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االفتتاحية

االفتتاحية

من سمات المجتمعات المتحضرة سعة ثقافة أبنائيا وكثرة قرائيا ،والكتاب

لدييم ىو أفضل صديق ،يرافقيم أينما كانوا وحيثما ما حموا ،فكما أن الطعام غذاء
أبدانيم فإن القراءة غذاء أرواحيم ،وال عجب أن لمقراءة أىمية عظيمة في اإلسالم فيو

يدعو إلى التدبر والتفكير والقراءة والتعمم ،يكفي أن أول آية نزلت عمى حبيبنا محمد
صمى ا﵀ عميو وسمم ىي قولو تعالى ﴿ اق أر باسم ربك﴾ فكان األمر بالقراءة فاتحة عقد

االتصال بين السماء واألرض ،ولمقمم في تثبيت ركائز العمم مكان لذلك خصو المولى
عز وجل بالذكر مصاحبا لألمر بالقراءة ف ـ ــقال ﴿اق أر وربك األكرم الذي عمم بالقمم* عمم
اإلنسان ما لم يعمم ﴾ .

ولكن العجب في أمة القرآن ،أمة اق أر أن تكون أمة عازفة عن الكتاب والقمم،

تتصدر مجتمعاتيا آخر الصفوف ،وتبقى القراءة في ذيل اىتمامات أبنائيا ،فمقد تدنى
المستوى الثقافي والمعرفي لدييم إلى أدنى درجة ،فاألمم ال تقاس بكثرة المال واألبناء
وانما تقاس بمدى ثقافة أبنائيا ،ومستواىم المعرفي ،وأولى سمات ذلك حبيم لمقراءة،
والمالحظ والدارس لحال أمتنا في ىذا العصر يرى وبكل بوضوح ودون أي مجيود قمة
نسبة من يعشقون الكتاب ،ومن يقتنونو ،وارتفاع نسبة العزوف عن قراءتو بل يتجاىمونو.

لقد تسرب إلى قموب أبنائنا حب المال ،ويا ليتو من أوجيو السميمة الصحيحة

فالثقافة وحب القراءة ال يتعارضان مع النشاط االقتصادي ،بل ىما داعمان لو ورافدان
من روافده ،فما عمت األمم الغربية في عصرنا الحاضر وازدىر نموىا إال بالعمم والثقافة،
ونحن أمة القرآن أمة الثقافة تأخرنا حتى وصفنا بالتخمف مع أن أسالفنا أخذوا بناصية
العمم فسادوا الدنيا بدينيم ولغتيم وثقافيم والشواىد في أواسط آسيا وأدغال أفريقيا باقية

إلى اآلن خير دليل ،فيل ليذه األمة من صحوة ثقافية ونيضة حضارية تبني بيا
ىيئة التحرير

حاضرىا ،وتعيد بيا مجدىا التميد.
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مقدمة

ػااً
بشيرا ،أنزلو ليككف غ ن
الحمد هلل رب العالميف ،أنزؿ عمى عبده الكتاب؛ ليككف لمعالميف ن
ًّ
ػر ينيػؿ منػو األدبػاً ،أكدعػو مبدعػو
ػاً ًّ ًّا
ركحيا ،كمأدبة رَّبانية ،يتزكد منو األتقياً األصػيياً ،كعط ن
ػز عمػػى مػػر الزمػػاف ،كالصػ ة كالسػ ـ عمػػى صػػاحب أفصػ
اليصػػاحة كالبيػػاف ،ك عمػػو الػ نػدا مع ػ نا
ػميما
لسػػاف كأبينػػو ،كأصػػياه ليظنػػا كأعابػػو ،كعمػػى اؿ بيتػػو األطيػػار ،كصػػحابتو األ يػػار ،كسػػمـ تسػ ن

كًّيرا.
ن

أمػػا بعػػد ،فيػػاا البحػػث يتنػػاكؿ داللػػة الكنايػػة فػػي سػػكرة البق ػرة ،كىػػي مػػف الػػدالالت البيانيػػة

ػاً ،كتزيػػده ظػكة كتأكيػ نػدا ،تظيػػر
الػنيػة بالمعػػاني كاايحػاًات ،فيػػي تىػيي عمػػى المعنػى مػ ن
ػاال كبي ن
المعنى في صكرة المشاىد المحسكس ،المدرؾ بالحكاس.
ظسـ البحث إلى تمييد يتناكؿ سكرة البقرة مف حيث :سر تسميتيا ،ككظت كمكػاف نزكليػا،

كفىػػميا ،كمبحًّػػيف :األكؿ يتنػػاكؿ الكنايػػة فػػي المػػػة ،كداللتيػػا فػػي عمػػـ البيػػاف ،كظيمتيػػا الب غيػػة،

كالمبحث الًّاني :يتناكؿ التصكير الكنائي في السكرة الكريمة.
التمهيد:

تسميتيا  -كظت كمكاف نزكليا  -فىميا.

تسميتها :سميت ىػاه السػكرة عمػى عيػد رسػكؿ اهلل  سػكرة البقػرة ،ركل الترمػام أنػو 
ً
ً
ػكرًة ا ٍلىبقىػ ىػرًة ًف ػي لىٍيمىػ وػة ىكيىتىػػاه»( ،)1كك ػػو تسػػميتيا بسػػكرة البق ػرة أنيػػا
ظػػاؿ « :ىمػ ٍػف ظىػ ىأى
ػر ى
اَيتىػ ٍػي ًف مػ ٍػف ا ػ ًػر يسػ ى
اكرت فييا ظصػة البقػرة ،التػي أمػر اهلل بنػي إسػرائيؿ بػابحيا؛ كالػؾ "الكتشػاؼ ظاتػؿ إنسػاف ،كالػؾ
بأف يىربكا الميت ب زً منيا ،فيحيا بإاف المٌو ،كي برىـ عف القاتػؿ ،فتكػكف ليػـ ايػة"( ،)2كأىػيؼ
كعرفكىا بيا.
اسميا لمبقرة؛ نا
تمييز ليا عف غيرىا مف السكر المبدكًة بالحركؼ المقطعة (ألـ)َّ ،

()1

ركاه أبك داككد في سننو رظـ الحديث ،1399 :دار الكتاب العربي بيركت ػ لبناف.528 :1

( )2التيسير المنير في العقيدة كالشريعة كالمنيج ،كىبة بف مصطيى الزحيمي ،دار اليكر المعاصر ،بيركت
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()1
كرةي
نزولها :نزلت " ًفي السىَّن ًة ٍاأليكلىى ًم ىف ا ٍل ًي ٍ ىرًة ًفي أ ىىكا ً ًرىىا أ ٍىك ًفي الًَّّانًىي ًة"  ،ىكظى ٍد يع َّد ٍ
ت يس ى
قً
َّ ً
ػيف كظىٍبػ ػ ىؿ س ػػكرة ً
ػب ين ػ يػز ً
يف ًف ػػي تىٍرتًي ػ ً
ػت ىب ٍع ػ ىػد يس ػ ى ً
اؿ
ا ٍلىبقى ػ ىػرًة َّ
كؿ الس ػ ىػكًر ،ىن ىزلى ػ ٍ
الس ػػابً ىعةى ىكالًّ ىم ػػان ى
ػكرة ا ٍل يمطىيي ػ ى ى
ً
ؼ.
اف( ،)2كىي أطكؿ سكر القراف الكريـ ب
ع ٍم ىر ى
ً
فضللمها :ركل مسػػمـ فػػي صػػحيحو( )3أف النبػػي  ظػػاؿ" :يي ػ ٍؤتىى بًػػا ٍلقي ٍر ً
ىىمًػ ًػو
امػ ًػة ىكأ ٍ
اف ىيػ ٍػكىـ ا ٍلقىي ى
ً
ً
ًَّ
ب لىيما ر يسك يؿ المَّ ًػو ًّ ى ىًّىػةى أىمًّى و
ػاؿ ىمػا
اف" .ىك ى
كرةي ا ٍلىبقىىرًة ىكا يؿ ع ٍم ىر ى
يف ىك يانكا ىي ٍع ىممي ى
الا ى
ٍ
ى ىر ى ي ى ى
كف بًو تى ٍق يد يموي يس ى
ً
ؽ أ ٍىك ىكأَّىنيي ىمػػا ًح ٍزظىػ ً
ػاف ىسػ ٍػكىد ىاك ً
ػاف أ ٍىك ظيمَّتىػ ً
امتىػ ً
ػاف ًمػ ٍػف طى ٍيػ وػر
اف ىب ٍيىنيي ىمػػا ىشػ ٍػر ه
ىنسػػيتييي َّف ىب ٍعػ يػد ظىػػا ىؿ " :ىكأَّىنيي ىمػػا ىغ ىم ى
ػاف ع ٍػف ص ً
صك َّ
ػاحبً ًي ىما" ،كعػف أبػي مسػعكد األنصػارم عػف رسػكؿ اهلل  أنػو ظػاؿ " :ىم ٍػف
اؼ تي ىحا َّ ً ى
ى
ىى
()4
ً
ً
ػكرًة ا ٍلىبقىػ ىػرًة ًف ػي لىٍيمىػ وػة ىكيىتىػػاهي"  ،كعػػف أبػػي ىري ػرة أف رسػػكؿ اهلل  ظػػاؿ" :ال
ظىػ ىأى
ػر ى
اَيتىػ ٍػي ًف مػ ٍػف ا ػ ًػر يسػ ى
إف َّ
ت ٍ ىعميػكا بيػػكتى يكـ ىمقػػابًر َّ
ػر فيػػو يسػكرة البقػرة"( .)5عػػف ابػػف عبػػاس
الب ٍيػ ًت الػ ًػام تيقػ ىأي
يطاف ينيػ يػر مػ ىػف ى
الشػ ى
ظػػاؿ :بينمػػا بريػػؿ ظاعػػد عنػػد النبػػي صػػمى اهلل عميػػو كالػػو كسػػمـ سػػمر نقيىػان مػػف فكظػػو فرفػػر أرسػػو

فقاؿ" :ىاا باب مف السماً فت اليكـ لـ ييػت ظػط إال اليػكـ ،فنػزؿ منػو ممػؾ ،فقػاؿ :ىػاا ممػؾ نػزؿ
إلى األرض لـ ينزؿ ظط إال اليكـ ،فسمـ كظػاؿ :أبشػر بنػكريف أكتيتيمػا لػـ يؤتيمػا نبػي ظبمػؾ :فاتحػة
()6

الكتاب ك كاتيـ سكرة البقرة ،لف تق أر بحرؼ منيا إال أعطيتو"

المبحث األول :الكناية :مفهومها ،داللتها في عمم البيان ،وقيمتها البالغية

ت بكاا عف كاا مف ً
باب رمػ ػ ػى ،كاالسـ الكناي ػ ػ ػة ،كىي أف يتكمػ ػ ػ ػ ػـ
الكناية في المغة :كنيػ ػ ػ ي
= دمشؽ1418 ،ق.65 :1 ،

()1
()2
()3

()4

التحرير كالتنكير ،محمد الطاىر ابف عاشكر ،دار سحنكف تكنس.201 :1 ،
التحرير كالتنكير.202 :1 ،
صػػحي مسػػمـ ،تحقيػػؽ :محمػػد ف ػؤاد عبػػد البػػاظي ،دار إحيػػاً الت ػراث العربػػي – بيػػركت ،554 :1 ،بػػاب:
فىؿ ظراًة القراف في الص ة كتعممو،

ال ػػامر الصػػحي "سػػنف الترمػػام" ،تحقيػػؽ :د محمػػد شػػاكر كا ػريف ،دار إحيػػاً الت ػراث العربػػي ،بيػػركت،
 ،159 :5رظـ.2881 :

()5ال امر الصحي "سنف الترمام" ،159 :5رظـ.2881 :
()6

ص ػػحي مس ػػمـ ،تحقي ػػؽ :محم ػػد عب ػػد الب ػػاظي ،دار إحي ػػاً التػ ػراث العرب ػػي
الحديث 254 :ػ (.) 806
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و
بشيً يستدؿ بو عمى المكنى عنػو ،كالرفػث كالػػائط ،كالكنيػة اسػـ يطمػؽ عمػى الشػ ص لمتعظػيـ،

نحك أبي حيص ،كأبي الحسف ،أك ع مة عميو ،كال مر " يكنى" بالىـ في الميرد كال مر ،كالكسػر
فييما لػػة ،مًّػؿ برمػة كبػرـ ،كسػدرة كسػدر ،ككنيتػو أبػا محمػد كبػأبي محمػد ،ظػاؿ ابػف فػارس :كفػي
كتاب ال ميؿ الصكاب ااتياف بالباً(.)1

الكناية في عمم البيان :الكناية عند عبد القاىر ال ر ػاني ىػي أف المعنػى المػراد ال يػأتي
كمًَّّػؿ
بالميظ المكىكع لو في المػة ،كانما ييكمأ إليػو بمػا ىػك ردفػو فػي الك ػكد كي عػؿ دلػي ن عميػو ،ى
ً ً
طكيػ يؿ َّ
ػكف كًّي ىػر
ليا بقكلو" :الػؾ ظػكلييـ :ىػك ى
الن ػاد ،يريػدكف طكيػ ىؿ القامػة ،ككًّي يػر رمػاد القػدر ،ىي ٍعين ى
ً
أمرىا .فقد أرادكا في
ؤكـ الىحى ،كالمر ي
دكمةه ،ليا ىمف ىيكيييا ى
اد أنيا يمترفةه م ى
القرل ،كفي المرأة :ىن ي
ىاا يكمو كما تىرل معنىًّ ،ـ لـ ياكركه ً
ً
ػى ا ػر،
ػاص بػو ،كلك ٌػنييـ َّ
بميظػو ال َّ
ي
تكصػمكا إليػو بػاكر معن ن
ن
مػػف شػ ً
ػت طػػا ىؿ َّ
ػاف ،أفػ تػػرل َّ
ػاد
الن ػ ي
ػأنو أف ي
أف القامػةى إاا طالػ ٍ
ػكف إاا كػ ى
يردفىػػو فػػي الك ػػكد ،كأف يكػ ى
ً
القػرل ىكًّيػر رم ي ً
كًااا كًّير ً
ػاـ
أمرىػا رًد ى
ػاد القػدر كًااا كانػت المػرأةي مترفػةن ليػا ىمػف يكيييػا ى
ى
ؼ الػؾ أف تن ى
إلى الىحى (.)2
كابػػف األًّيػػر يييسػػرىا بأنيػػا مشػػتقة مػػف السػػتر ،سػػتر المعنػػى الم ػراد إيصػػالو إلػػى المتمقػػي،

فقاؿ" :كاعمـ بأف الكناية مشتقة مف الستر ،ييقاؿ :كنيت الشيً؛ إاا سترتو ،كأي رم ىاا الحكػـ فػي
معا"(.)3
األلياظ التي ييستر فييا الم از بالحقيقة ،فتككف دالة عمى الستر كعمى المستكر ن

ؾ المعػ ػػاني فػ ػػي صػ ػػكرة
بالغللللة الكنايللللة :الكناي ػ ػةي سػ ػػر ماليػ ػػا كلطييػ ػػا ،أنيػ ػػا تىػ ػػري ل ػ ػ ى
ً
المحسكسات ،كتؤدييا أداً غير مباشر ،إا يتـ التعبير بكاسطتيا ب ممة ليا معنياف ،معنى صػري
غير مراد ،كمعنى يي مستكر بالمعنى الصري  ،كىك المراد ،فتصػكر اليكػرة كتعرىػيا مصػحكبة

َّػبب
ب ٍبرىانيا ،كالحقيقةى مشيكعة بدليميا ،ظاؿ عبػد القػاىر ن
مبينػا س َّػر فصػاحتيا" :أمػا الكنايػةي فػًإف الس ى
أف كػػاف ل ً ً
ػكف لمتَّصػري  ً َّ َّ ،و
ػر إلػػى نيسػ ًػوَّ -
أف
اًّبػػات بيػػا مزٌيػةه ال تكػ ي
فػػي ٍ ى
أف يكػؿ عاظػػؿ يعمػػـ  -إاا ر ػ ى
ية بًإًّب ً
إًّبات الص ً
ػاىد فػي ك كًدىػا ،اك يػد كأبمػعي فػي ال َّػدعكل ،مػف أف
ػات ىدليميػا ،كًاي ىابيػا بمػا ىػك ش ه
ى ٌ
()1
()2
()3

ينظر :المصباح المنير ،الييكمي ،المكتبة العممية ،بيركت( :كني).
ينظر :دالئؿ ااع از ،تحقيؽ :التن ي ،دار الكتاب العربي ،بيركت1995،ـ.66 :،
المًّػػؿ السػػائر فػػي أدب الكاتػػب كالشػػاعر ،تحقيػػؽ :محمػػد محيػػي الػػديف عبػػد الحميػػد ،المكتبػػة العصػرية -
بيركت.183 :2 ،1995 ،
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َّ
ػاىر
ػاىد َّ
ػيً إلييػػا فتيًّبتىيػػا سػػاا ان يغ ٍي ػ ن ،كالػػؾ ٌأنػػؾ ال تػ َّػدعي شػ ى
ت ػ ى
الصػػية كدليمىيػػا إال كاألمػ يػر ظػ ه
يث ال ييشؾ فيو كال ييظىف بالم بر الت ٌكيز كالػمط"(.)1
معركؼ ،كبح ي
ه
ػتعينا بالسػ ػػياؽ
فيػ ػػي تعبيػ ػػر يتشػ ػػكؿ ب ػ ػاىف أك عقػ ػػؿ الم اطػ ػػب (السػ ػػامر أك القػ ػػارئ) مسػ ػ ن
اال تماعي كالًّقافي العاـ ،الام تنتمي الصكرة إليو ،ىاا التشكيؿ كىػاا االسػتدالؿ كىػاا التأكيػؿ ال

يػتـ إالٌ بكاسػطة الػاىف أك العقػؿ دكف الميػظ ،مًّػؿ االسػتعارة كالتمًّيػؿ كالكنايػة ،فالصػكرة تػدؿ عمػى
كلكنيا ت تمؽ معنى ا ر ،ىاا المعنى يظؿ في حا ة إلى
معناىا األكؿ بمقتىى الكىر المػكمٌ ،
االستكشاؼ كالتحديد ،كىك ما تناط ميمتو بالمتمقي.
()2

المدي :

كفػػي بيػػت البحتػػرم

اَتػػي تظيػػر ب غػػة الكنايػػة ،ك ماليػػا كتأكيػػدىا لممعنػػى ،ظػػاؿ فػػي

ض َل المّ ِ
دور محب ِ
لهم َع ْن م ٍ
َّب
يث ما َب َدا
َي ُّ
حظ ِمن َح ُ
ون فَ ْ
غض َ
هيب في ّ
ْ
الص ِ َ
َ
ػض األبصػ ً
فالشػاعر فػػي ىػػاا البيػػت كنػػى "عػػف إكبػػار النػػاس لمممػػدك ًح ،كىيبػػتًيـ إيػػاه ،بًػػ ق
ػار
ؾ المعػاني فػي صػكرة المحسكس ً
ػات ،كال
ىاف عمى الييبة كاا ًؿ ،تىري ل ى
الام ىك في الحقيقة بر ه
َّ
المصكر إاا رسـ لؾ صكرةن لألم ًػؿ أك لمي ً
شؾ أفى ىاه اصةي الينكفَّ ،
ؾ تػرل
فإف
ؾ ك عمػ ى
ػأس ،بي ىػر ى
ى

مممكسا"(.)3
اىحا
ما ى
كنت تع يز عف التعبير عنو ك ن
ن
المبحث الثاني  :التصوير الكنائي في سورة البقرة:
مف صكر الكناية في سكرة البقػ ػ ػ ػرة ظكلو تػ ػ ػعالى  :ىكًا ٍف يك ٍنتي ٍـ ًفي ىرٍي وب ًم َّما ىنَّزٍلىنا ىعمىى
كف المَّ ًو إًف يك ٍنتيـ ً ً
فىأٍتيكا بًس ً ً ً ً
اً يك ٍـ ًم ٍف يد ً
يف[ البقرة.]32 :
صادظ ى
ٍ ٍ ى
كروة م ٍف م ًٍّمو ىك ٍاد يعكا يشيى ىد ى
ي ى
()4
أيىا
الدعاً في المػة ىك طمب ااظباؿ :دعكت ز ن
يدا :ناديتو كطمبت إظبالو  ،كىك ن
()1
()2

()3
()4

ىع ٍب ًدىنا
طمىب
ى

دالئؿ ااع از ص.70 :
دي ػكاف البحتػػرم ،عنػػي بتحقيقػػو كشػػرحو كالتعميػػؽ عميػػو :حسػػف كامػػؿ الصػػيرفي ،دار المعػػارؼ بمصػػر ػ
القاىرة ط. 192 : 1 ،3
الب غة الكاىحة ،عمي ال ارـ ،كمصطيى أميف ،دار المعارؼ ،ص.131:
المصباح المنير .194 :1
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الطٌالب لميعؿ مف غيره( ،)1ظاؿ اليالي (:)2

لمض ٍ
الساق ِم ْئ َزري
ف
وفة
ِّ
صَ
َ
وكنت إذا جاري َدعا ُ
أشمر حتَّى َي ْن ُ
كالشيداً :مر شييد ،فعيؿ بمعنى فاعؿ ،مف شيد إاا حىر ،كأصمو الحاىر ،شػيدت

ػيكدا حىػ ػرتو ،كمن ػػو الش ػػييد؛ ألف الرحم ػػة تحىػ ػره( ،)3كالش ػػييد م ػػف يكًّ ػػر الحى ػػكر
الش ػػيً ش ػ ن
كاستبصاره فيما حىره( ،)4كاسػتعماؿ الشػييد فػي اَيػة الكريمػة كنايػة ع ٌمػا ي زمػو الحىػكر ،كىػك

يؤيد ظكؿ المشػيكد عمػى يمعارىػو( ،)5كاطػ ؽ الشػييد كالشػاىد عمػى
فإف الشاىد ي
النصير كالمعيفٌ ،
الناصػػر كالمعػػيف مصػػرح بػػو فػػي المػػػة(" ،)6فكأنػػو ظيػػؿ ليػػـ :إف كػػاف األمػػر كمػػا تقكلػػكف ،مػػف أنيػػا
تسػتحؽ العبػػادة ،لمػػا أنيػػا تنيػػر كتىػر ،فقػػد دفعػػتـ فػػي منازعػػة محمػد  إلػػى فاظػػة شػػديدة ،كحا ػػة

عظيمػة ،فػػي الػت مص عنيػػا ،فتع مػكا االسػػتعانة بيػا ،كاال فػػاعممكا أنكػـ مبطمػػكف فػي ادعػػاً ككنيػػا
الية ،كأنيا تنير كتىر ،فيكػكف فػي الكػ ـ محا ػة مػف ك يػيف :أحػدىما :فػي إبطػاؿ ككنيػا اليػة.
كالًّاني :في إبطاؿ ما أنكركه مف إع از القراف كأنو مف ظبمو"(.)7

كظد رأل الشيخ ابف عاشكر أف مف إع از أسمكب اَية الكريمة ،إدماج التػكبيخ كالتعنيػؼ

كالتقريػر؛ كالػػؾ عمػػى يػة الز ػػر ،مػػر إظيػػار ع ػزىـ عػػف المعارىػػة" ،كىػاا اادمػػاج مػػف أفػػانيف

الب غة ،أف يككف مراد البميع غرىيف ،فيقرف الػرض المسكؽ لو الك ػ ػ ػ ػ ـ بالػرض الًّان ػ ػ ػي ،كفيو
()1

()2

()3
()4

()5
()6

()7

ينظػ ػػر :الم صػ ػػص ،ابػ ػػف سػ ػػيده ،تحقيػ ػػؽ :ميػ ػػؿ إب ػ ػراىيـ يػ ػػاؿ ،دار إحيػ ػػاً الت ػ ػراث العربػ ػػي ،بيػ ػػركت،
1417ق ػ 1996ـ .57 :4
البيت مف الطكيؿ ،ألبي ندب بف مرة القردم ،في :ديكاف اليالييف ،مػر كتحقيػؽ محمػكد أبػك الكفػاً،
دار الكتب المصرية ط. 92 : 3 ،2
ينظر :األفعاؿ ،السعدم ،عالـ الكتب ،بيركت1403 ،ىػ 1983ـ .190 :2
ينظػػر :التكظيػػؼ عمػػى ميمػػات التعػػاريؼ ،المنػػاكم ،تحقيػػؽ :محمػػد رى ػكاف الدايػػة ،دار اليكػػر المعاصػػر
كدار اليكر ،بيركت ػ دمشؽ ،ط1410 ،1/ق ،ص. 441 :
ينظر :التيسير الكبير أك مياتي الػيب ،الرازم ،دار الكتب العممية ،بيركت2000 ،ـ

.393 :1

ينظػػر :حاشػػية الشػػياب المسػػماة عنايػػة القاىػػي ككيايػػة ال ارىػػي ،شػػياب الػػديف ال يػػا ي ،ىػػبط :عبػػد
الرزاؽ الميدم ،دار الكتب العممية بيركت ،ط1997 ،1/ـ .58 :2
التيسير الكبير .393 :1
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تظير مقدرة البميع ،إا يأتي بالؾ االظتراف ،بدكف ركج عف غرىو المسكؽ لو الك ـ ،كال تكمؼ،
ظاؿ الحارث بف حمٌزة اليشكرم (:)1

أسماء رب ٍ
اء
آذنتنا ببينها
ثاو َي َم ّل منه الثّو ُ
ُ
فػػإف ظكلػػو" :رب ًّػػاك" عنػػد اكػػر يبعػػد الحبيبػػة كالتحسػػر منػػو ،كنايػػة عػػف أف ليسػػت ىػػي مػػف

ىاا القبيؿ ،الام يمؿ ًّػكاؤه .كظػد ظىػى بػالؾ حػؽ إرىػائيا بأنػو ال يحيػؿ بإظامػة غيرىػا ،كظػد عػد

اادماج مف المحسنات البديعة ،كىك دير بأف يعد في األبكاب الب غية في مبحػث ااطنػاب ،أك

ت ريج الك ـ عمى

ؼ مقتىى الظاىر"(.)2

كمػػف صػػكر الكنايػػة فػػي السػػكرة ظكلػػو تعػػالى :فىػًإ ٍف لىػ ٍػـ تى ٍي ىعميػكا ىكلىػ ٍػف تى ٍي ىعميػكا فىػػاتَّقيكا َّ
ػار الَّتًػػي
النػ ى
يع َّد ٍ ً ً
الناس كا ٍل ًح ارةي أ ً
يف[ البقرة]32:
ىكظي ي
ت ل ٍم ىكاف ًر ى
كد ىىا َّ ي ى ى ى
في اَية الكريمة كنايتاف:
الكنايػة األكلػى :أنػو َّ
عبػر عػػف نيػي إتيػانيـ بسػكرة تسػاكم سػػكرة مػف سػكر القػراف الكػريـ أك

تدانيو في أسمكبو كمعانيو ،فعبر عف الؾ باليعؿ (تيعمكا -كلػف تيعمػكا) بػدؿ اليعػؿ (تػأتكا) كمػا ىػك

الظػاىر؛ لكػػي يعػػـ فعػػؿ ااتيػػاف كغيػره ،ظػػاؿ الزم شػرم" :فػػإف ظمػػت :لػػـ عبػػر عػػف ااتيػػاف باليعػػؿ،
كأم فائدة في تركو إليو ظمت :ألنو فعؿ مف األفعاؿ ،تقكؿ :أتيت ف ننا ،يفيقاؿ لؾ :نً ٍعـ ما فعمت!
تصار كك ازة تػنيؾ عػف طػكؿ المكنػى عنػو،
نا
كاليائدة فيو :أنو ار م رل الكناية ،التي تعطيؾ ا

كيعػد
أال ترل ٌ
أف الر ؿ يقكؿ :ىػربت زي نػدا فػي مكىػر كػاا عمػى صػية كػاا ،كشػتمتو كنكمػت بػو ،ى
كيييات كأفعاالن ،فتقكؿ :بئسما فعمت! كلػك اكػرت مػا َّأن ٍبتىػو عنػو ،لطػاؿ عميػؾ ،ككػالؾ لػك لػـ ىي ٍعػدؿ

عف ليظ ااتياف إلى ليظ اليعؿ ،الى ٍستيطيؿ أف ييقاؿ :فإف لـ تأتكا بسكرة مػف مًّمػو ،كلػف تػأتكا بسػكرة
مف مًّمو"( ،)3فعبر باليعؿ المطمؽ (تيعمكا) كناية عف سائر األفعاؿ التي تعبػر عػف المعنػى المػراد،
مًّؿ :ااتياف ،كاابداع ،كااحداث()4؛ كاط ؽ عمى ىاا األسمكب الام اشتمؿ عمى ىاه الم ػعاني

()1
()2

البيت في ديكانو ،صنعة :مركاف العطية ،دار :ااماـ النككم ػ دمشؽ ط 1ػ  1994ـ
التحرير كالتنكير .339 :1

ص. 66 :

( )3الكشػاؼ عػف حقػائؽ التنزيػؿ كعيػػكف األظاكيػؿ فػي ك ػكه التأكيػؿ ،تحقيػػؽ :عبػد الػرزاؽ الميػدم ،دار إحيػػاً
التراث العربي ،بيركت .131 :1
( )4ينظر :ح ً
اشيةي ال قشيىا ًب ىعمىى ت ٍي ً
يى ًاكم .48 :2
الب ى
سير ى
ى
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كميا تعبير بالكناية.

ك ممة ) ىكلى ٍف تى ٍي ىعميػكا) معترىػة بػيف فعػؿ الشػرط ك كابػو ،كأًّرىػا الب غػي أنيػا تحػرؾ اليمػـ
كتحمسيا كتًّيرىا؛ "ليككف ع زىـ بعد الؾ أبمع كأبدع.
يع َّػد ٍ ً ً
النػاس كا ٍل ًح ػارةي أ ً
الكناية الًّانية :ظكلو تعالى :فىػاتَّقيكا َّ
يف
ػار الَّتًػي ىكظي ي
ت ل ٍم ىكػاف ًر ى
كد ىىػا َّ ي ى ى ى
الن ى
ىاا كاب فعؿ الشرط ،كىك ظكلو تعالى( :فىًإ ٍف لى ٍـ تى ٍي ىعميكا) ،كظد "ينقزؿ الزـ ال زاً منزلتو عمى سبيؿ

يحا بالكعيػد مػر ااي ػاز"( ،)1ىػاه الكنايػة
الكناية؛ تقر نا
ير لممكنى عنػو ،كتيػكي ن لشػأف العنػاد ،كتصػر ن
اًت بصكرة ميزعة مرعبة ،صكرة النار يككف كظكدىا الناس كالح ارة ،كىاا "ال مر بيف الح ارة

مف الح ر كالح ارة مف الناس ىك األمػر المنتظػر ،عمػى أف اكػر الح ػارة ىنػا يػكحي إلػى الػنيس

بسػػمة أ ػػرل فػػي المشػػيد الميػػزع ،مشػػيد النػػار التػػي تأكػػؿ األح ػػار ،كمشػػيد النػػاس الػػايف تػػزحميـ

ىاه األح ار في ىاه النار"(.)2

َّ
ب ىمػًّى ن ىمػا
ىف ىي ٍ
كمف صكر الكناية في سكرة البقػرة ظكلػو تعػالى :إً َّف المػوى ىال ىي ٍسػتى ٍحيًي أ ٍ
ى ًػر ى
ىما الًَّايف اىمينكا فىيعمىمكف أَّىنو ا ٍلحؽ ًم ٍف رقب ًيـ كأ َّ َّ ً
ػكف ىمػا ىاا أ ىىر ىاد
كىةن فى ىما فى ٍكظىيىا فىأ َّ
ى ى ىٍ ي ى ي ى
ىب يع ى
يف ىكيى يػركا فىىيقيكلي ى
ىما الػا ى
ى ٍ ى
ًً
المَّو بًي ىاا مًّى ن ي ً
ً ً َّ
يف[ البقرة.]32 :
ير ىكىي ٍي ًدم بً ًو ىكًًّ نا
ىؿ بً ًو ىكًًّ نا
ي ى ى ي
ير ىك ىما ييىؿ بًو إًال ا ٍليىاسق ى
"لما ىػرب اهلل ىػايف
السدم بأسانيدهَّ :
في سبب نزكؿ اَية الكريمة أ رج ابف رير عف ٌ
َّ ً
صػي و
قب
اسػتى ٍكظى ىد ىن نا
المًّميف لممنافقيف ظكليو تعالى  :ىمًّىمييي ٍـ ىك ىمًّى ًػؿ الػام ٍ
ػار[ البقػرة ،]71 :كظكلػو :أ ٍىك ىك ى
السػػم ً
ً
اً[ البق ػرة ،]71 :ظػػاؿ المنػػافقكف :اهلل أعمػػى كأ ػػؿ مػػف أف يىػػرب ىػػاه األمًّػػاؿ ،فػػأنزؿ
مػ ىػف َّ ى
َّ
ً
كف[ "البقرة.)3( ] 31:
ب ىمًّى ن  إلى ظكلو :أيكلىئً ى
ىف ىي ٍ
اهلل :إً َّف الموى ىال ىي ٍستى ٍحيًي أ ٍ
ى ًر ى
ؾ يى يـ ا ٍل ى اس ير ى
كظػػكؿ الكيػػار  :ىمػػا ىاا أ ىىر ىاد المَّػػوي بًيى ػ ىاا ىم ػًّى ن  أسػػمكب اسػػتيياـ ،مركػػب مػػف( :مػػا -اا) ،ظػػاؿ
البيىػػاكم :يحتمػػؿ ك يػػيف مػػف ااع ػراب" :أف تكػػكف مػػا اسػػتييامية ،كاا بمعنػػى الػػام ،كمػػا بعػػده

أم شيً منصػكب المحػؿ
اسما ك ن
احدا بمعنىٌ :
صمتو ،كالم مكع بر ما ،كأف تككف "ما" مر "اا" ن
عمى الميعكلية ،مًّؿ :ما أراد اهلل كاألحسف في كابو الرفر عمى األكؿ ،كالنص ػ ػ ػ ػ ػب عمى الًّانػ ػي،
()1
()2
()3

تيسير البيىاكم ،أبك سعيد ناصر الديف عبد اهلل بف عمر بف محمد ،دار اليكر ،بيركت.398 :1،
في ظ ؿ القراف ،سيد ظطب ،دار إحياً التراث العربي ،بيركت.55 :1
ينظػػر :أسػػباب الن ػػزكؿ ،ػ ؿ الػػديف الس ػػيكطي ،م ار عػػة كى ػػبط كتعميػػؽ :الشػػيخ محيػ ػي الػػديف محم ػػد
بعيكف ،دار ابف زيدكف ،بيركت ػ لبناف ط 1ص.14:
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ليطابؽ ال كاب السؤاؿ"(.)1

تساًؿ المشرككف كالييكد عما ىربو اهلل مف أمًّػاؿ فػي القػراف الكػريـ ،كاستشػاطكا غى نػبا

كحمقنا ،كاستي أزكا كس ركا منيا ،كتيكمكا بيا ،كظاؿ بعىيـ لبعض" :أرأيت حيػث اكػر اهلل الػاباب
كالعنكبكت فيما أنزؿ مف القراف عمى محمد! أم شيً يصنر بياا "( ،)2كركم عف الحسف كظتػادة:

"أف اهلل لما اكر الاباب كالعنكبكت في كتابػو ،كىػرب بيػا المًّػؿ ،ىػحؾ الييػكد كظػالكا :مػا يشػبو
أف يككف ىاا ك ـ اهلل فأنزؿ اهلل  :إً َّف المَّوى ىال ىي ٍستى ٍحيًي اَية"(.)3
المشرككف كالييكد لـ تكف غايتيـ مػف ظػكليـ  :ىمػا ىاا أ ىىر ىاد المَّػوي بًيىػ ىاا ىمػًّى ن  طمػب االسػتيياـ
كاالسػػتع ـ عػػف أمػػر م يػػكؿ ،يرغبػػكف فػػي إيىػػاحو كت ميتػػو كمعرفػػة كنيػػو ،كلػػـ يكػػف اسػػتيياميـ

طمب معرفة الحكمة عما أراده اهلل بياه األمًّاؿ ،كانما كػاف سػؤاليـ "سػؤاؿ المح ػكب مػف نػكر اهلل
كحكمتو ،المقطػكع الصػمة بسػنة اهلل كتػدبيره ...يقكلكنيػا فػي يػؿ كظصػكر ،فػي صػيػة االعتػراض

كاالستكبار ،أك في صكرة التشكيؾ في صدكر مًّؿ ىاا القكؿ عف اهلل"(.)4

المشرككف كالي ػ ػ ػيكد ييت ػ ػ ػشكف عف سبب يمم ػ ػ ػزكف بو القراف الكريػ ػ ػـ ،كيكابػ ػ ػكف بو

ػكب ٍيف بالس ػ رية
الرسػػكؿ الك ػريـ  فػػي دعكتػػو ،فس ػؤاليـ ىػػاا يكنػػكف بػػو عػػف اانكػػار كالنيػػي ،مشػ ى
كاالسػػتيزاً؛ ألف الشػػيً المنكػػر المنيػػي يسػػتييـ عػػف حصػػكلو ،فاسػػتعماؿ االسػػتيياـ فػػي اانكػػار

غالب ػا؛ ألنػػو غيػػر مقصػػكد بػػو االسػػتع ـ ،كظػػد
كالنيػػي مػػف ظبيػػؿ الكنايػػة ،كمًّمػػو ال ي ػػاب بشػػيً ن
ي ح ػػظ في ػػو معن ػػاه األص ػػمي في ػػاب ب ػ ػكاب؛ ألف االس ػػتعماؿ الكن ػػائي ال يمن ػػر م ػػف إرادة المعن ػػى
كف ىع ًف َّ
النىبًإ ا ٍل ىع ًظ ًيـ[ النبأ.]3 -7 :
األصمي ،كقكلو تعالى  :ىع َّـ ىيتى ىسآ ىًلي ى
ػتحقار ليػا -بيػاا ،كىػي
كظد أشار المشرككف كالييكد في سؤاليـ عػف أمًّػاؿ القػراف -اس نا

تعبير عما تييض بو نيكسيـ مف الكير كالحقد كالعناد ،كما ي كؿ في
أداة يشار بيا لمقرب كالدنك؛ نا

()1
()2

()3
()4

تيسير البيىاكم .260 :1
الع ػػاب فػػي بيػػاف األسػػباب ،أبػػك اليىػػؿ أحمػػد بػػف عمػػي ،تحقيػػؽ :عبػػد الحكػػيـ محمػػد األنػػيس ،دار ابػػف
ال كزم ،الرياض1997 ،ـ .246 :1
التيسير الكسيط لمقراف الكريـ ،محمد سيد طنطاكم ،دار نيىة مصر1998 ،ـ.208 :1
في ظ ؿ القراف .57 :1
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نيكسيـ مف استصػار ىاه األمًّػاؿ ،كتياىػة كحقػارة معانييػا؛ كالػؾ يييػـ بقرينػة السػياؽ كالمقػاـ(،)1
كقكلػػو تعػػالى :كًا ىاا ىرا ى َّ ً
ىى ػ ىاا الَّػ ًػام ىي ػ ٍا يك ير اىلًيىػػتى يك ٍـ ىك يىػ ٍػـ بًػ ًػا ٍك ًر
كن ى
يف ىكيىػ يػركا إً ٍف ىيتَّ ً ػ يا ى
ؾ إً َّال يىػ يػزنكا أ ى
ؾ الػػا ى
ى ى
ً
كف[ األنبياً.]22 :
َّ
الر ٍح ىم ًف يى ٍـ ىكاف ير ى
ً ً
ً ً ً
ػي الَّتًػػي
كمػػف صػػكر الكنايػػة فػػي سػػكرة البقػرة ،ظكلػػو تعػػالى  :ىيػػا ىبنػػي إ ٍسػ ىػرائي ىؿ ا ٍا يكػ يػركا ن ٍع ىمتػ ى
كف كا ً
ً
ً
ً
صػ قدظنا لً ىمػػا ىم ىع يكػ ٍػـ ىكىال
ىمينػكا بً ىمػا أ ٍىن ىزٍلػ ي
أ ٍىن ىع ٍم ي
ػت يم ى
ػت ىعمىػ ٍػي يك ٍـ ىكأ ٍىكفيػكا بً ىع ٍيػػدم أيكؼ بً ىع ٍيػد يك ٍـ ىكًاَّيػ ى
ػام فىػ ٍ
ػارىىيب ً ى
ً
ً
ً ً
ام فىاتَّقي ً
[ البقرة.]27-24:
كف
تى يك ي
كنكا أ َّىك ىؿ ىكاف ور بًو ىكىال تى ٍشتىيركا بًآىىياتي ًّى ىمننا ىظمي ن ىكًاَّي ى
ني ػى اهلل بنػػي إس ػرائيؿ عػػف أف يككن ػكا أكؿ كػػافر بػػو ،كالمعنػػى الظػػاىر ليػػاه ال ممػػة  ىكىال
طا عمػى أف يككنػكا أكؿ كػافر بػالنبي أك بػالقراف ،أمػا أف
كنكا أ َّىك ىؿ ىك ًاف ور بً ًو ،أف النيػي كػاف مسػم ن
تى يك ي
ًّانيػػا أك ًّالًّنػػا أك غيػػر الػػؾ فمػػـ ييني ػكا عنػػو ،كىػػاا المعنػػى الظػػاىر كالقريػػب لػػيس ىػػك
يكػػكف كيػػرىـ ن
المقصػػكد ،كال يتناسػػب كمقػػاـ الػػدعكة" ،كلكػػف المقصػػكد األىػػـ منػػو أف يككن ػكا أكؿ المػػؤمنيف؛ فأفيػػد

الػػؾ بطريػػؽ الكنايػػة التمكيحيػػة ،فػػإف كصػػؼ أكؿ أصػػمو السػػابؽ غي ػره فػػي عمػػؿ يعمػػؿ ،أك شػػيً

ياكر ،فالسبؽ كالمبادرة مف لكازـ معنى األكلى؛ ألن ػ ػ ػ ػيا بعػض مػدلكؿ المي ػ ػ ػظ ،كلمػا كػاف ااي ػ ػ ػماف

كالكير نقيىيػ ػ ػ ػف ،إا انتيى أحدىما ًّبت

اَ ر ،كاف النيي عف أف يككنكا أكؿ الكافريف ،يستمزـ أف يككنكا أكؿ المؤمنيف"(.)2

كظيمػػة الكنايػػة فػػي سػػياؽ اَيػػة الكريمػػة" :تػػكبي يـ عمػػى تػػأ رىـ فػػي إتبػػاع دعػػكة ااسػ ـ،

فيككف ىاا المركب ظد كنى بو عف معنييف مف ممزكماتو ،ىما :معنى البادرة إلى ااسػ ـ ،كمعنػى

التكبيخ المكنى عنو بالنيي ،فيككف معنى النيي مر نادا كالزمػو ،كىػك األمػر بالمبػادرة باايمػاف مػرادا
معػا ،فباعتبػار الػ زـ يكػكف النيػي
كىك المقصكد ،فكػكف الكػ ـ كنايػة ا تمػر فييػا الممػزكـ كالػ زـ ن
في معنى األمر ،فيتأكد بو األمر الام ظبمو ،كأنو ظيؿ( :كامنكا بما أنزلت) ،كككنكا أكؿ المػؤمنيف،

نييا عف الكير بعد األمر باايمػاف ،فيحصػؿ بػالؾ غرىػاف ،كىػاه الكنايػة
كباعتبار الممزكـ يككف ن
تعريىية؛ ألف غرض المعنى الكنائي غير غرض المعنى الصري "(.)3
( )1ينظر :التحرير كالتنكير .365 -364 :1
()2
()3

التحرير كالتنكير .460 :1
التحرير كالتنكير .461 -460 :1
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كمف صكر الكناية ظكلو تعالى :ما ىن ٍنس ٍخ ًم ٍف اىي وة أىك ين ٍن ًسيا ىنػأ ً
ٍت بً ى ٍي وػر ًم ٍنيىػا أ ٍىك ًم ًٍّمًيىػا أىلى ٍػـ
ى ى
ى
ى ٍ
ؾ الس ً
ات ك ٍاأل ٍىر ً
ض ىك ىمػا لى يك ٍػـ ًم ٍػف يد ً
ىف المَّػوى ىعمىػى يكػ قؿ ىشػي وً ظى ًػد هير أىلى ٍػـ تى ٍعمى ٍػـ أ َّ
تى ٍعمى ٍػـ أ َّ
كف
ىف المَّػوى لىػوي يم ٍمػ ي
ى
َّػم ىاك ى
ٍ
المَّ ًو ًم ٍف كلً ٍّي كىال ىن ً
صو
ير [ البقرة.]741 -742 :
ى ى
سػػبب نػػزكؿ ىػػاه اَيػػة أف الييػػكد لمػػا نسػ ت القبمػػة مػػف بيػػت المقػػدس إلػػى الكعبػػة حسػػدكا

المسمميف ،كطعنكا في الرسكؿ الكريـ كفي ااس ـ ،كظالكا" :إف محم نػدا يػأمر أصػحابو بػأمر اليػكـ،
كينيػػاىـ عنػػو غػ نػدا ،كيقػػكؿ اليػػكـ ظ ػكالن ،كير ػػر عنػػو غػ نػدا ،مػػا ىػػاا الق ػراف إال مػػف عنػػد محمػػد ،كأنػػو
بعىا ،فنزلت"(.)1
يناظض بعىو ن
ظكلو :أىلى ٍـ تى ٍعمى ٍـ  في اَيتيف الكريمتيف ،اً في سياؽ نيي الشػبية التػي ظػاؿ بيػا الييػكد
حكؿ النسخ في القراف ،كغرض ىاا االستيياـ ااظرار بأف ظدرة اهلل ال يشا عنيػا أمػر ممكػف يريػده

–سػػبحانو -كفػػي ىػػاا السػػياؽ تيػػكح رائحػػة التحػػاير مػػف االنسػػياؽ كراً تشػػكيؾ الييػػكد فػػي صػػدؽ

الرسكؿ كأف القراف كحي مف اهلل.

