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 ىيئة التحريــــــر
 يسػان رئ      بكشينةأنكر عمر عبد السبلـ أد.  -
 عضػكان                   فكزية محمد عمي مراد د. -
 عضػكان          المكلى محمد حسيف الدبار عبد د. -
 تنفيذ           د. أحمد مريحيؿ حريبش -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كمية  /نصؼ سنكية تصدر عف جامعة المرقب المجمة عممية ثقافية محكمة 
كاديمية المعنية بالمشكبلت األداب الخمس، كتنشر بيا البحكث كالدراسات اآل

 . اإلنسانيةكالقضايا المجتمعية المعاصرة في مختمؼ تخصصات العمـك 

 آراءكالكتابات التي كردت في ىذا العدد تعبر عف  كاألفكار اآلراءكافة  
كال تتحمؿ  ،مةم ىيئة تحرير المجأصحابيا فقط، كال تعكس بالضركرة ر أ

 تجاىيا.  ةمسؤكليية أة المجم

 :تيآلا العنوان إلىُتوّجو جميع المراسالت 

   اإلنسانيةىيئة تحرير مجمة العموم 

 ( 40770داب الخمس جامعة المرقب الخمس /ليبيا ص.ب )اآلمكتب المجمة بكمية 

 (د. أنور 00218925217277) واتساب/ىاتف

 ( د. فوزية 00218924778614) أو -(د. عبد المولى 00218926861809)  
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 hsj@elmergib.edu.ly.com               لكتروني:اإل البريد 
journal.alkhomes@gmail.com 

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

 قواعد ومعايير النشر

التي تتسـ بكضكح  ،صيمةاألتيتـ المجمة بنشر الدراسات كالبحكث  -
كدقة التكثيؽ في حقكؿ الدراسات المتخصصة في المغة  ،المنيج

لتاريخ كا ،دباألكالشعر ك  ،سبلميةإلاكالدراسات  ،جميزيةنإلاك  ،لعربيةا
كما يتصؿ  ،كالتربية كعمـ النفس االجتماع،كالفمسفة كعمـ  ،كالجغرافيا

 بيا مف حقكؿ المعرفة.

ترحب المجمة بنشر التقارير عف المؤتمرات كالندكات العممية المقامة  -
ال يزيد عدد الصفحات عف خمس صفحات  أفعمى  ،داخؿ الجامعة

 مطبكعة.

كمراجعات الكتب  ،رجمةنشر البحكث كالنصكص المحققة كالمت -
كنشر البحكث كالدراسات  ،كاالجتماعية اإلنسانيةالمتعمقة بالعمكـ 

 .كاإلنسانيةتقدـ المعرفة العممية  التيالعممية النقدية اليادفة 

تاريخ إصدارىا ثبلثة  يتجاكز الأترحب المجمة بعركض الكتب عمى  -
ذكر ي أفك  ،أعكاـ كال يزيد حجـ العرض عف صفحتيف مطبكعتيف

 عنكاف - )اسـ المؤلؼ كامبلن  اآلتيةالباحث في عرضو المعمكمات 

mailto:hsj@elmergib.edu.ly.com
mailto:journal.alkhomes@gmail.com
mailto:journal.alkhomes@gmail.com
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 -اسـ الناشر - عدد صفحات الكتاب -كتاريخ النشر مكاف - الكتاب
السالفة الذكر بمغة  البياناتتكتب  - نبذة مختصرة عف مضمكنو

 الكتاب(.

 ضوابط عامة لممجمة

عمى  مدؼ كيحتك العممي النزيو اليا باألسمكبيتسـ البحث  أفػػػػ يجب 
 عداد البحكث.إ مقكمات كمعايير المنيجية العممية في 

 أفكلـ يسبؽ  ،تككف أصيمة أفييشترط في البحكث المقدمة لممجمة  -
يتعيد   أفك  ،أية جية ناشرة أك ،دمت لمنشر في مجمة أخرلقي  أكشرت ني 

و سيمتـز بكافة أنب عند تقديـ البحث، كتقديـ إقرار االباحث بذلؾ خطين 
و ال يجكز يككف البحث أنشركط كالضكابط المقررة في المجمة، كما ال

كتاب  أكدكتكراه( منشكرة،  –مف رسالة )ماجستير  اجزءن  أك فصبلن 
 منشكر.

 أك اإلنجميزيةالمغة با تقبؿ بحكثن  أفكيمكف  ،ػػػػػػ لغة المجمة ىي العربية 
 رل، بعد مكافقة ىيئة التحرير.بأية لغة أخ

كتيعدُّ قراراتيا  ،حرير بحقيا في عدـ نشر أم بحثتحتفظ ىيئة الت -
لـ يتقرر نشر البحث، كيصبح  إذانيائية، كتبمغ الباحث باعتذارىا فقط 

شارة اإلب إالا لممجمة كال يجكز النقؿ منو ا محفكظن البحث بعد قبكلو حقن 
 المجمة. إلى



 (2021)ضثرًثر   23هىو اإلَطاَيح                                                  انعذد يجهح انع

6 

  

 

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

المجمة  إلىالكاردة  كالمقاالتتخضع جميع الدراسات كالبحكث  -
لمفحص العممي، بعرضيا عمى ميحكًٌميف مختصيف ) محكـ كاحد لكؿ 

مدل صبلحية  بحث( تختارىـ ىيئة التحرير عمى نحك سرم لتقدير
كذلؾ حسب تقدير  ؛خرآمحكـ  إلىيرسؿ  أفكيمكف  البحث لمنشر،
 ىيئة التحرير.

يبدم المقيـ رأيو في مدل صبلحية البحث لمنشر في تقرير مستقؿ  -
ال تتأخر نتائج التقييـ عف شير مف تاريخ  أفمدعمان بالمبررات عمى 

كيككف  ،إرساؿ البحث إليو، كيرسؿ قرار المحكميف النيائي لمباحث
 القرار إما:

 بول البحث دون تعديالت.ق *

عادة عرضو عمى المحكم.*  قبول البحث بعد تعديالت وا 

 رفض البحث.*

المحكميف  آراءتقـك ىيئة تحرير المجمة بإخطار الباحثيف ب -
البحث في حاؿ يسمح بالتعديؿ  أكالمقاؿ  فاك اكمقترحاتيـ إذ

يئة كبعد مكافقة الي ،كالتصحيح، كفي حالة كجكد تعديبلت طمبيا المقيـ
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بإجراء التعديبلت يطمب مف  ا مشركطن قبكؿ البحث لمنشر قبكالن  عمى
ريخ أسبكعيف مف تا تتجاكزخذ بالتعديبلت في فترة ال األالباحث 

خذ األيبيف فيو رده عمى المحكـ، ككيفية  ااستبلمو لمبحث، كيقدـ تقريرن 
 ظات كالتعديبلت المطمكبة.ك حبالمم

كمف حؽ المدقؽ  ،المدقؽ المغكم إلىترسؿ البحكث المقبكلة لمنشر  -
 أخطاؤه المغكية الحد المقبكؿ. تتجاكزيرفض البحث الذم  أفالمغكم 

 أفالمجمة مف المحكـ، عمى  إلىتنشر البحكث كفؽ أسبقية كصكليا  -
 تككف مستكفية الشركط السالفة الذكر.

 ،الباحث مسئكؿ بالكامؿ عف صحة النقؿ مف المراجع المستخدمة -
تحرير المجمة غير مسئكلة عف أية سرقة عممية تتـ في  ىيئة أفكما 

 ىذه البحكث.

تتضمف  اإلمكاف(  مختصرة قدر (cvعممية الترفؽ مع البحث السيرة  -
خصصو الدقيؽ، كجامعتو تك  ،كدرجتو العممية ،الثبلثي لمباحث االسـ

كالياتؼ ليسيؿ  اإللكتركنيمؤلفاتو، كالبريد  أىـككميتو كقسمو، ك 
 .بو االتصاؿ

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

 إلىترسؿ  أككتب المجمة الكائف بمقر الكمية، م إلىتقدـ البحكث  -
 .اإللكتركنيبريد المجمة 
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صندكؽ البريد  أك اإللكتركنيرساؿ البحث عف طريؽ البريد إتـ  إذا - 
 ببلغ الباحث بكصكؿ بحثو كاستبلمو.إيتـ 

إبداء رغبتو في عدـ  أكفي حالة سحبو لبحثو  عمى الباحثترتب ي -
 متابعة إجراءات التحكيـ كالنشر، دفع الرسـك التي خصصت لممقيميف.

 شروط تفصيمية لمنشر في المجمة

 أفكيجب  ،كاإلنجميزيةبالمغتيف العربية  العنكافالبحث: يكتب  عنكاف-
 ،ىدؼ البحث بكضكحكيعبر عف  ،اإلمكافا قدر مختصرن  العنكافيككف 

ستقصاء كأسمكب البحث الاحاطة ك إلاكيتبع المنيجية العممية مف حيث 
 العممي.

ث اسمو كدرجتو العممية لى مف البحك األيذكر الباحث عمى الصفحة  -
 كاديمية التي يعمؿ بيا. ألاالمؤسسة  أككالجامعة 

 :اآلتيتيفبإحدل الطريقتيف  ايككف البحث مصكغن  أف -

: يكرد الباحث مقدمة يبيف فييا طبيعة البحث ميدانيةالالبحكث  -1
 أفكمبرراتو كمدل الحاجة إليو، ثـ يحدد مشكمة البحث، كيجب 

يتضمف البحث الكممات المفتاحية )مصطمحات البحث(، ثـ يعرض 
، ثـ يعرض نتائج البحث بياناتوطريقة البحث كأدكاتو، ككيفية تحميؿ 

 قائمة المراجع. ا، كأخيرن كالتكصيات المنبثقة عنياكمناقشتيا 
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مة يميد فييا لمشكمة البحكث النظرية التحميمية: يكرد الباحث مقد -2
العمكـ كالمعارؼ  إلى اإلضافةيتو كقيمتو في أىمفييا  االبحث مبينن 

أقساـ عمى درجة مف  إلىكا غنائيا بالجديد، ثـ يقسـ العرض بعد ذلؾ 
فكرة مستقمة ضمف  فيما بينيا، بحيث يعرض في كؿ منيا االستقبلؿ

إطار المكضكع الكمي ترتبط بما سبقيا كتميد لما يمييا، ثـ يختـ 
 يثبت قائمة المراجع. االمكضكع بخبلصة شاممة لو، كأخيرن 

يقدـ الباحث ثبلث نسخ كرقية مف البحث، كعمى كجو كاحد مف  -
( كاحدة منيا يكتب عمييا اسـ الباحث كدرجتو العممية، A4) الكرقة

لكتركنية إالبحث فقط، كنسخة  عنكافتقدـ كيكتب عمييا  خرلاألكالنسخ 
 (.MS Word) ( باستخداـ البرنامج الحاسكبيCDعمى)

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

 المراجع.
( في حدكد كاإلنجميزيةبية )بالمغة العر  ممخصافيرفؽ مع البحث  -
( كممة لكؿ منيما، كعمى كرقتيف منفصمتيف بحيث يكتب في 150)

 الصفحة الكاحدة لكؿ ممخص. يتجاكزالبحث كال  عنكافالصفحة  أعمى

 األخرلسـ مف جية التجميد بينما تككف اليكامش  3ييترؾ ىامش مقداره  -
لخط المستخدـ في مسافة كنصؼ، يككف نكع ا األسطرسـ، المسافة بيف  2.5

كمسافة كنصؼ بخط  اإلنجميزيةلمغة  Times New Roman 12المتف 
Simplified Arabic 13 .لؤلبحاث بالمغة العربية 
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الجدكؿ  كعنكافكأشكاؿ كصكر في البحث يكتب رقـ  جداكؿفي حالة كجكد  -
لممحتكل كتكتب الحكاشي  ابحيث يككف مكجزن  األعمىالشكؿ كالصكرة في  أك

 الجداكؿاتباع نظاـ  الجداكؿكما يشترط لتنظيـ  ،بشكؿ مختصر فؿاألسفي 
 .12كيككف الخط بحجـ  ،المعترؼ بو في جياز الحاسكب

 كاألشكاؿ الجداكؿبما في ذلؾ  ا متسمسبلن الصفحات ترقيمن ترقـ  أفيجب  -
 كالصكر كالمكحات كقائمة المراجع .

المصادر كالمراجع في متف البحث بأرقاـ متسمسمة  إلىييشار : طريقة التوثيق
(، كيككف ثبكتيا في أسفؿ 3(، )2(، )1ىكذا: ) األعمى إلىتكضع بيف قكسيف 

صفحات البحث، كتككف أرقاـ التكثيؽ متسمسمة مكضكعة بيف قكسيف في أسفؿ كؿ 
( 6عند الرقـ ) انتيتمثبلن قد  األكلىفي الصفحة  ت أرقاـ التكثيؽناك إذاصفحة، ف

 (. 1الصفحة التالية ستبدأ بالرقـ ) أفف

 :تياآلكيككف تكثيؽ المصادر كالمراجع عمى النحك  -

ا بالبنط الكتب المطبكعة: اسـ المؤلؼ ثـ لقبو، كاسـ الكتاب مكتكبن  :الن أك 
النشػر، كسنتو،  كافكمالمترجـ، كالطبعة، كالناشر،  أك ،الغامؽ، كاسـ المحقؽ

عمرك بف  عثمافكالصفحة. مثاؿ: أبك  - تعددت المجمدات أف -كرقـ المجمد 
، 2. تحقيؽ كشرح: عبد السبلـ محمد ىاركف، طالحيكافبحر الجاحظ، 

المصدر  إلى. كيشار 40ص ،3ج ـ،1965مصطفى البابي الحمبي، القاىرة، 
 ج، ص. :حيكافال: الجاحظ، تياآلعمى النحك  ثانيةعند كركده مرة 

http://www.wise.edu.jo/index.php/2014-12-24-08-21-20
http://www.wise.edu.jo/index.php/2014-12-24-08-21-20


 (2021)ضثرًثر   23هىو اإلَطاَيح                                                  انعذد يجهح انع

11 

  

 

ا بالبنط الغامؽ، : الكتب المخطكطة: اسـ المؤلؼ كلقبو، كاسـ الكتاب مكتكبن اثانين  
 أكالمخطكط، كرقمو، كرقـ المكحة  كمكافا بالبنط الغامؽ، كاسـ المخطكط مكتكبن 

الممؾ  السمطاف، الفضؿ المأثكر مف سيرة الكنانيالصفحة. مثاؿ: شافع بف عمي 
(، كرقة 424، مجمكعة مارش رقـ )بأكسفكرد البدليافالمنصكر. مخطكط مكتبة 

50. 

بيف عبلمتي  االمقالة مكضكعن  عنكافثالثا: الدكريات: اسـ كاتب المقالة، 
بالبنط الغامؽ، رقـ المجمد كالعدد كالسنة،  اكاسـ الدكرية مكتكبن  "،  تنصيص "

 -األندلسيكرقـ الصفحة، مثاؿ: جرار، صبلح: "عناية السيكطي بالتراث 
، الثانيمدخؿ"، مجمة جامعة القاىرة لمبحكث كالدراسات، المجمد العاشر، العدد 

 .179ـ، ص1995ى/ 1415سنة 

بيف قكسيف  القرآنية ياتاآلالنبكية: تكتب  حاديثكاأل القرآنية ياتاآلا: رابعن   
. كتثبت يةاآلكرقـ  ،السكرة إلى اإلشارةمع  ﴿ ﴾العثمانيمزىريف بالخط 

 .مظانيابعد تخريجيا مف » « بيف قكسيف مزدكجيف  النبكية حاديثاأل

)اسـ الباحث( في  ونفس االسـمبلحظة: ال تكافؽ ىيئة التحرير عمى تكرار 
 عضاء ىيئة التدريس لمنشر.أ ماـ جميع أكذلؾ لفتح المجاؿ  ؛عدديف متتاليف
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 المنيج العممي عند العمماء المسممين في عمم الطب "ابن سينا أنموذًجا"                             
 إعداد: د. إسماعيل سالم فرحات                                             

 أ. سميمان محمد قرقد        
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المقدمة:
بدأت المعارؼ الطبية القديمة تتسرب إلى العالـ اإلسبلمي بصكرة قكية، 

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

 اإلبداع اإلسبلمي.  بدأت مرحمة
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 

 أدائيـ الطبي. كأخبلقية تحكـ 
، الممقب كمف أبرز مف حقؽ ىذا اإلبداع اإلسبلمي العظيـ، العالـ المسمـ ابف سينا

في دراسة الطب، بعدما انتقد المناىج  بالشيخ الرئيس، كالذم كضع منيجان عمميان 

                                                 
 جامعة مصراتو -كمية اآلداب  -عضك ىيئة تدريس 

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

، كتفقو في الديف، كدرس عممان العمـ، كحفظ القرآف، كعندما بمغ العاشرة مف عمره فاؽ زمبلءه 
الرياضيات كالفمؾ. ثـ رغب بدراسة الطب، فكاف العبقرم، كالنابغة فيو، كقد مييز عف سائر عمماء 

لقانكف، كالذم ظؿ عصره، بأف أطمؽ عميو لقب الشيخ أك الرئيس، مف أشير كتبو في الطب كتابو ا
لـ يتمتع بيا كتاب غيره، فقد ظمت صفحاتو تقمب  طكيمة مف الزمف، الكتاب المقدس في الطب مدة

اإلسالم والعمم ، عمى منابر الجامعات في أكركبا إلى أكاسط القرف السابع عشر.) يكسؼ الٌسكيدم
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التي استخدميا عمماء الحضارات السابقة عف الحضارة اإلسبلمية. بناء عمى ما 
، كالمكسـك بعنكاف: "المنيج العممي عند عمماء المسمميف في سبؽ جاء بحثنا ىذا

ا".  عمـ الطب "ابف سينا أنمكذجن
 مشكمة البحث:

 التالي: السؤاؿالبحث في اإلجابة عف  مشكمةتكمف 
  السؤاؿ ىذا  ؟لمطبفي دراستو  ابف سيناما المنيج العممي الذم استخدمو

 الفرعية، ىي: التساؤالتبدكره يطرح عدد مف 
  ؟ عمـ الطب عند عمماء المسمميف فيـكمما 
  ؟الطبفي دراسة  ابف سيناالمنيج العممي عند  خطكاتما 
  ؟انتج المنيج العممي عند ابف سينا إنجازات عممية قيمةىؿ 

 أىداف البحث:
 التعريؼ بعمـ الطب عند المسمميف. .1
 معرفة المنيج العممي عند ابف سينا في دراستو لعمـ الطب. .2
المنيج العممي عند ابف سينا عف المناىج التي سبقتو في  معرفة بماذا تميز .3

 دراسة الطب، كالمنيج المستخدـ في الحضارة اليندية كاليكنانية.
 معرفة ماذا قدـ ابف سينا مف إنجازات عممية في مجاؿ الطب. .4

                                                                                                                 

عمر فٌركخ، كأيضا: . 139ـ، ص2000، مكتبة الفبلح لمنشر كالتكزيع، الككيت، 2ط.، التجريبي
(.85ص ـ،1952، المكتبة العممية، بيركت، لبناف، 2، ط.عبقرية العرب في العمم والفمسفة  

  المنيج العممي: ييعرؼ بأنو الكسيمة التي يمكف عف طريقيا الكصكؿ إلى الحقيقة في أم مكقؼ
ا لمكصكؿ بيا إلى مف المكاقؼ، كمحاكلة اختبارىا لمتأكد مف صبلحيتيا في مكاقؼ أخرل، كتعميمي

ما يطمؽ عميو اصطبلحان القانكف أك النظرية، كىي ىدؼ كؿ بحث عممي. )جماؿ زكي ك السيد 
 (.8ـ، ص1962، ب. ط، دار الفكر العربي، القاىرة، مصر، أسس البحث االجتماعيياسيف، 
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 أىمية البحث:
المساىمة في إحياء التراث العممي اإلسػبلمي، حيػث إف حيػاة األمػـ رىينػة بحيػاة  .1

 ثيا، كاألمة التي ال تراث ليا ال تاريخ ليا. ترا
المساىمة في إيجاد المنيج المناسب لمبحث العممي، فاألىـ مف أف نبحث، أف  .2

النتائج   -في الغالب -نعرؼ كيؼ نبحث، فالبحث مف دكف منيج، ال يعطي 
 المرجكة منو.

ريقة محاكلة فيـ تاريخ العمـك عند العمماء المسمميف في العصكر الكسطى، كط .3
تقدميا، كأسباب ارتقائيا، كذلؾ مف خبلؿ االطبلع عمى المنيج العممي عند 

 العالـ المسمـ ابف سينا.
استخبلص العبر كالنصائح مف التاريخ العممي ألمتنا اإلسبلمية في العصكر  .4

الكسطى، فالعاقؿ مف تفطف ألخطاء الماضي فأجتنبيا، كأدرؾ أسباب تقدـ 
 السابقيف فألتـز بيا.  

أكيد عمى حقيقة تفكؽ العمماء المسمميف، كأصالة دكرىـ العممي في نيضة الت .5
 العمـك في العصكر الكسطى، كدقة نتائجيـ التي قدمكىا لمحضارة اإلنسانية.

 منيج البحث:
لمعالجة مشكمة البحث اعتمدنا عمى المنيج التاريخي الذم يتجمى في   

ا عمى المنيج التحميمي الذم حديثنا عف ابف سينا، كمنيجو العممي، كما اعتمدن
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
عمـ  ))يفات عديدة، منيا بأنو: عيرًٌؼى عمـ الطب مف قبؿ عمماء المسمميف بتعر 

ييتعٌرؼ منو أحكاؿ بدف اإلنساف مف جية ما يصح كيزكؿ عف الصحة، لتحفظ 
 .(1)((الصحة حاصمة، كيسترٌدىا زائمة

حفظ الصحة في األجساد الصحيحة، كدفع المرض عف  ))كمنيا أيضان، بأنو:  
، (2)((العمـ، كالعمؿاألجساد السقيمة، كرٌدىا إلى صحتيا. كيتجزأ إلى جزأيف: كىما 

ينطكم عمى نكعيف رئيسييف،  -بصفة عامة  -عميو، فإف عمـ الطب عند المسمميف 
 أما األكؿ فيك الطب الكقائي، كأما الثاني فيك الطب العبلجي.

الكسطى؛ ألسباب  اؿ القركفجاء تميز عمماء المسمميف في مجاؿ الطب، طك  كقد
 عديدة، أىميا:

قاؿ ، د عمى العقؿ كالحكاس، كاالبتعاد عف الكيانةدعكة اإلسبلـ إلى االعتما
مىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض اٍلغىٍيبى ًإالَّ اّللَّي سبحانو كتعالى:  قيٍؿ الى يىٍعمىـي مىٍف ًفي السَّ

كما قاؿ ، (3)
قيٍؿ الى أىٍمًمؾي ًلنىٍفًسي سبحانو كتعالي لنبيو صمى هللا عميو كسمـ في سكرة األعراؼ: 

ًنيى نىٍفعنا كىالى ضى  مىا مىسَّ ٍيًر كى ٍستىٍكثىٍرتي ًمفى اٍلخى ـي اٍلغىٍيبى الى لىٍك كيٍنتي أىٍعمى اءى اّللَّي كى رِّا ًإالَّ مىا شى

                                                 
، دار الكتب العممية، 1ط. ، كضع حكاشيو: محمد الضٌناكم،القانون في الطب ،ابف سينا (1)

 .13ص ،1ج. ـ،1999بيركت، لبناف، 
، منشكرات معيد 1، تحقيؽ: حاـز البكرم الصٌديقي، ط.المنصوري في الطبأبكبكر الرازم، ( 2)

، الككيت، الككيت،  ـ، ص 1987المخطكطات العربية: المنظمة العربية لمتربية كالثقافة كالعمـك
29. 
  غيب. )أحمد بف عمي بف حجر العسقبلني، ادعاء عمـ ال -بفتح الكاؼ كيجكز كسرىا  –الكيانة

، 10، المكتبة السمفية، القاىرة، مصر، ب.ت، ج.1، ط.فتح الباري بشرح صحيح البخاري
 (.216ص
.67سكرة النمؿ، اآلية: ( 3)  
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بىًشيره ًلقىٍكـو ييٍؤًمنيكفى  كءي ًإٍف أىنىا ًإالَّ نىًذيره كى السُّ
. كقاؿ رسكؿ هللا صمى هللا عميو (1)

نزؿ عمى محمد صمى هللا بما أي  فقد كفر ،ا فصدقو بما يقكؿمف أتى كاىنن  ))كسمـ: 
 . (2(()عميو كسمـ

لممعارؼ الطبية المكرثة مف الحضارات السابقة: عمى سبيؿ نقد عمماء المسمميف 
، كألؼ كتابان خصيصان العالـ اليكناني جالينكس الرازمالمثاؿ، انتقد العالـ المسمـ 

، قكؿ الرازم في  . نذكر مف ىذه الردكد(3) الشككؾ عمى جالينكس سماه، عميولمرد 
كقد قاؿ جالينكس: أف السكتة قد تككف مف كـر في الدماغ، فينبغي  ))كتابو الحاكم:

أف يطمب عبلمتو، فإنو عندم أشرؼ كأصعب، كأحسب أف ال تككف عبلمتو بغتة، 
، كينبغي أف ينظر أيف قاؿ جالينكس ذلؾ، كيككف قبمو شيء مف عبلمات قرانيطس

حيث نجد ىنا إف الرازم، شؾ في أف تككف السكتة  ،(4)((كيحٌرر إف شاء هللا
                                                 

.188سكرة األعراؼ، اآلية:  (1)  
التكزيع، ، مكتبة المعارؼ لمنشر ك 1، ط.ضعيف الترغيب والترىيبمحمد ناصر الديف األلباني، ( 2)

 .171، ص3ـ، مج.2000الرياض، المممكة العربية السعكدية، 
 ( ىك أبكبكر محمد بف زكريا الرازم، فيمسكؼ، 925-865ىػ = 313-251أبكبكر الرازم :)ـ

مف األئمة في صناعة الطب، مف أىؿ الرٌم، كلد كتعمـ بيا، كسافر إلى بغداد بعد سف الثبلثيف، 
، 15ط. ،األعالمي الطب، تكفي في بغداد. )خير الديف الزركمي، مف أشير كتبو، كتاب الحاكم ف

 (.130ص، 6ـ، ج.2002دار العمـ لممبلييف، بيركت، لبناف، 
دار  ب.ط، ( جالل موسى، منهج البحث العلمً عند العرب فً مجال العلوم الطبٌعٌة والكونٌة،3)

 .256م، ص2:93الكتاب اللبنانً، بٌروت، لبنان، 
 بو، كعبلمتو: حمى  المحيطةالٌسرساـ الحار: كـر حار في الدماغ، أك في األغشية قرانيطس أك ال

التنوير في االصطالحات  ،)الحسف القمرم كاحمرار العيف جدا ككراىية الضكء ىذيافك  ،قكية
مكتب التربية العربي لدكؿ الخميج، الرياض، المممكة العربية  ب.ط، ، تحقيؽ: غادة الكرمي،الطبية

 (.52ـ، ص1991السعكدية، 
دار الكتب  ،1ط. ، مراجعة كتصحيح: محمد إسماعيؿ،الحاوي في الطب ،أبكبكر الرازم (4)

 .23ص ،1مج. ـ،2000 العممية، بيركت، لبناف،
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ف  الدماغية بسب كـر في الدماغ، كطالب بالدليؿ، كأف يحقؽ ىذا القكؿ، حتى كا 
كاف قائمو الطبيب اليكناني المشيكر جالينكس. كما مارس العالـ المسمـ ابف سينا 

كاالختبار، كىذا  النقد، كلـ يسمـ بما يقكلو غيره مف األطباء إال بعد تحقيقو بالتجربة
 ما سيتضح في المبحث الثاني مف ىذا البحث.

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

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

دخاؿ الكسائؿ التكنكلكجية الحديثة ، بمعنى أف عمماء (1)((العممي كاألساليب الفنية، كا 
ديث المسمميف، كاف ليـ دراية كمعرفة عممية، بخطكات المنيج  العممي التجريبي الح

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.  
ا حممي عبد المنعـ صابر ما جاء أنفان في شأف عمماء المسمميف، بقكلو:   كيؤكد أيضن

دة في كضع المنيج التجريبي القائمة عمى كاف ليـ كذلؾ شرؼ السبؽ كالريا ))
قبؿ  -في معظميا –كالتجربة الحسية، حيث كانت المناىج  الرصد كاالستقراء

                                                 

المركز المصرم  ب.ط، ،: العموم األساسيةالتراث اإلسالمي ،ماىر عبد القادر محمد عمي (1)
                                     .104ص ـ،1985 لمدراسات كاألبحاث، اإلسكندرية، مصر،

  االستقراء: االستقراء لغة ىك التتبع لمعرفة حاؿ الشيء المقصكد، كاصطبلحان ىك تتبع الجزئيات
، تحقيؽ: الصحاح تاج المغة وصحاح العربيةإلثبات حكـ كمي ليا. )إسماعيؿ بف حٌماد الجكىرم، 

. 2461، ص6ـ، ج.1979مـ لممبلييف، بيركت، لبناف، ، دار الع2أحمد عبد الغفكر عٌطار، ط.
، دار 4، ط.ضوابط المعرفة وأصول االستدالل والمناظرةكأيضان: عبد الرحمف حبنكة الميداني، 

 (.188ـ، ص1993القمـ، دمشؽ، سكرية ، 
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اإلسبلـ تجنح إلى التجريدات الصكرية كالتأمبلت الذىنية المحضة، سكاء تمثؿ ذلؾ 
ات في التجريدات األفبلطكنية، كعالـ المثؿ عند أفبلطكف؛ ... أـ تمٌثؿ في اإلشراق

الركحية التي تبتعد عف الكاقع الحٌسي، كتجنح إلى الخياؿ الركحي، كما في 
، في النص السابؽ نجد أف المناىج التي ظيرت قبؿ (1)((اليندكسية كالبكذية كغيرىما

اإلسبلـ، كانت في معظميا تميؿ إلى االعتماد عمى التصكر العقمي أك عمى 
عف الكاقع المحسكس، في حيف بدأت  اإلشراقات الركحية، كالتي تبتعد في كمييما

المناىج اإلسبلمية في البحث تنحك منحى عمميان يتفاعؿ مع الكاقع المحسكس، 
 كيعتمد عمى المبلحظة كالتجربة الحسية. 

بصفة عامة، فقد انحسرت المباحث  ))كفي ىذا الشأف أيضا، تػػػقكؿ يمنى الخػػػػكلي: 
ظمى، في العقؿ النظرم كالعمـك التجريبية، كتمركزت إنجازات اإلغريؽ الع

االستنباطية، أم في المنطؽ كالرياضيات، ألنيـ دأبكا عمى تمجيد النظر كتحقير 
، في حيف يرل حسف الشرقاكم، أف المسمميف آمنكا إيمانان عميقان بالتجريب (2)((العمؿ

العممي، كاتخذكا االستقراء كسيمة لمكشؼ عف الحقائؽ، كلـ يكف المسمميف أصحاب 
اعة عقمية فقط، بؿ كانكا عمماء تجريبييف أيضان، كربطكا بيف الفكر الكمي، كالعمـ بر 

 .  (3)الجزئي
 
 

                                                 

، ب.ط، جرير لمنشر كالتكزيع، منيجية البحث العممي وضوابطو حممي عبد المنعـ صابر،( 1)
 .25ـ، ص2010األردف، 

مؤسسة  ب.ط، ،اآلفاق –الحصاد  -فمسفة العمم في القرن العشرين: األصول ،( يمنى الخكلي2)
 .39ـ، ص2014ىنداكم لمتعميـ كالثقافة، القاىرة، مصر، 

مؤسسة مختار لمنشر كالتكزيع، القاىرة،  ،1ط. ،المسممون عمماء وحكماء ،( حسف الشرقاكم3)
 .48ـ، ص1987مصر، 
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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،  

كلما كاف  ))، بقكلو: فبلسفة المشائيفكقد عبر صراحة عف ىذا، بنقده لبعض آراء ال
المشتغمكف بالعمـ شديدم االعتزاء إلى )المشائيف( مف اليكنانييف، كرىنا شؽ العصا 
كمخالفة الجميكر، فانحزنا إلييـ كتعصبنا إلى المشائيف، إذ كانكا أكلى فرقيـ 

ضينا عما بالتعصب ليـ، كأكممنا ما أرادكه كقٌصركا فيو، كلـ يبمغكا أربيـ منو، كأغ
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 

، كىك ىنا ال يقصد أنو تغافؿ عف الكثير مما كقع فيو المشاؤكف (1)((بأغطية التغافؿ
د مف ىذا أنو تغافؿ عنو في الكتاب المذككر فقط، ألف  مف أخطاء، بؿ المقصك 

 مكضكعو ال يتسع لمثؿ ىذه األخطاء.
كما بيف أف ىناؾ أسباب، تيعىرضي العالـ لمكقكع في الخطأ، منيا االعتماد  

عمى مجرد النقؿ نتيجة اإلفراط في الثقة بمف ينقؿ عنيـ، فيحجبو ىذا عف نقد آرائيـ 
ا اعتبر ابف سينا التعصب آلراء اآلخريف عائقا مف لمكقكؼ عمى أخطائيـ. كليذ

عكائؽ بمكغ الحقيقة العممية، فنراه يقكؿ في مقدمة كتابو )منطؽ المشرقييف( مكضحان 
فقد نزعت اليمة بنا إلى أف نجمع كبلمنا فيما  ))الطريؽ الذم سمكو في تأليفو: 

ة أك إلؼ، كال اختمؼ أىؿ البحث فيو. ال نمتفت فيو لفت عصبية أك ىكل أك عاد
، (2)((نبالي لمفارقة تظير مٌنا لما ألفو متعممك كتب اليكناف إلفا عف غفمة كقمة فيـ

                                                 

  المشائيف: ىـ فبلسفة استمدكا أفكارىـ مف مؤسس المدرسة المشائية، كىك الفيمسكؼ الفبلسفة
ائي؛ ألنو كاف يعمـ تبلميذه ماشيا. )  جميؿ صميبا،اليكناني أرسطك طاليس، الذم سماه تبلميذه المشَّ

 (.373ص ،2ج. ـ،1982دار الكتاب المبناني، بيركت، لبناف،  ب.ط، ،المعجم الفمسفي
 .3ـ، ص1910المكتبة السمفية، القاىرة، مصر، ب.ط، ، منطق المشرقيين ،ابف سينا (1)
 .2المصدر 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 

لى تبني المكضكعية في البحث العممي، كالتي تعتبر مف أىـ يشير ابف سينا إ
 ميزاتو.

و انتقادات لممنيج   كلـ يكتًؼ ابف سينا بنقد ما قاؿ بو السابقكف، بؿ كجَّ
الذم استندكا عميو، كىك المنطؽ األرسطي، الذم ظؿ مييمننا عمى الفكر البشرم 

التفيـ لما قالكه أكؿ ما  أما نحف فقد سيؿ عمينا ))لقركف، كفي ىذا الصدد، يقكؿ: 
، ككاف الزماف  اشتغمنا بو، كال يبعد إف يككف كقع عمينا مف غير جية اليكنانييف عمـك
الذم اشتغمنا فيو بذلؾ ريعاف الحداثة، ككجدنا مف تكفيؽ هللا ما قصر عمينا بسببو 

نيكف مدة التفطف لما أكرثكه، ثـ قبمنا جميع ذلؾ بالنمط مف العمـ الذم ييسميو اليكنا
حرفنا حرفنا، فكقفنا عمى  -كال يبعد أف يككف لو عند المشرقييف اسـ غيره -)المنطؽ(

ما تقابؿ كما عمى ما عصى، كطمبنا لكؿ شيء كجية، فحؽ ما حؽ كزاؼ ما 
، نستنتج مف ىذا النص، أف ابف سينا ال يقبؿ اآلراء في أم مكضكع (1)((زاؼ

 فييا مف الباطؿ.  عممي، ما لـ يخضعيا لمتحقيؽ، ليتبيف الحؽ 
أمػػػا فيمػػػػا يخػػص مراحػػػػؿ المنيج العممي عػػػػند ابف سينا فػػػي دراسػػػتو  

 لمػػػػطب، فيتضح فيما يمي:
يو لؤلمراض عمى المبلحظة، حيث رأل إف في تشخص كمرحمة أكلى ابف سينا عتمدا 

ميا في أرجكزتو لؤلمراض أعراضان دالة عمييا، مثؿ: البكؿ، البيراز، كالعرؽ، كقد ف صَّ
 في الطب، حيث يقكؿ:

زي  زي          بالخمسة الحكاس أيضا ييٍحرى  كالعىرىض المأخكذ ممػػػػػػػػػػػػػػػػػا يىٍبري
 كالبػػكؿ مف أحمره كاألسػػػػػػػػػػػػػػػػػػكد           كالنفث  مف دميػػػػة كالزبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد

                                                 

 .3المصدر السابؽ، ص( 1)
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 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلؽ           كالريح كالعيػػػػػطاس كالفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكاؽكمنو يخرج باإلطػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 كالقيء قد ييصاب ذا حػػمكضة           كذا مػػػػػػػػػرارة كذا قيبكضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو

 ح في المثانػػػػػػػوكالبكؿ إذا أصػػػػػيب ذا نتانػػػػػػػػػػػػو            دؿ عمى القػػػػػرك 
 كعرؽ يحس منو إف خػػػػػػػػػػػػػػػػػرج            برد كحرُّ كرقيػػػػػؽ كلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزج
 (1)كىذه األعػػػػػراض في ذم الًعٌمٍة           أمػػػػػراضوي كعندنا أدلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة

 البكؿ، فيقكؿ: أما عف استداللو، بقكاـ
 كًرقَّة األبػػػػػػػػػػكاؿ في القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكاـ           دلت عمى قػػػػػػػػػػػػمة االنيضػػػػػػػػػػػػػاـ
ـً  رى ـً          كسػػػػػدة في الكػػػػػػػبد أك مػػػػػػػػف كى  كقػػػػػػد يػػػىًرؽُّ البػػػكؿ بعد التُّػػػػػػخى

 (2)دليؿ اليضػػػػـ           أك عػػػػػػػػػػػػف كثير بىٍمًغـو في الجسـكًغػػػػٍمظي البػػػػػػكؿ 
ما أف  بمعنى أف البكؿ عند خرجو مف العضك الخاص بو، إما أف يككف رقيقان، كا 
يككف غميظان، فإف كاف خركجو رقيقان، دىؿَّ عمى خمؿ في اليضـ، كقد يرؽ نتيجة 

مى مستكل المثانة. أما إف كاف خركجو التٍُّخمىة، أك خمؿ في كظيفة الكبد، أك كـر ع
 غميظان، فيدؿ عمى استقامة عممية اليضـ، أك ارتفاع بركدة الجسـ كرطكبتو.

 كيقكؿ في االستدالؿ بخصائص البيرىاز ما يمي:
ف يكػػػػػػػػف قػػػػػػػػػػػػػػد زاد النُّتيكنىو         دؿ عػػػػمى فىٍرطو مف العيفيكنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو  كا 

ف يكػػػػػف مف فػػػػػػػػكقو الدُّىىًف         دىؿَّ عػػػمى انسباؾ شحػػػػػػػـػ البدفك   ا 
مًٌمىػػػػو         فالبمغـ الحػػػػػػػامض قد تخمَّمػػػػػػػػػػػػػػو ف تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكف ريحتو ميخى كا 
(3) 

                                                 
، تحقيؽ: محمد زىير البابا، ب.ط، دفع المضار الكمية عن األبدان اإلنسانيةابف سينا،  (1)

، معيد المخطكطات العرب ، 2ـ، ج.1984ية، سكريا، المنظمة العربية لمتربية كالثقافة كالعمـك
 .115ص

 .125المصدر السابؽ، ص (2)
 .129المصدر السابؽ، ص (3)
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الطعاـ  بمعنى، إذا زادت الرائحة الكريية عف حدىا في البراز، دؿ ذلؾ عمى تعفف
في البدف، كىذا ما ييسمى في الطب الحديث تىسمُّمان، كقد يحدث نتيجة تناكؿ أغذية 
ذا ظيرت عميو لزكجة مف فكؽ، دلت عمى ذكباف الشحـ، نتيجة ارتفاع  فاسدة، كا 
حرارة  الجسـ، أما إف كانت رائحة البيراز شبيية برائحة الخؿ، دلَّت عمى حمكضة 

 في األمعاء كالمعدة.
 ؿ في االستدالؿ بكيفية العرؽ:كما قا

ف يػػػػخيصُّ مػػػػػػػػػػكضعا فشػػػػػػػػػر ُـّ الػػػجسـ فيك خيػػػػري        كا  ف يىعي  كا 
 كىػػػػك إذا يجيء في أكانػػػػػػػو        ممتزمػػػػػػػػػػػػا لمدكر في بيػػػػػػػػػػػػٍحرانػػػو

 (1)ػػػػػد ىذا خػػػػػػػػػػػػػػػػيره بعيػػػػػػػػػػػػػػػػدفػػػيك دليؿ جيد محمػػػػػػػػػػػػػػػػكد         كضػػ
بمعنى، أف التعرؼ بصفة عامة دليؿ صحة عند ابف سينا، خاصة إذا شمؿ البدف 
ذا كاف في أكانو، أم عند الحركة كالحرارة الشديدة. أما إذا غاب التعرؼ في  كمو، كا 

 . الحاالت التي يجب أف يككف فييا، فيذا يدؿ عمى خمؿ كظيفي
كعمى كؿ حاؿ فقد اقتبس ابف سينا األدلة عمى األمراض مف خبلؿ مبلحظة 
أعراضيا، كقد فٌصؿ فييا ابف سينا تفصيبلن كافيان في أرجكزتو الطبية، كما ذكرناه في 

ا مف مبلحظاتو العممية.  ىذا المكضكع، ييمثؿ أنمكذجن
، ذك قيمة  -فكؽ أنو كتاب طب جامع -ىذا، كقد كاف كتابو )القانكف في الطب(

عممية عالية؛ ألنو جاء منسؽ، كفيو مبلحظات مبتكرة، تمكف مف خبلليا عمى سبيؿ 
، كما نجد فيو، (2)المثاؿ، أف يفرؽ بيف داء الجنب، كبيف التياب الحجاب الحاجز
، كأكؿ كصؼ (3)أكؿ كصؼ لداء الفيبلريا )مرض الفيؿ(، ككيفية انتشاره في الجسـ

                                                 
 .130المصدر السابؽ، ص (1)
  .122، مرجع سبؽ ذكره، صعبقرية العرب في العمم والفمسفةعمر فٌركخ،  (2)
، دار 1، ط.المدنية اإلسالمية وأثرىا في الحضارة األوروبيةسعيد عبد الفتاح عاشكر،  (3)

                                            .154ـ، ص1963النيضة العربية، القاىرة، مصر، 
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، كغير ذلؾ مف األمكر الطبية (1)ىا العرب النار الفارسيةلمجمرة الخبيثة، التي أسما
ذات الطابع العممي. كقد استمر ىذا الكتاب ييدرس في جامعات أكركبا حتى 

. كمما تقدـ، نستطيع القكؿ، إف ابف سينا اىتـ (2)منتصؼ القرف السابع عشر
بالمبلحظة في منيجو العممي، كلجأ إلييا في تشخيصو لؤلمراض، كقد كانت 

 مبلحظة غاية في الدقة، كاألمانة العممية.
عمى  في منيجو العممي يأتي الدكر ،المبلحظة عند ابف سينامرحمة كبعد استفاء 

، حيث يعتبر الفرض تفسير الفركض(كضع مرحمة كضع األحكاـ الجزئية )أك 
مؤقت لمحالة مكضكع المبلحظة، يحتمؿ الصكاب أك الخطأ، ينقمب بعد االختبار 

محاكلة لمتفسير، كظيفتو أف  ))إلى قػػػػػػانكف، كعػػػميو يعػػػرؼ الػفػػػػرض بػػػػػأنو:  التجريبي 
يربط بيف عدد مف المبلحظات، كيكشؼ عف بعض العبلقات الثابتة بيف تمؾ 
المبلحظات، التي يتضمنيا سمكؾ طائفة مف الظكاىر أك الحكادث. كحيف نضع 

ان، فإف كذب فإف عمينا أف نجد تفسيران آخر تفسيران قد يككف التفسير صادقان أك كاذب
ف صدؽ كأيدتو الكقائع قيد البحث في الحاضر كالمستقبؿ  يتفؽ مع الكقائع، كا 

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

 ات تحتمؿ الصدؽ أك الكذب.االفتراض

                                                 

ـ ، 1983، دار مصر لمطباعة، القاىرة، مصر، 2، ط.العموم عند العرب قدرم حافظ طكقاف، (1)
                                                                                       .21ص

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

، ب.ط، دار الجامعات المصرية، اإلسكندرية، االستقراء والمنيج العمميمحمكد فيمي زيداف،  (3)
 .48ـ، ص1977مصر، 
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فالتجربة ىي  ؛مف بعد مرحمة كضع الفركض، يأتي الدكر عمى مرحمة التجربةك  
 -المقدـ لتفسير الظاىرة محؿ الدراسة  -األجراء العممي الذم يقرر صدؽ الفرض 

تكرار ب ، كذلؾتثبت مف الفرض العمميكثيران ما يي ابف سينا كاف فقد  مف كذبو،
كمف ، كمف ثـ كصكلو لمرحمة كضع القانكف العمميعمى الظاىرة، التجربة كتنكيعيا 

كمف التدبير الحسف في سقيو ما  )): أمثمة ىذا قكلو في المصابيف باالستسقاء
جربناه مراران فنفع، كىك أف يشرب لبف المقاح عمى خبلء مف البطف كطي مف أياـ 

ف أمكف  نستنتجوكىذا ما . (1)((طييا فعؿ كلياؿ قبمو، ال يتناكؿ فييا إال قميبلن جدان، كا 
إال بعد تفحص  ،كال يمكف صياغة القانكف الكمي في المعالجة (( مف قػكلو:أيضان 

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

ىي التي تعيف  ،منيا تجريبيان، فالتجربة التي تدلؿ عمى صدؽ تمؾ الحاالت الجزئية
، كمف (3)ترتبط بيا حاالتكتعميمو لعدة  الذم يحكميا، الباحث عمى اشتقاؽ القانكف

مستخمصة مف  كاف يضع عدة فركض ابف سيناف النص السابؽ أيضا نستنتج، أ
                                                 

 ابتة القائمة بيف ظكاىر معينة، كنتائجو دائما ثابتة القانكف العممي: ىك تعبير عف العبلقات الث
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 العمـك 

بي لمدراسات االستراتيجية كالسياسية كاالقتصادية، برليف، االجتماعية، المركز الديمقراطي العر 
 (.18ـ، ص2019ألمانيا، 

  التكـر الذم يتطكر  حدكثاالستسقاء: ىك تراكـ السكائؿ في البطف، كيتسبب تراكـ السكائؿ في
 عادة عمى مدل بضعة أسابيع، كسببو غالبا ما يككف مشاكؿ في الكبد.

 .545، مصدر سبؽ ذكره، ص2، ج.القانون في الطبابف سينا،  (1)
      .2ص مرجع سبؽ ذكره، ،تاريخ العمم ودور العمماء العرب في تقدموعبد الحميـ منتصر:  (2)
، دار الحكمة، لندف، المممكة 1ط. ،منيج االستقراء في الفكر اإلسالمي ،عبد الزىرة البندر (3)

                                                                 .163ص ـ،1992المتحدة، 
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ينة، كمف ثـ يقـك باختبارىا بالتجربة، مع ظاىرةحدكث يعمؿ مف خبلليا  مبلحظاتو،
مف أجؿ الكصكؿ إلى قانكف يفسر ىذه الظاىرة. أذف فاالستقراء عند ابف سينا، 
يسير في خطكات أربعة ىي: المبلحظة، ككضع الفركض، كالتجربة، كأخيران كضع 

 القانكف العممي. 
-لتجربةالباحث عديـ ا عفالباحث المجرب  كما نجد ابف سينا في كتابتو يفضؿ
كأما السبب في  )) ، كذلؾ يظير مف قكلو:-خاصة في التعامؿ مع األدكية الطبية

كحكـ مف جممة  ،إف كؿ دكاء مركب فمو حكـ مف بسائطوأف المجٌرب خير، 
جو اب إنما يفيد مف اعتبار بسائطو فقط، كال ندرم ما يكجبو مز كغير المجرٌ  ،صكرتو

كىك مناقض، كالمجٌرب يككف قد  ،غير زائدىؿ ىك زائد في معناىا أك  ،الكائف عنيا
كلربما كانت العائدة في صكرتو المزاجية أكثر مف المتكقع مف  ،األمراف وتحقؽ من
كلذلؾ يرل ابف سينا إف التعرؼ عمى قكل األدكية يأتي عف طريقيف، ، (1(()بسائطو

قياس، بمعنى أف تأثير األدكية، ييعرؼ بال ،(2)يبكطريؽ التجر  طريؽ القياس :ىما
طبائع  عمى القياس، لكجكديكصي بتغميب التجربة كلكنو  أك عف طريؽ التجربة.

. كما نجد أيضان نص آخر، ييبيف فيو ابف سينا (3)ال يمكف حصرىا بالقياس كأمزجة
انفتح عمي مف أبكاب المعالجات المقتبسة مف  ))فضؿ التجربة عميو، يقكؿ فيو: 

التجربة أذف ال شؾ، يؤدم إلى اكتشافات ذات . فاستخداـ (4)((التجربة ما ال يكصؼ

                                                 
.398، ص، مصدر سبؽ ذكره3، ج.القانون في الطبابف سينا،  (1)  
 عيون الحكمة ،القياس: قكؿ مؤلؼ مف أقكاؿ إذا سممت، لـز عنيا لذاتيا قكؿ آخر. )ابف سينا ،

 (.5ـ، ص1980دار القمـ، بيركت، لبناف،  ،2ط. تحقيؽ: عبد الرحمف بدكم،
.318ص مصدر سبؽ ذكره، ،1، ج.القانون في الطب ابف سينا، (2)  
.165المصدر السابؽ، ص (3)  
، تحقيؽ: نزار رضا، ب.ط، دار مكتبة عيون األنباء في طبقات األطباءابف أبي أصبعية،  (4)

 .438صالحياة، بيركت، لبناف، ب.ت، 
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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:
لة في كتابو )القانكف في الطب( لمتعرؼ عمى أمزجة األدكية خصص ابف سينا مقا

. كبيف (1)المفردة بالقياس، كما أعمف أف القياس عنصر مف مككنات منيجو العممي
لك  ))أف القياس جزء مف التجربة مف جية، كأصؿ قائـ بذاتو مف جية أخرل، فقاؿ: 

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

ؿ غير ىذا فيك لـ ينصؼ أك ىك ضعيؼ التمييز ال يفرؽ بيف ما الحؽ، كمف قا
يعسر الشؾ فيو لكثرة دالئمو كجزئياتو، كبيف اليقيف. فإف ىاىنا عقائد تشبو اليقيف 

، نستنتج مف النص السابؽ، أكال: أف التجربة كحدىا ال تفيد (2)((كليست باليقيف
اس األصمي الكمي، تيكسب اليقيف اليقيف، كثانيان: أف التجربة المصاحبة لمنظر كالقي

كتكقعو، كأخيران، أف مف اعتقد بأف التجربة كحدىا تفيد اليقيف فقد أخطأ، بسبب عدـ 
 إنصافو، أك تمييزه الضعيؼ.

كفقان لمنيجو  -بعد انتياء ابف سينا مف تشخيصو لممرض أك الحالة المرضية
كيشترط في ذلؾ ما  ، يبدأ يتكمـ عف تحضير الدكاء أك الصناعة الطبية،-العممي
 يمي:

                                                 
 .314، ص مصدر سبؽ ذكره ،1، ج.القانون في الطبابف سينا،  (1)
كتب العممية، لدار ا ب.ط، ، تحقيؽ: محمد أحمد عبد الحميـ،اليداية في المنطق ابف سينا: (2)

 . 326ص ،2ج. ـ،2016بيركت، لبناف، 
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أف يككف الدكاء خاليا عف كيفية مكتسبو، أما الحرارة عارضة أك بركدة  )): أكالن 
. كفي ىذا (1(()عارضة أك كيفية عرضت ليا باستحالة في جكىرىا أك مقارنة لغيرىا

الشرط يؤكد ابف سينا سبلمة مادة التجربة مف األعراض الخارجية؛ ألف ىذه 
 ـ معرفة تأثير الدكاء بالصكرة المطمكبة.دقان كاضحان في عاإلعراض تشكؿ عائ

أف يككف المجرب عميو عمة مفردة، فأنيا إف كانت عمة مركبة كفييا أمراف  )): ثانيان 
ؾ يقتضياف عبلجيف متضاديف فجرب عمييما الدكاء فنفع، لـ يدر السبب في ذل

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

بمعنى أف يجرب الدكاء  .(2(()كىذا بالحقيقة نفع بالذات، مخمكط بالعرض.
معيف، أم عمى شخص يعاني مف عمة كاحدة، كليس عمى مف المخصص لمرض 

يعاني عمؿ متعددة، ألنو في حالة ما يجرب الدكاء عمى شخص يعاني مف عمؿ 
 متعددة، فتحسف، لـ نعرؼ السبب الحقيقي في تحسنو.

حتى أف كاف ينفع منيا جميعان، لـ  المضادةأف يككف الدكاء قد جرب عمى  )): ثالثان 
حدىما، كربما كاف نفعو مف أحدىما بالذات، كمف أمزاج لمزاج يحكـ أنو مضاد ال

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

                                                 
 .318، صمصدر سبؽ ذكره، 1ج.، القانون في الطب ،ابف سينا (1)
  ،الشفاء بالنباتات واألعشاب والطب الغاريقكف: مادة تتكلد في األشجار المتآكمة. )ابف سينا

، ضبطو ككضع حكاشيو، محمد أميف الضنَّاكم، ب.ط، دار الكتب عي من القانون في الطبالطبي
 (.13ـ، ص2005العممية، بيركت، لبناف، 

 المصدر السابؽ، الصفحة نفسيا. (2)
  ،الشفاء بالنباتات واألعشاب والطب السقمكنيا: يقاؿ ىي لبف حشيشة تشبو المببلب. )ابف سينا

 (.13، مصدر سبؽ ذكره،  صالطبالطبيعي من القانون في 
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ذا جٌربناه عمى مرض حار كحمى الغب لـ يبعد أف ينفع باستفراغ الصفراء، فإذا  كا 
بعد أف يعمـ أنو فعؿ أحد كاف كذلؾ لـ تفدنا التجربة ثقة بحرارتو أك بركدتو، إال 

بمعنى إذا نفع دكاء معيف في عمتيف  .(1(()األمريف بالذات كفعؿ اآلخر بالعرض
أف يعرؼ أم مف العمتيف كاف  -حسب رأم ابف سينا–متضادتيف، فعمى الطبيب 

 تأثير الدكاء فييا بالذات أم حقيقي، كأييما كاف تأثير الدكاء فييا بالعرض. 
لقكة في الدكاء مقاببلن بيا لما يساكييا مف قكة العمة، فإف بعض أف تككف ا )) رابعان:

، كىنا يشير ابف (2(()األدكية تقصر حرارتيا عف بركدة عمة ما فبل يؤثر فييا البتة
 سينا عمى ضبط جرعة الدكاء عمى حسب شدة المرض.

كز ، بمعنى، يجب أف يير (3(()أف يراعى الزماف الذم ظير فيو أثره كفعمو ))خامسان: 
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.
أف يراعى استمرار فعمو عمى الدكاـ أك عمى األكثر، فإف لـ يكف كذلؾ،  ))سادسان: 

تصدر عف مبادئيا أما دائمة  فصدكر الفعؿ عنو بالعرض؛ ألف األمكر الطبيعية
. كذلؾ أف التأثير الطبيعي الصادر عمى الدكاء بالذات يجب (4(()كأما عمى األكثر

ال ف ف الدكاء الذم ال إأف يككف فعمو في الجسـ المعالج دائمان أك عمى األكثر، كا 
كبالتالي  ،يمتاز بديمكمة التأثير، تأثيره  عمى  الجسـ يككف بالعرض ال بالذات

 ىذا الدكاء مف طبيعة التأثير الحقيقي عمى البدف. عديستب
ف جٌرب عمى غير بدف اإلنساف إنو إأف تككف التجربة عمى بدف اإلنساف، ف ))سابعان: 

جاز أف يتخٌمؼ مف كجيتيف: أحدىما أنو قد يجكز أف يككف الدكاء بالقياس إلى بدف 
                                                 

 المصدر السابؽ: الصفحة نفسيا. (1)
  المصدر السابؽ: الصفحة نفسيا. (2)
 . 319المصدر السابؽ: ص (3)
 المصدر السابؽ: الصفحة نفسيا.  (4)
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كالثاني أنو قد يجكز أف  اإلنساف حاران، كبالقياس عمى بدف األسد كالفرس باردان...
. كىذا (1(()يككف لو بالقياس إلى أحد البدنيف خاصية ليست بالقياس إلى البدف الثاني

األجساـ الحيكانية األخرل،  طبيعةختمؼ عف ت طبيعةإلنساف جسـ اتأكيد عمى أف ل
  .ال يمكف حممو عمى اإلنساف ،فما يصدؽ عمى بقية الحيكانات

سباقان إلى كثير مف  في الطب، فقد كاف أما عف انجازات ابف سينا 
االنجازات العممية، كالتي بدكرىا تؤكد عمى أف منيجو العممي، كاف فعبلن ذك قيمة 

ال لما أفضى إلى مثؿ ىذه اآلراء كاالنجازات القيمة. ىذه االنجازات ما  مف عممية، كا 
 :يمي
لتراب، أكؿ مف قاؿ بالعدكل كانتقاؿ األمراض المعدية عف طريؽ الماء كا .1

إف الماء يحتكم  ))، كىذا ما نمتمسو في قكلو: (2)كبخاصة عدكل السؿ الرئكم
عمى حيكانات صغيرة جدان، ال ترل بالعيف المجردة، كىي التي تسبب بعض 

، كىنا يشير ابف سينا إلى الجراثيـ )الميكركبات(، التي تسبب (3)((األمراض
 يرىا.األمراض المعدية مثؿ: المبلريا، كالككليرا، كغ

كفٌرؽ بينو كبيف األمراض  ،أٌكؿ مف كصؼ التياب السحايا كصفان صحيحان  .2
سببو، كميز بيف نكعيف مف تالمشابية لو، كأكؿ مف بٌيف البرقاف كالعمؿ التي 

                                                 
 المصدر السابؽ، الصفحة نفسيا.  (1)
ككالة الصحافة  ب.ط، ،، تقديـ كمراجعة: كماؿ عبد العزيزقصة الطب عند العربأحمد القرني،  (2)

                                                .80ص ب.ت، الجيزة، مصر، ،"ناشركف"العربية 
، ممين في الحضارة اإلنسانيةسماذا قدم المسممون لمعالم: إسيامات الم ،راغب السرجاني (3)

 . 259، ص1.ـ، ج2009، مؤسسة اقرأ لمنشر كالتكزيع كالترجمة، القاىرة، مصر، 2ط.
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ىك  الذم سببو الخارجيالشمؿ الداخمي الذم سببو في الدماغ، ك الشمؿ  الشمؿ:
 .(1)خبلؼ األكؿ

سميا االمتصؿ بنكع مف الديداف المعكية، نكمستكما أكؿ مف اكتشؼ مرض اإل .3
 .الدكدة المستديرة

أٌكؿ مف كصؼ الداء الخيطي، كداء الجمرة الخبيثة التي أطمؽ عمييا النار  .4
الفارسية، كأكؿ مف اكتشؼ أف السرطاف المكضعي يعطي أعراض السرطاف 

ميز العاـ بالجسـ، كأٌكؿ مف شٌخص بدٌقة تامة االلتياب الرئكم، كخراج الكبد، ك 
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 

 .(2)الحٌمى بأنكاعيا
المثانة كحصاة الكمية في الطريقة كالمقدار، فبيف أف فرؽ ابف سينا بيف حصاة  .5

الحصاة الكمكية أليف كأصغر كأقرب إلى الحمرة، أما الحصاة المثانية فأصمب 
 .(3)كأكبر حجمان، كأقرب إلى الدكنة كالرمادية كالبياض

                                                 
                        .140ص مرجع سبؽ ذكره، ،اإلسالم والعمم التجريبي ،يكسؼ الٌسكيدم (1)
 ،الشيخ الرئيس ابن سينا: األديب والطبيب والعالم ،عمر فاركؽ الطباع كعبد المنعـ الياشمي (2)

ابن م، عكاك  .)انظر أيضان: رحاب 68ـ، ص1993 لبناف، المعارؼ، بيركت، ةمؤسس ب.ط،
        (.127-126ـ، ص1999لبناف، دار الفكر العربي، بيركت، ب.ط، ، سينا الشيخ الرئيس

، دار الفكر العربي،  ب. ط، فضل عمماء المسممين عمى الحضارة األوروبية ،عز الديف فٌراح (3)
 .162ـ، ص2002، القاىرة، مصر
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في ختاـ حديثنا عف انجازات ابف سينا الطبية، نستذكر قكؿ أحمد محمكد صبحي 
داف عمَّا قدمو عمماء المسمميف بصفة عامة في مجاؿ الطب، كما كمحمكد فيمي زي

إف ما أضافو الطب العربي )) قدمو ابف سينا بصفة خاصة، كالذم جاء فيو: 
اإلسبلمي إلى الطب اليكناني يفكؽ ما أضافو اليكناف إلى طب مصر القديمة، كمف 

في الشرؽ كالغرب  ثـ أمكف لكتاب القانكف ) البف سينا( أف يتصدر المراجع الطبية
 .(1)((حتى نياية القرف الثامف عشر

 خاتمة البحث:
 أ. نتائج البحث:

. ابتكر ابف سينا في دراستو لمطب منيجان عمميان، دعامتاه: الحكاس كالفكر 1
)االستقراء كالقياس(، حيث يبدأ البحث بالمحسكس عف طريؽ المبلحظة كالتجريب، 

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

عميميا، كما العقمي؛ إذ أف التجربة كحدىا ال تكفي إذا لـ يساندىا العقؿ لتنظيميا كت
أف العقؿ كحده ال يكفي لمدنا بالمعرفة المكضكعية إذا لـ تيأزره التجربة، كما التجربة 

 إال حكار العقؿ اإلنساني مع الطبيعة.
. االستقراء عند ابف سينا يمر بأربعة مراحؿ ىي: المبلحظة، كفرض الفركض، 2

 كتحقيؽ الفركض بالتجربة، ككضع القكانيف العممية.
بف سينا النقد كالتحقيؽ بكؿ مكضكعية، عمى كؿ ما نقؿ إليو مف معارؼ . مارس ا3

األمـ السابقة، فمـ يقبمكا النظريات كالحقائؽ العممية المكرثة، ما لـ يقـ الدليؿ عمى 

                                                 

تقديـ: محمكد مرسي عبد هللا،  ،في فمسفة الطبأحمد محمكد صبحي، كمحمكد فيمي زيداف: ( 1)
 .86ـ، ص1993ب.ط، دار النيضة العربية لمطباعة كالنشر، بيركت، لبناف، 
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صحتيا، مبتعدان بذلؾ عف التقميد، كالتعصب، كالتأثر باألىكاء الشخصية، كبآراء 
 مشاىير العمـ السابقيف كالمعاصريف لو.

في  - . عرؼ ابف سينا في أسمكبو كتفكيره العممي ما يسمى بالطريقة العممية4
 ))، كىذا ما عبر عنو عبد الحميـ منتصر بصكرة عامة، بقكلو: -العصر الحديث

عرؼ العمماء المسمميف العرب، في أسمكب كتفكيرىـ العممي، ما يسمى بالطريقة 
 .(1)((حديثالعممية، التي يظف أنيا مف مبتكرات العصر ال

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

فيـ الذيف حفظكا عمـك  )) طكقاف أثناء حديثو عف عمماء المسمميف، في قكلو:
ـ الذيف نقمكىا كنقمكا معيا إضافاتيـ الكثيرة إلى اليكناف، كغيرىا مف الضياع، كى

 .(2)((أكركبا عف طريؽ األسباف
. تميز المنيج العممي اإلسبلمي عند ابف سينا، باعتماده عمى تركيبة تجمع ما 6

بيف االستقراء كالقياس، كتفاعمو مع الكاقع المحسكس، كلـ يقتصر عمى التجريدات 
تي تبتعد عف الكاقع المحسكس، كما حدث في الذىنية أك اإلشراقات الركحية، ال

 معظـ المناىج اليكنانية أك اليندسية.

                                                 

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

، مجمة الجامعة اإلسالميةسمرة كعماد البرغكثي، "منيجية البحث العممي عند عمماء المسمميف"، 
 (.454ـ، ص2008غزة، فمسطيف، المجمد السادس عشر، العدد الثاني، 

 .58، مرجع سبؽ ذكره، صتاريخ العمم ودور العمماء العرب في تقدمو ،منتصر الحميـعبد  (1)
مطبعة لجنة التأليؼ  ،2ط. ،تراث العرب العممي في الرياضيات والفمك ،فظ طكقافقدرم حا (2)

 .17ص ـ،1954كالترجمة كالنشر، القاىرة، مصر، 
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. تميزت آراء كنظريات ابف سينا بالمكضكعية، بمعنى قابميتيا لمتحقيؽ العممي، 7
في حيف كانت النظريات اليكنانية كاليندية، في كثير مف األحياف غير مكضكعية، 

 ]يقصد اليكنانية كاليندية[فيذه الحضارات  )) كىذا ما أكده راغب السرجاني، بقكلو:
كانت تكتفي في كثير مف األحياف، بافتراض النظريات دكف محاكلة إثباتيا عمميان، 
ف  فكانت في أغمبيا فمسفات نظرية، ال تطبيؽ ليا في الكثير مف األحاييف، حتى كا 

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

 . (1)((كالككنية مف حكليـ
. ساىـ العالـ المسمـ ابف سينا، في تطكر أساليب البحث العممي، كفي كضع 8

 أصكؿ المنيج العممي الحديث.
 ب. التوصيات

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

 السياسة.
 

                                                 

 .177، مرجع سبؽ ذكره، ص1، ج.ماذا قدم المسممون لمعالمراغب السرجاني، ( 1)
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 لشرح المنفرجةفي األنوار المنبمجة  لجممةيجة في شرح شواىد اتبمالاآلثار 
 العباس النقاوسي يبأل 
  د. محمد سالم العابر  إعداد:                                              

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المقدمة:

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

قارئ بإشراقات مستكحاة مف فيـ نظـ كبلـ العرب كتممس إضافة إلى تنكير ال
دالالت السياقات مف خبلؿ مقارنتيا بأساليب العرب األقحاح سكاء كانت منظكمة 
في عصر االحتجاج اك بعده، فإف كانت القصيدة المشركحة مف الفئة األكلى، 

ف كاف المشركح مما ال  فاالستشياد يككف لبلستئناس كتعضيد الكبلـ ببعضو، كا 
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 

يا الشرح، بؿ تجد مف الشراح مف غنية بالمادة العممية التي يرسميا الشارح في ثنا
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 

عف التعريؼ بيا، فتراه حيف يتعرض لكبلـ الشيخ كثيرا ما يعزز  بما يغني

                                                 

 قسـ المغة العربية كآدابيا، كمية آداب الخمسعضك ىيئة التدريس ب. 
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كبلمو)شرحو( بالشكاىد قرآنية كنبكية كشعرية ك نثرية، كلما كجدت ذلؾ متكررا في 
كثير مف المسائؿ النحكية التي عالجيا في شرحو عقدت العـز عمى النظر في ىذه 

تمحيصيا كبياف استخداـ  مف شرحو؛ بغية فرعي الجممةالشكاىد التي استعمميا في 
العمماء ليا، إضافة إلى أفَّ 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 

كلما كاف األمر كذلؾ شددت اليمة كتمقفت  ،صيمة بأصكؿ المبانيإلى دراية أ
الشكاىد المستيدؼ دراستيا، ثـ قسمتيا إلى مجمكعات حسب مكضع استشياد 

با الشكاىد كفؽ كركدىا في النقاكسي بالشاىد، كجعمت لكؿ مجمكعة مبحثا مرتًٌ 
الشاىد  الشرح، كصدرت البحث بمبحث تمييدم ترجمت فيو لمشارح كبينت فيو كنو

فكاف تقسيـ البحث عمى النحك التالي: مقدمة كفييا مبحث  ،النحكم مختصرا
شكاىد الجممة  -شكاىد الجممة اإلسمية، المبحث الثاني -تمييدم، المبحث األكؿ

  .الفعمية، ثـ ذيمتو بخاتمة كثبت لممصادر كالمراجع
 !سأؿ التكفيؽأ ىذا، ك هللا

 المبحث التمييدي
 مة الشارحترج:  المطمب األول
 اسموي كلقبو: 

؛ أما اسػميو فػي (1)) أبك العباس أحمد بف أبي زيد عبد الرحمف النقاكسي، البجائي    
بعػػػػض المصػػػػادر األخػػػػرل فيػػػػك: أحمػػػػد بػػػػف الشػػػػيخ صػػػػالح أبػػػػي زيػػػػد عبػػػػد الػػػػرحمف 

                                                 

: 1نظػػر: ىديػػة العػػارفيف، أسػػماء المػػؤلفيف كآثػػار المصػػنفيف، دار إحيػػاء التػػراث العربػػي، بيػػركتي (1)
118. 
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، كفي معجـ أعبلـ الجزائر اسمو: أبك العباس أحمد بػف عبػد الػرحمف أبػي (1)النقاكسي
، كاألرجػػػػح الػػػػذم ذكػػػػره البغػػػػدادم، كيعضػػػػده مػػػػا كيًجػػػػد عمػػػػى النسػػػػًخ (2)زيػػػػد النقاكسػػػػي

 (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 
ىػػػك شػػػيخنا، اإلمػػػاـ المحقػػػؽ، الجػػػامع بػػػيف عممػػػي المنقػػػكؿ »ف الثعػػػالبي: عبػػػد الػػػرحم

ًنيَّة  (5).((4)«كالمعقكؿ، ذك األخبلؽ المىٍرضيَّة، كاألحكاؿ الصالحة السَّ
 شيكخو: 

) لـ تفصػح المصػادر عػف البػدايات العمميػة لمنقاكسػي كال عػف الشػيكخ الػذيف 
بأنػػػو أمػػػاـ عػػػالـ مػػػف العممػػػاء  تتممػػػذ عمػػػييـ لكػػػف القػػػارئ لشػػػرحو الػػػذم بػػػيف يػػػدينا يقػػػر

                                                 

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

، 2ت، طينظػػػػر: عػػػػادؿ نػػػػكييض، مؤسسػػػػة نػػػػكييض الثقافيػػػػة لمتػػػػأليؼ كالترجمػػػػة كالنشػػػػر، بيػػػػرك  (2)
 .332ـ: 1980

ق، تػػػح: محمػػػد عبػػػد السػػػبلـ سكيسػػػي، جامعػػػة المرقػػػب، 810األنػػػكار المنبمجػػػة، النقاكسػػػي: ت (3)
 .6ـ:2016، 1الخمس، ط

 هللا الحميػد عبػػد تقػديـ: عبػػدإشػراؼ ك ، التنبكتػػي بتطريػز الػديباج، أحمػػد بابػا ينظػر: نيػؿ االبتيػػاج (4)
ػػة ، كتعريػػػؼ الخمػػؼ برجػػػاؿ السػػػمؼ، أبػػػك 111: ـ1989، كميػػػة الػػػدعكة اإلسػػبلمية، طػػػرابمس، اليرَّامى

، كمعجػػػػـ أعػػػػبلـ 96: 2ـ1906القاسػػػػـ محمػػػػد الحفنػػػػاكم، مطبعػػػػة يبيػػػػر قفتانػػػػة الشػػػػرقية، الجزائػػػػر، 
 .332الجزائر: 

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

 تالميذه:
 أفَّ الشيخى تتممذ عمى يديو بعض الفقياء، مثؿ:  

مػٌي بػف عمػر ابػف  ػالح بػف عى ػد بػف صى مَّ ) الشيخ يحيى بف عبد الرٍَّحمىف بف ميحى
 .(2)، كقد أخذ عنو الفقو ببجايةعقيؿ بف زرماف

مَّد بف يحيى بف عبد هللا أىبيك عبد هللا البيكسقي المغربي نزيؿ بجاية ميحى
(3). 

 (5).((4)الثعالبي عبد الرحمف
 العمـك التي أتقنيا بناء عمى ما ظير في شرحو لممنفرجة:

) كال يسػػتبعد أنػػو تتممػػذ عمػػى يديػػو كثيػػر مػػف المشػػايخ غيػػر مػػا ذيكػػر، كىػػذا 
يّّ مف تنكع ثقافتو، إذ أتقف كثيران مف الفنكف، ظيػرت كاضػحة فػي شػرحو لممنفرجػة، جم

: المغػػة كالنحػػك كالصػػرؼ  حيػػث بػػدا فييػػا حافظػػان لمقػػرآف كالحػػديث، مطمعػػان عمػػى عمػػـك
 (6) كالببلغة كالعركض كالكبلـ، لو معرفة بكقائع التاريخ كالسيرة.(

 مؤلفاتو: 

                                                 

 المصدر نفسو. (1)
 231: 10ينظر: الضكء البلمع، السخاكم، دار الحياة، )د،ت(  (2)
 .73: 10المصدر السابؽ ينظر: (3)
، كمعجػػـ 96: 2، كتعريػػؼ الخمػػؼ برجػػاؿ السػػمؼ، 111:بتطريػػز الػػديباج ينظػػر: نيػػؿ االبتيػػاج (4)

 .332أعبلـ الجزائر: 
 .6األنكار المنبمجة، النقاكسي:  (5)
 المصدر نفسو. (6)
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ف لمنقاكسػػي مؤلفػػان غيػػر شػػرحو لممنفرجػػة، كىػػك )أمػػا مؤلفاتػػو فػػإنني ال أعػػرؼ حتػػى اآل
المكسػػػـك بػػػػ)األنكار المنبمجػػػة فػػػي بسػػػط أسػػػرار المنفرجػػػة( الػػػذم بػػػيف أيػػػدينا كىػػػك مػػػف 

 .2016تحقيؽ الدكتكر محمد عبد السبلـ سكيسي كطبعتو الجامعة المرقب سنة 
= شػػػرح الرامػػػزة الخزرجيػػػة فػػػي العػػػركض، كىػػػي نسػػػخة محفكظػػػة بمكتبػػػة برنسػػػتكف  

، كيكجػػػد نسػػػخة منيػػػا فػػػي مكتبػػػة 678ات المتحػػػدة األمريكيػػػة، كتحمػػػؿ الػػػرقـ: بالكاليػػػ
 (2).((1)عركض كقكاؼو  3244الحـر المكي، تحمؿ الرقـ: 

 الشاىد الشعري: المطمب الثاني

  الشاىد لغة:
ًيد الرجؿ عمى كذا،      يادة: خبىره قاطع. تقكؿ منو: شى قاؿ في الصحاح: ) الشى

ٍيدى الرىجي  ، بسككف الياء لمتخفيؼ، عف االخفش. كقكليـ: اشيد بكذا، كربما قالكا شى ؿي
 العيف: )  كقاؿ صاحب (3) أم احمؼ.(

يادةن، كىك: شاىد كشييد.( ، كقاؿ صاحب القامكس (4)كقد شيد عمٌي فبلفه بكذا شى
المحيط: )الشيادة : خبر قاطع كقد شيد كعمـ ككـر كقد تسكف ىاؤه. كشيده كسمعو 

ج : شيكد كشيد . كشيد لزيد بكذا شيادة : أدل ما  شيكدا : حضره فيك شاىد
، كقاؿ صاحب المغرب في ترتيب المعرب: (5) عنده مف الشيادة فيك شاىد.(

                                                 

الفيػػرس المختصػػر لمخطكطػػات الحػػـر المكػػي، محمػػد بػػف سػػيد أحمػػد كعػػادؿ بػػف جميػػؿ  ينظػػر: (1)
، كقد أشار إليو أثناء حديثو عف الزحاؼ الػذم 1703: 4ـ 2007د، مطبكعات مكتبة الممؾ فيد،عي

 لحؽ بقصيدة المنفرجة.
 .6ينظر: األنكار المنبمجة، النقاكسي:  (2)
 .(494/ 2) :الصحاح تاج المغة كصحاح العربية(3)
 .(398/ 3) العيف:(4)
 .(372)ص:  :القامكس المحيط(5)
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)الشيادة: اإلخبار بصحة الشيء عف مشاىدة كعياف،  يقاؿ: شيد عند الحاكـ 
 .(1) لفبلف عمى فبلف بكذا شيادة فيك شاىد(
ق د( شًيد يشيىد، ك شييد يشييد، كقد تسكف  مما سبؽ يتضح أفَّ بنية الفعؿ مف )ش

 عينو.
أما مف حيث المعنى، فإنو يدكر حكؿ الحضكر كاإلخبار الصحيح المبني عمى 

 المشاىدة كالمعاينة الصحيحة، كبذلؾ يمكننا االنتقاؿ لممعنى االصطبلحي.
) الشاىدى اسـي فاعؿو ميشتؽٌو ًمفى الفعًؿ: شيد، تقكؿ: شيد. يشيد.  كبذلؾ فإفَّ

 .(2) شيادة. كاسـ الفاعؿ )شاىد((
 

 الشاىد اصطالحا:
كرد الشاىد بالمعنى الذم نقصده في ىذا المبحث في كتاب سيبكيو حيث قاؿ: 

)...إالَّ أف يجيء شاىده مف لفظو فيو معنىن يدلؾ عمى زيادتيا.(
، كلكنو لـ (3)

عددة يتعرض لبيانو كعادتو مع بقية المصطمحات، كربما يككف لمشاىد أضرب مت
يستعمؿ بيا بنفس المعنى، كقد اعتيًبر ناقبل لممشيد مف مكاف إلى آخر سكاء كاف 
ذلؾ في مجاؿ الحياة كأف ينقؿ صكرة كقؼ عمييا أم حضر كاقع رسـ أجزاءىا كما 

لغكم كاألخير يككف منتزعا  يحدث في شيادات المحاكـ أك أنو يثبت صحة استعماؿ
م في مقاـ أىمو لـ تتغ ير سميقتيـ المغكية لبلستشياد بو عمى صحة بنية مف مقاؿ أيدًٌ

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.

                                                 

 .(459/ 1) :ب المعربالمغرب في ترتي(1)
التكظيؼ الببلغي لمشاىد الشعرم في التحرير كالتنكير، محمد عبد السبلـ سكيسي، جامعة (2)

 .ـ:2016المرقب، 
 .(445/ 3) :سيبكيو ،الكتاب (3)
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ما يؤتى بو مف الكبلـ العربي الفصيح، ليشيد بصحة نسبة لفظ، أك »
 .(1)«أك عبارة، أك داللة إلى العربية صيغة،
ما جيء بو مف كبلـ العرب شاىدان لعامؿ نحكم، أك ألثر إعرابي، أك »

عبلمة بناء، أك إعراب أصمية كانت أـ فرعية.. يستكم في ذلؾ الشاذ النادر، 
 .(2)«كالقياس المطرد

مكال كالتعريفاف السابقاف مع تكافقيما في مصدر الشاىد غير أف األكؿ أكثر ش
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 

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

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

كبذلؾ يضع احتماؿ أف يككف مف كبلـ الركاة  -صمى هللا عميو كسمـ-لمرسكؿ 
 المحدثيف غير المسمكح باالستشياد بكبلميـ.

ار اعتبار الكبلـ المستشيد بو شاىدا فقد جعمو المتقدمكف زمنيا بالنسبة كبالنسبة لمعي
لشكاىد القكاعد النحكية كالصرفية، إذ اعتبركا إبراىيـ بف ىرمة آخر شاعر يمكف 

 االستشياد بكبلمو كمف امثمة االستشياد بشعره قكلو:
                                                 

 . 51االحتجاج بالشعر في المغة الكاقع كداللتو، د. محمد حسف جبؿ، دار الفكر، القاىرة: ( 1)
، 1992يحيػػى جبػػر، مجمػػة أبحػػاث النجػػاح، المجمػػد الثػػاني، العػػدد السػػادس:  الشػػكاىد المغكيػػة، (2)

 .  256ص: 
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 )كأنت مف العكائؿ حيث ترمى * كمف ذـ الرجاؿ بمتنزاح 
، كجعمكا مف منتصؼ القرف (1) كلدت مف إشباع فتحة ما قبميا(عمى أف االلؼ ت

ق حدا زمنيا لبلستشياد بكبلـ العرب، أما االستشياد 150الثاني اليجرم أم 
 لممعاني كالجماؿ فقد القكا لو العناف إلى أبعد مف ذلؾ.

 شواىد الجممة اإلسمية: المبحث األول

لحديث فييا باسـ منطكقا أك مقدرا، الجممة اإلسمية ىي كؿ جممة بدأ المتكمـ ا    
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 

 كسي بتحقيؽ الدكتكر محمد عبد السبلـ سكيس كاآلتي:المنفرجة لمنقا
  -الشاىد األكؿ

ـي ... فىإفَّ فيؤاًدم ًعٍندىؾ الدىرى أىٍجمىعي  ٍثماًني ًبأىٍرضو ًسكاكي فىًإٍف يىؾي جي
(2) 

، 166/ 1، كىك مف شكاىد: التصريح: 118البيت لجميؿ بثينة، في ديكانو:     
، 75/ 1، كالدرر المكامع: 99/ 1 ، كىمع اليكامع:93/ 1/ 144كاألشمكني: "

، 505، كسمط الآللي: 217/ 1، كأمالي القالي: 330، 5/ 1كأمالي ابف الشجرم: 
"، 579/ 812كمغني المبيب: " 190/ 1، كخزانة األدب: 525/ 1كالعيني: 

 .286كشكاىد السيكطي: 
الظاىر االسـ  استشيد بو النقاكسي عمى صحة أف يعمؿ متعمؽ الظرؼ في    
فسير العمؿ ىنا أف "أجمعي" المرفكع  تككيد لمضمير المستكف في الظرؼ "عندنا" كت

كالضمير ال يستتر إال في عاممو، كالذم أكد ذلؾ التكجيو أنو ال يصح أف يككف 
                                                 

 (. 25/ 4) :(شرح شافية ابف الحاجب1)
 .104األنكار المنبمجة، النقاكسي:    (2)   
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تككيدا لمضمير المضاؼ لػ"عندنا" الذم محمو الجر كال تككيدا لػ"الدىر" ألنو 
رأيو قاؿ فييا: ) كليس في ىذيف منصكب، ثـ أردؼ النقاكسي عبارة أفصحت عف 

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: 

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

فإف: الفاء: حسب ما قبميا، إٍف: حرؼ مبني عمى السككف يفيد الشرط كيعمؿ     
، يؾ: فعؿ مضارع ناقص مجزـك كعبلمة جزمو السككف عمى النكف المحذكفة  الجـز
لمتخفيؼ، جثماني: اسـ "يؾ" مرفكع بضمة مقدرة النشغاؿ المحؿ بحركة المناسبة، 

تصؿ مبني عمى السككف في محؿ جر كىك مضاؼ، كالياء ضمير بارز م
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 

: حرؼ تككيد كنصب، فؤادم: اسـ إفَّ منصكب كعبلمة نصبو الفتحة  الشرط، إفَّ
الظاىرة كىك مضاؼ كالياء ضمير بارز متصؿ مبني عمى السككف في محؿ جر 
باإلضافة، عندؾ: ظرؼ مكاف متعمؽ بمحذكؼ خبر إفَّ كىك مضاؼ كالكاؼ: 
ضمير بارز متصؿ مبني عمى السككف في محؿ جر باإلضافة، الدىر: ظرؼ 

                                                 
نشكاف بف سعيد الحميرل اليمني )المتكفى:  ،شمس العمـك كدكاء كبلـ العرب مف الكمـك   (1)   
د يكسؼ محمد عبد هللا،  -مطير بف عمي اإلرياني  -ف عبد هللا العمرم د حسيف بتح: ىػ(573

 1999 -ىػ  1420،  1ط سكرية( -لبناف(، دار الفكر )دمشؽ  -دار الفكر المعاصر )بيركت 
 .جثماف: 992/ 2ـ: 
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خبر إف، أجمع: تككيد لمضمير المستكف بالظرؼ المرفكع  زماف متعمؽ بمحذكؼ
، غير أنو لـ ييسمًٌـ (1)عمى الفاعمية، كىذا ىك مكضع الشاىد في البيت عند النقاكسي

بحكـ تنافي الحذؼ كالتككيد، كقكَّاه كركده في السماع كتبنًٌي سيبكيو لو نقبل عف 
 عف: مررت بزيدو كأتاني الخميؿ حيث قاؿ في الكتاب: )كسألتي الخميؿ رحمو هللا

أخكه أنفسيما، فقاؿ: الرفع عمى ىما صاحبال أنفسيما، كالنصب عمى 
 (2)أعنييما...(

 -الشاىد الثاني
ف ييف ... فىأىنت لىدىل بحبكحة اٍليكف كىاًئف ؾ عز كىاً  لىؾ اٍلًعٌز ًإف مىٍكالى
(3) 

عمى إظيار البيت مف الطكيؿ كىك شاىد مجيكؿ القائؿ استشيد بو النحكيكف      
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 أفَّ تقدير المتعمؽ يجب أف يككف كصفا كىك قكؿ األخفش 

لبيت شاىدا عمى أفَّ مف حؽ الشاعر أف يقدر ، ثـ جعؿ ىذا ا(4)كجماعة ىكذا قاؿ
المتعمؽ، فمما احتاج إلى إظياره أظيره كصفا ال فعبل، كيعد ىذا البيت دليبل سماعيَّا 

 عمى الرأم الذم جنح إليو النقاكسي.
 المغة:

  (5)الًعز بكسر العيف: القكة كالشدة بعد الذلة.
مَّةً  طي المىحى سى ةي: كى البيٍحبيكحى
(1) 

                                                 
 .104األنكار المنبمجة:    (1)   
 .104، 60/ 2 :سيبكيو ،الكتاب   (2)   
 .106 :، النقاكسيةاألنكار المنبمج   (3)   
 .106:  ينظر األنكار المنبمجة   (4)   
 .2/810ينظر إسفار الفصيح، اليركم:    (5)   
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 (2)ؿ: ىك ىيف: إذا ذؿ.اليكف: يقا
 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، 

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

كازا تقديره مجزـك كعبلمة جزمو السككف؛ فعؿ الشرط ، كفاعمو ضمير مستتر فيو ج
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 

، كجممة "فأنت لدل ..." في محؿ مرفكع كعبلمة رفعو الضمة الظاىرة عمى آخره
 جـز جكاب الشرط.

الشاىد فيو إظيار متعمؽ الظرؼ كصفا في قكلو: كائف، حيث صرح بو كىك متعمؽ 
الظرؼ الكاقع خبرا شذكذا، كذلؾ ألف األصؿ عند الجميكر إذا كاف الخبر شبو 

 جممة يككف متعمقا بككف عاـ كاجب الحذؼ.
 
 
 

                                                                                                                 
 تاج العركس، مادة: بحح.   (1)   
 .2/810ينظر إسفار الفصيح، مصدر سابؽ:    (2)   
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 -الشاىد الثالث

  (1) ... ]يموح كأّنو خمل[ مّية موحشا طمل

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

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

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

: ما شخص مف آثار  في الصحاح: )الٌطمؿ: ما شخص مف آثار الديار، قاؿ  الطىمىؿي
).  (2) الدار، كالجمع أٍطبلؿه كطيمكؿه

، قاؿ في الصحاح: ) الخمؿ: بالكسر جمع خمة: بطانة يغشى بيا أجفاف السيكؼ 
الًخمَّةي بالكسر: كاحدة ًخمىًؿ السيكؼ، كىى بطائف كانت تغسى بيا أجفافي السيكؼ 

  (3) منقكشةه بالذىب كغيره.(
 :اإلعراب

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

                                                 
 (197)ص: : ، النقاكسياألنكار المنبمجة(1)    
 .1752/ 5 :يةالعرب كصحاح المغة تاج الصحاح(2)    
 .1687/ 4المصدر نفسو: (3)    
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مضارع مرفكع، كالفاعؿ مستتر تقديره ىك، كأنو: حرؼ تشبيو كنصب، كالياء: 
 ع.ضمير في محؿ نصب اسـ "كأف"، خمؿ: خبر "كأف" مرفك 

 -الشاىد الرابع
يٍَّيًف ًخٍمكه كما ًىيىا ٍكالفي فاٍنًكٍح فتاتىيـٍ          كأيكركمىةي الحى  كقائمةو: خى

نقمو النقاكسي حجة عمى أفَّ الفاء في بيت الشيخ: "كنزكليـ كطمكعيـ    فعمى درؾ 
الذم لـ يشترط أف يككف ما بعد الفاء ( 1)كعمى درج" زائدة في الخبر متبعا األخفش

كمف تبعو، فقد اشترطكا أف يككف ما بعد الفاء طمبنا أك  (2)مبا كال نييا، أما الفراءط
نيينا في اعتبارىـ الفاء في "خكالفي فانكح" زائدة، كسيبكيو
ال يجيز زيادة الفاء في  (3)

الخبر إال إذا كاف مكصكال أك مكصكفا، فإف لـ يكف كذلؾ يكجب تقدير مبتدأ قبمو، 
 محذكؼ تقديره: ىذه.فخكالف خبر لمبتدأ 

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

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

كقائمة: الكاك كاك رب، قائمة: اسـ مجركر لفظا مرفكع محبل عمى أنو مبتدأ، خبره 
 محذكؼ. 
خبر لمبتدأ محذكؼ تقديره: ىذه ، فانكح: الفاء حرؼ استئناؼ، "انكح" فعؿ  خكالف:

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 

: مبتدأ أما عمى قكؿ األخفش، ف ،اإلعراب، ىذا عمى قكؿ سيبكيو إعرابيا: خكالفي
                                                 

 .1/38معاني القرآف ، األخفش: ينظر: (1)    
 .المصدر نفسو(2)    
 .1/139الكتاب، سيبكيو: ينظر: (3)    
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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.
لكاك حالية، أكركمة: مبتدأ مرفكع، كىك مضاؼ. "الحييف": مضاؼ إليو كأكركمة: ا 

مجركر بالياء؛ ألنو مثنى، خمك: خبر المبتدأ، كما: الكاؼ حرؼ جر، كما: يجكز 
أف تككف زائدة، كعميو تككف "ىي" ضميرا في محؿ جر، كالجار كالمجركر متعمقاف 

كصكال، في محؿ جر بحرؼ بخبر ثاف لممبتدأ  أكركمة، كيجكز أف تككف ما اسما م
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 

كتبعو النقاكسي في ذلؾ، أما عمى رأم سيبكيو، فخكالف: حبر خبره عند األخفش 
لمبتدأ محذكؼ تقديره: ىذه؛ أم: "ىذه خكالف"، كما بعده كبلـ مستأنؼ، ألف سيبكيو 

 ال يجيز زيادة الفاء في خبر المبتدأ، كأجازه األخفش. 
 -الشاىد الخامس

تىعىٍت حتَّى إذا اذَّكرٍت ... فًإنَّما ىي إق دباري تىٍرتىعي ما رى باؿه كا 
(1) 

ٍت   ـه نيًسجى ـه( في بيت المنفرجة: "ًحكى استشيد بو النقاكسي عمى صحة اإلخبار بػ)ًحكى
ًج" عمى التكسع في الكبلـ بغرض المبالغة، كىك  ٍنتىسى ٍت بالمي جى كىمىٍت   ثـ انتىسى بيدو حى

، فجاز يتمثؿ قكؿ سيبكيو في تعميقو عمى البيت في كتابو: )فجعميا اإًلقباؿى كاإًلدبارى 

                                                 
 .242، النقاكسي:األنكار المنبمجة  (1)    
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عمى سعة الكبلـ، كقكلؾ: نياريؾ صائـه كليمؾ قائـه(
، فاإلخبار بالمصدر عمى (1) 

سبيؿ المبالغة كما قاؿ ابف جني في الخصائص: ) كما كاف مثمو؛ مف قبؿ أف مف 
، كنحك ذلؾ، فإنما ساغ ذلؾ ألنو أراد  كصؼ بالمصدر فقاؿ: ىذا رجؿ زكر، كصـك

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

تىٍرتىعي: رتعت الماشية ترتع رتكعا، أم أكمت ما شاءت.
 (3) 

اذَّكرٍت: ذكرت الشئ بعد النسياف، كذكرتو بمساني كبقمبي، كتذكرتو. كأذكرتو غيرل 
 (4) كذكرتو، بمعنى. قاؿ هللا تعالى: * )كاذكر بعد أمة( *، أم ذكره بعد نسياف.

: أقبؿ  نق يض أدبر. يقاؿ: أقبؿ مقببل، مثؿ )أدخمني مدخؿ صدؽ(. كفى إقباؿه
 (5) الحديث: سئؿ الحسف عف مقبمو مف العراؽ، كأقبؿ عميو بكجيو.

ًحيحي أىفَّ اإلٍدبارى المىٍصدري ، كالدٍُّبرى  لَّي عىٍف كيراع . كالصى : أىٍدبىرى ًإٍدباران كديٍبران : كى إدباري
ـ.  (6)االسي

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

، حتى: حرؼ ابتداء كغاية، إذا: ظرؼ  ىي، ما: حرؼ مصدرم. رتعت: فعؿ ماضو
زماف يتضمف معنى الشرط، متعمؽ بجكابو. اذكرت: فعؿ ماض فاعمو ضمير 

داة حصر، مستتر فيو جكازا تقديره: ىي، فإنما: الفاء: رابطة لجكاب الشرط، إنما: أ

                                                 
 .337/ 1سيبكيو:  ،الكتاب  (1)    
 .192/ 3الخصائص:   (2)    
 .1216/ 3دار العمـ لممبلييف:  -تاج المغة كصحاح العربية الصحاح   (3)    
 .665/ 2المصدر نفسو:   (4)    
 .5/1797المصدر نفسو:   (5)    
 .311/ 9المحكـ كالمحيط األعظـ:   (6)    
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دبار: الكاك: حرؼ عطؼ، ك"إدبار":  ىي: مبتدأ. إقباؿ: خبره مرفكع بالضمة. كا 
 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 

منيا أنو عمى تقدير مضاؼ أم ذات إقباؿ، أك بتأكيؿ المصدر بالمشتؽ  تأكيبلت
 أم ىي مقبمة.

 -الشاىد السادس
ًحيح ك ... ًبعىافيةو كأىٍنتى إذو صى   (1)نىييتيؾ عٍف ًطبلًبؾى أيَـّ عىٍمرو

، 539/ 6التخريج: البيت مف الكافر ألبي ذؤيب اليذلي في خزانة األدب      
؛ 260؛ كشرح شكاىد المغني ص171/ 1ليذلييف ؛ كشرح أشعار ا544، 543

"أذ"؛ كببل نسبة في  462/ 15"شمؿ"،  363/ 11"أذذ"،  476/ 3كلساف العرب 
، 187؛ كالجني الداني ص379؛ كتذكرة النحاة ص301/ 4األشباه كالنظائر 

؛ 347؛ كرصؼ المباني ص376/ 2؛ كالخصائص 138؛ كجكاىر األدب ص490
؛ 31/ 9، 29/ 3؛ كشرح المفصؿ 505 ،504كسر صناعة اإلعراب ص

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

ذا حاكلت نيايتيا    فاحذر إٍذ ذاؾ مف العرج  حرفيف في قكؿ الشيخ: كا 
كخالؼ األخفش الذم يرل أفَّ  2/207بف مالؾ في شرح التسييؿ:كىك بيذا كافؽ ا

 كسرتيا كسرة إعراب. 
نىييتيؾ: نىيىٍيتيوي عف الشيء أىٍنيىاهي نىٍيينا، فىاٍنتىيىى عنو ك نىيىٍكتيوي نىٍيكنا لغة ك نىيىى هللا المغة: 

: طالىبىوي ميطالىبىةن كًطبلبان طىمىبىو ًبحى  (1) تعالى؛ أم حـر ك: (2) ؽعٍف ًطبلًبؾى ، أيَـّ عىٍمرو

                                                 
 .308، النقاكسي:األنكار المنبمجة   (1)    
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كًه  حبيبة المخاطب، ًبعىافيةو: العاًفيةي: ًدفاعي اّلٌل عف العبًد عافاهي اّلٌلي تعالى مف المىٍكري
ًعفاءن كمعافاةن كعاًفيةن: كىىىبى لو العاًفيىةى مف الًعمىًؿ كالبىبلء
: ظرؼ.(3)   ، إذو

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

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: 

أنت: "الكاك": حالية، "أنت": ضمير منفصؿ في جار كمجركر متعمقاف بػ"نييتؾ". ك 
محؿ رفع مبتدأ. إذ: ظرؼ لمزماف الماضي في محؿ نصب مفعكؿ فيو متعمؽ 

 بػ"صحيح". صحيح: خبر "أنت" مرفكع بالضمة.
  -الشاىد السابع 

مىٍيؾى يىسيري  ًببىٍذؿو كًحٍمـو سادى في قىٍكًمًو اٍلفىتىى ... كككنيؾى ًإيَّاهي عى
(4) 

، كشرح 56/ 1، كالدرر 233ببل نسبة في تخميص الشكاىد ص البيت     
، شرح 15/ 2، كالمقاصد النحكية 138، كشرح ابف عقيؿ ص187/ 1التصريح 

، كاستشيد بو 114/ 1(، كىمع اليكامع 228/ 1األشمكنى أللفية ابف مالؾ )
النقاكسي عمى صحة المذىب القائؿ بأف كاف كأخكاتيا تدؿ عمى الحدث كالزمف معا 
نما سميت ناقصة ألنيا تحتاج إلى خبر مع اسميا حتى يتـ معناىا،  إال ليس، كا 
بدليؿ استخداـ حدثيا )مصدرىا( في ىذا البيت، ككذلؾ كؿ تصريفاتيا كمنيا 

 المضارع" لتككف" في بيت الشيخ القائؿ: 
                                                                                                                 

 .629/ 2العممية:  -المصباح المنير   (1)    
 .91/ 1س المحيط:  القامك    (2)    
 .452/ 3:  المصدر نفسو   (3)    
 .321، النقاكسي:األنكار المنبمجة   (4)    
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باؽ إذا   ما جئت إلى تمؾ الفرج"  "لتككف مف السُّ
 المغة:
: بذلت الشئ أ      (1)بذلو بذال، أم أعطيتو كجدت بو.ًببىٍذؿو

: الحمـ بالكسر االناة. تقكؿ منو: حمـ الرجؿ بالضـ.  (2)كًحٍمـو
يًٌده كاألنثى   ٍؤدىدي كىك المجد كالشرؼ، فيك سى كدي  ًسيىادىةن ك االسـ السُّ ادى  يىسي سادى: سى

يًٌدىةه.  (3)سى
: الرجاؿ دكف النساء، ال كاحد لو مف لفظو.    (4)قىٍكًمًو: قـك
، يككفي اٍسمان كصفىةن،  ابُّ ًفي الًمٍصباح الفىتىى ًفي األٍصًؿ يقاؿي  اٍلفىتىى:  الفىتىى: الشَّ كى

مىٍيًو. ازنا لتىٍسًميىًتو باٍسـً مىا كافى عى ف كافى شٍيخان مجى لمشابًٌ الحديًث ثَـّ اٍستيًعيرى لمعىٍبًد كىاً 
(5) 

ؼ عمى بذؿ، ساد: اإلعراب: ببذؿ جار كمجركر متعمؽ بساد، كحمـ: معطك     
: مضاؼ كالضمير  ، في قكمو: جار كمجركر متعمؽ أيضا بساد، كقـك فعؿ ماضو
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 

فأما اسمو فالكاؼ المتصمة بو، فميذه مصدر كاف الناقصة يحتاج إلى اسـ كخبر، 
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

كًًٌه ... أىتىاًني كىًريـه  يىٍنًغضي الرٍَّأسى ميٍغًضبا كىريبَّ بىًقيعو لىٍك ىىتىٍفتي ًبجى
(1)  

                                                 
 .1632/ 4دار العمـ لممبلييف:  -الصحاح تاج المغة كصحاح العربية    (1)    
 .1903/ 5: المصدر نفسو   (2)    
 .294/ 1العممية:  -المصباح المنير   (3)    
 .2016/ 5دار العمـ لممبلييف:  -تاج المغة كصحاح العربية الصحاح    (4)    
 .38/208تاج العركس:   (5)    
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، ك في 115البيت لؤلعشى في ديكانو، شرح: محمد حسيف، مكتبة اآلداب:    
 . 282/ 1، كمقاييس المغة: 104/ 3عيكف األخبار: 

" مف قكؿ الشيخ:“استشيد بو النقاكسي عمى داللة التنكيف عمى التكثير في   بمندرجو
 بمندرجو  ككتاب هللا رياضتو     لعقكؿ الخمؽ

مف البيت، كقد سبقو إلى ىذه الداللة  ”كريـه “كذلؾ كما دؿَّ عمى التكثير في قكلو: 
﴾ مف قكلو  في نفس البيت صاحب المباب في معرض تفسيره لقكلو تعالى: ﴿ نفسه
ٍف كيٍنتي لىًمفى  ٍنًب هللًا كىاً  مىى مىا فىرٍَّطتي ًفي جى تىى عى ٍسرى  تعالى: ﴿ أىٍف تىقيكؿى نىٍفسه يىا حى

اًخًريفى ﴾ نما نىكَّر  (2)السَّ فجعؿ داللة التنكيف في ﴿نفس﴾ التكثير حيث قاؿ: ) كا 
 نفسان ألنو أراد التكثير كقكؿ األعشى:

بىا  كًًٌه ... أىتَّاًني كىًريـه يىٍنغضي الرٍَّأسى ميٍغضى كبَّ بىقيعو لىٍك ىىتىٍفتي ًبجى  كىري
لمعنى المقصكد، كيجكز أف يريد نفسان يريد أتاني كراـه كثيركف ال كريـ فىذّّ لمنافاتو ا

 (3) متميزة عف األنفس بالمجاج الشديد في الكفر كالعذاب العظيـ.(
 المغة:

تَّى.( كبو شى ري رو ًمٍف ضي جى كـي شى ٍكًضعه ًفيًو أىري اٍلبىًقيعي ًمفى اأٍلىٍرًض: مى
 (4) 

. يقاؿ ىىتىفىًت الحمامةي تىٍيًتؼي ىىٍتفان. : الصكتي ىتفت: اليىٍتؼي
 (5) 

 (6) جكه: )الجك: ما بيف السماء كاالرض.(

                                                                                                                 
 .455، النقاكسي:األنكار المنبمجة (1)    
 56الزمر: (2)    
الشيخ عادل أمحد  ، تح:هـ(777بن عادل احلنبلي الدمشقي النعماين )املتوىف:  ،اللباب يف علوم الكتابينظر: (3)    

/ 11: م1111-هـ  1111 ،1، طبريوت / لبنان -دار الكتب العلمية  ،جود والشيخ علي حممد معوضعبد املو 
731. 
 .282/ 1مقاييس المغة )(4)    
 .1442/ 4الصحاح تاج المغة كصحاح العربية، دار العمـ لممبلييف: (5)    
 .2306/ 6: المصدر نفسو(6)    
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 : ييقىاؿي نيغيكضه كى ، كىالمىٍصدىٍر: نىٍغضه كى رَّؾى : ًإذىا تىحى يىٍنًغضي وي يىٍنغيضي كى : )نىغىضى رىٍأسي يىٍنًغضي
: أىٍنغىضى  ييقىاؿي كىوي، يىتىعىدَّل كىالى يىتىعىدَّل، حكاه األىٍخفىشي كى رَّ وي، أىم: حى نىغىضى فيبلىفه رىٍأسى

كىوي.(رىأٍ  رَّ وي، أىٍم: حى سى
 (1) 

 اإلعراب: 
: مبتدأ مرفكع بضمة مقدرة       : حرؼ جر شبيو بالزائد، بىًقيعو ، ربَّ : الكاك لربَّ كىريبَّ

 : منع مف ظيكرىا حركة حرؼ الجر شبو الزائد، لىٍك: حرؼ امتناع لكجكد، ىىتىٍفتي
كًٌةو: جار كمجركر متعمؽ بػ"ىتفت"، أىتىاًني: فعؿ ماض مبني عمى  فعؿ كفاعؿ، ًبجى

الفتح كالنكف لمكقاية كالياء ضمير متكمـ مفعكؿ بو، كىًريـه: فاعؿ مرفكع بالضمة، 
: فعؿ مضارع مرفكع بالضمة كالفاعؿ مستتر تقديره ىك يعكد عمى كريـ،  يىٍنًغضي

: مفعكؿ بو منصكب بالفتحة الظاىرة عمى آخره، ميٍغًضبا: حاؿ منصكبة.  الرٍَّأسى
 -الشاىد التاسع

ارـً   ٌـً اٍلًكرىاـً الخضى اًشعان ... بآبائىى الشُّ بَّ ميجى رىامنا أىف أىسي ٌف حى كا 
(2) 

، شرح 74/ 4البيت مف الطكيؿ  كرد في نفس مكضع االستشياد  في المقتضب: 
  436/ 1،  ىمع اليكامع في شرح جمع الجكامع :357/ 1التسييؿ البف مالؾ: 

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

 كالتنكير عند إعرابو لقكؿ الشيخ:   
ذا كنت  المقداـ فبل    تجزع في الحرب مف الرىج  كا 

حيث أشار إلى أنَّو ال يأتي مبتدأ أك ما في حكمو نكرة كالخبر معرفة إال في 
الضركرة مف ناحية، كأفَّ العرب تعتبر "أٍف كأفَّ كما" المصدريات في حكـ الضمير، 

                                                 
 .77اقتطاؼ األزاىر: (1)    

. 
 .481، النقاكسي:كار المنبمجةاألن(2)    
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فعمى قكلو ىذا كقكع" حرامنا " اسـ إفَّ ضركرة. لكقكع االسـ نكرة كالخبر مصدر 
مؤكؿ في حكـ الضمير معرفة، كالمشيكر العكس، كلعؿ بيت حساف رضي هللا عنو 

ؿه  يىا عىسى كمىاءي" أكلى بالذكر ىنا ألنو يمثؿ شاىدا لمفعؿ  الذم عجزه " يىكيكفي ًمزىاجى
الناقص الذم جاء اسمو نكرة كخبره معرفة، ال سيما بيت الشيخ مكضع الشرح مثيمو 

 معرؼ الطرفيف.
 المغة:

ـه،  ري ًرـه كحي راـه كحى ريمةن، كىك عميًو حى ميوي ًحٍرمان كًحرمانان كحى مىوي يىٍحري رى : حى رىامنا: )الًحرمافي حى
 (1) عىوي. كأصؿي الحراـً المىٍنعي.(ًإذىا مىنى 

بَّابىةه؛ ألنو يشار  ، كمنو قيؿ لئلصبع التي تمي اإلبياـ سى بَّابه بِّا، فيك سى بَّوي سى : سى بَّ أىسي
ابَّةن ك ًسبىابنا، كاسـ الفاعؿ منو ًسبَّ  ابَّوي ميسى بَّةي: العار، ك سى بيا عند السب ك السُّ

 (2) بالكسر.(
: )شتمو يشتمو ك  ٌـً يشتمو شتما كمشتمة كمشتمة، فيك مشتـك كىي مشتكمة كشتيـ الشُّ

 (3) : سبو كاالسـ : الشتيمة، كشاتما كتشاتما: تسابا، كالشتيـ: الكريو الكجو.(
ـى الرجؿ بالضـ فيك كىريـه، كقكـه ًكراـه.( . كقد كىري ـي: ضدُّ المـؤ اٍلًكرىاـ: الكىرى
 (4) 

كادي الكثيري العط : الجى : الًخٍضـر اـر ، الخضى ميكؿ، كالجمع: خىضاـر يَّة، كقيؿ: السٌيد الحى
 (5) كخىضارمة، كالياء لتأنيث الجمع...كال تيكصؼ بو المرأة.(

 اإلعراب:

                                                 
 .82التمخيص في معرفة أسماء األشياء: (1)    
 .262/ 1المصباح المنير، العممية : (2)    
 .1453القامكس المحيط: (3)    
 .2019/ 5الصحاح تاج المغة كصحاح العربية: (4)    
 .329/ 5المحكـ كالمحيط األعظـ: (5)    
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ا: اسميا منصكب، أىف:  رىامن : حرؼ تككيد كنصب، حى ٌف: الكاك حسب ما قبميا، إفَّ كا 
: فعؿ مضارع منصكب كعبلمة نصبو الفتحة الظاىرة،  بَّ مصدرية ناصبة، أىسي

اًشعان: مفعكؿ بو منصكب، كالمصدر المنسبؾ مف أف كفعميا في محؿ رفع خبر مي  جى
ـ،  : نعت آلبائي اٍلًكرىاـ: بدؿ مف الشُّ ٌـً : جار كمجركر متعمؽ بػ"أسب"، الشُّ ، بآبائىى إفَّ

: بدؿ مف الكراـ، أك أنيا نعكت متراصة. ارـً  الخضى
  شوىد الجممة الفعمية :المبحث الثاني

عمية ىي كؿ جممة يبدأ المتكمـ فييا بفعؿ، كيتضمف ىذا المبحث كؿ الجممة الف    
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)... فمتقضي حكائج المسممينالتقـ أىٍنت يىا اٍبف خير قيرىٍيش  
الخفيػػػػػػػػػػػػػؼ مجيػػػػػػػػػػػػػكؿ القائػػػػػػػػػػػػػؿ، أكرده الككفيػػػػػػػػػػػػػكف لبلسػػػػػػػػػػػػػتدالؿ  البيػػػػػػػػػػػػػت مػػػػػػػػػػػػػف   

، كقػػػػػػد تبػػػػػػػع ابػػػػػػف ىشػػػػػػػاـ (2)عمػػػػػػى الجػػػػػػػـز بػػػػػػبلـ مقػػػػػػػدرة كمػػػػػػا جزمػػػػػػػكا بػػػػػػبلـ ظػػػػػػػاىرة
فػػػػػػػػػي المغنػػػػػػػػػي قػػػػػػػػػكؿ الكػػػػػػػػػكفييف فػػػػػػػػػي مسػػػػػػػػػألة جػػػػػػػػػـز فعػػػػػػػػػؿ األمػػػػػػػػػر بػػػػػػػػػبلـ مقػػػػػػػػػدرة 

ـ الٌطمػػػػػػػػػػػػب حػػػػػػػػػػػػذفت حيػػػػػػػػػػػػث يقػػػػػػػػػػػػكؿ: )كىزعػػػػػػػػػػػػـ اٍلكيكًفيُّػػػػػػػػػػػػكفى كىأىبيػػػػػػػػػػػػك اٍلحسػػػػػػػػػػػػف أى  ف الى
ـ  حػػػػػػػذفا مسػػػػػػػتمرا ًفػػػػػػػي نىٍحػػػػػػػك قيػػػػػػػـ كاقعػػػػػػػد كىأىف األىٍصػػػػػػػؿ لػػػػػػػتقـ كلتقعػػػػػػػد فحػػػػػػػذفت الػػػػػػػبلَّ

أًلىف اأٍلىمػػػػػػػػػػر معنػػػػػػػػػػى  ؛لمتٍَّخًفيػػػػػػػػػػؼ كتبعيػػػػػػػػػػا حػػػػػػػػػػرؼ المضػػػػػػػػػػارعة، كبقػػػػػػػػػػكليـ أىقيػػػػػػػػػػكؿ
مىٍيػػػػػػػػػػػػػًو ًإالَّ  لػػػػػػػػػػػػػـ يػػػػػػػػػػػػػدؿ عى ػػػػػػػػػػػػػك النٍَّيػػػػػػػػػػػػػي كى قػػػػػػػػػػػػػو أىف ييػػػػػػػػػػػػػؤدل بػػػػػػػػػػػػػالحرؼ؛ كىأًلىنَّػػػػػػػػػػػػػوي أىخي حى

ػػػػػػػػػػػػاًف المحصػػػػػػػػػػػػؿ بػػػػػػػػػػػػالحرؼ؛ كىأًلىف اٍلفً  مى ػػػػػػػػػػػػدث ًبالزَّ ػػػػػػػػػػػػا كضػػػػػػػػػػػػع لتقييػػػػػػػػػػػػد اٍلحى ٍعػػػػػػػػػػػػؿ ًإنَّمى
                                                 

 .78 نقاكسي:األنكار المنبمجة، ال   (1)   
 .186/ 15لساف العرب:    (2)   
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ػػػػػػػػػػكده؛ كىأًلىنَّييػػػػػػػػػػـ قػػػػػػػػػػد نطقػػػػػػػػػػكا بػػػػػػػػػػذلؾ  ػػػػػػػػػػف مىٍقصي ػػػػػػػػػػارج عى بػػػػػػػػػػرا خى كىكنػػػػػػػػػػو أمػػػػػػػػػػرا أىك خى كى
 (2)كأكرد البيػػػػػػػػػػػػػػت محػػػػػػػػػػػػػػؿ الدراسػػػػػػػػػػػػػػة، كاستشػػػػػػػػػػػػػػيد بػػػػػػػػػػػػػػو النقاكسػػػػػػػػػػػػػػي (1)األىٍصػػػػػػػػػػػػػػؿ(

ـً كىىيػػػػػػػكى ًفػػػػػػػي الٌشػػػػػػػٍعر أىكثػػػػػػػ ػػػػػػػاءى ًفيػػػػػػػًو ًبػػػػػػػالبلَّ اطػػػػػػػب جى ر ًمٍنػػػػػػػوي إلثبػػػػػػػات أىف أىمػػػػػػػر اٍلميخى
ـ ًفػػػػػػػػػػػػػي قىٍكلػػػػػػػػػػػػػو: فمتقضػػػػػػػػػػػػػي ألمػػػػػػػػػػػػػر لػػػػػػػػػػػػػتًفػػػػػػػػػػػػػي النثػػػػػػػػػػػػػر أىرىادى: " ػػػػػػػػػػػػػذىا الػػػػػػػػػػػػػبلَّ كى قيـ"، كى

اطػػػػػػػػػػػػب، كىاٍليىػػػػػػػػػػػػاء إشػػػػػػػػػػػػباع الكسػػػػػػػػػػػػرة؛ ألف حػػػػػػػػػػػػؽ اليػػػػػػػػػػػػاء الحػػػػػػػػػػػػذؼ، فالفعػػػػػػػػػػػػؿ  اٍلميخى
 مجزـك ببلـ األمر، كىك معتؿ عبلمة جزمو حذؼ حرؼ العمة.

 المغة:
ٍمضاؤيه كىاٍلفىرى     ٍيًء: ًإٍحكاميو كاً   (3) اغي ًمٍنوي.(تقضي: )قىضاء الشَّ

 (4) حكائج: الحاجة كالحائجة: المأربة... كجمع الحائجة حكائج...(
 اإلعراب:

لػػػػػػػػػػتقـ: الػػػػػػػػػػبلـ الـ األمػػػػػػػػػػر، كتقػػػػػػػػػػـ: فعػػػػػػػػػػؿ مضػػػػػػػػػػارع مجػػػػػػػػػػزـك كعبلمػػػػػػػػػػة جزمػػػػػػػػػػو 
السػػػػػػػػػػػككف، كالفاعػػػػػػػػػػػؿ ضػػػػػػػػػػػمير مسػػػػػػػػػػػتتر كجكبػػػػػػػػػػػا تقػػػػػػػػػػػديره أنػػػػػػػػػػػت، أنػػػػػػػػػػػت: تككيػػػػػػػػػػػد 
: لمفاعػػػػػػػػػػؿ، اليػػػػػػػػػػاء: حػػػػػػػػػػرؼ نػػػػػػػػػػداء، ابػػػػػػػػػػف: منػػػػػػػػػػادل منصػػػػػػػػػػكب بالفتحػػػػػػػػػػة، خيػػػػػػػػػػر

 مضاؼ إليو مجركر بالكسرة كىك مضاؼ كقريش مضاؼ إليو
فمتقضػػػػػػػػػي: الفػػػػػػػػػاء لمعطػػػػػػػػػؼ كالترتيػػػػػػػػػب، كالػػػػػػػػػبلـ: الـ األمػػػػػػػػػر، كتقضػػػػػػػػػي: فعػػػػػػػػػؿ  

مجػػػػػػػػػزـك بحػػػػػػػػػذؼ اليػػػػػػػػػاء كاليػػػػػػػػػاء الباقيػػػػػػػػػة لبلشػػػػػػػػػباع، كالفاعػػػػػػػػػؿ ضػػػػػػػػػمير مسػػػػػػػػػتتر 
كجكبػػػػػػػػا تقػػػػػػػػديره أنػػػػػػػػت، حػػػػػػػػكائج: مفعػػػػػػػػكؿ بػػػػػػػػو منصػػػػػػػػكب بالفتحػػػػػػػػة كىػػػػػػػػك مضػػػػػػػػاؼ 

كعبلمػػػػػػػػة جػػػػػػػػره اليػػػػػػػػاء أنػػػػػػػػو جمػػػػػػػػع مػػػػػػػػذكر  كالمسػػػػػػػػممينا: مضػػػػػػػػاؼ إليػػػػػػػػو مجػػػػػػػػركر
 سالـ، كاأللؼ لئلطبلؽ.

                                                 
 .300مغني المبيب عف كتب األعاريب:    (1)

 .78 األنكار المنبمجة، النقاكسي:   (2)   
  186/ 15لساف العرب:   (3)   
 (.460/ 3المحكـ كالمحيط األعظـ )   (4)   
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   -الشاىد الثاني
 (1)َيا لعَنُة هللا واألقواِم ُكمِِّيِم ... والصالحيَن عمى ِسَمعاَن ِمن َجارِ 

عمػػػػػػػػى أٌف اليػػػػػػػػاء ىنػػػػػػػػا لمتنبيػػػػػػػػو، كعمػػػػػػػػى  320/ 1البيػػػػػػػػت مػػػػػػػػف شػػػػػػػػكاىد سػػػػػػػػيبكيو: 
 شػػػػػػػػػػػػػرح(، كفػػػػػػػػػػػػػي 354/ 1حػػػػػػػػػػػػػذؼ المنػػػػػػػػػػػػػادل فػػػػػػػػػػػػػي األصػػػػػػػػػػػػػكؿ فػػػػػػػػػػػػػي النحػػػػػػػػػػػػػك )

بػػػػػػػػؿ نقػػػػػػػػؿ ابػػػػػػػػف مالػػػػػػػػؾ اجماعػػػػػػػػا مػػػػػػػػف العممػػػػػػػػاء  3/389التسػػػػػػػػييؿ البػػػػػػػػف مالػػػػػػػػؾ: 
 .عمى ذلؾ في باب حبذا، ككاف التقدير يا قـك لعنة...

أمػػػػػػػػا الشػػػػػػػػاىد فيػػػػػػػػو عنػػػػػػػػد النقاكسػػػػػػػػي، فيػػػػػػػػك نػػػػػػػػداء مػػػػػػػػا ال ينػػػػػػػػادل أم الجممػػػػػػػػة     
ىنػػػػػػػػػػا، كذكػػػػػػػػػػر كجػػػػػػػػػػو االستشػػػػػػػػػػياد لسػػػػػػػػػػابقيو بصػػػػػػػػػػيغة التضػػػػػػػػػػعيؼ بعػػػػػػػػػػد إيػػػػػػػػػػراده 

االسػػػػػػػػػػػػـ حيػػػػػػػػػػػػث قػػػػػػػػػػػػاؿ: )فقيػػػػػػػػػػػػؿ: المنػػػػػػػػػػػػادل  األبيػػػػػػػػػػػػات المنػػػػػػػػػػػػادل فييػػػػػػػػػػػػا بغيػػػػػػػػػػػػر
محػػػػػػػػذكؼ سػػػػػػػػدا لبػػػػػػػػاب االشػػػػػػػػتراؾ، مػػػػػػػػع إمكػػػػػػػػاف المجػػػػػػػػاز الػػػػػػػػذم ثبػػػػػػػػت راجحيتػػػػػػػػو 

، (2)عميػػػػػػػػػػػػو، كقيػػػػػػػػػػػػؿ: لمتنبيػػػػػػػػػػػػو ال لطمػػػػػػػػػػػػب اإلقبػػػػػػػػػػػػاؿ لتعػػػػػػػػػػػػذر المجػػػػػػػػػػػػاز ىنػػػػػػػػػػػػا...(
 كىذا كجو استشياد مستحدث منو.

 المغة:
المعنػػػػػػػػػة: قػػػػػػػػػاؿ اليػػػػػػػػػركم: )أصػػػػػػػػػؿ المعػػػػػػػػػػف: اإلبعػػػػػػػػػاد كالطػػػػػػػػػرد. كمعنػػػػػػػػػى قػػػػػػػػػػكليـ: 

 (3()؛ أم أبعده منو، أك مف رحمتو.لعنو هللا
 اإلعراب:

يػػػػػػػػػػػػا: حػػػػػػػػػػػػرؼ نػػػػػػػػػػػػداء، لعنػػػػػػػػػػػػة: مبتػػػػػػػػػػػػدأ كىػػػػػػػػػػػػي مضػػػػػػػػػػػػاؼ كلفػػػػػػػػػػػػظ الجبللػػػػػػػػػػػػة:     
مضػػػػػػػػػػػاؼ إليػػػػػػػػػػػو، الػػػػػػػػػػػكاك: حػػػػػػػػػػػرؼ عطػػػػػػػػػػػؼ، األقػػػػػػػػػػػكاـ: معطكفػػػػػػػػػػػة عمػػػػػػػػػػػى لفػػػػػػػػػػػظ 
: تككيػػػػػػػػػػد كىػػػػػػػػػػك مضػػػػػػػػػػاؼ كالضػػػػػػػػػػمير مضػػػػػػػػػػاؼ إليػػػػػػػػػػو، كالػػػػػػػػػػكاك:  الجبللػػػػػػػػػػة، كػػػػػػػػػػؿًٌ
حػػػػػػػػػرؼ عطػػػػػػػػػؼ، الصػػػػػػػػػالحيف معطكفػػػػػػػػػة عمػػػػػػػػػى لفػػػػػػػػػظ الجبللػػػػػػػػػة، عمػػػػػػػػػى سػػػػػػػػػمعاف: 

                                                 
 .86األنكار المنبمجة، النقاكسي:    (1)   
 المصدر نفسو.   (2)   
 .2/712 :إسفار الفصيح (3)   
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متعمػػػػػػػػػؽ بمحػػػػػػػػػذكؼ خبػػػػػػػػػر المبتػػػػػػػػػدأ، مػػػػػػػػػف جػػػػػػػػػار: جػػػػػػػػػار كمجػػػػػػػػػركر فػػػػػػػػػي محػػػػػػػػػؿ 
 نصب تمييز.

بقػػػػػػػي تقػػػػػػػدير المنػػػػػػػادل، فعمػػػػػػػى قػػػػػػػكؿ سػػػػػػػيبكيو فػػػػػػػإف اليػػػػػػػاء لمتنبيػػػػػػػو كال محػػػػػػػؿ ليػػػػػػػا 
 مف اإلعراب كال منادل في الجممة.

أمػػػػػػػا عمػػػػػػػى قػػػػػػػكؿ ابػػػػػػػف مالػػػػػػػؾ كمػػػػػػػف نقػػػػػػػؿ إجمػػػػػػػاعيـ، فػػػػػػػإفَّ يػػػػػػػاء: حػػػػػػػرؼ نػػػػػػػداء، 
 .  كالمنادل محذكؼ كتقديره بػ قـك

مػػػػػػػػػى مػػػػػػػػػا ذكػػػػػػػػػره النقاكسػػػػػػػػػي، فػػػػػػػػػإف إعرابػػػػػػػػػو يػػػػػػػػػا حػػػػػػػػػرؼ نػػػػػػػػػداء، كالجممػػػػػػػػػة أمػػػػػػػػػا ع
   اإلسمية في محؿ نصب منادل.

 -الشاىد الثالث
ــــــِب الشــــــمَس  ــــــو بحــــــزٍم، وارق ــــــاٍد: خــــــِذ الســــــيَف، واشــــــتمل     عمي ــــــُت لجن فقم

 (1)تغرب
(، 62البيػػػػػػػػػت مػػػػػػػػػف الطكيػػػػػػػػػؿ لعمػػػػػػػػػر ابػػػػػػػػػف أبػػػػػػػػػي ربيعػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػي ديكانػػػػػػػػػو )ص:     

لمضػػػػػػػػػػارع الكاقػػػػػػػػػػع فػػػػػػػػػػي حيػػػػػػػػػػز استشػػػػػػػػػػيد بػػػػػػػػػػو النقاكسػػػػػػػػػػي عمػػػػػػػػػػى صػػػػػػػػػػحة جػػػػػػػػػػـز ا
الطمػػػػػػػب المفظػػػػػػػػي أيضػػػػػػػػا تشػػػػػػػػبييا لػػػػػػػػو بػػػػػػػػالمعنكم بجعمػػػػػػػػو "تغػػػػػػػػرب" جكابػػػػػػػػا لؤلمػػػػػػػػر 

 "ارقب" كىك ال يككف مسببا لو.
 المغة:

ػػػػػػػػػٍيؼه قىًصػػػػػػػػػيره دىًقيػػػػػػػػػػؽه  : سى ، كًمٍنبىػػػػػػػػػرو ٍت لىػػػػػػػػػوي ًمٍشػػػػػػػػػمىمىةه. كالًمٍشػػػػػػػػػمىؿي اشػػػػػػػػػتمؿ: )صػػػػػػػػػارى
ػػػػػػػػػـً  ًؿ، يىتىغىطَّػػػػػػػػػى ًبػػػػػػػػػالثٍَّكًب، كنىػػػػػػػػػصُّ الميٍحكى ، نحػػػػػػػػػكى الًمٍغػػػػػػػػػكى ػػػػػػػػػؿي : يىٍشػػػػػػػػػتىًمؿي عميػػػػػػػػػًو الرَّجي

يًو ًبثىٍكًبًو.( فييغىطًٌ
 (2) 

: حـز في أمره حزما   (3) .ضبطو :بحـز
                                                 

 .88األنكار المنبمجة، النقاكسي:   (1)   
 .289/ 29العركس:  تاج  (2)   
 .233/ 1األفعاؿ:  (3)   
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: رقػػػػػػػػػػػػب يرقػػػػػػػػػػػػب رقكبػػػػػػػػػػػػا فيػػػػػػػػػػػػك رقيػػػػػػػػػػػػب، قػػػػػػػػػػػػاؿ الجػػػػػػػػػػػػكىرم: ارقػػػػػػػػػػػػب:  )الرقيػػػػػػػػػػػػبي
. تقػػػػػػػػػػػكؿ رقبػػػػػػػػػػػت الشػػػػػػػػػػػ أرقبػػػػػػػػػػػو رقكبػػػػػػػػػػػا، كًرٍقبىػػػػػػػػػػػةن كًرٍقبانػػػػػػػػػػػان بالكسػػػػػػػػػػػر  يءالميٍنتىًظػػػػػػػػػػػري

ٍدتىوي.( فييما، إذا رىصى
 (1) 

 اإلعراب:
: جػػػػػػػػػار      : الفػػػػػػػػػاء حسػػػػػػػػػب مػػػػػػػػػا قبميػػػػػػػػػا، فمػػػػػػػػػت: فعػػػػػػػػػؿ كفاعػػػػػػػػػؿ، لجنػػػػػػػػػادو فقمػػػػػػػػػتي

كمجػػػػػػػػركر متعمػػػػػػػػؽ بػػػػػػػػػ قمػػػػػػػػت، خػػػػػػػػًذ: فعػػػػػػػػؿ أمػػػػػػػػر مبنػػػػػػػػي عمػػػػػػػػى السػػػػػػػػككف المقػػػػػػػػدر 
منػػػػػػػػػػع مػػػػػػػػػػف ظيػػػػػػػػػػكره حركػػػػػػػػػػة المناسػػػػػػػػػػبة كفاعمػػػػػػػػػػو مسػػػػػػػػػػتتر فيػػػػػػػػػػو كجكبػػػػػػػػػػا تقػػػػػػػػػػديره 

: مفعػػػػػػػػكؿ بػػػػػػػػو، كاشػػػػػػػػتمؿ الػػػػػػػػكاك عاطفػػػػػػػػة كاشػػػػػػػػتمؿ: فعػػػػػػػػؿ أمػػػػػػػػر  :أنػػػػػػػػت، السػػػػػػػػيؼى
عميػػػػػػػػػػو: سػػػػػػػػػتتر فيػػػػػػػػػو كجكبػػػػػػػػػا تقػػػػػػػػػديره أنػػػػػػػػػت، مبنػػػػػػػػػي عمػػػػػػػػػى السػػػػػػػػػككف كفاعمػػػػػػػػػو م

: جػػػػػػػػػػار  مجػػػػػػػػػػركر متعمػػػػػػػػػػؽ بػػػػػػػػػػػ ك جػػػػػػػػػػار كمجػػػػػػػػػػركر متعمػػػػػػػػػػؽ بػػػػػػػػػػػ اشػػػػػػػػػػتمؿ، بحػػػػػػػػػػزـو
أمػػػػػػػػػر مبنػػػػػػػػػي عمػػػػػػػػػى السػػػػػػػػػككف كفاعمػػػػػػػػػو مسػػػػػػػػػتتر فيػػػػػػػػػو  اشػػػػػػػػػتمؿ أيضػػػػػػػػػا، كارقػػػػػػػػػًب:
: مفعػػػػػػػػػػػػكؿ بػػػػػػػػػػػػو، تغػػػػػػػػػػػػرب: فعػػػػػػػػػػػػؿ مضػػػػػػػػػػػػارع  كجكبػػػػػػػػػػػػا تقػػػػػػػػػػػػديره أنػػػػػػػػػػػػت، الشػػػػػػػػػػػػمسى

؛ ألنو كاقع في حيز الطمب المفظي تشبييا لو بالمعنكم.  مجزـك
 -اىد الرابعالش

 (2) [كالمىٍرء ًعٍندى الرُّشا إف يىٍمقىيا ًذيبَىَذا ُسرَاَقُة ِلمُقرآِن َيْدُرُسُو  ]
شػػػػػػػػا إف يىٍمقىيػػػػػػػػا       ػػػػػػػػٍرء ًعٍنػػػػػػػػدى الرُّ ىػػػػػػػػك صػػػػػػػػدر بيػػػػػػػػت مػػػػػػػػف البسػػػػػػػػيط تمامػػػػػػػػو: كالمى

ًذيػػػػػػػػػػب، استشػػػػػػػػػػيد بػػػػػػػػػػو النقاكسػػػػػػػػػػي عمػػػػػػػػػػى أف الفعػػػػػػػػػػؿ ال يتعػػػػػػػػػػدل إلػػػػػػػػػػى الظػػػػػػػػػػاىر 
الفارسػػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػػذم قػػػػػػػػػػاؿ فػػػػػػػػػػي كضػػػػػػػػػػميره فػػػػػػػػػػي كقػػػػػػػػػػت كاحػػػػػػػػػػد متبعػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػي ذلػػػػػػػػػػؾ 

المسػػػػػػػػػػػػػائؿ السػػػػػػػػػػػػػفرية عنػػػػػػػػػػػػػد حديثػػػػػػػػػػػػػو عمػػػػػػػػػػػػػى ىػػػػػػػػػػػػػذا البيػػػػػػػػػػػػػت: ) ...أىم: يػػػػػػػػػػػػػدرس 
ـ ميتىعىمقىػػػػػػػػػة بيػػػػػػػػػدرس كىالى يتىعىػػػػػػػػػدَّل  ػػػػػػػػػًمير ًلٍمقيػػػػػػػػػٍرآًف، ألٌف الػػػػػػػػػبلَّ الػػػػػػػػػدٍَّرس، إٍذ لىػػػػػػػػػٍيسى الضَّ

                                                 
 .137/ 1 العربية: كصحاح المغة تاج الصحاح(1)   

 .178األنكار المنبمجة، النقاكسي:  (2)    
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ًميعنػػػػػػػػا( لىػػػػػػػػى ظىػػػػػػػػاىره جى فالضػػػػػػػػمير فػػػػػػػػي البيػػػػػػػػت   (1) اٍلًفٍعػػػػػػػػؿ ًإلىػػػػػػػػى ضػػػػػػػػمير فعػػػػػػػػؿ كىاً 
مؤكػػػػػػػػػػد لمفعػػػػػػػػػػؿ خاصػػػػػػػػػػة؛ أم: يػػػػػػػػػػدرس الػػػػػػػػػػدرس، فمػػػػػػػػػػك يقػػػػػػػػػػـك مقػػػػػػػػػػاـ المصػػػػػػػػػػدر ال

، كىػػػػػػػػػػػذا مػػػػػػػػػػػا (2)صػػػػػػػػػػػرح بالمصػػػػػػػػػػػدر لػػػػػػػػػػػـ يفػػػػػػػػػػػد إال التككيػػػػػػػػػػػد، فكػػػػػػػػػػػذلؾ ضػػػػػػػػػػػميره
يقصػػػػػػػػػده الرضػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػف قكلػػػػػػػػػو: )ككمفػػػػػػػػػظ الفعػػػػػػػػػؿ المتضػػػػػػػػػمف لممصػػػػػػػػػدر المفسػػػػػػػػػر 

، كىىىػػػػػػػػػػك مػػػػػػػػػػف أىٍبيىػػػػػػػػػػات (3)لضػػػػػػػػػػمير متصػػػػػػػػػػؿ بػػػػػػػػػػذلؾ الفعػػػػػػػػػػؿ( ثػػػػػػػػػػـ ذكػػػػػػػػػػر البيػػػػػػػػػػت
ٍيوو اٍلخمسػػػػػػػػيف الًَّتػػػػػػػػي لػػػػػػػػـ يقػػػػػػػػؼ عمػػػػػػػػى قىاًئميىػػػػػػػػا أحػػػػػػػػد، غيػػػػػػػػر أنػػػػػػػػو استشػػػػػػػػيد  ًسػػػػػػػػيبىكى

بػػػػػػػو فػػػػػػػي مكضػػػػػػػع آخػػػػػػػر غيػػػػػػػر مكضػػػػػػػع استشػػػػػػػياد النقاكسػػػػػػػي بػػػػػػػو، كىػػػػػػػك حػػػػػػػذؼ 
 جكاب الشرط في الشعر خاصة.

 المغة:  
رىاقىةي: اسـ شخص.  سي

القيػػػػػػػػرآًف: كتػػػػػػػػاب هللا المنػػػػػػػػزؿ عمػػػػػػػػى محمػػػػػػػػد صػػػػػػػػمى هللا عميػػػػػػػػو كسػػػػػػػػمـ المكتػػػػػػػػكب  
 بيف دفتي المصحؼ مف بداية سكرة الفاتحة إلى نياية سكرة الناس.

ػػػػػػػػػػػوي: يحفظػػػػػػػػػػػو قػػػػػػػػػػػاؿ فػػػػػػػػػػػي األفعػػػػػػػػػػػاؿ: )درس  الكتػػػػػػػػػػػاب درسػػػػػػػػػػػا كدراسػػػػػػػػػػػػة:  يى   ٍدريسي
 (4) أقبؿ عميو ليحفظو(

ٍشػػػػػػػػػػػكىةي:  الًرشػػػػػػػػػػػا: جمػػػػػػػػػػػع رشػػػػػػػػػػػكة كىػػػػػػػػػػػي العطيػػػػػػػػػػػة لمحػػػػػػػػػػػاكـ، قػػػػػػػػػػػاؿ الزبيػػػػػػػػػػػدم: ) الرَّ
ػػػػػػػػرى ابػػػػػػػػفي ًسػػػػػػػػيدىه  ػػػػػػػػا اٍقتىصى مىٍيًيمى ُـّ ليغىػػػػػػػػةه، كىعى ، كالضػػػػػػػػ ٍشػػػػػػػػيكري ميثىٌمثىػػػػػػػػةن، الكٍسػػػػػػػػري ىيػػػػػػػػكى المى

:  كاألزىػػػػػػػػػػًرمُّ كالجػػػػػػػػػػكىًرمُّ  ٍعػػػػػػػػػػؿي ػػػػػػػػػػف المٍيػػػػػػػػػػًث؛ الجي كصػػػػػػػػػػاًحبي الًمٍصػػػػػػػػػػباًح، كالفىػػػػػػػػػػٍتحي عى
ـى لىػػػػػػػػوي، أىك يىٍحًممىػػػػػػػػو عمػػػػػػػػى  ـى أىك غيػػػػػػػػرىهي لػػػػػػػػيىٍحكي ػػػػػػػػٍخصي الحػػػػػػػػاًك ػػػػػػػػا ييٍعًطيػػػػػػػػو الشَّ كىىيػػػػػػػػكى مى

                                                 
 .13 السفرية، أبك عمي الفارسي: المسائؿ  (1)    
 .494/ 1ينظر: التصريح بمضمكف التكضيح في النحك، الشيخ خالد:   (2)    
 .404/ 2ينظر: شرح الرضي عمى الكافية:   (3)    
 .349/ 1 األفعاؿ:  (4)    
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؛ كًرشػػػػػػػػان، كسػػػػػػػػٍدرىةو كًسػػػػػػػػٍدرو كىًىػػػػػػػػي  ػػػػػػػػدلن ، كمٍديىػػػػػػػػةو كمي ػػػػػػػػا ييريػػػػػػػػدي؛ ج: ريشػػػػػػػػان، بالضػػػػػػػػٌـً مى
). األٍكثىري
 (1) 
 اإلعراب:

ػػػػػػػػػػػػرىاقىةي: خبػػػػػػػػػػػػر المبتػػػػػػػػػػػػدأ مرفػػػػػػػػػػػػكع بالضػػػػػػػػػػػػمة، ًلمقيػػػػػػػػػػػػرآًف: جػػػػػػػػػػػػار  ىىػػػػػػػػػػػػذىا: مبتػػػػػػػػػػػػدأ، سي
ػػػػػػػػوي: فعػػػػػػػػؿ مضػػػػػػػػارع مرفػػػػػػػػكع بالضػػػػػػػػمة  كمجػػػػػػػػركر متعمػػػػػػػػؽ بػػػػػػػػػ يدرسػػػػػػػػو بعػػػػػػػػده يىٍدريسي
الظػػػػػػػػػاىرة عمػػػػػػػػػى آخػػػػػػػػػره، كالفاعػػػػػػػػػؿ مسػػػػػػػػػتتر تقػػػػػػػػػديره ىػػػػػػػػػك يعػػػػػػػػػكد عمػػػػػػػػػى سػػػػػػػػػراقة، 
ػػػػػػػػػػٍرء: الػػػػػػػػػػكاك: حاليػػػػػػػػػػة، المػػػػػػػػػػرء:  كاليػػػػػػػػػػاء نائػػػػػػػػػػب عػػػػػػػػػػف المفعػػػػػػػػػػكؿ المطمػػػػػػػػػػؽ،  كالمى

شػػػػػػػػػػا مبتػػػػػػػػػػدأ، ًعٍنػػػػػػػػػػدى: ظػػػػػػػػػػرؼ م نصػػػػػػػػػػكب متعمػػػػػػػػػػؽ بػػػػػػػػػػػ يمقيػػػػػػػػػػا كىػػػػػػػػػػك مضػػػػػػػػػػاؼ كالرُّ
مضػػػػػػػػػػاؼ إليػػػػػػػػػػو مجػػػػػػػػػػركر كعبلمػػػػػػػػػػة جػػػػػػػػػػره كسػػػػػػػػػػرة مقػػػػػػػػػػدرة منػػػػػػػػػػع مػػػػػػػػػػف ظيكرىػػػػػػػػػػا 
التعػػػػػػػػػػػذر، إف: شػػػػػػػػػػػرطية جازمػػػػػػػػػػػة،  يىٍمقىيػػػػػػػػػػػا: فعػػػػػػػػػػػؿ مضػػػػػػػػػػػارع مجػػػػػػػػػػػزـك كعبلمػػػػػػػػػػػة 
جزمػػػػػػػػو حػػػػػػػػذؼ حػػػػػػػػرؼ العمػػػػػػػػة، كفاعمػػػػػػػػو مسػػػػػػػػتتر تقػػػػػػػػديره ىػػػػػػػػي، كاليػػػػػػػػاء مفعػػػػػػػػكؿ 

 بو،  ًذيب: خبر، كجكاب الشرط محذكؼ لمضركرة. 
   -الخامس الشاىد

ابىيىٍت ... فيناؾ يىٍعتىرفيكفى أىٍيف المفزىعي  ذا اأٍليميكر تعاظمت كتىشى كىاً 
(2) 

البيػػػػػػػػػت مػػػػػػػػػف الكامػػػػػػػػػؿ، لؤلفػػػػػػػػػكه األكدم، كىػػػػػػػػػك فػػػػػػػػػي شػػػػػػػػػرح التسػػػػػػػػػييؿ، ابػػػػػػػػػف     
، 305/ 1. كىمػػػػػػػػػػػع اليكامػػػػػػػػػػػع فػػػػػػػػػػػي شػػػػػػػػػػػرح جمػػػػػػػػػػػع الجكامػػػػػػػػػػػع: 251/ 1مالػػػػػػػػػػػؾ: 

، 384/ 1كالمقاصػػػػػػػػػػػػػػػد النحكيػػػػػػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػػػػػػي شػػػػػػػػػػػػػػػرح شػػػػػػػػػػػػػػػكاىد شػػػػػػػػػػػػػػػركح األلفيػػػػػػػػػػػػػػػة: 
استشػػػػػػػػػيد بػػػػػػػػػو النقاكسػػػػػػػػػي عمػػػػػػػػػى أٌف اسػػػػػػػػػـ اإلشػػػػػػػػػارة ىنػػػػػػػػػاؾ فػػػػػػػػػي قػػػػػػػػػكؿ الشػػػػػػػػػيخ: ك 

فينػػػػػػػػػاؾ العػػػػػػػػػيش كبيجتػػػػػػػػػو... يجػػػػػػػػػكز أف يػػػػػػػػػدؿ عمػػػػػػػػػى الزمػػػػػػػػػاف كمػػػػػػػػػا دؿ عميػػػػػػػػػو 
ىنػػػػػػػا فػػػػػػػي بيػػػػػػػت الشػػػػػػػاعر ىػػػػػػػذا، كىػػػػػػػك فػػػػػػػي ذلػػػػػػػؾ تبػػػػػػػع البػػػػػػػف مالػػػػػػػؾ حيػػػػػػػث قػػػػػػػاؿ 

                                                 
 .153/ 38 العركس: تاج  (1)    
 .328األنكار المنبمجة، النقاكسي: (2)    
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كأتػػػػػػػػػى  (1) فػػػػػػػػػي التسػػػػػػػػػييؿ: )كقػػػػػػػػػد يشػػػػػػػػػار بينػػػػػػػػػاؾ كىنالػػػػػػػػػؾ كىنػػػػػػػػػا إلػػػػػػػػػى الزمػػػػػػػػػاف(
 و.بيذا البيت شاىدا عمى قكل

 المغة:
ػػػػػػػػػػػػػػكر: جمػػػػػػػػػػػػػػع األىمػػػػػػػػػػػػػػر: )... يقػػػػػػػػػػػػػػاؿ: أىٍمػػػػػػػػػػػػػػري فػػػػػػػػػػػػػػبلفو مسػػػػػػػػػػػػػػتقيـه، كأيمػػػػػػػػػػػػػػكريهي  اأٍليمي

 (2) مستقيمةه.(
تعاظمػػػػػػػػػػت: )العظػػػػػػػػػػـ بكسػػػػػػػػػػر العػػػػػػػػػػيف : خػػػػػػػػػػبلؼ الصػػػػػػػػػػغر ...عاظمػػػػػػػػػػو: عظػػػػػػػػػػـ  

 (3) عميو، كأمر ال يتعاظمو شيء : ال يعظـ باإلضافة إليو.(
، كىػػػػػػػػػك فػػػػػػػػػي األصػػػػػػػػػؿ مصػػػػػػػػػدر كربَّمػػػػػػػػػا ج مػػػػػػػػػع عمػػػػػػػػػى المفػػػػػػػػػزعي: )الفىػػػػػػػػػزىعي: الػػػػػػػػػذعري

 . . تقػػػػػػػػػػػػكؿ منػػػػػػػػػػػػو: فىًزٍعػػػػػػػػػػػػتي إليػػػػػػػػػػػػؾ كفىًزٍعػػػػػػػػػػػػتي منػػػػػػػػػػػػؾ، كال تقػػػػػػػػػػػػؿ فىًزٍعتيػػػػػػػػػػػػؾى أٍفػػػػػػػػػػػػزاعو
كالمىٍفزىعي: الممجأ.(
 (4) 

  اإلعراب:
ذا: الػػػػػػػػػػػكاك حسػػػػػػػػػػػب مػػػػػػػػػػػا قبميػػػػػػػػػػػا، إذا: ظػػػػػػػػػػػرؼ لمػػػػػػػػػػػا يسػػػػػػػػػػػتقبؿ مػػػػػػػػػػػف الزمػػػػػػػػػػػاف،  كىاً 
ػػػػػػػػػػػكر: فاعػػػػػػػػػػػؿ لفعػػػػػػػػػػػؿ محػػػػػػػػػػػذكؼ يفسػػػػػػػػػػػره المػػػػػػػػػػػذككر تعاظمػػػػػػػػػػػت، تعاظمػػػػػػػػػػػت:  اأٍليمي

ء لمتأنيػػػػػػػث كفاعمػػػػػػػو مسػػػػػػػتتر فيػػػػػػػو يعػػػػػػػكد فعػػػػػػػؿ مػػػػػػػاضو مبنػػػػػػػي عمػػػػػػػى الفػػػػػػػتح كالتػػػػػػػا
ػػػػػػػػابىيىٍت: فعػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػاضو مبنػػػػػػػػي  ػػػػػػػػابىيىٍت: الػػػػػػػػكاك لمعطػػػػػػػػؼ، كتىشى عمػػػػػػػػى األمػػػػػػػػكر، كتىشى
عمػػػػػػػػػى الفػػػػػػػػػػتح كالتػػػػػػػػػػاء لمتأنيػػػػػػػػػػث كفاعمػػػػػػػػػػو مسػػػػػػػػػتتر فيػػػػػػػػػػو يعػػػػػػػػػػكد عمػػػػػػػػػػى األمػػػػػػػػػػكر، 
ػػػػػػػػػابىيىٍت معطكفػػػػػػػػػة عمػػػػػػػػػى جممػػػػػػػػػة تعاظمػػػػػػػػػت، فينػػػػػػػػػاؾ: الفػػػػػػػػػاء الكاقعػػػػػػػػػة  كجممػػػػػػػػػة تىشى

: فػػػػػػػػي جػػػػػػػػكاب الجػػػػػػػػزاء، كىنػػػػػػػػاؾ: ظػػػػػػػػرؼ زمػػػػػػػػاف متع مػػػػػػػػؽ بػػػػػػػػػ يعترفػػػػػػػػكف، يىٍعتىرفيػػػػػػػػكفى
فعػػػػػػػػػؿ مضػػػػػػػػػارع مرفػػػػػػػػػكع بثبػػػػػػػػػكت النػػػػػػػػػكف كفاعمػػػػػػػػػو كاك الجماعػػػػػػػػػة كالجممػػػػػػػػػة  فػػػػػػػػػي 

                                                 
 .251/ 1 مالؾ: ابف التسييؿ، شرح  (1)    
 .2/580دار العمـ لممبلييف:  -الصحاح تاج المغة كصحاح العربية   (2)    
 .1470القامكس المحيط :   (3)    
 .3/1258دار العمـ لممبلييف:  -الصحاح تاج المغة كصحاح العربية   (4)    
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محػػػػػػػػؿ رفػػػػػػػػع خبػػػػػػػػر لمبتػػػػػػػػػدأ محػػػػػػػػذكؼ تقػػػػػػػػديره  أنػػػػػػػػػتـ  أك ىػػػػػػػػـ كالجممػػػػػػػػة الكبػػػػػػػػػرل 
جػػػػػػػػكاب إذا، أىٍيػػػػػػػػف: اسػػػػػػػػـ اسػػػػػػػػتفياـ مبنػػػػػػػػي عمػػػػػػػػى الفػػػػػػػػتح فػػػػػػػػي محػػػػػػػػؿ رفػػػػػػػػع خبػػػػػػػػر 

ره مػػػػػػػػػؤخر عػػػػػػػػػف مقػػػػػػػػػدـ، المفػػػػػػػػػزىعي: مبتػػػػػػػػػدأ مرفػػػػػػػػػكع بالضػػػػػػػػػمة الظػػػػػػػػػاىرة عمػػػػػػػػػى آخػػػػػػػػػ
 خبره كجكبا الستحقاؽ أسماء االستفياـ الصدارة.

 -الشاىد السادس
لىًئٍف عادى لي عبدي العزيًز ًبٍمًثميا ... كأىٍمكنًني منيا إذا ال أيًقيمييىا
(1) 

، شػػػػػػػػػػرح نػػػػػػػػػػاظر 164/ 1البيػػػػػػػػػػت مػػػػػػػػػػف الطكيػػػػػػػػػػؿ لكثيػػػػػػػػػػر عػػػػػػػػػػزة فػػػػػػػػػػي ديكانػػػػػػػػػػو:  
ي ، حاشػػػػػػػػػػػػية الصػػػػػػػػػػػػباف عمػػػػػػػػػػػػى شػػػػػػػػػػػػرح األشػػػػػػػػػػػػمكن3134/ 6الجػػػػػػػػػػػػيش لمتسػػػػػػػػػػػػييؿ:

3/422. 
استشػػػػػػػػػيد بػػػػػػػػػو النقاكسػػػػػػػػػي عمػػػػػػػػػى أفِّ إذان لتأكيػػػػػػػػػد ربػػػػػػػػػط الجػػػػػػػػػزاء بالشػػػػػػػػػرط كأفَّ     

ػػػػػػػػػا قبميػػػػػػػػػا، فعػػػػػػػػػدـ إقالتيػػػػػػػػػا مسػػػػػػػػػببة لتمكنػػػػػػػػػو منيػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػي  مػػػػػػػػػا بعػػػػػػػػػدىا ميسػػػػػػػػػبب عمَّ
بيػػػػػػػػت كيثيػػػػػػػػر عػػػػػػػػزة، ككػػػػػػػػذلؾ ىيجػػػػػػػػاف األعمػػػػػػػػاؿ مػػػػػػػػرتبط بييجػػػػػػػػاف العامػػػػػػػػؿ فػػػػػػػػي 
ؿ بيػػػػػػػػت الشػػػػػػػػيخ. غيػػػػػػػػر أفَّ إذان فػػػػػػػػي بيػػػػػػػػت كيثيػػػػػػػػر ميممػػػػػػػػة لػػػػػػػػـ تعمػػػػػػػػؿ فػػػػػػػػي الفعػػػػػػػػ

ذان فػػػػػػػػػي بيػػػػػػػػػت الشػػػػػػػػػيخ عممػػػػػػػػػت الجػػػػػػػػػـز حمػػػػػػػػػبلن ليػػػػػػػػػا  بعػػػػػػػػػدىا لعػػػػػػػػػدـ تصػػػػػػػػػدرىا، كا 
عمػػػػػػػػػػى متػػػػػػػػػػى ضػػػػػػػػػػركرة ) فػػػػػػػػػػي الشػػػػػػػػػػعر فقػػػػػػػػػػط(  عمػػػػػػػػػػى رأم النقاكسػػػػػػػػػػي؛ ألنيػػػػػػػػػػا 
تكسػػػػػػػػػطت بػػػػػػػػػيف الشػػػػػػػػػرط كالجػػػػػػػػػزاء أم أنيػػػػػػػػػا ليسػػػػػػػػػت متصػػػػػػػػػدرة لجممتيػػػػػػػػػا، كىػػػػػػػػػك 
رأم ابػػػػػػػػػف مالػػػػػػػػػؾ حيػػػػػػػػػث قػػػػػػػػػاؿ فػػػػػػػػػي شػػػػػػػػػرح التسػػػػػػػػػييؿ: )لمػػػػػػػػػا خالفػػػػػػػػػت "إذا" "إٍف" 

ؽ عمػػػػػػػػى الشػػػػػػػػرط المشػػػػػػػػككؾ فػػػػػػػػي كقكعػػػػػػػػو، فارقتيػػػػػػػػا كأخكاتيػػػػػػػػا فمػػػػػػػػـ تكػػػػػػػػف لمتعميػػػػػػػػ
ذا  فػػػػػػػػي حكميػػػػػػػػا، فمػػػػػػػػـ يجػػػػػػػػـز بيػػػػػػػػا فػػػػػػػػي السػػػػػػػػعة، بػػػػػػػػؿ تضػػػػػػػػاؼ إلػػػػػػػػى الجممػػػػػػػػة، كا 

 (2) كلييا المضارع كاف مرفكعا.(

                                                 
 .345ألنكار المنبمجة، النقاكسي:ا  (1)    
 .81/ 4شرح التسييؿ البف مالؾ:   (2)    
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 المغة:    
ٍكدان: رجع.    (1) عاد يعكد عى
ال أقيميػػػػػػػػا: اإلقالػػػػػػػػة فػػػػػػػػي البيػػػػػػػػع ألنيػػػػػػػػا رفػػػػػػػػع العقػػػػػػػػد ك قالػػػػػػػػو  قىػػػػػػػػٍيبل  مػػػػػػػػف بػػػػػػػػاب  

  (2)بيع، فأقالو.باع لغةه، كاستقالو ال
 اإلعراب:

ف شػػػػػػػػػػػرطية جازمػػػػػػػػػػػة "عػػػػػػػػػػػاد" فعػػػػػػػػػػػؿ الشػػػػػػػػػػػرط  "لػػػػػػػػػػػئف" الػػػػػػػػػػػبلـ مكطئػػػػػػػػػػػة لمقسػػػػػػػػػػػـ، كا 
"عبػػػػػػػػد العزيػػػػػػػػز" عبػػػػػػػػد فاعػػػػػػػػؿ عػػػػػػػػاد، كالعزيػػػػػػػػز مضػػػػػػػػاؼ إليػػػػػػػػو، بمثميػػػػػػػػا: متعمػػػػػػػػؽ 
بعػػػػػػػػػػػاد، كجػػػػػػػػػػػكاب الشػػػػػػػػػػػرط محػػػػػػػػػػػذكؼ، كأمكننػػػػػػػػػػػي: معطػػػػػػػػػػػكؼ عمػػػػػػػػػػػى عػػػػػػػػػػػاد، إذا: 
حػػػػػػػػػرؼ جػػػػػػػػػكاب ميمػػػػػػػػػؿ: ال: نافيػػػػػػػػػة، أقيميػػػػػػػػػا: فعػػػػػػػػػؿ مضػػػػػػػػػارع كالفاعػػػػػػػػػؿ ضػػػػػػػػػمير 

 تتر تقديره أنا، كالياء: مفعكؿ بو.مس
 -الشاىد السابع

مَّؿً  ةه فىتىجى اصى ذنا تيًصٍبؾى خىصى بُّؾى ًباٍلًغنىى ... كىاً  ا أىٍغنىاؾى رى اٍستىٍغًف مى
(3) 

البيػػػػػػػػػػػتي مػػػػػػػػػػػف الكامػػػػػػػػػػػؿ، كىػػػػػػػػػػػك لعبػػػػػػػػػػػد القػػػػػػػػػػػيس بػػػػػػػػػػػف خفػػػػػػػػػػػاؼ البرجمػػػػػػػػػػػٌي،       
كقيػػػػػػػػػؿ: لحارثػػػػػػػػػة ابػػػػػػػػػف بػػػػػػػػػدر الغػػػػػػػػػٌدانٌي، كىػػػػػػػػػك مػػػػػػػػػف شػػػػػػػػػكىد الممحػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػي شػػػػػػػػػرح 

، مغنػػػػػػػػػػػػػػي 211/ 2، ك شػػػػػػػػػػػػػػرح التسػػػػػػػػػػػػػػييؿ البػػػػػػػػػػػػػػف مالػػػػػػػػػػػػػػؾ: 880/ 2محػػػػػػػػػػػػػػة: الم
، كالٌشػػػػػػػػػػػػاىدي فيػػػػػػػػػػػػو عنػػػػػػػػػػػػد النقاكسػػػػػػػػػػػػػي 128المبيػػػػػػػػػػػػب عػػػػػػػػػػػػف كتػػػػػػػػػػػػب األعاريػػػػػػػػػػػػب: 

الجػػػػػػػػـز بػػػػػػػػإذا حمػػػػػػػػبل عمػػػػػػػػى متػػػػػػػػى: فػػػػػػػػي قػػػػػػػػكؿ صػػػػػػػػاحب المنفرجػػػػػػػػة: )إذا تيػػػػػػػػًج( 
 مف قكلو: 

 فيًج األعماؿ إذا ركدت   فإذا ما ىجت إذا تيجً 

                                                 
 .666/ 2رة المغة: جمي  (1)    
 .521/ 2المصباح المنير:   (2)    
 .437ألنكار المنبمجة، النقاكسي:ا  (3)    
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ذا خػػػػػػػػػاصّّ بالٌشػػػػػػػػػعر، كىػػػػػػػػػك كمػػػػػػػػػا جػػػػػػػػػـز )تصػػػػػػػػػبؾ( حيػػػػػػػػػث جػػػػػػػػػـز بػػػػػػػػػػ )إذا( ؛ كىػػػػػػػػػ
تػػػػػػػابع فػػػػػػػي ذلػػػػػػػؾ البػػػػػػػف مالػػػػػػػؾ حيػػػػػػػث جػػػػػػػكز جزميػػػػػػػا الفعػػػػػػػؿ فػػػػػػػي الشػػػػػػػعر كعمػػػػػػػؿ 
ذلػػػػػػػػؾ بقكلػػػػػػػػو: )إنمػػػػػػػػا جػػػػػػػػاز أف ييجػػػػػػػػـز بيػػػػػػػػا فػػػػػػػػي الشػػػػػػػػعر ألف فييػػػػػػػػا مػػػػػػػػا فػػػػػػػػي إٍف 

ف لػػػػػػػػـ يكػػػػػػػػف ذلػػػػػػػػؾ ليػػػػػػػػا الزمػػػػػػػػا( ، غيػػػػػػػػر أف ابػػػػػػػػف (1)مػػػػػػػػف رٍبػػػػػػػػط جممػػػػػػػػة بجممػػػػػػػػة كا 
الحاجػػػػػػػػب ضػػػػػػػػعؼ ذلػػػػػػػػؾ الجػػػػػػػػـز فػػػػػػػػي أماليػػػػػػػػو حيػػػػػػػػث قػػػػػػػػاؿ: ) كقػػػػػػػػد ثبػػػػػػػػت أنيػػػػػػػػا 

ي المغػػػػػػػػػػػػة الفصػػػػػػػػػػػػيحة ال عمػػػػػػػػػػػػؿ ليػػػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػػػي الفعػػػػػػػػػػػػؿ. تقػػػػػػػػػػػػكؿ: إذا تكرمنػػػػػػػػػػػػي فػػػػػػػػػػػػ
 (2) أكرمؾ، كالجـز ضعيؼ(

، كمعػػػػػػػػػػػػػاني القػػػػػػػػػػػػػرآف لمفػػػػػػػػػػػػػٌراء 385يينظػػػػػػػػػػػػػر ىػػػػػػػػػػػػػذا البيػػػػػػػػػػػػػتي فػػػػػػػػػػػػػي: المفٌضػػػػػػػػػػػػػمٌيات 
، كشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرح 1/383، كأمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالي المرتضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى 230، كاألصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمعٌيات 3/158

، كاألشػػػػػػػػػػػػػػػػػمكنٌي 1/180، كاليمػػػػػػػػػػػػػػػػػع 128، كالمغنػػػػػػػػػػػػػػػػػي 374عمػػػػػػػػػػػػػػػػػدة الحػػػػػػػػػػػػػػػػػافظ 
 (880/ 2حة في شرح الممحة )، ك المم4/13

اٍسػػػػػػػػػػتىٍغًف: ...غنػػػػػػػػػػي عػػػػػػػػػػف الشػػػػػػػػػػيء ًغننػػػػػػػػػػى: اسػػػػػػػػػػتغنى عنػػػػػػػػػػو. كالغىنىػػػػػػػػػػاءي: "بػػػػػػػػػػالفتح 
 (3) كالمد": الكفاية.

: الفقر. ةي كالخىصاصي ةه: ...الخىصاصى اصى  (4)خىصى
مًَّؿ: تجمؿ تجمبل  بمعنى تزيف كتحسف...  فىتىجى

 (5) 
 اإلعراب:    

                                                 
 ،د. عبد الرحمف السيد، د. محمد بدكم المختكف ، تح:ىػ672مالؾ، ت  التسييؿ، ابف شرح  (1)    

 .211/ 2 :ـ1990 -ىػ 1410 ،1ط،ىجر لمطباعة كالنشر كالتكزيع كاإلعبلف
األردف، دار  -دار عمار  ،فخر صالح سميماف قدارةتح:  ق،646الحاجب  ت ابف اليأم  (2)    
 .871/ 2: ـ  1989 -ىػ  1409 ،بيركت –الجيؿ 
 .428المطمع عمى ألفاظ المقنع: ص:   (3)    
 .1037/ 3الصحاح تاج المغة كصحاح العربية:   (4)    
 .110/ 1المصباح المنير:   (5)    
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ؼ العمػػػػػػػػػػػػة، كالفاعػػػػػػػػػػػػؿ اسػػػػػػػػػػػػتغف: فعػػػػػػػػػػػػؿ أمػػػػػػػػػػػػر مبنػػػػػػػػػػػػي عمػػػػػػػػػػػػى حػػػػػػػػػػػػذؼ حػػػػػػػػػػػػر     
ضػػػػػػػػػمير مسػػػػػػػػػتتر تقػػػػػػػػػديره: أنػػػػػػػػػت، مػػػػػػػػػا: مصػػػػػػػػػدرية ظرفيػػػػػػػػػة كالمصػػػػػػػػػدر المػػػػػػػػػؤكؿ 
مػػػػػػػػػػػف مػػػػػػػػػػػا كالفعػػػػػػػػػػػؿ أغنػػػػػػػػػػػاؾ: ظػػػػػػػػػػػرؼ زمػػػػػػػػػػػاف منصػػػػػػػػػػػكب متعمػػػػػػػػػػػؽ بػػػػػػػػػػػػ)استغف(، 
أغنػػػػػػػػػاؾ: فعػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػاضو مبنػػػػػػػػػي عمػػػػػػػػػى الفػػػػػػػػػتح المقػػػػػػػػػدر عمػػػػػػػػػى األلػػػػػػػػػؼ، الكػػػػػػػػػاؼ: 
ضػػػػػػػػػػمير متصػػػػػػػػػػؿ فػػػػػػػػػػي محػػػػػػػػػػؿ نصػػػػػػػػػػب مفعػػػػػػػػػػكؿ بػػػػػػػػػػو، ربػػػػػػػػػػؾ: فاعػػػػػػػػػػؿ مرفػػػػػػػػػػكع 

محػػػػػػػػػؿ جػػػػػػػػػر باإلضػػػػػػػػػافة، بػػػػػػػػػالغنى:  بالضػػػػػػػػػمة، كالكػػػػػػػػػاؼ: ضػػػػػػػػػمير متصػػػػػػػػػؿ فػػػػػػػػػي
ذا:  جػػػػػػػػػػار كمجػػػػػػػػػػركر بكسػػػػػػػػػػػرة مقػػػػػػػػػػدرة عمػػػػػػػػػػى األلػػػػػػػػػػػؼ متعمقػػػػػػػػػػاف بػػػػػػػػػػػ اسػػػػػػػػػػػتغف، كا 
الػػػػػػػػػكاك: لمعطػػػػػػػػػؼ، إذا: ظػػػػػػػػػرؼ زمػػػػػػػػػاف متضػػػػػػػػػمف معنػػػػػػػػػى الشػػػػػػػػػرط، فػػػػػػػػػي محػػػػػػػػػػؿ 
نصػػػػػػػػػػػب مفعػػػػػػػػػػػكؿ فيػػػػػػػػػػػو متعمػػػػػػػػػػػؽ بجكابػػػػػػػػػػػو، تصػػػػػػػػػػػبؾ: فعػػػػػػػػػػػؿ مضػػػػػػػػػػػارع مجػػػػػػػػػػػزـك 
بالسػػػػػػػػػػػككف، كالكػػػػػػػػػػػاؼ: ضػػػػػػػػػػػمير متصػػػػػػػػػػػؿ فػػػػػػػػػػػي محػػػػػػػػػػػؿ نصػػػػػػػػػػػب مفعػػػػػػػػػػػكؿ بػػػػػػػػػػػو، 

مة، فتجمػػػػػػػػػػػػؿ: الفػػػػػػػػػػػػاء: رابطػػػػػػػػػػػػة لجػػػػػػػػػػػػكاب خصاصػػػػػػػػػػػػة: فاعػػػػػػػػػػػػؿ مرفػػػػػػػػػػػػكع بالضػػػػػػػػػػػػ
الشػػػػػػػػػػػػػرط، تجمػػػػػػػػػػػػػؿ: فعػػػػػػػػػػػػػؿ مضػػػػػػػػػػػػػارع مجػػػػػػػػػػػػػزـك بالسػػػػػػػػػػػػػككف كحػػػػػػػػػػػػػرؾ بالكسػػػػػػػػػػػػػرة 
لضػػػػػػػػػػػػركرة القافيػػػػػػػػػػػػة، ك"الفاعػػػػػػػػػػػػؿ": ضػػػػػػػػػػػػمير مسػػػػػػػػػػػػتتر تقػػػػػػػػػػػػديره أنػػػػػػػػػػػػت، كالجممػػػػػػػػػػػػة 

 جكاب الشرط.
 -الشاىد الثامن

فيكؼً  بُّ ًإلىيَّ ًمٍف ليٍبًس الشُّ ٍيًني      أىحى تىقىرَّ عى  (1)لىميٍبسي عىبىاءىةو كى
مػػػػػػػػػف الػػػػػػػػػكافر، كىػػػػػػػػػك لميسػػػػػػػػػكف بنػػػػػػػػػت بحػػػػػػػػػدؿ الكمبٌيػػػػػػػػػة، كىػػػػػػػػػك مػػػػػػػػػف  ىػػػػػػػػػذا بيػػػػػػػػػته 

، 27/ 2، ك المقتضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب لممبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرد: 45/ 3شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكاىد الكتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاب لسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيبكيو: 
/ 2، الممحػػػػػػػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػػػػػػػي شػػػػػػػػػػػػػػػػرح الممحػػػػػػػػػػػػػػػػة:150/ 2األصػػػػػػػػػػػػػػػػكؿ فػػػػػػػػػػػػػػػػي النحػػػػػػػػػػػػػػػػك: 

( حيػػػػػػػػػث نصػػػػػػػػػب الفعػػػػػػػػػؿ المضػػػػػػػػػاًرع بػػػػػػػػػػ 837 تىقىػػػػػػػػػرَّ ،كغيرىػػػػػػػػػا، كالٌشػػػػػػػػػاىدي فيػػػػػػػػػو: )كى

                                                 
 .385المنبمجة، النقاكسي: ألنكارا  (1)    
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ك عاطفػػػػػػػػػة عمػػػػػػػػػى اسػػػػػػػػػـ خػػػػػػػػػالص )أٍف( المضػػػػػػػػػمىرة كجكبػػػػػػػػػا عنػػػػػػػػػد سػػػػػػػػػيبكيو بعػػػػػػػػػد كا
 مف التٌقدير بالفعؿ؛ كىك قكلو: لبس.

 المغة:
ا. ، لىًبسى ليٍبسى ، كالمصدري ٌـً كىاءه كالمٍُّبسي بالضَّ : المًٌباسي كالمًٌٍبسي سى  (1)ليٍبسي

ػػػػػػػػػػػػػٍربه مػػػػػػػػػػػػػف   كؼ كىىيػػػػػػػػػػػػػكى ضى ٍعػػػػػػػػػػػػػري ػػػػػػػػػػػػػاءه  ... مى بىػػػػػػػػػػػػػاءىةو: العىبىػػػػػػػػػػػػػاءي كسػػػػػػػػػػػػػحاب: ًكسى عى
ػػػػػػػػاف اٍلعىػػػػػػػػرى  ػػػػػػػػذىا ًفػػػػػػػػي ًلسى قيػػػػػػػػؿ ىيػػػػػػػػكى األىٍكًسػػػػػػػػيىة، كى طػػػػػػػػكط، كى ػػػػػػػػٍكىىًرم: ًفيػػػػػػػػًو خي ب، زىاد اٍلجى

نػػػػػػػػػػػو  ػػػػػػػػػػػف يىػػػػػػػػػػػاء، كاً  ػػػػػػػػػػػكؼ كالعىبىػػػػػػػػػػػاءىًة، قىػػػػػػػػػػػاؿى الصػػػػػػػػػػػرفيكف: ىمزتػػػػػػػػػػػو عى بَّػػػػػػػػػػػةي الصُّ الجي
بىٍيدُّم ًفي المعتؿ( لذىًلؾ ذكره الجكىرمُّ كالزُّ ييقىاؿ: عىبىاءىة كىعىبىايىة، كى
(2) 

تىقىرَّ عيني:  كؿ قرة عيف... ىك مف بركدة العيف عند الس   (3)ركر.كى
ًقيؽ.  ري : الثٍَّكبي الرَّ ؼُّ بالفىٍتًح كييٍكسى فيكًؼ: الشَّ  (4) الشُّ

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

: فعؿ مضارع  جره الكسرة االىرة عمى آخره، كتقر: الكاك عاطفة تفيد السببية، تقرَّ
منصكب بأف مضمرة جكازا بعد الكاك العاطفة عمى اسـ خالص مف التقدير بالفعؿ، 
عيني: فاعؿ تقر مرفكع بالفاعمية كعبلمة رفعو ضمة مقدرة منع مف ظيكرىا اشتغاؿ 

خبر المبتدأ  المحؿ بحركة المناسبة، كعيف مضاؼ كياء المتكمـ مضاؼ إليو، أحب:
: جار كمجركر متعمؽ  مرفكع بالمبتدأ كعبلمة رفعو الضمة الظاىرة عمى آخره، إليَّ

  بأحب، مف لبس، جار كمجركر متعمؽ بأحب أيضا، الشفكؼ: مضاؼ إلى لبس.
                                                 

 .137التمخيص في معرفة أسماء األشياء:    (1)    
 .137/ 1 -338/ 1تاج العركس: (2)    
 .1756/ 4المعجـ االشتقاقي المؤصؿ: (3)    
 .5946تاج العركس: (4)    
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 الخاتمة:

إف الحمد  نحمده كنستعينو كنستغفره كنتكب إليو مف شركر أنفسنا كسيئات 
ـ عمى المبعكث رحمة لممرسميف المميـ لبعض عباده أعمالنا، كالصبلة كالسبل

المرىفيف بمدحو كالتغني بمناقبو كمآثره، ألسنا مأمكريف بحبو كالصبلة كالسبلـ عميو، 
الميـ صؿ كسمـ عميو كعمى آلو كصحبو أجمعيف، أما بعد، فيذه حكصمة لما 

فرجة كصمت إليو في عممي ىذا الذم حاكلت فيو دراسة استخداـ أحد شراح المن
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 

كنة المغكية التي يعتني ببياف جمالياتيا كمف جممة النتائج الظاىرة المكجكدة في المد
 التي يمكف استخبلصيا ىنا:

استخدـ الشارح عددا البأس بو مف الشكاىد المنكعة قرآنية كنبكية كشعرية  -1
كنثرية لتعضيد مكقؼ صاحب المنفرجة المغكم مف ناحية كلبلستشياد عمى 

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

 كالفعمية فقط تاركيف المجاؿ لبحاث آخريف لبحث بقيتيا.
الشكاىد التي استخدميا النقاكسي في شرحو جميا متكررة في كتب النحك   -2

سي أنو استخدـ كالتفاسير الميتمة بمثؿ ىذه الدراسات لكف ما ميز النقاك 
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 
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ي إسقاط الشاىد الكاحد عمى ثاقبة فييا كثير مف الحركة كالتنكيع كالبراعة ف
 المكاقؼ المغكية المتعددة.

استشيد الشيخ بعدد تسعة أبيات فيما يخص الجممة اإلسمية، كثمانية  -3
 شكاىد لمجممة الفعمية.

ىذا، كأرجك هللا العمي القدير أف أككف قد أصبت فيما ذىبت إليو عند بياف ىذا 
ف كانت األخ رل، فمف نفسي، فإف النفس العمؿ، فإف كاف ذلؾ، فبتكفيؽ هللا، كا 

أمارة بالسكء، كآخر دعكام أف الحمد  رب العالميف، كأصمي كأسمـ عمى مف 
عؿ رحمة لمميتديف مف العالميف.  جي
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 المصادر والمراجع قائمة

ىػ، تح: أحمد بف سعيد بف محمد قشاش، عمادة  433إسفار الفصيح، اليركم  -
، 1ينة المنكرة، المممكة العربية السعكدية،طالبحث العممي بالجامعة اإلسبلمية، المد

 ق.1420
ىػ(، تح: عبد 911األشباه كالنظائر في النحك، جبلؿ الديف السيكطي )المتكفى:  -

 ـ.1987 -ىػ 1407اإللو كآخركف،: مجمع المغة العربية بدمشؽ، د: ط، 
األصكؿ في النحك، أبك بكر محمد بف السرم بف سيؿ النحكم المعركؼ بابف  -
 بيركت. –ىػ، تح: عبد الحسيف الفتمي، مؤسسة الرسالة، لبناف 316سراج ت: ال
ىػ، عالـ الكتب، بيركت، 515األفعاؿ، أبك القاسـ عمي بف جعفر السعدم، ت  -

 ـ.1983ىػ 1403
أنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿ، ناصر الديف أبك سعيد عبد هللا بف عمر بف محمد  -

تح: محمد عبد الرحمف المرعشمي، دار إحياء ىػ، 685الشيرازم البيضاكم ت: 
 ىػ. 1418 - 1بيركت،ط –التراث العربي 

 ـ.2016، 1األنكار المنبمجة، النقاكسي، تح: محمد سكيسي، جامعة المرقب، ط -
البحر المحيط، محمد بف يكسؼ الشيير بأبي حياف األندلسي، تح: صدقي محمد  -

 ىػ. 1420جميؿ، دار الفكر ػ بيركت، 
العركس مف جكاىر القامكس، محٌمد بف محٌمد بف عبد الرٌزاؽ الحسيني، أبك  تاج -

بيدم ت   ىػ(، دار اليداية.1205الفيض، الممٌقب بمرتضى، الزَّ
ىػ(، تح: عبد الغني الدقر، دار 676تحرير ألفاظ التنبيو، أبك زكريا النككم )ت:  -

 ق.1408، 1دمشؽ، ط –القمـ 
ىػ(، تح: فخر الديف قباكة، 749ني، المرادم )ت: الجنى الداني في حركؼ المعا -

 ـ.1992، 1لبناف، ط –دار الكتب العممية، بيركت 
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الدر المصكف في عمـك الكتاب المكنكف، أبك العباس، شياب الديف، أحمد بف  -
ىػ(،تح؛ الدكتكر 756يكسؼ بف عبد الدائـ المعركؼ بالسميف الحمبي )المتكفى: 

 مـ، دمشؽ.أحمد محمد الخراط، دار الق
الزاىر في معاني كممات الناس، محمد بف القاسـ بف محمد بف بشار، أبك بكر  -

بيركت،  –ىػ(، تح: حاتـ صالح الضامف، مؤسسة الرسالة 328األنبارم )المتكفى: 
 ـ1،1992ط
شرح تسييؿ الفكائد، محمد بف عبد هللا، ابف مالؾ الطائي الجياني، أبك عبد هللا،  -

 ىػ672جماؿ الديف ت 
تح: د. عبد الرحمف السيد، د. محمد بدكم المختكف، ىجر لمطباعة كالنشر كالتكزيع 

 ـ1990 -ىػ 1410، 1كاإلعبلف، ط
، محمد بف يكسؼ بف «تمييد القكاعد بشرح تسييؿ الفكائد»شرح التسييؿ المسمى  -

ىػ، أ.  778أحمد، محب الديف الحمبي ثـ المصرم، المعركؼ بناظر الجيش ت: 
حمد فاخر كآخركف، دار السبلـ لمطباعة كالنشر كالتكزيع كالترجمة، القاىرة د. عمي م

 ىػ. 1428، 1جميكرية مصر العربية،ط -
شرح الكافية الشافية، جماؿ الديف أبك عبد هللا محمد بف عبد هللا بف مالؾ الطائي  -

 1982 -ىػ  1402: 1الجياني، تح :عبد المنعـ أحمد ىريدم، جامعة أـ القرل ط
 ـ.
، نشكاف بف سعيد الحميرل اليمني  - شمس العمـك كدكاء كبلـ العرب مف الكمـك

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

لجكىرم الصحاح تاج المغة كصحاح العربية، أبك نصر إسماعيؿ بف حماد ا -
 –ىػ، تح أحمد عبد الغفكر عطار، دار العمـ لممبلييف 393الفارابي ت: 

 ـ. 1987 -  ىػ 1407، 4بيركت،ط
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العيف، أبك عبد الرحمف الخميؿ بف أحمد بف عمرك بف تميـ الفراىيدم البصرم  -
 ىػ، تح: د ميدم المخزكمي، د إبراىيـ السامرائي، دار كمكتبة اليبلؿ.170ت: 
ىػ[، تح: عبد السبلـ محمد ىاركف، مكتبة الخانجي، 180بكيو] الكتاب، سي -

 ـ 1988 -ىػ  1408 3القاىرة، ط
ىػ، تح: عبد 180أبك البشر عمرك بف عثماف بف قنبر سيبكيو، ت ، كتاب سيبكيو -

 السبلـ محمد ىاركف، دار الجيؿ، بيركت.
دار ىػ(،538الكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ، الزمخشرم جار هللا )ت:  -

 ىػ. 1407،  3بيركت، ط –الكتاب العربي 
الممحة في شرح الممحة، محمد بف حسف بف ًسباع بف أبي بكر الجذامي، أبك  -

ىػ، تح: إبراىيـ بف سالـ 720عبد هللا، شمس الديف، المعركؼ بابف الصائغ، ت: 
الصاعدم، عمادة البحث العممي بالجامعة اإلسبلمية، المدينة المنكرة، المممكة 

 ـ.2004ىػ/1424، 1لعربية السعكدية، طا
لساف العرب، المؤلؼ : محمد بف مكـر بف منظكر األفريقي المصرم، دار  -

 .1بيركت، ط –صادر 
 الطبعة األكلى

لساف العرب، المؤلؼ: محمد بف مكـر بف عمى، أبك الفضؿ، جماؿ الديف ابف  -
 - 3بيركت، ط –ىػ، دار صادر 711منظكر األنصارم الركيفعى اإلفريقى ت: 

 ق. 1414
ىػ(، 637المثؿ السائر في أدب الكاتب كالشاعر، ضياء الديف بف األثير )ت:  -

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:  -
 -ىػ  1،1421بيركت، ط –بد الحميد ىنداكم، دار الكتب العممية ىػ،تح: ع458

 ـ. 2000
المحكـ كالمحيط األعظـ، أبك الحسف عمي بف إسماعيؿ بف سيده المرسي، ت  -

 ـ.2000ىػ، تح: عبد الحميد ىنداكم، دار الكتب العممية، بيركت ، 458
 بيركت.ق(، المكتبة العممية، 770المصباح المنير ، أحمد الفيكمي)ت  -
معجـ مقاييس المغة، أحمد بف فارس بف زكرياء القزكيني الرازم، أبك الحسيف ت:  -

 ـ.1979 -ىػ 1399ىػ،تح: عبد السبلـ محمد ىاركف، دار الفكر، 395
ىػ(، تح: د. مازف 761مغني المبيب عف كتب األعاريب، ابف ىشاـ )المتكفى:  -

 .6،1985ؽ، طدمش –المبارؾ / محمد عمي حمد هللا، دار الفكر 
ىػ(، تح: محمد عبد الخالؽ عظيمة، عالـ الكتب، 285المقتضب، المبرد )ت:  -

 بيركت.
ىػ(، تح: 911ىمع اليكامع في شرح جمع الجكامع، جبلؿ الديف السيكطي )ت:  -

 مصر. –عبد الحميد ىنداكم، المكتبة التكفيقية 
د في المغة، عمي بف الحسف اليينائي األزدم، أب - ك الحسف الممقب بػكراع المينىجَّ

ىػ(، تح: أحمد مختار عمر، ضاحي عبد الباقي، عالـ الكتب، 309النمؿ:)ت: بعد 
 ـ. 1988، 2القاىرة،ط

ٍضرىمي اإلشبيمي، أبك  - الممتع الكبير في التصريؼ، عمي بف مؤمف بف محمد، الحى
 .1996: 1ىػ(، مكتبة لبناف،ط669الحسف المعركؼ بابف عصفكر )المتكفى: 

شرح الشكاىد »مقاصد النحكية في شرح شكاىد شركح األلفية المشيكر بػ ال -
ىػ، تح:  855، بدر الديف محمكد بف أحمد بف مكسى العيني، المتكفى «الكبرل

عمي محمد فاخر، أ. د. أحمد محمد تكفيؽ السكداني، د. عبد العزيز محمد فاخر، 
 ـ. 2010 -ىػ  1431، 1دار السبلـ، القاىرة، مصر، ط
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 في طور العمقة حكام الفقيية المتعمقة بإسقاط الجنيناأل
 دراسة فقيية مقارنة

 محمد عبدهللا جابر .دإعداد: 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 :مقدمةال
خمقو كبدأ خمؽ اإلنساف مف ، الذم أحسف كؿ شيء رب العالميفالحمد      

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 

 ف كمف تبعيـ بإحساف إلى يـك الديف كسمـ تسميما .كعمى التابعي
أما بعد: فإف عمـ الفقو مف أفضؿ عمـك الشريعة، لما فيو مف بياف لكؿ ما يتعمؽ     

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

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

لذلؾ فإني اخترت مكضكعا فقييا يعالػج مشكمةن انتشرت كثيرا في مػجتمعنا     
يحدث أف امرأة تحمؿ  كمجتمعات العالـ؛ أال كىي مشكمة إسقاط األجنة ، فكثيرا ما

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 

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

                                                 
 كمية الشريعة كالقانكف/ الجامعة األسمرية. 
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 (األحكام الفقيية المتعمقة بإسقاط الجنين في طور العمقة)

 وسبب اختياري ليذا الموضوع :
كثرة السؤاؿ عنو في كاقع الناس، فإيضاحو كبياف حكمو يزيؿ المبس الحاصؿ  -1

  .لدل كثير مف الناس
ي ًخمقة اإلنساف لما فييا مف عجائب أمرنا بالغكص كالتفكر ف ف هللا إ -2

 كآيات تبير العقكؿ كاأللباب .
بياف أف الفقو اإلسبلمي اىتـ كاعتنى بحياة اإلنساف كىك جنيف في بطف أمو،  -3

 كأفرد لذلؾ أبكابا كفصكال لما ليا مف أىمية كا عجاز أبير العمماء المختصيف.
يضاح الحكـ في ىذه  -4 المسألة ؛ لعؿ هللا اإلسياـ في نشر الكعي بيف الناس كا 

  .أف ينفع بيا 

 اإلشكالية التي يدور حوليا البحث :
 ىؿ يجكز إسقاط الجنيف في طكر العمقة ؟ . -1
 ما حكـ الدـ النازؿ مف المرأة عند إسقاط العمقة ؟ . -2
 كما عقكبة مف تعمد إسقاط العمقة ؟. -3

 الدراسات السابقة حول ىذا الموضوع :
ي اطمعت عمييا تكممت عف اإلسقاط أك اإلجياض ة التػػػػأغمب الدراسات السابق
 منيا :، بمفيـك عاـ ال مجزأ 

  ،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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  د/ فريدة زكزك -اصديةدراسة فقيية مق -اإلجياض. 
  أحكاـ اإلجياض في الفقو اإلسبلمي ، رسالة ماجستير ، د/ محمد بف

 .إبراىيـ قاسـ 
 . مشكمة اإلجياض دراسة طبية فقيية ، د/ محمد البار 

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

 :البحث نيج المتبع فيمال
  المنيج الذم سرت عميو في ىذا البحث ىك المنيج االستقرائي ألقكاؿ

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

 الترجيح.  
 المسألة المراد البحث فييا في بعض جكانبيا بفتاكل دكر اإلفتاء في ت ربط

كأيضا بقرارات مجامع الفقو اإلسبلمي، إتماما لمفائدة بعض الدكؿ العربية ، 
 كتدعيما لمبحث .

 فيـ كجية أأف  تبما أف المكضكع يتعمؽ بمسألة لصيقة بالطب، حرص
نظر عمماء الطب في بعض جزئيات البحث، دعما لقضايا البحث 

 كمسائمو. 
 خطة البحث: 

 :المقدمة
 ، كفيو: التمييد

  أكال: تعريؼ السقط لغة كشرعا .

https://www.maktabtk.com/blog/post/1021/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A.html


 (2021)ضثرًثر   23هىو اإلَطاَيح                                                  انعذد يجهح انع

86 

  

 

 ثانيا: تعريؼ الجنيف .
                                                                              ثالثا: أطكار خمؽ اإلنساف .

 رابعا: تعريؼ العمقة.
 المبحث األول : آراء العمماء في إسقاط الجنين في طور العمقة .

 طكر العمقة .المطمب األكؿ : القائمكف بتحريـ إسقاط الجنيف في 
 المطمب الثاني : القائمكف بػجكاز إسقاط الجنيف في طكر العمقة .

 كأسباب الترجيح.المطمب الثالث : الرأم الراجح 
 المبحث الثاني: أحكام متفرقة .

 المطمب األكؿ : حكـ الدـ الخارج بعد إلقاء العمقة .
 المطمب الثاني : عقكبة إسقاط الجنيف في طكر العمقة .

 : كفييا أىـ النتائج المستخمصة مف البحث . ـمةالـخات
ذ أقدـ ىذا البحث لمقراء المحترميف ال أزعـ أني كفيت ىذا البحث حقو  ،كا 
 كهللا كلي التكفيؽ كالسداد .، مف البحث، كلكني حسبي أني اجتيدت كبذلت 
 التمهيد

 أوال: تعريف السقط لغة وشرعا .
 

 تعريف السقط لغة :
الكلد الذم يسقط مف بطف « : كالضـ كالكسًر ، كالكسري أىكثر  بالفتح» السقط     

 .(1)أيمػػػػػػو قبؿ تىماًمػػػػػػػو

ٍقطي » الكلد ذكرا كاف أك أنثى يسقط قبؿ تمامو كىك مستبيف الخمؽ ، يقاؿ : « السًٌ
قىطى » قيكطان »الكلد مف بطف أمو « سى بالكسر كالتثميث لغة ، كال « ، ًسٍقطه »فيك « سي

 .(1)«ًسٍقطنا»الحامؿ: ألقت « أىٍسقىطىتً »ك يقاؿ كقع ،
                                                 

 ، مادة سقط. 2037/ 3لساف العرب   (1)
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 تعريف السقط شرعا : 

أك ىك: الكلد النازؿ قبؿ تماـ ، (2)السقط: الكلد تضعو المرأة ميتا، أك لغير تماـ    
 . (3)أشيره
كفي القامكس الفقيي: الجنيف يسقط مف بطف أمو قبؿ تمامو، ذكرا كاف أك     
 .(4)أنثى
فَّى ًمٍف قىٍبؿي ﴾ أم: مف قبؿ ذكر ابف كثير في تف     ـٍ مىٍف ييتىكى ًمٍنكي سير ىذه اآلية ﴿ كى

 .(5)أف يكجد كيخرج إلى ىذا العالـ، بؿ تسقطو أمو سقطا
دىىيفَّ ﴾ قاؿ ابف كثير كقاؿ      كىذا يشمؿ قتمو بعد كجكده، :» :﴿ كىالى يىٍقتيٍمفى أىٍكالى

ؽ، كيعـ قتمػػػػو كىك جنػػػيف، كما كما كاف أىؿ الجاىمية يقتمكف أكالدىـ خشية اإلمبل
قد يفعمػػػو بعض الػجيمػػػة مف النػػػساء، تطػػػرح نفسيا لئبل تحبؿ إما لغرض فاسد أك ما 

 .(6)«أشبيو
كفي معنى اإلسقاط: اإلجياض، يقاؿ: أجيضت المرأة كلدىا إجياضان: أسقطتو     

 .(7)ناقص الخمؽ

                                                                                                                 
 . 280/ 1المصباح المنير  (1) 

 (.2/393المغني شرح مختصر الخرقي )  (2)

/ 1(، البحر الرائؽ شرح كنز الدقائؽ )2/123(، حاشية إعانة الطالبيف عمى حؿ ألفاظ فتح المعيف )2/495نياية المحتاج إلى شرح المنياج )  (3)

230.) 

 (.175القامكس الفقيي )ص:   (4)

 . 67، تفسير سكرة غافر اآلية  6/153تفسير ابف كثير   (5)

 .12( تفسير سكرة الممتحنة اآلية 100/ 8تفسير ابف كثير )  (6)

ككثيرا ما يعبركف عف اإلجياض بمرادفاتو كاإلسقاط كاإللقاء كالطرح ( » 56/ 2. جاء في المكسكعة الفقيية الككيتية )113/ 1المصباح المنير   (7)

 « .كاإلمبلص 



 (2021)ضثرًثر   23هىو اإلَطاَيح                                                  انعذد يجهح انع

88 

  

 

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

 
 انيا : تعريف اجلنني .

تىره، ككؿُّ الـجنين في المغة     ٌنان سى نُّو جى فَّ الشيءى يىػجي نىفى ( جى : جاء مف مادة ) جى
فَّ عنؾ تر عنؾ فػػقد جي                                                                                                 . (2)شيء سي

فَّ عميو المَّيؿي : إذا أظمـ حتى يىستيره بظيممتو، كاستجفَّ فبلفه      نَّو المَّيؿ كجى كيقاؿ: أجى
يى ، (3)إذا استتر بشيءو  مًٌ ًمٍنوي سي ًف األىبصار، كى يى الًجفُّ الٍسًتتاًرىـ كاٍخًتفائيـ عى مًٌ ًبًو سي كى
نيفي الٍسًتتا والجى . كالجنيف: الكلد ما داـ في البطف، جمع: أًجنَّةه (4)ًره ًفي بطًف أيمًٌ

ترتو نٍَّتو الحاًمؿي أم سى ، كأجى ٌنان: اٍستىتىرى فَّ في الرًَّحـً يىًجفُّ جى ، كىجى ، ككؿُّ مىٍستكرو كأٍجنيفه
(5) . 

كفي القامكس الفقيي: الجنيف ىك الكلد ما داـ في الرحـ، فإف خرج حيا فيك     
ف خرج ميتا فيك سقط كلد،  .(6)كا 

  . ثالثا : أطىار خلق اإلنسان
مىٍقنىا ﴿ : يػمر اإلنساف في خمقتو بػمراحؿ ، جػػاء ذكػػرىا في قػػكؿ هللا  لىقىٍد خى كى

مى  مىٍقنىا النٍُّطفىةى عى ًكيفو ثيَـّ خى ٍمنىاهي نيٍطفىةن ًفي قىرىارو مى عى لىةو ًمٍف ًطيفو ثيَـّ جى بلى افى ًمٍف سي ٍنسى قىةن اإٍلً

                                                 
 . 431الطب كالقرآف صخمؽ اإلنساف بيف   (1)

 (.701/ 1لساف العرب )  (2)

 (21/ 6العيف الخميؿ الفراىيدم )  (3)

 (.92/ 13لساف العرب )  (4)

 (17الثعالبي )ص:  -(. فقو المغة 56( ، مختار الصحاح )ص: 313/ 3القامكس المحيط )  (5)

 (.70القامكس الفقيي )ص:   (6)
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ٍمقنا  ٍأنىاهي خى ـى لىٍحمنا ثيَـّ أىٍنشى ٍكنىا اٍلًعظىا مىٍقنىا اٍلميٍضغىةى ًعظىامنا فىكىسى مىٍقنىا اٍلعىمىقىةى ميٍضغىةن فىخى فىخى
اًلًقيفى  في اٍلخى رى فىتىبىارىؾى اّللَّي أىٍحسى   .(1)﴾آخى

 مراحؿ خمؽ اإلنساف في الحديث الذم ركاه البخارم كمسمـ ككضح النبي     
ًإفَّ » كىك الصادؽ المصدكؽ  قاؿ: حدثنا رسكؿ هللا  عف عبد هللا بف مسعكد 

مىقىةن ًمٍثؿى ذىًلؾى ، ثيَـّ  ًو أىٍربىًعيفى يىٍكمنا  ثيَـّ يىكيكفي ًفى ذىًلؾى عى ٍمقيوي ًفى بىٍطًف أيمًٌ ـٍ ييٍجمىعي خى دىكي أىحى
ؿي  ييٍؤمىري ًبأىٍربىًع  يىكيكفي ًفى ذىًلؾى ميٍضغىةن ًمٍثؿى ذىًلؾى ، ثيَـّ ييٍرسى كحى  كى اٍلمىمىؾي فىيىٍنفيخي ًفيًو الرُّ

ًعيده  ًقىّّ أىٍك سى شى ًمًو كى ًمًو كىعىمى  .(2)«كىًممىاتو ًبكىٍتًب ًرٍزًقًو كىأىجى
مف خبلؿ اآلية القرآنية كالحديث الشريؼ يتضح أف أطكار نمك اإلنساف في بطف    

 يف:تأمو تمر بمرحمتيف اثن
بؿ نفخ الركح كىي تمر بثبلثة أطكار: الطكر األكؿ يبتدئ مف : ق ىالمرحمة األكل

تػماـ عممية اإلخصاب بيف نطفة الرجؿ  لحظة استقرار النطفة في رحـ الػمرأة كا 
كبكيضة الػمرأة، كالػحديث الشريؼ بٌيف أف مدتػيا أربعكف يكما، ثػـ بعد ذلؾ يبتدئ 

ضا ، ثـ يأتي الطكر الثالث الطكر الثاني كىك طكر العمقة، كيمتد ألربعيف يكما أي
 كىك المضغة كيستمر ألربعيف يكما كذلؾ. 

المرحمة الثانية : بعد نفخ الركح ، كما يستتبع ذلؾ مف كتابة رزقو كأجمو كعممو ،  
  .كىؿ ىك شقي أـ سعيد

قبؿ نفخ الركح ثبلثة : طكر النطفة كالعمقة  الجنيفإذان األطكار التي يمر بيا     
 كالمضغة . 

                                                 
 . 14-12المؤمنكف /   (1)

 (2643( ، صحيح مسمـ بشرح النككم رقـ )6/350كتاب: بدء الخمؽ، باب: ذكر المبلئكة، ) (،3208رم بشرح صحيح البخارم رقـ )فتح البا  (2)
 ( .6/145كتاب: القدر ، باب: كيفية خمؽ اآلدمي في بطف أمو،)
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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 .

 
 

 تعريف العمقة -ارابعً 
، أك الدـ عامة، أك (1)العمؽ الدـ الغميظ، كالقطعة منو عمقة العمقة في المغة:    

، ك)العىمىقىةي( المني ينتقؿ بعد طكره فيصير دما (2)الشديد الحمرة، أك الغميظ، أك الجامد
، كالعمقة طكر مف أطكار الجنيف، كىي قطعة الدـ التي يتككف (3)غميظا متجمدا

ـٍ ًمٍف تيرىابو ثيَـّ ًمٍف نيٍطفىةو ثيَـّ ًمٍف  ﴿ منيا، كفي التنزيؿ العزيز: مىقىكي ىيكى الًَّذم خى
مىقىةو   . (4)﴾عى
رحمة التي تمي تككف النطفة األمشاج، كتبدأ منذ تعمؽ ىي المالعمقة في الطب:     

النطفة األمشاج بالرحـ ، كتنتيي عند ظيكر الكتؿ البدنية التي تعتبر بداية 
 .(5)المضغة

 المبحث األول : آراء العمماء في إسقاط الجنين في طور العمقة .
، كاتفقكا (6)اتفؽ العمماء عمى أف الجنيف إذا نفخت فيو الركح يحـر إسقاطو    

أيضا: أف بقاء الجنيف إذا ترتب عميو ضرر كخطر بأمو؛ تيقدـ حياة األـ عمى حياة 
 . (1)جنينيا

                                                 
 ( .1529/ 4الصحاح تاج المغة كصحاح العربية ) (1)
 (.181/ 26) ( كتاج العركس910القامكس المحيط )ص:  (2)
 (.426/ 2المصباح المنير ) (3)
 (.622/ 2المعجـ الكسيطػ ) (4)
 (.201خمؽ اإلنساف بيف الطب كالقرآف )ص: (5)

(، 1/399(، فتح العمي المالؾ في الفتكل عمى مذىب اإلماـ مالؾ )184(، القكانيف الفقيية )ص:374/ 5ينظر المحيط البرىاني في الفقو النعماني )  (6)

 (.346/ 13، الشرح الممتع عمى زاد المستقنع )8/443لمحتاج في شرح المنياج نياية ا
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سكاء في طكر النطفة أك  (2)كاختمفكا في حكـ إسقاط الجنيف قبؿ نفخ الركح    
 العمقة أك المضغة .

 كفي ىذا المبحث يقتصر حديثنا عف حكـ إسقاط الجنيف في طكر العمقة .    
 
 

 القائمون بجواز إسقاط الجنين في طور العمقة   -المطمب األول
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:    
يباح اإلسقاط بعد » فيو الركح، قاؿ ابف اليماـ: فريؽ يقكؿ بالجكاز ما لـ تنفخ     

 الحمؿ ما لػـ يػتخمؽ شيء 
ما المراد بالتخميؽ  -في مطمب حكـ إسقاط الحمؿ -كبيَّف ابف عابديف، (3)«ػونم

ة كعشريف يكما، ػػيباح ما لـ يتخمؽ منو شيء، كلف يككف ذلؾ إال بعد مائ»فقاؿ: 
 .(4)«فخ الركح ؽ نػػػػكىذا يقتضي أنػيـ أرادكا بالتخمي

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

                                                                                                                 
فيذا ال   -بسبب مرض أك غيره -أم اإلسقاط االختيارم كالجنائي الذم يحدث بفعؿ فاعؿ ، ال اإلسقاط التمقائي كىك الذم يحدث تمقائيان كبدكف إرادة االـ 

 رعي ألنو حدث بدكف إرادتيا.تحريـ فيو باتفاؽ العمماء، كليس عمى األـ حكـ ش

 (: بشأف مكضكع إسقاط الجنيف المشكه خمقيان.12/4) 71ينظر قرار المجمع الفقيي اإلسبلمي رقـ:   (1)

  -بسبب مرض أك غيره -أم اإلسقاط االختيارم كالجنائي الذم يحدث بفعؿ فاعؿ ، ال اإلسقاط التمقائي كىك الذم يحدث تمقائيان كبدكف إرادة االـ  (2)

  فيذا ال تحريـ فيو باتفاؽ العمماء، كليس عمى األـ حكـ شرعي ألنو حدث بدكف إرادتيا.
 .2/459ينظر شرح فتح القدير البف اليماـ  (3)
 .4/335حاشية رد المحتار البف عابديف  (4)
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امرأة عالجت في إسقاط كلدىا؛ ال تأثـ ما لـ يستبف شيء مف »قاؿ المكصمي: 
 .(1)«خمقو
كفي فتاكل أىؿ سمرقند: إذا أرادت إسقاط الكلد فميا ذلؾ إذا » كقاؿ ابف نجيـ:    

  .(2)«شيء مف خمقو؛ ألف ما ال يستبيف شيء مف خمقو ال يككف كلدان لـ يستبف 
العبلج إلسقاط الكلد إذا استباف خمقو كالشعر »كقاؿ في الفتاكل اليندية:     

ف كاف غير مستبيف الخمؽ يجكز  .(3)«كالظفر كنحكىما ال يجكز، كا 
ره عمي بف مكسى كىناؾ رأم في المذىب الحنفي يقكؿ بكراىة إلقاء النطفة، اختا    

إنو يكره؛ فإف الماء بعد ما كقع في الرحـ مآلو  ... » مف الحنفية حيث قاؿ: 
 (4)«ـر ػياة، كما في بيضة صيد الحػػػيككف لو حكـ الحػػػالحياة، ف

 .(5)كىناؾ رأم أخر يقكؿ بالحرمة إف كاف لغير عذر، اختاره ابف كىباف    
 

 مذىب الشافعية :
 الشافعية الػجكاز: المشيكر في مذىب     
كقاؿ ، (6)«الراجح تحريمو بعد نفخ الركح مطمقان كجكازه قبمو» قاؿ الرممي:     

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

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

كالعمقػػػة في حكـ النطفة في أنو لػـ يستقر ليا » ماكردم: لو في األحكاـ، قاؿ الػ
حرمة، كلػـ يتعمؽ بػيا شيء مف األحكاـ الثبلثة بإجماع الفقياء: فبل تجب فييا غرة، 

  .(3)«كال تصير بيا أـ كلد، كال تنقضي بيا العدة 
 كىناؾ رأم أخر في المذىب في مقابؿ المشيكر يقكؿ بالحرمة:     
كأكؿ مراتب الكجكد: أف تقع النطفة في الرحـ كتختمط :» حامد الغزالي قاؿ أبك      

فساد ذلؾ جناية، فإف صارت مضغة كعمقة  بماء المرأة كتستعد لقبكؿ الػحياة، كا 
ف نفخ فيو الركح كاستكت الػخمقة ازدادت الجناية تفاحشا،  كانت الػجناية أفحش، كا 

         .(4)«كمنتيى التفاحش في الجناية بعد االنفصاؿ حيا
                             .(5)«أنو ال يجكز إلقاء النطفة بدكاءو أك غيره :» كقاؿ أبك زكريا األنصارم     
يحـر التسبب في إسقاط الجنيف بعد استقراره في :» كقاؿ عبدالرحمف باعمكم     

 .(6)«الرحـ ، بأف صار عمقة أك مضغة كلك قبؿ نفخ الركح
 ذا الرأي باآلتي:استدل أصحاب ى

                                                 
 (.20/166نياج )(، كنياية المحتاج إلى شرح الم4/83ينظر تحفة الحبيب عمى شرح الخطيب ) (1)
 (.11/265ينظر حاشية الجمؿ عمى المنيج ) (2)
(، كحاشية الجمؿ عمى 147/ 4(. )3/298:  حاشية إعانة الطالبيف) (. كينظر أيضا في ىذه المسألة12/869الحاكم الكبير في الفقو الشافعي) (3)

 (.11/267المنيج )

 (.1/472إحياء عمكـ الديف ) (4)
(، )كالمعمكـ أف طكر النطفة قبؿ طكر العمقة ، فإذا كاف ال يجكز إسقاط النطفة ، فالعمقة مف باب 1/327ركض الطالب ) أسنى المطالب في شرح (5)

 أكلى( .
 (522بغية المسترشديف في تمخيص فتاكل بعض األئمة مف العمماء المتأخريف )ص:  (6)
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إف الجنيف ما لـ يتخمؽ كتنفخ فيو الركح ؛ فإنو ليس بآدمي ، كسندىـ  -1
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
مة التخمؽ، كلـ يبدأ التصكر بعد، إف الجنيف في طكر العمقة لـ يدخؿ مرح -2

 .مف أعضائو الجسمية  كلـ يتبيف منو شيء
 .(2)إف مف لـ تحمو الركح ال يبعث ، فيؤخذ منو ال يحـر إسقاطو -3

إف الجنيف الذم لـ تنفخ فيو الركح ال يككف إسقاطو كأدا، ألف الكأد إنما يككف لبدف  -4
ًئمىٍت ًبأىمًٌ ذىٍنبو كىا ً : ﴿ حمت فيو الركح، يدؿ عمى ذلؾ قكؿ هللا تعالى ٍكءيكدىةي سي ذىا اٍلمى

إذا بعثت، كال يبعث إال ما حمت فيو الركح، فما  إذ المكءكدة ال تسأؿ إال ،(3)﴾قيًتمىتٍ 
 .(4)لـ تحؿ فيو ال يبعث، كال يككف االعتداء عميو كأدا، فبل يحـر إسقاطو
 .المطمب الثاني : القائمون بتحريم  إسقاط الجنين في طور العمقة 

ذىب المالكية كالحنابمة في المشيكر عندىـ إلى تحريـ إسقاط الجنيف في طكر     
 كذلؾ عمى التفصيؿ اآلتي : العمقة
 مذىب المالكية :  -1

قٌسـ بعض عمماء المالكية حياة الجنيف إلى مراحؿ، كحكمكا عمى كؿ مرحمة     
 مف حيث الجـر كالعقكبة : ةعمى حد

                                                 
 . 6/6. جامع العمكـ كالحكـ 8/233. البحر الرائؽ  2/459ينظر شرح فتح القدير البف اليماـ   (1)
 (.369/ 1الفركع البف مفمح ) (2)
 . 9-8التككير :  (3)
 . 113، كقضايا طبية مف منظكر إسبلمي ص 1/369ينظر الفركع البف مفمح  (4)
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كلمكلد في ذلؾ ثبلثة أحكاؿ: حاؿ قبؿ الكجكد ينقطع :» قاؿ أبكبكر بف العربي     
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؛ 

 .(1)«فيك نٍفس ببل خبلؼ كىك أشد مف األكليف في المنع، فأما إذا نفخ فيو الركح
ذا قبض الرحـ المني لـ يجز التعرض لو، كأشد مف :» كقاؿ ابف جزم الكمبي      كا 

 .(2)«الركح؛ فإنو قتؿ نفس إجماعا وذلؾ إذا تخمؽ، كأشد مف ذلؾ إذا نفخ في
ذا أمسؾ الرحـ المني فبل يجكز لمزكجيف كال ألحدىما كال » كقاؿ محمد عميش     كا 

كال بعده اتفاقا، كالتسبب  -عمى المشيكر -في إسقاطو قبؿ التخمؽ لمسيد التسبب 
في إسقاطو بعد نفخ الركح فيو محـر إجماعا، كىك مف قتؿ النفس، كالتسبب في 

 . (3)«قطع النسؿ أك تقميمو محـر
ذا نظرنا إلى نيقكؿ عمماء المذىب نجد أنيـ قرركا عدـ جكاز إسقاط النطفة،      كا 

معمـك قبؿ طكر العمقة، فإذا كاف إسقاط النطفة محرما، فمف  كطكر النطفة كما ىك
 باب أكلى إسقاط العمقة:

ال يجكز لممرأة أف تفعؿ ما يسقط ما في بطنيا مف الجنيف، :» قاؿ الخرشي     
 .(4)«ككذا ال يجكز لمزكج فعؿ ذلؾ، كلك قبؿ األربعيف

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

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

المنع مف استعماؿ ما يبرد الرحـ،  إف المنصكص أليمتنا » كقاؿ الكنشريسي:    
 .(2)«ج ما دخؿ الرحـ مف المني، كعميو المحصمكف كالنظاركيستخر 
 .(3)«إف المني إذا صار داخؿ الرحـ ال يجكز إخراجو» كقاؿ التَّتاًئي:    
كال يجكز إخراج المني المتككف في الرحـ كلك قبؿ األربعيف » كقاؿ الدردير:    

ذا نفخت فيو الركح حـر إجماعا  .(4)«يكما، كا 
تػحريـ إسقاط العمقة بأف الػجنيف بتحكلو مف نطفة إلى عمقة صار كعمؿ القرطبي     

النطفة ليست بشيء يقينا، كال يتعمؽ بيا حكـ إذا ألقتيا »    في حكـ الكلد، فقاؿ: 
المرأة، إذا لػـ تجتمع في الرحـ، فيي كما لك كانت في صمب الرجػػػؿ، فإذا طرحتو 

استقرت كاجتمعت كاستحالت إلى أكؿ أحكاؿ عمقػػػة فقػػػد تػحقػػقنا أف النطفػػػػة قد 
                       .(5)«يتحقؽ بو أنو كلد

 مذىب الحنابمة :  -2
المشيكر في مذىب الحنابمة عدـ الجكاز؛ كعممكا ذلؾ أف الجنيف في طكر العمقة     

 انعقد كبدأ في التككيف : 

                                                 
 (.501/ 2فتاكل البرزلي ) (1)
 (.370/ 3المعيار المعرب كالجامع المغرب عف فتاكم أىؿ إفريقية كاألندلس كالمغرب ) (2)
 (.1/399عمى مذىب اإلماـ مالؾ ) فتح العمي المالؾ في الفتكل (3)
ىذا ىك »(، عمؽ الدسكقي عمى ذلؾ بقكلو : 2/421، الشرح الكبير عمى مختصر خميؿ لمدردير )2/420الشرح الصغير عمى مختصر الدردير  (4) 

 (.   2/421حاشية الدسكقي عمى الشرح الكبير )« المعتمد

(، كالتاج كاإلكميؿ 4/419(، كالذخػػػػػػيرة لمقرافي )3/295ي شرح الزرقاني عمى مكطأ اإلماـ مالؾ )(... كتنظر المسألة أيضا ف8/ 12تفسير القرطبي ) (5)

 (.266/ 6(، كلكامع الدرر في ىتؾ أستار المختصر )344/ 6) لمختصر خميؿ 
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 .(1)«نعقادىاكال يجكز شرب دكاء إللقاء عمقة ال» قاؿ الرحيباني:     
كقد صرَّح أصحابنا بأنَّو إذا صار الكلدي عمقةن ، لـ » كقاؿ ابف رجب الحنبمي:     

يجز لممرأة إسقاطيو ؛ ألنَّو كلده انعقدى ، بخبلؼ النُّطفة ، فإنَّيا لـ تنعقد بعدي ، كقد ال 
 .(2)«تنعقدي كلدان 

 شرع لو النكاح : خر أف إسقاط الجنيف مخالؼ لممقصكد الذمكعمؿ البعض اآل    
لما كاف مكضكع النكاح لطمب الكلد، كليس مف كؿ الماء » قاؿ ابف الجكزم:     

يككف الكلد  فإذا تكَّكف 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 

، ثـ (3)«اؿ كسارو إلى التماـ، إال أنو أقؿ إثما مف الذم نفخ فيو الركحمترؽو إلى الكم
إذا تعمدت المرأة اإلسقاط بشرب دكاء يسقط ، فإف كاف الحمؿ لـ يبمغ » قاؿ : 

 .(4)«الركح فبل دية في ذلؾ ، إنما عمييا اإلثـ فحسب  المدة التي تنفخ فييا
ع المسمميف، كىك مف الكأد الذم إسقاط الحمؿ حراـ بإجما» كقاؿ ابف تيمية:     

ًئمىٍت ًبأىمًٌ ذىٍنبو قيًتمىتٍ  ﴿قاؿ هللا فيو: ذىا اٍلمىٍكءيكدىةي سي كىالى تىٍقتيميكا  ﴿:، كقد قاؿ  ﴾كىاً 
ٍشيىةى  ـٍ خى دىكي ؽو  أىٍكالى  .(5)﴾ًإٍمبلى

...ألف ما :» كىناؾ رأم أخر في مقابؿ المشيكر يقكؿ بالجكاز قاؿ ابف مفمح     
 . (6)«كح ال يبعث، فيؤخذ منو ال يحـر إسقاطولـ تحمو الر 

                                                 
 (160/ 2ينظر مطالب أكلي النيى في شرح غاية المنتيى ) (1)
 ( .1/121( )19/139(، كشاؼ القناع عف متف اإلقناع )16/414نيى في شرح غاية المنتيى )، مطالب أكلي ال6/6جامع العمكـ كالحكـ  (2)
 ( .306أحكاـ النساء البف الجكزم )ص:  (3)
 ( .308المرجع السابؽ )ص:  (4)
 (160/ 34مجمكع الفتاكل ) (5)
 (.220/ 1( كينظر كشؼ القناع )393/ 1الفركع كتصحيح الفركع ) (6)
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ألقت نطفة أك دما ال تدرم ىؿ ىك ما يخمؽ منو اآلدمي »... كقاؿ ابف قدامة :     
أك ال ؟ فيذا ال يتعمؽ بو شيء مف األحكاـ ؛ ألنو لـ يثبت أنو كلد ، ال بالمشاىدة 

 .(1)«كال بالبينة
 واستدل أصحاب ىذا الرأي باآلتي :

قبؿ نفخ الركح يعتبر مف خمقة اإلنساف ؛ قاؿ هللا  تاب كالسنة أف ماكرد في الك -1
  ًّكيفو ثيَـ ٍمنىاهي نيٍطفىةن ًفي قىرىارو مى عى لىةو ًمٍف ًطيفو ثيَـّ جى بلى افى ًمٍف سي ٍنسى مىٍقنىا اإٍلً لىقىٍد خى ﴿ كى

مىٍقنىا ا مىٍقنىا اٍلعىمىقىةى ميٍضغىةن فىخى مىقىةن فىخى مىٍقنىا النٍُّطفىةى عى ـى خى ٍكنىا اٍلًعظىا ٍلميٍضغىةى ًعظىامنا فىكىسى
اًلق في اٍلخى رى فىتىبىارىؾى اّللَّي أىٍحسى ٍمقنا آخى ٍأنىاهي خى يفى ﴾ػً لىٍحمنا ثيَـّ أىٍنشى

يىا  :﴿ ، كقاؿ (2)
ـٍ ًمٍف تيرىابو ثيَـّ ًمٍف ني  مىٍقنىاكي ٍيبو ًمفى اٍلبىٍعًث فىًإنَّا خى ٍطفىةو ثيَـّ أىيُّيىا النَّاسي ًإٍف كيٍنتيـٍ ًفي رى

اءي  اـً مىا نىشى نيًقرُّ ًفي اأٍلىٍرحى ـٍ كى مَّقىةو ًلنيبىيًٌفى لىكي ٍيًر ميخى مَّقىةو كىغى مىقىةو ثيَـّ ًمٍف ميٍضغىةو ميخى ًمٍف عى
دَّكيـٍ  ـٍ ًطٍفبلن ثيَـّ ًلتىٍبميغيكا أىشي كي مِّى ثيَـّ نيٍخًرجي ؿو ميسى  .(3)﴾ًإلىى أىجى

 إليو  ؛ ألنو نسب الخمقةخمقة هللا  فدؿ عمى أف العمقة مخمكقة كأنيا مف
مىقىةو ﴾ ﴿بقكلو: ـٍ ًمٍف تيرىابو ثيَـّ ًمٍف نيٍطفىةو ثيَـّ ًمٍف عى مىٍقنىاكي ﴿ فىًإنَّا ، كقكلو:فىًإنَّا خى

ـٍ تيرىابو ﴾ مىٍقنىاكي ، ﴿ ثيَـّ ًمٍف نيٍطفىةو ﴾ أم: مني، كذلؾ بخمؽ أبي البشر آدـ  خى
مىقىةو ﴾ أم: تنقمب تمؾ النطفة، بإذف هللا  كىذا ابتداء أكؿ التخميؽ، ﴿ ثيَـّ  ًمٍف عى

 .(4)دما أحمرا
عممكا حرمة اإلسقاط أف الجنيف في طكر العمقة انعقد كبدأ في التككيف،  -2

 فإسقاطو اعتداء عمى جنيف لك ترؾ ألصبح بشرا سكيا .

                                                 
 (.7/54(، كحاشية الركض المربع شرح زاد المستقنع لمعاصمي النجدم )17/452اإلماـ أحمد بف حنبؿ الشيباني )المغني في فقو  (1)
 .14-12( المؤمنكف / 2)

 . 5الحج/ (3)
 (.506( تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف)ص 4)
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 : أيضا استدؿ أصحاب ىذا الرأم بالقياس -3
ًئمىٍت ﴿في اآلية:اعتبركا أف إسقاط الجنيف مف الكأد الكارد  - أ ذىا اٍلمىٍكءيكدىةي سي كىاً 

 .(1)﴾ًبأىمًٌ ذىٍنبو قيًتمىتٍ 
إف المٍحًرـ لك كسر بيض الصيد ضمنو؛ ألنو أصؿ الصيد ، فعف عبد هللا  - ب

قاؿ في بيض النعاـ يصيبو المحـر قاؿ: فيو ثمنو أك قاؿ  بف عباس 
ثـ ىنا إذا ، فمما كاف يؤاخذ بالجزاء، فبل أقؿ مف أف يمحقيا إ( 2)«قيمتو

 .(3)أسقطت بغير عذر
إف المقصد األساسي مف النكاح في الشريعة الغراء ىك تكثير سكاد األمة لقكؿ  -4

ـى » النبي  ـي اأٍليمى ليكدى فىًإنًٌي ميكىاًثره ًبكي ديكدى اٍلكى كا اٍلكى كَّجي سقاط العمقة  ،(4)«تىزى كا 
 يعتبر خبلفا ليذا المقصد.

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

 فيي ال تخمك مف مطعف: ،خركلضعؼ أدلة الفريؽ اآل

                                                 
 (.160/ 34مجمكع الفتاكل ) (1)
 215قاؿ األلباني: صحيح مكقكؼ، إركاء الغميؿ ص (،9804ض النعاـ يصيبو المحـر )أخرجو البييقي في السنف الكبرل باب بي (2)

ثـ الماء في الرحـ ما لـ » ، كممف أخذ بيذا الرأم السرخسي مف الحنفية حيث قاؿ:  3/549، المغني 2/353، منح الجميؿ  2/72( الشرح الكبير 3)

المبسكط « بلفو كما يجعؿ بيض الصيد في حؽ المحـر كالصيد في إيجاب الجزاء عميو بكسرهيفسد فيك معد لمحياة فيجعؿ كالحي في إيجاب الضماف بإت

(26 /87.) 

في  2940. صححو األلباني حديث رقـ:  220/ 2باب النيي عف تزكيج مف لـ يمد مف النساء  ( أخرجو أبك داكد مف حديث معقؿ بف يسار 4)

 صحيح الجامع.
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كلـ يبدأ التصكر  ،فحجة أف الجنيف في طكر العمقة لـ يدخؿ مرحمة التخمؽ -1
ي كال يبعث، حجة كاىية، كلـ تنفخ فيو الركح؛ كمف ثـ فإنو ليس بآدم ،بعد

كذلؾ ألف ىذا اإلسقاط اعتداء عمى مرحمة مف المراحؿ التي يتككف منيا 
الجنيف كطكر مف أطكاره، كطالما أنيا مرحمة مف مراحؿ خمقة الجنيف، فبل 

فأكؿ مراتب الكجكد » يجكز التعرض ليا بإيقاؼ نمكىا، قاؿ اإلماـ الغزالي: 
ٍقعي النطفة في الرحـ فيختمط ب مقة ػػػماء المرأة، فإفسادىا جناية، فإف صارت عكى

 .(2)«ة فالجناية أفحشػػػأك مضغ
يعتبر صكرة مف صكر إىبلؾ النسؿ الذم  ،إف إسقاط الجنيف في طكر العمقة -2

عىى ًفي اأٍلىٍرًض ًلييٍفًسدى ًفييىا ﴿: في كتابو قاؿ  ذمو هللا  لَّى سى ذىا تىكى كىاً 
ٍرثى كىالنٍَّسؿى  ييٍيًمؾى اٍلحى ادى﴾ كى  (3).كىاّللَّي الى ييًحبُّ اٍلفىسى

سػمى العزؿ كأدنا خفيػػنا  إف النػػبي -3
مع أف ىذه النطفػػػػػػة لػـ تستقر في  ،(4)

الرحػػػػػـ، فإذا استقرت في الرحػػـ ثـ تحكلت إلى عمقة، فيككف إسقاطيا مف 
 الكأد مف باب أكلى .

                                                                                                                 
( ، كدار اإلفتاء 2146( الفتكل رقـ )4336دكر اإلفتاء في الدكؿ العربية : دار اإلفتاء الميبية : الفتكل رقـ ) بعض -كممف ذىب ليذا القكؿ: أ (1)

( كالمجنة الدائمة 1579(، )2789( )749( ،)287(، كدار اإلفتاء األردنية، الفتكل رقـ )454/ 9(، )318/ 2المصرية : فتاكل دار اإلفتاء المصرية )

 . ( الصادر في الدكرة التاسعة كالعشريف140(، كنص قرار ىيئة كبار العمماء رقـ )19983( الفتكل رقـ )495/ 21إلفتاء بالسعكدية )لمبحكث العممية كا

 (.51/ 2إحياء عمكـ الديف )( 2)

 . 205( الحج/ 2) (3)

ٍف اٍلعىٍزًؿ ، فىقىاؿى : )ذىًلؾى اٍلكىٍأدي ا ( أف النبي 1442( فقد ركل مسمـ )4) ئؿ عى (. كىذا يدؿ عمى كراىتو جداِّ ركل مالؾ، عف نافع عف ابف عمر: أنو سي ًفيُّ ٍلخى

ككذا ركم عف « ذلؾ الكأد الخفي»حيف سئؿ عنو:  كاف ال يعزؿ ككاف يكره العزؿ( كيضرب بعض كلده إذا فعمو ؛ ألنو طريؽ إلى قطع النسؿ، كلذا قاؿ 

 ).346/ 3عمر كعثماف أنيما كرىاه . شرح الزرقاني عمى المكطأ )
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كاألطباء المعاصريف  إف االستقراء لما كيتب في االجياض كأحكامو لمفقياء -4
في الندكات العممية كالمجامع الفقيية كفي كتبيـ، نجدىـ يرجحكف عدـ جكاز 

 إسقاط الجنيف قبؿ نفخ الركح إال لعذر، كبعد نفخ الركح مف باب أكلى:
التي عقدتيا المنظمة اإلسبلمية « اإلنجاب في ضكء اإلسبلـ»ففي ندكة     

ـ، كالتي جاء في 1983مارس. . 24لمعمـك الطبية في دكلة الككيت، 
استعرضت الندكة آراء الفقياء » قكليا: « اإلجياض»تكصيتيا السابعة في 

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

كافة أدكارىا خاصة بعد نفخ الركح،  مف بداية الحمؿ، كأف حياتو محترمة في
كأنو ال يجكز العدكاف عمييا إال لمضركرة الطبية القصكل، كخالؼ بعض 
المشاركيف فرأكا جكازه قبؿ تماـ األربعيف يكما، كخاصة عند كجكد 

 .(1)«األعذار
كفي ندكة حكؿ )اإلسبلـ كالمشكبلت الطبية المعاصرة( كذلؾ تحت     

. 1.15« نية: بدايتيا كنيايتيا في المفيـك اإلسبلميالحياة اإلنسا» عنكاف: 
: بداية الحياة، بداية » ـ بدكلة الككيت. فمف تكصياتيا ما يمي:1985 أكالن

الحياة تككف منذ التحاـ حيكاف منكم ببكيضة ليككنا البكيضة الممقحة التي 
تحتكم الحقيبة الكراثية الكاممة لمجنس البشرم عامة كلمكائف الفرد بذاتو 

كتشرع في االنقساـ لتعطي  -عمى مدل األزمنة-المتميز عف كؿ كائف آخر
الجنيف النامي المتطكر المتجو خبلؿ مراحؿ الحمؿ إلى الميبلد، ثانينا: منذ 

                                                 
 (2098/ 9، مجمة مجمع الفقو اإلسبلمي ) 22اإلجياض دراسة مقاصدية ص  (1)
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يستقر الحمؿ في بدف المرأة فمو احتراـ متفؽ عميو كيترتب عميو أحكاـ شرعية 
   .  (1)«معمكمة
بلمي الدكلي المنبثؽ عف منظمة كمف بيف قرارات مجمع الفقو اإلس    

المؤتمر اإلسبلمي في دكرتو الثانية عشرة بالرياض في المممكة السعكدية، 
أكال:  :ما يمي ـ2000)سبتمبر(  23ىػ المكافؽ 1421جمادل اآلخرة  25

حماية الجنيف في رحـ أمو مف كؿ المؤثرات التي تمحؽ ضررنا بو أك بأمو 
ثانيا: لمجنيف حؽّّ في  .لشريعة اإلسبلميةكالمسكرات كالمخدرات كاجبه في ا

الحياة مف بدء تككنو، فبل يعتدل عميو باإلجياض، أك بأم كجو مف كجكه 
                                                                                .(2)اإلساءة التي تحدث التشكىات الخمقية أك العاىات

( المنعقدة 27ألكركبي لئلفتاء كالبحكث، في دكرتو )كمف فتاكل المجمس ا    
ق المكافؽ 1439صفر  22-18بمدينة إسطنبكؿ في تركيا، في الفترة مف: 

ال يجكز إسقاط »  ( التي نصت:6/27ـ. فتكل)  2017نكفمبر 7-11
الجنيف بعد انعقاده في الرحـ، في أم مرحمة مف مراحؿ الحمؿ حتى قبؿ نفخ 

ا بمغ الحمؿ مئة كعشريف يكمنا؛ ألنو بانعقاده يككف قد الركح، كالتي تككف إذ
دخؿ مرحمة النمك، ففي إسقاطو مفسدة لمنسؿ كجناية في حؽ الجنيف، إال إذا 
كاف لسبب معتبر تـ التحقؽ منو شرعنا كصحةن، ككاف باالتفاؽ بينيا كبيف 

 .(3)...«الزكج 
 ال كعدد العامة مف قميؿ غير عدد يحمؿ »التميمي: زياد الطبيب يقكؿ ىذا كفي
 لو ركح ال الجنيف أف كىي منطؽ، يؤيدىا كال ليا أصؿ ال فكرة المثقفيف بو مف بأس

                                                 
 (.279/ 3( مجمة مجمع الفقو اإلسبلمي )1)

 ( .7/12) 113(، قرار 293، ص4( مجمة المجمع )العدد الثاني عشر ج2)

 عشريف(. ( مكقع المجمس األكركبي لئلفتاء كالبحكث. )البياف الختامي لمدكرة السابعة كال3)
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 درجة إلى فكرتو في البعض يشتط كقد أشير، أربعة أك ثبلثة لحياتو قبؿ أىمية كال
 عف كنقكؿ قبميا ، أك الفترة ىذه خبلؿ الجنيف إسقاط بأس مف كال إثـ ال أف االعتقاد

 في مكجكدة الحياة أساس ىي التي الركح منيا أف ألسباب؛ خاطئ : أنو ـالفي ىذا
 حياتػػػو كأنػييت الػحياة حؽ مف فإذا حـر…األمشاج النطفة تككنت منذ المخمكؽ ىذا
 الذم الخالؽ كاعتػػػػداء عمى حؽ حياة، عمى اعتداء ذلؾ فإف إياىا، هللا منحو التي

 . (1)«كيأخذ  يعطي
 

 كام متفرقة تتعمق بإسقاط الجنين في طور العمقة .المبحث الثاني: أح

عممنا في المبحث السابؽ أف الراجح مف اآلراء المعركضة في حكـ إسقاط     
قط الجنيف في طكر العمقة عدـ الجكاز لؤلدلة القكية في ذلؾ، فإف حدث كأف سى 

كما يؿ يعتبر ىذا الدـ دـ نفاس أـ ال؟ فالجنيف أك أيسقط كخرج دـ مف المرأة، 
 ذلؾ مف خبلؿ المطمبيف اآلتييف :بياف عقكبة إسقاط الجنيف في طكر العمقة؟ 

 

 المطمب األول : حكم الدم الخارج بعد إسقاط العمقة.
يحدث في بعض األحياف أف المرأة إذا حممت ثـ أرادت أف تتخمص مف الحمؿ،     

، فما حكـ  أك سقط بنفسو بعد مضي األربعيف يكما مف حدكثو ؛ أف يخرج منيا دـ
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 :    

: ذىب المالكية إلى أف الجنيف إذا أسقط في طكر العمقة حكمو حكـ  الرأي األول
 :(2)المتخمؽ فيأخذ أحكامو الجنيف

                                                 

 .22اإلجياض دراسة مقاصدية ص  (1) 
 (.2983( ، )4265( ، )4336( ، )2146كىذا ما أخذت بو دار اإلفتاء الميبية ، في الفتاكل رقـ ) (2)
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أرأيت إف ضربيا رجؿ فألقتو ميتا، مضغة أك عمقة، »قاؿ سحنكف البف القاسـ :     
كلـ يتبيف مف خمقو أصبع كال عيف كال غير ذلؾ، أتككف فيو الغرة أـ ال في قكؿ 

ف كاف مضغة أك » قاؿ ابف القاسـ: قاؿ مالؾ «، مالؾ؟ إذا ألقتو فعمـ أنو حمؿ كا 
 .(1)«دما ففيو الغرة، كتنقضي بو العدة مف الطبلؽ، كتككف بو األمة أـ كلدعمقة أك 

 كما ذىب إليو اإلماـ مالؾ سار عميو أئمة المذىب :
كال تنقضي العدة إال بكضع جميعو، :» عبد الكىاب البغدادم القاضي قاؿ     

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

)ككؿ ما أسقطتو مما يعمـ أنو كلد فيي بو أـ كلد( » كقاؿ أبك الحسف الشاذلي:    
 .(4)«مضغة أك عمقة، ككذلؾ الدـ المنعقد عمى المشيكر

كما كضعتو الحامؿ » كابف عبد البر بٌيف المسألة كبٌيف أقكاؿ العمماء فييا فقاؿ:    
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 

 .(5)«خمؽ اإلنساف، كىك قكؿ الحسف البصرم كغيره 
                                                                 كمسألة ىؿ ىك عمقة أك مضغة مما تعرفو النساء :    

كتنقضي العدة بما أسقطت المرأة مما يعمـ النساء أنو كلد مف :» قاؿ ابف البراذعي 
فإف ألقت » كقاؿ ابف ناجي التنكخي: (6)«مضغة أك عمقة، كتككف بو األمىة أـ كلد

                                                 
 (.630/ 4( المدكنة )1)

 (136/ 1التمقيف في الفقو المالكي ) (2)

 (466(الثمر الداني شرح رسالة ابف أبي زيد القيركاني )ص: 3) 

 (312/ 2كفاية الطالب الرباني لرسالة أبي زيد القيركاني ) (4)

 (83/ 15التمييد لما في المكطأ مف المعاني كاألسانيد ) (5)

 (379/ 2التيذيب في اختصار المدكنة ) (6)
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كلد؛ فاستبراؤىا ينقضي بو، كما  دما أك مضغة أك شيئنا مما يستيقف النساء أنو
 .(1)«تنقضي بذلؾ العدة في الحرة، كتككف بو األمة أـ كلد

ثـ بيَّف أئمة المالكية المعيار في التمييز بيف الدـ النازؿ مف المرأة ىؿ ىك دـ     
 عمقة أـ دـ عمة ؟ :

ر العمقة كىي الدـ المجتمع الذم ال يذكب بصب الماء الحا:» قاؿ النفراكم     
ثـ بيف األثر المترتب عمى إسقاطو فقاؿ:  )فيي بو( أم بما أسقطتو )أـ « عميو 

كلد( عند ابف القاسـ ، كما تنقضي بو العدة كتجب بو الغرة، فالثبلثة في الحكـ 
 .(2)«سكاء عمى مشيكر المذىب

ف ( كاف الحمؿ ) دما اجتمع ( كعبلمة ككنو حمبل أنو إذا ») كقاؿ الدردير:      كا 
كعدة الحامؿ في طبلؽ أك »كقاؿ الخرشي : ، (3)«ميو الماء الحار لـ يذبصب ع

ف دما اجتمع المراد بالدـ المجتمع الذم ال يذكب بصب  كفاة كضع حمميا كمو...كا 
 .(4)«الماء الحار عميو

 

إلى أف الجنيف إذا أسقط في  ذىب أئمة الحنفية كالشافعية كالحنابمةالرأي الثاني : 
ف ظير منو شيء مف أك ل ،طكر العمقة ـ يتخمؽ منو شيء فالدـ دـ عمة كفساد، كا 

 خمقتو فالدـ النازؿ دـ نفاس، كىذه نقكؿ المذاىب في ذلؾ :
 مذىب الحنفية:  -أوال
ذىب أئمة الحنفية إلى كضع حد فاصؿ بيف اعتبار الدـ النازؿ مف المرأة بعد     

 جنيف مف عدميا :إسقاط الجنيف دـ نفاس أك عمة كفساد باستبانة ًخمقة ال

                                                 
 (217/ 2شرح ابف ناجي التنكخي عمى متف الرسالة ) (1)

 ( .627/ 2(، البيجة في شرح التحفة )143/ 2الفكاكو الدكاني عمى رسالة ابف أبي زيد القيركاني ) (2)

 (.474/ 2الشرح الكبير عمى مختصر خميؿ ) (3)

 (.143/ 4شرح مختصر خميؿ لمخرشي ) (4)
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د استباف شيء مف ػػػػطا؛ فإف كاف قػفأما إذا أسقطت سق» قاؿ السرخسي :     
 ساء فيما ترل مف ػػػػو فيي نفػػػػػخمق

ف لـ يستبف شيء مف خمقو فبل نفاس ليا  .(1)«الدـ بعد ذلؾ، كا 
فإف رأت دما قبؿ إسقاط السقط كرأت دما بعده، فإف كاف » كقاؿ ابف نجيـ:     
ف لـ يكف مست بيف الخمؽ فما رأت قبمو ال يككف حيضا كىي نفساء فيما رأتو بعده، كا 

 .(2)«مستبيف الخمؽ فما رأتو بعده حيض إف أمكف 
فنقكؿ عمى تقدير السقط مستبيف الخمؽ ىي نفساء، » كقاؿ بدر الديف العيني:    

ال تككف  كنفاسيا يككف أربعيف يكما، كعمى تقدير أف السقط لـ يكف مستبيف الخمؽ
 .(3)«نفساء

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

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

كالسقػػػػط إذا استباف بعض خمقػػػػو فيك مثؿ الكلد التاـ ، :» كقاؿ الكاساني     
يتعمػػػػؽ بو أحكاـ الػػػكالدة مف انقضاء العدة كصيركرة المرأة نفساء؛ لحصكؿ العمـ 
بككنو كلدا مخمكقا عف الذكر كاألنثى، بخبلؼ ما إذا لـ يكف استباف مف خمقو 

ط انقضاء ىذه العدة أف يككف ما كضعت قد استباف كشر » ، كقاؿ أيضا:(5)شيء
خمقو أك بعض خمقو، فإف لـ يستبف رأسا بأف أسقطت عمقة أك مضغة لـ تنقض 

                                                 
 (.373/ 1(، كينظر المحيط البرىاني لئلماـ برىاف الديف ابف مازة )389/ 3المبسكط لمسرخسي ) (1)

 (.230/ 1( البحر الرائؽ شرح كنز الدقائؽ )2)

 (.690/ 1ناية شرح اليداية )الب (3)

 (.190/ 4اليداية شرح بداية المبتدم ) (4)
 (.43/ 1بدائع الصنائع ) (5)
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العدة، ألنو إذا استباف خمقو أك بعض خمقو فيك كلد، فقد كجد كضع الحمؿ فتنقضي 
 .(1)«بو العدة

 : مذىب الشافعية -ثانيا
كأقؿ ما تخمك بو » لة تأصيبل كاضحا فقاؿ: أٌصؿ اإلماـ الشافعي ىذه المسأ    

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 

ًمـ مف رآه أنو ال يككف إال خمؽ آدمي ثـ بيف أف العمقة ال يترتب عمييا «، رؤل عى
ال يككف دما في بطف كال حشكة كال شيئا ال يبيف خمقو، فإذا كضعت :» ـ فقاؿ حك

ذا ألقت شيئا مجتمعا شؾ فيو  ما ىك ىكذا حمت بو مف عدة الطبلؽ كالكفاة، قاؿ: كا 
أىؿ العدؿ مف النساء أخمؽ ىك أـ ال؟ لـ تحؿ بو، كال تخمك إال بما ال يشككف 

 .(2)«فيو
ذا تتبعنا نقكؿ عمماء ا       لمذىب نجدىا تذىب إلى ما ذىب إليو إماـ المذىب :كا 
فبل يخمك حاؿ المرأة في كالدتيا مف أحد أمريف: إما أف تضع » قاؿ الماكردم:      

ما فيو خمؽ مصكر أـ ال، فإف لـ يكف فيما كضعتو خمؽ مصكر ال جمي كال خفي، 
ـ يكف الدـ كالعمقة كالمضغة التي ال تصير بيا أـ كلد، كال تجب فييا عدة، كلػ
، كقاؿ ( 3)«الػخارج معػػو نػػػفاسا، ككاف دـ استحاضة أك حيػػػض عمى حسب حالػػػو

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

                                                 
 (.196/ 3( المرجع نفسو )1)

 (236/ 5األـ ) (2)
 (892/ 1الحاكم في فقو الشافعي ) (3)
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، فبل تجب فييا غرة، كال تصير بيا (1)بيا شيء مف األحكاـ الثبلثة بإجماع الفقياء
 .(2)«بيا العدة أـ كلد، كال تنقضي 

أف تمقى نطفة أك دما ال تدرم ىؿ ىك ما يخمؽ منو اآلدمي أك »كقاؿ النككم:     
ال؟ فيذا ال يتعمؽ بو شيء مف األحكاـ، ألنو لـ يثبت أنو كلد ال بالػمشاىدة كال 

              .(3)«بالبينة
ف كضعت دكف المضغة مف نطفة أك عمقة، فبل تنقضي ا» كقاؿ أيضا      لعدة كا 

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

فإنو قاؿ: إذا عمـ أنيا حمؿ انقضت بو العدة كفيو الغرة،  (5)الحسف البصرم
 .(6)«كاألصح ما عميو الجميكر

طكر العمقة فإنو بؿ إف بعض أئمة الشافعية ذىبكا إلى أف الجنيف إذا أسقط في     
                                                                                                       ألنو لـ تظير فيو صكرة اآلدمي :  ؛كال يعتبر آدميا ،ال يسمى حمبل

قكلو: )ال بكضع عمقة( أم ال تنقضي العدة بكضع » فقاؿ أبكبكر الدمياطي:     
ة، كذلؾ ألنيا تسمى دما ال حمبل، كال يعمـ ككنيا أصؿ آدمي، كمثميا باألكلى عمق

 .(7)«النطفة

                                                 
 عمقة أحكاما كما سبؽ آنفا دعكل اإلجماع ال تصح لما عممنا أف أئمة المالكية رتبكا عمى إسقاط الجنيف في طكر ال (1)

 (،12/869المرجع نفسو ) (2)

 (،128/ 18( المجمكع شرح الميذب )3)

 (.213، 19/210( المرجع نفسو ) 4)

 ككذلؾ اإلماـ مالؾ كعامة أصحابو كما مر معنا آنفا . (5)

 (128/ 18( المجمكع شرح الميذب )6)

 (78/ 4حاشية إعانة الطالبيف عمى حؿ ألفاظ فتح المعيف ) (7)
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)ال( بكضع )عمقة( كىي مني يستحيؿ في :» كقاؿ شمس الديف الشربيني      
نما ىي  الرحـ فيصير دما غميظا، فبل تنقضي العدة بيا ، ألنيا ال تسمى حمبل، كا 

 .(1)«دـ 
كال تنقضي بإسقاط العمقة، كتنقضي » ي األسيكطي: كقاؿ شمس الديف المنياج

 .                                                                        (2)«بإسقاط المضغة إف ظيرت فييا صكرة اآلدمييف
كتنقضي العدة بميت أم بكضعو، ال بكضع عمقة كىي منى :» كقاؿ الغمراكم      

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

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

ف كاف( الكلد )عمقة( أك مضغة فإف الد:» قاؿ زكريا األنصارم  ـ الخارج بعده )كا 
 (4)«نفاس

يثبت لمعمقة مف أحكاـ الكالدة: كجكب الغسؿ، كفطر »  كقاؿ عبد الرحمف باعمكم:
دة كحصكؿ ػػعػة بانقضاء الػػػػالصائـ بيا، كتسمية الدـ عقبيا نفاسان، كتزيد المضغ

  .(5)«رة ػػفية بكجكب الغػػد ما فييا صكرة كلك خػػػػبراء، كتزيػػػتػػاالس
 

 :ب الحنابمةمذى -ثالثا
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 : 
                                                 

 (85/ 5مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنياج ) (1)

 (148/ 2جكاىر العقكد كمعيف القضاة كالمكقعيف كالشيكد ) (2)

 (450السراج الكىاج )ص:  (3)
 (114/ 1أسنى المطالب في شرح ركض الطالب ) (4)

 (54)ص: بغية المسترشديف في تمخيص فتاكل بعض األئمة مف العمماء المتأخريف  (5)
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فمك كضعت عمقة أك مضغة ال تخطيط فييا لػـ يثبت ليا » قاؿ الػمرداكم :     
 . (1)«بذلؾ حكـ النفاس 

كأما إذا ألقت نطفة أك دما أك عمقة: فإف العدة ال تنقضي بو، » ا: كقاؿ أيض    
 .(2)«قكال كاحدا عند أكثر األصحاب

إذا رأت الػمرأة الدـ بعد كضع شيء يتبيف فيو » كقاؿ مكفؽ الديف ابف قدامة:     
ف رأتو بعد إلقاء نطفة أك عمقة فميس  -نص عميو-خمػػػؽ اإلنسػػػاف فيك نػفاس  كا 

 .(3)«بنفاس
كمف ألقت ما لـ يتبيف فيو خمؽ اإلنساف ال نفاس :» كقاؿ مجد الديف ابف تيمية     
 . (4)«ليا 
كالكلد الذم تثبت فيو أحكاـ النفاس: ىك ما بٌيف » كقاؿ تقي الديف ابف تيمية:     

ع، ػػػمؽ الرابػػس في الخػػػفيو شيء مف خمؽ اإلنساف مثؿ يد أك أصبع، كذلؾ إذا نيكًٌ 
 .(5)«يس بنفاس ػػػة فمػػػة ال تػخطيط فييا أك عمقػػػضغػػػت مػػػفإف ألق

أما إف ألقت نطفة، أك دما، أك عمقة، فإف العدة ال تنقضي بو :» كقاؿ الزركشي 
 .(7)«كغيرىما، (6)بحاؿ عند الشيخيف

فالػمرأة إذا كضعت الحمؿ قبؿ أف يتبيَّف فيو خمؽ إنساف، :» كقاؿ ابف عثيميف     
 .(1)«ذم يػخرج ليس دـ نفاس فإف الدـ ال

                                                 
 ( ،219/ 1( كينظر كشاؼ القناع )275/ 1( اإلنصاؼ في معرفة الراجح مف الخبلؼ )1)

 (273/ 9اإلنصاؼ في معرفة الراجح مف الخبلؼ ) (2)

 (165/ 2( ، كينظر مطالب أكلي النيى في شرح غاية المنتيى )392/ 1المغني ) (3)

 (27/ 1المحرر في الفقو عمى مذىب اإلماـ أحمد بف حنبؿ ) (4)

 (1/621شرح عمدة الفقو البف تيمية ) (5)

 (216ينظر المدخؿ إلى مذىب اإلماـ أحمد بف حنبؿ البف بدراف )ص:  .ىما: مكفؽ الديف بف قدامو المقدسي، كمجد الديف ابف تيميو (6)

 (556/ 5شرح الزركشي عمى مختصر الخرقي ) (7)
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نيف في طكر ػػقاط الجػػكاـ عمى إسػػػة في عدـ ترتب األحػػػػماء الحنابمػػػػمة عمػكع    
 و كلد:    ػػة أنو لـ يثبت أنػػالعمق
ألقت نطفة أك دمان ال تدرم ىؿ ىك ما يخمؽ منو :» قاؿ أبك الفرج ابف قدامة     

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

 .(3)«أحكاـ الكالدة؛ ألنو ليس بكلد
ألقت نطفة أك دما، ال تدرم ىؿ ىك ما يخمؽ منو آدمي أك » كقاؿ ابف مفمح :     

اـ ؛ ألنو لـ يثبت أنو كلد بالمشاىدة كال ال؛ فيذا ال يتعمؽ بو شيء مف األحك
 .(4)«بالبينة

 الرأي الراجح وأسباب الترجيح:
مف أف الجنيف إذا  إف الراجح ىك ما ذىب إليو األئمة الحنفية كالشافعية كالحنابمة

ف لـ يتخمؽ منو شيء  أسقط كظير منو شيء مف خمقتو فالدـ النازؿ دـ نفاس، كا 
 الترجيح مىبني عمى اآلتي : ، كىذا(5)فالدـ دـ عمة كفساد

ٍيبو ًمفى اٍلبىعٍ  ﴿:قاؿ  -1 مىقٍ ػػػػػيىا أىيُّيىا النَّاسي ًإٍف كيٍنتيـٍ ًفي رى ـٍ ًمٍف تيرىابو ػػػًث فىًإنَّا خى نىاكي
ـٍ ػػػثيَـّ ًمٍف نيٍطفى  مَّقىةو ًلنيبىيًٌفى لىكي ٍيًر ميخى مَّقىةو كىغى مىقىةو ثيَـّ ًمٍف ميٍضغىةو ميخى نيًقرُّ ةو ثيَـّ ًمٍف عى كى

مِّى ؿو ميسى اءي ًإلىى أىجى اـً مىا نىشى اختمؼ المفسركف في معنى كممة  ﴾ًفي اأٍلىٍرحى
                                                                                                                 

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

 
 (82/ 9الشرح الكبير عمى متف المقنع ) (2)

 (490/ 12المرجع السابؽ ) (3)

 (74/ 7المبدع في شرح المقنع ) (4)

( ، كالمجنة الدائمة لمبحكث العممية  5182(، كدار اإلفتاء المصرية فتكل رقـ ) 1897كممف أخذ بيذا الرأم : دار اإلفتاء األردنية رقـ الفتكل ) (5)

 (.9520( كفتكل رقـ )10653(. كفتكل رقـ )8230فتكل رقـ ) كاإلفتاء بالسعكدية :
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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)قكؿ: مجاىد، كالشعبي، كأبك العاليةتخطيط كتشكيؿ، كممف نقؿ عنو ىذا ال
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 

أجمع كؿ مف » كالدة إنساف كىذا ال يعتبر إنسانا، قاؿ ابف المنذر:نتيجة ل
نحفظ عنو مف أىؿ العمـ، أف عدة المرأة تنقضي بالسقط، إذا عمـ أنو كلد، 

النخعي كالزىرم كالثكرم كمالؾ كالشافعي كأحمد  ...كممف نحفظ عنو ذلؾ 
سحاؽ  .(2)«كا 

، (3)مف كلد تاـ الخمؽ أجمع العمماء عمى أف األمىة تككف أـ كلد بما تسقطو -2
فجعؿ العمماء اعتبارا 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 .
و إف الجنيف الذم بدأ في التككيف كالتخمؽ بأف ظيرت يداه كرجبله كاستدار رأس -3

كتشكؿ يعتبر كالجنيف التاـ كمف ثـ يأخذ أحكامو، فإف لـ يتخمؽ كلـ تظير 
إف المضغة التي لـ يستبف فييا خمؽ »خمقتو كيؼ نعتبره كلدا، قاؿ الجصاص:

                                                 
( السراج المنير في اإلعانة 9/ 12(، كينظر تفسير القرطبي )58/ 5( ، أحكاـ القرآف لمجصاص )266/ 4أضكاء البياف في إيضاح القرآف بالقرآف ) (1)

 (.223/ 3( ، زاد المسير في عمـ التفسير )204/ 23(. تفسير الرازم )538/ 2عمى معرفة بعض معاني كبلـ ربنا الحكيـ الخبير )

 .(127/ 18( المجمكع شرح الميذب )2)

 (.9/ 12( تفسير القرطبي )3)
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كالسقط إذا استباف بعض خمقو فيك »كقاؿ الكاساني: ،(1)«اإلنساف ليس بكلد
العدة كصيركرة المرأة مثؿ الكلد التاـ، يتعمؽ بو أحكاـ الكالدة مف انقضاء 

نفساء؛ لحصكؿ العمـ بككنو كلدا مخمكقا عف الذكر كاألنثى، بخبلؼ ما إذا لـ 
كشرط انقضاء ىذه العدة أف :» ،كقاؿ أيضا (2)«يكف استباف مف خمقو شيء

يككف ما كضعت قد استباف خمقو أك بعض خمقو، فإف لـ يستبف رأسا بأف 
نو إذا استباف خمقو أك بعض خمقو أسقطت عمقة أك مضغة لـ تنقض العدة، أل

 .(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     
 ة : ، كاختمفكا في ما لـ يتبيف خمقو كما في طكر العمق(4)خمقو

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

                                                 
 (.58/ 5أحكاـ القرآف لمجصاص ) (1)
 (43/ 1بدائع الصنائع ) (2)
 (410/ 50( كينظر أيضا مجمة البحكث اإلسبلمية )196/ 3المرجع نفسو ) (3)
 (6/115شيء يفارؽ المضغة أك العمقة أصبع أك ظفر أك عيف، أك ما باف مف خمؽ ابف آدـ. األـ لمشافعي)أف يتبيف مف خمقو  (4)
أنو استشار الناس في إمبلص  ركم عف عمر »دية الجنيف الحر المسمـ: غرة عبد أك أمة كىي: نصؼ عشر دية أمو؛ أك خمس مف اإلبؿ ، لما  (5)

قضى فيو بغرة: عبد أك أمة، كىك: نصؼ عشر الدية. قاؿ: لتأتيف بمف يشيد معؾ، فشيد لو محمد بف  سكؿ هللا المرأة، فقاؿ المغيرة بف شعبة: شيدت ر 

جنيف المرأة الحرة غرة » كألنو أقؿ ما في الشرع في الجنايات. « متفؽ عميو. كركم عف عمر، كزيد : أنيما قاال في الغرة: قيمتيا خمس مف اإلبؿ« مسممة

أف الدينار اإلسبلمي زنتو:  (، جاء في المكسكعة الفقيية356/ 2الحجة عمى أىؿ المدينة )« لغرة خمسكف دينارا كذلؾ عشر دية أمو عبد أك أمة كقيمة ا

ا ك 29/ 21المكسكعة الفقيية الككيتية )«  مثقاؿ، كالمثقاؿ: أربعة غرامات كربع... نصؼ (، كعمى ىذا القكؿ فإف دية الجنيف تساكم مائتيف كاثني عشر جرامن

(، كاالستذكار الجامع لمذاىب فقياء األمصار 19/ 4( كالكافي في فقو اإلماـ أحمد )325/ 7[ . ينظر بدائع الصنائع )212.5=  4. 25×  50]  .الجراـ
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أرأيت إف ضربيا رجؿ فألقتو ميتا، مضغة أك عمقة، كلـ يتبيف »قاؿ سحنكف :     
قاؿ «، عيف كال غير ذلؾ، أتككف فيو الغرة أـ ال في قكؿ مالؾ؟ مف خمقو أصبع كال

ف كاف مضغة أك عمقة أك دما » ف القاسـ: قاؿ مالؾ: اب إذا ألقتو فعمـ أنو حمؿ كا 
 .(2)«ففيو الغرة، كتنقضي بو العدة مف الطبلؽ، كتككف بو األمة أـ كلد

كاختمفكا مف ىذا الباب في الخمقة التي تكجب الغرة، :» كقاؿ ابف رشد الحفيد     
 .(3)«ا يعمـ أنو كلد ففيو الغرةفقاؿ مالؾ: كؿ ما طرحتو مف مضغة أك عمقة مم

                                                                   كالذم أفتى بو اإلماـ مالؾ سار عميو أئمة المذىب :    
الغرة تجب في الجنيف ذكرنا كاف أك أنثى، طرح عمقة :» قاؿ أبك الحسف المخمي     

ا أك مضغة، أك ىك تاـ الخمؽ، إال   .(4)«أنو لـ يستيؿَّ صارخن

                                                                                                                 
رقـ  ية : فتكل(. كفتاكل دار اإلفتاء الميب316/ 8) 620(. كالمغني شرح مختصر الخرقي 69/ 10(، كاإلنصاؼ في معرفة الراجح مف الخبلؼ )75/ 8)

(2146). 

