزائر( ،د .ـ)  ،ص.80

محمد عبد القادر باشا :تحفة الزائر في مأثر األمير عبد القادر كأخبار الجزائر ،تحقيؽ محمد

السيد عثماف ،الجزء األكؿ ،دار الكتب العالمية ،ببيركت ،لبناف ،ص.95
()3

The Encycpedia of lslam TV. Khayr al din p1155.
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الببلء األكبر ،كاآلف يجب أف نتخمص مف الببلء األصغر قبؿ أف يتحكؿ الثعباف

إلى تنيف "(.)1

كخبلصة القكؿ أنو مف الثابت تاريخيان أف االنتصار بمقتؿ عركج يعد كاحدان مف

أكبر االنتصارات في إسبانيا خاصة كأكركبا عامة ،كقد استخدمت تمؾ االنتصارات

كمصدر لمفخر الكطني؛ لتصبح رم انز أكبر لمنضاؿ ضد أعداء الديف المسيحي.
طتو أقالم الحاقدين عمى عروج بربروسا
ثالثاً -ما خ ّ

لؤلسؼ إف األقبلـ الحاقدة عمى أبطاؿ التاريخ الذيف تزعمكا الثكرة كالجياد قد اتجيت
إلى تشكيو تاريخيـ كال سيما أبطاؿ البحرية العثمانية اإلسبلمية الذيف أخذكا عمى
عاتقيـ الجياد في سبيؿ هللا كبذلكا الغالي كالنفيس في سبيؿ رفع الظمـ عف

المسمميف ا لذيف عانكا الكيبلت مف الجيكش الصميبية كمعاركيا العديدة في مطمع
العصكر الحديثة( ، )2كمف بيف ىؤالء األبطاؿ الريس عركج البطؿ المسمـ الذم ظير
في البحر المتكسط كشف حركبان شعكاء ضد خصكمو ،فكاف الشعمة التي أضاءت
طريؽ الجياد ضد القكل النصرانية األكركبية.

كبالتالي اتجو لو التجريح كالتشكيو كالتزييؼ تارة كالتدليس كالفبركة كالتمفيؽ تارة
أخرل ،كما تجدر االشارة إليو ىنا أننا ال ندعي بأف شخصية عركج منزىة مف

()1

د .محمد مكسى الشريؼ :سيد البحار خير الديف بارباركس2013/7/27 ،ـ ،المنتدل العربي

Arab

،Defense

االطبلع

تاريخ

.threads<https://defense_arab.com
()2

عميو

،2021/3/25

بكؿ ك كلز :العثمانييف في أكركبا ،ترجمة عبدالرحمف الشيخ ،الييئة المصرية العامة لمكتاب،

القاىرة1993 ،ـ ،ص،95
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العيكب كبعض السمبيات شأنيا شأف الشخصيات اإلسبلمية األخرل ،إال أف ىذه
الشخصية لـ تينصؼ كتعرضت إلى حممة تشيير كبير أكثر مف غيرىا.
كفيما يمي نستعرض بعضان مف أقكاؿ الحاقديف ككتاباتيـ الغير منصفة بداية بما

أكرده المؤرخ اإلسباني (فرام ديغك ىايدك) في أحد كتاباتو عف الشككؾ حكؿ صحة
أصمو اإلسبلمي مؤكدا عمى صحة ركاية المسيحية كالتي مفادىا بأف أبكه يعقكب بف

خزافان يكنانيان كأنيـ اعتنقكا اإلسبلـ في
يكسؼ لـ يككف مسممان بقكلو" :أف كالدىـ كاف ٌ
كقت متأخر"(.)1
كقد أيده الكثير عمى صحة ىذه الركاية التي تؤكد عمى أف أبكه يعقكب إما أف يككف
مسيحيان أك ييكديان.

()2

كاذا أردنا الرد عمى ىذه الشككؾ ،فإف ىناؾ أدلة كبراىيف تثبت أف كالد عركج
يعقكب ابف يكسؼ كاف مسممان لككنو مف األناضكؿ كأحد فرساف السباىية في جند

محمد الثاني أم مف بقايا الفاتحيف المسمميف األتراؾ الذيف استقركا في جزيرة مدلمى،

كباعتباره مسممان ،فقد كلد أبناؤه بما فييـ عركج مسمميف بخبلؼ ما قالو المؤرخ

ىايدك.

()1
أف الركايات
أما بالنسبة لئلشارة إلى أف يعقكب كاف مسيحيان فيذا ٌ
مرده إلى ٌ
المسيحية أغمبيا تريد أف تجعؿ ما كصؿ إليو البطؿ عركج مرده إلى أصكلو

المسيحية.

()1

محمد خير فارس :تاريخ الجزائر الحديث مف الفتح العثماني إلى االحتبلؿ الفرنسي ،الطبعة

الثانية ،مكتبة دار المشرؽ ،بيركت ،لبناف1979 ،ـ ،ص.23

()2دمحم خٌر فارس ،مرجع سابك ،ص.23
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أف أباه كاف ييكديان لككف اسمو كاسـ أغمب أبنائو أسماء
أما بالنسبة لئلشارة إلى ٌ
أنبياء بني إسرائيؿ ،فيذا التدليؿ باطؿ باعتبار أف ديننا اإلسبلمي يؤمف بجميع
األنبياء كيتسمى جميع أبناء المسمميف في كؿ العالـ اإلسبلمي بأسماء األنبياء.
أما عف التشكيؾ في جياده كتشكييو فيكاد يجمع جميع الحاقديف عمى نص كاحد

أف طبيعة حركة جياده في البحر المتكسط بكصؼ دكرىا بالقرصنة(.)2
كىك ٌ

كعمى الرغـ مف أف المكضكع متشعب كطكيؿ ال يتسع المجاؿ المخصص ليذا
البحث لمخكض فيو بالتفصيؿ إال ٌأننا سنحاكؿ اإللماـ بجكانبو دكنما إطالة مممة،
مما الشؾ فيو كعمى مر العصكر أصبحت تقفز حركب عركج إلى ذىف الكثير مف
األكركبييف كمما ذكرت القرصنة حتى لكأنما االسماف متبلزماف ،أك لكأنما القرصنة
أنشأىا عركج فاختصت بو ،كىـ عمى عمـ بأنيـ مارسكا القرصنة قبؿ المسمميف
بزمف طكيؿ كبأنيا ال تنسب ألمة دكف أخرل أك فئة اجتماعية بعينيا ،فقد باشرتيا

العديد مف دكؿ العالـ الساحمية مف سادة كأتباع كأغنياء كفقراء( .)3كلك كاف األمر

فإنيـ لـ يفرقكا بيف القرصنة التي ىي نكع مف أنكاع
عمى ىذا النحك بالنسبة لعركج ٌ
الحركب البحرية دفاعان عف النفس كصيانة لمديار كاألىؿ ضد معتديف مغتصبيف،
كىي حؽ مشركع تقكـ باسـ الدكلة ،كبيف العمميات الكحشية التي تجكب البحار

لنيب السفف كما عمييا لبحارة غير نظامييف.
()1

مارمكؿ كرنجاؿ :أفريقيا ،ترجمة عف الفرنسية محمد حجي -محمد األخضر -أحمد تكفيؽ-

()2

عبدالعزيز محمد الشناكم :الدكلة العثمانية دكلة إسبلمية مفترل عمييا ،الجزء الثاني ،مكتبة

()3

أحمد قاسـ :إيالة تكنس العثمانية عمى فتاكم ابف عظكـ 1600 -1574ـ ،تقديـ عبد الجميؿ

أحمد بنجمكف ،الجمعية المغاربية لمتأليؼ كالترجمة كالنشر ،الرباط1989 ،ـ ،ص.304

االنجمك المصرية ،القاىرة ،ط1986 ،2ـ ،ص.905

التميمي ،منشكرات مؤسسة التميمي لمبحث العممي كالمعمكمات ،تكنس 2004 ،ـ ،ص.366
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بل عمى حدة نبلحظ أنيـ اتفقكا تمامان فيما سبؽ صابيف جـ
كاذا نظرنا إلى كتاباتيـ ك ن

غضبيـ عمى محاربي ببلد المغرب العربي بصفة عامة ،كعمى عركج بصفة خاصة

بأنيـ لـ يككنكا سكل رجاؿ عصابات ناقميف ىذا الخبر الكاحد عف اآلخر دكف كعي

أك إدراؾ لمحقيقة كىذا ما يؤكده المؤرخ الفرنسي دم قرامكف بقكلو " :إف الكثير مف
المؤرخيف ال يركف في عركج إال زعيـ عصابة ليس إال".........

()1

.

كقد تمادل في غيو كاتب آخر تحدث عف العمميات الحربية في ببلد المغرب إذ
قاؿ" :أف قرصنة ببلد المغرب ال يمكف أف تدرج في باب األنشطة الحربية بيف

كعدىا مف باب النيب"(.)2
األمـ بؿ يجب اعتبارىا سمبان ٌ

كلكف أحدنا لـ يصؿ إلى حد افتراء كتشكيو ذلؾ المؤرخ المعاصر الذم استفاض في
و
بنفس حقكدة فقاؿ" :إف القراصنة المسيحييف
الحديث عف أبطاؿ تمؾ العمميات
يعممكف عمى تطيير البحر كتكفير األمف بينما األتراؾ يزعجكف األمف كيقمقكف السمـ

في البحر"(.)3

كعمى ما تق دـ مف أقكاؿ نكشؼ حقيقة ميمة كىي كجكد بعض األسطر في كتابات
ىؤالء تحمؿ أحكامان مشحكنة بالشتـ كالنعكت القبيحة ألبطاؿ الفتكحات اإلسبلمية

كانتصاراتيـ العظيمة التي أحبطت مخططاتيـ ،كقد ساءتيـ تمؾ االنتصارات لذلؾ

أخذكا يبثكف سمكميـ فييا بيدؼ القدح في انجازات أكلئؾ األبطاؿ ،كعمى رأسيـ
عركج بربركسا ،فكجدكا الطعف في طريقة أعمالو البحرية ىك الطريؽ األمثؿ كبالتالي
(De Grammont, Histoire d'Alger sous domination Turque, 1515-1830, )1
paris, E.Leroux,1887.p 20.
(Andre Monentheuil, Essai sur la course, son histoire, sa reglementetion, )2
son abolition, paris, 1898,P111.ـ

()3

أحمد قاسـ ،مرجع سابؽ ،ص.365
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كجدكا مصطمح القرصنة مناسبان لتحقيؽ أىدافيـ فصكركا بأقبلميـ طريقة جياده

بمنتيى البشاعة كرسمكا صكرتو عمى أنو قرصاف شرير يجكب البحار ،كلكف الثابت

ىك الحدث الذم سطره التاريخ.
كما يصؼ الكتٌاب األكربيكف عركج بأنو تميز بالمعاممة الكحشية مع سكاف الجزائر-
أىؿ البمد  -عمى أنو حاكـ ظالـ لديو حب السيطرة ،حرميـ مف تكلي المناصب
اإلدارية كالحكـ كفرض عمييـ الضرائب فيقكؿ أحدىـ" :أف عركج ميز العثمانييف
بالكظائؼ العميا فاستاء الناس منيا كحاكلت الجزائر الثكرة أكثر مف مرة كلكف عركج
قمع ىذه الثكرات بقسكة ىائمة"(.)1

كقد سار عمى نيجيـ لؤلسؼ العديد مف المؤرخيف المسمميف العرب ،كاقتنعكا بآرائيـ
كأنو مف الحزف كالمؤسؼ تناقميـ ىذه االفتراءات دكف التأكد مف صحتيا أك محاكلة

تنقيتيا بؿ أف بعضيـ زادكا تيمان جديدة في ىذه القضية مف خبلؿ اجتيادات خاصة

بيـ نذكر منيا عمى سبيؿ المثاؿ :الشيخ محمد بف مبارؾ في كتابو تاريخ الجزائر

القديـ كالحديث بقكلو " :سقطت ىيبة األتراؾ في أعيف سكاف الجزائر يضاؼ إلى
ذلؾ أف سكاف ميناء الجزائر بدأكا يتضجركف مف تصرفات األت ارؾ الذيف كانكا

يعاممكف الجزائرييف معاممة فضة ،كبدأت تظير بكادر التمرد.)2("...

كما يضيؼ الشيخ محمد الميمي عندما استفاض في الحديث عف عركج إلى أف
جرائمو تكررت ،كبأف األمر نفسو حدث في مدينة تممساف بقكلو " :عندما أنقذ عركج

()1
()2

فرام ديغك ىايدك ،مصدر سابؽ ،ص31

مبارؾ بف محمد اليبللي الميمي ،مرجع سابؽ ،ص.45
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المدينة مف اإلسباف فرحكا بو لكنيـ فضمكا أف ينصبكا أبا زياف – كىك جزائرم-

حاكمان عمييـ فقتمو عركج كفرض عمى أىؿ المدينة ضرائب"(.)1

كمف أخبث االفتراءات التي ألصقيا الحاقدكف بعركج كالتي تزعـ بأف عركج بعدما
قتؿ الخائف السمطاف سميـ التكمي دخؿ صراعان مع شقيقو خير الديف عمى الظفر بكد

األميرة زفيرة زكجة السمطاف سميـ التكمي كىي صاحبة جماؿ كآخر أميرات الجزائر،
كعندما رفضت األميرة الزكاج منيما ،كعندىا أدعى ىؤالء عمى عركج بأنو خالؼ
العرؼ كالديف حيث يقكؿ أحدىـ" :عندما رفضت األميرة الزكاج منيما كاصرارىا
كفية لزكجيا السمطاف قاـ عركج الذم أعمتو نزكتو باقتحاـ مخدع األميرة
عمى البقاء ٌ
زفيرة محاكالن الزكاج بيا غصبان ،فمـ تتردد األميرة عف غرس خنجر في صدرىا

بقصر عزيزة بالعاصمة الجزائرية كىي تردد بأف الشرؼ ال يباع أبدان"(.)2

كعمى الرغـ مف عدـ كجكد أدلة كاضحة عمى ىذه الكاقعة إال أف األقبلـ الحاقدة
تستغؿ مثؿ ىذه األحداث كأكؿ ما تكتب عنيا بتصكير أمرىا بمنتيى القسكة
كالبشاعة كاختفاء الرحمة كعدـ المعرفة بمبادئ اإلسبلـ التي ترفض اإلجبار

كاإلكراه ،كىذا ما يدؿ عمى مدل التمفيؽ كالتشكيو ،فإف ىناؾ خطأن كبي انر كقع فيو كؿ

الحاقديف األكركبييف كمف بعدىـ بعض العرب المسمميف أال كىك الجزـ القاطع بأف
عركج مارس أبشع أنكاع الظمـ كرقت قمكبيـ الحاقدة عمى سكاف الجزائر كحاؿ بعض
نسائيا الحزينات .فيذا ال يرتقي كال يقارف في عصره بما فعمو األسباف المسيحيكف

خيركىف بيف التنصير أك المكت ،كغيرىا مف الفظائع
بالمسمميف كنسائيـ المكاتي
ٌ
ص ٌكر بشكؿ سيء في
التي ال تعد كال تحصى كاذا كاف أيض نا البطؿ عركج قد ي
( )1مبارن بن دمحم الهاللً المٌلً ،مرجع سابك ،ص.47
()2

كامؿ الشيرازم :أسرار أشير جريمة خيانة تركية في الجزائر2020/8/10 ،ـ،صحيفة حفريات،

ثـ االطبلع عمييا 2021/3/3ـ،
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مؤلفات أعدائو فإف ىؤالء قد نسكا تاريخ أكركبا المميء بالخزايا ككذلؾ نسكا أف
أعمالو البحرية كانت مقبكلة في تمؾ الفترة.
الخاتمة :
تكصمنا مف خبلؿ ىذا البحث إلى جممة مف النتائج أدرجيا كما يأتي :
عجؿ بمكتو مف خبلؿ مؤامرة
استطاع أعداء عركج أف ينجحكا في تنفيذ مخطط ٌ

جرت بشكؿ لـ يخطر عمى باؿ أحد ،كالتي تعد الحادثة األكلى مف نكعيا في

تممساف كمف أقبح عمميات الغدر في التاريخ.
كحز الرأس كالطكاؼ بو تكضح مدل انحطاط القكل
أف عممية التمثيؿ بجسد عركج ٌ
ٌ
يدؿ عمى م اررة
دؿ ىذا عمى شيءٌ ،
فإنما ٌ
األكركبية المنافي لقكانيف الحرب ،كاف ٌ
الحقد الدفيف في قمكبيـ عمى الشييد عركج ،الذم سدد ليـ ضربات مكجعة في

الميداف الحربي.

و
حينئذ بيذا النصر الكبير جامعان بيف المظاىر الرسمية
كاف احتفاؿ إسبانيا كأكركبا
التي قاـ بيا الممكؾ كالقادة كبيف التفاعؿ الشعبي مع الحدث الذم قاـ بو عامة

الناس ،الذيف ىرعكا إلى الكنائس التي غصت بيـ .
ٌ

كبير مف طرؼ الكتٌاب األكركبييف ،ككانت
ان
إ ٌف تاريخ عركج الجيادم لقي اىتمامان
فضاء كمتنفسان ليـ ،فعمدكا في كثير مف األحياف عمى تزييؼ الحقائؽ
ىذه الكتابات
ن
التاريخية كي تتفؽ مع أىدافيـ كسياستيـ االستعمارية.
إف الصكرة التي رسمتيا أقبلـ الحاقديف لمبطؿ عركج صكرة مشكشة كمشكىة في
ٌ

العديد مف القضايا كالمكاقؼ التي تستدعي إيجاد دراسات أكثر حيادية كمكضكعية
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تنصؼ ىذا البطؿ منذ بداية نشاطو البحرم ،كالى أف سقط في ميداف الشرؼ بعد
و
و
طكيؿ مر و
ير ،ليضرب لمعرب كالمسمميف أنمكذجان خالدان في تاريخنا الحديث بؿ
جياد
مر العصكر.
في تاريخ العالـ عمى ٌ
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قائمة المصادر والمراجع
أكال  /المصادر كالمراجع العربية كالمعربة :
إبراىيـ ،عبدهللا عبدالرازؽ :بحث مقدـ إلى جمعية اتحاد المؤرخيف العرب ،الندكة
العممية ا لثانية ،بعنكاف الصراع بيف العرب كاالستعمار األكركبي في عصر التكسع
األكركبي األكؿ1798 ،ـ.
أشنيك ،عبدالحميد بف أبي زياف بف :دخكؿ األتراؾ العثمانييف إلى الجزائر( ،د .ـ) .
ألتر ،عزيز سامح :األتراؾ العثمانيكف في أفريقيا الشمالية ،ترجمة محمكد عمي
عامر ،دار النيضة العربية ،بيركت ،لبناف1989 ،ـ.
أكزكتكنا ،يمماز :تاريخ الدكلة العثمانية ،ترجمة عدناف محمد سميماف ،مراجعة
كتنقيح محمكد األنصارم ،الجزء األكؿ ،مؤسسة فيصؿ لمتمكيؿ ،استنبكؿ1988 ،ـ.
إيفانكف ،نيقكالم :الفتح العثماني لؤلقطار العربية  1574 -1516ـ ،دار الغرب
اإلسبلمي ،بيركت ،لبناف1988 ،ـ.
باشا ،محمد عبدالقادر :تحفة الزائر في مأثر االمير عبدالقادر كأخبار الجزائر،
تحقيؽ محمد السيد عثماف ،الجزء األكؿ ،دار الكتب العالمية ،ببيركت ،لبناف.
بربركس ،خير الديف :مذكرات خير الديف بربركس ،ترجمة محمد دراج ،شركة
األصالة لمنشر كالتكزيع ،الجزائر2010 ،ـ.
بيرنجية ،جاف ،ككنتايف ،فميب ،ألؼ راب ،دكراف فرنسيس :مكسكعة تاريخ أكركبا
العاـ منذ بداية القرف ال ارب ع عشر كحتى نياية القرف الثامف عشر ،المجمد الثاني،
ترجمة كجيو البعينى ،دار عكيدات لمنشر كالطباعة ،بيركت ،لبناف1995 ،ـ.
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تربانى ،جياد :مائة مف عظماء أمة اإلسبلـ غيركا مجرل التاريخ ،دار التقكل،
القاىرة 2010 ،ـ .
جكلياف ،شارؿ اندريو :تاريخ أفريقيا الشمالية (تكنس -الجزائر -المغرب األقصى)
مف الفتح اإلسبلمي إلى سنة 1830ـ ،مطبعة شركة الفنكف ،تكنس1983 ،ـ.
جيبلني ،عبد الرحمف بف محمكد :تاريخ الجزائر العاـ ،الجزء الثاني ،دار الثقافة
بيركت ،لبناف1980 ،ـ.
شناكم ،عبدالعزيز محمد :الدكلة العثمانية دكلة إسبلمية مفترل عمييا ،الجزء الثاني،
مكتبة االنجمك المصرية ،القاىرة ،ط1986 ،2ـ.
شكفالييو ،ككريف :الثبلثكف سنة األكلى لقياـ دكلة الجزائر  ،1541 -1510ترجمة
جماؿ حمداف ،المكتبة الكطنية الجزائرية ،الجزائر.2007 ،
شيرازم ،كامؿ :أسرار أشير جريمة خيانة تركية في الجزائر2020/8/10 ،ـ،
صحيفة حفريات ،ثـ االطبلع عمييا 2021/3/3ـ.
عامر ،محمكد عمي :تاريخ المغرب العربي الحديث(الجزائر -تكنس) ،منشكرات
جامعة دمشؽ ،سكريا2008 ،ـ.
فارس ،محمد خير :تاريخ الجزائر الحديث مف الفتح العثماني إلى االحتبلؿ
الفرنسي ،الطبعة الثانية ،مكتبة دار المشرؽ ،بيركت ،لبناف1979 ،ـ.
قاسـ ،أحمد :إيالة تكنس العثمانية عمى فتاكم ابف عظكـ 1600 -1574ـ ،تقديـ
عبد الجميؿ التميمي ،منشكرات مؤسسة التميمي لمبحث العممي كالمعمكمات ،تكنس،
2004ـ.
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كرنجاؿ ،مارمكؿ :أفريقيا ،ترجمة عف الفرنسية محمد حجي -محمد االخضر-
أحمد تكفيؽ -أحمد بنجمكف ،الجمعية المغاربية لمتأليؼ كالترجمة كالنشر ،الرباط،
1989ـ.
ككلز ،بكؿ :العثمانييف في أكركبا ،ترجمة عبدالرحمف الشيخ ،الييئة المصرية العامة
لمكتاب ،القاىرة1993 ،ـ.
مدني ،أحمد تكفيؽ :حرب الثبلثمائة سنة بيف الجزائر كأسبانيا ،1792 -1492
دار البصائر لمتكزيع كالنشر ،الجزائر2007 ،ـ.
مؤلؼ مجيكؿ :غزكات عركج كخير الديف  /تصحيح نكر الديف عبد القادر،
المطبعة الثعالبية ،الجزائر1934 ،ـ ،ص .8 -6ككذلؾ كليـ سنبسر ،الجزائر في
عيد رياس البحر ،تعريب كتقديـ عبدالقادر زبادية ،دار الصبة لمنشر ،الجزائر،
 2006ـ .
ميمي ،مبارؾ بف محمد بف اليبللي :تاريخ الجزائر في القديـ كالحديث ،الجزء
الثالث ،مكتبة النيضة الجزائرية ،الجزائر1964 ،ـ.
ىايرك ،فرام ديغك :تاريخ ممكؾ الجزائر ،ترجمة أبك لؤم عبدالعزيز األعمى ،دار
اليدل ،الجزائر2013 ،ـ.
كزاف ،الحسف بف محمد (ليكاف األفريقي) كصؼ أفريقيا ،ترجمو إلى العربية
عبدالرحمف حميدة ،مكتبة األسرة ،القاىرة 2005 ،ـ.
ثانيان  /المصادر كالمراجع األجنبية :
De Grammont, Histoire d'Alger sous domination Turque,
.1515-1830, paris, E.Leroux,1887.p 20
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( ) Andre Monentheuil, Essai sur la course, son histoire, sa
. reglementetion, son abolition, paris, 1898,P111
.The Encycpedia of lslam TV. Khayr al din p1155
ثالثا  /المكاقع االلكتركنية :
شريؼ ،د .محمد مكسى :سيد البحار خير الديف بارباركس2013/7/27 ،ـ،
المنتدل العربي  ،Defense Arabتاريخ االطبلع عميو ،2021/3/25
.threads<https://defense_arab.com
نييؿ ،مايكؿ :مقاؿ بعنكاف بيف الحزف كالفرح كالصبلة تعرؼ عمى رنات أجراس
الكنائس2020/10/6 ،ـ ،بكابة أخبار اليكـ ،تـ االطبلع عمييا  2020/3/23ـ،
. news<https://m.akhbarelyom.com
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الرتبة والصدارة في تراكيب بعض األساليب المغوية
إعداد :د .محمد عمي الزائدي



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المقدمة:
بسم هللا الرحمن الرحيم الحمد ﵀ رب العالميف ،كالصبلة كالسبلـ عمى أشرؼ
األنبياء كالمرسميف كعمى آلو الطيبيف الطاىريف كصحابتو أجمعيف

أما بعد ،فإف مجاالت الدرس المغكم قد اتسعت كتنكعت ،كذلؾ لكثرة

خصائص المغة التي مازالت تفتح مسالكا كاتجاىات لمنظر فييا ،كمف ىذه

الخصائص أنظمة التراكيب التي تحدد مجاالت العناصر المغكية المككنة لمجممة

كأنظمة ربطيا التي تنضبط بكظائؼ نحكية أك داللية تؤدييا؛ لتيسيـ في إبراز
مقاصد الكبلـ ،كىي تمثؿ العبلقات المغكية داخؿ جممتيا.

كالرتبة مف العبلقات المغكية التي تقكـ بالربط بيف عناصر الجممة كتنظميا
في ترتيب معيف ،كتكضح الحيز الذم ىك مخصص لممفردة داخؿ ىذا النظاـ ،كىي
مف الع بلقات الميمة في تحديد داللة الجممة ،كنظاـ الجممة يسير تحت تأثير عدة
قرائف تتظافر في إظيار الغرض مف اإلخبار ،كىذه القرائف ال تسمـ لمرتبة أكضاعيا
األصمية ،بؿ تتدخؿ في تغيير مكاقع العناصر ،فمذلؾ كاف مجاؿ دراسة الرتبة

متنكعا كيحمؿ كثي ار مف المسائؿ ،مع أف األكائؿ لـ يفردكا أبكابا مخصكصة لدراسة


عضك ىيأة تدريس بقسـ المغة العربية كمية اآلداب – الخمس /جامعة المرقب.

600

انعذد ( 23ضثرًثر )2021

يجهح انعهىو اإلَطاَيح

الرتبة ،كلكنيـ درسكىا تحت باب التقديـ كالتأخير ،كتناكلكا ما تعمؽ بيا مف أغراض
كدالالت كغيرىا ،كشممت دراستيـ مسائؿ الرتبة دراسة مسائؿ الصدارة المتعمقة
ببعض األدكات المغكية.
كفي ىذه الكرقات أحاكؿ الكقكؼ عمى مفيكـ الرتبة كمفيكـ الصدارة

كالكقكؼ عمى العبلقة بينيما مف خبلؿ دراسة بعض األساليب المغكية التي تشتمؿ
عمى عناصر لغكية ليا حؽ الصدارة في جممتيا.
كاتبعت في ىذا البحث المنيج الكصفي ،لدراسة العبلقة بيف ظاىرة
الصدارة كظاىرة الرتبة ،كبياف تأثير الصدارة في نسؽ تركيب الجممة.
كعمى ىذا فقد جاء البحث مقسما عمى النحك اآلتي:
التمييد ،كفيو بياف نظاـ الجممة العربية كنسقيا.
الرتبة ،كحاكلت أف أبيف فيو مفيكـ الرتبة عند عمماء العربية األكائؿ كالمتأخريف.
الصدارة ،كجاء ىذا المطمب لبياف مفيكـ الصدارة في النحك العربي ،كبياف دخكليا
تحت مفيكـ الرتبة.

األدوات التي ليا صدر الكالم ،كفيو دراسة مكجزة لبعض األساليب المغكية التي
حاكلت فييا الكقكؼ عمى نقاط العبلقة بيف الرتبة كالصدارة ،كقد اشتمؿ عمى

المسائؿ األتية:
أدوات الشرط
ما النافية
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ال النافية
الم االبتداء
السين

الخاتمة
مصادر ومراجع البحث
تمييد
تتككف عميو كتسير بضكابطو،
تخضع الجممة في المغة العربية لنظاـ كنسؽ ٌ
كىذا النظاـ ىك المسؤكؿ عف شكميا كظيكرىا مرتبة عمى حسب أحكامو كقكاعده،

كىذا النسؽ يشكؿ العبلقة بيف أركاف الجممة ،ليتككف ائتبلفا كارتباطا بيف عناصرىا،
كالعبلقة ىذه عبلقة معنكية تقكـ بكظيفة الربط اإلسنادم بيف أركاف الجممة الكاحدة،
متضمنة المكقع األصمي لمكممة ،كعبلقة اإلسناد عبلقة ذات طابع تركيبي اندماجي

ينتج عنيا داللة مفيكمة مف مضمكف التأليؼ( ،)1فػ(قاـ أحمد) ال تفيـ داللة كؿ

كممة مستقمة عف أختيا عند النظر إلى قصد اإلخبار ،بؿ تيؤدم داللة مضمكنيا
(كق كع قياـ أحمد) ،فيي عبلقة بنيكية داخمية تؤدم مدلكليا باندماج أفرادىا إسنادا،
كىذه العبلقة ليست كفيمة كحدىا بإظيار مدلكؿ المتكمـ ،بؿ تككف بمصاحبة عدة
قرائف ،مثؿ نكع الكممة كتصريفيا كعبلمتيا اإلعرابية كغيرىا ،كىذا ما أشار إليو د.

تماـ حساف بػ(تظافر القرائف)(.)2

( )1ينظر دالئؿ اإلعجاز (شاكر).413 :

( )2ينظر المغة العربية معناىا كمبناىا.192 :
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إف عممية اإلسناد تمثؿ المرحمة األكلى لتككيف الجممة كتحديد نكعيا ،ثـ

تتبلحؽ باقي القرائف إلظيار الدالالت المرادة( ،)1كقد تناكلت كتب النحك مسائؿ
اإلسناد في الجممة العربية ،كتقسيمو إلى مسند كمسند إليو ،لبياف الكيفية التي تتككف

فييا الجممة تحت ضكابطو ،فعممية اإلسناد تككف ضابطة ألساس التركيب ،كىي
أيضا تخضع لضكابط أخرل تشكؿ القرائف الداللية لمجممة مثؿ الرتبة كأمف المبس
كغيرىا ،كنظر النحاة إلى مككنات الجممة فقسمكىا إلى عمدة كفضمة ،كفرقكا بيف
أنكاع العمدة التي تشكؿ أساس التركيب لمجممة ،فكاف المسند إليو أقكل مف المسند،
كمرجع اعتبار ىذه القكة إلى مسألة العمؿ كالتأثير ،كأيضا يمكف النظر إلييا باعتبار

تككف الكبلـ بو كلو ،فمذلؾ اتسعت ىذه الفكرة
أسباب تأسيس الكبلـ ،فالمسند إليو ٌ
في نظر النحاة ،كالتمسكا ليا حمكال تكفؿ انضماـ كؿ كبلـ ذم فائدة تحت أسس
ىذه العممية ،فكاف ال كبلـ ال يككف أساسو إال مف اسميف أك اسـ كفعؿ ،فمدار الفائدة
ال يخرج عف اإلسناد ،فالمسند كالمسند إليو ال يستغني أحدىما عف اآلخر(،)2

فابتكركا فكرة التقدير كعممكا بالحذؼ كاإلضمار ،كقد قامت عند بعض النحاة نظرات
تخالؼ ما بنكا عميو أصكؿ قكاعدىـ ،مف ذلؾ ما ذىب إليو أبك طمحة مف أف الكممة
المفردة قد تؤدم كظيفة اإلفادة فتككف كبلما ،كذلؾ مثؿ (نعـ) ك(ال) في الجكاب،

فقد تحصؿ بيما الفائدة منفردتيف( ،)3ككذلؾ ما ذىب إليو الفارسي مف أف الحرؼ
مع االسـ في أسمكب النداء قد يحصؿ بو فائدة( ،)4كلكف النحاة رفضكا ىذه اآلراء،

كحممت عمى ذلؾ ،بؿ
كبينكا أنيا ال تخرج عف األسس المكضكعة لتككيف الجممة ،ي

( )1ينظر نظاـ الربط كاالرتباط .161 :
( )2ينظر الكتاب.23/1 :

( )3ينظر الجنى الداني في حركؼ المعاني ،298 :كتكضيح المقاصد.270/1 :
( )4ينظر ىمع اليكامع في شرح جمع الجكامع.52/1 :
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إف ىذه اآلراء مع رسكخ أصحابيا إالٌ أنيا لـ تمؽ قبكال ،كلـ تحمؿ عمى أنيا آراء
لغكية ذات خبلؼ معتبر(.)1

التركيب في الجممة معياراف ،األكؿ معيار القكاعد النحكية ،كالثاني
كيضبط
ى
المعيار الداللي ،كيتكافؽ المعياراف في إخراج الجممة ،فتشترط قكاعد التركيب عمى
أمف المبس ،كالجانب الداللي ييفسح لممتكمـ أف
المتكمـ عدـ المخالفة ،كتشترط الداللةي ى
يتنقؿ بيف تراتيب تسمح بيا القكاعد النحكية ،كذلؾ إلظيار دالالت ال تتأتى بالسير
عمى أصؿ الترتيب ،مثؿ تقديـ الخبر كالمفعكؿ كغيرىا ،كانما كاف التكسع الحركي

في المفظ مف أجؿ المعاني ،كقد يككف ىذا التغيير الزما كما يقع لما ىك لو الصدارة

أك ما ىك محككـ بعكد الضمير.

كالدرس النحكم قد كضع اىتمامو بما يخدـ إظيار دالالت النص ،فكانت

دراسة قكاعد التركيب قد نالت نصيبا كافرا؛ ألنيا مدار فيـ الدالالت ،فتشعبت
دراساتيا كفصمت ،ككما كاف لمقكاعد النحكية شأف كبير مف الدراسات كانت دراسات
أخرل قد اعتنى بيا الدرس النحكم ،فكانت فكرة دراسة ركابط الجممة ،بداية مف فكرة

اإلسناد ،كفكرة العامؿ إلى العبلقات التي تربط عناصر التركيب كتنظميا ،كقد

قسميا النحاة إلى قرائف لفظية كمعنكية(.)2

( )1ينظر بناء الجممة العربية (محمد حماسة).37-36 :
( )2ينظر المغة العربية مبناىا كمعناىا 190 :كما بعدىا.
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الرتبة
الرتبة مف القضايا التي اعتنى بيا الدرس المغكم ،كذلؾ عمى المستكل
النحكم كالداللي كالببلغي ،ككانت تفيـ قديما مف خبلؿ دراسة مسائؿ التقديـ
كالتأخير كمسائؿ عكد الضمير في تراكيب الجمؿ كدالالتيا ،كقد تناكلتيا كثير مف

مصادر النحك العربي ،كاشتممت بعض أبكاب النحك عمى كثير مف مسائميا ،متباينة
فيما بينيا في عرضيا ،فمنيـ مف أكجز كاكتفى بإشارات ،كمنيـ مف بسط القكؿ

كأمعف النظر في دقائقيا ،كقد كاف كتاب سيبكيو متضمنا عمى نصكص كاشاراتو
فعبد هللا
عبد هللا زيدان .ي
ب ي
حكؿ ىذه المسائؿ ،كمف ذلؾ ىذا النص "كذلؾ قكلؾ :ى
ض ىر ى
ذىب ،كانتصب
ضرب بو كما
كشغٍمت
ىب ،ى
ى
شغمت بو ى
ى
ارتفع ىينا كما ارتفع في ىذ ى

المفعكؿ ك َّ
رت الفاعؿ جرل
قدمت
فعؿ الفاعؿ .فإف
زه
يد؛ ألنو مفعكؿ ٌ
أخ ى
ى
ى
تعدل إليو ي
ألنؾ َّإنما أردت بو
عبد هللا؛ ٌ
ب زيدان ي
األكؿ ،كذلؾ قكلؾ :ى
ض ىر ى
المفظي كما جرل في ٌ
ؤخ ار ما أردت بو َّ
بأك ىؿ منو كا ٍف كاف مؤخ انر في
شغؿ الفعؿ َّ
يم ٌ
مقد نما ،كلـ تيرد أف تى ى
حد المفظ أف يككف فيو َّ
كأنيـ َّإنما
المفظ ،فىمف َّ
مقدما ،كىك عر ّّ
بي جيَّد كثيرٌ ،
ثـ كاف ٌ
()1
ً
كي ٍعنًيانيـ".
ٌ
يقدمكف الذم بيانو أىـ ليـ كىـ ببيانو أعنى ،كاف كانا جميعان يي ًي ٌمانيـ ى
فنجد أف ىذا النص قد كضع معالـ مجممة ليذه المسألة عمى الجانب التركيبي الذم
ينتمي إلى عمـ النحك ،كأيضا الجانب الداللي ،كابف جني قد أكلى ىذه المسائؿ
اىتماما ،فقد عقد ليا فصبل في الخصائص بيف فيو كثي ار مف أحكاـ التقديـ

()2
ثبت في
كالتأخير  ،كالجرجاني يعطي قضية الرتبة اىتماما دالليا ،فيقكؿ " :فمتى ى

( )1الكتاب ،34/1 :كانظر. 203=202 /1 :
( )2ينظر  384 /2كما بعدىا.
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و
المفعكؿ مثبلن عمى ً
ً
ً
ً
الفعؿ في و
تككف
بفائدة ال
ص
كثير مف
تقديـ
اختي َّ
الكبلـ ،أَّىنو قد ٍ
ي
ى
ً
التأخير"(. )1
مع
تمؾ الفائدةي ى
كالنحاة عند تناكليـ ىذه القضية كاف تركيز دراساتيـ عمى البنية التركيبية ،مع أنيـ

أشاركا في كثير مف األحياف إلى األغراض الداللية ،أما ما عرضو الجرجاني فيك
إظيار البناء الداللي لمتراكيب ،كبياف األحكاـ البيانية التي مف شأنيا تكضيح
الفركؽ الداللية بيف صكر كأنماط التراكيب النحكية.
كمسائؿ الرتبة تدكر تأث ار بقضية العامؿ( ،)2فقد يمتنع تغير بعض مكاضع الكممات
لمخكؼ مف خركجيا عف مدار تأثير العامؿ ،كيظير خركج تأثير العامؿ عمى

معمكلو في مسألة امتناع تقدـ الفعؿ عمى فعمو العامؿ فيو؛ كذلؾ لدخكلو في دائرة
ً
اؿ قىائًؿ :اٍل ىم ٍف يعكؿ ًإذا
تأثير عامؿ آخر كىك االبتداء ،قاؿ أبك الحسف الكراؽ" :فىإف قى ى
اعؿ ًإذا تقدـ عمى اٍل ًفعؿ خرج مف أىف يككف فى ً
تقدـ عمى اٍل ًفعؿ ب ًقي م ٍفعكال ،كاٍلفى ً
اعبل
ٍ
ٍ ى ى ي
ى
كارتفع بً ًاالبتً ىد ً
اء؟
ٍ
ثـ ىعامؿ آخر ييكجب
فىاٍل ىج ىكاب ًفي ىذلًؾ :أىف اٍل ىم ٍف يعكؿ إًذا تقدـ عمى اٍل ًف ٍعؿ ىفمىٍي ىس َّ
ً
ً
ً ً
اف ىعمىٍيو في ىحاؿ التَّأٍخير ،ىكأما اٍلفىاعؿ فىًإَّنوي
نصب اٍل ىم ٍف يعكؿ ،فىيجب أىال يخرج ىع َّما ىك ى
إًذا تقدـ عمى اٍل ًف ٍعؿ أمكف أىف يقدر لىوي ىعامؿ غير اٍل ًف ٍعؿ ،ىك يى ىك ًاالٍبتً ىداء ىك ىعممو رفع،
( )1دالئؿ اإلعجاز(شاكر). 110 :

( )2قضية العامؿ مف القضايا التي نالت اىتماـ النحاة القدماء ،كىي مف قضايا الخبلؼ بيف

المحدثيف ،كالنحاة المحدثيف الذيف تأثركا بالمنيج الكصفي قد أىممكا ىذه القضية ،باعتبار أنيا
قامت عمى تصكرت عقمية [ ،ينظر النحك العربي كالدرس الحديث ،عبده الراجحي ، ]147 :كيقكؿ

تماـ حساف ..." :كبيذا يتضح أف العامؿ النحكم ككؿ ما أثير حكلو مف ضجة لـ يكف أكثر مف

مبالغة " ...المغة العربية مبناىا كمعناىا.207 :
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كعمؿ اٍل ًفعؿ ًفي اٍلفى ً
اعؿ ،ىفمى َّما ىكاف ًاالب ًتداء سابًقنا لذكر اٍل ًفعؿ ،كجب أىف يعمؿ ًف ً
يو،
ٍ
ٍ
ى ٍى ى
ٍ ى
ثـ قبمو ىعامؿ لى ٍف ًظي ىكىال كىمي غير اٍل ًف ٍعؿ
ىكأما اٍل ىم ٍف يعكؿ إًذا تقدـ عمى اٍل ًف ٍعؿ ىفمىٍي ىس َّ
الًَّذم قدـ قبمو ،إً ٍذ خبل ىذلًؾ اٍل ًف ٍعؿ مف ضمير ،ىكىال ىسبًيؿ إًلىى ضمير ىحتَّى يرجع إًلىى
م ٍذ يككر قبمو ،فرتبة اٍلم ٍفعكؿ ب ًاقية مع التَّ ٍق ًديـ لما ىذكرناه ،كرتبة اٍلفى ً
اعؿ ىذ ً
اىىبة ىم ىع
ٍى ي
ى ي ى ى ىى
ى
()1
ً
ً
ً
ً
َّ
ً
ظير لىوي ىعامؿ لى ٍفظي " .كمف ذلؾ أيضا عدـ
التَّ ٍقديـ مف أجؿ االٍبت ىداء الذم ىال ي ٍ
ٍخذ)
جكاز الفصؿ بيف العامؿ كالمعمكؿ بأجنبي ،كمثمكا لذلؾ بػ( ىك ىانت زيدا َّ
الحمى تىأ ي
فالفصؿ بػ(زيدا) كىك ليس مف معمكؿ كانت ،ضعؼ تأثير كاف في معكلييا(.)2

كالغرض مف تغيير مكقع الكممة لفظا دالالت ال تتأتى إذا حافظ المتكمـ عمى رتبة

الكممات في الجممة ،مع مراعاة أمف المبس ،يقكؿ الدكتكر محمد أبك مكسى" :يي ُّ
عد
مظير مف مظاىر كثيرة تمثًٌؿ قدرات إبانة ،أك طاقات تعبيرية ييديرىا المتكًمٌـ
نا
التقديـ
لمب ٍكح بأفكاره ،كألكاف أحاسيسو،
نا
المَّ ًقف إدارة حيَّة ككاعية ،فيسخرىا
تسخير منضبطنا ى

كمختمؼ خكاطره ،كمكاقع الكممات مف الجممة عظيمة المركنة ،كما ىي شديدة
حدث تغيير و
أم تغيير فييا ي ً
ات جكىريةن في تشكيؿ المعاني ،كألكاف
الحساسية ،ك ُّ
ي
الحس ،كظبلؿ النفس"( ، )3كقد يضبط الرتبة المعيار الداللي مع جكاز األمر في
ٌ
قكاعد النحك ،يفيقدـ العاـ عمى الخاص كالمجمؿ عمى المفصؿ ،ككذلؾ تقديـ
المعطكفات عمى بعض كمراعاة الترتيب الداللي في ذلؾ ،كىذا الترتيب الداللي كاف

( )1عمؿ النحك ،محمد بف عبد هللا بف العباس ،أبك الحسف ،ابف الكراؽ (تػ381 :ىػ) ،تحقيؽ:

محمكد جاسـ محمد الدركيش ،مكتبة الرشد  -الرياض  -السعكدية ،الطبعة :األكلى 1420 ،ىػ -

1999ـ .271 :

( )2المباب في عمؿ البناء كاإلعراب ،أبك البقاء عبد هللا بف الحسيف بف عبد هللا العكبرم (تػ:

616ىػ) ،تحقيؽ د .عبد اإللو النبياف ،دار الفكر – دمشؽ ،الطبعة :األكلى1416 ،ىػ 1995ـ :
.155/1

( )3دالالت التراكيب. 170 :

607

انعذد ( 23ضثرًثر )2021

يجهح انعهىو اإلَطاَيح

اىتماـ مف يشتغؿ ببياف القرآف ،فمثاؿ ذلؾ ما جاء في مبلؾ التأكؿ" اآلية الثامنة
ً
ً
اجا ىكيذًٌرَّيةن)
(كلى ىق ٍد أ ٍىرىسٍمىنا ير يس نبل م ٍف قىٍبم ىؾ ىك ىج ىعٍمىنا لىيي ٍـ أ ٍىزىك ن
مف سكرة الرعد قكلو تعالى :ى
ً
ً
ًً
ً
كى ٍـ
اء ي
(كلى ىق ٍد أ ٍىرىسٍمىنا م ٍف ىقٍبم ىؾ ير يس نبل إلىى قى ٍكمي ٍـ ىف ىج ي
(الرعد ،)38 :كفي سكرة الركـ :ى
ً ً ً
(كلىقى ٍد
باٍلىبٌيىنات) (الركـ )47 :فقدـ ذكر الرسؿ عمى المجركر في سكرة الرعد فقيؿ :ى
ً ً
(كلىقى ٍد أ ٍىرىسٍمىنا ًم ٍف
أ ٍىرىسٍمىنا ير يس نبل م ٍف ىقٍبم ىؾ) ،ككرد في سكرة الركـ بتقديـ المجركر فقيؿ :ى
قىٍبمً ىؾ ير يس نبل ًإلىى قى ٍك ًم ًي ٍـ) ،فممسائؿ أف يسأؿ عف كجو ذلؾ؟ كما ركعي فيو؟،...
فأقكؿ :إنما قدـ المجركر في قكلوً :
(م ٍف قىٍبمً ىؾ ير يس نبل إًلىى قى ٍك ًم ًي ٍـ) في سكرة الركـ
لمكاف ضميره صمى هللا عميو كسمـ .أما آية الرعد فمكازف ليا كمناسب ما تقدميا
ً
استي ٍي ًزئى بً يريس وؿ ًم ٍف قىٍبمً ىؾ) (الرعد )32 :فتأخر الضمير في
(كلىقىد ٍ
مف قكلو تعالى :ى
()1
اآليتيف لممكازنة كالتقابؿ ،كالثانية منيما محمكلة عمى األكلى في رعي ما ذكر" .
كقد ذكر ابف القيـ ىذه اإلشارات نقبل عف السييمي " :قاؿ السييمي" :كىك
كبلـ مجمؿ يحتاج إلى بسط كتبييف" فيقاؿ :متى يككف أحد الشيئيف أحؽ بالتقدـ
كيككف المتكمـ ببيانو أعنى.
قاؿ :كالجكاب أف ىذا األصؿ يجب االعتناء بو لعظـ منفعتو في كتاب هللا ،كحديث
رسكلو إذ ال بد مف الكقكؼ عمى الحكمة في تقديـ ما قدـ كتأخير ما أخر ،نحك

السميع كالبصير كالظممات كالنكر كالميؿ كالنيار كالجف كاإلنس في األكثر ،كفي
بعضيا اإلنس كالجف كتقديـ السماء عمى األرض في الذكر ،كتقديـ األرض عمييا

في بعض اآلم ،كنحك سميع عميـ ،كلـ يجيء عميـ سميع ،ككذلؾ عزيز حكيـ
( )1مبلؾ التأكيؿ القاطع بذكم اإللحاد كالتعطيؿ في تكجيو المتشابو المفظ مف آم التنزيؿ ،أحمد
بف إبراىيـ بف الزبير الثقفي الغرناطي ،أبك جعفر (تػ708 :ىػ) ،كضع حكاشيو :عبد الغني محمد

عمي الفاسي ،دار الكتب العممية ،بيركت  -لبناف .711-709 :
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كغفكر رحيـ ،كفي مكضع كاحد الرحيـ الغفكر إلى غير ذلؾ مما ال يكاد ينحصر،
كليس شيء مف ذلؾ يخمك عف فائدة كحكمة؛ ألنو كبلـ الحكيـ الخبير"

()1

ً
المفسر ،كذلؾ مثؿ ما يقع لبعض
المفسر بعد المفظ
كمما يراعى في الرتبة أف يقع
َّ
ٌ
المبيمات كالتمييز كالمكصكؿ ،فإنيا تقع بعد المفظ المراد تفسيره بيا ،أما الضمير
فغير ذلؾ فإنو يقع بعد ما ىك معمكـ عند السامع ،فيراعى فيو الرتبة الداللية التي قد
تخالؼ الرتبة الكضعية كجكبا ،كذلؾ كقكلو تعالى    { :
يدا) ،لعكد الضمير
 ،)2(}  كلذلؾ منع النحاة (ضرب
غبلمو ز ن
ي
عمى متأخر لفظا كرتبة ،أما قكؿ النابغة:
ً
ً
ً
العاكيات كقد فى ىع ٍؿ
الكبلب
اء
جزل ىربُّوي ىعٌنًي
َّ
عدم ى
بف حاتـ  ...جز ى
فقد تعددت تكجييات ىذا البيت حتى يخضع ألصكؿ القكاعد النحكية،

كاإلشكاؿ في ىذا البيت أف الضمير المضاؼ إلى الفاعؿ يعكد عمى المفعكؿ بو،
كفي ىذا النمط مف التركيب ينبغي أف يؤخر الفاعؿ حتى يعكد الضمير عمى متقدـ

لفظا ،كلكف الشاعر أتى بو عمى خبلؼ ذلؾ ،فجاء الفاعؿ عمى أصؿ كضعو،
فصار الضمير يعكد عمى متأخر لفظا كرتبة ،كمف النحاة مف لـ يقبؿ ىذا النمط،
كابف ىشاـ الذم جعمو مف الضركرة( ،)3كقاؿ ابف عصفكر " :كال يجكز شيء مف

ذلؾ في حاؿ السعة"( ،)4كبعض النحاة لـ يقبؿ ىذه عمى ما جاءت عميو ،فابف
( )1بدائع الفكائد. 106 :
( )2البقرة .124 :

( )3شذكر الذىب.169 :
الش ٍعر.210 :
( )4ضرائر ًٌ
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رب الجزاء"(،)1
التقدير :جزل ُّ
يعيش جعؿ عكد الضمير عمى متقدـ كىك مصدر "ك ي
كمف النحاة مف أعاد الضمير عمى مذككر متقدـ( ،)2كيرل ابف جني أف الياء عائدة
عمى المفعكؿ المتأخر الذكر ،كال ضير في ىذه الصكرة ،فإف كثرة تقديـ المفعكؿ
عمى الفاعؿ في المغة ،حتى صار مكضع الفاعؿ كأنو مكضع لو ،سكغ مثؿ

ىذه( ،)3أما ابف مالؾ فقد عمؿ جكاز ىذه الصكرة بعمتيف ،إحدل العمتيف ىي
السماع ،فقد كرد عف العرب مثؿ ىذه ،أما الثانية فترجع إلى التمقي النفسي لمخبر،

قاؿ " :ألف الفعؿ المتعدم يدؿ عمى فاعؿ كمفعكؿ ،فشعكر الذىف بيما مقارف
ً
كبلـ بفعؿ ،ككليو مضاؼ إلى ضمير ،يعمـ أف
لشعكره بمعنى الفعؿ ،فإذا ا ٍفتيتح ه
صاحب الضمير فاعؿ إف كاف المضاؼ منصكبا ،كمفعكؿ إف كاف المضاؼ
مرفكعا.

فبل ضرر في تقديـ الفاعؿ المضاؼ إلى ضمير المفعكؿ ،كما ال ضرر في تقديـ
المفعكؿ المضاؼ إلي ضمير الفاعؿ .ككبلىما كارد عف العرب".

()4

كقد بيف أىؿ المغة الرتب األصمية لكؿ عنصر لغكم ،فرتبة المبتدأ قبؿ الخبر،
كالفعؿ قبؿ الفاعؿ كغيرىا ،يقكؿ الزركشي " ىعمىى َّ
اف ىم ىراتً ًب اٍل ىك ىبلًـ فىًإ َّف
م ىبىي ي
الن ٍح ًك ًٌ
ضمى ًة كمرتىبةى اٍلمبتى ىدًأ ىقبؿ مرتىب ًة اٍل ىخب ًر كمرتىبةى ما ي ً
ً
ً
ص يؿ إًلىٍي ًو
ى ى ىٍ ى ى ى
ىم ٍرتىىبةى اٍل يع ٍم ىدة قىٍب ىؿ ىم ٍرتىىبة اٍل ىف ٍ ى ى ٍ ى ي ٍ ٍ ى ى ٍ ى
صؿ ًإلىي ًو بًحر ً
ً
ً
ًً
ضىمتىي ًف ،كمرتىبةى اٍلم ٍفع ً
كؿ
ؼ اٍل ىجًٌر ،ىكا ٍ
ًف ىك ىانا ىف ٍ ٍ ى ى ٍ ى ى ي
بًىن ٍفسو قىٍب ىؿ ىم ٍرتىىبة ىما ىي ي ٍ ى ٍ
َّ ً
ً َّ ً
ً
ً
صؿ َّ ً ً
َّ
كد
يـ ىك يى ىك ىي يع ي
ٍاأل َّىكؿ قىٍب ىؿ ىم ٍرتىىبة اٍل ىم ٍف يعكؿ الثاني ،ىكًا ىذا ات ى ى
الضم يير ب ىما ىم ٍرتىىبتيوي الت ٍقد ي
( )1شرح المفصؿ البف يعيش.76/1 :
( )2ينظر الخصائص.295/1 :
( )3ينظر نفسو .

( )4شرح الكافية الشافية.586-585 /2 :
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عمىى ما مرتىبتيو التَّأ ً
ً
ظا ىك ىم ٍرتىىب نة ،ىكًا ىذا
كف يمتىقىًٌد نما ىل ٍف ن
ٍخ يير ،فى ىبل ىي يج ي
كز أ ٍ
ى ى ىٍ ى ي
ىف ىيتى ىق َّد ىـ؛ ألَّىنوي ىي يك ي
َّ ً
ً
اتَّصؿ َّ ً
ىف
يـ ،فى ىبل ىي يج ي
كز أ ٍ
الضم يير بً ىما ىم ٍرتىىبتيوي التَّأٍخ يير ،ىك يى ىك ىي يع ي
ىى
كد ىعمىى ىما ىم ٍرتىىبتيوي الت ٍقد ي
ً
ً
كز ًفي ىد ًارًه ىزي هد ًالتٌص ً
اؿ
كف يمقى َّد نما ىل ٍف ن
ظا يم ىؤ َّخ نار يرٍتىبةن ،فى ىعمىى ىى ىذا ىي يج ي
ىيتى ىق َّد ىـ؛ ألَّىنوي ىي يك ي
ى
ٍ
كز ص ً
ً
الد ًار ًالتًٌص ً
الض ًم ً
الض ًم ً
احيبيىا ًفي َّ
اؿ َّ
َّ
ير
ى
ير بًاٍل ىخىب ًر ىك ىم ٍرتىىبتيوي التَّأٍخ يير ،ىكىال ىي يج ي ى
بًاٍل يمٍبتى ىدًأ ىك ىم ٍرتىىبتيوي التقديـ "( ،)1كىذه المكاضع قد ال تككف ممزمة لفظا ،فيتخير
المتحدث المكضع الذم يناسب المعنى فيضع فيو الكممة.
كالرتبة مف القرائف التي يقكـ عمييا نظاـ التركيب ،يقكؿ تماـ حساف " :كمعنى أف
الرتبة مف قرائف المعنى أف مكقع الكممة مف الكممة قد يدؿ عمى كظيفتيا

النحكية"( ،)2فم كؿ عنصر لغكم مكقعو داخؿ التركيب ،كقد يتكافؽ المفظ مع ىذا
المكقع ،كىذا التكافؽ قد يككف الزما أك جائزا ،كقد ال يككف تكافقا مثؿ ما يقع لما لو

الصدارة.
فالرتبة النحكية ىي مكضع العنصر المغكم في التركيب ،كمفيكـ الرتبة عند النحاة
قديما ال يتعدل ما ذكره إميؿ يعقكب" :ىك المكقع الذكرم لمكممة في جممتيا ،فيقاؿ
مثبل رتبة الفاعؿ التقدـ عمى المفعكؿ ،كرتبة المبتدأ التقدـ عمى الخبر"( ،)3فعبارة

األكائؿ (متقدـ في المفظ متأخر في الرتبة) تشير إلى تفرقتيـ بيف المكقع األصمي

لمكممة كىك رتبتيا مع غيرىا ،كبيف المكضع المفظي الذم يخضع ألحكاـ نحكية
كداللية ،كاألكائؿ عند تعرضيـ ليذه القضية في أبكاب النحك أرادكا بيا أنيا كسيمة

( )1البرىاف في عمكـ القرآف ،اإلماـ بدر الديف محمد بف عبد هللا الزركشي (تػ794 :ىػ) ،تحقيؽ:
محمد أبك الفضؿ إبراىيـ ،مكتبة دار التراث. 310 :

( )2البياف في ركائع القرآف.91 :

( )3مكسكعة النحك كالصرؼ كاإلعراب. 385 :
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لضبط التركيب لفظا كمعنى ،كبياف اتساع تأثير العامؿ النحكم عمى العناصر
المغكية داخؿ الجممة.
كعمى ىذا المفيكـ كأكثر تفصيبل كضع د .تماـ حساف مفيكـ الرتبة ،فقسميا عمى
مبنيا عمى حكـ
قسميف :رتبة محفكظة ،كرتبة غير محفكظة ،ككاف ىذا التقسيـ ٌ
حركة العنصر المغكم داخؿ التركيب( )1بيف الجكاز كالكجكب كالمنع ،ك" الرتبة
المحفكظة رتبة في نظاـ المغة كفي االستعماؿ في الكقت نفسو ،أما غير المحفكظة
فيي رتبة في النظاـ فقط ،كقد يحكـ االستعماؿ بكجكب عكسيا"

()2

فمكؿ عنصر مف

عناصر الجممة مكضعو ،كيرل د .تماـ حساف أف الرتبة متصمة بفكرة الحيز" ،فإذا

كقع أحد العنصريف في حيز اآلخر بحسب المفظ في كؿ األحكاؿ فتمؾ رتبة

محفكظة ،كاذا كقع في تمؾ الحيز حكما ،أم بحسب األصؿ فالرتبة غير محفكظة،

أم يمكف أف تتخمؼ بحسب الدكاعي األسمكبية"(.)3

كفكرة الحيز عند د .تماـ يمكف أف تفيـ مف خبلؿ قرينة التضاـ ،فيك يرل أف عممية
و
كممة كممةن أخرل تقع في حيزىا ،عمى سبيؿ
التركيب في الجممة تكمف في طمب
االتصاؿ بإحدل القرائف ،كيفيـ الحيز بعبلقة الكممات داخؿ التركيب ،كىذه

العبلقات تتمثؿ في االفتقار كاالختصاص كالمناسبة النحكية كالمعجمية( ،)4فيك بيذه
الفكرة أراد أف يخرج مف فكرة العامؿ التي اعتمد عمييا أغمب النحاة سابقا(.)5

( )1ينظر حيكية المغة بيف الحقيقة كالمجاز.307-306 :
( )2البياف في ركائع القرآف. 91 :
( )3الخبلصة النحكية. 83 :

( )4الخبلصة النحكية.82-80 :

( )5ينظر نظرية العامؿ في النحك العربي عرضا كنقدا.147 :
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كيستحؽ العنصر المغكم رتبتو الحكمية في التركيب لكقكعو تحت تأثير العامؿ،
كالى ذلؾ أشار السييمي عند تعميمو رفع المبتدأ ،قاؿ" :ألف كؿ مخبر عنو مقدـ في

الرتبة"( ،)1أما الفاعؿ فعاممو لفظي بخبلؼ المبتدأ فالعامؿ فيو معنكم ،كمما تعارؼ
ٌ
عميو عند النحاة أف العامؿ المفظي أقكل ،فمذلؾ اختمؼ نمط التركيب في المبتدأ عف
الفاعؿ.

الصدارة
و
معاف،
الصدارة لغةن مف المادة المغكية (ص د ر) كقد جاءت في معاجـ المغة بعدة

منيا مقدـ الشيء ك ٌأكلو ،كمنو صدر اإلنساف ،كيسمى بعض أثكاب النساء
ً
ػ(الصدار)( ،)2كالصدر االنصراؼ( ،)3كمنو قكلو تعالى  { :
ب ٌ
}(" ،)4أم :يرجع الرعاء"( ،)5كجاء في معجـ متف المغة" :الصدارة :التقدـ"(.)6
كمصطمح ال صدارة بمفيكمو عند النحاة قد تكافؽ مع بعض الدالالت المعجمية ليذه

المادة المغكية ،كجاءت في المعجـ الكسيطَّ " :
(الصدارة) التَّ ىق ُّدـ ،ييقىاؿ :ى
فبلف لىوي
النحاة) ٍ ً
ً
ً
صاص اٍل ىكمً ىمة بكقكعيا أكؿ اٍل ىك ىبلـ كأسماء
َّ
اخت ى
الصدارة في اٍل ىق ٍكـ ،ك(عٍند ُّ ى

( )1نتائج الفكر في النحك.312 :
الصدر كالم ٍن ًكبي ًف تىٍمبسو ًٌ
الصدار :ثىكب رأسو ً
ً
ساء" كتاب العيف:
كالم ٍقىن ىع ًة ،كأسفميو يي ىغ ًٌشي َّ ٍ
ى ىٍ ى ي
ه ي
( ٌ " )2ي
الن ي
صدر.
( )3انظر كتاب العيف. :

( )4القصص :مف اآلية .23

( )5تفسير المباب. 236/15 :
( )6صدر.
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ًاال ٍستً ٍفيىاـ"( ، )1فالصدارة ىي المكقع المستحؽ لبعض الكممات في جممتيا كتككف
كاجبة ليا.

كيرتبط مفيكـ الصدارة بالرتبة ،فكؿ ما كاف كاجب التقدـ كانت رتبتو محفكظة(،)2

كال يمكف أف ننظر إلى مفيكـ الصدارة عمى أنو كجكب التقدـ مطمقا ،كلكف اختص

بيذا ما كاف تقدمو كاجبا في جممتو ،كىي األدكات الداخمة عمى الجمؿ كأدكات
االستفياـ كغيرىا ،أما ما كاف تقدمو الزما عمى ما دخؿ عميو مف مفردات كحركؼ
الجر بالنسبة إلى مجركرىا ،ككذلؾ حركؼ العطؼ فميس مف باب التصدير المراد،
كككف الكممة ليا الصدارة في جممتيا دليؿ عمى اىتماميـ بداللتيا المؤثرة في

مضمكف الجممة ،كقد اختصت أدكات المعاني بخاصية التصدير ،كذلؾ لدخكليا

دالليا عمى مضمكف جممتيا ،يقكؿ ابف جني " :كيدلؾ عمى تمكف المعنى في أنفسيـ
كتقدمو لمفظ عندىـ تقديميـ لحرؼ المعنى في أكؿ الكممة ،كذلؾ لقكة العناية بو

فقدمكا دليمو ليككف ذلؾ أمارة لتمكنو عندىـ"( ،)3فمذلؾ منع النحاة أف يعمؿ ما بعدىا
فيما قبميا ،كعممكا تقديـ ىذه األدكات الداخمة عمى الجمؿ ألف معانييا مقصكدة أكال؛

حتى ال ينصرؼ ذىف السامع إلى أف الجممة خالية منيا ،يقكؿ العكبرم ..." :جعؿ
النفس ،ىكىلك أخر لثبت ًفي َّ
الن ٍفي ًفي أكؿ اٍل ىك ىبلـ ليستقر ىم ٍعىناهي ًفي َّ
ًاال ٍستً ٍفيىاـ ىك َّ
النفس
ثـ أزيؿ"( ،)4كقد كظؼ النحاة فكرة الرتبة في االحتجاج لممسائؿ النحكية،
معنى َّ
كنمتمس ىذه النظرة لدل ابف ىشاـ في رده عمى منع دخكؿ البلـ عمى خبر إف إذا

تقدـ معمكليا عمييا ،فاحتج لجكاز المسألة بالسماع أكال ثـ قاؿ" :كأما فساد التعميؿ
( )1صدر.

( )2انظر المغة العربية مبناىا كمعناىا.126 :
( )3الخصائص. 125/1 :

( )4مسائؿ خبلفية في النحك ،110:كانظر دكر الرتبة في الظاىرة النحكية.115-114 :
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حيزىا األصمي أف
فؤلف ىذه البلـ مقدمة مف تأخير ،فيي إنما تحمي ما ىك في ٌ
()1
يتقدـ عمييا ،ال ما في حيزىا اآلف"
كقد تتعارض صدارة الكممة مع أصؿ الرتبة فتككف الكممة حقٌيا التأخير مف حيث
رتبتيا ،كلككنيا تحمؿ داللة تدخؿ عمى مضمكف الجممة كاف حقيا التصدر ،قاؿ
أيضا قكليـ :أييـ تضرب يقـ زيد .فػ "أييـ " مف حيث كانت
ابف جني" :كمف ذلؾ ن

جازمة لػ"تضرب " يجب أف تككف مقدمة عمييا كمف حيث كانت منصكبة بػ"

تضرب" يجب أف تككف في الرتبة مؤخرة عنيا ،فمـ يمتنع أف يقع ىذاف التقديراف
عمى اختبلفيما مف حيث كاف ىذا إنما ىك عمؿ صناعي لفظي .لك كاف التعادم

كالتخالؼ في المعنى لفسد"( ،)2كيشير د .تماـ حساف إلى أف الصدارة تعمؿ عمى
تحديد الكظيفة الداللية المؤثرة عمى الجممة ،فبالتالي يقع الفرؽ بيف الكممات المتحدة
في الكظيفة اإلعرابية ،فتككف الكممات التي ىي مف أدكات المعاني ليا الصدارة،
قاؿ" :كت عتبر الرتبة ىنا قرينة لفظية تعيف عمى تحديد المعنى المقصكد باألداة،
فالصدارة ىنا ىي الفارؽ الكحيد في الرتبة بيف األداة كبيف الظرؼ؛ ألف الظرؼ

أىؿ رمضاف" ،كلكف ىذا الظرؼ إذ َّ
تعد ىد
يتقدـ عمى مدخكلو نحك" :أزكرؾ متى َّ
ٌ
معناه الكظيفي ،فأصبح أداة شرط لزـ الصدر في الجممة ،فتصير الجممة الشرطية:
"متى أىؿ رمضاف أزرؾ" ،كال تككف متى في الشرط ٌإال في ىذا المكضع"(.)3

كتكتسب بعض األدك ً
ات الصدارةى لكقكعيا في مكقع معيف ،فإف اختمؼ مكقعيا فقدت
ي
حؽ الصدارة ،كىذه المسألة أشار إلييا الدسكقي في حاشيتو عمى مختصر المعاني،
( )1األشباه كالنظائر في النحك.483/1 :
( )2الخصائص.348/1 :

( )3المغة العربية مبناىا كمعناىا.126 :
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عند حديث و عف فاء السببية أف ما بعدىا ال يعمؿ فيما قبميا؛ ألنيا مف األدكات التي
ليا الصدارة ،فقاؿ ..." :استشكؿ بأف فاء السببية ال يعمؿ ما بعدىا فيما قبميا؛ ألف
ليا الصدارة ،كالجكاب :أنو ال يثبت ليا ىذا الحكـ -أعنى الصدارة -إال إذا كقعت

في مكضعيا مف تكسطيا بيف جممتيف لفظا ،فإف لـ تتكسط بيف الجممتيف ،لـ تمنع
مف العمؿ المذككر كما ىنا ،عمى حد ما ذكركا في قكلو تعالى}   { :

()1

مف أف الفاء كاقعة في غير محميا لعدـ التكسط كالمعمكؿ مقدـ إلفادة االختصاص

كلـ تمنع الفاء مف العمؿ في ذلؾ المعمكؿ"(.)2

كما يمزـ صدر الكبلـ لما كانت رتبتو محفكظة في أكؿ جممتو ،اختص بأمكر
كأحكاـ

()3

منيا:

أنو ال يجكز أف يعمؿ فييا عامؿ قبميا ،فبل تقع في حيز تأثير عامؿ قبميا ،كأما
كركد (رب) في أكؿ جمؿ الخبر الذم جاء في البيت:
أماكم ٌإنًي ر َّ ً ً
م ىكىال قى ٍت يؿ
أسهر لى ىد َّ
ُّ
أمو  ...مم ٍك ي
ت فى ىبل ٍ
ب كاحد ٌ
ي
ب) في مكقع ظاىره أنيا معمكلة لغيرىا ،فجعؿ أبك حياف أف
(ر َّ
كغيره مف مجيء ي
حكـ الصدارة ليا في أغمب حاالتيا( ،)1كيرل غيره أنيا في مثؿ البيت السابؽ كغيره
أنيا باقية عمى الصدارة؛ كذلؾ في جممتيا التي ىي كاقعة خب ار(،)2

( )1المدثر . 3 :

( )2حاشية الدسكقي عمى مختصر المعاني.17 :

( )3ينظر األصكؿ في النحك ،ابف السراج ،234/2 :الجممة العربية تأليفيا كاقساميا،72-70 :
كالصدارة في النحك العربي 444 :كما بعدىا.
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أف ما قبميا ال يعمؿ فيما بعدىا ،كذلؾ أف ما بعدىا كاقع تحت التأثير الداللي ليا،
أم :أف مفيكميا الداخؿ عمى مضمكف جممتيا قد تسمط عمى كؿ أجز التركيب.
صدر
ال يعمؿ ما بعدىا فيما قبميا ،قاؿ ابف يعيش ... " :كاٌنما صار لبلستفياـ
ي
ً
إلفادة معنى في االسـ كالفعؿ ،فكجب أف يأتي قبميما ال بعدىما،
الكبلـ؛ ألنو جاء
كما أف حركؼ االستفياـ ال يعمؿ ما بعدىا فيما قبميا"(.)3

يكتسب مضافيا كحرؼ الجر الداخؿ عمييا حكيما في التصدير ،إذا كاف ما لو
الصدارة مبتدأ يجكز حذؼ الضمير الرابط مف جممة خبرىا.
األدوات التي ليا صدر الكالم
ظ رتبتيا ،أم
ىذه األدكات ىي أدكات المعاني ،كقد خصصيا التزاميا بالصدارة حف ى

مكقعيا الذم تؤثر منو في الجممة ،كتؤدم فيو كظيفتيا ،كتنكعت ىذه األدكات مف

الكظائؼ النحكية في الجممة ،فمنيا ما يحدث تأثي ار لفظيا فيما دخمت عميو
حيث
ي
كأدكات الشرط ،كمنيا ما ال يحدث تأثي ار كأدكات االستفياـ كالسيف كسكؼ ،كمنيا
رب عند كثير مف النحاة ،كسأتناكؿ
ما كاف ليا عمؿ في المفظ دكف المحؿ مثؿ َّ
بعرض مكجز لبعض ىذه األدكات فيما يتعمؽ بأحكاميا مف حيث الصدارة كالرتبة.

( )1ينظر ارتشاؼ الضرب.1741/4 :

( )2ينظر المساعد عمى تسييؿ الفكائد.287/2 :
( )3شرح المفصؿ البف يعيش.113/7 :
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أدوات الشرط
الشػػرط مػػف األسػػاليب النحكيػػة التػػي تحمػػؿ داللػػة السػػببية كالمجػػازاة ،كذلػػؾ أف طرفػػي
الشػػرط يكػػكف أحػػدىما سػػببا لآلخػػر كج ػزاء لكقعػػو ،كانمػػا اكتسػػب طرفػػي الشػػرط ىػػذه
الخاصػػية بعػػد دخػػكؿ األداة عمييػػا ،كىػػذه األداة تقػػكـ بكظيفػػة االرتبػػاط الشػػرطي بػػيف

الجممتػػيف فيص ػػيراف جممػػة كاح ػػدة كتكس ػػبيما تبلزمػػا( ،)1كع ػػد كثيػػر م ػػف النحػػاة أدكات

الشرط مف المبيمات( ،)2كقاؿ أبػك حيػاف" :أدكات الشػرط ،كىػي كم هػـ كضػعت؛ لتعميػؽ
جممة بأخرل"( ،)3كالى جانب كظيفة الربط بيف الشرط كالجكاب ،فيي تقكـ بجزـ فعػؿ
الشرط كفعؿ الجكاب.