ال طاب مك و إلى الرسكؿ  ، كلكنػو ينتقػؿ "إلػى م اطبػة أمتػو انتقػاالن ًّ
كنائيػا؛ ألف عمػـ
لزكما ًّ
عرفيا ،فكؿ حكـ تعمؽ بػو بعنػكاف الرسػالة
األمة مف لكازـ عمـ الرسكؿ ،مف حيث إنو رسكؿ ن
فالمراد منو أمتو؛ ألف ما يًّبت لو مف المعمكمات في باب العقائد كالتشرير فيك حاصؿ ليػـ ،فتػارة

يػراد مػػف ال طػػاب تك ػػو مىػمكف ال طػػاب إليػػو كألمتػػو ،كتػػارة يقصػػد منػػو تك ػػو المىػػمكف ألمتػػو
فقػػط ،عمػػى ظاعػػدة الكنايػػة فػػي ػكاز إرادة المعنػػى األصػػمي مػػر الكنػػائي ،كىينػػا ال يصػػم تك ػػو

المىمكف لمرسكؿ؛ ألنو ال يقرر عمى االعتراؼ بأف اهلل عمى كؿ شيً ظدير ،فى مف أف ينكر

عنو ،كانما التقرير لألمة"( ،)2كأفرده بال طاب؛ ألنو  أعمميـ كمبػدأ عمميػـ ،كافػادة المبالػػة مػر
ااي از كاال تصار(.)3

ً
الص ػ ى ةى كاىتيػكا َّ
الزىكػػاةى ىك ىمػػا تيقىػ قد يمكا ًأل ٍىنيي ًس ػ يك ٍـ ًمػ ٍػف
كمػػف دالالت الكنايػػة ظكلػػو تعػػالى  :ىكأىظ ي
يم ػكا َّ ى
ى ٍي ور تى ً يدكه ًع ٍن ىد المَّ ًو إً َّف المَّو بًما تىعمميكف ب ً
ص هير[ البقرة.]774 :
ى ى ٍى ى ى
ي

()1
()2
()3

تيسير البحر المحيط .393 :1
التحرير كالتنكير .664 :1
ينظػػر :ركح المعػػاني فػػي تيسػػير الق ػراف العظػػيـ كالسػػبر المًّػػاني ،األلكسػػي ،دار إحيػػاً الت ػراث العربػػي،
بيركت.354 :1 ،
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ظ ػػاؿ ال ارغ ػػب األص ػػيياني ف ػػي معن ػػى ظكل ػػو تع ػػالى  :كأظيمػ ػكا الصػ ػ ة" ل ػػـ ي ػػأمر تع ػػالى

بالص ػ ة حيًّمػػا أمػػر ،كال مػػدح بيػػا حيًّمػػا مػػدح إال بميػػظ ااظامػػة ،تنبييػػا أف المقصػػكد منيػػا تكفيػػة

شرائطيا ال ااتياف بييئاتيا ..فإف ىاا مف القياـ ال مف ااظامة"(.)1

كردت ىاه اَيػة فػي سػياؽ اا بػار عػف كيػد الييػكد لمػدعكة ،كلمنبػي  كلممسػمميف ،حق نػدا

كرـ اهلل بيا النبي الكريـ  كالمسمميف ،كلـ يكتيػكا بكيػرىـ
ن
كحسدا عمى نعمة النبكة كااس ـ ،التي ٌ
بػػالنبي  كمػػا أرسػػؿ بػػو فحسػػب ،بػػؿ أرادكا أكًّػػر مػػف الػػؾ ،أرادكا اىػػديف القىػػاً عمػػى الػػدعكة
بالتشكيؾ في شأف النبكة كالكحي ،كصد العرب كابعاد مف أسمـ منيػ ػ ػـ ،كىك مػا عبػر عنػو الق ػ ػ ػ ػراف
ىى ًؿ ا ٍل ًكػ ػ ػ ػ ػتى ً
اب لى ٍك
الكري ػ ػ ػـ ،بقكل ػ ػ ػو تعالى  :ىكَّد ىكًًّ هير ًم ٍف أ ٍ
ار ىح ىس ندا ًم ٍف ًع ٍن ًد أىٍنيي ًس ًي ٍـه [البقرة.] 741 :
كن يك ٍـ ًم ٍف ىب ٍع ًد إً ٍي ىمانً يك ٍـ يكيَّ نا
ىي يرد ى
َّ
لما
تمنى الييكد أف ييحرـ المسممكف مف ىاه النعمة العظيمة ،كأف ير عكا كيا ار كما كانكاَّ ،
ً
الصػ ى ةى كاىتيػكا َّ
الزىكػاةىه 
كاف فعميـ الػؾ ،أمػر اهلل المسػمميف أف يًّبتػكا عمػى إيمػانيـ ،ظػاؿ  :ىكأىظ ي
يمػكا َّ ى
فمػراده مػػف أمػػرىـ بإظامػػة الصػ ة كايتػػاً الزكػػاة الًّبػػات "عمػػى ااسػ ـ؛ فػػإف الصػ ة كالزكػػاة ركنػػاه،

فاألمر بيما يستمزـ األمر بالدكاـ عمى ما أنتـ عميو ،عمى طريؽ الكناية"(.)2
ػح ً
ؾ بًػػا ٍل ىح ق
اب
ػير ىكىن ػ ًػا نا
ؽ ىب ًشػ نا
كمػػف الكنايػػة ظكل ػػو سػػبحانو :إًَّنػػا أ ٍىر ىسػ ػ ٍمىنا ى
ىص ػ ى
ير ىكىال تي ٍس ػأى يؿ ىعػ ٍػف أ ٍ
ا ٍل ى ًح ًيـ[ البقرة.]771 :

ظكلو تعالى  :ىكىال تي ٍسأى يؿ ظ أر ال ميكر بىـ التاً كرفر ال ـ عمى أف "ال" نافية؛ أم :ال
ؾ بًػػا ٍل ىح ق
ؽ،)3(
يسػػألؾ اهلل عػػف أصػػحاب ال حػػيـ ،كىػػك تقريػػر لمىػػمكف ظكلػػو تعػػالى :إًَّنػػا أ ٍىر ىس ػ ٍمىنا ى
كالسػؤاؿ ىنػػا كنايػػة عػػف عػػدـ المؤا ػػاة كالمػػكـ ،مًّػػؿ ظكلػػو " :ككمكػػـ مسػػؤكؿ عػػف رعيتػػو"()4؛ أم:

لست مؤا ناا ببقاً الكافريف عمى كيرىـ بعد أف بمػت ليـ الدعكة كأنارتيـ(.)5
()1
()2
()3

()4
()5

ميردات ألياظ القراف ،دار القمـ ،دمشؽ .272 :2
التحرير كالتنكير .672 :1
ينظػػر :ح ػػة القػراًات ،أبػػك زرعػػة عبػػد الػػرحمف بػػف محمػػد بػػف زن مػػة ،تحقيػػؽ :سػػعيد األفػػاني ،مؤسسػػة
الرسالة ،بيركت ،ط1982 – 1402 ،2/م ،ص. 111 :

الحديث أ ر و الترمام في سننو دار إحياً التراث العربي ،رظـ الحديث .208 :4 ،1705
ينظر :التحرير كالتنكير .692 :1
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كمعنػػى اَيػػة الكريمػػة :يػػا محمػػد ،ال تػػاىب نيسػػؾ عمػػييـ حس ػرات ،بعنػػادىـ كصػػدكدىـ

ككيرىـ ،فإف كظييتؾ أف تبشر كتنار ،كلست بعد الؾ مؤا ناا ببقػاً الكػافريف عمػى كيػرىـ ،كلسػت
ً
ػاب[الرعػد" ،] 24:كفػي كصيػ ػ ػ ػيـ بػأنيـ أصػحاب
مسؤكالن عنيـ ،فىًإَّن ىما ىعمىٍيػ ى
ؾ ا ٍل ىػب ى غي ىك ىعمىٍيىنػا ا ٍلح ىس ي
ال حي ػ ػ ػـ ،إش ػ ػ ػعار بأنيـ ظد طبػ ػ ػ ػ ػر عمى ظمكبيـ ،فصاركا ال
ير ى منيا الر كع عف الكير"(.)1

ً َّ ً ً ً
يـ إً َّال ىم ػ ٍػف ىس ػ ًػيوى ىن ٍي ىس ػػوي ىكلىقىػ ًػد
كم ػػف الكناي ػػة ظكل ػػو س ػػبحانو  :ىك ىم ػ ٍػف ىي ٍرىغ ػ ي
ػب ىع ػ ٍػف مم ػػة إ ٍب ػ ىػراى ى
طيىٍيىناهي ًفي الد ٍنىيا ىكًاَّنوي ًفي ٍاَ ً ىرًة لى ًم ىف الصَّالً ًحيف[ .البقرة]724 :
اص ى
ٍ
()2
ىرًغب عػف الشػيً :تىىركػو ىع ٍم نػدا كزىػد فيػو كلػـ يػرده  ،كسػيو :سػييا كسػياىا كسػياىة ػؼ
كط ػػاش ك ي ػػؿ ،كيق ػػاؿ :س ػػيو عمين ػػا؛ أم :يػ ػػؿ()3؛ أم :أى ػػاع عقم ػػو أك نيس ػػو كامتيني ػػا ،ظػ ػػاؿ

الشاعر(:)4

حمماًىا
فاست يمت يسيياؤىا
أميةي رىأييا
تاهلل ظد ىس ًييى ٍ
ت ٌ
ى
كمم ػػة إبػ ػراىيـ ى ػػي عب ػػادة اهلل كح ػػده كشػ ػريعتو الت ػػي أرس ػػؿ بي ػػا نبي ػػو الكػ ػريـ إبػ ػراىيـ 

لعباده( ،)5تمؾ الشريعة الكاىحة السيمة ،التي ال يرغب عنيا إال عبد يؿ ظدر نيسو ،كلػـ يعػرؼ
ليا حقيا مف النقاً كالصياً كالطير ،كااكماؿ كااسعاد في الدنيا كاَ رة.
ً َّ ً ً ً
يـ ،اسػتيياـ إنكػارم اسػتبعادم
كاالسػتيياـ فػي ظكلػو تعػالى  :ىك ىم ٍػف ىي ٍرىغ ي
ػب ىع ٍػف ممػة إ ٍب ىػراى ى
تكبي ي؛ أم" :ال أحد مف الناس يكره ممة إبراىيـ كينصرؼ عنيا إلػى الشػرؾ بػاهلل ،إال مػف امػتيف

نيسو ،كاست ؼ بيا كظمميا بسكً رأيو ،حيث ترؾ طريؽ الحؽ إلى طريؽ الى لة"(.)6

كاالستػ ػ ػ ػنكار كاالستبعاد كالتكبي ػ ػ ػخ اًت مف طريؽ الك ػ ػ ػناية ،حيػ ػ ػث " ىكاف شػ ػ ػ ػ ػ ػأٍف ا ٍلمنكر

()1

التيسير الكسيط .190 :1

()2

لساف العرب ،ابف منظكر ،دار صادر ،ط( 1/رغب).

()4

البيت في :األغاني ،أبي اليرج األصيياني ،تحقيؽ :سمير ابر ،دار اليكر بيركت ط.310 :10 ،2

()3

المع ـ الكسيط :رغب.

( )5أيسر التياسير لك ـ العمي الكبير ،ابر بف مكسى بف عبد القادر بف ابر أبك بكر ال زائرم ،مكتبة
()6

العمكـ كالحكـ ػ المدينة المنكرة المممكة العربية السعكدية ط1424 ، 5ق ػ  2003ـ . 116 :1
التيسير الكسيط .211 :1
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ا ٍلمستبعد أف يسأؿ عف فاعمو ،استعمؿ االستيياـ فػي ممزكمػو ،كىػك اان ىكػار كاالسػتبعاد عمػى ك ػو
الكني ػػة ،م ػػر ٌأن ػػو ل ػػك س ػػئؿ ع ػػف ى ػػاا المع ػ ً
السػ ػؤاؿ ك يين ػػا ،كاالس ػػتًّناً ظرين ػػة ع ػػف إرادة
ػرض ل ىك ػػاف ٌ
النيي"(.)1
النػ ً
اً ًم ىػف َّ
ػاس ىمػا ىكَّال يىػ ٍػـ ىع ٍػف ًظٍبمىػػتً ًي يـ الَّتًػػي
كمػف أسػػمكب الكنايػة ظكلػػو تعػالى  :ىسػىػيقيك يؿ السػػيىيى ي
صر و
ً
ً
اط يم ٍستىًق ويـ [البقرة.] 723 :
ىك يانكا ىعمىٍييىا ظي ٍؿ لًمَّ ًو ا ٍل ىم ٍش ًر ي
ؽ ىكا ٍل ىم ٍػ ًر ي
ب ىي ٍيدم ىم ٍف ىي ىش ي
اً إًلىى ى
السيو ىد الحمـ ،كأصمو ال ية كالحركػة .يقػاؿ :تسػييت الػري الشػ ر ،أم مالػت بػو(،)2
ظاؿ اك الرمة(:)3

ريف كما اىتزت رياح تسييت

أعالييا مر الرياح النكاسـ

كفػػي معػػاني أليػػاظ الق ػراف ،معنػػى السػػيو :يػػة فػػي البػػدف ،كمنػػو ظيػػؿ :زمػػاـ سػػييو كًّيػػر

االىطراب ،كًّكب سييو :ردمً النسج ،كاستعمؿ ىنا في ية النيس كنقصاف العقؿ كظمة الحكمة

كالتدبير(.)4

اس ػتى ٍميىينكىا
ك ػػاً فػػي تيسػػير أبػػي السػػعكد أف معنػػى السػػيياً" :الػػايف يٌػػت أح يميػػـ ك ٍ
بالتقميػػد كااع ػر ً
ػؼ النسػػج  ...كالم ػراد
ػكب سػػييوه إاا كػػاف ييػ ى
اض عػػف التػػدبر كالنظػػرً ،مػػف ظػػكليـ ًّػ ه

ميعػا،
ػكد  ...كظيػؿ :ىػػـ المشػرككف  ...كظيػػؿ :ىػـ القػػادحكف فػي التحكيػػؿ مػنيـ
بالسػيياً ىػـ الييػ ي
ن
فيككف ظكلو تعالىً  :م ىف الناس؛ أم :الكيرًةً ،
يصدر عف كؿ فرود
الم ٍحك قي لـ ي
لبياف أف الؾ القكؿ ى
مف تمؾ الطكائؼ الًّ ث ،بؿ عف أشقيائيـ المعتاديف لم كض في فنػكف اليسػاد ،كىػك األظيػر ،إا
يد فائدة"(.)5
لك أريد بيـ طائية م صكصة منيـ لما كاف لبياف ككنًيـ مف الناس مز ي

()1
()2

()3

()4

()5

التحرير كالتنكير.724 :1
الصحاح تاج المػة كصحاح العربية ،ال كىرم ،تحقيؽ :أحمد عبد الػيكر عطػار ،دار العمػـ لمم يػيف –
بيركت ،ط1987 ،4/ـ ،سيو.
البيت في ديكانو ،ظدـ لو كشػرحو :أحمػد حسػف بسػج ،دار الكتػب العمميػة ،بيػركت ػ لبنػاف ط 1995 ،1ـ
ص. 271 :
ينظر :ميردات ألياظ القراف ،الحسيف بف محمد بف الميىؿ المعركؼ بالراغب األصيياني أبك القاسـ،
دار القمـ ػ دمشؽ .482 :1
إرشاد العقؿ السميـ إلى مزايا القراف الكريـ ،دار المصحؼ القاىرة.171 :1 ،
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ط ىر
ؾ ىش ػ ٍ
كالتكليػػة :ظػػد تكػػكف إظبػػاالن ،كتكػػكف انص ػ ارفنا ،فمػػف األكؿ ظكلػػو تعػػالى :فىػ ىػك قؿ ىك ٍ يىػ ى
ا ٍل ىم ٍس ً ًد ا ٍل ىح ىرًاـ[البقرة]722 :؛ أم :ك ق ػو ك يػؾ نحػكه كتمقػاًه ،ككػالؾ ظكلػو تعػالى  :ىكلً يك ٍّػؿ ًك ٍ يىػةه
يىػ ىػك يم ىكلقييىػػا[ البقػرة ]721 :ظػػاؿ اليػراً( :)1ىػػك مسػػتقبميا ،كالتكليػػة فػػي ىػػاا المكىػػر اسػػتقباؿ ،كظػػد

ظػػرئ ىػػك مكالىػػا()2؛ أم :اهلل تعػػالى ،يػػكلى أىػػؿ كػػؿ ممػػة القبمػػة الت ػي تريػػد ،كمػػف االنص ػراؼ ظكلػػو
َّ
يف[ التكبػػة ،]32:ككػػالؾ ظكلػػو تعػػالى:
ض بً ىمػػا ىر يحىبػ ٍ
ىػػاظى ٍ
ت ىعمىػ ٍػي يك يـ ٍاأل ٍىر ي
تعػالى  :ىك ى
ػت ًّيػ َّػـ ىكل ٍيػتي ٍـ يمػ ٍػدبً ًر ى
يي ىكلك يك يـ ٍاأل ٍىدىب ىار[ اؿ عمراف.)3( ]777:
كظكلػػو تعػػالى  :ىمػػا ىكَّال يىػ ٍػـ ىعػ ٍػف ًظٍبمىػػتً ًي يـ؛ أم :مػػا ىع ػدليـ كصػػرفيـ( ،)4عػػف اسػػتقباؿ بيػػت
المقدس إلى استقباؿ الكعبة بمكة" ،حصؿ ىاا ،لما حكؿ اهلل تعالى رسكلو كالمؤمنيف مػف اسػتقباؿ

بيت المقػدس فػي الصػ ة إلػى الكعبػة ،تحقيقػان لرغبػة رسػكؿ اهلل  فػي الػؾ ،كلعمػة اال تبػار التػي
تىػمنتيا اَيػة التاليػة ،فػأ بر تعػالى بمػا سػيقكلو السػيياً مػف الييػكد كالمنػافقيف كالمشػركيف ،كعمَّػػـ
ً
ػاً إًلىػػى
المػػؤمنيف كيػػؼ يػػردكف عمػػى السػػيياً ،فقػػاؿ  :يظػ ٍػؿ لًمَّػ ًػو ا ٍل ىم ٍشػ ًػر ي
ؽ ىكا ٍل ىم ٍػػ ًػر ي
ب ىيػ ػ ػ ػ ٍيدم ىمػ ٍػف ىي ىشػ ي
ص ػ ػ ػ ػر و
ً
اط يم ٍستىًق ويـ[البقػ ػرة ،]723 :فػ اعتػراض عميػو ،يك ػو عبػاده حيػث يشػاً ،كييػدم مػف يشػاً
ى
إلى صراط مستقيـ"(.)5
كاالستيياـ في ظكلو تعالى  :ىما ىكَّال يى ٍػـ ىع ٍػف ًظٍبمىػتً ًي يـ يػراد بػو الكنايػة عػف اانكػار كالتع ػب
ىم :أىل شػ ػيً ػػرل لمحم ػػد كىػ ػؤالً المس ػػمميف،
كالت طئ ػػة كاالس ػػتيزاً م ػػف الرس ػػكؿ كص ػػحابتو؛ أ ٍ
"فصرفيـ عف ظبمتيـ التي كانكا عمييا ،كىى ظبمة النبييف كالمرسميف مف ظبميـ"(.)6

()1
()2

()3
()4

في :معاني القراف ،أبك زكرياً يحي بف زياد اليراً ،عالـ الكتب لبنانػ بيركت  ،ط.85 :2،1
ينظر :الح ة في القراًات السبر ،الحسيف بف أحمد بف الكيو أبك عبد اهلل ،تحقيؽ :عبد العاؿ سالـ
مكرـ ،دار الشركؽ – بيركت ،ط1401 ،4ق ص.52 :
ينظر :لساف العرب( :كلي).

ينظ ػػر :ت ػػاج الع ػػركس م ػػف ػ ػكاىر الق ػػامكسَّ ،
الزبي ػػدم ،تحقي ػػؽ :م مكع ػػة م ػػف المحقق ػػيف ،دار اليداي ػػة
(د،ت)( :كلي).

()5
()6

أيسر التياسير لك ـ العمي الكبير .125 :1

تيسير المراغي ،أحمد مصطيى المراغي ،مطبعة مصطيى البابي الحمبي كأكالده بمصر.5 :2 ،
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ً
كف ما أ ٍىن ىز ىؿ المَّوي ًم ىف ا ٍل ًكتى ً
كف بً ًو
اب ىكىي ٍشتىير ى
كمف صكر الكناية ظكلو تعالى :إً َّف الىا ى
يف ىي ٍكتي يم ى ى
َّ
ً
ؾ ما ي ٍأ يكمي ً
ً
ً
ق
ً ً ً َّ
اب
ام ًة ىكىال يي ىزقكي ًي ٍـ ىكلىيي ٍػـ ىعػ ىا ه
ًّى ىمننا ىظمي ن أيكلىئ ى ى ى ى
كف في يبطيكني ٍـ إال ا َّلن ىار ىكىال يي ىكم يميي يـ الموي ىي ٍكىـ ا ٍلقىي ى
ً
يـ[البقرة.]712 :
أىل ه
ً
ػكف ىمػػا أ ٍىنػ ىػز ىؿ المَّػػوي ًمػ ىػف
يف ىي ٍكتي يمػ ى
ركل ابػػف ريػػر فػػي سػػبب نزكليػػا ،عػػف عكرمػػة" :إً َّف الىػػا ى
َّ ً
ا ٍل ًكتىػ ً
ميعػػا فػػي ييػػكد ،كأ ػػرج
كف بً ىع ٍيػ ًػد المَّػػو نزلتػػا
يف ىي ٍشػػتىير ى
ػاب ،كالتػػي فػػي اؿ عم ػراف إً َّف ال ػا ى
ن
الًّعمبي مف طريؽ الكمبي عف أبي صال عف ابف عباس ظاؿ :نزلت ىػاه اَيػة فػي رؤسػاً الييػكد
كعممػػائيـ ،كػػانكا يصػػيبكف مػػف سػػيمتيـ اليػػدايا كاليىػػؿ ،ككػػانكا ير ػػكف أف يكػػكف النبػػي المبعػػكث

منيـ ،فمما بعث اهلل محمدا  مف غيرىـ افكا اىاب مأكمتيـ ،كزكاؿ رياستيـ ،فعمدكا إلى صػية

محمػػد  فػيركىػػاًّ ،ػػـ أ ر كىػػا إلػػييـ ،كظػػالكا :ىػػاا نعػػت النبػػي الػػام ي ػػرج فػػي ا ػػر الزمػػاف ،ال
ً
كف ما أ ٍىن ىز ىؿ المَّوي ًم ىف ا ٍل ًكتى ً
اب اَية"(.)1
يشبو نعت ىاا النبي ،فأنزؿ اهلل :إً َّف الىا ى
يف ىي ٍكتي يم ى ى
َّ
ً
ق
ام ًػة فػالمييكـ
في اَية الكريمة كنايتاف :األكلى في ظكلو تعالى  :ىكىال يي ىكم يميي يـ الموي ىي ٍكىـ ا ٍلقىي ى
مػػف ظػػاىر الميػػظ نيػػي الك ػ ـ ،كالمػػرد الزـ معنػػاه ،كىػػك الكنايػػة عػػف الػىػػب كعػػدـ المحبػػة؛ "ألف

المحػػب مقبػػؿ عمػػى حبيبػػو ،متحػػدث إليػػو"( ،)2كمػػف عػػادة الممػػكؾ عنػػد الػىػػب أنيػػـ يعرىػػكف عػػف

المػىكب عمييـ كال يكممكنيـ ،كما أنيـ عند الرىػا يتك يػكف إلػييـ بالم طيػة كالحػديث( ،)3كىػاا

الػىػػب مػػف اهلل ػزاً ليػػـ عمػػى مػػا حرفػكا كبػػدلكا ،عيػػد اهلل إلػػييـ فػػي التػػكراة فػػي شػػأف محمػػد ،

فبدلكه ككتبكا بأيدىـ غيره ،كحميكا أنو مف عند اهلل ،لػئ ييػكتيـ المأكػؿ كالرشػا التػي كانػت ليػـ مػف

اد مف نيي الك ـ إرادة الزمو ،كىك الس ط كالػىب منو سبحانو .
أتباعيـ ،فىا ٍل يم ىر ي
الكناية الًّانية ظكلو تعالى  :ىكىال يي ىػزقكي ًي ٍـ ،كالتزكيػة :ىػي المػدح كالًّنػاً ،يقػاؿ زٌكػى الر ػؿ
نيسو إاا كصييا كأًّنى عمييا( ،)4كالمييكـ مػف ظػاىر الميػظ نيػي المػدح كالًّنػاً عمػييـ مػف ظبػؿ اهلل
()1

()2
()3
()4

أسباب النزكؿ ،السيكطي ،م ار عة كىبط كتعميؽ :محيي الديف محمد بعيػكف ،دار ابػف زيػدكف ،بيػركت:
.31- 30
زىرة التياسير ،محمد أبك زىرة ،دار اليكر العربي.1285 :1،
ينظر :التيسير الكسيط .356 :1
ينظر :النياي ػ ػ ػة في غريب الحديث كاألًّػ ػ ػر ،ابف األًّير ،تحقي ػ ػ ػؽ :طاىػ ػ ػ ػر أحمد الزاكل  -محمكد محمد
الطناحي ،المكتبة العممية ،بيركت1399 ،ىػ 1979 -ـ.765 : 2 ،
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سػػبحانو ،كالم ػراد الزـ معنػػاه ،كىػػك الكنايػػة عػػف عػػدـ الرىػػا عػػنيـ؛ ألف مػػف يرىػػى عػػف ش ػ ص

يزكيو كيطريو كيًّني عميو.

كػػاف ػزاؤىـ أف ييمميػػـ اهلل يػػكـ القيامػػة ،كيػػدعيـ فػػي ميانػػة كازدراً ،أمػػاـ ال

ئػػؽ يػػكـ

صػ ٌػكره الػػكحي فػػي ظكلػػو
القيامػػة ،كالتعبيػػر القرانػػي عػػف ىػػاا الػىػػب ،كىػػاه الميانػػة كىػػاا االزدراً ،ى
َّ
ً
ق
ام ًػة ىكىال يي ىػزقكي ًي ٍـ ،ػاً فػي صػكرة ظريبػة مػف حػس البشػر كادراكيػـ
تعالى  :ىكىال يي ىكم يميي يـ الموي ىي ٍكىـ ا ٍلقىي ى
اىتمامػا! كال يطيػرىـ!
ليا ،كناية تصكر غىب اهلل عمييـ يكـ القيامػة :فػ يكمميػـ! كال ييػكلي ليػـ
ن
كال يػير ليـ!(.)1
ً
ً
ً ً
أ ً
ػاس لىيي َّػف ىعمً ىػـ المَّػوي أَّىن يك ٍػـ
يح َّؿ لى يك ٍػـ لىٍيمىػةى ال ق
ص ىػي ًاـ َّ
الرفى ي
ػاس لى يك ٍػـ ىكأ ٍىنػتي ٍـ لىب ه
ػث إًلىػى ن ىسػائ يك ٍـ يى َّػف لىب ه
اب ىعمىٍي يك ٍـ ىك ىعيىا ىع ٍن يك ٍـ[البقرة.]711:
كف أ ٍىنيي ىس يك ٍـ فىتى ى
يك ٍنتي ٍـ تى ٍ تى يان ى
ث إًلىى نً ىسائً يك ٍـ ،يقاؿ " :ىرفىث في ك مو كأرفث
اً التعبيػ ػر في ظكلو تعالىَّ  :
الرفى ي
كترفػ ػػث أفحػ ػػش كأفص ػ ػ بمػ ػػا ي ػ ػػب أف يكنػ ػػى عنػ ػػو"( ،)2كمػ ػػف إط ػ ػ ؽ الرفػ ػػث عمػ ػػى الك ػ ػ ـ ظػ ػػكؿ

الع اج(:)3

َّ
ىسر ً
كر َّ
كرفى ًث التى ىكمـ
اب ىح ي وج يكظًَّـ
بأٍ
عف المػا ى
ي
ظاؿ ابف عباس" :إف اهلل حيي كريـ يكني كؿ ما اكر في القػراف مػف المباشػرة كالم مسػة،

كاافىاً كالد كؿ كالرفث ،فإنما عنى بو ال ماع"( ،)4فاَية القرانية ىكَّنت عف اليحػش مػف القػكؿ،

ككػ ـ النسػػاً حػػيف ال مػػاع ،ىكَّنػت بػػو عػػف المباشػرة كاافىػػاً لمزكمػػو غالبػػا ،فألقػػت بالرفػػث سػػتا ار
ىػػافيا مػػي رفيقػػا مػػف المطافػػة كاألدبً ،ل ىم ػا بػػيف األزكاج مػػف عمػػؽ المػػكدة كاالتصػػاؿ المػػادم،
()1
()2

()3

()4

ينظر :في ظ ؿ القراف .223 :1
أساس الب غة ،أبك القاسـ محمكد بف عمر بف محمد بف عمػر ال ػكارزمي الزم شػرم ،دار اليكػر ،سػنة
النشر 1399ىػ 1979ـ ،رفث.

البيت في :المزىر في عمكـ المػة كأنكاعيا ،السػيكطي ،تحقيػؽ :فػؤاد عمػي منصػكر ،دار الكتػب العمميػة،
بيركت ،ط1998 ،1/ـ. 12 : 1 ،
المباب في عمكـ الكتاب المباب في عمكـ الكتاب ،أبك حيص عمر بف عمي ابف عادؿ الدمشقي
الحنبمي ،تحقيؽ :الشيخ عادؿ أحمد عبد المك كد كالشيخ عمي محمد معكض ،دار الكتب العممية -
بيركت  /لبناف  1419 -ىػ 1998-ـ ،ط.304 : 3 ،1
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()1
عاليػا ،مػن الع ظػة الزك يػة
ػاميا ن
كاستتار كؿ كاحد منيما بصػاحبو  ،ػاً ىػاا التعبيػر القرانػي س ن
أدبػػا ،كنتػػو بأليػػاظ مقبكلػػة تػػؤدم المعنػػى ،كتيص ػ عػػف المػػػزل ،كتيح قس ػف القبػػي ،
طيػ نا
ػر كشػػيافية ك ن
كتيمى ًطؼ الكًّيؼ ،كالؾ في التعبير عف المباشرة بيف الزك يف.

كأصؿ الرفىث ال ىيتى َّ
لمػا كػاف المعنػى المقصػكد ىػك اافىػاً
لكنػو َّ
عدل بحرؼ ال ػر (إلىػى) ٌ
م بحرؼ ال ر(عمى) ،ظاؿ ابف ني" :كأنت ال تقكؿ رفًّت إلى المرأة كانما تقكؿ :رفًّت بيا أك
يع قد ى
معيا ،لكنو لما كػاف الرفػث ىنػا فػي معنػى اافىػاً ،ككنػت تعػدل أفىػيت بػالحرؼ ال ػر (إلػى)،
كقكلؾ :أفىيت إلى المرأة ،ئت بحرؼ (إلى) مر الرفث،
إياانا كاشعا ار أنو بمعناه"(.)2

ض ًفػي ًي َّف ا ٍل ىح َّػج
كم ه
ػات فى ىم ٍػف فى ىػر ى
كمف الكناية في سكرة البقػرة ظكلػو تعػالى :ا ٍل ىحػج أى ٍشػييهر ىم ٍعمي ى
ػكؽ ىكىال ً ػ ىػدا ىؿ ًفػػي ا ٍل ىح ػ قج ىك ىمػػا تى ٍي ىعميػكا ًمػ ٍػف ى ٍيػ وػر ىي ٍعمى ٍمػػوي المَّػػوي ىكتىػ ىػزَّكيدكا فى ػًإ َّف ى ٍيػ ىػر الػ َّػزًاد
فىػ ى ىرفىػ ى
ػث ىكىال في يسػ ى
كف ىيا أيكلًي ٍاألىٍلىب ً
التَّ ٍق ىكل ىكاتَّقي ً
اب[ البقرة.]711 :
ىػاه اَيػػة بينػػت أف الحػػج أشػير معمكمػػات ،كنيػػت عػػف الرفػت كاليسػكؽ كال ػػداؿ فػػي أيػػاـ

أدبػا مػر اهلل ،فػإاا سػعى العبػد إلػى ربػو كرغػب
ػمكا
ركحيػا ك ن
ن
الحج لمحاج ،طاعة كظرنبػا مػف اهلل ،ي
كس ن
في التقرب إليو ،كالتعرض لمػيرتو ،كاف كما ظاؿ رسكؿ اهلل  فيما ركاه أبك ىريرة عف النبي :
ث ىكلى ٍـ ىي ٍي يس ٍؽ ىر ى ىر ىكىي ٍكًـ ىكلى ىدتٍوي أيمو"(.)3
" ىم ٍف ىح َّج لًمَّ ًو ىفمى ٍـ ىي ٍرفي ٍ
كظكلػػو تعػػالى  :ىك ىمػػا تى ٍي ىعمي ػكا ًمػ ٍػف ى ٍيػ وػر ىي ٍعمى ٍمػػوي المَّػػوي ممػػة شػػرطية ،أداة الشػػرط فييػػا "مػػا"،
كفعؿ الشرط "تيعمكا" ،ك كاب الشرط "يعممو اهللً ،
ك"م ٍف" بيانية ،تبيف المبيـ مف ليظ "ما"؛ ألف "ما"

الشرطية مبيمة كاسـ المكصكؿ ،ك" ير" نكػرة ػاًت فػي سػياؽ الشػرط تييػد العمػكـ ،فيػي تشػمؿ
كًّير أك ظمػي ن  .ىك ىمػا تى ٍي ىعميػكا ًم ٍػف ى ٍي وػر ىي ٍعمى ٍمػوي المَّػوي ،يشػعر العطػؼ بػأف ىنػاؾ
كؿ ير ،سكاً كاف نا
محاكفنا ،تقديره -كاهلل أعمـ" -أف اترككا ىاه األمكر الممنكعة في الحج ،لت مية نيكسكـ كتصييتيا،
كتح ميتيػػا بعػػد الػػؾ بيعػػؿ ال يػػر ،لتػػتـ لكػػـ تزكيتيػػا ،فػػإف النيػػكس بعػػد الػػؾ تكػػكف أشػػد اسػػتعدادا

()1
()2
()3

ينظر :التيسير الكسيط لمقراف الكريـ .311 :1
ال صائص ،تحقيؽ :محمد عمي الن ار ،عالـ الكتب ،بيركت.308 :2 ،
أ ر ػػو الب ػػارم ف ػػي ص ػػحيحو ،تحقي ػػؽ :محم ػػد زىيػ ػر ب ػػف الناص ػػر الناص ػػر ،دار ط ػػكؽ الن ػػاة ،ط،1/
1422ىػ ،باب :ظكؿ اهلل عز ك ؿ" :كال فسكؽ كال داؿ في الحج" رظـ الحديث.1820 :

22

مجلة التربوي
العدد 9

داللة الكناية في سكرة البقرة

ل تصػػاؼ بػػال ير ،كاهلل ال يىػػير عمػػيكـ أظػػؿ شػػيً منػػو؛ ألنػػو عػػالـ بػػو؛ كبػػأنكـ كافقػػتـ فيػػو سػػننو

كشريعتو"(.)1

كظكلو ت ػ ػ ػعالى :ىي ٍعمى ٍموي المَّوي يييد معني ػ ػيف ،األكؿ :المعػ ػ ػ ػ ػ ػنى الظاىر ،كىك إحاطة
ً
ػي هً ًفػػي
عممػػو تعػػالى بالكائنػػات ميعيػػا ،حركاتيػػا كسػػكناتيا ،كبكػػؿ أعماليػػا  ،ىال ىي ٍ يىػػى ىعمىٍيػػو ىشػ ٍ
الس ػػم ً
ً
ٍاأل ٍىر ً
اً[ اؿ عمػ ػراف ،]2:كأطم ػػؽ عم ػػـ اهلل كأري ػػد ب ػػو الزم ػػو ،كى ػػك الم ػػازاة عم ػػى
ض ىكىال ف ػػي َّ ى
المعمػػكـ بطريػػؽ الكنايػػة ،كىػػك يػػي يييػػـ مػػف كراً المعنػػى المػػاككر ،كىػػك م ػػازاة كػػؿ عامػػؿ عمػػى

عممو.

كظيمػػة الكنايػػة أنيػػا تحػػث المػػؤمف عمػػى عمػػؿ ال يػػر ميمػػا ىظ ػ ٌؿ ح مػػو ،كترشػػده إلػػى البػػر
كااحساف ،كترغبػو فػي اَداب العاليػة ،كااظبػاؿ إلػى كػؿ محمػكد ،كاالتصػاؼ بكػؿ كمػاؿ إنسػاني.

كتحاره مف فعؿ الشر كالمعاصي ،كالت مي عف كؿ مامكـ.
ًَّ ً
كف ًمػ ىػف
يف ىكيىػ يػركا ا ٍل ىحىيػػاةي الػد ٍنىيا ىكىي ٍسػ ى ير ى
كمػف الكنايػػة فػي ىػػاه السػػكرة ظكلػو تعػػالى  :يزقيػ ىػف لمػا ى
ً
ًَّ
اً بً ىػ ٍي ًر ًح ىس و
يف اىمينكا كالًَّا ى َّ
اب[ البقرة.] 373 :
ام ًة ىكالمَّوي ىي ٍريز ي
ؽ ىم ٍف ىي ىش ي
يف اتقى ٍكا فى ٍكظىيي ٍـ ىي ٍكىـ ا ٍلقىي ى
الا ى ى ى
ظاؿ ابف عباس" :نزلت في أبي يؿ كرؤساً ظريش ،كانكا يس ركف مف فقػراً المسػمميف،

كعبد اهلل بف مسعكد ،كعمار ،ك باب ،كسالـ مكلى أبي حايية ،كعػامر بػف فييػرة ،كأبػي عبيػدة بػف

ال راح ،بسبب مػا كػانكا فيػو مػف اليقػر كالىػرر ،كالصػبر عمػى أنػكاع الػب ً ،مػر أف الكيػار كػانكا
في التنعـ كال ارحة"(.)2

كالتعبي ػػر بالكناي ػػة ف ػػي ظكل ػػو تع ػػالى :بً ىػ ٍي ػ ًػر ًح ىس ػ و
ػاب؛ "أىم :م ػػف غي ػػر ع ػػد كال تحدي ػػد كال
ص ور ،فنيي الحساب نيي لعمـ مقدار الرزؽ ،كىك ما يككف لو بداية كلو نياية؛ أم :معدكد تحت
ىح ٍ
حساب الحاسبيف ،كالمعنى الكنائي الام كراً ىاا المعنى :ىك التكسعة في العطػاً كسػعة الػرزؽ؛

ػر؛ أم :يًّيػػب اهلل لمػػف
ػر بػ ىعػ ٌػد كال كيػػؿ كال كزف ،كىػػاا شػػأف العطػػاً إف كػػاف كًّيػ نا
ػاً كافػ نا
أم :عطػ ن
()1

()2

تيسػػير الق ػراف الحكػػيـ (تيسػػير المنػػار) ،محمػػد رشػػيد رىػػا ،الييئػػة المص ػرية العامػػة لمكتػػاب 1990ـ :2
.184
التيسير الكبير أك مياتي الػيب ،ف ر الديف محمد بف عمر التميمي الرازم الشافعي ،دار الكتب
العممية1421 ،ىػ 2000 -ـ بيركت. 5 : 6 ،
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يشاً ًّك نابا ال يد ؿ تحت حساب ال مؽ ،فيػك الكػريـ ال ػكاد بػ نيايػة لمػا يعطػي(" ،)1كظػد شػاعت
ىاه الكناية في ك ـ العرب ،كما شاع عندىـ أف يقكلكا يي ىعدكف باألصابر ،كيحػيط بيػا العػد ،كنايػة
عػػف ً
القمٌػػة ،كمنػػو ظػػكليـ شػػيً ال ييحصػػى ،كلػػالؾ ص ػ أف ينيػػى الحسػػاب ىنػػا عػػف أمػػر ال يعقػػؿ
حسابو ،كىك اليكظية"( ،)2ظاؿ ظيس بف ال طيـ(:)3
ً
صَّرود ىم ٍح يسكب
في ٌ
ما تى ٍمىنعي ىي ٍقظىي فقد تي ٍؤتً ىينوي
غير يم ى
الن ٍكًـ ى
كممػ ػػا أفادتػ ػػو الكنايػ ػػة :زيػ ػػادة أ ػ ػػكر الػ ػػايف يتقبػ ػػؿ اهلل حسػ ػػناتيـ كيت ػ ػػاكز عػ ػػف سػ ػػيئاتيـ،

فيىػػاعؼ ليػػـ ال ػزاً ،كيزيػػدىـ مػػف فىػػمو رزظنػا رغػ نػدا ال فنػػاً لػػو كال انقطػػاع" ،فػػإف كػػؿ مػػا د ػػؿ
متناىيػ ػا كػػاف ال محال ػػة ار ن ػا ع ػػف
تحػػت الحسػػاب كالحص ػػر كالتقػػدير في ػػك متنػػاه ،فم ػػا ال يكػػكف
ن

الحساب"( ،)4كتنبيو عمى كماؿ ظدرتو كنياا مشيئتو لو سبحانو.
ؾ ىعػ ًػف ا ٍل ىم ًحػ ً
ػاً ًفػػي
كن ى
ػيض يظػ ٍػؿ يىػ ىػك أى نال فىػ ٍ
كمػػف الكنايػػات ظكلػػو تعػػالى  :ىكىي ٍس ػأىلي ى
ػاعتى ًزليكا القن ىسػ ى
َّ
َّ ً
ا ٍل ىم ًح ً
يف
كى َّف ىحتَّى ىي ٍ
كى َّف ًم ٍف ىح ٍي ي
طيي ٍرىف فىًإ ىاا تىطىيَّ ٍرىف فىأٍتي ي
يض ىكىال تى ٍق ىريب ي
ىم ىريك يـ الموي إً َّف الموى ييحب التَّ َّػكابً ى
ث أى
كي ًحب ا ٍلمتىطىيق ًر ً
اعمى يمػكا أَّىن يك ٍػـ
اؤ يك ٍـ ىح ٍر ه
ث لى يك ٍـ فىأٍتيكا ىح ٍرًّى يك ٍـ أَّىنى ًش ٍئتي ٍـ ىكظى قد يمكا ًأل ٍىنيي ًس يك ٍـ ىكاتَّقيكا المَّوى ىك ٍ
ىي
ى
يف ن ىس ي
ي
ً
يف[ البقرة.]332 -333 :
يم ى ظيكهي ىكىب قش ًر ا ٍل يم ٍؤ ًمن ى
ػاً ًفػػي ا ٍل ىم ًحػ ً
ػيض،
فػػي اَيتػػيف الك ػريمتيف كنايتػػاف :األكلػػى ظكلػػو تعػػالى :فىػ ٍ
ػاعتى ًزليكا القن ىسػ ى
االعت ػزاؿ فػػي المػػػة ىػػك البعػػد كالتنحػػي ،اعتػػزؿ الشػػيً كتعزلػػو كتعػػازؿ القػػكـ انعػػزؿ بعىػػيـ عػػف

بعض()5؛ أم :ابتعد بعىيـ عف بعض ،ظاؿ األحكص(:)6
ت ىعاتً ىكػ ػػة الَّ ػ ػ ًام أىتى ىعػ ػ َّػز يؿ
ىي ػ ػا ىب ٍي ػ ػ ى

()1
()2
()3

()4
()5

()6

ًً
ً
اد م َّ
ككػ ػ يؿ
ىحػ ػ ىا ًر ا ٍلع ػ ىػدا ىكبػ ػو الييػ ػؤ ي ن

ينظر :البحر المديد .126 :5
التحرير كالتنكير .298 :2
البيػت مػف الكامػؿ ،ال لػي فػي شػرح أمػالي القػػالي ،عبػد اهلل بػف عبػد العزيػز بػف محمػد البكػرم ،تحقيػػؽ :
عبد العزيز الميمني ،دار الكتب العممية  -بيركت  /لبناف 1417 -ىػ 1997 -ـ ط. 524 : 4 ،1
التيسير الكبير أك مياتي الػيب.9 :6 ،
المحك ػػـ كالمحػ ػػيط األعظػ ػػـ ،اب ػػف سػ ػػيده ،تحقيػ ػػؽ :عب ػػد الحميػ ػػد ىنػ ػػداكم ،دار الكت ػػب العمميػ ػػة ،بيػ ػػركت،
2000ـ( :عزؿ).
البيتاف مف الكامؿ ،في :األغاني .106 :10
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كد ىألى ٍمىي ػ ػ يؿ
ظى ىس ػ ػ نما إًلىٍي ػ ػ ًؾ ىم ػ ػ ىر الص ػ ػ يد ى

كد كاَّننً ػ ػ ػي
إًقن ػ ػ ػي ىألى ٍمىن يح ػ ػ ػ ى
ؾ الص ػ ػ ػ يد ى

()1

المح ػػيض :اس ػػـ كمص ػػدر ،ظي ػػؿ :كمن ػػو الح ػػكض ألف الم ػػاً يح ػػيض؛ أم :يس ػػيؿ إلي ػػو

"كاالعتػزاؿ التباعػػد بمعػػزؿ كىػػك ىنػػا كنايػػة عػػف تػػرؾ م ػػامعتيف ،كالم ػػركر بػػ"في" كظػػت محػػاكؼ،
كالتقدير :في زمف المحيض ،كظد كًّرت إنابة المصدر عف ظرؼ الزماف ،كما يقكلػكف اتيػؾ طمػكع

الن ـ ،كمقدـ الحاج ،كالنساً :اسـ مر لممرأة ال كاحدة لو مف ليظو ،كالمراد بو ىنا األزكاج ،كمػا

يقتىػػيو ليػػظ "اعتزلػكا" الم اطػػب بػػو الر ػػاؿ ،كانمػػا يعتػػزؿ مػػف كػػاف ي ػػالط ،كاطػ ؽ النسػػاً عمػػى

ػر ،نحػػك :يػػا نسػػاً النبػػي ،كبػػدكف إىػػافة مػػر القرينػػة كمػػا ىنػػا ،فػػالمراد
األزكاج شػػائر بااىػػافة كًّيػ نا
اعتزلكا نساًكـ؛ أم :اعتزلكا ما ىك أ ص األحكاؿ بيف كىك الم امعة"(.)2
ً
ً
الح َّ
ػب
اؤ يك ٍـ ىح ٍر ه
ث :ظى ٍافي ى
الح ٍر ي
ؾ ى
ث لى يك ٍـ فىأٍتيكا ىح ٍرًّى يك ٍـ أَّىنى ش ٍئتي ٍـ ،ى
الكناية الًّانية في ظكلو :ن ىس ي
األر ً
ػألزًدراع( ،)3كالح ارًّػػة :عمػػؿ األرض لػػزرع أك غػػرس ،حػػرث يحػػرث حرًّنػا كح ارًّػػة(،)4
ض لػ ٍ
فػػي ٍ
كلعؿ ا تيار ليظة الحرث دكف سػكاىا مػف الميػردات الدالػة عمػى ىػاا المعنػى؛ لمػا فييػا مػف لطػؼ
الكناية المعبرة عف ىاا المعنى؛ كالؾ لمتشابو بيف صمة الزارع بحرًّو ،كصػمة الػزكج بزك ػو ،كبػيف
الػػؾ النبػػت الػػام ي ر ػػو الحػػرث ،كالػػؾ النبػػت الػػام ت ر ػػو الػػزكج ،كمػػا فػػي كمييمػػا مػػف تكًّيػػر

كعم ػراف كف ػ ح ،ف ػالقراف الك ػريـ ال يتنػػاكؿ مػػف الكممػػات المترادفػػة إال مػػا كػػاف أدظيػػا داللػػة ،كأتميػػا

إيقاع ػا فػػي ال ممػػة ،تأ ػػا المتمػ ػ ػ ػ ػقي بركعػػة تعبيػ ػرىا،
ػيدا لمصػػكرة ،كأ مميػػا كأح ىػػا
تص ػ ن ا
ػكير كت سػ ن
ن
ك ماؿ تصكيرىا ،كألكاف أدبيا،
كال يدركو إال مف تاكؽ ب غة كح كة القراف.

َّ
كنيي َّف ىكلى ًكػ ٍػف ىال
كمػػف أسػػاليب الكنايػػة فػػي سػػكرة البق ػرة ظكلػػو تعػػالى  :ىعمًػ ىػـ المػػوي أَّىن يكػ ٍػـ ىسػػتى ٍا يك ير ى
تيك ً
ىف تىقيكليكا ظى ٍكنال ىم ٍع يركفنا[ البقرة.]322:
كى َّف ًسًّار إً َّال أ ٍ
اع يد ي
ى
()1
()2
()3

()4

تاج العركس مف كاىر القامكس.520 :15 ،
التحرير كالتنكير .364 :2

الرزاؽ الحسيني أبك الييض المم ٌقب
محمد بف
تاج العركس مف كاىر القامكس،
محمد بف عبد ٌ
ٌ
ٌ
بمرتىى َّ
الزبيدم ،تحقيؽ م مكعة مف المحققيف ،دار اليداية ،حرث.