ناكلت دكاءن كلقد مالت دار االفتاء الميبية إلى ىذا الرأم ، الفتكل األكلى: كالدتي امرأة كبيرة في السف، كانت قد حممت بمكلكد منذ زمف طكيؿ، كت (1)

اب: فاألصؿ أف اإلجياض محرـه، كال يجكز إجياض إلسقاط الجنيف، كفعبلن أسقطتو في شيره الثاني، كاآلف كالدتي نادمة عمى فعميا، فماذا يمزميا؟ الجك 

ال يجكز إخراج المني المتككف في الرحـ كلك قبؿ األربعيف يكما، »الجنيف، كلك كاف عمقة، عمى المشيكر كالمعتمد عند المالكية، قاؿ الصاكم رحمو هللا: 

ذا نفخت فيو الركح حـر إجماعنا كعمى مف تسبب في إسقاط الجنيف كلك كانت األـ الغرةي، كىي نصؼ [، 420/2]حاشية الصاكم عمى الشرح الصغير:« كا 

( جراما مف الذىب الخالص، كال ترث منيا شيئنا؛ لككف القتؿ مف مكانع اإلرث، قاؿ الحطاب رحمو هللا: 212.5عشر الدية، )عيشر دية أمو(، كتساكم )

« ، مثؿ أف تشرب ما يعمـ أنو يسقط بو الجنيف، فإف الغرة تجب عمييا، كال ترثياكقاؿ الجزكلي في شرح الرسالة: ككذلؾ األـ إذا كانت ىي التي أسقطت»

       (.2146[، كتكزع عمى الكرثة المكجكديف يكـ إسقاطو، كهللا أعمـ. رقـ الفتكل )258/6]مكاىب الجميؿ:

فيؿ يجكز إسقاط ىذا الجنيف، أـ ال؟ الجكاب: فبل يجكز إجياض  امرأة حامؿ في الشير الثاني، قاؿ ليا األطباء: إف الطفؿ سيخرج مشكىنا، الفتكل الثانية :

أعمـ. رقـ الفتكل  الجنيف بسبب تشكىو، إالَّ أف يقرر األطباء أف في بقائو خطكرة عمى حياة األـ، فحينيا فقط يجكز اإلجياض، حفاظا عمى حياة األـ، كهللا

(1247.) 

 (199/ 4تصد )(، بداية المجتيد كنياية المق630/ 4المدكنة ) (2)
 (199/ 4بداية المجتيد كنياية المقتصد ) (3)
 (6431/ 13التبصرة لمخمي ) (4)
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ف عمقة » كقاؿ التسكلي:     )ك( يجب عمى المتسبب )في( إلقاء )الجنيف( الكاحد كا 
 .(1)«)غرة مف مالو( -كىي الدـ المجتمع الذم إذا صب عميو الماء الحار لـ يذب-
كعمة عمماء المالكية في ذلؾ أف الجنيف في طكر العمقة حكمو حكـ الجنيف    

  :يأخذ أحكاموالمتخمؽ ف
كألقت ما في بطنيا فإنو يضمف، كلك لـ تطمب منو، كلك كاف :» قاؿ النفراكم     

الجنيف دما مجتمعا بحيث إذا صب عميو الماء الحار ال يذكب، ألف العمقة عندنا 
 .(2)«في باب الغرة كالعدة كأـ الكلد حكـ المتخمؽ

ف لـ يتبيف مف خمقة الغرة كاجبة عمى الضارب في م:» كقاؿ الرجراجي      الو، كا 
ف كاف عمقة أك مضغة مما يستيقف أنو  الجنيف يد كال ًرٍجؿ، كال أصبع، كال عيف، كا 

 .(3)«كلد مما تنقضي بو العدة 
 كبينكا الجنيف، إسقاط في المتسبب عمى ثابتة الغرة أف المالكية أئمة قرر كلقد  

 : الغرة فييا تجب التي األحكاؿ
ف )الػجنيف، إلقاء )كفي( » ير:الدرد الشيخ قاؿ      أك تخكيؼ، أك بضرب، عمقة( كا 
 )قكلو: :» بقكلو الشرح في الدسكقي الشيخ عمؽ ،(4)« )أمو( كاجب )عيشر( ريح شـ
ف الجنيف، إلقاء كفي ف بؿ كامبل، أك مضغة ألقتو إذا ىذا أم عمقة( كا   عمقة ألقتو كا 
 الذم المجتمع الدـ ال يذكب، ال الحار الماء عمييا صب إذا بحيث مجتمعا دما أم
 كبلـ يفيده لما خبلفا شيء، فيو ليس ىذا ألف يذكب؛ الحار الماء عميو صب إذا
 شمت فإذا مقمي، جبف أك سمؾ، أك مسؾ، رائحة كشـ أم ريح( شـ أك )قكلو: تت

 حتى بحمميا يعممكا كلـ تطمب لـ فإف الطمب، فعمييا مثبل الجيراف مف ذلؾ رائحة
                                                 

 (627/ 2البيجة في شرح التحفة ) (1)
 (197/ 2الفكاكو الدكاني عمى رسالة ابف أبي زيد القيركاني ) (2)
 (222/ 10مناىج التحصيؿ كنتائج لطائؼ التأكيؿ في شرح المدكنة كحؿ مشكبلتيا ) (3)
 (268/ 4الشرح الكبير لمشيخ الدردير كحاشية الدسكقي ) (4)
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 بحمميا عممكا ضمنكا، يعطكىا كلـ طمبت فإذا كتسببيا، لتقصيرىا لغرةا فعمييا ألقتو
 كأسقطت يعطكىا كلـ يسقطيا، المسؾ أك الطعاـ، ريح كبأف بو عممكا لك ككذا ال، أـ

ف يضمنكف، فإنيـ  .(1)« تطمب لـ كا 
 

: ذىب الجميكر مف أئمة الحنفية كالشافعية كالحنابمة إلى كجكب الدية  الرأي الثاني
جناية عمى الجنيف الذم استباف بعض خمقو فقط، كمف لـ يستبف خمقو ال شيء في ال

 فيو كما في طكر العمقة .
 :  مذىب الحنفية -1

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

ف سقط كىك حي  كفي الحمؿ الغرة إف كاف ميتا ،:» قاؿ ابف نجيـ الحنفي       كا 
ف كاف الحمؿ ماء كدمان فإنو ال يجب فيو شيء  .(2)«ثـ مات فإنو يجب قيمتو، كا 

إذا » كذكر ابف نجيـ مسألة أفتى فييا اإلماـ أبك حنيفة كأبك يكسؼ كىي :      
ف ألقت  ضرب الرجؿ بطف امرأتو فألقت جنينا ميتا فبل كفارة عميو كال يرث منو، كا 

ف مف خمقو شيء، ثـ ماتت ىي مف تمؾ الضربة، ثـ ألقت جنينا جنينا ميتا قد استبا
  .(3)«حيا كمات، ففي األكؿ الغرة ، كفي األـ الدية ، كفي الجنيف الثاني الدية كاممة

 كما أفتى بو اإلماـ أبكحنيفة كأبك يكسؼ ىك ما أفتى بو أئمة المذىب :    
ف استباف بعض خمقو كلـ » قاؿ أبك فضؿ المكصمي:     يتـ ففيو الغرة، ألنا نعمـ كا 

 .(4)«أنو كلد فكاف كالكامؿ

                                                 
 (268/ 4الشرح الكبير لمشيخ الدردير كحاشية الدسكقي ) (1)
 (390/ 8البحر الرائؽ شرح كنز الدقائؽ ) (2)
 (390/ 8( المرجع نفسو )3)

 (.44/ 5( االختيار لتعميؿ المختار )4)
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 اـو كتى  كقاؿ عبلء الديف الحصكفي: ) كما استباف بعض خمقو (كظفر كشعر )    
 .(1)«فيما ذكر( مف األحكاـ كعدة كنفاس، كما مر في بابو ) كضمف الغرة( 

ألنو ال  بؿ قرر عمماء الحنفية أف إسقاط الجنيف في طكر العمقة ال حكـ لو؛    
 يككف بمنزلة الكلد، كال إثـ في إسقاطو :

)كالجنيف الذم قد استباف بعض خمقو(: قيد بو ألنو لك » قاؿ بدر الديف العيني:     
لـ يستبف شيء مف خمقو ال يككف بمنزلة الكلد، كىك إف كاف عمقة فبل حكـ ليا في 

  .(2)«حؽ ىذه األحكاـ، كال يعمـ فيو خبلؼ
            

ألف الكبلـ عند كجكب الغرة، كىي ال تجب إال باستبانة » كقاؿ ابف عابديف:    
 .(3)«بعض الخمؽ، ثـ يقكؿ: كلك لـ يستبف بعض خمقو فبل إثـ 

 : مذىب الشافعية -2
كأقؿ ما يككف بو » بٌيف اإلماـ الشافعي مسألة الجنيف الذم تجب فيو الغرة فقاؿ:    

مقو شيء يفارؽ المضغة أك العمقة أصبع أك السقط جنينا فيو غرة أف يتبيف مف خ
كىذا ، (4)«ظفر أك عيف، أك ما باف مف خمؽ ابف آدـ سكل ىذا كمو ففيو غرة كاممة

                                                                                ما سار عميو أئمة المذىب : 

                                                 
 (.590/ 6لبحار )( الدر المختار شرح تنكير األبصار كجامع ا1)

 (227/ 13البناية شرح اليداية ) (2)
 (590/ 6( رد المحتار )3)

 (115/ 6األـ ) (4)
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كالعمقة في حكـ النطفة في » في الحكـ فقاؿ: فمقد شبو الماكردم العمقة بالنطفة     
، (1)أنو لـ يستقر ليا حرمة، كلـ يتعمؽ بيا شيء مف األحكاـ الثبلثة بإجماع الفقياء

 .(2)«فبل تػجب فييا غرة، كال تصير بيا أـ كلد، كال تنقضي بػيا العدة 
ى العمقة كتزيد المضغة عم» ابف حجر الييتمي بيف العمقة كالمضغة بقكلو كفٌرؽ     

بككنيا تنقضي بيا العػػػدة كيحصؿ بيا االستبراء، كيزيد الكلد عمييما بأنو يثبت بو 
  .(3)«أمية الكلد، ككجكب الغرة

» كعمؿ النككم ذلؾ أف طكر العمقة لـ يثبت ككنو كلدا ببينة كال بالمشاىدة فقاؿ:     
آدمي فيذا ال أف تضع مضغة ال صكرة فييا كلـ تشيد القكابؿ بأنيا مبتدأ خمؽ 

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 

، فإنو قاؿ: إذا عمـ أنيا حمؿ (4)ا عدا الحسف البصرمالعدة بإجماع الفقياء م
 .(5)«انقضت بو العدة كفيو الغرة  كاألصح ما عميو الجميكر

مف ثـ فإف أئمة الشافعية قرركا كأكدكا أف الجنيف الذم يجب في إسقاطو غرة     
الجنيف الذم تجب فيو :» ىك الجنيف المتخمؽ ال غير: قاؿ زكريا األنصارم 

                                                 
في طكر العمقة  الحكـ باإلجماع في ىذه المسألة ال يصح، لما عممنا في الرأم األكؿ أف أئمة المالكية قالكا بكجكب الغرة كانقضاء العدة بإسقاط الجنيف (1)

. 
/ 4(، كحاشية إعانة الطالبيف )29/169(، كينظر أيضا ىذه المسألة في تحفة المحتاج في شرح المنياج )12/869في الفقو الشافعي)الحاكم الكبير  (2)

 (.10/28(، كحاشية البجيرمي عمى الخطيب )11/267(، كحاشية الجمؿ عمى المنيج )147

(، كبغية المسترشديف في تمخيص فتاكل بعض 343/ 1شرح الخطيب ) (، كينظر كتحفة الحبيب عمى258/ 1تحفة المحتاج في شرح المنياج ) (3)

 (.90/ 1( . كحاشية البجيرمي عمى شرح منيج الطبلب )54األئمة مف العمماء المتأخريف )ص: 

 كاإلماـ مالؾ أيضا كأغمب أئمة مذىبو ، فدعكل اإلجماع ال تصح . (4)
 (128/ 18( المجمكع )5)
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كلك ألقت :» كقاؿ الشربيني ، (1)«بأف يككف مما ظير فيو صكرة آدميالغرة... 
لحما، قاؿ أىؿ الخبرة: فيو صكرة آدمي خفية؛ كجبت الغرة، بخبلؼ ما لك قالكا لك 

 .( 2)«بقي لتصكر أم تخمؽ، فبل شيء فيو 
  مذىب الحنابمة : -3

إليو الحنفية إف المتتبع لنقكؿ أئمة الحنابمة يجد أنيـ ذىبكا إلى ما ذىب     
 كالشافعية: 

ف ألقت مضغ»ة: ػػػػقاؿ أبك محمد ابف قدام     ة ال صكرة فييا، لـ يجب ػػػػكا 
ف شيد ثقات مف القكابؿ: أف فييا صكرة خفية،  ضمانيا؛ ألنو ال يعمـ أنيا جنيف، كا 
ف شيدف أنو مبتدأ خمؽ آدمي، لك بقي تصكر، ففيػػػػػو  ففييا غرة؛ ألنو جنيف، كا 

دىػػػما: فيو الغرة؛ ألنػػػػو بدء خمؽ آدمي، أشبو الػمصػػػػكر، كالثاني: ال كجياف: أح
 .(3)«شيء فيو؛ ألنو غػػػػير متصكر، أشبو العمقة 

إذا كضعت مضغة، ال صكرة فييا، كلـ تشيد القكابؿ أنو » كقاؿ ابف المفمح:     
ال نعمـ فيو ) أم العدة( كال تنقضي بما قبؿ المضغة،    مبتدأ خمؽ آدمي لـ تنقض

 .(4)«خبلفا إال الحسف، قاؿ: إذا عمـ أنو حمؿ انقضت بو، كفيو الغرة
أك ألقت( الػمػجني عمييا )ما تصير بو األمػػػػػة أـ كلد( كىك ما :» كقاؿ البيكتي     

تبيف فيو خػػػػمؽ إنساف، كلك خفيا بػجناية أك في معناىا )غػػػرة( أم دية الػجػػػػػػػػنيف فيما 
 «.(6)كما ركاه الشيخاف، (5)بذلؾ )عػػػبد أك أمػػػػػػػة( لقضائو  ذكر غرة

 

                                                 
 (.91/ 4لطالب )أسنى المطالب في شرح ركض ا (1)
 (156/ 4( ، كحاشية البجيرمي عمى الخطيب )514/ 2اإلقناع في حؿ ألفاظ أبي شجاع ) (2)
 (20/ 4الكافي في فقو اإلماـ أحمد ) (3)
 (.74/ 7المبدع في شرح المقنع ) (4)
 (23/ 6كشاؼ القناع عف متف اإلقناع ) (5)
 (6510باب جنيف المرأة، رقـ الحديث )«. قضى في الجنيف بغرة عبد أك أمة :» أف النبي  ركل البخارم عف المغيرة بف شعبة  (6)
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  :وأسباب الترجيح الرأي الراجح 
عمى مف أسقط  الديةسبؽ كأف عممنا أف المذىب المالكي ذىب إلى كجكب     

الجنيف في طكر العمقة كلك لـ يستبيف خمقو، كذىب الجميكر الحنفية كالشافعية 
دية في الجناية عمى الجنيف الذم استباف بعض خمقو، كمف كالحنابمة إلى كجكب ال

 .(1)لـ يستبف خمقو ال شيء فيو
 كالراجح ىك ما ذىب إليو الجميكر لؤلسباب اآلتية : 

ٍيرىةى  -1 :  ركل مسمـ عف أبي ىيرى ا » قىاؿى مىٍت ًإٍحدىاىيمى ، فىرى اٍقتىتىمىٍت اٍمرىأىتىاًف ًمٍف ىيذىٍيؿو
رو فىقىتى  جى كًؿ اّللًَّ اأٍليٍخرىل ًبحى ميكا ًإلىى رىسي مىا ًفي بىٍطًنيىا، فىاٍختىصى ى مىٍتيىا كى ، فىقىضى

كؿي اّللًَّ  مىى رىسي ٍرأىًة عى ى ًبًديىًة اٍلمى قىضى ًليدىةه، كى ٍبده أىٍك كى ًنيًنيىا غيرَّةه عى : أىفَّ ًديىةى جى
مىٍف مىعىييـٍ  لىدىىىا كى ثىيىا كى رَّ كى اًقمىًتيىا كى  .(2)«عى

ا ًفي بىٍطًنيىا»ة : قكلو : كجو الدالل     مى السؤاؿ كيؼ عممكا أف في « فىقىتىمىٍتيىا كى
بطنيا جنيف؟ فيما سبؽ لـ يكف ييعمـ لممرأة حمؿ إال بكبر البطف، كىذا ال يككف 
ذا نظرنا  كما ذكر المختصكف في عمـ األجنة إال في الشير الثالث أك الرابع، كا 

 ػػػػذيف الشيريف يككف طكر المضغػػػةإلى أطكار خمػػؽ الػجنيف لكجدنا أنو في ى
 المخمقة كغير المخمقة . 

ة يتخمؽ ػػػػػػثـ أربعيف يكما مضغة، كىك في حاؿ المضغ:» قاؿ الماكردم     
كيتصكر كتظير أماراتو مف الحركة كمف غمظ الجكؼ ، كذلؾ عند انقضاء 

 (3).«الشير الثالث 

                                                 
 ( . 561كممف ذىب إلى ىذا الرأم دار اإلفتاء األردنية فتكل رقـ )  (1)
 ( .40/ 9« )3185»أخرجو مسمـ، باب دية الجنيف، رقـ الحديث  (2)
 (502/ 11الحاكم الكبير ) (3)
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لمضغة في الشير الثالث تظير فيك بعد انتقالو مف العمقة إلى ا:» كقاؿ أيضا 
 .(1)«أماراتو في بطف أمو ؛ فيعرؼ بو حاؿ الحمؿ

قضى عمى المرأة التي قتمت جنيف المرأة األخرل الدية، كأف  عممنا أف النبي  -2
الجنيف كاف في طكر المضغة كالمضغة تنقسـ إلى قسميف مخمقة كغير مخمقة 

المخمقة؟ األرجح أف ، فيؿ ىذا الجنيف كاف في المضغة المخمقة أـ غير 
الجنيف كاف في المضغة المخمقة؛ ألنو الطكر الذم تككف فيو بطف أمو كبيرة، 
مـ أف جنينيا قتؿ معيا كما كرد في الحديث السابؽ، إذنا الجنيف الذم  كمف ثـ عي
تجب فيو الغرة ىك الذم استباف خمقو فظيرت فيو صكرة اآلدمي، أما الجنيف 

كف عمقة أك مضغة غير مخمقة فبل غرة فيو، ألنو الذم لـ يستبف خمقو كأف يك
 لـ يثبت ككنو كلدا ببينة كال مشاىدة .

 اخلاتـمة
 السقط ىك الجنيف الذم يسقط مف بطف أمو قبؿ تمامو، ذكرا كاف أك أنثى. -1
ف خرج ميتا  -2 الجنيف ىك الكلد ما داـ في الرحـ ، فإف خرج حيا فيك كلد، كا 

 فيك سقط.
حمة التي تمي تككف النطفة األمشاج، كتبدأ منذ العمقة في الطب: ىي المر  -3

تعمؽ النطفة األمشاج بالرحـ كتنتيي عند ظيكر الكتؿ البدنية التي تعتبر 
 بداية المضغة.

إف اإلسقاط االختيارم أك الػجنائي ىك الذم يػحدث بفعؿ فاعؿ فالػمتسبب  -4
دث فيو لو عقكبة مقدرة مف الشارع ، أما اإلسقاط التمقائي فيك الذم يح

فيذا ال تحريـ فيو   -بسبب مرض أك غيره  -تمقائيان كبدكف إرادة االـ 
 باتفاؽ العمماء، كليس عمى األـ حكـ شرعي ألنو حدث بدكف إرادتيا .

                                                 
 (753/ 11المرجع نفسو )  (1)
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إف العمماء اتفقكا عمى أف الجنيف إذا نفخت فيو الركح يحـر إسقاطو، كاتفقكا  -5
قدـ حياة األـ أيضا: إف بقاء الجنيف إذا ترتب عميو ضرر كخطر بأمو؛ تي 

 عمى حياة جنينيا .
اختمؼ العمماء في حكـ إسقاط الجنيف قبؿ نفخ الركح سكاء في طكر  -6

 .النطفة أك العمقة أك المضغة 
اختمؼ العمماء في إسقاط الجنيف في طكر العمقة فذىب فقياء الحنفية  -7

كالشافعية في المشيكر عندىـ إلى جكاز إسقاط الجنيف في طكر العمقة، 
اء المالكية كالحنابمة في المشيكر عندىـ إلى تحريـ إسقاط كذىب فقي

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 .
األطباء إف االستقراء لما كيتب في االجياض كأحكامو لمفقياء ك  -8

المعاصريف في الندكات كالمؤتمرات كمجامع الفقو اإلسبلمي نجدىا تنص 
عمى أف الجنيف حي مف بداية الحمؿ، فمو حؽّّ في الحياة، كأف حياتو 
محترمة في كافة أدكارىا خاصة بعد نفخ الركح، كأنو ال يجكز العدكاف 

 عمييا باإلجياض إال لضركرة طبية قصكل.
 لحياتو قبؿ أىمية كال لو ركح ال الجنيف عض مف أفىناؾ فكرة يحمميا الب -9

 ىذه خبلؿ الجنيف إسقاط بأس مف كال إثـ ال كأنو أشير، أربعة أك ثبلثة
قبميا، ىذه الفكرة دحضيا بعض المختصيف مف أىؿ الطب  أك الفترة

 منذ المخمكؽ ىذا في مكجكدة الحياة أساس ىي التي الركح بتقريرىـ أف
 التي حياتػػػو كأنػييت الػحياة حؽ مف ، فإذا حـر األمشاج النطفة تككنت
 الخالؽ كاعتػػػػداء عمى حؽ حياة، عمى اعتداء ذلؾ فإف إياىا، هللا منحو
 كيأخذ . يعطي الذم
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اختمؼ األئمة في الدـ النازؿ مف المرأة التي أيسقط جنينيا في طكر العمقة  -10
لعمقة حكمو حكـ ، فذىب أئمة المالكية إلى أف الجنيف إذا أسقط في طكر ا

الجنيف المتخمؽ فيأخذ أحكامو، كجكب العدة كالغرة كتصبح بو األمىة أـٌ 
كلد، كىذا أخذت بو دار اإلفتاء الميبية. كذىب أئمة الحنفية كالشافعية 

إلى أف الجنيف إذا أسقط في طكر العمقة أك لـ يتخمؽ منو شيء  كالحنابمة
يو الجميكر، كبيذا الرأم فالدـ دـ عمة كفساد، كالراجح ىك ما ذىب إل

أخذت: دار اإلفتاء األردنية، كدار اإلفتاء المصرية، كالمجنة الدائمة 
 لمبحكث العممية كاإلفتاء بالسعكدية .

اتفؽ أىؿ العمـ عمى كجكب الدية في الجناية عمى الجنيف الذم استباف  -11
بعض خمقو، كاختمفكا في ما لـ  يتبيف  خمقو كما في طكر العمقة ، فذىب 

عمى مف أسقط الجنيف في طكر  «الغرة» الدية أئمة المالكية إلى كجكب
العمقة كلك لـ يستبيف خمقو، كذىب الجميكر مف أئمة الحنفية كالشافعية 
كالحنابمة إلى كجكب الدية في الجناية عمى الجنيف الذم استباف بعض 

أف خمقو فقط، كمف لـ يستبف خمقو ال شيء فيو كما في طكر العمقة كعممنا 
 الراجح ىك رأم الجميكر .
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 المصادر والمراجع قائمة
 (. )بركاية حفص عف عاصـ القرآف الكريـ

 كتب التفسير :    
أضكاء البياف في إيضاح القرآف بالقرآف ، محمد األميف الشنقيطي )ت :  .1

 مػ. 1995 -ىػ  1415لبناف ، ط  –ىػ(ف : دار الفكر بيركت 1393
،  5ق( دار األندلس ط 774الديف بف كثير )ت: تفسير القرآف العظيـ، عماد  .2

 ـ .1984
تيسير الكريـ الرحػمف في تفسير كبلـ الػمناف. عبدالرحمف بف ناصر السعدم )ت  .3

ىػ(تػػػػ: عبدالرحمف بف معبل المكيحؽ ، مكتبة ابف حـز بيركت ، مكتبة 1376: 
 ـ. 2003، 1ليبيا الجديدة ، ط

ىػ( تػػػػػػػ: 671د، شمس الديف القرطبي )ت: الػجامع ألحكاـ القرآف. محمد بف أحم .4
براىيـ أطفيش ، ف: دار الكتب المصرية ، القاىرة .  أحمد البردكني كا 

 كتب الحديث :     
التمييد لما في المكطأ مف المعاني كاألسانيد. أبك عمر بف عبد البر )ت :  .5

ف : ىػ( تػػػػػ : مصطفى بف أحمد العمكل كمحمد عبد الكبير البكرل ، 463
 مؤسسة قرطبة .

، 1جامع العمـك كالحكـ. ابف رجب الحنبمي، ف: دار المعرفة. بيركت. ط .6
 ق 1408

ًجٍستاني )ت:  .7 ىػ( تػػػػػػػ: 275سنف أبي داكد، أبك داكد سميماف بف األشعث السًٌ
 بيركت. –محمد محيي الديف عبد الحميد  ف: المكتبة العصرية، صيدا 

ىػ(تػػػػػػػػ: عبد هللا بف عبد المحسف  458)ت: السنف الكبرل: أبك بكر البييقي  .8
، 1ية كاإلسبلمية ط: التركي، ف: مركز ىجر لمبحكث كالدراسات العرب

 ـ.2011
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شرح الزرقاني عمى مكطأ اإلماـ مالؾ، محمد بف عبدالباقي الزرقاني  .9
، 1ق(، تػػػػػػ/ طو عبدالرؤكؼ سعد مكتبة الثقافة الدينية القاىرة ، ط1122)

 ـ .2003
 1ق( دار الخير دمشؽ سكريا، ط676حيح مسمـ بشرح النككم، النككم )تص .10

 ـ .1994
ق(دار الرياف 852فتح البارم بشرح صحيح البخارم ابف حجر العسقبلني)ت .11

 1986، 1لمتراث القاىرة ط
ىػ( تػػػػػػػ/ 543القبس في شرح مكطأ مالؾ بف أنس، أبك بكر بف العربي )ت:  .12

 ار الغرب اإلسبلمي، بيركت .محمد عبد هللا كلد كريـ ،ف: د
 كتب الفقو :     
 كتب الفقو الحنفي : -1
تػػػػػ : عبد المطيؼ محمد عبد ، المكصمي ،االختيار شرح المختار لممكصمي .13

 ـ. 2005 - 3: ف/ الكتب العممية . بيركت / لبناف ط-الرحمف
: دار فىػ( 970البحر الرائؽ شرح كنز الدقائؽ. ابف نجيـ المصرم )ت:  .14

 . 2اإلسبلمي ط:  الكتاب
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، عبلء الديف، أبك بكر بف مسعكد بف أحمد  .15

 -ىػ 1406، 2ىػ(، ف: دار الكتب العممية، ط: 587الكاساني الحنفي )ت: 
 ـ1986

ىػ( ف : دار الكتب العممية 855البناية شرح اليداية : بدر الديف العينى )ت:  .16
 ـ 2000، 1بيركت، لبناف، ط -

ىػ( تػػػػػ: د. أحمد عبد الرزاؽ 855تحفة الممكؾ. بدر الديف العينى )ت  .17
 ـ2007 - 1قطر ، ط –الكبيسي، ف: كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية 
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الجكىرة النيرة عمى مختصر القدكرم، أبك بكر الحدادم العبادم اليمني  .18
 ىػ.1322، 1ىػ( ف: المطبعة الخيرية، ط800)ت:

عابديف )ت: ابف د المحتار عمى الدر المختار( حاشية ابف عابديف )ر  .19
، 1ىػ( ت/ عبدالمجيد طعمو حمبي، دار المعرفة بيركت لبناف، ط1252
 ـ .2000

 .ق( الناشر دار الفكر بيركت 681شرح فتح القدير البف اليماـ )ت .20
الفتاكل اليندية، لشيخ نظاـ كجماعة مف عمماء اليند العالمكيرية ف: دار الفكر  .21

 ـ .1991سنة النشر 
، شمس الديف أبك بكر محمد بف أبي سيؿ السرخسي المبسكط لمسرخسي .22

دار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع، بيركت، ، ف: خميؿ محي الديف الميستػػػػػػ/
 ـ2000ىػ 1421 ، 1، طلبناف

 المحيط البرىاني لئلماـ برىاف الديف ابف مازة، ف: دار إحياء التراث العربي. .23
ىػ( ، 593ة المبتدم، عمي بف أبي بكر المرغيناني ، )ت: اليداية شرح بداي .24

 الناشر المكتبة اإلسبلمية.
 كتب الفقو المالكي: -2
٘ـ), ْ: داس اٌؾذٌش 595ثذاٌخ اٌّغزٙذ ٚٔٙبٌخ اٌّمزقذ, اثٓ سؽذ اٌؾفٍذ (د:  .25

 اٌمب٘شح -

ىػ( دار الفكر 897التاج كاإلكميؿ لمختصر خميؿ، المكاؽ المالكي )ت:  .26
 ـ 2002، 1بيركت، ط

ىػ( تػػػػػػػ: د. أحمد عبد الكريـ نجيب ف:  478التبصرة، أبك الحسف المخمي )ت  .27
 ـ. 2011 -1كزارة األكقاؼ قطر ط.

ىػ( 1335الثمر الداني شرح رسالة ابف أبي زيد القيركاني: اآلبي األزىرم )ت:  .28
 بيركت. –ف: المكتبة الثقافية 
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ىػ( ف: 1230كقي )ت: حاشية الدسكقي عمى الشرح الكبير ، ابف عرفة الدس .29
 ـ .1998، 1دار الفكر بيركت ، ط

ق( تػػػػػػ/ محمد حجي، ف: دار الغرب 684الذخيرة، شياب الديف القرافي )ت .30
 ـ . 1994بيركت 

ىػ(  837شرح ابف ناجي التنكخي عمى متف الرسالة، ابف ناجي التنكخي )ت:  .31
 ـ، دار الكتب العممية. 2007: 1تػػ/ أحمد فريد المزيدم، ط

ح الخرشي عمى مختصر خميؿ ، محمد بف عبد هللا الخرشي المالكي )ت: شر  .32
 بيركت. –ىػ( ف: دار الفكر1101

ق(تػػػػػػ/ 1201الشرح الصغير عمى مختصر الدردير، أحمد الدردير)ت:  .33
 مصطفى كماؿ كصفي ط: دار المعارؼ.

ق( ، ف/  دار 1201الشرح الكبير عمى مختصر خميؿ أحمد الدردير) ت .34
 ركتالفكر ، بي

ق(  1232ضكء الشمكع شرح المجمكع في الفقو المالكي. محمد األمير )ت: .35
تػػػػػ: محمد األميف المسكمي، ف: دار يكسؼ بف تاشفيف، مكتبة اإلماـ مالؾ ، 

 ـ. 1،2005مكريتانيا نكاكشكط، ط:
فتاكل البرزلي )جامع مسائؿ األحكاـ لما نزؿ مف القضايا بالمفتيف  .36

ق( تػػػػػػػ/ محمد الييمة ، 841أحمد البمكم البرزلي،)ت:كالحكاـ( أبك القاسـ بف 
 ـ 2002، 1دار الغرب اإلسبلمي، ط

فتح العمي المالؾ في الفتكل عمى مذىب اإلماـ مالؾ، محمد  .37
  .ق( مطبعة مصطفى البابي الحمبي1299عميش)ت

الفكاكو الدكاني عمى رسالة ابف أبي زيد القيركاني، أحمد بف غانـ النفراكم )ت:  .38
 ـ1995ىػ( ف: دار الفكر 1126
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ق( دار المعرفة المغرب، 741القكانيف الفقيية، ابف جزل الكمبي الغرناطي )ت .39
 ـ 2000ط

 كفاية الطالب الرباني لرسالة أبي زيد القيركاني، أبك الحسف المالكي .40
  ػ.ى1412تػػ/ يكسؼ البقاعي، ف: دار الفكر، بيركت  ىػ(،939)|ت

تصر: محمد بف محمد سالـ المجمسي لكامع الدرر في ىتؾ استار المخ .41
راجع تصحيح الحديث كتخريجو: اليدالي بف الحاج  (ىػ1302:الشنقيطي )ت

 . 2015، 1طمكريتانيا ،  -: دار الرضكاف، نكاكشكطفأحمد ، 
المدكنة الكبرل، عبدالسبلـ بف سعيد التنكخي، الممقب بػػػػ)سحنكف( )ت  .42

 ـ . 2005دار الحديث القاىرة  ،اكمعبدهللا المنش،ق( تػػػػػػػ:عامر الجزار240
، الػمعيار المعرب كالػجامع المغرب عف فتاكم أىؿ إفريقية كاألندلس كالػمغرب .43

  ىػ( تػػػػػػػ: 914الكنشريسي )ت
جماعة مف الفقياء بإشراؼ الدكتكر محمد حجي، نشر كزارة األكقاؼ كالشؤكف 

 ـ.1981اإلسبلمية لمممكة المغربية
 ق( دار صادر . 1299خميؿ ، محمد عميش )ت منح الجميؿ شرح مختصر .44
ق( دار الفكر بيركت،  954مكاىب الجميؿ لشرح مختصر خميؿ، الحطاب )ت .45

 ـ 2002، 1ط
 كتب الفقو الشافعي :  -3
بيركت ، سنة النشر:  –ىػ( ف: دار المعرفة 204األـ، لمشافعي )ت:  .46

 ـ1990ىػ/1410
، 2لسبلـ القاىرة طق( دار ا505إحياء عمـك الديف، أبك حامد الغزالي )ت .47

 ـ .2005
ىػ(ف: دار 926أسنى المطالب في شرح ركض الطالب، زكريا األنصارم)ت:  .48

 الكتاب اإلسبلمي 
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عبد ، بغية المسترشديف في تمخيص فتاكل بعض األئمة مف العمماء المتأخريف .49
 .: دار الفكر ، فالرحمف بف محمد بف حسيف بف عمر باعمكم

ق(ف: دار 1221لبجيرمي الشافعي)ت تحفة الحبيب عمى شرح الخطيب، ا .50
 الكتب العممية بيركت/ 

المكتبة  ق(ف:973تحفة المحتاج في شرح المنياج، ابف حجر الييتمي)ت  .51
 التجارية الكبرل مصر، 

حاشية إعانة الطالبيف عمى حؿ ألفاظ فتح المعيف، أبك بكر الدمياطي  .52
، 1، طق( تػػػ/ محمد سالـ ىاشـ دار الكتب العممية بيركت 1300)ت:

 ـ .1995
ًمٌي الػمػصرم الشافعي)ت:  .53 ٍيرى ىػ( 1221حاشية البجيرمي عمى الخطيب، البيجى

 : دار الفكر.ف
ىػ( 1204حاشية الجمؿ عمى المنيج، سميماف بف عمر المعركؼ بالجمؿ )ت: .54

 ف: دار الفكر 
ق تػػػػػ: مكتب البحكث كالدراسات، ف: دار 1069لقميكبي تاحاشية قميكبي،  .55

 .الفكر بيركت 
ىػ(، ف / دار 450الحاكم الكبير في الفقو الشافعي، أبك الحسف الماكردم ) .56

 الفكر بيركت .
 ىػ( ف: دار الفكر .676المجمكع شرح الميذب، شرؼ الديف النككم )ت:  .57
ىػ( ف: دار 476الميذب في فقو اإلماـ الشافعي، أبك اسحاؽ الشيرازم )ت:  .58

 الكتب العممية.
ىػ(،ف: دار الفكر، 1004ياج ، الرممي)ت: نػياية المحتاج إلى شرح المن .59

 ـ 1984بيركت ط:
 كتب الفقو الحنبمي: -4
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أحكاـ النساء، البف الجكزم تػػػػ/ عمرك عبد المنعـ، ف: مكتبة ابف تيمية  .60
 ـ 1997، 1القاىرة، ط

ىػ(ف: دار إحياء 885اإلنصاؼ في معرفة الراجح مف الخبلؼ، المرداكم)ت:  .61
 التراث العربي 

ق( تػػػػػ: محمد االصبلحي، دار عالـ الفكائد، 728البف تيمية ) شرح عمدة الفقو .62
 ق .1436، 1ط

: دار ابف فىػ( 1421الشرح الممتع عمى زاد المستقنع ابف عثيميف )ت: .63
 ىػ 1428، 1الجكزم ط

 1ىػ( ف: مؤسسة الرسالة ط763الفركع كتصحيح الفركع، ابف مفمح )ت:  .64
 .مػ 2003

ق(. تػػػػػػ: ىبلؿ مصيمحي، ف 1051يكتي )كشاؼ القناع عف متف اإلقناع. الب .65
 : دار الفكر 

عامر الجزار،ف: دار ،ىػ( تػػػػػ: أنكر الباز728مجمكع الفتاكل، ابف تيمية)ت: .66
  2005 ،3الكفاء، ط

ىػ(ف: المكتب 1243مطالب أكلي النيى في شرح غاية المنتيى، الرحيبانى)ت: .67
 1994، 2اإلسبلمي ط

نبؿ، ابف قدامة المقدسي، ف : دار الفكر المغني في فقو اإلماـ أحمد بف ح .68
  1405،  1بيركت ط

 : والقواميس كتب المعاجم     
 ،2 : ، طسكرية –دار الفكر. دمشؽ  :، فالقامكس الفقيي :سعدم أبك جيب .69

 ـ 1988
 –ىػ( ف : مؤسسة الرسالة ، بيركت 817القامكس المحيط: الفيركزآبادل )ت:  .70

 ـ  2005، 8لبناف، ط
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: د.ميدم تػػػػػػق(، 170يف: الخميؿ بف أحمد الفراىيدم )ت كتاب معجـ الع .71
 المخزكمي، د.إبراىيـ السامرائي ، ف : دار كمكتبة اليبلؿ.

 ، ف : دار المعارؼ القاىرة . ق(711)تلساف العرب ، ابف منظكر .72
المصباح المنير. أحمد بف محمد بف عمي المقرم الفيكمي، ف: المكتبة العممية  .73

 بيركت.
 كتب الطب :

 ديةٛالسع الداراإلجياض دراسة فقيية مقاصدية،د/ فريدة صادؽ زكزك،:  .74
 ـ 1985 1ط جدة ، شلمنش

خمؽ اإلنساف بيف الطب كالقرآف ، محمد عمي البار ، الدار السعكدية لمنشر،  .75
 ـ 1983، 4ط

قضايا طبية مف منظكر إسبلمي، عبدالفتاح محمكد إدريس، حقكؽ الطبع  .76
 1993، 1محفكظة لممؤلؼ، ط

 مجالت والموسوعات :ال
مجمة البحكث اإلسبلمية ، المؤلؼ كالناشر: الرئاسة العامة إلدارات البحكث  .77

 العممية كاإلفتاء         
مجمة مجمع الفقو االسبلمي، التابع لمنظمة المؤتمر االسبلمي بجدة، تصدر  .78

 عف منظمة المؤتمر االسبلمي بجدة.
صػػػػادرة عػػػف: كزارة « مػجمكعة مف الػمؤلفيف»الػمكسكعة الفقييػة الككيتيػة،  .79

 .األكقػػػاؼ كالشػػئكف اإلسبلمية الككيت 
 الندوات العممية :     
التي عقدتيا المنظمة اإلسبلمية « اإلنجاب في ضكء اإلسبلـ»ندكة حكؿ  .80

 ـ.1983. مارس. 24لمعمـك الطبية في دكلة الككيت، 

https://al-maktaba.org/author/208
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الحياة » ندكة حكؿ )اإلسبلـ كالمشكبلت الطبية المعاصرة( كذلؾ تحت عنكاف  .81
ـ بدكلة 1985. 1.15« اإلنسانية: بدايتيا كنيايتيا في المفيـك اإلسبلمي

 .الككيت
 قرارات المجامع والييئات العممية :     
قرارات مجمع الفقو اإلسبلمي الدكلي المنبثؽ عف منظمة المؤتمر اإلسبلمي  .82

جمادل اآلخرة  25دكرتو الثانية عشرة بالرياض في المممكة السعكدية،  في
بشأف (، »7/12) 113ـ. قرار رقـ 2000)سبتمبر(  23ىػ المكافؽ 1421

 «. حقكؽ األطفاؿ كالمسنيف
قرارات مجمع الفقو اإلسبلمي ، برابطة العالـ اإلسبلمي، في دكرتو الثانية  .83

ـ، 1990. 2. 10ىػ المكافؽ 1410 رجب 15عشرة، المنعقدة بمكة المكرمة، 
 .(: بشأف مكضكع إسقاط الجنيف المشكه خمقيا4/12) 71قرار رقـ: 

   

 دور اإلفتاء العربية :      

 دار اإلفتاء الميبية ، مكقع دار اإلفتاء . .84
 دار اإلفتاء المصرية ، مكقع دار اإلفتاء . .85
 دار اإلفتاء األردنية ، مكقع دار اإلفتاء . .86
مة لمبحكث العممية كاإلفتاء، مكقع الرئاسة العامة لمبحكث العممية المجنة الدائ .87

 كاإلفتاء. 
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 في القرآن الكريم دراسة ُلغوية تفسيرية (ِحين)لفُظ 
 أ. عبير إسماعيل الرفاعي

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 مقدمـة: ال

ًب ما اقتضتوي ًحكميوي  الحمد  خالًؽ األلسًف كالمُّغاًت، كاًضًع األلفاًظ لممعاني بحسى
بلةي  ، الَّذم عمَّـ آدـى األسماءى كمَّيا، كأظيرى بذلؾ شرؼى العربيًَّة كفضمىيا، كالصَّ البالغاتي

ٍمًؽ لساننا، كأعرًبًيـ بي ، أفصًح الخى بلـي عمى سيّْدنا محمَّدو حًبًو كالسَّ اننا، كعمى آًلًو كصى
 أٍكًرـٍ ًبًيـ أنصارنا كأعكاننا، كبعد..

مىٍت بنظمو كتراكيبو فكؽ  إفَّ ألفاظى القرآًف الكريـً ليا خصائصي تميَّزت بيا، كقد عى
أنماط التعبير األخرل، كلك حاكؿى محاكؿه أٍف ييديرى المغةى العربيةى مف ألًفيىا إلى ياًئيا 

عى لفظنا مكًضعى  كًه لىطىمبى ميستحيبل، كلىعادى  ًليىضى دُّ مسدَّهي ًمف كيؿّْ الكجي لفظو آخر يسي
لساف العرب في أف  كتاب هللا لك نزعت منو لفظة ثـ أديركميبل، قاؿ ابفي عطيَّة: "
كنحف تبيف لنا البراعة في أكثره كيخفى عمينا كجييا في ، ديكجد أحسف منيا لـ يكجً 

 كميزً  ،كجكدة القريحة ،الذكؽ في سبلمةً  يكمئذو  العرب كرنا عف مرتبةً صي لقي  ؛مكاضع
 .(1)"الكبلـ

ـى األلفاظ الًقصار الثبلثيَّة األصكؿ، أك  كًمف ميزاًت كتاًب هللا العزيز أنَّو يٍؤًثري استخدا
الرباعية األصكؿ، كالثبلثية فيو أكفىري عددنا مف الرباعية، ففي القرآف الكريـ ألؼ 

يتفرَّعي منيا ما يزيدي عف خمسيف ألؼ  (1640)ا كستمائة كأربعكف أصبل ثبلثيِّ 
 .(2)لفظة

                                                 

 .جامعة المرقب –اآلداب/الخمس  كمية 
 .49/ 1، ابف عطيَّة الكجيز المحرر 1
 .19ينظر: بحث بعنكاف: الكممة القرآنية كعمماء البياف، د. فضؿ عبَّاس، ص 2
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كقد شغؿى الزَّمفي تفكيرى اإلنساف منذ الًقدىـ، كحاكؿ تفسيره؛ ألنو شيء غير مادم، 
كغير مممكس، كلكفَّ اإلنساف يشعر بو، كيستخدمو في تقدير أمكر حياتو، كفي 

العديد مف اآليات القرآنية، تقييميا، كتبدك أىمية الزمف كاضحة في القرآف الكريـ في 
افى لىًفي فقد أقسـ هللا _سبحانو كتعالى_ بالزمف في قكلو:  كىاٍلعىٍصًر* ًإفَّ اإلنسى

ٍسرو  خي
ـي بو ًلمىا فيو ًمفى الًعبىر؛ قاؿ ابفي عطية: "(1) قاؿ ، كالعصري اسـه لمدَّىًر، كالقىسى

عالى لما في مركره مف ر؛ أقسـ بو تصي ر كعي صٍ عى  :، يقاؿ فيوعباس: ىك الدىري  ابفي 
مرقندم ىذا التفسير إلى عمي بف أبي طالب _كـر  ؛(2)"أصناؼ العجائب كنسبى السَّ

 .(3)هللا كجيو_

 كىذا البحث تناكلتي فيو أحد األلفاظ الدَّالة عمى الزمف في القرآف الكريـ.

إلى ككنو يخيصُّ دراسة لفظو في أطير كأشرؼ الكتب، كتاب  وترجع أىمية البحث
 العظيـ، كال يخفى أف االىتماـ بألفاظ القرآف الكريـ كمعرفة دالالتيا مف أفضؿ هللا

ما يمكف أف يحظى بو العقؿ كترتكم منو النفس، كربما يككف مكضكع البحث قد 
تعرض لمدراسة مف ًقبىؿ بعض الباحثيف، إال أنني لـ أعثر عمى دراسات سابقة 

مة عممية يتحٌدث الباحث فيو عف لممكضكع نفسو كمحتكل، كقد كجدت بحثنا في مج
 (ًحيفى )الظرؼ المكاني، كما كجدت بعض الكتابات المتفرقة عف لفظ  (حيث)لفظ 

كلكنيا ليست دراسات متكاممة، كمع ذلؾ البدَّ أف يككف مكضكع ألفاظ القرآف الكريـ 
 قد حًظي بالدراسات مف قبؿ المختصيف، كهللا أعمـ.

                                                 

 .2، 1سكرة العصر، اآليتاف  1
 .507/ 8تفسير البحر المحيط، أبك حياف التكحيدم  2
مرقندم  3 ، السَّ  .590/ 3ينظر: بحر العمـك
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اتَّبعتي في بحثي المنيج اإلحصائي التحميمي،  فقد أمَّا ما يُخصُّ منيج البحث،
ثَـّ حمىمتي المفظ، ليغكيِّا  (ًحيفى )حيث قمتي بحصر اآليات الكريمة التي كرد فييا لفظ 

كتفسيريِّا، في ىذه اآليات، بعد ما جمعتي أقكاؿ المُّغكييف مف كتب المغة كالمعاجـ، 
ءىـ في كؿ آيةو، ككيؼ اختمفت كآراء المفسريف مف كتب التفسير القرآني، كذكرتي آرا

 آراؤىـ أحياننا، كاتفقت أحياننا أخرل.

لفظه زمني ثبلثيُّ األصؿ، مف ظركؼ الزماف الميبيمة، التي ال يزكؿ  (ًحيفى )كلفظ 
إبياميا كال ييعرؼي الميرادي منيا إال بعد ًذكر ما بعدىا، كقد اختمؼ أىؿي المُّغة في 

ا، كسكؼ أحاكؿي جمعى آراًء  تفسيًرىا، كما اختمؼ عمماءي القرآف في تفسيرىا أيضن
عمماًء المغة كأىؿ التفسير حكؿ ىذا المفظ، كاستخراج اآليات القرآنية التي كرد فييا 

 كتتبُّع آراء المغكييف كالمفسريف. (ًحيفى )لفظ 

ا عمى مقدمةو كمبحثيف  كقد اقتضت دراسةي ىذا المكضكع أف يأتي البحثي ميقٌسمن
ألفاظي الزماف عند النحكييف كتقسيماتيا، حيث  المبحث األول:كخاتمة، درستي في 

درستي فيو معنى الظَّرؼ، كتقسيماتو باعتباراتو مختمفة، كآراء النحكييف في ىذه 
 التقسيمات، مع االستدالؿ بالشكاىد القرآنية كمَّما أمكف ذلؾ.

في القرآف  (يفى حً )فقد ذكرت فيو المكاًضعى التي كرد فييا لفظ  أمَّا المبحث الثاني:
، مع استعراًض آراًء كعشريف سكرة ثو خمس كثبلثيف آية في ثبلالكريـ، كىي 

المُّغكييف كآراء أىؿ التفسيًر، كتكضيح اختبلؼ تكجيياتيـ ليذا المفظ في مكاًضع 
 االستشياد المذككرة.

متي إلييا مع ذكر بعض التكصيات التي بدا  كتضمَّنت الخاتمة أىـ النتائج التي تكصَّ
 لي أف أيدلي بيا في خاتمة البحث.

 كهللا كليُّ التكفيؽ.
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 المبحث األول: ألفاُظ الزَّماِن عند النَّحويين وتقسيماُتيا

، معنى  مّْفى مف اسـو أك كقتو أك مكافو باطّْراد  (ًفي)الٌظرؼي عند النحكييف: ما ضي
لكاًقعو فيو مذككرو أك ميقدَّرو ناصب لو

(1). 

 كعميو قكؿ ابف مالؾ:

 انَ مِّ ضُ  انٌ كَ و مَ أَ  تٌ قْ وَ  فُ رْ ظَّ ال

 انَ مُ زْ أَ  ثْ كُ ا امْ نَ يُ كَ  ادٍ رَ اطِّ بِ  يفِ 

فَّ كؿَّ (ًفي)كعمى ىذا فإفَّ ظرؼى الزماف ىك ما انتصبى مف كقتو عمى تقدير  ، كا 
ا.  اسـً كقتو قابؿه لمنصًب عمى الظرفية، سكاء أكاف مبيمنا أك مختصِّ

غير ميعيَّف، نحك: كقت، كزماف، كًحيفما دؿَّ عمى قدرو مف الزماف  فالمبيُم:
(2). 

، فينقسـ عمى قسميف:  أمَّا الميختصُّ

 _ مختصّّ معدكده: كىك ما دؿَّ عمى مقدار مف الزماف ميعيَّف، نحك: سنة، كشير.1

_ غير معدكد: كىك ما دؿَّ عمى مقدار مف الزماف غير ميعيَّف، نحك: أسماء األياـ 2
العرب لفظة شير مف أعبلـ الشيكر، كىك:  كالسبت كاألحد، كما أضافت إليو
 رمضاف، كربيع األكؿ، كربيع اآلخر.

 كما أفَّ الظرؼى ينقسـي باعتبار آخر إلى متصرؼو كغير متصرؼ.

                                                 

 . 137/ 2ع اليكامع، السيكطي، ىم 1
 .536/ 1ينظر: شرح التصريح عمى التكضيح، األزىرم  2
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ىك ما ييفارؽي الظرفيةى إلى حالةو ال تيشبييا، كأٍف ييستعمؿي مبتدأن،  األول: المتصرف:
، أك أعجبني اليومُ أك فاعبل، نحك: ، برفعيما، اليوُم يوٌم مباركٌ أك خبرنا، نحك: 
 (اليـك)، فػػ ِسرُت ِنصَف اليومِ ، أك مضافنا، نحك: أحببُت يوَم ُقدوِمكمفعكال بو، نحك: 

في األمثمة السابقة ىك ما ييطمؽي عميو اسـ الزماف؛ ألنو ال يمـز النصب عمى 
نما تتغير حركةي إعرابو بتغيًُّر مكقعو اإلعرابي  و قكؿي ابًف مالؾ:، كعمي(1)الظرفية، كا 

 َوَما ُيرى َظرًفــا وغيَر ظرفِ 

 فِ رْ ي العُ فِ  فٍ رُّ صَ و تَ ذُ  اكَ ذَ فَ 

ألنو مف المعركًؼ أفَّ ظرؼى الزماف لك ترؾ النصبى عمى الظرفية إلى حالةو أخرل 
الدَّالة عمى الظرفية كغيرىا، ال ييسمَّى ظرؼى  (ًفي)غير الظرفية، كلك إلى الجرّْ بػ 

ف دؿَّ  عمى الزماف، كىذا ىك الفرؽي بيف ظرؼ الزماف كاسـ الزماف، فكؿُّ اسـ زمافو كا 
 ، ؛ ألفَّ الزماف ييستخدـي ظرفنا كغير ظرؼو زماف ظرؼ، كليس كؿُّ ظرؼو اسـى زمافو

 أم اسمنا.

 وينقسم المتصرُِّف إلى:

، كًحيف، كشير، ككقت، كساعة، كعبلمة 1 _ ميتصرؼ مينصًرؼ، نحك: يـك
الكسرة مع األلؼ كالبلـً كاإلضافة كبدكنيما، كأٍف يدخمو المينصرؼ أف ييجرَّ ب
 الصرؼ، كىك التنكيف.

ٍيًف قيًصدى بيما التعييف أك ال؛ 2 مىمى _ ميتصرؼ غير مينصرؼ، نحك: غدكة، كبيكرة، عى
فاًف،  مىًميتىيما جنسيَّة، كقد يخميكاًف مف العممية، بأٍف يينكَّرا فينصًرفاًف كيتصرَّ ألفَّ عى

                                                 

 .539/ 1ينظر: شرح التصريح عمى التكضيح، األزىرم  1
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ًشٌيا _تعالى_: كمنو قكليوي  لىييـ ًرٍزقيـ ًفييىا بيكرةن كىعى كى
، كعبلمة غير المينصرؼ (1)

 أف ييجرَّ بالفتحة، كال يدخمو التنكيف.

 الثاني: غير المتصرف، وىو نوعاِن:

في استغراؽ الماضي، ك)عكض( في  (قىطٌ )_ ما ال يفارؽ الظرفيةى أصبل، نحك: 1
نفي. تقكؿ: ما فعمتو قط، ك: ال أفعمو  بل يستعمبلف إال بعد، فاستغراؽ المستقبؿ

عكض، كالمعنى ما فعمتو في الزمف الماضي، كال أفعمو في الزمف المستقبؿ، ك)قط( 
ما فعمتو فيما انقضى  :"ما فعمتو قط" :الشيء أم: قطعتو، فمعنى مشتقة مف قططتي 

مف عمرم؛ ألف الماضي ينقطع عف الحاؿ كاالستقباؿ، كىي مبنية، كعمة بنائيا 
ضمنيا معنى حرفي ابتداء الغاية كانتيائيا، إذ المعنى: ما فعمتو مذ خمقني هللا ت

تعالى إلى اآلف، كبنيت عمى حركة فرارنا مف التقاء الساكنيف، ككانت ضمة في 
 بعض لغاتيا حمبلن عمى )قبؿ، كبعد(.

ألف الدىر كمما مضى منو  ؛ي الزماف )عكض(مّْ ك)عكض( مشتقة مف العكض، كسي 
ا منو، كيبنى عمى الحركات الثبلث إذا لـ يكف  جزء خمفو آخر، فكاف عكضن

 كىاذاًف لـ يًرد ذكريىما في كتاب هللا العزيز. ،(2)مضافنا

، نحك: 2 فييحكـ عمييما  (قبؿ، كبعد)_ ما ال يخرجي عف الظرًفيَّة إال بدخكؿ الجارًٌ
ية إال إلى حالةو تدخؿ عمييما، إذ لـ يخرجا عف الظرف (ًمفٍ )بعدـ التصرُّؼ، مع أفَّ 

ت  بذلؾ لككنيا  (ًمفٍ )شبييةو بيا؛ ألفَّ الظرؼ كالجارَّ كالمجركر أخكاًف، كقد اختصَّ
 .(3)أيَـّ الباب، كلكؿّْ بابو أـ تمتازي بخاصةو دكف أخكاتيا

                                                 

 .62سكرة مريـ، مف اآلية  1
 .539/ 1شرح التصريح عمى التكضيح، األزىرم  2
 .539/ 1شرح التصريح عمى التكضيح، األزىرم  3
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ر)كالظرؼي المتصرؼ يًرد منصرفنا، نحك  حى إذا كاف نكرة، فإنو ينصرؼ  (سى
ـٍ إً  كيتصرَّؼ، نحك قكًلًو _تعالى_:  ٍينىاىي اًصبنا ًإالَّ آؿى ليكطو نىجَّ ـٍ حى مىٍيًي ٍمنىا عى نَّا أىٍرسى

رو  حى ًبسى
ر). فػ (1) حى ىنا ليس المقصكد منو يـك معيَّف، بؿ ىك ظرؼ ميبيـ ال يدؿ  (سى

ًرؼى  ر يـك بعينو، لذلؾ صي حى عمى سى
(2). 

 في المعاجم وعند المفسرين (ِحين)المبحث الثاني: معنى لفظ 

 عند أىل المغة والمعاجم: (ينحِ )أوال_ معنى 

حاف أف يككف ذلؾ يىحيفي  :تقكؿ ،كالًحيفي كقته مف الٌزماف جاء في معجم العين:
ٍينيكنةن  أف تحمب الٌناقة في اليـك مٌرةن  :كالتَّحييفي  ،جعمتي لو حينا :كحٌينتي الشيءى ، حى
( تبعيد لقكلؾ، إذا جعؿ ليا ذلؾ الكقت ،حٌينيا :تقكؿ ،كاحدةن  فإذا ، اآلف ك)حينئذو

اءن فكتبكا يخٌففكا اليمزة فأبدلكىا  ،حينىًئذ :فقالكا ،)إذ(ػ باعدكا بيف الكقت باعدكا ب
) كالًحيفي يكـي القيامة، )حينيذو

(3). 

كالحيف كقته مف الزمف، يقاؿ: حاف أف يككف ذاؾ، كىك يحيف، " :قال اأَلزىريو 
ف شاىدناه مف أىؿ المُّغة كجميعي م أحاييف. :ثـ تجمع األحياف ،األحياف عمى كيجمع

كيميا، طالت أك  يصمح لجميع األزمافً  ،اسـه كالكقت يذىب إلى أفَّ الحيفى 
 .(4)"قصرت

 ،الزماف :ؿ عميو، كاألصؿي حمى الحاء كالياء كالنكف أصؿه كاحد، ثـ يي " وقال ابُن فارس:
ماف قميميو ككثيريه :فالًحيفي  ايىنىةن م :كيقاؿ ،الزَّ كأحيىٍنتي  ،ف الًحيفعامىٍمتي فبلنان ميحى

                                                 

 .34ية سكرة القمر، اآل 1
 .258/ 4، كالنحك الكافي، عباس حسف 539/ 1شرح التصريح عمى التكضيح، األزىرم  2
 .304/ 3ينظر: معجـ العيف، الفراىيدم،  3
 . 191/ 2تيذيب المغة، األزىرم،  4
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مىٍبتىيا  :كيقاؿ ،أم قريب :كحاز ًحيفي كذا ،بالمكاف: أقمتي بو حيننا يٍَّنتي الشاة، إذا حى حى
يٍَّنتييا ،مرة بعد مرة  .(1)ا"جعمت ليا حينن  :كيقاؿ حى

كحاف  ،كأحاييف جمع الجمع ،كالجمع أحيافىك الدىر،  الحيف وذكر ابُن ِسيده أنَّ 
كأحيف ، يبس فآف حصاده :كحاف سنبؿ الزرع ،دنت :صبلةكحانت ال، قرب :الشيء
مف الدىر  كقته  :كقيؿ ،حاف ليـ ما حاكلكه أك حاف ليـ أف يبمغكا ما أممكه :القـك
 وكخص ،أكثر كأيككف سنة فقد  ،لجميع األزماف كميا طالت أك قصرت مبيـه 

كقيؿ  ،أربعيف سنةأك  أك سبع سنيفسنتيف، ببشيريف، أك بستة أشير، أك  بعضيـ
ايى بّْ رى  فً إذٍ بً  يفو حً  ؿَّ ا كي يى مى كٍ ي أي تً ؤٍ تي   :قكلو تعالىفي تفسير 

كؿ  :كقيؿ ،كؿ سنة: (2)
يفو ى حً تَّ حى  ـٍ يي نٍ عى  ؿَّ كى تى فى   :كقكلو تعالى ،كؿ غدكة كعشية :كقيؿ ،ستة أشير

(3)، 
 .(4).حتى تنقضي المدة التي أميمكا فيو :أم

، كىك مف القياس :ؾفقكليـ لميبل، كأما المحمكؿ عمى ىذا ٍيفو فبل  ،ألنو إذا أىتىى ؛حى
 .(5)بد لو مف حيف، فكأنو مسمَّى باسـ المصدر

كقت مف الدَّىر مبيـ يصمح لجميع  :كقيؿ ،الدىري  :الًحيفي  وفي لسان العرب:
رىتٍ  كخص بعضيـ بو  ،يككف سنة كأىكثر مف ذلؾ ،األىزماف كميا طالت أىك قىصي

 ،الكقتي  :ك سنتيف أىك ستة أىشير أىك شيريف كالًحيفي أىك سبع سنيف أى ،أىربعيف سنة
 . (6) ىؿ أىتى عمى اإلنساف حيفه مف الدًَّىر :كمنو قكلو تعالى ،الميدَّة :كالًحيفي 

                                                 

 .126، 125/ 2مقاييس المغة، ابف فارس،  1
 .25سكرة إبراىيـ، مف اآلية  2
 .174سكرة الصافات، اآلية  3
 .448، 447، 446/ 3المحكـ كالمحيط األعظـ البف سيده  ينظر: 4
 .126/ 2مقاييس المغة، ابف فارس،  5
 .133/ 13 (حيف)لساف العرب، ابف منظكر  6
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يننا بالفتح كالكسروفي المصباح المنير:  انىًت الصبلة حى ٍينيكنىةن( كحى  ،يادخؿ كقتي : ك)حى
تيٍؤًتي كاٍلًحيفي الذم في قكلو تعالى:  ،أىٍحيىافه  :كالجمعي  ،رالزماف قٌؿ أك كثي  :كالًحيفي 

بًٌيىا  .(1)أشير ستةي  أيكيمىيىا كيؿَّ ًحيفو ًبًإٍذًف رى

كغمط كثير  :أبك حاتـكنقؿ الفيكمي في المصباح المنير قكال ألبي حاًتـ مفاديهي: "قاؿ 
( بمعنى )حيثي  المثمثة بالثاء  (، كالصكاب أف يقاؿ: حيثي مف العمماء فجعمكا )ًحيفى

في  :أم ،حيث قمتى  قمتي  :فيقاؿ ،( بالنكف ظرؼ زماففك)ًحي ،ظرؼ مكاف
كأما  ،شئتى  إلى أم مكضعو  :أم ،شئتى  فيو، كاذىب حيثي  المكضع الذم قمتى 
خرج  حيثي  :كال يقاؿ ،في ذلؾ الكقت :أم ،قمتى  حيفى  قمتي  :)ًحيف( بالنكف فيقاؿ
بو  سف فيو )أىٍيفى كأىٌم( اختصَّ كضابطو أف كٌؿ مكضع ح ،الحاٌج بالثاء المثمثة

( بالثاء ٍيثي اختٌص بو  ،بواشما ككٌؿ مكضع حسف فيو )إذا كلما كيـك ككقت( ك  ،)حى
 .(2)")ًحيف( بالنكف

( بمعنى )حيثي ]كقكليوي:   أقكؿ فيو:، (كغمط كثير مف العمماء فجعمكا )ًحيفى

اح في باب: ما قالو أبك حاتـ ككصفو بالغمط لعمو يشبو ما جاء في مختار الصح
ٍيثي ظرؼ مكاف بمنزلة حيف في الزماف، حيث قاؿ الرازم: "(ح م ث) . فيك (3)"حى

نما ذكر أفَّ (حيف)ىك معنى  (حيث)لـ يقيؿ إفَّ معنى  ظرؼ مكاف  (حيث)، كا 
لمزماف، فكبلىما ظرؼ، كتطابؽ المنزلة بينيما إنما ىي في الظرفية  (حيف)بمنزلة 

مختصة  (حيث)مختصة بالزماف، ك (حيف)ػػػػػػػنفسيا مع اختبلؼ نكع الظرؼ، فػ
 بالمكاف[.

                                                 

 .86، 85/ 1 (ح م ف)المصباح المنير، الفيكمي  1
 .86، 85/ 1 (ح م ف)المصباح المنير، الفيكمي  2
 .167/ 1مختار الصحاح، الرازم  3
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، أنَّيـ (ًحيف)كالذم اتَّضح بعد عرض أقكاؿ أىؿ المغة كالمعاجـ في معنى لفظ 
وي آنفنا، إال أنَّيـ يكادكف ييجًمعيكف عمى أفَّ  (ًحيف)اختمفكا في تفسير لفظ  كما تَـّ عرضي

األصؿ الكاحد في فطاؿ أك قصر،  المقصكد بالحيف ىك الكقت، أك المدة، أك الزمف،
( ىك قطعة مف الزماف المبيـ المطمؽ مف دكف أف يقٌيد بقيد مف ًحيف) ىذه الماٌدة

 زماف ماض أك مستقبؿ أك زماف قميؿ أك كثير، كيتعٌيف معناه بقيكد خارجٌية كقرائف
 أخرل. لفظية

 الحيف كالزماف كالمٌدة:ليتضح المراد أكثر، يمـز التفريؽ بيف ك 

 .بمعنى مطمؽ ما يمتٌد مف الزماف مف حيث ىك زمانالف

 زماف محدكد مقٌيد بامتداد ما. :والمّدة

 زماف محدكد غير مقٌيد بامتداد. والحين:

مأخكذ في مكارد استعماؿ  ،أم قطعة محدكدة مف الزماف المطمؽ ـ،فيذا المفيك 
ف تمؾ القطعة كأٌما تعيي، كممة الحيف في القرآف الكريـ، كبو يظير لطؼ التعبير بو

، كتتضح ىذه القرائف بتفسير اآليات الكريمة التي كرد فييا مف الزماف فبقرائف لفظٌية
 في القرآف الكريـ. (ًحيف)لفظ 

 :(ِحين)آراء المفسرين في لفظ  -ثانًيا
كعشريف  في ثبلثو  ،آيةن  كثبلثيفى  خمسو في القرآف الكريـ في  (ًحيف)كردت كممة 

، فقد اختمؼ كذلؾ أىؿ (ًحيف)مساف كالمغة في تفسير لفظ ، ككما اختمؼ أىؿ السكرةن 
 (حيف)التفسير القرآني في تفسيره، كتعدَّدت آراؤىـ كأقكالييـ، كيمكف القكؿ إفَّ لفظ 

ركف: و عمى ما ذكره المفسّْ  جاءى في القرآف الكريـ عمى تسعًة أكجي
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تيٍؤًتي  اىيـ: ستة أشير، كمنو تفسيرىـ لقكلو _تعالى_ في سكرة إبر  الوجو األول:
بًٌيىا أيكيمىيىا كيؿَّ ًحيفو ًبًإٍذًف رى

(1). 
كالحيف  ،حيف ال يكقؼ عمى حده :ينافالحيف حً عف عكرمة أنو قاؿ: إف  الفراءنقؿ 

بًٌيىا  :هللا جؿ ثناؤه هالذم ذكر   .(2)رستة أشي تيٍؤًتي أيكيمىيىا كيؿَّ ًحيفو ًبًإٍذًف رى
 ا ستة تأكيبلت:)الحيف( ىا ىن كفي" قال الماوردي:

الثاني: كؿ ثمانية أشير،  ألنيا تحمؿ كؿ سنة. ؛أحدىا: يعني كؿ سنة، قالو مجاىد
الثالث: كؿ ستة  .اكباطنن  األنيا مدة الحمؿ ظاىرن  ؛قالو عمي بف أبي طالب 
الرابع: كؿ أربعة أشير، قالو  . األنيا مدة الحمؿ ظاىرن  ؛أشير، قالو الحسف كعكرمة

 ؛الخامس: كؿ شيريف نيا مدة يركنيا مف طمعيا إلى جذاذىا.أل ؛سعيد بف المسيب
ألنو كقت اجتنائيا، قالو  ؛السادس: كؿ غدكة كعشية ألنيا مدة صبلحيا إلى جفافيا.

 ."(3)ابف عباس
 ؛فقاؿ ابف عباس ستة أشير ،كاختمفكا في تفسير ىذا الحيف" قال فخر الدين الرازي:

جاء رجؿ إلى ابف عباس فقاؿ: نذرت أف ألف بيف حمميا إلى صراميا ستة أشير، 
تيٍؤًتى أيكيمىيىا كيؿَّ ال أكمـ أخي حتى حيف، فقاؿ: الحيف ستة أشير، كتبل قكلو تعالى: 

 ،ألف الشجرة مف العاـ إلى العاـ تحمؿ الثمر ؛نةسى  :كقاؿ مجاىد كابف زيد ،ًحيفو 
ؿ الزجاج: جميع كقا ،كقاؿ سعيد بف المسيب: شيراف، ألف مدة إطعاـ النخمة شيراف

مف شاىدنا مف أىؿ المغة يذىبكف إلى أف الحيف اسـ كالكقت يصمح لجميع األزماف 

                                                 

 .25ىيـ، مف اآلية سكرة إبرا  1
 .45/ 2ينظر: معاني القرآف، الفراء  2
 .133، 132/ 3النكت كالعيكف، الماكردم  3
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أنو ينتفع بيا في  :تيٍؤًتى أيكيمىيىا كيؿَّ ًحيفو كميا طالت أـ قصرت، كالمراد مف قكلو: 
 .(1)ا"أك صيفن  ،أك شتاءن  ا،أك نيارن  ،كفي كؿ ساعة ليبل ،كؿ كقت

تيٍؤًتي أيكيمىيىا  :ابف عباس كأصحاب الرأم في قكلو تعالىعف  كذكر القرطبي نقبل
بًٌيىا عندىما  الحيفأفى  عبيد ياألكزاعي كأبعف ك  ،أنو ستة أشير كيؿَّ ًحيفو ًبًإٍذًف رى

ال يرل لو ك  ا،معمكمن  افي الحيف كقتن  رليي ال الشافعبينما  ،ستة أشير أيضا ىك
الحيف كالزماف يككف معنى  ثكر يأب دعنك ، قد يككف الحيف عنده مدة الدنياف ،غاية

نصؼ  يـك أك كلعمو لـ يجئ مف ،قد جئت مف حيف :يقاؿفقد  ،عمى ما تحتممو المغة
 .(2)"مثبل يـك

كاألشير أنو فسره بستة  ،اختمفت عف ابف عباسبينما يرل األلكسي أفَّ الركايات قد 
يكمـ أخاه حينا  ؼ أف الأفتى لرجؿ حمدلَّؿ عمى ذلؾ بما نيًقؿى عنو مف أنَّوي ك  ،أشير

فقد ذكركا أف الحيف  ،كىك الذم قاؿ بو الحنفية ،أنو لك كممو قبؿ ستة أشير حنث
 فإفَّ معناىما ثباتكاقعيف في النفي أك في اإل ،معرفيف أك منكريفسكاء أكانا كالزماف 

 ،كبمعنى أربعيف سنة ،مكا ذلؾ بأف الحيف قد جاء بمعنى الساعةكعمَّ  ؛ستة أشير
مف  ألنو الكسط ؛ليوإفعند عدـ النية ينصرؼ  ،كبمعنى ستة أشير ،ى األبدكبمعن

ربعكف سنة األأما  ،يقصد بالمنع لكجكد االمتناع فيو عادة كألف القميؿ ال حيث العدد،
ًكتى عنو ينصرؼ إلى  الحيفك  ،في معنى األبد األني ؛تقصد بالحمؼ عادة بلف لك سي

 .(3)األبدية.

                                                 

 .95/ 19التفسير الكبير، فخر الديف الرازم  1
 .323/  1ينظر: الجامع ألحكاـ القرآف، القرطبي  2
 .214/ 13ينظر: ركح المعاني، األلكسي  3
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جاؿ، أم: المكت، أك يـك القيامة، كمنو ما فسركا بو قكلو منتيى اآل الوجو الثاني:
مىتىاعه ًإلىى ًحيفو  _تعالى_ في سكرة البقرة:  لىكيـ ًفي األىٍرًض ميٍستىقىرّّ كى كى

(1). 
"كلكـ فييا متاع"،  ، فإنو يقكؿ جؿ ثناؤه:كمتاع إلى حيف: كأما قكلو" قال الطَّبري:

حدثت عف عبيد  ؾ ىك الحيف الذم ذكره، كماتستمتعكف بو إلى انقطاع الدنيا، كذل
 قاؿ، أخبرنا إسرائيؿ، عف السدم، عمف حدثو، عف ابف عباس: ،هللا بف مكسى
لى انقطاع الدنيا.كمتاع إلى حيف ك"الحيف" نفسو: الكقت،  ، قاؿ: إلى يـك القيامة كا 

 غير أنو مجيكؿ القدر، يدؿ عمى ذلؾ قكؿ الشاعر: 
ينِ َوَما ِمَراُحَك َبْعَد   َوَقْد َعالَك َمِشيٌب ِحيَن ال ِحينِ         اْلِحْمِم َوالدِّ

 .(2)"ال كقتو  كقتى  :أم
 ،المكتكذكر الزمخشرم كابفي عطية أفَّ معنى الحيف في ىذه اآلية يحتمؿ معنى 

 ،يـك القيامة كيحتمؿ معنى ،المستقر ىك المقاـ في الدنيا إفَّ  يقكؿ كىذا قكؿ مف
 .(3).تقر ىك في القبكركىذا قكؿ مف يقكؿ المس

(أفَّ معنى:  الربيع كنقؿ القرطبي عف الكقت  :كالحيف ،إلى أجؿ: )ًإلىى ًحيفو
 .(4)البعيد

 كىذا المعنى ينطبؽ عمى معنى ًحيف في اآليات الكريمة اآلتية:
ـٍ ًفي األىٍرًض ميٍستىقىرّّ  في سكرة األعراؼ:  لىكي كيـ ًلبىٍعضو عىديكّّ كى  قىاؿى اٍىًبطيكا بىٍعضي

مىتىاعه ًإلىى ًحيفو  كى
(5). 

                                                 

 .36سكرة البقرة، اآلية  1
 .359/ 12ياف في تأكيؿ القرآف، الطبرم جامع الب 2
 .157/ 1الكشاؼ، الزمخشرم  ، ك113/ 1المحرر الكجيز، ابف عطية  3
 .324_ 322/  1ينظر: الجامع ألحكاـ القرآف، القرطبي  4
 .24سكرة األعراؼ، اآلية  5
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 كفي سكرة يكنس:
ٍفنىا يىاةً  ًفي اٍلًخٍزمً  عىذىابى  عىٍنييـٍ  كىشى مىتٍَّعنىاىيـٍ  الدٍُّنيىا اٍلحى ًحيفو  ًإلىى   كى

(1). 
ًمفٍ  كفي سكرة النحؿ: ا أىثىاثنا كىأىٍشعىاًرىىا كىأىٍكبىاًرىىا أىٍصكىاًفيىا كى مىتىاعن ًحيفو  ًإلىى   كى

(2). 
مىتىاعه  ة األنبياء: كفي سكر  ـٍ كى ٍف أىٍدًرم لىعىمَّوي ًفٍتنىةه لىكي ًحيفو  ًإلىى   كىاً 

(3). 
مىتىاعنا ًإالَّ رىٍحمىةن ًمنَّا كفي سكرة يس:  ًحيفو  ًإلىى   كى

(4). 
ًحيفو  ًإلىى   فىآمىنيكا فىمىتٍَّعنىاىيـٍ  كفي سكرة الصافات: 

(5). 
 .(6)"أبقيناىـ إلى منتيى آجاليـ :يعني فمتعناىـ إلى حيف :قكلو" قاؿ السمرقندم:

ًتًيـٍ  ًفي فىذىٍرىيـٍ  كفي سكرة المؤمنكف:  تَّى   غىٍمرى  .(7) ًحيفو  حى
تَّى ًحيفو خصَّ الزمخشرم تفسير   .(8)ىنا بالمكت أك القتؿ. حى

تَّى ًحيفو كذكر أبك حيَّاف أفَّ معنى:  : ، أكحتى ينزؿ بيـ المكتيحتمؿ معنى:  حى
 .(9).يـك بدر كيحتمؿ أنو ،كعدكا بو مف العذابحتى يأتي ما 

لىتىٍعمىميفَّ نىبىأىهي بىٍعدى ًحيفو كفي سكرة )ص( في أحد أكجو تفسيرىا:  كى
(10)

 

                                                 

 .98سكرة يكنس، مف اآلية  1
 .80سكرة النحؿ، مف اآلية  2
 .111سكرة األنبياء، اآلية  3
 .44سكرة يس، مف اآلية  4
 .48سكرة الصافات، مف اآلية  5
، السمرقندم  6  .145/ 3بحر العمـك
 .54سكرة المؤمنكف، مف اآلية  7
 .193/ 3ينظر: الكشاؼ، الزمخشرم  8
 .377/  6ينظر: تفسير البحر المحيط، أبك حياف األندلسي  9

 . 88سكرة ص، اآلية  10
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لىتىٍعمىميفَّ نىبىأىهي بىٍعدى ًحيفو  : _تعالى_كقاؿ قتادة في قكلو قاؿ ابفي كثير: " قاؿ  كى
(1)"يفابف آدـ، عند المكت يأتيؾ الخبر اليقالحسف: يا 

. 
فَّى اّللَّي  كفي سكرة الزمر:  ٍكًتيىا ًحيفى  اأٍلىٍنفيسى  يىتىكى  (2) مىنىاًميىا ًفي تىميتٍ  لىـٍ  كىالًَّتي مى

هللا تعالى يقبض األنفس عند  ي أف المعنى: أفالكمب ذكر السمرقندم نقبل عف
فيمسؾ التي  ،فيقبض نفسيا إذا نامت أيضا كالتي لـ تمت في مناميا ،مكتيا

إلى أجؿ  التي لـ تبمغ أجميا كيرسؿ األخرل  فبل يردىا قضى عمييا المكت
عند أجميا كالتي  هللا يتكفى األنفس :كقاؿ مقاتؿ، يردىا إلى أجميا، مسمى

كالتي لـ تمت في ، عمى كجو التقديـ، قضى عمييا المكت فيمسكيا عف الجسد
، كعف سعيد بف سد إلى أجؿ مسمىفتمؾ األخرل التي أرسميا لتعكد إلى الج مناميا

كيرسؿ أنفس  ،فيمسؾ أنفس األمكات ،هللا يقبض أنفس األحياء كاألمكات جبير أف
 (.3)األحياء إلى أجؿ مسمى

كا الًَّذيفى  يىٍعمىـي  لىكٍ  كفي سكرة األنبياء:  ـي  عىفٍ  يىكيفُّكفى  الى  ًحيفى  كىفىري كًىًي  (4.) النَّارى  كيجي

ـي  عىفٍ  يىكيفُّكفى  الى  ًحيفى  قاؿ ابف عطية: " كقكلو:  كًىًي ، يريد يـك   النَّارى  كيجي
 (.5)القيامة"

ٍكؼى  كفي سكرة الفرقاف:  سى ٍكفى  ًحيفى  يىٍعمىميكفى  كى ؿُّ  مىفٍ  اٍلعىذىابى  يىرى ًبيبلن  أىضى  (6.) سى

                                                 

 .83/ 7تفسير ابف كثير  1
 .42الزمر، اآلية سكرة  2
، السمرقندم  3  .180/ 3ينظر: بحر العمـك
 .39سكرة األنبياء، اآلية  4
 .101/ 4المحرر الكجيز، ابف عطية  5
 .42سكرة الفرقاف، اآلية  6
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ره السمرقندم بأنو  (.1)يـك القيامة فسَّ

بى لىك أىفَّ ًلي كىرَّةن فىأىكيكفى ًمفى أىك تىقيكؿى ًحيفى تىرل اٍلعىذىاكفي سكرة الزمر: 
اٍلميٍحًسًنيفى 

(2.) 

كمف اآليات التي احتممت في تفسيرىا المكت كأحد كجييف قكليو تعالى في سكرة 
  :(المؤمنكف)
  ٍؿه  ًإالَّ  ىيكى  ًإف كا ًجنَّةه  ًبوً  رىجي بَّصي تَّى   ًبوً  فىتىرى  (3.) ًحيفو  حى

ا حتى يتبيف لكـ أمره كصدقو مف كذبو، كمنيـ كذكر السمرقندم أفَّ المعنى: انتظرك 
 (.4)المعنى: حتى يمكت فتنجكا منو مف قاؿ إف

: حتى كزاد الماكردم في تفسير ىذه اآلية معنى آخر غير معنى المكت، كىك
 .(5)"يستبيف جنكنو

الكجو الثالث: الساعة، أك الساعات، أك الكقت، كمنو قكلو _ تعالى _ في سكرة 
:   الرـك

 ٍب افى فىسي كفى  ًحيفى  اّللًَّ  حى مىاكىاتً  تيٍمسي ٍمدي ًفي السَّ لىوي اٍلحى * كى كفى كىاألىٍرًض  كىًحيفى تيٍصًبحي
كفى  كىعىًشيِّا كىًحيفى تيٍظًيري

(6)
. 

                                                 

، السمرقندم  1  .539/ 2ينظر: بحر العمـك
 .58سكرة الزمر، اآلية  2
 .25سكرة المؤمنكف، اآلية  3
، السمر  4  .478/ 2قندم ينظر: بحر العمـك
 .52/ 4ينظر: النكت كالعيكف، الماكردم  5
، اآليتاف  6  .18، 17سكرة الرـك
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 .(1) قت القيمكلةذكر ابفي كثير أفَّ المعنى: ك 
 .(2)إشارة إلى أكقات الصمكات"كقاؿ الطاىر ابف عاشكر: "

عيكفى ًثيىابىكيـ ًمفى الظًَّييرةً  كىًحيفى  كفي سكرة النكر:  تىضى
(3). 

كفى  كفي سكرة النحؿ:  كفى كىًحيفى تىٍسرىحي مىاؿه ًحيفى تيًريحي ـٍ ًفييىا جى لىكي كى
(4)

. 
 كفى ره ابف كثير بأنوي ًحيفى تيًريحي كقت رجكعيا عشينا مف المرعى فإنيا تككف  : فسَّ

ا، كأعبله أسنمة،  أمىٌده كفى كىحً خكاصر، كأعظمو ضركعن أم: غيدكة حيف  يفى تىٍسرىحي
(5)تبعثكنيا إلى المرعى

. 
فٍ   كفي سكرة المائدة: ؿي  ًحيفى  عىٍنيىا تىٍسأىليكا كىاً  ـٍ  تيٍبدى  اٍلقيٍرآفي  يينىزَّ (6) عىٍنيىا اّللَّي  عىفىا لىكي

. 
(7)يعني الكقت الذم ينزؿ جبريؿ" ،ؿ القرآفحيف ينزَّ "قاؿ السمرقندم: 

. 
 كفي سكرة المائدة: 

 يىادىةي ـٍ  شى رى  ًإذىا بىٍيًنكي ـي  حىضى دىكي ًصيَّةً  ًحيفى  اٍلمىٍكتي  أىحى ًمٍنكيـٍ  عىٍدؿو  ذىكىا اٍثنىافً  اٍلكى
(8). 

كفى  ًحيفى  أىالى  كفي سكرة ىكد:  كفى  مىا يىٍعمىـي  ًثيىابىييـٍ  يىٍستىٍغشي مىا ييًسرُّ (9) ييٍعًمنيكفى  كى
. 

بّْؾى  وفً سورة الطور:  ٍمًد رى بٍّْح ًبحن سى ًحيفى تىقيكـي  كى
(10). 

                                                 

 .81/ 6تفسير ابف كثير،  1
 .21/65التحرير كالتنكير، ابف عاشكر  2
 .58سكرة النكر، اآلية  3
 .6سكرة النحؿ، اآلية  4
 .557/ 4ينظر: تفسير ابف كثير  5
 .101سكرة المائدة، مف اآلية  6
، السمرقندم بح 7  .443/ 1ر العمـك
 .106سكرة المائدة، مف اآلية  8
 .5سكرة ىكد، اآلية  9

 .48سكرة الطكر، اآلية  10
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بًٌؾى ًحيفى تىقيكـي "قاؿ الماكردم:  ٍمًد رى ٌبٍح ًبحى سى فيو أربعة أقاكيؿ: أحدىا: أف يسبح  ،كى
الثاني:  ا لما أجرل في يكمو.هللا إذا قاـ مف مجمسو، قالو أبك األحكص، ليككف تكفيرن 

الثالث:  عطية.لعممو بذكر هللا، قالو حساف بف  احيف تقـك مف منامؾ، ليككف مفتتحن 
الرابع: أنو التسبيح في  حيف تقـك مف نـك القائمة لصبلة الظير، قالو زيد بف أسمـ.

 .(1)"الصبلة، إذا قاـ إلييا
كقته ميبيىـه، أك الزماف الميطمىؽ، كمنو تفسيرىـ قكلو _تعالى_ في سكرة  الوجو الرابع:

اًف ًحيفه ًمفى الدَّ  اإلنساف:  مىى اإًلنسى  .(2)ٍىرً ىىٍؿ أىتىى عى
: أنو أربعكف ىاأحد ثبلثة أقاكيؿ:في ىذه اآلية  (ًحيف)ذكر الماكردم أف في معنى 

 ،سنة مرت قبؿ أف ينفخ فيو الركح، كىك ممقى بيف مكة كالطائؼ، قالو ابف عباس
الثاني: أنو خمؽ مف طيف فأقاـ أربعيف سنة، ثـ مف حمأ ، في ركاية أبي صالح عنو

صمصاؿ أربعيف سنة، فتـ خمقو بعد مائة كعشريف سنة، مسنكف أربعيف سنة، ثـ مف 
ما نيًقؿ عف ابف الثالث: ، ثـ نفخ فيو الركح، كىذا قكؿ ابف عباس في ركاية الضحاؾ

ا، كىك أف المراد  (3).ىنا كقت غير مقدر كزماف غير محدكدعبَّاس أيضن
. 

لىتىٍعمىميفَّ نىبىأىهي بىٍعدى ًحيفو كمثمو في سكرة ص:  كى
(4)  

 .(5)يـك بدر أنو قاؿ في تفسير ىذه اآلية إنو السدم النحاس عفنقؿ 
 (.6) القطعة مف الزماف غير محدكدة ىنا ىك الحيفأفَّ  كذكر الثعالبي

                                                 

 . 387/ 5النكت كالعيكف، الماكردم  1
 .1سكرة اإلنساف، اآلية  2
 .161/ 6النكت كالعيكف، الماكردم  3
 .88سكرة ص، اآلية  4
 .142/ 6ينظر: معاني القرآف، النحاس 5
 .279/ 2نظر: الجكاىر الحساف، الثعالبي ي 6
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عند المكت يأتيؾ الخبر  ىذه اآلية أف المعنى:قتادة في بينما نقؿ ابف كثير عف 
 .(1) اليقيف

كحيف كؿًٌ فريؽ ما مضى عميو كقاؿ الطاىر ابف عاشكر عند تفسيره ليذه اآلية: "
مف زمف بيف ىذا الخطاب كبيف تحقؽ الصدؽ. كالحيف : الزمف مف ساعة إلى 

 .(2)أربعيفى سنة
ى تى أى ؿٍ ىى  أربعكف سنة، كمنو قكلو _تعالى_ في سكرة اإلنساف:  الوجو الخامس:

 .(3)رً ىٍ الدَّ  فى مً  يفه حً  افً ى اإلنسى مى عى 
مكضع آخر يراد بو أكثر مف ذلؾ لقكلو تعالى: كقد كرد الحيف في " قال القرطبي:

 ًاًف ًحيفه ًمفى الدٍَّىر مىى اأًلٍنسى  .(4)"التفسير: أربعكف عاما قيؿ في ىىٍؿ أىتىى عى
 ًنصؼ النَّيار، كمنو قكلو _ تعالى _ في سكرة القصص:  الوجو السادس:

  ؿى دىخى ًدينىةى  كى مىى   اٍلمى ٍفمىةو  ًحيفً  عى أىٍىًميىا ًمفٍ  غى
(5). 

ٍف أىٍىًميىا فيو أربعة أقاكيؿ: ٍفمىةو مًٌ مىى ًحيفو غى  قاؿ الماكردم: "عى
الثاني: ما بيف المغرب  أحدىا: نصؼ النيار كالناس قائمكف، قالو ابف جبير.

 كالعشاء، قالو ابف عباس.
الرابع: ألنيـ غفمكا عف ذكره لبعد  الثالث: يـك عيد ليـ كىـ في ليكىـ، قالو الحسف.

 .(6)"كاه ابف عيسىعيدىـ بو، ح

                                                 

 .83/ 7ينظر: تفسير ابف كثير  1
 .310/ 23التحرير كالتنكير، ابف عاشكر  2
 .1سكرة اإلنساف، مف اآلية  3
 .361/ 9الجامع ألحكاـ القرآف، القرطبي  4
 .15سكرة القصص، اآلية  5
 .241/ 4النكت كالعيكف، الماكردم  6

 ج
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في كقت ال يعتاد دخكليا كال يتكقعكنو فيو قيؿ كاف كقت  كذكر البيضاكم أف المراد:
 .(1)كقيؿ بيف العشاءيف ،القيمكلة

خمس سنكات، أك سبع سنكات، كمنو قكلو _تعالى_ في سكرة  الوجو السابع:
نينَّوي لىيى  اآٍليىاتً  رىأىكيا مىا بىٍعدً  ًمفٍ  لىييـٍ  بىدىا ثيَـّ يكسؼ:  تَّى   ٍسجي ًحيفو  حى

(2). 
 .(3).خمس سنيفكنقؿ السمرقندم عف الكمبي أف المراد 

نينَّوي  تَّى   قاؿ الماكردم: " لىيىٍسجي ، فيو ثبلثة أكجو، أحدىا: إف الحيف ىا ىنا ستة  حى ًحيفو
لثالث: أنو زماف ا الثاني: أنو سبع سنيف، قالو عكرمة.. أشير، قالو سعيد بف جبير

 .(4)"قالو كثير مف المفسريف غير محدكد،
، كمنو قكلو _تعالى_ في سكرة الصافات:  الوجو الثامن: ابتداء القتاؿ يكـى بدرو

 َّؿ ٍنييـٍ  فىتىكى تَّى   عى (5) ًحيفو  حى
كفي السكرة نفسيا قكلو _تعالى_: ، 

 َّؿ تىكى تَّى   عىٍنييـٍ  كى  ، قاؿ (6) ًحيفو  حى
 أربعة أقاكيؿ: ىنا (ًحيف)أفَّ في تفسير  الماكردم كذكر

الثالث: المكت، قالو  الثاني: فتح مكة، حكاه النقاش. أحدىا: يـك بدر، قالو السدم.
 .(7)"الرابع: يـك القيامة، كىك قكؿ زيد بف أسمـ قتادة.

وي البيضاكم بمكعد النصر، كيـك  يـك  :كقيؿ ،يـك بدرالنصر عنده يحتمؿ كخصَّ
 .(1)الفتح

                                                 

 .286/ 4ؿ كأسرار التأكيؿ، البيضاكم أنكار التنزيينظر:  1
 .35سكرة يكسؼ، اآلية  2
، السمرقندم  3  .192/ 2بحر العمـك
 .34/ 3النكت كالعيكف، الماكردم  4
 .174سكرة الصافات، اآلية  5
 .178سكرة الصافات، اآلية  6
 .73/ 5النكت كالعيكف، الماكردم  7
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تَّى ًحيفو فىتى  :أفَّ معنى ابف كثير كذكر ؿَّ عىٍنييـٍ حى أم: اصبر عمى أذاىـ لؾ،  كى
 .(2)كالنصرة كالظفر كانتظر إلى كقت مؤجؿ، فإنا سنجعؿ لؾ العاقبة

 ذٍ إً  كدى مي ي ثى فً كى  الذاريات:  سكرة في _تعالى_كمنو قكلو  ، ثبلثة أياـ الوجو التاسع:
يفو ى حً تَّ كا حى عي تَّ مى تى  ـٍ يي لى  يؿى قً 

(3). 
تمتعكا في  :تفسيره قكلو يفو ى حً تَّ كا حى عي تَّ مى تى  ـٍ يي لى  يؿى قً  ذٍ إً  كدى مي ي ثى فً كى ": قاؿ البيضاكمُّ 
 .(4)"داركـ ثبلثة أياـ
ركا بو قكلو تعالى في سكرة الشعراء:  الوجو العاشر:  بمعنى الحاؿ، نحك ما فسَّ

الًَّذم يىرىاؾى ًحيفى تىقيكـي 
(5). 

أحدىا: حيف  فيو أربعة أكجو: رىاؾى ًحيفى تىقيكـي الًَّذم يى قكلو تعالى: كقاؿ الماكردم: "
الثاني: حيف تقـك مف فراشؾ كمجمسؾ، قالو  تقـك في الصبلة، قالو ابف عباس.

الرابع: يعني  كعمى حاالتؾ كميا، قالو قتادة. اكجالسن  االثالث: يعني قائمن الضحاؾ. 
لييا بالقياـ عف حيف تخمك، قالو الحسف، كيككف القياـ عبارة عف الخمكة لكصكلو إ

 .(6)ضدىا"
 .(7)لجياد المشركيف" :الًَّذم يىرىاؾى ًحيفى تىقيكـي "ثَـّ زادى حاال آخر، حيث قاؿ: 

ره ابف عطية بأنو كيحتمؿ  ،راد قياـ الصبلةأظاىر اآلية أفَّ ك  ،عبارة عف اإلدراؾ كفسَّ
 .(1)كىك تأكيؿ مجاىد كقتادة ،أف يريد سائر التصرفات

                                                                                                                 

 .31/ 5م ينظر: أنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿ، البيضاك  1
 .45/ 7 ابف كثيرينظر: تفسير  2
 .43سكرة الذاريات، اآلية  3
 .240/ 5أنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿ، البيضاكم  4
 .218سكرة الشعراء، مف اآلية  5
 .189، 188/ 4النكت كالعيكف، الماكردم  6
 .189/ 4النكت كالعيكف، الماكردم  7
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و البيضاكم  .(2).التيجدكقت ب كخصَّ
رَّاًء كىًحيفى اٍلبىٍأسً كقكلو تعالى في سكرة البقرة:  اًء كىالضَّ اًبًريفى ًفي اٍلبىٍأسى كالصَّ

(3)
. 

رَّاًء كىًحيفى اٍلبىٍأسً  كقكلو: قاؿ ابف كثير: " اًء كىالضَّ اًبًريفى ًفي اٍلبىٍأسى أم: في  كىالصَّ
كىًحيفى  قاـ، كىك الضراء. حاؿ الفقر، كىك البأساء، كفي حاؿ المرض كاألس

أم: في حاؿ القتاؿ كالتقاء األعداء، قالو ابف مسعكد، كابف عباس، كأبك  اٍلبىٍأسً 
العالية، كميٌرة اليمداني، كمجاىد، كسعيد بف جبير، كالحسف، كقتادة، كالربيع بف 

(4)"أنس، كالسدم، كمقاتؿ بف حياف، كأبك مالؾ، كالضحاؾ، كغيرىـ
. 

ا، أك الساعة، فيككف مف الكجو الثالث.كييحتمؿ أف يكك   ف بمعنى الكقت أيضن
ره (5)كقت شدة القتاؿب ابف عطية كفسًٌ

. 
كاقعنا خبرا ليا مرةن كاحدةن في القرآف الكريـ،  (الت)مسبكقا بػ  (حيف)_ كقد جاء لفظ 

كىالىتى ًحيفى مىنىاصو  في قكلو _تعالى_: 
(6). 
 قاؿ ابف مالؾ في األلفية: ما في معناىا،ك)الت( ىذه حرؼ مختصّّ بنفي األزماف ك 

 وما ِلـ الَت ِفي ِسوى ِحيٍن َعَملْ 
، كىذه التاء زائدة ال تفيد تأنيثنا؛ ألنيا )ال( النافية ًزيدت عمييا التاءي  مركبة مف كىي

نما ىي كزيادة التاء في قكليـ: ريبَّت كثيمَّت كالنفي بيا لغير الزماف  ،ليست ىاء، كا 
 .(7)لمغةكنحكه خطىأ في ا

                                                                                                                 

 .294/ 4ينظر: المحرر الكجيز، ابف عطية  1
 .255/ 4أنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿ، البيضاكم ينظر:  2
 .177سكرة البقرة، اآلية  3
 .488/ 1تفسير ابف كثير  4
 .230/ 1المحرر الكجيز، ابف عطية ينظر:  5
 .73/ 4ينظر: الكشاؼ، الزمخشرم  6
 .207/ 23ينظر: التحرير كالتنكير، ابف عاشكر  7
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 وقد ذكر العمماُء في إعراب اآلية الكريمة وجوًىا، منيا:
، كال تيستعمؿ إال مع الحيف، كاسميا ميضمر، (ليس)حرؼ ميشبو بػ  (الت) األول:

، كىك قكؿ الجميكر  .(1)كالتقدير: كليس الحيفي حيفى مناصو
حيف إذ كاف  :لمتعكيض، كالتقدير ىنا كمف ىذا الباب كممة )حينئذ(، إاٌل أٌف التنكيف

 -إذ كاف - أك يككف كذلؾ، فالحيف مضاؼ كمنصكب عمى الظرفٌية، كجممة
كىأىٍنتيـٍ ًحينىًئذو ، كمنو قكلو _تعالى_ : لييا، كالتنكيف عكض عف المحذكؼإمضاؼ 
كفى  تىٍنظيري

قاؿ ابفي منظكر: ىنا لممباعدة،  (إذ)ـ. كحيف إذ بمغت الحمقك  :أم ،(2)
ذا باعدكا بيف الكقتي"  .(3)"ًحينىئذو  :)ًإذ( فقالكاػ ف باعدكا بكا 

 الخاتمة
كالشكر لو عمى الحمد لو سبحانو عمى تكفيقو، يف، ا، كفي كؿ حً الحمد  أكال، كأخيرن 

هللا عمى ىذه الفرصة التي أتيحت  كفي الختاـ، ال يسعني إال أف أشكرى ، نعمة التماـ
 .محديث عف ىذا المكضكعللي 
تاـ ىذا البحث بتكفيؽ مف هللا سبحانو كتعالى، كأتمنى إلى خ ىنا أككف قد كصمتي ك 

قد أحطت بمكضكع البحث إحاطة تامة دكف إسياب في السرد أك إطالة،  أف أككفى 
متي  د كضعت الكممة في مكانيا الصحيح.قكأف أككف  ليكـ بعض النتائج التي تكصى كا 

 إلييا، كبعض التكصيات التي رأيتي أف أقدميا إلى القارئ الكريـ.
 أوال: النتائج:

 لفظ كاحد تتعدَّدي معانيو بحسب ما ييضاؼ إليو. (حيف)إفَّ _ 

                                                 

 .335/ 1ينظر: مغني المبيب، ابف ىشاـ  1
 .84 ، مف اآليةالكاقعةسكرة  2
 . (حيف)لساف العرب، ابف منظكر  3
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كاف داال عمى الظرفية كلـ يخرج  (حيف)_ في كؿ المكاضع التي ذيًكر فييا لفظ 
نما اختمؼ المفسركف في مقدار الكقت المقصكد منو  عنيا كىي معناه األصمي، كا 

 في ىذه المكاضع.
حظية، كيحتمؿ يـك الساعة األبدية، كيحتمؿ حاؿ يحتمؿ ساعة ل (حيف)لفظ _ 
ليغمب الخكؼ، الستغراؽ مدة العذاب نياية  ؛كألجؿ إبيامو عمؽ الكعيد بو؛ العدـ

فجاء نكرة في كؿ المكاضع التي ذيًكر فييا مف باب التيكيؿ كاإلشارة إلى األبد فيو، 
 عظمة الشيء.
في قكلو في القرآف الكريـ مضافنا إلى المفرد في مكضع كاحد  (حيف)_ جاء لفظ 
 ، كىذه اإلضافة تفيده التخصيص. كىالىتى ًحيفى مىنىاصو  _تعالى_: 

 ثانًيا: التوصيات:
النَّصُّ القيرآنيُّ أعظـي النصكص التي يجبي االشتغاؿ عمييا مف خبلؿ  .1

البحث، كالكشؼ عمى ما يتضمَّنيوي ًمف معافو ميعجزة، باعتباره كبلـ هللا 
اىتماـ الدارسيف كالباحثيف، بكصفو أىـ مصدر مف المعجز، كمركز 

مصادر الدراسة المُّغكية، كمنو نستنبط معالـ حياتنا اليكمية، فالحياة مىعبره 
 زمني، كالزَّمفي ىك المحرؾ ليذه الحياة.

في القرآف الكريـ أكسع بكثير مما كتبتو، ألنني  (حيف)البحث في لفظ  .2
المكاضع التي ذيكر فييا في القرآف اقتصرتي في بحثي ىذا عمى داللتو في 

لو زكايا أخرل الكريـ كآراء المفسريف فييا، كلكف المفظ في حد ذاتو 
لمدراسة، مثبل: إعرابو حاؿ اإلفراد، كحاؿ اإلضافة، سكاء أكانت إضافتو 
عرابو كبناؤه،  إلى المفرد أك إلى الجممة، كدخكؿ حرؼ الجر عميو، كا 

 ا، كغيرىا.كالشكاىد الشعرية التي كرد فيي



 (2021)ضثرًثر   23هىو اإلَطاَيح                                                  انعذد يجهح انع

157 

  

 

 المصادر والمراجعقائمة 
بيركت، عدد  –المؤلؼ: البيضاكم، دار الفكر أنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿ،  .1

 .5األجزاء: 
بحث بعنكاف: الكممة القرآنية كعمماء البياف، د. فضؿ عبَّاس، مجمة الشريعة  .2

ىػ _ 1406ؿ كالدراسات اإلسبلمية، الككيت، السنة الثانية، العدد الرابع، ربيع األك 
 ـ.1985ديسمبر 

مرقندم، تحقيؽ:  .3 ، أبك الميث نصر بف محمد بف أحمد بف إبراىيـ السَّ بحر العمـك
، 1ياسر بف إبراىيـ، كغنيـ عبَّاس، الناشر: دار الكطف _ الرياض، السعكدية، ط: 

 ـ.1997ىػ _ 1418
 ،محمد بف يكسؼ الشيير بأبي حياف األندلسي، المؤلؼ: تفسير البحر المحيط .4
عمي محمد : الشيخ، ك عادؿ أحمد عبد المكجكد: تحقيؽ الشيخ، ىػ(745 _ىػ654)

، أحمد النجكلي الجمؿ زكريا عبد المجيد النكقي  د. معكض، شارؾ في التحقيؽ د.
 .9، عدد األجزاء ـ2001-ىػ 1422 بيركت _  لبناف، دار الكتب العممية

خ محمد الطاىر بف عاشكر، تفسير التحرير كالتنكير: سماحة األستاذ اإلماـ الشي .5
 .(د.ت. د. ط)دار سحنكف، تكنس 

تفسير القرآف العظيـ، لئلماـ إسماعيؿ أبي الفداء عماد الديف بف كثير، تحقيؽ:  .6
طو عبد الرؤكؼ سعد، الناشر: مكتبة اإليماف لمنشر كالتكزيع بالمنصكرة، أماـ 

 ـ.1996ىػ _ 1417جامعة األزىر، الطبعة األكلى، 
فخر الديف محمد بف عمر التميمي الرازم ، ير أك مفاتيح الغيبالتفسير الكب .7

، ـ2000 -ىػ 1421،بيركت، دار الكتب العممية، (ىػ604 ىػ_544)، الشافعي
 .32 :عدد األجزاء
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جامع البياف في تأكيؿ القرآف، ألبي جعفر الطبرم، تحقيؽ: أحمد محمد شاكر،  .8
 .(د.ت. د. ط)الناشر: مؤسسة الرسالة، 

ٌنة كآم الفرقاف، محمد بف أحمد الجامع ألح .9 كاـ القرآف كالميبيف ًلمىا تضمَّنوي مف السُّ
بف أبي بكر القرطبي، تحقيؽ: عبد هللا بف عبد الرحمف التركي، مؤسسة الرسالة، 

 .(د.ت. د. ط)
المؤلؼ: عبد الرحمف بف محمد بف مخمكؼ ، الجكاىر الحساف في تفسير القرآف .10

 .4: ءعدد األجزا، بيركت –كعات مؤسسة األعممي لممطب، الثعالبي
ركح المعاني في تفسير القرآف العظيـ كالسبع المثاني، تأليؼ العبلمة: أبي  .11

ىػ، تحقيؽ: أبي عبد 1270الثناء شياب الديف السيد محمكد األلكسي البغدادم، ت 
 .(د.ت. د. ط)الرحمف فؤاد بف سراج عبد الغفار، 

، مكف التكضيح في النحكشرح التصريح عمى التكضيح أك التصريح بمض .12
، لبناف-بيركت-دار الكتب العممية  الناشر:األزىرم،  تأليؼ: خالد بف عبد هللا

 .ـ2000 -ىػ1421الطبعة األكلى 
تحقيؽ:  ،المؤلؼ: أبي عبد الرحمف الخميؿ بف أحمد الفراىيدم، كتاب العيف .13

عدد ، كمكتبة اليبلؿ الناشر: دار، إبراىيـ السامرائي د.ميدم المخزكمي كد.
 .8األجزاء: 

اؼ عف حقائؽ التنزيؿ كعيكف األقاكيؿ في كجكه التأكيؿ، لمزمخشرم،  .14 الكشَّ
 ىػ.1407، 3الناشر: دار الكتاب العربي، بيركت، ط: 

محمد أحمد ، ك ؽ: عبد هللا عمي الكبيريحق، تالمؤلؼ: ابف منظكر، لساف العرب .15
 .6عدد األجزاء: ، القاىرة، دار المعارؼ، ىاشـ محمد الشاذلي، ك حسب هللا
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المؤلؼ: أبك محمد عبد الحؽ بف  ،المحرر الكجيز في تفسير الكتاب العزيز .16
، ـ1993ىػ ػ 1413 -لبناف  -دار الكتب العممية ، غالب بف عطية األندلسي

 .5عدد األجزاء: ، تحقيؽ: عبد السبلـ عبد الشافي محمد، األكلى الطبعة
عمي بف إسماعيؿ بف سيده  المؤلؼ: أبك الحسف، المحكـ كالمحيط األعظـ .17

، دار الكتب العممية :الناشر، عبد الحميد ىنداكم :تحقيؽ، ىػ(458ت/ )، المرسي
 .11 :عدد األجزاء، بيركت، ـ2000

تحقيؽ : ، المؤلؼ: محمد بف أبي بكر بف عبدالقادر الرازم، مختار الصحاح .18
 -ىػ 1415طبعة جديدة،  ،بيركت –الناشر: مكتبة لبناف ناشركف ، محمكد خاطر

 .1عدد األجزاء: ـ، 1995
المؤلؼ: أحمد بف محمد بف ، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير لمرافعي .19

 .2عدد األجزاء: ، بيركت –الناشر: المكتبة العممية ، عمي المقرم الفيكمي
ىػ، تحقيؽ: 338القرآف، ألبي جعفر أحمد بف محمد النحاس ت/  معاني .20

ىػ، 1405طبعة الثانية، مكتبة النيضة العربية، الدكتكر زىير غازم زاىر، ال
 ـ.1985

ىػ، تحقيؽ كمراجعة: 207معاني القرآف، ألبي زكريا يحيى بف زياد الفراء، ت/  .21
د.ت. )أحمد يكسؼ نجاتي، كمحمد عمي النجار، الدار المصرية لمتأليؼ كالترجمة، 

  .(د. ط
قيؽ: رياض معجـ تيذيب المغة، ألبي منصكر محمد بف أحمد األزىرم، تح .22

 ـ.2001، 1زكي قاسـ، دار المعرفة، بيركت، ط/ 
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ؽ: يحق، تالمؤلؼ: أبك الحسيف أحمد بف فارس بف زكريا، معجـ مقاييس المغة .23
عدد األجزاء: ، ـ1979 -ىػ 1399، الناشر: دار الفكر، عبد السبلـ محمد ىاركف

6. 
كسؼ بف مغني المبيب عف كتب األعاريب، جماؿ الديف أبك محمد عبدهللا بف ي .24

ىشاـ األنصارم، تحقيؽ: د.مازف المبارؾ كمحمد عمي حمد هللا،  دار الفكر، 
 ـ.1985بيركت، الطبعة السادسة، 

، الناشر: دار المعارؼ، ىػ(1398 ت/المؤلؼ: عباس حسف )، النحك الكافي .25
 .4عدد األجزاء: ، الطبعة الخامسة عشرة

عبد المقصكد بف عبد  ، تحقيؽ: السيد ابف(تفسير الماكردم)النكت كالعيكف  .26
 .(د.ت. د. ط)الرحيـ، الناشر: دار الكتب العممية، بيركت_ لبناف، 

جبلؿ الديف عبد الرحمف بف ، المؤلؼ: ىمع اليكامع في شرح جمع الجكامع .27
المكتبة  :الناشر، عبد الحميد ىنداكم :تحقيؽ، ىػ(911)، أبي بكر السيكطي

 .3عدد األجزاء ، مصر، التكفيقية
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 ذف نون األفعال الخمسة في حالة الرفعح
 إعداد: د. عبد المولى محمد الدبار 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 :المقدمة
الحمد  رب العالميف كالصبلة كالسبلـ عمى سيدنا محمد كعمى آلو كصحبو كسمـ 

 ميـ ال عمـ لنا إال ما عممتنا إنؾ أنت العميـ الحكيـ.تسميمنا كثيرنا، سبحانؾ ال
 أما بعد ...

فقد كجدٍت عمـك المغة العربية لخدمة كتاب هللا كسنة رسكلو الكريـ، كأف 
تككف قكاعد ىذه المغة متماشية مع ما جاء فييما كفي شعر العرب، كقد اخترت 

ر، رغـ أف قكاعد المغة مكضكعنا لو شكاىد مف القرآف الكريـ كالحديث الشريؼ كالشع
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 

يكؿ القائؿ، فكيؼ بيـ كقد كجدت شكاىد ليذا الحذؼ في قراءات أحياننا لمبيت المج
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،  

ذىؼ( كىك في النحك كالصرؼ: إسقاط بعض أجزاء الكممة  كالحذؼ مصدر لمفعؿ )حى
أك الجممة الكاممة لسبب ما كحذؼ نكف المثنى اك جمع المذكر السالـ عند 

                                                 
 كمية اآلداب/ الخمس/ جامعة المرقب 
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إضافتيما، أك حذفيا لمتخفيؼ كـ كرد في ىذا البحث مف حذفيا مف األفعاؿ الخمسة 
ف كاف ىذا الحذؼ لـ يرد كثير في العربية إال أن  و لو شكاىد.في حالة الرفع، كا 

كقد تضمف البحث حذؼ نكف األفعاؿ الخمسة في حالة الرفع كىك نادر  
كلكف كجدت لو شكاىد في بعض القراءات القرآنية، كفي الحديث الشريؼ، كأشعار 
ا لحذؼ النكف الكاجب كذلؾ عند اتصاؿ األفعاؿ الخمسة  العرب، كتطرقت فيو أيضن

ز كذلؾ عند اتصاليا بنكف الكقاية، كقد بنكف التككيد الثقيمة، ككذلؾ الحذؼ الجائ
                                                                                                               كردت عمييا قراءات قرآنية صحيحة باإلدغاـ كالفؾ كالحذؼ لغرض التخفيؼ.                                                           

 أىمية البحث:
تعمؽ المكضكع بالحديث الشريؼ باعتباره أحد األركاف األساسية لكضع قكاعد  -1

 المغة.
لـ أجد دراسة مستقمة ليذا المكضكع إال ما ىك مكجكد في طيات كتب المغة،  -2

حيث تناكلتو معظـ الكتب المغكية في ثنايا مكضكعات أخرل، كقد حاكلت جمع 
 المكضكع كما تعمؽ بو مف آراء. شتات ىذا

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 
بيف يدمَّ مف أىمية البحث، كالمنيج المتبع فيو أما الدراسات السابقة فمـ أجد فيما 

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 
ذلؾ مفصبلن في كتب النحك، أما الفصؿ الثاني فذكرت فيو الشكاىد التي كرد فييا 

لرفع، ككانت ىذه الشكاىد مف بعض حذؼ النكف مف األفعاؿ الخمسة في حالة ا
القراءات القرآنية، كالحديث الشريؼ، كالشعر العربي، ثـ الخاتمة التي ذكرت فييا 

 بعض النتائج كالتكصيات.  
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 األفعال الخمسة -الفصل األول
 كؿ فعؿ مضارع اتصمت بو ألؼ االثنيف أك كاك الجماعة أك ياء المخاطبة.

 االسم؟ بيذا الخمسة األفعال سميت لماذا
 إما ،فسيككف االثنيف بألؼ اتصؿ إذا المضارع الفعؿ ألف ؛الخمسة باألفعاؿ سميت 

ذا ف(،)تفعبل االثنيف الحاضريف أك )يفعبلف(، االثنيف لمغائبيف  بكاك اتصؿ كا 
  (،)تفعمكف الحاضريف جماعة أك )يفعمكف(، الغائبيف لجماعة إما ،فسيككف الجماعة

ذا  ىذه عددنا فإذا (،)تفعميف المخاطبة لمكاحدة إال يككف فبل المخاطبة بياء اتصؿ كا 
 .الخمسة األفعاؿ اسـ عمييا أطمؽ كليذا خمسة، كجدناىا األمثمة

 :الخمسة األفعال نون ماحكأ

 لنكف لمشابيتيا تكسر النكف فإف االثنيف بألؼ الخمسة األفعاؿ اتصاؿ عند -1
 رجبلًف. مثؿ: المثنى،

 بنكف لمشابيتيا تفتح النكف فإف المخاطبة كياء عةالجما بكاك اتصاليا كعند -2
. مثؿ: السالـ، المذكر جمع  كاتبكفى

 المتصؿ اآلخر صحيح المضارع الفعؿ عمى الثقيمة التككيد نكف دخكؿ عند -3
(، الفعؿ: مثؿ منو، تحذؼ الرفع نكف فإف االثنيف بألؼ  فعؿ كيعرب: )لتعممافًٌ

 االثنيف كألؼ ،اتالنكن لتكالي لمحذكفةا النكف ثبكت رفعو كعبلمة مرفكع مضارع
 مبني حرؼ المشددة نكفالك  فاعؿ، رفع محؿ في السككف عمى مبني متصؿ ضمير
ذا ،اإلعراب مف لو محؿ ال الكسر عمى  ردت اآلخر معتؿ المضارع الفعؿ كاف كا 
. مثؿ: بالفتحة تحريكيا مع أصميا إلى البلـ  لترميىافَّ
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 أحدىما؟ يحذؼ كال التككيد كنكف األلؼ ساكناف، يجتمع كيؼ ىنا كالسؤاؿ
 حرؼ كالثاني األلؼ حرؼ األكؿ كاف إذا الساكنيف بيف تجمع العربية أف كالجكاب:

 .(2)كأمثاليما ك)دابَّة( ،(1)چڄ  ڄچ مثؿ: مشدد

 تحريكيا؛ كال بالكاحد، يمتبس لئبل األلؼ حذؼ يجز "كلـ األزىرم: كقاؿ
 النكف فحركت منيا، المقصكد لفكات لنكفا حذؼ يجز كلـ الحركة، تقبؿ ال ألنيا

  .(3)األلؼ" بعد الكاقعة التثنية بنكف تشبيينا بالكسر

 اآلخر صحيح المضارع الفعؿ عمى الثقيمة التككيد نكف دخكؿ عند -4
 الجماعة( )كاك كالضمير الرفع، نكف منو تحذؼ فإنيا الجماعة، بكاك المتصؿ

 مثؿ التككيد، نكف مف األكلى الساكنة النكفك  الجماعة، كاك ىما: ،الساكنيف لتقاءال
ٓ  ( الفعؿ  اللتقائيا المحذكفة النكف رفعو كعبلمة مرفكع مضارع فعؿ كيعرب: (ٌىزج
 متصؿ ضمير التككيد نكف مع اللتقائو المحذكؼ الجماعة ككاك التككيد، نكف مع

 ال الكسر عمى مبني حرؼ المشددة نكفالك  فاعؿ، رفع محؿ في السككف عمى مبني
 المو تحذؼ فإنو بالياء أك بالكاك اآلخر معتؿ كاف إذا أما ،اإلعراب مف لو محؿ
 كعند تفعكف، كزف عمى تدعكف يصبح: )تدعك( مثؿ: الجماعة كاك إلى إسناده عند

، يصبح: الساكنيف اللتقاء الجماعة ككاك الرفع نكف تحذؼ تككيده  كاف إذا أما لتدعيفَّ

                                                 

 .7سكرة الفاتحة مف اآلية:  .1
 .2/60ينظر التطبيؽ النحكم كالصرفي لعبده الراجحي:  .2
 .3/519، كينظر الكتاب: 1/53شرح التصريح عمى التكضيح:  .3
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 تحذؼ ثـ التككيد، قبؿ محذكفة المو تككف لتككيدا بعد فإنو باأللؼ، اآلخر معتؿ
فَّ  مثؿ: الكاك تحذؼ كال بالضمة، الجماعة كاك تحريؾ كيجب الرفع، نكف لتسعىكي

(1). 

 بياء المتصؿ اآلخر صحيح المضارع الفعؿ عمى الثقيمة التككيد نكف دخكؿ عند -5
 ليدؿ بمياق ما كيكسر المتصؿ كالضمير الرفع، نكف منو تحذؼ فإنيا المخاطبة،

، مثؿ: عمييا، ذا لتيكتيًبفَّ  الرفع كنكف المو تحذؼ بالياء أك بالكاك اآلخر معتؿ كاف كا 
، مثؿ: مكسكرنا قبميا ما كيبقى المخاطبة، كياء ا لتدًعفَّ  باأللؼ معتبلن  كاف إذا أمَّ

ا، قبميا ما كيبقى بالكسر، كتحرؾ الياء كتبقى المو، فتحذؼ  .(2)لتىسعىًيفَّ  مثؿ: مفتكحن

 كالمعتؿ اآلخر، صحيح المضارع الفعؿ عمى الثقيمة التككيد نكف دخكؿ عند -6
، أنتف مثؿ: شيء منو يحذؼ ال فإنو النسكة، نكف المتصؿ اآلخر  فتمتقي تكتٍبنفَّ
 الحذؼ، عمى دليؿ ىناؾ ليس ألنو إحداىا؛ عمى االستغناء يمكف كال نكنات ثبلث
، ىكذا: فتصبح سربالك التككيد نكف كتحرؾ ألؼ بينيما فيجعؿ  لتكتبنىافًٌ

  .(3)كلتدعكنىافًٌ 

 حذف نون المضارع المرفوع -الفصل الثاني

إف المغة العربية تتعرض في كقتنا الحاضر إلى دعاكل ىدامة لغرض النيؿ 
منيا، كالتي منيا التحريض عمى الكتابة بالعامية، كترؾ الفصحى؛ كذلؾ لصعكبتيا 

لصعكبة كالتعقيد، كقد نسكا أك تناسكا أنيا لغة كصعكبة النطؽ بيا، كمنيا كصفيا با
االختصار، كقمة الببلغة فييا الكصكؿ إلى المراد بأقؿ العبارات، كقد تكمـ الدكتكر 

                                                 

 .2/166كس العربية: ينظر جامع الدر  .1
 .39ينظر التمييد في النحك كالصرؼ:  .2
 .2/62ينظر التطبيؽ النحكم كالصرفي لعبده الراجحي:  .3
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عبد الجكاد حسيف عبد الرحمف البابا في بحث لو حكؿ ىذا المكضكع، كىك 
 :(1)االختصار في العربية أيكجز منو بعض النقاط، كالتي منيا

ء المعاجـ المغكية نجد أف أكثر الكممات المستعممة في المغة العربية ىي أنو باستقرا
األسماء الثبلثية كاألفعاؿ الثبلثية، أما الرباعية كالخماسية، فيي قميمة مقارنة 
بالثبلثية؛ كذلؾ بسبب أنو كمما قؿ عدد أحرؼ الكممة زاد عددىا ككثر استعماليا، 

تجة مف أف الحرؼ األكؿ يبتدأ بو، كالثاني كعمؿ ذلؾ بأف خفة الكممات الثبلثية نا
 يستراح عميو، كالثالث ينتيى بو.

كمف مظاىر التخفيؼ في العربية الترخيـ في النداء، كىك: حذؼ آخر 
االسـ في النداء طمبنا لمتخفيؼ كالتمميح، كنحف نعرؼ أنو مف شركط الترخيـ أالَّ يقؿ 

حرؼ إذا كانت الكممة عمى  االسـ المراد ترخيمو عف أربعة أحرؼ، فيحذؼ منو
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؛ 

حتاج إلى مزيد مف التمميح كالتخفيؼ، كتقكؿ في فتاة اسميا )ىبة( ألف التأنيث ي
 .(2)نداء ترخيـ: )يا ىب( بالفتح أك بالضـ

ا مف مظاىر الحذؼ في المغة العربية حذؼ الحرؼ الكاحد كحذؼ  كأيضن
 –نكف المثنى كالجمع عند اإلضافة؛ كذلؾ طمبنا لمتخفيؼ، ككذلؾ حذؼ الحرفيف 

                                                 

ينظر ميؿ المغة العربية إلى التخفيؼ، د. عبد الجكاد حسيف عبد الرحمف البابا بحث في مجمة  .1
 ، كما بعدىا.47، ص: 153الفيصؿ العدد 

 .104، 4/103ينظر النحك الكافي:  .2
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ىذا البحث مف حذؼ نكف الرفع كالضمير المتصؿ بعد كذلؾ كما كرد سابقنا في 
كىناؾ حذؼ جائز  –تككيد الفعؿ المضارع بنكف التككيد الثقيمة، كىذا الحذؼ كاجب 

لغرض التخفيؼ كراىة تكالي نكنيف زائدتيف، كذلؾ عند اتصاؿ نكف الكقاية باألفعاؿ 
أنًت تكرمينَّي، الخمسة، نحك قكلؾ: الصديقاف يكرماٌني، كاألصدقاء يكرمكنَّي، ك 

كالتقدير: يكرمانني، كيكرمكنني، كتكرمينني، كيجكز فييا حذؼ إحدل النكنيف 
ہ  چ لمتخفيؼ، فتقكؿ: يكرماني، كيكرمكني، كتكرميني، كما جاء في قكلو تعالى: 

بإدغاـ النكف  چھچ، فقد قرأ الجميكر (1)چہ  ہ  ھ  ھ  ھ   ھ  
، كقاؿ: "كاالختيار تشديد النكف؛ ألف في نكف الكقاية كسككف الياء، كاختاره مكي

، كقرأ ابف كثير (2)األكثر عميو، كألنو أخؼ مف اإلظيار، كألنو كجو اإلعراب"
باإلدغاـ كفتح الياء، كاألصؿ فيو )تأمركنني( النكف األكلى عبلمة الرفع كالثانية مع 

ابف الياء في مكضع نصب، ثـ أدغمت األكلى في الثانية فصار )تأمرنَّي(، كقرأ 
عامر كابف ذككاف )تأمركنني( بنكنيف عمى األصؿ، فمـ يدغـ كلـ يحذؼ، كالحجة 

، فرٌد ما (3)چڦ   ڦ  چ إجماع الجميع عمى إظيار النكف في قكلو تعالى 
اختمؼ فيو إلى ما أيجمع عميو، كقرأ نافع، كأبك جعفر، كابف ذككاف )تأمرني( بنكف 

، كفي تعييف المحذكؼ مف النكنيف (4)كاحدة خفيفة مفتكحة، كحذؼ كاحدة منيما
، كاختير حذفيا ألنيا ىي التي حصؿ بيا (5)خبلؼ فقيؿ: المحذكفة ىي نكف الكقاية

                                                 

 .64سكرة الزمر مف اآلية:  .1
 .2/343الكشؼ عف كجكه القراءات السبع كعمميا كحججيا:  .2
 .150سكرة األعراؼ مف اآلية:  .3
 .630ينظر الرياض الناضرة في تكجيو القراءات العشر المتكاترة:  .4
 .1/208ينظر شرح الكافية الشافية البف مالؾ:  .5



 (2021)ضثرًثر   23هىو اإلَطاَيح                                                  انعذد يجهح انع

168 

  

 

، كاختير (1)التكرار، كقيؿ: المحذكفة األكلى كىي نكف الرفع، كىك مذىب سيبكيو
 .(2)حذفيا؛ ألنيا حرؼ إعراب عرضة لمتغيير، كىذا الحذؼ الغرض منو التخفيؼ

ًذؼ نكف الكقاية، كأيبًقي نكف الرفع لتعرض بذلؾ إلى قاؿ ابف  مالؾ: "فمك حي
ذا حيذؼ نكف الرفع لـ يىعرض لنكف  حذؼ نكف الرفع عند دخكؿ الجاـز كالناصب، كا 
الكقاية ما يقتضي حذفيا، كحذؼ ما ال يحكج إلى حذؼ أكلى مف حذؼ ما يحكج 

"  .(3)إلى حذؼو

ٍبدً  عىفٍ  كمف حذؼ إحدل النكنيف ما جاء في الحديث: ٍمًرك ٍبفً  اّللًَّ  عى  ٍبفً  عى
كؿً  عىفٍ  العىاًصي مَّى اّللًَّ  رىسي مىٍيوً  اّللَّي  صى ـى  عى مَّ سى : أىنَّوي  كى كفى  "ىىؿٍ  قىاؿى ؿى  تىٍدري ؿي  مىفٍ  أىكَّ  يىٍدخي
نَّةى  ٍمؽً  ًمفٍ  اٍلجى "، خى كليوي  اّللَّي  قىاليكا: اّللًَّ ؿي  أىٍعمىـي، كىرىسي : "أىكَّ ؿي  مىفٍ  قىاؿى نَّةى  يىٍدخي ٍمؽً  ًمفٍ  اٍلجى  خى
كفى  اٍلفيقىرىاءي  اّللًَّ  دُّ  الًَّذيفى  كىاٍلمييىاًجري ، ًبًيـٍ  تيسى ييتَّقىى الثُّغيكري يىميكتي  اٍلمىكىاًرهي، ًبًيـٍ  كى ديىيـٍ  كى  أىحى

تيوي  اجى ٍدًرهً  ًفي كىحى اءن، لىيىا يىٍستىًطيعي  الى  صى ؿَّ  عىزَّ  اّللَّي  فىيىقيكؿي  قىضى اءي  ًلمىفٍ  كىجى  ًمفٍ  يىشى
ًئكىًتًو: ، اٍئتيكىيـٍ  مىبلى ـٍ يُّكىي ًئكىةي: فىتىقيكؿي  فىحى كَّافي  نىٍحفي  اٍلمىبلى مىاًئؾى  سي تيؾى  سى ٍمًقؾى  ًمفٍ  كىًخيرى  خى
نىا ءً  نىٍأًتيى  أىفٍ  أىفىتىٍأميري ـى  ىىؤيالى مًٌ ، فىنيسى ـٍ مىٍيًي : عى  ِبي ُيْشِرُكونَ  الَ  َيْعُبُدوِني ِعَباًدا َكاُنوا ِإنَُّيمْ  قىاؿى

دُّ  ،ْيًئاشَ  تيسى ، ًبًيـٍ  كى ييتَّقىى الثُّغيكري يىميكتي  اٍلمىكىاًرهي، ًبًيـٍ  كى ديىيـٍ  كى تيوي  أىحى اجى ٍدًرهً  ًفي كىحى  الى  صى

                                                 

ذاك  .3/519ينظر الكتاب:  .1  أك الخفيفة النكف فيو أدخمت ثـ مرفكعنا، الجميع فعؿ كاف نصو: "كا 
 استثقاالن  أشد المكضع ذا في كىـ تحذؼ، كانت إذ فحذفكىا الرفع، ... نكف حذفت الثقيمة

 يقرأ: ككاف )أتحاجكني(، قرأ: القراء بعض أف بمغنا ذا، مف أشد ىك فيما حذفكىا كقد لمنكنات،
  تبشركف(. )فبـ

 .527، 526الشامؿ في القراءات العشر: ينظر  .2
 .1/109شرح الكافية الشافية البف مالؾ:  .3



 (2021)ضثرًثر   23هىو اإلَطاَيح                                                  انعذد يجهح انع

169 

  

 

اءن، لىيىا يىٍستىًطيعي  : قىضى ـي  قىاؿى ًئكىةي  فىتىٍأًتيًي ميكفى  ذىًلؾى  ًعٍندى  اٍلمىبلى مىٍيًيـٍ  فىيىٍدخي    بىابو  كيؿًٌ  ًمفٍ  عى
 .(1)چۀ  ۀ     ں  ں  ڻ  ڻڻ  ڻچ 

قاؿ: يعبدكني، كاألصؿ يعبدكنني، حذفت إحدل النكنيف تخفيفنا؛ كال يكجد 
 .(2)سبب لحذفيا

كمف أنكاع حذؼ النكف لغرض التخفيؼ حذفيا مف األفعاؿ الخمسة في 
حالة الرفع، كقد جاء ىذا الحذؼ في مصادر المغة الثبلثة القرآف الكريـ كالحديث 

ؼ أبدأ بالحديث الشريؼ لكثرة كركد ىذا الحذؼ فيو ثـ الشريؼ كالشعر العربي كسك 
 الشعر كأخيرنا أكرد بعض القراءات القرآنية التي جاءت عمى ىذا الحذؼ.

 
 الحديث الشريف -أوالً 
خير مف نطؽ  –صمى هللا عميو كسمـ  –نحف نعمـ أف الرسكؿ الكريـ 

و، كىك أفصح الناس بالعربية، كمف فصاحتو أنو تكمـ بألفاظ لـ تيسمع مف العرب قبم
 عمى اإلطبلؽ.
 الحديث األول: 

كؿي  قىاؿى  مَّى هللاً  رىسي مٍيوً  هللا صى ـى  عى مَّ  َحتَّى اْلَجنَّةَ  َتْدُخُموا الَ  ِبَيِدِه، َنْفِسي َوالَِّذي": كسى
 َأْفُشوا ؟ َتَحاَبْبُتمْ  هُ َفَعْمُتُمو  ِإَذا َشْيءٍ  َعَمى َأُدلُُّكمْ  َأَوالَ  َتَحابُّوا، َحتَّى ُتْؤِمُنوا َوالَ  ُتْؤِمُنوا،
اَلمَ   .(3)"َبْيَنُكمْ  السَّ

                                                 

، 32/71 التسعة: الكتب في الصحابة ، كمسند11/131 (:6570أحمد رقـ الحديث ) مسند .1
 .24سكرة الرعد اآلية: 

 291ينظر إعراب الحديث النبكم لمعكبرم:  .2
أحمد رقـ الحديث  اإلماـ ، كمسند2/771 اكد:د أبي ، كسنف1/47 ماجة: ابف ينظر سنف .3
(1430 :)3/43. 
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ميكا( في الحديث حذفت نكف الرفع مف )الى  تيٍؤًمنيكا( مع ككف  كمف )كىالى  تىٍدخي
.  الفعميف مرفكعيف ك)ال( نافية كال يكجد ناصب كال جاـز

 الحديث الثاني:
بف ثابت،  كعندىا حساف –رضي هللا عنيا  –عف مسركؽ، قاؿ دخمنا عمى عائشة 
 ينشدىا شعرنا يشبب بأبيات لو، كقاؿ: 

 (1)الَغواِفلِ  ُلحومِ  ِمن َغرثى َوُتصِبحُ        ِبريَبةٍ  ُتِزنُّ  ما َرزانٌ  َحصانٌ 
ـى تىأذىًني لو أف يدخؿ  فقالت لو عائشة: لكنؾ لست كذلؾ، قاؿ مسركؽ: فقمت ليا: ًل

، فقالت: كأم (2)چڤ  ڤ   ڤ    ڤ  ڦ     ڦ  ڦ  ٹ چ عميؾ، كقد قاؿ هللا 
صمى  –عذاب أشد مف العمى؟ قالت لو: إنو كاف ينافح أك يياجي عف رسكؿ هللا 

 .(3) –هللا عميو كسمـ 
ـى تىأذىًني( دكف كجكد ناصب كال جاـز  في الحديث حذفت نكف الرفع مف )ًل

 كاألصؿ: تأذنيف.
 الحديث الثالث:

 كمف شكاىد حذؼ النكف ما جاء في حديث قتمى بدر:
اًلؾو  ٍبفً  نىسً أى  عىفٍ  كؿى  أىفَّ  مى  ثيَـّ  ثىبلىثنا، بىٍدرو  قىٍتمىى تىرىؾى   –صمى هللا عميو كسمـ  – اّللًَّ  رىسي
ـى  أىتىاىيـٍ  مىٍيًيـٍ  فىقىا : فىنىادىاىيـٍ  عى ٍيؿً  أىبىا "يىا فىقىاؿى ، ٍبفى  جى اـو يَّةى  يىا ًىشى ، ٍبفى  أيمى مىؼو ٍتبىةى  يىا خى  ٍبفى  عي

                                                 

 .190البيت مف بحر الطكيؿ، كىك في ديكانو:  .1
 .11سكرة النكر مف اآلية:  .2
ليس  چڤ  ڤ   ڤٹ چ، كقكلو 1/789 الشيخاف: عميو اتفؽ فيما كالمرجاف ينظر المؤلؤ .3

نما ىك عبد هللا بف أبي رأس المنافقي ف، كقكؿ عائشة: "أنو كاف ينافح عف المقصكد حساف، كا 
"، فيركل أف عائشة كانت تكره أف يسب عندىا حساف، –صمى هللا عميو كسمـ  –الرسكؿ 

 كتقكؿ: أنو ىك الذم قاؿ:
 ِوقاءُ  ِمنُكم ُمَحمَّدٍ  ِلِعرضِ        َوِعرضي َوواِلَدهُ  َأبي َفِإنَّ 
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ًبيعىةى، ٍيبىةى  يىا رى ًبيعىةى  فى بٍ  شى ٍدتيـٍ  قىدٍ  أىلىٍيسى  رى بُّكيـٍ  كىعىدى  مىا كىجى قِّا؟ رى ٍدتي  قىدٍ  فىًإنًٌي حى ا كىجى  مى
بًٌى كىعىدىًني قِّا"، رى ًمعى  حى : –كسمـ  عميو هللا صمى - النًَّبيًٌ  قىٍكؿى  عيمىري  فىسى كؿى  يىا فىقىاؿى  رىسي

قىدٍ  ييًجيبيكا كىأىنَّى يىٍسمىعيكا كىٍيؼى  اّللًَّ  يَّ  كى : فيكا؟جى ا ًبيىًدهً  نىٍفًسى "كىالًَّذل قىاؿى ا ًبأىٍسمىعى  أىٍنتيـٍ  مى  ًلمى
، أىقيكؿي  لىًكنَّييـٍ  ًمٍنييـٍ كفى  الى  كى ًحبيكا ًبًيـٍ  أىمىرى  ثيَـّ  ييًجيبيكا"، أىفٍ  يىٍقًدري بىٍدرو  قىًميبً  ًفي فىأيٍلقيكا فىسي

 

(1). 
لمتصؿ بكاك الجماعة كالشاىد فيو: فقد حذفت النكف مف الفعؿ المضارع المرفكع ا

ف صحيحة، لغة كىي( يجيبكا - مف قكلو: )يسمعكا  االستعماؿ. قميمة كانت كا 
 الحديث الرابع:

ا ما كرد عىفٍ  ٍقبىةى  كمف ذلؾ أيضن : أىنَّوي  عىاًمرو  ٍبفً  عي كؿى  يىا قيٍمنىا قىاؿى  تىٍبعىثينىا، ًإنَّؾى  اّللًَّ  رىسي
ا ًبقىٍكـو  فىنىٍنًزؿي  كنىا، فىمى كؿي  لىنىا فىقىاؿى  تىرىل؟ افىمى  يىٍقري : رىسي ٍلتيـٍ  "ًإفٍ  اّللًَّ كا ًبقىٍكـو  نىزى ا لىكيـٍ  فىأىمىري  ًبمى
ٍيًؼ، يىٍنبىًغي ذيكا يىٍفعىميكا لىـٍ  فىًإفٍ  فىاٍقبىميكا ًلمضَّ ؽَّ  ًمٍنييـٍ  فىخي ٍيؼً  حى " يىٍنبىًغي الًَّذل الضَّ ـٍ لىيي

(2). 
 يقركنا( بدكف نكف . فقاؿ: )فبل

 الحديث الخامس:
ا أىفَّ  ٍبدى  كمنو أيضن ، ٍبفى  اّللًَّ  عى بَّاسو ٍبدى  عى رى  األىٍزىىًر، ٍبفى  الرٍَّحمىفً  كىعى مىةى، ٍبفى  كىاٍلًمٍسكى  مىٍخرى

ميكهي  ةى، ًإلىى أىٍرسى اًئشى مىٍييىا اٍقرىأٍ : فىقىاليكا عى بلـي  عى ًميعنا، ًمنَّا السَّ ٍميىا جى سى ٍكعىتىٍيفً  عىفً  كى  بىٍعدى  الرَّ
قيؿٍ  اٍلعىٍصًر، مًٌيًيمىا، أىنَّؾى  أيٍخًبٍرنىا: كى قىدٍ  تيصى كؿى  أىفَّ  بىمىغىنىا كى  كسمـ عميو هللا صمى - اّللًَّ  رىسي

عىٍنيىا نىيىى -
(3). 

مًٌيًيمىا( حيث حذؼ نكف الرفع تخفيفنا.  الشاىد فيو: )تيصى
 
 

                                                 

 .4/2203مسمـ، باب عرض مقعد الميت مف الجنة أك النار:  صحيح .1
 .2/1212ماجو:  ابف . سنف3/1353 مسمـ، باب الضيافة كنحكىا: صحيح .2
 .1/320 (:1140عكانة رقـ الحديث ) أبي مستخرج .3



 (2021)ضثرًثر   23هىو اإلَطاَيح                                                  انعذد يجهح انع

172 

  

 

 الشعر العربي -ثانًيا
تنصب مف المقرر لدل النحكييف أف األفعاؿ الخمسة ترفع بثبكت النكف، ك  

كتجـز بحذفيا، كأما حذفيا مف دكف ناصب كال جاـز فقد اختمؼ العمماء فيو، ففريؽ 
يرل أنو يجكز حذفيا لمتخفيؼ في الضركرة، كىذا ظاىر كبلـ ابف جني في 

 :قكلو عف - هللا رحمو - عمي أبا ، قاؿ: سألت(1)الخصائص
 (2)الذَّكي ْسكِ والمِ  بالعنبرِ  وَجيكِ      َتْدُلِكي وتبيتي َأْسِري َأِبيتُ 
 حذؼ كما )تبيتيف(، مف النكف حذؼ أنو عمى فيو األمر كاستقر فيو، فقاؿ: فخضنا

  :قكلو في لمضركرة الحركة
 (3)واِغلِ  َوال اللَِ  ِمنَ  ِإثماً        ُمسَتحِقبٍ  أْشرْب َغيرَ  َفالَيومَ 

ا فقاؿ: "أما الق ياس كحذؼ الحركة لمتخفيؼ عند ابف عصفكر جائز سماعنا كقياسن
فإف النحكييف اتفقكا عمى جكاز ذىاب حركة اإلعراب لئلدغاـ، ال يخالؼ في ذلؾ 

ٌط في المصحؼ بنكف  )َمالَك اَل تأَمّنا(أحد منيـ، كقد قرأٍت القيراء  باإلدغاـ، كخن
كاحدة، فمـ ينكر ذلؾ أحد مف النحكييف، فكما جاز ذىابيا لئلدغاـ فكذلؾ ينبغي أف 

 . (4)ال ينكر ذىابيا لمتخفيؼ"

                                                 

 .1/388ينظر الخصائص:  .1
قائمػػػو"،  عمػػػى أقػػػؼ لػػـ البيػػػت "كىػػػذا (8/342)البيػػت مػػػف الرجػػػز، كقػػاؿ البغػػػدادم فػػػي الخزانػػة:  .2

 .1/828المصكف:  كينظر الدر
، كالمبػاب: 4/204، كفػي الكتػاب: 134بيت مف بحر السػريع، كىػك المػرئ القػيس فػي ديكانػو: ال .3

 مػف الفعػؿ الـ كىػي( البػاء) سػٌكف حيػث( أشػرب: )فيػو ، كالٌشػاىدي 94، كضرائر الشعر: 1/247
 الٌشعرٌية. لمٌضركرة جاـز غير

 .96ضرائر الشعر:  .4
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ا بعض القراءات القرآنية التي خففت فييا الحركة بحذفيا، كقراءة   كذكر أيضن
، ككذلؾ قراءة أبك الحسف (2)التاء ، ساكنة(1)چک  ک  کچ: محارب بف مسممة

، بسككف الداؿ، لمتخفيؼ، كفرارنا مف الكسر كالضـ ككثرة (3)چائ  ەئ  ەئچ
 . (4)الحركات
ب عف المنكب عنو، كبياف ذلؾ أف كسبب ىذا الحذؼ كراىية تفضيؿ النائ 

 النكف نائبة عف الضمة، كالضمة قد حذفت لمجرد التخفيؼ كقراءة أبي عمرك، لقكلو 

، بسككف الراء بدؿ الضـ في (5)چېئ  ىئ  ىئ  ىئ    ی  ی  یٹ چ
، بسككف الراء بدؿ الضـ في (6)چۀ   ۀ  ہٹ چكقكلو  ،چىئچ
سككف ، ب(7)چ ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژٹ چ، كقكلو چہچ

 . چ ڈچ الراء بدؿ الضـ في 
: قمت )تدلكي(؟ بقكلو: تصنع فكيؼ: لي فقاؿ معو، كجيتو : كذا(8)قاؿ

 في األكؿ مف حذفيا كما النكف، فنحذؼ حاالن  أك )تبيتي( مف بدالن  نجعمو
 مكضع في )تبيتي( يككف أف يجكز كقد ىذا، عمى األمر فاطمأف المكضعيف،

 :األعشى بيت جاء كما ب،الجكا غير في )أف( بإضمار النصب

                                                 

 .228سكرة البقرة مف اآلية:  .1
 .1/121المحتسب:  .2
 .120سكرة النساء مف اآلية:  .3
 .98ينظر إعراب القراءات الشكاذ لمعكبرم:  .4
 .108 المتكاترة: العشر القراءات في الزاىرة . ينظر البدكر109سكرة األنعاـ مف اآلية:  .5
 .211. ينظر المستنير البف سكار: 67سكرة البقرة مف اآلية:  .6
 .211المستنير البف سكار: . ينظر 160سكرة آؿ عمراف مف اآلية:  .7
 .1/388ينظر الخصائص:  .8
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 (1)فيعصما المستجير إلييا ويأوي      وسطيا الذل ينزل ال ىضبة لنا
كفريؽ يرل أنو يقع في الشعر كالكبلـ نادر، كىك ظاىر كبلـ ابف عصفكر في كتاب 

 .(2)الضرائر
 كمف حذؼ النكف في الشعر قكؿ أيمف بف خريـ:

ذ يغصبوا الناس أمواليم    إذا ممكوىم ولم   (3)يغصبواوا 
 كمنو قكؿ الشاعر: 

 (4)باِىلِ  غيرَ  الِقحاً  َسَتْحَتِمُبوىا     َصَنْعُتمُ  ما َسرَُّىمْ  قومٌ  َيكُ  فإن
 يككفى  أف البيت ىذا في ييتىكىىَّـ أف يجكزي  قاؿ السميف الحمبي: "كال فستحتمبكنيا،: يريد
ذىؼى   )ستحتمبكىىا( صبلحية دـً لع كجكبان، مرادةه  الفاءى  ألفَّ  الشرط، جكاب ألجؿً  النكفى  حى
 .(5)التنفيس" بحرؼ القتراًنوً  جكابان 

 .)  كفي البيت شاىد آخر كىك حذؼ النكف مف الفعؿ )يىؾي
 كقكؿ اآلخر:

 الذكي والمسك بالعنبر وجيك      تدلكي وتبيتي أسري أبيت
أال ترل أف النكف قد حذفت مف )يغصبكف(، ك)تبيتيف( ك)تدلكيف( بغير ناصب كال 

 ا فعؿ بالحركة في )اشرب(.جاـز كم
 
 

                                                 

، كالشاىد فيو: 1/205كآدابو:  الشعر محاسف في البيت مف بحر الطكيؿ كىك لطرفة في العمدة .1
 .7/341الجكاب بإضمار )أف(، كنسب البيت لؤلعشى في خزانة األدب:  عمى بالفاء نصب

 كما بعدىا. 109ينظر  .2
 .8/341رب، كىك لو في خزانة األدب: البيت مف بحر المتقا .3
 .191البيت مف بحر الطكيؿ، كىك ألبي طالب في ديكانو:  .4
 .1/828 المكنكف: الكتاب عمـ في المصكف الدر .5
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 القرآن الكريم -ثالثًا
في قكلو  (1)مف ذلؾ ما كرد في بعض القراءات القرآنية كقراءة الحسف

عمى  چكيؿُّ چبالياء، كرفع  چيىٍدعيكاچ،(2)چ ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀچ تعالى: 
ًذفت ييٍدعىٍكف: األصؿى  أنو بدؿ مف الضمير الكاك، قاؿ السميف الحمبي: "إف  نكفي  فىحي

ًذفىتٍ  كما الرفًع، مكا "ال:  –صمى هللا عميو كسمـ  – قكًلو في حي  حتى الجنة تىٍدخي
 : كقكؿ الشاعر تحابُّكا"، حتى تيٍؤمنكا كال تيٍؤمنكا،

 الذَّكي والِمْسكِ  بالَعْنَبرِ  َوْجَيكِ        َتْدُلِكيْ  وَتْبْيتي َأْسِريْ  َأَبْيتُ 
) ، ىي التي الكاكً  مف بالبدؿً  مرفكعه  ك)كؿّّ  لغةً  عمى عبلمةه  كالكاكي  بالفاعميةً  أك ضميره

ـٍ  )يىتىعىاقىبيكفى  مىبلىًئكىةه( ًفيكي
(3).   

 خبلد كأبك حيكة، كأبك الذمارم، الحارث بف كيحيى الحسف، عف محبكب كمنو قراءة
ۓ  ۓ  چ  لقكلو تعالى: كتشديد الظاء بالتاء، )تىظَّاىىرىا(: اليزيدم عف

 .(5)النكف منو حذفت مضارع أنو ؛ كذلؾ(4)چ﮲
 كمنو قراءة عبيد بف عمير )تمبسكا( ك)تكتمكا( عمى حذؼ النكف مف قكلو تعالى: 

، كقد خرًٌجت (6)چٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  پ  پ        پ  ڀچ 
( الجازمة، كلكف ىذا التخريج بعيد، كاألقرب  ـٍ ( تعمؿ عمؿ )لى ـى ىذه القراءة عمى أف )ًل

ًذؼى  ًممَّا منو "فميكيفٍ  ٍذًفيا" مقتضى ال حيث تخفيفان  الرفع كفن فيو حي لحى
(1).   

                                                 

 .2/123ينظر إتحاؼ فضبلء البشر في القراءات األربعة عشر:  .1
 .71سكرة اإلسراء مف اآلية:  .2
حيح مسمـ باب فضؿ صبلتي الصبح كالعصر ، كالحديث في ص7/390الدر المصكف:  .3

 .2/113( : 1464كالمحافظة عمييما رقـ الحديث )
 .48سكرة القصص مف اآلية:  .4
 .1/828، كالدر المصكف: 7/118 المحيط: البحر ينظر تفسير .5
 .71سكرة آؿ عمراف اآلية:  .6
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فيذه شكاىد حذفت فييا نكف الرفع تخفيفنا، ككذلؾ إذا اتصؿ بيذه النكف 
دغاميا في نكف الكقاية كالفؾ، كلكف ىؿ يجكز  نكف الكقاية جاز حذفيا تخفيفنا كا 

قرر القياس عمييا؟ القميؿ مف العمماء مف صرح بذلؾ في السعة، كابف مالؾ الذم 
أنو كرد في صحيح فصيح الكبلـ نثرنا كشعرنا لـ يصرح بالقياس، كال يمـز مف 

 الفصاحة صحة القياس عميو. 
إف حذؼ نكف الرفع ليس خطأ كليس نادرنا كال يخؿ بفصاحة الكبلـ، كلكف ال يحسف 

 الكبلـ عميو.
 الخاتمة

 اله.الحمد ، كالصبلة كالسبلـ عمى رسكؿ هللا كعمى آلو كصحبو كمف كا
)حذف نون األفعال الخمسة في فبعد ىذا الجيد المتكاضع، كالذم اسميتو 

كالذم لخصت فيو جزءنا قميبلن فيما تعمؽ بحذؼ النكف مف األفعاؿ  حالة الرفع(
الخمسة، منيا ما ىك كاجب كحذفيا عند اتصاؿ نكف التككيد الثقيمة بالفعؿ 

الفعؿ، أك حذؼ جائز لغرض المضارع، كما ىك جائز عند دخكؿ نكف الكقاية عمى 
 التخفيؼ، كىك مكضكع ىذا البحث، تكصمت إلى النتائج اآلتية:

 إف التخفيؼ ظاىرة مكجكدة في العربية. -1
إف الحذؼ قد كجد في المغة العربية في الحركة األصمية لمرفع كىي الضمة  -2

ال لسبب إال التخفيؼ، كاألكلى أف يككف في العبلمة الفرعية، كىي ثبكت 
 النكف.

ىناؾ عدة شكاىد ليذا الحذؼ ذيكرٍت في البحث مف قراءات قرآنية كأحاديث  -3
 نبكية، كأبيات شعرية. 

                                                                                                                 

 .  1828الدر المصكف:  .1



 (2021)ضثرًثر   23هىو اإلَطاَيح                                                  انعذد يجهح انع

177 

  

 

كيكصي الباحث بدراسة مثؿ ىذه الظكاىر المكجكدة في العربية، كتبييف 
كتكضيح أحكاميا حتى ال يمتبس عمى المتعمميف مثؿ ىذه األحكاـ، كما يكصي 

 الكماؿ  كحده.الباحث تكممة ما نقص مف ىذا البحث، ف
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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 ية حفص عف عاصـ. * القرآف الكريـ بركا 

إتحاؼ الفضبلء البشر بالقراءات األربعة عشر، تأليؼ أحمد بف محمد  -1
بف عبد الغني البنأ الدمياطي، تحقيؽ: الشيخ عبد الرحيـ الطرىكني، دار 
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العكبرم، تحقيؽ: جماؿ الديف محمد شرؼ، كعبد الغفكر خميؿ، دار 

 ـ.2009، سنة 1الصحابة لمتراث، طنطا، ط
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التطبيؽ النحكم كالصرفي، الدكتكر عبديه الراجحي، دار المعرفة  -5
 ـ.2012، 1الجامعية، اإلسكندرية، ط

لمحمد بف يكسؼ الشيير بأبي حياف األندلسي،  تفسير البحر المحيط، -6
تحقيؽ: الشيخ عادؿ أحمد عبد المكجكد، كالشيخ عمي محمد معكض، 
كشاركيما الدكتكر زكريا عبد المجيد النكقي، كالدكتكر أحمد النجكلي 

 ـ.   2001الجمؿ، دار الكتب العممية، بيركت، د/ط، 
ى رضكاف، كد. عبد التمييد في النحك كالصرؼ، تأليؼ: د. محمد مصطف -7

هللا دركيش، كد. محمد التكنجي، منشكرات جامعة قار يكنس، بنغازم، 
 ـ.1987، 4ط
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جامع الدركس العربية، لمشيخ مصطفى غبلييني، راجعو كنقحو: د. عبد  -8
 ـ.1986، 18المنعـ خفاجة، المكتبة العصرية، بيركت، ط

لو ككضع خزانة األدب كلب لباب العرب، لعبد القادر البغدادم، قدـ  -9
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 د/ط، د/ت.  

ديكاف أبي طالب بف عبد المطمب، صنعة أبي ىفاف الميزمي البصرم،   -12
كصنعة عمي بف حمزة البصرم التميمي، تحقيؽ: الشيخ محمد حسف آؿ 

 ـ.2000، 1ياسيف، منشكرات دار كمكتبة اليبلؿ، بيركت، ط
ديكاف امرئ القيس، ضبطو كصححو األستاذ مصطفى  ديكاف امرئ القيس -13

 ـ.2004، 5عبد الشافي، دار الكتب العممية، بيركت، ط
ديكاف حساف بف ثابت شرحو ككتب ىكامشو قدـ لو األستاذ عبدأ مينا،  -14
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 جربة جوانب من العالقات الثقافية واالجتماعية بين جبل نفوسة وجزيرة

 في العصر اإلسالمي

 شريفو عبدالرزاق الشريفإعداد:                                            

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 :المقدمة

 شرؼ االنبياء كالمرسميف :الحمد  رب العالميف كالصبلة كالسبلـ عمى أ  

 أقاليـ ببلدق كحكمت 21سنة منذ انتشر اإلسبلـ بيف السكاف في ببلد المغرب   
كؿ منيا نشر مبادئ اإلسبلـ كقيمو كتحفيظ  حاكلت حككمات إسبلميةالمغرب 

كاستمر ذلؾ  القرآف الكريـ كتدبر آياتو كتعميـ المغة العربية لسكاف ببلد المغرب،
بلمي ككاف ذلؾ حتى في ظؿ اختبلؼ الحككمات ايديكلكجيا خبلؿ العصر اإلس

التي ترتبط مع األخرل بركابط  في ببلد المغرب كرأت بعض المجتمعاتكعرقيا، 
أنيا بحاجة إلى التكاصؿ المكثؼ لتكطيد العبلقات أك عرقية جغرافية أك مذىبية 

 أخر.نشر الفقو اإلسبلمي بيف تمؾ المجتمعات مف جيؿ إلى كتعميقيا بيدؼ 

الغربية مع جنكب تكنس الشمالية كبما أف ليبيا تشترؾ جغرافينا مف الجية    
فيما  بسكاحؿ كسيكؿ كسبلسؿ جباؿ كأراضي شاسعة كىضاب تمتد بيف البمديف

حركة كالمذىبي  كاالقميمي ، نتج عف ذلؾ التقارب الجغرافييسمى بالمغرب األدنى
ديف التي تتكزع عمى امتداد تمؾ بيف سكاف مدف كقرل البم كدؤكبة تكاصؿ كبيرة

                                                 
 جامعة سبيا. -ة اآلداب ضك ىيأة التدريس تدريس بقسـ التاريخ كميع 
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 (1)جبؿ نفكسة بيف مدفمتجاكزة البحر لتقيـ جسرنا مف العبلقات  ،الجباؿ كاليضاب
عبلقات مميزة كقكية ب يماالمجاكرة، كقد تميز ىذا التكاصؿ بين مع مدف جزيرة جربة

بالعمؽ العبلقات  سبلمي، حيث تميزتعمى مر العصكر السيما في العصر اإل
ىذه العبلقات ، ككانت المنطقةبفي حاالت اليدكء كاالستقرار السياسي كالتكازف 

ىميا أ فكانت  ،ركزنا عمى بعض الجكانب منيا في ىذه الدراسة ،تحركيا دكافع كثيرة
الدكافع  ، كذلؾأك التبحر في عمـك الديف كالتطكر الفكرم الدكافع الثقافية لطمب العمـ

قحط ناىيؾ عف رحبلت الحج المشتركة االجتماعية كالرحبلت كاليجرة كظركؼ ال
التي تجعؿ رجاؿ كنساء المنطقة في رفقة كاحدة منذ خركج الركب مف جبؿ نفكسة 

كمف ىذا المنطمؽ كسمنا ىذا  إلى حيف عكدتو كالتي كانت تستغرؽ شيكرنا طكيمة،
العبلقات الثقافية كاالجتماعية بيف جبؿ نفكسة كجزيرة جربة  جكانب مف البحث بكسـ

 لعصر اإلسبلمي.ا في

 : سباب اختيار الموضوعأ 

الرغبة في البحث عف تاريخ ليبيا اإلسبلمي المنسي كخاصة تاريخ جبؿ نفكسة  -  
العصر اإلسبلمي لحظات فاصمة في التاريخ  خبلؿمثؿ ظيكر المدارس فيو الذم تي 

لعربية بعد انتشار اإلسبلـ كالمغة اعامةن كغربيا خاصةن الثقافي كالتعميمي في ليبيا 
 بيف البربر.

زد عمى ذلؾ التعرؼ عمى دكر اإلسبلـ في التطكر الثقافي كاالجتماعي بيف  -   
 المجتمعات المتجاكرة كخاصة بمداف الدراسة.

 المساىمة في إثراء النقاش العممي حكؿ مكضكع الدراسة. -  
 

                                                 

جبؿ نفكسة جبؿ عاؿ منيؼ فيو منبراف لمدينتيف تسمى أحداىما شركس كتقع بكسط الجبؿ، ( 1)
 . 94، ص1كمدينة جادكا مف ناحية نفراكة كفييا منبر كجامع كالجبؿ، ابف حكقؿ، صكرة األرض، ج
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 أىمية الدراسة:

قميمة كىذه الدراسة تسمط تكمف األىمية في أف الدراسات الحديثة في ىذا الجانب    
عمى عبلقاتيا الثقافية كاالجتماعية كتركز  ،الضكء لتبيف تاريخ منطقة ىامة مف ليبيا

تحت كؿ الظركؼ سكاء فترات  ،مع مدف الجكار كتطكرىا خبلؿ العصر اإلسبلمي
لتصؿ إلى نتائج تمؾ الصبلت كدرجة تعمقيا  السمـ كالحرب أك فترات الرخاء كالقحط

 .فبيف الطرفي
ا في ك    الكقكؼ عمى الجيكد التي كانت مبذكلة مف سكاف تكمف أىمية الدراسة ايضن

التي تزيد مف  ع مف العبلقاتا ك ناأل هالجبؿ كسكاف جربة في الحرص عمى ىذ
 .أكاصر الترابط كاأللفة كنشر الثقافة كالعمـك

 أىداف الدراسة: 
ة كاالجتماعية بيف مدف تسعى ىذه الدراسة إلى الكشؼ عف عمؽ العبلقات الثقافي  

الجكار جبؿ نفكسة كجزيرة جربة لتؤكد دكر اإلسبلـ في تحسيف ىذه العبلقات 
كما  كتطكرىا كتعمقيا كتكطيدىا بيف المسمميف بكافة مظاىر التعاكف المختمفة

تكشؼ عف تطكر تمؾ العبلقات كأثارىا عمى البمديف مف خبلؿ االجابة عمى 
 تساؤالت الدراسة.

ي الدراسة الى استكماؿ الصكرة القريبة مف الدقة عف تمؾ العبلقات مف كما تسع    
 خبلؿ التدقيؽ كتحميؿ الركايات التي أكردتيا المصادر كسرد تفاصيؿ كقائعيا.

 الدراسات السابقة: 
ال تكجد دراسة مخصصة تناكلت العبلقات الثقافية أك االجتماعية بيف جبؿ    

ت تناكلت األكضاع السياسية في منطقة المغرب نفكسة كجزيرة جربة كأغمب الدراسا
 .كببلد المغرب كافة األدنى
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 بجبؿ نفكسة مثؿ دراسة ؿ ك تطرقت لمحياة العمميةأىناؾ دراسات لمحت ك     
تغط الجكانب الحياة العممية في جبؿ نفكسة، ىذه الدراسة لـ  عف محمكد حسيف،

ت الثقافية كاالجتماعية بيف التي سنتناكليا في دراستنا ىذه، خاصة جانب العبلقا
اىتماـ أىؿ الجبؿ تمؾ الدراسات لتناكؿ بؿ خصصت  جبؿ نفكسة كجزيرة جربة،

 فقط. ـيعمتبال

 ،كالسكاف ،مستشرقيف تناكلت طبيعة الجبؿ كجغرافيتوبعض الكما تكجد دراسات ل    
 مثاؿ: جغرافية جبؿ نفكسة، كالسياسية ،كفقو المذاىب مف الناحية االيديكلكجية

، كىذه الجكانب بعيدة عف ما سنتناكلو في مكجكد بصيغة ككرد عمى الشبكة ،الديبكر 
 ىذه الدراسة.

 اشكالية الدراسة: 

مما ال شؾ فيو أف اإلسبلـ بعد دخكلو لببلد المغرب األدنى طبع العبلقات بيف   
العبلقات  ىذه تكمف اشكالية الدراسة في عدـ معرفة طبيعة سكانو بسمات خاصة،

مدف الجكار )جبؿ نفكسة كجزيرة جربة( كمستكاىا، كعدـ كضكح العكامؿ التي بيف 
سبلمي، ساعدت عمى تكطيد تمؾ العبلقات الثقافية منيا كاالجتماعية في العصر اإل

ثارىا، مما يستدعي البحث كالتقصي أنكاعيا ك أكعدـ بركز مظاىر ىذه العبلقات ك 
 كالجزيرة خبلؿ العصر اإلسبلمي.   لمكقكؼ عمى قكة العبلقات كترابطيا بيف الجبؿ

 التساؤالت:

 جابة عمييا: انطمقت الدراسة مف تساؤالت عدة حاكلنا اإل   

التي  الرئيسية  ماىي اشكاؿ الترابط الثقافي كالعممي بيف الجانبيف؟ ما العكامؿ    
ساعدت عمى عمؽ العبلقات الثقافية كاالجتماعية كقكتيا بيف مدف جبؿ نفكسة 
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ربة؟ ماىي دكافع التكاصؿ االجتماعي بيف سكاف الجبؿ كالجزيرة خبلؿ كجزيرة ج
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     

عمى حؿ تمؾ المشكبلت كتجيب عمى تمؾ إال عمى ضكء عدة مناىج تعيف الباحثة 
لمنيج السردم لسرد المعمكمات كالمنيج االستنباطي فاعتمدت عمى االتساؤالت 

تحميؿ  يرتكز عمىمي الذم احكاـ منطقية كالمنيج التحمي ىبيدؼ الكصكؿ ال
 األحداث كالكقائع التاريخية المنتقاة في سياؽ عممي سميـ كربطيا في كحدة متكاممة.

 :األتيمجال الدراسة يتضمن 
المجاؿ الزمنى: العصر اإلسبلمي مف نياية القرف الثالث اليجرم حتى القرف   

 العاشر اليجرم.
جبؿ نفكسة شرقنا( كالجنكب التكنسي المجاؿ الجغرافي: غرب ليبيا )اقميـ طرابمس ك 

 كجزيرة جربة غربنا.
 قامت ىذه الدراسة عمى محاور تضمنت عدة عناصر :

لمتعريؼ بالمنطقتيف محكر الدراسة: جبؿ نفكسة بميبيا كجزيرة جربة بتكنس  تمييد:
مف حيث المكقع كالمدف كطبيعة السكاف كالكضع السياسي في المغرب األدنى خبلؿ 

  مية.العصكر اإلسبل
  :ومبحثين

 العالقات الثقافية بين جبل نفوسة وجزيرة جربة.المبحث األول: 
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المدارس كاقساميا الداخمية كعامؿ ازدىار تضمف ىذا المبحث عدة عناصر:     
معبلقات الثقافية بيف جبؿ نفكسة كجزيرة جربة، الرحبلت العممية المنظمة كجسر ل

التأليؼ كنسخ الكتب كتبادؿ ربة، لمتكاصؿ بيف عمماء جبؿ نفكسة كجزيرة ج
كالمناظرات كالزيارات العممية  تبادؿ الفتكل،  المصنفات بيف جبؿ نفكسة كالجزيرة

  كالمراسبلت.
 المبحث الثاني:  العالقات االجتماعية بين جبل نفوسة وجزيرة جربة.

: العكامؿ التي اسيمت في خمؽ مناخ مبلئـ تضمف ىذا المبحث عدة عناصر    
ظركؼ المحف كالقحط كدكرىا  قات االجتماعية بيف جبؿ نفكسة كجزيرة جربة،لمعبل

البعد االجتماعي لركب الحج  في تكطيد العبلقات االجتماعية بيف الجبؿ كالجزيرة،
مظاىر النشاط االجتماعي اليجرات كالمصاىرات بيف  بيف الجبؿ كالجزيرة، مف

 الجبؿ كالجزيرة.
 وتوصيات وخاتمة ونتائج

 تمييد:

 جبل نفوسة وجزيرة جربة )الموقع، المدن، السكان(

قبؿ البدء في الحديث عف العبلقات الثقافية كاالجتماعية بيف جبؿ نفكسة كجربة     
ىك  جبؿ نفكسة:عمينا أف نحدد جغرافية مكقع المنطقتيف مف ببلد المغرب األدنى، ف
 طرابمس نطقةبم عبارة عف مرتفعات جبمية تقع في الشماؿ الغربي لميبيا تحيط

فزاف مف اقميـ عف  ىبلؿ كتفصميا شكؿ عمى جية الجنكب الغربي مف الساحمية
كجبؿ نفكسة ىك جزء مف سمسمة جباؿ اطمس التي تمتد مف المغرب  جية الجنكب،

كسمى ىذا الجبؿ ،(1)األدنى إلى المحيط األطمسي، كيدخؿ طرؼ جبؿ نفكسة بالبحر
                                                 

 .76الحميرم، الركض المعطار، ص(1)
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، التي تقطنو ي المغرب األدنى كىي نفكسةبنفكسة نسبة إلى أكبر قبائؿ البربر ف
، كىك مكطف البربر كمحؿ (1)كالجبؿ كاسع كحصيف، ككعر المسالؾ، ككثير الزركع

اقامتيـ الدائمة كممتمكاتيـ الخاصة كبعد استقرار مجمكعات مف العرب منذ الفتح 
 .(2)االسبلمي شارككا البربر في سكناه

حكؿ مصادر المياه فعمى ضفة كادم   تنتشر عمى ىذا الجبؿ مدف كقرل كثيرة   
لى الشماؿ منيا بمدة تاغركيت التي تتميز بكثرة العيكف،  اللكت تقع مدينة تغيت، كا 
لى الشرؽ مف تيغيت  لى الجنكب منيا تقع قرية تككت المعركفة بكثرة نخيميا، كا  كا 
تنتشر مجمكعة مف القرل اشيرىا تاالت كتيركت، كعمى ضفاؼ كادل اكريف تقع 

لى شماليا تقع مجمك  لى الشرؽ منيا تقع بمدة فرسطاء كا  عة مف القرل كمدينة كاباك كا 
بمدة قنطرارة ، كعمى ضفاؼ كادم شركس تقع أىـ حكاضر الجبؿ كىي مدينة 

لى الغرب منيا تقع العديد مف  (3)ق22شركس التي فتحيا عمر بف العاص سنة  كا 
لى الغرب منيا تقع مدينة القرل كالمدف اشيرىا مدينة تندميرة التي اشتيرت با لعمـ، كا 

لى الغرب مف تممكشايت تقع  تممكشايت التي كانت تنازع مدينة شركس كتنافسيا، كا 
 .(4)قرية تمصمص كطمزيف

كيمي اللكت غربنا مدينة كازف كىى الحد الفاصؿ بيف الدكلتيف غرب ليبيا كجنكب    
ت، كعمى الغرب منيا تكنس، كعمى الضفة الغربية مف الكادم شركس تقع مدينة تبل

 . (5)تقع مدينة تنكمات

                                                 

دريسي، نزىة المشتاؽ في اإل ، انظر:115كاألندلس، صحسيف مؤنس، معالـ تاريخ المغرب (1)
 .279اختراؽ األفاؽ، ص

 .97الطاىر الزاكم، معجـ البمداف الميبية ، ص(2)
 .97الطاىر الزاكم، معجـ البمداف الميبية ، ص(3)
 .398عمي يحيى معمر، االباضية في مككب التاريخ، ص(4)
 .401عمي يحيى معمر، االباضية في مككب التاريخ، ص(5)
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لى الشماؿ منيا تقع       كعمى الضفة الغربية لكادم الزرقاء تقع مدينة ارجاف كا 
لى الشماؿ الشرقي منيا تقع مدينة  مدينة نفكسة مركز الحكـ في الجبؿ، كا 

لتي ، باإلضافة إلى العديد مف القرل المتناثرة ذات األحياء المنفصمة كا(1)طرميسة
 تتكزع بيف كدياف الجبؿ.

فيي إحدل الجزر التكنسية الصغيرة التي تقع عمى السكاحؿ أما جزيرة جربة:   
الجنكبية لمبحر المتكسط جنكب شرؽ تكنس عند خميج قابس، بينيا كبيف البر نحك 

، اطمؽ الفنيقييف عمى ىذه الجزيرة اسـ جربة، كىى ذات أرض منبسطة قميمة (2)ميؿ
، (3)كالشماؿ كالجنكب تاز بمكقع تجارم يربط بيف الشرؽ كالغربالمرتفعات تم

 .(4)ارضيا اشبو باليضبة  تنحدر برفؽ ناحية الشماؿ الشرقي
قبائؿ افار ك لماية ك مف  سكاف جربة األصميكف ىـ البربرف ،أما بالنسبة لمسكاف    

ابمس زكاغة ك ىكارة ككتامة كلكاتة التي مف بطكنيا بنك مكي الذيف حكمكا طر 
ا قبائؿ مف كالجزيرة في القرف السابع اليجرم،  البربر كىـ مف كسكاف الجبؿ أيضن

مازيغ بف كنعاف، كينقسمكف إلى قسميف: البتر)البدك( كالبرانس)الحضر(، "نسؿ 
كيتفرع كؿ قسـ إلى عدة قبائؿ، فقبائؿ البتر ىي: أداسة كنفكسة كضريسة، كبنك 

: مصمكدة كأكربة كعجيسة، ككتامة كصنياجة، لكاء األكبر، أما قبائؿ البرانس فيي
، باإلضافة إلى (6)، كيذكر ابف خمدكف أف نفكسة نزلت في مدينة صبرة(5)كأكريغة

العرب الذيف تشير بعض الدراسات لكجكدىـ منذ عصكر قديمة في الشماؿ األفريقي 

                                                 

 .413، 412، 408عمي يحيى معمر، االباضية في مككب التاريخ، ص(1)
 .158الحميرم، الركض المعطار، ص(2)
 .30سالـ بف يعقكب، جزيرة جربة مدارسيا العممية، ص( 3)
 .30سالـ بف يعقكب، جزيرة جربة مدارسيا العممية، ص(4)
 بعدىا. ، كما149، ص6انظر بف خمدكف، المبتدأ كالخبر، ج(5)
 .573، ص2(ابف خمدكف، المبتدأ كالخبر، ج6)
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منذ  كتحديدنا بعد حمكؿ الجفاؼ كقمة األمطار في شبو الجزير العربية فياجر العرب
قديـ الزماف عبر مضيؽ باب المندب مف اليمف نحك مناطؽ أكثر أمننا كتتكفر فييا 

كبعد  (1)المياه، فاتجيكا إلى المنطقة الممتدة غرب النيؿ كحتى المحيط األطمسي
الفتح اإلسبلمي انتشر العرب بشكؿ كبير في المدف كاألقاليـ المفتكحة، كتذكر 

الخميفة عثماف بف عفاف عشركف ألفا مف  المصادر "زحؼ إلى افريقية في عيد
فشكمكا ىؤالء مع البربر خميطنا لسكاف شماؿ افريقيا بعد  (2)الصحابة ككبار العرب

 الفتح اإلسبلمي.
، كحكمة حكمة جعبيرةحكمة الحشاف، ك تتككف جزيرة جربة مف مدف كثيرة أىميا    

ف الحكمات قبللة كحكمة، سدكيكش، كحكمة كرسيغف كحكمة صدغياف كغيرىا م
 (3)ق بعد أف دخميا ركيفع بف ثابت46كالمدف، كقد دخؿ اإلسبلـ جزيرة جربة سنة 

عف طريؽ البر مف جنكب تكنس ما يقابؿ جية القنطرة حيث تكجد مدينة مينانكس 
 .(4)عمى الساحؿ الداخمي

كمف خبلؿ تحديد مكقع الطرفيف )الجبؿ كالجزيرة( تطير األسس اليامة التي    
ت بينيما ككجكد الطرؽ التي تربط بيف الطرفيف بدكف حمقات كصؿ كطدت الصبل

أخرل، كالتي اسيب الجغرافيكف في ذكرىا كتفصيؿ مراحميا القصيرة كالميسرة، مثاؿ 
ما ذكره اإلدريسي بالخصكص أف كؿ مدف ىذه البمداف كشركس بجبؿ نفكسة كمدف 

 .(5)كاقياجزيرة جربة تتقارب في مقاديرىا كصفاتيا كفي متاجرىا كأس
 

                                                 

 .133(سالـ محمد اليريشي، المككنات االجتماعية لممجتمع الميبي، ص1)
 .236، ص4(ابف خمدكف المبتدأ كالخبر، ج2)
 .124التيجاني، رحمتو، ص( 3)
 .30سالـ بف يعقكب، جزيرة جربة مدارسيا العممية، ص( 4)
 .279ؽ االفاؽ، صدريسي، نزىة المشتاؽ في اخترااإل(5)
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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 

مذىب االباضي بجبؿ نفكسة في انتشرت المذاىب المختمفة بيف البربر خاصة ال
غرب ليبيا كببلد المغرب األكسط كجنكب تكنس، كخضع الجبؿ كجزيرة جربة إلى 
الدكلة الرستمية التي قامت في المغرب األكسط منتصؼ القرف الثاني اليجرم إلى 
أف سقطت عمى يد الدكلة الفاطمية الشيعية التي بذلت جيدنا في القضاء عمى 

، فكاف لؤلسس السياسية دكرا في تكطيد الصبلت في مغرب،المذاىب األخرل بال
بعض الفترات بيف الطرفيف الجبؿ كالجزيرة عندما أسست الدكلة الرستمية في تاىرت 
كضمت إلييا الطرفيف فأصبح كؿ طرؼ كطننا لؤلخر، بتكحد الرؤل السياسية، كىذه 

ة، كبعد سقكطيا الصمة شجعت عمى قكة التكاصؿ الثقافي كاالجتماعي في تمؾ الفتر 
، كما كتأسيس الدكلة الفاطمية حاكؿ سكاف الجبؿ االستقبلؿ بالجبؿ كحكمو ذاتيا

سيطرت دكلة المرابطيف عمى ببلد المغرب كحاكلت مد نفكذىا إلى طرابمس كالجبؿ 
كاألقاليـ الجنكبية كجزيرة جربة ثـ سيطرت دكلة المكحديف عمى ببلد المغرب مف 

كمع كؿ ىذه الحككمات كانت مدف الجبؿ كبعض مدف  برقة إلى المحيط األطمسي
الجزيرة تحاكؿ التنصؿ مف التبعية لتمؾ الدكؿ كحكـ ىذه المدف ذاتيا مف قبؿ 

 المشائخ كالفقياء.

 : العالقات الثقافية بين جبل نفوسة في ليبيا وجزيرة جربة: اوالً 

بالكاد تككف طبيعية  بما أف المدف بيف البمديف متجاكرة كمتقاربة، فالحركة بينيا    
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 
اىتماـ عمماء جبؿ نفكسة كجزيرة جربة بالعمـ كالتعميـ خاصة العمـك  جية أخرل فإف

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. 
 :رس كعامل ازدىار لمعالقات الثقافية بين جبل نفوسة وجزيرة جربةالمدا

لقد كانت الحركة العممية في ىذه الفترة مرتبطة بانتشار اإلسبلـ في المنطقة     
العربية كفركعيا الف لغة  المغة لدراسة طبلبيـ يحفزكف الجبؿ كمشائخ عمماء ككاف

يذكر أف أبا عمراف بف مكسى كىك السكاف كانت قبؿ اإلسبلـ ىي المغة البربرية، ف
 كتعمـ العربية مف حرفنا تعمـ مف:( أحد مشائخ الجبؿ قاؿ مرارنا في مجالس العمـ

كمف حمؿ كتابنا  ةسن ستيف كعبادة الفركع مف مسالة الفركع كتعمـ مف مسألة ثمانيف
إلى بمد لـ يكف فيو ذلؾ الكتاب فكأنما حمؿ ألؼ حمؿ دقيقنا، كتصدؽ بيا عمى أىؿ 

، فكانت دائما مثؿ تمؾ العبارات عامؿ مشجع عمى طمب العمـ كدراسة (1)(ذلؾ البمد
المغة العربية كنشرىا بيف طبقات المجتمع في الجبؿ، كبما أف المسجد كاف يجمع 

المشائخ أكقات ما بيف  المسمميف في أكقات متفرقة مف اليـك إلقامة الصمكات استغؿ
ى طمب العمـ كفضمو، كبعد مركر الكقت الصمكات لمتعميـ فأخذكا يحفزكف عم

كمبلحؽ بجانب دكر فأنشأكا المدارس تطكرت تمؾ الحمقات التي تدار في المسجد، 
( التي عقدكا فييا الحمقات العممية لنشر العمـ بيف األىالي العبادة )المساجد كالجكامع
شياخ كاف يمتقى الطبلب في تمؾ المدارس بمعممييـ مف األكلتشجيعيـ عمى طمبو. ك 

، كمف أىـ لبلستزادة في الديف كالفقو كالعمـ كالمناقشة كتدارس عمـك القرآف كحفظو

                                                 

 .411، ص2،الدرجيني، طبقات المشائخ، ج73، ص2الشماخي، السير، ج (1)
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مسجد أبك عبيدة عبدالحميد الجناكني الذم عاش في تمؾ المساجد في جبؿ نفكسة: 
 القرف الثالث اليجرم كاسيـ في الحركة العممية كالثقافية بالجبؿ.

قات مف مدف الجبؿ كقراه فقط، كمف شدة كفي البداية كاف التكافد عمى ىذه الحم   
االزدحاـ عمى تمؾ الحمقات قد ال يجد طالب العمـ مف القرل المجاكرة مكاننا يقيـ فيو 

يحيى الفرسطائي أحد ركاد تمؾ الحمقات مف فرسطاء لـ  لحضكر تمؾ الحمقات، فيذا
فاضطر في مدينة شركس التي تقع فييا المدرسة،  يجد لو منزالن ليقيـ فيو كطالب

، كتعتبر مدينة شركس مف اكبر مدف الجبؿ مما يشير إلى (1)إلى العكدة لقريتو
 االزدحاـ الكبير لطبلب العمـ الكافديف مف الجبؿ لمدراسة فييا. 

 :األقسام الداخمية
إليكاء طبلب مف ىنا جاءت فكرة انشاء األقساـ الداخمية كارفاقيا بالمدارس     

قامة األقساـ العمـ مف خارج الجبؿ، كبالت أكيد كاف ليذا التطكر في مجاؿ العمـ كا 
 الداخمية لمطبلب الغرباء دكر في استقطاب طبلب العمـ مف الجبؿ كخارجو. 

مف مساىمات األغنياء كاف تأسيس ىذه األقساـ كالبد مف اإلشارة إلى أف    
 في التطكر زاد اكالن  كمف البدييي أف ىذا، كالمشائخ لئلنفاؽ عمييا كعمى الطمبة

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:
كىي مدرسة خاصة يدير  (2)ق( بمدينة شركس3مدرسة سميماف بف ماطكس)ع:ؽ   

أف اغمب المشائخ المقتدريف يسارعكا  كال يفكتنا أف ننكه إلىبنفسو، حمقتيا سميماف 
في فتح حمقات لمدراسة بجانب المساجد كيقكمكا بإدارتيا بأنفسيـ، ككاف سميماف بف 

                                                 

 .335( يحيى معمر، االباضية في مككب التاريخ،.ص1)
 .335( عمي يحيى معمر، االباضية في مككب التاريخ، ص2)
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ماطكس معممنا كمربينا كسيرتو مضرب لؤلمثاؿ، كيعد مف العمماء الذيف نجكا بعد 
ير مف عمماء جبؿ نفكسة، كىكذا ، التي قتؿ فييا عدد كب()ق283معركة مانك سنة

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     
ككاف إذا أقبؿ اف يعمـ طمبتو كينفؽ عمييـ بؿ كاف يكسييـ مف مالو سميماف الذم ك

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 

داميـ، الدنانير عمى العزابة في  ككاف يفرؽ كيخرج ليـ كؿ يـك ما يقيـ طعاميـ كا 
ا الشيخ أبك سيؿ البشر بف محمد النفكسي الذم كاف يعطى (1)شركس ، كمنيـ أيضن

ا (2)لعزابتو صرائر الدراىـ مف زكاة مالو ، ككاف عيسى بف عيسى الطراميسي ايضن
يرسؿ إلى يخمؼ الفرسطائي برغكرة يطمب منو الزكاة التي ينفقيا عمى الطمبة 

ا لما سبؽ يبلحظ أفاس، ك (3)كالتبلميذ ظاىرة االنفاؽ عمى االقساـ الداخمية  تخبلصن
جزءنا مف تسييؿ أمكر المعيشة كاإلقامة لمكافديف كانت كطبلب الحمقات ككفالتيـ 

تقكية ىذه  فيطبلب مدف الجكار ل اشجعن م كبطبيعة الحاؿ ىذا كاف ،باتجاه الجبؿ
المدارس كاقساميا  كاصبحت ،بيف مدف المجاؿ الرابطة العممية كالعبلقات الثقافية

 خبلؿ العصكر اإلسبلمية.جسرنا ثقافيا بيف المدف المجاكرة لمجبؿ 
تكالى بعدما اشتد استمر ك نشاء المدارس بالجبؿ قد البد مف التأكيد ىنا عمى أف اك    

االزدحاـ أكثر كتكافد الطبلب عمى تمؾ المدرسة مف داخؿ الجبؿ كخارجو، كمف تمؾ 
                                                 

( :انظر)،252ص ابك زكريا، سير االئمة كاخبارىـ. 
 .417، ص2( الدرجينى ، طبقات المشائخ، ج1)
 .322(البغطكرم، ركايات االشياخ، ص2)
 .190، ص2(الشماخي، السير، ج3)
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ا الستقطاب طبلب مدف الجكار كباألخص طبلب جزيرة ت مركزن المدارس التي كان
جربة في القرف الرابع اليجرم مدرسة "اباف بف كسيـ" بجبؿ نفكسة التي تخرج منيا 

، كاجتيد أباف في العمـ حتى صار مف أفضؿ أىؿ زمانو (1)أبك محمد عبدهللا بالخير
عممنا
، حيث أنو لـ يكتؼ (3)ء، كجمس لمتدريس كالفتكل في الجبؿ لمرجاؿ كالنسا(2)

 .(4)بالمدرسة بؿ كاف يقيـ حمقات لمذكر خاصة بالنساء
ق( 7كفي القرف السابع اليجرم قاـ أبك يحيى زكريا بف ابراىيـ الباركني)ع:ؽ   

، بإنشاء مدرسة خاصة بالجبؿ  كالذم يعد مكسكعة عممية في كؿ مجاالت العمـك
طبلبو الذيف يتراكح عددىـ بيف  كاف ينفؽ عمى أقساميا الداخمية مف مالو كعمى

 . (5)الخمسيف كالمائة
 ،التجارة كالتعميـ تيكمف المبلحظ أف بعض العمماء في الجبؿ قد جمعكا بيف مين   

كمف ىؤالء التاجر المعمـ "ابف  ،مما جعميـ يسيمكف في النفقة عمى طبلب العمـ
معمـ "أبك ، كذلؾ التاجر ال(6)معركؼ كيدرف" الذم أسس مدرسة لو في شركس

ىاركف مكسى بف يكنس الجبللمي النفكسي" الذم جمع بيف غزارة العمـ ككفرة الماؿ 
ا كأرفقيا بقسـ داخمي لمطبلب مف خارج الجبؿ،  ،كأسس مدرسة خاصة أيضن

كخصص ليا ميزانية مف مالو حيث تتكفؿ المدرسة بإيكاء العديد مف الطمبة 
  مف أف يحصييا العدد.كقد تخرج مف مدرستو اعداد أكثر  (7)البعداء

                                                 

 230، ص2( عمي يحيى معمر، االباضية في مككب التاريخ ،ج1)
 .250، 249، ص1، الكسياني، سير الكسياني، ج239(البغطكرم، ركايات االشياخ، ص2)
 231، ص2(عمي يحيى معمر، االباضية في مككب التاريخ ،ج3)
 .247، ص1، الكسياني، سير الكسياني، ج243انظر: البغطكرم، ركايات االشياخ، ص(4)
 265، ص2(عمي يحيى معمر، االباضية في مككب التاريخ ،ج5)
 ..243، ص1، الكسياني، ج219(البغطكرم، ركايات االشياخ، ص6)
 240، ص2(عمي يحيى معمر، االباضية في مككب التاريخ ،ج7)
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كاف بعض ف كتميز عمماء نفكسة بالمكاظبة عمى الدركس في الحؿ كالترحاؿ   
المشائخ يعتمدكف عمى نظاـ التنقؿ كالسفر لقضاء امكرىـ الخاصة فيضطركا 

مظاىر  كىذا يعد مفالصطحاب طبلبيـ معيـ لمتعميـ بيف القرل كمدف الجكار، 
ىتماـ بالتعميـ كالتثقيؼ في جبؿ نفكسة، مما جعؿ الرغبة القكية في نيؿ العمـ كاال

حمقات العمـ ال تنقطع مع كؿ الظركؼ، كمف أمثمة ذلؾ: كاف الشيخ ابك ميمكف بف 
عندما خطر ببالو أف ينظر في التزكيج مف بمد غير ق( 283احمد الجيطالي)ت:

ركا بمده، فمضى كمضى معو تبلمذتو كىـ متمادكف عمى دراستيـ كاجتيادىـ كلـ يغت
في مقاـ، كال في رحيؿ فتزكج أبك ميمكف كابتنى بامرأتو كالتبلمذة مكاظبيف عمى 

، كىذا مما يفسر كجكد "مقابر في اغمب مدف كقرل (1)درسيـ عاكفيف عمى عزميـ
ككذلؾ كاف يفعؿ أبك النجاة يكنس التممكشايتي حيث كاف ، (2)نفكسة تنسب لمغرباء"

ائحا يذكر كيكعظ كيأمر كينيى كقيؿ رجع يطكؼ بطمبتو في جبؿ نفكسة غاديا كر 
ا ، ككاف (3)متنقبلن بيف مدف الجبؿ مرة إلى بمده عمى سبعة أعكاـ كقيؿ أقاـ بيفرف عامن

المستقبمكف في تمؾ المدف يقكمكف بكاجب الضيافة فيذكر اف الشيخ ايكب الجيطالي 
خدميـ كاف يدير حمقة في الجبؿ فكفد عميو طمبة غرباء فنادل في المسجد مف ي

، فمـ يكف بغريب عمى أىؿ نفكسة (4)فقاؿ بعض االغنياء مف الجبؿ: نحف نخدميـ
 اكراـ الضيؼ خاصة طمبة العمـ الغرباء. 

كبعض العمماء انقطعكا في سمؾ التعميـ كحرمكا انفسيـ مف الدنيا فيذا عيسى بف    
مدرسة  ق(، لـ يتزكج قط الشتغالو بالعمـ كانشأ ىك األخر8عيسى الطراميسي)ع:ؽ

                                                 

 .156، البغطكرم، ركايات االشياخ، ص295، ص2شائخ، ج(الدرجينى، طبقات الم1)
 .139(محمكد حسيف ككردم ، الحياة العممية في جبؿ نفكسة، ص2)
 .195، ص2( الشماخي، السير، ج3)
 .201، ص2( الشماخي، السير، ج4)
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ا  خاصة في قرية طرميسة لطبلبو كاشرؼ عمييا بنفسو كتكلى ميمة التدريس أيضن
، كربما كاف (1)في مدرسة أبي يزيد المزغكرتي بعدما الحظ االىماؿ كالتدىكر فييا

 ذلؾ بعد كفاة مؤسسيا.

جزيرة جربة لـ تكف أقؿ مف الجبؿ في االىتماـ بما ال يدع مجاالن لمشؾ، فإف ك    
لمدارس كبناء المساجد إلدارة حمقات العمـ فييا كاستقباؿ الطبلب الكافديف بإنشاء ا

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 

كأتميا ابنو فصيؿ حكمة الحشاف ب مسكر يسجا، بدأ بنائيا في القرف الثالث اليجرم
قركف كاف  عدةفي القرف الرابع اليجرم كتسمى بالجامع الكبير، داـ نشاطيا العممي 

 كانت تستقطب الطبلب مف الجبؿ كميزاب ليا شأف تعميمي بالغ األىمية حيث
ينفؽ عمى طبلبو في األقساـ الداخمية كيجعؿ  بك زكريا فصيؿأ، ككاف ابنو بالجزائر
في القراطيس كالصرر ثـ يعمقيا في الكاح التبلميذ كىـ ال يشعركف فمـ مات الدراىـ 

ا تأتيفعرفكا أنو صاحبيا،  (2)انقطعت عنيـ مدرسة كادم الزبيب في حكمة  كأيضن
جعبيرة في المرتبة الثانية لمدارس جربة العممية كاليامة كالتي بنيت في بداية القرف 

لبر كاإلحساف كأشرؼ عمى األشغاؿ الشيخ اشترؾ في بنائيا أىؿ االثامف اليجرم 
محمد بف أحمد الصدغياني ككاف أكؿ المدرسيف بيا الشيخ "يعيش بف مكسى 

 . (3)الزكاغي الجربي"
 كىكذا ضرب مشائخ الجبؿ كجزيرة جربة اسيميـ في العمـ كالثقافة فكانكا مثاالن    

ا لنشر سات أساسن كالعطاء ككانت ىذه المؤس لمصبر كالكفاح كاالجتياد كالمثابرة

                                                 

 .193، ص2( الشماخي، السير، ج1)
 .91يرة ج، ص، سالـ بف يعقكب، تاريخ جز 363، ص2(الدرجيني، طبقات المشائخ، ج2)
 7(سعيد الباركني، الحركة العممية كالفكرية بجزيرة جربة عبر التاريخ، ص3)
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الثقافة كتبادؿ العمـك كاالىتماـ بتعميـ العامة كتثقيفيـ، كاستقباؿ الطبلب مف كؿ 
االحتفاظ بالعمـ في كتب كمخطكطات صكب في اقساـ مخصصة ليذا الغرض، ك 

 لؤلجياؿ. كمؤلفات
 الرحالت العممية المنظمة جسًرا لمتواصل بين عمماء جبل نفوسة وجزيرة جربة

بالرحبلت سكاء ارتبطت باألقاليـ المجاكرة ليا مف القكؿ أف جزيرة جربة كال مناص   
رحبلت عممية بحتو أك تجارية أك دعكية أك رحبلت عرضية زادت مف كانت 

ساىـ في الذم السيما التكاصؿ الثقافي ك  ،التقارب بينيا كبيف جبؿ نفكسة تحديدنا
طبلبيا كمشائخيا الرحاؿ بيف البمديف المتجاكريف حيث شد  خمؽ مناخ عممي مشترؾ

لما في تمؾ الرحبلت مف لقاء بمشائخ العمـ كتحصيؿ إلى جبؿ نفكسة كالعكس، 
كىي:  (االجازة)عممي راسخ كاكتساب لخبرات كعمـك مختمفة باإلضافة إلى طمب 

اإلذف بممارسة المينة كالتعميـ، كعادة تمنح في جميع مجاالت العمـ كتعتبر شيادة 
ياـ بالتعميـ، كربما الفكرة مف كراء ذلؾ ىي تكحيد المنيج التعميمي أك كفاءة تأىيؿ لمق

بيف الجبؿ كالجزيرة، لذلؾ نجد الطبلب يتكجيكف إلى اقرب المراكز الثقافية 
كالحكاضر العممية في الجبؿ كالجزيرة لمنحيـ ىذه الرخصة، كقد أشرنا إلى دكر 

البمديف حيث كانت عامبلن  المدارس كأقساميا الداخمية في استقطاب الطبلب في كبل
 مشجعنا عمى ىذه الرحبلت.

شخصيات  مف ظيكرالمصادر كالسير التاريخية عنو تحدثت ناىيؾ عف ما    
عممية كفقيية كانت تتصدر المشيد الثقافي كالعممي في الجبؿ كالجزيرة مثمت ركح 

فكس كمكانة عممية أكبر في ن حظكةالتكاصؿ بيف الجانبيف، ككاف لعمماء الجبؿ  
في تكجيو الطمبة إلى دراسة الفقو كاالىتماـ بعممو مف  كبيرأىؿ جربة لدكرىـ ال
مما جعؿ طبلب العمـ يرتحمكف مف جربة إلى الجبؿ لنيؿ العمـ  عبادات كمعامبلت،

مف مركزه في صكرة عكست لنا مدل عمؽ التكاصؿ الفكرم كالثقافي كالعممي بيف 
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حمة في طمب العمـ مف أقكل العبلقات بيف الر  مدف الجبؿ كالجزيرة، كىكذا اصبحت
الجانبيف حيث ضاعفت النشاط كالتكاصؿ الثقافي رغـ التجزئة السياسية في 

 االقميميف المتجاكريف في بعض الفترات.

لحضكر حمقات مف أمثمة البعثات العممية ممف قصدكا الجبؿ مف جزيرة جربة ك    
ؿ الذم اجتيد في طمب العمـ مف أبك زكريا فصيالعمـ عمى سبيؿ الذكر ال الحصر 

بعد أف اكمؿ جدكلو المنظـ عمى مدار سنكات إلى  (1)نفكسة ثـ كر عائدنا إلى جربة
ا مف أف كصؿ إلى المرحمة األخيرة اإلجازة بشيادة شيكخو،  كتكجو إلى الجبؿ أيضن

عمماء جربة يسجا بف يكجيف الييراسني كبكر بف قاسـ الييراسني المذاف أقاما في 
. كلـ (2)ة شركش كاصبحا تمميذاف يتعمماف عند أبي معركؼ كيدرف بف جكادمدين

تكف مدة الدراسة فترة قصيرة بؿ كانت تأخذ كقتنا طكيبلن يصؿ إلى عشرات السنكات 
، فتذكر المصادر أنيما أخذا  تتخمميا مراحؿ كثيرة حتى يصبح الطالب عالمنا بالعمـك

، كىذه مرحمة مف (3)بف ماطكس النفكسييعرضاف ما درساه عمى أبي الربيع سميماف 
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 

أخذا في تصحيح ما تعمماه كنظراه عمى ابف ماطكس فصححاه في الشماخي أنيما 
مف التعميـ في مدرسة أبي معركؼ بالجبؿ  (4)، كبعد ثماني عشرة سنةأشيرستة 

                                                 

 .160، ص1( الدرجيني، طبقات المشائخ، ج1)
 .252بك زكريا، سير االئمة، صأ( 2)
، عمي يحيى معمر، االباضية في مككب التاريخ 294، ص1( الكسياني، سير الكسياني، ج3)

 .238، ص2،ج
،مجمكد حسيف،  كتاب الحياة العممية في جبؿ 235. ص32، ص2السير، ج( الشماخي، 4)

 .538نفكسة، ص
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كاف يسجا بف يكجيف أكؿ مف عاد إلى جربة مف ، ك (1)رجعا إلى أىالييما بجربة
طبلب العمـ المبتعثيف لمدراسة بجبؿ نفكسة، كخبلؿ ىذه الفترة قاما كمييما بنسخ 

 العديد مف الكتب. 

ا الرحاؿ في سبيؿ العمـ إلى الجبؿ: الجربي كيسبلف كمف طبلب العمـ الذيف شدك    
الذم درس عمى يد مشائخ جربة ثـ عـز عمى بف يعقكب المزاتي الدجمي )الدجي( 

المسير كاالرتحاؿ إلى جبؿ نفكسة مركز العمـ في تمؾ الفترة لتصحيح العمـك حيث 
ئخ الجبؿ، أراد العمك ألعمى المراتب في التعميـ فعرض ما درسو لئلجازة عمى مشا

فجعؿ يقرأ العمـ حتى حفظ في الفقو كتبنا  ككصؿ إلى الجبؿ بعد أف استأذف كالدتو،
، كمف شدة انشغاؿ الطبلب بالعمـ كىمتيـ العالية في طمبو فانيـ ينقطعكف (2)كثيرة

عف أىالييـ كىذه ضريبة مف ضرائب رحبلت العمـ، فتذكر المصادر أف كيسبلف 
كصمو كتاب مف أىمو رمى بو في الككة ال يقرأه، حتى  كاف في أثناء ىذه المدة إذا

قضى كطره مف عمـ الفركع كتحقؽ لو مراده، كعقد النية عمى الرجكع إلى أىمو، فقرأ 
أف كالدتو تكفت كلـ يعمـ بكفاتيا كىك بعيد عنيا ككانت اقامتو  كعرؼ منيا الكتب

ي سبيؿ العمـ كمد كىكذا كانكا ال يكمكف جيدنا ف، (3)بينيـ في الجبؿ سبع سنيف
 جسكر الثقافة كالتكاصؿ خبلؿ العصكر اإلسبلمية بيف الجانبيف.

بعد اإلجازة كالعكدة إلى بمدانيـ يصبحكف مشائخ كعمماء كيقـك كؿ منيـ بإنشاء   
ثراء النيضة  مدرسة كمسجد لنشر ما تعممو في مدينتو، مما ساىـ في تطكر كا 

ا كشيخا في جربة يقصده أىؿ الجزيرة كىذا األخير أصبح معممن  العممية بالجزيرة
ا، كمف تبلمذتو النفكسييف أبي الربيع سميماف بف  كالجنكب التكنسي كأىؿ نفكسة أيضن

                                                 

 .295، ص1( الكسياني، سير الكسياني، ج1)
 .781، ص2( الكسياني، سير الكسياني، ج2)
 .377( البغطكرم، ركايات االشياخ،  ص3)



 (2021)ضثرًثر   23هىو اإلَطاَيح                                                  انعذد يجهح انع

201 

  

 

يخمؼ المزاتى النفكسي الذم تمقى العمـ في الجبؿ أكالن عمى يد أبك عبدهللا محمد بف 
مد كيسبلف بكر النفكسي تـ انتقؿ إلى جزيرة جربة الستكماؿ تعميمو عمى يد أبي مح

بف يعقكب الدجمي الذم عقد حمقة ألصكؿ الديف كىناؾ بجربة كفد إليو الطمبة مف 
كنتيجة تخصيص الحمقات في مختمؼ العمـك ىك ما جعؿ الطبلب  ،(1)كؿ ناحية

كال  يتكافدكف عمى العالـ المختص لمعمـ الذم يرغبو في أم مكاف لتكممة الدراسة،
 .ـ إلى درجة عالية مف الفقو كالتفقويتكقفكف عف الدركس إال بعد كصكلي

ارتحؿ مف طبلب الجبؿ كبالتأكيد كانت ىناؾ رحبلت عممية عكس السابقة، فقد    
 طالب العمـالذيف قصدكا جزيرة جربة طمبنا لمعمـك المختصة عند مشائخ معينيف، 

يسجا كأبك صالح كأبك  مشائخعبدهللا بف مانكج الذم درس في الجزيرة عمى يد ال
ثـ عاد ألىمو،  فترة مف الزمف،فمكث عندىـ في الجزيرة  ،عيسى بف السمح مكسى

كلـ  في مسألةعبدهللا عندما سؤؿ ككانكا يختبركف عمميـ بمعرفة بعض المسائؿ، ف
كدخؿ  ثـ عاد ألىمو، ،يعرؼ جكابيا عاد إلى الجزيرة كمكث عندىـ ما امكف لمدراسة

فمقيو شيخ فسألو سؤاالن لـ يعرؼ  دراسة،في االختبار الذم يحدد كفايتو مف العمـ كال
اجابتو، فرجع ثالثة إلى المشائخ في جربة كمكت عندىـ ما شاء هللا يقرأ العمـ حتى 

كىكذا كاف الطالب يتحمؿ أعباء السفر كالترحاؿ مف أجؿ الكصكؿ ألعمى ، (2)تفقو
ا مف الجدرجات الفقو كالعمـ دكف ممؿ أك كمؿ،  أبك بؿ كممف قصد جربة لمتعمـ أيضن

سميماف داكد التبلتي النفكسي الذم قاؿ: قدمت مف نفكسة إلى جربة كقرأت بيا عند 
 .(3)الفقيو أبي القاسـ يكنس السدكسكي

                                                 

 .281ك زكريا، سير االئمة، صأب( 1)
 .400، ص2(الدرجيني، طبقات المشائخ، ج2)
، 1، محمد محفكظ ، تراجـ المؤلفيف التكنسييف، ج590(يحيى معمر، االباضية في تكنس ، ص3)

 .81ص
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في بعض الفترات كاف بعض مشائخ الجبؿ يقكمكف بميمة امتحاف  كمف المبلحظ  
 يمركف بمرحمة القراءة كتصحيح ما درسكه عمى ابفف الطبلب القادميف مف جربة

 ،(1)ماطكس في زمانو بعد التحاقيـ بحمقات الدركس في الجزيرة لئلجازة بالعمـ
 .(2)فيجيزكا اف اجتازكا االمتحاف كيعكدكا إلى الدراسة إف لـ يكفقكا

مف نما ا  ك  ،كلـ تقتصر الرحمة مف الجبؿ إلى الجزيرة عمى طبلب العمـ فقط    
الذيف ينتسبكف لمدنيـ جانب أخر فعمماء نفكسة مف أصحاب الحمقات كالدركس 

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 

جعمت حركتيـ ظاىرة ككثيفة بيف  عممية تشمؿ االرشاد كالكعظ كالتأليؼنشاطات 
ليكٌكف حمقة عممية  (3)أيكب الجيطالي الذم سافر إلى جربة ىؤالء كمف االقميميف،

ا ارتحؿ أبك عامر التصرارم إلى جربة مف نفكسة لمتدريس  (4)في مساجدىا، كأيضن
كاف حمقة كصؿ بيف نفكسة  التممكشايتي كيذكر أف الشيخ أبك النجاة يكنس بف سعيد

دينة يفرف بالجبؿ إلى ، كما أف النفكسي ماكس بف الخير ارتحؿ مف م(5)كجربة
 .(6)جزيرة جربة إلحياء الحركة العممية ىناؾ في زمانو

                                                 

، 1، الشماخي ، السير، ج238ص 2( عمي يحيى معمر، االباضية في مككب التاريخ ،ج1)
 .235ص
 .401عمي يحيى معمر، االباضية في مككب التاريخ، ص(2)
 .201، ص2(الشماخي،السير، ج3)
 .434، ص 2، الدرجيني، طبقات المشائخ بالمغرب، ج226كرم، ركايات االشياخ، ص(البغط4)
 .589( يحيى معمر، االباضية في تكنس ، ص5)
 .402، ص2، الدرجيني، ج771، ص3(الكسياني، سير الكسياني، ج6)
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كما ارتحؿ أبك عبدهللا محمد بف بكر النفكسي إلى جزيرة جربة في بداية القرف   
الخامس اليجرم رفقة أبك الخطاب عبدالسبلـ بف منصكر الذم ىجر األىؿ طمبنا 

يسمى العزابة إلحياء الحركة العممية في ، كإلقامة نظاـ تعميمي تربكم سرم (1)لمعمـ
، كىك نظاـ ديني اجتماعي تعميمي تربكم، كلقب عزابي يمنح لكؿ مف (2)جزيرة جربة

الـز طريؽ أىؿ العمـ االباضي كحافظ عمييا كعمؿ بيا فإف حسف كؿ ىذه الصفات 
 سمي عزابينا.

الجبؿ مف  كبناء عمى ما تقدـ فإف الحركة العممية لطمب العمـ كانت تقصد   
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.

كاف نتيجة الظركؼ السياسية  )االباضي( في جربة إف قياـ نظاـ العزابة    
تنافس الفرؽ اإلسبلمية لمسيطرة  -المحيطة بالجزيرة في القرف الخامس اليجرم 

كبما أف ىذا النظاـ سرم فالمكاف أك المقر  -السياسية كحكـ ببلد المغرب األدنى
المخصص لمدرس كالحمقة يختمؼ عف المدارس كدكر العبادة فيك غار في جبؿ 

جميـ  ()ية مف سبعة أشخاصيسمى غار امجماج اجتمع فيو الطبلب ككانت البدا
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 

                                                 

 .405، ص2(الدرجيني، طبقات المشائخ، ج1)
 .405، ص2(الدرجيني ، طبقات المشائخ، ج2)
( :كىـ)عمراف كأبك عمرك النميمي كعبد هللا بف مانكج كأبك زكريا بف جرناز النفكسي  كجابر  أبك

 .74، ص. 2الشماخي، السير،جبف سدرماـ، ككباب بف مصمح، كأبك مجبر بف تكزيف، 
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رل يجركف قراءة القرآف الكريـ كيتعممكف المغة العربية كاإلعراب ثـ ينتقمكف حمقة أخ
، كطمبة (1)إلى شيخ أخر يعمميـ أصكؿ الديف كالفقو إلى أف تتـ اإلجازة لو بالتعميـ

يمركف عمى مرحمة التمييد، الجبؿ قبؿ االنضماـ إلى نظاـ العزابة التعميمي بجربة 
ألبي يعقكب محمد بف يدرف الزنزفي النفكسي مف ة تككف أكؿ مسيرتيـ العممية بحمقف

عنده كيعمميـ السير  فيبتدؤكفسكاف قرية امسناف عميو جمب العزابة مف أىالييـ 
كاألدب ثـ ينتقمكف إلى الشيخ محمد بف سدريف الكسياني فيعمميـ اإلعراب كالنحك ثـ 

، (2)ـ كاألصكؿينتقمكف إلى أبي عبد هللا محمد بف بكر في جربة فيعمميـ عمـ الكبل
بحيث يمر نظاـ التربية كالتعميـ المشترؾ بيف الجبؿ كجربة بأربعة اقساـ: عزابة، 

كحتى العاجزيف جسدينا كعقمينا يجدكف استضافة في  (3)عرفاء، تبلميذ، مستمعكف
كالحمقة ىي عبارة عف حمقة مف الطبلب الذيف ليسكا عامة، يدرسكف  ،(4)حمقة العزابة

داـ ىذا كلقد  ،(5)نو، يجتمعكف حكؿ أحد المعمميف لبلستماع لتعاليموعممان كاحدان بعي
 .(6)الٌنظاـ ما ال يقٌؿ عف تسعة قركف في جزيرة جربة

خارج حدكد االباضية اعطت ىذه النشاطات شيرة عممية لممشائخ كالعمماء   
مجتمعاتيـ كمدنيـ، ككاف مف حصيمة نتائج الرحبلت العممية كتبادليا بيف الجبؿ 

لجزيرة عمى مدل العصكر اإلسبلمية غرس العمـك في نفكس الطبلب كنيؿ شرؼ كا
مصاحبتيـ لمعمماء كاألخذ عنيـ كنقؿ الثقافات كالعمـك المختمفة كنشر المغة العربية 

 بيف السكاف كاألىالي.
                                                 

 .397، ص2(الدرجيني، طبقات المشائخ، ج1)
 .163، ص2( الشماخي، السير، ج2)
 .369يخ ، ص( يحيى معمر، االباضية في مككب التار 3)
 32العزابة، ص ،( ركبيرتك4)
 37( ركبيرتك، العزابة، ص5)
 .769، ص3( الكسياني، سير الكسياني، ج6)
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 التأليف والنسخ وتبادل المصنفات بين جبل نفوسة والجزيرة . 
ا لئلشعاع الثقافي في ببلد المغرب األدنى، كأف زن يعد جبؿ نفكسة كما اسمفنا مرك    

المذىب )نشاط الحركة الثقافية فيو ارتبطت ارتباطنا كثيقنا بالديف اإلسبلمي خاصة 
الذم انتشر في المنطقة منذ القركف األكلى لميجرة، اذ أف الدراسات  (االباضي

ـ المغرب الشرعية كانت ىي جكىر النشاط العممي كالتكاصؿ الثقافي في أقالي
العممية كالثقافية خبلؿ  الحركة في ممحكظنا تطكرنا كقد شيد جبؿ نفكسة األدنى،

حيث شكمت التفاعبلت اليكمية لسكاف الجبؿ نكع مف الحياة  العصر اإلسبلمي
الثقافية التي اشتير بيا مشائخيـ الذيف كاف ليـ باع طكيؿ في التأليؼ في سائر 

لكسياني: "إف العمـ فشا في الجبؿ كشاع حتى أف العمـك النقمية كالعقمية، يذكر ا
خدميـ كاماءىـ إذا خرجف إلى االستقاء ال يرجعف حتى يذكرف بينيف جميع رسائؿ 

، كال نعتقد أف (1)مسألة 300ق( كفيو 283كتاب سميماف بف ماطكس النفكسي)ح:
ا كما اىتمك  الكسياني يبالغ في ذلؾ لما لمعمـ مف مكانة عظيمة عند أىؿ الجبؿ،

بالفقو لدرجة أف جبؿ نفكسة لـ يحتاج أىمو لمفتكل في بعض الفترات كاألزمنة، 
مر زماف عمى جبؿ نفكسة فشي فييـ العمـ ككثرت كذكرت السير بيذا الصدد أنو 

 فيو العمماء حتى لـ يبؽ فييـ منزؿ يرد مسألة إلى اآلخر إذا نزلت مسألة )ببللكت(

()  دىا بعضيـ إلى بعض حتى تبمغ منازليـ سارت إلى منازليـ إلى تغرميف فير
كمما زاد في نشاط ، (2)كميـ ثـ ترجع إلى المنزؿ الذم نزلت فيو فيجيبكنيا فيفتكنيا

الحركة الثقافية كالعممية بالجبؿ كالجزيرة كالمغرب األدنى ككؿ كبشكؿ كاضح كجمي 
تبايف التي تناظر بعضيا بسبب االختبلؼ في الرأم كال ()ظيكر الفرؽ اإلسبلمية

                                                 

 . 273، ص1ق(، سير الكسياني، ج6( الكسياني)ؽ1)
( .قرية بجبؿ نفكسة ) 
 .107، البغطكرم، سير االشياخ، ص52(المزاتي، كتاب السير، ص2)
(الفرؽ االسبلمية مثؿ المالكي ) ة كاالباضية )الكىبية كالنكار( كالشيعية كالمعتزلية 



 (2021)ضثرًثر   23هىو اإلَطاَيح                                                  انعذد يجهح انع

206 

  

 

في بعض المسائؿ الفقيية لدرجة أنيـ برعكا في عمـ الكبلـ لقياـ المناظرات، كىذا 
زاد مف حصر النشاط الثقافي كالعممي في االىتماـ بالعمـك الدينية كالشرعية عمى 
حساب العمـك األخرل، كقد قاـ عمماء الجبؿ بتأليؼ العديد مف المؤلفات كالكتب 

مف االباضية كتفسير القرآف الكريـ كعمكمو كنشر كؿ  الفقيية ككتابة سير مشائخيـ
محمد بف أبي خالد الذم كمف أمثمة ذلؾ ما قاـ بو  تمؾ العمـك كتعميميا لؤلجياؿ،

ألؼ اثنى عشر كتابنا لمرد عمى النكار
(()1)ا ساىمكا في نشاط  ، كبدكرىـ النكار أيضن

تأليؼ الكتب لمرد عمى الحركة العممية بالجبؿ كالجزيرة كمنطقة المغرب األدنى ب
فكاف ليذا التنافس المذىبي دكر في انعاش الحركة العممية كالثقافية في  ()الكىبية

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 

 لنشر العمـك كالتنافس عمى ذلؾ.عمى نسخيا 

قد كاف ألىؿ نفكسة رغبة قكية في نسخ الكتب كدراستيا مسألة، زد عمى ذلؾ ف   
ق( كاختو، نسخكا مدكنة 3بف فتح النفكسي )ؽ:مسألة، فتذكر السير أف عمركس 

)مدكنة أبي غانـ( كاممة استكدعيا عندىـ مشرقي عندما اكمؿ طريقو إلى المغرب 
رص عمركس عمى العمـ عمد إلى نسخيا قبؿ عكدة صاحبيا، األكسط، فمف ح

ككاف ىك يكتب كاختو تممي عميو، كعندما عاد صاحبيا كجد نقطة حبر عمى احدل 
 .(2)صفحات المخطكط فعرؼ أنو نسخيا فقاؿ لو: يا سارؽ العمـ

                                                 

(.النكار فرؽ مف فرؽ االباضية ) 
 .86، ص2(الشماخي، السير ،ج1)
(.الكىبية فرقة مف فرؽ االباضية) 
 .323، ص2( الدرجيني، طبقات المشائخ بالمغرب،ج2)
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كمف أثارىـ العممية في الجبؿ كجكد ديكاف بو تآليؼ كثيرة قاؿ أبك العباس أحمد     
ق(: فبلزمت الدرس بو أربعة أشير ال أناـ إال فيما بيف 504محمد بف بكر)ت:  بف

، كىذا مؤشر لمكلع بالعمـ كالثقافة الدينية بيف عمماء (1)أذاف الصبح إلى صبلة الفجر
كمشائخ جبؿ نفكسة فيمضكف الشيكر كالميالي منكبيف عمى الدراسة كنيؿ العمـ 

 كالتأليؼ.

ق( كتبنا كثيرة: منيا 504د بف محمد النفكسي)ت:كقد ألؼ أبك العباس أحم   
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

عمره تصنيفنا  ، كذكر أبك العباس عف أبي القاسـ عبد الرحيـ: إنو صنؼ في آخر(2)
في خمسة كعشريف جزء، ككتابنا تركو في األلكاح،
، كىذه المخطكطات كميا يعاد (3)

 نسخيا مف قبؿ طبلب العمـ لحمميا إلى مدنيـ كنشرىا.

 العز أبي بف يحيى زكرياء أبك الشيخ ككذلؾ في مجاؿ التأليؼ كالنسخ يعد   
 أسرة سميؿ كىك ة،نفكس بجبؿ بالفقو انشغمكا الذيف مف ق(704ح:(الشماخي
ا لمكتب كلـ يشغمو العمـ عف النسخ كلـ يشغمو النسخ  العممية، الشماخي كاف ناسخن

 الفضؿ كلو الكصاؼ، طريقة كتبع سفريف، في الدعايـ شرح كتابعف العمـ، فقاـ ب
 كفييا إال نفكسة جبؿ مكتبات مف مكتبة تخمك ال إلى درجة عديدة، كتب نسخ في

 .(4)كبخطو يده نسخ مف كتاب

                                                 

 .90، ص2( الشماخي، السير، ج1)
 .89، ص2( الشماخي، السير، ج2)
 .90، ص2اخي، السير، ج( الشم3)
 .140( محمكد حسيف ككردم، الحياة العممية في نفكسة، ص4)
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ق( مؤلؼ 722لنفكسي عيسى بف عيسى الطرميسي)ت:كالجدير بالذكر أف ا  
 ،(1)كتاب السؤاالت اتجو اتجاىنا جديدنا في مدرستو، فقد أمر طبلبو بتأليؼ الكتب

كىـ في مرحمة الدراسة، كيعد ذلؾ إجازة منو ليـ لمحصمتيـ العممية المممة بكؿ 
ف التأليؼ كزيادة االنتاج العممي كاثراء األصكؿ كالفركع فاجتيدكا لمكصكؿ إلى اتقا

رز طمبتو آنذاؾ أبك طاىر أبتمؾ المدارس بالمؤلفات كالعمـك المختمفة، ككاف 
 .(2)اسماعيؿ الجيطالي

كمف المبلحظ أف جؿ ىذه المصنفات كالنسخ كالتأليفات تتعمؽ بالعمـك الشرعية     
باضي، باإلضافة إلى المغة كالفقيية المتعمقة بالشريعة اإلسبلمية عمى المذىب اال

 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 

 .(3)كالفرائض، قناطر الخيرات، ككتاب الجراحات

كمف شدة االىتماـ بالعمـ كنسخ الكتب كاالحتفاظ بيا في حزنات العمـ بالجزيرة     
ا كالتي تداكليا الطبلب بيف ىذيف البمديف المتجاكريف تذكر السير أف أبا محمد  :أيضن

ق( خرج في ركب لمحج كخرج معو مشائخ كمعيـ اثنا عشر 4جماؿ المدكني)ج:ؽ
ليـ: ليس ذلؾ مف شأني فقالكا لو: كما جمبلن فدعكه ليعينيـ عمى ارتحاليا فقاؿ 

ىذا  (4)شأنؾ قاؿ القرطاس كالقمـ كحسبكـ أنى كتبت أحد عشر كتابنا في عشرة أياـ

                                                 

 .348( يحيى معمر، االباضية في مككب التاريخ ، ص1)
 .195، ص2( الشماخي، السير، ج2)
 .72، ص2محمد محفكظ، تراجـ المؤلفيف التكنسييف، ج (3)
 .348، ص2، ج، الدرجيني، طبقات المشائخ246، ص1( الشماخي، السير، ج4)
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يؤكد مدل اىتماـ أىؿ الجزيرة بالعمـ كالثقافة فيستغؿ الحاج منيـ مسيرة الحج 
اختمؼ " أنو :الطكيمة في الكتابة كالنسخ كالتعمـ، كفي مكضع أخر تذكر السير

خصاف عمى شراء كتاب فقاـ جماؿ المدكني بقسمتو بينيما ثـ قاؿ: مف أراد نسخ ش
كما قامت أحد نساء نفكسة كتدعى أـ يحيى بعرض كتاب  (1)النصؼ األخر فميأت"

، ككؿ ذلؾ مؤشرات عمى (2)الخميؿ الصالح لمنسخ بقكليا: مف أراد النسخ فميأت
بيف طبلب العمـ لمدراسة كالتفقو في  االىتماـ بكتب العمماء كالفقياء لنسخيا كنشرىا

.  الديف كنشر الثقافة كالعمـك

كنتيجة لمترابط الفكرم كالعقدم بيف سكاف الجبؿ كسكاف جزيرة جربة فقد اىتـ   
جماعة مف العمماء في المنطقتيف بالتأليؼ كترككا العديد مف المؤلفات كالنسخ في 

بتأليؼ ديكاف  ()فكسة كجربةسبعة عمماء مف نمكاتب جربة كمدارسيا كقد اشترؾ 
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 

 .(3)نسخ ىذا الديكاف المشيكر يبتكلق( 5مكسى بف زكريا)ع:ؽ

ا     ق( كمف مؤلفاتو كتاب 8بف جميع الجربي )ع:ؽعمر كمف عمماء جربة أيضن
ق( مؤلفات كثيرة 8، كخمؼ الجربي يعيش بف مكسى الزكاغي)ع:ؽ(4)مقدمة التكحيد

مف أثاره فتكل فقيية، كلو قصيدة يرثى فييا تبلميذه الذيف ماتكا بالطاعكف 

                                                 

 .345، ص2( الدرجيني، طبقات المشائخ، ج1)
 .200، ص1( الشماخي، السير، ج2)
( ابك عمراف، ابك عمر النميمي، عبدهللا بف مانكج، ابك زكريا يحيى، جابر بف سدرماـ، كباب بف )

 مصمح،  ابك مجبر تكزيف.
 .74، ص. 2( الشماخي، السير، ،ج3)
 .62، ص2التكنسييف، ج محمد محفكظ، تراجـ المؤلفيف (4)
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كبالتأكيد كاف لتمؾ الكاقعة أك الكارثة كقع كبير عمى نفسو جعمتو ،(1)ق750سنة
ق( ترؾ مكتبة كبيرة 10ثي تبلميذه، كالشيخ سعيد بف عمي الخيرم الجربي )ع:ؽير 

كؿ ىذا االثراء العممي يشير إلى الكـ الكبير ك  تحتكل عمى نفائس الكتب في جربة،
لمكتب كالمؤلفات التي تزخر بيا المكتبات الخاصة كالعامة في الجبؿ كالجزيرة كالتي 

 المكتبات مف كؿ مكاف. تساىـ في التطكر الثقافي لركاد ىذه

 والمناظرات والزيارات العممية والمراسالت  تبادل الفتوى
دت جسكر التكاصؿ الثقافي في العصر اإلسبلمي بيف مدف الجبؿ كمدف مي     

ىالي الجبؿ أ الجكار في جزيرة جربة في أمكر الفتكل كالنكازؿ عندما اضطر بعض 
مف قكة الترابط ك سائؿ اليامة، كالجزيرة إلى البحث عف حمكؿ شرعية لبعض الم

المذىبي كالثقافي بيف الجبؿ كجربة فأم حادثة أك فتكل أك نازلة بأحدىما نجد ليا 
أف فتيا ابف ماطكس النفكسي بمغت صدل في الجانب األخر، كتذكر المصادر 

زكريا إلى أف عمي بف يعقكب  ، كأشار أبك(2)كغيرىا مف البمداف المجاكرة جزيرة جربة
كصؿ إلى نفكسة ككجد عجكز يجتمع عمييا أىؿ القرية يستفتكنيا فجمس الجربي 

، كىذا مؤشر لتصدر النساء في الجبؿ لمفتكل كجمكس الرجاؿ مف (3)عندىا يستفتى
 مدف الجكار ألخذىا عنيا.

جبؿ نفكسة احتاج أىمو في بعض األزمنة لمفتكل مف مف زاكية أخرل فإف ك    
ك التي مات فييا عدد كبير مف مشائخيـ كلـ يجد بعد معركة مان ،(4)عمماء )جربة(

                                                 

 .428، ص2محمد محفكظ، تراجـ المؤلفيف التكنسييف، ج (1)
 218شياخ، ص( البغطكرم، ركايات األ2)
 .274( ابك زكريا، سير االئمة، ص3)
 .406( يحيى معمر، االباضية في مككب التاريخ ، ص4)
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عند  كذلؾك  (1)الناس مف يبيف ليـ أمكاليـ مف األشجار لكثرة قتبلىـ في المعركة
االختبلؼ في مسألة ما، يضطر أىؿ الجبؿ إلى االستعانة بعمماء مف جربة في 

قصدنا الفتكل كالعكس، فتتـ عف طريؽ المراسبلت تبعنا لمظركؼ األمنية أك بالسفر 
ق(حتى 491فقد سار الشيخ أبك محمد ماكسف بف الخير بف محمد اليفرني )ت:

كصؿ جزيرة جربة ليسأؿ المشائخ بيا كىـ أبك محمد كأبك عبدهللا محمد بف مانكج 
، كىذه مؤشرات جمية عمى قكة العبلقة كمتانتيا كعمقيا فيما (2)الممائي عف مسألة ما

في اآلراء كالمسائؿ العممية كالفقيية كالمذىبية بيف مدف الجكار شممت تجاكب كتبادؿ 
 كأخذ الفتيا.

كفي الجبؿ كاف أبك ميمكف بف أحمد الجيطالي يدير حمقات الذكر كمجالس    
،ككانت تعقد اجتماعات متكررة في جبؿ (3)لمفتكل بحضكر طبلب العمـ الكافديف

قياء الجبؿ مع ، فيجتمع ف(4)نفكسة كجزيرة جربة يحضرىا كبار العمماء كالمشائخ
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 

السياؽ كالمجاؿ الكاحد، كالتي كاف ليا األثر المشتركة بيف مدف الجكار ذات 
االيجابي عمى أىؿ الجبؿ كالجزيرة فكمما ضعؼ طرؼ تداعى الطرؼ األخر 

                                                 

 .272، ص1( الكسياني، سير الكسياني، ج1)
 .71، 55، ص2( الشماخي، السير،ج2)
 .263، 262، ص1( الكسياني، سير الكسياني، ج3)
 .403( يحيى معمر، االباضية في مككب التاريخ ،ص4)
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ككاف دأبيـ في ذلؾ الزماف إذا نزلت مسألة اجتمعكا لمتشاكر في لممؤازرة كالدعـ، 
 .(1)بالمساجدالنكازؿ 

تعمـ أصكؿ المناظرة أما فيما يتعمؽ بالمناظرات كانت تقاـ حمقات مخصصة ل   
ألىميتيا عند رجاؿ الديف كالفقياء، كقد استغرؽ أبكىاركف الجبللمي ثبلثيف سنة عند 

مسكر يسجا في جزيرة  أبك اجتيد، كلقد (2)أبي القاسـ لتعمـ أصكؿ الحجة كالمناظرة
 ،الجزيرة مساجد في تعقد كانت التي العمـ مجالس حضكر في الحث عمى جربة 

  .كىذا يشير إلى طكؿ باعو في العمـ، (3)رات مع النكاركبدكره عقد مناظ

ببلد التي كانت تدار بيف عمماء المذاىب المختمفة في  كفي باب المناظرات   
 قاـ الشيخ سعيد بف عمي الخيرم الجربي بقصد شعراء المالكية، المغرب األدنى

في سؤاؿ كتبو شعرنا كطمب الجكاب عميو شعرا بالمنطقة
جة التبحر في ، كىذا نتي(4)

 عمـك المغة كاآلدب كالببلغة حيث كانت المناظرات تدار شعران.

كما ازادت متانة التكاصؿ الثقافي بتبادؿ الزيارات كالكفكد، كتميزت بالجماعية فقد    
ا مف مشائج الجبؿ نحك طرابمس ثـ ركبكا البحر إلى جربة فحضركا مجمسن  تكجو كفد

، (5)باإلضافة إلى مشاركتيـ في المناظرات بو ابا مسكر تذاكركا بعض المسائؿ
كازادت قكة الترابط الثقافي بيف ىذه المناطؽ بسيؿ الرسائؿ التي كانت تتبادؿ بيف 

كاف لمجيطالي عمماء الجبؿ كنظرائيـ في الجزيرة لبلستفسار عف أمكر معينة، فقد 

                                                 

 .442، ص2( الدرجيني، طبقات المشائخ، ج1)
 .236، 1( الشماخي، السير، ج2)
 .280، ص1( الكسياني، سير الكسياني، ج3)
 .280، ص2محمد محفكظ، تراجـ المؤلفيف التكنسييف، ج (4)
 .348، ص2لدرجيني، طبقات المشائخ، ج( ا5)



 (2021)ضثرًثر   23هىو اإلَطاَيح                                                  انعذد يجهح انع

213 

  

 

 كمف، (1)مجمكعة رسائؿ كجييا إلى بعض عمماء عصره بجربة في صكرة فتاكم
ا التي تشير إلى قكة التكاصؿ في العصر اإلسبلمي بيف الجبؿ  المراسبلت أيضن

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 

لفتيا كالزيارات تشير إلى قكة . كىكذا كانت تمؾ المناظرات كا(2)حاؿ تعرضكا لو
العبلقات الثقافية بيف الجبؿ كالجزيرة مع ما افرزتو مف انتاج عممي غزير شمؿ 

 تأليؼ الكتب كالنسخ كانتشار المكتبات كالمدارس.

 : العالقات االجتماعية بين جبل نفوسة وجزيرة جربةاثانيً 

ية بين جبل نفوسة العوامل التي اسيمت في خمق مناخ مالئم لمعالقات االجتماع
 وجزيرة جربة

 كحدة المذىب كالعرؽ:

ىناؾ عكامؿ مشتركة بيف سكاف المجاؿ في الجبؿ كالجزيرة شكمت نقاط     
ككحدة الديف كالعرؽ )العصبية المذىبية التقاء الطرفيف كيسرت سبؿ التكاصؿ 

اسينا، كالعصبية القبمية( التي قربتيـ فكرينا كاجتماعينا كثقافينا كاقتصادينا كسي
خاصة العصبية المذىبية التي كانت اقكل مف العصبية القبمية لما ليا مف 
خصكصية دينية عززت الترابط الثقافي كاالجتماعي فجعمتيـ يتمسككف ببعضيـ 

ا لدحض آرائيـ، كىذه في كجو المذاىب األخرل خاصة ضد النكار سعين 
ككذلؾ ا، بعضن العصبية أثمرت فييـ كاصبحكا كالبنياف المرصكص يشد بعضو 

بركز العمماء التابعيف ليذا المذىب في جبؿ نفكسة كالجزيرة جعميـ مقصدنا 
                                                 

 . 72، ص2محمد محفكظ، تراجـ المؤلفيف التكنسييف، ج (1)
 .281، ص1( الكسياني، سير الكسياني، ج2)
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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 

العرقي كالقبمي بيف المدف كالبمداف  فشكؿ ىذا االندماج ،قبائميا بيف مدف البمديف
 المختمفة جزءنا مف عكامؿ التكاصؿ بيف البمديف.

 أنماط العيش المشتركة:

ناتج عف تشابو  كتشابو العادات كالخصائص الحياتية العيش كانت أساليب   
كالسمات التي جمعت سكاف تمؾ األنحاء  الظركؼ البيئية كالتضاريسية كالجغرافية

حتى لحياة متشابية كامتبلؾ البساتيف كحرث األرض في المكاسـ، كجعمت أنماط ا
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، 

، ككاف (1)فيفتى اكمو ضعأابك المياصر بستانا كخدـ البستاف فاخضر ك كاشترل 
سكاف المجاؿ يعتمدكف في أكميـ عمى منتكجات البمديف كالثمر كالمبف كالتيف 
كالشعير كزيت الزيتكف في غذائيـ، كيتبادلكف األنكاع فأبك سيؿ البشر بف محمد مف 

، كىذا ال يعني أف الجبؿ ال (2)الجبؿ ال يطعـ عزابتو إال بثمر جربة في رمضاف

                                                 

 .174، ص1(الشماخي، السير، ج1)
 .322(البغطكرم، ركايات االشياخ، ص2)
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ألنكاع كالتسميات لمصنؼ الكاحد كتفضيؿ بعضيا عمى ينتج الثمكر كلكف لتعدد ا
ا مركبنا  بعض إلطعاـ ضيكفيـ، كأبك أيكب التمنكرتي زارتو المشائخ فاطعميـ بسيسن

تميز الجبؿ بكثرة الضيكؼ كالزيارات ، ك (1)مف العسؿ كالزيت كغيرىا مف األطعمة
في بيتو نزؿ عزابة عمى الشيخ "ضيفا الساكف بالرماؿ" مف قبؿ أىالي جربة ف

فضيفيـ كاستبشرت زكجتو كاتتيـ بمبف كثمر كقدـ الزكج كاطعميـ كاحسف اقراءىـ 
ا عمى باب منزلو حتى يعمـ (2)كاعطاىـ ، كمف كاف معو ضيكؼ يشعؿ مصباحن

الجميع أنو يستقبؿ أم ضيؼ ليتقدـ مف بالطريؽ فيدخؿ ليأكؿ، قاؿ أبكالقاسـ 
ا فسر إليَّ  يبيتالبغطكرم ألبي المياصر: إذا رأيت عمى مغمؽ  ، فإذا رأل مصباحن

العبلقات كانت مبنية عمى حسف الجكار كىكذا  .(3)ذلؾ سار فكجد اضيافنا أكؿ معيـ
 بيف المدف المتجاكرة كالتي حرص كؿ منيا عمى مراعاتيا كتعميقيا.

العبلمة كما اشترككا في المباس كالزم لما ليؤالء السكاف مف سمات خاصة ف     
ابي في الجبؿ كالجزيرة عف غير العزابي حمؽ الرأس كمية، كىذا الفعؿ التي تميز العز 

لو قيمة رمزية، ألنو ربما يعبر عف ترؾ "الطريقة التي يعيش بيا الناس في تمؾ 
كيرتدم العزابي زيان أبيض المكف، يتككف مف قميص بسيط كعباءة ، األنحاء

 .(4)أك)ًلحاؼ(، كعمامة

ؿ نفكسة كجزيرة جربة بخصكصية جغرافية مناسبة كما تميزت العبلقات بيف جب     
مف حيث أف جبؿ نفكسة بمكقعو الجغرافي كتككينو االجتماعي كالعرقي جعؿ مف 
عممائو يعززكف الركابط االجتماعية مع سكاف جزيرة جربة الكاقعة شماؿ غرب 

                                                 

 .18، ص2(الشماخي، السير، ج1)
 .158، ص2( الشماخي، السير، ج2)
 .173، ص1ي، السير، ج( الشماخ3)
 .32( ركبيرتك، العزابة، ص4)
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ؿ الجبؿ متجاكزيف بذلؾ التقسيمات الجغرافية فركبكا القناطر الجتياز البحر كالكصك 
لمجزيرة، كتجاكزكا التقسيمات السياسية التي كاف بإمكانيا أف تشكؿ عائقان لك كانت 
في مناطؽ أخرل، بينما ىنا لـ تشكؿ عائقنا كبيرنا لمتكاصؿ بيف مدف الجارتيف، إال 
في بعض الفترات النادرة، فعندما كانت جزيرة جربة كجبؿ نفكسة تحت نفكذ الدكلة 

ا جدنا كمكثفنا، نتيجة االستقرار الذم تمتعكا كاصؿ ميسرن الرستمية في تاىرت كاف الت
، كبعد سقكط الدكلة الرستمية بداية القرف الرابع اليجرم اصبحت الجزيرة سياسينا بو

تتبع دكلة سنية كأخرل شيعية بينما جبؿ نفكسة بقي مستقبلن عف ىذه الدكؿ 
بيف  تتأثر العبلقات مـف االختبلؼ السياسي بيف المنطقتيف كرغـ ذلؾ، (1)المستقمة

 ككانتبؿ استمرت العبلقات بينيما في ظؿ ىذا التفكؾ السياسي،  الجبؿ كالجزيرة،
، األمر (2)سياسية أطر كببل فعمي باستقبلؿ اإلسبلمية تتمتع القركف ىذه طيمة نفكسة
جعؿ ىذا التكاصؿ بجميع اشكالو يستمر مف قبؿ مدف جبؿ نفكسة حتى في الذم 

 األخرل سياسينا عمى الجزيرة.  ظؿ سيطرة المذاىب

 ظروف المحن والقحط ودورىا في توطيد العالقات االجتماعية بين الجبل والجزيرة 

تبادؿ كتكطدت العبلقات االجتماعية مف جكانب أخرل بطبيعة الحاؿ     
المساعدات كتقديـ يد العكف كالكقكؼ جنبنا إلى جنب في المحف التي ألمت بالجميع 

ؼ بيف الجبؿ كالجزيرة، كىذا التعاكف )التكافؿ االجتماعي( شكؿ في احمؾ الظرك 
الركابط كاألثار المتبادلة بيف المجتمعات كالتفاعبلت المختمفة كمف أمثمة ذلؾ عندما 
تعرض الجبؿ كالجزيرة لضغكط مف قبؿ السياسات العباسية كاألغمبية كالفاطمية 

حكالو تأثيرات ايجابية أغمب كاف ليذا الضغط في ا  ،كالصنياجية كالنكار كغيرىـ
 عمى الجبؿ كالجزيرة حيث زاد مف قكة التكاصؿ االجتماعي بينيما، كنمثؿ لذلؾ

                                                 

 .229،ص2( عمي يحيى معمر، االباضية في مككب التاريخ ،ج1)
 .287( ديبكرا، جغرافية جبؿ نفكسة ، ص2)
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الجزيرة في عصر  أىؿالجبؿ خطر فرقة النكار عمى  ىؿعندما الح أل التكاصؿ
الشيخ يسجا الييراسني، عرضكا استعدادىـ كرغبتيـ في نصرتيـ بقكليـ: كسرنا غمد 

، كقامكا بإرساؿ (1)ى ممصقة في ايدينا، فامتؤل النكار رعبناالسيكؼ كالنصؿ كى
عندما أراد في مكضع أخر . ك (2)امدادات لمدفاع عف أبك مسكر يسجا كىك في جربة

أبك خرز أف يقـك بالثكرة عمى الفاطمييف في الجزيرة استشار اعياف جبؿ نفكسة 
لخكؼ مف يحيى بف ، كما أف مشائخ أىؿ الجبؿ عندما شعركا با(3)كطمب المساعدة

، كاصبحت (4)اسحاؽ الميركقي في القرف السابع اليجرم تحصنكا عنو بجزيرة جربة
ليـ يحتمكف بيا، كبالمقابؿ تعرضت الجزيرة ليجـك مف قبؿ كتامة  مبلذاالجزيرة 

، كىذه جميا (5)فخرج ليـ مف جبؿ نفكسة أبك يحيى زكريا األرجاني مدافعنا كىزميـ
ة العبلقات االجتماعية كالقبمية بيف أىؿ الجزيرة كالجبؿ بعيدنا مؤشرات عمى قكة كمتان

عف األنظمة السياسية التي تحكـ البمديف بؿ كانت المساعدات كاالمدادات بجيكد 
بدكافع انسانية كعرقية كمذىبية فكاف أىؿ مدف ذلؾ ك ذاتية مف سكاف الجبؿ كالجزيرة 

عضك تتداعى بقية األعضاء  المجاؿ الجغرافي كالجسد الكاحد عندما يشتكى منو
 ،لنجدتو في شكؿ تقديـ التعزيزات كالمساعدات دفاعنا عف جربة كأىميا كالجبؿ كأىمو
 إذ ال فرؽ عندىـ بيف البمديف عندما يجدكا في أنفسيـ القدرة عمى تقديـ يد العكف.

الفترات ىناؾ فتكر في العبلقة كتكاد تككف معدكمة كلـ كلكف نجد في بعض    
فعندما يتعرض الطرفيف  ،اكف فييا بيف الجانبيف في ظؿ بعض الظركؼنرصد تع

                                                 

 .33، ص2( الشماخي، السير،ج1)
 .44ص 2، السير الشماخي، ج535( يحيى معمر، االباضية في مككب التاريخ ،ص2)
 .523التاريخ ، ص ( يحيى معمر، مككب3)
 .188، ص2( الشماخي، السير، ج4)
 318(البغطكرم، ركايات االشياخ، ص5)
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في نفس الكقت لحرب أك حصار أك معركة كاحدة أك مبلحقات مف قبؿ األنظمة 
حتى  ،، تككف العبلقة عبلقة ركحية فقط بينيمامنطقة كاالقاليـالسياسية الحاكمة لم

 كتذكر المصادرر، في حاؿ طمب احدىما المساعدة بشكؿ مباشر مف الطرؼ األخ
خرج إلى نفكسة كشاكر أبك عبدهللا ابف  ()أبا نكح سعيد بف زنغيؿ فأ بيذا الصدد

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 

كلكف إذا تييأتـ نعينكـ بما نقدر، أما أىؿ جربة فعزمكا  تماـ الضعؼ مف كقعة مانك
انيزمكا مف الجبؿ ، كلكف نتيجةن لغياب الدعـ النفكسي (1)عمى المطالبة بدـ الشيخ

كىنا تكاد تنقطع االتصاالت في مثؿ تمؾ الظركؼ بيف الجبؿ أماـ الفاطمييف، 
ف أقكل األمثمة التي تؤكد كالجزيرة عدا الرسائؿ المتبادلة بيف الطرفيف لبلطمئناف، كم

فمية كاالجتماعية بيف الطرفيف عندما تعرضت جزيرة جربة لغزك افتكر العبلقات التك
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 

 لطرؼ األخر كمد يد العكف لو، كاعتذركا كاكتفكا بالدعاء ليـ. يستطيع نجدة ا

كفي جانب أخر كانت مدف المجاؿ ممجأن لؤلخرل بحكـ العبلقات االجتماعية    
عند األخر  كاتسـ ىذا االتصاؿ بطابع المجكء كالبحث عف األماف كالعرقية كالفكرية

احتمى فييا عند قـك مف فقد انحاز ابف خمؼ النفكسي مف نفكسة إلى جزبرة جربة ك 
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.

 .36، ص2( الشماخي، السير،ج1)
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. كخرج طاىر بف يكسؼ مف جزيرة جربة في عيد المعز بف باديس إلى جبؿ (1)منو
نفكسة بعد اختبلفو معيـ في الخراج كجمع لو أىؿ الجبؿ األمكاؿ كسكف في قرية 

الذيف فركا مف كيبلت جبؿ كقراه ممجأن كأماف ألىؿ الجزيرة ، فكاف ال(2)اشفي بالجبؿ
 الظمـ لطمب األماف.

كمازلنا في صدد الحديث عف المساعدات االجتماعية في الظركؼ القاسية التي    
صنعت جسكران مف التكاصؿ االجتماعي بيف أىالي البمديف، كالمساعدات ىنا مف نكع 

كر في الجبؿ إال أنو تعرض في بعض أخر فرغـ االنتاج الكفير لمحبكب كالثم
الفترات لمقحط كالشدة كالجفاؼ كالجدب كنقص الغذاء فعانى األىالي كثيرا مف شدة 
الجكع، كتذكر المصادر في ىذا الصدد أف شدة كقعت بجبؿ نفكسة كجدبان كببلءن 

كلده إلى عاصـ  "كزجميف"يخ شكقحطنا حتى اضر الناس كماتكا جكعنا، فأرسؿ ال
ا مف الشدة ف البغطكرم اتاه ثمانكف فارن أيرغبو أف يغيث أىؿ الجبؿ، كيذكر  السدراتي

ا مف المسجد في الشدة كجد حكؿ باب داره سبعة كعشركف كالقحط عندما كاف عائدن 
، كذلؾ تتـ العبلقات بيف الجانبيف في (3)مف جبؿ دمر جنكب تكنس فأطعميـ رجبلن 

خرج في قافمة إلى جربة يمتاركا في  مرداس كقت الشدة لجمب المؤف، فيذكر أف أبا
، كتعرض الجبؿ في القرف الثالث اليجرم إلى مجاعة اضطركا معيا (4)كقت الشدة

، (5)بك ميمكف إلى جنكب تكنس كذلؾ قبؿ معركة مانكأألكؿ الميتة كاالرتحاؿ فخرج 
كخرج بعض أىؿ نفكسة إلى مدينة ريضة بجزيرة جربة بسبب القحط فاستضافيـ أبك 

                                                 

 .191، ص1ت المشائخ، ج( الدرجيني، طبقا1)
 30، ص2( الشماخي، السير.،ج2)
 21.0، ص2(الشماخي، السير.،ج3)
 .168(البغطكرم، ركايات االشياخ، ص4)
 .295، ص2، الدرجيني، طبقات المشائخ، ج198، ص1( الشماخي، السير، ج5)
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، (1)بف كبلبة لمدة شير كانزليـ كاحسف نزليـ فكاف يذبح ليـ كؿ يـك كبشيفأيكب 
كانتقؿ إلى جربة أبي صالح أبك بكر بف قاسـ حيف كثرت الزالزؿ كجاكره بعض 

، كذلؾ (3)، كحصؿ قحط كشدة في جربة فتكقؼ عف الحمقات(2)عمماء نفكسة بجربة
. كما أف (4)د أف عـ القحطبك محمد القنطرارم ببناتو إلى جنكب تكنس بعأارتحؿ 

رخص األسكاؽ كاألسعار كاف دافع لمتكاصؿ بيف المجتمعات المتجاكرة يذكر 
كىكذا  (5)رادكىا ليمتاركاأالشماخي أف أىؿ نفكسة سمعكا برخص الطعاـ بجربة ف

كتميزت كانت الحركة كالتكاصؿ مستمر بيف مدف الجكار مع كؿ الظركؼ، 
كتقديـ الدعـ قدر االمكاف، كلـ يعكر  كالتكافؿ تكاؾالعبلقات بالكد كالتعاكف كاالح

ؿ جبؿ استمرت مع  بينيما صفك تمؾ العبلقات أم نزاع أك خبلؼ أك مكاجيات
 الظركؼ كاألكضاع.

 البعد االجتماعي لركب الحج بين الجبل والجزيرة
ركب الحج المغربي الذم كجد منذ كقت  كعمى المستكل االجتماعي متف ككثؽ    

بيف الجبؿ كالجزيرة، حيث كاف لو  العصر اإلسبلمي العبلقات االجتماعيةمبكر في 
كاف جبؿ نفكسة نقطة ارتكاز يمتقى فييا ركب الحج  بعدنا ثقافينا كاجتماعينا فمقد
حيث يجتمع المتجو مف ببلد المغرب إلى المشرؽ ، (6)الجربي كالرستمى كالتكنسي

دىـ نحك ألؼ أك أقؿ أك أكثر ثـ أىؿ جربة كافريقية كطرابمس في اماسف كيصؿ عد

                                                 

 .201بك زكريا، سير االئمة، صأ (1)
 .50، ص2( الشماخي، السير، ج2)
 48، ص2ير،ج( الشماخي، الس3)
 .218، ص1( الشماخي، السير، ج4)
 .240، ص1( الشماخي، السير،ج5)
 .65، ص1( الدرجينى، طبقات المشائخ، ج6)
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ىذا الركب المشترؾ المتكجو لببلد الحجاز شرقنا كالذم ،(1)يجتمعكف في الجبؿ
يستغرؽ شيكرنا بيف الذىاب كاالياب خمؽ نكع مف التعاكف الجماعي بيف أىؿ الجبؿ 

لتفادل األخطار كقطاع الطرؽ كالحفاظ عمى النفس كالماؿ، كغيرىـ كالجزيرة 
غيرىا مف األمكر التي التطبيب ك التعاكف في تجييز الطعاـ كالسقية ك  باإلضافة إلى

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 

لجكار كجعؿ ليا مكاسـ الجبؿ كىذا كطد العبلقات االجتماعية بيف مدف اطرابمس ك 
يقكؿ ماكس اقبمت أنا كأصحابي مف الحج كصمنا طرابمس فاشترينا منيا  خاصة بيا،

كسكتنا كدخمنا جربة فشكركا ذلؾ منا كاستحسنكه كدخؿ عمييـ مف السركر ماال 
 .(2)يتصؼ

 من مظاىر النشاط االجتماعي اليجرات والمصاىرات بين الجبل والجزيرة
أمكر كثيرة جعمت حركة اليجرة كالترحاؿ ال تتكقؼ بيف نجد  مف ىذه المنطمقات   

دت أ (3)الجبؿ كالجزيرة منيا ىجرة طكاعية كمنيا ىجرة اضطرارية لظركؼ سياسية
إلى عدـ االستقرار كيجرة أىؿ الجبؿ بعد معركة مانك إلى المغربيف األدنى 

أك  صيب الطرفيفت تكاألكسط، أك اليجرة لظركؼ القحط كالجدب الذم كان
أك ركح المغامرة التي تدفع  أك دكافع الحركة الثقافية كالعمميةالمشاجرات كالخبلفات 

ىنا كىناؾ إلى مغادرة الجبؿ أك الجزيرة، فقد كانت جربة المبلذ األمف مف أفرادا 
لمنفكسييف، فكانت كميا عكامؿ مساعدة عمى اليجرة بيف البمديف، كعاشكا كالجسد 

مر بو المنطقة مف عكارض، كرأل ديبكرا أف ىذه اليجرات الكاحد يتأثركف بكؿ ما ت

                                                 

 .106( البغطكرم، ركايات االشياخ،  ص1)
 .434، ص2(الدرجيني، طبقات المشائخ، ج2)
 .115 -107انظر، فرج نجـ، القبيمة كاإلسبلـ كالدكلة، ص(3)
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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 

سكاف جربة كالعكس، كيذكر أف ثمث  ، فشد النفكسييف الرحيؿ إلى الجزيرة(1)جيرانيـ
، فحكمة غيرف عامرة بأىؿ نفكسة إذ أف أكثر عائبلتيا انحدرت (2)مف ىذه القبيمة

، كمف المبلحظ أف ىذه اليجرات كانت بطابع أسرم حيث تنتقؿ أسرة كاممة (3)منيـ
ككثير مف أعبلـ البمديف استكطنكا لقيادة حركة التعميـ أك اليجرة لظركؼ أخرل، 

ابي بكر الفرساطكم ذات الشأف العممي كىي أسرة  فأسرة بكر بف ،البمد األخر
العبلمة أبك محمد عبدهللا بف بكر، ىاجرت إلى الجنكب التكنسي بدايات القرف الرابع 

 قدامى مف ميمة لحمة استقبؿ الجنكب التكنسي ، كقد(4)اليجرم كاستقرت ىناؾ
كب فعندما تضررت بعض قرل الجبؿ مف الحر ، (5)قركف امتداد عمى النفكسييف

، كىاجر الشيخ أبك طاىر (6)ىاجر أىميا إلى جربة كمنيـ العبلمة داكد التبلتي
الجيطالي إلى جربة عندما امتنع بعض أىؿ الجبؿ عف تسميـ مجـر انتيؾ الحرمة 
بشرب الخمر فعـز الشيخ عمى االرتحاؿ إلى جربة مف جبؿ نفكسة كبقى فييا إلى 

عة في تكنس مف طرابمسييف غالبيتيـ كال تخمك بق، (7)ق750أف كافاه االجؿ سنة 
العظمى نفكسيكف كيمتينكف شتى الحرؼ كالميف، بعضيـ حديث العيد بالكصكؿ، 
كآخركف مقيمكف منذ قركف كما ىك شأف مياجرم فرسطاء كىي قرية صغيرة مجاكرة 

                                                 

 .182جبؿ نفكسة، ص (ديبكرا، جغرافية1)
 .58سالـ بف يعقكب، جزيرة جربة مدارسيا العممية، ص(2)
 .58سالـ بف يعقكب، جزيرة جربة مدارسيا العممية، ص(3)
 .405، ص2(الدرجيني ، طبقات المشائخ، ج4)
 .289(ديبكرا، جغرافية جبؿ نفكسة، ص5)
 .395( يحيى معمر، االباضية في تكنس ، ص6)
 .352ية في  مككب التاريخ ،ص( يحيى معمر، االباض7)
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أبك الربيع ك ،، (1)ةكما أنشأكا بساتيف صغير  ،لكاباك كما اسمفنا، يعرفكف باسـ "فرافرا"
ماف بف عمي أصمو مف نفكسة ارتحمت أسرتو فياجرت إلى كنكمة بجزيرة سمي
كارتحؿ أبك الخطاب عبدالسبلـ مع قكمو مزاتو إلى جبؿ نفكسة بعد أف ،(2)جربة

ال  ، كالجدير بالذكر أف ىذه اليجرات(3)ضاقت سبؿ العيش عميو في جزيرة جربة
نما تعد ىجرة ذات طابع محمي لد تعد  .ييـىجرة مف بمد ألخر كا 

كما كاف لممصاىرات دكر في تكطيد العبلقات االجتماعية بيف جبؿ نفكسة    
تؤطر العبلقات المجتمعية كالقبمية برباط  عبلقات المصاىرةكجزيرة جربة حيث أف 

إسبلمي مقدس يعتمد عمى تقاليد القرابة كاالنتماء كبناء تحالفات بيف المجتمعات 
قرل جربة كانكا إذا أرادكا أف يبقى معيـ شيخ ففي بعض كاألسر كالقبائؿ المختمفة، 

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 نفكسة أثناء دراستو  امرأة، كتزكج أبك المسكر يسجا الجربي (4)ا الشيخمف ىذ
، كيذكر الشماخي أف يخمؼ (5)بالجبؿ كقدـ بيا إلى جربة ككلدت لو أبا زكريا

، كتزكج أحد الطبلب الكافديف إلى (6)امرأة مف جربة في الجبؿ الفرسطائي تزكج
، كال غرك أف ىذه (7)التبلميذجربة مف نفكسة امرأة مف جربة كانت ميتمة بأمكر 

                                                 

 .183(ديبكرا، جغرافية جبؿ نفكسة، ص1)
 .220، ص2، الدرجيني، طبقات المشائخ، ج183، ص1محمد محفكظ، تراجـ التكنسييف، ج (2)
 .406،ص 2الدرجيني ، ج ،73، 72، ص2( الشماخي، السير، ج3)
 .406ص  ،2الدرجيني ، ج ،73، 72، ص2( الشماخي، السير، ج4)
 .252ك زكريا، سير االئمة، صبأ( 5)
 .191، ص2( الشماخي، السير، ج6)
 .274بك زكريا، سير االئمة، صأ( 7)
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المصاىرات ليا أثر مف الناحية االجتماعية مف جانب نقؿ العادات كالتقاليد 
كمف المبلحظ في ىذه االمثمة اف كالخبرات كغيرىا مف نشاطات الحياة اليكمية، 

أغمبيا كانت في األصؿ رحبلت ثقافية كعممية أدت الى ظيكر كحدات كقرابة جديدة 
، كمما ال شؾ فيو أف استقرار ؿ كالجزيرة برباط النسب كالمصاىرةتربط أىؿ الجب

تحت أم ظرؼ مف الظركؼ نتج عنو مصاىرة لسفره البعض في البمد األخر 
 الطكيؿ أك ىجرتو إلييا.