كليذه األدكات حؽ الصدارة في جممتيا ،كتختص بجممة أحكاـ منيا أف ال يمييا إال
فعؿ (ظاىر أك مقدر) ،كذلؾ في غير (لكال) فإف جممتيا األكلى ال تككف إال اسمية،

كىذه الخاصية جعمتيا تؤثر عمى رتبة ما بعدىا ،كلذلؾ خرجكا ما جاء في بعض
يد جاء فأكرمو) عمى
(إف ز ه
صكر التركيب الشرطي مف ذكر االسـ بعد األداة نحكٍ :
تقدير فعؿ رافع لزيد ،يدؿ عميو المذككر ،كال يجيزكف رفعو باالبتداء ،كذلؾ

ً
اؿ
الشتراطيـ أف تككف جممة الشرط متصدرة بفعؿ ،يقكؿ أبك الحسف الكراؽ " :فىإف قى ى
قىائًؿ :ىفبًأىم ىشيء يرفع ًاال ٍسـ بعد حرؼ اٍل ىج ىزاء ،ىكقد شغمت اٍل ًف ٍعؿ بضميره ،ىك يى ىك
ٍ
مفعكؿ ًفي اٍل ىم ٍعنى؟
ض ىمار فعؿ ىما لـ يسـ فىاعمو ،ىكأَّىنؾ قمت :إًف يكرـ زيد تكرمو
قيؿ لىوي :يرفع عمى إً ٍ
يأتؾ ،كاًَّنما جاز ىذلًؾ ًألىف اٍل ًفعؿ ًإذا لـ يسـ فىاعمو ىال يتىغيَّر معنى ،كلىك سميت فى ً
اعبل
ى
ى ى ىى
ٍ
ى
( )1ينظر شرح المفصؿ البف يعيش ،156/8 :بدائع الفكائد.77 :

( )2ينظر المقتضب ،173/3 :كاإلبياـ كالمبيمات في النحك العربي. 166-163 :
( )3ارتشاؼ الضرب.1862/4 :
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ً
ض ىمار فعؿ ىما لـ يسـ فىاعمو،
ب ًإ ٍ
لـ يكف ٍينقض عممو ،فجريا ٍ
مجرل ىكاح ندا ،فى ىك ىج ى
لي ً
صح رفع (زيد) .
ى
ً
َّ
فىًإف قىاؿ قىائؿ :أىلىيس ًإذا رفعت (زيدا) بًاٍل ًفع ًؿ اٍلمضمر فقد جزمت اٍل ًفعؿ الظ ً
اىر
ٍ
ٍ
ٍى
ي
ى
ً
ً
ً
ً
ً
ظير اٍلف ٍعؿ؟
امتنعت مٍنوي ،إ ٍذ لـ ي ٍ
ينيما ،فىكيؼ ىج ىاز ىذلؾ ىكقد ٍ
بػ(إف) ،ىكقد فصمت ىب ى
َّ ً
ً
ً ً
ً ً
فىاٍل ىج ىكاب في ىذلؾ :أىف (إًف) عممت في اٍلف ٍعؿ اٍل يمضمر ،ىكاٍلف ٍعؿ الظاىر تىٍبيًيف لىوي
كتككيد ،كالفصؿ بيف التككيد كالمؤكد ،كاٍلبياف كالمبيف ،بً ىشيء يتىعمَّؽ بً ٍاأل ً
كؿ ىجائًز،
ى
ى ىى
ى
ٍ
()1
ً
ىفميى ىذا حسف جزـ الثَّاني ًإذا أضمرت اٍل ًف ٍعؿ".
ً
كعمى ىذا خرجكا قكلو تعالى{ :كاًف أ ً
استىجار ىؾ فىأ ً
ىج ٍرهي}( ، )2فػ ػ ػػ(أحد)
ىح هد م ىف اٍل يم ٍش ًرك ى
ى ٍ ى
يف ٍ ى ى
َّ ً
ىح هد
مرتفع بفعؿ مقدر يدؿ عميو الفعؿ المذككر ،قاؿ الرازم " :اٍل ىم ٍسأىلىةي الثانىيةي :أ ى
مرتىًفع بً ًفع وؿ مضم ور ي ىف ًسره َّ
الظ ً
اى ير ،ىكتى ٍق ًد ييرهي :ىكا ً
ىف ىي ٍرتىًف ىع
ىح هد ،ىكىال ىي يج ي
كز أ ٍ
ًف ٍ
يٍ ه ٍ ي ٍ ى ي ٌ يي
استى ىج ىار ىؾ أ ى
ىف إً ٍف ًم ٍف عك ً
بً ًاالبتً ىد ً
اء ًأل َّ
ام ًؿ اٍل ًف ٍع ًؿ ىال ىي ٍد يخ يؿ ىعمىى ىغٍي ًرًه.
ٍ
ىى
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
َّ
َّ
ً
اف الت ٍقد يير ىما ىذ ىك ٍرتيٍـ فى ىما اٍلح ٍك ىمةي في تىٍرؾ ىى ىذا الت ٍرتيب اٍل ىحقيق ًي؟
يؿ :لى َّما ىك ى
فىإ ٍف ق ى
ٌ
ً
ً ً
ًً
ً
ىى َّـ ىكالَّ ًذم يى ٍـ بً ىشأٍنً ًو،
كف ٍاأل ى
يقٍمىنا :اٍلح ٍك ىمةي فيو ىما ىذ ىك ىرهي س ىيب ىكٍيو ،ىك يى ىك إًَّنيي ٍـ يي ىق ٌد يم ى
()3
ت
ام يرهؤ ىىمى ىؾ لىٍي ىس لىوي ىكلى هد ىكلىوي أ ٍ
يخ ه
أٍ
ىعىنى"  ،كعمى مثؿ ىذا خرجكا قكلو تعالى{ :إً ًف ٍ
()4
ً
ؼ ىما تىىر ىؾ }  ،كفي المسألة خبلؼ بيف البصريف كالككفييف ،كقد بسط ابف
ص ي
ىفمىيىا ن ٍ
األنبارم في اإلنصاؼ ىذه المسألة كتناكؿ أقكاؿ النحاة فييا (.)5

( )1عمؿ النحك ،الكراؽ.315-314 :
( )2التكبة :مف اآلية .6

( )3مفاتح الغيب ،530/15 :كينظر الكشاؼ.14/3 :
( )4النساء.175 :

( )5اإلنصاؼ.493-490 /1 :
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ككذلؾ ىذا الحكـ يككف لجممة الجكاب ،فإذا تصدرت باسـ جعمكا ليا
رابطا؛ كذلؾ أف ىذه الجممة ال تصمح أف تككف شرطا ،كما جاءت صكرتو عمى
تصدر الجكب باسـ كقد خمت الجممة مف الرابط قدركا ىذا االسـ فاعبل لفعؿ مقدر

قبمو؛ ألف الفعؿ مع الفاعؿ محفكظ الرتبة ،كىذا التكجيو ارتضاه أبك حياف في تفسيره
()1
َّ ً
ً
ً
اإلثًٍـ كاٍلفىك ً
يف ىي ٍجتىنًيب ى ً ً
كف }
اح ى
ش ىكًا ىذا ىما ىغضيبكا يى ٍـ ىي ٍغف ير ى
قكلو تعالى { :ىكالذ ى
كف ىكىبائ ىر ٍ ى ى
ًَّ
ً
كف }( ،)2كفي المسألة تكجييات أخر(.)3
ىص ىابيي يـ اٍلىب ٍغ يي يى ٍـ ىيٍنتىص ير ى
ك{ ىكالذ ى
يف ًإ ىذا أ ى
كمف أحكاميا أالٌ يتقدـ عمييا شيء مما دخمت عميو ،كذلؾ أف األسمكب
الشرطي يسير عمى أنماط متقاربة في ترتيبيا ،فكاف لؤلداة ابتداء الجممة ثـ الشرط
كالجكاب ،كقد يتغير نمط األسمكب بأف يتقدـ شيء مف جكابو عمى األداة ،فينتج عف

ىذا التغيير أف يضعؼ تأثير األداة عمى الجكاب ،يقكؿ الرضي" :كىي أف أداتي

القسـ كالشرط أصميما التصدر ،كاالستفياـ ،لتأثيرىما في الكبلـ معنى ،ثـ إف كبل
ن
منيما لكثرة استعماليـ لو ،كبعدىما عما يؤثراف فيو ،أم جكابيما ،قد يسقط عف
درجة تصدره عمى جكابو ،فيمغى باعتباره ،أم :ال يككف في الجكابيف عبلمتاىما ،أما

الشرط فنحك :آتيؾ اف تأتني ،كأما القسـ فنحك :زيد كهللا قائـ ،كزيد قائـ كهللا،
فيضعؼ أمرىما ،فبل يككف ليما جكاب لفظا ،كأما مف حيث المعنى ،فالذم يتقدـ
عمى الشرط جكابو ،ككذا ما يتقدـ عمى القسـ أك يتخممو القسـ ،لكف القسـ أكثر إلغاء

مف الشرط ،ألنو أكثر دكرانا في الكبلـ"( ،)4كذكره ابف ىشاـ تحت عنكاف (حذؼ

جممة الجكاب) كمثؿ ليا بصكرتيف ،كىي أف يتقدـ الجكاب ،نحك (ىك ظالـ إف

( )1الشكرل.37 :
( )2الشكرل.39 :

( )3انظر البحر المحيط.500-499 :

( )4شرح الرضي عمى الكافية.458-457/2 :
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فعؿ) ،كالثانية أف يتقدـ جزء مف الجكاب ،نحك (ىك إف فعؿ ظالـ)( ،)1كيقكؿ
الجرجاني عف ىذه الصكر" :كاذا لـ يجز تقديـ ما ينتصب بفعؿ الشرط عميو كاف

تقديـ ما ينتصب بفعؿ الجزاء أبعد؛ ألف مرتبة الجزاء بعد مرتبة الشرط"( ،)2كنحاة
البصرة في ىذه المسألة قد راعكا تأثير األداة فيما دخمت عميو ،فأخرجكا ما خالؼ

الرتبة في بناء ىذا األسمكب ،كاف كاف في معنى التركيب قد أفاد ما أراده المتكمـ،

اعىمـ أىف ىج ىكاب
كاستغنى الكبلـ بالمذككر ،كعممكا ذلؾ بضعؼ األداة ،يقكؿ الكراؽ " :ىك ٍ
ً
َّ
تغىناء اٍل ىك ىبلـ ،فاستغنى
اس ٍ
اف ،أىك يمٍبتىدأ كخب انر ،ىك ى
الش ٍرط فعبل ىك ى
اف اٍل ىغ ىرض في اٍل ىجكاب ٍ
ًً
ً
ً َّ
ض ًعيفىة
تعمؿ فيو (إًف) ،ألَّىنيىا حرؼ ،كالحركؼ ى
اٍل ىك ىبلـ بًو ،إًال أىنو ىال يجكز أىف ٍ
ً
ىح ىسف إًذا قدمت
اٍل ىع ىمؿ ،فى ىبل يجكز أىف ٍ
يما قبميىا ،ىكقى ٍكلًؾ :أكرمؾ إًف تأتني ،ىك ٍاأل ٍ
تعمؿ ف ى
اضيا ،لي يككف ما بعدىا غير معمكؿ ًف ً
اٍلجكاب أىف يككف ما بعد (ًإف) فعبل م ً
يو
ى ٍ ى
ى
ى
ىٍي
ى
ى
ً
ىصميىا،
اءت عمى أ ٍ
كجكابيا ،ىكيحسف أىف يككف مضارعان ،ألىف اٍل ىجكاب قد تقدـ ،ىك ىج ى
()3
ً
ىصؿ".
كرىناهي مف يم ىخالفىة األ ٍ
ىكلىٍي ىس ىذلؾ كتأخير اٍل ىجكاب لما ىذ ٍ
كفي اعتبار المتقدـ عمى األداة جكاب و
داؿ عمى الجكاب رأياف ،األكؿ ما
شرط أك ىك ّّ
ى
ذىب إليو عمماء الككفة ،كذلؾ أف ىذا المذككر مرتبط في الذىف بالشرط ،كالمذىب
الثاني رأم عمماء البصرة ،كذلؾ لئبل يقعكا في مخالفة رتبة مككنات األسمكب

( )1ينظر مغني المبيب. 647/2 :

( )2المقتصد في شرح اإليضاح.1120 /2 :
( )3عمؿ النحك. 441 :

621

انعذد ( 23ضثرًثر )2021

يجهح انعهىو اإلَطاَيح

الشرطي( ،)1كابف القيـ يعرض ىذا الخبلؼ كيناصر رأم الككفييف ،قاؿ" :كىك
اختيار الجرجاني"

()2

ما النافية
(ما) أداة مف أدكات النفي ،كىي حرؼ ،كتككف عاممة كغير عاممة ،فإذا دخمت عمى
الجممة الفعمية لـ يكف ليا عمؿ ،كانما تكتفي بكظيفة نفي الجممة ،أما إذا دخمت

عمى الجممة االسمية فقد أعمميا الحجازيكف بشركط( ،)3كمف شركط عمميا أف ال
يتقدـ خبرىا عمى اسميا ،فإف تقدـ بطؿ عمميا( ،)4كعمؿ النحاة ذلؾ بأنيا عممت
تشبييا ليا بميس ،فعمميا ليس بحؽ األصالة فيي فرع ،كالفرع دكف األصؿ فمذلؾ

اعتراىا الضعؼ ،فكاف عمميا أضعؼ(.)5
كقد أشكؿ عمى النحاة قكؿ الفرزدؽ:

بشر
فأصبحكا قد أعاد هللا نعمتيـ  ...إذ ىـ قريش كاذ ما مثمىيـ ه
خرجكا البيت عمى عدة أكجو حتى ال تنخرـ القاعدة ( ،)6كتباينت ىذه الكجكه،
كقد ٌ
ؼ"( ،)1أما المبرد فقد اعترض عمى
عر ي
كقاؿ سيبكيو عند ذكره البيت " :كىذا ال يكاد يي ى
( )1انظر الخبلؼ في ىذا المسألة اإلنصاؼ في مسائؿ الخبلؼ بيف البصرييف كالككفييف-496 :

 ،500كائتبلؼ النصرة في اختبلؼ نحاة الككفة كالبصرة. 131-130 :
( )2انظر بدائع الفكائد.87-86/1 :
( )3انظر مغني المبيب. 303/1 :

( )4انظر غنية األريب عف شركح مغني المبيب.104/3 :

( )5انظر النكت ،86 :كالمباب في عمؿ البناء كاإلعراب.176/1 :

( )6ذكرت كثير مف كتب النحك ىذه األكجو ،انظر تكجو الممع. ،146 :
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ىذا بقكلو" :فالرفع اٍل ىك ٍجو ىكقد ىنصبو بعض َّ
الن ٍح ًكييف ىكذىب ًإلىى أىنو خبر مقدـ ىك ىى ىذا
خطأ فىاحش ىكغمط ىبيف"( ،)2كالبغدادم في الخزانة تناكؿ تكجييات البيت بشيء مف
التفصيؿ ،كعند عرضو ىذه التكجييات ذكر قكؿ األعمـ " :ىكالًَّذم حممو ىعمىٍي ًو ًس ىيب ىكٍي وو
ً ً
ألنو أ ىىر ىاد أىف يخمٌص اٍل ىم ٍعنى مف ًاال ٍشتً ىراؾ،
اف الفرزدؽ تميميان؛ ٌ
أصح عٍندم ىكاًف ىك ى
ٌ
ً
ً
ً
يتكىـ أىنو مف ىباب ىما مثمؾ
اؿ فيو :إً ٍذ ىما مثمييـ بشر بً َّ
لجاز أىف ٌ
الرٍفع ى
ىكىذل ىؾ أىنو لىك قى ى
ً
ً
النصب لـ يتىىك َّىـ
اؿ :ىما مثميـ بشر بً ٌ
أحدا إذا نفيت ىعنوي اإلنسانية كالمركءة فىإذا قى ى
ص ًحيحا"( ،)3فالذم رد بو
ىذلًؾ كخمص اٍل ىم ٍعنى لممدح دكف ٌ
فتأممو تىجدهي ى
الذـ ٌ
تكىـ ٌ
األعمـ التكجيو الداللي المترتب عمى اختبلؼ الرتبة بيف الصكرتيف الصكرة القياسية

( ما  +اسميا  +خبرىا) كالثانية التي جاءت عمى قكؿ الفرزدؽ (ما  +خبرىا +
اسميا) ،كذكر النحاة شاىدا آخر عمى إعماؿ (ما) مع تقدـ خبرىا ،كىك:
ً
ً
كؿ ىغٍيب  ...كرب الحجر كالبيت العتي ً
ؽ
أما كهللا عالـ ٌ
ً
بالحًٌر أنت كال الخمي ً
ؽ
لك ٌانؾ يا يح ىسٍيف يخم ٍقت ح ار  ...كما ي

ذكر ابف مالؾ أف أبا عمي استشيد بيذا البيت "بناء عمى أف الباء ال تدخؿ عمى
الخبر إال كىك مستحؽ لمنصب"

()4

( )1الكتاب.60/1 :

( )2المقتضب ،191/4 :كانظر االنتصار لسيبكيو عمى المبرد.54 :

( )3خزانة األدب ،134/4 :كالبغدادم قد استعرض كثي ار مف األقكاؿ المتعمقة بالبيت.
( )4شرح التسييؿ البف مالؾ.356/1 :
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ال النافية
ال النافية جاءت في المغة عمى عدة صكر ،فتككف عاممة كغير عاممة ،كالعاممة
منيا المشبية بـ(ليس) ،كىي التي لنفي الكحدة ،كنفى ابف ىشاـ أف تككف داللتيا
عمى نفي الكحدة ال غير ،كاستشيد عمى نفييا الجنس بقكؿ الشاعر:

تعز فى ىبل ىشي هء عمى األ ٍىرض ىب ًاقيا  ...ىكىال كزر ًم َّما قضى هللا كاقيا
ٍ
قاؿ األنطاكي " :كقد جزـ ابف الحاجب أنيما لنفي الجنس"...،

()1

يريد (ال) المشبية

المشبية بػ
"ال"
أما ى
ٌ
بػ(ليس) كالمشبية بػ(إف) ،أما شركط عمميا فقاؿ ابف يعيش " :ك ٌ
"ليس" فح ٍكميا حكـ "ما" في َّ
ث :أحدىا أف تدخؿ
الشىبو كاإلعماؿ .كليا شرائطي ثبل ه
ي ي
ي
االسـ َّ
صؿ بينيا
عمى نكرة ،كالثاني أف يككف
مقد نما عمى الخبر .كالثالث أف ال يي ٍف ى
ي
كبيف االسـ بغيره"( ،)2كاستعماليا عاممة عمؿ ليس قميؿ ،كقاؿ الرضي " :كالظاىر
أنو ال تعمؿ عمؿ ليس إال شاذا ال قياسا ،كال يكجد ؼ كبلميـ خبر ال منصكبا

كخبر (ما) كليس"(.)3

بـ(إن) ،كىي التي لنفي استغراؽ الجنس( ،)4قاؿ ابف يعيش" :ألنيا
ومنيا المشبية َّ
جكاب (ما كاف) عمى طر ً
يقة (ىؿ مف و
خكؿ ( ًم ٍف) في ىذا
رجؿ في الدار؟) ي
ي
فد ي

( )1غنية األريب عف شركح مغني المبيب ،581/2 :كانظر اإليضاح في شرح المفصؿ،384/1 :
كمعاني النحك.363/1 :

( )2شرح المفصؿ.109/1 :

( )3شرحو عمى الكافية ،293/1 :كانظر غنية األريب.578/2 :
( )4انظر مغني المبيب. 240/1 :
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لشمكليا"( ،)1كقد اتفقتا في بعض شركط
الستغراؽ الجنس ،كلذلؾ
تختص بالنكرات ي
ٌ
عمميا ،فبل تعمؿ إال في النكرات ،كال أف يتقدـ شيء مما بعدىا عمييا(.)2

كأيضا مف شركط عمميا أال يتقدـ خبرىا عمى اسميا( ،)3كيبطؿ عمميا إذا تغير
نظاـ الرتبة فيما دخمت عميو ،كذلؾ نحك قكلو تعالى { :ىال ًفييىا ىغ ٍك هؿ ىكىال يى ٍـ ىعٍنيىا
كف }(،)4
يي ىنزفي ى
الم االبتداء
()5
قائـ،
تدخؿ الـ االبتداء عمى الجممة االسمية ،لتككيد مضمكف جممتيا  ،نحك لىز ه
يد ه
كرًىـ ًمف ًَّ اً
ً
كف
كنحك قكلو تعالى { :ىألٍىنتيٍـ أ ى
اّلل ىذ ل ىؾ بًأَّىنيي ٍـ ىق ٍكهـ ىال ىي ٍفقىيي ى
ص يد ً ٌ ى
ىش ُّد ىرٍىىبةن في ي

}( ،)6قاؿ الزجاجي" :تدخؿ عمى االبتداء كالخبر مؤكدة كمانعة ما قبميا مف تخطييا

إلى ما بعدىا  ...كىذه البلـ لشدة تككيدىا كتحقيقيا ما تدخؿ عميو يقدر بعض الناس

قبميا قسما"( ،)7كتدخؿ أيضا عمى الفعؿ المضارع ،نحك { :ىكا َّ
َّؾ لىىي ٍح يك يـ ىبٍيىنيي ٍـ
ًف ىرب ى
ً
ًً
يكـ اٍل ًقي ً ً
كف}( ،)8كيرل بعض النحاة أنيا إذا دخمت عمى
يما ىك يانكا فيو ىي ٍختىمفي ى
امة ف ى
ىٍ ى ى ى
ػ(إف) فيي عمى تقدير مبتدأ ،نحك قكلو تعالى{ :كلىسك ى ً
المضارع كلـ تسبع ب َّ
يؾ
ؼ يي ٍعط ى
ى ىٍ

( )1شرح المفصؿ البف يعيش.105/1 :

( )2انظر األصكؿ في النحك.235 /1 :
( )3انظر رصؼ المباني.262 :
( )4الصافات.47 :

( )5انظر الجنى الداني.124 :
( )6الحشر.13 :

( )7كتاب البلمات.78 :
( )8النحؿ.24 :
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قاؿ الزمخشرم " :كالـ االبتداء ال تدخؿ إال عمى الجممة مف المبتدأ

ضى}
ُّؾ فىتىٍر ى
ىرب ى
كالخبر ،فبل بد مف تقدير مبتدإ كخبر ،كأف يككف أصمو كألنت سكؼ يعطيؾ"(.)2

كانما كاف ليا صدر الكبلـ ،ألنيا دخمت لتككيد مضمكف الجممة ،كذلؾ كما
استحقت ىمزة االستفياـ الصدر لدخكليا عمى مضمكف جممتيا ،ككذلؾ ما النافية
كغيرىا ،قاؿ المالقي" :كلذلؾ كانت حركفا معمقة لما قبميا عف العمؿ فيما بعدىا"(،)3

(إف) ،نحك َّ
كقد تتخمؼ عف الصدارة إذا اجتمعت مع َّ
لقائـ ،كمحؿ ىذه البلـ
إف زيدا ه
قبؿ المبتدأ ،كلكنيـ أخركىا لما أرادكا المبالغة في التككيد( ،)4أك ىي إلصبلح المفظ
كما ذكر ابف جني( ،)5كذلؾ أنيـ كرىكا التقاء حرفيف لمتككيد؛ فأخركا البلـ( ،)6كأما
ما كرد مف المنقكؿ عف العرب ،كىك

أـ الحميس لعجكز شيربو … ترضي مف المحـ بعظـ الرقبو
فحكمكا عميو بأنو نادر ،أك عمى تقدير مبتدإ محذكؼ ،أم :ليي عجكز ،كقيؿ تقدير

مبتدإ محذكؼ ضعيؼ؛ لتنافي الحذؼ مع التأكيد(.)7

( )1الضحى.5 :

( )2الكشاؼ.392 /6 :

( )3رصؼ المباني.231 :
( )4نفسو. 233 :

( )5الخصائص.300 /1 :
( )6نفسو.315/1 :

( )7الجنى الداني.128 :
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السين
مف أدكات المعاني غير العاممة تدخؿ عمى الفعؿ المضارع كتؤدم كظيفة داللية،
كىي تخصيص الفعؿ بزمف االستقباؿ ،فمذلؾ سميت بػ(حرؼ التنفيس) أك (حرؼ

استقباؿ)( ،)1كأما قكؿ الشاعر:

فإني لست خاذلكـ ،كلكف  ...سأسعى اآلف إذ بمغت أناىا
فإنو أراد تقريب المستقبؿ ،كلـ يرد بو الحاضر(،)2

كىي مف الحركؼ البادئة فتأتي في مقدمة الفعؿ ،كعند دخكليا عميو تصير معو

بمنزلة جزء منو(.)3

كا لفعؿ الداخمة عميو السيف ال يتقدـ معمكلو عميو ،قاؿ بدر الديف بف فرحكف" :
قكما ستأتي؛ ألنيا مف
ك(السيف) لبلستقباؿ ،كليا صدر الكبلـ ،فبل يحسف أف تقكؿ :ن
حركؼ المعاني الداخمة عمى الجمؿ ،كمعناىا في نفس المتكمـ ،فكاف ليا الصدر،
كحركؼ االستفياـ كالنفي كالتمني"( ،)4كقد عمؿ السييمي منع التقدـ بسببيف:

األكؿ أف الداللة الزمنية التي أكسبتيا السيف لمفعؿ تحقؽ بإضافة الفعؿ إلى ما قبمو،

" فإف كاف قبمو ظرؼ أخرجتو " السيف " عف الكقكع في الظرؼ ،فبقي الظرؼ ال
عامؿ فيو ،فبطؿ الكبلـ".
كالسبب الثاني أف ىذا الحرؼ مف حركؼ المعاني التي قد نكل المتكمـ إدخاليا عمى

مضمكف جممتيا ،قاؿ" :ككجو ثاف مانع مف التقديـ في الظرؼ كغيره ،كىك أف
(السيف) ك(سكؼ) مف حركؼ المعاني الداخمة عمى الجمؿ ،كمعناىا في نفس
( )1انظر شرح المفصؿ البف يعيش ،148/8 :كمغني المبيب.138/1 :

( )2انظر التذييؿ كالتكممة في شرح التسييؿ :ا ،82 /كالجنى الداني.59 :
( )3مغي المبيب.138/1 :

( )4العدة في إعراب العمدة.248/2 :
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المتكمـ كاليو يسند ال إلى االسـ المخبر عنو ،فكجب أف يككف لو صدر الكبلـ
كحركؼ االستفياـ كالنفي كالتمني كغير ذلؾ ،كلذلؾ قبح( :زيدان سأضرب)"

()1

.

الخاتمة:

كأخي ار فيذا عرض مكجز حاكلت فيو الكقكؼ عمى عبلقة حؽ الصدارة بالرتبة ،كال

شؾ في أف مفيكـ الرتبة أعـ كأشمؿ مف الصدارة ،فالرتبة كما قسميا د .تماـ حساف

ظ الرتبة يككف لو الصدارة،
محفكظة كغير محفكظة ،ككذلؾ ليس كؿ ما كاف محفك ى
بؿ تحفظ الرتبة لغير ذلؾ أيضا ،جاء في شرح التصريح" :كقاؿ بعض المتأخريف

ينبغي أف يستظير عمى المبس بحفظ الرتبة كما في :ضرب مكسى عيسى"(.)2

كالصدارة تمنح لمعنصر المغكم المتمتع بيا حؽ المحافظة عمى نسؽ تركيبي ،كينتج

عف تغيير ىذا النسؽ أف يفقد العنصر حؽ الصدارة ،أك يفقد تأثيره فيما دخؿ عميو
إذا كاف مف األدكات العاممة.
كمما ينبغي الكقكؼ عميو مسألة العبلقة بيف العامؿ النحكم كالرتبة ،كىذه العبلقة
أكالىا األكائؿ اىتماما خاصا في الدرس النحك ،كلكف لـ يرتضييا بعض العمماء
المتأخريف مثؿ د .تماـ حساف الذم قاـ بنقد فكرة العامؿ ،كأرجع دكره الداللي إلى

فكرة تظافر القرائف.

كختاما أسأؿ هللا التكفيؽ كالسداد ،فإف كنت أصبت فذلؾ بتكفيؽ هللا كفضمو ،كاف

أخطأت فمف نفسي.

كالحمد ﵀ أكال كآخ ار كصمى كسمـ عمى نبيو الكريـ

( )1نتائج الفكر في النحك.94 :

( )2شرح التصريح عمى التكضيح. 432/1 :
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قائمة المصادر والمراجع
ائتبلؼ النصرة في اختبلؼ نحاة الككفة كالبصرة ،عبد المطيؼ بف أبي بكر الشرجي

الزبيدم ( 802ق) ،تحقيؽ :طارؽ الجنابي ،عالـ الكتب ،مكتبة النيضة العربية،
الطبعة األكلى1407 ،ق – 1987ـ.

اإلبياـ كالمبيمات في النحك العربي ،إبراىيـ إبراىيـ بركات ،دار الكفاء ،المنصكرة،

1408ىػ 1987-ـ.
األشباه كالنظائر في النحك ،جبلؿ الديف السيكطي(911ق) ،الجزء األكؿ ،تحقيؽ:
عبد اإللو نبياف ،مطبكعات مجمع المغة العربية -دمشؽ1407 ،ق1987-ـ.

األصكؿ في النحك ،أبك بكر محمد بف سيؿ ابف السراج (316ق) ،تحقيؽ :عبد
الحسيف الفتمي ،مؤسسة الرسالة ،بيركت ،لبناف ،ط1417 ،3ق1996 -ـ.

اإليضاح في شرح المفصؿ ،أبك عمرك عثماف بف الحاجب (646ق) ،تحقيؽ
كتقديـ مكسى بنام العميمي ،طبعة ك ازرة األكقاؼ كالشؤكف الدينية ،العراؽ.

االنتصار لسيبكيو عمى المبرد ،أبك العباس أحمد بف محمد بف كالد (332ق)،
دراسة كتحقيؽ زىير عبد المحسف سمطاف ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة األكلى،

1416ق1996 -ـ.

اإلنصاؼ في مسائؿ الخبلؼ بيف البصرييف كالككفييف ،أبك البركات ابف األنبارم،

( 577ق) ،تحقيؽ كدراسة جكدة مبركؾ محمد مبركؾ ،مكتبة الخانجي ،القاىرة،
الطبعة األكلى2002 ،ـ.
بدائع الفكائد ،أبك عبد هللا محمد بف أبي بكر بف أيكب ،ابف القيـ الجكزية (تػ:

 751ق) ،تحقيؽ عمي بف محمد العمراف ،دار عالـ الفكائد لمنشر كالتكزيع ،مجمع
جده.
الفقو اإلسبلمي ٌ

البرىاف في عمكـ القرآف ،اإلماـ بدر الديف محمد بف عبد هللا الزركشي (تػ794 :ىػ)،

تحقيؽ :محمد أبك الفضؿ إبراىيـ ،مكتبة دار التراث.
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بناء الجممة العربية ،محمد عبد المطيؼ حماسة ،دار غريب القاىرة.
البياف في ركائع القرآف ،دراسة لغكية كأسمكبية لمنص القرآني ،تماـ حساف ،عالـ
الكتب ،القاىرة ،الطبعة األكلى1413 ،ق1993 ،ـ.

التذييؿ كالتكممة في شرح التسييؿ ،أبك حياف األندلسي (745ق) ،تحقيؽ حسف

الينداكم ،الجزء األكؿ ،دار القمـ ،دمشؽ ،الطبعة األكلى.

تفسير البحر المحيط ،أبك حياف األندلسي (745ق) ،دراسة كتحقيؽ كتعميؽ :الشيخ

عادؿ أحمد عبد المكجكد ،كآخريف ،دار الكتب العممية ،بيركت ،لبناف ،الطبعة
األكلى1413 ،ق1993-ـ.

تكجيو الممع شرح كتاب الممع ،أحمد بف الحسيف بف الخباز ،دراسة كتحقيؽ فائز

زكي محمد دياب ،دار السبلـ ،القاىرة ،الطبعة األكلى1423 ،ق2002 -ـ.

تكضيح المقاصد كالمسالؾ بشرح ألفية ابف مالؾ ،أبك محمد بدر الديف حسف بف
قاسـ بف عبد هللا بف عمي المرادم (749ىػ) ،تحقيؽ :عبد الرحمف عمي سميماف،
ٌ
دار الفكر العربي ،الطبعة :األكلى1422 ،ىػ 2001 -ـ.
الجنى الداني في حركؼ المعاني ،أبك محمد بدر الديف حسف بف قاسـ بف عبد هللا

بف عمي المرادم (749ىػ) ،تحقيؽ :فخر الديف قباكة ،كمحمد نديـ فاضؿ ،دار
ٌ
الكتب العممية ،بيركت ،لبناف ،الطبعة األكلى1413 ،ق1992-ـ
حيكية المغة بيف الحقيقة كالمجاز ( دراسة في المجاز األسمكبي كالمغكم) ،سمير
معمكؼ ،منشكرات اتحاد الكتاب العرب ،دمشؽ ،الطبعة األكلى.1996 ،

خزانة األدب كلب لباب لساف العرب ،عبد القادر بف عمر البغدادم (1093ق)،
تحقيؽ كشرح عبد السبلـ ىاركف ،مكتبة الخانجي القاىرة ،ط1418 ،4ق-

1997ـ.

الخصائص ،أبك الفتح عثماف ابف جني (تػ392 :ق) ،تحقيؽ :محمد عمي النجار،
الييئة المصرية العامة لمكتاب ،الطبعة الخامسة2011 ،ـ.
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الخبلصة النحكية ،تماـ حساف ،عالـ الكتب ،القاىرة ،ط2009 ،3ـ.
دالالت التراكيب ،دراسة ببلغية ،محمد محمد أبك مكسى ،مكتبة كىبة ،القاىرة،
ط2008 ،4ـ.

دالئؿ اإلعجاز في عمـ المعاني ،أبك بكر عبد القاىر بف عبد الرحمف بف محمد

الجرجاني (تػ471 :ىػ) ،قرأه كعمؽ عميو أبك فير محمكد محمد شاكر ،مطبعة
المدني بالقاىرة  -دار المدني بجدة ،ط1413 ،3ىػ 1992 -ـ.

دكر الرتبة في الظاىرة النحكية ،عزاـ محمد ذيب إشريدة( ،رسالة ماجستير)،
الجامعة الياشمية2003 ،ـ.

رصؼ المباني في شرح حركؼ المعاني ،أحمد بف عبد النكر المالقي (702ق)،

تحقيؽ أحمد محمد الخراط ،مطبكعات مجمع المغة العربية دمشؽ.

شرح التسييؿ ،محمد بف عبد هللا ،ابف مالؾ الطائي الجياني ،أبك عبد هللا ،جماؿ
الديف (672ىػ) ،تحقيؽ محمد عبد القادر عطا ،كطارؽ فتحي السيد ،دار الكتب
العممية (بيضكف) ،لبناف ،الطبعة األكلى1422 ،ق2002 -ـ.

شرح التصريح عمى التكضيح ،الشيخ خالد األزىرم (905ق) ،تحقيؽ :محمد باسؿ
عيكف السكد ، ،منشكرات محمد عمي بيضكف ،دار الكتب العممية ،بيركت ،لبناف،

الطبعة األكلى1421 ،ق2000 -ـ.

شرح الرضي عمى الكافية ،رضي الديف محمد بف الحسف االستراباذم (  686ىػ)،
تصحيح كتعميؽ :يكسؼ حسف عمر ،منشكرات جامعة قار يكنس – ليبيا ،ط،2

1996ـ.
شرح شذكر الذىب في معرفة كبلـ العرب ،أبك محمد عبد هللا جماؿ الديف بف ىشاـ

األنصارم ،تحقيؽ محمد محي الديف عبد الحميد ،دار الطبلئع ،القاىرة.
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شرح الكافية الشافية ،جماؿ الديف بف محمد بف مالؾ (672ق) ،حققو كقدـ لو عبد
المنعـ أحمد ىريدم ،جامعة أـ القرل ،دار المأمكف ،مكة المكرمة ،الطبعة األكلى،
1402ق1982-ـ.

شرح المفصؿ ،مكفؽ الديف يعيش بف عمي بف يعيش (643ق) ،إدارة الطباعة

المنيرية ،القاىرة – مصر.
ض ىرمي اإلشبيمي ،أبك الحسف
ضرائر ًٌ
الح ٍ
الش ٍعر ،عمي بف مؤمف بف محمد ،ى
المعركؼ بابف عصفكر( تػ669 :ىػ) تحقيؽ السيد إبراىيـ محمد ،دار األندلس
لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،الطبعة :األكلى 1980 ،ـ.

العدة في إعراب العمدة ،بدر الديف أبك محمد عبد هللا بف فرحكف المدني رحمةي هللا

عميو ،تحقيؽ :مكتب اليدم لتحقيؽ التراث (أبك عبد الرحمف عادؿ بف سعد) ،دار
اإلماـ البخارم – الدكحة ،الطبعة :األكلى( .المكتبة الشاممة).

عمؿ النحك ،محمد بف عبد هللا بف العباس ،أبك الحسف ،ابف الكراؽ (تػ381 :ىػ)،
تحقيؽ :محمكد جاسـ محمد الدركيش ،مكتبة الرشد  -الرياض  /السعكدية ،الطبعة:
األكلى 1420 ،ىػ 1999 -ـ.

غنية األريب عف شركح مغني المبيب ،مصطفى بف الحاج حسف األنطاكي

(1100ق) ،تحقيؽ حسيف صالح الدبكس كآخركف ،دار عالـ الكتب الحديث ،إربد،
عماف ،الطبعة األكلى2011 ،ـ.

الكتاب ،أبك بشر عمرك بف عثماف بف قنبر سيبكيو ( 180ق) ،تحقيؽ كشرح :عبد
السبلـ محمد ىاركف ،مكتبة الخانجي – القاىرة ،الطبعة الثالثة1408 ،ق -
1988ـ.

كتاب البلمات ،أبك القاسـ عبد الرحمف بف إسحاؽ الزجاجي (337ىػ) ،تحقيؽ مازف

المبارؾ ،دار الفكر – دمشؽ ،ط1405 ،2ىػ1985 -ـ.
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الكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيػؿ كعيػكف األقاكيػؿ فػي كجػكه التأكيػؿ ،الزمخشػرم،
جػػار هللا أبػػك القاسػػـ محمػػكد بػػف عمػػر(ت538ق) ،تحقيػػؽ كتعميػػؽ كد ارسػػة ،الشػػيخ:
عػػادؿ أحمػػد عبػػد المكجػػكد ،كالشػػيخ عمػػي محمػػد معػػكض ،مكتبػػة العبيكػػاف ،الريػػاض،

السعكدية ،الطبعة األكلى1418 ،ق1998 -ـ.

المباب في عمؿ البناء كاإلعراب ،أبك البقاء عبد هللا بف الحسيف بف عبد هللا العكبرم

(تػ616 :ىػ) ،تحقيؽ د .عبد اإللو النبياف ،دار الفكر – دمشؽ ،الطبعة :األكلى،
1416ىػ 1995ـ.
المغة العربية معناىا كمبناىا ،د .تماـ حساف ،دار الثقافة ،الدار البيضاء –

المغرب1994 ،ـ،

مسائؿ خبلفية في النحك ،أبك البقاء عبد هللا بف الحسيف بف عبد هللا العكبرم

(616ىػ) ،تحقيؽ محمد خير الحمكاني ،دار الشرؽ العربي – بيركت ،الطبعة:
األكلى1412 ،ىػ 1992ـ.
معاني النحك ،فاضؿ صالح السامرائي ،دار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،عماف

األردف ،الطبعة األكلى1420 ،ق2000-ـ.

مفاتيح الغيب التفسير الكبير ،المؤلؼ :أبك عبد هللا محمد بف عمر بف الحسف بف

الحسيف التيمي الرازم ( 606ىػ) ،دار إحياء التراث العربي – بيركت ،ط- 3:
 1420ىػ.

المقتصد في شرح اإليضاح ،عبد القاىر الجرجاني ،تحقيؽ :كاظـ بحر المرجاف،

منشكرات ك ازرة الثقافة كاإلعبلـ ،الجميكرية العراقية1982 ،ـ.
المقتضب ،المبرد(285ق) ،تحقيؽ :محمد عبد الخالؽ عظيمة ،عالـ الكتب-

بيركت.

معجـ متف المغة (مكسكعة لغكية حديثة) ،أحمد رضا (عضك المجمع العممي العربي

بدمشؽ) دار مكتبة الحياة – بيركت ،ج ػ  1378 /3ىػ  1959 -ـ
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مبلؾ التأكيؿ القاطع بذكم اإللحاد كالتعطيؿ في تكجيو المتشابو المفظ مف آم
التنزيؿ ،أحمد بف إبراىيـ بف الزبير الثقفي الغرناطي ،أبك جعفر (تػ708 :ىػ) ،كضع
حكاشيو :عبد الغني محمد عمي الفاسي ،دار الكتب العممية ،بيركت – لبناف.

النحك العربي كالدرس الحديث ،بحث في المنيج ،عبده الراجحي ،دار النيضة

العربية ،بيركت1979 ،ـ.

نتائج الفكر في َّ
النحك ،أبك القاسـ عبد الرحمف بف عبد هللا بف أحمد السييمي (تػ:
581ىػ)  ،تحقيؽ :الشيخ عادؿ أحمد عبد المكجكد ،كالشيخ عمي محمد معكض ،دار
الكتب العممية – بيركت ،الطبعة األكلى 1412 :ىػ  1992 -ـ

نظاـ االرتباط كالربط في تركيب الجممة العربية ،مصطفى حميدة ،الشركة المصرية

العالمية لمنشر -لكنجماف ،القاىرة ،الطبعة األكلى1997 ،ـ.

ىمع اليكامع في شرح جمع الجكامع ،جبلؿ الديف عبد الرحمف بف أبي بكر

السيكطي (911ق) ،تحقيؽ كشرح :عبد السبلـ ىاركف ،كعبد العاؿ سالـ مكرـ،
مؤسسة الرسالة ،بيركت ،د  .ط1413 ،ق1992-ـ.

نظرية العامؿ في النحك العربي عرضا كنقدا ،كليد عاطؼ األنصارم ،دار الكتاب

الثقافي ،األردف – أربد ،ط1435 ،2ق2014-ـ.
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االنتفاع من أجزاء الميتة وأثره في حكم بيعيا
دراسة تطبيقية معاصرة
د .عبد السالم محمد العكاشي



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المقدمة:
بسم هللا الرحمن الرحيم  ..الحمد ﵀ رب العالميف  ،كالصبلة كالسبلـ عمى أشرؼ
المرسميف سيدنا محمد النبي الكريـ كعمى آلو كصحبو أجمعيف ،كمف سار عمى

نيجو كاتبع ىداه إلى يكـ الديف ،كبعد ..

عبادا لتكلٌيو عمى
الديف ،كليذا ٌ
سنة ىذا ٌ
فالبحث في األحكاـ الشرعية مف ٌ
سخر هللا ن

ًٌ
مر األزماف         ﴿ .
[ ﴾اٌزٛثخ ]123
فانبرل في كؿ زمف رجاؿ لحمؿ لكاء البحث في شريعة هللا تعالى.
الماسة لمعرفة األحكاـ الشرعية في
كمما يؤكد ىذا األمر كيزيده أىمية حاجة الناس
ٌ
يستجد في حياتيـ..
كؿ زماف كمكاف كخاصة فيما
ٌ
كلعمٌي في مقدمة المحتاجيف إلى معرفة مثؿ ىذه األحكاـ ،كليذا اخترت ىذا

المكضكع الذم حاكلت أف أجمع فيو بيف القديـ مف أقكاؿ الفقياء كالتطبيؽ المعاصر

استجد في المسألة..
لما
ٌ
أما أىمية مكضكع ىذه الكرقات كالذم عنكنتو بػ(االنتفاع مف أجزاء الميتة كأثره في
ميميف في حياة الناس
حكـ بيعيا ػ دراسة تطبيقية معاصرة) فإنو يبحث في جانبيف ٌ
 ،كخاصة اليكـ ،كىما حكـ االنتفاع مف أجزاء الميتة كحكـ بيعيا  ،فإف كانت جميع


كمية اآلداب الخمس -جامعة المرقب.
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النصكص صريحة في تحريـ الميتة كأجزائيا ،كعمى ذلؾ إجماع الفقياء إال أف ىناؾ
مستجدات ظيرت في ىذا الزمف اشتممت عمى صكر مف االنتفاع منيا ،كذلؾ بسبب
ٌ
المتغيرات الصناعية كالتجارية كحاجة السكؽ الزائدة ربما  ،كأيضا ال ننس تعدد

مصادر المنتجات كاختبلفيا.

أما أىداؼ ىذا البحث فيي محاكلة التحقٌؽ مف بعض أكجو االنتفاع مف بعض
أجزاء الميتة بالرغـ مف تحريميا كنجاستيا ،فيؿ ىذا يمكف القكؿ بجكاز ىذا االنتفاع
ً
بناء عمى النصكص
أـ ال؟ كما ىي مسكغات القكؿ بو إف يكجد ،ككؿ ذلؾ سيككف ن
كأقكاؿ الفقياء الكاردة في ىذا المسألة.

أما الدراسات السابقة فقد يكضعت دراسات فقيية كثيرة عمى ىذا المكضكع ،كلكنو
بتجدد كتطكر الصناعة ككثرة المنتجات الغذائية كغيرىا،
متجدد معاصر يتجدد
ٌ
ٌ
كأيضا تنكع المكارد كالمصادر ليذه الصناعات

كقد جاءت فكرة ىذا البحث جامعة بيف أقكاؿ الفقياء قديما كبعض التطبيقات
المعاصرة ككذلؾ أحكاـ التعامؿ بما دخمت فيو أجزاء الميتة..

فاقتضت طبيعتيا أف تككف في مبحثيف ىما:

اإلسبلمية
ػ (النظرم) كىك :تعريؼ الميتة كحكميا في الشريعة
ٌ
ػ (العممي) كىك  :االنتفاع بدـ الميتة كحكـ بيعو في الشريعة اإلسبلمية..
فنسأؿ هللا العكف التكفيؽ كالسداد ..
المبحث األول( :النظري)
اإلسالمية
تعريف الميتة وحكميا في الشريعة
ّ

المطمب األ ول -تعريف الميتة لغ ًة وشرعا:
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أخص مف
ت ،كالمكتة
مي ه
ٌ
الميتة في لغة العرب :مف مات اإلنساف يمكت مكتنا فيك ٌ

1
ت بالتثقيؿ عمى الحي ،كمنو قكلو تعالى ﴿ :
مي ه
المكت  ,كتطمؽ ٌ
ٌ

) (

﴾ 

)(2

تات،
مي ه
كالميتة مف الحيكاف :ما مات حتؼ أنفو ،كالجمع ٌ

ألنو األصؿ ،كالتزـ
ميتةه بالتشديد ،قيؿ :كالتزـ التشديد في ميتة
األناسي؛ ٌ
كأصميا ٌ
ٌ
اآلدميات
ألف استعماؿ ىذه أكثر مف
التخفيؼ في غير
األناسي ،فرقنا بينيما؛ ك ٌ
ٌ
ٌ
مختص بذككر العقبلء،
الميتكف
ّّ
فكانت أكلى بالتخفيؼ .كالمكتى جمع مف يعقؿ ،ك ٌ
جمع عمى لفظ مفرده ).(3
كؿ و
ك ٌ
الميتات بالتشديد إلناثيـ ،كبالتخفيؼ لمحيكاناتٌ ،
أما عند الفقياء فيي :اسـ حيكاف الميت غير المذ ٌكى ،كقد يككف ميتةن بأف يمكت
كٌ

حتؼ أنفو مف غير و
آدمي إذا لـ يكف
آلدمي فيو ،كقد يككف ميتةن بسبب فعؿ
سبب
و
و
ٌ
ٌ
()4
عية ىنا.
فعمو فيو عمى كجو الذكاة المبيحة لو  ،كبالتأكيد يقصد بيا الذكاة الشر ٌ
ىذا كاف كانت عبارات الفقياء في تعريفيـ لمميتة قد اختمفت إالٌ ٌأنيا ترجع في
الغالب إلى ىذا المعنى ،فاالختبلؼ إنما ىك في المفظ فقط.

المطمب الثاني -حكميا عند الفقياء
اتفؽ الفقياء عمى تحريـ الميتة،

)(5

كذلؾ لؤلدلٌة القاطعة الكاردة عمى تحريميا مف

المنقكؿ كالمعقكؿ؛ فمف المنقكؿ قكلو تعالى  ﴿ :

)(1

ينظر :المصباح المنير.118/2

)(2

الزمر اآلية.29 :

)(3

ينظر :المصدر نفسو.

)(4

ينظر :أحكاـ القرآف لمجصاص. 132/1

)(5

ينظر بداية المجتيد 76/1كالمغني 330/13كالبدائع 79/1كالمجمكع578/2
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 , 1 ﴾كقكلو تعالى   ﴿ :
   
) (

﴾     
   

)(2

كقكلو تعالى ﴿ :

           
            

.(3)﴾    
مر الرسكؿ ﷺ عمى شاتيا الميتة ،فقاؿ
كما كرد في ٌ
السنة مف حديث ميمكنة عندما ٌ
)(4
فدؿ
ﷺ« :ىبلٌ استمتعتـ بإىابيا» فقالكاٌ :إنيا ميتةه ،فقاؿ ﷺٌ « :إنما حرـ أكميا» ٌ ,

أف إىابيا ٌإنما استثني منيا لطيارتو بالدباغ ك ٌأنو قبؿ
أف الميتة نجسةه ك ٌ
ىذا عمى ٌ
ألنو جزهء منيا.
نجس؛ ٌ
الدباغ ه
إف سبب التحريـ ىك
كاختمفكا في سبب التحريـ؛ فقاؿ بعضيـ ػ كىـ األكثر ػٌ :

)(5
إف سبب التحريـ ليست النجاسة).(6
نجاستيا ،كقاؿ البعض اآلخرٌ :

)(1

المائدة مف اآلية4:

)(2

البقرة مف اآلية172:

)(3

األنعاـ مف اآلية146:

)(4

ً
تدبغ
م كالمٌفظي لو ص 530:كتاب البيكع باب :جمكد
أخرجو البخار ُّ
أف ى
الميتة قبؿ ٍ

)(5

ينظر المجمكع 578/2ك بداية المجتيد76/1

)(6

ً
عمـ َّ
كميات
ككف
اإلماـ
كمف ىؤالء
معمكـ مف َّ
ُّ
األصؿ الطيارةي
أف ى
ه
الشككاني حيث يقكؿ" :ا ٍ
ي
ً
ً
و
ً
العباد و
يب َّ
بحكـ،
تكميؼ
يستمزـ
شيء
حكـ بنجاسة
ى
الشريعة المطيَّرًة كجز َّئياتيا ،كال ر ى
ي
أف ال ى

مسمـ بزيادة لفظ" :فدبغتمكه" ص 193:كتاب :الحيض باب :طيارة
رقـ )2221(:كأخرجو ه
ً
الميتة بالدباغ رقـ)363(:
جمكًد
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أما اإلجماع فقد نقؿ ابف المنذر
ٌ
الدـ كالخنزير».
حرـ هللا مف الميتة ك ٌ
«كأجمعكا عمى تحريـ ما ٌ
)(3
افؽ لما في العقكؿ؛
أف تحريـ الميتة مك ه
م« :كاعمـ ٌ
كٌ
أما المعقكؿ فيقكؿ اإلماـ الراز ٌ
)(1

اإلجماع عمى تحريـ الميتة حيث يقكؿ:

)(2

الدـ في عركقو
جكىر
الدـ
ه
جدان ،فإذا مات الحيكاف حتؼ أنفو احتبس ٌ
لطيؼ ٌ
ألف ٌ
ٌ
ه
مضار عظيمةه».
كتعفٌف كفسد كحصؿ مف أكمو
ٌ

ىذا كيستثنى مف تحريـ الميتة ميتتاف كىما ميتة البحر كالجراد؛ كذلؾ لما في

فأما الميتتاف فالحكت
الحديث ٌ
أف رسكؿ هللا ﷺ قاؿ« :أحمٌت لنا ميتتاف كدمافٌ ،

رسكؿ هللا ﷺ
تع ُّـ بيا البمكل ،كقد أرشدنا
ك
األصؿ البراءةي مف ذلؾ كال َّ
سيما مف األمكر التي ي
ي
ي
عفك ،فما لـ ً
شيء مف األدلَّة
يرٍد فيو
ه
إلى السككت عف األمكر التي سكت هللا عنيا ك َّأنيا ه

بمجرد أر وم و
و
َّ
فاسد أك غم وط
يحكـ بنجاستو
أف
َّ
الدال ًة عمى نجاستو فميس ألحد مف عباد هللا ٍ
ى
بعض ً
في االستدالؿ كما َّ
حرمو هللا زاعمان َّ
أىؿ العمـ مف نجاسة ما َّ
أف النجاسةى
يدعيو ي

ً
يدؿ عمى نجاستو
يـ لمشيء ال ُّ
عـ مف أبطؿ الباطبلت فالتحر ي
يـ متبلزماف ،كىذا الز ي
كالتحر ى
ً
الخمر ك ً
و
و
الميتة ك َّ
ً
نجاسة ذلؾَّ ،
ككأف
يدؿ عمى
يـ
بمطابقة كال
الدًـ ال ُّ
ُّ
تضم وف كال التزاـ ،فتحر ي

ً
ً
ع ً
يدفعو قائبلن َّ
حرـ مف
ع قد عمـ كقك ى
الشار ى
مثؿ ىذا الغمىط لبعض أمتو فأرشدىـ إلى ما ي
"إنما ي
الدرارم الم ً
ً
الد ً
ضيَّة شرح ُّ
الميتة أكمييا" .ينظرَّ :
رر البييَّة لمشككاني 26/1كينظر كذلؾ :زاد
ي

المعاد 746/5كسبؿ السبلـ1043/3
)(1

شيخ الحرـ
مجتيد مف الحفاظ كاف ى
ه
أبك بكر محمد بف ابراىيـ بف المنذر النيسابكرم .فقيوه

بمكة . ،.تكفي سنة 309ىػ .لو ترجمة في سير أعبلـ النببلء  .409/14األعبلـ
.294/5
)(2

ينظر :اإلجماع البف المنذر ص. 128:

)(3

ينظر :مفاتيح الغيب.135/11
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)(1

كلقكلو ﷺ في البحر« :ىك الطيكر ماؤه

كأيضان ما ركاه ابف أبي أكفى

الحؿ ميتتو»
ٌ
()4
و
سبع غزكات نأكؿ معو الجراد» .

()3

ٌأنو قاؿ« :غزكنا مع رسكؿ هللا ﷺ

فإذا ثبت الحكـ بتحريـ الميتة كاالنتفاع بيا يثبت الحكـ بتحريـ بيعيا.

كلكف عند النظر في األدلٌة عمى تحريـ الميتة أجدىا صريحةن قاطعةن في تحريـ أكؿ

الميتة أك مبلبستيا فيما ىك في معنى األكؿ ،فقد كردت أدٌلة تحريـ الميتة في أغمب

عامةن كما في قكلو تعالى ﴿ :
المكاضع مف القرآف الكريـ ٌ
﴾

)(5

كقكلو تعالى ,(1)﴾    ﴿ :كما

)(1

أحمد
ابف ماجة في السنف 557/1كتاب األطعمة باب الكبد كالطٌحاؿ رقـ 3314:ك ي
أخرجو ي
البييقي في السنف 254/1كتاب الطيارة باب :الحكت
في مسنده 16/10رقـ 5723:ك
ُّ

)(2

مالؾ في المكطأ 22/1كتاب :الطيارة ،باب :الطيكر لمكضكء
جزهء مف حديث أخرجو ه
رقـ 12:كأبك داكد في السنف ص 20:كتاب :الطيارة باب :الكضكء بماء البحر رقـ83:

يمكت في الماء أك الجرادة رقـ1242:
ي

أحمد في
ابف ماجةى في السنف 85/1كتاب :الطيارة باب :الكضكء بماء البحر رقـ 386 :ك ي
ك ي
البييقي في السنف 3/1كتاب :الطيارة باب :التطيير بماء
مسنده 349/14رقـ 8935:ك
ُّ
البحر رقـ1:

)(3

"أبك معاكيةى" كقيؿ :أبك إبراىيـ كاسمو عمقمة بف خالد بف الحارث بف أبي و
سعد .ركل

رسكؿ هللا ﷺ ،ككاف آخر مف مات مف الصحابة
أحاديث شييرة ،بقي بالمدينة حتى تكفي
ي
بيا ،يقاؿَّ :إنو مات سنة ثمانيف . ،ينظر ترجمتو في اإلصابة 18/6كاالستيعاب111/6
)(4

م ص 1400:كتاب :الذبائح كالصيد باب :أكؿ الجراد رقـ 5495:كمسمـ
أخرجو البخار ُّ
في صحيحو ص 1079:كتاب :الذبائح كالصيد باب :إباحة أكؿ الجراد رقـ1952:

)(5

المائدة مف اآلية4:

640

انعذد ( 23ضثرًثر )2021

يجهح انعهىو اإلَطاَيح

خاص باألكؿ دكف غيره مف كجكه االنتفاع كما في
خاص نا في تحريـ الميتة فيك
كرد
ّّ
ٌ
قكلو تعالى          ﴿ :
            

.(2)﴾     
المحرـ مف الميتة ٌإنما ىك األكؿ؛
بأف
كأيضان فقد كرد التخصيص في ٌ
السنة المطيٌرة ٌ
ٌ
كيدؿ عمى ذلؾ أيضان ما
كذلؾ في حديث ميمكنة عند قكلو ﷺٌ « :إنما حرـ أكميا»
ٌ
و
عباس ٌأنو قاؿ « :ماتت شاةه لسكدة بنت زمعة فقالت :يا رسكؿ هللا،
ركم عف ابف
ماتت فبلنة تعني الشاة فقاؿ« :لكال أخذتـ مسكيا» قالكا :أنأخذ مسؾ و
شاة قد ماتت؟
فقاؿ ليا رسكؿ هللا ﷺٌ « :إنما قاؿ هللا تعالى      ﴿ :
          
 ,(3)﴾             كأنتـ ال
تطعمكنو ،أف تدبغكه فتنتفعكا بو ،فأرسمت إلييا فسمخت مسكيا فدبغتو ،فاتخذت منو
)(4
عامان في تحريـ الميتة ،كمنيا ما
قربةن حتى ٌ
تخرقت عندىا» فمف األدلٌة ما جاء ٌ
متفؽ عميو ،كمما
كؿ األحكاؿ فتحريـ أكؿ الميتة
جاء
ه
ٌ
لمعاـ كما ٌ
مر ،كفي ٌ
مخصصان ٌ

)(1

البقرة مف اآلية172:

)(2

األنعاـ مف اآلية146:

)(3

األنعاـ مف اآلية146:

)(4

الشككاني في نيؿ األكطار288/1
أحمد في مسنده 156/5برقـ 3026:ك
اإلماـ
أخرجو
ُّ
ي
ي
َّاف 98/4في كتاب:
ابف حب ى
كتاب :الطيارة باب :تحريـ أكؿ جمد الميتة كاف يدبغ رقـ 59:ك ي
الطيارة باب :جمكد الميتة رقـ. 1281:
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يؤيد ىذا تخصيص العرؼ األكؿ بالتحريـ ،يقكؿ اإلماـ القرافي ػ عند كبلمو عمى ما
ٌ
ٌ
و
ليس بمجمؿ ػ" :إضافة التحميؿ كالتحريـ إلى األعياف ليس مجمبلن؛ فيحمؿ عمى ما

يدؿ العرؼ عميو في كؿ و
عيف خبلفان لمكرخي ،فيحمؿ في الميتة عمى األكؿ ،كفي
ٌ
ٌ
)(1
األميات عمى كجكه االستمتاع. "...
ٌ
كعميو فبل يجكز بيع الميتة ألجؿ األكؿ ،كلكف كاف كاف المقصكد األعظـ مف الميتة

حرمت ،فما الحكـ إذا بيعت الميتة لمنافع أخرل غير األكؿ؟
ىك أكميا كمف أجمو ٌ
اء عمى القكؿ
الظاىر مف الدليؿ ٌأنو يجكز االنتفاع مف الميتة دكف األكؿ سك ه

القيـ( )2ػ عند إيراده لقكؿ الرسكؿ ﷺٌ « :إنما حرـ
بنجاستيا أك طيارتيا ،يقكؿ ابف ٌ
يح في ٌأنو ال يحرـ االنتفاع بيا فى غير األكؿ،
مف الميتة أكميا» ػ" :كىذا صر ه
كسد البثكؽ كنحكىما ،قالكا :كالخبيث إنما تحرـ مبلبستو باطنان كظاى انر،
كالكقيد ٌ
و
و
شىء يحرـ؟(.")3
فؤلل
مبلبسة،
أما االنتفاع بو مف غير
كاألكؿ كالمٌبس ،ك ٌ
ٌ
فكثير مف األعياف أجاز الشارع االنتفاع بيا
محرـ األكؿ ال يجكز بيعو؛
ه
كؿ ٌ
كليس ٌ

الرغـ مف تحريـ أكميا.
عمى ٌ
كىذا بالضبط ما حمؿ الصحابة ػ رضكاف هللا عمييـ ػ كىـ أحرص الناس عمى فيـ
حرـ الميتة كالخمر
األحكاـ ػ عمى سؤاؿ
النبي ﷺ عندما أخبرىـ ٌ
بأف هللا كرسكلو ٌ
ٌ
كالخنزير ،سألكه عف شحكـ الميتة تطمى بيا السفف كتدىف بيا الجمكد كيستصبح
التمبس ،فكانت إجابة الرسكؿ ﷺ بالتحريـ بقكلو:
بيا ،كىذه أكجو
و
انتفاع دكف األكؿ ك ٌ

)(1

ينظر :الذخيرة103/1

)(2

محمد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد بف حريز الزرعي الدمشقي ابف القيـ الجكزية ،كاف
اسع العمـ عارفان بالخبلؼ كمذاىب السمؼ ،تكفي سنة 751ىػ .لو ترجمة
مء الجناف ك ى
جر ى
في الدرر الكامنة  .400/3كاألعبلـ.137/5

)(3

ينظر :زاد المعاد 750/5
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أف المقصكد األعظـ مف شحكـ الميتة ىك األكؿ
بناء عمى ٌ
«ال ،ىك حرهاـ» كذلؾ ن
المحرـ مف الميتة ٌإنما
أف
يؤيد ٌ
مما ٌ
ٌ
كىك ٌ
محرهـ فحرـ غيره مف المنافع ألجمو ،كىذا ٌ
()1
كلشدة التحريـ كالتغميظ فيو حرمت المنافع األخرل غير األكؿ.
ىك األكؿ،
ٌ
إمكانية
يدؿ عمى
كبغض النظر عف إجابة الرسكؿ ﷺ ليـ،
ٌ
ٌ
ٌ
فمجرد سؤاليـ عف ذلؾ ٌ
االنتفاع بالميتة في غير األكؿ.

باح( )1كابف جر و
م(ٌ )2أنو يجكز
كمذىب اإلماـ الشافعي كمعو عطاء بف ر و
ير الطبر ٌ
ٌ
و
مما ليس بأكؿ كال
االنتفاع بشحـ الميتة في طمي السفف كاالستصباح بيا كغير ذلؾ ٌ

)(1

العرفي ،يقكؿ القرافي في الفرؽ التاسع كالعشريف في
االستعماؿ
يناسب
كىذا أيضان ما
َّ
ي
ى
ٌ
تككف عادة أىؿ العرؼ
الفرؽ بيف العرؼ القكلي كالعرؼ الفعمي" :العرؼ
القكلي :ىك أف ى
ٌ
ٌ
ٌ
معي وف ،كذلؾ قسماف ...كثانييما :في المرٌكبات كىك أدقٌيا عمى
معنى
يستعممكف المفظ في
ن ٌ
لفظ مع و
الفيـ كأبعدىا عف التفطٌف ،كضابطيا أف يككف شأف الكضع العرفي تركيب و
لفظ
ٌ
﴿حرمت عميكـ
يشتير في العرؼ تركيبو مع غيره كلو مثؿ أحدىا ...كقكلو تعالىٌ :

"فإف التحريـ كالتحميؿ ٌإنما تحسف إضافتيما لغةن لؤلفعاؿ دكف
الميتة ﴾...يقكؿ اإلماـ ٌ :

فعؿ يتعمٌؽ بيا
األعياف ،فذات الميتة ال يمكف
لمعرفي أف يقكؿ ىك حرهاـ بما ىي ه
ذات بؿ ه
ٌ
كىك المناسب ليا كاألكؿ لمميتة كالدـ كلحـ الخنزير كالشرب لمخمر ...ثـ قاؿ :كمف ىذا

إف دماءكـ كأمكالكـ كأعراضكـ عميكـ حرهاـ »...كاألعراض كاألمكاؿ ال
الباب قكلو ﷺ « ٌ
أفعاؿ تضاؼ إلييا ،فيككف التقدير :أال كا ٌف سفؾ دمائكـ كأكؿ أمكالكـ كثمب
تحرـ بؿ
ه

أعراضكـ عميكـ حرهاـ ،يقكؿ :كعمى ىذا المنكاؿ جميع ما يرد مف األحكاـ كاف أصمو أف
يضاؼ إلى األفعاؿ كيرٌكب معيا ،فإذا رٌكب مع الذات في العرؼ كما بقي يستعمؿ في
الخاص ػ كىك تركيب الحكـ مع الذكات ػ
العرؼ إال مع الذكات ،فصار ىذا التركيب
ٌ
كؿ
مكضكعان في العرؼ لمتعبير بو عف تحريـ األفعاؿ المضافة لتمؾ الذكات ،كليس ٌ
مناسب لتمؾ الذكات "...ينظر الفركؽ312/1
خاص
ّّ
فعؿ
ه
األفعاؿ بؿ ه
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أف الضمير «ىك» في قكلو ﷺ« :ىك حرهاـ» ٌإنما يعكد عمى
في بدف
اآلدمي ،كعنده ٌ
ٌ
البيع(.)3
مكـ اختبلؼ العمماء في عكد الضمير؛
أما إجابتو ﷺ بقكلو« :ال ،ىك حرهاـ» فمع ه
كٌ
()4
"إف الحديث يحتمؿ
القيـٌ :
ىؿ عمى البيع أـ عمى االنتفاع ؟ يقكؿ اإلماـ ابف ٌ

حرمو(.")5
األمريف فبل يحرـ ما لـ يعمـ ٌ
أف هللا كرسكلو ٌ
بأنو راجعه إلى االنتفاع ،فاالنتفاع المنيي عنو ٌإنما ىك االنتفاع
كحتى عمى القكؿ ٌ
ٌ
يصح بيعو كما ال فبل.
كؿ ما ينتفع بو
أما البيع ٌ
ٌ
فإف ٌ
المباشر بالنجس كاألكؿ مثبلنٌ ،
حرـ عمى
كعمى ىذا يمكف ٌ
الرد عمى مف يكرد حديث رسكؿ هللا ﷺ «:كا ٌف هللا إذا ٌ
()6
لمنفعة محر و
و
و
و
مة
حرـ عمييـ ثمنو إذا تبادلكه
ٌ
حرـ عمييـ ثمنو» نعـ ٌ
قكـ أكؿ شيء ٌ
أما إذا كاف لممنفعة كجوه مشركعه فبل يدخؿ ىذا ػ كهللا أعمـ ػ ضمف
كاألكؿ كغيرهٌ ،

جكز االنتفاع ببعض األعياف رغـ تحريـ أكميا؛ كذلؾ كما
التحريـ ،كلذلؾ فالشارع ٌ
إف هللا إذا
القيـ :ػ في قكلو ﷺٌ « :
في الفيد كالبازم كالعندليب إلخ ...كليذا يقكؿ ابف ٌ
و
حرـ ثمنو» ػ" :يراد بو أمراف ،أحدىما :ما ىك حراـ
حرـ أكؿ شيء ٌ
حرـ شيئان أك ٌ
ٌ
)(1

كثير الحديث .تكفي سنة114ىػ كقيؿ 115:كقيؿ .117:لو ترجمتو في :سير أعبلـ
النببلء 78/5كطبقات الفقياء ص69:

)(2

)(3

و
المفسريف
م رأس
ٌ
"أبك جعفر" اإلماـ ٌ
محمد بف جرير بف يزيد بف كثير بف غالب الطبر ٌ
المفسريف لمسيكطي ص95:
عمى اإلطبلؽ ،تكفي سنة 320ىػ ينظر ترجمتو في طبقات
ٌ
ٌ
كسير أعبلـ النببلء267/14
ينظر :صحيح و
النككم 8/11كسبؿ السبلـ1043/3
مسمـ بشرح
ٌ

)(4

ينظر :المصدر السابؽ

)(5

ينظر :زاد المعاد751/5

)(6

الييكد ػ ثبلثان ػ َّ
إف هللا حرَّـ عمييـ
جزهء مف الحديث الذم ركاه أبك داكد ،كأكلو" :لعف هللا
ى
أثمانيا"
الشحكـ فباعكىا كأكمكا ى
ى
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العيف كاالنتفاع جممةن ،كالخمر كالميتة كالدـ كالخنزير كآالت الشرؾ ،فيذه ثمنيا

حرهاـ كيفما اتفقت.
كالثاني :ما يباح االنتفاع بو في غير األكؿ ،كاٌنما يحرـ أكمو ،كجمد الميتة بعد
مما يحرـ أكمو دكف االنتفاع بو ،فيذا قد
الدباغ ،ككالحمر
ٌ
األىمية كالبغاؿ كنحكىا ٌ

يقاؿٌ :إنو ال يدخؿ في الحديث ،كاٌنما يدخؿ فيو ما ىك حرهاـ عمى اإلطبلؽ ،كقد
داخؿ فيو ،كيككف تحريـ ثمنو إذا بيع ألجؿ المنفعة التي حرمت منو ،فإذا
يقاؿٌ :إنو
ه
بيع البغؿ كالحمار ألكميما ،حرـ ثمنيما بخبلؼ ما إذا بيعا لمرككب كغيره ،كاذا بيع
()1

حؿ ثمنو ،كاذا بيع ألكمو حرـ ثمنو".
جمد الميتة لبلنتفاع بو ٌ
أما إذا كانت فييا
والخالصةٌ :
إف بيع الميتة ال يجكز مطمقان إذا بيعت ألجؿ األكؿٌ ،
منافع كلك لـ تكف المقصكد األعظـ منيا فبل يمكف إىماليا ،كحتى عمى القكؿ
انتفاع بالصكرة
أم كجو
و
بنجاستيا ،فالشارع ٌإنما ٌ
حرـ بيع النجاسات التي ليس ليا ٌ
حضو عمى االنتفاع بجمكد الميتة بالرغـ مف نجاستو كىك جزهء مف
المشركعة؛ بدليؿ ٌ

الميتة.

)(2

ِّ
مست
فالبيع متى صادؼ محبل منتفعان بو حقيقةن مباح االنتفاع بو عمى اإلطبلؽ ٌ

()3
حرمت
الحاجة إلى شرعو جاز ،فبيع الميتة لممصمحة ه
جائز بشرط أالٌ تباع لما ٌ
ضرر.
مف أجمو ،كأالٌ يترتٌب عمى بيعيا مفسدةه أك
ه

)(1

ينظر :زاد المعاد762/5

)(2

ينظر :البيكع الشائعة البيكع الشائعة كأثر ضكابط المبيع عمى شرعيَّتيا لمبكطي ص266:

)(3

ينظر :البدائع143/5
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المبحث الثاني (التطبيقي)
االنتفاع بدم الميتة وحكم بيعو في الشريعة اإلسالمية

المطمب األول -تعريف الدم وأقسامو
الدم في المغة :أصمو دمك بالتحريؾ ،كتثنيتو دماف ،كبعض العرب تقكؿ :دمكاف،
ّ
دماء ،كيقاؿ :أصمو مف دمي كالذاىب منو الياء ،يقاؿ:
كتصغير الدـ دمي كجمعو
ه
ه
دمي الجرح دمى ،كيقاؿ :دميان .كقيؿ :أصؿ الدـ دمي بسككف الميـ لكف حذفت
ه
ن
البلـ كجعمت الميـ حرؼ إعر و
اب).(1
سائؿ يحتكم أساسان عمى خبليا
أما الدـ عند أىؿ االختصاص فيك :نسيج ضاـ
ه
ٌ
)(2
و
و
و
يسمى الببلزما .
حمر كأخرل
بيض ،كصفائح ٌ
دمكية تسبح جميعيا في سائؿ ٌ
الفقيية كالطيارة كالحيض كالنفاس
كالفقياء تناكلكا أحكاـ الدـ في العديد مف األبكاب
ٌ
منعقد عندىـ عمى نجاسة دـ غير المذ ٌكى كعمى حرمة
كلكف اإلجماع
كاألطعمة،
ه
ٌ

)(3
تناكؿ القميؿ منو كالكثير ،جاء في المجمكع" :كالدالئؿ عمى نجاسة الدـ متظاىرةه
كال أعمـ فيو خبلفان عف و
أحد مف المسمميف إالٌ ما حكاه صاحب الحاكم عف بعض

يعتد بيـ في اإلجماع كالخبلؼ
طاىر،
المتكمٌميف أٌنو قاؿ :ىك
كلكف المتكمٌميف ال ٌ
ٌ
ه
عمى المذىب الصحيح الذم عميو جميكر أىؿ األصكؿ مف أصحابنا كغيرىـ ال
الفقييات".
سيما في المسائؿ
ٌ
ٌ

)(1

الصحاح ص 158:كالمصباح المنير99/1
ينظر :مختار َّ

)(2

ينظر :المستخمىص مف النجس كحكمو ص171:
َّ
الميذب576/2
ينظر :المجمكع شرح

)(3
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كيقكؿ حفيد ابف رشد)" :(1كأما كؿ و
دـ يسيؿ مف الحيكاف الحي فقميمو ككثيره حرهاـ،
ٌ ٌ
ٌ
)(2
المحرـ األكؿ كاف ذ ٌكي فقميمو ككثيره حرهاـ كال خبلؼ في ىذا "
ككذلؾ الدـ مف
ٌ

أما دـ الحيكاف المذ ٌكى مف مأككؿ المحـ فيك عندىـ قسماف :مسفكهح كغير مسفك وح.
كٌ
مقره في حاؿ الحياة كبعد المكت مف سائر
كالدـ المسفكح عندىـ :ىك السائؿ عف ٌ

محؿ التذكية.
الحيكانات كبعد التذكية مف ٌ
كالدـ غير المسفكح :ىك الذم لـ يجر بعد مكجب خركجو شرعان ،أم لـ يجر عند
و
كنحر كجروح ،كيشمؿ الباقي في العركؽ ،كالمكجكد في
ذبح
مكجب الجرياف مف و
القمب حيف شقٌو ،كالراشح مف المحـ حاؿ تقطيعو ،كخرج منو الدـ القائـ بالحي كما
كاف مف الميتة).(3

يفرؽ بو بيف القسميف ،كلذلؾ
فيتبيف ٌ
ٌ
أف المسفكح معناه الجارم الذم يسيؿ كىك ما ٌ
بأنو :ىك الدـ المراؽ الجارم ،كمنو ذلؾ الدـ الذم
يعرؼ بعضيـ الدـ المسفكح ٌ
ٌ
)(4
يسيؿ مف الحيكاف المأككؿ المٌحـ كيخرج عند تذكيتو .

المطمب الثاني -حكم ىذين القسمين عند الفقياء وأدلتيم
ػ اتفؽ العمماء عمى تحريـ الدـ المسفكح كذلؾ لنجاستو ،كقد كردت األدلٌة بذلؾ

صريحةن ،فقاؿ تعالى﴾    ﴿ :

)(1

)(5

جؿ
كقاؿ ٌ

ً
بف أحمد ً
محمد ً
محمد بف أحمد ً
الحفيد،
بف رشد القرطبي ،يعرؼ بابف رشد
بف َّ
"أبك الكليد" َّ
تكفي بمراكش سنة 595ىػ  .لو ترجمة في معجـ المؤلفيف 313/8كاألعبلـ318/5

)(2

ينظر :بداية المجتيد467/1

)(3

ينظر :منح الجميؿ 28/1كشرح الخرشي عمى خميؿ.87/1
ٌ
ينظر :البيكع المحرَّمة كالمنيي عنيا ص. 99:
ٌ
البقرة مف اآلية172:

)(4
)(5
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كعبل﴾  ﴿ :

)(1

ٚلبي رؼبٌى    ﴿ :

           
            
﴾

)(2

مخصص نا لمدـ
فقد كرد التحريـ لمدـ مطمقان في سكرة البقرة ،ثـ جاء التحريـ
ٌ

المسفكح كذلؾ في آية األنعاـ.

()3
نجس
يقكؿ ابف العربي ػ عند تفسيره آلية البقرة ػ" :اتفؽ العمماء عمى ٌ
أف الدـ حرهاـ ه
كعينو في سكرة األنعاـ
عينو هللا تعالى ىاىنا مطمق نا؛ ٌ
ال يؤكؿ كال ينتفع بو ،كقد ٌ

المقيد إجماعان".
مقيدان بالمسفكح ،كحمؿ العمماء ىاىنا المطمؽ عمى ٌ
ٌ

م(" :)4قاؿ تعالى ﴾   ﴿ :كقاؿ﴿ :
كقاؿ الراز ٌ
 ﴾ قاؿ :فمك لـ يرد في تحريمو غير ىاتيف اآليتيف القتضى ذلؾ
تحريـ سائر الدماء قميميا ككثيرىا؛ فمما قاؿ في و
آية أخرل    ﴿ :
           

)(1

المائدة مف اآلية4:

)(2

األنعاـ مف اآلية146:

)(3

لمجصاص151/1
َّ
ينظر :أحكاـ القرآف 97/2كأحكاـ القرآف

)(4

الحسف فخر ً
ً
الحسيف ً
ً
محمد بف عمر ً
البكرم
بف
بف
"أبك عبد هللا" َّ
الديف الرازم القرشي ى

التيمي الطبرستاني .تكفي سنة 606ىػ  .لو ترجمة في طبقات الشافعي ً
َّة66/2
ى
ٌ
كاألعبلـ313/6
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)(1
المحرـ مف الدـ ىك المسفكح دكف غيره").(2
أف
﴾
دؿ عمى ٌ
ٌ
ٌ

كلذلؾ اتفؽ الفقياء عمى حرمة تناكؿ الدـ المسفكح ،يقكؿ ابف و
رشد:

فاتفقكا عمى تحريـ المسفكح منو مف الحيكاف المذ ٌكى".

()3

أما الدـ
"ك ٌ

ػ كما اتفؽ الفقياء عمى طيارة الدـ الغير مسفك وح كالذم منو الدـ المكجكد في العركؽ

المختمطة بالمحـ ،كالدـ المكجكد في القمب ،كالطٌحاؿ كالكبد.
()4

في تفسيره:

()5

محروـ بإجماع ،ككذلؾ
"ٌ ...
ألف ما خالط المحـ فغير ٌ

قاؿ القرطبي
ٌ
الكبد كالطٌحاؿ مجمعه عميو".
جؿ ثناؤه ػ في الدـ ػ عند إعبلمو عباده
م" :كفي اشتراطو ػ ٌ
كجاء في تفسير الطبر ٌ
أف ما لـ يكف منو مسفكح نا،
تحريمو ٌإياه ػ المسفكح منو دكف غيره ػ الدليؿ الكاضح ٌ
و
نجس"(.)6
فحبلؿ غير
ه
طاىر؛ ألنو ليس
كقاؿ في البدائع" :كالدـ الذم يبقى في العركؽ كالمٌحـ بعد الذبح
ه
()7
حؿ تناكلو مع المحـ"...
بمسفك وح؛ كليذا ٌ

)(1

األنعاـ مف اآلية146:

)(2

لمجصاص151/1
َّ
ينظر :أحكاـ القرآف

)(3

ينظر :بداية المجتيد467/1

)(4

"أبك عبد هللا" محمد بف أحمد بف فرح األنصارم الخزرجي القرطبي ،إماـ متبحر في العمـ
تكفي سنة671ىػ .لو ترجمة في طبقات المفسريف البف السبكي ص .92كاألعبلـ322/5

)(5

ينظر :الجامع ألحكاـ القرآف31/3

)(6

م.193/12
ينظر :تفسير الطبر ٌ

)(7

ينظر61/1:
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و ()1
تعـ بو البمكل؛
أما الدـ
كنقؿ
ٌ
القرطبي عف ابف خكيز منداد قكلو" :ك ٌ
فمحرهـ ما لـ ٌ
ٌ
()2
تعـ بو البمكل ىك الدـ في المحـ كعركقو"...
ّّ
كمعفك ٌ
تعـ بو البمكل ،كالذم ٌ
عما ٌ

كقؿ مف
تعـ بو البمكل الدـ الباقي عمى المحـ كعظامو؛ ٌ
كجاء في المجمكعٌ " :
مما ٌ
المفسر مف أصحابنا ،كنقؿ
تعرض لو مف أصحابنا ،فقد ذكره أبك إسحاؽ الثعمبي
ٌ
ٌ
ٌ
و
عف جماعة كثي ورة مف التابعيف أٌنو ال بأس بو ،كدليمو المشقٌة في االحتراز
منو.)3("...
كقاؿ في كشاؼ القناع:

()4

و
"كدـ عر و
مأككؿ بعد ما يخرج بالذبح كما في خبلؿ
ؽ

التحرز منو".
ألنو ال يمكف
المحـ
نصان؛ ٌ
طاىر كلك ظيرت حمرتو ٌ
ه
ٌ
()7
ػ كاختمفكا في دـ السمؾ فذىب عامة الحنفية( )5كالحنابمة( )6كفي و
المالكية
قكؿ عند
ٌ
ٌ
ٌ
()8
أف دـ السمؾ يأخذ حكـ الدـ غير المسفكح في اإلباحة.
ككج وو عند
الشافعية إلى ٌ
ٌ
أرجحو كهللا أعمـ.
كىك الذم ٌ

)(1

"أبك عبد هللا" محمد بف أحمد بف عبد هللا اإلماـ العالـ المتكمٌـ الفقيو األصكلي ،تكفي في
ٌ
أكاخر القرف الرابع اليجرم ،كقيؿ :تكفي سنة  390ىػ تقريبان .لو ترجمة في شجرة النكر
ص 103:كالديباج المذىب ص363:

)(2

ينظر :الجامع ألحكاـ القرآف. 30/3

)(3

ينظر576/2 :

)(4

ينظر450/1:

)(5

ينظر :البدائع61/1

)(6

ينظر :الكافي187/1

)(7

ينظر :مكاىب الجميؿ151/1

)(8

ينظر :المجمكع575/2
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()1

الشافعية
كالصحيح عند
ٌ

()2

كأبي يكسؼ

()3

مف

المالكية في المشيكر عنيـ،
كذىب
ٌ
()4
أف حكـ الدـ المسفكح مف السمؾ يأخذ حكـ الدـ المسفكح مف غيره
الحنفية إلى ٌ
ٌ
في التحريـ.

كيرجع سبب ىذا االختبلؼ إلى النجاسة مف عدميا؛ فمف اعتبر طيارة ميتتو اعتبره

طاى انر كمف لـ يعتبرىا ألحقو بغيره مف الدماء النجسة(.)5

المطمب الثالث -الحكمة من تحريم الدم المسفوح

الدـ مف األعياف النجسة التي تعافيا الفطر السميمة كذلؾ لما يحممو مف الخبث
و
خبيث ،كليذا جاء الحكـ بتحريـ
كؿ
كالقذارة ،كالنفس البشرٌية مجبكلةه عمى رفض ٌ
الدـ مكافقان لطبيعتيا.
كالدـ يعتبر مف أسيؿ كسائؿ انتقاؿ األمراض كخاصةن تمؾ التي يشترؾ فيو الحيكاف

لنمك الجراثيـ كالميكركبات ،إضافةن لما
مع اإلنساف ،كىك يعتبر بيئةن مبلئمةن كمرك انز ٌ
و
كفضبلت ،ففي تناكلو بأم طر و
و
ؽ باإلنساف.
يقة
سمكـ
يحممو مف
ضرر محقٌ ه
ه
ٌ
كقد أثبت العمـ الحديث مدل خطكرة تناكؿ الدـ باألكؿ أك الشرب ،فالدـ بمجرد
نزكلو مف الحيكاف بأم طر و
الدمكية التي تحفٌو أثناء
فإنو ينعزؿ عف األكعية
يقة ٌ
ٌ
ٌ
)(1

كاختمؼ المالكيَّة تبعان لذلؾ ،ىؿ المسفكح مف السمؾ ىك الدـ الخارج عند التقطيع األكؿ أـ

)(2

كؿ األحكاؿ؟ ينظر تفصيمو في :مكاىب الجميؿ 151/1كحاشية الدسكقي57/1
الخارج في ٌ
ٌ
ينظر :المجمكع المصدر نفسو

)(3

و
حبيب وَ األنصارم الككفي البغدادم .صاحب اإلماـ أبي حنيفة
يعقكب بف إبراىيـ بف

كتمميذه كأكؿ مف نشر مذىبو ،مات في خبلفتو سنة 182ىػ  .لو ترجمة في شذرات الذىب
 . 291/1كاألعبلـ.193/8
)(4
)(5

ينظر :البدائع المصدر السابؽ

أف البف و
كيبدك َّ
آخ ىر في تحديد سبب ىذا االختبلؼ .ينظر بداية
رشد طريقان ى
المجتيد467/1
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الحياة ،كتفقد كريات الدـ البيضاء كظيفتيا؛ كيصبح الدـ بعد ذلؾ عرضةن لمجراثيـ

المنتشرة(.)1

كبعد ىذا العرض المكجز آلراء العمماء يتٌضح ٌأنيـ اتفقكا عمى حرمة الدـ المسفكح
لنجاستو ،كاتفقكا عمى عدـ حرمة الدـ غير المسفكح .كاختمفكا بشأف دـ السمؾ؛
فمنيـ مف ألحقو بالدـ المسفكح ،كمنيـ مف ألحقو بالدـ غير المسفكح ،كعميو فالمتٌفؽ
عمى تحريمو ال يجكز تناكلو كال االنتفاع بو كال بيعو.

المطمب الرابع :التطبيقات المعاصرة لبيع دم الميتة
بعد محاكلة تحديد الحكـ الشرعي لبلنتفاع بدـ الميتة؛ األمر الذم ترتٌب عميو حكـ
ٌ
تداكلو بالبيع كالمبادلة ،كرغـ اتفاؽ الفقياء عمى تحريـ دـ الميتة كتحريـ بيعو
و
المحرـ في الكاقع
أكجو لبلنتفاع بيذا الدـ
كبالتحديد المسفكح منو ظيرت بعض
ٌ
الغذائية.
المعاصر ،كذلؾ بإدخالو ضمف تركيب بعض المرٌكبات
ٌ
المستجدات لمحاكلة الكقكؼ بدقٌ وة عمى
كفي ىذا المطمب سأتناكؿ بعضان مف ىذه
ٌ

عية ىذه المعامبلت؛ كلمكصكؿ إلى حكـ بيع ما دخؿ في تركيبو دـ الميتة
مدل شر ٌ
في ىذا العصر ،كسيككف ذلؾ مف خبلؿ اآلتي:

الغذائية
1ـ االنتفاع بدم الميتة في تحضير بعض المنتجات
ّ

لقد ظيرت اليكـ بعض االستعماالت المعاصرة لمدـ عند غير المسمميف في مختمؼ

الغذائية ،فاتجيت بعض الشركات المنتجة لبعض األصناؼ الغذائية
الصناعات
ٌ
كخاصةن في أكركبا لبلستعانة بالدـ كذلؾ بإدخالو ضمف مرٌكبات بعض منتجاتيا،
كمف ذلؾ استعماليا لجزوء مف الفضبلت الحمراء ) (piedoffalsلمذبيحة؛ فتسمح

)(1

َّ
المستجدات الفقييَّة في باب الطيارة ص249:
ينظر :أثر
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و
بركتينات أخرل مف
باستخداـ بركتينات الدـ في إنتاج األغذية كذلؾ بخمطيا مع
مصادر حيك و
نباتي وة.
انية أك ٌ
ٌ
فإف الدكافع لمثؿ ىذه االستعماالت ىي دكافع تجارٌيةه نظ انر لرخص ىذه
كفي الغالب ٌ
المادة كتكفٌرىا كسيكلة الحصكؿ عمييا بأبسط الطرؽ كأيسرىا ،فالدـ يشكؿ نسبةن

كبيرةن مف جسـ الذبيحة؛ ففي البقر يشكؿ حكالي  ℅7,7مف كزف جسـ البقر،
كحكالي  ℅6,2مف كزف الغنـ كالماعز ،كحكالي  ℅3,5مف كزف الخنازير.