الم صص .94 :3
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محػؿ الكنايػة  ىعمً ىػـ المَّػوي ،ىا ىكػر العمػػـ فػي ىػاه اَيػة كأرد الزمػو ،أك الزـ الميػظ الصػري ،
اكػر الرديػؼ كأراد المػردكؼ ،فػػالميظ الصػري أفيػـ أف اهلل -سػبحانو كتعػػالى -عػالـ بنيػات الر ػػاؿ

الػػايف يرغبػػكف فػػي الػػزكاج ممػػف تيػػكفي عػػنيف أزكا يػػف ،كعػػالـ بمػػا ي ػػتمج فػػي صػػدكرىـ مػػف رغبػػة
فييف؛ كل كؼ أف يسبقيـ إلييف غيرىـ ،كال يقدركف عمى كتمػاف مػا فػي أنيسػيـ ،كسػي رل اكػرىف

عمى ألسنتيـ ،كيشؽ عمييـ أف يكتمكا رغبتيـ ،حيػث ال ىػرر كال طػر فػي ظصػد شػيً بػالنيس،
ىاا ما دؿ عميو كأفيمو الميظ الصري  ،لكف المعنى المراد ىك األاف منو -سػبحانو كتعػالى -ليػـ،
كالػػؾ عػػف طريػػؽ الكنايػػة ،فالر ػػاؿ الػػايف يرغبػػكف ف ػي ال ػزكاج مػػف النسػػاً ال تػػي يتػػكفى عػػنيف

يحا ،كىػػاا مػػف ظبيػػؿ
يى ػا ال تص ػر ن
عرى ػكا ب طبػػتيف تعر ن
أزكا يػػف كىػ ٌػف ف ػي العػػدة ،أاف ليػػـ أف يي ٌ
تام ػا مػػف عقػػدة
الرحمػػة كالمطػػؼ بػػالمرأة ،في ػي كاف كانػػت ف ػي فت ػرة العػػدة ،إال أنيػػا مطمقػػة ط ظن ػا ًّ

النكاح ،ليس لزك يا المتكفى عنيا متعمؽ بيا(.)1

ًَّ
يف ى ىر ي كا ًم ٍف ًدىي ً
ارًى ٍـ ىك يى ٍـ
كمف أسمكب الكناية في سكرة البقرة ظكلو تعالى :أىلى ٍـ تىىر إًلىى الا ى
الن ً
الن ً
اس ىكلى ًك َّػف أى ٍكًّى ىػر َّ
ى وؿ ىعمىى َّ
ػاس
أيلي ه
اى ٍـ إً َّف المَّوى لى ياك فى ٍ
كؼ ىح ىا ىر ا ٍل ىم ٍك ًت فىقىا ىؿ لىيي يـ المَّوي يمكتيكا ًّيَّـ أ ٍ
ىحىي ي
كف[ البقرة]322 :
ىال ىي ٍش يك ير ى
ًَّ
يف ى ىر ي كا ًم ٍف ًدىي ً
كؼ ىحػ ىا ىر ا ٍل ىم ٍػك ًت ىػاا التركيػب
ارًى ٍـ ىك يى ٍـ أيلي ه
كظكلو تعالى :أىلى ٍـ تىىر إًلىى الا ى
ؾ
ػؼ فى ىع ػ ىؿ ىرب ػ ى
ل سػػتيياـ ػػرل م ػػرل المًّػػؿ ،كنظي ػره فػػي الق ػراف الك ػريـ ظكلػػو تعػػالى :أىلىػ ٍػـ تىػ ىػر ىك ٍيػ ى
ػح ً
ػاى ٍـ ًفػػي
اب ا ٍل ًييػ ًػؿ[ الييػػؿ ،]7:كظكلػػو تعػػالى :أىلىػ ٍػـ ىيػ ىػرٍكا ىكػ ٍػـ أ ٍ
ىىمى ٍكىنػػا ًمػ ٍػف ظىػ ٍػبًم ًي ٍـ ًمػ ٍػف ظىػ ٍػروف ىم َّكَّنػ ي
ىصػ ى
بًأ ٍ
ٍاأل ٍىر ً
ض ىما لى ٍـ ين ىم قك ٍف لى يك ٍـ[ األنعاـ.]2:

ميركىػا مت ػي ن ،كبػالؾ تكػكف اليمػزة
إا الم اطب بو في الػالب غير معيف ،كربما كػاف
ن
غير مقصكد بيا االستيياـ الحقيقي ،يقكؿ الشيخ ابف عاشكر" :كاعمـ أف تركيػب (لػـ تػر إلػى كػاا)

ػكدا
ػديا إلػى مػا لػيس مػف شػأف السػامر أف يكػكف راه ،كػاف ك نمػا مقص ن
إاا اً فعؿ الرؤية فيػو متع ن
منو التحريض عمى عمـ ما يع قدم إليو فعؿ الرؤية"(.)2
كالمقصكد مف ىاا االستيياـ ىك المعنى الكنائي؛ أم :الزـ لمع ػ ػ ػنى االستي ػ ػ ػ ػياـ ،كىك في

()1
()2

ينظر :التيسير المنير في العقيدة كالشريعة كالمنيج.395 :2 ،
التحرير كالتنكير .476 :2
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ميعػا كحػًّيـ عمػى االعتبػار كاالتقعػاظ ،كز ػرىـ عػف اليػرار مػف
ػض النػاس
ىاا السياؽ ح ٌ
ن
ىمعا ك ي نبنا ،كدعكة المسمميف إلػى ال يػاد بالمػاؿ كالػنيس عمػى ظتػاؿ الكػافريف ،الػايف ااكىػـ
المكت ن

كنكمػكا بىػػعيائيـ ،كأف يػػدفعكا يػػد الىػ ٌ ؿ كاافسػػاد عػػف طريػػؽ الحػػؽ كال يػػر كالسػ ـ ،فتمػػؾ ىػي

شكر هلل عمى نعمو كاحسانو.
الزكاة التي يؤدكنيا نا
الخاتمة:

لكنػػا مػػف أل ػكاف
الكنايػػات فػػي سػػكرة البق ػرة تيبػ ًػرز سػػمة مػػف سػػمات ب غػػة الق ػراف ،كتيظ ًيػػر ن
ػمكا كرفعػةن ك مػ ن ،كت مػر عمييػا حمػ ن زاىيػة مػف ال مػاؿ
إع ازه ،كتىيي عمى المعػاني القرانيػة س ًّ
كالبيػاً ،كااا كانػت بعػض الكنايػات فػي لػػة العػرب مػر مػركر الػزمف ظػد أصػبحت حقيقػة ال كنايػػة
فييا ،فإف كنايات القراف الكريـ كما تكحي مف معػاني سػمية ظػد أبػدعت لتكىػا ،كعمػى سػبيؿ المًّػاؿ
ً
ث لى يك ٍػـ فىػأٍتيكا ىح ٍػرًّى يك ٍـ أَّىنػى ًشػ ٍئتي ٍـ 
ػاؤ يك ٍـ ىح ٍػر ه
الكناية بالرفث عف صمة الزكج بزك ػو ،ظػاؿ تعػالى :ن ىس ي
فيي مف الكنايات المطيية الدظيقة التي رسمت صػكرة ميابػة لممعنػى المػراد ،فييػا مػف ركعػة البيػاف
ك ماؿ التعبير ككماؿ التيايب ،صكرتو بإيحاًاتو كما يصير إليو مف عمار لمككف كالحياة ،كىكاا

اسػػتطاعت الكنايػػة أف تنقػػؿ المعنػػى ًّ
ًّرًّ ،ػػـ تأمػػؿ الػػت زـ الكًّيػػؽ الػػام ال يت مػػؼ أبػ نػدا بػػيف
ظكيػا مػؤ نا
التعبير كالمعنػى الكنػائي .إف ىػاا الػت ؤـ يػدلؾ عمػى أف المعنػى الكنػائي ال يمكػف تأديتػو كتصػكيره
إال بياا التعبير ،كأف ىاا التعبير ال يصم إال لياا المعنى .ىؿ فػي مقػدكر البشػر أف يحػاككا ىػاا

األسمكب إنو إبداع الحكيـ العميـ.
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المصادر والمراجع:

 -القراف الكريـ بركاية حيص عف عاصـ.

 إرشاد العقؿ السميـ إلى مزايا القراف الكريـ ،أبك السعكد ،دار المصحؼ ،القاىرة، -أساس الب غة ،الزم شرم ،دار اليكر7211 ،ىػ 7111ـ.

(د ،ت).

 أسباب النزكؿ ،السيكطي ،م ار عة كىبط كتعميؽ :محيي الػديف محمػد بعيػكف ،دار ابػف زيػدكفبيركت (د ،ت).

 األغاني ،أبك اليرج األصيياني ،تحقيؽ :سمير ابر ،دار اليكر بيركت ط3/ -البحر المديد ،ابف ع يبة ،دار الكتب العممية ،بيركت ،ط3443 ،/ـ.

(د ،ت).

 -الب غة الكاىحة ،عمي ال ارـ ،كمصطيى أميف ،دار المعارؼ ػ مصر( ،د ،ت)

 ت ػػاج الع ػػركس م ػػف ػ ػكاىر الق ػػامكسَّ ،الزبي ػػدم ،تحقي ػػؽ :م مكع ػػة م ػػف المحقق ػػيف ،دار اليداي ػػة
(د،ت).

 -التحرير كالتنكير ،محمد الطاىر ابف عاشكر ،دار سحنكف تكنس (د ،ت).

 تيسير البحر المحيط ،أبك حياف ،تحقيؽ :الشيخ عادؿ أحمد عبد المك كد كالشػيخ عمػي محمػدمعكض ،دار الكتب العممية ،بيركت3447 ،ـ.

 تيسير البيىاكم ،أبك سعيد ناصر الديف عبد اهلل بف عمر بػف محمػد ،دار اليكػر ،بيػركت (د،ت).

 -التيسير الكبير أك مياتي الػيب ،الرازم ،دار الكتب العممية ،بيركت3444 ،ـ.

 تيسير المراغي ،أحمد مصطيى الم ارغػي ،مطبعػة مصػطيى البػابي الحمبػي كأكالده بمصػر (د،ت).

 التيسػ ػػير المنيػ ػػر ف ػ ػي العقيػ ػػدة كالش ػ ػريعة كالمػ ػػنيج ،كىبػ ػػة بػ ػػف مصػ ػػطيى الزحيم ػ ػي ،دار اليكػ ػػرالمعاصر ،بيركت ،دمشؽ7271 ،ق.

 -التيسير الكسيط لمقراف الكريـ ،محمد سيد طنطاكم ،دار نيىة مصر7111 ،ـ.

 التكظيؼ عمى ميمػات التعػاريؼ ،محمػد عبػد الػرؤكؼ المنػاكم ،تحقيػؽ :محمػد رىػكاف الدايػة،دار اليكر المعاصر كدار اليكر ،بيركت ػ دمشؽ ،ط1410 ،1/ق.
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 ال امر الصحي سنف الترمام ،أبك عيسى الترمام ،تحقيؽ :أحمد محمد شػاكر كا ػريف ،دار-

إحياً التراث العربي ،بيركت (د ،ت).

ميرة األمًّاؿ ،أبك ى ؿ العسكرم ،دار اليكر ،بيركت7241 ،ىػ 7111 -ـ.

 حاشية الشياب المسماة عناية القاىي ككياية الراىي ،شياب الديف أحمد بف محمد بف عمرال يػػا ي ،ىػػبطو ك ػػرج اياتػػو كأحاديًّػػو :الشػػيخ عب ػد الػػرزاؽ الميػػدم ،دار الكتػػب العمميػػة،

بيركت ،ط7271 ،7/ق 7111ـ.

_ ح ية القراًات ،أبك زرعة عبد الرحمف بف محمد بف زن مة ،تحقيؽ سعيد األفػػاني ،منشػكرات
امعة بنػازم ،ط. 7112 7

 ح ة القراًات ،أبك زرعػة ،تحقيػؽ :سػعيد األفػػاني ،مؤسسػة الرسػالة ،بيػركت ،ط7243 ،3/ق– 7113ـ.

 ال صائص ،ابف ني ،تحقيؽ :محمد عمي الن ار ،عالـ الكتب ،بيركت(د،ت).-

دالئؿ ااع از ،عبد القاىر ال ر اني ،تحقيؽ :التن ي ،دار الكتاب العربي ،بيركت،

7272ىػ 7112ـ.

 -ديكاف اليالييف مر كتحقيؽ محمكد أبك الكفاً ،دار الكتب المصرية ط2

(د ،ت)

 ديكاف ام الرمة ،ظدـ لو كشرحو :أحمد حسف بسج ،دار الكتػب العمميػة ،بيػركت ػ لبنػاف ط، 1 1995ـ.

 ركح المعػػاني فػػي تيسػػير القػراف العظػػيـ كالسػػبر المًّػػاني ،األلكسػػي ،دار إحيػػاً التػراث العربػػي،بيركت (د ،ت).

 -زىرة التياسير ،محمد أبك زىرة ،دار اليكر العربي (د ،ت).

 سػػنف أبػػي داكد ،أبػػك داكد سػػميماف بػػف األشػػعث الس سػػتاني ،دار الكتػػاب العربػػي ،بيػػركت (د،ت).

 الصحاح تاج المػة كصػحاح العربيػة ،ال ػكىرم ،تحقيػؽ :أحمػد عبػد الػيػكر عطػار ،دار العمػـلمم ييف ،بيركت ،ط7241 ،2/ى7111 -ـ.

 صػ ػػحي الب ػ ػػارم ،تحقيػ ػػؽ :محمػ ػػد زىيػ ػػر بػ ػػف الناصػ ػػر الناصػ ػػر ،دار طػ ػػكؽ الن ػ ػػاة ،ط،7/7233ىػ.
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 -صحي مسمـ ،تحقيؽ :محمد فؤاد عبد الباظي ،دار إحياً التراث العربي ،بيركت

(د ،ت).

 الع ػاب فػػي بيػاف األسػػباب ،أبػك اليىػػؿ أحمػػد بػف عمػػي ،تحقيػؽ :عبػػد الحكػيـ محمػػد األنػػيس،دار ابف ال كزم ،الرياض7111 ،ـ.

 -في ظ ؿ القراف ،سيد ظطب ،دار إحياً التراث العربي ،بيركت (د ،ت).

 الكشاؼ عف حقائؽ التنزيؿ كعيكف األظاكيؿ في ك كه التأكيؿ ،الزم شرم ،تحقيؽ :عبد الرزاؽالميدم ،دار إحياً التراث العربي ،بيركت( ،د ،ت).

 المبػػاب فػػي عمػػكـ الكتػػاب ،ابػػف عػػادؿ ،تحقيػػؽ :الشػػيخ عػػادؿ أحمػػد عبػػد المك ػػكد كالشػػيخ عمػػيمحمد معكض ،دار الكتب العممية ،ط ،7/بيركت7111،ـ.

 -لساف العرب ،ابف منظكر ،دار صادر ،بيركت ،ط(،7/د ،ت).

 المًّؿ السائر في أدب الكاتب كالشاعر ،ابف األًّير ،تحقيػؽ :محمػد محيػي الػديف عبػد الحميػد،المكتبة العصرية ،بيركت7112 ،ـ.

 المحك ػػـ كالمح ػػيط األعظ ػػـ ،اب ػػف س ػػيده المرس ػػي ،تحقي ػػؽ :عبػ ػد الحمي ػػد ىن ػػداكم ،دار الكت ػػبالعممية ،بيركت3444 ،ـ.

 الم ص ػػص ،اب ػػف س ػػيده ،تحقي ػػؽ :مي ػػؿ إبػ ػراىيـ ي ػػاؿ ،دار إحي ػػاً التػ ػراث العرب ػػي ،بي ػػركت،7112ـ.

 -المصباح المنير في غريب الشرح الكبير لمرافعي ،الييكمي ،المكتبة العممية ،بيركت(د ،ت).

_ معاني القراف ،أبك زكرياً يحي بف زياد اليراً ،عالـ الكتب لبناف ػ بيركت  ،ط2

(د ،ت)

 مػني المبيب عف كتب األعاريػب ،ابػف ىشػاـ األنصػارم ،تحقيػؽ :مػازف المبػارؾ كمحمػد عمػيحمد اهلل ،دار اليكر ،دمشؽ7112 ،ـ.

 -ميردات ألياظ القراف ،الراغب األصيياني ،دار القمـ ،دمشؽ(د ،ت).

 النيايػػة فػػي غريػػب الحػػديث كاألًّػػر ،ابػػف األًّيػػر ،تحقيػػؽ :طػػاىر أحمػػد ال ػزاكم كمحمػػكد محمػػدالطناحي المكتبة العممية ،بيركت7111 ،ـ.
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د /صالح أحمد صافار

مقدمة

كمية اآلداب /جامعة مصراتة
يتناول ىذا البحث قضية قديمة جديدة ،وىي قضية الخطأ والصواب ،التي ألفت فييا

طئ ألسموب واحد ،بل إن كاتب ًا
الكتب قديماً وحديثاً ،واختمف فييا مؤلفوىا بين
مصوب ومخ ّ
ِّ

طأ فيو ذات األسموب ،أو ذات الكممة،
واحداً تراجع عن تخطئتو في كتاب الحق لكتابو الذي خ ّ
المؤلَّف بعد كتابو معجم
كما فعل محمد العدناني في كتابو معجم األغالط المغوية المعاصرة َ
األخطاء الشائعة.
ولعل السبب في كثرة المؤلفات في ىذا الجانب في العصر الحديث -بحيث نجد كاتباً

واحداً ألّف كتابين في ىذا الجانب ،كعباس أبي السعود ،ومحمد العدناني -ىو االبتعاد عن لغتنا
تصدى ليا غير العارفين بمغتنا ،األمر الذي ترتب عميو
العربية ،وما غزاىا من الترجمات التي
ّ
دخول ألفاظ وأساليب ال عالقة ليا بمغتنا العربية انتشرت في وسائل اإلعالم المختمفة وصارت

أم اًر من الصعوبة بمكان إقصاؤه عن المشيد المغوي بعامة ،األمر الذي جعل بعض الغيورين

عمى لغتنا يتصدون ليذا األمر ،غير أن ىذا التصدي كان إفراطاً أو تفريطاً.

إن الحكم عمى أسموب ما بالخطأ أمر صعب كالحكم بصوابو ،وبخاصة إذا كانت

التخطئة والتصويب غير مراع فييما الداللة ،وىو أمر ق ّل من راعاه من الذين درسوا ىذه
الظاىرة ،ومن ىؤالء القمة أحمد مختار عمر في مؤلفو الموسوم بـ ـ ـ ـ "العربية الصحيحة" حيث
صوبو يحتكم إلى الداللة ،وان كان ذلك مخالفاً لما اعتمده مجمع
وجدتو في أكثر ما خطأه أو ّ
المغة العربية القاىري ،وىو ما لم أجده في كتب األخطاء الشائعة الحديثة حسب اطالعي
المتواضع ،األمر الذي جعمني أدرس نماذج مما تناولو في ىذا البحث.

 -1الداللة لغة واصطالحاً:
 1-1الداللة لغة:

الدالل ـ ـ ـ ـة في المغة مص ـ ـ ـدر الفعل (د ّل) وىى مثمثة الدال ،قال الفيروزآب ـ ـ ـاديَّ :
"الداللـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة،
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ُّ
الداللةِّ ،
الداللة مثمثة الدال"(.)1

وىي عند أحمد بن فارس" :إبانة الشيء بأمارة تتعمميا ،ومنو :دلمت فالناً عمى

الطريق"(.)2

خص الفتح لما كان فيو اختيار،
وفرق الكفوي بين الداللة بفتح الدال وبكسرىا ،حيث ّ
ّ
وخص الكسر لما لم يكن فيو اختيار ،يقول الكفوي" :وما كان لإلنسان اختيار في معنى الداللة
ّ
ىو بفتح الدال ،وما لم يكن لو اختيار في ذلك فبكسرىا ،مثالو إذا قمتَ :داللة الخير لزيد ،فيو

بالفتح ،أي لو اختيار في الداللة عمى الخير ،واذا كسرتيا فمعناه حينئذ صار الخير سجية لزيد،
فيصدر منو كيف ما كان"(.)3

والمعنى المعجمي لمادة (د ّل) الوارد في كتاب ا﵀ العزيز ىو :اإلرشاد إلى الشيء
واليداية إليو ،ومن ذلك قولو تعالى ﴿ :فَ َد َّال ُى َما بِ ُغ ُر ٍ
ور﴾( )4أي :أرشدىما إلى األكل من الشجرة،
وقولو تعالى ﴿ :وحَّرمَنا عمَْي ِو ا ْلمر ِ
ونوُ لَ ُك ْم َو ُى ْم
اض َع ِم ْن قَْب ُل فَقَالَ ْ
ت َى ْل أ َُدلُّ ُك ْم َعمَى أ ْ
َى ِل َب ْي ٍت َي ْك ُفمُ َ
ََ ْ َ
ََ
ِ
ون﴾( ،)5وقولو تعالى :حكاية عن إبميس ﴿ :فَو ْسو َس إِلَْي ِو َّ
ك
آد ُم َى ْل أ َُدلُّ َ
ان قَا َل َيا َ
الش ْيطَ ُ
لَوُ َناص ُح َ
َ َ
َعمَى َش َج َرِة الْ ُخ ْم ِد َو ُم ْم ٍك َال َيْبمَى ﴾( )6وىو ما تجمع عميو قواميس المغة العربية ،قال ابن منظور:
فان َد َّل  ...و َّ
فان َد َّلَّ :
الدلِيل ما ُي ْستَ َد ُّل بو
سدده إِليوَ ،
"ودلَّو عمى الشيء َي ُدلُّو َدالِّ َ
َ
ودلَْمتو ْ
وداللةً ْ
الد ُّ
الدِليل َّ
و َّ
ودلولة ...والدليل والدليمي :الذي يدلك"(،)7
ال ،وقد َدلَّو عمى الطريق َي ُدلُّو َداللة وِداللة ُ
ت بيذا الطريق داللةً ،أي عرفتو ،ودلمت بو أد ّل داللة َ ...د َّل َي ُد ُّل :إذا
ويقول األزىريَ :
"دلَْم ُ
()8

ىدى"

سدده
وفي المعجم الوسيط" :د ّل عميو ،واليو داللة :أرشد ،ويقال دلّو عمى الطريق ونحوهّ :

()1

(دل) .377/3
 -الدرر المبثثة في الغرر المثمثة ،68 :وانظر :القاموس المحيطّ :

()3

 -الكميات439:

()2

(دل). 399/1
 -معجم مقاييس المغةّ :

()4

 -سورة األعراف ،من اآلية.22 :

()5
()6
()7
()8

 سورة القصص ،اآلية.12: سورة طو ،اآلية.120: لسان العرب( :دلل) .1006/2 -تيذيب المغة.66/14 :
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إليو ،فيو دا ّل .والمفعول :مدلول عميو واليو  ...والداللة :اإلرشاد"( ،)1وقال الزمخشري" :ومن
المجاز :الدا ّل عمى الخير كفاعمو ،ودلّو عمى الصراط المستقيم"(.)2
الداللة اصطالحاً:

2-1

عرف الجرجاني الداللة تعريفاً عاماً وتعريفاً خاصاً ،وبدأ بتعريفيا العام بقولو :الداللة ىي

كون الشيء بحالة يمزم من العمم بو العمم بشيء آخر ،والشيء األول ىو الدال والثاني ىو
()3

المدلول"

ثم انتقل إلى تعريف الداللة المفظية ،وىو التعريف الخاص ،فقال" :والداللة المفظية

الوضعية ىي كون المفظ بحيث متى أطمق أو تُخيل فُيم منو معناه لمعمم بوضعو ،وىي المنقسمة
إلى المطابقة والتضمن وااللتزام؛ ألن المفظ الدال بالوضع يدل عمى تمام ما ُوضع لو بالمطابقة،

وعمى جزئو بالتضمن ،وعمى ما ال يالزمو في الذىن بااللتزام؛ كاإلنسان فإنو يدل عمى تمام

الحيوان الناطق بالمطابقة ،وعمى جزئو

بالتضمن ،وعمى قابل العمم بااللتزام"(.)4

وعرف الكفوي الداللة بقولو" :ىي االلتفات من المفظ إلى المعنى من حيث إنو مراد ،فموال
ّ
العمم باإلرادة لمعنى من المفظ لم يتوجو السامع من المفظ إلى المعنى فمم يتحقق داللة ال عمى

المراد وال عمى الجزء منو وال عمى الزمو"(.)5

وعرف كل نوع ،يوضح ذلك قولو:
عرف سعد الدين التفتازاني الداللة وذكر أنواعيا ّ
كما ّ
"ىي كون الشيء بحيث يمزم من العمم بو العمم بشيء آخر واألول الدال ،والثاني المدلول ،ثم

الدال إن كان لفظاً فالداللة لفظية ،واال فغير لفظية ،كداللة الخطوط والعقود واإلشارات والنصب،

ثم الداللة المفظية إما أن يكون لموضع مدخل فييا أو ال ،فاألولى ىي المقصودة بالنظر ىينا،

وىى كون المفظ بحيث يفيم منو المعنى عند اإلطالق بالنسبة إلى العالم بوضعو ،وىذه الداللة

()1
()2
()3
()4
()5

 المعجم الوسيط (دل). 294 أساس البالغة( :دلل).295/1 التعريفات لمجرجاني.116 : التعريفات لمجرجاني.116: -الكميات لمكفوي.1069/1 :
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إما عمى تمام ما وضع المفظ لو ،كداللة اإلنسان عمى الحيوان الناطق أو عمى جزئو ،كداللة
اإلنسان عمى الحيوان أو الناطق ،أو عمى خارج منو ،كداللة اإلنسان عمى الضاحك ،وتسمى

األولى -أي :الداللة عمى تمام ما وضع لو -وضعية؛ ألن الواضع إنما وضع المفظ لتمام

المعنى ،و يسمى كل من األخيرتين -أي :الداللة عمى الجزء والخارج -عقمية؛ ألن داللة المفظ
عمى كل من الجزء والخارج إنما ىي من جية حكم العقل بأن حصول الكل أو الممزوم يستمزم

حصول الجزء أو الالزم"(.)1

 -2نماذج من كتاب العربية الصحيحة
 1-2أثّر عميه -وأثّر فيه

يخطئ زىدي جار ا﵀( ،)2ومصطفى جواد( ،)3ومحمد العدناني( ،)4واميل يعقوب(،)5
()9

وجودة محمد( ،)6ووليد النجار( ،)7وعمي سممان( ،)8والبشتي الطيب
ُ
()10
()11
بعضيم أن الصواب :أثر فيو أو بو  ،وأن أثر عميو جاءت من الترجمة الفرنسية اإلنجميزية ،

من يقول :أثّر عميو ،ويرى

وأن الفعل (أثّر) يتعدى بـ"في" أو بالباء ال بـ"عمى"(.)12

()1
()2
()3
()4
()5
()6
()7
()8
()9
()10

()11
()12

 مختصر المعاني.132 : انظر :الكتابة الصحيحة.12: انظر :قل وال تقل.77-74/1: انظر :معجم األخطاء الشائعة.21: انظر :معجم الخطأ والصواب.281 : انظر :المعجم الوجيز في األخطاء الشائعة واإلجازات المغوية.10: انظر :ألف خطأ وخطأ.91،171 : انظر :موسوعة األخطاء المغوية الشائعة.103: انظر :قضية النيابة بين حروف الجر ،وموقف النحاة منيا ،مجمة المسان العربي:ع ،61:ص.155: انظر :معجم األخطاء الشائعة ،21:ومعجم الخطأ والصواب ،281 :وألف خطأ وخطأ،91 : ،171والمعجم الوجيز في األخطاء الشائعة واإلجازات المغوية.10:
 انظر :معجم األخطاء الشائعة ،21:وألف خطأ وخطأ.171: -انظر :معجم الخطأ والصواب  ،281وقضية النيابة بين حروف الجر ،وموقف النحاة منيا ،مجمة
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وقد ّأيد مصطفى جواد تخطئتو بشواىد عديدة من كالم العرب شع اًر ونث اًر ،وذكر أنو لم
يجد (أثّر عميو) إال في شعر األعسر بن ميارش الكالبي ،وأنو كان ضرورة ،منك اًر فتح باب

نيابة حروف الجر عمى مصراعيو ،يقول مصطفى جواد" :وقد يحتج محتج بأن حروف الجر يقوم
بعضيا مقام بعض كثي اًر ،وىو قول لم يعتمد عمى إدراك أسرار العربية ،بمو إنو ليس بقياسي ...

دون كالميم أثّر عميو  ...ولم أجد استعمال أثّر عميو عمى كثرة
ولم يسمع من الفصحاء الذين ّ
مطالعتي كتب األدب والتاريخ إال في شعر األعسر بن ميارش الكالبي ... ،وذلك في قولو:
يؤثر من حدر عمى صفحة الخد

الخد أنه
فخمت البكا من رقة ّ
وقد اضطرتو ضرورة الوزن أن يضع (عمى) موضع (في) ويجوز لمشاعر ماال يجوز

لمناثر"(.)1

()3
()2
كرم ا﵀
كما استدل محمد العدناني  ،وعمي مزبان ،والبشتي الطيب بقول عمي ّ -
الرحى حتَّى أَثَّر ْ ِ
ت بِا ْل ِق ْرَب ِة
استَقَ ْ
وجيو -عن فاطمة الزىراء – رضي ا﵀ عنيا" -فَ َجَّر ْ
ت بِ َّ َ َ
ت بَِيد َىا َو ْ
َ
ت ِفي َن ْح ِرَىا" 4عمى تعدي (أثّر) ب ـ ـ ـ (في) أو الباء دون سواىما.
َحتَّى أَثََّر ْ

غير أن زىدي جار ا﵀ خطّأ تعدي الفعل أثر بالباء أيضاً وقصر تعديو عمى حرف الجر

(في) ال غير( ،)5ونجد مصطفى جواد حكم عمى قول أورده في ىذه المسألة بالتصحيف ،وىذا

القول ىو " :فمما جاء الميل أثّر الجوع بي" ،يقول مصطفى جواد" :ولعمو تصحيف مع قربو من
()6
تعدى فيو الفعل (أثّر) بحرف الجر
الفصيح" مع أن مصطفى جواد نقل كالماً عن ابن منظور ّ
(الباء) في دفاعو عن أن الف ـ ـ ـعل (أثّر) الذي يرى أنو ال يتع ـ ـ ـ ّدى إال بحرف الجـ ـ ـر (في) يـقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـول
= المسان العربي :ع  ،61:ص.155:

()1
()2
()3

()4
()5
()6

قل وال تقل ،77-74/1:والبيت في بغية الطمب في تاريخ حمب.1936/4:
انظر :معجم األخطاء الشائعة.21:
انظر :قضية النيابة بين حروف الجر ،وموقف النحاة منيا ،مجمة المسان العربي :ع 61 :ص:
.155
انظر :سنن أبي داوود 193/5:كتاب األدب :باب في التسبيح عند النوم ،الحديث رقم.5063 :
انظر :الكتابة الصحيحة.12:
قل وال تقل.78 ،77/1:
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مصطفى جواد" :وأورد صاحب المسان قول زىير :
والمرُء ما عاش
قال :وأَصمو من أَثََّر
السيف و َّ
الض ْربة(.)1

العم ُر حتى ينتهي األَثَُر
َم ٌل
ٌ
ال َي ْنتَهي ْ
ممدود له أ َ
َم ْشُيو في األَرض ،وقال :وأَثَّر بوجيو وبجبينو السجود ،وأَثَّر فيو

ولم يمتفت أحمد مختار عمر إلنكار مصطفى جواد عدم صحة قولنا :أثّر عميو ،رغم

الشواىد التي ساقيا لتدعيم إنكاره ،وعدم إطالق نيابة حروف الجر عمى بابو ،وقول مصطفى
()2

جواد في كتابو "قل وال تقل" وىو أحد مصادر أحمد مختار عمر في كتابو العربية الصحية

ورد فيو (أثّر عميو) حيث يرى أحمد مختار
الذي تناول فيو ىذا التعبير بأنو لم يعثر عمى نص َ
عمر أن ىناك فرقاً بين العبارتين ،فاألولى تفيد االستعالء والثانية تفيد الظرفية ،وىو استعالء

معنوي ،يقول" :بل إنني ألمح دقّة عند من يستعمل أثّر عميو ،وأرى فرقاً بينيا وبين أثّر فيو،
فالثانية تحمل معنى الظرفية ،أو عمق األثر ،أما األولى فتحمل معنى االستعالء وتعمق األثر

بالسطح الخارجي ،وقد يكون االستعالء معنوياً كما ذكر ابن ىشام في المغني ،ومنو قولو تعالى:
ضيُ ْم َعمَى َب ْع ٍ
َن َي ْقتُمُ ِ
ون﴾( ،)3وقولو ﴿ :فَ َّ
ض﴾(.)5( ")4
َخ ُ
ب فَأ َ
﴿ َولَيُ ْم َعمَ َّي َذ ْن ٌ
اف أ ْ
ض ْمَنا َب ْع َ
أمس واألمس
2-2
()8

()7
()6
وجودة محمد
سوى محمد العدناني  ،واميل يعقوب ُ ،
ّ
االستعمال ،فيجوز عندىم أن نقول :لقيتو باألمس أو لقيتو أمس ،يقول محمد العدناني:

()1

()2
()3
()4
()5
()6
()7
()8

بين أمس واألمس في

قل وال تقل ،75/1:وانظر :المسان( 19،20/1 :أثر) والبيت لكعب بن زىير في ديوانو ،157:شرح
وضبط :عمر الطباع :وفيو :ال تنتيي العين حتى ينتيي العمر.
انظر :العربية الصحية.132 :
سورة الشعراء ،اآلية.14:
سورة البقرة ،من اآلية ،253 :واإلسراء ،من اآلية.21:
العربية الصحيحة.180 :
انظر :معجم األخطاء الشائعة.28 :
انظر :معجم الخطأ والصواب73 :
انظر :المعجم الوجيز في األخطاء الشائعة واإلجازات المغوية15 :
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"ويخطّئون من يقول :لقيتو باألمس في السوق ،ويقولون إن الصواب ىو :لقيتو أمس في السوق.

وكمتا الجممتين صحيحة؛ ألن أمس يراد بيا اليوم الذي قبل يومنا الذي نحن فيو ،واألمس تشمل

أمس أو أي يوم من األيام التي قبميا"(.)1

وخطّأ أحمد مختار عمر( ،)2ووليد النجار( ،)3وعمي سممان( ،)4التسوية بين أمس

واألمس في االستعمال؛ ألن أمس لميوم السابق مباشرة ،أما األمس فيي ألي يوم مضى.
()5
اىا ح ِ
حيان:
صً
َن لَ ْم تَ ْغ َن بِ ْاأل َْمس ﴾ وقول أبي ّ
يدا َكأ ْ
ويؤيد رأييم قولو تعالى ﴿ :فَ َج َع ْمَن َ َ
"وكثرت ىذه الكممة-أي أمس -عمى ألسنتيم حتى صار اسماً لميوم الذي قبل يومك"( )6وقول

لمعين وىو اليوم الذي يميو يومك .وأما المقرون بأل العيدية فيو
الصبان" :وبيان ذلك أنو اسم ّ
ّ
نون كان صادقاً عمى كل أمس،
لميوم الماضي المعيود بين المتخاطبين وليو يومك أم ال ،واذا ّ

وفييا ألغز ابن عبد السالم بقولو :ما كممة إذا عرفت نكرت واذا نكرت عرفت؟ ومراده باألول

حالة اقترانو بأل،وبالثاني حالة بنائو فاعرفو"(.)7

وقد اعترض أحمد مختار عمر -داللياً -عمى محمد العدناني في التسوية بينيما ،بقولو:

"وصحح العدناني التعبيرين وساوى بينيما ،وال أوافق عمى ذلك؛ ألن تمييزىما يجعل التعبير أكثر
ّ
()8
دقة وتحديداً ،وال يترك مجاالً لمبس" .
وعميو ال يجوز أن نقول :رأيتو باألمس ،قاصداً اليوم الذي قبل يومك ،والصواب :رأيتو

أمس ،قال أحمد مخ ـ ـ ـتار عمر" :وعمى ىذا فقولـ ـ ـيم :زرتك باألم ـ ـ ـس فمم أجدك (قاصدي ـ ـ ـ ـ ـن الـ ـ ـيوم
()1
()2
()3
()4
()5
()6
()7
()8

انظر :معجم األخطاء الشائعة ،28 :وانظر :معجم الخطأ والصواب.73 :
انظر :العربية الصحيحة.217 :
انظر :ألف خطأ وخطأ171 ،91 :
انظر :موسوعة األخطاء المغوية الشائعة.232:
سورة يونس ،من اآلية.24:
ارتشاف الضرب.1428/3:
حاشية الصبان.105 ،104/1 :
العربية الصحيحة.217:
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السابق مباشرة) خطأ صوابو :زرتك أمس بالبناء عمى الكسر"(.)1
 3-2أبدل كذا بكذا

خطّأ زىدي جار ا﵀( ،)2ومصطفى جواد( ،)3ومحمد العدناني( ،)4ووليد النجار( ،)5وعمي

سممان( ،)6دخول الباء عمى المأخوذ في مادة (بدل) أو أحد مشتقاتيا ،والصواب عندىم دخوليا
ِ
ون
عمى المتروك ،كما جاء في القرآن الكريم ،واستدل زىدي جار ا﵀ بقولو تعالى ﴿ :أَتَ ْستَْبدلُ َ
()7
ِ َِّ
َِّ
ان فَقَ ْد َ َّ
ِ
ِ ِ
يم ِ
اء
ضل َس َو َ
الذي ُى َو أ َْدَنى بالذي ُى َو َخ ْيٌر﴾ وقولو تعالىَ ﴿ :و َم ْن َيتََب َّدل ا ْل ُك ْف َر ب ْاإل َ
()8
يث بِ َّ
الطيِّب﴾( )9واستدل العدناني وعمي سممان بآية
َّ
السبِيل﴾ وقولو تعالىَ ﴿ :وَال تَتََب َّدلُوا ا ْل َخبِ َ
البقرة المذكورة أوالً ،واستدل مصطفى جواد بيا وبآية النساء ،ويمكن أن نضيف إلى ذلك قولو
اى ْم بِ َجَّنتَْي ِي ْم َجَّنتَْي ِن َذ َواتَ ْي أُ ُك ٍل َخ ْم ٍط َوأَثْ ٍل
تعالى ﴿ :فَأ ْ
ضوا فَأ َْر َس ْمَنا َعمَْي ِي ْم َسْي َل ا ْل َع ِرِم َوَب َّد ْلَن ُ
َع َر ُ
و َشي ٍء ِم ْن ِس ْد ٍر َقمِ ٍ
يل﴾(.)10
َ ْ
بدل سيارتو القديمة بسيارة
وعميو ال يجوز أن نقول :استبدل ىذا الحذاء بحذاء آخر ،وال ّ

وبدل سيارتو الجديدة بسيارة قديمة،
جديدة ،بل يجب أن نقول :استبدل بيذا الحذاء حذاء آخرّ ،
يقول مصطفى جواد" :قل :استبدلت الشيء الجديد بالشيء القديم الذي عندي ،وال تقل :استبدلت

الشيء القديم الذي عندي بالشيء الجديد؛ وذلك ألن االستبدال يجب أن يقع عمى الشيء المأخوذ
()1

العربية الصحيحة ،217:وانظر :أخطاء المغة العربية المعاصرة.216 :

()2

انظر :الكتابة الصحيحة.38 :

()3

انظر :قل وال تقل.51-50/2:

()4

انظر :معجم األخطاء الشائعة.36 :

()5

انظر :ألف خطأ وخطأ.161 ،79 :

()6

انظر :موسوعة األخطاء المغوية الشائعة.74:

()7

سورة البقرة ،من اآلية.61 :

()8
()9

سورة البقرة ،من اآلية.108 :
سورة النساء ،من اآلية.2:

()10

سورة سبأ ،اآلية.16 :
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العدد 9

عوضاً عن الشيء المعطى"(.)1

غير أن عباس أبا السعود واميل يعقوب ذىبا إلى تصويب دخول الباء عمى المأخوذ إال

أن األفصح دخوليا عمى المتروك كما ورد في القرآن الكريم ،واستدال بدخوليا عمى المأخوذ بما
ت
ذكره الزبيدي "قال ثَ ْعمَ ٌ
وب َّد ْل ُ
ت ىذا َ
وج َع ْم َ
بالح ْمقَ ِة :إذا َن َّح ْي َ
بُ :يقال :أ َْب َد ْل ُ
مكانوَ ،
ت ىذا َ
ت الخاتَ َم َ
ِ
وجعمتَيا خاتَماً ،قال:
وب َّد ْل ُ
الح ْمقَةَ بالخاتَِم :إذا أَ َذ ْبتَيا َ
ت َ
وس َّوْيتَو َح ْمقَةًَ ،
الخاتَ َم َ
بالح ْمقَة :إذا أَ َذ ْبتَو َ
ِ
بعينِيا ،و ِ
وىرِة،
غيير ُّ
الج َ
الج َ
وحقيقتُو ّ
اإلبدا ُل :تَْنحَيةُ َ
أخرى ،و َ
َ
وى َرةُ َ
ورِة إلى ُ
صورٍة َ
الص َ
أن التَّبدي َل تَ ُ
فاستحسنو ،وزاد فيو ،فقال:
المَبِّرد،
واستئناف َج ْو َىرٍة أ ْ
َ
رض ُ
فع ْ
ُخ َرى ،قال أبو عمروَ :
ت ىذا عمى ُ
ت"(.)2
وقد َجعمت
مكان أ َْب َد ْل ُ
العرب َب َّد ْل ُ
ُ
ت َ

نحيت األول وجعمت
واستدل إميل يعقوب أيضاً بما ذكره الفيومي" :أ َْب َد ْلتُوُ بكذا إِ ْب َداالّ :
الثاني مكانو"( ،)3وبما أورده الرازي" :األ َْب َدا ُل :قوم من الصالحين ال تخمو الدنـ ـ ـ ـ ـ ـيا
منيم إذا مات واحد منيم أبدل ا﵀ تعالى مكانو بآخر"(.)4

وقد أجاز مجمع المغة العربية دخول الباء عمى المأخوذ أو عمى المتروك والسياق ىو

الكفيل بتعيين ذلك وأصدر ق ار اًر بالخصوص ،غير أن أحمد مختار عمر اعترض عمى ىذا

القرار-داللي ًا -معمالً ذلك بأن ىذا يسمم إلى التعقيد ،وأن السياق ليس دائما ىو الفيصل في

تحديد المعنى المراد ،يوضح ذلك قولو" :ولست من رأي المجمع؛ ألن العمل بو ال يفيد تيسي اًر،

بل يسمم إلى التعقيد والغموض ،وال يصمح السياق في كل الحاالت لتحديد المعنى المراد ،وليذا

من األسمم قصر الباء عمى المتروك ،ولن تخسر المغة العربية شيئاً إذا التزمنا ذلك ،بل تكسب

مزيداً من الوضوح ومزيداً من الدقة"(.)5

وتخرج
خرج
ّ
ّ 4-2
()1
()2
()3
()4
()5

قل وال تقل.50/2:
تاج العروس ،64/28 :أزاىير الفصحى ،116:ومعجم الخطأ والصواب.85 :
المصباح المنير( :بدل)  ،39//1وانظر :معجم الخطأ والصواب.85 :
مختار الصحاح ،44:وانظر :معجم الخطأ والصواب.85 :
العربية الصحيحة.209 :
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العدد 9
()4

خطأ مصطفى جواد( ،)1ومحمد العدناني( ،)2وعمي سممان( ،)3والبشتي الطيب

من

تخرج الطالب في الكمية ،بحجة أن الفعل
يقول :تخرج الطالب من الكمية ،والصواب عندىمّ :
يتعدى ب ـ ـ
تدرب ،تعمّم ،وعميو فإن الفعل ّ
(تخرج) في ىذه الجممة وأشباىيا يفيد معنى :تأدبّ ،
ّ

نصت عمى ذلك المعاجم .ويؤيد ما ذىبوا إليو قول ابن سيده" :وفالن خريج
(في) ال ب ـ ـ (من) كما ّ
()5
الخرو ُجُ :خرو ُج األ َِد ِ
ون ْح ِوه،
فالن وخريجو ،إذا ِّ
الم َجازُ :
يب َ
ُ
دربو وعمّمو" وقول الزبيدي" :ومن َ
الن ِفي ِ
وخَّر َجو في األ ََد ِب تَ ْخ ِريجاً فتَ َخَّرَج ىو"(.)6
اع ِة ُخ ُروجاًَ :نَب َغَ ،
الع ْمِم والصَ
يقالَ :خ َرج فُ ٌ
ِّن َ
تخرج في ،يقول مصطفى جواد" :قل :تخرج فالن في الكمية
فالصواب عندىم أن نقولّ :

تخرج في ىذه الجممة وأمثاليا بمعنى تأدب
الفالنية ،وال تقل :تخرج من الكمية الفالنية ،وذلك ألن ّ
وتدرب ،فيقال :تعمّم في الكمية ...وال محل لحرف الجر(من) فميس المقصود الخروج من
وتعمّم ّ

تخرج في الكمية ،ولو كان المقصود الخروج لكان لكل طالب في اليوم خرجة أو
الكمية في قولناّ :
خرجتان ،ولذىب المعنى المقصود"(.)7
يصوب أحمد مختار عمر ىذه الجممة ،مبيناً أن الخروج المقصود في الجممة ىو
بينما
ّ
وفرق أحمد مختار
خرجو من المكان إذا جعمو يخرجّ ،
خروج معنوي ال حسي ،ذلك أن المغة فييا ّ
عمر بين قولنا :تخرج من الكمية ،وتخرج في األدب -داللياً -فيجيز التعدي بـ ـ ـ (من) في األولى

أفرق
ويمنعو في الثانية؛ ألن المعنى تدرب أو تعمم في األدب ،يقول أحمد مختار عمر" :وأنا ىنا ّ
بين االستعمالين :تخرج من الكمية ...وتخرج في األدب ...ففي األولى ال أمنع التعدي بـ ـ ـ (من)؛

خرجو من المكان ،إذا جعمو يخرج ،وعميو يكون التخرج من المكان يعنى
ألن المغة تقولّ :
الخروج ،ويكون الخروج ىنا معنوياً ال حسياً ،بمعنى إنياء الدروس ،أما في الثانية فال يصح إال
()1
()2
()3
()4
()5
()6
()7

انظر :قل وال تقل.36/1 :
انظر :معجم األخطاء الشائعة.77 :
انظر :موسوعة األخطاء المغوية الشائعة.94 :
انظر :قضية النيابة بين حروف الجر ،وموقف النحاة منيا ،مجمة المسان العربي :ع 61:ص.156 :
المحكم والمحيط األعظم( :خرج) .4 /5
تاج العروس( :خرج) .515 /5
قل وال تقل.36/1:
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الجر بـ ـ ـ (في)؛ ألن معناىا تدرب أو تعمّم"...