عمى أم حاؿ كمما سبؽ تناكلو نجد أف التكافؽ الفكرم ميد ليذه العبلقات كفتح   
جتماعي في الجانبيف كاف عمى مستكل أميا الطريؽ، كاف المستكم الثقافي كاال

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 :

بط المذىبية كالعقدية كااليديكلكجية دكر كبير كاف لمركاتكصمت الدراسة إلى أنو  -
في 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 العمـك كترسيخ مبادئ التربية اإلسبلمية.

عزز العبلقات بيف سكاف جزيرة جربة  ،اف التجاكر الجغرافي لمدكؿبينت الدراسة  -
 كجبؿ نفكسة حتى في حاؿ غياب اإلدارة السياسية.
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االىتماـ باإلقساـ الداخمية التي تيرفؽ بالمدارس كالمساجد، أكضحت الدراسة أف  -
ز التي عمقت ركح كالتنافس باإلنفاؽ عمييا مف قبؿ العمماء كالفقياء كاف مف الحكاف
 .كطكرتيا العبلقات الثقافية بيف طبلب العمـ في جبؿ نفكسة كجزيرة جربة

خصكبة الحياة الثقافية كالعممية بكثرة العمماء في الجبؿ كالجزيرة رأت الدراسة أف  -
كتنكع معارفيـ كثقافاتيـ كتخصصاتيـ كحمقاتيـ كمؤلفاتيـ كانتشار المكتبات كاف 

 لتكاصؿ بيف الجبؿ كالجزيرة .عامبلن مشجعنا عمى ا

مساندة كدعـ سكاف الجبؿ كالجزيرة لبعضيـ في المحف  استنتجت الدراسة أف-
 كاألزمات كسنكات القحط عمؽ ركح التكاصؿ االجتماعي بينيـ.

عدنا ثقافينا كاجتماعينا لطكؿ الرفقة كاأللفة بيف لركب الحج بي  أظيرت الدراسة أف -
 بيف سكاف الجبؿ كالجزيرة كتعمقت لركابط االجتماعيةالعبلقات كا تكطدفت ،الحجيج

 .مع ىذا الركب الذم يخرج سنكينا إلى الديار المقدسة

عمى جميع  ليذا التكاصؿ كالعبلقات أثران ايجابينا ابرزت الدراسة أنو كاف_ 
 ظيكر أعداد كبيرة مف العمماء كالمشائخ عمى مر العصكر مما ضمفك المستكيات
، كازدىار المدف ـ كالثقافة بيف االجياؿ خبلؿ العصر اإلسبلمينشر العم استمرار

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  -
نطقتيف كاقباؿ بعضيـ عمى الترجمة كالتأليؼ كاعتمادىا المغة الرسمية بدؿ في الم

 لغة األـ السائدة بينيـ.

 كبيذا يمكف أف نكصي بػػػػػػ :
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 التوصيات:

عمى ضكء النتائج التي تكصمت ليا ىذه الدراسة كفي ظؿ االشكاليات  -    
ا تمكنت مف كشؼ كؿ الجديدة المنبثقة، تؤكد الباحثة أف ىذه الدراسة ال تعنى أني

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:

دية بيف الجانبيف رحبلت الحج كأثارىا االجتماعية كاالقتصادية، العبلقات االقتصا -
في كؿ الظركؼ )الرخاء كالقحط(، دكر المكتبات كديكر العبادة كالمدارس في تطكر 
المسيرة العممية كالفكرية في االقميميف، دكر التقارب العرقي كالمذىبي في تكطيد 

 العبلقات االجتماعية.

الكاحد كما تكصي الباحثة بدراسة الجكانب األخرل لمعبلقات بيف سكاف المجاؿ -   
 لتكمؿ ىذه الدراسة.

كتكصي باىتماـ مكتبات الجامعات بتكفير الكتب الحديثة كالمصادر -   
 كالمخطكطات التي تساىـ في االنتاج العممي كالبحثي. 
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 قائمة المصادر والمراجع

 :اواًل المصادر
ىػ(، نزىة المشتاؽ 559(اإلدريسي، ابك عبدهللا محمد بف محمد بف االدريسي)ت:1
 .ـ2002،مكتبة الثقافة الدينية، القاىرة، مصر،11ي اختراؽ األفاؽ، مجف
، 1البغطكرم، مقريف بف محمد البغطكرم، ركايات االشياخ، ت: عمر لقماف، ط(2

 .ـ2017ثار، سمطنة عماف، مكتبة خزائف األ
( التجاني، عبدهللا بف محمد التجاني، رحمة التيجاني، ت: حسف حسني، الدار 3

 ـ.1981تاب، ليبيا،  العربية لمك
ق(، صكرة األرض، دار صادر، بيركت، 367(ابف حكقؿ، محمد بف حكقؿ)ت:4

 ـ.1938لبناف، 
(الحميرم، محمد عبدالمنعـ، الركض المعطارفي خبر االقطار، ت: احساف 5

 ـ.1984عباس، مكتبة لبناف، بيركت، 
، دار الفكر ابف خمدكف، عبدالرحمف بف خمدكف، المبتدأ كالخبر، ت: سييؿ زكار(6

 لمطباعة كالنشر، بيركت، لبناف.
الدرجيني، ابك العباس احمد الدرجيني، طبقات المشائخ بالمغرب، ت: ابراىيـ  (7

 طبلم، مطبعة البعث، الجزائر.
خبارىـ، ت: ابراىيـ العربي، دار أئمة ك ( ابك زكريا يحيى بف ابي بكر، سير األ8

 ـ.1982سبلمي، بيركت، لبناف، الغرب اإل
الشماخي، احمد بف سعيد الشماخي، السير، ت: سعكد السيابي، كزارة التراث  (9

 ـ.1987كالثقافة، سمطنة عماف، 
ت: حاج سعيد،  بك الربيع سميماف بف يخمؼ المزاتي، كتاب السير،أ( المزاتي، 10

 ـ.1993مكتبة الضامرم لمنشر كالتكزيع، سمطنة عماف، 



 (2021)ضثرًثر   23هىو اإلَطاَيح                                                  انعذد يجهح انع

228 

  

 

ت:  ق(، سير الكسياني،6لسبلـ الكسياني)ؽ( الكسياني، ابك الربيع سميماف عبدا11
 .ـ2009عمر لقماف، كزارة التراث كالثقافة، سمطمة عماف، 

 المراجع ا:ثانيً 
، مكتبة النكر طرابمس، ليبيا، 1ط الطاىر الزاكم، معجـ البمداف الميبية،( 1

 ـ.1968
، ، دار الرشاد، القاىرة، مصر5( حسيف مؤنس، معالـ تاريخ المغرب كاألندلس، ط2

 ـ. 2000
 ( ديبكرا، جغرافية جبؿ نفكسة، بصيغة ككرد عمى الشبكة.3
 العزابة، ت: لميس الشجني، مؤسسة تاكالت لمثقافة، د.ت. ركبيناتشي، ( ركبيرتك4
سالـ بف يعقكب، جزيرة جربة مدارسيا العممية، ت: فرحات الجعبيرم، دار ( 5

 .ـ2002سراس لمنشر، تكنس، 
العممية كالفكرية بجزيرة جربة عبر التاريخ، بصيغة ككرد ( سعيد الباركني، الحركة 6

 عمى الشبكة.
، مكتبة 3( عمي يحيى معمر، االباضية في مككب التاريخ، ـ: سميماف الحاج، ط7

 ـ.2008الضامرم لمنشر، سمطنة عماف، 
 ـ.2004فرج نجـ، القبيمة اإلسبلـ الدكلة، دار الدعكة، القاىرة مصر،  (8
، دار الغرب االسبلمي، بيركت، 1ـ المؤلفيف التكنسييف، ط(محمد محفكظ، تراج9

 ـ.1982لبناف، 
( محمكد حسيف ككردم، الحياة العممية في نفكسة، منشكرات مؤسسة تاكلت 10

 الثقافية، د.ت..
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 والع انخذياخ انرعهيًيح نهرعهيى انعاو في 

 واحاخ يُطمح انكفرج 

                        إعداد: د. بشير عمران أبوناجي             
 ىيام أبو القاسم فرج . أ
 د.العماري محمد النعمي                                           

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 :مقــــدمــــــــــةال

مػػػف أىػػػـ الخػػػدمات الضػػػركرية التػػػي تقػػػدميا  ةتعػػػد الخػػػدمات التعميميػػػة كاحػػػد
كىي الخدمة التي يجب أف يعتنػى بيػا إلخػراج جيػؿ كاع  ،دكلة لكمفة شرائح المجتمعال

فيػػي المبنػػة األكلػػى كىػػي األسػػاس فػػي فػػي كافػػة المجػػاالت،  ةكبنػػاء تعتمػػد عميػػو الدكلػػ
إعػػػداد الكػػػكادر المتينػػػة التػػػي تمبػػػي حاجػػػات المجتمػػػع مػػػف كػػػكادر طبيػػػة، كميندسػػػيف، 

، كىػػذه المخرجػػات تحتػػاج إلػػى اىتمػػاـ كمدرسػػيف، كغيرىػػا مػػف احتياجػػات سػػكؽ العمػػؿ
مػػف قبػػؿ أجيػػزة الدكلػػة لكػػي تمبػػي ىػػذه االحتياجػػات مػػف حيػػث كجػػكد عػػدد كػػاؼ مػػف 
المػػدارس التػػي تػػكازم أعػػداد السػػكاف بكػػؿ مدينػػة مػػف مػػدف الدكلػػة، إضػػافة إلػػى كجػػكد 
المدرسػػيف الكفػػؤ، كخاصػػة أف ىػػذه الدراسػػة قامػػت عمػػى منطقػػة مػػف منػػاطؽ الجنػػكب 

ي منطقة الكفرة، فمثؿ ىذه المناطؽ يجب االىتمػاـ بدراسػتيا كمعرفػة الشرقي لميبيا كى
العكامػػػؿ المػػػؤثرة فييػػػا، كذلػػػؾ لكضػػػع ليػػػا الحمػػػكؿ المناسػػػبة التػػػي تقػػػؼ عائقػػػان لمخدمػػػة 
التعميميػػة مػػف حيػػث: أعػػدد المػػػدارس، كالفصػػكؿ، كالمدرسػػيف، كمعرفػػة مػػدل كفاءتيػػػا 

 ككفايتيا مع الكضع القائـ.

 مشكمة الدراسة: -أوالً 
تتمثػػؿ مشػػكمة الدراسػػة فػػي اإلجابػػة عمػػى التسػػاؤالت التاليػػة كالتػػي مػػف أىميػػا 

 ىي:
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 ىؿ عدد المدارس متكافؽ مع عدد الطبلب؟   -1
ىػػؿ عػػدد الفصػػكؿ متكافػػؽ مػػع عػػدد الطػػبلب كالػػذم بػػدكره يػػؤثر عمػػى كفػػاءة  -2

 الخدمة؟
ىػػػػؿ الخدمػػػػة التعمميػػػػة بالمنطقػػػػة ذات كفػػػػاءة ككفايػػػػة تتكافػػػػؽ مػػػػع المعػػػػايير  -3

 ي كضعتيا الدكلة؟المحمية الت

 أىداف الدراسة: -ثانًيا
 تتمثؿ أىداؼ الدراسة في اآلتي:

التعرؼ عمى فترة إنشاء المؤسسػات التعميميػة بكاحػات الكفػرة لمعرفػة مػا  -1
 تقدمو الخدمات التعميمية لمسكاف.

 التعرؼ عؿ التكزيع الجغرافي لمخدمة التعميمية. -2
 التعرؼ عمى كفاءة ككفاية الخدمة التعميمية. -3

 الفرضيات: -لثاثا
 تتمثؿ فرضية الدراسة في اإلجابة عمى السؤاؿ التالي:

ىنػػػاؾ عبلقػػػػة بػػػيف كفػػػػاءة الخدمػػػة التعميميػػػػة كبػػػيف اكتظػػػػاظ أعػػػػداد  -1
 الطمبة بالمدارس. 

 ىناؾ عبلقة بيف كفاية الخدمة التعميمية كبيف أعداد المدارس. -2
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 األىمية: -رابعاً 
امػة فػي تخطػيط المػدف، كتبػرز تعد الخدمة التعميميػة ىػي أحػد المكاضػيع الي

أىميػػة ىػػذا المكضػػكع فػػي مػػدل تكافػػؽ أعػػداد الطمبػػة مػػع كجػػكد المؤسسػػات التعميميػػة  
 بالمنطقة مف حيث كفايتيا ككفاءتيا.

 المناىج واألساليب: -خامساً 
ىػػػذا المػػػنيج كمكضػػػكع  اتبػػػاعتػػػـ  :المػػػنيج المكضػػػكعيقامػػػت الدراسػػػة عمػػػى 

، تبارىػػا الحيػػز المكػػاني الػػذم تشػػغمو الدراسػػةفػػي دراسػػة الخػػدمات التعميميػػة باع يتمثػػؿ
 كمػػػا ثػػػـ .كتحميميػػػادراسػػػة ظػػػاىرة الصػػػؼ كذلػػػؾ لك  المػػػنيج الكصػػػفيكمػػػا تػػػـ اسػػػتخداـ 

لمدراسػػة، كذلػػؾ لفيػػػـ كتحميػػؿ العكامػػؿ المػػػؤثرة فػػي تكزيػػػع صػػػكلي ـ المػػنيج األااسػػتخد
 المدارس كتحميميا، ىذا مع استخداـ األساليب الكمية كالكارتكغرافية. 

 حدود منطقة الدراسة: -سادساً 
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.
شماالن  26ْ 595 10 -18ْ 595 050ة بيف دائرتي عرض كتقع كاحات منطقة الكفر 

شرقان. كما ىك مكضح بالخريطة رقـ  25ْ 025 060 -18ْ 585 570كخطي طكؿ 
ا مالتعميمية لمخدمات  الدراسة ةفتر  لمدراسة، فتنحصر الزمنيأما عف المجاؿ (. 1)
 ـ.2019-2018عامي ف بي
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 كفرة( المكقع الجغرافي كالفمكي لمنطقة ال1خريطة )

 
 مصادر الدراسة: -سابعاً 

الجانب  كالتي ضمت، كالبيانات الدراسة بكسائؿ لجمع المعمكمات تنالقد استع  
، مع االطبلع عمى الرسائؿ العممية، ك الدكريات، ك شمؿ الكتبالتي تك  المكتبي

 اإلحصائيات الرسمية التي صدرتيا كزارة التعميـ بالمنطقة. 
 الدراسات السابقة: -ثامناً 
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( تحػػػت عنػػػكاف: التعمػػػيـ كالصػػػحة فػػػي منطقػػػة 2008اسػػػة عمػػػي محمػػػد التيػػػر )در  .1
زليتف دراسة في جغرافية الخػدمات، رسػالة دكتػكراه، غيػر منشػكرة، معيػد البحػكث 
كالدراسػػػات العربيػػػة، جامعػػػة الػػػدكؿ العربيػػػة، ركػػػزت ىػػػذه الدراسػػػة معرفػػػة كفػػػاءة 

 الخدمة التعميمية، كفؽ مجمكعة مف مؤشرات التخطيطية.     

الكظيفػػػػػػة التعميميػػػػػػة فػػػػػػي منطقػػػػػػة  :( تحػػػػػػت عنػػػػػػكاف2005دراسػػػػػػة كداد الثابػػػػػػت ) .2
، رسػػالة ماجسػػتير، غيػػر منشػػكرة، كميػػة اآلداب، 2003-1990 العجػػيبلت لممػػدة

    .بريؿأجامعة السابع مف 

( تحػػػػت عنػػػػكاف: التعمػػػػيـ العػػػػاـ بحاضػػػػػرة 2005دراسػػػػة سػػػػيؼ محمػػػػد العتيبػػػػي ) .3
ماجسػػػتير، غيػػػر منشػػػكرة، كميػػػة  اإلحسػػػاء دراسػػػة فػػػي جغرافيػػػة الخػػػدمات، رسػػػالة

البنػػات، جامعػػة عػػيف شػػمس، كمػػا اىتمػػت الدراسػػة بمػػدل كفػػاءة ككفايػػة الخػػدمات 
 التعميمية، كتكضيح العبلقات المكانية بكؿ مرحمة.

التبػػػػػايف المكػػػػػاني لمخػػػػػدمات  :( تحػػػػػت عنػػػػػكاف2004)يالبرعصػػػػػدراسػػػػػة أسػػػػػامة  .4
غيػػر منشػػكرة، كميػػة  المػػرج الجديػػدة، رسػػالة ماجسػػتير، بمدينػػةالصػػحية كالتعميميػػة 

اآلداب، جامعػػػػة قػػػػاريكنس، تناكلػػػػت ىػػػػذه الدراسػػػػة التكزيػػػػع الجغرافػػػػي لمخػػػػدمات 
كما استعرضت ىذه الدراسة مستكل كفػاءة  المدينة، أحياءالتعميمية عمى مختمؼ 
 األساليب اإلحصائية. باستخداـككفاية ىذه الخدمة 

ي بمدية التعميـ كالصحة ف :( تحت عنكاف2001دراسة كنيس الشركسي ) .5
، غير منشكرة، كمية اآلداب، جامعة القاىرة، تطرقت دكتكراه، رسالة ومصرات

الجغرافي  كتكزيعياتطكر ىذه الخدمة كعددىا كمراكز انتشارىا  ىىذه الدراسة إل
 حسب القطاعيف الخاص كالعاـ.

 الخدمات التعميمية التعميـ األساسي
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 نشأة الخدمة التعميمية بكاحات المنطقة:  -أكالن 
لـ يكف التعميـ بمنطقة  ( يكضح تاريخ أنشاء مدارس منطقة الكفرة.1كالجدكؿ رقـ )

نما كاف منذ   ـ بالمؤسسات التعميمية فقد كانت أقدـ 1965الكفرة كليد الحاضر كا 
 ( تاريخ إنشاء مدارس منطقة الكفرة1الجدول )

 تاريخ اإلنشاء فترة الدراسة   اسم المدرسة ت
 1974 رتٌنفت أسامة بن زيد 1

 1965 صباحً شهاء الكفرة 2

 1989 صباحً المنارة 3

 1976 فترتٌن طارق بن زيد 4

 1984 فترتٌن الجوف 5

 1976 صباحً 17فبراير 6

 1970 فترتٌن 05مايو 7

 1977 فترتٌن أجنادين 8

 1980 فترتٌن اء األجهردشه 9

 1984 صباحً علي بن أبي طالب 10

 1975 صباحً الكرامة 11

 1984 فترتٌن عمر بن الخطاب 12

 1975 صباحً اليرموك 13

 1984 فترتٌن حطين 14

 1976 صباحً زيد بن الحارثة 15

 1976 صباحً حسان بن ثابت 16

17 
حمزة بن عبد 

 المطلب
 1976 صباحً

 1976 صباحً المستقبل 18

 2014 صباحً مصعب بن عمير 19

 1993 مسائً محو األمية 20
ِٓ ػًّ اٌجبؽضٍٓ اعزٕبدا إٌى ثٍبٔبد ٚصاسح اٌزشثٍخ ٚاٌزؼٍٍُ ثبٌىفشح, ثٍبٔبد اٌّقذس:    

 َ. 2019غٍش ِٕؾٛسح, 
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مؤسسة تعميمية بالمنطقة مدرسة شيداء الكفرة، كجؿ المدارس األخرل افتتحت في 
ـ كىي مدرسة 2014فترة السبعينيات، باستثناء مدرسة كاحدة أنشئت في فترة 

 مصعب بف عمير.

ـــاً  ـــة والفصـــول والمدرســـين  -ثاني ـــدد الطمب ـــددي والنســـبي لع ـــي الع ـــع الجغراف التوزي
 .واحات منطقة الكفرةالتعميم األساسي ب بمدارس

يتضػح مػػف الجػػدكؿ أف عػدد المػػدارس تتػػكزع بكاحػات المنطقػػة كلكػػف الغالبيػػة 
العظمػػػى منيػػػا تتركػػػز بكاحػػػة الجػػػكؼ، كذلػػػؾ لتركػػػز السػػػكاف فييػػػا عػػػف بقيػػػة الكاحػػػات 

لى أف كاحتي بكمة كبكيمػة ال تفصػميا عػف كاحػة الجػكؼ إال طريػؽ األخرل، إضافة إ
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 

تجاكز مدرسة كاحػدة لكػؿ كاحػة نتيجػة بقية الكاحات األخرل فإف الخدمة التعميمية ال ت
لقمػػػة السػػػكاف بيػػػذه الكاحػػػات كمػػػا ىػػػك الحػػػاؿ بكاحػػػة اليػػػكارم كاليكيػػػكيرم كالطػػػبلب. 

التكزيػػع الجغرافػػي العػػددم كالنسػػبي لعػػدد الطمبػػة كالفصػػكؿ ( يكضػػح 2كالجػػدكؿ رقػػـ )
 .كالمدرسيف بمدارس كاحات منطقة الكفرة
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 (2جدول )
العددي والنسبي لعدد الطمبة والفصول والمدرسين بمدارس واحات  التوزيع الجغرافي

 م2019عام  منطقة الكفرة

 اضى انًذرضح خ

 عذد انطهثح وَطثرهى

 % انًجًىع

عذد 

انفص

 ول

% 

عذد 

انًذر

 ضيٍ

 % إَاز % ركىر %

 14 105 10 28 11 842 11 439 11 403 أعبِخ ثٓ صٌذ 1

 6 46 7 21 8 623 8 294 9 329 ِبٌٛ 05 2

ػّش ثٓ  3

 اٌخطبة
326 9 297 8 623 8 24 8 75 10 

 11 82 6 18 7 560 8 310 7 250 فجشاٌش 17 4

 10 73 6 18 7 528 7 281 7 247 هبسق ثٓ صٌذ 5

 4 33 6 18 6 483 6 248 6 235 ؽٙبء األعٙش 6

 10 78 4 13 6 473 6 227 7 246 اٌغٛف 7

 2 12 5 15 6 460 7 254 6 206 إٌّبسح 8

ؽغبْ ثٓ  9

 صبثذ
244 7 198 5 442 6 17 6 36 5 

 0 2 5 15 6 434 6 235 5 199 ؽطٍٓ 10

ػًٍ ثٓ أثً  11

 هبٌت
186 5 182 5 368 5 13 4 34 4 

 7 52 6 16 4 340 4 172 5 168 أعٕبدٌٓ 12

 4 34 4 13 4 323 4 155 5 168 ؽٙبء اٌىفشح 13

 3 24 3 10 4 316 4 167 4 149 اٌّغزمجً 14

ِقؼت ثٓ  15

 ػٍّش
147 4 142 4 289 4 9 3 1 0 

 4 34 4 11 4 278 3 130 4 148 اٌىشاِخ 16

 3 24 2 7 1 97 2 97 0 0 ِؾٛ األٍِخ 17

ؽّضح ثٓ ػجذ  18

 اٌّطٍت
17 0 26 1 43 1 7 2 5 1 

صٌذ ثٓ  19

 اٌؾبسصخ
27 1 15 0 42 1 8 3 15 2 

 0 1 3 9 0 35 1 23 0 12 اٌٍشِٛن 20

 100 766 100 290 100 7599 100 3892 100 3707 انًجًىع

 

اٌّقذس: ِٓ ػًّ اٌجبؽضٍٓ اعزٕبدا إٌى ثٍبٔبد ٚصاسح اٌزشثٍخ ٚاٌزؼٍٍُ ثبٌىفشح, ثٍبٔبد غٍش ِٕؾٛسح, 

2019.َ 
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( التكزيع الجغرافي لطمبة التعميـ األساسي عمى مستكل 2الشكؿ )
 منطقة الدراسة

 
 (.2باحثيف استنادان إلى بيانات الجدكؿ رقـ )المصدر: مف عمؿ ال                

 
أف عػػدد المػػدارس تتػػكزع عمػػى النحػػك يف السػػابقكالشػػكؿ يتضػػح مػػف الجػػدكؿ 

اليػػػكارم خػػػرل فػػػي أك  ،رمكيككاحػػػدة فػػػي اليكيػػػ ،مدرسػػػة فػػػي كاحػػػة الجػػػكؼ 17التػػػالي 
، كيتضح مف خبلؿ الجدكؿ كذلؾ أف عدد الطمبػة عمػى مسػتكل الكاحػات بمػغ الطبلبك 
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كطالبػػةن، كقػػد لػػكحظ فػػي كثيػػر مػػف المػػدارس أف أعػػداد الطمبػػة فػػي ازديػػاد  طالبػػان  7599
عممػػان بػػأف المعيػػار الػػذم كضػػعتو يفػػكؽ المعػػدالت كالمعػػايير المحميػػة، ككػػذلؾ الدكليػػة، 

فمػف خػبلؿ الجػدكؿ يتضػح أف سػتة مػدارس  ( طالبان لكؿ مدرسة.30506يبمغ  ) الدكلة
عف المعدؿ الذم كضعتو الدكلة ربمػا يرجػع  كفؽ المعايير المحمية، كالباقي كميا تتزايد

مػػػا لكجػػػكد مدرسػػػيف ذات كفػػػاءة عاليػػػة بيػػػذه  ذلػػػؾ إمػػػا لقػػػرب المسػػػكف مػػػف المدرسػػػة كا 
المدارس، أك أف كثافة السكاف ببعض الكاحات مرتفعػة كبعضػيا اآلخػر منخفضػة ممػا 
ترتػػػب عميػػػو انخفػػػاض فػػػي عػػػدد الطمبػػػة. كفيمػػػا يتعمػػػؽ بعػػػدد الفصػػػكؿ عمػػػى مسػػػتكل 

فصػػػبلن، أغمبيػػػا العظمػػػى تحتميػػػا كاحػػػة الجػػػكؼ بينمػػػا  290فقػػػد بمػػػغ عػػػددىا الكاحػػػات، 
مدرسػػان  766فصػػكؿ، بينمػػا بمػػغ عػػدد المدرسػػيف  9بػػاقي الكاحػػات األخػػرل ال تتجػػاكز 

كمدرسػػػة، أغمػػػب المدرسػػػيف يتكزعػػػكف عمػػػى كاحػػػة الجػػػكؼ حيػػػث بمػػػغ أعمػػػى عػػػدد ليػػػـ 
فػي مدرسػة حمػزة بػف  مدرسػان كمدرسػة، كبمػغ أدناىػا 105بمدرسة أسامة بف زيد بنحػك 

 عبد المطمب، كمدرسة محك األمية. 

 كفاءة الخدمة التعميمية:

 الطػرؽ قصػرأ باسػتخداـ كالتكاليؼ الجيكد في االقتصاد ىي الكفاءةتعرؼ 
 تسػتمـز التعميميػة فالكفػاءة ،المطمكبػة ىػداؼاأل تحقيػؽ جػؿأ مػف الكسػائؿ رخػصأك 

 (1)مككناتو عناصر كفاية ؿخبل مف تنبع عممية أسس عمى كتعتمد السميـ التخطيط

 يرتبط معدؿ كفاءة الخدمة التعميمية بعدد مف المعايير منيا:

 كثافة الفصكؿ. -1
 معدؿ عدد الطبلب بالمدرسة. -2

                                                 
1
 (الزبير  مدينة في كالصحية لمخدمات التعميمية المكاني العبكدم، التحميؿ مفتف رحيـ صفا - 

 .111، ص2005معمـك اإلنسانية، ل، جامعة البصرة، كمية التربية )المدف جغرافية في دراسة
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 معدؿ أعداد الفصكؿ في المدرسة. -3
 معدؿ أعداد الطبلب لكؿ مدرس. -4
 معدؿ عدد المدرسيف لكؿ فصؿ. -5

 معدل كثافة الطالب في الفصول: -أوالً 

يػػار مػػف المعػػايير الميمػػة فػػي معرفػػة كفػػاءة الخدمػػة التعميميػػة يعػػد ىػػذا المع
التحصػيؿ العممػي  ىحيث يؤثر ارتفاع معدؿ الطبلب عػف المعػدؿ ممػا يػؤثر ذلػؾ عمػ

لػػدل الطػػبلب، فمػػف خػػبلؿ الجػػدكؿ رقػػـ )( يتضػػح كجػػكد ارتفػػاع فػػي معػػدالت الكثافػػة 
الػذم كضػعتو  ( مدرسة مف مدارس منطقة الدراسة عممان بأف المعيار المحمي14في )

( طالب لكؿ فصػؿ، حيػث كصػمت كثافػة الفصػكؿ فػي بعػض المػدارس 24.6الدكلة )
( طالػػب كطالبػػة كمػػا ىػػك الحػػاؿ فػػي مدرسػػة الجػػكؼ كىػػذ ممػػا ال شػػؾ فيػػو 36إلػػى )

مؤثران عمى التحصيؿ العممي لمطبلب كخاصػة طػبلب المرحمػة االبتدائيػة، كيرجػع ىػذا 
المدارس مف إقامة السكف لذل الطػبلب أك االرتفاع الحاصؿ ليذه المدارس إما لقرب 

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 

دارس كما ىك الحاؿ في مدرسة اليرمكؾ كزيد بف الحارثة كحمػزة بػف عبػد المطمػب الم
( طالػب كطالبػة. كالجػدكؿ رقػـ 43حيث ال يتجاكز عدد الطبلب بيذه المدارس عػف )

 ( يبيف ذلؾ.   3)
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 (معدالت كثافة الفصول بمدارس منطقة الكفرة3الجدول )
 فصىلكصافح ان عذد انفصىل عذد انطهثح اضى انًذرضح خ

 30 28 842 أضايح تٍ زيذ 1

يايى          5  2  623 21 30 

 26 24 623 عًر تٍ انخطاب 3

فثراير         17 4  560 18 31 

 29 18 528 طارق تٍ زيذ 5

 27 18 483 شهاء األجهر 6

 36 13 473 انجىف 7

 31 15 460 انًُارج 8

 26 17 442 حطاٌ تٍ شاتد 9

 29 15 434 حطيٍ 10

 28 13 368 عهي تٍ أتي طانة 11

 21 16 340 أجُاديٍ 12

 25 13 323 شهاء انكفرج 13

 32 10 316 انًطرمثم 14

 32 9 289 يصعة تٍ عًير 15

 25 11 278 انكرايح 16

 14 7 97 يحى األييح 17

 6 7 43 حًسج تٍ عثذ انًطهة 18

 5 8 42 زيذ تٍ انحارشح 19

 4 9 35 انيريىن 20

 26 290 7599 انًجًىع 
اٌّقذس: ِٓ إػذاد اٌجبؽضٍٓ اعزٕبدا0 إٌى اٌجٍبٔبد اٌّغزمبح ِٓ ٚصاسح اٌزشثٍخ ٚاٌزؼٍٍُ ثّٕطمخ اٌىفشح, ثٍبٔبد 

 َ.2019غٍش ِٕؾٛسح, 

 متوسط أعدد الطمبة في المدرسة: -ثانياً 
مما ال شؾ فيو أف ارتفاع أعداد الطمبة فػي المػدارس يػؤثر تػأثيرا سػمبيان عمػى 

كيبمػػػػغ عػػػػدد الطمبػػػػة فػػػػي المػػػػدارس حسػػػػب المعيػػػػار المحمػػػػي  ،الفصػػػػكؿ ارتفػػػػاعيـ فػػػػي
( طالػػب لكػػؿ مدرسػػة، فمػػف خػػبلؿ الجػػدكؿ يبلحػػظ ارتفػػاع عػػدد الطمبػػة فػػي 305.6)

كبالتػػالي فػػإف  ،( طالػػب لكػػؿ مدرسػػة467كالػػذم بمػػغ ) ،المػػدارس بكاحػػة الجػػكؼ فقػػط
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ف كتركػػزىـ كيعػػزل ذلػػؾ ارتفػػاع أعػػداد السػػكا ،ىػػذا المعػػدؿ مرتفػػع عػػف المعػػدؿ المحمػػي
  ( يكضح ذلؾ. 4كالجدكؿ رقـ ) بيذه الكاحة دكف غيرىا مف الكاحات بمنطقة الدراسة.

 (4)جدول لا
 معدل أعداد الطمبة بمدارس منطقة الكفرة

 متوسط عدد الطمبة في المدرسة عدد المدارس عدد الطمبة الواحة ت
 467 16 7479 الجوف 1
 43 1 43 اليواري 2
 42 1 42 اليويويري 3
 35 1 35 الطالب 4

اٌّقذس: ِٓ إػذاد اٌجبؽضٍٓ اعزٕبدا0 إٌى اٌجٍبٔبد اٌّغزمبح ِٓ ٚصاسح اٌزشثٍخ ٚاٌزؼٍٍُ ثّٕطمخ اٌىفشح, ثٍبٔبد 

 َ.2019غٍش ِٕؾٛسح, 

 متوسط أعداد الفصول في المدرسة: -ثالثاً 
يعػػد ىػػذا المؤشػػر مػػف المؤشػػرات التػػي تقػػاس بػػو معػػدالت الكفػػاءة التعميميػػة، 

، كبالتػالي عدد الفصكؿ بالمدرسة يساىـ عدـ ارتفاع أعداد الطمبػة فػي الفصػؿ فارتفاع
يزيػػد مػػف ارتفػػاع معػػدؿ التحصػػيؿ العممػػي كانخفػػاض الكثافػػة  يقمػػؿ مػػف كثافػػة الفصػػؿ،

ف المعيػػػار التخطيطػػػي لػػػدل الطمبػػػة خاصػػػة ممػػػف ىػػػـ فػػػي المرحمػػػة االبتدائيػػػة،  ىػػػذا كا 
فمػػػف خػػػبلؿ  لممدرسػػػة الكاحػػػدة، فصػػػبلن  1202الػػذم كضػػػعتو الدكلػػػة ليػػػذا المؤشػػػر ىػػػك 

الجػػدكؿ الخػػػاص بيػػػذا المؤشػػػر يتضػػػح أف ارتفػػػاع معػػػدؿ الفصػػػكؿ فػػػي كاحػػػة الجػػػكؼ 
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 

( فصبلن لكؿ مدرسة، بينما قؿ متكسط عػدد الفصػكؿ فػي المدرسػة 17بكاحة الجكؼ )
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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 (5انجذول )

 ذرضحيعذالخ أعذاد انفصىل في انً

متوسط عدد الفصول في  عدد المدارس عدد الفصول الواحة ت
 المدرسة

 17 16 266 الجوف 1
 7 1 7 اليواري 2
 8 1 8 اليويويري 3
 9 1 9 الطالب 4

اٌّقذس: ِٓ إػذاد اٌجبؽضٍٓ اعزٕبدا0 إٌى اٌجٍبٔبد اٌّغزمبح ِٓ ٚصاسح اٌزشثٍخ ٚاٌزؼٍٍُ ثّٕطمخ اٌىفشح, ثٍبٔبد 

 َ.2019غٍش ِٕؾٛسح, 

 :معدل أعداد الطالب لكل مدرس -ارابعً 
يعد ىذا المؤشر أحد مؤشرات مستكل كفاءة الخدمػة التعميميػة، فعمػى أسػاس 
ىذا المعػدؿ يمكننػا معرفػة مػدل نجػاح النظػاـ التعميمػي فػي تحقيػؽ التػكازف بػيف أعػداد 
الطػػػػبلب كأعػػػػداد المدرسػػػػيف، فارتفػػػػاع مسػػػػتكل كفػػػػاءة ىػػػػذه الخدمػػػػة يػػػػدؿ عمػػػػى تػػػػكافر 

ر نجػاح العمميػػة التعميميػة كىػػك المعمػـ، ككفػاءة ىػػذه الخدمػة ال تسػػتند إلػى الكػػـ عناصػ
فقػػط، كلكػػف تعتمػػد كػػذلؾ عمػػى مػػدل مقػػدرة ىػػؤالء المعممػػيف عمػػى إعػػداد الػػنشء، مػػف 

نشػػاء الػػدكرات التدريبيػػة ليػػـ ف المعيػػار التخطيطػػي الػػذم ، (1)حيػػث تحفيػػزىـ، كا  ىػػذا كا 
حيػػث يبلحػػظ مػػف خػػبلؿ  لكػػؿ مػػدرس.طالػػب  8.2كضػػعتو الدكلػػة ليػػذا المؤشػػر ىػػك 

( ارتفػػػػاع معػػػػدؿ الطػػػػبلب لكػػػػؿ مػػػػدرس لكثيػػػػر مػػػػف مػػػػدارس منطقػػػػة 6الجػػػػدكؿ رقػػػػـ )
فمنيػا ال يكجػد  ،الدراسة، حيث يبلحظ انخفاض في أعداد المدرسػيف لػبعض المػدارس

                                                 
عمي محمد التير، التعميـ كالصحة في منطقة زليػتف دراسػة فػي جغرافيػة الخػدمات، رسػالة دكتػكراه  -1

.137-136، ،ص 2008غيػر منشػكرة، معيػد البحػكث كالدراسػات العربيػة، جامعػة الػدكؿ العربيػة، 
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بيػػػا إال مػػػػدرس كاحػػػػد مثػػػؿ مدرسػػػػة اليرمػػػػكؾ كمدرسػػػػة مصػػػعب بػػػػف عميػػػػر كمدرسػػػػة 
 ، حطيف

 بمنطقة الكفرة لكل مدرس معدل الطالب (6الجدول )
 معدل الطالب لكل مدرس عدد المدرسين عدد الطمبة اسم المدرسة ت
 8 105 842 أسامة بن زيد 1
مايو 5 2  623 46 14 
 8 75 623 عمر بن الخطاب 3
فبراير 17 4  560 82 7 
 7 73 528 طارق بن زيد 5
 15 33 483 شياء األجير 6
 6 78 473 الجوف 7
 38 12 460 المنارة 8
 12 36 442 حسان بن ثابت 9
 217 2 434 حطين 10
 11 34 368 عمي بن أبي طالب 11
 7 52 340 أجنادين 12
 10 34 323 شياء الكفرة 13
 13 24 316 المستقبل 14
 289 1 289 مصعب بن عمير 15
 8 34 278 الكرامة 16
 4 24 97 محو األمية 17
 9 5 43 حمزة بن عبد المطمب 18
 3 15 42 زيد بن الحارثة 19
 35 1 35 اليرموك 20

 10 766 7599 المجموع
اٌّقذس: ِٓ إػذاد اٌجبؽضٍٓ اعزٕبدا0 إٌى اٌجٍبٔبد اٌّغزمبح ِٓ ٚصاسح اٌزشثٍخ ٚاٌزؼٍٍُ ثّٕطمخ اٌىفشح, ثٍبٔبد 

 َ.2019غٍش ِٕؾٛسح, 
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 لطمبة،في حيف أف بعض المدارس األخرل تتزايد فييا أعداد المدرسيف عف عدد ا
كىذا يدؿ عمى عدـ كجكد تكازف في تكزيع أعداد المدرسيف بالمدارس، أك أف ىناؾ 
سببان آخر كىك كجكد تخصصات ال تمبي حاجات تمؾ المدارس، فنصؼ المدارس 

المكجكدة بمنطقة الدراسة يتزايد فييا أعداد الطمبة لممدرس الذم يخدميـ، بينما 
كضعتو الدكلة بؿ في المدارس بمغ أربع النصؼ اآلخر منيـ مكافؽ لممعدؿ الذم 

   ( يكضح ذلؾ.  6طبلب لكؿ مدرس. كالجدكؿ رقـ )

 :متوسط أعداد المدرسين في الفصول -خامساً 
يعد ىذا المؤشر مف مؤشرات كفاءة الخدمة التعميمية، كقد بمغ المعػدؿ العػاـ 

( 7فمػػػف خػػػبلؿ الجػػػدكؿ رقػػػـ ), مدرس/فصػػػؿ 2.5عمػػػى مسػػػتكل الدكلػػػة ليػػػذا المؤشػػػر 
يتضػػح بكجػػو عػػاـ عػػدـ كفػػاءة ىػػذا المؤشػػر عمػػى مسػػتكل مػػدارس المنطقػػة باسػػتثناء 

 .  ثبلث مدارس انخفاض معدؿ كفاءة ىذا المؤشر كما ىك مبيف بالجدكؿ
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 عمى مستوى منطقة الكفرة معدل مدرس لكل فصل (7الجدول )
 معدل مدرس لكل فصل عدد الفصول عدد المدرسين اسم المدرسة ت

 4 28 105 مة بن زيدأسا 1
 5 18 82 فبراير-17 2
 6 13 78 الجوف 3
 3 24 75 عمر بن الخطاب 4
 4 18 73 طارق بن زيد 5
 3 16 52 أجنادين 6
 2 21 46 مايو-05 7
 2 17 36 حسان بن ثابت 8
 3 13 34 شياء الكفرة 9
 3 13 34 عمي بن أبي طالب 10
 3 11 34 الكرامة 11
 2 18 33 شياء األجير 12
 2 10 24 المستقبل 13
 3 7 24 محو األمية 14
 2 8 15 زيد بن الحارثة 15
 1 15 12 المنارة 16
 1 7 5 حمزة بن عبد المطمب 17
 0 15 2 حطين 18
 0 9 1 اليرموك 19
 0 9 1 مصعب بن عمير 20

 3 290 766 المجموع
ح ِٓ ٚصاسح اٌزشثٍخ ٚاٌزؼٍٍُ ثّٕطمخ اٌىفشح, ثٍبٔبد اٌّقذس: ِٓ إػذاد اٌجبؽضٍٓ اعزٕبدا0 إٌى اٌجٍبٔبد اٌّغزمب

 َ.2019غٍش ِٕؾٛسح, 

 التعميم المتوسط
يعد التعميـ المتكسط أحػد سػمـ التعمػيـ العػاـ فيػي المرحمػة لتػي ينتقػؿ الطالػب 
مف خبلليا إلى التعميـ العالي، فالمرحمة الثانكية بيذه المنطقػة كسػائر المراحػؿ لسػائر 
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نة األكلػػى الثػػانكم عػػاـ، ثػػـ يتخصػػص الطالػػب فػػي السػػنة التػػي فيػػي تضػػـ السػػ ،الػػببلد
كىػػػي السػػػنة الثانيػػػة إمػػػا إلػػػى التخصػػػص األدبػػػي أك التخصػػػص العممػػػي حيػػػث  ،تمييػػػا

كتتػػػأثر ىػػػذه المرحمػػػة بتكزيػػػع الطمبػػػة عمػػػى المػػػدارس، كبالتػػػالي  يكتمػػػؿ ىػػػذه المرحمػػػة،
الفصػكؿ، كعػدد يمكف مف خبلليا معرفة كفاءة ككفاية الخدمة مف خبلؿ معرفة كثافة 

الطمبة في المدارس، كمعدؿ طالػب لكػؿ مػدرس، كمػف المبلحػظ أف ىػذه المرحمػة مػف 
مراحػػؿ التعمػػيـ تتركػػز فػػي كاحػػة كاحػػدة كىػػي كاحػػة الجػػكؼ مكزعػػة عمػػى سػػت مػػدارس 

 كما ىي مكضحة بالجدكؿ التالي.
 ( التوزيع الجغرافي لمتعميم المتوسط بواحات منطقة الكفرة8الجدول )

 خاعُ اٌّذسع د
 ػذد اٌطٍجخ ٚٔغجزُٙ

 % اٌّغّٛع
ػذد 

 اٌفقٛي

 

% 

 ػذد

 اٌّذسعٍٓ

% 

 % إٔبس % روٛس اٌٛاؽخ 

 37.2 35 20.8 10 21 272 24 197 17 75 اٌغٛف أؽفبد اٌّخزبس 1

 27.7 26 20.8 10 23 296 23 187 23 99 اٌغٛف اٌمبدعٍخ 2

 12.8 12 14.6 7 11 136 11 89 11 49 اٌغٛف أثٛثىش اٌقذٌك 3

 7.4 7 16.7 8 20 251 17 142 25 109 اٌغٛف اٌغٛف اٌغشثً 4

 6.4 6 10.4 5 7 85 5 45 9 40 اٌغٛف خبٌذ ثٓ اٌٌٍٛذ 5

 8.5 8 16.7 8 18 230 20 166 15 64 اٌغٛف إٌٛس 6

 100 94 100 48 100 1270 100 826 100 436 اٌّغّٛع

ت المسقاة مف كزارة التربية كالتعميـ بمنطقة الكفرة، بيانات غير المصدر: مف إعداد الباحثيف استنادان إلى البيانا
 ـ.2019منشكرة، 
 التوزيع العددي والنسبي لعدد الطمبة:  -أ

أعػػداد الطمبػػة عمػػى سػػت مػػدارس بمػػغ أعمػػى عػػدد مػػف خػػبلؿ الجػػدكؿ تتػػكزع 
%( مػػػػف أعػػػػداد الطمبػػػػة 23( طالػػػػب بنسػػػػبة )296لمطمبػػػػة بمدرسػػػػة القادسػػػػية نحػػػػك )

ة، بينمػػػا تػػػنخفض أعػػػداد الطمبػػػة فػػػي مدرسػػػة خالػػػد بػػػف الكليػػػد البػػػالغ بمػػػدارس المنطقػػػ
 %(   7( طالبان بنسبة )85عددىا )
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 التوزيع العددي والنسبي لعدد الفصول:   -ب
السػػػابؽ أف أعػػػداد الفصػػػكؿ تختمػػػؼ مػػػف مدرسػػػة  يبلحػػػظ مػػػف خػػػبلؿ الجػػػدكؿ 

كؿ، كمػا ( فصػ10( فصػبلن فػأعمى مدرسػة بمػغ عػدد فصػكليا )48ألخرل، فبمغ عددىا )
   .ىك الحاؿ في مدرسة القادسية كمدرسة أحفاد المختار

 التوزيع العددي والنسبي لعدد المدرسين: -ت
مدرسػػػػان ارتفػػػػع عػػػػددىـ  94بمػػػػغ عػػػػدد المدرسػػػػيف بمػػػػدارس التعمػػػػيـ المتكسػػػػط  

% مف مجمكع عػدد المدرسػيف بالمػدارس فػي 37بمدرسة أحفاد المختار البالغ نسبتيا 
فػي ثػبلث مػدارس أخػرل، ففػي مدرسػة خالػد بػف الكليػد لػـ  حيف انخفضػت ىػذه النسػبة
%، كلربمػػا يرجػػع السػػبب فػػي ذلػػؾ إلػػى انخفػػاض عػػدد 6.4تتجػػاكز النسػػبة بيػػا عػػف 

الخريجيف بالمنطقة عمى الرغـ مف كجكد فرع مف الكميات التابعة لجامعة بنغػازم، أك 
المػػردكد تكجػػو أكلئػػؾ الخػػريجيف إلػػى العمػػؿ فػػي مجػػاالت أخػػرل؛ كذلػػؾ بسػػبب ارتفػػاع 

المػػػادم، كمػػػا الحػػػاؿ ىػػػك الحػػػاؿ الخدمػػػة فػػػي المجػػػاؿ التجػػػارم باعتبػػػار أف المنطقػػػة 
منطقػػػة حدكديػػػة تعتمػػػد عمػػػى التجػػػارة كنقػػػؿ البضػػػائع إلػػػى الػػػدكؿ المجػػػاكرة، أك تكجػػػو 

 معظـ الخرجيف لمعمؿ في مجاؿ الحقكؿ النفطية.
 كفاءة الخدمات التعميمية لمتعميم المتوسط: -ثانياً 

فػػاءة الخػػدمات التعميميػػة لمرحمػػة التعمػػيـ المتكسػػط بعػػدد مػػف يتػػأثر مسػػتكل ك
 المؤشرات التي تخدميا منيا: 

 كثافة الفصل:  -1

يعد ىذا المؤشر مف المؤشرات اليامة لقيػاس مػدل كفػاءة الخدمػة التعميميػة، 
فمػػف خبللػػو يػػتـ إيجػػاد العبلقػػة بػػيف الطػػبلب كعػػدد الفصػػكؿ المكجػػكدة بالمػػدارس، ليػػتـ 

فػػػة ىػػػذه الفصػػػكؿ، ككيفيػػػة تػػػكفير المدرسػػػيف لمكاكبػػػة سػػػير العمميػػػة فيػػػـ كتكضػػػيح كثا
كفؽ المعايير التي كضعتيا الدكلة، فقد كضعت الدكلة معيار لمعرفػة كفػاءة  التعميمية
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طالبػػان فػػي  27ىػػذه الخدمػػة ليػػذا المؤشػػر كىػػك عػػدـ تجػػاكز الطمبػػة فػػي الفصػػكؿ عػػف 
 قة الدراسة. ( يكضح كفاءة الفصكؿ بمدارس منط9الفصؿ. كالجدكؿ رقـ )

 ( كفاءة الفصكؿ بمدارس منطقة الدراسة.9لجدكؿ )
 اضى انًذرضح

كصافح 

 انفصىل

يرىضط عذد 

انفصىل في 

 انًذرضح

يرىضط أعذاد 

انطالب في 

 انًذرضح

يرىضط عذد 

نكم  يٍ ضرًذان

 طانة

يذرش نكم 

 فصم

 4 8 272 10 27 أحفاد انًخرار

 3 11 296 10 30 انمادضيح

 2 11 136 7 19 يكأتىتكر انصذ

 1 36 251 8 31 انجىف انغرتي

 0 14 85 5 2 خانذ تٍ انىنيذ

 1 29 230 8 29 انُىر

 1 14 166.6 8 13 انًجًىع

ــات المســ ــى البيان ــاحثين اســتنادًا إل ــة الكفــرة، تالمصــدر: مــن إعــداد الب ــيم بمنطق ــة والتعم قاة مــن وزارة التربي
 ـ.2019 بيانات غير منشورة،
كؿ السابؽ يتضػح أف كثافػة الفصػكؿ ذات كفػاءة متطابقػة مػع المعػايير مف خبلؿ الجد

المحميػػة كبالتػػالي ذات كفػػاءة عاليػػة كعػػدد الفصػػكؿ متكافقػػة مػػع عػػدد الطمبػػة بالمنطقػػة 
 كمان ككيفان 

 متوسط عدد الفصول في المدرسة: -2
 8بمػػػغ المعػػػدؿ العػػػاـ لمػػػدارس المنطقػػػة مػػػف حيػػػث عػػػدد الفصػػػكؿ بالمػػػدارس 

 8.6كىػػػذا مػػػا يتكافػػػؽ مػػػع المعػػػدؿ العػػػاـ الػػػذم كضػػػعتو الدكلػػػة  ،فصػػػكؿ لكػػػؿ مدرسػػػة
فصػػكؿ لكػػؿ مدرسػػة باسػػتثناء  مدرسػػة خالػػد بػػف الكليػػد انخفػػض معػػدؿ الفصػػكؿ بيػػا 

فصػػكؿ بالمدرسػػة كفػػي العمػػـك أف ىػػذا المؤشػػر يعػػد  5قمػػيبلن عػػف المعػػدؿ العػػاـ بنحػػك 
 ايجابيان كذا كفاءة عالية.

 متوسط أعداد الطالب في المدرسة: -3
يقػػػػػيس ىػػػػػذا المؤشػػػػػر مػػػػػدل اسػػػػػتيعاب المػػػػػدارس المكجػػػػػكدة بالمنطقػػػػػة لعػػػػػدد   

طالػػػب لكػػػؿ  232.6الطػػػبلب، فقػػػد بمػػػغ المعػػػدؿ الػػػذم كضػػػعتو الدكلػػػة ليػػػذا المؤشػػػر 
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مدرسػػة، كبكجػػو عػػاـ يتضػػح كفػػاءة ىػػذا المؤشػػر عمػػى مسػػتكل مػػدارس المنطقػػة البػػالغ 
ان طفيفػػان فػػي بعػػض طالػب لكػػؿ مدرسػػة، إال أنػػو قػػد تػػزاد أعػػداد الطػػبلب ازديػػاد 166.6

المػػدارس كيقػػؿ فػػي بعضػػيا اآلخػػر كلربمػػا يرجػػع السػػبب فػػي ذلػػؾ إلػػى تفضػػيؿ بعػػض 
 الطبلب مدارس دكف أخرل كذلؾ بسبب التحصيؿ العممي بيا.

    متوسط عدد المدرسين  لكل طالب: -4
تػػػػنخفض كفػػػػاءة ىػػػػذا المؤشػػػػر عمػػػػى مسػػػػتكل مػػػػدارس المنطقػػػػة بمعنػػػػى أف 

المدرسػػيف، فقػػد بمػػغ ىػػذا المؤشػػر عمػػى مسػػتكل  المنطقػػة تعػػاني مػػف نقػػص فػػي أعػػداد
 5.1طالبػان لكػؿ مػدرس، فقػد تجػاكز المعيػار الػذم كضػعتو الدكلػة البػالغ  14المنطقة 

طالػػب لكػػؿ مػػدرس، فقػػد كصػػؿ فػػي مدرسػػة الجػػكؼ الغربػػي ىػػذا المؤشػػر أعػػبله  إلػػى 
الء الطػػبلب قميػػؿ ؤ طالبػػان لكػػؿ مػػدرس، كبالتػػالي يبلحػػظ أف التحصػػيؿ العممػػي ليػػ 36
 ان، جد
  معدل مدرس/ فصل:  -5

تأتي دراسة أىميػة ىػذا المعػدؿ لقيػاس معػدؿ معمـػ لكػؿ فصػؿ، كىػك أحػد المؤشػرات التػي 
يقاس بيا كفػاءة الخػدمات التعميميػة، فتػأتي أىميػة قيػاس ىػذا المعػدؿ فػي تػكفر المدرسػيف، 
ـ كمػػدل اكتفػػاء ىػػذه المػػدارس مػػف المدرسػػيف الػػذيف ىػـػ األسػػاس كالعمػػكد الفقػػرم الػػذم تقػػك 

عميػػو العمميػػة التعميميػػة، ككػػذلؾ تػػأتي أىميػػة ىػػذا المعػػدؿ لقيػػاس عػػدد المدرسػػيف المطمػػكبيف 
لممػػػدارس، كمػػػدل احتيػػػاج المػػػدارس مػػػف ىػػػؤالء المدرسػػػيف، كقػػػد بمػػػغ المعػػػدؿ العػػػاـ عمػػػى 

، فػػي حػػيف يبلحػػظ أف ىػػذا المؤشػػر كفاءتػػو ضػػعيفة مدرسيف/فصػػؿ 5.5مسػػتكل الدكلػػة 
معرفػػػة لكىػػػذا األمػػػر يتطمػػػب كقفػػػة جػػػادة  ،جػػػدان  جػػػدان بمعنػػػى أف عػػػدد المدرسػػػيف قميػػػؿ

انخفػػاض أعػػداد المدرسػػيف بيػػذه المنطقػػة، كيجػػب كضػػع الحمػػكؿ البلزمػػة لتػػدارؾ ىػػذا 
 األمر.
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 نتائج الدراسة: 
، ثـ تطكر عبر السنكات ـ بمنطقة الكفرة1965 ذأنشئ التعميـ األساسي من -1

 مدرسة.كتعمؿ ثماف مدارس بفترتيف مف جممة عشركف  2014حتى سنة 
تعاني أغمب المدارس مف كثافة الفصكؿ حيث يصؿ أعداد الطمبة في  -2

 بعض الفصكؿ إلى ستة كثبلثيف طالبنا.
يتجاكز أعداد الطمبة في المدارس بالجكؼ عف المعيار التخطيطي حيث  -3

 طالبان. 467يصؿ معدؿ عدد الطمبة بالمدارس 
يدؿ عمى تعاني بعض المدارس كيرتفع معدؿ الطبلب لكؿ مدرس، كىذا  -4

 نقص أعداد المدرسيف بالمدارس بمنطقة الدراسة.
انخفاض معدؿ المدرسيف لكؿ فصؿ، كىذا يدؿ عمى انخفاض كفاءة  -5

 الخدمة التعميمية بمنطقة الدراسة.
 كجكد خدمات التعميـ المتكسط بكاحة الجكؼ فقط. -6
يبلحظ ارتفاع أعداد الطبلب لكؿ مدرس، ىذا يدؿ عمى انخفاض أعداد  -7

يذه المرحمة التعميمية مما يؤثر عمى انخفاض معدؿ المدرسيف المدرسيف ب
 لكؿ فصؿ كبالتالي يؤدم ذلؾ إلى سكء كفاءة الخدمة التعميمية .  

 التكصيات: تكصي الدراسة باآلتي:
الرفع مف كفاءة الخدمة التعميمية بمنطقة الكفرة، كذلؾ مف خبلؿ إنشاء  -1

داد الطبلب بالمارس يؤثر مدارس جديدة الستيعاب الطبلب؛ ألف ارتفاع أع
بشكؿ سمبي عمى التحصيؿ العممي لدل الطبلب، كذلؾ مف حيث ارتفاع 

 عدد الطبلب في الفصكؿ.
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ضركرة تكافر أعداد كافية مف المدرسيف لسد العجز القائـ بيذه المدارس  -2
لمتعميـ العاـ، خاصة أف المنطقة تكجد بيا عدد مف الكميات التابعة لجامعة 

 بنغازم.
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 ئمة المصادر والمراجعقا

المػػػرج  بمدينػػػةالتبػػػايف المكػػػاني لمخػػػدمات الصػػػحية كالتعميميػػػة  البرعصػػػي،أسػػػامة  -1
الجديػػػػػػػػػػػػدة، رسػػػػػػػػػػػػالة ماجسػػػػػػػػػػػػتير، غيػػػػػػػػػػػػر منشػػػػػػػػػػػػكرة، كميػػػػػػػػػػػػة اآلداب، جامعػػػػػػػػػػػػة 

   .(2004قاريكنس،)

سػػػػيؼ محمػػػػد العتيبػػػػي، التعمػػػػيـ العػػػػاـ بحاضػػػػرة اإلحسػػػػاء دراسػػػػة فػػػػي جغرافيػػػػة  -2
نشػػػكرة، كميػػػة البنػػػات، جامعػػػة عػػػيف شػػػمس، الخػػػدمات، رسػػػالة ماجسػػػتير، غيػػػر م

(2005.)   

 مدينة في كالصحية لمخدمات التعميمية المكاني العبكدم، التحميؿ مفتف رحيـ صفا -3

معمػـك ل، جامعػة البصػرة، كميػة التربيػة )المػدف جغرافيػة فػي دراسػة (       الزبيػر
 .2005اإلنسانية، 

اسة في جغرافيػة الخػدمات، عمي محمد التير التعميـ كالصحة في منطقة زليتف در  -4
رسػػالة دكتػػكراه، غيػػر منشػػكرة، معيػػد البحػػكث كالدراسػػات العربيػػة، جامعػػة الػػدكؿ 

 (.  2008العربية، )

، 2003-1990الكظيفػػػػة التعميميػػػػة فػػػػي منطقػػػػة العجػػػػيبلت لممػػػػدة ، كداد الثابػػػػت -5
 .(2005رسالة ماجستير، غير منشكرة، كمية اآلداب، جامعة السابع مف إبريؿ،)

، غيػػػػر دكتػػػػكراه، رسػػػػالة والتعمػػػػيـ كالصػػػػحة فػػػػي بمديػػػػة مصػػػػرات ،ركسػػػػيكنػػػػيس الش -6
   .(2001منشكرة، كمية اآلداب، جامعة القاىرة،)
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 م(1804-1724أسس المنيج النقدي في فمسفة ايمانويل كنط )
 () دخميس أمحمد الجديد. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   مقدمة:ال

بػرز مػا يمثمػو ذلػؾ العصػر مػف آراء ألك تأممنا الفكػر الفمسػفي الحػديث لكجػدنا أف     
الػػذم  العقمػػيالتيػػار إلػػى قسػػميف رئيسػػييف، ىمػػا قػػد انقسػػـ بلسػػفة كمفكػػريف كنظريػػات لف

، ليبنتػػػزكيمثمػػػو ديكػػػارت ك  ،جعػػػؿ العقػػػؿ المبػػػدأ الكحيػػػد الكتسػػػاب المعػػػارؼ كالحقػػػائؽ
الكسػػيمة الكحيػػدة لممعرفػػة ىػػي التجربػػة، أك فقػػد جعػػؿ التجريبػػي التيػػار سػػبينكزا، أمػػا اك 

، كجػػكف لػػكؾكديف ،يمثمػػو فرنسػػيس بيكػػكفك  ،الخبػػرة الحسػػية كعمػػى يػػد أكلئػػؾ . يػػد ىيػػـك
الفبلسػػفة شػػيد ىػػذا العصػػر تطػػكران ممحكظػػان، كتقػػدمان ىػػائبلن فػػي البحػػث كالمعرفػػة فػػي 

 المسائؿ  الطبيعية، كاإلنسانية.
 إشكالية البحث:

 ،التطكر كالتقدـ الذم شيده ىذا العصرمف عمى الرغـ  تدكر مشكمة البحث      
تيار الفمسفة االعتقادية التككيدية، كتيار الفمسفة  بيف اكنزاعن  اىناؾ خبلفن إال أف 

االرتيادية الشكية مف جية أخرل، فكجد كنط نفسو بيف تياريف أحدىما يثبت، كيؤكد، 
أساس نقدم يمكف  ادكف أف يككف ألمٌو منيم ،كيقرر، كاآلخر ينفي، كيسمب، كينكر

ككيف المعارؼ، االعتماد عميو، فالتجربة أك الخبرة الحسية كحدىا ال تكفي لت
كاكتساب الحقائؽ، ككذلؾ العقؿ المجرد بمفرده عاجز عف إدراؾ الحقائؽ، كفيـ 

كاف ليما تأثير قكم ىذاف التياراف ماىيات كخصائص األشياء في ىذا الكجكد. ك 
عمى فمسفة كنط، كخاصة في طكر اإلعداد، أما في مرحمة النضج فقد كٌجو ليما 

كخاصة في مجاؿ المعرفة محاكالن الجمع بينيما انتقادات في مجمكعة مف اآلراء، 

                                                 

()  جامعة بني كليد. -كمية اآلداب-بقسـ الفمسفة  –عضك ىيئة تدريس 
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لئلجابة عمى يسعى ىذا البحث ئؽ. كفي مبدأ كاحد الكتساب المعارؼ كالحقا
 التساؤالت التالية:

 ما المناخ الذم تنسمو كنط طيمة حياتو؟ -1
 كيؼ بدأ كنط تأسيسو لممنيج النقدم؟ -2
 ما أسس المنيج النقدم عند كنط ؟ -3

 أىمية البحث:
تأكيد القيمة المعرفية لمكضكع أسس المنيج النقدم عند فبلسفة عصر النيضة  -1

 كبياف أىميتو. 
بياف الدكر الذم أسس عميو كنط نظريتو في المنيج النقدم لممفاىيـ كاآلراء  -2

 كاألفكار التي سبقتو.
تتبمكر أىمية البحث مف خبلؿ التعمؽ في الطرح الذم قدمو كنط حكؿ أسس  -3

 قدم لمكصكؿ إلى تقديـ أفكار جديدة.المنيج الن
 أىداف البحث: 

 معرفة مدل تأثر كنط بأفكار سابقو كمعاصره مف الفبلسفة. -1
تكضيح ما قدمو كنط مف نقد لمعقؿ عمى أعمالو كادعاءاتو في معرفة ما  -2

 كراء الطبيعة.
تجسيد نقد كنط في كتاباتو، كخاصة فما يتعمؽ بنقد العقؿ المحض، كنقد  -3
 قؿ العممي، كنقد ممكة الحكـ. الع

 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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 ي الذم تنسمو كنط كتأثر بو .المناخ الفمسف -1
 التطكر التاريخي لمنقد عند كنط. -2
 .أسس بناء المنيج النقدم عند كنط -3
 :المناخ الفمسفي الذي تنسمو كنط وتأثر بو -أوالً 

 لقػػػػد تػػػػأثر كػػػػنط فػػػػي طػػػػكر اإلعػػػػداد بفمسػػػػفة مػػػػف سػػػػبقو مػػػػف الفبلسػػػػفة كخاصػػػػة      
قػػػاالت جديػػػدة عػػػف العقػػػؿ ـ( الػػػذم نشػػػر لػػػو كتػػػاب بعنػػػكاف )م1646/1716ليبنتػػػز)

بػذكر نظريتػو فػي الزمػاف كالمكػاف، كىػك فيمسػكؼ ألمػاني صػػاحب متضػمننا اإلنسػاني( 
مذىب مثالي مكضكعي يياجـ فيو التجربة الحسية كمصدر لممعرفػة، كذىػب إلػى أف 
العقؿ كحده يمكف أٍف يككف مصػدر المعرفػة، كىػك الممثػؿ الحقيقػي لممػذىب الركحػي، 

فة كفمسفة ما بعد الطبيعػة يجػب أف تتبػع فييػا الطريقػة القياسػية كيرل أف "فمسفة المعر 
متناىيػػة مػػف الػػذرات  ، كأف العػػالـ يتكػػكف مػػف أعػػداد ال(1)المتبعػػة فػػي عمػػـ الرياضػػة"

 طمؽ عمييا )المكنادات(.أالركحية التي 
ـ( كىػػك مػػف العممػػاء 1643/1727كمػػا تػػأثر بالعػػالـ الطبيعػػي اسػػحؽ نيػػكتف)        

مة كاضحة عمى العمـك الطبيعية، فيك الذم كضع المفػاىيـ األساسػية الذيف ترككا بص
لقػػػكانيف الميكانيكػػػا، كاكتشػػػؼ قػػػانكف الجاذبيػػػة األرضػػػية العػػػاـ، ككضػػػع نظريػػػة حركػػػة 
األجراـ السماكية. إٌف ما شيده العمـ في ذلؾ العصر مف تقدـ قائـ عمى أسػس نظريػة 

ال يتكقػػػؼ صػػػدقيا عمػػػى مكػػػاف أك نيػػػكتف التػػػي مفادىػػػا " إف القػػػكانيف العمميػػػة مطمقػػػة 
تمػؾ القػكانيف التػي مٌكنػت مػف فػرض ىيمنػة العمػـ  (2)زماف معيف، أك شركط خاصػة "

 عمى مختمؼ المجاالت.
                                                 

 ،1978عبػػد الغفػػار مكػػػاكم، دار الثقافػػة لمطباعػػة كالنشػػر، القػػػاىرة، :ت ادكلكجيػػا،المكن، ( ليبنتػػز1)
 .50ص
، ص 1980، 2:ط القػاىرة، زكي نجيب محمػكد، نحػك فمسػفة عمميػة، مكتبػة األنجمػك المصػرية،( 2)

349. 
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كالكاقػػػع أف المنػػػاخ الفمسػػػفي الػػػذم تنسػػػمو كػػػنط منػػػاخ عاصػػػؼ اصػػػطدمت فيػػػو       
فيزيػاء  ىبميكانيكػا نيػكتف التػي كانػت تحػاكؿ فػي ذلػؾ الكقػت التغمػب عمػ ليبنتػزفمسفة 

ـ( مؤسػس المػذىب العقمػي، تكلػد عػف ذلػؾ صػراع حػاد 1596/1650رينيو ديكػارت )
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 

، كاآلخػر ليبنتػزرىا البسػيطة كقكانينيػا، أكليمػا عنػد تحميؿ الظكاىر المعقدة إلى عناصػ
أم بػػيف المػػنيج التركيبػػي كالمػػنيج التحميمػػي، كبػػيف الرياضػػيات كالفمسػػفة،  ،عنػػد نيػػكتف

 ،كبػػػيف مبػػػدأ السػػػبب الكػػػافي  كقػػػانكف العميػػػة، كبػػػيف نظريػػػة الزمػػػاف كالمكػػػاف النسػػػبي
تافيزيقيػا العقميػة، كبػيف كنظرية الزماف كالمكػاف المطمػؽ، كبػيف المبػادئ الرياضػية كالمي

، (1)المدرسػػة العقميػػة التػػي" تجعػػؿ األفكػػار أك التصػػكرات طريقنػػا إلػػى معرفػػة األشػػياء"
نجميزيػػة التػػي اعتمػػدت عمػػى" اإلحسػػاس فػػي إدراؾ العػػالـ كبػػيف المدرسػػة التجريبيػػة اإل

التػػي مثميػػا فػػي  (2)الخػػارجي، كعمػػى االسػػتنباط أك الحػػدس فػػي إدراؾ العػػالـ البػػاطني"
ـ( صػػػػاحب النظريػػػػة الماديػػػػة فػػػػي 1704-1632السػػػػابع عشػػػػر جػػػػكف لػػػػكؾ ) القػػػػرف

ـ، كالتػي تػأثر 1690) مقالة في العقؿ اإلنسػاني ( عػاـ كتاب المعرفة، كالذم نشر لو
بيػػػا كػػػنط فػػػي شػػػيئيف أساسػػػيف أكليمػػػا " أف الكظيفػػػة الرئيسػػػية لمفمسػػػفة تمحػػػيص آراء 

البدايػػػة بػػػالخبرة الحسػػػية  السػػػابقيف قبػػػؿ إقامػػػة بنػػػاء فمسػػػفي جديػػػد، كثانييمػػػا: ضػػػركرة
تبػاع نظػاـ صػاـر ا، كمف ىنػا كانػت دعكتػو إلػى (3)إلقامة بناء معرفي أك ميتافيزيقي"

دقيؽ في دراسة المذاىب الفمسفية السابقة عميػو، كمػا اسػتيؿ دعكتػو الفمسػفية بػأف كػؿ 
ٍف  كذلػؾ ألف  ؛المكقػؼ الثػاني فيمػا بعػدكاف كنط قػد أنكػر معرفتنا تبدأ مف التجربة، كا 

                                                 

إبػػػراىيـ مصػػػطفي إبػػػػراىيـ، مفيػػػـك العقػػػػؿ فػػػي الفكػػػػر الفمسػػػفي، دار النيضػػػػة العربيػػػة، بيػػػػركت، ( 1)
 .79، ص1993

 .155محمد عزيز نظمي سالـ، تاريخ الفمسفة، مؤسسة الشباب الجامعي، اإلسكندرية، ص( 2)
 .31، ص1983محمكد فيمي زيداف، كنط كفمسفتو النظرية، مكتبة ألتكتي لمنشر، اإلسكندرية، (3)
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لػكؾ اعتبػػر التجربػة مصػدر المعرفػػة كحػدىا، بينمػا كػػنط يػرل أٌف التجربػة ليسػػت  جػكف
 المصدر الكحيد لممعرفة.

ـ(، الػػػذم ىػػػاجـ فييػػػا التيػػػار 1711/1776كمػػػا أف تحمػػػيبلت ديفيػػػد ىيػػػـك )        
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدنا العقمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي   أننػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  مؤكن

ان، أك " نصػػؿ إلػػى الحقيقػػة عػػف طريػػؽ العقػػؿ كحػػده، كأف ىػػذه الحقيقػػة ليسػػت إال أفكػػار 
، ككاف ليا أيضان كػاف تػأثير عمػى فمسػفة (1)تصكرات مكجكدة في العقؿ كجكدان فطريان"

كنط في مسػائؿ كثيػرة منيػا " تصػكر االنطباعػات ككظيفتيػا، كخصائصػيا، كمصػادر 
أنكػر كقػد   (2)المعرفة، كتصكر العمية كالتمييز بيف قضػايا العبلقػات كقضػايا الكاقػع "

رجػع أصكرات قبمية، كمف ثـٌ أنكػر الميتافيزيقيػا كعمػـ قبمػي، ك ىيـك أٍف تككف لدينا أم ت
ة ليػػا ضػػركرة ذاتيػػة صػػادرة عػػف إدراؾ تصػػكر العميػػة إلػػى اإلدراؾ الحسػػي، كأف العمٌيػػ

الػػتبلـز  كتكػػرار العػػادة " فاالنطبػػاع الحسػػي الكاحػػد، أك الفكػػرة الكاحػػدة المتخمفػػة عػػف 
اف فػػي الػػذىف، كلػػـ يكػػف بينيمػػا فػػإذا تجػػاكرت فكرتػػ ،ذلػػؾ االنطبػػاع ىػػي كحػػدة التفكيػػر

مف عبلقة سكل عبلقة التجاكر، كبذلؾ لـ يجػد بػيف السػبب كمسػببو مػف عبلقػة سػكل 
، كبذلؾ أحدث ىيـك ثكرة في عالـ الفكػر، ككشػؼ (3)ما بينيما مف تبلـز في الكقكع "

فػػػي فمسػػػفتو عػػػف قصػػػكر العقػػػؿ البشػػػرم، كجعمػػػو مجػػػرد أثػػػر مػػػف آثػػػار العػػػادة، فيػػػدـ 
االعتياديػػة كأثػػار شػػكككيـ فػػي قيمػػة المعرفػػة التػػي يتميػػز بيػػا عصػػر  معتقػػدات النػػاس

التنػػػكير بػػػػإعبلء سػػػػمطة العقػػػػؿ، كتحميمػػػػو لعمميػػػات الفكػػػػر اإلنسػػػػاني، كحػػػػؿ مشػػػػكبلت 
 الطبيعة كاإلنساف، كىذا ما أيقظ كنط مف سباتو )الدكجماطيقي( العميؽ.

                                                 

، 1991عمػػي عبػػد المعطػػي محمػػد، مػػدخؿ إلػػي الفمسػػفة، دار المعرفػػة الجامعيػػة، اإلسػػكندرية،  (1)
 .309ص
 .32محمكد زيداف، مرجع سابؽ، ص (2)
 .19زكي نجيب محمكد، مرجع سابؽ، ص  (3)
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اإلغريقػي الػذم يعػد قميديػة التػي تنسػب إلػى إقميػدس العػالـ كما كاف لميندسػة اإل      
أكؿ مف قاـ بدراسة نسقيو لمكضكع اليندسة، كالػذم " يقػيـ بنػاه اليندسػي عمػى أسػاس 

،  تػػأثير قػػكم عمػػى فمسػػفة  كػػنط  "خاصػػة فكػػرة التػػأليؼ، كحدسػػية (1)عقمػػي صػػرؼ"
 ، كالتي بنى عمى أساسيا فمسفتو فما بعد.(2)الزماف كالمكاف "

رسطك بأنو " العمـ الذم يبحػث فػي شػركط ككاف  لممنطؽ الصكرم الذم يعرفو أ     
صػػػحة الفكػػػر، كيعصػػػـ الػػػذىف مػػػف الكقػػػكع فػػػي الخطػػػأ، كذلػػػؾ بتميػػػزه بػػػيف الصػػػكاب 

، تأثير كاضػح عمػى (3)كالخطأ مف أفعاؿ العقؿ التي ىي التصكر كالحكـ كاالستدالؿ"
فمسػػفة كػػنط رغػػـ االخػػتبلؼ معػػو فػػي تقسػػيـ المنطػػؽ الصػػكرم إلػػى تحميػػؿ كجػػدؿ، إذ 

التحميػػؿ عنػػد أرسػػطك عمػػى مكضػػكع االسػػتدالؿ فقػػط، بينمػػا عنػػد كػػنط   يقتصػػر مبحػػث
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.
ط بأرسػػطك فػػي تحميمػػو لممبػػادئ األكليػػة لػػذىف )المقػػكالت (، التػػي كمػػا تػػأثر كػػن      

صػػنفيا إلػػى جانػػب تصػػنيؼ أرسػػطك لؤلحكػػاـ، رغػػـ كجػػكد بعػػض االخػػتبلؼ فػػي ىػػذا 
فقد اعتبرىا أرسطك بمثابة مجمكعة مف األجنػاس العميػا التػي تنػدرج تحتيػا  ،التصنيؼ

أك الػػػركابط  جميػػػع المكضػػػكعات كالمحمػػػكالت، فػػػي حػػػيف اعتبػػػر كػػػنط أنيػػػا الكظػػػائؼ،
األكلية، أك العبلقػات الضػركرية بػيف المكضػكعات كالمحمػكالت،       بصػدكر كتابػو 

ـ كالػػذم يتضػػمف  1770) صػػكر العػػالميف المحسػػكس كالمعقػػكؿ كمبادئيمػػا (، بتػػاريخ 
الخطػػػكط العريضػػػة لمذىبػػػو النقػػػدم، كيقػػػرر فيػػػو أف " الصػػػكر ك المبػػػادئ التػػػي تمثػػػؿ 

رفة األشياء المحسكسة ينبغػي أف تكػكف صػادقة عمػى الشركط التي يجب  تكافرىا لمع
                                                 

 .164نفس المرجع ، ص  (1)
 .192محمكد زيداف، مرجع سابؽ، ص (2)
 .121محمد عزيز نظمي، مرجع سابؽ، ص ( 3)
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كػػؿ تجربػػة، كفػػي جميػػع الحػػاالت، كاقتصػػر فػػي ىػػذه الفتػػرة مػػف التفكيػػر الفمسػػفي عمػػى 
، أمػػػا تطبيػػػؽ ىػػذه الصػػػكر كالمبػػػادئ عمػػػى (1)معالجػػة الصػػػكر، كمبػػػادئ الحػػس فقػػػط"

ميػػػداف العقػػػؿ فمػػػـ يظيػػػر إال فػػػي كتابػػػو ) نقػػػد العقػػػؿ الخػػػالص(، الػػػذم أصػػػدره عػػػاـ 
التػػػي "  ـ، فأحػػػدث ثػػػكرة كبيػػػرة فػػػي عػػػالـ الفمسػػػفة، سػػػميت بػػػالثكرة الككبرنيقيػػػة1781

تتمثؿ في استبداؿ فكػرة االنسػجاـ بػيف الػذات كالمكضػكع، بمبػدأ خضػكع ضػركرم مػف 
، إذ نٌبو الناس إلى أف الفكر لػيس ىػك الػذم يػدكر حػكؿ األشػياء، (2)المكضكع لمذات"

نما األشػياء ىػي التػي تػدكر حػكؿ الفكػر لكػي تصػير مكضػكع إدراؾ كعمػـ، كأراد أف  كا 
ينفػػػذ فػػػي ىػػػذا الكتػػػاب إلػػػى أعمػػػاؽ العقػػػؿ البشػػػرم، فيػػػك دراسػػػة نقديػػػة عميقػػػة لتحديػػػد 
إمكانيػػػات، كحػػػدكد العقػػػؿ المجػػػرد فػػػي مجػػػاؿ المعرفػػػة كالميتافيزيقيػػػا، كفحصػػػو فحصػػػان 
ة شامبلن،  كمعرفة كؿ ما يصدر عنو مف أحكاـ، كما نكع المعرفة المسيرة لػو، كطبيعػ

المبادئ التي تستند إلييا ىذه المعرفة، فبٌيف لنػا فيػو صػكر الحساسػية، كمقػكالت الفيػـ 
)الػػذىف(، كأفكػػار العقػػؿ، كعمػػد إلػػى تفسػػير الممكػػة العاقمػػة باعتبارىػػا " كظيفػػة تأليفيػػة 

، ككػػاف ىػػذا الكتػػاب خطػػان (3)عناصػػر المعرفػػة المتنػػاثرة " ىشػػتفػػي تيرجػػع إلػػى الكحػػدة 
 ليبنتػػزاد، كطػػكر اإلنتػػاج، كقػػد حػػدد فيػػو مكقفػػو الفمسػػفي مػػف فاصػػبلن بػػيف طػػكر اإلعػػد

، كبػدأ فػي بنػاء فمسػفتو كالػرد عمػى آرائيػـ التػي تػأثر بيػا، كخاصػة  كنيكتف كلكؾ كىيـك
الػػذم كػػاف يػػرل أنػػو " لػػدينا تصػػكرات ال تجريبيػػة، كأف عػػالـ الظػػكاىر عػػالـ كػػؿ  ليبنتػػز

المعقػكؿ معرفػة كاضػحة متميػزة أفكارنا عنو غامضة ممتبسة بينما يمكننا معرفػة عػالـ 

                                                 

 .32، ص1972كنط كالفمسفة النقدية، دار مصر لمطباعة، القاىرة،  ،زكريا إبراىيـ 1))
 ككبرنيؽ عالـ الفمؾ الذم رفض النظرية  الفمكية القديمة التي تنادم بمركزية األرض نسبة إلى.    
أسػػػػػػػامة الحػػػػػػػاج، المؤسسػػػػػػػة الجامعيػػػػػػػة لمدراسػػػػػػػات :جيػػػػػػػؿ دكلػػػػػػػكز، فمسػػػػػػػفة كػػػػػػػنط النقديػػػػػػػة، ت (2)

 .25، ص 1997،،بيركتكالنشر
 .37، ص، مرجع سابؽجيؿ دكلكز (3)
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، كىػػػذا التصػػػػكر يقصػػػد بػػػػو الصػػػكرة الحسػػػػية (1)برىانيػػػو بفضػػػػؿ تصػػػكراتنا الفطريػػػػة "
المعممػػة ألشػػػياء كظػػكاىر الكاقػػػع، كتػػػردد فػػي الػػػكعي دكف فعػػػؿ مباشػػر مػػػف األشػػػياء، 

 كالظكاىر عمى الحكاس.
 التطور التاريخي لمنقد عند كنط: -ثانياً 

فكػػػار كاآلراء التػػػي سػػػبقتو كتػػػأثر بيػػػا، كبػػػدأ فػػػي بنػػػاء انتقػػػد كػػػنط كػػػؿ ىػػػذه األ        
: اإليمػػاف األولـىمثاليتػو النقديػة، كأقػاـ مػذىبان فمسػفيان نقػديان يقػـك عمػى أربعػة دعامػات: 

: اإليمػػػاف بقيمػػػة القػػػانكف الخمقػػػي النػػػابع مػػػف الثانيـــةبقيمػػػة عمػػػـ الرياضػػػة كالطبيعػػػة، ك
افيزيقيػا التقميديػػة التػي انحصػػرت : اإليمػػاف بعػدـ جػػدكل قضػايا الميتالثالثـةالضػمير، ك

ــةفػػي مشػػكبلت الكجػػكد، كالطبيعػػة، كالػػنفس، كهللا، ك : إنشػػاء نزعػػة تكفيقيػػة بػػيف الرابع
. كمف ىنػا ظيػر اتجػاه فمسػفي جديػد فػي عػالـ الفمسػفة يبحػث عػف (2)العقؿ ك التجربة

 األسس كالمبادئ التي تقـك عمييا المعرفة اإلنسانية.
و  لمعػػػالـ إلػػػى )عػػػالـ الظػػػكاىر(، ك)عػػػالـ األشػػػياء فػػػي كمػػػف ىػػػذه المبػػػادئ  تقسػػػيم    

ذاتيا( عالـ الظكاىر  يألفو الرجؿ العادم، كعالـ الفيزيػاء عمػى السػكاء كيحتػكم أشػياء 
مادية جزئية، ككقائع كحػكادث طبيعيػة تػدـك فػي زمػف كتكجػد فػي مكػاف؛ أم أنػو عػالـ 

فيقصػد  ،شػياء فػي ذاتيػاالخبرة الممكنػة، كىػك مكضػكع إلدراكنػا المباشػر، أمػا عػالـ األ
بذلؾ مف "مشكبلت العقؿ المحػض التػي  يبو الماىيات التي تعمك نطاؽ الطبيعة، كى
، كىػػػي غيػػػر قابمػػػة لممعرفػػػة كليسػػػت فػػػي (3)ال مفػػػر منيػػػا ىػػػي هللا كالحريػػػة كالخمػػػكد"

متنػػاكؿ التجربػػة، كأف العػػالـ المؤلػػؼ مػػف تمػػؾ المكجػػكدات، أك المعػػاني المتضػػمنة فػػي 
قيػػة كىػػي " ىػػؿ هللا مكجػػكد؟ كمػػا صػػفاتو؟ ىػػؿ اإلنسػػاف حػػر؟ مػػا طبيعػػة أسػػئمة ميتافيزي

                                                 

 .37محمكد زيداف، مرجع سابؽ، ص (1)
 .104يـ مصطفى، مرجع سابؽ، صإبراى (2)
، 1988مكسى كىبػو، مركػز اإلنمػاء القػكمي، بيػركت،  :عمانكيؿ كنط ، نقد العقؿ المحض، ت (3)
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؟ ىؿ النفس خالدة بعد مكت الجسد؟ ىؿ لمعالـ بدايػة مػف الػزمف ؟... اإلنسانيةالنفس 
، كحتػى العقػؿ لػيس لػو القػدرة عمػى معرفػة (1)كأف عالـ الحقائؽ عالـ زمني ال مكاني"

تدالؿ، بينمػػػا يمكننػػػػا معرفػػػػة عػػػػالـ عػػػالـ األشػػػػياء فػػػػي ذاتيػػػا معرفػػػػة مباشػػػػرة أك باالسػػػػ
الظػػػكاىر معرفػػػة كاضػػػحة متميػػػزة، كأف معرفتنػػػا عنػػػو تؤلػػػؼ جانبػػػان أساسػػػيان مػػػف نسػػػؽ 

ألنػػو مكضػػكع إلدراكنػػا الحسػػي، كال يمكػػف معرفػػة عػػالـ المعقػػكؿ ) الحقػػائؽ(  ؛معرفتنػػا
 معرفة كاضحة برىانيو؛ ألنو يتجاكز حدكد قدرتنا العقمية.

ة الزمػػاف كالمكػػاف، فالزمػػاف ىػػك نظػػاـ تتػػابع األشػػياء أك كتنػػاكؿ كػػنط أيضػػان نظريػػ    
تعاقبيا في الكاقع، كالمكاف ىك نظاـ كجكد األشياء معان أك تساكقيا في الكجػكد، كىمػا 
شػػػكبلف رئيسػػػياف لكجػػػكد المػػػادة، فقػػػد عػػػرؼ أرسػػػطك الزمػػػاف بأنػػػو: " مقيػػػاس أك عػػػدد 

طف المماس لمجسػـ كىػك الحركة بحسب المتقدـ كالمتأخر، أما المكاف فيك السطح البا
، (2)نكعػػاف: خػػاص فمكػػؿ جسػػـ مكػػاف يشػػغمو، كمشػػترؾ يكجػػد فيػػو جسػػماف أك أكثػػر"

كيعرفيمػا ديكػارت بأنيمػا: " مقكلتػاف مسػتقمتاف تمػاـ االسػتقبلؿ، فالمكػاف ىػك االمتػػداد 
، فيمػػػا  (3)اليندسػػػي ثبلثػػػي األبعػػػاد، كالزمػػػاف نكعػػػاف زمػػػاف طبيعػػػي كزمػػػاف الحػػػدس"

فقػػػػد تصػػػػكر أف " المكػػػػاف كالزمػػػػاف  ليبنتػػػػزفكػػػػار العقػػػػؿ، أمػػػػا فكرتػػػػاف فطريتػػػػاف مػػػػف أ
أم  (،4)يصػػدراف عػػف العقػػؿ، كلػػيس ليمػػا كجػػكد كاقعػػي مسػػتقؿ، فيمػػا ذاتيػػاف نسػػبياف"

أنيمػا ينتميػاف إلػػى عػالـ الظػػكاىر كمعرفتنػا بػو غامضػػة ممتبسػة، كىمػػا مجػرد عبلقػػات 
مػػيس ليمػػا كجػػكد تتضػػمف الجػػكار، كالبعػػد، كالمصػػاحبة فػػي الكجػػكد، كالتعاقػػب فيػػو، ف

مسػػتقؿ عٌنػػا كمكضػػكعي، أمػػا نيػػكتف الػػذم مٌيػػز بػػيف مػػا يسػػميو المكػػاف النسػػبي الػػذم 
يمكف أف تمتػد فيػو مكضػكعات اإلدراؾ الحسػي، كمػا يسػميو المكػاف المطمػؽ الػذم لػو 

                                                 

  .45ص المصدر السابؽ، ،عما نكيؿ كنط (1)
 .86عمي عبد المعطي محمد، مرجع سابؽ، ص (2)
 .88نفس المرجع، ص (3)
 .37محمكد زيداف، مرجع سابؽ، ص (4)
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جزئػػي،  كالػػذم يبقػػى دائمػػان ىػػك ىػػك متجػػانس  ءشػػيكجػػكده الػػكاقعي دكف أف يكجػػد أم 
نسػػػػبي الػػػػذم يمكػػػػف أف تػػػػدـك فيػػػػو األشػػػػياء الماديػػػػة، ثابػػػػت، كيمٌيػػػػز بػػػػيف  الزمػػػػاف ال

كالحػػػػكادث العقميػػػػة، كمػػػػا يسػػػػمو الزمػػػػاف المطمػػػػؽ، أك الحقيقػػػػي، أك الرياضػػػػي، كالػػػػذم 
ينساب بطبيعتو دكف أف تككف لو عبلقػة بػأم شػيء آخػر، كالمكػاف كالزمػاف المطمقػاف 

س بيمػػا أكثػػر أىميػػة عنػػد نيػػكتف مػػف المكػػاف  كالزمػػاف النسػػبييف " إذ ىمػػا خالصػػاف لػػي
، كليمػػا  كجػػكد مكضػػكعي مسػػتقؿ ال (1)شػػيء، كيصػػفيما نيػػكتف بػػالخمكد كالبلنيػػائي"

يعتمػػػد كجكدىمػػػا عمينػػػا، كال يمكػػػف إدراكيمػػػا إدراكػػػان حسػػػيان، كال يعتمػػػد كجكدىمػػػا عمػػػى 
 كجكد األشياء فييما.

كٌجو كنط انتقاداتو لكؿ ىذه التعريفات، كبنى نظريتو في المعرفػة عمػى أسػاس أٌف     
اف كالزماف حدساف قبمياف، كأٌف كاقع المعرفة " ىك أنو لدينا تصػكرات قبميػة نحكػـ المك

بفضميا كىي الحيز كالزمف، كىما شكبلف قبمياف لمحػدس، حدسػاف قبميػاف ىمػا بالػذات 
. كبػػػذلؾ فػػػإٌف المكػػػاف (2)يتميػػػزاف عػػػف المظػػػاىر التجريبيػػػة، أك المضػػػاميف البعديػػػة "

ألشػػػػػياء، كىمػػػػػػا الصػػػػػػكرتاف القبميتػػػػػػاف لممكػػػػػػة كالزمػػػػػاف شػػػػػػرطيف أساسػػػػػػييف إلدراكنػػػػػػا ا
 الحساسية، كىما ليسا أفكاران مستمدة مف التجربة.  

التػي ك كما بٌيف كنط خطأ المحاكالت الميتافيزيقية التي سبقتو عند بعض الفبلسػفة     
تدرس المبادئ لكؿ مػا ىػك مكجػكد، كالتػي ال تبمغيػا الحػكاس، كال يسػتكعبيا إال العقػؿ 

.المتكامؿ، كال  تي ال غني عنيا لكؿ العمـك
قػػػد أيخضػػػعت لخدمػػػة البلىػػػكت، كفػػػي  ىكانػػػت الميتافيزيقيػػػا فػػػي العصػػػكر الكسػػػط    

نطكلكجيػا ( مبحػث الكجػكد " كىػي القرف السادس عشر كما تبله أخذت مصطمح ) األ
البحث عف الكاقع النيائي البعيد الػذم يقػؼ كراء الظػكاىر الحيػة، أك ىػي البحػث عػف 

                                                 

 . 104المرجع، ص نفس (1)
 .22جيؿ دكلكز، مرجع سابؽ، ص (2)
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أك البعيػػػدة عكػػػس العمػػػـك الجزئيػػػة التػػػي تػػػدرس المكجػػػكدات الحسػػػية،  ،العمػػػؿ األكلػػػى
فكػػػػػاف مصػػػػػطمح  ،، أمػػػػػا فػػػػػي القػػػػػرف السػػػػػابع عشػػػػػر(1)كالعمػػػػػؿ الجزئيػػػػػة أك القريبػػػػػة "

فكانػػت عنػػد ديكػػارت  ،الميتافيزيقيػػا مرتبطػػان ارتباطػػان كثيقػػان بػػالعمـك الطبيعيػػة كاإلنسػػانية
م قمب أكلية الكجػكد عمػى الفكػر صاحب المنيج الشكي كنظرية األفكار الفطرية " الذ

رأسػان عمػى عقػب، فأكليػة الكجػكد لػـ يعػد ليػا مكضػع فػي فمسػفة تبػدأ بالػذات المتشػككة 
 ، كأف كاقعية الكجكد أصبحت في حاجة لتصكرات فطرية في الفكر.(2)"

كبينمػػا تػػرل المدرسػػة التجريبيػػة التػػي كػػاف يمثميػػا فػػي العصػػر الحػػديث كػػؿ مػػف       
عطػػى كػػؿ منيمػػا " األكلكيػػة لمكجػػكد بالنسػػبة إلػػى الفكػػر، كال يتبػػع فقػػد أ  ،لػػكؾ، كىيػػـك

، كأصػػبحت (3)ثػػـ يتمػػكه الفكػػر" ،الكجػػكد الفكػػر بػػؿ عمػػى العكػػس مػػف ذلػػؾ الكجػػكد أكالن 
 التجربة ىي أصؿ كؿ ما في العقؿ البشرم مف أفكار، كىي مصدر كؿ معرفتنا.

ميػػو كجػػد أنيػػـ لػػـ يتفقػػكا كعنػػدما قػػارف كػػنط بػػيف أعمػػاؿ الميتػػافيزيقييف السػػابقيف ع    
عمى منيج محدد فكانت اآلراء مختمفة كمتضاربة فما بينيـ، كبػذلؾ حػدد مػنيج جديػد 
 ،ييدـ الميتافيزيقيا القطعيػة التػي تػرل أٌف العقػؿ البشػرم لػو القػدرة عمػى معرفػة الكجػكد

كمػػا ىػػك فػػي ذاتػػو، كالتػػي تػػزعـ " االنتقػػاؿ بغيػػر حػػؽ مػػف  الظػػكاىر إلػػى األشػػياء فػػي 
، كأراد أف يقيـ محميا ميتافيزيقيا جديدة عمى الرغـ مػف اعتراضػو عمػى عػدـ (4)" ذاتيا

قدرة العقؿ تجاكز عالـ الظكاىر، كمعرفة عالـ الحقػائؽ؛ ألنػو لػيس لػدينا حػدس عقمػي 
نستطيع أٍف نرتقي بو إلى مستكل تأمؿ )المكضكعات المطمقة( الحقيقة البلمشػركطة، 

مػػى الميتافيزيقيػػا لمكصػػكؿ إلػػى إثبػػات عػػالـ األشػػياء كال يمكػػف أف نبػػرىف بأدلػػة فاسػػدة ع
فػػي ذاتيػػا، كبيػػذا ينبغػػي أف نضػػع منيجػػان محػػددان لمميتافيزيقيػػا بحيػػث تقػػؼ عمػػى قػػدـ 

                                                 

 .293عمي عبد المعطي، مرجع سابؽ، ص (1)
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المسػػاكاة مػػع المباحػػث المنطقيػػة، كالرياضػػية، كالفيزيائيػػة الجػػديرة باسػػـ العمػػـ. إف بنػػاء 
ده، كقدرتو عمى المعرفػة، ىذا المنيج يستمـز معرفة طبيعة ىذا العقؿ اإلنساني، كحدك 

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 

فيػػي مسػػتقمة عػػف الخبػػرة اسػػتقبلالن  ،خبػػرة حسػػية، أك مشػػتقة مػػف االنطباعػػات الحسػػية
 ان.منطقي
كالتػػػي ، كيػػػرل كػػػنط أٌف ىنػػػاؾ نػػػكعيف مػػػف المعرفػػػة، كىمػػػا معرفػػػة أكليػػػة خالصػػػة    

كمعرفػػة تجريبيػػة الحقػػة، كبيػػذا فػػإف كممػػة " قبمػػي أك أكلػػي تقابػػؿ بعػػدم  ،يعتبرىػا قبميػػة
أك الػػػذم مصػػػدره التجربػػػة، فػػػالقبمي مسػػػتقؿ عػػػف التجربػػػة، كصػػػحتو ال تتكقػػػؼ عمػػػى 

ات )القمػػػػػـ، المنضػػػػػدة، برتقالػػػػػة، كغيرىػػػػػا( ، فعمػػػػػى سػػػػػبيؿ المثػػػػػاؿ الكممػػػػػ(1)التجربػػػػػة "
ألننػػػػا نؤلفيػػػػا مػػػػف خبػػػػرات حسػػػػية، بينمػػػػا كممػػػػة المكػػػػاف كالزمػػػػاف  ؛تصػػػػكرات تجريبيػػػػة
ألننػػػػػا ال نؤلفيػػػػػا مػػػػػف خبػػػػػرات حسػػػػػية، كأٌف " معيػػػػػارم القبمػػػػػي ىمػػػػػا  ؛تصػػػػػكرات قبميػػػػػة

، فالكممػػػػػات مثػػػػػؿ (2)الضػػػػركرم كالشػػػػػامؿ، كيتحػػػػػدد القبمػػػػػي المسػػػػتقؿ عػػػػػف التجربػػػػػة "
غدان( ال تشػتؽ مػف التجربػة، كبػذلؾ أصػبحت لػدينا قضػايا  ائمان، بالضركرة،)الجميع، د

تجريبية، كقضايا قبمية أكلية، كيفٌرؽ كػنط بػيف" المعرفػة الخالصػة التػي يعتبرىػا أكليػة، 
كبػػيف المعرفػػة التجريبيػػة؛ فالمعرفػػة األكليػػة كىػػي بطبيعتيػػا معرفػػة ضػػركرية ال تحتمػػؿ 

فسػو معرفػة كميػة لػيس فييػا تحديػد أك تخصػيص، أدنى احتماؿ، كما أنيا فػي الكقػت ن
كمثػػػؿ ىػػػذه المعرفػػػة األكليػػػة متمثمػػػة بصػػػػفة خاصػػػة فػػػي القضػػػايا الرياضػػػية كبعػػػػض 

، كأف ىػذه القضػايا الرياضػية ال يمكػف أٍف نسػتمدىا مػف التجربػػة (3)القضػايا الفيزيائيػة"
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، كيضػػػػرب مثػػػػاؿ عمػػػػى ذلػػػػؾ (1)فيػػػػي دائمػػػػان ذات " أحكػػػػاـ قبميػػػػة كليسػػػػت تجريبيػػػػة "
القضػػية القائمػػة بػػأٌف " لكػػؿ تغيػػر عمػػة " فيتصػػكرىا  ديفيػػد ىيػػـك بأنيػػا كليػػدة العػػادة، ب

كالتكرار، كاالعتقاد، بينما يراىا كنط  قضية أكلية كمية ضركرية ال سػبيؿ إلػى إنكارىػا 
إال بإنكػػار العمػػـ نفسػػو، كاٌف مبػػدأ العميػػة مبػػدأ أكلػػي سػػابؽ عمػػى كػػؿ تجربػػة، كأٌف ىػػذه  

كليػػػة ىػػي أفكػػػار فطريػػػة لػػػيس لئلحساسػػات أك الخبػػػرة دخػػػؿ فييػػػا " القضػػايا القبميػػػة األ
كأسػػػاس فطرتيػػػا أنيػػػا أفكػػػار خالصػػػة كاضػػػحة بػػػذاتيا ال تحتػػػكم عمػػػى أم محتكيػػػات 

، كليسػػت أفكػػار فطريػػة (2)حسػػية، كمػػا أنيػػا ليسػػت صػػكرة أك نتيجػػة الخبػػرة الحسػػية "
ديكػػارت  منقكشػػة فػػي العقػػؿ، أك حػػدكس ذىنيػػة مغركسػػة فػػي طبيعػػة العقػػؿ، كمػػا يػػرل

الػػذم  نػػادل بكجػػكد أفكػػار فطريػػة فػػي العقػػؿ كقسػػميا إلػػى ثػػبلث أنػػكاع كىػػي " فطريػػة، 
، فطريػػة ألنيػػا مفطػػكرة فػػي العقػػؿ، عرضػػية ألنيػػا مسػػتمدة (3)كعرضػػية، كمصػػنكعة "

مف الخارج، أما التأليفية فيي مف اختراع الشخص، كأٌف طريؽ المعرفة ىك العقػؿ بمػا 
 لقكة، كىذا ما ذىب إليو المذىب العقمي بكجو عاـ.يحتكيو مف أفكار كامنة فيو با

ف أأفكار فطرية في العقؿ كما يػرل ديكػارت، بػؿ يػرل  إمكانية كجكدينتقد كنط       
ىنػػػػاؾ أفكػػػػار خالصػػػػة قبميػػػػة أكليػػػػة يسػػػػمييا معػػػػارؼ أكليػػػػة يعتبرىػػػػا " بمثابػػػػة شػػػػركط 

ذم قبػؿ،  ضركرية قائمة في الذىف دكف أٍف تككف عبارة عف معارؼ جاىزة معدة مف
، كمػػف ىنػػا ال يػػػؤمف كػػنط بكجػػكد إدراكػػػات (4)أك حقػػائؽ فطريػػة مفطػػكرة فػػػي العقػػؿ "

 عقمية فطرية، بؿ يعتبر العناصر األكلية القبمية بمثابة شركط ضركرية لممعرفة.

                                                 

 .50سابؽ ، ص صدرعمانكيؿ كنط، م (1)
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كينتقػػد أيضػػان التجػػريبييف الػػذيف ينكػػركف كجػػكد أفكػػار فطريػػة فػػي العقػػؿ، أك كجػػكد     
كف لػكؾ الػذم  ينكػر " كجػكد أفكػار فطريػة فػي العقػؿ، معاني ذىنية قبمية، كخاصة ج

فيػػي جميعػػان مكتسػػبة،  ،كالػػذىف يكلػػد صػػفحة بيضػػاء، كاألفكػػار تػػأتي إليػػو مػػف التجربػػة
لػػػى إدراؾ مػػػنعكس" ،كيحمػػػؿ التجربػػػة إلػػػى إحسػػػاس ،         كيضػػػيؼ ىيػػػـك أنػػػو (1)كا 

ا الحسػية، كأف ليس لدينا تصكرات أك مقكالت، كليس لدينا معرفة بعالـ ما كراء خبراتنػ
أفكارنػػػػا جميعػػػػان مشػػػػتقة مػػػػف االنطباعػػػػات الحسػػػػية " كىػػػػي عنػػػػده نكعػػػػاف انطباعػػػػات 

األكلػػػػى تنشػػػػأ فػػػػي العقػػػػؿ مػػػػف أسػػػػباب مجيكلػػػػة غيػػػػر قابمػػػػة  (2)اإلحسػػػػاس، كالتأمػػػػؿ"
لممعرفػػػة، كالثانيػػػة نسػػػتمدىا مػػػف األفكػػػار حػػػيف تػػػرد فكػػػرة إلػػػى العقػػػؿ تحػػػدث انطباعػػػان 

 تأمميان.
ء كاألفكػػار فػػي مقدمػػة كتابػػو ) نقػػد العقػػؿ الخػػالص( محػػاكالن انتقػػد كػػنط ىػػذه اآلرا    

التكفيػػػؽ بػػػيف تمػػػؾ المػػػذاىب المتضػػػاربة فػػػي مصػػػادر المعرفػػػة كحػػػدكدىا، فيػػػرل أٌف " 
أف كظيفتيػػا حػػيف رأل قػػد أصػػاب فػػي أنػػو لػػدينا تصػػكرات قبميػػة، كلكنػػو أخطػػأ  ليبنتػػز

معرفػػة بالعػػالـ  تمكننػػا مػػف معرفػػة العػػالـ المعقػػكؿ، كأصػػاب ىيػػـك فػػي أنػػو لػػيس لػػدينا
المعقػػكؿ، كأف معرفتنػػا محػػدكدة بالعػػالـ المحسػػكس، كلكنػػو أخطػػأ فػػي أف االنطباعػػات 

، كبػذلؾ (3)الحسية، كالتصكرات التجريبية كافية لتمكننا مف معرفة العػالـ المحسػكس "
حػػػػاكؿ التكفيػػػػؽ بػػػػيف التجريبيػػػػة أك البعديػػػػة، كالعناصػػػػر القبميػػػػة فػػػػي تكػػػػكيف المعرفػػػػة 

 البشرية.
أف قدـ كنط نقده لمػا سػبقو مػف الفبلسػفة  فػي كتابػو نقػد العقػؿ الخػالص بػدأ  كبعد    

سػػػندنتالية ) المتعاليػػػة(، كحػػػدد فيػػػو افػػػي بنػػػاء منيجػػػو النظػػػرم الػػػذم أطمػػػؽ عميػػػو  التر 
 أسس فمسفتو النقدية.
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لقػػد جمػػع كػػنط فػػي فمسػػفتو النقديػػة بػػيف اإلحساسػػات كالعقػػؿ، حيػػث تعتمػػد معرفػػة     
ا لػػو مػػف معػػاف بديييػػة مسػػتقمة عػػف التجربػػة، كمػػف مجمكعػػة األشػػياء عمػػى العقػػؿ بمػػ

التجارب الحسػية أم الخبػرة الحسػية، فػبعض العناصػر مسػتمد مػف التجربػة، كبعضػيا 
مػػػػػف المعػػػػػاني األكليػػػػػة التػػػػػي يعرفيػػػػػا " العقػػػػػؿ المجػػػػػرد بطبيعتػػػػػو، فالعقػػػػػؿ أداة تشػػػػػكؿ 

خمػػؽ منيػػػا اإلحساسػػات كتخمػػؽ منيػػا أفكػػاران، كتشػػػكؿ التجػػارب الحسػػية المختمطػػة، كت
، كتعػػرؼ عنػػد كػػنط باسػػـ النزعػػة (1")كحػػدة فكريػػة ىػػي مػػا نطمػػؽ عميػػو اسػػـ الشػػيء 

 المتعالية أك المنيج.
" إف العقػػػؿ ىػػػك القػػػدرة التػػػي تمنحنػػػا مبػػػادئ  قػػػائبلن كبػػػٌيف فػػػي نقػػػد العقػػػؿ الخػػػالص     

المعرفػػة القبميػػة، فػػإف العقػػؿ المحػػض ىػػك ذلػػؾ الػػذم يتضػػمف مبػػادئ معرفػػة شػػيء مػػا 
ي تمامان، كأف )اكرغانكنا( لمعقؿ المحػض سػيككف مجمكعػة تمػؾ المبػادئ عمى نحك قبم

، كأف (2)التػػي بمكجبيػػػا يمكػػػف لممعػػارؼ القبميػػػة المحضػػػة أف تكتسػػب، أك تقػػػـك حقػػػا "
 لمعقؿ ثبلث ممكات مبينان كظيفة كؿ منيا:

)ممكػػة الحساسػػية(: كظيفتيػػا تسػػتقبؿ االنطباعػػات الحسػػية كتقكلبيػػا  القػػدرة الحسػػية –أ 
فتكػػكف النتيجػػة جممػػة مػػف المػػدركات الحسػػية التػػي تعتبػػر  ،البي المكػػاف كالزمػػاففػػي قػػ

 شرطان ضركريان رغـ أنو ليس كافيان لممعرفة.
أم مػػػا  ،العقػػػؿ الفعاؿ)ممكػػػة الفيػػػـ(: كظيفتيػػػا تصػػػدر عنيػػػا التصػػػكرات القبميػػػة –ب 

 يسمي بالمقكالت.

                                                 

العبل عفيفي، لجنة التأليؼ كالترجمة كالنشر،  أبك :، فمسفة المحدثيف كالمعاصريف، تككلؼ إ. (1)
 .47، ص1936القاىرة ،

 .54سابؽ، صصدر عمانكيؿ كنط، م (2)
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كيػػػر فػػػي المطمػػػؽ العقػػػؿ الخػػػالص )ممكػػػة األفكػػػار( كظيفتيػػػا ىػػػي ميمنػػػا إلػػػى التف -ج
كحقػػػػائؽ األشػػػػياء، أم تبػػػػدع رسػػػػـك تخطيطيػػػػة يمكػػػػف أف تػػػػنظـ المقػػػػكالت كالحػػػػدكس 

 (.1الحسية.)
بػػػػدأ كػػػػؿ معرفتنػػػػا مػػػػع تكيبلحػػػػظ مػػػػف ذلػػػػؾ أف كػػػػؿ معرفتنػػػػا تبػػػػدأ مػػػػف الخبػػػػرة أم     

التجربة، كال ريب في ذلؾ البتة؛ ألف قدرتنا المعرفية لف تستيقظ إلى العمؿ إٍف لػـ يػتـ 
مكضػػػكعات تصػػػدـ حكاسػػػنا، فتسػػػبب مػػػف جيػػػة حػػػدكث التصػػػكرات ذلػػػؾ مػػػف خػػػبلؿ 

تمقائيػػان، كتحػػرؾ مػػف جيػػة أخػػرل نشػػاط الفيػػـ عنػػدنا أم مقارنتيػػا كربطيػػا أك فصػػميا، 
بالتػػػػالي إلػػػػى تحكيػػػػؿ خػػػػاـ االنطباعػػػػات الحسػػػػية إلػػػػى معرفػػػػة بالمكضػػػػكعات تسػػػػمى 

، (2)جميعػا" التجربة، إذف ال تتقدـ أم معرفة عندنا زمنيػان عمػى التجربػة بػؿ معيػا تبػدأ
فتكلػػد  ،كىػػي التػػي تنبػػو قكانػػا الفكريػػة الكامنػػة فينػػا، كذلػػؾ بتػػأثير األشػػياء عمػػى حكاسػػنا

إلػى المقارنػة بػيف ىػذه التػأمبلت، كجمػع ( )ممكػة الفيػـ فينا تأمبلت تػدفع عقمنػا الفعػاؿ
بعضػػيا إلػػى بعػػض، أك فصػػؿ بعضػػيا عػػف بعػػض، ثػػـ نؤلػػؼ مػػف المػػادة الخػػاـ لتمػػؾ 

رفػػة األشػػياء، إذف لػػيس لػػدينا معرفػػة سػػابقة سػػبقان زمنيػػان عمػػى االنطباعػػات الحسػػية مع
 الخبرة، كمف الخبرة تبدأ كؿ معرفتنا.

أم مػػا يطمػػؽ عميػػو التجػػريبييف االنطبػػاع الحسػػي  ،كيعتبػػر كػػنط  الحػػدس الحسػػي    
ف الحػدس " تصػكر إ :ىك مصدر كأساس لممعرفة اإلنسانية لعالـ الظكاىر، يقكؿ كنط

، (3)سػػطة  بمكضػػكع التجربػػة كمصػػدره مكجػػكد فػػي الحساسػػية"فريػػد يتعمػػؽ مػػف دكف كا
إضػػػافة إلػػػى مػػػا يصػػػدر عػػػف العقػػػؿ الفعػػػاؿ مػػػف تصػػػكرات قبميػػػة، كأف طبيعػػػة الحػػػدس 

أم نستقبؿ الحػدس دكف جيػد إنسػاني، دكف  ،الحسي ىي الصفة االضطرارية لمحدس
فػػػإف العػػػالـ المػػػادم معطػػػي لنػػػا فػػػي صػػػكرة حػػػدس حسػػػي، كلػػػيس إنتػػػاج  ،اختيػػػار مٌنػػػا

                                                 

 .55محمكد زيداف، مرجع سابؽ، ص  (1)
 .45سابؽ، ص صدرعمانكيؿ كنط، م (2)
 .15جيؿ دكلكز، مرجع سابؽ، ص (3)
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خياؿ، بينما حدكث الحػدس الحسػي فيٌنػا ىػي عمميػة إدراؾ شػيء ال اختيػار لنػا فيػو، ال
كأٌف لمحػػػػدس الحسػػػػي سػػػػبقان زمنيػػػػان، كلمتصػػػػكرات القبميػػػػة سػػػػبؽ منطقػػػػي " كأٌف الحػػػػدس 
الحسػػػي ىػػػك مػػػادة اإلدراؾ الحسػػػي، كالصػػػكرة ىػػػي تمػػػؾ التصػػػكرات، كىمػػػا عنصػػػراف 

ييػػػا مػػف الحػػػكاس، كصػػكرة معينػػػة بينيمػػا غايػػػة التمػػايز، ىمػػػا مػػادة المعرفػػػة كنصػػؿ إل
، كىمػػا (1)لترتيػػب ىػػذه المػػادة نصػػؿ إلييػػا مػػف مصػػدر داخمػػي ىػػك الحػػدس الخػػالص"

 المذاف حيف تحفزىما االنطباعات الحسية يبدأ نشاطيما فينشأ عنيما تصكرات.
انتقػد كػنط أٍف يكػكف  لمكػػكف جانػب محسػكس، كجانػػب معقػكؿ، كبػاإلدراؾ الحسػػي     

التصػػػكرات القبميػػػة ىػػػي سػػػبيمنا إلػػػى اإلدراؾ الكاضػػػح المتميػػػز نػػػدرؾ عػػػالـ الظػػػكاىر، ك 
كمػػا كرد فػػي المػػذىب الميتػافيزيقي، كبػػاألخص نظريػػة المكنػػادات عنػػد  ،لعػالـ المعقػػكؿ

، كقػػد فػػرؽ  كػػنط  بػػيف اإلدراؾ الحسػػي،   كاإلدراؾ القبمػػي، فيقػػكؿ " تتكلػػد كػػؿ ليبنتػػز
اؿ التصكرات، كالثػاني ىػك األكؿ ىك استقب :ي الذىففمعرفتنا مف مصدريف أساسييف 

، فػاألكؿ يعتمػد عمػى قػدراتنا الحسػية، (2)القدرة عمػى معرفػة مكضػكع بيػذه التصػكرات"
كيعطػػػػي لنػػػػا المكضػػػػكع، كالثػػػػاني يعتمػػػػد عمػػػػى قػػػػدراتنا العقميػػػػة التمقائيػػػػة مػػػػع إصػػػػدار 

نمػػا يحتػػاج يػػتصػػكرات قبميػػة، كاإلدراؾ الحسػػي لؤلشػػياء ال يحتػػاج إلػػى حػػدس كخ اؿ، كا 
بمية، كتمػؾ الحػدكس، كالتصػكرات القبميػة التػي بفضػميا نسػتطيع معرفػة إلى تصكرات ق

 الجانب المحسكس  فقط ألنو ليس لدينا معرفة بالجانب المعقكؿ.
كليذا أخفقت كؿ المحاكالت السػابقة لفيػـ الميتافيزيقيػا التػي تػرل أٌف قػدرتنا القبميػة     

عػػػػف الحػػػػدكس  قػػػػادرة عمػػػػى معرفػػػػة مكجػػػػكدات مجػػػػردة كػػػػؿ التجريػػػػد عػػػػف الحػػػػس، أك
الحسػػية، كأف قػػدرتنا القبميػػة قػػادرة فقػػط عمػػػى معرفػػة عػػالـ الظػػكاىر إذا أضػػيفت إلييػػػا 

 حدكس حسية، كتعرؼ فقط ما يتفؽ كيتطابؽ مع تصكراتنا  لؤلشياء.

                                                 

 .57نفس المرجع، ص (1)
 .75سابؽ، ص صدرم عمانكيؿ كنط، (2)



 (2021)ضثرًثر   23هىو اإلَطاَيح                                                  انعذد يجهح انع

270 

  

 

كيػػذىب كػػنط إلػػى أنػػو يجػػب عمػػى الحػػدكس الحسػػية أف تتطػػابؽ كتصػػكراتنا القبميػػة     
القبميػػة أف تتطػػابؽ مػػع األشػػياء، ذلػػؾ ىػػك بػػدالن مػػف افتػػراض أٌنػػو يجػػب عمػػى تصػػكراتنا 

المػػنيج الجديػػد المقتػػرح لمبحػػث الميتػػافيزيقي، أم جمػػع كػػنط بػػيف الحػػس كالعقػػؿ معػػان، 
كذىػػب إلػػى أف المعرفػػة اإلنسػػانية مػػا ىػػي إال تعػػاكف بػػيف أساسػػييف أسػػاس حسػػي ىػػك 
العػػػالـ الخػػػارجي بمػػػا فيػػػو مػػػف ظػػػكاىر، كأسػػػاس عقمػػػي يضػػػـ ثػػػبلث قػػػكم ىػػػي ممكػػػة 

 كممكة الفيـ كممكة األفكار.الحساسية 
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 

عػادة تخميص ا لعقؿ مف كؿ مػا انطػكل عميػو مػف معػارؼ سػابقة مػف أجػؿ امتحانػو، كا 
 النظر فيو.

الشػؾ المطمػؽ الػذم ذىػب إليػو ديكػارت الػذم " شػؾ فػي قػدرة العقػؿ  كػنط رفػض     
، كيؤكػػد أٌف ىنػػاؾ (1)عمػػى الكصػػكؿ إلػػى الحقيقػػة حتػػى فػػي االسػػتدالالت الرياضػػية "

لرياضػػي، كالعمػػـ الطبيعػػي؛ ألف العمػػـ عممػػاف ال يمكػػف أف يشػػؾ فييمػػا، كىمػػا العمػػـ ا
الرياضػػػي يخضػػػع لمعرفػػػة أكليػػػة كميػػػة ضػػػركرية سػػػابقة عمػػػى الخبػػػرة الحسػػػية، كالعمػػػـ 
الطبيعػػي اسػػتطاع أف يكتسػػب طػػابع العمػػـ، كأف يتخػػذ مػػف مبػػادئ العقػػؿ كسػػائط تػػنظـ 
حالتيػػا إلػػى قػػكانيف عمميػػة كميػػة ضػػركرية، ككػػاف التقػػدـ  الظػػكاىر الطبيعيػػة المتنػػاثرة، كا 

عممي الذم أحرزه العمـ عمى يد ) نيكتف( سببان في التميز بػيف الرياضػيات كالفيزيػاء، ال
فقػد  (2)كػكف كاقعيػان "يمحققان " شرطيف أساسييف كىما أكالن أٍف يككف ضركريان، ثانيان أف 
 جعؿ مف عمـ الطبيعة بناءن راسخان مف القضايا المطمقة الصدؽ.

                                                 

 .90صدار الطميعة، بيركت،  فمسفة ديكارت ومنيجو،ميدم فضؿ هللا،  (1)
 .47زكريا إبراىيـ، مرجع سابؽ، ص (2)
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تخدامو النظػػرم البرىػػاني غيػػر قػػادر عمػػى كيػػرل كػػنط أٌف العقػػؿ الخػػالص فػػي اسػػ    
عمػػػى خبرتنػػػا اإلنسػػػانية، كبػػػذلؾ تكػػػكف" الميتافيزيقيػػػا النظريػػػة  يتعػػػالىإثبػػػات كجػػػكد مػػػا 

مسػػػتحيمة كعمػػػـ، كأٌنيػػػا كىػػػـ كخػػػداع؛ ألٌف الميتافيزيقيػػػا عمػػػـ قبمػػػي، ككػػػؿ مػػػا ىػػػك قبمػػػي 
 (،1)يقينيػة "يتضمف الضركرة المطمقة، كمف ثـ ينبغي أٍف تككف القضػايا الميتافيزيقيػة 

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 
الكػػكف، كنشػػأتو، كحػػدكده ، كعػػاجز أيضػػان عػػف إثبػػات كجػػكد هللا؛ ألنػػو ال يسػػتطيع أٍف 

د تصػػكرات، أك أفكػػار قبميػػة، كبػػذلؾ اسػػتطاع كػػنط كضػػع يثبػػت ىػػذه األفكػػار مػػف مجػػر 
 حد لكؿ ميتافيزيقيا سابقة عميو بفضؿ منيجو النقدم.

أمػػا كظيفػػة العقػػؿ العمميػػة فيػػي التػػي تيػػتـ بالجانػػب القبمػػي مػػف عقمنػػا الػػذم ييػػػتـ    
عػػػػاـ  بكضػػػع أسػػػس األخػػػػبلؽ التػػػي تناكليػػػا فػػػػي كتابػػػو )أسػػػس ميتافيزيقيػػػػا األخػػػبلؽ(

كقػػػد بسػػػط فيػػػو تصػػػكراتو األخبلقيػػػة،  ،ـ1788قػػػؿ العممػػػي( عػػػاـ ـ، ك)نقػػػد الع1785
بكجػكد قػػكانيف أكليػة كميػػة ضػػركرية  لفنػػاد ،كنسػب لؤلخػػبلؽ صػبغة الضػػركرة المطمقػة

فػػي مضػػمار السػػمكؾ البشػػرم، كنػػادل بمفيػػـك الكاجػػب البلمشػػركط،" كأف األخػػبلؽ ال 
كىػك  ،مطمػؽ يمكػف أف تقػـك عمػى أيػة دعامػة تجريبيػة، كأكػد عمػى كجػكد أمػر أخبلقػي
كالتػي كػاف  (،2)بمثابة قضية تركيبية أكليػة ثػـ عػاد إلػى معػاني هللا، كالحريػة، كالػنفس"

 قد استبعد إمكاف البرىنة عمييا نظريان فأعتبرىا مسممات أخبلقية يستمزميا العقؿ.
ـ، بعنػػكاف ) نقػػد ممكػػة الحكػػـ( أراد فيػػو أف 1790كظيػػر لػػو مؤلػػؼ جديػػد عػػاـ        

ف النظرم كالعممي، أك بيف عالـ الطبيعػة، كالحريػة، كالحػظ كػنط أٌف " يكفؽ بيف العقمي
المبػػػػادئ األكليػػػػة لممكػػػػة الفيػػػػـ مرتبطػػػػة بمعرفػػػػة الكاقعػػػػة التجريبيػػػػة، كمػػػػا أٌف المبػػػػادئ 
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األكليػػػة لمعقػػػؿ العممػػػي مرتبطػػػة بػػػالنزكع، فػػػإف الحكػػػـ ىػػػك الػػػذم يحقػػػؽ االنسػػػجاـ بػػػيف 
فالكحػػدة النسػػقية مختمفػػة بػػيف نقػػد العقػػؿ  ،(1)الطبيعػػة كالحريػػة، أك بػػيف العقػػؿ كاإلرادة"

الخػػػالص الػػػذم يفػػػرض الكحػػػدة عمػػػى الطبيعػػػة، كبػػػيف نقػػػد ممكػػػة الحكػػػـ التػػػي تحػػػاكؿ 
البحػػث عػػف ىػػذه الكحػػدة بػػيف المكضػػكعات التػػي تمثميػػا، كذلػػؾ بالصػػعكد مػػف الجزئػػي 
إلػػى الكمػػي محػػاكالن الكصػػكؿ إلػػى مبػػدأ ال تكػػكف الخبػػرة مصػػدره، كيحتػػكم ىػػذا الكتػػاب 

 راسة لمشكبلت الجماؿ كبصدكره اكتمؿ الثالكث النقدم.عمى د
 أسس بناء المنيج  النقدي عند كنط: -ثالثاً     
" نقػػد العقػػؿ الخػػالص " اإلجابػػة عمػػى ثػػبلث أسػػئمة متتاليػػة ، كػػنط  تضػػمف كتػػاب    

السؤاؿ األكؿ:  كيؼ تكػكف العمػـك الرياضػية البحثػة ممكنػة ؟ كأجػاب عميػو فػي البػاب 
كػػػكف عمػػػـ الطبيعػػػة النظػػػرم يا الترسػػػندنتالية، كالسػػػؤاؿ الثػػػاني: كيػػػؼ األكؿ االسػػػتطيق

ممكنان؟ كأجاب عميو في الباب الثاني التحميؿ الترسػندنتالي،    كالسػؤاؿ الثالػث: كيػؼ 
 تككف الميتافيزيقيا ممكنة ؟ كأجاب عميو في الباب الثالث الجدؿ الترسندنتالي.

 :ة (االستطيقا الترسندنتالية  )القدرة الحسي -1
التػػي أجػػاب فييػػا عػػف السػػؤاؿ األكؿ، كىػػي المعرفػػة التػػي تتضػػمف شػػركطان قبميػػة       

معينػػػة لحصػػػكؿ اإلدراؾ الحسػػػي كالمعرفػػػة العمميػػػة، كيعنػػػي بيػػػذه الشػػػركط مػػػا يسػػػميو 
)المكػػػػػػاف كالزمػػػػػػاف(، كالتصػػػػػػكرات القبميػػػػػػة  الحػػػػػػدكس القبميػػػػػػة لبلنطباعػػػػػػات الحسػػػػػػية

 ،ميػػػػة ليسػػػػت مشػػػػتقة مػػػػف الخبػػػػرة الحسػػػػية)المقػػػػكالت( كتمػػػػؾ الحػػػػدكس كالتصػػػػكرات القب
كلكنيػػا ضػػركرية لكػػي تػػتـ خبرتنػػا لمعػػالـ التجريبػػي، كبػػذلؾ تكػػكف الصػػمة بػػيف الحػػدس 
القبمي لمزماف كالمكاف كثيقػة بػالعمـك الرياضػية البحثػة، كالتػي تضػـ اليندسػة باعتبارىػا 
عمػػػـ يحػػػدد خػػػكاص المكػػػاف، كعمػػػـ الحسػػػاب الػػػذم يؤلػػػؼ تصػػػكراتو لؤلعػػػداد بإضػػػافة 

عاقبة لكحداتو في الزماف، " كأف قضايا الرياضيات البحثػة كخاصػة قضػايا اليندسػة مت
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نما مسػتقمة عنيػا، كأف صػدقيا مطمػؽ ضػركرم ال  ليست مشتقة مف الخبرة الحسية، كا 
، بينمػػا الصػػمة بػػيف حدسػػي المكػػاف كالزمػػاف، كاإلدراؾ (1)يعتمػػد عمػػى اإلدراؾ الحسػػي"

عة المكاف كالزمػاف، كطريقػة معرفتنػا ليمػا، الحسي لمعالـ الخارجي فيي بحث في طبي
كتعتبر نظريتو في المكاف كالزماف بمثابة مقدمػة إلػى نظريػة المعرفػة التػي بناىػا عمػى 

فػػػػي تعريفيمػػػػا لممكػػػػاف  ليبنتػػػػز قميػػػػدم، كلػػػػـ يكافػػػػؽ كػػػػنط نيػػػػكتف كالنسػػػػؽ المكػػػػاني اإل
عمػى شػتى  فيػك يعرفيمػا بأنيمػا:" صػكرتاف أكليتػاف تخمصػيما القػدرة الحسػية ،كالزماف

المعطيػات الحسػػية التػػي تػرد إلييػػا مػػف الخػارج، دكف أف يكػػكف ليػػا أدنػى كجػػكد كاقعػػي 
، فالمكػػػاف كالزمػػػاف (2)فػػي العػػػالـ الخػػػارجي، باعتبارىمػػػا مكضػػػكعيف قػػػائميف بػػػذاتيما "

مصػػػدرىما إنسػػػاني ينبعػػػاف مػػػف القػػػدرة الحسػػػية فػػػي جانبيمػػػا القبمػػػي، أم قبميػػػاف غيػػػر 
فيمػػا ذاتيػػاف كليمػػا كجكدىمػػا المكضػػكعي الخػػارج عػػف مسػػتمداف مػػف الخبػػرة الحسػػية، 

كمػػػا أنػػػو لػػػيس جػػػكىران عرضػػػيان أك  ،الػػػذات، كأف الزمػػػاف لػػػيس شػػػيئان مكضػػػكعيان كاقعيػػػان 
رابطة، بؿ ىك الشرط الذاتي الذم يجعؿ في كسع العقؿ البشرم أف يحقػؽ ضػربان مػف 

صػػػرؼ،  فالزمػػػاف إذف حػػػدس ،التػػآزر بػػػيف المكضػػػكعات الحسػػػية، كفقػػػان لقػػانكف محػػػدد
كالمكػػاف أيضػػان لػػيس شػػيئان مكضػػكعيان كاقعيػػان، كلػػيس جػػكىران، كال عرضػػان، 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، 

، كأف (3)ضػػػػية الرياضػػػػية، فيػػػػي تركيبيػػػػة قبميػػػػة "فيمػػػػا حدسػػػػاف قبميػػػػاف مرتبطػػػػاف بالق
العنصر القبمي التركيبي يقـك فييا عمى الحػدس، فيػي ضػركرية صػادقة، كمػف ثػـ لػف 

 يككف صدقيا مستمد مف الخبرة الحسية.
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كيككف العقؿ مصدر تمؾ الضركرة، كالحػدس المتضػمف فػي القضػية الرياضػية        
نمػػػػا ىػػػػك قبمػػػػي، كيقػػػـك صػػػػ دؽ القضػػػػايا الرياضػػػػية عمػػػػى أف المكػػػػاف لػػػيس تجريبيػػػػان، كا 

كالزمػػػاف حدسػػػاف قبميػػػاف، كيػػػكرد كػػػنط عػػػدة أدلػػػة عمػػػى أف المكػػػاف كالزمػػػاف قبميػػػاف ال 
 :  تجريبياف، كأنيما حدساف ال تصكراف، كمف ىذه األدلة

ا، أك مجاكرتيػػا لبعضػػيا أننػػا ال نسػػتطيع أف نتصػػكر األشػػياء متميػػزة خارجػػة عٌنػػ -1
عػػػف بعضػػػيا الػػػبعض، إال إذا كانػػػت لػػػدينا فكػػػرة المكػػػاف الػػػبعض، أك قربيػػػا أك بعػػػدىا 

باعتبارىػا دعامػػة أكليػػة سػابقة الخبػػرة الحسػػية، ككػذلؾ ال نسػػتطيع أف نتصػػكر األشػػياء 
متقارنػػة فػػي نفػػس الكقػػت، أك متعاقبػػة بعضػػيا عمػػى أثػػر بعػػض إال إذا كػػاف لنػػا تمثػػؿ 

عبلقػػػات المكانيػػػة سػػػابؽ لمزمػػػاف باعتبػػػاره دعامػػػة أكليػػػة سػػػابقة لمخبػػػرة الحسػػػية " كأف ال
كالزمانيػػة ليسػػت مشػػتقة مػػف الخبػػرة الحسػػية، كأف تمػػؾ العبلقػػات تفتػػرض المكػػاف ككػػؿ 

، كىػػػػػذا الػػػػػدليؿ ذك صػػػػػيغة (1)كالزمػػػػػاف ككػػػػػؿ، إذ ىمػػػػػا قبميػػػػػاف، ككػػػػػذلؾ عبلقاتيمػػػػػا"
ألنػو مثػالي، كال  ؛أفبلطكنية إذ يرل أفبلطكف " أف عالـ المثؿ  فكؽ الحسي ال مكاني

 .(2)"زماني ألنو أزلي أبدم
أف الزماف كالمكاف مف الصكر األكلية القبمية السابقة عمػى الخبػرة الحسػية، بػدليؿ  -2

أننػػػا نسػػػتطيع أف نسػػػقط أك نغيػػػر مػػػف أذىاننػػػا المكضػػػكعات الحسػػػية المتحيػػػزة مكانيػػػان، 
كاألحػػداث المتعاقبػػة كالمتقارنػػة زمنيػػان، لكننػػا ال نسػػتطيع أف نتصػػكر عػػدـ كجػػكد مكػػاف 

كر زمانػػػان خمػػػكان مػػػف الظػػػكاىر لكننػػػا ال نسػػػتطيع أف نتصػػػكر أصػػػبلن، نسػػػتطيع أف نتصػػػ
ظػػكاىر خارجػػة تمامػػان عػػف الزمػػاف، كغيػػر مترابطػػة بػػو أصػػبلن، إذ أننػػا لػػف نسػػتطيع أف 
نمحك مف أذىاننا تصكران لممكػاف كالزمػاف فػي حػد ذاتيمػا بسػبب أف ىػاتيف الصػكرتيف" 

 .(3)ر"ىما بمثابة الشرطيف األكليف الضركرييف إلمكاف قياـ الظكاى
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أننػا نسػتطيع أف نتمثػؿ أمكنػة عديػػدة، كنتصػكر أزمنػة مختمفػة، كلكننػا ال نسػػتطيع  -3
أف نتصػػػكر الجزئيػػػات المكانيػػػة، أك تمػػػؾ األقسػػػاـ الزمانيػػػة، إال إذا كػػػاف ىنػػػاؾ مكػػػاف 
كاحػػػػد كزمػػػػاف كاحػػػػد يكمنػػػػاف كراء كػػػػؿ ىػػػػذه التصػػػػكرات المتعػػػػددة لؤلمكنػػػػة المتباينػػػػة، 

ا أٌنػو البػد أٍف يكػكف تصػكرنا لممكػاف بمثابػة حػدس أكلػي كاألزمنة المختمفة، كمعنى ىذ
ال يرجػػػع إلػػػى الخبػػػرة الحسػػػية، كأف المكػػػاف كالزمػػػاف حدسػػػاف كليسػػػا تصػػػكريف. كيميػػػز 

فػاألكؿ يشػير إلػى صػفة محػددة فػػي  ،كػنط بػيف الحػدس التجريبػي، كالتصػكر التجريبػي
امػة يمكػف ة، أك عػدة خصػائص عيمثؿ المكف، أما الثاني فإنو يتضمف خاصػ ،الخارج

أف ندرؾ فييا عدة أشياء جزئية كثيػرة مثػؿ خصػائص المنضػدة، كالتميػز، كبػذلؾ نجػد 
" أٌف الحػػػدس يمكػػػف أف نقسػػػمو إلػػػى أجػػػزاء كػػػؿ منيػػػا يمثػػػؿ حػػػدس، بينمػػػا ال نسػػػتطيع 

، كينظػر كػنط (1)تقسيـ التصكر إلى أجػزاء كػؿ جػزء يحمػؿ نفػس خصػائص التصػكر"
تضػػمف أجػػزاء لكػػؿ منيػػا خصػػائص، إذف إلػػى المكػػاف كالزمػػاف عمػػى أٌف كػػؿ منيمػػا ي

 ليس المكاف كالزماف تصكريف، بؿ ىما حدساف قبمياف.
أننػػا نتصػػكر المكػػاف كالزمػػاف غيػػر متنػػاىييف؛ ألف الخبػػرة الحسػػية ال تػػأتى لنػػا إال  -4

بالمقػػادير الجزئيػػة المتناىيػػة المتمثمػػة فػػي األشػػكاؿ كاألحجػػاـ كاألبعػػاد المكانيػػة، كفػػي 
نطبؽ عمييما المقاييس المكانية كالزمنيػة المختمفػة، كيػرل كػنط أٌف المدة الزمنية التي ت

" المكػػػاف كالزمػػػاف كػػػؿ منيمػػػا كاحػػػد خػػػالص، ككػػػؿ منيمػػػا سػػػابؽ سػػػبقان منطقيػػػان عمػػػى 
نما نصؿ إليو بالتجريد.(2)أجزائو، ككؿ منيما النيائي"  ،  لكنو ليس معطى كا 

قػػػيـ عمييمػػػا الرياضػػػيات كيػػػرل كػػػنط أٌف المكػػػاف كالزمػػػاف " ىمػػػا الحدسػػػاف المػػػذاف ت   
الخالصة كؿ معارفيػا كأحكاميػا فػي حػيف تسػتند اليندسػة إلػى الحػدس المكػاني، بينمػا 

، كيبحػػث فػػي طبيعػػة القضػػية (3)الحػػدس الزمػػاني" ىالحسػػاب كالميكانيكػػا يسػػتنداف إلػػ
                                                 

 .88مرجع سابؽ، ص محمكد زيداف،( 1)
 .93نفس المرجع، ص (2)
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الرياضػػػػية باعتبارىػػػػا ليسػػػػت قضػػػػية تحميميػػػػة إذ بيػػػػا جديػػػػد أكثػػػػر مػػػػف مجػػػػرد تحميػػػػؿ 
كيبيػػػة تقػػػـك عمػػػى حػػػدس قبمػػػي، فيػػػي قضػػػية قبميػػػة يقينيػػػة التصػػػكرات، كىػػػي قضػػػية تر 

 مطمقة الصدؽ.
مػػف نظريػػة المكػػاف كالزمػػاف عنػػد كػػنط  يػػتمخص فػػي أٌف  اإلبسػػتمكلكجيإٌف الجانػػب   

المكػػػاف كالزمػػػاف " صػػػكرتاف قبميتػػػاف لمحػػػدكس التجريبيػػػة، كالمكػػػاف صػػػكرة اإلحسػػػاس 
كالزمػاف بعػالـ الظػكاىر الخارجي، كالزمػاف صػكرة اإلحسػاس الػداخمي، كيتعمػؽ المكػاف 

، كمعرفتنػػا لعػػالـ األشػػياء الجزئيػػة تبػػدأ بحصػػكلنا عمػػى (1)ال بعػػالـ األشػػياء فػػي ذاتيػػا "
مػػػادة اإلدراؾ الحسػػػي، كأٌف لكػػػؿ مػػػادة صػػػكرة يجػػػب أٍف ترتػػػب فييػػػا ىػػػذه المػػػادة، كأٍف 
لمادة اإلدراؾ الحسي صػكرتيف قبميتػيف ىمػا المكػاف كالزمػاف التػي يجػب عمػى األشػياء 

عطػػػى لنػػػا فػػػي إطارىػػػا، كأف المػػػادة تمثػػػؿ كػػػؿ مػػػا يصػػػدر عػػػف مكضػػػكع اإلدراؾ أٍف تي 
الحسػػي، كالصػػكرة تمثػػؿ كػػؿ مػػا يصػػدر عػػف الػػذات، كمػػا ىػػك بطبيعتػػو كمػػي ضػػركرم، 
كأٌف الحدكس التجريبية ترتب في صكرة المكاف، كأٌف تتابع الحػاالت العقميػة ترتػب فػي 

 صكرة الزماف.
 يو ) العقل الفعال(:سندنتالاالمنطق أو التحميل  التر  -2

جعػػػؿ كػػػنط مػػػف المنطػػػؽ ركنػػػان أساسػػػيان مػػػف أركػػػاف فمسػػػفتو النقديػػػة، كتنػػػاكؿ 
المنطؽ الترسػندنتالي " القكاعػد كالمبػادئ الصػكرية الضػركرية لمتفكيػر فػي عػالـ الخبػرة 
نمػػا  اإلنسػػانية، كىػػذه القكاعػػد كالمبػػادئ صػػكرية مػػف حيػػث ال تتعمػػؽ بشػػيء تجريبػػي، كا 

ة التػػي يمكػػف تطبيقيػػا عمػػى كػػؿ مػػا يمكػػف أف يكػػكف مكضػػكعان تتعمػػؽ بالسػػمات العامػػ
ف عػػػػالـ الخبػػػػرة اإلنسػػػػانية يكػػػػكف إكىػػػػي ضػػػػركرية مػػػػف حيػػػػث  ،إلدراكنػػػػا، أك معرفتنػػػػا

مسػػػػتحيبلن بػػػػدكنيا، كمػػػػف ثػػػػـ يتعمػػػػؽ المنطػػػػؽ ال بالصػػػػكرة المنطقيػػػػة الخاطئػػػػة لفكرنػػػػا 
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نمػػػا بمضػػػمكف ىػػػذا الفكػػػر" كط ، كمكضػػػكعو تحميػػػؿ العناصػػػر أك الشػػػر (1)فحسػػػب، كا 
 القبمية التي يصنعيا العقؿ الفعاؿ.

 قسميف: ىكينقسـ إل
: كيتنػاكؿ تحميػؿ التصػكرات القبميػة المتضػمنة فػي تفكيرنػا عػف تحميل التصورات -أ  

األشػػياء، كتشػػريح ممكػػة العقػػؿ الفعػػاؿ ذاتػػو، حتػػى يمكػػف الكصػػكؿ إلػػى إمكػػاف كجػػكد 
المقػكالت(، كيعػرؼ  تصكرات قبمية كىي المقػكالت، كىػذا مػا يطمػؽ عميػو كػنط )نظريػة

كنط المنطؽ الصكرم بأنو  العمـ الذم يبحث فػي قكاعػد العقػؿ الفعػاؿ أم العمػـ الػذم 
يحػػػكم قكاعػػػد الفكػػػر الضػػػركرية ضػػػركرة مطمقػػػة بػػػدكنيا يكػػػكف اسػػػتخداـ العقػػػؿ الفعػػػاؿ 
مسػػتحيبلن، كىػػي القػػكانيف الصػػكرية الضػػركرية لكػػؿ فكػػر، كىػػذه القكاعػػد كميػػة ضػػركرية 

إنسػاف فػي تفكيػره، كيتسػؽ مػع تعريفػو لمعقػؿ الفعػاؿ الػذم يعرفػو  قبمية يخضع ليا كػؿ
أم ال تعتمػػد عمػػى  (،2)بأنػػو: " قػػدرة العقػػؿ اإلنسػػاني عمػػى إنتػػاج تصػػكرات مػػف ذاتػػو"

 الخبرة الحسية، أم قبمية كىك مصدر الفكر الصكرم.
كيميز كػنط بػيف المعرفػة كالتفكيػر، فالمعرفػة تسػتمـز عنصػريف ىمػا الحػدكس     

ت، كال تتحقػػؽ المعرفػػة إال إذا تػكفر ليػػا ىػػذاف العنصػراف، فالتصػػكرات بػػدكف كالتصػكرا
حػدكس حسػية جكفػاء، كمػا أٌف الحػدكس الحسػػية بػدكف تصػكرات عميػاء فيقػكؿ كػػنط:" 

، أمػا التفكيػر (3)يـ عميػاء"ىاألفكار مف دكف مضػمكف فارغػة، كالحػدكس مػف دكف أفػا
أم القػػدرة  (،4)ي كمكضػػكع"فيػك" الفعػػؿ الػػذم يقػـك عمػػى إقامػػة صػمة بػػيف حػػدس معطػ

عمى إنتاج كاستخداـ تمػؾ التصػكرات، كىػك مػا يسػمو كػنط بالعقػؿ الفعػاؿ، كىػك قػدرتنا 
عمى التفكير، أك عمى إنتاج تصكرات. كيعنػي ىػذا أٌف الفكػر، كالتصػكر، كالحكػـ إنمػا 

                                                 

 .132نفس المرجع، ص (1)
 .126نفس المرجع، ص( 2)
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صػػػدر عػػػف العقػػػؿ الفعػػػاؿ الػػػذم يىػػػي كممػػػات مترابطػػػة تػػػدؿ عمػػػى فعػػػؿ عقمػػػي كاحػػػد، 
 ،ا عمػػى الفكػػر، كالتصػػكر، كالحكػػـ، ككػػذلؾ تصػػدر عنػػو المقػػكالتكظيفتػػو ىػػي قػػدرتن

كتشػػػمؿ نظريػػػة المقػػػكالت التػػػي بكاسػػػطتيا يسػػػتطيع أٍف يتعقػػػؿ العقػػػؿ الفعػػػاؿ األشػػػياء، 
 كيصدر عمييا الكـ: كتضـ أحكامان، كىذه األحكاـ تشمؿ:

 الشخصية. -الجزئية   -الكمية  :قائمة القضية -

 البلنيائية. –السالبة  - قائمة الكيؼ: كتضـ القضية المكجبة  -

 المنفصمة. -الشرطية المتصمة  -قائمة العبلقة: كتضـ القضية الحممية   -

 (.  1الضركرية) -الخبرية    -قائمة الجية: كتضـ القضية االحتمالية   -

كأٌف كؿ نكع مف ىذه األحكاـ منطكم عمػى مقكلػة قبميػة تػـ بكاسػطتيا تركيػب عناصػر 
 ت مف صكر األحكاـ كىي:الحكـ، كيمكف اشتقاؽ المقكال

 الجممة. -الكثرة  -مقكالت الكـ: الكحدة  -

 التحديد. -النفي  -مقكالت الكيؼ: اإلثبات  -

التػػػػػأثير المتبػػػػػادؿ بػػػػػيف  -العمػػػػػة كالمعمػػػػػكؿ   -مقػػػػػكالت العبلقػػػػػة: الجػػػػػكىر  -
 الجكاىر.

الضػػػػػركرة  –الكجػػػػػكد كالبلكجػػػػػكد  –مقػػػػػكالت الجيػػػػػة: اإلمكػػػػػاف كاالسػػػػػتحالة  -
 (.2كالحدكث)
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ل كنط مف ىذا التصنيؼ أف المقكلة الثالثة ناشػئة عػف ارتبػاط المقكلػة األكلػى كير     
بالثانيػػة، فالكحػػدة شػػرط لمكثػػرة فػػي حػػيف" أٌف الجممػػة ليسػػت سػػكل الكثػػرة منظػػكر إلييػػا 
ككحػػدة، كأٌف التحديػػد ىػػك كليػػد الجمػػع بػػيف اإلثبػػات كالنفػػي، كأٌف التػػأثير المتبػػادؿ ىػػك 

كأٌف الضػػػركرة ىػػػي نتيجػػػة التػػػأليؼ بػػػيف اإلمكػػػاف نػػػاتج الجمػػػع بػػػيف الجػػػكىر كالعمػػػة، 
كىػذا ال يعنػي أٌف المقكلػة الثالثػة مجػرد تصػكر مسػتخمص مػف المقػكلتيف  (،1)كالكجكد"

اعتبارىػػػػا بمثابػػػػة معنػػػػى أكلػػػػي مػػػػف معػػػػاني العقػػػػؿ الفعػػػػاؿ، مػػػػف األخيػػػػرتيف، بػػػػؿ البػػػػد 
القػػػدرة كبػػػالمقكالت يسػػػتطيع العقػػػؿ الفعػػػاؿ أٍف يػػػدرؾ الحػػػدكس الحسػػػية التػػػي تسػػػتمميا 

الحسػػية، كتضػػعيا فػػي إطػػار العبلقػػات المكانيػػة كالزمانيػػة، كيضػػع العقػػؿ الفعػػاؿ "ىػػذه 
الحػػدكس الحسػػية تحػػت مقكلػػة كاحػػدة أك أكثػػر كعندئػػذ يتعقميػػا، كيقػػـك بتركيػػب كتكحيػػد 
إدراكػػات الخبػػرة الحسػػية المبعثػػرة فػػي عػػالـ منػػتظـ معقػػكؿ فالقػػدرة الحسػػية تمػػدنا بمػػادة 

قػػؿ الفعػػاؿ يمػػدنا بصػػكرة المعرفػػة، كلػػكال ممكػػة الحساسػػية لكانػػت بينمػػا الع (،2)المعرفػػة"
 المعرفة غير ذات مكضكع، كلكال ممكة الفيـ لصارت المعرفة غير قابمة لتعقؿ.

كأٌف كظيفػػػة المقػػػكالت ىػػػي فػػػي األسػػػاس نظريػػػة اإلدراؾ الحسػػػي، كأنػػػو لكػػػي يػػػتـ     
يتضػػػمنو اإلدراؾ ؛ أم تحميػػػؿ مػػػا ابسػػػتمكلكجيإدراكنػػػا لشػػػيء مػػػا فإٌنػػػو يمػػػر بتحميػػػؿ 

المباشر مف عناصر، كبما أٌف المعرفة اإلنسػانية فػي جانبيػا النظػرم إنمػا ىػي معرفػة 
لتمػػؾ المعرفػػة بفضػػؿ القػػدرة الحسػػية  يمصػػدر أكلػػ عػػالـ الخبػػرة، كأٌف حدكسػػنا الحسػػية

التػي تسػتقبؿ اإلحساسػات المميػزة، ككضػعيا فػي إطػار عبلقػات المكػاف كالزمػػاف، كأٌف 
ىا ال تقػػدـ لنػػا إدراكػػان حسػػيان، أك تؤلػػؼ لنػػا معرفػػة بسػػبب عػػدـ الحػػدكس الحسػػية كحػػد

تػػرابط ىػػذه الحػػدكس الحسػػية، كبيػػذا يػػرل كػػنط لكػػي يقػػـك لنػػا اإلدراؾ الحسػػي بكظيفتػػو 
يمـز إيجاد عنصػر خػارجي يقػـك بػالربط بػيف الحػدكس الحسػية كتكحيػدىا، كىػذا ال يػتـ 
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كينقسػػػـ إلػػػى نػػػكعيف: إال عػػػف طريػػػؽ فعػػػؿ التػػػأليؼ الػػػذم يصػػػدر عػػػف العقػػػؿ الفعػػػاؿ، 
تأليؼ تجريبي، كتػأليؼ خيػالي، كظيفػة األكؿ التػأليؼ بػيف الحػدكس الحسػية المتشػتتة 
ككضػػعيا فػػي حػػدس مركػػب كاحػػد، كتقػػديميا إلػػى ممكػػة الفيػػـ بمقكالتيػػا المتنكعػػة، أمػػا 
كظيفػػػة الثػػػاني فتػػػأليؼ أك صػػػياغة ىػػػذا الشػػػتات الميعطػػػى عػػػف طػػػرؽ الحػػػدس ليكافػػػؽ 

، كىػػذا التػػأليؼ الخيػػالي مػػا يسػػميو كػػنط ممكػػة المخيمػػة، كىػػي الكحػػدة التركيبيػػة لمػػكعي
تبػػػدع رسػػػـك تخطيطيػػػة ميمتيػػػا ترتيػػػب كتكحيػػػد شػػػتات الحػػػدكس الحسػػػية فػػػي حػػػدس 

كالتػػػػأليؼ  "تػػػػأليؼ الضػػػػـ، كىػػػػي :مركػػػػب، كيقػػػػـك الخيػػػػاؿ بػػػػدكره عبػػػػر ثػػػػبلث مراحػػػػؿ
 يمي: كيعني كؿ منيما ما (1)كالتأليؼ التصكرم" ،االسترجاعي

كىػك عبػارة عػف تػأليؼ سػريع لبلنطباعػات الحسػية المتشػتتة اآلتيػة  :تأليؼ الضػـ -  
 مف الخارج.

فػػي الخيػػاؿ، كيػػتـ بفضػػؿ قػػكانيف التػػرابط مثػػؿ التتػػابع فػػػي  :التػػأليؼ االسػػترجاعي - 
 الزماف كالتجاكر في المكاف كالتشابو.

أك تػػأليؼ اإلدراج تحػػت تصػػكر مػػا، كىػػك الػػذم يقػػـك بالتركيػػب  :التػػأليؼ التصػػكرم -
 الحدكس القبمية. بيف 
اني يػدخبلف تحػت التػأليؼ التجريبػي، بينمػا التػأليؼ الثالػث يػدخؿ ثالتأليؼ األكؿ كال  

سػػػكيمات، كىػػػي التػػػي تحػػػت تػػػأليؼ الخيػػػاؿ، كىػػػك إنتػػػاج الصػػػكر التخطيطيػػػة؛ أم اإل
تؤلػػؼ الحػػدكس الحسػػية بكاسػػطة تصػػكر يتناسػػب مػػع التصػػكر القبمػػي، كفػػرض عمػػى 

 كالتركيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب، كىػػػػػػػػػػػػػػػػػػذا مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا الحػػػػػػػػػػػػػػػػػػدس درجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة أكلػػػػػػػػػػػػػػػػػػى مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف التنظػػػػػػػػػػػػػػػػػػيـ 
، كلكػف الحػدس (2)كىػك الحػدس المركػب" ،" يصؿ إليو تحميمنا النقدم لئلدراؾ الحسػي
كػػكف مػػدركان حسػػيان، كبيػػذا نجػػد أٌف العقػػؿ يالمركػػب يحتػػاج إلػػى تصػػكرات قبميػػة لكػػي 

                                                 

،  1993محمد عثماف الخشب، العقؿ ما بعد الطبيعة، كمية اآلداب، جامعة القاىرة ،   (1)
 .74ص
 .150محمكد زيداف، مرجع سابؽ، ص  (2)
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الفعػػاؿ ىػػك ممكػػة الفكػػر القبمػػي، كأٌف القػػدرة الحسػػية ىػػي ممكػػة االسػػتقباؿ الحسػػي، كأٌف 
 ؛ىي الكاسػطة بينيمػا، كيقػدـ الخيػاؿ الحػدس المركػب إلػى العقػؿ الفعػاؿ ممكة المخيمة

 ليبدأ في تحميؿ اإلدراؾ الحسي.
كىػػي  ،كبيػذا اىػتـ كػنط بمعرفػة ) الػنفس اإلنسػػانية ( كمٌيػز بػيف ثػبلث أكجػو لمػنفس   

 األنػػا المتعاليػػة، كالػػنفس التجريبيػػة، كالػػنفس الحقيقيػػة، كأشػػار فػػي نظريػػة المقػػكالت إلػػى
المتعالية( الفكر الػكاعي الخػالص، كىػي كجػو مػف أكجػو الػنفس، كتعنػي عنصػر  )األنا

الشعكر بالذات، كىي جكىر ركحي متميز مف البدف، كليس نفسان، أك ركحػان كلػيس لػو 
نما ىك شرط ضركرم، كأٌنو المبدأ األكؿ إلمكاف المعرفة، فيناؾ عبلقة بػيف  كجكد، كا 

 قيمػة لمحػدكس الحسػية إال إذا تػكفرت ليػا الذات المدركة، كالحدكس الحسية، كبيذا ال
ألف المعرفة تستمـز كجكد ذات فػي مقابػؿ مكضػكع المعرفػة، فالخيػاؿ ىػك  ؛ذات كاعية

حمقػػػة الكصػػػؿ بػػػيف الحػػػدكس الحسػػػية، كالتصػػػكرات القبميػػػة، كىػػػك الػػػذم يقػػػدـ الحػػػدس 
المركػب إلػػي العقػؿ الفعػػاؿ، كيعمػؿ الخيػػاؿ داخػؿ الػػذىف فيػك حػػدس أكلػي قبمػػي يشػػبو 

مكػػػػاف كالزمػػػػاف، كيػػػػرل كػػػػنط " أٌف الزمػػػػاف متجػػػػانس مػػػػع المقكلػػػػة، كالحػػػػدس قبمػػػػي ال
، فالزمػػػػػاف كسػػػػػيط بػػػػػيف الحػػػػػدس الحسػػػػػي كالمقػػػػػكالت أم متجػػػػػانس مػػػػػع (1)كالمقكلػػػػػة"

المقكالت مف حيث إٌنو قبمػي، كفػي نفػس الكقػت متجػانس مػع الحػدس، فحػدس الزمػاف 
مػى المقكلػة التػي يجػب أٍف يرسـ قبميػان إطػارات يمكػف أٍف تػدخؿ فييػا الظػكاىر، كتػدؿ ع

 ترتب تحتيا.
كيصنؼ كنط الرسـك الخيالية تصػنيؼ المقػكالت، فمقػكالت الكػـ ليػا رسػـ خيػالي      

كاحد كىك العدد، كمقكالت الكيؼ ليا رسـ خيػالي كاحػد كىػك الدرجػة؛ أم الكاقعيػة فػي 
كالمعيػػة، بػػات الػػدائـ، كالتعاقػػب، ثكىػػي ال ،رسػػـك ةالزمػػاف ، كمقػػكالت العبلقػػة ليػػا ثبلثػػ

كىػػي االتفػػاؽ كالكجػػكد فػي الزمػػاف المحػػدد، كالكجػػكد  ،رسػـك ةكمقػكالت الجيػػة ليػػا ثبلثػػ

                                                 

 .162، صنفس المرجع  (1)
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في كؿ زماف، كبذلؾ يعتبػر الزمػاف ىػك الشػكؿ العػاـ لبلسػكيمات التػي يقػدميا الخيػاؿ 
دراجيا تحت التصكرات، كبػذلؾ تكجػد  إلى العقؿ الفعاؿ لكضع الظكاىر في إطارات كا 

حكـ، كيقػدـ لػو الخيػاؿ مػادة الحكػـ، كبكاسػطة ممكػة المخيمػة في العقؿ الفعاؿ صكر ال
يػػػربط اإلنسػػػاف بػػػيف الحػػػدس كالمقػػػكالت، كالبػػػد أٍف يحػػػدث تكافػػػؽ بػػػيف القػػػدرة الحسػػػية، 

 كالعقؿ الفعاؿ بفضؿ الكظيفة الخيالية.
 الػذم يػرل بكجػكد مقػكالت ليبنتػزدافع كنط عف نظريتو في المقكالت برفضػو آراء     

يع بيػػػا معرفػػػة عػػػالـ األشػػػياء فػػػي ذاتيػػػا، كىػػػي عنصػػػر ضػػػركرم ) مكنػػػادات ( نسػػػتط
لمعرفتنػػا لعػػالـ الحقػػائؽ، رغػػـ ذلػػؾ فيػػك يتفػػؽ معػػو بػػأٌف لػػدينا مقػػكالت، كلكنػػو يختمػػؼ 
معو فػي كظيفػة ىػذه المقػكالت التػي تمكنػا مػف إدراؾ عػالـ الظػكاىر فقػط، كلػيس لػدينا 

يػـك الػذم يػرل أٌنػو لػيس القدرة عمى معرفة عػالـ الحقػائؽ، ككػذلؾ يػرفض آراء ديفيػد ى
لدينا تصكرات قبمية، بؿ لػدينا انطباعػات حسػية، كلػيس لػدينا القػدرة عمػى معرفػة عػالـ 
الحقائؽ، بؿ معرفتنا مختصرة عػف عػالـ الظػكاىر، كيعتبػر االنطباعػات الحسػية شػرط 
ضركرم لتمػؾ المعرفػة، كيتفػؽ معػو فػي أٌف معرفتنػا محػدكدة بعػالـ الظػكاىر، كيختمػؼ 

إدراكنػػػػا لعػػػػالـ الظػػػػكاىر يتػػػػألؼ مػػػػف عنصػػػػريف ىمػػػػا المقػػػػكالت، كالخبػػػػرة  معػػػػو فػػػػي أفٌ 
 الحسية.

 تحميل المبادئ: -ب
كىػػػػي القػػػػكانيف التػػػػي يخضػػػػع ليػػػػا العػػػػالـ  ،يتنػػػػاكؿ تحميػػػػؿ مبػػػػادئ العقػػػػؿ الفعػػػػاؿ    

الطبيعػي، ككػذلؾ تحميػؿ الفػركض األساسػية فػي تفكيرنػا العممػي كالحيػاة العمميػة، تمػؾ 
يممييا العقؿ الفعاؿ كأساس ضػركرم لمعرفتنػا العمميػة التجريبيػة، القكانيف القبمية التي 

 كيجيب فيو عف السؤاؿ الثاني كيؼ يككف العمـ الطبيعي الخالص ممكنان ؟
إٌف عمػػـ الطبيعػػة فػػي أساسػػو عمػػـ تجريبػػػي نصػػؿ إلػػى قكانينػػو كنظرياتػػو بالمشػػػاىدة   

ي عبػػارة عػػف تعميمػػات لؾ يمٌيػػز كػػنط بػػيف القػػكانيف التجريبيػػة، كالتػػي ىػػذكالتجربػػة، كبػػ
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تجريبيػػة، كليسػػت كميػػة، أك مكضػػكعية، كالمبػػادئ القبميػػة لمعقػػؿ الفعػػاؿ، كىػػي قػػكانيف 
 كمية مكضكعية، كىي التي تجعؿ القكانيف التجريبية ممكنة.

 كتنقسـ مبادئ الفيـ الخالص: 
كىػػي تقابػػؿ مقػػكالت الكػػـ: إٌف كػػؿ مػػدرؾ حسػػي إنمػػا ىػػك كػػـ ممتػػد،  ،بػػديييات -1

اد الزماني كالمكاني، كمف تـ يمكػف قسػمتو إلػى أجػزاء، كتمػؾ األجػزاء كيشمؿ االمتد
ذا أضػػػيفت األجػػػزاء إلػػػى بعػػػض تػػػألؼ الكػػػؿ،  متصػػػمة اتصػػػاؿ تتػػػابع أك تعاقػػػب، كا 

ألنػػػو يتسػػػؽ كبػػػديييات اليندسػػػة  ؛كأجػػػزاء الكػػػؿ متجانسػػػة، كأٌف الكػػػؿ ممكػػػف القيػػػاس
تقيـ كاحػػػد بػػػيف االقميديػػػة، كمػػػف ىػػػذه البػػػديييات ال يمكػػػف إقامػػػة أكثػػػر مػػػف خػػػط مسػػػ

 نقطتيف.
تكقعػات اإلدراؾ الحسػػي، كىػي" تقابػػؿ مقػكالت الكيػػؼ بمعنػى أٍف يكػػكف لمشػػيء  -2

 .(1)الكاقعي الذم ىك مكضكع اإلحساس درجة ما مف الشدة"
 ،قكاعد التجربة، كىي تقابؿ مقكلة العبلقػة؛ أم المبػادئ القبميػة لممعرفػة العمميػة -3

أثير المتبػادؿ بػيف الجػكاىر، كيبػيف ضػركرة مقكلػة كمنيا مقكلة الجكىر، كالعمية، كالت
الجكىر إلدراكنا الحسي كمف المبدأ القبمي المشتؽ فييا الذم ىك ضػركرم لمعرفتنػا 
العممية، كعػٌرؼ كػنط الجػكىر بأنػو "المكضػكع األكؿ لكػؿ المحمػكالت أم المكضػكع 

، كيػرفض (2)الثابت لمتغير، كالمجاؿ الكحيػد لتطبيػؽ ىػذا التعريػؼ ىػك عػالـ المػادة"
كػػػنط أٍف يسػػػمي العقػػػؿ اإلنسػػػاني، أك الػػػنفس اإلنسػػػانية جػػػكىران؛ ألنػػػو لػػػـ يجػػػد فييػػػا 

 عنصر تابت.
مسػممات التفكيػر التجريبػػي، كىػي تقابػؿ مقػػكالت الجيػة، كيصػكغ كػػنط ىػذا المبػػدأ  -4

القبمي بما يتفؽ مع " الشركط الصكرية لمتجربة، كىػي صػكرتا الحػدس كالمقػكالت فيػك 

                                                 

 .75محمكد زيداف، مرجع سابؽ، ص ( 1)
 .174نفس المرجع، ص (2)
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يدؼ مف عرض كنط لمبادئ الفيػـ الخػالص ىػك إثبػات كاقعيػة العػالـ ، إف ال 1ممكف"
الخػػػػارجي عػػػػالـ الظػػػػكاىر، كرفضػػػػو لممثاليػػػػة ليػػػػدفاف " أكالن: البرىػػػػاف عمػػػػى أٌف العػػػػالـ 
المادم الخػارجي مكجػكد كأننػا ندركػو إدراكػان حسػيان مباشػران، كمػف ثػـ معرفتنػا لػو معرفػة 

كدم غيػػر ممكػػف إال بالقيػػاس إلػػى كجػػكد يقينيػة، كثانيػػان: البرىػػاف عمػػى أٌف شػػعكرم بكجػ
ىذا العالـ، كشعكرم بأٌف العػالـ متميػز عنػي، كلكػف رغػـ ذلػؾ يكجػد جانػب مثػالي فػي 
فمسفتو، كىك تفسيره القبمي لممكاف كالزماف، كتقريره أٌف الذات بتصػكراتيا القبميػة تػدخؿ 

ككػػاف يسػػمييا  (،2)عنصػػران أساسػػيان لتكػػكيف معرفتنػػا عػػف العػػالـ المػػادم أك التجريبػػي "
الكاقعيػػػة التجريبيػػػػة، أك المثاليػػػػة الترانسػػػتندالية، كمػػػػف المثاليػػػػات التػػػي رفضػػػػيا مثاليػػػػة 
ديكػػارت التػػي يػػرل أنيػػا مثاليػػة احتماليػػة تقػػرر الكجػػكد اليقينػػي الػػذم ال شػػؾ فيػػو كىػػك 

 الشعكر بالذات.
كبمػا كيشير كنط ىنا إلػى الػنفس التجريبيػة التػي نشػعر بيػا فػي الخبػرة الباطنيػة،      

رادات حػػيف نشػػعر بيػػا ككػػائف مفكػػر  أٌف ىػػذه الخبػػرات تتضػػمف أفكػػاران، ككجػػدانات، كا 
يسػػتمـز أٍف تنضػػـ إلػػى الػػذات حػػدكس ألف الكجػػكد الػػكاقعي المحػػدد، كالمعرفػػة بمػػا ىػػك 
كاقعػػػي يسػػػتمـز حدكسػػػنا إلػػػى جانػػػب الفكػػػر، كىػػػذه الحػػػدكس يجػػػب أٍف تكػػػكف داخميػػػة، 

الػػػػذات، األكؿ مصػػػػدره األنػػػػا المتعاليػػػػة،  كيميػػػػز كػػػػنط بػػػػيف الشػػػػعكر بالػػػػذات، كمعرفػػػػة
 كالثاني مصدره النفس التجريبية.

كيمٌيز كنط بيف ما يسميو عػالـ الظػكاىر، كعػالـ األشػياء فػي ذاتيػا فيػك يػرل بػأف     
معرفتنا الظاىرة لمشيء المحسكس تتركب مف تأليؼ عناصره لحػدكس تجريبيػة نتيجػة 

تطبيقاتيػا التجريبيػة، كلكػف لمشػيء فػي  تأثرىا بالظاىرة، كصػكر، كتصػكرات قبميػة فػي
ذاتو يجب أٍف ندركو بالعقؿ الخالص دكف حاجػة إلػى حػدكس حسػية، كأٌف الشػيء فػي 
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ألٌنػػو ال يتفػػؽ كحػػدكد قػػدرتنا  ؛ذاتػػو ال يمكػػف أٍف يكػػكف مكضػػكعان إلدراكنػػا، أك معرفتنػػا
العقميػػػػة، كمػػػػا ال تصػػػػدر عنػػػػو حػػػػدكس تجريبيػػػػة، كأٌف المقػػػػكالت تجػػػػد مجػػػػاؿ تطبيقيػػػػا 

 .تجريبيان فقط، كال تنطبؽ المقكالت عمى األشياء في ذاتيا
كبيذا يػرل كػنط أف تصػكر الشػيء فػي ذاتػو ممكػف مػف الناحيػة المنطقيػة؛ ألنػو       

ال تنػػاقض فيػػو، لكننػػا عػػاجزكف عػػف معرفتػػو فػػي الكاقػػع، كلػػيس معنػػى ذلػػؾ أٌف كػػنط 
معرفتػو؛ ألف معرفتنػا أنكر كجكد الشيء في ذاتو، بؿ أقٌر بكجكده، كلكننػا ال نسػتطيع 

محػػػػدكدة بقػػػػدرتنا العقميػػػػػة، كلكػػػػف لػػػػػدينا أفكػػػػار خالصػػػػػة ال نصػػػػؿ إلييػػػػػا فػػػػي عالمنػػػػػا 
لحاحيػا أمػر كاقػع" ، (1)المحسكس " لكنيا ال تػزاؿ طاغيػة ممحػة تممػئ نفسػيا عمينػا، كا 

 كنقع في الخطأ إذا اعتقدنا أٌف ىذه األفكار تقابؿ كاقعان خارجيان، كأنو يمكننا معرفتيا.
 جدل الترانستندالي:ال -3
عٌرؼ كنط الجدؿ كمبحػث مػف مباحػث المنطػؽ الصػكرم يتنػاكؿ المبػادئ الصػكرية   

لمفكر، كىػك البحػث الػذم يحمػؿ أخطػاء النظريػات الميتافيزيقيػة السػابقة، كأٍف ينٌبػو إلػى 
الحػػػذر مػػػف الكقػػػكع فػػػي ىػػػذه األخطػػػاء ، كاإلجابػػػة عمػػػى السػػػؤاؿ الثالػػػث كيػػػؼ تكػػػكف 

؟ كبمػػا أٌف كػػنط يسػػتخدـ ممكػػة المعرفػػة، أك العقػػؿ اإلنسػػاني ليػػدؿ  الميتافيزيقيػػا ممكنػػة
عمى ثبلث كظائؼ لػو، كىػي القػدرة الحسػية كالتػي بفضػميا نسػتقبؿ الحػدكس الحسػية، 
كالعقػػؿ الفعػػاؿ كىػػك مػػا تصػػدر عنػػو التصػػكرات القبميػػة، أك المقػػكالت، كيضػػيؼ ممكػػة  

ىػك أكلػي، كمػا ال يكجػد فكقػو العقؿ الخالص كىك القدرة التي تتعمؽ بػالمطمؽ، أك بمػا 
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 

          دمة أخرل أعـ منيا، كيقـك برد المعرفة الجزئية إلى معرفة كمية. تكجد مق
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كىي األفكار التي تصدر عػف العقػؿ الخػالص، كصػنؼ كػنط  ،الكظيفة الميتافيزيقية  
األفكار تصنيؼ االستدالالت غيػر المباشػرة، أك األقيسػة، كاسػتمد تصػنيفو لمتصػكرات 

ؽ الصػػػكرم لمصػػػكرة المنطقيػػػة لمحكػػػـ أك القبميػػػة لمعقػػػؿ الفعػػػاؿ، كمػػػف تصػػػنيؼ المنطػػػ
 القضية.

كأٌف أفكػػار العقػػػؿ الخػػالص ثػػػبلث كىػػي" فكػػػرة الػػذات المفكػػػرة اإلنسػػانية المطمقػػػة،     
،كىػػػي (1)فكػػػرة السمسػػػمة الكاممػػػة لمعقػػػؿ فػػػي العػػػالـ، فكػػػرة أسػػػمى المكجػػػكدات أك هللا "

قيػاس الحممػي التصكرات الخاصة بالعقؿ كيػتـ اشػتقاقيا مػف أنػكاع األقيسػة، كخاصػة ال
الػػذم نسػػند فيػػو محمػػكالن إلػػى مكضػػكع، كيقػػـك العقػػؿ الخػػالص بصػػياغة قضػػايا أكثػػر 
عمكميػػػة مػػػف المقدمػػػة الكبػػػرل ليػػػذا القيػػػاس، كنصػػػؿ إلػػػى قضػػػية أكثػػػر عمكميػػػة، كال 
تسبقيا قضية أعـ منيا، كال يككف المكضكع ىػك نفسػو محمػكالن، كىػذا المكضػكع يشػير 

 شركطان، أك ذاتان مطمقة.إلى األنا باعتبارىا جكىران ال م
أمػػػا إذا كػػػاف القيػػػاس الشػػػرطي المتصػػػؿ الػػػذم نعمػػػؽ فيػػػو مشػػػركطان عمػػػى شػػػرطو،     

بالبحػػث عػػف قضػػية أكثػػر عمكميػػة مػػف المقدمػػة الكبػػرل، بحيػػث تكػػكف القضػػية األكثػػر 
ان لمقدمتيا الكبرل حتى نصؿ إلى قضية أكلػى تنطػكم عمػى عمكمية مفسرة تفسيران عميٌ 

عمػػؿ المطمقػػة لسػػائر العمػػؿ الطبيعيػػة، كىػػي فكػػرة العػػالـ، أمػػا فػػي مجمكعػػة الشػػركط كال
حالػػة القيػػاس الشػػرطي المنفصػػؿ" الػػذم نحػػدد فػػي مقدمتػػو الكبػػرل كػػؿ عناصػػر الحػػد 
بحيػػػػث نصػػػػؿ إلػػػػى الشػػػػرط الػػػػذم يمثػػػػؿ تحديػػػػد االحتمػػػػاالت، كنصػػػػؿ إلػػػػى فكػػػػرة هللا 

الفكػػػر باعتبارىػػػا الكحػػػدة المطمقػػػة التػػػي ىػػػي الشػػػركط الضػػػركرية لجميػػػع مكضػػػكعات 
، إف ىػذه األفكػار الػثبلث ال تعبػر عػف مكقػؼ كػنط الميتػافيزيقي بػأٌف (2)بصفة عامػة"

العقؿ الخالص قادر عمػى االسػتدالؿ القياسػي عمػى أٌف الػنفس اإلنسػانية جػكىر بسػيط 
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نمػا ينكػر إمكػاف إقامػة  خالد، أك أٌف لمعالـ بداية أكلى في الػزمف، أك أٌف هللا مكجػكد، كا 
ية عمػػػى ىػػػذه األفكػػػار؛ ألنيػػػا أفكػػػار أصػػػمية فػػػي العقػػػؿ الخػػػالص، البػػػراىيف االسػػػتدالل

تصػػػػدر عنػػػػو بطبيعتػػػػو، رافضػػػػان النظريػػػػات السػػػػابقة التػػػػي تناكلػػػػت المسػػػػائؿ بالبرىػػػػاف 
المنطقي كىي النفس، العالـ، هللا، كىي التػي تمثػؿ المباحػث الميتافيزيقيػة الثبلثػة عمػـ 

ران، أك ذاتان مطمقة، كعمػـ الكػكف النفس النظرم الذم يدرس النفس باعتبارىا جكىران مفك
النظػػرم كىػػك العمػػـ الػػذم يػػدرس الػػنفس باعتبارىػػا جػػكىران يضػػـ مجمػػكع الظػػكاىر. عمػػـ 
البلىػػػكت النظػػػرم كىػػػك العمػػػـ الػػػذم يػػػدرس هللا باعتبػػػاره الشػػػرط األسػػػمى الػػػذم يحػػػكم 

 جميع الكماالت.
يزيقيػة السػابقة يعالج كنط أغاليط العقؿ الخالص التػي كقعػت فييػا النظريػات الميتاف   

في مفيـك النفس في عمـ الػنفس العقمػي فيػك " يبحػث فػي الػنفس بحثػان قبميػان، كيسػتبعد 
البحػػػث التجريبػػػي، كيػػػرل أصػػػحاب ىػػػذه النظريػػػات أٌنػػػو يمكػػػف الكصػػػكؿ إلػػػى معػػػارؼ 
كاممػػػػػػة عػػػػػػف أنفسػػػػػػنا بطريقػػػػػػة اسػػػػػػتنباطية كالرياضػػػػػػيات البحثػػػػػػة دكف أٍف نمجػػػػػػأ إلػػػػػػى 

مف خبرة اإلنساف األساسػية بشػعكره بذاتػو، كطائفػة مبلحظات، أك تجارب بادئيف فقط 
فأرسػػػطك يػػػدرج مبحػػػث الػػػنفس ضػػػمف العػػػالـ الطبيعػػػي؛ ألف  (،1)مػػػف األفكػػػار القبميػػػة"

الػػػنفس مبػػػدأ الكػػػائف الحػػػي المكجػػػكد فػػػي الطبيعػػػة، كفكػػػرة الكػػػائف الحػػػي مككنػػػة مػػػف 
يف عنصػػريف ىمػػا الصػػكرة كالييػػكلي، كأٌف الػػنفس ىػػي صػػكرة ىػػذا الكػػائف، كقػػد مٌيػػز بػػ

الييكلي الذم يمثؿ المادة، كالصكرة التػي تمثػؿ الػنفس، كأنيمػا يتحػداف اتحػادان جكىريػان 
 خر.مكجكدان كاحدان، ككؿ كاحد ناقص في ذاتو مفتقر إلى اآل اليككن
اسػػػتطاع  ديكػػػارت باسػػػتخداـ الككجيتػػػك) أنػػػا أفكػػػر فأنػػػا مكجػػػكد ( أٍف يثبػػػت ذاتػػػو،    

كأحاسيس عف الجسػد كمػا أثبػت " أٌف معرفتيػا كاستقبلليتيا بما تنطكم عميو مف تأمؿ 
أيسػػر مػػف معرفػػة الجسػػد؛ ألٌف الػػنفس تػػدرؾ بػػالفكر ذاتػػو ، بينمػػا الجسػػد يػػدرؾ بػػالظف 
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كجػػكد الػػذات فػػي أم فعػػؿ تقػػـك بػػو  ألثبػػاتبػػات كجػػكد الػػنفس ىػػي محاكلػػة ثكاف أ (1)"
ثبػكت  حتى في حالة الشؾ نفسو فككف اإلنساف يشؾ يفيد أٌنو يفكر، كككنو يفكر يفيػد

 أنيتو، كىي إثبات كجكد الذات ) الكعي(.
نتػػػز " أف الخمػػػكد ال يحتػػػاج إلػػػى بػػػراىيف معقػػػدة، كال بسػػػيطة، كأٌنػػػو ببينمػػػا يػػػرل لي    

كىػػذا مػػا يسػػرم  (2)مترتػػب عمػػى مفيػػـك المنػػادات التػػي ال تقبػػؿ القسػػمة، كىػػي خالػػدة"
 عمى مناداة العقؿ.

كىي كاحدة ال يمكػف أٍف ننظػر إلييػا كيرل كنط أٌف النفس اإلنسانية جكىر بسيط،     
عمػػى أنيػػا نفػػكس متعػػددة مترابطػػة، كمػػف ثػػـ فميػػا ذاتيتيػػا الشخصػػية، كالػػنفس مسػػتقمة 
عػػػف البػػػدف، كمتميػػػػزة عػػػف األشػػػياء الخارجيػػػػة فػػػي المكػػػاف، كيحػػػػاكؿ أٍف يبحػػػث عػػػػف 
المصػدر الػذم يشػتؽ منػو عمػـ الػنفس العقمػي ىػذه التصػكرات، كأٌف الفبلسػفة الػذيف تػـ 

مػػػػػف خبػػػػػرة الشػػػػعكر بالػػػػػذات، كأقػػػػػامكا اسػػػػػتنباطاتيـ المنطقيػػػػػة  انػػػػػت بػػػػػدايتيـكذكػػػػرىـ 
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 

نمػػا البػػد مػػف حػػدس ينطبػػؽ  القائمػػة بػػأٌف "الفكػػر ال يكفػػي كحػػده لمعرفػػة أم مكضػػكع، كا 
فمػػثبلن حػػيف أقػػكؿ: ) أنػػا أفكػػر( فػػإنني انطمػػؽ مػػف الشػػرط العػػاـ  (3)عميػػو ىػػذا الفكػػر"

الػػذم تتكقػػؼ عميػػو كػػؿ تصػػكراتي، كعنػػدما أريػػد أٍف أعػػرؼ ذاتػػي فإٌنػػو البػػد مػػف حػػدس 
باطني؛ ألنو لػف أسػتطيع عػف طريػؽ تحميػؿ الفكػر بصػفة عامػة أٍف أنسػب إلػى الػذات 

ت كالجكىر، كالبساطة، كاليكية، كالسبب فػي ذلػؾ أف نسػبة الصػفات إلػى الػذات صفا
نمػا مجػرد  تقتضي تركيبان، كىي في حاجة إلػى حػدس، كبمػا أٌف الػذات ليسػت كػائف، كا 
فعػػؿ الفكػػر، كمػػف ثػػـ فاألنػػا ىػػي شػػرط المعرفػػة؛ أم مبػػدأ كػػؿ معرفػػة لكنيػػا لػػف تكػػكف 
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أٌف إثبػػات بطػبلف معرفتنػػا لمػنفس أنيػػا ذاتيػا مكضػكع معرفػػة، كبالتػالي ليسػػت جػكىران، ك 
جػػكىر يرجػػع ذلػػؾ ألٌف الجػػكىر يسػػتمـز كجػػكد حػػدس حسػػي ثابػػت دائػػـ، كىػػذا الحػػدس 
الحسػي ال يمكػػف العثػكر عميػػو؛ ألف كػػؿ حدكسػنا متغيػػرة متعاقبػة، فالشػػعكر بالػػذات ال 
يػػدؿ عمػػى جكىريػػة الػػنفس لعػػدـ كجػػكد حػػدس حسػػي يمكػػف اعتبػػاره أسػػاس ليػػا، فيػػي 

كليست مكضكع لممعرفة، كبما أٌف الػنفس لػـ تكػف جػكىران فػبل يمكػف أٍف  شرط المعرفة،
تكػػكف بسػػيطة، فالشػػيء البسػػيط يمػػـز أٍف يكػػكف جػػكىران، فيػػي ليسػػت بسػػيطة، كبالتػػالي 
فيي ليست خالػدة؛ ألٌف الخمػكد مقتػرف بالبسػاطة، كمػا يخمػد إال البسػيط؛ ألنػو لػيس لػو 

نط بسػػاطة الػػنفس كخمكدىػػا بسػػبب أجػػزاء، كمػػف ثػػـ ال يتحمػػؿ كال يفنػػى، فقػػد رفػػض كػػ
 عدـ إمكاف إقامة البراىيف الصحيحة عمى خمكدىا كبساطتيا .

الترانسػػػػػتدالية ) الفكػػػػػر الػػػػػكاعي  األنػػػػػاكأٌف لمػػػػػنفس اإلنسػػػػػانية ثػػػػػبلث كجػػػػػكه كىػػػػػي      
الخالص، أك الشعكر بالذات (، كتعبػر عػف الشػرط الضػركرم االبسػتمكلكجي الػذم ال 

كمعرفتنػػا لؤلشػػياء. إٌنػػو الشػػعكر بالػػذات، كبػػو أعمػػـ أٌنػػي  غنػػى لنػػا عنػػو لتمػػاـ إدراكنػػا،
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 

ٍف  العارفػػة، أك ماىيػػة الػػنفس، كػػاف باإلمكػػاف أٍف نفكػػر فييػػا كال سػػبيؿ لنػػا لمعرفتيػػا، كا 
 تصكره ليس مناقض لذاتو.نكشيء 
رفػػض كػػنط التفسػػير الػػديكارتي القائػػؿ بػػأٌف الػػنفس كالجسػػـ جػػكىراف متمػػايزاف فيػػك     

إف  (1)يؤكػد " أٌف الػنفس كالبػػدف ليسػا مػف طبيعيتػػيف متنػافرتيف بػؿ مػػف طبيعػة كاحػػدة "
لكف طرفا ىػذه العمػة لػيس البػدف؛ ة بيف النفس كالبدف ىي عبلقة تفاعؿ، ك عبلقة العميٌ 

ألٌف عبلقة العمية عنده بيف جكىرييف، كأٌف البدف ليس جكىران، بينما ىػك ظػاىرة ينتمػي 
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ة سػتككف بػيف البػدف إلى عالـ الظكاىر، ككذلؾ النفس ليسػت جػكىران  فػإٌف عبلقػة العمٌيػ
 في ذاتو، كالنفس في ذاتيا باعتبارىما مكجكديف في عالـ األشياء ذاتيا.

كيتنػػػػاكؿ فػػػػي عمػػػػـ الكػػػػكف النظػػػػرم )الككسػػػػمكلكجي( البحػػػػث فػػػػي أصػػػػؿ العػػػػالـ،     
كتركيبو، ككحدتو    كقدمو، كخمكده، كالقكانيف الصكرية التي يخضع ليػا، كيعػالج فيػو 
تنػػػػػػاقض العقػػػػػػؿ الخػػػػػػالص كىػػػػػػك العامػػػػػػؿ القػػػػػػكم الػػػػػػذم أيقػػػػػػظ الفمسػػػػػػفة مػػػػػػف سػػػػػػباتيا 

مة التنػاقض الصػكرم لمعقػؿ الدكجماطيقي منبيان إلى عمؿ نقدم شاؽ  لكي يحؿ مشػك
ذاتػػػػو، كقػػػػد حصػػػػر نقػػػػائض العقػػػػؿ الخػػػػالص، كالتػػػػي تنشػػػػأ عػػػػف أفكػػػػاره، كىػػػػي الميػػػػؿ 
الطبيعػي لمعقػؿ الخػالص السػتخداـ مقػكالت العقػػؿ الفعػاؿ بحسػب طبيعتػو منطمقػان إلػػى 
المطمؽ، كىذه النقائض مشتقة مف المقكالت كأنيا تنطكم عمى سمسمة مترابطػة يتػألؼ 

كيتناكليػػػا العقػػػؿ الخػػػالص بحسػػػب طبيعتيػػػا فيسػػػتخدميا اسػػػتخدامان منيػػػا العػػػالـ ككػػػؿ، 
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 

يزيقيػػة التػػي تقػػرر، أك تنكػػر أٌف عػػف العػػالـ تػػرتبط " النقيضػػة األكلػػى بالنظريػػات الميتاف
العالـ مخمكؽ، بينما ترتبط النقيضة الثانية بالنظرية الميتافيزيقيػة التػي تقػرر، أك تنكػر 
كجكد الذرات، كالمكنادات مف أم نكع، كتتضػمف النقيضػة الثالثػة مشػكمة المقابمػة بػيف 

بريػػة كالحريػػة فػػي الحتميػػة كالبلحتميػػة التمقائيػػة فػػي العػػالـ الطبيعػػي، كالمقابمػػة بػػيف الج
فتحػاكؿ البرىنػة عمػى كجػكد هللا، أك إنكػار كجػكده مػف  ،األخبلؽ، أما النقيضػة الرابعػة

، كتنشأ ىذه النقائض عف تطمػع العقػؿ الخػالص فػي تجػاكزه حػدكد (1)مقدمات العالـ "
الخبػرة الممكنػة، كادعػػاه الكصػكؿ إلػى معرفػػة مػا كراء الحػدكد، كمػػف ىنػا تنشػأ نقػػائض 

 لخالص، إذ ال خبرة لنا بالمطمؽ ألٌف معرفتنا مقيدة بعالـ الظكاىر.أفكار العقؿ ا
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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 

 قػػدرتنا معرفػػة شػػيء عػػف طبيعػػة هللا، كعمػى كجػػكد هللا، أك فسػػادىا، كمػػا إذا كػػاف فػػي 
 أدلة رئيسية كىي: ةأكرد كنط ثبلث

 الدليؿ الكجكدم عمى كجكد هللا ) االنطكلكجي(: -
كبما أٌف السابقيف يقبمكف المبدأ المنطقي كيسممكف بػو، كلكػنيـ يػركف أف فكػرة هللا      

احيػة المنطقيػة؛ أم فريدة تستمـز كجكدان كاقعيان ال يعترض كنط عمى ىذا المبػدأ مػف الن
أٌف عناصره ال تحكم في طياتيا تناقضان لكف نرل أيضان مف الناحية المنطقيػة أٌف ىػذا 
التصػػػكر ال يشػػػير إلػػػى كجػػػكد فعمػػػي. كيصػػػنؼ قضػػػية ) إف هللا مكجػػػكد(  إلػػػى قضػػػية 
تحميميػػػة، كتركيبيػػػة، فػػػإذا كانػػػت تحميميػػػة فػػػالمحمكؿ ال يضػػػيؼ جديػػػدان عػػػف فكػػػرة هللا، 

ى شيء كاقعي، بؿ ىػي تكػرار المحمػكؿ لمػا ىػك متضػمف مػف قبػؿ كبذلؾ لف نشير إل
فػػي المكضػػكع، أمػػا إذا كانػػت تركيبيػػة فيمػػـز أٍف نخػػرج مػػف مجػػاؿ التصػػكر إلػػى الكاقػػع 
بالبحػػػث عػػػف مصػػػدر نقػػػيـ عمػػػى أساسػػػو ضػػػركرة كجػػػكد هللا كجػػػكدان كاقعيػػػان، كبأننػػػا ال 

سػػػػي، كأٌف نسػػػػتطيع معرفػػػػة هللا عػػػػف طريػػػػؽ الحػػػػكاس فيػػػػك لػػػػـ يكػػػػف مكضػػػػكع إدراؾ ح
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:  -

أم ة الكميػػة فػػي العػػالـ الطبيعػػي؛ يعتمػػد ىػػذا الػػدليؿ عمػػى القػػانكف القبمػػي لمعمٌيػػ       
ينطمػػؽ مػػف التجربػػة باعتبارىػػا شػػيئان حادثػػان مػػف أجػػؿ االنتقػػاؿ إلػػى فكػػرة هللا  باعتبارىػػا 

ة، كىػػك مشػػتؽ مػػف المقكلػػة كاجػػب لكجػػكده، كيسػػتمد ىػػذا الػػدليؿ قكتػػو مػػف مبػػدأ العمٌيػػ
ة الكميػػة فػػي عػػالـ الظػػكاىر، كمػػف الخطػػأ تطبيػػؽ ىػػذه المقكلػػة عمػػي شػػيء القبميػػة لمعمٌيػػ

عنػي أٌنػو ال يمكػف إقامػة دليػؿ عمػى كجػكد هللا عمػى مقكلػة مػف كراء ىذا العػالـ، كىػذا ي
مقػػكالت العقػػؿ الفعػػاؿ؛ ألف ىػػذه المقػػكالت ال تنطبػػؽ عمػػى عػػالـ الشػػيء فػػي ذاتػػو بػػؿ 
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عػػالـ الظػػكاىر فقػػط، كأٌف فكػػرة كاجػػب الكجػػكد ىػػي مجػػرد شػػرط صػػكرم لمفكػػر، كلكنيػػا 
جيػػكد التػػي يبػػذليا ليسػػت بػػأم حػػاؿ مػػف األحػػكاؿ شػػرطان ماديػػان لمكجػػكد، كأٌف جميػػع ال
 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    

فػي العػالـ مػف كجكد هللا، كىك أقرب األدلة إلى اإلدراؾ اإلنساني، كيبػدأ بمبلحظػة مػا 
تناسػػػؽ، كتػػػرابط، كانسػػػجاـ، كخضػػػكع إلػػػى القػػػكانيف، كالعػػػالـ الطبيعػػػي ال يفسػػػر ىػػػذه 
الخصػػائص بػػؿ يسػػندىا إلػػى "عمػػة ليػػا عامػػؿ التػػدبير كاإلحكػػاـ، كأٌف الطبيعػػة عػػاجزة 

 فبلبد مف كجكد عمة ضركرية تنظـ ىذا العالـ. (1)عف تنظيـ الككف"
عمػػػى كثرتيػػػػا كتباينيػػػا فػػػػي مكضػػػػكعيف  كقػػػد حصػػػػر كػػػنط النظريػػػػات الميتافيزيقيػػػػة   

الطبيعة كالحرية، األكلى تبحث فما ينبغي أٍف نعرفو، كتتناكؿ األسػس  :أساسييف كىما
القبمية لعالـ الظكاىر المكجكد في الكاقع، ككذلؾ تتناكؿ المكجػكدات فػي عػالـ األشػياء 

الحسػية بػؿ في ذاتيا، كال تقتصر عمى األسس القبمية؛ أم بما يكجد فػي إطػار الخبػرة 
البحث فيما إذا كاف ىناؾ مكجكدات غيػر محسكسػة، كا عطػاء البرىػاف عمػى كجكدىػا، 
كمعرفػػػة العػػػالـ الخػػػارجي، كتتنػػػاكؿ األسػػػس كالمبػػػادئ لمتصػػػكرات القبميػػػة؛ أم مقػػػكالت 
العقػػػػؿ الفعػػػػاؿ كحػػػػدكد اسػػػػتخداميا، كبيػػػػاف تطبيػػػػؽ تمػػػػؾ المبػػػػادئ القبميػػػػة عمػػػػى عػػػػالـ 

ا ينبغػػي أٍف نعممػػو، كتقػػـك ىػػذه الثنائيػػة عمػػى أسػػاس الظػػكاىر، بينمػػا الثانيػػة تبحػػث عمػػ
كىػي اسػتخداـ البرىػاف العقمػي، كأف العقػؿ  ،أٌف لعقمنا الخالص كظيفتيف كظيفػة نظريػة

في كظيفتو البرىانيػة غيػر قػادر عمػي إثبػات كجػكد مػا يتعػالى عمػى خبرتنػا اإلنسػانية، 
كخػػداع؛ ألنيػػا عمػػـ قبمػػي،  كبػذلؾ تكػػكف الميتافيزيقيػػا النظريػػة مسػػتحيمة كعمػػـ كأٌنيػػا كىػػـ

ككػػػؿ مػػػا ىػػػك قبمػػػي يتضػػػمف الضػػػركرة المطمقػػػة، كمػػػف ثػػػـ ينبغػػػي أٍف تكػػػكف القضػػػايا 
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الميتافيزيقية يقينية، كبما أٌف الميتافيزيقيا ىػي عمػـ المبػادئ األكلػى لممعرفػة اإلنسػانية؛ 
أم البحػػث فمػػا كراء الطبيعػػة، ليػػذا ال يسػػتطيع العقػػؿ أف يصػػؿ إلػػى إثبػػات جكىريػػػة 

كبسػػاطتيا كخمكدىػػػا، كىػػك عػػاجز أيضػػػان عػػف تحديػػد مكقفػػػو مػػف األسػػئمة التػػػي الػػنفس 
يطرحيػػا العقػػؿ الخػػالص فيمػػا يتعمػػؽ بأصػػؿ الكػػكف، كنشػػأتو، كحػػدكده، كعػػاجز أيضػػان 
عف إثبات كجكد هللا؛ ألٌنو ال يسػتطيع أٍف يثبػت ىػذه األفكػار مػف مجػرد تصػكرات، أك 

افيزيقيػػا ىػػي ضػػركرة البدايػػة بتعػػػيف أفكػػار قبميػػة، كبػػذلؾ تكػػكف النقطػػة المنيجيػػػة لمميت
مكانياتػػػو. كبػػػذلؾ نجػػػد أف المػػػنيج  حػػػدكد العقػػػؿ الخػػػالص، كمػػػا ىػػػي حػػػدكد معرفتػػػو كا 
النقدم يتمثؿ في البحث عف منيج " يبحث في العقػؿ اإلنسػاني فػي جانبػو القبمػي أم 

، كالبحػث فػي ىػذا العقػؿ (1)حصر التصكرات القبميػة التػي تػرتبط بمعرفتنػا التجريبيػة "
حصػػػػػػر تصػػػػػػكراتو، كمبادئػػػػػػو القبميػػػػػػة كتحديػػػػػػدىا، ككيفيػػػػػػة اشػػػػػػتقاقيا مػػػػػػف ىػػػػػػذه  كفػػػػػي

التصػػكرات، كاألفكػػػار التػػي تػػػدكر فيػػػو، ككػػذلؾ معرفػػػة حػػػدكده، كمػػداىا، كقدرتػػػو عمػػػى 
 المعرفة.
 :الخاتمة

مػػف خػػبلؿ مػػا سػػبؽ تكصػػمت إلػػى مجمكعػػة مػػف النتػػائج يمكػػف عرضػػيا عمػػى 
 النحك التالي:

تحميمية عند كنط تخمصنا مف مأزؽ الدكغمائيات إف مفيـك النقد كأداة منيجية  -1
 ا ال يقبؿ التطكر.التي تجعؿ الفكر راكدن 

كأخرل الحقة في  ،تعتبر فمسفة كانط مرحمة نقدية تفصؿ بيف مرحمة سابقة -2
  .حياتو كمشركعو الفمسفي

لقد اعتمدت نظرية المعرفة النقدية لدل كانط عمى اإلرث النقدم الذم دشنو  -3
 فبلسفة قبمو.عدد مف ال
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االتجاه  أحاديةاستطاع كانط أف يتجاكز األزمة التي نادت بيا الفمسفات  -4
 في تفكيره بناء نظرية نقدية. كالفمسفة التجريبية كالفمسفة المثالية، محاكالن 
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 لمراجعوا المصادرقائمة 
 ،يضة العربيةدار الن ،مفيـك العقؿ في الفكر الفمسفي ،إبراىيـ ىإبراىيـ مصطف -1

 .ـ1993 ،بيركت
لجنة التأليؼ ، العبل عفيفي أبك :ترجمة ،فمسفة المحدثيف كالمعاصريف، ككلؼ إ. -2

 .1936،القاىرة ،كالترجمة كالنشر
المؤسسة الجامعية ، أسامة الحاجرجمة: ت ،فمسفة كنط النقدية ،جيؿ دكلكز -3

 ـ.1997، ، بيركتلمدراسات كالنشر
 .1992،اإلسكندرية ، دار المعرفة الجامعية، كمشكبلتيا  الفمسفة ،حربي عباس -4
، دار المعرفة الجامعية ،ديكارت كالفمسفة العقمية ،راكية عبد المنعـ عباس -5

 اإلسكندرية.
 .1972،القاىرة ، دار مصر لمطباعة، كنط كالفمسفة النقدية، زكريا إبراىيـ -6
،القاىرة، جمك المصرية مكتبة األن، نحك فمسفة عممية، زكي نجيب محمكد -7
 .1980، 2بعة:طال
، دار المعرفة الجامعية، مدخؿ إلي الفمسفة، عمي عبد المعطي محمد-8

 .1991،اإلسكندرية
، مركز اإلنماء القكمي، مكسى كىبو رجمة:ت ،نقد العقؿ المحض، عمانكيؿ كنط -9

 .1988 ،بيركت
، بنغازم ،منشكرات جامعة قاريكنس، الفمسفة الحديثة ،كريـ متى -10
 .2،1988بعة:طال

دار الثقافة لمطباعة  ،عبد الغفار مكاكمرجمة: ت، المكنادكلكجياليبنتز،  -11
 .1978، القاىرة، كالنشر

 ،مؤسسة الشباب الجامعي  ،تاريخ الفمسفة ،محمد عزيز نظمي سالـ -12 
 .اإلسكندرية
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، ة القاىرةجامع، كمية اآلداب، العقؿ ما بعد الطبيعة ،محمد عثماف الخشب -13
1993. 

 ،اإلسكندرية، مكتبة ألتكتي لمنشر ،كنط كفمسفتو النظرية، محمكد فيمي زيداف -14
1983 . 

 ،القاىرة  ،دار الثقافة كالنشر ،مفيـك الغائية عند كنط، حمدأمحمكد سيد  -15 
1988. 

 ، بدكف: تاريخ.بيركت ،دار الطميعة ،فمسفة ديكارت كمنيجو ،ميدم فضؿ هللا -16
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 آليات المنيج النقدي عند عمي حرب
  ()صميدةإرحمة محمد إعداد: د.                                                                      

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   :مقدمةال

الحمػػػد  فػػػاتح كػػػؿ خيػػػر كتمػػػاـ كػػػؿ نعمػػػة، كالصػػػبلة كالسػػػبلـ عمػػػى أشػػػرؼ  
 .- صمى هللا عميو كسمـ -األنبياء سيدنا محمد

 كبعد ،، 
النقػػدم  يختمػػؼ فػػي الفكػػر العربػػي المعاصػػر عنػػو فػػي الفكػػر  المػػنيج فػػإفَّ   
فػػػإذا كانػػػت الممارسػػػة فػػػي الغػػػرب األكركبػػػي تعتبػػػر تقميػػػدان راسػػػخان تدعمػػػو  ،األكركبػػػي

فػػػإف األمػػػر  ،النيضػػػة ركترسػػػخو المنظكمػػػات الفمسػػػفية منػػػذ عصػػػ ،التقاليػػػد السياسػػػية
كتغفػػػؿ جكانبػػػو  ،كيضقػػػيختمػػػؼ عنػػػدنا فػػػي العػػػالـ العربػػػي، فالنقػػػد يعتبػػػر أداة ىػػػدـ كت

 اإليجابية البناءة.
 (حػػػرب)ليػػػات المػػػنيج النقػػػدم عنػػػد قػػػراءة تجاكزيػػػو آل  بحػػػثال اىػػػذ سػػػيتناكؿ

الػذم أضػحت تجربتػو الفمسػفية المرجعيػة األساسػية فػي الدراسػات الفمسػفية المعاصػرة، 
عقػػكد مػػف القػػراءة كالمفيكميػػة كالنقديػػة التػػي غيػػرت أنمػػاط  ةكىػػي نتػػاج أكثػػر مػػف ثبلثػػ

نى مفػػػاىيـ الحقيقيػػػة كالتأكيػػػؿ كالقػػػراءة كالمجتمػػػع، اكمعػػػ ،لياتػػػو فػػػي التعبيػػػرآالتفكيػػػر ك 
مجػػاؿ بحػػث ي كانػػت تػػكالمغػػة، كالػػزمف، كالتػػاريخ كغيرىػػا مػػف التصػػكرات ال نسػػاف،كاإل

    .البداىات أك المطمقات
 مشكمة البحث:

 تتمحكر مشكمة البحث في التساؤالت التالية:

                                                 
 تدريس بقسـ الفمسفة كمية اآلداب الجامعة األسمرية اإلسبلمية.العضك ىيئة  (  (  
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نيج التفكيكػػػي عنػػػد عمػػػي حػػػرب فػػػي تفكيػػػؾ مػػػا اآلليػػػات التػػػي يسػػػتند عمييػػػا المػػػ -1 
 النصكص كالخطابات؟

 ما اآلليات التي كضعيا عمي حرب لمجابية الكاقع الجديد كمعالجتو؟ -2
مػػػا العقبػػػات التػػػي تسػػػببت فػػػي أزمػػػة الػػػدكؿ العربيػػػة، كجعمتيػػػا ىامشػػػية عنػػػد عمػػػي  -3

 حرب؟
 :بحثىدف ال 

ب الػػػذم ليػػػات النقػػػد فػػػي فكػػػر عمػػػي حػػػر آإلػػػى تكضػػػيح  البحػػػث اتيػػػدؼ ىػػػذ 
حػػت ىػػذه المفػػاىيـ مػػف منغمقيػػا اأحػػدث ثػػكرة نقديػػة بكػػؿ مػػا لمكممػػة مػػف معنػػى حػػيف أز 

مػف صػنعنا ىػي ألنيػا مفػاىيـ  ؛يػا الػكاقعي أك المتحػٌكؿحالماكرائي أك الثابت إلػى منفت
 يا مف األعماؽ الباطنية.يفي سياقاتنا التاريخية أك الثقافية، كلـ نجن

 البحث:حدود 
 فضمت:ليات المنيج النقدم عند عمي حرب آمى ع البحث اقد اقتصر ىذ

 . مفيـك المنيج النقدم 
 صبلح كتحدياتو.نقد اإل 
 .نقد اإلرىاب كتداعياتو 
  و.ثنقد المشيد العربي كككار 
 .نقد ظاىرة العكلمة 

 منيج البحث:
فػػػي صػػػياغة األفكػػػار كاآلراء،  يالمػػػنيج التحميمػػػ البحػػػث ت فػػػي ىػػػذااسػػػتخدم

نمػػا ينػػاقش كيػػرفض ل ي بالتسػػميـ  المجػػرد،كالمػػنيج النقػػدم الػػذم ال يكتفػػ إلػػى  يصػػؿكا 
   .أفضؿ اآلراء

 مفيوم المنيج النقدي:أواًل: 
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كذلػؾ بفضػؿ  ،عرؼ النقد الحديث كالمعاصر مجمكعة مػف المنػاىج النقديػة 
كالمػنيج  ،الثقافة كالترجمة كاالحتكاؾ بالغرب، كمػف بػيف ىػذه المنػاىج المػنيج البنيػكم

 كالمػػػنيج ،  (1)الػػػذم ظيػػػر فػػػي أكاخػػػر السػػػتينات لكجيالفسػػػيك كالمػػػنيج  ،التفكيكػػػي
method   معنػػاه العػػاـ ىػػك الكسػػيمة أك الطريقػػة التػػي تكصػػمنا إلػػى ىػػدؼ محػػدد، ب
كمػػا أنػػو معيػػار ليػػا مػػف   ،خريطػػة الباحػػث فػػي تحصػػيؿ المعرفػػةىػػك كمعنػػاه الخػػاص 

 . (2)حيث حقيقة مطابقتيا لمقكانيف المكضكعية التي تحكـ  تطكر الكاقع
راءل لػػػبعض الدراسػػػيف أف االىتمػػػاـ بدراسػػػة المنػػػاىج قبػػػؿ الخػػػكض فػػػي كيتػػػ  

الدراسػػات التجريبيػػة يعػػد بمثابػػة مغػػامرة ميتافيزيقيػػة عقيمػػة، كالحقيقػػة فػػي اعتقادنػػا أف 
 ،فمػػػع غيػػػاب كػػػؿ مػػػف المػػػنيج الػػػذم يحكػػػـ تحصػػػيمنا لممعرفػػػة ،العكػػػس ىػػػك الصػػػكاب

فػػػػػػي خطػػػػػػر المغػػػػػػامرة  كالمعيػػػػػػار العممػػػػػػي الػػػػػػدقيؽ تقػػػػػػع الدراسػػػػػػات التجريبيػػػػػػة ذاتيػػػػػػا
مػػػا سػػػيرجعنا عنػػػد دراسػػػة آليػػػات المػػػنيج النقػػػدم لمفكرنػػػا )عمػػػي  الميتافيزيقيػػػة، كىػػػذا

 ألف كؿ ذلؾ انعكس عمى منيجو النقدم. ؛إلى نشأتو كاىتمامو (3)حرب(

                                                 

ت كالنشر، المؤسسة العربية لمدراسات: سعيد الغانمي، النظرية األدبية المعاصرة، سمدف،  امافر  (1)
 .117صط: بدكف،  ،1996بيركت، 

دار  ،"دراسػػات فػػي المػػنيج" عػػبلـ النقػػد العربػػي الحػػديث كالمعاصػػرأ مػػف   ة،باديػػز محمػػد لخضػػر  (2)
  .5، ص 2007، 1ط: ، القاىرة،لطباعة كالنشر غريب

 نقد احلقيقة
كػػاف شػػديد (عمػي حػػرب: ىػك كاتػػب كمفكػر كفيمسػػكؼ لبنػػاني لػو العديػػد مػف المؤلفػػات كالمقػاالت، ك 3)

التػػأثر بجػػاؾ دريػػد، كخاصػػة فػػي منيجػػو التفكيكػػي، كاتبػػع مػػنيج كػػانط فػػي نقػػد العقػػؿ كآلياتػػو كبنيتػػو 
لمعرفػة  الفكرية. كمف مؤلفاتو: أزمة الحداثة الفائقة، حديث النيايات، الممنكع كالممتنع، نقػد الحقيقػة.

، 8،  28حػػػػرب، عمػػػػي  wik /ar.wikipedia.orgينظػػػػر: كيكبيػػػػديا، المكسػػػػكعة الحػػػػرةالمزيػػػػد 
 ـ.2021



 (2021)ضثرًثر   23هىو اإلَطاَيح                                                  انعذد يجهح انع

300 

  

 

فػف تمييػز جيػد " أما بالنسبة لمعنى "النقد" فجاء فػي المعجػـ الكسػيط أف النقػد
كىا مػػف لغػػة ذالمعرفػػة النقديػػة العربيػػة أخػػك  (1)"كصػػحيحو مػػف فاسػػده رديئػػوالكػػبلـ مػػف 

)الػدرىـ( بتنقادىػا ىػؿ ىػي زائفػة  ركف العممة الفضيةبالصيارفة العرب الذيف كانكا يخت
ألصػػػؿ فػػػي المعنػػػى األكؿ لمفػػػظ: النقػػػد ىػػػك تعييػػػر الػػػدراىـ كا عطاؤىػػػا اأـ صػػػحيحة ؟ ف

 (2)ؼٍيػػا الزَّ يػػأخرجػػت من إنسػػانان ، كأخػػذىا : االنتقػػاد ..... كنقػػدت الػػدراىـ كانتقػػدتيا إذا
فمعنػػى النقػػد فػػي المصػػطمح األدبػػي العربػػي القػػديـ كػػاف يعنػػي تميػػز شػػيء مػػف شػػيء 

نقػاد يخر، أك اختبػار حقيقػة شػيء لمعرفػة قيمتػو، لتجنػب الكقػكع  فػي خديعػة ماديػة "آ
 . (3)الدرىـ الختبار زيفو عف صحتو"

حقيقتيػػػا  ال خػػػبلؼ بػػػيف الناقػػػديف حػػػكؿ ماىيػػػة النقػػػد فػػػي ككنػػػو عمميػػػة ليػػػا
كقكاعػػػػػدىا كشػػػػػركطيا كأنكاعيػػػػػا، إنػػػػػو عمميػػػػػة متعمقػػػػػة بػػػػػالفيـ كالسػػػػػمكؾ االجتمػػػػػاعي. 

يعنػػػي تبنػػػي القػػػراءة المقابمػػػة ليػػػا  يقػػػكؿ عمػػػي حػػػرب: نقػػػد القػػػراءة الحرفيػػػة ال 
كالػػػدفاع عنيػػػا، كنقصػػػد بيػػػا القػػػراءة التػػػي تقػػػـك عمػػػى انتقػػػاد ركح الػػػنص بالبحػػػث عػػػف 

أك الكقكؼ عمى مقاصػده الخفيػة،  األصمية، معانيو الجكىرية، أك الكشؼ عف دالالتو
 ،يككف ظاىران بذاتو بٌينان بنفس عباراتػو األكلػى كأىؿ ىذه القراءة يعتبركف أف المعنى ال
أك إلػػػى اسػػػتخراج كاسػػػتنباط. فػػػالمعنى فػػػي  ،بػػػؿ يحتػػػاج دكمػػػان إلػػػى أعمػػػاؿ كاستقصػػػاء

 ،ف مشػكبلتيعػيش بمعػزؿ عمػا يمػكج بػو عصػره مػ كالناقد ال .(4) نظرىـ ليس صكريان 
، كالناقػػد البصػػير ىػػك الػػذم يفحػػص كػػؿ ةميػػة النقديػػة فػػي صػػميميا عمميػػة تجريديػػمكالع

                                                 

 .944ص ،2014 ،مكتبة الشركؽ الدكلية، القاىرة معجـ المغة العربية، ،المعجـ الكسيط (1)
 .667،  ص2003،  القاىرة ،الحديثدار  ، 8ج:لساف العرب،  ،ابف منظكر (2)
 24لعدد الكتابة التحميمية بيف التراث كالحداثة، المجمة العربية  لمثقافة، ا ،عبد الممؾ مرتاض (3)
 . 170ص  ، 1993،
، 1993، 1ط:،المغرب)الدار البيضاء( المركز الثقافي العربي، نقد الحقيقة، ،عمي حرب (4)

 .7ص
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ما يقػع تحػت يديػو، كمػف ىنػا نسػتطيع أف نممػس التشػابو بػيف العمميػة النقديػة كالعمميػة 
كيتجيػاف إلػى العمػؽ بحثػان عػف  ،فيما يمتقياف في أنيما يتجػاكزاف السػطح .(1) الفمسفية

فػػي الظػػاىر الػػذم تػػراه العيػػكف، كلكػػف التفكيػػر الفمسػػفي قػػد يتحػػرؾ الجػػذكر المسػػتنبطة 
كعنػػدما  فكػػذلؾ النقػػد أيضػػان، فػػي اتجػػاه أفقػػي كمػػا ىػػك الشػػأف فػػي التحمػػيبلت المنطقيػػة،

 . (2)يشمؿ الناقد نفسو بنقد فكر معيف
بقػػدر مػػا ىػػك اجتػػراح امكانيػػات جديػػدة  دكيػػرل حػػرب أف النقػػد لػػيس مجػػرد نقػػ

أك  ،كػػػدحض لممقػػػكالت دكالػػػذيف يمارسػػػكف النقػػػ ،قػػػكؿ أك العمػػػؿلمتفكيػػػر أك لمتعبيػػػر  لم
كنفػػػػي لؤلعمػػػػاؿ الفكريػػػػة عمػػػػى الطريقػػػػة التيافتيػػػػة ال يشػػػػيدكف إال عمػػػػى تفػػػػاىتيـ، كال 
يؤكػػدكف إال نفػػييـ مػػف مجػػاؿ التفكيػػر الخػػبلؽ كالمنػػتج، كيقػػكؿ حػػرب : "إف أبػػا حامػػد 

النقػد ىػك أعجػز مػػف أف  شػيخ النقػاد بػالمعني التيػافتي قػد أدرؾ أف مثػؿ ىػذا–الغزالػي 
أف الحقيقػػػػة معركفػػػػة سػػػػمفان، أم أف مرمػػػػاه تبريػػػػر مػػػػا ىػػػػك  ويكلػػػػد حقيقػػػػة، ألف منطمقػػػػ

عػػػركؼ، كقكامػػػو الحكػػػـ عمػػػى األشػػػياء اسػػػتنادان إلػػػى مػػػا ىػػػك معمػػػـك بصػػػكرة مسػػػبقة ، م
ف النقػد كأيػا كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف الشػأف فػإ .(3)ينػتج فكػران ، كال يحقػؽ سػبقان معرفيػان " كليذا فيك ال

 .(4)ال ينبغي لو أف يككف فمسفة، كمف الفمسفة التفكيضية أك التفكيكية
منقػػػد فػػػي العصػػػر الحػػػديث مػػػذاىب كتيػػػارات تقػػػـك عمػػػى خمفيػػػات للقػػػد أصػػػبح 

معرفية كفمسػفية تنطمػؽ منيػا فػي صػكغ نظرياتيػا، فالنقػد لػـ يعػد مجػرد إصػدار أحكػاـ 
 سػة معرفيػة شػديدة التعقيػد،كلكنػو أسػس ممار  ،أك حتػى مكضػكعية ساذجة أك متحيػزة،

                                                 

، 1981ة، القاىرة ،فاثقدار ال اتو،مينظأساسيات المنيج كت ،محمد عزت عبد المكجكد كآخركف (1)
 .9ص
ط:بدكف،  ،2002 القاىرة، ،ريةالمص نجمكزكي نجيب محمكد، مكتبة األ، مصطفى عبد الغني (2)

 .137،138ص
  .7، مصدر سبؽ ذكره، صعمي حرب (3)
 . 34، ص1999نظرية التفكيض )مقدمة في المفيمة كالتأسيس(،القاىرة ، ، عبد الممؾ مرتاض(4)
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نفؾ يتعقد كيتعمؽ كمما أكغمنا في المعرفػة االنسػانية ي ا الا معرفين النقد جيازن  ىلقد أمس
 ( .1) ماـكمف ثـ كمما تقدـ الزمف بنا إلى األ المتطكرة،

 نقده اإلصالح وتحدياتو: -ثانًيا
ا يتعمػؽ ا أـ ثقافينػا أـ اقتصػادين إف حرب يرل أف اإلصبلح سكاء "أكػاف سياسػين 

بالديمقراطية أـ بالتنميػة، بػالتعميـ أـ بالمعرفػة، لػيس عبػارة عػف نمػكذج جػاىز ننصػاع 
نمػػا ىػػك فكػػرة نشػػتغؿ عمييػػا كنصػػبح ثمرتيػػا، بحيػػث  ،لمعػػاييره لكػػي نقػػـك بتطبيقػػو، كا 

عػػادة ابتكارىػػا، كبصػػكرة ال  نتحػػكؿ معيػػا كننػػدمج فييػػا، بقػػدر مػػا نسػػيـ فػػي إغنائيػػا كا 
ميػو، سػكاء مػف جيػة الفكػرة أك الفاعػؿ أك الكاقػع. فػإذا كػاف يبقي معيا شػيء مػا ىػك ع

فالعمػػؿ النػػاجح فػػي ىػػذا المجػػاؿ ال يعنػػي أف ىنػػاؾ  األمػػر يتعمػػؽ بالػػديمقراطييف مػػثبلن 
نمػػا ىػػك يعنػػي االشػػتغاؿ عمػػى فكػػرة  ديمقػػراطييف يطبقػػكف فكػػرتيـ عػػف الديمقراطيػػة، كا 

ا بقػدر مػا يعيػد ابتكػار ينػبقدر ما ىػك االنخػراط فػي تجربػة يصػير معيػا الكاحػد ديمقراط
 .(2)الفكرة كيغير صكرة الكاقع"

كىذا ىك الرىػاف أف نتغيػر لكػي نسػيـ فػي تغييػر سػكانا أك فػي تحكيػؿ كاقعنػا 
بقػػػدر مػػػا نػػػنجح فػػػي تغذيػػػة العنػػػاكيف المطركحػػػة كتحكيػػػؿ المفػػػاىيـ السػػػائدة فػػػي ضػػػكء 

مػا أف عمػى مفتػرؽ الطػرؽ، أ فالتحديات كالمستجدات. كيكضح حػرب أف العػرب يقفػك 
كلكػػػف لكػػػي  ،نخشػػػى التغييػػػر كنيػػػرب مػػػف المكاجيػػػة، كفػػػي ىػػػذه الحالػػػة سػػػكؼ نتغيػػػر

لو أك مادة لمشاريع الغيػر كاسػتراتيجياتو، أك آنتراجع كنيمش كنضعؼ أك لكي نمسي 
ىنػػػاؾ إمكانيػػػة أخػػػرل ىػػػي أف نتصػػػرؼ بكصػػػفنا كائنػػػات عاقمػػػة نممػػػؾ حريػػػة التفكيػػػر 

لػػة ننخػػرط فػػي كرشػػة التغييػػر لكػػي نعيػػد كالقػػدرة عمػػى العمػػؿ كالتػػدبير. كفػػي ىػػذه الحا

                                                 

 .34ص  ،المرجع نفسو (1)
ي العربي، الشراكة(،المركز الثقاف –رىاب اإل –صبلح أزمنة الحداثة الفائقة،)اإل ،( عمي حرب2)

 . 26، ص1،2005ط:،المغرب)الدار البيضاء(
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البنػػػاء. األمػػػر الػػػذم يتطمػػػب أضػػػعاؼ مػػػا نحػػػف فيػػػو لمنقػػػد كالتشػػػريح لتفكيػػػؾ حتمياتنػػػا 
 كأنظمتنا العاجزة كأفكارنا المستيمكة، بصكرة تخمؽ اإلمكانات لمعالجات جديدة.

ىـل اإلصـالح ينبـع ىػي: إف مف أىـ المسػائؿ التػي ينشػغؿ بيػا العػرب اليػـك 
حػػػرب أف ىػػػذه ثنائيػػػة خادعػػػة مػػػف كجػػػكه  يؤكػػػد، ؟أم يممـــى مـــن الخـــارجمـــن الـــداخل 

متعػػػددة بقػػػدر مػػػا تطمػػػس الكقػػػائع: "الكجػػػو األكؿ لمخػػػداع ىػػػك أف فكػػػرة اإلصػػػبلح فػػػي 
العالـ العربي قد انبثقت بسبب االتصاؿ الحضارم مع الخارج األكركبػي، كمػا حصػؿ 

سػػػيا الكاليػػػات فػػػي عصػػػر النيضػػػة، أك مػػػف جػػػراء الضػػػغكط االسػػػتراتيجية التػػػي تمار 
لئلصػػبلح األكؿ نمػػكذج غػػرب، ثػػـ اليابػػاف فػػي مػػا بعػػد اإلالالمتحػػدة. كىكػػذا لقػػد شػػكؿ 

كالتحػػػديث كالتطػػػكير فػػػي المجتمعػػػات العربيػػػة. ىػػػذه ىػػػي الحػػػاؿ فػػػي معظػػػـ األفكػػػار 
كالعنػػاكيف المتداكلػػة بشػػأف اإلصػػبلح، كالديمقراطيػػة كالتنميػػة، الكجػػو الثػػاني: أف ثنائيػػة 

يحتػػػاجكف إلينػػػا كمػػػكارد كأسػػػكاؽ كمكاقػػػع، كنحػػػف نعػػػيش عمػػػى الػػػداخؿ كالخػػػارج، ىػػػـ 
منتجػػاتيـ الماديػػة كالرمزيػػة، الكجػػو الثالػػث أف ال مجػػاؿ بعػػد اآلف لمفصػػؿ بػػيف المحمػػي 

لقػػد باتػػت المصػػالح متشػػابكة، الكجػػو اآلخػػر لمخػػداع ىػػك  ،أك بػػيف بمػػد كآخػػر ،كالعػػالمي
 ،خؿ أك آتيػة مػف الخػارجأف المشكمة ليست ما إذا كانت فكرة اإلصبلح نابعة مف الػدا

نمػا ىػػي أف الفكػرة أيػػا كانػت مصػػدرىا تحتػاج إلػػى العمػؿ عمييػػا لتحكيميػا إلػػى كقػػائع  كا 
 .(1)حية"

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 

نمػػػا يعيػػػد  ،. كلػػػذا ال تبقػػػي الفكػػػرة عمػػػى مػػػا ىػػػي عميػػػو عنػػػد مػػػف يتمقاىػػػاكاسػػػتثمارىا كا 
تشػػػكيميا أك تكظيفيػػػا حسػػػب خبرتػػػو كىمكمػػػو كمشػػػكبلتو. كمػػػف المشػػػاكؿ النػػػي ينقػػػدىا 

ىل نحن حقا مـع الثوابـت وأوفيـاء لمقـيم التـي حرب كيطرحيا في مسائؿ اإلصبلح: 
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بػي يشػػيد بعكػػس ذلػػؾ، بمػػا كيػػرل حػرب أف كاقػػع الحػػاؿ فػػي العػػالـ العر  تربينــا عمييــا؟
ىػػك عميػػو مػػف الفقػػر كاألميػػة كالفسػػاد. ممػػا يعنػػي أننػػا أبعػػد مػػا يكػػكف عػػف مراعػػاة 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.
 مسػػتكلمشػػكبلت التػػي تثػػار فػػي مكاجيػػة محػػاكالت اإلصػػبلح عمػػى الكمػػف ال

العربػػػي التفػػػاكت كاالخػػػتبلؼ فػػػي األكضػػػاع بػػػيف بمػػػد عربػػػي كآخػػػر، سػػػكاء مػػػف حيػػػث 
كمػػا تشػػيد قضػػية الحريػػات، ففػػي  ،درجػػات التطػػكر أك مػػف حيػػث القػػكانيف كالتشػػريعات

ع بيػا المػرأة فػي تكنس مثبل تتمتع المرأة بحقػكؽ مدنيػة حديثػة يضػمنيا القػانكف ال تتمتػ
البمػػداف العربيػػة التػػي تسػػكد بيػػا األحكػػػاـ الشػػرعية كالتقاليػػد األبكيػػة، كىكػػذا نحػػػف إزاء 
كاقػػػػع عربػػػػي ىػػػػػك كػػػػأم كاقػػػػع معقػػػػػد بمشػػػػكبلتو كالتباسػػػػاتو كتفاكتاتػػػػػو عمػػػػى مختمػػػػػؼ 

نمػػا  ؛المسػػتكيات االقتصػػادية كاالجتماعيػػة كالثقافيػػة، فػػبل يجػػدم تجاىمػػو أك تبسػػيطو كا 
 شخيصو لمكشؼ عف عكائقو.األجدل قراءتو كت
نمػا  ،احرب أف التفاكت ىك عمى عكس ما يظػف الػبعض لػيس عائقنػكيؤكد  كا 

ىػك حػػافز كمحػرؾ لمنمػػك. أمػا المسػػاكاة التامػة فػػبل تنػتج سػػكل السػككف كالركػػكد، كػػذلؾ 
ف الكػبلـ عمػى إصػبلح النظػاـ  ليس االختبلؼ آفة بقدر ما ىك مصدر تنكع كغنني، كا 

قفػػز فػػكؽ الكاقػػع يعطػػي مػػردكده العكسػػي لكػػي يعمػػؿ عمػػى العربػػي بصػػكرة مطمقػػة ىػػك 
اسػػػػتحكاـ األزمػػػػات؛ فػػػػاألكلى فػػػػي كػػػػؿ مشػػػػكمة درس التجػػػػارب كالنمػػػػاذج المخفقػػػػة أك 

جػػػؿ تبػػػادؿ الخبػػػرات كتكسػػػيع المجػػػاالت، بابتكػػػار أطػػػر كآليػػػات لمعمػػػؿ أالناجحػػػة مػػػف 
مػف المشترؾ، كما أنو ال يجدم تبسيط المسػائؿ بحيػث تطػرح الئحػة بكػؿ المطالػب، ف

 .(1)ايتعيد بتحقيؽ كؿ شيء ييكف األمكر لكي ال ينجز شيئن 
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كمػػػف األفكػػػار التػػػي يطرحيػػػا حػػػرب لنقػػػد اإلصػػػبلح فػػػي الػػػدكؿ العربيػػػة فكػػػرة 
ا أك حتػػى ا أك ثقافينػػاالعتػػراؼ بػػاآلخر، كالتػػداكؿ كالتبػػادؿ مػػع مػػف ىػػك مسػػتبعد سياسػػين 

ٍف تتغػذل ممػا ىػػك ا، فإنػو يعنػي مػف الكجػو اآلخػػر أف تنميػة المجتمعػات يمكػف أمعرفينػ
صػػػارت تجسػػػده  فػػػي مجػػػاؿ التنميػػػة نجػػػد مثػػػاالن  مسػػػتبعد كميمػػػش، كلػػػك أعطينػػػا مثػػػاالن 

فػإذا بيػا تصػنع  ،ماليزيا التي كانت عمى ىامش اليامش بالنسبة إلى العالـ اإلسبلمي
ـ لنػا إفريقيػا السػكداء  معجزة تنمكيػة عمػى طريقتيػا، كفػي مجػاؿ العمػؿ الػديمقراطي تيقػدًٌ

يجسػػػده نيمسػػػكف مانػػػديبل الػػػذم رفػػػض تجديػػػد الكاليػػػة، مػػػع أف الغالبيػػػة  اسػػػاطعن  مثػػػاالن 
العظمي كانت تتمنى عميو البقاء فػي سػدة الرئاسػة. كىػذا مػا اخفػؽ فيػو العػرب ساسػة 

 .(1)كمثقفيف
ا التي تتعمؽ بمشاريع اإلصبلح كالتحديث ىػي الثمػرة يمة أيضن مًمف النقاط ال

مكعػػػكد بقػػػدر مػػػا يتعامػػػؿ مػػػع  ردكسفػػػالمنتظػػػر منيػػػا. ثمػػػة مػػػف يتخيػػػؿ أف الحداثػػػة 
ا مف كؿ اآلفات كاألعراض. كفػي رأم حػرب أف "ىػذه ا شافين الديمقراطية بصفتيا ترياقن 

النظػػرة 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 

ا كػػاف الشػػعار ال راكـ كتكػػديس، بنػػاء كتركيػػب ... ... كأف التغييػػر أينػػتػػكاجتيػػاد،  جيػػد
ينجػػػز عمػػػى نحػػػك نيػػػائي، خاصػػػة كنحػػػف فػػػي عصػػػر التحػػػكالت المتسػػػارعة كالطفػػػرات 
المفاجئػػػة فػػػي المعمكمػػػات ممػػػا يعنػػػي أف ال حمػػػكؿ قصػػػكل إنمػػػا األمػػػر يتعمػػػؽ بميمػػػة 

عادة  ،ا قيد اإلنجازأك بمشركع ىك دكمن  ،يكمية  .(2)البناء"كا 
أم أف الحداثػػػة ال تتحقػػػؽ كمػػػا يحمػػػـ الػػػذيف ينتظػػػركف حصػػػكؿ المعجػػػزة، إف 
األمػػر عمػػى عكػػس مػػا يظػػف الكثيػػركف أف ننظػػر فػػي أعمػػاؿ التحػػديث كالتطػػكير لكػػي 

                                                 

 . 34، صالمصدر نفسو( 1)
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ا أك قػػػػػدرة كفاعميػػػػػة، معنػػػػاه أف نفقػػػػػد الكثيػػػػػر مػػػػػف الحريػػػػػات نػػػػزداد إنتاجيػػػػػة كاسػػػػػتيبلكن 
 العربية بصكرة استبدادية أك عقيمة. الشخصية التي يمارسيا الفرد في المجتمعات

كبيػػػذا يػػػرل حػػػرب أنػػػو "إذا كػػػاف اإلصػػػبلح قضػػػية قديمػػػة فػػػاألكلى أىٍف ييعػػػاد 
أك تغذيتػو بعناصػر  ،النظر فيو بإخضاعو لمنقد مف أجؿ فتحو عمػى ممارسػات جديػدة

كأبعػػاد جديػػدة. ىػػذا شػػأف سػػائر القضػػايا كالعنػػاكيف. كػػؿ مطمػػب إصػػبلحي يحتػػاج إلػػى 
ذا كانػت أعمػاؿ اإلصػبلح جيكد حثيثة كت حكالت بنيكيػة لبنػاء مجالػو كبمػكرة صػيغو، كا 

فػػػإف أعمػػػاؿ المراجعػػػة  ،كالبنػػػاء ال تتكقػػػؼ بكصػػػفيا إنجػػػازات ييعػػػاد إنجازىػػػا باسػػػتمرار
نمػػػا ىػػػي ميمػػػة دائمػػػة، كالنقػػػد مػػػف حيػػػث مجالػػػو لػػػـ يعػػػد  ،ليسػػػت عارضػػػة أك عػػػابرة كا 

 :لػذا لػـ يعػد ييجػدم أف نقػكؿك  ،يقتصر عمى اآلليات كالكسائؿ دكف المبادئ كالمقاصػد
األىػػداؼ، فانتيػػاؾ األىػػداؼ كالثكابػػت يعنػػي عمػػى  مسػػتكلف األعمػػاؿ لػػـ تكػػف عمػػى إ

 ،األقػػؿ أنيػػا بحاجػػة إلػػى اإلصػػبلح عمػػى سػػبيؿ التػػرميـ، أمػػا أف يسػػاء إلييػػا باسػػتمرار
 .(1)فمعناه أنيا باتت بحاجة إلى المراجعة كالتغيير"

أك عمػى قطػاع  ،مػى فئػة دكف أخػرلال يقتصػر ع -كدكر كممارسة  -كالنقد 
نما ىك ميمة الجميع كمسؤكليتيـ المتبادلة كسط األزمة العامة. مػف ىنػا  دكف سكاه. كا 
ال مفر مف المراجعة الشاممة عمى سبيؿ المداكلة بيف مختمؼ المرجعيات كالمنظمػات 

 كىػػذه ميمػػة ال تقبػػؿ التأجيػػؿ كالبػػد مػػف ،الػػدكؿ كالبمػػداف مسػػتكلكالييئػػات سػػكاء عمػػى 
المباشػػػرة بإصػػػبلح الػػػذات قبػػػؿ إصػػػبلح الغيػػػر، أك مػػػف أجػػػؿ المسػػػاىمة فػػػي إصػػػبلح 
الشػػػػأف المشػػػػترؾ اجتػػػػراح الصػػػػيغ كالتشػػػػريعات كاآلليػػػػات التػػػػي تتػػػػيح التعػػػػايش عمػػػػى 

 األرض.
الشؾ أفَّ المجتمعات العربية تكاجػو تحػديات كبيػرة مػف الخػارج كمػف الػداخؿ 

رده كأدكاتػو كأنظمتػو كعبلقاتػو كأفكػاره، أيضا، فالعالـ لـ يعػد كمػا كػاف عميػو بقػكاه كمػكا
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نما يعاد تجميعو كتركيبو عمى نحكو جديد كمغاير كبصكرة ال سابؽ ليا مخالفػة لكػؿ  كا 
التكقعػػػات، كػػػؿ ذلػػػؾ بفعػػػؿ الثػػػكرة التقنيػػػة كالمغػػػة الرقميػػػة كسػػػكاىا مػػػف كقػػػائع العصػػػر 

ثػػة، كفتكحاتػػو األمػػر الػػذم يجعػػؿ البشػػرية تنخػػرط فػػي مكجػػو جديػػدة مػػف مكجػػات الحدا
 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 

 :(1)ىذه اآلليات
ية لبلشػػػػػتغاؿ بمنطػػػػػؽ المشػػػػػاركة الشػػػػػراكة: التحػػػػػرر مػػػػػف عقميػػػػػة النخبػػػػػة كالكصػػػػػا-1

كالمداكلة. فاألعماؿ المتعمقة بإصبلح مجتمع تقع عمى عاتؽ الجميػع، عمػى اخػتبلؼ 
القػػكل كالفاعميػػات كتعػػدد الحقػػكؿ كالقطاعػػات. مثػػؿ ىػػذا الفيػػـ لعمميػػة التغييػػر يقتضػػي 

عامػؿ العػاممكف خػارج قطاعػات كسر ثنائية المعرفة العممية كالمعرفة العامية، بحيػث يي 
إلنتػػاج العممػػي كالثقػػافي ال بكصػػفيـ جيمػػة أك قاصػػريف بػػؿ بكصػػفيـ أصػػحاب خبػػرة ا

أنػػو لػػيس  ؛كذكم معرفػػة فػػي مجػػاالت اختصاصػػيـ، كىػػذا ىػػك شػػأف المجتمػػع التػػداكلي
نما ىك  مساحة لتبادؿ المعمكمات كالخبرات. مجتمعا نخبكيِّا كا 

كلػػػػػذا  ،عكائػػػػػؽالفكػػػػر التركيبػػػػػي: التفكيػػػػر بصػػػػػكرة أحاديػػػػػة البعػػػػد كالجانػػػػػب ينػػػػتج ال-2
ألف  ؛فاإلصػبلح يقػـك عمػى تجػػاكز مثػؿ ىػذا المػنيج لمتعامػػؿ مػع الكاقػع بعقػؿ تركيبػػي

الكاقػػػػع يحتػػػػاج فػػػػي فيمػػػػو كتػػػػدبره إلػػػػى صػػػػيغ تركيبيػػػػة مرنػػػػة تأخػػػػذ بالحسػػػػباف تعػػػػدد 
بكصػفيا مجػرد  االختصاصات. بيػذا المعنػى ال جػدكل مػف التعامػؿ مػع العكلمػة مػثبلن 

يمنػػة، فيػػي ظػػاىرة مركبػػة كصػػيركرة متحكلػػة يمكػػف نشػػاط اقتصػػادم أك اسػػتراتيجية لمي
كبػأكثر مػف مػنيج، كذلػؾ بقػدر مػا يتػداخؿ فييػا أكثػر مػف  مسػتكلمقاربتيا عمى غيػر 
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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

فػػػف التغييػػػر: الخػػػركج مػػػف عقميػػػة المطابقػػػة كالمحافظػػػة بإتقػػػاف فػػػف التغييػػػر فػػػي  -3
قامة عبلقػات متحركػة كمتجػددة مػع الثكابػت بقػدر مػا يعنػي إعػادة  مكاجية التحكالت كا 

ا. عمػى أم حػاؿ ا كتركيبنػتكظيؼ المكتسبات كتشغيميا إلدراجيا في أنظمػة أكثػر كسػعن 
القديـ، كما أف األحدث ال يمغي الحػديث، إنمػا  ال شيء يمغي سكاه. فالحديث ال يمغي

ككػؿ طغيػاف  ،اأك دمجو في نظاـ جديد أكثر غني أك تركيبن  ،أك تشغيمو ،يعيد تكظيفو
بقػػػدر مػػػا يمػػػارس الحجػػػب  ا أك جيػػػبلن ا كيكلػػػد فقػػػرن لبعػػػد كاحػػػد عمػػػى مػػػا عػػػداه يرتػػػد سػػػمبن 

 كالتضميؿ أك االستبلب.
كبي أصػػػبح مػػػف المتعػػػذر إجػػػراء األفػػػؽ الكػػػككبي: مػػػع الػػػدكؿ فػػػي العصػػػر الكػػػك  -4

إصػػبلحات فػػي أم بمػػد مػػف البمػػداف بعػػد أف أصػػبح مػػف الميحػػاؿ الفصػػؿ الحاسػػـ بػػيف 
كمػا نسػمع كنقػرأ لػبعض  ،الداخؿ كالخارج. كالذيف يتحدثكف عف مقاكمػة أفكػار الخػارج

الساسػػة كالمثقفػػيف إنمػػا يػػدعكف أنفسػػيـ بعػػد أف باتػػت أنظمػػة المصػػالح متشػػابكة عمػػى 
ا دكف آخػر بقػدر مػا تخػرؽ حػكاجز الثقافػة ية، األفكار ال تخص مجتمعنػالساحة العالم

كالخصكصػػػػية، لكػػػػف ال يعنػػػػي ىػػػػذا أف األفكػػػػار تنسػػػػخ عمػػػػى سػػػػبيؿ التقميػػػػد األعمػػػػى. 
فالصػػػيغ كالنمػػػاذج كالمفػػػاىيـ كاآلليػػػات التػػػي أثبتػػػت نجاحيػػػا فػػػي مكػػػافو تحتػػػاج عنػػػدما 

 الجديدة. تنتقؿ إلى التصنيع كالتحكيؿ في مختبر البيئات كالتجارب
صػػػمي: مػػػف أكثػػػر العكائػػػؽ التػػػي عرقمػػػت مشػػػاريع اإلصػػػبلح كالتغييػػػر، االعقػػػؿ التك  -5

أصػػػػحاب المكاقػػػػػؼ لػػػػدل  التفكيػػػػر كالعمػػػػؿ بمنطػػػػؽ الحتميػػػػػات المقفمػػػػة. تجسػػػػد ذلػػػػػؾ
كالشػػػػعارات األحاديػػػػة ممػػػػف قػػػػالكا: ال حػػػػؿ إال باإلسػػػػبلـ أك االشػػػػتراكية أك الكحػػػػدة أك 

رية الحصرية التي تقـك عمػى أحاديػة البعػد كالبحػث الديمقراطية. مثؿ ىذه اآلليات الفك
ألنيػا أحمػت  ؛عف الحمكؿ القصكل، كانػت أقصػر الطػرؽ إلػى حصػد الفشػؿ كاإلخفػاؽ

القضػػايا كاليكيػػات إلػػى سػػجكف عقائديػػة. كبالتػػالي البػػد بالعمػػؿ المتكاصػػؿ عمػػى الػػذات 
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تقػػػاف لغػػػة التكسػػػط  كفػػػف كاألفكػػػار كالسػػػمطات مػػػف أجػػػؿ التمػػػرس بسياسػػػة االعتػػػراؼ كا 
 التعايش.

فعػػػؿ الخمػػػؽ: ال يكجػػػد إصػػػبلح بػػػدكف امػػػتبلؾ القػػػدرة عمػػػى الخمػػػؽ كاالبتكػػػار، كال  -6
ا كػػاف حقػػؿ العمػػؿ. كالخمػػؽ ىػػك منبػػع القػػكة كآلػػة خمػػؽ مػػف دكف تكليػػد أفكػػار جديػػدة أينػػ

ػػا البحػػث عػػف شػػركط إمكانيػػة ىػػذا  التغييػػر أك اإلصػػبلح كىكػػذا، فالحػػدث يسػػتبؽ دكمن
ل بػػالعرب إلػػى تغييػػر الشػػركط كالمػػكازيف بقػػدر مػػا قمػػب فقػػد أد ،شػػأف الحػػدث القرآنػػي

ا فػي خػرؽ السػقؼ كعبػكر العتبػات الفاصػمة، ممػا مكػنيـ مػف عبلقتيـ بالممكف مسػيمن 
خػػػبلؿ قػػػركف طػػػكاؿ. كنحػػػف إذ نفكػػػر اآلف فػػػي  بنػػػاء نمػػػكذج حضػػػارم اسػػػتمر فػػػاعبلن 
ػا لقكانيف الضركرة ا بقدر ما يشكؿ خرقن الشركط التي جعمت ىذا الحدث ممكنن  ا كخركجن

عمى أطر التاريخ كحتمياتو المقفمة، مػف ىنػا فػالتفكير فػي الشػركط المسػبقة ىػك اتجػاه 
نحػػػػك الماضػػػػي، أمػػػػا تغييػػػػر الشػػػػركط فيػػػػك تفكيػػػػر باتجػػػػاه صػػػػناعة المسػػػػتقبؿ كبنػػػػاء 

 الحاضر.
إذا كانػت المجتمعػػات البشػػرية تكاجػػو تحػػكالت متسػػارعة كبصػػكرة تػػزداد معيػػا 

لػػى  ،ف إدارة العػػالـ تحتػػاج إلػػى عقميػػات جديػػدةالمشػػكبلت كاألزمػػات، فمعنػػى ذلػػؾ أ كا 
أف مػف يحسػف أف يغيػر بفكػره عمػا ىػك عميػو ك  ،طريقة جديدة في التفكير مػف قكاعػدىا

ف الحمػػػكؿ ال تقػػػـك عمػػػى نفػػػي أىػػػك القػػػادر عمػػػى مكاجيػػػة المتغيػػػرات بصػػػكرة فعالػػػة، ك 
نمػػػا ىػػػي عمميػػػة متكاصػػػمة تحتػػػاج إعػػػادة الصػػػنع كالبنػػػاء تح ،الكاقػػػع كاألعمػػػاؿ  مػػػيبلن كا 

كصػػػناعة الحيػػػاة عبػػػر نظػػػاـ ًمػػػف  ،فَّ فىٍيػػػـ الحاضػػػر مفتػػػاح لتػػػدبر الكاقػػػعأا، ك كتركيبنػػػ
ف أالكصػػػؿ كالفصػػػؿ ال ينفػػػؾ يتجػػػدد باسػػػتثمار التػػػراث مػػػف أجػػػؿ اإلعػػػداد لممسػػػتقبؿ، ك 

 األزمة الشاممة تحتاج إلى معالجات عالمية تقـك عمى الشراكة كالمداكلة.
 نقد اإلرىاب وتداعياتو: -ثالثًا

اإلرىاب صراع داخؿ العػالـ العربػي كاإلسػبلمي بػيف نمطػيف فػي ممارسػة إف 
الكجػػكد كالػػدفاع عػػف الكيػػاف كاليكيػػات فػػي مكاجيػػة التحػػديات كاألزمػػات؛ الػػنمط األكؿ 
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كمػا ىػػك شػأف األسػكياء مػػف النػاس الػذيف تحػػركيـ إرادة  ،يتعامػؿ أصػحابو مػػع ىػكيتيـ
صػػػػيؿ أرزاقيػػػػـ كتحسػػػػيف العػػػػيش بكفايػػػػة ككرامػػػػة كاسػػػػتحقاؽ بحيػػػػث يسػػػػعكف إلػػػػى تح

أك يساىمكف في بناء مجتمعاتيـ بصػرؼ النظػر عػف االخػتبلؼ فػي المعتقػد  ،أحكاليـ
كمقابػػؿ ىػػذا الػػنَّمىط الػػذم يصػػدر عػػف عقميػػة مدنيػػة سػػكية معتدلػػة  ،كالمػػذىب أك المغػػة

ىنػػػػاؾ نمػػػػط آخػػػػر يتعامػػػػؿ مػػػػع ىكيتػػػػو الدينيػػػػة أك القكميػػػػة بأقصػػػػى الغمػػػػك كالتطػػػػرؼ 
 كاالنغبلؽ.

تػردم  واإلرىاب مجرد احتجاج عمى ظمـ كفقر قد تككف أسػباب مف ىنا فميس
لػػدل  األكضػػاع االقتصػػادية كالمعيشػػية، كلكنػػو فػػي الحالػػة الجياديػػة اإلسػػبلمية خاصػػة

زعمائيا كأمرائيا الذيف يستغمكف البائسيف كالميككسيف في مشاريعيـ المجنكنػة ىػك ذك 
المػكاطف كالدكلػة كمػا  جذر عقائػدم كثقػافي بقػدر مػا ىػك حػرب متعػددة الجبيػات ضػد

ػػ ا، كلػػذا فميسػػت المشػػكمة مػػع اإلرىػػاب محصػػكرة فػػي ىػػك ضػػد المدنيػػة كالمجتمػػع أيضن
نما نحف إزاء آفة أك ظاىرة متفشية ىػي  شرذمة مف الناس منحرفة عف جادة الحؽ. كا 
نتيجة البيئة الثقافية الدينية الرائجػة بمرجعياتيػا كرمكزىػا كخطاباتيػا كأحكاميػا، كىنػاؾ 

ػػػنيج ،كالشػػػعار ،اىـ فػػػي إنتاجػػػو ذات أركػػػاف خمسػػػة مػػػف حيػػػث المبػػػدأثقافػػػة تسػػػ  ،كالمى
 :(1)كاألداة

ــركن األول -1 : ىػػك المعتقػػد االصػػطفائي الػػذم بمكجبػػو يتصػػكر أصػػحابو كأتباعػػو ال
 كحراس اإليماف كالسائركف عمى النيج القكيـ كحدىـ دكف سكاىـ. ،أنيـ خمفاء هللا

يعنيػػو مػػف كىػػـ التطػػابؽ المسػػتحيؿ مػػع  : ىػػك الخػػط األصػػكلي بمػػاالــركن الثــاني -2
األصػػكؿ، كبمػػا يعنيػػو مػػف االدعػػاء بػػأف الشػػرائع القديمػػة تنطػػكم عمػػى أجكبػػة كحمػػكؿ 

 لؤلسئمة كالمشكبلت الراىنة.

                                                 

 . 89أزمنة الحداثة الفائقة، ص ،( عمي حرب1)
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: ىػػػك شػػػعار الحاكميػػػة اإللييػػػة الػػػذم ييطػػػرح الحتكػػػار المشػػػركعية الـــركن الثالـــث -3
 كممارسة الكصاية عمى الناس.

تيجية الػرفض كاإلقصػاء كعػدـ االعتػراؼ، كذلػؾ بالتعامػؿ : ىك استراالركن الرابع -4
ا ا أك غربينػػا مشػػركن ا أك ذمينػػا مرتػػدن أك كػػافرن  ا ضػػاالن مػػع المختمػػؼ كاآلخػػر بكصػػفو مبتػػدعن 

   .اصميبين 
ـــركن الخـــامس -5 أك  ،كتصػػػفية ،: ىػػػك اسػػػتخداـ أصػػػحابو العنػػػؼ كاإلرىػػػاب قػػػتبلن ال

نتقػػاـ مػػف كػػؿ مػػف ال يشػػبييـ أك ال مػػدفكعيف بعقميػػة الثػػأر كاال اأك انتحػػارن  ا،استشػػيادن 
 يفكر عمى شاكمتيـ، كذلؾ تحت دعكل مشبكىة كمزيفة ىي إنقاذ األمة اإلسبلمية.

ىػػذه ىػػي اآلليػػات التػػي اسػػتخدميا حػػرب لنقػػد كتفكيػػؾ مشػػكمة اإلرىػػاب فػػي 
 ،كيػػرل أف ىػػذه األركػػاف تعتبػػر الرسػػالة التػػي يريػػد الجيػػاديكف إببلغيػػا ،العػػالـ العربػػي

ا مسمسػػػؿ التفجيػػػرات كالتعامػػػؿ مػػػع النػػػاس بمغػػػة التيديػػػد كالكعيػػػد. إف كمػػػا يعمػػػف عنيػػػ
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 

نا بحيث نعيد األمػكر إلػى نصػابيا كأف نرجع إلى رشد ،فعمينا أف نتخمى عف نرجسيتنا
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، 
ا، فيما نحف نحتاج إليػو فػي عمكمنػا كأدكاتنػا كتعمػيـ أبنائنػا، بػؿ فػي تحريرنػا مػف طغاتنػ

 .(1)كاألكلى أف نبتكر شيئا نثبت بو جدارتنا كننتزع اعتراؼ الغير بنا
فمقابػؿ خطػاب التبػديع  ،اا كاسػعن يرل حرب في التراث اإلسبلمي فضاءن داللين 

كالتكفير كالترىيب كالتطرؼ كنبذ اآلخر ىنػاؾ خطػاب آخػر مفرداتػو ىػي: االخػتبلؼ، 
ػػكالتعػػارؼ، كالكسػػطية، كالعالميػػة. إف الخطػػاب فػػي ا ا إلػػى اإلنسػػاف لقػػرآف مكجػػو أساسن
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ببعػػػده العػػػالمي كالكػػػككبي، كىػػػذا أحػػػكج مػػػا نحتػػػاج إليػػػو اآلف، بحيػػػث يتحمػػػؿ البشػػػر 
المسؤكلية المتبادلة بعد أف تداخمت المصالح كالمصائر، كأخذ يتشػكؿ مجتمػع عػالمي 
تتسػػػػع معػػػػو مسػػػػاحة الخيػػػػرات كالمنػػػػافع كالمػػػػكارد العامػػػػة كالمشػػػػكبلت المشػػػػتركة بػػػػيف 

 .(1)البشر
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 بفػػػتح المناقشػػػات العمكميػػػة كاالنخػػػراط فػػػي المػػػداكالت العمنيػػػة كالعقبلنيػػػة حػػػكؿ مػػػا 

عػؿ مػا نخشػى عميػو كنػدافع عنػو فػي مكاجيػة مػا نتمسؾ بو مػف الثكابػت كاألصػكؿ؛ فم
نسميو عالـ الكفر كالظمـ ىػك الػذم يكٌلػد مػا نصػطدـ بػو كنفػزع منػو. فيػؿ ىنػاؾ أكثػر 

ػػ ا مػػف مجمكعػػات يػػدعي أفرادىػػا اإليمػػاف، كينصػػبكف ا ككفػػرن ا كجحػػكدن عدكانيػة كأشػػد ظممن
ة لكػي يػدينكا أنفسيـ ككبلء عمى األكثرية الساحقة مػف الجماعػة الكاسػعة كاألمػة الكبيػر 

 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 

ػ  مسػتكلمػى الا عكفاعميتيا في المشيد الػراىف لػيس فقػط فػي العػالـ اإلسػبلمي بػؿ أيضن
العػالمي؛ فمػف حيػث منشػػأىا تعػد األصػكلية اإلسػبلمية الشػػكؿ الػراىف لمسػمفية الحديثػػة 
التػػػي تككنػػػت مػػػع بدايػػػة عصػػػر النيضػػػة كاإلصػػػبلح، كىػػػي اتجػػػاه فكػػػرم يػػػدعك إلػػػى 

ا مف الشعار القائؿ: "ال يصمح حاؿ المسمميف إال بما صػمح اإلحياء كالنيكض انطبلقن 
إلػػػػػى الشػػػػػريعة الدينيػػػػػة لؤلخػػػػػذ بتعاليميػػػػػا كتطبيػػػػػؽ  بػػػػػو حػػػػػاؿ أسػػػػػبلفيـ"، أم بػػػػػالرجكع

 أحكاميا.