أف مادة الدـ تجمع بعد خركجيا مف الذبيحة ػ كىك الدـ
كيذكر بعض الباحثيف ٌ
و
و
أساسي وة في بعض
إما كمك ٌاد
ٌ
المسفكح ػ بطريقة عقيمة ما أمكف ،ثـ تستعمؿ ٌ
و
األصناؼ كالنقانؽ المحشكة كالبيكدنغ األسكد ،كاما كممك و
كمنكيات لبعض
نات
ٌ
ٌ
ٌ
أصناؼ األغذية األخرل كاليامبرجر كأغذية األطفاؿ بإضافة مستحمبات

()1

المٌبف

المدمى إلى ىذه األغذية(.)2
ٌ
أم نكوع مف
كمف الكاضح ٌ
أف الدـ يضاؼ لمثؿ ىذه األصناؼ دكف أف يحدث لو ٌ
تتميز
اإلحالة ،كاٌنما يضاؼ عمى سبيؿ الخمط ،أضؼ إلى ذلؾ ٌ
أف مادة الدـ ٌ
الذرات كالجز ٌئيات؛ فإذا خمطت مع
بميكعتيا فيي ٌ
مادةه سائمةه غير متماسكة ٌ
فإنما يزيد
المنتجات
تعرضت لمطبخ مثبلن ٌ
الغذائية ٌ
ٌ
فإنيا سريعة االنتشار فييا ،كاذا ٌ

الطيبة المخمكط معيا
ذلؾ مف إذابة جز ٌئيات الدـ ،فيزيد ىذا مف تفاعمو مع المك ٌاد ٌ
و
دليؿ عمى
الطيب ،كىذا ه
فتتأثر بنجاستو بسرعة لسرعة انتشار جز ٌئياتو كتداخميا مع ٌ

)(1

)(2

المستحمىبات :ىي َّ
مركبات كيميائيةه أك صناعية تفيد في تككيف األشكاؿ االستحبلبية
الطبيعية ،كقد تككف مف منشأ نباتي أك حيكاني.
الغذائيَّة أك الدكائية ك
ى
مقارف  ،كالطعاـ كالشراب بيف
فقيي
بحث
ينظر :مكاد نجسة في الغذاء كالدكاء ص 36:ه
ّّ
ه

بحث لمدكتكر محمد عبد السبلـ اليكارم.
الحبلؿ كالحراـ ه
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عمميات التصنيع
أم نكوع لمدـ عند إدخالو في
ٌ
ٌأنو ال يمكف أف تحدث استحالةه مف ٌ
ىذه.
كاذا ثبت تحريـ الدـ كخاصةن المسفكح منو ،كثبت أف الدـ ال يستحيؿ إلى و
مادة أخرل
ٌ
بناء تحريـ االنتفاع مف ىذه األنكاع مف األغذية كبيعيا ،كيثبت بذلؾ أيضان
يثبت ن

العمميات مف ىذا النكع كاالنتفاع بيا فيما يتعمؽ باالستيبلؾ
حكـ تحريـ ىذه
ٌ
اإلنساني كذلؾ لنجاستيا.
ٌ
الطبٌية التاسعة لممنظمة
الفقيية
يؤيد ىذا الحكـ في تكصية الندكة
ٌ
ٌ
كقد كرد ما ٌ
الطبية المنعقدة بالدار البيضاء بالمغرب بتاريخ (يكنيك1997ـ)
اإلسبلمية لمعمكـ
ٌ
ٌ
نجسة أك محر و
و
و
مة كالدـ
أصكؿ
الكيميائية المستخرجة مف
كنصيا" :المرٌكبات
ٌ
ٌ
ٌ
المسفكح أك مياه المجارم كالتي لـ تتحقؽ فييا االستحالة بالمصطمح الشرعي ال
ٌ
يجكز استخداميا في الغذاء كالدكاء مثؿ األغذية التي يضاؼ إلييا الدـ المسفكح
حشكة بالدـ كالعصائد المدماة (البكدينغ األسكد) كاليامبرغر المدمى
كالنقانؽ الم ٌ
كأغذية األطفاؿ المحتكية عمى الدـ كعجائف الدـ كالحساء بالدـ كنحكىا تعتبر طعامان

محرـ األكؿ الحتكائيا عمى الدـ المسفكح الذم لـ تتحقؽ فيو االستحالة"
نجس نا ٌ

)(1

محرهـ باتفا و
ؽ ،كقد تظافرت
والخالصة :في االنتفاع بالدـ كحكـ بيعو ٌ
أف الدـ المسفكح ٌ
األدلٌة عمى تحريمو ،لتحقٌؽ الضرر مف تناكلو ،فبل يجكز تناكلو كال بيعو ،فبل يجكز
االنتفاع بو بأم و
كجو مف كجكه االنتفاع كإدخالو ضمف مرٌكبات الغذاء كغير ذلؾ،
ٌ
و
فإذا ثبت دخكلو في صنؼ فبل يجكز تناكلو كال بيعو لعدـ تحقٌؽ االستحالة فيو؛
كلتعارضو مع القاعدة العريضة التي يقكـ عمييا ىذا البحث كىي أالٌ يترتب عمى

و
ضرر.
أم
االنتفاع ٌ

)(1

ينظر :المكاد المحرَّمة كالنجسة في الغذاء كالدكاء بيف النظريَّة كالتطبيؽ ص. 80:
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أما الدـ غير المسفكح كىك الدـ المختمط مع العظـ كالمٌحـ فبل حرج في تناكلو كىك
ٌ
المبنية
عية
حبلؿ لعدـ إمكاف
ٌ
التحرز منو ،كىذا التي يتناسب مع قكاعد األحكاـ الشر ٌ
ه
ٌ

عمى اليسر كالسيكلة كالتٌيسير .كهللا تعالى أعمـ.
اني وحكم بيعو
2ـ االنتفاع بدم الميتة في تحضير العمف الحيو ّ
و
أىمية في إنعاش اإلنتاج الزراعي في ىذا
كمٌنا يعرؼ ما لمعمؼ الحيكاني مف
ٌ
ٌ
انية باعتبارىا مصد نار مف المصادر
ك
الحي
الثركة
ة
أىمي
العصر ،فيك
ٌ
ٌ
يستمد أىميتو مف ٌ
الميمة في الغذاء في ىذا الزمف ،بؿ كفي كؿ األزماف.
ٌ
إمكانية االنتفاع مف دـ الميتة في تحضير
كفي ىذا المطمب سأبحث عف مدل
ٌ
العمؼ الحيكاني ،كحكـ بيع ىذا العمؼ ،كلكف قبؿ ىذا أذكر مقدمةن فييا تعريؼ
ٌ
اعييف ،كمشتمبلت اإلنتاج العمفي كأصنافو،
العمؼ في المٌغة كعند
ٌ
المختصيف الزر ٌ
ٌ
كدكاعي دخكؿ ىذه األصناؼ في تحضيره.

عبلؼ ،ك ىك مأخكهذ مف عمفت
اب كالجمع
ه
العمؼ في لغة العرب :ما يعمؼ لمدك ٌ
يقدـ
اسـ لمطعاـ الذم ٌ
الدابة عمفان إذا ٌ
ٌ
قدمت ليا العمؼ ،فالعمؼ ػ بفتحتيف ػ ه
()1
لمحيكاف .

الدابة،
غكم فيك ما تعمؼ بو ٌ
كالعمؼ في االصطبلح ال يبعد عف المعنى المٌ ٌ
أما العمؼ في اصطبلح عمماء الزراعة المعاصريف فيك :كؿ و
مادة تحتكم عمى مك ٌاد
ٌ
ٌ
و
و
و
كتؤدم كظيفة
غذائية يمكف أف يستفيد منيا جسـ الحيكاف،
معدنية
عضكية أك
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
االمتبلء ،كال يككف ليا أثر سيء عمى صحة الحيكاف عند إعطائيا بكمياتو
ه
ٌ
ٌ
ٌه
و
مناسبة(.)2

)(1
)(2

ينظر :لساف العرب 255/9كالمصباح المنير36/2

ينظر :دراسات في قضايا طبي و
بحث لمدكتكر محمد عثماف شبير
َّة معاصروة 406/1ه
بعنكاف :النجاسات المختمطة باألعبلؼ كأثرىا في المنتكجات الحيكانيَّة في الفقو اإلسبلمي.
ٌ

655

انعذد ( 23ضثرًثر )2021

يجهح انعهىو اإلَطاَيح

كقد كانت مصادر العمؼ الحيكاني طبيعيةن معتمدةن في أغمب األحكاؿ عمى المراعي
ٌ
الطبيعية التي يتناكؿ منيا الحيكاف عمفو مباشرةن مف األرض ،كأيضان كانت مف
ٌ
تقدـ لو عمى حاليا أك بعد
مصادر العمؼ الحيك
اني األعبلؼ الخضراء التي ٌ
ٌ
تجفيفيا ،كغير ذلؾ.

انية كقمٌة مكاردىا كتزايد
ظؿ تزايد الطمب عمى ىذه الثركة الحيك ٌ
أما اليكـ كفي ٌ
ٌ
الطبيعية لؤلعبلؼ ،كبعد أف
ظؿ نقص المصادر
ٌ
االستيبلؾ لٌمحكـ كاأللباف ،كفي ٌ
الطبيعية منخفضة النيتركجيف كمنخفضةه في معامؿ ىضميا،
أف األعبلؼ
ثبت ٌ
ٌ
و
عمفي وة مف شأنيا أف تزيد مف إنتاج
كجد اإلنساف نفسو
ٌان
مضطر الكتشاؼ خمطات ٌ
العمفية
إضافات جديدةه لمخمطة
المٌحكـ كاأللباف لتمبية ىذا الطمب المتزايد ،فظيرت
ه
ٌ

كؿ ذلؾ بغية الكصكؿ إلى ما
لتزيد مف نسبة البركتيف كالمرٌكبات
ٌ
اآلزكتية فيياٌ ،
يتحكؿ الحيكاف بعد تقديميا لو مف حيك و
اف
عرؼ فيما بعد بالمرٌكزات
ٌ
العمفية ،كالتي ٌ
اف و
و
عاشب إلى حيك و
الحـ.
العمفية بحسب الغرض
الصناعية الداخمة في الخمطات
ىذا كتختمؼ نسبة المرٌكبات
ٌ
ٌ
المقدمة لو مراعاةن لجيازه
المراد مف تحقيقو بإطعامو ليا؛ كبحسب اختبلؼ الحيكاف
ٌ

اليضمي.
ٌ
العمفية ال ٌدـ ،ىذه المادة التي تحتكم عمى
الخمطة
في
تدخؿ
التي
بات
ك
المر
ىذه
كمف
ٌ
ٌ
و
نسبة كبيروة مف البركتينات قد تصؿ إلى نسبة  ℅47كالتي تسيـ في زيادة إنتاج
الجاؼ يحتكم عمى نسبة  ℅45بركتيف،
المٌحـ عند الحيكاف إذا تناكليا ،فالدـ
ٌ
و
رطكبة أكثر نتيج نة
تجمعو يحتكم عمى
كنسبة الرطكبة فيو حكالي  ℅80كحيف ٌ
عمميات الغسؿ.
إلضافة الماء أثناء ٌ
و و
تصنع
أما طريقة تحضير المرٌكزات
عاـ فيذكر بعض الباحثيف ٌأنيا ٌ
ٌ
 ٌالعمفية بشكؿ ٌ
بطريقتيف :التسخيف الكيربائي ،كالطبخ كىي الطريقة األكثر اتٌباعان؛ كفييا تطبخ
ٌ
المٌحكـ أك مخمٌفات المسالخ كمنيا الدـ كاألسماؾ في و
قدكر عمى درجة ح اررة 120
656

انعذد ( 23ضثرًثر )2021

يجهح انعهىو اإلَطاَيح

و
و
بنسبة تصؿ إلى  ℅88ػ
كفيركسات كغير ذلؾ ،ثـ تجفٌؼ
لقتؿ ما فييا مف بكتيريا
 ℅90حتى ال تتمؼ كتتعفٌف ،ثـ تطحف كيضاؼ إلييا الكسبة التي تحتكم عمى

الحيكية كبعض
المضادات
البركتيف النباتي ،كما تضاؼ إلييا بعض الفيتامينات ك
ٌ
ٌ
ٌ
()1
المعدنية لتككف بذلؾ جاىزةن لتقديميا لمحيكاف .
العناصر
ٌ
أما طريقة تحضير الدـ في صناعة األعبلؼ فيذكر لنا الباحثكف في ىذا المجاؿ
ػ ٌ
يتـ تحرير البخار عبر الدـ حتى تصؿ
يتـ تحضيره بعد تجفيفو ،كيصنع بعد أف ٌ
ٌأنو ٌ

مما يساعد عمى تعقيـ الدـ كاحداث تخثٌره ،كبعد ذلؾ
درجة الح اررة إلى 100س ٌ
ثـ تطحف ،كيككف لكنيا ٌبنٌيان كلو
ٌ
تصب كتضغط كتجفٌؼ عبر البخار الساخف ،كمف ٌ
النباتية مثؿ ال ٌذرة كغيرىا.)2("...
رائحةه خاصةه ،ثـ تضاؼ إلى المرٌكبات
ٌ
لكمية ىذه المك ٌاد الداخمة في تركيب األعبلؼ فيذكر الباحثكف ٌأنيا
كأيضان بالنسبة ٌ
العمفية ،فيي ال تتجاكز.℅1
لكمية الخمطة
قميمةه ٌ
ٌ
جدان بالنسبة ٌ
ىذه المنفعة التي ظيرت ليذه المادة مما أثار تساؤ و
الت كثيرةن حكؿ حكميا الشرعي؛
ٌ
ٌ
كتتمثٌؿ ىذه التساؤالت في :ما حكـ االنتفاع مف ىذا الدـ؟ كما حكـ تقديمو ضمف

العمفية؟ كما حكـ بيعو ليذا الغرض؟ كما حكـ بيع ىذه األعبلؼ الداخؿ في
الكجبة
ٌ
تركيبيا عنصر الدـ؟..
فإذا كاف ىذا الدـ المضاؼ دمان غير مسفك وح فبل إشكاؿ فيو لطيارتو ،كال ترد عميو

مثؿ ىذه التساؤالت ،كاٌنما الذم يرد عميو التساؤؿ ىك الدـ المتٌفؽ عمى تحريمو كىك
الدـ المسفكح.
استجد مف منافع مف دـ الميتة كبالتحديد في إطعامو
فما الحكـ في ضكء ما
ٌ
لمحيكاف عف طريؽ إدخالو في مرٌكبات عمفو؟.

)(1

ينظر :دراسات في قضايا طبي و
َّة معاصروة المصدر السابؽ.

)(2

ينظر :أثر المستجدات الطبيَّة في باب الطيارة ص275:
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و
فإف ىذه المسألة ترجع إلى
أصؿ اختمؼ فيو الفقياء قديمان
كعمى القكؿ بنجاسة الدـ ٌ
اختبلؼ
كتفرع عمى اختبلفيـ ىذا
ه
كىك(:حكـ إطعاـ النجاسة لمحيكاف مأككؿ المٌحـ) ٌ
و
بللة(.)1
آخر في
مسألة مشيك ورة في الفقو كىي حكـ لحكـ الج ٌ

فقد ذىب بعض العمماء إلى القكؿ بجكاز إطعاـ النجاسة لمحيكاف مطمقان ،كبيذا قاؿ

()2
م
كمما
الحنفية،
المالكية ك
الشافعية ك ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
استدؿ بو ىؤالء عمى قكليـ ما ركاه البخار ٌ
()3
أف الناس نزلكا مع رسكؿ هللا ﷺ أرض ثمكد ػ الحجر ػ فاستقكا مف
عف ابف عمر ٌ

بئرىا كاعتجنكا بو ،فأمرىـ رسكؿ هللا ﷺ أف ييريقكا ما استقكا مف بئرىا ،كأف يعمفكا
اإلبؿ العجيف ،كأمرىـ أف يستقكا مف البئر التي كانت تردىا الناقة»(.)4

المقيد بأالٌ يذبح الحيكاف أك يحمب قريبان؛ كىذا
كذىب بعضيـ إلى القكؿ بالجكاز
ٌ
القكؿ لمحنابمة(.)5
الشافعية(.)6
قكؿ لبعض
ٌ
كذىب بعضيـ إلى القكؿ بالجكاز مع الكراىة؛ كىك ه
مشركعية االنتفاع منيا
كعمى ىذا اختمؼ العمماء قديمان في حكـ الجبلٌلة كمدل
ٌ

لئلنساف بأكؿ لحميا كبيضيا كشرب ألبانيا ،كمف أسباب اختبلفيـ ىك اختبلفيـ في

)(1

)(2

)(3

الجبلَّلة في المٌغة :مشتقَّةه مف َّ
العذرة ،كىي البقرة التي تتبع النجاسات .ينظر:
الجمة كىي ى
ى
معجـ مصطمحات الفقو المالكي ص52:
ٌ
م البف
البخار
صحيح
ح
شر
ك
294
/
14
القناع
ككشاؼ
239
ينظر :تفسير القرطبي/12
ٌ
ٌ
بطَّاؿ. 431/5
عمر بف الخطاب ،أسمـ مع أبيو قبؿ البمكغ ،تكفي سنة
"أبك عبد الرحمف" عبد هللا بف ى
ترجمة في :اإلصابة 167/6كاالستيعاب308/6
73ىػ لو ى

)(4

ثمكد أخاىـ
م ص 834:كتاب :أحاديث األنبياء باب :قكلو تعالى﴿ :كالى ى
ركاه البخار ٌ
صالحان﴾ رقـ3379:

)(5

ينظر :كشاؼ القناع294/14

)(6

النككم في المجمكع32/9
نقمو
ٌ
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حمؿ النصكص الكاردة في ىذا الباب ،كمف ىذا حمميـ النيي الكارد في الحديث
الذم ركم عف ابف عمر ٌأنو قاؿ« :نيى رسكؿ هللا ﷺ عف أكؿ الجبلٌلة كألبانيا»
ىؿ النيي عمى التحريـ أـ الكراىة؟

()1

كىذا بياف مذاىبيـ:

الحنفية ىي التي أغمب أكميا مف النجاسة؛ كحكميا عندىـ
الحنفيّة :الجبلٌلة عند
ٌ
النتف كأف تحبس ٌأيامان
تغير لحميا كزاؿ ٌ
لتغيره كنتنو ،فإذا ٌ
ٌأنو يكره أكؿ لحميا كذلؾ ٌ

أك غير ذلؾ انتفت الكراىة).(2

كؿ حيك و
اف يستعمؿ النجاسة ،جاء في المدكنة( )3قاؿ
المالكيّة :الجبلٌلة عندىـ ٌ
مالؾ" :ال بأس بالجبلٌلة"،
مالؾ" :لك كرىتيا لكرىت الطير التي تأكؿ الجيؼ" قاؿ
ه
ه
كعند بعضيـ اسـ الجبلٌلة يطمؽ عمى ذكات الحكاصؿ مف الطير؛ كحكـ أكؿ

كلكنيـ اختمفكا في ألبانيا).(4
لحكميا ه
جائز ٌ

اء كانت مف
الشافعيّة :الجبلٌلة عندىـ ىي التي تأكؿ العذرة كالنجاسات ،كسك ه
تغير
أف الج ٌ
اإلبؿ أك البقر أك الغنـ أك الدجاج ،أما حكميا فالمذىب عندىـ ٌ
بللة إذا ٌ
و
اء لحميا كبيضيا كلبنيا.
لحميا كره أكمو كراىة تنزيو كال يحرـ ،كفي ىذا سك ه

)(1

الترمذم ص 421:كتاب :األطعمة باب :النيي عف أكؿ لحكـ الجبلَّلة كألبانيا
أخرجو
ٌ
يب ،كأبك داكد في السنف ص 681:كتاب :األطعمة باب:
رقـ 1824:كقاؿ عنو:
ه
حسف غر ه

النيي عف أكؿ الجبلَّلة كألبانيا رقـ 3785:كالبييقي في السنف 332/9كتاب :األضحية
ٌ
باب :ما جاء في أكؿ الجبلَّلة كألبانيا رقـ19952:
)(2

ينظر :البدائع39/5

)(3

542/1

)(4

ينظر :مكاىب الجميؿ 346/4كالبياف كالتحصيؿ369/3
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محرمةه إذا
الحنابلة :الجبلٌلة عندىـ ىي التي أكثر عمفيا النجاسة ،كحكميا ٌأنيا ٌ
أريد ذبح الحيكاف في الحاؿ ،أما إذا لـ يرد ذلؾ كحبست الجبلٌلة ثبلثة و
أياـ كأطعمت
ٌ
)(1
يتغير كتصبح حبلالن .
الطاىر ٌ
فإف لحميا ٌ
أف العمماء القائميف بمنع تناكليا
كعند النظر في تحديد الفقياء لمفيكـ الجبلٌلة كجدت ٌ
كلكنيـ اختمفكا في التعبير عف ذلؾ؛
أك كراىتو جعمكا عمٌة ذلؾ ىك تناكليا لمنجاسةٌ ،
فمنيـ مف يقكؿ :الجبلٌلة ما كاف أكثر عمفيا النجاسة ،كمنيـ مف أطمؽ فقاؿ :ما

تغير لحميا
كانت تأكؿ النجاسة ،كفي نظرم :الضابط
ٌ
األدؽ في معرفة الجبلٌلة ىك ٌ
بغض النظر عف القدر الذم أكمتو مف
تغير لحميا كنتف فيي جبلٌلةه
ٌ
كنتنو ،فمتى ٌ

ليحؿ أكميا
النتف
خمك لحميا مف رائحة ٌ
ٌ
النجاسة ليقابؿ بذلؾ ضابط طيارتيا كىك ٌ
كما قاؿ بعض الفقياء.
كبعد ىذا العرض المختصر ألقكاؿ عممائنا األكائؿ يمكف تمخيص الضكابط التي
يمكف بيا اعتبار الحيكاف مف الجبلٌلة ،كىي:
ػ أف يككف أكثر أكمو النجاسة.

يتغير طعمو كلكنو أك ينتف لحمو.
ػ أف يظير فيو أثر النجاسة كأف ٌ
ػ أالٌ يبقى بعد أكمو النجاسة مدةن مف الزمف ليرجع فيو إلى أصمو مف الطيارة.

فالذم يظير لي عند كجكد ىذه الضكابط القكؿ بجكاز االنتفاع بيا كأكميا مع

الكراىة ،فإذا انتفت ىذه الضكابط ارتفعت الكراىة كرجعت إلى الجكاز.

بللة
بللة التي قصدىا الفقياء قديمان كبيف ج ٌ
كلكف أقكؿ :ىؿ يمكف القياس بيف الج ٌ
اليكـ التي تتناكؿ النجاسة كالتي منيا الدـ؟

كلئلجابة أقكؿ :مف الناحية النظرٌية نعـ يمكف ،فتمؾ التي يتكمـ عنيا الفقياء قديم نا
ألف أغمب أكميا النجاسة ،كالتي تأكؿ العمؼ المختمط بالنجاسة اليكـ كذلؾ
جبلٌلةه؛ ٌ
)(1

ينظر :كشاؼ القناع 293/14
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بللة
ىي جبلٌلةه ،كلكف الذم نراه اليكـ في الكاقع
العممي يظير لنا فرقان كبي انر بيف ج ٌ
ٌ
األمس كجبلٌلة اليكـ!! فالحيكانات اليكـ في أغمب ببلد المسمميف باتت تعتمد عمى
اردة إلييا مف و
و
أعبلؼ ك و
و
مسممة مف مستحمٌي الميتة كالدـ
ببلد في الغالب غير

المحرمات ،كحتى الدكؿ
إف بعضيـ يتم ٌذذ بأكؿ الميتة كغيرىا مف
كالخنزير؛ بؿ ٌ
ٌ
خاـ ك و
المصنعة محميان لؤلعبلؼ أغمبيا تعتمد في التصنيع عمى مك ٌاد و
اردة ،فأغمب
ٌ
ٌ
أعبلؼ اليكـ التي تعطى لمحيكانات غير معركفة المصدر كال التركيب ،كحتى كاف
بأف المسمـ غير و
ممزـ بمعرفة ىذه الدقائؽ كلو أف يأكؿ لحكـ آكمة ىذه
قمنا ٌ
األعبلؼ ،فبل نستطيع أف ننكر آثارىا في عالمنا اليكـ ،فالٌمحكـ كمشتقاتيا أصبحت

اليكـ في الغالب مصد انر لؤلمراض المزمنة ،كفقدت طعميا حتى ال نكاد نأكؿ منيا

يحبذه.
طيبان ،كأصبح
الطب الحديث اليكـ يح ٌذر مف تناكليا كال ٌ
ٌ
ٌ
بأف الكراىة التي قاؿ بيا العمماء قديمان
أليست ىذه اآلثار التي نعيشيا اليكـ كافي نة ٌ
ىي اليكـ أكثر تأكيدان إف لـ تصؿ إلى التحريـ؟!

بجدٌي وة لكضع الحمكؿ لمثؿ ىذه
إف تحقٌؽ الضرر أك تكقٌعو يحتٌـ عمينا الكقكؼ ٌ
ٌ
ضرر عمى المسمـ.
أىـ شركطو أالٌ يككف فيو
ه
المسائؿ ،فاالنتفاع مف األعياف مف ٌ
فإذا اعتمد المسممكف عمى أنفسيـ في تكفير أعبلؼ حيكاناتيـ ،كاذا راقبكا بدقٌ وة ما

و
أعبلؼ مف غيرىـ ،كاذا نيض عمماؤىـ لتكفير بدائؿ عف النجاسات
يرد إلييـ مف
بأنو يجكز
العينية بأشياء أخرل لبلستغناء عنيا قدر اإلمكاف؛ عندىا يمكف القكؿ ٌ
ٌ
االنتفاع بالجبلٌلة اليكـ في األكؿ كغيره؛ كيجكز كذلؾ بيعيا كشراؤىا.

أف االنتفاع مف لحكـ الحيكانات التي تأكؿ
والخالصة :الذم يظير لي ػ كهللا أعمـ ػ ٌ
جائز مع الكراىة؛ كذلؾ بقياسو عمى
األعبلؼ التي تحتكم عمى الدـ المسفكح
ه
تمر بيا صناعة األعبلؼ ٌأنو ال يبقى
الج ٌ
بللة ،فالكاضح مف خبلؿ المراحؿ التي ٌ
ماد وة أخرل بعد مركرىا بتمؾ المراحؿ
أثر لنجاسة الدـ لقمٌتيا؛
كلتحكليا تمامان إلى ٌ
ه
ٌ

اليضمية
التصنيعية ،زد عمى ذلؾ ما يحدث لؤلعبلؼ عند مركرىا بتمؾ الدكرة
ٌ
ٌ
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الطبيعية في جكؼ الحيكاف بعد تناكلو ليذه األعبلؼ ،كهللا سبحانو كتعالى يقكؿ:
ٌ
﴿ ﴾         

)(1

كأيضان القكؿ

بالجكاز عمى القكؿ بنظرية االستحالة ،الستحالة الدـ في الخمطة العمفية إلى و
مادة
ٌ
ٌ
ضرر حرـ االنتفاع كبالتالي
كؿ ذلؾ بشرط عدـ الضرر؛ فإذا كجد
ه
أخرل ،كلكف ٌ
البيع .....كهللا تعالى أعمـ
خاتمة....

بعد ىذا العرض السريع ألحكاـ الميتة كأجزائيا كمف خبلؿ التطبيؽ المعاصر
لبلنتفاع مف أجزائيا تكصؿ الباحث لمنتائج اآلتية:

 الميتة كأجزاؤىا محرمة باتفاؽ ،كقد كردت النصكص صريحة بذلؾ. -تحريـ أكؿ الميتة كما في معناه آكد في التحريـ لمتخصيصو ،كقد كردت بذلؾ

النصكص.

 -االنتفاع بالميتة في غير األكؿ يخضع لضكابط كثيرة.

 االنتفاع مف دـ الميتة بإدخالو في الصناعات الغذائية الذم يباشر اإلنسافاستيبلكيا ال يجكز ،كىك يتبع أكؿ الميتة في التحريـ.
تغير لحميا.
 الراجح كهللا أعمـ في أكؿ الجبللة الجكاز مع الكراىة كخاصة مع ٌ كذلؾ ال يمكف قياس ما دخؿ فيو بعض أجزاء الميتة مف الصناعات الغذائيةعمى الجبللة لكجكد الفارؽ.
 -يتكقؼ القكؿ بالجكاز أك عدمو عمى تحقؽ االستحالة التامة كىي لـ تثبت ىنا.

)(1

النحؿ مف اآلية66:
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قائمة المصادر والمراجع
 .1القرآف الكريـ بركاية قالكف عف نافع

 .2أثر المستجدات الفقيية في باب الطيارة ػ زايد نكاؼ عكاد الدكيرم ػ دار النفائس ػ
ط :األكلى 1427ىػ2007ـ.

ً
اىيـ ً
بكر مح َّم ًد ً
 .3اإلجماع البف المنذر أبي و
م ػ مكتبة
بف
المنذر النيسابكرًٌ
بف إبر ى
الفرقاف ػ ط :الثاني

 .4أحكاـ القرآف ػ أبك بكر محمد بف عبدهللا المعركؼ بابف العربي ( )543ػ دار الكتب
العممية ػ راجع أصكلو كخرج أحاديثو كعمؽ عميو محمد عبد القادر عطا ػ دار
الكتب العممية بيركت لبناف ػ ط :الثالثة 1424ىػ 2003ـ.

 .5أحكاـ القرآف ػ اإلماـ أبك بكر أحمد بف عمي الرازم الجصاص ػ تحقيؽ محمد
الصادؽ قمحاكم ػ دار إحياء التراث العربي كمؤسسة التاريخ العربي بيركت
لبناف ػ ط1412:ىػ 1992ـ.

 .6بداية المجتيد كنياية المقتصد ػ أبك الكليد محمد بف أحمد بف محمد بف رشد
القرطبي(ت595ىػ) ػ دار المعرفة ػ ط :السادسة 1402ىػ 1982ـ.

 .7البياف كالتحصيؿ في الشرح كالتكجيو كالتعميؿ في مسائؿ المستخرجة ػ أبك الكليد بف
رشد القرطبي ػ تحقيؽ الدكتكر محمد حجي ػ دار الغرب اإلسبلمي ػ ط :الثانية
1408ىػ 1988ـ.

 .8البيكع الشائعة كأثر ضكابط المبيع عمى شرعيتيا ػ محمد تكفيؽ رمضاف البكطي ػ
دار الفكر بيركت ػ ط1422 :ىػ 2001ـ

 .9البيكع المحرمة كالمنيي عنيا دراسة فقيية مقارنة ػ عبد الناصر خضر ميبلد ػ دار
اليدم النبكم مصر ػ ط :األكلى 1426ىػ 2005ـ.
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تفسير الفخر الرازم المشتير بالتفسير الكبير كمفاتيح الغيب ػ محمد الرازم فخر
الديف بف العبلمة ضياء الديف عمر ػ دار الفكر لمطباعة ػ ط :األكلى1401ىػ

.11

.12

1981ـ.
المبيف لما تضمنتو السنة كآم الفرقاف ػ أبك عبد هللا
الجامع ألحكاـ القرآف ك ٌ
محمد بف أحمد بف أبي بكر القرطبي ػ(ت671ىػ) ػ تحقيؽ عبد هللا بف عبد
المحسف التركي ػ مؤسسة الرسالة ػ ط :األكلى 1427ىػ 2006ـ.
حاشية الدسكقي عمى الشرح الكبير ػ شمس الديف الشيخ محمد بف عرفة
الدسكقي كبيامشو الشرح المذككر مع تقريرات لمعبلمة المحقؽ سيدم الشيخ

.13
.14
.15
.16

محمد عميش ػ دار إحياء الكتب العربية ػ ط :ببل.

محم ًد ً
المضيَّة شرح ُّ
َّ
بف عمي الشككاني ػ
الدرر البييَّة 26/1لئلماـ
َّ
الدرارم ي
مكتبة التراث اإلسبلمي ػ ط :ببل.
دراسات في قضايا طبية معاصرة ػ عمر سميماف األشقر كآخركف ػ دار النفائس
األردف ػ ط :األكلى 1421ىػ 2001ـ.
الذخيرة ػ شياب الديف أحمد بف إدريس القرافي (ت654ىػ) ػ تحقيؽ الدكتكر
محمد حجي ػ دار الغرب اإلسبلمي ػ ط :األكلى 1994ـ.
زاد المعاد في ىدم خير العباد البف قيـ الجكزية شمس الديف أبي عبدهللا محمد
بف أبي بكر الزرعي الدمشقي ػ تحقيؽ شعيب األرنؤكط كعبد القادر األرنؤكط ػ
مؤسسة الرسالة كمكتبة المنار اإلسبلمية ػ ط :السابعة كالعشركف 1415ىػ

.17

1994ـ.

و
خميؿ
محم ود الخرشي عمى المختصر الجميؿ لئلماـ أبي الضياء
شرح أبي عبد هللا َّ
ٌ
بالجندم ػ المطبعة الكبرل األميرية ببكالؽ مصر المحمية ػ ط :ببل.
المعركؼ
ٌ
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شرح صحيح البخارم البف بطاؿ ػ أبي الحسف عمي بف خمؼ بف عبد الممؾ ػ
ضبط نصو كعمؽ عميو أبك تماـ ياسر بف إبراىيـ ػ مكتبة الرشد الرياض ػ ط:

.19

ببل.
الفركؽ أك أنكار البركؽ في أنكاء الفركؽ ػ ألبي العباس أحمد بف إدريس
الصنياجي القرافي(684ىػ)  .كمعو إدرار الشركؽ عمى أنكار الفركؽ لئلماـ
أبي القاسـ قاسـ بف عبد هللا ابف الشاط(ت723ىػ) .كبحاشية الكتابيف تيذيب
الفركؽ كالقكاعد السنية في األسرار الفقيية لشيخ محمد عمي المكي المالكي .ػ

.20

دار الكتب العممية بيركت لبناف ػ ط :األكلى 1418ىػ 1998ـ.
الكافي ػ لمكفؽ الديف أبي محمد عبد هللا بف أحمد بف قدامة الحنبمي(ت
 620ىػ) ػ تحقيؽ الدكتكر عبدهللا بف عبد المحسف التركي ػ ىجر لمطباعة

.21

كالنشر ػ ط :ببل.
كشاؼ القناع عف اإلقناع ػ لمشيخ العبلمة منصكر بف يكنس البيكتي الحنبمي ػ
تحقيؽ كتخريج لجنة متخصصة في ك ازرة العدؿ ػ ك ازرة العدؿ في المممكة

.22
.23
.24

العربية السعكدية ػ ط :األكلى 1421ىػ 2000ـ.
المجمكع شرح الميذب لمشيرازم ػ ألبي زكرياء محي الديف بف شرؼ النككم ػ
تحقيؽ محمد نجيب المطيعي ػ مكتبة اإلرشاد جدة ػ ط :ببل.
لمحمد بف أبي و
م ػ مكتبة لبناف ػ ط :ببل.
الصحاح
مختار َّ
َّ
بكر الراز ٌ
المدكنة الكبرل ػ لئلماـ مالؾ بف أنس(ت179ىػ) كيمييا مقدمات ابف رشد لبياف
ما اقتضو المدكنة مف األحكاـ البف رشد ػ دار الكتب العممية بيركت لبناف ػ ط:

.25

األكلى 1415ىػ 1994ـ.
المستخمىص مف النجس كحكمو في الفقو اإلسبلمي لػ نصرم راشد قاسـ ػ مكتبة
ٌ
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الصحابة ػ ط :األكلى.
المصباح المنير في غريب الشرح الكبير لمرافعي ػ أحمد بف محمد بف عمي
المقرم الفيكمي(ت 770ىػ) ػ طبع بالمطبعة الميمنية ػ ت :ط :ببل.
المغني شرح مختصر المزني ػ لمكفؽ الديف أبي محمد عبد هللا بف أحمد بف
محمد بف قدامة المقدسي الحنبمي(ت 620ىػ) ػ تحقيؽ الدكتكر عبدهللا بف عبد
المحسف التركي كالدكتكر عبد الفتاح محمد الحمك ػ دار عالـ الكتب الرياض ػ

.28
.29
.30

ط :األكلى 1417ىػ 1997ـ.
المكاد المحرمة في الغذاء كالدكاء بيف النظرية كالتطبيؽ ػ نزيو حماد ػ دار القمـ
دمشؽ ػ ط :األكلى 1425ىػ 2004ـ.
مكاد نجسة في الغذاء كالدكاء بحث فقيي مقارف ػ لمدكتكر عبد الفتاح محمكد
إدريس ػ ط :األكلى 1417ىػ 1997ـ.
مكاىب الجميؿ لشرح مختصر خميؿ ػ ألبي عبد هللا محمد بف محمد بف عبد
الرحمف المغربي المعركؼ بالحطاب الرعيني (ت،)954ػ دار الكتب العممية
بيركت لبناف ،ط :األكلى 1416ػ.1995
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الصالبة النفسية لدى طالب كمية التربية بجامعة بني وليد
د .جمعة عبد الرحمن غيــــــث



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المقدمة :
لقد حظى مفيكـ الصبلبة النفسية باىتماـ كبير لدل الباحثيف في عمـ النفس بصفة
عامة كفي عمـ النفس الشخصية بصفة خاصة ،فقد انصب تفكير الكثير مف
المنظريف الذيف تناكلكا مكضكع الشخصية عمى الصبلبة النفسية بكصفو متغير

محكريا مف متغيرات الشخصية التي تساعد األفراد عمى التكافؽ النفسي مع مكاقؼ
الحياة المختمفة التي يتعرضكف ليا ،حيث يعيش اإلنساف اليكـ في عصر يشيد ثكرة
في مجاؿ المعمكماتية كالتكاصؿ بحيث يمكف القكؿ :إف ىذا المجاؿ مف أكثر
المجاالت تقدما إف لـ يكف أكثرىا عمى اإلطبلؽ ،فيذا المجاؿ المذىؿ لفت نظر
اإلنساف إليو ،فجعمو ييتـ بو إلى الحد الذم قد يضر بسمكؾ اإلنساف ،كالكاقع إف

ضغكط الحياة كأحداثيا الحرجة ىي مف طبيعة الكجكد اإلنساني ،كركف أساسي مف
أركا ف الحياة بجكانبيا اإليجابية منيا كالسمبية ،كال يمكف أف تخمك الحياة منيا ،كتزداد
الضغكط كمان ككيفان مع تعقد الحضارة كتسارع إيقاعات العصر كتحدياتو التي قد
تصؿ في بعض األحياف إلى استيداؼ اإلنساف نفسو ،إال أف ذلؾ ال يحدث مع كؿ
األفراد ،فقد لكحظ أف بعضيـ يحتفظكف بمستكل و
عاؿ مف األمف النفسي ،األمر
الذم يجعمنا نعطي أىمية كبيرة لشخصية الفرد بكؿ جكانبيا كمصادر مقاكمتيا
لمضغكط النفسية كالمتغيرات التي تساعد الفرد عمى التكافؽ النفسي مع األحداث

عضك ىيأة تدريس بكمية التربية جامعة بني كليد.
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الضاغطة ،حيث اتضحت إف مف بيف تمؾ المصادر المقاكمة لبلضطرابات النفسية
ما يسمى بالصبلبة النفسية التي تتمثؿ في مجمكعة مف الخصائص النفسية التي
تتضمف االلتزاـ ككضكح اليدؼ كالتحكـ كالتحدم كىذه الخصائص مف شأنيا أف

تحافظ عمى الصحة النفسية كالجسمية كاألمف النفسي عندما يتعرض الفرد لؤلحداث
الضاغطة.
إف مفيكـ الصبلبة النفسية  Psychological Hardinesقد حاز عمى اىتماـ
الكثير مف الباحثيف في الدراسات النفسية التي أيجريت في السنكات االخيرة حيث تـ
الكشؼ عف متغيرات عديدة ترتبط بمفيكـ الصبلبة النفسية مثؿ القمؽ كاالكتئاب

كالتفاؤؿ كالتشاؤـ كغيرىا مف المتغيرات (حمادة لؤلؤة كآخركف .)230 : 2002
الشؾ أف األكضاع السياسية كاالجتماعية كاالقتصادية كالحركب كاألزمات المتعددة
التي يعيشيا المكاطف الميبي اليكـ تؤدم إلى العديد مف االضطرابات كالمشاكؿ
النفسية كالعقمية ،نتيجة المعاناة التي باتت تشكؿ المظاىر البارزة لمحياة اليكمية،
كيكاجو المجتمع الميبي تحديات جسيمة تيدد سبلمتو كأمنو ،كقد أدت الظركؼ
السياسية كاألمنية غير المستقرة إلى حدكث تغيرات ثقافية كاجتماعية انعكست عمى

جميع فئاتو بشكؿ عاـ كعمى الشباب بكجو خاص ،كزادت مشكبلتيـ بشكؿ كبير في

السنكات األخيرة بسبب ثقافة العنؼ التي لـ يشيدىا المجتمع الميبي مف قبؿ.

كيشير عبد الرحمف أبك ندل 2007إلى أف األشخاص األكثر صبلبة نفسية ليس
مف الصعب عمييـ أف يمزمكا أنفسيـ بما يفعمكنو ،كيعتقدكف أف في قدرتيـ التحكـ
في أحداث الحياة الضاغطة كينظركف إلييا عمى أنيا تحدم طبيعي يسمح ليـ

بالنمك ،كعند إدراكيـ ألحداث الحياة الضاغطة يمكنيـ اتخاذ الق اررات الصائبة،
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كيصنعكف أكلكيات في حياتيـ كأىدافان كأنشطة أخرل أكثر تعقيدان كيقيمكنيا عمى أنيا
قدرات إنسانية ميمة (عبد الرحمف أبك ندل.)22 :2007

عامؿ أساسي في مكاجية العديد مف االضطرابات النفسية
إف الصبلبة النفسية
ه
كاألحداث الضاغطة كالمؤلمة ،فيي بمثابة القكة الداخمية التي تيعيف الفرد عمى
مكاجية الصعاب ليتمكف مف المضي قيدمان في الحياة ،كيرجع الفضؿ في استخداـ
مفيكـ الصبلبة النفسية إلى سكزاف ككبا از  Souzan Kobass1982التي تيعد
أكؿ مف درست مصطمح الصبلبة النفسية ،متأثرة بأعماؿ فيكتكر فرانكؿ Victor

 Frankelمؤسس مدرسة العبلج بالمعنى ،حيث عرفت الصبلبة النفسية بأنيا
مجمكعة مف السمات التي تتمثؿ في اعتقاد أك اتجاه عاـ لدل الفرد في فاعميتو
كقدرتو عمى استغبلؿ كؿ المصادر النفسية كالبيئية المتاحة ،كي يدرؾ بفاعمية

محرؼ أك مشكه ،كيفسرىا بكاقعية
أحداث الحياة الضاغطة الشاقة إدراكان غير
ٌ
كمنطقية كمكضكعية ،كيتعايش معيا عمى نحك إيجابي ،كتمثؿ أبعاد الصبلبة
النفسية ،كقد حددتيا بثبلثة أبعاد ىي( :االلتزاـ كالتحكـ كالتحدم) (عماد مخيمر

.)227 : 1996

ىذا ،كقد تكسعت الجيكد البحثية في السنكات األخيرة حكؿ مفيكـ الصبلبة النفسية،
كذلؾ بيدؼ التعمؽ في فيـ الدكر الذم يمكف أف تؤديو كمتغير كقائي مف األحداث
كاألزمات الحياتية ،ككذلؾ لمتعرؼ عمى مككناتيا كأبعادىا كخصائصيا ،كعبلقتيا
بالمتغيرات النفسية األخرل.
مشكمة الدراسة:
تيعد الصبلبة النفسية أحد السمات الشخصية التي تساىـ بشكؿ فعاؿ في الحفاظ
عمى الصحة النفسية كالجسمية لمفرد ،كما تيعد في مقدمة الصفكؼ األمامية في
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مقاكمة انييار البناء النفسي لو ،حيث إنيا تقكـ بدكر كبير في امتصاص ما تخمفو
الضغكط النفسية نتيجة األحداث الضاغطة التي يمر بيا ،كىي بذلؾ تككف بمثابة

و
مصدر لممقاكمة كالصمكد ،كالكقاية مف اآلثار الجانبية التي تككف بسبب الضغكط
عمى الصحة النفسية كالجسمية لؤلفراد ،كأف األفراد االكثر صبلبة نفسية أقؿ تعرضا

لمضغكط النفسية ،كأنيـ أكثر إنجا انز كقيادة كأكثر ضبطا داخميا ،كما يتميزكف

بالنشاط كالكاقعية كالمركنة في مكاجية األحداث ،كانطبلقا مما سبؽ سكؼ تركز ىذه
الدراسة عمى معرفة مستكل الصبلبة النفسية لدل طبلب كمية التربية بجامعة بني
كليد ،كتتحدد مشكمة الدراسة باألسئمة اآلتية:

 1ػ ػ ما مستكل الصبلبة النفسية لدل طبلب كمية التربية بجامعة بني كليد ؟
 2ػ ػ ػ ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في أبعاد الصبلبة النفسية لدل طبلب
كمية التربية ترجع لمتغير الجنس ؟
 3ػ ػ ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في أبعاد الصبلبة النفسية لدل طبلب
كمية التربية ترجع لمتغير التخصص الدراسي ؟
أىمية الدراسة:
لقد حظيت الصبلبة النفسية حديثنا باىتماـ الكثير مف الباحثيف ،حيث درست عمى
نطاؽ كاسع في دراسات ككبا از بيدؼ معرفة المتغيرات النفسية كاالجتماعية التي

تكمف كراء احتفاظ األفراد بصحتيـ النفسية كالجسمية رغـ تعرضيـ لؤلحداث
الضاغطة كقدرتيا عمى مكاجية األحداث كاالضطرابات التي تكاجو اإلنساف اليكـ،

كعمى الرغـ مف كثرة األساليب النفسي ة كالكقائية كتعددىا كتنكعيا في حماية الذات
اإلنسانية مف تصدع البناء النفسي ،برزت أساليب نفسية تيعد مف أساسيات الصحة
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النفسية التي تسيـ إلى حد كبير في قدرة الفرد عمى التكافؽ مع نفسو كمع اآلخريف،
فكانت الصبلبة النفسية أك المناعة النفسية أك المقاكمة النفسية أحد األساليب الفعالة
التي يستخدميا الفرد في الحفاظ عمى صحتو النفسية كالجسمية ،كتكمف أىمية

الدراسة الحالية:

 1ػ ػ ػ تنبثؽ أىمية ىذه الدراسة مف أىمية مكضكعيا كىك الصبلبة النفسية باعتبارىا
أحد المصادر الكقائية مف االضطرابات النفسية.
 2ػ ػ ػ ػ ندرة البحكث كالد ارسات التي تناكلت الصبلبة النفسية في البيئة المحمية ،كمف
ىنا يمكف القكؿ بأف ىذه الدراسة تعد مف الدراسات الرائدة في ىذا المجاؿ.

 3ػ ػ ػ ػ تنبع أىمية ىذه الدراسة مف ككنيا تكشؼ عف مستكل الصبلبة النفسية لدل
طبلب كمية التربية بجامعة بني كليد حيث إنيـ يتعرضكف لمكثير مف األحداث

الضاغطة.
أىداف الدراسة :تيدؼ الدراسة الحالية إلى تحقيؽ األىداؼ التالية:
1ػ ػ ػ معرفة مستكل الصبلبة النفسية لدل طبلب كمية التربية بجامعة بني كليد.
2ػ ػ ػ ػ معرفة مدل تأثير متغير الجنس عمى أبعاد الصبلبة النفسية لدل طبلب كمية
التربية.
 3ػ ػ ػ معرفة مدل تأثير متغير التخصص العممي عمى أبعاد الصبلبة النفسية لدل
طبلب كمية التربية بجامعة بني كليد.
 4ػ ػ ػكضع المقترحات في ضكء نتائج ىذه الدراسة التي تسيـ في االرتقاء ببرامج
اإلرشاد النفسي لتنمية الجكانب اإليجابية لمصبلبة النفسية لدل الطالب الجامعي

لمكاجية الشدائد.
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مصطمحات الدراسة:
الصالبة النفسية :ىي مجمكعة مف السمات الشخصية تعمؿ كمصدر كقائي
و
و
اتجاه و
عاـ لدل الفرد في فاعميتو
اعتقاد أك
ألحداث الحياة الشاقة ،كأنيا تتمثؿ في
كقدرتو عمى استغبلؿ كافة مصادره النفسية كالبيئية المتاحة ،كي يدرؾ بفاعمية

محرؼ أك مشكه ،كيفسرىا بكاقعية كمنطقية
أحداث الحياة الشاقة إدراكان غير
ٌ
كمكضكعية كيتعايش معيا عمى نحك إيجابي ،كأنيا تتضمف ثبلثة أبعاد رئيسية،
كىي (االلتزاـ كالتحكـ كالتحدم) (عماد مخيمر .)227 :1996
التعريف اإلجرائي لمصالبة النفسية ىك الدرجة الكمية التي يحصؿ عمييا الطالب
مف خبلؿ استجابتو عمى مقياس الصبلبة النفسية المستخدـ في ىذه الدراسة.

حدود الدراسة :تتحدد ىذه الدراسة بدراسة الصبلبة النفسية لدل طبلب كمية التربية

بجامعة بني كليد لفصؿ الربيع  2020ـ
اإلطار النظري والدراسات السابقة:
أوال -اإلطار النظري

مفيوم الصالبة النفسية Psychological Hardiness
ييعد مفيكـ الصبلبة النفسية مف المفاىيـ الحديثة نسبيان حيث بدأ يشكؿ أحد
الخصائص النفسية اليامة لمفرد في مكاجية العديد مف األحداث الضاغطة
كالمتعددة كالمتتالية بنجاح ،فقد كانت ككبا از أكؿ مف كضع األساس لمصطمح

الصبلبة النفسي ة ،حيث الحظت أف بعض األفراد يستطيعكف تحقيؽ ذكاتيـ
كاستغبلؿ إمكانياتيـ الكامنة االستغبلؿ األمثؿ رغـ تعرضيـ لمكثير مف اإلحباطات
كالضغكط ،لذلؾ كانت ترل كجكب التركيز عمى األشخاص األسكياء الذيف يشعركف
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بقيمتيـ كيحققكف ذكاتيـ ،أم الذيف يتحدكف الصعاب كالمشكبلت التي يتعرضكف ليا
في حياتيـ ،كليس األفراد ذكم الشخصية المحبطة كالمستسممة ،حيث اشتقت ىذا
المصطمح مف الفكر الفمسفي الذم يرل أف اإلنساف في حالة صيركرة مستمرة،
كالذم يركز في تفسيره لسمكؾ اإلنساف عمى المستقبؿ كليس عمى الماضي ،كأف

دافعية الفرد تنبع أساسا مف البحث المستمر النامي عف المعنى كاليدؼ مف الحياة،
كأف األفراد الذيف تتسـ شخصياتيـ بالصبلبة النفسية يتميزكف بمقدرة عالية عمى

مقاكمة النتائج السمبية كالمؤلمة لؤلحداث الضاغطة كالشاقة (تنييد عادؿ : 2011
.)33
لقد تعددت ت عريفات الصبلبة النفسية حيث ال يكجد تعريؼ كاحد محدد يعترؼ بو
جميع المشتغميف في ىذا الميداف ،إال أف التعريؼ األكثر شيكعا كالذم حاز عمى

القبكؿ لدل غالبية المختصيف ىك تعريؼ سكزاف ككبا از  1982حيث عرفت
الصبلبة النفسية بأنيا :مجمكعة مف السمات الشخصية تعمؿ كمصدر كقائي
و
و
اتجاه و
عاـ لدل الفرد في فاعميتو
اعتقاد أك
ألحداث الحياة الشاقة ،كأنيا تتمثؿ في
كقدرتو عمى استغبلؿ كافة مصادره النفسية كالبيئية المتاحة ،كي يدرؾ بفاعمية

محرؼ أك مشكه ،كيفسرىا بكاقعية كمنطقية
احداث الحياة الشاقة إدراك نا غير
ٌ
كمكضكعية كيتعايش معيا عمى نحك إيجابي ،كأنيا تتضمف ثبلثة أبعاد رئيسية
كىي( :االلتزاـ كالتحكـ كالتحدم) .

عرفيا فنؾ  FUNK1992بأنيا سمة عامة في الشخصية تعمؿ الخبرات البيئية
المتنكعة عمى تككينيا كتنميتيا لدل الفرد منذ الصغر (رجاء محمكد : 2016

.)356
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كعرفيا عماد مخيمر  1996بانيا نمط مف التعاقد النفسي يمتزـ بو الفرد اتجاه نفسو
كأىدافو كقيمو كاآلخريف مف حكلو كايمانو بقدراتو التي يستطيع بيا التحكـ في ما
يعترضو مف أحداث يتحمؿ المسؤكلية عنيا ،كلو القدرة عمى تغييرىا إلى عامؿ مف

عكامؿ النمك أكثر مف ككنيا تمثؿ تيديدا أك عائقان لو في تحقيؽ أىدافو (عماد

مخيمر .)284 : 1996

كعرفتيا جيياف محمد 2002بأنيا مجمكعة متكاممة مف الخصاؿ الشخصية ذات
الطبيعة النفسية كاالجتماعية تضـ االلتزاـ كالتحدم كالتحكـ (جيياف محمد 2002
.)35:
كيعرفيا بشير دخاف  2007بأنيا اعتقاد عاـ لدل الفرد في فاعميتو كقدرتو عمى
استخداـ كؿ المصادر النفسية كالبيئية المتاحة (بشير دخاف .)335 : 2007

كيعرفيا مجدم عبد الكريـ 2006بأنيا القدرة العالية عمى المكاجية اإليجابية
لمضغكط ،كتعكس مدل اعتقاده في فعاليتو عمى االستخداـ األمثؿ لكؿ المصادر
المتاحة كي يدرؾ كيفسر كيكاجو أحداث الحياة كيحقؽ اإلنجاز (محمكد مجدم

.)75 :2006

كيعرفيا ككنسينتكفا بأنيا عبارة عف أفعاؿ مف جانب الفرد تقيـ كتكاجو األحداث
الضاغطة كالتي يمكف أف تؤثر عمى صحتو ،فتعمؿ مككنات الصبلبة النفسية عمى
تييئة الفرد ليقيـ األحداث الضاغطة فيجعميا أقؿ تيديدان كأنو أكثر كفاءة في
مكاجيتيا (مدحت عباس.)174 : 2010

يتضح مف التعريفات السابقة لمفيكـ الصبلبة النفسية ،أنيا تتفؽ فيما بينيا عمى أف

الصبلبة النفسية تعد جكىر الشخصية السكية التي تزرع عند الفرد ركح التحدم
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كتقكم مف عزيمتو ،ليتطمع نحك مستقبؿ أفضؿ لمحياة كليككف أكثر إيجابية في
مكاجية األحداث الضاغطة ،لذؾ كانت الصبلبة النفسية عند البعض عامبل ميمان

كحيكي نا مف عكامؿ الشخصية التي تيم ٌكف الفرد مف استغبلؿ قدراتو الكامنة االستغبلؿ
األمثؿ لتحسيف أدائو كالمحافظة عمى صحتو النفسية كالجسدية ،كىي مصدر مف
مصادر الشخصية الذاتية لمقاكمة اآلثار السمبية الناتجة عف األحداث كاألزمات

كالمختنقات.

أبعاد الصالبة النفسية
يتضح مف الدراسات التي أجريت في مجاؿ الصبلبة النفسية أنيا تتككف مف ثبلثة

ابعاد رئيسية ىي ( االلتزاـ ،التحكـ ،التحدم ) ك ىي تمثؿ كبلٌ متكامبل ،ال يمكف

الفصؿ بينيا ،كتعمؿ كمتغير سيككلكجي يخفؼ مف كقع األحداث الضاغطة عمى
البناء النفسي لمفرد ،مما يعطي دافعا كتشجيعا لمقاكمة ىذه األحداث بفعالية كعزيمة
قكية تقبؿ التحدم  ،كأنيا ترتبط بارتفاع قدرة الفرد عمى تحدم ضغكط البيئة
كأحداث الحياة كتحكيميا إلى فرص لمنمك الشخصي ،كما أف نقص ىذه األبعاد

الثبلثة بشكؿ عاـ يكصؼ بأنو احتراؽ نفسي ،كال يكفي يبعدا كاحدا مف مككنات
الصبلبة النفسية الثبلثة لتمدنا بالشجاعة كاإلقداـ لتحكيؿ ىذه األحداث إلى أمكر
أكثر إيجابية ،فيي مركب يتككف مف ثبلثة ابعاد مستقمة نحتاجيا جميعا لمكاجية

األزمات  ،كىذه األبعاد ىي:
ـــــ االلتزام Commitment
يعتبر يبعد االلتزاـ مف أكثر مككنات الصبلبة النفسية ارتباطان بالدكر الكقائي ،
بكصفو مصد انر لمقاكمة األحداث الضاغطة ،كتؤكد سكزاف ككبا از عمى أف مككف

االلتزاـ يمثؿ قدرة الفرد عمى إدراؾ أىمية ك قيمة ذاتو كأىدافو كتقدير امكانياتو
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ليككف لدي و ىدفا يسعى لتحقيقو ،ككذلؾ قدرتو عمى اتخاذ الق اررات التي تعزز التكازف
كالتراكيب الداخمية ،فااللتزاـ يمثؿ االلتزاـ الذاتي مف جانب الفرد نحك نفسو كقيمو
كنحك اآلخريف ،كىذا المككف يشير إلى تبني الفرد لقيـ كمبادل كمعتقدات محددة

كمقدار تمسكو بيا كتحممو المسؤكلية الشخصية اتجاه نفسو كمجتمعو ،كالتعامؿ مع

األحداث الشاقة كأحداث ىادفة كذات معنى ،كىذا يعكس مدل الصبلبة النفسية

لمفرد (مدحت عباس .)176 : 2010
ــــ التحكم Control

يشير إلى اعتقاد الفرد بأف ظركؼ الحياة كمكاقفيا المتغيرة التي يتعرض ليا أمكر
متكقعة الحدكث كيمكف التنبؤ بيا كالسيطرة عمييا ،كىذا ال يعني التكقع الساذج

لتحديد نتائج أحداث الحياة ،كانما يعني إدراؾ الذات عمى أنيا ذا تأثير كاضح مف
خبلؿ ممارسة التفكير كالمعرفة كالميارة كاالختيار كيتضمف التحكـ القدرة عمى اتخاذ
القرار كتفسير األحداث كيعزز القدرة عمى المقاكمة الفعالة لمضغكط النفسية مف
خبلؿ استخداـ العمميات الفكرية لمتحكـ في األحداث لتقمؿ اآلثار السمبية لممشقة إذا

ما تـ عمى نحك إيجابي (فائقة بدر .)130 : 2007
ــــ التحدي Challeng

البعد إلى أف التغيير المتجدد في أحداث الحياة ىك أمر طبيعي كحتمي
يشير ىذا ي
ه
كالبد منو بدالن مف االستقرار ،الرتقاء الفرد أكثر مف ككنو تيديدان ألمنو كثقتو بنفسو
كسبلمتو النفسية ،كأف التغييرات ماىي إال حكافز مثيرة لبلىتماـ كالنمك بدالن مف

التيديد لؤلمف كىك يبعد يخفؼ مف كطأة الحياة عمى الجانب الحسي ،أك اإلدراكي
مف خبلؿ تمكيف األحداث كمثيرات لمنمك كاالنفتاح كالمركنة كالتقييـ الفعاؿ لؤلحداث
المتناقضة ،كيظير في قدرة الفرد عمى التكيؼ مع مكاقؼ الحياة الجديدة كتقبميا
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بكؿ ما فييا مف مستجدات إيجابية أك سمبية باعتبارىا أمك انر طبيعية البد مف حدكتيا

لنمكه كارتقائو (سمير محمد كآخركف .)451 : 2015
النظريات المفسرة لمصالبة النفسية

ــــــــ نظرية سكزاف ككبا از  : 1982لقد قدمت ككبا از نظرية رائدة في مجاؿ الكقاية مف
اإلصابة مف االضطرابات النفسية كالجسدية تناكلت خبلليا العبلقة بيف الصبلبة
النفسية بكصفيا متغي نار حديث ا في ىذا المجاؿ ،كلقد اعتمدت ىذه النظرية عمى عدد
مف األسس النظرية كالتجريبية حيث تمثمت األسس النظرية في أف حياة الفرد

الصعبة ليس ليا معنى أك ىدؼ ،مالـ تعتمد بالدرجة األكلى عمى قدراتو الشخصية
كاستغبلؿ ىذه القدرات االستغبلؿ األمثؿ ،كمف أىـ النماذج التي اعتمدت عمييا ىذه
النظرية ( البنية الداخمية لمفرد ػ ػ األسمكب اإلدراكي المعرفي ػ ػ ػ الشعكر بالتيديد أك

افترض أساسي ،كىك أف تعرض
اإلحباط ) كقد اعتمدت ككبا از في نظريتيا عمى
ن
الفرد لؤلحداث الحياتية الشاقة يعد أم انر ضركريان بؿ إنو حتمي كطبيعي ال مفر منو،

فكاقع الحياة محفكؼ بالعقكبات كالصعكبات كأشكاؿ الفشؿ كاألحداث الشاقة  ،كنحف
ال نستطيع تجنب ذلؾ كال يمكننا اليركب مف متطمبات التغيير في النمك الشخصي
في أم مرحمة مف مراحؿ حياتنا  ،كأف الفرد يكاجو تمؾ األحداث بما يممكو مف

مصادر تتمثؿ في المعرفة كالميارات كالقدرات البلزمة إلدارة متطمبات الحياة ،كيقكـ
الفرد بعممية التقييـ المعرفي كىي العممية التي مف خبلليا ييقيـ الفرد أىمية تمؾ
المتطمبات كيقرر ما إذا كاف ليا تأثير إيجابي أك سمبي ،فإذا تجاكزت مصادر الفرد
المتطمبات فيتـ تقييـ المتطمبات عمى أنيا تحد كليس تيديدنا ،كلكف عندما تتجاكز
تمؾ المتطمبات مصادر الفرد فيتـ تقييمو كتيديد لمفرد أك أف الفرد عرضة لمتيديد،
كأف المصادر االجتماعية كالنفسية الخاصة بكؿ فرد قد تقكم كتزداد عند التعرض
لتيديد األحداث ،كمف أبرز ىذه المصادر الصبلبة النفسية بكافة أبعادىا ،كلقد
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فسرت ككبا از العبلقة بيف الصبلبة النفسية كالكقاية مف اإلصابة باألمراض مف
خبلؿ الخصاؿ المميزة لؤلفراد مرتفعي الصبلبة النفسية باإلضافة إلى األدكار الفعالة
التي تقكـ بيا الصبلبة النفسية لمتقميؿ مف التعرض لؤلحداث الضاغطة (زينب نكفؿ

.)122 : 2008

ـــــ نظرية متالزمة التكيف العام ليانز سيمي
قدـ ىذه النظرية العالـ الفسيكلكجي ىانز سيمي كسماىا متبلزمة التكيؼ العاـ كىي

عبارة عف سمسمة مف االستجابات الفسيكلكجية يقابؿ الجسـ بيا الضغكط النفسية مف
أجؿ إحداث التكازف كاالستقرار ،كىذه االستجابات الفسيكلكجية تمر بثبلث مراحؿ

ىي:

ػ ػ ػ مرحمة اإلنذار أك التنبيو :كفي ىذه المرحمة يقكـ الجسـ باستدعاء كافة قكاتو
الدفاعية لمكاجية الخطر الذم ييدد كيانو الشخصي.
ػ ػ ػ مرحمة المقاكمة :كتتككف ىذه المرحمة نتيجة المكاقؼ الضاغطة التي يتعرض ليا

الفرد فتختفي التغيرات األكلى كتظير تغيرات جديدة تدؿ عمى التكيؼ مع المكقؼ.

ػ ػ ػ مرحمة االستنزاؼ :كيصؿ الفرد إلى ىذه المرحمة عندما يفشؿ في مقاكمة األحداث
الضاغطة كتطكؿ فترة التيديد (حمكد عامر .)28 : 2016
نظرية التقييم المعرفي ال زاروس وفموكمان
كىذه النظرية تشير إلى تأثير األحداث الضاغطة عمى تقييـ األفراد ألحداث الحياة
حيث ترل ىذه النظرية أف األحداث التي يمر بيا األفراد ماىي أحداث نكعية
كنسبية في نفس الكقت فيي تختمؼ مف فرد ألخر ،كبذلؾ سكؼ تختمؼ استجابة
كؿ فرد عف اآلخر في الدرجة كفي النكع كتشمؿ ىذه النظرية ثبلث جكانب رئيسية
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ىي (األحداث الضاغطة ػ ػ عممية التقييـ ػ ػ أساليب المكاجية) (عبدهللا الشيرم
.)23 : 2015
اىمية الصالبة النفسية
إف الصبلبة النفسية مركب ميـ مف مركبات الشخصية التي تقي اإلنساف مف آثار
المثيرات الحياتية الضاغطة كتجعؿ الفرد أكثر مركنة كتفاءالن كقابمية لمتغمب عمى
المشاكؿ التي يتعرض ليا في حياتو ،كما تعمؿ الصبلبة النفسية كعامؿ حماية مف

األمراض النفسية كالجسمية ،فتقكـ بتعديؿ عممية اإلدراؾ لؤلحداث فتجعميا أقؿ
كطأة عمى تفكير الفرد  ،كمف تـ تؤدم إلى أساليب مكاجيو نشطة تنقمو مف حاؿ

إلى حاؿ أفضؿ منو ،كتفيد ايضا في التأثير في أساليب المكاجية بشكؿ غير
مباشر مف خبلؿ تأثيرىا االجتماعي (عبد المطيؼ حسف .)32 : 2002
إف إدراؾ كتقييـ جميع جكانب الحياة تساعد الشخصية الصمبة عمى إيجاد فرص

لمتدريب كاتخاد الق اررات الصائبة كالتأكيد عمى أكلكيات الحياة ،ككضع أىداؼ جديدة
كتقدير األنشطة المعقدة كالقدرات اليامة لؤلفراد كالقدرة عمى تقييـ األحداث في
إطار خطة الحياة اليكمية ،كلف يصؿ الفرد إلى تحقيؽ ىذا ما لـ يكف مف ذكم
الصبلبة النفسية فيي اساس قدرة الفرد عمى المكاجية الناجحة لضغكطات الحياة

كالبقاء بصحة جيدة.
ثانيا  :الدراسات السابقة
ً
بعد االطبلع عمى الدراسات السابقة التي تتعمؽ بالصبلبة النفسية ،تبيف أف ىناؾ
العديد مف الدراسات المتنكعة التي تناكلت العبلقة بيف الصبلبة النفسية كغيرىا مف
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المتغيرات األخرل لذلؾ سكؼ نعرض بعض الدراسات التي تناكلت الصبلبة النفسية
بشكؿ عاـ.
ػ ػ ػ دراسة يبتينة منصكر 1995بعنكاف الصبلبة الشخصية كعبلقتيا بأساليب التعامؿ
مع ضغكط الحياة  ،حيث ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة العبلقة بيف الصبلبة
الشخصية كأساليب التعامؿ مع ضغكط الحياة  ،كقد تككنت عينة الدراسة مف

( ) 400طالب كطالبة  ،كقد أشارت نتائج الدراسة عف كجكد مستكل مرتفع مف
الصبلبة النفسية لدل عينة الدراسة  ،كما أشارت إلى كجكد فركؽ بيف الذككر
كاإلناث لصالح الذككر.
دراسة عماد مخيمر 1997بعنكاف الصبلبة النفسية كالمساندة االجتماعية كمتغيريف
مف متغيرات المقاكمة كالكقاية ،حيث ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة أثر الصبلبة

النفسية كالمساندة االجتماعية عمى الكقاية مف آثار األحداث الضاغطة  ،كقد
تككنت عينة الدراسة مف ( )171طالب كطالبة ،كقد أشارت نتائج الدراسة إلى كجكد
فركؽ بيف الذككر كاإلناث في الصبلبة النفسية لصالح الذككر.

ػ ػ ػ دراسة بشير الحجازم  2006بعنكاف الصبلبة النفسية كعبلقتيا بمستكل الضغكط
النفسية لدل طمبة الجامعة اإلسبلمية ،حيث ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة العبلقة

بيف الصبلبة كمستكل الضغكط النفسية ،كقد تككنت عينة الدراسة مف ()541
طالب ،كقد أشارت نتائج إلى كجكد عبلقة ارتباطية قكية بيف الصبلبة النفسية

كمستكل الضغكط النفسية لدل عينة الدراسة .

ػ ػ ػ دراسة سالـ المفرجي  2008بعنكاف الصبلبة النفسية كعبلقتيا باألمف النفسي لدل
طبلب الجامعة ،حيث ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة العبلقة بيف الصبلبة كاألمف
النفسي ،كقد تككنت عينة الدراسة مف ( )445طالبا ،كقد أظيرت النتائج كجكد
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عبلقة ارتباطية مكجبة بيف الصبلبة كاألمف النفسي ،كاشارت إلى عدـ كجكد فركؽ
بيف الذككر كاإلناث.
ػ ػ ػ دراسة ىكيدا نكر 2012بعنكاف الصبلبة النفسية لدل طبلب كمية التربية ،حيث
ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة مستكل الصبلبة ،كقد تألفت عينة الدراسة مف

طالبا ،كقد أظيرت النتائج كجكد مستكل مرتفع لمصبلبة النفسية لدل أفراد
( )249ن
عينة الدراسة.
ػ ػ ػ دراسة خالد العبدلي  2012بعنكاف الصبلبة النفسية كعبلقتيا بأساليب مكاجية

الضغكط النفسية ،حيث ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة العبلقة بيف الصبلبة النفسية

كأساليب مكاجية الضغكط النفسية  ،كقد اشتممت عينة الدراسة عمى ( )200طالب

كطالبة  ،كقد أشارت نتائج الدراسة عف كجكد مستكل مرتفع مف الصبلبة النفسية
لدل عينة الدراسة  ،كما أشارت إلى كجكد فركؽ في مستكل الصبلبة النفسية بيف
الطمبة المتفكقيف كالطمبة العادييف لصالح الطمبة المتفكقيف.
ػ ػ ػ دراسة الحسيف سيد  2012بعنكاف النفسية كعبلقتيا بالمساندة االجتماعية لدل

طبلب الجامعة ،حيث ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة العبلقة بيف الصبلبة النفسية
طالبا كطالبة ،كقد
كالمساندة االجتماعية ،كقد تككنت عينة الدراسة مف ()412
ن
أشارت نتائج الدراسة عف كجكد مستكل مرتفع مف الصبلبة النفسية لدل عينة
الدراسة ،كما أشارت إلى عدـ كجكد فركؽ بيف الذككر كاإلناث في الصبلبة النفسية،

كما أسفرت عف كجكد عبلقة ارتباطية بيف الصبلبة النفسية كبالمساندة االجتماعية.

ػ ػ ػ دراسة أسماء زىاني 2014بعنكاف الصبلبة النفسية كعبلقتيا بأساليب مكاجية
الضغكط النفسية ،حيث ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة العبلقة بيف الصبلبة النفسية
كأساليب التعامؿ مع ضغكط الحياة  ،كقد بمغت عينة الدراسة ( )30معممة ،كقد
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تكصمت الدراسة إلى كجكد مستكل مرتفع مف الصبلبة النفسية لدل المعممات ،كأف
ىناؾ عبلقة قكية الصبلبة النفسية كبأساليب مكاجية الضغكط النفسية.
ػ ػ ػ دراسة فتحية العربي  2014بعنكاف مدل تمتع الشباب الجامعي بالصبلبة النفسية
في مكاجية بعض الضغكط الحياتية المعاصرة ،حيث ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة

مستكل الصبلبة النفسية كجكدة الحياة لدل طبلب جامعة الزاكية ،كقد بمغت عينة

الدراسة ( ) 127طالب كطالبة ،كقد أشارت نتائج الدراسة عف كجكد مستكل مرتفع
مف الصبلبة النفسية لدل عينة الدراسة ،كما أشارت إلى عدـ كجكد فركؽ بيف
الذككر كاإلناث في الصبلبة النفسية.
ػ ػ ػ دراسة عبدهللا الشيرم  2015بعنكاف الصبلبة النفسية كعبلقتيا بجكدة الحياة لدل
طبلب كمية التربية ،حيث ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة العبلقة بيف الصبلبة

النفسية كجكدة الحياة لدل طبلب كمية التربية ،كقد بمغت عينة الدراسة ()302
طالب كطالبة ،كقد أشارت نتائج الدراسة عف كجكد مستكل مرتفع مف الصبلبة

النفسية لدل عينة الدراسة ،كما أشارت إلى عدـ كجكد فركؽ بيف الذككر كاإلناث
لصالح الذككر.
في ضكء مراجعة الدراسات السابقة ذات العبلقة بالصبلبة النفسية يتضح لنا أنيا

أجريت في مناطؽ عربية مختمفة كفي سنكات متعددة ،كلكنيا اتفقت جمعييا عمى

تأثير الصبلبة النفسية في مقاكمة األحداث الضاغطة ،كأنيا منبئ قكم في التخمص
مف االضطرابات النفسية كاإلجياد النفسي ،كما ارتبطت سمة الصبلبة النفسية

بأبعادىا الثبلثة ( االلتزاـ كالتحكـ كالتحدم ) كالتي تعد مف أىـ السمات التي
يستخدميا الفرد في مكاجية الظركؼ الصعبة كاالحداث الضاغطة ،كأف االشخاص

ذكم الشخصية الصمبة ىـ أكثر صمكدان كانجا انز كأقؿ عرضة لمضغكط النفسية.
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فروض الدراسة
 1ػ ػ ال يكجد أم مستكل مف مستكيات الصبلبة النفسية لدل طبلب كمية التربية ببنى
كليد.

 2ػ ػ ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف طبلب كمية التربية كليد في أبعاد
الصبلبة النفسية ترجع لمتغير الجنس .

3ػ ػ ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف طبلب كمية التربية كليد في أبعاد
الصبلبة النفسية ترجع لمتغير التخصص العممي .
االجراءات المنيجية لمدراسة
منيج الدراسة :لما كانت الدراسة الحالية تيدؼ إلى معرفة مستكل الصبلبة النفسية
لدل طبلب كمية التربية بجامعة بني كليد ،فإف ىذا يقتضي االعتماد عمى المنيج

الكصفي التحميمي ذلؾ المنيج الذم يقكـ عمى تكضيح متغيرات الدراسة كتحديد
مقدارىا كاتجاىيا.
مجتمع الدراسة :يتألؼ مجتمع الدراسة مف جميع طبلب كمية التربية بني كليد،
كالبالغ عددىـ حسب إحصائية الفصؿ الدراسي الربيع 2020ـ حكالي( )1896

طالب كطالبة ،منيـ ( )640طالب ك( )1256طالبة مكزعيف عمى العمكـ التطبيقية

كالعمكـ اإلنسانية.

عينة الدراسة :تتألؼ عينة الدراسة الحالية مف (  ) 100طالب كطالبة ،مكزعيف
مناصفة بيف الجنسيف مف العمكـ التطبيقية كاإلنسانية ،كقد تـ اختيار ىذه العينة

عشكائيا ،كركعي فييا جميع خصائص المجتمع األصمي.
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أدوات الدراسة
بناء عمى طبيعة مشكمة الدراسة كأىدافيا ،كبعد االطبلع عمى مجمكعة مف المقاييس
التي استخدمتيا الدراسات السابقة لقياس الصبلبة النفسية ،فقد تـ االعتماد عمى

مقياس الصبلبة النفسية مف إعداد سكزاف ككبا از ،1982 Souzan Kobass

لقياس الصبلبة النفسية الذم قاـ بتعريبو كمبلئمتو لمبيئة العربية عماد

مخيمر ،1996حيث يعتبر مف أكثر المقاييس استخداما في مجاؿ قياس الصبلبة
النفسية لما يمتاز بو مف خصائص عديدة  ،كقد تكافرت لو مستكيات

عالية مف الصدؽ كالثبات في معظـ الببلد العربية كيتككف ىذا المقياس مف ()47
فقرة مكزعة عمى ثبلثة أبعاد ( االلتزاـ ػ ػ ػ التحكـ ػ ػ التحدم ) كتكجد اماـ كؿ فقرة

ثبلثة بدائؿ كىي( دائمان ػ ػ ػ ػ أحيانا ػ ػ ػ ابدان ) تعطي الفقرات المكجبة كعددىا ()32

عمى التكالي ( 3ػ ػ  2ػ ػ  )1كتعكس الدرجة في حالة الفقرات السالبة كعددىا ()15

فتصبح عمى التكالي (  1ػ ػ  2ػ ػ  )3كقد كزعت فقرات المقياس عمى ثبلثة ابعاد

عمى النحك التالي:
البعد مف (  ) 16فقرة كىي ( 1ػ  4ػ ػ  7ػ ػ  10ػ ػ 13
 1ػ ػ يبعد االلتزاـ :ك يتككف ىذا ي
ػ ػ  16ػ ػ ػ  19ػ ػ  22ػ ػ  25ػ ػ  28ػ ػ  31ػ ػ  34ػ ػ  37ػ ػ  40ػ ػ  43ػ ػ  )46كتككف
البعد (  )48درجة مف الدرجة الكمية لممقياس.
الدرجة النيائية ليذا ي
البعد مف(  ) 15فقرة كىي (  2ػ ػ  5ػ ػ 8ػ ػ 11ػ ػ 14
 2ػ ػ يبعد التحكـ  :ك يتككف ىذا ي
ػ ػ ػ  17ػ ػ  20ػ ػ  23ػ ػ  26ػ ػ  29ػ ػ  32ػ ػ  35ػ  38ػ ػ  41ػ ػ  ) 44كتككف الدرجة
البعد ( ) 45درجة مف الدرجة الكمية لممقياس.
النيائية ليذا ي
البعد مف (  ) 16فقرة كىي (  3ػ ػ 6ػ ػ ػ 9ػ ػ  12ػ ػ15
 3ػ ػ يبعد التحدم  :كيتككف ىذا ي
ػ ػ  18ػ ػ ػ  21ػ ػ ػ  24ػ ػ  27ػ ػ  30ػ ػ  33ػ ػ  36ػ ػ  39ػ ػ  42ػ ػ  45ػ ػ ػ  )47ك تككف
البعد
الدرجة النيائية ليذا ي

( ،)48كبذلؾ تككف الدرجة الكمية لممقياس (، )141

درجة كىي أعمى درجة يمكف أف يحصؿ عمييا المستجيب في األبعاد الثبلثة  ،في
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حيف تككف أقؿ درجة يحصؿ عمييا المستجيب في االبعاد الثبلثة ىي ( ) 47كبناء
عمى ذلؾ فإف الدرجة المرتفعة لممقياس بأبعاده الثبلثة تعني مستكل مرتفع مف
الصبلبة النفسية في حيف تعني الدرجات المنخفضة لممقياس مستكل منخفض

لمصبلبة النفسية ،كيككف المتكسط االفتراضي لممقياس ىك( )94درجة ،كتتحدد
طبيعة الصبلبة النفسية باالعتماد عمى النقطة الفاصمة التي حددت بالدرجة 94

فإذا كانت الدرجة المتحصؿ عمييا مف خبلؿ اإلجابة عمى فقرات المقياس أعمى مف

المتكسط االفتراضي دؿ ذلؾ عمى كجكد الصبلبة النفسية بشكؿ عاـ بغض النظر
عف إبعاد المقياس  ،في حيف تدؿ الدرجة المنخفضة عنو عمى تدني مستكل

الصبلبة النفسية لدل عينة الدراسة .

جدكؿ ( ) 1يبيف تصنيؼ مستكيات أبعاد مقياس الصبلبة النفسية كما حددتيا سكزاف
ككبا از

االبعاد

منخفض

معتدؿ

مرتفع

االلتزاـ

 16ػ ػ ػ ػ 26

 27ػ ػ ػ37

 38فما فكؽ

التحكـ

 15ػ ػ ػ ػ 24

 25ػ ػ ػ 34

 35فما فكؽ

التحدم

 16ػ ػ ػ ػ 26

 27ػ ػ ػ37

 38فما فكؽ

الخصائص السيكومترية ألداة الدراسة:
قاـ الباحث بتطبيؽ مقياس الصبلبة النفسية المستخدـ في ىذه الدراسة عمى عينة

استطبلعية قكاميا(  ) 30طالب كطالبة تـ اختيارىـ عشكائيا مف عينة الدراسة
األساسية لمعرفة مدل صبلحيتو لبلستخداـ .
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1ـــ صدق المقياس  :يعد الصدؽ مف المعامبلت األساسية التي ينبغي لمستخدـ
المقياس التأكد منيا ،كصدؽ المقياس ىك أف يقيس المقياس ما كضع لقياسو

بالتحديد ،كقد تـ التأكد مف صدؽ مقياس الصبلبة النفسية المستخدـ في ىذه
الدراسة باستخداـ الطرؽ اآلتية:
أػ ػ الصدؽ الظاىرم :لمحصكؿ عمى معامؿ الصدؽ الظاىرم تـ عرض فقرات
المقياس عمى مجمكعة مف المحكميف لمحكـ عمى صبلحيتيا في قياس الخاصية

المراد قياسيا ،لذلؾ تـ الحصكؿ عمى الصدؽ الظاىرم لممقياس بعرضو بصيغتو
األكلية عمى و
عدد مف المختصيف في عمـ النفس لمتأكد مف صبلحية الفقرة كسبلمتيا
كمدل مبلئمة الفقرات لقياس ما كضعت لقياسو ،كقد كاف ىناؾ اتفاؽ عاـ بنسبة
 0.98مف لجنة المحكميف عمى أف جميع فقرات المقياس مناسبة كمبلئمة لبيئة
الدراسة الحالية ك ال تحتاج إلى تعديؿ.