محمد(.)3

()1

العدد 9

()2
وجودة
والى مثل ىذا جنح إميل يعقوب ُ ،

ِ
صائي -إِ ْخصائي
 5-2أخ ّ

اختمف مؤلفو كتب األخطاء الشائعة في الخطأ والصواب من ىاتين الكممتين ،فنجد

زىدي جار ا﵀ خطّأ أخصائي دون ضبط لمكممة ،والصواب عنده :متخصص أو مختص(،)4
()5
طئ ِ
طأ
أخصائي ،والصواب عنده متخصص  ،ونجد العدناني خ ّ
ونجد مصطفى جواد يخ ّ
ِ
وصوب إميل يعقوب إِ ْخصائي
وصوب إِ ْخصائي ،ومتخصص ،ومختص(،)6
صائي،
أخ ّ
ّ
ّ
()8
()7
(ِ )9
ِ
صائي ،والصواب
صائي  ،وخطّأ وليد النجار  ،وعمي سممان  ،أخ ّ
ومتخصص ،ولم يذكر أخ ّ

عندىما :اختصاصي أو مختص ،ولم يذك ار إخصائي ،يقول محمد العدناني" :ويقولون :ياسر
ِ
الذرة ،والصواب ياسر إِ ْخصائي فييا ،إذ جاء في المتن :أخصى الرجل :تعمّم عمماً
أخ ّ
صائي في ّ
واحداً (مجاز) وىذا ما قالو الصاغاني ،والفيروز آدبادي ،والزبيدي ،والمد ،ومصدر أخصى ىو
إخصاء ،والنسبة إلى المصدر ال نزاع فييا ،ونستطيع أن نأتي باسم الفاعل من الفعل أخصى،

ونقول :ىو ُم ٍ
خص ،ولكن كممة ِإ ْخصائي أحسن وقعاً في السمع ،وال تفسح مجاالً لاللتباس،
ويجوز أن نقول :ىو متخصص في كذا ،إذ جاء في الوسيط :تخصص في عمم كذا :قصر عميو

اختص بالشيء :انفرد
بحثو ،وانفرد بو ،ونستطيـ ـ ـع أن نقول أيـ ـ ـضاً :ىو مختـ ـص بكذا؛ ألن معنى
ّ
()1
()2
()3
()4
()5
()6
()7
()8
()9

العربية الصحيحة.188 :
انظر :معجم الخطأ والصواب.125 :
المعجم الوجيز في األخطاء الشائعة واإلجازات المغوية.38 :
انظر :الكتابة الصحيحة.100 :
انظر :قل وال تقل.78/2 ،82/1:
انظر :معجم األغالط المغوية المعاصرة.191 :
انظر :معجم الخطأ والصواب.127 :
انظر :ألف خطأ وخطأ.18 :
انظر :موسوعة األخطاء المغوية الشائعة.137:
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بو"(.)1

العدد 9

بينما نجد أحمد مختار عمر يخطّئ الكممتين معتمداً عمى الداللة ويذىب إلى أن

الصواب ىو اختصاصي أو متخصص ،أو مختص( ،)2ويعمل ذلك أن الكممتين ال معنى ليما،
ِ
صائي نسبة إلى جمع كممة خصيص،
ويرد عمى من يصوبيما ،حيث يرى بعضيم أن كممة أخ ّ
ويرى أحمد مختار عمر أن ىذا تخريج بعيد ،ومخالف لنيج العربية ،كما أنو رفض تعميل

تصويب كممة إِ ْخصائي ،وىو نسبتيا إلى اإلخصاء ،الذي ذىب إليو محمد العدناني( ،)3واميل
يعقوب( ،)4ويرى أحمد مختار عمر أن ىذا ذم ال مدح ،حيث أطمقو القدماء عمى من ال يعمم إال
ِ
صائي-
عمماً واحداً ،يقول أحمد مختار عمر" :وقد حاول فوزي الشايب تصحيح كل من أخ ّ
ِ
صائي عمى أنو نسبة إلى
خرج أخ ّ
إِ ْخصائي بضروب من التأويل والتخريج ال يمكن قبوليا ،فقد ّ

جمع كممة خصيص ،وىو تخريج بعيد ،فضالً عن مخالفتو لمنيج العربي ،أما كممة إِ ْخصائي فقد
خرجيا عمى أنيا نسبة إلى اإلخصاء مصدر الفعل أخصى من قوليم :أخصى الرجل :تعمم عمماً
ّ
واحداً ،ونسي الباحث أن كالم القدماء أقرب إلى الذم منو إلى المدح ،فقد أطمق القدماء عمى من

ذم ال مدح ،واإلخصائي
ال يعمم إال عمماً واحداً:
خصي العمماء؛ ألن ىذا عجز منو ،فاإلخصاء ّ
ّ
يستعمل في مقام التحقير ال التبجيل"(.)5

ويرفد ما ذىب إليو أحمد مختار عمر ما جاء في بعض المعاجم كالقاموس المحيط وتاج
ِ ()6
الر ُجل:
صى :تَ َعمَّ َم ِع ْمم ًا و
صى َّ
احداً"  ،ويقول الزبيدي" :و ْ
العروس ،يقول الفيروز آبادي" :و ْ
أخ َ
أخ َ
تَعمَّم ِع ْمماً و ِ
احداً"( ،)7وما جاء في الكشكول ،فقد قال محمد بن حسين العاممي" :يقال :إن من ال
ََ
()1
()2
()3
()4
()5
()6
()7

معجم األغالط المغوية المعاصرة.191 :
انظر :العربية الصحيحة ،208 :وأخطاء المغة العربية المعاصرة.211 :
انظر :معجم األغالط المغوية المعاصرة.191 :
انظر :معجم الخطأ والصواب.127 :
العربية الصحيحة ،208 :وانظر :أخطاء المغة العربية المعاصرة أحمد مختار عمر.211 :
القاموس المحيط( :خصي) .324/4
تاج العروس556/37:
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العدد 9

يعمم إال فناً واحداً من العمم ينبغي أن يسمىَ :خ ِ
ص ّي العمماء"(.)1
 6-2روحاني ونفساني

منع محمد العدناني استعمال ىاتين الكممتين ،ويرى أن الصواب ىو :نفسي وروحي،

وروح ،يقول محمد العدناني" :ويسمون الطبيب الذي يعالج األمراض النفسية طبيباً
نسبة إلى نفس ُ
نفسانياً ...ولم أعثر في المعجمات عمى من يقول :إن النسبة إلى النفس ىي :نفساني؛ ألن
العيون الحسود المتعين ألموال الناس ،أي
الصواب حسب القاعدة ىو :نفسي ،أما النفساني فيو َ
الذي يصيب اآلخرين بعينو فيؤذييم"(.)2
()3

وذكر عباس أبو السعود

كممات كثيرة جاءت عمى ىذا النمط حكم عمييا بالشذوذ

اني،
فوقاني،
صيدالني،
اني،
أيضاً ،منيا:
اني ،بر ّ
تحتاني ،جو ّ
ّ
ّ
ّ
اني ،رّب ّ
روحاني ،صنعاني ،بحر ّ
ّ
جوّ ،بر(بمعنى الخارج).
نسبة إلى :روح ،صنعاء ،البحرين ،ربْ ،
صيدل ،فوق ،تحتّ ،

وقد حكم بعض العمماء عمى كممات جاءت عمى نمط ىاتين الكممتين بالشذوذ ،يقول

وج ّماني و َشعراني ولَحياني
ابن مالك" :من النسب الذي يحفظ وال يقاس عميو قوليمَ :رقباني ُ
الج َّمة والشعر ،والمحية"(.)4
لمعظيم الرقبة و ُ
بينما نرى أحمد مختار عمر يجيز ىذا االستعمال ،ويؤكد عمى سالمتو وال يعده من شواذ

النسب -كما فعل بعضيم -مرتك از في ذلك عمى الداللة التي تحمميا مثل ىذه األلفاظ المدلول

عمييا بالالصقة (ان) فيي ال تدل عمى مجرد النسبة ،بل الالصقة (أي :زيادة األلف والنون)

تخصص نفساني وروحاني إلى
تفرق بين مثل ىذه الكممات وبين كممتي (نفسي ،وروحي) حيث
ّ
ّ
وتخصص نفسي نسبة إلى النفس ونسبة إلى
الموصوف بعمم النفس أو الموصوف بعمم الروح،
ّ

الروح ،يقول أحمد مختار عمر" :وحيث كانت زيادة األلف والنون في النسب تحمل معنى إضافياً

()1
()2
()3
()4

الكشكول.250 /2:
معجم األغالط المغوية المعاصرة.676 :
أزاىير الفصحى.329 :
شرح الكافية الشافية ،1966/4 :وانظر :ىمع اليوامع ،174/6 :وحاشية الصبان.296/4 :
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العدد 9

الداللة في كتب األخطاء الشائعة "العربية الصحيحة ألحمد مختار عمر" أنموذجا

()1

عمى مجرد النسبة ،فال معنى إذن العتبار ىذا النوع من الكممات من شواذ النسب"

وقد ّأيد

أحمد مختار عمر رأيو بكالم سيبويو الذي يرى أن زيادة األلف والنون لمتخصيص ،يقول سيبويو:

"ىذا باب ما يصير إذا كان عمماً في اإلضافة عمى غير طريقتو ،وان كان في اإلضافة قبل أن

اني وفي
يكون عمماً عمى غير طريقة ما ىو عمى بنائو ،فمن ذلك قوليم في الطويل ُ
الج ّمةُ :ج ّم ٌ
الطويل المحية :ال محياني وفي الغميظ الرقبة :الرقباني ،فإن سميت برقبة أو جمة أو لحية قمت:

جماني الطويل
تحول إنما أردت حيث قمت
وجمي
ولحيي
رقبي
ٌ
ولحوي ،وذلك ألن المعنى قد ّ
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
()2
الجمة ،وحيث قمت المحياني الطويل المحية"  ،ويزيد قول سيبويو وضوحاً قول المبرد" :ىذا باب

ما يقع في النسب بزيادة لما فيو من المعنى الزائد عمى معنى النسب ،وذلك قولك في الرجل

الج ّمةُ :ج ّماني ،وفى طويل الرقبة :رقباني ،وفى
تنسبو إلى أنو طويل المحية :لحياني ،وفي طويل ُ
كثير الشعر :شعراني؛ فإنما زدت لما أخبرتك بو من المعنى ،فإن نسبت رجالً إلى رقبة ،أو

شعر ،أو ُج ًمة قمتُ :ج ًمى ،وشعرى ،ورقبى؛ ألنك تزيد فيو ما تزيد في النسب إلى زيد،
وعمرو"(.)3
ومما يقوي ما ذىب إليو أحمد مختار عمر أيضاً أن بعض أصحاب المعاجم ذكروا أن

األرقَب :الغميظ
باني :غميظ الرقبة .و ْ
األلف والنون لممبالغة ،قال ابن دريد" :ورجل َرقَبان َ
ورقَ ّ
الرقبة )4(".وقال ابن منظور" :الرباني :الذي يعبد الرب .زيدت األلف والنون لممبالغة في
َّ
النسب"(.)5

ويقول أحمد مختار عمر" :وبيذا يتبين أنو ال حرج إذا أريد المبالغة في الصفة أن يزاد

قبل النسب ألف ونون ،وال يصح اعتبار ىذا من شواذ النسب ،أو من أخطاء المحدثين"(.)6
 7-2استمم وتسمم
()1
()2
()3
()4
()5
()6

العربية الصحيحة.127 :
الكتاب.380/3:
المقتضب.144/3 :
جميرة المغة( :برق) 271/1وانظر :لسان العرب( :رقب).1205/2
لسان العرب( :ربب) .1100/2
أخطاء المغة العربية المعاصرة.75 :
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العدد 9

()3
()2
()1
وجودة محمد(،)4
يخطّئ زىدي جار ا﵀  ،ومصطفى جواد  ،وعباس أبو السعود ُ ،
ووليد النجار( ،)5وعمي سممان( ،)6من يقول :استممت مرتبي أو استممت الرسالة ،والصواب عندىم

ىو :تسممت مرتبي أو تسممت الرسالة ،يقول مصطفى جواد" :قل :تسمّمت المبمغ وحققت تسمّم
المبالغ ،وال تقل :استممت المبمغ وحققت استالم المبالغ؛ وذلك ألن تسمّم والتسمّم غير استمم
واالستالم ،وليس تسمّم واستمم من أصل واحد ،بل ىما من أصمين مختمفين ،فالتسمم أخذ الشيء

مسو باليد ومسحو
السممة ...ومنو استالم الحجر األسود في الحج أيّ :
سالماً ...واالستالم من ّ
بيا"(.)7
وقد استدل زىدي جار ا﵀( ،)8وعباس أبو السعود( ،)9وعمي سممان

()10

بقول الفرزدق في

مدح الحسين رضي ا﵀ عنو(:)11
يستمم
الحطيم إذا ما جاء
رفان راحته
ُ
ُ
يكاد ُيمسكه ِع َ
ركن َ
ُ
()12
وعميو خطّأ مصطفى جواد ابن بدرون في شرح قصيدة ابن عبدون في قولو :فمما
استمم زمام السمطة ،وصوابو :فمما تسمّم زمام السمطة"

وأضاف زىدي جار ا﵀ إلى ذلك ما ورد في الحدي ـ ـ ـث "أنو طاف بالبيـ ـ ـت يستم ـ ـ ـم األركـان

()1
()2
()3
()4
()5
()6
()7
()8
()9

انظر :الكتابة الصحيحة.161 :
انظر :قل وال تقل.66/2:
انظر :أزاىير الفصحى.81:
انظر :المعجم الوجيز في األخطاء الشائعة واإلجازات المغوية.57 :
انظر :ألف خطأ وخطأ.20،116 :
انظر :موسوعة األخطاء المغوية الشائعة.153 ،105:
قل وال تقل.66/2:
انظر :الكتابة الصحيحة.161 :
انظر :أزاىير الفصحى.81:

()10

انظر :موسوعة األخطاء المغوية الشائعة.153:

()12

انظر :قل وال تقل.66/2:

()11

ديوان الشاعر.456 :
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العدد 9

بمحجنو ،ثم يجذبو إليو"(.)1

ويؤيد ما ذىبوا إليو ما ورد في المعاجم العربية بأن معنى تسمّم :أخذ ،ومعنى استمم لمس
الح َجر :لَ َم َسو إِ ّما
أو ّقبل ،جاء في الصحاح" :وسمّمت إليو الشيء فتسمّمو ،أي :أخذه ...واستَمَم َ
َّ
بالقُْبمَة أو بالي ِد"( )2وفي تاج العروسَّ :
ِ
فتناولَو ،وأخذه...
َ
َ
"وسم ْمتُو إليو تَ ْسميماً فَتَ َسممو ،أي :أَعطيتُو َ
3
وقال الميث :استِالم الحجر :تَناولُو ِ
ف" وفي المعجم الوسيط" :سمّم
وم ْس ُحو بال َك ّ
َ
ُ ََ
باليد ،وبالقُْبمةَ ،
الش ـ ـ ـيء لو واليو :أعطاه إياه أو أوصمو إليو ،استمـ ـ ـ ـ ـم
الحاج الحجر األسود بالكعبة :لمسو بالقبمة أو اليد"(.)4

سوى بين الكممتين مستدالً بما ورد في معجم متن المغة ،يقول
غير أن محمد العدناني ّ
العدناني" :ويخطئون من يقول :استممت الرسالة ،ويقولون إن الصواب ىو :تسمّمت الرسالة...
وصاحب متن المغة يقول :استمم الشيء وتسمّمو بمعنى واحد"(.)5

وقد رفض أحمد مختار عمر ىذه التسوية التي قال بيا العدناني ،إذ يقول راداً عميو

داللياً" :حاول العدناني تصحيح ذلك من بعض المعاجم الحديثة ،وال حجة لو .فضال عن أن
التسوية بين المفظين تنافي الدقة الداللية"(.)6

8-2
صموداً
صمد ُ
َ
طأ مصطفى جواد( )7من يستعمل (صمد) بمعنى ثبت في نحو :صمد الجنود في
خّ
المعركة صموداً ،وساق شواىد تؤكد أن الفعل معناه قصد ،وأن مصدره الصمد ال الصمود ،كما

()1

الكتابة الصحيحة ،161:والحديث في عمدة القارئ شرح صحيح البخاري ولفظو :عن ابن عباس رضي
ا﵀ عنو قال :طاف النبي صمى ا﵀ عميو وسمم في حجة الوداع عمى بعير يستمم الركن بمحجن.

()2
()3
()4
()5
()6
()7

انظر :عمدة القارئ شرح صحيح البخاري باب استالم الركن بالمحجن ،362/9:الحديث رقم.1607 :
الصحاح ( :سمم) .1952 /5
تاج العروس (سمم).386-384/32
المعجم الوسيط ص.446:
انظر :معجم األخطاء الشائعة.121-120 :
العربية الصحيحة.218 :
انظر :قل وال تقل.86/2 ،24/1 :
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العدد 9

أنو من أفعال الحركة ،وال يجوز استعمالو في السكون في نحو المثال المذكور؛ ألنو عكس

المعنى المراد ،يقول مصطفى جواد" :قل صمد العدو ،وصمد لو صمداً ،وال تقل صمد لو

صموداَ ،وقل الثبات وال تقل الصمود؛ وذلك ألن الصمد ىو القصد ،وىو تحرك وسير ومشي إلى

األمام ،وال يجوز إطالق فعل من أفعال الحركة ،وال اسم من أسمائيا عمى السكون والوقوف
والمبث والمكث؛ ألن ذلك ضد المعنى المراد ،فإذا أريد الوقوف في الحرب عمى سبيل المقاومة

والمواقفة والمناىضة قيل ثبت في الحرب والقتال والمقاومة ثباتاً"(.)1

وقد استشيد بآيات من القرآن الكريم ورد فييا لفظ ثبت ولم يرد فييا لفظ صمد ،من ذلك
قولو تعالى ﴿ :يا أَُّييا الَِّذين آمُنوا إِ َذا لَِقيتُم ِفَئةً فَاثْبتُوا وا ْذ ُكروا المَّو َكثِ ا َّ
ِ
ون ﴾ (،)2
ير لَ َعم ُك ْم تُْفم ُح َ
َ ً
ُ َ ُ
ْ
َ َ
َ َ
()3
يال﴾ إلى غير ذلك من الشواىد
ت تَْرَك ُن إَِل ْي ِي ْم َش ْيًئا َقمِ ً
َن ثََّب ْتَن َ
اك لَقَ ْد ِك ْد َ
وقولو تعالىَ ﴿:ولَ ْوَال أ ْ

القرآنية التي ذكرىا ،ومن كالم العرب شعره ونثره ،وما ورد في المعاجم العربية القديمة الدال عمى

صمداً ،أي قصده،
"وصمده
أن معنى صمد :قصد ،ال ثبت ،من ذلك قول الجوىري:
يصمده ْ
ُ
َ
"الصمد :القصد...
الصمد السيد؛ ألنو ُيصمد إليو في الحوائج"( ،)4وقول الفيروز آبادي:
ْ
و َ
المصمد كمعظَّم :المقصود"( ،)5يقول مصطفى جواد" :فيذه
وبالتحريك السيد؛ ألنو يقصد ...و
َّ
شواىد ليست بقميمة من واقع العربية تدل عمى أن الصمد ىو القصد ال الثبات"( ،)6ويقول أيضاً:

"قل :يجب عميكم الصمد لمعدو ال تقل :الصمود لمعدو ،والسبب في ذلك أن الصمد ىو حركة

عمى خط مستقيم ...والمصادر التي تعني ىذا المعنى تكون قصيرة لتمثيل السير في أقصر

الخطوط وىو الخط المستقيم ،ولذلك قالت العرب :قصد قصداً ،ونحا ينحو نحواَ ،ورام يروم

()1

قل وال تقل.26/1 :

()2

سورة األنفال ،اآلية.45 :

()3
()4
()5
()6

سورة اإلسراء ،اآلية.74 :
الصحاح( :صمد) 499/2وانظر :قل وال تقل.24/1:
القاموس المحيط( :صمد)  308/1وانظر :قل وال تقل.25/1:
قل وال تقل.27/1 :
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صمداً ...وىذا من أسرار العربية ومن دقائقيا وعجائبيا التي
روماً ،وعمد يعمد عمداً ...وصمد ْ
ال تحصى ...والظاىر أن الذي ابتدع الصمود حسبو بمعنى الثبات فأطال مصدره ،كالجموس
والقعود والوقوف ...وفي قصر مصدر الفعل صمد ومشابيتو لممصادر التي من النوع الذي
()1

ذكرناه دليل عمى أنو يعني الحركة ال السكون ،والتقدم ال الوقوف ،واإلقدام ال اإلحجام"

إلى أن

يقول" :وأما استعمال صمد الجيش بمعنى ثبت ،فقد جاءنا من مترجمي البالغات الحربية في

الحرب العالمية األخيرة ،وكذلك مصدره المخالف لمقياس والسماع أعني الصمود ...فقل :ثبت
()2

الجيش في الحرب"

صوب ىذا األسموب مستندًا إلى الداللة ،وساق أمثمة تدل
غير أن أحمد مختار عمر ّ
عمى أن المادة تدل عمى معنى الثبات ،يقول أحمد مختار عمر" :فكما ساق الكاتب -يقصد

تقدم ،أسوق لو األمثمة التي تدل عمى أن
مصطفى جواد -شواىد وأمثمة عمى أن صمد بمعنى ّ
الصمد (بفتح الميم) ...
المادة تدل ضمن ما تدل عميو عمى معنى الثبات والرسوخ ،فمن معانييا
َ

ص َّمد :الصُّمب الذي ليس فيو خور،
من الرجال :الذي ال يعطش وال يجوع في الحرب ،والمــُ َ
َّمدة :الصخرة الراسية في األرض ،وناقة
الصمد( :بسكون الميم) الشديد من األرض ،والص ْ
و ْ
ِ
الج ْدب"(.)3
صماد :باقية عمى القُّر و َ
م ْ
وقد أصدر مجمع المغة العربية ق ار اًر يجيز استعمال الفعل (صمد) بمعنى ثبت ،ومصدره
الصمود،

()4

كما أورد المخصص والمعجم الوسيط الفعل ومصدره ،حيث جاء في المخصص:
()5

دت"
ْ
صـ ـ ـ ـ ـموداً :قصـ ـ ـ ـ ْ
أصمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـد ُ
"صمدت ل ـو ُ
()6
ثب ـ ـ ـ ـت واستمر" .
()1
()2
()3

()4

وفي المعجم الوسيـ ـ ـ ـ ـط" :صمد صم ـ ـ ـ ـداً وصموداً

المصدر السابق.28/1 :
المصدر السابق.87-86/2 :
العربية الصحيحة ،193-192 :انظر :العين (صمد)  ،104/7القاموس المحيط ،308/1
والمسان ،473/3:وتاج العروس.297 ،295/8 :
انظر :تصحيحات لغوية.270:

()5

المخصص (صمد)3/12

()6

المعجم الوسيط ( :صمد) ص 522
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 9-2الكفاءة والكفاية
سممان

يخطّئ زىدي جار ا﵀( ،)1ومصطفى جواد( ،)2ومحمد العدناني( ،)3ووليد النجار( ،)4وعمي

()5

استعمال الكفاءة بمعنى :القدرة والتفوق والتميز والجدارة ،والكفء بمعنى :القوي والقادر

والمتميز الجدير ،ويرون أن الصواب ىو الكفاية والكافي؛ ألن الكفاءة تعني المثل والنظير،
()8

()7
()6
َح ٌد ﴾
واستدل زىدي جار ا﵀ وعمي سممان بقولو تعالىَ ﴿ :ولَ ْم َي ُك ْن لَوُ ُكفُ ًوا أ َ
ِ
ِ
اؤ ُى ْم"( )9وما ورد في شعر
زىدي جار ا﵀ ما ورد في الحديث الشريف" :ا ْل ُم ْسم ُم َ
ون تَتَ َكافَأُ د َم ُ
()10
الفرزدق:
ِ
ِ
ِ
أكفاؤهم آ ُل ٍ
طات
دارم
سم ٍع
الح َب ُ
َوتَ ْنك ُح في أ ْكفائها َ
بنو م ْ
ْ
وبناء عمى ىذا خطّأ محمد العدناني( )11الشاعر:

وأضاف

حمي النفس راعيها
عفيف النفس كافمها
ما كان كفؤاً
َ
أبياً َّ
وال ّ
وعميو ال يجوز أن نقول :فالن كفؤ لمنصبـ ـ ـ ـ ـو ،وال فالن ذو كـ ـ ـ ـ ـ ـفاءة ،بل يجب أن نـقول:
فالن كاف لمنصبو ،وفالن ذو كفاية ،ومن ـ ـو قولو تـ ـ ـ ـعالى ﴿ :أَلَْيس المَّو بِ َك ٍ
اف َع ْب َدهُ ﴾( )1يقول
ُ
َ
مصطفى جواد" :قل :فالن ذو كفاية في العمل ،وال تقل :فالن ذو كفاءة في العمل ،فالكفاءة

()1
()2
()3
()4
()5
()6
()7
()8
()9

انظر :الكتابة الصحيحة.310 :
انظر :قل وال تقل.113/1:
انظر :معجم األخطاء الشائعة ،217،218 :ومعجم األغالط المغوية المعاصرة.581:
انظر :ألف خطأ وخطأ.119 ،23 :
انظر :موسوعة األخطاء المغوية الشائعة.136:
انظر :الكتابة الصحيحة.310 :
انظر :موسوعة األخطاء المغوية الشائعة.136:
سورة اإلخالص ،اآلية.4:
انظر :الكتابة الصحيحة ،310 :والحديث في سنن ابن ماجة باب :المسممون تتكافأ دماؤىم ،256/4

()10
()11

الحديث رقم.2683:

انظر :الكتابة الصحيحة ،310 :وديوان الشاعر ،83:شرح وضبط :عمي خريس.

انظر :معجم األخطاء الشائعة .218 :
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المساواة والمماثمة ،ومنيا الكفاءة في الزواج والدماء ،والعمل في الوظيفة ال يحتاج إلى كفاءة أي

القيم
مساواة ،بل يحتاج إلى كفاية ،أي طاقة وقدرة محسنة ،ولذلك لقّب القدماء القدير عمى العمل ّ
()2
جوز
بو الناىض بعبئو :الكافي ،وىو اسم فاعل من كفى فالن في وظيفة "...غير أنو ّ

استعمال الكفاءة بمعنى الكفاية في أول التوظيف ،فيجوز أن نقول :شروط كفاءة الموظف،

يوضح ذلك قولو" :ويجوز استعمال الكفاءة في أول التوظيف باعتبار أن الرجل الطالب الوظيفة

كالخاطب امرأة عمى نفسو ،فكما تحتاج المرأة إلى الكفاءة بينيا وبين الرجل ،فكذلك الحال بين

صح قوليم في التوظيف :شروط كفاءة الموظف ،أو طالب التوظيف،
الرجل والوظيفة ،ولذلك ّ
ثم أظير فييا كفاية
وتوفرت الكفاءة في فالن لموظيفة المذكورةّ ،
وعين فالن في الوظيفة بكفاءةّ ،
وصرامة وشيامة"(.)3

()4

وقد اعترض محمد العدناني في كتابو معجم األغالط المغوية المعاصرة

عمى المعجم

الوسيط إدراجو الكفاءة بمعنى الكفاية ،فقد جاء فيو" :الكفء :المماثل ،والقوي القادر عمى
()5

تصريف العمل"

حيث لم ترد في المعاجم بيذا المعنى ،غير أنو اقترح عمى المجامع العربية

إدراج الكفاءة بيذا المعنى ،معمالً ذلك بأن ج ّل أدباء العرب يستعممونيا بيذا المعنى( ،)6وىذا ما
فعمو المجمع القاىري ،حيث اتخذ ق ار اًر بالتسوية بين الكفاءة والكفاية ،وىو ما اتكأ عميو إميل
()8

()7
وجودة محمد
يعقوب ُ ،
طأه ،يقول إميل يعقوب:
وقد استدرك إميل يعقوب عمى زىدي جار ا﵀ استعمال ما خ ّ

في تجويز ىذا االستعمال.

"وتجدر المالحظة أن زىدي جار ا﵀ ،وىو في معرض تخطئتو استعمال الكفء بمعنى :الكافي

()1
()2
()3
()4
()5
()6
()7
()8

سورة الزمر ،من اآلية.36:
قل وال تقل.113/1:
المصدر السابق.114 ،113/1:
انظر :معجم األغالط المغوية المعاصرة ص.581:
المعجم الوسيط.791 :
انظر :معجم األغالط المغوية المعاصرة.582:
انظر :معجم الخطأ والصواب.231:
انظر المعجم الوجيز في األخطاء الشائعة واإلجازات المغوية.90 :
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الكفي ،يستعمل الكفاءة بمعنى الكفاية ،حيث يقول :فالكفء ليس صاحب الكفاءة أو الجدارة كما
و ّ
يتوىم البعض ،فيقع فيما يح ّذر منو"( )1وىذا االستدراك ليس في محمو؛ ألن الكفء تعني النظير

كما سبق ،وال تعني الجدارة ،وىو ما رمت إليو عبارة زىدي جار ا﵀.)2(.

لكن نجد أحمد مختار عمر يعترض عمى ىذا قرار المجمع القاىري منطمقاً من الداللة

تفرق بين الكممتين ،ووجوب مراعاتيا ،إذ يقول" :وقد اتخذ مجمع المغة العربية بالقاىرة ق ار اًر
التي ّ
بالتسوية بين الكفاءة والكفاية ،وبين الكفء والكافي في االستعمال ،ولست معو في ىذا؛ ألنو
يؤدي إلى خمط الدالالت ،ويتنافى مع الدقة المطموبة في التعبير"(.)3

10-2

تواجد بالمكان

()5
()4
وجودة محمد( ،)6ووليـ ـ ـ ـد
يخـ ـ ـ ـطئ زىدي ج ـ ـ ـ ـار ا﵀  ،ومح ـ ـ ـ ـ ـمد العدن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاني ُ ،
النجار( ،)7وعمي سممان( ،)8من يقول :تواجد بالمكان ،وحجتيم أن المعاجم لم تذكر ىذا المعنى

لمفعل ،وأن المعنى الذي ذكرتو المعاجم ىو إظيار الوجد ،وعميو فالصوابُ :وجد بالمكان(بالبناء
لممفعول) أو نمتقي أو نحضر .يقول وليد النجار معقباً عمى عبارة :عمى الطالب التواجد:
"والصواب ىو :أن يوجدوا؛ ألن الفعل تواجد معناه :أظير وجده أي حبو العظيم"(.)9

نصت عمى ذلك ففي أساس البالغة" :وتواجد فالن
وبالرجوع إلى المعاجم نجد أنيا قد ّ
()10
"وجد عميو في الغضب
أرى من نفسو الوجد ،وو ِجد عميو موجدة :غضب عميو"  ،وفي المسان َ
()1
()2
()3
()4
()5
()6
()7
()8
()9

انظر :معجم الخطأ والصواب.231:
انظر :الكتابة الصحيحة.310 :
العربية الصحيحة.215 :
انظر :الكتابة الصحيحة.382 :
انظر :معجم األخطاء الشائعة.264:
انظر :المعجم الوجيز في األخطاء الشائعة واإلجازات المغوية.105:
انظر :ألف خطأ وخطأ.168 :
انظر :موسوعة األخطاء المغوية الشائعة.113:
ألف خطأ وخطأ.168 :

()10

أساس البالغة .320/2
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وموجدة ِ
ووجد
وجداً و ِج َدة
ووجد بو ْ
يجد وي ِجد ْ
وجداً :في الحب ال غيرَ ...
ووجداناً :غضبَ ...
َ
ُ
()1
َّ
وتوجدت لفالن أي :حزنت لو"  ،وفي المعجم
وجداً بالفتح ...وو ِجد حزن...
الرجل في الحزن ْ
حزن وعميو موجدة ِ
وجداًِ :
أحبو"(.)2
وجداًّ :
غضب وبو ْ
"وجد فالن ي ِجد ْ
الوسيطَ :
كما استدل زىدي جار ا﵀( ،)3بقول ابن الفارض:
.....................

مع أن رواية الديوان ليس فييا (وجدي)

بغير تكمُّ ِ
بكم كمف ِ
ف
وجدي ْ
ِ ()4

ال تحسبوني في الهوى ُم ِّ
ق ِ
بغير تكمُّف
تصنعاً
بكم ُخمُ ٌ
َكمَفي ْ
ويصر عمى صحتيا ،بل ويذىب
يصوب ىذه العبارة
ومع ذلك نجد أحمد مختار عمر
ّ
ّ
إلى إدخاليا المغة ،مرتك اًز عمى الداللة ،حيث إن الفعل الدال عمى معنى الوجود ،المبني لمفاعل

"وو ِجد الشيء عن عدم فيو موجود ،مثل
غير متاح في العربية ،ويؤيد قولو ما قالو ابن منظورُ :
ُح ّم فيو محموم"( )5فال بد من المجوء إلى المبني لممجيول ،فاضطر المحدثون إلى اختيار الفعل

تواجد ومصدره لمداللة عمى معنى الوجود ،مستدالً عمى أن صيغة (تفاعل) في المغة العربية قد

أتت غير دالة عمى الوقوع من اثنين ،يقول أحمد مختار عمر" :وعمى الرغم من ذلك فإني

أصححيا ،وأقبل دخوليا المغة ،بل وألمح ذكاء في اشتقاقيا ،فمو أردنا أن نستخدم الفعل المجرد
لمداللة عمى معنى الوجود الستخدمنا المبني لممجيول ،وقمنا :عمى فالن أن يوجد ...أو قمنا وجد

فالن ...فحين أراد المتحدث تعميق الفعل بو عمى سبيل الفاعمية لم يكن أمامو من استخدام إحدى

صيغ المطاوعة ...وىي صيغ انفعل -افتعل -تفعل -تفاعل ،وقد اختار المحدثون الصيغة
األخيرة ،فقالوا :تواجد بالمكان ،ومصدره التواجد ،ومجيء تفاعل في لغة العرب دون الداللة عمى
معنى الوقوع من اثنين كثير ،ومن ذلك :تداركو ا﵀ برحمتو ،تيالك عمى فراشو ،تفاقم األمر،

()1
()2
()3
()4
()5

لسان العرب (وجد) .881 ،880/6
المعجم الوسيط (وجد) ص.1013:
انظر :الكتابة الصحيحة.382 :
انظر :ديوان الشاعر ،123:شرح وضبط :عمر الطباع.
لسان العرب( :وجد) . 880/6
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تكامل الشيء ،تماثل من مرضو ،تراكم السحاب ،تسامع بو الناس ،تكاثف الشيء...وغير

ذلك"(.)1
خاتمة:

نستطيع القول بأننا قد وصل بنا البحث إلى النتائج اآلتية :

• أن الداللة ىي الفيصل في الحكم عمى األلفاظ واألساليب من حيث الخطأ والصواب.
• أن ق اررات مجمع المغة العربية ال ُيعتد بيا إذا كانت مخالفة لمداللة.

• أن كتب األخطاء الشائعة معظميا ال يستند إلى الداللة في إصدار الحكم.
•

أن الحكم عمى أسموب ما بالخطأ أمر صعب كالحكم بصوابو ،وبخاصة إذا كانت التخطئة

والتصويب غير مراع فييما الداللة.
• أن كتاب العربية الصحيحة ألحمد مختار عمر قد راعى الداللة في األلفاظ واألساليب التي
تناوليا ،وىو ما ينبغي االقتداء بو.

()1

العربية الصحيحة.185-184 :
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العدد 9

المصادر والمراجع:

 -1أخطاء المغة العربية المعاصرة عند ال ُكتّاب واإلذاعيين ،أحمد مختار عمر ،عالم الكتب،
الطبعة الثانية1993 ،م.
 -2ارتشاف َّ
الضرب من لسان العرب ،ألبي حيان األندلسي ،تحقيق :رجب عثمان محمد،
مراجعة :رمضان عبد التواب ،مكتبة الخانجي ،القاىرة ،الطبعة األولى 1998م.

 -3أزاىير الفصحى في دقائق المغة ،عباس أبو السعود ،دار المعارف ،الطبعة الثانية.

 -4أساس البالغة ،الزمخشري ،تحقيق :محمد باسل عيون السود ،دار الكتب العممية ،بيروت،
الطبعة األولى 1998م.

 -5ألف خطأ وخطأ ،وليد النجار ،مكتبة لبنان ناشرون ،بيروت ،الطبعة األولى 2007م.

 -6بغية الطمب في تاريخ حمب ،عمر بن أحمد بن أبي جرادة ،تحقيق :سييل زكار ،دار
الفكر.

 -7تاج العروس من جواىر القاموس ،محمد الزبيدي ،الجزء الخامس ،تحقيق :مصطفى
وزرة اإلرشاد واألنباء ،الكويت 1969م.
حجازي ،مراجعة :عبد الستار فراج ،ا

 -8تاج العروس من جواىر القاموس ،محمد الزبيدي ،الجزء الثامن ،تحقيق :عبد العزيز
مطر ،مراجعة :عبد الستار فراج ،و ازرة اإلرشاد واألنباء ،الكويت 1994م.

 -9تاج العروس من جواىر القاموس ،محمد الزبيدي ،الجزء الثامن والعشرون ،تحقيق :محمود
الطناحي ،مراجعة :عبد السالم ىارون ،و ازرة اإلعالم ،الكويت1993 ،م.

 -10تاج العروس من جواىر القاموس ،محمد الزبيدي ،الجزء الثاني والثالثون ،تحقيق:

عبد الكريم العزباوي  ،مراجعة :أحمد مختار عمر وعبد المطيف محمد الخطيب ،المجمس

الوطني لمثقافة والفنون اآلداب ،الكويت ،الطبعة األولى 2000م.

 -11تاج العروس من جواىر القاموس ،محمد الزبيدي ،الجزء السابع والثالثون تحقيق:
مصطفى حجازي ،مراجعة :محمد حماسة عبد المطيف ،و ازرة اإلرشاد واألنباء ،الكويت،

الطبعة األولى 2001م.

 -12تصحيحات لغوية ،عبد المطيف أحمد الشويرف ،الدار العربية لمكتاب1997 ،م.
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 -13تيذيب المغة ،محمد بن أحمد األزىري ،الجزء الرابع عشر ،تحقيق :يعقوب عبد النبي،
مراجعة :محمد عمي النجار ،الدار المصرية لمتأليف والترجمة.

 -14حاشية الصبان ،شرح األشموني عمى ألفية ابن مالك ،مكتبة اإليمان.

 -15الدرر المبثثة في الغرر المثمثة ،لمفيروز آبادي صاحب القاموس ،تحقيق :الطاىر أحمد
الزاوي ،الدار العربية لمكتاب ،الطبعة األولى1987م.

 -16ديوان ابن الفارض ،شرحو وضبط نصوصو :عمر فاروق الطباع ،دار القمم لمطباعة
والنشر والتوزيع ،بيروت.

 -17ديوان الفرزدق ،تحقيق :عمي خريس ،مؤسسة األعممي لممطبوعات ،بيروت ،الطبعة األولى
1996م.

وقدم لو :عمر الطباع ،شركة دار األرقم
 -18ديوان كعب بن زىير ،شرحو وضبط نصوصو ّ
بن أبي األرقم لمطباعة والنشر والتوزيع ،بيروت.
 -19سنن ابن ماجة ،تحقيق :بشار عواد معروف ،دار الجيل ،بيروت ،الطبعة األولى 1998م.

عزت الدعاس وعادل السيد ،دار ابن الحزم ،بيروت،
 -20سنن أبي داوود ،إعداد وتعميقّ :
الطبعة األولى1997:م.

 -21شرح الكافية الشافية ،محمد بن عبد ا﵀ بن مالك ،تحقيق :عبد المنعم ىريدي.

 -22الصحاح تاج المغة وصحاح العربية ،إلسماعيل بن حماد الجوىري ،تحقيق :أحمد عبد
الغفور عطار ،دار العمم لمماليين ،بيروت ،الطبعة األولى 1956م.

 -23العربية الصحيحة ،أحمد مختار عمر ،عالم الكتب ،الطبعة الثانية 1998م.

 -24عمدة القارئ شرح صحيح البخاري ،محمود العيني ،ضبط وتصحيح :عبد ا﵀ محمود
عمر ،دار الكتب العممية ،بيروت ،الطبعة األولى 2001م.

 -25القاموس المحيط ،محمد بن يعقوب الفيروز آبادي ،عالم الكتب ،بيروت.

 -26قضية النيابة بين حروف الجر ،وموقف النحاة منيا ،البشتي الطيب بشنة ،مجمة المسان
العربي العدد  61يونيو 2008م.

 -27قل وال تقل ،مصطفى جواد ،دار المدى لمثقافة والنشر ،دمشق ،الطبعة األولى1988م.
 -28كتاب التعريفات ،عمي بن محمد الجرجاني ،تحقيق:عبد المنعم الحفنى ،دار الرشد.
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 -29كتاب جميرة المغة ،محمد بن الحسن األزدي ،مكتبة الثقافة الدينية.
-30

كتاب سيبويو ،عمرو بن عثمان بن قنبر ،تحقيق :عبد السالم محمد ىارون ،دار الجيل،

بيروت ،الطبعة األولى.

 -31كتاب العين ،الخميل بن أحمد ،تحقيق :ميدي المخزومي وابراىيم السامرائي ،در الرشيد،
العراق1984 ،م.

 -32الكتابة الصحيحة ،زىدي جار ا﵀ ،دار الينابيع لمطباعة والنشر والتوزيع ،الطبعة الرابعة
1987م.

 -33الكشكول ،محمد بن حسين العاممي ،تحقيق :محمد عبد الكريم النمري ،دار الكتب العممية،
بيروت ،الطبعة األولى 1998م.

 -34الكميات ،معجم في المصطمحات والفروق المغوية ،أيوب بن موسى الكفوي ،تحقيق :عدنان
درويش ومحمد المصري ،مؤسسة الرسالة ،بيروت ،الطبعة الثانية 1998م.

 -35لسان العرب المحيط ،البن منظور أعاد بناءه عمى الحرف األول من الكممة :يوسف

خياط ،دار الجيل بيروت ،ودار لسان العرب ،بيروت 1988م.
ّ
 -36المحكم والمحيط األعظم في المغة ،عمي بن سيده ،تحقيق :إبراىيم األبياري ،معيد
المخطوطات بجامعة الدول العربية ،الطبعة األولى 1971م.

 -37مختار الصحاح ،محمد الرازي ،ترتيب :محمود خاطر ،الييئة المصرية العامة لمكتاب.
 -38مختصر المعاني ،سعد الدين التفتازاني.

 -39المخصص ،ابن سيده ،المطبعة الكبرى األميرية ،بوالق ،الطبعة األولى1319ى ـ ـ ــ.

 -40المصباح المنير في غريب الشرح الكبير لمرافعي ،أحمد الفيومي ،المكتبة العممية ،بيروت.

 -41معجم األخطاء الشائعة ،محمد العدناني ،مكتبة لبنان ناشرون ،بيروت ،الطبعة الثانية
1980م.

 -42معجم األغالط المغوية المعاصرة ،محمد العدناني ،مكتبة لبنان ،بيروت ،الطبعة األولى
1984م.

 -43معجم الخطأ والصواب في المغة ،إميل يعقوب ،دار العمم لمماليين ،بيروت ،الطبعة الثانية
1986م.
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 -44معجم مقاييس المغة ،أحمد بن فارس ،وضع حواشيو :إبراىيم شمس الدين ،دار الكتب
العممية ،بيروت ،الطبعة األولى 1999م.

 -45المعجم الوجيز في األخطاء الشائعة واإلجازات المغويةُ ،جودة مبروك محمد ،الناشر:
مكتبة اآلداب  ،القاىرة ،الطبعة األولى،2005 :
 -46المعجم الوسيط ،مجمع المغة العربية ،الطبعة الرابعة 2004م.

 -47المقتضب ،محمد بن يزيد المبرد ،تحقيق :محمد عبد الخالق عضيمة ،عالم الكتب،
بيروت.

 -48موسوعة األخطاء المغوية الشائعة ،عمي جاسم سممان ،دار أسامة لمنشر والتوزيع،
عمان2003،م.

 -49ىمع اليوامع في شرح جمع الجوامع ،السيوطي ،تحقيق :عبد العال سالم مكرم ،مؤسسة
الرسالة ،الطبعة الثانية 1987م.
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د .حسن سالم الشهوبــــــــي

أ .محمد صالح بن صـــــــالح

كمية التربية  /جامعة مصراته

كمية التربية  /جامعة مصراته

ممخص البحث:

ييدؼ البحث الحالي إلى معرفة نسبة انتشار اضطرابات النطؽ لدى تالميذ الحمقة

األولى لمرحمة التعميـ األساسي بمدينة مصراتة ،والتعرؼ عمى اضطرابات النطؽ األكثر شيوعاً

بيف أولئؾ التالميذ ،وتكونت عينة البحث مف (  ) 158تمميذاً.

ومف خالؿ نتائج البحث ظير أف نسبة انتشار اضطرابات النطؽ لمجمؿ أفراد عينة

البحث بمغت  % 2.53وكاف اضطراب اإلبداؿ األكثر شيوعاً بيف أولئؾ التالميذ ،يميو الحذؼ
والتحريؼ بنسبة واحدة ،مع عدـ وجود فروؽ ذات داللة بيف الجنسيف في إصابة كمييما

باضطرابات النطؽ  ..واتضح أيضاً أف ىناؾ فروقاً دالة إحصائياً في اضطرابي اإلبداؿ والحذؼ

تعزى لمتغير العمر لصالح األصغر سناً ،أما بالنسبة لمتغير الصؼ فقد تبيف وجود فروؽ في

اضطراب ( اإلبداؿ ) لصالح الصؼ األدنى مع وجود فروؽ في اضطرابي ( الحذؼ واإلضافة)

لصالح الصؼ األعمى.

مشكمة البحث :
مف األىداؼ األساسية لعممية التربية بناء أفراد قادريف عمى االبتكار واإلبداع والكشؼ

عما ىو جديد ومفيد؛ واعتمدت في فمسفتيا عمى الدراسات العممية التي اعتبرىا الباحثوف أداة

لمتغير والتغيير في مجاالت الحياة المختمفة ،ووسيمة مف وسائؿ التنمية الشاممة لمفرد ،ومف تمؾ

الدراسات العممية ما شمؿ أوجو تربوية ونفسية يدخؿ ضمنيا مجاؿ البحث في أسباب ونتائج

اضطرابات الكالـ والمغة والنطؽ ،تمؾ التي ترتبط ارتباطاً وثيق ًا بصحة الفرد النفسية ،وبالتالي

نموه الشامؿ خاصةً ونمو مجتمعو عمى وجو العموـ.

وتأسيساً عمى المف ػ ػ ػيوـ الشامؿ لمصحة النفسػ ػ ػية وأىميتػ ػ ػيا؛ ذلؾ الذي جعػ ػ ػ ػؿ منػ ػ ػيا توأماً
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لمصحة الجسدية إذا اختمت إحداىما اعتمت األخرى ،فقد أصبحت ىدفاً عاماً تشير إليو معظـ

الدراسات ضمف أىداؼ تسعى لتحقيقيا ،واف اختمفت في تحديد طبيعة وأوجو تمؾ األىداؼ .واذا
ٍ
بدرجة مف الصحة النفسية تحقؽ ليـ قد اًر
عرجنا عمى موضوٍع ذي صمة فإف عدـ حظوة األبناء
مف االستقرار والشعور بالرضى؛ فإف ذلؾ قد يؤدي بدوره إلى اضطرابات نفسية مختمفة مف بينيا

االضطرابات في النطؽ ،وىنا حري بنا اإلشارة إلى أف موضوع اضطرابات النطؽ مف المواضيع
ٍ
بشكؿ واضح في
الحديثة المطروقة في مجاؿ عمـ النفس والتربية الخاصة ،إذ ظير االىتماـ بو

بداية الستينيات مف القرف الماضي ،السيما عندما اتضحت حقيقة مفادىا أف اضطرابات النطؽ

ىي ضمف أكثر أنواع االضطرابات شيوعاً لدى األطفاؿ في سف المدرسة ،فقد يمفظ الطفؿ

مشوىة بحيث ال يفيـ المستمع منو الكممة الواردة فييا ،أو أنو يحذؼ
األصوات المغوية بطريقة ّ
أو يضيؼ أحد األصوات المغوية أو أكثر بحيث ال تؤدي المعنى المطموب ،أو ربما يستبدؿ
الطفؿ أحد األصوات المغوية بأصو ٍ
ات لغوية أخرى فتفقد الكممة معناىا.
وتحدث اضطرابات النطؽ في بداية مرحمة الطفولة غالباً ،وىو ما يؤثر تأثي اًر سمبياً في

النمو النفسي لمطفؿ بأوجيو المتعددة؛ أخذاً في االعتبار بأف النطؽ مف أىـ وسائؿ االتصاؿ
ٍ
بشكؿ عاـ ،وتشمؿ آلياتو ( ميكانيزماتو )
الجماعي التي تؤثر في تفكير الطفؿ وشخصيتو
توافقات عصبية دقيقة ومركبة يتحكـ فييا مركز الكالـ في الدماغ الذي يسيطر عمى مجموعة

ٍ
أعصاب معينة؛ وبواسطتيا يقوـ بتحريؾ العضالت التي تعمؿ عمى إخراج الصوت؛  ...فإذا ما

فشمت ىذه العممية في أي مرحمة مف مراحميا؛ تظير حين ػ ػ ػيا عيوب النط ػ ػ ػؽ بأشكال ػ ػ ػيا المختمفة

مثؿ الحذؼ ،واإلضاف ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػة ،واإلب ػ ػ ػ ػ ػ ػداؿ،

ٍ
جانب ٍ
يسير منو في بحثنا ىذا.
والتحريؼ؛ وذلؾ ما نحف بصدد دراسة

مف ذلؾ أف الطفؿ ال يستطيع التعبير عف نفسو ،ويخفؽ في التواصؿ مع اآلخريف ،وذلؾ

بسبب اضطراب نطقو  ...وىكذا فإف اتجاىنا في مشكمة البحث يثير التساؤالت التالية:

 .1ما ىي نسبة انتشار اضطرابات النطؽ لدى تالميذ الحمقة األولى مف التعميـ األساسي
 .2ما ىي اضطرابات النطؽ األكثر شيوعاً بيف أولئؾ التالميذ

 .3ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف الذكور واإلناث في اضطرابات النطؽ لدى أولئؾ
التالميذ
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 .4ىؿ توجد فروؽ في اضطرابات النطؽ وفقاً لمعمر

 .5ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف التالميذ وفقاً لصفوفيـ الد ارسػػية (الصفوؼ :األوؿ،
الثاني ،والثالث )

أهمية البحث:

تتحدد أهمية البحث فيما يمي:

 .1توجيو االىتماـ إلى اضطرابات الطفولة ،ومدى تأثيرىا في شخصية ومستقبؿ الطفؿ،
محمي محدود،
وضرورة التوسع في دراسة مثؿ ىذه االضطرابات ،واف كاف ذلؾ عمى مستوى
ٍ

وعمى حد عمـ الباحثيف فإف متغير البحث لـ يخضع لمدراسة في بيئة محمية مماثمة شكمت

الصفوؼ الثالثة األولى لمتعميـ األساسي مجتمعاً لتطبيقيا.