                                                 

 . 91أزمنة الحداثة الفائقة، ص ،(عمي حرب1)
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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 
و، مػزدكج، كجيػػو األكؿ: ىػك اإليمػػاف بصػػدؽ األصػؿ كأحقيتػػو كأحاديتػو كثباتػػو كصػػفائ

كبكصػػػفو يجسػػػد الحقيقػػػة المطمقػػػة المتعاليػػػة التػػػي ال تقبػػػؿ الجػػػداؿ كال يعترييػػػا التغيػػػر 
كالتعدد كالتنكع. أما الكجو الثاني: فيك إيماف األصػكلي بإمكانيػة التمػاىي مػع األصػؿ 
مماىػػاة تامػػة، سػػػكاء بتصػػكره كمػػػا ىػػك فػػي حقيقتػػػو عينيػػا أك بترجمتػػػو كتطبيقػػو عمػػػى 

ؿ بحسػػػب النظػػػرة األصػػػكلية ىػػػك أحػػػادم المعنػػػى ال الكجػػػو األفضػػػؿ. كبمػػػا أف األصػػػ
يحتمؿ سكل تفسير كاحد فكػؿ فريػؽ أصػكلي يعتبػر أف تفسػيره ىػك التفسػير الصػحيح، 
كأنػػػو كحػػػده مػػػف دكف سػػػكاه عمػػػى الصػػػراط المسػػػتقيـ باسػػػتبعاد سػػػكاه مػػػف فمػػػؾ الحقيقػػػة 

 .(1)كاإليماف
 ،ةا عمػػى الديانػػة اإلسػػبلميغيػػر أف حػػرب يكضػػح أف األصػػكلية ليسػػت حكػػرن 

نما ىي ظاىرة دينية عامة نجدىا في اإلسبلـ  ؛كما نجدىا في المسػيحية كالييكديػة ،كا 
كالكقػػكؼ  ،ألف الػػنمط الػػديني ىػػك فػػي أساسػػو سػػمكؾ فكػػرم يقػػـك عمػػى عبػػادة األصػػكؿ

مػػف اآلبػػاء المؤسسػػيف مكقػػؼ التقػػديس كالتعظػػيـ، الشػػؾ أف األصػػكلية اإلسػػبلمية ىػػي 
فػإف  ،العكامػؿ المػؤثرة فػي انتشػار الفكػر األصػكلي ا، كأيِّا كانتاألكثر فاعمية كحضكرن 

ػػػ كالعمػػػؿ يسػػػيـ فػػػي أعمػػػاؿ التنميػػػة  ،ا فػػػي الفكػػػرالحركػػػات األصػػػكلية ال تشػػػكؿ نمكذجن
كالبنػػػاء، أك يعػػػزز قػػػيـ التكاصػػػؿ كالتعػػػارؼ، أك التبػػػادؿ كالتفاعػػػؿ المثمػػػر بػػػيف النػػػاس 

ت طػػػابع سػػػمبي ا أك جماعػػػات، إنيػػػا ردة فعػػػؿ فػػػي مكاجيػػػة العػػػالـ كمتغيراتػػػو، ذاأفػػػرادن 
يتصػػػػؼ بػػػػالعقـ لكػػػػي يشػػػػكه كيػػػػدمر بقػػػػدر مػػػػا تعمػػػػؿ بمنطػػػػؽ الثبػػػػات كاالنغػػػػبلؽ، أك 

 :(2)األحادية كالتطرؼ، أك العنؼ كاإلرىاب فضبل عف الكىـ الذم تتغذل منو

                                                 

 . 94ص ،أزمنة الحداثة الفائقة ،( عمي حرب1)
 . 96أزمنة الحداثة الفائقة، ص ،(عمي حرب2)
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: ىػػك ادعػاء التطػابؽ مػػع األصػؿ، كىػػذا الػكىـ يشػػكؿ إحػدل الخرافػػات الـوىم األول-1
مسػتحيؿ تطػابؽ الخمػؼ مػع السػمؼ مطابقػة ذلػؾ أنػو مػف ال ؛المؤسسة لمفكػر األصػكلي

 ا الختبلؼ الظركؼ التاريخية كالسياقات الحضارية كالبيئات الثقافية.تامة، نظرن 
: ىػػك ادعػػاء الثبػػات، كىػػذه خرافػػة أخػػرل مػػف الخرافػػات التػػي تغػػذم الــوىم الثــاني-2

كذلػػػػؾ أنػػػػو ال ثبػػػػات فػػػػي ىػػػػذا العػػػػالـ خاصػػػػة فيمػػػػا يتعمػػػػؽ بػػػػالبنى  ؛الفكػػػػر األصػػػػكلي
 اعية كالنظـ الفكرية كاليكيات الثقافية. فالفكر في حراؾ دائـ.االجتم

ػ ،: ىك كىػـ الصػفاءالوىم الثالث-3 ا خرافػة ثالثػة تغػذل الحركػات األصػكلية ىػذه أيضن
 ؛في دفاعيا عف اصطفاء اليكيات كالخصكصيات كالعمؿ عمى نبذ اآلخر كاستئصػالو

ت فػي الػزمف القػديـ، مجػاؿ ذلؾ أف اليكية اإلسػبلمية ىػي فػي زمنيػا الحػديث كمػا كانػ
لمتغيػػر كالتحػػكؿ، بقػػدر مػػا ىػػي بيئػػة لمػػتبلقح كالتفاعػػؿ مػػع الغيػػر، كمػػا حصػػؿ بشػػكؿ 
خػػػاص فػػػي عصػػػر االزدىػػػار الحضػػػارم حيػػػث تفاعمػػػت معظػػػـ الثقافػػػات القديمػػػة فػػػي 
فضػػػػػاء الحضػػػػػارة اإلسػػػػػبلمية. فكيػػػػػؼ كنحػػػػػف اليػػػػػـك فػػػػػي عصػػػػػر التكاصػػػػػؿ كاالنتقػػػػػاؿ 

 البشرية كاليكيات الثقافية. كاالختبلط كالتيجيف بيف الجماعات
مػػػػػف المفارقػػػػػات الفاضػػػػػحة فػػػػػي ىػػػػػذا الخصػػػػػكص أف  وى حػػػػػرب أٌنػػػػػ كضػػػػػحكي

األصػػػكليات اإلسػػػبلمية المعاصػػػرة عمػػػى اخػػػتبلؼ تياراتيػػػا كتنظيماتيػػػا تػػػدعي مقاكمػػػة 
ا الغرب كغزكه الثقافي في حيف أف معظميا ال يجد سكل الغرب ممجػأ كمػبلذا أك مكاننػ

ػػػإ :عكتػػػو، كيرجػػػع ذلػػػؾ لسػػػببيفإلعػػػبلف ثكرتػػػو أك لمتبشػػػير بد أف الغػػػرب الػػػذم تقػػػـك  امَّ
الحركػػػات اإلسػػػبلمية بمحاربتػػػو يقػػػدـ ليػػػا مسػػػاحة لمتعبيػػػر عػػػف أفكارىػػػا أك أىػػػدافيا ال 

أك أف الػػدكؿ الغربيػػة  ،تجػػدىا فػػي البمػػداف اإلسػػبلمية حتػػى لػػك كانػػت ضػػد الغػػرب نفسػػو
كفػي كػػبل ، اتسػتخدـ لمصػمحتيا ىػذه الحركػػات مػف حيػث ال يعػي كال يحتسػػب أصػحابي

فػػإذا كػاف الغػػرب يتػػيح لمتنظيمػػات األصػػكلية التػػي ال  ،الحػالتيف ثمػػة مػػأزؽ بػػؿ فضػػيحة
تقبػػػؿ المعارضػػػة أف تعارضػػػو، فػػػإف ذلػػػؾ يجردىػػػا مػػػف مصػػػداقيتيا بقػػػدر مػػػا يعنػػػي أف 

نصػفنا أكثػر ممػا نفعػؿ مػع أنفسػنا، أمػا إذا كانػت ىػذه التنظيمػات يالغرب يعتػرؼ بنػا ك 
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كمػا تشػيد سػاحات العمػؿ الجيػادم  ،ب فتمػؾ ىػي الكارثػةتضر بنا بقدر مػا تنفػع الغػر 
حيػػػػث الممارسػػػػات اإلرىابيػػػػة تضػػػػر الغػػػػرب الضػػػػرر القميػػػػؿ لكػػػػي تعػػػػكد عمػػػػى البمػػػػداف 

، ااإلسبلمية شرن  ا عمينا ىػك فالغرب قياسن  ،ككبل االحتماليف كارد ،اا كخرابن مفن خأك ت ككباالن
 .(1)ا لياأفضؿ مف حيث عبلقتو بالقيـ أك أقؿ انتياكن 

 نقد المشيد العربي وكوارثو: -بًعارا
ف األزمػػات فػػي العػػالـ العربػػي مضػػاعفة بقػػدر مػػا باتػػت التحػػديات الداخميػػة إ

حبػاط، مػف حيػث  كالخارجية جسيمة كخطيػرة، ففػي الػداخؿ ثمػة تعثػر كتراجػع كفشػؿ كا 
العبلقػػػػة مػػػػع مجمػػػػؿ المشػػػػاريع كالقضػػػػايا كالبػػػػرامج المتعمقػػػػة بالتحػػػػديث كالتنميػػػػة، أك 

دالػػػة، أك بإنتػػػاج المعرفػػػة كالتقنيػػػة مػػػف حيػػػث العبلقػػػة مػػػع الخػػػارج طالمػػػا بالحريػػػة كالع
ا لمضغط كاالبتػزاز مػف جانػب القػكل العظمػى الطامعػة شكمت البمداف العربية مكضكعن 

بالغنيمة مف المكارد كاألسكاؽ كالمكاقع كالقضايا المصيرية التي نػدافع عنيػا ال نحسػف 
ييػػا تتحػػكؿ إلػػى عزلػػة خانقػػة، كالثكابػػت ا، كالخصكصػػية التػػي نحػػافظ عمسػػكل انتياكينػػ

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.
بقػػػدر مػػػا نشػػػكؿ ىػػك رب أف الكضػػع األخطػػػر عمػػػى المصػػػير كىكػػذا يػػػرل حػػػ

الحمقػػة األضػػعؼ بػػيف األمػػـ بعػػد أف تجػػاكز التراجػػع كػػؿ الحػػدكد، كأٍف ال مبالغػػة فػػي 
فالػػػػذم يتأمػػػػؿ المشػػػػيد العربػػػػي تصػػػػدمو ىػػػػذه الصػػػػكر كالنمػػػػاذج الطاغيػػػػة  ،الكصػػػػؼ

أك  ا، اقتصػػػػاد قكامػػػػو الفقػػػػرا، شػػػػعكب كسػػػكلة ثقافينػػػػكالبػػػارزة؛ مجتمعػػػػات ميتػػػػة سياسػػػػين 
التبػػػذير، مجتمػػػع يتزايػػػد نسػػػمو بصػػػكرة تبتمػػػع ميزانيػػػات التنميػػػة، أنظمػػػة تنػػػتج العجػػػػز 
كالبطالػػػة، إدارات حككميػػػة ينخرىػػػػا الفسػػػاد كالفكضػػػى، جامعػػػػات مفصػػػكلة عػػػف كاقػػػػع 

                                                 

 . 97ص ،أزمنة الحداثة الفائقة ،( عمي حرب1)
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ا مف العاطميف عف العمؿ، تعميـ يتراجع باستمرار مػف حيػث كػكادره الحياة تيخرج أفكاجن 
يػػة نظػػر حػػرب أف األمػػة التػػي تػػدعي أنيػػا خيػػر كبرامجػػو كنتائجػػو؛ باختصػػار مػػف كج

 .(1)كفي المؤخرة ،أمة ىي عمى اليامش
كػػؿ ذلػػؾ مػػف كجيػػة نظػػر حػػرب يجعمنػػا فػػي كضػػع ال نحسػػد عميػػو بقػػدر مػػا 

ذلػػؾ أف  ؛كىػػذا كاقػػع نتحمػػؿ نحػػف مسػػؤكليتو بصػػكرة كبيػػرة ،يشػػكه صػػكرتنا فػػي العػػالـ
، أم عمػى الطريقػة التػػي سػمعتنا العالميػة تتكقػؼ عمػػى كضػعيتنا الكجكديػة فػي الػػداخؿ

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 

أك ندعك إليو مف المبػادئ كالقػيـ. لعمنػا نعمػؿ بعكػس اإلسػرائيمييف  ،حقكؽندعيو مف ال
فػػي ىػػذا الخصػػكص فيػػـ يربحػػكف فػػي الخػػارج بقػػدر مػػا ينجحػػكف فػػي الػػداخؿ بنظػػاميـ 

 الديمقراطي كبتصديرىـ لمخبرات إف لـ يكف لمعمـك كاألفكار.
و: كيبدأ حرب بتكضيح كتفكيؾ مكامف العجز كالتردم في األمة العربية بقكلػ

"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، 

ػػدٍَّيف قػػد نصػػنع بػػو  ،فػػالتفكير الػػذم ىػػك حيمػػة اإلنسػػاف كمنبػػع إمكاناتػػو ىػػك سػػيؼ ذك حى
كالثػػػركة كالقػػكة، كقػػػد يكٌلػػد العجػػػز أك الجيػػؿ أك التسػػػمط  ،رفػػةلكػػي ننػػػتج المع ؛المعجػػزة

كاالسػػتبداد، كذلػػؾ بقػػػدر مػػا نتعامػػػؿ مػػع أفكارنػػػا بصػػكرة متحجػػػرة كمغمقػػة ...، كىكػػػذا 
بؿ أفكارنا بشكؿ خاص، كما تتجسػد فػي  ،فأزماتنا كككارثنا ليس مصدرىا أقدارنا فقط

تيػػيمف عمػػى المشػػيد الثقػػافي  العقميػػات كالمرجعيػػات كالنمػػاذج كالعقائػػد كالطقػػكس التػػي
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العربي، كتػتحكـ فػي الخطابػات لكػي تنػتج العكائػؽ كالمػآزؽ كتمغػـ المسػاعي الكجكديػة 
 .(1)كالمشاريع الحضارية"

كيكضػػح حػػرب جػػذكر المشػػكمة بالنقػػد كالتفكيػػؾ لمحاكلػػة تكضػػيح العقبػػات التػػي 
 : (2)أدت إلى األزمة في الدكؿ العربية كجعمتيا دكؿ ىامشية

 األصكؿ:عبادة  -1
لعؿ النرجسية الدينية كعقيدة االصطفاء كعبػادة األصػكؿ ىػي مػف أبػرز عكائػؽ  

المشػػػركع الحضػػػارم، إذ ىػػػي تخػػػتـ عمػػػى العقػػػؿ لكػػػي تنػػػتج النمػػػكذج الميػػػيمف عمػػػى 
المشيد الفكرم بنسخو الثبلثة: الداعية التراثػي الػذم يعتقػد أف الشػرائع القديمػة تنطػكم 

مشػػػكبلت الراىنػػػة، األبمػػػو الثقػػػافي ىػػػك الشػػػخص عمػػػى أجكبػػػة كحمػػػكؿ لكػػػؿ األسػػػئمة كال
القاصػػر الػػذم يجػػرم غسػػؿ دماغػػو عمػػى يػػد شػػيخو أك أميػػره لكػػي يصػػبح طػػكع أمػػره 
بحيػػػث ينفػػػذ بصػػػكرة آليػػػة مػػػا يممػػػي عميػػػو، األصػػػكلي اإلرىػػػابي الػػػذم يػػػدعي امػػػتبلؾ 
، مفاتيح الحقيقة كاليداية كالسعادة إلنقػاذ األمػة اإلسػبلمية كالبشػرية مػف الكفػر كالفسػاد

 ىذه ىي النماذج التي تنتجيا الثقافة الدينية الرائجة بمرشدييا كرمكزىا.
 عبادة الحداثة:-2

الكجػو اآلخػػر لمداعيػػة التراثػي ىػػك المثقػػؼ الحػداثي مػػف حيػػث العجػز عػػف الخمػػؽ 
كاالبتكار. فالحداثيكف عمػى اخػتبلؼ منطمقػاتيـ أخفقػكا فػي تطػكير العنػاكيف كالمفػاىيـ 

د حػػكؿ التقػػدـ كاالسػػتنارة كالحريػػة كالعقبلنيػػة كالحداثػػة، كمػػا التػػي تػػداكلكىا طػػكاؿ عقػػك 
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 
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التقػػديس لؤلفكػػار إنيػػا تتحػػكؿ إلػػى  مػع األفكػػار الحديثػػة بعقميػػة التبشػػير كالتقميػػد، كثمػرة
 أكثاف لكي تطمس الحقائؽ كتستبد بأصحابيا.

 ىكاجس اليكية: -3
مػػػف العكامػػػؿ المعيقػػػة لمتفكيػػػر الحػػػي: ىػػػكاجس اليكيػػػة، كعقميػػػة المناضػػػمة،   

كتجنػيس العمػػـك كالعقػكؿ كالمعػػارؼ بحسػب التقسػػيمات العرقيػة أك الدينيػػة أك اإلقميميػػة 
المفارقػػات أف نقػػؼ مكقػػؼ السػػمب كالنفػػي مػػف ثقافػػة الغػػرب بػػيف األنػػا كاآلخػػر، كًمػػف 

كفمسفاتو عمػى مػا يفعػؿ فبلسػفتنا كنقادنػا مػف حػراس اليكيػة كالخصكصػية، حيػث نجػد 
حماة اإلسبلـ يطمػكف عبػر الشاشػات لكػي ييػاجمكا الغػزك الثقػافي كاإلعبلمػي بألقػابيـ 

كركبيػػة. كالمحصػػػمة األجنبيػػة كأزيػػائيـ الغربيػػة كمعػػارفيـ المسػػػتمدة مػػف الجامعػػات األ
 ا.لذلؾ ىك التعامؿ مع الخصكصية الثقافية بصكرة ىشة تزداد معيا ىامشية كفقرن 

 إرادة التألو:-4
ثمػة صػكر طاغيػة عمػى الحيػاة العربيػة تفضػح السػمكؾ السياسػي كالثقػافي، كىػػي 
صػػكرة الػػزعيـ األكحػػد كالبطػػؿ المنقػػذ الػػذم نمػػارس تجاىػػو طقػػكس التبجيػػؿ كالتعظػػيـ 

ؤل صػػػكره كخطبػػػو كتماثيمػػػو السػػػاحات كالشاشػػػات، كأطيػػػاؼ الحػػػاكـ بػػػأمره بقػػػدر مػػػا تمػػػ
بألقابػو كصػػفاتو ليسػت مػػف صػنع الجمػػاىير كالعامػة بقػػدر مػا ىػػي مػف صػػنع المثقفػػيف 
بالػػػذات. تشػػػيد عمػػػى ذلػػػؾ التسػػػميات كاأللقػػػاب التػػػي نسػػػتخدميا فػػػي كصػػػؼ مكانتنػػػا 

مػػاـ األكبػػر"، كتمػػؾ ىػػي "اإل كأعمالنػػا كأدكارنػػا مثػػؿ "رائػػد الركايػػة" أك "سػػيدة الشاشػػة" أك
نمػا ىػي  ضػدىا المتػكاطئ  الخديعة، فالنخبة المثقفة ليست نقيض النخبة السياسػية، كا 

 معيا ضد الناس، كما يتجمى ذلؾ في ممارسة الكصاية عمى األمة.
 بربريتنا اإلنسانية:-5

يختتـ حرب نقده لمكاقع العربي بفضيحة مف كجية نظره كىػي مكقػؼ العػرب 
الجماعيػػػة فػػػي العػػػراؽ؛ فػػػيبلحظ أف أكثريػػػة العػػػرب سياسػػػييف كبرلمػػػانييف  مػػػف المقػػػابر

كتناسػػي المشػػكمة بذريعػػة أف األىػػـ ىػػك مقاكمػػة  ،كمثقفػػيف يميمػػكف إلػػى طمػػس الحقيقػػة
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االحتبلؿ، بؿ إف الكثيريف يتحدثكف عف اليكؿ الذم تمثػؿ فػي سػرقة أك تػدمير اآلثػار 
، معنػػػػى ذلػػػػؾ أننػػػػا نػػػػكلي أىميػػػػة كالمتػػػػاحؼ دكف أف تسػػػػتمفت أنظػػػػارىـ أىػػػػكاؿ المقػػػػابر

 لمحجر كاألثر أكثر مف اإلنساف كالبشر.
كلذا فإف حرب يرل أف أحكج ما نحتػاج إليػو اآلف ىػك ممارسػة النقػد بمػا ىػك 
جػػػرح كفحػػػص أك تشػػػريح كتفكيػػػؾ أك تعريػػػة كفضػػػح لنماذجنػػػا اإلنسػػػانية كالخمقيػػػة مػػػف 

قيقػػػة كالعدالػػػة كالحريػػػة. أجػػػؿ إعػػػادة التأىيػػػؿ كالتربيػػػة كالبنػػػاء، مػػػف حيػػػث عبلقتنػػػا بالح
فميسػػػت األنظمػػػة السياسػػػية كحػػػدىا المسػػػئكلة عػػػف المظػػػالـ كاليػػػزائـ كالكػػػكارث. العمػػػة 
تكمف في نظاـ الفكر بقناعاتو األلفية كخرافاتو العقائدية، بتصنيفاتو اإلرىابيػة، بقكالبػو 
المتحجػػػرة؛ ككميػػػا ممارسػػػات تشػػػؿ العقػػػؿ كتحػػػكؿ دكف خمػػػؽ مػػػكارد جديػػػدة تمػػػؾ ىػػػي 

كال عجػػب أف نتػػرجـ عبلقتنػػا بفكرنػػا فػػي البقػػاء  ،ليكيػػة أك عقيػػدة االصػػطفاءحصػػيمة ا
 .(1)عمى اليامش كالعجز عف الخمؽ كاالبتكار لممشاركة في صناعة العالـ

كالخػػركج مػػف المػػأزؽ يحتػػاج إلػػى تغييػػر الميمػػة الكجكديػػة كالعػػدة المعرفيػػة، 
نقديػػة  -م حػػرب فػػي رأ -بصػػكرة تطػػاؿ عبلقتنػػا بمختمػػؼ مفػػردات حياتنػػا. كالميمػػة 

بقػػدر مػػا ىػػي نضػػالية، بػػؿ ىػػي نقديػػة بالدرجػػة األكلػػى. فمنسػػأؿ أنفسػػنا عمػػا تفعمػػو بنػػا 
 كالكمائف؟ الفخاخأفكارنا لماذا نفكر لكي نحصد اليزائـ أك ننصب 

فػػي مكاجيػػة التحػػديات  -ا ا كبشػػرن عربنػػ -كلػػذلؾ أحػػكج مػػا نحتػػاج إليػػو اآلف 
ئيػة، أك الصػحية كاالجتماعيػة، كمػا تتجمػي كاألزمات كالمخاطر المشتركة األمنية كالبي

فػػػي تفػػػاقـ العنػػػؼ أك تزايػػػد الفقػػػر كالتسػػػمط أك تػػػدىكر البيئػػػة كالمجػػػاؿ الحيػػػكم: تجديػػػد 
أشػػكاؿ المصػػداقية المعرفيػػة كالمشػػركعية الخمقيػػة كالسياسػػية، بتغذيػػة العنػػاكيف كتجديػػد 

سػػػػيا عقميػػػػة المفػػػػاىيـ كالمعػػػػايير المتعمقػػػػة بمفػػػػردات الكجػػػػكد. إنيػػػػا سياسػػػػة فكريػػػػة أسا
الشػػػراكة كالمداكلػػػة كاإلحسػػػاس بالمسػػػؤكلية المتبادلػػػة عػػػف المصػػػائر كمفرداتيػػػا: عقمػػػي 
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تكاصػػػمي كفكػػػر تركيبػػػي، مػػػنيج تعػػػددم كمعيػػػار تبػػػادلي. ىػػػذا ىػػػك الرىػػػاف اآلف إدارة 
ىكيتنا كأفكارنا كثركاتنا كعبلقتنا بالعالـ بابتكػار الجديػد مػف الصػيغ كالميػاـ أك الطػرؽ 

فػػة التعصػػب كالتطػػرؼ فيػػي تػػؤدم إلػػى تفخػػيخ العبلقػػات بػػيف البشػػر كالكسػائؿ. أمػػا ثقا
 .(1)كاالنتقاؿ مف مأزؽ إلى آخر، كمف صدمة إلى أخرل

ػػػ  ا مػػػف المشػػػاكؿ التػػػي قػػػاـ حػػػرب بنقػػػدىا كتفكيكيػػػا مصػػػادر الخمػػػؿ فػػػي كأيضن
المجتمعػػات العربيػػة؛ إف النظػػاـ حصػػيمة لمجمػػؿ األكضػػاع السػػائدة فػػي العػػالـ العربػػي 

ية كأبنيتو االجتماعية، كبمرجعياتػو الفكريػة كنماذجػو الثقافيػة. كال مػراء بأنظمتو السياس
كمصػدر مػف مصػادر الخمػؿ  ،أف النظاـ السياسي العربػي ىػك كجػو مػف كجػكه العطػب

فػػػي الحيػػػاة العربيػػػة، بقػػػدر مػػػا أثبػػػت فشػػػمو أك تعثػػػره سػػػكاء فػػػي مجػػػاؿ العمػػػؿ العربػػػي 
كالتنميػػػة، األمػػػر الػػػذم جعمػػػو المشػػػترؾ أك فػػػي معالجػػػة القضػػػايا المتعمقػػػة بالحريػػػات 

يتحػػكؿ إلػػى مصػػنع إلنتػػاج الفسػػاد كاالسػػتبداد، كقػػد قػػاـ حػػرب بنقػػد الخمػػؿ فػػي النظػػاـ 
 السياسي العربي كتفكيكو كاآلتي: 

 الحاكـ بأمره:-1
إف النظػػاـ السياسػػي العربػػي ىػػك نظػػاـ يجمػػع بػػيف القػػديـ كالحػػديث سػػكاء مػػف   

، أك مػف حيػث منطػؽ السػم طة كآليػات الحكػـ. فػإف أصػحابو حيث المصطمح كالمفيػـك
يسػػػتخدمكف مفػػػػردات الػػػكالء كالبيعػػػػة كالرعيػػػة إلػػػػى جانػػػب مفػػػػردات الدسػػػتكر كالقػػػػانكف 
كالديمقراطيػػة. مػػف حيػػػث شػػكؿ الحكػػـ ىنػػػاؾ جمػػع ممفػػؽ بػػػيف نظػػاـ الخبلفػػة كالنظػػػاـ 
الشمكلي، بيف مجمس الشكرل كالمجمس النيابي، بػيف عصػبية القبيمػة كقكالػب الحػزب، 

الدينيػػػػة كالقػػػػكانيف الكضػػػػعية باختصػػػػار بػػػػيف أميػػػػر المػػػػؤمنيف كرئػػػػيس بػػػػيف الشػػػػريعة 
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 

                                                 

 . 139أزمنة الحداثة الفائقة، ص ،(عمي حرب1)
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ع الػديني فكػرة الحكػـ المطمػؽ مف الديمقراطية شكميا الكاريكػاتكرم، كيسػتبقي مػف الشػر 
 بقدر ما يحكؿ النظاـ الديمقراطي إلى حكـ شمكلي كنظاـ فاشي.

مػػػػف ىنػػػػا يػػػػرل حػػػػرب أف المقارنػػػػات كالمفاضػػػػبلت التػػػػي ينشػػػػغؿ بيػػػػا الفكػػػػر   
السياسػػي العربػػػي بػػيف الشػػػكرل كالديمقراطيػػػة تبػػدك عديمػػػة الجػػدكل فاقػػػدة المصػػػداقية. 

آلف ال عػػف تطػػكير الشػػكرل كال عػػف تطػػكير ذلػػؾ أف التجربػػة العربيػػة لػػـ تسػػفر حتػػى ا
الديمقراطية، كالمشػكمة أننػا نجمػع بينيمػا منػذ زمػف بمسػخ االثنػيف كتجريػدىما مػف كػؿ 
معنػػػػػى، كذلػػػػػؾ بتحكيػػػػػؿ الشػػػػػكرل إلػػػػػى مؤسسػػػػػات تػػػػػؤمر فتطػػػػػاع كتنفػػػػػذ، أك بإحالػػػػػة 
الديمقراطية إلػى طقػس مػف طقػكس الػكالء كالبيعػة، كمػا تشػيد نسػب االنتخابػات حيػث 

متعػػػػددة كاالسػػػػـ كاحػػػػد. كالحصػػػػيمة ىػػػػي التألػػػػو كاالنتقػػػػاـ كالطغيػػػػاف، حيػػػػث األصػػػػكات 
كمػو، كحيػث األمػة أك الشػعب يػديف  الحاكـ ىك الزعيـ األكحد الذم ال شريؾ لو في حي

 .(1)لو كيتبعو كيخضع لو بكصفو منقذه
ىذا ىك النمكذج الغالػب كالمسػيطر فػي كثيػر مػف الػدكؿ العربيػة حػاكـ بػأمره  

كرعايػاه بكصػفو مالػؾ الممػؾ بقػدر مػا تسػتحكذ عميػو إرادة البقػاء  يتصرؼ في مجتمعو
فػػػي السػػػمطة باسػػػتبعاد كػػػؿ معارضػػػيو. كمػػػف ىنػػػا ال يثػػػؽ بأحػػػد كلػػػك كػػػاف مػػػف أقػػػرب 
المقػػربيف إليػػو، يكػػكف ىاجسػػو حفػػظ أمنػػو الشخصػػي بممارسػػة الرقابػػة كاإلرىػػاب عمػػى 

و لكػي يراقػب بعضػيا ا تتعدد أجيزتا كمركبن ا مضاعفن كؿ مف عداه. كلذا فيك ينشئ أمنن 
الػػبعض، أك يرىػػب بعضػػيا الػػبعض، أك يتػػربص كاحػػدىا بػػاآلخر، األمػػر الػػذم يػػؤدم 

 .(2)إلى طغياف العقؿ األمني عمى الدكلة كالمجتمع كالناس
 الكسؿ الثقافي:-2

                                                 

 . 152أزمنة الحداثة الفائقة، ص ،( عمي حرب1)
 . 153، صالمصدر نفسو (2)
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يػػػرل حػػػرب أف أصػػػؿ الخمػػػؿ كمصػػػدر العطػػػب مػػػا تعػػػاني منػػػو المجتمعػػػات 
بالػػذات فػػي الثقافػػة بكصػػفيا منبػػع العربيػػة مػػف الضػػعؼ كالعجػػز كالتخمػػؼ، إنمػػا يكمػػف 

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 العربيػػػة تتصػػػؼ بػػػالتعثر كالعجػػػز كالتراجػػػع أكثػػػر ممػػػا تحقػػػؽ اإلنجػػػازات أك 

ا بقػػدر مػػا ىػػي كسػػكلة المعجػػزات. فالمجتمعػػات العربيػػة ىػػي اليػػـك ميتػػة سياسػػين  تصػػنع
القراءة في العالـ العربي إلػى  مستكلا، كعبلمة الكسؿ ىي ىبكط ا، متحجرة فكرين ثقافين 

 .(1)حدكده الدنيا
عمػى الكسػؿ الثقػافي بالمظػاىرات الشػعبية التػي تشػيدىا  كيعطي حرب مثػاالن 
نمػػا ىػػي فعػػؿ ثقػػافي، كلنقػػارف بيننػػا ا عفكينػػيسػػت سػػمككن عكاصػػـ العػػالـ، نجػػد أنيػػا ل ا، كا 

كبػػيف األكركبيػػيف فػػي ىػػذا الخصػػكص. فالتظػػاىرات عنػػدىـ فعالػػة بقػػدر مػػا ىػػي ثمػػرة 
ثقافتيـ المزدىرة كمجتمعاتيـ المنتخبة، فالغربي الذم يحتج كيتظػاىر يممػؾ اسػتقبللية 

كأنػػو يحػػؽ لػػو  ،حكامػػوالػػرأم كحريػػة االختيػػار، بقػػدر مػػا يعتبػػر أنػػو ىػػك الػػذم انتخػػب 
مطػػالبتيـ أك نقػػدىـ كمحاسػػبتيـ. أمػػا عنػػدنا فتجػػرم األمػػكر معككسػػة؛ نحػػف نتظػػاىر 

ػػ كمػػع الػػذات لكػػي نحصػػد العزلػػة كالخسػػارة. كالتظػػاىرات عنػػدنا كلػػك  ،ا ضػػد اآلخػػردكمن
فإنيػػػػػا تصػػػػػدر عػػػػػف عقميػػػػػة الحشػػػػػد األعمػػػػػى. كلػػػػػذا تسػػػػػير  ؛كانػػػػت بػػػػػاأللكؼ المؤلفػػػػػة

، (2)أك لرفع شعارات الفػداء لمزعمػاء بالػدماء كاألركاح ،الءا إلعبلف الك التظاىرات غالبن 
 ا ىذه الظركؼ تغيرت في ظؿ ثكرات الربيع العربي.طبعن 

نحػػػػف نتصػػػػرؼ فػػػػي الغالػػػػب بكصػػػػفنا مػػػػدينيف لزعمائنػػػػا كقياداتنػػػػا أك لنخبنػػػػا 
ألنػػػو يعتبػػر أف حكامػػػو مػػػدينكف لػػػو  ؛الثقافيػػة فػػػي حػػػيف أف الغربػػي يعػػػارض كيتظػػػاىر

                                                 

 . 155ص عمي حرب، أزمنة الحداثة الفائقة،( 1)
 . 156صالمصدر نفسو،  (2)
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ا قاؿ أبك العػبلء المعػرم: "الحكػاـ أجػراء". كقػاؿ أبػك بكػر يـ. كقديمن بانتخابيـ كمناصب
ػػ الصػػديؽ لمػػا كلػػي الخبلفػػة: "كليػػت عمػػيكـ كلسػػت بأفضػػمكـ، فمػػف رأل فػػيَّ  ا اعكجاجن

فميعمػػػػؿ عمػػػػى تقكيمػػػػو". كلكننػػػػا اآلف نػػػػدعي المحافظػػػػة عمػػػػى التػػػػراث كالخصكصػػػػية 
يػذا نجمػع بػيف أسػكأ مػا كاألصالة لكي نمارس عبلقتنا بيػا بصػكرة سػيئة أك مشػكىة. ب
ا فػي الممكيػة كالجميكريػة، في القدماء كأسكأ ما في الحداثة: أم األكثر أحادية كتسػمطن 

ا كفاشػػػية  فػػي الطائفػػػة ا بػػيف القبيمػػػة كالشػػركة كاألكثػػػر تطرفنػػا كفسػػػادن أك األكثػػر تعصػػبن 
بداعن كالحزب، أك األقؿ إنتاجن   ا في الجامع كالجامعة.ا كا 

 ىدر الثركات:-3
ا الخمػػؿ فػػي الحيػػاة العربيػػة طريقػػة التعػػاطي مػػع الثػػركة إدارة كتػػدبيرن  مػػف كجػػكه

ا. كالمبلحظ في ىذا الخصػكص أف ىنػاؾ فجػكة كاسػعة بػيف مػا يممكػو العػرب كاستثمارن 
ػػ ا تزايػػد كمػػا ينتجكنػػو، كاليػػدر فػػي اإلنفػػاؽ كالتبػػذير لمثػػركات. كمػػف عكائػػؽ التنميػػة أيضن

كمػػف األسػػباب األخػػرل قمػػة التػػدبير  السػػكاف بصػػكرة متصػػاعدة ال تتفػػؽ مػػع المػػكارد،
أك الػػػتبلـز  ،كسػػػكء اإلدارة كاالفتقػػػار إلػػػى العقمنػػػة فيمػػػا يتعمػػػؽ بإقامػػػة التػػػكازف الرشػػػيد

ػػ ا مػػف المتعممػػيف الفعػػاؿ بػػيف الحقػػكؿ كالقطاعػػات، كليػػذا نػػرل الجامعػػات تخػػرج أفكاجن
 ا لمعمؿ.الذيف ال يجدكف فرصن 

ة جديػػػدة ركيزتيػػػا العقبلنيػػػة كمػػػف ىنػػػا تحتػػػاج التنميػػػة إلػػػى اسػػػتراتيجية إداريػػػ
 المرنة المتحركة كالمركبة بكجكىيا الثبلثة: 

الكجػػػػو األكؿ: ىػػػػك إخضػػػػاع الكاقػػػػع االجتمػػػػاعي الحػػػػي كالمعػػػػاش بحاجاتػػػػو كآفاتػػػػو  -
 كأزماتو لمدرس المعرفي كالتحميؿ العممي.

الكجػػػو الثػػػاني ىػػػك التنسػػػيؽ بػػػيف الحقػػػكؿ كالقطاعػػػات المنتجػػػة بحيػػػث يػػػأتي القػػػرار  -
كاإلدارم ثمػػرة ناضػػجة لمتبػػادؿ كالتفاعػػؿ بػػيف المشػػركع االقتصػػادم كاإلنتػػاج  السياسػػي

 العممي كالتطكر التقني.
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ا كفاعميػػة مػػع تطػػكر منػػاىج الكجػػو الثالػػث: أف العقبلنيػػة الجديػػدة التػػي تػػزداد تركيبنػػ -
الػػدرس كشػػبكات الفيػػـ ليسػػت نخبكيػػة بػػؿ تداكليػػة. فالنخبكيػػة كمػػا مارسػػيا أصػػحابيا 

ا. كبالتػػالي البػػد مػػف كقػػد أعطػػت مردكدىػػا العكسػػي اسػػتبداد كفقػػرن  ،ةكصػػايا عمػػى األمػػ
االنتقاؿ مف مجتمع النخبة إلى مجتمػع االختصػاص الػذم ىػك مجتمػع تػداكلي، حيػث 
الكػػؿ بصػػرؼ النظػػر عػػف ميمػػتيـ كحقػػكؿ عمميػػـ ىػػـ عػػاممكف منتجػػكف يسػػاىمكف فػػي 

 .(1)العقبلنيةمعالجة المشكبلت كتحسيف األحكاؿ بالمناقشات الخصبة كالمداكالت 
 الكسؿ:-4

السػػػبب الرابػػػع ىػػػك أننػػػا ال نحسػػػف تشػػػغيؿ طاقاتنػػػا العقميػػػة السػػػتثمار مكاردنػػػا 
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. 

البشػػػرية بعػػػد أف اسػػػتطاعت بفكرىػػػا الخػػػبلؽ تحكيػػػؿ المػػػادة إلػػػى طاقػػػة ىػػػذا مػػػا تفعمػػػو 
لػػىإعبلميػػة ك  مػػكرد جديػػد ال ينضػػب؛ أمػػا نحػػف فإننػػا نسػػير بعكػػس التيػػار. ككمػػا أننػػا  ا 

مكانػػػػات لكػػػػي نتراجػػػػع كنيٌمػػػػش فإننػػػػا نيػػػػدر  ،نخشػػػػى المتغيػػػػرات التػػػػي ىػػػػي فػػػػرص كا 
 .(2)الطاقات كالثركات مف جراء الكسؿ الثقافي كالتحجر الفكرم

 نقد ظاىرة العولمة: -رابًعا
فػػػي مشػػػيد العػػػالـ  ا ىػػػائبلن يػػػرل حػػػرب أف مػػػا يحػػػدث فػػػي العػػػالـ يشػػػٌكؿ تغييػػػرن 

تدخؿ معو البشرية في عصر جديد يسيطر فيو المجاؿ البشرم، حيث يطغػى الشػاىد 
. (3)عمػػى الغائػػب كالمرئػػي عمػػى المقػػركء، كالصػػكرة عمػػى الفكػػرة، كاإلشػػارة عمػػى الداللػػة

التغيػػر يمكػػف تمخيصػػو بعبػػارة "إنػػو انتصػػار الزمػػاف الفعمػػي الػػذم  حػػرب أف ىػػذاكيبػػيف 
                                                 

 . 160ص ،أزمنة الحداثة الفائقة ،( عمي حرب1)
 . 161، صنفسو (المصدر2)
ت فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؤاد شػػػػاىيف كجكرجيػػػػ :حػػػػكؿ عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ الكسػػػػائط، الميػػػػديكلكجيا، ت ،( ريجػػػػيس دكبريػػػػو3)

 . 55، ص1996 بيركت، دار الطميعة، حػػػػػػػػػػػػػػػػػداد،
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ف أيجػػرم بسػػرعة الضػػكء عمػػى المكػػاف التقميػػدم الممتػػد بأبعػػاده الثبلثػػة. حتػػى اآلف كػػ
مثميػػا يالتػاريخ يجػرم فػي أمكنػة محميػة تشػػغميا الػدكؿ كاألكطػاف، أك فػي أزمنػة جزئيػة 

األرض. أمػػا اآلف فػػإف تػػاريخ  التػػراث كالثقافػػات الخاصػػة بالشػػعكب كاألمػػـ التػػي تقطػػف
العػػالـ يجػػرم كفقػػا لػػزمف كاحػػد ككحيػػد ىػػك زمػػف عػػالمي يكصػػؼ بأنػػو فػػكرم كمباشػػر 
كمشػػيدم. إنػػو زمػػف عػػابر لمحػػدكد بػػيف القػػارات كالمجتمعػػات كالمغػػات، عبػػر طرقػػات 
اإلعػػػبلـ المتعػػػدد كشػػػبكات االتصػػػاؿ الفػػػكرم التػػػي تنقػػػؿ الصػػػكر كالرسػػػائؿ بالسػػػرعة 

 .(1)األرض إلى أم نقطة أخرل" القصكل مف أم نقطة في
ىػػذه ىػػي العكلمػػة التػػي تتحػػكؿ معيػػا األرض إلػػى قريػػة ككنيػػة صػػغيرة تسػػبح 
فػػي فضػػاء سػػبراني إلكتركنػػي. إنيػػا ظػػاىرة جديػػدة عمػػى مسػػرح التػػاريخ العػػالمي تنقمػػب 
معيػػػا األكلكيػػػات كتتغيػػػر خارطػػػة العبلقػػػات بكػػػؿ شػػػيء، بالكػػػائف كالحػػػادث، بالمكػػػاف 

عػػػػػف الصػػػػػناعة كاإلنتػػػػػاج  لػػػػػذاكرة، بػػػػػالفكر كالحقيقػػػػػة، فضػػػػػبلن كالزمػػػػػاف، بالحاضػػػػػرة كا
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 

 .(2)حجـ مفاىيـ ذىنية، بؿ يتركب مف كحدات ال لكف ليا كال كزف كال
ىػػي عبػػارة عػػف فػػيض متكاصػػؿ مػػف العمميػػات عبػػر الشػػبكات كالقنػػكات. إنيػػا  

الكائنػػػات العدديػػػة تحػػػؿ محػػػؿ األشػػػياء المصػػػنكعة بعػػػد أف حمػػػت ىػػػذه محػػػؿ األشػػػياء 
الطبيعيػػػة، شػػػاىدة عمػػػى طػػػكر تقنػػػي جديػػػد يتجػػػاكز العصػػػر الصػػػناعي إلػػػى العصػػػر 

ي العقػػػػكؿ اإللكتركنيػػػػة التػػػػي تسػػػػكف فػػػػ -أك الكحػػػػدات  -السػػػػبراني. كىػػػػذه الكائنػػػػات 
، كبكاسػطتيا يجػرم االتصػاؿ  كتسافر بسرعة الضكء، عمى أساسػيا يتكحػد العػالـ اليػـك

                                                 

حػػديث النيايػػات فتكحػػات العكلمػػة كمػػأزؽ اليكيػػة، فتكحػػات العكلمػػة  مػػأزؽ اليكيػػة،  ،( عمػػي حػػرب1)
 .  97، ص1،2000ط:،المغرب)الدار البيضاء( المركز الثقافي العربي،

 . 14لنشكة كالذعر، صحدكد الفضاء السبراني، اإلنترنت، ا ،نسيس بيزانيا( فر 2)
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ا مػف نػكع آخػر تمثمػو بيف البشر. كىكذا فبعد غزك السمع كاألدكات كالكتػب نشػيد غػزكن 
 .(1)النصكص الفائقة المقركءة عمى الشاشات اإللكتركنية

ا منظػريف كالعقائػػدييف ساسػة كمثقفػيف قػػديمن إف دعػاة التحػرر كقػػادة الثػكرات كال 
كنعػػـك تشكمسػػكي، يػػركف الظػػاىرات الحضػػارية  ،فمػػف لينػػيف إلػػى سػػمير أمػػيف ،اكحػػديثن 

كالكيانػػػات الثقافيػػػة مػػػف خػػػبلؿ مقػػػكالت االسػػػتعمار كاإلمبرياليػػػة كالغػػػزك. ىكػػػذا تنػػػاكلكا 
رؤيػة ضػيقة  الحداثة كالعالمية، ىكػذا ينظػركف اليػـك إلػى ظػاىرة العكلمػة. إنيػـ يركنيػا

كحيػػػدة الجانػػػب، أم ال يػػػركف منيػػػا سػػػكل مظيرىػػػا اإلمبريػػػالي أك بعػػػدىا االقتصػػػادم 
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 

اف شػػػػأف الحضػػػػارة اليكنانيػػػػة فػػػػي عصػػػػر ازدىارىػػػػا، أك يكػػػػكف بػػػػاالثنيف معػػػػا كمػػػػا كػػػػ
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 

لظكاىر الحضارية، إنيـ ال يجػدكف فػي العكلمػة الكجكه السمبية كالجكانب المعتمة مف ا
أك االسػػػػتغبلؿ  ،أك الغػػػػزك الثقػػػػافي ،سػػػػكل شػػػػكؿ جديػػػػد مػػػػف أشػػػػكاؿ التمركػػػػز الغربػػػػي
كما فشمكا في محاربػة اإلمبرياليػة  ،االقتصادم. كال شؾ أنيـ سيفشمكف في مناىضتيا

نقػرأ مػػا  كاالسػتعمار كالرجعيػة، بإعػػادة إنتػاج التبعيػػة كالتخمػؼ كالفكضػى. كاألجػػدل أف
 .(2)يحدث لكي نيحسف التعامؿ معو كالمشاركة في صنعو

ػػػدىث كبيػػػر ال عػػػكدة عنػػػو كال جػػػدكل مػػػف القفػػػز فكقػػػو؛ الممكػػػف ىػػػك  ،ثمػػػة حى
نتػػاج  قراءتػػو كتفسػػيره بسػػبر ممكناتػػو كاسػػتثمار طاقاتػػو لممسػػاىمة فػػي صػػناعة العػػالـ كا 

                                                 

 . 100حديث النيايات فتكحات العكلمة كمأزؽ اليكية، ص ،( عمي حرب1)
 . 101، صالمصدر نفسو(2)
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حيػػػث بنيتػػػو عكلمػػػة، إذ معػػػو يتغيػػػر عالمنػػػا مػػػف  يالحقيقػػػة. كليػػػذا الحػػػدث الػػػذم سػػػم
أك مػػػف حيػػػث منطػػػؽ اشػػػتغالو كشػػػيفرات  ،كنظامػػػو، أك مػػػف حيػػػث مرجعياتػػػو كنماذجػػػو

ا لػػـ يحصػػؿ، ألف فػػي نظػػر حػػرب مػػف ككػػأف شػػيئن  ،تكاصػػمو. فػػبل يجػػدم التعامػػؿ معػػو
يفعػػؿ ذلػػؾ يقػػرأ المجريػػػات بمغػػة ميتػػة كمقػػػكالت متحجػػرة عمػػى مػػػا يفعػػؿ عنػػدنا الػػػذيف 

 ات التحرر الكطني كاالجتماعي.يقرأكف العكلمة بالمغة األيديكلكجية لحرك
مػػف ىنػػا نجػػد الحاجػػة إلػػى قػػراءة مػػا يحػػدث كيتشػػكؿ بمغػػة جديػػدة ال تفػػي بيػػا 

النخب المثقفة. لعؿ المثقؼ بشػكمو الحػديث قػد اسػتنفد لدل  المقكالت كالنماذج السائدة
نفسو كبمغ نيايتو مع اسػتنفاد عػالـ الحداثػة الػذم يخضػع اآلف لمنقػد كالتفكيػؾ بفضػائو 

و، بمقكالتػػو كمؤسسػػاتو. مػػع الحػػدث الكػػكني الػػذم تجسػػده العكلمػػة. تنشػػأ طريقػػة كبنيتػػ
جديػػػدة فػػػي ممارسػػػة الكجػػػكد كالتعامػػػؿ مػػػع الكاقػػػع، كيتكػػػكف نمػػػط مغػػػاير مػػػف العبلقػػػة 
بالتعامؿ مع الغير كاألشياء. كلكف نمط كجكدم أشكالو المعرفية كمقتضػياتو العمميػة. 

التفكيػػر كالعمػػؿ كأنظمػػة مغػػايرة مػػف  مػػف ىنػػا تأسسػػت مػػع العكلمػػة أشػػكاؿ جديػػدة مػػف
 .(1)التكاصؿ كالتبادؿ

كمف يحاكؿ أف يقرأ ما يحدث يجد أف العالـ يتكحد بقدر مػا ينقسػـ كيتشػتت.  
فيػػػك يميػػػؿ إلػػػى الكحػػػدة عمػػػى الصػػػعيد الحضػػػارم أم بكػػػؿ مػػػا يتعمػػػؽ بػػػنمط العػػػيش 

يػتعمـ كتقنيات االتصاؿ كأسػكاؽ التبػادؿ. عمػى ىػذا الصػعيد ثمػة نمػط كػكني يتشػكؿ ك 
ا عمػػػى صػػػعيد الكػػػرة. كلكػػػف حػػػرب يػػػرل "رغػػػـ ذلػػػؾ العػػػالـ يبػػػدك ممزقنػػػ مسػػػتكلعمػػػى 

الخصكصػػػيات الثقافيػػػة كالقكميػػػة. إنػػػو سػػػاحة لمصػػػراعات كالحػػػركب مػػػف أجػػػؿ البقػػػاء 
تكظؼ فيو فكارؽ الثقافة كتؤجج ىكاجس اليكية كالػذاكرة. كىػذا شػأف العػكالـ الصػغرل 

ثقػػػػافي يشػػػػكؿ بػػػػدكره سػػػػاحة لخػػػػكض  التػػػػي يتػػػػألؼ منيػػػػا العػػػػالـ األكبػػػػر، كػػػػؿ عػػػػالـ
الصراعات عمى المكاقع كالمغانـ. كىا ىك العالـ اإلسبلمي تبدك فيػو العقميػات المغمقػة 

                                                 

 . 107حديث النيايات فتكحات العكلمة كمأزؽ اليكية، ص ،( عمي حرب1)
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أك األيػديكلكجيات الكحدكيػة، عػاجزة عػف تكحيػد  ،العاممة تحت خانػو العقائػد التكحيديػة
 .(1)ا مف الشعكب كالدكؿ كالقبائؿ!"حي مف مدينة فكيؼ بأف تكحد عالمن 

نجػػد أف آليػػات التحضػػر كقػػكانيف السػػكؽ كطػػرؽ اإلعػػبلـ تكحػػد البشػػر ىكػػذا 
فػػػرقيـ التػػػراث كاليكيػػػات الثقافيػػػة. إذف تجمعيػػػـ إمكانػػػاتيـ الحضػػػارية بقػػػدر مػػػا يفيمػػػا 

تفرقيـ أزمنتيـ الثقافية. كلعؿ ىػذا الفػرؽ بػيف الحضػارة كالثقافػة، فالحضػارة تحيػؿ إلػى 
مػاف كالػذاكرة. كالحضػارة تقنيػة كأداة، أمػا المكاف كالحاضػرة، أمػا الثقافػة فتحيػؿ إلػى الز 

أمػا الثقافػة  ،الثقافة فقيمة كمعيار، كالحضارة سكؽ كمبادلة يغمب فييا اإلنتػاج المػادم
فيػػي إنتػػاج لمرمػػكز كالنصػػكص، كالحضػػارة تنػػتج المجانسػػة فػػي حػػيف أف الثقافػػة تخمػػؽ 

ات التحضػػػر التنػػػكع كالغنػػػي كالتفػػػرد، كمػػػف ىنػػػا الحاجػػػة إلػػػى إقامػػػة التػػػكازف بػػػيف آليػػػ
بداعات الثقافة  .(2)كا 

فالثقافػػة لػػـ  ،ىػػذا التغييػػر فػػي مشػػيد العػػالـ ييفضػػي إلػػى تغييػػر الثقافػػة بالػػذات
تعػػػد كمػػػا كانػػػت عميػػػو سػػػكاء مػػػف حيػػػث أطرىػػػا كمضػػػامينيا، أك مػػػف حيػػػث كسػػػائطيا 
كمسػػالكيا، أك مػػف حيػػث آليػػات تشػػكميا كالقػػكة المنتجػػة ليػػا. إف الثقافػػة األكثػػر فاعميػػة 

ثقافػػػػة الكتػػػػاب كالصػػػػحيفة أك الفكػػػرة كالعقيػػػػدة بقػػػػدر مػػػػا أصػػػػبحت ثقافػػػػة  اآلف لػػػـ تعػػػػد
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 

 فسيا.تغير في أداة المعرفة يغير عبلقتنا بالمعرفة ن
مػػػاة التػػػراث  كيكضػػػح حػػػرب أف ىػػػذا مػػػا يخشػػػاه حػػػراس اليكيػػػات كالعقائػػػد كحي

ػػ ا عمػػى الكػػبلـ بمغػػة الصػػدمة كاإلحبػػاط إزاء مػػا يحػػدث ممػػا كالػػذاكرة، حيػػث اعتػػدنا دكمن
ىػػػك غيػػػر منتظػػػر أك غيػػػر متكقػػػع. كىػػػذا شػػػأننا إزاء العكلمػػػة ككسػػػائط اإلعػػػبلـ. إننػػػا 

                                                 

 . 109، صنفسو( المصدر 1)
 بػػػداع، الػػػدار البيضػػػاء،كاال العربيػػػةىاشػػػـ صػػػالح، المؤسسػػػة : ت تغريػػػب العػػػالـ، ،رج التػػػكشي( سػػػ2)

 .  65ص ، 1993 ،1ط:



 (2021)ضثرًثر   23هىو اإلَطاَيح                                                  انعذد يجهح انع

329 

  

 

ا مف الضػياع كالتبػدد كالتبلشػي كذلػؾ الػذم نخشى بسببيا عمى ثقافتنا كتراثنا كمستقبمن
مــا ىــي ثمــرة الثقافــة التــي ســادت فــي العقــود األخيــرة طــوال جعمػػو يسػػأؿ المثقفػػيف: 

 .(1)سنوات النضال وراء مشاريع النيوض والتقدم والتنوير والتحرير أو التغيير؟
كيكضػػح حػػرب أنػػو ال يخشػػى اإلجابػػة عمػػى ىػػذا السػػؤاؿ بػػالقكؿ: "الثمػػرة ىػػي 

نتػػاج الكاقػػع المػػراد تغييػػره بشػػكمو األحػػدث كلكػػف األسػػكأ، أم المزيػػد مػػف التبديػػد إعػػادة إ
ذا لػػػـ أشػػػأ المبالغػػػة أقػػػكؿ: إف حصػػػيمة المشػػػاريع  كاالسػػػتبداد، أك الفكضػػػى كالعمػػػاء. كا 
األيديكلكجيػػة المختمفػػة أك المتعاقبػػة ىػػي أف العػػالـ العربػػي قػػد تغيػػر بعكػػس مػػا أراد لػػو 

ػػػبكا أنف سػػيـ بكصػػػفيـ النخبػػة المسػػتنيرة أك الطميعػػػة المتقدمػػة قػػػد المثقفػػكف. فالػػذيف نصَّ
سػػػػبقيـ المجتمػػػػع كتخمفػػػػكا عنػػػػو بأفكػػػػارىـ، بقػػػػدر مػػػػا شػػػػيدكا عمػػػػى جيميػػػػـ بمجريػػػػات 
األحداث كآليات التغييػر. ال يعنػي ذلػؾ أف المثقفػيف مػف أصػحاب المشػاريع النضػالية 

مػػػاتيـ حػػػكؿ لػػػـ يفعمػػػكا فػػػي الكاقػػػع بػػػالعكس؛ إف الكاقػػػع كػػػاف محصػػػمة تيكيمػػػاتيـ كىكا
الحريػػػة كالعدالػػػة كاالشػػػتراكية كالكحػػػدة. كليػػػذا فمػػػا حصػػػؿ عمػػػى أرض الممارسػػػة كػػػاف 

 .(2)ا ليـ، األمر الذم يعني أننا لـ نكف نعرؼ معنى أقكالنا كأفعالنا"مفاجئن 
مػػػػا عمػػػػى شػػػػؤكف الثقافػػػػة كبالتػػػػالي يػػػػرل حػػػػرب أف المثقػػػػؼ ينٌصػػػػب نفسػػػػو قيٌ 

لحداثػة الجديػدة، كبػذلؾ ىػك يقػؼ مػع اليكيػة كاليكية كالذاكرة حماية ليا مف العكلمػة كا
ضػػػػد الحداثػػػػة، كيتعامػػػػؿ مػػػػع الثقافػػػػة بكصػػػػفيا ضػػػػد الحضػػػػارة. ىػػػػذا شػػػػأف المثقػػػػؼ 

ػػ ا نكعػػو الحػػديث. فيػػك يريػػد الحداثػػة، كلكػػف معنػػى قكلػػو كخطابػػو أنػػو أصػػكلي خصكصن
أكثػػر مػػف األصػػكليات التػػي ينتقػػدىا. فػػاألكلى فػػي نظػػر حػػرب أف يعمػػؿ عمػػى نقػػض 

فػي صػناعة المشػيد  حديث معطياتو الثقافيػة إذا شػاء أف يكػكف فػاعبلن عدتو الفكرية كت
 عبر إنتاجو الفكرم كالثقافي.

                                                 

 . 121حديث النيايات، ص ،( عمي حرب1)
 . 122، صالمصدر نفسو (2)
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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 

سػػيـ فػػي خمػؽ كسػػط فكػرم أك عػػالـ مفيػػكمي أك عصػر الكسػػائط كسػيط بػػيف النػاس، ي
مناخ تكاصمي، أم ما مف شأنو أف يزيد فػي المجتمػع مػف إمكانػات التكاصػؿ كالتبػادؿ 

فقػػػد أنػػػتج التفػػػاكت كاالسػػػتبداد  ،كالتعػػػارؼ، أمػػػا الػػػدكر النخبػػػكم التحريػػػرم أك التنػػػكيرم
ئدة منػػػذ كاالصػػطفاء كالعزلػػة عػػػف النػػاس كالمجتمػػػع، كباإلجمػػاؿ لػػػـ تعػػد النمػػػاذج السػػا

عصػػر التنػػكير تفػػي بقػػراءة 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 

كتسػػػتكعبيا فػػػي صػػػيغ جديػػػدة لمعمػػػؿ التػػػاريخي كلمفعػػػؿ  كأدكار جديػػػدة تطػػػكم القديمػػػة
 الثقافي.

كيكضح حرب أف الممكػف اآلف ىػك العمػؿ عمػى ابتكػار إنسػانية جديػدة تتػيح 
لنػػا أف نػػكازف بػػيف الثقافػػة كالحضػػارة كبػػيف القيمػػة كاألداة، بػػيف الفكػػر كالكسػػائط، بػػػيف 

              .(1)المعنى كالسمعة، بيف اإلنساف كالطبيعة
 مةالخات

 كفي ختاـ ىذا البحث نصؿ إلى النتائج التالية:
لنصػػكص كالخطابػػات كنقػػد فػػي تحميػؿ ا يالمػػنيج التفكيكػػعمػى اعتمػد عمػػي حػػرب  -1

 كلػـ يتطػرؽ حػرب ،كالحداثة ربطيػا بمشػكمة الثقافػة التػي سػيطرت عمػى فكػره ،العكلمة
 انصػب ومامػمعظػـ اىتبػؿ  ،وتػقد تاريخيتتجعمنا ننبطريقة تاريخية في كتبو المحكادث ل

عمػػى الحيػػاة المعاصػػرة، كمحاكلػػة ايجػػاد حمػػكؿ لممشػػاكؿ المكجػػكدة فػػي المجتمػػع مػػف 
 كجية نظر فمسفية.

                                                 

 . 131حديث النيايات فتكحات العكلمة كمأزؽ اليكية، ص ،( عمي حرب1)
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يرل حرب أنو ال مفر مف مجابية الكاقع الجديد بآليات كمعالجات جديػدة بصػكره  -2
ليػػػػات كتختػػػػرؽ الحػػػػدكد المرسػػػػكمة، كمػػػػف ىػػػػذه اآل ،تجعمنػػػػا نعيػػػػد الحسػػػػابات العقميػػػػة

 فف التغيير( -صمياالعقؿ التك  -فف التغير -كر  التركيبي الف -)الشراكة 
سػػبلمي بػػيف نمطػػيف فػػي رىػػاب عنػػد حػػرب صػػراع داخػػؿ العػػالـ العربػػي كاإلإف اإل -3

 ممارسة الكجكد كالدفاع عف الكياف كاليكيات في مكاجية التحديات كاألزمات.
ا دكؿ يكضػػػح حػػػرب العقبػػػات التػػػي أدت إلػػػى االزمػػػة فػػػي الػػػدكؿ العربيػػػة كجعمتيػػػ -4

ا نػػصػكؿ، عبػػادة الحداثػػة، ىػكاجس اليكيػػة ،إرادة التألػػو، بربريتىامشػية منيػػا :عبػػادة األ
 نسانية .اإل
ػػػيػػرل حػػرب أف المثقػػؼ ينصػػب نفسػػو قيٌ  -5 ا عمػػى شػػؤكف الثقافػػة كاليكيػػة كالػػػذاكرة من

 حماية ليا مف العكلمة كالحداثة الجديدة.
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 وفي مدينة مسالت تطور استخدام األرض
  حمد المقريفأد. عائشة مصطفى 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المقدمة:

إف مفيػػـك اسػػتخداـ األرض مػػف المفػػاىيـ الكاسػػعة كالمعقػػدة، كميمػػا تعػػددت 
اآلراء فإنيػػػا تجمػػػع عمػػػى أنيػػػا العبلقػػػة المتفاعمػػػة بػػػيف اإلنسػػػاف كاألرض، كقػػػد عرفػػػت 
عمػى أنيػا "التكزيػع المكػاني لكظػائؼ المدينػة المتعػددة، التػي تشػمؿ الكظػائؼ السػػكنية 

 .(1)كالتجارية كالخدمية"كالصناعية 
كما أف دراسػة اسػتخداـ األرض ذات أىميػة بالغػة إلعػداد تخطػيط سػميـ ألم 

 منطقة.

كما تعد أنماط اسػتخداـ األرض فػي أيػة مدينػة نتاجػان لمتطػكر الػذم مػرت بػو 
، كمػػػػػا تعتبػػػػػر نتاجػػػػػان لتفاعػػػػػؿ مجمكعػػػػػة كبيػػػػػرة مػػػػػف القػػػػػكل (2)المدينػػػػػة عبػػػػػر تاريخيػػػػػا

المػػػؤثرة كالفعالػػة، كانعكػػػاس منطقػػي ألىميػػػة الكظػػائؼ التػػػي االجتماعيػػة كاالقتصػػادية 
. (4)، كالتػػي عمػى ىػدييا يمكػػف إعػادة تخطػيط المدينػػة فػي المسػػتقبؿ(3)تمارسػيا المدينػة

                                                 
  جامعة المرقب /والعموم مسالتو اآلدابكمية 
 http://www.geography.comالمكسكعة الجغرافية، شبكة المعمكمات الدكلية  (  1)
أحمػػػد عمػػػي إسػػػماعيؿ، دراسػػػات فػػػي جغرافيػػػة المػػػدف، دار الثقافػػػة كالنشػػػر كالتكزيػػػع، الطبعػػػة  (  2)

 .254ـ، ص1993الرابعة، القاىرة، 
محمػػد عبػػد العزيػػز الينػػداكم، اسػػتخداـ األرض فػػي مدينػػة دميػػاط دراسػػة جغرافيػػة، بحػػث غيػػر  (  3)

 .2ـ، ص1989منشكر، 
حة، خػػػرائط التكزيعػػػات الجغرافيػػػة، دار النيضػػػة العربيػػػة، الطبعػػػة الثانيػػػة، محمػػػد محمػػػد سػػػطي (  4)

 .125ـ، ص1970القاىرة، 
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، كعػػػبلكة (1)كلػػػذلؾ فيػػػي تتسػػػـ بالديناميكيػػػة كالتطػػػكر تبعػػػان لتغيػػػر احتياجػػػات المجتمػػػع
 طة استخداـ األرض.عمى ذلؾ فإف فيـ تركيب المدينة كظيفيان يعتمد عمى خري

ك عشػػػكائية أراضػػػي بالمػػػدف سػػػكاء كانػػػت مخططػػػة ف كثافػػػة اسػػػتعماالت األإ
كىػذا  ،راضػي المجػاكرةلى تكسيع دائرة ىذه المناطؽ عمػى حسػاب األإتؤدم ال محالة 
كتػػدمير الحػػدكد  ،راضػػي الريفيػػة كالتعجيػػؿ بتػػدميرىالػػى الزحػػؼ عمػػى األإبػػدكره يػػؤدم 

 لمفصؿ بيف العمراف الحضرم كالمناطؽ الريفية . التي ترسميا المخططات الحضرية 

كانت مدينة مسبلتو إحػدل المػدف الصػغيرة التػي تػكفرت بيػا الخػدمات، فمػع 
تػػكفر الخػػدمات اإلداريػػة كاالجتماعيػػة كاالقتصػػادية اصػػبحت منطقػػة لجػػذب السػػكاف ، 

 ني.شأنيا في ذلؾ شأف معظـ المدف الميبية ،  كىذا أدل إلى نمكىا كازدىارىا العمرا

كقػػػػد تنػػػػاكؿ ىػػػػذا البحػػػػث مكضػػػػكع تطػػػػكر اسػػػػتخدامات االرض فػػػػي مدينػػػػة 
   .مسبلتو

شػػػػرقا ° ( 14° _ 14" 5كتقػػػػع مدينػػػػة مسػػػػبلتو عنػػػػد تقػػػػاطع خطػػػػي طػػػػكؿ )
شػػػماال اذ تقػػػع فػػػي الجػػػزء الشػػػمالي الغربػػػي °(32' 33° _ 32' 36كدائرتػػػي عػػػرض )
الجنػػكب كػػـ، كيحػػدىا مػػف  10عػػف سػػكاحؿ البحػػر المتكسػػط بحػػكالي  مػػف ليبيػػا كتبعػػد

كػػػـ امػػػا مػػػف الشػػػماؿ فتحػػػدىا مدينػػػة الخمػػػس  43مدينػػػة ترىكنػػػة كتبعػػػد عنيػػػا بحػػػكالي 
 (2) كـ.135كـ، كتبعد عف مدينة طرابمس بحكالي 35كتبعد عنيا حكالي 

 

                                                 

ـ، 2005كليد شكرم، المجمع الحضرم لمدينة المنصكرة، رسالة ماجستير، جامعػة الزقػازيؽ،  (  1)
 .110ص

رقػػـ ط  شػػركة بكلسػػيرفيس، استشػػارات ىندسػػية، كارسػػك، بكلنػػدا، تقريػػر 2000المخطػػط الشػػامؿ  (2)
  .15ف ص  34
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 م:2000عام  -م 1980عام  ومقارنة بين استخدام األرض لمدينة مسالت -أوالً 

يث كالمعاصػػرة حيػػث بػػالرغـ مػػف أف مخطػػط المدينػػة أكثػػر مػػيبلن نحػػك التحػػد
يبلحػػػػظ أف الفتػػػػرة األكلػػػػى مػػػػف تنفيػػػػذ المخطػػػػط، ثػػػػـ ىػػػػدـ المدينػػػػة القديمػػػػة كالمنطقػػػػة 
المحيطػػػة بميػػػداف الشػػػيداء مػػػف أجػػػؿ تعميرىػػػا، مػػػع بقػػػاء المبػػػاني القديمػػػة فػػػي بعػػػض 
المحبلت التي تدؿ عمى أصالتيا، يبلحظ أف ىناؾ تباينان مكانيان كتشابكان كتػداخبلن فػي 

ات كاضػػحة، فػػنبلحظ كجػػكد مبػػاف ذات دكريػػف كأكثػػر بجانػػب منػػازؿ الكظيفػػة كالتناقضػػ
ذات الػدكر الكاحػػد، كمػػا يبلحػػظ انتشػػار الػػكرش مختمفػػة األنػػكاع بجانػػب المنػػازؿ، بينمػػا 
تػػـ تخصػػيص منطقػػة محػػددة لمصػػناعات الخفيفػػة، ككػػذلؾ خصػػص المخطػػط منػػاطؽ 

ك أخػػػرل خضػػػراء تعتبػػػر رئػػػة المدينػػػة، لكػػػف ىػػػذه المنػػػاطؽ أعيػػػد تخطيطيػػػا بطريقػػػة أ
كحمػػػت محميػػػا مبػػػاف سػػػكنية كغيرىػػػا كتعػػػاني المدينػػػة فػػػي الكقػػػت الحاضػػػر مػػػف عديػػػد 
المشكبلت، كلعؿ مف أىميا عدـ كجكد مخطػط دينػاميكي يراعػي نمػك سػكانيا كاتسػاع 
مسػػػػاحتيا حيػػػػث يبلحػػػػظ أف عديػػػػد مػػػػف المسػػػػاكف أقيمػػػػت فػػػػي الفتػػػػرة األخيػػػػرة خػػػػارج 

لعمرانػػػػي عمػػػػى األراضػػػػي المخطػػػػط عمػػػػى حسػػػػاب األراضػػػػي الزراعيػػػػة، أم الزحػػػػؼ ا
 الزراعية.
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 والمخطط لسنة 1980 بين  ومقارنة بين استخدام األرض بمدينة مسالت (1جدول )
 م2000

 نوع االستخدام
1980 2000 

 % مساحة باليكتار % مساحة باليكتار

 52.8 228 47.3 73 السكف

 7.5 32.3 6.3 9.8 التعميمية كالثقافية

 3.5 14.5 8.9 13.8 الصحة

 5.9 25.7 12.6 19.4 المرافؽ الدينية

 1.5 14.5 1.7 2.6 المنافع العامة

 6.3 27.1 4.2 6.5 الصناعة

 17 73.7 14.9 23 النقؿ كالمكاصبلت

 3.7 16.2 4.1 6.4 الترفيو

 %100 432 %100 154.5 المجمكع

كارسػػػك، بكلنػػػدا،  بكلسػػػيرفس، -34-التقريػػػر النيػػػائي رقػػػـ ط ؽ 2000، المخطػػػط الشػػػامؿ والمصػػػدر: مسػػػبلت
 ـ.1980
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 1980تخدامات األرض في سنة سا (1شكل)
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 م.2000استخدامات األرض في سنة  (2شكل )

 
 المصدر: المخطط الشامؿ

( يتضػػػػػح أف مسػػػػػاحة 2(، )1( كالشػػػػػكميف )1مػػػػػف خػػػػػبلؿ الجػػػػػدكؿ السػػػػػابؽ)
ـ بمغػت 2000( ىكتار تقريبا كفي سػنة 154.5ـ )1980المدينة  بمغت ككاقع لسنة 
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( ىكتػار 278ف في عشريف سػنة لػـ تػزد المسػاحة عػف )أفنجد  ( ىكتار تقريبا،432)
%حيػػث تػػـ بنػػاء العديػػد مػػف الكحػػدات السػػكنية 180.5تقريبػػا، ام بنسػػبة زيػػادة قػػدرىا 

خػرل عمػى انقػاض المبػاني القديمػة التػي كبعض المباني االدارية كمباني الخدمات األ
 ـ كالبناء مكانيا.1980تـ ازالتيا عاـ 

كبػػػػيف مخطػػػػط  1980راضػػػػي فػػػػي عػػػػاـ قارنػػػػة مسػػػػاحة اسػػػػتخدامات األكبم
نبلحػػظ كجػػكد زيػػادة كبيػػرة فػػي مسػػاحة االسػػتخداـ السػػكني حيػػث  2000المدينػػة لعػػاـ 

ضػاؼ مسػاحة كبيػرة مػف المسػاكف أىكتػار ممػا  228 إلىىكتار  73زاد مف مساحة 
سػػتخداـ المخططػػة كمحاكلػػة الحػػد مػػف بنػػاء المسػػاكف العشػػكائية، كمػػا زادت مسػػاحة اال

حػػدث كفػػرة فػػي الخػػدمات أىكتػار ممػػا  32.3لػػى إىكتػػار  9.8التعميمػي كالثقػػافي مػػف 
 إلػػػىىكتػػػار  13.8التعميميػػػة كالثقافيػػػة، كمػػػا زادت مسػػػاحة االسػػػتخداـ الصػػػحي مػػػف 

ف المدينػػػة لػػػـ تشػػػعر بػػػالعجز فػػػي أال إف الزيػػػادة لػػػـ تكػػػف كبيػػػرة إىكتػػػار حيػػػث  14.5
ىكتػػار،  25.7 إلػػىىكتػػار  19.4دينيػػة مػػف الخػػدمات الصػػحية، كمػػا زادت المرافػػؽ ال

يظيػػػر تحسػػػنا  ىكتػػػار كىػػػك مػػػا 14.5لػػػى إىكتػػػار  2.6يضػػػا المنػػػافع العامػػػة مػػػف أك 
 6.9كاضحا في الخدمات بصفة عامػة، كمػا زادت مسػاحة االسػتخداـ الصػناعي مػف 

كذلؾ بسبب تخصيص مناطؽ في جنػكب المدينػة كمنطقػة  ،ىكتار 27.1لى إىكتار 
ا سػػػاعد عمػػػى التقميػػؿ مػػػف التمػػػكث البيئػػػي لممدينػػػة، كمػػػا زادت خػػرل فػػػي شػػػماليا، ممػػػأ

يظير تصميـ شػبكة طػرؽ  كىك ما ،ىكتار 73.7لى إىكتار  23مساحة الطرؽ مف 
ىكتػار كالمتمثمػة  16.2 إلػىىكتػار  6.4ما مساحة الترفيو فزادت مف أجيدة لممدينة، 

 في بعض المساحات الخضراء كالمتنزىات .

 م:2017 ولمدينة مسالتثانيًا: استخدام األرض 

لعػػاـ  ويشػير الجػدكؿ التػػالي إلػى أنمػػاط اسػتخداـ األرض داخػؿ مدينػػة مسػبلت
 ـ.2017
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 (2جدول )

 م2017عام  وتوزيع استخدامات األرض الحالية في مدينة مسالت
 النسبة المئوية % المساحة باليكتار نوع االستخدام

 61.4 451.3 االستخداـ السكني
 1.7 13.6 االستخداـ التجارم

 2.8 22.6 االستخداـ الصناعي
 3.0 24.6 االستخداـ التعميمي
 2.3 18.3 االستخداـ الصحي
 2.0 15.8 الثقافي –االستخداـ الديني 

 1.3 10.1 االستخداـ السياحي كالترفييي
 1.0 9.2 مباني عامة

 9.7 78.9 الطرؽ
 10.1 81.7 سكني تجارم

 0.1 0.43 سكني صناعي
 1.9 15.6 مقابر

 5.6 44.9 األراضي الفضاء
 2.7 22.0 خدمات زراعية

  784.43 المجمكع

 Ark Gisالمصدر: اعتمادان عمى برنامج 

ـ نستنتج 1980رض في مدينة مسبلتو عاـ كمف العرض السابؽ في استخداـ األ
ا حضريا صبحت مجمعن أا كنمت كتطكرت حتى ف مدينة مسبلتو قد نشأت قديمن إ

ي في شماؿ غرب ليبيا، كتطكرت حتى صنفت مف ضمف المدف عمى الجبؿ الغرب
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كمف ثـ كضع ليا مخطط كزاد تطكرىا كنمكىا لبلنتعاش  ،الصغيرة في ليبيا
 لييا. إاالقتصادم كاليجرة مف المناطؽ المحيطة مف الريؼ 

 م2017عام  واستخدام األرض في مدينة مسالت (3شكل )
 لجدكؿ السابؽ.المصدر: مف عمؿ الباحثة اعتمادان عمى ا

 
 .كالدراسة الميدانية. Art gisالمصدر: اعتمادان عمى برنامج 
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 م2017( استخدام األرض في مدينة مسالتة خالل عام 4شكل )
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 (  يتضح اآلتي:4( كالشكؿ )2مف خبلؿ الجدكؿ رقـ )

ىكتػػاران مكزعػػة عمػػى اسػػتعماالت  784حػػكالي  وبمغػػت مسػػاحة مدينػػة مسػػبلت
حػػػكالي  2000م بمغػػػت الزيػػػادة فػػػي المخطػػػط لعػػػاـ ألمختمفػػػة، األراضػػػي لؤلغػػػراض ا

ـ 2000ـ ، كفػػي عػػاـ 2017ىكتػػارا، كبػػذلؾ تكػػكف النسػػبة المئكيػػة لمزيػػادة فػػي  352
 %.81.5حكالي 

( أف أغمػػػب 4كمػػػا نبلحػػػظ مػػػف خػػػبلؿ خريطػػػة اسػػػتخدامات األراضػػػي رقػػػـ )
لي % مػػػف إجمػػػا71.5االسػػػتخدامات المكجػػػكدة ىػػػي االسػػػتخداـ السػػػكني، حيػػػث بمػػػغ 

 81.7ىكتار كاستخداـ سػكني ، كمسػاحة  451.3مساحة المدينة المتضمف مساحة 
كؿ فػػػي المحػػػبلت كبػػػاقي ىكتػػػار كاسػػػتخداـ سػػػكني تجػػػارم حيػػػث يسػػػتخدـ الػػػدكر األ

المبنى يستخدـ سكني، كىذا االستخداـ نجده كاضػحا عمػى الطػرؽ الرئيسػية، كمسػاحة 
كرش كبػػػػاقي المبنػػػػى كؿ كػػػػىكتػػػػار سػػػػكني صػػػػناعي حيػػػػث يسػػػػتخدـ الػػػػدكر األ 43.0

 يستخدـ كسكف.

جمػػػػػالي مسػػػػػاحة المدينػػػػػػة إ% مػػػػػف 12.3بينمػػػػػا بمغػػػػػت مسػػػػػاحة الخػػػػػػدمات 
ىكتػػػػػار ، كاالسػػػػػتخداـ 24.6كالمتضػػػػػمنة مسػػػػػاحة الخػػػػػدمات التعميميػػػػػة حيػػػػػث بمغػػػػػت 

ىكتػػػار، كالخػػػدمات الدينيػػػة كالثقافيػػػة كالتػػػي بمغػػػت 18.3الصػػػحي كالػػػذم بمػػػغ مسػػػاحة 
ذ إرفيييػػة كالمتمثمػػة فػػي المسػػمحات الخضػػراء ىكتػػار، كالخػػدمات السػػياحية كالت 15.8
 ىكتار .9.2ىكتار ، كالمباني العامة كالتي تبمغ مساحتيا 10.1تمثؿ 

جمػػػػالي مسػػػػاحة إ% مػػػػف 4.5بينمػػػػا بمغػػػػت مسػػػػاحة االنشػػػػطة االقتصػػػػادية 
ىكتػػػار كالمتمركػػػز فػػػي 13.6كالتػػػي تتضػػػمف النشػػػاط التجػػػارم كالمتمثػػػؿ فػػػي  ،المدينػػػة

 الطرؽ الرئيسية.( كعمى C.B.Dقمب المدينة )
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ىكتػػار كالمتمركػػز فػػي الطػػرؽ 22.6مػػا النشػػاط الصػػناعي فبمغػػت مسػػاحتو أ 
الجنكبيػة الفرعيػػة كالمنطقػة الصػػناعية فػي الشػػماؿ كعمػى اطػػراؼ المدينػة، بينمػػا بمغػػت 

جمػػالي المدينػػة كالمتضػػمنة مسػػاحة المقػػابر حيػػث إ% مػػف 9.7نسػػبة مسػػاحة الطػػرؽ 
ىكتػػار كالمتمركػػز  44.9بمغػػت مسػػاحتيا راضػػي الفضػػاء أىكتػػار بينمػػا 15.6بمغػػت 

 راضي متضرسة كالجنكبية الغربية كذلؾ.أفي منطقتيا الشمالية الشرقية حيث 

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 

نتشار االستخداـ التجارم بكثػرة داخػؿ مخطػط المدينػة، كخاصػة الخريطة ا نبلحظ مف
 عمى امتداد الشكارع كالطرؽ الرئيسية.

   رض:نماط استخدام األ أ -اثالثً 
 ( االستخدام السكني: 1

تطػػكران عمرانيػػان كبيػػران خػػبلؿ النصػػؼ الثػػاني مػػف القػػرف  وشػػيدت مدينػػة مسػػبلت
السػػػكني" حيػػػث يعػػػد مػػػف أكثػػػر العشػػػريف ككػػػاف أحػػػد جكانػػػب ىػػػذا التطػػػكر "االسػػػتخداـ 

االسػػتخدامات تغيػػران بسػػبب الزيػػادة فػػي عػػدد السػػكاف كالتغيػػرات االجتماعيػػة كمسػػتكل 
الػػدخؿ كالمعيشػػة، كتحتػػؿ المسػػاكف المسػػاحة األكبػػر مػػف رقعتيػػا فػػي كػػؿ مكػػاف تقريبػػان 
كلكف بأعداد متفاكتة. كتختمؼ المنػاطؽ السػكنية فػي شػكميا كتكزيعيػا بػاختبلؼ حجػـ 

طكرىػػا، فالمنطقػػة القديمػػة تتركػػز المسػػاكف فييػػا حػػكؿ مقدمػػة ركاقيػػا بصػػفة المنطقػػة كت
دائمػػة، كلكػػف مػػع التطػػكر العمرانػػي كنمػػكه بػػدأ السػػكاف يتكجيػػكف إلػػى خػػارج المنطقػػة 

 .(1)كترؾ كسطيا لكظائؼ أخرل أكثر أىمية كالكظيفة التجارية كاإلدارية

                                                 

 .117ـ، ص1973عبد الفتاح كىيبة، دار النيضة العربية ، بيركت ف  (  1)
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إجمػػػالي مسػػػاحة  ىػػػذا كتغطػػػي المسػػػاحة المخصصػػػة لمسػػػكف بميبيػػػا نسػػػبة عاليػػػة مػػػف
%. كنجػػػد أف االسػػػتخداـ السػػػكني 60-40المخططػػػات حيػػػث تتػػػراكح النسػػػبة مػػػا بػػػيف 

ـ بمغػػت المسػػاحة المخصصػػة 1980يحتػػؿ الصػػدارة فػػي منطقػػة الدراسػػة، ففػػي سػػنة 
% مػػف مجمػػؿ األراضػػي، 47ىكتػػاران كىػػي تشػػكؿ نسػػبة  73لمكحػػدات السػػكنية حػػكالي

% مػف مسػاحة 52.8كىػي تمثػؿ  ىكتػاران، 228ـ بمغػت حػكالي 2000بينما في سػنة 
مػف مسػاحة المدينػة  61.4ىكتار كىػك يمثػؿ  451الى  2017المدينة كارتفعت عاـ 

( ،كبنػػػاء عمػػػى ذلػػػؾ فػػػإف نػػػكع االسػػػتخداـ السػػػكني كنسػػػبتو فػػػي منطقػػػة 2) شػػػكؿ رقػػػـ 
الدراسػػػة ككثافػػػة السػػػكاف تمعػػػب دكران ىامػػػان فػػػي مبػػػادرات السػػػكاف لتشػػػييد المنػػػازؿ مػػػف 

صػدار التػراخيص  جية، كلتكسع مساحة عػداد البنيػة التحتيػة، كا  المخطػط كتنظيميػا، كا 
 مف جية أخر

 ( االستخدام التجاري:2

تعد التجارة مػف أىػـ األنشػطة االقتصػادية فػي المػدف، كخاصػة الكبيػرة منيػا، 
كيمثػػؿ ىػػذا االسػػتخداـ أفضػػؿ المكاقػػع، كأكبػػر قػػدر مػػف سػػيكلة الكصػػكؿ عػػف طريػػؽ 

اد عػػػدد سػػػكاف المدينػػػة، كتطػػػكرت كسػػػائؿ النقػػػؿ، ، فكممػػػا ز (1)شػػػبكة جيػػػدة مػػػف الطػػػرؽ
التجػػػػػارة كزاد حجػػػػػـ  المدينػػػػػة كخارجيػػػػػا كممػػػػػا زادت أىميػػػػػة كتيسػػػػػرت مسػػػػػالكيا داخػػػػػؿ

االستخداـ التجارم، إذ تحتؿ المنطقة التجاريػة داخػؿ المػدف عػادة مسػاحة تقػدر بنحػك 
ـ % مػػػف المسػػػاحة الكميػػػة لبلسػػػتعماالت بالمدينػػػة، إذ يعػػػد النشػػػاط التجػػػارم مػػػف أىػػػ5

 .(2)األنشطة التي تقـك بيا المدينة

                                                 

، منشػػكرات مركػػز الكثػػائؽ كالدراسػػات اإلنسػػانية، جامعػػة 1حسػػف الخيػػاط، المػػدف الخميجيػػة، ط (  1)
 .262ـ، ص1988قطر، 

كنػػػػدم لمنشػػػػر محمػػػػد صػػػػالح المرسػػػػكمي كآخػػػػركف، المبػػػػادئ العامػػػػة لجغرافيػػػػة المػػػػدف، دار ال (  2)
 .39ـ، ص2000كالتكزيع، إربد، 
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ىػػي ككنيػػا مركػػزان تجاريػان ميمػػان تقػػدـ خػػدمات  وإف مػا تتميػػز بػػو مدينػػة مسػبلت
تجاريػػة مختمفػػة لسػػكاف المدينػػة كالتجمعػػات المجػػاكرة ليػػا حيػػث إنيػػا تتسػػـ منػػذ القػػدـ 
 بالتمركز السػكاني، كذلػؾ لمبلءمػة أراضػييا لبلسػتقرار، كقابميتيػا لجػذب السػكاف، كمػا
نػػػتج عنػػػو مػػػف حركػػػة اقتصػػػادية، كتبػػػادؿ تجػػػارم لممنتجػػػات كالمزركعػػػات عمػػػى مػػػر 
السنيف، حيػث إف لممدينػة سػكقان أسػبكعيان أعطػى المدينػة شػيرة تجاريػة حيػث يمجػأ إليػو 
التجػػػار مػػػف أغمػػػب المنػػػاطؽ المحيطػػػة مػػػف ترىكنػػػة كالخمػػػس كسػػػكؽ الخمػػػيس كزليػػػتف 

ـ تشػتير بكجػكد المحػبلت التجاريػة كقصر األخيار، كما أف المدينة منذ القد وكمصرات
 كالمينية كالحرفية.

كقػد شػػيدت منطقػة الدراسػػة تطػػكران عمرانيػان كبيػػران خػػبلؿ الفتػرة األخيػػرة، ككػػاف 
أحػػد جكانػػب ىػػذا التطػػكر إنشػػاء مجمكعػػة مػػف األسػػكاؽ العامػػة، كالجمعيػػات التعاكنيػػة 

جيػز لمؤسسػات التي تكزعت في شتى أنحاء المدينة، كاعتمدت كقنكات تسكيؽ، فمقػد أ
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 

 ( في مدينة مسبلتو.C.B.Dمحمة السكؽ في منطقة )

كتتنػػػكع المؤسسػػػات التجاريػػػة فػػػي منطقػػػة الدراسػػػة منيػػػا: محػػػبلت المبلبػػػس 
كالمفركشػػػات كاألثػػػاث، كمحػػػبلت المجػػػكىرات كالصػػػياغة كالعطػػػكر. ككػػػذلؾ محػػػبلت 
األحذيػػة، محػػبلت المػػكاد الغذائيػػة كالتمكينيػػة كاألدكات الكيربائيػػة كالزراعيػػة كالمنزليػػة، 

الت الدقيقػة كالثقيمػة كلػػكاـز المكتبػات كمحػبلت البقالػػة كمحػبلت خاصػة بالمعػػدات كاآل
 كالخضار كغيرىا.
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 (1صورة )

 بعض المحالت الحديثة في محمة السوق
 ـ.2017المصدر: الدراسة الميدانية  

كىذه المحػبلت عبػارة عػف محػبلت تجاريػة تتركػز طبقػا لمنشػاط السػائد حيػث 
فػي بعػض الشػكارع مثػؿ شػارع  تتركز بعض المحبلت الخاصة بالمبلبس كالمجكىرات

( كىػػػػي منطقػػػػة C.B.Dكالجميكريػػػػة، كمػػػػا تتركػػػػز معظػػػػـ المحػػػػبلت فػػػػي ) يالػػػػدككال
( بعػػض نمػػاذج االسػػتخدامات التجاريػػػة 1كتكضػػح الصػػكرة رقػػـ ) ،عمػػاؿ المركزيػػةاأل

ىذا كقػد ازدادت مسػاحة المحػبلت التجاريػة )بيػع المػكاد التمكينيػة كالغذائيػة(  بالمدينة،
( 655المحػػػاؿ المرخصػػػة المتعػػػددة التػػػي تنتشػػػر داخػػػؿ المدينػػػة )حيػػػث بمػػػغ إجمػػػالي 

 .(1)محبلن تجاريان 
 
 
 

                                                 

 ـ.2017الدراسة الميدانية  (  1)
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 حصاء المحالت التجارية وفقًا لنوع االستخدامإ (3جدول )

 العدد نوع االستخدام
 119 المواد الغذائية
 107 المالبس واألحذية

 51 القصاب
 49 أدوات منزلية وكيربائية
 43 أثاث ومفروشات

 37 والطالءالبناء 
 36 اليواتف النقالة
 35 قطع الغيار
 32 عطور وزينة
 27 إلكترونيات
 25 تبغ 

 23 مستمزمات األم والطفل
 21 أدوات مكتبية
 15 إطارات ونضائد
 12 معادن ثمينة
 7 أعالف وحبوب
 6 موزع غاز

 5 كماليات السيارات
 3 محالت التصوير

 ـ.2017المصدر: الدراسة الميدانية 
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 7102أعداد احملالت التجارية حسب االستخدام يف مدينة مسالته  (5شكل )

  
 المصدر: مف عمؿ الباحثة بناء عمى الجدكؿ السابؽ.

ف كانػت ىػذه المؤسسػات     كما تشمؿ المصارؼ كالشػركات االسػتثمارية، كا 
كيكجػػد  ال تمثػػؿ أمػػاكف لمبيػػع كالشػػراء، إال أنيػػا تػػرتبط بالنشػػاط التجػػارم بشػػكؿ أساسػػي

فػػػي منطقػػػة الدراسػػػة أربعػػػة مصػػػارؼ كىػػػـ مصػػػرؼ الكحػػػدة كيقػػػع فػػػي محمػػػة السػػػكؽ، 
 ككذلؾ مصرؼ الصحارم، كمصرؼ شماؿ أفريقيا، كمصرؼ الجميكرية.
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 مصرف الصحاري ومصرف الجميورية (2صورة )

 
 2017المصدر: تصكير الباحثة 

 االستخدام الصناعي:

رف الثػامف عشػر، إذ شػيدت ىػذه ظير ىذا االسػتخداـ بكضػكح فػي نيايػة القػ
الفتػػػػرة نشػػػػأة كحػػػػدات صػػػػناعية خاصػػػػة، حيػػػػث أثػػػػرت الصػػػػناعة عمػػػػى مكقػػػػع المدينػػػػة 

 .(1)كتركيبيا كشكميا كدخؿ ىذا االستعماؿ في تنافس مع باقي االستعماالت األخرل

قػػػػػد  وإف االسػػػػػتعماالت المتعمقػػػػػة باألراضػػػػػي الصػػػػػناعية فػػػػػي مدينػػػػػة مسػػػػػبلت
لستينيات عمى بعض الصناعات الخفيفػة، كعمػى مػا انحصرت في فترة الخمسينيات كا

تنتجػػػػو مػػػػف مػػػػكارد التػػػػي تتمثػػػػؿ فػػػػي معاصػػػػر الزيتػػػػكف، كمطػػػػاحف الحبػػػػكب، ألنيمػػػػا 
المكرداف األساسياف في المدينة كالمذاف يعتمػد عمييمػا السػكاف منػذ القػدـ، إضػافة إلػى 
بعػػػػض الصػػػػناعات األخػػػػرل مثػػػػؿ النجػػػػارة كالحػػػػدادة، كالمخػػػػابز، كبعػػػػض الصػػػػناعات 

لنسػػيج كالصػػكؼ، كبسػػبب عػػدـ كجػػكد تكجيػػو اسػػتثمارم قػػكم فػػي مجػػاؿ الصػػناعة، كا
كفػػػي غيػػػاب تخطػػػيط منػػػاطؽ صػػػناعية تسػػػتكعب النشػػػاطات الضػػػركرية، فقػػػد نشػػػأت 

                                                 

محمد مدحت جابر، جغرافية العمراف الريفي كالحضرم، ط/ مكتبة األنجمك المصرية، القػاىرة،  (  1)
 .227ـ، ص2003
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صػػػػناعات ثانكيػػػػة عديػػػػدة، كتكزعػػػػت داخػػػػؿ مسػػػػطح منطقػػػػة الدراسػػػػة، كتػػػػداخمت مػػػػع 
يػاء السػكنية االستعماالت األخرل، فنجدىا تتمركز أغمبيا فػي كسػط المدينػة كفػي األح

التػػي تسػػبب الضكضػػػاء كالضػػجيج لمسػػكاف، إضػػػافة إلػػى التمػػكث البيئػػػي الػػذم تسػػػببو 
كتشػػػكيو منظػػػر المدينػػػة بالمخمفػػػات الصػػػناعية كالقمامػػػة، كقػػػد بمغػػػت نسػػػبة االسػػػتخداـ 

 %.2.8ىكتار تقريبا كبنسبة 22.6الصناعي بالمدينة 
 ( صناعة الرخام والبالط بمحمة السوق3صورة )

 
 ـ.2017در: تصكير الباحثة المص       

 ( االستخدام التعميمي:4

يعد التعميـ الركيػزة األساسػية ألم بمػد كمؤشػر تقدمػو، كمػا أنػو األداة الرئيسػة 
. كيتركػػػز (1)لمتنميػػػة االقتصػػػادية كالبشػػػرية كمظيػػػران مػػػف مظػػػاىر الخػػػدمات الحككميػػػة
ني لػو بمسػاحة االستخداـ التعميمي داخػؿ الحيػز الحضػرم، كيتػأثر نمػط التنظػيـ المكػا

 المنطقة السكنية، كحجـ السكاف كشبكة الطرؽ كالتطكر التاريخي لممراكز الحضرية.

                                                 

ة المنيػا، محمد، المغني الكبير في الجغرافيا التعميمية لمبحيرة، نشرة الدراسات الجغرافيػة، جامعػ (  1)
 .1ـ، ص1995المجمد الرابع، العدد الخامس، 
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كتعػػد منطقػػة الدراسػػة مركػػزان لئلشػػعاع الثقػػافي كالعممػػي حيػػث يكجػػد بيػػا عػػدد 
كبيػػر مػػف المػػدارس بمختمػػؼ أنكاعيػػا، تبػػدأ مػػف ريػػاض األطفػػاؿ كالمػػدارس االبتدائيػػة 

 كاالعدادية .

ىكتػػػػاران، أم مػػػػا  24.6ـ مسػػػاحة 2017التعميمػػػي عػػػػاـ  كيشػػػغؿ االسػػػػتخداـ
 % مف جممة مساحة المدينة.5.47يعادؿ نسبة 

كباالعتمػػاد عمػػى المعمكمػػات المتػػكفرة مػػف مكتػػب التقػػكيـ كالقيػػاس فػػإف أقػػدـ 
المػػدارس المكجػػكدة بمنطقػػة الدراسػػة ىػػي مدرسػػة القصػػبات االبتدائيػػة، أمػػا فػػي بدايػػة 

بلؿ العقػكد األخيػرة زاد إنشػاء المؤسسػات التعميميػة السبعينيات مف القرف الماضػي كخػ
 17ـ نحػػك 2009فػػي منطقػػة الدراسػػة حيػػث بمػػغ عػػدد مػػدارس التعمػػيـ األساسػػي عػػاـ 

لػى عػدد مػف مراكػز تحفػيظ القػرآف إضافة ( مدارس لمتعميـ المتكسط ،باإل5مدرسة، ك)
 الكريـ .

سػػػعينيات كينتشػػػر بالمدينػػػة نمػػػط تعمػػػيـ الثانكيػػػات التخصصػػػية فػػػي نيايػػػة الت
كالتػي يكػكف فييػا متكسػط  ،كىي المرحمة التعميمية التي تسبؽ مرحمػة التعمػيـ الجػامعي

كتسمى ىذه المرحمػة مرحمػة الػتعمـ المتكسػط كمػدة  ،سنة 19-15أعمار الطبلب بيف 
الدراسة بيا أربع سنكات لتزكيد الطػبلب بمختمػؼ العمػـك كالمعػارؼ، تمييػدان اللتحػاقيـ 

 اؿ دراستيـ بالجامعات كالمعاىد العميا.بسكؽ العمؿ أك الستكم

فمثبلن الذيف يدرسكف العمـك اليندسية يمتحقكف مباشرة بكميػة اليندسػة، ككػذلؾ 
الػػػػذيف يدرسػػػػكف عمػػػػـك الحيػػػػاة يمتحقػػػػكف بكميػػػػات الصػػػػيدلة كالطػػػػب، كىكػػػػذا فػػػػي بػػػػاقي 

 التخصصات.

 مرحمة التعميم العالي:

 ي تمثمت في:مراكز لمتعميـ العال ولقد أنشئت في مدينة مسبلت
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 أ( كمية الشريعة كالقانكف

 ب( كمية اآلداب كالعمـك

 ج( المعيد العالي لمميف الشاممة 

 د( المعيد العالي لمميف الطبية          

 مراكز تحفيظ القرآن الكريم:

بكثػػػػرة حػػػافظي القػػػرآف الكػػػػريـ مقارنػػػة بعػػػدد سػػػػكانيا،  وتتميػػػز مدينػػػة مسػػػبلت
مركػػػزان  18قػػػرآف الكػػػريـ، إذ يكجػػػد مػػػا يزيػػػد عػػػف باإلضػػػافة إلػػػى كثػػػرة مراكػػػز تحفػػػيظ ال

لتحفػػػػيظ القػػػػرآف الكػػػػريـ مكزعػػػػة عمػػػػى المحػػػػبلت األربػػػػع منيػػػػا: مركػػػػز تحفػػػػيظ منػػػػارة 
الػػدككالي، كمركػػز تحفػػيظ المجػػابرة، كمػػا تمتػػاز بكثػػرة عػػدد مدرسػػي كمدرسػػات القػػرآف 

 .(1)طالب 2300الكريـ. ىذا كيصؿ عدد الطمبة الدارسيف بيذه المراكز إلى 

 الستخدام الصحي:( ا5

ـ مسػػػػاحة 2017عػػػػاـ و شػػػػغمت االسػػػػتخدامات الصػػػػحية فػػػػي مدينػػػػة مسػػػػبلت
 .(2)% مف إجمالي المساحة المستخدمة داخؿ المخطط2.3ىكتاران كبنسبة  18.3

 

 

 

 

                                                 

 .والييئة العامة لؤلكقاؼ، مكتب أكقاؼ مسبلت (  1)
 .23( مخطط بكلسيرفيس، مرجع سابؽ، ص  2)
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 المركزي و( مستشفى مسالت4صورة )

 
فػػي  لػػى القطػػاع الخػػاص كالػػذم بػػدأ يزدىػػر فػػي المدينػػة كينتشػػرإضػػافة باإل

 مختمؼ التخصصات.

 ( االستخدام الديني والثقافي:6

كغيرىػػا مػػف المػػدف اإلسػػبلمية، حيػػث تشػػغؿ نسػػبة مػػف  وتعتبػػر مدينػػة مسػػبلت
لػػػػى جػػػػكار  مسػػػػاحتيا كالتػػػػي تتمثػػػػؿ فػػػػي كجػػػػكد عديػػػػد مػػػػف المسػػػػاجد ألداء الصػػػػبلة، كا 

ىكتػار  15.8كقػد شػغؿ ىػذا االسػتخداـ نحػك  ،البعض مقابر لدفف األمكات المسػمميف
 .(1)%2.0كبنسبة 

كقػػد بمػػغ عػػدد  ،اسػػتعماالت المرافػػؽ الدينيػػة فػػي المسػػاجد المختمفػػة كتنحصػػر
مسجدان مكزعة عمى محبلت المدينة بشكؿ يخدـ كػؿ  20المساجد في منطقة الدراسة 

 (.2السكاف)

                                                 
 ( مخطط بكلسيرفس مرجع سابؽ  1
 الييئة العامة لؤلكقاؼ، مسبلتة. (  2)
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ىػػػذا كيكجػػػد أقػػػدـ جػػػامع "جػػػامع المجػػػابرة"، كىػػػك المكػػػاف الػػػذم أعمنػػػت فيػػػو 
 الجميكرية الطرابمسية.

 جامع اجملابرة (5صورة )

 
 ـ.2015صدر: تصكير الباحثة الم

 المقابر:

سػػػت مقػػػابر مكزعػػػة عمػػػى محػػػبلت المدينػػػة، كجميػػػع  ويكجػػػد بمدينػػػة مسػػػبلت
ذ تبمػغ إأماكف المقػابر مسػتغمة، كال يكجػد أمػاكف مقترحػة إلقامػة مقػابر فػي المسػتقبؿ، 

 % مف مساحة المدينة.1.9ىكتار كبنسبة 15.6مساحتيا 

صبحت المقابر تقػع  فػي قمػب أابر ك تخطت االمتدادات العمرانية منطقة المق
المنطقػػة العمرانيػػة، كنظػػران لحساسػػية ىػػذه المكاقػػع مػػف الناحيػػة الدينيػػة، كاحتػػراـ مكانػػة 
األمػػكات 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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 ( االستخدام السياحي والترفييي:7

عمػػى الػػرغـ مػػف تػػكفر عديػػد مػػف المقكمػػات السػػياحية فػػي مدينػػة مسػػبلتو إال 
سياحية بالرغـ مف كجكد متحػؼ فػي قمعػة مسػبلتو القديمػة، أنيا تفتقر إلى الخدمات ال

ىكتػػار كبنسػػبة  10.1كذلػػؾ لعػػدـ كجػػكد الجيػػات المعنيػػة بػػذلؾ حيػػث بمغػػت مسػػاحتيا 
% مػػػف مسػػػاحة المدينػػػة الػػػى جانػػػب تػػػكفر مسػػػاحات خضػػػراء حػػػكؿ المستشػػػفى 1.3

 المركزم لممدينة .
 ( المنتزه السياحي6صورة )

الػػػػػم
 ـ.2017صدر: تصكير الباحثة 

أمػػا بالنسػػبة لمترفيػػو فكػػاف يتمثػػؿ فػػي كجػػكد عػػدد مػػف الحػػدائؽ المتركػػزة فػػي 
كسػػط المدينػػة، كىػػك مػػا يسػػمى بػػالمنتزه السػػياحي، لكنػػو فػػي اآلكنػػة األخيػػرة تحػػكؿ إلػػى 

 مقيى كبناء محبلت تجارية عمى أطرافيا، إلى جانب ساحات خضراء متفرقة.
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 ( الخدمات الحكومية والييئات )االستخدام اإلداري(:8

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.

ؿ ىكتػػارات، أم مػػا يعػػاد 9.2ـ مسػػاحة 2017كيشػػغؿ ىػػذا االسػػتخداـ عػػاـ 
 % مف إجمالي مساحة المخطط .1.0نسبة 

 ( الشوارع والميادين والطرق :9

يعػػػػد ىػػػػذا االسػػػػتخداـ مػػػػف أىػػػػـ اسػػػػتخدامات األرض بمنطقػػػػة الدراسػػػػة بعػػػػد 
% مػػػػف جممػػػػة مسػػػػاحة 9.1حػػػػكالي  أمىكتػػػػار 73.7االسػػػػتخداـ السػػػػكني، اذ يمثػػػػؿ 

ال رض حيػػػػث فػػػػي الترتيػػػػب الثػػػػاني مػػػػف اسػػػػتخدامات األ أتيالمدينػػػػة ، كىػػػػك بػػػػذلؾ يػػػػ
تقتصر كظيفة الشكارع عمى ككنيا منافذ يستخدميا السكاف في الدخكؿ إلػى مسػاكنيـ 
كالخركج منيا، أك عمى أنيا تربط بػيف أجػزاء منطقػة الدراسػة، بػؿ تتعػدل أىميتيػا إلػى 
قياميا بكظيفة اجتماعية خاصة في األحياء الشػعبية القديمػة التػي يضػيؽ فييػا الحيػز 

لمسػػكف، كتشػػكؿ شػػبكة الطػػرؽ كالشػػكارع كالميػػاديف ىيكػػؿ  السػػكني كيػػزداد فييػػا التػػزاحـ
 منطقة الدراسة.

 االستخدام الزراعي: -3

ذ تبمػػػػغ إيعػػػػد االسػػػػتخداـ الزراعػػػػي أقػػػػؿ االسػػػػتخدامات فػػػػي منطقػػػػة الدراسػػػػة، 
% مػػػف مسػػػاحة المدينػػػة، كلكػػػف لػػػيس 2.7م حػػػكالي أا، ىكتػػػار تقريبنػػػ 22.0مسػػػاحتو 

ا، إذ يمتمكػػكف أراض زراعيػػة كال يمارسػػكف معنػػى ىػػذا أف األىػػالي ال يقكمػػكف بمزاكلتيػػ
راضػػي أىػػالي منطقػػة الدراسػػة يمتمكػػكف أ ذ يعتبركنيػػا مينػػة ثانكيػػة، فنجػػد إىػػذه المينػػة 

 كيقكمكف بزراعة القمح كالشعير كجمع ثمار الزيتكف. ،زراعية في ريؼ المدينة
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كتشػػكؿ مػػزارع محمػػة األشػػراؼ فػػي منطقػػة الدراسػػة ظييػػران زراعيػػان ميمػػان يمػػد 
ينػػػة كأقاليميػػػا بػػػالمكاد الزراعيػػػة الغذائيػػػة، كخاصػػػة الزيتػػػكف كزيتػػػو، كالخضػػػركات، المد

حيث تشتير مدينة مسبلتو منذ القدـ بتجارة زيػت الزيتػكف بالدرجػة األكلػى سػكاء عمػى 
 مستكل المدينة أك أقاليميا.

 

 255.000ففػػػػي مدينػػػػة مسػػػػبلتو بمػػػػغ عػػػػدد األشػػػػجار المثمػػػػرة مػػػػف الزيتػػػػكف 
شػػػجرة مثمػػػرة،  16112شػػػجرة مثمػػػرة، كمػػػف التػػػيف  54.000شػػػجرة، كمػػػف المكزيػػػات 

 .(1)شجرة مثمرة 45.225كالعنب 

كمػػػػػػا أف المدينػػػػػػة تتػػػػػػزكد بالخضػػػػػػركات كالفكاكػػػػػػو مثػػػػػػؿ المشػػػػػػمش كالخػػػػػػكخ 
 كالحمضيات مف المدف المجاكرة.

كمػػػا تكجػػػد آبػػػار جكفيػػػة، كقػػػد سػػػبؽ الحػػػديث عنيػػػا، كمػػػا يكجػػػد فػػػي منطقػػػة 
حػػديث عنيػػا أيضػػان، إذ تػػدخؿ ىػػذه النباتػػات فػػي الدراسػػة نباتػػات طبيعيػػة، كقػػد سػػبؽ ال

 عديد مف األغراض الطبية، كالتي يستخدميا السكاف في عبلج بعض األمراض.

إف قمػػػػة العػػػػامميف بالزراعػػػػة ال يعنػػػػي أف الزراعػػػػة ليسػػػػت عنصػػػػران ميمػػػػان فػػػػي 
نمػػا نجػػد أف الزراعػػة فػػي مدينػػة مسػػبلتو تشػػكؿ عمػػبلن ثانكيػػان لزيػػادة  اقتصػػاد مسػػبلتو، كا 

 لعائمة، كنجد أف العائمة تشارؾ في الزراعة كعمؿ إضافي.دخؿ ا

كمػػا أف قطػػاع الزراعػػػة فػػي مدينػػػة مسػػبلتو يكاجػػػو صػػعكبات تحػػػكؿ دكف أف 
 يمعب دكران ميمان في االقتصاد العاـ لمنطقة الدراسة.

                                                 

مصػػمحة اإلحصػػاء، التعػػداد الزراعػػي،  ـ،2006تعػداد الحػػائزيف الػػزراعييف كحيػػازاتيـ الزراعيػة،  (  1)
 ـ.2006، ومسبلت
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 الخاتمة:

رض خرجت الباحثػة بعػدد مػف االسػتنتاجات التػي تكضػح تطػكر اسػتخداـ األ
 كز حكؿ ما يمي: في مدينة مسبلتو تتر 

ا صػػبحت مجمعنػػأا كنمػػت كتطػػكرت حتػػى ت قػػديمن أف مدينػػة مسػػبلتو قػػد نشػػأ
 ا عمى الجبؿ الغربي بشماؿ غرب ليبيا.حضرين 

كثػػر االسػػتعماالت مػػف أغػػراض السػػكف مػػف راضػػي ألتعتبػػر اسػػتعماالت األ 
ف بعػػػػػض االحيػػػػػاء السػػػػػكنية تخػػػػػتمط بيػػػػػا إلػػػػػى ذلػػػػػؾ فػػػػػإافة ضػػػػػحيػػػػػث التجػػػػػاكز، باإل

 اصة االستخدامات التجارية.االستخدامات كخ

ػػػيميػػػز مدينػػػة مسػػػبلتو ىػػػي ككنيػػػا مركػػػزا تجارينػػػ ف مػػػاإ  ا تقػػػدـ خػػػدمات ا ميمن
 تجارية مختمفة لسكاف المدينة كالتجمعات المجاكرة .

ا ا ممحكظنػػػرض الصػػػناعي فػػػي مدينػػػة مسػػػبلتو تكسػػػعن لقػػػد شػػػيد اسػػػتخداـ األ 
الرئيسػػية كداخػػؿ حيػػث يتضػػح التركػػز العػػالي لممنشػػآت الصػػناعية عمػػى طػػكؿ الطػػرؽ 

 الشكارع الفرعية.

ذ يكجػػد بيػػا عػػدد مػػف إشػػعاع العممػػي كالثقػػافي تعػػد مدينػػة مسػػبلتو مركػػزا لئل
لػى إضػافة مدارس لمتعميـ المتكسط باإل 5مدرسة ،  15ساسي نحك مدارس التعميـ األ

 ئت في مدينة مسبلتو مراكز لمتعميـ العالي.شنأالثانكيات التخصصية ، كما 

الصػػػػحي فػػػػي مدينػػػػة مسػػػػبلتو فػػػػي مركػػػػزيف ميمػػػػيف ىمػػػػا  خداـتيتمثػػػػؿ االسػػػػ
مستشػػػػفى مسػػػػبلتو المركػػػػزم فػػػػي محمػػػػة السػػػػكؽ، كالثػػػػاني مركػػػػز الرعايػػػػة الصػػػػحية، 

 لى المصحات ذات التخصصات المتعددة.إضافة باإل
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ا مكزعػة عمػى محػبلت المدينػة، مسػجدن  20بمغ عدد المساجد بمدينة مسػبلتو 
 لى عدد مف المقابر.إضافة باإل

ذ تقتصػر عمػى بعػض الحػدائؽ إت الترفييية ناقصة مقارنة بغيرىا ف الخدماإ
 ندية الرياضية.لى جانب مناطؽ ترفييية تكجد في جنكب المدينة كاألإ

ذ إدرايػػة كالمكاتػػب الخدميػػة ...الػػخ ، يشػػمؿ االسػػتخداـ االدارم الخػػدمات اإل
ة كالميػػػاه تكجػػػد بكسػػػط المدينػػػة بمػػػا فييػػػا المرافػػػؽ العامػػػة المتمثمػػػة فػػػي البنيػػػة التحتيػػػ

 كالصرؼ الصحي كاالتصاالت.

ىػػػػػـ أ مػػػػػا بالنسػػػػػبة لمطػػػػػرؽ كالشػػػػػكارع كالميػػػػػاديف فيعػػػػػد ىػػػػػذا االسػػػػػتخداـ مػػػػػف أ
 رض بمنطقة الدراسة بعد االستخداـ السكني.استخدامات األ

 قؿ االستخدامات في منطقة الدراسة.أيعد االستخداـ الزراعي 
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والمراجع  المصادرقائمة   

مػػػػف رئػػػػيس التعػػػػداد بمسػػػػبلتو، غيػػػػر منشػػػػكرة، لعػػػػاـ _ البيانػػػػات النيائيػػػػة 1
 ـ2006

ـ، مصػػػػػػمحة 2006تعػػػػػػداد الحػػػػػػائزيف الػػػػػػزراعييف كحيػػػػػػازاتيـ الزراعيػػػػػػة  -2 
 ـ.2006االحصاء كالتعداد الزراعي، مسبلتو 

شػػػػػركة بكلسػػػػػيرفيس، استشػػػػػارات ىندسػػػػػية،  2000المخطػػػػػط الشػػػػػامؿ  -3 
 .34كارسك، بكلندا، تقرير رقـ ط 

، دراسػات فػي جغرافيػة المػدف، دار الثقافػة كالنشػر سػماعيؿإاحمد عمى  -4 
 ـ.1993كالتكزيع، الطبعة الرابعة، القاىرة، 

، منشػػػػػكرات مركػػػػػز الكثػػػػػائؽ 1حسػػػػػف الخيػػػػػاط، المػػػػػدف الخميجيػػػػػة، ط  -5 
 ـ.1988نسانية، جامعة قطر، كالدراسات اإل

عبػػػػد الفتػػػػاح محمػػػػد كىيبػػػػة، جغرافيػػػػة العمػػػػراف، دار النيضػػػػة العربيػػػػة،  -6 
 ـ.1973بيركت، 

محمػػػد صػػػالح المرسػػػكمي كآخػػػركف، المبػػػادئ العامػػػة لجغرافيػػػة المػػػدف،  -7 
 ـ.2000ربد، إدار الكندم لمنشر كالتكزيع، 

رض فػي مدينػة دميػاط دراسػة محمد عبد العزيز الينػداكم، اسػتخداـ اإل -8 
 ـ.1989جغرافية، بحث غير منشكر، 

النيضػػػػػة  محمػػػػػد محمػػػػػد سػػػػػطيحة، خػػػػػرائط التكزيعػػػػػات الجغرافيػػػػػة، دار -9 
 ـ.1970العربية، الطبعة الثانية، القاىرة، 
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، مكتبػة 1محمد مدحت جابر، جغرافية العمراف الريفي كالحضرم، ط  -10
 ـ.2003االنجمك المصرية، القاىرة، 

نشػرة الدراسػات  محمد المغني، الكبير فػي الجغرافيػة التعميميػة لمبحيػرة، -11
 ـ.1995عدد الخامس، الجغرافية، جامعة المينا المجمد الرابع، ال

كليػػد شػػكرم، المجمػػع الحضػػرم لمدينػػة المنصػػكرة، رسػػالة ماجسػػتير،  -12
 ـ.2005جامعة الزقازيؽ، 

المكسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكعة الجغرافيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة، شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبكة المعمكمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات الدكليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  -13
tgh./cwwwogeo.ppp//:cmm 
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 أبو يوسف يعقوب بن عبد الحق من خالل مخطوط

 )م1286-1258ه/ 656-685)

 ()د. نعيمة عبد المولى سالمإعداد:                                         
  ()سميرة سالم حمد . أ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المقدمة:

اف الػػػػػػػػػػػديف سػػػػػػػػػػػالػػػػػػػػػػػدكؿ المؤلػػػػػػػػػػػؼ: ل نظػػػػػػػػػػػـ فػػػػػػػػػػػي  ؿمخطػػػػػػػػػػػكط: رقػػػػػػػػػػػـ الحمػػػػػػػػػػػ    
( ىػػػػػػػػػػك محمػػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػػف عبػػػػػػػػػػد هللا 776محمػػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػػف عبػػػػػػػػػػد هللا بػػػػػػػػػػف الخطيػػػػػػػػػػب ) ت

نسػػػػػػػػبو  هللا بػػػػػػػػف سػػػػػػػػعيد بػػػػػػػػف عبػػػػػػػػد هللا بػػػػػػػػف أحمػػػػػػػػد بػػػػػػػػف عمػػػػػػػػي كنيتػػػػػػػػو: أبػػػػػػػػك عبػػػػػػػػد
اف الػػػػػػػػػػديف، ابػػػػػػػػػػف لسػػػػػػػػػػ، األندلسػػػػػػػػػػي شػػػػػػػػػػيرتو: طيارنػػػػػػػػػػغ، الشػػػػػػػػػػي السػػػػػػػػػػمماني، المك 
القبػػػػػػػػػػػػػػػػػػريف ذك  ، فتػػػػػػػػػػػػػػػػػػيك الميت، ذك العمػػػػػػػػػػػػػػػػػػريف ذالػػػػػػػػػػػػػػػػػػكزارتيف، ذك الخطيػػػػػػػػػػػػػػػػػػب، 

 ةثػػػػػػػػػبلث عشػػػػػػػػػر  ةمػػػػػػػػػيبلده: فػػػػػػػػػي الخػػػػػػػػػامس كالعشػػػػػػػػػريف مػػػػػػػػػف شػػػػػػػػػير رجػػػػػػػػػب سػػػػػػػػػن
 ظػػػػػػػػان عا ك ، ان يػػػػػػػػ، فكػػػػػػػػاف فقيوعمكمػػػػػػػػ يػػػػػػػػاب ى، كتمقػػػػػػػػ ةمكشػػػػػػػػب، كلػػػػػػػػد فػػػػػػػػي بةكسػػػػػػػػبعمائ

ػػػػػػػػػؤ كما، كشػػػػػػػػاعرن  ،اكأديبنػػػػػػػػ ـ ثػػػػػػػػػ ،كتممسػػػػػػػػاف ةبتـ سػػػػػػػػػثػػػػػػػػ ة،ا، كنشػػػػػػػػأ فػػػػػػػػػي غرناطػػػػػػػػرخن
كلػػػػػػػػػو العديػػػػػػػػػد ، كسػػػػػػػػػبعيف ةكمػػػػػػػػػات فػػػػػػػػػي أكائػػػػػػػػػؿ عػػػػػػػػػاـ سػػػػػػػػػبعمائة كسػػػػػػػػػت رب،مغػػػػػػػػػال

كالمكضػػػػػػػػػػكع الػػػػػػػػػػذم بػػػػػػػػػػيف  ،مػػػػػػػػػػف الكتػػػػػػػػػػب منيػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػا ىػػػػػػػػػػك مخطػػػػػػػػػػكط كمطبػػػػػػػػػػكع
نػػػػػػػػػػة امـ عػػػػػػػػػػف النسػػػػػػػػػػخة المحفكظػػػػػػػػػػة بالخز فيكرك مر بػػػػػػػػػػالأيػػػػػػػػػػدينا مخطػػػػػػػػػػكط مصػػػػػػػػػػكٌ 

ىػػػػػػػػػػػػذه ؽ(  172)  300العامػػػػػػػػػػػػة بالربػػػػػػػػػػػػاط بالمممكػػػػػػػػػػػػة المغربيػػػػػػػػػػػػة تحػػػػػػػػػػػػت رقػػػػػػػػػػػػـ 
 ى( تحتػػػػػػػػػػكم عمػػػػػػػػػػ17×20مقػػػػػػػػػػاس) 201رقػػػػػػػػػػـة صػػػػػػػػػػفح ىعمػػػػػػػػػػالنسػػػػػػػػػػخة تحتػػػػػػػػػػكم 

                                                 
 - .عضك ىيئة تدريس بجامعة الزيتكنة، كمية التربية، قسـ التاريخ 
 - .عضك ىيئة تدريس  بجامعة الزيتكنة، كمية التربية، قسـ التاريخ 
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كتبػػػػػػػػػت بخػػػػػػػػػط مغربػػػػػػػػػي ، كممػػػػػػػػػة تقريبػػػػػػػػػان  15:13كفػػػػػػػػػي كػػػػػػػػػؿ سػػػػػػػػػطر  سػػػػػػػػػطر،26
ممػػػػػػػػػػا تجعػػػػػػػػػػؿ القػػػػػػػػػػراءة  ،ةمشػػػػػػػػػػككل يػػػػػػػػػػايػػػػػػػػػػا كمماتكم، مشػػػػػػػػػػككؿ متكسػػػػػػػػػػط الجػػػػػػػػػػكدة

 األنيػػػػػػػػػ؛ د مػػػػػػػػػف غمػػػػػػػػػكض القػػػػػػػػػراءةاكالكقػػػػػػػػػائع ز  ثحػػػػػػػػػدااأل دكعنػػػػػػػػػد سػػػػػػػػػر  ة،صػػػػػػػػػعب
 ث،داحػػػػػػػػكػػػػػػػػر األذفػػػػػػػػي  باإلسػػػػػػػػيابشػػػػػػػػكؿ شػػػػػػػػعر، كمػػػػػػػػا اتسػػػػػػػػمت  ىكتبػػػػػػػػت عمػػػػػػػػ

 يعقكب بف عبد الحؽ. مرينيال تعمؽ بعيد السمطافيككؿ ما 

التػػػػػػػػػي نحػػػػػػػػػف بصػػػػػػػػػدد الحػػػػػػػػػديث عنيػػػػػػػػػا، ىػػػػػػػػػك األميػػػػػػػػػر  ينيػػػػػػػػػةالشخصػػػػػػػػػية المر     
أبػػػػػػػػا يػػػػػػػػكس، لقبػػػػػػػػو: القػػػػػػػػائـ بػػػػػػػػأمر  ىيكنػػػػػػػػ ،أبػػػػػػػػك يكسػػػػػػػػؼ يعقػػػػػػػػكب بػػػػػػػػف عبػػػػػػػػدالحؽ

ػػػػػػػػهللا، أي  البطػػػػػػػػكم،  بكيػػػػػػػػع بتػػػػػػػػاز فػػػػػػػػي سػػػػػػػػنة  ىمػػػػػػػػحمف بنػػػػػػػػت مالػػػػػػػػي: الحاجػػػػػػػػة أـ وي مي
ة، كتػػػػػػػػػكفي فػػػػػػػػػي الجزيػػػػػػػػػرة الخضػػػػػػػػػراء مػػػػػػػػػف األنػػػػػػػػػدلس، سػػػػػػػػػت كخمسػػػػػػػػػيف كسػػػػػػػػػتمائ

كىػػػػػػػػػػك معسػػػػػػػػػػكره لمجيػػػػػػػػػػاد عنػػػػػػػػػػد زكاؿ يػػػػػػػػػػـك الثبلثػػػػػػػػػػاء، الثػػػػػػػػػػاني كالعشػػػػػػػػػػريف مػػػػػػػػػػف 
محػػػػػػػػـر سػػػػػػػػنة خمػػػػػػػػس كثمػػػػػػػػانيف كسػػػػػػػػتمائة، كلػػػػػػػػو خمػػػػػػػػس كسػػػػػػػػبعكف سػػػػػػػػنة، مكلػػػػػػػػده 

 .(1) ةفي عاـ تسعة كستمائة، ككانت دكلتو تسعا كعشريف سن

دارة كالحػػػػػػػػرب كلػػػػػػػػو السياسػػػػػػػػة كاإل تالامػػػػػػػػف رجػػػػػػػػ كػػػػػػػػاف ىػػػػػػػػذا األميػػػػػػػػر رجػػػػػػػػبلن     
مػػػػػػػػػف  (2)عمػػػػػػػػػى إقمػػػػػػػػيـ تػػػػػػػػازة يػػػػػػػػان لاخبػػػػػػػػرات كثيػػػػػػػػرة فػػػػػػػػي الحكػػػػػػػػػـ،  كعنػػػػػػػػدما كػػػػػػػػاف ك 

 . (1)قبؿ أخيو أبى بكر

                                                 
 ابن األحمر، روضة النسرٌن فً دولة بنً مرٌن، مخطوط مصور بالمٌكروفٌلم عن الخزانة - 1

 .164( ورلة d1604) 2073العامة بالرباط )المغرب( رلم 
مخطوط مصور بالمٌكروفٌلم عن الخزانة العامة  ابن األحمر، النفحة النسرٌنٌة واللمحة المرٌنٌة،

 .36ورلة  1773بالرباط )المغرب( رلم 
 كم، وهً أول بالد المغرب األلصى، وتٌزا127ع شرلً مدٌنة فاس نحو تمتازه ، مدٌنة  - 2

وتجمع تازه أو تٌزا ولمكانتها الحربٌة اتخذها السلطان  ،وتٌزي كلمة بربرٌة معناها الصخرة
 ٌوسف لاعدة له لغزو تلمسان.
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نيػػػػػػػػػػػة قػػػػػػػػػػػاـ بتػػػػػػػػػػػدعيـ أركانيػػػػػػػػػػػا كتػػػػػػػػػػػأميف ريعنػػػػػػػػػػػدما تػػػػػػػػػػػكلى أمػػػػػػػػػػػر الدكلػػػػػػػػػػػة الم    
الجبيػػػػػػػػة الداخميػػػػػػػػة، كخاصػػػػػػػػة بعػػػػػػػػد كفػػػػػػػػاة األميػػػػػػػػر أبػػػػػػػػي يحػػػػػػػػي بػػػػػػػػف عبػػػػػػػػد الحػػػػػػػػؽ 

 يحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيعنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدما قتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف (2)1258/ ق657محػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـر 
كىػػػػػػػػػػػـ عمػػػػػػػػػػػر ، عنػػػػػػػػػػػد سػػػػػػػػػػػاقية عيكلػػػػػػػػػػػو قتمػػػػػػػػػػػو بنػػػػػػػػػػػك عمػػػػػػػػػػػو (3) ـ(1258ق/656)

بػػػػػػػػراىيـ بػػػػػػػػف عثمػػػػػػػػاف، بػػػػػػػػف عثمػػػػػػػػاف ، اس بػػػػػػػػف محمػػػػػػػػد بػػػػػػػػف عبػػػػػػػػد الحػػػػػػػػؽبػػػػػػػػكالع، كا 
 مكناسػػػػػػػػػةعػػػػػػػػػاد األميػػػػػػػػػر أبػػػػػػػػػك يكسػػػػػػػػػؼ أ مقتمػػػػػػػػػو بكػػػػػػػػػاف بيػػػػػػػػػنيـ، ك ثػػػػػػػػػأر فػػػػػػػػػي دـ ك 
كتكحػػػػػػػػػدت األراضػػػػػػػػػي ، لػػػػػػػػػو البيعػػػػػػػػةمرينػػػػػػػػػي كجػػػػػػػػددت النفػػػػػػػػكذ ال إلػػػػػػػػػى ( 4)الزيتػػػػػػػػكف
 ،(5)مدينػػػػػػػػػة سػػػػػػػػػبل ىكمػػػػػػػػػا ثػػػػػػػػػـ االسػػػػػػػػػتيبلء عمػػػػػػػػػ. حػػػػػػػػػدةاة ك تحػػػػػػػػػت قيػػػػػػػػػاد المرينيػػػػػػػػػة 
.لييػػػػػػػا يعقػػػػػػػكب بػػػػػػػف عبػػػػػػػد هللا بػػػػػػػف عبػػػػػػػد الحػػػػػػػؽاككػػػػػػػاف ك 

تػػػػػػػرميـ  فػػػػػػػيكشػػػػػػػرع  ( 6) 
 14فػػػػػػػػػػي  وكدخمػػػػػػػػػػ اإلسػػػػػػػػػػباف. لي الػػػػػػػػػػذم تسػػػػػػػػػػمؿ منػػػػػػػػػػو النصػػػػػػػػػػار بػػػػػػػػػػسػػػػػػػػػػكرىا الغر 

                                                                                                                 
، مجهول الذخٌرة 392، ابن أبً زرع، روض المرطاس، ص 209، ص 7ابن خلدون، العبر، ج

، 284تباس، ص ، ابن الماضً، جذوة االل20، 3، ابن الناصري، االستمصاء، ج96السنٌة، ص 
 .262، ص 9الزركلً، األعالم، ج

أبً بكر ابن األمٌر عبد الحك ٌكنى أبا ٌحٌى، أمه تاعزنة بنت حفص التنالفتً بوٌع بعد ممتل  - 1

أخٌه دمحم ٌوم الخمٌس التاسع من جمادى األخرى سنة اثنٌن وأربعٌن وستمائة توفً بمصره فً 
األخرى سنة ست وخمسٌن وستمائة، وله اثنتان  لصبة فاس حتف أنفه ٌوم الخمٌس منسلخ جمادى

 .35وخمسون سنة.ابن االحمر، المخطوط، النفخة النسرٌنٌة واللمحة المرٌنٌة ورلة 
، مجهول، الذخٌرة  - 35، النفحة النسرٌنٌة واللمحة المرٌنٌة، ورلة  ابن األحمر، مخطوط - 2

 .97ص ، السنٌة
، ابن خلدون، 97هول الذخٌرة السنٌة، ص ، مج 99ابن أبً زرع، روض المرطاس، ص  - 3

 .210-209، ص 7العبر، ج
مكناسة الزٌتون: المغربٌة التً توجد مساكنها بإللٌم تازه فتتألف من ثالثة بطون، أوالد بكار،  - 4

عٌن بولالل ابن أبً زرع،  وبنً علً، وبنً هٌثم ولهم سوق أسبوعً شهٌر فً المكان المدعو
 .98هول الذخٌرة السنٌة، ص ، مج100روض المرطاس، ص 

سالً: مدٌنة برباط شالة بالمغرب األلصى، وهً مدٌنة رومانٌة لدٌمة على ساحل المحٌط  - 5

  األطلسً.
 ٌعموب بن عبدهللا بن عبد الحك )ابن أخٌه(. - 6
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 صػػػػػػػػػػػيفقػػػػػػػػػػػد اشػػػػػػػػػػػترؾ بنفسػػػػػػػػػػػو فػػػػػػػػػػػي عمميػػػػػػػػػػػات التح ( 1)ـ 1269ق/658شػػػػػػػػػػػكاؿ 
كخػػػػػػػػػرج بعػػػػػػػػػدىا  ،(2)ارمفػػػػػػػػػز العمييػػػػػػػػػا أبػػػػػػػػػا عبػػػػػػػػػد هللا بػػػػػػػػػف أحمػػػػػػػػػد  عػػػػػػػػػيفكالبنػػػػػػػػػاء ك 

لؾ كصػػػػػػػػػػػؿ نفػػػػػػػػػػػكذ بنػػػػػػػػػػػي ذنػػػػػػػػػػػي كبػػػػػػػػػػػمريمحكػػػػػػػػػػػـ اللضػػػػػػػػػػػعيا خفأ ،(3)مسػػػػػػػػػػػناى تاإلػػػػػػػػػػ
 .  ( 4)كادم أـ الربيع ىحت فمري

  (5)مراكش ىاالستيالء عم
مػػػػػػػػػراكش، فػػػػػػػػػابف أبػػػػػػػػػي  ىظيػػػػػػػػػرت مبلبسػػػػػػػػػات حػػػػػػػػػكؿ تػػػػػػػػػاريخ االسػػػػػػػػػتيبلء عمػػػػػػػػػ    

كابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف خمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدكف كصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاحب   (6) .ـ(1260ق/659زرع يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذكر سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنة )
ككػػػػػػػػػػػاف المقػػػػػػػػػػػاء عنػػػػػػػػػػػد  ( 7)ـ(1261ىػػػػػػػػػػػػ/660دد سػػػػػػػػػػػنة )يرة السػػػػػػػػػػػنية يحػػػػػػػػػػػذخالػػػػػػػػػػػ

فتبػػػػػػػػػػدك  ،بطػػػػػػػػػػف كادم أـ الربيػػػػػػػػػػع فػػػػػػػػػػي منطقػػػػػػػػػػة تنحصػػػػػػػػػػر عنيػػػػػػػػػػا ميػػػػػػػػػػاه الػػػػػػػػػػكادم

                                                 
. ابن عذارى، 98، مجهول الذخٌرة السنٌة، ص 100ابن أبً زرع، روض المرطاس، ص  - 1

 .22، ص3الناصري ، االستمصاء، ج 423سم الموحدٌن( ص البٌان المغرب )ل
 .424عبد هللا بن أحمد الغزاوي، ابن عذارى، المصدر السابك، ص  وأب - 2
تامسنا ٌغلب على الظن أنها مدٌنة أثفا العتٌمة التً خربت وحلت محلها فً المرن الثامن عشر  - 3

 صادٌة.المٌالدي ، مدٌنة الدار البٌضاء، عاصمة المغرب االلت
، ابن خلدون، 384، ابن أبً زرع، روض المرطاس، ص 104مجهول، الذخٌرة السنٌة ، ص 

 .427، ابن عذارى، البٌان المغرب )لسم الموحدٌن( ص 209، ص 7العبر، ج
 وادي أم الربٌع؛ نهر عظٌم ٌنبع من جبال األطلس وٌصب فً المحٌط األطلس عند أزموار. - 4
وهً فً البر ،  غرب وأجلها وبها سرٌر ملن بن عبد المؤمن مراكش: أعظم مدٌنة بالم - 5

األعظم بٌنها وبٌن البحر عشرة أٌام فً وسط بالد البربر ، وكان أول من اختطها ٌوسف بن 
 .94، ص 5هـ ، للمزٌد ٌنظر : ٌالوت الحموي ، معجم البلدان ، ج470تاشفٌن فً حدود سنة 

 .395روض المرطاس ، ص  - 6
 .105، مجهول ، ص  212، ص 7العبر ، ج - 7
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نيزمكا المكحػػػػػػػػػػػػديف افػػػػػػػػػػػػ( 1)فسػػػػػػػػػػػػميت المكقعػػػػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػػػػأـ الػػػػػػػػػػػػرجميف ككأنيػػػػػػػػػػػػا أرجػػػػػػػػػػػػؿ،
 . (2)ىزيمة شنيعة

ا ذمكا ىػػػػػػػػػػػػغكلػػػػػػػػػػػػـ يسػػػػػػػػػػػػت ،ببلدىػػػػػػػػػػػػـ ىكبعػػػػػػػػػػػػدىا انصػػػػػػػػػػػػرؼ بنػػػػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػػػػريف إلػػػػػػػػػػػػ    
مػػػػػػػػػركر الكقػػػػػػػػػت عبػػػػػػػػػأ األميػػػػػػػػػر يعقػػػػػػػػػكب بػػػػػػػػػف إلػػػػػػػػػى مػػػػػػػػػراكش كب اكعػػػػػػػػػادك ، لنصػػػػػػػػػرا

ككصػػػػػػػػؿ حتػػػػػػػػى جبػػػػػػػػؿ ، بػػػػػػػػو نحػػػػػػػػك مػػػػػػػػراكش عبػػػػػػػػد الحػػػػػػػػؽ جيشػػػػػػػػان ضػػػػػػػػخمان سػػػػػػػػار
))  ة إنػػػػػػػػػػػو:يكيػػػػػػػػػػػذكر صػػػػػػػػػػػاحب الػػػػػػػػػػػذخيرة السػػػػػػػػػػػن حيػػػػػػػػػػػث أقػػػػػػػػػػػاـ مػػػػػػػػػػػدة،( 3)إيكميػػػػػػػػػػػز

بػػػػػػػػػاب  ىقبػػػػػػػػػؿ حتػػػػػػػػػى نػػػػػػػػػزؿ عمػػػػػػػػػأثػػػػػػػػػـ  ،ركػػػػػػػػػب فػػػػػػػػػي جميػػػػػػػػػع جيػػػػػػػػػكش المنصػػػػػػػػػكرة
كاصػػػػػػػػػػػطفت جيكشػػػػػػػػػػػو أماميػػػػػػػػػػػا كبػػػػػػػػػػػرز عمييػػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػػي أحسػػػػػػػػػػػف تبريػػػػػػػػػػػر ، المدينػػػػػػػػػػػة

مر تسػػػػػػػػػػػاك ( 4) ((بيػػػػػػػػػػػاابك أنفسػػػػػػػػػػػو  ىاخميا كغمػػػػػػػػػػػؽ عمػػػػػػػػػػػدبػػػػػػػػػػػى رتضػػػػػػػػػػػحصػػػػػػػػػػػر المانف
األميػػػػػػػػر يعقػػػػػػػػكب بػػػػػػػػف عبػػػػػػػػد الحػػػػػػػػؽ  ور فيػػػػػػػػخسػػػػػػػػ ،(5)الحصػػػػػػػػار قرابػػػػػػػػة الشػػػػػػػػيريف

ذكر يػػػػػػػأثرىػػػػػػػا  ىابنػػػػػػػو عبػػػػػػػد هللا بػػػػػػػف يعقػػػػػػػكب بػػػػػػػف عبػػػػػػػد الحػػػػػػػؽ )العجػػػػػػػكب(، كعمػػػػػػػ
إلػػػػػػػػػػػػى  اىـ، كارتحمػػػػػػػػػػػػكا عنيػػػػػػػػػػػػضػػػػػػػػػػػػدمكػػػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػػػي عيفغػػػػػػػػػػػػت م)) ابػػػػػػػػػػػػف خمػػػػػػػػػػػػدكف: 

رتحػػػػػػػػػؿ عػػػػػػػػػف مػػػػػػػػػػراكش أف)) ة: كيػػػػػػػػػذكر صػػػػػػػػػاحب الػػػػػػػػػػذخيرة السػػػػػػػػػني ( 6) عمميػػػػػػػػػـ((

                                                 
، ابن أبً زرع ،  428أم الرجلٌن : ابن عذارى ، البٌان المغرب )لسم الموحدٌن( ص  - 1

، مجهول ، الذخٌرة السنٌة ،  212، ص  7، ابن خلدون ، العبر ، ج 395روض المرطاس ، ص 
 .105ص 

، الناصري ،  212، ص  7، ابن خلدون ، العبر ، ج 105مجهول، الذخٌرة السنٌة ، ص  - 2

 .395، ابن أبً زرع روض المرطاس ، ص  12، ص  3االستمصاء ، ج
. ابن خلدون ، العبر 24، ص  2جبل أٌكٌز ، ٌذكره الناصري ، جبل جٌلٌز ، االستمصاء ، ج - 3

 .434، ابن عذارى البٌان المغرب ، ص  211، ص 7، ج
  .107مجهول، ص - 4
 المصدر السابك نفس الصفحة. - 5
 .212، ص  7العبر، ج - 6



 (2021)ضثرًثر   23هىو اإلَطاَيح                                                  انعذد يجهح انع

369 

  

 

رسػػػػػػػػػػػالة يعػػػػػػػػػػػزم فييػػػػػػػػػػػا  (2)كقػػػػػػػػػػػد أرسػػػػػػػػػػػؿ المرتضػػػػػػػػػػػى ( 1) ده((بسػػػػػػػػػػػبب قتػػػػػػػػػػػؿ كلػػػػػػػػػػػ
ا بيػػػػػػػػيبعػػػػػػػػث  كةاتػػػػػػػػكضػػػػػػػػرب لػػػػػػػػو أ ،األميػػػػػػػػر يعقػػػػػػػػكب بػػػػػػػػف عبػػػػػػػػد الحػػػػػػػػؽ كيبلطفػػػػػػػػو

 ( 3)(يعقكب بف عبد الحؽ كارتحؿ ىرضفو في كؿ عاـ يإل

بلء يلػػػػػػػػػـ تتكقػػػػػػػػػؼ فػػػػػػػػػي االسػػػػػػػػػت فف جيػػػػػػػػػكد بنػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػريإمػػػػػػػػػا يمكننػػػػػػػػػا قكلػػػػػػػػػو،     
حكازىػػػػػػػػػػػػػػػا أكصػػػػػػػػػػػػػػػؿ إلػػػػػػػػػػػػػػػى  (4)1264ق/663ففػػػػػػػػػػػػػػػي عػػػػػػػػػػػػػػػاـ مػػػػػػػػػػػػػػػراكش،  ىعمػػػػػػػػػػػػػػ

 . (5)اسفػػػػػػػػدة إلػػػػػػػػى محيطػػػػػػػػة بالمدينػػػػػػػػة مػػػػػػػػف العػػػػػػػػرب المصػػػػػػػػامكبايعتػػػػػػػػو القبائػػػػػػػػؿ ال

حتػػػػػػػػى جػػػػػػػػاء إليػػػػػػػػو أبػػػػػػػػك العػػػػػػػػبلء إدريػػػػػػػػس ابػػػػػػػػف عبػػػػػػػػد هللا بػػػػػػػػف أبػػػػػػػػي حفػػػػػػػػص بػػػػػػػػف 
 ث، حيػػػػػػػػػػػ( 6)لمػػػػػػػػػػػؤمف بػػػػػػػػػػػف المكحػػػػػػػػػػػدم الممقػػػػػػػػػػػب بػػػػػػػػػػػأبي دبػػػػػػػػػػػكساالخميفػػػػػػػػػػػة عبػػػػػػػػػػػد 

كلسػػػػػػػػت بزائػػػػػػػػر  (( :وعميػػػػػػػػ عػػػػػػػػف سػػػػػػػػبب مجيئػػػػػػػػو فػػػػػػػػردٌ  ولأسػػػػػػػػ، ك سػػػػػػػػتقبالواأحسػػػػػػػػف 
 ؾكقصػػػػػػػػػدت حمػػػػػػػػػا ،ررت مػػػػػػػػػف القتػػػػػػػػػؿفػػػػػػػػػننػػػػػػػػػي إ جير بػػػػػػػػػؾسػػػػػػػػػتمدخيػػػػػػػػػؿ  نػػػػػػػػػىكلك

 . (7) ((لتنصرني كتعينني عمى عدكم كعدكؾ

                                                 
  .107مجهول، ص  - 1
 المرتضى هو الخلٌفة المرتضً الموحدي . - 2
 .123، مجهول، الذخٌرة السنٌة، ص 396ابن أبً زرع، روض المرطاس، ص  - 3
  المصدر نفسه والصفحة . - 4
م ، على أن المؤسس 789 -ه172فاس: هً مدٌنة بالمغرب أسسها األمٌر إدرٌس األول ،  - 5

وال ٌفصلها ، درٌس الثانً ، كما أسس لنفسه مدٌنة ممابلة لمدٌنة فاسإمٌمً لهذه المدٌنة هو ابنه الح
عنها سوى نهر صغٌر وأسماها العالٌة، للمزٌد من المعلومات عن هذه المدٌنة ٌنظر: ابن 

 .110الخطٌب، مشاهدات، ص 
بد المؤمن المعروف بأبً أبو العالء ادرٌس هو أبً عبد هللا دمحم بن أبً حفص عمر بن ع - 6

واستبد ، ثك، وهو من أمراء الخلٌفة المرتضى الموحدي، خرج على الخلٌفة ادبوس، الملمب بالو
، ابن أبً زرع روض 418كشً، المعجب فً تلخٌص أخبار المغرب، ص ابالحكم ، المر
 .396المرطاس، ص 

  .141ابن الخطٌب، الحلل الموشٌة فً ذكر األخبار المراكشٌة، ص  - 7
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عظػػػػػػػػػػػػـ تػػػػػػػػػػػػرم مي  ختمفػػػػػػػػػػػػت ىنػػػػػػػػػػػػا األسػػػػػػػػػػػػباب كراء ىػػػػػػػػػػػػركب أبػػػػػػػػػػػػي دبػػػػػػػػػػػػكس،ا     
ف قػػػػػػػػرار أبػػػػػػػػي دبػػػػػػػػكس كػػػػػػػػاف لخػػػػػػػػكؼ المرتضػػػػػػػػي مػػػػػػػػف تطمعػػػػػػػػو إلػػػػػػػػى أالمصػػػػػػػػادر 

راره فػػػػػػػػػػػاألخػػػػػػػػػػػرل أف  بعػػػػػػػػػػػض المصػػػػػػػػػػػادر ل، بينمػػػػػػػػػػػا تػػػػػػػػػػػر (1)العػػػػػػػػػػػرش المكحػػػػػػػػػػػدم
بػػػػػػػف اتتػػػػػػػداكؿ بػػػػػػػيف  ةكػػػػػػػاف سػػػػػػػبب عمػػػػػػػـ المرتضػػػػػػػى بػػػػػػػأف ىنػػػػػػػاؾ مراسػػػػػػػبلت سػػػػػػػري

 ياؿ، فػػػػػػإف لجػػػػػػكء أبػػػػػػي دبػػػػػػكس إلػػػػػػى أبػػػػػػحػػػػػػ ةأيػػػػػػ ىكعمػػػػػػ ،(2)كأبػػػػػػي دبػػػػػػكسف مػػػػػػري
ىػػػػػػػػػذه  مػػػػػػػػػؽع ضػػػػػػػػػحالعبلقػػػػػػػػػات كالتعػػػػػػػػػاكف بيػػػػػػػػػنيـ، كيت لدمػػػػػػػػػ حيكضػػػػػػػػػ يكسػػػػػػػػػؼ،

عطينػػػػػػػػػي جيشػػػػػػػػػان ) ت العبلقػػػػػػػػػة عنػػػػػػػػػدما طمػػػػػػػػػب أبػػػػػػػػػي دبػػػػػػػػػكس مػػػػػػػػػف أبػػػػػػػػػي يكسػػػػػػػػػؼ
فػػػػػػػي طريقػػػػػػػي  ذلػػػػػػػؾ ىتعيننػػػػػػػي بمػػػػػػػا أنفعػػػػػػػو عمػػػػػػػ ان كالن كبنػػػػػػػكدكطبػػػػػػػ فمػػػػػػػف بنػػػػػػػي مػػػػػػػري

ر مػػػػػػف بيػػػػػػا مػػػػػػف الجيػػػػػػكش ثػػػػػػفػػػػػػإف أك، لػػػػػػؾ فػػػػػػتح مػػػػػػراكش كأحكازىػػػػػػا ضػػػػػػمفأنػػػػػػا أت
ذا ممكتيػػػػػػػػػػػا يكػػػػػػػػػػػكف بيننػػػػػػػػػػػا ممكيػػػػػػػػػػػا مشػػػػػػػػػػػتركان  ةكالقػػػػػػػػػػػكاد كاألشػػػػػػػػػػػياخ شػػػػػػػػػػػيع لػػػػػػػػػػػي كا 

 .(3)(يا لينصفنصفيا لؾ ك 

أبػػػػػػػػػػك دبػػػػػػػػػػكس  يكسػػػػػػػػػػؼ فمػػػػػػػػػػدٌ  يأبػػػػػػػػػػ حسػػػػػػػػػػافلقيػػػػػػػػػػت ىػػػػػػػػػػذه الفكػػػػػػػػػػرة استربمػػػػػػػػػػا     
ف، كأعطػػػػػػػػاه أمػػػػػػػػكاالن كثيػػػػػػػػرة بمغػػػػػػػػت بخمسػػػػػػػػة آالؼ مػػػػػػػػف جنػػػػػػػػكد بنػػػػػػػػي مػػػػػػػػري ان دينػػػػػػػػار 

 .(4)عمى حد تقدير ابف خمدكف خمسة آالؼ دينار

                                                 
 .124-123مجهول، الذخٌرة السنٌة، ص  - 1
 .12، ص  3، الناصري ، االستمصاء ، ج 212، ص  7ابن خلدون، العبر، ج - 2
)مع خالف  397.ابن أبً زرع روض المرطاس ، ص 127جهول ، الذخٌرة السنٌة ، ص م - 3

 اللفظ(.
، وابن أبً زرع، 262، ص 9، الزركلً، األعالم ، ج212، ص  7ابن خلدون، العبر، ج - 4

، )وٌذكر صاحب الذخٌرة أن أبا ٌوسف ٌعموب أمد أبا دبوس بألف فمط 397روض المرطاس، ص

من المحاربٌن، وهذا ٌخالف ما ذكره ابن خلدون وابن أبً زرع، من أنهم أمدهم خمسة آالف ولد 
ً إلٌه من خرج معهم من جند المبا ئل ٌكون ذلن الرلم هو عدد من خرج من المرٌٌن مضافا

 .124المرٌنً، ص  .الخاضعة للنفوذ
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نػػػػػػػػػػػي ير مالخاضػػػػػػػػػػػعة لمنفػػػػػػػػػػػكذ ال ( 1)القبائػػػػػػػػػػػؿككػػػػػػػػػػػذلؾ آالت الحػػػػػػػػػػػرب كمػػػػػػػػػػػا أمػػػػػػػػػػػر 
دخكليػػػػػػػػا مػػػػػػػػف  يكاسػػػػػػػػتطاع فػػػػػػػػي حػػػػػػػػيف غفمػػػػػػػػة مػػػػػػػػف المرتضػػػػػػػػ، بالرجػػػػػػػػاؿ العتػػػػػػػػاد
  (3)يعمػػػػػػػػػػك فك زيػػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػػعػػػػػػػػػػو الػػػػػػػػػػكزير أبػػػػػػػػػػم، كفػػػػػػػػػػٌر المرتضػػػػػػػػػػى ك (2)بػػػػػػػػػاب اغمػػػػػػػػػػات
لػػػػػػػػػػػػػى ازمػػػػػػػػػػػػػكر فػػػػػػػػػػػػػي  ان مسػػػػػػػػػػػػػتنجد ( 4)إلػػػػػػػػػػػػػى أزمػػػػػػػػػػػػػكر بصػػػػػػػػػػػػػيره ابػػػػػػػػػػػػػف عيػػػػػػػػػػػػػكش كا 

سػػػػػػػػػػػػيران إلػػػػػػػػػػػى أبػػػػػػػػػػػػي أتسػػػػػػػػػػػميمو  ، كلكػػػػػػػػػػػػف ثػػػػػػػػػػػـٌ (5) ـ(1266ىػػػػػػػػػػػػ/665محػػػػػػػػػػػـر )22
تػػػػػػػػز رأسػػػػػػػػو، كتػػػػػػػػكلى حتػػػػػػػػؿ عمػػػػػػػػى يػػػػػػػػد مػػػػػػػػكاله مػػػػػػػػزاحـ فػػػػػػػػي الطريػػػػػػػػؽ كأكقي ، دبػػػػػػػػكس

 . (6)أبك دبكس خبلفو المكحديف

سػػػػػػػػػتيبلء أبػػػػػػػػػي دبػػػػػػػػػكس كمػػػػػػػػػا فعمػػػػػػػػػو أبػػػػػػػػػك يكسػػػػػػػػػؼ عنػػػػػػػػػدما كصػػػػػػػػػمتو أنبػػػػػػػػػاء ا    
يكسػػػػػػػػػػػؼ رسػػػػػػػػػػكال يينئػػػػػػػػػػو كيطمػػػػػػػػػػب منػػػػػػػػػػو الكفػػػػػػػػػػػاء ك عمػػػػػػػػػػى مػػػػػػػػػػراكش بعػػػػػػػػػػث أبػػػػػػػػػػ

مػػػػػػا بينػػػػػػي كبينػػػػػػو عيػػػػػػد )) د أبػػػػػػك دبػػػػػػكس إلػػػػػػى رسػػػػػػكؿ أبػػػػػػي يكسػػػػػػؼ فػػػػػػرٌ ، بالعيػػػػػػد
ره عمػػػػػػػى مػػػػػػػا بيػػػػػػػده مػػػػػػػف قػػػػػػػكأ، ره أف يبعػػػػػػػث ببعثػػػػػػػوأقػػػػػػػك  ،إال السػػػػػػػيؼ أرجػػػػػػػع إليػػػػػػػو

كسػػػػػػػػػارع إلػػػػػػػػػى الخدمػػػػػػػػػة خيػػػػػػػػػر لػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػف الػػػػػػػػػدنيا ، فػػػػػػػػػإف بػػػػػػػػػادر بالبيعػػػػػػػػػة، الػػػػػػػػػببلد

                                                 
 .212، ص 7المبائل: )لبائل الخلط ، هسكورة ، هزرجة( ابن خلدون، العبر، ج - 1
ً لبل  40أغمات: مدٌنة صغٌرة تمع على بعد  - 2 ً أدبٌا كم جنوب مراكش، ولد عرفت نشاطا

الن اشبٌلٌة الذي تأسٌس عاصمة المرابطٌن، وزادت شهرتها عندما نفى إلٌها المعتمد من عبد م
 خلعه ٌوسف بن تاشفٌن.

 .212، ص  7ابن خلدون، العبر، ج- 3
. 169، ص  1أزمور: وهً بلد بالمغرب فً جبال البربر، ٌالوت الحموي معجم البلدان، م/ - 4

  .212، ص 7ابن خلدون، العبر، ج
 .212، ص 7، ابن خلدون، العبر، ج135مجهول، الذخٌرة السنٌة، ص  - 5
، ابن أبً دٌنار  12، ص  2، الناصري ، االستمصاء ، ج 212، ص 7لدون، العبر، جابن خ - 6

. ابن الخطٌب، الحلل الموشٌة فً ذكر األخبار 129المؤنس فً أخبار إفرٌمٌا وتونس، ص 
 .141المراكشٌة ، ص 
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ف امتنػػػػػػػػػع مػػػػػػػػػف ذلػػػػػػػػػؾ غزكتػػػػػػػػػو ، خػػػػػػػػػرةكاآل جنػػػػػػػػػكد ال قبػػػػػػػػػؿ لػػػػػػػػػو بػػػػػػػػػذلؾ، ككتػػػػػػػػػب بكا 
 .(1)و مخاطبة الخمفاء إلى عماليـفيخاطبو ي لو بذلؾ كتابان 

بعػػػػػػػد ىػػػػػػػذه الرسػػػػػػػالة قػػػػػػػرر أبػػػػػػػك يكسػػػػػػػؼ حشػػػػػػػد قػػػػػػػكات ضػػػػػػػخمة كخػػػػػػػرج بيػػػػػػػػا     
 فػػػػػػػػيكأطمػػػػػػػػؽ سػػػػػػػػرايا الجػػػػػػػػيش المرينػػػػػػػػي ان، كألقػػػػػػػػى عمييػػػػػػػػا حصػػػػػػػػار ، إلػػػػػػػػى مػػػػػػػػراكش

 . (2)األقكات ؼكع كتنسجيات مراكش كنكاحييا تحطـ الزر 

 ،مػػػػػػػػػػػا اعتقػػػػػػػػػػػده أبػػػػػػػػػػػك دبػػػػػػػػػػػكس أف األحػػػػػػػػػػػداث تسػػػػػػػػػػػير فػػػػػػػػػػػي غيػػػػػػػػػػػر صػػػػػػػػػػػالحو    
فأرسػػػػػػػػؿ إلػػػػػػػػى أبػػػػػػػػي يكسػػػػػػػػؼ الشػػػػػػػػيخ العػػػػػػػػالـ أبػػػػػػػػك العبػػػػػػػػاس أحمػػػػػػػػد بػػػػػػػػف مخمػػػػػػػػكؼ 

يكسػػػػػػػؼ أنػػػػػػػو سػػػػػػػكؼ يعنػػػػػػػي  ية يطمػػػػػػػب مػػػػػػػف أبػػػػػػػيكمعػػػػػػػو ىكيػػػػػػػة سػػػػػػػن، اليسػػػػػػػككرم
 .(3)كعاد إلى فاس ،بك يكسؼألؾ ذب يرضفبما عاىده عميو 

مػػػػػػػػػف  ةكطمػػػػػػػػػب مبايعػػػػػػػػػ، ؿ أبػػػػػػػػػك دبػػػػػػػػػكس الفرصػػػػػػػػػةغسػػػػػػػػػتاء ه األثنػػػػػػػػػاذفػػػػػػػػػي ىػػػػػػػػػ    
 راسػػػػػػػػؿ  بػػػػػػػػف زيػػػػػػػاف الػػػػػػػػذم سػػػػػػػف كيغمرا مفعػػػػػػػػؿقبائػػػػػػػؿ السػػػػػػػػكس كعػػػػػػػرب الخمػػػػػػػػط كال

كفيػػػػػػػػؾ أ انػػػػػػػػأمػػػػػػػػا لػػػػػػػػديؾ فيف فإيػػػػػػػػاؾ أف تطمػػػػػػػػع بنػػػػػػػػك مػػػػػػػػريو: ) دبػػػػػػػػكس بقكلػػػػػػػػ اأبػػػػػػػػ
مػػػػػػػػف تطػػػػػػػػكرات،  ثدحػػػػػػػػمػػػػػػػػا  ( 4)(نػػػػػػػػت يػػػػػػػػد كاحػػػػػػػػدة فػػػػػػػػي حػػػػػػػػربيـأنػػػػػػػػا ك أك ، شػػػػػػػػرىـ

عميػػػػػػػػػو  ىكألقػػػػػػػػػ ،ليػػػػػػػػػوفخػػػػػػػػػرج إ ،يكسػػػػػػػػػؼ ينقػػػػػػػػػض العيػػػػػػػػػد أبػػػػػػػػػك دبػػػػػػػػػكس مػػػػػػػػػع أبػػػػػػػػػ
كغمػػػػػػػػػت ، كانتشػػػػػػػػػرت المجاعػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػببلده، ضػػػػػػػػػاقت فيػػػػػػػػػو مدينػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػراكش ان حصػػػػػػػػػار 

                                                 
، ابن أبً دٌنار، المؤنس فً أخبار إفرٌمٌا وتونس، ص  126مجهول، الذخٌرة السنٌة ، ص  - 1

، مع خالف اللفظ بٌنما ٌذكر المراكشً أن أبا  397، ابن أبً زرع، روض المرطاس ص 129
ً لمعونتهم  وهو بذلن ٌخالف ما رواه المؤرخون ، ، دبوس سلم للمرٌنٌٌن مدٌنة مراكش ثمنا

 .336المعجب فً تلخٌص أخبار المغرب ، ص 
، الناصري، 212ص ،7، ابن خلدون، العبر، ج398ابن أبً زرع، روض المرطاس، ص  - 2

 .12، ص 2االستمصاء، ج
  .126مجهول، الذخٌرة السنٌة، ص  - 3
 ، ٌذكر تفاصٌله كاملة. 127المصدر نفسه ، ص  - 4
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أميػػػػػػػػػر سػػػػػػػػػف بػػػػػػػػػف زيػػػػػػػػػاف ااألسػػػػػػػػعار ممػػػػػػػػػا جعمػػػػػػػػػو يطمػػػػػػػػػب اإلغاثػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػف يغمػػػػػػػػػر 
إلػػػػػػػػػػى فػػػػػػػػػػاس لكػػػػػػػػػػي  دكعػػػػػػػػػػا، يػػػػػػػػػػاعنفرفػػػػػػػػػػع أبػػػػػػػػػػك يكسػػػػػػػػػػؼ الحصػػػػػػػػػػار  (1)تممسػػػػػػػػػاف
لػػػػػػػػػؾ فػػػػػػػػػي منتصػػػػػػػػػؼ ربيػػػػػػػػػع ذككػػػػػػػػػاف  ،كيسػػػػػػػػػتعد لحػػػػػػػػػرب يغمػػػػػػػػػر اسػػػػػػػػػف ،يتأىػػػػػػػػػب
  (2)مػػػػػػػػػػػػػف كادم ممكيػػػػػػػػػػػػػة ، كمتخػػػػػػػػػػػػػذان تممسػػػػػػػػػػػػػاف ان صػػػػػػػػػػػػػدـ، قا1267ىػػػػػػػػػػػػػػ/666األكؿ 

 ل. جمػػػػػػػػػاد22)فػػػػػػػػػي  ( 4)ككػػػػػػػػػاف المقػػػػػػػػػاء بػػػػػػػػػكادم تػػػػػػػػػبلع ( 3)طريػػػػػػػػػؽ أجػػػػػػػػػر سػػػػػػػػػيؼ
أبػػػػػػػػػػػػك حفػػػػػػػػػػػػص فييػػػػػػػػػػػػا تػػػػػػػػػػػػؿ دارت معركػػػػػػػػػػػػة طاحنػػػػػػػػػػػػو قي (، 1267ق666خػػػػػػػػػػػػر اآل

ىػػػػػػػػك كقكمػػػػػػػػو ، بعػػػػػػػػد أف لحقػػػػػػػػت بػػػػػػػػو اليزيمػػػػػػػػةاسػػػػػػػػف  عمػػػػػػػػر أكبػػػػػػػػر أبنػػػػػػػػاء يغمػػػػػػػػر
العمػػػػػػػؿ  يػػػػػػػايكعػػػػػػػاد أبػػػػػػػك يكسػػػػػػػؼ إلػػػػػػػى فػػػػػػػاس ليسػػػػػػػتأنؼ ف كاد؛مػػػػػػػف بنػػػػػػػي عبػػػػػػػد الػػػػػػػ

 . (5)مراكش ىعم

خػػػػػػػػػػػػرج أبػػػػػػػػػػػػك يكسػػػػػػػػػػػػؼ مػػػػػػػػػػػػف فػػػػػػػػػػػػاس فػػػػػػػػػػػػي ـ 1275ق/666كفػػػػػػػػػػػػي شػػػػػػػػػػػػعباف     
 ؛يػػػػػػػػػػا كادم أـ الربيػػػػػػػػػػع، كلكػػػػػػػػػػف ىػػػػػػػػػػذه المػػػػػػػػػػرة خطتػػػػػػػػػػوبحشػػػػػػػػػػكد ضػػػػػػػػػػخمو عبػػػػػػػػػػر 

 .ضعاؼ جيكدىـإللؾ ذك  دبكس، ييديف أبمؤ كانت ضد 

                                                 
تِِلمسان: كانت تِِلمسان دار مملكة زناتة وحوالٌها لبائل كثٌرة من زناتة وتكتب بكسرتٌن  - 1

 مدٌنة أزلٌة. وسكون المٌم تمع فً الشمال الشرلً من مدٌنة وجدة وهً
ألن المسلمٌن وجدوا طرٌمها ٌدور ؛ وادي ملوٌة : اسم عمبة لرب نهاوند ، سمٌت بذلن  - 2

 .195، ص  5بصخرة فسموها بذلن  ، معجم البلدان ، ج
أجر سٌف: وهً لرٌة لها حصن ولنطرة ، وهً موضع وعر كثٌر الحجارة صعب المسلن ،  - 3

ح العاصفة ، ولذلن ٌمال: إذا ُهبت آجر فعّجل فإن فٌه حجراً ال ٌكاد ٌخلو من األسد ، ودائم الرب
ٌبري ، وأسد ٌغري ، ورٌحاً تدوي وحول أجر لبائل من العرب والبربر ، ٌالوت الحموي ، معجم 

 .102البلدان ، ص 
وادي تالع ألٌمت فٌه معركة لمواجهة جٌش ٌغمراسن بن زٌان خلف الجٌوش إلثارة حماس  - 4

 .146بً زرع ، الذخٌرة السنٌة ، ص المماتلٌن. ابن ا
، مجهول ، الذخٌرة السنٌة ، ص  165ابن األحمر ، روضة النسرٌن ، مخطوط ، ورله  - 5

، عنان ، عصر المرابطٌن والموحدٌن فً  398، ابن أبً زرع ، روض المرطاس ، ص  131
 .567، ص  2المغرب واألندلس ، ق 
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، كتخػػػػػػػػػػرب الضػػػػػػػػػػياع، سػػػػػػػػػػرايا الجػػػػػػػػػػيش المرينػػػػػػػػػػي تحطػػػػػػػػػػـ الػػػػػػػػػػزرع تكانتشػػػػػػػػػػر     
ضػػػػػػطر بأشػػػػػػياخ القبائػػػػػػؿ مػػػػػػف اممػػػػػػا  ،دىايػػػػػػب كػػػػػػؿ مػػػػػػا يقػػػػػػع فػػػػػػي يػػػػػػنكتسػػػػػػمب كت
 : لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوا كقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالك دبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكس،  يصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامدة إلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى لقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء أبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػملاالعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرب 

مػػػػػػا نػػػػػػزؿ بنػػػػػػا فػػػػػػي  لكقػػػػػػد تػػػػػػر  ف،يػػػػػػا مكالنػػػػػػا كػػػػػػـ تعتقػػػػػػد عػػػػػػف حػػػػػػرب بنػػػػػػي مػػػػػػري)) 
لعػػػػػػػػػؿ هللا يجعمػػػػػػػػػو سػػػػػػػػػبب الفػػػػػػػػػتح ، خرج بنػػػػػػػػػا إلػػػػػػػػػييـأيـ فػػػػػػػػػمػػػػػػػػػنحريمنػػػػػػػػػا كأمكالنػػػػػػػػػا 
تػػػػػػػػػػػازا  ربػػػػػػػػػػػاط بالشػػػػػػػػػػػككة مػػػػػػػػػػػنيـ قػػػػػػػػػػػد بقػػػػػػػػػػػكا ك ك ذكجميػػػػػػػػػػػكرىـ ك ، فػػػػػػػػػػػإنيـ قميمػػػػػػػػػػػكف
الػػػػػػػكا تقيمػػػػػػػكف لػػػػػػػو الػػػػػػػذركة ز غػػػػػػػر مػػػػػػػف بنػػػػػػػي عبػػػػػػػد الػػػػػػػكاد ، كلػػػػػػػـ يثلحراسػػػػػػػة ذلػػػػػػػؾ ال

 . (1) ((كالقارب حتى أجابيـ إلى رأييـ

فخػػػػػػػػػػرج مػػػػػػػػػػف مػػػػػػػػػػراكش فػػػػػػػػػػي  أبػػػػػػػػػػي يكسػػػػػػػػػػؼ، ءاسػػػػػػػػػػتعد أبػػػػػػػػػػك دبػػػػػػػػػػكس لمقػػػػػػػػػػا     
يكسػػػػػػػػػػػؼ التظػػػػػػػػػػػاىر  يأبػػػػػػػػػػػ ة، فكانػػػػػػػػػػػت خطػػػػػػػػػػػةجيػػػػػػػػػػػكش ضػػػػػػػػػػػخمو كجمػػػػػػػػػػػكع كافػػػػػػػػػػػر 

،  (2)شإمػػػػػػػػػػػػدادات تصػػػػػػػػػػػػمو مػػػػػػػػػػػػف مػػػػػػػػػػػػراك مباالنسػػػػػػػػػػػػحاب حتػػػػػػػػػػػػى يبعػػػػػػػػػػػػده عػػػػػػػػػػػػف أ
عنػػػػػػػػػػػدىا حػػػػػػػػػػػاكؿ أبػػػػػػػػػػػك  (3)كفػػػػػػػػػػػكظػػػػػػػػػػػؿ أبػػػػػػػػػػػك يكسػػػػػػػػػػػؼ ينسػػػػػػػػػػػحب حتػػػػػػػػػػػى كادم ع
فأدركتػػػػػػػػػػو الخيػػػػػػػػػػكؿ كحطمتػػػػػػػػػػو  ،دبػػػػػػػػػػكس الفػػػػػػػػػػرار مػػػػػػػػػػف المعركػػػػػػػػػػة إلػػػػػػػػػػى مػػػػػػػػػػراكش

بػػػػػػػػو إلػػػػػػػػى السػػػػػػػػمطاف كػػػػػػػػاف ذلػػػػػػػػؾ  كجػػػػػػػػيء ،ر صػػػػػػػػريعان كأخػػػػػػػػذ رأسػػػػػػػػوالرمػػػػػػػػاح فٌخػػػػػػػػ
 .(4) 1286ستيف كستمائة/ك  محـر سنة ثماف 2في يـك األحد 

                                                 
. مجهول، الذخٌرة 13، ص  2صري، االستمصاء، ج، النا213، ص 7ابن خلدون ، العبر، ج - 1

 .131السنٌة، ص 
مجهول، الذخٌرة ، 13، ص 2، الناصري، االستمصاء، ج215المصدر نفسه والجزء، ص  - 2

 . 133-132السنٌة، ص  
 وادي عفو. - 3
ابن أبً زرع، روض المرطاس، ص  ،165مخطوط ، روضة النسرٌن ن ورلة  ابن االحمر، - 4

 .133، مجهول ، الذخٌرة السنٌة ، ص 215، ص 7دون، العبر، ج، ابن خل400
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ي تػػػػػػػػػاريخ دكلػػػػػػػػػة بنػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػريف، إذ كانػػػػػػػػػت ىػػػػػػػػػذه المعركػػػػػػػػػة نقطػػػػػػػػػة تحػػػػػػػػػكؿ فػػػػػػػػػ    
 .رينيةكقياـ الدكلة الم ،كانت ىذه المعركة نياية الدكؿ المكحدية

ىػػػػػػػػػ/ 668كدخػػػػػػػػؿ أبػػػػػػػػك يكسػػػػػػػػؼ مػػػػػػػػراكش يػػػػػػػػـك األحػػػػػػػػد التاسػػػػػػػػع مػػػػػػػػف محػػػػػػػػـر     
كعماليػػػػػػػػػػػا ، اتياقضػػػػػػػػػػػك ، ـ، ككػػػػػػػػػػػاف فػػػػػػػػػػػي اسػػػػػػػػػػػتقبالو فقياؤىػػػػػػػػػػػا كصػػػػػػػػػػػمحاؤىا1269

يكسػػػػػػػػػؼ  قػػػػػػػػػب أبػػػػػػػػػككلي ، (1)، كأعمنػػػػػػػػػكا بيعػػػػػػػػػتيـ ألبػػػػػػػػػي يكسػػػػػػػػػؼ يعقػػػػػػػػػكبكشػػػػػػػػػيكخيا
"أميػػػػػػػػػػػػر المسػػػػػػػػػػػػمميف" كأصػػػػػػػػػػػػبحت دكلتػػػػػػػػػػػػو  يعقػػػػػػػػػػػػكب بػػػػػػػػػػػػف عبػػػػػػػػػػػػد الحػػػػػػػػػػػػؽ بمقػػػػػػػػػػػػب

تسػػػػػػػػػيطر عمػػػػػػػػػى سػػػػػػػػػائر أنحػػػػػػػػػاء المغػػػػػػػػػرب األقصػػػػػػػػػى مػػػػػػػػػف كادم ممكيػػػػػػػػػة كجبػػػػػػػػػاؿ 
األطمػػػػػػػػػػس الكسػػػػػػػػػػطى شػػػػػػػػػػرقان حتػػػػػػػػػػى المحػػػػػػػػػػيط األطمسػػػػػػػػػػي غربػػػػػػػػػػان، كمػػػػػػػػػػف ربػػػػػػػػػػاط 

،  (2)مػػػػػػػػػػػارة شػػػػػػػػػػػماالن حتػػػػػػػػػػػى مػػػػػػػػػػػراكش ككادم تنسػػػػػػػػػػػفت جنكبػػػػػػػػػػػان غتػػػػػػػػػػػازم كجبػػػػػػػػػػػاؿ 
بقيػػػػػػػػادة ابنػػػػػػػػو   (3)إلػػػػػػػػى بػػػػػػػػبلد السػػػػػػػػكسكبيػػػػػػػػرة حممػػػػػػػػة كمػػػػػػػػا أرسػػػػػػػػؿ أبػػػػػػػػك يكسػػػػػػػػؼ 

أبػػػػػػػػػػي مالػػػػػػػػػػؾ عبػػػػػػػػػػد الكاحػػػػػػػػػػد، كثمكنػػػػػػػػػػت ىػػػػػػػػػػذه الحممػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػف إخضػػػػػػػػػػاع ثػػػػػػػػػػكار 
، كقػػػػػػػػػػاـ أبػػػػػػػػػػك يكسػػػػػػػػػػؼ  (4)إلػػػػػػػػػػييـ مػػػػػػػػػػف بقايػػػػػػػػػػا المكحػػػػػػػػػػديف فػػػػػػػػػػرٌ  السػػػػػػػػػػكس كمػػػػػػػػػػف

كبعػػػػػػػػػد شػػػػػػػػػيريف، عػػػػػػػػػاد إلػػػػػػػػػى مػػػػػػػػػراكش كتػػػػػػػػػرؾ  (5)رعػػػػػػػػػوبنفسػػػػػػػػػو بغػػػػػػػػػزك منطقػػػػػػػػػة د
 كقائدان لمجيش. كاليناعمييا محمد بف عمي بف يحي 

                                                 
، ابن 400. ابن أبً زرع، روض المرطاس، ص 12، ص2الناصري، االستمصاء، ج - 1

 .134، مجهول، الذخٌرة السنٌة، ص 215، ص 7خلدون، العبر، ج
. الناصري، 401. ابن أبً زرع، روض المرطاس، ص 138مجهول، الذخٌرة السنٌة، ص  - 2

 .13، ص2االستمصاء، ج
السوس: وهً بلد بالمغرب كانت الروم تسمٌها لمونٌة، ولٌل السوس بالمغرب كورة مدٌنتها  - 3

 .281، ص  3طنجة، ٌالوت الحموي، معجم البلدان، م/
 .134ابن أبً زرع، روض المرطاس، ص   ، مجهول، الذخٌرة السنٌة، ص  - 4
إنه نهر كبٌر ٌجري من المشرق إلى المغرب ومنبعه من بوادٌها ف ةنما تعرف درعإدَْرَعة )  - 5

 جمٌلة كثٌرة. جبل درن وعلٌه عمارة متصلة نحو سبعة أٌام وفٌها أسواق
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ليػػػػػػػػاـ فػػػػػػػػي سػػػػػػػػبل عنػػػػػػػػدما شػػػػػػػػعر بػػػػػػػػالمرض جمػػػػػػػػع شػػػػػػػػيكخ مػػػػػػػػريف كالحػػػػػػػػدث ا    
 .  (1)كأخذ عمييـ العيد بكالية أبي مالؾ عبد الكاحد

ـ فييػػػػػػػػػػػا مراسػػػػػػػػػػػـ تعيػػػػػػػػػػػيف كلػػػػػػػػػػػي العيػػػػػػػػػػػد فػػػػػػػػػػػي الدكلػػػػػػػػػػػة تىػػػػػػػػػػػذه أكؿ مػػػػػػػػػػػرة يػػػػػػػػػػػ    
 المرنييػػػػػػػػة، كػػػػػػػػاف ىػػػػػػػػذا الحػػػػػػػػدث سػػػػػػػػببان فػػػػػػػػي خػػػػػػػػركج بعػػػػػػػػض المعارضػػػػػػػػيف بجبػػػػػػػػؿ

إلػػػػػػػػييـ جيشػػػػػػػػان فأرسػػػػػػػػؿ ، لػػػػػػػػذا عػػػػػػػػـز أبػػػػػػػػك يكسػػػػػػػػؼ عمػػػػػػػػى محػػػػػػػػاربتيـ؛ (2)عمػػػػػػػػكداف 
فحاصػػػػػػػػػػػػػرىـ  ،ؼ جنػػػػػػػػػػػػػدم بقيػػػػػػػػػػػػػادة كلػػػػػػػػػػػػػده يكسػػػػػػػػػػػػػؼ يعقػػػػػػػػػػػػػكبالآمػػػػػػػػػػػػػف خمسػػػػػػػػػػػػػة 

ػػػػػػػػػػ، بالجبػػػػػػػػػػؿ مح ليػػػػػػػػػػـ بمغػػػػػػػػػػادرة األراضػػػػػػػػػػي المرنييػػػػػػػػػػة إلػػػػػػػػػػى فطمبػػػػػػػػػػكا األمػػػػػػػػػػاف كسي
 .  (3)تممساف كبعضيـ إلى األندلس

يػػػػػػػػدد كحػػػػػػػػدة تكىكػػػػػػػذا تغمػػػػػػػػب أبػػػػػػػػك يكسػػػػػػػؼ عمػػػػػػػػى ىػػػػػػػػذه الثػػػػػػػػكرة التػػػػػػػي كانػػػػػػػػت     
بػػػػػػػػػػف زيػػػػػػػػػػاف الخصػػػػػػػػػػـ  ف مكاجيػػػػػػػػػػة يغمػػػػػػػػػػراسالبيػػػػػػػػػػت المرينػػػػػػػػػػي، كمػػػػػػػػػػا عميػػػػػػػػػػو اآل

                       العنيػػػػػػػػػػػػػػػد، خاصػػػػػػػػػػػػػػػة بعػػػػػػػػػػػػػػػد طمػػػػػػػػػػػػػػػب ابػػػػػػػػػػػػػػػف األحمػػػػػػػػػػػػػػػر النجػػػػػػػػػػػػػػػدة مػػػػػػػػػػػػػػػف أبػػػػػػػػػػػػػػػي 
يكسػػػػػػػػؼ ضػػػػػػػػد نصػػػػػػػػارل اإلسػػػػػػػػباف، فبعػػػػػػػػث إليػػػػػػػػو يطمػػػػػػػػب عقػػػػػػػػد الصػػػػػػػػمح بينيمػػػػػػػػا 

ال أكأقسػػػػػػػػػػـ  ))حيػػػػػػػػػػث رفػػػػػػػػػػض  (4)كالتعػػػػػػػػػػاكف فػػػػػػػػػػي إنقػػػػػػػػػػاذ األنػػػػػػػػػػدلس مػػػػػػػػػػف العػػػػػػػػػػدك
كحشػػػػػػػػػػد   (5)يصػػػػػػػػػػالحو أبػػػػػػػػػػدان حتػػػػػػػػػػى يأخػػػػػػػػػػذ منػػػػػػػػػػو بالثػػػػػػػػػػأر أك يمػػػػػػػػػػكت دكف ذلػػػػػػػػػػؾ

كقطعػػػػػػػػػػػكا الثمػػػػػػػػػػػار  (( أبػػػػػػػػػػػك يكسػػػػػػػػػػػؼ الجيكشػػػػػػػػػػػى الضػػػػػػػػػػػخمة كحاصػػػػػػػػػػػر تممسػػػػػػػػػػػاف
قػػػػػػػػكا القػػػػػػػػرل كالضػػػػػػػػياع حتػػػػػػػػى كحر ربػػػػػػػػكا الربػػػػػػػػاع كأفسػػػػػػػػدكا الػػػػػػػػزركع، خكالجنػػػػػػػػات ك 

                                                 
. الناصري، 402. ابن ابً زرع، روض المرطاس، ص 216، ص 7ابن خلدون، العبر، ج - 1

 .15، ص 2االستمصاء، ج
 جبل علودان؛ جبل من جبال غمارة . - 2
 .216، ص 7. ابن خلدون، العبر، ج143الذخٌرة السنٌة، ص  مجهول، - 3
 المصدر نفسه والصفحة، المصدر نفسه والصفحة. - 4
 المصدر نفسه والصفحة. - 5
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ضػػػػػػػػػطر أبػػػػػػػػػك يكسػػػػػػػػػؼ إلػػػػػػػػػى فػػػػػػػػػؾ اك   (1)لػػػػػػػػػـ يػػػػػػػػػدع بتمػػػػػػػػػؾ النػػػػػػػػػكاحي قػػػػػػػػػكت يػػػػػػػػػـك
كبعػػػػػػػػد عكدتػػػػػػػػو تػػػػػػػػكفي كلػػػػػػػػى  ،ـ1272ىػػػػػػػػػ/671الحصػػػػػػػػار كالعػػػػػػػػكدة إلػػػػػػػػى فػػػػػػػػاس 
كفػػػػػػػػػي آخػػػػػػػػػر صػػػػػػػػػفر أخػػػػػػػػػذ  ،ـ1272ىػػػػػػػػػػ/671العيػػػػػػػػػد أبػػػػػػػػػك مالػػػػػػػػػؾ فػػػػػػػػػي صػػػػػػػػػفر 

 . (2)البيعة لكلده األمير يكسؼ مف بني مريف

  (3)ـ سػػػػػػػػػػػػػار أبػػػػػػػػػػػػػك يكسػػػػػػػػػػػػػؼ إلػػػػػػػػػػػػػى طنجػػػػػػػػػػػػػة1273ىػػػػػػػػػػػػػػ/672كفػػػػػػػػػػػػػي سػػػػػػػػػػػػػنة     
مكػػػػػػػػف مػػػػػػػػف دخػػػػػػػػكؿ تأشػػػػػػػػير، ك  ةلمػػػػػػػػدة ثبلثػػػػػػػػ ضػػػػػػػػخمان  كضػػػػػػػػرب عمييػػػػػػػػا حصػػػػػػػػاران 

 ،(4)ـ،1273ىػػػػػػػػػػػػػػػ/ 672المدينػػػػػػػػػػػػػة يػػػػػػػػػػػػػػـك الخمػػػػػػػػػػػػػيس أكؿ شػػػػػػػػػػػػػػير الربيػػػػػػػػػػػػػع األكؿ 
بػػػػػػػك يكسػػػػػػػؼ كلػػػػػػػي عيػػػػػػػده األميػػػػػػػر يكسػػػػػػػؼ كفػػػػػػػي تمػػػػػػػؾ األثنػػػػػػػاء أرسػػػػػػػؿ األميػػػػػػػر أ

كقطػػػػػػػػػع عنيػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػا كػػػػػػػػػاف يأتييػػػػػػػػػا ، فحاصػػػػػػػػػرىا حصػػػػػػػػػاران شػػػػػػػػػديدان  (5)ة،تإلػػػػػػػػػى سػػػػػػػػػب
العزفػػػػػػػػي إلػػػػػػػػى عقػػػػػػػػد  فابػػػػػػػػ ، اضػػػػػػػػطر(6)مػػػػػػػػف اإلمػػػػػػػػدادات مػػػػػػػػف الريػػػػػػػػؼ كالبػػػػػػػػكادم

بػػػػػػػػؿ دفػػػػػػػػع مبمػػػػػػػػغ مػػػػػػػػف المػػػػػػػػاؿ سػػػػػػػػنكيان لمخزانػػػػػػػػة اصػػػػػػػػمح مػػػػػػػػف األميػػػػػػػػر يكسػػػػػػػػؼ مق
 . (7)الدكلة المرنيية

                                                 
 .406ابن أبً زرع، روض المرطاس، ص  - 1
 .154المصدر نفسه و الصفحة. مجهول ، الذخٌرة السنٌة ، ص  - 2
، طولها من جهة المغرب ثمانون درجة وعرضها خمس طنجة وهً مدٌنة فً اإلللٌم الرابع  - 3

وثالثون درجة ونصف ، ومن جهة الجنوب: بلد على ساحل بحر المغرب ممابل الجزٌرة 
 .43، ص  4الخضراء وهو من أكبر األعظم وبالد البربر ، للمزبد ، ٌنظر : ٌالوت الحموي ، ج/

 .407وض المرطاس ، ص ، ابن أبً زرع ، ر 157مجهول ، الذخٌرة السنٌة ، ص  - 4
سبتة: وهً بلدة مشهورة من لواعد بالد المغرب ، ومرساها أجود مرسى على البحر وهً  - 5

على بر البربر تمابل جزٌرة األندلس على طوق الزلاق الذي هو ألرب ما بٌن البر والجزٌرة وهً 
 .182، ص  3مدٌنة حصٌنة تشبه المهدٌة بإفرٌمٌا ، ٌنظر : ٌالوت الحموي ، ج

 .157مجهول ، الذخٌرة السنٌة ، ص  - 6
. الناصري 98. مجهول ، الذخٌرة السنٌة ، ص 407ابن أبً زرع ، روض المرطاس ، ص  - 7

 .18، ص 2، االستمصاء ، ج
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ة أصػػػػػػػػػػبح العبػػػػػػػػػػكر إلػػػػػػػػػػى تطنجػػػػػػػػػػة كسػػػػػػػػػػببفػػػػػػػػػػتح  نػػػػػػػػػػوإكمػػػػػػػػػػا يمكننػػػػػػػػػػا قكلػػػػػػػػػػو     
اح نػػػػػػػػػفػػػػػػػػػي الج (1)أمػػػػػػػػػاـ المػػػػػػػػػرييف إال سجمماسػػػػػػػػػة، كلػػػػػػػػػـ يبػػػػػػػػػؽى  ،سػػػػػػػػػريَّ األنػػػػػػػػػدلس مي 

 الغربي. 

ده، جنػػػػػػػػ ونػػػػػػػػأككبربػػػػػػػػر فحشػػػػػػػػد أبػػػػػػػػك يكسػػػػػػػػؼ القػػػػػػػػكات مػػػػػػػػف زناتػػػػػػػػو كالعػػػػػػػػرب كال    
 رعػػػػػػػػػػػاداتؽ كاليالحصػػػػػػػػػػػار مػػػػػػػػػػػف المجػػػػػػػػػػػان تكتقػػػػػػػػػػػدـ إليػػػػػػػػػػػو كنصػػػػػػػػػػػب عمييػػػػػػػػػػػا آال

لحصػػػػػػػػػػػار، كبعػػػػػػػػػػد سػػػػػػػػػػػنة مػػػػػػػػػػػف كألكؿ مػػػػػػػػػػرة اسػػػػػػػػػػػتخدـ البػػػػػػػػػػػاركد فػػػػػػػػػػي ىػػػػػػػػػػػذا ا ،(2)
كػػػػػػػػػاف ذلػػػػػػػػػؾ فػػػػػػػػػي ، ك المدينػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػف فتحػػػػػػػػػة السػػػػػػػػػكرينيػػػػػػػػػكف الحصػػػػػػػػػار اقػػػػػػػػػتحـ المر 

 .(3)ـ 1274ىػ /  673صفر 

 ،عمػػػػػػػػػػػى أراضػػػػػػػػػػػي المغػػػػػػػػػػػرب األقصػػػػػػػػػػػى كميػػػػػػػػػػػا ينيػػػػػػػػػػػكفكىكػػػػػػػػػػػذا سػػػػػػػػػػػيطر المر     
كاتخػػػػػػػػػذ أبػػػػػػػػػك يكسػػػػػػػػػؼ مػػػػػػػػػف فػػػػػػػػػاس عاصػػػػػػػػػمة لمدكلػػػػػػػػػة المرنيػػػػػػػػػة، كبمػػػػػػػػػا أف أمػػػػػػػػػر 
                   األنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدلس يشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػغؿ بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ األميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر أبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي يكسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼ يعقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكب 

المسػػػػػػػػػيطرة عمػػػػػػػػػى  حػػػػػػػػػديفك مـ لػػػػػػػػػو القضػػػػػػػػػاء عمػػػػػػػػػى دكلػػػػػػػػػة التػػػػػػػػػخاصػػػػػػػػػة بعػػػػػػػػػد أف 
ممتمكاتيػػػػػػػػػػػػػا كالقضػػػػػػػػػػػػػاء عمػػػػػػػػػػػػػى القبائػػػػػػػػػػػػػؿ الثػػػػػػػػػػػػػائرة ، أخػػػػػػػػػػػػػذ يفكػػػػػػػػػػػػػر فػػػػػػػػػػػػػي أمػػػػػػػػػػػػػر 

خاصػػػػػػػػػػة أمػػػػػػػػػػاـ  المكحػػػػػػػػػديفك  ،كمػػػػػػػػػػا فعػػػػػػػػػػؿ أسػػػػػػػػػبلفو مػػػػػػػػػػف المػػػػػػػػػػرابطيف ،األنػػػػػػػػػدلس
 أكضاع المسمميف في ببلد األندلس. تدىكر

                                                 
كم فً الجنوب الشرلً  310سِجْلماَسهَ : مدٌنة لدٌمة كانت والعة فً ناحٌة تافٌاللت على بعد  - 1

حراء ولد كانت محطة تجارٌة هامة فً الطرٌك الواصل بٌن من مدٌنة فاس على تخوم الص
تلمسان والسودان ، كما كانت موضع نزاع بٌن الدولة الزٌاٌنة والدولة المرٌنٌة ولد تخربت 

 المدٌنة فً المرن الثانً عشر الهجري/ الثامن عشر المٌالدي.
. 408، ص  ، وابن أبً زرع ، روض المرطاس 223، ص  7ابن خلدون ، العبر ، ج - 2

 .262، ص 9الزركلً ، األعالم ، ج
. ابن 408، وابن أبً زرع، روض المرطاس، ص 223، ص 7ابن خلدون، العبر، ج - 3

 .263، ص9. الزركلً، األعالم، ج152، ص 3الخطٌب، إعمال األعالم، ق 
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: ميدان الجياد في األندلس  

ف مػػػػػػػػع عػػػػػػػػكدة أبػػػػػػػػي يكسػػػػػػػػؼ إلػػػػػػػػى فػػػػػػػػاس كصػػػػػػػػكؿ كفػػػػػػػػد مػػػػػػػػف شػػػػػػػػػيكخ تػػػػػػػػزام    
سػػػػػػػػػمطاف غرناطػػػػػػػػػة  (1)يػػػػػػػػػوقاألنػػػػػػػػػدلس لحمػػػػػػػػػؿ رسػػػػػػػػػالة مػػػػػػػػػف السػػػػػػػػػمطاف محمػػػػػػػػػد الف

أكضػػػػػػػػػػاع المسػػػػػػػػػػمميف فػػػػػػػػػػي بػػػػػػػػػػبلد األنػػػػػػػػػػدلس كيطمػػػػػػػػػػب النجػػػػػػػػػػدة  تػػػػػػػػػػدىكرتشػػػػػػػػػػرح 
 . (2)فكالعكف مف بف مري

عمػػػػػػػػػى الفػػػػػػػػػكر قػػػػػػػػػرر أبػػػػػػػػػك يكسػػػػػػػػػؼ تمبيػػػػػػػػػة نػػػػػػػػػداء المسػػػػػػػػػمميف كاإلسػػػػػػػػػراع إلػػػػػػػػػى     
نييف عمػػػػػػػػػػػػػى بعػػػػػػػػػػػػػػض الثغػػػػػػػػػػػػػػكر مػػػػػػػػػػػػػػر يػػػػػػػػػػػػػو أف يتنػػػػػػػػػػػػػػازؿ لمشػػػػػػػػػػػػػػترط عمانجػػػػػػػػػػػػػدتيـ ك 
ممػػػػػػػػة اسػػػػػػػػتطبلعية حأرسػػػػػػػػؿ ابنػػػػػػػػو أبػػػػػػػػا زيػػػػػػػػاف منػػػػػػػػديؿ فػػػػػػػػي ، ميةحاسػػػػػػػػكالقكاعػػػػػػػػد ال

 . (3)مقاتؿ آالؼتتككف مف خمسة 
ا طنجػػػػػػػػػة ـ قاصػػػػػػػػػدن 1274ىػػػػػػػػػػ/ 673فخػػػػػػػػػرج مػػػػػػػػػف فػػػػػػػػػارس فػػػػػػػػػي شػػػػػػػػػكاؿ سػػػػػػػػػنة     

يػػػػػػػػػػػػر األسػػػػػػػػػػػػاطيؿ لمجيػػػػػػػػػػػػاد عمإلػػػػػػػػػػػػى الفقيػػػػػػػػػػػػو أبػػػػػػػػػػػػي القاسػػػػػػػػػػػػـ العزفػػػػػػػػػػػػى بػػػػػػػػػػػػأمره بت
صػػػػػػػػػػػػػبلح األجفػػػػػػػػػػػػػاف  عػػػػػػػػػػػػػدادىا لجػػػػػػػػػػػػػكاز المجاىػػػػػػػػػػػػػديفكا  عبػػػػػػػػػػػػػرت الحممػػػػػػػػػػػػػة ،   (4)كا 

مػػػػػػػػػػػػػف ذم القعػػػػػػػػػػػػػدة مػػػػػػػػػػػػػف بػػػػػػػػػػػػػبلد األنػػػػػػػػػػػػػدلس،  16فػػػػػػػػػػػػػي   (5)ؼكنزلػػػػػػػػػػػػػت بطريػػػػػػػػػػػػػ

                                                 
ألنه  ؛ لفمٌهمب بام بعد وفاة دمحم بن ٌوسف لُ 1273دمحم الفمٌه ، تولى أمر الدولة النصرٌة سنة  - 1

 م. 1235-ه633كان لارئاً للمرآن وٌطالع كتب الفمه ولد فً غرناطة 
مجهول ، روض العاطر األنفاس بأخبار الصالحٌن من أهل فاس ، مخطوط ، مصور  - 2

. ابن 340،   339،  ورلة  1246بالمٌكروفٌلم عن الخزانة العامة بالرباط المغرب تحت رلم 
 .133ذكر األخبار المراكشٌة ، ص  الخطٌب ، الحلل الموشٌة فً

. الممري ، نفخ 164. مجهول ، الذخٌرة السنٌة ، ص 19، ص 2الناصري ، االستمصاء ، ج - 3

. ٌذكر ابن األحمر فً مخطوط النفخة النسرٌنٌة واللمحة المرٌنٌة ، أن أبو 449، ص 1الطٌب ، ج

 زٌان مندٌل هذا ولد أبً ٌوسف ولٌس حفٌده ورلة.
 .226، ص  7.ابن خلدون ، العبر ، ج409زرع ، روض المرطاس ، ص  ابن أبً - 4
وهً مدٌنة صغٌرة علٌها سور ، ظرٌف: اسم بلدة ظرٌف على نهر الشامً فً أول المجاز  - 5

 تراب ومن جزٌرة ظرٌف إلى الجزٌرة الخضراء ثمانٌة عشر مٌالً.
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. (1)يشقػػػػػػػػدمت حتػػػػػػػػى شػػػػػػػػر تامػػػػػػػػت بعػػػػػػػػدة غػػػػػػػػارات عمػػػػػػػػى أراضػػػػػػػػي النصػػػػػػػػارل ك قك 
كانػػػػػػػػت ك  (2)ي مػػػػػػػػف النصػػػػػػػػارلبعمػػػػػػػػى الغنػػػػػػػػائـ كالسػػػػػػػػ اسػػػػػػػػتيبلئيـكنػػػػػػػتج عػػػػػػػػف ىػػػػػػػػذا 

كر بنفسػػػػػػػػػػػو إلػػػػػػػػػػػى ألبػػػػػػػػػػػي يكسػػػػػػػػػػػؼ لمعبػػػػػػػػػػػ ان مشػػػػػػػػػػػجع كركد ىػػػػػػػػػػػذه األنبػػػػػػػػػػػاء عػػػػػػػػػػػامبلن 
صػػػػػػػػػػػػفر  21يكسػػػػػػػػػػػػؼ لممػػػػػػػػػػػػرة األكلػػػػػػػػػػػػى فػػػػػػػػػػػػي  كاألنػػػػػػػػػػػػدلس لمجيػػػػػػػػػػػػاد، عبػػػػػػػػػػػػر أبػػػػػػػػػػػػ

  . (3)ـ 1275/ / أغسطس  15ىػ / 674
كمنيػػػػػػػا إلػػػػػػػى  ؼزيػػػػػػػاف. فنػػػػػػػزؿ بطريػػػػػػػ فبػػػػػػػا فبعػػػػػػػد عقػػػػػػػد صػػػػػػػمح مػػػػػػػع يغمراسػػػػػػػ    

بقػػػػػػػػػػػػػػكة اسػػػػػػػػػػػػػػتطبلعية قكاميػػػػػػػػػػػػػػا   (5)كالػػػػػػػػػػػػػػكادم الكبيػػػػػػػػػػػػػػر  (4)الجزيػػػػػػػػػػػػػػرة الخضػػػػػػػػػػػػػػراء
قائػػػػػػػػػػػػػدا كانتشػػػػػػػػػػػػػرت كجعػػػػػػػػػػػػػؿ كلػػػػػػػػػػػػػده األميػػػػػػػػػػػػػر يكسػػػػػػػػػػػػػؼ ، خمسػػػػػػػػػػػػػة أالؼ جنػػػػػػػػػػػػػدم

 فكتخػػػػػػػػػرب الضػػػػػػػػػياع حتػػػػػػػػػى حصػػػػػػػػػ، الجيػػػػػػػػػكش تقتػػػػػػػػػؿ كتأسػػػػػػػػػر كتنسػػػػػػػػػؼ الػػػػػػػػػزركع
كاسػػػػػػػػػػػتكلى عمػػػػػػػػػػػى  (1)بػػػػػػػػػػػالقرب مػػػػػػػػػػػف قرطبػػػػػػػػػػػة  (8)ةكأبػػػػػػػػػػػدٍ  (7)اسػػػػػػػػػػػةيكب  (6)كردالمػػػػػػػػػػػ

                                                 
المغرب والمبلة من شرٌش شرٌش: من كور شذونة باألندلس على ممربة من البحر ، وبٌن  - 1

 حصن روطة على شاطئ البحر بٌنها ستة أمٌال.
  . 19، ص 2. الناصري ، االستمصاء ، ج226، ص  7ابن خلدون ، العبر ، ج - 2
. مجهول 227، ص  7.ابن خلدون ، العبر ، ج411ابن أبً زرع ، روض المرطاس ، ص  - 3

لموشٌة فً ذكر األخبار المراكشٌة ، ص . ابن الخطٌب ، الحلل ا167، الذخٌرة السنٌة ، ص 
 .262، ص 9. الزركلً ، األعالم ، ج147

الجزٌرة الخضراء: مدٌنة مشهورة باألندلس ولبالتها من البر بالد البربر سبتة وأعمالها  - 4

متصلة بأعمال شذونة ، وهً شرلً شذونة ولبلى لرطبة ، ومدٌنتها من أشرف المدن ، وأطٌبها 
ً وسورها ٌض رب به ماء البحر ، للمزٌد من المعلومات ٌنظر : ٌالوت الحموي ، معجم أرضا

 .136، ص  2البلدان ، مج/
الوادي الكبٌر: وٌنبع الوادي الكبٌر من سفوح جبال سٌرامونٌا وٌصب فً المحٌط األطلسً ،  - 5

 .561األدرٌسى ، نزهة المشتاق فً اختراق األفاق ، ص 
 مدٌنة فحرنجوش.حصن المدور: ٌمع بالمرب من  - 6
بٌاسة بٌنها وبٌن جٌان عشرون مٌالً وبٌاسة على كدٌة من تراب مطلة على النهر الكبٌر  - 7

  المنحدر من لرطبة.
 أبذة: بٌنها وبٌن بٌاسة سبعة أمٌال ، وهً مدٌنة صغٌرة من النهر الكبٌر. - 8
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بالغنػػػػػػػػػػائـ، فػػػػػػػػػػأمر  فمػػػػػػػػػػتؤلت أيػػػػػػػػػػدم بنػػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػػرياك  (3)بػػػػػػػػػػالقكة، (2)بممػػػػػػػػػػة فحصػػػػػػػػػػ
ب كاـ، فجمػػػػػػػػػػع البقػػػػػػػػػػر كالغػػػػػػػػػػنـ كالخيػػػػػػػػػػؿ كالػػػػػػػػػػدانأميػػػػػػػػػػر المسػػػػػػػػػػمميف بجمػػػػػػػػػػع المغػػػػػػػػػػ

كالركميػػػػػػػػػات كالػػػػػػػػػذرارم كالثيػػػػػػػػػاب كالعػػػػػػػػػدد فتػػػػػػػػػألؼ منيػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػؤل  (4)كؿكالعجػػػػػػػػػ
 .  (5)صرحو عدد كال يك حالسيؿ كالكعر كال ي

و المعػػػػػػػػػركؼ باسػػػػػػػػػـ نكنيػػػػػػػػػكدم نػػػػػػػػػنديكسػػػػػػػػػؼ  كأبػػػػػػػػػ قػػػػػػػػػىالت (6)كعنػػػػػػػػػد أسػػػػػػػػػتجة     
كسػػػػػػػػػتيف  الرا بجػػػػػػػػػيش، قػػػػػػػػػدرت بعػػػػػػػػػض الركايػػػػػػػػػات عػػػػػػػػػدده بثبلثػػػػػػػػػيف ألػػػػػػػػػؼ فػػػػػػػػػارسو 

ألػػػػػػػػؼ راجػػػػػػػػؿن 
د ىػػػػػػػػذا الجػػػػػػػػيش يػػػػػػػػميػػػػػػػػو، كيبسػػػػػػػػتطاع أبػػػػػػػػك يكسػػػػػػػػؼ التفػػػػػػػػكؽ عا، ك (7)

بػػػػػػػػػػيف قتيػػػػػػػػػػؿ كأسػػػػػػػػػػير كفػػػػػػػػػػار، كذلػػػػػػػػػػؾ يػػػػػػػػػػـك السػػػػػػػػػػبت الخػػػػػػػػػػامس كالعشػػػػػػػػػػريف مػػػػػػػػػػف 
                                                                                                                 

بالجزٌرة والشام ومصر لرطبة: هً أعظم مدٌنة باألندلس ولٌس لجمٌع المغرب لها شبٌه وال  - 1

، 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 

رة األرض م ، ٌنظر : ابن حولل ، صو1236ه/633الكبٌر ، وسمطت لرطبة فً ٌد اإلسبان سنة 
. الحمٌري ، 86، وٌنظر : الزهري ، كتاب الجغرافٌا ، )تح( دمحم حاج الصادق ، ص 107، ص 

 .457روض العطار فً خٌر األلطار )تح( إحسان عباس ، ص 
 حصن بلمة: الوالع على النهر. - 2
. 228، ص  7. ابن خلدون ، العبر ، ج412ابن أبً زرع ، روض المرطاس ، ص  - 3

 .20، ص 2الستمصاء ، جالناصري ، ا
ً وُمعالجة: زاوله  - 4 العلوج: الِعْلُج: الرجل من كفار العجم ج علوج ، وأعالج وَعالجهُ عالجا

 ودَاواهُ ورجل علج: شدٌد صرٌُح معالُج لألمور.
 .434،  433الطاهر أحمد الزاوي ، مختار الماموس ، ص 

 .412ابن أبً زرع ، روض المرطاس ، ص  - 5
اسم لكوره باألندلس متصلة بأعمال ربة بٌن المبلة والمغرب من لرطبة ، وهً كوره استجة:  - 6

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 

.ابن أبً 174، ص  1ه. ٌالوت الحموي ، معجم البلدان ، مج/328تارٌخه مات سنة بن ٌونس فً 
 .412زرع ، روض المرطاس ، ص 

. دمحم كمال 100، عنان نهاٌة األندلس ، ص  170،  169مجهول ، الذخٌرة السنٌة ، ص  - 7

أخبار حاطة فً . ابن الخطٌب ، اإل28شبانة ، ٌوسف األول ابن األحمر سلطان األندلس ، ص 
 .565غرناطة ، ص 



 (2021)ضثرًثر   23هىو اإلَطاَيح                                                  انعذد يجهح انع

382 

  

 

، كذكػػػػػػػػػػػػػرت بعػػػػػػػػػػػػػض الركايػػػػػػػػػػػػػات أف عػػػػػػػػػػػػػدد  (1)ـ1275ىػػػػػػػػػػػػػػ / 674ربيػػػػػػػػػػػػػع األكؿ 
، قتػػػػػػػػػػػؿ قائػػػػػػػػػػػد النصػػػػػػػػػػػارل دننػػػػػػػػػػػو (2)القتمػػػػػػػػػػػى بمػػػػػػػػػػػغ ثمانيػػػػػػػػػػػة عشػػػػػػػػػػػر ألػػػػػػػػػػػؼ قتيػػػػػػػػػػػؿ

 (3)كأرسػػػػػػػػميا إلػػػػػػػػى بػػػػػػػػبلط قشػػػػػػػػتالة ،رسػػػػػػػػمت إلػػػػػػػػى ابػػػػػػػػف األحمػػػػػػػػركأي ، طعػػػػػػػػت رأسػػػػػػػػوقي 

)ذكنكنػػػػػػػػػو( لمنصػػػػػػػػػر السػػػػػػػػػاحؽ الػػػػػػػػػذم  أطمػػػػػػػػػؽ عمػػػػػػػػػى ىػػػػػػػػػذه المكقعػػػػػػػػػة غػػػػػػػػػزاةكقػػػػػػػػػد 
 .   (4)ف عمى ىذا القائد النصرانىك ه المسممز ر حأ

ـ الغنػػػػػػػػػائـ بػػػػػػػػػيف رجػػػػػػػػػع أبػػػػػػػػػك يكسػػػػػػػػػؼ إلػػػػػػػػػى الجزيػػػػػػػػػرة الخضػػػػػػػػػراء، حيػػػػػػػػػث قٌسػػػػػػػػػ    
كبعػػػػػػػػػد أيػػػػػػػػػاـ خػػػػػػػػػرج أبػػػػػػػػػك يكسػػػػػػػػػؼ  ،المحػػػػػػػػػاربيف كجعػػػػػػػػػؿ خمسػػػػػػػػػيا لبيػػػػػػػػػت المػػػػػػػػػاؿ

)بالمػػػػػػػػػػاء  ضػػػػػػػػػػع يعػػػػػػػػػػرؼكنػػػػػػػػػػزؿ بظاىرىػػػػػػػػػػا عػػػػػػػػػػف مك   (5)إشػػػػػػػػػػبيمية إلػػػػػػػػػػى  اتجينػػػػػػػػػػم
الرعػػػػػػػػب كالفػػػػػػػػزع كالخػػػػػػػػكؼ فػػػػػػػػي نفػػػػػػػػكس النصػػػػػػػػارل كبػػػػػػػػػاقي  ثٌ بىػػػػػػػػلً  (6) (سرك مفػػػػػػػػال

، كعػػػػػػػػػػػػاد إلػػػػػػػػػػػػػى  (7)بيػػػػػػػػػػػػايمية كتخر يقكاتػػػػػػػػػػػػو تػػػػػػػػػػػػدمر المنػػػػػػػػػػػػاطؽ المحيطػػػػػػػػػػػػػة بإشػػػػػػػػػػػػب
لمقػػػػػػػػػكات  لتكػػػػػػػػػكف معسػػػػػػػػػكران   (8)الجزيػػػػػػػػػرة الخضػػػػػػػػػراء كأمػػػػػػػػػر ببنػػػػػػػػػاء مدينػػػػػػػػػة البنيػػػػػػػػػة

                                                 
، ص  1حاطة فً أخبار غرناطة مج . ابن الخطٌب ، اإل173مجهول ، الذخٌرة السنٌة ، ص  - 1

 .416. ابن أبً زرع ، روض المرطاس ، ص 565
. بٌنما 178. مجهول ، الذخٌرة السنٌة ، ص 415ابن أبً زرع ، روض المرطاس ، ص  - 2

ة آالف من النصارى وثالثٌن من المسلمٌن ابن خلدون ، ذكرت بعض المصادر أن المتلى كانوا ست
 .228، ص  7العبر ، ج

 .174. مجهول ، الذخٌرة السنٌة ، ص 415ابن أبً زرع ، روض المرطاس ، ص  - 3
 .171مجهول ، الذخٌرة السنٌة ، ص  - 4
وهً كبٌرة ،  ومن األمٌال ثمانون، اشبٌلٌة: مدٌنة جبلٌة بٌنها وبٌن لرطبة مسٌرة ثالثة أٌام  - 5

 وهً على النهر الكبٌر فً غربٌها.، عامرة لها أسوار حصٌنة 
 الماء المغروس؟؟. - 6
، ولد وصف ابن خلدون والناصري ماغنمها  417ابن أبً زرع ، روض المرطاس ، ص  - 7

 .229ص  7المسلمون ، العبر ، ج
 البنٌة: تمع فً خارج الجزٌرة الخضراء. - 8
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جػػػػػػػػب يػػػػػػػػا عبػػػػػػػػر إلػػػػػػػػى المغػػػػػػػػرب كػػػػػػػػاف ذلػػػػػػػػؾ فػػػػػػػػي ر منك ، العػػػػػػػػابرة إلػػػػػػػػى األنػػػػػػػػدلس
 . (1)ـ1276ىػ/674

ؼ كطريػػػػػػػػػ (2)نػػػػػػػػػتج عػػػػػػػػػف ىػػػػػػػػػذا العبػػػػػػػػػكر تثبيػػػػػػػػػت أقػػػػػػػػػداـ المػػػػػػػػػرنييف فػػػػػػػػػي رنػػػػػػػػػدة    
 الجزيرة الخضراء، كتأسيس قاعدة أخرل كىي مدينة البنية.ك 

 :يوسف يعقوب الثاني إلى بالد األندلس يعبور أب

خػػػػػػػػػر محػػػػػػػػػػـر آختبلفػػػػػػػػػات فػػػػػػػػػػي سػػػػػػػػػنة العبػػػػػػػػػػكر فػػػػػػػػػييـ مػػػػػػػػػف حػػػػػػػػػػدد ت اظيػػػػػػػػػر     
، اتجػػػػػػػػػػػػػػو (3) ـ(1278ىػػػػػػػػػػػػػػػ/677) سػػػػػػػػػػػػػػنةـ، كبعضػػػػػػػػػػػػػػيـ حػػػػػػػػػػػػػػدد 1277ىػػػػػػػػػػػػػػػ/676

ف أشػػػػػػػػقيمكلة ابػػػػػػػػأبػػػػػػػػك يكسػػػػػػػػؼ إلػػػػػػػػى اشػػػػػػػػبيمية كعاكنػػػػػػػػو كػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػف: أبػػػػػػػػك إسػػػػػػػػحاؽ 
قػػػػػػػػػػد   (5)و يمكلة صػػػػػػػػػػاحب مالقػػػػػػػػػػقكأبػػػػػػػػػػك محمػػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػػف أشػػػػػػػػػػ (4)صػػػػػػػػػػاحب قمػػػػػػػػػػارش

النصػػػػػػػارل، ككمػػػػػػػا قضػػػػػػػى عمػػػػػػػى كافػػػػػػػة  ؾنجػػػػػػػح فػػػػػػػي ىزيمػػػػػػػة ابػػػػػػػف أذفػػػػػػػكنش ممػػػػػػػ
 ريش مانالتو إشبيمية.شكنالت ، الحصكف المحيطة بيا

                                                 
 .229، ص  7، ج ابن خلدون ، العبر - 1
رندة: هً مدٌنة تمع فً جنوب األندلس فً الشمال من الجزٌرة الخضراء وإلى الغرب من  - 2

 متر من سطح البحر. 2200مالمة على ارتفاع 
. ابن الخطٌب ، الحلل الموشٌة فً ذكر األخبار 422ابن أبً زرع ، روض المرطاس ، ص  - 3

 .231، ص  7ج . ابن خلدون ، العبر ،132المراكشٌة ، ص 
لماش: تمع بالمرب من مدٌنة غرناطة وكانت تعد من الحصون الموٌة الهامة فً مملكة  - 4

 .79غرناطة. ابن الخطٌب ، معٌار االختٌار ضمن مشاهدات ، )تح( أحمد مختار العبادي ، ص 
ن مالمة: اسم مدٌنة ووالٌة على ساحل البحر المتوسط جنوبً شرلً إسبانٌا وفً أٌام اب - 5

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 

 .57مختار العبادي ، ص 
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كلكنيػػػػػػػػػػػا تحتػػػػػػػػػػػاج ، يكسػػػػػػػػػػػؼ أف قرطبػػػػػػػػػػػة ىػػػػػػػػػػػي الخطػػػػػػػػػػػكة القادمػػػػػػػػػػػةرأل أبػػػػػػػػػػػك     
بػػػػػػػػػف األحمػػػػػػػػػر" اإلػػػػػػػػػى تكػػػػػػػػػاثؼ جيػػػػػػػػػكد سػػػػػػػػػائر القػػػػػػػػػكل كخاصػػػػػػػػػة قػػػػػػػػػكة غرناطػػػػػػػػػة "

 . (1)الذم استجاب لو كالتقى بو عند قرطبة
ىاجمػػػػػػػػػػػت القػػػػػػػػػػػكل قرطبػػػػػػػػػػػة كلػػػػػػػػػػػـ تسػػػػػػػػػػػتطع الجيػػػػػػػػػػػكش النصػػػػػػػػػػػرانية مقاكمتػػػػػػػػػػػو     
كتحصػػػػػػػػػنت فػػػػػػػػػي المدينػػػػػػػػػة، كسػػػػػػػػػرعاف مػػػػػػػػػا أرسػػػػػػػػػؿ ممػػػػػػػػػؾ النصػػػػػػػػػارل جعػػػػػػػػػت، فترا
كالرىبػػػػػػػػػػػاف يطمػػػػػػػػػػػب مػػػػػػػػػػػف أبػػػػػػػػػػػى يكسػػػػػػػػػػػؼ . (2)دان مػػػػػػػػػػػف القساكسػػػػػػػػػػػةفػػػػػػػػػػػشػػػػػػػػػػػتالى ك قال

كأف ، بػػػػػػػػػف األحمػػػػػػػػػر سػػػػػػػػػبلمة نكايػػػػػػػػػاه الصػػػػػػػػػمح. كلكػػػػػػػػػي يظيػػػػػػػػػر أبػػػػػػػػػك يكسػػػػػػػػػؼ ال
عمػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػف أجػػػػػػػػؿ حمايػػػػػػػػة الأىػػػػػػػػداؼ عممػػػػػػػػو فػػػػػػػػي الميػػػػػػػػداف األندلسػػػػػػػػي لػػػػػػػػيس إال 

كالضػػػػػػػػػػػػيؼ ال يصػػػػػػػػػػػػالح ، إنمػػػػػػػػػػػػا أنػػػػػػػػػػػػا ضػػػػػػػػػػػػيؼ)) اإلسػػػػػػػػػػػػبلـ كالمسػػػػػػػػػػػػمميف قػػػػػػػػػػػػاؿ: 
ألحمػػػػػػػػػػػػػر الصػػػػػػػػػػػػػمح مػػػػػػػػػػػػػع نصػػػػػػػػػػػػػارل عقػػػػػػػػػػػػػد ابػػػػػػػػػػػػػف ا. (3) ((عمػػػػػػػػػػػػػى رب المنػػػػػػػػػػػػػزؿ

 .  (4)لةقشتا
كلكػػػػػػػػف ىػػػػػػػػذه العبلقػػػػػػػػة بػػػػػػػػيف أبػػػػػػػػي يكسػػػػػػػػؼ كابػػػػػػػػف األحمػػػػػػػػر لػػػػػػػػـ تػػػػػػػػدـ طػػػػػػػػكيبلن     

فقػػػػػػػػد  ،(5)مالقػػػػػػػػةبعػػػػػػػػد كفػػػػػػػػاة أبػػػػػػػػي محمػػػػػػػػد بػػػػػػػػف عبػػػػػػػػد بػػػػػػػػف إشػػػػػػػػقيمكلة صػػػػػػػػاحب 
كتنػػػػػػػػازؿ ، كىػػػػػػػػك بػػػػػػػػالجزيرة الخضػػػػػػػػراء ، يكسػػػػػػػػؼ  يد كلػػػػػػػػده محمػػػػػػػػد عمػػػػػػػػي أبػػػػػػػػفػػػػػػػػك 

ر ألف مالقػػػػػػػػة فػػػػػػػػي لػػػػػػػو عػػػػػػػػف مالقػػػػػػػػة كالغريبػػػػػػػة، كقػػػػػػػػد أثػػػػػػػػار غضػػػػػػػػب أبػػػػػػػف األحمػػػػػػػػ

                                                 
 .102األندلس ، ص . عنان نهاٌة 565، ص  1ابن الخطٌب ، االحاطة فً أخبار غرناطة م - 1
 .232، ص  7ابن خلدون ، العبر ، ج - 2
 .232، ص  7ابن خلدون ، العبر ، ج - 3
 .23، ص 2الناصري ، االستمصاء ، ج - 4
  .24، ص 2. الناصري ، االستمصاء ، ج233، ص  7ابن خلدون ، العبر ، ج - 5
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كعػػػػػػػػػاد أبػػػػػػػػػك يكسػػػػػػػػػؼ إلػػػػػػػػػى المغػػػػػػػػػرب ، (1)تػػػػػػػػػونظػػػػػػػػػره عمالػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػف عمػػػػػػػػػاالت دكل
 . (2) ـ1278ىػ/677سنة 

 :يوسف الثالث إلى بالد األندلس يعبور أب

كػػػػػػػاف سػػػػػػػبب العبػػػػػػػكر ىػػػػػػػذه المػػػػػػػرة تنػػػػػػػازؿ محمػػػػػػػد بػػػػػػػف اشػػػػػػػقيمكلة عػػػػػػػف مالقػػػػػػػة     
ة لػػػػػػػػػدل محمػػػػػػػػػد نيفػػػػػػػػػكألميػػػػػػػػػر المسػػػػػػػػػمميف أبػػػػػػػػػي يكسػػػػػػػػػؼ ردكد فعػػػػػػػػػؿ ع، كالغريبػػػػػػػػػة 

األحمػػػػػػػػػر، إذ قػػػػػػػػػرر ابػػػػػػػػػف األحمػػػػػػػػػر التحػػػػػػػػػالؼ مػػػػػػػػػع القشػػػػػػػػػتإل ف ضػػػػػػػػػد أبػػػػػػػػػي بػػػػػػػػػف 
 .(3)يكسؼ
شػػػػػػػػػتالة أسػػػػػػػػػاطيمو إلػػػػػػػػػى الجزيػػػػػػػػػرة الخضػػػػػػػػػراء  لتقطػػػػػػػػػع قحيػػػػػػػػػث أرسػػػػػػػػػؿ ممػػػػػػػػػؾ     

الطريػػػػػػػػػػػؽ أمػػػػػػػػػػػاـ أيػػػػػػػػػػػػة إمػػػػػػػػػػػدادات، كفػػػػػػػػػػػي نفػػػػػػػػػػػػس الكقػػػػػػػػػػػت ىاجمػػػػػػػػػػػت أسػػػػػػػػػػػػاطيمو 
 . الجيش المريني في الجزيرة

اتفػػػػػػػؽ أمػػػػػػػا ابػػػػػػػف األحمػػػػػػػر فقػػػػػػػد أغػػػػػػػرل عامػػػػػػػؿ أبػػػػػػػى يكسػػػػػػػؼ عمػػػػػػػى مالقػػػػػػػة، ك     
بػػػػػػػػػػػػف األحمػػػػػػػػػػػػر عػػػػػػػػػػػػف مالقػػػػػػػػػػػػة مقابػػػػػػػػػػػػؿ أف يعطيػػػػػػػػػػػػو ابػػػػػػػػػػػػف معػػػػػػػػػػػػو أف يتنػػػػػػػػػػػػازؿ ال

                       كتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼً ، كلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ ي (5)كالمنكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب  (4)األحمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمكبانية
كاتفػػػػػػػؽ معػػػػػػػو عمػػػػػػػى أف ، ابػػػػػػػف األحمػػػػػػػر بػػػػػػػذلؾ بػػػػػػػؿ راسػػػػػػػؿ يغمػػػػػػػراس بػػػػػػػف زيػػػػػػػاف 

                                                 
 .234المصدر نفسه ، ص  - 1
 .240المصدر نفسه ، ص  - 2
 .24، ص 2. الناصري ، االستمصاء ، ج283فسه ، ص المصدر ن - 3
حصن شلوبانٌة: حصن باألندلس من أعمال كورة البٌرة ٌكثر به الموز ولصب السكر ، وهو  - 4

من الثغور الصغٌرة الوالعة جنوبً والٌة غرناطة على البحر المتوسط ، تمع جنوبً غربً مدٌنة 
. ٌنظر 343، الحمٌري ، الروض العطار ، ص  موترٌل وشرلً المنكب بٌنها وبٌنه عشرة أمٌال

. أحمد دمحم الطوجً مدٌنة شلوبانٌة فً عصري من 112، ص 1: ابن الخطٌب ، اإلحاطة ، ج
 .9خالل المصادر العربٌة ، ص

المنكب: هو بلد على ساحل جزٌرة األندلس من أعمال البٌرة ، بٌنه وبٌن غرناطة أربعون مٌالً - 5

 .216، ص  5البلدان ، مج  ، ٌالوت الحموي ، معجم
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نيػػػػػػػػػػػػة حتػػػػػػػػػػػػى يصػػػػػػػػػػػػرؼ يحػػػػػػػػػػػػدكد الدكلػػػػػػػػػػػػة المر  بمياجمػػػػػػػػػػػػة                يقػػػػػػػػػػػػـك 
 . (1)بكر لؤلندلسأبا يكسؼ عف الع

كأف ىػػػػػػػػػػػػػذه األحػػػػػػػػػػػػػداث لػػػػػػػػػػػػػـ تصػػػػػػػػػػػػػرؼ أبػػػػػػػػػػػػػا يكسػػػػػػػػػػػػػؼ عػػػػػػػػػػػػػف الجيػػػػػػػػػػػػػاد فػػػػػػػػػػػػػي    
ـ، كلػػػػػػػػي عيػػػػػػػػده يكسػػػػػػػػؼ بقيػػػػػػػػادة 1279ىػػػػػػػػػ/678األنػػػػػػػػدلس، فػػػػػػػػأمر فػػػػػػػػي صػػػػػػػػفر 

يف سػػػػػػػػػػفينة، كثمكنػػػػػػػػػػت مػػػػػػػػػػف تحطػػػػػػػػػػيـ عحممػػػػػػػػػػة تتػػػػػػػػػػألؼ مػػػػػػػػػػف أكثػػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػػف سػػػػػػػػػػب
كفػػػػػػػػػػي نفػػػػػػػػػػس ،   (2)شػػػػػػػػػػتالى كدخػػػػػػػػػػكؿ الجزيػػػػػػػػػػرة الخضػػػػػػػػػػراء بػػػػػػػػػػالقكةقاألسػػػػػػػػػػطكؿ ال

ة تأديبيػػػػػػػة ضػػػػػػػد يغمػػػػػػػراس بػػػػػػػف زيػػػػػػػاف، كثمكنػػػػػػػت األثنػػػػػػػاء قػػػػػػػاد أبػػػػػػػك يكسػػػػػػػؼ حممػػػػػػػ
 . (3)راس في مكقعة الممعب قرب تممسافممف ىزيمة يغ

كانػػػػػػػػػت ليػػػػػػػػػذه االنتصػػػػػػػػػارات صػػػػػػػػػداىا عمػػػػػػػػػى المػػػػػػػػػرينيف حيػػػػػػػػػث لجػػػػػػػػػأ الممػػػػػػػػػؾ     
و الػػػػػػػػػػذم اسػػػػػػػػػػتكلى شػػػػػػػػػػاالسػػػػػػػػػػباني ىرانػػػػػػػػػػدة يطمػػػػػػػػػػب معاكنتػػػػػػػػػػو فػػػػػػػػػػي اسػػػػػػػػػػترجاع عر 

 عميو كلده شانجو.

ـ 1282ىػػػػػػػػػػػ/681اني عبػػػػػػػػػػر أبػػػػػػػػػػك يكسػػػػػػػػػػؼ إلػػػػػػػػػػى الجزيػػػػػػػػػػرة فػػػػػػػػػػي ربيػػػػػػػػػػع الثػػػػػػػػػػ    
 .  (4)بيراندة "الفكنسك العالـ"نفى صخرة عباد  دكعن

ـ )أبػػػػػػػػك يكسػػػػػػػػؼ( الفرصػػػػػػػػة فػػػػػػػػي فسػػػػػػػػاد بيػػػػػػػػنيـ غتنكيقػػػػػػػػكؿ ابػػػػػػػػف خمػػػػػػػػدكف فػػػػػػػػا    
   .(1)الجياد فم لقضاء إربو

                                                 
 .283، ص  7ابن خلدون ، العبر ، ج - 1
 المصدرالسابك ،  والصفحة . - 2
،  2. الناصري ، االستمصاء ، ج241، ص  7الملعب ملعب تٌفً ، ابن خلدون ، العبر ، ج - 3

 .27ص
اكشٌة ، . مجهول ، الحلل الموشٌة فً ذكر األخبار المر242، ص  7ابن خلدون ، العبر ، ج  - 4

 . 27، ص 2.الناصري ، االستمصاء ، ج147ص 
، ص  7. ابن خلدون ، العبر ، ج133مجهول ، الحلل الموشٌة فً ذكر األخبار المراكشٌة ، ص 

 .120، ص  5. الممري ، نفح الطٌب ، ج242
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يكسػػػػػػػػػػؼ مائػػػػػػػػػػة ألػػػػػػػػػػؼ دينػػػػػػػػػػار لمفكنسػػػػػػػػػػك ليسػػػػػػػػػػتعيف بيػػػػػػػػػػا عمػػػػػػػػػػى  كمػػػػػػػػػػنح أبػػػػػػػػػػ    
 . (2)الفكنسػػػػػػػػػػػك تاجػػػػػػػػػػػو لػػػػػػػػػػػدل المنصػػػػػػػػػػػكررىػػػػػػػػػػػف شػػػػػػػػػػػك مقابػػػػػػػػػػػؿ نحػػػػػػػػػػػرب كلػػػػػػػػػػػده سا

   (3)طجػػػػػػػػػػػػريكىػػػػػػػػػػػػاجـ أبػػػػػػػػػػػػك يكسػػػػػػػػػػػػؼ كالفكنسػػػػػػػػػػػػك قرطبػػػػػػػػػػػػة كطميطمػػػػػػػػػػػػة كحصػػػػػػػػػػػػف م
كقػػػػػػػػػاـ أبػػػػػػػػػك يكسػػػػػػػػػؼ بجكلػػػػػػػػػة حربيػػػػػػػػػة  . (4)كعػػػػػػػػػاد إلػػػػػػػػػى الجزيػػػػػػػػػرة مػػػػػػػػػثقبلن بالغنػػػػػػػػػائـ

 (6)كجبػػػػػػػػػاؿ البػػػػػػػػػرت  (5)كبياسػػػػػػػػػة  ة كقرطبػػػػػػػػػة حتػػػػػػػػػى كصػػػػػػػػػؿ آبػػػػػػػػػدةمػػػػػػػػػشػػػػػػػػػممت طميط

، كغػػػػػػػػػصه جيشػػػػػػػػػو بالسػػػػػػػػػبي كالغنػػػػػػػػػائـ ثػػػػػػػػػـ عػػػػػػػػػاد إلػػػػػػػػػى المغػػػػػػػػػرب بعػػػػػػػػػد أف كلػػػػػػػػػى 
 . (7)يسى بف عبد الكاحدأحد أحفاده كىك ع

 : يوسف الرابع لألندلس يعبور أب

و انجمػػػػػػػػػف شػػػػػػػػػ نتقػػػػػػػػاـبػػػػػػػػؿ كػػػػػػػػػاف عبػػػػػػػػػكر  باسػػػػػػػػػتغاثةىػػػػػػػػذا العبػػػػػػػػػكر لػػػػػػػػـ يكػػػػػػػػػف     
الػػػػػػػػذم بعػػػػػػػػث إليػػػػػػػػو أبػػػػػػػػك يكسػػػػػػػػؼ بػػػػػػػػالعزاء لكفػػػػػػػػاة أبيػػػػػػػػو الفكنسػػػػػػػػك العاشػػػػػػػػر، فػػػػػػػػرد 
عميػػػػػػػػػو ردان قاسػػػػػػػػػيان، فقػػػػػػػػػرر أبػػػػػػػػػك يكسػػػػػػػػػؼ العبػػػػػػػػػكر إلػػػػػػػػػى األنػػػػػػػػػدلس ككػػػػػػػػػاف ذلػػػػػػػػػؾ 

، كبصػػػػػػػػػحبتو قبائػػػػػػػػػؿ المغػػػػػػػػػرب فنػػػػػػػػػزؿ فػػػػػػػػػي  (8)ـ 1285ىػػػػػػػػػػ/684صػػػػػػػػػفر 5فػػػػػػػػػي 

                                                                                                                 
 .242، ص  7.العبر ، ج119 - 1
 ..242ص ،  7.ابن خلدون ، العبر ، ج27، ص 2الناصري ، االستمصاء ، ج - 2
حصن مجرٌط: بناها األمٌر دمحم بن عبد الرحمن وهً لرٌبة من لنطرة مالدة آخر حٌز  - 3

 لإلسالم فً بالد األندلس وهً بممربة من طلٌطلة.
 .244، ص  7ابن خلدون ، العبر ، ج- 4
 بٌاسة . - 5
 جبال البرث. - 6
،  7ابن خلدون ، العبر ، ج .148مجهول ، الحلل الموشٌة فً ذكر األخبار المراكشٌة ، ص  - 7

 .58، ص 2. الناصري ، االستمصاء ، ج459. ابن أبً زرع ، روض المرطاس ، ص 244ص 
 .245، ص  7. ابن خلدون ، العبر ، ج459ابن أبً زرع ، روض المرطاس ، ص  - 8
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طريػػػػػػػػػػػػؽ ثػػػػػػػػػػػػـ الجزيػػػػػػػػػػػػرة الخضػػػػػػػػػػػػراء المتطػػػػػػػػػػػػكعيف ثبلثػػػػػػػػػػػػة عشػػػػػػػػػػػػر ألػػػػػػػػػػػػؼ كمػػػػػػػػػػػػف 
 . (1)المصامدة ثمانية آالؼ جندم

ىاجمػػػػػػػػػت الجيػػػػػػػػػكش إشػػػػػػػػػبيمية  أربػػػػػػػػػع مػػػػػػػػػرات حتػػػػػػػػػى دخػػػػػػػػػؿ الفػػػػػػػػػزع كالخػػػػػػػػػكؼ     
شػػػػػػػػػترؾ األسػػػػػػػػػطكؿ المرينػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػذم يتكػػػػػػػػػكف مػػػػػػػػػف سػػػػػػػػػت اكاليمػػػػػػػػػع أىمػػػػػػػػػو، كمػػػػػػػػػا 
اعت منػػػػػػػػػػػػػع كصػػػػػػػػػػػػػد سػػػػػػػػػػػػػفف األسػػػػػػػػػػػػػػطكؿ التػػػػػػػػػػػػػي اسػػػػػػػػػػػػػتط  (2)كثبلثػػػػػػػػػػػػػيف سػػػػػػػػػػػػػفينة

 القشتالى مف االقتراب.

فػػػػػػػػػػي ضػػػػػػػػػػكء ىػػػػػػػػػػذه القػػػػػػػػػػكة رأل شػػػػػػػػػػانجة إنػػػػػػػػػػو غيػػػػػػػػػػر قػػػػػػػػػػادر عمػػػػػػػػػػى حػػػػػػػػػػرب     
لى القساكسػػػػػػػػػة كالرىبػػػػػػػػػاتػػػػػػػػػكمكاجيػػػػػػػػػة أبػػػػػػػػػي يكسػػػػػػػػػؼ، فأرسػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػرتيف عمػػػػػػػػػى ال  فكا 

 . (3) كزعماء النصارل لطمب الصمح
كقبميػػػػػػػػػػػػا ، كعقػػػػػػػػػػػػد الصػػػػػػػػػػػػمح عمػػػػػػػػػػػػى أسػػػػػػػػػػػػاس شػػػػػػػػػػػػركط كضػػػػػػػػػػػػعيا أبػػػػػػػػػػػػك يكسػػػػػػػػػػػػؼ 

كقػػػػػػػػػد حضػػػػػػػػػر بنفسػػػػػػػػػو لمقابمػػػػػػػػػة أميػػػػػػػػػر المسػػػػػػػػػمميف أبػػػػػػػػػي  جة ممػػػػػػػػػؾ قشػػػػػػػػػتالة؛نشػػػػػػػػػا
عمػػػػػػػػػػػى                    (4)ف الصػػػػػػػػػػػخرةيمع بػػػػػػػػػػػو حصػػػػػػػػػػػف عػػػػػػػػػػػتجايكسػػػػػػػػػػػؼ، فػػػػػػػػػػػ

/  ىػػػػػػػػػػ684 شػػػػػػػػػعباف 20 فػػػػػػػػػي الصػػػػػػػػػمح بينيػػػػػػػػػا . َـّ تػػػػػػػػػقربػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػف كادم لػػػػػػػػػؾ، ك م
كالمثمػػػػػػػػر فػػػػػػػػي ىػػػػػػػػذا المقػػػػػػػػاء أف أبػػػػػػػػا يكسػػػػػػػػؼ طمػػػػػػػػب مػػػػػػػػف شػػػػػػػػانجة  . (5) ـ1285
مييػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػف القكاعػػػػػػػػػػػػد ث إليػػػػػػػػػػػػو بالكتػػػػػػػػػػػػب العربيػػػػػػػػػػػػة التػػػػػػػػػػػػي اسػػػػػػػػػػػػتكلكا ععػػػػػػػػػػػػأف يب

ممػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػف الكتػػػػػػػػػب جفييػػػػػػػػػا  فبعػػػػػػػػػث إليػػػػػػػػػو بثبلثػػػػػػػػػة عشػػػػػػػػػر حمػػػػػػػػػبلن ، اإلسػػػػػػػػػبلمية 

                                                 
 .61، ص 2الناصري ، االستمصاء ، ج - 1
 .62، ص 2االستمصاء ، ج. الناصري ، 469ابن أبً زرع ، روض المرطاس ، ص  - 2
 .248، ص  7ابن خلدون ، العبر ، ج- 3
عٌن الصخرة كان اللماء األول فً حصن الصخرة بٌن نهر اندة )الفونسو العالم( حصن  - 4

 الصخرة وعلى ممربة من وادي لن.
 .63، ص  2الناصري ، االستمصاء ، ج - 5
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كتفسػػػػػػػػػػػػيره البػػػػػػػػػػػػف عطيػػػػػػػػػػػػو كالثعػػػػػػػػػػػػالبي، كفييػػػػػػػػػػػػا كتػػػػػػػػػػػػب ، ككتػػػػػػػػػػػػاب هللا العزيػػػػػػػػػػػػز 
، الحػػػػػػػػػػػػديث كشػػػػػػػػػػػػركحيا كالتيػػػػػػػػػػػػذيب كاالسػػػػػػػػػػػػتذكار ككتػػػػػػػػػػػػب األصػػػػػػػػػػػػكؿ كالفػػػػػػػػػػػػركع 

 كالمغة العربية كاألدب كغيرىا.
فػػػػػػػػػاس عمػػػػػػػػػى طمبػػػػػػػػػة العمػػػػػػػػػـ  كأمػػػػػػػػػر أبػػػػػػػػػك يكسػػػػػػػػػؼ بجمعيػػػػػػػػػا كحمميػػػػػػػػػا إلػػػػػػػػػى     

 .(1)بالمدرسة التي قاـ ببنائيا

ىػػػػػػػػػػػػ/ 684شػػػػػػػػػػػعباف 27كرجػػػػػػػػػػػع أبػػػػػػػػػػػك يكسػػػػػػػػػػػؼ إلػػػػػػػػػػػى الجزيػػػػػػػػػػػرة الخضػػػػػػػػػػػراء فػػػػػػػػػػػي 
لػػػػػػػػػػػػو بالمدينػػػػػػػػػػػػة الجديػػػػػػػػػػػػدة المشػػػػػػػػػػػػيكر  نػػػػػػػػػػػػيَّ ر الػػػػػػػػػػػػذم بي صػػػػػػػػػػػػفكجػػػػػػػػػػػػد الق ـ.1285

كالجػػػػػػػػامع قػػػػػػػػد ثػػػػػػػػـ ذلػػػػػػػػؾ كمػػػػػػػػو ، كمػػػػػػػػا أرسػػػػػػػػؿ أبػػػػػػػػك يكسػػػػػػػػؼ كلػػػػػػػػده األميػػػػػػػػر أبػػػػػػػػا 
ده كبػػػػػػػػبلد ابػػػػػػػػف األحمػػػػػػػػر بػػػػػػػػيف بػػػػػػػػبل )زيػػػػػػػػاف بجػػػػػػػػيش ليقػػػػػػػػؼ بػػػػػػػػو "عمػػػػػػػػى الحػػػػػػػػدكد 
 .   (2) (كأمره أف ال يحدث في ببلد ابف األحمر حدثا 

ره فػػػػػػػػػػي بقصػػػػػػػػػػحتػػػػػػػػػػى مػػػػػػػػػػرض ككافتػػػػػػػػػػو المنيػػػػػػػػػػة  ك مالبػػػػػػػػػػث أبػػػػػػػػػػك يكسػػػػػػػػػػؼ قمػػػػػػػػػػيبلن 
ىػػػػػػػػػػ /  685محػػػػػػػػػـر  20نيػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػالقرب مػػػػػػػػػف الجزيػػػػػػػػػرة الخضػػػػػػػػػراء فػػػػػػػػػي بمدينػػػػػػػػػة ال
مسػػػػػػػػػػػػػجد ب دفػػػػػػػػػػػػػفقػػػػػػػػػػػػػؿ جثمانػػػػػػػػػػػػػو إلػػػػػػػػػػػػػى ربػػػػػػػػػػػػػاط الفػػػػػػػػػػػػػتح حيػػػػػػػػػػػػػث كني   (3)ـ 1286

                                                 
 .248، ص  7لعبر ، ج. ابن خلدون ، ا475ابن أبً زرع ، روض المرطاس ، ص  - 1
. ابن 309، ص  3، ابن كثٌر ، البداٌة والنهاٌة ، ج 475المصدر نفسه والصفحة  ، ص  - 2

 .36الخطٌب ، اللمحة البدرٌة فً الدولة النصرٌة ، ص
. ابن 244، ص  7. ابن خلدون ، العبر ، ج 133ابن الخطٌب ، الحلل الموشٌة ، ص - 3

. وٌذكر ابن األحمر أن وافته المنٌة فً 42لة النصرٌة ، ص الخطٌب ، اللمحة البدرٌة فً الدو
ابن األحمر ، النفخة النسرٌنٌة واللمحة  27ه. روضة النسرٌن ، مخطوط ، ورلة 685محرم  22

، الناصري ،  27. ابن األحمر ، روضة النسرٌن ، مخطوط ، ورلة 36المرٌنٌة ، ورلة ، ص 
، ابن الخطٌب ، اللمحة  309، ص  13ة والنهاٌة ، م . ابن كثٌر البدا65ٌ، ص  2االستمصاء ، ج

 .36البدرٌة فً الدولة النصرٌة ، ص 
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ػػػػػػػػػػمػػػػػػػػػػا يمكننػػػػػػػػػػ  (1)شػػػػػػػػػػالة ا مػػػػػػػػػػف ا قكلػػػػػػػػػػو : ىكػػػػػػػػػػذا طػػػػػػػػػػكت أربعػػػػػػػػػػة كخمسػػػػػػػػػػيف عامن
البنػػػػػػػػػػػاء كالفتػػػػػػػػػػػكح فػػػػػػػػػػػي المغػػػػػػػػػػػرب األقصػػػػػػػػػػػى كالجيػػػػػػػػػػػاد فػػػػػػػػػػػي األنػػػػػػػػػػػدلس لنصػػػػػػػػػػػره 

 يـ مسممي غرناطة نكاإخ

 المخطوط 
مػػػػػػػػػػا نسػػػػػػػػػػرده مػػػػػػػػػػف معمكمػػػػػػػػػػات كأخبػػػػػػػػػػار تطػػػػػػػػػػابؽ كفقػػػػػػػػػػان مػػػػػػػػػػا جػػػػػػػػػػاء فػػػػػػػػػػي كرقػػػػػػػػػػة 

 المخطكط : 
 قاض لو الحكـ كحؽ ثابت  كفي مكقؼ يرحـ فيو الشامت 

 جاء في الحاؿ األيسر اليارب ك  بد القارب عفيف كافاه فح
 نسالؾ التحسيف لمعكاقب    ببو حد الحساـ القاض لأغر 
 منو بعز نصر  خر صمست في حضرتو ابف نصر  كحؿٌ 

 نو مازاؿ عف محمو أك فكاف في فاس محط رحمو 
 ككاصؿ البر كاألرض نزؿ  تخفي كاحتفؿ  هلما تمقا

 عياف مف حضرتو محضر األب كعاىد هللا عمى نصرتو 
 مبل يكـر الجار كيرضي األ   فاضبلن  حبيبان  ككاف خيران 

   وجن ىكالباس لمسمطاف أكق لكنو كاف ضعيؼ المنو 
 كأفسدت أطماعيا أكطانو  سمطانة البطانة  فغمبت
 االضياع العز الحرير  كىك بيف الغير   (2) ا.....

 أكردكه  الفخذلكمكرد ا فردكهأانو الناس فخك 
 في الممؾ  توكصار عنو صحب ر المشكمة قصال  (1) د ....فق

                                                 
شالة: تمع أسوار شالة على الضفة الٌسرى الوادي إلى الرلراق إلى الجنوب من أسوار مدٌنة - 1

الرباط وتمتاز بمولع سولً هام ولد اختارها السلطان ٌعموب لتكون ممبرة لهم ، ابن حولل ، 
 .56، ص  3األرض ، ج صورة

 ]               [ كلمة غٌر واضحة  . - 2
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 كسرير الممؾ لمممؾ نقؿ  سيؼ أسيرا كقتيؿ  غيرمف ك 
 كاألمر منو لـ يكف يميف  تاشفيف   (2) رفيع ....

 ية طمع ففمـ يكف لطا مع  كظف أف الحاؿ فييا متنفع 
 عبد الحميـ القادـ ابف عمر  كحصر البمدة بعد خبر 

 اىرة المنصكرة طفكانت ال ة المحصكرة فلطايكبارز ا
 يو بعد أف حط رفع أخكابف  يف كخمع شفثـ أزيؿ تا

 فثـ كجو الغرض المرـك  كجو عنو لببلد الرـك 
 لت التي فييا العمرنا قر  أبا زياف كىك فييا  ىدعيي 

 فقد يعد قمبي سريره  دافع عف حكزتو كزيره  
  (3) كو ....كخطب مم ضميره  وعرابإ  ىكبعد عم

  هالكرل كثير  بفضمو عـٌ  كهللا يكفي الديف ما يضره 
ف كزيػػػػػػر بػػػػػػف بػػػػػػة مػػػػػػكىػػػػػػك عبػػػػػػد الحػػػػػػؽ مػػػػػػف محيػػػػػػك بػػػػػػف أبػػػػػػي بكػػػػػػر بػػػػػػف حما    

ظيػػػػػػػػػػر بػػػػػػػػػػالمغرب   (4)أبػػػػػػػػػػا محمػػػػػػػػػػد  ىفكػػػػػػػػػػكس بػػػػػػػػػػف كرمػػػػػػػػػػاط بػػػػػػػػػػف مػػػػػػػػػػريف يكنػػػػػػػػػػ
                                                                                                                 

 ]               [ كلمة غٌر واضحة  . - 1
 ]               [ كلمة غٌر واضحة  . - 2
 ]               [ كلمة غٌر واضحة  . - 3
مٌر بن األمٌر أبً بكر بن األ م(عبد الحك بن األمٌر محٌو1217-1194( )ـه592-614) - 4

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 

 امب أبن مادغٌس االبتر بن لٌس بن عٌالن بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان ، ولُ بن رجٌح ب
اثنٌن وأربعٌن وخمسمائة ، لتل ٌوم  ةوٌكنى أبا دمحم مولده بأرضه من زاب إفرٌمٌا سن، الملون 

وله ثالث وسبعون سنة ، ، األحد الثانً والعشرٌن لجمادى األخرى سنة أربع عشرة وستمائة 
من مكناسة تسمى تالرطاست ، وكانت إمارته فً الغرب ثالثة أعوام وستة أشهر ، ودفن بمرٌة 

 162وعمره ثالث وسبعون سنة. ابن األحمر ، مخطوط ، روضة النسرٌن فً دولة مرٌن ، ورلة 
. وٌذكر صاحب مخطوط النفحة النسرٌنٌة واللمحة المرٌنٌة هو األمٌر أبو دمحم عبد الحك 163، 

ر بن األمً حمامة ، لمبه أبو األمالن بوٌع بالمغرب فً بوادٌه فً شهر ابن األمٌر أبً بك
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األقصػػػػػػػػػى فػػػػػػػػػي أخريػػػػػػػػػات الدكلػػػػػػػػػة المرينيػػػػػػػػػة، كاسػػػػػػػػػتخمص الممػػػػػػػػػؾ بسػػػػػػػػػيفو عػػػػػػػػػاـ 
كصػػػػػػػػػدقت رؤيػػػػػػػػػاه فػػػػػػػػػي الكجػػػػػػػػػكد ( إشػػػػػػػػػارة إلػػػػػػػػػى قػػػػػػػػػكلى  )  (1)عشػػػػػػػػػرة كسػػػػػػػػػتمائة 

منػػػػػػػػػو فعمػػػػػػػػكف فػػػػػػػػػي جػػػػػػػػػك  فا مػػػػػػػػف نػػػػػػػػػار خػػػػػػػػرجبعػػػػػػػػػر أ  (2)نػػػػػػػػو كػػػػػػػػػاف رأل شػػػػػػػػعبل أ
مػػػػػػػػػؾ بنيػػػػػػػػػة بثمجميػػػػػػػػػع أقطػػػػػػػػاره، مكػػػػػػػػػاف تاكيميػػػػػػػػػا  ىثػػػػػػػػػـ اسػػػػػػػػػتكيف عمػػػػػػػػػ، المغػػػػػػػػرب 

فػػػػػػػػي  (4)مػػػػػػػػف بكلػػػػػػػػو   (3)األربعػػػػػػػػة بعػػػػػػػػده عمػػػػػػػػى مػػػػػػػػارأه عبػػػػػػػػد الممػػػػػػػػؾ بػػػػػػػػف مػػػػػػػػركاف
  (7)كعثمػػػػػػػػػػػاف    (6)الكلػػػػػػػػػػػد ادريػػػػػػػػػػػس مػػػػػػػػػػػف ، ككػػػػػػػػػػػاف لعبػػػػػػػػػػػد الحػػػػػػػػػػػؽ  (5)المحػػػػػػػػػػػراب

                                                                                                                 
رمضان عام عشرة وستمائة ولتله عرُب رٌاح بأوغار بظاهره بنً عسكر علٌه فً جمادى 

. وٌذكر بعض المؤرخون أبو األمالن. 33األخرى سنة أرٌع عشرة وستمائة. ابن األحمر ، ورلة 
 .195، ص  5ي ، صبح األعشى ، جمجهول الذخٌرة السنٌة. الملمشند

م ٌتفك معظم المصادر أن حصول المرٌنٌن إلى المغرب األلصى كان 1213ه/ 610الموافك  - 1

م بٌنما ابن عذارى ٌرى أن دخول المرٌنٌن لالستمرار فً المغرب األلصى كان 1213-ه610سنه 
المغرب األلصى كان م أما روجٌه لوتورنو ، فٌذكر دخول بنً مرٌن إلى 1204ه/ 601فً سنة 
، ابن أبً دٌنار ،  163ابن األحمر  ، مخطوط  ، روضة النسرٌن ، ورلة  .ـه612فً سنة 

 .146المؤنس فً أخبار إفرٌمٌا وتونس ، ص 
. ابن خلدون ، 369. ابن أبً زرع ، روض المرطاس ، ص 24مجهول الذخٌرة السنٌة ، ص 

 4، ابن عذارى ، البٌان المغرب ، ج 247، ص  4. البٌان المغرب ، ج169، ص  7العبر ، ج
 . 247ص

كمنع وأشعلها: ألهبها والشعلة: ما أشعلت فٌه من الحطب ولهب النار ج  -شعالً: شعل النار - 2

شعل والّشعلة: الفتٌلة فٌها نار شعل والمشعل: الِمندٌُل وذهبوا شعالٌل: أي متفرلٌن ، الطاهر 
 .33الزاوي ، مختار الماموس ، ص 

 دالملن بن مروان.عب - 3
 ] نومة[. - 4
الِمْحَراُب: الغرفة ، صدر البٌت ، وممام اإلمام من المسجد ومحارٌب بن إسرائٌل: مساجدهم  - 5

 .133التً كانوا ٌجلسون فٌها ، الطاهر الزاوي ، مختار الماموس ، ص 
سنٌن ، أشماء درٌس: وهو أكبر أبناء عبد الحك أمهم سوط النساء من بنى علً الشرفاء الحإ - 6

 عبد هللا ورحو.
كنى أبا سعٌد بوٌع بعد م( عثمان بن األمٌر عبد الحك ٌُ 1239-1217ه/ 638-614عثمان: ) - 7

أبٌه بوادي المغرب بأوغار ٌوم األحد الثانً والعشرٌن لجمادى األخرى ، سنة أربع عشرة 
له خمس وأربعون سنة ، ولتل بوادي ردات فً أول محرم سنة ثمان وثالثٌن وستمائة و، وستمائة 

وكانت إمارته أربعة وعشرٌن سنة وتسعة أشهر ، ولد اشتهر بٌن المرٌنٌن بأٌرغال هً تعنً 
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، كلػػػػػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػػػػػنيـ  (4)كيعقػػػػػػػػػػػػػكب    (3)كأبػػػػػػػػػػػػػك يحػػػػػػػػػػػػػي   (2)كمحمػػػػػػػػػػػػػد  (1)كعبػػػػػػػػػػػػػد هللا 
عثمػػػػػػػػاف ابنػػػػػػػػو ثػػػػػػػػـ لمػػػػػػػػا ىمػػػػػػػػؾ كلػػػػػػػػي محمػػػػػػػػد أبػػػػػػػػك معػػػػػػػػرؼ ثػػػػػػػػـ أبػػػػػػػػك يحػػػػػػػػي أبػػػػػػػػك 

فػػػػػػػػاس فػػػػػػػػي ب زكريػػػػػػػػا ، ثػػػػػػػػـ أبػػػػػػػػك بكػػػػػػػػر ككانػػػػػػػػت كفػػػػػػػػاة أبػػػػػػػػي يحػػػػػػػػي حتػػػػػػػػؼ انفػػػػػػػػو

                                                                                                                 
بلغتهم البربرٌة األعور. هً  أمه النوار نبت من بنً ٌحاسن وشمٌك دمحم. ابن االحمر  ، مخطوط  

 .34ورلة   . ابن االحمر  ، مخطوط  ، النفخة النسرٌنٌة164، روضة النسرٌن ورلة 
 عبد هللا ، أمه سوط النساء من بنً علً الشرفاء الحسٌنٌن. - 1
م( وهو دمحم ابن 1244 -1239ه/ 642 -638دمحم ، أمه النوار بنت من بنً ٌجانس *دمحم ) - 2

كنى أبا معرف ولد عام عشرة وستمائة ، بوٌع بعد أخٌه بوادي ردات فً أول ٌُ ، األمٌر عبد الحك 
نٌة وثالثٌن وستمائة ، ولتل فً المعترن ٌوم الخمٌس التاسع من جمادى محرم من عام ثما

األخرى سنة )اثنٌن وأربعٌن وستمائة( وله اثنتان وأربعون سنة وكانت إمارته ثالث سنٌن وستة 
 أشهر ، وٌسمى األعرج ولذلن تسمى بأرجولن.

 .34ابن األحمر مخطوط ، النفحة النسرٌنٌة واللمحة المرٌنٌة ، ورلة 
أبو ٌحً. أمه تاغرنة بنت حفص الثناللغتً ، بٌنما ٌذكره ابن ابً زرع ، الحرة العبد الوادٌة  - 3

م( وهو األمٌر أبو بكر 1258-1244ه/ 656-642؛ **أبو ٌحً )380، روض المرطاس ، ص 

بن األمٌر عبد الحك ٌكنى أبا ٌحً أمه تاغرنة بنت حفص التنالفتً ولد عام ثالثة وستمائة ، بوٌع 
عد ممتل أخٌه دمحم ٌوم الخمٌس التاسع من جمادى األخرى سنة اثنٌن وأربعٌن وستمائة وتوفً ب

بمصره من لصبة مدٌنة فاس ٌوم الخمٌس منسلخ جمادى األخرى سنة ست وخمسٌن وستمائة ، 
 وله اثنتان وخمسون سنة ، وكانت دولته أربع عشرة سنة.

 لبالد ، وضرب الطبول ، ونشر البنود.وعلى اتفاق أنه أول من ملن من بنً مرٌن ملن ا
 .  166 – 165ابن األحمر مخطوط ، روضة النسرٌن ورلة 

 .35ابن األحمر مخطوط ، النفحة النسرٌنٌة واللمحة المرٌنٌة ، ورلة 
ٌوسف ٌعموب بن عبد ،  ٌعموب. أمه الحرة الحاجة الصالحة أم الٌمن بنت محلى البطوئً - 4

م( هو أمٌر المؤمنٌن المائم بأمر هللا ٌعموب بن األمٌر عبد الحك 1286-1258ه/685-ه656الحك )

كنى أبا ٌوسف لمبه المائم بأمر هللا ، أمه الحاجة أم الٌمن بنت محلى البطوى ، ولد سنة سبع ،ي
وستمائة ، بوٌع فً سنة ست وخمسٌن وستمائة ، وتوفً فً الجزٌرة الخضراء باألندلس ، وهو 

ل ٌوم الثالثاء الثانً والعشرٌن لمحرم سنة خمس وثمانٌن وستمائة معسكره للجهاد عند الزوا
 وكانت دولته تسعاً وعشرٌن سنة.

ابن األحمر ، النفحة النسرٌنٌة   166 – 165ابن األحمر ، مخطوط ، روضة النسرٌن ، ورلة 
 .36واللمحة المرٌنٌة ، ورلة 

مخطوط مصور بالمٌكروفٌلم ،  مجهول ، روض العاطر األنفاس بأخبار الصالحٌن فً أهل فاس ،
 .340،  1246رلم 

، النفحة النسرٌنٌن ، واللمة المرٌنٌة  ، ورلة  11ابن األحمر ، مخطوط ، روضة النسرٌن ، ورلة 
34.  
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ككلػػػػػػػػػي بعػػػػػػػػػده رابػػػػػػػػػع األخػػػػػػػػػكة أبػػػػػػػػػك   (1)رجػػػػػػػػػب عػػػػػػػػػاـ سػػػػػػػػػتة كخمسػػػػػػػػػيف كسػػػػػػػػػتمائة
شػػػػػػػجرة بنػػػػػػػي عبػػػػػػػد  مجتبػػػػػػػثعبػػػػػػػد الحػػػػػػػؽ مرتػػػػػػػب الممػػػػػػػؾ ك  بػػػػػػػف يكسػػػػػػػؼ يعقػػػػػػػكب 

المػػػػػػػػؤمف. فتعيػػػػػػػػد لػػػػػػػػو الممػػػػػػػػؾ كاسػػػػػػػػتقر األمػػػػػػػػكر بػػػػػػػػالمعزب كخػػػػػػػػالؼ عميػػػػػػػػو ابػػػػػػػػف 
ثػػػػػػػـ كػػػػػػػاف خمػػػػػػػكص األمػػػػػػػر لػػػػػػػو )قػػػػػػػكلي فػػػػػػػثـ فػػػػػػػي مػػػػػػػراكش(   (2)يػػػػػػػو أبػػػػػػػي يحػػػػػػػيخا
(3). 