ب ػ ػ الصدؽ الذاتي :تـ حساب معامؿ الصدؽ الذاتي لمقياس الصبلبة النفسية مف
خبلؿ الجذر التربيعي لمعامؿ الثبات المستخرج بطريقة التجزئة النصفية ،كفي ىذه

الحالة يككف معامؿ الصدؽ الذاتي لمقياس الصبلبة النفسية المستخدـ في ىذه
الدراسة = 0.85
 2ػ ػ ثبات المقياس ييعد الثبا ت مف الخصائص األساسية التي تعتمد عمييا أدكات
القياس الفعالة حيث تتكقؼ دقة المقياس عمى معامؿ ثباتو في قياس مظير مف
مظاىر السمكؾ ،كقد تـ التأكد مف ثبات مقياس الصبلبة النفسية باستخداـ الطرؽ

اآلتية:

أ ـــــ طريقة التجزئة النصفية :لقد استخدـ الباحث معادلة ركلكف كذلؾ لمحصكؿ عمى
معامؿ الثبات ،فبمغ معامؿ ثبات مقياس الصبلبة النفسية المستخدـ في ىذه الدراسة

مناسب جدنا ألغراض الدراسة.
( )0.73كىك معامؿ ثبات مرتفع ك
ه
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ب ػ ػ ػ ػ طريقة إعادة االختبار :لقد تـ تطبيؽ المقياس عمى أفراد العينة االستطبلعية
كالبالغ عددىـ ( )30طالب كطالبة كأيعيد تطبيقو بفاصؿ زمني قدره ( )15يكـ ،إذ
بمغ معامؿ ثباتو ( )0.70كىك قيمة تدؿ عمى تمتع المقياس بدرجة مرتفعة مف

الثبات .

عرض النتائج وتفسيرىا

جدكؿ رقـ ( ) 2يبيف اإلجابة عمى سؤاؿ الدراسة الذم ينص عمى :ما مستكل
الصبلبة النفسية لدل طبلب كمية التربية بجامعة بني كليد ؟
لئلجابة عمى ىذا السؤاؿ جرل حساب المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم
لؤلبعاد الفرعية لمقياس الصبلبة النفسية كفؽ المستكيات الثبلثة ،لدرجات طبلب
كمية التربية.
المتكسط

االنحراؼ

أبعاد الصبلبة النفسية

العينة

االلتزاـ

100

41.06

التحكـ

100

37.12

6.22

التحدم

100

43.17

6.83

المستكل

الحسابي

المعيارم
8.51

مرتفع
مرتفع
مرتفع

يتضح مف خبلؿ المؤشرات االحصائية السابقة أف متكسط درجات عينة الدراسة

في أبعاد الصبلبة النفسية قد بمغ المتكسط الحسابي لدرجات أفراد العينة في يبعد

االلتزاـ ( )41.06كبانحراؼ معيارم ( ، )8.51كفي يبعد التحكـ بمغ المتكسط
الحسابي لدرجات أفراد العينة في ( )37.12كبانحراؼ معيارم ( ، )6.22كفي يبعد
التحدم بمغ المتكسط الحسابي لدرجات أفراد العينة ( )43.17كبانحراؼ معيارم

( ،)6.83كبعد مقارنة المتكسطات السابقة بالدرجة االختيارية لتحديد مستكل كؿ
يبعد يتضح مف أبعاد الصبلبة النفسية يتضح أف الصبلبة النفسية بجميع أبعادىا تقع
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في المستكل المرتفع  ،كأف يبعد التحدم كاف أعمى أبعاد الصبلبة النفسية لدل افراد
العينة كيميو يبعد االلتزاـ كأخي ار جاء يبعد التحكـ  ،كىذا يدؿ عمى أف طمبة كمية
التربية يتمتعكف ب مستكل مرتفع مف الصبلبة النفسية بأبعادىا المختمفة  ،كخاصة في

يبعد التحدم  ،كىذه نتيجة منطقية  ،حيث يعيش أفراد مجتمع الدراسة ظركفا
اجتماعية كسياسية كاقتصادية كثقافية كيتعرضكف إلى العديد مف األزمات
كالمختنقات كالظركؼ األمنية غير المستقرة تمقي بظبلليا عمى الجميع  ،كىذه
الظركؼ القاسية تحتاج إلى شخصية تتمتع بالصبلبة النفسية المرتفعة لمكاجية
أحداث الحياة الضاغطة كيمكف تفسير ذلؾ في مفيكـ الصبلبة النفسية التي تعمؿ
ككاقي ضد ما يقابؿ الفرد مف أزمات كأحداث ضاغطة في ضكء مككنات الصبلبة

النفسية

( االلتزاـ كالتحكـ كالتحدم )  ،حيث يكصؼ األفراد الذيف يحاكلكف

حؿ مشكبلتيـ الصعبة ،كالتي تشكؿ نكعا مف التحدم لقدراتيـ فيحاكلكف التكيؼ مع

ىذه الظركؼ بمختمؼ األساليب المسمكح بيا اجتماعيا كيحققكف نكعا مف االستقرار
النفسي بدكم المناعة النفسية ،بينما األفراد الذيف ليس ليـ رغبة في التحكـ ال
يميمكف إلى تحدم ىذه األزمات كاألحداث الضاغطة كتتفؽ ىذه النتيجة مع كافة

الدراسات السابقة التي أجريت في الدكؿ العربية.
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جدكؿ رقـ ( )3يبف المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم ك قيمة ت لدرجات
لدرجات طبلب كمية التربية في ابعاد الصبلبة النفسية كفؽ متغير الجنس.
ابعاد الصبلبة النفسية

الجنس

المتكسط الحسابي

االنحراؼ المعيارم

قيمة ت

االلتزاـ

ذككر

35.21

6.10

3.17

إناث

32.47

5.14

ذككر

34.17

5.82

إناث

30.56

6.13

ذككر

39.05

8.15

إناث

36.81

6.04

التحكـ
التحدم

2.94
3.59

يتضح مف خبلؿ المؤشرات االحصائية بالجدكؿ السابؽ أنو تكجد فركؽ ذات داللة
إحصائية بيف الذككر كاإلناث في جميع أبعاد الصبلبة النفسية ،حيث كاف المتكسط

الحسابي لدرجات الذككر في يبعد االلتزاـ (  )35.21كبانحراؼ معيارم ()6.10
كبمغ المتكسط الحسابي لدرجات اإلناث ( )32.47كبانحراؼ معيارم (  )5.14كما

بمغت القيمة التائية المحسكبة (  )3.17كىي قيمة ذات داللة إحصائية تشير إلى
كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في يبعد االلتزاـ بيف الذككر ك اإلناث ،ككانت ىذه
الفركؽ لصالح الذككر ،كفي يبعد التحكـ كاف المتكسط الحسابي لمذككر()34.17

كبانحراؼ معيارم ( )5.82كبمغ المتكسط الحسابي لئلناث( )30.56كبانحراؼ

معيارم ( ، )6.13كبمغت القيمة التائية المحسكبة (  )2.94كىي قيمة ذات داللة
احصائية تشير إلى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في بعد التحكـ بيف الذككر
كاإلناث ،ككانت ىذه الفركؽ لصالح الذككر ،كما بمغ المتكسط الحسابي لمذككر في

يبعد التحدم ( )39.05كبانحراؼ معيارم ( )8.15كبمغ المتكسط الحسابي لئلناث
( )36.81كبانحراؼ معيارم( )6.04بمغت القيمة التائية المحسكبة (  )3.59كىي
قيمة ذات داللة إحصائية تشير إلى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في يبعد

التحدم بيف الذككر ك اإلناث  ،ككانت ىذه الفركؽ لصالح الذككر ،لقد كشفت
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النتائج االحصائية السابقة عف حصكؿ الذككر عمى متكسطات حسابية أعمى مف
اإلناث في متغير الصبلبة النفسية  ،مما يشير إلى أف الذككر أكثر التزاما ك تحكما
كتحديا كضبطا مف اإلناث  ،كىذه النتيجة تتفؽ مع دراسة كؿ مف(دراسة يبثينة

منصكر  ،1995دراسة عماد مخيمر  ، ، 1996دراسة خالد العبدلي ، 2012

دراسة عبدهللا الشيرم  ) 2015كتتفؽ ىده النتيجة مع طبيعة التنشئة االجتماعية
السائدة في مجتمع الدراسة ،حيث تدعـ األسرة األبناء الذككر أكثر مف اإلناث،
كتشجعيـ عمى االلتزاـ بالعيكد كالمكاثيؽ كمحاكلة تحقيقيا في ضكء القكاعد
كالمعايير االجتماعية ،باإلضافة إلى تعزيز مككف التحدم لدل األبناء الذككر
بمعنى استغبلؿ العقبات كاألزمات إلى تحديات يمكف مكاجيتيا كالتغمب عمييا
كتحقيؽ أىدافيـ التي التزمكا بيا ،كالقياـ بأدكارىـ كالتحكـ في ىذه المتغيرات

المحيطة بيـ بحيث يستطيعكف السيطرة عمييا ،كبما أف فعالية الفرد في المجتمع
تحددىا خصالو الشخصية كتعد الصبلبة النفسية أحد أىـ الجكانب اإليجابية في
الشخصية اإلنسانية ،كالتي يمكف اعتبارىا عامبلن أساسيان لتجاكز الكثير مف األزمات

كالمكاقؼ الصعبة ،كما أحكجنا إلى بناء كتدعيـ الشخصية الصمبة التي تتميز
بالتزاميا بالمبادم كالقيـ كبقدرتيا عمى تحمؿ المسؤكلية ،في مكاجية األزمات

كرغبتيا في التميز كاإلبداع كالدافعية نحك اإلنجاز ،كىذه المتغيرات تمتؿ الصبلبة
النفسية التي يتمتع بيا الذككر انطبلقا مف عكامؿ نفسية كاجتماعية كثقافية كسياسة

كاقتصادية كظركؼ أمنية غير مستقرة.
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جدكؿ ( )4يبف المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم كقيمة ت لدرجات لدرجات
طبلب كمية التربية في أبعاد الصبلبة النفسية كفؽ متغير التخصص العممي.
االبعاد الصبلبة

التخصص

المتكسط

االنحراؼ المعيارم

قيمة ت

االلتزاـ

عمكـ تطبيقية

35.71

4.62

1.36

عمكـ إنسانية

36.24

4.31

عمكـ تطبيقية

33.08

3.75

عمكـ إنسانية

32.67

3.66

عمكـ تطبيقية

42.03

6.51

عمكـ إنسانية

40.58

6.12

التحكـ
التحدم

1.19
1.24

كبالنظر إلى المؤشرات اإلحصائية المكضحة بالجدكؿ السابؽ يبلحظ أنو ال تكجد
فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسط درجات طبلب العمكـ التطبيقية كمتكسط
درجات طبلب العمكـ اإلنسانية عمى جميع أبعاد الصبلبة النفسية ،فقد كاف المتكسط

الحسابي لدرجات طبلب العمكـ التطبيقية في يبعد االلتزاـ ( )35.71كبانحراؼ
معيارم ( )4.62كبمغ المتكسط الحسابي لدرجات طبلب العمكـ اإلنسانية ()36.24
كبانحراؼ معيارم (  )4.31كما بمغت القيمة التائية المحسكبة ( ، )1.36ككاف

المتكسط الحسابي لدرجات طبلب العمكـ التطبيقية في يبعد التحكـ () 33.08
كبانحراؼ معيارم ( ) 3.75بينما كاف المتكسط الحسابي لدرجات طبلب العمكـ
اإلنسانية في يبعد التحكـ ( )32.67كبانحراؼ معيارم (  )3.66كما بمغت القيمة
التائية المحسكبة ( )1.19كما كاف المتكسط الحسابي لدرجات طبلب العمكـ

التطبيقية في يبعد التحدم ( )42.03كبانحراؼ معيارم ( ) )6.51بينما كاف
المتكسط الحسابي لدرجات طبلب العمكـ اإلنسانية في يبعد التحدم ()40.58
كبانحراؼ معيارم (  )6.12كما بمغت القيمة التائية المحسكبة ( ، )1.24مما
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يشير إلى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف طبلب العمكـ التطبيقية كطبلب
العمكـ اإلنسانية بكمية التربية في جميع أبعاد الصبلبة النفسية ،أم إف مستكل
الصبلبة النفسية ال يختمؼ باختبلؼ التخصص العممي ،كيمكف تفسير ذلؾ بأف
الصبلبة النفسية سمة ترتبط في كجكدىا بعكامؿ شخصية كبيئية عبلكة عمى أف

المناىج الدراسية التي تقدـ لطبلب كمية التربية بتخصصاتيـ المختمفة يخمك
مضمكنيا مف متغيرات الصبلبة النفسية ،كتركز عمى الجانب المعرفي فيما عدا

بعض المقررات التربكية العامة بكمية التربية التي تقدـ لجميع التخصصات التطبيقية
منيا كاإلنسانية كبنفس المضمكف ،كبالطبع فإف المدة الزمنية التي يقضييا الطبلب

في دراسة المقررات التربكية محدكدة جدا ال تسمح بتنمية الصبلبة النفسية كأساليب
مكاجية األزمات كاألحداث الضاغطة بالصكرة المطمكبة ،كيتضح مما سبؽ غياب

التفاعؿ بيف التخصص الدراسي في التأثير عمى الصبلبة النفسية بأبعادىا الثبلثة
االلتزاـ ك التحكـ كالتحدم.
يتضح لنا مما سبؽ الدكر الذم تمعبو الصبلبة النفسية ليس فقط في جعؿ االفراد

قادريف عمى مقاكمة الضغكط ،بؿ يمتد تأثيرىا إلى تعزيز جكانب اخرل لمشخصية
حيث أنيا تتفاعؿ مع بعضيا مككنة جممة مف الخصائص النفسية كاالجتماعية
التي تعزز قدرة الفرد مكاجية تحديات الحياة ،كتغيير االحداث الضاغطة إلى فرص
لنمك الشخصية ،كنقص ىذه األبعاد يؤدم إلى االضطرابات النفسية كىذه البنية

تيدؼ إلى التخفيؼ مف أثر اإلجياد النفسي مف خبلؿ النظرة إلى األكضاع المجيدة
كتقمؿ مف التأثير السمبي لؤلحداث مف خبلؿ التقييـ المعرفي كالمكاجية الفعالة مف

خبلؿ السمات الشخصية التي تقي الفرد مف اآلثار السمبية لمضغكط النفسية
المختمفة.
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النتائج والتوصيات
لقد تكصمت الدراسة الحالية إلى النتائج التالية:
ـــــ يكجد مستكل مرتفع مف الصبلبة النفسية بأبعادىا المختمفة لدل أفراد عيف

الدراسة.

ػ ػ ػ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائيا بيف الذككر كاإلناث في كافة أبعاد الصبلبة
النفسية.
ػ ػ ػ ال تكجد فركؽ ذات داللة احصائية بيف طبلب العمكـ التطبيقية كطبلب العمكـ
االنسانية في كافة أبعاد الصبلبة النفسية.
التكصيات
ػ ػ ػ ػ ػ ضركرة اىتماـ الجامعة بتقكية الجانب اإليجابي لمصبلبة النفسية لمطبلب في

الكميات المختمفة ػ ػ ػ ػ ضكرة أف تتضمف المناىج الدراسية الميارات األساسية لتنمية
الصبلبة النفسية لدل الطبلب.
ػ ػ ػ االىتماـ بإقامة دكرات تدريبة في التنمية البشرية لتنمية أساليب المكاجية الفعالة

لؤلزمات.

ػ ػ ػ ػ ضركرة االىتماـ بالدراسات التي تتناكؿ الصبلبة النفسية كاالضطرابات النفسية.
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قائمة المصادر والمراجع
أسماء زىاني ( )2014الصبلبة النفسية كعبلقتيا بأساليب مكاجية الضغكط
النفسية ،رسالة ماجستير غير منشكرة كمية التربية جامعة محمد خضير ،الجزائر.
بشير حجازم ( )2006الضغكط النفسية كعبلقتيا بالصبلبة النفسية لدل طبلب
الجامعة ،مجمة الجامعة اإلسبلمية ـ،14ع 2غزة
بشير دخاف ( ) 2007الضغكط النفسية كعبلقتو بالصبلبة النفسية لدل طبلب
الجامعة االسبلمية ،مجمة الجامعة اإلسبلمية ـ  ،15ع . 5
يبثينة منصكر ( )1995العبلقة بيف الصبلبة النفسية كاساليب التعامؿ مع ضغكط
الحياة ،رسالة ماجستير غير منشكرة معيد الدراسات التربكية ،جامعة القاىرة.
تنييد عادؿ ( ) 2011الضغط النفسي كعبلقتو بالصبلبة النفسية لدل طبلب كمية
التربية ،مجمة أبحاث الجامعة االساسية ـ  ،11ع  ،1دمشؽ .
جيياف محمد ( ) 2007دكر الصبلبة النفسية في المساندة االجتماعية ،مجمة
البحكث النفسية التربكية ،ع .4القاىرة.
حمكد عامر ( )2016الصبلبة النفسية كعبلقتيا بالقيـ  ،مجمة البحكث التربكية
،ع . 2الجزائر
حمادة لؤلؤة كآخركف ( )2002الصبلبة النفسية كعبلقتيا بالرغبة في التحكـ  /مجمة
دراسات نفسية ـ 12ع ، 2القاىرة.
حسف سيد ( )2012الصبلبة النفسية كعبلقتيا بالمساندة االجتماعية لدل طبلب
الجامعة ،مجمة الجامعة اإلسبلمية ،ـ، 19ع 3غزة.
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خالد العبدلي ( ) )2012الصبلبة النفسية كعبلقتيا بأساليب مكاجية الضغكط
النفسية ،رسالة ماجستير غير منشكرة كمية التربية جامعة أـ القرل.
رجاء محمكد ( )2016الصبلبة النفسية كعبلقتيا بجكدة الحياة لدل طمبة جامعة
الممؾ سعكد  ،مجمة دراسات عربية في التربية كعمـ النفس ،ع . 74بيركت
زينب نكفؿ ( )2008الصبلبة النفسية كعبلقتيا ببعض المتغيرات  ،دار كائؿ عماف
سالـ المفرجي( ) 2008الصبلبة النفسية كعبلقتيا باألمف النفسي ،مجمة عمـ النفس،
ع ،19المنيا
سمير محمد كآخركف ( )2015الخصائص السيككمترية لمقياس الصبلبة النفسية،
مجمة اإلرشاد النفسي ع  44القاىرة.
عبدالرحمف ابك ندل ( )2007الصبلبة النفسية كعبلقتيا بضغكط الحياة لدل طمبة
الجامعة ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،كمية التربية ،جامعة االزىر ،القاىرة.
عبدهللا الشيرم ( ) 2015الصبلبة النفسية كعبلقتيا بجكدة الحياة لدل طبلب كمية
التربية ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،كمية التربية ،جامعة الممؾ فيصؿ مكة

المكرمة.

عبد المطيؼ حسف ( )2002الصبلبة النفسية كالرغبة التحكـ مجمة دراسات نفسية،
ـ12ع ،2القاىرة.
عماد مخيمر ( ) 1996إدراؾ القبكؿ كالرفض الكالدم كعبلقتو بالصبلبة النفسية
لطمبة الجامعة ،مجمة دراسات نفسية ـ،6ع ،2القاىرة.
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فتحية العربي ( )2014مدل تمتع الشباب الجامعي بالصبلبة النفسية ،مجمة
الجامعة ـ،4ع .16
فائقة بدر( )2007عبلقة المثيرات االنفعالية بالصبلبة النفسية ،مجمة مستقبؿ
التربية العربية ،ـ  ‘ 2ع  42عماف.
محمكد مجدم ( )2006بناء مقياس الصبلبة النفسية ،مجمة البحكث النفسية
التربكية،ع .2القاىرة.
مدحت عباس ( )2010الصبلبة النفسية كمنبئ بخفض الضغكط النفسية ،مجمة
كمية التربية ـ ،26ع 1القاىرة.
ىكيدا نكر ( ) ) 2012الصبلبة النفسية لدل طبلب قسـ عمـ النفس ،مجمة الجامعة

االسبلمية ،ـ ،14ع.2
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أثر مدرسة الكوفة في نشأة عمم الصرف
إعداد :أ .حواء بشير بالنور
أ .زينب امحمد أبوراس

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
المقدمة:

الحمد ﵀ رب العالميف ،كالصبلة كالسبلـ عمى سيد األكليف كاآلخريف ،محمد
بف عبد هللا الصادؽ األميف ،كعمى آلو كصحبو أجمعيف .كبعد:
ُّ ً
يصؿ إلى مرتبة التقديس ،كذلؾ
عمكا
أف أ ٍ
فمنذ ٍ
ىعمىى هللا ى
ي
شأف المغة العربية ن
المحمدية ،فمنذ ىذا
باصطفائو -سبحانو كتعالى -ليا كاختيارىا لغة لمرسالة
ٌ
ألسمى كأنبؿ لغة عمى كجو
االختيار الرٌباني الذم حكـ بالخمكد ،كقضى بالتقديس
ى
األرض ،كعمماؤنا يقكمكف جيبلن بعد جيؿ ،كخمفنا بعد سمؼ لدراسة مبانييا ،كفيـ
نصحا منيـ ألئمة المسمميف
معانييا ،كتدكيف خبلصات بحكثيـ ،كثمار جيكدىـ،
ن
كعامتيـ ،كال يزالكف ،فجزاىـ هللا عنا كؿ خير في كؿ حرؼ خمٌفكه لنا يرجكف بو

رضا هللا كنصح أمتيـ.

لب مدل أىمية الدراسة لمغة العربية بكؿ جكانبيا،
كال يخفىى عمى كؿ ذم ٌ
تقدمنا ببحثنا ىذا متناكليف أحد مكضكعاتيا كىك أثر مدرسة الككفة في نشأة
فمذلؾ ٌ
عمـ الصرؼ ،كقد جعمنا البحث في تمييد كثبلثة فصكؿ كخاتمة ،تكمٌمنا في التمييد

عف تعريؼ الصرؼ كالتصريؼ كنشأة الصرؼ ،كعف مكضكع عمـ الصرؼ،

كفائدتو ،كمرت بتو ،كتطكره ،كفي الفصؿ األكؿ عف أشير عمماء المدرسة الككفية،
كمصادر الدراسة الككفية ،بعدىا ًس ٍرنا إلى الفصؿ الثاني إذ تناكلنا فيو نماذج مف
َّ
كتحدثٍنا في الفصؿ الثالث عف نماذج
آراء الككفييف في بعض المسائؿ الصرفية،
مف أقيسة الككفييف.
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التمييد:
أكال :تعريؼ الصرؼ كالتصريؼ في المغة كاالصطبلح:

رد الشيء عف كجيو ،صرفو يصرفو صرفنا ،كالصرؼ :بيع الذىب
الصرؼٌ :
1
ألنو ينصرؼ بو عف جكىر إلى جكىر.
بالفضة ،كىك مف ذلؾ؛ ٌ
2

كصرفنا اآليات أم ٌبيٌناىا ،كتصريؼ اآليات تبيينيا.
كالتصريؼ التبييف،
ٌ
أما في االصطبلح :
3

فالصرؼ :ىك عمـ بأصكؿ يعرؼ بيا أحكاؿ أبنية الكممة.

4

كالتصريؼ :ىك عمـ بأصكؿ تعرؼ بيا أحكاؿ أبنية الكمـ التي ليست بإعراب.

ثانيا :نشأة عمـ الصرؼ
ن
شائعا منذ عيد صدر اإلسبلـ ،كىذا ما جعؿ
لقد كاف المحف الصرفي
ن
ئيسا في نشأة عمـ الصرؼ.
العمماء يرجحكنو سببا ر ن
قسميف":

كثير في قضية نشأة عمـ الصرؼ كانقسمكا إلى
نا
كقد اختمؼ العمماء

أف الصرؼ تكقيؼ مف هللا –سبحانو كتعالى ،-كيمثؿ ىذا االتجاه ابف
قسـ يرل ٌ
5
"إف لغة العرب تكقيؼ ،كدليؿ ذلؾ قكلو تعالى :ﭐُّﭐَّ ُّ ّْ ﱣَّ " ،كقاؿ
فارس حيث قاؿٌ :

أيضا" :كالدليؿ عمى صحة ما نذىب إليو إجماع العمماء عمى االحتجاج بمغة القكـ
ن
فيما يختمفكف فيو أك يتفقكف عميو ،ثـ احتجاجيـ بأشعارىـ ،كلك كانت المغة مكاضعة
اصطبلحا لـ يكف أكلئؾ في االحتجاج بيـ بأكلى منا في االحتجاج بنا لك
ك
ن
6
رفعا
أيضاٌ :
اصطمحنا عمى لغة اليكـ كال فرؽ " كيرل ن
"أف العرب العاربة لـ تعرؼ ن
ٌ –1غبْ اٌؼشة الثٓ ِٕظٛس 2435-2434/27 ,ثزقشف.
 –2اٌّقذس ٔفغٗ  2435/27فشّ ف.
 –3اٌقشف ٚرطجٍمبرٗ ,ؿ.7
 –4ؽشػ ؽبفٍخ اثٓ اٌؾبعت.1/1 ,
 – 5عٛسح اٌجمشح اٌَخ.)30( :
 – 6اٌقبؽجً فً فمٗ اٌٍغخ اٌؼشثٍخ ٚعٕٓ اٌؼشة فً والِٙب ,الثٓ فبسط ,ؿ.6
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ىمزا ،كييستدؿ عمى ذلؾ بما جاء عف بعض األعراب أنو قيؿ لو:
كال
نصبا كال ن
ن
ألنو لـ يعرؼ مف
إنني إ نذا لرجؿ سكء .فقالكا :كاٌنما قاؿ ذلؾ ٌ
أتيمز إسرائيؿ؟ فقاؿٌ :
لقكم ،فيك
اليمز إ ٌ
ال الضغط كالعصر ،كقيؿ آلخرٌ :
أتجر فمسطيف؟ فقاؿٌ :إني إ نذا ٌ
1
الجر إال السحب".
ال يعرؼ مف ٌ

أف أبا األسكد
أف الصرؼ تكقيؼ كاصطبلح ،كيجمع بعضيـ ٌ
كالقسـ الثاني :يرل ٌ
الدؤلي (ت169ىػػ) ىك كاضع عمـ العربية ،كأنو أخذه عف اإلماـ عمي – رضي هللا
عمف فتح لو الطريؽ إلى الكضع
عنو -كفي ذلؾ يقكؿ الزبيدم :ي
"سئؿ أبك األسكد ٌ
2
في النحك كأرشده إليو ،فقاؿ :تمقٌيتو مف عمي بف أبي طالب – رحمو هللا."-
أف ابنتو قعدت معو
أف الذم أكجب عميو الكضع في النحك ٌ
أيضا" :كركم ٌ
كجاء عنو ن
أشد ًٌ
الحر فقالت :ما ُّ
الحر! فقاؿ
الحر ،فأرادت
التعجب مف ٌ
ٌ
شدة ٌ
في يكـ قائظ شديد ٌ

فتحيرت
ألنو استفياـ،
بنية؛ جك نابا عف كبلميا ٌ
ٌ
أبكىا :القيظ كىك ما نحف فيو يا ٌ
بنية :ما
كظير ليا خطؤىا فعمـ أبك األسكد ٌأنيا أرادت
التعجب فقاؿ ليا :قكلي يا ٌ
ٌ
3

الحر!! فعمؿ باب التعجب ،كباب الفاعؿ ،كالمفعكؿ بو كغيرىا مف األبكاب".
أشد َّ
ٌ
كلعؿ ظاىرة المحف المغكم في العربية الشائعة زماف عمي  - -كأبي
ٌ

ترجح كفٌة االبتكار إلييما كىي أسباب قكية في ذلؾ ،كيرل مجمكعة مف
األسكد ٌ
لكننا في
أف كاضع عمـ التصريؼ ىك معاذ بف مسمـٌ ،
العمماء كمف بينيـ السيكطي ٌ

األخير سنخمص إلى أف أبا مسمـ اليراء لـ يكف مف كاضعي عمـ التصريؼ كما

سنرل ذلؾ الحقنا.

 – 1اٌّقذس ٔفغٗ ,ؿ.8
 – 2هجمبد إٌؾٚ ٌٍٓٛاٌٍغٌٍ ,ٌٍٓٛضثٍذي ,ؿ.13
 – 3اٌّقذس ٔفغٗ ,ؿ.14
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ثالثًا :موضوع عمم الصرف

إف مكضكع عمـ الصرؼ ىك :األسماء المتمكنة ،كاألفعاؿ المتصرفة،
ٌ
كيخرج مف مكضكع الصرؼ ما يأتي:

 -1الحركؼ

الجامدة

 -2األسماء المبنية

 -3األسماء األعجمية

 – 4األفعاؿ

ابعا :فائدة ىذا العمـ (أىميتو)
رن
1
عرض بعض عممائنا السالفيف بياف أىمية التصريؼ كدقٌتو ،فقاؿ المازني:
ألف فيو إشكاالن كصعكبة
"التصريؼ إنما ينبغي أف ينظر فيو مف نقٌب في العربية ٌ
2
عمى مف ركبو غير ناظر في غيره مف النحك".

جني)" :3(3كىذا القبيؿ مف العمـ –أعني التصريؼ -يحتاج إليو جميع أىؿ
كقاؿ ابف ٌ

ألنو ميزاف العربية ،كبو تعرؼ أصكؿ كبلـ
أتـ حاجة ،كبيـ إليو أشد فاقة؛ ٌ
العربية ٌ
4
العرب مف الزكائد الداخمة عمييا ،كال يكصؿ إلى معرفة االشتقاؽ إالٌ بو".
كثير في معرفة ضبط بنية الكممة ،فيك ييتـ بالكممة في
فيذا العمـ إ نذا يفيد نا
بعيدا عف السياؽ اإلعرابي ،فيبيف ما ط أر عمييا مف زيادة أك حذؼ ،كما
ٌ
حد ذاتيا ن
ييتـ بو
حدث فييا مف إعبلؿ كابداؿ ،كتغيير في ترتيب حركفيا إلى غير ذلؾ ٌ
مما ٌ
ىذا العمـ.

خامسا :مرتبة ىذا العمـ:
ن
ذكر الصرفيكف أنو ينبغي أف يتقدـ درسو عمى النحك؛ ألف التصريؼ
يبحث في الكممة المفردة قبؿ تركيبيا مع غيرىا في الجممة العربية ،قاؿ ابف جني:
 :ٛ٘ – 1ثىش ٌٓ دمحم ثٓ ثمٍخٚ ,لًٍ ثىش ثٓ دمحم ثٓ ػذي ثٓ ؽجٍت أث ٛػضّبْ اٌّبصًٔ ,إٌؾٛي (د٘248ــ) ٚلًٍ (٘249ــ) ِٓ ِؤٌفبرِٗ :ب ٌٍؾٓ فٍٗ
اٌؼبِخٚ ,اٌزقشٌف ٚغٍش رٌهٌُٕ .ظش :إٔجبء اٌشٚاح ٌــــ عّبي اٌذٌٓ أث ٛاٌؾغٓ ػًٍ ثٓ ٌٛعف اٌمفطً.282-281/1 ,
 – 2إٌّقف الثٓ عًّٕ .340/2
 :ٛ٘ – 3ػضّبْ ثٓ عًٕ أث ٛاٌفزؼ إٌؾٛي( ,د٘392ــ) ِٓ ,أُ٘ ِؤٌفبرٗ :اٌخقبئـ فً إٌؾ ,ٛعش اٌقٕبػخٚ ,ؽشػ رقشٌف اٌّبصًٔٚ ,غٍش رٌه.
ٌُٕظش :ثغٍخ اٌٛػبح ٌٍغٍٛهً .132/2
 – 4إٌّقف.2/1 :
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"فالتصريؼ إنما ىك لمعرفة أنفس الكمـ الثابتة ،كالنحك إنما ىك لمعرفة أحكالو

كمررت ىبب و
كر ،فإنؾ إنما خالفت
كرا،
ي
كر ،كرأيت ىب ن
المتنقمة أال ترل ٌأنؾ إذا قمت :قاـ ىب ي
بيف حركات حركؼ اإلعراب الختبلؼ العامؿ ،كلـ تعرض لباقي الكممة ،كاذا كاف
ذلؾ كذلؾ فقد كاف مف الكاجب عمى مف أراد معرفة النحك أف يبدأ بمعرفة

ألف معرفة ذات الشيء الثابتة ينبغي أف يككف أصبلن لمعرفة حالو
التصريؼٌ ،
1
المتنقمة"
كتظير مقكلة ابف جني ىذه أىمية عمـ الصرؼ بالنسبة لمدراسات المغكية،
كقد تنبو المحدثكف إلى ذلؾ فقسمكا الدراسة المغكية إلى مستكيات أكليا المستكل

الصرفي.

تطكر عمـ الصرؼ
ن
سادساٌ :
أف كتاب سيبكيو مف أقدـ الكتب التي جاءت
بالنظر إلى كتب العربية نجد ٌ
متناكلة لمسائؿ الصرؼ ،إالٌ أنيا جاءت مختمطة بمسائؿ أخرل ،كيبلحظ القارئ

اصطبلحا مستقبلن لمعمـ الذم يبحث في بناء
أف سيبكيو لـ يضع فيو
ليذا الكتاب ٌ
ن
3
2
كيعد تصريؼ المازني أكؿ ىلبًنة في مجاؿ عمـ الصرؼ بصكرة مستقمٌة.
الكممة ٌ ،
ٌ

"عمـ
حدد ابف جني مجاالت البحث في التصريؼ كتعريفاتو ٌ
كقد ٌ
بأنو :ه
الزكائد الداخمة عمييا ،كال ييكصؿ إلى معرفة
تيعرؼ بو أصكؿ كبلـ العرب مف ٌ
4
االشتقاؽ إالٌ بو".
كتتعدد منذ القرف الرابع اليجرم،
تتحدد
ٌ
أف تعريفات الصرؼ قد بدأت ٌ
إالٌ ٌ
فيذا ابف الحاجب 1يعرؼ التصريؼ في ٌأكؿ شافيتو بقكلو" :التصريؼ عمـ بأصكؿ
تعرؼ بيا أحكاؿ أبنية الكمـ التي ليست بإعراب".

ِٕٙ – 1ظ اٌىٛفٍٍٓ فً اٌقشفٌ ,ــــ ِؤِٓ ثٓ فجشي غٕبَ.18/1 ,
ٌُٕ – 2ظش :اٌقشف اٌٛافً ٌـــ د .أؽّذ ػجذ اٌذاٌُ.13/1 ,
ٌُٕ – 3ظشِٕٙ :ظ اٌىٛفٍٍٓ فً اٌقشف.5/1 ,
 – 4اٌقشف اٌٛافً .14/1
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ابف مالؾ 3فقد قاؿ عنو في التسييؿ" :التصريؼ عمـ يتعمٌؽ ببنية
أما ي
ٌ
كصحة كاعبلؿ كشبو ذلؾ كمتعمٌقو مف الكمـ،
الكممة كما لحركفيا مف أصالة كزيادة
ٌ
4

المتصرفة".
كاألسماء المتم ٌكنة ،كاألفعاؿ
ٌ
كيضيؼ ابف عقيؿ 5فقاؿ" :فأما الحركؼ كشبييا فبل تعمؽ لعمـ التصريؼ
ي

بيا".

6

الصرؼ دراسة األسماء
كأغمب ىذه التٌعريفات تتٌفؽ في ٌ
أف مجاؿ عمـ ٌ
حدىا الحركؼ.
المتم ٌكنة ،كتخرج مف ٌ
الفصؿ األكؿ كيشمؿ:

المبحث األكؿ :أشير عمماء المدرسة الككفية

7

أكالن :معاذ اليراء
ىك معاذ بف مسمـ اليراء أبك مسمـ ،كلد أياـ عبد الممؾ بف مركاف ،ككاف أبك مسمـ
فمما أحدث الناس التصريؼ أنكره.
ٌ
مؤدب عبد الممؾ بف مركاف ،قد نظر في النحكٌ ،
فقاؿ:
قد كاف أخذىـ في النحك يعجبني

حتى تعاطكا كبلـ الزنج كالركـ

 :ٛ٘ – 1ػضّبْ ثٓ أثً ثىش ثٓ ٌٔٛظ (د٘646ــ) ِٓ ,أُ٘ ِؤٌفبرٗ :اٌىبفٍخ فً إٌؾٚ ٛؽشؽٙب ٔٚظّٙبٚ ,اٌؾبفٍخ فً اٌزقشٌف ٚؽشؽٙب ٚغٍش رٌهٌُٕ .ظش:
ثغٍخ اٌٛػبح .135-134/2
ٌُٕ – 2ظش :ؽشػ ؽبفٍخ اثٓ اٌؾبعت .1/1
 :ٛ٘ – 3دمحم ثٓ ػجذ هللا ثٓ ػجذ هللا ثٓ ِبٌه ,اٌؼالِخ عّبي اٌذٌٓ أث ٛػجذ هللا اٌطبئً اٌغٍبًٔ إٌؾٛي( ,د ِٓ ,)672أُ٘ ِؤٌفبرٗ :ؽشػ اٌزغ ,ًٍٙاٌخالفخ,
اٌىبفٍخ اٌؾبفٍخٌُٕ .ظش :ثغٍخ اٌٛػبح .134-130/1
 – 4رغ ًٍٙاٌفٛائذ.76/1 ,
 :ٛ٘ – 5ػجذ هللا ثٓ ػجذ اٌشؽّٓ ثٓ ػجذ هللا ثٓ دمحم ثٓ دمحم ثٓ ػمًٍ اٌمشؽً اٌٙبؽًّ اٌؼمًٍٍ اٌّٙزأً األفً (د٘769ــ)ِ ِٓ ,ؤٌفبرِٗ :خزقش اٌؾشػ,
ٚاٌغبِغ إٌفٍظ فً اٌفمٗٚ ,اٌّغبػذ فً ؽشػ اٌزغٚ ,ًٍٙػٍى األٌفٍخ ؽشؽ0بٌُٕ .ظش :ثغٍخ اٌٛػبح .48-47/2
 – 6ؽشػ اثٓ ػمًٍ ػٍى أٌفٍخ اثٓ ِبٌه .191/4
 – 7اػزّذٔب فً اٌزشعّخ ألػالَ اٌّذسعخ اٌىٛفٍخ ػٍى وزبة ثغٍخ اٌٛػبحٚٚ ,فٍبد األػٍبْ الثٓ خٍىبْٚ ,لّذُ ثزشرٍت األػالَ فً ٘زا اٌّجؾش ؽغت عٕخ
اٌٛفبح.
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لست أفيم ػ ػ ػ ػػو
لما
كبلما ي
ي
سمعت ن

كأن ػ ػ ػػو زجؿ الغرباف كالبػ ػ ػ ػ ػػكـ

كهللا يعصمني
ي
تركت نحكىـ ي

التقحـ في تمؾ الجراثيـ
مف ٌ

فأجاب معاذ ىذا:
أمرد حتى إذا
عالجتيا ى

ً
بت كلـ تحسف أباجادىا
ش ى

يت مف يعرفيا جاىبلن
سم ى
ٌ

يصدرىا مف بعد إيرادىا
طكد عبل أقراف أطكادىا

سيٌؿ منيا كؿ مستصعب

ككاف أبك مسمـ قد جمس إلى معاذ فسمعو يقكؿ لرجؿ:
كيؼ تقكؿ مف "تؤزىـ ِّأزا" يا فاعؿ أفعؿ؟ فقاؿ لو األبيات السابقة.
اضعا لعمـ الصرؼ ،كىذه
كانبنى عمى مقالتو تمؾ أف جعمو المؤرخكف ك ن
المقكلة ليست كافية لنقكؿ عنو ٌأنو كضع عمـ الصرؼ.
كمات معاذ سنة سبع كثمانيف كمائة ،كقيؿ :سنة تسعيف ببغداد ،ككاف يبيع
1

الثياب اليركية ،فمذلؾ قيؿ لو :اليراء.
ثانيا :الكسائي:
ن

ىك أبك الحسف عمي بف حمزة بف عبد هللا بف بيمف بف فيركز األسدم
إماما في النحك كالمغة
بالكالء ،الككفي ،المعركؼ بالكسائي ،أحد القراء السبعة ،كاف ن
كالقراءات ،كلـ تكف لو في الشعر يد ،حتى قيؿ :ليس في عمماء العربية أجيؿ مف
 – 1ثغٍخ اٌٛػبح291-290/2 ,
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يؤدب األميف بف ىاركف الرشيد ،كيعممو األدب ،كلـ يكف لو
الكسائي بالشعر ،ككاف ٌ
زكجة كال جارية.

ركل الكسائي عف أبي بكر بف عياش كحمزة الزيات كغيرىـ ،كركل عنو
الفراء كأبكعبيد القاسـ بف سبلـ كغيرىما.
م ،ككاف قد خرج إلييا صحبة ىاركف
كتيكفي سنة تسع كثمانيف كمائة بالر ٌ
إف الكسائي مات بطكس سنة اثنتيف أك ثبلث كثمانيف كمائة ،كهللا
الرشيد ،كقيؿ ٌ

م.
إف الرشيد كاف يقكؿ:
ي
أعمـ ،كيقاؿ ٌ
دفنت الفقو كالعربية بالر ٌ

كالكسائي بكسر الكاؼ كفتح السيف الميممة ،كبعدىا ألؼ ممدكدة ،كانما
ٌ
ممتؼ
قيؿ لو الكسائي؛ ألنو دخؿ الككفة كجاء إلى حمزة بف حبيب الزيات كىك
ٌ
بالكساء ،فقاؿ لو حمزة :مف يقرأ؟ فقيؿ لو :صاحب الكساء ،فبقي عميو ،كقيؿ بؿ
1

ىح ىرـ في كساء يفنسب إليو -رحمو هللا.-
أٍ
ثالثنا :عمي بف المبارؾ األحمر

ىك عمي بف الحسف كقيؿ -ابف المبارؾ -المعركؼ باألحمر شيخ العربية،
ٌ
كصاحب الكسائي.
ٌ
قاؿ ثعمبة :كاف األحمر يحفظ أربعيف ألؼ شاىدا في النحك ،ككاف مقدما عمى أفراد
يتميا فمـ يجتمع لو
في حياة الكسائي ،كأممى األحمر شكاىد النحكػ فأراد الفراء أف ٌ
الناس كما اجتمعكا لؤلحمر ،فقطع.

ٚ – 1فٍبد األػٍبْ.297-295/3 ,
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كتفنف البمغاء ،كمات بطريؽ الحج سنة أربع كتسعيف
صنؼ األحمر :التصريؼٌ ،
ٌ
1

كمائة.

ابعا :الفراء
رن
ىك أبك زكرياء يحيى بف زياد بف عبد هللا بف منظكر األسممي ،المعركؼ
بالفراء ،الديم مي ،الككفي ،كاف أبرع الككفييف كأعمميـ بالنحك كالمغة كفنكف األدب،
حكي عف أبي العباس ثعمب أنو قاؿ :لكال الفراء لما كانت عربية؛ ألنو خمصيا
كضبطيا.
كأخذ الفراء النحك عف أبي الحسف الكسائي ،ككاف سبب إمبلئو كتاب
أف أحد أصحابو ،كىك عمر بف بكير ،كاف يصحب الحسف بف سيؿ
"المعاني" ٌ
إف األمير الحسف ال يزاؿ يسألني عف أشياء مف القرآف ال يحضرني
فكتب إلى الفراء ٌ
كتابا يرجع إليو فعمت،
عنيا جكاب ،فإف رأيت أف تجمع لي أصكال ،كتجعؿ ذلؾ ن
كتابا في القرآف ،كجعؿ
فمما ق أر الكتاب قاؿ ألصحابو :اجتمعكا حتٌى أممي عميكـ ن
ٌ

فمما حضركا خرج إلييـ ،ككاف في المسجد رجؿ يؤذف فيو ،ككاف مف
يكماٌ ،
ليـ ن
مر في القرآف كمو عمى ذلؾ،
القراء ،فقاؿ لو :اقرأ ،فق أر فاتحة الكتابٌ ،
ففسرىا ،حتى ٌ
كتاب لـ يعمؿ مثمو ،كال
يفسره ،ككتابو ىذا نحك ألؼ كرقة ،كىك
يق أر الرجؿ كالفراء ٌ
ه
يمكف ألحد أف يزيد عميو.

كمكلد الفراء بال ككفة ،كانتقؿ إلى بغداد ،كلو مف التصانيؼ :الحدكد،
كالمعاني ،ككتاباف في المشكؿ أحدىما أكبر مف اآلخر ،ككتاب المصادر في
القرآف ،ككتاب الكقؼ كاالبتداء كغير ذلؾ.
 – 1ثغٍخ اٌٛػبح.159-158/2 ,
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تيكفٌي الفراء سنة سبع كمائتيف في طريؽ مكة ،كعمره ثبلث كستكف سنة،
1

ألنو كاف يفرم في الكبلـ.
فراء كلـ يكف يعمؿ الفراء كال يبيعيا؛ ٌ
كانما قيؿ لو ٌ

كقد أضاؼ الفراء بكتاب معاني القرآف إلى النحك الككفي الكثير ففيو
كنعده بكابة لمنحك الككفي ٌو
بحؽ.
اتضحت مصطمحاتو كظيرت اتجاىاتو ٌ
خامسا :ىشاـ بف معاكية
ن
الضرير ،النحكم الككفي ،صاحب أبي
ىك أبك عبد هللا ىشاـ بف معاكية ٌ

كثير مف النحك ،كلو فيو مقالة تيعزل إليو،
الحسف عمي بف حمزة الكسائي ،أخذ عنو نا
ٌ
كلو فيو تصانيؼ عديدة ،فمف ذلؾ كتاب الحدكد كىك صغير ،ككتاب المختصر
ككتاب القياس كغير ذلؾ.
قاؿ أبك مالؾ الكندم :تكفي ىشاـ بف معاكية الضرير سنة تسع كمائتيف –
2

رحمو هللا.-

سادسا :أحمد بف يحيى الشيباني
ن
ىك أحمد بف يحيى بف يسار الشيباني مكالىـ ،البغدادم ،اإلماـ أبك العباس
ثعمب ،إماـ الككفييف في النحك كالمغة ،كلد سنة مائتيف ،كابتدأ النظر في العربية،
كالمغة ،كالشعر سنة ست عشرة ،كحفظ كتب الفراء ،فمـ يش ٌذ منيا حرؼ ،كعني
أكب عمى الشعر كالمعاني كالغريب.
فمما أتقنو ٌ
بالنحك أكثر مف غيرهٌ ،

ٚ – 1فٍبد األػٍبْ.181-176/6 ,
ٚ – 2فٍبد األػٍبْ.85/6 ,
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صنؼ :المصكف في النحك ،اختبلؼ النحكييف ،معاني القرآف ،معاني
ٌ

الشعر ،التصغير ،غريب القرآف ،الكقؼ كاالبتداء.

ص ٌـ ،فانصرؼ يكـ الجمعة مف الجامع بعد العصر كاذ
كثقؿ سمعو ،ثـ ي
ىكة مف
بدكاب مف كرائو ،فمـ يسمع صكت حافرىا فصدمتو ،فسقط عمى رأسو في ٌ

الطريؽ ،فمـ يقدر عمى القياـ فحمؿ إلى منزلو ،كمات منو سنة إحدل كتسعيف
1

كمائتيف-رحمو هللا.-

سابعا :أبك جعفر الرؤاسي
ن
ىك محمد بف الحسف بف أبي سارة الرؤاسي النحكم ،أبك جعفر ابف أخي
ألنو كاف كبير الرأس ،كىك أكؿ مف كضع مف الككفييف
معاذ اليراء ،يسمي الرؤاسي؛ ٌ
كتابا في النحك ،كىك أستاذ الكسائي كالفراء ،كلو مف الكتب :الفيصؿ ،معاني القرآف،
ن
2
التصغير ،الكقؼ كاالبتداء الكبير كالصغير.
الككفية
المبحث الثاني :مصادر الدراسة
ٌ
أيضا مصادرىـ التي أرجعكا إلييا أصكؿ
لمككفييف طابعيـ الخاص ،ك ن
3
دراستيـ ،التي مف أىميا:
 -1النحك البصرم:

مناقمة.

أئمة الككفييف قد كقفكا عمى النحك البصرم سكاء مشافية أك
نبلحظ ٌ
أف ٌ

 – 1اٌّقذس ٔفغٗ.397-396/1 ,
ٚ – 2فٍبد األػٍبْ.83-82/1 ,
ٌُٕ – 3ظشِ :ذسعخ اٌىٛفخ ِٕٙٚغٙب فً دساعخ اٌٍغخ ٚإٌؾٌ ,ٛـــ ِٙذي اٌّخض ,ًِٚؿ.346-330
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 -2لغات األعراب التي اعتمد عمييا البصريكف:
كىي لغات األعراب الذيف قطنكا البكادم كابتعدكا عف الحضر.
 -3لغات أخرل أبى البصريكف االستشياد بيا:
كىي ليجات عرب األرياؼ كأعراب سكاد الككفة ،كأعراب سكاد بغداد.
 -4الشعر العربي:
أساسا بنكا
نا
أيضا
الشعر العربي كاف ن
مصدر مف مصادر الدراسة الككفية ،ك ن
كثير مف أصكليـ عميو.
نا
 -5القراءات:
أف
الككفية،
أيضا مصدر مف مصادر الدراسة
كلعؿ ذلؾ راجع إلى ٌ
فيي ن
ٌ
ٌ
برمتيا تتفؽ
مؤسس ىذه المدرسة كأستاذىا مف أئمة ٌ
القراء (الكسائي) ،كىذه األصكؿ ٌ

حد بعيد مع أصكؿ المدرسة البصرية إالٌ ٌأنيا تختمؼ في منيج التناكؿ
إلى ٌ
لحد زماني كمكاني كما فعؿ البصرٌيكف.
كبخاصة عدـ تحديدىـ ٌ

الفصؿ الثاني :نماذج مف آراء الككفييف في بعض المسائؿ الصرفية .كيشمؿ:
المبحث األكؿ :رأييـ في بنية بعض األدكات
سن قتصر الحديث عف بنية بعض األدكات مف حيث الزيادة كاألصؿ،
كاإلفراد كالتركيب ،كذلؾ بإبراز كجية نظر البصرييف ثـ عرض ما ذىب إليو
الككفيكف بعد ذلؾ.
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أكالن :الحركؼ
بمى:
جكاب الستفياـ منفي ،ذىب البصريكف إلى أنو بكمالو حرؼ بسيط ،ألفو
أف الحركؼ ال
أصمية ،شأنو شأف الحركؼ كمٌيا ،قاؿ ابف ٌ
قرر ٌ
جني عنو بعد أف ٌ
1
يدخميا التصريؼ معمٌبلن " :كليذا المعنى ما كانت األلفات في أكاخر الحركؼ أصكالن
2

غير زكائد ،كال منقمبة مف كاك كال ياء.".....

كألؼ (بمى) عند الككفييف زائدة ،فأصميا (بؿ) العاطفة التي تفيد اإلضراب
3

كالرجكع زيد عمييا ألؼ ليحسف الكقؼ.

الفراء في أثناء حديثو عف جكاب االستفياـ المنفي" :فأرادكا أف يرجعكا
قاؿ ٌ
محضا عف
رجكعا
ألف أصميا كاف
عف الجحد كيقركا بما بعده ،فاختاركا (بمى)؛ ٌ
ن
ن

الجحد إذ قالكا :ما قاؿ عبد هللا بؿ زيد ،فكانت (بؿ) كممة عطؼ كرجكع ال يصمح

رجكعا عف الجحد
الكقكؼ عمييا ،فزادكا فييا ألفنا يصمح فييا الكقكؼ عميو ،كيككف
ن
ار بالفعؿ الذم بعد الجحد ،فقالكا( :بمى) فدٌلت عمى معنى اإلقرار
فقط ،كاقرنا
4

كدؿ لفظ (بؿ) عمى الرجكع عف الجحد فقط".
كاإلنعاـٌ ،
5

كيترجح مذىب التركيب لسببيف ىما:
ٌ

ِٕٙ – 1ظ اٌىٛفٍٍٓ فً اٌقشف .64/1
 – 2إٌّقف .7/1
ِٕٙ – 3ظ اٌىٛفٍٍٓ فً اٌقشف .64/1
ِ – 4ؼبًٔ اٌمشآْ ٌٍفشّ اء .53-52/1
ِٕٙ – 5ظ اٌىٛفٍٍٓ فً اٌقشف .65/1
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عيف عمى ذلؾ المفظ كالمعنى ،فمفظ (بؿ) ك(بمى) متقارباف ِّ
يدؿ عمى
 -1يي ي
جدا ،مما ٌ
عمكما ،ك(بمى) تفيد اإلضراب بعد
أما المعنى ف ػػ(بؿ) تفيد اإلضراب
تطكر صكتيٌ ،
ن
ٌ
ألنيا
أف (بؿ) ال تستقؿ بنفسيا ،أما (بمى) فتستقؿ بنفسيا؛ ٌ
النفي ،كالفرؽ بينيما ٌ
تنكب عف الجمؿ.

 -2مشا بية (بمى) لبلسـ كالفعؿ في نيابتيا عف الجمؿ ،مما يقكم القكؿ بزيادة
األلؼ ،كىك ضرب مف التصرؼ الذم ال يككف إالٌ في األسماء كاألفعاؿ.
ثانيا :األسماء
ن
1
النكف
احدا ،فاالسـ منو األلؼ ك ٌ
أنت :قاؿ ابف يعيش " :تقكؿ( :أنت) إذا خاطبت ك ن
2

عندنا ،كىي التي كانت لممتكمـ زيدت عمييا التاء لمخطاب"(4).

(أف) ضمير
أف الضمير (أنت) مرٌكب مف ٍ
مف كبلـ ابف يعيش يتٌضح ٌ

متكمٌـ زيدت عميو تاء الخطاب.

محتجيف بالظاىرػ ،قاؿ ابف
أف (أنت) بكمالو اسـ،
كذىب
الككفيكف إلى ٌ
ٌ
ٌ
أف التاء مف نفس الكممة ،كالكممة بكماليا اسـ عمبلن
يعيش" :كقد ذىب الككفيكف إلى ٌ
3

بالظاىر".

ثالثنا :الظركؼ
قط
ٌ :ٛ٘ – 1ؼٍؼ ثٓ ػًٍ ثٓ ٌؼٍؼ ثٓ دمحم ثٓ أثً اٌغشاٌب دمحم ثٓ ػًٍ ثٓ اٌّفنً ثٓ ػجذ اٌىشٌُ ثٓ دمحم ثٓ ٌؾٍى إٌؾٛي ,اٌؾٍجًِٛ ,فك اٌذٌٓ ,أث ٛاٌجمبء
اٌّؾٛٙس ثبثٓ ٌؼٍؼ (د٘643ــ) ِٓ ,أ٘ ُّ ِؤٌفبرٗ :ؽشػ اٌّفقًٚ ,ؽشػ رقشٌف اثٓ عًٌُّٕٕ .ظش :ثُغٍخ اٌٛػبح .352-351/2
 – 2ؽشػ اٌّفقً الثٓ ٌؼٍؼ .95/3
 – 3ؽشػ اٌّفقً الثٓ ٌؼٍؼ.96/3 ,

710

انعذد ( 23ضثرًثر )2021

يجهح انعهىو اإلَطاَيح

ألنيا ظرؼ ،كأصؿ الظركؼ
مضى مف الزماف ،مبني عمى
قط:
ه
الضـ ٌ
ظرؼ لما ى
ٌ
1
الضـ.
فمما قيطعت عف اإلضافة يبنيت عمى
أف تككف يمضافة ٌ
ٌ
ذىب ابف القطاع تحت عنكاف أبنية المضاعؼ مف الثنائي إلى أف ُّ
(قط)
ٌ
ي
2
(فعؿ).
عمى زنة ٍ
كذىب ً
فمما سكف
أف أصمو (قىطيط) عمى زنة (فى يعؿ)
الك ُّ
سائي إلى ٌ
ي
كعضدٌ ،
3
الحرؼ األكؿ لئلدغاـ يحٌرؾ اآلخر بحركتو.
ابعا :أسماء االستفياـ
رن
كـ:
أف (كـ) مفردة مكضكعة لمعدد ،كذىب الككفيكف إلى
ذىب البصرٌيكف إلى ٌ
4
ٌأنيا مرٌكبة.
5

الككفيكف في ذلؾ تستند إلى األشياء اآلتية:
كحجة
ٌ
ٌ

ألف العرب قد تصؿ الحرؼ في أكلو
أ -األصؿ في (كـ) "ما" زيدت عمييا الكاؼ؛ ٌ
كآخره ،فما كصمتو في أكلو نحك "ىذا" ك"ىذاؾ" ،كما كصمتو في آخره نحك قكلو
تعالى " :ﭐ﴿ﭐﱫ ﱬ ﱭ ﱮ﴾ " فكذلؾ ىا ىنا.

جميعا كممة كاحدة ،ككاف األصؿ أف ييقاؿ في
ب -زادكا "الكاؼ" عمى "ما" فصارتا
ن
ال ٌأنو لما ىكثيرت في كبلميـ كجرت عمى ألسنتيـ يحذفت
"كـ مالؾ؟" "كما مالؾ؟" إ ٌ
 – 1اٌّقذس ٔفغٗ.108/4 ,
 – 2أثٍٕخ األعّبء ٚاألفؼبي ٚاٌّقبدس ,الثٓ اٌمطبع ؿ.118
 – 3ؽشػ اٌّفقً .108/4
 – 4اإلٔقبف فً ِغبئً اٌخالفٌ ,ألٔجبسي 277/1 ,اٌّغأٌخ األسثؼ.ْٛ
 – 5اٌقشف اٌىٛفًٌ ,ـــــ أؽّذ ػجذ اٌذاٌُ ؿ.48-47
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كسكنت ميميا ،كما فعمكا في "لً ٍـ" فصار "كـ مالؾ" كالمعنى كأم
األلؼ مف آخرىا ي
"كأيف مف رجؿ رأيت" أم :كـ
شيء مالؾ مف األعداد ،كالدليؿ عمى ذلؾ قكليـٌ :

فإف األصؿ في "لـ" "ما" كزيدت عمييا البلـ ،فصارتا
رجؿ رأيت ،كنظير "كـ" "لـ" ٌ

كسكنت ميميا.
كحذفت األلؼ لكثرة االستعماؿ ي
ن
جميعا كممة كاحدة ،ي

ألف األصؿ ىك اإلفراد ،كانما
أما البصريكف فاحتجكا بأف قالكا" :إنما قمنا إنيا مفردة؛ ٌ
ٌ
تمسؾ باألصؿ خرج عف عيدة المطالبة بالدليؿ ،كمف عدؿ عف
التركيب فرع ،كمف ٌ
1

األصؿ افتقر إلى إقامة الدليؿ".

كيقكؿ الدكتكر أحمد عبد الدايـ في كتابو الصرؼ الككفي" :كأكاد أميؿ إلى
رأم الككفييف لسببيف:

عـ-لً ىـً -م ٌـ،
 -1ما االستفيامية إذا دخؿ عمييا حرؼ جر حذؼ منيا األلؼ ،نحك ٌ
2
جرت بالكاؼ لذلؾ حذؼ منيا األلؼ.
كعميو إذا قمنا ٌ
إف "كـ" مككنة مف "ما" ثـ ٌ
"كأيف"
"كأيف" تجرم مجرل "كـ" كالكاؼ في ٌ
 -2كالسبب اآلخر أنو إذا كانت ٌ
أيضا في "كـ" لمتشبيو ،ثـ صارت كما بعدىا بمنزلة شيء
لمتشبيوٌ ،
فإف الكاؼ ن
3
كاحد.
المبحث الثاني :اآلراء الككفية في أقؿ األحرؼ األصكؿ كفي اشتقاؽ االسـ
بعد أف تناكلنا في المبحث السابؽ (بعض األدكات) مف حيث البساطة
نتحدث عف رأم الككفييف
كالتركيب ،كاألصالة ،كالزيادة ،أحببنا في ىذا المبحث أف ٌ
 – 1اإلٔقبف .279/1
ٌُٕ – 2ظش :اٌقشف اٌىٛفً ؿ.48
 – 3اٌّقذس ٔفغٗ ؿ.48
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اسما معرنبا أـ فعبلن
في أقؿ األحرؼ األصكؿ في يبنية الكممة العربية سكاء أكانت ن
نتحدث بعد ذلؾ عف اشتقاؽ االسـ ،كذؾ بإبراز كجية نظر البصرييف
متصرفنا ،كأف ٌ
ٌ

أيضا في كؿ ذلؾ ،لكي تكتمؿ الفائدة.
ن

أقؿ األحرؼ األصكؿ في بنية الكممة العربية:
أكالنٌ :
أف أبنية الكممات ثبلثية كرباعية كخماسية ،ال تقؿ عف
كاف الخميؿ يرل ٌ
1

ثبلثة أحرؼ.

كلكنيـ خالفكه
كجاء
الككفيكف فكافقكا الخميؿ عمى أنيا ال تقؿ عف ثبلثٌ ،
ٌ
أف البناء ال يقؿ عف ثبلثة ،كال يزيد عمى ثبلثة،
في الرباعي كالخماسي ،كعندىـ ٌ

كما زاد عمى الثبلثة فزائد عمى أصؿ البناء ،فالمثاؿ المجرد عمى ىذا عندىـ ىك:

"ؼ ،ع ،ؿ" أما ما زاد عمى ذلؾ مف تكرار البلـ حيف يكزف الرباعي نحك جعفر
2

بفعمؿ ،كالخماسي نحك سفرجؿ بفعمٌؿ ،إنما ىك زيادة طارئة عمى أصؿ البناء.

أف أقؿ أصكؿ المعرب كالمتصرؼ ثبلثة عند الككفييف كركد
كالذم يؤيد ٌ

بعض األسماء التي ظاىر لفظيا ٌأنيا ثنائية ،نحك" :أب ،أخ ،حـ" حيث نجدىـ

أف
يردكنيا إلى الثبلثي؛ إذ األصؿ فييا عندىـ أنيا مبنية عمى ثبلثة أصكؿ ،غير ٌ
3
كثير أسقط منيا األصؿ الثالث لمتخفيؼ.
استعماليا عمى األلسنة نا
فالجميرة الغالبة مف أبنيتيا إنما يبني عمى ثبلثة أصكؿ ،كىي مرحمة
التطكر التي استقرت عندىا المغة العربية في رأم الككفييف كما يدؿ عميو تشبثيـ في
ِ – 1ذسعخ اٌىٛفخ ؿ.184
 – 2اٌّقذس ٔفغٗ.
 – 3اٌّقذس ٔفغٗ ,ؿ.186
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إف أقدـ األسماء
أف أقؿ ما يتألؼ منو االسـ ثبلثة أصكؿ ،كيقكؿ برجستراسرٌ :
ٌ
صيغة ىي األسماء الثنائية ،كالعربية قد حافظت مع بنائيا األصمي عمى كثير
صيغا جديدة بزيادة أحد حرفي العمة ،أك بزيادة
منيا ،غير أنيا اشتقت مف بعضيا
ن

ىمزة أك ىاء ،مثاؿ ذلؾ في الجمع الصحيح :أخكات ،كفي التكسير :آباء ،كفي
1

أبكة.
األسماء المشتقة ٌ

ثانيا :في اشتقاؽ االسـ
ن
يقكؿ األنبارم" :ذىب الككفيكف إلى أف االسـ مشتؽ مف الكسـ ،كىك
2

العبلمة ،كذىب البصريكف إلى أنو مشتؽ مف السمك الذم ىك العمك".

كحجة الككفييف في ذاؾ أف الكسـ في المغة ىك العبلمة ،كاالسـ كسـ عمى
ٌ
دؿ عمى
المسمى ،كعبلمة لو يعرؼ بو ،أال ترل أنؾ إذا قمت :زيد أك عمركٌ ،
3

المسمى فصار كالكسـ عميو.

يقكؿ الدكتكر أحمد عبد الدايـ في ىذه المسألة" :إالٌ ٌأننا نميؿ إلى ما ذىب

إليو عمماء الككفة لؤلكجو التالية:
أف
أكالن:
يحتج األنبارم عمى ٌ
ٌ
تبعا
البلـ ،لذلؾ ىك يرل – ن

تعكيضا مف حذؼ
ىمزة التعكيض تقع في أكؿ الكممة
ن
أف اسـ أصميا مف "سمك" ،يحذفت الكاك
لمبصرييفٌ -

بأف ىناؾ كممات يحذؼ أكليا كعكض
كعكض عنيا باأللؼ ،كىذا القكؿ مردكد عميو ٌ

ِ – 1ذسعخ اٌىٛفخ ,ؿ.187
 – 2اإلٔقبف  .17/1اٌّغأٌخ األٌٚى.
 – 3اٌّقذس ٔفغٗ.
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"ككؿ" حذفت الكاك األكلى
عنو باليمزة في أكلو ن
أيضا ،مف ذلؾ كممة "أكؿ" فأصميا ٌ
(أكؿ).
كعكض عنيا باليمزة فصارت ٌ
ثانيا :اآلدميكف ليـ أسماء "عبلمات" يتميزكف بيا فيذا زيد ،كىذه فاطمة ،كتمؾ
ن
لكف اآلدمييف درجكا عمى تميز قطعانيـ في المراعي عمى كضع "كسـ" ليا
عائشة ٌ
ألف االسـ في ىذه الحالة ال يصمح لندائيا كتجميعيا ،فجاء الكسـ في
يميز بينيا؛ ٌ

الحيكاف مرادفنا لبلسـ في اإلنساف.

ألف االسـ عبلمة
ثالثنا :األقرب إلى الصكاب عقبلن أف يككف االسـ مشتقنا مف الكسـ؛ ٌ
1
ألف السمك كبرياء كارتفاع قدر".
كالكسـ عبلمة ،ال أف يككف مف "السمك"؛ ٌ
قدميا الدكتكر أحمد نرل أننا نميؿ مف غير تردد
كبيذه األدلة المقنعة التي ٌ
إلى رأم الككفييف في ىذه المسألة.
الفصؿ الثالث :نماذج مف أقيسة الككفييف.
قبؿ أف نعرض نماذج مف أقيسة الككفييف في الصرؼ يجدر بنا أف نقؼ

عمى تعريؼ القياس كأركانو باختصار.

كقيسو إذا
قيسا
ن
القياس في المغة :مف قيس :قاس الشيء يقيسو ن
كقياسا ،كاقتاسوٌ ،
2
قدره عمى مثالو.
ٌ
3

كفي االصطبلح :حمؿ غير المنقكؿ عمى المنقكؿ إذا كاف في معناه.
1

كلمقياس أربعة أركاف ىي :أصؿ ،كفرع ،كعمٌة ،كحكـ.
 – 1اٌقشف اٌىٛفً ؿ.39- 38
ٌ – 2غبْ اٌؼشة  3793/42لٍظ
 – 3االلزشاػ ؿ.59
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أكالن :نمكذج مف أقيسة الككفييف في المشتقات
اسـ الفاعؿ:
2

الككفيكف يسمكف ىذا النكع مف المشتقات (الفعؿ الدائـ).
ٌ

كيصاغ اسـ الفاعؿ مف الثبلثي عمى كزف (فاعؿ) ،كمف غير الثبلثي عمى
ي
ميما مضمكمة ككسر ما قبؿ اآلخر كىذا
كزف المضارع مع إبداؿ حرؼ المضارعة ن

ىك القياس.

كقد التزـ الككفيكف بيذا القياس ،كرفضكا ما خالفو مف المسمكع القميؿ ،كاف
3
المتكبًر :متكبَّر،
أف مف العرب-كىـ قميؿ -مف يقكؿ
كاف لغة  ،فقد قاؿ الفراء" :إال ٌ
ٌ
4
مما ييبنى عميو".
كأنيـ بنكه عمى ٌ
"يتكبر" ،كىك لغة األنصار ،كليس ٌ

أف الككفييف قاسكا عمى الكثير حفاظا عمى
كيتضح مف كبلـ الفراء السابؽ ٌ

اطراد القاعدة ،كمع ذلؾ نجده قد حفظ لنا النادر مف المسمكع عف العرب مع عدـ
القياس عميو.
ثانيا :نمكذج مف أقيسة الككفييف في التثنية
ن
تثنية الممدكد كالمقصكر فيما زاد عمى ثبلثة أحرؼ يقكؿ األنبارم" :ذىب
البصريكف إلى أنو ال يجكز حذؼ شيء مف ذلؾ في مقصكر كال ممدكد ،كذىب
أف االسـ المقصكر إذا كثرت حركفو سقطت ألفو في التثنية ،فقالكا في
الككفيكف إلى ٌ
 – 1اٌّقذس ٔفغٗ ؿ.60
ِ – 2ذسعخ اٌىٛفخ ؿ.239
ِٕٙ – 3ظ اٌىٛفٍٍٓ فً اٌقشف .346/2
ِ – 4ؼبًٔ اٌمشآْ .153/2
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أيضا فيما طاؿ مف الممدكد إلى
تثنية ى
"خ ٍكزلى" ك"قيقرل" :ىخ ٍكزالف ،كقيقراف ،كذىبكا ن
1
أنو ييحذؼ الحرفاف اآلخراف ،فأجازكا في "قاصعاء" :قاصعاف".
أف المقصكر كالممدكد عند تثنيتيما يزداداف طكالن،
كحجة الككفييف في ذلؾ ٌ
ٌ
قياسا عمى كثرة االستعماؿ ،كاستدلكا
فمذلؾ جاز أف ييحذؼ منيما لكثرة حركفيما ن

اشيبابا ،كأصمو:
عمى ذلؾ بألفاظ تـ الحذؼ منيا لكثرة حركفيا نحك :اشياب:
ن
2
اشييبابا ،حذفكا في ىذه الكممة الياء لطكليا ككثرة حركفيا.
ن
كيقكؿ الدكتكر أحمد عبد الدايـ في ىذه المسألة" :رأينا في المسألة :ال
أكافؽ الككفييف فيما ذىبكا إليو ،ككذلؾ ال أكافؽ البصرييف لسببيف:
أف المقصكر إذا طاؿ ،فإف ألفو تحذؼ عند التثنية اللتقاء الساكنيف "ألفو
 -1أرل ٌ
إف طكلو ال يضره الحذؼ ،كال يجحؼ بنيتو كذلؾ نحك
كألؼ
ٌ
المثنى" ،كحيث ٌ

ثـ تيضاؼ األلؼ كالنكف
"خكزلى-قيقرل" ٌ
فإف أمثاؿ ىذه الكممات تحذؼ ألفيا أكالن ٌ
لئبل يمتقي ساكناف.

 -2أما الممدكد ،فيبلحظ أنو ينتيي بألؼ كىمزة ،كاليمزة في تقديرم ألؼ ،فكأنو
ينتيي بألفيف ،فما بالؾ بو إذا أضيفت إليو ألؼ ثالثة كىي ألؼ التثنية ،ال شؾ أنو
المثنى
يطكؿ كيثقؿ ،عمى طكلو كثقمو ،لذلؾ تحذؼ األلؼ كاليمزة ثـ تضاؼ ألؼ ٌ

في نحك "قاصعاء كحاثياء" حيث تحذؼ األلؼ كاليمزة كتضاؼ ألؼ كنكف التثنية
3

فتقكؿ" :قاصعاف ،حاثياف" كىكذا.

 – 1اإلٔقبف 255/2
ٌُٕ – 2ظش :اإلٔقبف ٚ ,255/2أٌن0ب :اٌقشف اٌىٛفً ؿ.94
 – 3اٌقشف اٌىٛفً ؿ.95- 94
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ثالثنا :نمكذج مف أقيسة الككفييف في الكقؼ
قبؿ أف نتعرض لنمكذج عف أقيسة الككفييف في الكقؼ يجدر بنا أف نقؼ
اصطبلحا.
عمى تعريؼ الكقؼ لغةن ك
ن
كقفت الدابة ككقفت الكممة كقفنا ،كىذا مجاكز ،فإف كاف
الكقؼ لغة :مصدر قكلؾ
ي

كقفت كقكفنا ،ككقؼ األرض عمى المساكيف ،كفي الصحاح لممساكيف
الزما قمت:
ٍ
ن
1
كقفنا أم :حبسيا.
2

كفي االصطبلح :قطع النطؽ عند آخر الكممة.
كالمثاؿ الذم عمى الكقؼ ىك:

الكقؼ بنقؿ حركة المنصكب عمى الساكف قبمو.
الب ىك ٍر ،بفتح
قاؿ األنبارم" :ذىب الككفيكف إلى أنو يجكز أف يقاؿ في الكقؼ :رأيت ى
3
الكاؼ في حالة النصب ،كالبصريكف يركف أنو ال يجكز ذلؾ".
أف ُّ
جميعا اتفقكا عمى جكاز نقؿ حركة الرفع "الضمة" كحركة
النحاة
إالٌ ٌ
ن
البكر ،كسممت عمى ً
البك ٍر ،كقد قاس
الجر "الكسرة" إلى الكاؼ ،يفيقاؿ :جاء ي ٍ

الككفيكف ذلؾ في ىذه المسألة عمى كركد ذلؾ النقؿ في حركة المرفكع كالمخفكض

في شعر العرب ،4مثؿ قكؿ الشاعر:

ٌ – 1غبْ اٌؼشة ٚ 4898/54لف.
 – 2ؽزا اٌؼشف فً فٓ اٌقشف ٌٍؾّالٚي ؿ.168
 – 3اإلٔقبف  ,234/2اٌّغأٌخ اٌــــ.106
ٌُٕ – 4ظش :اٌّقذس ٔفغٗ ٚ ,234/2أٌن0ب :اٌقشف اٌىٛفً ؿ.81
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1

جد ُّ
النقي ٍر
أنا ابف ماكية إ ٍذ ٌ
الكقؼ.

الشاىد في قكلو ُّ
"النقيٍر" حيث نقؿ حركة الراء كىي الضمة إلى القاؼ في
كقكؿ اآلخر:
عمٌمنا إخكاننا بنك ًع ًج ٍؿ

ب النبيذ كاصطفافنا ًٌ
بالر ًج ٍؿ
يش ٍر ى

2

الشاىد فيو قكلوً :ع ًج ٍؿ  ،ال ًٌر ًج ٍؿ ،حيث نقؿ الشاعر حركة البلـ كىي
الكسر في كمييما إلى الجيـ في الكقؼ.
أيضا في
قاؿ الككفيكف" :إذا ثبت ىذا في المرفكع كالمخفكض فكذلؾ ن
ألف الراء في قكلؾ :رأيت البكر في حالة النصب ساكنة ،كما ىي
المنصكب؛ ٌ

ً
بالبكر ،في حالة الرفع كالخفض ،فكما حركت
مررت
البكر،
ي
ساكنة في قكلؾ :ىذا ي
أيضا أف
الكاؼ في المرفكع كالمخفكض ليزكؿ اجتماع الساكنيف ،فكذلؾ يجب ن
3

يختاركا الفتحة في المنصكب ألنيا الحركة التي كانت لمكممة في حالة الكصؿ".

ألف أكؿ
أما البصريكف فاحتجكا بأف قالكا" :إنما قمنا أنو ال يجكز ذلؾ؛ ٌ
كٌ
أحكاؿ الكممة التنكير ،كيجب فييا في حاؿ النصب أف يقاؿ "ب ٍك ىرا" فبل يجكز أف

فمما امتنع
تحرؾ العيف ،إذ ال يمتقي فيو ساكناف كما يمتقي في حاؿ الرفع ك ٌ
الجرٌ ،
الجر كالرفع تبعو حاؿ
في النصب تحريؾ العيف في حاؿ التنكير دكف حاؿ
ٌ

 – 1اٌجٍذ ٌـــ ػجٍذ اٌطبئًٌُٕ ,ظشٌ :غبْ اٌؼشة ِ 4520/50بدحٔ :مش
 – 2اٌجٍذ ثال ٔغجخٌُٕ .ظشٌ :غبْ اٌؼشة ِ 2824/31بدح :ػغً.
 – 3اإلٔقبف .237/2
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ألف البلـ ال تمزـ الكممة في جميع أحكاليا؛ فمذلؾ يركعي الحكـ الكاجب
التعريؼ؛ ٌ
1
في حاؿ التنكير".
الخاتمة والنتائج
في ختاـ ىذا الجيد المتكاضع الذم نأمؿ أف نككف قد كفٌقنا في عرض

تكصمنا إلى مجمكعة مف النتائج كىي:
مادتو العمميةٌ ،
 -1الككفيكف يميمكف إلى التركيب في بنية األدكات.

أقؿ األحرؼ األصكؿ في بنية الكممة العربية سكاء أكانت
 -2يرل الككفيكف ٌ
أف ٌ
اسما معرنبا أـ فعبلن متصرفنا ال يقؿ عف ثبلثة كال يزيد عمى ثبلثة.
ن
أف االسـ مشتؽ مف الكسـ كىك العبلٌمة.
 -3يرل
الككفيكف ٌ
ٌ
 -4ذىب الككفيكف في تثنية الممدكد كالمقصكر فيما زاد عمى ثبلثة أحرؼ إلى
سقكط ألؼ االسـ المقصكر عند التثنية ،كحذؼ الحرفاف األخيراف في الممدكد.
 -5ذىب الككفيكف إلى أنو يجكز نقؿ حركة المنصكب إلى الساكف قبمو في الكقؼ
قياسا عمى المرفكع كالمخفكض.
ن

 – 1اٌّقذس ٔفغٗ.237/2 ,
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قائمة المصادر والمراجع
 -1أبنية األسماء كاألفعاؿ كالمصادر ،البف القطاع الصقمي (ت515ىػػ) ،تحقيؽ
كدراسة :أ.د أحمد محمد عبد الدايـ ،مطبعة دار الكتب المصرية بالقاىرة1999 ،ـ.
 -2االقتراح في عمـ أصكؿ النحك ،تأليؼ :اإلماـ الحافظ جبلؿ الديف عبد
الرحمف بف أبي بكر السيكطي (ت911ى ػػ) ،تحقيؽ :محمد حسف إسماعيؿ
الشافعي ،منشكرات محمد عمي بيضكف ،دار الكتب العممية بيركت-لبناف ،ط،1
1418ىػ ػ1998-ـ.
 -3إنباه الركاة عمى أنباه النحاة :تأليؼ :الكزير جماؿ الديف أبي الحسف عمي بف
يكسؼ القفطي (ت 624ىػػ) ،تحقيؽ :محمد أبك الفضؿ إبراىيـ ،دار الفكر العربي
القاىرة ،مؤسسة الكتب الثقافية بيركت ،ط1406 ،1ىػ ػ1986-ـ.
 -4اإلنصاؼ في مسائؿ الخبلؼ بيف النحكييف البصرييف كالككفييف ،تأليؼ :كماؿ
الديف أبي البركات عبد الرحمف بف أبي الكفاء بف عبيد هللا األنبارم (ت577ىػػ)،
قدـ لو ككضع ىكامشو كفيارسو :حسف حمد ،بإشراؼ إميؿ بديع يعقكب ،منشكرات
ٌ
محمد عمي بيضكف ،دار الكتب العممية ،بيركت-لبناف ،ط1418 ،1ىػ ػ1998-ـ.

 -5بغية الكعا ة في طبقات المغكييف كالنحاة ،لمحافظ جبلؿ الديف عبد الرحمف
السيكطي (ت911ى ػ ػػ) ،تحقيؽ :محمد أبك الفضؿ إبراىيـ ،دار الفكر ،ط،2
1399ىػ ػ1979-ـ.
 -6تسييؿ الفكائد كتكميؿ المقاصد في النحك ،تأليؼ :شيخ النحاة اإلماـ العبلمة
جماؿ الديف أبي عبد هللا محمد بف مالؾ ،محمٌى بيكامش كفكائد كالدرر منتخبة مف
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لممصنؼ كالعبلمة الدماميني ،طبع في المطبعة الميرية،
شرحي المتف المذككر
ٌ

ط1319 ،1ى ػػ.