 .2قد يسد ىذا البحث ثغرةً في مجاؿ الدراسات والبحوث المحمية التي اىتمت باضطرابات
النطؽ لدى األطفاؿ ،ورغـ محدوديتو فإنو قد يضيؼ شيئاً لممكتبة ويساعد الباحثيف في جامعاتنا
الميبية.

 .3اإليماء لمجيات المختصة بمدى أىمية وضرورة تأىيؿ معالجيف الضطرابات النطؽ ،وامداد

المجتمع بحممة الدبمومات التخصصية في ىذا المجاؿ مف خالؿ فصوؿ دراسية تقاـ لحممة

الميسانس في المجاؿ التربوي والنفسي ،وذلؾ لمندرة القائمة .
أهداف البحث:
يهدف البحث الحالي إلى ما يمي:

 .1تحديد نسبة انتشار اضطرابات النطؽ لدى تالميذ المرحمة ( الحمقة األولى ).
 .2التعرؼ عمى اضطرابات النطؽ األكثر شيوعاً بيف أولئؾ التالميذ .

 .3تبيف وجود فروؽ ذات داللة بيف الذكور واإلناث في اضطرابات النطؽ لدى التالميذ.
 .4تبيف وجود فروؽ ذات داللة في اضطرابات النطؽ وفقاً لمتغير العمر والصؼ.
المصطمحات والمفاهيم:

النطق :يعرفو إبراىيـ الزريقات عمى أنو "العمميات الحركية الكمية المستخدمة في تخطيط وانتاج

الكالـ " ] الزريقات[ 153 : 2005 ،

اضطرابات النطق :نقالً عف عبد العزيز الشخ .. .تعرؼ الطبعة الرابعة مف الدليؿ التشخيصي
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اإلحصائي لالضطرابات العقمية الصادرة عف الجمعية األمريكية لمطب النفسػػي ( DSMIV

 ) 1994اضطرابات النطؽ بأنيا " فشؿ في استخداـ أصوات الكالـ المتوقعة نيائياً ،والتي تكوف

مناسبة لعمر الفرد وذكائو وليجتو ،ويتضح ذلؾ في إصدار صوتي رديء ،أو تمفظ غير
مناسب ،ويتألؼ االضطراب النطقي مف أخطاء في إصدار الصوت ،أو إبداؿ صوت مكاف
آخر ،أو حذؼ أصوات مثؿ الحروؼ الساكنة التي تقع في آخر الكممة ،أو تشويو وتحريؼ

لنطؽ الكممة " ] الشخ[ 58 : 1997 ،.

التعريف اإلجرائي الضطرابات النطق :يعرؼ الباحثاف اضطرابات النطؽ عمى أنيا عدـ قدرة
ٍ
بشكؿ سميـ ،ويشمؿ ىذا :الحذؼ واإلضافة واإلبداؿ
التمميذ عمى إصدار األصوات الكالمية
والتحريؼ ،ويستدؿ عمى ذلؾ مف خالؿ الدرجة التي يتحصؿ عمييا التمميذ عمى

مقياس عاشور الضطرابات النطؽ  -المستخدـ في ىذا البحث عند تطبيقو عميو.
الفونيم ( الوحدة الصوتية ) :

يعرفو إبراىيـ الزريقات عمى أنو "أصغر وحدة في المغة ،والتي إذا ما وجدت مع غيرىا
ٍ
ٍ
لكممات يسيؿ التمييز فيما بينيا[" .الزريقات[ 153 : 2005 ،
معاف
مف الوحدات ،فإنيا تكوف
حدود البحث:

يقتصر البحث عمى عينة مف تالميذ الحمقة األولى الصفوؼ( :األوؿ والثاني والثالث)

لمرحمة التعميـ األساسي بمدينة مصراتة خالؿ العاـ الدراسي ( 2015 -2014ـ ).
الدراسات السابقة:

نظ اًر ألىمية النطؽ السميـ وتأثيره في تكويف شخصية الفرد؛ فقد اىتمت دراسات وبحوث

عدة بدراسة ىذا المتغير الذي يشكؿ موضوع ىذا البحث؛ واف ارتبط ذلؾ بمتغيرات أخرى متنوعة

ومختمفة تدور في فمؾ الموضوع؛ كالتحصيؿ الدراسي ،والمتغيرات النفسية ،والمتغيرات األسرية،

والعنؼ األسري ،وفاعمية البرامج التدريبية في تحسيف تفاعؿ الطفؿ المضطرب ،والتشخي.
والعالج ،وغيرىا مف المتغيرات ،ومف ذلؾ فقد اىتمت الدراسة التي أجراىا حساـ الدماصي

( )1991بتوجيو االنتباه ألىمية مشكالت الكالـ وأثرىا عمى التحصيؿ الدراسي والمغة لدى أطفاؿ
المدارس مع المقارنة بيف مستويات تحصيميـ الدراسي ،وقد تكونت عينة الدراسة مف  30طفالً،

تراوحت أعمارىـ بيف (  ) 6 -5سنوات ،واستخدـ الباحث في سبيؿ تحقيؽ أىدافو تمؾ  -اختبار
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ذكاء جماعي متمثؿ في ( رسـ الرجؿ ) لجودانؼ ،وقياس السمع لدى عينة األطفاؿ ،وقياس

التحصيؿ المغوي باستخداـ قوائـ المغة ،وقد توصمت نتائج الدراسة إلى أف ىناؾ فروقاً جوىرية

بيف مستويات الحصيمة المغوية لألطفاؿ العادييف ،كما أف ىناؾ عالقة ذات داللة بيف التحصيؿ

الدراسي ومشكالت الكالـ ،حيث أنيا تؤثر في قدرة الطفؿ عمى التحصيؿ.

كما ىدفت الدراسة التي أجراىا عبدالعزيز الشخ )1991( .إلى تحديد نسبة انتشار

اضطرابات النطؽ والكالـ لدى أفراد عينة مف األطفاؿ السعودييف ،ومدى اختالؼ ىذه النسبة
باختالؼ الجنس والعمر ونوع االضطراب ،وكاف حجـ العينة فييا 2750 :طفالً وطفمة ( 1800

طفؿ 950 ،طفمة ) ،وقد توصمت الدراسة إلى نتائج مفادىا أف نسبة اضطرابات النطؽ (مخارج
أصوات الحروؼ) تمثؿ أعمى قيمة لتصؿ إلى .%6.25

وأيضاً فإف دراسة عفراء خميؿ ( )2000ىدفت إلى التعرؼ عمى بعض المتغيرات

األسرية والنفسية لدى عينة مف األطفاؿ المضطربيف في الكالـ ،وتكونت عينة الدراسة مف ()40

طفالً ،بواقع ( )30مف الذكور ،و( )10مف اإلناث -تـ اختيارىـ مف معيد السمع والكالـ بإمبابة

في مصر -ممف تراوحت أعمارىـ بيف (  ) 12 – 9سنة ،وقد استخدمت الباحثة أنموذج فح.
حال ػ ػ ػ ػ ػػة التمعثـ مف إعداد معيد السمع والكالـ بإمبابة ،واختبار الذكاء المصور ألحمد زكي

صالح ( ،)1974ومقياساً آخر ألساليب التنشئة الوالدية مف إعداد عالء الديف كفافي (،)1979
ورابعاً لقياس تقدير الذات لدى الصغار مف إعداد ليمى عبد الحميد عبد الحافظ ( ،)1984وقد
توصمت نتائج الدراسة إلى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف األطفاؿ المتمعثميف واألسوياء

في متغير التنشئة بأبعاده األربعة ( الحماية الزائدة ،القسوة ،بث القمؽ ،والشعور بالذنب ) ،وكانت

الفروؽ لصالح األطفاؿ المتمعثميف.

وتناولت دراسة طالب الجوالني ( )2007العنؼ األسري وعالقتو باضطرابات النطؽ

والكالـ ،وىي دراسة ميدانية مقارنة أجريت عمى عينة مف األطفاؿ المضطربيف كالمي ًا واألطفاؿ

العادييف في مرحمة التعميـ األساسي بمدارس محافظة القنيطرة في سوريا ،وقد تكونت عينة

الدراسة مف  60تمميذاً مف المدارس االبتدائية ،وخم .الباحث لعديد النتائج أىميا عدـ وجود

فروؽ ذات داللة إحصائية لدى أفرد عينة البحث مف المضطربيف  -عند أدائيـ عمى المقياس -

تعزى لمتغيري الجنس أو الترتيب الوالدي.
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وسعت دراسة سعيد الغزالي ( )2007إلى اختبار فاعمية برنامج تدريبي يعمؿ عمى

تحسيف تفاعؿ الطفؿ المضطرب مع اآلخريف ،وتقميؿ اضطرابات النطؽ لديو ،وقد استيدفت

الدراسة عينة مف التالميذ في الفئة العمرية ( )10 -8سنوات ينتظموف بالمدرسة االبتدائية

سجمت لدييـ اضطرابات في النطؽ ،واشتممت عينة الدراسة عمى ( )14طفالً ممف لدييـ

اضطرابات نطؽ وكالـ بمدارس بني سويؼ في مصر ،وفي ىذه الدراسة :استخدـ الباحث

مقياس ستانفورد بينيو لمذكاء في صورتو الرابعة لسنة  ،1998ومقياس سموؾ التمميذ لفرز حاالت
صعوبات التعمـ مف إعداد  :مصطفى كامؿ محمد  ،1990وقد خمصت الدراسة إلى إثبات

فعالية البرنامج التدريبي في تحسيف مستوى النطؽ يعود لما اشتمؿ عميو البرنامج مف إجراءات

لتقوية جياز النطؽ وتدريبات المساف والتنفس والتمييز السمعي والبصري والممس والتنبييات

المغوية.

عواد ( )2008ىدفت إلى التعرؼ عمى شيوع اضطرابات النطؽ
أيضاً فإف دراسة عصاـ ّ
لدى تالميذ المرحمة االبتدائية بمدينة جدة في الفئة العمرية ( )10 -8سنوات .واشتممت عينة

الدراسة عمى ( )11015تمميذاً ،وقد اعتمد الباحث أداةً لمدراسة مقابمة األطفاؿ وآراء المعمميف
والمرشديف الطالبييف ،واستبانة محكمة لمقياس النطقي .وقد توصمت نتائج الدراسة إلى أف نسبة
بشكؿ ٍ
ٍ
عاـ بيف تالميذ المدارس االبتدائية في مدينة جدة .%9.55
االضطرابات النطقية
أما دراسة روميرو ) :Romero, (2000فقد ىدفت إلى تبيف مدى فعالية برنامج العالج

الحركي المفظي لدى عينة مف األطفاؿ ذوي اضطرابات النطؽ ،وتكونت عينة الدراسة مف 15

طفمػ ػ ػة 16 ،طفالً ممف تتراوح أعمارىػ ػ ػـ ما بيف ( )11 -8عػ ػاماً ،وقد

أسفرت نتائج الدراسة عف فعالية العالج الحركي المفظي في خفض اضطرابات النطؽ.

كذلؾ فإف دراسة تيمور وفرانسيس( :)2003استيدفت تشخي .وعالج اضطرابات النطؽ

باستخداـ العالج اإللكتروني مع طفؿ يبمغ مف العمر سبع سنوات ،في ختاميا أسفرت عف نجاح

البرنامج التشخيصي العالجي متمثال في تمكف الطفؿ مف تغيير مكاف نطؽ الحروؼ؛ فأصبح
ٍ
ٍ
عامة.
بصفة
ينطقيا بطريقة صحيحة مع تحسف نطؽ الطفؿ
تعقيب عمى الدراسات السابقة:

تمؾ الد ارسات في مجمميا ذات صمة ببحثنا الحالي؛ إذ أنيا بتناوليا لمتغير اضطرابات
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النطؽ -واف كاف ذلؾ ربطاً بمتغيرات أخرى– فإف ىذه الدراسات تعاممت مع ىذه االضطرابات؛
وعرجت ضمناً عمى طبيعتيا سابرةً غور أنماطيا المختمفة التي تناولناىا في ىذا البحث ،ورغـ
ٍ
ىدؼ رئيس متمثؿ في التعرؼ عمى اضطرابات النطؽ لدى األطفاؿ
اتفاؽ معظـ الدراسات في
السيما التالميذ منيـ؛ إال أنيا اتخذت منا ٍح شتى في أىدافيا الخاصة ٍ
بكؿ منيا ،وقد اتفقت
معظـ ىذه الدراسات وعززت نتائج بحثنا ىذا في النقاط المشتركة التالية:

نسبة األطفاؿ المتعرضيف الضطرابات النطؽ تتراوح بيف  %9 - %3تقريباً مف تالميذ

المدارس االبتدائية ،كما أف اضطرابات اإلبداؿ ىي األكثر شيوعاً بينيا ،أيضاً ثبات عدـ وجود
فروؽ ذات داللة إحصائية لدى أفرد العينات تنسب لمتغيري الجنس أو الترتيب الوالدي ،مع

أفرد العينات وفقا لمتغيري العمر والصؼ الدراسي.
وجود فروؽ ذات داللة إحصائية لدى ا

إجراءات البحث:
منهج البحث:

تـ االعتماد عمى المنيج الوصفي الذي يفيد في جمع بيانات فعمية ومفصمة عف

الظاىرة المستيدفة بالبحث ،وىذا ما يعد مالئماً مف حيث سعييما لمحصوؿ عمى معمومات
وحقائؽ عف واقع الظاىرة الحالي -أي اضطرابات النطؽ – كما أنو يساعد عمى التنبؤ العممي

بمسارىا مستقبالً.
عينة البحث:

بمغ عدد عناصر عينة البحث الحالي (  ) 158تمميذاً بيف ذكور واناث كما يتضح في

الشكؿ التالي:

الجدول رقم ( )1يوضح األعداد الكمية لعينة البحث
المدرسة
جيؿ المستقبؿ

المرحمة الدراسية

العمر

ذكور

إناث

مجموع عدد التالميذ

األوؿ األساسي

6

28

30

58

الثاني األساسي

7

36

12

48

الثالث األساسي

8

-

52

52
158

المجموع
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أداة البحث:

لما كاف اليدؼ الرئيس مف ىذا البحث ىو التعرؼ عمى اضطرابات النطؽ لدى فئة مف

تالميذ مرحمة التعميـ األساسي بمدينة مصراتو ،فقد رأى الباحثاف في مقياس (عاشور)2008/

مقياساً مناسباً لذلؾ؛ وىو مقياس لتشخي .اضطرابات النطؽ لدى األطفاؿ مف إعداد حاتـ

عاشور ( )2008وىو يتكوف مف ثمانية عشر فقرة ذات أربع بدائؿ ىي (  0في حالة النفي1 ،

لمدرجة المنخفضة 2 ،لمدرجة المتوسطة 3 ،لمدرجة الكبيرة ) ويمأل ىذا المقياس بواسطة الباحث،
كما يشمؿ أربعة أبعاد ىي (:اإلبداؿ ،الحذؼ ،التحريؼ ،اإلضافة ) .أيضاً فإف ىناؾ بطاقة
مالحظة الضطرابات النطؽ ممحقة بالمقياس.

المعالجة االحصائية:

لمعالجة البيانات إحصائياً تـ استخداـ األساليب االحصائية وفقاً لمعطيات موضوع

البحث وأىدافو وتساؤالتو ،ويمكف إبراز تمؾ األساليب كالتالي:

 -1النسبة المئوية  :لتحديد معدالت االنتشار.

 -2اختبار ( ماف وتني ) لمفروؽ في الرتب :وقد استخدـ ىذا االختبار لتبيف الفروؽ بيف الذكور
واإلناث.

 -3اختبار (كروسكاؿ وألس) :لقياس الفروؽ بيف التالميذ وفقاً لمسف والمراحؿ الدراسية.
مناقشة النتائج:

 .1نتائج التساؤل األول:

ماىي نسبة انتشار اضطرابات النطؽ لدى تالميذ المرحمة (الصفوؼ الثالثة األولى) .

لإلجابة عف ىذا التساؤؿ تـ حساب التك اررات والنسب المئوية ألفراد العينة ممف تجاوزت

درجاتيـ درجة القطع ( )9والذيف يعانوف اضطرابا في النطؽ؛ حيث يوضح الجدوؿ التالي رقـ

( )2تمؾ التك اررات والنسب المئوية تبياناً لمدى شيوع اضطراب النطؽ بيف أفراد العينة مجتمعيف،
ولمذكور واإلناث كؿ منيما عمى حدة:
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الذكور

العينة
التكرار /النسبة

العينة الكمية

اإلناث

ؾ

%

ؾ

%

ؾ

%

1

1.56

3

3.19

4

2.53

الجدوؿ رقـ( )2يوضح التكرارات والنسب المئوية تبيانا لمدى شيوع اضطراب النطؽ بيف أفراد عينة البحث

مف خالؿ الجدوؿ يتضح أف نسبة انتشار اضطرابات النطؽ لمجمؿ أفراد عينة البحث

بمغت  ،% 2.53إال أننا عند إجراء المقارنة بدراسات في مجتمعات بحثية أخرى الحظنا أف ىذه
النسبة ترتفع إلى الضعؼ أو الضعفيف؛ كما ىو الحاؿ في دراسة عبد العزيز الشخ)1991( .

عف عينة عامة مف األطفاؿ حيث بمغت نسبة االنتشار %6.25؛ أما في دراسة عصاـ عواد

( )2008عف عينة مف تالميذ المدارس االبتدائية فقد وصمت النسبة إلى  ! % 9.55وقد نتجو

في تفسيرنا ليذا التبايف ونعزو األمر إلى طبيعة العينات والفئات العمرية التي تشمميا ،ويتضح

ذلؾ جمياً مف خالؿ المقارنة؛ إذ أف الفئة العمرية لعينة بحثنا اقتصرت فقط عمى التالميذ في

الصفوؼ الثالثة األولى ،بينما عينة عواد ( )2008كانت عينة منتقاة مف تالميذ المدرسة
ٍ
عامة.
االبتدائية في كافة الصفوؼ ،وكانت عينة الشخ )1991( .عينة مف أطفاؿ المجتمع
 .2نتائج التساؤل الثاني:

ما ىي اضطرابات النطؽ األكثر شيوعاً بيف أولئؾ التالميذ

لإلجابة عمى ىذا التساؤؿ تـ حساب التك اررات والنسب المئوية لمذكور واإلناث والعينة
الكمية؛ وذلؾ ألفراد العينة ممف تجاوزت درجاتيـ الدرجة ( )3باعتبارىا مؤش اًر عمى وجود ٍ
نمط

مف أنماط االضطراب ،والجدوؿ التالي رقـ ( )3يوضح نسب انتشار اضطرابات النطؽ المختمفة
لدى الذكور واإلناث والعينة الكمية:
االضطراب

الذكور ت64 2

اإلناث ت942

المجموع ت1582

ؾ

%

ؾ

%

ؾ

%

إبداؿ

4

6.25

2

2.12

6

3.79

حذؼ

2

3.12

2

2.12

4

2.53

تحريؼ

2

3.12

2

2.12

4

2.53
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إضافة

-

صفر

صفر

-

صفر

-

الجدوؿ رقـ ( )3يوضح نسب انتشار اضطرابات النطؽ المختمفة لدى الذكور واإلناث
والعينة الكمية.

ونالحظ مف خالؿ الجدوؿ أف اإلبداؿ كاف األكثر شيوعاً بيف التالميذ بنسبة %3.79
ٍ
بنسبة واحدة بمغت  ، % 2.53وىذا ما أشارت إليو دراسات عدة في
يميو الحذؼ والتحريؼ
خالصة نتائجيا وافقت نتائج بحثنا ،فعمى سبيؿ المثاؿ طابؽ ىذا الترتيب تماماً ما توصؿ إليو

الشخ )1991( .حيث جاء اإلبداؿ المرتبة األولى تاله الحذؼ والتحريؼ ،كما توافؽ ذلؾ مع

النتائج التي تحصؿ عمييا عواد ( )2008حيث جاء الحذؼ واإلبداؿ في مرتبة متقاربة تالىما

التحريؼ .أيضا فإف نسبة شيوع اضطراب اإلضافة في دراسة عواد جاءت في المرتبة األخيرة ولـ

تتخط نسبة  ، % 0.4وىي بذلؾ قد تضاءلت لتقترب مف نسبتيا في بحثنا ىذا التي كانت % 0
 ،وىو ما يضفي قد اًر مف المصداقية والموضوعية عمى نتائج ىذا البحث.

 .3نتائج التساؤل الثالث:

ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف الذكور واإلناث في اضطرابات النطؽ لدى

أولئؾ التالميذ

لإلجابة عف ىذا التساؤؿ تـ استخداـ اختبار ( ماف وتني ) لمفروؽ في الرتب بيف

الجنسيف لالضطرابات المختمفة ،والجدوؿ التالي رقـ ( )4يوضح ذلؾ :
االضطراب
إبداؿ
حذؼ
تحريؼ

النوع

العدد

متوسط
الرتب

مجموع الرتب

ذكور

64

82.70

529.3.00

ذكور

64

77.26

4944.50

ذكور

64

78.95

5053.00

إناث
إناث
إناث

94
94
94

77.32
81.03
79.87
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.32
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.26

.28
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إضافة

ذكور

64

77.50

4960.00

ذكور

64

81.43

5211.50

إناث

الدرجة الكمية

إناث

94

80.86

94

760.00

78.10

1.66

.09

.55

.58

7349.50

جدوؿ رقـ ( )4يبيف الفروؽ في الرتب بيف الجنسيف في اضطرابات النطؽ

مف الجدوؿ السابؽ يتضح عدـ وجود فروؽ ذات داللة بيف الجنسيف في إصابة كمييما

باضطرابات النطؽ؛ وىو أمر يتوافؽ مع ما خم .إليو طالب الجوالني ( )2007في دراستو مف
عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف أفراد العينة تعزى لمتغيري الجنس أو الترتيب الوالدي.

واذا ما أخذنا في االعتبار أف ىذه الدراسة أجريت في مجتم ٍع بحثي آخر بدولة سوريا الشقيقة؛
فإف ذلؾ بطبيعة الحاؿ يعزز ويؤكد صحة النتائج التي توصؿ إلييا بحثنا ىذا السيما ما يتعمؽ

منيا بعدـ وجود فروؽ تذكر بيف الذكور واإلناث في نسبة تعرض كال الجنسيف الضطرابات

النطؽ.

 .4نتائج التساؤل الرابع:

ىؿ توجد فروؽ ذات داللة في اضطرابات النطؽ بيف أفراد العينة وفقاً لمتغير العمر

لإلجابة عمى ىذا التساؤؿ تـ استخداـ اختبار( كروسكاؿ وألس ) لمفروؽ في الرتب:
المتغيرات
إبداؿ

حذؼ

تحريؼ

العمر

العدد

متوسط الرتب

6

58

99.12

8

52

71.72

7

48

64.22

6

58

76.22

8

52

87.11

7
6
7

48
58
48

75.22
79.41
79.08
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2

31.87

مستوى الداللة
.000

10.213

.01

.052

.974
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إضافة

8

52

79.99

6

58

77.50

8

52

83.58

7

48

77.50

.02

8.313

الجدوؿ رقـ ( )5يوضح الفروؽ في اضطرابات النطؽ بيف أفراد العينة وفقاً لمتغير العمر
باستخداـ اختبار ( كروسكاؿ وألس ) لمفروؽ في الرتب

مف الجدوؿ السابؽ يمكف القوؿ بأف ىناؾ فروقاً دالة إحصائياً عند مستوى داللة أقؿ مف

 0.05في اضطرابي اإلبداؿ والحذؼ تعزى لمتغير العمر لصالح األصغر سناً ،وىنا تتوجب
ٍ
نتيجة مماثمة توصؿ إلييا عبد العزيز الشخ )1991( .مف خالؿ دراستو لعينة
اإلشارة إلى
ممثمة ألطفاؿ المجتمع السعودي يشير فييا إلى أف اضطرابات النطؽ تحظى بنسبة مرتفعة في

العمر الزمني (  ) 6 -أي ستة سنوات فأقؿ ،مع انخفاضيا بيف األطفاؿ في العمر ( ) -12

أي أطفاؿ الثانية عشرة عم اًر فما فوؽ.
 .5نتائج التساؤل الخامس:

ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف التالميذ وفقاً لصفوفيـ الدراسية
لإلجابة عمى ىذا التساؤؿ تـ استخداـ اختبار ( كروسكاؿ وألس ) لمفروؽ في الرتب :
2

المتغيرات

الصؼ

العدد

متوسط الرتب

قيمة كا

إبداؿ

1
2
3

58
48
52

99.12
64.22
71.72

31.871

حذؼ
تحريؼ

1
2
3
1
2

58
48
52
58
48

76.22
75.22
87.11
79.41
79.08
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3
إضافة

1
2
3

52
58
48
52

79.99
77.50
77.50
83.58

8.313

.016

الجدوؿ رقـ ( )6يوضح الفروؽ في اضطرابات النطؽ بيف أفراد العينة وفقاً لمتغير الصؼ
باستخداـ اختبار ( كروسكاؿ وألس ) لمفروؽ في الرتب

نستنبط مف الجدوؿ أنو؛ وفيما عدا اضطراب ( التحريؼ )؛ توجد فروؽ ذات داللة

إحصائية في اضطرابات النطؽ األخرى؛ حيث يالحظ وجود فروؽ في اضطراب (اإلبداؿ) وفقاً

لمتغير الصؼ لصالح الصؼ األدنى؛ ومف وجية نظر الباحثيف فإف ذلؾ قد يعزى لسببيف:

أوليما أف ذلؾ يقع لصالح تالميذ الصؼ األدنى؛ وىذا أمر طبيعي ربطاً بمرحمة النمو
ٍ
تماس مباشر مع نفس المرحمة ألطفاؿ ما قبؿ
الفسيولوجي التي ينتموف إلييا؛ إذ أف سماتيا عمى
ٍ
بصفة عامة؛ وبالتالي ستكوف ىي
المدرسة ،وثانييما أف اضطرابات اإلبداؿ ىي األكثر شيوعاً
السمة الغالبة دوف بقية االضطرابات  ..كذلؾ فإف الروساف ]  [ 250 : 2001تشير معززةً ىذا

االستنتاج بالقوؿ "إف اإلبداؿ واإلضافة يعتبراف أم اًر طبيعياً ومقبوالً حتى سف دخوؿ المدرسة".

كذلؾ يالحظ  -مف الجدوؿ  -وجود فروؽ في اضطرابي ( الحذؼ واإلضافة ) لصالح

الصؼ األعمى ،وعمى الرغـ مف أف عواد ( )2008والشخ )1991( .عمى سبيؿ المثاؿ

يضعاف اإلبداؿ والحذؼ في مرتبتيف متقدمتيف تكادا تكوناف متساويتيف ويعطيانيما األولوية

إحصائيا مف ناحية االنتشار تطابقاً مع ما خمصت إليو نتائج بحثنا ىذا ،إال أننا لـ نعثر في
مصادرنا المحدودة عمى ما يعزز ذلؾ بالنسبة الضطراب (اإلضافة).

التوصيات :

 .1إيجاد الموقع المناسب لالختصاصي النفسي في المالكات واليياكؿ التنظيمية لمؤسسات
التعميـ األساسي ،بحيث يتولى القياـ بدوره اإلرشادي والعالجي المناط بو ،ومف ذلؾ استخدامو

ألساليب االستقصاء المنظـ مف استبانة وقياس واحصاء لتشخي .واحالة الحاالت النفسية ال

سيما ما يتعمؽ منيا باضطرابات التخاطب التي تظير مبك اًر بيف التالميذ ويتجاىميا األىؿ عادةً .
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 .2توعية األسرة إعالمياً بجدوى االىتماـ المبكر باضطرابات النطؽ لدى أطفاليا ،األمر الذي
يحد مف تفاقـ تمؾ االضطرابات ،ويخفؼ مف حدتيا ويسيؿ عممية عالجيا.

 . 3حث األسرة والمدرسة عمى تقبؿ وتشجيع الطفؿ ذي اضطراب النطؽ ،وبث الثقة في نفسو
مف خالؿ إشعاره عمى الدواـ بأف محاوالتو تحقؽ نجاحاً يوماً بعد آخر.

 .4التركيز عمى التدريب النطقي في المدارس األساسية لمتالميذ الذيف يعانوف مشكالت نطقية؛
ٍ
بشكؿ دوري إلى تمؾ المدارس مف قبؿ الجيات
وذلؾ مف خالؿ إرساؿ اختصاصييف في النطؽ
المختصة.

 .5وضع سياسات لبناء برامج وقائية مف اضطرابات المغة.

 .6اإليماء لمجيات المختصة بضرورة وضع برامج لتشخي .اضطرابات المغة لدى األطفاؿ
واجراء فحوصات دورية ليـ ،وتقديـ الخدمات الالزمة عند الحاجة.

 .7تدريب األسرة عمي توظيؼ ميارات الطفؿ المغوية في المواقؼ الحياتية الطبيعية.

 .8تشجيع الطفؿ عمى الكالـ ،والتحدث والتعبير بطالقة ،والقراءة المسموعة لمقص .والحكايات
السيما القص .المصورة منيا.

المقترحات:

 .1تشجيع الباحثيف عمى إجراء مزيد مف البحوث في مجاؿ اضطرابات الكالـ والنطؽ ،وذلؾ
لندرة البحوث في ىذا المجاؿ.

 .2إجراء مزيد الدراسات لمعرفة مدى شيوع اضطرابات النطؽ في مجتمعات بحثية أخرى مع
التوسع في عدد أفراد العينة وصوالً إلى نتائج أكثر دقة.

 .3إجراء دراسات مقارنة وتتبعيو بيف التالميذ المصابيف باضطرابات النطؽ والتالميذ األسوياء
ربطاً بتحصيميـ الدراسي.

 .4الشروع في دراسات أخرى تنظر في عالقة متغير اضطرابات النطؽ بمتغيرات أخرى
كأساليب العقاب المدرسي ،وأساليب التنشئة االجتماعية ،ومف ثـ تبيف مدى تأثير ىذه

األساليب في نشأة تمؾ االضطرابات.

 .5إجراء دراسات لمعرفة أثر البرامج العالجية النفسية والتربوية عمى األطفاؿ المضطربيف
لغوياً.
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 .6إجراء دراسات تعتمد عمى تجربة برامج إرشادية يعدىا الباحثوف لمساعدة المعمميف في

التعرؼ عمى التالميذ ذوي اضطرابات النط ػ ػ ػ ػ ػ ػؽ؛ بحيث تمكػ ػ ػف أولئؾ المعمميػ ػ ػ ػف مف إحالتػ ػيـ
لمتشخي .الدقيؽ بغرض تقييـ مياراتيـ المغوية.

المراجع:

 .1إبراىيـ الزريقات ،اضطرابات الكالـ والمغة .التشخي .والعالج ،دار الفكر ،عماف ،األردف،
2005ـ.

 .2حساـ الدماصي ،الحصيمة المغوية والتحصيؿ الدراسي لألطفاؿ الذيف يعانوف مف مشكالت
الكالـ ،رسالة ماجستير غير منشورة ،معيد الدراسات العميا لمطفولة ،القسـ الطبي ،جامعة

عيف الشمس1991 ،ـ.

 .3سعيد الغزالي ،فعالية برنامج تدريبي لتحسيف مستوى النطؽ لدى عينة مف األطفاؿ ،جامعة
الطائؼ ،السعودية2007 ،ـ.

 .4طالب الجوالني ،العنؼ األسري وعالقتو باضطرابات النطؽ والكالـ ،دراسة ميدانية مقارنة

عمى عينة مف األطفاؿ المضطربيف كالمياً واألطفاؿ العادييف في مرحمة التعميـ األساسي

بمدارس محافظة القنيطرة ،سوريا2007 ،ـ.

 .5عبد العزيز الشخ ،.اضطرابات النطؽ والكالـ ،مطبعة النعماف الذىبية ،الرياض،
1997ـ.

 .6عبد العزيز الشخ ،.اضطرابات النطؽ والكالـ :خمفيتيا ،تشخيصيا ،أنواعيا ،عالجيا،
شركة الصفحات الذىبية المحدودة ،الرياض ،السعودية1997 ،ـ.

عواد ،اضطرابات النطؽ لدى تالميذ المرحمة االبتدائية بمدينة جدة في المممكة
 .7عصاـ ّ
العربية السعودية ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة جدة ،السعودية2008 ،ـ.
 .8عفراء الخميؿ ،بعض المتغيرات األسرية والنفسية لدى عينة مف األطفاؿ المضطربيف في
الكالـ ،رسالة ماجستير ،معيد الدراسات والبحوث التربوية ،جامعة القاىرة2000 ،ـ.

 .9فيصؿ الزراد ،اضطرابات النطؽ والكالـ ،دار المريح لمنشر ،الرياض ،السعودية1990 ،ـ.
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أ/إبراهيم خميفة المركز

مقدمة:

كمية التربية  /جامعة المرقب
إف عممية التوجيو واإلرشاد النفسي لـ تكف جديدة بؿ ىي قديمة قدـ العالقات اإلنسانية،

فمف طبيعة اإلنساف أف يبوح بمشكالتو النفسية والشخصية ألقاربو أو أصدقائو وذلؾ لكي يجد

مشاركة وجدانية وتعاطفاً منيـ واسياما في تقديـ الحموؿ المالئمة ليذه المشكالت ،ومعنى ذلؾ

أف اإلرشاد يمارس منذ القدـ ولكف دوف إطار عممي كما ىو عميو اآلف حيث أصبح لو مناىجو

ونظرياتو ومجاالتو.

"وقد حدثت تغيرات سريعة ومتالحقة في مختمؼ جوانب حياة الفرد في ىذا العصر الذي

يطمؽ عميو عصر العمـ والتكنولوجيا أو عصر العولمة أو عصر القمؽ" .ومما ال ريب فيو أف

ىذه التغيرات شممت مجاؿ األسرة والعمؿ والحياة االجتماعية والسياسية واالقتصادية وأدت إلى

حدوث تغير في أساليب حياة الفرد ،وانعكست عمى قيـ األفراد وسموكياتيـ وتدىور النسؽ القيمي،
حيت اختفت القيـ اإليجابية مثؿ :حب الناس ،والتعاطؼ ،والشجاعة ،وظيرت قيـ مستوردة

وغريبة عف مجتمعنا اإلسالمي ،مثؿ :الرياء ،والنفاؽ ،كما أدت ىذه التغيرات إلى حدوث تفكؾ

في الروابط األسرية صاحبتيا ارتفاع معدؿ القمؽ واالضطرابات السموكية واالنحرافات السموكية
بيف األفراد ،وأصبح الفرد يعيش مغتربا عف ذاتو وعف مجتمعو ،مما انعكس عمى سموكو في

إشباع حاجاتو"(طو حسيف.)45 :2004،

كؿ ىذا يؤكد عمى أىمية وضرورة توجيو األفراد وارشادىـ نفسيا ،وذلؾ بيدؼ الوقاية مف

الوقوع في االضطرابات وبث الشعور باألمف وحؿ مشكالتيـ السموكية.
إشكالية البحث:

في إطار بحث ودراسة مشكالت الشباب في المجتمع العربي المعاصر ،يأتي موضوع

البحث وىو "دور اإلرشاد النفسي المنبثؽ مف الشريعة اإلسالمية في معالجة مشكالت الشباب

الميبي المعاصر" بيف عدد مف الموضوعات اليامة األخرى ومتكامال معيا.
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ودراسة مشكالت الشباب في المجتمع الميبي مف حيث طبيعتيا وحجميا أمر ميـ ،ولكننا

نرجو أف تحدد ىذه المشكالت عمى أساس دراسات مسحية ميدانية شاممة ،وكذلؾ مف الضروري
بحث أسباب ىذه المشكالت ومظاىرىا والعوامؿ المؤثرة فييا في الحياة اليومية بيدؼ دراستيا

وضبطيا وحميا ،وىنا تأتى أىمية تحديد دور المؤسسات التربوية والدينية واألمنية ووسائؿ

اإلعالـ ومؤسسات ومراكز الرعاية والتوجيو واإلرشاد النفسي.

أهداف البحث:

ييدؼ البحث إلى اإلجابة عمى التساؤالت اآلتية:

 1ػ ما ىي األسس الدينية التي يقوـ عمييا اإلرشاد الديني؟
 2ػ ما ىي أسباب االضطراب النفسي في رأي الديف؟
 3ػ ما ىي معالـ طريقة اإلرشاد الديني؟

 4ػ ما ىي أىـ مشكالت الشباب التي تواجو المجتمع؟
منهج البحث:

اعتمد الباحث عمى المنيج الوصفي التحميمي الذي يتناسب مع جمع المعمومات مف

الوثائؽ المكتبية.

مصطمحات البحث:

ورددت في البحث بعض المصطمحات والمفاىيـ التي تحتاج إلى توضيح وىي:

اإلرشاد النفسي :ىو مجموعة مف الخدمات النفسية واالجتماعية التي يقدميا المرشد لمعميؿ
والتي تنصب عمى إبراز الجوانب اإليجابية في شخصية العميؿ ،أو استخداميا في تحقيؽ التوافؽ
النفسي لديو ،كما تساعده في اكتساب ميارات جديدة يستخدميا في الحياة االجتماعية والنفسية.

(طو حسيف.)15: 2004،

مرحمة الشباب :يعرفيا الباحث بأنيا مرحمة مف عمر اإلنساف يمكف تحديدىا مف البموغ إلى

تحقؽ النضج البيولوجي والفسيولوجي والعقمي واالنفعالي لإلنساف.

المشكمة :ويعرفيا الباحث بأنيا وجود عائؽ يحوؿ دوف تحقيؽ رغبة ومتطمبات الشباب المادية
والمعنوية.
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مشكالت المجتمع :يعرفيا عمي الحوات بأنيا أي سموؾ انحرافي في اتجاه غير متفؽ عميو ولو مف
الدرجة ما يعمو فوؽ حد التسامي لممجتمع (عمي الحوات وآخروف.)23: 1995 ،

اإلرشاد النفسي الديني :ىو طريقة تقوـ عمى أسس ومفاىيـ ومبادئ وأساليب دينية أخالقية

(حامد زىراف ،إجالؿ سري.)2003:239 ،
أدبيات البحث

اإلرشاد النفسي عممية بناءة ،تيدؼ إلى مساعدة الفرد لكي يفيـ ذاتو ،ويدرس شخصيتو،

ويعرؼ خبراتو ،ويحدد مشكالتو ،وينمى إمكاناتو ،ويحؿ مشكالتو في ضوء معرفتو ورغبتو
وتعميمو وتدريبو ،لكي يصؿ إلى تحديد وتحقيؽ أىدافو وتحقيؽ الصحة النفسية والتوافؽ.

حاجة الشباب لإلرشاد النفسي:

في عالمنا العربي المعاصر نحتاج إلى مراكز لإلرشاد النفسي والعيادات النفسية.

ومما يؤكد الحاجة إلى التوجيو واإلرشاد أف التوجيه واإلرشاد حق لكل مواطن ،وأف الحاجة إلى
اإلرشاد نفسو مف أىـ الحاجات النفسية مثميا مثؿ الحاجة إلى األمف والحب واإلنجاز والنجاح.

يمر الشباب بمرحمة انتقال حرجة ،يحتاج فييا إلى التوجيو واإلرشاد ،ومرحمة الشباب قد

تتخمميا مشكالت عادية وعديدة ،وقد يتخمميا صراعات واحباطات ،وقد يمونيا القمؽ والخوؼ مف

المجيوؿ واالكتئاب عندما ينتقؿ الشاب مف الدراسة إلى ميداف العمؿ ،وعندما ينتقؿ مف حياة العزوبة

إلى الزواج ،وعندما ينتقؿ مف الطفولة إلى المراىقة ،وعندما ينتقؿ مف المراىقة إلى الرشد ،وىذا يتطمب

إعداد الشباب ضمانا لمتوافؽ مع ظروؼ مرحمة الشباب وذلؾ بتيسير خدمات اإلرشاد النفسي حتى

تمر مرحمة الشباب بسالـ.

وىناؾ مف التغيرات األسرية ما يضيؼ مشكالت إلى الشباب منيا :خروج المرأة إلى

العمؿ مما أدى إلى تغير العالقات مع الزوج واألوالد وفي المجتمع بصفة عامة ،وأدى إلى
ظيور مشكالت مف نوع جديد ،وظيور مشكالت جديدة ،مثؿ :تأخر سف الزواج ،أو اإلضراب

عف الزواج والعنوسة.

وىناؾ مف معالـ التغير االجتماعي الحديث ما يؤدى إلى وضوح الصراع بيف األجياؿ ،وزيادة

الفروؽ في القيـ والفروؽ والثقافية والفكريػ ػ ػة ،خاصة بيف الكػ ػ ػبار والشػ ػ ػ ػباب ،حتى يكاد التغير االجت ػ ػ ػماعي
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السريع يجعؿ كال مف الفريقيف يعيش في عالـ مختمؼ.
كذلؾ فإف التغير في العمل والمهنة بسبب الثورة العممية والصناعية والتكنولوجية

انعكست آثاره عمى عالـ العمؿ والمينة والحياة االجتماعية بصفة عامة ،خاصة في عالـ

الشباب ،ويتضح ذلؾ في نماذج مثؿ :الميكنة ،فالمصنع الذي كاف يحتاج إلى آالؼ العماؿ فيما
مضى أصبح اآلف يحتاج فقط إلى بضعة عماؿ لإلشراؼ عمى األجيزة اآللية( .حامد زىراف

.)123 :1984،

وكذلؾ األوضاع السياسية واالقتصادية ،وما تخمميا مف صراعات سياسية وعسكرية ،وما

خمفتو مف مواقؼ صادمة وخبرات مؤلمة بيف الشباب والضغوط االقتصادية التي يعانييا

المواطف ،أسيـ بدرجة كبيرة في ظيور العديد مف المشكالت السموكية والنفسية التي تتطمب
اإلرشاد النفسي.

وفى عالمنا العربي بصفة عامة تأخرنا عف العالـ الغربي في تقديـ خدمات اإلرشاد النفسي

في مدارسنا وسائر مؤسساتنا ،وليذا يوجب عمينا إسراع الخطى حتى نمحؽ بالركب.

ىذه النماذج وغيرىا تظير لنا الحاجة الممحة إلى خدمات اإلرشاد النفسي بمجاالتو

العديدة التي يجب أف تقدـ لمشباب.
أهداف اإلرشاد النفسي:

مف أىـ أىداؼ اإلرشاد النفسي ما يمي:

تحقيق الذات إلى أقصى درجة ممكنة ،أي :حتى ينظر الفرد إلى نفسو فيرضى عما ينظر

إليو ،وىذا يتضمف تنمية بصيرة الفرد ،أي :تنمية فيـ ذاتو ومعرفة وفيـ وتحميؿ نفسو ،وفيـ

استعداداتو وامكاناتو ،أي :تقييـ نفسو وتوجيو ذاتو ،ومف األىداؼ البعيدة المدى لإلرشاد النفسي

توجيو الذات ،أي :تحقيؽ قدرة الفرد عمى توجيو حياتو بنفسو بذكاء وبصيرة وكفاية في حدود تعاليـ
الديف ،وفي حدود المعايير االجتماعية ،وتحديد أىداؼ لحياتو وفمسفة واقعية لتحقيؽ ىذه األىداؼ.

تحقيق التوافق ،أي :تناوؿ السموؾ والبيئة الطبيعية بالتغيير والتعديؿ حتى يحدث توازف

بيف الفرد وبيئتو ،وىذا التوازف يتضمف إشباع حاجات الفرد ومقابمة متطمبات البيئة ،ويتضمف
تحقيؽ التوافؽ الشخصي ،أي :تحقيؽ السعادة مع النفس والرضا عنيا ،أي :اختيار أنسب المواد
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الدراسية والمناىج في ضوء القدرات والميوؿ وبذؿ أقصي جيد ممكف حتى يتحقؽ النجاح

الدراسي ،ويتضمف التوافؽ الميني ،أي :االختيار المناسب لممينة واالستعداد ليا عممياً وتدريبياً
والدخوؿ فييا واإلنجاز والكفاءة والنجاح ،أي :وضع الفرد المناسب في المكاف المناسب،

ويتضمف تحقيؽ التوافؽ االجتماعي ،أي :السعادة مع اآلخريف خاصة في نطاؽ األسرة وااللتزاـ

بأخالقيات المجتمع وسائر المعايير االجتماعية وقواعد الضبط االجتماعي ،وتقبؿ التغير
والتفاعؿ االجتماعي السميميف وتحمؿ المسؤولية االجتماعية والعمؿ لخير الجماعة مما يؤدى إلى

الصحة االجتماعية .

تحقيق الصحة النفسية :ىذا ىو اليدؼ العاـ الشامؿ لمتوجيو واإلرشاد النفسي ،أي أف يكوف الفرد

متوافقا نفسياً ويشعر بالسعادة مع نفسو ومع اآلخريف ،ويكوف قاد ار عمى تحقيؽ ذاتو ،ويكوف قاد اًر عمى
مواجية مطالب الحياة ،وتكوف شخصيتو متكاممة سوية ،ويكوف سموكو عاديا بحيث يعيش في سالمة

وسالـ (طو حسيف .)55-53 :2004

المعمومات الالزمة لعممية اإلرشاد النفسي:

قاؿ عميو الصالة والسالـ "إف ا﵀ تعالى يحب إذا عمؿ أحدكـ عمال أف يتقنو" واتقاف عمؿ

المرشد النفسي يتضمف أف يجمع المعمومات الدقيقة الكافية الالزمة لعممية اإلرشاد عف العميؿ وعف

شخصيتو وعف سموكو وعف مشكمتو وعف بيئتو بما يمكف مف فيـ العميؿ وتحديد مشكمتو ليحدد عمى

أساسيا تشخيص الحالة مما يؤدى إلى تيسير عممية اإلرشاد .والمرشد الجيد يجب أف يدرس سموؾ
العميؿ ككؿ ،وأف ينظر إليو نظرة شاممة وباعتباره وحدة متكاممة.