بػػػػػػػػيف بنفسػػػػػػػػو كقػػػػػػػػد    (4)مػػػػػػػػراده كمػػػػػػػػا بعػػػػػػػػده ، كخبػػػػػػػػر ادريػػػػػػػػس بػػػػػػػػف ابػػػػػػػػي دبػػػػػػػػكس
 (5) (د الكاحػػػػػػػػػدبػػػػػػػػػميػػػػػػػػػد السػػػػػػػػػكس بعقػػػػػػػػػكلي ك  شػػػػػػػػػيء منػػػػػػػػػو فػػػػػػػػػي دكلػػػػػػػػػتيـ ) لجػػػػػػػػػر 

يػػػػػػو كاسػػػػػػمو عبػػػػػػد الكاحػػػػػػد خككلػػػػػػي عيػػػػػػده قبػػػػػػؿ أ، ىػػػػػػك األميػػػػػػر أبػػػػػػك مالػػػػػػؾ كلػػػػػػده 
كىػػػػػػػػك الػػػػػػػػذم قتػػػػػػػػؿ عػػػػػػػػـ ىػػػػػػػػذا الفخػػػػػػػػذ كالمسػػػػػػػػتقربيف مػػػػػػػػف  كبيػػػػػػػػران  ككػػػػػػػػاف ممكػػػػػػػػان ، 

 . (6)ىػػػػػػػػػذا البيػػػػػػػػػت باألنػػػػػػػػػدلس كاسػػػػػػػػػمو يعقػػػػػػػػػكب بػػػػػػػػػف عبػػػػػػػػػد هللا بػػػػػػػػػف عبػػػػػػػػػد الحػػػػػػػػػؽ

                                                 
 م.1258 -ه656الموافك  - 1
عمر بن األمٌر أبً ٌحً بن عبد الحك ٌكنى أبا حفص بوٌع بعد أبٌه أبى ٌحً بمدٌنة فاس  - 2

عمه ٌعموب بدولة  هثم خلف، منسلخ جمادى األخرى سنة ست وخمسٌن وستمائة  ٌوم الخمٌس
 وكانت دولته بمكناسة سنة واحدة.، بفاس ستة أشهر 

 .165ابن األحمر مخطوط ، روضة النسرٌن ورلة 
 .36ابن األحمر مخطوط ، النفحة المرٌنٌة ، واللمحة المرٌنٌة ، ورلة 

 مغرب.مراكش: مدٌنة عظٌمة تمع جنوب ال - 3
ادرٌس بن أبً دبوس السٌد دمحم بن السٌد األمٌر عمر ابن أمٌر المؤمنٌن عبد المؤمن بن علً  - 4

مدخل مراكش مالكها لها ٌوم األحد ثانً ٌوم من المحرم سنة ثمان وستٌن وستمائة وانمرضت 
 .128دولة الموحدٌن على ٌدٌه. وابن الخطاب ، الحلل الموشٌة فً ذكر ، ص 

 .14، ص  14، مخطوط ، روضة النسرٌن ، ورلة ابن األحمر 
 م.1272-ه671عبد الواحد: األمٌر أبً مالن عبد الواحد ٌعموب بن األمٌر عبد الحك ، ت  - 5
ٌعموب بن عبد هللا بن عبد الحك بن األمٌر محٌو ٌن األمٌر أبً بكر شمٌك إدرٌس ورحو ، ت  - 6

 لتله طلحة بن علً سبالٌة عبولة. 1269ه/ 668
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نحػػػػػػػػك   (1)منصػػػػػػػػكرال ىكجػػػػػػػػب تفػػػػػػػػرقيـ عنػػػػػػػػو إلػػػػػػػػى اليػػػػػػػػـك )قػػػػػػػػكلي كاسػػػػػػػػتدعأبمػػػػػػػػا 
 األندلس (

كاشػػػػػػػػػتير ظيػػػػػػػػػكر ىػػػػػػػػػذا ، فػػػػػػػػػي المسػػػػػػػػػمميف فتكػػػػػػػػػاثؼ العػػػػػػػػػدك  عظمػػػػػػػػػت لمػػػػػػػػػا    
الػػػػػػػػػػػداعي  فأجابػػػػػػػػػػػويـ  خراصػػػػػػػػػػػالقبيػػػػػػػػػػػؿ تكجيػػػػػػػػػػػت رغبػػػػػػػػػػػات المسػػػػػػػػػػػمميف إلػػػػػػػػػػػى است

فصػػػػػػػػػػدرت    (2)مائةتالجيػػػػػػػػػػاد فػػػػػػػػػػي أكائػػػػػػػػػػؿ عػػػػػػػػػػاـ اثنػػػػػػػػػػيف كسػػػػػػػػػػبعيف كسػػػػػػػػػػ أبتػػػػػػػػػػداك 
إلمػػػػػػػاـ منػػػػػػػو األفعػػػػػػػاؿ الكريمػػػػػػػة فػػػػػػػي سػػػػػػػبيؿ هللا كالجيػػػػػػػاد المبػػػػػػػركر مػػػػػػػا كقػػػػػػػع بػػػػػػػو ا

ىػػػػػػػػذا زعػػػػػػػػيـ كبيػػػػػػػػر   (3)قػػػػػػػػكلي ككػػػػػػػػاف ذك النػػػػػػػػكف لػػػػػػػػو قػػػػػػػػد اسػػػػػػػػتعد ( ذك النػػػػػػػػكف )
ليػػػػػػػػو العػػػػػػػػدد إقػػػػػػػػاـ عمػػػػػػػػى النصػػػػػػػػارل بػػػػػػػػدفاع مػػػػػػػػف جػػػػػػػػاز مػػػػػػػػف المسػػػػػػػػمميف كانظػػػػػػػػـ 

ككانػػػػػػػػػػػػػػػت الكقيعػػػػػػػػػػػػػػػة عمػػػػػػػػػػػػػػػى الػػػػػػػػػػػػػػػرـك بظػػػػػػػػػػػػػػػاىر اسػػػػػػػػػػػػػػػتجة ، الػػػػػػػػػػػػػػػذم ال يكثػػػػػػػػػػػػػػػر 
مػػػػػػػػػػنيـ الػػػػػػػػػػزعيـ المػػػػػػػػػػذككر  ، (4)الثمانيػػػػػػػػػػة أالؼ  زاىنػػػػػػػػػػكاستأصػػػػػػػػػػمت مػػػػػػػػػػنيـ مػػػػػػػػػػا ي

ميػػػػػػػػػػػػر األنػػػػػػػػػػػػدلس أبػػػػػػػػػػػػك عبػػػػػػػػػػػػد هللا بػػػػػػػػػػػػف أـ كظػػػػػػػػػػػػاىره يعر صػػػػػػػػػػػػقائػػػػػػػػػػػػدىـ إلػػػػػػػػػػػػى م

                                                 
( 595-554هو الخلٌفة المنصور أبو ٌوسف ٌعموب بن ٌوسف بن عبد المؤمن ) :المنصور - 1

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 

 .105خطٌب ، مشاهدات ، ص ال
 .316م. ابن أبً زرع ، روض المرطاس ، ص 1274ه/ 672الموافك  - 2
ذو النون لائد النصرانً ذنونة ، تذكره الرواٌات االسبانٌة باسم دون نونٌو دي الرا وتسمٌه  - 3

 الرواٌة االسالمٌة دونونة دننة أو ذونونة.
. دمحم كمال شبانة ٌوسف األول بن 565، ص  1ابن الخطٌب ، اإلحاطة فً أخبار غرناطة ، ج

 .28األحمر ، سلطان غرناطة ، ص 
أكدت بعض الروابات أن عدد المتلى بلغ ثمانٌة عشر ألف لتٌل. ابن أبً زرع ، روض  - 4

. 169. مجهول ، الذخٌرة السنٌة ، ص 173. مجهول الذخٌرة السنٌة ، ص 415المرطاس ، ص 
 ، نهاٌة األندلس. . عنان28دمحم كمال شبانة ، ص 

بٌنما تذكر األخرى أن المتلى كانوا ستة آالف من النصارى وثالثٌن من المسلمٌن ، ابن خلدون ، 
 .288،  7العبر ، ج 

لو أمعن النظر بعدد المتلى الهائل وتمدٌر لبعض الرواٌات جٌش النصارى بثالثٌن ألف فارس 
 وستٌن ألف رجل تؤكد العدد الضخم.
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فغػػػػػػػػػػزكا جميعػػػػػػػػػػا قرطبػػػػػػػػػػة كنكاحيػػػػػػػػػػا كاظيػػػػػػػػػػركا عػػػػػػػػػػز  - رحمػػػػػػػػػػو هللا -  (1)نصػػػػػػػػػػر
إشػػػػػػػارة إلػػػػػػػى مػػػػػػػا كػػػػػػػاف مػػػػػػػػف  ( قػػػػػػػكلي كشػػػػػػػاىد النػػػػػػػاس جميعػػػػػػػا فخػػػػػػػػره اإلسػػػػػػػبلـ )

  عمػػػػػػػػػػػى قرطبػػػػػػػػػػػة ليلمسػػػػػػػػػػػتك ا  (2)لقائػػػػػػػػػػػو ممػػػػػػػػػػػؾ قشػػػػػػػػػػػتالة الفػػػػػػػػػػػكنس بػػػػػػػػػػػف ىرانػػػػػػػػػػػدة 
ا بػػػػػػػػػػو عمػػػػػػػػػػى ابنػػػػػػػػػػو رن صػػػػػػػػػػتطارحػػػػػػػػػػا عميػػػػػػػػػػو مستنمكغيرىػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػف بػػػػػػػػػػبلد اإلسػػػػػػػػػػبلـ 

عا فػػػػػػػػػػدؿ يػػػػػػػػػػده ذكر انػػػػػػػػػػو قٌبػػػػػػػػػػكييػػػػػػػػػػ،   (4)خرةصػػػػػػػػػػبظػػػػػػػػػػاىر حصػػػػػػػػػػف ال  (3)شػػػػػػػػػػانجة
غسػػػػػػػػػػميا مػػػػػػػػػػف تمػػػػػػػػػػؾ القبمػػػػػػػػػػة، كلقػػػػػػػػػػد ذكػػػػػػػػػػرت فبمػػػػػػػػػػاء  - رحمػػػػػػػػػػو هللا -السػػػػػػػػػػمطاف 

كغيػػػػػػػػػػػػره لرسػػػػػػػػػػػػكؿ سػػػػػػػػػػػػمطاف   (5)ضػػػػػػػػػػػػرةحىػػػػػػػػػػػػذه الحكايػػػػػػػػػػػػة بمحضػػػػػػػػػػػػر قاضػػػػػػػػػػػػي ال
بنػػػػػػػي مػػػػػػػريف فيمػػػػػػػا جػػػػػػػره  ؾعمػػػػػػػى ممػػػػػػػ كقػػػػػػػد فيمػػػػػػػت منػػػػػػػو جمػػػػػػػبلن ، ة دحافػػػػػػػة قشػػػػػػػتال

سػػػػػػػػػػػبو عنػػػػػػػػػػػد هللا تيتػػػػػػػػػػػو ككبحػػػػػػػػػػػت تفإل ػػػػػػػػػػػة ، بمػػػػػػػػػػػا أحبالممػػػػػػػػػػػكؾ فا العتػػػػػػػػػػػاب بػػػػػػػػػػػيف
بػػػػػػػف نصػػػػػػػر فتنػػػػػػػة كبينػػػػػػػو ( إشػػػػػػػارة إلػػػػػػػى مػػػػػػػا كقػػػػػػػع بينيمػػػػػػػا ا)قػػػػػػػكلي ككقعػػػػػػػت بػػػػػػػيف 

عبػػػػػػػػػػد هللا بػػػػػػػػػػف نصػػػػػػػػػػر         ىأبػػػػػػػػػػمػػػػػػػػػػف التقػػػػػػػػػػاطع بسػػػػػػػػػػبب إظيػػػػػػػػػػار السػػػػػػػػػػمطاف 
مػػػػػػػػػػػػػػػػارش . قك   (1)ككادم اش  ؽلاسػػػػػػػػػػػػػػػػاء بمػػػػػػػػػػػػػػػػؤ الر  (6)مػػػػػػػػػػػػػػػػف بنػػػػػػػػػػػػػػػػي اشػػػػػػػػػػػػػػػػقيمكلة 

                                                 
بن نصر أبو عبد هللا دمحم بن ٌوسف بن دمحم بن أحمد بن محً بن خمٌس بن نصر  أبو عبد هللا - 1

 بن لٌس الخزرجً األنصاري.
 م.1284 -ه683ملن لشتالة ألفونس العاشر الملمب بالعالم أو  الحكٌم تـ  - 2
 شانجة سانشو. - 3
ه/ 684حصن عٌن الصخرة على ممربة من وادي لن تم الصلح فً العشرٌن بن شعبان  - 4

 م.1285
الناصري ، ٌذكر أبا ٌوسف دعا بماء فغسل ٌده أمام جمع من النصارى والمسلمٌن لمسح أثر  - 5

  .363. ابن أبً زرع،روضة المرطاس  ص 55، ص  3تلن المبلة منه ، االستمصاء ، ج
اشمٌلولة  ، بنً اشمٌلوله  ، اسم لٌس عربٌاً إنما هو من أصل اسبانً اختلفت المصادر ؛  - 6

وكٌفما كان ‘ فالبعض ٌكتبها بكسر االف والبعض اآلخر بفتحها ن وهنان من ٌكتبها بدون ألف 
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 .
 . 288،   287ص ن  3عمال األعالم ج ابن الخطٌب  ، أ

 . 129، ص    3محمود مكً  ، تارٌخ االندلس السٌاسً ج 
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فممػػػػػػػػػا أجػػػػػػػػػاز السػػػػػػػػػمطاف ، كا عميػػػػػػػػػو ككػػػػػػػػػانكا قػػػػػػػػػد خرجػػػػػػػػػكا عػػػػػػػػػف طاعتػػػػػػػػػو كانتشػػػػػػػػػر 
 أبك يكسؼ إلى األندلس لحقكا بو كنصحكا لو كأغركه .

بحضػػػػػػػػػرتو أنػػػػػػػػػتج ذلػػػػػػػػػؾ كمػػػػػػػػػو  ةبسػػػػػػػػػمطانيـ كربمػػػػػػػػػا صػػػػػػػػػدر لػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػنيـ جفػػػػػػػػػك     
ف خرجػػػػػػػػػػػػػػكا لمسػػػػػػػػػػػػػػمطاف أميػػػػػػػػػػػػػػر أخػػػػػػػػػػػػػػر أمػػػػػػػػػػػػػػرىـ آككػػػػػػػػػػػػػػاف ،  كفسػػػػػػػػػػػػػػادان  ان نتبػػػػػػػػػػػػػػاذا

المسػػػػػػػػػمميف أبػػػػػػػػػي يكسػػػػػػػػػػؼ عػػػػػػػػػف مدينػػػػػػػػػة مالقػػػػػػػػػػة فممكيػػػػػػػػػا السػػػػػػػػػمطاف المػػػػػػػػػػذككر ، 
كضػػػػػػػػػاؽ ذرع السػػػػػػػػمطاف ابػػػػػػػػػف   (2)ي بػػػػػػػػف عمػػػػػػػػي يحػػػػػػػػػا عمػػػػػػػػػر بػػػػػػػػف ككلػػػػػػػػي عمييػػػػػػػػ

نصػػػػػػػر بػػػػػػػذلؾ فعمػػػػػػػؿ الحيمػػػػػػػة فػػػػػػػي صػػػػػػػرؼ المدينػػػػػػػة إلػػػػػػػى دعكتػػػػػػػو باسػػػػػػػتنزاؿ ثقػػػػػػػة 
ضػػػػػػػػػػػو كعكٌ ، ذؿ إليػػػػػػػػػػػو السػػػػػػػػػػػمطاف عمػػػػػػػػػػػر صػػػػػػػػػػػاحب المغػػػػػػػػػػػرب عنيػػػػػػػػػػػا بمػػػػػػػػػػػاؿ بيػػػػػػػػػػػ

ثػػػػػػػػػػـ تػػػػػػػػػػدارؾ هللا أمػػػػػػػػػػر المسػػػػػػػػػػمميف بصػػػػػػػػػػبلح ذات بيػػػػػػػػػػنيـ ، بحصػػػػػػػػػػف شػػػػػػػػػػمكبانية 
المػػػػػػػػػػؤمنيف أبػػػػػػػػػػي يكسػػػػػػػػػػؼ  ميػػػػػػػػػػرأكاتصػػػػػػػػػاؿ أيػػػػػػػػػػدييـ ، ككانػػػػػػػػػػت كفػػػػػػػػػػاة السػػػػػػػػػمطاف 

يعقػػػػػػػكب ابػػػػػػػف عبػػػػػػػػد الحػػػػػػػؽ بػػػػػػػالجزيرة الخضػػػػػػػػراء فػػػػػػػي صػػػػػػػفر مػػػػػػػػف عػػػػػػػاـ خمسػػػػػػػػة 
 .     (3)كثمانيف كستمائة 

                                                                                                                 
وادي آش: مدٌنة لرٌبة من غرناطة ، ولد كانت من المدن الزاهرة بمملكة غرناطة وسمطت  - 1

، ثم دمحم  1م ، ابن الخطٌب ، اإلحاطة ، ج1490فً ٌد اإلسبان لبل سموط غرناطة بملٌل فً سنة 
الم من ملون اإلسالم سلبل اإل بوٌع. ابن الخطٌب ، أعمال األعالم فٌمن 109بد هللا عنان ، ص ع

 .129، ص  1. محمود مكً ، تارٌخ األندلس السٌاسً ، ج288-287، ص  32، تشرٌعً ، 
الٌة لٌادة الجٌوش ثم  سندأعمر بن ٌحً بن علً ، وهو من أكبر وزراء أبً ٌوسف ولرابته  - 2

 حكم مالمة.ولً وإلى 
م ، ابن األحمر ، 1286مارس  19ه/ 685محرم  22ه الثالثاء 684خر ذي المعدة  آالموافك  - 3

ابن األحمر ، مخطوط ، النفخة  12مخطوط ، روضة النسرٌن فً دولة بنً مرٌن ، ورلة 
كشٌة . ابن الخطٌب ، الحلل الموشٌة فً ذكر األخبار المرا36النسرٌنٌة واللمحة المرٌنٌة ، ورلة 

 . 309ص  13.ابن كثٌر البداٌة والنهاٌة ج 133، ص 
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 قائمة المصادر والمراجع

 المخطكطات : -أكال 
 ـ .  810ىػ  807ابف االحمر ، أبك الكليد اسماعيؿ بف يكسؼ ،  -1

ركضػػػػػػػػػػة النسػػػػػػػػػػريف فػػػػػػػػػػي دكلػػػػػػػػػػة بنػػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػػريف ، مخطػػػػػػػػػػكط مصػػػػػػػػػػكر بػػػػػػػػػػالميكرك 
 ( د  (  2073d1604ـ عف الخزانة العامة بالرباط المغرب رقـ فيم

ابػػػػػػػػػػف االحمػػػػػػػػػػر ، النفخػػػػػػػػػػة النسػػػػػػػػػػرينية كالممحػػػػػػػػػػة المرينيػػػػػػػػػػة ،  مخطػػػػػػػػػػكط مصػػػػػػػػػػكر  -2
 .   1773بالميكرك فيمـ عف الخزانة العامة بالرباط المغرب رقـ 

الػػػػػػػػػػػػركض العػػػػػػػػػػػػاطر االنفػػػػػػػػػػػػاس باختيػػػػػػػػػػػػار الصػػػػػػػػػػػػالحيف مػػػػػػػػػػػػف أىػػػػػػػػػػػػؿ  –مجيػػػػػػػػػػػػكؿ  -3
مصػػػػػػػػػػػػػكر بػػػػػػػػػػػػػالميكرك فػػػػػػػػػػػػػيمـ عػػػػػػػػػػػػػف  ـ مخطػػػػػػػػػػػػػكط 1688ىػػػػػػػػػػػػػػ  1099فػػػػػػػػػػػػػاس ؽ 

 ( د . 1246الخزانة العامة بالرباط المغرب رقـ ) 
 المصادر :  -ثانيا 

مكتبػػػػػػػػػػػة الثقافػػػػػػػػػػػة  2األدريسػػػػػػػػػػػي ، نزىػػػػػػػػػػػة المشػػػػػػػػػػػتاؽ فػػػػػػػػػػػي اختػػػػػػػػػػػراؽ اآلفػػػػػػػػػػػاؽ ج  -1
 ـ. 1994الدينية 

 2الحمػػػػػػػػػكم ، اإلمػػػػػػػػػاـ شػػػػػػػػػياب الػػػػػػػػػديف أبػػػػػػػػػي عبػػػػػػػػػد هللا ، معجػػػػػػػػػـ البمػػػػػػػػػداف ،مػػػػػػػػػج  -2
 ـ . 1994  2، دار صادر ، بيركت ، ط 

الحميػػػػػػػػػرم، محمػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػف عبػػػػػػػػػد هللا ، تػػػػػػػػػكفى  أكاخػػػػػػػػػر القػػػػػػػػػرف التاسػػػػػػػػػع اليجػػػػػػػػػرم،  -3
السػػػػػػػػػػػػػػادس عشػػػػػػػػػػػػػػر المػػػػػػػػػػػػػػيبلدم، كتػػػػػػػػػػػػػػاب الػػػػػػػػػػػػػػركض المعطػػػػػػػػػػػػػػار فػػػػػػػػػػػػػػي أخبػػػػػػػػػػػػػػار 

 ت (. –االقطار )تح ( إحساف عباس ، بيركت ) د 
ابػػػػػػػػػػػف حكقػػػػػػػػػػػؿ ، النصػػػػػػػػػػػي ، صػػػػػػػػػػػكر األرض ، منشػػػػػػػػػػػكرات مكتبػػػػػػػػػػػة دار الثقافػػػػػػػػػػػة  -4

 ت ( . –الدينية ) د 
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 ـ . 1374ىػ /  776لديف محمد ، ت ابف الخطيب   ، لساف ا -5
معيػػػػػػػػػػار االختيػػػػػػػػػػار ضػػػػػػػػػػمف مشػػػػػػػػػػاىدات لسػػػػػػػػػػاف الػػػػػػػػػػديف الخطيػػػػػػػػػػب تػػػػػػػػػػح أحمػػػػػػػػػػد  -6

 ـ  1983مختار العبادم ، مؤسسة شباب الجامعة ، االسكندرية ، 
الحمػػػػػػػػػػػػؿ الحكشػػػػػػػػػػػػية فػػػػػػػػػػػػي ذكػػػػػػػػػػػػر األخبػػػػػػػػػػػػار المراكشػػػػػػػػػػػػية ، لصػػػػػػػػػػػػاحبيا البشػػػػػػػػػػػػير  -7

 د _ت((الفكرتي ، تكنس  المكتبة العتيقة 
، تػػػػػػػػػػح محمػػػػػػػػػػد عبػػػػػػػػػػد هللا عنػػػػػػػػػػاف ،  1ة المنتػػػػػػػػػػاب ، ج ريحانػػػػػػػػػػة الكتػػػػػػػػػػاب كنجعػػػػػػػػػػ -8

 ـ  1980الناشر مكتبة الخانجى ، القاىر
أعمػػػػػػػػاؿ األعػػػػػػػػبلـ فػػػػػػػػي مػػػػػػػػف بكيػػػػػػػػع قبػػػػػػػػؿ االحػػػػػػػػتبلـ مػػػػػػػػف ممػػػػػػػػكؾ االسػػػػػػػػبلـ ، تػػػػػػػػح  -9

ـ ، دار الكتػػػػػػػػػػػػػػػػػب  1956بيػػػػػػػػػػػػػػػػػركت دار الكشػػػػػػػػػػػػػػػػػكؼ   2ليفػػػػػػػػػػػػػػػػػى بركفسػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ ط 
 ـ . 2003ىػ ،  1424 1العممية بيركت لبناف ط

ـ ،  1405ىػػػػػػػػػػػػػػػ  808محمػػػػػػػػػػػػػػد ت ابػػػػػػػػػػػػػػف خمػػػػػػػػػػػػػػدكف ، عبػػػػػػػػػػػػػػد الػػػػػػػػػػػػػػرحمف -10
كتػػػػػػػػػاب العبػػػػػػػػػر ديػػػػػػػػػكاف  المبتػػػػػػػػػػدأ كالخبػػػػػػػػػر فػػػػػػػػػي أيػػػػػػػػػػاـ العػػػػػػػػػرب كالعجػػػػػػػػػـ البربػػػػػػػػػػر 

، بيػػػػػػػػػػػػػػركت لبنػػػػػػػػػػػػػػاف  7كمػػػػػػػػػػػػػػف عاصػػػػػػػػػػػػػػرىـ مػػػػػػػػػػػػػػف ذكم السػػػػػػػػػػػػػػمطاف األكبػػػػػػػػػػػػػػر ،ج 
 ـ . 1992ىػ /  1413

ابػػػػػػػػػف ابػػػػػػػػػي دينػػػػػػػػػار ، محمػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػف القاسػػػػػػػػػـ القيركانػػػػػػػػػي ، المػػػػػػػػػؤنس فػػػػػػػػػي  -11
تيقػػػػػػػػػػة بتػػػػػػػػػػكنس المكتبػػػػػػػػػػة الع 3اخبػػػػػػػػػػار افريقيػػػػػػػػػػا كتػػػػػػػػػػكنس تػػػػػػػػػػح محمػػػػػػػػػػد شػػػػػػػػػػماـ ط 

 ىػ . 1387
ابػػػػػػػػػػػػف أبػػػػػػػػػػػػي زرع الفاسػػػػػػػػػػػػي ، عمػػػػػػػػػػػػى ، االنػػػػػػػػػػػػيس المطػػػػػػػػػػػػرب بػػػػػػػػػػػػركض   -12

القرطػػػػػػػػػػاس فػػػػػػػػػػي أخبػػػػػػػػػػار ممػػػػػػػػػػكؾ المغػػػػػػػػػػرب كتػػػػػػػػػػاريخ مدينػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػاس ، المطبعػػػػػػػػػػة 
 ـ.1992ىػ /  1420الممكية بالرباط 
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، مطبعة  2الزركمي ، خير الديف، األعبلـ كقامكس تراجـ  ط  -13
 ـ . 1966ككستاتكماس ،القاىرة  ،

الجغرافيا ، تح محمد حاج صادؽ ، الناشر مكتبة التقافة  الزىرم ، كتاب -14
 ت ( . –الدينية ) د 

 المراجع : -ثالثا 
أحمػػػػػػد محمػػػػػػد الطػػػػػػكجي ، مدينػػػػػػة شػػػػػػمكبانية فػػػػػػي عصػػػػػػر بنػػػػػػي نصػػػػػػر مػػػػػػف خػػػػػػبلؿ  -1

 ـ . 1985المصادر العربية كالقشثنإل ة ، دار نشر الثقافة االسكندرية ، 
 – 1993العربيػػػػػػػػػػة لمكتػػػػػػػػػػاب الػػػػػػػػػػزاكم ، الطػػػػػػػػػػاىر ، مختػػػػػػػػػػار القػػػػػػػػػػامكس ، الػػػػػػػػػػدار  -2

 ـ  1994
عنػػػػػاف ، محمػػػػػد عبػػػػػد هللا ، عصػػػػػر المػػػػػرابطيف كالمكحػػػػػديف فػػػػػي المغػػػػػرب كاألنػػػػػدلس  -3

  1384،عصػػػػػػػػر المكحػػػػػػػػديف مطبعػػػػػػػػة لجنػػػػػػػػة التػػػػػػػػإل ؼ كالترجمػػػػػػػػة كالنشػػػػػػػػر ـ  2،ؽ 
 ـ  1964ق / 

ركجيػػػػػة لكتكرنػػػػػك ، فػػػػػاس فػػػػػي عصػػػػػر بنػػػػػي مػػػػػريف ، تػػػػػر. د/نقػػػػػكال زيػػػػػادة ، مؤسسػػػػػة  -4
 قرانكيؿ ، بيركت .

كمػػػػػاؿ شػػػػػبانة  يكسػػػػػؼ االكؿ ابػػػػػف االحمػػػػػر سػػػػػمطاف غرناطػػػػػة لجنػػػػػة البيػػػػػاف  محمػػػػػد -5
 . 1969العربى ط 
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 الحرب األمريكية الطرابمسية وأثرىا عمى إيالة طرابمس الغرب

 م1805 –م 1801

                       * .عمي العجيمي جماعةإعداد: د.                                            

    * .قشقش العارف محمودد.                                                   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 :المقدمة 

تعد منطقة البحر المتكسط بشكؿ عاـ مف أىـ خبلؿ دراستنا ليذا المكضكع مف 
المناطؽ التي تزاحمت حكليا القكم الدكلية، كتنافست فيما بينيا مف أجؿ السيطرة 

إيالة طرابمس عمييا، ألىمية مكقعيا الميـ كاالستراتيجي بيف القارات حيت كانت 
طرابمس في تمؾ الفترة إيالة تعرضت  ضمف اىتمامات الدكؿ األجنبية فقد مفالغرب 

ـ بسبب 1805 –ـ 1801مف سنة  األمريكيةالتاريخية إلى الحرب الطرابمسية 
البحرية مع الدكؿ األكركبية في عيد يكسؼ باشا كأصبحت أكثر  ازدياد المنازعات

التي بدأت تدخؿ في مجاؿ الصراع البحرم في  يكيةاألمر حدة مع الكاليات المتحدة 
، كتكمف البحر المتكسط فكقعت اتفاقية بيف الطرفيف لصالح البحرية الطرابمسية

الحرب  تدار كيؼ كانتفي اإلجابة عف التساؤالت اآلتية،  الدراسة تكمف إشكالية
المترتبة عمى  كما ىي اآلثار كالنتائج بيف يكسؼ باشا كالكاليات المتحدة األمريكية ؟

 كىىإيالة طرابمس الغرب خبلؿ ىذه الحرب؟ كستنطمؽ الدراسة مف فرضية أساسية 
كلعبت دكارا بارزا فى كيفية إدارة الصراع  مكانة يكسؼ باشا التي أسيمتسياسة ك 

                                                 
 كمية اآلداب الخمس،جامعة المرقب،  أستاذ التاريخ الحديث كالمعاصر، قسـ التاريخ،  *
 كمية اآلداب الخمس،جامعة المرقب،  أستاذ التاريخ الحديث كالمعاصر، قسـ التاريخ،  *
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مع أمريكيا كحصكؿ إيالة طرابمس الغرب عمى نتائج كمكاسب اقتصادية كسياسية 
كتعتبر طرابمس الغرب كالسنكات األربع مف  ط،في منطقة الحكض البحر المتكس

تبرز أىمية ـ ىي اإلطار المكاني كالزماني لمدراسة، كمف ىنا 1805ـ إلى 1801
عالج فترة تاريخية ىامة تكشؼ النقاب عف بشاعة الحرب ت الككنيدراسة ال ىذه

كما ترتب عمييا مف أضرار سياسية كاقتصادية األمريكية كقسكتو ضد الميبييف 
 الدراسة عمكمان إلى تبياف مدل تيدؼ .عالجة حيثيات الفترة كاستجبلء غكامضياكلم

تأثير كتأثر الصراع الطرابمسي األمريكي عمى العبلقات السياسية كالدبمكماسية 
 كاالقتصادية بيف الظرفيف كالخركج بتقييـ يكضح سمبيات الفترة كايجابياتيا،

مستعينة بمجمكعة مف المصادر  تحميميال كاتبعت الدراسة المنيج التاريخي السردم
أسباب الحرب الطرابمسية ما يمي: مقدمة، ثـ قسمت الدراسة إلى ك  ،كالمراجع
الصراع مع الكاليات المتحدة االمريكية  راضاستعمع ـ 1805 -ـ1801األمريكية 
تسكية  كمف تـ يكسؼ باشا كالدبمكماسية األمريكية:ككذلؾ  ـ ،1805 –ـ 1801

 ـ ، كما تضمنت الدراسة خاتمة.1805 –ـ 1801 األمريكيةسية الحرب الطرابم

 :1805-1801أسباب الحرب الطرابمسية األمريكية 

كاف األسطكالف الميبي كالجزائرم يقكماف بحماية السفف التجارية التي تعمؿ في 
البحر المتكسط مقابؿ رسـك تدفعيا الدكؿ األكركبية مقابؿ حماية سفنيا مف 

  1كانكا يجكبكف المتكسط .القراصنة الذيف 

الكاليات المتحدة األمريكية بدفع ضريبة  مفطالب  يكسؼ باشا  1800في سنة 
كقد أدل رفض الكاليات المتحدة  ،لالتي تدفعيا الدكؿ الصغر  لمضريبةسنكية مماثمة 

                                                 

 القره مالي يكسؼ 2010 –يناير  -1المنتدل العربي لمدفاع كالتسمح ، إصدار  1.
www:anmow:kiped:aorg/wik: 
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 ىـ الحرب عم24/05/1801فأعمف الباشا يكسؼ   * اإليالة ىإلى إعبلف حرب عم
األمريكية كخرجت الفرؽ البحرية الطرابمسية لتفتيش السكاحؿ الكاليات المتحدة 

  1الطرابمسية .

ألؼ  (225,000 )ـ طالب يكسؼ باشا بزيادة الرسـك المدفكعة إلى1801عاـ 
، كلكف ((Thomas Jeffersonدكالر مف الرئيس األمريكي تكماس جفرسكف 

قكة البحرية األمريكية قدرة الكاليات المتحدة كال ىالرئيس األمريكي كاف معتمدا عم
شعر ا المنشأة حديثان في حماية السفف األمريكية حيث تجاىؿ ىذه المطالب، كلم

مركر السفف  ىيكسؼ باشا بأف األمريكييف يماطمكف في دفع الجزية المفركضة عم
فأمر  ،إىانتيـ في رمز شرفيـ الكطني إلىاألمريكية التجارية بالبحر المتكسط عمد 

ف يحطمكا سارية العمـ األمريكي القائـ أماـ القنصمية أـ جنكده ب1801مايك  14في 
إعبلف الحرب عمي الكاليات األمريكية المتحدة،  ىفي طرابمس إشارة عم األمريكية

ستبلء بلانطمقت بعدىا الطرادات الميبية تجكب البحر بحثان عمي السفف األمريكية ل
جبار حككمة كاشنطف عم ،عمييا  2 .ى دفع جزية سنكية مجزيةكاغتناـ ما فييا كا 

بمقابمة باشا  (Cat Cartكاتا كارت  )مف ىنا قاـ القنصؿ األمريكي في طرابمس 
 ،يكسؼ بعرض احتجاج دكلتو الرسمي عمي اإلىانة التي لحقت بالعمـ األمريكي

                                                 
: في التقسيـ العثماني كانت تشكؿ اإليالة المستكل اإلدارم األكؿ األعمى بيف  Aaalhاإليالة  *

القرف السادس عشر كالقرف التاسع عشر كاف يرأسيا باشا كظؿ نظاـ اإلياالت ساريا إلى أف تـ 
لممزيد إرجع إلى: صاباف سييؿ، المعجـ المكسكعي لممصطمحات استبدالو بنظاـ الكاليات. ك 

 45، ص  2000العثمانية التاريخية، مطبكعات الممؾ فيد الكطنية، الرياض، 
، ترجمة ، خميفة التميسي ، بيركت : دار  1911ركسي ، ليبيا منذ الفتح العربي في سنة  اتكرم1.

 320،ص1974-1394الثقافة ، 
 القره مالي يكسؼ 2010يناير -1فاع كالتسمح إصدار المنتدل العربي لمد2.

www:anmow:kiped:aorg/wik:   
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أييا  :كطمب إعادة البضائع التي سمبت مف السفف األمريكية، فقاؿ لو الباشا يكسؼ
كيجب  ،أمة أريد معيا الصمح مثؿ أمتكـ كؿ دكؿ العالـ تدفع لي القنصؿ ال تكجد

كلسنا  إليؾلقد دفعنا لؾ كؿ ما تعيدنا بو   :أف تدفع لي أمتكـ ، فقاؿ القنصؿ
ا في ما يتعمؽ بالسبلـ قمتـ فعبلن بدفع البلـز أما في فرد الباشا متيكمن  مدنيف بشيء،

ـ قاـ يكسؼ باشا 1801مايك  14ـ كفي يك ، 1ما يتعمؽ بالسبلـ فمـ تدفعكا شيئان 
 cat كارتابقطع سارية العمـ فكؽ القنصمية األمريكية كفر الككيؿ القنصؿ  كات

cart 2ليفكرنك ىلإ 

ا شتط غضبن اك  ،قمب القنصؿ ككاقع الصاعقة ىكاف كقع حرؽ العمـ األمريكي عم
فعؿ شيء  حينما كصمو خطاب الباشا يأمره بمغادرة الببلد كفكران فمـ يستطع القنصؿ

ـ ، كبعد 1796تمزيؽ معاىدة السبلـ التي كقعيا مع طرابمس الغرب عاـ  لسك 
عشر أياـ مف الحادث غادر القنصؿ األمريكي ىك كعائمتو إلى تكنس عف طريؽ 

 3البر

قائد األسطكؿ  Daleكىمع ديؿ  ،ىكذا يككف يكسؼ باشا قد دؽ فعبلن أجراس الحرب
راؽ كحرؽ أكبر عدد ممكف مف المراكب أكامره بإغ كأعطياألمريكي مما سمع 

 الطرابمسية التي مف المحتمؿ أف تكاجييـ في عرض البحر المتكسط .

                                                 
 القره مالي يكسؼ 2010 –يناير  - 1المنتدل العربي لمدفاع كالتسميح ، إصدار  .1

www:anmow:kiped:aorg: 
  320ركسي ، المرجع السابؽ ، ص  اتكرم.2
المغرب العربي كالكاليات المتحدة األمريكية،  إسماعيؿ العربي، العبلقات الدبمكماسية مف دكؿ .3

 134، الجزائر، ص1978الشركة الكطنية لمنشر كالتكزيع، 
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تخذ قراره ابإعبلف الحرب عمى إيالة طرابمس الغرب  Dale لما عمـ  ديؿ 
نجميز قد احتجزكىا باالستيبلء عمى المراكب الطرابمسية في جبؿ طارؽ التي كاف اإل

ر في أكركبا الحصبة التي كانت في ذلؾ الكقت قد تفشت قبؿ ذلؾ خشبة أف تنش
  Amiral، ككانت المراكب بقيادة صير يكسؼ باشا، أميراؿ اإلفريقيفي الشماؿ 

إيالة طرابمس الغرب، المستجد عمى اإلسبلـ، كالمعركؼ باسـ  الريس مراد 
moored raise   فبلدلفيا  األمريكيةكاتجيت نية قائد السفينةPhiladelphia  إلى
حاكؿ أف يستدرجو إلى ك الريس مراد العدك لمبحارة األمريكييف،  ىإلقاء القبض عم

 Daleمركبو بحجة التفاكض معو إال أف المخطط لـ ينجح عند ذلؾ ترؾ ديؿ 
لمراقبة سفف القرصنة كاتجو إلى شكاطئ الشماؿ    Philadelphiaفبلدلفيا

 1اإلفريقي.

تكمف في محاكلة األمريكاف فرض سيطرتيـ  أسباب الصراع األمريكي الميبيكانت 
العسكرية كالسياسية عمى المركر في البحار كالمحيطات لغرض تأميف تجارتيـ مع 

تمؾ البحار  ىأمريكية قكية مفركضة عم إمبراطكريةالعالـ، ككذلؾ تأسيس 
كالمحيطات في الذىاب كاإلياب كفي ىذه الفترة تحديدان مثؿ تحكالن في كضع إيالة 

كىذه  ،ماليه س الغرب مف مركز قكة كسمطاف بزعامة يكسؼ باشا القر طرابم
 2 :األسباب ىي

مف  المتحدة التي نشأت عف انتقاؿ عاصمة الكاليات الفكضى العامة -1
        انتشار كاف بسبب ف ( الجديدة،طإلى مدينة ) كاشن  Philadelphiaفبلدلفيا

                                                 

بركشيف ، تاريخ ليبيا منذ منتصؼ القرف السادس مطمع القرف العشريف ، ترجمة ، عماد حاتـ ، 1.
 178 - 177ت( ، ص-دار الكتاب الجديد المتحدة ، ) د، ، بيركت 2ط
مالي  يكسؼ القره 2010-يناير  -1عربي لمدفاع كالتسميح ، إصدار لمنتدل الا 2.

www:ar.m.wikibad .org /wik: 
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 كقد كاف  ،) الحمى الصفراء ( في مدينة فيبلدلفيا
مايك معترفان بأنو كاف مف الضركرم إىماؿ  17( في  Tcharles ) تشارلز لي

) الكابتف  ىكذلؾ بسبب التغيرات المتبلحقة التي طرأت عم ،قضايا أفريقيا الشمالية
( مف جية كبسبب انتقاؿ العاصمة مف  فبلدلفيا  al captain bainbrigeبندريج 

ميع األكراؽ كالمعامبلت كالرسائؿ قد إلى كاشنطف مف جية ثانية كما اعترؼ بأف ج
 1جمعت في رـز خاصة كلكف كعد باستئناؼ العمؿ في أسرع كقت ممكف.

أنيا لـ تكف تيدم مف ركع القناصؿ األمريكييف في أفريقيا الشمالية الذيف لـ  -2
( أك التكتر في  Preble) الكابتف بربمي  ىالتغييرات الطارئة عم ىيستطيعكا فيـ معن

مرتبة عميا مف االعتبار كاالحتراـ،  ىف الكاليات المتحدة األمريكية إلالعبلقات بي
، ككاف مف شأف كصكؿ ىتفكؽ مرتبة أم دكلة مسيحية أخرل ما عد بريطانيا العظم

( كمعيا المعدات البحرية أف عجمت كبطريقة غير مباشرة  Heroالسفينة ) ىيرك 
  2كقكع الحرب بيف تكنس كالدنمارؾ .

الدنمارؾ كانت تمؾ الحرب التي  ىكانت تشف فيو تكنس الحرب عم في الكقت الذم -3
السفف الدنمركية مف غير  ىاالستيبلء السممي عم ىاقتصرت بصكرة رئيسية عم

التجارة السكيدية ، كىددت بإعبلف  ىمقاكمة معاكسة، كاستيمت طرابمس ىجكميا عم
الكاليات المتحدة  شيكر ما لـ يبعث رئيس 6الكاليات المتحدة في خبلؿ  ىالحرب عم

 ىمف أف الحرب قد أصبحت عم اقن ثبخطاب جكابي إلى الباشا ككاف ) كاتا كارت ( كا
عمى السفف  جميع السفف األمريكية بإشراؼنكفمبر  16فأرسؿ تعميمان في  ،األبكاب

                                                 
لكيس رأيت ، كجكليا ما كميكد ، الحمبلت األمريكية عمى شماؿ أفريقيا ، ترجمة ، محمد ركحي  . 1

 1805 -1799البعمبكي 
 108,109,114لكيس رأيت ، كجكليا ما كميكد ،ص. 2
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أىبة االستعداد لصد أم محاكلة قد تقـك بيا الطاردات  ىكما تككف عم التجارية
 1 .ء عميياالطرابمسية لبلستيبل

 إياالتازدادت التيديدات بإعبلف الحرب عمي الكاليات المتحدة ، التي كانت تطمقيا  -4
م تكنس، مثبلن حانقان بسبب تأخر كصكؿ االخريؼ كاف ب أكاخرفي ك شماؿ إفريقيا 

بقسكة ألف ببلده قد حنثت  Eton يتكف إبقية البضاعة المكعكد بيا، ككاف يكبخ  
نفسيا، كعدـ كصكؿ ىدية المجكىرات التي كاف  ىعتو عمبالعيد الذم كانت قد قط

قد عقد النية عمى استبلميا، مع الشحنة األمريكية، ككانت الكاليات المتحدة 
ستبلء ما الدفع أك الحرب لبلإف أماميـ أحد الحميف أاألمريكية قد كتبكا بصراحة ب

حدة األمريكية، ، لنقض المعاىدة مع الكاليات المتاألمريكيةالمراكب كالسفف  ىعم
  2. األمريكيةعمى السفف  ىبحيث يصبح في مقدكره أف يستكل

في تأميف عبلقات سممية مع دكؿ شماؿ  تنجحدأت الكاليات المتحدة األمريكية  -5
قد استمـ مياـ كظيفتو   * Orprian Relshard  ريتشارد أكبرايفككاف   ،إفريقيا

. بيكر  taymateدر ) تيمكني صأكفي نياية ذلؾ العاـ  كقنصؿ عاـ في الجزائر،
  cat cartكاتا كارت ك ، eton( أكامره إلى كؿ مف  إيتكف   bekeryengينغ 

 3إلى تكنس كطرابمس.  لئلبحارباالستعداد 

                                                 

 118كجكليا ما كميكد، المرجع السابؽ،صلكيس رأيت ، 1.
 125,126,127,83مرجع السابؽ،ص . لكيس رأيت ، كجكليا ما كميكد،2
ريتشارد أكبرايف: ىك قنصؿ عاـ الكٌليات المتحدة األمريكية في شماؿ إفريقيا، إقامتو الدائمة في   *

ية الطرابمسية في االتفاق ـ كىك مفاكض كمندكب 1797ديسمبر  25الج ا زئر عييف بتاريخ 
رجع إلى: إسماعيؿ العربي، العبلقات الدبمكماسية بيف دكؿ المغرب اـ... لممزيد  1796األمريكية 

 142، ص  1978الكطنية لمنشر كالتكزيع، الجزائر،  كالكٌليات المتحدة األمريكية، الشركة
 54. المرجع السابؽ،ص3
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األخير كراح  اإلمبراطكرضرابات قد بدأت في مراكش مف جديد فقد مات ككانت اال
ىدتيا التي كانت قد عقدتيا خميفة مكالم سميماف ييدد بالحرب كؿ دكلة لـ تجدد معا

مع كالده بعدـ دفع مبمغ معيف عند التجديد ككانت الخسائر لمكاطنيو أف ينسكا أف 
 مف احتبلؿ قرطاجة . كفي أخر األمر تمكنت ركما ،قرطاجة يجب أف تدمر

جاءت ىذه الحرب بسبب ظركؼ الكاليات المتحدة التاريخية كالجغرافية، كأكضاعيا -6
تباع األسمكب األكركبي في اتماعية لـ تكف في كضع يمكنيا مف االقتصادية كاالج

دارتيا إدارة مباشرة كتككيف  مكانية امتبلؾ أراضي جديدة كا  التكسع بقكة السبلح كا 
 1ا في أماكف مختمفة مف ببلد العالـ. مستعمرات تحت سيادتيا تضـ أراضي كشعكبن 

تكطيد أركانيا ك كلة الجديدة ، المشاكؿ األكربية كالتركيز عمى بناء الد مفالتخمص -7
كتأكيد مكانتيا فييا، كبسبب الخركج عف  ،كالعمؿ عمى تكسعيا داخؿ القارة األمريكية

لجميع االتفاقيات  يةاستثناء ألسباب مكضكعية كنمكذج ثتمؾ السياسة التقميدية حد
ساسية التجارية التي عقدت في الفترات البلحقة ليا، كتضمنت تمؾ االتفاقية المبادئ األ

صدرت في المؤتمر األمريكي ، كتتضمف  تيـ كال1776التي كردت في خطط سنة 
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 

السبلـ األمريكية  اتفاقية كعقد اتفاقية الحقة كىيحكض البحر األبيض المتكسط 
أكتكبر  30اإلنجميزية التي اعترفت باستقبلؿ الكاليات المتحدة عف التاج البريطاني في 

                                                 
ضمف كتاب بحكث  ـ،1805-1776ليبيا كالتكسع االمريكي  . صبلح الديف حسف السكرم،1

 503ص ،2011المركز الميبي لممحفكظات التاريخية  طرابمس، ،1التاريخ الميبي،ج يكدراسات ف
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ـ فالتركيز في 1795أكتكبر  30ـ التفاقية األمريكية األساسية التي كقعت في 1782
  1ان تجاريان كاقتصاديان.تمؾ الفترة كاف عمى التجارة كالتكسع األمريكي كاف تكسع

محاكلة ) يكسؼ باشا( تحسيف كضع اإليالة االقتصادم كما صاحبيا مف رككد -8
قد بدأ التدىكر االقتصادم في طرابمس بعد ف ،ممة المتداكلةعتجارم كتخفيض قيمة ال

ـ بفترة كجيزة كالسبب في ذلؾ يمكف 1711ـ ، 1745حكـ أحمد األكؿ القره مالي 
اؾ الشرقييف نتيجة لعدـ كجكد حكافز مف جية كالمشاكؿ السياسية في الرحيؿ لؤلتر 

كالحركب األىمية العاصفة ، مف جية أخرم منذ أكاخر القرف الثامف عشر ميبلدم 
 ،كبالتالي حرماف الببلد مف المساىمات االقتصادية ليؤالء األجانب الصناعييف

% مف 25بالذم فتؾ ثـ كباء الطاعكف  ،أضؼ إلى ذلؾ المجاعة كالرككد التجارم
 2في اإلنتاج الزراعي كالتجارم . اعدد السكاف كىذا يعني ىبكطن 

قد ف ،محاكالت ) يكسؼ باشا( تحكيؿ طرابمس مف الكضع المتدىكر إلى مركز القكة-9
سفينة يرأسيا  21يضـ  1798،  1800أصبح األسطكؿ الطرابمسي في الفترة ما بيف 

اسة أمير البحر )) الريس مراد (( منصب أعمى قيادة رئيس القبطاف كميـ تحت رئ 21ك
 3 .ضابط بحرم في الدكلة

كاف االتصاؿ األمريكي الطرابمسي األكؿ بعد اكتماؿ القكة البحرية الطرابمسية عاـ 
إذا لـ يكف ألمريكا أم معاىدة صداقة مع طرابمس، كبالتالي فإف حركة  1796

ر أمير البحر )) الريس مراد سأسفنيا لـ تكف محمية ضد ىجمات القراصنة كعميو 
                                                 

 503,504,505,506ص مرجع نفسو، . صبلح الديف حسف السكرم،1
مالي ه يكسؼ القر  2010-يناير  -1. المنتدل العربي لمدفاع كالتسميح ، إصدار 2

www:ar.m.wikibad .org /wik: 
مالي  يكسؼ القره 2010-يناير  -1. المنتدل العربي لمدفاع كالتسميح ، إصدار 3

www:ar.m.wikibad .org /wik: 
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ـ إطبلؽ سراح تسفينتيف أمريكيتيف ىما ) صكفيا ، كتبسي (  1796( في أغسطس 
ف است ،تحمؿ أمكاؿ االتفاقية التي ستدفعيا أمريكيا لمجزائر ى التياألكل بلؿ قكا 

نما أيضان عف السمطاف العثماني كما أكد        طرابمس ليس عف الجزائر فحسب كا 
إلى  1798باألعماؿ األمريكي السيد أنحكاـ عاـ القائـ قرار الىذا  سؼ () الباشا يك 

 1كذلؾ مف أجؿ إقامة عبلقات طيبة.  ،معاممة أمريكيا كدكلة مستقمة بكجك 
صرار األمريكاف عمى مكاقفيـ كاف السبب ك  برأيويكسؼ باشا (  ) تشبث فإكىكذا ف ا 

، ثـ برىف  1805 – 1801الرئيسي لنشكب الحرب األمريكية الطرابمسية أعكاـ 
)الباشا يكسؼ ( إلظيار حكمو احتراـ طرابمس كقكة بحرية بإطبلؽ سراح سفينة 
أمريكية بحمكلتيا ثـ أسرىا مف قبؿ أحدل ضباط البحرية الطرابمسية كعندما قطعت 

 14عبلقتيا الدبمكماسية مع أمريكا بإنزاؿ العمـ األمريكي كا عبلف الحرب ضدىا في 
عت أمريكا إلصدار أكامرىا لقناصميا في تكنس كالجزائر ىنا س 1801مايك 

كطرابمس لبلجتماع فكران في تكنس كالتكجو فكران لمقابمة ) الباشا يكسؼ ( كمحاكلة 
صرار )الباشا يكسؼ ( عمى سيادة كاستقبلؿ ببلده  الكصكؿ إلى تسكية سممية كا 

فاقية نظير مركر كتحصيؿ حقو الكامؿ في األمكاؿ كاليدايا المتفؽ عمييا في االت
 2 .السفف األمريكية الحاممة العمـ األمريكي في المياه اإلقميمية لئليالة طرابمس

 :م1805-1801الصراع مع الواليات المتحدة االمريكية 

إلى إشارة  إلى المراكب األمريكية في مياه البحر األبيض المتكسط ترجع  ؿكانت أك 
ما استكلت البحرية المراكشية عمى ـ قبؿ االستقبلؿ عند1625 -ىػ 1034عاـ 

كقع قارب  1678مركب شراعي أمريكي مف مستكطنة إنجمترا الجديدة ، كفي عاـ 

                                                 
مالي  يكسؼ القره 2010-يناير  -1. المنتدل العربي لمدفاع كالتسميح ، إصدار 1

www:ar.m.wikibad .org /wik: 
نفس المرجع  مالي. يكسؼ القره 2010- يناير -1المنتدل العربي لمدفاع كالتسميح ، إصدار   . 2 
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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، 

ياالت الشماؿ اإلفريقي، كخاصة مراكش إدد األسرل األمريكييف في كبالتالي زاد ع
 1تبحر تحت العمـ البريطاني الذم لـ يستطيع الحماية البلزمة. تكالجزائر، ككان

ككانت السفينة )ماريا( تغادر بكسطف تحت قيادة القبطاف )إسحاؽ ستيفف(    
اف(، كىك قارب يكليك قابمة رأس )سنت فنس 25فأسرىا في  قاصدة إلى قادس،

ككاف احد بحارة )ماريا( )جيمس ليندر  مدفعا، مف نكع القرصانية . 14جزائرم بو 
  2(.* كاتكارت

ـ كانت تبحر مف بكسطف تحت العمـ  1776عندما صعدت السفينة )ماريا( عاـ 
األمريكي، كبعد ذلؾ زاد عدد القكارب التجارية في األسرة.  نتيجة الزدىار التجارة 

ا في األرباح خبلؿ الربع عبر البحر األبيض المتكسط  األمريكية كالتي حققت فائضن
تعرضت السفف التجارية لميجـك مف قبؿ األساطيؿ ك األخير مف القرف الثامف عشر، 

نكعنا  مف النشاط  1776عندما شيدت الببلد خبلؿ ىذه الفترة ك  ،3المغربية
                                                 

الكتاب  بيركت، ـ،1832-1795عيد يكسؼ باشا  فيمحمد سعيد الطكيؿ، البحرية الطرابمسية إ.1
 222ص ت،-د الجديد المتحدة.

ائر ز األمريكاف في الج األسرل: ىك أحد  James leander cathartجيمس ليندر كاثكارت  .*
صبلن لببلده في طرابمس، ثـ قنصبلن عامان ألمريكا عمى إياالت حيث تقرب مف الدام ليصبح قن

رجع إلى مايكؿ أكريف، القكة كاإليماف كالخياؿ، أمريكا في الشرؽ األكسط منذ عاـ االمغرب.. لممزيد 
، ترجمة أسر حطيبة، الطبعة  1776 ، ص  2008، دار الكممة، اإلمارات العربية، 1ـ حتى اليـك
40 

-د مجمة طرابمس، مركز الجياد الميبي، عمر الريراكل، ؾ طرابمس ،ترجمة،معار  جميف تكر، . 2
 98,99ص ت،

  222مرجع سابؽ،صسعيد الطكيؿ،  إمحمد .3
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البحرية في البحر األبيض  القكة كاالستقرار سياسينا نسبينا شيدت الببلد تطكرنا في
عمى مستكل السياسة الخارجية ، أبرمت الدكؿ األجنبية عدة اتفاقيات أـ ، ك المتكسط 

مع حككمة طرابمس مف أجؿ ضماف السبلمة  لمركر سفنيـ قبالة الشكاطئ الميبية ، 
ليا كبدأت الكاليات المتحدة األمريكية ببناء العبلقات مع العالـ الخارجي بعد حصك 

ـ لـ يكف مكقع السفف التجارية  1783عمى االستقبلؿ عف بريطانيا في عاـ 
أفضؿ مف مكقؼ الدكؿ األكركبية بيف حالة األمريكية في البحر األبيض المتكسط 

 1السبلـ كالحرب.

عدة مدف أمريكية  بجمع التبرعات الفتداء األسرم   فيقد قامت المؤسسات الخيرية ك 
كقرر الككنجرس عاـ   saleكما حدث في مدينة  ساليـ  تحت رعاية الكنيسة ،

ـ  أم بعد االستقبلؿ بثبلث سنكات إرساؿ لجنة لعقد اتفاقيات مع كاليات 1779
ككانت ىناؾ عدة خيارات حاكلت السياسة األمريكية مف  2المغرب كمنيا مراكش

بد الرحمف طرابمسي الحاج عالخبلليا التحرؾ عبر الدبمكماسية. كيعتبر لقاء السفير 
ـ أكؿ لقاء رفيع  1786كتكماس جيفرسكف في لندف عاـ  *البديرم مع جكف آدامز

  3ـ. 1786المستكل بيف مسئكؿ طرابمس في ميمة رسمية في ذلؾ العاـ 

                                                 
-د مركز الجياد الميبي، طرابمس، ،1مريكي،طالصراع الميبي األ يمحمكد أحمد الديؾ ، رؤية ف 1

 534,535ص ت،
 223مرجع سابؽ،صسعيد الطكيؿ،  إمحمد . 2
ـ  1801 –ـ  1797المتحدة األمريكية  ياتالكال رؤساءثاني  1826 –ـ  1735آدامز:  جكف  *

ـ...  1797األمريكية سنة  رابمسيةالطاالتفاقية رجؿ دكلة كدبمكماسي أمريكي كىك مف أمضى عمى 
 www.marefa.org/index.php طمع عمى:اكلممزيد 

 223مرجع سابؽ،صسعيد الطكيؿ،  إمحمد. 3
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ذىب جيفرسكف إلى لندف مع جكف آدامز لمقاء سفير طرابمس عبد الرحمف آغا،  
، كقد طالبت (اؿ إفريقياكىي أضعؼ الكاليات  في شم)كجد أف تمؾ الكالية  

ككاف السفير الطرابمسي يرم أف  ،ألؼ دكالر مف الكاليات المتحدة 160المجمكعة بػ 
 مطمب الدكؿ المغاربية األربعة بأف ترتفع كاف تكنس ستقبؿ بمثؿ ىذا المبمغ كلكف

 1إلى حكالي مميكف دكالر. القيمة

كصبل مف لندف إلى قاـ جكف آدامز كتكماس جيفرسكف المذاف  ـ1776عاـ كفى  
باريس باالتصاؿ بالسفير الميبي عبد الرحمف آغا كتركزت المفاكضات التي لـ يتـ 

كفير حرية تترتيبيا كبدكف أخذ إذف مف يكسؼ باشا حاكـ طرابمس الغرب عف 
، كأف المفاكض الميبي حماية السفف األمريكية في حكض البحر األبيض المتكسط 

دكالر مف الكاليات المتحدة  لـ ترغب الكاليات المتحدة  ألؼ 160طمب مبمغنا كبيرنا 
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 

   2ضات.ضخمة لجميع ىذه البمداف كىكذا فشمت المفاك  *  األتاكة

قاؿ الحاج عبد الرحمف آغا لمفاكضيو إف التكصؿ إلى سبلـ دائـ مع ببلده سيكمؼ 
ألؼ جنيو فقط ، كيمكف تقسيـ المبمغ عمى أقساط ، حيث  30الكاليات المتحدة 

                                                 
-مجمة طرابمس، مركز الجياد الميبي،د عمر الريراكل، معارؾ طرابمس ،ترجمة، . جميف تكر، 1

 536,537ت،ص
األتاكة: ىي مبمغ مف الماؿ تقـك الدكلة بتحديده كيقتصر دفعو عمى طبقة معينة مف أفراد   *

عمى األساطيؿ التجارية  المجتمع كأصحاب العقارات، كما كاف يفرضيا حكاـ اياالت المغرب
نظر إلى فتحي عبد السبلـ إبراىيـ، التشريعات الجمركية في ضكء الفقو كالقضاء، ا... األكركبية

 112، ص  1991مطبعة أبناء كىبة حساف، القاىرة،
 223سعيد الطكيؿ،مرجع سابؽ،ص إمحمد.  2
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الكاليات المتحدة  بإمكافسيككف المبمغ أقؿ بالتأكيد كما أكد السفير الطرابمسي أنو 
أف الجزائر سنطمب مبمغنا أكبر، عمى الرغـ مف أف عقد اتفاؽ مع تكنس كمراكش ك 

 ىذا لـ يؤد إلى يأس المفاكضيف مف التكصؿ إلى اتفاؽ مع طرابمس.

ككقع أكؿ اتصاؿ دبمكماسي بيف الحككمة األمريكية كليبيا خبلؿ زيارة الكفد الميبي 
ىراسي  الجنراؿـ كمؼ 1800إلى لندف برئاسة عبد الرحمف آغا البديرم كفى سنة 

 باسـمندكب نابميكف الخامس بالتفاكض   horace sebastianبا سبياتي سب
عمى ىذه المفاكضات عقد فى  ءن مع يكسؼ باشا كبنا األمريكيةالكاليات المتحدة 

 1طرابمس اتفاؽ سبلـ معو.

 يوسف باشا والدبموماسية األمريكية:

 -قصد عف قصد أك عف غير-أىممت  قد األمريكيةكانت الكاليات المتحدة  إذا 
كحتى فترة حكـ الجزائر،  األسرة القره ماليةالمفاكضات مع طرابمس في نياية عيد 

 االيالة مقاليد األمكر كاعتمد عمى البحرية لترميـ بناءك تكلى )يكسؼ باشا( الحكـ 
 1797 - 95كتأكيد سيادتيا كزيادة الحمبلت البحرية خبلؿ الفترة ما بيف 

، كقد استكلى ختمفة بما في ذلؾ المراكب األمريكيةكاحتجازىا العديد مف المراكب الم
ـ عمى أكؿ مركب أمريكي في عيد يكسؼ باشا إال 1796-9-8الريس مراد بتاريخ 

الجزية  ليا أفرج عنو الباشا بسبب جكاز سفره الجزائرم حيث كاف يحمؿ أنو
  2السنكية

ـ  1696شير كقع االشتباؾ األكؿ بيف البحارة الميبييف كالسفف األمريكية في   
عندما تـ االستيبلء عمى سفينتيف تابعتيف لمكاليات المتحدة األمريكية مف القراصنة 

                                                 
 538. محمكد أحمد الديؾ ، مرجع سابؽ ، ص  1
 225محمد سعيد الطكيؿ ، مرجع سابؽ،صإ.  2



 (2021)ضثرًثر   23هىو اإلَطاَيح                                                  انعذد يجهح انع

415 

  

 

حدل السفف كانت تحمؿ زكاج سفر مف  كاليدايا  مع الجزية م الجزائرداالميبييف ، كا 
حسب المصالحة المبرمة بيف الطرفيف ، كتـ اإلفراج عف ىذه السفينة كبفضؿ 

كتب لػ )يكسؼ باشا( أنو راضو عف قبكلو مبمغ أربعيف الذم  الجزائرم داشفاعة 
أف جميع السفف األمريكية التي كانت تشاىد في البحر كما  1،ألؼ قرش مقدما

األبيض المتكسط كانت مثقمة بالبضائع كما كانت تبدكا عاجزة عف الدفاع عف 
 2نفسيا. 

)بالباشا يكسؼ(، حيث قاـ بتسميـ المبالغ المالية المتفؽ عمييا كاليدايا الخاصة 
ـ كحتى 21/11/1796كالتي تتككف مف ساعات كمجكىرات كأقمشة، كذلؾ بتاريخ 

 3.قبؿ تصديؽ الحككمة األمريكية عمييا

كاف تعييف  يكسؼ باشا القره مالي كتدعيـ كتعزيز العبلقات الكدية مع النائب 
مدادات،كقد  مدفعنا كذخيرة 18الجديد لمسمطاف أىداه الباب العالي سفينة مجيزة بػ  كا 

كمف  رده عمى الفرماف السمطاني بأف ينفد كؿ ما طمب منو، يكعد يكسؼ باشا ف
األمف كالسبلـ بيا، كليذا السبب بدأ  ببناء ايالة طرابمس الغرب كاستعادة أىنا بد

، كمف أجؿ القضاء إيالة طرابمس الغرب العمؿ بكؿ طاقتو كحزمو لترسيخ النظاـ في
  4اإلعداـ ألقؿ سرقة.عمى النيب، فرض عقكبة 

                                                 
 537لديؾ ، مرجع سابؽ ، ص،. محمكد أحمد ا 1
،  1805 – 1799لكيس رأيت ،كجكليا ماكميكد ، الحمبلت األمريكية عمى شماؿ أفريقيا مف  .2

 106ت ( ،  ص  –ترجمة ، محمد ركحي البعمبكي ، طرابمس : مكتبة الفرجاني ، ) د 
 227-226أمحمد سعيد الطكيؿ ، مرجع سابؽ،ص، .3
تصؼ القرف السادس عشر حتى القرف العشريف ،ترجمة عماد .  بركشيف ، تاريخ ليبيا منذ من4

  156ت،ص-بيركت،الكتاب الجديد      المتحدة،د ،2الديف غانـ،ط
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مف أكؿ أياـ كصكلو السمطة كاف يكسؼ باشا يكافح بشدة مف أجؿ إبراـ معاىدة  
 جزيةألؼ دكالر ك  225جديدة دكف ذكر الجزائر ليضمف لنفسو دفعة أكلية قدرىا 

نو عرض إألؼ دكالر، ككاصؿ )كات كارت( مساكماتو حتى  20قؿ عف تال  ةسنكي
القرمانمي لعد مطالبو كالحفاظ عمى السبلـ  ؼ باشاألؼ دكالر عمى يكس 30مبمغ 
شيرنا، كينتظر ردنا مف رئيس الكاليات المتحدة األمريكية ، كرفض )يكسؼ  18لمدة 

  1.باشا( ىذا العرض

)الريس مراد ( ىك مصدر ىذه المعمكمة بناء عمى معمكماتو السابقة، ككاف   كاف
حت الحرب حتمية رغـ جيكد دام بحارنا صغيرنا عمى أحد زكارقو القميمة ، كأصب

يككف مرننا كيقمؿ مف مطالبو، كقرر باشا يكسؼ   الجزائر إلقناع )يكسؼ باشا(.  أف
تـ تدمير عمكد العمـ  14/5/1801إعبلف الحرب لتأكيد سيادة كاستقبل اإليالة.  في 

فشمت االتصاالت الدبمكماسية في تحقيؽ  األمريكي بفناء القنصمية.  كبالتالي ،
افيا، عمى األقؿ في الكقت الحالي، مما ترؾ مجاالن لممدافع كالبنادؽ كالمؤامرات أىد

 2السياسية لتجربة حظيـ في المرحمة التالية.

يالةالحرب بين الواليات المتحدة و   :1805-1801طرابمس الغربية  ا 

األمريكية كىك تكماس جفرسكف كصؿ أخيرنا إلى السمطة في الكاليات المتحدة كصؿ 
صار استخداـ القكة ضد إياالت شماؿ أفريقيا منذ أف كاف عضكا في لجنة مف أن

 3/4/1801أدل اليميف الدستكرية في  فقد رسغالككنالمفاكضات التي شكميا 
ا لمدكلة، كتزامف كصكلو إلى السمطة مع تكامؿ بناء  ،خمفنا لػجكف أدمز ليصبح رئيسن

                                                 
 148، مرجع سابؽ،صلكيس رأيت ،كجكليا ماكميكد .1
ـ ، مرجع 1832 – 1795سعيد الطكيؿ ، البحرية الطرابمسية في عيد يكسؼ باشا  . أمحمد2

  230سابؽ ، ص
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كحتى حر األبيض المتكسط كاستعداده لمخركج إلى مياه الب ،األسطكؿ األمريكي
إعداد حككمة جيفرسكف كاف أعظـ مقياس نجاح ليذا األسطكؿ أنو أرسؿ كزير 

ـ، بعد أقؿ مف أسبكع مف إعبلف يكسؼ باشا الحرب 21/5/1801خارجيتو في 
 .  1عمى أمريكا

لـ تبد سفف طرابمس فعالية ككانت تتجنب ك  احتدمت الحرب فكؽ البحر بفتكر
مالي مكضكع ه لـ يطرح يكسؼ القر  ضركرية  في الكقت نفسوالاالشتباكات الغير 

القبض عمى عدد كاؼ مف األسرل الستخداميـ فيما بعد  ياليدنة عمى أمؿ أف يمق
ـ ،أنيت الكاليات 1801في ربيع عاـ أثناء المفاكضات مع الجانب األمريكي.

إلى البحر الستعدادات إلرساؿ أسطكليا الحربي ا المتحدة األمريكية بشكؿ أساسي
مدفعنا بربر  44ككاف يضـ فرقاطتيف، كؿ كاحدة مجيزة بػ  ،األبيض المتكسط 

كشراع ، مدفعا ىي إيسكس 32يدنت( ك)فيبلدلفيا، براسيادنت(، كاحدة مجيزة ب
  2بندقية ىك انتر برايز. 12كاحد مجيز بػ

ف مف أسطكالن حربينا يتكك  ـ،1801أرسمت الكاليات المتحدة األمريكية في يكليك
مدفعنا، ترافقيا  44كؿ كاحدة مجيزة بػ  (فيبلدلفيا، ك كليدج بربر يدنت)فرقاطتيف 

، كغادر 3مدفعا كأضيفت سفف أخرل إلى األسطكؿ 32سفينتاف حربيتاف مع 
ـ ،حيث كصؿ إلى جبؿ 1801األسطكؿ في بداية فجر اليـك الثاني مف شير يكليك 

 ،ينتيف مف طرابمس في الميناءكصكلو عثر عمى سف لطارؽ بعد حكالي شير،كلد

                                                 
  232 – 231عيد الطكيؿ ، مرجع نفسو ، ص س . أمحمد1
بركشيف ، تاريخ ليبيا منذ منتصؼ القرف السادس عشر حتى القرف العشريف ، مرجع سابؽ ، . 2

  179ص 
يكسؼ  2010المنتدل العربي لمدفاع كالتسميح ، إصدار يناير . 3

WWW:Ar.mowikipedia.org.wiki-  
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كىي )فيبلدلفيا كاسكيس( كبرغـ عمـ دايؿ بشأف خبر إعبلف الحرب يكسؼ باشا 
خفاء مر  أمر إحدل فرقاطاتو )فيبلدلفيا(  د الريس الذم كاف يقكد إحدل السفينتيف،اكا 

بقية األسطكؿ شرقا، كعند  اتجوبالبقاء في جبؿ طارؽ لمراقبة ىاتيف السفينتيف بينما 
كليا إلى الساحؿ التكنسي أمر الفرقاطة )اسكيس( المحممة باليدايا كالجزية كص

رضاء البام  السنكية لمبام حمكد بالتكجو إلى ميناء حمؽ الكاد لتسميـ حمكلتيا كا 
قادة حماية األسطكؿ التجارة في فرقاطات حربية لحرماف القراصنة  1كزيادة التممؽ

ي تسبب حصار طرابمس في نقص في مف إمكانية مياجمة السفف المعزكلة الت
الحبكب، كاألمر الذم كاف لو تأثير عمى يكسؼ باشا فقد بعث برسائؿ إلى الجزائر 

ديسمبر  8كتكنس أشار فييا إلى أنو في حاؿ مكافقتيما الصامتة عمى الحصار في 
تكصؿ الرئيس جفرسكف إلى مكافقة الككنغرس عمى إعبلف الحرب عمى  ـ ،1801

 6أشير في  6لتي كانت ،مف الناحية العممية قد بدأت عمى مدار طرابمس الغرب ا
صدر مرسـك لحماية تجارة الكاليات المتحدة األمريكية مف أسطكؿ  1802فبراير 

   2طرابمس الغرب.

( قانكننا لحماية التجارة A congersأصدر )الككنغرس  1802فبراير  6في 
خكؿ ليذا القانكف رئيس الكاليات األمريكية ،مف خطر الطرادات الطرابمسية، كلقد 

ًكأىميا صبلحية تزكيد سفف األسطكؿ  المتحدة األمريكية بعض الصبلحيات،
عدادىا  األمريكية باألسمحة كالذخائر، كصبلحية تمديد فترة خدمة البحارة كالعتاد كا 

فبراير  6لمخدمة الفعمية، كصبلحية مدة خدمة البحارة مف سنة إلى سنتيف، كفي 
ت الكاليات المتحدة األمريكية باستعماؿ القرصنة ضد سفف الطرابمسية ـ سمح1802

                                                 

 - 231ة في عيد يكسؼ باشا ، مرجع سابؽ ، ص سعيد، الطكيؿ ، البحرية الطرابمسي أمحمد1.
232 

  181 – 179بركشيف ، مرجع سابؽ ، ص .2
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كانطمؽ األسطكؿ  ،في عرض البحر كحسب ال ضد مرافئ طرابمس  لردع الحرب
ـ أم بعد صدكر قانكف حماية التجارة األمريكية مف خطر 1802نحك الشرؽ ربيع 

 1 .( ـ(6/2/1802طرادات طرابمس في )

سفينة طرابمس السفينة األمريكية "فرانكميف" ككاف  ،احتجزت 1802يكنيك 15 في
كقد استكؿ عمييا قبطانيا مكريس  قائد األسطكؿ األمريكي في البحر المتكسط 

 استعماؿالحرية لمبحارة الطرابمسييف  بإعطاءيد الجزائر عكذلؾ نتيجة ت، الميبيكف
 2.ضد حصار األسطكؿ االمريكي لطرابمس اكتضامن  ،مكانييا

تـ اتياـ مكريس بإفشاؿ الحممة  فعزؿ عف قيادة الحممة ثـ  ـ1802 في أغسطس
ـ تـ تشكيؿ حممة جديدة بقيادة 1803مايك  20البحرم كفى  األسطكؿسرح مف 

 - Kotystyshtionقطع ىي سفينة القيادة ككنستيميشف  7ادكارد بريبؿ تتألؼ مف 
ف جديدة، ( كمف أربع سفPhiladelphia Enterprise Lnterprazفرقاطتاف )

كقنصؿ  opreainكتقرر مرافقة الككلكنيؿ بريبؿ  الذم تـ تعيينو ليحؿ محؿ أكبريف 
عاـ في الجزائر، كالقنصؿ الجديد مطمكب إلجراء مفاكضات سبلـ مع حكاـ دكؿ 

تجمعت  1803كفي سبتمبر  شماؿ إفريقيا، في المقاـ األكؿ مع باشا يكسؼ،
كىذا ىك  لسفف بالمياه كالمؤف أمر صعبنا،الحممة في جبؿ طارؽ كعندما كاف إمداد ا

   3سبب تجدد الحرب بيف إنجمترا كفرنسا.

كىي  ،لقد تخيؿ )) مكريس (( بعد ىذه المعركة بأف خسارة طرابمس كانت جسيمة
كفيمة بأف تجعؿ ) الباشا يرضخ ( لقبكؿ الصمح مقابؿ مبمغ بسيط ، كلكف ذلؾ لـ 

                                                 
  179لكيس رايت كجكليا ماكمكيد ، مرجع سابؽ ، ص.  . 1
 2006،  2005ابتياؿ خميفة أبك شينةكآخركف ، .2
  185بركشيف ، مرجع سابؽ ، ص.  . 3
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كجزية سنكية  ،دكالر 200.000مى مبمغ يكف إال كىما ، فقد أصر الباشا يكسؼ ع
الحرب كىدايا  أضرارلى التعكيض عف إدكالر باإلضافة  20.000تقدر بحكالي 

 1أخرم. 

مكجكدة في البحر األبيض المتكسط بمحاصرة ال أألمريكيةقامت فرقة البحرية 
قائدىا )  كأسرةاستكلت عمييا ك طرابمس طكاؿ الصيؼ كقصفت سفينة طرابمسية ، 

في العاـ الثاني أعمنت الكاليات المتحدة الحرب ك سراحو  أطمؽكس ( ثـ محمد س
 1803فرقة بحرية بقيادة الككمكدكر ) مكريس ( في ربيع  فأرسمت عمى طرابمس

ـ نجحت البحرية الطرابمسية في 21/10/1803المحاصرة ميناء طرابمس كفي يـك 
مف درج ( تتقدـ الفرقة البحرية جر الفرقاطة البحرية ) فيبلدلفيا ( بقيادة الكابتف ) بي

العاممة تحت قيادة الكمكدكر ) بريمي ( كقد تقدمت الفرقاطة نحك ميناء  األمريكية
طرابمس كىي تبلحؽ مركب طرابمسيان بقيادة ) الريس زريؽ آغا ( فأطمقت عمييا 

ضابطان،  29بحارة ، منيـ  370مدفعان ك 42النار، كلكف السفينة البحرية مزكدة ، 
جاء الككمكدكر ) بريمي ( إلى طرابمس في ديسمبر كلكنو لـ يفمح في إطبلؽ كقد 

صراح األسرم كلكنو نجح في إحراؽ فيبلدلفيا بكاسطة سفينة ) انتر يبد ( ثـ عاد 
  2. 1804إلى أمريكا بمياجمة طرابمس أغسطس عاـ 

ؿ بإحكاـ الحصار حك  األمريكيةقامت القكات البحرية  1803أكتكبر  31كفي يـك 
ميناء طرابمس كعزليا عف جارتيا تكنس كالجزائر حيث كانت تخشي القكات 

                                                 
 237سعيد الطكيؿ ، مرجع سابؽ ف ص  . أمحمد1
  321،  320، مرجع سابؽ ، ص  1911حتى سنة  يركسي ، ليبيا منذ الفتح العرب رماتك  2.
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أف تتضامف ىاتاف الدكلتاف مع ليبيا كتعمف الحرب عمى الكاليات المتحدة  األمريكية
 1 .األمريكية

مف سيادتو  كأيقظتولقد ىزت خسارة فيبلدلفيا مجمس الككنغرس األمريكي نفسو 
تجاه العمميات البحرية السابقة الجارية في البحر  يبديياكال مباالتو التي كاف  كببلده،

ـ حدث ما كاف يتكقعو الحاج محمد بيت 16/2/1804كفي 2األبيض المتكسط 
الماؿ حيث تسمؿ في تمؾ الميمة فريؽ تخريب في زم مالطي إلى ميناء كنجح في 

 3 .تدمير الفرقاطة فيبلدلفيا كأصبحت المدينة في ارتباؾ شديد

طرابمس عمى رأس أسطكؿ  إلىعاد العميد البحرم ) بربيؿ (  1804ك يكلي 25 فى
عمى إال ىجكمو األكؿ  سفرلـ يك مؤلؼ مف الفرقاطة كعدة سفف كمراكب كزكارؽ، 

أغسطس حيث  17في فكاف االستبلء عمى ثبلثة زكارؽ ليبية، كأما اليجـك الثاني 
بربيؿ ( بمفاكضة الباشا كجيت القكات البحرية نيرانيا بكثافة نحك المدينة كقاـ ) 

 4 .ألؼ قرش مقابؿ إطبلؽ سراح األسرم 80كبتقديـ فدية مقدارىا  ،يكسؼ

رجبلن بقيادة المبلزميف )  60نجحت سفينتاف شراعيتاف تقبلف  16/17/1804 كفى
كسيتكارات ( مف التسمسؿ تحت جنح الظبلـ إلى الميناء كصعدان عمى  ديكتاتكر

األمريكي يعيد الحصار  األسطكؿكاف  1804مارس ظير الفرقاطة فيبلدلفيا كفي 
بدأت فرنسا في كساطة بيف ليبيا كالكاليات المتحدة بطمب  بعدىا عمى مدينة طرابمس

أمريكي إلطبلؽ صراح أسراىـ ، كلكف ) يكسؼ باشا ( رفض ألنو أراد اتفاقان شامبلن 
                                                 

  539محمكد أحمد الديؾ ،مرجع سابؽ ، ص . 1
لكيس رأيت ، جكليا ما كميكد ، الحمبلت األمريكية عمى شماؿ أفريقيا ، مرجع سابؽ ، ص  2.

243 
  241سعيد الطكيؿ ، سابؽ ف ص  أمحمد 3.
  543، مرجع سابؽ ، ص  محمكد أحمد الديؾ. 4
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بدأ  سبتمبر مف نفس العاـ 4كفي  ،1801أغسطس  14عمى جميع القضايا كفي 
  1األسطكؿ األمريكي بضرب مدينة طرابمس بالقنابؿ. 

 تسوية الحرب الطرابمسية األمريكية:

كتـ تكقيع معاىدة انياء  ،عمدت الكاليات المتحدة إلى المفاكضات عقب معركة درنة
تفاقية طرابمس. كطمب يكسؼ باشا مف ا ػػػػػعرفت ب 1805يكنيك  10الحرب في 

الية تقدر بثبلثة مبلييف دكالر ذىبا، كضريبة سنكية الكاليات المتحدة غرامات م
ألؼ دكالر سنكيا، كظمت الكاليات المتحدة تدفع ىذه الضريبة حماية  20قدرىا 

ألؼ دكالر  62ـ، حيث سدد القنصؿ األمريكي في الجزائر 1812لسفنيا حتى سنة 
 .ذىبا، ككانت ىذه ىي المرة األخيرة التي تسدد فييا الضريبة السنكية

كانت نتيجة الحرب الطرابمسية تبلئـ الكاليات المتحدة كالمصالح األمريكية كؿ يث ح
أرسؿ تقريران إلى فإيتكف (  كلياـالمبلئمة، فإف ىذه النتيجة لـ تكف لتحضي برضي )

لير( تكبياس  الككلكنيؿ )القنصؿ العاـ ناظر البحرية األمريكية يتيجـ فيو عمى 
فشؿ األسطكؿ  أيضا عمى)إيتكف( أف يحمؿ  كلـ ينس، كتصرفاتو كاصفان إياه باحتقا

كسع باألمريكي في الظيكر بمظير قكم أماـ طرابمس كداعي ) إيتكف( أنو كاف 
فرقاطات كأربعة سفف ستة الكاليات المتحدة األمريكية بفضؿ أسطكليا المككف مف 

كمركب شراعي كحيد الصارم باإلضافة إلى ما كاف لدييا مف ، شراعية بصارييف
 2 .في قاعدة ) سيراككزة ( اإلستراتيجية مستقرةسفف مدفعية كانت جميعيا 

                                                 
  2006،  2005كآخركف ، مشركع  شينة ابتياؿ خميفة أبك. 1
،  1805 – 1799لكيس رأيت ،كجكليا ماكميكد ، الحمبلت األمريكية عمى شماؿ أفريقيا مف  .2

 313ت ( ،  ص  –ترجمة ، محمد ركحي البعمبكي ، طرابمس : مكتبة الفرجاني ، ) د 
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كال الجيش البرم بالقكة  األسطكؿليس  أنو تمج بقكليا األمريكيةالكاليات المتحدة  إف
العددية، كىناؾ شيء أخر مف الضركرم أف يتكفر في كمييما، فاألسطكؿ ليس ىك 

كرجاؿ مدفعيتو، كحتى بحارتو،  افعو، كقمكع أشرعتو كمد كعارضاتياسطكح سفنو 
 كأتخاد القرار المناسب لصالح الببلد، عمى التحديد الحكيمة كحسب أنو بقيادتو

لير( يقـك بالمفاكضات تسمـ رسالة مفادىا أف األسطكؿ تكبياس كاف ) ناء ماثكأ
 1الفرنسي قد خرج مف البحر في مرساىا طكلكف بقيادة فمينكف.

في ) سيراككزة ( منذ أكاسط شير يكنيك  األمريكيةالبحرية  الـز ) إيتكف ( القاعدة
كحتى بدء شير  أغسطس كبعد أف كصؿ إلى ىناؾ عمؿ ) ايتكف ( كقاضي في 

)ايتكف( لتحقيقيا أماـ قيامو بكظيفة قنصؿ الكاليات المتحدة  قبؿمحكمة االستجكاب، 
خمؽ لو عددان ال  األمريكييف مف البام التكنسي الذم ـكانتقا، األمريكية في تكنس

زؽ، غضب بام تكنس الستيبلء األمريكييف عمى ايحصي مف المشكبلت كالم
المراكب التكنسية التي كانت متجية في طريقيا إلى طرابمس المحاصرة، كراح 

التي لحقت بمراكبو، ميددان في الكقت نفسو، بإعبلف  األضراريطالب بالتعكيض عف 
كية، كأعمف البام التكنسي أنو ينكم إرساؿ سفير الحرب عمى الكاليات المتحدة األمري

كما يتفاكض مع حككمة ) كاشنطف في  األمريكيةتكنسي إلى الكاليات المتحدة 
دراؾ ) ركد أمكضكع  نيا المشكبلت ككضع حد الشتباكات بيف كؿ مف الدكلتيف، كا 
ف ف ىذا الطمب الذم تقدـ بو بام تكنس لـ يكف إال جراء ىدفيا التخمص مأجرز ( 
 2 .األمريكي األسطكؿ

                                                 
مس ، ترجمة ، عمر الريراكل أبك مجمة ، طرابمس : مركز الجياد ؾ طرابر جميف تكر ، معا. 1

 655ت ( ، ص  –الميبي ، ) د 
  315 – 314لكيس رايت ، كجكليا ماكميكد ، مرجع سابؽ ،ص . 2
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بام تكنس المحكح الذم طرد )ايتكف( كخمؽ حكؿ نفسو كثيران أف ركد جرز يراء بأف 
تككف ىدية  األمريكيةطة مف الكاليات المتحدة امف الضجة، لمداكمتو طمب تقديـ فرق

كراما مع  كاحد بنصؼ المجيكد الذم بذلو في مبلحظة نو كاف بمقدكره شراء ألو كا 
 .تمؾ اليدية

عمى التحديد قد ألقى  1805ابريؿ  24ركد جرز لطرابمس في  ةأثناء محاصر  
كانت تسكؽ مركبتيف استكلت عمييا قاصدة أف تدخؿ  يفتكنسي ةصناالقبض عمى قر 

قبكؿ تسكية، فإف العداكة  كفثر ذلؾ رفض الطرابمسيإكعمى 1بيـ ميناء طرابمس 
إلى حد  اآلخرلجانبيف ضد كبل ا أحقادذم قبؿ كقد تفاقمت أكثر مف ظمت عنيفة 

 2 .أصبح مف المستحيؿ معو كضع حد لمحرب

عمدت الكاليات المتحدة األمريكية إلى المفاكضات عقب معركة درنة كتـ تكقيع 
مف  (الباشا يكسؼ) إيالة طرابمس كطمبت 1805يكنيك  10معاىدة إنياء الحرب في

ا، كضريبة ف دكالر ذىبن مبليي 3بالكاليات المتحدة األمريكية غرامات مالية تقدر 
تدفع  أف الكاليات المتحدة األمريكية مف ا، كطمبتألؼ دكالر سنكين  20سنكية قدرىا 

حيث سدد القنصؿ األمريكي في  1812ىذه الضريبة حماية لنفسيا حتى سنة 
 3 .ألؼ دكالر ذىبان ، ككانت ىذه المرة األخيرة التي تسدد فييا الضريبة 62الجزائر 

انت تكجد بمياه طرابمس سفينة أمريكية كانت قد قامت لمتفاكض فقبؿ ك األثناءكفي 
براـ معاىدة الصمح في  كذلؾ  1805يكنيك سنة  3) الباشا يكسؼ ( بالمفاكضة ، كا 

                                                 
  655جميف تكر ، معارؾ طرابمس ، مرجع سابؽ ، ص . 1
، طرابمس : مكتبة  1جشارؿ فيرك ، الحكليات الميبية ، ترجمة ، محمد عبد الكريـ الكافي ، . 2

  338ت ( ، ص  –الفرجاني ، ) د 
 :WWW.Ar.m.wikiped:a.org /wikليكسؼ باشا القره مانمي. 3
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ألؼ قرش فقط الفتداء األسرم األمريكييف ، ثـ جبلء  60بعد أف دفع مبمغ 
 1.األمريكيكف عف درنة كحممة احدم فرقاطاتيـ سيدم أحمد

بمقر عباب الصحراء كسط تحديات جمة  1805يكنيك  3مف  األخيرالنصؼ ى كف
 كمصالح نتيجة لعدـ تجانس كاختبلؼ مأرب بعض القكاتصياف كتمرد عمف 

أفراده، كقدـ أحمد القره مالني سيفو المرصع بالجكاىر ىدية إلى ) بانكف ( أحد 
كال يزاؿ شعار السيؼ  في إنجاح ىذه الحممة، ننا منورجاؿ البحرية األمريكية عرفا

  2 .لرجاؿ البحرية األمريكية تخميدان لزحفيـ عبر رماؿ برقة إلى درنة رمزان 

 ـ البرليجك الا اقترف ككاف مخططن  كصمت الحممة درنة 1805ابريؿ  27كفي 
كلكف إمدادات  فتـ تدمير التحصينات الساحمية كسقطت المدينة، باليجـك البحرم،

إلى  (بكرف كلير) كؿ مف تكصؿ، كمف ثـ ؿ القتاؿصاكتك  بدأت تصؿ يكسؼ باشا
مكادىا عمى انسحاب األمريكييف مف درنة كمغادرة أحمد بؾ  إحدلاتفاقية نصت، 

  3لمببلد ككصمت الحممة درنة.

االسطكؿ  ضعاؼإجؿ أفكرة المنافسة بيف أحمد كيكسؼ مف  ىإل األمريكافعاد 
حيث كصؿ الجنراؿ ) باركف ( إلى  كتنفيذىا ىذه الفكرة فبدأت البحرم ليكسؼ باشا،

البحر المتكسط بأسطكؿ )ايتكف( عمى ظير احدم السفف إلى اإلسكندرية حيث قابؿ 
( في فبراير  كدرس معو خطة  ،1805أحمد باشا في مصر في منطقة )الفيـك

كقد تـ االستبلء  ،اليجـك البرم عمى درنة عبر الساحؿ بمساعدة األسطكؿ األمريكي
                                                 

 564،  5،  3شارؿ فيرك ، الحكليات الميبية ، مرجع سابؽ ، ص 1. 
، طرابمس :دار الكتاب الجديد  1832 – 1795سعيد الطكيؿ ، البحرية الطرابمسية  . إمحمد2

 249ت ( ،ص  –) د المتحدة ، 
المركز الميبي لمدراسات ،صبلح الديف حسف السكرم ، ليبيا كالتكسع األمريكي ، طرابمس. 3

  525ت(  –) د  2011كالبحكث التاريخية، 
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ككانت تجرم في ، 1805خبلؿ شير أبريؿ  كاألمريكافأحمد  قبؿ فعمي درنة م
في الجزائر مباحثات أك مفاكضات  األمريكافنفس الكقت بيف يكسؼ باشا كقنصؿ 

 1أسير أمريكي .  200ألؼ دكالر لمباشا فدية  60بدفع  1805انتيت في عاـ 

تظارىا ككجدت ) ارجكس( في ان ،حممة أخيران المكاف المحدد لياالرغـ ذلؾ كصمت 
كىك األمؿ المرتجى في الحصكؿ  16/4/1805حيث اقتربت مف الشاطئ يـك 

 ارعمى المكاد الغذائية كاإلمدادات المطمكبة األخرل ، كأف كصكؿ ىذه الحممة قد أث
شعكران باالرتياح لدم جميع أفراد الحممة ، كعمى )ايتكف( استغبلؿ ىذا الشعكر مف 

سية القادمة كحتى احتبلؿ مدينة درنة ، كبعد أجؿ تحقيؽ النجاح في المرحمة األسا
رتاح قصيران في منطقة خميج )بكمبا( كاصؿ )ايتكف( كحشية الزحؼ صكب اأف 

  2. 1805ابريؿ  25مدينة درنة إلى كصميا يـك 

كمعو التعميمات إلى القكمنداف)  1805يكنيك  11كصؿ القبطاف كمبؿ إلى درنة في 
دىا عمى الفكر كغادر ) ايتكف ( كأحمد بؾ مف درنة فنق باالنسحابركد جرز ( 

الببلد إلى ) سيراككزا ( في صقمية عمى متف السفينة ) ككنستتيكش ( كمف ىناؾ 
 3 .الكاليات المتحدة كرجع أحمد بؾ إلى مصر إلىرجع ) ايتكف ( 

في ىذه األثناء حمت بالمغرب سفارة طرابمسية  1805يكنيك  4تكقيع اتفاقية تـ 
لمساعدة بالمغرب فخاطبيا مكالم سميماف مؤكد استجابتو لطمبيا، تطالب الدعـ كا

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 

                                                 
 322، مرجع سابؽ ،ص  1911ركسي ، ليبيا منذ الفتح العربي حتى سنة  اتكرم. 1
 249سابؽ ، ص  سعيد الطكيؿ ، البحرية الطرابمسية ، مرجع محمدإ. 2
  526محمكد أحمد الديؾ ، مرجع سابؽ ، ص . 3
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جاء في فقد بطنجة،  السفف بقيادة )الريس لكباريس( ككاف السمطاف مكالم سميماف
مف إخكاننا  كصمكا إليناف يرسالة جكابية لو عمى رسالة مف قنصؿ أمريكا إف المذ

المسمميف، كاف مف الصعب عمينا إف نرد طمباتيـ ، كحتى لك فرضنا أف طرابمس 
رعايا  فيـ أعداء لكـ، كتخيمكا أنيـ كصمكا إلى دارنا فقد كاف عميكـ إال تمسكىـ

 1 لجانبنا.

ألؼ قرش فقط الفتداء األسرم األمريكييف  60ـ تـ دفع مبمغ 1805نيك يك  3في 
، كتـ جبلء القكات األمريكية عف درنة، األسربعد أف قضكا تسعة عشر شيران في 

فيا أحمد القره مانمى يمف أجؿ مصالحتيا التخمي عف حم كرأت الحككمة األمريكية
  2. 1805الذم عاد إلى اإلسكندرية في أكاخر مارس 

بريؿ بدأ مادم سكف كزير الخارجية يفكر في إمكانية التكصؿ إلى الصمح أ 20 يف
)  قاـ بيابدكف أم ثمف كذلؾ بعد أف كصمتو أخبار نجاح عمميات القصؼ التي 

بربيؿ ( عمى مدينة طرابمس ، كفي نفس الشير اقترح الباشا عف طريؽ القنصؿ 
ألؼ 200مبمغ  األمريكيةالمتحدة  دفع الكالياتتاإلسباني اتفاقان يقـك عمى أساس أف 

 األسرلمف لمسبلـ ، كأف ترد لو باإلضافة إلى ذلؾ جميع رعاياه مف ثدكالر كفدية ك 
كفي نفس الكقت كتب ) بانبردج (  ،بكامؿ ممتمكاتيـ ، فرفض )لير( ذلؾ االقتراح

قائد فيبلدلفيا ك)نيسف( قنصؿ التركيج في طرابمس ما يفيد بأنو يمكف الكصكؿ إلى 
  3دكالر فقط .20سكية بدفع مبمغ ت

                                                 

 WWW:AR.Mowikipedia.org.wiki– القره مالي يكسؼ1. 
 547محمكد أحمد الديؾ ، مرجع سابؽ ، ص . 2
 527محمكد أحمد الديؾ ، مرجع سابؽ ، ص . 3
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 ذلؾ أرادكا أفدرككا كأقد سئمكا خكض حرب ليس فييا منتصران  األمريكافلعؿ 
نفع ليـ في إجبار ليبيا عمى التنازؿ أك  لجدأيبحثكف عف أسمكب جديد لعمو يككف 

كاف يكسؼ باشا متشكقان إلى تكقيع اتفاقية سبلـ  1805كفي صيؼ  كاالستسبلـ.
فقد ىدـ سقكط درنة  و،المكقؼ الذم يكاجي ذنقاقت مضي ذلؾ إلأكثر مف أم ك 

 حاكؿ أفعددىا كمعداتيا قكاتو ك  ضعؼأداء كلفشؿ تعزيزاتو التي بعث بيا ، كما 
كيقراىا عمى  ل الحربسر أيمتقطيا مف  التي تمؾ المبالغاتعف طريؽ يبرر ىزيمتو، 

 1 .ناسال

حصار لـ تستطع تحقيؽ أىدافيا اليجـك بالقكة البحرية األمريكية كسياسة ال إف
كلـ تجد الكاليات المتحدة األمريكية مخرجان  تياالعسكرية أماـ صبلبة المقاكمة كشد

غير  1805تباع سياسة زعزعة األكضاع كفي سنة ااالستعانة بالعمبلء ك  لسك 
حياؿ الدكؿ التي انحازت لمكاليات المتحدة األمريكية أك  تويكسؼ باشا مف سياس

في إيجاد المحف كاعتبرت فرنسا ىي المسئكلة عف ذلؾ، إنيا كانت  التي تدخمت
كىكذا تخمى عف سياسة الصداقة القديمة مع  ،تعمؿ ضد مصمحة الباشا يكسؼ

كانت الدكؿ األكركبية الصغرل ىدفان سيبلن في ، ك كعاكدا مياجمة سفنيا ،فرنسا
 2 .معيا ابتزازىا بضركرة دفع مبمغ مالي كبير مف أجؿ تجديد االتفاقيات

ال 1805أف يحرز نصران في عاـ  لاألسطكؿ األمريكي رأ إف تقرر استدعائو  كا 
كسفينتيف  فرقاطةك  ،كسفينتيف لمحراسة طةاكاالنصراؼ إلى الحؿ األخير إبقاء فرق

بقاء الحصار المضركب كىنا  ،لمحراسة عمى حممة )ايتكف( فالكقت  الحمؿ قعيكا 
، )كالكمكدكر باركف( يست طيع االستفادة مف العمميات البرية، كمرافقة محدكد معمـك

ف الشعب األمريكي ،يجـك البحرم، كاالستفادة كاممةمل قرر منع التكسيع في قد  كا 
                                                 

  2006 – 2005كأخركف مشركع  ابتياؿ خميفة أبك شينة. 1
 548 - 547مرجع نفسو ، ص محمكد أحمد الديؾ ، . 2
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بالقرار  1805تمؾ الفترة في الحرب بدؿ الذىاب فييا إلى النياية الحاسمة في ربيع 
 1 . الذم اتخذه ) جفرسكف (

( بائسان كقانطان كلكف خطرت لو فكرة بينما كاف الكضع صعبان كدقيقان ككاف ) ايتكف 
كاف يبحث عف حؿ ليجبر الجميع عمى متابعة الحممة بأم ثمف كاف فقد أمر رجالو 

كأف )ايتكف( افمح في استئجار تسعيف جمبلن لنقؿ  المسيحييف بإخفاء المؤف كحمايتيا،
أخرل  ذلؾ كعد أصحاب الجماؿ بالقافمة  في التقدـ خطكةكبضاعتو إلى بكمبا، ك 

تفاىما بيف أنصار ) الباشا يكسؼ (  ثمةىرب الجماؿ بالقافمة ، كأراني أظف أف  بعد
مف جية كبيف عرب ) نيارم ( مف جية أخرم حاكؿ العكدة إلى القيكد كمنعنا عنيـ 

عقد  غاية إفنستأنؼ السير مف جديد إلى  كحتىمئكنتيـ حتى تعكد القافمة 
  2.الجتماعا

، الجديدة بشأف حرب طرابمس في هسكف يكتب خبلصة أفكار في اليـك الذم كاف جفر 
مكنتسميكا كاف )ايتكف( ذلؾ اليـك في راحة قدر أنو يمكف تجنيد بعض رجميا في 

عمى إف يتقاسميا ىك  محمددكالر إلى الشيخ  1500كأف )ايتكف( قد دفع  شوجي
قو الشيخ محمد كاحتفظ )ايتكف( بالنصيب األكبر لنفسو كأعطي الشيخ محمد ح

 3.امنقكصن 

مؾ الحادثة فترؾ الشيخ المكاف كغادر المعسكر غاضبان، كىك تكتب ايتكف يصؼ 
يقسـ بكؿ قكة دينو بأال يعكد إلينا قط ككاف يمكنو ) الباشا يكسؼ( أف يكفد ضابطان 

                                                 
 588جميف تكر ، معاؾ طرابمس ، مرجع سابؽ ، ص 1
 275 - 272 – 271لكيس رأيت ، كجكليا ماكميكد ، مرجع سابؽ ، ص  2
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عادة الشيخ إلينا كلكف رفضت، فزعؿ الشيخ كمعو نفر  ،مف قبمو لتيدئة الجك كا 
 1.قميؿ

متأخر مف الفي الكقت ف، لدخكؿ المدينة )ايتكف( خطة جديد كفي ذلؾ اليـك رسـ
دخؿ )ايتكف( كأحمد القره مانمى مدينة درنة في اليـك التالي كىك 2الميؿ 
ـ بعد معارؾ طاحنة ضحيتيا العشرات مف الضحايا مف كبل 28/4/1805

سقاطلالجانبييف كبذلؾ تحققت الخطكة األكلى إليتكف   مكاصمة السير إلى طرابمس كا 
 .)الباشا يكسؼ ( العنيد

إيالة كصمت حممة أمريكية مع بعض المناكشيف لحاكـ  1805ابريؿ  25في يـك 
إلى مدينة درنة كحاصرتيا كدعميا األسطكؿ األمريكي في البحر، ككاف  طرابمس

كفي المقابؿ استعد أىؿ  ،مككف مف ثبلث قطع حربية، كبدأت تقصؼ مدينة درنة
ؾ الطرفاف المقاكمة الميبية كالغزاة في معركة فاصمة درنة لمقاكمة الغزاة كاشتب

استخدمت فييا جميع أنكاع األسمحة المعركفة في ذلؾ الكقت كاحتؿ الغزاة مدينة 
يكنيك  11/13درنة كانزلكا العمـ الميبي كارتفع العمـ األمريكي في قمعة المدينة كفي 

تفاؽ بيف ليبيا كبعد ذلؾ تمت مفاكضات بيف الجانبيف انتيت بتكقيع ا 1805
المتحدة األمريكية انتيت بيا حالة الحرب بيف الطرفيف في نياية عاـ  كالكاليات
 3 .ـ1805

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 

                                                 
 276 - 275لكيس رأيت ، كجكليا ماكميكد، مرجع سابؽ ، ص1
 . 278، مراجع سابؽ ، ص  جميف تكر ، معاؾ طرابمس2
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ره كالذيف يجب عمييـ التفكير في مكاصمة السير إلى طرابمس بقدر مانمى كأنصا
أرسؿ إلى رؤسائو  29/5/1085كيفية احتفاظيـ بدرنة في الكقت الحالي ، كفي 

كفي اليـك التالي ظيرت ثبلث بكارج حربية كسفينة شراعية ذات  ،يخبرىـ بذلؾ
الر باإلضافة إلى ( دك  60.000مبمغ ) عمى متنيا فاؽ ترفعآلفي اأمريكية صارييف 

عدة بنكد أخرم تعالج العبلقات المستقبمية بيف البمديف بما في ذلؾ قضية أحمد القره 
أسرتو كيتأكد مف تخمي أمريكا عنو، كبعد ىذه التسكية نزؿ العقيد ) لير ( ك  مانمى

كرفع العمـ األمريكي عمى مبني  3/6/1805يـك  كاستقبؿ يكسؼ باشا إلى البر
 ،ت السفف الحربية األمريكية مدافعيا تحية ليذا الحدث التاريخيالقنصمية، كأطمق

ديكاف بنكد الجمس بمكبالمقابؿ ردت عمييا مدفعية القمعة، كقد أقر الباشا يكسؼ ك 
  1مف نفس الشير كاعتمدىا مجمس الشيكخ األمريكي. 10ىذه المعاىدة يـك 

الغرب كالحككمة  كبيذه المعاىدة انتيي ذلؾ الصراع المرير بيف إيالة طرابمس
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 

 2 دل الدكؿ األكربية.الركح المعنكية ل

 الخاتمة

التي يمكف أدراجيا في النتائج  العديد مف ىذه الدراسة إلى خبلؿ مفالباحث  تكصؿ
 : النقاط التالية

                                                 
 252 - 251 – 250سعيد الطكيؿ ، البحرية الطرابمسية ، مرجع سابؽ ، ص  محمدإ. 1
ـ، ط 1835-1795حكـ األسرة القرمانمية في ليبيا  انييارـ، 1966إسماعيؿ، عمر عمي ف اب. 2
 113صابمس ليبيا.، مكتبة الفرجاني، طر 1
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محاكلة يكسؼ باشا تحسيف األكضاع االقتصادية في إيالة طرابمس الغرب،  -أكالن 
ػبب في ذلؾ كما صحبيا مف ركػػكد تجارم كتخفيضو لقيمة العممة المتداكلة كالسػػ

يكمف فػػػػي المشاكؿ السياسية كالحركب األىمية العاصفة باإليالة منذ أكاخر القرف 
تدىكر إلى ميكسؼ باشا تحكيؿ طرابمس مف الكضع ال استطاع ، كماالثامف عشر
 .مركز قكة

الكاليات  سفف كانت ىذه الحرب بسبب الضرائب التي فرضيا يكسؼ باشا عمى -ثانيان 
 .التي تمر مف حكض البحر المتكسط قبالة السكاحؿ إيالة طرابمس الغرب يةالمتحدة األمريك

 طرابمس بسبب ىبكط القكة السياسية كالعسكرية . ىكانت الحرب متسرعة عم -ثالثان 

 .األمريكيةتعرضت طرابمس لحرب طكيمة لمدة أربعة سنكات مثؿ الحرب الطرابمسية  -رابعان 

ا حيحان بأف الحرب األمريكية ستؤثر في نفكس الميبييف لـ يكف االعتقاد األمريكي ص -خامسن
 . امرتفعة جدن  اتالمعنكيحيث كانت بؿ كاف العكس تمامان كانت 

طرابمس  إيالةبالمحصمة إلى تكقيع اتفاقية مذلة ليا مع  أمريكيا أدت ىذه اليزيمة -سادسا
ما  عف كؿا إلى إياالت شماؿ أفريقيكتكنس كالجزائر كالمغرب تدفع بمكجبيا تعكيضان 

اعىفىة عف السابؽ كاالعتذار حدث  .الثبلثلمكاليات ، كتدفع أيضان الجزية ميضى

كاالىتماـ بيا  تحكؿ في السياسة البحرية األمريكية كانت الحرب الطرابمسية نقطة -سابعا
التركيز عمى القكات البحرية ك  أسطكؿ بحرم أقكلتممؾ أف  كتقكيتيا بحيث تمكنت مف

 .اليـك إلىيرددىا جنكد المارينز كؿ صباح  (فيبلدلفيا ثة)لحادايدان ليذه خاصة، كاتخذكا نش

اإلحداث التي كقعت عمى سكاحؿ البحر المتكسط بيف البحرية نتيجة ىذه  -ثامنا
متكاجد بشكؿ دائـ في البحر  األمريكي األسطكؿ أصبح الطرابمسية كاألمريكية

 .المتكسط، كشكؿ نكاة األسطكؿ السادس
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 الدار العربية لمكتاب.

مركز جياد ، كر، معارؾ طرابمس، ترجمة، عمر الريرازل، مجمة، طرابمسجميف ت -12
 ت. –الميبييف الدراسات التاريخية ،  د 
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 في كتاب عمدة القارئ لإلمام بدر الدين العينياسم الجمع وداللتو 

 رْكب، رْىط ، غنم ، نَفر ، ِنْسوة ( أنموذجاً األسماء : ) إبل ، أَدم ، ثالث ، َخيل ، 

 د. فوزي حسين الراشديإعداد:                                              

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

و ػػػػالحمد  رب العالميف، كالصبلة كالسبلـ عمى الصادؽ األميف، كعمى آل   
 ،مصطمح اسـ الجمع مف المصطمحات الدالة عمى الجمعفإٌف  :دػػػػكبع كأصحػػػػابو

ٍف كاف مف المفردات باعتبار لفظو، فيك مف الذم استعممو ال عمماء قديمان كحديثان، كا 
 الجمكع باعتبار معناه .

تتناكؿ ىذا القسـ مف الجمكع مف جانبيف: جانب  -بعكف هللا  -كىذه الدراسة      
االصطبلح العممي، كجانب المعنى أك الداللة، كذلؾ عف طريؽ تتبعو عند أحد 

ٌراح الحديث النبكم مف خبلؿ شرحو  -رحمو هللا  -اإلماـ بدر الديف العيني كىك ،شي
المكسـك بػ)عمدة القارئ شرح صحيح البخارم(، كقد اخترتو ميدانان ليذه الدراسة؛ لما 

كال غرابة في ذلؾ؛ إذ ييعٌد صاحبو مف  ،يتمتع بو ىذا الشرح مف ثركة لغكية دفينة
 أئمة النحك كالمغة، فضبلن عف اشتغالو بعمـ الحديث.  

 : إشكالية البحث

 يحاكؿ البحث اإلجابة عمى  التساؤالت اآلتية: 

 ما دالالت اسـ الجمع في شرح العيني؟ -1

                                                 
 كمية اآلداب ،المرقب /قاعات القره بكلمي 
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ات الدالة عمى الجمع، مصطمحالكقع خمط عند عمماء المغة قديمان بيف   -2
 ؟فيؿ انعكس ىذا األمر في شرح العيني

الجمع  ىؿ كاف اإلماـ العيني مكافقان ألىؿ المغة في استعمالو مصطمح اسـ -3
 عند شرحو لمنص النبكم؟

 :ىدف الدراسة

 ف الدالالت التي يحمميا اسـ الجمع داخؿ شرح العيني. بيا  -1
حكؿ استعماؿ أىؿ المغة معرفة مدل اتفاؽ مذىب اإلماـ العيني مع   -2

 .ـمصطمح اسـ الجمع، كاختبلفو معي
 الدراسات السابقة:

قامت عميو العديد مف  قدلئلماـ العيني،  ٌف كتاب عمدة القارئإالشؾ      
كنافعان  يمان مفكاف ميدانان  ؛الدراسات، كرٌبما تناكلتو مف جكانب لغكية مختمفة

، كفي حدكد عممي لمدارسيف. كلكف مف خبلؿ اٌطبلعي عمى تمؾ الدراسات
لـ أعثر عمى أم دراسة عالجت مصطمح ) اسـ الجمع ( معالجة خاصة  المتكاضع؛

 غيره. في أك ، اإلماـ العينيفي شرح اء سك  ،كمستقمة داخؿ النص النبكم

دراسة تحمؿ عنكاف  فيناؾ  :أٌما دراسة الجمكع بشكؿ عاـ في الحديث الشريؼ    
)جمكع التكسير في صحيح البخارم( بالجامعة الياشمية / األردف، لؤلستاذ: خالد 

تطرؽ إلى دراسة مصطمح اسـ تلـ  يامحمكد شحادة، كىي رسالة ماجستير، كلكن
 . ع الجم
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 ىناؾ ثبلث دراسات : كخارج ميداف الحديث الشريؼ     

لمدكتكر محمد إبراىيـ  (أسماء الجموع في القرآن الكريم) تحمؿ عنكاف: -األكلى
كيعتبر  .تناكؿ فيو اسـ الجمع كداللتو في القرآف الكريـ ،عمارة، كىك كتاب مطبكع
صة كمستقمة لميداف ميـ مف ؛ ألٌنو يمٌثؿ دراسة خاالميمةىذا الكتاب مف المراجع 

 كىك القرآف الكريـ.  ،مياديف المغة

كىك   دراسة نحوية(، اسم الجمع في العربية)تحمؿ عنكاف:  -الثانيةالدراسة ك     
 اشتمؿقد ك  ،ببغدادبحث لمدكتكر خالد العبيدم، قد نشرتو كمية العمـك اإلسبلمية 

 حث :عمى خمسة مباالبحث 

(، ذكر فيو تعريفات السـ الجمع، ع كمفيكمو عند النحاةاسـ الجم) - األكؿ المبحث
كبما يختمؼ عف غيره،  ثـٌ تطرؽ إلى ذكر أكزانو، كاختبلؼ العمماء فييا مف حيث 

 إٌنيا اسـ جمع أك جمع . 

( ذكر فيو عكدة الضمير عمى اسـ الجمع  معنى الحمؿ عمى) - الثانيالمبحث 
نى، كتارة باإلفراد مراعاة لمفظ، ككذلؾ اسـ الجمع: تارة بصيغة الجمع مراعاة لممع

 تذكير ضميره كتأنيثو حمبلن عمى  معنى الجمع كالجماعة .

حيث ذكر فيو اختبلؼ النحاة ، (إضافة العدد إلى اسـ الجمع) -المبحث الثالث    
في جكاز ىذه المسألة ، كما أكرد رأم جميكر النحاة كىك: أٌف األصؿ في ىذا أف 

 .لنكع مقركنان بػ)مف(  ييؤتى بميفسر ىذا ا

)داللة اسـ الجمع(، ذكر فيو أٌف داللتو كداللة الجمع، فييطمؽ عمى  -المبحث الرابع 
 الثبلثة فصاعدان، كقد ييطمؽ عمى المفرد كالمثٌنى مجازان .

 )جمع اسـ الجمع( ذكر فيو آراء النحاة في  جمع ىذا االسـ . -المبحث الخامس 



 (2021)ضثرًثر   23هىو اإلَطاَيح                                                  انعذد يجهح انع

439 

  

 

كىي كتاب لمؤلفو  )اسم الجمع : دراسة لغوية (كاف : تحمؿ عن -الدراسة الثالثة  
 د. نكح بف يحي الشيرم ، كجاء الكتاب في ثبلثة فصكؿ: 

بعنكاف: )اسـ الجمع كداللتو( الذم تتبع فيو آراء عمماء المغة حكؿ  -الفصؿ األكؿ
ىذا المصطمح، مستقصيان آراء ثبلثيف عالمان منيـ، مف بداية القرف الثاني اليجرم 

العصر الحديث. ككانت اآلراء التي استعرضيا مختمفة فيما بينيا  كٌمان ككيفان،  كحتى
كالتي أظيرت فيما بعد الخمط القائـ عند العمماء بيف مصطمح اسـ الجمع كغيره مف 

 المصطمحات األخرل  .

بعنكاف : )أكزاف اسـ الجمع (، كقد جمع مادة ىذا الفصؿ مف  -الفصؿ الثاني
المغة، كىك معجـ )لساف العرب(، الذم تكصؿ مف خبللو  مصدر ميـ مف مصادر

 إلى استخبلص خمسة كخمسيف كزنان السـ الجمع.

بعنكاف: )أحكاـ اسـ الجمع (، تحدث فيو عف أحكاـ اسـ الجمع  -كالفصؿ الثالث 
الصرفية المتعمقة بتثنيتو، كتصغيره، كنسبو، كأحكامو النحكية المتعمقة بكصفو 

اإلشارة إليو، كعكدة الضمير إليو. كتعتبر ىذه الدراسة شاممة كتذكيره، كتأنيثو، ك 
 كميمة لدارسي ىذا المصطمح.

 :المنيج المستخدم 

الذم يتخممو  ء،االستقراان، جمع بيف الكصؼ ك منيج لقد اعتمدت في بحثي ىذا     
ليذا التي كضعيا العمماء المعايير كالضكابط ككفؽ ، ، كالمقارنةكالتحميؿ التقييـ 

 صطمح، كالتي تميزه عف غيره مف المصطمحات الدالة عمى الجمع . الم
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كخكفان مف تضٌخـ البحث كتشعبو، كلضيؽ المجاؿ؛ ارتأيت أف تككف الدراسة 
مقتصرة عمى عدة ألفاظو ، قد تخٌيرتيا كنماذج لمدراسة، كىي مدٌكنة تحت عنكاف 

 البحث الرئيسي 

 :بحثال ةـــخط

 ، كالتعريؼ بمصطمح اسـ الجمعإلماـ العيني ككتابواكتضٌمف التعريؼ ب/   التمييد
. 

 مصطمح اسـ الجمع عند أئمة النحاة، كعند اإلماـ العيني .  –المطمب األول

 ، كتتضمف :  المسائؿ الخبلفيةمكقؼ العيني مف   –المطمب الثاني 

 لفظة )رٍكب(  .  -أواًل 

 لفظة )ًنٍسكة(  -ثانياً 

 :  )إبؿ ، كغنـ ( مذىبو في لفظتي  -المطمب الثالث

 حث : عرضت فييا بإيجاز أىـ نتائج الب الخاتمة

 التمييد  وتضّمن : 

 التعريف باإلمام العيني وكتابو : -1
ىك اإلماـ محمكد بف أحمد بف مكسى المعركؼ ببدر الديف العيني        

 ،ىػ(  الذم عٌده المؤٌرخكف مف عمماء عصره، كنتاجو العممي كالقارئ لو762ت)
عمى مدل رسكخ قدمو في العمـ، كذيكع صيتو بيف أىؿ زمانو، كذلؾ راجع يشيداف 
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إلى ما يتمتع بو مف كثير اٌطبلع عمى مختمؼ العمـك كالتاريخ، كالفقو، كالتفسير، 
 (  1) عبلكة عمى ذلؾ فإٌنو كاف قاضيان  كميحٌدثان ، ك كعمـك القرآف، كعمـك المغة كالنحك

صحيح البخارم( مف المصٌنفات الميمة التي  كيعتبر كتابو )عمدة القارئ بشرح  
اعتنت بشرح صحيح البخارم، كرٌبما مف أىـ مؤلفات ىذا العالـ الجميؿ، كما يمٌيز 

ىك اشتمالو عمى مادة كفيرة كمتنكعة مف عمـك المغة كالنحك، التي ال : ىذا الشرح
لغكية إاٌل ينضب ماؤىا كال يجؼ معينيا. فبل تكاد تجد في ثنايا ىذا الكتاب مسألة 

أك بتصكيب اآلراء ، إٌما بالشرح كالتعميؽ تارة :كاإلماـ قد أحاط بيا، ميدليان بدلكه فييا
 الخاطئة تارة أخرل . 

" ىك االسـ الداؿ عمى أكثر مف اثنيف، مكضكعان تعريف اسم الجمع:   -2
      2)لمجمكع اآلحاد المجتمعة داالن عمييا داللة المفرد عمى جممة أجزاء مسٌماه

 المطمب األول

 وعند العيني (، مصطمح اسم الجمع عند أئمة النحاة )

 مصطمح اسم الجمع عند النحاة : -أوالً 

لمدارسيف،  ع، ككصفومصطمح اسـ الجمضبط أٌف أٌكؿ مف  الدارسكف يذكر         
كرٌسخو في أدىانيـ، كأرسى مفيكمو، مكضحان الفركؽ التي بينو كبيف األلفاظ 

 ( 3)ىك سيبكيو إماـ النحاة  -عنى الجمع المشاركة لو في م

                                                 
 2/275، السيكطي :  في طبقات المغكييف كالنحاة (  بغية الكعاة 1
 . 415(  اسـ الجمع في العربية ، خالد العبيدم ، ص2
 14 - 13(  أسماء الجمكع في القرآف الكريـ ، محمد إبراىيـ عمارة : ص3
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: " في غير مكضعو مف كتابو، حيث يقكؿكقد ذكر سيبكيو ىذا المصطمح        
فتأنيثو كتأنيث الكاحد، ال تصرفو ، كأمَّا ما كاف اسمان لجمع مؤنث لـ يكف لو كاحده 

ر : " ، كيقكؿ  في مكضع آخ ( 1)" ؛ ألٌنو ليس لو كاحداسـ رجؿ، نحك: إبؿ، كغنـ 
باب  ما ىك اسـ ما يقع عمى الجميع لـ ييكٌسر عميو كاحده، كلكنو بمنزلة ) نفىر( ك) 

   ( 2)قىٍكـ ( ك)ذىٍكد( إاٌل أٌف لفظو مف كاحده، كذلؾ قكلؾ: سٍفر كرٍكب "

 ه نكعاف:  الجمع عند اسـكمف خبلؿ نصي سيبكيو يتبٌيف أٌف       

نحك إبؿ كغنـ، فمفردىما : و مف لفظو ال كاحد لك  ما تضٌمف معنى الجمع -أحدىما 
 بعير كناقة، كشاة.

  ما لو كاحد مف لفظو نحك : رٍكب كسٍفر المذيف مفردىما راكب كسافر. -كاآلخر 
ىػ(  210كقد استخدـ مصطمح اسـ الجمع غيري كاحدو مف النحاة، منيـ: المٌبرد )ت

ىذا ليس  فًإفَّ  ،كغائب كغيب، ا قكليـ خادـ كخدـأمٌ الذم يقكؿ في مقتضبو: " ك 
د مي عمكد كعي  :كقكلؾ ،ًإنَّما ىي أسماء لمجمع كلكنو في بابو ؛بجمع فىاعؿ عمى صحة

ىػ( 458، كابف سيده )ت( 4)ىػ( في أصػكلو 316، كابف السراج )ت( 3)ؽفي كأي كأفيؽ 
 . ( 5)في محكمو

                                                 
 3/240(  الكتاب: 1
 .3/624لمصدر نفسو : (  ا2
 2/218(  المقتضب : 3
 .3/31(  يينظر األصكؿ في النحك : 4
 .10/363،  2/35، 39/ 1(  يينظر المحكـ : 5
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كقد اختار د . نكح الشيرم في إحدل دراساتو ثبلثيف عالمان، مف عمماء        
عربية، مستعرضان آرائيـ حكؿ استعماالتيـ لمصطمح اسـ الجمع، كقد تبيَّف لو في ال

نياية األمر، أٌف العمماء قديمان قد كقع اختبلفيـ في تحديد مصطمح اسـ الجمع ، 
؛ مٌما نتج عنو كقكع الخمط بيف  فيناؾ مف سٌماه جمعان ، كىناؾ مف سٌماه اسـ جنسو

 كمف ىؤالء العمماء الذيف ذكرىـ   :  ( 1)بعد  المصطمحات الدالة عمى الجمع فيما

مالو كاحد مف تركيبو سكاء كاف اسـ  " كؿُّ ىػ( الذم يرل 207)تاء الفرَّ  -1
  ( 2)فيك جمع " ، جمع كباقر كرٍكب، أك اسـ جنس كتمر كرـك 

ىػ(، الذم صٌنؼ ) رٍكب( ك)سٍفر( مف 215سعيد بف مسعدة )تاألخفش  -2
 ( 3)تكسيرالع ك جم

ىػ( الذم عقد في كتابو الصاحبي فصبلن سٌماه : )مف الجمع 395)ت ػ ابف فارس3
   ( 4)الذم ال كاحد لو (، كذكر فيو مف أسماء الجمكع : اإلبؿ، كالغنـ،كالرىط، كالٌنفىػػػر

ىػ( في كتابو األمالي: يساكم بيف اسـ الجمع كاسـ الجنس 542ػ ابف الشجرم)4 
خؿ، كالشجر، كما أشبييف مٌما كقع الفرؽ الجمعي، فيقكؿ: " الٌسحاب، كالحماـ، كالن

ٌنما ىي أسمػػػاء لمجمع "   5)بينيف كبيف كاحده بتاء التأنيث؛ فميست بجمكع حقيقة ، كا 

                                                 
 25(  يينظر اسـ الجمع )دراسة لغكية( ، نكح الشيرم: ص1
 .3/367(  يينظر شرح الكافية لمرضي االستراباذم  : 2
 (  . يينظر المصدر نفسو كالمكضع نفسو3
 . 1/196يينظر الصاحبي في فقو المغة :   (4
 2/47(  يينظر  األمالي البف الشجرم : 5
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ىػ(، الذم لـ يفٌرؽ بيف اسـ الجمع، كاسـ الجنس الجمعي : 672)تابف مالؾ ػ 5
ٍمر كتٍمرة فيكرد في باب اسـ الجمع ألفاظان ىي مف قبيؿ اسـ الجنس الجمعي منيا: ت

رة  ر كشجى   ( 1) ، كنىًبؽه كنىًبقة، كشجى

ذا عيدنا إلى نيج سيبكيو في تعاممو مع ىذه المصطمحات، كجدناه قد كضع    كا 
 :  ( 2) صحة مذىبو منيافركقان تمٌيز بينيما حتى صارت أدلة عمى 

 ال تخضع ألكزاف جمع التكسير. ،إٌف أسماء الجمع –1

فىير ،ييصٌغراف عمى لفظييما ،إٌف كبلن مف سٍفر كرٍكب -2 كريكىيب، كلك ، فقالكا: سي
 لصٌغرا عمى لفظ مفردييما . ،كانا مف جمكع التكسير

كبذلؾ يبطؿ المذىب القائؿ أٌف )سراة(  ؛ال تيجمع جمعان سالمان ، إٌف جمكع التكسيرػ 3
معت عمى )سركات( ، في حيف إٌننا لـ  التي مفردىا سرم اسـ جمع ؛ ألٌنيا قد جي

 قيضيات جمعان لقيضاة  . نسمع 

. كىذا ال يتأتى في جمكع التكسير؛ إذ ال يصح  ـفييقاؿ: ىذا أديـ كأدى  : التذكير -4
التذكير : أعني كقد اجتمعت األدلة الثبلثةىذا كتاب ككيتيب، بؿ ىذه كيتيب. 

ألٌف التذكير يمزميما، كما أنيما  كالتصغير كالكزف في اسمي الجمع )باقر، كجامؿ(؛
التي ليست مف أكزاف جمػػػػكع التكسيػػر، كيصغراف عمى لفظييػػػػما  ،نة فاعؿعمى ز 

     . فييقػػػػػػػاؿ: بكيقػػػر كجكيمػػػػؿ

                                                 
 1/59(  يينظر شرح التسييؿ : 1
 . 625 -3/624(  يينظر الكتاب : 2
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تمٌثؿ فكارؽ بيف اصطبلحي اسـ  ،كعبلكة عمى ما كضعو سيبكيو مف أدٌلة      
كضع عمماء آخركف ما يمكف أف يفيٌرؽ بو بيف اسـ الجمػػػػع  -الجمع كالجمع  

اسـ الجنس الجمعي : كىك ؛صطمحيف آخريف يشاركانو في الداللة عمى الجمعكم
 :  ( 1) كاإلفرادم، كلعٌؿ مف أبرز الفكارؽ التي ذكركىػػػػػا

ٌف اسـ الجمع يدؿ عمى أكثر مف اثنيف، كفي الغالب ال يكجد لو مفرد مف إػ  1
ٍف كيجد لـ يفرؽ بينو كبيف مفرده بالتاء رٍكب كراكب، كبذلؾ أك الياء نحك ، لفظو، كا 
 . أك زنػػػج كزنجي ، يختمؼ عف اسـ الجنس الجمعي نحك تمر كتمرة 

كيدؿ عمى القميػػػػؿ كالكثير ، اسـ الجنس اإلفرادم ليس لو كاحد مف لفظو -3
 ء.نحك تيراب كمػػػػػػػػا

 مصطمح اسم الجمع عند اإلمام العيني: –ثانيًا 

كما ىك الحاؿ عند أىؿ  ،اسـ الجمعؼ تعريٌف اإلماـ العيني استطاع إ يمكف القكؿ 
ناثيا ،( 2)اؿ: " كالخيؿ اسـ جمع لمعراب كالبراذيفػػػقالمغة، ف ب، كال كالركٍ  ذككرىا كا 

  .   ( 3) كاحد ليا مف لفظيػػػػا، ككاحػػػدىا فػػػرس"

                                                 
 . 195، 193، 178/ 2(  يينظر شرح الشافية لمرضي االستراباذم  : 1
ردىا برذكف . لساف العرب البف (  العراب : الخيكؿ العربية ، كالبراذيف : غير العربية مف2

 منظكر:)ب ر ذ ف(
 9/35(  يينظر عمدة القارئ : 3
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يدؿُّ عمى ثبلثة   ، الذمسيبكيو ليذا المصطمح يؼكىك بيػذا يقترب مف تعر 
مف كفي شرحو ذكر العيني ألفاظان صٌرح بأٌنيا  .متعارؼ عميو، كىذا أمره فصاعدان 
 : ذلؾ ، مفأىؿ المغةفكافؽ مذىبو مذىب  ،لجمعا ـسقبيؿ ا

تيف اٍسـ "  يقكؿ: حيث ،كىك عند العيني اسـ جمع  -) األَدم (  ـ1 األدىـ كىك بفتحى
ٌجح السميف كير  ( 2) أيضان  ، كىك رأم سيبكيو( 1) " لجمع  أىًديـ، كىك الجمد المدبكغ

كيستدؿ عمى ذلؾ بأٌف  ان،اسـ جمع ال جمع بفتحتيف)فىعىؿ( صيغة الحمبي مجيء 
 . ( 4)في تفسيره   كىك رأم أبي حياف ،( 3))فىعىؿ( ليس مف أبنية الجمع

مىؼ( بكزف )فىعىؿ(   غير أٌف ابف عطية خالفيـ، كذىب مذىب أبي الحسف في أٌف )سى
 . ( 6) سالؼ جمع   (5 ) َمفًا َوَمَثاًل ِلْْلِخِرينَ َفَجَعْمناُىْم سَ في قكلو تعالى: 

في رٌده عمى مف ذىب إلى  أٌف )الثبلث( جمع ثبلثة في حديث  - )الثالث( -2 
: ذا اؤتمن خان ذا وعد أخمف وا  رٌجح ؛   (7 )آية المنافق ثالث إذا حدث كذب وا 

 ـ أىف الثَّبلث جمعحيث قاؿ :" الى نسم، العيني أف يككف)الثبلث( اسـ جمع ال جمعان 
                                                 

 . 17/48(  يينظر  المصدر نفسو  : 1
 . 3/625(  يينظر  الكتاب لسيبكيو : 2
 . 9/600(  يينظر الدر المصكف : 3
 9/383(  يينظر البحر المحيط : 4
 . 56(  الزخرؼ : 5
 . 5/60(  يينظر المحرر الكجيز : 6
 .(33(  عمدة القارئ ، باب عبلمات المنافؽ ، )حديث رقـ : 7
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كلفظو ميفرد، عمى أىف التَّقًديػػػر: آية المنػػاًفؽ معدكد ة ًبالثبلًث  ،، بؿ ىك اسـ جمع
"(1 ). 
: اسـ جمع عند العيني، كال كاحد لو مف لفظو، كقد صٌرح بذلؾ في )الخيل( -3 

ناثيا كالركب، كال كاحد لى  قكلو: " كالخيؿ اسـ جمع لمعراب كالبراذيف يىا مف ذككرىا كا 
لفظيىا، ككاحدىا: فرس"
(2 ) . 

 عند قد ترد الخيؿ بالمعنى المجازم:  فتدؿ عمى الفرساف، كقد كيجد ىذا المعنىك     
ِقَبَل َنْجٍد  خْيالً  –صمى هللا َعَمْيِو َوسمم  -َبَعَث النبيُّ العيني عند شرحو لحديث: " 

اَمُة بُن ُأثَاٍل فَرَبُطوُه ِبساِرَيٍة ِمْن َسواِرَي َفجاَءْت ِبَرُجٍل مْن َبِني َحِنيَفَة ُيقاُل َلُو ُثم
اف خيؿ، كىىىذىا  بعثى ) فقاؿ: ( 3)" اْلَمْسِجدِ  سمـ خيبلن( أىم: فرسى مىٍيًو كى النًَّبي صمى هللا عى

 ( 4)  ا "ػػػػػمف ألطؼ المجػػػػازات كأحسنيػػ

ِيم بخيمك واجمب َعَميْ : كبيذا يكافؽ مفسرم القرآف في تفسيرىـ لقكلو تعالى  
ورجمك

   ( 6) أم بفرسانؾ، كرجالتؾ (5)

                                                 
 1/218(  عمدة القارئ : 1
 9/35(  المصدر نفسو :2
 ( .3242(  المصدر نفسو ، باب الربط كالحبس في الحـر ،  حديث رقـ : )3
 . 18/22(  المصدر نفسو : 4
 .46( اإلسراء : 5
 . 127حمد إبراىيـ عبادة  : ص(  يينظر أسماء الجمكع في القرآف الكريـ، م6
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يقكؿ : " الرٍَّىط مف ثبلثة  ، حيث: كىك اسـ جمع عند اإلماـ العيني)الّرْىط (ـ  4
ًإلىى عشرة، كالنفر مف ثبلثة ًإلىى تسعة، ككؿ منيما اسـ جمع الى كاحد لو، كال مينافاة 

لة عمى القٌمة، غير أٌنو في فساكل بينيما في الدال ( 1)بينيما مف حيث المعنى"
مف ثبلثة  إلى يككف ذكر: أٌف الرىط  مكاضع أيخر جعؿ الرىط داالن عمى الكثرة ف

كعمى ىذا المعنى فسر )الرىط( الكارد  في حديث  ( 2)أربعيف، كال كاحد لو مف لفظو
ليمة العقبة في  -صمى هللا عميو وسمم –بايعت رسول هللا عبادة بف الصامت : " 

ُأَباِيعُكم عمى َأن اَل ُتْشِرُكوا ِباللَّ َشْيئا، َواَل َتْسِرُقوا َواَل َتْزُنوا َواَل تْشرُبوا  قال:رىط، ف
بأنو اثنا عشر   ( 3) "َواَل تقتُموا َأْواَلدُكم َواَل تَْأُتوا ِبُبْيَتان تفترونو َبين َأْيِديُكم وأرجمكم

عمى أقكاميـ في  - عميو كسمـ صمى هللا –رجبلن، كىـ النقباء الذيف اختارىـ النبي 
  ( 4)الدعكة إلى اإلسبلـ 

ٌبما ىك ناتج عف اختبلؼ العمماء في داللة )الرىط(   كىذا االختبلؼ في التفسير؛ ري
، كقد نقؿ العيني عنيـ ىذا االختبلؼ في غير مكضع مف شرحو، مف ذلؾ قكلو: " 

اؿ الى يككف فييـ امرأىة. قىاؿ مىا دكف العشرة م  الرَّىط كقد قاؿ أىؿ المُّغىة: ًإفَّ  ف الرًٌجى
    (5 )َوَكاَن ِفي اْلَمِديَنة ِتْسَعة َرْىطهللا تعالى: 

                                                 
 . 20/154(  عمدة القارئ : 1
 1/196(  يينظر المصدر نفسو :2
 (7468(  عمدة القارئ ، باب : شير رمضاف الذم أنزؿ فيو القرآف ، حديث رقـ : )3
  1/158(  يينظر المصدر نفسو :4
 . 48(  النمؿ : 5
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سـ الجمع، مف ا كقد اختمؼ العمماء في ( 1) "يبلن مربما جاكز ذلؾ ق: دريد قاؿ اٍبفي 
 حيث داللتو عمى القمة أك الكثرة عمى ثبلثة أقساـ:

الجمكع تدؿ عمى القمة، كبعضيا يدؿ عمى يرل أٌف بعض أسماء  –القسـ األكؿ 
 الكثرة، كمرجع ذلؾ إلى السماع. 

 يرل أٌنيا ألفاظ مبيمة، ال تختص بقمة أك بكثرة. –كالثاني 

 .( 2)يرل أٌنيا تختص بالكثرة  –الثالث 

صمى  –بيذا عند شرحو لقكلو ح صرَّ قد كىك عند العيني اسـ جمع، ك  الّنَفر(:)ػ  5
َأال ُأُخِبُرُكْم َعن النََّفِر الثَّاَلَثِة؟ أّما أحُدُىْم َفَأَوى ِإَلى هللا فآَواُه )" -هللا عميو كسمـ 

 هللا، وأّما اآلَخُر فاسَتْحيا فاْستحْيا هللا ِمُنو، وأّما اآلَخُر فأْعَرَض فَأْعَرَض هللا َعنوُ 
قيكعو تمي: " كالنفر ليس بجمع، قمتي حيث يقكؿ(   3)" يزان : النَّفر اسـ جمع ًفي كي

عدَّة رجاؿ : النَّفر كالنفير" ، فيقكؿ: عمى القمة، كما أٌنو يحٌدد داللتو ( 4)"  كالجمع
قىاؿى افٍ رة كنً نفً أمف ثبلثة ًإلى عشرة، كجمع النَّفر: أىٍنفىار ك  صمًعي: نفر الرجؿ ألراء. كى

أقؿ  ألفَّ  ؛فيـ منو ىينا ًتسعة رجاؿ: فعمى ىذىا التَّقدير أقؿ ما يي رىطو. فًإف قمتى 
ثة بل: معناه ثثة. قمتي بلؾ، ًإذ لـ يكف المقبمكف إالَّ رجاال ثلالنَّفر ثبلثة؟ لكنو ليس كذ

 كبياف لمثَّبلثة، أك المراد مف النَّفر معناه العرفٌي، ًإذ ى كالنَّفر ى فَّ أىي نفر، ك

                                                 
 .1/158(  عمدة القارئ : 1
 . 45ة لغكية( ، نكح الشيرم : ص(  يينظر اسـ الجمع )دراس2
 ( . 66، كتاب العمـ ) حديث رقـ : 2/31(  عمدة القارئ : 3
 . 2/32(  عمدة القارئ  : 4
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سب العرؼ ييطمؽ عمى الرجؿ، فكأىنَّو قىاؿ: ث كيقكؿ في مكضع  ( 1)ثة رجاؿ"بلًبحى
ة، ما بيف الثَّبلثة ًإلىى  آخر: " كىك اسـ جمع يقع عمى جماعة مف الرًٌجاؿ خاصَّ

  ( 2)العشرة، كال كاحد لو مف لفظو "

أىؿ المرء ، التي تمٌثؿ القرابةارتبط معناه في شرح العيني بر( ػػالٌنفى  كمصطمح )
ر ىذا في أكثر مف مكضع في شرحوكعشيرتو التي ينتمي إلييا  ( 3) ، كقد تكرَّ

 (المسائل الخالفية ) موقف اإلمام العيني من مب الثاني المط

 لفظة )َرْكب(: -أوالً 

ىذا  .كاف مثار خبلؼو كاسعو بيف النحاة قديمان  ؛ذكر العيني لفظان في شرحو       
 بكزف )فىٍعؿ( .، )َرْكب(المفظ ىك 

آنفان، لؤلسباب التي تـٌ ذكرىا  ؛جمعال كىذه الصيغة جـز سيبكيو بأٌنيا مف صيغ اسـ 
كأىميا: أٌنيا ليست مف صيغ الجمع. كقد سار عمى نيج سيبكيو أغمب النحاة، 

 .تكسيرال  عك جمكصٌنفيا األخفش مف 

في شرحو : فيك لـ يرٌجح رأيان عف رأم  فإٌف رأيو كاف متباينان  ،اإلماـ العينيأٌما  
لنحك آخر  بؿ كاف يأخذ بيذا تارة، كيأخذ بذاؾ تارة أخرل، ككانت آراؤه عمى ا

 التالي: 

                                                 
 . 2/32(  المصدر نفسو : 1
 6/103(  المصدر نفسو  : 2
 20/153,21, 15/88, 12/99 (  يينظر المصدر نفسو  :3
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ففي قكلو: " كالخيؿ اسـ جمع لمعراب  .مف أسماء الجمكعالمفظة  يصٌرح بأفٌ  ػ 1 
ناثيػػػا كالركب" كالبراذيف بأٌف الخيؿ  في نصو السابؽ يصٌرح العيني  .( 1) ذككرىا كا 

 .اسـ جمع (بكٍ الرٌ )اسـ جمع كالركب، فيذا اعتراؼ منو بأٌف 

قكلو: " أٍف يأخذ بأحدىما، مف ذلؾ  دكف ،فشيكتفي بنقؿ رأم سيبكيو كاألخ -2 
ٍكب ًبفىتح الرَّاء جمػػػع راكب كتىٍجر كتاجػػػر كقيؿ اس ـك كذكد كىك قىػػػكؿ ػػػـ جمع كقػػػػرى

 .( 2)و ػػػسيبكي

ككف الكيأخذ بمذىب األخفش، فيقكؿ: " الرٍكب  -3 : جمع راكب، اؼبفتح الرَّاء كسي
 .(  3)" رجر جمع تاجى كتى 

لعشرة فما فكقيا، كىـ ا ،اإلبؿ في السفرراكبي مؽ الٌرٍكب لغة عمى كيط      
لى( 4)فانحصرت داللتو في الكثرة  معتمدان عمى أقكاؿ أىؿ المغة  ىذا ذىب العيني ، كا 

ابف  :ًفي الٌسفر، كىك لمعشرة فما فكقيا قىالىواإلبؿ كالركب: أىصحاب حيث يقكؿ: " 
ًفي التَّنًزيؿ ك  ،ًبؿإلً الركب يككف لمخيؿ ك  فَّ أرل أى  :كقىاؿ ابف سيده ،الٌسكيت كغيره

 َْوالرَّْكُب َأْسَفَل ِمْنُكم
رضي هللا  -يككف منيما جميعنا كقىكؿ عميٌ  فقد يجكز أىفٍ (   5)

                                                 
 9/35(  عمدة القارئ  : 1
. حيث قاؿ :  3/624، كالكتاب : 1/84: (  يينظر المصدر نفسو 2 فالرَّكب لـ يكسر عميو راكبه

 " أال ترل أنؾَّ تقكؿ في التحقير: ركيبه كسفيره 
 . 2/203، كشرح الشافية لمرضي :  17/49(  المصدر نفسو  : 3
 (  يينظر لساف العرب، البف منظكر : )ر ؾ ب (4
 . 42(  األنفاؿ : 5
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الركب  ح أىفَّ صحى يي األسكد ما كاف معنا يكمًئذو فرس ًإالَّ فرس عميو المٍقداد بف  -عىنو
  ( 1) " ًبؿا ركاب اإلً نىي

َعن الزُّْىِرّي َقاَل َأْخبرِني عبيد هللا بن عبد هللا بلثيف رجبلن ، في حديث " كحٌدده بث
بن عتَبة بن َمْسُعود َأن عبد هللا بن َعبَّاس أخبرُه َأن َأَبا ُسْفَيان بن َحْرب أخبرُه َأن 

  ( 2)" ِىرقل أرسل ِإَلْيِو ِفي ركب من ُقَرْيش

الرٍكب يدؿ عمى القمة مستدالن  كخالؼ ابف عطية مفسرم القرآف: فذىب إلى أفٌ  
َوالرَّْكُب  قد ساقو أثناء شرحو لقكلو تعالى : -صمى هللا عميو كسمـ  -بحديث لمنبي
ألف  ؛كىذا غير جيد ،كقاؿ القتبي: الركب العشرة كنحكىافقاؿ: "  (3  ) َأْسَفَل ِمْنُكمْ 

صره أبك حياف في . كح(  4): كالثبلثة رٍكب " ، قد قاؿ النبي صمى هللا عميو كسمـ
 الرجاؿ الذيف يصؿ عددىـ إلى أربعيف .  -داللتو عمى شيئيف: أحدىما

.  ( 5)مجمكعة اإلبؿ في السفر. فداللة الركب عنده كانت عمى الكثرة   -كاآلخر 
 فقاؿ: "ىػ( مرجحان رأم سيبكيو في ضبطو لممصطمح، 1270) كذىب األلكسي

ٍكبي  كىـ اسـ جمع راكب ال جمع ، سفياف كأصحابوأك أصحابيا أبك ، أم العير: كىالرَّ
 .( 6)عمى الصحيح " 

                                                 
 80 /8، 1/84(  يينظر عمدة القارئ  : 1
 (6(  يينظر عمدة القارئ ، باب اإليماف، حديث رقـ )2
 . 42(  األنفاؿ: 3
، كالحديث في سنف الترمذم ، باب كراىية أف يسافر اإلنساف كحده  2/533(  المحرر الكجيز : 4

ثىةي رى ، كنصو: " ا 1674، رقمو :  ٍيطىانىاًف، كىالثَّبلى ، كىالرَّاًكبىاًف شى ٍيطىافه  "  ٍكبه لرَّاًكبي شى
 5/328(  يينظر البحر المحيط : 5
 .   5/204ركح المعاني :  (6
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َوالرَّْكُب في تفسيره لقكلو تعالى :  في تفسيره،  فيقكؿ السميف الحمبيكىك رأم  
ٍكبي اسـي جمعو لراكب ال جمعي تكسيرو لو خبلفػػػػان لؤلخفش :  (1 )َأْسَفَل ِمْنُكمْ  " كالرَّ

 لقكلػػو:

 ٍة ِمْن ماِليا ... أخشى ُرَكْيبًا أو ُرَجْياًل غادياَبَنْيُتو ِمْن ُعْصبَ 

ر عمى لفظو " غًٌ غَّره عمى لفظو، كلك كاف جمعان لىما صي السميف  فرٌجح، ( 2) فصى
  الحمبي 

نقمو ابف  كىك ترجيح الفارسي أيضان  مستدالن بتصغيره عمى لفظو،، رأم سيبكيو
جمع راكب، فأخذ برأم ىػ( إلى أٌف الرٍكب 671، كذىب القرطبي )( 3)منظػكر

؛ فخالؼ بذلؾ مذىب سيبكيو، كغيره مف ( 4)األخفش، كخٌصو براكبي اإلبؿ كالجماؿ
 المفسريف.

 لفظة )ِنْسوة(:  -ثانياً 

 .يقكؿ: إٌنيا اسـ جمع -(  عمى فريقيف: أحدىما  ًنٍسكة اختمؼ العمماء في )     
في اإلضافة إلى نساء: تقكؿ ، حيث يقكؿ: " كىك رأم األقدميف مف النحاة كسيبكيو

، أنو جماع نسكة نيسب ىذا ك  ( 1)كالمبرد  ( 5)"لو كاحد سرو كليس نسكة بجمع كى ، نسكمّّ
 .  ( 3)ذكره في تفسيره  كالزمخشرم ( 2) الرأم إلى الزجاج

                                                 
   42:  األنفاؿ (1
  5/12الدر المصكف :  (2
 يينظر لساف العرب : )ر ج ؿ ( (3
 8/21الجامع ألحكاـ القرآف :  (4
 .3/379الكتاب :  (5
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 جمكع القمة التي ال كاحد ليا مف لفظيا  يذىب إلى أٌنيا مف -اآلخر الفريؽ ك   
كأخذ بيذا الرأم ابف  . كىك ًصبية كًغممة: ظير في الجمعكليا ن كالصيغة تؤٌيد ذلؾ ،

عطية في تفسيره، فقاؿ " كنسكة جمع قمة ال كاحد لو مف لفظو ... كىك أحد األبنية 
،  كالتـز الحيػػػػاد   ( 6)،  كاأللكسي ( 5) ، كأبك حياف ( 4)األربعة ألدنى العدد " 

   ( 7)السميف الحمبي 

سيبكيو، مستدالن بقكؿ الزمخشرم. فعند شرحو  ي برأمكقد أخذ اإلماـ العين    
جمس ِإحدى عشرة امرأة فتعاىدن وتعاقدن أن ال يكتمن من أخبار : " لحديث

قىاؿ ابف التٌيف: الٌتقدير: جمس جماعة ًإحدل قاؿ:  " (   8)" ..... أزواجين شيئا
م (9 ) وَقال نْسَوة ِفي اْلَمِديَنةعشرة، كمثؿ ىىذا  قاؿ الزَّ خشًرٌم: النسكة اسـ مفرد كى

لجمع المرأىة كتأنيثو غير حقيقٌي ...... كلذلؾ لـ يمحؽ فعمو تاء التٍَّأًنيث. انتيى، 
 يذىببذلؾ فيك . ( 10) قمت: كىذلؾ ىنا )ًإحدل عشرة امرأىة( نسكة، فمذلؾ ذكَّر الفعؿ"

 أنيثو.ػػكلذلؾ يجكز تذكير الفعؿ كت إلى أٌف )نسكة( اسـ جمع؛ ضمنيان 

 
                                                                                                                 

 .2/292يينظر المقتضب :  (1
 . 1/305ط : ، كالبحر المحي6/416يينظر ركح المعاني :  (2
 2/462يينظر الكشاؼ :  (3
 .3/237اٌّؾشس اٌٛعٍض :  (4
 . 1/305يينظر البحر المحيط :  (5
 .6/416يينظر ركح المعاني : (6
 .1/347يينظر الدر المصكف :  (7
 (9815 ػّذح اٌمبسئ , ثبة ؽغٓ اٌّؼبؽشح ِغ األً٘ , ؽذٌش سلُ : ( (8
 30: ( يكسؼ 9

 20/169 ػّذح اٌمبسئ :  (10
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 مب الثالثالمط

 ذىب اإلمام العيني في لفظتي: إبل، وغنم(م)

مف أسماء الجمكع، كلكف يعتبركنيا ذكر العيني أسماء في شرحو، ككاف النحاة      
مصطمح )اسـ الجنس(، كىك مصطمح  تحت  فكضعيا  ؛العيني كاف لو رأم آخر

 ف ىذه األسماء:كم ،غير كاؼو لتحديد معنى الكممة

الح لمجمع أطمؽ ا (:)اإلبل ػ 1 لعيني عمى ىذا االسـ مصطمح )اسـ جنس صى
الذم تعارؼ النحاة عمى تسميتو ، كىك بذلؾ يذىب بو إلى اسـ الجنس، ( 1)كالمفرد(
 كىك رأم ابف حجر ( 2)يصمح لمقميؿ كالكثير(، الذم الجنس اإلفرادم)باسـ 

 ( 3)  في شرحوالعسقبلني  

الذيف يركف أٌف )اإلبػػؿ( مف أسماء  ؛غةأىؿ المما عميو يخالؼ ما ذىبكا إليو ك      
: " كىي مؤىنثة؛ ألىف أىسماء الجمكع التي ال ىػ(393) يقكؿ الجكىرم ؛ ( 4)  الجمكع

ذا صغرتيا  ، ًإذا كانت لغير اآلدمييف ،كاحد ليا مف لفظيا ، كاً  فالتٍأنيث ليا الـز
ر ألى  :قاؿ ،أيبىيمة ..... كحكى سيبكيو ًإًببلف :دخمتيا التاء فقمت ف ًإًببلن اسـ لـ ييكىسَّ

 .( 5) عميو "

                                                 
 1/218اٌّقذس ٔفغٗ :  (1
 .7ٌُٕظش أعّبء اٌغّٛع فً اٌمشآْ اٌىشٌُ , دمحم إثشاٍُ٘ ػجبدح : ؿ (2
    4/321ٌُٕظش فزؼ اٌجبسئ :  (3
 3/574ٌُٕظش اٌىزبة ٌغٍجٌٛٗ :  (4
 اٌّقؾبػ : ( أ ة ي ) (5
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كؿ: ػػػػػػفيق ؛عػػإجماع أىؿ المغة عمى أٌف )إبؿ( اسـ جم (ىػ1205) كينقؿ الزبيدم    
ألنو ليس في أبنية الجمكع ًفًعؿ بكسرتيف، كقكلو: كال  " كقكلو: ليس بجمع صحيح؛

اف كاحدان كليس اسـ جمع فيو شبو تناقض مع قكلو بعد: تصغيرىا أيبيمة؛ ألنو إذا ك
اسـ جمع فما المكجب لتأنيثو إذف؟ مع مخالفتو لما أطبؽ عميو جميع أرباب التآليؼ 

كغنـ كبقر، كقد صٌرح بو ، مف أنو اسـ جمع ......... كمقتضاه أنو اسـ جمع
، كابف مالؾ ،كأبك حياف ،كالزمخشرم، كالزبيدم ،كالفارابي ،كابف سيده، الجكىرم

لى ىذا نحا  ( 1)  كابف فارس "، كاألزىرم، كابف إياز ،كابف عصفكر ،كابف ىشاـ كا 
  الحمبي: " )اإلبؿ(: اسـي جمعو كاحديه السميف يقكؿحيث ،  ( 2)  بعض مفسرم القػرآف

كلذلؾ تىدخؿ عميو تاء التأنيث حاؿ تصغيًره،  ؛كىك مؤنثه  ،كجمؿ ، كناقة، بعير
: أيبىٍيمىة كييجمع آباؿ" فيقاؿ

 (3 ). 

اإلماـ العيني  اطمؽ عمييأحيث  المفظة؛ألمري نفسو حدث مع ىذا كا: الغنم()ػ 2
أىؿ المغة مف أسماء الجمكع، كتدخميا الياء ، كقد عٌدىا ( 4) مصطمح )اسـ الجنس(

" ألىف أىسماء الجمكع التي ال كاحد ليا مف لفظيا، إذا كانت لغير  في التصغير؛
ف  ،ػػػػنـ ذككرفالتٍأنيث ليا الـز يقاؿ: لو خمس مف الغ ؛اآلدمييف فيؤنث العدد كا 

 .( 5) عنيت الًكبػػػاش"

                                                 
 ربط اٌؼشٚط : ( أ ة ي )  (1
 .20/36ٌُٕظش اٌغبِغ ألؽىبَ اٌمشآْ ٌٍمشهجً :  (2
 . 10/770ٌّقْٛ : اٌذس ا(3
 1/136ٌُٕظش ػّذح اٌمبسئ:  (4
 ٌغبْ اٌؼشة الثٓ ِٕظٛس : ( أ ة ي )( 5
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) اسـ الجنس( غير كاؼو في  مصطمحل اإلماـ العينياستعماؿ  كيبدك أفٌ       
 :( 1) ثبلث  مفحالػػو ال يخمك  أىؿ المغة تحديد معنى الكممة؛ ألٌف اسـ الجنس عند 

بيف مفرده بالتاء أك كىك ما يفرؽ بينو ك  : أف يككف اسمان لمجنس الجمعي -األكؿ 
 ، كالمفظتاف ليستا  كذلؾ.الياء

كىك ما ال كاحد لو، كيدؿ عمى القميؿ   :أف يككف اسمان لمجنس اإلفرادم -الثاني 
نحك ذىب، كعسؿ، كماء كالمفظتاف ليما مفرد مف معنييما كىما شاة، كالكثير، 

 كناقة.

معٌيف، كذلؾ نحك ذئب اسـ الجنس األيحادم: كىك ما أيريد بو كاحد غير  –الثالث 
ؿ كالمفظتاف تدالف عمى معنى الجمع، ف الذم يجب  مـ يبؽى إاٌل اسـ الجمعكأسد كرجي

 . إلى األخذ بو كىك األقرب تأنيثو

 نتائج البحث:  

دراسة المختصرة لمصطمح اسـ الجمع، كاستعماالتو عند العيني، بعد ىذه ال     
تي نسجؿ فييا ما يمكف تسجيمو مف كعند غيره مف العمماء؛ نصؿ إلى الخاتمة ال

هللا العمي القدير أني قد كٌفقت في  أتمنى مفمبلحظات أك نتائج، كالتي  
 استخبلصيا كأىميا: 

أىؿ ٌف اإلماـ العيني كاف في استعمالو لمصطمح اسـ الجمع مكافقان لمذىب ػ  إ1
ىط، كالٌنفىر، فقد كافقيـ في )الخيؿ، كالر  ؛كمخالفان ليـ في غيرىا ،في مكاضع المغة

                                                 
 .56: ص ِؼغُ اٌّقطٍؾبد إٌؾٌٛخ ٚاٌقشفٍخ , دمحم عٍّش ٔغٍت اٌٍجذي (1
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كاألدـ، كالثبلث( عمى أٌنيا مف أسماء الجمع، كخالفيـ في أٌف ) اإلبؿ، كالغنـ ( مف 
 .كلعؿ ىذا مرٌده  إلى تأثره ببعض مذاىب أىؿ المغةقبيؿ اسـ الجنس؛ 

ػ أسماء الجمكع عند العيني، دٌؿ بعضيا عمى القمة كالٌنفىر، كبعضيا عمى الكثرة 2 
 م القائؿ بأٌف أسماء الجمع تدؿُّ عمى الكثرة فقط.كالرىط، كىذا يدحض الرأ

في شرحو، مف دكف أف يقيده   مصطمح )اسـ الجنس( اإلماـ العيني ػ استعمؿ3
 .ان بيف المصطمحيفػػػػمٌما قد ييحدث لبسان أك خمطبػكممتي )اإلفرادم( أك)الجمعي(؛ 

رأم سيبكيو  في لفظة )ركب(؛ فيك متذبذبه بيف اإلماـ العيني ػ لـ يتضح مذىب 4
كاألخفش، كلكف في استعمالو لممصطمح كاف مكافقان ألىؿ المغة، الذيف يركف أٌف 
الركب خاص براكبي اإلبؿ، ككذلؾ في داللتو عمى الكثرة. كقد أخذ بمذىب سيبكيو 

 في لفظة )نسكة(.

 ػ  كاف مكقؼ اإلماـ العيني مف بعض األلفاظ محايدان؛ فمـ يتبٌنى مذىبان معينان؛5
نرل أٌف المقابؿ في ك  ( 1)كاف يستعمؿ عبارة: ) ىك جمع كقيؿ اسـ جمع ....( كلذلؾ

كف أٌنيا مف ييرٌجح، كالسميف الحمبي، كاأللكسي، الفارسيكبعض العمماء اآلخريف 
  أسماء الجمكع. 

ػ لـ ينضبط مصطمح اسـ الجمع عند بعض العمماء قديمان؛ فيخمطكف بيف  6
ك ما الحظناه في مذىب الفراء كاألخفش المصطمحات الدالة عمى الجمع، كى
كأيناىس: إٌما جمع أك اسـ جمع، كذكر السعد أف كغيرىما ؛ كلذلؾ يقكؿ األلكسي: " 
كقد انعكس ىذا الشيء عمى شٌراح   ( 2)  " أىؿ المغة يسمكف اسـ الجمع جمعان 

                                                 
 17/58، 304، 1/84(  عمدة القارئ :  1
 5/83(  ركح المعاني :  2
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وي ، الذم كاف تأثره كاضحان بمذاىب أىؿ ا لمغة الحديث بما فييـ اإلماـ العيني نفسي
 المختمفة . 

ػػ اعتمد اإلماـ العيني في شرحو لنصكص الحديث النبكم عمى ممكتو المغكية، 7
كعمى ما أجادت بو قريحتو العممية ؛ فاستعمؿ مصطمح اسـ الجمع معرفان، 
 كمكٌضحان كمفسران بو كثيران مف النصكص النبكية؛  فكاف مكافقان لما عميو أىؿ المغة.

و الخاص بو، كلو دالالتو، ككذلؾ صيغو التي تمٌيزه عف ػ اسـ الجمع لو مصطمح8 
غيره مف الجمكع، كبيذا استطاع أىؿ المغة كسيبكيو كمف نحا نحكه التفريؽ بينو 

 كبيف غيره مف المصطمحات. 
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 المدينة  ىليجرة الشباب من الريف إل األسباب المؤديةبعض 

 )دراسة ميدانية( وأثارىا االجتماعية عمى الريف

 أ. نجية إبراىيم إعبيد                                                   

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
   المقدمة:

إحػػػػػدل الظػػػػػكاىر االجتماعيػػػػػة  الحضػػػػػر ىيجػػػػػرة  مػػػػػف الريػػػػػؼ إلػػػػػالتعػػػػد ظػػػػػاىرة      
التػػػػػػي صػػػػػػاحبت تكػػػػػػكيف المػػػػػػدف، كىػػػػػػى مػػػػػػف الظػػػػػػكاىر المرغػػػػػػكب فييػػػػػػا إذا تيسػػػػػػرت 

 بدايػػػػػػةليبيػػػػػػا منػػػػػػذ  كقػػػػػػد شػػػػػػيدتاإلقامػػػػػػة كالعمػػػػػػؿ لمميػػػػػػاجريف " فػػػػػػي الحضػػػػػػر سػػػػػػبؿ
ذلػػػػؾ فػػػػي نقػػػػص  كأثػػػػر المػػػػدف، إلػػػػى السػػػػبعينات ىجػػػػرة داخميػػػػة كاسػػػػعة مػػػػف األريػػػػاؼ

تػػػػأثرا كثيػػػػران رغػػػػـ االسػػػػتنجاد بالعمالػػػػة  المػػػػذافالعمالػػػػة فػػػػي مجػػػػالي الزراعػػػػة كالرعػػػػي 
اف الػػػػػػنفط فػػػػػػي أكائػػػػػػؿ السػػػػػػتينات انػػػػػػدفع الكثيػػػػػػر مػػػػػػف سػػػػػػك اكتشػػػػػػاؼفبعػػػػػػد  ،الكافػػػػػػدة

المػػػػػػػدف تػػػػػػػاركيف أعمػػػػػػػاؿ الزراعػػػػػػػة كالرعػػػػػػػي ذات الطبيعػػػػػػػة الشػػػػػػػاقة  ىاألريػػػػػػػاؼ إلػػػػػػػ
كسػػػػػاعات  ،لمعمػػػػػؿ مػػػػػع شػػػػػركات الػػػػػنفط حيػػػػػث األجػػػػػكر العاليػػػػػة ،كاألجػػػػػكر المتدنيػػػػػة

 " ( 1)رفاىية" العمؿ المحدكدة كالحياة األكثر

يثيػػػػػػر مكضػػػػػػكع اليجػػػػػػرة اليػػػػػػـك الكثيػػػػػػر مػػػػػػف الحػػػػػػكارات كالصػػػػػػراعات السياسػػػػػػية،    
كالخطػػػػػر عمػػػػػى السػػػػػمـ األىمػػػػػي كفػػػػػرص العمػػػػػؿ، مػػػػػع ذلػػػػػؾ تتنػػػػػافس  حػػػػػكؿ االنػػػػػدماج

لمعمػػػػؿ  الػػػػدكؿ المتقدمػػػػة فػػػػي تقػػػػديـ اإلغػػػػراءات لميػػػػد العاممػػػػة عاليػػػػة التأىيػػػػؿ لجػػػػذبيا

                                                 
 الخمسكمية اآلداب  -عضك ىيأة تدريس بقسـ عمـ االجتماع 
ريػػػػػػاؼ العربيػػػػػػة، دار جامعػػػػػػة محمػػػػػػد نجيػػػػػػب بكطالػػػػػػب، عمػػػػػػـ االجتمػػػػػػاع الريفػػػػػػي القػػػػػػرم كاأل -(1)

 61، ص2014الرياض، السعكدية،  كالتكزيع، الممؾ سعكد لمنشر
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قػػػػد بػػػػدأ مػػػػؤخران االىتمػػػػاـ بآثػػػػار اليجػػػػرة عمػػػػى البمػػػػداف المصػػػػدرة لمعمالػػػػة مػػػػف ك ، فييػػػػا
قػػػػػد ك  ،نمػػػػػكمالتحػػػػػكيبلت كدكرىػػػػػا الت كلػػػػػيس مػػػػػف منظػػػػػكر ،منظػػػػػكر التنميػػػػػة البشػػػػػرية

أثػػػػارت منظمػػػػة الصػػػػحة العالميػػػػة المخػػػػاطر الناجمػػػػة عػػػػف ىجػػػػرة الكفػػػػاءات الطبيػػػػة 
الػػػػدكؿ المتقدمػػػػة، حيػػػػث قػػػػدر الػػػػنقص فػػػػي عػػػػدد العػػػػامميف  ىمػػػػف الػػػػدكؿ الناميػػػػة إلػػػػ

مميػػػػػػػػكف  403 بػػػػػػػػػ 2006فػػػػػػػػي المجػػػػػػػػاؿ الطبػػػػػػػػي عمػػػػػػػػى المسػػػػػػػػتكل العػػػػػػػػالمي عػػػػػػػػاـ 
قديمػػػػة منػػػػػذ أف كعمػػػػى الػػػػرغـ مػػػػف أف ظػػػػاىرة اليجػػػػرة السػػػػكانية تعتبػػػػر  ،(1)شػػػػخص"

ؽ اإلنسػػػػػػػاف عمػػػػػػػى كجػػػػػػػو األرض، إال أنيػػػػػػػا زادت بشػػػػػػػكؿ كبيػػػػػػػر أثنػػػػػػػاء فتػػػػػػػرات ًمػػػػػػػخي 
 بسػػػػػػبباالسػػػػػػتعمار كالغػػػػػػزك، أك اليػػػػػػركب مػػػػػػف الظػػػػػػركؼ االقتصػػػػػػادية السػػػػػػيئة، أك 

ممػػػػكارد الطبيعيػػػػة، كخاصػػػػة لاكتشػػػػاؼ المنػػػػاطؽ الجغرافيػػػػة بعػػػػد فػػػػرص عمػػػػؿ تػػػػكفر 
لمسػػػػػكاف  ةمنػػػػػاطؽ طػػػػػارد الحاضػػػػػر نػػػػػاتعتبػػػػػر المنػػػػػاطؽ الريفيػػػػػة كحتػػػػػى كقت، ك الػػػػػنفط

انتشػػػػػار البطالػػػػػة  ىبسػػػػػبب القمػػػػػة فػػػػػي مختمػػػػػؼ الخػػػػػدمات الضػػػػػركرية، باإلضػػػػػافة إلػػػػػ
أف حتػػػػػى ك ك الريػػػػؼ، المقنعػػػػة، كالبطالػػػػػة المكسػػػػمية، ككػػػػػذلؾ قمػػػػة فػػػػػرص العمػػػػؿ فػػػػػي 

إلػػػػػى ميجػػػػػرة لالعديػػػػػد مػػػػػف سػػػػػكاف األريػػػػػاؼ  ضػػػػػطرجػػػػػدان ممػػػػػا أ ةتػػػػػكفرت فيػػػػػي قميمػػػػػ
جيػػػػد يػػػػكفر ليمػػػػا حيػػػػاة  دخػػػػؿ كلمحصػػػػكؿ عمػػػػىلمبحػػػػث عمػػػػى فػػػػرص عمػػػػؿ  فلمػػػػدا

 كريمة داخؿ المدنية.

 د مػػػػػف المباحػػػػػثعػػػػػدل بحػػػػػثال اىػػػػػذ تقسػػػػػيـ يػػػػػتـكمػػػػػف ىػػػػػذا المنطمػػػػػؽ سػػػػػكؼ   
  منيا:

 ،كتسػػػػػػػاؤالتو ،كأىميتػػػػػػػو ،تحديػػػػػػػد مشػػػػػػػكمة البحػػػػػػػثعمػػػػػػػى يحتػػػػػػػكم  -األول المبحـــــــث
   مصطمحاتو.كأىـ  و،كأىداف

                                                 

نبيػػػػػػػؿ مػػػػػػػرزكؽ، ىجػػػػػػػرة الكفػػػػػػػاءات كأثرىػػػػػػػا عمػػػػػػػى التنميػػػػػػػة االقتصػػػػػػػادية، جمعيػػػػػػػة العمػػػػػػػـك  -(1) 
 1، ص2010-4-27ف، دمشؽ، سكريا، االقتصادية السكرية، الندكة الثالثة كالعشري
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سػػػػػات كالدرا بحػػػػػث،يتنػػػػػاكؿ أىػػػػػـ النظريػػػػػات المفسػػػػػرة لمكضػػػػػكع ال -الثـــــاني مبحـــــثال
   سيتناكؿ اليجرة الداخمية، كأسبابيا، كأثارىا. -المبحث الثالثالسابقة. 

مػػػػػػف حيػػػػػػث  لئلجػػػػػػراءات لمبحػػػػػػث، يتنػػػػػػاكؿ الجانػػػػػػب الميػػػػػػداني ك  -رابــــــعالمبحــــــث ال
مجاالتيػػػػػػا، ك أداة جمػػػػػػع البيانػػػػػػات، ك كتشػػػػػػمؿ )نػػػػػػكع الدراسػػػػػػة، كمنيجيػػػػػػا،  ،المنيجيػػػػػػة

اإلحصػػػػػائي، ككػػػػػذلؾ  خطػػػػػة التحميػػػػػؿك اختبارىػػػػػا،  كمعػػػػػاييرصػػػػػدؽ، عينػػػػػة الدراسػػػػػة ك 
 .(النتائج العامة كمناقشتيا، كأخيران االستنتاجات كالتكصيات كالمقترحات

 مشكمة البحث

تعػػػػػػػػد مشػػػػػػػػكمة اليجػػػػػػػػرة مػػػػػػػػف أىػػػػػػػػـ المشػػػػػػػػكبلت التػػػػػػػػي تعػػػػػػػػاني منيػػػػػػػػا مختمػػػػػػػػؼ     
حيػػػػػػػث  بشػػػػػػػكؿ خػػػػػػػاص، كالمجتمػػػػػػػع الميبػػػػػػػي فػػػػػػػي العػػػػػػػالـ بشػػػػػػػكؿ عػػػػػػػاـ المجتمعػػػػػػػات

فػػػػػي  تزايػػػػػدىنػػػػػاؾ كبالتػػػػػالي ة، يعػػػػػاني مػػػػػف ىجػػػػػرة الشػػػػػباب مػػػػػف الريػػػػػؼ إلػػػػػى المدينػػػػػ
خاصػػػػػة مػػػػػف فئػػػػػة الشػػػػػباب، األمػػػػػر الػػػػػذم ترتػػػػػب عميػػػػػو ضػػػػػعؼ ك أعػػػػػداد الميػػػػػاجريف 

ف الفئػػػػػات المتعممػػػػػػة كالمتدربػػػػػة مػػػػػػف الشػػػػػباب غػػػػػػادرت إ حيػػػػػػثالتنميػػػػػة فػػػػػػي الريػػػػػؼ 
يعػػػػاني  كمػػػػاكبػػػػات الريػػػػؼ يعػػػػاني مػػػػف مشػػػػكمة كبػػػػار السػػػػف كاألطفػػػػاؿ،  ،مػػػػف الريػػػػؼ

العامػػػػػػػة لترفيييػػػػػػػة كالمؤسسػػػػػػػات كػػػػػػػذلؾ مػػػػػػػف نقػػػػػػػص فػػػػػػػي الخػػػػػػػدمات االجتماعيػػػػػػػة كا
حيػػػػػػػث  الريػػػػػػػؼ الميبػػػػػػػي ىعمػػػػػػػ ممػػػػػػػا انعكػػػػػػػس ،صػػػػػػػبلت كاالتصػػػػػػػاالتاالمك ككسػػػػػػػائؿ 

بػػػػػػدأت ظيػػػػػػكر ظػػػػػػاىرة تػػػػػػأخر سػػػػػػف الػػػػػػزكاج لمفتيػػػػػػات كظػػػػػػاىرة زكاج الشػػػػػػباب مػػػػػػف 
خػػػػػارج المنػػػػػاطؽ الريفيػػػػػة، كزكاج الفتيػػػػػات مػػػػػف منػػػػػاطؽ أخػػػػػرل، إضػػػػػافة إلػػػػػى ذلػػػػػؾ 

الريػػػػػػؼ خاصػػػػػػة األطبػػػػػػاء  ضػػػػػػعؼ اإلنتػػػػػػاج الريفػػػػػػي، كقمػػػػػػة الكفػػػػػػاءات العمميػػػػػػة فػػػػػػي
العالميػػػػػػة تشػػػػػػير اإلحصػػػػػػائيات كالمدرسػػػػػػيف كغيػػػػػػرىـ مػػػػػػف الميػػػػػػف األخػػػػػػرل." حيػػػػػػث 

كمػػػػػػع ، مميػػػػػكف شػػػػػػخص فػػػػػي العػػػػػالـ 272إلػػػػػػى أف عػػػػػدد المياجريػػػػػػف الػػػػػدكلييف بمػػػػػغ 
 التػػػػي أعػػػػدت التكقعػػػػات ذلػػػػػؾ فػػػػػإف عػػػػػدد نسػػػػػبة المياجريػػػػػف يتجػػػػػاكز بالفعػػػػػؿ بعػػػػػض
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 230كىػػػػػذا العػػػػػدد فػػػػػي %،  2.6نسػػػػػبة التػػػػػي كانػػػػػت تحػػػػػدد ىػػػػػذه ال ، 2025لعػػػػػاـ 
مػػػػػػف الصعػػػػػػب التنبػػػػػػؤ بدقػػػػػػة اليجػػػػػػرة الدكليػػػػػػة كسػػػػػػرعتيا  وغيػػػػػر أنػػػػػر، مميػػػػػكف ميػػػػػاج

ألنيػػػػػػػا ترتبػػػػػػػط ارتباطػػػػػػػا ن كثيقػػػػػػػا باألحػػػػػػػداث القصػػػػػػػػكل )مثػػػػػػػػؿ االضطػػػػػػػػراب الشػػػػػػػػديد 
التغيػػػػػػػر  أك األزمػػػػػػػة االقتصاديػػػػػػػة أك النػػػػػػػزاع( كباالتجاىػػػػػػػات الطكيمػػػػػػػة األمػػػػػػػد )مثػػػػػػػؿ

غرافػػػػػػػػػػي كالتنميػػػػػػػػة االقتصػػػػػػػػادية كالتطػػػػػػػػكرات فػػػػػػػػي تكنكلكجيػػػػػػػػات االتصػػػػػػػػاالت ك الديم
سػػػػػكاف فػػػػػي المنػػػػػاطؽ المػػػػػف  ( كبالتػػػػػالي فػػػػػأف ىنػػػػػاؾ عػػػػػدد كبيػػػػػر1")كسػػػػػائؿ النقػػػػػؿك 

حػػػػػدكث خمػػػػػؿ  سػػػػػبب ، كىػػػػػذا قػػػػػدأريػػػػػافيـ كقػػػػػراىـيتركػػػػػكف ك أبنػػػػػاءىـ، الريفيػػػػػة يغػػػػػادر 
خاصػػػػػػػػةن ك  ،سػػػػػػػػكافلم اأصػػػػػػػػبح الريػػػػػػػػؼ  طػػػػػػػػارد بحيػػػػػػػػث ةالسػػػػػػػػكاني اتفػػػػػػػػي التركيبػػػػػػػػ
الػػػػػبعض كقػػػػػد يتحصػػػػػؿ  ،سػػػػػنة 40– 38تتػػػػػراكح بػػػػػيف  التػػػػػي عمػػػػػاراألالشػػػػػباب فػػػػػي 

البحػػػػث  اكىػػػػذ، عمػػػػى تعمػػػػيـ كعمػػػػؿ كيؤسسػػػػكف لحيػػػػاة اجتماعيػػػػة فػػػػي المدينػػػػةمػػػػنيـ 
اإلجابػػػػػة عمػػػػػى التسػػػػػاؤؿ الرئيسػػػػػي التػػػػػالي، كىػػػػػك مػػػػػا ىػػػػػي األسػػػػػباب فيػػػػػو حاكؿ نسػػػػػ

 نة.المدي ىىجرة الشاب الميبي مف الريؼ إل ىالمكدية إل

   :أىمية البحث -أوالً 

أثػػػػػػػػر النظريػػػػػػػػات االجتماعيػػػػػػػػة فػػػػػػػػي مجػػػػػػػػاؿ عمػػػػػػػػـ االجتمػػػػػػػػاع الريفػػػػػػػػي خاصػػػػػػػػةي 1- 
 تعاني مف نقص شديد في المكتبة العربية. حيثيجرة الالمتعمقة بمشكبلت 

إتاحػػػػػػػة الفرصػػػػػػػة لممخططػػػػػػػيف كالمشػػػػػػػرفيف كالعػػػػػػػامميف فػػػػػػػي الميػػػػػػػف كالميتمػػػػػػػيف  2-
ية كتنمكيػػػػػػػػة فػػػػػػػػي المجػػػػػػػػاؿ بشػػػػػػػػؤكف الريػػػػػػػػؼ لتصػػػػػػػػميـ ككضػػػػػػػػع مشػػػػػػػػاريع إسػػػػػػػػتراتيج

                                                 

مارم ماككليؼ ،أطفاؿ مف جزيرة تارك يحممكف أشياء خفيفةن مف تكصيؿ المنظمة الدكلية  -(1)
 لميجرة لممساعدات الغذائية التي تمكليا الككالة األمريكية لمتنمية الدكلية، بدعـ مف األمـ المتحدة،

أيبيت، تشاد، تقرير اليجرة في العالـ، المنظمة  المنظمة الدكلية لميجرة/أماندا نيرك، قرية فريؾ,
 2، ص2020الدكلية لميجرة، 
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حػػػػػػػػؿ المشػػػػػػػػكبلت كخاصػػػػػػػػةن لكأيضػػػػػػػػان إصػػػػػػػػدار قػػػػػػػػكانيف كتشػػػػػػػػريعات  ،االجتمػػػػػػػػاعي
كذلػػػػػؾ لتشػػػػػجيع  ؛كالحػػػػػد منيػػػػػا ،المدينػػػػػة ىمشػػػػػكبلت ىجػػػػػرة الشػػػػػباب مػػػػػف الريػػػػػؼ إلػػػػػ

 كالتنمية.عمار األ ىسكاف الريؼ عم

إتاحػػػػػػة الفرصػػػػػػة لرجػػػػػػاؿ اإلعمػػػػػػاؿ بإقامػػػػػػة مشػػػػػػركعات تنمكيػػػػػػة لتطػػػػػػكر الريػػػػػػؼ  3-
 .صبح مناطؽ جذبة لمسكافبحيث ت الميبي

   :أىداف البحث -ثالثاَ 

 .الداخمية في المجتمع الميبييجرة ال أسباب ىالتعرؼ عم1- 

الشػػػػباب عمػػػػى التػػػػي تخمفيػػػػا ظػػػػاىرة اليجػػػػرة االجتماعيػػػػة  اآلثػػػػار ىالتعػػػػرؼ عمػػػػ2- 
 ي.الريف

 معرفة أىـ االستراتيجيات لمحد مف ظاىرة اليجرة.  3- 

 تساؤالت البحث: -ثالثاَ 

 التساؤالت التالية: ىالبحث اإلجابة عم اىذ حاكؿي

 باتجاه المدينة؟الداخمية يجرة الشباب لمما ىي األسباب التي دفعت  -1س

الشػػػػػػباب عمػػػػػػى التػػػػػػي تخمفيػػػػػػا ظػػػػػػاىرة اليجػػػػػػرة االجتماعيػػػػػػة  اآلثػػػػػػارمػػػػػا ىػػػػػػي  -2س
 ؟يالريف

 ما ىي الحمكؿ كاإلستراتجيات لمحد مف تمؾ الظاىرة؟ -3س
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 مفاىيم ومصطمحات البحث:

مشػػػػػػتقة مػػػػػػف  :تعػػػػػػرؼ اليجػػػػػػرة لغػػػػػػة بأنيػػػػػػا :" Migrationف اليجــــــرة يــــــتعر  1-
، كالتخمػػػػي عػػػػف شػػػػيء مػػػػا ،كمعناىػػػػا الرحيػػػػؿ عػػػػف المكػػػػاف ،الكممػػػػة الثبلثيػػػػة )ىجػػػػر(

ػػػػ رض االسػػػػتقرار فػػػػي غػػػػآخػػػػر ب ىانتقػػػػاؿ األفػػػػراد مػػػػف مكػػػػاف إلػػػػ :ا تعػػػػرؼ بأنيػػػػاكأيضن
 .(1)المكاف الجديد )معجـ المعاني("

ىػػػػك أف كػػػػؿ حركػػػػة عبػػػػر الحػػػػدكد مػػػػا عػػػػدا حركػػػػات  التعريــــف اإلحصــــائي لميجــــرة:
ذا كانػػػػػػت الحركػػػػػػة لمػػػػػػدة سػػػػػػنة فػػػػػػأكثر  السػػػػػػياحة تػػػػػػدخؿ فػػػػػػي إحصػػػػػػاءات اليجػػػػػػرة، كا 

ف كانت أقؿ مف سنة تعتبر مؤقتة."  (2) فتحسب كأنيا ىجرة دائمة، كا 

ـــــي لميجـــــرة ـــــرف اإلجرائ الشػػػػػباب بشػػػػػكؿ  كأ: ىػػػػػي انتقػػػػػاؿ بعػػػػػض مػػػػػف األسػػػػػر التع
 الخػػػػػػػدمات العامػػػػػػػة مػػػػػػػدف التػػػػػػػي يتػػػػػػػكفر فييػػػػػػػاال ىعػػػػػػػاـ مػػػػػػػف المنػػػػػػػاطؽ الريفيػػػػػػػة إلػػػػػػػ

أمكػػػػػاف العمػػػػػؿ المناسػػػػػبة مػػػػػف أجػػػػػؿ كسػػػػػب كسػػػػػائؿ العػػػػػيش ك  األساسػػػػػية كالترفيييػػػػػة،
 المناسبة ليـ. 

( 3ىػػػػػـ األشػػػػػخاص الػػػػػذيف كصػػػػػمكا إلػػػػػى مرحمػػػػػة النضػػػػػج")"YOUTHالشـــــباب  -2
" كمػػػػػف المعػػػػػركؼ أف الشػػػػػباب يمثمػػػػػػكف شػػػػػريحة ىامػػػػػة مػػػػػػف شػػػػػرائح المجتمػػػػػع فػػػػػػي 

                                                 

إدريس عزاـ، مكسى أبك حاسة أحمد ربيعة، المجتمع الريفي كالحضرم كالبدكم، الشركة  -(1)
 207ـ، ص2010العربية المتحدة لمتسكيؽ كالتكريدات بالتعاكف مع جامعة القدس المفتكحة، 

ـ االجتماع الريفي، دار المعرفة الجامعية لمطباعة كالنشر، األزاريطة، غريب سيد أحمد، عم -(2)
  205ـ، ص2005اإلسكندرية، مصر، 

، ص 2005عدناف أبك مصمح، معجـ عمـ االجتماع، دار النشر كالتكزيع، عماف، األردف،   -(3)
108  
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 اخػػػػػػتبلؼالشػػػػػػباب: ىنػػػػػػاؾ  (1كالناميػػػػػػة عمػػػػػػى حػػػػػػدا سػػػػػػكاء")المجتمعػػػػػػات المتقدمػػػػػػة 
بػػػػػػػيف البػػػػػػػاحثيف حػػػػػػػكؿ تحديػػػػػػػد مرحمػػػػػػػة الشػػػػػػػباب، كيػػػػػػػرل عممػػػػػػػاء السػػػػػػػكاف أف فئػػػػػػػة  

، بينمػػػػا يػػػػرل بعضػػػػيـ سػػػػنة( 25ك 15)الشػػػػباب ىػػػػي الفئػػػػة التػػػػي تقػػػػع أعمارىػػػػا بػػػػيف 
كيرجػػػػػػػع  ،سػػػػػػنة( 30ك 15)تتػػػػػػراكح أعمارىػػػػػػػا بػػػػػػيف  التػػػػػػي الشػػػػػػػبابة أف فئػػػػػػ اآلخػػػػػػر
   (2")يتـ في إطاره تحديد ىذه الفئة الذم االجتماعيياؽ مسل االختبلؼذلؾ 

األشػػػػخاص القنػػػػاطى فػػػػي المجتمػػػػع الريفػػػػي ذكػػػػكران  ىػػػػـ لمشــــباب: التعــــرف اإلجرائــــي
ناثان مف تتراكح   سنة( .  40 -15) بيف أعمارىـ كا 

يعػػػػػػػػػػرؼ مكتػػػػػػػػػػب  ((Rural Communityالمجتمــــــــــع الريفــــــــــي 3-  
بأنػػػػػو يتمثػػػػػؿ فػػػػػي تمػػػػػؾ المنػػػػػاطؽ اإلحصػػػػػاءات القكميػػػػػة بالمممكػػػػػة المتحػػػػػدة الريػػػػػؼ 

 (3)أالؼ نسػػػػمة" 10التػػػػي تشػػػػمؿ المػػػػدف الصػػػػغرل، كالتػػػػي يقػػػػؿ عػػػػدد سػػػػكانيا عػػػػف 
الريفػػػػػي ىػػػػػك الػػػػػذم يقػػػػػؿ عػػػػػدد  " تعػػػػػرؼ المجتمػػػػػع األمريكيـــــةالمتحـــــدة  والواليـــــات"

( نسػػػػػػمة، أمػػػػػػا إذا زاد عػػػػػػف ذلػػػػػػؾ فيػػػػػػك مجتمػػػػػػع غيػػػػػػر ريفػػػػػػي 2500سػػػػػػكانو عػػػػػػف )
 (4)حتى كلك كاف يعمؿ بالزراعة"

                                                 

النشر كالتكزيع،  طارؽ كماؿ، سكيكلكجية الشباب تنمية الشباب اجتماعيان كاقتصاديان، دار -(1)
 7،  ص2005عماف، األردف،  

عمي ليمة، الشباب العربي تأمبلت في ظكاىر اإلحياء الديني كالعنؼ، دار المعارؼ لمطباعة  –( 2)
  36، ص1، ط1993كالنشر، 

خركف، عمـ االجتماع الريفي، دار الميسرة لمنشر آعالية حبيب نجكل عبد الحميد سعد هللا، ك  -(3)
 78، ص2011، 2باعة، طكالتكزيع كالط

محمكد عبد الحميد حسيف، محمد محمكد ميدلي، محمد السيد حبلكة، عمـ االجتماع الريفي،  -(4)
 26، ص 22، ص 2012، 1دار الكفاء لدنيا الطباعة كالنشر، مصر، اإلسكندرية، ط 
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: يعػػػػرؼ بأنػػػػو مجمكعػػػػة مػػػػف النػػػػاس اإلجرائــــي لمفيــــوم المجتمــــع الريفــــيالتعــــرف  
يقيمػػػػكف فػػػػػي منطقػػػػة معينػػػػػة كتػػػػػربطيـ عبلقػػػػات اجتماعيػػػػػة، كيغمػػػػب عمػػػػػى نشػػػػػاطيـ 
الزراعػػػػػػة كالرعػػػػػػي، كتقػػػػػػؿ فيػػػػػػو الخػػػػػػدمات األساسػػػػػػية كالترفيييػػػػػػة، كيعتمػػػػػػدكف عمػػػػػػى 

عػػػػػف خمسػػػػػة سػػػػػكانيـ المدينػػػػػة فػػػػػي تمبيػػػػػة بعػػػػػض احتياجػػػػػاتيـ كال يتجػػػػػاكز عػػػػػددىـ 
 .ؼ نسمةأال

فػػػػػػػي الكتػػػػػػػػاب  المتحــــــــدة األمريكيـــــــة حســــــــب الواليـــــــات تعريـــــــف المدينـــــــة -4
الحػػػػػػد األدنػػػػػػى لمجمػػػػػػكع السػػػػػػكاف فػػػػػػي المدينػػػػػػة  1952اإلحصػػػػػػائي السػػػػػػنكم لعػػػػػػاـ 

 "تعريـــف المدينـــة عمـــى أســـاس الوظيفـــة ويمكـــن (1" )نسػػػمة يسػػػاكم عشػػػريف ألفػػػا
كالبنيػػػػػػػػة فقػػػػػػػػد عرفيػػػػػػػػا دكركػػػػػػػػأيـ عمػػػػػػػػى أسػػػػػػػػاس العبلقػػػػػػػػة العضػػػػػػػػكية السػػػػػػػػائدة فػػػػػػػػي 
المجتمػػػػػع، أمػػػػػا مػػػػػاكس فيبػػػػػر فحػػػػػددىا عمػػػػػى أسػػػػػاس األعمػػػػػاؿ الفريػػػػػدة مػػػػػف نكعيػػػػػا 

 (2)" كابتكارىا التي تختمؼ عف األرياؼ

ـــــا:   ـــــا بأني ـــــة إجرائي ـــــف المدين كحػػػػػدة اجتماعيػػػػػة حضػػػػػرية، محػػػػػددة المسػػػػػاحة تعري
كالنطػػػػاؽ، كىػػػػي مقسػػػػمة إداريػػػػان، كيقػػػػـك النشػػػػاط االقتصػػػػادم فييػػػػا عمػػػػى التجػػػػارة أك 

اد تنعػػػػػدـ فييػػػػػػا نسػػػػػبة المشػػػػػتغميف بالزراعػػػػػػة، كتتنػػػػػكع فييػػػػػػا الصػػػػػناعة، كتقػػػػػؿ أك تكػػػػػػ
الكظػػػػػػائؼ كالمؤسسػػػػػػات، كتمتػػػػػػاز بكثافػػػػػػة سػػػػػػكانية مرتفعػػػػػػة، كبسػػػػػػيكلة مكاصػػػػػػبلتيا، 

فييػػػػػػػػا األكضػػػػػػػػاع كالمراكػػػػػػػػز االجتماعيػػػػػػػػة كالطبقيػػػػػػػػة  كتتمػػػػػػػػايزكتخطػػػػػػػػيط مبانييػػػػػػػػا، 
 كتتفاكت بشكؿ مممكس.

                                                 

، 1كأيػػػػػد عثمػػػػػاف أبػػػػػك صػػػػػبحة، جغرافيػػػػػا المػػػػػدف، دار كائػػػػػؿ لمطباعػػػػػة كالنشػػػػػر، عمػػػػػاف،  ط  -(1)
 39، ص2003

محمػػػػػػػكد جػػػػػػػاد، التضػػػػػػػخـ الحضػػػػػػػرم فػػػػػػػي البمػػػػػػػداف الناميػػػػػػػة، دار العػػػػػػػالـ الثالػػػػػػػث القػػػػػػػاىرة،  -(2)
 28ص ،1993، 1مصر، ط
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 المبحث الثاني )اإلطار النظري لمدراسة(

 :رة لظاىرة اليجرةالنظريات المفس

بػػػػػػالرغـ مػػػػػػف االختبلفػػػػػػات النظريػػػػػػة بػػػػػػيف عممػػػػػػاء االجتمػػػػػػاع فػػػػػػي تفسػػػػػػيرىـ لظػػػػػػاىرة 
تكػػػػػػػاد تنحصػػػػػػر فػػػػػػي جممػػػػػػػة مػػػػػػف االتجاىػػػػػػػات  تاختبلفػػػػػػا فقػػػػػػد يػػػػػػػركف أفاليجػػػػػػرة، 

 بعػػػػػػػػضتبػػػػػػػػيف النقػػػػػػػػاط اآلتيػػػػػػػػة ك النظريػػػػػػػػة كفػػػػػػػػؽ المػػػػػػػػدارس التػػػػػػػػي ينتمػػػػػػػػكف إلييػػػػػػػػا، 
 يأتي:  ، كمنيا ماالنظريات التي حاكلت تفسير ظاىرة اليجرة

ــــة الطــــرد والجــــدب -1 مجمكعػػػػة مػػػػف العكامػػػػؿ  : تتمثػػػػؿ ىػػػػذه النظريػػػػة بكجػػػػكدنظري
التػػػػػي تػػػػػدفع الميػػػػػاجر إلػػػػػى تػػػػػرؾ مكػػػػػاف سػػػػػكنو األصػػػػػمي مثػػػػػؿ: البطالػػػػػة ك  ةالطػػػػػارد

كالتمييػػػػػز العرقػػػػػػي أك السياسػػػػػي، كانخفػػػػػػاض األجػػػػػػكر، كاالنتقػػػػػاؿ إلػػػػػػى منػػػػػػاطؽ ذات 
 ىإلضػػػػافة إلػػػػنمػػػػك اقتصػػػػادم كصػػػػناعي كبيػػػػر تتػػػػكفر فيػػػػو فػػػػرص عمػػػػؿ أفضػػػػؿ، با

   (1)"المدينة ارتفاع مستكل المعيشة في

المدينػػػػػة بكجػػػػػكد مجمكعػػػػػة  ىتفسػػػػػر ىػػػػػذه النظريػػػػػة ظػػػػػاىرة اليجػػػػػرة مػػػػػف الريػػػػػؼ إلػػػػػك  
مثػػػػػػؿ: البطالػػػػػػة  الريػػػػػػؼالتػػػػػػي تػػػػػػدفع الميػػػػػػاجر إلػػػػػػى تػػػػػػرؾ  ةمػػػػػػف العكامػػػػػػؿ الطػػػػػػارد

العكامػػػػػػؿ المرتبطػػػػػػة بالعمػػػػػػؿ كالكظيفػػػػػػة، ك كالتمييػػػػػػز السياسػػػػػػي، كانخفػػػػػػاض األجػػػػػػكر 
دب الممتثمػػػػػة باالنتقػػػػػاؿ إلػػػػػى منػػػػػاطؽ ذات نمػػػػػك اقتصػػػػػادم كصػػػػػناعي كعكامػػػػػؿ الجػػػػػ

، كىػػػػػػذا ىػػػػػػك السػػػػػػبب فػػػػػػي ىجػػػػػػرة أفضػػػػػػؿكأجػػػػػػكر كبيػػػػػػر تتػػػػػػكفر فيػػػػػػو فػػػػػػرص عمػػػػػػؿ 
 الشباب كخاصة في المناطؽ الريفية في ليبيا.

                                                 

المبػػػػػركؾ عاشػػػػػكر الغريػػػػػاني، اليجػػػػػرة العكسػػػػػية مػػػػػف المدينػػػػػة إلػػػػػى الريػػػػػؼ،" دراسػػػػػة ميدانيػػػػػة  -(1)
فػػػػػػػة، ليبيػػػػػػػا، لقريتػػػػػػػي: كادم القطػػػػػػػارة كغػػػػػػػكط السػػػػػػػمطاف، منشػػػػػػػكرات المجنػػػػػػػة الشػػػػػػػعبية العامػػػػػػػة لمثقا

 44،  ص2006
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يكػػػػػكف فػػػػػي الغالػػػػػب تيػػػػػار اليجػػػػػرة مػػػػػف ": نظريـــــة االنتقـــــاء الريفـــــي الحضـــــري 2-
يػػػػة، كبالتػػػػالي يعتبػػػػر الريػػػػؼ منػػػػاطؽ المدينػػػػة كخاصػػػػة فػػػػي الػػػػدكؿ النام ىالريػػػػؼ إلػػػػ

طػػػػػػػػاردة كالمػػػػػػػػدف تعتبػػػػػػػػر منػػػػػػػػاطؽ جاذبػػػػػػػػة كذلػػػػػػػػؾ بسػػػػػػػػبب تػػػػػػػػكفر فػػػػػػػػرص العمػػػػػػػػؿ 
كالخػػػػػػػدمات العامػػػػػػػػة، كقػػػػػػػد ظيػػػػػػػػرت ىػػػػػػػػذه الظػػػػػػػاىرة بعػػػػػػػػد زيػػػػػػػادة النمػػػػػػػػك العمرانػػػػػػػػي 
كالتصػػػػػػنيع كفػػػػػػرص التعمػػػػػػيـ كالخػػػػػػدمات الصػػػػػػحية التػػػػػػي تتػػػػػػكفر فػػػػػػي المػػػػػػدف، إال أف 

مػػػػػػػػة كالمسػػػػػػػػاكف الصػػػػػػػػحية القريػػػػػػػػة مازالػػػػػػػػت محركمػػػػػػػػة مػػػػػػػػف بعػػػػػػػػض الخػػػػػػػػدمات العا
تفسػػػػػر ىػػػػػذه النظريػػػػػة ظػػػػػاىرة اليجػػػػػرة مػػػػػف الريػػػػػؼ ك  (     1كالمؤسسػػػػػات التعميميػػػػػة")

التػػػػػي تػػػػػدفع الميػػػػػاجر إلػػػػػى  ةالمدينػػػػػة بكجػػػػػكد مجمكعػػػػػة مػػػػػف العكامػػػػػؿ الطػػػػػارد ىإلػػػػػ
التػػػػي الػػػػدكؿ الناميػػػػة مػػػػف  أف الريػػػػؼ الميبػػػػيكخاصػػػػة  ،تػػػػرؾ مكػػػػاف سػػػػكنو األصػػػػمي

كالخػػػػػدمات الصػػػػػحية،  ،لخػػػػػدمات العامػػػػػةكا المختمفػػػػػة، فػػػػػرص العمػػػػػؿ فييػػػػػا ال تتػػػػػكفر
تتػػػػػػػكفر فييػػػػػػػا الخػػػػػػػدمات  المػػػػػػػدف التػػػػػػػيكعكامػػػػػػػؿ الجػػػػػػػدب الممتثمػػػػػػػة باالنتقػػػػػػػاؿ إلػػػػػػػى 

، كالصػػػػػػػػػػحية المختمفػػػػػػػػػػة ،كالمؤسسػػػػػػػػػػات التعميميػػػػػػػػػػة ،العامػػػػػػػػػػة كالمسػػػػػػػػػػاكف الصػػػػػػػػػػحية
 المختمفة، كحتى االلتحاؽ بكظيفتيف في نفس الكقت. كجميع فرص العمؿ

 :الدارسات السابقة

جنبيػػػػػػػة التػػػػػػػي كاألبعػػػػػػػض الدراسػػػػػػػات العربيػػػػػػػة  البحػػػػػػػث ىػػػػػػػذافػػػػػػػي  سػػػػػػػتناكؿ 
لميجػػػػػػػػرة مػػػػػػػػف الريػػػػػػػػؼ إلػػػػػػػػى المدينػػػػػػػػة، كذلػػػػػػػػؾ بعػػػػػػػػرض تحميمػػػػػػػػي ليػػػػػػػػذه  خصصػػػػػػػػت

ـــــوان  (2) (1982) ياســـــين الكبيـــــر" الدراسػػػػػات، نبػػػػػدأ بدراسػػػػػة الميػػػػػاجريف فػػػػػي بعن
أجريػػػػت ىػػػػذه " طػػػػرابمس الغػػػػرب، دراسػػػػة حالػػػػة فػػػػي معيػػػػد اإلنمػػػػاء العربػػػػي، بيػػػػركت

                                                 

محجكب عطية الفائدم، أساسيات عمـ السكاف، منشكرات الجامعة المفتكحة، طرابمس، ليبيا،  -(1)
 265، ص.1997

ياسيف الكبير، المياجريف في طرابمس الغرب، دراسة حالة التماثؿ معيد اإلنماء العربي،  -(2)
    1982بيركت، لبناف، 
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ى مدينػػػػػة طػػػػػرابمس كالتػػػػػي درس فييػػػػػا حالػػػػػة التماثػػػػػؿ الدراسػػػػػة عمػػػػػى الميػػػػػاجريف إلػػػػػ
لمتعػػػػػػرؼ عمػػػػػػى مػػػػػػدل  دراسػػػػػػة ىػػػػػػدفت اللػػػػػػدل الميػػػػػػاجريف إلػػػػػػى مدينػػػػػػة طػػػػػػرابمس، ك 

التماثػػػػػؿ مػػػػػع ارتفػػػػػاع مسػػػػػتكل الميػػػػػاجريف إلػػػػػى مدينػػػػػة طػػػػػرابمس، كمػػػػػف أىػػػػػـ نتػػػػػائج 
ارتفػػػػػاع فػػػػػي مسػػػػػتكل التماثػػػػػؿ مػػػػػع ارتفػػػػػاع مسػػػػػتكل الميػػػػػاجريف أف ىنػػػػػاؾ  دراسػػػػػةال

مػػػػػػا يرتفػػػػػػع مسػػػػػػتكل التماثػػػػػػؿ مػػػػػػع ارتفػػػػػػاع مينػػػػػػة الميػػػػػػاجر إلػػػػػػى مدينػػػػػػة طػػػػػػرابمس، ك
ككظيفتػػػػػو، كيعتبػػػػػر الميػػػػػاجركف مػػػػػف الشػػػػػباب أكثػػػػػر تمػػػػػاثبلن مػػػػػف المسػػػػػنيف، كيرتفػػػػػع 
مسػػػػػتكل التماثػػػػػػؿ مػػػػػع ارتفػػػػػػاع نسػػػػػبة اسػػػػػػتعماؿ كسػػػػػائؿ االتصػػػػػػاؿ الجمػػػػػاىيرم فػػػػػػي 

اليجػػػػػػػرة غيػػػػػػػر الشػػػػػػػرعية إلػػػػػػػى أكركبػػػػػػػا "(1) (2017الحـــــــوات ) دراسػػػػػػػةك  طػػػػػػػرابمس.
كذلػػػػػؾ لمتعػػػػػرؼ  ،فػػػػػي ليبيػػػػػا دراسػػػػػةكأجريػػػػػت ىػػػػػذه ال ،ب العربػػػػػيغيػػػػػر بمػػػػػداف المغػػػػػر 

اليجػػػػرة غيػػػػر الشػػػػرعية التػػػػي تػػػػتـ بػػػػيف ضػػػػفتي الصػػػػحراء الكبػػػػرل فػػػػي إفريقيػػػػا  ىعمػػػػ
. عبػػػػػػػر الشػػػػػػػكاطئ الميبيػػػػػػػة إيطاليػػػػػػػاكالضػػػػػػػفة الشػػػػػػػمالية لمبحػػػػػػػر المتكسػػػػػػػط كخاصػػػػػػػة 

إلػػػػى اسػػػػتعراض نمػػػػكذج مػػػػف نمػػػػاذج اليجػػػػرة غيػػػػر الشػػػػرعية التػػػػي  دراسػػػػةىػػػػدفت الك 
كالضػػػػػػػػفة الشػػػػػػػػمالية لمبحػػػػػػػػر  ،ضػػػػػػػػفتي الصػػػػػػػػحراء الكبػػػػػػػػرل فػػػػػػػػي إفريقيػػػػػػػػاتػػػػػػػػتـ بػػػػػػػػيف 
لقػػػػػاء الضػػػػػكء عمػػػػػى اليجػػػػػرة غيػػػػػر الشػػػػػرعية القادمػػػػػة مػػػػػف إفريقيػػػػػا ، المتكسػػػػػط بػػػػػر عكا 

الصػػػػحراء الكبػػػػرل لتعبػػػػر بشػػػػكؿ مؤقػػػػت إلػػػػى ليبيػػػػا، كمػػػػف ثػػػػـ المتابعػػػػة عبػػػػر البحػػػػر 
 ايطاليػػػػػا، كمػػػػػف أىػػػػػـالمتكسػػػػػط إلػػػػػى جنػػػػػكب أكركبػػػػػا كبشػػػػػكؿ أساسػػػػػي إلػػػػػى جنػػػػػكب 

أف اليجػػػػرة غيػػػػػر الشػػػػرعية يػػػػػدفعيا كيحركيػػػػا الفقػػػػػر كالبطالػػػػة بشػػػػػكؿ  دراسػػػػػةالج نتػػػػائ
   .أساسي، ككذلؾ انخفاض المستكل المعيشي في القارة اإلفريقية

                                                 

لشرعية إلى أكركبا غير بمداف المغرب الغربي، منشكرات الجامعة عمي الحكات، اليجرة غير ا-(1)
 ، طرابمس، ليبيا.2007-2006المغربية خبلؿ ،
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اليجػػػػػرة الداخميػػػػػة كأثرىػػػػػا عمػػػػػى تركيػػػػػب السػػػػػكاف فػػػػػي : (1)م(2008مثنـــــي) دراســـــة
فظػػػػة عػػػػف اليجػػػػرة الداخميػػػػة فػػػػي محا دراسػػػػةكقػػػػد أجريػػػػت ىػػػػذه ال "الجميكريػػػػة اليمنيػػػػة

أىػػػػػـ  دراسػػػػػةبيانػػػػػات اإلحصػػػػػائية، كتناكلػػػػػت ىػػػػػذه ال ىعػػػػػدف، كاعتمػػػػػدت الدارسػػػػػة عمػػػػػ
الخصػػػػػػائص الجغرافيػػػػػػة كاالجتماعيػػػػػػة كاالقتصػػػػػػادية لمميجػػػػػػريف مقارنػػػػػػة بخصػػػػػػائص 

رد االخػػػػدمات ككفػػػػاءة المػػػػك  لغيػػػػر الميجػػػػريف، كمػػػػا يػػػػرتبط بػػػػذلؾ بتغيػػػػر فػػػػي مسػػػػتك 
 مػػػػػىر اليجػػػػػرة عكزيػػػػػادة فػػػػػي معػػػػػدالت البطالػػػػػة فػػػػػي عػػػػػدف، ككػػػػػذلؾ تػػػػػأثي ،الطبيعيػػػػػة

، اليجػػػػػػػرةالنمػػػػػػػك السػػػػػػػكاني كالتركيػػػػػػػب النػػػػػػػكعي كالعمػػػػػػػرم لمسػػػػػػػكاف، كتحديػػػػػػػد حجػػػػػػػـ 
الػػػػػيمف فػػػػػي ، أف التحركػػػػػات السػػػػػكانية بػػػػػيف المحافظػػػػػات الدراسػػػػػةأىػػػػػـ نتػػػػػائج كمػػػػػف 

زيػػػػادة معػػػػدؿ النمػػػػك السػػػػكاني فػػػػي المحافظػػػػات الجاذبػػػػة، عمػػػػى العكػػػػس  ىتػػػػؤدم إلػػػػ
لسػػػػػػكاني، كارتفػػػػػػاع نسػػػػػػبة مػػػػػػف المنػػػػػػاطؽ الطػػػػػػاردة التػػػػػػي يقػػػػػػؿ فييػػػػػػا معػػػػػػدؿ النمػػػػػػك ا

 اليجرة بيف فئة الشباب الذككر.

مدينػػػػة نػػػػابمس بػػػػيف  ىاليجػػػػرة الداخميػػػػة الكافػػػػدة إلػػػػ (2) (2018محســــن: )ودراســــة 
فػػػػػػػي  ىػػػػػػػذه الدراسػػػػػػػةكقػػػػػػػد أجريػػػػػػت ، ( األسػػػػػػػباب كاآلثػػػػػػػار2018 -1994األعػػػػػػكاـ )

 عػػػػػف طريػػػػػؽكىػػػػػي أحػػػػػد المػػػػػدف الفمسػػػػػطينية، كتػػػػػـ جمػػػػػع البيانػػػػػات  ،مدينػػػػػة نػػػػػابمس
الشخصػػػػػػػػية ككسػػػػػػػػيمة االسػػػػػػػػتبياف، كقػػػػػػػػد طبقػػػػػػػػت األدكات عمػػػػػػػػى عينػػػػػػػػة المقػػػػػػػػاببلت 

ػػػػػػ 150 امتدحرجػػػػػػة قكاميػػػػػػ لتعػػػػػػرؼ عمػػػػػػى خصػػػػػػائص ا دراسػػػػػػةال كاسػػػػػػتيدفتا، شخصن
ظػػػػػاىرة اليجػػػػػرة الداخميػػػػػة فػػػػػي مدينػػػػػة نػػػػػابمس مػػػػػف خػػػػػبلؿ دراسػػػػػة األسػػػػػباب كاآلثػػػػػار 

 ىف غالبيػػػػة الميػػػػاجريف إلػػػػالدراسػػػػة أأىػػػػـ نتػػػػائج  كمػػػػف ،المترتبػػػػة عمػػػػى ىػػػػذه الظػػػػاىرة

                                                 

عبد هللا صالح مثني، اليجرة الداخمية كأثرىا عمى تركيب السكاف في الجميكرية اليمنية مجمة  -(1)
 ـ.2008العمـك اإلدارية كاالقتصادية باليمف، 

مدينة نابمس بيف األعكاـ  ىعبد القادر محسف، اليجرة الداخمية الكافدة إلساجدة عبد الحكيـ  -(2)
 .2018( األسباب كاآلثار، مدينة نابمس، فمسطيف، 2018 -1994)
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% مػػػػػف 21%، فيمػػػػػا شػػػػػكمت اإلنػػػػػاث نسػػػػػبة 79نػػػػػة كػػػػػانكا مػػػػػف الػػػػػذككر بنسػػػػػبة مديال
أريػػػػػػاؼ محافظػػػػػػػة نػػػػػػػابمس، أمػػػػػػػا عػػػػػػػف  ىالميػػػػػػاجريف، كتعػػػػػػػكد غالبيػػػػػػػة أصػػػػػػػكليـ إلػػػػػػػ

%، 81.8بنسػػػػػبة  ىأسػػػػػباب اليجػػػػػرة، فقػػػػػد احتػػػػػؿ الكضػػػػػع السياسػػػػػي المرتبػػػػػة األكلػػػػػ
فع الثالػػػػػث ا%، المتمثػػػػػؿ بكجػػػػػكد فػػػػػرص العمػػػػػؿ، الػػػػػد8.5تػػػػبله الكضػػػػػع االقتصػػػػػادم 

       .جاالزك ك  ،يميو طمب العمـ، كجكد األقاربيتمثؿ في ك رة، لميج

   :أثارىاو  ،أسبابيامفيوميا، و اليجرة  -لمبحث الثالثا

دكران كبيػػػػػػران فػػػػػػي اخػػػػػػتبلؼ معػػػػػػدالت النمػػػػػػك  ة: تمعػػػػػػب اليجػػػػػػر مفيــــــوم اليجــــــرة -أوالً 
فقػػػػػػد تكػػػػػػكف الزيػػػػػػادة  ،أخػػػػػػرم ىكمػػػػػػف دكلػػػػػػة إلػػػػػػ ،أخػػػػػػرل ىالسػػػػػػكاني مػػػػػػف قػػػػػػارة إلػػػػػػ

فتعمػػػػػػؿ اليجػػػػػػػرة عمػػػػػػػى خفػػػػػػض معػػػػػػػدالت النمػػػػػػك، كقػػػػػػػد تكػػػػػػػكف  ،الطبيعيػػػػػػة مرتفعػػػػػػػة
 ،فتعمػػػػػؿ اليجػػػػػرة عمػػػػػى رفػػػػػع معػػػػػدالت النمػػػػػك السػػػػػكاني ،الزيػػػػػادة الطبيعيػػػػػة معتدلػػػػػة

كبالتػػػػالي تعتبػػػػر اليجػػػػرة أحػػػػد العكامػػػػؿ الفعالػػػػة فػػػػي تغيػػػػر السػػػػكاف سػػػػكاء مػػػػف حيػػػػث 
، أك نػػػػػكع المينػػػػػة التػػػػػي يقػػػػػـك بيػػػػػا المػػػػػكاطف ،أك التركيػػػػػب السػػػػػكاني ،مكػػػػػاف اإلقامػػػػػة

ا أف الميػػػػاجر قػػػػد يحقػػػػؽ أثنػػػػاء إقامتػػػػو فػػػػي منطقػػػػة الميجػػػػر مسػػػػتكل مػػػػف الحيػػػػاة كمػػػػ
اقتصػػػػػادية ك كيتمتػػػػػع بمكانػػػػػة اجتماعيػػػػػة  ،كيصػػػػػؿ إلػػػػػى بعػػػػػض المراكػػػػػز االجتماعيػػػػػة،

ظػػػػاىرة اليجػػػػرة أحػػػػد  كتعتبػػػػرلػػػػـ تكػػػػف لػػػػو فػػػػي المنطقػػػػة التػػػػي انتقػػػػؿ منيػػػػا "مرمكقػػػػة 
مػػػػػى األرض، كقػػػػػد األكلػػػػػى بكجػػػػػكد اإلنسػػػػػاف ع بػػػػػدايتياأىػػػػػـ الظػػػػػكاىر التػػػػػي ارتبطػػػػػت 

سػػػػػػاعدت اليجػػػػػػرات األكلػػػػػػى عمػػػػػػى انتشػػػػػػار الجػػػػػػنس البشػػػػػػرم فػػػػػػي أرجػػػػػػاء األرض، 
كمػػػػػػػػػػػف خػػػػػػػػػػػبلؿ ىػػػػػػػػػػػذا االنتشػػػػػػػػػػػار تشػػػػػػػػػػػكمت المجتمعػػػػػػػػػػػات كالثقافػػػػػػػػػػػات اإلنسػػػػػػػػػػػانية 

(  كقػػػػػد تعػػػػػددت المفػػػػػاىيـ الخاصػػػػػة بػػػػػاليجرة سػػػػػكاء كانػػػػػت مػػػػػف منظػػػػػكر 1المختمفػػػػػة")

                                                 

)
1
ػجذ اٌمبدس اٌمقٍش, اٌٙغشح ِٓ اٌشٌف إٌى اٌّذْ فً اٌّغشة اٌؼشثً, داس إٌٙنخ ٌٍطجبػخ  -)

 106, ؿ1992ٚإٌضش, ثٍشٚد, ٌجٕبْ, 
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 اكؿسػػػػػػػػيتـ تنػػػػػػػػإنسػػػػػػػػاني أك قػػػػػػػػانكني أك نفسػػػػػػػػي أك جغرافػػػػػػػػي، كمػػػػػػػػف خػػػػػػػػبلؿ ذلػػػػػػػػؾ 
   ما يمي: أىميا مجمكعة مف المفاىيـ مف

كىػػػػػػػػػػي تعنػػػػػػػػػػي الخػػػػػػػػػػركج مػػػػػػػػػػف مكػػػػػػػػػػاف اإلقامػػػػػػػػػػة  Emigration: لنــــــــــزوح"ا -1 
، أك حػػػػدكد الػػػػدكؿ بػػػػدكف عػػػػكدة ،مكػػػػاف آخػػػػر خػػػػارج حػػػػدكد المنطقػػػػة ىاألصػػػػمي إلػػػػ

، مثػػػػػػؿ كيكػػػػػػكف النػػػػػػزكح فػػػػػػي الغالػػػػػػب ألسػػػػػػباب قيريػػػػػػة خارجػػػػػػة عػػػػػػف إرادة الشػػػػػػخص
 ؿ ليبيا. نزكح بعض الميبيكف بسبب الحركب داخ

اليجػػػػػرة ألسػػػػػباب  ى: كىػػػػػي التػػػػػي يضػػػػػطر فييػػػػػا الفػػػػػرد إلػػػػػاليجـــــرات اإلجباريـــــة -2
كىػػػػػػك مػػػػػػا يسػػػػػػمي بػػػػػػالتيجير اإلجبػػػػػػارم مثػػػػػػؿ تيجيػػػػػػر بعػػػػػػض  ،طبيعيػػػػػة أك سياسػػػػػػية

 (1)االحتبلؿ" السكاف بسبب

ــــــة" -3 كتحػػػػػػدث طكعػػػػػػا  ،: كىػػػػػػي الشػػػػػػكؿ العػػػػػػادم كالمسػػػػػػيطراليجــــــرات االختياري
 ه.ا دكف أكر 

ـــــة: -4  كتػػػػػتـ طكعيػػػػػة كباختيػػػػػار  ،كىػػػػػي ىجػػػػػرة األفػػػػػراد العػػػػػادييف اليجـــــرات الفردي
 الفرد تحت تأثير دافع معيف قد يككف اقتصاديان أك اجتماعياى أك ثقافيان.

كتكػػػػػكف عػػػػػادة منظمػػػػة كشػػػػػاممة لمجمكعػػػػات مػػػػػف النػػػػػاس،  اليجــــرة الجماعيـــــة: 5-
 .(2)"كاليجرة بسبب الحرب أك الغزك.

لجيػػػػػكش التػػػػػي تػػػػػأتي إلػػػػػى : كىػػػػػي مجمكعػػػػػة األشػػػػػخاص أك االيجـــــرة الغازيـــــة" -6
منطقػػػػػػة معينػػػػػػة الحتبلليػػػػػػا أك غزكىػػػػػػا بقصػػػػػػد اإلقامػػػػػػة فييػػػػػػا بػػػػػػالقكة لبلسػػػػػػتفادة بمػػػػػػا 

                                                 

)
1
 260, 258, ؿ257ػطٍخ اٌفبئذي, أعبعٍبد ػٍُ اٌغىبْ, ِشعغ عجك روشٖ, ؿ  ِؾغٛة -)

حكسػػػػػة، المجتمػػػػػع الريفػػػػػي كالحضػػػػػرم كالبػػػػػدكم، مرجػػػػػع سػػػػػبؽ  أبػػػػػك ىإدريػػػػػس عػػػػػزاـ، مكسػػػػػ -(2)
 207ذكره ص
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أك تػػػػػػػػكفر المػػػػػػػػكارد االقتصػػػػػػػػادية  ،فييػػػػػػػػا مػػػػػػػػف خيػػػػػػػػرات بسػػػػػػػػبب مكقعيػػػػػػػػا الجغرافػػػػػػػػي
 المناسبة.

" كتػػػػػػتـ خػػػػػبلؿ فصػػػػػؿ معػػػػػيف مثػػػػػؿ: مكسػػػػػػـ : اليجـــــرات الموســـــمية "المؤقتـــــة -7
أليػػػػػػػدم العاممػػػػػػػة تيػػػػػػػاجر لمعمػػػػػػػؿ، حصػػػػػػػاد محصػػػػػػػكؿ معػػػػػػػيف، فػػػػػػػإف العديػػػػػػػد مػػػػػػػف ا

كبالتػػػػالي تسػػػػد فجػػػػكة الػػػػنقص فػػػػي األيػػػػدم العاممػػػػة فػػػػي البمػػػػد األصػػػػؿ، كيعػػػػكد ىػػػػؤالء 
 (1) ".المياجركف إلى مكطنيـ األصمي

محػػػػؿ  ى: كيقصػػػػد بيػػػػا اليجػػػػرة الدائمػػػػة حيػػػػث ال عػػػػكدة إلػػػػاليجــــرات الدائمــــة " 8-
ـ كاحػػػػػد فمػػػػػا اإلقامػػػػػة األكؿ أك مسػػػػػقط الػػػػػرأس، كتعنػػػػػي اإلقامػػػػػة الدائمػػػػػة )مػػػػػدة عػػػػػا

 (2) فكؽ( في الكطف الجديد"

: كىػػػػػػي تشػػػػػػبو اليجػػػػػػرة الغازيػػػػػػة لكػػػػػػف القصػػػػػػد منيػػػػػػا ىػػػػػػك ىجــــــرة الفتوحــــــات" -9 
 ،اقتصػػػػػادية معينػػػػػةأك  ،أك الرغبػػػػػة فػػػػػي نشػػػػػر ديػػػػػف جديػػػػػد ،أك االحػػػػػتبلؿ ،الفتكحػػػػػات

مثػػػػػػػػؿ الفتكحػػػػػػػػات  ،أك نظػػػػػػػػاـ سياسػػػػػػػػي معػػػػػػػػيف عمػػػػػػػػى سػػػػػػػػكاف المنطقػػػػػػػػة المفتكحػػػػػػػػة
 (3)شيكعية."األيديكلكجية الأك  ،اإلسبلمية

ـــــــة:"-10 خارجػػػػػػػو )عقػػػػػػػب  ىكىػػػػػػػي  االنتقػػػػػػػاؿ مػػػػػػػف البمػػػػػػػد إلػػػػػػػ اليجـــــــرات الخارجي
كىػػػػػػػي اليجػػػػػػػػرة )عقػػػػػػػػب  ،االرتحػػػػػػػاؿ أك االغتػػػػػػػػراب خػػػػػػػػارج الػػػػػػػكطف( كىجػػػػػػػػرة كافػػػػػػػػدة

                                                 

فتحػػػػي أبػػػػك عيانػػػػة، دراسػػػػات فػػػػػي الجغرافيػػػػا البشػػػػرية، دار المعرفػػػػة الجامعيػػػػة، اإلسػػػػػكندرية،  -(1)
 140ص ،1996مصر

عمػػػػػػػى الخفػػػػػػػاؼ، الجغرافيػػػػػػػا البشػػػػػػػرية  أسػػػػػػػس عامػػػػػػػة، دار الفكػػػػػػػر لمطباعػػػػػػػة كالنشػػػػػػػر  عبػػػػػػػد -(2)
 209، ص2001، 1كالتكزيع، عماف، األردف، ط

 258محجكب عطية الفائدم، أساسيات عمـ السكاف، مرجع سبؽ ذكره، ص -(3)
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كعػػػػػػيش دائػػػػػػـ فػػػػػػي كطػػػػػػف  ،ككبلىمػػػػػػا انتقػػػػػػاؿ عبػػػػػػر الحػػػػػػدكد ،التكافػػػػػػد مػػػػػػف الخػػػػػػارج(
   .  (1) جديد.

ــــة: - 11 اخػػػػؿ حػػػػدكد الدكلػػػػة الكاحػػػػدة، "ىػػػػي اليجػػػػرة التػػػػي تػػػػتـ د اليجــــرات الداخمي
 ىكتكػػػػكف بقػػػػرار اختيػػػػارم نػػػػابع مػػػػف الشػػػػخص نفسػػػػو، مثػػػػؿ اليجػػػػرة  مػػػػف الريػػػػؼ إلػػػػ

كالتػػػػي تشػػػػكؿ  ،الحضػػػػر، كىػػػػي التػػػػي تتصػػػػدر جميػػػػع اليجػػػػرات الداخميػػػػة فػػػػي العػػػػالـ
كتعتبػػػػر اليجػػػػرة مػػػػف   (2)أىميػػػػا كالظػػػػاىرة األكثػػػػر انتشػػػػاران كنتائجيػػػػا أكثػػػػر كضػػػػكحان"

 .بر مف اليجرة الداخميةالجزء األك الحضر ىالريؼ إل

 :أسباب ودوافع اليجرة -ثانياً 

رجػػػػع يىنػػػػاؾ الكثيػػػػر مػػػػف الػػػػدكافع كاألسػػػػباب التػػػػي تشػػػػجع عمػػػػى اليجػػػػرة بعضػػػػيا   
الدكلػػػػة  ىرجػػػػع إلػػػػياألفػػػػراد أنفسػػػػيـ بسػػػػبب عكامػػػػؿ الجػػػػذب كالطػػػػرد، كبعضػػػػيا  ىإلػػػػ
أك  ،سػػػػػػػػباباألكيمكػػػػػػػػف بصػػػػػػػػفة عامػػػػػػػػة إرجػػػػػػػػاع  ،أك أمنيػػػػػػػػة ،ب اقتصػػػػػػػػاديةاسػػػػػػػػباأل

 ميجرة لمعكامؿ اآلتية:الدكافع ل

الطمكحػػػػػػػػػات  ىرجػػػػػػػػػع إلػػػػػػػػػت ي: كىػػػػػػػػػأو النفســـــــــية ،األســـــــــباب الشخصـــــــــية"  -1
مكػػػػػػػاف آخػػػػػػػر  ىكالرغبػػػػػػػات التػػػػػػػي تتػػػػػػػكفر لػػػػػػػدل بعػػػػػػػض األفػػػػػػػراد فػػػػػػػي االنتقػػػػػػػاؿ إلػػػػػػػ

 ،كالمكانػػػػػػة االجتماعيػػػػػػة ،كيعػػػػػػكد عمػػػػػػييـ بالمصػػػػػػمحة الشخصػػػػػػية ،يعتبركنػػػػػػو أفضػػػػػػؿ
لسياسػػػػية كالدينيػػػػة ذلػػػػؾ البحػػػػث عػػػػف الحريػػػػة ا ىضػػػػؼ إلػػػػأكاالقتصػػػػادية المرمكقػػػػة، 

                                                 

أبػػػػػك حكسػػػػػة، المجتمػػػػػع الريفػػػػػي كالحضػػػػػرم كالبػػػػػدكم، مرجػػػػػع سػػػػػبؽ  ىإدريػػػػػس عػػػػػزاـ، مكسػػػػػ -(1)
 207ذكره ص

صػػػػبرم محمػػػػد حمػػػػد، الجغرافيػػػػا البشػػػػرية دراسػػػػات نظريػػػػة كتطبيقيػػػػة، الػػػػدار العالميػػػػة لمنشػػػػر  -(2)
 146، ص2009، 1كالتكزيع، الجيزة، مصر، ط



 (2021)ضثرًثر   23هىو اإلَطاَيح                                                  انعذد يجهح انع

479 

  

 

أم مػػػػػػػا  ،اتجػػػػػػػاه نفسػػػػػػي نحػػػػػػك السػػػػػػػياقيف الطػػػػػػارد كالجػػػػػػاذب ذا( فيػػػػػػ1كالشخصػػػػػػية" )
رغبػػػػػػة، أك طمػػػػػػكح الفػػػػػػرد مػػػػػػف أجػػػػػػؿ الحصػػػػػػكؿ عمػػػػػػى فػػػػػػرص لمعمػػػػػػؿ،  ايػػػػػػيقصػػػػػػد ب

كالػػػػدخؿ المتميػػػػز كالعػػػػيش فػػػػي رفاىيػػػػة داخػػػػؿ المػػػػدف بعيػػػػدنا عػػػػف الػػػػنقص فػػػػي فػػػػرص 
 العمؿ داخؿ المناطؽ الريفية.

 ىدكر فػػػػػػػي تنشػػػػػػػيط اليجػػػػػػػرة مػػػػػػػف الريػػػػػػػؼ إلػػػػػػػ ليػػػػػػػا" األســـــــباب االجتماعيـــــــة: -2
كمػػػػػػا تفتقػػػػػػر إلػػػػػػى  ،حيػػػػػػث ال تتػػػػػػكفر فػػػػػػي القػػػػػػرل، أبسػػػػػػط أنػػػػػػكاع الخػػػػػػدمات يػػػػػػةالمدن

لػػػػػػ ،الطػػػػػػرؽ المعبػػػػػػدة ذلػػػػػػؾ  أجػػػػػػؿ الكيربػػػػػػاء ككسػػػػػػائؿ الترفيػػػػػػو المتنكعػػػػػػة، كمػػػػػػف ىكا 
" (2) "تطمػػػػػػح األجيػػػػػػاؿ الجديػػػػػػدة مػػػػػػف أبنػػػػػػاء القػػػػػػرل لمنػػػػػػزكح إلػػػػػػى المػػػػػػدف المجػػػػػػاكرة

كفر تػػػػػكاإلقامػػػػػة كالعمػػػػػؿ بػػػػػالقرب مػػػػػف أقػػػػػاربيـ، إذ ت ،تماعيػػػػػةلتحسػػػػػيف ظػػػػػركفيـ االج
جعػػػػػؿ منيػػػػػا منطقػػػػػة ممػػػػػا لخػػػػػدمات الصػػػػػحية كالتعميميػػػػػة ككسػػػػػائؿ الراحػػػػػة كالترفيػػػػػو ا

لخػػػػػػػػدمات ا( كعػػػػػػػػدـ تػػػػػػػػكفير  3جاذبػػػػػػػػة لمسػػػػػػػػكاف، خاصػػػػػػػػة ىجػػػػػػػػرة الػػػػػػػػريفييف إلييػػػػػػػػا")
ممػػػػػػػا كالترفيػػػػػػػو كفػػػػػػػرص عمػػػػػػػؿ  كدخػػػػػػػؿ مميػػػػػػػز االجتماعيػػػػػػػة كالصػػػػػػػحية كالتعميميػػػػػػػة 

 .لمسكاف ةطارد مناطؽ الريؼ جعؿي

مسػػػػػعي كراء االلتحػػػػػاؽ كقػػػػػد ييجػػػػػر بعػػػػػض السػػػػػكاف ل األســـــباب االقتصـــــادية:" -3
بمختمػػػػػؼ األعمػػػػػاؿ التػػػػػي نشػػػػػأت نتيجػػػػػة لمتكسػػػػػع فػػػػػي الصػػػػػناعة فػػػػػي المػػػػػدف، فقػػػػػد 
ترتػػػػػػػػب عمػػػػػػػػى قيػػػػػػػػاـ الصػػػػػػػػناعات زيػػػػػػػػادة الطمػػػػػػػػب عمػػػػػػػػى األيػػػػػػػػدم العاممػػػػػػػػة لمعمػػػػػػػػؿ 

عمػػػػؿ  ىالمكسػػػػمي إلػػػػ بالمصػػػػانع، ممػػػػا شػػػػجع الػػػػريفييف عمػػػػى تػػػػرؾ العمػػػػؿ الزراعػػػػي

                                                 

 272محجكب عطية الفائدم، أساسيات عمـ السكاف، مرجع سبؽ ذكره، ص -(1)
ر عبػػػػػػػد عمػػػػػػػى الخفػػػػػػػاؼ، الجغرافيػػػػػػػا البشػػػػػػػرية  أسػػػػػػػس عامػػػػػػػة، دار الفكػػػػػػػر لمطباعػػػػػػػة كالنشػػػػػػػ -(2)

 211، ص2001، 1كالتكزيع، عماف، األردف، ط
، 2000إبػػػػػػػراىيـ حممػػػػػػػي الغػػػػػػػكرم، السػػػػػػػكاف فػػػػػػػي العػػػػػػػالـ. حمػػػػػػػب، سػػػػػػػكريا،  دار الشػػػػػػػرؽ،  -(3)

  20ص
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 المدينػػػػة"كتتميػػػػز  (1)صػػػػناعي يتػػػػيح ليػػػػـ العمػػػػؿ طيمػػػػة العػػػػاـ كبػػػػأجكر عاليػػػػة نسػػػػبيان"
بقػػػػدرتيا عمػػػػى اسػػػػتمالة النػػػػاس لمػػػػا تتمتػػػػع بػػػػو مػػػػف حيػػػػاة أفضػػػػؿ فػػػػي شػػػػتى منػػػػاحي 

فػػػػػػي  ،ة لمريػػػػػػؼعكامػػػػػػؿ الطػػػػػػاردالكتتمثػػػػػػؿ  ، كالعمػػػػػػؿ فػػػػػػي كظػػػػػػائؼ مختمفػػػػػػة،الحيػػػػػػاة
 ىكبالتػػػػالي تػػػػدفع النػػػػاس إلػػػػ تميػػػػزعػػػػدـ تػػػػكفر فػػػػرص العمػػػػؿ طيمػػػػة العػػػػاـ كبػػػػدخؿ م

 المدينة. ىاليجرة مف الريؼ إل

زيػػػػػػػادة فػػػػػػػرص  ىتقػػػػػػكد المسػػػػػػػاحة الكاسػػػػػػػعة لمقطػػػػػػر إلػػػػػػػ األســـــــباب الجغرافيـــــــة: -4
، كيقػػػػكد التنػػػػكع البيئػػػػي كالمحػػػػيط الجغرافػػػػي ةمختمفػػػػ أسػػػػباباالنتقػػػػاؿ كاليجػػػػرة تحػػػػت 

ممػػػػا يشػػػػجع عمػػػػى  ،تنػػػػكع فػػػػي النشػػػػاط االقتصػػػػادم كتعػػػػدد فػػػػي فػػػػرص العمػػػػؿ ىإلػػػػ
 " كيعتبػػػػػر المنػػػػػاخب لمسػػػػػكاف،ذمنػػػػػاطؽ الجػػػػػ ىليجػػػػػرة كاالنتقػػػػػاؿ مػػػػػف منػػػػػاطقيـ إلػػػػػا

مػػػػػف حيػػػػػث ارتفػػػػػاع البػػػػػركدة كشػػػػػدة الحػػػػػرارة كصػػػػػعكبة الطقػػػػػس أك الطقػػػػػس المعتػػػػػدؿ 
ف النػػػػػاس يفضػػػػػمكف إأك طػػػػػردىـ حيػػػػػث  ،مػػػػػف العكامػػػػػؿ الميمػػػػػة فػػػػػي جػػػػػذب السػػػػػكاف

( " 2الطقػػػػػػػػس المعتػػػػػػػػدؿ إذا كانػػػػػػػػت فػػػػػػػػرص العمػػػػػػػػؿ متػػػػػػػػكفرة فػػػػػػػػي تمػػػػػػػػؾ المنطقػػػػػػػػة" )
المنػػػػػػاخ المعتػػػػػػدؿ كالتنػػػػػػكع البيئػػػػػػي كالمحػػػػػػيط المػػػػػػدف بتكمػػػػػػف عكامػػػػػػؿ الجػػػػػػذب فػػػػػػي ك 

لػػػػػػى تتنػػػػػػكع فػػػػػػي النشػػػػػػاط  ىالجغرافػػػػػػي الػػػػػػذم يقػػػػػػكد إلػػػػػػ تعػػػػػػدد فػػػػػػرص االقتصػػػػػػادم كا 
 .لمسكاف ةمناطؽ طاردالريؼ جعؿ مما  في المدنية،العمؿ 

التػػػػػػػي تسػػػػػػػعى ك المتمثمػػػػػػػة بسياسػػػػػػػة الدكلػػػػػػػة  األســـــــباب السياســـــــية واألمنيـــــــة:5-  
مػػػػػف سػػػػكانيا بيػػػػػدؼ إعػػػػػادة تكزيػػػػػع السػػػػكاف كتطػػػػػكير منػػػػػاطؽ جديػػػػػدة لتيجيػػػػر عػػػػػدد 

تنمكيػػػػػػة، أك السياسػػػػػػات االسػػػػػػتعمارية التػػػػػػي تجعػػػػػػؿ الػػػػػػدكؿ تػػػػػػدفع الخطػػػػػػط الضػػػػػػمف 
يػػػػػة ممتمكاتيػػػػػا كتثبيػػػػػت ابقسػػػػػـ مػػػػػف سػػػػػكانيا إلػػػػػى منػػػػػاطؽ المسػػػػػتعمرات بيػػػػػدؼ حم

                                                 

إدريػػػػػػس عػػػػػػزاـ، مكسػػػػػػي أبػػػػػػك حكسػػػػػػة، المجتمػػػػػػع الريفػػػػػػي كالحضػػػػػػرم، مرجػػػػػػع سػػػػػػبؽ ذكػػػػػػره،  -(1)
  209ص
 273ص محجكب عطية الفائدم، أساسيات عمـ السكاف، مرجع سبؽ ذكره، -(2)
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كتتميػػػػػػػز المنػػػػػػػاطؽ الجاذبػػػػػػػة بقػػػػػػػدرتيا عمػػػػػػػى  ،(1أقػػػػػػػداميا فػػػػػػػي تمػػػػػػػؾ المسػػػػػػػتعمرات)
، كتػػػػػػكفير مؤسسػػػػػػات التعمػػػػػػيـ لنػػػػػػاس لمػػػػػػا تتمتػػػػػػع بػػػػػػو مػػػػػػف حيػػػػػػاة أفضػػػػػػؿاسػػػػػػتمالة ا

المختمفػػػػػػػة كفػػػػػػػي جميػػػػػػػع مراحػػػػػػػؿ التعمػػػػػػػيـ، كتػػػػػػػكفير فػػػػػػػرص العمػػػػػػػؿ فػػػػػػػي مختمػػػػػػػػؼ 
 المجاالت.

إلػػػػػػى المػػػػػػدف نتيجػػػػػػة لعمميػػػػػػة  أغمػػػػػػب الػػػػػػريفييف ويتجػػػػػػ "األســــــباب الديموغرافيــــــة:6-
التصػػػػػػػنيع التػػػػػػػي تشػػػػػػػيدىا المػػػػػػػدف، كقػػػػػػػد تحصػػػػػػػؿ بعػػػػػػػض حركػػػػػػػات اليجػػػػػػػرة بفعػػػػػػػؿ 

 التزايػػػػػد فػػػػػي سػػػػػكاني النػػػػػاتج عػػػػػف ارتفػػػػػاع معػػػػػدالت الػػػػػكالدات ممػػػػػا يسػػػػػببالفػػػػػيض ال
الريفيػػػػػػػة الفقيػػػػػػرة كالمحػػػػػػدكدة فػػػػػػػي  السػػػػػػريع لمسػػػػػػكاف، كىػػػػػػذا يحصػػػػػػػؿ فػػػػػػي المنػػػػػػاطؽ

 جانػػػػب شػػػػعكرىـ ىمشػػػػجعة إلػػػػ مسػػػػاحاتيا الزراعيػػػػة فييػػػػاجر الشػػػػباب بػػػػدكافع أخػػػػرل
تصػػػػػػػبح األرض فػػػػػػػػي الريػػػػػػػؼ غيػػػػػػػر قػػػػػػػادرة عمػػػػػػػػى كلػػػػػػػذلؾ  "(2)بػػػػػػػالفيض السػػػػػػػكاني"

كتتميػػػػػز  ،ب ىػػػػػذه األعػػػػػداد مػػػػػف السػػػػػكاف، ممػػػػػا يػػػػػدفعيـ لميجػػػػػرة إلػػػػػى المػػػػػدفاسػػػػػتيعا
المنػػػػاطؽ الجاذبػػػػة بقػػػػدرتيا عمػػػػى اسػػػػتمالة النػػػػاس لمػػػػا تتمتػػػػع بػػػػو مػػػػف حيػػػػاة أفضػػػػؿ 

   . بالفيض السكاني عفبعيدة 

آلثػػػػػػار المترتبػػػػػػة عمػػػػػػى اليجػػػػػػرة الريفيػػػػػػة اأثػػػػػػارت : ثــــــار اليجــــــرة الريفيــــــةآ -ثالثــــــاً 
ميجػػػػػػرة لأف عمػػػػػػى كثيػػػػػػر مػػػػػػنيـ الاع، فيؤكػػػػػػد االجتمػػػػػػعممػػػػػػاء  بػػػػػػيف الحضػػػػػػرية جػػػػػػدالن 

 يرل آخركف أف ىناؾ تكازنا بينيما.ايجابية، ك كأخرل  ،آثاران سمبية

ــــــى المجتمــــــع الريفــــــيآ -أوالً  ــــــة عم أشػػػػػػارت العديػػػػػػد مػػػػػػف : ثــــــار اليجــــــرة الداخمي
ف اآلثػػػػار مػػػػكثيػػػػر كجػػػػكد ال ىالدراسػػػػات التػػػػي أجريػػػػت فػػػػي مختمفػػػػة أنحػػػػاء العػػػػالـ إلػػػػ

                                                 

فػػػػػػػػػػػػكزم سػػػػػػػػػػػػياكنو، .مبػػػػػػػػػػػػادئ الػػػػػػػػػػػػديمكغرافيا،  مطبعػػػػػػػػػػػػة الجامعػػػػػػػػػػػػة األردنيػػػػػػػػػػػػة، عمػػػػػػػػػػػػاف،  -(1)
 .052، ص 1983االردف،

 213الخفاؼ، الجغرافيا البشرية  أسس عامة، مرجع سبؽ ذكره، ص يعبد عم -(2)
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ثػػػػػار آلالحضػػػػػر، سػػػػػكاء أكانػػػػػت تمػػػػػؾ ا ىالػػػػػريفييف إلػػػػػالسػػػػػمبية الناجمػػػػػة عػػػػػف ىجػػػػػرة 
(، كمػػػػػػف بػػػػػػيف بػػػػػػالمجتمع الجػػػػػػاذب )المدينػػػػػػة كتتعمػػػػػػؽ بػػػػػػالمجتمع الطػػػػػػارد )القريػػػػػػة( أ

 ىذه األسباب ما يأتي:

ف عػػػػػادة بتقاليػػػػػد كعػػػػػادات المدينػػػػػة ك فقػػػػػداف الطػػػػػابع الريفػػػػػي، إذ يتػػػػػأثر الميػػػػػاجر  -1 
ركؼ المدينػػػػػة قػػػػػد فػػػػػي أثنػػػػػاء ىجػػػػػرتيـ، باإلضػػػػػافة لمتػػػػػأثير فػػػػػي درجػػػػػة التػػػػػديف، فظػػػػػ

تػػػػػؤثر فػػػػػي كيػػػػػاف الشػػػػػخص العقائػػػػػدم بمػػػػػا تمميػػػػػو عميػػػػػو مػػػػػف التيػػػػػاكف فػػػػػي بعػػػػػض 
 (1.) الممارسات لمشعائر الدينية"

ىجػػػػرة الشػػػػباب تػػػػؤدم إلػػػػى ظيػػػػكر مشػػػػكمة فػػػػي التركيبػػػػة النكعيػػػػة كالعمريػػػػة فػػػػي  -2
القػػػػرل، حيػػػػث تزيػػػػد نسػػػػبة اإلنػػػػاث كالشػػػػيكخ كاألطفػػػػاؿ، كىػػػػك مػػػػا يػػػػؤثر بػػػػدكره عمػػػػى 

 (2)".إنتاجية القرل

نقػػػػػػػػص الخػػػػػػػػدمات العامػػػػػػػػة الصػػػػػػػػحية كالتعميميػػػػػػػػة كغيرىػػػػػػػػا، نتيجػػػػػػػػة االىتمػػػػػػػػاـ  -3
بتطػػػػػكير المراكػػػػػز الحضػػػػػرية كالمػػػػػدف الكبػػػػػرل، كػػػػػذلؾ تػػػػػرؾ مسػػػػػاحات شاسػػػػػعة مػػػػػف 

ضػػػػػػػػػي الزراعيػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػي ااألر  ةا يػػػػػػػػػؤثر فػػػػػػػػػي إنتاجيػػػػػػػػػمػػػػػػػػػاألرض دكف اسػػػػػػػػػتغبلليا، م
 (  (3 الريؼ". 

   .ككعيان  كحضارةن  يان كتثقافالشباب األكثر تعميمان  عدد مفالريؼ يفقد  4-

                                                 

أبػػػػػػك حكسػػػػػػة، المجتمػػػػػػع الريفػػػػػػي كالحضػػػػػػرم، مرجػػػػػػع سػػػػػػبؽ ذكػػػػػػره،  ىإدريػػػػػػس عػػػػػػزاـ، مكسػػػػػػ -(1)
 212ص
.أبك عيانػػػػػػػة، .دراسػػػػػػػات فػػػػػػػي الجغرافيػػػػػػػا البشػػػػػػػرية،: دار المعرفػػػػػػػة الجامعيػػػػػػػة فتحػػػػػػػي محمػػػػػػػد -(2)

 145،ص1996اإلسكندرية، مصر،
سػػػػػػػعكد شػػػػػػػػكاقفة، ، فػػػػػػػؤاد اليزأيمػػػػػػػػة، ك صػػػػػػػفاء إبػػػػػػػػراىيـ، دراسػػػػػػػات فػػػػػػػػي جغرافيػػػػػػػة الػػػػػػػػكطف  -(3)

 198ص ،1991،األردفالعربي، دار عمار، عماف، 
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التػػػػي ىػػػػي  -كمينيػػػػان زراعيػػػػان  –مػػػػف األيػػػػدم العاممػػػػة المدربػػػػة عػػػػدد الريػػػػؼ  يفقػػػػد -5
 .في سف الفتكة كالنشاط األمر الذم يككف لو تأثيره في دكالب العمؿ

الػػػػػػػذم كػػػػػػػاف مػػػػػػػف الممكػػػػػػػف أف يفيػػػػػػػد بػػػػػػػو فػػػػػػػي الريػػػػػػػؼ الجيػػػػػػػد الػػػػػػػذاتي  غيػػػػػػػاب 6-
 (1)" .في مجاالت التنمية كفالمياجر 

مجتمػػػػع  ىأمػػػػا بالنسػػػبة إلػػػ: ثـــار اليجــــرة الداخميـــة عمــــى مجتمـــع المدينـــةآ -ثانيـــاً 
الجػػػػػػاذب )المدينػػػػػػة( فػػػػػػإف اليجػػػػػػرة الريفيػػػػػػة الحضػػػػػػرية تسػػػػػػبب لػػػػػػو مشػػػػػػكبلت كثيػػػػػػرة 

 منيا ما يمي:

يربػػػػؾ خطػػػػط الدكلػػػػة،  قػػػػد المدينػػػػة بشػػػػكؿ كبيػػػػر ىزيػػػػادة اليجػػػػرة مػػػػف الريػػػػؼ إلػػػػ" 1-
حية كالتعميميػػػػػػػػة كيػػػػػػػػؤدم إلػػػػػػػػى مشػػػػػػػػاكؿ اإلسػػػػػػػػكاف كالمكاصػػػػػػػػبلت كالخػػػػػػػػدمات الصػػػػػػػػ

 (2. )"كيمكث البيئة

التضػػػػخـ السػػػػكاني السػػػػريع فػػػػي المدينػػػػة نتيجػػػػة ىجػػػػرة أعػػػػداد كبيػػػػرة مػػػػف الريػػػػؼ  -2
كقػػػػػد تراجػػػػػع العمػػػػػؿ فػػػػػي القطػػػػػاع  ،(3خاصػػػػػة مػػػػػف فئػػػػػة الشػػػػػباب" )ك  ،ى المدينػػػػػةإلػػػػػ

% مػػػػف احتياجػػػػات ليبيػػػػا الزراعيػػػػة. لػػػػذلؾ أصػػػػبحت تعتمػػػػد 25الزراعػػػػي الػػػػذم يػػػػكفر
 .مف الخارج بشكؿ كبير عمى االستيراد

                                                 

لحضػػػػػػرم، مرجػػػػػػع سػػػػػػبؽ ذكػػػػػػره، أبػػػػػػك حكسػػػػػػة، المجتمػػػػػػع الريفػػػػػػي كا ىإدريػػػػػػس عػػػػػػزاـ، مكسػػػػػػ -(1)
 211ص
 275محجكب عطية الفائدم، أساسيات عمـ السكاف، مرجع سبؽ ذكره، ص -(2)
 230إبراىيـ حممي الغكرم، السكاف في العالـ. مرجع سبؽ ذكره، ص -(3)
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االنحػػػػػػػػراؼ الخمقػػػػػػػػػي، كانعػػػػػػػػداـ الضػػػػػػػػػبط )نسػػػػػػػػبيان(، كغيػػػػػػػػػاب الػػػػػػػػزكجيف عػػػػػػػػػف  3- 
أك كمييمػػػػػا لئلغػػػػػػراءات،  ،بعضػػػػػيما، فضػػػػػبل عػػػػػػف احتمػػػػػاؿ تعػػػػػرض أحػػػػػػد الػػػػػزكجيف

 انحرافات خمقية. ىيمكف أف يؤدم إل

الزحػػػػػػػؼ العمرانػػػػػػػي عمػػػػػػػى األراضػػػػػػػي الزراعيػػػػػػػة المحاذيػػػػػػػة لممدينػػػػػػػة مػػػػػػػف أجػػػػػػػؿ 4- 
خػػػػػػدمات، كالضػػػػػػغط عمػػػػػػى الخػػػػػػدمات فػػػػػػي المدينػػػػػػة، تطػػػػػػكير مشػػػػػػاريع اإلسػػػػػػكاف كال

 (  1المادية مف أجؿ تكفيرىا".)  ا يسبب زيادة في األعباءمم

انخفػػػػاض األجػػػػكر، كىػػػػذا يػػػػؤدم بػػػػدكره  ىتركيػػػػز العمالػػػػة فػػػػي المػػػػدف يػػػػؤدم إلػػػػ 5-
كظيػػػػػكر كثيػػػػػر مػػػػػف المشػػػػػاكؿ االجتماعيػػػػػة فػػػػػي  ،انخفػػػػػاض مسػػػػػتكل المعيشػػػػػة ىإلػػػػػ

 .مجتمع المدينة

ف األمػػػػػػػراض االجتماعيػػػػػػػة كالسػػػػػػػمكؾ المنحػػػػػػػرؼ، كارتفػػػػػػػاع انتشػػػػػػػار الكثيػػػػػػػر مػػػػػػػ" -6
معػػػػػػػػػدالت الجػػػػػػػػػرائـ خاصػػػػػػػػػة داخػػػػػػػػػؿ األحيػػػػػػػػػاء الشػػػػػػػػػعبية الفقيػػػػػػػػػرة التػػػػػػػػػي يسػػػػػػػػػكنيا 

الؼ آف دخػػػػػػػكؿ أ"ك  (2)" إلػػػػػػػى المػػػػػػػدف الميػػػػػػػاجركف الجػػػػػػػدد كالقػػػػػػػادمكف مػػػػػػػف الريػػػػػػػؼ
اإلمكانيػػػػػات، كخاصػػػػػة الجػػػػػيش كالشػػػػػرطة، ككافػػػػػة  ةمحػػػػػدكد ةالميػػػػػاجريف عمػػػػػى دكلػػػػػ
الفكضػػػػػػى التػػػػػػي تعػػػػػػاني يا ك ىشاشػػػػػػة مؤسسػػػػػػاتيا كضػػػػػػعف جػػػػػػةأجيزتيػػػػػػا األمنيػػػػػػة نتي

كشػػػػػح   ،كغػػػػػبلء األسػػػػػعار ،ـ، كمػػػػػع انتشػػػػػار السػػػػػبلح2011منيػػػػػا الػػػػػببلد منػػػػػذ عػػػػػاـ 
السػػػػػػيكلة الماليػػػػػػة، أدل ذلػػػػػػؾ إلػػػػػػى تنػػػػػػاقص فػػػػػػرص العمػػػػػػؿ فػػػػػػي القطػػػػػػاعيف العػػػػػػاـ 

 .كالخاص، كازدياد نسبة البطالة بيف السكاف

                                                 

سػػػػػػعكد شػػػػػػكاقفة، ، فػػػػػػؤاد اليزأيمػػػػػػة، دراسػػػػػػات فػػػػػػي جغرافيػػػػػػة الػػػػػػكطف العربػػػػػػي، مرجػػػػػػع سػػػػػػبؽ  -(1)
 199ذكره،

 274الفائدم، أساسيات عمـ السكاف، مرجع سبؽ ذكره، ص محجكب عطية -(2)
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ييػػػػػدؼ البحػػػػػث إلػػػػػى تكضػػػػػيح  :يـــــةاإلجـــــراءات المنيجيـــــة لمدراســـــة الميدان -رابعـــــاً 
اإلطػػػػػػار المنيجػػػػػػي الػػػػػػذم انطمقػػػػػػت منػػػػػػو الدراسػػػػػػة عػػػػػػف بعػػػػػػض األسػػػػػػباب المؤديػػػػػػة 

 .المدينة كأثارىا االجتماعية عمى الريؼ ىليجرة الشباب مف الريؼ إل

عمػػػػى بعػػػػض لمػػػػا كانػػػػت ىػػػػذه الدراسػػػػة تيػػػػدؼ إلػػػػى التعػػػػرؼ : مــــنيج الدارســــة -أوال
كأثارىػػػػػا االجتماعيػػػػػة  ،المدينػػػػػة ىاألسػػػػػباب المؤديػػػػػة ليجػػػػػرة الشػػػػػباب مػػػػػف الريػػػػػؼ إلػػػػػ

تػػػػػػـ االعتمػػػػػػاد عمػػػػػػى أكثػػػػػػر مػػػػػػف مػػػػػػنيج حيػػػػػػث اسػػػػػػتخدـ مػػػػػػنيج  فقػػػػػػد، عمػػػػػػى الريػػػػػػؼ
كتمػػػػػػػت اليجػػػػػػرة، كذلػػػػػػػؾ لتشػػػػػػخيص ظػػػػػػاىرة  ،المسػػػػػػح االجتمػػػػػػاعي بطريقػػػػػػة العينػػػػػػة

االسػػػػػػتعانة بػػػػػػالمنيج اإلحصػػػػػػائي لتحميػػػػػػؿ نتػػػػػػائج الدراسػػػػػػة الميدانيػػػػػػة كعرضػػػػػػيا فػػػػػػي 
 ساؤالت الدراسة.كذلؾ لمتأكد مف صدؽ ت ،جدكؿ نسب مئكية

االسػػػػتبياف كػػػػأداة كسػػػػيمة ـ اختيػػػػار كلقػػػػد تػػػػ وســــيمة جمــــع بيانــــات الدراســــة: -ثانيــــاً 
تكػػػػكيف أسػػػػئمة مقفمػػػػة بحيػػػػث تكػػػػكف خػػػػبلؿ  ثػػػػـ بنػػػػاء االسػػػػتبياف مػػػػف، لجمػػػػع البيانػػػػات

عػػػػدد مػػػػف السػػػػكاف فػػػػي اإلجابػػػػات مػػػػف خبػػػػرات عػػػػدة، كتكػػػػكف األسػػػػئمة مركػػػػزة عمػػػػى 
الػػػػذم ىػػػػي عميػػػػو، كثػػػػـ إجػػػػراء اختبػػػػار ، فظيػػػػرت االسػػػػتمارة بالشػػػػكؿ مدينػػػػة الخمػػػػس

قبمػػػػي ليػػػػا، حيػػػػث تمػػػػت االسػػػػتعانة بالدراسػػػػات العمميػػػػة السػػػػابقة كمرجعيػػػػات البحػػػػث 
االجتمػػػػػػاعي لمتعػػػػػػرؼ عمػػػػػػى خطػػػػػػكات بنػػػػػػاء االسػػػػػػتمارة، ككيفيػػػػػػة صػػػػػػياغة أسػػػػػػئمتيا 

 .كتطكيرىا في شكميا المناسب

 :  مجاالت الدراسة الميدانية -ثالثاً 

سػػػػة ىػػػػك المجتمػػػػع الميبػػػػي، كبالتحديػػػػد عينػػػػة مػػػػف مكػػػػاف الدرا أ_ المجــــال الجغرافــــي:
الشػػػػباب مػػػػف الريػػػػؼ عػػػػدد السػػػػكاف فػػػػي مدينػػػػة الخمػػػػس لمعرفػػػػة آثػػػػار اليجػػػػرة عمػػػػى 

 .كأثارىا االجتماعية عمى الريؼ ،المدينة ىإل



 (2021)ضثرًثر   23هىو اإلَطاَيح                                                  انعذد يجهح انع

486 

  

 

عػػػػدد السػػػػكاف فػػػػي مدينػػػػة  أجريػػػػت الدراسػػػػة عمػػػػى عينػػػػة مػػػػف المجــــال البشــــري: -ب
عػػػػف طريػػػػؽ العينػػػػة  جمعيػػػػاب الباحثػػػػة تكقامػػػػ ( مفػػػػردة،50) ككػػػػاف عػػػػدده الخمػػػػس،
 العشكائية.