فف الصرؼ ،تأليؼ :األستاذ الشيخ أحمد الحمبلكم ،أستاذ
 -7شذا العرؼ في ٌ
العمكـ العربية بدار العمكـ كأحد عمماء األزىر الشريؼ ،المكتبة الثقافية ،بيركت-
لبناف( ،ال.ت).
 -8شرح شافية ابف الحاجب ،تأليؼ :الشيخ رضي الديف محمد بف الحسف
االستراباذم النحكم (ت686ى ػػ) ،مع شرح شكاىده لمعالـ الجميؿ عبد القادر
البغدادم صاحب خزانة األدب (ت1093ى ػػ) ،حققيا كضبط غريبيا كشرح مبيميا
األساتذة :محمد نكر الحسف ،كمح مد الزفراؼ ،كمحمد محيي الديف عبد الحميد،
المجمد األكؿ1395 ،ىػ ػ1975-ـ.
 -9شرح ابف عقيؿ عمى ألفية ابف مالؾ كمعو كتاب منحة الجميؿ بتحقيؽ شرح ابف
عقيؿ ،تأليؼ :محمد محيي الديف عبد الحميد ،مكتبة دار التراث ،القاىرة،
1419ىػ ػ1998-ـ
 -10شرح المفصؿ لمشيخ العالـ العبلمة جامع الفكائد مكفؽ الديف يعيش بف عمي
المتنبي ،القاىرة (ال.ت).
بف يعيش النحكم (ت643ى ػػ) ،مكتبة
ٌ
 -11الصاحبي في فقو المغة العربية كمسائميا كسنف العرب في كبلميا ،تاليؼ:
أحمد بف فارس بف زكرياء القزكيني الرازم ،أبك الحسيف (ت 395ىػ) ،الناشر:
محمد عمي بيضكف ،ط1418 ،1ىػ1997-ـ.
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 -12الصرؼ الككفي لمدكتكر أحمد محمد عبد الدايـ ،كمية دار العمكـ ،جامعة
القاىرة ،ط ،2الناشر دار الياني لمطباعة كالنشر (ال.ت).
 -13الصرؼ الكافي ،تأليؼ :الدكتكر أحمد محمد عبد الدايـ ،ط ،2تكزيع دار
الثقافة العربية.
 -14الصرؼ كتطبيقاتو ،إعداد :مكتب الدراسات كالتكثيؽ في دار النيضة العربية،
بيركت2001،ـ.
 -15طبقات النحكييف كالمغكييف ،ألبي بكر محمد بف الحسف الزبيدم (ت379ىػػ)،
تحقيؽ :محمد أبك الفضؿ إبراىيـ ،كقؼ عمى طبعو كنشره محمد سامي أميف
الخانجي ،مصر ،ط1373 ،1ى ػ ػ1954-ـ.
كمذيمة بفيارس مفصمة ،تكلٌى
 -16لساف العرب البف منظكر ،طبعة محققة
ٌ
تحقيقيا نخبة مف العامميف بدار المعارؼ :عبد هللا عمي الكبير ،محمد أحمد حسب
هللا ،ىاشـ محمد الشاذلي ،دار المعارؼ ،القاىرة (ال.ت).
 -17مدرسة الككفة كمنيجيا في دراسة المغة كالنحك ،تأليؼ :الدكتكر ميدم
المخزكمي ،شركة مكتبة كمطبعة مصطفى الحمبي كأكالده ،مصر ،ط1377 ،2ىػ ػ-
1958ـ.
الفراء (ت207ىػ ػػ) ،تحقيؽ:
 -18معاني القرآف ،تأليؼ :أبي زكرياء يحيى بف زياد ٌ
أحمد يكسؼ نجاتي ،محمد عمي النجار( .ال.ت)
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 -19المنصؼ شرح اإلماـ أبي الفتح عثماف بف جني النحكم لكتاب التصريؼ
لئلماـ أبي عثم اف المازني النحكم البصرم ،تحقيؽ :إبراىيـ مصطفى ،كعبد هللا
األميف ،إدارة إحياء التراث القديـ ،ط1373 ،1ى ػ1954-ـ.
 -20منيج الككفييف في الصرؼ ،رسالة مقدمة لنيؿ درجة الدكتكراه في المغة
العربية كآدابيا ،لػ ػ مؤمف بف صبرم غناـ ،جامعة أـ القرل ،كمية المغة العربية،
1418ىػ ػ1997-ـ.
 -21كفيات األعياف كأنباء أبناء الزماف ،ألبي العباس شمس الديف أحمد بف
محمد بف أبي بكر بف خمكاف (ت681ىػػ) ،حققو :إحساف عباس ،دار صادر،
بيركت( ،ال.ت).
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التصغير أحكامو وداللتو في القرآن الكريم
د .إبراىيم فرج الحويج



ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
المقـــدمة:

الحمد ﵀ الذم عمـ بالقمـ ،عمـ اإلنساف ما لـ يعمـ ،سبحانو كحده المنعكت

بجميؿ الصفات ،كالمستعاف عمى كؿ أمر ،كالذم يؤيد الصابريف بعزيز نصره،
كأشيد أف ال إلو إال هللا كحده ال شريؾ لو ،كأشيد أف سيدنا كحبيبنا محمد  عبده

ؽ ع ًظ ويـ)1( 
كسبلـ عمى
كرسكلو ،كامؿ األخبلؽ ،مدحو ربو فقػاؿ :ىكاًَّن ىؾ لى ىعمىى يخمي و ى
ٌ
آلو كصحبو أىؿ الكفاء كالصدؽ أجمعيف ،كرضي هللا تعالى عف عمماء ىذه األمة

العامميف ،كال عدكاف إال عمى الظالميف.
كبعد...

فإنني أتقدـ بيذا البحث إلى عشاؽ المغة العربية ،كالى كؿ مف يجمعنا بو
رباط العمـ مف مستمعيف كقراء كمدرسيف ،أحاكؿ أف أتكمـ عف مكضكع (التصغير)
كما يتعمؽ بو مف أحكاـ كأمكر عديدة تقتضييا الدراسة كالبحث.
مشكمة البحث

دراسة الكممات المصغرة في القرآف الكريـ ،كالتعرؼ عمى اآليات المذككرة
فييا ىذه الكممات ،كدراسة أكزانيا ،كتركيبيا ،ككيفية تصغيرىا عمى ىذه األكزاف،

ً
كذكر إذا يكجد فييا خبلفات مف حيث التصغير كعدمو.

 كمية اآلداب الخمس -جامعة المرقب

( )1سكرة القمـ اآلية.4:
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أىداف البحث:
1ػ إثراء المكتبة العربية بالبحكث التي تدرس كتاب هللا تعالى.
2ػ التعرؼ عمى اآليات التي بيا تصغير.
3ػ تقريب الكممات المصغرة لمبحاث المكجكدة في القرآف الكريـ.
 . 4تكضيح الكممات المصغرة ،كما حدث فييا مف تغيير ،كما تحممو مف
معاني.
المسائل التي سيتناوليا البحث:
1ػ تعريؼ التصغير ،كذكر أحكامو ،كأغراضو ،كأكزانو .
2ػ شركط التصغير ،كأنكاعو.
 3ػ التصغير في القرآف الكريـ (ذكر اآليات التي بيا تصغير ككيفية
تصغيرىا).
الطريقة المتبعة:

جمع اآليات المكجكدة بيا تصغير ،كترتيبيا حسب ترتيب السكر في القرآف

الكريـ.
أسباب اختيار الموضوع:

نظ ار ألىميتو كقيمتو الصرفية كالداللية؛ ألنو لو أكزاف مختصة بو ،كليست

جارية عمى نظاـ الميزاف الصرفي العاـ.
أىمية الموضوع:
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لو أىمية كبيرة ألنو متعدد األغراض ،كفيو صعكبة في الصياغة ،كالتصغير
ظاىرة مف الظكاىر المغكية في المغة العربية الفصحى كفي الميجة العامية ،كربما في
لغات العالـ األخرل؛ ألف التصغير معنى ،كالمعاني ال تختص بمغة دكف أخرل.

قد قسمت البحث إلى مقدمة تشمؿ :عنكاف البحث ،كسبب اختيار المكضكع،

كأىميتو ،كثبلثة مباحث ،كخاتمة.
المبحث األول :تعريف ،وأحكام ،وأغراض وأوزان التصغير:
المطمب األكؿ :تعريؼ التصغير.

المطمب الثاني :حكـ التصغير.

المطمب الثالث :أغراض التصغير.
المطمب الرابع :أكزاف التصغير.

المبحث الثاني :شروط ،وأنواع التصغير:

المطمب األكؿ :شركط التصغير.
المطمب الثاني :أنكاع التصغير.

المبحث الثالث :التصغير في القرآن الكريم (نماذج)
الخاتمة
المصادر والمراجع
المبحث األول :تعريف ،وأحكام ،وأغراض وأوزان التصغير:
المطمب األول :تعريف التصغير.
لغة:

الكبر ،كقد ص يغر بالضـ فيك ً
الص ىغر ٌ ً
ً
كصغار
(ص غ ر ) ٌ
صغير ي
ى
ى
ضد ى
بالضـ كأىص ىغره غيره كص َّغره تى ً
الص ًغير في
صغي نار ،كقد يج ًمع َّ
استى ٍ
صغي انر ،ك ٍ
ٍ
ص ىغره ىع َّده ى
ٍ ى ي ى
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()1
ً
الص ىغر قاؿ سيبكيو
ىص ىغر كالجمع ُّ
ص ىغراء ،ك ُّ
ًٌ
الص ٍغ ىرل تأنيث األ ٍ
الش ٍعر عمى ي
ً
ً
الع ىرب تقكؿ:
كسمعنا ى
ص ىغهر كال قى ٍكـ أصاغر إال باأللؼ كالبلـ ،قاؿ :ى
يقاؿ ن ٍس ىكة ي
ً
الصغار بالفتح ُّ
الذ ٌؿ ك َّ
الص ٍغر
الضٍيـ ككذا ُّ
ىص ىغركف ،ك َّ
األىصاغر كاف شئت قمت :األ ٍ
الص ً
ً
اغر أيضان الر ً
اضي
الرجؿ مف باب طى ًرب فيك
ص ًغ ىر
صاغر ،ك َّ
َّ
كالص ىغر كقد ى
ي
 :ال

()2
َّ
بالضٍيـ

.

اصطالحاً:

بل ،أك تقريبان ،أك
تغيير صيغة االسـ ألجؿ تى ٍغيير المعنى تحقي انر ،أك تقمي ن
()3
كدري ًيمات ،كقيبيؿ ،كفيكيؽ ،كأيخي) .
كر ىجٍيؿ ،ي
تكريمان ،أك تمطفان ( ي
ٌ
المطمب الثاني :حكم التصغير.

البد في التصغير مف ثبلثة أعماؿ كىي :ضـ الحرؼ األكؿ ،كفتح

الحرؼ الثاني ،كاجتبلب ياء ساكنة ثالثة ،مثؿ :رجؿ تقكؿ :ير ىجٍيؿ ،كال يجكز أف
اسـ يككف عمى أقؿ مف ثبلثة أحرؼ ،أما إذا زاد االسـ عمى ثبلثة أحرؼ
يصغر ه

كسر الحرؼ الذم يمي ياء التصغير ،مثؿ :درىـ تقكؿ :يد ىرٍي ًيـ ،كيستثنى مف ذلؾ
أربعة مسائؿ:
()1سيبكيو (180-148ىػ_ 796 – 765ـ(  :ىك عمرك بف عثماف بف قنبر الحارثي بالكالء،
ييكنى أبك بشر ،الممقب سيبكيو :إماـ النحاة ،كأكؿ مف ب ٌسط عمـ النحك ،أخذ النحك كاألدب

عف الخميؿ بف أحمد الفراىيدم ،ينظر :ترجمتو في :أنباه الركاة عمى أنباه النحاة  ،27/2ك

بغية الكعاة ،229/2ك األعبلـ .81/5
( )2ينظر :لساف العرب ،كالصحاح في المغة ،كالمعجـ الكسيط مادة(صغر).
( )3ينظر :كتاب سيبكيو ،415/3كاألصكؿ في النحك ،36 /3كالشافية في عمـ التصريؼ،32/1
كمعجـ التعريفات . 54
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-1

ما قبمو عبلمة التأنيث ،كىي نكعاف التاء كشجرة ،كألؼ كحبمى.

-2

ما قبمو المدة الزائدة قبؿ ألؼ التأنيث ،كحمراء.

-3

ما قبمو ألؼ أفعاؿ كأجماؿ ،كأفراس.

-4

ما قبمو ألؼ فعبلف الذم ال يجمع عمى فعاليف ،كسكراف ،كعثماف.

فيذه المسائؿ يجب فييا أف يبقى ما بعد ياء التصغير مفتكحان ،أم :باقي نا

()1
عمى ما كاف عميو .

()2
المطمب الثالث :أغراض التصغير

يصغر االسـ ألحد األغراض اآلتية:

-1

.

تحقير ما يجكز أف يتكىـ عظيمان ،مثؿ :في رجؿ ،رجيؿ ،كفي

عالـ ،عكيمـ.
-2

تقميؿ ما يجكز أف يتكىـ كثي انر ،مثؿ :عندم دراىـ ،فيجكز أف

تككف كثيرة ،أما إذا صغرت كقمت :عندم يدرييمات؛ فيعمـ أنيا قميمة.
-3

تقميؿ جسـ الشيء كذاتو ،مثؿ :طفؿ ،طيفيؿ ،ككمب ،يكميب.

-4

تقريب الزماف ،مثؿ :جئتؾ قبؿ شير رمضاف ،فيجكز أف يتكىـ

أف مجيئؾ قبؿ شير رمضاف بشير أك أكثر ،فإذا قمت :جئتؾ قيبيؿ شير رمضاف،
عمـ أنو قبمو بقميؿ ،ككذلؾ في قكلؾ :جئتؾ بعد شير رمضاف ،فيجكز أيضا أف

( )1ينظر شرح كتاب سيبكيو  ،166/4كاألصكؿ في النحك  ،275 /2كشرح شافية ابف الحاجب
 ،189/1كالشافية في عمـ التصريؼ  ، 32/1كشرح التصريح عمى التكضيح .560/2
( )2ينظر :المكجز في قكاعد المغة العربية.156/1 :
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يتكىـ أف مجيئؾ بعد شير رمضاف بشير أك أكثر ،أما إذا قمت :جئتؾ يبعيد شير
رمضاف ،عمـ أنو بعده بقميؿ.
-5

تقريب المكاف ،مثؿ :فكيؽ ،تحيت ،في قكؿ القائؿ :بيني كبيف

النير فكيؽ الميؿ ،كتحيت الفرسخ.
-6

التحبب كاظيار الكد ،مثؿ :يا صديقي ،يا بنيتي.

-7

الترحـ( ،أم إظيار الرحمة كالشفقة) ،مثؿ :ىذا البأس يم ٍسيكيف.

-9

()1
ييًر
االختصار المفظي مع إفادة الكصؼ ،مثؿ :ين ٌ

-8

التعظيـ ،نحك :أصابتيـ يدكييية أذىمتيـ.

.

المطمب الرابع :أوزان التصغير.

ِ ()2
أوزان التصغير ثالثة ىي :فُ َعْيل ،فُ َع ْي ِعل ،فُ َع ْيعيل
فاألكؿ :تصغير ما كاف عمى ثبلثة أحرؼ مف أم بناء كاف ،مثؿ :في فمس،
يفميس ،كفي جمؿ ،يجميؿ ،كفي قفؿ ،قيفيؿ.
الثاني :تصغير ما كاف عمى أربعة أحرؼ مف أم بناء كاف ،مثؿ :في درىـ،
يد ىرييـ ،كفي جعفر ،يجعيفر ،كفي غبلـ ،يغىمٌيًوـ.
الثالث :فيك عمى كجييف ،أحدىما أف يككف تصغير شيء عمى خمسة
صنيديؽ ،كقربكس
أحرؼ ،كالرابع منيا كاك أك ألؼ أك ياء ،فالكاك مثؿ :صندكؽ ي

( )1ينظر شرح كتاب سيبكيو  ،164/4كشرح شافية ابف الحاجب  ،191/190/1كالمباب في عمؿ
البناء كاإلعراب  ،267/1كىمع اليكامع  ،378/377/3كالنحك الكافي .684,683/4
( )2ينظر :ينظر شرح شافية ابف الحاجب.14/1 :
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قيريبيس ،كاأللؼ مثؿ :مصباح يمصيبيح ،ككرباس يكريبيس ،كأما الياء مثؿ :قنديؿ
قينيديؿ.
الكجو الثاني أف تصغر شيئان عمى خمسة أحرؼ كليس رابعيا كاك كال ياء كال

ألفان فتحتاج أف تحذؼ منيا حرفان فتصغره كما تصغر ما كاف عمى أربعة أحرؼ ،ثـ

تعكض مف المحذكؼ ياء ،مثؿ :سفرجؿ يسفيرج ،كفي فرزذؽ فريزد ،كاف شئت قمت:
()1
سفيريج ،ك فريزيد ،فتعكض .
المبحث الثاني :شروط ،وأنواع التصغير:
المطمب األول :شروط التصغير.

التصغير خاص باألسماء كحدىا؛ فبل تصغر األفعاؿ كالحركؼ .

()2
كيشترط في االسـ الذم يراد تصغيره ما يمي

-1

:

أف يككف معربا؛ فبل تصغر (قياسان) األسماء المبنية :كالضمائر،

كأسماء االستفياـ ،كأسماء الشرط ،كغيرىا مف المبنيات ،إال ما كرد مسمكعان منيا
مصغرا؛ فيقتصر عمى الكارد منو ،كأشير ىذا المسمكع يأتي:
أ-

ط ىكٍي ًو:
المركب المزجي (عممان كعددنا)؛ فيقاؿ في تصغير نً ٍف ى

عشر.
ينفىٍي ى
ط ىكٍي ًو ،كفي ى
عشر :ى
أحٍي ىد ى
أحد ى
ذا ،كتا ،كأيكلى ،أك أكالء (مقصكرة كممدكدة) كالثبلثة أسماء إشارة،
ب-
كالمسمكع الشائع فييا عند التصغير ىك :ىذيَّا ،ك تىيَّا (بفتح أكليما ،كقمب ثانيينا
( )1ينظر شرح كتاب سيبكيو  ،165/4كشرح التصريح عمى التكضيح ،560/2كأكضح المسالؾ
 ،325/4كالشافية في عمـ التصريؼ . 32/1
( )2ينظر :النحك الكافي.709/4 :
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_كىك األلؼ_ ياء تدغـ في ياء التصغير ،كزيادة ألؼ جديدة بعد الياء المشددة)،
كأيكلىيَّا (بالقصر ،مع تشديد الياء كمدىا ،دكف اليمزة) أك أيلىٍيىئا (باليمزة الممدكدة بعد

ياء التصغير)

ج -ال ٌذم ،كالتٌي ،كال ٌذيف (كالثبلثة مف أسماء المكصكؿ) ،كمف المسمكع فييا
عند التصغير :المَّ ىذيَّا أك المُّ ىذيَّا ،ك المَّتيَّا أك المُّتيَّا ،كالمُّ ىذٌيًف.
د -المنادل المبني ،نحك :حسف فتصغير المنادل يا يح ىسٍيف.
ككميت ،كسكيد (أعبلـ
أف ال يككف مصغر المفظ ،كدريد ،ي

-2

ككعيت (اسـ البمبؿ).
شعراء) ،ي
أف يككف معناه قاببل التصغير؛ فبل تصغر األسماء التي يبلزميا

-3

التعظيـ كأسماء هللا ،كاألنبياء ،كالمبلئكة ..... ،كنحكىا ،كال لفظ كؿ؛ لداللتو عمى
العمكـ ،كال لفظ بعض؛ ألنو يدؿ بنفسو عمى التقميؿ ،كال أسماء الشيكر ،كصفر،
كرمضاف؛ ألنو يدؿ عمى مد ة زمنية محددة ،ك ال أياـ األسبكع؛ كالسبت،
()1
كاألربعاء

.

المطمب الثاني :أنواع التصغير.
التصغير نكعاف :تصغير أصمي ،كتصغير ترخيـ ،كلكؿ منيما طريقة

خاصة بو.

( )1ينظر شرح كتاب سيبكيو  ،165/4كشرح التصريح عمى التكضيح ،560/2كأكضح المسالؾ
 ،325/4كالشافية في عمـ التصريؼ . 32/1
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النوع األول :التصغير األصمي ،طريقتو:
االسـ المراد تصغيره أصالة قد يككف ثبلثيان ،أك ثنائيان منقكال عف أصؿ ثنائي ،أك
رباعي ،أك أكثر مف ذلؾ.
-1

()1

تصغير االسـ الثبلثي الصحيح ،مثؿ :سعد ،كحسف ،تقكؿ:

سيف ،بضـ أكلو ،كفتح ثانيو ،كاجتبلب ياء ثالثو.
كح ٍ
يس ىعٍيد ،ي
-2

ط ،يدٌر،
أما إذا كاف االسـ الثبلثي مضعؼ األصكؿ ،مثؿً :ق ٌ

-3

كاذا كاف االسـ الثبلثي مزيد بتاء التأنيث فإنو يصغر مثمما

كجب فؾ اإلدغاـ ،تقكؿ :قطط ،يدرر ،ثـ تصغر قيطيط ،يدرير.

يصغر الثبلثي المجرد ،مثؿ :شجرة ،ثمرة ،تقكؿ :يشجيرة ،كثيميرة.
-4

إذا كاف االسـ الثبلثي قد حذؼ منو بعض أصكلو كبقي عمى

يكييؿ،
حرفيف ،كجب رد المحذكؼ عند التصغير ،مثؿ :كؿ ،كبع ،كيد ،تقكؿ :أ ٍ

دم.
كب ٍييع ،ي
ي
كي ٌ
-5

إذا كاف االسـ ثنائي األصؿ ،ككاف ثانيو صحيحا ،كجب عند

تصغيره أما تضعيؼ ثانيو بشرط أف يككف أحد المضعفيف قبؿ ياء التصغير كاآلخر
بعدىا ،كاما تضعيؼ ياء التصغير نفسيا ،مثؿ :ىؿ ،كبؿ ،عند تصغيرىا تقكؿ:
يىمىٍيؿ أك يىمىي ،ك يبىمٍيؿ أك يبمىي ،أما إذا كاف ثانيو معتبلن كجب تضعيفو كتككف ياء
ٌ
ٌ
م.
م ،يم ىك ّّ
التصغير بيف المضعفيف ،مثؿٍ :لك ،ما تقكؿ :لي ىك ّّ

( )1ينظر :المقتضب.271/2 :
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إذا كاف االسـ الثبلثي مؤنث بغير تاء كجب زيادة تاء في آخره؛

لتدؿ عمى تأنيثو ،سكاء كاف باقيا عمى ثبلثة ،نحك :أذف ،كعيف ،أـ كاف بعض
أصكلو محذكفان ،نحك :يد ،أصميا ييدم ،حذفت الميا تخفيفان؛ فتقكؿ عند تصغير تمؾ
يذينة ،يع ٍيينة ،ييديَّة.
األسماء كما أشباىيا :أ ٍ
-7

إذا كاف االسـ ثانيو حرؼ عمة ،ككاف أصميان يقمب كاكنا ،مثؿ:

باب ،بكيب ،أما إذا كاف حرؼ العمة أصمو ياء ترد إلى أصميا عند التصغير ،مثؿ:
ناب ،تقكؿ :ينىييب.
-8

تصغير الرباعي الصحيح ،فإف حكمو كحكـ الثبلثي الصحيح،

مثؿ جعفر ،يجعيفر ،كبندؽ ،يبنيدؽ.
-9

أما إذا كاف االسـ الرباعي ثالثو حرؼ مد ،مثؿ كتاب ،كسحاب،

حيب.
عند تصغيره كجب قمبو ياء ،كتدغـ في ياء التصغير ،تقكؿ :يك ٌتيب ،ي
كس ٌ
-10

تصغير الخماسي الصحيح ،مثؿ :سفرجؿ ،كفرزدؽ ،تحذؼ

بعض أحرفو ،تقكؿ :يسفيرج ،كفريزد أك فريزؽ.
-11

أما إذا كاف االسـ الخماسي رابعو حرؼ ليف ،مثؿ :سرحاف،

عصفكر ،قنديؿ( ،في األغمب) كجب حذؼ بعض أحرفو الضعيفة ،كقمب حرؼ
كعصيفير ،كقينيديؿ.
الميف ياء ،كتدغـ في ياء التصغير ،فتقكؿ :يسريحيف ،ي
-12

أما االسـ الخماسي المختكـ بألؼ التأنيث ال يحذؼ منيا شيء،

مثؿ :قرفصاء ،عند تصغيرىا تقكؿ :قيريفصاء ،ككذلؾ االسـ المختكـ بتاء التأنيث،
مثؿ :جكىرة ،تقكؿ :يجكييرة ،كاالسـ المختكـ بألؼ كنكف زائدتيف ،مثؿ :زعفراف،

م ،كاالسـ
م ،تقكؿ :يعبيقر ٌ
تقكؿ :يزعيفراف ،كاالسـ المختكـ بياء النسب ،مثؿ :عبقر ٌ
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المختكـ بعبلم تي جمع المذكر كالمؤنث السالـ أيضا ،مثؿ :أحمدكف ،كزينبات ،تقكؿ:
كزنييبات.
أيحيمدكف ،ي

ص َّغر مف غير المتمكف إال (أ ٍف ىع يؿ) في
-13
تصغير العمـ المركب كال يي ى
كسيب ً
ً
اىما ،كأما مف أعربيما
كيو في لىغة ىم ٍف ىبىن ي
كب ٍعمىىب َّؾ ،ى ى ٍ
التعجب  ،كالمركب المزجى ى
ً
كس ىيبكيو
كب ىعٍيمىب نؾ ،ى
فبل إشكاؿ ،كتصغيرىا تصغير المتمكف نحك ما أحيسنة ،ي

()1

.

النوع الثاني :تصغير الترخيم.

ىك عبارة عف تصغير االسـ بعد تجريده مما فيو مف أحرؼ الزيادة .

مجرندا مف التاء ،إف كاف مسماه
فيصغر
فعٍيؿ)َّ ،
الثبلثى األصكؿ عمى( ى
ٌ
كح ُّمكدة،
نا
مذكر ،مثؿ :يح ىميد ،في حامد ،كمحمكد ،كمحمد ،كأحمدَّ ،
كحماد ،كحمداف ،ى
كال التفات إلى المبس ثًقةن بالقرائف ،كاال فبالتاء ،مثؿ :يحىبيمة كسكيدة فى حبمى
كسكداء ،إال الكصؼ المختص بالنساء ،مثؿ :حائض كطالؽ ،فيقاؿ فى تصغيرىما:
يحىيٍيض كطيمىٍيؽ مف غير تاء؛ لككنو فى األصؿ كصؼ مذكر ،أم شخص حائض
بشد الياء ،كطي ً
أك طالؽ ،فإف َّ
كيمؽ،بقمب ألفيما
كيًض ٌ
صغرتيما لغير ترخيـ ،قمت :يح ٌ
ك ناكا ،ألنيا ثانية زائدة.
كأما الرباعى :فيصغر عمى( في ىعٍي ًعؿ) ،مثؿ :قيىرٍي ًطس ،ىك يعصيفر ،فى ًقرطاس
ٌ
كس ىمٍيع ،كلغير ترخيـ عمى
ي
كعصفكر ،كيصغر إبراىيـ كاسماعيؿ ترخيما عمى يب ىرٍيو ي

( )1ينظر شرح كتاب سيبكيو ،213_192/4كشرح ابف عقيؿ  ،151/4كىمع اليكامع ،391/3
كشرح التصريح عمى التكضيح  ،560,561/2كالنحك الكافي .700-688/4
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ً
أسٍي ىمع ،عمى الخبلؼ فى أف اليمزة أك الميـ كالبلـ
كس ىمٍيعيؿ ،أك عمى ىأبٍي ىره ك ى
يب ىرٍي ًييـ ي
()1
ٍأكلى بالحذؼ ،كال يختص تصغير الترخيـ باألعبلـ ،عمى الصحيح .
المبحث الثالث :التصغير في القرآن الكريم (نماذج)

بعد االستقراء كالحصر لكتاب هللا تعالى تـ التكصؿ لآليات التي بيا

التصغير كىي عمى النحك التالي ،كىي مرتبة ترتيب المصحؼ الشريؼ:
أوال :سورة األعراف.

الل َما لَ ُك ْم ِم ْن ِإلَ ٍو َغ ْي ُرهُ َق ْد
َ وِالَى َم ْد َي َن أ َ
َخ ُ
ال َياقَ ْوِم ْ
اع ُب ُدوا َّ َ
اى ْم ُش َع ْي ًبا قَ َ
ان َوَال تَْب َخ ُسوا َّ
اء ُى ْم َوَال تُ ْف ِس ُدوا
اس أ ْ
اءتْ ُك ْم َب ِّي َن ٌة ِم ْن َرِّب ُك ْم فَأ َْوفُوا ا ْل َكْي َل َوا ْل ِم َ
يز َ
َش َي َ
الن َ
َج َ
ِ
ِفي ْاأل َْر ِ
ين اآلية ()85
ص َال ِح َيا َذلِ ُك ْم َخ ْيٌر لَ ُك ْم ِإ ْن ُك ْنتُ ْم ُم ْؤ ِمن َ
ض َب ْع َد ِإ ْ
َّ
ً
قاؿ ذلؾ ،بؿ
يش ىعٍيبا :شعيب اسـ عربي تى ٍ
صغير لش ٍعب أك ىشعب ،كاألدب أال يي ى
ىذا مكضكعه عمى ىذه ًٌ
تصغير ألبتةى؛ إال ما
أسماء األنبياء ال ىي ٍدخؿ فييا
ه
الزىنة ،ك ي
و
صيغة تشبيو
طؽ بو القرآف كشعيب عميو السبلـ أك
ىن ى

()2

.

ثانيا :سورة براءة.

( )1ينظر شرح كتاب سيبكيو ،213_192/4كشرح ابف عقيؿ  ،151/4كىمع اليكامع ،391/3
كشرح التصريح عمى التكضيح  ،560,561/2كالنحك الكافي .700-688/4
( )2الدر المصكف  ،2798/1كالبحر المحيط ،273/4 :كالمباب في عمكـ الكتاب.210/9 :

736

انعذد ( 23ضثرًثر )2021

يجهح انعهىو اإلَطاَيح

ِ
ود ُع َزْيٌر
َ وقَالَت ا ْل َي ُي ُ
ض ِ
قَولُيم ِبأَفْو ِ
ون قَ ْو َل
اى ُئ َ
اى ِي ْم ُي َ
ْ ُ
َ
اآلية()30

النصارى ا ْلم ِسيح اب ُن َِّ
اب ُن َِّ
الل َوقَالَ ْت َّ
الل ذالِ َك
َ ُ ْ
ْ
َ َ
ِ
ون
اتمَ ُي ُم َّ
ين َكفَ ُرواْ ِمن قَْب ُل قَ َ
اللُ أ ََّنى ُي ْؤفَ ُك َ
الَّذ َ

"ع ىزٍيهر" كالباقكف مف غير تنكيف عمى
ُع َزْيٌر :ق أرىا عاصـ كالكسائي بتنكيف ي
فأما القراءة األكلى تحتمؿ أف
أنو ممنكع مف الصرؼ لمعممية كالعجمةَّ ،
يككف اسمان
ى

ؼ
عر ٌبيان مبتدأن،
فص ًر ى
ي
كيحتمؿ أف يككف أعجمي نا ،ي
ك"ابف" خبره ،فتنكينو عمى األصؿ ،ي
ً
حكـ
"ع ىزر"
لخفَّة لفظو كنكح كلكط ،كىذا قكؿ أبي عبيد ،يعني أنو
تصغير ى
ي
ي
فحكمو ي

ليس بتصغ و
ير ،إنما ىك أعجمي جاء
يم ىكَّبرة ،كقد يرَّد ىذا
القكؿ عمى أبي عبيد؛ بأنو ى
ي
ً
ً
ً
العرب ،فيك كسميماف جاء عمى مثاؿ :عثيماف
لساف
التصغير في
عمى ىيئة
كعىبٍيداف ،كىك ليس بمصغر.
ي

()1

ثالثا :سورة ىود.
ِ ىي تَ ْج ِري ِب ِيم ِفي م ْو ٍج َكا ْل ِج َب ِ
ان ِفي َم ْع ِز ٍل َي ُاب َن َّي
ال َوَن َ
وح ْاب َن ُو َو َك َ
ادى ُن ٌ
ْ
َ
َ
ِ
ِ
ين اآلية ()42
ر
اف
ك
ل
ا
ع
م
ن
ك
ت
ال
و
ْارَك ْب َم َع َنا َ َ َ ُ ْ َ َ ْ َ َ
رابعا :سورة يوسف.
يدوا لَ َك َك ْي ًدا ِإ َّن َّ
ان
الش ْي َ
اك َعمَى ِإ ْخ َوِت َك فَ َي ِك ُ
ط َ
ص ُر ْؤَي َ
ص ْ
ال َي ُاب َن َّي َال تَ ْق ُ
قَ َ
لِ ْ ِ
إل ْن َس ِ
ين اآلية ()5
ان َع ُدو ُم ِب ٌ
جاءت كممة(بني) في سكرتي ىكد كيكسؼ كىي صيغة تصغير لػ(ابف)
ٌ
مضافا إليو ياء المتكمـ ،كيدؿ ىنا عمى الشفقة كالرحمة ،بحيث يجعمو صغيرا،
كالتصغير يعيد األشياء إلى أصكليا ،فأىصمو يبىنٍيك ،فاأللؼ في ابف عكض مف كاك،
فمما أريد التصغير أعيدت الكاك إلى أصميا ،كىي حرؼ عمٌة ،فقمبت ياء،
أصمو بنكٌ ،
( )1الدر المصكف.3067/1 :
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كلما أضيؼ إلى ياء المتكٌمـ
كأدغمت مع ياء التصغير ،فأصبح
بني زنة فعيؿٌ ،
ٌ
فظؿ لفظو)بني( مع
اجتمعت الياءات الثبلث ،فحذفت كاحدة لتكالي األمثاؿ،
ٌ
ٌ
اإلضافة ،ىذا ًفي قراءة الجميكر ،كقرأه عاصـ بن َّي بفتح ياء المتكمٌـ الم ً
ضاؼ إًلييا
يى
ي
ً ً ()1
الن ىداء
يج ي
فتحيا في ٌ
كز ي
ألَّنيىا ي
خامسا :سورة يوسف
وجاءوا أَب ُ ِ
ون اآلية ()16
اء َي ْب ُك َ
ََ ُ َ
اى ْم ع َش ً
(كجاؤكا أباىـ عشاء) أم آخر النيار ،كقرلء (عشيا) بالياء كىك تصغير
()2
كعشي بالضـ كالقصر جمع ،أم عشكا مف البكاء .
عشي ي
سادسا :سورة مريم.
اجع ْم ُو ر ِب ر ِ
ث ِم ْن ِ
ض ّياً اآلية ()6
َ ي ِرثُِني َوَي ِر ُ
آل َي ْعقُ َ
وب َو ْ َ َ ّ َ
ب
تصغير "ك ًارث" ،ك
ث" كىك
ق أر مجاىد "أ ىيكٍي ًر ه
ب ىقٍم ي
األصؿ يكىكٍي ًرث بكاكيف ،ىك ىج ى
ي
ي
ألؼ ً
كممة ،كالكاك الثانية بدؿ عف ً
و
فاعؿ،
أكؿ
ه
أكالىما ىمزةن الجتماعيما متحركيف ى
بخبلؼ "أ ً
ً
ىح ىمر" ،كق أر
كأ ىيكٍي ًرث ك "أ ىيكٍي ًرثان" كزينو في ىكٍي ًعؿ ال أيفىٍي ًعؿ
يحٍيمر" تصغير "أ ٍ
ى
ُّ
ً
كي ٍعنكف بيا اإلمال ىة.
الزٍىرم "ك ًارث"
بكسر الكاك ،ى

()3

( )1التحرير كالتنكير ،212،213/12 ،76/12 :كالمظيرم ،1860/1 :كالبحر المحيط:
.233/5
( )2أنكار التنزيؿ.278/3 :
( )3الدر المصكف ،3968/1 :كالمباب في عمكـ الكتاب.10/13 :
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سابعا :سورة طو.
الصر ِ
ِ
ي َو َم ِن
اط َّ
صوْا فَ َستَ ْعمَ ُم َ
ون َم ْن أ ْ
َص َح ُ
ص فَتََرَّب ُ
ُ ق ْل ُكل ُّمتََرِّب ٌ
اب ّ َ
الس ِو ِّ
اىتَ َدى اآلية ()135
ْ
ً
"س ٍكء" قالو
الياء
م" بضـ السيف كفتح الكاك كتشديد
قي ًرئ ُّ
تصغير ي
ى
"الس ىك ًٌ
و
ىف
ت ىمزةي "سكء" ،ك
كاف كذلؾ لثىىبتى ٍ
األجكد أ ٍ
ي
الزمخشرم ،قاؿ الشيخ :ليس بجيد إذ لك ى
تصغير
يككف
تصغير "سكاء" ،كقكًليـ :يعطى ٌي في ىعطاء ،كقد جعمو أبك البقاء أيضان
ى
ى
ى
()1
كي ًريد عميو ما َّ
م.
َّ
تقدـ إير ي
الس ٍكس يعني بفتح السيف ،ى
اده عمى الزمخشرًٌ
ثامنا :سورة يس.
 يس َوا ْلقُ ْر ِ
آن ا ْل َح ِك ِيم اآلية ()2 ،1
(يس) أصمو يا إنساف في لغة طي عمى أف المراد بو الرسكؿ عميو الصبلة
كالسبلـ ،كلعؿ أصمو يا أنيسيف تصغير إنساف لمتكبير ،فإف صيغة التصغير قد
تككف إلظيار العطؼ كالتعظيـ ،كال سيما أف المتكمـ بصيغة التصغير ىك هللا

تعالى،

فتككف "يا" مف يس حرؼ نداء ك"سيف" شطر أنيسيف فمما كثر النداء بو

في ألسنتيـ اقتصركا عمى شطره الثاني لمتخفيؼ ،كما قالكا في القسـ مف هللا أصمو

()2
أيمف هللا.

تاسعا :سورة الطارق
فَم ِي ِل ا ْل َك ِ
ين أ َْم ِي ْم ُي ْم ُرَوْي ًدا اآلية ()17
اف ِر َ
َّ
( )1الدر المصكف ،4129/1 :كالمباب في عمكـ الكتاب.436/13 :
( )2المباب في عمكـ الكتاب ،166/16 :كتفسير ركح المعاني.285/7 :
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اء بعدىا كاك ،كلىعمَّو اسـ مصد ور ،كأ َّ ً
كد بًضًـ َّ ً
ص ًغير ر و
اس
ىما قىي ي
كرىكٍيدنا) تى ٍ ي ي
(ي
ىٌ
الر ى ٍ ى ى ى ه ى ى ي ٍ ي ى ٍ ى ى
ً
الر ً
اء ىك يس يك ً
ص ىدهر
ص ىد ًرًه فىيي ىك ىرٍكهد بً ىفتٍ ًح َّ
كف اٍل ىك ًاك ،ىك يى ىك اٍل ىم ٍي يؿ ىك ىع ىد يـ اٍل ىع ىجمىة ،ىك يى ىك ىم ٍ
ىم ٍ
كاف ًريف ،كتى ً ً ً
ىكد قىكىلو :فىم ًي ًؿ اٍل ً
َّ ً ً
ً ًً ً
َّ
ىم
ى ى ٍ
يم ىؤ ٌك هد لف ٍعؿ أ ٍىم ًيٍميي ٍـ ،ىفقى ٍد أ ى ٍ ي ى ٌ
صغ ييرهي ل َّمد ىاللىة ىعمىى الت ٍقميؿ ،أ ٍ
و ()1
يم ٍيمىةه ىغٍي ير طى ًكيمىة.
عاشرا :سورة قريش

يال ِ
ف قَُرْي ٍ
ش اآلية ()1
ِِإل َ
و
الر ً
ش (بًفىتٍ ًح اٍلقى ً
ص ًغ يير قى ٍر و
اء ىك ًش و
اؼ ىك يس يك ً
اس يـ ىن ٍكوع
كف َّ
يف يم ٍع ىج ىمة) ٍ
(قريش) تى ٍ
ًمف اٍلح ً
م ىي ٍع يدك ىعمىى اٍل ًحيتى ً
ض َّ
يف :إً َّف قيىرٍي نشا
اف ىك ىعمىى ُّ
كت قى ًك ّّ
اؿ ىب ٍع ي
الن َّسابً ى
ى ي
السفي ًف ،ىكقى ى
ض ًر ب ًف ًكىن ىانةى ،كرًكم ع ًف َّ ً
صمَّى هللاي ىعمىٍي ًو ك ىسمَّـ :أَّىنوي يسئً ىؿ مف قيىرٍي و
ب َّ
ش؟
ىي ى ى
النبًيء ى
الن ٍ ٍ
لىقى ي
ى ى
اؿً :م ٍف ىكلىًد َّ
ض ًر
الن ٍ
فىقى ى
الخاتمة

()2

في ختاـ ىذا البحث أحمد هللا عز كجؿ أىؿ الثناء كالمجد الذم يسر لي

إنجاز ىذا البحث ككفقني فيو كأعانني عميو ،كأصمي كأسمـ عمى إماـ المرسميف كعمى
آلو كصحبو أجمعيف.
كبعد:
فقد تكصمت مف خبلؿ ىذه الدراسة إلى أف التصغير قد ذكر في القرآف
الكريـ في مكاضع قميمة كمف أىـ نتائج ىذا البحث ما يمي:

( )1التحرير كالتنكير ،268 /30 :كالمظيرم.4193/1 :
( )2التحرير كالتنكير.556/30 :
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طؽ بو القرآف
أسماء األنبياء ال ىي ٍدخؿ فييا
.1
تصغير ألبتةى؛ إال ما ىن ى
ه
ي
و
صيغة تشبيو.
كشعيب عميو السبلـ أك
( .2عزيز) ىناؾ مف قرأه بالتنكيف عمى أنو اسـ عربي ،كمنيـ بغير تنكيف

عمى أنو أعجمي كمف قاؿ أنو بغير التنكيف عمى أنو مصغر ،كىذا قكؿ يعني أنو
ؼ ً
لخفَّة لفظو كنكح كلكط ،كىناؾ مف رد
"ع ىزر"
فص ًر ى
تصغير ى
حكـ يم ىكَّبرة ،ي
ي
ي
فحكمو ي
ً
و
التصغير،
بتصغير ،إنما ىك أعجمي جاء عمى ىيئة
ليس
عمى ىذا كقاؿ بأنو ى
كعىبٍيداف ،كىك ليس بمصغر.
كسميماف جاء عمى مثاؿ :عثيماف ي

( .3بني) أىصمو يبىنٍيك في سكرتي ىكد كيكسؼ كىي صيغة تصغير لػ(ابف)
ٌ
مضافا إلية ياء المتكمـ ،كىي تدؿ عمى الشفقة كالرحمة ،بحيث يجعمو صغيرا.
( .4يس) "الياء" حرؼ نداء ك"سيف" شطر انيسيف ،فمما كثر النداء بو في

ألسنتيـ اقتصركا عمى شطره الثاني لمتخفيؼ ،فأصمو يا إنساف في لغة طي ،عمى أف
المراد بو الرسكؿ عميو الصبلة كالسبلـ ،فصيغة التصغير ىنا تدؿ عمى العطؼ
كالتعظيـ ،كال سيما أف المتكمـ بصيغة التصغير ىك هللا تعالى.
الر ً
ص ًغير ر و
اء ىب ٍع ىد ىىا ىك هاك ،ىك يى ىك اٍل ىم ٍي يؿ ىك ىع ىد يـ اٍل ىع ىجمى ًة،
ضًٌـ َّ
كد بً ى
كرىكٍيدنا) تى ٍ ي ي
 ( .5ي
ً
ص ىدهر م ىؤ ًٌك هد ًل ًف ٍع ًؿ أىم ًيٍميـ ،فىقى ٍد أ َّ
ص ًغ ييرهي لً َّمد ىاللى ًة ىعمىى
ىك ىد قى ٍكلىوي :فى ىم ًيٌ ًؿ اٍلكاف ًر ى
يف ،ىكتى ٍ
ٍ يٍ
ىك يى ىك ىم ٍ ي
َّ ً ً
ط ًكيمى وة.
ىم يم ٍيمىةه ىغٍي ير ى
الت ٍقميؿ ،أ ٍ
كأساؿ هللا التكفيؽ
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قائمة المصادر والمراجع
 القرآف الكريـ ركاية حفص عف عاصـ
 -2األصكؿ في النحك ،المؤلؼ :أبي بكر محمد بف السرم بف سيؿ النحكم
(ابف السراج_ مستعار) (ت316ىػ) تحقيؽ :محمد عثماف ،ط  ،1القاىرة،
الناشر :مكتبة الثقافة الدينية ،سنة .2009
 -3األعبلـ ،المؤلؼ :خير الديف بف محمكد بف محمد بف عمى بف فارس،
الزركمي الدمشقي (ت  1396ىػ) الناشر :دار العمـ لممبلييف ،ط  ،15سنة
 2002ـ.
 -4إنباه الركاة عمى أنباه النحاة ،المؤلؼ :جماؿ الديف القفطي ( 624ىػ)
الناشر :المكتبة العنصرية ،بيركت ،سنة  1424ىػ.
 -5أنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿ المؤلؼ :البيضاكم ،دار النشر :دار الفكر –
بيركت.
 -6أكضح المسالؾ إلى ألفية ابف مالؾ ،المؤلؼ :جماؿ الديف عبد هللا األنصارم
( 761ىػ) دراسة كتحقيؽ :يكسؼ الشيخ محمد البقاعي ،الناشر :دار الفكر
لمطباعة كالنشر كالتكزيع.
 -7بغية الكعاة في طبقات المغكييف كالنحاة ،المؤلؼ :جبلؿ الديف عبد الرحمف
السيكطي(ت  911ىػ).
 -8التحرير كالتنكير «تحرير المعنى السديد كتنكير العقؿ الجديد مف تفسير
الكتاب المجيد المؤلؼ :محمد الطاىر بف محمد بف محمد الطاىر بف
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عاشكر التكنسي (المتكفى1393 :ىػ) الناشر :الدار التكنسية لمنشر – تكنس
سنة النشر 1984 :ىػ.
 -9تفسير البحر المحيط ،محمد بف يكسؼ الشيير بأبي حياف األندلسي ،تحقيؽ
الشيخ عادؿ أحمد عبد المكجكد  -الشيخ عمي محمد معكض ،شارؾ في
التحقيؽ  )1د .زكريا عبد المجيد النكقي  )2د.أحمد النجكلي الجمؿ ،الناشر
دار الكتب العممية ،سنة النشر 1422ىػ 2001-ـ.
 -:التفسير المظيرل ،ػتأليؼ محمد ثناء هللا العثماني المظيرم ،ناشر :مكتبة
رشديو ،تحقيؽ :غبلـ نبى تكنسى ،المطبعة :باكستاف ،دار إحياء التراث
العربي ،بيركت ،سنة الطبع1412 :ىػ.
 -21الدر المصكف في عمـ الكتاب المكنكف المؤلؼ  :السميف الحمبي.
 -22ركح المعاني في تفسير القرآف العظيـ كالسبع المثاني ،المؤلؼ :شياب
الديف محمكد بف عبد هللا الحسيني األلكسي (المتكفى1270 :ىػ) ،المحقؽ:
عمي عبد البارم عطية ،الناشر :دار الكتب العممية – بيركت ،الطبعة:
األكلى 1415 ،ىػ.
 -23الشافية في عمـ التصريؼ ،المؤلؼ :جماؿ الديف أبك عمرك عثماف بف
عمر الدكيني النحكم المعركؼ باف الحاجب (ت  646ىػ) تحقيؽ حسف
أحمد العثماف ،الناشر :المكتبة المكية ،سنة النشر1995 :ـ مكاف النشر:
مكة .
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 -24شرح ابف عقيؿ ،المؤلؼ :بياء الديف عبد هللا بف عقيؿ العقيمي المصرم
اليمذاني ،الناشر دار الفكر بدمشؽ ،ط  ،2سنة الطبع  ،1985تحقيؽ:
محمد محيي الديف عبد الحميد.
 -25شرح التصريح عمى التكضيح أك التصريح بمضمكف التكضيح في النحك،
تأليؼ :األزىرم ،خالد بف عبد هللا الناشر :دار الكتب العممية بيركت
لبناف ،ط ،1سنة الطبع 2000ـ.
 -26شرح شافية ابف الحاجب ،المؤلؼ :الشيخ رضي الديف محمد الحسف
االستراباذم النحكم ( 686ىػ) تحقيؽ :محمد نكر الحسف ،كمحمد
الزقراؼ ،كمحمد محيي الديف عبد الحميد ،سنة الطبع1975ـ.
 -27شرح كتاب سيبكيو ،المؤلؼ :أبك سعيد السيرافي(ت368ىػ) ،الناشر :دار
الكتب العممية ،بيركت ،ط  ،1لبناف ،سنة الطبع  ،2008المحقؽ :أحمد
حسف ميدلي ،كعمي سيد عمي.
حماد الجكىرم،
 -28الصحاح تاج المغة كصحاح العربية ،إلسماعيؿ بف َّ
تحقيؽ :أحمد عبد الغفكر عطار ،دار العمـ لممبلييف ،ط1987 ،4/ـ.
 -29الكتاب كتاب سيبكيو ألبي بشر عمرك بف عثماف بف قنبر ،تحقيؽ كشرح
عبد السبلـ محمد ىاركف ،مكتبة الخانجي ،القاىرة ،ط1988 ،3ـ،
 -2:المباب عمؿ البناء كاإلعراب ،المؤلؼ :أبك البقاء حب الديف عبد هللا بف
الحسيف عبد هللا (د .ت .ط).
 -31المباب في عمكـ الكتاب ،المؤلؼ :أبك حفص عمر بف عمي ابف عادؿ
الدمشقي الحنبمي ،تحقيؽ :الشيخ عادؿ أحمد عبد المكجكد كالشيخ عمي
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محمد معكض ،دار النشر :دار الكتب العممية  -بيركت  /لبناف 1419 -
ىػ  1998-ـ ،الطبعة :األكلى.
 -32لساف العرب ،لمحمد بف مكرـ بف منظكر األفريقي المصرم ،دار صادر،
بيركت ،ط ،1/د/ت.
 -33معجـ التعريفات ،المؤلؼ :العبلمة عمي بف محمد السيد الشريؼ
الجرجاني(ت  816ىػ) الناشر :دار الفضيمة ،القاىرة.
 -34المعجـ الكسيط ،مجمع المغة العربية ،القاىرة ،مكتبة الشركؽ الدكلية ،ط،4
سنة 2004ـ.
 -35المقتضب ،أبك العباس محمد بف يزيد المبرد ،تحقيؽ محمد عبد الخالؽ
عظيمة ،الناشر عالـ الكتب ،مكاف النشر بيركت.
 -36المكجز في قكاعد المغة العربية المؤلؼ :سعيد بف محمد بف أحمد ،األفغاني
(المتكفى1417 :ىػ) ،الناشر :دار الفكر  -بيركت – لبناف ،الطبعة:
1424ىػ 2003 -ـ.
 -37النحك الكافي ،المؤلؼ :عباس الحسف ،الناشر :دار المعارؼ القاىرة،
ط.11
 -38ىمع اليكامع في شرح جمع الجكامع ،المؤلؼ :جبلؿ الديف عبد الرحمف بف
أبي بكر السيكطي تحقيؽ :عبد الحميد ىنداكم ،الناشر :المكتبة التكفيقية،
مكاف النشر :مصر.
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مراعاة أساليب العرب وعاداتيم الكالمية في توجيو القراءات القرآنية
(كتاب الحجة لمفارسي أنموذجا)
إعداد :د .محمود محمد أميمن



ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػ

المقدمة:

الحمد ﵀ رب العالميف كالصبلة كالسبلـ عمى أشرؼ المرسميف سيدنا محمد

أما بعد :
كعمى آلو كصحبو أجمعيفٌ ،
فالحمد ﵀ الذم أنزؿ القرآف الكريـ بمساف عربي مبيف ،كجعؿ العربية مفتاح
فيـ القرآف الكريـ ،ككاسطة تعقمو فقاؿ :ﱡ ﲙﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﱠ.1

ألشرؼ ما قي ً
ضيت فيو األكقات ،كأغمى ما يب ًذلىت لو الجيكد ،كخير ما
كاٌنو
ي
تىىك َّجيىت لو اليمـ ،االشتغاؿ بالقرآف الكريـ حفظا ،كتبلكة ،كمدارسة ،كتعمما،
كتعميما ،كفيما ،كتفسيرا ،كقراءة ،كتطبيقا ،كاذا كاف فيـ كتاب هللا ،كتدبر معانيو،

كفيـ مقاصده ،كمراميو ،متكقفا عمى معرفة العربية ،فيذا يستكجب العناية بالعربية،

أساليبيا ،كمعانييا ،كطرائؽ تعبيرىا ،كاعرابيا ،كاشتقاقيا ،كنحكىا ،كصرفيا إلى غير
ذلؾ مما تعمؽ بالعربية مف عمكـ .

أف معرفة أساليب العرب في كبلميـ كعاداتيـ
كقد أجمع عمماء األمة عمى ٌ
كطرائؽ تعبيرىـ مف الكاجبات التي تعيف الناظر في كتاب هللا عز كجؿ ،المتأمؿ في

أف ىذا القرآف الكريـ نزؿ بمساف عربي مبيف ،فبل
آياتو ،المتفقو في أحكامو ،ذلؾ ٌ
عز كجؿ إال مف عرؼ لغة العرب ،كأساليبيا ،كعاداتيا
يتحصؿ ىذا الفيـ لكتاب هللا ٌ

ألف هللا تعالى خاطب العرب بما تفيـ مف خطابيا ،كعمى ما تعرؼ مف
في كبلمياٌ ،



كمية اآلداب/الخمس – جامعة المرقب

 1سكرة يكسؼ ،اآلية . 2
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قكؿ عمى هللا ما
معانييا فمف جيؿ لساف العرب تكمؼ مف القكؿ ما ال عمـ لو بو ،كتى َّ

لـ يقمو.

كألؼ أحمد بف فارس 1كتابا أسماه الصاحبي في فقو المغة كسنف العرب في

كبلميا ،ذكر فيو بعض أساليب العػرب ،كعاداتيـ في كبلميـ ، 2كما ناقش تمؾ
السنف كالعػادات صػاحب كتػاب فقو المغة ،3كالسيكطي في اإلتقاف ،4كأشار
المفسركف إلى تمؾ األساليب في أماكف متفرقة مف تفاسيرىـ ،ككذلؾ مكجيك

القراءات القرآنية .
فأشار أبك حياف األندلسي في البحر المحيط في مكاضع كثيرة إلى أساليب

العرب كعاداتيـ الكبلمية ،كأتكأ عمى ىذه القرينة السياقية في تفسير كالقاء الضكء

عمى بعض آيات الذكر الحكيـ ،5كفي نظـ الدرر لمبقاعي ،6كفي تفسير أضكاء

البياف أٌشير إلى جممة مف األساليب كالعادات الكبلمية التي ألقت الضكء عمى

1

أبك عمي الفارسي  :ىك الحسف بف أحمد بف عبد الغفار الفارسي ،كلد في مدينة فسا في ببلد

فارس سنة  822ىػ  ،كقد أجمعت المصادر عمى أنو لـ يكف في زمانو مثمو في النحك ،كتعد كتبو

أساسا ركينا كمرجعا أصيبل مف مراجع مكتبتنا العربية في المغة كالنحك ،جاء في كفيات األعياف

 28\8أنو " :كاف إماـ كقتو في عمـ النحك" ،ترؾ مكركثا عمميا ضخما كثركة عظيمة منيا كتاب
الحجة ،كقد أثنى العمماء عمى كتاب الحجة كعمى مؤلفو الفارسي ،جاء في طبقػات النحاة كالمغكييف

البف قاضي شيبة  " : 892كتاب الحجة في تخريج القراءات السبع مف أحسف الكتب كأعظميا " .
 2انظر  :الصاحبي في فقو المغة كسنف العرب في كبلميا . 51 ، 50 ، 49
 3انظر :فقو المغة كسر العربية . 221 ، 220 ، 219
 4انظر :اإلتقاف في عمكـ القرآف . 547/1

 5انظر :البحر المحيط . 229 ، 146/3 ، 416، 335/1

 6انظر :نظـ الدرر في تناسب اآليات كالسكر . 541/5 ، 204/4 ، 997/2
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نصكص مف آيات الذكر الحكيـ ،كأسيمت معرفة تمؾ األساليب في تفسير كتكضيح
معاني تمؾ اآليات القرآنية. 1
أف الفارسي في كتابو الحجة استعاف بيذه القرينة لتكجيو بعض القراءات
كما ٌ
القرآنية في عدة مكاضع ككانت عباراتو تتردد بيف ( كالعرب  ...في كبلـ العرب
2
أف الفارسي استعاف بتمؾ القرينة السياقية دكف اإلشارة صراحة إلى تمؾ
 ، )...كما ٌ
العبارات في مكاضع كثيرة .

أف يسمط الضكء عمى نماذج مف
كقد رأل الباحث في ىذا العمؿ المتكاضع ٍ
تـ تكجيييا مف خبلؿ معرفة أساليب العرب كعاداتيـ
القراءات القرآنية التي ٌ

الكبلمية ،لتتضح لكؿ مف يشتغؿ بعمكـ القرآف أىمية األخذ بيذه القرينة السياقية

أف عممية تكجيو القراءات القرآنية ،كبياف مرامييا،
لفيـ أشمؿ لمعاني القرآف الكريـ ،ك ٌ
كتكضيح خفايا معانييا ،تحتاج إلى االستعانة بالسياؽ كقرائنو المختمفة ،لمكصكؿ
إلى المعنى المراد مف النص ،كما حاكؿ الباحث اإلشارة إلى جيكد الفارسي ػ رحمو
هللا ػ كادراكو المبكر ألىمية القرينة السياقية (معرفة أساليب العرب كعاداتيـ
الكبلمية) في تكجيو القراءات القرآنية .

كسبب اختيار المكضكع :

أىميتو التي تكمف في بياف أصؿ عظيـ مف أصكؿ التفسير كتكجيو القراءات

القرآنية ،كذلؾ قمة الدراسات التي تناكلت دكر ىذه القرينة السياقية كىي (أساليب

العرب كعاداتيـ الكبلمية) في تكجيو القراءات القرآنية .

 1انظر :األساليب كاإلطبلقات العربية التي ذكرىا العبلمة الشنقيطي في تفسيره أضكاء البياف ،20

.22 ،21

 2انظر :الحجة في عمؿ القراءات السبع لمفارسي ، 113/1 ،413 ،173، 165/4 ، 314/1

165/2 ، 390

748

انعذد ( 23ضثرًثر )2021

يجهح انعهىو اإلَطاَيح

كقد كقع االختيار عمى كتاب الحجة في القراءات السبع ،ألبي عمي الفارسي
أنمكذجا ،ككاف عنكاف البحث " مراعاة أساليب العرب كعاداتيـ الكبلمية في تكجيو
القراءات القرآنية " .
كقي ًٌسـ البحث إلى مقدمة كأربعة مباحث كالخبلصة :
أما المقدمة  :فقد بينت فييا أىمية العناية بالمغة العربية لممشتغميف بعمكـ القرآف،
كجيكد بعض العمماء المتقدميف في تتبع أساليب العرب كعاداتيـ الكبلمية ،كسبب

اختيار المكضكع .
كأما المبحث األكؿ  :األساليب العربية لغة كاصطبلحا ،العادات الكبلمية لغة

كاصطبلحا .

المبحث الثاني  :أىمية معرفة أساليب العرب كعاداتيـ الكبلمية في تكجيو القراءات

القرآنية .

المبحث الثالث  :السياؽ تعريفو ،أنكاعو ،دكره .
المبحث الرابع  :نماذج مف آيات تـ تكجيييا اعتمادا عمى معرفة أساليب العرب
كعاداتيـ الكبلمية .

ثـ الخبلصة  :أجممت فييا أىـ نتائج البحث .
المبحث األول  :أساليب العرب

أف نتتبع المعنى
قبؿ الشركع في بياف المراد مف قكليـ ( :أساليب العرب) البد ٍ
المغكم لكممة (أسمكب) ،لمكصكؿ إلى المعنى االصطبلحي ،إذ يعد المعنى
المعجمي مدخبل لفيـ المعنى االصطبلحي.

ً
مكب،
ط ًر مف
كاألساليب جمع أسمكب ،يقكؿ ابف منظكر " :كيقاؿ َّ
لمس ٍ
النخيؿ أ ٍ
يس ه
ككؿ طري و و
ب ،يقاؿ :أىنتـ
ُّ
مكب الطر ي
ؽ ٌ
يسمكب ،قاؿ  :كاأل ٍ
ممتد فيك أ ه
الم ٍذ ىى ي
يس ي
يؽ كالكجوي ك ى
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ً
يسمي ً
مكب بالضـ :
كب يسكوء،
كب  :الطر ي
يؽ تأٍخذ فيو ،كاأل ٍ
يب ،كاأل ٍ
في أ ٍ
يس ي
يسمي ي
كيجمعي أىسال ى
ى
ً
ً
يف منو ". 1
الفى ُّف ،يقاؿ  :أ ى
ىخذ ه
يب مف القكؿ ،أىم أىفان ى
فبلف في أىسال ى

إذا يدكر معنى األسمكب عمى الطريقة كالكجو كالمذىب كالفف ،كلعؿ ىذا لو

ارتباط بالمعنى االصطبلحي لمفظ ،فالمراد بأساليب العرب في االصطبلح ىي:
الطريقة الكبلمية التي تسمكيا العرب في تأليؼ كبلميا كاختيار ألفاظيا.

كقد جرل ذكر المصطمح عند بعض عمماء العربية كالمشتغميف بعمكـ القرآف،

فذكر ابف قتيبة مصطمح األسمكب في قكلوٌ " :إنما يعرؼ فضؿ القرآف مف كثر نظره
كاتٌسع عممو ،كفيـ مذاىب العرب ،كافتنانيا في األساليب ". 2

كما ذكره الخطابي في معرض حديثو عف إعجاز القرآف " كلكف نكع مف
ٌ
أف يجرم أحد الشاعريف في أسمكب مف أساليب الكبلـ ككاد مف
المكازنة  ...كىك ٍ
أيضا  " :كقد ٌبينا في الجممة
أكديتو " ،3كيقكؿ
الباقبلني في حديثو عف اإلعجاز ن
ٌ
مباينة أسمكب نظـ القرآف جميع األساليب ،كمزٌيتو عمييا في النظـ كالترتيب "،4
كعرؼ الجرجاني األسمكب فقاؿ " :كاألسمكب الضرب مف النظـ كالطريقة فيو"،5
أف األسمكب
كيقكؿ صاحب مناىؿ العرفاف ":تكاضع المتأدبكف كعمماء العربية عمى ٌ
ىك الطريقة الكبلمية التي يسمكيا المتكمـ في تأليؼ كبلمو ،كاختيار ألفاظو ،أك ىك

المذىب الكبلمي الذم انفرد بو المتكمـ في تأدية معانيو كمقاصده مف كبلمو ،أك
ىك طابع الكبلـ أك فنو ،الذم انفرد بو المتكمـ كذلؾ".6
1
2
3
4

لساف العرب (سمب) .

تأكيؿ مشكؿ القرآف . 10

بياف إعجاز القرآف مطبكع ضمف (ثبلث رسائؿ في إعجاز القرآف) . 65

إعجاز القرآف . 216

 5دالئؿ اإلعجاز . 338

 6مناىؿ العرفاف . 303/2
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كالذم يظير مف سياؽ كبلميـ ٌأنيـ يستخدمكف مصطمح األسمكب كيعنكف بو
المميزة لكبلـ عف كبلـ آخر .
الخاصة في النظـ ،كالسمة
الطريقة
ٌ
ٌ
كيجب اإلشارة إلى كجكد مرادفات لمعبارة منيا  :سنف العرب في كبلميا ،كعادة
العرب ،كطريقة العرب ،كاستعماؿ العرب ،كالعرؼ المغكم ،كمنطؽ العرب ،ككبلـ

العرب .

كأما مصطمح (عادات العرب في كبلميـ )  :فالعادة لغة تدؿ عمى تثنية في

األمر ، 1كىي الديدف يعاد إليو ،يقاؿ  :عاد يعكد عكدا كعادة ،سميت بذلؾ ألف
صاحبيا يعاكدىا ،أم يرجع إلييا مرة بعد مرة ،فالعادة شيء يقتضي التكرار ،2يقكؿ

الشاعر :

ادا
ؽ ًإٌنًي
صالً ىح األ ٍ
ت اٍل ىم ٍرىء ىي ٍألى ي
ىخ ىبل ى
استى ىع ى
ىأرٍىي ي
ؼ ىما ٍ
تى ىع َّكٍد ى
4
أما عند الفقياء:
كالعادة عند األصكلييف :األمر المتكرر مف غير عبلقة عقمية ٌ ،
3

عم ا يستقر في النفكس مف األمكر المتكررة المعقكلة عند الطبائع
فيي عبارة ٌ
السميمة ،5كقيؿ  :ىي غمبة معنى مف المعاني عمى جميع الببلد أك بعضيا. 6
كعرفيا الجرجاني بقكليا" :ما استمر الناس عميو عمى حكـ العقكؿ كعاكدكا

7
أما العادات القكلية فعرفيا بعضيـ بقكلو ٌ ":إنيا سنف العرب
إليو مرة بعد مرة" ٌ ،
السائدة في كبلميـ كقت نزكؿ القرآف ". 1

1
2
3
4
5
6
7

انظر :مقاييس المغة (عكد) .

انظر :لساف العرب (عكد) .

البيت مف الكافر ،كىك ببل نسبة في لساف العرب (عكد) .

انظر :التقرير كالتحبير . 260/2

انظر :األشباه كالنظائر (البف نجيـ) . 79

انظر :شرح تنقيح الفصكؿ . 338

التعريفات . 188
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المبحث الثاني  :أىمية معرفة أساليب العرب وعاداتيم الكالمية
في توجيو القراءات القرآنية

عز كجؿ ػ القرآف الكريـ بمساف عربي مبيف ،فيك جار في
لقد أنزؿ هللا ػ ٌ
ألفاظو كمعانيو ،كأساليبو ،كاعرابو ،كاشتقاقو عمى لساف العرب الفصيح ،قاؿ تعالى:
2
ثـ تعتبر معرفة لغة القرآف
ﱡ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﱠ  ,كمف ٌ
الكريـ مف أىـ األدكات لفيمو كتفسيره ،كال يصح فيمو كتفسيره كتكجيو قراءاتو إال

أف يككف عمى معرفة
بطريؽ فيـ المساف الذم نزؿ بو ،لذلؾ يجب عمى المفسر ٍ
بالعربية  ،كالمراد بالعربية ىي " :معرفة مقاصد العرب مف كبلميـ ،كأدب لغتيـ" ،3
ً
حصؿ لدارسيا معرفةن كالمعرفة الحاصمة
كم ىدارستيا تي ٌ
كتعمـ المغة العربية كقكاعدىا ي
لمعرب كقت نزكؿ القرآف ،كبدكف تعمـ تمؾ القكاعد فبل سبيؿ إلى فيـ القرآف الكريـ،
كنعني بالقكاعد  :مجمكع عمكـ المساف العربي التي منيا أساليب العرب كعاداتيـ

الكبلمية الجارية في أشعارىـ كخطبيـ كعباراتيـ ، 4كذكر الشاطبي – أيضا – في
فإف هللا قد جعؿ األمـ كعامة
كتابو االعتصاـ ٌأنو إذا كانت الرسالة لمناس كافةٌ ،
األلسنة تبعا لمساف العرب " كاذا كاف كذلؾ ،فبل يفيـ كتاب هللا تعالى إال مف
الطريؽ الذم نزؿ عميو ،كىك اعتبار ألفاظيا ،كمعانييا ،كأساليبيا".5

كمف تعرض لتفسير القرآف كتكجيو قراءاتو المختمفة كىك قميؿ الزاد ػ مف حيث

معرفتو بقكاعد المغة العربية كأساليبيا ،كمعانييا ،كطرائؽ تعبيرىا ،كاعرابيا،
كاشتقاقيا ،كنحكىا ،كصرفيا إلى غير ذلؾ مما تعمؽ بالعربية مف عمكـ ػ ىمؾ
1
2

عادات العرب القكلية في ضكء القرآف الكريـ . 28
سكرة يكسؼ  ،اآلية . 2

3

التحرير كالتنكير . 18/1

5

االعتصاـ . 253/3

 4انظر :المصدر السابؽ .
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فأىمؾ ،كتأكؿ فانحرؼ ،كفسر فأخطأ ،كالى ذلؾ أشار اإلماـ الشافعي ػ رحمو هللا ػ
إلى سبب جيؿ الناس كاختبلفيـ كتفرقيـ بقكلو " :ما جيؿ الناس كال اختمفكا إال
لتركيـ لساف العرب ،كميميـ إلى لساف أرسطا طاليس " ، 1ثـ عمؽ السيكطي ػ

رحمو هللا ػ عمى ىذا الكبلـ – مبينا بعض اآلثار الناجمة مف الجيؿ بقكاعد المغة –

أف ما حدث في زمف المأمكف مف القكؿ بخمؽ القرآف ،كنفي الرؤية ،كغيرىا
كذكر ٌ
مف البدع  ،ىك بسبب الجيؿ بمساف العرب ،كطرائؽ تعبيره كمعانيو ،كبسبب تخريج
ما كرد فييما عمى لساف اليكناف كأرسطا طاليس .
ثـ يقكؿ  " :كلـ ينزؿ القرآف إال عمى مصطمح العرب كمذاىبيـ في المحاكرة
كالتخاطب ،كاالحتجاج كاالستدالؿ ،ال عمى مصطمح اليكناف ،كلكؿ قكـ لغة
كاصطبلح ،فمف عدؿ عف لساف الشرع إلى لساف غيره كخرج الكارد مف نصكص

فإف كاف في الفركع نسب إلى الخطأ،
الشرع عميو جيؿ كضؿ ،كلـ يصب القصد ٍ
كا ٍف كاف في األصكؿ نسب إلى البدعة ". 2

أف كؿ مف كاف بمغة العرب أعرؼ كألساليبيا في الخطاب
فحاصؿ الكبلـ ٌ
أجمع ،كلتراكيبيا في اإلعراب أعمـ ،كانت معرفتو بمعاني نصكص الكتاب كالسنة

أشد ،كفيمو لمدلكالتي ا أرسخ ،كتفسيره لمفاىيميا أتقف ،كبيانو لمقاصدىا أكمؿ ،كما

أف مف كاف في زمف مكسى ػ عميو السبلـ ػ أعظـ معرفة بالسحر ،كاف عممو
ٌ
كمعرفتو بإعجاز العصا أكفر ،ككذا مف كاف في زمف عيسى ػ عميو السبلـ ػ أحذؽ
في الطب كانت معرفتو بإعجاز إحياء المكتى كابراء األكمو كاألبرص آكد. 3

1
2
3

صكف المنطؽ كالكبلـ لمسيكطي . 15

المصدر السابؽ . 16 ، 15

انظر :نياية اإلقداـ في عمـ الكبلـ  ، 822المغة العربية كمكانتيا العممية في فيـ القرآف كتفسيره

. 53
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أف معرفة أساليب العرب
كىذا يقكدنا إلى الحديث عف السياؽ بنكعيو باعتبار ٌ
كعاداتيـ الكبلمية يعد قرينة سياقية يستعاف بيا في معرفة المراد ،كما يستعاف
النبي صمى هللا عميو كسمـ،
بمعرفة أسباب النزكؿ ،كالناسخ كالمنسكخ ،كأحاديث ٌ
كأقكاؿ الصحابة ،كرسـ المصحؼ ،ككؿ العناصر المحيطة بالعممية المغكية المتعمقة
بالنص القرآني ،يقكؿ الزركشي " :كطريؽ التكصؿ إلى فيمو النظر إلى مفردات

األلفاظ ،مف لغة العرب ،كمدلكالتيا كاستعماالتيا بحسب السياؽ ،كىذا يعتني بو
الراغب كثي ار في كتاب المفردات ،فيذكر قيدا زائدا عمى أىؿ المغة في تفسير مدلكؿ
ألنو اقتنصو مف السياؽ ". 1
المفظٌ ،
المبحث الثالث  :السياق

السياؽ  :قبؿ الشركع في تعريؼ مصطمح السياؽ البد أف نتتبع المعنى المغكم

لمكممة ،نسترشد بو لمكصكؿ إلى المعنى االصطبلحي .
اؼ أىصؿ ك ً
ً
اح هد ،ىك يى ىك ىح ٍد يك
الس ي
يقكؿ ابف فارس  -رحمو هللا ٌ " : -
يف ىكاٍل ىك ياك ىكاٍلقى ي ٍ ه ى
َّ ً
اؿ  :ىساقىوي ىي يسكقيوي ىس ٍكقنا ". 2
الش ٍيء ،ييقى ي
ى ً
بؿ
كؼ،
كجاء في لساف العرب َّ " :
كغيرىا ىي يسكقيا ىس ٍكقان
ؽ  :ىم ٍع ير ه
الس ٍك ي
ى
ساؽ اإل ى
ً
ً
ً
ت،
كسياقان ،كىك
سائؽ ىك ىس َّك ه
ه
ساكقان إً ىذا تىتى ىاب ىع ٍ
ساكقىت اإل ي
بؿ تى ي
اؽ  ...ىكقىد ٍانساقىت كتى ى
كمتى ً
ك ىك ىذًل ىؾ تقاكىدت فيي يمتى ً
المتابعة ىكأ َّ
كؽ
بعضيا ىي يس ي
ىف ى
ساكقة  :ي
ساكقة  ...ك ي
قاكدة ي
الم ى
ى
ى
ً
ً
ً
ىف
ضا ...
كساؽ إلىٍييىا َّ
الص ى
ى
ىساقىوي ،ىكا ٍ
اىـ أىك ىدىنان ىير ،أل ٌ
ىب ٍع ن
ًف ىك ى
الم ٍي ىر سياقان كأ ى
داؽ ك ى
اف در ى
ً
ً ً
بؿ ،ىك ًىي الَّتًي تيساؽ". 3
أىصؿ َّ
الصداؽ عٍن ىد اٍل ىع ىرب اإل ي
ى
بنيف عمى سا و
ؽ  :يمتىتىابً ىعةن ال جاري ىة
قاؿ الفيركزابادم رحمو هللا  :ى"كىكىل ىد ٍ
ت ثبلثةى ى
ً
اؽ  ...كالى
بينيـ ...
ؽ ىك ىس َّك ه
استىاقىيىا فيك ىسائً ه
ى
كساؽ الماشيةى ىس ٍكقنا كسىياقىةن ىك ىم ىساقنا ،ك ٍ
1
2
3

البرىاف في عمكـ القرآف . 313/2

مقاييس المغة (سكؽ) .
لساف العرب (سكؽ) .
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ً
و
السكقىةي بالضـ
اؽ
ككتاب  :اٍل ىم ٍي ير  ...ك ُّ
السىي ي
ىساقىوي  ...ك ٌ
المرأة ىم ٍي ىرىىا  :أرسمو كأ ى
يب  ...كتى ىساكقى ًت ًٍ
ت ". 1
َّ
الرًعَّيةي ...كاٍل يمٍن ىس ي
ت ىكتىقى ىاكىد ٍ
اإلبً يؿ :تىتى ىاب ىع ٍ
اؽ  :التَّابًعي كاٍلقى ًر ي
ى ى
أف أضافو إلى الحديث ػ التكالي
كالسياؽ عند الزمخشرم ػ رحمو هللا ػ بعد ٍ
كالتتابع ،يقكؿ في أساس الببلغة " :كتساكقت اإلبؿ  :تتابعت ،كىك يسكؽ الحديث

أحسف سياؽ ،ك(إليؾ يساؽ الحديث) ،2كىذا الكبلـ مساقو إلى كذا ،كجئتؾ بالحديث
عمى ىس ٍكًق ًو :عمى سرده " ، 3ك"سرد الحديث كالقراءة  :جاء بيما عمى كالء". 4
إ نذا يدكر معنى السياؽ في المغة حكؿ التتابع كاالنقياد ،فساؽ اإلبؿ  :قادىا في
تتابع ،كساؽ إلى المرأة ميرىا  :تتابعت إلييا اإلبؿ كالمكاشي ،كالسكؽ ترد إليو

السمع كالبضائع متتابعة ،ككلدت فبلنة ثبلثة بنيف عمى ساؽ كاحدة  :أم في تتابع
مف غير انقطاع ،فمـ تفصؿ بينيـ بجارية ،كساؽ الحديث أتى بو متتابعا يقكد

بعضو إلى بعض .

يقكؿ الدكتكر تماـ حساف ػ رحمو هللا ػ معمقا عمى ىذه المعاني المغكية الكاردة في

المعاجـ العربية ،كالتي تدؿ عمى التتابع كاإليراد  " :المقصكد بالسياؽ  :التَّكالي،

ثـ ينظر إليو مف ناحيتيف :
كمف ٌ
أكالىما  :تكالي العناصر التي يتحقؽ بيا التركيب كالسبؾ ،كالسياؽ مف ىذه الزاكية
يسمى ( :سياؽ النص) .

كالثانية :تكالي األحداث التي صاحبت األداء المغكم ككانت ذات عبلقة باالتصاؿ،

كمف ىذه الناحية تسمى ( :سياؽ المكقؼ)". 5
1
2
3
4

ترتيب القامكس المحيط (سكؽ) .

المستقصى في أمثاؿ العرب  ، 357/1كالمثؿ يضرب لمف عجؿ بالمسألة قبؿ أكانيا .
أساس الببلغة (سكؽ) .

المصدر السابؽ (سرد) .

 5مقاالت في المغة كاألدب . 65/2
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كرد مصطمح السياؽ في الدراسات المغكية الحديثة (العربية) في

مقابؿ المصطمح البلتيني ( ،) contextالذم يقصد بو "البيئة المغكية المحيطة بالكحدة
الصكتية أك الكحدة البنيكية الصغرل أك بالكممة أك الجممة ،كيعني الكحدات التي
تسبؽ كتمي كحدة لغكية محددة ،كما يعني ىذا التعبير (سياؽ) مجمكعة العكامؿ

االج تماعية التي يمكف أف تؤخذ بعيف االعتبار لدراسة العبلمات المكجكدة بيف
السمكؾ االجتماعي كالسمكؾ المغكم". 1

كيعرفو أحد الباحثيف بقكلو  " :المحيط المغكم الذم تقع فيو الكحدة المغكية سكاء

أكانت كممة أك جممة في إطار مف العناصر المغكية أك غير المغكية ". 2

كقد أضاؼ المغكيكف اإلنجميز إلى ىذا المصطمح البلحقة ( ،)ualismussليصبح

) ) contextualismussكمعناه السياقية ،كالمراد نظرية السياؽ ،3التي يمثميا العالـ
اإلنجميزم فيرث (ت . 0998ـ) .

كقد أكد فيرث عمى ضركرة دراسة السياؽ بنكعيو عند تحميؿ المعنى ،السياؽ
المغكم أك سياؽ النص (  ،) linguistic contextكيتمثؿ في العبلقات الصكتية
كالفكنكلكجية كالمكرفكلكجية كالنحكية كالداللية كما يشمؿ ترتيب الكحدات داخؿ
الجمؿ كعبلقاتيا  ،كالسياؽ غير المغكم أك سياؽ المكقؼ ( ) non- linguistic context

كيمثمو العالـ الخارجي بما لو مف صمة بالحدث المغكم ،كيتمثؿ في الظركؼ

االجتماعية ،كالبيئة النفسية كالثقافية لممتكمميف أك المشتركيف في الكبلـ. 4
كيمكف أف نسكؽ مثاال تطبيقيا لمسياؽ المغكم ،يقكؿ الشاعر :

 1معجـ المصطمحات األلسنية . 61
 2داللة السياؽ . 40 /1

 3انظر :داللة السياؽ بيف التراث كعمـ المغة الحديث . 46
4

انظر  :التركيب كالداللة كالسياؽ دراسة نظرية . 118
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يك ُّؿ ىشي وء ما ىخ ىبل اٍلمكت جمىؿ كاٍلفىتىى يسعى كيٍم ًي ً
يو ٍاأل ىىم ٍؿ
ى ٍ ى ىي
ٍ ى
ىٍ ى ى ٍ ى
أف
يسير ،كىك ما دؿ عميو السياؽ المغكم لمبيت ،كال يعقؿ ٍ
فقكلو ( :جمؿ) معناه  :ه
كؿ
يككف معناه :عظيـ ،فما تقدـ (جمؿ) كما تأخر عنو ،يدؿ عمى ٌ
أف المعنى ٌ :
2
كمكا ًم ىف
شيء ما خبل المكت يسير  ،كفي قكؿ عمر ػ رضي هللا عنو ػ  ( :ي
ص ي
3
ً
ً
ً
ً
ً
أف الكضح
يف ىي ٍك نما)  ،ىكيذك ىر ٌ
ض ًح إًلىى اٍل ىك ى
اٍل ىك ى
ض ًح ،فىًإ ٍف ىخف ىي ىعمىٍي يك ٍـ فىأىت ُّمكا اٍلع َّدةى ثى ىبلث ى
في المغة يككف بمعنى البياض كالضكء ،كيطمؽ أيضا عمى بياض الصبح كالقمر
1

4
أف يككف معنى البياض في الحديث اليبلؿ ،أم  :صكمكا
كالمبف كغيره  ،كقد يرًٌج ىح ٍ
5
ألف ًسياؽ اٍلح ًد ً
يث ىي يد ُّؿ ىعمىٍي ًو "، 6
ى
مف اليبلؿ إلى اليبلؿ  ،يقكؿ ابف األثير َّ " :ى
أف معنى الكضح  :اليبلؿ ،كما تقدـ مف قكلو :
فالسياؽ المغكم إذا يدؿ عمى ٌ
ً
ً
ً
ً
يف ىي ٍك نما) جعمت
(صكمكا ) كما تأخر مف قكلو ( :فىًإ ٍف ىخف ىي ىعمىٍي يك ٍـ فىأىت ُّمكا اٍلع َّدةى ثى ىبلث ى
السياؽ ال يحتمؿ إال المعنى المذككر آنفا.