وعممية جمع المعمومات التي ىي عممية فحص ودراسة الحالة ليا شروط منيا :سرية

المعمومات ،وبذؿ أقصى الجيد لمحصوؿ عمييا مف العميؿ واألسرة والمدرسة والمؤسسات

األخرى ،والميارة في جمع المعمومات ،والدقة والموضوعية ،ومراعاة شروط الصدؽ والثبات،
وتقدير العوامؿ المسببة واألعراض ،وتقييـ المعمومات وتنظيميا .ومف أىـ المعمومات الالزمة

لعممية اإلرشاد النفسي ما يمي:

البيانات العامة عف العميؿ وبيئتو المباشرة ،مثؿ :الجنس ،والسف ،والمستوى التعميمي والثقافي،
والحالة االجتماعية ،والمينة ،والديانة ،والجنسية.
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الشخصية باعتبارىا ميداف العمؿ في اإلرشاد النفسي ،وتشتمؿ ىذه المعمومات عمى بناء
الشخصية وظيفيا وديناميكيا ،وأبعادىا ،وسماتيا ،والعوامؿ المؤثرة فييا ،ومدى سوائيا وتكامميا

واضطرابيا.

المعمومات الجسمية مثؿ :نمط الجسـ ،ومفيوـ الجسـ ،ومعمومات طبية عف أجيزة الجسـ
والحواس والجياز العصبي والحالة الصحية.

المعمومات االجتماعية عف عممية التنشئة االجتماعية ،واألسرة ،والمدرسة ،والصحبة ،واالتجاىات والقيـ

والميوؿ واليوايات ،والخمفية االجتماعية االقتصادية ،والمينة.

المعمومات عن الحالة االنفعالية ،خاصة مستوى النضج االنفعالي والمشكالت واالضطرابات

والصدمات االنفعالية.

المشكمة أو المرض ،مثؿ :التشخيص ،وتحديد األسباب واألعراض ،وتاريخ المشكمة أو المرض،

والجيود اإلرشادية أو العالجية السابقة ،والتغيرات التي طرأت عمى الحالة.

معمومات عامة عف الغرائز والدوافع والحاجات ،وىدؼ الحياة ،وأسموب الحياة ،وحيؿ الدفاع
النفسي ،ومفيوـ الذات ،ومستوى التوافؽ والصحة النفسية.
وسائل جمع المعمومات في اإلرشاد النفسي:

لمحصوؿ عمى المعمومات الالزمة لعممية اإلرشاد ىناؾ العديد مف وسائؿ جمع ىذه

المعمومات منيا:

المقابمة :وتعرؼ أحياناً باسـ المقابمة الشخصية ،أو االختبار الشخصي ،وىي الوسيمة الرئيسية
في اإلرشاد النفسي ،وقد تكوف مبدئية أو قصيرة أو فردية أو جماعية أو مقيدة أو حرة ،ويجب

تحرى الدقة في إجرائيا مف حيث اإلعداد والزماف والمكاف وتكويف األلفة مف بدئيا حتى إنيائيا.

المالحظة :والمقصود بيا المالحظة العممية المنظمة لموضع الحالي لمعميؿ وسموكو في مواقؼ

الحياة اليومية ،ومف أنواعيا المالحظة المباشرة ،والمالحظة غير المباشرة ،والمالحظة الصدفية،

والمالحظة الدورية ،ويجب تحرى الدقة في إجرائيا مف حيث اإلعداد والزماف والمكاف واعداد
دليؿ ليا ،واختيار عينات سموكية ممثمة لممالحظة.

دراسة الحالة :وىي وسيمة شاممة لتجميع المعمومات عف العميؿ ،وتتضمف :دراسة تاريخ الحال ػ ػ ػ ػة
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في الماضي والحاضر وحتى تطمعات المستقبؿ ،ويجب تحرى الدقة في إجرائيا مف حيث

التنظيـ ،واالعتداؿ بيف التفصيؿ الممؿ واالختصار المخؿ ،واالىتماـ بالتسجيؿ ،واالقتصاد في

الوقت والجيد والماؿ.

مؤتمر الحالة :ويسمى أحياناً "مناقشة الحالة" ،وىو اجتماع لجمع المعمومات يضـ فريؽ اإلرشاد
ومف ييميـ أمر العميؿ ،وىو يعقد في حاالت الضرورة وبموافقة العميؿ.

االختبارات والمقاييس النفسية :وىي مف أىـ وسائؿ جمع المعمومات في اإلرشاد النفسي ،ويجب
أف يتوافر في مراكز اإلرشاد النفسي والعيادات النفسية مجموعات متكاممة مف االختبارات
والمقاييس المقننة الصادقة الثابتة لقياس الذكاء والقدرات واالستعدادات والتحصيؿ الدراسي

والشخصية والميوؿ والقيـ واالتجاىات والتوافؽ النفسي والصحة النفسية.

الفحوص والبحوث :وىي وسائؿ متخصصة ،مثؿ :الفحص النفسي ،والبحث االجتماعي،
والفحص الطبي ،ويقوـ بيا االختصاصيوف النفسيوف واالختصاصيوف االجتماعيوف واألطباء.

السيرة الشخصية :وتعرؼ أحيانا باسـ "التقرير الذاتي" أو "قصة الحياة" وىي كؿ ما يكتبو العميؿ
عف نفسو بقممو عمى أساس أنو ليس ىناؾ مف ىو أعرؼ بالفرد مف نفسو ،ومف مصادرىا الكتابة

المباشرة ،والمذكرات الشخصية ،والمذكرات اليومية ،والمذكرات الخاصة ،والمستندات الشخصية،

واإلنتاج األدبي والفني.

مصادر المجتمع :وىي مصادر اجتماعية بيا معمومات عف العميؿ ،ويمكف االستفادة منيا في
عممية اإلرشاد النفسي ،ومف أىميا :األسرة ،والمدرسة ،والعيادات النفسية ،والمؤسسات
االجتماعية ،ومكاتب العمؿ ،وىيئات رعاية الشباب ،ونوادي الشباب ،والمحاكـ ،والسمطات

التنفيذية ،والمستشفيات.

السجل القصصي :ويعرؼ أحيانا باسـ "السجؿ القصص الواقعي أو السجؿ القصصي
المشيدي" ،وىو تسجيؿ موضوعي لوقائع أو مشاىد مف سموؾ العميؿ في الواقع في موقؼ معيف

كما ىو كقصة واقعية ،أي :أنو صورة كتابية أو عينة سموكية مكتوبة وقتيا عند حدوث الواقعة

السموكية.

السجل المجمع :ويعرؼ أيضا باسـ "السجؿ التراكمي" ،وىو يجم ػ ػ ػ ػع ويمخ ػ ػ ػص كؿ المعمومػ ػ ػات التي
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جمعت عف العميؿ عف طريؽ كافة الوسائؿ في شكؿ متجمع تتبعي أو تراكمي في ترتيب زمني

وعمى مدى بضع سنوات ،وىو بيذا يعتبر مخزف معمومات عف العميؿ يتضمف أكبر قدر مف

المعمومات في أقؿ حيز ممكف.

وىناؾ شروط عامة لوسائؿ جمع المعمومات ،أىميا :السرية ،والتخطيط ،والتنظيـ ،والدقة

(نبيؿ عبداليادي56 :2007 ،ػ.)58
عممية اإلرشاد النفسي:

عممية اإلرشاد النفسي ىي التطبيؽ العممي لمتوجيو النفسي بكؿ ما لو مف أسس

ونظريات ،وما يتوافر فيو مف وسائؿ ،وفؽ مجموعة مف اإلجراءات األساسية ،وىي:

اإلعداد :حيث يستعد المرشد مسبقاً ،ويخطط تخطيطاً دقيقاً ،ويحضر لمعممية تحضي اًر مدروساً،
وحيث يستعد العميؿ ويعد ليكوف مقبال مقبوال ،وبحيث تتوافر األلفة بينو وبيف المرشد ،ويكوف كؿ

منيما مستعدا لتحمؿ مسئولياتو ،ويتـ التقديـ لعممية اإلرشاد.
تحديد األهداف :العامة والمبدئية والخاصة تحديدا إجرائيا.
جمع المعمومات الالزمة :كما سبؽ تحديدىا.

التشخيص :ومنو التشخيص الموجب ،أي :تحديد الخصائص اإليجابية وسمات وديناميات
شخصية العميؿ ،والتشخيص السالب ،أي :تحديد مشكالت واضطرابات العميؿ في ضوء

الفحص الدقيؽ وفي ضوء األعراض.

تحديد المآل :أي :تحديد مستقبؿ المشكمة أو االضطراب ،ومدى النجاح المحتمؿ إف شاء ا﵀ في ضوء

الفحص الذي يتناوؿ ماضي وحاضر العميؿ والمشكمة ،مع نظرة مستقبمية.

الجمسات اإلرشادية :حيث يتـ فييا كؿ إجراءات العممية اإلرشادية اآلتية:

التداعي الحر ،أو الترابط الطميؽ ،حيث يطمؽ العميؿ العناف ألفكاره وخواطره واتجاىاتو
وصراعاتو ورغباتو واحساساتو تسترسؿ مف تمقاء نفسيا دوف تخطيط ودوف اختيار أو تحفظ ودوف
قيد أو شرط متناوال تاريخ حياتو وخبراتو الماضية والحاضرة مع االىتماـ بفمتات المساف.

التفسير :وىو إعطاء معنى لمممومات في وضوح ودقة واقناع.

التنفيس االنفعالي ،أو التفريغ ،أو التطيير االنفعالي عف المواد والخبرات المشحونة انفعالياً.
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االستبصار :أي :فيـ النفس ،ومعرفة الذات والقدرات واالستعدادات ،وفيـ االنفعاالت ومعرفة
دوافع السموؾ والعوامؿ المؤثرة فيو ،ومعرفة مصادر االضطراب والمشكالت وامكانات حميا،
ومعرفة اإليجابيات والسمبيات ونواحي القوة ونواحي الضعؼ.

التعمم :وىو واكتساب العادات السموكية السميمة.

تعديل وتغيير السموك ،مف السيئ إلى األحسف ،ومف الغريب إلى المألوؼ ،ومف الشاذ إلى
ؼ المَّوُ َن ْف ًسا إِ َّال ُو ْس َعيَا﴾
العادي ،ومف غير المتوافؽ إلى المتوافؽ ،قاؿ ا﵀ تعاليَ ﴿:ال ُي َكمِّ ُ
ِ
ٍ
ِ
ط ْعتُ ْـ َوِا َذا َن َيْيتُ ُك ْـ َع ْف َش ْى ٍء
استَ َ
َم ْرتُ ُك ْـ بِ َش ْىء فَأْتُوا مْنوُ َما ْ
[البقرة ]286 :وقاؿ الرسوؿ  "فَإ َذا أ َ

فَ َد ُعوهُ" [صحيح مسمـ ،باب فرض الحج مرة في العمر  ]102/2ومف دعاء الحكماء" :الميـ ىبني
القوة لتغيير ما أستطيع تغييره مف األمور ،والصبر عمى ما ال أستطيع تغييره مف األمور ،والحكمة

لمتمييز بيف ىذه وتمؾ".

النمو وتغير الشخصية ،نحو النضج االنفعالي واالجتماعي والعقمي والجسمي ،ونحو التكامؿ

واالستقالؿ.

اتخاذ الق اررات :أي مساعدة العميؿ في اتخاذ الق اررات الخاصة بتعميمو ومينتو وزواجو.

التشاور :حيث يتـ الحصوؿ عمى المشورة بخصوص ما يجب أف يتبعو العميؿ في حؿ مشكمتو

مثال ،وقد يشترؾ في ذلؾ عدد مف األخصائييف مف أجؿ مصمحة العميؿ قاؿ ا﵀ تعالى:
ِ
ت فَتََو َّك ْؿ َعمَى المَّ ِو إِ َّف المَّوَ ُي ِح ُّ
يف ﴾[آؿ عمراف]159 :
﴿ َو َش ِاوْرُى ْـ ِفي ْاأل َْم ِر فَِإ َذا َع َزْم َ
ب ا ْل ُمتََو ِّكم َ
التقييم :أي :تقييـ عممية اإلرشاد النفسي في ضوء أىدافيا ونتائجيا ،ويتضمف ذلؾ تقدير نتائج
اإلرشاد ،وظروؼ عممية اإلرشاد ،وجيود كؿ مف المرشد والعميؿ ،ويشترؾ في عممية التقييـ كؿ

مف المرشد والعميؿ ،وقد يشترؾ االختصاصيوف اآلخروف مف أعضاء فريؽ اإلرشاد والوالداف
ومف ييميـ أمر العميؿ.

اإلنهاء :ويتحدد إنياء عممية اإلرشاد النفسي بتحقيؽ أىدافيا ،وشعور العميؿ بقدرتو عمى

االستقالؿ ،والثقة بالنفس ،والقدرة عمى حؿ مشكالتو مستقال مستقبال ،وشعوره العاـ بالتوافؽ
والصحة النفسية.

المتابعة :ويقصد بيا تتبع مدى تقدـ وتحسف حالة العميؿ الذي يتـ إرشاده ،وتيدؼ المتابعة إل ػ ػ ػى
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التأكد مف استمرار تقدـ الحالة ،وتممس أي فرص أكثر لممساعدة ،وتحديد مدى وأثر وقيمة

ونجاح عممية اإلرشاد ،وتحديد نسبة التقدـ ومدى استفادة العميؿ مف الخبرات اإلرشادية (سعد

جالؿ1992 ،ػ 76ػ.)77

األسس الدينية لإلرشاد النفسي:

مف أىـ طرؽ اإلرشاد النفسي طريقة اإلرشاد النفسي الديني حيث يدخؿ الديف في

ديناميات عممية اإلرشاد؛ ألف التدين والعقيدة الدينية السميمة أساس متيف لمسموؾ السوي
والتوافؽ والصحة النفسية ،واإلرشاد النفسي الديني طريقة تقوـ عمى أسس ومفاىيـ ومبادئ

وأساليب دينية أخالقية.

وال بد أف يعرؼ المرشد النفسي المفاهي ـ ـ ـم الدينية األساسية ،مثؿ :طبيعة اإلنساف كما

حددىا ا﵀ ،وأسباب االضطراب النفسي ،ومشكالت الشباب في رأى الديف ،وأعراض المشكالت
واجراءات اإلرشاد النفسي الديني (.حامد زىراف 21 :1975،ػ )38

وىناؾ اعتبارات دينية يجب عمؿ حسابيا في اإلرشاد النفسي ،فيناؾ "رقابة" الديف حيث

يجب أف تستعرض كؿ النظريات والطرؽ المستوردة مف الخارج بحيث تجاز كما ىي إذا كانت

خالية مف التعارض أو الضرر ،أو تعدؿ إذا كاف بيا بعض االختالؼ ،أو تمنع إذا كانت مف
َحسَنو أُولَئِ َ َِّ
ِ
َِّ
ؾ
اى ُـ المَّوُ َوأُولَئِ َ
يف َى َد ُ
وف أ ْ َ ُ
ؾ الذ َ
وف ا ْلقَ ْو َؿ فََيتَّبِ ُع َ
يف َي ْستَم ُع َ
الممنوعات ،قاؿ ا﵀ تعالي﴿ الذ َ
ُى ْـ أُولُو ْاألَْلَباب ﴾[الزمر.]18 :

ويالحظ أف الشباب قد يسألوف أسئمة تتصل بالدين والعقيدة ،ويتناولوف مشكالت تتصؿ

بالديف والعقيدة ،وعمى المرشد أف يكوف محيطا بذلؾ (يوسؼ القاضي وآخروف.)178 :1981 ،
وال شؾ أف اإلرشاد النفسي يحتاج إلى المرشد الذي يعرؼ ا﵀ ويخشاه ويراقبو في عممو.

طريقة اإلرشاد النفسي الديني:

تتعدد طرؽ اإلرشاد النفسي وترتبط بنظريات اإلرشاد النفسي ،فمثالً :ترتبط طريقة

اإلرشاد غير الموجو بنظرية الذات ،وترتبط طريقة اإلرشاد السموكي بالنظرية السموكية ،وترتبط

طرؽ اإلرشاد النفسي أيضاً بنظريات الشخصية كارتباط طريقة اإلرشاد بالمعب بنظريات المعب،

ومف طرؽ اإلرشاد ما يوافؽ بيف طريقتيف ،مثؿ :اإلرشاد الفردي واإلرشاد الجماعي ،وكذلؾ اإلرشاد
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الموجو وغير الموجو ،أو تجمع بيف عدد مف الطرؽ وعدد مف النظريات ،مثؿ طريقة اإلرشاد الخياري

أو التوفيقي ،ومف الطرؽ ما يقوـ عمى أساس بحوث عممية حديثة ،مثؿ :اإلرشاد المختصر ،ومنيا ما
يرتبط بمجاؿ معيف مف مجاالت اإلرشاد النفسي ،مثؿ :طريقة اإلرشاد خالؿ العممية التربوية ،ومنيا ما

يرتبط بأسموب معيف ،مثؿ :طريقة اإلرشاد النفسي الديني ،وىذه الطريقة هي األمثل واألنسب لممجتمع

اإلسالمي .

ومعروؼ أف مف أىـ أىداؼ التربية والتعميـ والصحة النفسية والعالج النفسي والتوجيو واإلرشاد

النفسي في مجتمعػنا تنميـ ـ ـة اإلنسان المسمم الصالـ ـ ـح ،واإلنساف الحر صاحب اإلرادة

والعقيدة واإليماف ،والفرد الذي يعيش في سالمة وسالـ (صالح الداىري.)577: 2011 ،
واإلرشاد النفسي الديني يقوـ عمى أسس ومفاهيم ومبادئ وأساليب دينية وأخالقية مقابؿ

اإلرشاد الدنيوي الذي يقصد بو بقية طرؽ اإلرشاد النفسي التي تقوـ عمى أسس ومفاىيـ ومبادئ

وأساليب وضعيا البشر.

ويهدف اإلرشاد النفسي الديني إلى أف يكوف السموؾ متمشيا ومتكامال مع المعتقدات

الدينية مما يؤدي إلى توافؽ الشخصية والسعادة والصحة النفسية.

"وتؤكد البحوث عف القيـ السائدة والقيـ المرغوبة في سموؾ الشباب في المجتمعات العربية

اإلسالمية أف القيمة الدينية تأتي في المقدمة دائماً عمى رأس نسؽ القيـ مف حيث الترتيب لدى شبابنا
العربي المسمـ"(.حامد زىراف واجالؿ سري.)176: 2003:

أما عف أسس اإلرشاد النفسي الديني فإنو يقوـ عمى أسس دينية راسخة ،وىي أف ا﵀
يؼ
ؽ َو ُى َو المَّ ِط ُ
سبحانو وتعالي خمؽ اإلنساف وىو أعمـ مف خمؽ ،قاؿ ا﵀ تعالي﴿ أ ََال َي ْعمَ ُـ َم ْف َخمَ َ
ط ِع ُمنِي َوَي ْس ِق ِ
ا ْل َخبِ ُير ﴾[الممؾ ،]14 :وقاؿ تعالي﴿ الَِّذي َخمَقَنِي فَيُ َو َي ْي ِد ِ
يف* َوِا َذا
يف* َوالَِّذي ُى َو ُي ْ
ت فَيُ َو َي ْش ِف ِ
يف [الشعراء ،]78،79،80 :وا﵀ يعرؼ كيؼ يصير اإلنساف سويا مستقيماً ،وا﵀
ضُ
َم ِر ْ
يعرؼ أسباب فساد اإلنساف وانحراؼ سموكو ،وىو سبحانو يعرؼ طرؽ وقايتو وصيانتو ،وىو

بحكمتو حدد الحاجات النفسية لإلنساف ودبر ليا اإلشباع عف طريؽ الحالؿ ،وىو جؿ شأنو يعرؼ
طرؽ عالجو وصالحو.

والمرشدون يجب أن يستفيدوا من الدين في اإلرشاد النف ػ ػ ػ ػسي ،وأف يمتػ ػ ػ ػزموا بقوانينو ،قػ ػ ػ ػاؿ
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ِ
ِ
تعالي﴿ َيا أَُّييَا َّ
ُّد ِ
ور َو ُى ًدى َوَر ْح َمةٌ
اء لِ َما ِفي الص ُ
اءتْ ُك ْـ َم ْو ِعظَةٌ م ْف َرِّب ُك ْـ َوشفَ ٌ
اس قَ ْد َج َ
الن ُ
ِ
َِِّ
ِ ِ
اء﴾ [فصمت ،]44 :وقاؿ
آمُنوا ُى ًدى َوشفَ ٌ
يف﴾ [يونس ،]57:وقاؿ تعالي﴿ ُق ْؿ ُى َو لمذ َ
ل ْم ُم ْؤ ِمن َ
يف َ
إف تمسَّكتـ بو
تعالي﴿ إَِّنا َس ِم ْعَنا قُ ْرًآنا َع َجًبا ﴾[الجف ،]1 :وقاؿ رسوؿ ا﵀ " :إني
ُ
تركت فيكـ ما ْ
وسنتي"[التفسير الكبير لمرازي .]5/2
لف تضموا كتاب ا﵀ ّ
أما عف أسباب االضطراب النفسي في رأي الدين فتتمخص فيما يمي:

 الذنوب :وىي إتباع ىوى النفس األمارة بالسوء مما يضعػ ػؼ القمب ،قاؿ ا﵀ ت ػ ػ ػعالي ﴿ َو َم ْفب إِثْ ًما فَِإَّن َما َي ْك ِسُبوُ َعمَى َن ْف ِس ِو ﴾[النساء.]111 :
َي ْك ِس ْ

 الضالؿ عف سبيؿ ا﵀ والبعد عف الديف ومعصية ا﵀ ورسولو مما يؤدي إلى اضطراب السموؾ،اىتَ َدى فَِإَّنما ييتَِدي لَِن ْف ِس ِو وم ْف ض َّؿ فَِإَّنما ي ِ
ض ُّؿ َعمَْييَا ﴾ [اإلسراء،]15 :
قاؿ ا﵀ تعالى﴿ َم ِف ْ
َ َ
َ
َ َْ
ََ
ِ
ِِ
ِ
ِ ِِ
َّ ِ
يدا
ض َال ًال َب ِع ً
ض َّؿ َ
وقاؿ ا﵀ تعالي﴿ َو َم ْف َي ْكفُ ْر بِالمو َو َم َالئ َكتو َو ُكتُبِو َوُر ُسمو َوا ْلَي ْوِـ ْاآلخ ِر فَقَ ْد َ
َض ُّؿ ِم َّم ْف ُىو ِفي ِشقَا ٍ
ؽ َب ِع ٍيد ﴾ [فصمت.]52 :
﴾[النساء ،]136 :وقاؿ تعالي﴿ َم ْف أ َ
َ

 الصراع ،خاصة الصراع بيف قوى الخير وقوى الشر في اإلنساف ،وبيف الحالؿ والحراـ ،وبيفالنفس الموامة والنفس األمارة بالسوء ،مما يؤثر في اطمئناف النفس المطمئنة ويحيميا إلى نفس

مضطربة ،ويؤدي إلى القمؽ ،وكـ يقابؿ الفرد مف صراعات نتيجة لمفرؽ بيف القيـ المتعممة والقيـ

الفعمية ،والفرؽ بيف المثؿ التي يتبناىا الفرد وبيف الواقع الفعمي (شمس الديف بف قيـ الجوزية

.)47 :1957،

 -ضعؼ الضمير :ويصاحبو الضعؼ األخالقي ،واالنحراؼ السموكي ،وأمراض الضمير ،كحيمة

ىروبية مف تأنيب الضمير (مصطفي فيمي.)1976:218 ،

 أسباب أخرى :مثؿ األنانية ،وايثار الحياة الدنيا والتكالب عمييا ،واتباع الغرائز والشيواتوالتبرج واإلغراء ،والغيرة والحقد وحسد الناس عمى ما آتاىـ ا﵀ مف فضمو ،والشؾ واالرتياب.
أما عف أعراض االضطراب النفسي في رأي الدين فمف أىميا ما يمي:

 -االنحراؼ ،وعمى رأس القائمة تأتي االنحرافات الجنسية ،واالنحرافات االجتماعية ،مثؿ :الكذب،

والسرقة ،والعدواف ،والتمرد ،واإلدماف ،وغير ذلؾ مف أشكاؿ السموؾ المنحرؼ.

 -الشعور باإلثـ نتيجة لما ارتكب ػ ػ ػ ػو الفرد مف أعػ ػ ػ ػماؿ وسوس إلي ػ ػ ػو بيا الشيػ ػ ػ ػ ػطاف وكاف يػ ػ ػود أال
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يرتكبيا ،وىذا ييدد الذات ويسبب عدـ االتزاف النفسي وسوء التوافؽ االجتماعي ويؤدي إلى
العصاب ،قاؿ ا﵀ تعالي﴿ لِ ُك ِّؿ ام ِر ٍ ِ
ب ِم َف ِْ
اإلثِْـ ﴾[النور.]11 :
ئ م ْنيُ ْـ َما ا ْكتَ َس َ
ْ
 الخوؼ ،الذي يتممؾ سموؾ اإلنساف المخطئ ويحكمو ويصاحبو سموؾ عصابى قيري. القمؽ :وىو آفة عصرنا الذي أصبح يطمؽ عميو "عصر القمؽ". -االكتئاب :الكدر والغـ والحزف الشديد والتشاؤـ.

أما عف اإلرشاد الديني الوقائي فإف المرشديف يوجيوف اىتماما كبي ار إلى الوقاية الدينية مف

االضطراب النفسي أو ما يطمؽ عميو "التحصيف النفسي" وألغراض الوقاية وتحقيؽ التوافؽ والصحة

النفسية يجب االىتماـ ببناء ونمو شخصية المسمـ كما حددىا الديف.
معالم الوقاية من االضطراب النفسي من وجهة نظر الدين:

* اإليماف (التربية الدينية) :ويتضمف اإليماف والتربية الدينية ما يمي:

 اإليماف با﵀ ومالئكتو وكتبو ورسمو والقدر واليوـ اآلخر :وىذا ىو مصدر طمأنينة النفس وسالمةَّ
صر ٍ
ِ
ِ َِّ
اط ُم ْستَِق ٍيـ ﴾[ الحج.]54 :
السموؾ ،قاؿ ا﵀ تعالي﴿ َوِا َّف الموَ لَيَاد الذ َ
آمُنوا إِلَى َ
يف َ
 حب ا﵀ وحب الرسوؿ ،وىو اإليماف الحؽ الذي تبدو آثاره في سموؾ اإلنساف حيث يجد حالوةَّ
ِِ
ِ
يم ِ
َح َّ
ب
اإليماف ،قاؿ :رسوؿ ا﵀ " :ثَ َال ٌ
اف :أ ْ
وف الموُ َوَر ُسولُوُ أ َ
َف َي ُك َ
ث َم ْف ُك َّف فيو َو َج َد َح َال َوةَ ْاإل َ
َّ
َف ُي ِح َّ
ؼ
َف ُي ْق َذ َ
َف َي ُع َ
ود ِفي اْل ُك ْف ِر َك َما َي ْكَرهُ أ ْ
َف َي ْكَرهَ أ ْ
ب اْل َم ْرَء َال ُي ِحُّبوُ إِ َّال لِم ِوَ ،وأ ْ
اى َماَ ،وأ ْ
إِلَْي ِو ِم َّما ِس َو ُ
ِفي َّ
الن ِار" [الجامع المسند الصحيح المختصر  ،]12/1ومف أحب ا﵀ أحبو ا﵀ وأحبتو المالئكة
وأىؿ السماء وأىؿ األرض ،وا﵀ يحب مف عباده ذوى السموؾ السوي ويزيدىـ ىدى إلى الطريؽ

المستقيـ.

 تقوى ا﵀ :وتتضمف أف يتقى اإلنساف ما يضره أو يضر غيره ،وما يغضب ربو مما يجعمو فيوقاية مف عذاب ا﵀ وسخطو في الدنيا واآلخرة ،وأف يطيع ا﵀ والتقوى تنير البصيرة وتجعؿ

اإلنساف قاد اًر عمى التفريؽ بيف الحؽ والباطؿ ،ومف ثمرات التقوى األمف النفسي ،والتوفيؽ،

والتأييد والنصر في الدنيا والثواب والرحمة في اآلخرة ،والتقوى تفرج األزمات ،وتحؿ المشكالت،
وف َيا أُولِي ْاألَْلَب ِ
قاؿ ا﵀ تعالي﴿ وتََزَّوُدوا فَِإ َّف َخ ْي َر َّ
الزِاد التَّ ْق َوى َواتَّقُ ِ
اب ﴾[البقرة.]197 :
َ
 -خشية ا﵀ :الخوؼ مف ا﵀ يؤدي إلى طاعتو والبعػ ػ ػ ػد عف الشر والشػ ػ ػ ػيوات ،ويربى الضمػ ػ ػ ػ ػير،
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ش المَّوَ َوَيتَّ ْق ِو
وتؤدى باإلنساف إلى السموؾ السوي ،قاؿ ا﵀ ت ػعالي﴿ َو َم ْف ُيطع المَّوَ َوَر ُسولَػ ػ ػ ػ ػوُ َوَي ْخ َ
ِ
وف ﴾[النور.]52 :
فَأُولَئِ َ
ؾ ُى ُـ ا ْلفَائ ُز َ
 الشكر ﵀ :وىذا يعنى حمد ا﵀ ،والشكر يتضمف كؿ خير يصمح بو سموؾ اإلنساف ،قاؿ ا﵀يدَّن ُك ْـ ﴾[إبراىيـ.]7 :
تعالى﴿ َوِا ْذ تَأ ََّذ َف َرُّب ُك ْـ لَئِ ْف َش َك ْرتُ ْـ َأل َِز َ
* التديف (السموؾ الديني) :مف المؤكد أف اإلنساف المتديف حقاً -الذي يترجـ اإليماف إلى سموؾ
ديني يرضاه ا﵀ تعالي -ال يعانى قط مف االضطراب النفسي ،والسموؾ الذي يخرج عف الديف،
ويأخذ شكؿ عبادتو آلية ،والذي يحاكي السموؾ المستورد دوف تنقية قد يؤدى إلى نكسة سموكية

َف لَْي َس
وسموؾ منحرؼ يؤدى إلى تشويو الشخصية الفردية واالجتماعية ،قاؿ ا﵀ تعالى﴿ َوأ ْ
لِ ْ ِ
إل ْن َس ِ
اف إِ َّال َما َس َعى ﴾[النجـ ،]39 :ويتضمف التديف والسموؾ الديني ما يمي:
 عبادة ا﵀ :وىنا سبيؿ السعادة والطمأنينة النفسية ،قاؿ ا﵀ تعالى﴿ إِ َّف المَّوَ َرِّبي َوَرُّب ُك ْـ فَ ْاعُب ُدوهُ
ِ
ِ
يـ ﴾[آؿ عمراف ،]51 :وعبادة ا﵀ تتضمف إقامة دعائـ الديف وىي :الصالة،
َى َذا ص َارطٌ ُم ْستَق ٌ
والصوـ ،وايتاء الزكاة ،والحج .

اعُب ِد
 اإلخالص ﵀ :وىذا يتضمف أف يكوف سموؾ اإلنساف سويا خالصاً ﵀ قاؿ ا﵀ ت ػ ػعالى ﴿ فَ َّْ
ِ
صا لَوُ ِّ
يف ﴾[الزمر.]2 :
الد َ
الموَ ُم ْخم ً
 المسؤولية ،خاصة مسئولية االختبار ،فاإلنساف بنع ػ ػ ػمة العقؿ مخير ،قاؿ ا﵀ ت ػ ػعالي ﴿ َوقُ ِؿا ْلح ُّ ِ
اء َف ْمَي ْكفُ ْر﴾ [الكيؼ.]29 :
َ
اء َف ْمُي ْؤ ِم ْف َو َم ْف َش َ
ؽ م ْف َرِّب ُك ْـ فَ َم ْف َش َ

 البعد عف الحراـ :وىذا أمر ضروري وصريح ويتضمف االلتزاـ بالسموؾ الحالؿ.ِ
ِ
َّ ِ ِ
يف
 العزة والقوة :وفييما كسب كبير لشخصية المسمـ ،قاؿ ا﵀ تعالي﴿ َولِمو ا ْلعَّزةُ َولِ َر ُسولِو َولِ ْم ُم ْؤ ِمن َالض ِع ِ
ب إلَى المَّ ِو ِم ْف اْل ُم ْؤِم ِف َّ
َح ُّ
يؼ َوِفي ُك ٍّؿ
﴾[المنافقوف ،]8:وقاؿ رسوؿ ا﵀ " اْل ُم ْؤِم ُف اْلقَِو ُّ
ي َخْيٌر َوأ َ
الض ِع ِ
ي َو َّ
يؼ َخْيٌر"[ .سبؿ السالـ .]690/2
ِم ْف اْلقَِو ِّ

* األخالؽ (السموؾ األخالقي) :الديف ىو أساس بقاء القيـ األخالقية التي تعتبر إطا ار مرجعيا

لمسموؾ القويـ والتفاعؿ االجتماعي السميـ ،ومف أصوؿ التربية اإلسالمية تربية األخالؽ المستمدة
ؾ لَ َعمَى ُخمُ ٍ
ؽ َع ِظ ٍيـ ﴾[القمـ]4 :
مف الديف ،ولقد وصؼ ا﵀ تعالي رسولو محمدا بقولو﴿ َوِاَّن َ
َخ َال ِ
ت ِألُتَ ِّم َـ َم َك ِ
ؽ" [السنف الكبرى لمبيي ػ ػ ػ ػقي ،باب بياف مكارـ األخػ ػ ػ ػ ػالؽ
ارَـ ْاأل ْ
وقاؿ " :إَِّن َما ُب ِعثْ ُ
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 .]191/10ويقوؿ شوقي [مختا ارت مف كتاب معجـ آلالء الشعر العربي ألميؿ يعقوب :]5/1

ذىبت أخالقيـ َذىبوا
فإف ىـ
األخالؽ ما بقيت
األمـ
َّإنما
ُ
ْ
ْ
ُ
واألخالؽ الفاضمة كما يدعو إلييا الديف تقوـ عمى أسس ودعائـ أىميا ما يمي:
َّ
َِّ
ؼ َعمَْي ِي ْـ
اموا فَ َال َخ ْو ٌ
 االستقامة عمى طريؽ اليدى قاؿ ا﵀ تعالي﴿ إِ َّف الذ َيف قَالُوا َرُّبَنا الموُ ثَُّـ ْ
استَقَ ُ
َخبِْرنِي أ َْمًار ِفي
وف﴾ [األحقاؼ ،]13 :وجاء رجؿ إلى الرسوؿ  ،فقاؿ"َ :يا َر ُسو َؿ المَّ ِو أ ْ
َوَال ُى ْـ َي ْح َزُن َ
اؿُ :ق ْؿ آمْن ُ َّ ِ
ِْ ِ
استَِق ْـ" [ مسند أحمد .]142/24
َح ًدا َب ْع َد َؾ قَ َ
َسأَ ُؿ َعْنوُ أ َ
ت بِالمو ثَُّـ ْ
اإل ْس َالـ َال أ ْ
َ
ؼ َعمَْي ِي ْـ
َصمَ َح فَ َال َخ ْو ٌ
 -إصالح النفس ،وىذا يؤدي إلى صالحيا ،قاؿ ا﵀ تعالي﴿ فَ َم ِف اتَّقَى َوأ ْ

وف ﴾ [األعراؼ.]35:
َوَال ُى ْـ َي ْح َزُن َ
 تزكية النفس ،أي الطير مف الدنس والسمو عف النقائص ،وترفع النفس وارتفاع قدرىا ،قاؿ ا﵀تعالي﴿ قَ ْد أَ ْفمَ َح َم ْف تََزَّكى ﴾[األعمى. ]14 :
 معارضة ىوى النفس :وخاصة النفس األمارة بالسوء ،قاؿ ا﵀ تعالي﴿ قَ ْد أَ ْفمَ َح َم ْف تََزَّكى﴾اؼ مقَاـ رب ِ
ِّو َوَنيَى َّ
الن ْف َس َع ِف ا ْليَ َوى* فَِإ َّف ا ْل َجَّنةَ ِى َي
[األعمى ،]14 :وقاؿ تعالي﴿ َوأ َّ
َما َم ْف َخ َ َ َ َ
ا ْل َمأ َْوى﴾ [النازعات.]41 – 40 :
 ضبط النفس :ويتضمف الحمـ والتحكـ في انفعاؿ الغضب وكظـ الغيظ ،قاؿ ا﵀ تعاليِِ
ِ
ِِ
الن ِ
يف َع ِف َّ
اس َوالمَّوُ ُي ِح ُّ
يف ﴾[آؿ عمراف ،]134 :وقاؿ رسوؿ
يف ا ْل َغ ْي َ
ب ا ْل ُم ْحسن َ
ظ َوا ْل َعاف َ
﴿ َوا ْل َكاظم َ
ِ
يد بِالصُّرَع ِة إَِّنما َّ
ا﵀ " :لَْيس َّ
ض ِب" [صحيح مسمـ ،باب
يد الَِّذى َي ْممِ ُ
الش ِد ُ
الش ِد ُ
ؾ َن ْف َسوُ ع ْن َد ا ْل َغ َ
َ
َ
َ
مف يممؾ نفسو عند الغضب .]30/8
َِّ
آمُنوا اتَّقُوا
 الصدؽ ،وىو يؤدى إلى الثقة والتعاوف االجتماعي ،قاؿ ا﵀ تعالي﴿ َيا أَُّييَا الذ َيف َ
ِِ
يف ﴾[التوبة.]119 :
المَّوَ َو ُك ُ
ونوا َم َع الصَّادق َ
ِ َّ
َف تُؤُّدوا ْاألَم َان ِ
َىمِيَا﴾
ات إِلَى أ ْ
ْم ُرُك ْـ أ ْ َ
َ
 األمانة :وىي فضيمة اجتماعية ،قاؿ ا﵀ تعالي﴿ إ َّف الموَ َيأ ُ[النساء.]58 :

 -التواضع :وىو فضيمة ىامة ومف تواضع ﵀ رفعو.

 معاش ػ ػ ػرة األخيار :وىذه تػ ػ ػؤدى إلى الخيػر والنعػ ػمة قاؿ بعػ ػ ػض الحك ػ ػ ػ ػماء :نبئني مف تصاحبأنبئؾ مف أنت.
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 الكالـ الحسف :وىو مصدر النجاح االجتماعي ،وتعبي ػ ػ ػ ػر عف الذكاء االجتػ ػ ػ ػماعي ،ومصدر لمحبة الناسَح َس ُف ﴾[اإلسراء.]53 :
وكثرة األصدقاء ،قاؿ ا﵀ تعالي﴿ َوُق ْؿ لِ ِعَب ِادي َيقُولُوا الَّتِي ِى َي أ ْ
 -احتراـ الغير :وىذا يؤدي إلى وحدة الجماعة وتماسكيا ونشر المودة فييا.

 اإلصالح بيف الناس :وىو صفة أخالقية فاضمة تصدر عف إنساف نبيؿ يحب الخير ،قاؿ ا﵀ تعاليِ
﴿وِا ْف طَائِفَتَ ِ ِ
َصمِ ُحوا َب ْيَنيُ َما ﴾[الحجرات.]9 :
اف م َف ا ْل ُم ْؤ ِمن َ
يف ا ْقتَتَمُوا فَأ ْ
َ
َِّ
ير ِم َف
اجتَنُِبوا َكثِ ًا
آمُنوا ْ
 حسف الظف :وىو أفضؿ مف سوء الظف ،قاؿ ا﵀ تعالي﴿ َيا أَُّييَا الذ َيف َ
َّ
ض الظَّ ِّف إِثٌْـ﴾ [الحجرات. ]12 :
الظ ِّف إِ َّف َب ْع َ

 -التعاوف :أي التعاوف عمى الخير لمنيوض بالحياة االجتماعية مما يؤدي إلى سعادة الفرد ورفاىية

الجماعية ،قاؿ ا﵀ تعالي﴿ َوتَ َع َاوُنوا َعمَى ا ْلبِِّر َوالتَّ ْق َوى ﴾[المائدة.]2 :
 االعتداؿ :ويتضمف القناعة والحد مف اإلسراؼ في الشيوات مف طعاـ وجنس وغير ذلؾ مفمتع مادية.

 اإليثار :وىو صفة كريمة تعبر عف السعي لخير الناس وخدمة المجتمع ،قاؿ ا﵀ تعالىِ
ِ
وف ﴾
وؽ ُش َّح َن ْف ِس ِو فَأُولَئِ َ
اصةٌ َو َم ْف ُي َ
ؾ ُى ُـ ا ْل ُم ْفم ُح َ
وف َعمَى أ َْنفُس ِي ْـ َولَ ْو َك َ
﴿ َوُي ْؤثُِر َ
ص َ
اف بِ ِي ْـ َخ َ
[الحشر.]9 :

 العفو :ويتضمف التسامح والرحمة ،وىو يطيب النفوس ،ويؤدى إلى الصداقة ،قاؿ ا﵀ تعالي﴿ َوِا ْفَّ
ِ
ِ
يـ﴾ [التغابف.]14 :
تَ ْعفُوا َوتَ ْ
صفَ ُحوا َوتَ ْغف ُروا فَِإ َّف الموَ َغفُ ٌ
ور َرح ٌ
ؼ الَِّذيف َال ي ِج ُد ِ
 العفة :ويحث الديف عمى العفة ،قاؿ ا﵀ تعالى﴿ وْليستَع ِف ِاحا َحتَّى ُي ْغنَِييُ ُـ
وف ن َك ً
َ َ َ
ََْ ْ
ضمِ ِو﴾ [النور.]33:
المَّوُ ِم ْف فَ ْ
 اإلحساف :أي :السموؾ الحسف ،ومف صفات المحسف حسف عبادة ا﵀ واتباع ىدى رسولووالجياد في سبيمو والتصدؽ والصبر ورعاية ذوي القربى واليتامى والمساكيف والجيراف واألصدقاء.

 السالـ :وىو تحية اإلسالـ ،والسالـ والتحية واالستئذاف مف أفضؿ اآلداب االجتماعيةَِّ
آمػ ػُنوا َال تَ ْد ُخمُوا ُبُيوتًا َغ ْي َر ُبُيوتِ ُك ْـ َحتَّى
واألخػ ػالؽ العاليػ ػ ػة قاؿ ا﵀ ت ػ ػعالي﴿ َيا أَُّيػ ػ ػيَا الذ َ
يف َ
َىمِيَا﴾ [النور.]27:
تَ ْستَأْنِ ُسوا َوتُ َسمِّ ُموا َعمَى أ ْ
 -الضمير :والضمير الحي ىو الوازع النفسي القوى الذي يرشد اإلنساف لمسموؾ السوي ويبصػ ػ ػ ػره
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بعواقب السموؾ( .محمد كامؿ النحاس1 :1964 ،ػ )5
أما عف معالم طريقة اإلرشاد النفسي الديني فيي باعتبارىا طريقة توجيو وارشاد وعالج وتربية

وتعميـ تقوـ عمى معرفة الفرد لنفسو ولربو ولدينو لمقيـ والمبادئ الدينية واألخالقية.

وىدؼ اإلرشاد النفسي الديني ىو تحرير الشخص المضطرب مف مشاعر اإلثـ والخطيئة

التي تيدد طمأنينتو وأمنو النفسي.

ويحتاج اإلرشاد النفسي الديني إلى المرشد المؤمف ذي البصيرة ،القادر عمى اإلقناع

واإليحاء ،والمشاركة االنفعالية ،الذي يتبع تعاليـ دينو ،ويحترـ األدياف السماوية األخرى.

ىذا ويمكف أف يمارس اإلرشاد النفسي الديني كؿ مف المرشد النفسي والمربى وعمماء

الديف ،وحبذا لو كاف ذلؾ في فريؽ متكامؿ.

واإلرشاد النفسي الديني عممية يشترؾ فييا المرشد والعميؿ ،فالمرشد يتناوؿ مع العميؿ

موضوع االعتراؼ والتوبة واالستبصار ويشتركاف معاً في عممية تعمـ واكتساب اتجاىات وقيـ،

والعميؿ يمجأ إلى ا﵀ بالدعاء مبتغيا رحمتو مستغف اًر إياه ذاك اًر صاب اًر عمى كؿ حاؿ متوكال عمى

ا﵀ مفوضاً أمره إليو.