 كينقسـ إلى قسميف: المجال الزمني: -ج

 (  2021-4-30( إلى )2020-11-1)الدراسة النظرية، كبدأت مف  1-

( كاسػػػػػػػتغرقت مراجعػػػػػػػة 2021-5-1) مػػػػػػػفكقػػػػػػػد بػػػػػػػدأت الدراسػػػػػػػة الميدانيػػػػػػػة، 2-  
 .   صحيفة االستبياف كتفريغيا

ـــــة إطارىـــــا، حجميـــــا، نوعيـــــا -رابعـــــاً  ان لكبػػػػػر حجػػػػػـ المجتمػػػػػع البحػػػػػث نظػػػػػر : العين
نسػػػػػػبيان، فقػػػػػػد اختػػػػػػرت عينػػػػػػة مػػػػػػف مجتمػػػػػػع الدراسػػػػػػة بالطريقػػػػػػة العشػػػػػػكائية البسػػػػػػيطة، 

 (24ك) إنػػػػػػاث( 26ب ) مجمػػػػػكع أفػػػػػراد العينػػػػػة ( مبحػػػػػكث مػػػػػف50)فكػػػػػاف حجميػػػػػا 
فئػػػػػػة  عمػػػػػػى عػػػػػػدد مػػػػػػف السػػػػػػكاف مدينػػػػػػة الخمػػػػػػس مػػػػػػف االسػػػػػػتبياف كقػػػػػػد كزع ،ذكػػػػػػكر

 أخػػػػػػػذت بيانػػػػػػػات ىػػػػػػػذه الدراسػػػػػػػة مػػػػػػػفثػػػػػػػـ ، بالطريقػػػػػػػة العشػػػػػػػكائية، نػػػػػػػاثاإلذككر ك الػػػػػػػ
السػػػػػكف  - الػػػػػدخؿ – السػػػػػف -كتنػػػػػكع إطػػػػػار العينػػػػػة مػػػػػف حيػػػػػث المسػػػػػتكل التعميمػػػػػي

 ...الخ.

ـــــــل اإلحصـــــــائي: -سادســـــــاً  ثػػػػػػػـ اسػػػػػػػتخداـ التحميػػػػػػػؿ اإلحصػػػػػػػائي  أســـــــاليب التحمي
بحسػػػػاب التكػػػػرارات كالنسػػػػب المئكيػػػػة، حيػػػػث ثػػػػـ تفريػػػػغ البيانػػػػات بالطريقػػػػة اليدكيػػػػة، 

كىػػػػػي الجػػػػػػداكؿ  ،البيانػػػػػات فػػػػػػي جػػػػػداكؿ بسػػػػػػيطة عمميػػػػػة تبكيػػػػػػب كبعػػػػػد ذلػػػػػؾ ثمػػػػػػت
 التي تكضح تكرار متغير كاحد.

أداة  بلؿخػػػػػػػػ فمػػػػػػػػ: لعينــــــــة الدراســــــــة واالجتماعيــــــــةالخصــــــــائص الديموغرافيــــــــة 
كتػػػػـ ضػػػػح خصػػػػائص العينػػػػة، ك عينػػػػة التػػػػي تمل األكليػػػػةجمػػػػع البيانػػػػات  ـتػػػػػ السػػػػتبيافا
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يػػػػػػة، ك لمئالنسػػػػػػبة اك  ميػػػػػػع التكػػػػػػرار كز مقيػػػػػػاس الت عػػػػػػف طريػػػػػػؽذه البيانػػػػػػات تحميػػػػػػؿ ىػػػػػػ
 .نعرض خصائص العينة ؿ اآلتيةالجداىذه في ك 

أف حظ بلنك امة لعينة الدراسة، يمتغير الجنس أحد المتغيرات ال : يمثؿلجنسا 1- 
 .ػآرائيـ ضيح ك في ت كاإلناث كراستجابات الذك فبي بلفاتاخت ىناؾ

 متغير الجنس( يوضح توزيع أفراد العينة حسب 1الجدول رقم )

 بة %النس التكرر الجنس
 %48 24 ذكور
 %52 26 إناث

 %100 50 المجموع
إف غالبيػػػػة أفػػػػراد العينػػػػة مػػػػف اإلنػػػػاث حيػػػػث  1)يتضػػػػح مػػػػف خػػػػبلؿ الجػػػػدكؿ رقػػػػـ ) 

( مػػػػػف 48%(  مػػػػػف مجمػػػػػكع أفػػػػػراد، كبمغػػػػػت نسػػػػػبة الػػػػػذككر )52%تمثػػػػػؿ نسػػػػػبتيـ )
 مجمكع أفراد العينة.

بػػػػػأف العمػػػػػر يػػػػػؤثر فػػػػػي سػػػػػمكؾ الفػػػػػرد كاتجاىاتػػػػػو كمكقفػػػػػو  الشػػػػػؾالعمػػػػػر:  -2
كيمثػػػػػػؿ متغيػػػػػػر العمػػػػػػر أحػػػػػػد المتغيػػػػػػرات اليامػػػػػػة  تفاعمػػػػػػو فػػػػػػي المجتمػػػػػػع،ك 

بػػػػيف فئػػػػات العمػػػػر مػػػػف خػػػػبلؿ  لعينػػػػة الدراسػػػػة، كنجػػػػد أف ىنػػػػاؾ اختبلفػػػػات
  قضايارائيـ كاتجاىاتيـ حكؿ عدة آالتعرؼ عمى 
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 ( يوضح توزيع أفراد العينة حسب متغير العمر2الجدول رقم )

 %النسبة التكرر الفئات العمرية
 %18 9 سنة20  -  15من  

 %38 19 سنة 26   -21من 
 %32 16 سنة  32 –27من 
 %12 6 سنة 40 - 33من 

 %100 50 المجموع
( مػػػػػػػف أفػػػػػػػراد العينػػػػػػػة تتػػػػػػػراكح أعمػػػػػػػارىـ %38( أف )2يتضػػػػػػػح مػػػػػػػف الجػػػػػػػدكؿ رقػػػػػػػـ )

%(، مػػػػػػف أفػػػػػػراد العينػػػػػػة تتػػػػػػراكح أعمػػػػػػارىـ  مػػػػػػف 32سػػػػػػنة( كيمػػػػػػييـ ) 21-26)مػػػػػػف 
 -15( مػػػػػػػف أفػػػػػػػراد العينػػػػػػػة الػػػػػػػذيف أعمػػػػػػػارىـ )مػػػػػػػف%18سػػػػػػػنة( كيمػػػػػػػييـ ) 32-27)

 33-مػػػػػػف( مػػػػػػف أفػػػػػػراد العينػػػػػػة تتػػػػػػراكح أعمػػػػػػارىـ مػػػػػػف )12%سػػػػػػنة( كيمػػػػػػييـ  ) 20
-32سػػػػنة(، يتبػػػػيف ممػػػػا سػػػػبؽ أف غالبيػػػػة أفػػػػراد العينػػػػة تتػػػػراكح أعمػػػػارىـ مػػػػف ) 40
 سنة( كىـ مف الشباب الذيف يقرركف غالبيتيـ اليجرة إلى المدينة. 21

لمعينة سكاء كانكا المتزكجيف  الحالة االجتماعيةيقصد بك الحالة االجتماعية:  3-
 غير المتزكجيف.أك 

 ( يوضح توزيع أفراد العينة حسب الحالة االجتماعية3الجدول رقم ) 

 النسبة %   التكرر الحالة االجتماعية
 %36 18 أعزب
 %46 32 متزوج
 %100 50 المجموع
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لعينػػػػػػة متػػػػػػزكجيف، كأف ( مػػػػػػف أفػػػػػػراد ا%46( بػػػػػػأف )3يتضػػػػػػح مػػػػػػف الجػػػػػػدكؿ رقػػػػػػـ )
 ( مف مجمكع أفراد العينة غير متزكجيف.%36)

 ل: كيقصد بو االلتحاؽ بمجاؿ التعميـ كالحصكؿ عمى مستك التعميمي لالمستك  -4
 .تعميمي معيف

 ( يوضح توزيع أفراد العينة حسب المستوى التعميمي4الجدول رقم )

 النسبة % التكرر المستوى التعميمي
 %12 6 تعميم أساسي

 %26 13 تعميم ثانوي ومتوسط
 %62 31 تعميم جامعي وعالي

 %100 50 المجموع

(، مػػػػػػف أفػػػػػػراد العينػػػػػػة مػػػػػػف فئػػػػػػة التعمػػػػػػيـ %62( إف )4يتضػػػػػػح مػػػػػػف الجػػػػػػدكؿ رقػػػػػػـ )
( 12%( مػػػػػػػف فئػػػػػػػة التعمػػػػػػػيـ الثػػػػػػػانكم كالمتكسػػػػػػػط ، ك)26%الجػػػػػػػامعي كالعػػػػػػػالي، ك)

 مف مجمكع أفراد العينة ىـ مف فئة التعميـ األساسي. 

العمػػػػؿ الػػػػذم يمارسػػػػو أفػػػػراد العينػػػػة سػػػػكاء فػػػػي الريػػػػؼ أك كيقصػػػػد بػػػػو : ينػػػػةالم -5
   المدينة.

 ( يوضح توزيع أفراد العينة حسب المينة 5الجدول رقم )

 النسبة %   التكرر المينة
 %18 9 طالب

 %46 23 موظف قطاع عام
 %8 4 موظف قطاع خاص

 %28 14 عمل مستقل
 %100 50 المجموع
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(، مػػػػػف أفػػػػػراد العينػػػػػة ىػػػػػـ مػػػػػف مػػػػػكظفي %46( أف )5) يتضػػػػػح مػػػػػف الجػػػػػدكؿ رقػػػػػـ
القطػػػػػػاع العػػػػػػاـ، كتػػػػػػأتي فػػػػػػي المرتبػػػػػػة الثانيػػػػػػة فئػػػػػػة العػػػػػػامميف فػػػػػػي العمػػػػػػؿ المسػػػػػػتقؿ 

( مػػػػػػػف مجمػػػػػػكع أفػػػػػػراد العينػػػػػػػة، كتػػػػػػأتي فػػػػػػي المرتبػػػػػػػة 28%حيػػػػػػث يمثمػػػػػػكف نسػػػػػػبة )
( مػػػػػف مجمػػػػػكع أفػػػػػراد العينػػػػػة، كتػػػػػأتي فػػػػػي 18%الثالثػػػػػة الطػػػػػبلب كيمثمػػػػػكف نسػػػػػبة )

كاألخيػػػػرة فئػػػػة العػػػػامميف فػػػػي القطػػػػاع الخػػػػاص حيػػػػث يمثمػػػػكف نسػػػػبة المرتبػػػػة الرابعػػػػة 
 ( مف مجمكع أفراد العينة  %8)

المكػػػاف الػػػذم يسػػػكف فيػػػػو الفػػػرد سػػػكاء فػػػي الريػػػػؼ كيقصػػػد بػػػػو : مكػػػاف اإلقامػػػة6-  
   أك المدينة.

 ( يوضح توزيع أفراد العينة حسب مكان اإلقامة6الجدول رقم )

 النسبة %   التكرر مكان اإلقامة
 %68 34 فالري

 %32 16 المدينة
 %100 50 المجموع

( مػػػػػف أفػػػػػراد العينػػػػػة مكػػػػػاف إقػػػػػامتيـ فػػػػػي %68( أف )6يتضػػػػػح مػػػػػف الجػػػػػدكؿ رقػػػػػـ )
 %( مكاف إقامتيـ في المدينة مف مجمكع أفراد العينة .32الريؼ، كأف )

المرتػػػب التػػػػي يتحصػػػػؿ عميػػػػو الفػػػرد نتيجػػػػة عممػػػػو فػػػػي كيقصػػػػد بػػػػو : نػػػكع الػػػػدخؿ -6
 كظيفة معينة.  
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 ( يوضح توزيع أفراد العينة حسب نوع الدخل7جدول رقم )ال 

 النسبة %    التكرر  نوع الدخل
 %28 14 ال يوجد ليم دخل

 %18 9 دينار 400أقل من 
 %32 16 400-600من 
 %14 7 600-800من 
 %0 0 800-1000من
 %0 0 100-1500من 
 %8 4 1500-2000من 

 %100 50 المجموع 

(، مػػػػػػف أفػػػػػػراد العينػػػػػػة يتقاضػػػػػػكف مرتػػػػػػب %32( أف )7ـ )يتضػػػػػػح مػػػػػػف الجػػػػػػدكؿ رقػػػػػػ
دينػػػػػػػار( كيعتبػػػػػػػركف مػػػػػػػف مػػػػػػػكظفيف القطػػػػػػػاع العػػػػػػػاـ، كيػػػػػػػأتي فػػػػػػػي  400-600مػػػػػػػف)

دينػػػػػػػػػار(أم بنسػػػػػػػػػبة  400المرتبػػػػػػػػػة الثانيػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػذيف يتقاضػػػػػػػػػكف مرتػػػػػػػػػب )أقػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػف
 600-800(، ثػػػػػـ يػػػػػأتي فػػػػػي المرتبػػػػػة الثالثػػػػػة الػػػػػذيف يتقاضػػػػػكف مرتػػػػػب مػػػػػف)18%)

تي فػػػػػي المرتبػػػػػة الرابعػػػػػة الػػػػػذيف يتقاضػػػػػكف مرتػػػػػب (، كيػػػػػأ%14دينػػػػػار( أم بنسػػػػػبة )
(، كالنسػػػػػػػبة المتبقيػػػػػػػة كالتػػػػػػػي تمثػػػػػػػؿ 8%دينػػػػػػػار( أم بنسػػػػػػػبة ) 1500-2000مػػػػػػػف)

%( يعتبػػػػػػػركف إمػػػػػػػا مػػػػػػػف فئػػػػػػػة أفػػػػػػػراد العينػػػػػػػة الػػػػػػػذيف ال يعممػػػػػػػكف، أك الطػػػػػػػبلب 28)
 الذيف ال يتقاضكف مرتبات.
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تي دفعت الشباب ( يوضح توزيع آراء أفراد العينة حول األسباب ال8الجدول رقم )
 لميجرة من الريف إلى المدينة 

 األسباب االجتماعية
 النسبة % التكرر

أوافق  أوافق
 أحيانا

أوافق  أوافق ال أوافق
 أحيانا

ال 
 أوافق

 %52 %32 %16 26 16 8 يفرض عميك المجتمع ممن تتزوج
 %34 %32 %34 17 16 17 يفرض عميك المجتمع أسموب تربية أبناءك

 %52 %32 %16 26 16 8 لمجتمع ولو كان خاطئأن تساير ا
أن تضحي من أجل القبيمة والدم ال من أجل الوطن 

 والدين
16 8 26 32% 16% 52% 

 42% 26% %32 21 13 16 ال يوجد اىتمام بتعميم اإلناث
 %14 34% %52 7 17 26 انعدام خدمة المرأة
 %34 32% %34 17 16 17 تأخر سن الزوج

 %100 50 المجموع

% يػػػػػركف بأنػػػػػو مػػػػػف األسػػػػػباب التػػػػػي  52إف نسػػػػػبة ( 8يتضػػػػػح مػػػػػف الجػػػػػدكؿ رقػػػػػـ )
الثانيػػػػة الػػػػذيف أتي فػػػػي المرتبػػػػة يػػػػك دفعػػػت الشػػػػباب لميجػػػػرة ىػػػػك انعػػػػداـ خدمػػػػة المػػػرأة، 

يكافقػػػػػػكف عمػػػػػػى أف المجتمػػػػػػع يفػػػػػػرض عميػػػػػػؾ تربيػػػػػػة أبنػػػػػػاءؾ، ككػػػػػػذلؾ تػػػػػػأخر سػػػػػػف 
رتبػػػػػػة أتي فػػػػػػي الميػػػػػػك %، 34الػػػػػػزكاج فػػػػػػي المنػػػػػػاطؽ الريفيػػػػػػة حيػػػػػػث شػػػػػػكمكا نسػػػػػػبة 

تضػػػػػحي مػػػػػف أجػػػػػؿ القبيمػػػػػة كالػػػػػدـ فػػػػػي المنػػػػػاطؽ  أف عمػػػػػى كفكافقػػػػػالثالثػػػػػة الػػػػػذيف ي
الريفيػػػػػػة ال مػػػػػػف أجػػػػػػؿ الػػػػػػكطف كالػػػػػػديف، ككػػػػػػذلؾ ال يكجػػػػػػد اىتمػػػػػػاـ بتعمػػػػػػيـ اإلنػػػػػػاث 

، كتػػػػأتي فػػػػي المرتبػػػػة األخيػػػػرة الػػػػذيف يكافقػػػػكف بػػػػأف أفػػػػراد 32%حيػػػػث شػػػػكمكا نسػػػػبة 
%، مػػػػػػػف 16ةالعينػػػػػػػة يسػػػػػػػايركف المجتمػػػػػػػع كلػػػػػػػك كػػػػػػػاف خػػػػػػػاطئ حيػػػػػػػث شػػػػػػػكمكا نسػػػػػػػب

 مجمكع أفراد العينة.
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( يوضح توزيع آراء أفراد العينة حول األسباب التي دفعت الشباب 9الجدول رقم )
 لميجرة من الريف إلى المدينة 

 األسباب االقتصادية
 النسبة % التكرر

أوافق  أوافق
 أحيانا

ال 
 أوافق

 ال أوافق أوافق أحيانا أوافق

 %28  %26 %46 14 13 23 عدم وجود فرص عمل لمشباب
 %40 %22 %38 20 11 19 ال توجد فرص أخرى لمتوظيف

 %20 %30 %50 10 15 25 اندثار الصناعات التقميدية والحرف اليدوية
 42% 20% %38 21 10 19 قمة اإلنتاج الزراعي والحيواني 

 %28 42% %44 7 21 22 ارتفاع نسبة البطالة 
 %26 18% %56 13 9 28 مة االزدحام في الطرقات والمؤسسات العا

 %14  %34 %52 7 17 26 زيادة اإلنتاج 
 20% %32 %48 10 16 19 ازدياد األيدي العاممة 

 %14  %34 %52 7 17 26 فرصة االلتحاق في مختمف اتجاىات العمل 
 12% 18% %70 6 9 35 ظيور المواىب واإلبداع لدى أغمب الشباب 

 %100 50 المجموع 

أف أعمػػػػػى نسػػػػػبة مػػػػػف أفػػػػػراد العينػػػػػة يكافقػػػػػكف بػػػػػأف ( 9لجػػػػػدكؿ رقػػػػػـ )يتضػػػػػح مػػػػػف ا   
فػػػػػػػػي المدينػػػػػػػػة تظيػػػػػػػػر المكاىػػػػػػػػب كاإلبػػػػػػػػداعات لػػػػػػػػدل أغمػػػػػػػػب الشػػػػػػػػباب مػػػػػػػػع تػػػػػػػػكفر 

%، كيػػػػػػأتي فػػػػػػي 70نسػػػػػػبة  المؤسسػػػػػػات التعميميػػػػػػة الخاصػػػػػػة كالعامػػػػػػة حيػػػػػػث شػػػػػػكمكا
المرتبػػػػة الثانيػػػػػة الػػػػػذيف يػػػػػركف بأنػػػػػو مػػػػػف أسػػػػػباب ىجػػػػػرة الشػػػػػباب ىػػػػػك االزدحػػػػػاـ فػػػػػي 

أتي فػػػػػػػي المرتبػػػػػػػة تػػػػػػػك ، 56%مؤسسػػػػػػػات العامػػػػػػػة حيػػػػػػػث شػػػػػػػكمكا نسػػػػػػػبةالطرقػػػػػػػات كال
ككػػػػػذلؾ زيػػػػػادة فػػػػػرص  ،الثالثػػػػػة الػػػػػذيف يكافقػػػػػكف عمػػػػػى أف زيػػػػػادة اإلنتػػػػػاج فػػػػػي المػػػػػدف

االلتحػػػػػاؽ فػػػػػي مختمػػػػػؼ اتجاىػػػػػات العمػػػػػؿ ىػػػػػي مػػػػػف أسػػػػػباب ىجػػػػػرة الشػػػػػباب حيػػػػػث 
انػػػػػػػدثار  بأنػػػػػػو كفكافقػػػػػػػالرابعػػػػػػػة الػػػػػػذيف يأتي فػػػػػػػي المرتبػػػػػػة يػػػػػػك %، 52شػػػػػػكمكا نسػػػػػػػبة 
لتقميديػػػػػػة كالحػػػػػػرؼ اليدكيػػػػػػة فػػػػػػي الريػػػػػػؼ مػػػػػػف أسػػػػػػباب ىجػػػػػػرة الشػػػػػػباب الصػػػػػػناعات ا

، كيػػػػػػأتي فػػػػػػي المرتبػػػػػػة الخامسػػػػػػة الػػػػػػذيف يكافقػػػػػػكف بأنػػػػػػو 50%حيػػػػػػث شػػػػػػكمكا نسػػػػػػبة 
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، 46%عػػػػدـ كجػػػػكد فػػػػرص عمػػػػؿ لمشػػػػباب فػػػػي المنػػػػاطؽ الريفيػػػػة حيػػػػث شػػػػكمكا نسػػػػبة
كيػػػػػأتي فػػػػػي المرتبػػػػػة السادسػػػػػة الػػػػػذيف يكافقػػػػػكف عمػػػػػى أف ارتفػػػػػاع نسػػػػػبة البطالػػػػػة مػػػػػع 

عػػػػػػدد العػػػػػػامميف فػػػػػػي المدينػػػػػػة مػػػػػػف أسػػػػػػباب ىجػػػػػػرة الشػػػػػػباب حيػػػػػػث شػػػػػػكمكا ارتفػػػػػػاع 
 ، كيػػػػأتي فػػػػي المرتبػػػػة السػػػػابعة الػػػػذيف يكافقػػػػكف بأنػػػػو عػػػػدـ كجػػػػكد فػػػػرص44%نسػػػػبة

 لتكظيؼ الشباب، ككذلؾ قمة اإلنتاج الزراعي كالحيكاني في الريؼ، 

لتكظيػػػػؼ الشػػػػباب، ككػػػػذلؾ قمػػػػة اإلنتػػػػاج الزراعػػػػي كالحيػػػػكاني فػػػػي الريػػػػؼ، كازديػػػػاد  
يػػػػػػػدم العاممػػػػػػػة فػػػػػػػي المدينػػػػػػػة مػػػػػػػف األسػػػػػػػباب االجتماعيػػػػػػػة التػػػػػػػي دفعػػػػػػػت ليجػػػػػػػرة األ

 %، مف مجمكع أفراد العينة. 38الشباب حيث شكمكا نسبة 

أف أعمػػػػى نسػػػػبة مػػػػف أفػػػػراد العينػػػػة يكافقػػػػكف ( 10رقػػػػـ ) التػػػػالي يتضػػػػح مػػػػف الجػػػػدكؿ
نسػػػػػبة  بػػػػػأف المنػػػػػاطؽ الريفيػػػػػة ال يكجػػػػػد فييػػػػػا فػػػػػرص لمتعمػػػػػيـ العػػػػػالي حيػػػػػث شػػػػػكمكا

ي فػػػػػػػي المرتبػػػػػػػة الثانيػػػػػػػة الػػػػػػػذيف يكافقػػػػػػػكف بػػػػػػػأف المنػػػػػػػاطؽ الريفيػػػػػػػة ال  %، كيػػػػػػػأت80
يكجػػػػػػػد فييػػػػػػػا فػػػػػػػرص لمتعمػػػػػػػيـ الجػػػػػػػامعي، ككػػػػػػػذلؾ عػػػػػػػدـ كجػػػػػػػكد أنشػػػػػػػطة يمارسػػػػػػػيا 

الثالثػػػػػة الػػػػػػذيف أتي فػػػػػي المرتبػػػػػػة يػػػػػك ، 70%الشػػػػػباب كاألطفػػػػػاؿ حيػػػػػػث شػػػػػكمكا نسػػػػػػبة
يكافقػػػػػػكف عمػػػػػػى أف قمػػػػػػة الػػػػػػدكرات العمميػػػػػػة كالتدريبيػػػػػػة فػػػػػػي الريػػػػػػؼ، ككػػػػػػذلؾ ازديػػػػػػاد 

د السػػػػكاف فػػػػي المػػػػدف بػػػػدكف تخطػػػػيط مسػػػػبؽ مػػػػف أسػػػػباب ىجػػػػرة الشػػػػباب حيػػػػث عػػػػد
الرابعػػػػػػة الػػػػػػذيف يكافقػػػػػػكف عمػػػػػػى أف قمػػػػػػة أتي فػػػػػػي المرتبػػػػػػة يػػػػػػك %، 60شػػػػػػكمكا نسػػػػػػبة 

المكصػػػػػػػػػبلت كتباعػػػػػػػػػد المػػػػػػػػػدف عػػػػػػػػػف الريػػػػػػػػػؼ، ككػػػػػػػػػذلؾ عػػػػػػػػػدـ كجػػػػػػػػػكد المنتزىػػػػػػػػػات 
كاألسػػػػػػػكاؽ كالمحػػػػػػػبلت التجاريػػػػػػػة كعػػػػػػػدـ كجػػػػػػػكد المقػػػػػػػاىي كالمطػػػػػػػاعـ مػػػػػػػف أسػػػػػػػباب 

 .56%حيث شكمكا نسبة  ىجرة الشباب
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( يوضح توزيع آراء أفراد العينة حول األسباب التي دفعت 10الجدول رقم )
 الشباب لميجرة من الريف إلى المدينة 

 األسباب السياسية
 النسبة % التكرر

أوافق  أوافق
 أحيانا

ال 
 أوافق

أوافق  أوافق
 أحيانا

ال 
 أوافق

 %40  %24 %36 20 12 18 باالختالفات السياسية والفكرية بين األقار 
 %40 %22 %38 20 11 19 التعصب القبمي ونظام الثأر

 %60 %20 %20 30 10 10 الحد من أنصار نظام سياسي ما
 26% 32% %42 13 16 21 وعدم تنوع التعميم قمة المدارس

 %28 42% %44 14 12 24 ضعف اإلمكانيات التعميمية في المدارس
 %34 32% %34 17 16 17 في الريف عدم وجود أساتذة متخصصين

 %12  %18 %70 6 9 35 ال يوجد تعميم عالي من جامعات وغيرىا
 0% %20 %80 0 10 40 عدم وجود فرص لمتعميم العالي
 %6  %34 %60 3 17 30 قمة الدورات العممية و التدريبية

 26% 18% %56 13 9 28 قمة الموصالت وتباعد الريف عن المدن
 %36 34% %30 18 17 15 ات مثل المؤسسات االجتماعيةقمة المؤسس

 32% 26% %42 16 13 21 عدم وجود مستشفيات ورعاية صحية
 %12 %18 70% 6 9 35 عدم وجود أنشطة يمارسيا الشباب واألطفال
 16% %28 %56 8 14 28 عدم وجود المنتزىات واألسواق والمحالت التجارية

 %20 %32 %48 10 16 24 قمة عدد سكان الريف
 10%  %30 %60 5 15 30 ازدياد عدد السكان بدون تخطيط مسبق

 %40 %20 %40 20 10 20 ازدياد اإلحياء العشوائية
ازدياد االنخراط في مؤسسات المجتمع 

 المدني
10 10 30 20% %20 %60 

 %100 50 المجموع

 

المناطؽ الريفية  كيأتي في المرتبة الخامسة الذيف يكافقكف بأف قمة عدد السكاف في
نتيجة ليجرة عدد مف سكاف الريؼ مف أسباب ىجرة الشباب حيث شكمكا 
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، كيأتي في المرتبة السادسة الذيف يكافقكف بأف ضعؼ اإلمكانيات 46%نسبة
، كيأتي في 44%التعميمية في المدارس مف أسباب ىجرة الشباب حيث شكمكا نسبة 

المدارس كعدـ تنكع التعميـ، ككذلؾ قمة   المرتبة السابعة الذيف يكافقكف عمى أف قمة
المستشفيات كالرعاية الصحية في المناطؽ الريفية ىي مف أسباب اليجرة حيث 

الثامنة الذيف يكافقكف بأف ازدياد اإلحياء أتي في المرتبة يك ، 42%شكمكا نسبة
أتي في المرتبة يك %،، 40العشكائية في المدف مف أسباب اليجرة، حيث شكمكا نسبة 

لتاسعة الذيف يكافقكف بأف التعصب القبمي كنظاـ الثأر في الريؼ مف أسباب ا
العاشرة  الذيف يكافقكف بأف أتي في المرتبة يك %، 38اليجرة، حيث شكمكا نسبة 

االختبلفات السياسية كالفكرية بيف األقارب في الريؼ مف أسباب اليجرة، حيث 
ة الذيف يكافقكف بأف عدـ كجكد الحادية عشر أتي في المرتبة يك %، 36شكمكا نسبة 

أساتذة متخصصيف في المناطؽ الريفية ىي أيضان مف أسباب اليجرة، حيث شكمكا 
الثانية عشرة الذيف يكافقكف بأف قمة المؤسسات أتي في المرتبة يك  %،34نسبة 

أتي في يك %، 30االجتماعية في الريؼ ىي مف أسباب اليجرة، حيث شكمكا نسبة 
شرة الذيف يكافقكف بأنو  الحد مف أنصار نظاـ سياسي ما في الثالثة عالمرتبة 

الريؼ، ككذلؾ ازدياد االنخراط في مؤسسات المجتمع المدني ىي مف أسباب 
 %، مف مجمكع أفراد العينة. 20اليجرة، حيث شكمكا نسبة 

  النتائج

أغمػػػػػػب أفػػػػػػراد العينػػػػػػة مػػػػػػف اإلنػػػػػػاث تمثػػػػػػؿ ف أيتبػػػػػػيف مػػػػػػف خػػػػػػبلؿ ىػػػػػػذه الدراسػػػػػػة  -1
 ،( مػػػػػف مجمػػػػػكع أفػػػػػراد العينػػػػػة48%(، بينمػػػػػا شػػػػػكمت نسػػػػػبة الػػػػػذككر )52%نسػػػػػبة )

سػػػػػػنة( كىػػػػػػـ مػػػػػػف  21-32كأف غالبيػػػػػػة أفػػػػػػراد العينػػػػػػة تتػػػػػػراكح أعمػػػػػػارىـ مػػػػػػف )مػػػػػػف 
الشػػػػباب الػػػػذيف يقػػػػػرركف غػػػػالبيتيـ اليجػػػػرة إلػػػػػى المدينػػػػة مػػػػف أجػػػػػؿ التعمػػػػيـ كالبحػػػػػث 

كأف أغمػػػػب أفػػػػراد  كمػػػػف المنػػػػاطؽ الريفيػػػػة، كأغمػػػػبيـ متػػػػزكجيف، عػػػػف فػػػػرص العمػػػػؿ،
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، ي كالعػػػػالي، كأغمػػػػبيـ مػػػػف مػػػػكظفيف القطػػػػاع العػػػػاـالتعمػػػػيـ الجػػػػامع فئػػػػةالعينػػػػة مػػػػف 
دينػػػػػػػػار( مػػػػػػػػف مجمػػػػػػػػكع أفػػػػػػػػراد  400-600يتػػػػػػػػراكح مػػػػػػػػف ) كلػػػػػػػػدييـ دخػػػػػػػػؿ متكسػػػػػػػػط

 .العينة

يجػػػػػرة الشػػػػػباب االجتماعيػػػػػة لسػػػػػباب األمػػػػػف  وأنػػػػػالسػػػػػابقة بيتبػػػػػيف مػػػػػف النتػػػػػائج  -2
ـ خدمػػػػػة كعمػػػػػؿ انعػػػػداإلػػػػػى المدينػػػػة مػػػػػف كجيػػػػػة نظػػػػر المبحػػػػػكثيف ىػػػػػي  مػػػػف الريػػػػػؼ

%، كمػػػػا أف المجتمػػػػع الريفػػػػي يفػػػػرض عميػػػػؾ 52المػػػػرأة الريفيػػػػة حيػػػػث شػػػػكمكا نسػػػػبة 
تربيػػػػػػة أبنػػػػػػاءؾ، كتػػػػػػأخر سػػػػػػف الػػػػػػزكاج فػػػػػػي المنػػػػػػاطؽ الريفيػػػػػػة حيػػػػػػث شػػػػػػكمكا نسػػػػػػبة 

%، ككػػػػذلؾ أف تضػػػػػحي مػػػػػف أجػػػػػؿ القبيمػػػػػة كالػػػػدـ فػػػػػي المنػػػػػاطؽ الريفيػػػػػة ال مػػػػػف 34
فػػػػػػي الريػػػػػػؼ ىػػػػػػي مػػػػػػف أجػػػػػػؿ الػػػػػػكطف كالػػػػػػديف، كال يكجػػػػػػد اىتمػػػػػػاـ بتعمػػػػػػيـ اإلنػػػػػػاث 

، كأف أفػػػػػػراد العينػػػػػػة يسػػػػػػيركف المجتمػػػػػػع 32%أسػػػػػػباب اليجػػػػػػرة حيػػػػػػث شػػػػػػكمكا نسػػػػػػبة 
 % مف مجمكع أفراد العينة .  16كلك كاف خاطئ حيث شكمكا نسبة 

يجػػػػػرة الشػػػػػباب االقتصػػػػػادية لسػػػػػباب األمػػػػػف  وأنػػػػػالسػػػػػابقة ب يتبػػػػػيف مػػػػػف النتػػػػػائج  -3
دينػػػػػػة تظيػػػػػػر فييػػػػػػا أف المإلػػػػػػى المدينػػػػػػة مػػػػػػف كجيػػػػػػة نظػػػػػػر المبحػػػػػػكثيف  مػػػػػف الريػػػػػػؼ

المكاىػػػػػػػػب كاإلبػػػػػػػػداعات لػػػػػػػػدل أغمػػػػػػػػب الشػػػػػػػػباب مػػػػػػػػع تػػػػػػػػكفر المؤسسػػػػػػػػات التعميميػػػػػػػػة 
%، كمػػػػػػا أف االزدحػػػػػػاـ فػػػػػػي الطرقػػػػػػات 70نسػػػػػػبة  الخاصػػػػػػة كالعامػػػػػػة حيػػػػػػث شػػػػػػكمكا

كالمؤسسػػػػػات العامػػػػػة فػػػػػي المدينػػػػػة تعتبػػػػػر مػػػػػف األسػػػػػباب االقتصػػػػػادية التػػػػػي دفعػػػػػت 
ة اإلنتػػػػػػػاج، ، كيػػػػػػػركف كػػػػػػػذلؾ أف زيػػػػػػػاد56%الشػػػػػػػباب لميجػػػػػػػرة حيػػػػػػػث شػػػػػػػكمكا نسػػػػػػػبة

كفرصػػػػػة االلتحػػػػػاؽ فػػػػػي مختمػػػػػؼ اتجاىػػػػػات العمػػػػػؿ فػػػػػي المدينػػػػػة ىػػػػػي مػػػػػف أسػػػػػباب 
%، كػػػػػػذلؾ انػػػػػػدثار الصػػػػػػناعات التقميديػػػػػػة 52ىجػػػػػػرة الشػػػػػػباب حيػػػػػػث شػػػػػػكمكا نسػػػػػػبة 

كالحػػػػرؼ اليدكيػػػػة  فػػػػي الريػػػػؼ ىػػػػي مػػػػف أسػػػػباب ىجػػػػرة الشػػػػباب حيػػػػث شػػػػكمكا نسػػػػبة 
 ، مف مجمكع أفراد العينة.%50
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يجػػػػرة الشػػػػػباب االقتصػػػػادية لسػػػػباب األمػػػػف  وأنػػػػب السػػػػابقة يتبػػػػيف مػػػػف النتػػػػائج  - 4
عػػػػػدـ كجػػػػػكد فػػػػػرص إلػػػػػى المدينػػػػػة مػػػػػف كجيػػػػػة نظػػػػػر المبحػػػػػكثيف ىػػػػػي  مػػػػػف الريػػػػػؼ

، كمػػػػػا يػػػػػركف بػػػػػأف 46%عمػػػػػؿ لمشػػػػػباب فػػػػػي المنػػػػػاطؽ الريفيػػػػػة حيػػػػػث شػػػػػكمكا نسػػػػػبة
ارتفػػػػػاع نسػػػػػبة البطالػػػػػة مػػػػػع ارتفػػػػػاع عػػػػػدد العػػػػػامميف فػػػػػي المدينػػػػػة، ىػػػػػي مػػػػػف أسػػػػػباب 

، كأف عػػػػػػػػدـ كجػػػػػػػػد فػػػػػػػػرص لتكظيػػػػػػػػؼ 44%ىجػػػػػػػػرة الشػػػػػػػػباب حيػػػػػػػػث شػػػػػػػػكمكا نسػػػػػػػػبة
الشػػػػػباب، ككػػػػػذلؾ قمػػػػػة اإلنتػػػػػاج الزراعػػػػػػي كالحيػػػػػكاني فػػػػػي الريػػػػػؼ، كازديػػػػػاد األيػػػػػػدم 

%، 38العاممػػػػة فػػػػي المدينػػػػة ىػػػػي مػػػػف أسػػػػباب ىجػػػػرة الشػػػػباب حيػػػػث شػػػػكمكا نسػػػػبة 
 مف مجمكع أفراد العينة.

مػػػػف يجػػػػرة الشػػػػباب السياسػػػػية لسػػػػباب األمػػػػف  وأنػػػػالسػػػػابقة بيتبػػػػيف مػػػػف النتػػػػائج  -5
أف المنػػػػػػاطؽ الريفيػػػػػػة ال إلػػػػػػى المدينػػػػػػة مػػػػػػف كجيػػػػػػة نظػػػػػػر المبحػػػػػػكثيف ىػػػػػػي  الريػػػػػػؼ

%، كال يكجػػػػػػد فييػػػػػػا 80نسػػػػػػبة  يكجػػػػػػد فييػػػػػػا فػػػػػػرص لمتعمػػػػػػيـ العػػػػػػالي حيػػػػػػث شػػػػػػكمكا
فػػػػرص لمتعمػػػػيـ الجػػػػامعي، ككػػػػذلؾ عػػػػدـ كجػػػػكد أنشػػػػطة يمارسػػػػيا الشػػػػباب كاألطفػػػػاؿ 

، كمػػػػػا أف قمػػػػػة الػػػػػدكرات العمميػػػػػة كالتدريبيػػػػػة فػػػػػي الريػػػػػؼ 70%حيػػػػػث شػػػػػكمكا نسػػػػػبة
ي مػػػػف أسػػػػباب ىجػػػػرة الشػػػػباب، كازديػػػػاد عػػػػدد السػػػػكاف فػػػػي المػػػػدف بػػػػدكف تخطػػػػيط ىػػػػ

%، ككػػػػذلؾ قمػػػػة المكاصػػػػبلت، كتباعػػػػد المػػػػدف عػػػػػف 60مسػػػػبؽ حيػػػػث شػػػػكمكا نسػػػػبة 
الريػػػػػػػػؼ، كعػػػػػػػػدـ كجػػػػػػػػكد المنتزىػػػػػػػػات كاألسػػػػػػػػكاؽ كالمحػػػػػػػػبلت التجاريػػػػػػػػة، كالمقػػػػػػػػاىي 
كالمطػػػػاعـ مػػػػف أسػػػػباب ىجػػػػرة الشػػػػباب مػػػػف الريػػػػؼ إلػػػػى المدينػػػػة حيػػػػث شػػػػكمكا نسػػػػبة 

 مف مجمكع أفراد العينة. %56

مػػػػف يجػػػػرة الشػػػػباب السياسػػػػية لسػػػػباب األمػػػػف  وأنػػػػب السػػػػابقة يتبػػػػيف مػػػػف النتػػػػائج -6
قمػػػػػػة عػػػػػػدد السػػػػػػكاف فػػػػػػي إلػػػػػػى المدينػػػػػػة مػػػػػػف كجيػػػػػػة نظػػػػػػر المبحػػػػػػكثيف ىػػػػػػي  الريػػػػػػؼ

المنػػػػاطؽ الريفيػػػػة نتيجػػػػة ليجػػػػرة عػػػػدد مػػػػف سػػػػكاف الريػػػػؼ إلػػػػى المدينػػػػة حيػػػػث شػػػػكمكا 
عميميػػػػػػة فػػػػػػي المػػػػػػدرس الريفيػػػػػػة حيػػػػػػث ، كػػػػػػذلؾ ضػػػػػػعؼ اإلمكانيػػػػػػات الت46%نسػػػػػػبة
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، كمػػػػػػا أف قمػػػػػػة المػػػػػػدارس، كعػػػػػدـ تنػػػػػػكع التعمػػػػػػيـ، كعػػػػػػدـ كجػػػػػػكد 44%شػػػػػكمكا نسػػػػػػبة 
، كأف 42%المستشػػػػػػفيات كالرعايػػػػػػة الصػػػػػػحية فػػػػػػي المنػػػػػػاطؽ الريفيػػػػػػة شػػػػػػكمت نسػػػػػػبة

%، كػػػػػػػػذلؾ يعتبػػػػػػػػر 40ازديػػػػػػػػاد اإلحيػػػػػػػػاء العشػػػػػػػػكائية فػػػػػػػػي المػػػػػػػػدف شػػػػػػػػكمت نسػػػػػػػػبة 
مػػػػف أسػػػػباب اليجػػػػرة، حيػػػػث شػػػػكمت التعصػػػػب القبمػػػػي كنظػػػػاـ الثػػػػأر فػػػػي الريػػػػؼ ىػػػػي 

%، كػػػػػػػػذلؾ أف االختبلفػػػػػػػػات السياسػػػػػػػػية كالفكريػػػػػػػػة بػػػػػػػػيف األقػػػػػػػػارب فػػػػػػػػي 38نسػػػػػػػػبة 
%، كمػػػػػػػا أف عػػػػػػػدـ كجػػػػػػػكد أسػػػػػػػاتذة متخصصػػػػػػػيف فػػػػػػػي 36الريػػػػػػػؼ، شػػػػػػػكمت نسػػػػػػػبة 

كأف قمػػػػػػػة المؤسسػػػػػػػات االجتماعيػػػػػػػة فػػػػػػػي  %،34المنػػػػػػػاطؽ الريفيػػػػػػػة، شػػػػػػػكمت نسػػػػػػػبة 
أف الحػػػػد مػػػػػف %، كمػػػػا 30الريػػػػؼ ىػػػػي مػػػػف أسػػػػباب اليجػػػػرة، حيػػػػث شػػػػكمت نسػػػػبة 

أنصػػػػار نظػػػػاـ سياسػػػػي مػػػػا فػػػػي الريػػػػؼ، كازديػػػػاد االنخػػػػراط فػػػػي مؤسسػػػػات المجتمػػػػع 
%، مػػػػف مجمػػػػكع أفػػػػراد 20المػػػػدني ىػػػػي مػػػػف أسػػػػباب اليجػػػػرة، حيػػػػث شػػػػكمت نسػػػػبة 

 العينة.
   الحمول اإلستراتيجية لمحد من ظاىرة اليجرة   

حػػػػػؿ المشػػػػػكبلت التػػػػػي يعػػػػػاني منيػػػػػا شػػػػػباب الريػػػػػؼ مػػػػػف خػػػػػبلؿ تػػػػػكفير فػػػػػرص  1-
 شباب. عمؿ لم

السػػػػػػػػعي الػػػػػػػػدائـ فػػػػػػػػي تضػػػػػػػػييؽ الفجػػػػػػػػكة بػػػػػػػػيف الحضػػػػػػػػر كالريػػػػػػػػؼ فػػػػػػػػي شػػػػػػػػتى  - 2
المجػػػػػاالت لتبلفػػػػػي اآلثػػػػػػار الػػػػػػسمبية المترتبػػػػػة عمػػػػػى اليجػػػػػرة الداخميػػػػػة، كذلػػػػػؾ عػػػػػف 

 طريؽ تنمية شاممة كمتكازنة في مختمػؼ المنػاطؽ الريفية.

تعمػػػػػػػػػيـ إلزاميػػػػػػػػػة التعمػػػػػػػػػيـ كاسػػػػػػػػػتمراريتيا، كتطبيػػػػػػػػػؽ بػػػػػػػػػرامج محػػػػػػػػػك األميػػػػػػػػػة  3-  
طكيرىػػػػػػا، كتػػػػػػػكفير فػػػػػػػرص التػػػػػػدريب كالتأىيػػػػػػؿ فػػػػػػي مختمػػػػػػؼ المنػػػػػػاطؽ كخاصػػػػػػة كت

  .الريفية منيا، ككضػع بػرامج التػدريب كفقػان لمتطمبات ىذه المناطؽ
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كتحسػػػػػػػػػينيا كتػػػػػػػػػأميف  -الكقائيػػػػػػػػػة كالعبلجيػػػػػػػػػة  –تػػػػػػػػػكفير الخػػػػػػػػػدمات الصػػػػػػػػػحية  -4
 .الجيػدة لؤلمكمػة كالطفكلة كاألسرة الرعاية

المنػػػػػػػاطؽ الريفيػػػػػػػة كتحسػػػػػػػيف نكعيػػػػػػػة الخػػػػػػػدمات  نشػػػػػػػر الػػػػػػػكعي السػػػػػػػكاني فػػػػػػػي -5
نشػػػػاء عػػػػدد مػػػػف المصػػػػانع كخاصػػػػة  -6 ا.االجتماعيػػػػة فييػػػػ التنميػػػػة المناسػػػػبة كا 

تطػػػػػكير نظػػػػػاـ المنتجػػػػات الزراعيػػػػػة بشػػػػػكؿ يحقػػػػػؽ مصػػػػػمحة ، ك الصػػػػناعات الصػػػػػغرل
  .  المنتج

يجػػػػاد فػػػػرص العمػػػػؿ المناسػػػػبة فػػػػي الريػػػػؼ عػػػػف طريػػػػؽ تشػػػػجيع الصػػػػناعات كالحػػػػرؼ إ -7
تحسػػػيف الظػػػركؼ السػػػكنية بمػػػا يتناسػػػب مػػػع الخصػػػائص السػػػائدة فػػػي كػػػؿ  -8 .الريفيػػػة

نػػػػػػػشاء المرافػػػػػػػؽ العامػػػػػػة كتطكيرىػػػػػػا ) كيربػػػػػػاء، ميػػػػػػاه صػػػػػػرؼ صػػػػػػحي تطػػػػػػكير ، منطقػػػػػػػة كا 
تػػػػػػكفير االحتياجػػػػػػات األساسػػػػػػػية مػػػػػػف بنػػػػػػاء مػػػػػػػػدارس ( شػػػػػػبكات المكاصػػػػػػبلت كاالتصػػػػػػػاالت

نػشاء مراكز لمتدريب كالتأىيؿ بيف مختمؼ المناطؽ  مدف.الريفية كال كا 

التعميمػػػػػػي كخاصػػػػػػة التعمػػػػػػيـ  ااىالعمػػػػػػؿ عمػػػػػػى تحسػػػػػػيف ظػػػػػػركؼ المػػػػػػرأة كرفػػػػػػع مسػػػػػػتك  - 9
تاحة فرص العمؿ المناسبة ليا .  الجامعي، كتعميميا قيادة السيارة، كا 

سػػػػػػػػػػياميا فػػػػػػػػػػي التنميػػػػػػػػػػة انخػػػػػػػػػػراط المػػػػػػػػػػرأة فػػػػػػػػػػي مؤسسػػػػػػػػػػات المجتمػػػػػػػػػػع المػػػػػػػػػػدني، ك  10- ا 
 ،فػػػػػػي عمميػػػػػػات التحضػػػػػػرلمػػػػػػا فػػػػػػي ذلػػػػػؾ مػػػػػػف أثػػػػػػر  ،كاالجتماعيػػػػػػػة كالثقافيػػػػػػة ،االقتصػػػػػادية

 . كاليجرة الداخمية

 المقترحات

نقتػػػػػػػرح أف تكػػػػػػػكف ىنػػػػػػػاؾ العديػػػػػػػد مػػػػػػػف الدراسػػػػػػػات المحميػػػػػػػة كالعالميػػػػػػػة التػػػػػػػي تيػػػػػػػتـ 
كذلػػػػػػػؾ لتكضػػػػػػػيح األسػػػػػػػباب ىجػػػػػػػرة الشػػػػػػػباب مػػػػػػػف الريػػػػػػػؼ إلػػػػػػػى المدينػػػػػػػة؛ بمشػػػػػػػكمة 

يجػػػادمػػػف خػػػبلؿ ىػػػذا البحػػػث  اكاآلثػػػار التػػػي لػػػـ نػػػتمكف مػػػف الكصػػػكؿ إلييػػػ حمػػػكؿ  كا 
 .  مناسبة ليا
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 المراجع المصادر و قائمة
إدريػػػػس عػػػػزاـ، مكسػػػػى أبػػػػك حاسػػػػة أحمػػػػد ربيعػػػػة، المجتمػػػػع الريفػػػػي كالحضػػػػرم  -1

كالبػػػػػػدكم، الشػػػػػػركة العربيػػػػػػة المتحػػػػػػدة لمتسػػػػػػكيؽ كالتكريػػػػػػدات بالتعػػػػػػاكف مػػػػػػع جامعػػػػػػة 
 ـ.2010القدس المفتكحة، 

 .2000 ، سكريا،حمب إبراىيـ حممي الغكرم، السكاف في العالـ، دار الشرؽ، -2

عكد شػػػػػكاقفة، ، فػػػػػؤاد اليزأيمػػػػػة، ك صػػػػػفاء إبػػػػػراىيـ، دراسػػػػػات فػػػػػي جغرافيػػػػػة الػػػػػكطف سػػػػػ -3
 .1991عماف، ،العربي، دار عمار

مدينػػػػػػػة  ىسػػػػػػاجدة عبػػػػػػػد الحكػػػػػػػيـ عبػػػػػػد القػػػػػػػادر محسػػػػػػػف، اليجػػػػػػػرة الداخميػػػػػػة الكافػػػػػػػدة إلػػػػػػػ 4 
( األسػػػػػػػباب كاآلثػػػػػػػار، مدينػػػػػػػة نػػػػػػػابمس، فمسػػػػػػػطيف، 2018 -1994نػػػػػػػابمس بػػػػػػػيف األعػػػػػػػكاـ )

2018. 

حمػػػػػد، الجغرافيػػػػػا البشػػػػػرية دراسػػػػػات نظريػػػػػة كتطبيقيػػػػػة، الػػػػػدار العالميػػػػػة  صػػػػػبرم محمػػػػػد 5-
 .2009، 1لمنشر كالتكزيع، الجيزة، مصر، ط

كاقتصػػػػػػػػاديان، دار  طػػػػػػػػارؽ كمػػػػػػػػاؿ، سػػػػػػػػكيكلكجية الشػػػػػػػػباب تنميػػػػػػػػة الشػػػػػػػػباب اجتماعيػػػػػػػػان  -6
 .2005النشر كالتكزيع، عماف، األردف، 

مػػػػػػػػـ االجتمػػػػػػػػاع خػػػػػػػػركف، عآعاليػػػػػػػة حبيػػػػػػػػب نجػػػػػػػػكل عبػػػػػػػػد الحميػػػػػػػػد سػػػػػػػػعد هللا، ك  -7
 عمػػػػػػػػػػػػاف، األردف، ،2الريفػػػػػػػػػػػػي، دار الميسػػػػػػػػػػػػرة لمنشػػػػػػػػػػػػر كالتكزيػػػػػػػػػػػػع كالطباعػػػػػػػػػػػػة، ط

2011. 

عبػػػػد القػػػػادر القصػػػػير، اليجػػػػرة مػػػػف الريػػػػؼ إلػػػػى المػػػػدف فػػػػي المغػػػػرب العربػػػػي،  -8
 .1992لبناف،  دار النيضة لمطباعة كالنثر، بيركت،
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عػػػػػػة الخفػػػػػػاؼ، الجغرافيػػػػػػا البشػػػػػػرية أسػػػػػػس عامػػػػػػة، دار الفكػػػػػػر لمطبا يعبػػػػػػد عمػػػػػػ -9
 .2001، 1كالنشر كالتكزيع، عماف، األردف، ط

األردف، عدناف أبك مصمح، معجـ عمـ االجتماع، دار النشر كالتكزيع، عماف،   -10
2005.  

غريػػػػػػػػب سػػػػػػػػيد أحمػػػػػػػػد، عمػػػػػػػػـ االجتمػػػػػػػػاع الريفػػػػػػػػي، دار المعرفػػػػػػػػة الجامعيػػػػػػػػة، اإلسػػػػػػػػكندرية، 
2005. 

يني كالعنػػػػػؼ، دار عمػػػػػي ليمػػػػػة، الشػػػػػباب العربػػػػػي تػػػػػأمبلت فػػػػػي ظػػػػػكاىر اإلحيػػػػػاء الػػػػػد -11
 ،.1993، 1المعارؼ لمطباعة كالنشر، ط

ر بمػػػػػداف المغػػػػػرب الغربػػػػػي، عبػػػػػعمػػػػػي الحػػػػػكات، اليجػػػػػرة غيػػػػػر الشػػػػػرعية إلػػػػػى أكركبػػػػػا 12- 
 ، ليبيا.، طرابمس2007-2006منشكرات الجامعة المغربية خبلؿ ،

أبػػػػػػػػػك عيانػػػػػػػػػة، دراسػػػػػػػػػات فػػػػػػػػػي الجغرافيػػػػػػػػػا البشػػػػػػػػػرية، دار المعرفػػػػػػػػػة  فتحػػػػػػػػػي محمػػػػػػػػػد13-  
 .  1996مصر، إلسكندرية،الجامعية ا

 فػػػػػػػػػػكزم سػػػػػػػػػػياكنو، مبػػػػػػػػػػادئ الػػػػػػػػػػديمكغرافيا، مطبعػػػػػػػػػػة الجامعػػػػػػػػػػة األردنيػػػػػػػػػػة، عمػػػػػػػػػػاف، -14
  1983األردف،

، ركأيػػػػػػد عثمػػػػػػاف أبػػػػػػك صػػػػػػبحة، جغرافيػػػػػػا المػػػػػػدف، دار كائػػػػػػؿ لمطباعػػػػػػة كالنشػػػػػػ -15
 .  2003 ،1طاألردف، عماف، 

يػػػػػة، محمػػػػػد نجيػػػػػب بكطالػػػػػب، عمػػػػػـ االجتمػػػػػاع الريفػػػػػي القػػػػػرل كاألريػػػػػاؼ العرب -16
 .2014السعكدية،  ،كالتكزيع دار جامعة الممؾ سعكد لمنشر
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محمػػػػػػػكد عبػػػػػػػػد الحميػػػػػػػػد حسػػػػػػػيف، محمػػػػػػػػد محمػػػػػػػػكد ميػػػػػػػدلي، محمػػػػػػػػد السػػػػػػػػيد  -17 
لػػػػػػػػػػػدنيا الطباعػػػػػػػػػػػة كالنشػػػػػػػػػػػر، احػػػػػػػػػػػبلكة، عمػػػػػػػػػػػـ االجتمػػػػػػػػػػػاع الريفػػػػػػػػػػػي، دار الكفػػػػػػػػػػػاء 

 .ـ2012، 1اإلسكندرية، مصر، ط 

ار العػػػػػالـ الثالػػػػػث محمػػػػػكد جػػػػػاد، التضػػػػػخـ الحضػػػػػرم فػػػػػي البمػػػػػداف الناميػػػػػة، د -18 
 .1993القاىرة، مصر، ، 1القاىرة، ط

محجػػػػػػػكب عطيػػػػػػػة الفائػػػػػػػدم، أساسػػػػػػػيات عمػػػػػػػـ السػػػػػػػكاف، منشػػػػػػػكرات الجامعػػػػػػػة  -19
 .  1997طرابمس، ليبيا،  المفتكحة،

 :المجالت العممية

عبػػػػػد هللا صػػػػػالح مثنػػػػػي، اليجػػػػػرة الداخميػػػػػة كأثرىػػػػػا عمػػػػػى تركيػػػػػب السػػػػػكاف فػػػػػي  -1
 ـ.2008 اليمف، اإلدارية كالقتصادية باليمف،الجميكرية اليمنية مجمة العمـك 

نبيػػػػػػؿ مػػػػػػرزكؽ، ىجػػػػػػرة الكفػػػػػػاءات كأثرىػػػػػػا عمػػػػػػى التنميػػػػػػة االقتصػػػػػػادية، جمعيػػػػػػة 2- 
 .  ، سكرياالعمـك االقتصادية السكرية، النداكة الثالثة كالعشريف

مػػػػػػػػارم مػػػػػػػػػاككليؼ )المنظمػػػػػػػػػة الدكليػػػػػػػػػة لميجػػػػػػػػػرة( كبينػػػػػػػػػكد خضػػػػػػػػػرية )جامعػػػػػػػػػة  -3
 2019جرة في العالـ، المنظمة الدكلية لميجرة، جكاىر الؿ نيرك،  تقرير الي

 عمميةالرسائل ال

المبػػػػػػػركؾ عاشػػػػػػػكر الغريػػػػػػػاني، اليجػػػػػػػرة العكسػػػػػػػية مػػػػػػػف المدينػػػػػػػة إلػػػػػػػى الريػػػػػػػؼ،"  -1
 ـ.2006دراسة ميدانية، منشكرات المجنة الشعبية العامة لمثقافة، ليبيا،

ياسػػػػػػػيف الكبيػػػػػػػر، الميػػػػػػػاجريف فػػػػػػػي طػػػػػػػرابمس الغػػػػػػػرب، دراسػػػػػػػة حالػػػػػػػة التماثػػػػػػػؿ  -2
    .  1982عيد اإلنماء العربي، بيركت، م
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 أغراض الشعر الميبي "ديوان أشرعة الرجاء"

 لمشاعر الدكتور إمحمد أبو سطاش أنموذًجا 

 إعداد: د سالم فرج زوبيك                                             

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المقدمة:

الحمد  رب العالميف كالصبلة كالسبلـ عمى أشرؼ األنبياء كالمرسميف، بحث 
كاف أشرعة الرجاء لمشاعر الدكتكر إمحمد بعنكاف "أغراض الشعر الميبي دي

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 

غراض الشعرية كاألكزاف التي استعمميا الشاعر جكانب األدب الميبي كىك األ
الميبي، كألف ىذا المكضكع لـ يدرس مف قبؿ، فقد كاجو الباحث بعض 
الصعكبات منيا قراءة القصيدة كاممة ليتكصؿ إلى غرضيا، كمعرفة كزنيا، 
حصاء األكزاف كالبحكر، كقد اتبع فيو الباحث المنيج الكصفي التحميمي، فكاف  كا 

كف مف مقدمة، كتمييد، كتكطئة كثبلثة مطالب: التكطئة: تعريؼ ىذا البحث متك
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

محمد عمي سػميماف أبػك سػطاش الفيتػكرم، كأصػمو مػف فػكاتير زليػتف إىك الشاعر 
 ،ـ فػي سػكؽ الخمػيس شػرؽ مدينػة الخمػس1973ة نكلػد سػ –نسية: ليبي. الج -

درس بمدرسػػة سػػيدم عمػػي الفرجػػاني االبتدائيػػة القرآنيػػة كحفػػظ القػػرآف ، كفييػػا نشػػأ
ـ التحػػؽ بمعيػػد أبػػي ذر الغفػػارم لمقػػراءات، كمنػػو إلػػى 1986كػػامبل، كفػػي سػػنة 

مـك فػػي ـ حاصػبل عمػػى الػدب1991و سػػنة فيػمعيػد المعممػيف الخػػاص الػذم تخػػرج 
المغػػة العربيػػػة، ثػػـ التحػػػؽ بكميػػػة اآلداب بجامعػػة ناصػػػر بمدينػػة الخمػػػس، كتخػػػرج 

ـ حاصػػػبل عمػػػى شػػػيادة الميسػػػانس فػػػي المغػػػة العربيػػػة كالدراسػػػات 1997فييػػػا سػػػنة
ػػػػ، اإلسػػػػبلمية ا بالكميػػػػة نفسػػػػيا، ككمػػػػؼ أمينػػػػا لتحريػػػػر صػػػػحيفة ناصػػػػر يف معيػػػػدن عي

ا فػي الجامعػػة، ككػػاف طالبنػػكانػػت بدايتػو الشػػعرية مػػذ كػاف ، الصػادرة عػػف الجامعػة
نشر بعض أشعاره في صحيفة "أخبػار الجمػاىير" ، تأثره كاضحا بالشعر الجاىمي

، تحصػػػػػؿ عمػػػػػى الماجسػػػػػتير (1)الصػػػػػادرة عػػػػػف أمانػػػػػة اإلعػػػػػبلـ بمنطقػػػػػة الخمػػػػػس
مػػف  ـ2011تػػاريخ بدكتكراه ـ مػػف جامعػػة المرقػػب، ثػػـ تحصػػؿ عمػػى الػػ2002عػػاـ

نحػػػك كصػػػرؼ، طبػػػع لػػػدقيؽ: التخصػػػص ا جامعػػػة اإلسػػػكندرية بجميكريػػػة مصػػػر
ديكانػػو األكؿ بعنػػكاف أشػػرعة الرجػػاء الػػذم كػػاف اسػػمو "خطػػكة عمػػى الطريػػؽ" قبػػؿ 

ـ، كسػػبب تسػػميتو بػػذلؾ القصػػيدة التػػي تحمػػؿ ىػػذا العنػػكاف، 2012الطباعػػة عػػاـ:
، كديكانو الثاني المكسػـك خػكاطر -صمى هللا عميو كسمـ  -ككانت في مدح النبي

                                                 
الحركة الشعرٌة فً لٌبٌا فً العصر الحدٌث، الدكتور لرٌرة زرلون نصر، دار الكتاب الجدٌدة (1)

 .103ـ 102: م" 1999، "ممابلة شخصٌة مع الشاعر فً سنة 2م،ج204، 1المتحدة،ط
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بعػد التعريػؼ بالشػاعر سػيعرؼ الباحػث بالػديكاف ، ك ( 1)ـ2012الكنانػة طبػع عػاـ:
 مكضع الدراسة.

 التعريف بالديوان:

ديػػكاف الشػػاعر إمحمػػد عمػػػي أبػػك سػػطاش بعنػػكاف )أشػػػرعة الرجػػاء(، كىػػك عنػػػكاف 
قصػيدة فػػي الػديكاف فػػي مػػدح النبػي صػػمى هللا عميػو كسػػمـ شػػارؾ بيػا الشػػاعر فػػي 

لترتيػػػػب األكؿ مػػػػع ـ، كنالػػػػت ا2005ميرجػػػػاف طػػػػرابمس الػػػػدكلي لممػػػػديح النبػػػػكم 
، كاألخػػرل –رحمػػو هللا  –قصػػيدتيف أخػػرييف إحػػداىما لمػػدكتكر محمػػد بػػف صػػكفية 

لمػػػػػدكتكر نػػػػػزار البغػػػػػدادم، كالػػػػػديكاف يحمػػػػػؿ نتػػػػػاج مرحمػػػػػة عمريػػػػػة لمشػػػػػاعر مػػػػػف 
ـ، كيحمػػؿ ىػػذا الػػديكاف فػػي طياتػػو مػػا يقػػارب 2006إلػػى أكاسػػط  -ـ1996عػػاـ:
عر كالػديكاف يعػرؼ الباحػث ، كبعد التعريػؼ بالشػا(2)قصيدة كمقطكعة 122عف: 

 الشعر كالتجربة الشعرية كأىمتيا.

 توطئة

 تعريف الشعر:

ٍعري ال كبلـه منظكـه بىاف عىف المنثكر الًَّذم يىٍستعمميوي النَّاس ًفي  -أىٍسعىدىؾى هللاي  -شًٌ
ٍتوي األٍسمى  دى مخاطباتيـ بيىا خيصَّ ًبًو مف النَّظـ الًَّذم إٍف عيًدؿ ًبًو عىف ًجيىتًو مىجَّ اعي كفىسى

حَّ طىٍبعيوي كذىٍكقيوي لـ يىٍحتىٍج ًإلىى االستعانىًة  عمى الذٍَّكؽ. كنىٍظميوي معمكـه محدكده؛ فىمىٍف صى
مىٍيًو الذَّكؽي لـ يىٍستىٍغًف ال عمى نىٍظـً  مف اضطىرىب عى كض الًَّتي ًىيى ًميزىانو، كى عر بالعىري شًٌ

                                                 
ؽش, ِغٍخ اٌّؼشفخ, عبِؼخ ثًٕ ٌٍٚذ, وٍٍخ َ ِغ اٌجب2016/ 13/10ِمبثٍخ ِغ اٌؾبػش فً ٌَٛ:)1(

 .25 -24َ, ثؾش ٌٍجبؽش عبٌُ فشط صٚثٍه:2016اٌزشثٍخ, اٌؼذد اٌغبدط دٌغّجش:

 .6 -5َ: 2012, 1ٌٕظش ِمذِخ اٌذٌٛاْ أؽشػخ اٌشعبء, إدمحم ػًٍ أثٛعطبػ, ه )2(
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تَّى تىًصير معرفىتيوي الميٍستفادةي  ،عىف تىٍصحيحًو كتىٍقكيمًو بمىٍعرًفة العىركضً  كالًحٍذًؽ بيىا حى
 (. 1كالطَّبع الًَّذم الى تىكىمُّؼى مىعىو)

 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، 

خكاطر كيبعثيا، لتتبلحـ كميا في عالـ الشعكر، أم: في معامؿ النفس كيحيي ال
كالكجداف كالمشاعر كالعكاطؼ في تجربة شعرية تتحرؾ إلى مجاليا، مجاؿ األسمكب 
كاإلبداع في التصكير، الذم يتعاكف فيو العقؿ كالخياؿ معنا في انتقاء األلفاظ 

لجميع مع الغرض كالمكضكع كاألساليب كالصكر كالمكسيقى كاإليقاع، ليتناسب ا
كالمعاني كالعاطفة كالمحسنات، في اتزاف كتكازف بيف العقؿ كالخياؿ؛ بحيث ال 

  (.2يطغى أحدىما عمى اآلخر في داخؿ النفس)

 المطمب األول

  أغراض قديمة:

معمـك أف الشعر منذ القدـ ينشد عمى أغراض شعرية تعارؼ عميو الشعراء منذ 
ض حديثة، فالشاعر مكضع الدراسة قد تناكؿ األغراض القدـ، كقد استحدثت أغرا

القديمة، كالحديثة، كفي ىذا المطمب سنرل األغراض التي تناكليا الشاعر في 
 ديكانو.

                                                 
: دٛي, أثٛ اٌؾغٓ (دمحم ثٓ أؽّذ ثٓ دمحم ثٓ أؽّذ ثٓ إثشاٍُ٘ هجبهجب, اٌؾغًٕ اٌؼٍ ,)ػٍبس اٌؾؼش1(

 .6-5:اٌمب٘شح –ِىزجخ اٌخبٔغً  ,: ػجذ اٌؼضٌض ثٓ ٔبفش اٌّبٔغ, رؾمٍك٘ـ)322
ػًٍ ػًٍ ِقطفى , اٌّزا٘ت األدثٍخ فً اٌؾؼش اٌؾذٌش ٌغٕٛة اٌٍّّىخ اٌؼشثٍخ اٌغؼٛدٌخ )2(

 .411: 1984َ -٘ـ 1404 1, هاٌٍّّىخ اٌؼشثٍخ اٌغؼٛدٌخ-عذح -رٙبِخ , فجؼ
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 الغزل:

نظـ العرب الشعر في كؿ ما أدركتو حكاسيـ كخطر عمى قمكبيـ مف فنكنو كأغراضو 
الجاىمية يككف بذكر كطريقتو عند  ،كيسمى التشبيب كالتغزؿ ،الكثيرة كالنسيب

ككاف لو عندىـ المقاـ األكؿ مف بيف أغراض  ،النساء كمحاسنيف كشرح أحكاليف
لما فيو  ؛كافتتح بو القصيد ،الشعر حتى لك انضـ إليو غرض آخر قدـ النسيب عميو

كىك السر في كؿ  ،كألف باعثو الفذ ىك الحب ؛ـ النفس كارتياح الخاطراليإمف 
كينقسـ الغزؿ إلى نكعيف: كىما  (.1كثر الناس حبان لفراغيـ)اجتماع إنساني كالبدك أ

  غزؿ حسي، كغزؿ عذرم، ككبلىما يؤثر في كجداف الشاعر:

 أثر الغزل الحسي في الوجدان:

ليس محمكمنا، كال حارِّا متدفقنا؛ ألف  وفالكجداف عند الشاعر في الغزؿ الحسي كجد أن
رأة في تصكيره الحسي الماجف، صاحبو قد أرضى نزكاتو كشيكاتو مف مفاتف الم

ذا ما انتيت القصيدة صكرة  فتطفئ كؿ صكرة مف شعره جمرة مف كجدانو كىكذا، كا 
صكرة، ال تجد عرقنا ينبض مف كجداف في نفس الشاعر، كتمؾ طبيعة الشيكة 

 (.2البييمية التي يجب أف يترفع عنيا المسمـ)

 أثر الغزل العذري في الوجدان:

اعر العذرم فيك كجداف يغتمي كيفكر، كيمتيب فيحرؽ العركؽ أما الكجداف عند الش
التي تنبض بالحياة؛ ألف الشاعر لـ يضبط كجدانو المسرؼ، كلـ يحدد مساره 

                                                 
: دأؽّذ ثٓ إثشاٍُ٘ ثٓ ِقطفى اٌٙبؽًّ (, أدثٍبد ٚإٔؾبء ٌغخ اٌؼشة عٛا٘ش األدة فً )1(

: 2, طِؤعغخ اٌّؼبسف, ثٍشٚد, ؽشفذ ػٍى رؾمٍمٗ ٚرقؾٍؾٗ: ٌغٕخ ِٓ اٌغبِؼٍٍٓ, أ٘ـ)1362
25. 

 .13 :)اٌّزا٘ت األدثٍخ فً اٌؾؼش اٌؾذٌش ٌغٕٛة اٌٍّّىخ اٌؼشثٍخ اٌغؼٛدٌخ2(
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كطريقو، فيك أشبو بنار تندلع في ىشيـ الجسد، فيأتي عميو فبل يترؾ أثرنا كال 
تقـك عمى  كعمى ىذا فشعر الكجداف يشمؿ جكانب أخرل غير حب المرأة، (.1بقية)

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 

داف إلى غرض أدبي آخر غير الشعر مف خبلؿ مكضكع ما، النتقمنا مف شعر الكج
، كقد أنشد الشاعر عمى غرض الغزؿ خمسا كأربعيف قصيدة مكزعة (2الكجداني)

عمى عشرة بحكر، فكاف نصيب بحر الكامؿ ثبلثا كعشريف قصيدة، كبحر الكافر 
ست قصائد، كبحر المتقارب خمس قصائد، كبحر الرمؿ أربع قصائد،  كبحر اليزج 

ارؾ قصيدة كاحدة، كبحر الخفيؼ قصيدة كاحدة، كبحر المديد قصيدتيف، كبحر المتد
 قصيدة كاحدة، كبحر الطكيؿ قصيدة كاحدة، كبحر الرجز قصيدة كاحدة.

 كمف أمثمة شعر الغزؿ قكؿ الشاعر مف المتقارب:

اـً فىأىٍدمىٍت ًجرىاًحي ًط الزًٌحى سى يؿو     ًبكى يـو كىحى بىٍتنوي لىكىاًحظي رى سى
(3) 

 :كيقكؿ مف الكامؿ

ٍسنىاءي  ًميبل ًإذىا رىأل اٍلحى الوي    كىغىدىا عى إفَّ اٍلفؤىادى تىقىطَّعىٍت أىٍكصى
(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، 

                                                 

 .13 :ٛة اٌٍّّىخ اٌؼشثٍخ اٌغؼٛدٌخ)اٌّزا٘ت األدثٍخ فً اٌؾؼش اٌؾذٌش ٌغ1ٕ(
 .11 ٔفغٗ:)2(
 .61اٌذٌٛاْ: )3(

 .18اٌذٌٛاْ: )4(
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ة إنشاء الديكاف لمشاعر حيث كانت في زمف الصبا كربما يرجع ذلؾ إلى فتر 
 كالشباب.

 الحكمة والمثل والنصح واإلرشاد

كالحكمة كالمثؿ: فالحكمة قكؿ رائع يتضمف حكمان صحيحان مسممان. كالمثؿ مرآة تريؾ 
كقد انقضت فاألمثاؿ ميزاف يكزف بو  ،كقد مضت كتقفؾ عمى أخبلقيا ،أحكاؿ األمـ

عادتيا كشقاؤىا كأجبيا كلغتيا. كأكثر ما تككف أمثاؿ رقي األمـ كانحطاطيا كس
العرب كحكميا مكجزة متضمنة حكمان مقبكالن أك تجربة صحيحة تممييا عمييا طباعيا 

، كقد تأخذ جانبا مف النصح كاإلرشاد، كقد (1ببل تكمؼ راجع فف األمثاؿ السابؽ)
كزف بحر نسج الشاعر في ىذا الغرض ثماني قصائد، فكانت سبع قصائد عمى 

 الكامؿ، كقصيدة كاحدة عمى بحر الكافر 

 كمف شعر الحكمة قصيدة بعنكاف "كف كالغصكف" قكلو:

ٍيرى ميظيمًٌمىوٍ  ٍذًعيىا     ًفي اٍلقىٍيًظ خى كًف ًبجى  (2)كيٍف كىاٍلغيصي

 يريد بذلؾ حسف السيرة كالفائدة لقكمو تجنبا لممثؿ القائؿ:

كره " ري يىاؿو ًريحوي حى يى " ًظؿُّ سى ٍردىة طيبة الرائحة، السَّ اه، كليا كى اؿ: شجر مف العىضى
كر: ريح حارة تيبُّ بالميؿ، كقيؿ: بالنيار ري نىة كال ، كاٍلحى سى يضرب لمرجؿ لو ًسيمىا حى

 (. 3خير عنده)

                                                 
 .26: 2, ط)عٛا٘ش األدة فً أدثٍبد ٚإٔؾبء ٌغخ اٌؼشة1(
 .128اٌذٌٛاْ: )2(

: , رؾمٍك٘ـ)518: دأثٛ اٌفنً أؽّذ ثٓ دمحم ثٓ إثشاٍُ٘ اٌٍّذأً إٌٍغبثٛسي (, ِغّغ األِضبي )3(

 .444: 1,طثٍشٚد, ٌجٕبْ -داس اٌّؼشفخ  ,اٌؾٍّذ دمحم ِؾٍى اٌذٌٓ ػجذ

. 
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كالحكمة كالمثؿ كالنصح كاإلرشاد يحتؿ المرتبة الرابعة مف حيث األغراض القديمة 
 في المئة تقريبا.كالحديثة بعدد ثماني قصائد بنسبة ستة 

 :الوصف

ىك شرح حاؿ الشيء كىيئتو عمى ما ىك عميو في الكاقع إلحضاره في ذىف السامع  
 الشعر الكصفي:كقد  يسمى ب (.1كأنو يراه أك يشعر بو)

الكصؼ جزء طبيعي مف منطؽ اإلنساف؛ ألف النفس محتاجة مف أصؿ الفطرة إلى 
ت منيا، كال يككف ذلؾ إال بتمثيؿ ما يكشؼ ليا مف المكجكدات كما يكشؼ لممكجكدا

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

كما ىك الشأف عند -أضفت إلى ذلؾ سعة العبارة كمطاكعة المغة في التصريؼ 
كاف أجمع لمحس كأبدع في تصكير الحقيقة بما تكثر المغة مف أصباغيا  -العرب

كيجيد الحس في تأليؼ بينيا كتككيف المناسبات الطبيعية التي تظيرىا تمؾ األلكاف 
د الشاعر في ىذا الغرض ست ، كقد أنش(2المييأة عمى حسب ىذه المناسبات)

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:

                                                 
 .26: 2, ط)عٛا٘ش األدة فً أدثٍبد ٚإٔؾبء ٌغخ اٌؼشة1(
ِقطفى فبدق ثٓ ػجذ اٌشصاق ثٓ عؼٍذ ثٓ أؽّذ ثٓ ػجذ اٌمبدس اٌشافؼً , )ربسٌخ آداة اٌؼشة2(

 .80: 3, طداس اٌىزبة اٌؼشثً , ٘ـ)1356: د(
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نىا ًفي الظٍُّمـً سى  اـ    بىٍعضي ؽًٌ ضى نىا ًفي اٍلحى  اـبىٍعضي

ٍمسان      كىٍىيى تٍبديك ًلػػػػػػػػؤٍلىنىاـ نىا ييٍنكري شى بىٍعضي
(1) 

كالكصؼ يحتؿ المرتبة السابعة مف حيث األغراض القديمة كالحديثة بعدد ست 
 قصائد بنسبة خمسة في المئة تقريبا.

 :اليجاء

كقد أنشد الشاعر  (.2ىك تعداد مثالب المرء كقبيمو كنفي المكاـر كالمحاسف عنو) 
ي ىذا الغرض ست قصائد، فكانت خمس قصائد عمى كزف بحر الكامؿ، كقصيدة ف

 كاحدة عمى كزف بحر المتقارب.

 كمنو عمى كزف المتقارب قكلو:

ًبٍئسى اٍلعىمىؿٍ  دُّ الثَّناىء بمىا لىـ تىقيٍؿ     فىًبٍئس اٍلميرىادي كى تىكى
(3) 

ديثة بعدد ست قصائد كاليجاء يحتؿ المرتبة الثامنة مف حيث األغراض القديمة كالح
 بنسبة خمسة في المئة تقريبا.

 الرثاء:

ظيار التفجع كالتميؼ عميو كاستعظاـ المصيبة فيو)  ، (4كىك تعداد مناقب الميت كا 
ألنو لـ يعر أحد مف مصيبة  ؛كىك أكثر ما تكمـ فيو الناس كقد يسمى التعازم:

ما متصبران كا   ،بحميـ، ذلؾ قضاء هللا عمى خمقو. فكؿ تكمـ إما متعزيان  ما معزيان، كا 
                                                 

 .145اٌذٌٛاْ: )1(

 .26: 2, طً أدثٍبد ٚإٔؾبء ٌغخ اٌؼشة)عٛا٘ش األدة ف2(
 .279اٌذٌٛاْ: )3(

 .26: 2, ط)عٛا٘ش األدة فً أدثٍبد ٚإٔؾبء ٌغخ اٌؼشة4(
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قاؿ أبك الحسف المدائني: كانت العرب في الجاىمية كىـ ال يرجكف ثكابان كال ، محتسبان 
يخشكف عقابان يتحاضكف عمى الصبر، كيعرفكف فضمو، كيعيركف بالجزع أىمو، إيثاران 

ى إف لمحـز كتزينان بالحمـ، كطمبان لممركءة، كفراران مف االستكانة إلى حسف العزاء، حت
فبل يعرؼ ذلؾ فيو. يصدؽ ذلؾ ما جاء في  ،كاف الرجؿ منيـ ليفقد حميمو
كقد أنشد الشاعر عمى ىذا الغرض خمس قصائد،  (.1أشعارىـ، كنثي مف أخبارىـ)

 ككانت عمى كزف بحر الكامؿ.

 كمف قصائد الرثاء قصيدة رثاء البنة الشاعر، فقاؿ:

مىٍيؾ بينىيًَّتي      مىا ًحيمىًتي كىاٍلمىٍكتي ذيٍقًت أىمىاًميأىكَّاهي كىالىٍيًفي عى

قىكىاًمي ػػػػكقىة كى قىكىاًدًمي مىٍسحي كىاًفًقي   كى ًفي فىًإفَّ خى أىكَّاهي كىاأىسى
(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 ككـر 
كقد أنشد الشاعر عمى (.3عنصرىـ ككفرة قبيميـ كرفعة حسبيـ كشيرة شجاعتيـ)

 ىذا الغرض قصيدة كاحدة عمى بحر الكامؿ.

 كىذه القصيدة بعنكاف" مربع األجداد" مف الكامؿ يقكؿ:
                                                 

األصدي, أثٛ  ًدمحم ثٓ ٌضٌذ ثٓ ػجذ األوجش اٌضّبٌ, )اٌزؼبصي ]ٚاٌّشاصً ٚاٌّٛاػظ ٚاٌٛفبٌب[1(

ِشاعؼخ: , ٓ اٌغًّرمذٌُ ٚرؾمٍك: إثشاٍُ٘ دمحم ؽغ, ٘ـ)285 د:اٌؼجبط, اٌّؼشٚف ثبٌّجشد (

 .42: ٔٙنخ ِقش ٌٍطجبػخ ٚإٌؾش ٚاٌزٛصٌغ, ِؾّٛد عبٌُ
 .132اٌذٌٛاْ: )2(

 .25: 2, ط)عٛا٘ش األدة فً أدثٍبد ٚإٔؾبء ٌغخ اٌؼشة3(
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ؿى اٍلفيؤىادي ًإلى الًَّذيفى  رو أىٍجكىادً رىحى ـٍ ًمٍف مىٍعشى  أيًحبُّييـ     أىٍكػػػرـٍ ًبًي

ينىاًدم ٍمعىييـٍ كى ٍيًؼ يىٍفرىحي جى كـى تىرىاىيـ     ًبالضَّ ًإٍف أىٍنتى أىٍلفىٍيتى النُّجي
(1) 

كالفخر يحتؿ المرتبة الحادية عشر مف حيث األغراض القديمة كالحديثة بعدد 
 .قصيدة كاحدة بنسبة أقؿ مف كاحد في المئة

 أغراض حديثة:: المطمب الثاني

 شعر المناسبات:

المناسبات الشعرية: مف الدكافع التي أثرت في تجربة الشاعر المكاقؼ تعريفو:  
كاألحداث كالمناسبات، التي تفرضيا عمى شعره إنسانيتو، كيدفعو إلييا دينو كعقيدتو، 

اعر عمى أف كحؽ إنساني، ككاجب ديني، فالقضايا اإلسبلمية المعاصرة تحض الش
كىـ الصييكنية كاليسارية كاليمينية، كأف يعكد  ،يجنًٌد شعره لجياد أعداء اإلسبلـ

، (2المسممكف إلى الشريعة اإلسبلمية، التي أقاـ السمؼ الصالح حضارتيا الراسخة)
لى جانب الشعر الكطني اإلسبلمي كاالجتماعي كالذاتي، يكثر عند الشعراء  كا 

كالمجامبلت، فيـ قد مدحكا، كرثكا، كىنأكا، كقرظكا، المحافظيف شعر المناسبات 
 كعاتبكا، كداعبكا، كىجكا، كذلؾ عمى تفاكت بينيـ بطبيعة الحاؿ.

كما أنيـ أسيمكا بشعرىـ في تسجيؿ بعض األحداث العالمية الكبرل كزلزاؿ مدمر، 
، كقد أنشد الشاعر عمى ىذا الغرض خمسا (3أك حرب ضركس، كنحك ذلؾ)

مكزعة عمى أربعة بحكر فكاف نصيب بحر الكامؿ عشريف قصيدة، كعشريف قصيدة 

                                                 
 .84اٌذٌٛاْ: )1(

 .411 :)اٌّزا٘ت األدثٍخ فً اٌؾؼش اٌؾذٌش ٌغٕٛة اٌٍّّىخ اٌؼشثٍخ اٌغؼٛدٌخ2(
 .135, 1994 6, هداس اٌّؼبسف, ػجذ اٌّمقٛد ٍ٘ىً أؽّذ, )رطٛس األدة اٌؾذٌش فً ِقش3(
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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:

سى  ًكينىةه كىصبلحي     كى كىاًج سى ؿَّ ًفيًو فىبلحي قىفىصي الزَّ ًمٍعتي أىٍف قىٍد حى
(1) 

كشعر المناسبات يحتؿ المرتبة الثانية مف حيث األغراض القديمة كالحديثة بعدد 
 خمس كعشريف قصيدة بنسبة عشركف في المئة تقريبا.

 الشعر الوطني

الشعر الكطني ال ينفصؿ عف المدح، ككذلؾ المدح ال ينفصؿ عنو، قد صيغا معنا 
، كقد أنشد (2يقكماف عمى غرض كاحد كىك المدح في بناء الكطف) في بنية كاحدة،

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.

 مجزكء اليزج، قكلو:كمنو قصيدة لمشاعر بعنكاف "أكلى القبمتيف" مف 

ـي  ؾي اأٍليمى ـ يىٍكتبي التَّاًريػػ      خي ًمنَّا تىٍضحى  ًإالى

ـي  لىٍيسى تىفيكقينػػػػػػىا ًقمى ادىةى الدٍُّنيىا       كى كينَّا سى كى
(3) 

                                                 
 .57اٌذٌٛاْ: )1(

 .411 :)اٌّزا٘ت األدثٍخ فً اٌؾؼش اٌؾذٌش ٌغٕٛة اٌٍّّىخ اٌؼشثٍخ اٌغؼٛدٌخ2(
 .138اٌذٌٛاْ: )3(
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كالشعر الكطني يحتؿ المرتبة الثالثة مف حيث األغراض القديمة كالحديثة بعدد تسع 
 با.قصائد بنسبة سبعة في المئة تقري

 اإلخوانيات

يرتبط شعر اإلخكانيات بالحياة الشخصية لممبدع، كذلؾ مف طريؽ تسجيؿ مختمؼ 
، كقد أنشد الشاعر  في (1)األحاسيس كالمشاعر التي يعبر عنيا في مناسبات عدة

ىذا الغرض سبع قصائد، فكانت ثبلث قصائد عمى كزف بحر الكامؿ، كقصيدتيف 
ف بحر الكافر، كقصيدة عمى كزف بحر عمى كزف بحر اليزج، كقصيدة عمى كز 

 المتقارب.

 يقكؿ في قصيدة بعنكاف" حيارل آخر الزمف" مف مجزكء الكافر:

كىفً  ًقينىػا   ًبمىٍيؿو طىاؿى ًفي السَّ  يىًئٍسنىػػػػا ًمٍف تىبلى

كهي ًفي اٍلعىمىفً  تىنىا   ًبمىا نىٍرجي ًريرى ٍكنىا ًفي سى رىجى
(2) 

امسة مف حيث األغراض القديمة كالحديثة بعدد كشعر اإلخكانيات يحتؿ المرتبة الخ
 سبع قصائد بنسبة ستة في المئة تقريبا.

  :النبوي حيالمد

كىك الثناء عمى ذم شاف بما يستحسف مف األخبلؽ النفسية كرجاجة العقؿ كالعفة 
ف ىذه الصفات عريقة فيو ،كالعجؿ كالشجاعة كفي قكمو كبتعداد محاسنو  ،كا 

يـ يدما ابتذؿ الشعر كاتخذه الشعراء مينة كمف أكائؿ مداحيالخمقية. كشاع المدح عن

                                                 
 .359: 1جالحركة الشعرٌة فً لٌبٌا فً العصر الحدٌث،(1)
 .317اٌذٌٛاْ: )2(
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الطبع مختمفكف: منيـ مف يسيؿ  ي(.كالشعراء أيضا ف1زىير كالنابغة كاألعشى)
كيتعٌذر عميو  يالمراث عميو المديح كيعسر عميو اليجاء. كمنيـ مف يتيٌسر لو

كم كىك: ، كقد تطكر غرض المدح في العصر الحديث إلى المديح النب(2الغزؿ)
"مف األلكاف الشعرية التي كانت رائجة في شعر مرحمة التقميد الحديثة، كالتغني 

، (3)بأكصاؼ الرسكؿ صمى هللا عميو كسمـ كبمكارمو كأخبلقو كفضمو عمى البشرية"
كقد أنشد الشاعر عمى غرض المديح النبكم ست قصائد، ككانت أربع قصائد عمى 

 الكافر، ككاحدة عمى كزف بحر المتدارؾ. بحر الكامؿ، كقصيدة كاحدة عمى بحر

 كمف أمثمة المديح النبكم قكؿ الشاعر في قصيدة أشرعة الرجاء:

ًشيدي  دي ًمٍف حيبًٌ النًَّبيًٌ مى سى ًتي    كىاٍلجى كىفَّ ًبميٍيجى نىفىحاتي طىٍيبةى قىٍد سى
(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 

، (5)غضاضة في االعتذار إلخكانيـ إذا صدر عنيـ مكقؼ يتطمب االعتذار
كاالعتذار: ىك درء الشاعر التيمة عنو كالترفؽ في االحتجاج عمى براءتو منيا 

                                                 
 .26: 2, طاٌؼشة)عٛا٘ش األدة فً أدثٍبد ٚإٔؾبء ٌغخ 1(
داس اٌؾذٌش, , ٘ـ)276: دأثٛ دمحم ػجذ هللا ثٓ ِغٍُ ثٓ لزٍجخ اٌذٌٕٛسي (, )اٌؾؼش ٚاٌؾؼشاء2(

 .94: 1, ط ٘ـ 1423, اٌمب٘شح
 .88: 1ط)اٌؾشوخ اٌؾؼشٌخ فً ٌٍجٍب فً اٌؼقش اٌؾذٌش,3(

 .13اٌذٌٛاْ: )4(

اٌّؼبٚي إؽٍٕٓ ؽٍٕٕخ, ؽؼش إٌّبعجبد فً ٌٍجٍب ِٛمٛػبرٗ ٚخقبئقٗ اٌفٍٕخ, أ.إؽٍٕٓ  )5(

 .143َ: 2010,  1اٌّؤعغخ اٌؼبِخ ٌٍضمبفخ,ه
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كاستمالة قمب المعتذر إليو كاستعطافو عميو: كالنابغة في الجاىمية فارس ىذه 
 كقد أنشد الشاعر في ىذا الغرض ثبلث قصائد عمى كزف بحر الكامؿ. (.1الحمبة)

 فيقكؿ:كمنو قصيدة بعنكاف "شكر الكفي" مف الكامؿ، 

ًميؿي  كىٍرت فىًإفَّ ذىاؾى جى ًلًئٍف شى قيٍمتي لىيىا: ًإفَّ اٍعًتذىاريؾ كىاًصؿه    كى
(2) 

كغرض االعتذار يحتؿ المرتبة العاشرة مف حيث األغراض القديمة كالحديثة بعدد 
 ثبلث قصائد بنسبة اثناف في المئة تقريبا.

 التقريظ

في القديـ كالحديث فقرظكا  ىك مف المكضكعات الشعرية التي عني بيا الشعراء
، كقد أنشد (3)إبداع المبدعيف مف شعر كنثر، كقرظكا أيضا المبدعيف أنفسيـ

 الشاعر عمى ىذا الغرض قصيدة كاحدة عمى بحر الكامؿ.

 كىذه القصيدة بعنكاف" حي الربكع الحاضنات األسمرا"، يقكؿ فييا مف الكامؿ:

اًىي ًفي اٍلعيميكـً األٍزىىرىا   يىا طىاًلبى اٍلًعٍمـً اٍفتىًخٍر ًبمىنىارة ًفييىا تيضى
(4) 

كالتقريظ  يحتؿ المرتبة الثانية عشر مف حيث األغراض القديمة كالحديثة بعدد 
 قصيدة كاحدة بنسبة أقؿ مف كاحد في المئة.

                                                 
 .26: 2, ط)عٛا٘ش األدة فً أدثٍبد ٚإٔؾبء ٌغخ اٌؼشة1(
 .304اٌذٌٛاْ: )2(

 .11: ؽؼش إٌّبعجبد فً ٌٍجٍب ِٛمٛػبرٗ ٚخقبئقٗ اٌفٍٕخ)3(
 .273اٌذٌٛاْ: )4(
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كىكذا نرل بأف الشاعر نسج ديكانو عمى اثني عشر غرضا تنقسـ إلى أغراض 
 ديثة بعدد ستة أغراض.قديمة بعدد ستة أعراض، كأغراض ح

 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
، فالمكسيقى ىي أبرز صفات (1فالشعر العربي أعظـ أركانو الكزف كىك أساسو )

الشعر، كىي العنصر البارز الذم يميز الشعر مف النثر، كآية ذلؾ أف المعنى 
كالكزف شيء كاقع » (2)الكاحد إذا قيؿ مرة شعرا، كمرة نثرا كاف في الشعر أقكل أثرا

(، كالفرؽ بيف الشعر كالنثر ىك 3)«عمى جميع لفظ الشعر الداؿ عمى المعنى
أبرز صفات الشعر ألف القدماء ال »  المكسيقى، كىي كما يراىا بعض الباحثيف

« يركف في الشعر أمرا جديدا يميزه مف النثر إال ما يشتمؿ عميو مف األكزاف كالقكافي
 مكسيقى معينة لتقكم المعنى، كتجعمو ينفذ إلىل( كالشعر العربي منذ القدـ خضع 4)

كقد رأل  (5قمكب سامعيو، كتمثمت تمؾ المكسيقى في أكزاف الشعر العربي كقكافيو )
اقتراف الكزف بالتخيؿ الشعرم أك المحاكاة ليس أمرا عشكائيا أك » بعض النقاد أف

                                                 

 .134: 1) أظش اٌؼّذح1(

 .170َ: 1972/  2ؼضٌض ػزٍك, داس إٌٙنخ اٌؼشثٍخ, ثٍشٚد,ه) أظش فً إٌمذ األدثً: ػجذ ا2ٌ(

 .7) ٔمذ اٌؾؼش: 3(

 .14َ : 5,1981) ِٛعٍمى اٌؾؼش(د إثشاٍُ٘ أٍٔظ) ه4(

 .435: َ, دمحم غًٍّٕ ٘الي1997إٌمذ األدثً اٌؾذٌش, ٔٙنخ ِقش ٌٍطجبػخ ٚإٌؾش) أظش 5(



 (2021)ضثرًثر   23هىو اإلَطاَيح                                                  انعذد يجهح انع

520 

  

 

نما ىك أمر يرتبط بخاصية الكزف نفسو مف  مجرد إكماؿ شكمي لتعريؼ الشعر، كا 
ىناؾ مف يرل أف العكامؿ الثقافية في القرف ( ك 1« )حيث تأثيره الذاتي في المتمقي

ا في أكزاف الشعر العربي، كذلؾ أف ىذه العكامؿ كانت ا كبيرن الثاني قد أثرت تأثيرن 
نتيجة لمعكامؿ السياسية التي أدت إلى ظفر الدكلة اإلسبلمية بثراء كبير جراء 

فكثر  ،لشعراءالفتكحات اإلسبلمية؛ مما جعؿ الخمفاء يغدقكف األمكاؿ الطائمة عمى ا
في األكزاف، كمنيـ عمى سبيؿ  الغناء، كالترؼ مما جعؿ أغمب الشعراء يجددكف

كاف لسيكلة شعره » ( الذم قاؿ عنو ابف المعتز2المثاؿ الشاعر أبك العتاىية )
كجكدة طبعو فيو ربما قاؿ شعرا مكزكنا ليس مف األعاريض المعركفة، ككاف يمعب 

كمف ىنا حدث التجديد في ىذا الباب، فقد  ،(3« )بالشعر لعبا كيأخذ كيؼ شاء
كالشعر  (4حاكؿ الشعراء منذ القدـ التمرد عمى بحكر الشعر الخميمية كالثكرة عمييا )

الميبي المعاصر قد كاكب الشعراء بالنسج عمى أكزاف ىذه البحكر، مع االختبلؼ في 
 الكثرة كالقمة كىاؾ عدد قصائد كؿ بحر مف البحكر:

 البحر الكامل

 فمتفاعم  فمتفاعم ف... متفاعمفمتفاعم  فمتفاعم فمتفاعم تفعيالتو:و 

كسمي كامبل لتكامؿ الحركات فيو، إذ يحتكم عمى ثبلثيف حركة في شطريو، 
، كقد قاؿ عنو الطيب:" الكامؿ القصير قد (5)كىك مف أىـ بحكر الشعر العربي

                                                 
 .240خ ٚاٌؼٍَٛ : , اٌّشوض اٌؼشثً ٌٍضمبف2) ِفَٙٛ اٌؾؼش(د عبثش ػقفٛس) ه1(

 .83ـ  80) أظش اٌؾؼش فً اٌؼقش اٌؼجبعً(ػًٍ ٔغٍت ػطٛي) ِؤعغخ ػض اٌذٌٓ ثٍشٚد : 2(

اٌّؾمك: ػجذ اٌغزبس أؽّذ , ٘ـ)296: دػجذ هللا ثٓ دمحم اثٓ اٌّؼزض اٌؼجبعً (, هجمبد اٌؾؼشاء)3(

 .229: اٌمب٘شح -داس اٌّؼبسف , 3, هفشاط

 .199ى ٚاٌّؾذصٍٓ(اٌؼشثً دسٌٚؼ) ِىزجخ إٌٙنخ اٌّقشٌخ: ) أظش إٌمذ األدثً ثٍٓ اٌمذا4ِ(

: 1,2008َِٛاصٌٓ اٌؾؼش ِٚؾبٚالد اٌزغذٌذ, دمحم أثٛػبِٛد, اٌذاس اٌضمبفٍخ ٌٍٕؾش اٌمب٘شح ه )5(

97. 
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صائد الشاعر كقد حضي بالعدد األكبر مف ق (1)أطاؿ فيو الشعراء المتأخركف"
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  

 ف فعكلف فعكلف.... فعكلف فعكلف فعكلف فعكلففعكلف فعكل وتفعيالتو:

كسمي بالمتقارب لتقارب أجزائو إذ يتركب مف تفعيبلت خماسية ال يفصؿ بيف 
الكتد المجمكع كالكتد المجمكع اآلخر إال سبب خفيؼ، كال يفصؿ بيف السببيف 

( كسمي بالمتقارب لتقارب األكتاد التي ال يفصؿ بينيما 2إال كتد مجمكع كىكذا)
كقد نسج الشاعر عمى كزنو اثنتي عشرة قصيدة بنسبة  (3سبب خفيؼ) إال

خكانيات،  عشرة بالمئة تقريبا، مكزعة عمى أغراض الشعر: غزؿ كمناسبات، كا 
 ككصؼ، كىجاء.

 بحر الوافر

 فعكلف... مفاعمتف مفاعمتف فعكلف مفاعمتف مفاعمتف وتفعيالتو:

جزاء أكثر حركات مف ألنو ليس في األ ؛كسمي الكافر كافرا لتكفر حركاتو
كىك مف  (4)سمي كافرا لكفكر أجزائو :مفاعمتف، كما يفؾ منو كىك متفاعمف، كقيؿ

                                                 
 .127: 1َ, ط1989, اٌىٌٛذ3) اٌّشؽذ إٌى فُٙ أؽؼبس اٌؼشة ٚفٕبػزٙب, ػجذ هللا اٌطٍت, ه1(

 .155) ِٛاصٌٓ اٌؾؼش: 2(

أظش اٌٛافً فً اٌؼشٚك ٚاٌمٛافً, اٌخطٍت اٌزجشٌضي, رؾمٍك: د فخش اٌذٌٓ لجبٚح, داس اٌفىش ) 3(

 .167: 6َ ه2007عٛسٌخ,

 .69) ٔفغٗ :4(



 (2021)ضثرًثر   23هىو اإلَطاَيح                                                  انعذد يجهح انع

522 

  

 

، كقد حضي ىذا البحر في الديكاف مكضع الدراسة (1)بحكر الطبقة األكلى
بإحدل عشرة قصيدة، بنسبة تسعة بالمئة تقريبا، في ستة أغراض، كىي: غزؿ، 

خكانياتكمناسبات، كشعر كطني، كحكمة، كم  ديح نبكم، كا 

 بحر الرمل

 فاعبلتف فاعبلتف فاعبلتف... فاعبلتف فاعبلتف فاعبلتفوتفعيالتو:

سمي رمبل، ألف الرمؿ نكع مف الغناء، يخرج مف ىذا الكزف، فسمي بذلؾ، 
لدخكؿ األكتاد بيف األسباب، كانتظامو كرمؿ الحصير الذم  ؛سمي رمبل :كقيؿ

ف كزنو يناسب كقع سير اإلبؿ، كمعنى رمؿ أل ؛سمي بالرمؿ :كقيؿ ،(2)نسج بو
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 

 (3)النادرة االستعماؿ، كقد أكثر منو المحدثكف لصفائو كسيكلة النظـ عميو
ضع البحث نسج عمى كزنو ثماني قصائد بنسبة ستة بالمئة تقريبا، كالشاعر مك 

 عمى أغراض الغزؿ كالكصؼ كالشعر الكطني.

 بحر اليزج

 مفاعيمف مفاعيمف مفاعيمف... مفاعيمف مفاعيمف مفاعيمف تفعيالتو:

كذلػػػؾ بحػػػذؼ التفعيمػػػة األخيػػػرة مػػػف العػػػركض كالضػػػػرب  اكال يجػػػيء إال مجػػػزكءن 
كالعػرب كثيػرا مػا ، كىك ضرب مف الغناء ،يزج الصكتكسمي باليزج تشبييا لو ب

تألؼ الغناء، كآثاره قميمة في الشعر الجاىمي، كلكف المكلديف استخفكه ككتبػكا منػو 
                                                 

 .91) ِٛاصٌٓ اٌؾؼش ِٚؾبٚالد اٌزغذٌذ: 1(

 .109) اٌٛافً فً اٌؼشٚك ٚاٌمٛافً :2(

 .118) أظش ِٛاصٌٓ اٌؾؼش ِٚؾبٚالد اٌزغذٌذ: 3(
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، كقيػػػػػػؿ سػػػػػػمي ىزجػػػػػػا لتػػػػػػردد الصػػػػػػكت فيػػػػػػو، كالتيػػػػػػزج تػػػػػػردد (1)قصػػػػػػائد عذبػػػػػػة
 :الصكت...فمما كاف الصكت يتردد في ىػذا النػكع مػف الشػعر سػمي ىزجػا، كقيػؿ

التيزج تردد الصكت، ككػاف كػؿ جػزء منػو يتػردد فػي آخػره سػبباف، سػمي  لما كاف
، كقػػد اسػػتعمؿ الشػػاعر كزف ىػػذا البحػػر فػػي ديكانػػو خمػػس مػػرات، بنسػػبة (2)ىزجػػا

أربعػػة بالمئػػة تقريبػػا، فكانػػت فػػي أغػػراض: الشػػعر الػػكطني قصػػيدة كاحػػدة، كالغػػزؿ 
الخكانيات قصيدتيف.  قصيدتيف، كا 

 بحر الرجز 

 مستفعمف مستفعمف... مستفعمف مستفعمف مستفعمف مستفعمف تفعيالتو:

ألنو يقع فيو ما يككف عمى ثبلثة أجزاء، كأصمو مأخكذ مف البعير  ؛سمي رجزا
ىك مأخكذ مف  :قكائـ، كأجكد منو أف يقاؿ ةإذا شدت إحدل يديو فبقى عمى ثبلث

 ناقة رجزاء، إذا ارتعشت عند قياميا، لضعؼ يمحقيا، أك داء، فمما كاف :قكليـ
(، كقد أسمتو العرب حمار 3ىذا الكزف فيو اضطراب سمي رجزا تشبييا بذلؾ)

، كقد نسج الشاعر عمى كزنو قصيدتيف بنسبة (4الشعراء لسيكلة النظـ عميو)
 كاحد بالمئة تقريبا، في غرضيف، كىما: مناسبات، كالغزؿ.

 بحر المتدارك

 ف فاعمففاعمف فاعمف فاعمف فاعمف... فاعمف فاعمف فاعم وتفعيالتو:

                                                 
 .107ِٚؾبٚالد اٌزغذٌذ:  ) ِٛاصٌٓ اٌؾؼش1(

 .97) أظش اٌٛافً فً اٌؼشٚك ٚاٌمٛافً :2(

 .102) أظش اٌٛافً فً اٌؼشٚك ٚاٌمٛافً :3(

 .111) ِٛاصٌٓ اٌؾؼش ِٚؾبٚالد اٌزغذٌذ: 4(
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كسمي بالمتدارؾ؛ ألف األخفش تداركو عمى الخميؿ بف أحمد الفراىيدم، كما 
فقد ىجره  ،كأما في الشعر الحديث ،(1)يسمى: بالخبب، كالمحدث، كالمخترع

 الشعراء كانصرفكا عنو إال حيف قمدكا قصيدة الحصرم التي مطمعيا:

 (2ه)دي عً كٍ مى  اعةً اـ السَّ يى قً أى       هي دي ى غى تى مى  بًٌ الصَّ  ؿى يٍ ا لى يى 

كقد نسج الشاعر عمى كزنو قصيدتيف، بنسبة كاحد بالمئة تقريبا، في غرضي 
 الغزؿ، كالمدح النبكم.

 البحر الطويل

 فعكلف مفاعيمف فعكلف مفاعيمف.... فعكلف مفاعيمف فعكلف مفاعيمف وتفاعيمو:

إنو ليس بيف بحكر الشعر ما يضارعو في نسبة »: ىذا البحر الذم قيؿ عنو
كقد  ،(3)«شيكعو، فقد جاء ما يقرب مف ثمث الشعر العربي القديـ مف ىذا الكزف

الشعر، ألنو ليس في الشعر ما بحكر  أحدىما: أنو أطكؿ سمي طكيبل لمعنييف:
يبمغ عدد حركفو ػ ثمانية كأربعيف حرفا ػ غيره، كالثاني: أف الطكيؿ يقع في أكائؿ 

 أطكؿ مف السبب، فسمي لذلؾ طكيبل أبياتو األكتاد كاألسباب بعد ذلؾ كالكتد

كعشريف حرفا  ةلطكؿ تفعيبلتو إذ يحكم شطره أربع ؛سمي بالطكيؿ :، كقيؿ(4)
 ان منيا عشرة سكاكف، كأربعة عشر متحركا مبدكءة بكتد، كما أنو لـ يرد مجزكء

، كبرغـ ما في ىذا البحر مف ميزات إال أف الشاعر لـ (5)كال مشطكرا كال منيككا
زنو إال قصيدة كاحدة في الغزؿ، بنسبة أقؿ مف كاحد بالمئة، كليذه ينسج عمى ك 

                                                 
 .161) ِٛاصٌٓ اٌؾؼش ِٚؾبٚالد اٌزغذٌذ :1(

 .104) أظش ِٛعٍمى اٌؾؼش(أٍٔظ):2(

 .59) ِٛعٍمى اٌؾؼش(د إثشاٍُ٘ أٍٔظ) : 3(

 .37:اٌٛافً فً اٌؼشٚك ٚاٌمٛافً) 4(
 .67:ِٛاصٌٓ اٌؾؼش ِٚؾبٚالد اٌزغذٌذ) 5(
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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 

 ، يقكؿ فييا:(1)كزف الطكيؿ كصمت أبياتيا أربعيف بيتا

قىا  ًفية قىالٍت أىأىٍنتى تيًجيديىىا؟!!!    لىًئٍف كيٍنتى فىٍحبل فىأىٍنتى ًمٍنيىا ًببىاًرعً كى

اءى ًمٍنًؾ ًبقىاًرًعي كىنىاتييىا     أىلىٍيسى الًَّذم قىٍد جى ًإلىٍيًؾ اٍلقىكىاًفي تىٍغتىًدم سى
(2) 

 البحر الخفيف 

 عبلتففاعبلتف مستفع لف فاعبلتف... فاعبلتف مستفع لف فا وتفعيالتو:

ألنو أخؼ األكزاف السباعية، كتفعيبلتو تحتكم عمى عدد كبير مف  ؛سمي خفيفا
ألف الكتد المفركؽ  ؛سمي خفيفا :ؿيكق ،(3)كاألسباب أخؼ مف األكتاد ،األسباب

اتصمت حركتو األخيرة بحركات األسباب، فخفت، كقيؿ: سمي خفيفا لخفتو في 
 (4)كاألسباب أخؼ مف األكتادالذكؽ كالتقطيع؛ ألنو يتكالى ثبلثة أسباب، 

، كقد أنشد الشاعر عمى (5)كالخفيؼ شبيو بالمديد في الصبلبة مع ثقؿ كبطء
  كزنو قصيدة كاحدة، بنسبة أقؿ مف كاحد بالمئة، في غرض الغزؿ.

 مديدالبحر ال

 فاعبلتففاعمف  فاعبلتف... فاعبلتففاعمف  فاعبلتف وتفعيالتو:

                                                 
َ, ثبٌمشة ِٓ ِغغذ إدمحم 2021- 8-10) ِمبثٍخ ِغ اٌؾبػش ٌَٛ اٌضالصبء ثؼذ اٌّغشة  اٌّٛافك:1(

 ثٓ إثشاٍُ٘.
 .188) اٌذٌٛاْ:2(

 .139) ِٛاصٌٓ اٌؾؼش ِٚؾبٚالد اٌزغذٌذ: 3(

 .139افً :) اٌٛافً فً اٌؼشٚك ٚاٌم4ٛ(

 .98: 1) اٌّشؽذ إٌى فُٙ أؽؼبس اٌؼشة ٚفٕبػزٙب,  ط5(
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، (1)، كذلؾ لقربو مف بحرم الرمؿ كالخفيؼكىك مف البحكر النادرة االستعماؿ
كبحر المديد عمى بساطة نغمو يعسر عمى الناظـ، كأحسب أف ىذا العسر ىك 

كقد نسج الشاعر قصيدة كاحدة عمى كزف  (2)الذم جعؿ الشعراء يتحامكنو
 مجزكء المديد، بنسبة أقؿ مف كاحد بالمئة، في غرض الغزؿ.

 الخاتمة

أغراض الشعر في الشعر الميبي ديكاف لبحث في: بحمد هللا كتكفيقو اكتمؿ ا
أشرعة الرجاء لمشاعر إمحمد أبكسطاش أنمكذجا، كقد تكصؿ البحث إلى 

 النتائج اآلتية:

 األغراض الشعرية القديمة التي أنشد الشاعر عمييا قصائده كانت ستة أغراض
 اضاألغراض الشعرية الحديثة التي أنشد الشاعر عمييا قصائده كانت ستة أغر 

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.
، المتقارب، الكافر، الرمؿ، نسج الشاعر قصائده عمى كزف عشرة بحكر: الكامؿ
 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، 
 تدارؾ، ثـ الطكيؿ، ثـ الخفيؼ، ثـ المديد. ثـ الرمؿ، ثـ اليزج، ثـ الرجز، ثـ الم

 
                                                 

 .74) ِٛاصٌٓ اٌؾؼش ِٚؾبٚالد اٌزغذٌذ: 1(

 .97: 1) اٌّشؽذ إٌى فُٙ أؽؼبس اٌؼشة ٚفٕبػزٙب,ط2(
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 قائمة المصادر والمراجع

 أوال المصادر:

 .ـ2012، 1ديكاف أشرعة الرجاء، إمحمد عمي أبكسطاش، ط
 ثانيا المراجع:

مصطفى صادؽ بف عبد الرزاؽ بف سعيد بف أحمد بف عبد ، تاريخ آداب العرب
 .دار الكتاب العربي ، ىػ(1356: تالقادر الرافعي )

 6، طدار المعارؼ، أحمد عبد المقصكد ىيكؿ، تطكر األدب الحديث في مصر
 ـ.1994

 يمحمد بف يزيد بف عبد األكبر الثمال، التعازم ]كالمراثي كالمكاعظ كالكصايا[
تقديـ كتحقيؽ: إبراىيـ محمد ، ىػ(285 ت:األزدم، أبك العباس، المعركؼ بالمبرد )

 .ة مصر لمطباعة كالنشر كالتكزيعنيض، مراجعة: محمكد سالـ، حسف الجمؿ
نشاء لغة العرب أحمد بف إبراىيـ بف مصطفى الياشمي ، جكاىر األدب في أدبيات كا 

مؤسسة ، شرفت عمى تحقيقو كتصحيحو: لجنة مف الجامعييف، أىػ(1362: ت)
 .المعارؼ، بيركت

الحركة الشعرية في ليبيا في العصر الحديث، الدكتكر قريرة زرقكف نصر، دار 
، "مقابمة شخصية مع الشاعر في سنة 2ـ،ج204، 1كتاب الجديدة المتحدة،طال

 .ـ"1999
شعر المناسبات في ليبيا مكضكعاتو كخصائصو الفنية، أ.إحنيف المعاكم إحنيف 

 ـ.2010،  1شنينة، المؤسسة العامة لمثقافة،ط
 الشعر في العصر العباسي)عمي نجيب عطكم( مؤسسة عز الديف بيركت.

دار ، ىػ(276: تأبك محمد عبد هللا بف مسمـ بف قتيبة الدينكرم )، راءالشعر كالشع
 .ىػ 1423، الحديث، القاىرة
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عبد  ، تحقيؽ:ىػ(296: تعبد هللا بف محمد ابف المعتز العباسي )، طبقات الشعراء
 .القاىرة -دار المعارؼ ، 3، طالستار أحمد فراج

راىيـ طباطبا، الحسني محمد بف أحمد بف محمد بف أحمد بف إب ،عيار الشعر
مكتبة  ،: عبد العزيز بف ناصر المانع، تحقيؽىػ(322: تالعمكم، أبك الحسف )

 .القاىرة –الخانجي 
 ـ.1972/  2في النقد األدبي: عبد العزيز عتيؽ، دار النيضة العربية، بيركت،ط
ـ، 2016مجمة المعرفة، جامعة بني كليد، كمية التربية، العدد السادس ديسمبر:

 .لمباحث سالـ فرج زكبيؾ بحث
: تأبك الفضؿ أحمد بف محمد بف إبراىيـ الميداني النيسابكرم )، مجمع األمثاؿ

 .بيركت، لبناف -دار المعرفة  ،: محمد محيى الديف عبد الحميد، تحقيؽىػ(518
عمي عمي ، المذاىب األدبية في الشعر الحديث لجنكب المممكة العربية السعكدية

 -ىػ 1404 1، طالمممكة العربية السعكدية -جدة - تيامة ، مصطفى صبح
 .ـ1984

 ـ.1989، الككيت 3المرشد إلى فيـ أشعار العرب كصناعتيا، عبد هللا الطيب، ط
.2مفيـك الشعر)د جابر عصفكر( ط  ، المركز العربي لمثقافة كالعمـك

ىرة مكازيف الشعر كمحاكالت التجديد، محمد أبكعامكد، الدار الثقافية لمنشر القا
 .ـ1،2008ط
 ـ.5،1981مكسيقى الشعر)د إبراىيـ أنيس( ط 

 ـ.1997النقد األدبي الحديث، محمد غنيمي ىبلؿ، نيضة مصر لمطباعة كالنشر
 النقد األدبي بيف القدامى كالمحدثيف)العربي دركيش( مكتبة النيضة المصرية.

ديف قباكة، ، تحقيؽ: د فخر ال6الكافي في العركض كالقكافي، الخطيب التبريزم، ط
 ـ.2007دار الفكر سكرية،

 



 (2021)ضثرًثر   23هىو اإلَطاَيح                                                  انعذد يجهح انع

529 

  

 

 توجيو انفرادات اإلمام اليبطّي في الوقف

 "سورة األنعام أنموذجًا"

 إعداد: أ . سالم عمي شخطور                                                   

 أ.عماد بشير                                                           

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :المقدمة

لصبلة كالسػبلـ عمى سيد األكليف كاآلخريػف، نبٌينا محمد الحمد  رب العالػميف، كا
 كعمى آلو كصحبو أجػمعيف كسٌمـ تسميمان كثيران.

ٌف مف أجٌؿ ىذه  أما بعد، فإٌف أشرؼ العمـك ما كاف متصبلن  بكتاب هللا تعالى، كا 
ـى الكقؼ كاالبتداء؛ إذ بو ييفيىـ المرادي مف كبلـ هللا تعالى.  العمـك عم

الكقؼى الصحيحى عند تبلكتيـ القرآفى الكريـ؛  بتعميـً صحابًتو  النبيُّ كلقد اىتـٌ 
ىػ( رضي هللا عنيما أنو قاؿ: " لقد عشنا بيرىةن 73فقد جاء عف عبد هللا بًف عمرى )ت

ٌف أحدىنا لييؤتىى اإليمافى قبؿ القرآف، كتنزؿي السكرةي عمى محٌمدو  ـي  مف دىرنا، كا  فنتعٌم
، كلقد حبللىيا كحرامىيا،  ـي اليكـى القرآفى كما ينبغي أٍف ييكقؼى عنده فييا، كما تتعممكف أنت

رأيتي اليكـى رجاالن ييؤتىى أحديىـ القرآفى قبؿ اإليماف، فيقرأي ما بيف فاتحتو إلى خاتمتو، 
ما يدرم ما آًمريه كال زاًجريه، كال ما ينبغي أف ييكقىؼ عنده منو، كينثيريه نىٍثر الدقىؿ"
(1) . 

                                                 

. المستدرؾ عمى الصحيحيف. تح: 1990( ينظر: الحاكـ النيسابكرم. محمد بف عبد هللا. 1)
. )كصٌححو الحاكـ( 91ص 1. ج101ب اإليماف. حديث رقـ . كتا1مصطفى عبد القادر عطا. ط
 لبناف. –.دار الكتب العممية. بيركت 
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األثر يحتمؿ بنىٌصو أف يككف المراد مف قكؿ ابف عمر: )كما ينبغي أف يكقىؼ كىذا 
عنده منيا( في الحبلؿ كالحراـ، كما يحتمؿ أف ييراد بو الكقؼي بمعناه االصطبلحيًٌ 

ىػ( حيث قاؿ تعميقان عمى ىذا 444عند القراء، كىك ما جنح إليو اإلماـ الدانيُّ )ت
دليؿه عمى أٌف تعميـى ذلؾ  ي قٍكًؿ ابًف عمرى الحديث في كتابو )المكتفى(: " فف

 ." (1)كأنو إجماع مف الصحابة  تكقيؼه مف رسكؿ هللا 

بتعمُّـ الكقًؼ كاالبتداًء كتعميًمو، كمٌما يؤكد  ككذا اعتنى مىف جاء بعد الصحابة 
ىػ( رحمو هللا تعالى: "صٌح بؿ تكاتر عندنا تعمُّػميو 833ذلؾ قكؿي ابًف الجزرمًٌ )ت

ىػ( إماـً أىؿ 128كاالعتناءي بو مف السمؼ الصالح، كأبي جعفرى يزيدى بًف القعقاًع )ت
ىػ(، كأبي عمرك بًف العبلء 169المدينة، كصاحًبو اإلماـً نافًع بًف أبي نيعيـ )ت

ىػ(، 128ىػ(، كعاصـً بًف أبي النَّجكد )ت205ىػ(، كيعقكبى الحضرميًٌ )ت154)ت
يـ عميو مشيكرةه في كغيًرىـ مف األئمة، ككبلمييـ  في ذلؾ معركؼ ، كنصكصي

الكتب، كمف ثـى اشتىرىط  كثير مف أئمة الخمىؼ عمى اٍلميجيز أال ييجيز أحدان إال بعد 
معرفتو الكقؼ كاالبتداء، ككاف أئمتنا يكقفكننا عند كؿ حرؼ، كيشيركف إلينا فيو 

نةن أخذكىا كذلؾ عف شيكًخيـ األكليف"  .(2)باألصابع، سي

ـي إلى كقتنا الحاضر، حتى بمغ األمري إلى كضع عبلماتو في كاستمٌر  ىذا االىتما
ف أف يقؼ عمييا؛ تسييبلن عمى  المصاحؼ تديٌؿ القارئى عمى المكاضع التي ييستحسى

 القارئيف، كحفظان لمعاني كبلـ هللا تعالى.

                                                 

ـ. المكتفى في الكقؼ كاالبتدا. تح: محيي 2001( ينظر: الداني. أبك عمرك عثماف بف سعيد. 1)
  األردف. –. دار عمار. عٌماف 4. ص2الديف عبد الرحمف رمضاف. ط

ـ. النشر في القراءات العشر. تح: زكريا عميرات. 2001ف محمد. ( ينظر: ابف الجزرم. محمد ب2)
 لبناف. –. دار الكتب العممية. بيركت 178، 177ص  1. ج4ط
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كقد ظير في بمداف المغرب كقؼه كضعو اإلماـ أبك عبًد هللا محمدي بفي أبي جمعةى 
ىػ( كانتشر فييا انتشاران كبيران، حتى صاركا ال يتجاكزكنو في 930اليىبطيُّ )ت

 تبلكاتيـ، كأثبتكه في مصاحفيـ بركايتىٍي قالكف ككرش عف نافع.

كانقسـ الناس في ىذا الكقؼ إلى اتجاىات عدة؛ فاتجاه ييغالي فيو، كيتعٌصب لو، 
، كاتجاه متكسط بينيما؛ يأخذ ما استحسنو، كال يقبؿ ما  كآخر مستيًجف ميجاؼو

 استيجنو. 

كيتجٌمى االستحسافي أك االستيجافي أكثرى ما يككف إذا ما انفرد اإلماـ اليىبطيُّ بالكقؼ 
 عمى مكضعو يخالؼ سائر المصاحًؼ األخرل.

 مشكمة البحث:

يحاكؿ الباحثاف تكجيوى ما انفرد اإلماـ اليىبطيُّ بالكقؼ عميو في سكرة األنعاـ، 
؛ جعمىػٍتو ينفرد  كالكشؼى عٌما إذا كانت ىناؾ ميسكًٌغاته قامٍت في ذىف اإلماـ اليىبطيًٌ
 بيذه الكقكؼ.

 حدود الدراسة:

ييعنى ىذا البحث ببياف كتكجيو المكاضع التي انفرد اإلماـ اليبطي بالكقؼ عمييا في 
 سكرة األنعاـ، كعددىا خمسة عشر مكضعان.  

اإلماـ اليىبطيُّ عمى المقارنة بيف كاعتمدنا في حصر المكاضع التي انفرد بيا 
 المصاحؼ اآلتية:

 ـ.1952المصحؼ األميرم، بركاية حفص عف عاصـ، الطبعة الثانية 
 ىػ.1434مصحؼ مجٌمع الممؾ فيد، بركاية حفص عف عاصـ، طيبع عاـ 

 ـ.1979مصحؼ الدار الشامية، بركاية حفص عف عاصـ، طبع عاـ 
 ىػ.1426ف نافع، طيبع عاـ مصحؼ مجٌمع الممؾ فيد، بركاية كرش ع
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 ـ.2008مصحؼ الجماىيرية، بركاية قالكف عف نافع، الطبعة العاشرة 
 ىػ.1417المصحؼ الحسني المسٌبع، بركاية كرش عف نافع، طيبع عاـ 

، فإذا انفرد أحديىا عف  كالمصاحؼ الثبلثة األخيرة اتٌبعٍت كقؼى اإلماـ اليىبطيًٌ
 ىذا المكضع انفرادان. المصاحؼ األخرل في مكضع كقؼو عددنا

 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 العربٌي في باب الكقؼ كاالبتداء. 
الناس يحفظكنو عف ظير انتشار الكقؼ اليىبطيًٌ في بمداف المغرب، حتى صار 

 قمب، األمر الذم يدعك إلى محاكلة الكشؼ عف األكجو المسكًٌغة النفراده عف غيره.
 الدراسات السابقة:

، إال أف أٌيان  كقفنا عمى عددو مف الدراسات ألمحٍت إلى بعض مكاضع الكقؼ اليىبطيًٌ
ألنعاـ، كمف لـ يكف خاصان بما انفرد بو مف الكقؼ في سكرة ا –فيما نعمـ  –منيا 

 ىذه الدراسات:

منحة الرؤكؼ المعطي ببياف ضعؼ كقكؼ الشيخ اليبطي، لمحافظ أبي الفضؿ عبد 
ىػ(، بٌيف في مقدمة كتابو أىمية عمـ 1413هللا ابف محمد بف الصديؽ الغمارم )ت

الكقؼ كاالبتداء، كشركط مف يقـك بيذا العمـ، كذكر أٌف كثيران مف كقكؼ اإلماـ 
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و اليىبطيًٌ ىي م ف قبيؿ الكقؼ الممنكع، ثـ شرع في مقصكده؛ كىك بياف ما كاف قبحي
 .(1)ظاىران ال يخفى عمى متعمًٌـ، فانتقد عميو تسعة كثبلثيف مكضعان مف الكقؼ 

القراء كالقراءات بالمغرب، تأليؼ: سعيد أعراب، تعٌرض لمكبلـ عف اإلماـ اليىبطيًٌ 
جعؿ عنكانو "في الكقؼ كمذاىب ككقفو في الفصؿ األكؿ مف الباب الثالث الذم 

، كاتجاهو سنيٌو  القٌراء فيو" حيث قٌسـ الكقؼ إلى اتجاىىٍيف؛ اتجاهو نظرمٌو اجتيادمٌو
، ابتدأ بترجمة مختصرة  ـى اليىبطيَّ ممف يمثؿ الكقؼ النظرمَّ ، كجعؿ اإلما تكقيفيٌو

، كأتبعو بتعريؼ الكقؼ كما يتعمؽ بو، كأشير مف أٌلؼ في و، كمذاىب لئلماـ اليىبطيًٌ
، كأٌف اإلماـ راعى في كقفو اإلعراب كالمعنى،  القراء فيو، كمذىب اإلماـ اليىبطيًٌ
كأسباب انتشار كقفو في بمداف المغرب، ثـ ذكر بعض المكاضع المنتقدة عميو، 

 . (2)كأجاب عف كجو الكقؼ عمييا 
بف حنفية منيجية ابف أبي جمعة اليىبطيًٌ في أكقاؼ القرآف الكريـ، تأليؼ: الشيخ 

، ثـ ذكر مبلمح منيج اليىبطيًٌ في الكقؼ،  العابديف، ترجـ في بحثو لئلماـ اليىبطيًٌ
 .(3)كختـ بدراسة نماذج مف ىذه الكقكؼ 

األسس العامة التي بنى عمييا اإلماـ اليىبطيُّ كقكفو، لمباحث: محمد الصالح بك 
 –كمية العمـك اإلسبلمية عافية، كىي رسالةي ماجستير مقدَّمةه لقسـ المغة كالحضارة ب

، 2009 –2008جامعة الجزائر،  . ترجـ في الفصؿ الثاني مف بحثو لئلماـ اليىبطيًٌ

                                                 

ينظر: الغمارم. عبد هللا بف محمد بف الصديؽ. منحة الرؤكؼ المعطي ببياف ضعؼ كقكؼ ( 4)
 .ربالمغ –. دار الطباعة الحديثة. الدار البيضاء 34 – 3الشيخ اليبطي. ص

لبناف. –. دار الغرب اإلسبلمي. بيركت 189 – 176. ص 1ـ. القراء كالقراءات بالمغرب. ط1990ينظر: سعيد أعراب. ( 2)
  

. دار اإلماـ مالؾ. باب 214 – 79. ص1ـ. منيجية ابف أبي جمعة اليبطي في أكقاؼ القرآف الكريـ. ط2006ينظر: العابديف. الشيخ بف حنفية. ( 3)

ئر.الجزا –الكادم 
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ثـ أتبع ذلؾ بالفصؿ الثالث بٌيف فيو أسسى كقكاعدى الكقؼ عند اإلماـ، ثـ ختـ بنماذج 
 .(1)مف الكقكؼ المنتقدة عميو 

 منيجية البحث:

 ة اآلتية:سيعتمد ىذا البحث عمى المناىج البحثي

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: 

عمى مشكمة البحث، كأىميتو، كحدكده، كالدراسات السابقة،  المقدمة:  كاشتممت
 كمنيجيتو، كخطتو.

 التمييد: كاشتمؿ عمى الترجمة لئلماـ اليبطي.

المبحث األكؿ: المكاضع التي انفرد اإلماـ اليبطي بالكقؼ عمييا قبؿ الجممة 
 االستئنافية، كتكجيييا.

بالكقؼ عمييا قبؿ حرؼ المبحث الثاني: المكاضع التي انفرد اإلماـ اليبطي 
 االستدراؾ )لكٍف، كلكٌف(.، كتكجيييا.

                                                 

ـ. األسس العامة التي بنى عمييا اإلماـ اليبطي 2009ينظر: بك عافية. محمد الصالح. ( 1)
 .      196 – 68كقكفو. رسالة ماجستير. جامعة الجزائر. ص
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المبحث الثالث: المكاضع التي انفرد اإلماـ اليبطي بالكقؼ عمييا في عطؼ 
مؿ.  الجي

 الخاتمة: كذكرتي فييا أىـ النتائج كالتكصيات.

 أوال: التعريف باإلمام اليَبطي:

 اسمو، ونسبو، ومولده:

ماتيُّ ّْ جمعة اليىبطي ىك أبك عبد هللا محمد بف أبي لد في حدكد منتصؼ  (1)السُّ . كي
ماتة إحدل قبائؿ  -فيما يبدك  -، في قرل ىباطة ّْالقرف التاسع اليجرم مف قبيمة سي

نسبة إلى جباؿ اليبىط بالمغربّْ الجبؿ بشماؿ المغرب، كيرل بعضيـ أف اليبىطي
(2). 

 شيكخو، كتبلمذتو: 

فحًفظ القرآف كجٌكده، ثـ رحؿ إلى فاس، كأنيي بيا في الكيتٌاب، ّْ تعٌمـ اإلماـ اليىبطي
تذكر عددان قميبلن مف العمماء ّْ إال أف المصادر التي ترجمت لئلماـ اليىبطي (3)دراستو

 الذيف تمقَّى عنيـ القراءة كغيرىا، كمنيـ:

، المعركؼ ب "الصغير" )ت  .(1)ىػ(887الشيخ محمد بف حسيف الٌنيجيُّ

                                                 

ـ. شجرة النكر الزكية في طبقات المالكية. 2003ينظر: مخمكؼ. محمد بف محمد بف عمر. ( 1)
لبناف. كينظر: ابف  -. دار الكتب العممية بيركت 400ص 1. ج1تح: عبد المجيد خيالي. ط

ـ. جذكة االقتباس في ذكر مف حؿ مف األعبلـ بفاس. 1973القاضي. أحمد بف محمد المكناسي. 
  . المغرب –. دار المنصكر. الرباط 321ص 1ج

. كينظر: ابف القاضي. 176ينظر: سعيد أعراب القراء كالقراءات بالمغرب. مصدر سابؽ. ص( 2)
ـ. جنكة االقتباس في ذكر مف حؿ مف األعبلـ بفاس. مصدر 1973بف محمد المكناسي.  أحمد

 .321ص 1سابؽ. ج

 .177، 176ينظر: سعيد أعراب القراء كالقراءات بالمغرب. مصدر سابؽ. ص( 3)
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كؽ )ت  رُّ  .(2)ىػ( في العمـك899الشيخ أحمد زي
 .(3)ىػ(919الشيخ أبك عبد هللا محمد بف أحمد بف غازم )ت 

كانيُّ )  .(4)ىػ(، أخذ عنو الطريقة935الشيخ عبد هللا الغىزى
كبيُّ الطرابيمسيُّ ) رُّ  .(5)ىػ(963الشيخ أبك عبد هللا محمد بف عمي الخى

 ّْ:كممف أخذكا عف اإلماـ اليىبطي

 .(6)ىػ(978يـ الدُّكاليُّ الفاسيُّ )تأبك القاسـ بف محمد بف إبراى
 .(7)عمي بف عيسى أبك الحسف الراشدم

ريًسيُّ )ت  ٍنشى  .(8)ىػ(955عبد الكاحد بف أحمد بف يحيى الكى
 .(9)ىػ(962عبد الرحمف بف محمد بف إبراىيـ الدُّكاليُّ )ت

 .(10)ىػ(975محمد بف عمي بف ًعدَّة األندلسيُّ )ت 

                                                                                                                 

. دار المغرب 17ينظر: المنجكر. أحمد بف عمي. فيرس أحمد المنجكر. تح: أحمد حجي. ص( 1)
 المغرب.-الرباط 

 .401، 400ص 1ينظر: مخمكؼ. شجرة النكر الزكية . مصدر سابؽ. ج( 2)

. سمكة األنفاس كمحادثة األكياس بمف أقبر مف 2004ينظر: الكتاني. محمد بف جعفر. ( 3)
. دار الثقافة الدار 76ص 2. ج1العمماء كالصمحاء بفاس. تح: عبد هللا الكامؿ الكتاني كآخريف. ط

 المغرب. –البيضاء 

 .400,401ص 1ر: مخمكؼ. شجرة النكر الزكية . مصدر سابؽ. جينظ( 4)

 .400,401ص 1ينظر: المصدر السابؽ. ج( 5)

 413ص 1نظر: مخمكؼ. شجرة النكر الزكية . مصدر سابؽ. جي( 6)

 .15ٌٕظش: إٌّغٛس. فٙشط أؽّذ إٌّغٛس. ِقذس عبثك. ؿ ( 7)

 .400,401ؿ 1ٌٕظش: ِخٍٛف. ؽغشح إٌٛس اٌضوٍخ . ِقذس عبثك. ط( 8)

 13ٌٕظش: إٌّغٛس. فٙشط أؽّذ إٌّغٛس. ِقذس عبثك. ؿ  (9)

 .177ٌٕظش: عؼٍذ أػشاة. اٌمشاء ٚاٌمشاءاد ثبٌّغشة. ِقذس عبثك. ؿ (10)
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 ثناء العمماء عميو: 

بعبارات تدؿ عمى منزلتو في العمـ. فكصفو ابف ّْ لمترجمكف عمى اإلماـ اليىبطيأثنى ا
 .(1)ىػ( في )جذكة االقتباس( ب" األستاذ "1025القاضي )ت

، عالـ ّْىػ(: " محمد بف أبي جمعة اليىبطي1036كقاؿ عنو أحمد بابا التنبكتيُّ )ت
"  .(2)فاسيُّ

ـي العالـ العبٌلمةي الييماـ، كأثنى عميو صاحب )سمكة األنفاس( بقكلو: " الشي خي اإلما
، الكلي الصالح، كالعمىـي  ، النحكمُّ الفرىضيُّ الشييري الفقيوي األستاذي المقرئي الكبيري

 "  .(3)الكاضحي

ـى فاس في كقتو، فقييان نٍحكيان، فرضيان  كقاؿ أيضا: " كقد كاف رضى هللا عنو عال
إليو فييا، ككاف مكصكفان بالخير كالفبلح،  أستاذان ميقًرئأ، عارفان بالقراءات، مىٍرجكعان 

 .(4)كالبركًة كالصبلح، ذا أحكاؿو عجيبة، كأسرار غريبة "

ـي المتصٌكؼي الزاىدي القدكةي  ـي العال ككصفو في )شجرة النكر الزكية( بقكلو: " اإلما
الميتَّقي العابدي، ككاف يىغمب عميو محبةي هللا" 
(5). 

                                                 

 .321ص 1ينظر: ابف القاضي. جذكة االقتباس . مصدر سابؽ. ج( 1)

عبد الحميد عبد الو ـ. نيؿ االبتياج بتطريز الديباج. تح: 1989ينظر: التنبكتي. أحمد بابا. ( 2)
 . منشكرات كمية الدعكة اإلسبلمية. طرابمس ليبيا.586. ص 1اليرامة. ط

 .76ص 2ينظر: الكتاني. سمكة األنفاس كمحادثة األكياس. مصدر سابؽ. ج( 3)

 .76ص 2ينظر: المصدر السابؽ. ج( 4)

 .400ص 1ينظر: مخمكؼ. شجرة النكر الزكية . مصدر سابؽ. ج( 5)
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 آثاره العممية:

أفَّ لو مصنَّفاتو كمشاركاتو عمميةن ّْ ثناء العمماء عمى اإلماـ اليىبطي يتَّضح لنا مف 
قيمةن، غير أٌف المصادرى لـ تيطمعنا إال عمى عددو قميؿو مف ىذه المصنَّفات، كلعمَّيا 

ب إليو:  فيًقدت أك أنيا ال تزاؿي حبيسةى األدراج، كمف ىذه اآلثار العممية التي تينسى

 .(1)ـ تقييد كقؼ القرآف الكري  

 الكبير.ّْ عمدة الفقير في عبادة العمي
 .(2)شرح تصكير اليمز

 كفػاتػػػو:

اتفقت المصادر عمى أف كفاة اإلماـً اليىبطيًٌ كانت في ذم القعدة، عاـ ثبلثيف 
 .(3)ىػ( كدفف بفاس930كتسعمائة )

 ثانيا: تكجيو ما انفرد اإلماـ اليىبطيًٌ بالكقؼ عميو في سكرة األنعاـ

 الجممة االستئنافية: الكقؼ قبؿ 

 [.۳ - ۲المكضع األكؿ: ]األنعاـ: 

                                                 

 .321ص 1القاضي. جذكة االقتباس . مصدر سابؽ. جينظر: ابف ( 1)

 .79ينظر: بك عافية. األسس العامة التي بني عمييا اإلماـ اليبطي كقكفو. مصدر سابؽ. ص ( 2)

، كينظر: مخمكؼ. شجرة 321ص 1ينظر: ابف القاضي. جذكة االقتباس. مصدر سابؽ. ج( 3)
 .401ص 1مصدر سابؽ. ج النكر الزكية .
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﴿ عند قكلو تعالى:ّْ: مكضع كقؼ اإلماـ اليىبطي            

                               

                           ﴾ 

 اإلعراب كتكجيو الكقؼ: 
 في اآلية عٌدة أكجو إعرابية:
( مبتدأ، ك )هللاي( خبره  )ىيكى
كىذا قكؿي الجميكر (1)

(2). 
، عمى معنى: أنو هللا، كأنو  ( مبتدأ، ك)هللاي( خبر أٌكؿ، ك)في السمكات( خبر ثافو )ىيكى

سمكات كفي األرض، كعمى معنى: أنو عاًلـه بما فييما ال يخفى عميو شيء في ال
(3). 

( مبتدأ، ك)هللاي( بدىؿه منو، ك)يعمـ( خبره  )ىيكى
(4). 

( مبتدأ، ك)هللاي( بدىؿه منو، ك)في السماكات( الخبر، أم: عاًلـه بما فييما ال يىخفى  )ىيكى
 .(5)عميو شيء 

( ضمير الشأف مبتدأ، ك)هللاي( ، كخبريىا )في السمكات( عمى المعنى  )ىيكى مبتدأ ثافو
 .(1)السابؽ 

                                                 

ف الحمبي. أحمد بف يكسؼ. الدر المصكف في عمـك الكتاب المكنكف. تح: أحمد ينظر: السمي( 1)
 .سكريا -. دار القمـ. دمشؽ 529ص  4ج .محمد الخراط

ق. تفسير البحر المحيط. تح: صدقي 1420ينظر: أبك حياف األندلسي. محمد بف يكسؼ. ( 2)
 لبناف. -. دار الفكر. بيركت 433ص 4محمد جميؿ. ج

 .532ص  4يف الحمبي. الدر المصكف. مصدر سابؽ. جينظر: السم( 3)

 .532ص  4ينظر: المصدر السابؽ. ج( 4)

 .532ص  4ينظر: المصدر السابؽ. ج( 5)
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ًت﴾ أقكاؿ: م ىكى   كفي متعمَّؽ ﴿فًى ٱلسَّ

ًفي اأٍلىٍرضً   ماكات  كى كـ ًفي السَّ متعمًٌؽ بػ ﴿يىٍعمىـي﴾ كالتقدير: هللاي يعمـ سرَّكـ كجيرى
(2) .

، كقد تًبع كعمى ىذا يجكز الكقؼ عمى اسـ الجبللة، كما ىك اختيار اإلماـ اليىبطيًٌ 
في ذلؾ قكؿى الجميكر في إعراب اآلية؛ بأف قكلو: ﴿كىىيكىٱي﴾ مبتدأ كخبر، كأف 

. كيتعٌمؽ )في السمكات( بما بعده.  المعنى عند لفظ الجبللة تاـٌ
مَّنىٍتو مف معنى العبادة كأنو قيؿ: كىك المعبكدي في  متعمًٌؽ باسـ الجبللة لما تىضى

اج كابًف عطيَّة كالزمخشرمًٌ السماكات كفي األرض، كىذا قك  ؿي الزَّجَّ
(3). 

ٍمقو كآثاًر  و أنو أراد أف يىديؿَّ عمى خى يضاحي نو اسـي هللا مف المعاني. كا  متعمًٌؽ بما تضمًٌ
مع ىذه كمَّيا في قكلو: أم: الذم لو ىذه كمُّيا في  حاطًتو كاستيبلًئو، فىجى قيدرتو كا 

لرازؽ كالميٍحيي كالمحيط في السماكات كفي األرض، كأنو قاؿ: كىك الخالؽ كا
 . (4)السمكات كاألرض، فأقاـ لفظى الجبللة ميقاـ تمؾ الصفات

 كعمى الكجييف الثاني كالثالث ال يكقؼ عمى قكلو:؛ لتعمُّؽ ما بعده بو.

 كقد تعٌرض عمماء الكقؼ كاالبتداء لبياف حكـ الكقؼ في ىذه اآلية: 

هللاي ( كاؼو فذكر النٌحاس أفى الكقؼ عمى قكلو: )كىٍىكى  
. أٌما الدانيُّ فنقؿ عف (5)

البعض أف الكقؼ عند قكلو: ﴿كىىيكىٱي﴾، كعف البعض جكازى الكقؼ عند قكلو: )كىٍىكى 

                                                                                                                 

 .533ص  4ينظر: المصدر السابؽ. ج( 1)

 .434ص 4ينظر: أبك حياف األندلسي. تفسير البحر المحيط. مصدر سابؽ. ج( 2)

   .530ص  4مصدر سابؽ. ج ينظر: السميف الحمبي. الدر المصكف.( 3)

 . 530ص 4ينظر: المصدر السابؽ. ج( 4)

ـ. القطع كاالئتناؼ. تح: عبد الرحمف بف إبراىيـ 1992ينظر: النحاس. أحمد بف محمد. ( 5)
  .السعكدية –. دار عالـ الكتب الرياض 219ص  .1المطركدم. ط
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ًت( ثـ قاؿ: "كالتماـ عندم آخر اآلية؛ ألٌف المعنى عمى التقديـ  كى  مى  ٱي  فًى ٱلسَّ
كـ في السماكات كف  .(1)ي األرض" كالتأخير: كىك هللا يعمـ سرَّكـ كجيرى

ًت كفى ٱألىٍرًض( كىك  كى  مى  كأما العيمانيُّ فقد اختار الكقؼ عند قكلو: )كىٍىكى ٱي  فًى ٱلسَّ
 .(2)كقؼ حسف" 

، كأشدُّ قبحان منو  كذكر ابف الجزرمًٌ أٌف الكقؼ عمى قكلو : )كىٍىكى أي ( كقؼه تعٌسفيّّ
ًت(  كى  مى   .(3)الكقؼي عمى )فًى ٱلسَّ

؛ عمى أنيما  1100يُّ )تكذكر األشمكن ىػ( أٌف الكقؼ عمى قكلو: )كىٍىكى أي ( حسفه
مبتدأ كخبر، كتعٌمؽ )في السمكات( بػ )يعمـ(، أم: يعمـ سٌركـ كجيركـ في السمكات 

ر   . (4)كفي األرض، فتككف اآلية مف المقدَّـ كالمؤخَّ

( يسكَّغو إعراب كخبلصة القكؿ أٌف انفراد اإلماـ اليىبطيًٌ في الكقؼ عمى )كىك هللا
. كيتعٌمؽ  اآلية؛ بأٌف قكلو: )كىٍىكى أي ( مبتدأ كخبر، كأف المعنى عند لفظ الجبللة تاـٌ

 )في السمكات( بما بعده. كلكف األكلى كصمو بما بعده، كهللا أعمـ.

   :﴿ المكضع الثاني: قكلو تعالى           

                              

                                                 

 .65ينظر: الداني. المكتفي في الكقؼ كاالبتداء. مصدر سابؽ. ص ( 1)

ق. المرشد في الكقؼ كاالبتداء. تح: محمد بف حمكد 1424ينظر: العماني. الحسف بف عمي. ( 2)
   .97، 96)رسالة ماجستير( جامعة أـ القرل. ص األزكرم.

 .182ص 1ينظر: ابف الجزرم. النشر في القراءات العشر. مصدر سابؽ. ج( 3)

ياف الكقؼ كاالبتدا. تح: محمد بف عيد ينظر: األشمكني. أحمد بف محمد. منار اليدل في ب( 4)
 مصر. -. دار الصحابة طنطا 190ص  .1الشعباني. ط
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              :[.۹۱﴾]األنعام  

 مكضع كقؼ اإلماـ اليبطي: عند قكلو تعالى: ﴿قيٍؿ ًإنًٌمىا ىيكى إلى وه كىاًحده﴾

 اإلعراب كتكجيو الكقؼ:  

قكلو تعالى: )ًإنًٌمىا ىيكى إلى وه كىاًحده( جممة في محؿ نصب مقكؿ القكؿ 
(1). 

ؤ مف إشراكيـ، كىك كالتككيد لما قبمو، كيحتمؿ  كىك  -قكلو تعالى: فيو التبرُّ
  :﴿أف يقكؿ الجممتيف أف يككف داخبلن تحت القكؿ، بأف أيمر النبيُّ  -ظاىرال

                   ﴾(2). 

نني برمء( معطكفة عمى ما قبميا. كالكقؼ حينئذ عمى    ﴿فتككف جممة )كا    

      يبتدأ بما بعده. ﴾ حسف، كال 

فتككف الجممة مستأنفة. كعميو  (3)كيحتمؿ أف ال يككف ذلؾ داخبلن تحت القكؿ 
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 

 مف سياؽ اآلية، كهللا أعمـ. تحت القكؿ، كىك الظاىر 
                                                 

  (1
ص  7ق. الجدكؿ في إعراب القرآف. طو. ج1418ينظر: صافي. محمكد بف عبد الرحيـ. (

 بيركت. -اإليماف  دمشؽ. مؤسسة -. دار الرشيد 104
(

2
 .461ص  4صدر سابؽ. ج: أبك حياف األندلسي. تفسير البحر المحيط مرينظ (

(
3
 . 461ص  4ينظر: المصدر السابؽ. ج (
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المكضع الثالث: قكلو تعالى: ﴿                        

                       :[. ۷۲﴾]األنعام 

 ﴿مكضع كقؼ اإلماـ اليبطي: عند قكلو تعالى:              

            ﴾ 

 اإلعراب كالقراءات كتكجيو الكقؼ:  

: ﴾ نىكيكفى ﴾ ﴿ كى  تعٌددت القراءات في الفعمىٍيف ﴿ كىالى نيكىذّْبى

﴾ فقرأ بنصبيما حفص كحمزة كيعقكب ﴿ كىالى ني  نىكيكفى ﴾ ﴿ كى كىذّْبى
. عمى أنو جكاب (1)

كىذا النصب عند جميكر البصرييف ىك بإضمار )أٍف( بعد الكاك فيك  (2)التمني 
ًبؾي مف )أٍف( المضمرة، كالفعؿ بعدىا مصدر مرفكع معطكؼ عمى مصدر متكىـ  يىٍنسى

كف مف كعدـ تكذيب كك ڈ، كالتقدير: يا ليتنا كاف لنا ر(3)مقدر مف الجممة السابقة 
 . (4)المؤمنيف 

  ﴾ نىكيكفى ًمفى ٱٍلميٍؤًمًنيفى كالكقؼ عمى ىذه القراءة عند آخر اآلية؛ كىك قكلو تعالى:﴿كى
لئبل ييفصؿ بيف التمٌني كجكاًبو 
(5). 

                                                 
1
 .193ص  2ينظر: ابف الجزرم. النشر في القراءات العشر. مصدر سابؽ. ج ((

 1ينظر: العكبرم. عبد هللا بف الحسيف. التبياف في إعراب القرآف. تح: عمي محمد البجاكم. ج (2)
 مطبعة عيسى البابي الحمبي. .489ص

3
 474ص 4بك حياف األندلسي. تفسير البحر المحيط مصدر سابؽ. جينظر: أ ((

4
ق المحرر الكجيز في تفسير الكتاب العزيز. 1422ينظر: ابف عطية عبد الحؽ بف غالب. ( (

 لبناف. -. دار الكتب العممية. بيركت 281ص  2. ج1عبد الشافي محمد. ط تح: عبد السبلـ
5
 .102بتداء. مصدر سابؽ. ص ينظر: العماني. المرشد في الكقؼ كاال( (



 (2021)ضثرًثر   23هىو اإلَطاَيح                                                  انعذد يجهح انع

544 

  

 

 ﴾ َي َى ﴾ ﴿ كنككفى . كالفعؿ (1)كقرأ ابفي عامر برفع األكؿ كنصب الثاني ﴿كال نكذبي
( إما أٍف يككف معطكفان عمى )ن ما أٍف (2)ردُّ( فيككف داخبلن في التمني )كال نكذبي ، كا 

يككف خبران لمبتدأ محذكؼ، كالجممة في محٌؿ نصبو عمى الحاؿ، كالتقدير: كنحف ال 
( جكابه لمتمني منصكبه (3)نكذب، كعميو فميس داخبلن في التمٌني  . كالفعؿ )كنکكفى

 .(4)بػ)أٍف( مضمىرة، كالمعنى: يا ليتنا نردُّ فنككف مف المؤمنيف 
كالكقؼ عمى قراءتو عند آخر اآلية كذلؾ؛ ألٌف الفصؿ بيف التمٌني كجكاًبو ال يجكز  
(5). 
   ﴾ ﴾ ﴿ كنككفي كقرأ الباقكف برفعيما ﴿كال نكذبي

 . كتحتًمؿ ثبلثة أكجو:(6)
أحدىا: أٌف الفعمىٍيف معطكفاًف عمى )نردُّ(، فيككف عدـ التكذيب كالكٍكفي مف المؤمنيف  

كيككف الرفع مساكيان في ىذا الكجو لمنصب؛ ألف في ًكمىٍييما  (7)كالٌرد متمنَّيىٍيًف أيضان 
 . (8)العطؼى 

﴾ ال قبمو   نىكيكفى ًمفى ٱٍلميٍؤًمًنيفى كالكقؼ عمى ىذا التقدير عمى قكلو: ﴿كى
(9). 

                                                 
1
 .193ص  2ينظر: ابف الجزرم. النشر في القراءات العشر. مصدر سابؽ. ج( (

2
. 2ـ. حجة القراءات. تح: سعيد األفغاني. ط1982ينظر: ابف زنجمة. عبد الرحمف بف محمد. ( (

 .لبناف -. مؤسسة الرسالة بيركت 245ص 
 (3

مشكؿ إعراب القرآف. تح: حاتـ صالح ق. 1405ينظر: القيسي. مكي بف أبي طالب. (
 لبناف. -. مؤسسة الرسالة بيركت 249ص 1ج 2الضامف. ط

 (4
 .245ينظر: ابف زنجمة حجة القراءات. مصدر سابؽ. ص (
  .102ص ينظر: العماني. المرشد في الكقؼ كاالبتداء. مصدر سابؽ( 5)

 .193ص  2ينظر: ابف الجزرم. النشر في القراءات العشر. مصدر سابؽ. ج(6) 
 .489ص 1ينظر: العكبرم. التبياف في إعراب القرآف. مصدر سابؽ. ج (7)
 .475ص 4ينظر: أبك حياف األندلسي. تفسير البحر المحيط. مصدر سابؽ. ج (8)
9
 .101ينظر: العماني. المرشد في الكقؼ كاالبتداء. مصدر سابؽ. ص  ((
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كالثاني: أف يككف رفع )كال نكذب( )كنگكف( عمى االستئناؼ فأخبركا عف أنفسيـ  
القكؿ؛ أم قالكا: يا ليتنا نرد، كقالكا: نحف ال نكذب بآيات بيذا، فيككف مندرجة تحت 

، أم: ال (1)ربنا كنككف مف المؤمنيف، فأخبركا أنيـ يصدر عنيـ ذلؾ عمى كؿ حاؿ 
. فيككف )كال (3)، كرٌجح سيبكيو ىذا الكجو (2)نكٌذب أبدان، كنككف مف المؤمنيف أبدان 

( خبران لمبتدأ محذكؼ  نكٌذبي
(4) . 

دُّ﴾ ثـ يبتدئ بقكلو: كعمى ىذا الك  تىنىا نيرى ٍَ مىيى ﴿ جو يجكز أف يقؼ عمى قكلو: ﴿فىقىاليكٍا يى 
                   ﴾(5) و بو كقؼ . كىك ما يكجَّ

 .  اإلماـ اليبىطيًٌ

ف( كنكك  -كاألصؿ أال يكقؼ عمى )نرد( ألف الجممتيف الفعميتيف ) كال نكذب
معطكفتاف عمى جممة التمني كما في حيزىا، كجممة التمني كما عيطؼ عمييا في 

 محؿ نصب بالقكؿ.

( في مكضع نصب عمى الحاؿ، كالتقدير: يا   ( )كنىكيكفي بي الثالث: أف يككف )كال نيكىذًٌ
ليتنا نرد غيرى مكذبيف ككائًنيف مف المؤمنيف، فيككف داخبلن في الرٌد المتمنَّي، 

دُّ( كصاحب الحا . كالكقؼ عمى ىذا عند آخر (6)ؿ ىك الضمير المستكف في )نيرى
 اآلية. 

                                                 
1
، كينظر: 476ص 4مصدر سابؽ. ج( ينظر: أبك حٌياف األندلسي. تفسير البحر المحيط. (

 .  586ص 4السميف الحمبي. الدر المصكف. مصدر سابؽ. ج
2
 .101ينظر: العماني. المرشد في الكقؼ كاالبتداء. مصدر سابؽ. ص  ((

 (
3
 .476ص 4ينظر: أبك حياف األندلسي. تفسير البحر المحيط مصدر سابؽ. ج(

 (
4
 .489ص 1ر سابؽ. جينظر: العكبرم. التبياف في إعراب القرآف. مصد(

 (5
 .101ينظر: العماني. المرشد في الكقؼ كاالبتداء. مصدر سابؽ. ص(

6
 ۔476ص 4ينظر: أبك حياف األندلسي. تفسير البحر المحيط. مصدر سابؽ. ج ((
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 ﴿المكضػػع الرابػػع: قكلو تعالى:                   

                    ﴾[ :۷۲األنعام.] 

: عند قكلو تعالى: مكضع كقؼ ا ﴿ إلماـ اليىبطيَّ             

 ﴾ 

 اإلعراب كتكجيو الكقؼ:

﴿قكلو تعالى:        ﴾ ؛ أخبر هللاي بو عٌما ىـ عميو مف خبره مستأنىؼه

رجكعى، كالكعدى ال أنو عائده إلى ما تقٌدـ مف تمنًٌييـ ال الكذب كقتى مخاطبة النبٌي ً 
 .(1)باإليماف 

، كىك كقؼه جائز عند األشمكنيًٌ ؛ النقطاع   و بو كقؼ اإلماـ اليىبطيًٌ كىك ما يكجَّ
 .(2)الكبلـ عما قبمو عمى ىذا التقدير 

﴿كرٌجح ابفي عطية أف يككف قكليو       إلى ما تضمنتو جممة ﴾ راِجعًا

نيـ لكاذبكف في  التمٌني بالكعد باإليماف، ككاف الكبلـي متصبلن بما قبمو، كالمعنى: كا 

                                                 

 .397ص 2ينظر: ابف عطية. المحرر الكجيز في تفسير الكتاب العزيز. مصدر سابؽ. ج(1) 

 (2
 .193م في بياف الكقؼ كاالبتدا. مصدر سابؽ. صينظر: األشمكني. منار اليد(
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اإًلخبار عف أنفسيـ باإًليماف ًإف ريدُّكا؛ ألنيـ قصدكا الكذب 
، فبل كقؼ حينئذو عمى (1)

﴿ قكلو:                 .﴾ (2)لعدـ تماـ الكبلـ. 

﴿ كالراجح أف الكقؼ عمى قكلو:                 .﴾ ؛ كاؼو

 الستئناؼ بما بعده.

 :﴿ المكضع الخامس: قكلو تعالى                  

                                    

       :[۹۰۱﴾ ] األنعام 

﴾ ـٍ مىا ييٍشًعريكي  مكضع كقؼ اإلماـ اليىبطي: عند قكلو تعالى: ﴿ كى

 اإلعراب كاختبلؼ القراءات كتكجيو الكقؼ:

ۤاءىٍت الى ييٍؤًمنيكفى ﴾. )ما( استفيامية مبتدأ،  نَّيىۤا ًإذىا جى َى ـٍ أى كي مىا ييٍشًعري قكلو تعالى: ﴿ كى
. كالجممة بعدىا )يشعركـ( خبريىا (3)ييا ضمير الفاعؿ في )ييشعركـ( كيعكد عم

(4). 

﴾ ۤاءىٍت الى ييٍؤًمنيكفى نَّيىۤا ًإذىا جى َى  كتعددت القراءات في قكلو تعالى: ﴿ أى

                                                 

، 397ص 2ينظر: ابف عطية. المحرر الكجيز في تفسير الكتاب العزيز. مصدر سابؽ. ج(1) 
 2كينظر: الماكردم.عمي بف محمد. النكت كالعيكف. تح: السيد عبد المقصكد عبد الرحيـ. ج

 لبناف. -. دار الكتب العممية بيركت 106ص
  .193كني. منار اليدل في بياف الكقؼ كاالبتدا. مصدر سابؽ. ص ينظر: األشم2) )

 .613ص  4ينظر: أبك حياف األندلسي. تفسير البحر المحيط. مصدر سابؽ. ج(3) 
 (

4
 .101ص  5ينظر: السميف الحمبي. الدر المصكف. مصدر سابؽ. ج(
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. كىي (1)فقرأ ابف كثير كأبك عمرك كيعقكب كشعبة بخمؼ عنو بكسر اليمزة ﴿ ًإنَّيىا﴾
. كالمعنى: (2)عمى قمبو، كلك جاءتيـ كؿ آية استئناؼ إخبار بعدـ إيماف مف طيبع 

قؿ إنما اآليات عند هللا، كما يدريكـ، ثـ استأنؼ فقاؿ: إنيا إذا جاءت اآليات ال 
﴾؛ الستئناؼ (3)يؤمنكف  ـٍ ا ييٍشًعريكي مى . كعمى ىذه القراءة يككف الكقؼ عمى قكلو: ﴿ كى
 ما بعده. 

مى  ﴾ عمى قراءة ﴿ ًإنَّيىا﴾ كذكر ابف األنبارمًٌ أٌف الكقؼ عمى قكلو: ﴿ كى ـٍ ا ييٍشًعريكي
 .(4)بالكسر، كلـ يبيف درجة الكقؼ عنده 

 .(5)كعند النٌحاس كالدانيًٌ كالعمانيًٌ أٌف الكقؼ تاُـّ عمى ىذه القراءة 

كقرأ الباقكف بفتحيا ﴿ إىنَّيىۤا﴾  
 . كتحتمؿ ثبلثة أكجو:(6)

مى ىذا يككف مفعكؿ أحدىا: )أٌف( بمعنى )لعٌؿ( حكاه الخميؿ عف العرب، كع
، كالمعنى: كما يشعركـ إيمانىيـ، لعمىيا (7))يشعركـ( الثاني محذكفان، تقديره: إيمانىيـ 

 .(1)إذا جاءت ال يؤمنكف 

                                                 

 .196ص 2ينظر: ابف الجزرم. النشر في القراءات العشر. مصدر سابؽ. ج( 1)
 .101ص  5ج : السميف الحمبي. الدر المصكف. مصدر سابؽرينظ(2) 
. جامعة الممؾ 379ص 1. ج1ـ. معاني القراءات. ط1991ينظر: األزىرم. محمد بف أحمد. ( 3)

 .السعكدية –سعكد. الرياض 
 .642ص  2ينظر: ابف األنبارم. إيضاح الكقؼ كاالبتداء مصدر سابؽ. ج(4) 
 (5

، كينظر: الداني. المكتفي في الكقؼ 236الئتناؼ. مصدر سابؽ. صينظر: النحاس. القطع كا(
كينظر: العماني. المرشد في الكقؼ كاالبتدا. مصدر سابؽ. ص  ،70مصدر سابؽ. ص كاالبتداء.

120. 
6
 .196ص 2ينظر: ابف الجزرم. النشر في القراءات العشر. مصدر سابؽ. ج ((

 .531ص 1مصدر سابؽ. جينظر: العكبرم. التبياف في إعراب القرآف. (7) 
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﴾ عند ابف األنبارمًٌ  ـٍ مىا ييٍشًعريكي ف الكقؼ عمى قكلو: ﴿ كى كعمى ىذا الكجو يحسي
العرب في قكليـ: ما أدرم أنؾ كالنٌحاس؛ ألٌف االبتداء بػ )أٌف( المفتكحة محكيُّ عف 

 . (2)صاحبيا، أم: لعمؾ صاحبيا 

، كجاز بو الكقؼ عنده، كتًبع فيو مىف  كلعٌؿ ىذا التقدير ىك ما أراده اإلماـ اليىبطيًٌ
 سبقو مىف العمماء؛ كابف األنبارمًٌ كالنٌحاس. 

مىا ييشٍ  ﴾ عمى كلـ يجٌكز الدانيُّ كالعمانيُّ كالقسطبلنيُّ الكقؼ عمى قكلو: ﴿ كى ـٍ ًعريكي
قراءة فتح اليمزة ﴿ أىنَّيىۤا﴾  عمى كؿ حاؿ؛ لتعمقيا بما بعدىا 
(3). 

ثانييا كثالثيا: )أٌف( عمى بابيا، ك)ال( زائدة، أك غير زائدة، فتككف )أٌف( كما عًممت  
فيو في مكضع المفعكؿ الثاني، كالتقدير: كما يشعركـ بأٌنيا إذا جاءت يؤمنكف، أك 

 . (4)ال يؤمنكف 

﴾ ؛ لتعٌمؽ )أٌف( بما قبميا، ك  ـٍ مىا ييٍشًعريكي عمى ىذيف الكجييف ال يكقؼ عمى قكلو: ﴿ كى
كمٍنعي الكقؼ عمى ىذيف الكجيىٍيف محؿ اتفاؽ بيف العمماء 
(1). 

                                                                                                                 

 (1
ـ. الحجة لمقراء السبعة. تح: بدر الديف 1993ينظر: أبك عمي الفارسي. الحسف بف أحمد. (

  دمشؽ / بيركت. -. دار المأمكف لمتراث 380ص 3. ج2جكيجابي. ط قيكجي كبشير
 (

2
، كينظر: النحاس. 642ص 2ينظر: ابف األنبارم. إيضاح الكقؼ كاالبتداء. مصدر سابؽ. ج(

 .236كاالئتناؼ. مصدر سابؽ. صةالقطع
(

3
، كينظر: العماني. المرشد 70ينظر: الداني. المكتفي في الكقؼ كاالبتداء. مصدر سابؽ. ص  (

، كينظر: القسطبلني. لطائؼ اإلشارات الفنكف 120كاالبتدا. مصدر سابؽ. ص  في الكقؼ
 .2147ص 5ج القراءات. مصدر سابؽ.

، كينظر: العكبرم. 380ص 3لحجة لمقراء السبعة. مصدر سابؽ. جينظر: أبك عمي الفارسي. ا(4) 
  .531ص 1إعراب القرآف. مصدر سابؽ. ج التبياف في
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  ﴾ ـٍ مىا ييٍشًعريكي كيمكف القكؿ: إف انفراد اإلماـ اليىبطيًٌ في الكقؼ عمى قكلو: ﴿ كى
معنى )لعؿ(، غير أف األكلى الكصؿ عمى اعتبار معمؿ بككف )أٌف( في قراءة الفتح ب

أف الراجح أف تككف )أف( مصدرية كتؤكؿ مع ما بعدىا مفرد في مكضع نصب كهللا 
 أعمـ. 

كبالمجمؿ يبلحظ مف المكاضع السابقة كٌميا أف اإلماـ اليبطي كثيرا ما يقؼ قبؿ 
 الجمؿ المستأنفة حتى لك كاف احتماؿ استئنافيا بعيدة.

 كلكٍف(  -ؿ حرؼ االستدراؾ )لكٌف الكقؼ قب• 

الموضع األول: قولو تعالى:   ﴿                   

                    :األنعام[ ﴾

۳۳ .] 

: عند قكلو ت ﴾.مكضع كقؼ اإلماـ اليىبطيًٌ  عالى:﴿فىًإنَّييـٍ الى ييكىًذبيكنىؾى

 اإلعراب كتكجيو الكقؼ:  

﴿قكلو تعالى:                    ﴾ 

                                                                                                                 

(
1
. كينظر: النحاس. 642ص  2ينظر: ابف األنبارم. إيضاح الكقؼ كاالبتداء. مصدر سابؽ. ج(

االبتداء. ، كينظر: الداني. المكتفي في الكقؼ ك 237، 236كاالئتناؼ. مصدر سابؽ. ص القطع
، 120، كينظر: العماني. المرشد في الكقؼ كاالبتدا. مصدر سابؽ. ص 70مصدر سابؽ. ص 

 .2147ص 5. كينظر: القسطبلني. لطائؼ اإلشارات في فنكف القراءات. مصدر سابؽ. ج121
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جممة )فإنيـ ال يكذبكنؾ( مستأنفة ال محٌؿ ليا. كجممة )كلكٌف الظالميف بآيات هللا 
كالجاٌر )بآيات( متعمؽ  (1)مة )فإنيـ ال يكذبكنؾ( يجحدكف( معطكفة عمى جم

 .(2)بػ)يجحدكف( 

كذكر األشمكنيُّ في ىذا المكضع أٌف مف العمماء مف جٌكز الكقؼ قبؿ )لكف( إذا 
 .(3)كقعٍت بعدىا جممة

كلعٌؿ اإلماـ اليىبطيًٌ اختار الكقؼ عند ىذا المكضع عمى مذىب مف يرل أنو إذا 
؛ أم: (4)ز االبتداء بيا، كما نبو إلى ذلؾ األشمكنيُّ كقعت جممة بعد )كلكٌف( جا

( في عدة  االبتداء بػ)كلكف( ، كمتابعةن لئلماـ نافع؛ حيث نيقؿ عنو الكقؼي قبؿ )كلكفى
 مكاضع.

فقد نىقىؿ النحاس كالدانيُّ عف اإلماـ نافعو الكقؼى قبؿ )كلكف( في غير ىذا المكضع، 
، كمف ذلؾ قكلو تعالى ﴿ : كأٌف الكقؼ تاُـّ               

                              

                       ﴾     

 [. ۹۰۷] البقرة: 

                                                 
1
 .264ص 1ينظر: الخراط. المجتبى مف مشكؿ إعراب القرآف. مصدر سابؽ. ج ((

 (2
  .605ص  4الدر المصكف. مصدر سابؽ. ج ينظر: السميف الحمبي.(
 .193ينظر: األشمكني. منار اليدل في بياف الكقؼ كاالبتدا. مصدر سابؽ. ص ( 3)

  .193ينظر: األشمكني. منار اليدل في بياف الكقؼ كاالبتدا. مصدر سابؽ. ص (4) 
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 قاؿ النحاس:﴿          ﴾ ٌقاؿ نافع: تـ .
(1). 

: كقاؿ نافع كأحمد بف جعفر الدينكرم:    ﴿كقاؿ الدانيُّ           ﴾

، كىك حسف ليس بتاٌـً كال كاؼو   .(2)تاُـّ

كالظاىر أف الكقؼ حسف كما ذىب إليو الدانيُّ في مكضع سكرة البقرة، كرٌجحو 
، كىك في ىذا المكضع كذلؾ، كهللا أعمـ ؛ لما (3)نيُّ في أكثر مف مكضع األشمك 

 يفيده االستدراؾ مف اتصاؿ الكبلـ.

 :﴿المكضع الثاني: قكلو تعالى                    

                            [﴾

 [.۳۳: األنعام

: عند قكلو تعالى:   ﴿مكضع كقؼ اإلماـ اليىبطيًٌ        

      .﴾ 

 

 

 
                                                 

  . 72ينظر: النحاس. القطع كاالئتناؼ. مصدر سابؽ. ص (1) 
 (2

 .24لمكتفي في الكقؼ كاالبتدا. مصدر سابؽ. صينظر: الداني. ا(
3
، 101، 96، 84ينظر: األشمكني. منار اليدل في بياف الكقؼ كاالبتدا. مصدر سابؽ. ص  ((

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 
 .(1))كلكف أكثرىـ ال يعممكف( معطكفةه عمى مقكؿ القكؿ في محٌؿ نصب 

  ﴿كعمى ىذا الكجو مىنىع العمماء الكقؼ عمى قكلو تعالى:      

                     ﴾ ؛ لتىعىمًُّؽ ما بعده بو؛ فقاؿ

يـ أٌف الكقؼ عند قكلو : " زعـ بعضي : اٍلعىمَّاًنيُّ  ﴿         كليس ذلؾ ،﴾

ف؛ لتعٌمقو بما قبمو"  ﴾ ال يحسي لى ًكفَّ بشيء؛ ألٌف االبتداء بقكلو:﴿ كى
، ككذا قاؿ (2)

ًنيُّ كاألشميكنيُّ اٍلقىٍسطىبلَّ 
(3). 

و كقؼي اإلماـ اليىبًطيًٌ  بأنو كقعت جممة بعد )لكف( ، فيبدأ بيا عمى مذىب  كيكجَّ
 .(4)مف يرل ذلؾ 

 

 
                                                 

 .265ص 1ينظر: الخراط. المجتبى مف مشكؿ إعراب القرآف. مصدر سابؽ. ج (1)
 (2

  . 104ينظر: العماني. المرشد في الكقؼ كاالبتداء. مصدر سابؽ. ص (
 (3

، كينظر: 2141ص  5ينظر: القسطبلني. لطائؼ اإلشارات الفنكف القراءات. مصدر سابؽ. ج(
  .194منار اليدل في بياف الكقؼ كاالبتدا. مصدر سابؽ. ص األشمكني.

 (4
 .193ينظر: األشمكني. منار اليدل في بياف الكقؼ كاالبتدا. مصدر سابؽ. ص (
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 كالظاىر أف الكقؼ حسف، ال يبدأ بما بعده؛ لبلستدراؾ. 

: ﴿أٌما إف جعؿ قكلو تعالى            استئنافان مف هللا ﴾

أٍف يقكلىو رٌدان عمى الذيف يطمبكف اآليات، فإٌف  ملسو هيلع هللا ىلصعالى غير داخؿو فيما أيمر النبيُّ ت
  ﴿قكلو تعالى              ﴾   ،ييقطع مما بعده

، كهللا أعمـ.  كيككف الكقؼ عميو كافيان؛ لمتعمؽ المعنكمًٌ دكف المفظيًٌ

و بو اختيار اإلماـ اليىبطيًٌ الكقؼى عمى ىذا المكضع، كىك ما ذكره  كىذا ما يكجَّ
يا  -: قؿ  ملسو هيلع هللا ىلصالطبرمُّ في تفسيره ليذه اآلية؛ حيث قاؿ: "قاؿ هللا تعالى لنبيًٌو محٌمدو 

جةن عمى  -محمد  لقائمي ىذه المقالة لؾ: )إٌف هللا قادر عمى أف ينزؿ آية(، يعني: حي
(، يقكؿ: كلكف أكثر الذيف يقكلكف ذلؾ ما يريدكف كيسألكف، )كلكف أكثرىـ ال يعممكف

كف ما كجوي  فيسألكنؾ آية ال يعممكف ما عمييـ في اآلية إف نٌزليا مف الببلء، كال يٍدري
ـٍ يقكلكا  ترؾ إنزاؿ ذلؾ عميؾ، كلك عممكا السبب الذم مف أجمو لـ أينًزٍليا عميؾ، لى

 . (1)ذلؾ، كلـ يسأليككو، كلكٌف أكثرىـ ال يعممكف ذلؾ" 

﴿ ع الثالث: قكلو تعالى: المكض                        

                              

                       

     ﴾ :[٢٤ - ٢٤]األنعاـ 

رَّعيكٍا ﴾. نىا تىضى آءىىيـ بىٍأسي : عند قكلو تعالى: ﴿فىمىٍكآلى ًإٍذ جى  مكضع كقؼ اإلماـ اليىبطيًٌ

                                                 

 (1
 .343ص 11تأكيؿ القرآف. مصدر سابؽ. ج ينظر: الطبرم. جامع البياف في(
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 اإلعراب كتكجيو الكقؼ:  

.﴾ ٍت قيميكبيييـٍ لى ًكف قىسى رَّعيكٍا كى نىا تىضى آءىىيـ بىٍأسي  قكلو تعالى: ﴿فىمىٍكآلى ًإٍذ جى

 .(1)لو )كلكف( استدراؾه عمى المعنى؛ أم: ما تضٌرعكا كلكف قست قمكبيـ قك 

 . (2)كجممةي )كلكٍف قست قمكبيـ( معطكفةه عمى جممة )تضرعكا(  

نىا  آءىىيـ بىٍأسي كنقؿ النٌحاس عف األخفش أٌف الكبلـ تاُـّ عند قكلو تعالى: ﴿فىمىٍكآلى ًإٍذ جى
رَّعيكٍا ﴾   .(3)تىضى

؛ ف  .(4)جعؿ الكقؼ جائزان عمى استئناؼ ما بعده كفٌصؿ األشمكنيُّ

، كيككف الكقؼ عمى ىذا كافيان، كهللا أعمـ.   كىك ما يكجو بو كقؼ اإلماـ اليبىطيًٌ

عمٍت جممة : كليس بكقؼ إف جي  :﴿ثـ قاؿ األشمكنيُّ          

               ﴾  تحت االستدراؾ، فيككف  داخمةن

عجابييـ بأعماليـ التي كاف الشيطاف سببان  الحامؿى عمى ترؾ التضٌرع قسكةي قمكبيـ كا 
في تحسينيا ليـ. ثـ قاؿ: "كىذا أٍكلىى " 
. يريد الكصؿ أكلى. كلـ يجٌكز العمانيُّ (5)

يـ، كليس عندم بشيء"  .(6)الكقؼ عند ىذا المكضع، كقاؿ: نىٌص عميو بعضي

                                                 

 .496ص  1ينظر: العكبرم. التبياف في إعراب القرآف. مصدر سابؽ. ج( 1)
2
 .267ص 1ينظر: الخراط. المجتبى مف مشكؿ إعراب القرآف. مصدر سابؽ. ج ((

 (
3
 .222ينظر: النحاس. القطع كاالئتناؼ. مصدر سابؽ. ص (

4
  .194بياف الكقؼ كاالبتدا. مصدر سابؽ. صينظر: األشمكني. منار اليدل في  ((

  . 194ينظر: األشمكني. منار اليدل في بياف الكقؼ كاالبتدا. مصدر سابؽ. ص(5) 
 (6

 .105ينظر: العماني. المرشد في الكقؼ كاالبتداء. مصدر سابؽ. ص(
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نىا كفي المج آءىىيـ بىٍأسي مؿ فإف انفراد اإلماـ اليىبطيًٌ بالكقؼ عمى قكلو: ﴿فىمىٍكآلى ًإٍذ جى
رَّعيكٍا ﴾  جٌكزه بعض عمماء الكقؼ؛ ألف الجممة الكاقعة بعده مستأنفة، غير أف  تىضى

 األكلى الكصؿ؛ ألنو استدراؾ. 

 ﴿المكضع الرابع: قكلو تعالى:                    

                             

                              

                        

  ﴾ :[. 69 - 68]األنعاـ 

﴿مكضع كقؼ اإلماـ اليبطي: عند قكلو تعالى:               

      .﴾ 

 اإلعراب كتكجيو الكقؼ: 

قكلو تعالى: ﴿                    

      ( أربعة أكجو:﴾. في )ذكرل 
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يـ أمرا أم: كلكٍف ذكًٌركىـ ذكرل،   منصكبة عمى المصدر بفعؿ مضمر، فقٌدره بعضي
يـ قٌدره خبران أم: كلكفٍ ييذكركنيـ ذکری   .(1)كبعضي

مبتدأ خبريه محذكؼ، أم: كلكف عميكـ ذكرل، أم: عميكـ تذكيريىـ  
(2). 

كرل، أك ىذا ذكرل، أم: النيي عف مجالستيـ خبر لمبتدأ محذكؼ أم: ىك ذ 
 .(3)كاالمتناع منيا ذکری 

. كعمى ىذا يجكز الكقؼ (4)كاألكجو الثبلثة السابقة مف باب عطؼ الجمؿ      
﴿عمى قكلو تعالى:                      ،﴾

، كيككف ال . كما ىك اختيار اإلماـ اليىبطيًٌ كقؼ كافيان؛ لمتعميؽ المعنكمًٌ دكف المفظيًٌ
 .(5)كحكـ األشمكنيُّ عمى ىذا الكقؼ بأنو جائز؛ لكقكع جممة بعد )لكٍف( 

أنو عطؼ عمى مكضع )شيء( المجركر بػ )مف( أم: ما عمى المتقيف مف حسابيـ 
شيءه كلكٍف عمييـ ذكرل، فيككف مف عطؼ المفردات 
(6). 

                                                 

 (1
، كينظر: السميف 506ص 1ينظر: العكبرم. التبياف في إعراب القرآف. مصدر سابؽ. ج(
 .676ص 4المصكف. مصدر سابؽ.ج ردّّ حمبي. الال

(
2
، كينظر: السميف 506ص 1ينظر: العكبرم. التبياف في إعراب القرآف. مصدر سابؽ. ج (

 .676ص 4المصكف. مصدر سابؽ. ج ردُّ الحمبي. ال
 (

3
، كينظر: السميف 506ص 1ينظر: العكبرم. التبياف في إعراب القرآف. مصدر سابؽ. ج(

 .  676ص 4مصكف. مصدر سابؽ. جال ردُّ الحمبي. ال
4
، كينظر: السميف 547ص 4ينظر: أبك حياف األندلسي. تفسير البحر المحيط مصدر سابؽ. ج( (

 . 676ص 4المصكف. مصدر سابؽ. ج ردُّ الحمبي. ال
 (

5
 .196ينظر: األشمكني. منار اليدل في بياف الكقؼ كاالبتدا. مصدر سابؽ. ص(

 (
6
ر دُّ ، كينظر: السميف الحمبي. ال547ص 4صدر سابؽ. جينظر: أبك حياف األندلسي. م(

  .676ص 4سابؽ. ج المصكف. مصدر
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﴿عالى: كعمى ىذا فالكقؼ عند قكلو ت                 

  ﴾  ف االبتداء بما بعده، كمحٌؿ الكقؼ عند آخر حسف، كلكف ال يحسي

.﴾  اآلية، كىك قكلو تعالى:﴿ لىعىمَّييـٍ يىتَّقيكفى

 كيتبيف مما سبؽ أف الكقؼى في ىذا المكضع يسٌكغو أف الكبلـ تاـٌ عند قكلو: ﴿فىمىٍكآلى 
رَّعيكٍا ﴾ كما نيقؿ عف األخفش، كأٌف ما بعده مستأنىؼ، كىك ما  ضى َى نىا تى آءىىيـ بىٍأسي ًإٍذ جى

.  كٌضحو األشمكنيُّ

إال أٌف الكصؿ أقكل كأكلى في ىذا المكضع كأمثالو؛ لما في الكبلـ مف االٌتصاؿ 
 الذم يفيده االستدراؾ.

﴿ المكضع الخامس: قكلو تعالی:                      

                                 

           :[.۱۱۱﴾]األنعاـ 

: عند قكلو تعالى:﴿   مكضع كقؼ اإلماـ اليىبطيًٌ                

 .﴾  

 اإلعراب كتكجيو الكقؼ: 

و كقؼ اإلماـ اليىبطيًٌ أنو كقعت جممة بعد )كلكٌف( فيصمح االبتداء بيا عند  يكجَّ
 .  كمتابعة لئلماـ نافع في الكقؼ قبؿ )كلكٌف(.(1)بعضيـ 

                                                 

 (1
  .193ينظر: األشمكني منار اليدل في بياف الكقؼ كاالبتدا. مصدر سابؽ. ص (
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 ﴿لكقؼ عمى قكلو: إال أٌف الكصؿ أكلى الٌتصاؿ الكبلـ باالستدراؾ، كيككف ا  

             .حسنًا، ال ُيبدأ بما بعده ﴾ 

: ليس بكقؼ لحرؼ االستدراؾ بعده   .(1)قاؿ األشمكنيُّ

مىؿ(•    الفصؿ بيف الجممتيف المتعاطفتيف )عطؼ الجي

المكضع األكؿ: قكلو تعالى: ﴿                       

            :[ 36﴾ ]األنعاـ 

: عند قكلو تعالى:  ﴿مكضع كقؼ اإلماـ اليبىطيًٌ        .﴾ 

 اإلعراب كتكجيو الكقؼ: 

﴿قكلو تعالى:                 .﴾ 

 جممة )كالمكتى يبعثيـ هللا( تحتمؿ ثبلثة أكجو:

. كجممة )ثـ إليو يرجعكف( معطكفة عمى جممة )يبعثيـ (2)أنيا جممة مف مبتدأ كخبر 
هللاي( كتككف في محٌؿ رفع 
. كالتقدير: كالمكتى يبعثيـ هللا ثـ يرجعكف إليو، كىما (3)

؛ ألٌف العطؼ مف باب عطؼ جممتاف خبريتاف. كيككف الكقؼ حسف عمى ىذا الكجو
ف االبتداء بما بعده، كهللا أعمـ.  المفردات، كال يحسي

                                                 

  . 203ينظر: المصدر السابؽ. ص(1) 
 .493ص 1ينظر: العكبرم. التبياف في إعراب القرآف. مصدر سابؽ. ج(2) 

3
 .265ص 1الخراط. المجتبى مف مشكؿ إعراب القرآف. مصدر سابؽ. ج ينظر: ((
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، كالتقدير: كيبعث هللا (1))المكتى( منصكب بفعؿ مضمىر يفٌسره الظاىر بعده  
عكف( معطكفة عمى جممة )يبعث هللاي( (2)المكتی يبعثيـ  . كجممة )ثـ إليو ييرجى

. (3)راب؛ ألنيا عيطفت عمى جممة استئنافٌية المقدَّرة، كتككف ال محٌؿ ليا مف اإلع
ح السميف الحمبيّّ ىذا الكجو   .(4)كالتقدير: كيبعث هللا المكتى ثـ يرجعكف إليو. كرجَّ

)المكتی( مرفكعه عطفان عمى المكصكؿ قبمو )الًذيف(، كجممة )يبعثيـ هللاي( حالٌية،  
معكف مف أكؿ كىمة، كالمراد بالمكتى الكفار، أم: إنما يستجيب المؤمنكف السا

. (5)كيستجيب الكفار حالة إحياًء هللا ليـ كىدايتيـ باإليماف، كىذا مف باب المجاز 
كجممة )ثـ إليو يرجعكف( معطكفة عمى جممة )يستجيب(. كالتقدير: إنما يستجيب 

 المؤمنكف، كيستجيب الكفار حالة ىداية هللا ليـ، ثـ يرجعكف إليو جميعان.
﴿جكاز الكقؼ عمى قكلو تعالى: كاتٌفؽ العمماء عمى          ،﴾  ثـ

 .(6)اختمفكا في درجتو؛ فجعمو العمانيُّ كقفان صالحان 

، كلـ يبيًٌٍف درجتو   . (7)كجٌكز ابف األنبارمًٌ الكقؼى

 .(8)كجعمو القسطبلنيُّ مف الكقؼ الكافي 

: جائز   . (1)كقاؿ األشمكنيُّ

                                                 

 .610ص 4ينظر: السميف الحمبي. الدر المصكف. مصدر سابؽ. ج(1) 
 (

2
 493ص 1ينظر: العكبرم. التبياف في إعراب القرآف. مصدر سابؽ. ج(

3
  .265ص 1ينظر: الخراط المجتبى مف مشكؿ إعراب القرآف. مصدر سابؽ. ج ((

 (4
 .610ص 4: السميف الحمبي. الدر المصكف. مصدر سابؽ. جينظر(

  .610ص 4ينظر: المصدر السابؽ. ج(5) 
 (6

 .103ينظر: العماني. المرشد في الكقؼ كاالبتداء. مصدر سابؽ. ص(
 .632ص 2ينظر: ابف األنبارم. إيضاح الكقؼ كاالبتداء. مصدر سابؽ. ج(7) 
 (

8
 .2141ص  5ف القراءات. مصدر سابؽ. جينظر: القسطبلني. لطائؼ اإلشارات الفنك (
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﴿قؼ عمى قكلو تعالى: كالذم يظير أف الك          كاؼو عمى﴾

الكجييف الثاني كالثالث؛ ألٌنو مف باب عطؼ الجممتيف المختمفتيف، كىذا ما يسكًٌغ 
 .  كقؼ اإلماـ اليىبطيًٌ

 :﴿ المكضع الثاني: قكلو تعالى              

                             

                      :[. ۱۱﴾ ]األنعاـ 

: عند قكلو تعالى:   ﴿ مكضع كقؼ اإلماـ اليىبطيًٌ        

    ﴾. 

 ؼ: اإلعراب كتكجيو الكق

  قكلو تعالى﴿            .﴾  جممة استئنافية، ال محؿ ليا

 .(2)مف اإلعراب

 ﴿كقكلو تعالى:              ﴾  يجكز في ىذه الجممة أف

 تككف:

                                                                                                                 

 (1
 .194ينظر: األشمكني. منار اليدل في بياف الكقؼ كاالبتدا. مصدر سابؽ. ص(

 .570ص 4ينظر: أبك حياف األندلسي. تفسير البحر المحيط. مصدر سابؽ. ج(2)
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لٌية، أم: خبران لمبتدأ محذكؼ تقديره أنتـ، أم: كأنتـ ال تخافكف، كالجممة االسمية حا 
ككيؼ أخاؼ الذم تشرككف حاؿى ككنكـ أنتـ غير خائفيف عاقبةى إشراككـ 
. كعمى (1)

 ﴿ ىذا الكجو ال كقؼ عمى قكلو:             .﴾ 

، كال محؿ ليا مف (2)معطكفة عمى )أخاؼ( فيي داخمة في التعجب كاإلنكار  
 ، ككيؼ ال تخافكف أنكـ أشركتـ؟ اإلعراب، كالتقدير: ككيؼ أخاؼ ما أشركتـ

، كيككف مف عطؼ الجمؿ، كىما  و بو كقؼ اإلماـ اليىبطيًٌ كلعؿ ىذا ما يكجَّ
مختمفتاف في السمب كاإليجاب، كفي الفاعؿ. كلكف الكصؿ األكلى؛ ألف الجممة 

 الثانية مف تتمة االستئناؼ.

   ﴿المكضع الثالث: قكلو تعالى:                  

                        

                              

            :[.96 - 95﴾]األنعاـ 

: عند قكلو تعالى  :﴿مكضع كقؼ اإلماـ اليبىطيًٌ           

     .﴾ 

 اإلعراب كالقراءات كتكجيو الكقؼ:
                                                 

 (1
، كينظر: صافي الجدكؿ في 22ص 5ينظر: السميف الحمبي. الدر المصكف. مصدر سابؽ. ج(

 206ص  7القرآف الكريـ. مصدر سابؽ. ج ابإعر 
 (

2
 .570ص 4ينظر: المصدر السابؽ. ج(
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:﴿ قكلو تعالى                       فيو ﴾

 قراءتان:

﴾ بفتح العيف كالبلـ مف غير ألؼ، كبنصب الـ ﴿قرأ الككفي عىؿى كف ﴿كىجى    ﴾(1) .

( ك)حسبانان( معطكؼ عمى )سكنان(  فقكلو: )كالشمسى كالقمر( معطكؼه عمى )الميؿى
ك ليبدأ بما بعده؛ لئبل  ىئ ڤڤ  ٹ يئ. كعمى ىذه القراءة ال يكقؼ عمى قكلو: (2)

 دات.يفصؿ بيف المتعاطفيف؛ إذ ىك مف عطؼ المفر 
﴾ كخفض الـ ﴿الَّيًؿ﴾   . (3)كقرأ الباقكف باأللؼ ككسر العيف كرفع البلـ ﴿كجاعؿي

( معطكفان عمى )فالؽي( فيككف )جاًعؿي
، ك)الميًؿ( مضاؼ إليو، مف باب إضافة (4)

المفعكؿ األكؿ إلى اسـ الفاعؿ، ك)سكنان( مفعكؿه بو ثافو لفعؿو ميضمىر عند البصرٌييف 
ف اسـى الفاعؿ الماضيى ال يعمؿ عند البصرٌييف إال مع "أٍؿ" تقديره: جعمو سكنان؛ أل

 .(5)خبلفان لبعضيـ في مىٍنع إعماؿ المعرَّؼ بيا

( بمعنى الحاؿ أك االستقباؿ، ؼ )سكنان( منصكبه بو  كأٌما إذا قمنا: إٌف )جاعؿي
(6) . 

تبار كقكلو: )كالشمسى كالقمرى حسبانان( منصكب بفعؿ مضمر يدؿُّ عميو ما قبمو، باع
اسـ الفاعؿ )كجاعؿ( ماضيان، كالتقدير: جاعؿ الميؿ سكنا كجعؿ الشمسى كالقمرى 

                                                 

 (
1
 .196ص 2ينظر: ابف الجزرم. النشر في القراءات العشر. مصدر سابؽ. ج(

 (
2
 .61ص  5ينظر: السميف الحمبي. الدر المصكف. مصدر سابؽ. ج(

 .196ص 2ينظر: ابف الجزرم. النشر في القراءات العشر. مصدر سابؽ. ج (3)
 .361ص 3ينظر: أبك عمي الفارسي. الحجة لمقراء السبعة. مصدر سابؽ. ج  (4)
ـ. المباب في عمـك الكتاب. تح: عادؿ أحمد 1998ينظر: ابف عادؿ الحنبمي. عمر بف عمي.  (5)
 لبناف. -. دار الكتب العممية بيركت 309ص  8المكجكد،عمي محمد معكض. ج  عبد
 (6

 .309ص  8ج ينظر: المصدر السابؽ.(
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. كيككف الكقؼ كافيا؛ (2)، كيككف العطؼ مف باب عطؼ الجمؿ (1)حسبانان 
 الختبلؼ الجممتيف؛ في االسمية كالفعمية.

كباعتبار اسـ الفاعؿ داالِّ عمى الحاؿ أك االستقباؿ، فمذىب سيبكيو أف نصب 
( بإضمار فعؿ أيضان، كحكـ الكقؼ فيو كسابقو.)ك   الشمسى كالقمرى

أما مذىب غير سيبكيو فيككف النصب عطفان عمى محؿ المجركر في قكلو )جاعؿ 
 .(3)الميؿ( 

كىنان﴾، ليبدأ بما بعده عمى ىذا الكجو؛ لئبل   اًعؿي الٍَّيًؿ سى كال كقؼ عمى قكلو: ﴿كىجى
 يفصؿ بيف المتعاطفيف.

أٌف الكقؼ عمى قكلو: :﴿  كذكر القسطبلنيُّ           عمى  ﴾ تام

﴾ باأللؼ   .(4)القراءتيف، كالكقؼ أتـٌ عمى قراءة مف قرأ ﴿جاعؿي

كال ييسمَّـ لمقسطبلنيًٌ جعمو الكقؼ عمى )سكنان( تامان عمى قراءة الككفييف، إال عمى 
( منصكبتاف بفعؿ مضمر آخر تق ديره )كجعؿ الشمس( تقدير أف )الشمسى كالقمرى

مؿ المتعاطفة، كهللا أعمـ.   فيككف مف باب الجي

﴿المكضع الرابع: قكلو تعالى:                    

                         

 [. 142﴾]األنعام: 
                                                 

(
1
 . 509ص 1ينظر: العكبرم. التبياف في إعراب القرآف. مصدر سابؽ. ج(

 .229ص  7ينظر: صافي الجدكؿ في إعراب القرآف الكريـ. مصدر سابؽ. ج (2) 
 (

3
 .62، 61ص 5ينظر: السميف الحمبي. الدر المصكف. مصدر سابؽ. ج (

 .2145ص  5مصدر سابؽ. ج  ينظر: القسطبلني. لطائؼ اإلشارات لفنكف القراءات. (4)
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: عند قولو تعالى:﴿  موضع وقف اإلمام الَيبطيِّ          .﴾  

 اإلعراب كتكجيو الكقؼ: 

 ﴿قكلو تعالى           جممة استئنافية ال محؿ ليا مف اإلعراب ﴾
(1) . 

  :﴿كقكلو تعالى         كلو﴾ معطكؼ عمى ق﴿ : 

           (2)﴾ال محّل ليا كذلك. 

و بو كقؼ  كالعطؼ مف باب عطؼ الجممتيف المختمفتيف أمران كنييان، كىك ما يكجَّ
؛ إذ يبلحظ أنو أكثرى مف الفصؿ بيف األكامر كالنكاىي بالكقؼ؛ كما  اإلماـ اليىبطيًٌ

 ﴿تعالى:  في ىذه اآلية، ككما في غيرىا؛ کالكقؼ عمى قكلو      

            ﴿:ويبتدئ بقولو ﴾        ثم ﴾

 يقف، و  يبتدئ: ﴿            :(3)[ ۱۳﴾]القصص . 

:﴿ المكضع الخامس: قكلو تعالى                  

                           
                                                 

(
1
 .253ص  3ينظر: الدركيش. إعراب القرآف كبيانو. مصدر سابؽ. ج (

 .306ص 8ينظر: صافي الجدكؿ في إعراب القرآف الكريـ. مصدر سابؽ. ج(2) 
 (3

ينظر: بك عافية. األسس العامة التي بني عمييا اإلماـ اليبطي كقكفو. مصدر سابؽ. ص (
136. 
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                  :[. 148﴾]األنعام 

: عند قولو تعالى: ﴿  موضع وقف اإلمام اليَبطيِّ      .﴾ 

 اإلعراب كتكجيو الكقؼ:

 : ﴿قكلو تعالى      ﴾  (1)جممة استئنافية ال محؿ ليا. 

: ﴿كقكلو تعالى        ممة معطوفة عمى قولو: ﴿﴾ ج 

       ﴾(2)  فتكون ال محّل ليا كذلك، ويكون الوقف عمى

 جممتاف مختمفتاف، اسمية كفعمية. اعتبار أن العطف من عطف الجمل، وىما

 ﴿إال أف ىذا الكقؼ عمى قكلو:        ﴾  كاالبتداء بما بعده

جممة االستئنافية كالجممة المعطكفة عمييا، كبلىما داخمتاف في فيو نظر؛ ألف ال
 لممشركيف. فيككف الكقؼ حسنان، ال يبدأ بما بعده، كهللا أعمـ. ملسو هيلع هللا ىلصجكاب الرسكؿ 

 الخاتمة

 الحمد ، كالصبلة كالسبلـ عمى رسكؿ هللا، كعمى آلو كصحبو كمف كااله. كبعد: 

 ث ما يأتي:فإف مف أبرز النتائج التي انتيى إلييا البح

                                                 

 (1
 .342ص  8دكؿ في إعراب القرآف الكريـ. مصدر سابؽ. جينظر: صافي الج(

(
2
 .264ص 3ينظر: الدركيش. إعراب القرآف كبيانو. مصدر سابؽ. ج (
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 بمذىب في الكقؼ كاالبتداء مٌيزه عف غيره مف العمماء.ّْ تفٌرد اإلماـ اليىبطي  
قد ييستدؿ مف كقكؼ اإلماـ اليىبطيًٌ التي انفرد بيا في سكرة األنعاـ أنو يبني كقفو  

 عمى قراءة اإلماـ نافع رحمو هللا. 
)صو( ينحصر عنده بيف  يمكف القكؿ: إٌف كقؼ اإلماـ اليىبطيًٌ المرٌمز لو بعبلمة 

 التماـ كالكفاية مف حيث تسكيغيو االبتداء بما بعد الكقؼ في جميع المكاضع.
تيخرَّج بعض كقكؼ اإلماـ اليىبطيًٌ الغريبة عمى تأكيبلت لغكية كتفسيرية بعيدة   

 محتمىمة تخالؼ ترجيح المعربيف كالمفسريف.
ظ مف بعض كقكؼ اإلماـ اليىبطيًٌ أنو يبحث    مسكغ لمفصؿ بيف ّْ عف أميبلحى

 جمؿ اآليات الطكيمة، كلك بعيدان. 

 كفي ضكء تمؾ النتائج يكصي الباحثاف بما يأتي:

كتحقيقو؛ إلثراء المكتبة ّْ الذم خمفو اإلماـ اليىبطيّْ البحث عف التراث العممي  
 العممية.

في  إجراء مزيد مف الدراسات حكؿ تكجيو الكقكؼ التي انفرد بيا اإلماـ اليىبطيًٌ   
 القرآف الكريـ.

اإلفادة مف منيج اإلماـ اليىبطيًٌ في اعتماد رمزو كاحد لمكقؼ في المصاحؼ؛   
 تسييبلن عمى عامة المسمميف.
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 أجراس الكنائس األوروبية تدّق عشية موت عروج بربروسا
 د. إبراىيم حسين عبد هللاإعداد:                                               

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مقدمة : ال

ص، نالػػػػت حركػػػػة جيػػػػاد البطػػػػؿ عػػػػركج نصػػػػيبان ال يسػػػػتياف بػػػػو مػػػػف الػػػػدرس كالتمحػػػػي
فخصصػػػػػػػكا ليػػػػػػػا كتبػػػػػػػان كأبحاثػػػػػػػان كثيػػػػػػػرة، عمػػػػػػػى  ،مػػػػػػػف قبػػػػػػػؿ العديػػػػػػػد مػػػػػػػف البػػػػػػػاحثيف

اخػػػػػػػتبلؼ تكجياتيػػػػػػػا بطبيعػػػػػػػة الحػػػػػػػاؿ فينػػػػػػػاؾ التػػػػػػػي تشػػػػػػػيد كتمػػػػػػػدح، كىنػػػػػػػاؾ التػػػػػػػي 
  تطعف كتقدح عند تقصييا لتمؾ األحداث. 

حجػػػػػـ تمػػػػػؾ األعمػػػػػاؿ أمػػػػػاـ ضػػػػػخامة بعػػػػػض  بضػػػػػآلةإال أٌف المػػػػػرء ال يػػػػػزاؿ يشػػػػػعر 
تعبيػػػػػػر األكركبػػػػػػي بفػػػػػػرحتيـ لمقتػػػػػػؿ البطػػػػػػؿ عػػػػػػركج؛ األحػػػػػػداث ال سػػػػػػيما مظػػػػػػاىر ال

فػػػإٌف أغمػػػػب األعمػػػاؿ لػػػػـ تتنػػػاكؿ ىػػػػذه المسػػػألة لػػػػذاتيا بػػػؿ تناكلتيػػػػا بكيفيػػػة جزئيػػػػة أك 
بطريقػػػػة عرضػػػػػية ال تتناسػػػػػب مػػػػع الشػػػػػعكر المييػػػػػب الػػػػػذم أثػػػػاره ىػػػػػذا الحػػػػػادث فػػػػػي 
بمػػػػػػداف أكركبػػػػػػا المسػػػػػػيحية، كبقػػػػػػي ىػػػػػػذا الجانػػػػػػب محػػػػػػدكد التنػػػػػػاكؿ كالبحػػػػػػث، كعمػػػػػػى 

س فػػػػإٌف ىػػػػذه الدراسػػػػة جػػػػاءت لتكشػػػػؼ عػػػػف العديػػػػد مػػػػف المسػػػػائؿ التػػػػي ىػػػػذا األسػػػػا
فػػػي  ليػػػا صػػػمة بنيايػػػة عػػػركج كمػػػا ترتػػػب عمػػػى ذلػػػؾ مػػػف احتفػػػاالت رسػػػمية كشػػػعبية

، كمنػػػػػػػػذ ذلػػػػػػػؾ الحػػػػػػػػيف طكيػػػػػػػػت م1518 ىػػػػػػػػػ / 924 عشػػػػػػػػٌية مقتمػػػػػػػػو سػػػػػػػنة أكركبػػػػػػػا
صػػػػػفحة مػػػػػف أنصػػػػػع صػػػػػفحات تػػػػػاريخ الجيػػػػػاد الػػػػػكطني الرائػػػػػع ضػػػػػد أقسػػػػػى أنػػػػػكاع 

 بي الحديث عمى األراضي العربية الجزائرية. االستعمار األكرك 

                                                 

 آلداب/ الجامعة األسمريةبكمية اػنٛ ٍ٘ئخ رذسٌظ  
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 أىمية البحث : 
تكمػػػف أىميػػػة ىػػػذا البحػػػث مػػػف خػػػبلؿ مػػػا يعالجػػػو مػػػف جكانػػػب مختمفػػػة حػػػكؿ رحيػػػؿ 

أدكار إيجابيػػػػػػػػػة متعػػػػػػػػػددة كمتنكعػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػي التػػػػػػػػػاريخ  أٌدت أحػػػػػػػػػد الشخصػػػػػػػػػيات التػػػػػػػػػي
الحػػػػػػديث لممغػػػػػػرب العربػػػػػػي، كمػػػػػػا تكمػػػػػػف أىميتػػػػػػو ككنػػػػػػو يسػػػػػػمح لنػػػػػػا بالكشػػػػػػؼ عػػػػػػف 

كالسػػػػػمبيات المبعثػػػػػرة كيجمعيػػػػػا فػػػػػي صػػػػػفحات لتكػػػػػكف صػػػػػكرة كاضػػػػػحة  اإليجابيػػػػػات
ف كحمفػػػػائيـ التػػػػي كانػػػػت يكجميػػػػة عػػػػف الفتػػػػرة األخيػػػػرة لحػػػػركب عػػػػركج عمػػػػى الصػػػػميبي

الػػػػػػػذيف كػػػػػػػانكا يحتفمػػػػػػػكف بكػػػػػػػؿ بارقػػػػػػػة انتصػػػػػػػار  ئػػػػػػػوغمػػػػػػػان كىمػػػػػػػان فػػػػػػػي نفػػػػػػػكس أعدا
كمػػػػػػػػػف أكبػػػػػػػػػر تمػػػػػػػػػؾ  ،يحرزكنيػػػػػػػػػا عميػػػػػػػػػو مظيػػػػػػػػػريف البيجػػػػػػػػػة كالشػػػػػػػػػماتة بنصػػػػػػػػػرىـ

ػػػػػػػ ،يػػػػػػػـك الػػػػػػػذم قتػػػػػػػؿ فيػػػػػػػو البطػػػػػػػؿ عػػػػػػػركجاالنتصػػػػػػػارات ال ا لػػػػػػػـ يشػػػػػػػاىد فكػػػػػػػاف يكمن
ف كال سػػػػػمعكا بمثمػػػػػو فػػػػػي ىػػػػػذه األزمػػػػػاف، فقرعػػػػػت أجػػػػػراس الكنػػػػػائس قرعػػػػػان يك الصػػػػػميب

خاصػػػػػا كالقػػػػػادة كالعػػػػػكاـ فػػػػػي ليػػػػػكو كسػػػػػركرو بيػػػػػذا النصػػػػػر، كذلػػػػػؾ كفقػػػػػان لمػػػػػا أتاحتػػػػػو 
المصػػػػػػػػادر كالمراجػػػػػػػػع مػػػػػػػػف مػػػػػػػػادة تاريخيػػػػػػػػة، كعمػػػػػػػػى رأسػػػػػػػػيا المصػػػػػػػػادر كالمراجػػػػػػػػع 

 ة المعربة، كالتي سٌدت ثغرة كبيرة في ىذا البحث. األجنبي

 أىداف البحث : 
 ييدؼ ىذا البحث إلى : 

إعطػػػػػاء قػػػػػراءة جٌيػػػػػدة لمكضػػػػػكع مخطػػػػػط الغػػػػػدر كالخيانػػػػػة التػػػػػي تعػػػػػرض لػػػػػو القائػػػػػد 
عػػػركج كمػػػا لػػػو مػػػف دكر فػػػي التعجيػػػؿ بمكتػػػو كمػػػا ترتػػػب عميػػػو مػػػف أحػػػداث جعمػػػت 

طػػػػػػبل عظيمػػػػػػا قػػػػػػاـ بنصػػػػػػرتيا الجزائػػػػػػر تػػػػػػدفع ثمػػػػػػف خيانػػػػػػة بعػػػػػػض أبنائيػػػػػػا كتفقػػػػػػد ب
 كالدفاع عف عرضيا كاستعادة مجدىا. 
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التعػػػػػٌرؼ عمػػػػػى االحتفػػػػػاالت الكبيػػػػػرة بمقتػػػػػؿ عػػػػػركج كاالسػػػػػتعدادات األكركبيػػػػػة الجػػػػػادة 
كالخاصػػػػة بيػػػػذا الحػػػػدث السػػػػعيد، كالحمػػػػاس الكبيػػػػر الػػػػذم دفعيػػػػـ إلػػػػى قيػػػػادة حممػػػػة 

 .  تيدؼ إلى تكسيع رقعة انتصاراتيـ في الجزائر
عػػػػػف المحاكلػػػػػة اليائسػػػػػة لتشػػػػػكيو تػػػػػاريخ جيػػػػػاد عػػػػػركج كمػػػػػا  تكػػػػػكيف صػػػػػكرة شػػػػػاممة

خطتػػػػػو أقبلميػػػػػـ الحاقػػػػػدة، بػػػػػذلؾ التيػػػػػكيف مػػػػػف شػػػػػأف البطػػػػػؿ عػػػػػركج كقكاتػػػػػو ككنيػػػػػا 
قػػػػٌكة إسػػػػبلمية كالحػػػػٌط مػػػػف قيمػػػػة أعماليػػػػا. كمػػػػا ترتػػػػب عمييػػػػا مػػػػف افتػػػػراءات ككشػػػػؼ 

 ما بيا مف مبلبسات كتناقضات. 

 إشكالية البحث : 
ف التسػػػػػػاؤالت كالتػػػػػػي كػػػػػػاف مػػػػػػف جممػػػػػػة مػػػػػػ يمكػػػػػػف تمخػػػػػػيص إشػػػػػػكالية البحػػػػػػث فػػػػػػي

 :  أبرزىا

إلػػػػػػػػى أٌم مػػػػػػػػدل أثػػػػػػػػرت عمميػػػػػػػػة انسػػػػػػػػحاب أىػػػػػػػػالي تممسػػػػػػػػاف مػػػػػػػػف أرض المعركػػػػػػػػة 
 كتخمييـ عف مساندة عركج في تحقيؽ النصر عمى األعداء ؟ 

ىػػػػػػؿ كانػػػػػػت ىنػػػػػػاؾ أسػػػػػػباب مقنعػػػػػػة تبػػػػػػرر عمميػػػػػػة تممصػػػػػػيـ مػػػػػػف مسػػػػػػاعدة عػػػػػػركج 
 كميكليـ إلى أعدائو ؟ 

عػػػػػػركج فػػػػػػي إسػػػػػػبانيا خاصػػػػػػة كأكركبػػػػػػا النصػػػػػػرانية  كىػػػػػػؿ كػػػػػػاف اسػػػػػػتقباؿ نبػػػػػػأ مقتػػػػػػؿ
عامػػػػػػة يتناسػػػػػػب مػػػػػػع مػػػػػػا كػػػػػػاف يتمتػػػػػػع بػػػػػػو عػػػػػػركج مػػػػػػف شػػػػػػجاعة كسػػػػػػمعة كشػػػػػػيرة 

 ؟ حربية
كىػػػػػػؿ كانػػػػػػت دقػػػػػػات أجػػػػػػراس الكنػػػػػػائس لمناسػػػػػػبة مقتػػػػػػؿ عػػػػػػركج تتشػػػػػػابو مػػػػػػع دقػػػػػػات 

 المناسبات األخرل ؟ أـ أنيا تختمؼ عنيا كليا قرع خاص ؟ 
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فػػػػي تشػػػػكيو أعمالػػػػو الجياديػػػػة التػػػػي  كىػػػػؿ تمػػػػادل الحاقػػػػدكف عمػػػػى عػػػػركج بػػػػأقبلميـ
أحبطػػػػػت مخططػػػػػاتيـ ؟ أـ أنيػػػػػا مجػػػػػرد ادعػػػػػاءات أخػػػػػرل السػػػػػتدرار عطػػػػػؼ عامػػػػػة 

 الٌناس كالمحبيف لو ؟ 

 منيج البحث : 
شػػػػػػكاالتو تفػػػػػرض عمػػػػػػى الباحػػػػػػث المػػػػػنيج الػػػػػػذم يمكػػػػػػف أف  إٌف طبيعػػػػػة المكضػػػػػػكع كا 
يتبعػػػػػو، كعمػػػػػى ىػػػػػذا األسػػػػػاس فقػػػػػد لجػػػػػأتي إلػػػػػى تكظيػػػػػؼ المػػػػػنيج العممػػػػػي السػػػػػردم 
إلعطػػػػػاء صػػػػػكرة مقتضػػػػػبة عػػػػػف جيػػػػػاد عػػػػػركج كشػػػػػجاعتو فػػػػػي التصػػػػػدم لؤلطمػػػػػاع 
الصػػػػػميبية كمػػػػػا صػػػػػاحبيا مػػػػػف تطػػػػػكرات، إلػػػػػى جانػػػػػب مػػػػػنيج دراسػػػػػة الحالػػػػػة الػػػػػذم 
يخػػػػتص بػػػػػاألفراد كالجماعػػػػػات، كتػػػػػتـ فيػػػػػو جمػػػػػع البيانػػػػػات كالمعمكمػػػػػات حػػػػػكؿ كحػػػػػدة 

 المكضكع كصكالن إلى نتائج منطقية مدعمة بأدلة كبراىيف. 

 لمبحث : اإلطار الزمني 
إلػػػػػػى شػػػػػػير مػػػػػػايك فػػػػػػي نفػػػػػػس  1518ىػػػػػػػ /  924حػػػػػػددت الفتػػػػػػرة مػػػػػػف بدايػػػػػػة سػػػػػػنة 

السػػػػػنة إطػػػػػاران زمنيػػػػػان لمدراسػػػػػة، أم منػػػػػذ حصػػػػػار عػػػػػركج بربركسػػػػػا فػػػػػي تممسػػػػػاف إلػػػػػى 
ـ كقػػػػػػد جعمتيػػػػػػا مرحمػػػػػػة نيايػػػػػػة البحػػػػػػث، ألٌف 1518ىػػػػػػػ /  924شػػػػػػير مػػػػػػايك سػػػػػػنة 

 ه المناسبة. ىذه المٌدة شيدت مقتؿ عركج كبداية االحتفاالت في أكركبا بيذ

 محتوى البحث : 
 تـ تقسيـ البحث عمى النحك اآلتي : 

 مخطط الغدر كالخيانة ينجح في التعجيؿ بنياية عركج.  -أكالن 

 الفرحة تعـ الببلد األكركبية يـك مقتؿ عركج.  -ثانيان 
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 ما خطتو أقبلـ الحاقديف عمى عركج.  -ثالثان 

 ل بنياية عروج بربروسامخطط الغدر والخيانة ينجح في التعجي -أوال

ـ 1516سيطرتو التامة عمى مدينة الجزائر سنة  بعدما فرض عركج بربركسا 
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 

عدادىـ لمساندتو كالقتاؿ في صفو طمعان في الغنائـ مف . كأظيركا است(1)المجاكرة
سيامان في حركة الجياد الديني مف ناحية أخرل.   ناحية كا 

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

كج بمعنى  ـ ك يقاؿ 1474 أنو كلد ليمة اإلسراء كالمعراج مف السنة نفسيا لذلؾ سماه كالده عيري
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 

انكا يسمكنو بابا عركج احتراما كتقديرا لو كاعتمادىـ عمى زعامتو. كقد اشتغؿ في شبابو أصدقائو فك
تاجرا بحريا ثـ تزعـ  الجياد في شماؿ أفريقيا كسكاحؿ البحر المتكسط خبلؿ القرف السادس عشر 

سنة؛ لممزيد ينظر مؤلؼ مجيكؿ: غزكات  44عف عمر يناىز  1518حتى استشيد في مايك 
 -6ـ، ص1934ديف / تصحيح نكر الديف عبد القادر، المطبعة الثعالبية، الجزائر، عركج كخير ال

؛ ككذلؾ كليـ سنبسر، الجزائر في عيد رياس البحر، تعريب كتقديـ عبدالقادر زبادية، دار  8
 .39 -37ـ ، ص  2006الصبة لمنشر، الجزائر، 

ة إلى العربية عبدالرحمف حميدة، الحسف بف محمد الكزاف )ليكف األفريقي( كصؼ أفريقيا، ترجم (1)
 .410ـ، ص 2005مكتبة األسرة، القاىرة، 
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ح قكة ضاربة يحسب ليا ألؼ حساب ، كغدا شككة في حمؽ اإلسباف الذيف أصب
 ككابكسان مرعبان لمسكاحؿ األكركبية. (1)يمثمكف البابكية راعية العالـ  الكاثكليكي

كفي ىذه األثناء تعالت األصكات مف كؿ حدب كصكب تستغيث بعركج إلزاحة 
ىذه  أىالي تممسافالخطر اإلسباني الذم ييددىـ عمى الدكاـ، كقد اغتنـ 

المستجدات فمـ يضيعكا ساعة مف الكقت حتى أرسمكا كفدان كبيران إلى الريس عركج 
لتخميصيـ مف شركر حاكميـ الظالـ أبي حمك مكس الثالث الذل كاف مرتبطان 

 . (2)باإلسباف كراضي بييمنتيـ عمى الببلد

ف تنيؾ كأمكاليـ لـ يتأخر كثيرا جكاب عركج فكيؼ لو السككت كديار أىالي تممسا
ـ كبكصكلو فر أبك حمك 1517تنيب فجيز عساكره كمؤيديو كتكجو إلييـ سنة 

تاركان أنصاره كمؤيديو يكاجيكف المكت عمى يد  (3)ىاربان مف المدينة بمساعدة حٌراسو

                                                 
جاف بيرنجية، فميب ككنتايف، ألؼ دكراف فرنسيس راب: مكسكعة تاريخ أكركبا العاـ منذ بداية  (1)

القرف الرايع عشر كحتى نياية القرف الثامف عشر، المجمد الثاني، ترجمة كجيو البعينى، دار 
 .213ـ، ص 1995الطباعة، بيركت، لبناف، عكيدات لمنشر ك 

  تقع مدينة تممساف في شماؿ غرب الجزائر كتعد ثاني أىـ مدينة في الجية الغربية بعد كىراف
 كيمكمتر. 140كيمكمتر كعف كىراف ب  520كتبعد عف العاصمة بػ 

( مف الفتح المغرب األقصى -الجزائر -شارؿ اندريو جكلياف: تاريخ افريقيا الشمالية )تكنس (2)
 .327ـ، ص 1983ـ، مطبعة شركة الفنكف، تكنس، 1830اإلسبلمي إلى سنة 

ـ، دار الغرب اإلسبلمي،  1574 -1516نيقكالم إيفانكف: الفتح العثماني لؤلقطار العربية  (3)
 .126ـ، ص1988بيركت، لبناف، 
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عركج، أما عف بقية األىالي فقد التؼ أغمبيـ حكؿ عركج بعدما أليب نفكسيـ 
 .(1)ف أعداء الديفبالحماس ككعدىـ باالنتقاـ م

كمما ال شؾ فيو أٌف ىذا االنتصار لعركج كتقدمو المريب إلى أف أصبح عمى مقربة 
مف مدينة كىراف نتج عنو زيادة مخاكؼ اإلسباف المتمركزيف بالقرب منو فامتؤلت 

يف في أكركبا قمكبيـ رعبان مف ىذه القكة اإلسبلمية الناشئة بؿ أثار فزع كىمع الصميبي
كرأل كبار الساسة  (2)ليذا الزمف" انشكك هللا أف يقدـ لنا عبلجن أحدىـ " عامة فيقكؿ

اإلسباف كحمفاؤىـ أٌف خير كسيمة إلنقاذىـ مما ىـ فيو ىك بذؿ جيكد مضاعفة 
لجمع كؿ ما لدييـ مف قكة كعتاد ييعتمد عميو في التغمب عمى ىذا الخصـ العنيد 

خماد أنفاسو كىك في المي  د.كإلفساد ىذا النجاح كا 

ـ كصمت الحممة الكبيرة بقيادة الضابط مارتف دا رغكت الذل 1518كمع بداية سنة 
أصدر قراران بضرب المدينة ليؿ نيار، كفرض حصاران حكليا محكما كعنيفا لمدة 

كالذم استيمؾ مف قكة عركج الكثير، كغدا ىذا األخير في  (3)قاربت الستة أشير
المكاقع الميمة لتممساف ال سيما  مكقؼ حيرة كدىشة كخاصة بعد سيطرتيـ عمى

منافذ المدينة كمخارجيا كسرعاف ما تحكؿ ىذا الصراع إلى حرب داخؿ األسكاؽ 

                                                 
كد عمي عامر، دار عزيز سامح ألتر: األتراؾ العثمانيكف في أفريقيا الشمالية، ترجمة محم (1)

 .61ـ، ص1989النيضة العربية، بيركت، لبناف، 
فرام ديغك ىايرك: تاريخ ممكؾ الجزائر، ترجمة أبك لؤم عبدالعزيز األعمى، دار اليدل،  (2)

 .31ـ، ص2013الجزائر، 

تكنس(، منشكرات جامعة دمشؽ،  -محمكد عمي عامر: تاريخ المغرب العربي الحديث)الجزائر (3)
 .26ـ، ص2008سكريا، 
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ـ، 1518كأصبح الطرفاف كجيان لكجو في صراع دمكم عنيؼ في مايك  (1)كالطرقات
سباف كلكٌنيا أنيكت قكات عركج فكانت معركة ثأر كأحقاد أكقعت خسائر فادحة باأل

ميمو ىذه المعركة الكقت الكافي لتصؿ إليو المعكنة كالنجدة التي طمبيا أيضا كلـ ت
، كعندما بدأ ثقؿ ىذه (2)مف سمطاف فاس المريني كمف أخيو خير الديف برباركسا 

المعركة  يدكر حكؿ عركج  انسحب لمقمعة الداخمية " قمعة المشكر " ليتحصف بيا 
 كانت التضحيات. رافضان الميادنة أك الخضكع لسمطة الصميب ميما

لى تمؾ المحظة مازاؿ عركج كقكاتو مستميتيف في القمعة كثابتيف في مكانيـ ثبكت  كا 
  -سبحانو كتعالى –الركاسي كىـ غير آبييف بما يبلقكف ألنيـ كانكا يتكمكف عمى هللا 

كفي ىذا الكقت نفسو كبشكؿ مفاجئ ينسحب مف صفكؼ المعركة كؿ مف كاف 
، كالسيما (3)مقاتؿ عثماني 500مساف كلـ يبؽ معو سكل يساند عركج مف أىالي تم

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 
ضغط ىذا السبلح الخبيث الذل الصعب سكل نية الغدر كالخيانة ككقكعيـ تحت 

 اعتمد عميو اإلسباف كحمفائيـ في ىذه المعركة إلضعاؼ جبية عركج.

                                                 
سبانيا  (1) ، دار البصائر 1792 -1492أحمد تكفيؽ المدني: حرب الثبلثمائة سنة بيف الجزائر كا 

 .174ـ، ص2007لمتكزيع كالنشر، الجزائر، 
يمماز أكزكتكنا: تاريخ الدكلة العثمانية، ترجمة عدناف محمد سميماف، مراجعة كتنقيح محمكد  (2)

 .251ـ، ص1988ؿ لمتمكيؿ، استنبكؿ، األنصارم، الجزء األكؿ، مؤسسة فيص
 .27محمكد عمي عامر، مرجع سابؽ، ص (3)
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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 

مف مساندة عركج متخذيف أعذاران مخادعة ككاىية متمثمة اإلسباف كمحاكلة التممص 
 .(1)في قمة المؤف كالتعب كالدمار كالخراب الذم لحؽ بمنازليـ

كميما يكف مف أسباب فإٌف أىالي تممساف لـ يكتفكا باالنسحاب فحسب بؿ اجتمعكا 
كاستقر رأييـ عمى التفكير في خطة مدركسة لئلحاطة بعركج، كىنا تظير حقيقة 

ة كبجبلء أف القصد كاف الخيانة ليس إال، حيث اتفقكا مع أعدائو اإلسباف كاضح
لمساعدتيـ كعميو دٌبر ىؤالء الخكنة جميعان مكيدة شريرة لتغتاؿ حمـ عركج 

 .(2)كجنكده

كنتيجة الستمرار المعركة انشغؿ عركج عف متابعة ما كاف يجرم حكلو كلـ يتكقع 
أف مف كثؽ بيـ يكمان اجتمعكا كاتفقكا عمى بأنو أصبح ىدفان لمدسائس كالمؤامرات ك 

 كتناسى سبلح الغدر كالخيانة التي تمتمكو النفكس المريضة كحقدىا عميو.  (3)قتمو

استغؿ أىالي تممساف قدـك مناسبة عيد الفطر لبدء تنفيذ خطتيـ فطمبكا مف عركج 
خؿ المكجكد دا -حسب عادتيـ -السماح ليـ بتأدية صبلة العيد في جامع المشكر

القمعة المتحصف بيا عركج كبكصكؿ الطمب أصبحت األكضاع غير مطمئنة 
كأندرت الغيـك الممبدة في سماء تمؾ القمعة أٌف مأساة كبيرة ستحدث، كبمكافقة عركج 
عمى طمبيـ خرج جماعة مف أىالي تممساف مع طمكع فجر يـك العيد مف عاـ 

                                                 
 66عزيز سامح ألثر، مرجع سابؽ، ص (1)
 .174أحمد تكفيؽ المدني، مرجع سابؽ، ص (2)

 .66عزيز سامح ألتر، مرجع سابؽ، ص (3)
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فكانكا متأىبيف لدخكؿ  (1)ـ نحك القمعة يحممكف أسمحة مخفية تحت البرانيس1518
ىذه القمعة كالفتؾ بمف فييا، كبكصكليـ أذف ليـ بالدخكؿ كما ىي إال لمحة عيف 

ككؿ مف يقابميـ  (2)حتى سمك سيكفيـ مف تحت ثيابيـ كانيالكا بقتؿ األطفاؿ اآلمنيف
كىـ كالسيؿ الجارؼ ال يردىـ شيء يصرخكف بأعمى أصكاتيـ لكي يسمعيـ كيراىـ 

ـ أسيادىـ اإلسباف بنجاح ىذا المخطط المتفؽ عميو كالذم راح ضحيتو الجميع كيعم
، كلكف شاء هللا أف يرفع عف عركج شر المتآمريف، (3)أفضؿ العساكر العثمانييف

 فنجى مف المكت ىذه المرة كتمكف منيـ جميعان.

رجاعيـ  كأماـ ىذا االستفزاز كالتحدم كظـ عركج غيظو، كتركيـ دكف نصحيـ كا 
تحذيرىـ بسكء العاقبة كبقى صابران ينتظر ما تتمخض عنو الساعات عف غييـ ك 

 القادمة.

كعمى إثر ىذه المستجدات كالمأساة انحنى عركج لمعاصفة كجاء بحؿ حاد كصعب       
كىك تفضيؿ االنسحاب عمى أف يخكض معركة خاسرة، فأعطى  -ككاف البد منو -

لعؿ  (4)السير باتجاه ساحؿ البحرأمران لمف تبقى مف جنكده باالنسحاب مف القمعة ك 
ىذه المحاكلة تجعمو يفمت مف يد اإلسباف كينجك بنفسو، كلكف لؤلسؼ فإف ىذه 
المحاكلة كانت خاتمة آماؿ عركج كبداية النياية لحياتو كعجمت بيـك استشياده الذم 

 انتظره كثيران. 

 
                                                 

الثالث، مكتبة مبارؾ بف محمد بف اليبللي الميمي: تاريخ الجزائر في القديـ كالحديث، الجزء  (1)
 .50ـ، ص1964النيضة الجزائرية، الجزائر، 

 .66عزيز سامح ألتر، مرجع سابؽ، ص (2)

 ،33محمكد عمي عامر، مرجع سابؽ، ص (3)

 ،175أحمد تكفيؽ المدني، مرجع سابؽ، ص (4)
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 الفرحة تعم البالد األوروبية يوم مقتل عروج بربروسا -ثانياً 

أف امتدت أيدل الغدر لعركج كحالت األياـ دكف ما يريد باشر بعممية االنسحاب  بعد
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 

تبقى مف أتباعو مسرعان دكف أف يشعر مستخفيان دكف إحداث ضجة حامبلن أمكالو كما 
، إال أف ذلؾ لـ ينقد مصيره المحتـك فبعد ساعات مف خركجو استشعر (1)بو أحد

 50أعداءه بمغادرتو كعمى كجو السرعة كمفكا مفرزة عسكرية إسبانية مككنة مف 
 Alferez Garcia de Tieno  (2)فارس تحت قيادة الفيرز غار جيادم تينؤ

مف الظبلـ الدامس الذم كاف سائدان في تمؾ الساعات كبطمكع  لمبلحقتو بالرغـ
عمى مقربة  االنيار الثاني عرفت الكجكه بعضيا بعضان فاقتفكا أثره إلى أف أصبحك 

منو كعندىا قاـ عركج بآخر محاكلة تمثمت في إلقاء كؿ ما لديو مف كؤكس الذىب 
ب الكقت الستكماؿ كالفضة كالنقكد بقصد إشغاؿ ىذه المفرزة عف مبلحقتو، ككس

 .  (3)طريقو

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 

كاف الفكز مف نصيبيـ رغـ ما أظيره عركج مف الشجاعة كالبسالة حتى بعد فناء ف
جميع جنكده ممف كاف يعتمد عمييـ فقد ظؿ يقاتؿ بشراسة كعناد يفكقاف حد 

                                                 
 .27محمكد عمى عامر، مرجع سابؽ، ص (1)

 .175أحمد تكفيؽ المدني، مرجع سابؽ، ص (2)

 .14ايدك، مصدر سابؽ، صقرام ديفك ى (3)
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باغتيالو إذ رماه برمح عف بعد في  غار جيادم تينؤالكصؼ إلى أف تمكف الفيرز 
 . (1)صدره

ض رفع الشييد عركج نظره إلى السماء في ميداف الشرؼ كقبؿ أف يسقط عمى األر 
متذكران 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:

  (2)أشيد أف ال إلو إال هللا ........ك أشيد أف محمدان رسكؿ هللا.

 (3)ـ1518كما لبث طكيبلن أف لفظ أنفاسو الطاىرة في ذلؾ اليـك مف شير مايك سنة 
بعد أف حقؽ اآلماؿ المعقكدة عمية، ككانت فرحة فرساف كقائد ىذه المفرزة فرحة 

أنيـ سيطركا عميو بجشاعتيـ متناسيف حقيقة عميقة بما تحقؽ فيـ ال يكاد يصدقكف 
 ما جرل مف عممية تجنيد األىالي لمخيانة كبإشراؼ مف إسبانيا كأكركبا.

كقبؿ أف تغادر ىذه المفرزة ميداف المعركة قامت بالتمثيؿ بجثث الشيداء بيمجية  
و كجاىمية، ككاف عركج أكثرىـ تعرضان لكحشية التشكيو كالتمثيؿ نكاية كفخران لمقتم

كجرس إنذار لباقي أتباعو، كالشيء الذم يدعكا لبلشمئزاز مف عباد الصميب 
الحاقديف ىك عدـ االكتفاء بقتمو كتمزيقو إربان إربان، بؿ قامكا بقطع رأسو المبارؾ 

                                                 
 .27محمكد عمى عامر، مرجع سابؽ، ص (1)

 2010جياد التربانى: مائو مف عظماء أمة اإلسبلـ غيركا مجرل التاريخ، دار التقكل، القاىرة،  (2)
 .55ـ ، ص

، ترجمة جماؿ حمداف، 1541 -1510ككريف شكفالييو: الثبلثكف سنة األكلى لقياـ دكلة الجزائر  (3)
 .36، ص2007لكطنية الجزائرية، الجزائر، المكتبة ا



 (2021)ضثرًثر   23هىو اإلَطاَيح                                                  انعذد يجهح انع

585 

  

 

كحممو قائد ىذه المفرزة عمى طرؼ نبؿ ليعكد بو إلى تممساف، كقبؿ أف يغادر ميداف 
االحتفاؿ حيث أخذ يكزع عمى الجند األمكاؿ مف المعركة أيضا قاـ بالبدء بمراسـ 

، ثـ سار بالرأس كألبستو البحرية (1)دكف أف يحفظ لنفسو الثركة التي جمعيا
  (2)المزركشة مع الشاؿ الذىبي الذم يمؼ خصره إلى كىراف . 

كمف ىناؾ سير بيا إلى إسبانيا التي استقبمت نبأ مقتؿ عركج بفرحة عظيمة كبيجة 
كنفكس كبار  (3)ذا الخبر السركر عمى نفس الممؾ شارؿ الخامسغامرة كأدخؿ ى

دكلتو كبداية الشعكر باالرتياح الكبير لدل األكساط اإلسبانية، كبعد كصكليـ ظمكا 
ثـ أكدعت  (4)كالمبلبس في معظـ أكبر بمداف إسبانيا إرضاء لمرعية سيطكفكف بالرأ

كيدية ليذه الكنيسة، مبلبسو في معتكؼ القديس )ساف جيرـك القرضبى( قدمت 
  (5)فصنع منيا رجاؿ الديف شعاران يسمى )شارة برباركس(.

أما الرأس فقد ذىبكا بو بعد ذلؾ إلى أكركبا التي استقبمت ىي األخرل ىذا الخبر 
بالفرح كاالبتياج بيذا النصر الذم انتظركه كثيرا كطيؼ بالرأس ككراءه أفكاج كثيرة 

 . (6)كانت ترتعد مف مجرد ذكر اسـ بربركسا خبلؿ أغمب المدف األكركبية التي

                                                 
 .41فرام ديغكىايدك، مصدر سابؽ، ص (1)

 .27محمكد عمى عامر، مرجع سابؽ، ص (2)

خير الديف بربركس: مذكرات خير الديف بربركس، ترجمة محمد دراج، شركة األصالة لمنشر  (3)
 .92ـ، ص2010كالتكزيع، الجزائر، 

: تاريخ الجزائر العاـ، الجزء الثاني، دار الثقافة ببيركت، عبد الرحمف بف محمكد الجيبلني (4)
 .224ـ، ص1980لبناف، 

 .67عزيز سامح ألتر، مرجع سابؽ، ص  (5)
 .176أحمد تكفيؽ المدني، مرجع سابؽ، ص (6)
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كقد جرت استعدادات جادة ليذه الغاية عشية مقتؿ عركج في أكركبا عمى العمـك 
سبانيا عمى الخصكص معتبريف ىذا الحادث حدثان كطنيان حيث دقت أجراس  كا 

لكي تعمف الكنيسة بذلؾ عف تضامنيا مع الدكلة   (1)الكنائس في كؿ فج عميؽ
رحيا، كىك مف التقاليد المسيحية حيث يدؽ ىذا الجرس ألسباب كنيسية لحزنيا كف

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 

مؾ الدقات السريعة . كتعتبر ت(2)ألكبر عدد ممكف في المنطقة المحيطة بالكنيسة
التي سمعت في ذلؾ اليـك قد حبست األنفاس، ثـ عرفكا مف خبلليا بمكت عركج 
فانشرحت بيا النفكس ككحدت بيا القمكب، كعرفكا أيضان مف خبلؿ تمؾ الدقات في 
داخؿ الكنيسة في تمؾ المحظات لمبدء في التسبيح لمرٌب كالدعكة لبلجتماع لتقاسـ 

قامة  التعبدات كالميرجانات كاألفراح، كعمى الفكر ىرعكا جميعان إلى الفرحة كالبيجة كا 
، فقد عبر الجميع عف (3)كنائسيـ يمبكف النداء إلقامة الصمكات كشكران لممسيح

سعادتيـ، كتبادلكا البشرل فرحيف بأف عركج خصميـ المدكد انتيى كلف يككف لو 
الببلد المسيحية طربان كجكد بعد اليـك كأنيـ فخكركف بيذا النصر العظيـ الذم ىز 

 كسركران كأحيا في النفكس ما كاد يمكت مف اآلماؿ.

                                                 
عبدهللا عبدالرازؽ إبراىيـ: بحث مقدـ إلى جمعية اتحاد المؤرخيف العرب، الندكة العممية الثانية،  (1)

ـ، 1798الصراع بيف العرب كاالستعمار األكركبي في عصر التكسع األكركبي األكؿ،  بعنكاف
 .7ص

مايكؿ نييؿ: مقاؿ بعنكاف بيف الحزف كالفرح كالصبلة تعرؼ عمى رنات أجراس الكنائس،  (2)
، تـ االطبلع عمييا 6/10/2020 ـ،  23/3/2020ـ، بكابة أخبار اليـك

news<https://m.akhbarelyom.com . 
 .7عبدهللا عبدالرازؽ إبراىيـ، مرجع سابؽ، ص (3)
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كمف بيف االستعدادات الجادة أيضان قاـ الممؾ شارؿ الخامس إثر االنتصار الذل 
أحرزه جيشو باستقباؿ التياني كالتباىي تعبيران عف فرحتو كبيجتو كعمى أنو الممؾ 

حدث السعيد دعا الفيزر غار جيادم تينؤ الذم ال ييـز كال يقير كلئلشادة بيذا ال
. كما كافأه عمى إثبات (1)الذم قتؿ عركج كمنحو شيادة اعتراؼ بجميؿ األمة لو

 جدارتو الفائقة في التغمب عمى مشكمة العصر.

أما عف االستعدادات العسكرية الجادة التي قاـ بيا ممؾ إسبانيا الذم شجعو ذلؾ 
يدفع بحمبلتو ضد أفريقيا دفعة قكية تحقيقان ليكسو النجاح كاالنتصار الذم حققو بأف 

مستغبلن الصعاب التي  (2)االستعمارم، فطمع في االستيبلء عمى القطر الجزائرم
يكاجييا الجزائريكف كتأثرىـ باليزيمة كما عميـ مف حزف كأسى كتمرد كتخمي الكثير 

يمو كشحنيا عف التأييد كالمساندة بعد مقتؿ قائدىـ عركج، فباشر بتجييز أساط
باألسمحة كالذخائر معمنان أف ىذه الحممة صميبية، كمف الكاجب عمى كؿ أكركبي 

 Huالمشاركة فييا كسيرىا إلى ميناء الجزائر تحت قيادة ) ىك جكدم مكنكاد( 
gode de mon  الذم كصؿ الجزائر ففكجئ بمقاكمة قكية أجبرتو عمى

شؿ عسكريان مرة أخرل حتى بعد مكت طالبان الرأفة كالرحمة كبالتالي ف (3)االنسحاب
عركج الذم ترؾ خمفو تاريخان مضيئان كقائدان عظيمان "أخكه خير الديف" الذم تسمـ 
الراية مف بعده كفي ىذا الصدد قاؿ بعض اإلسباف " الشكر لعيسى قد استرحنا مف 

                                                 
 .80عبد الحميد بف أبي زياف بف أشنيك: دخكؿ األتراؾ العثمانييف إلى الجزائر، )د. ـ( ، ص (1)
محمد عبد القادر باشا: تحفة الزائر في مأثر األمير عبد القادر كأخبار الجزائر، تحقيؽ محمد  (2)

 .95كتب العالمية، ببيركت، لبناف، صالسيد عثماف، الجزء األكؿ، دار ال
(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 
 .(1)تنيف " إلى

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 رمزان أكبر لمنضاؿ ضد أعداء الديف المسيحي.

 ن عمى عروج بربروساما خّطتو أقالم الحاقدي -ثالثاً 

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 

لذيف عانكا الكيبلت مف الجيكش الصميبية كمعاركيا العديدة في مطمع المسمميف ا
، كمف بيف ىؤالء األبطاؿ الريس عركج البطؿ المسمـ الذم ظير (2)العصكر الحديثة

في البحر المتكسط كشف حركبان شعكاء ضد خصكمو، فكاف الشعمة التي أضاءت 
 طريؽ الجياد ضد القكل النصرانية األكركبية.

تجو لو التجريح كالتشكيو كالتزييؼ تارة كالتدليس كالفبركة كالتمفيؽ تارة كبالتالي ا
أخرل، كما تجدر االشارة إليو ىنا أننا ال ندعي بأف شخصية عركج منزىة مف 

                                                 
ـ، المنتدل العربي 27/7/2013د. محمد مكسى الشريؼ: سيد البحار خير الديف بارباركس،  (1)

Defense Arab 25/3/2021، تاريخ االطبلع عميو ،
threads<https://defense_arab.com. 

كلز: العثمانييف في أكركبا، ترجمة عبدالرحمف الشيخ، الييئة المصرية العامة لمكتاب، بكؿ ك (2)
 ،95ـ، ص1993القاىرة، 
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العيكب كبعض السمبيات شأنيا شأف الشخصيات اإلسبلمية األخرل، إال أف ىذه 
 مف غيرىا.  الشخصية لـ تينصؼ كتعرضت إلى حممة تشيير كبير أكثر

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 

و: "أف كالدىـ كاف خٌزافان يكنانيان كأنيـ اعتنقكا اإلسبلـ في يكسؼ لـ يككف مسممان بقكل
 . (1)كقت متأخر"

كقد أيده الكثير عمى صحة ىذه الركاية التي تؤكد عمى أف أبكه يعقكب إما أف يككف 
 (2)مسيحيان أك ييكديان. 

ذا أردنا الرد عمى ىذه الشككؾ، فإف ىناؾ أدلة كبراىيف تثبت أف كالد عركج  كا 
ف يكسؼ كاف مسممان لككنو مف األناضكؿ كأحد فرساف السباىية في جند يعقكب اب

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.

فيذا مرٌده إلى أٌف الركايات  (1)ب كاف مسيحيان أما بالنسبة لئلشارة إلى أف يعقك 
المسيحية أغمبيا تريد أف تجعؿ ما كصؿ إليو البطؿ عركج مرده إلى أصكلو 

 المسيحية.

                                                 
محمد خير فارس: تاريخ الجزائر الحديث مف الفتح العثماني إلى االحتبلؿ الفرنسي، الطبعة  (1)

 . 23ـ، ص1979الثانية، مكتبة دار المشرؽ، بيركت، لبناف، 
 .23صمرجع سابك،  ، رسدمحم خٌر فا(2)
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أما بالنسبة لئلشارة إلى أٌف أباه كاف ييكديان لككف اسمو كاسـ أغمب أبنائو أسماء 
إلسبلمي يؤمف بجميع أنبياء بني إسرائيؿ، فيذا التدليؿ باطؿ باعتبار أف ديننا ا

 األنبياء كيتسمى جميع أبناء المسمميف في كؿ العالـ اإلسبلمي بأسماء األنبياء.

أما عف التشكيؾ في جياده كتشكييو فيكاد يجمع جميع الحاقديف عمى نص كاحد 
 .(2)كىك أٌف طبيعة حركة جياده في البحر المتكسط بكصؼ دكرىا بالقرصنة

شعب كطكيؿ ال يتسع المجاؿ المخصص ليذا كعمى الرغـ مف أف المكضكع مت
البحث لمخكض فيو بالتفصيؿ إال أٌننا 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 

. كلك كاف األمر (3)العديد مف دكؿ العالـ الساحمية مف سادة كأتباع كأغنياء كفقراء
لـ يفرقكا بيف القرصنة التي ىي نكع مف أنكاع  عمى ىذا النحك بالنسبة لعركج فإٌنيـ

الحركب البحرية دفاعان عف النفس كصيانة لمديار كاألىؿ ضد معتديف مغتصبيف، 
كىي حؽ مشركع تقـك باسـ الدكلة، كبيف العمميات الكحشية التي تجكب البحار 

 لنيب السفف كما عمييا لبحارة غير نظامييف.

                                                                                                                 
 -أحمد تكفيؽ -محمد األخضر -مارمكؿ كرنجاؿ: أفريقيا، ترجمة عف الفرنسية محمد حجي (1)

 .304ـ، ص1989أحمد بنجمكف، الجمعية المغاربية لمتأليؼ كالترجمة كالنشر، الرباط، 
الثاني، مكتبة عبدالعزيز محمد الشناكم: الدكلة العثمانية دكلة إسبلمية مفترل عمييا، الجزء  (2)

 .905ـ، ص1986، 2االنجمك المصرية، القاىرة، ط
ـ، تقديـ عبد الجميؿ 1600 -1574أحمد قاسـ: إيالة تكنس العثمانية عمى فتاكم ابف عظـك  (3)

 .366ـ، ص 2004التميمي، منشكرات مؤسسة التميمي لمبحث العممي كالمعمكمات، تكنس، 
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ذا نظرنا إلى كتاباتيـ كبلن ع مى حدة نبلحظ أنيـ اتفقكا تمامان فيما سبؽ صابيف جـ كا 
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 

ف الكثير مف أك إدراؾ لمحقيقة كىذا ما يؤكده المؤرخ الفرنسي دم قرامكف بقكلو: " إ
 . (1)المؤرخيف ال يركف في عركج إال زعيـ عصابة ليس إال........."

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 

 .(2)النيب" األمـ بؿ يجب اعتبارىا سمبان كعٌدىا مف باب

كلكف أحدان لـ يصؿ إلى حد افتراء كتشكيو ذلؾ المؤرخ المعاصر الذم استفاض في 
الحديث عف أبطاؿ تمؾ العمميات بنفسو حقكدة فقاؿ: "إف القراصنة المسيحييف 
يعممكف عمى تطيير البحر كتكفير األمف بينما األتراؾ يزعجكف األمف كيقمقكف السمـ 

 .(3)في البحر"

دـ مف أقكاؿ نكشؼ حقيقة ميمة كىي كجكد بعض األسطر في كتابات كعمى ما تق
ىؤالء تحمؿ أحكامان مشحكنة بالشتـ كالنعكت القبيحة ألبطاؿ الفتكحات اإلسبلمية 
كانتصاراتيـ العظيمة التي أحبطت مخططاتيـ، كقد ساءتيـ تمؾ االنتصارات لذلؾ 

األبطاؿ، كعمى رأسيـ  أخذكا يبثكف سمكميـ فييا بيدؼ القدح في انجازات أكلئؾ
عركج بربركسا، فكجدكا الطعف في طريقة أعمالو البحرية ىك الطريؽ األمثؿ كبالتالي 

                                                 
(1) De Grammont, Histoire d'Alger sous domination Turque, 1515-1830, 

paris, E.Leroux,1887.p 20.  
(2) Andre Monentheuil, Essai sur la course, son histoire, sa reglementetion, 

son abolition, paris, 1898,P111. ـ 
 .365أحمد قاسـ، مرجع سابؽ، ص (3)
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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 

 طره التاريخ.ىك الحدث الذم س

 -كما يصؼ الكتٌاب األكربيكف عركج بأنو تميز بالمعاممة الكحشية مع سكاف الجزائر
عمى أنو حاكـ ظالـ لديو حب السيطرة، حرميـ مف تكلي المناصب  -أىؿ البمد 

اإلدارية كالحكـ كفرض عمييـ الضرائب فيقكؿ أحدىـ: "أف عركج ميز العثمانييف 
اس منيا كحاكلت الجزائر الثكرة أكثر مف مرة كلكف عركج بالكظائؼ العميا فاستاء الن

 .(1)قمع ىذه الثكرات بقسكة ىائمة"

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 

زادكا تيمان جديدة في ىذه القضية مف خبلؿ اجتيادات خاصة تنقيتيا بؿ أف بعضيـ 
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 

ؾ الذيف كانكا ذلؾ أف سكاف ميناء الجزائر بدأكا يتضجركف مف تصرفات األترا
 .(2)يعاممكف الجزائرييف معاممة فضة، كبدأت تظير بكادر التمرد..."

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 

                                                 
 31فرام ديغك ىايدك، مصدر سابؽ، ص (1)
 .45اليبللي الميمي، مرجع سابؽ، ص مبارؾ بف محمد (2)
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 -كىك جزائرم –أف ينصبكا أبا زياف  المدينة مف اإلسباف فرحكا بو لكنيـ فضمكا
 .(1)حاكمان عمييـ فقتمو عركج كفرض عمى أىؿ المدينة ضرائب"

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 

السمطاف سميـ التكمي كىي صاحبة جماؿ كآخر أميرات الجزائر،  األميرة زفيرة زكجة
كعندما رفضت األميرة الزكاج منيما، كعندىا أدعى ىؤالء عمى عركج بأنو خالؼ 
صرارىا  العرؼ كالديف حيث يقكؿ أحدىـ: "عندما رفضت األميرة الزكاج منيما كا 

باقتحاـ مخدع األميرة  عمى البقاء كفٌية لزكجيا السمطاف قاـ عركج الذم أعمتو نزكتو
زفيرة محاكالن الزكاج بيا غصبان، فمـ تتردد األميرة عف غرس خنجر في صدرىا 

 .(2)بقصر عزيزة بالعاصمة الجزائرية كىي تردد بأف الشرؼ ال يباع أبدان"

كعمى الرغـ مف عدـ كجكد أدلة كاضحة عمى ىذه الكاقعة إال أف األقبلـ الحاقدة 
كأكؿ ما تكتب عنيا بتصكير أمرىا بمنتيى القسكة تستغؿ مثؿ ىذه األحداث 

كالبشاعة كاختفاء الرحمة كعدـ المعرفة بمبادئ اإلسبلـ التي ترفض اإلجبار 
كاإلكراه، كىذا ما يدؿ عمى مدل التمفيؽ كالتشكيو، فإف ىناؾ خطأن كبيران كقع فيو كؿ 

ـز القاطع بأف الحاقديف األكركبييف كمف بعدىـ بعض  العرب المسمميف أال كىك الج
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 
بالمسمميف كنسائيـ المكاتي خيركىٌف بيف التنصير أك المكت، كغيرىا مف الفظائع 

ٌكر بشكؿ سيء في التي ال تعد كال تحص ذا كاف أيضان البطؿ عركج قد صي ى كا 
                                                 

 .47مبارن بن دمحم الهاللً المٌلً، مرجع سابك، ص (1)
ـ،صحيفة حفريات، 10/8/2020كامؿ الشيرازم: أسرار أشير جريمة خيانة تركية في الجزائر،  (2)

  ـ،3/3/2021ثـ االطبلع عمييا 
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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 : 

ركج أف ينجحكا في تنفيذ مخطط عٌجؿ بمكتو مف خبلؿ مؤامرة استطاع أعداء ع
كالتي تعد الحادثة األكلى مف نكعيا في ، جرت بشكؿ لـ يخطر عمى باؿ أحد

 تممساف كمف أقبح عمميات الغدر في التاريخ. 
ؿ بجسد عركج كحٌز الرأس كالطكاؼ بو تكضح مدل انحطاط القكل يأٌف عممية التمث

ف دٌؿ ىذا عمى شيء، فإٌنما يدٌؿ عمى مرارة األكركبية المنافي لقك  انيف الحرب، كا 
الحقد الدفيف في قمكبيـ عمى الشييد عركج، الذم سدد ليـ ضربات مكجعة في 

 الميداف الحربي. 
كاف احتفاؿ إسبانيا كأكركبا حينئذو بيذا النصر الكبير جامعان بيف المظاىر الرسمية 

اعؿ الشعبي مع الحدث الذم قاـ بو عامة التي قاـ بيا الممكؾ كالقادة كبيف التف
 .الٌناس، الذيف ىرعكا إلى الكنائس التي غصت بيـ 

مف طرؼ الكٌتاب األكركبييف، ككانت  ان كبير  ان اىتمام يٌف تاريخ عركج الجيادم لقإ
ىذه الكتابات فضاءن كمتنفسان ليـ، فعمدكا في كثير مف األحياف عمى تزييؼ الحقائؽ 

 ع أىدافيـ كسياستيـ االستعمارية. التاريخية كي تتفؽ م
إٌف 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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لى أف سقط في ميداف الشرؼ بعد  تنصؼ ىذا البطؿ منذ بداية نشاطو البحرم، كا 
، ليضرب لمعرب كالمسمميف أ جيادو طكيؿو  في تاريخنا الحديث بؿ  ان خالد نمكذجان مريرو

  في تاريخ العالـ عمى مٌر العصكر. 
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 قائمة المصادر والمراجع 

 أكال / المصادر كالمراجع العربية كالمعربة :

عبدهللا عبدالرازؽ: بحث مقدـ إلى جمعية اتحاد المؤرخيف العرب، الندكة  ،براىيـإ
لثانية، بعنكاف الصراع بيف العرب كاالستعمار األكركبي في عصر التكسع العممية ا

 .ـ1798األكركبي األكؿ، 
 .عبدالحميد بف أبي زياف بف: دخكؿ األتراؾ العثمانييف إلى الجزائر، )د. ـ(  ،أشنيك
عزيز سامح: األتراؾ العثمانيكف في أفريقيا الشمالية، ترجمة محمكد عمي  ،ألتر

 .ـ1989ة العربية، بيركت، لبناف، عامر، دار النيض
يمماز: تاريخ الدكلة العثمانية، ترجمة عدناف محمد سميماف، مراجعة  ،أكزكتكنا

 .ـ1988كتنقيح محمكد األنصارم، الجزء األكؿ، مؤسسة فيصؿ لمتمكيؿ، استنبكؿ، 
ـ، دار الغرب  1574 -1516نيقكالم: الفتح العثماني لؤلقطار العربية  ،إيفانكف
 .ـ1988مي، بيركت، لبناف، اإلسبل
محمد عبدالقادر: تحفة الزائر في مأثر االمير عبدالقادر كأخبار الجزائر،  ،باشا

 .تحقيؽ محمد السيد عثماف، الجزء األكؿ، دار الكتب العالمية، ببيركت، لبناف
خير الديف: مذكرات خير الديف بربركس، ترجمة محمد دراج، شركة  ،بربركس

 .ـ2010كزيع، الجزائر، األصالة لمنشر كالت
دكراف فرنسيس: مكسكعة تاريخ أكركبا  ،فميب، ألؼ راب ،جاف، ككنتايف، بيرنجية

ع عشر كحتى نياية القرف الثامف عشر، المجمد الثاني، بالعاـ منذ بداية القرف الرا
 .ـ1995ترجمة كجيو البعينى، دار عكيدات لمنشر كالطباعة، بيركت، لبناف، 
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مف عظماء أمة اإلسبلـ غيركا مجرل التاريخ، دار التقكل،  ةجياد: مائ ،تربانى
 .ـ  2010القاىرة، 
المغرب األقصى(  -الجزائر -فريقيا الشمالية )تكنسأشارؿ اندريو: تاريخ  ،جكلياف

 .ـ1983ـ، مطبعة شركة الفنكف، تكنس، 1830مف الفتح اإلسبلمي إلى سنة 
العاـ، الجزء الثاني، دار الثقافة عبد الرحمف بف محمكد: تاريخ الجزائر  ،جيبلني

 .ـ1980بيركت، لبناف، 
عبدالعزيز محمد: الدكلة العثمانية دكلة إسبلمية مفترل عمييا، الجزء الثاني،  ،شناكم

 .ـ1986، 2مكتبة االنجمك المصرية، القاىرة، ط
، ترجمة 1541 -1510ككريف: الثبلثكف سنة األكلى لقياـ دكلة الجزائر  ،شكفالييو
 .2007حمداف، المكتبة الكطنية الجزائرية، الجزائر، جماؿ 
 ـ،10/8/2020كامؿ: أسرار أشير جريمة خيانة تركية في الجزائر،  ،شيرازم

 .ـ3/3/2021صحيفة حفريات، ثـ االطبلع عمييا 
تكنس(، منشكرات  -محمكد عمي: تاريخ المغرب العربي الحديث)الجزائر، عامر

 .ـ2008جامعة دمشؽ، سكريا، 
محمد خير: تاريخ الجزائر الحديث مف الفتح العثماني إلى االحتبلؿ  ،فارس

 .ـ1979الفرنسي، الطبعة الثانية، مكتبة دار المشرؽ، بيركت، لبناف، 
ـ، تقديـ 1600 -1574حمد: إيالة تكنس العثمانية عمى فتاكم ابف عظـك ، أقاسـ

تكنس،  لمعمكمات،عبد الجميؿ التميمي، منشكرات مؤسسة التميمي لمبحث العممي كا
 .ـ2004
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 -محمد االخضر -مارمكؿ: أفريقيا، ترجمة عف الفرنسية محمد حجي ،كرنجاؿ
أحمد بنجمكف، الجمعية المغاربية لمتأليؼ كالترجمة كالنشر، الرباط،  -أحمد تكفيؽ

 .ـ1989
بكؿ: العثمانييف في أكركبا، ترجمة عبدالرحمف الشيخ، الييئة المصرية العامة  ،ككلز

 .ـ1993، القاىرة، لمكتاب
، 1792 -1492سبانيا أأحمد تكفيؽ: حرب الثبلثمائة سنة بيف الجزائر ك  ،مدني

 .ـ2007دار البصائر لمتكزيع كالنشر، الجزائر، 
مؤلؼ مجيكؿ: غزكات عركج كخير الديف / تصحيح نكر الديف عبد القادر، 

الجزائر في . ككذلؾ كليـ سنبسر، 8 -6ـ، ص1934المطبعة الثعالبية، الجزائر، 
عيد رياس البحر، تعريب كتقديـ عبدالقادر زبادية، دار الصبة لمنشر، الجزائر، 

 .ـ  2006
مبارؾ بف محمد بف اليبللي: تاريخ الجزائر في القديـ كالحديث، الجزء  ،ميمي

 .ـ1964الثالث، مكتبة النيضة الجزائرية، الجزائر، 
أبك لؤم عبدالعزيز األعمى، دار فرام ديغك: تاريخ ممكؾ الجزائر، ترجمة  ،ىايرك

 .ـ2013اليدل، الجزائر، 
الحسف بف محمد )ليكاف األفريقي( كصؼ أفريقيا، ترجمو إلى العربية  ،كزاف

 .ـ 2005عبدالرحمف حميدة، مكتبة األسرة، القاىرة، 
 ثانيا ن / 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 :  

ـ، 27/7/2013: سيد البحار خير الديف بارباركس، شريؼ، د. محمد مكسى
، 25/3/2021، تاريخ االطبلع عميو Defense Arabالمنتدل العربي 

threads<https://defense_arab.com. 
نييؿ، مايكؿ: مقاؿ بعنكاف بيف الحزف كالفرح كالصبلة تعرؼ عمى رنات أجراس 

، تـ االطبل6/10/2020الكنائس،  ـ،  23/3/2020ع عمييا ـ، بكابة أخبار اليـك
news<https://m.akhbarelyom.com . 