كمف السياؽ غير المغكم ،قكلو تعالى     ﴿ :
             
7
بما أكتكا ،كحبيـ
 ﴾ فقد تكىـ مركاف بف الحكـ ٌ
أف الناس جميعا معذبكف لفرحيـ ى

لمحمد عمى ىما لـ يفعمكا ،فأرسؿ غبلمو إلى ابف عباس ػ رضي هللا عنو ػ يسألو ،
1
2
3
4
5
6
7

البيت مف الرمؿ ،كىك لمبيد في ديكانو . 199

انظر  :المزىر لمسيكطي . 313 /1

النياية في غريب الحديث كاألثر . 195 /5

انظر  :لساف العرب (كضح) .

انظر  :النياية في غريب الحديث كاألثر . 195 /5

النياية في غريب الحديث كاألثر . 195 /5
سكرة آؿ عمراف  ،اآلية . 188
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كما لكـ كليذه ؟ ٌإنما دعا النبي ػ صمى هللا عميو كسمـ ػ الييكد،
فقاؿ ابف عباس  :ى
بما أخبركه
فسأليـ عف شيء فكتمكه إياه كأخبركه بغيره ،فأركه ٍ
أف قد استحمدكا إليو ى

فيما سأليـ ،ففرحكا ىبما أتكا مف كتمانيـ ،ثـ ق أر ابف عباس :
عنو ن

﴿   

 1﴾     حتى قكلو,2﴾ ...   ﴿ :

فمـ

يزؿ اإلشكاؿ كينجمي المعنى إال بمعرفة سبب النزكؿ (سياؽ المكقؼ). 3
أف كممة السياؽ
كيعد مصطمح السياؽ مف مصطمحات عمـ المغة الحديث ،إال ٌ
كردت في التراث العربي 4بيذه الصيغة كبصيغ أخرل منيا :الحاؿ ،كالمقاـ،
كالمكقؼ ،كالمشاىدة ،كالقرينة ،كاستعمميا المغكيكف كالببلغيكف كالمفسركف

كاألصكليكف  ،كعند استعراض السياقات المختمفة التي كردت فييا تمؾ المصطمحات،
أف مفيكـ السياؽ في معنى الظرؼ الخارجي يرادفو في التراث العربي
نخمص إلى ٌ
أف السياؽ يتسع أيضا ليشمؿ ىما يعرؼ في
كؿ مف المقاـ كالحاؿ كالمكقؼ ،ك ٌ
الدراسات المغكية الحديثة بسياؽ النص. 5

أنكاع السياؽ :عدد عمماء المغة كالباحثكف أنكاعا مختمفة مف السياقات ،منيا السياؽ
المغكم كىك النص المغكم الذم تتتابع فيو الكممات ،كالسياؽ العاطفي كىك يتكلى

الكشؼ عف المعنى الكجداني ، 6فيقصد بو ذلؾ المكقؼ الذم يحدد درجة القكة

1
2
3

سكرة آؿ عمراف ،اآلية . 187

انظر :أسباب النزكؿ (لمكاحدم) . 138 ، 137
انظر :منيج السياؽ في فيـ النص . 44

4

أكؿ مف استخدـ مصطمح السياؽ بمعنى السياؽ المغكم الشافعي ػ رضي هللا عنو ػ في كتابو

5

انظر :داللة السياؽ بيف التراث كعمـ المغة الحديث . 30

الرسالة . 62
6

انظر :عمـ الداللة (فريد عكض) . 159
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مما يقتضي تأكيدا أك مبالغة أك اعتداال ،1كىذا السياؽ يبيف
كالضعؼ في االنفعاؿ ى
أف كظيفة المغة تتعدل الحدكد المكضكعية كالمعاني التجريدية إلى التعبير عف
لنا ٌ
العكاطؼ كاالنفعاالت كالتأثير في السمكؾ اإلنساني ،2كالسياؽ الثقافي كيقصد بو

أف تستخدـ فيو الكممة ،فكؿ كممة ليا
تحديد المحيط الثقافي كاالجتماعي الذم يمكف ٍ
طبقة اجتماعية مف طبقات المجتمع تنتمي إلييا ،كسياؽ المكقؼ كىك المكقؼ
الخارجي الذم جرل فيو التفاىـ بيف شخصيف فأكثر كيشمؿ زمف المحادثة كمكانيا

كالعبلقة بيف المتحادثيف كالقيـ المشتركة بينيـ ،3كالسياؽ االجتماعي كىك يشير إلى
أف المغة نشاط اجتماعي كليس
اتصاؿ الكبلـ اتصاال كثيقا بالمجتمع المحيط بو ،ك ٌ
مجرد تعبير عف الفكر ،فجممة (عمى ميمؾ) إذا قيمت في المجتمع المبناني لسائؽ

سيارة فى ًيـ منيا التكقؼ عمى جانب الطريؽ ،بينما إذا قيمت في المجتمع المصرم
مثبل فبل يفيـ منيا إال التميٌؿ في السرعة كاالنتباه ، 4كالسياؽ النفسي االجتماعي
كيقصد بو المفعكؿ الذم تحدثو النصكص عمى مستعممي المغة سكاء فرديا أك

5
أف
جماعيا  ،كالسياؽ اإلدراكي أك المعرفي كيركز فيو عمى فيـ النص ،كيقكـ عمى ٌ
مستعمؿ المغة يفيـ الكممات كالجمؿ المتتابعة، 6كيستعيف بمعطيات منيا معرفتو

7
أف لكؿ نص
لمعالـ انطبلقا مف مكتسباتو المعرفية التي تخزف في الذاكرة  ،ك ٌ
مجمكعة مف العكامؿ التي تساعد عمى فيمو بحيث تمكف القارئ مف معالجة النص

1
2
3
4
5
6
7

انظر :عمـ الداللة (أحمد مختار عمر) . 70
انظر :الداللة السياقية عند المغكييف . 81

انظر :عمـ الداللة (فريد عكض) . 160

انظر :المعاجـ المغكية في ضكء دراسات عمـ المغة الحديث . 121 ، 120

انظر :السياؽ كالنص . 11

انظر :السياؽ كالنص الشعرم . 227
انظر :ببلغة الخطاب . 84 ، 83
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في مكاقؼ خاصة كبالتالي تساعده عمى تفسيره ،1كالسياؽ السببي كيقصد بو ما يرد
في المعجـ مف تعميؿ الستعماؿ الصيغة المغكية عمى ما ىي عميو ،2كالسياؽ

المباشر كىك أف يستعمؿ الرمز لتعييف ىكية شيء في البيئة المباشرة  ،بينما يقصد

أف يككف المدلكؿ شخصا أك شيئا غير حاضر كتعتبر ىذه
بالسياؽ المعزكؿ ىك ٍ
أف يستعمؿ فيو رمك از بشكؿ
الحالة أكثر الحاالت شيكعاَّ ،
أما السياؽ المستعار فيك ٍ

نحكؿ فيو قابمية تطبيقيا مف صنؼ معيف مف األشياء أك الحاالت إلى صنؼ
منسكب أك مستعار  ،3كقد اختار الباحث تقسيما لمسياؽ يناسب البحث ،فالقسـ
األكؿ  :السياؽ المغكم (أك ما يطمؽ عميو السياؽ الداخمي) ،كالقسـ الثاني  :السياؽ

غير المغكم (كيطمؽ عميو أحيانا سياؽ المكقؼ أك السياؽ الخارجي ) .

أكال :ا لسياؽ المغكم :كىك النص المغكم الذم تتتابع فيو الكممات ،كيشمؿ عناصر
لغكية مختمفة ،كىك سياؽ داخمي يتمثؿ في البيئة المغكية لمتركيب المغكم ،أم  :بنية

النص ،كما يحتكيو ىذا النص مف قرائف تساعد عمى تسميط الضكء عمى المعنى،
كبيانو كتكضيحو ،لذلؾ يتطمب البحث في السياؽ المغكم النظر في المستكيات

المغكية المختمفة ،المستكل الصكتي ،كالصرفي ،كالنحكم ،كالمعجمي ؛ ففي قكلو
تعالى ، 4﴾       ﴿ :تعد جممة ﴿  ﴾  قرينة
سياقية صرفت الفعؿ (أتى) مف داللتو عمى المضي إلى داللتو عمى االستقباؿ،
كمف القرائف المستفادة مف السياؽ المغكم :قرينة اإلسناد ،كالتخصيص ،كالنسبة،

1
2
3
4

انظر :السياؽ كالنص الشعرم . 228 ، 227

انظر :المعاجـ العربية في ضكء دراسات عمـ المغة الحديث . 127

انظر :نحك عمـ الترجمة . 75 ، 74
سكرة النحؿ  ،اآلية . 1
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كالتبعية كالمخالفة ،كمف القرائف المفظية  :قرينة اإلعراب ،كالرتبة ،كالصيغة،

كالمطابقة ،كالتضاـ ،كاألداة ،كالتنغيـ. 1

ثانيا :السياؽ غير المغكم :كيقصد بو الظركؼ المتعمقة بالمقاـ الذم تنطؽ فيو
الكممة ،أم  :المحيط الذم يقع فيو الكبلـ ،كيشمؿ  :كؿ العناصر غير المغكية
المحيطة بالعممية المغكية ،كقد عبر عنو األكائؿ بقكليـ  :لكؿ مقاـ مقاؿ ،فيك

السياؽ الذم يجرم في إطاره التفاىـ بيف شخصيف ،كيشمؿ ذلؾ :زمف المحادثة
كمكانيا ،كالعبلقة بيف المتحادثيف ،كالقيمة المشتركة بينيما ،كالكبلـ السابؽ
لممحادثة ،كيشمؿ كذلؾ  :المتكمـ كالمستمع ،كما يتعمؽ بيما مف صفات تميزىما،

كنكع الخطاب ،كىدفو ،كأثره ،كمكاف الكبلـ كزمانو ،كفي أم ٌو
جك يقاؿ ،كمدل تعمؽ
الخطاب بما سبقو ،مف أفعاؿ كاشارات مصاحبة لمكبلـ. 2

كى كذا تمتد قرينة السياؽ بنكعيو المغكم كغير المغكم ،عمى مساحة كاسعة مف

الركائز تبدأ بالمغة مف حيث مبانييا الصرفية ،كعبلقاتيا النحكية ،كمفرداتيا
المعجمية ،كتشمؿ الدالالت بأنكاعيا مف عرفية إلى عقمية إلى طبيعية ،كما تشتمؿ

عمى المقاـ بما فيو مف عناصر حسية ،كنفسية ،كاجتماعية ،كالعادات ،كالتقاليد،
كمأثكرات التراث ،ككذلؾ العناصر الجغرافية ،كالتاريخية ،مما يجعؿ قرينة السياؽ

ألف الفرؽ بيف االستدالؿ بيا عمى المعنى ،كبيف االستدالؿ
كبرل القرائف بحؽٌ ،
بالقرائف المفظية النحكية كالبنية كاإلعراب كالربط  ...ىك فرؽ بيف االعتداد بحرفية

النص ،كاالعتداد بركح النص. 3

1
2
3

انظر :المغة العربية معناىا كمبناىا . 190

انظر :السياؽ كأثره في بياف الداللة . 112

انظر :البياف في ركائع القرآف . 173
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المبحث الرابع  :نماذج من آيات تم توجيييا اعتمادا عمى
معرفة أساليب العرب وعاداتيم الكالمية .

كمف األمثمة التطبيقية الدالة عمى أىمية مراعاة أساليب العرب كعاداتيـ

الكبلمية ،عند تكجيو القراءات القرآنية ما يمي :

 .0مف أساليب العرب كعاداتيـ الكبلمية إذا أرادت العرب تعظيـ أمر يقكلكف(:ال
ىؿ عف كذا):
تى ٍسأ ٍ
و
معاف ببلغية متعددة منيا :الدعاء ،كقكلو
أف ألسمكب النيي
ذكر أىؿ المعاني ٌ
1
تعالى  :ﱡ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﱠ  ,كمنيا النصح كاإلرشاد رغبة في
االستجابة كاالمتثاؿ كقكلو تعالى  :ﱡ ﲞﲟﲠﲡ ﲢ ﲣﲤﲥﲦ ﲧ

ﲨ ﱠ,2

كمنيا االلتماس كقػػكلو تعػػالى :ﱡ ﲅﲆﲇﲈ ﲉﲊﲋ ﱠ

كمنيا النيي المراد منو معنى التيكيؿ كالتفظيع كقكلو تعالىَ ﴿ :و ََل ت َ ْسأَ ْل
﴾  

4

3

.


بفتح التاء كجزـ البلـ عمى النيي ،كقد أشار الفارسي إلى

النبي ػ صمٌى هللا
أف ٌ
كجو قراءة الجزـ ،كذكر ٌأنيا عمى معنييف  :األكؿ  " :ما ركم ٌ
أف يستغفر لو ،فأنزؿ هللا :
أم أبكيو كاف أحدث مكتان ،كأراد ٍ
عميو كآلو كسمٌـ ػ سأؿ ٌ :

1
2
3
4

سكرة البقرة ،اآلية . 286

سكرة المائدة ،اآلية . 101

سكرة طو ،اآلية . 94

سكرة البقرة ،اآلية  ،119ق أر نافع كحده كال تسأؿ مفتكحة التاء مجزكمة البلـ ،كق أر الباقكف بضـ

التاء كرفع البلـ  .انظر :الحجة في عمؿ القراءات السبع لمفارسي . 50/2
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﴿ َو ََل ت َ ْسأَ ْل " ﴾   

1

 ،فىين ًيي عف السؤاؿ ،كقد عمٌؽ ابف
ى

2
النبي ػ
أف ٌ
الخطيب الرازم في تفسيره عمى ىذا المعنى ككصفو بالبعيد  ،كذلؾ ٌ
بأف الكافر مع ٌذب ،فبل مجاؿ
صمى هللا عميو كسمـ ػ كاف عالمان بكفرىـ ،كعالما ٌ
لمسؤاؿ ،كيمكف أف يضاؼ إلى ذلؾ أف الحديث المذككر ك ً
بأنو مرسؿ ضعيؼ
صؼ ٌ
ٍ
ٌ
ي
4
3
لمح إلى ذلؾ بقكلو  " :كىذا إذا ثبت معنى صحيح " .
اإلسناد  ،كلعؿ الفارسي ٌ

أف تككف قراءة الجزـ عمى تعظيـ األمر كتيكيمو ،اتكاء عمى
جكز الفارسي ٍ
ثـ ٌ
أساليب العرب في كبلميـ كعاداتيـ القكلية ،إذ كانت العرب إذا أرادت تعظيـ أمر

سألت عف إنساف كاقع في مصيبة يفيقاؿ
كتيكيمو قالت :ال تسأؿ عف كذا ،كما إذا
ى
لؾ :ال تسأؿ عنو ،يقكؿ الفارسي " :كقد جكز أبك الحسف في قراءة مف جزـ أف
يككف عمى تعظيـ األمر ،كما تقكؿ  :ال تسمني عف كذا ،إذا أردت تعظيـ األمر

فيو ،فالمعنى ٌأنيـ في أمر عظيـ ،كا ٍف كاف المفظ لفظ األمر" ،5أم :ال تسأؿ عف
أف
كما آؿ إليو أمرىـ مف التنكيؿ ،فبل يستطيع أحد ٍ
عظـ ىما ىـ فيو مف العذاب ،ى

حؿ بيـ مف كرب.
يصؼ الذم ٌ
ينزؿ أحدىـ نفسو منزلة األجنبي ،فيخاطبو
أف ٌ
 .8كمف أساليبيـ كعاداتيـ الكبلمية ٍ
أف ينتزع مف أمر
كما يخاطب غيره :كىك ما يسمى عند الببلغييف بالتجريد ،كىك ٍ
6

ذم صفة آخر مثمو في تمؾ الصفة،
1
2
3
4
5
6

مبالغة في كماليا فيو  ،كيندرج تحتو

الحجة في عمؿ القراءات السبع لمفارسي . 56/2
انظر :مفاتيح الغيب . 318/2

انظر :الدرر المنثكر . 209\1

الحجة في عمؿ القراءات السبع لمفارسي . 57 ، 56/2

الحجة في عمؿ القراءات السبع لمفارسي . 57 /2
انظر :اإليضاح في عمكـ الببلغة . 338
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بأف ينتزع اإلنساف مف نفسو شخصا
أقساـ :منيا مخاطبة اإلنساف نفسو ،كذلؾ ٍ
آخر يكجو إليو الخطاب ،كقكؿ المتنبي:
ً
ً
ماؿ
ال ىخٍي ىؿ عٍن ىد ىؾ تي ٍيدييىا ىكىال ي

فميس ًع ًد النطؽ إف لـ تي ً
الحاؿ
سعد
ي ٍ
يٍ
ي

1

فالشاعر يخاطب نفسو كيقكؿ  :ليس لديؾ خيؿ كال ماؿ تيديو إلى الممدكح ،مف
فإف كاف كذلؾ فامدحو كجازه بالثناء عميو .
أجؿ إحسانو إليؾٍ ،
2
كمنو قكلو تعالى﴿ :قَا َل اعْ َ ْل  , ﴾      بيمزة كصؿ ،كسككف
الميـ ،كفي فاعؿ (قاؿ) عمى ىذه القراءة قكالف:

الممًؾ ،أم  :قاؿ هللا
أحدىماٌ :
أف فاعؿ (اعمـ) يعكد عمى هللا ػ عز كجؿ ػ أك عمى ى
تعالى لذلؾ الممؾ أك المار : 3اعمـ .
نفسو منزلة األجنبي ،كىك مف
كالثانيٌ :أنو ضمير يعكد عمى المار نفسوٌ ،نزؿ ى
أساليب العرب كعاداتيـ القكلية ،كمنو قكؿ الشاعر:
ً4
ً
كلـ ترقيد
الخ ُّ
تطى ىاك ىؿ ليمي ىؾ باألثمد ىكىن ىاـ ى
مي ٍ
يعني نفسو. 5
1
2

البيت مف البسيط ،كىك في ديكانو . 486

سكرة البقرة ،اآلية  ، 829ق أر ابف كثير كنافع كأبك عمر كعاصـ كابف عامر (أعمـ) مقطكعة األلؼ،

مضمكمة الميـ ،كق أر حمزة كالكسائي مكصكلة األلؼ ساكنة الميـ  .انظر :

الحجة في عمؿ

القراءات السبع لمفارسي . 193 ، 192 /2
3
ًَّ
ً ًً
ً
ً
و ً
ىماتىوي
اؿ أَّىنى يي ٍحيي ىىذه ا َّّللي ىب ٍع ىد ىم ٍكتيىا فىأ ى
" أ ٍىك ىكالذم ىمَّر ىعمىى قى ٍرىية ىكى ىي ىخ ًاكىيةه ىعمىى يع يركشيىا قى ى
َّ ً
و
ىعمى يـ أ َّ
ىف َّ
اؿ أ ٍ
اؿ لىبًثٍ ي
اؿ ىك ٍـ لىبًثٍ ى
ت ىي ٍك نما أ ٍىك ىب ٍع ى
ض ىي ٍكوـ  .....ىفمى َّما تىىبي ى
اّللى
َّف لىوي قى ى
ت قى ى
اّللي م ىائةى ىعاـ ثيَّـ ىب ىعثىوي قى ى
ىعمىى يك ًٌؿ ىشي وء قىًد هير " .
ٍ
 4البيت مف المتقارب ،كىك المرئ القيس في ديكانو . 185
5

انظر :المباب في عمكـ الكتاب . 363\4
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كيؤكد الفارسي الكجو الثاني اتكاء عمى معرفة أساليب العرب كعاداتيـ القكلية
فيقكؿ  " :كمف قاؿ ﴿ :ا ٍعمى ٍـ﴾ عمى لفظ األمر ،فالمعنى  :يؤكؿ إلى الخبر ،كذاؾ
تبيف مف الكجو الذم ليس لشبية عميو منو طريؽٌ ،نزؿ نفسو
تبيف لو ىما ٌ
ٌأنو لما ٌ

منزلة غيره ،فخاطبيا كما يخاطب سكاىا ،فقاؿ﴿ :ا ْع َ ْل
ينزؿ أحدىـ نفسو منزلة األجنبي فيخاطبيا كما
مما تفعمو العربٌ ،
 ﴾ كىذا ى
ٌ
    

تخاطبو" ، 1ثـ يحتج بكبلـ العرب ،كأسمكبيا في تجريد اإلنساف مف نفسو شخصا
آخر يكجو إليو الخطاب فيقكؿ :
2
يؤ ً
ً
ً
ام ير ىن ٍف ىسٍي ًو ىك ًذم اٍليى ٍج ىم ًة ٍاألبً ٍؿ
" تى ىذ َّك ىر م ٍف أىَّنى ىك ًم ٍف أىٍي ىف ش ٍريبوي
يى
فجعؿ عزمو عمى كركده الشرب لو لجيد العطش ،كعمى تركو الكركد مرة لخكؼ
كترصد القانص نفسيف لو  ...كمثؿ ذلؾ قكلو :
الرامي
ٌ
3
الر يج يؿ
يؽ ىكىداعان أىٌيييا َّ
ع يى ىرٍي ىرةى إً َّف َّ
ىكَّد ٍ
ب يم ٍرتى ًح يؿ ىك ىى ٍؿ تي ًط ي
الرٍك ى
ألكدع ،كعمى ىذا قاؿ:
كدع ،فخاطب نفسو كما يخاطب غيره ،كلـ يقؿ ٌ :
فقاؿ ٌ :

ٌأييا الرجؿ ،كىك يعني نفسو  ...فكذلؾ قكلو لنفسو  ﴿ :ا ْع َ ْل
مما كاف
ٌ ﴾  نزلو منزلة
األجنبي المنفصؿ منو ،لتنبيو عمى ىما ٌ
تبيف لو ٌ
ٌ
   

أشكؿ عميو ،قاؿ أبك الحسف :كىك أجكد في المعنى".4

 .3كمف أساليبيـ كعاداتيـ الكبلمية كطرائقيـ في كبلميـ طمب المشاكمة في
عباراتيـ :
1
2
3
4

الحجة في عمؿ القراءات السبع لمفارسي . 192 /2

البيت مف الطكيؿ ،كىك لمكميت بف زيد في ديكانو  ، 256كلساف العرب(أبؿ) .
البيت مف البسيط ،كىك لؤلعشى في ديكانو . 55

الحجة في عمؿ القراءات السبع لمفارسي . 193 ، 192 /2
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كىي ظاىرة مف الظكاىر المغكية التي تندرج تحتيا عدة مظاىر منيا :المماثمة
الصكتية ،كحركات اإلتباع ،كالفكاصؿ القرآنية كغيرىا.
كالمشاكمة بمعناىا المغكم  :المكافقة كالمماثمة ،كلذلؾ يمكف أف نطمؽ لفظة المشاكمة

في المغة العربية عمى تمؾ الظاىرة التي يراعى فييا تكافؽ كتشابو شيئيف  :صكتيف
أك لفظيف أك لفظ كمعنى أك غير ذلؾ ،فيجرم أحدىما مجرل اآلخر ،كا ٍف كانا
مختمفيف ،كقكؿ العرب :ىذا جحر ضب و
خرب ،1يقكؿ ابف جني " :إذا جاكر الشيء
ي

الشيء دخؿ في كثير مف أحكامو ". 2

قاؿ تعالى :ﱡ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ
ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿﲀ ﲁ ﲂ ﲃ

ﲄ ﲅ ﱠ, 3

ق أر ابف عامر كعاصـ برفع (فيغفر) ك (يعذب) ،كالباقكف مف

4
أف يككف عمى االستئناؼ ،فيككف خبر لمبتدأ
السبعة بالجزـ  ،كالرفع يجكز ٍ
و
أف تككف جممةه فعميةه مف و
كفاعؿ ،يع ًطفت
فعؿ
محذكؼ ،أم :فيك يغفر ،كيجكز ٍ
أما قراءة الجزـ فممعطؼ عمى الجزاء المجزكـ قبمو ،كىك قكلو
عمى ىما قبميا ،ك ٌ

تعالى :ﱡ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸﱠ ,كبذلؾ تتحقؽ
لما قبميا.5
المشاكمة كالمماثمة ى
كقد كجو الفارسي قراءة الجزـ اتكاء عمى قرينة المشاكمة ،كبيف أنيىا مف أساليب
العرب في كبلميـ كعاداتيـ القكلية فقاؿ ":كجو قكؿ مف جزـ ٌأنو أتبعو ما قبمو ،كلـ
1
2
3
4
5

انظر :المشاكمة في المغة العربية (صكتيا كصرفيا ) . 8 ، 1
المنصؼ البف جني . 2/2
سكرة البقرة ،اآلية . 284

انظر :الحجة في عمؿ القراءات السبع لمفارسي . 247/2

انظر :المباب في عمكـ الكتاب . 519/4
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بما عميو كبلميـ ،أال ترل أٌنيـ يطمبكف المشاكمة ،كيمزمكنيا ؟
يقطعو منو كىذا أشبو ى
1
أف ىما كاف معطكفان عمى
"  ،ثـ احتج بسياقات قرآنية مشابية ،فقاؿ " :فمف ذلؾ ٌ

جممة ،مف فعؿ كفاعؿ ،كاشتغؿ عف االسـ الذم مف الجممة التي يعطؼ عمييا

الفعؿ ،يختار فيو النصب كلك لـ يكف قبمو الفعؿ كالفاعؿ الختاركا الرفع ،كعمى ىذا
ىم ا جاء مف ىذا النحك في التنزيؿ نحك قكلو تعالى﴿ :

 

 ،2﴾كقكلو تعالى,3﴾     ﴿ :
,4﴾           

كقكلو﴿:

فكذلؾ ينبغي

يخؿ مف المعنى
أف يككف الجزـ أحسف ،ليككف
ن
ٍ
لما قبمو في المفظ ،كلـ ٌ
مشاكبل ى
فعبل عمى اسـ أضمركا قبؿ الفعؿ (أف) ،ليقع بذلؾ عطؼ
بشيء ،ككذلؾ إذا عطفكا ن
أف جممة مف فعؿ
ألف االسـ باالسـ أشبو مف الفعؿ باالسـ ،كما ٌ
اسـ عمى اسـ ٌ ،
كفاعؿ أشبو بجممة مف فعؿ كفاعؿ ،مف جممة مف مبتدأ كخبر بجممة مف فعؿ
5
كفاعؿ ،فميذا ىما جاء ىما كاف مف نحك ﴾     ﴿ :في

التنزيؿ بالنصب ،كىذا النحك مف طمبيـ المشاكمة كثير". 6

أف تككف جمميـ
 .8كمف أساليبيـ كعاداتيـ الكبلمية في مقاـ التنزيو كالتقرب ٍ
متباينة :

1
2
3
4
5
6

الحجة في عمؿ القراءات السبع لمفارسي . 247/2
سكرة الفرقاف ،اآلية . 39

سكرة األعراؼ ،اآلية . 30

سكرة اإلنساف ،اآلية . 31
سكرة الفرقاف ،اآلية . 39

الحجة في عمؿ القراءات السبع لمفارسي . 248 ، 247/2
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كىك أبمغ في المدح كالثناء ،كمنو قكلو تعالى  ﴿ :


, 1﴾    

فانتصاب (كالصابريف) عمى المدح،

كالقطع إلى النصب أك الرفع في المدح كالذـ أبمغ كأكمؿ ،كاختمؼ نظـ الكبلـ عما
كأنو ليس مف
قبمو تنبييا عمى فضيمة الصبر كمزيتو عمى سائر األعماؿ ،حتى ٌ
2
مما أثبتو األئمة األعبلـ ككقع في الكتاب
جنس األكؿ  "،كمجيء القطع في العطؼ ى
أيضا كاستحسنو األجمة كجعمكه أبمغ مف االتباع ". 3

كقد قيؿ " :إذا ذكرت الصفات في معرض المدح كالذـ ،فاألحسف أ ٍف تخالؼ
بإعرابيا كال تجعؿ كميا جارية عمى مكصكفيا  ...فإذا خكلؼ بإعراب األكصاؼ
كأنو أنكاع مف الكبلـ،
ألف الكبلـ عند االختبلؼ يصير ٌ
كاف المقصكد أكمؿٌ ،
4
كضركب مف البياف ،كعند االتحاد في اإلعراب يككف كجيا كاحدا أك جممة كاحدة "
5
لذلؾ يقكؿ الفارسي في تكجيو قكلو تعالى﴾     ﴿ :
تـ ،كىذا النحك مف الكبلـ
 ":الكجو :الكسر في ﴿ا ّن﴾ٌ ,
ألف الكبلـ الذم قبمو قد ٌ
أف يككف بجمؿ متباينة أحسف مف حيث كاف أبمغ في
الذم يراد بو التنزيو كالتقربٍ ،
1
2
3

سكرة البقرة ،اآلية . 177

انظر :ركح المعاني . 444\1
المصدر السابؽ .

4

البحر المحيط . 140/2

5

سكرة آؿ عمراف ،اآلية  ، 09كمٌيـ قرأ ﴾    ﴿ :بكسر اليمزة ٌإال

فإنو فتح اليمزة مف﴿ :أ َّ
ىف  ﴾   انظر :الحجة في عمؿ
الكسائي ٌ
القراءات السبع لمفارسي . 261 /2
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الثناء ،كأذىب في باب المدح " ،1ككجو التبايف ٌأف الجممة السابقة ىي قكلو تعالى :
كلما كاف السياؽ يدؿ عمى
ﱡ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱠ بفتح ىمزة ٌ
(أنو)ٌ ،

(إف) في قكلو تعالى  :ﱡ ﱨ
التنزيو كالتقرب كقعت المخالفة كالمباينة ،فكسرت ىمزة ٌ
ﱩﱪ ﱫﱬﱠ .

 .2كقد جرت أعراؼ العرب في كبلميـ أيضا ٌأنيـ يعبركف عف عمؿ المرء بالطائر
أك الطير:

بما تعرؼ ،إذ كانت مف عاداتيـ التفاؤؿ
كقد خاطب القرآف الكريـ العرب ى
بما سيمقى
كالتشاؤـ بالطير في ككنيا سانحة أك بارحة ،كىـ يعتقدكف ٌأنيا تفضي ى

أف كؿ
اإلنساف مف خير كشر ،فأخبرىـ القرآف الكريـ بأكجز لفظ ،كأبمغ إشارة إلى ٌ
ىما يمقاه اإلنس اف ىك مف قدر هللا ،قد أيلزـ حظو كعممو في عنقو ،كعبر عف الحظ
2
كالعمؿ بالطائر ،قاؿ تعالى  :ﱡ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﱠ  ،أم :كؿ
قد ره هللا تعالى كمضى في عممو حصكلو ،فيك الزـ لو كاصؿ إليو غير منحرؼ
ىما ٌ
كما كاف الزما لمشيء كاف ممتنع
عنو ،ككؿ عمؿ ٌ
قدره هللا عز كجؿ فيك الزـ لو ،ى
الزكاؿ عنو كاجب الحصكؿ لو كىك المقصكد.3

نما قيؿ لعممو( :طائر) ك(:طير) في
يقكؿ الفارسي مكضحا ىذا المعنى " :كا ى
بعض القراءة عمى حسب تعارؼ العرب لذلؾ في نحك قكليـ  :جرل طائره بكذا،
1
2
3

الحجة في عمؿ القراءات السبع لمفارسي . 261 /2
سكرة اإلسراء  ،اآلية . 03

انظر  :مفاتيح الغيب . 389/88
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كمثؿ ىذا في يس﴾   ﴿ :

1

 ،كفي األعراؼ   

﴿:

2
 ، ﴾ كركينا عف أحمد بف يحيى عف أبي المنياؿ الميمبي قاؿ :حدثنا أبك زيد
فكؿ ذلؾ عندىـ طائر ،كأنشد أبك
األنصارم ٌ :
أف ىما ٌ
مر مف طائر أك ظبى أك غيره ٌ
زيد لكثير في تصييرىـ كؿ ىما زجر طائرا ،كا ٍف كاف ظبيا أك غيره مف البيائـ ،فقاؿ:
و
ً
ض ٍاألي ٍد يـ اٍل ىج ىكا ًزم يسؤاىليىا
ت بًىناسييىا ىكلى ٍس ي
ىفمى ٍس ي
ت بًتى ًارؾ إً ىذا أى ٍع ىر ى
أف الذم زجره طائر فقاؿ :
قاؿ  :ثـ أخبر في البيت الثاني ٌ
4 3
بيا ىخٌب ىرتٍنًي الطَّ ػ ػٍي ير أى ٍـ قىػ ػ ػ ٍد أىتىى لى ػيىا " .
أىأي ٍد ًر يؾ ًم ٍف أيًٌـ اٍل يح ىكٌيًًـ ًغٍب ػ ػطىةن
 .9كمف عاداتيـ أيضا ٌأنيـ قد يكقعكف االسـ لمشيء كضده :
أف مف سنف العرب ٌأنيـ سمكا المتضاديف باسـ
ذكر الصاحبي في فقو المغة ٌ
أف أحدىـ
كاحد ،نحك الجكف لؤلسكد ،كالجكف لؤلبيض ،كذكر في التفسير الكسيط ٌ

أمر إلى منزؿ فبلف؟ فقاؿ :
فمر بشيخ جالس ،فقاؿ  :يا شيخ ،كيؼ ٌ
قدـ الككفة ٌ
كراءؾ ،فقاؿ السائؿ  :أرجع ؟ قاؿ  :أقكؿ كراءؾ كترجع ! فقاؿ  :أليس كرائي
5
ٍخ يذ يك َّؿ
ؾ ىيأ ي
امييـ َّممً ه
خمفي؟ قاؿ :ال  ،كيؤيد ىذا المعنى قراءة ابف عباس  ( :ىك ىك ى
ىم ى
اف أ ى
ىسًف ىين وة ىغ ٍصنبا) ، 6كقد ٌأكؿ الفارسي معنى الكراء  :الخمؼ ،كالقداـ ،في قكلو تعالى :

1
2
3
4
5
6

سكرة يس ،اآلية . 09

سكرة األعراؼ ،اآلية . 030

البيتاف مف الطكيؿ ،كىما لكثير في ديكانو  ،76كاألزمنة كاألمكنة . 414
الحجة في عمؿ القراءات السبع لمفارسي . 391 ، 390 ، 389 /3
انظر :التفسير الكسيط لمكاحدم . 161/3

انظر :الحجة في عمؿ القراءات السبع لمفارسي . 482 /3
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2
1
﴿ , ﴾  كقكلو تعالى ﴾   ﴿ :فقاؿ" :كراء :يككف بمعنى
قداـ ،قاؿ :كفي القرآف في معنى خمؼ كبعد قكلو:
خمؼ ،كبمعنى ٌ
3
 , ﴾  كركم عف ابف عباس :ككاف كراءىـ ممؾ ،أم :أماميـ ،كنحك

﴿

 

متقدمك أىؿ المغة كقكع االسـ عمى الشيء
ذلؾ قاؿ يعقكب مثؿ غيره ،كقد حكى ٌ
كرٌبما أنكر ذلؾ
ضده،
ٌ
كعمى ٌ
م كيعقكب كغيرىـ ،ي
التكز ٌ
كصنفكا فيو الكتب كقطرب ،ك ٌ

أف المفظة الكاحدة تقع عمى
منكركف بتعسؼ كتأكيبلت غير سيمة ،كليس ينكر أحد ٌ
ألف
أف ينكر كقكعو عمى الشيء كعمى ٌ
الشيء كعمى خبلفو ،ككذلؾ ال ينبغي ٍ
ضدهٌ ،

أف ذلؾ يمبس ،فيك في الخبلؼ أيضا يمبس"
ٌ
الضد ضرب مف الخبلؼٍ ،
فإف زعمكا ٌ
كمف عاداتيـ إذا سمعت العرب كذبا كاستعظمتو تقكؿ  :كادت األرض تنشؽ :

4

عمى ىما في السماء كاألرض ،كمنو قكلو تعالى :ﱡ ﱜ
أك تقكؿ :أظمـ
َّ
5
ﱝﱞﱟﱠﱠ  ،أم :تكاد السمكات تتشقؽ مف عظمة مف فكقيف،
عز كجؿ ،كقيؿ تتشقؽ مف قبح قكؿ المشركيف كجرأتيـ عمى هللا ،كمف ذلؾ
كىك هللا ٌ
قكؿ الشاعر:
َّ 6
ً
لى َّما أىتىى ىخىب ير ُّ
الخش يع
ت
الجباؿ ي
اض ىع ٍ
الزىبٍي ًر تىىك ى
يس ي
كر المدينة ك ي
1
2
3
4
5
6

سكرة مريـ ،اآلية . 5

سكرة الكيؼ ،اآلية . 79

سكرة ىكد ،اآلية . 71

الحجة في عمؿ القراءات السبع لمفارسي . 483 ، 482/3
سكرة الشكرل ،اآلية . 5

البيت مف الكامؿ ،كىك لجرير في ديكانو  ، 913كالخزانة . 218/4
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لذلؾ يقكؿ الفارسي في تكجيو قكلو

: 1﴾

تعالى﴿:

  

مثؿ كانت العرب إذا سمعت كذبا كمنك ار تعاظمتو ،عظٌمتو بالمثؿ
"ىذا ه

تنشؽ ،كأظمـ ىما بيف السماء
الذم كاف عندىا عظيما ،تقكؿ  :كادت األرض
ٌ
2
فمما افتركا عمى هللا الكذب ضرب مثؿ كذبيـ بأىكؿ األشياء كأعظميا "
كاألرضٌ ،
الخالصة

مف خبلؿ تناكؿ البحث لمكضكع " :مراعاة أساليب العرب كعاداتيـ الكبلمية في
تكجيو القراءات القرآنية" يمكف استخبلص اآلتي :

ػ تعد معرفة أساليب العرب كعاداتيـ الكبلمية قرينة سياقية يستعاف بيا في الكشؼ
عف معاني القرآف الكريـ كتبييف خفاياه .

ػ كظؼ مكجيك القراءات القرآنية تمؾ القرينة السياقية(أساليب العرب كعاداتيـ
الكبلمية) في تكجيو القراءات القرآنية ،كالكشؼ عف كجييا ،كبياف صحتيا
كسبلمتيا ،كالرد عمى مف طعف فييا لمخالفتيا القياس كالنظر عنده ،كبياف معنى

اآلية كبياف كجو تفسيرىا .

ػ يجب عمى كؿ مف يشت غؿ بعمكـ القرآف األخذ بيذه القرينة السياقية ،لفيـ أشمؿ

أف عممية تكجيو القراءات القرآنية كبياف مرامييا كتكضيح
لمعاني القرآف الكريـ ،ك ٌ
خفايا معانييا تحتاج إلى االستعانة بالسياؽ كقرائنو المختمفة لمكصكؿ إلى المعنى
المراد مف النص .

ػ جيكد الفارسي ػ رحمو هللا ػ السياقية ،كادراكو المبكر ألىمية القرينة السياقية (معرفة
أساليب العرب كعاداتيـ الكبلمية) في تكجيو القراءات القرآنية .

1
2

سكرة مريـ ،اآلية . 90

الحجة في عمؿ القراءات السبع لمفارسي . 200 ، 208/3
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ػ تمتد قرينة السياؽ بنكعيو المغكم كغير المغكم ،عمى مساحة كاسعة مف الركائز
تبدأ بالمغة مف حيث مبانييا الصرفية ،كعبلقاتيا النحكية ،كمفرداتيا المعجمية،
كتشمؿ الدالالت بأنكاعيا مف عرفية إلى عقمية إلى طبيعية ،كما تشتمؿ عمى المقاـ

بما فيو مف عناصر حسية ،كنفسية ،كاجتماعية ،كالعادات ،كالتقاليد ،كمأثكرات
ى
مما يجعؿ قرينة السياؽ كبرل القرائف
التراث ،ككذلؾ العناصر الجغرافية ،كالتاريخية ،ى

ألف الف رؽ بيف االستدالؿ بيا عمى المعنى ،كبيف االستدالؿ بالقرائف المفظية
بحؽٌ ،
النحكية كالبنية كاإلعراب كالربط  ...ىك فرؽ بيف االعتداد بحرفية النص ،كاالعتداد
بركح النص .
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قائمة المصادر والمراجع
 .1القرآف الكريـ بركاية حفص.
 .2اإلتقاف في عمكـ القرآف ،جبلؿ الديف السيكطي ،تحقيؽ :محمد أبك الفضؿ
إبراىيـ  ،الناشر :الييئة المصرية العامة لمكتاب الطبعة  1974ـ .

 .3األزمنة كاألمكنة ،أبك عمى أحمد بف محمد بف الحسف المرزكقي
األصفياني ،الناشر :دار الكتب العممية ػ بيركت ،الطبعة األكلى  1417ق

.

 .4أساس الببلغة ،أبك القاسـ محمكد بف عمرك بف أحمد ،الزمخشرم ،تحقيؽ
 :محمد باسؿ عيكف السكد ،الناشر :دار الكتب العممية ،بيركت ػ لبناف

الطبعة األكلى 1998ـ.

 .5األساليب كاإلطبلقات العربية التي ذكرىا العبلمة الشنقيطي في تفسيره
أضكاء البياف  ،جمع كترتيب أبي المنذر محمكد بف محمد بف مصطفى

المنياكم ،الطبعة األكلى  2011ـ .

 .6أسباب نزكؿ القرآف  ،أبك الحسف عمي بف أحمد بف محمد بف عمي
الكاحدم ،النيسابكرم ،الشافعي ،المحقؽ :عصاـ بف عبد المحسف الحميداف
 ،الناشر :دار اإلصبلح – الدماـ  ،الطبعة :الثانية 1992 ،ـ .
النظىائً ير ىعمىى ىم ٍذ ىى ًب أىبًي ىحنًٍيفىةى ُّ
ىشىباهي ىك َّ
الن ٍع ىما ًف ،زيف الديف بف إبراىيـ بف
ٍ .7األ ٍ
ٍ
محمد ،المعركؼ بابف نجيـ المصرم ،كضع حكاشيو كخرج أحاديثو :الشيخ
زكريا عميرات ،الناشر :دار الكتب العممية ،بيركت – لبناف ،الطبعة:

األكلى 1999 ،ـ .
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 .8االعتصاـ ،إبراىيـ بف مكسى بف محمد المخمي الغرناطي الشيير
بالشاطبي ،تحقيؽ كدراسة :محمد بف عبد الرحمف الشقير سعد بف عبد هللا
آؿ حميد ىشاـ بف إسماعيؿ الصيني ،الناشر :دار ابف الجكزم لمنشر

كالتكزيع ،المممكة العربية السعكدية الطبعة :األكلى 1429 ،ىػ  2008 -ـ

 .9إعجاز القرآف ،أبك بكر الباقبلني محمد بف الطيب ،المحقؽ :السيد أحمد
صقر ،الناشر :دار المعارؼ – مصر  ،الطبعة :الخامسة1997 ،ـ .
 .10اإليضاح في عمكـ الببلغة ،محمد بف عبد الرحمف بف عمر ،جبلؿ الديف
القزكيني ،تحقيؽ  :محمد عبد المنعـ خفاجي ،الناشر :دار الجيؿ ػ بيركت،

الطبعة الثالثة .
.11البحر المحيط في التفسير ،أبك حياف محمد بف يكسؼ بف حياف أثير الديف
األندلسي ،تحقيؽ :صدقي محمد جميؿ ،الناشر :دار الفكر ػ بيركت
الطبعة  1420ىػ .
.12البرىاف في عمكـ القرآف ،أبك عبد هللا محمد بف عبد هللا الزركشي تحقيؽ:
محمد أبك الفضؿ إبراىيـ ،الناشر :دار إحياء الكتب العربية عيسى البابى

الحمبي كشركائو ،الطبعة األكلى 1957ـ.
.13بغية الكعاة في طبقات المغكييف كالنحاة ،عبد الرحمف بف أبي بكر جبلؿ
الديف السيكطي ،تحقيؽ :محمد أبك الفضؿ إبراىيـ ،الناشر :المكتبة

العصرية ،لبناف ػ صيدا .

 .14ببلغة الخطاب كعمـ النص ،صبلح فضؿ ،مجمة عالـ المعرفة (الككيت)
العدد  ،164سنة 1990ـ.
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.15بياف إعجاز القرآف مطبكع ضمف :ثبلث رسائؿ في إعجاز القرآف [سمسمة:
ذخائر العرب ( ])16أبك سميماف حمد بف محمد بف إبراىيـ بف الخطاب
المعركؼ بالخطابي ،المحقؽ :محمد خمؼ هللا ،محمد زغمكؿ سبلـ ،

الناشر :دار المعارؼ بمصر الطبعة :الثالثة1976 ،ـ .

 .16البياف في ركائع القرآف ،تماـ حساف ،عالـ الكتب ،لمنشر كالتكزيع كالطباعة
القاىرة ،بيركت ،الطبعة الثالثة  2009ـ .
.17تأكيؿ مشكؿ القرآف ،أبك محمد عبد هللا بف مسمـ بف قتيبة الدينكرم،
تحقيؽ :إبراىيـ شمس الديف ،الناشر :دار الكتب العممية ،بيركت ػ لبناف.

 .18التحرير كالتنكير ،محمد الطاىر بف عاشكر ،الدار التكنسية لمنشر،
1984ـ.
 .19ترتيب القامكس المحيط عمى طريقة المصباح المنير كأساس الببلغة،
الطاىر أحمد الزاكم ،دار الفكر الطبعة الثالثة .

 .20التركيب كالداللة كالسياؽ دراسة نظرية ،محمد أحمد خضير ،الناشر :
مكتبة األنجمك المصرية ،القاىرة ،مطبعة محمد عبد الكريـ حساف ،الطبعة

األكلى 2010ـ .

.21التفسير الكسيط ،أبك الحسف عمي بف أحمد بف محمد بف عمي الكاحدم،
النيسابكرم ،تحقيؽ كتعميؽ :الشيخ عادؿ أحمد عبد المكجكد ،الشيخ عمي
محمد معكض ،الدكتكر أحمد محمد صيرة ،الدكتكر أحمد عبد الغني

الجمؿ ،الدكتكر عبد الرحمف عكيس الناشر :دار الكتب العممية ،بيركت –
لبناف ،الطبعة األكلى  1994ـ .
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 .22التقرير كالتحبير ،أبك عبد هللا ،شمس الديف محمد بف محمد بف محمد
المعركؼ بابف أمير حاج كيقاؿ لو ابف المكقت الحنفي ،الناشر :دار الكتب
العممية الطبعة :الثانية1983 ،ـ .
 .23الحجة في عمؿ القراءات السبع  ،أبي عمي الحسف بف عبد الغفار
الفا رسي ،تحقيؽ :عادؿ أحمد عبد المكجكد ،كعمي محمد معكض  ،كشارؾ
في تحقيقو :أحمد عيسى المعصراكم ،الناشر :دار الكتب العممية ،بيركت
لبناف ،الطبعة األكلى  2007ـ .
 .24خزانة األدب كلب لباب لساف العرب ،عبد القادر بف عمر البغدادم،
تحقيؽ :عبد السبلـ محمد ىاركف ،الناشر :مكتبة الخانجي ،القاىرة الطبعة

الرابعة 1997ـ .

 .25الدر المنثكر ،جبلؿ الديف السيكطي ،الناشر :دار الفكر ػ بيركت .
 .26دالئؿ اإلعجاز في عمـ المعاني ،أبك بكر عبد القاىر بف عبد الرحمف
الجرجاني ،تحقيؽ  :محمكد محمد شاكر  ،الناشر  :مطبعة المدني بالقاىرة

ػ دار المدني بجدة الطبعة الثالثة 1992ـ.

.27داللة السياؽ ،ردة هللا بف ردة بف ضيؼ هللا الطمحي ،جامعة أـ القرل،
كمية المغة العربية 1419ق ( .رسالة دكتكراة) .
 .28داللة السياؽ بيف التراث كعمـ المغة الحديث ،عبد الفتاح عبد العميـ
البركاكم ،دار المنار لمطبع كالنشر كالتكزيع 1991ـ .

.29الداللة السياقية عند المغكييف ،عكاطؼ كنكش المصطفى ،دار السياب
لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،لندف ،الطبعة األكلى  2007ـ .
777

انعذد ( 23ضثرًثر )2021

يجهح انعهىو اإلَطاَيح

.30ديكاف األعشى الكبير ميمكف بف قيس ،شرح محمد حسيف ،مكتبة اآلداب
بالجماميزت ،المطبعة النمكذجية .
 .31ديكاف امرئ القيس ،ضبطو كصححو  :مصطفى عبد الشافي ،دار الكتب
العممية  ،لبناف ػ بيركت ،الطبعة الخامسة  2004ـ .
.32ديكاف جرير بشرح محمد بف حبيب ،تحقيؽ  :نعماف محمد أميف طو ،دار
المعارؼ ،الطبعة الثالثة .
 .33ديكاف كثير عزة ،جمعو كشرحو :إحساف عباس ،نشر كتكزيع دار
الثقافة،بيركت1971،ـ.
 .34ديكاف الكميت بف زيد األسدم ،جمع كشرح كتحقيؽ :محمد نبيؿ طريفي،
دار صادر بيركت الطبعة األكلى  2000ـ.

 .35ديكاف المتنبي ،دار بيركت لمطباعة كالنشر 1983 ،ـ .
 .36ركح المعاني في تفسير القرآف العظيـ كالسبع المثاني ،محمكد بف عبد هللا
الحسيني األلكسي ،تحقيؽ  :عمي عبد البارم عطية ،الناشر  :دار الكتب

العممية ،بيركت ،الطبعة األكلى .

.37السياؽ كأثره في بياف الداللة ،شاذلية سيد محمد السيد ،مجمة الدراسات
المغكية األردنية .
.38السياؽ كالنص ،استقصاء دكر السياؽ في تحقيؽ التماسؾ النصي ،فطكمة

لحمادم ،مجمة كمية اآلدب كالعمكـ اإلنسانية كاالجتماعية ،العدداف الثاني
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كالثالث ،جامعة محمد خضير ،بسكرة ،الجزائر ،قسـ األدب العربي،
 2008ـ .
 .39السياؽ كالنص الشعرم مف البنية إلى القراءة ،عمى آيات أكشاف  .دار
الثقافة ،مؤسسة لمنشر كالتكزيع ،مطبعة النجاح الجديدة ،الدار البيضاء،

الطبعة األكلى  2000ـ .

.40شرح تنقيح الفصكؿ ،أبك العباس شياب الديف أحمد بف إدريس بف عبد
الرحمف المالكي الشيير بالقرافي ،المحقؽ :طو عبد الرؤكؼ سعد الناشر:

شركة الطباعة الفنية المتحدة الطبعة :األكلى 1973 ،ـ .

 .41شرح ديكاف لبيد ،حققو كقدـ لو  :إحساف عباس ،التراث العربي ،سمسمة
تصدرىا ك ازرة اإلرشاد كاألنباء في الككيت 1962 ، 8 ،ـ .
.42ال صاحبي في فقو المغة كسنف العرب في كبلميا ،أحمد بف فارس ،عنيت
بتصحيحو كنشره المكتبة السمفية ،مطبعة المؤيد 1910 ،ـ .

 .43صكف المنطؽ كالكبلـ عف فف المنطؽ كالكبلـ ،جبلؿ الديف السيكطي،
نشره كعمؽ عميو :عمي سامي النشار ،الطبعة األكلى ،مكتبة الخانجي

بمصر .

.44طبقػات النحاة كالمغكييف ،تقي الديف ابف قاضي شيبة ،تحقيؽ :محسف
غياض ،مطبعة النعماف ،النجؼ األشرؼ 1974 ،ـ .
 .45عادات العرب القكلية في ضكء القرآف الكريـ ،عبد الفتاح بف محمد أحمد
خضر ،مجمة البحكث كالدراسات القرآنية ،العدد السادس السنة الثالثة .
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.46عمـ الداللة ،أحمد مختار عمر ،عمـ الكتب ،القاىرة ،الطبعة الخامسة
 1998ـ .
.47عمـ الداللة ،فريد عكض ،الناشر :مكتبة اآلداب ،القاىرة ،الطبعة األكلى :
 2005ـ .
 .48فقو المغة كسر العربية ،عبد الممؾ بف محمد بف إسماعيؿ أبك منصكر
الثعالبي ،المحقؽ :عبد الرزاؽ الميدم ،الناشر :إحياء التراث العربي،
الطبعة األكلى 2002ـ .
.49كتاب التعريفات ،عمي بف محمد بف عمي الزيف الشريؼ الجرجاني ،
تحقيؽ  :ضبطو كصححو جماعة مف العمماء بإشراؼ الناشر ،الناشر :دار

الكتب العممية بيركت ػ لبناف الطبعة األكلى 1983ـ .
.50كتاب الرسالة  ،محمد بف إدريس الشافعي ،تحقيؽ  :أحمد محمد شاكر،
شركة مكتبة كمطبعة مصطفى البابي الحمبي كأكالده مصر ،الطبعة األكلى
 1940ـ .
 .51المباب في عمكـ الكتاب ،أبك حفص سراج الديف عمر بف عمي بف عادؿ
الحنبمي النعماني ،تحقيؽ  :عادؿ أحمد عبد المكجكد ،عمي محمد معكض،

الناشر  :دار الكتب العممية ،بيركت ػ لبناف  ،الطبعة األكلى  1998ـ .
.52لساف العرب ،أبك الفضؿ محمد بف مكرـ بف عمى ،جماؿ الديف ابف
منظكر األنصارم ،الناشر  :دار صادر ػ بيركت ،الطبعة الثالثة  1414ىػ

المغة العربية معناىا كمبناىا ،تماـ حساف عمر ،الناشر :عالـ الكتب
الطبعة الخامسة 2006ـ
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 .53المغة العربية كمكانتيا العممية في فيـ القرآف كتفسيره ،طاىر محمكد محمد
يعقكب ،مجمة القسـ العربي ،جامعة بنجاب ػ الىكر ػ باكستاف ،العدد
الثالث كالعشركف 2016 ،ـ
.54المزىر في عمكـ المغة كأنكاعيا ،جبلؿ الديف السيكطي ،تحقيؽ  :فؤاد عمي
منصكر الناشر :دار الكتب العممية ػ بيركت ،الطبعة األكلى 1998ـ .

.55المستقصى في أمثاؿ العرب ،أبك القاسـ محمكد بف عمرك بف أحمد،
الزمخشرم ،الناشر :دار الكتب العممية ػ بيركت الطبعة الثانية 1987ـ .
 .56المشاكمة في المغة العربية (صكتيا كصرفيا) ،ماىر خضير ىاشـ ،مجمة
جامعة بابؿ ،العمكـ اإلنسانية ،المجمد  ،18العدد  2010 ،3ـ .

.57المعاجـ المغكي ة في ضكء دراسات عمـ المغة الحديث ،محمد أحمد أبك
الفرج ،دار النيضة العربية ،لمطباعة كالنشر ،بيركت لبناف 1966 ،ـ.
 .58معجـ المصطمحات األلسنية معجـ المصطمحات األلسنية فرنسي إنجميزم
عربي ،مبارؾ مبارؾ ،دار الفكر المبناني ،بيركت ،الطبعة األكلى . 1995

 .59معجـ مقاييس المغة ،أبك الحسيف أحمد بف فارس بف زكرياء القزكيني،
المحقؽ  :عبد السبلـ محمد ىاركف ،الناشر :دار الفكر عاـ النشر
1979ـ .
 .60مفاتيح الغيب = التفسير الكبير  ،أبك عبد هللا محمد بف عمر بف الحسف
الرازم ،الناشر  :دار إحياء التراث العربي ،بيركت ،الطبعة الثالثة 1420

ىػ .
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 .61مقاالت في المغة كاألدب ،تماـ حساف ،عمـ الكتب لمنشر كالتكزيع
كالطباعة ،الطبعة األكلى  2006ـ .
.62مناىؿ العرفاف في عمكـ القرآف ،محمد عبد العظيـ ُّ
الزٍرقاني ،الناشر:
مطبعة عيسى البابي الحمبي كشركاه ،الطبعة :الطبعة الثالثة .
 .63المنصؼ البف جني( ،شرح كتاب التصريؼ ألبي عثماف المازني) ،أبك
الفتح عثماف بف جني المكصمي ،الناشر :دار إحياء التراث القديـ ،الطبعة
األكلى  1954ـ .
 .64منيج السياؽ في فيـ النص ،عبد الرحمف بك درع ،مجمة األمة سمسمة
دكرية تصدر كؿ شيريف عف ك ازرة األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية قطر،

العدد  111فبراير 2006ـ
.65نحك عمـ الترجمة  ،يكجيف ا .نيدا ،تحقيؽ  :ماجد النجار ،الجميكرية
العراقية مطبكعات ك ازرة األكقاؼ الكتب المترجمة 1976 ،ـ .

.66نظـ الدرر في تناسب اآليات كالسكر،إبراىيـ بف عمر بف حسف الرباط بف
عمي بف أبي بكر البقاعي ،دار الكتاب اإلسبلمي ،القاىرة.
.67نياية اإلقداـ في عمـ الكبلـ ،أبك الفتح محمد بف عبد الكريـ بف أبى بكر
الشيرستاني ،تحقيؽ :أحمد فريد المزيدم الناشر :دار الكتب العممية -
بيركت الطبعة :األكلى  1425/ىػ
 .68النياية في غريب الحديث كاألثر ،مجد الديف أبك السعادات المبارؾ بف
محمد بف محمد بف محمد ابف عبد الكريـ الشيباني الجزرم ابف األثير،
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تحقيؽ :طاىر أحمد الزاكل  -محمكد محمد الطناحي ،الناشر :المكتبة
العممية  -بيركت1399 ،ىػ 1979 -ـ.
.69كفيات األعياف كأنباء أبناء الزماف  ،أبك العباس أحمد بف محمد بف إبراىيـ بف
أبي بكر ابف خمكاف البرمكي اإلربمي ،المحقؽ  :إحساف عباس  ،الناشر :دار

صادر ػ بيركت الجزء الثاني الطبعة سنة . 1900
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دور المساندة االجتماعية في خفض اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة لدى
عينة من زوجات الشيداء "دراسة ميدانية في مدينة البيضاء"
إعداد :د .جميمة عبداليادي السنوسي



د .منى عبداليادي السنوسي



ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػ
المقدمة:

تعد المرأة نصؼ المجتمع كليا دكر في بنائو ،غير أف األخير يتكقؼ عمى الظركؼ

االجتماعية كالنفسية المناسبة ،كالمرأة الميبية مثميا مثؿ أم امرأة في المجتمعات
األخرل أثبتت عمى مر التاريخ قدرتيا عمى إعداد األجياؿ كبناء المستقبؿ

(المصرم.)2: 2011،

كبما أف الحياة مف حكلنا مميئة بالمشكبلت كالضغكطات كاألزمات التي تؤثر عمى
حياة المرأة بشكؿ خاص؛ مما يستدعي الحاجة إلى المؤازرة كالدعـ مف األخريف في
ظؿ الظركؼ القاسية التي تمر بيا الببلد(.سمطاف.)74: 2009 ،
كتعتبر المساندة االجتماعية مصد ار مف مصادر األمف بعد المجكء إلى هللا_ سبحانو
كتعالى_ كأسمكب لمكاجية ضغكطات الحياة كخاصة اضطراب ضغكط ما بعد

الصدمة ،فالمساندة االجتماعية ترتبط بالصحة كالسعادة النفسية في حيف أف غيابيا
يرتبط باألمراض كاألعراض االكتئابية(.دياب.)55: 2006،

كككف ببلدنا تمر بأحداث صعبة بيف اتجاىات مختمفة نجـ عنيا العديد مف الفاقد
في فئة الذككر ،كتأتي فئة الزكج مف أكثر فئات الذككر فقدانا نتيجة الحرب القائمة،

كمع اشتداد االشتباكات في نكاحي الببلد كما خمفتو مف اآلالؼ الشيداء كالجرحى

 أستاذ مساعد في عمـ االجتماع كمية اآلداب/جامعة عمر المختار

 محاضر في عمـ النفس اإليجابي كمية اآلداب/جامعة عمر المختار
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كالمفقكديف  ،كبافتراض إف نسبة كبيرة مف الذيف استشيدكا كانكا متزكجيف؛ فإف ذلؾ
يمقي عبئا كبي ار عمى عاتؽ زكجاتيـ( .عابد.) 2008 ،
كيعد اضطراب ما بعد الصدمة ( )Post Traumatic Stress Disorderمف

شيكعا في الحركب كاألزمات كيحدث االضطراب عندما
أكثر االضطرابات النفسية
ن
يتعرض الفرد لحدث مؤلـ (يعقكب.)1999 ،
كتعد فئة زكجات الشيداء مف الفئات المتضررة نفسيا كمعنكيا كاقتصاديا ،حيث إف

فقداف الزكج مف أصعب األحداث المفجعة التي قد تكاجييا الزكجة نتيجة أف الزكج
ىك المعيؿ األساسي لؤلسرة كفقدانو ليس بالحدث العادم خاصة كمما ازداد اعتماد
الزكجة عمى الزكج في أمكر الحياة ازدادت المعاناة الزكجية لدييا(.محمد2014 ،

) 3:

كبيذا تعد المساندة االجتماعية مف أىـ المصادر المخففة مف حدة كقع الضغكط

عمى المرأة كالتي تساعدىا عمى التكافؽ مع الخبرة المؤلمة ،ككف المساندة تعطي
الفرد الشعكر بالدؼء كالمحبة مف األشخاص المقربيف منو ،كيساعدكنيا في التغمب

عمى أزمتيا كمصابيا)Bergman,et.al,2008( .

كبناء عمى ما سبؽ ذكره جاء االىتماـ بدراسة دكر المساندة االجتماعية في التخفيؼ
ن
مف اضطراب ضغكط ما بعد الصدمة لدل زكجات الشيداء باعتبارىا مف الفئات
المتضررة مف األحداث الجارية في ليبيا كالتي قد تؤثر عمى أسمكب الحياة كالتفكير

كالتنشئة االجتماعية لمزكجة كلؤلبناء.
مشكمة البحث

تعد األحداث الضاغطة مصدر تيديد لمشخصية كالسمكؾ السكم ،إلى جانب تأثيرىا

المفرط عمى مشاعر الفرد كتفكيره كعبلقاتو باألخريف ،ناىيؾ عمى تغير تصرفات

الفرد كسمككياتو ،بؿ كحتى أحبلمو كنظرتو لممستقبؿ ،مما يخمؽ لدل الفرد مشاعر
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الخكؼ ،كفقداف احتراـ الذات ،كانعداـ الثقة بالنفس كبالتالي صعكبة التخطيط
لممستقبؿ(Beckham & Beckham, 2006(.
كيعتبر فقداف األسرة ألحد أفرادىا مف أشد الخبرات الحياتية المؤلمة ،لذا تعد دراسة
ىذه الخبرات الصادمة كالعمؿ عمى التخفيؼ مف حدة تأثيرىا خاصة عمى فئة النساء

ألىمية الدكر التي تقكـ بو سكاء داخؿ السرة أـ خارجيا .كتعد مشكمة فقداف الزكج

بالكفاة نتيجة المرض أك حادث أك قضاء كقدر أك باالستشياد مف المشكبلت التي
تيدد المرأة بصفة عامة كالمرأة الميبية خاصة بعد أحداث  17فبراير ،2011،كما
نجـ عنيا مف كثرة الكفيات لفئة الذككر كالذم يعد األزكاج أحد عناصر ىذه الفئة

مف خبلؿ استشياد عدد كبير مف الشباب كالرجاؿ المتزكجيف تاركيف زكجاتيـ

كأبنائيـ ،كى ذا يحمؿ الزكجة أعباء إضافية ،خاصة إذا كانت صغيرة السف ،فيي
بحاجة لممساندة االجتماعية التي ربما تخفؼ مف كقع الحادثة عمييا ،كما يقكم مف

قدرة المرأة عمى الصمكد كالمكاجية.
لـ تحظ ىذه المشكمة بالدراسة في المجتمع الميبي مقارنة بالمجتمعات األخرل؛ لذا

فإف مشكمة فق داف الزكج مازالت بحاجة إلى دراسة عممية لمكقكؼ عمى فيميا ككيفية
التعامؿ معيا كالتخفيؼ مف اآلميا ،كما الحظت الباحثتاف إف المساندة كالخدمات
التي تقدـ ليذه الفئة غير كافية كال تمبي احتياجاتيـ ،كىذا ما دفع الباحثتاف لدراسة

العبلقة بيف المساندة االجتماعية كاضط ارب ضغكط ما بعد الصدمة لدل زكجات
الشيداء ،كتتبمكر مشكمة الدراسة في التساؤؿ الرئيسي اآلتي :ما دكر المساندة

االجتماعية في خفض حدة اضطراب ضغكط ما بعد الصدمة لدل زكجات الشيداء
في مدينة البيضاء؟

كيتفرع عف ىذا السؤاؿ األسئمة الفرعية اآلتية:
 -1ىؿ تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف المساندة االجتماعية كخفض
اضطراب ضغكط ما بعد الصدمة لدل عينة الدراسة ؟
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 -2ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في متكسطات درجات المساندة
االجتماعية كخفض اضطراب ضغكط ما بعد الصدمة لدل عينة الدراسة
تعزل لمتغير عمر الزكجة ؟
 -3ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في متكسطات درجات المساندة
االجتماعية كاضطراب ضغكط ما بعد الصدمة لدل عينة الدراسة تعزل
لمتغير نكع السكف ؟
 -4ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في متكسطات درجات المساندة
االجتماعية كاضطراب ضغكط ما بعد الصدمة لدل عينة الدراسة تعزل
لمتغير المدة المنقضية عمى الصدمة ؟
 -5ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في متكسطات درجات المساندة
االجتماعية كاضطراب ضغكط ما بعد الصدمة لدل عينة الدراسة تعزل
لمتغير المستكل التعميمي؟
 -6ىؿ تساعد المساندة في التنبؤ بخفض حدة اضطراب ضغكط ما بعد الصدمة
لدل عينة الدراسة ؟
أىمية الدراسة:

 -1تظير األىمية النظرية ليذه الدراسة في تناكلو لمكضكع حيكم في حياة الزكجة
تتمثؿ في فقداف شريؾ الحياة ،ككيفية الحد مف آثار ىذا الفقد بتناكؿ أحد أبعاد
عمـ النفس اإليجابي كالمتمثؿ في المساندة االجتماعية التي تتمقاىا المرأة سكاء
مف المقربيف أك مف المجتمع مف أجؿ تخفيؼ كطأة ىذا الفقداف.
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 -2إف لدراسة المرأة فاقدة الزكج أىمية كبيرة في كقتنا الحاضر نتيجة كثرة األزمات
كالضغكطات التي تتطمب تحديد الندكات المنسبة لمكاجيتيا بكؿ السبؿ كالتدابير
مف أجؿ تككيف بناء سيككلكجي متيف لممرأة فاقدة الزكج حيث يمكنيا مف التكافؽ
كالتعامؿ مع الحدث كمكاجيتو.
 -3تسميط الضكء عمى فئة ميمشة مف فئات المجتمع كالتي في تزايد نتيجة ظركؼ
الحرب كىي فئة زكجات الشيداء.
 -4تظير األىمية التطبيقية في إمكانية تكظيؼ نتائج ىذا البحث في بناء برامج
إرشادية كنفسية ،كاقامة كرش تدريبية تساىـ في التخفيؼ مف آثار ىذا
االضطراب عمى ىذه الفئة.
 -5تكجيو نظر الباحثيف إلى دراسة المشكبلت التي تعاني منيا زكجات الشيداء؛
نتيجة قمة البحكث كالدراسات التي تناكلت ىذه الفئة التي في تزايد ممحكظ.
أىداف الدراسة

تيدؼ الدراسة إلى ما يأتي:

 -1التعرؼ عمى العبلقة بيف المساندة االجتماعية كاضطراب ضغكط ما بعد الصدمة
لدل عينة الدراسة.
 -2الكشؼ عف الفركؽ في متكسطات درجات مقياسي المساندة االجتماعية كاضطراب
ضغكط ما بعد الصدمة لدل عينة الدراسة تعزل لمتغير عمر الزكجة.
 -3الكشؼ عف الفركؽ في متكسطات درجات مقياسي المساندة االجتماعية كاضطراب
ضغكط ما بعد الصدمة لدل عينة الدراسة تعزل لمتغير نكع السكف.
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 -4الكشؼ عف الفركؽ في متكسطات درجات مقياسي المساندة االجتماعية كاضطراب
ضغكط ما بعد الصدمة لدل عينة الدراسة تعزل لمتغير المدة المنقضية عمى
الصدمة .
 -5الكشؼ عف الفركؽ في متكسطات درجات مقياسي المساندة االجتماعية كاضطراب
ضغكط ما بعد الصدمة لدل عينة الدراسة تعزل لمتغير المستكل التعميمي.
 -6التنبؤ بحجـ تأثير المساندة االجتماعية في خفض حدة اضطراب ضغكط ما بعد
الصدمة لدل عينة الدراسة.
فرضيات الدراسة

 -1تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف المساندة االجتماعية كاضطراب ضغكط ما بعد
الصدمة لدل عينة الدراسة.
 -2تكجد فركؽ ذا ت داللة إحصائية في متكسطات درجات عينة الدراسة عمى مقياس
المساندة االجتماعية كمقياس اضطراب ضغكط ما بعد الصدمة تعزل لمتغير عمر
الزكجة.
 -3تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في متكسطات درجات عينة الدراسة عمى مقياس
المساندة االجتماعية كمقياس اضطراب ضغكط ما بعد الصدمة تعزل لمتغير
المستكل التعميمي.
 -4تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في متكسطات درجات عينة الدراسة عمى مقياس
المساندة االجتماعية كمقياس اضطراب ضغكط ما بعد الصدمة تعزل لمتغير
طبيعة السكف (مستقؿ -مع أىؿ الزكج -مع أىؿ الزكجة) .
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 -5تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في متكسطات درجات عينة الدراسة عمى مقياس
المساندة االجتماعية كمقياس اضطراب ضغكط ما بعد الصدمة تعزل لمتغير المدل
المنقضية عف الصدمة.
 -6التنبؤ بحجـ تأثير المساندة االجتماعية في خفض حدة اضطراب ضغكط ما بعد
الصدمة لدل عينة الدراسة.
حدود الدراسة

الحدكد الزمنية :تتحدد ىذه الدراسة بالفترة الزمنية التي أجريت فييا الدراسة لعاـ

.2019

الحدكد المكانية :تتحدد بمكاف إجرائيا ،كىي مؤسسة بحكث الشؤكف االجتماعية

بمدينة البيضاء.
الحدكد البشرية :تتحدد بعينة الدراسة كىي المرأة فاقدة الزكج باالستشياد.
كما تتحدد ىذه الدراسة مف خبلؿ أدكات القياس كنكع العينة كاالجراءات المتبعة
فييا.
مفاىيم الدراسة

 -1المساندة االجتماعية :كىي تقديـ الدعـ المادم كالمعنكم مف جماعات رسمية كغير
رسمية لممكركب بقصد رفع ركحو المعنكية ،كحمايتو مف اآلثار النفسية الناجمة عف
أحداث الحياة الضاغطة( .سمطاف)19: 2009 ،
بينما تعرؼ الباحثتاف المساندة االجتماعية إجرائيا :بالدرجة التي تحصمت عمييا
المفحكصات في مقياس المساندة االجتماعية.

 -2اضطراب ضغكط ما بعد الصدمة :يعرؼ بأنو مرض نفسي صنؼ مف جانب جمعية
الطب النفسي األمريكية ،كيحدث عندما يتعرض المرء لحدث مؤلـ يتخطى حدكد
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التجربة اإلنسانية المعتادة  ،تظير في ىيئة عدة أعراض نفسية كجسدية( .يعقكب،
)38: 1999
بينما يعرؼ إجرائيا بأنو كؿ ما تعكسو استجابة زكجات الشيداء عمى مقياس

اضطراب ضغكط ما بعد الصدمة.

 -3ذكك الشيداء :األفراد الذيف ىـ مف أسرة كؿ مف تصدر باسمو كثيقة استشياد مف
مكتب شؤكف الشيداء كالجرحى في الدكلة الميبية.
الدراسات سابقة

دراسة (عابد  )2008،ىدفت إلى الكشؼ عف عبلقة الشعكر بالكحدة النفسية

لدل زكجات الشيداء بكؿ مف المساندة االجتماعية كااللتزاـ الديني ،كما ىدفت إلى
الكشؼ عما إذا كاف ىناؾ فركؽ في مستكل الشعكر بالكحدة النفسية يمكف أف تعزل
إلى بعض المتغيرات الديمغرافية مثؿ المستكل االقتصادم لؤلسرة ،نمط السكف ،عدد
األبناء ،عدد السنكات بعد استشياد الزكج ،المؤىؿ العممي لمزكجة ،كمكاف السكف .
استخدمت الباحثة المنيج الكصفي التحميمي ،كما تككنت العينة الفعمية مف ()153

زكجة شييد مف شيداء انتفاضة األقصى ،كباستخداـ استبانة الكحدة النفسية،

كاستبانة المساندة االجتماعية ،كاستبانة االلتزاـ الديني ،تكصمت الدراسة إلى كجكد
عبلقة ارتباطية عكسية دالة إحصائيا بيف الشعكر بالكحدة النفسية كالمساندة

االجتماعية لدل زكجات الشيداء ،بينما ال تكجد عبلقة ارتباطية بيف الشعكر بالكحدة
النفسية كااللتزاـ الديني لدل زكجات الشيداء ،ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية
في مستكل الشعكر بالكحدة النفسية تعزل لكؿ مف المستكل االقتصادم ،نمط

السكف ،عدد األبناء ،تكجد فركؽ دالة إحصائيا في مستكل الشعكر بالكحدة النفسية
لدل زكجات الشيداء تعزل لكؿ مف عدد السنكات لصالح (سنتيف أك أقؿ )،
كالمؤىؿ العممي لصالح (ثانكية عامة أك أقؿ ).
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دراسة (صبيره كآخركف )2019،ييدؼ ىذا البحث إلى الكشؼ عف الفركؽ
في درجة االضطراب تبعان لممدة المنقضية عمى الصدمة ،حدث االستشياد،
المستكل التعميمي لزكجة الشييد ،طبيعة السكف،

كاستخداـ مقياس اضطراب

ضغكط ما بعد الصدمة ،عمى عينة مف ( )60زكجة ،كتكصمت الدراسة إلى أنو ال
تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في درجة االضطراب كفقا لمتغير مدة الصدمة
كالمستكل التعميمي ،لكف كجدت فركؽ في درجة االضطراب كفقا لمتغير طبيعة

السكف؛ كذلؾ لصالح السكف غير المستقؿ.
دراسة (الصفدم )2013،ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى العبلقة بيف كؿ مف

المساندة االجتماعية كالصبلبة النفسية كعبلقتيما بقمؽ المستقبؿ لدم زكجات
الشيداء كاأل رامؿ بمحافظات غزة ،ىدفت إلى التعرؼ عمى مستكل كؿ مف المساندة
االجتماعية كالصبلبة النفسية كقمؽ المستقبؿ لدييف ،كما ىدفت أيض نا فحص العبلقة

كالفركؽ لعدد مف المتغيرات االجتماعية ،كالديمكغرافية ،عمى كؿ مف المساندة
االجتماعية كالصبلبة النفسية ،كقمؽ المستقبؿ ،كىي :العمر الحالي ،عدد األبناء،

المستكم التعميمي ،الكضع االقتصادم ،االتجاه السياسي لممتكفى ،طبيعة كنكع
اإلقامة ،االتجاه السياسي لممستجيبات ،اختبلؼ العمر عند الزكاج ،مدة العيش

المشترؾ ،العمر عند الفراؽ ،مدة الفراؽ ،كاتبعت الباحثة المنيج الكصفي التحميمي
كباستخداـ مقياس المساندة االجتماعية" .إعداد الباحثة" .كمقياس الصبلبة النفسية".

إعداد الباحثة" ،بينت نتائج الدراسة كجكد عبلقة ارتباطية مكجبة دالة إحصائيا بيف
غالبية أبعاد المقياسيف ،بينت النتائج كجكد عبلقة ارتباطية سالبة عكسية لدل عينة
زكجات الشيداء بالقمؽ العاـ ،كجميع أبعاد مقياس الصبلبة النفسية كما بينت النتائج
كجكد فركؽ جكىرية في بعض أبعاد كؿ مف المساندة كالصبلبة النفسية كالقمؽ
المستقبؿ تعزل لتغيرات المستكل التعميمي كاإلقامة كالعمر عند الزكاج كسنكات
792

انعذد ( 23ضثرًثر )2021

يجهح انعهىو اإلَطاَيح

العيش المشترؾ ،كما أظيرت النتائج عدـ كجكد فركؽ تعزل لمتغير العمر الحالي
كالعمر عند الفراؽ كعدد سنكات الفراؽ كعدد األبناء.
دراسة (عبدالرحيـ )2016 ،ىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف مستكل األفكار

البلعقبلنية كمستكل اضطراب كرب ما بعد الصدمة لدل زكجات شيداء حرب
()2014عمى غزة ،كما ىدفت إلى الكشؼ عف مدل اإلسياـ النسبي ألفكار
البلعقبلنية في التنبؤ باضطراب بكرب ما بعد الصدمة لدل زكجات شيداء حرب

غزة ،كالتعرؼ عمى الفركؽ في متكسط درجات األفكار البلعقبلنية لدل زكجات
شيداء تبعان لممتغيرات التالية) عدد األبناء ،المستكل االقتصادم لؤلسرة ،المستكل

التعميمي ،العمر( كاستخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي كتككنت عينة الدراسة

مف ( )182زكجة كتكصمت الدراسة إلى النتائج التالية:

-1

أف مستكل اضطراب كرب ما بعد الصدمة لدل زكجات الشيداء كاف

متكسطان ،ككجكد عبلقة طردية بيف مستكل األفكار البلعقبلنية كاضطراب كرب ما
بعد الصدمة لدل زكجات شيداء.

-2

ال تكجد فركؽ في متكسط درجات األفكار البلعقبلنية كدرجات اضطراب

كرب ما بعد الصدمة لدل زكجات شيداء تبعان لممتغيرات التالية (عدد األبناء

كالمستكل التعميمي ،كالعمر).
-3

تكجد فركؽ في متكسط درجات األفكار البلعقبلنية لدل زكجات شيداء

تعزل لممستكل التعميمي لصالح الزكجات الحامبلت المؤىؿ االبتدائي كاإلعدادم.

دراسة (اليمكؿ كمحيسف )2013 ،ىدفت الدراسة إلى تعرؼ عبلقة المساندة
االجتماعية بالرضا عف الحياة كالصبلبة النفسية لدل المرأة الفمسطينية فاقدة الزكج،

تككف مجتمع الدراسة مف ( ،)7194تـ أخذ عينة مف ( )129امرأة ممف فقدف
أزكاجيف ،كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة استخدـ الباحثاف مقياس المساندة االجتماعية

كالرضا عف الحياة كالصبلبة النفسية ،كبعد التحقؽ مف ثبات األدكات كصدقيا تـ
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تطبيقيا عمى عينة الدراسة ،كقد أظيرت نتائج الدراسة كجكد عبلقة ذات داللة
إحصائية بيف المساندة االجتماعية كالرضا عف الحياة كالصبلبة النفسية لدل المرأة
فاقدة الزكج ،كما أظيرت نتائج الدراسة عدـ كجكد فركؽ في المساندة االجتماعية
كالرضا عف الحياة كالصبلبة النفسية تعزل لنكع الفقداف (شييد كغير شييد) في

حيف كجدت فركؽ في متغيرات الدراسة تعزل لنكع السكف( مستقؿ ،مشترؾ) كذلؾ
كشفت نتائج الدراسة عف كجكد فركؽ في الرضا عف الحياة لدل المرأة فاقدة الزكج

تعزل لعمر كلصالح كبيرات السف.
كما قاـ كؿ مف(  ) Ganellen & Blaney,1984بدراسة ىدفت إلى معرفة

العبلقة بيف المساندة االجتماعية كالصبلبة النفسية ،كمعرفة أييما يمعب دك ار أكبر

في التخفيؼ مف أثر ضغكط الحياة ،كشممت عينة الدراسة( )83طالبا جامعيان،

ككشفت نتائج الدراسة عف كجكد عبلقة ارتباط إيجابية بيف المساندة االجتماعية

كالصبلبة النفسية ،كما بينت نتائج الدراسة كجكد أثر كبير لكؿ مف المساندة
االجتماعية كالصبلبة النفسية في التخفيؼ مف ضغكط الحياة.

كما قاـ كؿ مف(  ) Ross & Cohen,2004بدراسة ىدفت إلى التعرؼ عمى دكر
المساندة االجتماعية كعامؿ كسيط في التخفيؼ مف التأثير السمبي لمضغكط

الحياتية ،تككنت عينة الدراسة مف ( )109طبلب ،كأظيرت نتائج الدراسة دكر
المساندة االجتماعية كعامؿ ممطؼ أك كاقي مف كاقع أحداث الحياة الضاغطة.