وفيما يمي أهم معالم طريق اإلرشاد النفسي الديني:

* االعتراف :ويتضمف االعتراؼ بالذنب وظمـ النفس أماـ ا﵀ طمبا لمخالص والغفراف ،واالعتراؼ

يزيؿ مشاعر الخطيئة واإلثـ ،ويخفؼ مف عذاب الضمير ،ويطير النفس المضطربة ويعيد إلييا
طمأنينتيا ،ويظير محتوى مفيوـ الذات الخاص ،حيث يكشؼ الفرد عف "عورتو النفسية" بقصد

اإلرشاد ،ولذلؾ يجب عمى المرشد مساعدة العميؿ عمى االعتراؼ بخطاياه ،وتفريغ ما بنفسو مف

انفعاالت ومشاعر اإلثـ الميددة ،وتقبؿ المرشد ذلؾ في حياد ،ويتبع االعتراؼ التكفير عف اإلثـ
والرجوع إلى الفضيمة ،وضرب القرآف الكريـ مثال عمى االعتراؼ بالذنب بما صدر عف آدـ وحواء
عمييما السالـ عندما خالفا أمر ا﵀ إذ قاال كما جاء في قولو تعالي﴿ َوِا ْف لَ ْـ تَ ْغ ِف ْر لََنا َوتَْر َح ْمَنا
ِ
لََن ُك َ ِ
يف﴾ [األعراؼ.]23 :
ون َّف م َف ا ْل َخاس ِر َ

* التوبة :وىي طريؽ المغفرة ،وأمؿ المخ ػ ػ ػ ػطئ الذي ظم ػ ػ ػـ نفسو وانحرؼ سموكو وحطمػ ػ ػ ػتو الذنوب،

وىو في حالة جيالة أي :اندفاع وطغياف شيوة ،وصحا ضميره وعاد إلى الطريؽ المستقيـ ،والتوب ػ ػ ػ ػة
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تحرر المذنب مف آثامو وخطاياه ،وتشعره بالتفاؤؿ والراحة النفسية ،والتوبة تؤكد الذات وتجعؿ الفرد

يتقبؿ ذاتو مف جديد بعد أف كاف يحتقرىا ،والتوبة ال بد أف يتبعيا تغير السموؾ المنحرؼ إلى سموؾ

سوى صالح ،ومف شروط التوبة العزـ عمى عدـ العودة إلى المعاصي والذنوب ،قاؿ ا﵀ تعالي﴿ َو ُى َو
ِ
ِ ِِ
َِّ
وف ﴾[الشورى ،]25:وقاؿ رسوؿ
الذي َي ْقَب ُؿ التَّ ْوَبةَ َع ْف عَباده َوَي ْعفُو َع ِف السَّيَِّئات َوَي ْعمَ ُـ َما تَ ْف َعمُ َ
ا﵀" :التَّائِ ِ َّ
ب لَوُ" [سنف ابف ماجة كتاب الزىد .]320/5
ب م َف الذْن ِبَ ،ك َم ْف الَ َذْن َ
ُ
* االستبصار :وىو الوصوؿ بالفرد إلى فيـ أسباب شقائو النفسي ومشكالتو النفسية والدوافع التى

أدت إلى ارتكاب الخطيئة والذنوب ،وفيـ العميؿ لنفسو وطبيعتو اإلنسانية ومواجيتيا ،وفيـ ما

بنفسو مف خير ومف شر ،وتقبؿ المفاىيـ الجديدة والمثؿ الدينية العميا ،ويتضمف ىذا نمو الذات

التي تحكـ السموؾ السوى لإلنساف في ضوء ُب ْعديف رئيسييف :البعد الرأسي الذي يحدد عالقة
اإلنساف بربو ،والبعد األفقي الذي يحدد عالقة اإلنساف بأخيو اإلنساف ،قاؿ ا﵀ تعالي﴿ َب ِؿ
اإل ْنساف عمَى َن ْف ِس ِو ب ِ
ص َيرةٌ﴾ [القيامة.]14 :
َ
ِْ َ ُ َ
* التعمم :ويتضمف تغير السموؾ نتيجة لخبرة التوجيو واإلرشاد ،واكتشاؼ ميارات وقيـ واتجاىات
جديدة ،ومف خالؿ ذلؾ يتـ تقبؿ الذات وتقبؿ اآلخريف ،والقدرة عمى ترويض النفس ،وعمى ضبط

الذات وتحمؿ المسئوليات ،وعمى تكويف عالقات اجتماعية مبنية عمى الثقة المتبادلة ،وعمى
التضحية وخدمة اآلخريف ،واتخاذ أىداؼ واقعية مشروعة في الحياة ،مثؿ :القدرة عمى الصمود
وعمى العمؿ واإلنتاج ،وىكذا يتـ تكويف وتنمية النفس الموامة أو الضمير أو األنا األعمى كسمطة

داخمية أو رقيب نفسي عمى السموؾ ،ويتـ تطيير النفس وابعادىا عف الرغبات المحرمة وغير
ات ي ْذ ِى ْبف السَّيَِّئ ِ
ِ
ات ﴾[ىود.]114 :
األخالقية وغير االجتماعية ،قاؿ ا﵀ تعالي﴿ إِ َّف ا ْل َح َسَن ُ َ
* الدعاء :وىو سؤاؿ ا﵀ القريب المجيب ،واالستعانة بو ،والتضرع إليو وااللتجاء إليو في كشؼ
الضر عند الشدائد ،وفي الدعاء سمو روحي وىو عالج أكيد لمنفس التي أشرفت عمى اليالؾ،

حيف يطمب اإلنساف العوف مف القوى القادر يشعر بالطمأنينة والسكينة ،ويزوؿ عنو الخوؼ،
ؾ ِعَب ِادي َعِّني
ويتخمص مما ىو فيو مف اليـ والتوتر والضيؽ والقمؽ ،قاؿ ا﵀ تعالي﴿ َوِا َذا َسأَلَ َ
َّ
ِ
فَِإِّني قَ ِر ٌ ِ
يب َد ْعوةَ َّ
الدا ِع إِ َذا َد َع ِ
وف ﴾[البقرة.]186:
اف َف ْمَي ْستَ ِج ُيبوا لي َوْلُي ْؤ ِمُنوا بِي لَ َعميُ ْـ َي ْر ُش ُد َ
يب أُج ُ َ

*ابتغاء رحمة اهلل :وفي ذلؾ قوة روحػ ػ ػ ػية تؤدى إلى التػ ػ ػ ػفاؤؿ واألمػ ػ ػؿ والتخمػ ػ ػ ػ ػص مف اآلالـ والمتاعب،
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وباإليماف واألمؿ يعالج الفرد ما يعتريو مف مشكالت متذرعا بالحكمة والصبر مترقبا رحمة ا﵀ وانفراج
ت ُك َّؿ َش ْي ٍء ﴾[األعراؼ.]156 :
األزمة ،قاؿ ا﵀ تعالي﴿ َوَر ْح َمتِي َو ِس َع ْ
* االستغفار :اإلنساف المخطئ الذي ظمـ نفسو وصحا ضميره ال يقنط مف رحمة ا﵀ بؿ يذكره
ور
ظمِ ْـ َن ْف َسوُ ثَُّـ َي ْستَ ْغ ِف ِر المَّوَ َي ِج ِد المَّوَ َغفُ ًا
وءا أ َْو َي ْ
ويستغفره ويسترحمو ،قاؿ ا﵀ تعالي﴿ َو َم ْف َي ْع َم ْؿ ُس ً
ِ
االستِ ْغفَار جع َؿ المَّو لَو ِم ْف ُك ِّؿ ِ
ِ
ضي ٍ
ؽ َم ْخَرًجا،
ُ ُ
"م ْف لَِزَـ ْ َ َ َ
يما ﴾ [النساء ،]110 :وقاؿ رسوؿ ا﵀ َ :
َرح ً
ث َ ِ
ب" [سنف أبي داود ،باب االستغفار.]475/1
َوِم ْف ُك ِّؿ َىٍّـ فََرًجاَ ،وَرَزقَوُ ِم ْف َحْي ُ
ال َي ْحتَس ُ
* ذكر اهلل :وذكر ا﵀ غذاء روحي يبث الطمأنينة واليدوء والسعادة في اإلنساف ،ويبعد اليـ والقمؽ ،ويبعد
األفكار الوسواسية والسموؾ القيري ويبعد الشيطاف الرجيـ ،قاؿ ا﵀ تعالي﴿ الَِّذيف آمُنوا وتَ ْ ِ
وبيُ ْـ
ط َمئ ُّف ُقمُ ُ
َ َ َ
بِِذ ْك ِر المَّ ِو أ ََال بِِذ ْك ِر المَّ ِو تَ ْ ِ
وب﴾ [الرعد.]28 :
ط َمئ ُّف ا ْل ُقمُ ُ
* الصبر :الصبر مفتاح الفرج ،والصبر تفويض األمر إلى ا﵀ ،وىو فضيمة خمقية يعتصـ بيا

اإلنساف فييدأ ويسكف قمبو ويطمئف ،والصبر يبعد الشيطاف ويرضى الرب ويسر الصديؽ ويسوء

العدو ،والصبر عوف نفسي ىائؿ يقي اإلنساف مف االنييار أماـ الشدائد والباليا والمصائب ،ومف

الصبر المثابرة عمى العبادة ،ومنو الشجاعة في مواجية المكاره ،ومنو كتماف األسرار ،ومنو تحمؿ
َّ
َّب ِر والص َ ِ
َِّ
يف آمُنوا ْ ِ ِ
يف﴾
َّالة إِ َّف الموَ َم َع الصَّابِ ِر َ
أذي الناس ،قاؿ ا﵀ تعالي﴿ َيا أَُّييَا الذ َ َ
استَع ُينوا بالص ْ َ
[البقرة.]153 :
* التوكل عمى اهلل :والتوكؿ عمى ا﵀ وتفويػ ػ ػض األمر إليػ ػو والرضا بمشيئػ ػ ػتو واإليػ ػ ػماف بقضائو وقدره زاد

روحي مطمئف ومسكف يمد الفرد بقوة روحية تخمصو مف القمؽ والخوؼ مف المستقبؿ ،قاؿ ا﵀ تعالي
﴿ َو َم ْف َيتََو َّك ْؿ َعمَى المَّ ِو فَيُ َو َح ْسُبوُ ﴾[الطالؽ.]3 :
وأما عف استخدامات اإلرشاد النفسي الديني :فأكثرىا في مجاالت اإلرشاد العالجي
والزواجي وارشاد الشباب في الحاالت التي يتضح أف أسبابيا وأعراضيا تتعمؽ بالسموؾ الديني

واألخالقي لمعميؿ ،ويفيد اإلرشاد النفسي الديني في حاالت القمؽ والوسواس واليستيريا وتوىـ
المرض والخوؼ واالضطرابات االنفعالية ومشكالت الزواج واإلدماف والمشكالت الجنسية ،ويري

البعض أف أفضؿ استخداـ لإلرشاد النفسي الديني ىو في تناوؿ المشكالت ذات الطابع الديني.

وىكذا نرى أف الديف وسيمة لتحقيؽ اإلي ػ ػ ػ ػماف واألمػ ػ ػ ػ ػاف والسػالـ النفسي ،وىو ىبػ ػة مف ا﵀
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لخير اإلنساف يعينو عمى الحياة السوية ،وىو الطريؽ إلى الخالص والسعادة والسالمة والسالـ،

واإلرشاد النفسي الديني يحقؽ اليدؼ السامي وىو النفس المطمئنة التي توفؽ بيف النفس األمارة

بالسوء وبيف النفس الموامة.
إرشاد الشباب.

يعتبر إرشاد الشباب واحدا مف مجاالت اإلرشاد النفسي (حسب مراحؿ النمو) مثؿ:

إرشاد األطفاؿ ،وارشاد الكبار ،وىو يتداخؿ مع مجاالت اإلرشاد األخرى ،مثؿ :اإلرشاد

العالجي ،واإلرشاد التربوي ،واإلرشاد الميني ،واإلرشاد الزواجي ،واإلرشاد األسري.

ومرحمة الشباب :مرحمة نمو عادي ليا خصائصيا المتميزة عما قبميا وما بعدىا ،ولكف

قد تكتنفيا المشكالت واألزمات النفسية وصعوبات التوافؽ والمعاناة بسبب اإلحباط والصراع
والضغوط االجتماعية في األسرة والمدرسة والمجتمع ،وىذا يجعؿ الحاجة ممحة إلى إرشاد

الشباب.

وارشاد الشباب ىو عممية المساعدة في رعاية وتوجيو نمو الشباب نفسياً وتربوياً ومينيا

واجتماعياً ،والمساعدة في حؿ مشكالتيـ اليومية.

ويهدف إرشاد الشـــــباب إلى مساعدتػ ػ ػ ػيـ لتحقي ػؽ نمو سميـ متكامؿ ،وتوافؽ سوى

شامؿ ،وتحقيؽ أفضؿ مستوى ممكف مف الصحة النفسية.

والحاجة إلى إرشاد الشباب ماسة؛ ألف مرحمة الشباب مرحمة انتقاؿ حرجة ،وتعتبر بمثابة

مفصؿ فاصؿ واصؿ بيف مرحمة ما قبؿ النضج في الطفولة ،ومرحمة النضج في الرشد ،وىنا نقطة
ضعؼ وثغرة فيحتاج الشباب إلى مساعدة لألخذ بيده ،وىو يعبر بيا حتى يصؿ إلى مرحمة الرشد

والنضج بسالـ( .خميؿ وديع شكور)2010:18 ،

ويالحظ أف مف الحاجات األساسية لمشباب الحاجة إلى التوجيو واإلرشاد النفسي.

مشكالت الشباب.

توجد الكثير مف المشكالت التي تواجو الشباب أثناء عممية النمو ،وىي متعددة ،ومتنوعة

ومف أىميا ما يمي:

* المشكالت الصحية ،مثؿ نقص الرعايػ ػ ػة الصحية ،ووجود بعض مظاىػ ػ ػر النمو المنحػ ػرؼ عف معايير

-92-

مجلة التربوي
دور اإلرشاد النفسي المنبثؽ عف الشريعة اإلسالمية في عالج بعض مشكالت الشباب الميبي المعاصر

العدد 9

النمو بالزيادة أو النقصاف كما في حاالت السمنة المفرطة وظيور بثور الشباب.

* المشكالت االنفعالية ،ومنيا الحساسية وسيولة االستثارة ،وثنائية المشاعر ،والتناقض

االنفعالي ،ومشاعر الغضب والثورة والتمرد ،وحاالت االكتئاب واليأس والقنوط والخجؿ واالنطواء

والقمؽ والخوؼ والتوتر.

* المشكالت األسرية ،مثؿ :الخالفات واالنفصاؿ والطالؽ بيف الوالديف ،وزواج أحد الوالديف أو كمييما

مف جديد ،وموت أحد الوالديف أو كمييما ،والوالديف العصابييف المتسمطيف.

* المشكالت المدرسية ،مثؿ :التأخر الدراسي ،وعدـ االنضباط في الفصؿ ،ومناوأة المدرسيف ،وسوء
التوافؽ المدرسي وعدـ مالئمة المواد الدراسية ،والفشؿ والرسوب والتسرب.

* المشكالت المينية ،ومنيا نقص التعميـ والتدريب والتأىيؿ الميني ،وعدـ معرفة الفرص المينية المتاحة

وكيفية الدخوؿ فييا ،وعدـ التوافؽ والنمو مما يؤدى إلى سوء التوافؽ الميني.

* المشكالت االجتماعية ،وعمى رأسيا االغتراب ،ومف مظاىره االغتراب عف الذات واحتقارىا
واحتقار الجماعة وكراىية الذات وكراىية الجماعة والتفكؾ والتشاؤـ والتمرد والعزلة ،ومنيا زيادة

وقت الفراغ وعدـ شغمو بما يفيد ،ومصاحبة أقراف السوء واالنحراؼ.

* المشكالت الدينية واألخالقيػ ػ ػة ،وتتمثػ ػ ػؿ في عدـ أداء الشعائ ػ ػ ػ ػر الدينية والضػ ػالؿ ،وما

يصاحب ذلؾ عادة مف صراع وقمؽ ومشاعر الذنب وتأنيب الضمير ،ويرتبط بالمشكالت الدينية

مشكالت أخالقية مثؿ عدـ االلتزاـ بالقيـ األخالقية السائدة في المجتمع.

* المشكالت الجنسية :ومنيا مشكالت البكور الجنسي وما يصاحبو مف مشكالت ،مثؿ :الخجؿ

والميؿ إلى االستعراض ،والنشاط الجنسي المبكر ،ومشكالت التأخر الجنسي وما يصاحبو مف

مشكالت ،مثؿ :القمؽ ،والشعور بالنقص ،ونقص التربية الجنسية والنشاط الجنسي الذاتي،

واالنحرافات الجنسية( .حامد زىراف وآخروف .)1978

أما عف خدمات إرشاد الشباب التي يجب أف تتوافر في العيادات النفسية ومراكز اإلرشاد

النفسي ومراكز رعاية الشباب فأىميا ما يأتي:

* رعاية النمو :وتتضمف رعاية نمو الشباب في كافة مظاىػ ػ ػره بما يحقػ ػؽ مطالبو ويصؿ بالشباب
إلى النضج في كافة المظاىر في توازف وتواز.
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* خدمات اإلرشاد الصحي :وتشمؿ االىتماـ بالتربية الصحية لمشباب ،والقضاء عمى األمية

الصحية ،والعناية بالطب الوقائي ،وتوفير الرعاية الصحية وتقديـ الخدمات الصحية ،وتوجيو

الشباب إلى االبتعاد عف كؿ ما يبدد صحتو.

* خدمات اإلرشاد العالجي :وتتضمف مساعدة الشباب في التغمب عمى المصاعب وحؿ المشكالت
التي قد تط أر خاصة في الحالة االنفعالية والعمؿ عمى ضبط االنفعاالت وحؿ المشكالت الشخصية،
والتربية االنفعالية مف أجؿ تحقيؽ التوافؽ االنفعالي والنضج االنفعالي.

* خدمات اإلرشاد التربوي :وييتـ بتحديد سمـ التعميـ المناسب ،والتخطيط التربوي الذكي
لممستقبؿ ،واختيار المناىج ،وتنمية القدرات والميارات ،وتشجيع الرغبة في التحصيؿ ،وتحقيؽ

التوافؽ الدراسي.

* خدمات اإلرشاد الميني :وتتضمف التربية المينية ،وتوفير المعمومات المينية ،والمساعدة في

اتخاذ الق اررات المينية ،واإلعداد والتأىيؿ الميني.

* خدمات اإلرشاد وقت الفراغ :ويدور محورىا حوؿ شغؿ وقت الفراغ بما يفيد واالستفادة منو

إرشاديا في األنشطة والرحالت والمعسكرات ونوادي الشباب.

* خدمات اإلرشػ ػاد الزواجي واألسػ ػ ػري :وتشػ ػ ػ ػمؿ االخت ػ ػ ػ ػ ػيار الزواجي والخطوبػ ػ ػة والزواج ،واإلمداد

بالمعمومات عف الحياة الزوجية والحياة األسرية ،والمساعدة في حؿ المشكالت الزوجية واألسرية.

* خدمات اإلرشاد الديني :وتيتـ بنشر الثقافة الدينية ،واالىتماـ بتعميـ الديف والسموؾ الديني والسموؾ

األخالقي ونمو الضمير ،مع االستعانة بعمماء الديف ،ودعـ مناىج التربية الدينية ،وتوجيو الشباب إلى
أىمية المجوء إلى ا﵀ كعوف ليـ في اجتياز مرحمة الشباب.

* التربية االجتماعية :وتتضمف توفير الرعاية االجتماعية في األسرة والمدرسة والمجتمع،

واالىتماـ بعممية التنشئة االجتماعية ،وتعمـ المعايير االجتماعية السميمة ،وتنمية المسؤولية

االجتماعية والذكاء االجتماعي ،وتقديـ الخدمات االجتماعية لمشباب بما يساعد عمى حؿ

المشكالت االجتماعية ،وتحقيؽ النضج والتوافؽ االجتماعي.

* التربية الجنسية لمشباب :وتقدـ حسب أصوليا الدينية والعممية والتربوية والنفسية واالجتماعية حتى
تمر مرحمة الشباب بسالـ (مصطفى فيمي124 :1976،ػ.)134
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* إرشاد الشواذ :ويتضمف تقديـ خدمات اإلرشاد لممتفوقيف والمتأخريف والعمياف والصـ والمقعديف.
وفي ختاـ ىذا البحث يقترح الباحث التوصيات والمقترحات اآلتية:

أوال :التوصيات.
-1

وفي ضوء اإلجابة عمى تساؤالت البحث فإف الباحث يضع التوصيات التالية:

أف يوظؼ المجتمع المؤسسات الثقافية مثؿ :األندية واإلذاعات والمحطات الفضائية

المختمفة والصحؼ والمجالت في إرشاد الشباب وتوجيييـ إلى السموؾ السوي واستغالؿ أوقات

الفراغ.

 -2فتح مركز لإلرشاد النفسي لمشباب وغيرىـ بيدؼ مساعدتيـ عمى تخطي الصدمات والمواقؼ
المؤلمة التي تعرضوا ليا أثناء حرب التحرير ومساعدتيـ عمى ترؾ السالح واالتجاه إلى البناء

والعمؿ.

 - 3أف تقوـ و ازرة التربية والتعميـ بتفعيؿ مكاتب اإلرشاد النفسي بالمؤسسات التعميمية والتي سبؽ وأف
صدر قرار وزاري بفتح ىذه المراكز بالمدارس سنة 2014ـ.

 -4إجراء الدورات التدريبية وورش العمؿ لألخصائييف والمرشديف النفسييف بالمراكز المختمفة.

 -5عمى الييئة العامة لألوقاؼ تفعيؿ دور المساجد والخطباء في توجيو الشباب وارشادىـ إلى

السموكيات المنبثقة عف الديف اإلسالمي الوسطي في ضوء ما يقوـ بو بعض الشباب مف سموكيات
خاطئة ،وذلؾ لما لممساجد مف تأثير ديني عمى نفوس أبناء المجتمع.

 -6عمى المجتمع االىتماـ بالشباب مف خالؿ توفير فرص العمؿ ووسائؿ الترفيو لمحد مف
ظاىرة البطالة لما ليا مف انعكاس سمبي عمى المجتمع.

ثانيا :المقترحات.

في ضوء النتائج المستخمصة مف أدبيات البحث انبثقت التوصيات اآلتية:

 - 1إجراء دراسات ميدانية بغرض التعرؼ عمى المشكالت السموكية واالنفعالية لمشباب.

 - 2إجراء دراسات ميدانية بغرض التعرؼ عمى المشكالت السموكية واالنفعالية وعالقتيا ببعض
العوامؿ المؤدية ليا مثؿ البطالة والفوضى.
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المصادر والمراجع

 -1أحمد محمد أضبيعة :)2007( ،مجاالت الرعاية االجتماعية ،ط ،2ليبيا ،بدوف دار النشر.

 -2حامػػد عبػػد السػػالـ زى ػراف :)1975( ،العػػالج النفسػػي الػػديني ،مجمػػة التربػػوي ،و ازرة المعػػارؼ
المممكة العربية السعودية ،العدد 9.

 -3حامػػد عبػػد السػػالـ زى ػػراف :)1978( ،الصػػحة النفسػػية والع ػػالج النفسػػي ،ط ،2القػػاىرة ع ػػالـ
الكتب .

 - 4حامد عبد السالـ زىراف :)1984( ،اإلرشاد الميني ورفع إنتاجية اإلنسػاف المصػري ،مػؤتمر
رفع إنتاجية اإلنساف المصري ،جامعة اإلسكندرية.

- 5حامػػد عبػػد السػػالـ زى ػراف ،واجػػالؿ محمػػد سػػري :)2003( ،د ارسػػات فػػي عمػػـ الػػنفس النمػػو،
القاىرة ،دار عالـ الكتب.

 - 6خميؿ وديع شكور :)2010( ،اإلرشاد النفسي ،لبناف ،دار الشماؿ لمنشر والتوزيع.

 - 7سعد جالؿ :)1992( ،التوجيو النفسي والتربوي والميني ،ط ،2القاىرة ،دار الفكر العربي.

 - 8شػمس الػػديف بػػف قػيـ الجوزيػػة( ،مراجعػػة وتعميػؽ عبػد الغنػػي عبػد الخػػالؽ وآخػػروف،)1957 ،
الطب النبوي ،القاىرة ،دار إحياء الكتب العربية.

 - 9صػػالح حسػػف أحمػػد الػػداىري :)2011( ،عمػػـ الػػنفس اإلرشػػادي نظرياتػػو وأسػػاليبو الحديثػػة،
ط ،2عماف ،دار وائؿ لمنشر والتوزيع.

 - 10طػ ػػو عبػ ػػد العظػ ػػيـ حسػ ػػيف :)2004( ،اإلرشػ ػػاد النفسػ ػػي النظريػ ػػة والتطبيػ ػػؽ والتكنولوجيػ ػػا،
األردف ،دار الفكر لمنشر والتوزيع.

 - 11عمي الحوات وآخروف :)1995( ،دراسات في المشكالت االجتماعيػة ،منشػورات
طرابمس العممية العالمية.

مكتبػة

 - 12محمد كامؿ النحاس :)1964( ،الديف والصحة النفسية ،مجمة الصحة النفسية ،العدد 2.

 -13مص ػػطفى فيم ػػي :)1976( ،الص ػػحة النفس ػػية :د ارس ػػات ف ػػي س ػػيكولوجية التكي ػػؼ ،الق ػػاىرة،
مكتبة الخانجي.

 -14نبيؿ عبد اليادي :)2007( ،اإلرشاد النفسي والتربوي ،عماف ،دار األوائؿ لنشر والتوزيع.
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 - 15يوسؼ مصطفى القاضي وآخريف :)2002( ،اإلرشاد النفسػي والتوجيػو التربػوي ،الريػاض،
دار المريخ لمنشر والتوزيع.
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العناصر التيبوغرافية ودورىا في اإلخراج الصحفي
د/عمران الهاشمي المجدوب

كمية الفنون واإلعالم /جامعة طرابمس
ممخص:

إف الموضوع الرئيس ليذا البحث يتناوؿ استعراض العناصر التيبوغرافية ,وبياف

خصائصيا الفنية ودورىا في اإلخراج الصحفي ,وذلؾ لما ليذه العناصر مف أىمية صحفية,

حيث تعتبر المكونات األساسية

التي يستند عمييا المخرج الصحفي في توزيع المضاميف

الصحفية المراد نشرىا بالصحؼ ,وبالتالي إظيار المطبوعة الصحفية بالشكؿ المالئـ لسياستيا

التحريرية ,والمميز عف غيرىا مف اإلصدارات الصحفية األخرى .ونظ ار ألىمية فئة العناصر

األولى التي تضـ العناصر العامة التي تشترؾ في بناء الصفحات العامة في كؿ الصحؼ وىي:

حروؼ الطباعة والجداوؿ والفواصؿ واإلطارات ودورىا المتميز في اإلخراج الصحفي .فإف
الباحث يسمط عمييا الضوء دوف غيرىا في ىذا البحث بطريقة مفصمة بيدؼ الوقوؼ عمى ىذه

األىمية .وامكانية تناوؿ بقية العناصر التي أشرنا الييا في دراسة أخرى مستقمة.
ويتـ تناوؿ ذلؾ مف خالؿ مبحثيف ,حيث يركز الباحث في

أوليما عمى الحرؼ

المطبعي ,فيما يبيف في المبحث الثاني الفواصؿ والجداوؿ واإلطارات .وقبميما أوضح مفيوـ ىذه

العناصر.

وتتحدد مشكمة ىذا البحث باإلجابة عف تساؤلو األساسي التالي :ما مفيوـ العناصر

التيبوغرافية وخصائصيا ودورىا في اإلخراج الصحفي؟

وتكمف أىمية ىذا البحث في تحديد العناصر التيبوغرافية وبياف خصائصيا ودورىا في

عممية اإلخراج الصحفي وكيفية االستفادة منيا فنيا في بناء صفحات المطبوعات الصحفية,

وذلؾ مف خالؿ استعراض آراء بعض المتخصصيف ودراساتيـ في ىذا المجاؿ.

ويعد ىذا البحث مف البحوث النظرية المكتبية التي يعتمد فييا الباحث عمى المصادر

والمراجع والدراسات المتخصصة في جمع المعمومات لدراسة المشكمة البحثية لغرض فيميا

وتسيرىا وبالتالي الوصوؿ الي نتائج.
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وتوصؿ البحث إلى عدة نتائج أىميا:

 تمعب العناصر التيبوغرافية دو اًر اساسياً في إحداث التوازف في الصفحة الواحدة والصفحات
األخرى.

 تنحصر أىمية العناصر التيبوغرافية المساعدة وىي (الفواصؿ والجداوؿ واإلطارات) في
الفصؿ بيف المواد التحريرية بعضيا عف بعض ,وبطريقة واضحة تسيؿ مف خالليا عممية

القراءة ,كما تبعد التشابؾ والتالحـ بيف األخبار والموضوعات التحريرية المختمفة.
مقدمة:

تعتبر العناصر التيبوغرافية الركف األساسي في عممية إصدار الصحؼ ,وبدونيا لف ولـ

يكف باإلمكاف إصدار أي مطبوع سواء كاف كتاباً أو صحيفة أو مجمة أو أي وسيمة مف وسائؿ
اإلعالـ المكتوبة ,إنيا عناصر مختمفة األشكاؿ واألحجاـ يعتمد عمييا المخرج الصحفي في بناء

الوحدات الطباعية داخؿ جميع صفحات الصحيفة ,وىي تمتمؾ قواعد خاصة تحكـ استخداـ كؿ

عنصر مف عناصرىا ...ومف خالليا يمكف تجسيد الرؤية اإلخراجية باالعتماد عمى أشكاليا
وحجوميا وطرؽ توظيفيا.

وقد مرت ىذه العناصر بمراحؿ عديدة مف حيث اإلنتاج واالستخداـ وارتبطت وبشكؿ

مباشر بالتطور التكنولوجي الذي حدث خالؿ السنوات الماضية في عالـ الصحافة والطباعة,

وكذلؾ بالمتغيرات التي طرأت عمى اتجاىات واىتمامات المجتمعات التي ىي األخرى انتقمت إلى

عالـ جديد اتصؼ بتقدـ مجاالت الحياة بشكؿ عاـ.

إف الواقع يكشؼ أف العمؿ في إطار الجياز الفني في أي صحيفة يؤكد عمى أف المخرج

الصحفي -وحتى إف كاف متمكناً وموىوباً فنياً ومينياً ويحمؿ جميع الصفات التي يجب توافرىا

في المخرج -فإنو ال يستطيع أف يقدـ لجميور القراء صفحة جذابة ينافس بيا وسائؿ اإلعالـ
السمعية والمرئية دوف االعتماد عمى حسف توظيؼ ىذه العناصر ,ولكي يستطيع تحقيؽ ىذا

اليدؼ يجب عميو التركيز عمى الطريقة التي تساعده في اإلفادة مف ذلؾ .وبخاصة أف مجريات

العمؿ في مينة الصحافة -وبالذات في القسـ الفني -يشير إلى أف العناصر التيبوغرافية تمعب

دو اًر اساسياً في إحداث التوازف في الصفحة الواحدة والصفحات األخرى ,حيث الضرورة تتطمب
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العناصر التيبوغرافية ودورىا في اإلخراج الصحفي

عدـ تمركز العديد مف ىذه العناصر في جزء مف الصفحة وجعميا مركز ثقؿ وترؾ بقية أجزاء

الصفحة خالية مف ىذه العناصر ,ولتجنب ذلؾ يترتب القياـ بتوزيع العناصر التيبوغرافية عمى

الصفحة بشكؿ يحقؽ التوازف بيف أج ازئيا وبطريقة تريح عيف القارئ أوالً ,وترغيبو في االستمرار

عمى القراءة ثانياً.

ويمكف لمعناصر التيبوغرافية أف تجسد الرؤية اإلخراجية وذلؾ باالعتماد عمى أشكاليا

وأحجاميا وطرؽ توظيفيا ,حيث تشترؾ العناصر الطباعية في بناء الوحدات الطباعية
باستخداميا في جميع صفحات الصحؼ[ .العسكر(.])8998

)(1

ونظ ار ألىمية العناصر التيبوغرافية في اإلخراج الصحفي فإنيا تحتؿ موقعاً ميماً في

التصميـ األساسي لمجريدة؛ ألف ميمة اإلخراج ترمي إلى أف يحقؽ التوزيع التيبوغرافي عمى

الصفحة أىدافاً معينة باستخداـ أساليب معينة ,بمعنى أف يتـ االستقرار عمى تصميـ معيف ليا
ثابت وأساسي ,ثـ أسموب ومنيج عاـ في التوظيؼ تحكمو القواعد التيبوغرافية[ .عمـ

الديف(])8989

)(2

ونتيجة الختالؼ النظرة الفنية بيف مخرج وآخر فإف نسبة أىمية كؿ عنصر مف ىذه

العناصر ومدى تأثيرىا في بناء الصفحة ىو اآلخر قد اختمؼ فيو ,وأساس ىذا االختالؼ ىو

المادة التحريرية مف حيت طبيعة نوعيا وأىميتيا ,حيث إنيا تعطي لممخرج الصحفي حؽ
التصرؼ في تحديد سمات ىذه العناصر مف حيث نوع الحرؼ وشكمو وحجمو والعناويف

المستخدمة والصور وبقيو العناصر.
مشكمة البحث:

تتحدد مشكمة ىذا البحث باإلجابة عف تساؤلو األساسي التالي :ما مفيوـ العناصر

التيبوغرافية وخصائصيا ودورىا في اإلخراج الصحفي؟ .
أهداف البحث:

وتكمف أىداؼ البحث الحالي في تحديد العناصر التيبوغرافية وبياف خصائصيا ودورىا

في عممية اإلخراج الصحفي وكيفية االستفادة منيا فنيا في بناء صفحات المطبوعات الصحفية,

وذلؾ مف خالؿ استعراض آراء بعض المتخصصيف ودراساتيـ في ىذا المجاؿ.
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العناصر التيبوغرافية ودورىا في اإلخراج الصحفي
أهمية البحث:

 -8يعد ىذا البحث مف البحوث النظرية المكتبية التي يعتمد فييا الباحث عمى المصادر
والمراجع والدراسات المتخصصة في جمع المعمومات

لسبر غور مشكمة أو ظاىرة معينة
()3

لغرض فيميا وتسيرىا وبالتالي الوصوؿ الي نتائج[ .التير(])8995

 -2إف الموضوع الرئيس ليذا البحث يتناوؿ استعراض العناصر التيبوغرافية ,وبياف خصائصيا
الفنية ودورىا في اإلخراج الصحفي ,وذلؾ لما ليذه العناصر مف أىمية صحفية ,حيث تعتبر ىي

المكونات األساسية التي يستند عمييا المخرج الصحفي في توزيع المضاميف الصحفية المراد
نشرىا بالصحؼ ,وبالتالي إظيار المطبوعة الصحفية بالشكؿ المالئـ لسياستيا التحريرية,

والمميز عف غيرىا مف اإلصدارات الصحفية األخرى .ونظ ار ألىمية فئة العناصر األولى التي

تضـ العناصر العامة التي تشترؾ في بناء الصفحات العامة في كؿ الصحؼ وىي :حروؼ

الطباعة ,والجداوؿ ,والفواصؿ واإلطارات ودورىا المتميز في اإلخراج الصحفي .فإف الباحث
يسمط عمييا الضوء دوف غيرىا في ىذا البحث بطريقة مفصمة بيدؼ الوقوؼ عمى ىذه األىمية.

وامكانية تناوؿ بقية العناصر التي أشرنا الييا في دراسة أخرى مستقمة.

ويتـ تناوؿ ذلؾ مف خالؿ مبحثيف ,حيث يتـ التركيز في أوليما عمى الحرؼ المطبعي,

فيما يبيف في المبحث الثاني الفواصؿ والجداوؿ واإلطارات .وقبميما أوضح مفيوـ ىذه العناصر.

وذلؾ عمى النحو التالي:

 -مفهوم العناصر التيبوغرافية:

التيبوغرافيا ىي "عمـ وفف الييئات المطبوعة ,ويقصد بيا الوحدات الطباعية التي تتكوف

مف العناصر الطباعية المختمفة ,كالحروؼ بمختمؼ أشكاليا وأنواعيا واستخداماتيا ( حروؼ

المتوف وحروؼ العناويف وأنواعيا) وبمختمؼ طرؽ إنتاجيا

(خطوط يدوية ,وخطوط آلية )

إضافة الي الصور الظمية والخطية وعناصر الفصؿ (الجداوؿ ,والفواصؿ ,واإلطارات)...الخ"

[العسكر(])8998

( )4

ويشير األستاذ محمود عمـ الديف إلى أف عمماء اإلعالـ والباحثيف وحتى المينييف قد

اتفقوا عمى أف العناصر التيبوغرافية ىي الوحدات التي تسيـ في بناء الصفحات ,وصنفوا ىذه
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العدد9

العناصر تصنيف ًا عممي ًا في إطار ثالث فئات ,كؿ فئو اىتمت بجانب معيف يخدـ الصحيفة عند
إخراجيا وىذه الفئات ىي:

الفئة األولى :وىى تضـ العناصر العامة التي تشترؾ في بناء الصفحات وتشتمؿ عمى:
أ -مساحو الصفحة وعدد أعمدتيا.

ب -حروؼ الطباعة.

ج -الجداوؿ والفواصؿ واإلطارات.

الفئة الثانية :وتضـ العناصر التي تعتبر مف خصائص الصفحة األولى فقط؛ ألنيا تقوـ عمى

تركيبة تيبوغرافية معينة تنفرد بيا عف بقية الصفحات ,وىي رأس الصفحة وجسـ الصفحة,

ويحتوى رأس الصفحة عمى وحدات تيبوغرافية ليا أىمية خاصة وىي:
أ -الالفتة :ويطمؽ عمييا بالترويسة .

يعتبر الحرؼ المطبعي مف أىـ العناصر التيبوغرافية ,وبدونو تتالشى بقية العناصر

وتتوقؼ جميع وسائؿ اإلعالـ المكتوبة عف اإلصدار ...حيث تعتبر الحروؼ مف أىـ العناصر

التيبوغرافية

ب -األذناف :األذف األيمف واألذف األيسر .

ج -العنؽ :ويحتوى عمى رقـ وتاريخ العدد وثمف النسخة الواحدة.

الفئة الثالثة :وىي التي تضـ العناصر األساسية في بناء الصفحة وال تخمو منيا أية صفحة مف

صفات الصحيفة وتشتمؿ عمى:

أ -العناويف بكؿ أشكاليا وأنواعيا )المانشيت ,الرئيسي ,الممتد ,الجانبي ,الثابت ,الفرعي(.

ب -الصور بأنواعيا )الشخصية ,الخبرية ,الجمالية ,الرسوـ ,الكاريكتير([.عمـ
( )5

الديف(])4004

المبحث األول /الحرف المطبعي , :وعمى األخص في عممية اإلخراج الصحفي ,وىي وسيمة

التعبير عف المضاميف الصحفية.

وحروؼ المضموف تشكؿ في أساس متف الخبر والموضوع الصحفي ,وىي تتميز

باستخداميا بكثرة ,وليا اتساعات ثابتة وأحجاـ متعددة ,وليذا فيي تعتبر المادة األساس لإلخراج
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العدد9

الصحفي.

ويعتبر الحرؼ المطبعي مف أىـ العناصر التيبوغرافية ,وال يمكف أف تنافسو العناصر

األخرى ,فيو يحمؿ مضموف المادة التحريرية المنشورة عمى مساحة الصفحات والتي يحرص

المحرروف عمى نقميا إلى القارئ عبر فنوف التحرير ,وبمعنى أدؽ فإنو بدوف الحرؼ ال يمكف أف

تكوف ىناؾ كتباً مؤلفة وال صحافة.

والحرؼ المطبعي يشكؿ الركف األساسي ألي نوع مف الكتابة ,وىذا الواقع جعؿ

مظير مف
ا
المؤرخوف يختمفوف في تحديد تاريخ الكتابة العربية ,ففي مرحمتيا األولى كانت تعتبر

مظاىر الحضارات ,ثـ مرت عبر تاريخيا بأطوار مختمفة حتى وصمت إلى ما ىو عميو اآلف.

في العصر الجاىمي الذي يسبؽ ظيور الرسالة المحمدية كانت المجتمعات غارقة في

األمية ولـ يعرؼ الكتابة إال نفر قميؿ جداً ,ورغـ ذلؾ كاف البعض يقوؿ الشعر والنثر المعبر عف

األخبار واألنساب وحتى العواطؼ ,وانتشرت الكتابة بعد ظيور اإلسالـ ,والتاريخ يشير إلى أف

الرسوؿ األعظـ محمد -صمى اهلل عميو وسمـ -كاف يشترط عمى أسرى معركة بدر مف الذيف
يعرفوف الكتابة تعميـ عشرة مف أبناء المسمميف الكتابة قبؿ أطالؽ سراحيـ ,فأي موقع يحتمو ىذا

الحرؼ الذي يساعد عمى نقؿ الحضارات مف عصر إلى آخر ونقؿ الثقافات مف جيؿ إلى آخر,

واإلجابة تفرض التطرؽ إلى سبؿ وطرؽ إنتاج الحروؼ.

وانتاج الحرؼ يختمؼ مف مطبعة إلى أخرى حسب الطريقة التي تستخدميا كؿ صحيفة,

فيناؾ حروؼ يتـ فييا سبؾ المعدف المصيور داخؿ أشكاؿ الحروؼ النحاسية ,وحروؼ أخرى

يتـ إنتاجيا بطريقة الجمع التصويري الذي يعتمد عمى تمثيؿ صورة الحرؼ عمى فمـ شفاؼ أو
ورؽ أبيض ,وىناؾ أساليب مختمفة في جمع ىذه الحروؼ ,فيناؾ آالت الجمع اإلنترتيب

والالنيوتيب والمونوتيب ,وأخي اًر الحروؼ المجموعة مرئياً وىي الحروؼ المجموعة عمى ورؽ

حساس.

وفي الواقع أف لكؿ مف طريقة الجمع الساخف وطريقة الجمع التصويري مزايا وعيوب,

وأف كال الطريقتيف تنسجـ وتتفؽ مع أسموب الطباعة ,فالصحيفة التي تطبع طباعة بارزة تناسبيا

طريقة الجمع الساخف ,والصحيفة التي تطبع طباعة غائرة تناسبيا طريقة الجمع التصويري.
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وعمى أثر التطورات الكبيرة التي حدثت في مجاالت الطباعة باستخداميا لمتقنيات العالية

والتكنولوجية الحديثة انتشرت طريقة الجمع التصويري لتشمؿ معظـ مطابع الصحؼ في العالـ,
وعمى أية حاؿ فإف استخداـ الحروؼ مف ناحية القواعد التيبوغرافية يخضع لعدة اعتبارات يأتي

في مقدمتيا تحقيؽ يسر القراءة بصورة تبعد اإلرىاؽ عف عيف القارئ عندما يواصؿ القراءة.

ومف الضروري معرفة أف يسر القراءة يعتبر ىدؼ رئيسي تسعى إليو كؿ الصحؼ وىو

يتحقؽ بنسبة جيدة في الصحؼ التي تعتمد في طباعتيا عمى طريقة الجمع التصويري التي

يمكف حصر مزاياىا باآلتي:

 -1مالئمة في الطبع بالطريقتيف الغائرة والممساء بنفس السرعة والسيولة.

 -2إمكانية تغير حجـ الحرؼ مف خالؿ التحكـ في طقـ العدسات الموجودة في وحدة التصوير,
وىذا ما تفتقر إليو آالت الجمع الساخف التي تعتمد عمى أحجاـ معينة ,أما أحجاـ الحروؼ في

الجمع التصويري فيي متسمسمة ( )88 -86 -84 -84 -80إلى جانب حجـ  7الذي يستخدـ
في اإلعالنات.

 -3ال تسبب أية أبخرة او رائحة أو تموث في جو المطابع فيي بحاجة إلى جو نقي جداً؛ ألنيا
تتأثر باألتربة ,عمى عكس طريقة الجمع الساخف التي تبث رائحة السبائؾ المعدنية المصيورة,

وتنشر في جو المطبعة أبخرة سامة تصيب العماؿ باألمراض الصدرية والحساسية[ .إماـ
()6

(])8977

ويعتبر شكؿ الحرؼ مف أىـ العناصر التي تؤثر في يسر القراءة ,والمقصود ىنا,

الطريقة التي يظير بيا الحرؼ عمى الورؽ بعد عممية الطباعة ,ويخضع شكؿ الحرؼ إلى

االعتبارات التالية:

أ -شكؿ الحرؼ ال يظير بصورة واضحة أو غير واضحة إال بعد إتماـ عممية الطبع.

ب -الطريقة المستخدمة في الطبع تؤثر عمى شكؿ الحرؼ ,كما تؤثر الطريقة المتبعة في

جمع الحروؼ بنفس الدرجة.

ج -نوع الورؽ والحبر المستخدـ في الطباعة يؤثر عمى شكؿ الحرؼ.

إف تغيير أشكاؿ وأنواع وأحجاـ الحروؼ في المادة التحريرية يحقؽ وبدوف شؾ تأثي اًر
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فسيولوجياً مريحاً في الرؤية أثناء القراءة ,وىذا ما دفع بعض المخرجيف إلى تغيير حجوـ

الحروؼ في الموضوع الوحد ,واعطاء مقدمات الموضوعات حروفاً تختمؼ عف حروؼ متف

الموضوع ,وتجسد ذلؾ أيضاً في استخداـ الحرؼ األبيض واألسود في الموضوع الواحد.

وفي ىذا الصدد يقوؿ إمام (" :)1711يظف بعض المخرجيف الصحفييف أف استعماؿ

الحروؼ البيضاء عمى أرضية سوداء يحقؽ سيولة القراءة ,ويساعد عمى إبراز لفت النظر ,وقد

يرعي
يكوف ىذا صحيحاً ,ولكف اإلسراؼ في ىذا األسموب يتعب نظر القارئ ,وعميو ال بد أف ا
المخرج الصحفي االعتداؿ في استعماؿ األرضيات السوداء فيي متعبة لمنظر رغـ فائدتيا
()7

المحققة لمفت النظر".

واختمفت المخرجوف الصحفيوف في استخداـ أنواع الحروؼ ,فالبعض منيـ يستخدـ

حروؼ صغيرة ,والبعض اآلخر حروؼ أكبر ,وىـ ويعمموف أف استخداـ الحروؼ الصغيرة يتيح
لمصحيفة استيعاب العديد مف األخبار والموضوعات ولكنيا تأتى بنتائج سمبية حيث تؤدي إلى

تالصؽ الحروؼ وازدحاميا ,وبالتالي تتأثر طريقة عرضيا ,ليذا فإف المخرج عميو تفادي ىذا
الخمؿ مف خالؿ إحداث التوازف في نشر األخبار والموضوعات عمى الصفحة الواحدة بالشكؿ

الذي يميد لمقارئ سرعة المالحظة والقراءة.

إف تصغير حجـ الحرؼ يجعؿ الصفحة تستوعب المزيد مف األخبار والموضوعات ,وفي

المقابؿ نجد أف القراء عمى اختالؼ أذواقيـ وميوليـ يختمفوف في مستويات األبصار ,حدة البصر

ليست موحدة عبر الشبكية عند كؿ الناس ,وبالتالي تصبح القراءة أم اًر صعباً عمى ذوي البصر

الضعيؼ[ .سميـ (])8988

(.)8

ولعؿ مف المناسب اإلشارة إلى أف نجاح الحروؼ في أداء دورىا الميـ في سياؽ بناء

الوحدات الطباعية أف تكوف الحروؼ المستخدمة واضحة ومفيومة مف قبؿ القراء ,كما يجب أف
()9

تكوف ذات جاذبية[ .العسكر(])8998

وتتأثر قدرة الحروؼ عمى أداء دورىا في جذب القراء باعتبارات تصاميميا ,حيث إف مف

الميـ في إطار الجيود الحديثة الكتشاؼ أشكاؿ جديدة لمحروؼ أف تتعاضد آراء أساتذة اإلخراج

الصحفي والعامميف المينييف في ىذا المجاؿ مع آراء الطباعيف الذيف يجب أف ال يتصدوا وحدىـ
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لعمميات االكتشافات ىذه ,ذلؾ ألف تركيزىـ ينصب عمى القيمة االقتصادية والمجاؿ اليندسي في
()80

األشكاؿ المقدمة لمحروؼ[.صبحي(])8974

ويمكف القوؿ بأف الحروؼ تمعب دو اًر أساسياً باعتبارىا واحدة مف عناصر تكويف

الصفحة ,حيث تعمؿ العديد مف الصحؼ عمى خمؽ أشكاؿ منسجمة تيدؼ إلى إبراز األخبار

والموضوعات ,وكذلؾ جذب القارئ ,ويكمف أف يتحقؽ ذلؾ إذا أحسف المخرج الصحفي في

اختيار واستخداـ األحجاـ المناسبة مف الحروؼ مع اختيار الشكؿ المناسب ليا ,وىذا مف شأنو
أف يعطي لمصحيفة عالمة بارزة ,وبالتالي يساعد المخرج الصحؼ عمى عرض المضموف

التحريري بشكؿ مريح لمقراءة ,واستخداـ الحروؼ مف حيث الحجـ موضوع اختالؼ بيف العديد

مف الصحؼ ,وعند تصفح صفحات الصحؼ نجد أف بعض الصحؼ اعتمدت شكالً معيناً وثابتاً

في طريقة استخداميا لمحروؼ.

وفي ىذا المعنى يقوؿ فهمي )8964( :إف الحرؼ الذي يطبع الصحيفة يختمؼ مف

صحيفة إلى آخر ,فبينما تطبع بعض الصحؼ بالحرؼ ) (18تؤثر الصحؼ األخرى الحرؼ

) (21ألنو أكثر راحة لمعيف ,بينما ال تطبع المطبوعات التي ترسؿ عادة إلى الخارج بالحروؼ

الكبيرة حتى ال تمثؿ عددا أكبر مف الصفحات ,وبالتالي يزيد وزنيا وىي ترسؿ بالطائرات فيتكمؼ
()88

إرساليا مبالغ كثيرة.

ويالحظ أف ىناؾ عالقة طردية بيف حجـ الحرؼ واالتساع الذي يمتد عميو ,حيث عند

زيادة حجـ حرؼ المضموف فإنو يعمؿ عمى زيادة االتساع ,بمعنى زيادة في السطر الواحد ,وىذا

جعؿ غالبية الصحؼ الحديثة تعمؿ عمى تغيير أعمدة صفحاتيا ,وفي نفس الوقت عمدت ىذه

الصحؼ عمى استخدامات متعددة لمعناصر التيبوغرافية التي تساعد عمى تسييؿ عممية القراءة

مف أجؿ راحة العيف عند النظر إلى المضموف.

يؤكد سميم ( )1791أف الصحؼ تتجو إلى االىتماـ بالحرؼ مف حيث الحجـ والشكؿ

لمساعدة القارئ عمى فيـ وقراءة المضموف بكؿ يسر وسيولة ,ذلؾ ألف يسر القراءة يتحقؽ عف

قدر مف السيولة والراحة لمعيف عبر فت ارت
طريؽ الخاصية التي تتمتع بيا الحروؼ والتي تتضمف ا

القراءة المستمرة .كما يضيؼ إلى ذلؾ أف شكؿ الحروؼ يؤثر في مدى يسر القراءة مف عدمو
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مف خالؿ تغيير أشكاؿ الحروؼ العربية في حاؿ اتصاليا بغيرىا مف الحروؼ األخرى عند

صفيا لتكويف الكممات واألسطر ,وليذا فإف الحكـ عمى مدى دور الحروؼ في تيسير القراءة
()84

يأتي بعد اتصاليا في صؼ المضموف والعناويف.