 



 (2021)ضثرًثر   23هىو اإلَطاَيح                                                  انعذد يجهح انع

600 

  

 

 الرتبة والصدارة في تراكيب بعض األساليب المغوية 

 إعداد: د. محمد عمي الزائدي                                                   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المقدمة: 

الحمد  رب العالميف، كالصبلة كالسبلـ عمى أشرؼ  بسم هللا الرحمن الرحيم
 ف كعمى آلو الطيبيف الطاىريف كصحابتو أجمعيفاألنبياء كالمرسمي

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 
لتي تنضبط بكظائؼ نحكية أك داللية تؤدييا؛ لتيسيـ في إبراز كأنظمة ربطيا ا

 مقاصد الكبلـ، كىي تمثؿ العبلقات المغكية داخؿ جممتيا.

كالرتبة مف العبلقات المغكية التي تقـك بالربط بيف عناصر الجممة كتنظميا  
في ترتيب معيف، كتكضح الحيز الذم ىك مخصص لممفردة داخؿ ىذا النظاـ، كىي 

بلقات الميمة في تحديد داللة الجممة، كنظاـ الجممة يسير تحت تأثير عدة مف الع
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 

ئؿ لـ يفردكا أبكابا مخصكصة لدراسة متنكعا كيحمؿ كثيرا مف المسائؿ، مع أف األكا

                                                 
  امعة المرقبالخمس/ ج –عضك ىيأة تدريس بقسـ المغة العربية  كمية اآلداب. 
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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. 

فيـك الصدارة كفي ىذه الكرقات أحاكؿ الكقكؼ عمى مفيـك الرتبة كم 
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.

 ى ىذا فقد جاء البحث مقسما عمى النحك اآلتي:كعم

 كفيو بياف نظاـ الجممة العربية كنسقيا. التمييد،

 كحاكلت أف أبيف فيو مفيـك الرتبة عند عمماء العربية األكائؿ كالمتأخريف. الرتبة،

كجاء ىذا المطمب لبياف مفيـك الصدارة في النحك العربي، كبياف دخكليا  الصدارة،
 تبة.تحت مفيـك الر 

كفيو دراسة مكجزة لبعض األساليب المغكية التي األدوات التي ليا صدر الكالم، 
حاكلت فييا الكقكؼ عمى نقاط العبلقة بيف الرتبة كالصدارة، كقد اشتمؿ عمى 

 المسائؿ األتية:

 أدوات الشرط
 ما النافية



 (2021)ضثرًثر   23هىو اإلَطاَيح                                                  انعذد يجهح انع

602 

  

 

 ال النافية
 الم االبتداء

 السين
 الخاتمة

 مصادر ومراجع البحث

 تمييد

الجممة في المغة العربية لنظاـ كنسؽ تتكٌكف عميو كتسير بضكابطو، تخضع  
كىذا النظاـ ىك المسؤكؿ عف شكميا كظيكرىا مرتبة عمى حسب أحكامو كقكاعده، 
كىذا النسؽ يشكؿ العبلقة بيف أركاف الجممة، ليتككف ائتبلفا كارتباطا بيف عناصرىا، 

إلسنادم بيف أركاف الجممة الكاحدة، كالعبلقة ىذه عبلقة معنكية تقـك بكظيفة الربط ا
متضمنة المكقع األصمي لمكممة، كعبلقة اإلسناد عبلقة ذات طابع تركيبي اندماجي 

، فػ)قاـ أحمد( ال تفيـ داللة كؿ (1)ينتج عنيا داللة مفيكمة مف مضمكف التأليؼ
كممة مستقمة عف أختيا عند النظر إلى قصد اإلخبار، بؿ تيؤدم داللة مضمكنيا 

كع قياـ أحمد(، فيي عبلقة بنيكية داخمية تؤدم مدلكليا باندماج أفرادىا إسنادا، )كق
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. 

 .(2)تماـ حساف بػ)تظافر القرائف(

                                                 

 .413ينظر دالئؿ اإلعجاز )شاكر(: ( 1)
 .192( ينظر المغة العربية معناىا كمبناىا: 2)
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إف عممية اإلسناد تمثؿ المرحمة األكلى لتككيف الجممة كتحديد نكعيا، ثـ  
، كقد تناكلت كتب النحك مسائؿ (1)تتبلحؽ باقي القرائف إلظيار الدالالت المرادة

اإلسناد في الجممة العربية، كتقسيمو إلى مسند كمسند إليو، لبياف الكيفية التي تتككف 
ية اإلسناد تككف ضابطة ألساس التركيب، كىي فييا الجممة تحت ضكابطو، فعمم

أيضا تخضع لضكابط أخرل تشكؿ القرائف الداللية لمجممة مثؿ الرتبة كأمف المبس 
كغيرىا، كنظر النحاة إلى مككنات الجممة فقسمكىا إلى عمدة كفضمة، كفرقكا بيف 

المسند، أنكاع العمدة التي تشكؿ أساس التركيب لمجممة، فكاف المسند إليو أقكل مف 
كمرجع اعتبار ىذه القكة إلى مسألة العمؿ كالتأثير، كأيضا يمكف النظر إلييا باعتبار 
أسباب تأسيس الكبلـ، فالمسند إليو تكٌكف الكبلـ بو كلو، فمذلؾ اتسعت ىذه الفكرة 
في نظر النحاة، كالتمسكا ليا حمكال تكفؿ انضماـ كؿ كبلـ ذم فائدة تحت أسس 

كبلـ ال يككف أساسو إال مف اسميف أك اسـ كفعؿ، فمدار الفائدة ىذه العممية، فكاف ال
، (2)ال يخرج عف اإلسناد، فالمسند كالمسند إليو ال يستغني أحدىما عف اآلخر

فابتكركا فكرة التقدير كعممكا بالحذؼ كاإلضمار، كقد قامت عند بعض النحاة نظرات 
و أبك طمحة مف أف الكممة تخالؼ ما بنكا عميو أصكؿ قكاعدىـ، مف ذلؾ ما ذىب إلي

المفردة قد تؤدم كظيفة اإلفادة فتككف كبلما، كذلؾ مثؿ )نعـ( ك)ال( في الجكاب، 
، ككذلؾ ما ذىب إليو الفارسي مف أف الحرؼ (3)فقد تحصؿ بيما الفائدة منفردتيف

، كلكف النحاة رفضكا ىذه اآلراء، (4)مع االسـ في أسمكب النداء قد يحصؿ بو فائدة
ممت عمى ذلؾ، بؿ كبينكا أ نيا ال تخرج عف األسس المكضكعة لتككيف الجممة، كحي

                                                 

 .161( ينظر نظاـ الربط كاالرتباط : 1)
 .1/23( ينظر الكتاب: 2)
 .1/270، كتكضيح المقاصد: 298ينظر الجنى الداني في حركؼ المعاني: ( 3)
 .1/52امع: ينظر ىمع اليكامع في شرح جمع الجك ( 4)
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إف ىذه اآلراء مع رسكخ أصحابيا إاٌل أنيا لـ تمؽ قبكال، كلـ تحمؿ عمى أنيا آراء 
 . (1)لغكية ذات خبلؼ معتبر

كيضبط التركيبى في الجممة معياراف، األكؿ معيار القكاعد النحكية، كالثاني  
كيتكافؽ المعياراف في إخراج الجممة، فتشترط قكاعد التركيب عمى المعيار الداللي، 
، كتشترط الداللةي أمفى المبس، كالجانب الداللي ييفسح لممتكمـ أف ةالمتكمـ عدـ المخالف

يتنقؿ بيف تراتيب تسمح بيا القكاعد النحكية، كذلؾ إلظيار دالالت ال تتأتى بالسير 
نما كاف التكسع الحركي عمى أصؿ الترتيب، مثؿ تقديـ الخبر كا لمفعكؿ كغيرىا، كا 

في المفظ مف أجؿ المعاني، كقد يككف ىذا التغيير الزما كما يقع لما ىك لو الصدارة 
 أك ما ىك محكـك بعكد الضمير.

كالدرس النحكم قد كضع اىتمامو بما يخدـ إظيار دالالت النص، فكانت  
مدار فيـ الدالالت، فتشعبت دراسة قكاعد التركيب قد نالت نصيبا كافرا؛ ألنيا 

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 

 .(2)لنحاة إلى قرائف لفظية كمعنكيةقسميا ا

  

  

                                                 

 .37-36ينظر بناء الجممة العربية )محمد حماسة(: ( 1)
 .كما بعدىا 190ينظر المغة العربية مبناىا كمعناىا: ( 2)
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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 
شاراتو  كأمعف النظر في دقائقيا، كقد كاف كتاب سيبكيو متضمنا عمى نصكص كا 

رىبى عبدي هللا زيدان. فعبدي هللا كذلؾ قكلؾحكؿ ىذه المسائؿ، كمف ذلؾ ىذا النص " : ضى
، كشغىٍمت ضربى بو كما شغمتى بو ذىىب، كانتصب  ارتفع ىينا كما ارتفع في ذىىبى

ألنو مفعكؿ تعٌدل إليو فعؿي الفاعؿ. فإف قدمتى المفعكؿى كأخَّرتى الفاعؿ جرل  ؛زيده 
رىبى زيدان عبدي هللا؛ ألٌنؾ إنَّما أردت بو  المفظي كما جرل في األٌكؿ، كذلؾ قكلؾ: ضى

ٍف كاف مؤخران في  ؿى منو كا  ميؤٌخرا ما أردت بو مقدَّمنا، كلـ تيرد أف تىشغؿى الفعؿ بأكَّ
فىمف ثَـّ كاف حٌد المفظ أف يككف فيو مقدَّما، كىك عربيّّ جيَّد كثير، كأٌنيـ إنَّما  ،المفظ

ف كانا جميعان ييًيمٌ عيقٌدمكف الذم بيانو أىـ ليـ كىـ ببيانو أ   (1)"اًنيـ كيىٍعًنيانيـ.نى، كا 
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 كثيرا مف أحكاـ التقديـ 

فمتى ثبتى في جاني يعطي قضية الرتبة اىتماما دالليا، فيقكؿ: " ، كالجر (2)كالتأخير

                                                 

 . 203=202/ 1، كانظر: 1/34الكتاب: ( 1)
 .كما بعدىا 384/ 2ينظر ( 2)
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، أىنَّو قد اٍختيصَّ بفائدةو ال تككفي  تقديـً المفعكًؿ مىثبلن عمى الًفعؿ في كثيرو مف الكبلـً
 . (1)"تمؾ الفائدةي معى التأخيرً 

ع أنيـ كالنحاة عند تناكليـ ىذه القضية كاف تركيز دراساتيـ عمى البنية التركيبية، م
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.

غير بعض مكاضع الكممات ، فقد يمتنع ت(2)كمسائؿ الرتبة تدكر تأثرا بقضية العامؿ
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 

فىًإف قىاؿى قىاًئؿ: اٍلمىٍفعيكؿ ًإذا تأثير عامؿ آخر كىك االبتداء، قاؿ أبك الحسف الكراؽ: "
ـ عمى اٍلًفٍعؿ بىًقي مىٍفعيكال، كىاٍلفىاًعؿ ًإذا تقدـ عمى اٍلًفٍعؿ خرج مف أىف يككف فىاًعبل تقد

 كارتفع ًبااًلٍبًتدىاًء؟

كىاب ًفي ذىًلؾ: أىف اٍلمىٍفعيكؿ ًإذا تقدـ عمى اٍلًفٍعؿ فىمىٍيسى ثَـّ عىامؿ آخر ييكجب  فىاٍلجى
مى  اؿ التٍَّأًخير، كىأما اٍلفىاًعؿ فىًإنَّوي نصب اٍلمىٍفعيكؿ، فىيجب أىال يخرج عىمَّا كىافى عى ٍيًو ًفي حى

ًإذا تقدـ عمى اٍلًفٍعؿ أمكف أىف يقدر لىوي عىامؿ غير اٍلًفٍعؿ، كىىيكى ااًلٍبًتدىاء كىعىممو رفع، 

                                                 

 . 110دالئؿ اإلعجاز)شاكر(: ( 1)
لنحاة القدماء، كىي مف قضايا الخبلؼ بيف قضية العامؿ مف القضايا التي نالت اىتماـ ا( 2)

المحدثيف، كالنحاة المحدثيف الذيف تأثركا بالمنيج الكصفي قد أىممكا ىذه القضية، باعتبار أنيا 
، كيقكؿ  [147قامت عمى تصكرت عقمية، ] ينظر النحك العربي كالدرس الحديث، عبده الراجحي: 

ككؿ ما أثير حكلو مف ضجة لـ يكف أكثر مف  تماـ حساف: "... كبيذا يتضح أف العامؿ النحكم
 .207مبالغة... " المغة العربية مبناىا كمعناىا: 
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اًبقنا لذكر اٍلًفٍعؿ، كىجب أىف يٍعمؿ ًفيًو،  كعمؿ اٍلًفٍعؿ ًفي اٍلفىاًعؿ، فىمىمَّا كىافى ااًلٍبًتدىاء سى
ا اٍلمىٍفعيكؿ ًإذا تقدـ عمى اٍلًفٍعؿ فىمىٍيسى ثَـّ قبمو عىامؿ لىٍفًظي كىالى كىمي غير اٍلًفٍعؿ كىأم

تَّى يرجع ًإلىى  ًبيؿ ًإلىى ضمير حى الًَّذم قدـ قبمو، ًإٍذ خبل ذىًلؾ اٍلًفٍعؿ مف ضمير، كىالى سى
اهي، كرتبة اٍلفىاًعؿ ذىاًىبىة مىعى مىٍذكيكر قبمو، فرتبة اٍلمىٍفعيكؿ بىاًقيىة مىعى التٍَّقًديـ لما ذىكٍرنى 
كمف ذلؾ أيضا عدـ  (1)" التٍَّقًديـ مف أجؿ ااًلٍبًتدىاء الًَّذم الى يٍظير لىوي عىامؿ لىٍفًظي.

ذجكاز الفصؿ بيف العامؿ كالمعمكؿ بأجنبي، كمثمكا لذلؾ بػ)  مى تىٍأخي ( كىانىت زيدا الحَّ
 . (2)أثير كاف في معكلييافالفصؿ بػ)زيدا( كىك ليس مف معمكؿ كانت، ضعؼ ت

كالغرض مف تغيير مكقع الكممة لفظا دالالت ال تتأتى إذا حافظ المتكمـ عمى رتبة 
ييعدُّ الكممات في الجممة، مع مراعاة أمف المبس، يقكؿ الدكتكر محمد أبك مكسى: "
مًٌـ التقديـ مظيرنا مف مظاىر كثيرة تمثًٌؿ قدرات إبانة، أك طاقات تعبيرية ييديرىا المتك

المًَّقف إدارة حيَّة ككاعية، فيسخرىا تسخيرنا منضبطنا لمبىٍكح بأفكاره، كألكاف أحاسيسو، 
كمختمؼ خكاطره، كمكاقع الكممات مف الجممة عظيمة المركنة، كما ىي شديدة 
الحساسية، كأمُّ تغيير فييا ييحًدث تغييراتو جكىريةن في تشكيؿ المعاني، كألكاف 

، كقد يضبط الرتبة المعيار الداللي مع جكاز األمر في (3)"الحٌس، كظبلؿ النفس
قكاعد النحك، فييقدـ العاـ عمى الخاص كالمجمؿ عمى المفصؿ، ككذلؾ تقديـ 
المعطكفات عمى بعض كمراعاة الترتيب الداللي في ذلؾ، كىذا الترتيب الداللي كاف 

                                                 

ؽ: يحق، تىػ(381: تػمحمد بف عبد هللا بف العباس، أبك الحسف، ابف الكراؽ )، عمؿ النحك (1)
 -ىػ  1420الطبعة: األكلى، ، السعكدية -الرياض  -مكتبة الرشد ، محمكد جاسـ محمد الدركيش

 .271: ـ 1999
: تػأبك البقاء عبد هللا بف الحسيف بف عبد هللا العكبرم )، المباب في عمؿ البناء كاإلعراب (2)

: ـ 1995ىػ 1416الطبعة: األكلى، ، دمشؽ –دار الفكر ، د. عبد اإللو النبياف ، تحقيؽىػ(616
1/155. 
 . 170دالالت التراكيب: ( 3)
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اآلية الثامنة  "اىتماـ مف يشتغؿ ببياف القرآف، فمثاؿ ذلؾ ما جاء في مبلؾ التأكؿ
ذيرًٌيَّةن(  ا كى عىٍمنىا لىييـٍ أىٍزكىاجن بلن ًمٍف قىٍبًمؾى كىجى ٍمنىا ريسي لىقىٍد أىٍرسى مف سكرة الرعد قكلو تعالى: )كى

ـٍ 38)الرعد:  اءيكىي ـٍ فىجى بلن ًإلىى قىٍكًمًي ٍمنىا ًمٍف قىٍبًمؾى ريسي لىقىٍد أىٍرسى : )كى (، كفي سكرة الرـك
لىقىٍد  ـ( فقد47: ًباٍلبىيًٌنىاًت( )الرـك ذكر الرسؿ عمى المجركر في سكرة الرعد فقيؿ: )كى

ٍمنىا ًمٍف  لىقىٍد أىٍرسى (، ككرد في سكرة الرـك بتقديـ المجركر فقيؿ: )كى بلن ًمٍف قىٍبًمؾى ٍمنىا ريسي أىٍرسى
(، فممسائؿ أف يسأؿ عف كجو ذلؾ؟ كما ركعي فيو؟ ـٍ بلن ًإلىى قىٍكًمًي ...، قىٍبًمؾى ريسي

( في سكرة الرـك فأقكؿ: إ ـٍ بلن ًإلىى قىٍكًمًي نما قدـ المجركر في قكلو: )ًمٍف قىٍبًمؾى ريسي
عميو كسمـ. أما آية الرعد فمكازف ليا كمناسب ما تقدميا  لمكاف ضميره صمى هللا

( )الرعد:  ؿو ًمٍف قىٍبًمؾى لىقىًد اٍستيٍيًزئى ًبريسي ( فتأخر الضمير في 32مف قكلو تعالى: )كى
  (1)" األكلى في رعي ما ذكر. زنة كالتقابؿ، كالثانية منيما محمكلة عمىاآليتيف لممكا

قاؿ السييمي: "كىك  كقد ذكر ابف القيـ ىذه اإلشارات نقبل عف السييمي: " 
متى يككف أحد الشيئيف أحؽ بالتقدـ  :كبلـ مجمؿ يحتاج إلى بسط كتبييف" فيقاؿ

 .كيككف المتكمـ ببيانو أعنى

كحديث  ،األصؿ يجب االعتناء بو لعظـ منفعتو في كتاب هللاكالجكاب أف ىذا  :قاؿ
نحك  ،رسكلو إذ ال بد مف الكقكؼ عمى الحكمة في تقديـ ما قدـ كتأخير ما أخر

كفي  ،كالظممات كالنكر كالميؿ كالنيار كالجف كاإلنس في األكثر السميع كالبصير
ـ األرض عمييا كتقدي ،بعضيا اإلنس كالجف كتقديـ السماء عمى األرض في الذكر

ككذلؾ عزيز حكيـ  ،كلـ يجيء عميـ سميع ،كنحك سميع عميـ ،في بعض اآلم

                                                 

أحمد ، اد كالتعطيؿ في تكجيو المتشابو المفظ مف آم التنزيؿمبلؾ التأكيؿ القاطع بذكم اإللح (1)
كضع حكاشيو: عبد الغني محمد ، ىػ(708: تػبف إبراىيـ بف الزبير الثقفي الغرناطي، أبك جعفر )

 .711-709: لبناف  -دار الكتب العممية، بيركت ، عمي الفاسي
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 ،كفي مكضع كاحد الرحيـ الغفكر إلى غير ذلؾ مما ال يكاد ينحصر ،كغفكر رحيـ
  (1)"ألنو كبلـ الحكيـ الخبير ؛كحكمة كليس شيء مف ذلؾ يخمك عف فائدة

ر بعد ر، كذلؾ مثؿ ما يقع لبعض  كمما يراعى في الرتبة أف يقع المفسًٌ المفظ المفسَّ
المبيمات كالتمييز كالمكصكؿ، فإنيا تقع بعد المفظ المراد تفسيره بيا، أما الضمير 
فغير ذلؾ فإنو يقع بعد ما ىك معمـك عند السامع، فيراعى فيو الرتبة الداللية التي قد 

تخالؼ الرتبة الكضعية كجكبا، كذلؾ كقكلو تعالى: }           

      }(2) كلذلؾ منع النحاة )ضرب غبلميو زيدنا(، لعكد الضمير ،

 عمى متأخر لفظا كرتبة، أما قكؿ النابغة:

بُّوي عىنًٌي عدمَّ بفى حاًتـ ... جزاءى الكبلًب العاكياًت كقد فىعىؿٍ   جزل رى

خضع ألصكؿ القكاعد النحكية، فقد تعددت تكجييات ىذا البيت حتى ي 
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، 

متأخر لفظا كرتبة، كمف النحاة مف لـ يقبؿ ىذا النمط، فصار الضمير يعكد عمى 
، كقاؿ ابف عصفكر: " كال يجكز شيء مف (3)كابف ىشاـ الذم جعمو مف الضركرة

، كبعض النحاة لـ يقبؿ ىذه عمى ما جاءت عميو، فابف (4)ذلؾ في حاؿ السعة"
                                                 

 . 106بدائع الفكائد: ( 1)
 .124البقرة : (  2)
 .169ىب: شذكر الذ(  3)
ٍعر (4)  .210: ضرائر الشًٌ
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: جزل ربُّ الجزاء"يعيش جعؿ عكد الضمير عمى متقدـ كىك مصدر " كالتقديري
(1) ،

، كيرل ابف جني أف الياء عائدة (2)كمف النحاة مف أعاد الضمير عمى مذككر متقدـ
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 

كرة بعمتيف، إحدل العمتيف ىي ، أما ابف مالؾ فقد عمؿ جكاز ىذه الص(3)ىذه
السماع، فقد كرد عف العرب مثؿ ىذه، أما الثانية فترجع إلى التمقي النفسي لمخبر، 

ألف الفعؿ المتعدم يدؿ عمى فاعؿ كمفعكؿ، فشعكر الذىف بيما مقارف قاؿ: "
مـ أف عي  ،بفعؿ، ككليو مضاؼ إلى ضمير ح كبلـه تً تي فإذا افٍ ، لشعكره بمعنى الفعؿ

كمفعكؿ إف كاف المضاؼ  ،مير فاعؿ إف كاف المضاؼ منصكباصاحب الض
  مرفكعا.

كما ال ضرر في تقديـ ، فبل ضرر في تقديـ الفاعؿ المضاؼ إلى ضمير المفعكؿ
 (4)"المفعكؿ المضاؼ إلي ضمير الفاعؿ. ككبلىما كارد عف العرب.

خبر، كقد بيف أىؿ المغة الرتب األصمية لكؿ عنصر لغكم، فرتبة المبتدأ قبؿ ال
ـً فىًإفَّ كالفعؿ قبؿ الفاعؿ كغيرىا، يقكؿ الزركشي " مىى النٍَّحًكمًٌ بىيىافي مىرىاًتًب اٍلكىبلى عى

ا  ٍرتىبىةى مى مى بىًر كى ٍرتىبىًة اٍلخى ٍبتىدىًأ قىٍبؿى مى ٍرتىبىةى اٍلمي مى ٍرتىبىًة اٍلفىٍضمىًة كى ٍرتىبىةى اٍلعيٍمدىًة قىٍبؿى مى يىًصؿي ًإلىٍيًو مى
رًٌ ًبنىٍفًسًو قىبٍ  ٍرًؼ اٍلجى ٍرتىبىًة مىا يىًصؿي ًإلىٍيًو ًبحى ٍف كىانىا فىٍضمىتىٍيفً  ،ؿى مى ٍرتىبىةى اٍلمىٍفعيكًؿ  ،كىاً  مى كى

ٍرتىبىًة اٍلمىٍفعيكًؿ الثَّاًني ًؿ قىٍبؿى مى ٍرتىبىتيوي التٍَّقًديـي كىىيكى يىعيكدي  ،اأٍلىكَّ ًميري ًبمىا مى ؿى الضَّ ذىا اتَّصى كىاً 

                                                 

 .1/76شرح المفصؿ البف يعيش: ( 1)
 .1/295ينظر الخصائص: ( 2)
 . ينظر نفسو( 3)
 .586-585/ 2شرح الكافية الشافية: ( 4)
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ٍرتىبىتي  مىى مىا مى ـى  ،وي التٍَّأًخيري عى كزي أىٍف يىتىقىدَّ ٍرتىبىةن  ؛فىبلى يىجي مى منا لىٍفظنا كى ذىا  ،أًلىنَّوي يىكيكفي ميتىقىدًٌ كىاً 
ٍرتىبىتيوي التٍَّأًخيري  ًميري ًبمىا مى ؿى الضَّ ـي  ،اتَّصى ٍرتىبىتيوي التٍَّقًدي مىى مىا مى كزي أىٍف  ،كىىيكى يىعيكدي عى فىبلى يىجي

ـى  ٍتبىةن  أًلىنَّوي  ؛يىتىقىدَّ رنا ري ا لىٍفظنا ميؤىخَّ اًؿ  ،يىكيكفي ميقىدَّمن ٍيده اًلتًٌصى كزي ًفي دىاًرًه زى فىعىمىى ىىذىا يىجي
ٍرتىبىتيوي التٍَّأًخيري  مى بىًر كى ًميًر ًباٍلخى ًميًر  ،الضَّ اًؿ الضَّ اًحبييىا ًفي الدَّاًر اًلتًٌصى كزي صى كىالى يىجي

ٍرتىبىتيوي التقديـ مى ، كىذه المكاضع قد ال تككف ممزمة لفظا، فيتخير (1)" ًباٍلميٍبتىدىًأ كى
 المتحدث المكضع الذم يناسب المعنى فيضع فيو الكممة. 

كالرتبة مف القرائف التي يقـك عمييا نظاـ التركيب، يقكؿ تماـ حساف: " كمعنى أف 
الرتبة مف قرائف المعنى أف مكقع الكممة مف الكممة قد يدؿ عمى كظيفتيا 

كؿ عنصر لغكم مكقعو داخؿ التركيب، كقد يتكافؽ المفظ مع ىذا ، فم(2)النحكية"
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، كمفيـك الرتبة عند النحاة 
: "ىك المكقع الذكرم لمكممة في جممتيا، فيقاؿ قديما ال يتعدل ما ذكره إميؿ يعقكب

، فعبارة (3)مثبل رتبة الفاعؿ التقدـ عمى المفعكؿ، كرتبة المبتدأ التقدـ عمى الخبر"
األكائؿ )متقدـ في المفظ متأخر في الرتبة( تشير إلى تفرقتيـ بيف المكقع األصمي 

ألحكاـ نحكية  لمكممة كىك رتبتيا مع غيرىا، كبيف المكضع المفظي الذم يخضع
كداللية، كاألكائؿ عند تعرضيـ ليذه القضية في أبكاب النحك أرادكا بيا أنيا كسيمة 

                                                 

ؽ: ، تحقيىػ(794: تػبدر الديف محمد بف عبد هللا الزركشي ) ، اإلماـالبرىاف في عمـك القرآف (1)
 . 310، مكتبة دار التراث: محمد أبك الفضؿ إبراىيـ

 .91البياف في ركائع القرآف: (  2)
 . 385مكسكعة النحك كالصرؼ كاإلعراب: ( 3)
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لضبط التركيب لفظا كمعنى، كبياف اتساع تأثير العامؿ النحكم عمى العناصر 
 المغكية داخؿ الجممة. 

كعمى ىذا المفيـك كأكثر تفصيبل كضع د. تماـ حساف مفيـك الرتبة، فقسميا عمى 
سميف: رتبة محفكظة، كرتبة غير محفكظة، ككاف ىذا التقسيـ مبنٌيا عمى حكـ ق

بيف الجكاز كالكجكب كالمنع، ك" الرتبة  (1)حركة العنصر المغكم داخؿ التركيب
المحفكظة رتبة في نظاـ المغة كفي االستعماؿ في الكقت نفسو، أما غير المحفكظة 

فمكؿ عنصر مف  (2)ؿ بكجكب عكسيا"فيي رتبة في النظاـ فقط، كقد يحكـ االستعما
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 
ذا كقع في تمؾ الحيز حكما، أم بحسب األصؿ فالرتبة غير محفكظة،  محفكظة، كا 

 .(3)بحسب الدكاعي األسمكبية"أم يمكف أف تتخمؼ 

كفكرة الحيز عند د. تماـ يمكف أف تفيـ مف خبلؿ قرينة التضاـ، فيك يرل أف عممية 
التركيب في الجممة تكمف في طمب كممةو كممةن أخرل تقع في حيزىا، عمى سبيؿ 
االتصاؿ بإحدل القرائف، كيفيـ الحيز بعبلقة الكممات داخؿ التركيب، كىذه 

، فيك بيذه (4)ؿ في االفتقار كاالختصاص كالمناسبة النحكية كالمعجميةالعبلقات تتمث
 .(5)الفكرة أراد أف يخرج مف فكرة العامؿ التي اعتمد عمييا أغمب النحاة سابقا

                                                 

 .307-306ينظر حيكية المغة بيف الحقيقة كالمجاز: (  1)
 . 91البياف في ركائع القرآف:  (2)
 . 83الخبلصة النحكية: ( 3)
 .82-80الخبلصة النحكية: ( 4)
 .147امؿ في النحك العربي عرضا كنقدا: ينظر نظرية الع( 5)
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كيستحؽ العنصر المغكم رتبتو الحكمية في التركيب لكقكعو تحت تأثير العامؿ، 
لى ذلؾ أشار السييمي عند تعميمو رفع المبتدأ،  قاؿ: "ألف كؿ مخبر عنو مقدـ في كا 

، أما الفاعؿ فعاممو لفظٌي بخبلؼ المبتدأ فالعامؿ فيو معنكم، كمما تعارؼ (1)الرتبة"
عميو عند النحاة أف العامؿ المفظي أقكل، فمذلؾ اختمؼ نمط التركيب في المبتدأ عف 

 الفاعؿ. 

 الصدارة

، الصدارة لغةن مف المادة المغكية )ص د ر( كقد جاءت في م عاجـ المغة بعدة معافو
منيا مقدـ الشيء كأٌكلو، كمنو صدر اإلنساف، كيسمى بعض أثكاب النساء 

دار( ، كمنو قكلو تعالى: }(3)، كالصدر االنصراؼ(2)بػ)الصًٌ         

 . (6)"الصدارة: التقدـ، كجاء في معجـ متف المغة: "(5)، "أم: يرجع الرعاء"(4){

صدارة بمفيكمو عند النحاة قد تكافؽ مع بعض الدالالت المعجمية ليذه كمصطمح ال
ف لىوي  :ييقىاؿ ،دارة( التَّقىدُّـ)الصَّ المادة المغكية، كجاءت في المعجـ الكسيط: " فبلى

ـ كأسماء ، دارة ًفي اٍلقىٍكـالصَّ  اص اٍلكىًممىة بكقكعيا أكؿ اٍلكىبلى اة( اٍخًتصى ك)ًعٍند النُّحى

                                                 

 .312نتائج الفكر في النحك: (  1)
و النًٌساءي "( 2) ٍنًكبىٍيًف تىٍمبىسي ٍدر كالمى ي الصَّ و كالًمٍقنىعىًة، كأسفميو ييغىشًٌ : ثىكبه رأسي داري كتاب العيف:  "الصًٌ

 .صدر
 .انظر كتاب العيف: ( 3)
 .23مف اآلية  القصص: (4)
 . 15/236 تفسير المباب:( 5)
 .صدر( 6)
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، فالصدارة ىي المكقع المستحؽ لبعض الكممات في جممتيا كتككف (1)"ااًلٍسًتٍفيىاـ
 كاجبة ليا. 

، (2)كيرتبط مفيـك الصدارة بالرتبة، فكؿ ما كاف كاجب التقدـ كانت رتبتو محفكظة
كال يمكف أف ننظر إلى مفيـك الصدارة عمى أنو كجكب التقدـ مطمقا، كلكف اختص 

ىي األدكات الداخمة عمى الجمؿ كأدكات بيذا ما كاف تقدمو كاجبا في جممتو، ك 
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 

ف الجممة، كقد اختصت أدكات المعاني بخاصية التصدير، كذلؾ لدخكليا مضمك 
كيدلؾ عمى تمكف المعنى في أنفسيـ دالليا عمى مضمكف جممتيا، يقكؿ ابف جني: "

كتقدمو لمفظ عندىـ تقديميـ لحرؼ المعنى في أكؿ الكممة، كذلؾ لقكة العناية بو 
فمذلؾ منع النحاة أف يعمؿ ما بعدىا ، (3)"فقدمكا دليمو ليككف ذلؾ أمارة لتمكنو عندىـ

فيما قبميا، كعممكا تقديـ ىذه األدكات الداخمة عمى الجمؿ ألف معانييا مقصكدة أكال؛ 
جعؿ  حتى ال ينصرؼ ذىف السامع إلى أف الجممة خالية منيا، يقكؿ العكبرم: "...

ٍعنىاهي ًفي النَّ  ـ ليستقر مى لىك أخر لثبت ًفي النَّفس ااًلٍسًتٍفيىاـ كىالنٍَّفي ًفي أكؿ اٍلكىبلى فس، كى
، كقد كظؼ النحاة فكرة الرتبة في االحتجاج لممسائؿ النحكية، (4)"معنى ثَـّ أزيؿ

كنمتمس ىذه النظرة لدل ابف ىشاـ في رده عمى منع دخكؿ البلـ عمى خبر إف إذا 
ميؿ تقدـ معمكليا عمييا، فاحتج لجكاز المسألة بالسماع أكال ثـ قاؿ: "كأما فساد التع

                                                 

 .صدر (1)
 .126انظر المغة العربية مبناىا كمعناىا: ( 2)
 . 1/125الخصائص: ( 3)
 .115-114، كانظر دكر الرتبة في الظاىرة النحكية: 110مسائؿ خبلفية في النحك:( 4)
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فؤلف ىذه البلـ مقدمة مف تأخير، فيي إنما تحمي ما ىك في حٌيزىا األصمي أف 
  (1)يتقدـ عمييا، ال ما في حيزىا اآلف"

كقد تتعارض صدارة الكممة مع أصؿ الرتبة فتككف الكممة حٌقيا التأخير مف حيث 
رتبتيا، كلككنيا تحمؿ داللة تدخؿ عمى مضمكف الجممة كاف حقيا التصدر، قاؿ 

ا قكليـ: أييـ تضرب يقـ زيد. فػ "أييـ " مف حيث كانت بف جني: "ا كمف ذلؾ أيضن
جازمة لػ"تضرب " يجب أف تككف مقدمة عمييا كمف حيث كانت منصكبة بػ" 

فمـ يمتنع أف يقع ىذاف التقديراف  ،تضرب" يجب أف تككف في الرتبة مؤخرة عنيا
فظي. لك كاف التعادم عمى اختبلفيما مف حيث كاف ىذا إنما ىك عمؿ صناعي ل

، كيشير د. تماـ حساف إلى أف الصدارة تعمؿ عمى (2)كالتخالؼ في المعنى لفسد"
تحديد الكظيفة الداللية المؤثرة عمى الجممة، فبالتالي يقع الفرؽ بيف الكممات المتحدة 
في الكظيفة اإلعرابية، فتككف الكممات التي ىي مف أدكات المعاني ليا الصدارة، 

عتبر الرتبة ىنا قرينة لفظية تعيف عمى تحديد المعنى المقصكد باألداة، كتقاؿ: "
فالصدارة ىنا ىي الفارؽ الكحيد في الرتبة بيف األداة كبيف الظرؼ؛ ألف الظرؼ 
يتقٌدـ عمى مدخكلو نحك: "أزكرؾ متى أىؿَّ رمضاف"، كلكف ىذا الظرؼ إذ تعدَّدى 

فتصير الجممة الشرطية:  ،الجممة فأصبح أداة شرط لـز الصدر في ،معناه الكظيفي
  . (3)""متى أىؿ رمضاف أزرؾ"، كال تككف متى في الشرط إاٌل في ىذا المكضع

كتكتسب بعضي األدكاًت الصدارةى لكقكعيا في مكقع معيف، فإف اختمؼ مكقعيا فقدت 
حؽ الصدارة، كىذه المسألة أشار إلييا الدسكقي في حاشيتو عمى مختصر المعاني، 

                                                 

 .1/483األشباه كالنظائر في النحك: ( 1)
 .1/348الخصائص: ( 2)
 .126ناىا: المغة العربية مبناىا كمع (3)
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و عف فاء السببية أف ما بعدىا ال يعمؿ فيما قبميا؛ ألنيا مف األدكات التي عند حديث
استشكؿ بأف فاء السببية ال يعمؿ ما بعدىا فيما قبميا؛ ألف ليا الصدارة، فقاؿ: "...

إال إذا كقعت  -أعنى الصدارة -ليا الصدارة، كالجكاب: أنو ال يثبت ليا ىذا الحكـ
لـ تمنع  ،الجممتيف لفظا، فإف لـ تتكسط بيف مكضعيا مف تكسطيا بيف جممتيف يف

}  قكلو تعالى: يمف العمؿ المذككر كما ىنا، عمى حد ما ذكركا ف      }(1) 

غير محميا لعدـ التكسط كالمعمكؿ مقدـ إلفادة االختصاص  يمف أف الفاء كاقعة ف
 .(2)"ذلؾ المعمكؿ يكلـ تمنع الفاء مف العمؿ ف

لكبلـ لما كانت رتبتو محفكظة في أكؿ جممتو، اختص بأمكر كما يمـز صدر ا
 منيا:  (3)كأحكاـ

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:

و ... ممٍكتي فىبلى أٍسره لىدىمَّ كى    الى قىٍتؿي أماكمُّ إنًٌي ريبَّ كاًحد أمًٌ

( في مكقع ظاىره أنيا معمكلة لغيرىا، فجعؿ أبك حياف أف  كغيره مف مجيء )ريبَّ
، كيرل غيره أنيا في مثؿ البيت السابؽ كغيره (1)حكـ الصدارة ليا في أغمب حاالتيا

 ،(2)أنيا باقية عمى الصدارة؛ كذلؾ في جممتيا التي ىي كاقعة خبرا

                                                 

 . 3المدثر : ( 1)
 .17حاشية الدسكقي عمى مختصر المعاني: ( 2)
، 72-70، الجممة العربية تأليفيا كاقساميا: 2/234ينظر األصكؿ في النحك، ابف السراج: ( 3)

 .كما بعدىا 444كالصدارة في النحك العربي: 
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كذلؾ أف ما بعدىا كاقع تحت التأثير الداللي ليا، أف ما قبميا ال يعمؿ فيما بعدىا، 
 أم: أف مفيكميا الداخؿ عمى مضمكف جممتيا قد تسمط عمى كؿ أجز التركيب.

ٌنما صار لبلستفياـ صدري ال يعمؿ ما بعدىا فيما قبميا، قاؿ ابف يعيش: " ...  كا 
ال بعدىما، ألنو جاء إلفادًة معنى في االسـ كالفعؿ، فكجب أف يأتي قبميما  ؛الكبلـ

 .(3)"كما أف حركؼ االستفياـ ال يعمؿ ما بعدىا فيما قبميا

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

تزاميا بالصدارة حفظى رتبتيا، أم ىذه األدكات ىي أدكات المعاني، كقد خصصيا ال
مكقعيا الذم تؤثر منو في الجممة، كتؤدم فيو كظيفتيا، كتنكعت ىذه األدكات مف 
حيث الكظائؼي النحكية في الجممة، فمنيا ما يحدث تأثيرا لفظيا فيما دخمت عميو 
كأدكات الشرط، كمنيا ما ال يحدث تأثيرا كأدكات االستفياـ كالسيف كسكؼ، كمنيا 

كاف ليا عمؿ في المفظ دكف المحؿ مثؿ ربَّ عند كثير مف النحاة، كسأتناكؿ ما 
 بعرض مكجز لبعض ىذه األدكات فيما يتعمؽ بأحكاميا مف حيث الصدارة كالرتبة.

 

 
                                                                                                                 

 .4/1741ارتشاؼ الضرب: ينظر  (1)
 .2/287كائد: ينظر المساعد عمى تسييؿ الف( 2)
 .7/113شرح المفصؿ البف يعيش: ( 3)
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 أدوات الشرط

الشػػرط مػػف األسػػاليب النحكيػػة التػػي تحمػػؿ داللػػة السػػببية كالمجػػازاة، كذلػػؾ أف طرفػػي 
نمػػػا اكتسػػػب طرفػػػي الشػػػرط ىػػػذه  الشػػػرط يكػػػكف أحػػػدىما سػػػببا لآلخػػػر كجػػػزاء لكقعػػػو، كا 

الخاصػػػية بعػػػد دخػػػكؿ األداة عمييػػػا، كىػػػذه األداة تقػػػـك بكظيفػػػة االرتبػػػاط الشػػػرطي بػػػيف 
، كعػػػد كثيػػػر مػػػف النحػػػاة أدكات (1)الجممتػػػيف فيصػػػيراف جممػػػة كاحػػػدة كتكسػػػبيما تبلزمػػػا

تعميػؽ ، كقاؿ أبػك حيػاف: "أدكات الشػرط، كىػي كمػـه كضػعت؛ ل(2)الشرط مف المبيمات
لى جانب كظيفة الربط بيف الشرط كالجكاب، فيي تقـك بجـز فعػؿ (3)جممة بأخرل" ، كا 

 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، 

الخاصية جعمتيا تؤثر عمى رتبة ما بعدىا، كلذلؾ خرجكا ما جاء في بعض كىذه 
صكر التركيب الشرطي مف ذكر االسـ بعد األداة نحك: )إٍف زيده جاء فأكرمو( عمى 
تقدير فعؿ رافع لزيد، يدؿ عميو المذككر، كال يجيزكف رفعو باالبتداء، كذلؾ 

فىًإف قىاؿى  أبك الحسف الكراؽ: " الشتراطيـ أف تككف جممة الشرط متصدرة بفعؿ، يقكؿ
ٍيء يرفع قد شغمت اٍلًفٍعؿ بضميره، كىىيكى  قىاًئؿ: فىًبأىم شى زىاء، كى ااًلٍسـ بعد حرؼ اٍلجى

 مفعكؿ ًفي اٍلمىٍعنى؟
قيؿ لىوي: يرفع عمى ًإٍضمىار فعؿ مىا لـ يسـ فىاعمو، كىأىنَّؾ قمت: ًإف يكـر زيد تكرمو 

ازى ذىًلؾ أًلى  ا جى نَّمى لىك سميت فىاًعبل يأتؾ، كىاً  ف اٍلًفٍعؿ ًإذا لـ يسـ فىاعمو الى يتىغىيَّر معنى، كى

                                                 

 .77: بدائع الفكائد، 8/156شرح المفصؿ البف يعيش: ينظر ( 1)
 . 166-163، كاإلبياـ كالمبيمات في النحك العربي: 3/173ينظر المقتضب: ( 2)
 .4/1862( ارتشاؼ الضرب: 3)
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بى ًإٍضمىار فعؿ مىا لـ يسـ فىاعمو،  لـ يكف يٍنقض عممو، فجريا مٍجرل كىاًحدنا، فىكىجى
 ليىًصح رفع )زيد( .

ؿ الظَّاًىر فىًإف قىاؿى قىاًئؿ: أىلىٍيسى ًإذا رفعت )زيدا( ًباٍلًفٍعًؿ اٍلميضمر فقد جزمت اٍلًفعٍ 
قد اٍمتنعت ًمٍنوي، ًإٍذ لـ يٍظير اٍلًفٍعؿ؟ػب ازى ذىًلؾ كى قد فصمت بىينيمىا، فىكيؼ جى  )ًإف(، كى

كىاب ًفي ذىًلؾ: أىف )ًإف( عممت ًفي اٍلًفٍعؿ اٍلميضمر، كىاٍلًفٍعؿ الظَّاًىر تىٍبًييف لىوي   فىاٍلجى
اًئز، كتككيد، كالفصؿ بىيف التككيد كالمؤكد، كىاٍلبىيىاف كالمبي ٍيء يتىعىمَّؽ ًباأٍلكًؿ جى ف، ًبشى

  (1)" فىميىذىا حسف جـز الثَّاًني ًإذا أضمرت اٍلًفٍعؿ.

ارىؾى فىأىًجٍرهي{كعمى ىذا خرجكا قكلو تعالى:  ده ًمفى اٍلميٍشًرًكيفى اٍستىجى ٍف أىحى }كىاً 
، فػػػػػػ)أحد(  (2)

ده اٍلمى  مرتفع بفعؿ مقدر يدؿ عميو الفعؿ المذككر، قاؿ الرازم: " ٍسأىلىةي الثَّاًنيىةي: أىحى
كزي أىٍف يىٍرتىًفعى  ده، كىالى يىجي ارىؾى أىحى ًف اٍستىجى تىٍقًديريهي: كىاً  ، كى ريهي الظَّاًىري  ميٍرتىًفعه ًبًفٍعؿو ميٍضمىرو ييفىسًٌ

ٍيًرًه. مىى غى ؿي عى  ًبااًلٍبًتدىاًء أًلىفَّ ًإٍف ًمٍف عىكىاًمًؿ اٍلًفٍعًؿ الى يىٍدخي
: لى  ؟فىًإٍف ًقيؿى ًقيًقيًٌ ا اٍلًحٍكمىةي ًفي تىٍرًؾ ىىذىا التٍَّرًتيًب اٍلحى  مَّا كىافى التٍَّقًديري مىا ذىكىٍرتيـٍ فىمى

ٍأًنًو،  ـٍ ًبشى َـّ كىالًَّذم ىي ميكفى اأٍلىىى ـٍ ييقىدًٌ ٍيًو، كىىيكى ًإنَّيي ا ذىكىرىهي ًسيبىكى قيٍمنىا: اٍلًحٍكمىةي ًفيًو مى
لىوي أيٍخته كلو تعالى: }، كعمى مثؿ ىذا خرجكا ق(3)"أىٍعنىى لىده كى ؤه ىىمىؾى لىٍيسى لىوي كى ًإًف اٍمري

، كقد بسط ابف ف، كفي المسألة خبلؼ بيف البصريف كالككفيي(4){ فىمىيىا ًنٍصؼي مىا تىرىؾى 
 .(5)األنبارم في اإلنصاؼ ىذه المسألة كتناكؿ أقكاؿ النحاة فييا 

                                                 

 .315-314عمؿ النحك، الكراؽ: ( 1)
 .6التكبة: مف اآلية ( 2)
 .3/14، كينظر الكشاؼ: 15/530مفاتح الغيب: (  3)
 .175النساء: ( 4)
 .493-490/ 1اإلنصاؼ: (  5)
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ت باسـ جعمكا ليا ككذلؾ ىذا الحكـ يككف لجممة الجكاب، فإذا تصدر  
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 

كفى كىالَّ قكلو تعالى: }  ـٍ يىٍغًفري ذىا مىا غىًضبيكا ىي ثٍـً كىاٍلفىكىاًحشى كىاً   (1){ًذيفى يىٍجتىًنبيكفى كىبىاًئرى اإٍلً
كفى ك}  ـٍ يىٍنتىًصري ابىييـي اٍلبىٍغيي ىي  . (3)، كفي المسألة تكجييات أخر(2){ كىالًَّذيفى ًإذىا أىصى

سمكب كمف أحكاميا أاٌل يتقدـ عمييا شيء مما دخمت عميو، كذلؾ أف األ  
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 

كىي أف أداتي ىذا التغيير أف يضعؼ تأثير األداة عمى الجكاب، يقكؿ الرضي: "
، ثـ إف كبل كاالستفياـ، لتأثيرىما في الكبلـ معنىن أصميما التصدر،  القسـ كالشرط

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 

ـ، كزيد قائـ كهللا، قائ ـ فنحك: زيد كهللاسلقا الشرط فنحك: آتيؾ اف تأتني، كأما
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 

، كذكره ابف ىشاـ تحت عنكاف )حذؼ (4)"مف الشرط، ألنو أكثر دكرانا في الكبلـ
مثؿ ليا بصكرتيف، كىي أف يتقدـ الجكاب، نحك )ىك ظالـ إف جممة الجكاب( ك 

                                                 

 .37الشكرل: ( 1)
 .39الشكرل: ( 2)
 .500-499انظر البحر المحيط: ( 3)
 .458-2/457شرح الرضي عمى الكافية: ( 4)
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، كيقكؿ (1)فعؿ(، كالثانية أف يتقدـ جزء مف الجكاب، نحك )ىك إف فعؿ ظالـ(
ذا لـ يجز تقديـ ما ينتصب بفعؿ الشرط عميو كاف  الجرجاني عف ىذه الصكر: "كا 

، كنحاة (2)لشرط"تقديـ ما ينتصب بفعؿ الجزاء أبعد؛ ألف مرتبة الجزاء بعد مرتبة ا
البصرة في ىذه المسألة قد راعكا تأثير األداة فيما دخمت عميو، فأخرجكا ما خالؼ 
ف كاف في معنى التركيب قد أفاد ما أراده المتكمـ،  الرتبة في بناء ىذا األسمكب، كا 

كىاب كاستغنى الكبلـ بالمذككر، كعممكا ذلؾ بضعؼ األداة، يقكؿ الكراؽ: " كىاٍعمىـ أىف جى
ـ، فاستغنى الشَّ  كاب اٍستٍغنىاء اٍلكىبلى ، أىك ميٍبتىدأ كخبران، كىافى اٍلغىرىض ًفي اٍلجى ٍرط فعبل كىافى

ًعيفىة  ـ ًبًو، ًإالَّ أىنو الى يجكز أىف تٍعمؿ ًفيًو )ًإف(، أًلىنَّيىا حرؼ، كالحركؼ ضى اٍلكىبلى
ف ًإذا قدمت  اٍلعىمىؿ، فىبلى يجكز أىف تٍعمؿ ًفيمىا قبميىا، كىقىٍكًلؾ: أكرمؾ ًإف تأتني، كىاأٍلىٍحسى

كاب أىف يككف مىا بعد )ًإف( فعبل مىاًضيا، ليىكيكف مىا بٍعدىىا غير مىٍعميكؿ ًفيًو  اٍلجى
اءىت عمى أىٍصميىا،  كاب قد تقدـ، كىجى يحسف أىف يككف مضارعان، أًلىف اٍلجى كجكابيا، كى

الفىة  كاب لما ذىكٍرنىاهي مف ميخى لىٍيسى ذىًلؾ كتأخير اٍلجى  (3)"األىٍصؿ.كى

كفي اعتبار المتقدـ عمى األداة جكابى شرطو أك ىك داؿّّ عمى الجكاب رأياف، األكؿ ما 
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 

                                                 

 . 2/647ينظر مغني المبيب: ( 1)
 .1120/ 2المقتصد في شرح اإليضاح: ( 2)
 . 441عمؿ النحك: ( 3)
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قيـ يعرض ىذا الخبلؼ كيناصر رأم الككفييف، قاؿ: "كىك ، كابف ال(1)الشرطي
  (2)اختيار الجرجاني"

 ما النافية

)ما( أداة مف أدكات النفي، كىي حرؼ، كتككف عاممة كغير عاممة، فإذا دخمت عمى 
نما تكتفي بكظيفة نفي الجممة، أما إذا دخمت  الجممة الفعمية لـ يكف ليا عمؿ، كا 

، كمف شركط عمميا أف ال (3)مميا الحجازيكف بشركطعمى الجممة االسمية فقد أع
، كعمؿ النحاة ذلؾ بأنيا عممت (4)يتقدـ خبرىا عمى اسميا، فإف تقدـ بطؿ عمميا

تشبييا ليا بميس، فعمميا ليس بحؽ األصالة فيي فرع، كالفرع دكف األصؿ فمذلؾ 
 .(5)اعتراىا الضعؼ، فكاف عمميا أضعؼ

 ؽ:كقد أشكؿ عمى النحاة قكؿ الفرزد

ذ ما مثمى   يـ بشره فأصبحكا قد أعاد هللا نعمتيـ ... إذ ىـ قريش كا 

، كتباينت ىذه الكجكه، (6)كقد خٌرجكا البيت عمى عدة أكجو حتى ال تنخـر القاعدة 
" كقاؿ سيبكيو عند ذكره البيت: " كىذا ال يكاد ييعرىؼي
، أما المبرد فقد اعترض عمى (1)

                                                 

-496انظر الخبلؼ في ىذا المسألة اإلنصاؼ في مسائؿ الخبلؼ بيف البصرييف كالككفييف: ( 1)
 . 131-130، كائتبلؼ النصرة في اختبلؼ نحاة الككفة كالبصرة: 500

 .87-1/86انظر بدائع الفكائد: ( 2)
 . 1/303انظر مغني المبيب: ( 3)
 .3/104كح مغني المبيب: انظر غنية األريب عف شر ( 4)
 .1/176، كالمباب في عمؿ البناء كاإلعراب: 86انظر النكت: ( 5)
 .، 146ذكرت كثير مف كتب النحك ىذه األكجو، انظر تكجو الممع: ( 6)
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قد نى ىذا بقكلو: " ذىب ًإلىى أىنو خبر مقدـ كىىىذىا فالرفع اٍلكىٍجو كى صبو بعض النٍَّحًكييف كى
، كالبغدادم في الخزانة تناكؿ تكجييات البيت بشيء مف (2)"خطأ فىاحش كىغمط بىيف

ٍيوو التفصيؿ، كعند عرضو ىذه التكجييات ذكر قكؿ األعمـ: "  مىٍيًو ًسيبىكى كىالًَّذم حممو عى
ف كىافى الفرزدؽ تميمي  ،ألٌنو أىرىادى أىف يخٌمص اٍلمىٍعنى مف ااًلٍشًترىاؾ ؛ان أصٌح ًعٍنًدم كىاً 

ذىًلؾى أىنو لىك قىاؿى ًفيوً  از أىف يتكٌىـ أىنو مف بىاب مىا مثمؾ ًإٍذ مىا مثمي  :كى ٍفع لجى يـ بشر ًبالرَّ
: مىا مثميـ بشر ًبالٌنصب لـ يتىكىىَّـ  أحدا ًإذا نفيت عىنوي اإلنسانية كالمركءة فىًإذا قىاؿى

ًحيحا ذىًلؾ كخمص ، فالذم رد بو (3)"اٍلمىٍعنى لممدح دكف تكٌىـ الذـٌ فتأٌممو تىجدهي صى
األعمـ التكجيو الداللي المترتب عمى اختبلؼ الرتبة بيف الصكرتيف الصكرة القياسية 
) ما + اسميا + خبرىا( كالثانية التي جاءت عمى قكؿ الفرزدؽ )ما + خبرىا + 

 إعماؿ )ما( مع تقدـ خبرىا، كىك:اسميا(، كذكر النحاة شاىدا آخر عمى 

 أما كهللًا عالـ كؿًٌ غىٍيب ... كرب الحجر كالبيت العتيؽً 

رًٌ أنت كال الخميؽً  ًمٍقت حرا ... كما بالحي ٍيف خي سى  لك اٌنؾ يا حي

بناء عمى أف الباء ال تدخؿ عمى ذكر ابف مالؾ أف أبا عمي استشيد بيذا البيت "
  (4)"الخبر إال كىك مستحؽ لمنصب

 

                                                                                                                 

 .1/60الكتاب: ( 1)
 .54، كانظر االنتصار لسيبكيو عمى المبرد: 4/191المقتضب: ( 2)
 .قد استعرض كثيرا مف األقكاؿ المتعمقة بالبيت، كالبغدادم 4/134خزانة األدب: ( 3)
 .1/356شرح التسييؿ البف مالؾ: ( 4)
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 ال النافية

ال النافية جاءت في المغة عمى عدة صكر، فتككف عاممة كغير عاممة، كالعاممة 
كىي التي لنفي الكحدة، كنفى ابف ىشاـ أف تككف داللتيا  منيا المشبية بـ)ليس(،

 عمى نفي الكحدة ال غير، كاستشيد عمى نفييا الجنس بقكؿ الشاعر: 

ٍيءه   . كىالى كزر ًممَّا قضى هللا كاقياعمى األىٍرض بىاًقيا .. تعز فىبلى شى

يريد )ال( المشبية  (1)قاؿ األنطاكي: " كقد جـز ابف الحاجب أنيما لنفي الجنس،..."
" المشٌبية بػ بػ)ليس( كالمشبية بػ)إف(، أما شركط عمميا فقاؿ ابف يعيش: "  كأٌما "الى
بىو كاإلعماؿ. كليا شرائطي ثبل ٍكمييا حكـي "ما" في الشَّ : أحدىا أف تدخؿ "ليس" فحي ثه

ؿ بينيا  عمى نكرة، كالثاني أف يككف االسـي مقدَّمنا عمى الخبر. كالثالث أف ال ييٍفصى
، كاستعماليا عاممة عمؿ ليس قميؿ، كقاؿ الرضي: " كالظاىر (2)"كبيف االسـ بغيره

أنو ال تعمؿ عمؿ ليس إال شاذا ال قياسا، كال يكجد ؼ كبلميـ خبر ال منصكبا 
 .(3)ليس"كخبر )ما( ك 

 ) ألنيا ، قاؿ ابف يعيش: "(4)، كىي التي لنفي استغراؽ الجنسومنيا المشبية بـ)إنَّ
في ىذا  (ًمفٍ )فديخكؿي  (ىؿ مف رجؿو في الدار؟)عمى طريقًة  (ما كاف)جكابي 

                                                 

، 1/384، كانظر اإليضاح في شرح المفصؿ: 2/581غنية األريب عف شركح مغني المبيب: ( 1)
 .1/363كمعاني النحك: 

 .1/109شرح المفصؿ: ( 2)
 .2/578، كانظر غنية األريب: 1/293شرحو عمى الكافية: ( 3)
 . 1/240انظر مغني المبيب: ( 4)
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مكليا ،  كقد اتفقتا في بعض شركط (1)"الستغراؽ الجنس، كلذلؾ تختٌص بالنكرات لشي
 . (2)النكرات، كال أف يتقدـ شيء مما بعدىا عميياعمميا، فبل تعمؿ إال في 

، كيبطؿ عمميا إذا تغير (3)كأيضا مف شركط عمميا أال يتقدـ خبرىا عمى اسميا
عىٍنيىا  ـٍ كىالى ىي  ؿه كٍ الى ًفييىا غى نظاـ الرتبة فيما دخمت عميو، كذلؾ نحك قكلو تعالى: } 

 ، (4){ كفى في نزى يي 

 الم االبتداء

، نحك لىزيده قائـه، (5)مى الجممة االسمية، لتككيد مضمكف جممتياتدخؿ الـ االبتداء ع
ديكًرًىـ مًٌ كنحك قكلو تعالى: }  دُّ رىٍىبىةن ًفي صي ىٍنتيـٍ أىشى ًلؾى ًبأىنَّييـٍ قىٍكـه الى يىٍفقىييكفى افى اّللًَّ ذى ألى

 تدخؿ عمى االبتداء كالخبر مؤكدة كمانعة ما قبميا مف تخطييا، قاؿ الزجاجي: "(6){
كىذه البلـ لشدة تككيدىا كتحقيقيا ما تدخؿ عميو يقدر بعض الناس ... إلى ما بعدىا
ـي بىٍينىييـٍ ، كتدخؿ أيضا عمى الفعؿ المضارع، نحك:  } (7)"قبميا قسما بَّؾى لىيىٍحكي فَّ رى كىاً 

ًة ًفيمىا كىانيكا ًفيًو يىٍختىًمفيكفى  خمت عمى ، كيرل بعض النحاة أنيا إذا د(8){يىٍكـى اٍلًقيىامى
( فيي عمى تقدير مبتدأ، نحك قكلو تعالى: } ٍكؼى ييٍعًطيؾى المضارع كلـ تسبع بػ)إفَّ لىسى كى

                                                 

 .1/105شرح المفصؿ البف يعيش: ( 1)
 .235/ 1انظر األصكؿ في النحك: ( 2)
 .262انظر رصؼ المباني: ( 3)
 .47الصافات: ( 4)
 .124انظر الجنى الداني: ( 5)
 .13الحشر: ( 6)
 .78كتاب البلمات: ( 7)
 .24النحؿ: ( 8)
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ى بُّؾى فىتىٍرضى  أكالـ االبتداء ال تدخؿ إال عمى الجممة مف المبتد قاؿ الزمخشرم: " (1){رى
 .(2)"كألنت سكؼ يعطيؾ كخبر، كأف يككف أصمو إكالخبر، فبل بد مف تقدير مبتد

نما  كاف ليا صدر الكبلـ، ألنيا دخمت لتككيد مضمكف الجممة، كذلؾ كما كا 
استحقت ىمزة االستفياـ الصدر لدخكليا عمى مضمكف جممتيا، ككذلؾ ما النافية 

، (3)كغيرىا، قاؿ المالقي: "كلذلؾ كانت حركفا معمقة لما قبميا عف العمؿ فيما بعدىا"
(، ن حك إفَّ زيدا لقائـه، كمحؿ ىذه البلـ كقد تتخمؼ عف الصدارة إذا اجتمعت مع )إفَّ

، أك ىي إلصبلح المفظ (4)قبؿ المبتدأ، كلكنيـ أخركىا لما أرادكا المبالغة في التككيد
، كأما (6)، كذلؾ أنيـ كرىكا التقاء حرفيف لمتككيد؛ فأخركا البلـ(5)كما ذكر ابف جني

 ما كرد مف المنقكؿ عف العرب، كىك
 ي مف المحـ بعظـ الرقبوترض… أـ الحميس لعجكز شيربو 

فحكمكا عميو بأنو نادر، أك عمى تقدير مبتدإ محذكؼ، أم: ليي عجكز، كقيؿ تقدير 
 .(7)مبتدإ محذكؼ ضعيؼ؛ لتنافي الحذؼ مع التأكيد

 

 

                                                 

 .5الضحى: ( 1)
 .392/ 6الكشاؼ: ( 2)
 .231رصؼ المباني: ( 3)
 . 233نفسو: ( 4)
 .300/ 1الخصائص: ( 5)
 .1/315نفسو: ( 6)
 .128الجنى الداني: ( 7)
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 السين

مف أدكات المعاني غير العاممة تدخؿ عمى الفعؿ المضارع كتؤدم كظيفة داللية، 
مذلؾ سميت بػ)حرؼ التنفيس( أك )حرؼ كىي تخصيص الفعؿ بزمف االستقباؿ، ف

 ، كأما قكؿ الشاعر:(1)استقباؿ(
 اآلف إذ بمغت أناىا فإني لست خاذلكـ، كلكف ... سأسعى
 ،  (2)الحاضرفإنو أراد تقريب المستقبؿ، كلـ يرد بو 

كىي مف الحركؼ البادئة فتأتي في مقدمة الفعؿ، كعند دخكليا عميو تصير معو 
 .(3)بمنزلة جزء منو

لفعؿ الداخمة عميو السيف ال يتقدـ معمكلو عميو، قاؿ بدر الديف بف فرحكف: " كا
لبلستقباؿ، كليا صدر الكبلـ، فبل يحسف أف تقكؿ: قكمنا ستأتي؛ ألنيا مف  (السيف)ك

حركؼ المعاني الداخمة عمى الجمؿ، كمعناىا في نفس المتكمـ، فكاف ليا الصدر، 
 كقد عمؿ السييمي منع التقدـ بسببيف: ،(4)"كحركؼ االستفياـ كالنفي كالتمني

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
ي قد نكل المتكمـ إدخاليا عمى كالسبب الثاني أف ىذا الحرؼ مف حركؼ المعاني الت

مف التقديـ في الظرؼ كغيره، كىك أف  نعككجو ثاف مامضمكف جممتيا، قاؿ: "
حركؼ المعاني الداخمة عمى الجمؿ، كمعناىا في نفس  مف( سكؼ)ك (السيف)

                                                 

 .1/138، كمغني المبيب: 8/148انظر شرح المفصؿ البف يعيش: ( 1)
 .59، كالجنى الداني: 82انظر التذييؿ كالتكممة في شرح التسييؿ: ا/ ( 2)
 .1/138مغي المبيب:  (3)
 .2/248دة في إعراب العمدة: الع( 4)
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ليو يسند ال إلى االسـ المخبر عنو، فكجب أف يككف لو صدر الكبلـ  المتكمـ كا 
 .  (1)("زيدان سأضرب)كالتمني كغير ذلؾ، كلذلؾ قبح: كحركؼ االستفياـ كالنفي 

 الخاتمة:
كأخيرا فيذا عرض مكجز حاكلت فيو الكقكؼ عمى عبلقة حؽ الصدارة بالرتبة، كال 
شؾ في أف مفيـك الرتبة أعـ كأشمؿ مف الصدارة، فالرتبة كما قسميا د. تماـ حساف 

تبة يككف لو الصدارة، محفكظة كغير محفكظة، ككذلؾ ليس كؿ ما كاف محفكظى الر 
كقاؿ بعض المتأخريف بؿ تحفظ الرتبة لغير ذلؾ أيضا، جاء في شرح التصريح: "

 .(2)"ينبغي أف يستظير عمى المبس بحفظ الرتبة كما في: ضرب مكسى عيسى
كالصدارة تمنح لمعنصر المغكم المتمتع بيا حؽ المحافظة عمى نسؽ تركيبي، كينتج 

العنصر حؽ الصدارة، أك يفقد تأثيره فيما دخؿ عميو  عف تغيير ىذا النسؽ أف يفقد
 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 

م قاـ بنقد فكرة العامؿ، كأرجع دكره الداللي إلى المتأخريف مثؿ د. تماـ حساف الذ
 فكرة تظافر القرائف.

ف  كختاما أسأؿ هللا التكفيؽ كالسداد، فإف كنت أصبت فذلؾ بتكفيؽ هللا كفضمو، كا 
 أخطأت فمف نفسي.

 كالحمد  أكال كآخرا كصمى كسمـ عمى نبيو الكريـ
   

                                                 

 .94نتائج الفكر في النحك: ( 1)
 . 1/432: شرح التصريح عمى التكضيح (2)
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 قائمة المصادر والمراجع
نحاة الككفة كالبصرة، عبد المطيؼ بف أبي بكر الشرجي  ائتبلؼ النصرة في اختبلؼ

ق(، تحقيؽ: طارؽ الجنابي، عالـ الكتب، مكتبة النيضة العربية، 802الزبيدم )
 ـ. 1987 –ق 1407الطبعة األكلى، 

اإلبياـ كالمبيمات في النحك العربي، إبراىيـ إبراىيـ بركات، دار الكفاء، المنصكرة، 
 ـ.1987-ىػ 1408
ق(، الجزء األكؿ، تحقيؽ: 911كالنظائر في النحك، جبلؿ الديف السيكطي)األشباه 

 ـ.  1987-ق1407دمشؽ،  -عبد اإللو نبياف، مطبكعات مجمع المغة العربية
ق(، تحقيؽ: عبد 316) بف السراجبف سيؿ ا أبك بكر محمد، األصكؿ في النحك

 ـ. 1996 -ق1417، 3الحسيف الفتمي، مؤسسة الرسالة، بيركت، لبناف، ط
ق(، تحقيؽ 646اإليضاح في شرح المفصؿ، أبك عمرك عثماف بف الحاجب )

 كتقديـ مكسى بنام العميمي، طبعة كزارة األكقاؼ كالشؤكف الدينية، العراؽ.
ق(، 332االنتصار لسيبكيو عمى المبرد، أبك العباس أحمد بف محمد بف كالد )

الطبعة األكلى،  دراسة كتحقيؽ زىير عبد المحسف سمطاف، مؤسسة الرسالة،
 ـ. 1996 -ق1416

اإلنصاؼ في مسائؿ الخبلؼ بيف البصرييف كالككفييف، أبك البركات ابف األنبارم، 
ق(، تحقيؽ كدراسة جكدة مبركؾ محمد مبركؾ، مكتبة الخانجي، القاىرة، 577)

 ـ. 2002الطبعة األكلى، 
يـ الجكزية )تػ: بدائع الفكائد، أبك عبد هللا محمد بف أبي بكر بف أيكب، ابف الق

ق(، تحقيؽ عمي بف محمد العمراف، دار عالـ الفكائد لمنشر كالتكزيع، مجمع 751
 .الفقو اإلسبلمي جٌده

، ىػ(794: تػبدر الديف محمد بف عبد هللا الزركشي ) ، اإلماـالبرىاف في عمـك القرآف
 .، مكتبة دار التراثؽ: محمد أبك الفضؿ إبراىيـتحقي
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 ، محمد عبد المطيؼ حماسة، دار غريب القاىرة.بناء الجممة العربية
البياف في ركائع القرآف، دراسة لغكية كأسمكبية لمنص القرآني، تماـ حساف، عالـ 

 ـ.1993ق، 1413الكتب، القاىرة، الطبعة األكلى، 
حسف  ، تحقيؽق(745التذييؿ كالتكممة في شرح التسييؿ، أبك حياف األندلسي )

 ار القمـ، دمشؽ، الطبعة األكلى.الينداكم، الجزء األكؿ، د
، دراسة كتحقيؽ كتعميؽ: الشيخ ق(745تفسير البحر المحيط، أبك حياف األندلسي )

، كآخريف، دار الكتب العممية، بيركت، لبناف، الطبعة عبد المكجكدأحمد عادؿ 
 ـ.1993-ق1413األكلى، 

كتحقيؽ فائز تكجيو الممع شرح كتاب الممع، أحمد بف الحسيف بف الخباز، دراسة 
 ـ.2002 -ق1423زكي محمد دياب، دار السبلـ، القاىرة، الطبعة األكلى، 

كالمسالؾ بشرح ألفية ابف مالؾ، أبك محمد بدر الديف حسف بف تكضيح المقاصد 
تحقيؽ: عبد الرحمف عمي سميماف، ، ىػ(749قاسـ بف عبد هللا بف عمٌي المرادم )
 .ـ2001 -ىػ 1422دار الفكر العربي، الطبعة: األكلى، 
أبك محمد بدر الديف حسف بف قاسـ بف عبد هللا الجنى الداني في حركؼ المعاني، 

، تحقيؽ: فخر الديف قباكة، كمحمد نديـ فاضؿ، دار ىػ(749بف عمٌي المرادم )
 ـ1992-ق1413الكتب العممية، بيركت، لبناف، الطبعة األكلى، 

لمجاز األسمكبي كالمغكم(، سمير حيكية المغة بيف الحقيقة كالمجاز ) دراسة في ا
 .1996معمكؼ، منشكرات اتحاد الكتاب العرب، دمشؽ، الطبعة األكلى، 

ق(، 1093خزانة األدب كلب لباب لساف العرب، عبد القادر بف عمر البغدادم )
 -ق1418، 4تحقيؽ كشرح عبد السبلـ ىاركف، مكتبة الخانجي القاىرة، ط

 ـ. 1997
ق(، تحقيؽ: محمد عمي النجار، 392ابف جني )تػ:  الخصائص، أبك الفتح عثماف

 ـ.2011الييئة المصرية العامة لمكتاب، الطبعة الخامسة، 
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 ـ. 2009، 3الخبلصة النحكية، تماـ حساف، عالـ الكتب، القاىرة، ط
مكتبة كىبة، القاىرة،  محمد محمد أبك مكسى، دراسة ببلغية،دالالت التراكيب، 

 .ـ2008، 4ط
أبك بكر عبد القاىر بف عبد الرحمف بف محمد ، في عمـ المعانيدالئؿ اإلعجاز 

مطبعة ، محمكد محمد شاكر ، قرأه كعمؽ عميو أبك فيرىػ(471: تػالجرجاني )
 .ـ1992 -ىػ 1413، 3، طدار المدني بجدة -المدني بالقاىرة 

دكر الرتبة في الظاىرة النحكية، عزاـ محمد ذيب إشريدة، )رسالة ماجستير(، 
 ـ. 2003ة الياشمية، الجامع

ق(، 702رصؼ المباني في شرح حركؼ المعاني، أحمد بف عبد النكر المالقي )
 تحقيؽ أحمد محمد الخراط، مطبكعات مجمع المغة العربية دمشؽ.

محمد بف عبد هللا، ابف مالؾ الطائي الجياني، أبك عبد هللا، جماؿ شرح التسييؿ، 
عطا، كطارؽ فتحي السيد، دار الكتب (، تحقيؽ محمد عبد القادر ىػ672الديف )

 ـ.  2002 -ق1422العممية )بيضكف(، لبناف، الطبعة األكلى، 
ق(، تحقيؽ: محمد باسؿ 905شرح التصريح عمى التكضيح، الشيخ خالد األزىرم )

عيكف السكد، ، منشكرات محمد عمي بيضكف، دار الكتب العممية، بيركت، لبناف، 
 ـ.2000 -ق1421الطبعة األكلى، 

(، ىػ 686 ) رضي الديف محمد بف الحسف االستراباذم، الرضي عمى الكافيةشرح 
، 2، طليبيا –جامعة قار يكنس ، منشكرات تصحيح كتعميؽ: يكسؼ حسف عمر

 ـ.1996
شرح شذكر الذىب في معرفة كبلـ العرب، أبك محمد عبد هللا جماؿ الديف بف ىشاـ 

 ، دار الطبلئع، القاىرة.األنصارم، تحقيؽ محمد محي الديف عبد الحميد
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ق(، حققو كقدـ لو عبد 672شرح الكافية الشافية، جماؿ الديف بف محمد بف مالؾ )
المنعـ أحمد ىريدم، جامعة أـ القرل، دار المأمكف، مكة المكرمة، الطبعة األكلى، 

 .ـ1982-ق1402
الطباعة   إدارةق(، 643شرح المفصؿ، مكفؽ الديف يعيش بف عمي بف يعيش )

 .مصر –يرية، القاىرة المن
ٍعر ٍضرىمي اإلشبيمي، أبك الحسف ، ضرائر الشًٌ عمي بف مؤمف بف محمد، الحى

دار األندلس ، السيد إبراىيـ محمد تحقيؽ ىػ(669: تػ )المعركؼ بابف عصفكر
 .ـ 1980الطبعة: األكلى، ، لمطباعة كالنشر كالتكزيع
 بف فرحكف المدني رحمةي هللا بدر الديف أبك محمد عبد هللاالعدة في إعراب العمدة، 

دار ، تحقيؽ: مكتب اليدم لتحقيؽ التراث )أبك عبد الرحمف عادؿ بف سعد(، عميو
 . )المكتبة الشاممة(.الطبعة: األكلى، الدكحة –اإلماـ البخارم 

، ىػ(381: تػمحمد بف عبد هللا بف العباس، أبك الحسف، ابف الكراؽ )، عمؿ النحك
الطبعة: ، الرياض / السعكدية -مكتبة الرشد ، د الدركيشؽ: محمكد جاسـ محميحقت

 .ـ1999 -ىػ  1420األكلى، 
مصطفى بف الحاج حسف األنطاكي غنية األريب عف شركح مغني المبيب، 

، تحقيؽ حسيف صالح الدبكس كآخركف، دار عالـ الكتب الحديث، إربد، (ق1100)
 . ـ2011عماف، الطبعة األكلى، 

ق(، تحقيؽ كشرح: عبد  180بف عثماف بف قنبر سيبكيو ) ، أبك بشر عمركالكتاب
 -ق 1408القاىرة، الطبعة الثالثة،  –السبلـ محمد ىاركف، مكتبة الخانجي 

 ـ.1988
مازف  ، تحقيؽىػ(337أبك القاسـ عبد الرحمف بف إسحاؽ الزجاجي )، البلماتكتاب 
 .ـ1985 -ىػ1405، 2، طدمشؽ –دار الفكر ، المبارؾ
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ائؽ غكامض التنزيػؿ كعيػكف األقاكيػؿ فػي كجػكه التأكيػؿ، الزمخشػرم، الكشاؼ عف حق
ق(، تحقيػػػؽ كتعميػػػؽ كدراسػػػة، الشػػػيخ: 538جػػار هللا أبػػػك القاسػػػـ محمػػػكد بػػػف عمػػػر)ت

عػػادؿ أحمػػد عبػػد المكجػػكد، كالشػػيخ عمػػي محمػػد معػػكض، مكتبػػة العبيكػػاف، الريػػاض، 
 ـ.1998 -ق1418السعكدية، الطبعة األكلى، 

أبك البقاء عبد هللا بف الحسيف بف عبد هللا العكبرم ، ء كاإلعرابالمباب في عمؿ البنا
الطبعة: األكلى، ، دمشؽ –دار الفكر ، د. عبد اإللو النبياف ، تحقيؽىػ(616: تػ)

 .ـ1995ىػ 1416
 –، د. تماـ حساف، دار الثقافة، الدار البيضاء المغة العربية معناىا كمبناىا

 ـ،1994المغرب، 
أبك البقاء عبد هللا بف الحسيف بف عبد هللا العكبرم  ،لنحكمسائؿ خبلفية في ا

الطبعة: ، بيركت –دار الشرؽ العربي ، محمد خير الحمكاني ، تحقيؽىػ(616)
 .ـ1992ىػ 1412األكلى، 

، دار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع، عماف لسامرائيفاضؿ صالح ا ،معاني النحك
 ـ. 2000-ق1420األردف، الطبعة األكلى، 

المؤلؼ: أبك عبد هللا محمد بف عمر بف الحسف بف ، مفاتيح الغيب التفسير الكبير
 - 3، ط:بيركت –دار إحياء التراث العربي ، ىػ(606الحسيف التيمي الرازم ) 

 . ىػ 1420
المقتصد في شرح اإليضاح، عبد القاىر الجرجاني، تحقيؽ: كاظـ بحر المرجاف، 

 ـ.1982الجميكرية العراقية،  منشكرات كزارة الثقافة كاإلعبلـ،
 -، عالـ الكتبؽ: محمد عبد الخالؽ عظيمةيحقق(، ت285المقتضب، المبرد)

 بيركت.
أحمد رضا )عضك المجمع العممي العربي ، معجـ متف المغة )مكسكعة لغكية حديثة(

 ـ 1959 -ىػ  1378/ 3ػ ، ج بيركت –دار مكتبة الحياة  بدمشؽ(
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لحاد كالتعطيؿ في تكجيو المتشابو المفظ مف آم مبلؾ التأكيؿ القاطع بذكم اإل
كضع ، ىػ(708: تػأحمد بف إبراىيـ بف الزبير الثقفي الغرناطي، أبك جعفر )، التنزيؿ

 .لبناف –دار الكتب العممية، بيركت ، حكاشيو: عبد الغني محمد عمي الفاسي
يضة النحك العربي كالدرس الحديث، بحث في المنيج، عبده الراجحي، دار الن

 ـ.1979العربية، بيركت، 
: تػأبك القاسـ عبد الرحمف بف عبد هللا بف أحمد السييمي ) ،نتائج الفكر في النَّحك

دار ، تحقيؽ: الشيخ عادؿ أحمد عبد المكجكد، كالشيخ عمي محمد معكض، ىػ(581
 ـ 1992 -ىػ  1412الطبعة األكلى: ، بيركت –الكتب العممية 

، مصطفى حميدة، الشركة المصرية ركيب الجممة العربيةنظاـ االرتباط كالربط في ت
 ـ.1997لكنجماف، القاىرة، الطبعة األكلى،  -العالمية لمنشر

ىمع اليكامع في شرح جمع الجكامع، جبلؿ الديف عبد الرحمف بف أبي بكر 
، 911السيكطي ) ق(، تحقيؽ كشرح: عبد السبلـ ىاركف، كعبد العاؿ سالـ مكـر

 ـ.1992-ق1413كت، د . ط، مؤسسة الرسالة، بير 
نظرية العامؿ في النحك العربي عرضا كنقدا، كليد عاطؼ األنصارم، دار الكتاب 

 ـ. 2014-ق1435، 2أربد، ط –الثقافي، األردف 
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 االنتفاع من أجزاء الميتة وأثره في حكم بيعيا
 دراسة تطبيقية معاصرة

 د. عبد السالم محمد العكاشي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :مقدمةال
العالميف ، كالصبلة كالسبلـ عمى أشرؼ  .. الحمد  رب بسم هللا الرحمن الرحيم

المرسميف سيدنا محمد النبي الكريـ كعمى آلو كصحبو أجمعيف، كمف سار عمى 
 نيجو كاتبع ىداه إلى يـك الديف، كبعد ..

فالبحث في األحكاـ الشرعية مف سٌنة ىذا الٌديف، كليذا سٌخر هللا عبادنا لتكٌليو عمى 
         ﴿ مرًٌ األزماف.

﴾  [123]اٌزٛثخ 

 فانبرل في كؿ زمف رجاؿ لحمؿ لكاء البحث في شريعة هللا تعالى. 
كمما يؤكد ىذا األمر كيزيده أىمية حاجة الناس الماٌسة لمعرفة األحكاـ الشرعية في 

 ماف كمكاف كخاصة فيما يستجٌد في حياتيـ..كؿ ز 
كلعٌمي في مقدمة المحتاجيف إلى معرفة مثؿ ىذه األحكاـ، كليذا اخترت ىذا 
المكضكع الذم حاكلت أف أجمع فيو بيف القديـ مف أقكاؿ الفقياء كالتطبيؽ المعاصر 

 لما استجٌد في المسألة..
نتفاع مف أجزاء الميتة كأثره في أما أىمية مكضكع ىذه الكرقات كالذم عنكنتو بػ)اال

حكـ بيعيا ػ دراسة تطبيقية معاصرة( فإنو يبحث في جانبيف ميٌميف في حياة الناس 
، كىما حكـ االنتفاع مف أجزاء الميتة كحكـ بيعيا ، فإف كانت جميع  ، كخاصة اليـك

                                                 
 جامعة المرقب -كمية اآلداب الخمس. 
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النصكص صريحة في تحريـ الميتة كأجزائيا، كعمى ذلؾ إجماع الفقياء إال أف ىناؾ 
مستجٌدات 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 التحٌقؽ مف بعض أكجو االنتفاع مف بعض 

مف تحريميا كنجاستيا، فيؿ ىذا يمكف القكؿ بجكاز ىذا االنتفاع  أجزاء الميتة بالرغـ
أـ ال؟ كما ىي مسكغات القكؿ بو إف كيًجد، ككؿ ذلؾ سيككف بناءن عمى النصكص 

 كأقكاؿ الفقياء الكاردة في ىذا المسألة.
أما الدراسات السابقة فقد كيضعت دراسات فقيية كثيرة عمى ىذا المكضكع، كلكنو 

يتجدد بتجٌدد كتطكر الصناعة ككثرة المنتجات الغذائية كغيرىا،  متجٌدد معاصر
 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..

 ثيف ىما:فاقتضت طبيعتيا أف تككف في مبح
 ػ )النظرم( كىك: تعريؼ الميتة كحكميا في الشريعة اإلسبلمٌية

 ػ )العممي( كىك : االنتفاع بدـ الميتة كحكـ بيعو في الشريعة اإلسبلمية..        
 فنسأؿ هللا العكف التكفيؽ كالسداد ..

 المبحث األول: )النظري(
 تعريف الميتة وحكميا في الشريعة اإلسالمّية

 تعريف الميتة لغًة وشرعا: -ولالمطمب األ 
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، كالمكتة أخٌص مف  الميتة في لغة العرب: مف مات اإلنساف يمكت مكتنا فيك مٌيته
  ﴿: كتطمؽ مٌيته بالتثقيؿ عمى الحٌي، كمنو قكلو تعالى, )1(المكت

 ﴾
، كالميتة مف الحيكاف: ما مات حتؼ أنفو، كا )2( لجمع مٌيتاته

كالتـز  ،و األصؿألنٌ  ؛كالتـز التشديد في ميتة األناسيٌ : قيؿ ،كأصميا مٌيتةه بالتشديد
ات استعماؿ ىذه أكثر مف اآلدميٌ  كألفٌ  ؛ا بينيمافرقن  ،التخفيؼ في غير األناسيٌ 

 ،بذككر العقبلء كالمٌيتكف مختصّّ  ،المكتى جمع مف يعقؿك  .فكانت أكلى بالتخفيؼ
 .)3( عمى لفظ مفرده كٌؿ جمعو  ،كبالتخفيؼ لمحيكانات ،التشديد إلناثيـكالمٌيتات ب

بأف يمكت  كقد يككف ميتةن  ،ىاسـ حيكاف الميت غير المذكٌ كأٌما عند الفقياء فيي: 
إذا لـ يكف  سبب فعؿ آدميٌو ب كقد يككف ميتةن  ،فيو آلدميٌو  حتؼ أنفو مف غير سببو 

 كبالتأكيد يقصد بيا الذكاة الشرعٌية ىنا. ،(4)فعمو فيو عمى كجو الذكاة المبيحة لو
ف كانت عبارات الفقياء في تعريفيـ لمميتة قد اختمفت إاٌل أٌنيا ترجع في  ىذا كا 

 الغالب إلى ىذا المعنى، فاالختبلؼ إنما ىك في المفظ فقط.
 حكميا عند الفقياء -المطمب الثاني

عة الكاردة عمى تحريميا مف كذلؾ لؤلدٌلة القاط )5(اتفؽ الفقياء عمى تحريـ الميتة،
   ﴿ المنقكؿ كالمعقكؿ؛ فمف المنقكؿ قكلو تعالى:

                                                 

 .2/118ينظر: المصباح المنير  )1(

 .29الزمر اآلية:   )2(
 ينظر: المصدر نفسو.  )3(
 . 1/132ينظر: أحكاـ القرآف لمجصاص  )4(

 2/578كالمجمكع 1/79كالبدائع 13/330كالمغني 1/76داية المجتيدينظر ب  )5(
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  ﴾
    ﴿ كقكلو تعالى:, )1(

       ﴾
  ﴿ كقكلو تعالى: )2(

            

            

  ﴾
)3(. 

 عمى شاتيا الميتة، فقاؿ ملسو هيلع هللا ىلص كما كرد في السٌنة مف حديث ميمكنة عندما مٌر الرسكؿ

فدٌؿ , )4(«إٌنما حـر أكميا»: ملسو هيلع هللا ىلص : إٌنيا ميتةه، فقاؿفقالكا« ىبٌل استمتعتـ بإىابيا»: ملسو هيلع هللا ىلص
أٌف الميتة نجسةه كأٌف إىابيا إٌنما استثني منيا لطيارتو بالدباغ كأٌنو قبؿ  ىذا عمى

؛ ألٌنو جزءه منيا.  الدباغ نجسه
كاختمفكا في سبب التحريـ؛ فقاؿ بعضيـ ػ كىـ األكثر ػ: إٌف سبب التحريـ ىك 

 .)6(كقاؿ البعض اآلخر: إٌف سبب التحريـ ليست النجاسة )5(نجاستيا،

                                                 

 4المائدة مف اآلية:  )1(
 172البقرة مف اآلية:  )2(
 146األنعاـ مف اآلية:  )3(
كتاب البيكع باب: جمكد الميتًة قبؿ أٍف تدبغى  530أخرجو البخارمُّ كالٌمفظي لو ص:  )4(

كتاب: الحيض باب: طيارة  193غتمكه" ص:( كأخرجو مسمـه بزيادة لفظ: "فدب2221رقـ:)
 (363جمكًد الميتًة بالدباغ رقـ:)

 1/76ك بداية المجتيد 2/578ينظر المجمكع  )5(
ـي الشككانيُّ حيث يقكؿ: "ا   )6( ات مف كميَّ  معمكـه  الطيارةي  األصؿً  ككفى  أفَّ  عمـٍ كمف ىؤالء اإلما

 ،بحكـو  العبادً  تكميؼى  يستمزـي  بنجاسة شيءو  حكـى ال أفَّ  كال ريبى  ،يااتً كجزئيَّ  رةً المطيَّ  الشريعةً 



 (2021)ضثرًثر   23هىو اإلَطاَيح                                                  انعذد يجهح انع

639 

  

 

 )2(اإلجماع عمى تحريـ الميتة حيث يقكؿ: )1(قؿ ابف المنذرأٌما اإلجماع فقد ن

 «.كأجمعكا عمى تحريـ ما حٌرـ هللا مف الميتة كالٌدـ كالخنزير»

كاعمـ أٌف تحريـ الميتة مكافؽه لما في العقكؿ؛ » )3(كأٌما المعقكؿ فيقكؿ اإلماـ الرازٌم:
احتبس الٌدـ في عركقو ألٌف الٌدـ جكىره لطيؼه جٌدان، فإذا مات الحيكاف حتؼ أنفو 

 «.كتعٌفف كفسد كحصؿ مف أكمو مضاٌر عظيمةه 

ىذا كيستثنى مف تحريـ الميتة ميتتاف كىما ميتة البحر كالجراد؛ كذلؾ لما في 
 ا الميتتاف فالحكتلنا ميتتاف كدماف، فأمٌ  تأحمٌ »: قاؿ ملسو هيلع هللا ىلص الحديث أٌف رسكؿ هللا

                                                                                                                 

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا كقد أرشدنا رسكؿي  ،بيا البمكل ُـّ ما مف األمكر التي تعي سيَّ  مف ذلؾ كال البراءةي  كاألصؿي 
ة مف األدلَّ  فيو شيءه  دٍ فما لـ يرً  ،يا عفكه إلى السككت عف األمكر التي سكت هللا عنيا كأنَّ 

 طو أك غم فاسدو  مو د رأبنجاستو بمجرَّ  يحكـى  مف عباد هللا أفٍ  حدو عمى نجاستو فميس أل ةً الدالَّ 
 النجاسةى  أفَّ  مو هللا زاعمان العمـ مف نجاسة ما حرَّ  أىؿً  عيو بعضي في االستدالؿ كما يدَّ 

ـى  ـي  مف أبطؿ الباطبلتً  كىذا الزعـي  ،متبلزماف كالتحري عمى نجاستو  لمشيء ال يدؿُّ  فالتحري
ـي  ،ال التزاـو ك  فو كال تضمُّ  بمطابقةو   ككأفَّ  ،ذلؾ عمى نجاسةً  ال يدؿُّ  ـً كالدَّ  كالميتةً  الخمرً  فتحري
ـ مف ما حري "إنَّ  و قائبلن و فأرشدىـ إلى ما يدفعي لبعض أمتً  طً ىذا الغمى  مثؿً  قد عمـ كقكعى  الشارعى 
كذلؾ: زاد كينظر  1/26. ينظر: الدَّرارم الميًضيَّة شرح الدُّرًر البييَّة لمشككانييا"أكمي  الميتةً 
  3/1043كسبؿ السبلـ 5/746المعاد

أبك بكر محمد بف ابراىيـ بف المنذر النيسابكرم. فقيوه مجتيده مف الحفاظ كاف شيخى الحـر   )1(
. األعبلـ 14/409ىػ. لو ترجمة في سير أعبلـ النببلء 309بمكة.، . تكفي  سنة 

5/294. 
 . 128ينظر: اإلجماع البف المنذر ص:  )2(
 .11/135ر: مفاتيح الغيبينظ  )3(
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«حاؿماف فالكبد كالطٌ ا الدٌ كأمٌ  ،الجرادك 
ىك الطيكر ماؤه »في البحر:  ملسو هيلع هللا ىلصو كلقكل )1(

 ملسو هيلع هللا ىلصغزكنا مع رسكؿ هللا »أٌنو قاؿ:  (3)كأيضان ما ركاه ابف أبي أكفى (2)«ميتتو الحؿٌ 
 .(4)«نأكؿ معو الجراد سبع غزكاتو 

 فإذا ثبت الحكـ بتحريـ الميتة كاالنتفاع بيا يثبت الحكـ بتحريـ بيعيا.
ا صريحةن قاطعةن في تحريـ أكؿ كلكف عند النظر في األدٌلة عمى تحريـ الميتة أجدى

الميتة أك مبلبستيا فيما ىك في معنى األكؿ، فقد كردت أدٌلة تحريـ الميتة في أغمب 

  ﴿ المكاضع مف القرآف الكريـ عاٌمةن كما في قكلو تعالى:

﴾
﴾    : ﴿كقكلو تعالى )5(

كما , )1(

                                                 

كأحمدي  3314كتاب األطعمة باب الكبد كالٌطحاؿ رقـ: 1/557أخرجو ابفي ماجة في السنف  )1(
كتاب الطيارة باب: الحكت  1/254كالبييقيُّ في السنف 5723رقـ: 10/16في مسنده

 1242يمكتي في الماء أك الجرادة رقـ:
كتاب: الطيارة، باب: الطيكر لمكضكء  1/22جزءه مف حديث أخرجو مالؾه في المكطأ  )2(

 83كتاب: الطيارة باب: الكضكء بماء البحر رقـ: 20كأبك داكد في السنف ص: 12رقـ:
كأحمدي في  386كتاب: الطيارة باب: الكضكء بماء البحر رقـ:  1/85كابفي ماجةى في السنف

تطيير بماء كتاب: الطيارة باب: ال 1/3كالبييقيُّ في السنف 8935رقـ: 14/349مسنده
  1البحر رقـ:

. ركل   )3( "أبك معاكيةى" كقيؿ: أبك إبراىيـ كاسمو عمقمة بف خالد بف الحارث بف أبي سعدو
،  ككاف آخر مف مات مف الصحابة ملسو هيلع هللا ىلصأحاديث شييرة، بقي بالمدينة حتى تكفي رسكؿي هللا 

 6/111ابكاالستيع 6/18بيا، يقاؿ: إنَّو مات سنة ثمانيف، . ينظر ترجمتو في اإلصابة
كمسمـ  5495كتاب: الذبائح كالصيد باب: أكؿ الجراد رقـ: 1400أخرجو البخارمُّ ص:  )4(

 1952كتاب: الذبائح كالصيد باب: إباحة أكؿ الجراد رقـ: 1079في صحيحو ص:
 4المائدة مف اآلية:  )5(
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كرد خاٌصان في تحريـ الميتة فيك خاصّّ باألكؿ دكف غيره مف كجكه االنتفاع كما في 
           ﴿ قكلو تعالى:

            

     ﴾
)2(. 

كأيضان فقد كرد التخصيص في السٌنة المطٌيرة بأٌف المحٌرـ مف الميتة إٌنما ىك األكؿ؛ 
كيدٌؿ عمى ذلؾ أيضان ما  «إٌنما حـر أكميا»: ملسو هيلع هللا ىلصكذلؾ في حديث ميمكنة عند قكلو 

 ،لسكدة بنت زمعة فقالت: يا رسكؿ هللا ماتت شاةه  »قاؿ:  ركم عف ابف عباسو أٌنو
 ؟قد ماتت قالكا: أنأخذ مسؾ شاةو  «مسكيا لكال أخذتـ»ماتت فبلنة تعني الشاة فقاؿ: 

       ﴿ :ما قاؿ هللا تعالىإنٌ »: ملسو هيلع هللا ىلص فقاؿ ليا رسكؿ هللا

           

          ﴾
كأنتـ ال , )3(

فاتخذت منو  ،فسمخت مسكيا فدبغتو افأرسمت إليي ،ف تدبغكه فتنتفعكا بوأ ،تطعمكنو
«قت عندىاحتى تخرٌ  قربةن 

فمف األدٌلة ما جاء عاٌمان في تحريـ الميتة، كمنيا ما  )4(
جاء مخٌصصان لمعاـٌ كما مٌر، كفي كٌؿ األحكاؿ فتحريـ أكؿ الميتة متفؽه عميو، كمما 
                                                                                                                 

 172البقرة مف اآلية:  )1(
 146األنعاـ مف اآلية:  )2(
 146األنعاـ مف اآلية:  )3(
ـي أحمدي في مسنده  )4(  1/288كالشككانيُّ في نيؿ األكطار 3026برقـ: 5/156أخرجو اإلما

ف ديبغ رقـ: في كتاب:  4/98كابفي حبَّافى  59كتاب: الطيارة باب: تحريـ أكؿ جمد الميتة كا 
 . 1281الطيارة باب: جمكد الميتة رقـ:
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يص العرؼ األكؿ بالتحريـ، يقكؿ اإلماـ القرافٌي ػ عند كبلمو عمى ما يؤٌيد ىذا تخص
ليس بمجمؿو ػ: "إضافة التحميؿ كالتحريـ إلى األعياف ليس مجمبلن؛ فيحمؿ عمى ما 

كفي  ،فيحمؿ في الميتة عمى األكؿيدٌؿ العرؼ عميو في كؿ عيفو خبلفان لمكرخٌي، 
"...يات عمى كجكه االستمتاعاألمٌ 

)1(. 

ف كاف المقصكد األعظـ مف الميتة كعميو  فبل يجكز بيع الميتة ألجؿ األكؿ، كلكف كا 
ىك أكميا كمف أجمو حٌرمت، فما الحكـ إذا بيعت الميتة لمنافع أخرل غير األكؿ؟ 

االنتفاع مف الميتة دكف األكؿ سكاءه عمى القكؿ  الظاىر مف الدليؿ أٌنو يجكز
إٌنما حـر »: ملسو هيلع هللا ىلصػ عند إيراده لقكؿ الرسكؿ  (2)بنجاستيا أك طيارتيا، يقكؿ ابف القٌيـ

و ال يحـر االنتفاع بيا فى غير األكؿ، أنٌ  يف كىذا صريحه ػ: " «مف الميتة أكميا
قالكا: كالخبيث إنما تحـر مبلبستو باطنان كظاىران،  ،كالكقيد كسٌد البثكؽ كنحكىما

 ".(3)ـ؟، فؤلٌل شىءو يحر ا االنتفاع بو مف غير مبلبسةو كاألكؿ كالٌمبس، كأمٌ 
كليس كٌؿ محٌرـ األكؿ ال يجكز بيعو؛ فكثيره مف األعياف أجاز الشارع االنتفاع بيا 

 عمى الٌرغـ مف تحريـ أكميا. 
كىذا بالضبط ما حمؿ الصحابة ػ رضكاف هللا عمييـ ػ كىـ أحرص الناس عمى فيـ 

الخمر عندما أخبرىـ بأٌف هللا كرسكلو حٌرـ الميتة ك  ملسو هيلع هللا ىلصاألحكاـ ػ عمى سؤاؿ النبٌي 
كالخنزير، سألكه عف شحـك الميتة تطمى بيا السفف كتدىف بيا الجمكد كيستصبح 

بالتحريـ بقكلو:  ملسو هيلع هللا ىلصبيا، كىذه أكجو انتفاعو دكف األكؿ كالتمٌبس، فكانت إجابة الرسكؿ 

                                                 

 1/103ينظر: الذخيرة  )1(
سعد بف حريز الزرعي الدمشقي ابف القيـ الجكزية، كاف  محمد بف أبي بكر بف أيكب بف  )2(

ىػ. لو ترجمة 751جرمءى الجناف كاسعى العمـ عارفان بالخبلؼ كمذاىب السمؼ، تكفي سنة 
 . 5/137. كاألعبلـ3/400في الدرر الكامنة 

 5/750ينظر: زاد المعاد   )3(
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كذلؾ بناءن عمى أٌف المقصكد األعظـ مف شحـك الميتة ىك األكؿ  «ال، ىك حراـه »
منافع ألجمو، كىذا مٌما يؤٌيد أٌف المحٌرـ مف الميتة إٌنما كىك محٌرـه فحـر غيره مف ال

 كلشٌدة التحريـ كالتغميظ فيو حرمت المنافع األخرل غير األكؿ. (1)ىك األكؿ،
ليـ، فمجٌرد سؤاليـ عف ذلؾ يدٌؿ عمى إمكانٌية  ملسو هيلع هللا ىلصكبغٌض النظر عف إجابة الرسكؿ 
 االنتفاع بالميتة في غير األكؿ.

أٌنو يجكز  (2)كابف جريرو الطبرمٌ  (1)كمعو عطاء بف رباحو كمذىب اإلماـ الشافعٌي 
االنتفاع بشحـ الميتة في طمي السفف كاالستصباح بيا كغير ذلؾ مٌما ليس بأكؿو كال 

                                                 

، يقكؿ القراف  )1( ٌي في الفرؽ التاسع كالعشريف في كىذا أيضان ما يناسبي االستعماؿى العرفيَّ
الفرؽ بيف العرؼ القكلٌي كالعرؼ الفعمٌي: "العرؼ القكلٌي: ىك أف تككفى عادة أىؿ العرؼ 
، كذلؾ قسماف... كثانييما: في المرٌكبات كىك أدٌقيا عمى  يستعممكف المفظ في معنىن معٌيفو

تركيب لفظو مع لفظو  الفيـ كأبعدىا عف التفٌطف، كضابطيا أف يككف شأف الكضع العرفيٌ 
يشتير في العرؼ تركيبو مع غيره كلو مثؿ أحدىا... كقكلو تعالى: ﴿حٌرمت عميكـ 

: "فإٌف التحريـ كالتحميؿ إٌنما تحسف إضافتيما لغةن لؤلفعاؿ دكف يقكؿ اإلماـ  ﴾الميتة...
عٌمؽ بيا األعياف، فذات الميتة ال يمكف لمعرفٌي أف يقكؿ ىك حراـه بما ىي ذاته بؿ فعؿه يت

كىك المناسب ليا كاألكؿ لمميتة كالدـ كلحـ الخنزير كالشرب لمخمر... ثـ قاؿ: كمف ىذا 
كاألعراض كاألمكاؿ ال  «إٌف دماءكـ كأمكالكـ كأعراضكـ عميكـ حراـه...» ملسو هيلع هللا ىلصالباب قكلو 

ٌف سفؾ دمائكـ كأكؿ أمكالكـ كثمب  تحـر بؿ أفعاؿه تضاؼ إلييا، فيككف التقدير: أال كا 
ـ عميكـ حراـه، يقكؿ: كعمى ىذا المنكاؿ جميع ما يرد مف األحكاـ كاف أصمو أف أعراضك

يضاؼ إلى األفعاؿ كيرٌكب معيا، فإذا رٌكب مع الذات في العرؼ كما بقي يستعمؿ في 
العرؼ إال مع الذكات، فصار ىذا التركيب الخاٌص ػ كىك تركيب الحكـ مع الذكات ػ 

حريـ األفعاؿ المضافة لتمؾ الذكات، كليس كٌؿ مكضكعان في العرؼ لمتعبير بو عف ت
 1/312األفعاؿ بؿ فعؿه خاصّّ مناسبه لتمؾ الذكات..." ينظر الفركؽ
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إٌنما يعكد عمى  «ىك حراـه »: ملسو هيلع هللا ىلصفي قكلو « ىك»في بدف اآلدمٌي، كعنده أٌف الضمير 
 .(3)البيع

مكـه اختبلؼ العمماء في عكد الضمير؛ فمع «ال، ىك حراـه »بقكلو:  ملسو هيلع هللا ىلصكأٌما إجابتو 
؟ يقكؿ اإلماـ ابف القٌيـ: "إٌف الحديث يحتمؿ (4)ىؿ عمى البيع أـ عمى االنتفاع

 ".(5)األمريف فبل يحـر ما لـ يعمـ أٌف هللا كرسكلو حٌرمو
كحتى عمى القكؿ بأٌنو راجعه إلى االنتفاع، فاالنتفاع المنيٌي عنو إٌنما ىك االنتفاع 

 لنجس كاألكؿ مثبلن، أٌما البيع فإٌف كٌؿ ما ينتفع بو يصٌح بيعو كما ال فبل.المباشر با
ٌف هللا إذا حٌرـ عمى :» ملسو هيلع هللا ىلصكعمى ىذا يمكف الرٌد عمى مف يكرد حديث رسكؿ هللا  كا 

نعـ حٌرـ عمييـ ثمنو إذا تبادلكه لمنفعةو محٌرمةو  (6)«قكـو أكؿ شيءو حٌرـ عمييـ ثمنو
لممنفعة كجوه مشركعه فبل يدخؿ ىذا ػ كهللا أعمـ ػ ضمف كاألكؿ كغيره، أٌما إذا كاف 

التحريـ، كلذلؾ فالشارع جٌكز االنتفاع ببعض األعياف رغـ تحريـ أكميا؛ كذلؾ كما 
إٌف هللا إذا »: ملسو هيلع هللا ىلص قكلو يفكليذا يقكؿ ابف القٌيـ: ػ  في الفيد كالبازم كالعندليب إلخ...

راد بو أمراف، أحدىما: ما ىك حراـ يػ: " «ءو حٌرـ ثمنويحٌرـ شيئان أك حٌرـ أكؿ ش
                                                                                                                 

. لو ترجمتو في: سير أعبلـ 117كقيؿ: 115ىػ كقيؿ:114كثير الحديث. تكفي سنة )1(
 69كطبقات الفقياء ص: 5/78النببلء

ريف رأس المفسٌ  الطبرمٌ  بف كثير بف غالبو د بف جرير بف يزيد محمٌ "أبك جعفر" اإلماـ   )2(
 95ىػ ينظر ترجمتو في طبقات المفٌسريف لمسيكطٌي ص:320، تكفي سنة عمى اإلطبلؽ

 14/267كسير أعبلـ النببلء
 3/1043كسبؿ السبلـ 11/8ينظر: صحيح مسمـو بشرح النككمٌ   )3(
 ينظر: المصدر السابؽ  )4(
 5/751ينظر: زاد المعاد  )5(
ـ عمييـ جزءه   )6( مف الحديث الذم ركاه أبك داكد، كأكلو: "لعف هللا الييكدى ػ ثبلثان ػ إفَّ هللا حرَّ

 الشحكـى فباعكىا كأكمكا أثمانىيا"
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كالميتة كالدـ كالخنزير كآالت الشرؾ، فيذه ثمنيا  ، كالخمرالعيف كاالنتفاع جممةن 
 كيفما اتفقت. حراـه 

نٌ  ي: ما يباح االنتفاع بو فكالثاني ما يحـر أكمو، كجمد الميتة بعد غير األكؿ، كا 
أكمو دكف االنتفاع بو، فيذا قد ا يحـر ة كالبغاؿ كنحكىا ممٌ األىميٌ  الدباغ، ككالحمر

نٌ  يو ال يدخؿ فيقاؿ: إنٌ  كقد  ،عمى اإلطبلؽ يدخؿ فيو ما ىك حراـه  ماالحديث، كا 
حرمت منو، فإذا  يثمنو إذا بيع ألجؿ المنفعة الت فيو، كيككف تحريـ و داخؿه يقاؿ: إنٌ 

ذا بيع بيع البغؿ كالحمار ألكميما، حـر ثمنيما بخبلؼ ما إذا بيعا لمرككب كغيره، ك  ا 
ذا بيع ألكمو حـر ثمنو ،ثمنو جمد الميتة لبلنتفاع بو حؿٌ   (1)".كا 

إٌف بيع الميتة ال يجكز مطمقان إذا بيعت ألجؿ األكؿ، أٌما إذا كانت فييا : والخالصة
منافع كلك لـ تكف المقصكد األعظـ منيا فبل يمكف إىماليا، كحتى عمى القكؿ 

جاسات التي ليس ليا أٌم كجو انتفاعو بالصكرة بنجاستيا، فالشارع إٌنما حٌرـ بيع الن
المشركعة؛ بدليؿ حٌضو عمى االنتفاع بجمكد الميتة بالرغـ مف نجاستو كىك جزءه مف 

.الميتة
)2( 

فالبيع متى صادؼ محبلِّ منتفعان بو حقيقةن مباح االنتفاع بو عمى اإلطبلؽ مٌست 
شرط أاٌل تباع لما حٌرمت فبيع الميتة لممصمحة جائزه ب (3)الحاجة إلى شرعو جاز،

 .  مف أجمو، كأاٌل يترٌتب عمى بيعيا مفسدةه أك ضرره

                                                 

 5/762ينظر: زاد المعاد  )1(

  266ينظر: البيكع الشائعة البيكع الشائعة كأثر ضكابط المبيع عمى شرعيَّتيا لمبكطي ص:  )2(

 5/143ينظر: البدائع  )3(
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 المبحث الثاني )التطبيقي(

 االنتفاع بدم الميتة وحكم بيعو في الشريعة اإلسالمية

 تعريف الدم وأقسامو -المطمب األول
أصمو دمك بالتحريؾ، كتثنيتو دماف، كبعض العرب تقكؿ: دمكاف،  الّدم في المغة:

أصمو مف دمي كالذاىب منو الياء، يقاؿ:  كتصغير الدـ دميه كجمعو دماءه، كيقاؿ:
، كيقاؿ: دميان. كقيؿ: أصؿ الدـ دميه بسككف الميـ لكف حذفت  دمي الجرح دمىن

 .)1(البلـ كجعمت الميـ حرؼ إعرابو 

أٌما الدـ عند أىؿ االختصاص فيك: نسيج ضاـ سائؿه يحتكم أساسان عمى خبليا 
، كصفائح دمكٌيةو تسبح جميعيا في سائؿ يسٌمى الببلزماحمرو كأخ  .)2(رل بيضو

 كالفقياء تناكلكا أحكاـ الدـ في العديد مف األبكاب الفقيٌية كالطيارة كالحيض كالنفاس

كاألطعمة، كلكٌف اإلجماع منعقده عندىـ عمى نجاسة دـ غير المذٌكى كعمى حرمة 
 نجاسة الدـ متظاىرةه  ىكالدالئؿ عم" )3(:عتناكؿ القميؿ منو كالكثير، جاء في المجمك 

ما حكاه صاحب الحاكم عف بعض  الٌ إمف المسمميف  عف أحدو  كال أعمـ فيو خبلفان 
جماع كالخبلؼ إلبيـ في ا ميف ال يعتدٌ المتكمٌ  كلكفٌ  ،ىك طاىره : و قاؿنٌ أميف المتكمٌ 
 صحابنا كغيرىـ الأصكؿ مف ألىؿ اأ عميو جميكر  مالمذىب الصحيح الذ ىعم
 ".اتما في المسائؿ الفقييٌ سيٌ 

                                                 

حاح ص:  )1(  1/99كالمصباح المنير 158ينظر: مختار الصَّ

  171ينظر: المستخمىص مف النجس كحكمو ص:  )2(
 2/576ينظر: المجمكع شرح الميذَّب  )3(
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، : )1(كيقكؿ حفيد ابف رشد "كأٌما كٌؿ دـو يسيؿ مف الحيكاف الحٌي فقميمو ككثيره حراـه
ف ذٌكي فقميمو ككثيره حراـه كال خبلؼ في ىذا ككذلؾ الدـ مف المحٌرـ األكؿ كا 
)2(" 

.كأٌما دـ الحيكاف المذٌكى مف مأككؿ المحـ فيك عندىـ قسماف: مسفكحه كغي  ر مسفكحو
ه في حاؿ الحياة كبعد المكت مف سائر ىك السائؿ عف مقرٌ عندىـ: كالدـ المسفكح 

 .التذكية الحيكانات كبعد التذكية مف محؿٌ 
ىك الذم لـ يجر بعد مكجب خركجو شرعان، أم لـ يجر عند  :كالدـ غير المسفكح

، كيشمؿ الباقي في العركؽ، كالمك  جكد في مكجب الجرياف مف ذبحو كنحرو كجرحو
القمب حيف شٌقو، كالراشح مف المحـ حاؿ تقطيعو، كخرج منو الدـ القائـ بالحي كما 

 .)3(كاف مف الميتة

فيتبٌيف أٌف المسفكح معناه الجارم الذم يسيؿ كىك ما يفٌرؽ بو بيف القسميف، كلذلؾ 
يعٌرؼ بعضيـ الدـ المسفكح بأٌنو: ىك الدـ المراؽ الجارم، كمنو ذلؾ الدـ الذم 

 . )4(ؿ مف الحيكاف المأككؿ الٌمحـ كيخرج عند تذكيتويسي

 حكم ىذين القسمين عند الفقياء وأدلتيم -المطمب الثاني
ػ اتفؽ العمماء عمى تحريـ الدـ المسفكح كذلؾ لنجاستو، كقد كردت األدٌلة بذلؾ 

﴾    ﴿ صريحةن، فقاؿ تعالى:
جٌؿ ؿ اكق )5(

                                                 

"أبك الكليد" محمَّد بف أحمد بًف محمَّد بًف أحمد بًف رشد القرطبي، يعرؼ بابف رشد الحفيًد،   )1(
 5/318كاألعبلـ 8/313رجمة في معجـ المؤلفيفىػ . لو ت595تكفي بمراكش سنة 

 1/467ينظر: بداية المجتيد  )2(
 .1/87كشرح الخرشٌي عمى خميؿ 1/28ينظر: منح الجميؿ  )3(
 . 99ينظر: البيكع المحرَّمة كالمنيٌي عنيا ص:  )4(
 172البقرة مف اآلية:  )5(
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﴾  ﴿ :كعبل
     ﴿ ي رؼبٌى:بٚل )1(

            

           

﴾
فقد كرد التحريـ لمدـ مطمقان في سكرة البقرة، ثـ جاء التحريـ مخٌصصان لمدـ  )2(

 المسفكح كذلؾ في آية األنعاـ.

العمماء عمى أٌف الدـ حراـه نجسه "اتفؽ  (3)يقكؿ ابف العربي ػ عند تفسيره آلية البقرة ػ:
ال يؤكؿ كال ينتفع بو، كقد عٌينو هللا تعالى ىاىنا مطمقان؛ كعٌينو في سكرة األنعاـ 

 مقٌيدان بالمسفكح، كحمؿ العمماء ىاىنا المطمؽ عمى المقٌيد إجماعان".
 ﴿ :كقاؿ ﴾   ﴿ : "قاؿ تعالى:(4)كقاؿ الرازمٌ 

 ﴾  قاؿ: فمك لـ يرد في تحريمو غير ىاتيف اآليتيف القتضى ذلؾ

     ﴿ ككثيرىا؛ فمما قاؿ في آيةو أخرل: تحريـ سائر الدماء قميميا

            

                                                 

 4المائدة مف اآلية:  )1(
 146األنعاـ مف اآلية:  )2(
اص 2/97ر: أحكاـ القرآفينظ  )3(  1/151كأحكاـ القرآف لمجصَّ

"أبك عبد هللا" محمَّد بف عمر بًف الحسيًف بًف الحسًف فخر الديًف الرازم القرشي البىكرم   )4(
مة في طبقات الشافعيَّةً 606التيمي الطبرستانٌي. تكفي  سنة   2/66ىػ . لو ترجى

 6/313كاألعبلـ
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﴾
"دكف غيره ـ مف الدـ ىك المسفكحالمحرٌ  عمى أفٌ  دؿٌ  )1(

)2(. 

:كلذلؾ اتفؽ الف ا الدـ كأمٌ " (3)قياء عمى حرمة تناكؿ الدـ المسفكح، يقكؿ ابف رشدو
 ".ىفاتفقكا عمى تحريـ المسفكح منو مف الحيكاف المذكٌ 

ػ كما اتفؽ الفقياء عمى طيارة الدـ الغير مسفكحو كالذم منو الدـ المكجكد في العركؽ 
 المختمطة بالمحـ، كالدـ المكجكد في القمب، كالٌطحاؿ كالكبد.

"... ألٌف ما خالط المحـ فغير محٌرـو بإجماع، ككذلؾ  (5)في تفسيره: (4)القرطبيٌ  قاؿ
 الكبد كالٌطحاؿ مجمعه عميو".
عند إعبلمو عباده ػ في الدـ ػ ثناؤه  جؿٌ ػ كفي اشتراطو كجاء في تفسير الطبرٌم: "

، حان الدليؿ الكاضح أٌف ما لـ يكف منو مسفك ػ المسفكح منو دكف غيره ػ اه تحريمو إيٌ 
 .(6)"غير نجسو  فحبلؿه 

؛ ألنو ليس  كقاؿ في البدائع: "كالدـ الذم يبقى في العركؽ كالٌمحـ بعد الذبح طاىره
؛ كليذا حٌؿ تناكلو مع المحـ..."   (7)بمسفكحو

                                                 

 146األنعاـ مف اآلية:  )1(
اص  )2(  1/151ينظر: أحكاـ القرآف لمجصَّ
 1/467ينظر: بداية المجتيد  )3(
"أبك عبد هللا" محمد بف أحمد بف فرح األنصارم الخزرجي القرطبي، إماـ متبحر في العمـ   )4(

 5/322. كاألعبلـ92ىػ. لو ترجمة في طبقات المفسريف البف السبكي ص671تكفي سنة

 3/31ينظر: الجامع ألحكاـ القرآف  )5(
 .12/193ينظر: تفسير الطبرمٌ   )6(

 1/61ينظر:  )7(
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قكلو: "كأٌما الدـ فمحٌرـه ما لـ تعـٌ بو البمكل؛  (1)كنقؿ القرطبٌي عف ابف خكيز مندادو 
كل، كالذم تعـٌ بو البمكل ىك الدـ في المحـ كعركقو..."كمعفكّّ عٌما تعـٌ بو البم

(2) 
مف  كقؿٌ  ؛بو البمكل الدـ الباقي عمى المحـ كعظامو ا تعـٌ ممٌ كجاء في المجمكع: "

كنقؿ  ،صحابناأر مف المفسٌ  ؽ الثعمبيٌ افقد ذكره أبك إسح ،صحابناأ ض لو مفتعرٌ 
ة في االحتراز و المشقٌ كدليم ،و ال بأس بونٌ أمف التابعيف  كثيرةو  عف جماعةو 

 .(3)..."منو
بعد ما يخرج بالذبح كما في خبلؿ  مأككؿو  كدـ عرؽو " (4)كقاؿ في كشاؼ القناع:

 ".ز منوو ال يمكف التحرٌ ألنٌ  ؛ان كلك ظيرت حمرتو نصٌ  المحـ طاىره 
 (7)كفي قكؿو عند المالكٌية (6)كالحنابمة (5)ػ كاختمفكا في دـ السمؾ فذىب عاٌمة الحنفٌية

إلى أٌف دـ السمؾ يأخذ حكـ الدـ غير المسفكح في اإلباحة.  (8)وو عند الشافعٌيةككج
 كىك الذم أرٌجحو كهللا أعمـ.

                                                 

"أبك عبد هللا" محمد بف أحمد بف عبد هللا اإلماـ العالـ المتكٌمـ الفقيو األصكلٌي،  تكفي في   )1(
ىػ تقريبان. لو ترجمة في شجرة النكر  390سنة  أكاخر القرف الرابع اليجرم، كقيؿ: تكفي 

 363كالديباج المذىب ص: 103ص:

 . 3/30ينظر: الجامع ألحكاـ القرآف  )2(
 2/576ينظر:   )3(
 1/450ينظر:  )4(

 1/61ينظر: البدائع  )5(

  1/187ينظر: الكافي  )6(

 1/151ينظر: مكاىب الجميؿ  )7(

 2/575ينظر: المجمكع  )8(
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مف  (3)كأبي يكسؼ (2)كالصحيح عند الشافعٌية (1)كذىب المالكٌية في المشيكر عنيـ،
إلى أٌف حكـ الدـ المسفكح مف السمؾ يأخذ حكـ الدـ المسفكح مف غيره  (4)الحنفٌية

 ي التحريـ.ف
كيرجع سبب ىذا االختبلؼ إلى النجاسة مف عدميا؛ فمف اعتبر طيارة ميتتو اعتبره 

 .(5)طاىران كمف لـ يعتبرىا ألحقو بغيره مف الدماء النجسة
 الحكمة من تحريم الدم المسفوح -المطمب الثالث

ث الدـ مف األعياف النجسة التي تعافيا الفطر السميمة كذلؾ لما يحممو مف الخب 
، كليذا جاء الحكـ بتحريـ  كالقذارة، كالنفس البشرٌية مجبكلةه عمى رفض كٌؿ خبيثو

 الدـ مكافقان لطبيعتيا.
كالدـ يعتبر مف أسيؿ كسائؿ انتقاؿ األمراض كخاصةن تمؾ التي يشترؾ فيو الحيكاف 
ما مع اإلنساف، كىك يعتبر بيئةن مبلئمةن كمركزان لنمٌك الجراثيـ كالميكركبات، إضافةن ل

، ففي تناكلو بأٌم طريقةو ضرره محٌقؽه باإلنساف.  يحممو مف سمكـو كفضبلتو
كقد أثبت العمـ الحديث مدل خطكرة تناكؿ الدـ باألكؿ أك الشرب، فالدـ بمجرد 
نزكلو مف الحيكاف بأٌم طريقةو فإٌنو ينعزؿ عف األكعية الدمكٌية التي تحٌفو أثناء 

                                                 

أـ  كاختمؼ المالكيَّة تبعان لذلؾ، ىؿ المسفكح مف السمؾ ىك الدـ الخارج عند التقطيع األكؿ  )1(
 1/57كحاشية الدسكقيٌ  1/151الخارج في كٌؿ األحكاؿ؟ ينظر تفصيمو في: مكاىب الجميؿ

 ينظر: المجمكع المصدر نفسو  )2(

َو األنصارم الككفي البغدادم. صاحب اإلماـ أبي حنيفة   )3( يعقكب بف إبراىيـ بف حبيبو
شذرات الذىب  ىػ . لو ترجمة في182كتمميذه كأكؿ مف نشر مذىبو، مات في خبلفتو سنة 

 .8/193. كاألعبلـ 1/291
 ينظر: البدائع المصدر السابؽ  )4(
رى في تحديد سبب ىذا االختبلؼ. ينظر بداية   )5( كيبدك أفَّ البف رشدو طريقان آخى

 1/467المجتيد
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ظيفتيا؛ كيصبح الدـ بعد ذلؾ عرضةن لمجراثيـ الحياة، كتفقد كريات الدـ البيضاء ك 
 .(1)المنتشرة

كبعد ىذا العرض المكجز آلراء العمماء يٌتضح أٌنيـ اتفقكا عمى حرمة الدـ المسفكح 
لنجاستو، كاتفقكا عمى عدـ حرمة الدـ غير المسفكح. كاختمفكا بشأف دـ السمؾ؛ 

ير المسفكح، كعميو فالمتٌفؽ فمنيـ مف ألحقو بالدـ المسفكح، كمنيـ مف ألحقو بالدـ غ
 عمى تحريمو ال يجكز تناكلو كال االنتفاع بو كال بيعو.

 المطمب الرابع: التطبيقات المعاصرة لبيع دم الميتة
بعد محاكلة تحديد الحكـ الشرعٌي لبلنتفاع بدـ الميتة؛ األمر الذم ترٌتب عميو حكـ 

ريـ دـ الميتة كتحريـ بيعو تداكلو بالبيع كالمبادلة، كرغـ اتفاؽ الفقياء عمى تح
كبالتحديد المسفكح منو ظيرت بعض أكجوو لبلنتفاع بيذا الدـ المحٌرـ في الكاقع 

 المعاصر، كذلؾ بإدخالو ضمف تركيب بعض المرٌكبات الغذائٌية.
كفي ىذا المطمب سأتناكؿ بعضان مف ىذه المستجٌدات لمحاكلة الكقكؼ بدٌقةو عمى 

كلمكصكؿ إلى حكـ بيع ما دخؿ في تركيبو دـ الميتة مدل شرعٌية ىذه المعامبلت؛ 
 في ىذا العصر، كسيككف ذلؾ مف خبلؿ اآلتي: 

 ـ االنتفاع بدم الميتة في تحضير بعض المنتجات الغذائّية1
لقد ظيرت اليـك بعض االستعماالت المعاصرة لمدـ عند غير المسمميف في مختمؼ 

نتجة لبعض األصناؼ الغذائية الصناعات الغذائٌية، فاتجيت بعض الشركات الم
كخاصةن في أكركبا لبلستعانة بالدـ كذلؾ بإدخالو ضمف مرٌكبات بعض منتجاتيا، 

لمذبيحة؛ فتسمح ) (piedoffals كمف ذلؾ استعماليا لجزءو مف الفضبلت الحمراء

                                                 

  249ينظر: أثر المستجدَّات الفقييَّة في باب الطيارة ص:  )1(
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باستخداـ بركتينات الدـ في إنتاج األغذية كذلؾ بخمطيا مع بركتيناتو أخرل مف 
 .ةو أك نباتٌيةو مصادر حيكانيٌ 

كفي الغالب فإٌف الدكافع لمثؿ ىذه االستعماالت ىي دكافع تجارٌيةه نظران لرخص ىذه 
المادة كتكٌفرىا كسيكلة الحصكؿ عمييا بأبسط الطرؽ كأيسرىا، فالدـ يشكؿ نسبةن 

مف كزف جسـ البقر،  ℅7,7كبيرةن مف جسـ الذبيحة؛ ففي البقر يشكؿ حكالي 
 مف كزف الخنازير. ℅3,5غنـ كالماعز، كحكالي مف كزف ال ℅6,2كحكالي 

كيذكر بعض الباحثيف أٌف مادة الدـ تجمع بعد خركجيا مف الذبيحة ػ كىك الدـ 
المسفكح ػ بطريقةو عقيمةو ما أمكف، ثـ تستعمؿ إٌما كمكاٌد أساسٌيةو في بعض 

ٌما كممٌكناتو كمنكياتو لب عض األصناؼ كالنقانؽ المحشٌكة كالبيكدنغ األسكد، كا 
الٌمبف  (1)أصناؼ األغذية األخرل كاليامبرجر كأغذية األطفاؿ بإضافة مستحمبات

 .(2)المدٌمى إلى ىذه األغذية
كمف الكاضح أٌف الدـ يضاؼ لمثؿ ىذه األصناؼ دكف أف يحدث لو أٌم نكعو مف 
ٌنما يضاؼ عمى سبيؿ الخمط، أضؼ إلى ذلؾ أٌف مادة الدـ تتمٌيز  اإلحالة، كا 

ماٌدةه سائمةه غير متماسكة الذٌرات كالجزئٌيات؛ فإذا خمطت مع بميكعتيا فيي 
ذا تعٌرضت لمطبخ مثبلن فإٌنما يزيد  المنتجات الغذائٌية فإٌنيا سريعة االنتشار فييا، كا 
ذلؾ مف إذابة جزئٌيات الدـ، فيزيد ىذا مف تفاعمو مع المكاٌد الطٌيبة المخمكط معيا 

جزئٌياتو كتداخميا مع الطٌيب، كىذا دليؿه عمى فتتأثر بنجاستو بسرعةو لسرعة انتشار 

                                                 

أك صناعية تفيد في تككيف األشكاؿ االستحبلبية  المستحمىبات: ىي مركَّبات كيميائيةه   )1(
 الغذائيَّة أك الدكائية كالطبيعيىة، كقد تككف مف منشأ نباتي أك حيكاني.

بحثه فقييّّ مقارفه ، كالطعاـ كالشراب بيف  36ينظر: مكاد نجسة في الغذاء كالدكاء ص:  )2(
 اليكارم. ـالحبلؿ كالحراـ بحثه لمدكتكر محمد عبد السبل
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أٌنو ال يمكف أف تحدث استحالةه مف أٌم نكعو لمدـ عند إدخالو في عممٌيات التصنيع 
 ىذه.

ذا ثبت تحريـ الدـ كخاصةن المسفكح منو، كثبت أٌف الدـ ال يستحيؿ إلى مادةو أخرل  كا 
كبيعيا، كيثبت بذلؾ أيضان  يثبت بناءن تحريـ االنتفاع مف ىذه األنكاع مف األغذية

حكـ تحريـ ىذه العممٌيات مف ىذا النكع كاالنتفاع بيا فيما يتعمؽ باالستيبلؾ 
 اإلنسانٌي كذلؾ لنجاستيا.

كقد كرد ما يؤٌيد ىذا الحكـ في تكصية الندكة الفقيٌية الطٌبٌية التاسعة لممنظمة 
ـ( 1997رب بتاريخ )يكنيكاإلسبلمٌية لمعمـك الطبٌية المنعقدة بالدار البيضاء بالمغ

كنٌصيا: "المرٌكبات الكيميائٌية المستخرجة مف أصكؿو نجسةو أك محٌرمةو كالدـ 
المسفكح أك مياه المجارم كالتي لـ تتحقؽ فييا االستحالة بالمصطمح الشرعٌي ال 
يجكز استخداميا في الغذاء كالدكاء مثؿ األغذية التي يضاؼ إلييا الدـ المسفكح 

حشٌكة بالدـ كالعصائد المدماة )البكدينغ األسكد( كاليامبرغر المدمى كالنقانؽ الم
كعجائف الدـ كالحساء بالدـ كنحكىا تعتبر طعامان  كأغذية األطفاؿ المحتكية عمى الدـ

"نجسان محٌرـ األكؿ الحتكائيا عمى الدـ المسفكح الذم لـ تتحقؽ فيو االستحالة
)1( 

عو أٌف الدـ المسفكح محٌرـه باتفاؽو، كقد تظافرت في االنتفاع بالدـ كحكـ بي :والخالصة
األدٌلة عمى تحريمو، لتحٌقؽ الضرر مف تناكلو، فبل يجكز تناكلو كال بيعو، فبل يجكز 
االنتفاع بو بأٌم كجوو مف كجكه االنتفاع كإدخالو ضمف مرٌكبات الغذاء كغير ذلؾ، 

حٌقؽ االستحالة فيو؛ فإذا ثبت دخكلو في صنؼو فبل يجكز تناكلو كال بيعو لعدـ ت
كلتعارضو مع القاعدة العريضة التي يقـك عمييا ىذا البحث كىي أاٌل يترتب عمى 

.  االنتفاع أٌم ضررو

                                                 

 . 80ينظر: المكاد المحرَّمة كالنجسة في الغذاء كالدكاء بيف النظريَّة كالتطبيؽ ص:  )1(
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أٌما الدـ غير المسفكح كىك الدـ المختمط مع العظـ كالٌمحـ فبل حرج في تناكلو كىك 
شرعٌية المبنٌية حبلؿه لعدـ إمكاف التحٌرز منو، كىذا التي يتناسب مع قكاعد األحكاـ ال

 عمى اليسر كالسيكلة كالتٌيسير. كهللا تعالى أعمـ.
 ـ االنتفاع بدم الميتة في تحضير العمف الحيوانّي وحكم بيعو2

كٌمنا يعرؼ ما لمعمؼ الحيكانٌي مف أىميةو في إنعاش اإلنتاج الزراعٌي في ىذا 
ا مصدران مف المصادر العصر، فيك يستمٌد أىميتو مف أىمٌية الثركة الحيكانٌية باعتبارى

 الميٌمة في الغذاء في ىذا الزمف، بؿ كفي كؿ األزماف.
كفي ىذا المطمب سأبحث عف مدل إمكانٌية االنتفاع مف دـ الميتة في تحضير 
العمؼ الحيكانٌي، كحكـ بيع ىذا العمؼ، كلكف قبؿ ىذا أذكر مقدمةن فييا تعريؼ 

مشتمبلت اإلنتاج العمفٌي كأصنافو، العمؼ في الٌمغة كعند المختٌصيف الزراعٌييف، ك 
 كدكاعي دخكؿ ىذه األصناؼ في تحضيره.

، ك ىك مأخكذه مف عمفت  العمؼ في لغة العرب: ما يعمؼ لمدكاٌب كالجمع عبلؼه
الداٌبة عمفان إذا قٌدمت ليا العمؼ، فالعمؼ ػ بفتحتيف ػ اسـه لمطعاـ الذم يقٌدـ 

 .(1)لمحيكاف
 المعنى الٌمغكٌم فيك ما تعمؼ بو الداٌبة، كالعمؼ في االصطبلح ال يبعد عف

أٌما العمؼ في اصطبلح عمماء الزراعة المعاصريف فيك: كٌؿ مادةو تحتكم عمى مكاٌد 
عضكٌيةو أك معدنٌيةو غذائٌيةو يمكف أف يستفيد منيا جسـ الحيكاف، كتؤٌدم كظيفة 

كمٌياتو صٌحة الحيكاف عند إعطائيا ب االمتبلء، كال يككف ليا أثره سٌيءه عمى
 .(2)مناسبةو 

                                                 

 2/36كالمصباح المنير 9/255ينظر: لساف العرب  )1(

بحثه لمدكتكر محمد عثماف شبير  1/406ينظر: دراسات في قضايا طبيَّةو معاصرةو   )2(
 جات الحيكانيَّة في الفقو اإلسبلمٌي.بعنكاف: النجاسات المختمطة باألعبلؼ كأثرىا في المنتك 
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كقد كانت مصادر العمؼ الحيكانٌي طبيعيةن معتمدةن في أغمب األحكاؿ عمى المراعي 
الطبيعٌية التي يتناكؿ منيا الحيكاف عمفو مباشرةن مف األرض، كأيضان كانت مف 
مصادر العمؼ الحيكانٌي األعبلؼ الخضراء التي تقٌدـ لو عمى حاليا أك بعد 

 تجفيفيا، كغير ذلؾ.
أٌما اليـك كفي ظٌؿ تزايد الطمب عمى ىذه الثركة الحيكانٌية كقٌمة مكاردىا كتزايد 
االستيبلؾ لٌمحـك كاأللباف، كفي ظٌؿ نقص المصادر الطبيعٌية لؤلعبلؼ، كبعد أف 
ثبت أٌف األعبلؼ الطبيعٌية منخفضة النيتركجيف كمنخفضةه في معامؿ ىضميا، 

طاتو عمفٌيةو مف شأنيا أف تزيد مف إنتاج كجد اإلنساف نفسو مضطٌران الكتشاؼ خم
الٌمحـك كاأللباف لتمبية ىذا الطمب المتزايد، فظيرت إضافاته جديدةه لمخمطة العمفٌية 
لتزيد مف نسبة البركتيف كالمرٌكبات اآلزكتٌية فييا، كٌؿ ذلؾ بغية الكصكؿ إلى ما 

تقديميا لو مف حيكافو عرؼ فيما بعد بالمرٌكزات العمفٌية، كالتي يتحٌكؿ الحيكاف بعد 
.  عاشبو إلى حيكافو الحـو

ىذا كتختمؼ نسبة المرٌكبات الصناعٌية الداخمة في الخمطات العمفٌية بحسب الغرض 
المراد مف تحقيقو بإطعامو ليا؛ كبحسب اختبلؼ الحيكاف المقٌدمة لو مراعاةن لجيازه 

 اليضمٌي.
ٌدـ، ىذه المادة التي تحتكم عمى كمف ىذه المرٌكبات التي تدخؿ في الخمطة العمفٌية ال
كالتي تسيـ في زيادة إنتاج  ℅47نسبةو كبيرةو مف البركتينات قد تصؿ إلى نسبة 

بركتيف،  ℅45الٌمحـ عند الحيكاف إذا تناكليا، فالدـ الجاٌؼ يحتكم عمى نسبة 
كحيف تجٌمعو يحتكم عمى رطكبةو أكثر نتيجةن  ℅80كنسبة الرطكبة فيو حكالي 

 ء أثناء عممٌيات الغسؿ.إلضافة الما
أٌما طريقة تحضير المرٌكزات العمفٌية بشكؿو عاٌـو فيذكر بعض الباحثيف أٌنيا تصٌنع  -

بطريقتيف: التسخيف الكيربائٌي، كالطبخ كىي الطريقة األكثر اتٌباعان؛ كفييا تطبخ 
  120الٌمحـك أك مخٌمفات المسالخ كمنيا الدـ كاألسماؾ في قدكرو عمى درجة حرارة 
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ػ  ℅88لقتؿ ما فييا مف بكتيريا كفيركساتو كغير ذلؾ، ثـ تجٌفؼ بنسبةو تصؿ إلى 
حتى ال تتمؼ كتتعٌفف، ثـ تطحف كيضاؼ إلييا الكسبة التي تحتكم عمى  ℅90

البركتيف النباتٌي، كما تضاؼ إلييا بعض الفيتامينات كالمضاٌدات الحيكٌية كبعض 
 .(1)ديميا لمحيكافالعناصر المعدنٌية لتككف بذلؾ جاىزةن لتق

ػ أٌما طريقة تحضير الدـ في صناعة األعبلؼ فيذكر لنا الباحثكف في ىذا المجاؿ 
أٌنو يتـٌ تحضيره بعد تجفيفو، كيصنع بعد أف يتـٌ تحرير البخار عبر الدـ حتى تصؿ 

حداث تخٌثره، كبعد ذلؾ 100درجة الحرارة إلى  س مٌما يساعد عمى تعقيـ الدـ كا 
ؼ عبر البخار الساخف، كمف ثـٌ تطحف، كيككف لكنيا بٌنٌيان كلو تصٌب كتضغط كتجفٌ 

 .(2)رائحةه خاصةه، ثـ تضاؼ إلى المرٌكبات النباتٌية مثؿ الٌذرة كغيرىا..."
كأيضان بالنسبة لكمٌية ىذه المكاٌد الداخمة في تركيب األعبلؼ فيذكر الباحثكف أٌنيا 

 .℅1فيي ال تتجاكز قميمةه جٌدان بالنسبة لكمٌية الخمطة العمفٌية،
ىذه المنفعة التي ظيرت ليذه المادة مٌما أثار تساؤالتو كثيرةن حكؿ حكميا الشرعٌي؛ 
كتتمٌثؿ ىذه التساؤالت في: ما حكـ االنتفاع مف ىذا الدـ؟ كما حكـ تقديمو ضمف 
الكجبة العمفٌية؟ كما حكـ بيعو ليذا الغرض؟ كما حكـ بيع ىذه األعبلؼ الداخؿ في 

 نصر الدـ؟..تركيبيا ع
فإذا كاف ىذا الدـ المضاؼ دمان غير مسفكحو فبل إشكاؿ فيو لطيارتو، كال ترد عميو 
ٌنما الذم يرد عميو التساؤؿ ىك الدـ المتٌفؽ عمى تحريمو كىك  مثؿ ىذه التساؤالت، كا 

 الدـ المسفكح.
فما الحكـ في ضكء ما استجٌد مف منافع مف دـ الميتة كبالتحديد في إطعامو 

 اف عف طريؽ إدخالو في مرٌكبات عمفو؟.لمحيك 

                                                 

 ينظر: دراسات في قضايا طبيَّةو معاصرةو المصدر السابؽ.  )1(

  275ينظر: أثر المستجدات الطبيَّة في باب الطيارة ص:  )2(
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كعمى القكؿ بنجاسة الدـ فإٌف ىذه المسألة ترجع إلى أصؿو اختمؼ فيو الفقياء قديمان 
كىك:)حكـ إطعاـ النجاسة لمحيكاف مأككؿ الٌمحـ( كتفٌرع عمى اختبلفيـ ىذا اختبلؼه 

 .(1)آخر في مسألةو مشيكرةو في الفقو كىي حكـ لحـك الجبٌللة
بعض العمماء إلى القكؿ بجكاز إطعاـ النجاسة لمحيكاف مطمقان، كبيذا قاؿ  فقد ذىب

كمٌما استدٌؿ بو ىؤالء عمى قكليـ ما ركاه البخارٌم  (2)المالكٌية كالشافعٌية كالحنفٌية،
أرض ثمكد ػ الحجر ػ فاستقكا مف  ملسو هيلع هللا ىلصأٌف الناس نزلكا مع رسكؿ هللا  (3)عف ابف عمر

أف ييريقكا ما استقكا مف بئرىا، كأف يعمفكا  ملسو هيلع هللا ىلصكؿ هللا بئرىا كاعتجنكا بو، فأمرىـ رس
 .(4)«اإلبؿ العجيف، كأمرىـ أف يستقكا مف البئر التي كانت تردىا الناقة

كذىب بعضيـ إلى القكؿ بالجكاز المقٌيد بأاٌل يذبح الحيكاف أك يحمب قريبان؛ كىذا 
 .(5)القكؿ لمحنابمة

 .(6)كىك قكؿه لبعض الشافعٌية كذىب بعضيـ إلى القكؿ بالجكاز مع الكراىة؛
كعمى ىذا اختمؼ العمماء قديمان في حكـ الجبٌللة كمدل مشركعٌية االنتفاع منيا 
لئلنساف بأكؿ لحميا كبيضيا كشرب ألبانيا، كمف أسباب اختبلفيـ ىك اختبلفيـ في 

                                                 

مَّة كىي العىذرة، كىي البقرة التي تتبع النجاسات. ينظر:   )1( الجبلَّلة في الٌمغة: مشتقَّةه مف الجى
 52حات الفقو المالكٌي ص:معجـ مصطم

ك شرح صحيح البخارٌم البف  14/294ككشاؼ القناع 12/239ينظر: تفسير القرطبيٌ   )2(
 . 5/431بطَّاؿ

"أبك عبد الرحمف" عبد هللا بف عمرى بف الخطاب، أسمـ مع أبيو قبؿ البمكغ،  تكفي  سنة   )3(
مة في: اإلصابة73  6/308كاالستيعاب 6/167ىػ لو ترجى

لى ثمكدى أخاىـ  834ه البخارٌم ص:ركا   )4( كتاب: أحاديث األنبياء باب: قكلو تعالى: ﴿كا 
 3379﴾ رقـ:صالحان 

  14/294ينظر: كشاؼ القناع  )5(
  9/32نقمو النككٌم في المجمكع  )6(
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حمؿ النصكص الكاردة في ىذا الباب، كمف ىذا حمميـ النيي الكارد في الحديث 
 (1)«عف أكؿ الجبٌللة كألبانيا ملسو هيلع هللا ىلص هللاؿ نيى رسك »عف ابف عمر أٌنو قاؿ: الذم ركم 

 ىؿ النيي عمى التحريـ أـ الكراىة؟
 كىذا بياف مذاىبيـ:

الجبٌللة عند الحنفٌية ىي التي أغمب أكميا مف النجاسة؛ كحكميا عندىـ  :الحنفّية
الٌنتف كأف تحبس أٌيامان  أٌنو يكره أكؿ لحميا كذلؾ لتغٌيره كنتنو، فإذا تغٌير لحميا كزاؿ

 .)2(أك غير ذلؾ انتفت الكراىة

قاؿ ( 3جاء في المدكنة) الجبٌللة عندىـ كٌؿ حيكافو يستعمؿ النجاسة،: المالكّية
"، لةال بأس بالجبلٌ ": قاؿ مالؾه  "لك كرىتيا لكرىت الطير التي تأكؿ الجيؼ": مالؾه 

الطير؛ كحكـ أكؿ كعند بعضيـ اسـ الجبٌللة يطمؽ عمى ذكات الحكاصؿ مف 
 .)4(لحكميا جائزه كلكٌنيـ اختمفكا في ألبانيا

كانت مف  كسكاءه  ،ىي التي تأكؿ العذرة كالنجاساتعندىـ لة الجبلٌ  الشافعّية:
، أما حكميا فالمذىب عندىـ أٌف الجبٌللة إذا تغٌير اإلبؿ أك البقر أك الغنـ أك الدجاج

، كفي   ىذا سكاءه لحميا كبيضيا كلبنيا.لحميا كره أكمو كراىة تنزيوو كال يحـر

                                                 

كتاب: األطعمة باب: النيي عف أكؿ لحـك الجبلَّلة كألبانيا  421أخرجو الترمذٌم ص:  )1(
، كأبك داكد في السنف ص:كقاؿ عنو:  1824رقـ: كتاب: األطعمة باب:  681حسفه غريبه

كتاب: األضحية  9/332كالبييقٌي في السنف 3785النيي عف أكؿ الجبلَّلة كألبانيا رقـ:
 19952باب: ما جاء في أكؿ الجبلَّلة كألبانيا رقـ:

 5/39ينظر: البدائع  )2(

)3(  1/542 

 3/369لتحصيؿكالبياف كا 4/346ينظر: مكاىب الجميؿ  )4(
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الجبٌللة عندىـ ىي التي أكثر عمفيا النجاسة، كحكميا أٌنيا محٌرمةه إذا  الحنابلة:
أريد ذبح الحيكاف في الحاؿ، أٌما إذا لـ يرد ذلؾ كحبست الجبٌللة ثبلثة أياـو كأطعمت 

 .)1(الطاىر فإٌف لحميا يتغٌير كتصبح حبلالن 

ياء لمفيـك الجبٌللة كجدت أٌف العمماء القائميف بمنع تناكليا كعند النظر في تحديد الفق
أك كراىتو جعمكا عٌمة ذلؾ ىك تناكليا لمنجاسة، كلكٌنيـ اختمفكا في التعبير عف ذلؾ؛ 
فمنيـ مف يقكؿ: الجبٌللة ما كاف أكثر عمفيا النجاسة، كمنيـ مف أطمؽ فقاؿ: ما 

في معرفة الجبٌللة ىك تغٌير لحميا كانت تأكؿ النجاسة، كفي نظرم: الضابط األدٌؽ 
كنتنو، فمتى تغٌير لحميا كنتف فيي جبٌللةه بغٌض النظر عف القدر الذم أكمتو مف 
النجاسة ليقابؿ بذلؾ ضابط طيارتيا كىك خمٌك لحميا مف رائحة الٌنتف ليحٌؿ أكميا 

 كما قاؿ بعض الفقياء.
تمخيص الضكابط التي كبعد ىذا العرض المختصر ألقكاؿ عممائنا األكائؿ يمكف 

 يمكف بيا اعتبار الحيكاف مف الجبٌللة، كىي:
 ػ أف يككف أكثر أكمو النجاسة.

 ػ أف يظير فيو أثر النجاسة كأف يتغٌير طعمو كلكنو أك ينتف لحمو.
 ػ أاٌل يبقى بعد أكمو النجاسة مدةن مف الزمف ليرجع فيو إلى أصمو مف الطيارة.

كابط القكؿ بجكاز االنتفاع بيا كأكميا مع فالذم يظير لي عند كجكد ىذه الض
 الكراىة، فإذا انتفت ىذه الضكابط ارتفعت الكراىة كرجعت إلى الجكاز.

كلكف أقكؿ: ىؿ يمكف القياس بيف الجبٌللة التي قصدىا الفقياء قديمان كبيف جبٌللة 
 اليـك التي تتناكؿ النجاسة كالتي منيا الدـ؟

ٌية نعـ يمكف، فتمؾ التي يتكمـ عنيا الفقياء قديمان كلئلجابة أقكؿ: مف الناحية النظر 
جبٌللةه؛ ألٌف أغمب أكميا النجاسة، كالتي تأكؿ العمؼ المختمط بالنجاسة اليـك كذلؾ 

                                                 

 14/293ينظر: كشاؼ القناع   )1(



 (2021)ضثرًثر   23هىو اإلَطاَيح                                                  انعذد يجهح انع

661 

  

 

ىي جبٌللةه، كلكف الذم نراه اليـك في الكاقع العممٌي يظير لنا فرقان كبيران بيف جبٌللة 
!! فالحيكانات اليـك في أ  غمب ببلد المسمميف باتت تعتمد عمى األمس كجبٌللة اليـك

أعبلؼو كاردةو إلييا مف ببلدو في الغالب غير مسممةو مف مستحٌمي الميتة كالدـ 
كالخنزير؛ بؿ إٌف بعضيـ يتمٌذذ بأكؿ الميتة كغيرىا مف المحٌرمات، كحتى الدكؿ 

مب أغمبيا تعتمد في التصنيع عمى مكاٌد خاـو كاردةو، فأغ المصٌنعة محمٌيان لؤلعبلؼ
ف  أعبلؼ اليـك التي تعطى لمحيكانات غير معركفة المصدر كال التركيب، كحتى كا 
قمنا بأٌف المسمـ غير ممزـو بمعرفة ىذه الدقائؽ كلو أف يأكؿ لحـك آكمة ىذه 
، فالٌمحـك كمشتقاتيا أصبحت  األعبلؼ، فبل نستطيع أف ننكر آثارىا في عالمنا اليـك

لمزمنة، كفقدت طعميا حتى ال نكاد نأكؿ منيا اليـك في الغالب مصدران لؤلمراض ا
 طٌيبان، كأصبح الطٌب الحديث اليـك يحٌذر مف تناكليا كال يحٌبذه.

أليست ىذه اآلثار التي نعيشيا اليـك كافيةن بأٌف الكراىة التي قاؿ بيا العمماء قديمان 
 ىي اليـك أكثر تأكيدان إف لـ تصؿ إلى التحريـ؟!

عو يحتـٌ عمينا الكقكؼ بجٌدٌيةو لكضع الحمكؿ لمثؿ ىذه إٌف تحٌقؽ الضرر أك تكقٌ 
 المسائؿ، فاالنتفاع مف األعياف مف أىـٌ شركطو أاٌل يككف فيو ضرره عمى المسمـ.

ذا راقبكا بدٌقةو ما  فإذا اعتمد المسممكف عمى أنفسيـ في تكفير أعبلؼ حيكاناتيـ، كا 
ذا نيض عمماؤىـ لتك  فير بدائؿ عف النجاسات يرد إلييـ مف أعبلؼو مف غيرىـ، كا 

العينٌية بأشياء أخرل لبلستغناء عنيا قدر اإلمكاف؛ عندىا يمكف القكؿ بأٌنو يجكز 
 االنتفاع بالجبٌللة اليـك في األكؿ كغيره؛ كيجكز كذلؾ بيعيا كشراؤىا.

الذم يظير لي ػ كهللا أعمـ ػ أٌف االنتفاع مف لحـك الحيكانات التي تأكؿ : والخالصة
ي تحتكم عمى الدـ المسفكح جائزه مع الكراىة؛ كذلؾ بقياسو عمى األعبلؼ الت

الجبٌللة، فالكاضح مف خبلؿ المراحؿ التي تمٌر بيا صناعة األعبلؼ أٌنو ال يبقى 
أثره لنجاسة الدـ لقٌمتيا؛ كلتحٌكليا تمامان إلى ماٌدةو أخرل بعد مركرىا بتمؾ المراحؿ 

عند مركرىا بتمؾ الدكرة اليضمٌية التصنيعٌية، زد عمى ذلؾ ما يحدث لؤلعبلؼ 
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   الطبيعٌية في جكؼ الحيكاف بعد تناكلو ليذه األعبلؼ، كهللا سبحانو كتعالى يقكؿ:

  ﴿       ﴾
كأيضان القكؿ  )1(

تحالة، الستحالة الدـ في الخمطة العمفٌية إلى مادةو بالجكاز عمى القكؿ بنظرٌية االس
أخرل، كلكف كٌؿ ذلؾ بشرط عدـ الضرر؛ فإذا كجد ضرره حـر االنتفاع كبالتالي 

 البيع..... كهللا تعالى أعمـ

 خاتمة....
بعد ىذا العرض السريع ألحكاـ الميتة كأجزائيا كمف خبلؿ التطبيؽ المعاصر 

 احث لمنتائج اآلتية:لبلنتفاع مف أجزائيا تكصؿ الب
 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. -
غذائية الذم يباشر اإلنساف االنتفاع مف دـ الميتة بإدخالو في الصناعات ال -

 استيبلكيا ال يجكز، كىك يتبع أكؿ الميتة في التحريـ.
 الراجح كهللا أعمـ في أكؿ الجبللة الجكاز مع الكراىة كخاصة مع تغٌير لحميا. -
كذلؾ ال يمكف قياس ما دخؿ فيو بعض أجزاء الميتة مف الصناعات الغذائية  -

 عمى الجبللة لكجكد الفارؽ.
 لقكؿ بالجكاز أك عدمو عمى تحقؽ االستحالة التامة كىي لـ تثبت ىنا. يتكقؼ ا -

                                                 

 66النحؿ مف اآلية:  )1(
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المصادر والمراجعقائمة   

 القرآف الكريـ بركاية قالكف عف نافع .1
أثر المستجدات الفقيية في باب الطيارة ػ زايد نكاؼ عكاد الدكيرم ػ دار النفائس ػ  .2

 ـ.2007ىػ1427ط: األكلى 
ـى بًف المنذًر النيسابكرمًٌ ػ مكتبة اإلجماع البف المنذر أبي بكرو مح .3 مًَّد بًف إبراىي

 الفرقاف ػ ط: الثاني
( ػ دار الكتب 543أحكاـ القرآف ػ أبك بكر محمد بف عبدهللا المعركؼ بابف العربي ) .4

العممية ػ راجع أصكلو كخرج أحاديثو كعمؽ عميو محمد عبد القادر عطا ػ دار 
 ـ.2003ىػ 1424ة الكتب العممية بيركت لبناف ػ ط: الثالث

أحكاـ القرآف ػ اإلماـ أبك بكر أحمد بف عمي الرازم الجصاص ػ تحقيؽ محمد  .5
الصادؽ قمحاكم ػ دار إحياء التراث العربي كمؤسسة التاريخ العربي بيركت 

 ـ.1992ىػ 1412لبناف ػ ط:
بداية المجتيد كنياية المقتصد ػ أبك الكليد محمد بف أحمد بف محمد بف رشد  .6

 ـ.1982ىػ 1402ىػ( ػ دار المعرفة ػ ط: السادسة 595القرطبي)ت
البياف كالتحصيؿ في الشرح كالتكجيو كالتعميؿ في مسائؿ المستخرجة ػ أبك الكليد بف  .7

رشد القرطبي ػ تحقيؽ الدكتكر محمد حجي ػ دار الغرب اإلسبلمي ػ ط: الثانية 
 ـ.1988ىػ 1408

ػ محمد تكفيؽ رمضاف البكطي ػ البيكع الشائعة كأثر ضكابط المبيع عمى شرعيتيا  .8
 ـ2001ىػ 1422دار الفكر بيركت ػ ط: 

البيكع المحرمة كالمنيي عنيا دراسة فقيية مقارنة ػ عبد الناصر خضر ميبلد ػ دار  .9
 ـ.2005ىػ 1426اليدم النبكم مصر ػ ط: األكلى 
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تفسير الفخر الرازم المشتير بالتفسير الكبير كمفاتيح الغيب ػ محمد الرازم فخر  .10
ىػ 1401الديف بف العبلمة ضياء الديف عمر ػ دار الفكر لمطباعة ػ ط: األكلى

 ـ.1981
الجامع ألحكاـ القرآف كالمبٌيف لما تضمنتو السنة كآم الفرقاف ػ أبك عبد هللا  .11

ىػ( ػ تحقيؽ عبد هللا بف عبد 671محمد بف أحمد بف أبي بكر القرطبي ػ)ت
 ـ.2006ىػ 1427لى المحسف التركي ػ مؤسسة الرسالة ػ ط: األك 

حاشية الدسكقي عمى الشرح الكبير ػ شمس الديف الشيخ محمد بف عرفة  .12
الدسكقي كبيامشو الشرح المذككر مع تقريرات لمعبلمة المحقؽ سيدم الشيخ 

 محمد عميش ػ دار إحياء الكتب العربية ػ ط: ببل.
ًد بًف  1/26الدَّرارم الميضيَّة شرح الدُّرر البييَّة .13 عمي الشككاني ػ لئلماـ محمَّ

 مكتبة التراث اإلسبلمي ػ ط: ببل.
دراسات في قضايا طبية معاصرة ػ عمر سميماف األشقر كآخركف ػ دار النفائس  .14

 ـ.2001ىػ 1421األردف ػ ط: األكلى 
ىػ( ػ تحقيؽ الدكتكر 654الذخيرة ػ شياب الديف أحمد بف إدريس القرافي )ت .15

 ـ. 1994لى محمد حجي ػ دار الغرب اإلسبلمي ػ ط: األك 
زاد المعاد في ىدم خير العباد البف قيـ الجكزية شمس الديف أبي عبدهللا محمد  .16

بف أبي بكر الزرعي الدمشقي ػ تحقيؽ شعيب األرنؤكط كعبد القادر األرنؤكط ػ 
ىػ 1415مؤسسة الرسالة كمكتبة المنار اإلسبلمية ػ ط: السابعة كالعشركف 

 ـ.1994
خرشٌي عمى المختصر الجميؿ لئلماـ أبي الضياء خميؿو شرح أبي عبد هللا محمَّدو ال .17

 .ببلالمعركؼ بالجندٌم ػ المطبعة الكبرل األميرية ببكالؽ مصر المحمية ػ ط: 
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شرح صحيح البخارم البف بطاؿ ػ أبي الحسف عمي بف خمؼ بف عبد الممؾ ػ  .18
ضبط نصو كعمؽ عميو أبك تماـ ياسر بف إبراىيـ ػ مكتبة الرشد الرياض ػ ط: 

 بل.ب
الفركؽ أك أنكار البركؽ في أنكاء الفركؽ ػ ألبي العباس أحمد بف إدريس  .19

ىػ( . كمعو إدرار الشركؽ عمى أنكار الفركؽ لئلماـ 684الصنياجي القرافي)
ىػ(. كبحاشية الكتابيف تيذيب 723أبي القاسـ قاسـ بف عبد هللا ابف الشاط)ت

محمد عمي المكي المالكي. ػ الفركؽ كالقكاعد السنية في األسرار الفقيية لشيخ 
 ـ.1998ىػ 1418دار الكتب العممية بيركت لبناف ػ ط: األكلى 

الكافي ػ لمكفؽ الديف أبي محمد عبد هللا بف أحمد بف قدامة الحنبمي)ت  .20
ىػ( ػ تحقيؽ الدكتكر عبدهللا بف عبد المحسف التركي ػ ىجر لمطباعة 620

 كالنشر ػ ط: ببل.
لمشيخ العبلمة منصكر بف يكنس البيكتي الحنبمي ػ كشاؼ القناع عف اإلقناع ػ  .21

تحقيؽ كتخريج لجنة متخصصة في كزارة العدؿ ػ كزارة العدؿ في المممكة 
 ـ.2000ىػ 1421العربية السعكدية ػ ط: األكلى 

المجمكع شرح الميذب لمشيرازم ػ ألبي زكرياء محي الديف بف شرؼ النككم ػ  .22
 رشاد جدة ػ ط: ببل.تحقيؽ محمد نجيب المطيعي ػ مكتبة اإل

حاح لمحمَّد بف أبي بكرو الرازٌم ػ مكتبة لبناف ػ ط: ببل. .23  مختار الصَّ
ىػ( كيمييا مقدمات ابف رشد لبياف 179المدكنة الكبرل ػ لئلماـ مالؾ بف أنس)ت .24

ما اقتضو المدكنة مف األحكاـ البف رشد ػ دار الكتب العممية بيركت لبناف ػ ط: 
 ـ.1994ىػ 1415األكلى 

مستخمىص مف النجس كحكمو في الفقو اإلسبلمٌي لػ نصرم راشد قاسـ ػ مكتبة ال .25
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 الصحابة ػ ط: األكلى.
المصباح المنير في غريب الشرح الكبير لمرافعي ػ أحمد بف محمد بف عمي  .26

 ىػ( ػ طبع بالمطبعة الميمنية ػ ت: ط: ببل.770المقرم الفيكمي)ت 
ي محمد عبد هللا بف أحمد بف المغني شرح مختصر المزني ػ لمكفؽ الديف أب .27

ىػ( ػ تحقيؽ الدكتكر عبدهللا بف عبد 620محمد بف قدامة المقدسي الحنبمي)ت 
المحسف التركي كالدكتكر عبد الفتاح محمد الحمك ػ دار عالـ الكتب الرياض ػ 

 ـ.1997ىػ 1417ط: األكلى 
د ػ دار القمـ المكاد المحرمة في الغذاء كالدكاء بيف النظرية كالتطبيؽ ػ نزيو حما .28

 ـ.2004ىػ 1425دمشؽ ػ ط: األكلى 
مكاد نجسة في الغذاء كالدكاء بحث فقيي مقارف ػ لمدكتكر عبد الفتاح محمكد  .29

 ـ.1997ىػ 1417إدريس ػ ط: األكلى 
مكاىب الجميؿ لشرح مختصر خميؿ ػ ألبي عبد هللا محمد بف محمد بف عبد  .30

ػ دار الكتب العممية ،(954الرحمف المغربي المعركؼ بالحطاب الرعيني )ت
 . 1995ػ1416ط: األكلى  ،بيركت لبناف
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 الصالبة النفسية لدى طالب كمية التربية بجامعة بني وليد

 عبد الرحمن غيــــــث ةد. جمع
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المقدمة : 

كبير لدل الباحثيف في عمـ النفس بصفة  باىتماـ الصبلبة النفسيةمفيـك  لقد حظى
ير مف عامة كفي عمـ النفس الشخصية بصفة خاصة، فقد انصب تفكير الكث

بكصفو متغير  الصبلبة النفسيةالمنظريف الذيف تناكلكا مكضكع الشخصية عمى 
التي تساعد األفراد عمى التكافؽ النفسي مع مكاقؼ محكريا مف متغيرات الشخصية 

الحياة المختمفة التي يتعرضكف ليا، حيث يعيش اإلنساف اليـك في عصر يشيد ثكرة 
يمكف القكؿ: إف ىذا المجاؿ مف أكثر كالتكاصؿ بحيث  في مجاؿ المعمكماتية

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 

ف الحياة بجكانبيا اإليجابية منيا كالسمبية، كال يمكف أف تخمك الحياة منيا، كتزداد أركا
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 

ف بمستكل عاؿو مف األمف النفسي، األمر األفراد، فقد لكحظ أف بعضيـ يحتفظك 
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 
بالصبلبة النفسية التي تتمثؿ في مجمكعة مف الخصائص النفسية التي  ما يسمى

تتضمف االلتزاـ ككضكح اليدؼ كالتحكـ كالتحدم كىذه الخصائص مف شأنيا أف 
تحافظ عمى الصحة النفسية كالجسمية كاألمف النفسي عندما يتعرض الفرد لؤلحداث 

 الضاغطة.

قد حاز عمى اىتماـ  Psychological Hardines  إف مفيـك الصبلبة النفسية
الكثير مف الباحثيف في الدراسات النفسية التي أيجريت في السنكات االخيرة حيث تـ 
الكشؼ عف متغيرات عديدة ترتبط بمفيـك الصبلبة النفسية مثؿ القمؽ كاالكتئاب 

 (.            230:  2002كالتفاؤؿ كالتشاـؤ كغيرىا مف المتغيرات )حمادة لؤلؤة كآخركف 

الشؾ أف األكضاع السياسية كاالجتماعية كاالقتصادية كالحركب كاألزمات المتعددة 
التي يعيشيا المكاطف الميبي اليـك تؤدم إلى العديد مف االضطرابات كالمشاكؿ 
النفسية كالعقمية، نتيجة المعاناة التي باتت تشكؿ المظاىر البارزة لمحياة اليكمية، 

جسيمة تيدد سبلمتو كأمنو، كقد أدت الظركؼ كيكاجو المجتمع الميبي تحديات 
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.

إلى أف األشخاص األكثر صبلبة نفسية ليس  2007كيشير عبد الرحمف أبك ندل
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 

ـ اتخاذ القرارات الصائبة، بالنمك، كعند إدراكيـ ألحداث الحياة الضاغطة يمكني
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كيصنعكف أكلكيات في حياتيـ كأىدافان كأنشطة أخرل أكثر تعقيدان كيقيمكنيا عمى أنيا 
 (.             22: 2007قدرات إنسانية ميمة )عبد الرحمف أبك ندل

إف الصبلبة النفسية عامؿه أساسي في مكاجية العديد مف االضطرابات النفسية 
لمؤلمة، فيي بمثابة القكة الداخمية التي تيعيف الفرد عمى كاألحداث الضاغطة كا

مكاجية الصعاب ليتمكف مف المضي قيدمان في الحياة، كيرجع الفضؿ في استخداـ 
التي تيعد   Souzan Kobass1982مفيـك الصبلبة النفسية إلى سكزاف ككبازا 

 Victor أكؿ مف درست مصطمح الصبلبة النفسية، متأثرة بأعماؿ فيكتكر فرانكؿ
Frankel  مؤسس 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 

ر محٌرؼ أك مشكه، كيفسرىا بكاقعية أحداث الحياة الضاغطة الشاقة إدراكان غي
كمنطقية كمكضكعية، كيتعايش معيا عمى نحك إيجابي، كتمثؿ أبعاد الصبلبة 
النفسية، كقد حددتيا بثبلثة أبعاد ىي: )االلتزاـ كالتحكـ كالتحدم( )عماد مخيمر 

1996  :227 .) 

النفسية،  ىذا، كقد تكسعت الجيكد البحثية في السنكات األخيرة حكؿ مفيـك الصبلبة
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: 

عاؿ في الحفاظ تيعد الصبلبة النفسية أحد السمات الشخصية التي تساىـ بشكؿ ف
عمى الصحة النفسية كالجسمية لمفرد، كما تيعد في مقدمة الصفكؼ األمامية في 
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مقاكمة انييار البناء النفسي لو، حيث إنيا تقـك بدكر كبير في امتصاص ما تخمفو 
الضغكط النفسية نتيجة األحداث الضاغطة التي يمر بيا، كىي بذلؾ تككف بمثابة 

كالكقاية مف اآلثار الجانبية التي تككف بسبب الضغكط مصدرو لممقاكمة كالصمكد، 
عمى الصحة النفسية كالجسمية لؤلفراد، كأف األفراد االكثر صبلبة نفسية أقؿ تعرضا 
لمضغكط  النفسية، كأنيـ أكثر إنجازان كقيادة كأكثر ضبطا داخميا، كما يتميزكف 

مما سبؽ سكؼ تركز ىذه بالنشاط كالكاقعية كالمركنة في مكاجية األحداث، كانطبلقا 
الدراسة عمى معرفة مستكل الصبلبة النفسية لدل طبلب كمية التربية بجامعة بني 

 كليد، كتتحدد مشكمة الدراسة باألسئمة اآلتية: 

 ػػػػ ما مستكل الصبلبة النفسية لدل طبلب كمية التربية بجامعة بني كليد ؟ 1

اد الصبلبة النفسية لدل طبلب ػػػػػ ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في أبع 2
 كمية التربية ترجع لمتغير الجنس ؟

ػػػ ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في أبعاد الصبلبة النفسية لدل طبلب  3
 كمية التربية ترجع لمتغير التخصص الدراسي ؟

 أىمية الدراسة: 

ست عمى لقد حظيت الصبلبة النفسية حديثنا باىتماـ الكثير مف الباحثيف، حيث در 
نطاؽ كاسع في دراسات ككبازا  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 اليـك

ة كالكقائية كتعددىا كتنكعيا في حماية الذات كعمى الرغـ مف كثرة األساليب النفسي
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، 
د األساليب الفعالة فكانت الصبلبة النفسية أك المناعة النفسية أك المقاكمة النفسية أح

التي يستخدميا الفرد في الحفاظ عمى صحتو النفسية كالجسمية، كتكمف أىمية 
 الدراسة الحالية:

ػػػػػػ تنبثؽ أىمية ىذه الدراسة مف أىمية مكضكعيا كىك الصبلبة النفسية باعتبارىا 1
 أحد المصادر الكقائية مف االضطرابات النفسية.

سات التي تناكلت الصبلبة النفسية في البيئة المحمية، كمف ندرة البحكث كالدراػػ ػػػػػ 2
  ىنا يمكف القكؿ بأف ىذه الدراسة تعد مف الدراسات الرائدة في ىذا المجاؿ.    

لدل ػػػػػػػ تنبع أىمية ىذه الدراسة مف ككنيا تكشؼ عف مستكل الصبلبة النفسية  3
لمكثير مف األحداث  حيث إنيـ يتعرضكفطبلب كمية التربية بجامعة بني كليد 

 الضاغطة. 
 :ىداؼ التاليةإلى تحقيؽ األ الحالية تيدؼ الدراسة : ىداف الدراسةأ

 بني كليد.بجامعة  كمية التربية دل طبلبل مستكل الصبلبة النفسيةمعرفة ػػػػػ 1

كمية  دل طبلبل الصبلبة النفسية أبعاد معرفة مدل تأثير متغير الجنس عمى ػػػػػػػ2
 التربية.

دل ل الصبلبة النفسية أبعاد معرفة مدل تأثير متغير التخصص العممي عمىػػػػ ػػ3
 بني كليد.كمية التربية بجامعة  طبلب

ببرامج كضع المقترحات في ضكء نتائج ىذه الدراسة التي تسيـ في االرتقاء ػػػػ ػ4
اإلرشاد النفسي لتنمية الجكانب اإليجابية لمصبلبة النفسية لدل الطالب الجامعي 

 .لمكاجية الشدائد
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 مصطمحات الدراسة: 

ىي مجمكعة مف السمات الشخصية تعمؿ كمصدر كقائي الصالبة النفسية: 
ألحداث الحياة الشاقة، كأنيا تتمثؿ في اعتقادو أك اتجاهو عاـو لدل الفرد في فاعميتو 
كقدرتو عمى استغبلؿ كافة مصادره النفسية كالبيئية المتاحة، كي يدرؾ بفاعمية 

الحياة الشاقة إدراكان غير محٌرؼ أك مشكه، كيفسرىا بكاقعية كمنطقية  أحداث
كمكضكعية كيتعايش معيا عمى نحك إيجابي، كأنيا تتضمف ثبلثة أبعاد رئيسية، 

 (. 227: 1996كىي )االلتزاـ كالتحكـ كالتحدم( )عماد مخيمر 

ا الطالب ىك الدرجة الكمية التي يحصؿ عميي لمصالبة النفسيةجرائي إلالتعريف ا
 .المستخدـ في ىذه الدراسة الصبلبة النفسيةمف خبلؿ استجابتو عمى مقياس 

كمية التربية  طبلبلدل  الصبلبة النفسيةتتحدد ىذه الدراسة بدراسة : حدود الدراسة 
 ـ 2020لفصؿ الربيع  بني كليدبجامعة   

 اإلطار النظري والدراسات السابقة: 

 اإلطار النظري  -أوال

 Psychological Hardinessالبة النفسية مفيوم الص

يشكؿ أحد  ييعد مفيـك الصبلبة النفسية مف المفاىيـ الحديثة نسبيان حيث بدأ
الخصائص النفسية اليامة لمفرد في مكاجية العديد مف األحداث الضاغطة 
كالمتعددة كالمتتالية بنجاح، فقد كانت ككبازا أكؿ مف كضع األساس لمصطمح 

ة، حيث الحظت أف بعض األفراد يستطيعكف تحقيؽ ذكاتيـ الصبلبة النفسي
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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ي يتعرضكف ليا بقيمتيـ كيحققكف ذكاتيـ، أم الذيف يتحدكف الصعاب كالمشكبلت الت
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 

مستمر النامي عف المعنى كاليدؼ مف الحياة، دافعية الفرد تنبع أساسا مف البحث ال
كأف األفراد الذيف تتسـ شخصياتيـ بالصبلبة النفسية يتميزكف بمقدرة عالية عمى 

:  2011مقاكمة النتائج السمبية كالمؤلمة لؤلحداث الضاغطة كالشاقة )تنييد عادؿ 
33                                                  .) 

عريفات الصبلبة النفسية حيث ال يكجد تعريؼ كاحد محدد يعترؼ بو لقد تعددت ت
جميع المشتغميف في ىذا الميداف، إال أف التعريؼ األكثر شيكعا كالذم حاز عمى 

حيث عرفت  1982القبكؿ لدل غالبية المختصيف ىك تعريؼ سكزاف ككبازا 
قائي مجمكعة مف السمات الشخصية تعمؿ كمصدر ك  الصبلبة النفسية بأنيا:

ألحداث الحياة الشاقة، كأنيا تتمثؿ في اعتقادو أك اتجاهو عاـو لدل الفرد في فاعميتو 
كقدرتو عمى استغبلؿ كافة مصادره النفسية كالبيئية المتاحة، كي يدرؾ بفاعمية 
احداث الحياة الشاقة إدراكان غير محٌرؼ أك مشكه، كيفسرىا بكاقعية كمنطقية 

نحك إيجابي، كأنيا تتضمف ثبلثة أبعاد رئيسية كمكضكعية كيتعايش معيا عمى 
 كىي: )االلتزاـ كالتحكـ كالتحدم( .              

بأنيا سمة عامة في الشخصية تعمؿ الخبرات البيئية  FUNK1992عرفيا فنؾ 
:  2016المتنكعة عمى تككينيا كتنميتيا لدل الفرد منذ الصغر )رجاء محمكد 

356  .) 
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بانيا نمط مف التعاقد النفسي يمتـز بو الفرد اتجاه نفسو  1996كعرفيا عماد مخيمر 
يمانو بقدراتو التي يستطيع بيا التحكـ في ما  كأىدافو كقيمو كاآلخريف مف حكلو كا 
يعترضو مف أحداث يتحمؿ المسؤكلية عنيا، كلو القدرة عمى تغييرىا إلى عامؿ مف 

عماد ي تحقيؽ أىدافو )عكامؿ النمك أكثر مف ككنيا تمثؿ تيديدا أك عائقان لو ف
     (.284:  1996مخيمر 

بأنيا مجمكعة متكاممة مف الخصاؿ الشخصية ذات  2002كعرفتيا جيياف محمد
 2002الطبيعة النفسية كاالجتماعية تضـ االلتزاـ كالتحدم كالتحكـ )جيياف محمد 

:35  .) 

رتو عمى بأنيا اعتقاد عاـ لدل الفرد في فاعميتو كقد 2007كيعرفيا بشير دخاف 
 (.  335:  2007استخداـ كؿ المصادر النفسية كالبيئية المتاحة )بشير دخاف 

بأنيا القدرة العالية عمى المكاجية اإليجابية  2006كيعرفيا مجدم عبد الكريـ
لمضغكط، كتعكس مدل اعتقاده في فعاليتو عمى االستخداـ األمثؿ لكؿ المصادر 

لحياة كيحقؽ اإلنجاز )محمكد مجدم المتاحة كي يدرؾ كيفسر كيكاجو أحداث ا
2006 :75  .) 

كيعرفيا ككنسينتكفا بأنيا عبارة عف أفعاؿ مف جانب الفرد تقيـ كتكاجو األحداث 
الضاغطة كالتي يمكف أف تؤثر عمى صحتو، فتعمؿ مككنات الصبلبة النفسية عمى 

ءة في تييئة الفرد ليقيـ األحداث الضاغطة فيجعميا أقؿ تيديدان كأنو أكثر كفا
 (. 174:  2010مكاجيتيا )مدحت عباس

يتضح مف التعريفات السابقة لمفيـك الصبلبة النفسية، أنيا تتفؽ فيما بينيا عمى أف 
الصبلبة النفسية تعد جكىر الشخصية السكية التي تزرع عند الفرد ركح التحدم 
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ي كتقكم مف عزيمتو، ليتطمع نحك مستقبؿ أفضؿ لمحياة كليككف أكثر إيجابية ف
مكاجية األحداث الضاغطة، لذؾ كانت الصبلبة النفسية عند البعض عامبل ميمان 
كحيكيان مف عكامؿ الشخصية التي تيمٌكف الفرد مف استغبلؿ قدراتو الكامنة االستغبلؿ 
األمثؿ لتحسيف أدائو كالمحافظة عمى صحتو النفسية كالجسدية، كىي مصدر مف 

ر السمبية الناتجة عف األحداث كاألزمات مصادر الشخصية الذاتية لمقاكمة اآلثا
 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 كبٌل متكامبل، ال يمكف 

يخفؼ مف كقع األحداث الضاغطة عمى  الفصؿ بينيا، كتعمؿ كمتغير سيككلكجي
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 

ثة بشكؿ عاـ يكصؼ بأنو احتراؽ نفسي، كال يكفي بيعدا كاحدا مف مككنات الثبل
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: 

 Commitment         امـــــ االلتز 

يعتبر بيعد االلتزاـ مف أكثر مككنات الصبلبة النفسية ارتباطا ن بالدكر الكقائي ، 
بكصفو مصدران لمقاكمة األحداث الضاغطة، كتؤكد سكزاف ككبازا عمى أف مككف 
االلتزاـ يمثؿ قدرة الفرد عمى إدراؾ أىمية ك قيمة ذاتو كأىدافو كتقدير امكانياتو 
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و ىدفا يسعى لتحقيقو، ككذلؾ قدرتو عمى اتخاذ القرارات التي تعزز التكازف ليككف لدي
كالتراكيب الداخمية، فااللتزاـ يمثؿ االلتزاـ الذاتي مف جانب الفرد نحك نفسو كقيمو 
كنحك اآلخريف، كىذا المككف يشير إلى تبني الفرد لقيـ كمبادل كمعتقدات محددة 

الشخصية اتجاه نفسو كمجتمعو، كالتعامؿ مع  كمقدار تمسكو بيا كتحممو المسؤكلية
األحداث الشاقة كأحداث ىادفة كذات معنى، كىذا يعكس مدل الصبلبة النفسية 

 (.                                        176:  2010لمفرد )مدحت عباس 

 Controlــــ التحكم  

التي يتعرض ليا أمكر  إلى اعتقاد الفرد بأف ظركؼ الحياة كمكاقفيا المتغيرة يشير
متكقعة الحدكث كيمكف التنبؤ بيا كالسيطرة عمييا، كىذا ال يعني التكقع الساذج 
نما يعني إدراؾ الذات عمى أنيا ذا تأثير كاضح مف  لتحديد نتائج أحداث الحياة، كا 
خبلؿ ممارسة التفكير كالمعرفة كالميارة كاالختيار كيتضمف التحكـ القدرة عمى اتخاذ 

كتفسير األحداث كيعزز القدرة عمى المقاكمة الفعالة  لمضغكط النفسية مف  القرار
خبلؿ استخداـ العمميات الفكرية لمتحكـ في األحداث لتقمؿ اآلثار السمبية لممشقة إذا 

 (.  130:  2007ما تـ عمى نحك إيجابي )فائقة بدر 

  Challengــــ التحدي

في أحداث الحياة ىك أمر طبيعيه كحتمي يشير ىذا البيعد إلى أف التغيير المتجدد 
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 

أك اإلدراكي  التيديد لؤلمف كىك بيعد يخفؼ مف كطأة الحياة عمى الجانب الحسي،
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 أمكران طبيعية البد مف حدكتيا 
 (.      451:  2015ائو )سمير محمد كآخركف لنمكه كارتق

 النظريات المفسرة لمصالبة النفسية 

: لقد قدمت ككبازا نظرية رائدة في مجاؿ الكقاية مف 1982نظرية سكزاف ككبازا ــــــــ 
اإلصابة مف االضطرابات النفسية كالجسدية تناكلت خبلليا العبلقة بيف الصبلبة 

ا في ىذا المجاؿ، كلقد اعتمدت ىذه النظرية عمى عدد النفسية بكصفيا متغيران حديث
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 

مدت عمييا ىذه كاستغبلؿ ىذه القدرات االستغبلؿ األمثؿ، كمف أىـ النماذج التي اعت
النظرية ) البنية الداخمية لمفرد ػػػػ األسمكب اإلدراكي المعرفي ػػػػػػ الشعكر بالتيديد أك 
اإلحباط  ( كقد اعتمدت ككبازا في نظريتيا عمى افترضن أساسي، كىك أف تعرض 
الفرد لؤلحداث الحياتية الشاقة يعد أمران ضركريان بؿ إنو حتمي كطبيعي ال مفر منو، 

الحياة محفكؼ بالعقكبات كالصعكبات كأشكاؿ الفشؿ كاألحداث الشاقة ، كنحف  فكاقع
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 

لبلزمة إلدارة متطمبات الحياة، كيقـك مصادر تتمثؿ في المعرفة كالميارات كالقدرات ا
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 

دما تتجاكز المتطمبات فيتـ تقييـ المتطمبات عمى أنيا تحد كليس تيديدان، كلكف عن
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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ف الصبلبة النفسية كالكقاية مف اإلصابة باألمراض مف فسرت ككبازا العبلقة بي
خبلؿ الخصاؿ المميزة لؤلفراد مرتفعي الصبلبة النفسية باإلضافة إلى األدكار الفعالة 
التي تقـك بيا الصبلبة النفسية لمتقميؿ مف التعرض لؤلحداث الضاغطة )زينب نكفؿ 

2008  :122  .) 

 نز سيميـــــ نظرية متالزمة التكيف العام ليا

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:

أك التنبيو: كفي ىذه المرحمة يقـك الجسـ باستدعاء كافة قكاتو  ػػػػػ مرحمة اإلنذار
 الدفاعية لمكاجية الخطر الذم ييدد كيانو الشخصي. 

ػػػػػ مرحمة المقاكمة: كتتككف ىذه المرحمة نتيجة المكاقؼ الضاغطة التي يتعرض ليا 
 قؼ.الفرد فتختفي التغيرات األكلى كتظير تغيرات جديدة تدؿ عمى التكيؼ مع المك 

ػػػػػ مرحمة االستنزاؼ: كيصؿ الفرد إلى ىذه المرحمة عندما يفشؿ في مقاكمة األحداث 
 (. 28:  2016الضاغطة كتطكؿ فترة التيديد )حمكد عامر 

 نظرية التقييم المعرفي الزاروس وفموكمان

كىذه النظرية تشير إلى تأثير األحداث الضاغطة عمى تقييـ األفراد ألحداث الحياة 
ىذه النظرية أف األحداث التي يمر بيا األفراد ماىي أحداث نكعية  حيث ترل

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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اجية( )عبدهللا الشيرم ىي )األحداث الضاغطة ػػػػ عممية التقييـ ػػػػ أساليب المك 
2015  :23  .) 

  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 

النفسية كعامؿ حماية مف  المشاكؿ التي يتعرض ليا في حياتو، كما تعمؿ الصبلبة
األمراض النفسية كالجسمية، فتقـك 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 

 (.  32:  2002ا االجتماعي )عبد المطيؼ حسف مباشر مف خبلؿ تأثيرى

إف إدراؾ كتقييـ جميع جكانب الحياة تساعد الشخصية الصمبة عمى إيجاد فرص 
لمتدريب كاتخاد القرارات الصائبة كالتأكيد عمى أكلكيات الحياة، ككضع أىداؼ جديدة 

ألحداث في كتقدير األنشطة المعقدة  كالقدرات اليامة لؤلفراد كالقدرة عمى تقييـ ا
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.

 ثانًيا : الدراسات السابقة 

ية، تبيف أف ىناؾ بعد االطبلع عمى الدراسات السابقة التي تتعمؽ بالصبلبة النفس
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.

بعنكاف الصبلبة الشخصية كعبلقتيا بأساليب التعامؿ  1995ػػػػػ دراسة بيتينة منصكر
ضغكط الحياة ، حيث ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة العبلقة بيف الصبلبة  مع

الشخصية كأساليب التعامؿ مع ضغكط الحياة ، كقد تككنت عينة الدراسة مف 
( طالب كطالبة ، كقد أشارت نتائج الدراسة عف كجكد مستكل مرتفع مف 400)

كؽ بيف الذككر الصبلبة النفسية لدل عينة الدراسة ، كما أشارت إلى كجكد فر 
 كاإلناث لصالح الذككر.

بعنكاف الصبلبة النفسية كالمساندة االجتماعية كمتغيريف  1997دراسة عماد مخيمر
مف متغيرات المقاكمة كالكقاية، حيث ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة أثر الصبلبة 
النفسية كالمساندة االجتماعية عمى الكقاية مف آثار األحداث الضاغطة ، كقد 

( طالب كطالبة، كقد أشارت نتائج الدراسة إلى كجكد 171كنت عينة الدراسة مف )تك
 فركؽ بيف الذككر كاإلناث في الصبلبة النفسية لصالح الذككر. 

بعنكاف الصبلبة النفسية كعبلقتيا بمستكل الضغكط  2006ػػػػػ دراسة بشير الحجازم 
لدراسة إلى معرفة العبلقة النفسية لدل طمبة الجامعة اإلسبلمية، حيث ىدفت ىذه ا

( 541بيف الصبلبة كمستكل الضغكط النفسية، كقد تككنت عينة الدراسة مف )
طالب، كقد أشارت نتائج إلى كجكد عبلقة ارتباطية قكية بيف الصبلبة النفسية 

 كمستكل الضغكط النفسية لدل عينة الدراسة .

كعبلقتيا باألمف النفسي لدل  بعنكاف الصبلبة النفسية 2008ػػػػػ دراسة سالـ المفرجي 
طبلب الجامعة، حيث ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة العبلقة بيف الصبلبة كاألمف 

( طالبا، كقد أظيرت النتائج كجكد 445النفسي، كقد تككنت عينة الدراسة مف )
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عبلقة ارتباطية مكجبة بيف الصبلبة كاألمف النفسي، كاشارت إلى عدـ كجكد فركؽ 
 إلناث.بيف الذككر كا

بعنكاف الصبلبة النفسية لدل طبلب كمية التربية، حيث  2012ػػػػػ دراسة ىكيدا نكر
ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة مستكل الصبلبة، كقد تألفت عينة الدراسة مف 

( طالبنا، كقد أظيرت النتائج كجكد مستكل مرتفع لمصبلبة النفسية لدل أفراد 249)
 عينة الدراسة.

بعنكاف الصبلبة النفسية كعبلقتيا بأساليب مكاجية  2012العبدلي  ػػػػػ دراسة خالد
الضغكط النفسية، حيث ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة العبلقة بيف الصبلبة النفسية 

( طالب 200كأساليب مكاجية الضغكط النفسية ، كقد اشتممت عينة الدراسة عمى )
تفع مف الصبلبة النفسية كطالبة ، كقد أشارت نتائج الدراسة عف كجكد مستكل مر 

لدل عينة الدراسة ، كما أشارت إلى كجكد فركؽ في مستكل الصبلبة النفسية بيف 
 الطمبة المتفكقيف كالطمبة العادييف لصالح الطمبة المتفكقيف.

بعنكاف النفسية كعبلقتيا بالمساندة االجتماعية لدل  2012ػػػػػ دراسة الحسيف سيد 
الدراسة إلى معرفة العبلقة بيف الصبلبة النفسية  طبلب الجامعة، حيث ىدفت ىذه

( طالبنا كطالبة، كقد 412كالمساندة االجتماعية، كقد تككنت عينة الدراسة مف )
أشارت نتائج الدراسة عف كجكد مستكل مرتفع مف الصبلبة النفسية لدل عينة 

لنفسية، الدراسة، كما أشارت إلى عدـ كجكد فركؽ بيف الذككر كاإلناث في الصبلبة ا
 كما أسفرت عف كجكد عبلقة ارتباطية بيف الصبلبة النفسية كبالمساندة االجتماعية.

بعنكاف الصبلبة النفسية كعبلقتيا بأساليب مكاجية  2014ػػػػػ دراسة أسماء زىاني
الضغكط النفسية، حيث ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة العبلقة بيف الصبلبة النفسية 

( معممة، كقد 30ط الحياة ، كقد بمغت عينة الدراسة )كأساليب التعامؿ مع ضغك 
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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.

لنفسية بعنكاف مدل تمتع الشباب الجامعي بالصبلبة ا 2014ػػػػػ دراسة فتحية العربي 
في مكاجية بعض الضغكط الحياتية المعاصرة، حيث ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة 
مستكل الصبلبة النفسية كجكدة الحياة لدل طبلب جامعة الزاكية، كقد بمغت عينة 

( طالب كطالبة، كقد أشارت نتائج الدراسة عف كجكد مستكل مرتفع 127الدراسة )
ة، كما أشارت إلى عدـ كجكد فركؽ بيف مف الصبلبة النفسية لدل عينة الدراس
 الذككر كاإلناث في الصبلبة النفسية.

بعنكاف الصبلبة النفسية كعبلقتيا بجكدة الحياة لدل  2015ػػػػػ دراسة عبدهللا الشيرم 
طبلب كمية التربية، حيث ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة العبلقة بيف الصبلبة 

( 302التربية، كقد بمغت عينة الدراسة )النفسية كجكدة الحياة لدل طبلب كمية 
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.

لنا أنيا  في ضكء مراجعة الدراسات السابقة ذات العبلقة بالصبلبة النفسية يتضح
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 

حكـ كالتحدم ( كالتي تعد مف أىـ السمات التي بأبعادىا الثبلثة ) االلتزاـ كالت
يستخدميا الفرد في مكاجية الظركؼ الصعبة كاالحداث الضاغطة، كأف االشخاص 

نجازان كأقؿ عرضة لمضغكط النفسية.  ذكم الشخصية الصمبة ىـ أكثر صمكدان كا 
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 فروض الدراسة

بنى ب التربية ػػػ ال يكجد أم مستكل مف مستكيات الصبلبة النفسية لدل طبلب كمية1
 . كليد
في أبعاد  كليد طبلب كمية التربية حصائية بيفإال تكجد فركؽ ذات داللة ػػػػ 2

 الصبلبة النفسية  ترجع لمتغير الجنس .
في أبعاد  كليد طبلب كمية التربية حصائية بيفإتكجد فركؽ ذات داللة ػػػ ال 3

 . ترجع لمتغير التخصص العممي الصبلبة النفسية
 المنيجية لمدراسة االجراءات

تيدؼ إلى معرفة مستكل الصبلبة النفسية  الدراسة الحالية لما كانت: منيج الدراسة
االعتماد عمى المنيج  ، فإف ىذا يقتضيلدل طبلب كمية التربية بجامعة بني كليد

ذلؾ المنيج الذم يقـك عمى تكضيح متغيرات الدراسة كتحديد  التحميمي الكصفي
 مقدارىا كاتجاىيا.

: يتألؼ مجتمع الدراسة مف جميع طبلب كمية التربية بني كليد، جتمع الدراسةم
( 1896ـ حكالي) 2020كالبالغ عددىـ حسب إحصائية الفصؿ الدراسي الربيع 

( طالبة مكزعيف عمى العمـك التطبيقية 1256( طالب ك)640طالب كطالبة، منيـ )
 كالعمـك اإلنسانية. 

مكزعيف طالب كطالبة، (  100 اسة الحالية مف )تتألؼ عينة الدر عينة الدراسة: 
كقد تـ اختيار ىذه العينة مف العمـك التطبيقية كاإلنسانية، مناصفة بيف الجنسيف 

 ي.صمألكركعي فييا جميع خصائص المجتمع ا ،عشكائيا
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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 

، Souzan Kobass  1982مقياس الصبلبة النفسية مف إعداد سكزاف ككبازا 
لقياس الصبلبة النفسية الذم قاـ بتعريبو كمبلئمتو لمبيئة العربية عماد 

ي مجاؿ قياس الصبلبة ، حيث يعتبر مف أكثر المقاييس استخداما ف1996مخيمر
 النفسية لما يمتاز بو مف خصائص عديدة ، كقد تكافرت لو مستكيات 

( 47عالية مف الصدؽ كالثبات في معظـ الببلد العربية كيتككف ىذا المقياس مف )
فقرة مكزعة عمى ثبلثة أبعاد ) االلتزاـ ػػػػػ التحكـ ػػػ التحدم ( كتكجد اماـ كؿ فقرة 

( 32ئمان ػػػػػػػ أحيانا ػػػػػ ابدان ( تعطي الفقرات المكجبة كعددىا )ثبلثة بدائؿ كىي) دا
( 15( كتعكس الدرجة في حالة الفقرات السالبة كعددىا )1ػػػػ  2ػػػػ  3عمى التكالي  )

(  كقد كزعت فقرات المقياس عمى ثبلثة ابعاد 3ػػػػ  2ػػػػ 1فتصبح عمى التكالي ) 
 عمى النحك التالي:

 13ػػػ   10ػػػ  7ػػػ  4ػػ  1( فقرة كىي ) 16تزاـ: ك يتككف ىذا البيعد مف ) ػػػػ بيعد االل1
( كتككف 46ػػػ  43ػػػ  40ػػػػ  37ػػػ  34ػػػػ  31ػػػ  28ػػػػ  25ػػػػ  22ػػػػ  19ػػػػػ  16ػػػػ 

 ( درجة مف الدرجة الكمية لممقياس.48الدرجة النيائية ليذا البيعد ) 
 14ػػػ  11ػػػػ 8ػػػػ 5ػػػ  2( فقرة  كىي )  15ف ىذا البيعد مف) ػػػػ بيعد التحكـ : ك يتكك 2
( كتككف الدرجة  44ػػػ  41ػػػ  38ػػ  35ػػػ  32ػػػ  29ػػػػ  26ػػػ  23ػػػ  20ػػػ  17ػػػػػػ 

 ( درجة مف الدرجة الكمية لممقياس.  45النيائية ليذا البيعد )
 15ػػػػ 12ػػػػ  9ػػػػػ 6ػػػ  3فقرة كىي )  ( 16ػػػػ بيعد التحدم : كيتككف ىذا البيعد مف ) 3
( ك تككف 47ػػػػػ  45ػػػ  42ػػػ  39ػػػ  36ػػػ  33ػػػ  30ػػػ  27ػػػػ  24ػػػػػػ  21ػػػػػ  18ػػػػ 

( ، 141(، كبذلؾ تككف الدرجة الكمية لممقياس )48الدرجة النيائية ليذا البيعد     )
ستجيب في األبعاد الثبلثة ، في درجة كىي أعمى درجة يمكف أف يحصؿ عمييا الم
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( كبناء  47حيف تككف أقؿ درجة يحصؿ عمييا المستجيب في االبعاد الثبلثة ىي )
عمى ذلؾ فإف الدرجة المرتفعة لممقياس بأبعاده الثبلثة تعني مستكل مرتفع مف 
الصبلبة النفسية في حيف تعني الدرجات المنخفضة لممقياس مستكل منخفض 

( درجة، كتتحدد 94كيككف المتكسط االفتراضي لممقياس ىك)لمصبلبة النفسية، 
 94طبيعة الصبلبة النفسية باالعتماد عمى النقطة الفاصمة التي حددت بالدرجة 

فإذا كانت الدرجة المتحصؿ عمييا مف خبلؿ اإلجابة عمى فقرات المقياس أعمى مف 
بغض النظر المتكسط االفتراضي دؿ ذلؾ عمى كجكد الصبلبة النفسية بشكؿ عاـ 

عف إبعاد المقياس ، في حيف تدؿ الدرجة المنخفضة عنو عمى تدني مستكل 
 الصبلبة النفسية لدل عينة الدراسة .

 ( يبيف تصنيؼ مستكيات أبعاد مقياس الصبلبة النفسية كما حددتيا سكزاف1جدكؿ )
 ككبازا

 مرتفع  معتدؿ منخفض االبعاد
 فما فكؽ 38 37ػػػػػػ 27 26ػػػػػػػ  16 االلتزاـ 

 فما فكؽ 35 34ػػػػػػ  25 24ػػػػػػػ   15 التحكـ
 فما فكؽ 38 37ػػػػػػ 27 26ػػػػػػػ  16 التحدم

 

 :  الخصائص السيكومترية ألداة الدراسة

قاـ الباحث بتطبيؽ مقياس الصبلبة النفسية المستخدـ في ىذه الدراسة عمى عينة 
رىـ عشكائيا مف عينة الدراسة ( طالب كطالبة تـ اختيا 30استطبلعية قكاميا) 

 األساسية لمعرفة مدل صبلحيتو لبلستخداـ .  
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: يعد الصدؽ مف المعامبلت األساسية التي ينبغي لمستخدـ صدق المقياســـ 1
المقياس التأكد منيا، كصدؽ المقياس ىك أف يقيس المقياس ما كضع لقياسو 

ية المستخدـ في ىذه الصبلبة النفس تـ التأكد مف صدؽ مقياسبالتحديد، كقد 
 تية:باستخداـ الطرؽ اآل الدراسة

لمحصكؿ عمى معامؿ الصدؽ الظاىرم تـ عرض فقرات  الصدؽ الظاىرم:ػػػ أ
المقياس عمى مجمكعة مف المحكميف لمحكـ عمى صبلحيتيا في قياس الخاصية 

بصيغتو  وعرضب المراد قياسيا، لذلؾ تـ الحصكؿ عمى الصدؽ الظاىرم لممقياس
صبلحية الفقرة كسبلمتيا مف المختصيف في عمـ النفس لمتأكد مف  عمى عددو  األكلية

بنسبة كقد كاف ىناؾ اتفاؽ عاـ  ،مدل مبلئمة الفقرات لقياس ما كضعت لقياسوك 
ف جميع فقرات المقياس مناسبة كمبلئمة لبيئة أمف لجنة المحكميف عمى  0.98

 لى تعديؿ.إالدراسة الحالية ك ال تحتاج 
مف  الصبلبة النفسية مقياسلدؽ الذاتي: تـ حساب معامؿ الصدؽ الذاتي الصب ػػػػ 

خبلؿ الجذر التربيعي لمعامؿ الثبات المستخرج بطريقة التجزئة النصفية، كفي ىذه 
معامؿ الصدؽ الذاتي لمقياس الصبلبة النفسية المستخدـ في ىذه  الحالة يككف
    0.85الدراسة = 

ت مف الخصائص األساسية التي تعتمد عمييا أدكات ييعد الثبا ثبات المقياسػػػػ 2
القياس الفعالة حيث تتكقؼ دقة المقياس عمى معامؿ ثباتو في قياس مظير مف 

الطرؽ  باستخداـالصبلبة النفسية  تـ التأكد مف ثبات مقياس مظاىر السمكؾ، كقد
 تية:آلا

كذلؾ لمحصكؿ عمى  طريقة التجزئة النصفية: لقد استخدـ الباحث معادلة ركلكف أ ـــــ
المستخدـ في ىذه الدراسة مقياس الصبلبة النفسية معامؿ الثبات، فبمغ معامؿ ثبات 

 ألغراض الدراسة.  جدان  مناسبه ك ( كىك معامؿ ثبات مرتفع 0.73)
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 االستطبلعيةفراد العينة أعادة االختبار: لقد تـ تطبيؽ المقياس عمى إ طريقة ب ػػػػػػػػ 
 إذ ،يـك( 15عيد تطبيقو بفاصؿ زمني قدره )أي ك ب كطالبة طال( 30كالبالغ عددىـ )

بدرجة مرتفعة مف (  كىك قيمة تدؿ عمى تمتع المقياس 0.70)ثباتو  بمغ معامؿ
 الثبات .  

  عرض النتائج وتفسيرىا
( يبيف اإلجابة عمى سؤاؿ الدراسة الذم ينص عمى: ما مستكل 2جدكؿ رقـ )

 ية بجامعة بني كليد ؟ لدل طبلب كمية التربالصبلبة النفسية 

 المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم لئلجابة عمى ىذا السؤاؿ جرل حساب
لمقياس الصبلبة النفسية كفؽ المستكيات الثبلثة، لدرجات طبلب   لؤلبعاد الفرعية
 كمية التربية.

المتكسط  العينة أبعاد الصبلبة النفسية
 الحسابي

االنحراؼ 
 المستكل المعيارم

 مرتفع 8.51 41.06 100 اـااللتز 
 مرتفع 6.22 37.12 100 التحكـ
 مرتفع 6.83 43.17 100 التحدم

يتضح مف خبلؿ المؤشرات االحصائية السابقة أف متكسط درجات عينة الدراسة     
في أبعاد الصبلبة النفسية قد بمغ المتكسط الحسابي لدرجات أفراد العينة في بيعد 

( ، كفي بيعد التحكـ بمغ المتكسط 8.51معيارم ) ( كبانحراؼ41.06االلتزاـ )
( ، كفي بيعد 6.22( كبانحراؼ معيارم )37.12الحسابي لدرجات أفراد العينة في )

( كبانحراؼ معيارم 43.17التحدم بمغ المتكسط الحسابي لدرجات أفراد العينة )
كل كؿ (، كبعد مقارنة المتكسطات السابقة بالدرجة االختيارية لتحديد مست6.83)

بيعد يتضح مف أبعاد الصبلبة النفسية يتضح أف الصبلبة النفسية بجميع أبعادىا تقع 
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التحدم كاف أعمى أبعاد الصبلبة النفسية لدل افراد  في المستكل المرتفع ، كأف بيعد
العينة كيميو بيعد االلتزاـ كأخيرا جاء بيعد التحكـ ، كىذا يدؿ عمى أف طمبة كمية 

مستكل مرتفع مف الصبلبة النفسية بأبعادىا المختمفة ، كخاصة في التربية يتمتعكف ب
بيعد التحدم ، كىذه نتيجة منطقية ، حيث يعيش أفراد مجتمع الدراسة ظركفا 
اجتماعية كسياسية كاقتصادية كثقافية كيتعرضكف إلى العديد مف األزمات 

يع ، كىذه كالمختنقات كالظركؼ األمنية غير المستقرة تمقي بظبلليا عمى الجم
الظركؼ القاسية تحتاج إلى شخصية تتمتع بالصبلبة النفسية المرتفعة لمكاجية 
أحداث الحياة الضاغطة كيمكف تفسير ذلؾ في مفيـك الصبلبة النفسية التي تعمؿ 
ككاقي ضد ما يقابؿ الفرد مف أزمات كأحداث ضاغطة في ضكء مككنات الصبلبة 

لتحدم ( ، حيث يكصؼ األفراد الذيف يحاكلكف النفسية       ) االلتزاـ كالتحكـ كا
حؿ مشكبلتيـ الصعبة، كالتي تشكؿ نكعا مف التحدم لقدراتيـ فيحاكلكف التكيؼ مع 
ىذه الظركؼ بمختمؼ األساليب المسمكح بيا اجتماعيا كيحققكف نكعا مف االستقرار 

تحكـ ال النفسي بدكم المناعة النفسية، بينما األفراد الذيف ليس ليـ رغبة في ال
يميمكف إلى تحدم ىذه األزمات كاألحداث الضاغطة كتتفؽ ىذه النتيجة مع كافة 

 الدراسات السابقة التي أجريت في الدكؿ العربية.
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 ك قيمة ت لدرجات المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم ( يبف3)رقـ  جدكؿ
  الجنس. متغير كفؽالصبلبة النفسية لدرجات طبلب كمية التربية في ابعاد 

 قيمة ت االنحراؼ المعيارم المتكسط الحسابي الجنس ابعاد الصبلبة النفسية
 االلتزاـ 

 
 3.17 6.10 35.21 ذككر
 5.14 32.47 إناث

 2.94 5.82 34.17 ذككر التحكـ         
 6.13 30.56 إناث

 التحدم
 

 3.59 8.15 39.05 ذككر
 6.04 36.81 إناث

ات االحصائية بالجدكؿ السابؽ أنو تكجد فركؽ ذات داللة يتضح مف خبلؿ المؤشر 
إحصائية بيف الذككر كاإلناث في جميع أبعاد الصبلبة النفسية، حيث كاف المتكسط 

( 6.10( كبانحراؼ معيارم )35.21) في بيعد االلتزاـ الحسابي لدرجات الذككر  
( كما 5.14)  ( كبانحراؼ معيارم32.47كبمغ المتكسط الحسابي لدرجات اإلناث )

( كىي قيمة ذات داللة إحصائية تشير إلى 3.17بمغت القيمة التائية المحسكبة ) 
كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في بيعد االلتزاـ بيف الذككر ك اإلناث، ككانت ىذه 

( 34.17الفركؽ لصالح الذككر، كفي بيعد التحكـ كاف المتكسط الحسابي لمذككر)
( كبانحراؼ 30.56كبمغ المتكسط الحسابي لئلناث)( 5.82كبانحراؼ معيارم )

( كىي قيمة ذات داللة 2.94( ، كبمغت القيمة التائية المحسكبة ) 6.13معيارم )
احصائية تشير إلى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في بعد التحكـ بيف الذككر 

ر في كاإلناث، ككانت ىذه الفركؽ لصالح الذككر، كما بمغ المتكسط الحسابي لمذكك 
( كبمغ المتكسط الحسابي لئلناث 8.15( كبانحراؼ معيارم )39.05بيعد التحدم )

( كىي 3.59( بمغت القيمة التائية المحسكبة ) 6.04( كبانحراؼ معيارم)36.81)
قيمة ذات داللة إحصائية تشير إلى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في بيعد 

فركؽ لصالح الذككر، لقد كشفت التحدم بيف الذككر ك اإلناث ، ككانت ىذه ال
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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 بيثينة 

،  2012، ، دراسة خالد العبدلي  1996دراسة عماد مخيمر  ،1995منصكر 
( كتتفؽ ىده النتيجة مع طبيعة التنشئة االجتماعية   2015دراسة عبدهللا الشيرم 

السائدة في مجتمع الدراسة، حيث تدعـ األسرة األبناء الذككر أكثر مف اإلناث، 
في ضكء القكاعد كتشجعيـ عمى االلتزاـ بالعيكد كالمكاثيؽ كمحاكلة تحقيقيا 

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 

ف السيطرة عمييا، كبما أف  فعالية الفرد في المجتمع المحيطة بيـ بحيث يستطيعك 
تحددىا خصالو الشخصية كتعد الصبلبة النفسية أحد أىـ الجكانب اإليجابية في 
الشخصية اإلنسانية، كالتي يمكف اعتبارىا عامبلن أساسيان لتجاكز الكثير مف األزمات 

بة التي تتميز كالمكاقؼ الصعبة، كما أحكجنا إلى بناء كتدعيـ الشخصية الصم
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 

 كؼ أمنية غير مستقرة.   كاقتصادية كظر 
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لدرجات كقيمة ت لدرجات  المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم ( يبف4) جدكؿ
  .التخصص العمميمتغير  كفؽطبلب كمية التربية في أبعاد الصبلبة النفسية 

 قيمة ت االنحراؼ المعيارم المتكسط التخصص االبعاد الصبلبة
 االلتزاـ
 

 1.36 4.62 35.71 عمـك تطبيقية
 4.31 36.24 عمـك إنسانية

 1.19 3.75 33.08 عمـك تطبيقية التحكـ
 3.66 32.67 عمـك إنسانية

 التحدم
 

 1.24 6.51 42.03 عمـك تطبيقية
 6.12 40.58 عمـك إنسانية

كبالنظر إلى المؤشرات اإلحصائية المكضحة بالجدكؿ السابؽ يبلحظ أنو ال تكجد  
ائية بيف متكسط درجات طبلب العمـك التطبيقية كمتكسط فركؽ ذات داللة إحص

درجات طبلب العمـك اإلنسانية عمى جميع أبعاد الصبلبة النفسية، فقد كاف المتكسط 
( كبانحراؼ 35.71الحسابي لدرجات طبلب العمـك التطبيقية في بيعد االلتزاـ )

( 36.24انية )( كبمغ المتكسط الحسابي لدرجات طبلب العمـك اإلنس4.62معيارم )
( ، ككاف 1.36( كما بمغت القيمة التائية المحسكبة )4.31كبانحراؼ معيارم ) 

(  33.08المتكسط الحسابي لدرجات طبلب العمـك التطبيقية في بيعد التحكـ )
( بينما كاف المتكسط الحسابي لدرجات طبلب العمـك  3.75كبانحراؼ معيارم )

( كما بمغت القيمة 3.66بانحراؼ معيارم ) ( ك 32.67اإلنسانية في بيعد التحكـ )
( كما كاف المتكسط الحسابي لدرجات طبلب العمـك 1.19التائية المحسكبة )

( ( بينما كاف 6.51( كبانحراؼ معيارم )42.03التطبيقية في بيعد التحدم )
( 40.58المتكسط الحسابي لدرجات طبلب العمـك اإلنسانية في بيعد التحدم )

( ، مما 1.24(  كما بمغت القيمة التائية المحسكبة )6.12م ) كبانحراؼ معيار 
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يشير إلى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف طبلب العمـك التطبيقية كطبلب 
العمـك اإلنسانية بكمية التربية في جميع أبعاد الصبلبة النفسية، أم إف مستكل 

ف تفسير ذلؾ بأف الصبلبة النفسية ال يختمؼ باختبلؼ التخصص العممي، كيمك
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 

مية التربية التي تقدـ لجميع التخصصات التطبيقية بعض المقررات التربكية العامة بك
منيا كاإلنسانية كبنفس المضمكف، كبالطبع فإف المدة الزمنية التي يقضييا الطبلب 
في دراسة المقررات التربكية محدكدة جدا ال تسمح بتنمية الصبلبة النفسية كأساليب 

مما سبؽ غياب مكاجية األزمات كاألحداث الضاغطة بالصكرة المطمكبة، كيتضح 
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 
صية قادريف عمى مقاكمة الضغكط، بؿ يمتد تأثيرىا إلى تعزيز جكانب اخرل لمشخ

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 

مف خبلؿ النظرة إلى األكضاع المجيدة تيدؼ إلى التخفيؼ مف أثر اإلجياد النفسي 
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: 

يكجد مستكل مرتفع مف الصبلبة النفسية بأبعادىا المختمفة لدل أفراد عيف ـــــ 
 الدراسة.

ػػػػػ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائيا بيف الذككر كاإلناث في كافة أبعاد الصبلبة 
 النفسية.

ػػػػػ ال تكجد فركؽ ذات داللة احصائية بيف طبلب العمـك التطبيقية كطبلب العمـك 
 كافة أبعاد الصبلبة النفسية.  االنسانية في

 التكصيات

ػػػػػػػػػػ ضركرة اىتماـ الجامعة بتقكية الجانب اإليجابي لمصبلبة النفسية لمطبلب في 
الكميات المختمفة ػػػػػػػػ ضكرة أف تتضمف المناىج الدراسية الميارات األساسية لتنمية 

 الصبلبة النفسية لدل الطبلب.

ات تدريبة في التنمية البشرية لتنمية أساليب المكاجية الفعالة  ػػػػػػ االىتماـ بإقامة دكر 
 لؤلزمات.

 ػػػػػػػ ضركرة االىتماـ بالدراسات التي تتناكؿ الصبلبة النفسية كاالضطرابات النفسية.
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 قائمة المصادر والمراجع

( الصبلبة النفسية كعبلقتيا بأساليب مكاجية الضغكط 2014أسماء زىاني ) 
 ة ماجستير غير منشكرة كمية التربية جامعة محمد خضير، الجزائر.النفسية، رسال

( الضغكط النفسية كعبلقتيا بالصبلبة النفسية لدل طبلب 2006بشير حجازم )
 غزة 2،ع14الجامعة، مجمة الجامعة اإلسبلمية ـ

( الضغكط النفسية كعبلقتو بالصبلبة النفسية لدل طبلب 2007بشير دخاف )
 . 5، ع 15مجمة الجامعة  اإلسبلمية ـ الجامعة االسبلمية ،

( العبلقة بيف الصبلبة النفسية كاساليب التعامؿ مع ضغكط 1995بيثينة منصكر )
 الحياة، رسالة ماجستير غير منشكرة معيد الدراسات التربكية، جامعة القاىرة.

( الضغط النفسي كعبلقتو بالصبلبة النفسية لدل طبلب كمية 2011تنييد عادؿ )
 ، دمشؽ .1، ع 11ة، مجمة أبحاث الجامعة االساسية ـ التربي

( دكر الصبلبة النفسية في المساندة االجتماعية، مجمة 2007جيياف محمد )
 . القاىرة.4البحكث  النفسية التربكية، ع

( الصبلبة النفسية كعبلقتيا بالقيـ ، مجمة البحكث التربكية 2016حمكد عامر )
 . الجزائر 2،ع

( الصبلبة النفسية كعبلقتيا بالرغبة في التحكـ / مجمة 2002ركف )حمادة لؤلؤة كآخ
 ، القاىرة. 2ع12دراسات نفسية ـ 

( الصبلبة النفسية كعبلقتيا بالمساندة االجتماعية لدل طبلب 2012حسف سيد )
 غزة. 3،ع 19الجامعة، مجمة الجامعة اإلسبلمية، ـ
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أساليب مكاجية الضغكط ( ( الصبلبة النفسية كعبلقتيا ب2012خالد العبدلي )
 النفسية، رسالة ماجستير غير منشكرة كمية التربية جامعة أـ القرل.

( الصبلبة النفسية كعبلقتيا بجكدة الحياة  لدل طمبة جامعة 2016رجاء محمكد )
 .بيركت 74الممؾ سعكد ، مجمة دراسات عربية في التربية كعمـ النفس، ع 

 عبلقتيا ببعض المتغيرات ، دار كائؿ عماف ( الصبلبة النفسية ك 2008زينب نكفؿ )

( الصبلبة النفسية كعبلقتيا باألمف النفسي، مجمة عمـ النفس، 2008سالـ المفرجي)
 ، المنيا19ع

( الخصائص السيككمترية لمقياس الصبلبة النفسية، 2015سمير محمد  كآخركف )
 القاىرة.  44مجمة اإلرشاد النفسي ع 

الصبلبة النفسية كعبلقتيا بضغكط الحياة  لدل طمبة ( 2007عبدالرحمف ابك ندل )
 الجامعة، رسالة ماجستير غير منشكرة ،كمية التربية، جامعة االزىر، القاىرة.

( الصبلبة النفسية كعبلقتيا بجكدة الحياة لدل طبلب كمية 2015عبدهللا الشيرم )
يصؿ مكة التربية، رسالة ماجستير غير منشكرة، كمية التربية، جامعة الممؾ ف

 المكرمة.

( الصبلبة النفسية كالرغبة التحكـ مجمة دراسات نفسية، 2002عبد المطيؼ حسف )
 ، القاىرة. 2ع12ـ

( إدراؾ القبكؿ كالرفض الكالدم كعبلقتو بالصبلبة النفسية 1996عماد مخيمر )
 ، القاىرة.2،ع6لطمبة الجامعة، مجمة دراسات نفسية ـ
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لشباب الجامعي بالصبلبة النفسية، مجمة ( مدل تمتع ا2014فتحية العربي )
 . 16،ع 4الجامعة ـ

( عبلقة المثيرات االنفعالية بالصبلبة النفسية، مجمة مستقبؿ 2007فائقة بدر)
 عماف. 42ع ‘  2التربية العربية، ـ 

( بناء مقياس الصبلبة النفسية، مجمة البحكث النفسية 2006محمكد مجدم )
 . القاىرة.2التربكية،ع

( الصبلبة النفسية كمنبئ بخفض الضغكط النفسية، مجمة 2010اس )مدحت عب
 القاىرة. 1، ع26كمية التربية ـ

( ( الصبلبة النفسية لدل طبلب قسـ عمـ النفس، مجمة الجامعة 2012ىكيدا نكر )
 .2، ع14االسبلمية، ـ
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 أثر مدرسة الكوفة في نشأة عمم الصرف
     حواء بشير بالنور       إعداد: أ. 

 زينب امحمد أبوراسأ.   
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 :المقدمة

الحمد  رب العالميف، كالصبلة كالسبلـ عمى سيد األكليف كاآلخريف، محمد 
 عيف. كبعد: بف عبد هللا الصادؽ األميف، كعمى آلو كصحبو أجم

فمنذ أٍف أىٍعمىى هللا شأفى المُّغًة العربية عمكنا يصؿي إلى مرتبة التقديس، كذلؾ 
ليا كاختيارىا لغة لمرسالة المحٌمدية، فمنذ ىذا  -سبحانو كتعالى-باصطفائو 

االختيار الرٌباني الذم حكـ بالخمكد، كقضى بالتقديس ألسمىى كأنبؿ لغة عمى كجو 
مكف جيبلن بعد جيؿ، كخمفنا بعد سمؼ لدراسة مبانييا، كفيـ األرض، كعمماؤنا يقك 

ا منيـ ألئمة المسمميف  معانييا، كتدكيف خبلصات بحكثيـ، كثمار جيكدىـ، نصحن
كعامتيـ، كال يزالكف، فجزاىـ هللا عنا كؿ خير في كؿ حرؼ خٌمفكه لنا يرجكف بو 

 رضا هللا كنصح أمتيـ.
لدراسة لمغة العربية بكؿ جكانبيا، كال يخفىى عمى كؿ ذم لٌب مدل أىمية ا

فمذلؾ تقٌدمنا ببحثنا ىذا متناكليف أحد مكضكعاتيا كىك أثر مدرسة الككفة في نشأة 
عمـ الصرؼ، كقد جعمنا البحث في تمييد كثبلثة فصكؿ كخاتمة، تكٌممنا في التمييد 
عف تعريؼ الصرؼ كالتصريؼ كنشأة الصرؼ، كعف مكضكع عمـ الصرؼ، 

بتو، كتطكره، كفي الفصؿ األكؿ عف أشير عمماء المدرسة الككفية، كفائدتو، كمرت
كمصادر الدراسة الككفية، بعدىا ًسٍرنا إلى الفصؿ الثاني إذ تناكلنا فيو نماذج مف 
آراء الككفييف في بعض المسائؿ الصرفية، كتحدٍَّثنا في الفصؿ الثالث عف نماذج 

 مف أقيسة الككفييف.
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 التمييد:
 ؼ كالتصريؼ في المغة كاالصطبلح:أكال: تعريؼ الصر 

الصرؼ: رٌد الشيء عف كجيو، صرفو يصرفو صرفنا، كالصرؼ: بيع الذىب 
 1و ينصرؼ بو عف جكىر إلى جكىر.بالفضة، كىك مف ذلؾ؛ ألنٌ 

 2كالتصريؼ التبييف، كصٌرفنا اآليات أم بٌيٌناىا، كتصريؼ اآليات تبيينيا.
  :االصطبلحأما في 

 3يعرؼ بيا أحكاؿ أبنية الكممة.فالصرؼ: ىك عمـ بأصكؿ 
 4كالتصريؼ: ىك  عمـ بأصكؿ تعرؼ بيا أحكاؿ أبنية الكمـ التي ليست بإعراب.

 ثانينا: نشأة عمـ الصرؼ
لقد كاف المحف الصرفي شائعنا منذ عيد صدر اإلسبلـ، كىذا ما جعؿ 

 ا في نشأة عمـ الصرؼ.العمماء يرجحكنو سببا رئيسن 
في قضية نشأة عمـ الصرؼ كانقسمكا إلى كقد اختمؼ العمماء كثيرنا 

 قسميف:"
، كيمثؿ ىذا االتجاه ابف -سبحانو كتعالى–قسـ يرل أٌف الصرؼ تكقيؼ مف هللا 

 قاؿ"، ك 5ََّّ ُّ ّْ ّٰٱُّٱ : "إٌف لغة العرب تكقيؼ، كدليؿ ذلؾ قكلو تعالى:قاؿفارس حيث 
ا: "كالدليؿ عمى صحة ما نذىب إليو إجماع العمماء عمى االحتجاج بمغة القـك  أيضن

فيما يختمفكف فيو أك يتفقكف عميو، ثـ احتجاجيـ بأشعارىـ، كلك كانت المغة مكاضعة 
ا لـ يكف أكلئؾ في االحتجاج بيـ بأكلى منا في االحتجاج بنا لك  كاصطبلحن

ا: "أٌف العرب العاربة لـ تعرؼ رفعنا  6"ؽاصطمحنا عمى لغة اليـك كال فر  كيرل أيضن
                                                 

 .ثزقشف 2435-27/2434ٌغبْ اٌؼشة الثٓ ِٕظٛس,  –1

 .فّشف 27/2435اٌّقذس ٔفغٗ  –2

 .7اٌقشف ٚرطجٍمبرٗ, ؿ –3

 .1/1ؽشػ ؽبفٍخ اثٓ اٌؾبعت,  –4

 (.30: )اٌَخ عٛسح اٌجمشح – 5

 .6اٌقبؽجً فً فمٗ اٌٍغخ اٌؼشثٍخ ٚعٕٓ اٌؼشة فً والِٙب, الثٓ فبسط, ؿ – 6
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ييستدؿ عمى ذلؾ بما جاء عف بعض األعراب أنو قيؿ لو: كال نصبنا كال ىمزنا، ك 
ٌنما قاؿ ذلؾ ألٌنو لـ يعرؼ مف  أتيمز إسرائيؿ؟ فقاؿ: إنٌني إذنا لرجؿ سكء. فقالكا: كا 
اليمز إاٌل الضغط كالعصر، كقيؿ آلخر: أتجٌر فمسطيف؟ فقاؿ: إٌني إذنا لقكٌم، فيك 

  1ال يعرؼ مف الجٌر إال السحب".
رل أٌف الصرؼ تكقيؼ كاصطبلح، كيجمع بعضيـ أٌف أبا األسكد كالقسـ الثاني: ي

رضي هللا  –ىػػ( ىك كاضع عمـ العربية، كأنو أخذه عف اإلماـ عمي 169الدؤلي )ت
ئؿ أبك األسكد عٌمف فتح لو الطريؽ إلى الكضع  -عنو كفي ذلؾ يقكؿ الزبيدم: "سي

 2".-رحمو هللا –في النحك كأرشده إليو، فقاؿ: تمٌقيتو مف عمي بف أبي طالب 
ا: "كركم أٌف الذم أكجب عميو الكضع في النحك أٌف ابنتو قعدت معو  كجاء عنو أيضن
! فقاؿ  في يـك قائظ شديد الحٌر، فأرادت التعٌجب مف شٌدة الحٌر فقالت: ما أشدُّ الحرًٌ
أبكىا: القيظ كىك ما نحف فيو يا بنٌية؛ جكابنا عف كبلميا ألٌنو استفياـ، فتحٌيرت 

ليا خطؤىا فعمـ أبك األسكد أٌنيا أرادت التعٌجب فقاؿ ليا: قكلي يا بنٌية: ما كظير 
!! فعمؿ باب التعجب، كباب الفاعؿ، كالمفعكؿ بو كغيرىا مف األبكاب".  3أشٌد الحرَّ

كأبي  --كلعٌؿ ظاىرة المحف المغكم في العربية الشائعة زماف عمي 
قكية في ذلؾ، كيرل مجمكعة مف  األسكد ترٌجح كٌفة االبتكار إلييما كىي أسباب

العمماء كمف بينيـ السيكطي أٌف كاضع عمـ التصريؼ ىك معاذ بف مسمـ، لكٌننا في 
اليراء لـ يكف مف كاضعي عمـ التصريؼ كما  أبا مسمـ نخمص إلى أفساألخير 

 سنرل ذلؾ الحقنا.
 
 

                                                 
 .8اٌّقذس ٔفغٗ, ؿ – 1

 .13هجمبد إٌؾٌٍٛٓ ٚاٌٍغٌٍٛٓ, ٌٍضثٍذي, ؿ – 2

 .14اٌّقذس ٔفغٗ, ؿ – 3
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 ثالثًا: موضوع عمم الصرف
كاألفعاؿ المتصرفة، إٌف مكضكع عمـ الصرؼ ىك: األسماء المتمكنة، 

 يخرج مف مكضكع الصرؼ ما يأتي:ك 
األفعاؿ  – 4األسماء األعجمية     -3األسماء المبنية     -2الحركؼ     -1

 الجامدة
 رابعنا: فائدة ىذا العمـ )أىميتو(

 :1عرض بعض عممائنا السالفيف بياف أىمية التصريؼ كدٌقتو، فقاؿ المازني
يو مف نٌقب في العربية ألٌف فيو إشكاالن كصعكبة "التصريؼ إنما ينبغي أف ينظر ف

 2عمى مف ركبو غير ناظر في غيره مف النحك".
يحتاج إليو جميع أىؿ  -أعني التصريؼ–: "كىذا القبيؿ مف العمـ (3)3كقاؿ ابف جٌني

العربية أتـٌ حاجة، كبيـ إليو أشد فاقة؛ ألٌنو ميزاف العربية، كبو تعرؼ أصكؿ كبلـ 
 4ئد الداخمة عمييا، كال يكصؿ إلى معرفة االشتقاؽ إاٌل بو".العرب مف الزكا

فيذا العمـ إذنا يفيد كثيرنا في معرفة ضبط بنية الكممة، فيك ييتـ بالكممة في 
حٌد ذاتيا بعيدنا عف السياؽ اإلعرابي، فيبيف ما طرأ عمييا مف زيادة أك حذؼ، كما 

بداؿ، كتغيير في ترتيب حركفيا إلى غير ذلؾ مٌما ييتـٌ بو  حدث فييا مف إعبلؿ كا 
 ىذا العمـ.

ا: مرتبة ىذا العمـ:  خامسن
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: 

                                                 
ِب ٌٍؾٓ فٍٗ : ِٓ ِؤٌفبرٗ( ٘ــ249)ٚلًٍ ( ٘ــ248د)ي ثىش ٌٓ دمحم ثٓ ثمٍخ, ٚلًٍ ثىش ثٓ دمحم ثٓ ػذي ثٓ ؽجٍت أثٛ ػضّبْ اٌّبصًٔ, إٌؾٛ: ٘ٛ – 1

 .282-1/281إٔجبء اٌشٚاح ٌــــ عّبي اٌذٌٓ أثٛ اٌؾغٓ ػًٍ ثٓ ٌٛعف اٌمفطً, : ٌُٕظش. اٌؼبِخ, ٚاٌزقشٌف ٚغٍش رٌه

 .2/340إٌّقف الثٓ عًّٕ  – 2

. فً إٌؾٛ, عش اٌقٕبػخ, ٚؽشػ رقشٌف اٌّبصًٔ, ٚغٍش رٌه اٌخقبئـ: , ِٓ أُ٘ ِؤٌفبرٗ(٘ــ392د)ػضّبْ ثٓ عًٕ أثٛ اٌفزؼ إٌؾٛي, : ٘ٛ – 3

 .2/132ثغٍخ اٌٛػبح ٌٍغٍٛهً : ٌُٕظش

 .1/2: إٌّقف – 4
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ىك لمعرفة أحكالو "فالتصريؼ إنما ىك لمعرفة أنفس الكمـ الثابتة، كالنحك إنما 
، فإنؾ إنما خالفت  ، كرأيت بىكرنا، كمررتي ببىكرو المتنقمة أال ترل أٌنؾ إذا قمت: قاـ بىكري
ذا كاف  بيف حركات حركؼ اإلعراب الختبلؼ العامؿ، كلـ تعرض لباقي الكممة، كا 
ذلؾ كذلؾ فقد كاف مف الكاجب عمى مف أراد معرفة النحك أف يبدأ بمعرفة 

عرفة ذات الشيء الثابتة ينبغي أف يككف أصبلن لمعرفة حالو التصريؼ، ألٌف م
 1المتنقمة"

كتظير مقكلة ابف جني ىذه أىمية عمـ الصرؼ بالنسبة لمدراسات المغكية، 
كقد تنبو المحدثكف إلى ذلؾ فقسمكا الدراسة المغكية إلى مستكيات أكليا المستكل 

 الصرفي.
ا: تطٌكر عمـ الصرؼ  سادسن
عربية نجد أٌف كتاب سيبكيو مف أقدـ الكتب التي جاءت بالنظر إلى كتب ال

متناكلة لمسائؿ الصرؼ، إاٌل أنيا جاءت مختمطة بمسائؿ أخرل، كيبلحظ القارئ 
ا مستقبلن لمعمـ الذم يبحث في بناء  ليذا الكتاب أٌف سيبكيو لـ يضع فيو اصطبلحن

 3صكرة مستقٌمة.، كيعٌد تصريؼ المازنٌي أكؿ لىًبنة في مجاؿ عمـ الصرؼ ب2الكممة
كقد حٌدد ابف جني مجاالت البحث في التصريؼ كتعريفاتو بأٌنو: "عمـه 
تيعرؼ بو أصكؿ كبلـ العرب مف الٌزكائد الداخمة عمييا، كال ييكصؿ إلى معرفة 

 4االشتقاؽ إاٌل بو".
إاٌل أٌف تعريفات الصرؼ قد بدأت تتحٌدد كتتعٌدد منذ القرف الرابع اليجرم، 

يعرؼ التصريؼ في أٌكؿ شافيتو بقكلو: "التصريؼ عمـ بأصكؿ  1بفيذا ابف الحاج
  2تعرؼ بيا أحكاؿ أبنية الكمـ التي ليست بإعراب".

                                                 
 .1/18ِٕٙظ اٌىٛفٍٍٓ فً اٌقشف, ٌــــ ِؤِٓ ثٓ فجشي غٕبَ,  – 1

 .1/13أؽّذ ػجذ اٌذاٌُ, . اٌقشف اٌٛافً ٌـــ د: ٌُٕظش – 2

 .1/5ِٕٙظ اٌىٛفٍٍٓ فً اٌقشف, : ٌُٕظش – 3

 .1/14 اٌقشف اٌٛافً – 4
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ببنية  ؽفقد قاؿ عنو في التسييؿ: "التصريؼ عمـ يتعمٌ  3أٌما ابفي مالؾ
الكممة كما لحركفيا مف أصالة كزيادة كصٌحة كا عبلؿ كشبو ذلؾ كمتعٌمقو مف الكمـ، 

 4المتمٌكنة، كاألفعاؿ المتصٌرفة".كاألسماء 
كييضيؼ ابف عقيؿ

: "فأما الحركؼ كشبييا فبل تعمؽ لعمـ التصريؼ قاؿف 5
  6بيا".

كأغمب ىذه الٌتعريفات تٌتفؽ في أٌف مجاؿ عمـ الٌصرؼ دراسة األسماء 
 المتمٌكنة، كتخرج مف حٌدىا الحركؼ.

 الفصؿ األكؿ كيشمؿ: 
 7الككفية المبحث األكؿ: أشير عمماء المدرسة

 معاذ اليراءأكالن: 

ىك معاذ بف مسمـ اليراء أبك مسمـ، كلد أياـ عبد الممؾ بف مركاف، ككاف أبك مسمـ 
 مؤٌدب عبد الممؾ بف مركاف، قد نظر في النحك، فمٌما أحدث الناس التصريؼ أنكره.

 فقاؿ: 

 ـقد كاف أخذىـ في النحك يعجبني       حتى تعاطكا كبلـ الزنج كالرك        
                                                                                                                 

: ٌُٕظش. اٌىبفٍخ فً إٌؾٛ ٚؽشؽٙب ٚٔظّٙب, ٚاٌؾبفٍخ فً اٌزقشٌف ٚؽشؽٙب ٚغٍش رٌه: , ِٓ أُ٘ ِؤٌفبرٗ(٘ــ646د)ػضّبْ ثٓ أثً ثىش ثٓ ٌٛٔظ : ٘ٛ – 1

 .135-2/134ثغٍخ اٌٛػبح 

 .1/1ؽشػ ؽبفٍخ اثٓ اٌؾبعت : ٌُٕظش – 2

ؽشػ اٌزغًٍٙ, اٌخالفخ, : , ِٓ أُ٘ ِؤٌفبرٗ(672د) ثٓ ِبٌه, اٌؼالِخ عّبي اٌذٌٓ أثٛ ػجذ هللا اٌطبئً اٌغٍبًٔ إٌؾٛي, دمحم ثٓ ػجذ هللا ثٓ ػجذ هللا: ٘ٛ – 3

 .134-1/130ثغٍخ اٌٛػبح : ٌُٕظش. اٌىبفٍخ اٌؾبفٍخ

 .1/76رغًٍٙ اٌفٛائذ,  – 4

ِخزقش اٌؾشػ, : , ِٓ ِؤٌفبرٗ(٘ــ769د)ً اٌٙبؽًّ اٌؼمًٍٍ اٌّٙزأً األفً ػجذ هللا ثٓ ػجذ اٌشؽّٓ ثٓ ػجذ هللا ثٓ دمحم ثٓ دمحم ثٓ ػمًٍ اٌمشؽ: ٘ٛ – 5

ب  .48-2/47ثغٍخ اٌٛػبح : ٌُٕظش. ٚاٌغبِغ إٌفٍظ فً اٌفمٗ, ٚاٌّغبػذ فً ؽشػ اٌزغًٍٙ, ٚػٍى األٌفٍخ ؽشؽ0

 .4/191ؽشػ اثٓ ػمًٍ ػٍى أٌفٍخ اثٓ ِبٌه  – 6

ػٍى وزبة ثغٍخ اٌٛػبح, ٚٚفٍبد األػٍبْ الثٓ خٍىبْ, ٚلُّذ ثزشرٍت األػالَ فً ٘زا اٌّجؾش ؽغت عٕخ فً اٌزشعّخ ألػالَ اٌّذسعخ اٌىٛفٍخ  ٔبػزّذا – 7

 .اٌٛفبح
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 لما سمعتي كبلمنا لستي أفيمػػػػػػػػػو         كأنػػػػػػػو زجؿ الغرباف كالبػػػػػػػػػػـك       

 تركتي نحكىـ كهللاي يعصمني             مف التقٌحـ في تمؾ الجراثيـ       

 فأجاب معاذ ىذا:

 عالجتيا أمرىد حتى إذا            ًشبتى كلـ تحسف أباجادىا         

 سٌميتى مف يعرفيا جاىبلن          يصدرىا مف بعد إيرادىا         

 سٌيؿ منيا كؿ مستصعب        طكد عبل أقراف أطكادىا         

 ككاف أبك مسمـ قد جمس إلى معاذ فسمعو يقكؿ لرجؿ:

 فعؿ؟ فقاؿ لو األبيات السابقة.أكيؼ تقكؿ مف "تؤزىـ أزِّا" يا فاعؿ 

المؤرخكف كاضعنا لعمـ الصرؼ، كىذه  كانبنى عمى مقالتو تمؾ أف جعمو
 المقكلة ليست كافية لنقكؿ عنو أٌنو كضع عمـ الصرؼ.

كمات معاذ سنة سبع كثمانيف كمائة، كقيؿ: سنة تسعيف ببغداد، ككاف يبيع 
 1الثياب اليركية، فمذلؾ قيؿ لو: اليراء.

 ثانينا: الكسائي:

ركز األسدم ىك أبك الحسف عمي بف حمزة بف عبد هللا بف بيمف بف في
بالكالء، الككفي، المعركؼ بالكسائي، أحد القراء السبعة، كاف إمامنا في النحك كالمغة 
كالقراءات، كلـ تكف لو في الشعر يد، حتى قيؿ: ليس في عمماء العربية أجيؿ مف 

                                                 
 291-2/290ثغٍخ اٌٛػبح,  – 1
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الكسائي بالشعر، ككاف يؤٌدب األميف بف ىاركف الرشيد، كيعممو األدب، كلـ يكف لو 
 زكجة كال جارية.

ركل الكسائي عف أبي بكر بف عياش كحمزة الزيات كغيرىـ، كركل عنو 
 عبيد القاسـ بف سبلـ كغيرىما.ك الفراء كأب

كتيكفي سنة تسع كثمانيف كمائة بالرٌم، ككاف قد خرج إلييا صحبة ىاركف 
الرشيد، كقيؿ إٌف الكسائي مات بطكس سنة اثنتيف أك ثبلث كثمانيف كمائة، كهللا 

 الرشيد كاف يقكؿ: دفنتي الفقو كالعربية بالرٌم. أعمـ، كيقاؿ إفٌ 

نما  كالكسائٌي بكسر الكاؼ كفتح السيف الميممة، كبعدىا ألؼ ممدكدة، كا 
قيؿ لو الكسائي؛ ألنو دخؿ الككفة كجاء إلى حمزة بف حبيب الزيات كىك ممتٌؼ 
ؿ بالكساء، فقاؿ لو حمزة: مف يقرأ؟ فقيؿ لو: صاحب الكساء، فبقي عميو، كقيؿ ب

ـ في كساء فنيسب إليو   1.-رحمو هللا-أىٍحرى

 ثالثنا: عمي بف المبارؾ األحمر

المعركؼ باألحمر شيخ العربية،  -ابف المبارؾ-ىك عمٌي بف الحسف كقيؿ 
 كصاحب الكسائٌي.

في النحك، ككاف مقدما عمى أفراد  اقاؿ ثعمبة: كاف األحمر يحفظ أربعيف ألؼ شاىد
مر شكاىد النحكػ فأراد الفراء أف يتٌميا فمـ يجتمع لو في حياة الكسائي، كأممى األح

 الناس كما اجتمعكا لؤلحمر، فقطع.

                                                 
 .297-3/295ٚفٍبد األػٍبْ,  – 1
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صٌنؼ األحمر: التصريؼ، كتفٌنف البمغاء، كمات بطريؽ الحج سنة أربع كتسعيف 
 1كمائة.

 رابعنا: الفراء

ىك أبك زكرياء يحيى بف زياد بف عبد هللا بف منظكر األسممي، المعركؼ 
مي، الككفي، كاف أبرع الككفييف كأعمميـ بالنحك كالمغة كفنكف األدب، بالفراء، الديم

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 
الحسف بف سيؿ  "المعاني" أٌف أحد أصحابو، كىك عمر بف بكير، كاف يصحب

فكتب إلى الفراء إٌف األمير الحسف ال يزاؿ يسألني عف أشياء مف القرآف ال يحضرني 
عنيا جكاب، فإف رأيت أف تجمع لي أصكال، كتجعؿ ذلؾ كتابنا يرجع إليو فعمت، 
فمٌما قرأ الكتاب قاؿ ألصحابو: اجتمعكا حٌتى أممي عميكـ كتابنا في القرآف، كجعؿ 

حضركا خرج إلييـ، ككاف في المسجد رجؿ يؤذف فيو، ككاف مف ليـ يكمنا، فمٌما 
القراء، فقاؿ لو: اقرأ، فقرأ فاتحة الكتاب، ففٌسرىا، حتى مٌر في القرآف كمو عمى ذلؾ، 
يقرأ الرجؿ كالفراء يفٌسره، ككتابو ىذا نحك ألؼ كرقة، كىك كتابه لـ يعمؿ مثمو، كال 

 يمكف ألحد أف يزيد عميو.

ككفة، كانتقؿ إلى بغداد، كلو مف التصانيؼ: الحدكد، كمكلد الفراء بال
كالمعاني، ككتاباف في المشكؿ أحدىما أكبر مف اآلخر، ككتاب المصادر في 

 القرآف، ككتاب الكقؼ كاالبتداء كغير ذلؾ.
                                                 

 .159-2/158ثغٍخ اٌٛػبح,  – 1
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تيكٌفي الفراء سنة سبع كمائتيف في طريؽ مكة، كعمره ثبلث كستكف سنة، 
نما قيؿ لو فٌراء كلـ يكف يعمؿ الف  1راء كال يبيعيا؛ ألٌنو كاف يفرم في الكبلـ.كا 

كقد أضاؼ الفراء بكتاب معاني القرآف إلى النحك الككفي الكثير ففيو 
.  اتضحت مصطمحاتو كظيرت اتجاىاتو كنعٌده بكابة لمنحك الككفي بحؽٌو

ا: ىشاـ بف معاكية  خامسن

 ىك أبك عبد هللا ىشاـ بف معاكية الٌضرير، النحكم الككفي، صاحب أبي
الحسف عمي بف حمزة الكسائٌي، أخذ عنو كثيرنا مف النحك، كلو فيو مقالة تيعزل إليو، 
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

ا: أ  حمد بف يحيى الشيبانيسادسن

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 يشٌذ منيا حرؼ، كعني 

 ، فمٌما أتقنو أكٌب عمى الشعر كالمعاني كالغريب.بالنحك أكثر مف غيره

                                                 
 .181-6/176ٚفٍبد األػٍبْ,  – 1

 .6/85ٚفٍبد األػٍبْ,  – 2
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صٌنؼ: المصكف في النحك، اختبلؼ النحكييف، معاني القرآف، معاني 
 الشعر، التصغير، غريب القرآف، الكقؼ كاالبتداء.

ذ  ، فانصرؼ يـك الجمعة مف الجامع بعد العصر كا  ـٌ كثقؿ سمعو، ثـ صي
و، فسقط عمى رأسو في ىٌكة مف بدكاب مف كرائو، فمـ يسمع صكت حافرىا فصدمت

الطريؽ، فمـ يقدر عمى القياـ فحمؿ إلى منزلو، كمات منو سنة إحدل كتسعيف 
 1.-رحمو هللا-كمائتيف

 سابعنا: أبك جعفر الرؤاسي

ىك محمد بف الحسف بف أبي سارة الرؤاسي النحكم، أبك جعفر ابف أخي 
مي الرؤاسي؛ ألٌنو كاف كبير الرأس، كى ك أكؿ مف كضع مف الككفييف معاذ اليراء، سي

كتابنا في النحك، كىك أستاذ الكسائي كالفراء، كلو مف الكتب: الفيصؿ، معاني القرآف، 
 2التصغير، الكقؼ كاالبتداء الكبير كالصغير.

 المبحث الثاني: مصادر الدراسة الككفٌية

ا مصادرىـ التي أرجعكا إلييا أصكؿ  لمككفييف طابعيـ الخاص، كأيضن
 3لتي مف أىميا:دراستيـ، ا

 النحك البصرم: -1

نبلحظ أٌف أئٌمة الككفييف قد كقفكا عمى النحك البصرم سكاء مشافية أك 
 مناقمة.

                                                 
 .397-1/396 اٌّقذس ٔفغٗ, – 1

 .83-1/82ٚفٍبد األػٍبْ,  – 2

 .346-330ِذسعخ اٌىٛفخ ِٕٚٙغٙب فً دساعخ اٌٍغخ ٚإٌؾٛ, ٌـــ ِٙذي اٌّخضًِٚ, ؿ: ٌُٕظش – 3
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 لغات األعراب التي اعتمد عمييا البصريكف: -2

 كىي لغات األعراب الذيف قطنكا البكادم كابتعدكا عف الحضر.

 لغات أخرل أبى البصريكف االستشياد بيا: -3

 عرب األرياؼ كأعراب سكاد الككفة، كأعراب سكاد بغداد.كىي ليجات 

 الشعر العربي: -4

ا بنكا  ا مصدرنا مف مصادر الدراسة الككفية، كأساسن الشعر العربي كاف أيضن
 كثيرنا مف أصكليـ عميو.

 القراءات: -5

ا مصدر مف مصادر الدراسة الككفٌية، كلعٌؿ ذلؾ راجع إلى أٌف  فيي أيضن
أستاذىا مف أئمة القٌراء )الكسائي(، كىذه األصكؿ برٌمتيا تتفؽ مؤسس ىذه المدرسة ك 

إلى حٌد بعيد مع أصكؿ المدرسة البصرية إاٌل أٌنيا تختمؼ في منيج التناكؿ 
 كبخاصة عدـ تحديدىـ لحٌد زماني كمكاني كما فعؿ البصرٌيكف.

 كيشمؿ:الفصؿ الثاني: نماذج مف آراء الككفييف في بعض المسائؿ الصرفية. 

 مبحث األكؿ: رأييـ في بنية بعض األدكاتال

قتصر الحديث عف بنية بعض األدكات مف حيث الزيادة كاألصؿ، نس
كاإلفراد كالتركيب، كذلؾ بإبراز كجية نظر البصرييف ثـ عرض ما ذىب إليو 

 الككفيكف بعد ذلؾ.
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 أكالن: الحركؼ

 بمى: 

ط، ألفو جكاب الستفياـ منفي، ذىب البصريكف إلى أنو بكمالو حرؼ بسي
أصمية، شأنو شأف الحركؼ كٌميا، قاؿ ابف جٌني عنو بعد أف قٌرر أٌف الحركؼ ال 

: "كليذا المعنى ما كانت األلفات في أكاخر الحركؼ أصكالن 1يدخميا التصريؼ معٌمبلن 
 2غير زكائد، كال منقمبة مف كاك كال ياء.....".

لتي تفيد اإلضراب كألؼ )بمى( عند الككفييف زائدة، فأصميا )بؿ( العاطفة ا
 3كالرجكع زيد عمييا ألؼ ليحسف الكقؼ.

قاؿ الفٌراء في أثناء حديثو عف جكاب االستفياـ المنفي: "فأرادكا أف يرجعكا 
ا عف  عف الجحد كيقركا بما بعده، فاختاركا )بمى(؛ ألٌف أصميا كاف رجكعنا محضن

ؼ كرجكع ال يصمح الجحد إذ قالكا: ما قاؿ عبد هللا بؿ زيد، فكانت )بؿ( كممة عط
الكقكؼ عمييا، فزادكا فييا ألفنا يصمح فييا الكقكؼ عميو، كيككف رجكعنا عف الجحد 
قرارنا بالفعؿ الذم بعد الجحد، فقالكا: )بمى( فدٌلت عمى معنى اإلقرار  فقط، كا 

 4كاإلنعاـ، كدٌؿ لفظ )بؿ( عمى الرجكع عف الجحد فقط".

 5كيترٌجح مذىب التركيب لسببيف ىما:   

                                                 
 .1/64ِٕٙظ اٌىٛفٍٍٓ فً اٌقشف  – 1

 .1/7إٌّقف  – 2

 .1/64ِٕٙظ اٌىٛفٍٍٓ فً اٌقشف  – 3

 .53-1/52ِؼبًٔ اٌمشآْ ٌٍفّشاء  – 4

 .1/65ٍٓ فً اٌقشف ِٕٙظ اٌىٛفٍ – 5
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ييعيفي عمى ذلؾ المفظ كالمعنى، فمفظ )بؿ( ك)بمى( متقارباف جدِّا، مما يدٌؿ عمى  -1
تطٌكر صكتي، أٌما المعنى فػػػ)بؿ( تفيد اإلضراب عمكمنا، ك)بمى( تفيد اإلضراب بعد 
النفي، كالفرؽ بينيما أٌف )بؿ( ال تستقؿ بنفسيا، أما )بمى( فتستقؿ بنفسيا؛ ألٌنيا 

 تنكب عف الجمؿ.

بية )بمى( لبلسـ كالفعؿ في نيابتيا عف الجمؿ، مما يقكم القكؿ بزيادة مشا -2
 األلؼ، كىك ضرب مف التصرؼ الذم ال يككف إاٌل في األسماء كاألفعاؿ.

 ثانينا: األسماء

: "تقكؿ: )أنت( إذا خاطبت كاحدنا، فاالسـ منو األلؼ كالٌنكف 1قاؿ ابف يعيشأنت:  
 (4)2عمييا التاء لمخطاب". عندنا، كىي التي كانت لممتكمـ زيدت

مف كبلـ ابف يعيش يٌتضح أٌف الضمير )أنت( مرٌكب مف )أٍف( ضمير 
 متكٌمـ زيدت عميو تاء الخطاب.

كذىب الككفٌيكف إلى أٌف )أنت( بكمالو اسـ، محتٌجيف بالظاىرػ، قاؿ ابف 
مبلن يعيش: "كقد ذىب الككفيكف إلى أٌف التاء مف نفس الكممة، كالكممة بكماليا اسـ ع

 3بالظاىر".

 ثالثنا: الظركؼ

 قط

                                                 
, اٌؾٍجً, ِٛفك اٌذٌٓ, أثٛ اٌجمبء دمحم ثٓ ٌؾٍى إٌؾٛيٌؼٍؼ ثٓ ػًٍ ثٓ ٌؼٍؼ ثٓ دمحم ثٓ أثً اٌغشاٌب دمحم ثٓ ػًٍ ثٓ اٌّفنً ثٓ ػجذ اٌىشٌُ ثٓ : ٘ٛ – 1

ُّ ِؤٌفبرٗ(٘ــ643د)اٌّؾٙٛس ثبثٓ ٌؼٍؼ   .352-2/351بح ثُغٍخ اٌٛػ: ٌُٕظش. ؽشػ اٌّفقً, ٚؽشػ رقشٌف اثٓ عًّٕ: , ِٓ أ٘

 .3/95ؽشػ اٌّفقً الثٓ ٌؼٍؼ  – 2

 .3/96ؽشػ اٌّفقً الثٓ ٌؼٍؼ,  – 3
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ى مف الزماف، مبني عمى الضـٌ ألٌنيا ظرؼ، كأصؿ الظركؼ  قط: ظرؼه لما مضى
. أف تككف ميضافة فمٌما قيطعت عف اإلضافة بينيت عمى الضـٌ

1 

ذىب ابفي القطاع تحت عنكاف أبنية المضاعؼ مف الثنائي إلى أٌف )قطُّ( 
 2عمى زنة )فٍعؿ(.

د، فمٌما سكف  كذىب الًكسائيُّ  إلى أٌف أصمو )قىطيط( عمى زنة )فىعيؿ( كعضي
ٌرؾ اآلخر بحركتو. الحرؼ األكؿ لئلدغاـ حي

3 

 رابعنا: أسماء االستفياـ

 كـ:

ذىب البصرٌيكف إلى أٌف )كـ( مفردة مكضكعة لمعدد، كذىب الككفيكف إلى 
 4أٌنيا مرٌكبة.

 5كحٌجة الككفٌيكف في ذلؾ تستند إلى األشياء اآلتية:

األصؿ في )كـ( "ما" زيدت عمييا الكاؼ؛ ألٌف العرب قد تصؿ الحرؼ في أكلو  -أ
كآخره، فما كصمتو في أكلو نحك "ىذا" ك"ىذاؾ"، كما كصمتو في آخره نحك قكلو 

 " فكذلؾ ىا ىنا. ﴾ىب نب مب زبٱ﴿ٱ تعالى: "
زادكا "الكاؼ" عمى "ما" فصارتا جميعنا كممة كاحدة، ككاف األصؿ أف ييقاؿ في  -ب
ذفت  "كـ مالؾ؟" "كما مالؾ؟" إاٌل أٌنو لما كىثيرت في كبلميـ كجرت عمى ألسنتيـ حي

                                                 
 .4/108اٌّقذس ٔفغٗ,  – 1

 .118أثٍٕخ األعّبء ٚاألفؼبي ٚاٌّقبدس, الثٓ اٌمطبع ؿ – 2

 .4/108ؽشػ اٌّفقً  – 3

 .اٌّغأٌخ األسثؼْٛ 1/277اإلٔقبف فً ِغبئً اٌخالف, ٌألٔجبسي,  – 4

 .48-47ً, ٌـــــ أؽّذ ػجذ اٌذاٌُ ؿاٌقشف اٌىٛف – 5
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" فصار "كـ مالؾ" كالمعنى كأم  ـٍ كنت ميميا، كما فعمكا في "ًل األلؼ مف آخرىا كسي
شيء مالؾ مف األعداد، كالدليؿ عمى ذلؾ قكليـ: "كأٌيف مف رجؿ رأيت" أم: كـ 

ؿ في "لـ" "ما" كزيدت عمييا البلـ، فصارتا "لـ" فإٌف األص "كـ"رجؿ رأيت، كنظير 
كنت ميميا. ذفت األلؼ لكثرة االستعماؿ كسي  جميعنا كممة كاحدة، كحي

نما  أٌما البصريكف فاحتجكا بأف قالكا: "إنما قمنا إنيا مفردة؛ ألٌف األصؿ ىك اإلفراد، كا 
عف التركيب فرع، كمف تمٌسؾ باألصؿ خرج عف عيدة المطالبة بالدليؿ، كمف عدؿ 

 1األصؿ افتقر إلى إقامة الدليؿ".