ككذلؾ أشارت نتائج الدراسة إلى التأثير االيجابي لممساندة االجتماعية عمى الصحة
النفسية لؤلفراد.
قامت (عابد )2008 ،بدراسة ىدفت إلى الكشؼ عف عبلقة الشعكر بالكحدة النفسية
لدل زكجات الشيداء بكؿ مف المساندة االجتماعية كااللتزاـ الديني ،كما ىدفت

الدراسة التعرؼ عما إذا كاف ىناؾ فركؽ في مستكل الشعكر بالكحدة النفسية يمكف

أف تعزل إلى بعض المتغيرات الديمغرافية مثؿ المستكل االقتصادم لؤلسرة ،كنمط
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السكف ،كعدد األبناء ،كعدد السنكات بعد استشياد الزكج ،كالمؤىؿ العممي لمزكجة،
كمكاف السكف ،كتككنت عينة الدراسة مف ( )135زكجة شييد مف شيداء انتفاضة
األقصى ،كتكصمت نتائج الدراسة إلى كجكد عبلقة بيف الشعكر بالكحدة كالمساندة
االجتماعية ،بينما ال تكجد عبلقة ارتباط بيف الشعكر بالكحدة النفسية كااللتزاـ

الديني .كال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في مستكل الشعكر بالكحدة النفسية
تعزل إلى مستكل دخؿ األسرة ،كنمط السكف ،كعدد األبناء ،في حيف تكجد فركؽ

في مستكل الشعكر بالكحدة النفسية لدل عينة الدراسة تعزل لعدد السنكات ،كالمؤىؿ
العممي كمكاف السكف.

كقاـ (الشيراكم) 2012،

بدراسة ىدفت إلى كشؼ أسمكب التكيؼ لؤلرممة

البحرينية في مكاجيتيا لضغكط الحياة اليكمية كارتباط ذلؾ بصبلبتيا النفسية في

ضكء متغيرات متعددة مثؿ :سنكات الترمؿ ،كعدد األبناء ،كالعمر ،كالتعميـ ،كالدخؿ
الشيرم ،كظركؼ الكفاة المفاجئ لمزكج ،كالحالة المينية ،كقد تككنت عينة الدراسة
مف ( ) 50أرممة بحرينية تـ اختيارىف بطريقة عشكائية ،كتـ تطبيؽ مقياس أساليب
مكاجية أحداث الحياة اليكمية الضاغطة كاستبانة الصبلبة النفسية عمييف ،كقد

أظيرت النت ائج أف أسمكب التكيؼ اإليجابي مع ضغكط الحياة ىك األسمكب السائد
لدل األرممة البحرينية ،ككما أف األرممة ذات الدخؿ المتكسط كالمنخفض أميؿ إلى

استخداـ أسمكب التكيؼ السمبي عند مكاجيتيف لضغكط الحياة اليكمية ،ككما

أظيرت الدراسة فركؽ ذات داللة إحصائية بيف األرامؿ ذكات مستكيات التعميـ
لصالح األرامؿ ذكات مستكل التعميـ الثانكم كالجامعي في الصبلبة النفسية.
منيج الدراسة

تـ االعتماد في ىذه الدراسة عمى المنيج الكصفي االرتباطي التحميمي ،لتفسير
ككصؼ ظاىرة أك مشكمة محددة ،كتصكيرىا كميا عف طريؽ جمع بيانات مقننة عف

الظاىرة كتحميميا كاخضاعيا لمدراسة العممية الدقيقة( .ممحـ)370: 2006 ،
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مجتمع الدراسة
مف خبلؿ مراجعة ىيئة رعاية أيسر الشيداء كالمفقكديف كالجرحى في مدينة البيضاء،
تـ تحديد مجتمع الدراسة بالنساء زكجات الشيداء بمدينة البيضاء كالبالغ عددىـ (

 )60زكجة شييد(.إحصائية ىيئة رعاية أيسر الشيداء)2019،
عينة الدراسة

جدول( )1يوضح خصائص العينة حسب متغيرات الدراسة المستقمة

الخاصية

مدة الصدمة

عمر الزوجة

طبيعة السكن

المستوى التعميمي

الفئات

العدد

النسبة المئوية

أقل من ثالث سنوات

18

%36

أكثر من ثالث سنوات

32

%64

أقل من  30سنة

10

%20

من  40-31سنة

16

%32

أكبر من  40سنة

24

%48

مستقل

22

%44

مع أىل الزوج

18

%36

مع أىل الزوجة

10

%20

ثانوي فأقل

33

%66

جامعي فما فوق

17

%34

%50

%100

المجموع
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تككنت عينة الدراسة مف ( )50امرأة فقدت زكجيا باالستشياد ،كتـ استثناء ()10
زكجات لعدـ تكاجدىف ،كقد اختيرت العينة بطريقة عشكائية بسيطة كفقا لمتغيرات
الدراسة الديمكغرافية كىذا يتضح مف خبلؿ جدكؿ ()1
أدوات الدراسة
 -1مقياس المساندة االجتماعية:
بالرجكع إلى المصادر العممية كالدراسات المختصة بيذا المجاؿ تـ االعتماد عمى
مقياس ترنر كليفيف ( )Turner & Marino, 1994لممساندة االجتماعية يتككف
المقياس مف ( )27فقرة عمى خمسة بدائؿ إجابة تتراكح الدرجات عمى المقياس ما

بيف ( 27إلى  135درجة) كمتكسط نظرم ،قامت الباحثتاف بعرض المقياس عمى
مجمكعة مف المحكميف بقسمي عمـ االجتماع ،كعمـ النفس بجامعة عمر المختار.

كتـ ح ساب ثبات كصدؽ المقياس مف خبلؿ عينة استطبلعية قكاميا ( 25زكجة

شييد) كتـ حساب صدؽ التجانس الداخمي مف خبلؿ حساب معامبلت االرتباط بيف
درجة كؿ عبارة كالدرجة الكمية لممقياس كاف جميعيا دالة عند مستكل( ) %5كىذا

يؤكد انتماء جميع العبارات لمقياس المساندة االجتماعية بينما تـ حساب معامؿ

الثبات عف طريؽ ألفا كركنباخ ككاف ( )%79وىو ثبات ٍ
عال.
 -2مقياس اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة

ىك مف إعداد (دافيدسكف  )DAVIDSONكقد ترجـ لمغة العربية ( ثابت)2007،
يحكم المقياس فقرات تدؿ عمى الخبرة الصادمة التي تعرض ليا الفرد مف خبلؿ

التغيرات التي حدثت عمى الصحة كالمشاعر ،يتككف المقياس ( )17فقرة ،كباستجابة
خماسية ينقسـ إلى ثبلثة أبعاد ،يتمثؿ البعد األكؿ في استعادة الخبرة كتشمؿ

البنكد( )17،4،3،2،1كالبعد الثاني تجنب الخبرة الصادمة()11،10،9،8،7،6،5

كالبعد االستثارة كتشمؿ البنكد( )،16،15،14،13،12تـ حساب صدؽ كثبات
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المقياس مف خبلؿ مبلئمة البنكد لعينة الدراسة ،كتـ استبداؿ مصطمح الخبرة
الصادمة بحادثة االستشياد ،يتمتع المقياس بصدؽ االتساؽ الداخمي جيد ،كمعامؿ
ثبات قدره ( )%75مقارب لدرجة الثبات في دراسة (ثابت.)2006 ،

كمف خبلؿ االستجابة عمى بعض األعراض الدالة عمى اضطراب الضغكط ما بعد

الصدمة ،يتـ تشخيص الحاالت التي تعاني مف ىذا االضطراب.
إجراءات الدراسة
تـ تطبيؽ أدكات الدراسة عمى عينة الدراسة التي اختيرت بالطريقة العشكائية
البسيطة بمدينة البيضاء ،في أثناء التطبيؽ طمب مف كؿ زكجة اتباع التعميمات

أثناء اإلجابة عمى المقياس بكضع اإلشارة ( √) في المكاف المناسب تـ جمع كؿ

االستبيانات مف العينة بشكؿ مباشر منعا لمفاقد كمف ثـ إجراء التحميبلت االحصائية

بكاسطة البرنامج االحصائي (.)SPSS
عرض ومناقشة النتائج
 -1التحقؽ مف صحة الفرض األكؿ لمدراسة الذم ينص عمى كجكد عبلقة ذات داللة
احصائية بيف المساندة االجتماعية كاضطراب ضغكط ما بعد الصدمة لدل زكجات
الشيداء ،مف خبلؿ حساب معامؿ االرتباط لمتغيرم الدراسة .كما يكضحو
الجدكؿ()2
جدول ( )2معامالت االرتباط بين متغيري الدراسة
معامؿ االرتباط

اضطراب ضغكط ما بعد الصدمة

المساندة االجتماعية

**0.535

يتضح مف الجدكؿ( )2بأنو تكجد عبلقة عكسية دالة إحصائيا عند مستكل
داللة( )0.01حيث نجد إف المساندة االجتماعية ترتبط عكسيا مع اضطراب ضغكط
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ما بعد الصدمة ،كىذا يتكافؽ مع الفرض المتكقع ،الدعـ االجتماعي يخفؼ مف
عبء االضطراب ،كيقمؿ مف التأثير السمبي ألحداث الخارجية (اإلمارة)1995 ،
دكر في زيادة الصبلبة النفسية ،كقد
إلى جانب إف المساندة االجتماعية تمعب نا
كشفت نتائج الدراسات السابقة كدراسة (السميرم  )2010إف فقداف شخص عزيز
يؤدم إلى مخاطر كثيرة إذ لـ يجد الدعـ االجتماعي مف اآلخريف ،كدراسة ( Ross

 )& Cohen, 2004كدراسة (البدكر )1999،التي أكدت أف المساندة ترتبط سمبيا
بأعراض االكتئاب كتخفؼ مف األعراض االضطرابية كتقكم قدرة الفرد عمى مكاجية
أحداث الحياة بشكؿ إيجابي ،كما أكدتو دراسة (النياؿ  )1993بأف الدعـ

االجتماعي مف أىـ مصادر تخفيؼ الضغكطات.

بعيدا عف
كككف الفرد كائف اجتماعي بطبعو كال يستطيع حؿ مشكبلتو بمفرده ن
دكر
األشخاص الذيف يشكمكف لو شبكة دعـ كمساندة كأمنا نفسيا ،إف المساندة تمعب نا
ميما في التخفيؼ ،كربما التخمص مف الضغكط الحياتية التي تكاجو المرأة فاقدة
الزكج مف خبلؿ العبلقات كاألنشطة التي تحمي مف االنفعاالت السمبية مف خبلؿ

تج اكز الصدمة النفسية التي تمر بيا ،فكمما تمقت المرأة الدعـ كالمساندة مف
اآلخريف كمما انخفض لدييا مستكل االضطراب ما بعد الصدمة.

 -2التحقؽ مف صحة الفرض الثاني الذم ينص عمى أنو :تكجد فركؽ ذات داللة
إحصائية في متكسطات درجات عينة الدراسة عمى مقياس المساندة االجتماعية
كمقياس اضطراب ضغكط ما بعد الصدمة تعزل لمتغير عمر الزكجة ،تـ حساب
تحميؿ التبايف االحادم الختبار ىذه الفرضية بالجدكؿ ()3
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جدول ( )3يوضح متوسطات درجات أفراد العينة وفقا لمتغير عمر الزوجة
المتغير

العمر

المساندة االجتماعية

أقؿ مف  30سنة

اضطراب ضغكط ما

بعد الصدمة

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

38.15

13.60

مف  40-31سنة 41.34

9.80

أكبر مف  40سنة 43.84

11.22

29.30

11.36

مف  40-31سنة 35.65

12.30

أكبر مف  40سنة 40.35

12.55

أقؿ مف  30سنة

يتضح مف الجدكؿ ( )3كجكد اختبلفات في متكسطات درجات متكسطات العينة
كفؽ متغير العمر ،كيزداد المتكسط لدل الزكجة كبيرة السف عند المرأة صغيرة السف،

كلتكضيح داللة ىذه الفركؽ نمجأ ألسمكب تحميؿ
الجدكؿ(.)4
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جدول (  )4نتائج اختبار تحميل التباين األحادي لعينة الدراسة تبعاً لمتغير عمر

الزوجة .
المتغير

المساندة
االجتماعية

مصدر التباين

درجات

مجموع

متوسط

الحرية

المربعات

المربعات

بيف المجمكعات

2

22.20

11.04

داخؿ

47

19292.7

153.12

قيمة (ف)

مستوى
الداللة

0.072

غير داؿ

المجمكعات

اضطراب
ضغكط ما بعد
الصدمة

المجمكع

49

19314.8

بيف المجمكعات

2

1189.2

داخؿ

47

19227.2

594.60

3.89

152.59

داؿ عند
0.05

المجمكعات
المجمكع

49

20416.4

يتضح أف قيمة ؼ لمتغير المساندة االجتماعية أصغر مف قيمة ؼ الجدكلية عند

مستكل داللة ( )0.05مما يعني رفض البند األكؿ لمفرضية األكلى بينما تحقؽ البند
الثاني مف الفرضية األكلى ،كىذا ينص عمى قبكؿ الفرض البديؿ بكجكد فركؽ تعزل

لمتغير العمر بالنسبة لمقياس اضطراب ضغكط ما بعد الصدمة كلمعرفة داللة ىذه

الفركؽ تـ حساب اختبار "شيفيو" لممقارنات البعدية كما بالجدكؿ ()5
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جدول ( )5نتائج اختيار شيفيو تبعا لمتغير عمر الزوجة
أقل من  30سنة

من  40-30سنة

أكبر من  40سنة

المتغير

العمر

م = 29.30

م = 35.65

م = 40.35

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

اضطراب ضغكط

أقؿ مف  30سنة

-

-

-

مف  40-31سنة

5.65

- - - - - -

- - - - - -

-

-

أكبر مف  40سنة

*8.43

2.35

- - - - - -

ما بعد الصدمة

-

إف ا ضطراب ضغكط ما بعد الصدمة كفقا لمتغير العمر لدل المرأة فاقدة الزكج أقؿ
مف  30سنة كأكبر مف  40سنة لصالح المرأة األكبر مف  40سنة ،كىذه النتيجة
متكقعو ككف المرأة كبيرة السف أصبح لدييا معرفة كدراية كخبرة بأمكر الحياة كتمتمؾ
تجربة ذاتية تمخضت عف تجربتيا ،فتصغر عظائـ األمكر لدرجة أف تصبح أمكر

أمر سيبلن  ،كما أف المرأة كبيرة السف قد حققت ذاتيا في الحياة
الحياة بالنسبة ليا نا
بينما صغيرة السف التزاؿ تخكض غمار الحياة ،فتعجز عف مكاجية صعكبات
الحياة ،ناىيؾ عف نظرة المجتمع بنكع مف الشفقة إلى المرأة التي تترمؿ في سف

صغير  ،ىذه النظرة تشعرىا باالضطراب ،كالصراع بيف األميات كاالعتناء بأبنائيا،
أك تركيـ إلى أىؿ زكجيا ،كىذه النتيجة تختمؼ مع دراسة (الشيراكم )2012 ،بينما

تتفؽ مع دراسة(الصفدم )2013 ،كدراسة (.)McCoy, 2001
-3

التحقؽ مف صحة الفرض الثالث الذم ينص عمى أنو :تكجد فركؽ ذات

داللة إحصائية في متكسطات درجات عينة الدراسة عمى مقياس المساندة
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االجتماعية كمقياس اضطراب ضغكط ما بعد الصدمة تعزل لمتغير المستكل
التعميمي ،تـ حساب اختبار (ت) لعينتيف مستقمتيف كما بالجدكؿ (.)6
جدول ( )6نتائج اختبار (ت) لعينات مستقمة
المتغير

المتوسط

االنحراف

قيمة

درجة

مستوى

المستوى

العدد

الحسابي

المعياري

(ت)

الحرية

الداللة

ثانكية فأقؿ

33

38.2

10.42

48

غير

جامعي فما

17

32.15

12.80

التعميمي
المساندة
االجتماعية

1.40

داؿ

فكؽ
اضطراب
ضغكط ما
بعد الصدمة

ثانكية فأقؿ

33

53.32

12.03

جامعي فما

17

60.05

13.53

2.70

48

داؿ
0.05

فكؽ

يتضح مف الجدكؿ أعبله عدـ قبكؿ الجزء األكؿ مف الفرضية البديمة القائمة بكجكد

فركؽ دالة كفقا لممستكل التعميمي بالنسبة لمقياس المساندة االجتماعية ،بينما تقبؿ
الفرضية البديمة بالنسبة لمقياس اضطراب ما بعد الصدمة لتحقؽ الداللة كفقا لمتغير

المستكل التعميمي ،كىذه الفركؽ تتضح لدل فئة المستكل التعميمي الجامعي فما

فكؽ ،كربما يرجع ذلؾ لتأثير التقدـ في المستكل التعميمي عمى إدراؾ الحدث المؤلـ،
كالتعامؿ معو بعكس األقؿ تعميما ،كىذه النتيجة اتفقت مع دراسة (عابد)2008 ،

كدراسة ( أبك شريفة )2011 ،كدراسة (الصفدم )2013 ،كاختمفت مع دراسة
(عمر ،) 2010 ،كىذا راجع إلى إف الخبرة التعميمية تعد داعما جيدا لؤلحداث
الحياتية الضاغطة مف حيث اإلدراؾ كالتعامؿ معيا كسبؿ العيش بيا.
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 -4التحقؽ مف صحة الفرض الرابع الذم ينص عمى أنو :تكجد فركؽ ذات داللة
إحصائية في متكسطات درجات عينة الدراسة عمى مقياس المساندة االجتماعية
كمقياس اضطراب ضغكط ما بعد الصدمة تعزل لمتغير طبيعة السكف (مستقؿ-
مع أىؿ الزكج -مع أىؿ الزكجة) ،لمعرفة الفركؽ تـ اختبار التبايف األحادم ،كذلؾ
في الجدكليف ()7،8
جدول ( )7نتائج التوزيع التكراري لمتغير طبيعة السكن.
المتغير

طبيعة السكن

العدد

المساندة االجتماعية

اضطراب ضغكط ما
بعد الصدمة

المتوسط الحسابي

االنحراف

المعياري

سكف مستقؿ

22

34.20

9.8

مع أىؿ الزكج

18

42.25

11.07

مع أىؿ الزكجة

10

46.70

9.14

سكف مستقؿ

22

53.8

12.32

مع أىؿ الزكج

12

58.22

12.60

مع أىؿ الزكجة

10

62.10

11.91
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جدول ( )8نتائج اختبار التباين األحادي.
المتغير

مصدر

مجموع

متوسط

درجات

قيمة

مستوى

التباين

المربعات

المربعات

الحرية

(ف)

الداللة

المساندة

بيف

االجتماعية

مجمكعات
داخؿ

1586.02

789.2

2

7.80

داؿ
0.05

101.2

4269.3

47

المجمكعات

اضطراب
ضغكط
بعد الصدمة

ما

المجمكع

5855.20

بيف

1879.7

49
939.8

2

مجمكعات
داخؿ

9.27

داؿ
0.05

101.5

4768.8

47

المجمكعات
المجمكع

49

6648.5

أظيرت النتائج كجكد فركؽ دالة عمى المقياسيف كفؽ متغير طبيعة السكف ،لصالح
السكف مع أىؿ الزكجة ،مما يشجع عمى قبكؿ الفرضية البديمة ،كما يتضح إنو كمما

كاف السكف مستقؿ ،كمما قمت درجة االضطراب ،بينما اختمؼ األمر في الدراسة
الحالية إذ ظيرت الفركؽ دالة في السكف مع أىؿ الزكجة الذيف يساعدكف عمى
خفض االضطراب الناجـ عف الصدمة نتيجة لدعـ االىؿ ،كىذا يتضح مف خبلؿ

المتكسطات الحسابية عمى المقياسيف ،كىذا راجع إلى أف حياة الزكجة مع أىميا
يسمح ليا باألمف كاالستقرار النفسي ،في حيف أف حياة الزكجة في بيئة مستقمة أك
مع أىؿ زكجيا ال يسمح ليا بممارسة حياتيا الشخصية بنكع مف األمف النفسي ليا

كألطفاليا ،ككنيا قد تضطر عند أىؿ زكجيا أف تخضع لؤلكامر التي تفرض عمييا،
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كىذا ينعكس سمبان عمى شعكرىا بالمساندة االجتماعية ،كعمى صحتيا النفسية
كالجسدية ،كتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة (الصفدم )2013،بينما تختمؼ مع دراسة

(أبك شريفة )2011 ،كدراسة ( عابد)2008 ،

 -5التحقؽ مف صحة الفرض الخامس الذم ينص عمى أنو :تكجد فركؽ ذات داللة في
متكسطات درجات عينة الدراسة عمى مقياس المساندة االجتماعية كمقياس اضطراب
ضغكط ما بعد الصدمة تعزل لمتغير المدل المنقضية عف الصدمة .كلمتحقؽ مف
صحة ىذا الفرض تـ تطبيؽ اختبار (ت) لعينتيف مستقمتيف .
جدول ( )9نتائج اختبار (ت) لعينات مستقمة .
مدة الصدمة

العدد

المتغير

المساندة

أقؿ مف 3

18

االجتماعية

سنكات
أكثر مف 3

المتوسط

االنحراف

قيمة

درجة

مستوى

الحسابي

المعياري

(ت)

الحرية

الداللة

42

6.8

2.43

48

داؿ عند
0.05

32

45

12.20

سنكات
اضطراب

أقؿ مف 3

ضغكط ما

سنكات

بعد الصدمة

أكثر مف3

18

38

8.09

3.25

48

داؿ عند
0.05

32

40

11.30

سنكات

يتضح مف الجدكؿ( ) 9كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية مما يؤكد قبكؿ الفرضية

البديمة ،كىذا يتضح مف ارتفاع المتكسط عمى المدة التي تزيد عف  3سنكات ،كىذا
قد يعكد إلى أف أثر األحداث الصادمة التي تككف مف صنع اإلنساف أشد كقعان

بقاء لدل الفرد المصدكـ (سمككر كككنراد  )2013،كما أف غالبية أفراد
كأكثر ن
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العينة لـ يتمقكا العبلج كالدعـ النفسي الذم يسيـ في التخفيؼ مف تفاقـ أثر الصدمة
عمييـ ،كىذا ما يجعميـ بحالة عدـ تكيؼ مع فقداف الزكج ميما كانت المدة
المنقضية عمى الفقداف ،كما أف كثرت القيكد المفركضة كاألعباء الحياتية الممقاة

عمى عاتؽ زكجة الشييد سكاء مف أسرتيا ،أك مف المجتمع ،التي تجعميا بحاجة إلى
كجكد الشريؾ اآلخر لتستمر بالحياة ،كبفقدانو تفقد الزكجة الكثير مف التطمعات
إليجابية الحياة كبالتالي قد يدكـ استمرار االضطراب لفترات زمنية طكيمة ،كىذه

النتيجة تتفؽ مع دراسة (عابد )2008 ،كدراسة (صبيره كأخركف)2019 ،
 -6التحقؽ مف الفرض السادس الذم ينص بأنو :يمكف التنبؤ بحجـ تأثير المساندة
االجتماعية في خفض حدة اضطراب ضغكط ما بعد الصدمة لدل عينة الدراسة،
تـ حساب معامؿ االنحدار الخطي البسيط كما بالجدكؿ ()10
جدول ( )10نتائج اختبار تحيل لالنحدار البسيط لتأثير المساندة االجتماعية في
خفض اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة.
النموذج

معامل

االنحدار

الخطأ

المعياري

قيمة (ت)

معامل

التحديد (

مستوى
الداللة

)R2
القيمة الثابتة

48.66

7.41

6.70

المساندة

0.37

0.09

4.05

11.4

داؿ

عند

0.05

االجتماعية

داؿ

عند

0.05

يتضح مف الجدكؿ أعبله أف نمكذج االنحدار استطاع أف يفسر ما نسبتو
( )%11.4مف المساندة االجتماعية لممرأة التي فقدت زكجيا سكاء أكانت المساندة
مادية أك معنكية ،أم أ ف المساندة االجتماعية كمتغير مستقؿ ليا دكر ميـ كأساسي
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في خفض اضطرابات ما بعد الصدمة ،كما نستطيع االعتماد عمى ىذا النمكذج
(المساندة االجتماعية) في التنبؤ بخفض اضطرابات ضغكط ما بعد الصدمة لممرأة
فاقدة الزكج عند المستكل ( ،)0.05كىذه النتيجة منطقية حيث تعيش المرأة الميبية
فاقدة الزكج ظركؼ صعبة لمغاية كتحتاج ىذه الظركؼ إلى مساندة كدعـ مف

المحيطيف بيا لتمتمؾ القدرة عمى مكاجية الصعاب.
االستنتاجات
تكصمت الدراسة إلى أنو ال تكجد فركؽ عمى مقياس المساندة االجتماعية كفقا

لمتغير العمر ،بينما تحققت كافة الفرضيات عمى المقياسيف كفقا لممتغيرات
الديمكغرافية المستخدمة في ىذه الدراسة ،كذلؾ لصالح الفئة العمرية أكبر مف (40

سنة)  ،كالمستكل التعميمي الجامعي فما فكؽ ،كلطبيعة السكف مع أىؿ الزكجة،
كلصالح المدة المنقضية عمى الصدمة أكثر مف ثبلث سنكات.
التوصيات
 -1التركيز عمى كيفية معالجة اضطراب ضغكط ما بعد الصدمة لدل الفئات التي
تضررت مف الحرب خاصة فئة زكجات الشيداء حتى ال تتدىكر حياة األسرة
بكامميا ،حيث إ ف ىذا النكع مف االضطرابات ال يتـ عبلجو دكف كجكد تدخبلت
نفسية لعبلجو.
 -2تكجيو انتباه القائميف في مراكز الشؤكف االجتماعية بالحاجات النفسية لزكجات
الشيداء لما لو مف أىمية في مجاؿ االرشاد النفسي األسرم.
 -3ضركرة إشعار المرأة فاقدة الزكج بالمساندة االجتماعية مف جانب المؤسسات
الحككمية كالمؤسسات األىمية.
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 -4االىتماـ بتطبيؽ برنامج إرشادم لتدريب الزكجات صغيرات السف عمى الصبلبة
النفسية كالرضا عف الحياة لتأثيرىما المباشر في التكيؼ مع األزمات.
المقترحات

 -1إجراء دراسات عبر ثقافية لمعرفة تأثير االختبلؼ الثقافي في المساندة االجتماعية
كالصبلبة النفسية في خفض ضغكطات ما بعد الصدمة لزكجات الشيداء.
 -2أثر برنامج إرشادم ديني في فاعمية المساندة االجتماعية في خفض اضطرابات
ضغكط ما بعد الصدمة لدل ضحايا كجرحى الحرب.

809

انعذد ( 23ضثرًثر )2021

يجهح انعهىو اإلَطاَيح

قائمة المصادر والمراجع
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صناعة الحديد والصمب في مدينة مصراتو
دراسة جغرافية

إعداد :د .ابتسام عبدالسالم كشيب،
د .صالحة عمي فالح
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػ

المقدمة:

تمعػػب العبلقػػة بػػيف مدينػػة مص ػراتو كنطػػاؽ إقميميػػا دك انر ىامػػاُّ فػػي تكظيػػؼ الصػػناعة

كنمكىا ،حيث يؤدم ىذا التكظيؼ إلى ازدىار الصناعة بالمدينػة ،ثػـ أثػرت الصػناعة
بػػدكرىا عمػػى االمتػػداد العم ارنػػي لممدينػػة ،كيمعػػب مكقػػع المدينػػة دك انر ىامػػاِّ فػػي طبيعػػة
العبلقات بينيا كبيف المدف المجاكرة.

كفػػي اآلكنػػة األخي ػرة زاد االىتمػػاـ بصػػناعة الحديػػد كالصػػمب داخػػؿ المدينػػة،

كلقد مرت ىذه الصناعة بتطكرات مختمفة عبر تاريخيا.

كتعػ ػػد صػ ػػناعة الحديػ ػػد كالصػ ػػمب الركي ػ ػزة األساسػ ػػية لتػ ػػكفير كػ ػػؿ متطمبػ ػػات

الصػػناعات األخػػرل ،كالشػػركة الميبيػػة لمحديػػد كالصػػمب مػػف أكبػػر الشػػركات الصػػناعية
فػػي ليبيػػا ،كيقػػع مجمػػع الحديػػد كالصػػمب فػػي محمػػة قصػػر أحمػػد ،عمػػى سػػاحؿ البحػػر

المتكسط ،كقد اختير ىذا المكقع نتيجة لآلتي:

 -1كجػػكد أ ارضػػي سػػبخية بمسػػاحات شاسػػعة يتعػػذر استصػػبلحيا زراعيػػاِّ ،قريب ػان مػػف
البحر كبعيدة عف التجمعات السكانية تفادياِّ لمممكثات.
 -2إقامة ىذا النكع مف الصناعة قرب البحر يساعد في تكفير كميات الميػاه البلزمػة
لتبريد اآلالت كالمنتكج.

 -3سػػيكلة إقامػػة مينػػاء بيػػذه المدينػػة السػػتقباؿ الخػػاـ كالمػكاد البلزمػػة لمصػػناعة غيػػر
المتكفرة محمياِّ ،كلتصدير المنتكج.
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 -4تػكفر القػػكل المنتجػػة البلزمػػة مػػف األيػػدم العاممػػة التػػي باإلمكػػاف تػػدريبيا كصػػقميا
كاكسابيا الخبرة الفنية البلزمة بسرعة.

 -5تحتػاج صػناعة الحديػد كالصػمب إلػى الحجػر الجيػرم كالػدكلكميت البلزمػيف لتنقيػػة
الشكائب ،كىذه المػكاد مكجػكدة بمنطقػة السػدادة حيػث تعػد مدينػة مصػراتو األقػرب

إلػى ىػذه المنطقػة التػي ال تبعػد عػف مكقػػع المجمػع بػأكثر مػف 100كػـ فػي اتجػػاه

الجنكب الشرقي(.)1
مشكمة البحث:

تحظ ػ ػػى ص ػ ػػناعة الحدي ػ ػػد كالص ػ ػػمب بمكان ػ ػػة اس ػ ػػتراتيجية ،حي ػ ػػث تع ػ ػػد م ػ ػػف

الصناعات الثقيمة ،كمف ىنا تظير بعض المشكبلت ،كىي كاآلتي:

 -1مػػا مػػدل مسػػاىمة صػػناعة الحديػػد كالصػػمب فػػي التنميػػة االقتصػػادية كاالجتماعيػػة
داخؿ المدينة؟

 -2ما حجـ المشكبلت التي تتحدث عف التكطف الصناعي في منطقة الدراسة؟
فرضية البحث:

ىناؾ عبلقة بيف إيجاد حمكؿ لمشكبلت قطاع الصناعة كزيادة اإلنتاج.

منيجية البحث:

اعتمد ىذا البحث عمى منيجيف كىما:

 – 1المنيج الموضوعي:

يقػكـ عمػػى أسػاس تحديػػد المشػكمة ،كتحديػػد أىدافػو كفػػرض الفػركض كالتحقػػؽ

مػ ػػف مػ ػػدل صػ ػػدقيا ،كاتبػ ػػاع خط ػ ػكات الد ارسػ ػػة الجغرافيػ ػػة المكضػ ػػكعية القائمػ ػػة عمػ ػػى

الكصؼ كالتكزيع كالتحميؿ كالتفسير.

( )1محمػد الميػدم األسػطى ،العبلقػػات المكانيػة لمجمػع الحديػػد كالصػمب بػالتطكر الحضػػرم
لمدينة مصراتو ،رسالة ماجستير غير منشكرة.2006 ،
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 – 2األسموب الكارتوغرافي:

كذلػؾ بإنشػػاء خريطػة تكضػػح مكػػاف المصػنع بالنسػػبة لممدينػة كمكػػاف المدينػػة

بالنسبة لميبيا.

مجاالت الدراسة:

كػػؿ د ارسػػة ليػػا مجػػاؿ مكػػاني ،كآخػػر زمػػاني ،كثالػػث بشػػرم ،فػػاألكؿ يخػػتص

بمنطقػػة البحػػث مص ػراتو الكاقعػػة شػػماؿ ليبيػػا بػػيف خطػػي طػػكؿ  °14 ′38ك°15 ′22
()1

بمس ػػاحة تق ػػدر

ش ػػرقان ،كب ػػيف دائرت ػػي ع ػػرض  °32 ′27ك °32 ′38ش ػػماالن تقريب ػػا
بح ػكالي 2770كػػـ ،كتقػػع كسػػط السػػاحؿ الميبػػي الشػػمالي كبالتحديػػد عنػػد نيايػػة خمػػيج
س ػػرت ف ػػي ش ػػمالو الغرب ػػي عم ػػى س ػػاحؿ البح ػػر المتكس ػػط ،كتش ػػرؼ عمي ػػو م ػػف جيت ػػي
الشماؿ كالشرؽ ،كما تحدىا زليتف مف الغرب كتاكرغاء كبني كليد مػف الجنػكب ،كىػي

تقػع إلػى الشػػرؽ مػف مدينػة طػرابمس التػي تبعػد عنيػػا بحػكالي  210كػـ ،كمػػا أنيػا تقػػع
غربي مدينة بنغازم بحكالي  820كمـ( ،)2كما ىك مبيف بالخريطة.

( )1جمػػاؿ إبػراىيـ بػػف رمضػػاف ،شػػبكات النقػػؿ فػػي منطقػػة مصػراتو ،د ارسػػة جغرافيػػة تحميميػػة
ألثر العكامؿ الطبيعية كالبشرية عمى أنظمة النقؿ ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،مقدمػة
إلى قسـ الجغرافية ،جامعة المرقب ،زليتف ،2004 ،ص.6
( )2معمػػر مخػػزكـ مفتػػاح الشػػحكمي ،مدينػػة مص ػراتو – التركيػػب البنػػائي كالػػكظيفي كأسػػس
العبلقة اإلقميمية بمخططيا ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،كمية اآلداب كالعمكـ زلتيف –
قسـ الجغرافيا ،ص.34
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شكل ( )1الموقع الفمكي والجغرافي لمدينة مصراتة بدولة ليبيا

كالمجػػاؿ الزمنػػي ىػػك المجػػاؿ المتمثػػؿ فػػي الفت ػرة التػػي اسػػتغرقتيا الباحثتػػاف
استكماالن لمبحث.

أما المجاؿ البشرم فإنو يتمثؿ في عدد العامميف فػي مجمػع الحديػد كالصػمب

بمدينػػة مص ػراتو ،حيػػث تػػـ مػػف خبلليػػـ جمػػع البيانػػات كالمعمكمػػات التػػي ليػػا عبلقػػة
بالبحث.
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الدراسات السابقة:
 -1تعػػرض الميػػدكم فػػي كتابػػو إلػػى التػػكطف كالييكػػؿ الصػػناعي فػػي ليبيػػا ،كتكزيػػع
المنشػػآت الصػػناعية تحديػػد مكاقعيػػا ،كأىػػـ خصائصػػيا كالمشػػتغميف بيػػا ،اسػػتنبط
فػػي بحثػػو أف أىػػـ منػػاطؽ التركيػػز السػػكاني فػػي الػػببلد تتمتػػع بكجػػكد صػػناعات
مختمفة مما ساعد عمى اليجرة في تمؾ المناطؽ(.)1
 -2أيضان تطرؽ البنؾ الػدكلي لئلنشػاء كالتعميػر إلػى الصػناعات القائمػة فػي ليبيػا ،كمػدل
مساىمتيا في االقتصاد الكطني ،كالػى أم مػدل تخػدـ ىػذه الصػناعات مػف حيػث مػا
تستكعبو مف عمالة كمكظفيف ،كما أكضحت البعثة مػدل بنػاء المشػاريع قبػؿ د ارسػتيا
دراسة كاممة ،كاالمكانيات المتاحة لمنمك الصناعي في الببلد(.)2
 -3كتن ػػاكؿ ك ػػؿ م ػػف طنط ػػيش كالس ػػماؾ ف ػػي كتابيم ػػا جغرافي ػػة الص ػػناعة كالمع ػػادف،
تعريفػ ػػات الصػ ػػناعة كتطكرىػ ػػا ،كمنػ ػػاىج البحػ ػػث فييػ ػػا كتنػ ػػاكؿ عكامػ ػػؿ التػ ػػكطف
الصناعي كأكد عمى أف السكؽ كالمكاد الخاـ تعد أىـ العكامؿ المػؤثرة فػي اختيػار
مكاقػػع التػػكطف الصػػناعي ،كاف عامػػؿ النقػػؿ ىػػك الػػذم يحػػدد االختيػػار األفضػػؿ
لممكضػػع الصػػناعي معتمػػدان عم ػػى تكػػاليؼ النقػػؿ لك ػػؿ مػػف السػػمع المص ػػنكعة أك

( )1محم ػػد المب ػػركؾ المي ػػدكم ،جغرافي ػػة ليبي ػػا البشػ ػرية ،منش ػػكرات المنش ػػأة الش ػػعبية لمنش ػػر
كالتكزيع كاإلعبلف ،مطابع الثكرة لمطباعة كالنشر ،بنغازم1975 ،ـ ،ص.185
( )2البنػػؾ الػػدكلي لئلنشػػاء كالتعميػػر ،تقريػػر بعثػػة البنػػؾ الػػدكلي لئلنشػػاء كالتعميػػر ،التنميػػة
االقتصادية في ليبيا ،ترجمة عدناف فائؽ عبنتاكم ،1960 ،ص.318
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المادة الخػاـ ،كػذلؾ نػاقش مفيػكـ التركػز كالتشػتت الصػناعي كالتنػكع كالتخصػص
الصناعي كاألنماط المكقعية لمصناعات التمكيمية(.)1
ـ صناعة الحديد والصمب:

أقيـ مجمع الحديد كالصػمب عمػى مسػاحة  1200ىكتػار فػي مدينػة مصػراتو

عمى بعد  210كػـ إلػى الشػرؽ مػف مدينػة طػرابمس ،كتبمػغ الطاقػة التصػميمية لمشػركة
 1.324.000طػػف مػػف الصػػمب السػػائؿ سػػنكياِّ باسػػتخداـ الغػػاز الطبيعػػي المحمػػي(،)2
كتػػـ افتتػػاح المصػػنع فػػي 1989/9/9ـ

()3

بيػػدؼ التنميػػة المكانيػػة لممنطقػػة ،باإلضػػافة

إلى تكفر مقكمات الصناعة في ىذا المكاف.

كسػ ػػاىمت شػ ػػركة الحديػ ػػد كالصػ ػػمب بفعاليػ ػػة فػ ػػي نمػ ػػك كتطػ ػػكر العديػ ػػد مػ ػػف

قطاعػػات االقتصػػاد الػػكطني ،بمػػا تقدمػػو مػػف مػػدخبلت لمصػػناعة التمكيميػػة ،كلقطػػاع

التشييد كالقطاعات األخرل ،إضافة إلػى إنعػاش األنشػطة االقتصػادية األخػرل كالنقػؿ
الب ػػرم كالبح ػػرم كالطاق ػػة كالتص ػػنيع المحم ػػي ،كاس ػػتغبلؿ المػ ػكارد المحمي ػػة كم ػػدخبلت
لصػػانعيا ،كتػػكفير النقػػد األجنبػػي الػػبلزـ السػػتيراد منتجػػات الصػػمب ،كتحقيػػؽ عائػػدات

صادرات تزيد عمى  1.6مميار دكالر منذ إنشاء الشركة(.)4

( )1جمعة رجب طنطيش – محمد ازىر السماؾ ،دراسات في جغرافيػة الصػناعة كالمعػادف،
منشكرات  ،2000.ELGEص.246 – 25

( )2محمد الميدم األسطى ،العبلقات المكانية  ،...............مرجع سبؽ ذكره ،ص.7
( )3ج.ع.ؿ.ش.أ.ع الش ػػركة العربي ػػة لمحدي ػػد كالص ػػمب ،مجم ػػة الحدي ػػد كالص ػػمب ،الع ػػدد ،7
ص.7
( )4المجنة الشعبية لمصناعات االسػتراتيجية ،مجمػع الحديػد كالصػمب كالصػناعات التػي تقػاـ
عميو  ،1989ص.10
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ككف ػرت الشػػركة فػػرص عمػػؿ لمػػا يزيػػد عمػػى ( )7086عامػػؿ كطنػػي بنسػػبة
 %32.2مف إجمػالي العمالػة الصػناعية فػي المدينػة ،إضػافة إلػى فػرص العمػؿ غيػر
المباش ػرة فػػي األنشػػطة المقامػػة عمػػى منتجػػات الشػػركة ،كمػػا يترتػػب عمييػػا مػػف إنعػػاش

لمحركة التجارية في المناطؽ المحيطة بمجمع الشركة(.)1
ـ مكونات المصنع:

يتككف المجمع مف المصانع اآلتية:

 – 1مصنع االختزال المباشر:

يتك ػػكف م ػػف ث ػػبلث كح ػػدات لبلختػ ػزاؿ المباش ػػر ،اثن ػػاف منيم ػػا إلنت ػػاج الحدي ػػد
االسفنجي بطاقة إنتاجية ( )1.100.000طف سنكياِّ.

 – 2مصنع الصمب رقم (:)1

يتكػكف مػف ثػػبلث أفػراف كيربائيػػة سػعة كػػؿ منيمػا ( )90طنػػاِّ ،كآلتػيف لصػػب

العػػركؽ ،كآلػػة ثالثػػة لصػػب الكتػػؿ كالعػػركؽ مصػػممة إلنتػػاج ( )630.000طػػف مػػف
الكتؿ كالعركؽ سنكياِّ.
 – 3مصنع الصمب رقم (:)2

يتكػػكف مػػف ثبلثػػة أف ػراف كيربائيػػة سػػعة كػػؿ منيػػا ( )90طنػػاِّ ،كآلتػػيف لصػػب
الببلطات بطاقة تصميمية ( )611.000طف مف الببلطات سنكياِّ.

 – 4مصنع درفة القضبان واألسياخ:
( )1مسػػاىمات الشػػركة الميبيػػة لمحديػػد كالصػػمب فػػي النمػػك الصػػناعي كاالقتصػػادم فػػي ليبيػػا،
األكراؽ البحثيػػة لمػػؤتمر الصػػناعة بميبيػػا فػػي الفتػرة مػػف  15-14سػػبتمبر  ،2005مجمػػع
ذات العماد ،ص.416
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يتكػػكف مػػف خطػػيف لدرفمػػة القضػػباف كخػػط مػػزدكج لدرفمػػة األسػػياخ كاألسػػبلؾ،
كتبمغ طاقة المصنع التصميمية ( )800.000طف مف القضباف لؤلسياخ سنكياِّ.
 – 5مصنع درفمة القطاعات الخفيفة والمتوسطة:

تبمػػغ طاقػػة المصػػنع التصػػميمية ( )120.000طػػف مػػف القطاعػػات الخفيفػػة
كالمتكسطة سنكياِّ.

 – 6مصنع الدرفمة عمى الساخن:

يعتمػػد ىػػذا المصػػنع عمػػى درفمػػة الببلطػػات المنتجػػة مػػف مصػػنع الصػػمب رقػػـ

( )2كطاتػ ػػو التصػ ػػميمية ( )580.000طػ ػػف مػ ػػف المفػ ػػات كالصػ ػػفائح المدرفمػ ػػة عمػ ػػى
الساخف سنكياِّ.
 – 7مصنع الدرفمة عمى البارد:

طاقة المصنع التصػميمية ( )140.000طػف مػف المفػات كالصػفائع المدرفمػة
عم ػػى الب ػػارد س ػػنكياِّ ،كق ػػد ت ػػـ إض ػػافة خ ػػط إلنت ػػاج المف ػػات كالص ػػفائح المجمفن ػػة بطاق ػػة
تصػ ػ ػػميمية تبمػ ػ ػػغ ( )80.000طػ ػ ػػف سػ ػ ػػنكياِّ ،ككػ ػ ػػذلؾ خػ ػ ػػط لمطػ ػ ػػبلء الممػ ػ ػػكف إلنتػ ػ ػػاج

( )40.000طف مف المفات الممكنة سنكياِّ.
 – 8مصنع الجير:

يس ػػتخدـ الحج ػػر الجي ػػرم ف ػػي اس ػػتخبلص الشػ ػكائب م ػػف الحدي ػػد كاألمكرين ػػا

كالسميكا ،كذلؾ بإضافتو إلى خاـ الحديد كفحـ الككؾ في أفراف الصير ،كقد كجد
أف ( )410كػـ مػػف الحجػر الجيػػرم مطمكبػة إلنتػػاج طػف كاحػػد مػف الحديػػد ،كتسػػتخدـ

الش ػكائب المستخمصػػة بعػػد جمعيػػا عمػػى ىيئػػة خبػػث ) (slagفػػي أغ ػراض عديػػدة مػػف
بينيا صناعة االسمنت ،كرصؼ الشكارع بعد خمطو بالقار.
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كتكجػػد خامػػات الحجػػر الجيػػرم فػػي عػػدد مػػف المحػػاجر ،مػػف بينيػػا محجػػر
السػػدادة جنػػكب مص ػراتو ،الػػذم يعتمػػد المجمػػع الصػػناعي لمحديػػد كالصػػمب عميػػو فػػي
تػػكفير الحجػػر الجي ػػرم كالػػدكلكميت ،كتبمػػغ كمي ػػة اإلنتػػاج ( )163.000طػػف س ػػنكياِّ،

كيحتػ ػػكم مصػ ػػنع الحجػ ػػر عمػ ػػى ف ػ ػرنيف عمػ ػػكدييف إلنتػ ػػاج الحجػ ػػر المحػػػركؽ ،بمعػ ػػدؿ
( )22.000طف سنكياِّ.
باإلضافة إلى فرف دكار إلنتاج الدكلكميت بمعدؿ ( )66.000طف سنكياِّ.
 – 9محطة الكيرباء وتحمية المياه:

تحتػػكم المحطػػة عمػػى ( )6مكلػػدات تكربينيػػة بخاريػػة ،طاقػػة كػػؿ منيػػا ()85

ميج ػػاكات ،لتغطي ػػة احتياج ػػات مص ػػانع الش ػػركة م ػػف الطاق ػػة الكيربائي ػػة ،كعػػػدد ()3
كحػ ػػدات التحميػ ػػة لمميػ ػػاه ،سػ ػػعة كػ ػػؿ منيػ ػػا ()10.000ـ ،3لتغذيػ ػػة مصػ ػػانع ككحػ ػػدات

الشركة بالمياه البلزمة لعمميات اإلنتاج كتبريد المعدات.
كيعتم ػػد مجم ػػع الحدي ػػد كالص ػػمب ف ػػي إنتاج ػػو كف ػػي تش ػػغيؿ محط ػػة الكيرب ػػاء
الممحقة بو عمػى الغػاز المنػتج فػي البريقػة ،حيػث تػـ مػد خػط مػف أنابيػب الغػاز بقطػر
( )42بكصػػة كبسػػمؾ ( )11.13ممػػـ مػػف مينػػاء البريقػػة النفطػػي إلػػى محطػػة تجميػػع
الغػػاز ب ػػالك ارريـ الكاقعػػة جن ػػكب مص ػراتو ،عم ػػى بعػػد حػ ػكالي ( )30كػػـ ،كالتػػي تض ػػخ

الغاز عبر أنابيب بقطر ( )34بكصة إلى محطة تخفيض الضغط عمى بعػد ( )5كػـ
مػػف مجمػػع الحديػػد كالصػػمب ،التػػي تقػػكـ بتخفػػيض ضػػغط الغػػاز إلػػى ( )250رطػػؿ،
كتبمػػغ القػػدرة االسػػتيعابية لممحطػػة كالخػػط ()4000.000ـ 3فػػي اليػػكـ ،كيػػتـ اسػػتخداـ
ىذه الطاقػة فػي الػدكؿ الغنيػة بيػا كالفقيػرة فػي الفحػـ ،خاصػة تمػؾ التػي تمتمػؾ مسػاقط

مائية يمكف استخداميا.
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ـ اقتصاديات مجمع الحديد والصمب:
يكضػ ػػح الجػ ػػدكؿ التػ ػػالي المبيعػ ػػات المحميػ ػػة كالمبيعػ ػػات الخارجيػ ػػة ،كالقيمػ ػػة

المضافة لمجمع الحديد كالصمب.

جدول ( )1اقتصاديات مجمع الحديد والصمب في الفترة من  2000ـ 2010م

السنة

إجمالي

 %من

المبيعات

 %من
عام

المبيعات

الخارجية

عام

(طن)

2000

(طن)

2000

المبيعات
المحمية (طن)

 %من
عام

القيمة المضافة

2000

2000

1.270.000

100

789.000

100

481.000

100

73.830

2001

1.236.000

97.3

842.000

106.7

394.000

81.9

116.436

2002

1.267.000

99.7

877.000

111.1

390.000

81.0

126.773

2003

1.280.000

100.7

819.000

103.8

461.000

95.8

165.447

2004

1.415.000

111.4

881.000

111.6

534.000

111.0

210.006.18

2005

1.607.000

126.5

844.000

106.9

763.000

158.6

322.388.34

2006

1.862.000

146.6

1.076.000

136.3

786.000

163.4

381.867

2007

1.890.000

148.8

1.005.000

127.3

884.000

183.7

359.938

2008

1.836.000

144.5

832.000

105.4

1.004.000

208.7

553.934

2009

1.558.000

122.6

504.507

63.9

1.053.631

219.0

538.513

2010

1.502.000

118

412.320

52.2

1.110.000

230.7

634.530

المصدر :مف إعداد الباحثتاف استنادان إلى المقابمة الشخصية مع مدير إدارة اإلنتاج.
يتضح مف تحميؿ الجدكؿ السابؽ كالشكؿ ( )2ما يمي:
 بمػ ػػغ إجمػ ػػالي المبيعػ ػػات  1.520.000طػ ػػف عػ ػػاـ 2010ـ ،كتشػ ػػكؿ المبيعػ ػػات
الداخميػ ػػة ثمثػ ػػي المبيعػ ػػات كتتصػ ػػرؼ فػ ػػي النسػ ػػبة المتبقيػ ػػة ( )%32.4لممبيعػ ػػات
الخارجية.
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 زادت المبيعػػات بنسػػبة  %22.7بنسػػبة زيػػادة مسػػتكل قػػدرىا  %2.5خػػبلؿ الفت ػرة
قيد الدراسة.
 سػػجمت المبيعػػات الخارجيػػة تناقصػان بنسػػبة  %36.1بنسػػبة تنػػاقص سػػنكية قػػدرىا
 %4مف جممة المبيعات الخارجية.
 زادت المبيعػػات الداخميػػة بنسػػبة  %119نسػػبة زيػػادة سػػنكية قػػدرىا  %13.2مػػف
جممة المبيعات الداخمية.
شكل ( )2اقتصاديات إنتاج مجمع الحديد والصمب في الفترة ما بين -2000
2010م.

المصدر :مف إعداد الباحثتاف استنادان إلى بيانات الجدكؿ (.)1
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ـ المشكالت التي يتعرض ليا مجمع الحديد والصمب:
ي ارفػػؽ بنػػاء المشػػاريع الصػػناعية مشػػكبلت كثي ػرة كمتعػػددة الجكانػػب ،تتطمػػب

الحمكؿ المستمرة كالمتتابعة ،ذلؾ ألف كؿ مرحمة مف م ارحػؿ صػناعة الحديػد كالصػمب
ترافقي ػػا مش ػػك بلت جدي ػػدة ،كبالت ػػالي ف ػػإف البن ػػاء الص ػػناعي يق ػػدـ الحم ػػكؿ لممشػػػكبلت
االقتصادية كاالجتماعية ،كلكنو مف جانب آخر يعمؿ عمى إحداث تغيػرات فػي البنيػة

االقتصادية كاالجتماعية تتطمب ىي األخػرل كضػع صػيغ جديػدة كمتقدمػة السػتيعابيا

أم أف البناء الصناعي يشكؿ دكرات مستمرة كمتسعة كمتقدمة(.)1

كيعتػػرم مجمػػع الحديػػد كالصػػمب فػػي مص ػراتو مشػػكبلت تعػػكؽ أدائػػو تتمثػػؿ

في:

ػ ػ يعػػاني مجمػػع الحديػػد كالصػػمب مػػف كجػػكد عمالػػة ازئػػدة ،ممػػا أدل إلػػى زيػػادة تكمفػػة

السػػمعة ،باإلضػػافة إلػػى كجػػكد بعػػض القصػػكر فػػي كسػػائؿ النقػػؿ ممػػا يضػػطر بعػػض

العماؿ إلى الذىاب لممصنع بسياراتيـ الخاصة ،كالبعض اآلخر بسيارات أجرة.

ػ ػ كتعػػد تكمفػػة النقػػؿ الػػداخمي أحػػد العكامػػؿ الميمػػة المػػؤثرة فػػي التكمفػػة النيائيػػة س ػكاء
كان ػػت تم ػػؾ الت ػػي تخ ػػص نق ػػؿ المنتج ػػات م ػػف المجم ػػع إل ػػى المػ ػكاني أك إل ػػى م ارك ػػز

االستيبلؾ الداخمي ،كلقد حػدد قػرار المجنػة الشػعبية العامػة لبلقتصػاد رقػـ  157لسػنة
 1991تسػػعيرة النقػػؿ الػػداخمي لمختمػػؼ منػػاطؽ ليبيػػا ،كبتطبيػػؽ ىػػذه التسػػعيرة نجػػد أف
تكمفػػة نقػػؿ الطػػف الكاحػػد مػػف لفػػات الصػػمب مػػف المجمػػع بمنطقػػة مصػراتو إلػػى مصػػنع

األنابيب ببنغازم ىي  19دينار ،أم حكاؿ  %9.7مف سعر البيع(.)2

( )1محم ػػد أزى ػػر س ػػعيد الس ػػماؾ كآخ ػػركف ،أس ػػس جغرافي ػػة الص ػػناعة كتطبيقاتي ػػا ،المكص ػػؿ
1987ـ ،ص.473
( )2الييئ ػػة العام ػػة لمتص ػػنيع ،تقري ػػر ع ػػف المش ػػاكؿ التجاري ػػة الت ػػي تكاج ػػو المجم ػػع،2008 ،
ص.6
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ػ لذلؾ يتطمب األمر إيجاد حػؿ ليػذه المشػكمة ،ىػذا كتعػد الخػدمات فػي المػكانئ أيضػان

أحد العكامؿ المؤثرة في تكاليؼ المنتجػات ،سػكاء كػاف ذلػؾ مػف ناحيػة رسػكـ المناكلػة
كالخػػدمات البحريػػة ،أك مػػف ناحيػػة نظػػاـ العمػػؿ بالمينػػاء كتػػأثيره عمػػى معػػدؿ الشػػحف

كالتفريػػغ ،فمػػف الب ػػدييي أف الشػػركات الش ػػاحنة عنػػد تحديػػدىا لتكػػاليؼ النقػػؿ البح ػػرم
تأخ ػػذ ف ػػي االعتب ػػار أك ارتف ػػاع رس ػػكـ الخ ػػدمات باإلض ػػافة إل ػػى مع ػػدؿ ش ػػحف كتفري ػػغ

السفف كاالنتظار قبؿ دخكؿ الميناء.

ػ ػ كك ػػذلؾ م ػػدل ت ػػكفر امكاني ػػات الخ ػػدمات العام ػػة األخ ػػرل ،كاذا م ػػا حممن ػػا الظ ػػركؼ
السػػائدة حاليػػاِّ بمينػػاء قػػص أحمػػد ،يتضػػح أنيػػا ال تسػػاعد عمػػى خفػػض التكمفػػة ،كذلػػؾ
لؤلسباب التالية التي أكضحتيا الدراسة الميدانية:

 -1العمػػؿ عمػػى أسػػاس كردتػػيف فقػػط فػػي اليػػكـ ،ممػػا يزيػػد مػػف الكقػػت الػػبلزـ لشػػحف
كتفريغ السفف.
 -2ارتفاع تكاليؼ المناكلة كالخدمات البحرية سكاء تمؾ التي تحصؿ مػف المػكانئ أك
تمؾ التي تخص الككاالت البحرية(.)1
ىػػذا باإلضػػافة إلػػى أف المجمػػع يسػػبب فػػي تمكث ػان ممحكظ ػان ،حيػػث نػػتج عػػف

مراحؿ التصنيع انبعاث أبخرة ،كخصكصان في مرحمة الدرفمة عمى البار(.)2

( )1الييئة العامة لمتصنيع ،تقريػر عػف المشػاكؿ التجاريػة التػي تكاجػو المصػنع ،مرجػع سػبؽ
ذكره ،ص.8
( )2مركػػز البحػػكث الصػػناعية ،بحػػكث حػػكؿ بعػػض الصػػناعات المػػؤثرة عمػػى البيئػػة ،إعػػداد
منظمة اليكنيدك ،ب -ت ،ص.14
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االستنتاجات:
 -1اىتمػػت الدكلػػة بالصػػناعة فػػي خططيػػا التنمكيػػة ،ككفػػرت العديػػد مػػف المسػػتمزمات
األساسػ ػػية لمعدي ػ ػػد م ػ ػػف الصناعات ػ ػ ػ ل ػ ػػذلؾ ش ػ ػػيدت مدين ػ ػػة مصػػ ػراتو قيػ ػػاـ نيض ػ ػػة
صناعية ،حيث ظيرت العديد مف الصناعات الكبرل كمف أىميا صناعة الحديػد
كالصمب.
 -2تعػػد صػػناعة الحديػػد كالصػػمب مػػف الصػػناعات الميمػػة فػػي الػػببلد ،حيػػث سػػاىمت
إلى حد كبيػر فػي تمبيػة السػكؽ المحميػة مػف منتجػات ىػذه الصػناعة ،إضػافة إلػى
تمبيتػ ػػو لمسػ ػػتمزمات التطػ ػػكر ،نتيجػ ػػة لعبلقتػ ػػو التكنكلكجيػ ػػة الكاسػ ػػعة بالعديػ ػػد مػ ػػف
الصناعات التي تزكده بالمدخبلت كالصناعات األخػرل المعتمػدة عمػى مخرجػات
ىذه الصناعات.
 -3سػػاىـ مجمػػع الحديػػد كالصػػمب فػػي زيػػادة الػػدخؿ القػػكمي كم ػكارد الخ ازنػػة العامػػة
لمدكلة.
 -4ع ػػدـ تبن ػػي سياس ػػة كاض ػػحة كجريئ ػػة لمتش ػػجيع عم ػػى االس ػػتثمار ،كخم ػػؽ ظ ػػركؼ
مبلئمػػة لمصػػناعة الكطنيػػة ،فحػػدكد الػػببلد مفتكحػػة أمػػاـ االسػػتيراد كالتصػػدير غيػػر
المػػنظـ تقابميػػا إج ػراءات فػػي غايػػة الص ػرامة مػػف قبػػؿ البمػػداف المجػػاكرة ،كتخضػػع
الشػركات الكطنيػة لقكاعػػد فػي غايػػة الصػرامة مػػف قبػؿ البمػػداف المجػاكرة ،كتخضػػع
الشركات الكطنية لقكاعد كاجراءات صارمة فػي التسػعيرة ،فػي الكقػت الػذم يطمػؽ
فيو أماـ اآلخريف عممياِّ حرية بيع سمعيـ بأم سعر.
 -5ال يكجػػد أم تعػػاكف بػػيف المصػػانع المحميػػة ،كالمصػػانع العالميػػة المتقدمػػة ،كذلػػؾ
لبلستفادة منيا في تحسيف نكعية المنتجات.
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 -6يعتمػػد مجمػػع الحديػػد كالصػػمب عمػػى الخامػػات المسػػتكردة ،كيتػػأثر بتأخيرىػػا كعػػدـ
كصكليا في المكاعيد المحددة.
 -7حقػػؽ المجمػػع داخػػؿ مص ػراتو تػػكفير فػػرص عمػػؿ لعػػدد كثيػػر مػػف البػػاحثيف عػػف
عمؿ ،كىك ما يعد مساىمة لمحد مف معدؿ البطالة أك الباحثيف عف عمؿ.
التوصيات:

 -1يجػػب االبتعػػاد قػػدر اإلمكػػاف بالكحػػدات الصػػناعية عػػف أمػػاكف التجمعػػات السػػكنية
ألف في ذلؾ حماية ليذه المساكف مف التمكث أياِّ كاف مصدره.
 -2االىتم ػػاـ بش ػػكؿ أساس ػػي كمرك ػػز كاإلع ػػداد كتنفي ػػذ بػ ػرامج لتنمي ػػة المػ ػكارد البشػ ػرية
طكيمة المدل يسيـ في تنفيػذ كادارة مشػركعات التنميػة ،حيػث أثبتػت التجػارب أف
االستثمار في العنصر البشرم مف أىـ الكسػائؿ التػي تػؤدم إلػى التنميػة الحقيقيػة
المستدامة.
 -3إيجػػاد الحمػػكؿ العمميػػة كاإلنسػػانية لمعالجػػة مشػػكمة تضػػخـ العمالػػة فػػي الشػػركات
العامة كاقتراح اآلليػات المناسػبة لممعالجػة مثػؿ التقاعػد االختيػارم كاعػادة التأىيػؿ
كغيره.
 -4إعادة النظر فػي الركاتػب كالحػكافز ،ممػا يتكاكػب مػع الميػاـ كاألعبػاء كالمسػؤكلية
التي تقع عمى العنصر البشرم ،كيحقؽ المزيد مف العطاء كاالنتماء.
 -5إعػػادة ىيكمػػة المجمػػع بمػػا يؤىمػػو عمػػى العمػػؿ كفػػؽ منظػػكر اقتصػػاديات السػػكؽ،
كبما يمكنو مف إقامة شراكات مثمرة مع الشركات العالمية.
 -6االىتم ػػاـ بم ارك ػػز المعمكم ػػات كت ػػكفير المس ػػتمزمات الض ػػركرية لعممي ػػا ،كاعتبارى ػػا
جزء فاعؿ في عممية التنمية.
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 -7تحديد دكر الدكلة كالمتضػمف تمكيػؿ المشػركعات االسػتراتيجية كالتنميػة المكانيػة،
كتنفيذ البنيػة التحتيػة التػي تكفػؿ خفػض حجػـ االسػتثمار لممشػركعات المسػتيدفة،
باإلضافة إلى رسـ االستراتيجيات كالسياسات.
 -8إصدار الق اررات البلزمة بشأف تكحيػد كتثبيػت سػعر الصػرؼ ،كرفػع القيػكد الكميػة
بالكامؿ عمى كاردات المصنع المستخدمة في اإلنتاج كاالستثمار.
 -9إصدار قرار مف مصرؼ ليبيا المركزم بفتح حساب لمكتب جياز مجمػع الحديػد
كالصػػمب بالخػػارج تػػكدع فيػػو حصػػيمة مبيعػػات المجمػػع بالعممػػة الصػػعبة ،ككػػذلؾ
المبػػالغ المعتمػػدة كمكازنػػة اسػػتيرادية لممجمػػع السػػتعماليا فػػي مداركػػو مسػػتمزمات
التشغيؿ كقطع الغيار كغيرىا مف المستمزمات.
 -10إنشاء مراكز بحكث كتكثيؽ خاص بالمجمع تتكفر فيػو جميػع االمكانيػات الماديػة
كالمعنكية التي تنيض بالنشاط الصناعي.
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قائمة المصادر والمراجع
أوالً :الكتب.

 -1جمع ػػة رج ػػب طنط ػػيش ،محم ػػد أزى ػػر الس ػػماؾ ،د ارس ػػات ف ػػي جغرافي ػػة الص ػػناعة
المعادف ،منشكرات .2000. ELBA
 -2محم ػػد أزى ػػر الس ػػماؾ كآخ ػػركف ،أس ػػس جغرافي ػػة الص ػػناعة كتطبيقاتيػػا ،المكص ػػؿ
1987ـ.
 -3محمد المبركؾ الميدكم ،جغرافية ليبيا البشرية ،منشكرات المنشأة الشػعبية لمنشػر
كالتكزيع كاإلعبلف ،مطابع الثكرة لمطباعة كالنشر ،بنغازم1975 ،ـ.

ثانياً :الرسائل العممية:

 -1جمػػاؿ إب ػراىيـ بػػف رمضػػاف ،شػػبكات النقػػؿ فػػي منطقػػة مص ػراتو ،د ارسػػة جغرافيػػة
تحميمية ألثر العكامؿ الطبيعية كالبشرية عمى أنظمة النقػؿ ،رسػالة ماجسػتير غيػر
منشكرة ،جامعة المرقب ،زليتف2004 ،ـ.
 -2محمػػد الميػػدكم األسػػطى ،العبلقػػات المكانيػػة لمجمػػع الحديػػد كالصػػمب بػػالتطكر
الحضرم لمدينة مصراتو ،رسالة ماجستير غير منشكرة2006 ،ـ.
 -3م عم ػػر مخ ػػزكـ مفت ػػاح الش ػػحكمي ،مدين ػػة مصػ ػراتو ،التركي ػػب البن ػػائي كال ػػكظيفي
كأسػس العبلقػة اإلقميميػة بمخططيػا ،رسػالة ماجسػتير غيػر منشػكرة ،كميػة اآلداب
كالعمكـ – زلتيف – قسـ الجغرافيا.
ثالثاً :الدوريات والمقابالت الشخصية:

 -1المجن ػػة الش ػػعبية لمص ػػناعات االس ػػتراتيجية ،مجم ػػع الحدي ػػد كالص ػػمب كالص ػػناعات
التي تقاـ عميو 1989ـ.
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 -2الييئػ ػػة العامػ ػػة لمتصػ ػػنيع ،تقريػ ػػر عػ ػػف المشػ ػػاكؿ التجاريػ ػػة التػ ػػي تكاجػ ػػو المجمػ ػػع
2008ـ.
 -3البن ػػؾ ال ػػدكلي لئلنش ػػاء كالتعمي ػػر ،تقري ػػر بعث ػػة البن ػػؾ ال ػػدكلي لئلنش ػػاء كالتعمي ػػر،
التنمية االقتصادية في ليبيا ،ترجمة عدناف فائؽ عنبتاكم.1960 ،
 -4ج.ع.ؿ.ش.أ.ع .الشػ ػػركة العربيػ ػػة لمحديػ ػػد كالصػ ػػمب ،مجمػ ػػع الحديػ ػػد كالصػ ػػمب،
العدد.7
 -5مسػػاىمات الشػػركة الميبيػػة لمحديػػد كالصػػمب فػػي النمػػك الصػػناعي كاالقتصػػادم فػػي
ليبيػػا ،األكراؽ البحثيػػة لمػػؤتمر الصػػناعة بميبيػػا فػػي الفت ػرة مػػف  15-14سػػبتمبر
2005ـ ،مجمع ذات العماد.
 -6مركػػز البحػػكث الصػػناعية ،بحػػكث حػػكؿ بع ػض الصػػناعات المػػؤثرة عمػػى البيئػػة،
إعداد منظمة الحيكنيدك ،ب – ت.
 -7مص ػػطفى منص ػػكر جي ػػاف ،ص ػػناعة الحدي ػػد كالص ػػمب ف ػػي ليبي ػػا ،مص ػػنع الحدي ػػد
كالصمب ،مصراتو نمكذجان ،مجمة كمية اآلداب – مصراتو – العدد األكؿ.
 -8مقابمة شخصية مع مدير إدارة اإلنتاج.
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Some Common Punctuation Errors Made by ThirdYear Secondary School Students: A case Study at
Almajd Secondary School – Alkhums.
Eshtewi Eshtewi Ehwas
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

I.

Abstract

This paper is to investigate some punctuation errors made by thirdyear students in writing. The researcher suggested that there are
some errors made by students in using capital letters, comma and
apostrophe. Therefore a sample of 50 third-year students selected
randomly from Almajd secondary school- Alkhums city was given
two tests (pre-test & post- test) as tools for collecting data. The result
revealed that there are some common errors .Furthermore; the result
revealed that there were significant differences in the number of
errors among the students due to the insufficient exercises, lack of
practice and explanation to these types of punctuation marks.
Besides, there were errors due to L1 interference.
Keywords: Punctuation errors, made by , Almajd , students

تعض أخطاء انررليى انرى يرذكثها طالب انطُح انصانصحIntroduction
Punctuations are significant structural elements; they are
essential and basic components in producing written texts. As
observed in varied English as second language situations, acquiring
punctuations usage is challenging to English learners in Libyan
schools. It is because students do not possess the mastery over the
language, particularly, the use of punctuations. In spite of teachers‟
efforts, many difficulties of punctuations are by far the most noticed
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in students‟ writing. Accordingly, this research will focus on three
types of punctuation marks: capital letter, comma and apostrophe.
These punctuation marks are widely used in writing. A comma, for
example, is the most common mark that confuses students to be used
among words and clauses.
The omission and the wrong uses of punctuation marks made
by students of Libyan secondary schools are common problems in
writing. Oshima & Hogue (2006:280) point out in this respect that
using punctuations correctly is very important because they convey
meaning just like words do. Consider these two examples: “Eat
girls.”, “Eat, girls.” Both sentences are commands, but the first one
would be correct only in a society of cannibals! So, students should
learn and practice the rules of punctuations until they are confident
about using them correctly.

II.

The Objectives of the Study

This study examines the learning and acquisition of the
English three types of punctuation marks, a capital letter, a comma
and an apostrophe. It has three main objectives:
a) To determine the types and sources of the errors that Libyan
secondary school students make in the use of these types of
punctuations.
b) To find out whether there are any implications in the relative
frequency of the occurrence of these errors.
c) To give some recommendations that may represent some
guidelines for teachers of English.

III.

The Research Questions
The researcher addresses the following questions:
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Q1: What are the types and sources of the errors that Libyan
secondary school students commit in the use of these three types
of punctuations?
Q2: Are there any implications in the relative frequency of the
occurrence of these errors?
Q3: What is the suggestion to avoid these errors and increase the
students‟ competence in writing?

IV.

Literature Review

When learners write, they should rely on punctuations to give
successful information to readers. So, learning the use of
punctuations is very important because they give a significant impact
to writing meaning. Gordon (1980: ix) states that good punctuation is
essential for writing to be easily, rapidly and clearly understood.
Praninskas (1975:358) emphasizes the sole purpose of punctuation
which is to help the reader understand what the writer means. Thus,
there is a certain amount of freedom in the use of various marks,
particularly the comma. According to Carter & McCarthy
(2006:838) punctuation exists in order to indicate the boundaries of
grammatical units and to indicate grammatical information that is
marked in spoken language. Savage & Mayer (2005: 21) suggest that
two sentences that run together without correct punctuation between
them are called run-on sentences. A run-on sentence is not a correct
sentence because an important punctuation is missing between the
clauses. One way to correct a run-on sentence is to add a comma and
a connecting word. For example, “*my dog runs fast he likes to
chase animals.” This is a run-on sentence. To correct the sentence,
we add a comma and an appropriate connecting word. So the correct
form is “My dog runs fast, and he likes to chase animals.” Therefore,
students should have a strong foundation towards the function and
the usage of these three types of punctuation marks.
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)2021  (ضثرًثر23 انعذد

V.

يجهح انعهىو اإلَطاَيح

Methodology

In this paper, the researcher used descriptive analytical
method. Sentences without punctuations were given to the students
who were asked to insert the correct punctuation markers. The
participants of this paper were third-year students of Almajd
secondary school in Alkhoms city. They were chosen randomly for
pre-test and post test. The two tests consisted of unpunctuated
sentences on the three types of punctuations that commonly occur in
writing: capital letter, comma and apostrophe.
The students were given 30 minutes to fill out all the missing
punctuation marks in 15 sentences. To acquire the correct function
and use of these three types of punctuation marks, the students
attended classes and received instructions on these punctuation
marks as well as homework assignment to get satisfactory results.

VI.

Data Analysis

The following tables show the results of: (a) pre-test and (b)
post-test. Test and retest were used for reliability measurement
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Table (a) pre-test result.
Statement

C Perc.
orr.

1

The cat ate its food.

1 22%
1

2

I can‟t remember my students‟ names.

1 28%
4

3

Where are the ladies‟ shoes?

4

They‟ve just had a new baby.

8 16%
1 24%
2

5

We study physics, chemistry and biology.

1 34%
7

6

He said, „That‟s all right.

7

The hotel was good, but expensive

8 16%
1 22%
1

8

As it was late, I took a taxi.

1 20%
0

9

Henry can read English and French.

1 28%
4

1

I shall see her on Sunday, Monday and Friday.

0

1 20%
0

1

Mr. Alexander lives in Italy.

1 26%

1

3
1

Peter is from Malta.

1 28%

2

4
1

If she doesn‟t do her homework, she won‟t learn.

3

1 22%
1

1
4

Washing up means washing the plates, glasses and
spoons.
1
I‟ve tried, but I can‟t find anything.

5

1 24%
2
1 28%
4

836

In
cor.
3
9
3
6
4
2
3
8
3
3
4
2
3
9
4
0
3
6
4
0
3
7
3
6
3
9
3
8
3
6

Perc.
78%
72%
48%
76%
66%
48%
78%
80%
72%
80%
74%
72%
78%
76%
72%

)2021  (ضثرًثر23 انعذد

يجهح انعهىو اإلَطاَيح

Table (b) post test. The result and the scores after students received
sufficient use and treatment of the punctuation marks.
Statement

Corr. Perc.

In
cor.
1
7
6
7
6
1
4
5
8
1
1
8
1
1
1
2
9

Perc.

1

That‟s Jack‟s new car

33

66%

2
3
4
5

Mali, Niger and Sudan are in Africa
You know her, don‟t you?
The student‟s name is on the board.
The dog‟s chasing its tail.

44
43
44
36

88%
86%
88%
72%

6
7
8

We moved here last April.
They‟re going on a trip to Suez Canal.
My father said, “I can‟t go out.”

45
42
39

90%
84%
78%

9
1

Sara speaks Arabic, English and French.
If it rains, we‟re going to stay in the house

42
39

84%
78%

1

He asked, “Is Mount Everest very high?”

38

76%

1

They sell cars to Europe and the Middle East.

41

82%

1

I phoned the hotel, but there‟s no reply

44

88%

6 12%

1

“I can‟t,” Sami answered.

42

84%

8 16%

1

She‟s got biscuits, burger and cola.

44

88%

6 12%

0
1

40%
12%
14%
12%
28%
10%
16%
22%
16%
22%
24%
18%

2
3
4
5

VII.

Explanation of Students’ errors

Accordingly, Insufficiency of exercises and lack of practice in
these types of punctuation marks. For example, when they write
“*Where are the ladie‟s shoes?” instead of the correct sentence
“Where are the ladies‟ shoes?” and “*The cat ate it‟s food.” Instead
of “The cat ate its food.”
Ellis (1997:140) defines L1 transfer as “The process by which
the learner‟s L1 influences the acquisition and use of L2.” The lack
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use of capital letters in Arabic alphabet could be the reason behind
the students‟ misuse of the English capital letter. For example, some
students write “*peter is from malta.” Instead of “Peter is from
Malta.” To the researcher‟s best knowledge, the Arab learners of
English over differentiate the use of comma due to the big
differences between Arabic and English languages. For example they
write “*we study physics and chemistry and biology.” Instead of
“We study physics, chemistry and biology.” In this respect, Carter
and McCarthy (2006:844) make clear that commas are used to
separate items in a list, except for a final item preceded by “and”. In
American English, however, the noun is to have a comma before
“and” in a list. For example, “They‟ve got apricots, pears,
pineapples, bananas and peaches.”
IX. Recommendations
According to the results obtained from this research, the
following recommendations are suggested. These recommendations
may represent some guidelines for teachers of English to the Arabic
students.
1- The wrong use of punctuations changes the meaning of the
sentence. So, teachers should encourage students to look at
punctuations as necessary elements in writing.
2- Syllabus designers should include a great amount of punctuation
exercises in syllabuses to help students overcome these problems.
3- Teachers are advised to explain the use and function of
punctuation marks using examples and rules for clarification.
4- Finally, teachers are advised to pay attention to interference
strategy where Arabic punctuation system is different from its
English counterpart. This will increase the students‟ competence
in writing correctly.
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X. Conclusion
This paper has highlighted the errors made by students at
Almajd secondary school in AlKhums city. It has been shown that
most of these errors occur due to lack of practice which hindered
their ability to use some punctuations correctly.
The result of this study reveal that there are variations
between the two tests (pre-test & post-test). These variations show us
a great improvement of students‟ performance after the treatment.
The results deduced from this study justify that the treatment is more
effective to improve the students‟ standard. Therefore, more
exercises and practice are considered to be beneficial in acquiring
the correct function and use of these punctuation marks.
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The following tests (pre-test& post-test) were given to the
students in class in order to check their errors before and after
treatment.
Pre-test
Almajd Secondary School – Alkhums
minutes

Time allotted: 30

Question: Rewrite these sentences with the correct punctuation. Use
capital letters, commas or apostrophes where necessary.
1- the cat ate its food.
…………………………………………….
2- i cant remember my students names.
……………………………………………………………
3- where are the ladies shoes?
…………………………………………………………………
4- they ve just had a new baby.
……………………………………………………………………
5- we study physics chemistry and biology.
……………………………………………………………………
6- he said “thats all right.”
…………………………………………………………………
7- the hotel was good but expensive.
…………………………………………………………………
8- as it was late I took a taxi.
…………………………………………………………………
9- henry can read english and french.
…………………………………………………………………
10- i shall see her on sunday monday and friday.
…………………………………………………………………
11- mr. alexander lives in italy.
…………………………………………………………………
12- peter is from malta.
……………………………………………………………………
13- if she doesnt do her homework she wont learn.
………………………………………………………………………
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14- washing up means washing the plates glasses and spoons.
………………………………………………………………………
15- ive tried but I cant find anything.
………………………………………………………………………
Post-test
Almajd Secondary School – Alkhums
Time allotted: 30
minutes
Question: Rewrite these sentences with the correct punctuation. Use
capital letters, commas or apostrophes where necessary.
1- thats Jacks new car.
…………………………………………………………………..
2- mali niger and sudan are in africa.
……………………………………………………………………
3y
ou know her dont you?
………………………………………………………..…………..
4th
e students name is on the board.
……………………………………………………………..……..
5th
e dog s chasing its tail.
…………………………………………………………………….
6w
e moved here last april.
……………………………………………………………………
7th
eyre going on a trip to suez canal.
………………………………………………………………………
8m
y father said “I cant go out.”
………………………………………………………………………
…
841
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9-

sa

ra speaks arabic english and french.
………………………………………………………………………
…
10- if it rains we re going to stay in the house.
………………………………………………………………………
…
11- he asked “is mount everest very high?”
………………………………………………………………………
…
12- they sell cars to europe and the middle east.
………………………………………………………………………
…
13- i phoned the hotel but theres no reply.
………………………………………………………….
14- “she cant” sami answered.
…………………………………………………………..
15- shes got biscuits burger and cola.
……………………………………………………………

Outline:
Some Common Punctuation Errors Made by Third-Year
Secondary School Students: A case Study at Almajd
Secondary School – Alkhums .
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A research paper entitled by The L2 Acquisition of English
Articles by Arabic Speakers of Libya
Mr. Mohammed Fayed
Mr. Khiri Saad Elkut

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Introduction
This paper will discuss the reasons why Libyan learners of English
have difficulties with articles in English as well as the kinds of errors
they make with articles.
The English article system is widely used in the English language. It
consists of the definite, the indefinite article and the zero article. The
Arabic language in contrast has only a definite article which is al()أي. This disparity leads to error making for Libyan second language
learners of English.
Articles (a, an, the, and zero) in English are used frequently as
function words (Celce-Murcia & Larsen-Freeman, 1999). Function
words according to Kharma and Hajjaj (1989) are words that are
used more than lexical words to point to the elements in language or
to the speakers and hearers‟ role, less often to refer to things and
actions in the actual world.
Swan (2005, p. 51) defines articles as „„small words that are often
used at the beginning of noun phrases‟‟. He adds that the exact usage
of the articles is considered to be the most problematic points in
English grammar. Arab learners face difficulties when using articles
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in English and make several errors (Kharma, Hajjaj, 1989).
Examples as:
*The philosophy is not a science.
*All men fear the death (Kharma, Hajjaj, 1989).
Arab learners commit such errors with articles due to some reasons.
Swan and Smith (2001) justify that there is no indefinite article in
Arabic, and the definite article has a wide range of uses which is
unlike the uses found in English. The indefinite article is the cause
for many problems because it is widely dropped out when used with
singular and plural countables as in,
* „„He was soldier‟‟. * These are a books (Swan & Smith, 2001, p.
205).
The misuse of the English article system is a massive problem for
second language learners in general and for Libyan students of
English in particular. This study investigates the reasons for such
difficulty for a limited number of participants. The Contrastive
Analysis Hypothesis (CAH) is an approach related to second
language acquisition which includes a prediction and an explanation
of problems of learners on the base of comparing the first language
(L1) and the second language (L2) to determine the similarities as
well as the differences (Saville- Troike, 2006).