كيقكؿ الدكتكر أحمد عبد الدايـ في كتابو الصرؼ الككفي: "كأكاد أميؿ إلى 
 رأم الككفييف لسببيف:

ـى -ما االستفيامية إذا دخؿ عمييا حرؼ جر حذؼ منيا األلؼ، نحك عـٌ  -1 ًمـٌ،  -ًل
 2ؾ حذؼ منيا األلؼ.كعميو إذا قمنا إٌف "كـ" مككنة مف "ما" ثـ جٌرت بالكاؼ لذل

كالسبب اآلخر أنو إذا كانت "كأٌيف" تجرم مجرل "كـ" كالكاؼ في "كأٌيف"  -2
ا في "كـ" لمتشبيو، ثـ صارت كما بعدىا بمنزلة شيء  لمتشبيو، فإٌف الكاؼ أيضن

 3كاحد.
 

 : اآلراء الككفية في أقؿ األحرؼ األصكؿ كفي اشتقاؽ االسـالمبحث الثاني

لمبحث السابؽ )بعض األدكات( مف حيث البساطة بعد أف تناكلنا في ا
كالتركيب، كاألصالة، كالزيادة، أحببنا في ىذا المبحث أف نتحٌدث عف رأم الككفييف 

                                                 
 .1/279اإلٔقبف  – 1

 .48اٌقشف اٌىٛفً ؿ: ٌُٕظش – 2

 .48اٌّقذس ٔفغٗ ؿ – 3
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في أقؿ األحرؼ األصكؿ في بينية الكممة العربية سكاء أكانت اسمنا معربنا أـ فعبلن 
ية نظر البصرييف متصٌرفنا، كأف نتحٌدث بعد ذلؾ عف اشتقاؽ االسـ، كذؾ بإبراز كج

ا في كؿ ذلؾ، لكي تكتمؿ الفائدة.  أيضن

 أكالن: أقٌؿ األحرؼ األصكؿ في بنية الكممة العربية:

كاف الخميؿ يرل أٌف أبنية الكممات ثبلثية كرباعية كخماسية، ال تقؿ عف 
 1ثبلثة أحرؼ.

كجاء الككفٌيكف فكافقكا الخميؿ عمى أنيا ال تقؿ عف ثبلث، كلكٌنيـ خالفكه 
لرباعي كالخماسي، كعندىـ أٌف البناء ال يقؿ عف ثبلثة، كال يزيد عمى ثبلثة، في ا

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 

 2ىك زيادة طارئة عمى أصؿ البناء.بفعمؿ، كالخماسي نحك سفرجؿ بفعٌمؿ، إنما 

كالذم يؤيد أٌف أقؿ أصكؿ المعرب كالمتصرؼ ثبلثة عند الككفييف كركد 
بعض األسماء التي ظاىر لفظيا أٌنيا ثنائية، نحك: "أب، أخ، حـ" حيث نجدىـ 
يردكنيا إلى الثبلثي؛ إذ األصؿ فييا عندىـ أنيا مبنية عمى ثبلثة أصكؿ، غير أٌف 

األلسنة كثيرنا أسقط منيا األصؿ الثالث لمتخفيؼ.استعماليا عمى 
3 

فالجميرة الغالبة مف أبنيتيا إنما بيني عمى ثبلثة أصكؿ، كىي مرحمة 
التطكر التي استقرت عندىا المغة العربية في رأم الككفييف كما يدؿ عميو تشبثيـ في 

                                                 
 .184ِذسعخ اٌىٛفخ ؿ – 1

 .اٌّقذس ٔفغٗ – 2

 .186اٌّقذس ٔفغٗ, ؿ – 3
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ألسماء أٌف أقؿ ما يتألؼ منو االسـ ثبلثة أصكؿ، كيقكؿ برجستراسر: إٌف أقدـ ا
صيغة ىي األسماء الثنائية، كالعربية قد حافظت مع بنائيا األصمي عمى كثير 
منيا، غير أنيا اشتقت مف بعضيا صيغنا جديدة بزيادة أحد حرفي العمة، أك بزيادة 
ىمزة أك ىاء، مثاؿ ذلؾ في الجمع الصحيح: أخكات، كفي التكسير: آباء، كفي 

 1األسماء المشتقة  أبٌكة.

 اشتقاؽ االسـ ثانينا: في

يقكؿ األنبارم: "ذىب الككفيكف إلى أف االسـ مشتؽ مف الكسـ، كىك 
 2العبلمة، كذىب البصريكف إلى أنو مشتؽ مف السمك الذم ىك العمك".

كحٌجة الككفييف في ذاؾ أف الكسـ في المغة ىك العبلمة، كاالسـ كسـ عمى 
أك عمرك، دٌؿ عمى المسمى، كعبلمة لو يعرؼ بو، أال ترل أنؾ إذا قمت: زيد 

 3المسمى فصار كالكسـ عميو.

يقكؿ الدكتكر أحمد عبد الدايـ في ىذه المسألة: "إاٌل أٌننا نميؿ إلى ما ذىب 
 إليو عمماء الككفة لؤلكجو التالية:

ا مف حذؼ  أكالن: يحتٌج األنبارم عمى أٌف ىمزة التعكيض تقع في أكؿ الكممة تعكيضن
ذفت الكاك  -رييفتبعنا لمبص–البلـ، لذلؾ ىك يرل  أٌف اسـ أصميا مف "سمك"، حي

ذؼ أكليا كعكض  كعكض عنيا باأللؼ، كىذا القكؿ مردكد عميو بأٌف ىناؾ كممات حي

                                                 
 .187ِذسعخ اٌىٛفخ, ؿ – 1

 .اٌّغأٌخ األٌٚى. 1/17اإلٔقبف  – 2

 .اٌّقذس ٔفغٗ – 3
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ا، مف ذلؾ كممة "أكؿ" فأصميا "كٌكؿ" حذفت الكاك األكلى  عنو باليمزة في أكلو أيضن
 كعكض عنيا باليمزة فصارت )أٌكؿ(.

ت" يتميزكف بيا فيذا زيد، كىذه فاطمة، كتمؾ ثانينا: اآلدميكف ليـ أسماء "عبلما
عائشة لكٌف اآلدمييف درجكا عمى تميز قطعانيـ في المراعي عمى كضع "كسـ" ليا 
يميز بينيا؛ ألٌف االسـ في ىذه الحالة ال يصمح لندائيا كتجميعيا، فجاء الكسـ في 

 الحيكاف مرادفنا لبلسـ في اإلنساف.

أف يككف االسـ مشتقنا مف الكسـ؛ ألٌف االسـ عبلمة  ثالثنا: األقرب إلى الصكاب عقبلن 
 1كالكسـ عبلمة، ال أف يككف مف "السمك"؛ ألٌف السمك كبرياء كارتفاع قدر".

كبيذه األدلة المقنعة التي قٌدميا الدكتكر أحمد نرل أننا نميؿ مف غير تردد 
 إلى رأم الككفييف في ىذه المسألة.

 .كفييفالفصؿ الثالث: نماذج مف أقيسة الك

قبؿ أف نعرض نماذج مف أقيسة الككفييف في الصرؼ يجدر بنا أف نقؼ 
 عمى تعريؼ القياس كأركانو باختصار.

ا، كاقتاسو، كقٌيسو إذا  ا كقياسن القياس في المغة: مف قيس: قاس الشيء يقيسو قيسن
 2قٌدره عمى مثالو.

 3كفي االصطبلح: حمؿ غير المنقكؿ عمى المنقكؿ إذا كاف في معناه.

 1كلمقياس أربعة أركاف ىي: أصؿ، كفرع، كعٌمة، كحكـ.
                                                 

 .39-38ً ؿاٌقشف اٌىٛف – 1

 لٍظ 42/3793ٌغبْ اٌؼشة  – 2

 .59االلزشاػ ؿ – 3
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 في المشتقات  ة الككفييفأكالن: نمكذج مف أقيس

 اسـ الفاعؿ:

 2الككفٌيكف يسمكف ىذا النكع مف المشتقات )الفعؿ الدائـ(.

كييصاغ اسـ الفاعؿ مف الثبلثي عمى كزف )فاعؿ(، كمف غير الثبلثي عمى 
رعة ميمنا مضمكمة ككسر ما قبؿ اآلخر كىذا كزف المضارع مع إبداؿ حرؼ المضا

 ىك القياس.

ف  كقد التـز الككفيكف بيذا القياس، كرفضكا ما خالفو مف المسمكع القميؿ، كا 
مف يقكؿ المتكبًٌر: متكبَّر،  -كىـ قميؿ-، فقد قاؿ الفراء: "إال أٌف مف العرب3كاف لغة

ييبنى عميو".كأنيـ بنكه عمى "يتكٌبر"، كىك لغة األنصار، كليس مٌما 
4 

كيتضح مف كبلـ الفراء السابؽ أٌف الككفييف قاسكا عمى الكثير حفاظا عمى 
اطراد القاعدة، كمع ذلؾ نجده قد حفظ لنا النادر مف المسمكع عف العرب مع عدـ 

 القياس عميو.

 في التثنية ة الككفييفثانينا: نمكذج مف أقيس

ؼ يقكؿ األنبارم: "ذىب تثنية الممدكد كالمقصكر فيما زاد عمى ثبلثة أحر 
البصريكف إلى أنو ال يجكز حذؼ شيء مف ذلؾ في مقصكر كال ممدكد، كذىب 
الككفيكف إلى أٌف االسـ المقصكر إذا كثرت حركفو سقطت ألفو في التثنية، فقالكا في 

                                                                                                                 
 .60اٌّقذس ٔفغٗ ؿ – 1

 .239ِذسعخ اٌىٛفخ ؿ – 2

 .2/346ِٕٙظ اٌىٛفٍٍٓ فً اٌقشف  – 3

 .2/153ِؼبًٔ اٌمشآْ  – 4
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ا فيما طاؿ مف الممدكد إلى  ٍكزالف، كقيقراف، كذىبكا أيضن ٍكزلى" ك"قيقرل": خى تثنية "خى
 1خراف، فأجازكا في "قاصعاء": قاصعاف".الحرفاف اآل أنو ييحذؼ

كحٌجة الككفييف في ذلؾ أٌف المقصكر كالممدكد عند تثنيتيما يزداداف طكالن، 
ا عمى كثرة االستعماؿ، كاستدلكا  فمذلؾ جاز أف ييحذؼ منيما لكثرة حركفيما قياسن

ا، كأصمو: عمى ذلؾ بألفاظ تـ الحذؼ منيا لكثرة حركفيا نحك: اشياب: اشيبابن 
اشييبابنا، حذفكا في ىذه الكممة الياء لطكليا ككثرة حركفيا.

2 

كيقكؿ الدكتكر أحمد عبد الدايـ في ىذه المسألة: "رأينا في المسألة: ال 
 أكافؽ الككفييف فيما ذىبكا إليو، ككذلؾ ال أكافؽ البصرييف لسببيف:

لتقاء الساكنيف "ألفو أرل أٌف المقصكر إذا طاؿ، فإف ألفو تحذؼ عند التثنية ال -1
كألؼ المثٌنى"، كحيث إٌف طكلو ال يضره الحذؼ، كال يجحؼ بنيتو كذلؾ نحك 

قيقرل" فإٌف أمثاؿ ىذه الكممات تحذؼ ألفيا أكالن ثـٌ تيضاؼ األلؼ كالنكف -"خكزلى
 لئبل يمتقي ساكناف.

أنو أما الممدكد، فيبلحظ أنو ينتيي بألؼ كىمزة، كاليمزة في تقديرم ألؼ، فك -2
ينتيي بألفيف، فما بالؾ بو إذا أضيفت إليو ألؼ ثالثة كىي ألؼ التثنية، ال شؾ أنو 
يطكؿ كيثقؿ، عمى طكلو كثقمو، لذلؾ تحذؼ األلؼ كاليمزة ثـ تضاؼ ألؼ المثٌنى 
في نحك "قاصعاء كحاثياء" حيث تحذؼ األلؼ كاليمزة كتضاؼ ألؼ كنكف التثنية 

 3فتقكؿ: "قاصعاف، حاثياف" كىكذا.

                                                 
 2/255اإلٔقبف  – 1

ب2/255اإلٔقبف : ٌُٕظش – 2  .94اٌقشف اٌىٛفً ؿ: , ٚأٌن0

 .95-94اٌقشف اٌىٛفً ؿ – 3
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 في الكقؼ ة الككفييفثالثنا: نمكذج مف أقيس

قبؿ أف نتعرض لنمكذج عف أقيسة الككفييف في الكقؼ يجدر بنا أف نقؼ 
ا.  عمى تعريؼ الكقؼ لغةن كاصطبلحن

الكقؼ لغة: مصدر قكلؾ كقفتي الدابة ككقفت الكممة كقفنا، كىذا مجاكز، فإف كاف 
كيف، كفي الصحاح لممساكيف الزمنا قمت: كقفٍت كقكفنا، ككقؼ األرض عمى المسا

 1كقفنا أم: حبسيا.

 2كفي االصطبلح: قطع النطؽ عند آخر الكممة.

 كالمثاؿ الذم عمى الكقؼ ىك:

 الكقؼ بنقؿ حركة المنصكب عمى الساكف قبمو.

قاؿ األنبارم: "ذىب الككفيكف إلى أنو يجكز أف يقاؿ في الكقؼ: رأيت البىكىٍر، بفتح 
 3صريكف يركف أنو ال يجكز ذلؾ".الكاؼ في حالة النصب، كالب

إاٌل أٌف النُّحاة جميعنا اتفقكا عمى جكاز نقؿ حركة الرفع "الضمة" كحركة 
الجر "الكسرة" إلى الكاؼ، فييقاؿ: جاء البكيٍر، كسممت عمى البًكٍر، كقد قاس 
الككفيكف ذلؾ في ىذه المسألة عمى كركد ذلؾ النقؿ في حركة المرفكع كالمخفكض 

 ، مثؿ قكؿ الشاعر:4بفي شعر العر 

                                                 
 .ٚلف 54/4898ٌغبْ اٌؼشة  – 1

 .168ؽزا اٌؼشف فً فٓ اٌقشف ٌٍؾّالٚي ؿ – 2

 .106, اٌّغأٌخ اٌــــ2/234اإلٔقبف  – 3

ب2/234اٌّقذس ٔفغٗ : ٌُٕظش – 4  .81اٌقشف اٌىٛفً ؿ: , ٚأٌن0
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 1النُّقيٍر  أنا ابف ماكية إٍذ جدٌ        

حيث نقؿ حركة الراء كىي الضمة إلى القاؼ في  "النُّقيٍر" الشاىد في قكلو
 الكقؼ.

 كقكؿ اآلخر:

ٍربى النبيذ كاصطفافنا بالرًًٌجؿٍ           عٌممنا إخكاننا بنك ًعًجٍؿ          شي
2 

رًًٌجٍؿ، حيث نقؿ الشاعر حركة البلـ كىي الشاىد فيو قكلو: ًعًجٍؿ ، ال
 الكسر في كمييما إلى الجيـ في الكقؼ.

ا في  قاؿ الككفيكف: "إذا ثبت ىذا في المرفكع كالمخفكض فكذلؾ أيضن
المنصكب؛ ألٌف الراء في قكلؾ: رأيت البكر في حالة النصب ساكنة، كما ىي 

، مررتي بالبكًر، في حالة ا لرفع كالخفض، فكما حركت ساكنة في قكلؾ: ىذا البكري
ا أف  الكاؼ في المرفكع كالمخفكض ليزكؿ اجتماع الساكنيف، فكذلؾ يجب أيضن

 3يختاركا الفتحة في المنصكب ألنيا الحركة التي كانت لمكممة في حالة الكصؿ".

كأٌما البصريكف فاحتجكا بأف قالكا: "إنما قمنا أنو ال يجكز ذلؾ؛ ألٌف أكؿ 
كيجب فييا في حاؿ النصب أف يقاؿ "بٍكرىا" فبل يجكز أف  أحكاؿ الكممة التنكير،

إذ ال يمتقي فيو ساكناف كما يمتقي في حاؿ الرفع كالجٌر، فمٌما امتنع ، تحرؾ العيف
في النصب تحريؾ العيف في حاؿ التنكير دكف حاؿ الجٌر كالرفع تبعو حاؿ 

                                                 
 ٔمش: ِبدح 50/4520ٌغبْ اٌؼشة : اٌجٍذ ٌـــ ػجٍذ اٌطبئً, ٌُٕظش – 1

 .ػغً: ِبدح 31/2824ٌؼشة ٌغبْ ا: ٌُٕظش. اٌجٍذ ثال ٔغجخ – 2

 .2/237اإلٔقبف  – 3
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كعي الحكـ الكاجب التعريؼ؛ ألٌف البلـ ال تمـز الكممة في جميع أحكاليا؛ فمذلؾ ري 
 1في حاؿ التنكير".

 الخاتمة والنتائج 

في ختاـ ىذا الجيد المتكاضع الذم نأمؿ أف نككف قد كٌفقنا في عرض 
 مادتو العممية، تكٌصمنا إلى مجمكعة مف النتائج كىي:

 الككفيكف يميمكف إلى التركيب في بنية األدكات. -1

بنية الكممة العربية سكاء أكانت يرل الككفيكف أٌف أقٌؿ األحرؼ األصكؿ في  -2
 اسمنا معربنا أـ فعبلن متصرفنا ال يقؿ عف ثبلثة كال يزيد عمى ثبلثة.

 يرل الككفٌيكف أٌف االسـ مشتؽ مف الكسـ كىك العبٌلمة. -3

ذىب الككفيكف في تثنية الممدكد كالمقصكر فيما زاد عمى ثبلثة أحرؼ إلى  -4
 ، كحذؼ الحرفاف األخيراف في الممدكد.سقكط ألؼ االسـ المقصكر عند التثنية

ذىب الككفيكف إلى أنو يجكز نقؿ حركة المنصكب إلى الساكف قبمو في الكقؼ  -5
ا عمى المرفكع كالمخفكض.  قياسن

                                                 
 .2/237اٌّقذس ٔفغٗ,  – 1
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 المصادر والمراجعقائمة 

ىػػ(، تحقيؽ 515أبنية األسماء كاألفعاؿ كالمصادر، البف القطاع الصقمي )ت -1
 ـ.1999د الدايـ، مطبعة دار الكتب المصرية بالقاىرة، كدراسة: أ.د أحمد محمد عب

 االقتراح في عمـ أصكؿ النحك، تأليؼ: اإلماـ الحافظ جبلؿ الديف عبد  -2
ىػػػ(، تحقيؽ: محمد حسف إسماعيؿ 911الرحمف بف أبي بكر السيكطي )ت

، 1لبناف، ط-الشافعي، منشكرات محمد عمي بيضكف، دار الكتب العممية بيركت
 ـ.1998-ػىػػ1418

إنباه الركاة عمى أنباه النحاة: تأليؼ: الكزير جماؿ الديف أبي الحسف عمي بف  -3
ىػػ(، تحقيؽ: محمد أبك الفضؿ إبراىيـ، دار الفكر العربي 624يكسؼ القفطي )ت

 ـ.1986-ىػػػ1406، 1القاىرة، مؤسسة الكتب الثقافية بيركت، ط

صرييف كالككفييف، تأليؼ: كماؿ اإلنصاؼ في مسائؿ الخبلؼ بيف النحكييف الب -4
ىػػ(، 577الديف أبي البركات عبد الرحمف بف أبي الكفاء بف عبيد هللا األنبارم )ت

قٌدـ لو ككضع ىكامشو كفيارسو: حسف حمد، بإشراؼ إميؿ بديع يعقكب، منشكرات 
 ـ.1998-ىػػػ1418، 1لبناف، ط-محمد عمي بيضكف، دار الكتب العممية، بيركت

ة في طبقات المغكييف كالنحاة، لمحافظ جبلؿ الديف عبد الرحمف بغية الكعا -5
، 2ىػػػػػ(، تحقيؽ: محمد أبك الفضؿ إبراىيـ، دار الفكر، ط911السيكطي )ت

 ـ.1979-ىػػػ1399

تسييؿ الفكائد كتكميؿ المقاصد في النحك، تأليؼ: شيخ النحاة اإلماـ العبلمة  -6
حٌمى بيكامش كفكائد كالدرر منتخبة مف جماؿ الديف أبي عبد هللا محمد بف مالؾ، م
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شرحي المتف المذككر لممصٌنؼ كالعبلمة الدماميني، طبع في المطبعة الميرية، 
 ىػػػ.1319، 1ط

شذا العرؼ في فٌف الصرؼ، تأليؼ: األستاذ الشيخ أحمد الحمبلكم، أستاذ  -7
-فية، بيركتالعمـك العربية بدار العمـك كأحد عمماء األزىر الشريؼ، المكتبة الثقا

 لبناف، )ال.ت(.

شرح شافية ابف الحاجب، تأليؼ: الشيخ رضي الديف محمد بف الحسف  -8
ىػػػ(، مع شرح شكاىده لمعالـ الجميؿ عبد القادر 686االستراباذم النحكم )ت

ىػػػ(، حققيا كضبط غريبيا كشرح مبيميا 1093البغدادم صاحب خزانة األدب )ت
مد الزفراؼ، كمحمد محيي الديف عبد الحميد، األساتذة: محمد نكر الحسف، كمح

 ـ.1975-ىػػػ1395المجمد األكؿ، 

شرح ابف عقيؿ عمى ألفية ابف مالؾ كمعو كتاب منحة الجميؿ بتحقيؽ شرح ابف  -9
عقيؿ، تأليؼ: محمد محيي الديف عبد الحميد، مكتبة دار التراث، القاىرة، 

 ـ1998-ىػػػ1419

عبلمة جامع الفكائد مكفؽ الديف يعيش بف عمي شرح المفصؿ لمشيخ العالـ ال -10
 ىػػػ(، مكتبة المتنٌبي، القاىرة )ال.ت(.643بف يعيش النحكم )ت

الصاحبي في فقو المغة العربية كمسائميا كسنف العرب في كبلميا، تاليؼ:  -11
ىػ(، الناشر: 395أحمد بف فارس بف زكرياء القزكيني الرازم، أبك الحسيف )ت 

 ـ.1997-ىػ1418، 1، طمحمد عمي بيضكف
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، جامعة  -12 الصرؼ الككفي لمدكتكر أحمد محمد عبد الدايـ، كمية دار العمـك
 ، الناشر دار الياني لمطباعة كالنشر )ال.ت(.2القاىرة، ط

، تكزيع دار 2الصرؼ الكافي، تأليؼ: الدكتكر أحمد محمد عبد الدايـ، ط -13
 الثقافة العربية.

: مكتب الدراسات كالتكثيؽ في دار النيضة العربية، الصرؼ كتطبيقاتو، إعداد -14
 ـ.2001بيركت،

ىػػ(، 379طبقات النحكييف كالمغكييف، ألبي بكر محمد بف الحسف الزبيدم )ت -15
تحقيؽ: محمد أبك الفضؿ إبراىيـ، كقؼ عمى طبعو كنشره محمد سامي أميف 

 ـ.1954-ىػػػػ1373، 1الخانجي، مصر، ط

كر، طبعة محققة كمذٌيمة بفيارس مفصمة، تكٌلى لساف العرب البف منظ -16
تحقيقيا نخبة مف العامميف بدار المعارؼ: عبد هللا عمي الكبير، محمد أحمد حسب 

 هللا، ىاشـ محمد الشاذلي، دار المعارؼ، القاىرة )ال.ت(.

مدرسة الككفة كمنيجيا في دراسة المغة كالنحك، تأليؼ: الدكتكر ميدم  -17
-ىػػػ1377، 2تبة كمطبعة مصطفى الحمبي كأكالده، مصر، طالمخزكمي، شركة مك

 ـ.1958

ىػػػػ(، تحقيؽ: 207بف زياد الفٌراء )ت يحيىمعاني القرآف، تأليؼ: أبي زكرياء  -18
 أحمد يكسؼ نجاتي، محمد عمي النجار. )ال.ت(
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المنصؼ شرح اإلماـ أبي الفتح عثماف بف جني النحكم لكتاب التصريؼ  -19
اف المازني النحكم البصرم، تحقيؽ: إبراىيـ مصطفى، كعبد هللا لئلماـ أبي عثم

 ـ.1954-ىػػ1373، 1األميف، إدارة إحياء التراث القديـ، ط

منيج الككفييف في الصرؼ، رسالة مقدمة لنيؿ درجة الدكتكراه في المغة  -20
، العربية كآدابيا، لػػػ مؤمف بف صبرم غناـ، جامعة أـ القرل، كمية المغة العربية

 ـ.1997-ىػػػ1418

 كفيات األعياف كأنباء أبناء الزماف، ألبي العباس شمس الديف أحمد بف  -21
ىػػ(، حققو: إحساف عباس، دار صادر، 681محمد بف أبي بكر بف خمكاف )ت

 بيركت، )ال.ت(.
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 التصغير أحكامو وداللتو في القرآن الكريم
 د. إبراىيم فرج الحويج                                                 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 المقـــدمة:

الحمد  الذم عمـ بالقمـ، عمـ اإلنساف ما لـ يعمـ، سبحانو كحده المنعكت 
د الصابريف بعزيز نصره، بجميؿ الصفات، كالمستعاف عمى كؿ أمر، كالذم يؤي

عبده  كأشيد أف ال إلو إال هللا كحده ال شريؾ لو، كأشيد أف سيدنا كحبيبنا محمد 

نَّؾى  كرسكلو، كامؿ األخبلؽ، مدحو ربو فقػاؿ: ميؽو  لىعىمىى كىاً  عىًظيـو  خي
كٌسبلـ عمى  (1) 

مة آلو كصحبو أىؿ الكفاء كالصدؽ أجمعيف، كرضي هللا تعالى عف عمماء ىذه األ
 العامميف، كال عدكاف إال عمى الظالميف.

 كبعد...     
لى كؿ مف يجمعنا بو   فإنني أتقدـ بيذا البحث إلى عشاؽ المغة العربية، كا 

رباط العمـ مف مستمعيف كقراء كمدرسيف، أحاكؿ أف أتكمـ عف مكضكع )التصغير( 
 كما يتعمؽ بو مف أحكاـ كأمكر عديدة تقتضييا الدراسة كالبحث.

  ة البحثمشكم

دراسة الكممات المصغرة في القرآف الكريـ، كالتعرؼ عمى اآليات المذككرة 
فييا ىذه الكممات، كدراسة أكزانيا، كتركيبيا، ككيفية تصغيرىا عمى ىذه األكزاف، 

 كًذكر إذا يكجد فييا خبلفات مف حيث التصغير كعدمو. 

 
                                                 

 جامعة المرقب -كمية اآلداب الخمس 
 .4سكرة القمـ اآلية: (1)
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 أىداف البحث:

 درس كتاب هللا تعالى. ػ إثراء المكتبة العربية بالبحكث التي ت1

 ػ التعرؼ عمى اآليات التي بيا تصغير.2

 ػ تقريب الكممات المصغرة لمبحاث المكجكدة في القرآف الكريـ.3

. تكضيح الكممات المصغرة، كما حدث فييا مف تغيير، كما تحممو مف 4
 معاني.

 المسائل التي سيتناوليا البحث:

 كأكزانو . ػ تعريؼ التصغير، كذكر أحكامو، كأغراضو،1

 ػ شركط التصغير، كأنكاعو.2

ػ التصغير في القرآف الكريـ )ذكر اآليات التي بيا تصغير ككيفية 3
 تصغيرىا(.

 الطريقة المتبعة:
جمع اآليات المكجكدة بيا تصغير، كترتيبيا حسب ترتيب السكر في القرآف 

 الكريـ.
 أسباب اختيار الموضوع: 

لية؛ ألنو لو أكزاف مختصة بو، كليست نظرا ألىميتو كقيمتو الصرفية كالدال
 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 

 التصغير معنى، كالمعاني ال تختص بمغة دكف أخرل.  ألف لغات العالـ األخرل؛
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.            
 ب الثاني: حكـ التصغير. المطم            
 المطمب الثالث: أغراض التصغير.            
 المطمب الرابع: أكزاف التصغير.            

 المبحث الثاني: شروط، وأنواع التصغير:   
 المطمب األكؿ: شركط التصغير.            
 المطمب الثاني: أنكاع التصغير.            

 القرآن الكريم )نماذج(المبحث الثالث: التصغير في 
 الخاتمة

 المصادر والمراجع
 المبحث األول: تعريف، وأحكام، وأغراض وأوزان التصغير:

 المطمب األول: تعريف التصغير.
 لغة:
غىر (ر غ ص) غير كقد ،الًكبىر ضدٌ  الصًٌ ًغير فيك بالضـ صى غار صى  كصي
غَّره غيريه كأىٍصغىرىه بالضـ غيران  دَّهعى  كاٍستىٍصغىره ،تىٍصًغيران  كصى ًمع كقد ،صى ًغير جي  في الصَّ
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ٍعر غىراء عمى الشًٌ ٍغرىل ،صي غىر كالجمع األىٍصغىر تأًنيث كالصُّ  ال: (1)سيبكيو قاؿ الصُّ
غىره  ًنٍسكىة يقاؿ معنا :قاؿ ،كالبلـ باأللؼ إال أصاًغر قىٍكـ كال صي  :تقكؿ العىرىب كسى

ف األىصاًغر غار ،األىٍصغىركف :قمت شئت كا  ٍيـ الذُّؿٌ  حبالفت كالصَّ ٍغر ككذا كالضَّ  الصُّ
غىر ًغرى  كقد كالصَّ اًغر ،صاًغر فيك طىًرب باب مف الرجؿي  صى  الراًضي أيضان  كالصَّ

ٍيـ  .(2)بالضَّ
 اصطالحًا:

تغيير صيغة االسـ ألجؿ تىٍغيير المعنى تحقيران، أك تقميبلن، أك تقريبان، أك 

ٍيؿ ؿ، كفيكيؽ، كأيخٌي(، كديريًيمات، كقيبيتكريمان، أك تمطفان ) كريجى
(3). 

 المطمب الثاني: حكم التصغير.
البد في التصغير مف ثبلثة أعماؿ كىي: ضـ الحرؼ األكؿ، كفتح    

ٍيؿ، كال يجكز أف  الحرؼ الثاني، كاجتبلب ياء ساكنة ثالثة، مثؿ: رجؿ تقكؿ: ريجى
 يصغر اسـه يككف عمى أقؿ مف ثبلثة أحرؼ، أما إذا زاد االسـ عمى ثبلثة أحرؼ
ٍيًيـ، كيستثنى مف ذلؾ  كسر الحرؼ الذم يمي ياء التصغير، مثؿ: درىـ تقكؿ: ديرى

 أربعة مسائؿ:

                                                 

عمرك بف عثماف بف قنبر الحارثي بالكالء، ىك  ) :ـ796 – 765ىػ_  180-148سيبكيو )(1)
 أخذ النحك كاألدب ك،ٌسط عمـ النحييكنى أبك بشر، الممقب سيبكيو: إماـ النحاة، كأكؿ مف ب

، ك 27/ 2، ينظر: ترجمتو في: أنباه الركاة عمى أنباه النحاةعف الخميؿ بف أحمد الفراىيدم
 .5/81، ك األعبلـ 2/229بغية الكعاة

 ينظر: لساف العرب، كالصحاح في المغة، كالمعجـ الكسيط مادة)صغر(.  (2)
، 1/32، كالشافية في عمـ التصريؼ36/ 3النحك ، كاألصكؿ في3/415ينظر: كتاب سيبكيو  (3)

 .  54كمعجـ التعريفات 



 (2021)ضثرًثر   23هىو اإلَطاَيح                                                  انعذد يجهح انع

729 

  

 

 ما قبمو عبلمة التأنيث، كىي نكعاف التاء كشجرة، كألؼ كحبمى. -1
 ما قبمو المدة الزائدة قبؿ ألؼ التأنيث، كحمراء. -2
 ما قبمو ألؼ أفعاؿ كأجماؿ، كأفراس. -3
 ع عمى فعاليف، كسكراف، كعثماف.ما قبمو ألؼ فعبلف الذم ال يجم -4

فيذه المسائؿ يجب فييا أف يبقى ما بعد ياء التصغير مفتكحان، أم: باقيان 

 .(1)عمى ما كاف عميو

 .(2)المطمب الثالث: أغراض التصغير
 يصغر االسـ ألحد األغراض اآلتية:

تحقير ما يجكز أف يتكىـ عظيمان، مثؿ: في رجؿ، رجيؿ، كفي  -1
 عالـ، عكيمـ.
ما يجكز أف يتكىـ كثيران، مثؿ: عندم دراىـ، فيجكز أف  تقميؿ -2

 تككف كثيرة، أما إذا صغرت كقمت: عندم ديرييمات؛ فيعمـ أنيا قميمة.
 تقميؿ جسـ الشيء كذاتو، مثؿ: طفؿ، طيفيؿ، ككمب، كيميب. -3
تقريب الزماف، مثؿ: جئتؾ قبؿ شير رمضاف، فيجكز أف يتكىـ  -4

ثر، فإذا قمت: جئتؾ قيبيؿ شير رمضاف، أف مجيئؾ قبؿ شير رمضاف بشير أك أك
عمـ أنو قبمو بقميؿ، ككذلؾ في قكلؾ: جئتؾ بعد شير رمضاف، فيجكز أيضا أف 

                                                 

، كشرح شافية ابف الحاجب 275/ 2، كاألصكؿ في النحك 4/166ينظر شرح كتاب سيبكيو  (1)
 .  2/560، كشرح التصريح عمى التكضيح  1/32، كالشافية في عمـ التصريؼ 1/189

 .1/156ينظر: المكجز في قكاعد المغة العربية:  (2)
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يتكىـ أف مجيئؾ بعد شير رمضاف بشير أك أكثر، أما إذا قمت: جئتؾ بيعيد شير 
 .رمضاف، عمـ أنو بعده بقميؿ

يف تقريب المكاف، مثؿ: فكيؽ، تحيت، في قكؿ القائؿ: بيني كب -5
 النير فكيؽ الميؿ، كتحيت الفرسخ.

ظيار الكد، مثؿ: يا صديقي، يا بنيتي. -6  التحبب كا 
 الترحـ، )أم إظيار الرحمة كالشفقة(، مثؿ: ىذا البأس ميٍسيكيف. -7
 التعظيـ، نحك: أصابتيـ ديكييية أذىمتيـ. -8

 . (1)االختصار المفظي مع إفادة الكصؼ، مثؿ: نيييًٌر -9
ر.المطمب الرابع: أوزان التصغي  

 (2)أوزان التصغير ثالثة ىي: ُفَعْيل، ُفَعْيِعل، ُفَعْيِعيل    
فاألكؿ: تصغير ما كاف عمى ثبلثة أحرؼ مف أم بناء كاف، مثؿ: في فمس، 

ميؿ، كفي قفؿ، قيفيؿ.  فيميس، كفي جمؿ، جي
الثاني: تصغير ما كاف عمى أربعة أحرؼ مف أم بناء كاف، مثؿ: في درىـ، 

ييـ، كفي جعفر، جي   .مىيًٌـو غي عيفر، كفي غبلـ، ديرى
الثالث: فيك عمى كجييف، أحدىما أف يككف تصغير شيء عمى خمسة 
نيديؽ، كقربكس  أحرؼ، كالرابع منيا كاك أك ألؼ أك ياء، فالكاك مثؿ: صندكؽ صي

                                                 

، كالمباب في عمؿ 1/190/191، كشرح شافية ابف الحاجب 4/164ينظر شرح كتاب سيبكيو  (1)
 .  4/684,683، كالنحك الكافي 3/377/378، كىمع اليكامع 1/267البناء كاإلعراب 

 .  1/14ينظر: ينظر شرح شافية ابف الحاجب:  (2)
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قيريبيس، كاأللؼ مثؿ: مصباح ميصيبيح، ككرباس كيريبيس، كأما الياء مثؿ: قنديؿ 
 قينيديؿ.

صغر شيئان عمى خمسة أحرؼ كليس رابعيا كاك كال ياء كال الكجو الثاني أف ت
ألفان فتحتاج أف تحذؼ منيا حرفان فتصغره كما تصغر ما كاف عمى أربعة أحرؼ، ثـ 
ف شئت قمت:  فيرج، كفي فرزذؽ فريزد، كا  تعكض مف المحذكؼ ياء، مثؿ: سفرجؿ سي

 .(1)سفيريج، ك فريزيد، فتعكض 
 صغير:المبحث الثاني: شروط، وأنواع الت

 المطمب األول: شروط التصغير.
 التصغير خاص باألسماء كحدىا؛ فبل تصغر األفعاؿ كالحركؼ .

 : (2)كيشترط في االسـ الذم يراد تصغيره ما يمي
أف يككف معربا؛ فبل تصغر )قياسان( األسماء المبنية: كالضمائر،   -1

د مسمكعان منيا كأسماء االستفياـ، كأسماء الشرط، كغيرىا مف المبنيات، إال ما كر 
 مصغرا؛ فيقتصر عمى الكارد منو، كأشير ىذا المسمكع يأتي:

ٍيًو:  - أ المركب المزجي )عممان كعددان(؛ فيقاؿ في تصغير ًنٍفطىكى
. ٍيدى عشرى : أحى ٍيًو، كفي أحدى عشرى  نيفىٍيطىكى

ذا، كتا، كأيكلى، أك أكالء )مقصكرة كممدكدة( كالثبلثة أسماء إشارة،  - ب
يا عند التصغير ىك: ذىيَّا، ك تىيَّا )بفتح أكليما، كقمب ثانيينا كالمسمكع الشائع في

                                                 

، كأكضح المسالؾ 2/560لتكضيح، كشرح التصريح عمى ا4/165ينظر شرح كتاب سيبكيو  (1)
 .   1/32، كالشافية في عمـ التصريؼ 4/325

 .4/709ينظر: النحك الكافي:  (2)
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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 أيلىٍيئىا )باليمزة الممدكدة بعد 

 ياء التصغير(
كالٌذيف )كالثبلثة مف أسماء المكصكؿ(، كمف المسمكع فييا  الٌذم، كالٌتي، -ج

 عند التصغير: المَّذىيَّا أك المُّذىيَّا، ك المَّتيَّا أك المُّتيَّا، كالمُّذىيًٌف.
ٍيف.  -د سى  المنادل المبني، نحك: حسف فتصغير المنادل يا حي
أف ال يككف مصغر المفظ، كدريد، ككيميت، كسكيد )أعبلـ   -2
 عيت )اسـ البمبؿ(.شعراء(، ككي 
أف يككف معناه قاببل التصغير؛ فبل تصغر األسماء التي يبلزميا   -3

التعظيـ كأسماء هللا، كاألنبياء، كالمبلئكة، ..... كنحكىا، كال لفظ كؿ؛ لداللتو عمى 
، كال لفظ بعض؛ ألنو يدؿ بنفسو عمى التقميؿ، كال أسماء الشيكر، كصفر،  العمـك

ة زمنية محددة، ك ال أياـ األسبكع؛ كالسبت، كرمضاف؛ ألنو يدؿ عمى مد

 .(1)كاألربعاء
 المطمب الثاني: أنواع التصغير.

التصغير نكعاف: تصغير أصمي، كتصغير ترخيـ، كلكؿ منيما طريقة 
 خاصة بو. 
 
 

                                                 

، كأكضح المسالؾ 2/560، كشرح التصريح عمى التكضيح4/165ينظر شرح كتاب سيبكيو  (1)
 .   1/32، كالشافية في عمـ التصريؼ 4/325
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 النوع األول: التصغير األصمي، طريقتو: 
ف أصؿ ثنائي، أك االسـ المراد تصغيره أصالة قد يككف ثبلثيان، أك ثنائيان منقكال ع

 (1) رباعي، أك أكثر مف ذلؾ.
تصغير االسـ الثبلثي الصحيح، مثؿ: سعد، كحسف، تقكؿ:  -1

سٍيف، بضـ أكلو، كفتح ثانيو، كاجتبلب ياء ثالثو.  عىٍيد، كحي  سي
أما إذا كاف االسـ الثبلثي مضعؼ األصكؿ، مثؿ: ًقٌط، ديٌر،   -2

 ، ديرير.كجب فؾ اإلدغاـ، تقكؿ: قطط، ديرر، ثـ تصغر قيطيط
ذا كاف االسـ الثبلثي مزيد بتاء التأنيث فإنو يصغر مثمما  -3 كا 

جيرة، كثيميرة.  يصغر الثبلثي المجرد، مثؿ: شجرة، ثمرة، تقكؿ: شي
إذا كاف االسـ الثبلثي قد حذؼ منو بعض أصكلو كبقي عمى  -4

حرفيف، كجب رد المحذكؼ عند التصغير، مثؿ: كؿ، كبع، كيد، تقكؿ: أيكيٍيؿ، 
 كييدٌم. كبييٍيع،

إذا كاف االسـ ثنائي األصؿ، ككاف ثانيو صحيحا، كجب عند  -5
تصغيره أما تضعيؼ ثانيو بشرط أف يككف أحد المضعفيف قبؿ ياء التصغير كاآلخر 
ما تضعيؼ ياء التصغير نفسيا، مثؿ: ىؿ، كبؿ، عند تصغيرىا تقكؿ:  بعدىا، كا 

انيو معتبلن كجب تضعيفو كتككف ياء ىيمىٍيؿ أك ىيمىٌي، ك بيمىٍيؿ أك بيمىٌي، أما إذا كاف ث
. ، ميكىمّّ  التصغير بيف المضعفيف، مثؿ: لٍك، ما تقكؿ: ليكىمّّ

                                                 

 .2/271ينظر: المقتضب:  (1)
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إذا كاف االسـ الثبلثي مؤنث بغير تاء كجب زيادة تاء في آخره؛   -6
لتدؿ عمى تأنيثو، سكاء كاف باقيا عمى ثبلثة، نحك: أذف، كعيف، أـ كاف بعض 

، حذفت الميا تخفيفان؛ فتقكؿ عند تصغير تمؾ أصكلو محذكفان، نحك: يد، أصميا ييدم
 األسماء كما أشباىيا: أيذٍينة، عييٍينة، ييديَّة.

إذا كاف االسـ ثانيو حرؼ عمة، ككاف أصميان يقمب كاكان، مثؿ:  -7
باب، بكيب ،أما إذا كاف حرؼ العمة أصمو ياء ترد إلى أصميا عند التصغير، مثؿ: 

 ناب، تقكؿ: نييىيب.
لصحيح، فإف حكمو كحكـ الثبلثي الصحيح، تصغير الرباعي ا -8

عيفر، كبندؽ، بينيدؽ.  مثؿ جعفر، جي
أما إذا كاف االسـ الرباعي ثالثو حرؼ مد، مثؿ كتاب، كسحاب،  -9

حٌيب.  عند تصغيره كجب قمبو ياء، كتدغـ في ياء التصغير، تقكؿ: كيتٌيب، كسي
تصغير الخماسي الصحيح، مثؿ: سفرجؿ، كفرزدؽ، تحذؼ  -10

فيرج، كفريزد أك فريزؽ.بعض أحرفو، ت  قكؿ: سي
أما إذا كاف االسـ الخماسي رابعو حرؼ ليف، مثؿ: سرحاف،  -11

عصفكر، قنديؿ، )في األغمب( كجب حذؼ بعض أحرفو الضعيفة، كقمب حرؼ 
ريحيف، كعيصيفير، كقينيديؿ.  الميف ياء، كتدغـ في ياء التصغير، فتقكؿ: سي

يحذؼ منيا شيء، أما االسـ الخماسي المختـك بألؼ التأنيث ال  -12
مثؿ: قرفصاء، عند تصغيرىا تقكؿ: قيريفصاء، ككذلؾ االسـ المختـك بتاء التأنيث، 
كييرة، كاالسـ المختـك بألؼ كنكف زائدتيف، مثؿ: زعفراف،  مثؿ: جكىرة، تقكؿ: جي
تقكؿ: زيعيفراف، كاالسـ المختـك بياء النسب، مثؿ: عبقرٌم، تقكؿ: عيبيقرٌم، كاالسـ 
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تي جمع المذكر كالمؤنث السالـ أيضا، مثؿ: أحمدكف، كزينبات، تقكؿ: المختـك بعبلم
نييبات.   أيحيمدكف، كزي

غَّر مف غير المتمكف إال  -13 في  (أٍفعىؿي )تصغير العمـ المركب كال ييصى
كأما مف أعربيما  ،كًسيىبىكٍيًو في لىغة مىٍف بىنىاىيما ،التعجب ، كالمركب المزجى كبىٍعمىبىؾَّ 

يبىكيو  ،كبيعىٍيًمبىؾن  ،أحيسنةنحك ما  المتمكف تصغير رىاكتصغي ،فبل إشكاؿ كسى
(1). 

 النوع الثاني: تصغير الترخيم.      
 ىك عبارة عف تصغير االسـ بعد تجريده مما فيو مف أحرؼ الزيادة .  
دنا مف التاء، إف كاف مسماه (فعىٍيؿ )فيصغر الثبلثٌى األصكؿ عمى    ، مجرَّ

مىيد، مثؿ: مذكرنا مُّكدة،  ،كحمداف ،كحمَّاد ،كأحمد ،كمحمد ،كمحمكد ،امدح يف ،حي كحى
ال فبالتاء بىيمة كسكيدة فى حبمى ، مثؿ: كال التفات إلى المبس ًثقةن بالقرائف، كا  حي

حائض كطالؽ، فيقاؿ فى تصغيرىما: ، مثؿ: كسكداء، إال الكصؼ المختص بالنساء
يىٍيض كطيمىٍيؽ مف غير تاء؛ لككنو فى األصؿ كصؼ مذك ر، أم شخص حائض حي

كيًٌض بشٌد الياء، كطيكيًمؽ،بقمب ألفيما  أك طالؽ، فإف صغَّرتيما لغير ترخيـ، قمت: حي
 .كاكنا، ألنيا ثانية زائدة

ٍيًطس(، مثؿ: فيعىٍيًعؿ )كأما الرباعٌى: فيصغر عمى فى ًقرطاس  ،كىعيصيفر ،قيرى
مىٍيع، ٍيو كسي سماعيؿ ترخيما عمى بيرى كلغير ترخيـ عمى  كعيصفكر، كيصغر إبراىيـ كا 

                                                 

، 3/391، كىمع اليكامع 4/151، كشرح ابف عقيؿ 213_4/192اب سيبكيوينظر شرح كت (1)
 .700-4/688، كالنحك الكافي 2/560,561كشرح التصريح عمى التكضيح 
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ٍيمىع، عمى الخبلؼ فى أف اليمزة أك الميـ كالبلـ  ٍيًعيؿ، أك عمى أبىٍيرىه كأسى مى ٍيًييـ كسي بيرى

 .(1)كال يختص تصغير الترخيـ باألعبلـ، عمى الصحيح، أٍكلى بالحذؼ
 

 المبحث الثالث: التصغير في القرآن الكريم )نماذج(
تـ التكصؿ لآليات التي بيا  بعد االستقراء كالحصر لكتاب هللا تعالى

 التصغير كىي عمى النحك التالي، كىي مرتبة ترتيب المصحؼ الشريؼ:

  .سورة األعرافأوال: 

 َلى َمْدَيَن َأَخاُىْم ُشَعْيًبا َقاَل َياَقْوِم اْعُبُدوا اللََّ َما َلُكْم ِمْن ِإَلٍو َغْيُرُه َقْد َواِ 
َأْوُفوا اْلَكْيَل َواْلِميَزاَن َواَل َتْبَخُسوا النَّاَس َأْشَياَءُىْم َواَل ُتْفِسُدوا َجاَءْتُكْم َبيَِّنٌة ِمْن َربُِّكْم فَ 

 (85) اآلية ِفي اأْلَْرِض َبْعَد ِإْصاَلِحَيا َذِلُكْم َخْيٌر َلُكْم ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِنينَ 

عىٍيبا: عب، كاألدب أالَّ ييقاؿى ذللتىٍصغير  شعيب اسـ عربي شي ؾ، بؿ ًشٍعب أك شى
إال ما  ؛لبتةى أكأسماءي األنبياء ال يىٍدخؿ فييا تصغيره  ،ىذا مكضكعه عمى ىذه الزًٌنىة

 .(2) صيغةو تشبيو أك نىطىؽ بو القرآف كشعيب عميو السبلـ
  .سورة براءةثانيا:  

                                                 

، 3/391، كىمع اليكامع 4/151، كشرح ابف عقيؿ 213_4/192ينظر شرح كتاب سيبكيو (1)
 .700-4/688، كالنحك الكافي 2/560,561كشرح التصريح عمى التكضيح 

 .9/210، كالمباب في عمـك الكتاب: 4/273، كالبحر المحيط: 1/2798الدر المصكف ( 2)
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    َِّذاِلَك َوَقاَلِت اْلَيُيوُد ُعَزْيٌر اْبُن اللَِّ َوَقاَلْت النََّصاَرى اْلَمِسيُح اْبُن الل 
 َقْوُلُيم ِبَأْفَواِىِيْم ُيَضاِىُئوَن َقْوَل الَِّذيَن َكَفُروْا ِمن َقْبُل َقاَتَمُيُم اللَُّ َأنَّى ُيْؤَفُكونَ 

  (30اآلية)
" كالباقكف مف غير تنكيف ىاقرأ : ُعَزْيرٌ  ٍيره عمى  عاصـ كالكسائي بتنكيف "عيزى

حتمؿ أف يككفى اسمان تلقراءة األكلى فأمَّا ا أنو ممنكع مف الصرؼ لمعممية كالعجمة،
" خبره، فتنكينو عمى األصؿ ًرؼى  كييحتمؿ أف يككف أعجميان، ،عربٌيان مبتدأن، ك"ابفي فصي

ر" فحكميو حكـي  لًخفَّة لفظو كنكح كلكط، كىذا قكؿ أبي عبيد، يعني أنو تصغيري "عىزى
دَّ ىذا القكؿي عمى أبي عبيد ،ميكىبَّرة ، إنما ىك أعجمي جاء بأنو ليسى بتصغ ؛كقد ري يرو

عثيماف  :عمى ىيئة التصغيًر في لساًف العرًب، فيك كسميماف جاء عمى مثاؿ

 (1) .، كىك ليس بمصغركعيبىٍيداف
 .سورة ىودثالثا: 

 َِّىَي َتْجِري ِبِيْم ِفي َمْوٍج َكاْلِجَباِل َوَناَدى ُنوٌح اْبَنُو َوَكاَن ِفي َمْعِزٍل َياُبَني
  ( 42) اآلية اَل َتُكْن َمَع اْلَكاِفِرينَ اْرَكْب َمَعَنا وَ 
 .سورة يوسفرابعا: 

 ْيَطاَن َقاَل َياُبَنيَّ اَل َتْقُصْص ُرْؤَياَك َعَمى ِإْخَوِتَك َفَيِكيُدوا َلَك َكْيًدا ِإنَّ الشَّ
ْنَساِن َعُدو  ُمِبينٌ   (5) اآلية ِلإْلِ

( ابفػ)لصيغة تصغير  ( في سكرتي ىكد كيكسؼ كىيبنيٌ جاءت كممة)
كيدؿ ىنا عمى الشفقة كالرحمة، بحيث يجعمو صغيرا، ، مضافا إليو ياء المتكمـ

فاأللؼ في ابف عكض مف كاك، فأىصمو بينىٍيك، كالتصغير يعيد األشياء إلى أصكليا، 
 ،فقمبت ياء ،كىي حرؼ عٌمة ،أصمو بنك، فمٌما أريد التصغير أعيدت الكاك إلى أصميا

                                                 

 .1/3067الدر المصكف: ( 1)
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أصبح بنٌي زنة فعيؿ، كلٌما أضيؼ إلى ياء المتكٌمـ ف ،كأدغمت مع ياء التصغير
مع  )بنيٌ (فحذفت كاحدة لتكالي األمثاؿ، فظٌؿ لفظو ،اجتمعت الياءات الثبلث

 فتح ياء المتكٌمـ الميضاًؼ ًإلييابعاصـ بينىيَّ  كقرأه كر،الجمي قراءةًفي ، ىذا اإلضافة

يا في النًٌدىاءً أل كزي فتحي نَّيىا يجي
 (1) 

 ة يوسفسور خامسا:   
 ََوَجاُءوا َأَباُىْم ِعَشاًء َيْبُكون ( 16اآلية)  
كىك تصغير ( بالياء عشيا)كقرلء  ،أم آخر النيار (كجاؤكا أباىـ عشاء) 

 (2). أم عشكا مف البكاء  ،شي بالضـ كالقصر جمععشي كعي 
 .سورة مريمسادسا: 

  ِّياً َيِرثُِني َوَيِرُث ِمْن آِل َيْعُقوَب َواْجَعْمُو َربِّ َرض   ( 6اآلية) 
ٍيًرث بكاكيف كى " كىك تصغيري "كاًرث"، كاألصؿي كي ٍيًرثه بى قىٍمبي  ،قرأ مجاىد "أيكى كىجى

 ،أكالىما ىمزةن الجتماعيما متحركيف أكؿى كممةو، كالكاك الثانية بدؿه عف ألًؼ فاًعؿ
ٍيًرث  ٍيًمر" ككأيكى ٍيًعؿ ال أيفىٍيًعؿ بخبلًؼ "أيحى ٍيًرثان" كزنيو فيكى كقرأ ، ير "أىٍحمىر"غتص "أيكى

الزٍُّىرم "كاًرث" بكسًر الكاك، كيىٍعنكف بيا اإلمالةى.
 (3) 

 

 
                                                 

، كالبحر المحيط: 1/1860، كالمظيرم: 12/212،213، 12/76التحرير كالتنكير: ( 1)
5/233. 

 .3/278أنكار التنزيؿ: ( 2)
 .13/10تاب: ، كالمباب في عمـك الك1/3968الدر المصكف: ( 3)
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 .سورة طوسابعا: 

   ِويِّ َوَمِن َراِط السَّ َتَربٌِّص َفَتَربَُّصوْا َفَسَتْعَمُموَن َمْن َأْصَحاُب الصِّ ُقْل ُكل  مُّ
 (135اآلية ) اْىَتَدى

" بضـ السيف كفتح ئقيرً  كىمًٌ ٍكء" قالو  "السُّ الكاك كتشديد الياًء تصغيرى "سي
كاألجكدي أىٍف  ،قاؿ الشيخ: ليس بجيدو إذ لك كافى كذلؾ لثىبىتىٍت ىمزةي "سكء" ،الزمخشرم

كقد جعمو أبك البقاء أيضان تصغيرى  ،عيطىٌي في عىطاء :يككفى تصغيرى "سكاء"، كقكًليـ

ٍكس يعني بفتح السيف  (1) . راديه عمى الزمخشرمًٌ كيىًردي عميو ما تقدَّـ إي ،السَّ
 .سورة يسثامنا: 

  َواْلُقْرآِن اْلَحِكيمِ   يس  (2، 1)اآلية 

الصبلة رسكؿ عميو اليا إنساف في لغة طي عمى أف المراد بو أصمو  (يس) 
فإف صيغة التصغير قد  ،كلعؿ أصمو يا أنيسيف تصغير إنساف لمتكبير ،السبلـك 

سيما أف المتكمـ بصيغة التصغير ىك هللا كال  ،تككف إلظيار العطؼ كالتعظيـ
نيسيف فمما كثر النداء بو أفتككف "يا" مف يس حرؼ نداء ك"سيف" شطر    ،تعالى

كما قالكا في القسـ مف هللا أصمو  ،في ألسنتيـ اقتصركا عمى شطره الثاني لمتخفيؼ

 (2).أيمف هللا

 سورة الطارقتاسعا: 

 ِْل اْلَكاِفِريَن َأْمِيْمُيم  ( 17) اآلية ُرَوْيًدا َفَميِّ

                                                 

 .13/436، كالمباب في عمـك الكتاب: 1/4129الدر المصكف:  (1)
 .7/285، كتفسير ركح المعاني: 16/166المباب في عمـك الكتاب: ( 2)
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ٍيدان )  كى ، كىأىمَّا (كري لىعىمَّوي اٍسـي مىٍصدىرو ، كى ٌـً الرَّاًء بىٍعدىىىا كىاكه كدو ًبضى ًقيىاسي  تىٍصًغيري ري
مىةً  ـي اٍلعىجى كيكًف اٍلكىاًك، كىىيكى اٍلمىٍيؿي كىعىدى سي ٍكده ًبفىٍتًح الرَّاًء كى كىىيكى مىٍصدىره  ،مىٍصدىًرًه فىييكى رى

كًٌ  مىى التٍَّقًميًؿ، أىٍم ، فىقىٍد أىكَّدى قىٍكلىوي: فىمىيًًٌؿ اٍلكاًفًريفى  ،ده ًلًفٍعًؿ أىٍمًيٍمييـٍ ميؤى لىًة عى تىٍصًغيريهي ًلمدَّالى كى

 (1) .ميٍيمىةه غىٍيري طىًكيمىةو 

 سورة قريش عاشرا: 

 ٍياَلِف ُقَرْيش  (1اآلية ) إلِ

مىةو( اٍسـي نىٍكعو تىٍصًغيري قىٍرشو )ًبفىٍتًح اٍلقىاًؼ  )قريش(   ًشيفو ميٍعجى كيكًف الرَّاًء كى سي كى
فيفً  مىى السُّ مىى اٍلًحيتىاًف كىعى كًت قىًكمّّ يىٍعديك عى ا ، ًمفى اٍلحي ٍيشن : ًإفَّ قيرى اًبيفى قىاؿى بىٍعضي النَّسَّ كى

:، لىقىبي النٍَّضًر ٍبًف ًكنىانىةى  مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى هللاي عى ًكمى عىًف النًَّبيًء صى ؟  كىري ًئؿى مف قيرىٍيشو أىنَّوي سي

لىًد النٍَّضرً  : ًمٍف كى  (2) فىقىاؿى
 الخاتمة

   
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: 
خبلؿ ىذه الدراسة إلى أف التصغير قد ذكر في القرآف فقد تكصمت مف  

 الكريـ في مكاضع قميمة كمف أىـ نتائج ىذا البحث ما يمي:

                                                 

 .1/4193، كالمظيرم: 268/ 30التحرير كالتنكير: ( 1)
 .30/556التحرير كالتنكير: ( 2)
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إال ما نىطىؽ بو القرآف  ؛لبتةى أأسماءي األنبياء ال يىٍدخؿ فييا تصغيره . 1
 .صيغةو تشبيو أك كشعيب عميو السبلـ

ي، كمنيـ بغير تنكيف . )عزيز( ىناؾ مف قرأه بالتنكيف عمى أنو اسـ عرب2
كىذا قكؿ يعني أنو عمى أنو أعجمي كمف قاؿ أنو بغير التنكيف عمى أنو مصغر، 

ر" فحكميو حكـي ميكىبَّرة ًرؼى لًخفَّة لفظو كنكح كلكط، ،تصغيري "عىزى كىناؾ مف رد  فصي
، إنما ىك أعجمي جاء عمى ىيئة التصغيرً  عمى ىذا كقاؿ ، بأنو ليسى بتصغيرو
 .، كىك ليس بمصغرعثيماف كعيبىٍيداف :ى مثاؿكسميماف جاء عم

( ابفػ)صيغة تصغير ل في سكرتي ىكد كيكسؼ كىي أىصمو بينىٍيك (بنيٌ ). 3
 كىي تدؿ عمى الشفقة كالرحمة، بحيث يجعمو صغيرا.، مضافا إلية ياء المتكمـ

فمما كثر النداء بو في  ،" حرؼ نداء ك"سيف" شطر انيسيفءياال" (يس. )4
عمى أف  ،يا إنساف في لغة طي، فأصمو ركا عمى شطره الثاني لمتخفيؼألسنتيـ اقتص
 ىنا تدؿ عمى العطؼصيغة التصغير ف ،السبلـالصبلة ك رسكؿ عميو الالمراد بو 
 .كال سيما أف المتكمـ بصيغة التصغير ىك هللا تعالى ،كالتعظيـ
ٍيدان . )5 كى ٌـً الرَّاًء بىٍعدىىىا كىاكه  (كري كدو ًبضى مىةً  ،تىٍصًغيري ري ـي اٍلعىجى ٍيؿي كىعىدى  ،كىىيكى اٍلمى

كًٌده ًلًفٍعًؿ أىٍمًيٍمييٍـ  مىى ، فىقىٍد أىكَّدى قىٍكلىوي: فىمىيًًٌؿ اٍلكاًفًريفى  ،كىىيكى مىٍصدىره ميؤى لىًة عى تىٍصًغيريهي ًلمدَّالى كى
ٍيري طىًكيمىةو   .التٍَّقًميًؿ، أىٍم ميٍيمىةه غى

 كأساؿ هللا التكفيؽ
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 والمراجع قائمة المصادر
 القرآف الكريـ ركاية حفص عف عاصـ 

األصكؿ في النحك، المؤلؼ: أبي بكر محمد بف السرم بف سيؿ النحكم   -2
، القاىرة، 1ىػ( تحقيؽ: محمد عثماف، ط 316)ابف السراج_ مستعار( )ت

 . 2009الناشر: مكتبة الثقافة الدينية، سنة 
عمى بف فارس، األعبلـ، المؤلؼ: خير الديف بف محمكد بف محمد بف  -3

، سنة 15ىػ( الناشر: دار العمـ لممبلييف، ط  1396الزركمي الدمشقي )ت 
 ـ. 2002

ىػ(  624إنباه الركاة عمى أنباه النحاة، المؤلؼ: جماؿ الديف القفطي ) -4
 ىػ. 1424الناشر: المكتبة العنصرية، بيركت، سنة 

 –دار الفكر  أنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿ المؤلؼ: البيضاكم، دار النشر: -5
 .بيركت
أكضح المسالؾ إلى ألفية ابف مالؾ، المؤلؼ: جماؿ الديف عبد هللا األنصارم  -6

ىػ( دراسة كتحقيؽ: يكسؼ الشيخ محمد البقاعي، الناشر: دار الفكر  761)
 لمطباعة كالنشر كالتكزيع.

بغية الكعاة في طبقات المغكييف كالنحاة، المؤلؼ: جبلؿ الديف عبد الرحمف  -7
 ىػ(. 911ي)ت السيكط

تحرير المعنى السديد كتنكير العقؿ الجديد مف تفسير »التحرير كالتنكير  -8
الكتاب المجيد المؤلؼ: محمد الطاىر بف محمد بف محمد الطاىر بف 
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تكنس  –الناشر: الدار التكنسية لمنشر  ىػ(1393عاشكر التكنسي )المتكفى: 
 .ىػ 1984سنة النشر: 

يكسؼ الشيير بأبي حياف األندلسي، تحقيؽ تفسير البحر المحيط، محمد بف  -9
الشيخ عمي محمد معكض، شارؾ في  -الشيخ عادؿ أحمد عبد المكجكد 

( د.أحمد النجكلي الجمؿ، الناشر 2زكريا عبد المجيد النكقي  ( د.1التحقيؽ 
 . ـ2001-ىػ 1422دار الكتب العممية، سنة النشر 

اني المظيرم، ناشر: مكتبة محمد ثناء هللا العثمتأليؼ ػ ،التفسير المظيرل -:
رشديو، تحقيؽ: غبلـ نبى تكنسى، المطبعة: باكستاف، دار إحياء التراث 

 .ىػ1412العربي، بيركت، سنة الطبع: 
 .لدر المصكف في عمـ الكتاب المكنكف المؤلؼ : السميف الحمبيا  -21
ركح المعاني في تفسير القرآف العظيـ كالسبع المثاني، المؤلؼ: شياب   -22

ىػ(، المحقؽ: 1270مكد بف عبد هللا الحسيني األلكسي )المتكفى: الديف مح
بيركت، الطبعة:  –الناشر: دار الكتب العممية  عمي عبد البارم عطية،

 .ىػ 1415األكلى، 
 بف عثماف عمرك أبك الديف جماؿ، المؤلؼ: التصريؼ عمـ في الشافية -23

 حسف تحقيؽ( ىػ 646)ت  الحاجب باف المعركؼ النحكم الدكيني عمر
 :النشر مكاف ـ1995 :النشر سنة، المكية المكتبة :الناشر، العثماف أحمد
 . مكة
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شرح ابف عقيؿ، المؤلؼ: بياء الديف عبد هللا بف عقيؿ العقيمي المصرم  -24
، تحقيؽ: 1985، سنة الطبع 2اليمذاني، الناشر دار الفكر بدمشؽ، ط 

 محمد محيي الديف عبد الحميد.
، النحك في التكضيح بمضمكف التصريح أك التكضيح عمى التصريح شرح -25

 بيركت العممية الكتب دار :الناشر هللا عبد بف خالد ،األزىرم: تأليؼ
 .ـ2000 ، سنة الطبع1، طلبناف

شرح شافية ابف الحاجب، المؤلؼ: الشيخ رضي الديف محمد الحسف  -26
ىػ( تحقيؽ: محمد نكر الحسف، كمحمد  686االستراباذم النحكم )

 ـ.1975د محيي الديف عبد الحميد، سنة الطبعالزقراؼ، كمحم
ىػ(، الناشر: دار 368شرح كتاب سيبكيو، المؤلؼ: أبك سعيد السيرافي)ت -27

، المحقؽ: أحمد 2008، لبناف، سنة الطبع 1الكتب العممية، بيركت، ط 
 حسف ميدلي، كعمي سيد عمي.

اد الجكىرم،  -28 الصحاح تاج المغة كصحاح العربية، إلسماعيؿ بف حمَّ
 ـ.1987، 4يؽ: أحمد عبد الغفكر عطار، دار العمـ لممبلييف، ط/تحق

الكتاب كتاب سيبكيو ألبي بشر عمرك بف عثماف بف قنبر، تحقيؽ كشرح  -29
 ـ،1988، 3عبد السبلـ محمد ىاركف، مكتبة الخانجي، القاىرة، ط

المباب عمؿ البناء كاإلعراب، المؤلؼ: أبك البقاء حب الديف عبد هللا بف  -:2
 هللا )د. ت. ط(. الحسيف عبد

المباب في عمـك الكتاب، المؤلؼ: أبك حفص عمر بف عمي ابف عادؿ  -31
الدمشقي الحنبمي، تحقيؽ: الشيخ عادؿ أحمد عبد المكجكد كالشيخ عمي 
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 1419 -بيركت / لبناف  -محمد معكض، دار النشر: دار الكتب العممية 
 .ـ، الطبعة: األكلى 1998-ىػ 

بف منظكر األفريقي المصرم، دار صادر، لساف العرب، لمحمد بف مكـر  -32
 ، د/ت.1بيركت، ط/

معجـ التعريفات، المؤلؼ: العبلمة عمي بف محمد السيد الشريؼ  -33
 ىػ( الناشر: دار الفضيمة، القاىرة. 816الجرجاني)ت 

، 4المعجـ الكسيط، مجمع المغة العربية، القاىرة، مكتبة الشركؽ الدكلية، ط -34
 ـ.2004سنة 

باس محمد بف يزيد المبرد، تحقيؽ محمد عبد الخالؽ المقتضب، أبك الع -35
 عظيمة، الناشر عالـ الكتب، مكاف النشر بيركت.  

المكجز في قكاعد المغة العربية المؤلؼ: سعيد بف محمد بف أحمد، األفغاني  -36
لبناف، الطبعة:  –بيركت  -ىػ(، الناشر: دار الفكر 1417)المتكفى: 

  .ـ2003 -ىػ 1424
لمؤلؼ: عباس الحسف، الناشر: دار المعارؼ القاىرة، النحك الكافي، ا -37

 .11ط
 بف الرحمف عبد الديف جبلؿ، المؤلؼ: الجكامع جمع شرح في اليكامع ىمع -38

، التكفيقية المكتبة :الناشرم، ىنداك  الحميد عبد :تحقيؽي السيكط بكر أبي
 .مصر :النشر مكاف
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 قراءات القرآنيةمراعاة أساليب العرب وعاداتيم الكالمية في توجيو ال
 )كتاب الحجة لمفارسي أنموذجا(

 إعداد: د. محمود محمد أميمن
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

:المقدمة  
الحمد  رب العالميف كالصبلة كالسبلـ عمى أشرؼ المرسميف سيدنا محمد      

 كعمى آلو كصحبو أجمعيف، أٌما بعد : 
فالحمد  الذم أنزؿ القرآف الكريـ بمساف عربي مبيف، كجعؿ العربية مفتاح      

1َّ خب حب  جب هئ مئ خئ   ُّ ؿ:فيـ القرآف الكريـ، ككاسطة تعقمو فقا
.  

ٌنو ألشرؼي ما قيًضيت فيو األكقات، كأغمى ما بيًذلىت لو الجيكد، كخير ما      كا 
يىت لو اليمـ،  االشتغاؿ بالقرآف الكريـ حفظا، كتبلكة، كمدارسة، كتعمما،  تىكىجَّ
ذا كاف فيـ كتاب هللا، كتدبر معانيو ، كتعميما، كفيما، كتفسيرا، كقراءة، كتطبيقا، كا 

كفيـ مقاصده، كمراميو، متكقفا عمى معرفة العربية، فيذا يستكجب العناية بالعربية، 
أساليبيا، كمعانييا، كطرائؽ تعبيرىا، كا عرابيا، كاشتقاقيا، كنحكىا، كصرفيا إلى غير 

 ذلؾ مما تعمؽ بالعربية مف عمـك . 
اداتيـ كقد أجمع عمماء األمة عمى أٌف معرفة أساليب العرب في كبلميـ كع   

كطرائؽ تعبيرىـ مف الكاجبات التي تعيف الناظر في كتاب هللا عز كجؿ، المتأمؿ في 
آياتو، المتفقو في أحكامو، ذلؾ أٌف ىذا القرآف الكريـ نزؿ بمساف عربي مبيف، فبل 
يتحصؿ ىذا الفيـ لكتاب هللا عٌز كجؿ إال مف عرؼ لغة العرب، كأساليبيا، كعاداتيا 

 تعالى خاطب العرب بما تفيـ مف خطابيا، كعمى ما تعرؼ مف في كبلميا، ألٌف هللا

                                                 
  جامعة المرقب –كمية اآلداب/الخمس 
 . 2، اآلية سكرة يكسؼ 1
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ؿ عمى هللا ما  معانييا فمف جيؿ لساف العرب تكمؼ مف القكؿ ما ال عمـ لو بو، كتىقكَّ
 لـ يقمو.  

كتابا أسماه الصاحبي في فقو المغة كسنف العرب في  1كألؼ أحمد بف فارس    
، كما ناقش تمؾ  2يـ في كبلميـكبلميا، ذكر فيو بعض أساليب العػرب، كعادات
، كأشار 4، كالسيكطي في اإلتقاف3السنف كالعػادات صػاحب كتػاب فقو المغة

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     
لقاء الضكء ال عرب كعاداتيـ الكبلمية، كأتكأ عمى ىذه القرينة السياقية في تفسير كا 

، كفي تفسير أضكاء 6،  كفي نظـ الدرر لمبقاعي5عمى بعض آيات الذكر الحكيـ
البياف ٌأشير إلى جممة مف األساليب كالعادات الكبلمية التي ألقت الضكء عمى 

                                                 
الحسف بف أحمد بف عبد الغفار الفارسي، كلد في مدينة فسا في ببلد  أبك عمي الفارسي : ىك  1

ىػ ، كقد أجمعت المصادر عمى أنو لـ يكف في زمانو مثمو في النحك، كتعد كتبو  822فارس سنة 
كفيات األعياف  أساسا ركينا كمرجعا أصيبل مف مراجع مكتبتنا العربية في المغة كالنحك، جاء في

أنو: " كاف إماـ كقتو في عمـ النحك"، ترؾ مكركثا عمميا ضخما كثركة عظيمة منيا كتاب  28\8
الحجة، كقد أثنى العمماء عمى كتاب الحجة كعمى مؤلفو الفارسي، جاء في طبقػات النحاة كالمغكييف 

 الكتب كأعظميا " . : " كتاب الحجة في تخريج القراءات السبع مف أحسف  892البف قاضي شيبة 
 

 . 51،  50،  49في فقو المغة كسنف العرب في كبلميا  انظر : الصاحبي 2
 . 221،  220،  219 كسر العربية انظر: فقو المغة 3

 . 1/547 انظر: اإلتقاف في عمـك القرآف 4

 . 229،  3/146 ، 416، 1/335 انظر: البحر المحيط 5
 . 5/541،  4/204 ، 2/997 السكرانظر: نظـ الدرر في تناسب اآليات ك  6
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تمؾ األساليب في تفسير كتكضيح  نصكص مف آيات الذكر الحكيـ، كأسيمت معرفة
 . 1معاني تمؾ اآليات القرآنية

كما أٌف الفارسي في كتابو الحجة استعاف بيذه القرينة لتكجيو بعض القراءات     
القرآنية في عدة مكاضع  ككانت عباراتو تتردد بيف ) كالعرب ... في كبلـ العرب 

قية دكف اإلشارة صراحة إلى تمؾ ، كما أٌف الفارسي استعاف بتمؾ القرينة السيا2...(
 العبارات في مكاضع كثيرة .

كقد رأل الباحث في ىذا العمؿ المتكاضع أٍف يسمط الضكء عمى نماذج مف      
القراءات القرآنية التي تـٌ تكجيييا مف خبلؿ معرفة أساليب العرب كعاداتيـ 

القرينة السياقية الكبلمية، لتتضح لكؿ مف يشتغؿ بعمـك القرآف أىمية األخذ بيذه 
لفيـ أشمؿ لمعاني القرآف الكريـ، كأٌف عممية تكجيو القراءات القرآنية، كبياف مرامييا، 
كتكضيح خفايا معانييا، تحتاج إلى االستعانة بالسياؽ كقرائنو المختمفة، لمكصكؿ 
إلى المعنى المراد مف النص، كما حاكؿ الباحث اإلشارة إلى جيكد الفارسي ػ رحمو 

دراكو المبكر ألىمية القرينة السياقية )معرفة أساليب العرب كعاداتيـ  هللا ػ كا 
 الكبلمية( في تكجيو القراءات القرآنية .      

 كسبب اختيار المكضكع : 
أىميتو التي تكمف في بياف أصؿ عظيـ مف أصكؿ التفسير كتكجيو القراءات 

نة السياقية كىي )أساليب القرآنية، كذلؾ قمة الدراسات التي تناكلت دكر ىذه القري
 العرب كعاداتيـ الكبلمية( في تكجيو القراءات القرآنية .

                                                 

، 20انظر: األساليب كاإلطبلقات العربية التي ذكرىا العبلمة الشنقيطي في تفسيره أضكاء البياف  1
21 ،22. 
،  1/113، 413، 173، 4/165،  1/314انظر: الحجة في عمؿ القراءات السبع لمفارسي  2

390  ،2/165  
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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 " . 
ـ    البحث إلى مقدمة كأربعة مباحث كالخبلصة : كقيسًٌ

أما المقدمة : فقد بينت فييا أىمية العناية بالمغة العربية لممشتغميف بعمـك القرآف، 
كجيكد بعض العمماء المتقدميف في تتبع أساليب العرب كعاداتيـ الكبلمية، كسبب 

 اختيار المكضكع .
طبلحا، العادات الكبلمية لغة كأما المبحث األكؿ : األساليب العربية لغة كاص

 كاصطبلحا .
أىمية معرفة أساليب العرب كعاداتيـ الكبلمية في تكجيو القراءات المبحث الثاني : 

 القرآنية .
 تعريفو، أنكاعو، دكره .المبحث الثالث : السياؽ 

نماذج مف آيات تـ تكجيييا اعتمادا عمى معرفة أساليب العرب المبحث الرابع :  
 لكبلمية .كعاداتيـ ا

 ثـ الخبلصة : أجممت فييا أىـ نتائج البحث .
 المبحث األول : أساليب العرب

قبؿ الشركع في بياف المراد مف قكليـ : )أساليب العرب( البد أٍف نتتبع المعنى      
المغكم لكممة )أسمكب(، لمكصكؿ إلى المعنى االصطبلحي، إذ يعد المعنى 

 حي.المعجمي مدخبل لفيـ المعنى االصطبل
ٍطرً كاألساليب جمع أسمكب، يقكؿ ابف منظكر: "      ، أيٍسمكبه  مف النخيؿً  كيقاؿ لمسَّ

أىنتـ : يقاؿ، كالكجوي كالمىٍذىىبي  كاأليٍسمكبي الطريؽي  : قاؿ، ككؿُّ طريؽو ممتدٌو فيك أيسمكبه 



 (2021)ضثرًثر   23هىو اإلَطاَيح                                                  انعذد يجهح انع

750 

  

 

كءو  : مكبي بالضـ كاأليسٍ ، الطريؽي تٍأخذ فيو: كاأليٍسميكبي ، كيجمىعي أىساًليبى ، في أيٍسميكًب سي
ذ فبلفه في أىساًليبى مف القكؿ: يقاؿ  ،الفىفُّ   . 1" أىم أىفاًنيفى منو ،أىخى
إذا يدكر معنى األسمكب عمى الطريقة كالكجو كالمذىب كالفف، كلعؿ ىذا لو    

ارتباط بالمعنى االصطبلحي لمفظ، فالمراد بأساليب العرب في االصطبلح ىي: 
 العرب في تأليؼ كبلميا كاختيار ألفاظيا. الطريقة الكبلمية التي تسمكيا 

 كقد جرل ذكر المصطمح عند بعض عمماء العربية كالمشتغميف بعمـك القرآف،    
إٌنما يعرؼ فضؿ القرآف مف كثر نظره " ذكر ابف قتيبة مصطمح األسمكب في قكلو: ف

 كاٌتسع عممو، كفيـ مذاىب العرب، كافتنانيا في األساليب
2" . 

نكع مف  لكفك " الخطابٌي في معرض حديثو عف إعجاز القرآف  كما ذكره     
يجرم أحد الشاعريف في أسمكب مف أساليب الكبلـ ككاد مف  كىك أفٍ  ... المكازنة
ا، 3" أكديتو كقد بٌينا في الجممة " :  كيقكؿ الباقبلنٌي في حديثو عف اإلعجاز أيضن

، 4" ا في النظـ كالترتيبمباينة أسمكب نظـ القرآف جميع األساليب، كمزٌيتو عميي
،             5كعرؼ الجرجاني األسمكب فقاؿ : "كاألسمكب الضرب مف النظـ كالطريقة فيو"

األسمكب  تكاضع المتأدبكف كعمماء العربية عمى أفٌ كيقكؿ صاحب مناىؿ العرفاف:" 
ك أك ى، كاختيار ألفاظو، ىك الطريقة الكبلمية التي يسمكيا المتكمـ في تأليؼ كبلمو

 ك، أالمتكمـ في تأدية معانيو كمقاصده مف كبلمو بو المذىب الكبلمي الذم انفرد
 .6"الذم انفرد بو المتكمـ كذلؾ، ىك طابع الكبلـ أك فنو

                                                 
 . ب )سمب(لساف العر  1
 . 10رآف تأكيؿ مشكؿ الق 2

 . 65بياف إعجاز القرآف مطبكع ضمف )ثبلث رسائؿ في إعجاز القرآف(  3

 . 216إعجاز القرآف  4

 . 338دالئؿ اإلعجاز  5
 . 2/303مناىؿ العرفاف  6
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يعنكف بو ك الذم يظير مف سياؽ كبلميـ أٌنيـ  يستخدمكف مصطمح األسمكب ك     
 . خرالطريقة الخاٌصة في النظـ، كالسمة الممٌيزة لكبلـ عف كبلـ آ

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     
إليو، يقاؿ : عاد يعكد عكدا كعادة، سميت بذلؾ ألف ، كىي الديدف يعاد  1األمر

، يقكؿ 2صاحبيا يعاكدىا، أم يرجع إلييا مرة بعد مرة، فالعادة شيء يقتضي التكرار
 الشاعر :

ؽى ًإنًٌي     رىأىٍيتي اٍلمىٍرءى يىٍألىؼي مىا اٍستىعىادىا اًلحى األىٍخبلى ٍد صى  3تىعىكَّ
: ا عند الفقياءأمٌ ، 4مف غير عبلقة عقميةاألمر المتكرر كالعادة عند األصكلييف: 

ا يستقر في النفكس مف األمكر المتكررة المعقكلة عند الطبائع فيي عبارة عمٌ 
 . 6، كقيؿ : ىي غمبة معنى مف المعاني عمى جميع الببلد أك بعضيا5السميمة
كعرفيا الجرجاني بقكليا: "ما استمر الناس عميو عمى حكـ العقكؿ كعاكدكا       

أٌما العادات القكلية فعرفيا بعضيـ بقكلو :" إٌنيا سنف العرب ، 7و مرة بعد مرة"إلي
 . 1السائدة في كبلميـ كقت نزكؿ القرآف "

                                                 
 . )عكد( انظر: مقاييس المغة 1
 . )عكد( انظر: لساف العرب 2

 البيت مف الكافر، كىك ببل نسبة في لساف العرب )عكد( . 3

  . 2/260: التقرير كالتحبير انظر 4

 . 79 )البف نجيـ( انظر: األشباه كالنظائر 5

 .   338انظر: شرح تنقيح الفصكؿ  6

 . 188التعريفات  7
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 المبحث الثاني : أىمية معرفة أساليب العرب وعاداتيم الكالمية
 في توجيو القراءات القرآنية  

جار في  فيكربي مبيف، بمساف ع الكريـ القرآف ػ عٌز كجؿ ػ قد أنزؿ هللال      
 :ىقاؿ تعال، كاشتقاقو عمى لساف العرب الفصيح، ألفاظو كمعانيو، كأساليبو، كا عرابو

 َّ خب حب  جب هئ مئ خئ ُّ 
2
تعتبر معرفة لغة القرآف  كمف ثـٌ  ,

إال كتكجيو قراءاتو الكريـ مف أىـ األدكات لفيمو كتفسيره، كال يصح فيمو كتفسيره 
يككف عمى معرفة  يجب عمى المفسر أفٍ  لؾ، لذوببطريؽ فيـ المساف الذم نزؿ 
، 3 "كأدب لغتيـ، معرفة مقاصد العرب مف كبلميـ " بالعربية ، كالمراد بالعربية ىي:

ؿ لدارسيا معرفةن كالمعرفة الحاصمة  كتعمـ المغة العربية كقكاعدىا كميدىارستيا تيحصًٌ
لى فيـ القرآف الكريـ، لمعرب كقت نزكؿ القرآف، كبدكف تعمـ تمؾ القكاعد فبل سبيؿ إ

كنعني بالقكاعد : مجمكع عمـك المساف العربي التي منيا أساليب العرب كعاداتيـ 
في  –أيضا  –الشاطبي  ذكرك ،  4الكبلمية الجارية في أشعارىـ كخطبيـ كعباراتيـ

أٌنو إذا  كانت الرسالة لمناس كافة، فإٌف هللا قد جعؿ األمـ كعامة  كتابو االعتصاـ
ذا كاف كذلؾتبعا لمساف العرب " األلسنة  فبل يفيـ كتاب هللا تعالى إال مف  ،كا 

 .5"كأساليبيا ،كمعانييا ،كىك اعتبار ألفاظيا ،الطريؽ الذم نزؿ عميو
 قميؿ الزاد ػ مف حيث كىككتكجيو قراءاتو المختمفة كمف تعرض لتفسير القرآف    
رائؽ تعبيرىا، كا عرابيا، ، كمعانييا، كطكأساليبيا قكاعد المغة العربيةب تومعرف

ىمؾ  ػ كاشتقاقيا، كنحكىا، كصرفيا إلى غير ذلؾ مما تعمؽ بالعربية مف عمـك
                                                                                                                 

 . 28عادات العرب القكلية في ضكء القرآف الكريـ  1
 . 2 يكسؼ ، اآلية سكرة 2
 . 1/18التحرير كالتنكير  3

 
 انظر: المصدر السابؽ .4
 . 3/253االعتصاـ  5
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لى ذلؾ أشار فأىمؾ، كتأكؿ فانحرؼ، كفسر فأخطأ  ػ رحمو هللا ػ  اإلماـ الشافعي، كا 
: "ما جيؿ الناس كال اختمفكا إال  إلى سبب جيؿ الناس كاختبلفيـ كتفرقيـ بقكلو

ػ عمؽ السيكطي ، ثـ  1"  طاليس العرب، كميميـ إلى لساف أرسطا لتركيـ لساف
 –مبينا بعض اآلثار الناجمة مف الجيؿ بقكاعد المغة  –عمى ىذا الكبلـ ػ رحمو هللا 

المأمكف مف القكؿ بخمؽ القرآف، كنفي الرؤية، كغيرىا  زمف كذكر أٌف ما حدث في
عبيره كمعانيو، كبسبب تخريج مف البدع ، ىك بسبب الجيؿ بمساف العرب، كطرائؽ ت

 ما كرد فييما عمى لساف اليكناف كأرسطا طاليس . 
كلـ ينزؿ القرآف إال عمى مصطمح العرب كمذاىبيـ في المحاكرة ثـ يقكؿ : "

ال عمى مصطمح اليكناف، كلكؿ قـك لغة  ،ؿالكالتخاطب، كاالحتجاج كاالستد
ج الكارد مف نصكص كاصطبلح، فمف عدؿ عف لساف الشرع إلى لساف غيره كخر 

 كاف في الفركع نسب إلى الخطأ، الشرع عميو جيؿ كضؿ، كلـ يصب القصد فإفٍ 
ٍف كاف في األصكؿ نسب إلى البدعة "  . 2كا 

كؿ مف كاف بمغة العرب أعرؼ كألساليبيا في الخطاب  فحاصؿ الكبلـ أفٌ     
كالسنة  ابأجمع، كلتراكيبيا في اإلعراب أعمـ، كانت معرفتو بمعاني نصكص الكت

ا أرسخ، كتفسيره لمفاىيميا أتقف، كبيانو لمقاصدىا أكمؿ، كما تيأشد، كفيمو لمدلكال
أعظـ معرفة بالسحر، كاف عممو  ػ عميو السبلـػ مف كاف في زمف مكسى  أفٌ 

أحذؽ ػ عميو السبلـ ػ كمعرفتو بإعجاز العصا أكفر، ككذا مف كاف في زمف عيسى 
براء األكمو كاألبرصفي الطب كانت معرفتو بإعجاز إحيا  . 3آكد ء المكتى كا 

                                                 
 . 15صكف المنطؽ كالكبلـ لمسيكطي  1
 . 16،   15 المصدر السابؽ  2
، المغة العربية كمكانتيا العممية في فيـ القرآف كتفسيره  822انظر: نياية اإلقداـ في عمـ الكبلـ  3

53 . 
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كىذا يقكدنا إلى الحديث عف السياؽ بنكعيو باعتبار أٌف معرفة أساليب العرب    
كعاداتيـ الكبلمية يعد قرينة سياقية يستعاف بيا في معرفة المراد، كما يستعاف 

مـ، بمعرفة أسباب النزكؿ، كالناسخ كالمنسكخ، كأحاديث الٌنبي صمى هللا عميو كس
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 

ذكر قيدا زائدا عمى أىؿ المغة في تفسير مدلكؿ الراغب كثيرا في كتاب المفردات، في
 . 1المفظ، ألٌنو اقتنصو مف السياؽ "

 المبحث الثالث : السياق
السياؽ : قبؿ الشركع في تعريؼ مصطمح السياؽ البد أف نتتبع  المعنى المغكم 

 لمكممة، نسترشد بو لمكصكؿ إلى المعنى االصطبلحي .
ٍدكي السًٌ : "  -رحمو هللا  -يقكؿ ابف فارس  يفي كىاٍلكىاكي كىاٍلقىاؼي أىٍصؿه كىاًحده، كىىيكى حى

ٍيءً  ٍكقنا : ييقىاؿي  ،الشَّ كقيوي سى اقىوي يىسي  . 2" سى
كٍ كجاء في لساف العرب : "    كؼه  ؽي السَّ ٍكقان  ،: مىٍعري كقيا سى ساؽى اإًلبؿى كغيرىىا يىسي

كَّاؽه كًسياقان، كىك سائؽه كى  قى . .. سى قىًد اٍنساقىت كتىساكى قان ًإذىا تىتىابىعىٍت، كى ت اإًلبؿي تىساكي
دىت فيي ميتىقاًكدة كميتىساًكقة كىذىًلؾى تقاكى قة...  كى كؽي  كالميساكى يا يىسي : الميتابعة كىأىفَّ بعضى

ا داؽى ...  بىٍعضن ، ألىفٌ اقىوي رى ًسياقان كأىسى كالمىيٍ  كساؽى ًإلىٍييىا الصَّ ٍف كىافى دراىـى أىك دىنىاًنيرى  ، كىاً 
، كىًىيى الًَّتي تيساؽأىصؿ الصَّ  ًب اإًلبؿي  .  3"داؽ ًعٍندى اٍلعىرى

لىدىٍت ثبلثةى بنيفى عمى ساؽو : ميتىتىاًبعىةن ال جاريةى     كى قاؿ الفيركزابادم رحمو هللا : "كى
لى  كَّاؽه ... كا  سى اًئؽه كى اقنا، كاٍستىاقىيىا فيك سى مىسى ٍكقنا كًسيىاقىةن كى بينيـ ... كساؽى الماشيةى سى

                                                 
 . 2/313البرىاف في عمـك القرآف  1
 .  مقاييس المغة )سكؽ( 2

 . لساف العرب )سكؽ( 3
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كقىةي بالضـ  المرأة ٍيري ... كالسُّ يىاؽي ككتابو : اٍلمى اقىوي ... كالسًٌ مىٍيرىىىا : أرسمو كأىسى
دىٍت " تىقىاكى : تىتىابىعىٍت كى ًبؿي قىًت اإٍلً اكى تىسى اؽي : التَّاًبعي كاٍلقىًريبي ... كى الرًَّعيَّةي... كاٍلميٍنسى

1  . 
إلى الحديث ػ التكالي كالسياؽ عند الزمخشرم ػ رحمو هللا ػ بعد أٍف أضافو     

كالتتابع، يقكؿ في أساس الببلغة : "كتساكقت اإلبؿ : تتابعت، كىك يسكؽ الحديث 
، كىذا الكبلـ مساقو إلى كذا، كجئتؾ بالحديث 2أحسف سياؽ، ك)إليؾ يساؽ الحديث(

ٍكًقًو: عمى سرده "      . 4، ك"سرد الحديث كالقراءة : جاء بيما عمى كالء" 3عمى سى
يدكر معنى السياؽ في المغة حكؿ التتابع كاالنقياد، فساؽ اإلبؿ : قادىا في  إذنا     

تتابع، كساؽ إلى المرأة ميرىا : تتابعت إلييا اإلبؿ كالمكاشي، كالسكؽ ترد إليو 
ثبلثة بنيف عمى ساؽ كاحدة : أم في تتابع  فبلنة السمع كالبضائع متتابعة، ككلدت

رية، كساؽ الحديث أتى بو متتابعا يقكد مف غير انقطاع، فمـ تفصؿ بينيـ بجا
 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، 

 كمف ثـٌ ينظر إليو مف ناحيتيف :  
: تكالي العناصر التي يتحقؽ بيا التركيب كالسبؾ، كالسياؽ مف ىذه الزاكية أكالىما 

 يسمى : )سياؽ النص( . 
كالثانية: تكالي األحداث التي صاحبت األداء المغكم ككانت ذات عبلقة باالتصاؿ،  

 .   5كمف ىذه الناحية تسمى : )سياؽ المكقؼ("
                                                 

 . قامكس المحيط )سكؽ(ترتيب ال 1

 ، كالمثؿ يضرب لمف عجؿ بالمسألة قبؿ أكانيا . 1/357 المستقصى في أمثاؿ العرب 2
 .  أساس الببلغة )سكؽ( 3

  . المصدر السابؽ )سرد( 4

  . 2/65مقاالت في المغة كاألدب  5
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مغكية الحديثة )العربية( في كاصطبلحا :   كرد مصطمح السياؽ في الدراسات ال 
(، الذم يقصد بو "البيئة المغكية المحيطة بالكحدة contextمقابؿ المصطمح البلتيني )

الصكتية أك الكحدة البنيكية الصغرل أك بالكممة أك الجممة، كيعني الكحدات التي 
تسبؽ كتمي كحدة لغكية محددة، كما يعني ىذا التعبير )سياؽ( مجمكعة العكامؿ 

تماعية التي يمكف أف تؤخذ بعيف االعتبار لدراسة العبلمات المكجكدة بيف االج
 .   1السمكؾ االجتماعي كالسمكؾ المغكم"

كيعرفو أحد الباحثيف بقكلو : " المحيط المغكم الذم تقع فيو الكحدة المغكية سكاء     
 . 2أكانت كممة أك جممة في إطار مف العناصر المغكية أك غير المغكية "

(، ليصبح   ualismussكقد أضاؼ المغكيكف اإلنجميز إلى ىذا المصطمح البلحقة )   
contextualismuss) التي يمثميا العالـ 3( كمعناه السياقية، كالمراد نظرية السياؽ ،

 .ـ( . 0998اإلنجميزم فيرث )ت 
كقد أكد فيرث عمى ضركرة دراسة السياؽ بنكعيو عند تحميؿ المعنى، السياؽ    
(، كيتمثؿ في العبلقات الصكتية   linguistic contextم أك سياؽ النص )المغك 

كالنحكية كالداللية كما يشمؿ ترتيب الكحدات داخؿ  كالفكنكلكجية كالمكرفكلكجية
(  -linguistic context  non) المكقؼ الجمؿ كعبلقاتيا ، كالسياؽ غير المغكم أك سياؽ

كيتمثؿ في الظركؼ  ،بالحدث المغكمكيمثمو العالـ الخارجي بما لو مف صمة 
 .  4االجتماعية، كالبيئة النفسية كالثقافية لممتكمميف أك المشتركيف في الكبلـ

 كيمكف أف نسكؽ مثاال تطبيقيا لمسياؽ المغكم، يقكؿ الشاعر :    

                                                 

 . 61معجـ المصطمحات األلسنية  1
  . 40 /1داللة السياؽ  2

 . 46يف التراث كعمـ المغة الحديث انظر: داللة السياؽ ب 3

 . 118انظر : التركيب كالداللة كالسياؽ دراسة نظرية  4
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ييٍمًييًو اأٍلىمىؿٍ  مىٍؿ   كىاٍلفىتىى يىٍسعىى كى بلى اٍلمىٍكتى جى ٍيءو مىا خى كيؿُّ شى
1 

، كىك ما دؿ عميو السياؽ المغكم لمبيت، كال يعقؿ أٍف فقكل و : )جمؿ( معناه : يسيره
يككف معناه: عظيـ، فما تقدـ )جمؿ( كما تأخر عنو، يدؿ عمى أٌف المعنى : كٌؿ 

كميكا ًمفى  2شيء ما خبل المكت يسير ،  كفي قكؿ عمر ػ رضي هللا عنو ػ : ) صي
فً  ًح، فىًإٍف خى ًح ًإلىى اٍلكىضى ًثيفى يىٍكمنا(اٍلكىضى ـٍ فىأىًتمُّكا اٍلًعدَّةى ثىبلى مىٍيكي يى عى

ذيًكرى أٌف الكضح  3 ، كى
في المغة يككف بمعنى البياض كالضكء، كيطمؽ أيضا عمى بياض الصبح كالقمر 

حى أٍف يككف معنى البياض في الحديث اليبلؿ، أم : صكمكا 4كالمبف كغيره ، كقد ريجًٌ
مىٍيوً األثير: "  ، يقكؿ ابف 5مف اليبلؿ إلى اليبلؿ ًديًث يىديؿُّ عى ،  6" ألفَّ ًسيىاؽ اٍلحى

فالسياؽ المغكم إذا يدؿ عمى أٌف معنى الكضح : اليبلؿ، كما تقدـ مف قكلو : 
ًثيفى يىٍكمنا( جعمت  ـٍ فىأىًتمُّكا اٍلًعدَّةى ثىبلى مىٍيكي ًفيى عى )صكمكا ( كما تأخر مف قكلو : )فىًإٍف خى

 المذككر آنفا.  السياؽ ال يحتمؿ إال المعنى
 

  ﴿ كمف السياؽ غير المغكم، قكلو تعالى:          

                            

  ﴾
أٌف الناس جميعا معذبكف لفرحيـ بمىا أكتكا، كحبيـ  لحكـفقد تكىـ مركاف بف ا 7

لمحمد عمى مىا لـ يفعمكا، فأرسؿ غبلمو إلى ابف عباس ػ رضي هللا عنو ػ يسألو ، 

                                                 
 . 199البيت مف الرمؿ، كىك لمبيد في ديكانو   1

 . 313 /1انظر : المزىر لمسيكطي  2

 . 195 /5النياية في غريب الحديث كاألثر  3
 . انظر : لساف العرب )كضح( 4
 . 195 /5الحديث كاألثر  انظر : النياية في غريب 5
 . 195 /5النياية في غريب الحديث كاألثر  6

 . 188سكرة آؿ عمراف ، اآلية  7
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فقاؿ ابف عباس : كمىا لكـ كليذه ؟ إٌنما دعا النبي ػ صمى هللا عميو كسمـ ػ  الييكد، 
أٍف قد استحمدكا إليو بمىا أخبركه فسأليـ عف شيء فكتمكه إياه كأخبركه بغيره، فأركه 

ا  ﴿:  سأليـ، ففرحكا بمىا أتكا مف كتمانيـ، ثـ قرأ ابف عباس عنو فيمن      

             ﴾
 ﴿ حتى قكلو: 1     ... ﴾

2
فمـ  ,

 . 3 بمعرفة سبب النزكؿ )سياؽ المكقؼ(يزؿ اإلشكاؿ كينجمي المعنى إال
كيعد مصطمح السياؽ مف مصطمحات عمـ المغة الحديث، إال أٌف كممة السياؽ     

بيذه الصيغة كبصيغ أخرل منيا: الحاؿ، كالمقاـ،  4كردت في التراث العربي
كالمكقؼ، كالمشاىدة، كالقرينة، كاستعمميا المغكيكف كالببلغيكف كالمفسركف 

، كعند استعراض السياقات المختمفة التي كردت فييا تمؾ المصطمحات، كاألصكليكف
نخمص إلى أٌف مفيـك السياؽ في معنى الظرؼ الخارجي يرادفو في التراث العربي 
كؿ مف المقاـ كالحاؿ كالمكقؼ، كأٌف السياؽ يتسع أيضا ليشمؿ مىا يعرؼ في 

 .  5الدراسات المغكية الحديثة بسياؽ النص
عدد عمماء المغة كالباحثكف أنكاعا مختمفة مف السياقات، منيا السياؽ  :أنكاع السياؽ

المغكم كىك النص المغكم الذم تتتابع فيو الكممات، كالسياؽ العاطفي كىك يتكلى 
، فيقصد بو ذلؾ المكقؼ الذم يحدد درجة القكة  6الكشؼ عف المعنى الكجداني

                                                 
 . 187سكرة آؿ عمراف، اآلية  1
 . 138،  137انظر: أسباب النزكؿ )لمكاحدم(  2
 . 44انظر: منيج السياؽ في فيـ النص  3
افعي ػ رضي هللا عنو ػ في كتابو أكؿ مف استخدـ مصطمح السياؽ بمعنى السياؽ المغكم الش 4

 . 62الرسالة 
 . 30انظر: داللة السياؽ بيف التراث كعمـ المغة الحديث  5
 . 159انظر: عمـ الداللة )فريد عكض(  6
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، كىذا السياؽ يبيف 1أك اعتداال كالضعؼ في االنفعاؿ ممىا يقتضي تأكيدا أك مبالغة
لنا أٌف كظيفة المغة تتعدل الحدكد المكضكعية كالمعاني التجريدية إلى التعبير عف 

، كالسياؽ الثقافي كيقصد بو 2العكاطؼ كاالنفعاالت كالتأثير في السمكؾ اإلنساني
ليا  تحديد المحيط الثقافي كاالجتماعي الذم يمكف أٍف تستخدـ فيو الكممة، فكؿ كممة

طبقة اجتماعية مف طبقات المجتمع تنتمي إلييا، كسياؽ المكقؼ كىك المكقؼ 
الخارجي الذم جرل فيو التفاىـ بيف شخصيف فأكثر كيشمؿ زمف المحادثة كمكانيا 

، كالسياؽ االجتماعي كىك يشير إلى 3كالعبلقة بيف المتحادثيف كالقيـ المشتركة بينيـ
اجتماعي كليس  مع المحيط بو، كأٌف المغة نشاطاتصاؿ الكبلـ اتصاال كثيقا بالمجت

مجرد تعبير عف الفكر، فجممة )عمى ميمؾ( إذا قيمت في المجتمع المبناني لسائؽ 
الطريؽ، بينما إذا قيمت في المجتمع المصرم  سيارة فىًيـ منيا التكقؼ عمى جانب

سي االجتماعي ، كالسياؽ النف 4مثبل فبل يفيـ منيا إال التمٌيؿ في السرعة كاالنتباه
كيقصد بو المفعكؿ الذم تحدثو النصكص عمى مستعممي المغة سكاء فرديا أك 

، كالسياؽ اإلدراكي أك المعرفي كيركز فيو عمى فيـ النص، كيقـك عمى أٌف  5جماعيا
،كيستعيف بمعطيات منيا معرفتو  6مستعمؿ المغة يفيـ الكممات كالجمؿ المتتابعة

، كأٌف لكؿ نص  7المعرفية التي تخزف في الذاكرةلمعالـ انطبلقا مف مكتسباتو 
مجمكعة مف العكامؿ التي تساعد عمى فيمو بحيث تمكف القارئ مف معالجة النص 

                                                 
 . 70انظر: عمـ الداللة )أحمد مختار عمر(  1

 . 81انظر: الداللة السياقية عند المغكييف  2

 . 160انظر: عمـ الداللة )فريد عكض(  3
 . 121،  120انظر: المعاجـ المغكية في ضكء دراسات عمـ المغة الحديث  4

 . 11انظر: السياؽ كالنص  5

 . 227انظر: السياؽ كالنص الشعرم  6
 . 84،  83انظر: ببلغة الخطاب  7
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، كالسياؽ السببي كيقصد بو ما يرد 1في مكاقؼ خاصة كبالتالي تساعده عمى تفسيره
 ، كالسياؽ2في المعجـ مف تعميؿ الستعماؿ الصيغة المغكية عمى ما ىي عميو

المباشر كىك أف يستعمؿ الرمز لتعييف ىكية شيء في البيئة المباشرة ، بينما يقصد 
بالسياؽ المعزكؿ ىك أٍف يككف المدلكؿ شخصا أك شيئا غير حاضر كتعتبر ىذه 
الحالة أكثر الحاالت شيكعا، أمَّا السياؽ المستعار فيك أٍف يستعمؿ فيو رمكزا بشكؿ 

معيف مف األشياء أك الحاالت إلى صنؼ نحكؿ فيو قابمية تطبيقيا مف صنؼ 
، كقد اختار الباحث تقسيما لمسياؽ يناسب البحث، فالقسـ 3منسكب أك مستعار 

األكؿ : السياؽ المغكم )أك ما يطمؽ عميو السياؽ الداخمي(، كالقسـ الثاني : السياؽ 
 غير المغكم )كيطمؽ عميو أحيانا سياؽ المكقؼ أك السياؽ الخارجي ( . 

لسياؽ المغكم: كىك النص المغكم الذم تتتابع فيو الكممات، كيشمؿ عناصر أكال: ا
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، 

ؽ المغكم النظر في المستكيات كبيانو كتكضيحو، لذلؾ يتطمب البحث في السيا
ففي قكلو  كالمعجمي ؛ المغكية المختمفة، المستكل الصكتي، كالصرفي، كالنحكم،

 تعالى: ﴿           ﴾4  تعد جممة ، ﴿     ﴾ قرينة

االستقباؿ، سياقية صرفت الفعؿ )أتى( مف داللتو عمى المضي إلى داللتو عمى 
كمف القرائف المستفادة مف السياؽ المغكم: قرينة اإلسناد، كالتخصيص، كالنسبة، 

                                                 
 . 228،   227انظر: السياؽ كالنص الشعرم  1
  . 127انظر: المعاجـ العربية في ضكء دراسات عمـ المغة الحديث  2
 . 75،  74انظر: نحك عمـ الترجمة  3
 . 1سكرة النحؿ ، اآلية  4
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كالتبعية كالمخالفة، كمف القرائف المفظية : قرينة اإلعراب، كالرتبة، كالصيغة، 
 . 1كالمطابقة، كالتضاـ، كاألداة، كالتنغيـ

قاـ الذم تنطؽ فيو ثانيا: السياؽ غير المغكم: كيقصد بو الظركؼ المتعمقة بالم
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 

لمتحادثيف، كالقيمة المشتركة بينيما، كالكبلـ السابؽ كمكانيا، كالعبلقة بيف ا
لممحادثة، كيشمؿ كذلؾ : المتكمـ كالمستمع، كما يتعمؽ بيما مف صفات تميزىما، 
كنكع الخطاب، كىدفو، كأثره، كمكاف الكبلـ كزمانو، كفي أم جكٌو يقاؿ، كمدل تعمؽ 

شارات مصاحبة لمكبلـ  . 2الخطاب بما سبقو، مف أفعاؿ كا 
كذا تمتد قرينة السياؽ بنكعيو المغكم كغير المغكم، عمى مساحة كاسعة مف كى   

الركائز تبدأ بالمغة مف حيث مبانييا الصرفية، كعبلقاتيا النحكية، كمفرداتيا 
المعجمية، كتشمؿ الدالالت بأنكاعيا مف عرفية إلى عقمية إلى طبيعية، كما تشتمؿ 

، كاجتماعية، كالعادات، كالتقاليد، عمى المقاـ بما فيو مف عناصر حسية، كنفسية
كمأثكرات التراث، ككذلؾ العناصر الجغرافية، كالتاريخية، مما يجعؿ قرينة السياؽ 
كبرل القرائف بحؽ، ألٌف الفرؽ بيف االستدالؿ بيا عمى المعنى، كبيف االستدالؿ 

بحرفية  بالقرائف المفظية النحكية كالبنية كاإلعراب كالربط ... ىك فرؽ بيف االعتداد
 .  3النص، كاالعتداد بركح النص

 
 

                                                 
 . 190انظر: المغة العربية معناىا كمبناىا  1
 . 112انظر: السياؽ كأثره في بياف الداللة  2
 . 173انظر: البياف في ركائع القرآف  3
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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 : 

أساليب العرب كعاداتيـ الكبلمية إذا أرادت العرب تعظيـ أمر يقكلكف:)ال  مف .0
 تىٍسأىٍؿ عف كذا(: 

ذكر أىؿ المعاني أٌف ألسمكب النيي معافو ببلغية متعددة منيا: الدعاء، كقكلو      
َّ جع مظ حط مض خض حض جض    ُّ   تعالى :

1
كمنيا النصح كاإلرشاد رغبة في , 

 حج مث هت مت خت  حت جت هب مب خب       ُّ     الى :االستجابة كاالمتثاؿ كقكلو تع

َّ   مج
2

 َّ  زن رن مم ام يل ىل مل   ُّ تعػػالى: كمنيا االلتماس كقػػكلو, 
3
   . 

  َوََل تَْسأَلْ  ﴿ كمنيا النيي المراد منو معنى التيكيؿ كالتفظيع كقكلو تعالى:     

    ﴾
4

ر الفارسي إلى بفتح التاء كجـز البلـ عمى النيي، كقد أشا  

، كذكر أٌنيا عمى معنييف : األكؿ : "   صٌمى هللا ػ بي النٌ  ما ركم أفٌ كجو قراءة الجـز
 : يستغفر لو، فأنزؿ هللا أفٍ  : أٌم أبكيو كاف أحدث مكتان، كأراد سأؿػ  عميو كآلو كسٌمـ

                                                 
 . 286سكرة البقرة، اآلية  1
 . 101سكرة المائدة، اآلية  2

 . 94آلية سكرة طو، ا 3

، قرأ نافع كحده كال تسأؿ مفتكحة التاء مجزكمة البلـ، كقرأ الباقكف بضـ 119سكرة البقرة، اآلية  4
 . 2/50الحجة في عمؿ القراءات السبع لمفارسي  انظر:  .التاء كرفع البلـ 
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  َوََل تَْسأَلْ  ﴿     ﴾"
1

عٌمؽ ابف ، فىنيًييى عف السؤاؿ، كقد   

، كذلؾ أٌف الٌنبي ػ  2الخطيب الرازم في تفسيره عمى ىذا المعنى ككصفو بالبعيد
صمى هللا عميو كسمـ ػ كاف عالمان بكفرىـ، كعالما بأٌف الكافر معٌذب، فبل مجاؿ 
لمسؤاؿ، كيمكف أٍف يضاؼ إلى ذلؾ أٌف الحديث المذككر كيًصؼ بأٌنو مرسؿ ضعيؼ 

 . 4ح إلى ذلؾ بقكلو : " كىذا إذا ثبت معنى صحيح "، كلعؿ الفارسي لمٌ 3اإلسناد

ثـ جٌكز الفارسي أٍف تككف قراءة الجـز عمى تعظيـ األمر كتيكيمو، اتكاء عمى     
أساليب العرب في كبلميـ كعاداتيـ القكلية، إذ كانت العرب إذا أرادت تعظيـ أمر 

في مصيبة فييقاؿ  إذا سألتى عف إنساف كاقع كتيكيمو قالت: ال تسأؿ عف كذا، كما
الحسف في قراءة مف جـز أف  كقد جكز أبكلؾ: ال تسأؿ عنو، يقكؿ الفارسي: " 

: ال تسمني عف كذا، إذا أردت تعظيـ األمر  كما تقكؿ، يككف عمى تعظيـ األمر
فٍ فالمعنى أنٌ  ،فيو ، أم: ال تسأؿ عف 5"كاف المفظ لفظ األمر يـ في أمر عظيـ، كا 

ا ىـ فيو مف العذا ب، كمىا آؿ إليو أمرىـ مف التنكيؿ، فبل يستطيع أحد أٍف عظـ مى
 يصؼ الذم حٌؿ بيـ مف كرب.

أٍف ينٌزؿ أحدىـ نفسو منزلة األجنبي، فيخاطبو أساليبيـ كعاداتيـ الكبلمية كمف  .8
كما يخاطب غيره: كىك ما يسمى عند الببلغييف بالتجريد، كىك أٍف ينتزع مف أمر 

، كيندرج تحتو  6مبالغة في كماليا فيو  ذم صفة آخر مثمو في تمؾ الصفة، 

                                                 
 . 2/56الحجة في عمؿ القراءات السبع لمفارسي   1
  . 2/318انظر: مفاتيح الغيب  2

 . 209\1الدرر المنثكر انظر:  3
 . 57،  2/56الحجة في عمؿ القراءات السبع لمفارسي   4

 . 57 /2الحجة في عمؿ القراءات السبع لمفارسي  5

 . 338انظر: اإليضاح في عمـك الببلغة  6
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أقساـ: منيا مخاطبة اإلنساف نفسو، كذلؾ بأٍف ينتزع اإلنساف مف نفسو شخصا 
 آخر يكجو إليو الخطاب، كقكؿ المتنبي: 

ٍيؿى ًعٍندىؾى تيٍيًدييىا كىالى ماؿي    فمييٍسًعًد النطؽي إٍف لـ تيسعًد الحاؿي  ال خى
1 

ؿ : ليس لديؾ خيؿ كال ماؿ تيديو إلى الممدكح، مف فالشاعر يخاطب نفسو كيقك     
 أجؿ إحسانو إليؾ، فإٍف كاف كذلؾ فامدحو كجازه بالثناء عميو .

  عْلَْ ﴿قَاَل ا: كمنو قكلو تعالى            ﴾
2

بيمزة كصؿ، كسككف , 
 الميـ، كفي فاعؿ )قاؿ( عمى ىذه القراءة قكالف:

فاعؿ )اعمـ(  يعكد عمى هللا ػ عز كجؿ ػ أك عمى المىًمؾ، أم : قاؿ هللا  أحدىما: أفٌ  
 : اعمـ .  3تعالى لذلؾ الممؾ أك المار

و منزلة األجنبي، كىك مف  كالثاني: أٌنو ضمير يعكد عمى المار نفسو، نٌزؿ نفسى
 أساليب العرب  كعاداتيـ القكلية، كمنو قكؿ الشاعر: 

ؿى ليميؾى باألثمًد   ـٍ ترقيدً   تطىاكى ميُّ كل ـى الخى نىا كى
4  

 . 5يعني نفسو

                                                 
 . 486البيت مف البسيط، كىك في ديكانو  1
كابف عامر )أعمـ( مقطكعة األلؼ،  ، قرأ ابف كثير كنافع كأبك عمر كعاصـ 829سكرة البقرة، اآلية  2

الحجة في عمؿ   مضمكمة الميـ، كقرأ حمزة كالكسائي مكصكلة األلؼ ساكنة الميـ . انظر : 
 . 193،  192 /2 القراءات السبع لمفارسي

كًشيىا قىاؿى أىنَّى ييٍحًيي ىىًذًه ا "  3 مىى عيري اًكيىةه عى مىى قىٍريىةو كىًىيى خى ٍكًتيىا فىأىمىاتىوي أىٍك كىالًَّذم مىرَّ عى ّللَّي بىٍعدى مى
ـٍ لىًبٍثتى قىاؿى لىًبٍثتي يىٍكمنا أىٍك بىٍعضى يىٍكـو  اـو ثيَـّ بىعىثىوي قىاؿى كى ـي أىفَّ اّللَّى ..... اّللَّي ًمائىةى عى فىمىمَّا تىبىيَّفى لىوي قىاؿى أىٍعمى

ٍيءو قىًديره  مىى كيؿًٌ شى  " . عى

  . 185في ديكانو  القيسمرئ ال ، كىكالبيت مف المتقارب 4

 . 363\4انظر: المباب في عمـك الكتاب  5
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كيؤكد الفارسي الكجو الثاني اتكاء عمى معرفة أساليب العرب كعاداتيـ القكلية      
: يؤكؿ إلى الخبر، كذاؾ  عمى لفظ األمر، فالمعنى ﴾ـٍ ٍعمى ﴿ا :  كمف قاؿفيقكؿ : " 

منو طريؽ، نٌزؿ نفسو  ا تبٌيف مف الكجو الذم ليس لشبية عميوأٌنو لما تبٌيف لو مى 
  ْعلَْ ﴿ا: فقاؿ، منزلة غيره، فخاطبيا كما يخاطب سكاىا      

  ﴾  ا تفعمو العرب، ينٌزؿ أحدىـ نفسو منزلة األجنبٌي فيخاطبيا كما كىذا ممى

، ثـ يحتج بكبلـ العرب، كأسمكبيا في تجريد اإلنساف مف نفسو شخصا  1"تخاطبو
 يكجو إليو الخطاب فيقكؿ :  آخر 

ؿٍ بً اأٍل  ةً مى جٍ يى م الٍ ذً كى  وً يٍ سى فٍ نى  ري امً ؤى يي      وي بي رٍ شً  فى يٍ أى فٍ مً ى كى نَّ أى فٍ مً  رى كَّ ذى تى " 
2 

فجعؿ عزمو عمى كركده الشرب لو لجيد العطش، كعمى تركو الكركد مرة لخكؼ 
 : كمثؿ ذلؾ قكلو...  الرامي كترٌصد القانص نفسيف لو

ؿي جي ا الرَّ ٌييي اعان أى دى كى  يؽي طً تي  ؿٍ ىى كى     ؿي حً تى رٍ مي  بى كٍ الرَّ  فَّ إً  ةى رى يٍ رى ىي  عٍ دَّ كى 
3 

ألكٌدع، كعمى ىذا قاؿ:  : : كٌدع، فخاطب نفسو كما يخاطب غيره، كلـ يقؿ فقاؿ
   ْعلَْ ﴿ ا: فكذلؾ قكلو لنفسو ...  أٌييا الرجؿ، كىك يعني نفسو   

     ﴾ا تبٌيف لو مٌما كاف و منزلة األجنبٌي المنفصؿ منو، لتنبيو عمى مى نٌزل

 .4"قاؿ أبك الحسف: كىك أجكد في المعنى، أشكؿ عميو
كمف أساليبيـ كعاداتيـ الكبلمية كطرائقيـ في كبلميـ طمب المشاكمة في  .3

 عباراتيـ :
                                                 

 . 192 /2الحجة في عمؿ القراءات السبع لمفارسي  1
 ، كلساف العرب)أبؿ( .  256كىك لمكميت بف زيد في ديكانو  البيت مف الطكيؿ، 2

 . 55البيت مف البسيط، كىك لؤلعشى في ديكانو  3
 . 193،  192 /2لمفارسي  الحجة في عمؿ القراءات السبع  4
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مماثمة كىي ظاىرة مف الظكاىر المغكية التي تندرج تحتيا عدة مظاىر منيا: ال    
 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 

ٍف كانا أك لفظيف أك لفظ كمعنى أك غير ذلؾ، فيجرم أح دىما مجرل اآلخر، كا 
، يقكؿ ابف جني: " إذا جاكر الشيء 1مختمفيف، كقكؿ العرب: ىذا جحري ضب خربو 

 . 2الشيء دخؿ في كثير مف أحكامو "
 نت مت زت رت يب نبىب مب زب  رب يئ ىئ نئ  ُّ  قاؿ تعالى:   

 ىك مك لك  يقاك ىق يف ىف يث ىث مثنث زث رث  يت ىت

، كالباقكف مف قرأ ابف عامر كعاصـ برفع )فيغفر( ك )يعذب(,  3َّ مل يك
، كالرفع يجكز أٍف يككف عمى االستئناؼ، فيككف خبر لمبتدأ 4السبعة بالجـز

، عيًطفت  محذكؼ، أم: فيك يغفر، كيجكز أٍف تككف جممةه فعميةه مف فعؿو كفاعؿو
، كأٌما قراءة الجـز فممعطؼ عمى الجزاء المجزـك قبمو، كىك قكلو ا قبمياعمى مى 
كبذلؾ تتحقؽ  ,َّمث زث رث  يت ىت نت مت زت رت يب ُّ  تعالى:

 . 5المشاكمة كالمماثمة لمىا قبميا

كقد كجو الفارسي قراءة الجـز اتكاء عمى قرينة المشاكمة، كبيف أنيىا مف أساليب     
كجو قكؿ مف جـز أٌنو أتبعو ما قبمو، كلـ  العرب في كبلميـ كعاداتيـ القكلية فقاؿ:"

                                                 
 . 8،  1انظر: المشاكمة في المغة العربية )صكتيا كصرفيا (  1

 . 2/2المنصؼ البف جني  2
 . 284سكرة البقرة، اآلية  3

 . 2/247انظر: الحجة في عمؿ القراءات السبع لمفارسي   4
 . 4/519انظر: المباب  في عمـك الكتاب  5
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؟  ٌنيـ يطمبكف المشاكمة، كيمزمكنياا عميو كبلميـ، أال ترل أيقطعو منو كىذا أشبو بمى 
ا كاف معطكفان عمى فمف ذلؾ أٌف مى ، ثـ احتج بسياقات قرآنية مشابية، فقاؿ: "  1"

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 

  ﴿ا جاء مف ىذا النحك في التنزيؿ نحك قكلو تعالى: مى     

  ﴾2تعالى: ، كقكلو ﴿              ﴾3, :كقكلو﴿  

                     ﴾
4

فكذلؾ ينبغي , 

كلـ يخٌؿ مف المعنى ، ا قبمو في المفظليككف مشاكبلن لمى  ،يككف الجـز أحسف أفٍ 
، ليقع بذلؾ عطؼ (أف)ككذلؾ إذا عطفكا فعبلن عمى اسـ أضمركا قبؿ الفعؿ  ،بشيء

جممة مف فعؿ  ، ألٌف االسـ باالسـ أشبو مف الفعؿ باالسـ، كما أفٌ  اسـ عمى اسـ
مف جممة مف مبتدأ كخبر بجممة مف فعؿ  ،فعؿ كفاعؿ كفاعؿ أشبو بجممة مف

  ﴿  ا كاف مف نحك:ا جاء مى فميذا مى ، كفاعؿ        ﴾
5
في  

 . 6"كىذا النحك مف طمبيـ المشاكمة كثير، بالنصب التنزيؿ
كمف أساليبيـ كعاداتيـ الكبلمية في مقاـ التنزيو كالتقرب أٍف تككف جمميـ  .8

 نة :متباي

                                                 
  . 2/247مفارسي الحجة في عمؿ القراءات السبع ل 1
 . 39سكرة الفرقاف، اآلية  2

 . 30سكرة األعراؼ، اآلية  3
 . 31سكرة اإلنساف، اآلية  4
 . 39سكرة الفرقاف، اآلية  5

 . 248،  2/247 الحجة في عمؿ القراءات السبع لمفارسي 6
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﴿ :كىك أبمغ في المدح كالثناء، كمنو قكلو تعالى            

                  ﴾1 ,  ،فانتصاب )كالصابريف( عمى المدح

عما  نظـ الكبلـ اختمؼك  كالقطع إلى النصب أك الرفع في المدح كالذـ أبمغ كأكمؿ،
و ليس مف حتى كأنٌ ، قبمو تنبييا عمى فضيمة الصبر كمزيتو عمى سائر األعماؿ

ا أثبتو األئمة األعبلـ ككقع في الكتاب كمجيء القطع في العطؼ ممى ،" 2جنس األكؿ
  . 3" أيضا كاستحسنو األجمة كجعمكه أبمغ مف االتباع

ٍف تخالؼ كقد قيؿ: " إذا ذكرت الصفات في معرض المدح كالذـ، فاألحسف أ
بإعرابيا كال تجعؿ كميا جارية عمى مكصكفيا ... فإذا خكلؼ بإعراب األكصاؼ 
كاف المقصكد أكمؿ، ألٌف الكبلـ عند االختبلؼ يصير كأٌنو أنكاع مف الكبلـ، 

  4"كضركب مف البياف، كعند االتحاد في اإلعراب يككف كجيا كاحدا أك جممة كاحدة 
  ﴿ قكلو تعالى: لذلؾ يقكؿ الفارسي في تكجيو             ﴾

5
 

ّن﴾, الكسر في الكجو::"  ، كىذا النحك مف الكبلـ  ﴿ا  ألٌف الكبلـ الذم قبمو قد تـٌ
 يككف بجمؿ متباينة أحسف مف حيث كاف أبمغ في الذم يراد بو التنزيو كالتقرب، أفٍ 

                                                 
 . 177سكرة البقرة، اآلية  1

 . 444\1انظر: ركح المعاني  2
 المصدر السابؽ . 3
 . 2/140المحيط  البحر 4

    ﴿ ، كٌميـ قرأ: 09سكرة آؿ عمراف، اآلية  5  ﴾ إاٌل  يمزةبكسر ال

    أىفَّ ﴿ :مف يمزةالكسائي فإٌنو فتح ال  ﴾  :الحجة في عمؿ انظر

 . 261/ 2 السبع لمفارسي القراءات
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  : الجممة السابقة ىي قكلو تعالى، ككجو التبايف أٌف 1" الثناء، كأذىب في باب المدح

بفتح ىمزة )أٌنو(، كلٌما كاف السياؽ يدؿ عمى  َّ  يي ىي مي خي حي جي  يه      ُّ 

 ىئ  ُّ  :التنزيو كالتقرب كقعت المخالفة كالمباينة، فكسرت ىمزة )إٌف( في قكلو تعالى 
  .  َّمب زب  رب يئ

 

بالطائر  كقد جرت أعراؼ العرب في كبلميـ أيضا أٌنيـ يعبركف عف عمؿ المرء .2
 أك الطير:

كقد خاطب القرآف الكريـ العرب بمىا تعرؼ، إذ كانت مف عاداتيـ التفاؤؿ     
كالتشاـؤ بالطير في ككنيا سانحة أك بارحة، كىـ يعتقدكف أٌنيا تفضي بمىا سيمقى 
اإلنساف مف خير كشر، فأخبرىـ القرآف الكريـ بأكجز لفظ، كأبمغ إشارة إلى أٌف كؿ 

اف ىك مف قدر هللا، قد أيلـز حظو كعممو في عنقو، كعبر عف الحظ مىا يمقاه اإلنس
 َّ  مي زي ري ٰى ين  ىن     ُّ كالعمؿ بالطائر، قاؿ تعالى :

2
كؿ  أم:  ، 

ره هللا تعالى كمضى في عممو حصكلو، فيك الـز لو كاصؿ إليو غير منحرؼ ا قدٌ مى 
شيء كاف ممتنع ا كاف الزما لمالـز لو، كمى  فيك ، ككؿ عمؿ قٌدره هللا عز كجؿعنو

 .3الزكاؿ عنو كاجب الحصكؿ لو كىك المقصكد

 

نمى يقكؿ الفارسي مكضحا ىذا المعنى: "      في  ( طير:)ك( طائر: )ا قيؿ لعمموكا 
 ،: جرل طائره بكذا حسب تعارؼ العرب لذلؾ في نحك قكليـ بعض القراءة عمى

                                                 
 . 261 /2 لمفارسيالسبع  الحجة في عمؿ القراءات 1
 . 03سكرة اإلسراء ، اآلية  2

 . 88/389انظر : مفاتيح الغيب   3
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 ﴿ كمثؿ ىذا في يس:      ﴾
﴿:راؼكفي األع ،1         

  ﴾
كركينا عف أحمد بف يحيى عف أبي المنياؿ الميمبي قاؿ: حدثنا أبك زيد  ،2

ا مٌر مف طائر أك ظبى أك غيره فكٌؿ ذلؾ عندىـ طائر، كأنشد أبك مى  : أفٌ  األنصارم
فٍ  ا زجرفي تصييرىـ كؿ مى  زيد لكثير  فقاؿ: ،كاف ظبيا أك غيره مف البيائـ طائرا، كا 

 ايى ؤالى م سي زً اكى جى الٍ  ـي دٍ اأٍلي  ضى رى عٍ أى ا ذى إً     ؾو ارً تى بً  تي سٍ لى ا كى ييى اسً نى بً  تي سٍ مى فى 
 : الذم زجره طائر فقاؿ : ثـ أخبر في البيت الثاني أفٌ  قاؿ

ايى ػػلى  ىتى أى  دٍ ػػػػػقى  ـٍ أى  ري يٍ ػػػػي الطَّ نً تٍ ٌبرى بيا خى        ةن طى ػػػػبٍ غً  ـً يًٌ كى حي الٍ  ًـٌ أي  فٍ مً  ؾي رً دٍ أي أى 
3 "4  . 

 كمف عاداتيـ أيضا أٌنيـ قد يكقعكف االسـ لمشيء كضده : .9

ذكر الصاحبي في فقو المغة أٌف مف سنف العرب أٌنيـ سمكا المتضاديف باسـ     
كاحد، نحك الجكف لؤلسكد، كالجكف لؤلبيض، كذكر في التفسير الكسيط أٌف أحدىـ 

؟ فقاؿ : فبلفإلى منزؿ  ؼ أمرٌ : يا شيخ، كياؿ بشيخ جالس، فق قدـ الككفة فمرٌ 
: أليس كرائي اؿ فق ! : أقكؿ كراءؾ كترجع ؟ قاؿ : أرجعاؿ السائؿ فق، كراءؾ

ذي كيؿَّ )، كيؤيد ىذا المعنى قراءة ابف عباس : 5 خمفي؟ قاؿ: ال كىافى أىمىامىييـ مًَّمؾه يىٍأخي كى
ًفينىةو غىٍصبنا : القداـ، في قكلو تعالى ؿ الفارسي معنى الكراء : الخمؼ، ك قد أكٌ ،  ك  6(سى

                                                 
 . 09سكرة يس، اآلية  1

 . 030سكرة األعراؼ، اآلية  2

 . 414كاألزمنة كاألمكنة  ،76البيتاف مف الطكيؿ، كىما لكثير في ديكانو  3
 . 391 ، 390،  389 /3 الحجة في عمؿ القراءات السبع لمفارسي 4
 . 3/161انظر: التفسير الكسيط لمكاحدم  5

 . 482 /3انظر: الحجة في عمؿ القراءات السبع لمفارسي  6
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﴿    ﴾
1

﴿ كقكلو تعالى:,            ﴾
2
كراء: يككف بمعنى فقاؿ: " 

﴿خمؼ، كبمعنى قٌداـ، قاؿ: كفي القرآف في معنى خمؼ كبعد قكلو:      

    ﴾
3
كنحك أم: أماميـ، ، كركم عف ابف عباس: ككاف كراءىـ ممؾ ,

كقكع االسـ عمى الشيء  متقٌدمك أىؿ المغة كقد حكى، ذلؾ قاؿ يعقكب مثؿ غيره
ما أنكر ذلؾ بٌ كغيرىـ، كري  كيعقكب كعمى ضٌده، كصٌنفكا فيو الكتب كقطرب، كالتٌكزمٌ 

المفظة الكاحدة تقع عمى  منكركف بتعسؼ كتأكيبلت غير سيمة، كليس ينكر أحد أفٌ 
 ينكر كقكعو عمى الشيء كعمى ضٌده، ألفٌ  بغي أفٍ الشيء كعمى خبلفو، ككذلؾ ال ين
 4"فيك في الخبلؼ أيضا يمبس، ذلؾ يمبس زعمكا أفٌ  الضٌد ضرب مف الخبلؼ، فإفٍ 

 كمف عاداتيـ إذا سمعت العرب كذبا كاستعظمتو تقكؿ : كادت األرض تنشؽ : 
 ٰر   ُّ   أك تقكؿ: أظمـ عمىَّ مىا في السماء كاألرض، كمنو قكلو تعالى:     

5ََّّ ٍّ ٌّ ٰى
أم: تكاد السمكات تتشقؽ مف عظمة مف فكقيف،  ، 

كىك هللا عٌز كجؿ، كقيؿ تتشقؽ مف قبح قكؿ المشركيف كجرأتيـ عمى هللا، كمف ذلؾ 
 قكؿ الشاعر: 
عي شَّ الخي  كالجباؿي  المدينةً  كري سي      تٍ عى اضى كى تى  رً يٍ بى الزُّ  ري بى ى خى تى ا أى مَّ لى 

6 

                                                 
 . 5سكرة مريـ، اآلية  1
 . 79سكرة الكيؼ، اآلية  2
 . 71سكرة ىكد، اآلية  3
 . 483،  3/482الحجة في عمؿ القراءات السبع لمفارسي  4
  . 5سكرة الشكرل، اآلية  5
 . 4/218 كالخزانة ، 913مف الكامؿ، كىك لجرير في ديكانو البيت  6
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:﴿ قكلو تعالىلذلؾ يقكؿ الفارسي في تكجيو               

 ﴾
1
بالمثؿ  كانت العرب إذا سمعت كذبا كمنكرا تعاظمتو، عٌظمتو ىذا مثؿه " : 

ا بيف السماء : كادت األرض تنشٌؽ، كأظمـ مى  الذم كاف عندىا عظيما، تقكؿ
  2" كأعظمياكاألرض، فمٌما افتركا عمى هللا الكذب ضرب مثؿ كذبيـ بأىكؿ األشياء 

 ةالخالص
مف خبلؿ تناكؿ البحث لمكضكع : "مراعاة أساليب العرب كعاداتيـ الكبلمية في 

 تكجيو القراءات القرآنية" يمكف استخبلص اآلتي : 
تعد معرفة أساليب العرب كعاداتيـ الكبلمية قرينة سياقية يستعاف بيا في الكشؼ ػ  

 .عف معاني القرآف الكريـ كتبييف خفاياه 
كظؼ مكجيك القراءات القرآنية تمؾ القرينة السياقية)أساليب العرب كعاداتيـ ػ 

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 .
غؿ بعمـك القرآف األخذ بيذه القرينة السياقية، لفيـ أشمؿ ػ يجب عمى كؿ مف يشت

لمعاني القرآف الكريـ، كأٌف عممية تكجيو القراءات القرآنية كبياف مرامييا كتكضيح 
خفايا معانييا تحتاج إلى االستعانة بالسياؽ كقرائنو المختمفة لمكصكؿ إلى المعنى 

 المراد مف النص . 
دراكو المبكر ألىمية القرينة السياقية )معرفة  ػ جيكد الفارسي ػ رحمو هللا ػ السياقية، كا 

 أساليب العرب كعاداتيـ الكبلمية( في تكجيو القراءات القرآنية .  

                                                 
 . 90سكرة مريـ، اآلية  1
 . 200،  3/208الحجة في عمؿ القراءات السبع لمفارسي  2
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تمتد قرينة السياؽ بنكعيو المغكم كغير المغكم، عمى مساحة كاسعة مف الركائز ػ 
يا المعجمية، تبدأ بالمغة مف حيث مبانييا الصرفية، كعبلقاتيا النحكية، كمفردات

كتشمؿ الدالالت بأنكاعيا مف عرفية إلى عقمية إلى طبيعية، كما تشتمؿ عمى المقاـ 
بمىا فيو مف عناصر حسية، كنفسية، كاجتماعية، كالعادات، كالتقاليد، كمأثكرات 
التراث، ككذلؾ العناصر الجغرافية، كالتاريخية، ممىا يجعؿ قرينة السياؽ كبرل القرائف 

رؽ بيف االستدالؿ بيا عمى المعنى، كبيف االستدالؿ بالقرائف المفظية بحؽ، ألٌف الف
النحكية كالبنية كاإلعراب كالربط ... ىك فرؽ بيف االعتداد بحرفية النص، كاالعتداد 

 . بركح النص
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 علمصادر والمراجقائمة ا
 القرآف الكريـ بركاية حفص. .1

محمد أبك الفضؿ  جبلؿ الديف السيكطي، تحقيؽ:اإلتقاف في عمـك القرآف،  .2
 ـ . 1974إبراىيـ ، الناشر: الييئة المصرية العامة لمكتاب الطبعة 

أبك عمى أحمد بف محمد بف الحسف المرزكقي  األزمنة كاألمكنة، .3
ق  1417األصفياني، الناشر: دار الكتب العممية ػ بيركت، الطبعة األكلى 

. 

مخشرم، تحقيؽ أبك القاسـ محمكد بف عمرك بف أحمد، الز  أساس الببلغة، .4
: محمد باسؿ عيكف السكد، الناشر: دار الكتب العممية، بيركت ػ لبناف 

 ـ. 1998الطبعة األكلى 

األساليب كاإلطبلقات العربية التي ذكرىا العبلمة الشنقيطي في تفسيره  .5
أضكاء البياف ، جمع كترتيب أبي المنذر محمكد بف محمد بف مصطفى 

 .  ـ 2011المنياكم، الطبعة األكلى 

، أبك الحسف عمي بف أحمد بف محمد بف عمي أسباب نزكؿ القرآف .6
الكاحدم، النيسابكرم، الشافعي، المحقؽ: عصاـ بف عبد المحسف الحميداف 

 . ـ 1992الدماـ ، الطبعة: الثانية،  –، الناشر: دار اإلصبلح 

ا .7 ًنٍيفىةى النٍُّعمى مىى مىٍذىىًب أىًبٍي حى زيف الديف بف إبراىيـ بف ، فً اأٍلىٍشبىاهي كىالنَّظىاًئري عى
محمد، المعركؼ بابف نجيـ المصرم، كضع حكاشيو كخرج أحاديثو: الشيخ 

لبناف، الطبعة:  –زكريا عميرات، الناشر: دار الكتب العممية، بيركت 
 . ـ 1999األكلى، 
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إبراىيـ بف مكسى بف محمد المخمي الغرناطي الشيير االعتصاـ،  .8
د بف عبد الرحمف الشقير سعد بف عبد هللا بالشاطبي، تحقيؽ كدراسة: محم

آؿ حميد ىشاـ بف إسماعيؿ الصيني ،الناشر: دار ابف الجكزم لمنشر 
 ـ  2008 -ىػ  1429كالتكزيع، المممكة العربية السعكدية الطبعة: األكلى، 

المحقؽ: السيد أحمد ، أبك بكر الباقبلني محمد بف الطيبإعجاز القرآف،  .9
 . ـ1997مصر ، الطبعة: الخامسة،  –ارؼ صقر، الناشر: دار المع

اإليضاح في عمـك الببلغة، محمد بف عبد الرحمف بف عمر، جبلؿ الديف  .10
القزكيني، تحقيؽ : محمد عبد المنعـ خفاجي، الناشر: دار الجيؿ ػ بيركت، 

 الطبعة الثالثة .

في التفسير، أبك حياف محمد بف يكسؼ بف حياف أثير الديف  البحر المحيط .11
لسي، تحقيؽ: صدقي محمد جميؿ، الناشر: دار الفكر ػ بيركت األند

 ىػ . 1420الطبعة 

، أبك عبد هللا محمد بف عبد هللا الزركشي تحقيؽ: البرىاف في عمـك القرآف .12
محمد أبك الفضؿ إبراىيـ، الناشر: دار إحياء الكتب العربية عيسى البابى 

 ـ.1957الحمبي كشركائو، الطبعة األكلى 

في طبقات المغكييف كالنحاة، عبد الرحمف بف أبي بكر جبلؿ  بغية الكعاة .13
الديف السيكطي، تحقيؽ: محمد أبك الفضؿ إبراىيـ، الناشر: المكتبة 

 العصرية، لبناف ػ صيدا .

ببلغة الخطاب كعمـ النص، صبلح فضؿ، مجمة عالـ المعرفة )الككيت(  .14
 ـ.1990، سنة 164العدد 
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ث رسائؿ في إعجاز القرآف ]سمسمة: مطبكع ضمف: ثبلبياف إعجاز القرآف  .15
([ أبك سميماف حمد بف محمد بف إبراىيـ بف الخطاب 16ذخائر العرب )

المعركؼ بالخطابي، المحقؽ: محمد خمؼ هللا، محمد زغمكؿ سبلـ ، 
 . ـ1976الناشر: دار المعارؼ بمصر الطبعة: الثالثة، 

كالتكزيع كالطباعة البياف في ركائع القرآف، تماـ حساف، عالـ الكتب، لمنشر  .16
 ـ .    2009القاىرة، بيركت، الطبعة الثالثة 

أبك محمد عبد هللا بف مسمـ بف قتيبة الدينكرم، ، تأكيؿ مشكؿ القرآف .17
 تحقيؽ: إبراىيـ شمس الديف، الناشر: دار الكتب العممية، بيركت ػ لبناف.

التحرير كالتنكير، محمد الطاىر بف عاشكر، الدار التكنسية لمنشر،  .18
 ـ. 1984

ترتيب القامكس المحيط عمى طريقة المصباح المنير كأساس الببلغة،  .19
 الطاىر أحمد  الزاكم، دار الفكر الطبعة الثالثة .

التركيب كالداللة كالسياؽ دراسة نظرية، محمد أحمد خضير، الناشر :  .20
مكتبة األنجمك المصرية، القاىرة، مطبعة محمد عبد الكريـ حساف، الطبعة 

 ـ .2010األكلى 

أبك الحسف عمي بف أحمد بف محمد بف عمي الكاحدم،  التفسير الكسيط، .21
تحقيؽ كتعميؽ: الشيخ عادؿ أحمد عبد المكجكد، الشيخ عمي  النيسابكرم،

محمد معكض، الدكتكر أحمد محمد صيرة، الدكتكر أحمد عبد الغني 
 –الناشر: دار الكتب العممية، بيركت  الجمؿ، الدكتكر عبد الرحمف عكيس

 ـ . 1994لبناف، الطبعة األكلى 
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التقرير كالتحبير، أبك عبد هللا، شمس الديف محمد بف محمد بف محمد  .22
المعركؼ بابف أمير حاج كيقاؿ لو ابف المكقت الحنفي، الناشر: دار الكتب 

 ـ .1983العممية الطبعة: الثانية، 

الحجة في عمؿ القراءات السبع ، أبي عمي الحسف بف عبد الغفار  .23
رسي، تحقيؽ: عادؿ أحمد عبد المكجكد، كعمي محمد معكض ، كشارؾ الفا

في تحقيقو: أحمد عيسى المعصراكم، الناشر: دار الكتب العممية، بيركت 
 ـ .  2007لبناف، الطبعة األكلى 

خزانة األدب كلب لباب لساف العرب، عبد القادر بف عمر البغدادم،  .24
بة الخانجي، القاىرة الطبعة تحقيؽ: عبد السبلـ محمد ىاركف، الناشر: مكت

 ـ .1997الرابعة  

 الدر المنثكر، جبلؿ الديف السيكطي، الناشر: دار الفكر ػ بيركت . .25

دالئؿ اإلعجاز في عمـ المعاني، أبك بكر عبد القاىر بف عبد الرحمف  .26
الجرجاني، تحقيؽ : محمكد محمد شاكر ، الناشر : مطبعة المدني بالقاىرة 

 ـ. 1992طبعة الثالثة ػ دار المدني بجدة ال

، ردة هللا بف ردة بف ضيؼ هللا الطمحي، جامعة أـ القرل، داللة السياؽ .27
 . ق . )رسالة دكتكراة(1419كمية المغة العربية 

، عبد الفتاح عبد العميـ داللة السياؽ بيف التراث كعمـ المغة الحديث .28
 ـ . 1991البركاكم، دار المنار لمطبع كالنشر كالتكزيع 

، عكاطؼ كنكش المصطفى، دار السياب السياقية عند المغكييف الداللة .29
 ـ . 2007لمطباعة كالنشر كالتكزيع، لندف، الطبعة األكلى 
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الكبير ميمكف بف قيس، شرح محمد حسيف، مكتبة اآلداب  ديكاف األعشى .30
 بالجماميزت، المطبعة النمكذجية . 

الكتب  ديكاف امرئ القيس، ضبطو كصححو : مصطفى عبد الشافي، دار .31
 ـ . 2004العممية ، لبناف ػ بيركت، الطبعة الخامسة 

بشرح محمد بف حبيب، تحقيؽ : نعماف محمد أميف طو، دار  ديكاف جرير .32
 المعارؼ، الطبعة الثالثة . 

ديكاف كثير عزة، جمعو كشرحو: إحساف عباس، نشر كتكزيع دار  .33
 ـ. 1971الثقافة،بيركت،

رح كتحقيؽ: محمد نبيؿ طريفي، ديكاف الكميت بف زيد األسدم، جمع كش .34
 ـ. 2000دار صادر بيركت الطبعة األكلى 

 ـ . 1983ديكاف المتنبي، دار بيركت لمطباعة كالنشر،  .35

ركح المعاني في تفسير القرآف العظيـ كالسبع المثاني، محمكد بف عبد هللا  .36
الحسيني األلكسي، تحقيؽ : عمي عبد البارم عطية، الناشر : دار الكتب 

 ، بيركت، الطبعة األكلى .العممية

، شاذلية سيد محمد السيد، مجمة الدراسات السياؽ كأثره في بياف الداللة .37
 المغكية األردنية .

، استقصاء دكر السياؽ في تحقيؽ التماسؾ النصي، فطكمة السياؽ كالنص .38
لحمادم، مجمة كمية اآلدب كالعمـك اإلنسانية كاالجتماعية، العدداف الثاني 
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عة محمد خضير، بسكرة، الجزائر، قسـ األدب العربي، كالثالث، جام
 ـ . 2008

عمى آيات أكشاف . دار السياؽ كالنص الشعرم مف البنية إلى القراءة،  .39
الثقافة، مؤسسة لمنشر كالتكزيع، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 

 ـ . 2000الطبعة األكلى 

بف إدريس بف عبد  ،أبك العباس شياب الديف أحمدشرح تنقيح الفصكؿ  .40
الرحمف المالكي الشيير بالقرافي، المحقؽ: طو عبد الرؤكؼ سعد الناشر: 

 . ـ 1973شركة الطباعة الفنية المتحدة الطبعة: األكلى، 

شرح ديكاف لبيد، حققو كقدـ لو : إحساف عباس، التراث العربي، سمسمة  .41
 ـ . 1962،  8تصدرىا كزارة اإلرشاد كاألنباء في الككيت، 

صاحبي في فقو المغة كسنف العرب في كبلميا، أحمد بف فارس، عنيت ال .42
 ـ . 1910بتصحيحو كنشره المكتبة السمفية، مطبعة المؤيد، 

صكف المنطؽ كالكبلـ عف فف المنطؽ كالكبلـ، جبلؿ الديف السيكطي،  .43
نشره كعمؽ عميو: عمي سامي النشار، الطبعة األكلى، مكتبة الخانجي 

 بمصر .

ة كالمغكييف، تقي الديف ابف قاضي شيبة، تحقيؽ: محسف طبقػات النحا .44
 ـ .  1974غياض، مطبعة النعماف، النجؼ األشرؼ، 

، عبد الفتاح بف محمد أحمد عادات العرب القكلية في ضكء القرآف الكريـ .45
 خضر، مجمة البحكث كالدراسات القرآنية، العدد السادس السنة الثالثة .
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عمـ الكتب، القاىرة، الطبعة الخامسة أحمد مختار عمر، ، عمـ الداللة .46
 ـ .  1998

، فريد عكض، الناشر: مكتبة اآلداب، القاىرة، الطبعة األكلى : عمـ الداللة .47
 .ـ  2005

عبد الممؾ بف محمد بف إسماعيؿ أبك منصكر فقو المغة كسر العربية،  .48
الثعالبي، المحقؽ: عبد الرزاؽ الميدم، الناشر: إحياء التراث العربي، 

 ـ .2002عة األكلى  الطب

، عمي بف محمد بف عمي الزيف الشريؼ الجرجاني ، كتاب التعريفات .49
تحقيؽ : ضبطو كصححو جماعة مف العمماء بإشراؼ الناشر، الناشر: دار 

 ـ .1983الكتب العممية بيركت ػ لبناف الطبعة األكلى 

، محمد بف إدريس الشافعي، تحقيؽ : أحمد محمد شاكر، كتاب الرسالة .50
مكتبة كمطبعة مصطفى البابي الحمبي كأكالده مصر، الطبعة األكلى  شركة
 ـ . 1940

المباب في عمـك الكتاب، أبك حفص سراج الديف عمر بف عمي بف عادؿ  .51
الحنبمي النعماني، تحقيؽ : عادؿ أحمد عبد المكجكد، عمي محمد معكض، 

 ـ . 1998الناشر : دار الكتب العممية، بيركت ػ لبناف ، الطبعة األكلى 

أبك الفضؿ محمد بف مكـر بف عمى، جماؿ الديف ابف ، لساف العرب .52
ىػ  1414منظكر األنصارم، الناشر : دار صادر ػ بيركت، الطبعة الثالثة 

تماـ حساف عمر، الناشر: عالـ الكتب المغة العربية معناىا كمبناىا، 
 ـ 2006الطبعة الخامسة 
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قرآف كتفسيره، طاىر محمكد محمد المغة العربية كمكانتيا العممية في فيـ ال .53
يعقكب، مجمة القسـ العربي، جامعة بنجاب ػ الىكر ػ باكستاف، العدد 

 ـ  2016الثالث كالعشركف، 

كأنكاعيا، جبلؿ الديف السيكطي، تحقيؽ : فؤاد عمي  في عمـك المغة المزىر .54
 ـ .1998منصكر الناشر: دار الكتب العممية ػ بيركت، الطبعة األكلى  

، أبك القاسـ محمكد بف عمرك بف أحمد، صى في أمثاؿ العربالمستق .55
 ـ .1987الزمخشرم، الناشر: دار الكتب العممية ػ بيركت الطبعة الثانية 

المشاكمة في المغة العربية )صكتيا كصرفيا(، ماىر خضير ىاشـ، مجمة  .56
 ـ . 2010، 3، العدد 18جامعة بابؿ، العمـك اإلنسانية، المجمد 

ة في ضكء دراسات عمـ المغة الحديث، محمد أحمد أبك المعاجـ المغكي .57
 ـ. 1966الفرج، دار النيضة العربية، لمطباعة كالنشر، بيركت لبناف، 

معجـ المصطمحات األلسنية فرنسي إنجميزم  معجـ المصطمحات األلسنية .58
 . 1995عربي، مبارؾ مبارؾ، دار الفكر المبناني، بيركت، الطبعة األكلى 

غة، أبك الحسيف أحمد بف فارس بف زكرياء القزكيني، معجـ مقاييس الم .59
المحقؽ : عبد السبلـ محمد ىاركف، الناشر: دار الفكر عاـ النشر 

 ـ .1979

مفاتيح الغيب = التفسير الكبير ، أبك عبد هللا محمد بف عمر بف الحسف  .60
 1420الرازم، الناشر : دار إحياء التراث العربي، بيركت، الطبعة الثالثة 

 ىػ .
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، تماـ حساف، عمـ الكتب لمنشر كالتكزيع مقاالت في المغة كاألدب .61
 ـ .  2006كالطباعة، الطبعة األكلى 

ٍرقاني، الناشر:  مناىؿ العرفاف .62 في عمـك القرآف، محمد عبد العظيـ الزُّ
 مطبعة عيسى البابي الحمبي كشركاه، الطبعة: الطبعة الثالثة .

بي عثماف المازني(، أبك المنصؼ البف جني، )شرح كتاب التصريؼ أل .63
الفتح عثماف بف جني المكصمي، الناشر: دار إحياء التراث القديـ، الطبعة 

 ـ .  1954األكلى 

، عبد الرحمف بك درع، مجمة األمة سمسمة منيج السياؽ في فيـ النص .64
دكرية تصدر كؿ شيريف عف كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية قطر، 

 ـ  2006فبراير 111العدد 

عمـ الترجمة ، يكجيف ا. نيدا، تحقيؽ : ماجد النجار، الجميكرية  نحك .65
 ـ .   1976العراقية مطبكعات كزارة األكقاؼ الكتب المترجمة،  

في تناسب اآليات كالسكر،إبراىيـ بف عمر بف حسف الرباط بف  نظـ الدرر .66
 عمي بف أبي بكر البقاعي، دار الكتاب اإلسبلمي، القاىرة.

عمـ الكبلـ، أبك الفتح محمد بف عبد الكريـ بف أبى بكر نياية اإلقداـ في  .67
 -الشيرستاني، تحقيؽ: أحمد فريد المزيدم الناشر: دار الكتب العممية 

  ىػ 1425بيركت الطبعة: األكلى /

مجد الديف أبك السعادات المبارؾ بف النياية في غريب الحديث كاألثر،  .68
ي الجزرم ابف األثير، محمد بف محمد بف محمد ابف عبد الكريـ الشيبان



 (2021)ضثرًثر   23هىو اإلَطاَيح                                                  انعذد يجهح انع

783 

  

 

محمكد محمد الطناحي، الناشر: المكتبة  -تحقيؽ: طاىر أحمد الزاكل 
 ـ.1979 -ىػ 1399بيركت،  -العممية 

كأنباء أبناء الزماف ، أبك العباس أحمد بف محمد بف إبراىيـ بف  كفيات األعياف .69
ار أبي بكر ابف خمكاف البرمكي اإلربمي، المحقؽ : إحساف عباس ، الناشر: د

 .  1900صادر ػ بيركت الجزء الثاني الطبعة سنة 
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المساندة االجتماعية في خفض اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة لدى  دور
 "عينة من زوجات الشيداء "دراسة ميدانية في مدينة البيضاء

 إعداد: د. جميمة عبداليادي السنوسي                                   
                                      السنوسيد. منى عبداليادي  

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 المقدمة:

تعد المرأة نصؼ المجتمع كليا دكر في بنائو، غير أف األخير يتكقؼ عمى الظركؼ 
سبة، كالمرأة الميبية مثميا مثؿ أم امرأة في المجتمعات االجتماعية كالنفسية المنا

األخرل أثبتت عمى مر التاريخ قدرتيا عمى إعداد األجياؿ كبناء المستقبؿ 
 (.2: 2011)المصرم،

كبما أف الحياة مف حكلنا مميئة بالمشكبلت كالضغكطات كاألزمات التي تؤثر عمى 
المؤازرة كالدعـ مف األخريف في حياة المرأة بشكؿ خاص؛ مما يستدعي الحاجة إلى 
 (.74: 2009ظؿ الظركؼ القاسية التي تمر بيا الببلد.)سمطاف، 

كتعتبر المساندة االجتماعية مصدرا مف مصادر األمف بعد المجكء إلى هللا_ سبحانو 
كتعالى_ كأسمكب لمكاجية ضغكطات الحياة كخاصة اضطراب ضغكط ما بعد 

تبط بالصحة كالسعادة النفسية في حيف أف غيابيا تر  االجتماعيةالصدمة، فالمساندة 
 (.55: 2006.)دياب،االكتئابيةيرتبط باألمراض كاألعراض 
مختمفة نجـ عنيا العديد مف الفاقد  اتجاىاتبيف  صعبةكككف ببلدنا تمر بأحداث 

في فئة الذككر، كتأتي فئة الزكج مف أكثر فئات الذككر فقدانا نتيجة الحرب القائمة، 
 الؼ الشيداء كالجرحىداد االشتباكات في نكاحي الببلد كما خمفتو مف اآلكمع اشت

                                                 

 أستاذ مساعد في عمـ االجتماع كمية اآلداب/جامعة عمر المختار 

 محاضر في عمـ النفس اإليجابي كمية اآلداب/جامعة عمر المختار 
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، كبافتراض إف نسبة كبيرة مف الذيف استشيدكا كانكا متزكجيف؛ فإف ذلؾ كالمفقكديف
 (. 2008يمقي عبئا كبيرا عمى عاتؽ زكجاتيـ. )عابد، 

( مف Post Traumatic Stress Disorder) بعد الصدمة كيعد اضطراب ما
زمات كيحدث االضطراب عندما ا في الحركب كاألضطرابات النفسية شيكعن الثر اأك

 (.1999يتعرض الفرد لحدث مؤلـ )يعقكب، 
ف إكتعد فئة زكجات الشيداء مف الفئات المتضررة نفسيا كمعنكيا كاقتصاديا، حيث 

فقداف الزكج مف أصعب األحداث المفجعة التي قد تكاجييا الزكجة نتيجة أف الزكج 
زداد اعتماد االمعيؿ األساسي لؤلسرة كفقدانو ليس بالحدث العادم خاصة كمما  ىك

 2014زدادت المعاناة الزكجية لدييا.)محمد، االزكجة عمى الزكج في أمكر الحياة 
:3) 

كبيذا تعد المساندة االجتماعية مف أىـ المصادر المخففة مف حدة كقع الضغكط 
ؽ مع الخبرة المؤلمة، ككف المساندة تعطي عمى المرأة كالتي تساعدىا عمى التكاف

الفرد الشعكر بالدؼء كالمحبة مف األشخاص المقربيف منو، كيساعدكنيا في التغمب 
 (Bergman,et.al,2008)عمى أزمتيا كمصابيا. 

عمى ما سبؽ ذكره جاء االىتماـ بدراسة دكر المساندة االجتماعية في التخفيؼ  كبناءن 
صدمة لدل زكجات الشيداء باعتبارىا مف الفئات مف اضطراب ضغكط ما بعد ال

كالتفكير  ةالمتضررة مف األحداث الجارية في ليبيا كالتي قد تؤثر عمى أسمكب الحيا
 .كالتنشئة االجتماعية لمزكجة كلؤلبناء

 مشكمة البحث
تعد األحداث الضاغطة مصدر تيديد لمشخصية كالسمكؾ السكم، إلى جانب تأثيرىا 

الفرد كتفكيره كعبلقاتو باألخريف، ناىيؾ عمى تغير تصرفات  المفرط عمى مشاعر
بؿ كحتى أحبلمو كنظرتو لممستقبؿ، مما يخمؽ لدل الفرد مشاعر  ،الفرد كسمككياتو
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الخكؼ، كفقداف احتراـ الذات، كانعداـ الثقة بالنفس كبالتالي صعكبة التخطيط 
  Beckham & Beckham, 2006)لممستقبؿ.)

ة ألحد أفرادىا مف أشد الخبرات الحياتية المؤلمة، لذا تعد دراسة كيعتبر فقداف األسر 
ىذه الخبرات الصادمة كالعمؿ عمى التخفيؼ مف حدة تأثيرىا خاصة عمى فئة النساء 

كتعد مشكمة فقداف الزكج  ألىمية الدكر التي تقـك بو سكاء داخؿ السرة أـ خارجيا.
باالستشياد مف المشكبلت التي بالكفاة نتيجة المرض أك حادث أك قضاء كقدر أك 

كما ، 2011،فبراير 17تيدد المرأة بصفة عامة كالمرأة الميبية خاصة بعد أحداث 
 الفئةنجـ عنيا مف كثرة الكفيات لفئة الذككر كالذم يعد األزكاج أحد عناصر ىذه 

مف خبلؿ استشياد عدد كبير مف الشباب كالرجاؿ المتزكجيف تاركيف زكجاتيـ 
ذا يحمؿ الزكجة أعباء إضافية، خاصة إذا كانت صغيرة السف، فيي بنائيـ، كىأك 

كما يقكم مف  ،بحاجة لممساندة االجتماعية التي ربما تخفؼ مف كقع الحادثة عمييا
 قدرة المرأة عمى الصمكد كالمكاجية.

خرل؛ لذا لـ تحظ ىذه المشكمة بالدراسة في المجتمع الميبي مقارنة بالمجتمعات األ
داف الزكج مازالت بحاجة إلى دراسة عممية لمكقكؼ عمى فيميا ككيفية فإف مشكمة فق

إف المساندة كالخدمات  تافالتعامؿ معيا كالتخفيؼ مف اآلميا، كما الحظت الباحث
لدراسة  تافالتي تقدـ ليذه الفئة غير كافية كال تمبي احتياجاتيـ، كىذا ما دفع الباحث

ب ضغكط ما بعد الصدمة لدل زكجات العبلقة بيف المساندة االجتماعية كاضطرا
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
 تية:كيتفرع عف ىذا السؤاؿ األسئمة الفرعية اآل

حصائية بيف المساندة االجتماعية كخفض إة ىؿ تكجد عبلقة ذات دالل -1
 اضطراب ضغكط ما بعد الصدمة لدل عينة الدراسة ؟
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حصائية في متكسطات درجات المساندة إىؿ تكجد فركؽ ذات داللة  -2
االجتماعية كخفض اضطراب ضغكط ما بعد الصدمة لدل عينة الدراسة 

 تعزل لمتغير عمر الزكجة ؟
في متكسطات درجات المساندة حصائية إىؿ تكجد فركؽ ذات داللة  -3

االجتماعية كاضطراب ضغكط ما بعد الصدمة لدل عينة الدراسة تعزل 
 لمتغير نكع السكف ؟

حصائية في متكسطات درجات المساندة إىؿ تكجد فركؽ ذات داللة  -4
االجتماعية كاضطراب ضغكط ما بعد الصدمة لدل عينة الدراسة تعزل 

 لمتغير المدة المنقضية عمى الصدمة ؟
حصائية في متكسطات درجات المساندة إىؿ تكجد فركؽ ذات داللة  -5

االجتماعية كاضطراب ضغكط ما بعد الصدمة لدل عينة الدراسة  تعزل 
 لمتغير المستكل التعميمي؟

ىؿ تساعد المساندة في التنبؤ بخفض حدة اضطراب ضغكط ما بعد الصدمة  -6
 لدل عينة الدراسة ؟

 أىمية الدراسة:
لنظرية ليذه الدراسة في تناكلو لمكضكع حيكم في حياة الزكجة تظير األىمية ا  -1

بعاد أككيفية الحد مف آثار ىذا الفقد بتناكؿ أحد  ،تتمثؿ في فقداف شريؾ الحياة
عمـ النفس اإليجابي كالمتمثؿ في المساندة االجتماعية التي تتمقاىا المرأة سكاء 

 الفقداف.مف المقربيف أك مف المجتمع مف أجؿ تخفيؼ كطأة ىذا 
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إف لدراسة المرأة فاقدة الزكج أىمية كبيرة في كقتنا الحاضر نتيجة كثرة األزمات  -2
كالضغكطات التي تتطمب تحديد الندكات المنسبة لمكاجيتيا بكؿ السبؿ كالتدابير 

الزكج حيث يمكنيا مف التكافؽ  فاقدةجؿ تككيف بناء سيككلكجي متيف لممرأة أمف 
 و.كالتعامؿ مع الحدث كمكاجيت

تسميط الضكء عمى فئة ميمشة مف فئات المجتمع كالتي في تزايد نتيجة ظركؼ  -3
 الحرب كىي فئة زكجات الشيداء. 

تظير األىمية التطبيقية في إمكانية تكظيؼ نتائج ىذا البحث في بناء برامج  -4
قامة كرش تدريبية تساىـ في التخفيؼ مف آثار ىذا  إرشادية كنفسية، كا 

 ة.االضطراب عمى ىذه الفئ
تكجيو نظر الباحثيف إلى دراسة المشكبلت التي تعاني منيا زكجات الشيداء؛  -5

 نتيجة قمة البحكث كالدراسات التي تناكلت ىذه الفئة التي في تزايد ممحكظ.
 

 أىداف الدراسة
 :ما يأتيتيدؼ الدراسة إلى 

التعرؼ عمى العبلقة بيف المساندة االجتماعية كاضطراب ضغكط ما بعد الصدمة  -1
 عينة الدراسة. لدل

الكشؼ عف الفركؽ في متكسطات درجات مقياسي المساندة االجتماعية كاضطراب  -2
 ضغكط ما بعد الصدمة لدل عينة الدراسة تعزل لمتغير عمر الزكجة.

اضطراب ك الكشؼ عف الفركؽ في متكسطات درجات مقياسي المساندة االجتماعية  -3
 .ير نكع السكفضغكط ما بعد الصدمة لدل عينة الدراسة تعزل لمتغ
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الكشؼ عف الفركؽ في متكسطات درجات مقياسي المساندة االجتماعية كاضطراب  -4
ضغكط ما بعد الصدمة لدل عينة الدراسة تعزل لمتغير المدة المنقضية عمى 

 الصدمة .
الكشؼ عف الفركؽ في متكسطات درجات مقياسي المساندة االجتماعية كاضطراب  -5

 دراسة  تعزل لمتغير المستكل التعميمي.ضغكط ما بعد الصدمة لدل عينة ال
بعد  التنبؤ بحجـ تأثير المساندة االجتماعية في خفض حدة اضطراب ضغكط ما -6

  .الدراسة الصدمة لدل عينة
 فرضيات الدراسة

بعد  تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف المساندة االجتماعية كاضطراب ضغكط ما -1
 لدراسة.ا الصدمة لدل عينة

ت داللة إحصائية في متكسطات درجات عينة الدراسة عمى مقياس تكجد فركؽ ذا -2
المساندة االجتماعية كمقياس اضطراب ضغكط ما بعد الصدمة تعزل لمتغير عمر 

 الزكجة.
تكجد  فركؽ ذات داللة إحصائية في متكسطات درجات عينة الدراسة عمى مقياس  -3

عزل لمتغير المساندة االجتماعية كمقياس اضطراب ضغكط ما بعد الصدمة ت
 المستكل التعميمي.

تكجد  فركؽ ذات داللة إحصائية في متكسطات درجات عينة الدراسة عمى مقياس  -4
المساندة االجتماعية كمقياس اضطراب ضغكط ما بعد الصدمة تعزل لمتغير 

 مع أىؿ الزكجة( . -مع أىؿ الزكج -طبيعة السكف )مستقؿ
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ات عينة الدراسة عمى مقياس تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في متكسطات درج -5
المساندة االجتماعية كمقياس اضطراب ضغكط ما بعد الصدمة تعزل لمتغير المدل 

 المنقضية عف الصدمة.
التنبؤ بحجـ تأثير المساندة االجتماعية في خفض حدة اضطراب ضغكط ما بعد  -6

 الصدمة لدل عينة الدراسة.
 حدود الدراسة

 لعاـبالفترة الزمنية التي أجريت فييا الدراسة  الحدكد الزمنية: تتحدد ىذه الدراسة
2019. 

الحدكد المكانية: تتحدد بمكاف إجرائيا، كىي مؤسسة بحكث الشؤكف االجتماعية 
 بمدينة البيضاء.

 الحدكد البشرية: تتحدد بعينة الدراسة كىي المرأة فاقدة الزكج باالستشياد.
 المتبعةع العينة كاالجراءات كنك  القياس كما تتحدد ىذه الدراسة مف خبلؿ أدكات

 فييا.
 مفاىيم الدراسة

المساندة االجتماعية: كىي تقديـ الدعـ المادم كالمعنكم مف جماعات رسمية كغير  -1
رسمية لممكركب بقصد رفع ركحو المعنكية، كحمايتو مف اآلثار النفسية الناجمة عف 

  (19: 2009أحداث الحياة الضاغطة. )سمطاف، 
المساندة االجتماعية إجرائيا: بالدرجة التي تحصمت عمييا  تافبينما تعرؼ الباحث

 المفحكصات في مقياس المساندة االجتماعية.
اضطراب ضغكط ما بعد الصدمة: يعرؼ بأنو مرض نفسي صنؼ مف جانب جمعية  -2

الطب النفسي األمريكية، كيحدث عندما يتعرض المرء لحدث مؤلـ يتخطى حدكد 
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، تظير في ىيئة عدة أعراض نفسية كجسدية. )يعقكب، نسانية المعتادةالتجربة اإل
1999 :38) 

بينما يعرؼ إجرائيا بأنو كؿ ما تعكسو استجابة زكجات الشيداء عمى مقياس 
 اضطراب ضغكط ما بعد الصدمة.

ذكك الشيداء: األفراد الذيف ىـ مف أسرة كؿ مف تصدر باسمو كثيقة استشياد مف  -3
 كلة الميبية.مكتب شؤكف الشيداء كالجرحى في الد

 دراسات سابقةال
ىدفت إلى الكشؼ عف عبلقة الشعكر بالكحدة النفسية  (2008دراسة )عابد ،      

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 

المتغيرات الديمغرافية مثؿ المستكل االقتصادم لؤلسرة، نمط السكف، عدد  إلى بعض
األبناء، عدد السنكات بعد استشياد الزكج، المؤىؿ العممي لمزكجة، كمكاف السكف . 

( 153كما تككنت العينة الفعمية مف ) ،استخدمت الباحثة المنيج الكصفي التحميمي
 ،ستخداـ استبانة الكحدة النفسيةكبا، زكجة شييد مف شيداء انتفاضة األقصى

 كجكدتكصمت الدراسة إلى  ،كاستبانة االلتزاـ الديني ،كاستبانة المساندة االجتماعية
عبلقة ارتباطية عكسية دالة إحصائيا بيف الشعكر بالكحدة النفسية كالمساندة 

دة ال تكجد عبلقة ارتباطية بيف الشعكر بالكح ، بينمااالجتماعية لدل زكجات الشيداء
ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية ، النفسية كااللتزاـ الديني لدل زكجات الشيداء

في مستكل الشعكر بالكحدة النفسية تعزل لكؿ مف المستكل االقتصادم، نمط 
تكجد فركؽ دالة إحصائيا في مستكل الشعكر بالكحدة النفسية ، السكف، عدد األبناء

سنكات لصالح )سنتيف أك أقؿ (، لدل زكجات الشيداء تعزل لكؿ مف عدد ال
 كالمؤىؿ العممي لصالح )ثانكية عامة أك أقؿ (.
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ييدؼ ىذا البحث إلى الكشؼ عف الفركؽ  (2019،كآخركف دراسة )صبيره      
حدث االستشياد،  ممدة المنقضية عمى الصدمة،لفي درجة االضطراب تبعان 

كاستخداـ مقياس اضطراب  ،        المستكل التعميمي لزكجة الشييد، طبيعة السكف
( زكجة، كتكصمت الدراسة إلى أنو ال 60ضغكط ما بعد الصدمة، عمى عينة مف )

تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في درجة االضطراب كفقا لمتغير مدة الصدمة 
كالمستكل التعميمي، لكف كجدت فركؽ في درجة االضطراب كفقا لمتغير طبيعة 

 المستقؿ.كذلؾ لصالح السكف غير  ؛السكف
العبلقة بيف كؿ مف  ىىدفت الدراسة إلى التعرؼ عم (2013دراسة )الصفدم،     

المساندة االجتماعية كالصبلبة النفسية كعبلقتيما بقمؽ المستقبؿ لدم زكجات 
رامؿ بمحافظات غزة، ىدفت إلى التعرؼ عمى مستكل كؿ مف المساندة الشيداء كاأل

المستقبؿ لدييف، كما ىدفت أيضان فحص العبلقة االجتماعية كالصبلبة النفسية كقمؽ 
، عمى كؿ مف المساندة كالديمكغرافيةمف المتغيرات االجتماعية،  كالفركؽ لعدد

 ،عدد األبناء ،العمر الحالي: كىي ،كقمؽ المستقبؿ ،االجتماعية كالصبلبة النفسية
كنكع  طبيعة ،االتجاه السياسي لممتكفى ،الكضع االقتصادم ،المستكم التعميمي

مدة العيش  ،اختبلؼ العمر عند الزكاج ،االتجاه السياسي لممستجيبات ،اإلقامة
كاتبعت الباحثة المنيج الكصفي التحميمي ، مدة الفراؽ، العمر عند الفراؽ ،المشترؾ

كباستخداـ مقياس المساندة االجتماعية. "إعداد الباحثة". كمقياس الصبلبة النفسية." 
تائج الدراسة كجكد عبلقة ارتباطية مكجبة دالة إحصائيا بيف إعداد الباحثة"، بينت ن

لدل عينة  بينت النتائج كجكد عبلقة ارتباطية سالبة عكسية بعاد المقياسيف،أغالبية 
بعاد مقياس الصبلبة النفسية كما بينت النتائج أالقمؽ العاـ، كجميع بزكجات الشيداء 

ة كالصبلبة النفسية كالقمؽ كجكد فركؽ جكىرية في بعض أبعاد كؿ مف المساند
المستقبؿ تعزل لتغيرات المستكل التعميمي كاإلقامة كالعمر عند الزكاج كسنكات 
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العيش المشترؾ، كما أظيرت النتائج عدـ كجكد فركؽ تعزل لمتغير العمر الحالي 
 كالعمر عند الفراؽ كعدد سنكات الفراؽ كعدد األبناء.

الدراسة إلى الكشؼ عف مستكل األفكار ىدفت  (2016دراسة )عبدالرحيـ،       
البلعقبلنية كمستكل اضطراب كرب ما بعد الصدمة لدل زكجات شيداء حرب 

سياـ النسبي ألفكار إل(عمى غزة، كما ىدفت إلى الكشؼ عف مدل ا2014)
البلعقبلنية في التنبؤ باضطراب بكرب ما بعد الصدمة لدل زكجات شيداء حرب 

ي متكسط درجات األفكار البلعقبلنية لدل زكجات الفركؽ ف عمىكالتعرؼ  ،غزة
شيداء تبعان لممتغيرات  التالية( عدد األبناء، المستكل االقتصادم لؤلسرة، المستكل 
التعميمي، العمر) كاستخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي كتككنت عينة الدراسة 

 ( زكجة كتكصمت الدراسة إلى النتائج التالية:182مف )
تكل اضطراب كرب ما بعد الصدمة لدل زكجات الشيداء كاف أف مس -1

عبلقة طردية بيف مستكل األفكار البلعقبلنية كاضطراب كرب ما  ان، ككجكدمتكسط
 بعد الصدمة لدل زكجات شيداء.

درجات اضطراب ك ال تكجد فركؽ في متكسط درجات األفكار البلعقبلنية   -2
عدد األبناء )لممتغيرات التالية  كرب ما بعد الصدمة لدل زكجات شيداء تبعان 

 كالعمر(.التعميمي، كالمستكل 
تكجد فركؽ في متكسط درجات األفكار البلعقبلنية لدل زكجات شيداء   -3

 تعزل لممستكل التعميمي لصالح الزكجات الحامبلت المؤىؿ االبتدائي كاإلعدادم. 
لمساندة ( ىدفت الدراسة إلى تعرؼ عبلقة ا2013محيسف، ك دراسة )اليمكؿ 

االجتماعية بالرضا عف الحياة كالصبلبة النفسية لدل المرأة الفمسطينية فاقدة الزكج، 
( امرأة ممف فقدف 129خذ عينة مف )أ(، تـ 7194تككف مجتمع الدراسة مف )

أزكاجيف، كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة استخدـ الباحثاف مقياس المساندة االجتماعية 
فسية، كبعد التحقؽ مف ثبات األدكات كصدقيا تـ كالرضا عف الحياة كالصبلبة الن
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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  

االجتماعية فاقدة الزكج، كما أظيرت نتائج الدراسة عدـ كجكد فركؽ في المساندة 
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.
( بدراسة ىدفت إلى معرفة  Ganellen & Blaney,1984كما قاـ كؿ مف) 

العبلقة بيف المساندة االجتماعية كالصبلبة النفسية، كمعرفة أييما يمعب دكرا أكبر 
( طالبا جامعيان، 83في التخفيؼ مف أثر ضغكط الحياة، كشممت عينة الدراسة)

ية بيف المساندة االجتماعية ككشفت نتائج الدراسة عف كجكد عبلقة ارتباط إيجاب
ثر كبير لكؿ مف المساندة أكالصبلبة النفسية، كما بينت نتائج الدراسة كجكد 

 االجتماعية كالصبلبة النفسية في التخفيؼ مف ضغكط الحياة.
( بدراسة ىدفت إلى التعرؼ عمى دكر  Ross & Cohen,2004كما قاـ كؿ مف) 

خفيؼ مف التأثير السمبي لمضغكط المساندة االجتماعية كعامؿ كسيط في الت
طبلب، كأظيرت نتائج الدراسة دكر  (109الحياتية، تككنت عينة الدراسة مف )

المساندة االجتماعية كعامؿ ممطؼ أك كاقي مف كاقع أحداث الحياة الضاغطة. 
ككذلؾ أشارت نتائج الدراسة إلى التأثير االيجابي لممساندة االجتماعية عمى الصحة 

 فراد.النفسية لؤل
( بدراسة ىدفت إلى الكشؼ عف عبلقة الشعكر بالكحدة النفسية 2008قامت )عابد، 

لدل زكجات الشيداء بكؿ مف المساندة االجتماعية كااللتزاـ الديني، كما ىدفت 
الدراسة التعرؼ عما إذا كاف ىناؾ فركؽ في مستكل الشعكر بالكحدة النفسية يمكف 

رافية مثؿ المستكل االقتصادم لؤلسرة، كنمط أف تعزل إلى بعض المتغيرات الديمغ
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السكف، كعدد األبناء، كعدد السنكات بعد استشياد الزكج، كالمؤىؿ العممي لمزكجة، 
( زكجة شييد مف شيداء انتفاضة 135كمكاف السكف، كتككنت عينة الدراسة مف )

دة األقصى، كتكصمت نتائج الدراسة إلى كجكد عبلقة بيف الشعكر بالكحدة كالمسان
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 

عدد السنكات، كالمؤىؿ لتعزل  الدراسة عينة في مستكل الشعكر بالكحدة النفسية لدل
 .العممي كمكاف السكف

(  بدراسة ىدفت إلى كشؼ أسمكب التكيؼ لؤلرممة 2012كقاـ )الشيراكم،     
البحرينية في مكاجيتيا لضغكط الحياة اليكمية كارتباط ذلؾ بصبلبتيا النفسية في 

كالعمر، كالتعميـ، كالدخؿ ضكء متغيرات متعددة مثؿ: سنكات الترمؿ، كعدد األبناء، 
الشيرم، كظركؼ الكفاة المفاجئ لمزكج، كالحالة المينية، كقد تككنت عينة الدراسة 

( أرممة بحرينية تـ اختيارىف بطريقة عشكائية، كتـ تطبيؽ مقياس أساليب 50مف )
كقد  ،مكاجية أحداث الحياة اليكمية الضاغطة كاستبانة الصبلبة النفسية عمييف

ائج أف أسمكب التكيؼ اإليجابي مع ضغكط الحياة ىك األسمكب السائد أظيرت النت
لدل األرممة البحرينية، ككما أف األرممة ذات الدخؿ المتكسط كالمنخفض أميؿ إلى 
استخداـ أسمكب التكيؼ السمبي عند مكاجيتيف لضغكط الحياة اليكمية، ككما 

ات مستكيات التعميـ أظيرت الدراسة فركؽ ذات داللة إحصائية بيف األرامؿ ذك 
 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 

خضاعيا لمدراسة العممية الدقيقة. )ممحـ، الظاىرة كتحم  ( 370: 2006يميا كا 
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 مجتمع الدراسة
في مدينة البيضاء،  كالجرحى كالمفقكديف أيسر الشيداء رعاية ىيئةمف خبلؿ مراجعة 

تـ تحديد مجتمع الدراسة بالنساء زكجات الشيداء بمدينة البيضاء كالبالغ عددىـ ) 
 (2019ة أيسر الشيداء،)إحصائية ىيئة رعاي.زكجة شييد (60

 عينة الدراسة
( يوضح خصائص العينة حسب متغيرات الدراسة المستقمة1جدول)  

 النسبة المئوية العدد الفئات الخاصية

 مدة الصدمة
 %36 18 أقل من ثالث سنوات

 %64 32 أكثر من ثالث سنوات

 عمر الزوجة

 %20 10 سنة 30أقل من 

 %32 16 سنة 40-31من 

 %48 24 سنة 40أكبر من 

 طبيعة السكن

 %44 22 مستقل

 %36 18 مع أىل الزوج

 %20 10 مع أىل الزوجة

 المستوى التعميمي
 %66 33 ثانوي فأقل

 %34 17 جامعي فما فوق

 %100 %50  المجموع
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( 10كتـ استثناء )امرأة فقدت زكجيا باالستشياد،  (50)تككنت عينة الدراسة مف 
كقد اختيرت العينة بطريقة عشكائية بسيطة كفقا لمتغيرات  زكجات لعدـ تكاجدىف،

            (1الدراسة الديمكغرافية كىذا يتضح مف خبلؿ جدكؿ )
 أدوات الدراسة

 مقياس المساندة االجتماعية:  -1
بالرجكع إلى المصادر العممية كالدراسات المختصة بيذا المجاؿ تـ االعتماد عمى 

لممساندة االجتماعية يتككف ( Turner & Marino, 1994كليفيف ) مقياس ترنر
 بدائؿ إجابة تتراكح الدرجات عمى المقياس ما ةفقرة عمى خمس (27المقياس مف )

بعرض المقياس عمى  تافدرجة( كمتكسط نظرم، قامت الباحث 135إلى  27بيف )
 .كعمـ النفس بجامعة عمر المختار ،مجمكعة مف المحكميف بقسمي عمـ االجتماع

زكجة  25ساب ثبات كصدؽ المقياس مف خبلؿ عينة استطبلعية قكاميا )كتـ ح 
شييد( كتـ حساب صدؽ التجانس الداخمي مف خبلؿ حساب معامبلت االرتباط بيف 

كىذا  % (5درجة كؿ عبارة كالدرجة الكمية لممقياس كاف جميعيا دالة عند مستكل)
بينما تـ حساب معامؿ يؤكد انتماء جميع العبارات لمقياس المساندة االجتماعية 

 %( وىو ثبات عاٍل.79)الثبات عف طريؽ ألفا كركنباخ ككاف 
 مقياس اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة -2

 (2007ثابت، )لمغة العربية  كقد ترجـ( DAVIDSONىك مف إعداد )دافيدسكف 
يحكم المقياس فقرات تدؿ عمى الخبرة الصادمة التي تعرض ليا الفرد مف خبلؿ 

( فقرة، كباستجابة 17حدثت عمى الصحة كالمشاعر، يتككف المقياس ) التغيرات التي
أبعاد، يتمثؿ البعد األكؿ في استعادة الخبرة كتشمؿ  ةخماسية ينقسـ إلى ثبلث

( 11،10،9،8،7،6،5( كالبعد الثاني تجنب الخبرة الصادمة)17،4،3،2،1البنكد)
ب صدؽ كثبات ( تـ حسا،16،15،14،13،12)كالبعد االستثارة كتشمؿ البنكد
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كتـ استبداؿ مصطمح الخبرة  ،المقياس مف خبلؿ مبلئمة البنكد لعينة الدراسة
الداخمي جيد، كمعامؿ  االتساؽالصادمة بحادثة االستشياد، يتمتع المقياس بصدؽ 

 (.2006%( مقارب لدرجة الثبات في دراسة )ثابت، 75ثبات قدره )
مى اضطراب الضغكط ما بعد كمف خبلؿ االستجابة عمى بعض األعراض الدالة ع

 الصدمة، يتـ تشخيص الحاالت التي تعاني مف ىذا االضطراب.
 إجراءات الدراسة

ختيرت بالطريقة العشكائية اتـ تطبيؽ أدكات الدراسة عمى عينة الدراسة التي 
البسيطة بمدينة البيضاء، في أثناء التطبيؽ طمب مف كؿ زكجة اتباع التعميمات 

( في المكاف المناسب تـ جمع كؿ √لمقياس بكضع اإلشارة ) أثناء اإلجابة عمى ا
االستبيانات مف العينة بشكؿ مباشر منعا لمفاقد كمف ثـ إجراء التحميبلت االحصائية 

 (.SPSSبكاسطة البرنامج االحصائي )
 عرض ومناقشة النتائج

عبلقة ذات داللة  كجكدالتحقؽ مف صحة الفرض األكؿ لمدراسة الذم ينص عمى  -1
ئية بيف المساندة االجتماعية كاضطراب ضغكط ما بعد الصدمة لدل زكجات احصا

الشيداء، مف خبلؿ حساب معامؿ االرتباط لمتغيرم الدراسة. كما يكضحو 
 (2الجدكؿ)

 ( معامالت االرتباط بين متغيري الدراسة2جدول )
 بعد الصدمة اضطراب ضغكط ما معامؿ االرتباط

 **0.535 المساندة االجتماعية

إحصائيا عند مستكل  ة( بأنو تكجد عبلقة عكسية دال2تضح مف الجدكؿ)ي
ف المساندة االجتماعية ترتبط عكسيا مع اضطراب ضغكط إ( حيث نجد 0.01)ةدالل
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مع الفرض المتكقع، الدعـ االجتماعي يخفؼ مف  يتكافؽبعد الصدمة، كىذا  ما
 (1995اإلمارة، كيقمؿ مف التأثير السمبي ألحداث الخارجية ) ،عبء االضطراب

كقد  ،ا في زيادة الصبلبة النفسيةف المساندة االجتماعية تمعب دكرن إإلى جانب 
( إف فقداف شخص عزيز 2010 )السميرمكشفت نتائج الدراسات السابقة كدراسة 

 Rossيؤدم إلى مخاطر كثيرة إذ لـ يجد الدعـ االجتماعي مف اآلخريف، كدراسة )
& Cohen, 2004 التي أكدت أف المساندة ترتبط سمبيا 1999،ر( كدراسة )البدك )

ة كتقكم قدرة الفرد عمى مكاجية يبأعراض االكتئاب كتخفؼ مف األعراض االضطراب
( بأف الدعـ 1993النياؿ )أحداث الحياة بشكؿ إيجابي، كما أكدتو دراسة 

 االجتماعي مف أىـ مصادر تخفيؼ الضغكطات.
ا عف طيع حؿ مشكبلتو بمفرده بعيدن كككف الفرد كائف اجتماعي بطبعو كال يست

ا شخاص الذيف يشكمكف لو شبكة دعـ كمساندة كأمنا نفسيا، إف المساندة تمعب دكرن األ
كربما التخمص مف الضغكط الحياتية التي تكاجو المرأة فاقدة  ،ميما في التخفيؼ

الزكج مف خبلؿ العبلقات كاألنشطة التي تحمي مف االنفعاالت السمبية مف خبلؿ 
اكز الصدمة النفسية التي تمر بيا، فكمما تمقت المرأة الدعـ كالمساندة مف تج

 اآلخريف كمما انخفض لدييا مستكل االضطراب ما بعد الصدمة.
نو: تكجد  فركؽ ذات داللة أالتحقؽ مف صحة الفرض الثاني الذم ينص عمى  -2

ية إحصائية في متكسطات درجات عينة الدراسة عمى مقياس المساندة االجتماع
كمقياس اضطراب ضغكط ما بعد الصدمة تعزل لمتغير عمر الزكجة، تـ حساب 

 (3تحميؿ التبايف االحادم الختبار ىذه الفرضية بالجدكؿ )
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 ( يوضح متوسطات درجات أفراد العينة وفقا لمتغير عمر الزوجة3جدول )
المتوسط  العمر المتغير

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 13.60 38.15 سنة 30أقؿ مف  ةالمساندة االجتماعي

 9.80 41.34 سنة 40-31مف 

 11.22 43.84 سنة 40أكبر مف 

اضطراب ضغكط ما 
 بعد الصدمة

 11.36 29.30 سنة 30أقؿ مف 

 12.30 35.65 سنة 40-31مف 

 12.55 40.35 سنة 40أكبر مف 

ة ( كجكد اختبلفات في متكسطات درجات متكسطات العين3يتضح مف الجدكؿ )
كفؽ متغير العمر، كيزداد المتكسط لدل الزكجة كبيرة السف عند المرأة صغيرة السف، 
كلتكضيح داللة ىذه الفركؽ نمجأ ألسمكب تحميؿ  التبايف األحادم كما في 

 (.4الجدكؿ)
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( نتائج اختبار تحميل التباين األحادي لعينة الدراسة تبعًا لمتغير عمر 4جدول ) 
 الزوجة .
درجات  صدر التباينم المتغير

 الحرية
مجموع 
 المربعات

متوسط 
 المربعات

مستوى  قيمة )ف(
 الداللة

المساندة 
 االجتماعية

 غير داؿ 0.072 11.04 22.20 2 بيف المجمكعات

داخؿ 
 المجمكعات

47 19292.7 153.12 

 19314.8 49 المجمكع

اضطراب 
ضغكط ما بعد 

 الصدمة

داؿ عند  3.89 594.60  1189.2 2 بيف المجمكعات
0.05 

داخؿ 
 المجمكعات

47 19227.2 152.59 

 20416.4 49 المجمكع

يتضح أف قيمة ؼ لمتغير المساندة االجتماعية أصغر مف قيمة ؼ الجدكلية عند 
( مما يعني رفض البند األكؿ لمفرضية األكلى بينما تحقؽ البند 0.05مستكل داللة )

كىذا ينص عمى قبكؿ الفرض البديؿ بكجكد فركؽ تعزل الثاني مف الفرضية األكلى، 
لمتغير العمر بالنسبة لمقياس اضطراب ضغكط ما بعد الصدمة كلمعرفة داللة ىذه 

 (5الفركؽ تـ حساب اختبار "شيفيو" لممقارنات البعدية كما بالجدكؿ )
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 ( نتائج اختيار شيفيو تبعا لمتغير عمر الزوجة5جدول )
 سنة 30من أقل  العمر المتغير

 29.30م = 

 سنة 40-30من 

 35.65م = 

 سنة 40أكبر من 

 40.35م = 

اضطراب ضغكط 
 ما بعد الصدمة

 - - - -  - - سنة 30أقؿ مف 
-  

- -  - - - - 
-  

- -  - - - - 
-  

 - - - -  - - 5.65 سنة 40-31مف 
-  

- -  - - - - 
-  

 - - - -  - - 2.35 *8.43 سنة 40أكبر مف 
-  

ضطراب ضغكط ما بعد الصدمة كفقا لمتغير العمر لدل المرأة فاقدة الزكج أقؿ ا إف
كىذه النتيجة  ،سنة 40سنة لصالح المرأة األكبر مف  40سنة كأكبر مف  30مف 

متكقعو ككف المرأة كبيرة السف أصبح لدييا معرفة كدراية كخبرة بأمكر الحياة كتمتمؾ 
عظائـ األمكر لدرجة أف تصبح أمكر  تجربة ذاتية تمخضت عف تجربتيا، فتصغر

، كما أف المرأة كبيرة السف قد حققت ذاتيا في الحياة ا سيبلن الحياة بالنسبة ليا أمرن 
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 

، ىذه النظرة تشعرىا باالضطراب، كالصراع بيف األميات كاالعتناء بأبنائيا، صغير
( بينما 2012أك تركيـ إلى أىؿ زكجيا، كىذه النتيجة تختمؼ مع دراسة )الشيراكم، 

 (.McCoy, 2001( كدراسة )2013، الصفدمتتفؽ مع دراسة)
نو: تكجد فركؽ ذات أالتحقؽ مف صحة الفرض الثالث الذم ينص عمى   -3

داللة إحصائية في متكسطات درجات عينة الدراسة عمى مقياس المساندة 
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االجتماعية كمقياس اضطراب ضغكط ما بعد الصدمة تعزل لمتغير المستكل 
 (.6التعميمي، تـ حساب اختبار )ت( لعينتيف مستقمتيف كما بالجدكؿ )

 ( نتائج اختبار )ت( لعينات مستقمة6جدول )
المستوى  المتغير

 التعميمي
المتوسط  لعددا

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

قيمة 
 )ت(

درجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

المساندة 
 االجتماعية

غير  48 1.40 10.42 38.2 33 ثانكية فأقؿ
 داؿ

 
جامعي فما 

 فكؽ
17 32.15 12.80 

اضطراب 
ضغكط ما 
 بعد الصدمة

داؿ  48 2.70 12.03 53.32 33 ثانكية فأقؿ
0.05 

جامعي فما 
 كؽف

17 60.05 13.53 

يتضح مف الجدكؿ أعبله عدـ قبكؿ الجزء األكؿ مف الفرضية البديمة القائمة بكجكد 
بينما تقبؿ  ،كفقا لممستكل التعميمي بالنسبة لمقياس المساندة االجتماعية ةفركؽ دال

الفرضية البديمة بالنسبة لمقياس اضطراب ما بعد الصدمة لتحقؽ الداللة كفقا لمتغير 
كىذه الفركؽ تتضح لدل فئة المستكل التعميمي الجامعي فما  ،مستكل التعميميال

 ،كربما يرجع ذلؾ لتأثير التقدـ في المستكل التعميمي عمى إدراؾ الحدث المؤلـ ،فكؽ
( 2008كىذه النتيجة اتفقت مع دراسة )عابد،  ،كالتعامؿ معو بعكس األقؿ تعميما

( كاختمفت مع دراسة 2013، لصفدما( كدراسة )2011كدراسة ) أبك شريفة، 
(، كىذا راجع إلى إف الخبرة التعميمية تعد داعما جيدا لؤلحداث 2010)عمر، 

 الحياتية الضاغطة مف حيث اإلدراؾ كالتعامؿ معيا كسبؿ العيش بيا.
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نو: تكجد فركؽ ذات داللة أالتحقؽ مف صحة الفرض الرابع الذم ينص عمى  -4
الدراسة عمى مقياس المساندة االجتماعية  إحصائية في متكسطات درجات عينة

 -كمقياس اضطراب ضغكط ما بعد الصدمة تعزل لمتغير طبيعة السكف )مستقؿ
كذلؾ  ،مع أىؿ الزكجة(، لمعرفة الفركؽ تـ اختبار التبايف األحادم -مع أىؿ الزكج
 (7،8في الجدكليف )

 ( نتائج التوزيع التكراري لمتغير طبيعة السكن.7جدول )
االنحراف  المتوسط الحسابي العدد طبيعة السكن رالمتغي

 المعياري

 9.8 34.20 22 سكف مستقؿ المساندة االجتماعية

 11.07 42.25 18 مع أىؿ الزكج

 9.14 46.70 10 مع أىؿ الزكجة

اضطراب ضغكط ما 
 بعد الصدمة

 12.32 53.8 22 سكف مستقؿ

 12.60 58.22 12 مع أىؿ الزكج

 11.91 62.10 10 مع أىؿ الزكجة
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 ( نتائج اختبار التباين األحادي.8جدول )
مصدر  المتغير

 التباين
مجموع 
 المربعات

متوسط 
 المربعات

درجات 
 الحرية

قيمة 
 )ف(

مستوى 
 الداللة

المساندة 
 االجتماعية

بيف 
 مجمكعات

داؿ  7.80 2 789.2 1586.02
0.05 

داخؿ 
 المجمكعات

4269.3 101.2 47 

 49 5855.20 المجمكع

اضطراب 
ضغكط ما 

 بعد الصدمة

بيف 
 مجمكعات

داؿ  9.27 2 939.8 1879.7
0.05 

داخؿ 
 المجمكعات

4768.8 101.5 47 

 49 6648.5 المجمكع

أظيرت النتائج كجكد فركؽ دالة عمى المقياسيف كفؽ متغير طبيعة السكف، لصالح 
كما يتضح إنو كمما  ية البديمة،السكف مع أىؿ الزكجة، مما يشجع عمى قبكؿ الفرض

مر في الدراسة بينما اختمؼ األ ،كمما قمت درجة االضطراب ،كاف السكف مستقؿ
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 

ف حياة الزكجة مع أىميا أكىذا راجع إلى  ،ى المقياسيفالمتكسطات الحسابية عم
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 

 ،تي تفرض عميياىؿ زكجيا أف تخضع لؤلكامر الأ كألطفاليا، ككنيا قد تضطر عند 
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كعمى صحتيا النفسية  ،كىذا ينعكس سمبان عمى شعكرىا بالمساندة االجتماعية
(  بينما تختمؼ مع دراسة 2013،الصفدمكالجسدية، كتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة )

 (2008( كدراسة ) عابد، 2011)أبك شريفة، 
اللة في نو: تكجد فركؽ ذات دأالتحقؽ مف صحة الفرض الخامس الذم ينص عمى  -5

متكسطات درجات عينة الدراسة عمى مقياس المساندة االجتماعية كمقياس اضطراب 
لمتحقؽ مف ك  ضغكط ما بعد الصدمة تعزل لمتغير المدل المنقضية عف الصدمة.

 صحة ىذا الفرض تـ تطبيؽ اختبار )ت( لعينتيف مستقمتيف .
 ( نتائج اختبار )ت( لعينات مستقمة .9جدول )

المتوسط  العدد صدمةمدة ال المتغير
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة 
 )ت(

درجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

المساندة 
 االجتماعية

 3أقؿ مف 
 سنكات

داؿ عند  48 2.43 6.8 42 18
0.05 

 3أكثر مف 
 سنكات

32 45 12.20 

اضطراب 
ضغكط ما 
 بعد الصدمة

 3أقؿ مف 
 سنكات

داؿ عند  48 3.25 8.09 38 18
0.05 

 3أكثر مف
 سنكات

32 40 11.30 

( كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية مما يؤكد قبكؿ الفرضية 9يتضح مف الجدكؿ)
كىذا  ،سنكات 3كىذا يتضح مف ارتفاع المتكسط عمى المدة التي تزيد عف  البديمة،

نساف أشد كقعان حداث الصادمة التي تككف مف صنع اإلقد يعكد إلى أف أثر األ
( كما أف غالبية أفراد 2013، كككنراد )سمككر دل الفرد المصدـكل كأكثر بقاءن 



 (2021)ضثرًثر   23هىو اإلَطاَيح                                                  انعذد يجهح انع

807 

  

 

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 

كاألعباء الحياتية الممقاة المنقضية عمى الفقداف، كما أف كثرت القيكد المفركضة 
أك مف المجتمع، التي تجعميا بحاجة إلى  ،عمى عاتؽ زكجة الشييد سكاء مف أسرتيا

خر لتستمر بالحياة، كبفقدانو تفقد الزكجة الكثير مف التطمعات كجكد الشريؾ اآل
إليجابية الحياة كبالتالي قد يدـك استمرار االضطراب لفترات زمنية طكيمة، كىذه 

 (2019( كدراسة )صبيره كأخركف، 2008تتفؽ مع دراسة )عابد،  النتيجة
التحقؽ مف الفرض السادس الذم ينص بأنو: يمكف التنبؤ بحجـ تأثير المساندة  -6

االجتماعية في خفض حدة اضطراب ضغكط ما بعد الصدمة لدل عينة الدراسة، 
 (10تـ حساب معامؿ االنحدار الخطي البسيط كما بالجدكؿ )

تائج اختبار تحيل لالنحدار البسيط لتأثير المساندة االجتماعية في ( ن10جدول )
 خفض اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة.

معامل  النموذج
 االنحدار

الخطأ 
 المعياري

معامل  قيمة )ت(
التحديد ) 

R2) 

مستوى 
 الداللة

داؿ عند  11.4 6.70 7.41 48.66 القيمة الثابتة
0.05 

المساندة 
 االجتماعية

داؿ عند  4.05 0.09 0.37
0.05 

يتضح مف الجدكؿ أعبله أف نمكذج االنحدار استطاع أف يفسر ما نسبتو 
مف المساندة االجتماعية لممرأة التي فقدت زكجيا سكاء أكانت المساندة  (11.4%)

ف المساندة االجتماعية كمتغير مستقؿ ليا دكر ميـ كأساسي أمادية أك معنكية، أم 
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كما نستطيع االعتماد عمى ىذا النمكذج  ،لصدمةفي خفض اضطرابات ما بعد ا
)المساندة االجتماعية( في التنبؤ بخفض اضطرابات ضغكط ما بعد الصدمة لممرأة 

(، كىذه النتيجة منطقية حيث تعيش المرأة الميبية 0.05فاقدة الزكج عند المستكل )
 فاقدة الزكج ظركؼ صعبة لمغاية كتحتاج ىذه الظركؼ إلى مساندة كدعـ مف

 المحيطيف بيا لتمتمؾ القدرة عمى مكاجية الصعاب.
 االستنتاجات

نو ال تكجد فركؽ عمى مقياس المساندة االجتماعية كفقا أتكصمت الدراسة إلى 
بينما تحققت كافة الفرضيات عمى المقياسيف كفقا لممتغيرات  ،لمتغير العمر

 40)عمرية أكبر مف الديمكغرافية المستخدمة في ىذه الدراسة، كذلؾ لصالح الفئة ال
، كالمستكل التعميمي الجامعي فما فكؽ، كلطبيعة السكف مع أىؿ الزكجة، (سنة

 كلصالح المدة المنقضية عمى الصدمة أكثر مف ثبلث سنكات.
 التوصيات

التركيز عمى كيفية معالجة اضطراب ضغكط ما بعد الصدمة لدل الفئات التي  -1
تى ال تتدىكر حياة األسرة تضررت مف الحرب خاصة فئة زكجات الشيداء ح

ف ىذا النكع مف االضطرابات ال يتـ عبلجو دكف كجكد تدخبلت إبكامميا، حيث 
 نفسية لعبلجو.

تكجيو انتباه القائميف في مراكز الشؤكف االجتماعية بالحاجات النفسية لزكجات  -2
 ىمية في مجاؿ االرشاد النفسي األسرم.أ الشيداء لما لو مف 

اقدة الزكج بالمساندة االجتماعية مف جانب المؤسسات ضركرة إشعار المرأة ف -3
 الحككمية كالمؤسسات األىمية.
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االىتماـ بتطبيؽ برنامج إرشادم لتدريب الزكجات صغيرات السف عمى الصبلبة  -4
 النفسية كالرضا عف الحياة لتأثيرىما المباشر في التكيؼ مع األزمات.

 المقترحات
ر االختبلؼ الثقافي في المساندة االجتماعية إجراء دراسات عبر ثقافية لمعرفة تأثي -1

 كالصبلبة النفسية في خفض ضغكطات ما بعد الصدمة لزكجات الشيداء.
أثر برنامج إرشادم ديني في فاعمية المساندة االجتماعية في خفض اضطرابات   -2

 ضغكط ما بعد الصدمة لدل ضحايا كجرحى الحرب.
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 .اإلسبلمية
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. االعادة كعبلج الصكرة رسـ إعادة (2013) ككنراد، ريشكو ميرفيف، سمككر، -
 منقحة. كنيةالكتر  نسخة. الجامعي الكتاب اإلمارات دار .رضكاف سامر ترجمة
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المدمرة خبلؿ العدكاف اإلسرائيمي عمى محافظات غزة، مجمة جامعة النجاح، مجمد 
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 غزة.  عمى 2014 حرب شيداء لدل زكجات الصدمة

 النساء لدل صدمةمل التالية لضغكططراب ااض (2010) صالح دلى عمر، -
 جامعة يرات،المتغ ببعض وقتكعبل دارفكر بجنكب كدريج عطاش راتبمعسك
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 بالرضا عبلقتياك  االجتماعية ( المساندة2013اليمكؿ، إسماعيؿ، محيسف، عكف ) -
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 مدينة مصراتو فيصناعة الحديد والصمب 
 دراسة جغرافية

 إعداد: د. ابتسام عبدالسالم كشيب،

 د. صالحة عمي فالح                                             

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 المقدمة:

تمعػػب العبلقػػة بػػيف مدينػػة مصػػراتو كنطػػاؽ إقميميػػا دكران ىامػػاُّ فػػي تكظيػػؼ الصػػناعة 
كنمكىا، حيث يؤدم ىذا التكظيؼ إلى ازدىار الصناعة بالمدينػة، ثػـ أثػرت الصػناعة 

فػػي طبيعػػة  بػػدكرىا عمػػى االمتػػداد العمرانػػي لممدينػػة، كيمعػػب مكقػػع المدينػػة دكران ىامػػاِّ 
 العبلقات بينيا كبيف المدف المجاكرة.

كفػػي اآلكنػػة األخيػػرة زاد االىتمػػاـ بصػػناعة الحديػػد كالصػػمب داخػػؿ المدينػػة،  
 كلقد مرت ىذه الصناعة بتطكرات مختمفة عبر تاريخيا.

كتعػػػػد صػػػػناعة الحديػػػػد كالصػػػػمب الركيػػػػزة األساسػػػػية لتػػػػكفير كػػػػؿ متطمبػػػػػات  
لمحديػػد كالصػػمب مػػف أكبػػر الشػػركات الصػػناعية  الصػػناعات األخػػرل، كالشػػركة الميبيػػة

فػػي ليبيػػا، كيقػػع مجمػػع الحديػػد كالصػػمب فػػي محمػػة قصػػر أحمػػد، عمػػى سػػاحؿ البحػػر 
 المتكسط، كقد اختير ىذا المكقع نتيجة لآلتي:

كجػػكد أراضػػي سػػبخية بمسػػاحات شاسػػعة يتعػػذر استصػػبلحيا زراعيػػاِّ، قريبػػان مػػف  -1
 اِّ لمممكثات.البحر كبعيدة عف التجمعات السكانية تفادي

إقامة ىذا النكع مف الصناعة قرب البحر يساعد في تكفير كميات الميػاه البلزمػة  -2
 لتبريد اآلالت كالمنتكج.

سػػيكلة إقامػػة مينػػاء بيػػذه المدينػػة السػػتقباؿ الخػػاـ كالمػػكاد البلزمػػة لمصػػناعة غيػػر  -3
 المتكفرة محمياِّ، كلتصدير المنتكج.
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العاممػػة التػػي باإلمكػػاف تػػدريبيا كصػػقميا  تػكفر القػػكل المنتجػػة البلزمػػة مػػف األيػػدم -4
كسابيا الخبرة الفنية البلزمة بسرعة.  كا 

تحتػاج صػناعة الحديػد كالصػمب إلػى الحجػر الجيػرم كالػدكلكميت البلزمػيف لتنقيػػة  -5
الشكائب، كىذه المػكاد مكجػكدة بمنطقػة السػدادة حيػث تعػد مدينػة مصػراتو األقػرب 

كػـ فػي اتجػػاه 100مجمػع بػأكثر مػف إلػى ىػذه المنطقػة التػي ال تبعػد عػف مكقػػع ال
 .(1)الجنكب الشرقي

 مشكمة البحث:
تحظػػػػػى صػػػػػناعة الحديػػػػػد كالصػػػػػمب بمكانػػػػػة اسػػػػػتراتيجية، حيػػػػػث تعػػػػػد مػػػػػف  

 الصناعات الثقيمة، كمف ىنا تظير بعض المشكبلت، كىي كاآلتي:
مػػا مػػدل مسػػاىمة صػػناعة الحديػػد كالصػػمب فػػي التنميػػة االقتصػػادية كاالجتماعيػػة  -1

 داخؿ المدينة؟
 ا حجـ المشكبلت التي تتحدث عف التكطف الصناعي في منطقة الدراسة؟م -2

 فرضية البحث:
 ىناؾ عبلقة بيف إيجاد حمكؿ لمشكبلت قطاع الصناعة كزيادة اإلنتاج.

 منيجية البحث:
 اعتمد ىذا البحث عمى منيجيف كىما:

 المنيج الموضوعي: – 1
لفػركض كالتحقػػؽ يقػـك عمػػى أسػاس تحديػػد المشػكمة، كتحديػػد أىدافػو كفػػرض ا 

مػػػػف مػػػػدل صػػػػدقيا، كاتبػػػػاع خطػػػػكات الدراسػػػػة الجغرافيػػػػة المكضػػػػكعية القائمػػػػة عمػػػػى 
 الكصؼ كالتكزيع كالتحميؿ كالتفسير.

                                                 

مػد الميػدم األسػطى، العبلقػػات المكانيػة لمجمػع الحديػػد كالصػمب بػالتطكر الحضػػرم مح (1)
 .2006لمدينة مصراتو، رسالة ماجستير غير منشكرة، 
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 األسموب الكارتوغرافي: – 2
كذلػؾ بإنشػػاء خريطػة تكضػػح مكػػاف المصػنع بالنسػػبة لممدينػة كمكػػاف المدينػػة  

 بالنسبة لميبيا.

 مجاالت الدراسة:
ؿ مكػػاني، كآخػػر زمػػاني، كثالػػث بشػػرم، فػػاألكؿ يخػػتص كػػؿ دراسػػة ليػػا مجػػا 

 °15 ′22ك °14 ′38بمنطقػػة البحػػث مصػػراتو الكاقعػػة شػػماؿ ليبيػػا بػػيف خطػػي طػػكؿ 
بمسػػػػاحة تقػػػػدر  (1)شػػػػماالن تقريبػػػػا °32 ′38ك °32 ′27شػػػػرقان، كبػػػػيف دائرتػػػػي عػػػػرض 

كػػـ، كتقػػع كسػػط السػػاحؿ الميبػػي الشػػمالي كبالتحديػػد عنػػد نيايػػة خمػػيج 2770بحػػكالي 
فػػػي شػػػمالو الغربػػػي عمػػػى سػػػاحؿ البحػػػر المتكسػػػط، كتشػػػرؼ عميػػػو مػػػف جيتػػػي  سػػػرت

الشماؿ كالشرؽ، كما تحدىا زليتف مف الغرب كتاكرغاء كبني كليد مػف الجنػكب، كىػي 
كػـ، كمػػا أنيػا تقػػع  210تقػع إلػى الشػػرؽ مػف مدينػة طػػرابمس التػي تبعػد عنيػػا بحػكالي 

 بالخريطة.، كما ىك مبيف (2)كمـ 820غربي مدينة بنغازم بحكالي 

 

 

 
                                                 

جمػػاؿ إبػػراىيـ بػػف رمضػػاف، شػػبكات النقػػؿ فػػي منطقػػة مصػػراتو، دراسػػة جغرافيػػة تحميميػػة  (1)
ر غير منشكرة، مقدمػة ألثر العكامؿ الطبيعية كالبشرية عمى أنظمة النقؿ، رسالة ماجستي

 .6، ص2004إلى قسـ الجغرافية، جامعة المرقب، زليتف، 

التركيػػػب البنػػػائي كالػػػكظيفي كأسػػػس  –معمػػػر مخػػػزـك مفتػػػاح الشػػػحكمي، مدينػػػة مصػػػراتو  (2)
 –العبلقة اإلقميمية بمخططيا، رسالة ماجستير غير منشكرة، كمية اآلداب كالعمـك زلتيف 

 .34قسـ الجغرافيا، ص
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 ( الموقع الفمكي والجغرافي لمدينة مصراتة بدولة ليبيا1شكل )

 
 

كالمجػػػاؿ الزمنػػػي ىػػػك المجػػػاؿ المتمثػػػؿ فػػػي الفتػػػرة التػػػي اسػػػتغرقتيا الباحثتػػػاف  
 استكماالن لمبحث.

أما المجاؿ البشرم فإنو يتمثؿ في عدد العامميف فػي مجمػع الحديػد كالصػمب  
ليػػػـ جمػػع البيانػػات كالمعمكمػػات التػػي ليػػا عبلقػػػة بمدينػػة مصػػراتو، حيػػث تػػـ مػػف خبل

 بالبحث.
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 الدراسات السابقة:
تعػػػرض الميػػػدكم فػػػي كتابػػػو إلػػػى التػػػكطف كالييكػػػؿ الصػػػناعي فػػػي ليبيػػػا، كتكزيػػػع  -1

المنشػػآت الصػػناعية تحديػػد مكاقعيػػا، كأىػػـ خصائصػػيا كالمشػػتغميف بيػػا، اسػػتنبط 
بكجػػػكد صػػػناعات فػػػي بحثػػػو أف أىػػػـ منػػػاطؽ التركيػػػز السػػػكاني فػػػي الػػػببلد تتمتػػػع 

 .(1)مختمفة مما ساعد عمى اليجرة في تمؾ المناطؽ
أيضان تطرؽ البنؾ الػدكلي لئلنشػاء كالتعميػر إلػى الصػناعات القائمػة فػي ليبيػا، كمػدل  -2

لػى أم مػدل تخػدـ ىػذه الصػناعات مػف حيػث مػا  مساىمتيا في االقتصاد الكطني، كا 
المشػاريع قبػؿ دراسػتيا  تستكعبو مف عمالة كمكظفيف، كما أكضحت البعثة مػدل بنػاء
 .(2)دراسة كاممة، كاالمكانيات المتاحة لمنمك الصناعي في الببلد

كتنػػػاكؿ كػػػؿ مػػػف طنطػػػيش كالسػػػماؾ فػػػي كتابيمػػػا جغرافيػػػة الصػػػناعة كالمعػػػادف،  -3
تعريفػػػػػات الصػػػػػناعة كتطكرىػػػػػا، كمنػػػػػاىج البحػػػػػث فييػػػػػا كتنػػػػػاكؿ عكامػػػػػؿ التػػػػػكطف 

ـ العكامؿ المػؤثرة فػي اختيػار الصناعي كأكد عمى أف السكؽ كالمكاد الخاـ تعد أى
ف عامػػػؿ النقػػػؿ ىػػػك الػػػذم يحػػػدد االختيػػػار األفضػػػؿ  مكاقػػػع التػػػكطف الصػػػناعي، كا 
لممكضػػػع الصػػػناعي معتمػػػدان عمػػػى تكػػػاليؼ النقػػػؿ لكػػػؿ مػػػف السػػػمع المصػػػنكعة أك 

                                                 

لمبػػػػركؾ الميػػػػدكم، جغرافيػػػػة ليبيػػػػا البشػػػػرية، منشػػػػكرات المنشػػػػأة الشػػػػعبية لمنشػػػػر محمػػػػد ا (1)
 .185ـ، ص1975كالتكزيع كاإلعبلف، مطابع الثكرة لمطباعة كالنشر، بنغازم، 

البنػػػؾ الػػػدكلي لئلنشػػػاء كالتعميػػػر، تقريػػػر بعثػػػة البنػػػؾ الػػػدكلي لئلنشػػػاء كالتعميػػػر، التنميػػػة  (2)
 .318، ص1960فائؽ عبنتاكم، االقتصادية في ليبيا، ترجمة عدناف 



 (2021)ضثرًثر   23هىو اإلَطاَيح                                                  انعذد يجهح انع

819 

  

 

المادة الخػاـ، كػذلؾ نػاقش مفيػـك التركػز كالتشػتت الصػناعي كالتنػكع كالتخصػص 
 .(1)صناعات التمكيميةالصناعي كاألنماط المكقعية لم

 ـ صناعة الحديد والصمب:
ىكتػار فػي مدينػة مصػراتو  1200أقيـ مجمع الحديد كالصػمب عمػى مسػاحة  
كػـ إلػى الشػرؽ مػف مدينػة طػرابمس، كتبمػغ الطاقػة التصػميمية لمشػركة  210عمى بعد 

، (2)طػػف مػػف الصػػمب السػػائؿ سػػنكياِّ باسػػتخداـ الغػػاز الطبيعػػي المحمػػي 1.324.000
بيػػدؼ التنميػػة المكانيػػة لممنطقػػة، باإلضػػافة  (3)ـ9/9/1989تػػاح المصػػنع فػػي كتػػـ افت

 إلى تكفر مقكمات الصناعة في ىذا المكاف.
كسػػػػاىمت شػػػػركة الحديػػػػد كالصػػػػمب بفعاليػػػػة فػػػػي نمػػػػك كتطػػػػكر العديػػػػد مػػػػف  

قطاعػػات االقتصػػػاد الػػػكطني، بمػػػا تقدمػػػو مػػػف مػػػدخبلت لمصػػػناعة التمكيميػػػة، كلقطػػػاع 
رل، إضافة إلػى إنعػاش األنشػطة االقتصػادية األخػرل كالنقػؿ التشييد كالقطاعات األخ

البػػػػرم كالبحػػػػرم كالطاقػػػػة كالتصػػػػنيع المحمػػػػي، كاسػػػػتغبلؿ المػػػػكارد المحميػػػػة كمػػػػدخبلت 
لصػػانعيا، كتػػكفير النقػػد األجنبػػي الػػبلـز السػػتيراد منتجػػات الصػػمب، كتحقيػػؽ عائػػدات 

 .(4)مميار دكالر منذ إنشاء الشركة 1.6صادرات تزيد عمى 

                                                 

محمد ازىر السماؾ، دراسات في جغرافيػة الصػناعة كالمعػادف،  –جمعة رجب طنطيش  (1)
 .246 – 25، صELGE.2000منشكرات 

 .7محمد الميدم األسطى، العبلقات المكانية ...............، مرجع سبؽ ذكره، ص (2)

، 7جمػػػة الحديػػػد كالصػػػمب، العػػػدد ج.ع.ؿ.ش.أ.ع الشػػػركة العربيػػػة لمحديػػػد كالصػػػمب، م (3)
 .7ص

المجنة الشعبية لمصناعات االسػتراتيجية، مجمػع الحديػد كالصػمب كالصػناعات التػي تقػاـ  (4)
 .10، ص1989عميو 
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( عامػػؿ كطنػػي بنسػػػبة 7086رت الشػػركة فػػرص عمػػؿ لمػػا يزيػػد عمػػى )ككفػػ 
% مف إجمػالي العمالػة الصػناعية فػي المدينػة، إضػافة إلػى فػرص العمػؿ غيػر 32.2

المباشػػرة فػػي األنشػػطة المقامػػة عمػػى منتجػػات الشػػركة، كمػػا يترتػػب عمييػػا مػػف إنعػػاش 
 .(1)لمحركة التجارية في المناطؽ المحيطة بمجمع الشركة

 المصنع:ـ مكونات 
 يتككف المجمع مف المصانع اآلتية:

 مصنع االختزال المباشر: – 1
يتكػػػكف مػػػف ثػػػبلث كحػػػدات لبلختػػػزاؿ المباشػػػر، اثنػػػاف منيمػػػا إلنتػػػاج الحديػػػد  

 ( طف سنكياِّ.1.100.000االسفنجي بطاقة إنتاجية )

 (:1مصنع الصمب رقم ) – 2
، كآلتػيف لصػػب ( طنػػاِّ 90يتكػكف مػف ثػػبلث أفػراف كيربائيػػة سػعة كػػؿ منيمػا ) 

( طػػػف مػػػف 630.000العػػركؽ، كآلػػػة ثالثػػة لصػػػب الكتػػػؿ كالعػػركؽ مصػػػممة إلنتػػاج )
 الكتؿ كالعركؽ سنكياِّ.

 (:2مصنع الصمب رقم ) – 3
( طنػػاِّ، كآلتػػيف لصػػب 90يتكػػكف مػػف ثبلثػػة أفػػراف كيربائيػػة سػػعة كػػؿ منيػػا ) 

 ( طف مف الببلطات سنكياِّ.611.000الببلطات بطاقة تصميمية )

 ع درفة القضبان واألسياخ:مصن – 4
                                                 

مسػػاىمات الشػػركة الميبيػػة لمحديػػد كالصػػمب فػػي النمػػك الصػػناعي كاالقتصػػادم فػػي ليبيػػا،  (1)
، مجمػػع 2005سػػبتمبر  15-14مػػف األكراؽ البحثيػػة لمػػؤتمر الصػػناعة بميبيػػا فػػي الفتػػرة 

 .416ذات العماد، ص
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يتكػػكف مػػف خطػػيف لدرفمػػة القضػػباف كخػػط مػػزدكج لدرفمػػة األسػػياخ كاألسػػبلؾ،  
 ( طف مف القضباف لؤلسياخ سنكياِّ.800.000كتبمغ طاقة المصنع التصميمية )

 مصنع درفمة القطاعات الخفيفة والمتوسطة: – 5
لخفيفػػة ( طػػف مػػف القطاعػػات ا120.000تبمػػغ طاقػػة المصػػنع التصػػميمية ) 

 كالمتكسطة سنكياِّ.

 مصنع الدرفمة عمى الساخن: – 6
يعتمػػد ىػػذا المصػػنع عمػػى درفمػػة الببلطػػات المنتجػػة مػػف مصػػنع الصػػمب رقػػـ  

( طػػػػف مػػػػف المفػػػػات كالصػػػػفائح المدرفمػػػػة عمػػػػى 580.000( كطاتػػػػو التصػػػػميمية )2)
 الساخف سنكياِّ.

 مصنع الدرفمة عمى البارد: – 7
( طػف مػف المفػات كالصػفائع المدرفمػة 140.000طاقة المصنع التصػميمية ) 

عمػػػى البػػػارد سػػػنكياِّ، كقػػػد تػػػـ إضػػػافة خػػػط إلنتػػػاج المفػػػات كالصػػػفائح المجمفنػػػة بطاقػػػة 
( طػػػػػػف سػػػػػػنكياِّ، ككػػػػػػذلؾ خػػػػػػط لمطػػػػػػبلء الممػػػػػػكف إلنتػػػػػػاج 80.000تصػػػػػػميمية تبمػػػػػػغ )

 ( طف مف المفات الممكنة سنكياِّ.40.000)

 مصنع الجير: – 8
خبلص الشػػػكائب مػػػف الحديػػػد كاألمكرينػػػا يسػػػتخدـ الحجػػػر الجيػػػرم فػػػي اسػػػت 

 كالسميكا، كذلؾ بإضافتو إلى خاـ الحديد كفحـ الككؾ في أفراف الصير، كقد كجد
( كػـ مػػف الحجػر الجيػػرم مطمكبػة إلنتػػاج طػف كاحػػد مػف الحديػػد، كتسػػتخدـ 410أف ) 

فػػي أغػػراض عديػػدة مػػف  (slag)الشػػكائب المستخمصػػة بعػػد جمعيػػا عمػػى ىيئػػة خبػػث 
 السمنت، كرصؼ الشكارع بعد خمطو بالقار.بينيا صناعة ا
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كتكجػػػد خامػػػات الحجػػػر الجيػػػرم فػػػي عػػػدد مػػػف المحػػػاجر، مػػػف بينيػػػا محجػػػر  
السػػدادة جنػػكب مصػػراتو، الػػذم يعتمػػد المجمػػع الصػػناعي لمحديػػد كالصػػمب عميػػو فػػي 

( طػػػف سػػػنكياِّ، 163.000تػػػكفير الحجػػػر الجيػػػرم كالػػػدكلكميت، كتبمػػػغ كميػػػة اإلنتػػػاج )
عمػػػػى فػػػػرنيف عمػػػػكدييف إلنتػػػػاج الحجػػػػر المحػػػػركؽ، بمعػػػػدؿ كيحتػػػػكم مصػػػػنع الحجػػػػر 

 ( طف سنكياِّ.22.000)
 ( طف سنكياِّ.66.000باإلضافة إلى فرف دكار إلنتاج الدكلكميت بمعدؿ ) 

 محطة الكيرباء وتحمية المياه: – 9
( 85( مكلػػدات تكربينيػػة بخاريػػة، طاقػػة كػػؿ منيػػا )6تحتػػكم المحطػػة عمػػى ) 

( 3مصػػػػانع الشػػػػركة مػػػػف الطاقػػػػة الكيربائيػػػػة، كعػػػػدد )ميجػػػػاكات، لتغطيػػػػة احتياجػػػػات 
، لتغذيػػػػة مصػػػػانع ككحػػػػدات 3(ـ10.000كحػػػػدات التحميػػػػة لمميػػػػاه، سػػػػعة كػػػػؿ منيػػػػا )

 الشركة بالمياه البلزمة لعمميات اإلنتاج كتبريد المعدات.
كيعتمػػػد مجمػػػع الحديػػػد كالصػػػمب فػػػي إنتاجػػػو كفػػػي تشػػػغيؿ محطػػػة الكيربػػػاء  

البريقػة، حيػث تػـ مػد خػط مػف أنابيػب الغػاز بقطػر  الممحقة بو عمػى الغػاز المنػتج فػي
( ممػػـ مػػف مينػػاء البريقػػة النفطػػي إلػػى محطػػة تجميػػع 11.13( بكصػػة كبسػػمؾ )42)

( كػػػـ، كالتػػػي تضػػػخ 30الغػػػاز بػػػالكراريـ الكاقعػػػة جنػػػكب مصػػػراتو، عمػػػى بعػػػد حػػػكالي )
( كػـ 5( بكصة إلى محطة تخفيض الضغط عمى بعػد )34الغاز عبر أنابيب بقطر )

( رطػػؿ، 250الحديػػد كالصػػمب، التػػي تقػػـك بتخفػػيض ضػػغط الغػػاز إلػػى ) مػػف مجمػػع
، كيػػتـ اسػػتخداـ  3(ـ4000.000كتبمػػغ القػػدرة االسػػتيعابية لممحطػػة كالخػػط ) فػػي اليػػـك

ىذه الطاقػة فػي الػدكؿ الغنيػة بيػا كالفقيػرة فػي الفحػـ، خاصػة تمػؾ التػي تمتمػؾ مسػاقط 
 مائية يمكف استخداميا.
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 لصمب:ـ اقتصاديات مجمع الحديد وا
يكضػػػػح الجػػػػدكؿ التػػػػالي المبيعػػػػات المحميػػػػة كالمبيعػػػػات الخارجيػػػػة، كالقيمػػػػة  

 المضافة لمجمع الحديد كالصمب.
 م2010ـ  2000( اقتصاديات مجمع الحديد والصمب في الفترة من 1جدول )

 

 السنة
إجمالي 
المبيعات 
 )طن(

% من 
عام 
2000 

المبيعات 
الخارجية 
 )طن(

% من 
عام 
2000 

المبيعات 
 مية )طن(المح

% من 
عام 
2000 

 القيمة المضافة

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.

 ( ما يمي:2يؿ الجدكؿ السابؽ كالشكؿ )يتضح مف تحم
  ـ، كتشػػػػػكؿ المبيعػػػػػات 2010طػػػػػف عػػػػػاـ  1.520.000بمػػػػػغ إجمػػػػػالي المبيعػػػػػات

%( لممبيعػػػػات 32.4الداخميػػػػة ثمثػػػػي المبيعػػػػات كتتصػػػػرؼ فػػػػي النسػػػػبة المتبقيػػػػة )
 الخارجية.
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  خػػبلؿ الفتػػرة 2.5% بنسػػبة زيػػادة مسػػتكل قػػدرىا 22.7زادت المبيعػػات بنسػػبة %
 قيد الدراسة.

  بنسػػبة تنػػاقص سػػنكية قػػدرىا 36.1المبيعػػات الخارجيػػة تناقصػػان بنسػػبة سػػجمت %
 % مف جممة المبيعات الخارجية.4

  مػػف 13.2% نسػػبة زيػػادة سػػنكية قػػدرىا 119زادت المبيعػػات الداخميػػة بنسػػبة %
 جممة المبيعات الداخمية.

-2000( اقتصاديات إنتاج مجمع الحديد والصمب في الفترة ما بين 2شكل )
 م.2010

 
 (.1المصدر: مف إعداد الباحثتاف استنادان إلى بيانات الجدكؿ )
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 ـ المشكالت التي يتعرض ليا مجمع الحديد والصمب:
يرافػػؽ بنػػاء المشػػاريع الصػػناعية مشػػكبلت كثيػػرة كمتعػػددة الجكانػػب، تتطمػػب  

الحمكؿ المستمرة كالمتتابعة، ذلؾ ألف كؿ مرحمة مف مراحػؿ صػناعة الحديػد كالصػمب 
بلت جديػػػػدة، كبالتػػػػالي فػػػػإف البنػػػػاء الصػػػػناعي يقػػػػدـ الحمػػػػكؿ لممشػػػػكبلت ترافقيػػػػا مشػػػػك

االقتصادية كاالجتماعية، كلكنو مف جانب آخر يعمؿ عمى إحداث تغيػرات فػي البنيػة 
االقتصادية كاالجتماعية تتطمب ىي األخػرل كضػع صػيغ جديػدة كمتقدمػة السػتيعابيا 

 .(1)دمةأم أف البناء الصناعي يشكؿ دكرات مستمرة كمتسعة كمتق
كيعتػػرم مجمػػع الحديػػد كالصػػمب فػػي مصػػراتو مشػػكبلت تعػػكؽ أدائػػو تتمثػػؿ 

 في:
ػػػ يعػػاني مجمػػع الحديػػد كالصػػمب مػػف كجػػكد عمالػػة زائػػدة، ممػػا أدل إلػػى زيػػادة تكمفػػة 
السػػمعة، باإلضػػافة إلػػى كجػػكد بعػػض القصػػكر فػػي كسػػائؿ النقػػؿ ممػػا يضػػطر بعػػض 

 عض اآلخر بسيارات أجرة.العماؿ إلى الذىاب لممصنع بسياراتيـ الخاصة، كالب
ػػػ كتعػػد تكمفػػة النقػػؿ الػػداخمي أحػػد العكامػػؿ الميمػػة المػػؤثرة فػػي التكمفػػة النيائيػػة سػػكاء 
كانػػػػت تمػػػػؾ التػػػػي تخػػػػص نقػػػػؿ المنتجػػػػات مػػػػف المجمػػػػع إلػػػػى المػػػػكاني أك إلػػػػى مراكػػػػز 

لسػنة  157االستيبلؾ الداخمي، كلقد حػدد قػرار المجنػة الشػعبية العامػة لبلقتصػاد رقػـ 
النقػػؿ الػػداخمي لمختمػػؼ منػػاطؽ ليبيػػا، كبتطبيػػؽ ىػػذه التسػػعيرة نجػػد أف  تسػػعيرة 1991

تكمفػػة نقػػؿ الطػػف الكاحػػد مػػف لفػػات الصػػمب مػػف المجمػػع بمنطقػػة مصػػراتو إلػػى مصػػنع 
 .  (2)% مف سعر البيع9.7دينار، أم حكاؿ  19األنابيب ببنغازم ىي 

                                                 

محمػػػد أزىػػػر سػػػعيد السػػػماؾ كآخػػػركف، أسػػػس جغرافيػػػة الصػػػناعة كتطبيقاتيػػػا، المكصػػػؿ  (1)
 .473ـ، ص1987

، 2008الييئػػػة العامػػػة لمتصػػػنيع، تقريػػػر عػػػف المشػػػاكؿ التجاريػػػة التػػػي تكاجػػػو المجمػػػع،  (2)
 .6ص
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لمػكانئ أيضػان ػ لذلؾ يتطمب األمر إيجاد حػؿ ليػذه المشػكمة، ىػذا كتعػد الخػدمات فػي ا
أحد العكامؿ المؤثرة في تكاليؼ المنتجػات، سػكاء كػاف ذلػؾ مػف ناحيػة رسػـك المناكلػة 
كالخػػدمات البحريػػة، أك مػػف ناحيػػة نظػػاـ العمػػؿ بالمينػػاء كتػػأثيره عمػػى معػػدؿ الشػػحف 
كالتفريػػػغ، فمػػػف البػػػدييي أف الشػػػركات الشػػػاحنة عنػػػد تحديػػػدىا لتكػػػاليؼ النقػػػؿ البحػػػرم 

ارتفػػػاع رسػػػـك الخػػػدمات باإلضػػػافة إلػػػى معػػػدؿ شػػػحف كتفريػػػغ تأخػػػذ فػػػي االعتبػػػار أك 
 السفف كاالنتظار قبؿ دخكؿ الميناء.

ذا مػػػا حممنػػػا الظػػػركؼ  ػػػػ ككػػػذلؾ مػػػدل تػػػكفر امكانيػػػات الخػػػدمات العامػػػة األخػػػرل، كا 
السػػائدة حاليػػاِّ بمينػػاء قػػص أحمػػد، يتضػػح أنيػػا ال تسػػاعد عمػػى خفػػض التكمفػػة، كذلػػؾ 

 لدراسة الميدانية:لؤلسباب التالية التي أكضحتيا ا
، ممػػا يزيػػد مػػف الكقػػت الػػبلـز لشػػحف  -1 العمػػؿ عمػػى أسػػاس كردتػػيف فقػػط فػػي اليػػـك

 كتفريغ السفف.
ارتفاع تكاليؼ المناكلة كالخدمات البحرية سكاء تمؾ التي تحصؿ مػف المػكانئ أك  -2

 .(1)تمؾ التي تخص الككاالت البحرية
حيػػػث نػػػتج عػػػف  ىػػػذا باإلضػػػافة إلػػػى أف المجمػػػع يسػػػبب فػػػي تمكثػػػان ممحكظػػػان، 

 .(2)مراحؿ التصنيع انبعاث أبخرة، كخصكصان في مرحمة الدرفمة عمى البار
 
 

                                                 

التجاريػة التػي تكاجػو المصػنع، مرجػع سػبؽ  الييئة العامة لمتصنيع، تقريػر عػف المشػاكؿ (1)
 .8ذكره، ص

مركػػز البحػػكث الصػػناعية، بحػػكث حػػكؿ بعػػض الصػػناعات المػػؤثرة عمػػى البيئػػة، إعػػداد  (2)
 .14ت، ص -منظمة اليكنيدك، ب



 (2021)ضثرًثر   23هىو اإلَطاَيح                                                  انعذد يجهح انع

827 

  

 

 االستنتاجات:
اىتمػػت الدكلػػة بالصػػناعة فػػي خططيػػا التنمكيػػة، ككفػػرت العديػػد مػػف المسػػتمزمات  -1

األساسػػػػػية لمعديػػػػػد مػػػػػف الصناعاتػػػػػػ لػػػػػذلؾ شػػػػػيدت مدينػػػػػة مصػػػػػراتو قيػػػػػاـ نيضػػػػػة 
عات الكبرل كمف أىميا صناعة الحديػد صناعية، حيث ظيرت العديد مف الصنا

 كالصمب.
تعػػد صػػناعة الحديػػد كالصػػمب مػػف الصػػناعات الميمػػة فػػي الػػببلد، حيػػث سػػاىمت  -2

إلى حد كبيػر فػي تمبيػة السػكؽ المحميػة مػف منتجػات ىػذه الصػناعة، إضػافة إلػى 
تمبيتػػػػو لمسػػػػتمزمات التطػػػػكر، نتيجػػػػة لعبلقتػػػػو التكنكلكجيػػػػة الكاسػػػػعة بالعديػػػػد مػػػػف 

ي تزكده بالمدخبلت كالصناعات األخػرل المعتمػدة عمػى مخرجػات الصناعات الت
 ىذه الصناعات.

سػػػاىـ مجمػػػع الحديػػػد كالصػػػمب فػػػي زيػػػادة الػػػدخؿ القػػػكمي كمػػػكارد الخزانػػػة العامػػػة  -3
 لمدكلة.

عػػػدـ تبنػػػي سياسػػػة كاضػػػحة كجريئػػػة لمتشػػػجيع عمػػػى االسػػػتثمار، كخمػػػؽ ظػػػركؼ  -4
السػػتيراد كالتصػػدير غيػػر مبلئمػػة لمصػػناعة الكطنيػػة، فحػػدكد الػػببلد مفتكحػػة أمػػاـ ا

المػػنظـ تقابميػػا إجػػراءات فػػي غايػػة الصػػرامة مػػف قبػػؿ البمػػداف المجػػاكرة، كتخضػػع 
الشػركات الكطنيػة لقكاعػػد فػي غايػػة الصػرامة مػػف قبػؿ البمػػداف المجػاكرة، كتخضػػع 
جراءات صارمة فػي التسػعيرة، فػي الكقػت الػذم يطمػؽ  الشركات الكطنية لقكاعد كا 

 حرية بيع سمعيـ بأم سعر. فيو أماـ اآلخريف عممياِّ 
ال يكجػػد أم تعػػاكف بػػيف المصػػانع المحميػػة، كالمصػػانع العالميػػة المتقدمػػة، كذلػػؾ  -5

 لبلستفادة منيا في تحسيف نكعية المنتجات.



 (2021)ضثرًثر   23هىو اإلَطاَيح                                                  انعذد يجهح انع

828 

  

 

يعتمػػد مجمػػع الحديػػد كالصػػمب عمػػى الخامػػات المسػػتكردة، كيتػػأثر بتأخيرىػػا كعػػدـ  -6
 كصكليا في المكاعيد المحددة.

تػػكفير فػػرص عمػػؿ لعػػدد كثيػػر مػػف البػػاحثيف عػػف حقػػؽ المجمػػع داخػػؿ مصػػراتو  -7
 عمؿ، كىك ما يعد مساىمة لمحد مف معدؿ البطالة أك الباحثيف عف عمؿ.

 التوصيات:
يجػػب االبتعػػاد قػػدر اإلمكػػاف بالكحػػدات الصػػناعية عػػف أمػػاكف التجمعػػات السػػكنية  -1

 ألف في ذلؾ حماية ليذه المساكف مف التمكث أياِّ كاف مصدره.
سػػػي كمركػػػز كاإلعػػػداد كتنفيػػػذ بػػػرامج لتنميػػػة المػػػكارد البشػػػرية االىتمػػػاـ بشػػػكؿ أسا -2

دارة مشػركعات التنميػة، حيػث أثبتػت التجػارب أف  طكيمة المدل يسيـ في تنفيػذ كا 
االستثمار في العنصر البشرم مف أىـ الكسػائؿ التػي تػؤدم إلػى التنميػة الحقيقيػة 

 المستدامة.
ضػػخـ العمالػػة فػػي الشػػركات إيجػػاد الحمػػكؿ العمميػػة كاإلنسػػانية لمعالجػػة مشػػكمة ت -3

عػادة التأىيػؿ  العامة كاقتراح اآلليػات المناسػبة لممعالجػة مثػؿ التقاعػد االختيػارم كا 
 كغيره.

إعادة النظر فػي الركاتػب كالحػكافز، ممػا يتكاكػب مػع الميػاـ كاألعبػاء كالمسػؤكلية  -4
 التي تقع عمى العنصر البشرم، كيحقؽ المزيد مف العطاء كاالنتماء.

المجمػػع بمػػا يؤىمػػو عمػػى العمػػؿ كفػػؽ منظػػكر اقتصػػاديات السػػكؽ، إعػػادة ىيكمػػة  -5
 كبما يمكنو مف إقامة شراكات مثمرة مع الشركات العالمية.

االىتمػػػاـ بمراكػػػز المعمكمػػػات كتػػػكفير المسػػػتمزمات الضػػػركرية لعمميػػػا، كاعتبارىػػػا  -6
 جزء فاعؿ في عممية التنمية.
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يجية كالتنميػة المكانيػة، تحديد دكر الدكلة كالمتضػمف تمكيػؿ المشػركعات االسػترات -7
كتنفيذ البنيػة التحتيػة التػي تكفػؿ خفػض حجػـ االسػتثمار لممشػركعات المسػتيدفة، 

 باإلضافة إلى رسـ االستراتيجيات كالسياسات.
إصدار القرارات البلزمة بشأف تكحيػد كتثبيػت سػعر الصػرؼ، كرفػع القيػكد الكميػة  -8

 االستثمار.بالكامؿ عمى كاردات المصنع المستخدمة في اإلنتاج ك 
إصدار قرار مف مصرؼ ليبيا المركزم بفتح حساب لمكتب جياز مجمػع الحديػد  -9

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.
إنشاء مراكز بحكث كتكثيؽ خاص بالمجمع تتكفر فيػو جميػع االمكانيػات الماديػة  -10

 كالمعنكية التي تنيض بالنشاط الصناعي.
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 ـ.2006الحضرم لمدينة مصراتو، رسالة ماجستير غير منشكرة، 
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Some Common Punctuation Errors Made by Third-

Year Secondary School Students: A case Study at 

Almajd Secondary School – Alkhums. 
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I. Abstract 
This paper is to investigate some punctuation errors made by third-

year 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 

 Introductionتعض أخطاء انررليى انرى يرذكثها طالب انطُح انصانصح 
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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V. 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

orr. 

Perc. In

cor. 

Perc. 

1 The cat ate its food. 1

1 

22% 3

9 

78% 

2 I can‟t remember my students‟ names. 1

4 

28% 3

6 

72% 

3 Where are the ladies‟ shoes? 8 16% 4

2 

48% 

4 They‟ve just had a new baby. 1

2 

24% 3

8 

76% 

5 We study physics, chemistry and biology.  1

7 

34% 3

3 

66% 

6 He said, „That‟s all right. 8 16% 4

2 

48% 

7 The hotel was good, but expensive 1

1 

22% 3

9 

78% 

8 As it was late, I took a taxi. 1

0 

20% 4

0 

80% 

9 Henry can read English and French.       1

4 

28% 3

6 

72% 

1

0 

I shall see her on Sunday, Monday and Friday. 1

0 

20% 4

0 

80% 

1

1 

Mr. Alexander lives in Italy.  1

3 

26% 3

7 

74% 

1

2 

Peter is from Malta.   1

4 

28% 3

6 

72% 

1

3 

If she doesn‟t do her homework, she won‟t learn. 1

1 

22% 3

9 

78% 

1

4 

Washing up means washing the plates, glasses and 

spoons. 

1

2 

24% 3

8 

76% 

1

5 

I‟ve tried, but I can‟t find anything. 1

4 

28% 3

6 

72% 
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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. 

Perc. 

1 That‟s Jack‟s new car  33 66% 1

7 

40% 

2 Mali, Niger and Sudan are in Africa 44 88% 6 12% 

3 You know her, don‟t you?  43 86% 7 14% 

4 The student‟s name is on the board. 44 88% 6 12% 

5 The dog‟s chasing its tail. 36 72% 1

4 

28% 

6 We moved here last April. 45 90% 5 10% 

7 They‟re going on a trip to Suez Canal. 42 84% 8 16% 

8 My father said, “I can‟t go out.” 39 78% 1

1 

22% 

9 Sara speaks Arabic, English and French. 42 84% 8 16% 

1

0 

If it rains, we‟re going to stay in the house 39 78% 1

1 

22% 

1

1 

He asked, “Is Mount Everest very high?”  38 76% 1

2 

24% 

1

2 

They sell cars to Europe and the Middle East.  41 82% 9 18% 

1

3 

I phoned the hotel, but there‟s no reply 44 88% 6 12% 

1

4 

“I can‟t,” Sami answered. 42 84% 8 16% 

1

5 

She‟s got biscuits, burger and cola.  44 88% 6 12% 

 

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              Time allotted: 30 

minutes 

 

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.  

……………………………………………………………………            

3- y

ou know her dont you? 

………………………………………………………..…………..                                   

4- th

e students name is on the board. 

……………………………………………………………..…….. 

5- th

e dog s chasing its tail.  

…………………………………………………………………….                              

6- w

e moved here last april.  

……………………………………………………………………                              

7- th

eyre going on a trip to suez canal.  

………………………………………………………………………               

8- m

y father said “I cant go out.” 

………………………………………………………………………

…                                      



 (2021)ضثرًثر   23هىو اإلَطاَيح                                                  انعذد يجهح انع

842 

  

 

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 
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 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- 

 This disparity leads to error making for Libyan second language .(أي)

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 3
nd

 year students at English department in 

Elmergib university face challenges with English articles and why 

they make 
1
mistakes/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 3
nd

 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) 
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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, 

 ُُ ٍْ ِؼ ٌْ 5    .al-_ilmu, science_-أ

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.  



 (2021)ضثرًثر   23هىو اإلَطاَيح                                                  انعذد يجهح انع

855 

  

 

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 

Valid 

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  

 

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 

 

Marks 

      

Frequency 

       

Percent 

       Valid     

Percent 

    Cumulative    

Percent 

Valid 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 

 

Articles 

               

N 

     

Minimum 

      

Maximum 

  

  Mean 

   Std. 

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 

answers 

                    

Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Correct  89 59.3 59.3 59.3 

Substitution  3 2.0 2.0 61.3 

Omission  58 38.7 38.7 100.0 

 Total 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 

answers                

                

Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Correct 210 70.0 70.0 70.0 

Substitution 13 4.3 4.3 74.3 

Omission 77 25.7 25.7 100.0 

Total 300 100.0 100.0  

 

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 

answers                   

                   

Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Correct 112 74.7 74.7 74.7 

Substitution 1 .7 .7 75.3 

Addition  37 24.7 24.7 100.0 

Total 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 

answers              

               

Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Correct 21 70.0 70.0 70.0 

Substitution 1 3.3 3.3 73.3 

Omission 8 26.7 26.7 100.0 

Total 30 100.0 100.0  

 

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 & 

correct answers              

               

Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Correct 28 93.3 93.3 93.3 

Omission 2 6.7 6.7 100.0 

Total 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 & 

correct answers               

               

Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Correct 28 93.3 93.3 93.3 

Omission 2 6.7 6.7 100.0 

Total 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%. 
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Table 11: Frequency table for all correct and incorrect answers with error types 

_the_ The Times magazine is popular 

 Error types & 

correct answers               

                

Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Correct 7 23.3 23.3 23.3 

Omission 23 76.7 76.7 100.0 

Total 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 

answers                 

                 

Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Correct 5 16.7 16.7 16.7 

Substitution 2 6.7 6.7 23.3 

Omission 23 76.7 76.7 100.0 

Total 30 100.0 100.0  

 

This sentence was correctly answered by almost all students, with a 

percentage of 93.3%. 

 



 (2021)ضثرًثر   23هىو اإلَطاَيح                                                  انعذد يجهح انع

865 

  

 

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 & 

correct answers               

               

Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Correct 28 93.3 93.3 93.3 

Omission 2 6.7 6.7 100.0 

Total 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 & 

correct answers               

                

Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Correct 23 76.7 76.7 76.7 

Omission 7 23.3 23.3 100.0 

Total 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 & 

correct answers              

               

Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Correct 27 90.0 90.0 90.0 

Omission 3 10.0 10.0 100.0 

Total 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 

answers               

               

Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Correct 10 33.3 33.3 33.3 

Substitution 13 43.3 43.3 76.7 

Omission 7 23.3 23.3 100.0 

Total 30 100.0 100.0  
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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 & 

correct answers               

Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Correct 24 80.0 80.0 80.0 

Omission 6 20.0 20.0 100.0 

Total 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 & 

correct answers               

                

Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Correct 15 50.0 50.0 50.0 

Omission 15 50.0 50.0 100.0 

Total 30 100.0 100.0  

 

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 & 

correct answers               

                

Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Correct 25 83.3 83.3 83.3 

Omission 5 16.7 16.7 100.0 

Total 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 & 

correct answers               

               

Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Correct 23 76.7 76.7 76.7 

Omission 7 23.3 23.3 100.0 

Total 30 100.0 100.0  

 

Also, this sentence was answered by half of the students, scoring a 

percentage of 50.0%. 

 



 (2021)ضثرًثر   23هىو اإلَطاَيح                                                  انعذد يجهح انع

869 

  

 

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 & 

correct answers              

               

Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Correct 15 50.0 50.0 50.0 

Omission 15 50.0 50.0 100.0 

Total 30 100.0 100.0  

 

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 & 

correct answers               

                

Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Correct 20 66.7 66.7 66.7 

Omission 10 33.3 33.3 100.0 

Total 30 100.0 100.0  

 

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 & 

correct answers               

                

Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid Correct 18 60.0 60.0 60.0 

Addition 12 40.0 40.0 100.0 

Total 30 100.0 100.0  

 

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 & 

correct answers 

 

Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid Correct 29 96.7 96.7 96.7 

Addition 1 3.3 3.3 100.0 

Total 30 100.0 100.0  

 

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 & 

correct answers                

                 

Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid Correct 22 73.3 73.3 73.3 

Addition  8 26.7 26.7 100.0 

Total 30 100.0 100.0  

 

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 

answers               

               

Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Correct 16 53.3 53.3 53.3 

Substitution 1 3.3 3.3 56.7 

Addition  13 43.3 43.3 100.0 

Total 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 & 

correct answers                 

                 

Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid Correct 27 90.0 90.0 90.0 

Addition  3 10.0 10.0 100.0 

Total 30 100.0 100.0  

 

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 

answers                    

                      

Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Correct 411 68.5 68.5 68.5 

Substitution 17 2.83 2.83 71.33 

Omission   172 28.67 28.67 100 

Total 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 3
rd

 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 3
rd

 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 



 (2021)ضثرًثر   23هىو اإلَطاَيح                                                  انعذد يجهح انع

875 

  

 

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 3
rd

 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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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. 



 (2021)ضثرًثر   23هىو اإلَطاَيح                                                  انعذد يجهح انع

880 

  

 

 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 
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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 ,

2009 .( It 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 Arabic-

speaking 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 

 

 

Items 

 

S + A Undecided D+SD 

F P F P F P 

1- Studying literature is enjoyable. 34 68%  10 20%  6 12%  

2- Literature helps me improve my 

   English. 38 76%  6 12%  6 12%  

3- The themes (topics) are interesting. 34 68%  16 32%  0 0 

4- Literature class is one of anxiety 

   and stress. 14 28%  24 48%  12 24%  

5- Drama and novel can be long and 

    boring. 26 52%  12 24%  12 24%  

6- It helps me learn new vocabulary. 38 76%  8 16%  4 8%  

7- It helps me know about English 

   culture. 42 84%  4 8%  4 8%  

8- it provides opportunities for group 

   discussions. 26 52%  14 28%  10 20%  

9- The language of literature is 

    complex and difficult to understand. 26 52%  10 20%  14 28%  

10- literature courses is of no use for 

     my future career. 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" 
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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. 
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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 6
th
 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 



 (2021)ضثرًثر   23هىو اإلَطاَيح                                                  انعذد يجهح انع

895 

  

 

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 6
th
 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 6
th
 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 study-

importance of the study-issue and hypotheses of the study-

aims 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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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 
Paraphr

ase 

Equiva

lence 
Omission Addition 

Under the knife 9 7  3 1 

Bag of bones 10 9    

Kick the bucket  5 14   

Dice with death 12 8    

Like death 

warmed up 
7 12   1 

Out of sorts  18   1 

Racked with pain  18    

As right as rain 6 11 2  1 

On the mend  18 1  1 

Under the weather 3 17    

Up and about 2 18    

Recharge your 

batteries 
6 10   2 

Clean bill of health 5 12   3 

Pins and needle 11 6  3  

Take a turn to 

worse 
6 11   1 

Total: 77 180 17 6 11 

Percentage 26% 60% 6% 2% 4% 
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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 اٌٍَٛ

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. 

 ً.رغٍك اٌغجبي وبٌٍؼت ثبٌٕشد ِغ اٌّٛر

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. 

 .ػٕذِب ٌٕزمً إٌى سؽّخ هللاعٍشس عذٖ 

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. 

 .ؽٍبي اٌّشمى اٌزٌٓ ٌمٛ ؽزفُٙ اٌّغزؾفى لٍمٍخ

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. 

 .عأوْٛ ٔؾطٗ ٚفً فؾخ عٍذٖ فً اٌٛلذ اٌزي ارٕبٚي فٍٗ دٚائً

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 Acceptable Unacceptable 

Under the knife 2 18 

Bag of bones 6 14 

Kicks the bucket 4 15 

Dice with death 3 17 

Like death warmed 

up 
7 13 

Out of sorts 10 10 

Racked with pain 5 13 

As right as rain 13 7 

On the mend 17 3 

Under the weather 8 12 

Up and about 7 13 
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Recharge your 

batteries 
11 8 

Clean bill of health 5 15 

Pins and needle 8 12 

Take a turn to worse 6 12 

Total: 112 182 

percentage 38% 62% 
 

Chart No. (2): 

Acceptable & Unacceptable Answers
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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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ٌذسعخ أً افجؾذ ال اؽؼش ثٙب ؽزى ٌٛ  ٌمذ عٍغذ ػًٍ سعًٍ ٌفزشح هٌٍٛخ, 

 .ٚغشصد فٍٙب اثشح

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. 
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3.4 Identification of the difficulties faced students 

while translating the text: 

Table (3): 

Student GS LP LCNL UCFL UD 

Student 1         

Student 2          

Student 3         

Student 4          

Student 5           

Student 6         

Student 7          

Student 8        

Student 9         

Student 10       

Student 11         

Student 12           

Student 13         

Student 14           

Student 15        

Student 16           

Student 17           

Student 18          

Student 19           

Student 20        
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Table (3.1): 

Difficulties GS LP LCNL UCFL UD 

Student's 

number 
10 9 13 20 19 

Percentage 50 % 45 % 65 % 100 % 95 % 

 

Chart No. (3): 

Students' difficulties
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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 االْ.

e.g. (8) the hospital is worried about the number of patients 

who have died under the knife.  

 اٌّغزؾفى لٍمٗ ؽٍبي اٌّشمى اٌزٌٓ ٌمٛ ؽزفُٙ. 
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 مزٙب ِٓ اٌغىٍٓ.ِغزؾفى لٍٍك ِٓ ػذد اٌ

e.g. (9) Going mountain climbing alone is dicing with 

death. 

 اٌز٘بة ٌٍزغٍك اٌغجبي ٚؽٍذا وباللذاَ اًٌ اٌّٛد.

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. 

 .٘ٛ رؼجبْ لٍٍال ٌٚىٕٗ ٌمبَٚ ؽزى ٘زٖ دلٍمٗ ٌٚزؾغٓ فؾزٙب

 .ٌمذ ثبرذ فً ِغزؾفى ٘زا اعجٛع ٌٚىٕٙب اٌى ؽبٌزٙب اٌطجٍؼٍخ

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 

 which is colloquial and it gives another meaning in ,(ثبرذ)

the  formal use of native language, to transfer the meaning 

of the English phrase (was kept in) whereas it should be 

translated as (لنذ ٌٍٍزٙب). 

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 اٌؼظبَ.

 ػٕذِب سعغ اًٌ اٌذٌبس ِٓ اٌؾشة وبْ وٍظ ِٓ اٌؼظبَ.

e.g. (12) He will inherit when his grandfather kicks the 

bucket. 

 عٛف ٌشس ػٕذِب ٌىزت عذٖ ٚفٍزٗ.

 ٘ٛ عٍشس عذٖ ػٕذِب ٌٕزمً اًٌ سؽّخ هللا.

 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 

 in their native language which is completely (وٍظ ِٓ اٌؼظبَ)
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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. 

 ٘ٛ ِبصاي رؼت لًٍٍ ٚ ٌىٕٗ ؽمب لبدسا اٚ ٌمبَٚ.

e.g. (14) John will have to stay at home until the doctors 

give him a clean bill of health. 

ْ ٌٍخشٚط عْٛ عٛف ٌجمى فً إٌّضي ؽزى ٌؼطٍٗ اٌطجٍت اٌشخقخ اٚ االد

 اٚ أٗ رؼبفى رّبِب.

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 ( َٚلبدسا اٚ ٌمب) and ( اٌشخقخ اٚ االدْ ٌٍخشٚط

  in their native language which indicate (اٚ أٗ رؼبفى رّبِب

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. 

 