Study Focus
This study focuses on why 3nd year students at English department in
Elmergib university face challenges with English articles and why
they make 1mistakes/errors as well as the kinds of errors they
1

Mistakes are slips or a random guess. Errors are an obvious deviation from the
adult grammar of native speakers, reflects the learner competence (Brown, 2007).
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typically produce. It attempts to investigate the reasons for such an
issue and the solutions too.
Objectives of this study and research questions
This study aims the following:
1- The present study will identify what errors in the English
article uses might be the most common and why.
2- This research is trying to examine whether interference (i.e.
negative transfer) plays
a role in the acquisition of the English article system by
Libyan learners and whether
the difficulties encountered in learning the English article
system can be attributed to the mother tongue interference or
because of other factors.
3- This study will pave the way for Libyan teachers of English
to better teach the article system and avoid any possible
limitations.
The above aims will be looked through the following
research questions:
- What Kind of errors 3nd year Libyan students make when
using articles?
- What are the most frequent errors and less frequent ones
as well as the reasons for such errors?
Background of the Study
The English article system is undoubtedly a challenging grammar
point in the English language and can cause problems to learners of
English as a whole and in particular to Libyan learners. This will
lead to the misuse of the English articles among learners. Many
studies have attempted to account for the difficulties and challenges
with second languages. The Contrastive Analysis Hypothesis (CAH)
846
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of which there are two versions was a theory of second language.
This section will provide an overview of the two areas in second
language acquisition, namely Contrastive Analysis Hypothesis
(CAH) and Error Analysis (EA). In the first section, CAH will be
discussed in order to find out the similarities and the differences
between the English and the Arabic article system, CAH will be
employed for this reason.
The second part will discuss EA, which will be used to detect errors
of Libyan learners of English as well as the role of errors in language
learning.
Contrastive Analysis Hypothesis
CAH is „„a way of comparing languages in order to determine
potential errors for the ultimate purpose of isolating what needs to be
learned and what does not need to be learned in a second language
learning situation‟‟ (Gass & Selinker, 2001,p. 72). Hence, CAH
studies two languages in order to find similarities and differences.
Magnan (1983, p. 383) states that „„CA is rooted in Behaviourism
and structuralism‟‟. Behaviourism was a theory of learning that was
prominent in the 1940s and 1950s, especially in the United States.
Behaviourism sees language learning as a habit formation. It stems
from work in psychology which displayed that any sort of learning
behaviour is based on stimulus and response. This idea views human
beings as being exposed to various stimuli in their surroundings
(Mitchell & Myles, 2004). Lado (1964, cited in Lightbown & Spada,
2006) claims that the difficulties with L2 acquisition could be
attributed to the dissimilarities between L1 and L2.
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Transfer (L1 interference) in second language acquisition
Transfer according to Dulay et al. (1982) occurs when referring to a
procedure called the „„authentic, uncontrolled, and subconscious use
of past learned behaviors in the attempt to provide new responses‟‟
(Dulay, Burt, & Krashen, 1982, p. 101).
Transfer consists of two types: Negative transfer (interference) and
positive transfer. The former refers to the making of an error as a
result of old, usual behaviour which is not similar to the new learned
behaviour. For example, Spanish learners would write and say, the
boy clever instead of the clever boy when interacting in English
(Dulay, Burt, & Krashen, 1982).
On the other hand, positive transfer occurs as a result of transfer of
L1 structure exactly into L2 performance which results in a precise
statement. Spanish learners use plural marker-s and –es on nouns in
English correctly as in English plural nouns such as niña-s in
Spanish and girls in
Strong and weak version of CAH
There are two versions of CAH. The strong view maintains that
„„one could make predictions about learning and hence about the
success of language-teaching materials based on a comparison
between two languages‟‟, whereas the weak version analyses
primarily errors of learners (Gass & Selinker, 2001 p. 73).
Error analysis (EA)
Error analysis appeared as an alternative to the Contrastive Analysis
Hypothesis. CHA has failed to explain some of the learner‟s errors
(Corder, 1967). Error analysis is a kind of language analysis that its
primary focus is the errors learners commit. „„Error analysis provides
a broader range of possible explanations than contrastive analysis
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than for researchers/teachers to use to account for errors, as the latter
only attributed errors to the NL‟‟(Gass, & Selinker, 2001,p. 79).
Errors can be divided into two kinds: interlingual and intralingual
(developmental). Interlingual errors are the errors that could be from
the native language (NL). In contrast, intralingual errors are the
errors that are because of the language being learned, autonomous
from the NL (Gass, &Selinker, 2001); (Saville-Troike, 2006).
These two kinds of errors belong to the term interlanguage.
Interlanguage (IL) was introduced by Selinker (1972). It refers to the
intermediate states of a learner‟s language as it goes towards the
target L2.
Errors, as stated by Corder (1981), are considered of great usefulness
as they tell teachers how much a learner has learned. It is a proof of
learning. Thus, errors making is seen as an unavoidable element and
are essential for the learning environment.
Errors and Mistakes
Errors are an apparent deviation from the adult grammar of a native
speaker, reflects the proficiency of the learner. Learners of English
who ask „„Does John can sing‟‟ are all possibility reflecting a
competence level in which all verbs necessitate a pre-posed do
auxiliary for question making. As such, it is an error, most likely not
a mistake, and an error that exposes a portion of the learner‟s
capability in the target language (Brown, 2007).
On the other hand, mistakes are attributed to tongue slips or because
of tiredness (Saville-Troike, 2006).
The Article system in Arabic and English
The Arabic and English languages have both different article
systems. The Arabic language is a Semitic language, whereas
English is an Indo-European language. Arabic uses a binary system,
namely: /al/ (the) and zero. Arabic uses a varied system for referring
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to the definiteness and indefiniteness in the language. Arab learners
uses a/an and often zero article similarly. For instance,
* He is doctor. * David gave me a valuable advice (Kharma &Hajjaj,
1989).
The definite article ...أي, al… is the only definite article found in
Arabic. It is always used for all noun cases, numbers or genders by
placing it right at the beginning of a noun or an adjective. However,
there is no indefinite article in the Arabic language. For example,
ُُ ٍْ  ٌْ ِؼ5 أ-_al-_ilmu, science.
Arabic quite often uses the definite article where English does not.
The abstract noun in Arabic takes an article in most cases. For
example, * the maths is not a science. Similarly, the mass noun in
Arabic takes the definite article when referring to the whole kind
such as * the milk is useful to the body. Furthermore, proper nouns
in Arabic normally take (the). To exemplify, * the Cairo is a nice
city which is wrong in English. Moreover, whether the noun is
singular or plural, (the) is used in Arabic. * The horses are fast
animals. Or * the children are nice creatures.
The English language in contrast has three articles, the and a/an as
well as the zero article (Parrott, 2000). The definite article (the)
„„both signals a noun and tells us that a specific noun is being
referred to‟‟ (DeCapua, 2008, p. 58). For instance, they like movies,
or they like the movies at Cinema I.
The indefinite article in English on the other hand is used when we
refer to something that is not stated, something which is not clear or
not defined. It is used with singular countable nouns. The indefinite
article consists of two forms, and this is dependent on the initial
vowel sound which comes after the article. Nouns or adjectives
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starting with a vowel sound, then we should use (an) as in an apple.
If the word begins with a consonant sound, then we should use (a) as
in a horse (DeCapua, 2008).
Previous studies on the acquisition of articles
A number of studies have been conducted to study the English article
system acquisition for a wide range of languages such as Taiwanese,
Iranian and Arab learners of English. Among these studies, for
example, Crompton, 2011; Alhaysony, 2012 which have shown that
first language influence was apparent. Crompton (2011) conducted a
study on tertiary level 1 Arabic speakers of English. Crompton
attempted to identify the kinds of errors learners make in their
writing test. In his detailed study, argumentative essays were used
for data collection by first and second year Arab students aged 18-20
at the American University of Sharjah in the United Arab Emirates
(UAE). The results of his study have shown that the most common
errors committed were the misuse of the definite article for generic
reference. He concluded that this issue can be attributed to L1
transfer rather than an interlanguage developmental error. His
findings showed that the definite article misuse happened for the
most part in Ø contexts. An example of this would be,
*these things destroy the society.
Alhaysony (2012) conducted a case study on Saudi female students
majored in English. The study focused on error types committed by
students when using the English article. The data collection tool she
used for her study was a written sample by asking the participants to
write essays about familiar topics such as the Saudi family, shopping
and summer holiday. The findings show that the participants made
omission errors extensively, and other few substitution errors. (a)
was omitted frequently as an error, while (an) was the least frequent.
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In her study, Alhaysony maintains that the mother tongue
interference plays a vital role in committing these errors. In addition
to intralingual errors which caused some of the other errors.
Crompton (2011) agrees with Alhaysony‟s case study in the sense
that Arabic plays a significant role in L2. However, Crompton‟s
study was conducted on different Arab nationalities in UAE.
Methodology
This study adopts a quantitative method. Quantitative research is a
type of research paradigm that refers to previous investigations
which used accessible data from hypotheses (Seliger & Shohamy,
1989).
Instrument
In this study, a written translation task will be adopted. To the best of
our knowledge, a written translation task is the first testing tool
conducted in this study. Other studies usually adopt a multiple
choice or writing paragraph as a collecting data tool, etc. 20 Arabic
sentences will be written and then distributed to the subjects. These
sentences are adapted from Swan & Walter (1997) and Swan (2005).
These sentences will contain the definite, indefinite article and the
zero article.
A translation written test will be distributed among the participating
subjects. Arabic sentences containing definite and indefinite articles
as well as the zero article will be written in the task. This test was
chosen because respondents will not be able to choose from a list of
options as in the multiple choice questions. Also, this kind of task
will reflect the linguistic knowledge or competence of articles usage
in the English language.
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Subjects
The number of subjects participating in this study is thirty students
(30) selected randomly. These participants are Libyan students
studying in English language department at Elmergib University.
They are third year students. Their ages are ranging from 20 to 23
years old.
Data Analysis and Results
The researchers analysed the errors of learners according to the
Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). The kinds of
errors were namely, substitution, omission, and addition errors,
writing the frequency of each type as well as the percentage. In
analysing participants‟ errors, the researchers followed Ellis (1997)
steps which are collecting data, identifying errors, classifying errors,
analysing errors, and then explaining errors.
Errors found in Articles
Article errors were categorized using SPSS as (substitution,
omission, and addition). Starting with the definite article the.
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Table 1: Participants’ marks for the definite article (the)
Q_the

Marks

Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

Valid

2.00

8

26.7

26.7

26.7

3.00

15

50.0

50.0

76.7

4.00

7

23.3

23.3

100.0

Total

30

100.0

100.0

The above table shows how participants answered the questions
related to the definite article.
8 students received a mark of 2 out of 5 with a percentage of 26.7%.
15 students got a grade of 3, with a percentage of 50.0%. Lastly, 7
students out of 30 got a mark of 4, with a percentage of 23.3%.
The sentences of the definite article (the) are below.
1- I love the sea.
3- Put the books on my table.
4- The game we played was very enjoyable.
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10- The Times magazine is popular.
18- I do not like the cinema.
All sentences are asking to insert the definite article the as an
answer. Sentence 1 as written above was answered correctly by 21
participants with a percentage was 70.0%. Sentences 3 and4 were
answered by 28 students each with a high percentage of 93.3%.
Sentence 10 was answered by 7 students only with a low percentage
of 23.3%. Sentence 18 which was the last sentence in the use of the
article the, was answered correctly by 5 participants with a low
percentage of 16.7%.

Table 2: participants‟ marks for the indefinite article (an)

Q_an
Marks

Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

Valid

.00

1

3.3

3.3

3.3

1.00

6

20.0

20.0

23.3

2.00

4

13.3

13.3

36.7

3.00

2

6.7

6.7

43.3

4.00

8

26.7

26.7

70.0

5.00

9

30.0

30.0

100.0

Total

30

100.0

100.0

1 student scored 0 mark out of 5 in the use of the indefinite article
(an) with a percentage of 3.3% as shown in the above table.
6 students got 1 mark 23.3%. 4 students got 2 out of 5 36.7%,
whereas 2 students had 3 out of 5 43.3%, while 8 students received a
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mark of 4 out of 5 70.0%. Other 9 students received 5 out of 5 with
100.0%.

Table 2: participants‟ marks for the indefinite article (a)
Q_a
Marks

Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

1.00

1

3.3

3.3

3.3

2.00

3

10.0

10.0

13.3

3.00

7

23.3

23.3

36.7

4.00

12

40.0

40.0

76.7

5.00

7

23.3

23.3

100.0

Total

30

100.0

100.0

Valid

As for the indefinite article (a), 1 student received 1 out of 5 with a
percentage of 3.3% as shown in the above table. 3 students got 2,
13.3%. 7 students got 3, 36.7%. Also 12 students had 4, 76.7%.
Lastly, 7 students got 5, 100.0%.
The sentences for the article (an) and (a) are written below.
2- My child is an angel.
9- I want to eat an apple.
11- Libya has an excellent football team.
12- It is an honour to be in your house.
17- Leptis is an ancient city.
5- There is a car in front of your house.
7- I want to drink a cup of coffee.
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14- Salem is a farmer.
16- Russia is a European country.
19- Salem works as a taxi driver.
Sentence number 2 was correctly answered by 15 students, and the
percentage of this question was 50.0%. While sentence 9 was
answered correctly by 25 respondents, and its percentage was high
and was represented in 83.3%. Sentence 11 was answered correctly
by 23 students and with a percentage of 76.7%. Sentence 12 was
answered correctly by 15 participants, and the percentage was
50.0%. Sentence 17 was answered by 20 respondents, and it received
a percentage of 66.7%.
As for the indefinite article a. Sentence number 5 was correctly
answered by 28 students with a total percentage of 93.3%. Nearly
similarly, sentence 7 was answered by 23 respondents, and it got a
percentage of 76.75. 27 students answered sentence 14 and it scored
a high proportion of 90.0%. On the other hand, sentence 16 and 19
were answered correctly by 10 and 24 students respectively, and they
both scored completely different percentages of 33.3% and 80.0%
respectively.
The last article is the zero article. Below is a table illustrating
participants‟ scores.
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Table 2: Participants’ marks for the zero article

Q_zero
Valid
Marks
Valid

Frequency

Percent

Percent

Cumulative
Percent

1.00

1

3.3

3.3

3.3

2.00

5

16.7

16.7

20.0

3.00

5

16.7

16.7

36.7

4.00

9

30.0

30.0

66.7

5.00

10

33.3

33.3

100.0

Total

30

100.0

100.0

1 student scored 1 mark out of 5 in the use of the zero article and
with a percentage of 3.3%. Then 5 respondents scored 2 out of 5 and
with a percentage of 16.7%. Another 5 scored 3 out of 5 and with a
similar percentage of 16.7%. Then 9 students got 4 out 5 with a
percentage of 30.0%. Lastly, 10 respondents got 5 out of 5 with a
percentage of 33.3%.
Question sentences are as follows:
6- Birds can fly.
8- Cairo is beautiful.
13- Life is sweet.
15- Amina is in prison.
20- I like cheese.
Sentence 6, 8 participants answered it correctly with a percentage of
60.0%. Sentence 8, 29 respondents got it right with a high
percentage of 96.7%. Sentence 13, 22 students answered it correctly,
and the percentage was 73.3%. 16 students answered sentence 15
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correctly and with a percentage of 53.3%. The last sentence 20 was
answered correctly by 27 students with a high percentage of 90.0%.
This table below shows the descriptive statistics of all article scores,
giving the means of all scores.
Table 3: Descriptive statistics for marks of article types
Table 1: Descriptive Statistics for marks of article types
Std.
Articles

N

Minimum

Maximum

Mean

Deviation

Q_the

30

2.00

4.00

2.9667

.71840

Q_zero

30

1.00

5.00

3.7333

1.20153

Q_a_an

30

3.00

10.00

6.9333

2.24274

Q_all

30

7.00

18.00

13.6333

3.12370

Valid N (listwise)

30

With respect to the definite article the, the lowest mark was 2 out 5
and the highest mark was 4 out 5. The mean was 2.9667. For the
zero article, the lowest mark was 1 and the highest grade was 5. The
mean was 3.7333. As for a/an, the lowest grade was 3 and the
highest mark was 10. The mean was 6.9333.
Kinds of errors
The following 3 tables display the total percentages of all correct
answers for all articles. They also show the kinds of errors and their
percentages. Further, they represent the most frequent article use
error committed as well as the type of error. There are three different
types of errors in this study as previously mentioned above:
Substitution errors, omission or deletion errors, and addition or
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insertion errors where students insert or add an article where it is not
required.
Table 4: Percentages of all correct answers for all articles and error types
the
Error types & correct

Frequency

Percent

answers

Valid

Correct
Substitution
Omission
Total

Valid

Cumulative

Percent

Percent

89

59.3

59.3

59.3

3

2.0

2.0

61.3

58

38.7

38.7

100.0

150

100.0

100.0

In the above table, there are correct answers, then followed by
substitution errors and omission errors. 89 is the number of answers
in the use of the definite article with a percentage of correct answers
of 59.3%. 3 errors were made as substitution errors in the use of the
with a percentage of 2.0%. 58 errors were omission errors in the use
of the definite article with a percentage of 38.7%.
This table displays the type of errors students made in the use of the
indefinite article a/an.
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Table 5: Percentages of all correct answers for all articles and error types
a_an
Error types & correct

Frequency

Percent

answers

Valid

Correct

Valid

Cumulative

Percent

Percent

210

70.0

70.0

70.0

Substitution

13

4.3

4.3

74.3

Omission

77

25.7

25.7

100.0

300

100.0

100.0

Total

210 were correct answers with a total percentage of correct answers
70.0% in the use of the indefinite article. 13 errors are substitution
errors with a percentage of 4.3%. 77 errors are omission errors with
a percentage of 25.7%.
This table below shows the number of correct answers and the error
types of zero article.
Table 6: Percentages of all correct answers for all articles and error types
zero
Error types & correct

Frequency

Percent

answers

Valid

Correct
Substitution
Addition
Total

Valid

Cumulative

Percent

Percent

112

74.7

74.7

74.7

1

.7

.7

75.3

37

24.7

24.7

100.0

150

100.0

100.0
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112 are correct answers in the use of zero article with a percentage of
74.7%. 1 error is a substitution error with a low percentage of .7%.
37 errors are addition errors and its percentage is 24.7%.
The tables underneath are displaying all the correct and incorrect
answers with error types of all articles, with all the sentences used in
the data collection task.
Frequency Table
This sentence requires putting the definite article before unique
places. Most students answered it correctly with a percentage of
70.0%.
Table 7: Frequency table for all correct and incorrect answers with error types
_the_ I love the sea
Error types & correct

Frequency

Percent

answers

Valid

Correct

Valid

Cumulative

Percent

Percent

21

70.0

70.0

70.0

Substitution

1

3.3

3.3

73.3

Omission

8

26.7

26.7

100.0

30

100.0

100.0

Total

In this sentence, almost all students answered it correctly, with a
percentage of 93.3%.
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Table 8: Frequency table for all correct and incorrect answers with error types
_the_ Put the books on my table
Error types &

Frequency

Percent

correct answers

Valid

Correct
Omission
Total

Valid

Cumulative

Percent

Percent

28

93.3

93.3

93.3

2

6.7

6.7

100.0

30

100.0

100.0

Similarly, this sentence was answered by almost all students, with a
percentage of 93.3%.
Table 9: Frequency table for all correct and incorrect answers with error types
_the_ The game we played was very enjoyable
Error types &

Frequency

Percent

correct answers

Valid

Correct
Omission
Total

Valid

Cumulative

Percent

Percent

28

93.3

93.3

93.3

2

6.7

6.7

100.0

30

100.0

100.0

In this sentence, few students answered it correctly but the rest had
difficulties with using the definite article in front of names of
magazines or newspapers. The percentage is 23.3%.

863

)2021  (ضثرًثر23 انعذد

يجهح انعهىو اإلَطاَيح

Table 11: Frequency table for all correct and incorrect answers with error types
_the_ The Times magazine is popular
Error types &

Frequency

Percent

correct answers

Valid

Correct
Omission
Total

Valid

Cumulative

Percent

Percent

7

23.3

23.3

23.3

23

76.7

76.7

100.0

30

100.0

100.0

As for this sentence, only 5 students got it right. The percentage is
16.7%.

Table 11: Frequency table for all correct and incorrect answers with error types
_the_ I do not like the cinema
Error types & correct

Frequency

Percent

answers

Valid

Valid

Cumulative

Percent

Percent

Correct

5

16.7

16.7

16.7

Substitution

2

6.7

6.7

23.3

23

76.7

76.7

100.0

30

100.0

100.0

Omission
Total

This sentence was correctly answered by almost all students, with a
percentage of 93.3%.
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Table 12: Frequency table for all correct and incorrect answers with error types
_a_ There is a car in front of your house
Error types &

Frequency

Percent

correct answers

Valid

Correct
Omission
Total

Valid

Cumulative

Percent

Percent

28

93.3

93.3

93.3

2

6.7

6.7

100.0

30

100.0

100.0

In this sentence, most students got it right. The percentage is 76.7%.

Table 13: Frequency table for all correct and incorrect answers with error types
_a_ I want to drink a cup of coffee
Error types &

Frequency

Percent

correct answers

Valid

Correct
Omission
Total

Valid

Cumulative

Percent

Percent

23

76.7

76.7

76.7

7

23.3

23.3

100.0

30

100.0

100.0

Likewise, this sentence was answered correctly by almost all
students, with a percentage of 90.0%. This indicates that they are
capable of using the indefinite article before singular nouns.
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Table 14: Frequency table for all correct and incorrect answers with error types
_a_ Salem is a farmer
Error types &

Frequency

Percent

correct answers

Valid

Correct
Omission
Total

27

Valid

Cumulative

Percent

Percent

90.0

90.0

90.0
100.0

3

10.0

10.0

30

100.0

100.0

This sentence caused a problem for most of the students. They think
that the word European should be preceded by an as it starts with a
vowel letter. The percentage is 33.3%.

Table 15: Frequency table for all correct and incorrect answers with error types
_a_ Russia is a European country
Error types & correct

Frequency

Percent

answers

Valid

Valid

Cumulative

Percent

Percent

Correct

10

33.3

33.3

33.3

Substitution

13

43.3

43.3

76.7

7

23.3

23.3

100.0

30

100.0

100.0

Omission
Total
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This sentence was answered correctly by the majority of students,
with a percentage of 80.0%.
Table 16: Frequency table for all correct and incorrect answers with error types
_a_ Salem works as a taxi driver
Error types &

Frequency

Percent

correct answers
Valid

Correct
Omission
Total

Valid

Cumulative

Percent

Percent

24

80.0

80.0

80.0

6

20.0

20.0

100.0

30

100.0

100.0

This sentence was answered correctly by half of the students. The
percentage is 50.0%.
Table 17: Frequency table for all correct and incorrect answers with error types
_an_ My child is an angel
Error types &

Frequency

Percent

correct answers

Valid

Valid

Cumulative

Percent

Percent

Correct

15

50.0

50.0

50.0

Omission

15

50.0

50.0

100.0

30

100.0

100.0

Total

The sentence below was correctly answered by most of the students,
and it received a percentage of 83.3%.
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Table 18: Frequency table for all correct and incorrect answers with error types
_an_ I want to eat an apple
Error types &

Frequency

Percent

correct answers

Valid

Correct
Omission
Total

Valid

Cumulative

Percent

Percent

25

83.3

83.3

83.3

5

16.7

16.7

100.0

30

100.0

100.0

Again, this sentence was answered correctly by most of the students,
with a percentage of 76.7%.

Table 19: Frequency table for all correct and incorrect answers with error types
_an_ Libya has an excellent football team
Error types &

Frequency

Percent

correct answers

Valid

Correct
Omission
Total

Valid

Cumulative

Percent

Percent

23

76.7

76.7

76.7

7

23.3

23.3

100.0

30

100.0

100.0

Also, this sentence was answered by half of the students, scoring a
percentage of 50.0%.
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Table 21: Frequency table for all correct and incorrect answers with error types
_an_ It is an honour to be in your house
Error types &

Frequency

Percent

correct answers

Valid

Valid

Cumulative

Percent

Percent

Correct

15

50.0

50.0

50.0

Omission

15

50.0

50.0

100.0

30

100.0

100.0

Total

This sentence was answered by most students, and it received a
percentage of 66.7%.
Table 21: Frequency table for all correct and incorrect answers with error types
_an_ Leptis is an ancient city
Error types &

Frequency

Percent

correct answers

Valid

Valid

Cumulative

Percent

Percent

Correct

20

66.7

66.7

66.7

Omission

10

33.3

33.3

100.0

30

100.0

100.0

Total

More than half of the students answered this sentence correctly.
They reached a percentage of 60.0%.
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Table 22: Frequency table for all correct and incorrect answers with error types
_zero article_ Birds can fly
Error types &

Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative

correct answers

Valid

Percent

Correct

18

60.0

60.0

60.0

Addition

12

40.0

40.0

100.0

30

100.0

100.0

Total

Again, this sentence was answered correctly by all students except
one. The percentage is 96.7%.

Table 23: Frequency table for all correct and incorrect answers with error types
_zero article_ Cairo is beautiful
Error types &

Frequency

Percent

Valid Percent

correct answers

Valid

Cumulative
Percent

Correct

29

96.7

96.7

96.7

Addition

1

3.3

3.3

100.0

30

100.0

100.0

Total

This sentence was answered correctly by the majority of the
students, with a percentage of 73.3%.
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Table 24: Frequency table for all correct and incorrect answers with error types
_zero article_ Life is sweet
Error types &

Frequency

Percent

Valid Percent

correct answers

Valid

Cumulative
Percent

Correct

22

73.3

73.3

73.3

Addition

8

26.7

26.7

100.0

30

100.0

100.0

Total

In this sentence, half of the students got it right, with a percentage of
53.3%. It shows that students have a difficulty with using zero
article.
Table 25: Frequency table for all correct and incorrect answers with error types
_zero article_ Amina is in prison
Error types & correct

Frequency

Percent

answers

Valid

Correct
Substitution
Addition
Total

Valid

Cumulative

Percent

Percent

16

53.3

53.3

53.3

1

3.3

3.3

56.7

13

43.3

43.3

100.0

30

100.0

100.0

Lastly, this sentence was answered by almost all students with a
percentage of 90.0%.
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Table 26: Frequency table for all correct and incorrect answers with error types
_zero article_ I like cheese
Error types &

Frequency

Percent

Valid Percent

correct answers

Valid

Cumulative
Percent

Correct

27

90.0

90.0

90.0

Addition

3

10.0

10.0

100.0

30

100.0

100.0

Total

In this table below, a total of all percentages of error types of all
articles including the correct answers as well as substitution and
omission errors. But not addition errors as these errors were the least
frequent.
The total percentage of all correct answers of all articles is 68.5%.
All substitution errors of all articles score a percentage of 2.83%
while omission errors‟ percentage is 28.67%.
Table 27: A total of all percentages of error types and correct answers of all articles
The, a, an, zero
Error types & correct

Frequency

Percent

answers

Valid

Correct
Substitution
Omission
Total

Valid

Cumulative

Percent

Percent

411

68.5

68.5

68.5

17

2.83

2.83

71.33

172

28.67

28.67

100

600

To summarize, the use of the zero article was the most frequently
answered correctly among the other articles. It reached a percentage
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of 74.7%. Then comes the use of the indefinite article a/an, with a
percentage of 70.0%. Finally, the definite article the, was the most
problematic article for the participants in this study which scored
59.3% percent.
With regard to error types, the definite article had substitution errors
with a percentage of 2.0%. It also had omission errors with a
percentage of 38.7%. The omission error was the most frequent error
type in the use of the.
As far as the indefinite article is concerned, it scored 4.3% as
substitution errors, and 25.7% as omission errors. Thus, omission
errors were the most frequent committed error.
Lastly, the zero article got .7% substitution errors and 24.7%
addition errors. Addition error was frequent and problematic. The
percentage is 24.7%.
Discussion / the Contrastive Analysis Hypothesis
The contrastive analysis hypothesis has partially succeeded in
predicting errors made by 3rd year Libyan learners in the use of
English article system. For instance, in the results section, there were
12 predictions of some of the challenges that 3rd year Libyan
students may encounter when learning the English article system.
The findings of this study and the difficulties predicted in the
literature review part
The CAH was used in order to predict the errors that Libyan learners
of English may make in the use of the English articles. Some
predictions are written below. Also, Interference from the native
language and also the role of the target language caused such errors.
Omission errors
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Omission errors of all articles except the zero article were the most
occurring errors in this study with a percentage of 28.67%.While
38.7% is regarding the use of the, a/an is 25.7%. Omission errors
come first compared with all other types of errors. This concurs with
Alhaysony‟s study (2012).
*omission of the
*omission of a/an
Substitution errors
Substitution errors of all articles scored a percentage of 2.83% of
which 2.0% is the definite article the and 4.3% for the indefinite
article and .7% for the zero article.
*substitution of the
*substitution of a/an
Addition errors
Addition errors were only for the zero article with a percentage of
24.7%.
*addition of the definite article the while it must not be
used.

Conclusion
This study has attempted to identify the difficulty of the English
article system faced by L2 learners of Libya. The researchers have
adopted two strategies in this study, namely, the Contrastive analysis
Hypothesis (CAH) and Error Analysis (EA). The researchers
adopted the CAH in order to compare the article system found in
Arabic and English. The comparison resulted in L2 predictions
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which were predictable and expected to be committed by L2 Libyan
learners of English in the use of the English articles. The comparison
of the systems of the English article in both languages has shown
that the acquisition of the definite article the and the zero article was
problematic for Libyan learners of English.
Error analysis was also adopted in this study to identify error kinds
made by 3rd year Libyan learners. The types of errors were three:
Omission errors, substitution errors and addition errors. The
omission of the definite article the was the most frequent error in
this study with a percentage of 38.7%. Also, the indefinite article
a/an was less frequent with a percentage of 25.7%. Furthermore, the
addition of the definite article the was less frequent with a
percentage of 24.7%.
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language teaching
Rabiah Mohamed Almalul
Rabea Mansur Milad
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Abstract
This study explores the attitudes of undergraduate students
towards studying literature. The target population is a group of fifty
students of English language in Elmergib University. Questionnaire
is used as a research instrument. Data analysis has revealed that the
participants show a positive attitude towards literature; they agree
that literature has beneficial role in enhancing their learning of
English. Yet ,they have reported some concerns over complexity of
literature language and its uselessness for their future careers.
Key words :literature; teaching language; attitudes.
Introduction
It is generally acknowledged that literature and language are
closely related. Literature is composed of language and it also
provides space for the applications of language. Brumfit & Carter
(1986)emphasized the role of literature as" an associate of
language ."Literature is language in practice, which is clear when we
consider the linguistic components, concepts and styles in play in
any piece of literary work. Practically, it might be said that language
can be taught through literature.
Literary material can make a valuable source for learners. As
motivation is one of the fundamental factors for language learning
and acquisition, then we certainly have an obligation to offer
students more challenging and interesting texts and activities that
will get them involved on a deeper level and create the feeling that
they are using the language for real purposes. Literary elements
including prose, drama, and poetry are increasingly finding their way
into EFL curriculums all over the world, and, by the same token, the
Libyan universities.
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Subjects like introduction to literature, drama, novel and
poetry are among the major courses studied by students, specializing
in English. However, according to Pathan (2012), due to traditional
teaching methods and the stigma attached to literature as being a
difficult ,literature forms very insignificant place in the ELT
curriculums in Libya. Idris & Al Shablbi (2021), state literature is
only partially incorporated within the school curriculum, in spite of
being an important component of effective language learning
process .
Because there have been a limited number of research studies
conducted in Libya in relation to the teaching of literature e.g. Idris
&Al Shilabi (2021) and Pathan (2012), further investigations were
essential. Also, attitudes towards the target language, the teaching
material and the learning context have been acknowledged in as an
important factor contributing to the overall learning process and their
ultimate success in this process of learning (Breen, 2001). The
present study, therefore, aimed to explore students' attitudes towards
studying English literature.
Literature Review
Integrating literature into EFL curriculums has been viewed
differently over the last hundred years influenced by the changes in
the theories of language acquisition and the trends in language
teaching. In the grammar translation method, literature of the target
language was given much attention. It was read, translated, and used
as samples of good writing and" illustrations of the grammatical
rules) "Duff & Maley, 1991). This teaching approach considered
form, and learning based on grammatical rules and the lexical items
in the text; there was no literary interest and literary texts were just
used as samples of grammatical structures and good writings.
However, the functional-notional approached did not consider
literature, since in this approach the significance is on
communication and they represent genuine language samples.
Literature was not seen as a communicative tool or a genuine
example of language application.
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Since the 1970s the language teaching trends have centered
on communicative teaching methods and approaches which
emphasize that since language is primarily used for communication,
the best way to learn a foreign language is through communicative
activities in the classroom (Daskalovska & Dimova, 2012). The
language users are required to communicate properly and effectively
with other speakers of different linguistic and cultural backgrounds.
Intercultural skills are required and they cannot be acquired through
communication materials solely. Learners need to acquire not only
grammar and lexis but also the intercultural communicative skills.
The interest in literature as a valuable tool in language teaching has
been raised (Duff & Maley, 1991). It is in line with the new
communicative approaches that have found in reading literature their
desired principles namely communicative competence that asks
foreign language learners to communicate in the foreign language
and to consider authentic communicative conditions.
Brumfit & Carter (1986) and Lazar (1993) have rejected the
notion of the existence of a particular literary language and stated
that the language used in literature is an ordinary language including
linguistic traits such as metaphors; similes; poetic lexis ;etc. These
features cannot be seen as literature specifics because they also
appear in common language .
Benefits of using literature in teaching foreign languages
Literature 'is an important aspect in studying and
learning about a language and its culture. Many linguists, including
Brumfit & Carter (1986); Lazar (1993) and Duff & Maley (2008),
have confirmed the beneficial role of literature in teaching foreign
languages. They view literary texts as providing rich linguistic input,
in addition to effective stimuli for students to express themselves in
other languages. In this way, literature can be a potential source of
learner motivation.
Authenticity
Literature provides authentic input for language learning .
According to Maley (1989) literature deals with non-trivial things
880

)2021  (ضثرًثر23 انعذد

يجهح انعهىو اإلَطاَيح

which are personally relevant to them. Authenticity is a criterion
considered highly significant in the current literature in EFL/ESL
which naturally exists in literary texts. Literature offers a range of
authentic texts in a variety of registers appropriate to a social
situation or used for communicating with a particular set of people .
This presents to learners a rich reservoir for vocabulary acquisition ,
expressions and comprehensions, in a meaningful and memorable
context .
Motivation
Literary texts are very motivating due to its authenticity and
the meaningful context it provides. Literature involves affect and
emotion, which are the perfect medium for engaging students in their
learning of the language) Idris & Al Shablbi, 2021). Literary texts
require imaginative interpretation of the reality they present. By the
help of the literary texts, the students can have access to this
individual experience and are able to relate what they read to the real
world. Literature has the capacity to create authentic conditions for
the learners to practice and learn a foreign language with motivation.
Literature is motivating material since it" exposes students to
complex themes and fresh, unexpected usages of language) "Lazar,
1993.(
Cultural/Intercultural Awareness
Literature promotes cultural and intercultural awareness.
Literature is a vehicle for culture especially when considering
settings, characterisations, situations and assumptions, which provide
awareness of difference and develop tolerance and understanding .
Literature, undoubtedly, reflects a good deal of reality through the
various literary tools. According to Duff & Maley (2008), literature
deals with universal concepts such as love, hatred, death, nature, etc
that are common to all languages and cultures. The similarities and
even differences between cultures and languages can further our
understanding of the whole world.
Critical Thinking
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Literature is a good medium for critical thinking
enhancement among language learners (Ghosn, 2002 and Van ,
.(2009It can open horizons of possibility, allowing students to
question, interpret ,connect, and explore (Langer, 1997). Literature
nourishes readers' creative process by stirring and stretching the
imagination, providing new information ideas, and perspectives so
that readers can imagine the possibilities and elaborate on original
ideas. In this way, it expands readers; ability to express imagination
in words and images. Engaging in literary texts enables the learners
to focus beyond the grammar and the syntax of the target language.
The reader pursues the development of the story and willing to share
his/her personal responses. Literature can give foreign language
learners opportunities for discussion, evaluation and understanding
the meaning of words and phrases.
Disadvantages of using literature in English language teaching
Despite the various benefits literature may offer, there are
some arguments against its use in language teaching. Literature will
not help the students to promote their occupational and academic
needs. Cook (1986) in Brumfit & Carter (1986) states that" ,the
study of literary English is seldom suited to the foreign learner‟s
needs, and the mastery of literary texts has little bearing on the
learner' s need to produce more functional written or spoken forms of
the language."
Literary texts can be so difficult that learners don't
understand them or understand them only by dint of time consuming
and wearisome dictionary work (Parkinson & Reid-Thomas, 2000).
Some literature concepts are difficult even for native speakers to
comprehend and have difficulty understanding the significance of
the text. Understandably ,Learners especially with limited language
competence may have difficulty understanding the content of
literature. With much difficulty it is likely that students may be
discouraged.
Critics of the use of literature maintain also that if literary
texts reflect a particular cultural perspective ,they may be difficult
for ESL /EFL students to read and understand cultural concepts
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which are unfamiliar (Tevdovska, 2016). The texts can be
unacceptable due to different reasons (moral, religious reasons). This
runs the risk that many ELT students will be alienated or confused
by the cultural content in authentic literature due to its not matching
their own social and cultural knowledge.
Previous studies
There are numerous studies that have examined the impacts
of literature for EFL or ESL learning. Different scholars have
strongly argued to use literature to enhance target language learning
in different settings.
In the Turkish context, Ögeyik (2007) observed the
perceptions of university-level EFL learners. They favored literature
and language teaching through literature because literary texts
offered them cultural competence, enhanced their individual
creativity, and encouraged target language enrichment. Likewise,
Kim (2004) interviewed the students in the literature circles that she
observed, and found an overall positive response indicating
involvement and enthusiasm. She also found that the students
believed that the discussion of their reading contributed to
comprehension, once again indicating the importance of the
activities associated with using literary texts. Yang (2001), using
questionnaires and interviews ,found strong support for the use of
literature in a class of adult learners in Hong Kong. The interviews
suggested that the students felt that the discussions of the novel they
were reading were „more" substantial "than simply answering
grammar questions (Yang, 2001 .(Within the Arab world, in a study
by Shah et al., (2013), five EFL professors were interviewed to share
their experiences and ideas about factors influencing the
teaching/learning of English as a FL in Saudi Arabia. Major factors
identified included social ,cultural, and religious sensitivities and
lack of motivation.
In the same context, Choudhury (2016) administered a
questionnaire with 10 items to the students of Bisha University to
obtain data about their attitudes towards English literature, so it is
very relevant to the current research. The Questionnaire items are
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from English literature classes" ,I feel English culture is better than
other cultures "I learn universal values and culture from English
Literature ."Of the findings reached in the study is that 53% students
are motivated to study English literature because they like it.
However, 33% of the students were worrying about losing their
identity and Islamic culture in English literature classes.
In addition, Ali (2007), in a study with Sudanese EFL
learners emphasized the importance of integrating literature into
language teaching; he confirms that, apart from the authenticity of
language, the literature also familiarizes learners with the language
culture. Shakfa (2012) explored the difficulties faced by literature
students at the Islamic University of Gaza. His study showed Arabicspeaking students‟ attitudes and perceptions toward English drama.
The study reported that students perceived English literature to be
difficult because of its complex syntactic structure in addition to
frequent use of metaphors and other literary devices. Students
usually feel frustrated during the lengthy process of learning drama,
where symbolism, metaphors, similes, and stylistic features create
additional problems.
More relatively, Pathan (2012) investigated the advantage of
using short stories and learners‟ Perceptions towards them in Libya.
He concluded that" the learning material, presented in the form of
short-stories, helped in transforming their initial negative attitudes
towards reading comprehension skill into positive ones and also
contributed significantly to easy fostering of their other related
language skills) "Pathan.(2012 ,
Methodology
Participants
The participants are fifty undergraduate students of English
language, who are non- native speakers of English. During their
study, they have been exposed to different literary genres e.g. poetry,
novel and drama. Their age varied from 19-27 years old .They are 26
females 24 males.
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Research instrument
An attitude questionnaire was used as data collection
instrument. The questionnaire consisted of two parts. The first part
gave information about students‟ personal information. These
questions provided the researcher with information about the
participants. The second part of the attitude questionnaire was made
up of 10 items with 5 point Likert Scale. the participants were asked
to assess their attitudes towards literature on a five-point Likert
scale, by indicating the extent to which they agreed with each
statement using (1) SA = strongly agree, (2) A = Agree, (3) N =
neither agree nor disagree, (4) D = Disagree, and (5) SD = strongly
disagree.
Results and discussion
Analysis of the questionnaires
The participants' responses to the questionnaire items were
analyzed in terms of their frequency and percentage .To illustrate the
pattern of the respondents' answers better, the first two alternatives
(Strongly Agree and Agree) and the last two (Disagree and Strongly
Disagree) were combined. Table 1 presents these results.
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Table :1 Students' responses in terms of frequency and percentages
S+A

Items
-1Studying literature is enjoyable.
-2Literature helps me improve my
English.
-3The themes (topics) are interesting.
-4Literature class is one of anxiety
and stress.
-5Drama and novel can be long and
boring.
-6It helps me learn new vocabulary.
-7It helps me know about English
culture.
-8it provides opportunities for group
discussions.
-9The language of literature is
complex and difficult to understand.
-10literature courses is of no use for
my future career.

Undecided

D+SD

F
34

P
%68

F
10

P
%20

F
6

P
%12

38
34

%76
%68

6
16

%12
%32

6
0

%12
0

14

%28

24

%48

12

%24

26
38

%52
%76

12
8

%24
%16

12
4

%24
%8

42

%84

4

%8

4

%8

26

%52

14

%28

10

%20

26

%52

10

%20

14

%28

30

%60

12

%24

8

%16

From the table above, it seems that the respondents have
rather positive attitudes towards studying literature. This can be
obvious in responses to items 1, 2 and 3 where 68% of the students
enjoy studying literature and the same percentage find themes they
dealt with interesting. Moreover, 76% of the participants feel
literature is helpful for enhancing their English proficiency. One of
the most important findings regarding the claim of the inclusion of
literature in the EFL classroom is approved by the fact that the
majority of respondents (84%) reported that exposure to literature
offered them better insight into English culture. Interestingly ,almost
half of the participants confirm literature provides opportunities for
group discussions where they can be actively involved. This may be
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an indication to cooperative learning environment. The results also
reveal that a remarkable number of responses, thirty- eight out of
fifty, confirm that literature expand the participants‟ vocabulary. All
the above results seems to be in line with benefits of integrating
literature into language curriculums mentioned in related literature
Brumfit & Carter (1986); Lazar (1993); and Duff & Maley (2008).
They all argued that literature, as well as being a motivational
valuable authentic material, helps the students to expand their
vocabulary ,enrich the target culture and enhance their overall
proficiency.
However, some other issues emerged ,in item nine, 52% of
the students (26 out of 50) reported that they face difficulty to
understand the complex language of literature. This is further
supported by the participants‟ responses to item four in the
questionnaire concerning learner anxiety vis-à-vis the literature
class. Nearly half of respondents responded 'neutral' to the question.
Twenty eight percent reported feeling anxious indicating an inability
to live up to their expectations for the literature class. In addition,
52% of the participants consider drama and novel to be long and
boring compared to 24% who disagreed with the statement.
Another considerable portion of students, sixty percent of the
respondents, (30 out of 50) state hold the view that literature courses
will contribute nothing to their future professional careers. This is
similar to the opinion held by some English language learners in
Gaza who find literature irrelevant to their future occupational needs
(Shakfa.(2012 ,
An important point to mention here is that there is no
contradiction between holding positive attitudes towards English
literature and reporting facing difficulties in studying it. Students can
face difficulties in studying literature and yet like it. In fact, positive
attitudes make students persist in the face of challenges. Literature is
challenging and motivating material since it as Lazar (1993) states
"exposes students to complex themes and fresh, unexpected usages
of language ."Furthermore ,some issues that have revealed like its
difficult language, in terms of its complexity, its structure and the its
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irrelevance to their future careers are in in line with other studies
findings in the Arab world Shakfa, (2012) and Mohammed, (2017.(
Conclusion
The aim of the study is to investigate the students' attitudes
about studying literature as part of their Bachelors of Arts program
in English. The data has been shown that the respondents have
somewhat positive attitudes: most of them find studying literature
enjoyable and view the literature component as essential to their
general English proficiency as it expose them to new vocabulary and
give then opportunities to engage in group works as well as regard it
to be a window into the target language culture. In spite of this, some
of the participants stated they face difficulty to comprehend the
literary language and express their skepticism towards its usefulness
in the long run.
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"Problems Face Students in Translating Idioms
Related to Health from English into Arabic"
Khalid Mohamed Edrah
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Chapter 1
(Introductory)
1.1 Introduction:
Since Idioms are used to describe different aspects of
everyday life, it is worthy for translators and translation
students to develop their strategies how to translate idioms
properly. In fact, translators face many problems when
translating idiomatic expressions. These difficulties come
as a result of the difference between languages and
cultures. Furthermore, any language has a particular
meaning which is used to qualify a specific area of the
social life. Because every language is associated with its
culture and its form; scholars stress that translators should
be bicultural as well as bilingual. Translation theorists
dealt with problems of translating idioms from various
attitudes according to different points of view. In addition,
idioms are used in order to increase the mutual
understanding among people in the same society as well as
to make the communication easier. Moreover, they are
used to live the past, present and future. Idioms also are
used because the circumstances of everyday life impose
them as a way that helps in expressing the intended
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meaning briefly. Besides, they are used to talk about many
aspects of the daily life; such as, food, colour, social status
and health. This research is devoted to identify the
problems of translating idioms that are related to health
area as well as to identify the strategies applied by Libyan
English language students to translate health idioms.
Further, it investigates the difficulties faced students while
translating the test and it attempts to find out whether
students are able to render the indented meanings of health
idioms or not.
1.2 Research issue and Hypothesis:
The ultimate goal of translation is to transfer the intended
meaning completely. The translator should find out the
appropriate equivalent meaning in the target language to
guarantee that the whole meaning is transferred properly
in the target language. On the other hand, idioms are
widely used and it is considered to be one of the most
problematic situations that occur in the process of
translation; as a result, a set of strategies were carried out
by scholars. This study sheds light on difficulties Libyan
students face while translating idioms related to health
from English into Arabic. This research assumes that
students face difficulties when they translate health idioms
from English into Arabic. It also hypothesized that the
problems of translating idioms related to health occurs as a
result of the following:
1- The complete difference between the both languages
and cultures.
893

)2021  (ضثرًثر23 انعذد

يجهح انعهىو اإلَطاَيح

2- Students‟ insufficient knowledge of the English
culture.
3- Students lack of linguistic competence of both
languages.
4- They concentrate on a traditional way of translation
(Literal translation) which restricts them to focus on
the common meaning of individual words instead of
the whole meaning of the idioms.
5- Subjects lack of practise.
6- They do not have dictionary skills.
7- They have lexical problems.
8- Students‟ lack of practice.
1.3 Aims and objectives of the study:
This study aims to find out whether 6th semester English
language students in Tripoli University are able to use the
suitable strategies to find the figurative meaning of health
idioms in the target language, or they translate them
literally. Because figuring out the intended meaning is the
ultimate goal of translation. Furthermore, it identifies the
different problems that face Libyan students while
translating idioms used to describe health. This research
will test the ability of Libyan English language students to
translate health idioms and investigate the
different
strategies applied in their translations .In addition, it will
test whether they are aware of the difficulties of translating
health idioms or not .i.e. they know that idioms carries a
conventional meaning that should be transferred to the
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)2021  (ضثرًثر23 انعذد

يجهح انعهىو اإلَطاَيح

target language properly. The researcher will observe
subjects performance while translating the texts in order to
check their abilities to use the dictionaries. Besides, this
study will investigate the difficulties face students while
translating the texts.
1.4 The scope of the study:
This study is conducted in Tripoli University (Tripoli), to
examine the 6th semester students who study there in the
department of English language ( Swiq Al jwma) .The
translational task prepared to test them in terms of
translating idioms related to health. The test handled to the
students on Monday 16/01/2011.The time of the task was
two hours from 11:00 am until 01:00 pm. This study
suggests that Libyan students translate idioms related to
heath literally, without paying attention to the figurative
meaning of idioms. The text consists of 15 sentences each
sentence contains an idiom related to health.
1.5 Research Methodology:
The data collected in Tripoli, Libya during a period of two
weeks from 27/12/2011 to 09/01/2012. The methods are
test and observation. The test contains 15 sentences
include idiomatic expressions that deal with health area.
The sentences gathered from different sources (books,
dictionaries and websites). The subjects are 20 students
and they are selected randomly; they are 6th semester
students in “Swaq Aljwma” faculty of art, department of
English language at Tripoli University. The analysis is
based on:
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1- Identification of translation strategies adopted by
students in their translation.
2- Identification of Students‟ ability of transferring the
intended meaning of idioms.
3- Identification of the difficulties faced student while
translating the text.
The analysis is based on Mona Baker‟s strategies for
translating idiomatic expressions. This study is basically an
attempt to ensure the transferring of the complete meaning
of health idioms from source language into target language
by students. The methods adopted in this study are test and
observation. The results show that some students tend to
translate health idioms literally whereas others try to
paraphrase them. As a result, they fail to paraphrase idioms
properly because of different reasons.
1.6 The importance of the study:
Idioms are mostly used to describe the different elements
of the social life in order to facilitate the process of
communication in any language; moreover, it increases the
mutual understanding. It also helps to express the intended
meaning completely and briefly. Every society has
particular aspects which are unique to its social life and
deeply related to its culture. The differences between
cultures create the difficulties of translating idiomatic
expressions.
While idioms are widely used in all different fields of life,
translating them is very crucial for the benefit of all
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societies. Therefore, translators play a vital role in
conveying the meaning of idiomatic expressions from one
language into another. Professional translators follow
suitable strategies to achieve equivalence.
1.7 The structure of the study:
The research is divided into four chapters. The first chapter
is an introductory one (introduction-scope of the studyimportance of the study-issue and hypotheses of the studyaims and objectives- research methodology-structure of the
study-literature review). The second chapter includes
general back ground about the issue of the study. It sheds
light on the idioms and the strategies of translating them
whereas the third chapter is a practical one. The analyses
of data based on Mona Baker‟s model of strategies to
translate idioms. Finally, the forth chapter investigates the
results and findings of the study.
1.8 Literature review:
To the best of my knowledge, there are no studies shed
light on this subject, but many studies tackle problems
correlate with it. One of them is “Cultural problems in
translating English texts into Arabic and vice versa",
written by Zagwany, the researcher adopted Mona Baker‟s
1992 theoretical frame model of translating idioms. While
its practical part is based on the translation of idiomatic
expressions extracted from two novels of Najib Mahfouth
Midaq Alley (1975) translated by Trevor Le Gassick and
Khan Alkhalili (2008) translated by Roger. The researcher
finds out that translators fail sometimes to find an
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equivalent, because of their lack of linguistic competence
in both languages (English and Arabic). The second is
Problems of Idioms in Translation, done by Mezmaz
Meryem; the researcher presents a linguistic investigation
of equivalence above a word level .The study discusses the
difficulties of non equivalence raised in translating English
idioms into Arabic and from Arabic into English. The
study also indicates the method used by students to figure
out the equivalence in the target language. The researcher
finds out that there are potential problems in the process of
translating idioms from English into Arabic and vice versa.
Furthermore, the study shows that the context plays an
important role in guessing the contextual meaning of
idioms by students.
Chapter 2
(General background)
2.1 Introduction:
Translating idioms is one of the most problematic
situations that face students, translators and theorists,
because idioms have conventional meanings which should
be transferred into the target language completely. These
figurative meanings are related to specific cultural aspects
that qualify people‟s condition physically and mentally; as
a result, these cultural elements might cause difficulties
when rendered them into another language. The translation
of Idioms has been studied from various perspectives
according to different points of view. This chapter is
devoted to shed light on the general back ground of the
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translation of idioms. It also provides different definitions
of both translation and idioms. Moreover, it includes
strategies suggested by scholars to translate idiomatic
expressions as well as their classification according to their
use in life. Finally, it presents the difficulties of translating
idioms.
2.2 Definitions:
2.2.1 Translation:
Translation is the process of transferring the intended
meaning from one language into another. Translators
should be able to deal with the units of meaning that
constitutes the context not with the common meanings of
their words or sentences separately. Because some
expression might carry explicit and implicit meaning, as in
the case of idioms related to health, that can only be
figured out by dividing the context into units of meaning.
Many theorists defined the concept of translation from
many points of view.
According to (Jakobson 1959/2000:114) cited in munday
(2001:p36-37). Jakobson states that “inter-lingual
translation involves substitute[ing] messages in one
language not for separate code-units but for the entire
messages in some other languages”. He also indicates that
“the translator recodes and transmits a message from
another source. Thus translation involves two equivalent
messages in two different codes”.
Nida (1964a:166, Nida and Taber 1969:12) cited in
Munday (2001:p42) says that “the message has to be
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tailored to the receptor‟s linguistic needs and cultural
expectation and aims at complete naturalness”. In addition,
he defines the goal of dynamic equivalence as “the closest
natural equivalent to source language message”.
Ghazala also defines translation as (1995:p1) “translation
generally refers to all the processes and methods used to
render and/or transfer the meaning of the source language
text into the target language as closely, completely, and
accurately as possible.
Newmark (1988:5) refers to translation as” it is rendering
the meaning of a text into another language in the way that
the author intended the text. He points out that this process
might be considered an easy task since the same meaning
can be expressed in all different languages. On the other
hand, he also indicates that this might be difficult and
complicated in terms of expressing units of meanings that
belong to another different language and culture.
2.2.2 Idioms:
According to Cambridge International dictionary of idioms
(1998: Intro) “Idioms are a colourful and fascinating aspect
of English. They are commonly used in all types of
language, informal and formal, spoken and written”.
OXFORD Advanced Learner‟s Encyclopaedic Dictionary
defines an idiom as “a phrase or sentence whose meaning
is not clear from the meaning of its individual word and
which must be learnt as whole unite”.
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Baker (1992:P63) indicates that Idioms and fixed
expression might be defined as:
“Are frozen patterns of language which allow little or no
variation in form and, in the case of idioms, often carry
meanings which cannot be deduced from their individual
components”.

McCarty and O‟Dell (2002: P6) refers to idioms as
“expressions which have a meaning that is not obvious
from the individual words”. They indicate that context and
the common sense play a crucial role in grasping the
meaning of idioms.
2.2.2.1 Classification of idioms:
Idioms have been carried out and categorized by
scholars from different viewpoints. Some scholars have
classified them according the difficulty of grasping their
intended meaning while others categorized according to
their use in the daily communication.
According to Straksiene (2009:13) quoted in Zagwany
(2005) he states :
English is very rich in the use of idioms. They are
used in formal and in slang. Idioms may appear in
Shakespeare language, poetry, literature and even in
Bible. Using those colourful words, we have to
express ourselves utilizing words that very often make
no logical sense if we misused or mis-translated.

McCarthy and O‟Dell suggest that idioms can be classified
according to their use in everyday life. They categorized
them on the base of their usage in different area of
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)2021  (ضثرًثر23 انعذد

يجهح انعهىو اإلَطاَيح

people‟s daily life as following: Idioms to talk about
health, happiness and sadness, memory, money, and
Anger. This study adopted this classification because it is
devoted to investigate the difficulties and strategies of
translating English idioms related to Health into Arabic.
Health idioms can be defined as idioms that describe the
condition of a person‟s body or mind explicitly by the use
of certain society‟s cultural elements for example,
1- He will inherit when his grandfather kicks the
bucket.
2- I will be as right as rain as soon as I take my
pills.
2.2.2.2 Characteristics of idioms in English:
It is agreed by scholars that idioms share some features
with other fixed expressions; however, there are some
characteristics which are unique to them. In this respect,
many theorists have been presented these special aspects of
idioms. For instance, Baker (1992:63) points out that these
unique features can be summarised as the following:
1- The order of their individual words should not be
changed. (e.g. the short and the long of it`).
2- It is not possible to omit any of their constituent
words. (e.g. spill beans).
3- It is not allowed to insert any word to idioms.
(e.g. the very long and short of it ).
4- Their individual words cannot be substituted.
(e.g. the tall and the short of it).
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5- Their grammatical structure should not be
modified. (e.g. the music was faced).
According to Tim (2002:8) cited in Zagwany (2005) the
appropriate characteristics of idioms can be identified as:
It has been widely noted that the individual words in
an idiom cannot be replaced by synonyms and still
retain the idiomatic meaning of the phrases which
qualify them as fixed forms. In most cases speakers
can use synonyms create a new sentence with the
same semantic meaning. However, this is not the case
for idioms.

2.3 Translation of Idioms:
2.3.1 Difficulties:
Idioms are concerned as one of the most problematic
situations that face translators and students of translation.
These difficulties occur as a result of various reasons; for
instance, the complete difference between cultures creates
sometimes situations in which finding the equivalent
meaning is completely difficult. In this respect, many
scholars have been tackled this issue into consideration
from different angles.
According to Baker (1992:68, 69) the difficulties of
translating idioms come as a result of various reasons. She
indicates that the first difficulty occur when an idiom or
fixed expression is not existed in target culture. She also
states that this happens because languages sometimes
express the meaning in different ways. Further, she
informs us that some idioms sometimes are specific to a
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certain culture; therefore, they cannot be translated. After
that she discusses the second difficulty which regards to
idioms connotations and the possibility of having a similar
idiom in form but it expresses different meaning in the
target language. Elsewhere Baker (1992:70, 71) points out
the third difficulty which related to the use of both the
common and the figurative meaning of the idiom at the
same time in the source language. Finally, she explores the
last difficulty which goes up as a result of the difference
between languages in use. She indicates that idioms are
widely used in English language whereas they are not very
much used in other languages such as Arabic and Chinese
languages.
2.3.2 Strategies:
Since translating idioms causes many problems to the
translators as well as students of translation, it is worthy to
explore the strategies that are suggested by theorists. These
techniques are set as a result of the different difficulties
that occur in the process of reproducing them in other
languages. Moreover, those strategies are suggested to be
as tools that help translators in transferring the intending
meaning closely and completely.
According to Baker (1992:72, 73) the strategies for
translating idioms can be summarized into six strategies. In
this respect, she suggests that the first technique which can
be used to transfer the intending meaning appropriately is
by finding out a similar idiom in both meaning and form in
the target language. She indicates another strategy which is
to translate idioms by figuring out an idiom in the target
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language that has the same meaning but its form is
completely different. After that, Baker (1992:77, 78) points
out that paraphrasing is the most used technique especially
in the cases of non equivalent idioms which resulting from
the differences between languages. Besides, Baker insists
that paraphrasing idioms do not mean to summarise the
meanings of their individual words, but it means
reproducing the intended meaning of an idiom as a
complete meaningful unit in the target language. The next
strategy suggested by Baker is translation by omission. She
indicates that this technique is used in the cases where
figuring out the match idiom or paraphrasing its meaning
is difficult. Further, she points out that in such cases
omitting the idiom is the solution. Finally, she discusses
briefly another strategy which is compensation; moreover,
she explains it as the process of omitting the idiom and
expressing it in a different form somewhere else in the
context.
(For more information about the classification of idioms according to
their use see Michael McCarty and Felicity O‟Dell English Idioms in
Use).

Chapter Three
(Analysis)
3.1 Introduction:
The analysis of this study is based on the strategies
suggested by Mona Baker to translate idiomatic
expressions to investigate if students are able to apply the
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suitable techniques to transfer the intended meaning of
idioms.
The analysis will concentrate on three elements:
1. Strategy adopted by students to translate idioms.
2. Students‟ ability of transferring the intended
meaning of idioms.
3. The difficulties faced students while translating the
test.
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3.2 Identification of strategies adopted by students:
Table (1):

Idiom

Literal

Under the knife
Bag of bones
Kick the bucket
Dice with death
Like
death
warmed up
Out of sorts
Racked with pain
As right as rain
On the mend
Under the weather
Up and about
Recharge
your
batteries
Clean bill of health
Pins and needle
Take a turn to
worse
Total:
Percentage

9
10

Paraphr
ase

Equiva
lence

Omission

Addition

3

1

12

7
9
5
8

7

12

1
1

3
2

18
18
11
18
17
18

6

10

2

5
11

12
6

3

6

11

77
26%

180
60%

6
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2
1

1
1

3
1
17
6%

6
2%

11
4%

)2021  (ضثرًثر23 انعذد

يجهح انعهىو اإلَطاَيح

Chart No. (1):
Stragies adapted by students
200
150
literal

100

paraphrase

50

Equivalence

literal

paraphrase

Equivalence

omission

addition

0
S1

addition

omission

3.2.1 Paraphrasing:
The study shows that 60% of the students adopted the
strategy of paraphrasing to transfer the meaning of idioms.
This proves that the majority of students are aware of
idioms and they are able to recognize idiomatic
expressions carry intended meaning which should be well
transferred. Moreover, the results indicate that they know
that idioms should not be translated through the common
meanings of its individual components. However, most of
students who paraphrased idioms failed to produce
acceptable translations because of different reasons. The
following is an example of students who paraphrased
sentences with problems in producing idioms.
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e.g. (1) I am not going to the party. I am a bit under the
weather today.
.ٌٌٍَٛٓ ار٘ت إًٌ اٌؾفٍخ ألًٔ ثؼل اٌؾً ٌغذ فً ِضاط عٍذ ا
It is obvious from the previous sample that some students
do not have a good command of the foreign language and
culture. This lack of competence hinders them to
understand the idioms properly; as a result, they could not
render the intended meaning of idioms. Further, it is clear
that subjects are not aware of idioms connotations, because
some students did not realize the connotations of the given
idioms such as, sympathy, irony and humours.
It is also noticed that some students are not aware of
idioms which should be understood from their context. The
researcher also noticed that students do not use the suitable
dictionaries that help them in figuring out the explicit
meaning and in choosing the appropriate meanings of
idioms. For example, most of students used bilingual
dictionaries instead of monolingual ones or specialized
dictionaries.
3.2.2 Literal translation:
It is clear from the statistics above that 26% of students
applied literal translation technique to translate the idioms
related to health. This finding indicates that literal
translation is the second most adopted strategy by students
to translate idioms. This illustrates that they do not
translate idioms as one unit of meaning and they translate
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them by finding out the common meaning of its individual
words. Consequently, subjects could not convey the
explicit meaning of idioms and they were not able to
translate the idioms appropriately. This means that some
students are not aware of idioms and they have lexical
problems. Translating idioms literally informs us that
students are not aware of strategies suggested by scholars
to translate idiomatic expressions. The following example
clarifies this problem:
e.g. (2) Going mountain climbing alone is dicing with
death.
.ًرٌّٛرغٍك اٌغجبي وبٌٍؼت ثبٌٕشد ِغ ا
The students‟ translation shows that some subjects
translate the sentence as a whole and they use word for
word translation. This shows that students who applied this
strategy mistranslated the idioms because they have not
conveyed the intended meaning. Moreover, this figurative
meaning of idiomatic expressions cannot be deduced from
the surface meaning of its constituent words. Their
translations also indicate that students do not have a good
command over both languages as well. Accordingly, they
could not understand the idioms well as one meaningful
unit. In addition, their productions were unacceptable as
well as did not make sense in the target language. Further,
the results show their lack of both cultures which enable
them to understand the idioms and find its equivalence in
the target language. It is also clear that students do not
know how to look up the meaning of idioms in the
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dictionary because they rely on the common meanings of
the words that taking directly from the dictionary.
3.2.3 Equivalence:
The study shows that only 6% of students used the
technique of finding equivalent idiomatic expressions,
which have similar meaning in students‟ target language,
to transfer the explicit meaning of idioms and to ensure
that the whole meaning is completely conveyed. These
findings indicate that students have insufficient knowledge
of both languages and cultures. Accordingly, they were not
able to grasp the meaning of idioms in the foreign
language and to find out idioms which carry similar
meaning in the target language. For example:
e.g. (3) He will inherit when his grandfather kicks the
bucket.
.عٍشس عذٖ ػٕذِب ٌٕزمً إٌى سؽّخ هللا
The analyses of subjects‟ translations point out that the
lack of students‟ ability in both languages. That is the
reason why most of them have not tried to translate idioms
by finding the equivalent meanings in students‟ native
language. It is also clear that there is an interference of
students‟ target culture which can be noticed through their
use of expressions related to their religious background.
This analysis also shows that students are not aware of
idioms‟ connotations and the importance of the text in
understanding the idioms meanings; moreover, they have
not understood idioms according to their use in the
everyday life.
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3.2.4 Translation by omission:
The findings show that just 2% of students adopted
omission as a strategy to translate idioms. This explains the
difficulties resulting from the complete difference between
both languages and cultures which obligate some of
students to omit the idioms. Moreover, students have not
made out that this strategy is applied in the contexts when
finding the equivalence or paraphrasing is impossible in
the target language, because of the cultural differences
between societies as well as the complete dissimilarity
between the structures of both languages.
e.g. (4) the hospital is worried about the number of patients
who died under the knife.
.ُٙ ؽزفٛاٌّغزؾفى لٍمٍخ ؽٍبي اٌّشمى اٌزٌٓ ٌم
Although some students have made attempts to translate
the idioms by omission, they could not apply this strategy
effectively. They have not conceptualized how to use
omission technique properly and when applying this
strategy of omitting the non equivalent expressions.
Further, Subjects also adopted this technique to translate
idioms which can be paraphrased.
3.2.5 Translation by addition:
The results indicate that 4% of the subjects translated the
idioms by addition. They adopted this technique in order to
transfer the intended meaning because they could not find
the equivalent meaning and they were not able to grasp the
figurative meanings of the idiomatic expressions .As a
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result, students over translated them by given more than
one common meaning.
e.g. (5) I will be as right as rain as soon as I take my pills.
.ًائٚي فٍٗ دٚلذ اٌزي ارٕبٌٛفً فؾخ عٍذٖ فً اٚ ْٗ ٔؾطٛعأو
It is obvious that some subjects applied this strategy to
translate the given idioms as a result of their lack of both
languages and cultures. Their translations indicate that they
could not understand the intended meanings well;
consequently, they tried to translate them by adding more
expressions which are in the semantic field of the idioms.
3.3 Identification of transferring the intended meaning
of health idiom:
Table (2):

Idiom
Under the knife
Bag of bones
Kicks the bucket
Dice with death
Like death warmed
up
Out of sorts
Racked with pain
As right as rain
On the mend
Under the weather
Up and about

Acceptable
2
6
4
3

Unacceptable
18
14
15
17

7

13

10
5
13
17
8
7

10
13
7
3
12
13
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Recharge
your
batteries
Clean bill of health
Pins and needle
Take a turn to worse

11

8

5
8
6

15
12
12

Total:

112

182

percentage

38%

62%

Chart No. (2):
Acceptable & Unacceptable Answers
70%
60%
50%
40%
1متسلسلة

30%
20%
10%
0%
Acceptable

Unacceptable

Reproducing the intending meaning of idioms accurately is
one of the most important aspects of translation that should
be studied. The following example is one of students'
translations who encountered problems in transferring the
conventional meaning properly:
e.g. (6) I have been sitting on my leg for the last hour and
now I have got pins and needles in my foot.
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ٌٛ ب ؽزىٙ ٌذسعخ أً افجؾذ ال اؽؼش ث,ٌٍخٌٛمذ عٍغذ ػًٍ سعًٍ ٌفزشح ه
.ب اثشحٍٙغشصد فٚ
Even though the students applied different strategies to
translate health idioms, it is clear from the statistics
mentioned above that 62% of students‟ translations were
unacceptable. Students failed to produce acceptable
translations due to several of reasons. Some students have
not used the suitable techniques which ensure the complete
transferring of the meaning in a proper way; for instance,
they translated them literally which restricted them to the
common meanings over the individual words. Besides,
other students tried to adopt paraphrasing as a strategy,
because they could not find the equivalent idioms that
carry the same meaning in their native language. However,
most of them were unsuccessful to understand the intended
meaning as a result of different factors such as, their lack
of linguistic competence of the source language, the
difference between the two cultures and languages, their
misuse of dictionaries and their lack of practice. Another
reason that attributed in students‟ failure to translate
idioms appropriately is students‟ insufficient knowledge of
idioms connotations.

915

)2021  (ضثرًثر23 انعذد

يجهح انعهىو اإلَطاَيح

3.4 Identification of the difficulties faced students
while translating the text:
Table (3):
Student

GS

LP

LCNL

Student 1


Student 2
Student 3
Student 4



Student 5



Student 6



Student 7

















































Student 8




Student 10
Student 11
Student 12































Student 13
Student 14

UD





Student 9

UCFL







Student 15
Student 16











Student 17











Student 18









Student 19















Student 20
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Table (3.1):

Difficulties
Student's
number
Percentage

GS

LP

LCNL

UCFL

UD

10

9

13

20

19

50 %

45 %

65 %

100 %

95 %

Chart No. (3):
Students' difficulties
120%

80%
1متسلسلة

60%
40%

Percentage

100%

20%
0%
GS

LP

LCNL

UCFL

UD

Difficulties

The context in which idioms are used is crucial in figuring
out the closest meaning of them. Further, the way adopted
by students to translate the text in which the idiom is used
effects their understandings and their translations of the
idioms. It is obvious that students translate the whole
sentence literally; consequently, they look to the idiom as
words not as units of meaning .Translating idioms out of
their context decrease students‟ abilities of grasping the
figurative meaning and make understanding more difficult.
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3.4.1 Investigating the students’ grammatical structure
and lexical problems:
The table no (3) above shows that 50% of students have
grammatical problems and 45% have lexical problems.
Accordingly, they could not produce acceptable
translations. These problems made them incapable to
express the intended meaning of the idioms properly and
completely. The differences between the structures of both
languages influenced their translations. Moreover, students
could not transfer the intended meaning because of their
lexical problems that came out as a result of their
insufficient knowledge of target language and their
unawareness of the difference between the two structures.
Further, it is noted that some students are not aware of the
differences between word order of both languages;
therefore, their translations were unacceptable. For
example, most of them started their translation with a noun
where it should be begun with a verb in their native
language. The following examples will give you more
information about the grammatical and lexical problems of
some subjects.
e.g. (7) the soldier was badly injured that he was racked
with pain.
.ْوبْ اٌغٕذي ثٍٍغ االفبثخ فبٔٗ ٌزقبسع ِغ االٌُ اال
e.g. (8) the hospital is worried about the number of patients
who have died under the knife.
.ُٙ ؽزفٛاٌّغزؾفى لٍمٗ ؽٍبي اٌّشمى اٌزٌٓ ٌم
918

)2021  (ضثرًثر23 انعذد

يجهح انعهىو اإلَطاَيح

.ٍٓب ِٓ اٌغىِٙغزؾفى لٍٍك ِٓ ػذد اٌمز
e.g. (9) Going mountain climbing alone is dicing with
death.
.دٌّٛؽٍذا وباللذاَ اًٌ اٚ اٌز٘بة ٌٍزغٍك اٌغجبي
It can be noticed from the above examples that some
subjects have problems in the grammatical structure of
their native language, because they translate words of the
sentences and did not change the structure of the foreign
language. Consequently, they produce unacceptable
translations. On the other hand, subjects are not aware of
the lexical differences between the two languages .For
example, some students do not change the adjective
worried into a noun in their language but they kept it as a
an adjective (ٗ)لٍم. Another problem is that some students
began their translation with nouns instead of verbs as it
should be in the written Arabic language.
3.4.2 Investigating the linguistic competence of native
language (LCNL):
One of the important factors that help translators to
produce an acceptable translation is their competence of
the target language. Therefore, it is crucial to study the
students‟ linguistic competence to find out its effect on
their translations. It is clear from the table above that 65%
of the students have lack in their linguistic competence of
the target language. Accordingly, they could not transfer
the intended meaning of idioms completely and they
produced incoherent sentences. It is also noticed that the
majority of students rely on literal translation as a result of
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their insufficient linguistic competence of the native
language .The following are some samples of students‟
translations that clarify their lack of linguistic competence.
e.g. (10) He is still a bit tired but he is definitely on the
mend.
.بٌٙزؾغٓ فؾزٚ َٗ ؽزى ٘زٖ دلٍمٌٚىٕٗ ٌمبٚ  رؼجبْ لٍٍالٛ٘
.ب اٌطجٍؼٍخٙب اٌى ؽبٌزٌٕٙىٚ عٌٛمذ ثبرذ فً ِغزؾفى ٘زا اعج
It can be pointed out that some students produced
incoherent translations as result of their linguistic lack. It is
also clear that this lack disable them to express the
meaning of the sentence in the way that should be
transferred to ensure that the meaning completely and
adequately conveyed .In the above examples the subjects
just change the words of the sentence into their common
meaning in the target language without paying attention to
the structure of the sentence. It is obvious that this problem
did not allow the students to express the intended meaning
of idioms and the whole sentences accurately. For
example, in the above sample the student used the verb
()ثبرذ, which is colloquial and it gives another meaning in
the formal use of native language, to transfer the meaning
of the English phrase (was kept in) whereas it should be
translated as (بٙ)لنذ ٌٍٍز.
3.4.3 Identifying students’ understanding competence
of the foreign language:
Having analysed the above problems, this leads us to
another student‟s problem which is their ability of
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understanding the foreign language accurately. Because it
plays an important role in ensuring that the figurative
meaning which expressed in the source language is
understood and produced appropriately in the students‟
native language. The results show that all the students have
problems in understanding the source language because
none of them were able to translate all the given idioms
properly. The examples indicate their lack of
understanding competence of the source language:
e.g. (11) When he came back home from the war, he was a
bag of bones.
.ػٕذِب ػبد ِٓ اٌؾشة افجؼ لٍجٗ فٍجب وبٌؾذٌذ
.َػٕذِب سعغ اًٌ إٌّضي ِٓ اٌؾشة وبْ ِؾطُ اٌؼظب
.َػٕذِب سعغ اًٌ اٌذٌبس ِٓ اٌؾشة وبْ وٍظ ِٓ اٌؼظب
e.g. (12) He will inherit when his grandfather kicks the
bucket.
.ٗفٍزٚ ٖف ٌشس ػٕذِب ٌىزت عذٛع
. عٍشس عذٖ ػٕذِب ٌٕزمً اًٌ سؽّخ هللاٛ٘
.عٍشس عذٖ ػٕذِب رقٍجٗ إٌٍّخ
The examples above show that the students have problems
in the source language competence. Consequently, they
could not convey the intended meaning of the idioms
closely as well as they produced unacceptable translations.
For example, some of them translate (a bag of bones) into
(َ )وٍظ ِٓ اٌؼظبin their native language which is completely
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meaningless. This indicates that students have problems of
understanding competence of the foreign language. It can
also be noticed that students did not grasp the meaning of
the idioms in their contexts. Accordingly, they could not
understand the intended meaning of the idioms and they
produced inappropriate translations. Another example that
confirms students‟ lack of understanding competence of
the foreign language is that they are not aware of idioms
connotations. For instance, some students tried to translate
the idiom (kick the bucket) above by finding the its
equivalence in their culture which is ()ٌٕزمً اًٌ سؽّخ هللا.As a
result, they fail to carry the intended meaning because they
have not known that the idiom is loaded with the sense
of humours that should be transferred into the Arabic
language.
3.4.4 Investigating students’ ability of using dictionaries
effectively:
Another important factor that influence the students
translation is their ability of use the dictionary properly in
terms of when, which ,how and why to use it. This factor
is essential, because translation is not the process of
changing the words of English language into words of
Arabic language by using its entry meanings of the
dictionary. Moreover, one of the crucial skills of using the
dictionary that should be acquired is how to pick up the
meanings of words according to their use in different texts.
It is well known among teachers of languages, translators
and scholars that the dictionaries should only be used in
need and they recommended to use them when the context
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does not help in figuring out the meaning of the unknown
words. The results of the analyses show that most of
students have problems in using the dictionaries. The
following are examples that indicate students‟ problems of
using the dictionaries:
e.g. (13) He is still a bit tired but he is definitely on the
mend.
.َٚ ٌمبٚ ٌىٕٗ ؽمب لبدسا اٚ ًٍٍ ِبصاي رؼت لٛ٘
e.g. (14) John will have to stay at home until the doctors
give him a clean bill of health.
طٚ االدْ ٌٍخشٚف ٌجمى فً إٌّضي ؽزى ٌؼطٍٗ اٌطجٍت اٌشخقخ اْٛ عٛع
. أٗ رؼبفى رّبِبٚا
It is obvious that students are not aware of how to use
dictionaries in appropriate way and they have problems in
picking the closest meaning of words according to their
use in different types of texts. For instance, the students
could not decide which meaning to be chosen in order to
translate the idioms properly; consequently, they give more
than one translation for the idioms. For example, subjects
translated (on the mend) and (a clean bill of health) in the
above samples into ( َٚ ٌمبٚ )لبدسا اand ( طٚ االدْ ٌٍخشٚاٌشخقخ ا
 أٗ رؼبفى رّبِبٚ )اin their native language which indicate
their lack of dictionary skills. It is also observed that some
students used bilingual dictionaries instead of using
monolingual or specialized dictionaries. Further, it is also
monitored that most of them overused dictionaries while
they were translating the sentences.
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Note: (Further students‟ translation samples in appendix at the end
of this study)

Chapter Four
(Conclusion and Recommendations)
4.1 Introduction:
The goal of this chapter is to introduce the main findings
related to idioms translation as well as to suggest
recommendations for further studies.
4.2 Conclusion and findings:
This study sheds light on the strategies applied by students
to translate health idioms and it focus on the difficulties
that students face when they translate health idioms. The
previous elements of analysis indicate clearly that students
have problems in ST comprehension and in adopting the
suitable strategy to translate health idioms. Moreover, it
shows that they are not competent enough in the TL and
they have grammatical problems as well as lexical
problems. The research also finds out that they are not
aware of idioms connotations and they are not able to
understand idioms in the context in which idioms are used.
The combination of the previous problems leads students
to translate idioms inappropriately and incompletely .As a
result of the difficulties mentioned above students cannot
produce well translation and they are not capable to
understand and transfer the intended meanings of idioms.
Although the percentages show that 60% of students tried
to paraphrase idioms, only some of them produce
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acceptable translations. The statistics also show that 62%
of students translate the idioms inappropriately while only
38% of their translations are acceptable .It is also obvious
through the discussion of the previous chapter that students
are not able to find equivalent meanings of the idioms in
their language. Only 6% of them employed the strategy of
finding idioms that have similar meaning in their native
language. Furthermore, it is observed and noticed that
students need to increase their skills of using dictionaries
which can only be acquired and improved through more
translation practice. Finally, the successful translators
transfer the intended meaning of idioms completely and
properly by applying the suitable strategies as well as
being engaged to the English culture.
Through analysis, the researcher concludes the following
findings:
1- Paraphrasing and Literal translation are the most
strategies adopted by students to translate health
idioms.
2- Students are not able to render health idioms properly.
3- The researcher monitored that they do not know how
to use dictionaries effectively.
4- The differences between English and Arabic cultures
make students enable to find the suitable equivalence.
5- Students need more practice to increase the quality of
their translations.
6- The students‟ target culture interference effects their
translations.
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7- They are not competent enough in English language
and they are not competent in Arabic language as well.
8- The lack of practice. They need more practice because
translation is a skill that should be acquired through
practice.
9- Even though Subjects tried to paraphrase idioms, they
cannot transfer the intended meaning appropriately.
This failure attributed to the following:
a- They do not have a good command of both
languages and cultures.
b- They have lexical problems.
c- They are not aware of idioms connotations.
d- They do not have a good command of both
languages.
e- They have grammatical problems.
To sum up, it can be tentatively assumed that one of
the reasons underlying these problems is the applying of
strategies of translating idioms as well as their lack of
awareness of the difference between the two languages and
cultures. More work in these areas is needed.

4.2 Recommendations:
On the base of the results obtained from this study, the
following recommendations are suggested for further
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studies. Moreover, they should be clues for both students
and teachers of translation to work on in order to increase
the quality of their translations:
1- It is necessary for students to be exposed to more
linguistic and cultural knowledge in order to
improve their abilities of rendering idiomatic
expressions. Otherwise, they will not be able to
grasp the indented meaning when idioms occur in
texts.
2- Students should be engaged into more translation
practice; as a result, the quality of their translations
will be increased. Practicing also helps students in
recognising how translation strategies should be
employed to ensure that both of the implicit and
explicit meanings are closely conveyed.
3- Students must be encouraged to be involved in more
extensive reading in both languages. This will
expose them to a substantial amount of vocabulary
which will enrich their knowledge about the
structure of both languages. By applying this
students will be able to understand the difference of
both languages in use.
4- It is advisable that students should learn how to
look to the text as units of meanings which must be
transferred into another language in a different form.
Students should also acquire the techniques of
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translations that help them to produce coherent
productions.
5- Teachers of translations should emphasize on the
difference between
paraphrasing idioms and
explaining the meaning of its individual words. This
can be achieved through more practice.
6- Since idioms are used to express meanings briefly
and to add a flavour to the languages, it would be
better for translators to find idioms that have the
same meaning and effect in the target language.
7- Finally, students should be advised to increase their
skills of using dictionaries; further, they should be
able to recognise when to use dictionaries and how
to use them effectively. Students also should be
encouraged to use English-English dictionaries as
well as specialized dictionaries, because they
explain the meaning of words as well as includes a
lot of examples.
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