إف حروؼ المضموف تعتبر األداة الرئيسية في عممية االتصاؿ مف بيف العناصر

التيبوغرافية األخرى التي تشترؾ في البناء التيبوغرافي لمصحيفة ,فالشخص الذي يكتفي بقراءة

العناويف ومشاىدة الصورة المنشورة فقط ال يمـ بموضوع االتصاؿ إلماماً كامالً ...وحروؼ المتف
ىي التي يتكوف فييا في األساس جسـ الخبر أو الموضوع الصحفي ,وتستخدـ ىذه الحروؼ
بالعادة بكميات كبيرة وذات اتساعات ثابتة وتوضع في قوالب تقميدية دوف تنويعات تذكر ,وىي

تختمؼ بذلؾ عف حروؼ العناويف بكؿ أنواعيا التحريرية واإلعالنية .سميم ()1791

()83

وحروؼ المضموف تمتمؾ الحظ األوفر في وسائؿ اإلعالـ المكتوبة ,ليذا يترتب عمى

المخرج الصحفي بإمكاناتو الفنية وخبرتو المينية أف يراعي في معالجة ىذه الحروؼ لتحقيؽ الحد

األقصى مف يسر القراءة.

وبيدؼ التميز تحرص بعض الصحؼ عمى التنوع في أشكاؿ الحروؼ مثؿ استخداـ

حروؼ كبيرة أكثر مف المعتاد ,ووضع مسافات بيف الكممات والسطور ,وأحياناً استخداـ سطور

طويمة تختمؼ عف السطور العادية ,بقصد إيجاد أشكاؿ متنوعة لمحروؼ ,ويشير صالح

()1797

(.)84

إلى وجود عوامؿ متعددة تتحكـ في وضوح ويسر القراءة ,وىذه العوامؿ ىي:

 -1اىتماـ القارئ.

 -2تصميـ الحروؼ.
 -3حجـ الحروؼ.

 -4عرض السطر.

 -5المساحة أو البياض الموجود فيما بيف الحروؼ (داخؿ الكممة( أو بيف (الكممات داخؿ
الجممة الواحدة).

 -6المساحة أو البياض الموجود بيف األسطر.
 -7شكؿ الحروؼ.
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 -8التبايف.

 -9الكفاءة الطباعية.

ومف مجريات الصفحات السابقة يتضح لنا أف حروؼ المضموف تعتبر مف العناصر

التيبوغرافية األساسية في عممية إخراج الصحيفة ,وىي تمثؿ مساحات كبيرة مف المادة الصحيفة

التي تنشر عمى صفحات أي صحيفة ,ولذلؾ يمكف القوؿ بأنيا تتحمؿ عبئاً جسمياً في ميمة

إصدار الصحؼ ,وليذا يشترط بالمخرج الصحفي ومف خالؿ مضموف المادة التحريرية أف
يوظفيا بطريقة يتوفر فييا الوضوح واليسر وبصورة تجعؿ القارئ ينتقؿ مف كممة إلى أخرى ومف

سطر إلى آخر ,مع األخذ بعيف االعتبار أف وضوح القراءة ويسرىا لو ارتباط مباشر بعدد مف
العناصر التي يجب مراعاتيا يأتي في مقدمتيا شكؿ الحرؼ حيث إف الحروؼ ليس عمى مستوى
واحد ,فيناؾ حروؼ قراءتيا أسيؿ مف غيرىا ,وفي مقدمتيا حروؼ خط النسخ الذي تتميز

بسيولة القراءة ,ويحرص المخرج الصحفي أف يجعؿ الحروؼ المستخدمة في بناء الصفحة

متسمة بالبساطة مف خالؿ التصميـ االساسي لمصفحة ,وأف تكوف طبيعية في شكميا.

وبصفة عامة تتعدد أشكاؿ الحروؼ المجموعة آلياً حيث يعتبر حرؼ )نديـ( وحرؼ

)ياقوت التصويري( مف أكثر أشكاؿ الحروؼ استخداماً في الصحؼ ,وذلؾ عمى أساس أف
ىاذيف الشكميف ىما األكثر تحقيقاً ليسر القراءة ,وىو ما يعود إلى كونيا أكثر أشكاؿ الحروؼ

طواعية وبساطة في التصميـ ,كما أنيما يناسباف الجمع باألحجاـ المختمفة ,وبخاصة أصغر
()85

األحجاـ ,وىي التي تستخدـ عادة في جميع حروؼ المضموف[ .عمـ الديف(.])8989

وتيدؼ بعض الصحؼ إلى إبراز بعض األخبار والموضوعات المنشورة عمى صفحاتيا

مف خالؿ استخداـ بعض الطرؽ التي تعمؿ عمى تغيير شكؿ الحرؼ متغاضية عف عممية تيسير

القراءة ,كاستخداـ الحروؼ المائمة في جميع المواد عمى أعمدة صفحاتيا.

وعمى الرغـ مف أف استخداـ الحروؼ المائمة يحقؽ التبايف في شكؿ الحرؼ مع الحروؼ

المعتدلة المستقيمة عمى الصفحة الواحدة ,فإنو ال ينصح بيا بعد أف ثبت أف الحروؼ المعتدلة

ىي المفضمة لدى غالبية القراء ,حيث يتحقؽ معيا الراحة وسيولة القراءة ,في حيف ال تمقى

الحروؼ المائمة قبوالً لدى الق ارء بوجو عاـ ,نظ اًر لما تسببو مف إرىاؽ لبصر القارئ ,وبخاصة إذا
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()86

تعددت السطػػور المجموعة بيا[ .النجار(])4008

وقد يكوف مقبوالً أف يتـ جمع مقدمة موضوع بحرؼ كبير مع إمالة ىذه الحروؼ لتحقيؽ

المزيد مف جذب االنتباه ,ولكف أف يتـ إمالة حروؼ موضوع كامالً فيذا ما ال يمكف أف يتحممو

القارئ الذي سرعاف ما يطرح الصحيفة جانباً بعد أف يق أر فقرتيف أو ثالث؛ ألف عينو سرعاف ما
()87

تتعب مف قراءة مثؿ ىذه الحروؼ المائمة[ .عمـ الديف(])8988

وىناؾ عوامؿ جانبية تؤثر وبصورة مباشرة عمى شكؿ الحرؼ في مقدمتيا الحبر والورؽ

المستخدـ في الطباعة ,حيث إف الحبر المستخدـ في طريقة الطباعة البارزة يجب أف يكوف جافاً
يساعد الورؽ عمى امتصاصو ,والمستخدـ في الطباعة الممساء يعتمد عمى األكسدة التي تمنع
انتشاره حتى مع أرخص أنواع الورؽ ,ويعتمد الحبر المستخدـ في الطباعة الغائرة عمى التبخير
الذي يعمؿ عمى منع انتشاره عمى سطح الورؽ ,ويجب أف نعمـ أف بعض اإلجراءات التي تتبعيا

الصحؼ تشوه شكؿ الحرؼ مف حيث تدري أو ال تدري مثؿ استخداميا لألرضيات الداكنة أو

الباىتة عند طبع المادة التحريرية.

إف الحرؼ الذي تطبع بو مواد الصحيفة مف فنوف صحفية مختمفة ال بد وأف يتوفر فيو

عامالف :األوؿ :الحجـ ,والثانى :الكثافة ,...وحجـ الحروؼ المستخدمة في الطباعة متنوعة
وتختمؼ في استخداميا مف صحيفة إلى أخرى ,ومف باب صحفي إلى آخر ,ومف فقرة إلى أخرى
في الموضوع الواحد ,ويحكـ ىذا االختالؼ:

أولا -مدى اتساع العمود :حيث كمما اتسع عرض العمود كمما كاف مف األفضؿ أف يكوف

حجـ الحرؼ أكبر ,وكمما قؿ االتساع كمما كاف تصغير الحرؼ ضرورياً ,مع مراعاة الحد األدنى

لحجـ الحرؼ الذي يشترط فيو أف يكوف مقروءاً بسيولة ويسر.

ثانيا -طبيعة المواد التحريرية :يفضؿ استخداـ أحجاـ مختمفة داخؿ الموضوع الواحد ,فإذا

كاف الموضوع حديث ًا صحفياً فمف المستحسف صياغة السؤاؿ بحرؼ أكبر وحرؼ أصغر في
االجابة عف السؤاؿ ,وىذا ينطبؽ عمى مقدمات الموضوعات المختمفة التي يجب أف تتميز بحرؼ

أكبر مف صمب الموضوع ,أما مف حيث الكثافة فيناؾ نوعاف مف الحروؼ ,الحروؼ البيضاء
والحروؼ السوداء.
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ويكمف لممخرج الصحفي أف يحدث التنوع في الكثافة بشكؿ يساعد عمى سيولة وسرعة

القراءة ,ومف المعروؼ أف الحرؼ األبيض أسيؿ في القراءة مف الحرؼ األسود وأف الحرؼ
األسود يجذب انتباه القارئ أكثر مف الحرؼ األبيض في مقدمات الموضوعات فإنو يحقؽ التمايز

والتبايف الذي ىو ضروري جداً بيف حروؼ المقدمات وحروؼ جسـ الموضوعات الذي يكتب

عادة بالحروؼ السوداء[ .صالح( )88(])4008والنماذج التالية توضح أحجاـ الحروؼ المستخدمة
في طباعة المادة الصحفية وألوانيا.

( نموذج يوضح الطباعة باستخدام الحرف بنط )9

وتتأثر قدرة الحروؼ عمى أداء دورىا في جذب القراء باعتبارات تصاميميا ,حيث إف مف

الميـ في إطار الجيود الحديثة الكتشاؼ أشكاؿ جديدة لمحروؼ أف تتعاضد آراء أساتذة اإلخراج
الصحفي والعامميف المينييف في ىذا المجاؿ مع آراء الطباعيف الذيف يجب أف ال يتصدوا وحدىـ

لعمميات االكتشافات ىذه ,ذلؾ ألف تركيزىـ ينصب عمى القيمة االقتصادية والمجاؿ اليندسي في
االشكاؿ المقدمة لمحروؼ.

(الفقرة مطبوعة بحرف بنط )10

وتتأثر قدرة الحروؼ عمى أداء دورىا في جذب القراء باعتبارات تصاميميا ,حيث أف مف

الميـ في إطار الجيود الحديثة الكتشاؼ أشكاؿ جديدة لمحروؼ أف تتعاضد آراء أساتذة اإلخراج
الصحفي والعامميف المينييف في ىذا المجاؿ مع آراء الطباعيف الذيف يجب أف ال يتصدوا وحدىـ
لعمميات االكتشافات ىذه ,ذلؾ ألف تركيزىـ ينصب عمى القيمة االقتصادية والمجاؿ اليندسي في

األشكاؿ المقدمة لمحروؼ.

(الفقرة مطبوعة بحرف)12

وتتأثر قدرة الحروؼ عمى أداء دورىا في جذب القراء باعتبارات تصاميميا ,حيث إف مف

الميـ في إطار الجيود الحديثة الكتشاؼ أشكاؿ جديدة لمحروؼ أف تتعاضد آراء أساتذة اإلخراج
الصحفي والعامميف المينييف في ىذا المجاؿ مع آراء الطباعيف الذيف يجب أف ال يتصدوا وحدىـ

لعمميات االكتشافات ىذه ,ذلؾ ألف تركيزىـ ينصب عمى القيمة االقتصادية والمجاؿ اليندسي في
األشكاؿ المقدمة لمحروؼ.
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العدد9

(الفقرة مطبوعة بحرف )14

وتتأثر قدرة الحروؼ عمى أداء دورىا في جذب القراء باعتبارات تصاميميا ,حيث إف مف

الميـ في إطار الجيود الحديثة الكتشاؼ أشكاؿ جديدة لمحروؼ أف تتعاضد آراء أساتذة اإلخراج
الصحفي والعامميف المينييف في ىذا المجاؿ مع آراء الطباعيف الذيف يجب أف ال يتصدوا وحدىـ
لعمميات االكتشافات ىذه ,ذلؾ ألف تركيزىـ ينصب عمى القيمة االقتصادية والمجاؿ اليندسي في

األشكاؿ المقدمة لمحروؼ.

نموذج يوضح لون الحروف (الفقرة مطبوعة بحرف أسود)

وتتأثر قدرة الحروؼ عمى أداء دورىا في جذب القراء
باعتبارات تصاميميا ,حيث أف مف الميـ في إطار الجيود
الحديثة الكتشاؼ اشكاؿ جديدة لمحروؼ أف تتعاضد آراء
اساتذة االخراج الصحفي والعامميف المينييف في ىذا المجاؿ
مع أراء الطباعيف الذيف يجب أف ال يتصدوا وحدىـ لعمميات
مطبوعة بحرف
أبيض)ينصب عمى القيمة
تركيزىـ
(الفقرة الف
االكتشافات ىذه ,ذلؾ
المبحث الثاني /الفواصل والجداول واإلطارات:

االقتصادية والمجاؿ اليندسى في االشكاؿ المقدمة لمحروؼ.

يعرض ىذا المبحث؛ العناصر البيتوغرافية المساعدة في اإلخراج الصحفي والتي في

واقعيا ال تقؿ أىمية عف عنصر الحرؼ المطبعي ,والتي تنحصر أىميتيا الوظيفية في الفصؿ

بيف المواد التحريرية بعضيا عف بعض ,وبطريقة واضحة تسيؿ مف خالليا عممية القراءة ,كما

تبعد التشابؾ والتالحـ بيف األخبار والموضوعات التحريرية المختمفة.

إف المادة التحريرية التي تنتشر عمى مساحة الصفحة يتـ الفصؿ بينيا بطريقة واضحة

تحقؽ سيولة عممية القراءة وال تجعؿ عيف القارئ تختمط بيف الموضوعات المختمفة ويتحدد نجاح
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عممية الفصؿ في عدة اعتبارات ميمة ىي:

 -8الوضوح الكافي بشكؿ يجػعؿ القارئ يشػؾ في انعداـ الصػمة بيف الموضوعات المنفصمة.
 -4عدـ تشتيت انتباه القارئ بعناصر تيبوغرافية غير مقروءة في حد ذاتيا.

 -3توفير الحد األدنى مف البياض موزعاً توزيعاً متناسقاً عمى مساحة الصفحة بما يضمف تيسير
القراءة واضاءة الصحفة وتحقيؽ راحة عيف القارئ.

واستخدـ المخرج الصحفي ىذه العناصر لتحقيؽ ىدؼ الفصؿ بيف الوحدات الطباعية

والموضوعات واألخبار المشاركة في بناء الصفحة ,وأيضاً لتسييؿ ميمة القارئ في التنقؿ مف

موضوع إلى آخر ,ومف خبر إلى آخر وترغيبو في االستمرار بالقراءة.

وعمى المخرج الصحفي أف يحرص بعدـ اإلكثار في استخداـ ىذه العناصر بالشكؿ الذي

يخمؽ العديد مف العيوب ويكوف ليا تأثير سمبي في عممية اإلخراج ,ومف البدييي أف يؤدى

استخداـ ىذه العناصر بشكؿ متزف ومعتدؿ يؤدي خدمة كبيرة لمقراء وفقاً لالعتبارات التالية:

[إماـ:)89(])8974( ,

أولا :ىناؾ أكثر مف مادة طباعيو في تصميـ الصفحات وفي مقدمتيا األخبار ,فيأتي دور ىذه
العناصر في الفصؿ بيف ىذه األخبار والموضوعات األخرى.

ثاني ا :إف ىذه العناصر تعمؿ عمى الفصؿ بيف المواد التحريرية واإلعالنات المعتمدة في بناء
الصفحة.

ثالث ا :تقوـ ىذه العناصر بميمة الفصؿ بيف اإلعالنات في الصفحة الواحدة ,فتسيؿ عممية انتقاؿ
القارئ مف إعالف إلى إعالف آخر.

ويؤكد الشكؿ الفني ليذه العناصر عمى إمكانياتيا وقدراتيا في الفصؿ الكامؿ والفصؿ

الجزئي بيف الوحدات الطباعية المشاركة في بناء الصفحة ,ويمكف القوؿ أيضاً أنيا تسيـ في

إضفاء الممسة الجمالية عمى الصفحة عندما تؤدى وظيفتيا ,شأنيا في ذلؾ شأف الصورة

الجمالية.

 -الفــواصل

ىي خطوط عرضية ذات أطواؿ مختمفة ال تتصؿ أطرافيا بجداوؿ األعمدة ,وبذلؾ ال
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تفصؿ مادتيا عما تحتيا مف حيث الشكؿ فصالً تاماً ,وتستخدـ بشكؿ عرضي لمفصؿ بيف
()40

األخبار القصيرة والموضوعات ,ويقؿ عرضيا عف عرض العمود بقميؿ

االستخداـ عمى شكميف:

وىي تأتي في

 -1الفواصل النهائية ..وعادةً تستخدـ في نياية الموضوعات يكوف بإمكانيا الفصؿ بينيا وبيف
الموضوعات التي تأتى بعدىا ..وتأخذ أشكاؿ مختمفة كالمربعات والدوائر والخطوط السميكة
والرقيقة والنجوـ وغيرىا ,وتأتى استخدامات ىذه األنواع حسب سياسة واتجاىات الصحؼ ,حيث

تعتمد الصحؼ الرصينة والمحافظة عمى الفواصؿ المتصمة والمتقطعة ,بينما تعتمد صحؼ

اإلثارة عمى الفواصؿ التي تعبر عف الزخارؼ المتنوعة ,وأحياناً تستخدـ بعض الصحؼ الفواصؿ
لتمييز بعض الصفحات أو األخبار المحمية والعالمية.

يقوؿ د .سعيد النجار :إف الفواصؿ النيائية تستخدـ في آخر الموضوعات لمفصؿ بينيا

وبيف الموضوعات التي تمييا إذا كاف الموضوعاف منشوراف عمى ذات االتساع ,ولذا فيي عادةً
ما تستخدـ الصحؼ لمفصؿ بيف األخبار المتتالية رأسياً في األبواب التحريرية التي تمثؿ قطاعاً

أرسياً سواء بارتفاع الصفحة كمو أو جزء منو والتي تأتى باتساع عمود واحد أو عموديف أو ثالثة
()48

أعمدة عمى األكثر.

ولمفواصؿ أىمية في تحديد نياية الخبر وبداية الخبر وبالصفحات الخبرية أو بيف الفقرات

العديدة والمتنوعة بالموضوع الواحد ,فيي إذاً تعتمد الدقة في رسميا أو حسف اختيارىا ,ففييا

الصغيرة التي عادة ما تتكاثر بالموضوع الطويؿ وغير المتحرؾ فنياً ...وىى عبارة عف نقط
ومربعات ونجوـ وزخارؼ ,وىناؾ فواصؿ تفصؿ بيف الموضوعات واألخبار بخطيف أفقي
()44

وعمودي ,أو أحدىما فقط.

ويبمغ طوؿ الفاصؿ النيائي نحو ثمثي االتساع الذي يتوسطو ,وبعد ىذا الفاصؿ جزء مف

الموضوع الذي يعموه أكثر مف كونو حاج اًز بيف ما فوقو وما تحتو ,لذلؾ ينبغي جعؿ المسافة التي
فوؽ الفاصؿ أضيؽ مف التي تحتو.

()43

تستخدـ الفواصؿ لمفصؿ بيف األخبار المجموعة عمى عمود واحد وبخاصة في األخبار

القصيرة المتتالية ,وغالباً ما تكوف ىذه الفواصؿ عبارة عف خطوط سوداء قميمة السمؾ ,وتتوسط
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المساحة التي توضع فييا ,بحيث يترؾ بياض عف يمينيا ويسارىا مما يجعميا واضحة ,بحيث
()44

يدرؾ القارئ نياية الخبر وبداية الخبر اآلخر.

وتستخدـ الفواصؿ النيائية في الفصؿ بيف الوحدات ذات االتساع المتساوي ويعد الفاصؿ

النيائي جزءاً مف الوحدة التي تعموه ولذلؾ فال بد أف يكوف أقرب إلييا مف الوحدة التي تقع أسفؿ
()45

منو ,كما يؤدى إلى وضوح عنواف الوحدة السفمى وبروزه.

 -2الفواصل العرضية ..وىي خطوط قصيرة تستخدـ لمفصؿ بيف العنواف والموضوع أو بيف

وحدات العنواف أو بيف أجزاء الموضوع الواحد ,أى :أنيا ال تمثؿ نياية لموضوع وانما تعبر عف
(.)46

وقفة أو سكتة أو نقمة.

كما في الشكؿ رقـ (.)8

ويصفيا رائد محمد إبراىيـ ,بأنيا ذات أطواؿ مختمفة ال تتصؿ أطرافيا بجداوؿ األعمدة
()47

الطولية ,وتستخدـ لمفصؿ بيف الموضوعات المنفصمة ,أو بيف أجزاء الموضوع الواحد.

وتستخدـ الفواصؿ العرضية بيف الفقرات الثانوية لمعنواف الرئيسي الواقع تحت رأس الصفحة ,أو

بيف أجزاء الموضوع الواحد.

وفي الغالب تكوف أقؿ سمكاً مف الفواصؿ النيائية حتى تتناسب مع حجـ سطور

المحتوى باعتبارىا جزءاً مف المحتوى وتعمؿ كفاصؿ بيف أجزائو ,وبالتالي فإف ضخامة الفاصؿ

مف شأنو أف يجذب نظر القارئ وتؤدي إلى االبتعاد بو عف سطور المحتوى ,وىى ال تختمؼ مف

حيث الشكؿ عف الفواصؿ النيائية وىى متعددة األشكاؿ مثؿ المربعات والدوائر والخطوط

المستقيمة والمتقطعة والنجوـ.

ويقوؿ د .سعيد النجار ,إف الفواصؿ الفرعية ال تمثؿ نياية لموضوع ,وال تعطي داللة

عمى ذلؾ ,وانما تعبر عف وقفة أو نقمة ,وتستخدميا الصحؼ عادة بيف فقرات الموضوع الواحد,
وبخاصة في الموضوعات الطويمة لتحؿ محؿ العناويف الفرعية التي تمثؿ محطات توقؼ يستريح
()48

فييا القارئ ,ويمتقط أنفاسو عبر قراءة مثؿ ىذه الموضوعات الطويمة.

ومف االستخدامات الشائعة لمفواصؿ الفرعية في الصحؼ استخداميا بمثابة حميات

تيبوغرافية في بعض المواضع عمى الصفحة ,وال يأتي ذلؾ سوى الستيالؾ مساحات مف البياض

نتجت عف سوء توزيع العناصر التيبوغرافية عمى الصفحة أحياناً ,وأحياناً أخرى الستيالؾ
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مساحات مف البياض الناجـ عف جمع بعض المقدمات أو الفقرات بحيث تحتؿ اتساعا أقؿ مف

الخبر المخصص ليا عمى الصفحة ,وىو استخداـ غير وظيفي ويجب تجنبو ,إذ أف مثؿ ىذه

الفواصؿ السميكة والزخرفة والتي تعتبر عناصر غير مقروءة في حد ذاتيا مف شأنيا تشتيت
انتباه القارئ والتشويش عمى العناصر المجاورة ليا عمى الصفحة. )49(.كما في الشكؿ رقـ (.)4

ويقوؿ عبد العزيز الصويعى" :وقد قاـ جدؿ كبير حوؿ إلغاء الفواصؿ واالستعاضة عنيا

بطريقة بديمة تتالءـ مع ذوؽ اإلنساف المعاصر ,حيث تمكنت بعض الصحؼ األجنبية مف

استحداث أسموب جديد تختفي فيو الفواصؿ األفقية بيف المواضيع والعمودية بيف األعمدة ,وذلؾ

باالعتماد فقط عمى العناويف وجدولة الموضوعات تحتيا مباشرة ,وميما كثرت ىذه المواضيع

وتداخمت فال تفصؿ بينيا خطوط أو نقط باستثناء عناوينيا التي تضع حدود أفقية بيف نياياتيا
()30

وبداياتيا ,أما الحدود العمودية فتبقى بيضاء وخالية مف أي نوع مف الفواصؿ".
التالية توضح الفواصؿ العرضيية والطولية:

شكل ()1

نموذج لمفواصل الطولية والعرضية
شكل ()7

نموذج لمفواصل الطولية والعرضية
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نموذج لمفواصل الفرعية
شكل ()2

-الجــداول

ىي عبارة عف خطوط تفصؿ بيف المادة التحريرية والوحدات الطباعية األخرى التي

تشترؾ في بناء الصفحة فصالً تاماً مف خالؿ وقوعيا في نياية ىذه المواد والوحدات في الطوؿ
والعرض.

وتستخدـ أحياناً في الفصؿ الجزئي بيف العناصر الطباعية المستخدمة في بناء الوحدة

الطباعية الواحدة.

وعند العودة إلى ماضي الطباعة وبداية ظيور الصحافة ,نجد أف ىذه الجداوؿ

استخدمت في الفصؿ بيف أعمدة الصفحات وذلؾ خالؿ فترة االعتماد عمى الصؼ اليدوي
لمحروؼ ...ولكف بظيور الصؼ اآللي لمحروؼ نتيجة التطور التقني وتطور الصحافة وفف
اإلخراج الصحفي انتفت الحاجة الستخداـ مثؿ ىذه الجداوؿ ,وقؿ استخداميا في الفصؿ بيف

أعمدة الصفحات.

وتجدر اإلشارة ىنا إلى أف الغرض مف استخداـ الجداوؿ يتجسد في تحديد مسار عيف
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العدد9

القارئ أثناء القراءة ,كما أف وجود فراغ أبيض بيف أعمدة المحتوى يؤدي الغرض نفسو.

ويترتب عمى المخرج الصحفي عندما يستخدـ الجداوؿ كفاصؿ بيف الموضوعات مراعاة

العالقة بيف حجـ الموضوع وسمؾ الجدوؿ الفاصؿ لكي ال تسبب ىذه الجداوؿ انشغاؿ عيف

القارئ بيا.

ويذكر د .الصاوي :أف الجداوؿ ىي خطوط تفصؿ بيف مواد الصفحة فصالً كامالً ,وقد

تكوف طولية أو عرضية ,والجداوؿ الطولية ىي تمؾ الخطوط التي تفصؿ بيف أعمدة الصفحة,

لذلؾ تسمى جداوؿ األعمدة ,أما الجداوؿ العرضية فتمتد امتداد كامالً عبر عمود واحد ,أو عدد
مف األعمدة وما يعموىا مف مواد ,وبيف العنوانات وما تحتيا مف أعمدة ال يتصؿ محتواىا

بموضوع العنوانات ,كما تستخدـ في نياية الموضوعات المجموعة عمى أكثر مف عمود لمفصؿ

بينيا وبيف ما تحتيا مف مواد ,وكذلؾ في اإلعالنات بعضيا البعض ,وبيف اإلعالنات ومواد
()38

التحرير.

وتتجسد أىمية ىذه الجداوؿ عند النظر في محتويات أية صفحة مف أية صحيفة حيث

نجد محتواىا يتكوف مف مادة تحريرية (خبر ,حديث ,تحقيؽ ,مقاؿ) واعالنات وصور وعناويف,

وىذا التكويف يفرض عمى المخرج الصحفي االعتماد الكمي عمى الجداوؿ مف أجؿ الفصؿ بينيا,

وعممية الفصؿ ىذه وبدوف شؾ تعتبر ميمة جداً ألنيا تحدد لمقارئ مسار القراءة أوالً ,وتبعد

التشابؾ بيف اإلخبار والموضوعات وبيف مواد التحرير األخرى واإلعالنات فتؤدي خدمة مباشرة

لمقارئ ثانيا.

إف الجداوؿ كانت وال تزاؿ مف أكثر الموضوعات التيبوغرافية التي أثارت جدالً بيف

المتخصصيف في اإلخراج حوؿ مدى مسايرتيا لمعالـ االتجاه الوظيفي ,فاألصؿ في الجداوؿ ىذه

أف تؤدي ميمة محددة ,وىى أف تفصؿ بيف الموضوعات ,أما تحديد المساحات وتنظيـ الفراغات
()34

فإف البياض أقدر مف غيره عمى أداء ىاتيف الميمتيف.

ويرى بعض التيبوغرافييف أف استخداـ البياض في الفصؿ بيف أعمدة أو أنير الموضوع

اء أفضؿ مف استخداـ الجداوؿ الطولية ,وبخاصة أف الفراغات البيضاء بيف
الواحد ,يعد إجر ً
األعمدة تؤدى إلى إحساس القارئ بالرابطة بيف أنير الموضوع الواحد ,وتجعؿ الموضوع بأعمدتو
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المتعددة يبدو أماـ القارئ وكأنو وحدة واحدة بدالً مف تفتيتو إلى عدة شرائح طولية باستخداـ
()33

جداوؿ األعمدة فيما بينيا.

وتتفنف الصحؼ في إبداع أشكاؿ خاصة لمجداوؿ السميكة والزخرفة بحيث تتخذ أشكاالً

عديدة عمى صفحاتيا ,كأف تتكوف مف خطوط متوجو ,أو مف وحدات متجاورة تتخذ شكؿ مربعات

حادة الحواؼ ,أو مقوسة األركاف أو مستديرة أو مثمثة.

وينصح بعض التيبوغرافييف بضرورة تجنب استخداـ تمؾ األشكاؿ الزخرفية لمجداوؿ نظ اًر

لما ينجـ عنيا مف وجود مساحات مف البياض غير المنتظـ عمى جانبييا ,األمر الذي يؤدى إلى
()34

إرباؾ عيف القارئ.

وتتجو الصحؼ الحديثة إلى محاولة االستغناء عف جداوؿ األعمدة واستخداـ الفراغات

البيضاء في الفصؿ بيف الموضوعات ,باعتبار أف الفراغ األبيض يعطى اإلحساس بالراحة عند

القراءة ,وأيضاً لمحصوؿ عمى مزيد مف البياض أو ضوئية الصفحة واإلقالؿ مف رمادية
()35

مظيرىا.

وتعتبر الجداوؿ كأي عنصر تيبوغرافي آخر ,عنص اًر وظيفياً يجب أف يكوف لو غرض

محدد عمى الصفحة ,إذ يؤدي اإلسراؼ في استخداـ الجداوؿ عمى عكس الغرض ,أما استخداميا
()36

باعتداؿ وفي المواضع المناسبة فيضاعؼ مف تأثيرىا.

ويقوؿ أحد الباحثيف" :إف وظيفة الجداوؿ ال تكمف فقط في عممية الفصؿ بيف

الموضوعات عمى الصفحة ,وانما تستخدـ في المعالجات التيبوغرافية لثوابت الصفحة مثؿ وضع

خط أعمى وأسفؿ اسـ الكاتب ,ولرسـ إطارات حوؿ بعض األخبار والصور والرسومات

كثير
ا
واإلعالنات ,كما وتستخدـ أيضاً في الجداوؿ اإلحصائية والرسوـ البيانية ,كما أنيا تساعد
في خمؽ تصميـ جميؿ لمصفحة المطبوعة ,إال أف الوظيفة الرئيسية تكمف في الفصؿ بيف
()37

موضوعات الصفحة وأعمدتيا".
وفي دراسة قاـ بيا

ويفر وميمنز) )weaver and Mullinsعاـ  8975وجد أف

الصحؼ الواسعة االنتشار تحبذ استخداـ الجداوؿ لمفصؿ بيف األعمدة ,والفواصؿ لمفصؿ بيف
()38

الموضوعات أكثر مف استخداميا لمفراغات البيضاء ألداء ىذه الميمة.

- 118 -

مجلة التربوي
العناصر التيبوغرافية ودورىا في اإلخراج الصحفي
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وىناؾ نوعاف مف الجداوؿ:

 -1الجداول الطولية .وىى خطوط ميمتيا الفصؿ بيف أعمدة الصفحة ميما كاف عددىا ,حيث
ىناؾ صحؼ تقسـ الصفحة إلى خمسة أعمدة ,وصحؼ أخرى إلى ستة أعمدة ,إال أف غالبية

الصحؼ تعتمد عمى ثمانية أعمدة ,ويطمؽ عمى ىذا النوع بجداوؿ األعمدة ,وعندما كاف اعتماد

الصحؼ في السابؽ عمى الجمع اليدوى لمحروؼ ىو السائد آنذاؾ ,كاف شكميا أسمؾ مما عميو

اليوـ ,ولكف بعد التقدـ والتطور التقنى والتكنولوجي عمؿ الجمع اآللي عمى إنتاج جداوؿ شعرية

رقيقة تخدـ عممية اإلخراج بشكؿ أفضؿ وتجعؿ المحتوى التحريري أكثر وضوحاً ,ذلؾ ألف

استخداـ ىذه الجداوؿ الشعرية يعطي مسافات بيضاء حوؿ الجداوؿ تريح عيف القارئ ,وتبرز
الحدود بيف األعمدة.

ورغـ أىمية استخداـ ىذه الجداوؿ التي مف شأنيا أف تسيؿ عممية القراءة إال أننا ننصح

بالتقميؿ مف استخداميا لما تسببو مف ضعؼ بالمادة المطموبة بيف العناصر التيبوغرافية المشتركة
في بناء المادة الواحدة مف خالؿ وقوعيا بيف األعمدة الخاصة بمحتوى المادة.

إف الجداوؿ الطولية ىي الخطوط الرأسية التي تفصؿ بيف أعمدة الصفحات وقد تسمى

بجداوؿ األعمدة. )39(.كما في الشكؿ رقـ(.)3

نمـوذج الجـداول الطـولية شكل ()3
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 -اإلطــارات

إف أي إطار ميما كاف شكمو مربع أو مستطيؿ يتكوف مف أربعة أضالع تمتقي فيما

بينيما لتكوف اإلطار المطموب ,وقد استخدـ اإلطار في إخراج الصحؼ ,لتحقيؽ ىدؼ تحريري

معيف يتميز باألىمية التي تفرض الضرورة إب ارزه أكثر مف غيره مف المواد التحريرية لعالقتو

المباشرة باألحداث المحمية والعالمية الميمة والجديدة.

وال يحبذ اإلكثار مف استخدامات اإلطارات في الصفحة الواحدة ,ألف في ذلؾ تحويؿ

مساحة الصفحة إلى كتمة ثقيمة مبعثرة بعيدة عف أي ارتباط ببقية العناصر الطباعية ,وبالتالي
يظير اإلخراج بمظير غير فني وعدـ تميزه بالخمؽ واإلبداع.

والمخرج الصحفي المتمكف والمبدع يعمـ أف مف الضرورة أال يكوف اإلطار جذاباً بشكؿ

كبير حتى يضمف اقتراب القارئ مف المضموف التحريري داخؿ اإلطار ,وىو يقوـ برسـ حجـ
اإلطار بالصورة التي تتناسب مع المادة التحريرية التي ستوضع في داخمو إلبراز خبر أو

موضوع معيف يقوـ اإلطار بميمة لفت نظر القارئ إليو ...وعمى الرغـ مف إمكانية المخرج
الصحفي في إبراز ىذه المادة التحريرية مف خالؿ أحداث التمايز في حروؼ الطباعة ,كأف

يستخدـ حروؼ تختمؼ عف حروؼ أخبار وموضوعات الصفحة مع ترؾ فراغ ابيض بيف أضمع

اإلطار والمادة المطبوعة.

وطريقة صنع اإلطار تتوقؼ عمى عمؿ المخرج وحسف استخدامو لألدوات؛ ألنيا تتأثر

بأي اعوجاج وارتباؾ قد يحدث ,وتوجد عدة طرؽ في صناعة اإلطار ومف إطارات الخطوط

العادية والزخرفة وخطوط المربعات والدوائر الصغيرة ,وىناؾ ثالث طرؽ لصناعة اإلطار وىي:

 -1طبيعية :تعتمد عمى حسف استعماؿ المسطرة وقمـ الحبر ,حيث يقوـ المخرج الصحفي

بتحديد مكاف اإلطار ومقاسو بقمـ الرصاص األزرؽ ,ثـ يرسـ بالحبر األسود سواء كاف رفيعاً

يحتفظ بمونو حتى بعد الطبع أو سميكاً يوضع عميو الشبؾ في قسـ المونتاج.

 -2مركبة :تعتمد عمى دقة استخداـ األدوات كالسكاكيف لتفريغ مكاف اإلطار أو قص شريط مف

شبؾ الورؽ أو الزخرفة لتركيبو عمى مكاف اإلطار المحدد بقمـ الرصاص أو لصقو خمؼ اإلطار

المفرغ.
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 -3مركبة حديثة :تعتمد عمى حسف استخداـ (البكرة الزخرفة) وىى عبارة عف شريط مف المدائف

(البالستيؾ) الالصؽ رسمت عميو الخطوط المختمفة أو الزخارؼ الدقيقة مخزونة في عمبة دائرية

تصنع خصيصاً ليذا الغرض ,وىذه بحاجة إلى اىتماـ ودقة؛ ألف أي اعوجاج في وضعيا يؤثر
عمى طبيعة اإلطار ,ويجب أف نعمـ أف الحصوؿ عمى إطار متناسؽ وجميؿ يأتي مف خالؿ
()44

التركيز عمى الزوايا األربع بنفس الدقة التي يتـ فييا رسـ خطوطو.

والمخرج المنفذ لو دور كبير في رسـ اإلطارات باستعمالو المساطر والمعدات الخاصة

باإلخراج ومنيا المساطر البالستيكية الشفافة التي تحتوى عمى زوايا بمختمؼ الدرجات,

والمساطر الحديدية التي تساعد عمى القص والتفريغ ,واألقالـ الحبرية التي تعطي خطوطاً

بمختمؼ األحجاـ والمساطر المفرغة التي تعطي النقاط والمربعات والحركات الدقيقة لدمجيا مع
()45

محتويات اإلطار.

وتختمؼ الصحؼ فيما بينيا باستخداـ اإلطار ,فيناؾ صحؼ تحرص عمى التقنييف في

استخداـ اإلطار ,وعمى العكس ىناؾ صحؼ تكثر مف ىذا االستخداـ وبشكؿ خاص عمى
الصفحة األولى ,واألكثر مف ىذا تعتمد عمى تمويف اإلطارات مما يعود بنتائج سمبية ,ويجعؿ

اإلطار يبتعد عف وظيفتو األساسية ,ذلؾ ألف اإلطار المموف يجذب القارئ إليو ويبعده عف

المضموف الذي يقع داخؿ اإلطار.

يقوؿ د .فيد العسكر :مف الميـ أال تتعدد اإلطارات في الصفحة الواحدة حتى ال تحيؿ

الصفحة إلى كتمة مفككة ال رابط بينيما ,مع أىمية استخداـ الخطوط المستقيمة البسيطة التي

تبدو أكثر مالئمة في ذلؾ تبعاً لكوف بناء اإلطار ليس ىدفاً في ذاتو ,مع الحرص إال يتنافس
()46

اإلطار المادة التي بداخمة.

ولما كانت اإلطارات عبارة عف أشكاؿ ىندسية رباعية يتـ صنعيا مف خالؿ استخداـ

أربع جداوؿ خطية بسيطة أو زخرفية ...فإف معظـ الكتب التي تناولت اإلخراج الصحفي أكدت

أف المادة التحريرية التي مكانيا داخؿ ىذه اإلطارات قد حظيت باىتماـ واسع مف قبؿ القراء,

وسبب ىذا االىتماـ يعود إلى أىمية المادة التحريرية نفسيا لكونيا تتعمؽ باألخبار والموضوعات

الميمة ,وأحياناً تحتوى عمى شيء مف الغرابة وبحياة عدد مف المشاىير .والشكؿ التالي رقـ()4
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يبيف بعض اإلطارات:

وختاما ومف خالؿ

نماذج من اإلطارات شكل ()4

ىذا العرض العممي لموضوع البحث؛ يؤكد الباحث عمى أف

العناصر التيبوغرافية تمعب دو اًر مياماً وأساسياً في تكويف الصفحات واحداث التوازف في الصفحة
الواحدة ,حيث يعمؿ المخرج الصحفي عمى عدـ إحداث الثقؿ في جزء معيف مف الصفحة مف

خالؿ استخدامو لمعديد مف ىذه العناصر وترؾ أج ازء الصفحة األخرى خالية بدوف ثقؿ ,ليذا

يترتب عمى المخرج الصحفي أف يقوـ بتوزيع ىذه العناصر عمى الصفحة بصورة تحقؽ التوازف

بيف أج ازئيا وبشكؿ يريح عيف القارئ أوالً ,وترغيبو عمى االستمرار بالقراءة ثانياً.
ومما تقدم يستخمص الباحث النتائج التالية:

 ويقصد بالعناصر التيبوغرافية ىي الوحدات الطباعية التي تتكوف مف العناصر الطباعية

المختمفة ,كالحروؼ بمختمؼ أشكاليا وأنواعيا واستخداماتيا( حروؼ المتوف ,وحروؼ العناويف
وأنواعيا) وبمختمؼ طرؽ إنتاجيا( خطوط يدوية وخطوط آلية ) إضافة إلى الصور الظمية
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.) واإلطارات, والفواصؿ,والخطية وعناصر الفصؿ (الجداوؿ

 تمعب العناصر التيبوغرافية دو اًر أساسياً في إحداث التوازف في الصفحة الواحدة والصفحات
.األخرى بالمطبوعة الصحفية

 وبدونو تتالشى بقية العناصر وتتوقؼ, يعتبر الحرؼ المطبعي مف أىـ العناصر التيبوغرافية

 لذا تعتبر الحروؼ مف أىـ العناصر التيبوغرافية,جميع وسائؿ اإلعالـ المكتوبة عف اإلصدار

.في اإلخراج الصحفي

 تنحصر أىمية العناصر التيبوغرافية المساعدة وىي (الفواصؿ والجداوؿ واإلطارات) في
 وبطريقة واضحة تسيؿ مف خالليا عممية,الفصؿ بيف المواد التحريرية بعضيا عف بعض

. كما تبعد التشابؾ والتالحـ بيف األخبار والموضوعات التحريرية المختمفة,القراءة

Abstract:
The main theme of this research deals with the review of
Altibograveh elements, and the statement of the technical characteristics
and their role in the Journalist output, so what of these elements of the
press importantly, where is considered the core components upon which
the press director in the distribution of press content to be published in
newspapers, and thus show the printed press properly For editorial policy,
and distinctive from other press releases and other. Given the importance
of the category of the first elements which includes the general elements
that participate in the construction and public pages in all the newspapers,
namely: letters printing, tables and spacers, tire and its outstanding in the
output Asahvi.von researcher highlighted without the other in this
research detailed manner in order to stand on this important. And the
possibility of taking the rest of the elements that we have mentioned in
another independent study. And it is addressed through two sections,
where the researcher focuses on a typo in the first character, as shown in
the second topic spacers, tables and frames. Before them and explained
the concept of these elements.
And determined the problem of this research to answer the
following basic question: What is the concept of Altibograveh elements
and characteristics of the journalist and its role in the output?
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The importance of this research in determining Altibograveh
statement elements and their characteristics and their role in the journalist
output process and how to use them technically in the construction of the
pages of the press publications, and through review of the opinions of
some specialists and studies in this area.
This is a research office of theoretical research in which a
researcher on the sources and references and studies specialized in
collecting information depends to study and research the problem for the
purpose of understanding and operated and thus access to the results.
Finally, the Search reached a number of results:
e in bringing about balance
on a page and other pages.
(commas, tables and frames) in the separation of editorial material from
each other, and clear manner which facilitates the reading process, as far
tangles and cohesion among the various editorial and news topics.

- 124 -

مجلة التربوي
العناصر التيبوغرافية ودورىا في اإلخراج الصحفي

العدد9

هوامش ومصادر البحث

 -8العسكر ,فيد بف عبد العزيز بدر( )8998اإلخراج الصحفي-أىميتو الوظيفية واتجاىاتو
الحديثة ,ط ,8مكتبة العبيكاف ,الرياض ,ص.43

 -4عمـ الديف ,محمود )8989( ,اإلخراج الصحفي ,العربي لمنشر والتوزيع ,القاىرة,ص.77
 3التير ,مصطفى عمر ( )8995مقدمة ومبادئ وأسس البحث االجتماعي ,ط ,3منشورات
الجامعة المفتوحة ,طرابمس ,ص94-98

 -4العسكر ,فيد بف عبد العزيز بدر ( )8998مرجع سابؽ ,ص.85

 -5عمـ الديف ,محمود )4004(,الفف الصحفي ,مطبعة أخبار اليوـ ,القاىرة , ,ص.77
 -6إماـ ,إبراىيـ ( )8977اإلخراج الصحفي ,األنجمو المصرية ,القاىرة ,ص.875
 -7المرجع السابؽ ,ص.467

 -8سميـ ,فؤاد أحمد( )8988العناصر التيبوغرافية في الصحؼ المصرية ,رسالة دكتوراه غير
منشورة ,كمية اآلداب ,قسـ الصحافة ,جامعة القاىرة ,ص.37

 -9العسكر ,فيد بف عبد العزيز بدر( )8998مرجع سابؽ ,ص.44

 -80صبحي ,سمير( )8974صحيفة تحت الطبع ,دار المعارؼ ,القاىرة ,ص.884

 -88فيمي ,محمود(  ) 8964الفف الصحفي في العالـ ,دار المعارؼ ,القاىرة ,ص.86
 -84سميـ ,فؤاد أحمد( )8988مرجع سابؽ ,ص.37
 -83المرجع السابؽ ,ص.39

 -84صالح ,أشرؼ( )8988إخراج الصحؼ العربية الصادرة بالمغة اإلنجميزية ,الطباعي العربي
لمنشر والتوزيع ,القاىرة ,ص.840

 -85عمـ الديف ,محمود ( )8998مرجع سابؽ ,ص.40

 -86النجار ,سعيد( )4008اإلخراج الصحفي ,الدار المصرية المبنانية ,القاىرة ,ص.89

 -87عمـ الديف ,أحمد( )8988دراسة تجريبية لألرجوانية التيبوغرافية لمصحيفة اليومية ,رسالة
دكتوراه غير منشورة ,كمية الفنوف التطبيقية ,جامعة حمواف ,مصر ,ص.890

 -88صالح ,أشرؼ( )4008اإلخراج الصحفي ,مركز جامعة القاىرة لمتعميـ المفتوح ,القاىرة,
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ص.440 -438

 -40النجار ,سعيد( )4008اإلخراج الصحفي ,مرجع سابؽ ,ص.439

 -48نجادات ,عمي( )4008اإلخراج الصحفي ,مؤسسة حمادة لمطباعة والنشر والتوزيع ,أربد -
األردف ,ص.434

 -44الصاوي ,أحمد حسيف(د.ت) طباعة الصحؼ واخراجيا ,الدار القومية ,القاىرة ,ص.848
 -43النجار ,سعيد( )4008اإلخراج الصحفي ,مرجع سابؽ ,ص.447

 -44الصويعي ,عبد العزيز( )8979المخرج الصحفي ,الشركة العامة لمنشر والتوزيع واإلعالف,
طرابمس ,ليبيا ,ص.85

 -45نجادات ,عمي(  )4008مرجع سابؽ ,ص.433

 -46صالح ,أشرؼ( )4008اإلخراج الصحفي ,مرجع سابؽ ص.473

 -47العسكر ,فيد بف عبد العزيز بدر ( )8998مرجع سابؽ ,ص.57

 -48الصاوي ,أحمد حسيف(د.ت) طباعة الصحؼ واخراجيا ,مرجع سابؽ ,ص.844

 -49إبراىيـ ,رائد محمد( )8989إخراج الصفحة األخيرة في الصحؼ المصرية اليومية ,رسالة
ماجستير غير منشورة ,جامعة القاىرة ,كمية اإلعالـ ,القاىرة ,ص.4

 -30النجار ,سعيد( )4008اإلخراج الصحفي ,مرجع سابؽ ,ص.448
 -38المرجع السابؽ ,ص.449

 -34الصويعي ,عبدالعزيز( )8998اإلخراج الصحفي ,دار الممتقى ,ودار آالف لمطباعة
والنشر ,قبرص ,ص.389

 -33الصاوي ,أحمد حسيف(د.ت) طباعة الصحؼ واخراجيا  ,مرجع سابؽ ,ص.844
 -34صالح ,أشرؼ( )4008اإلخراج الصحفي ,مرجع سابؽ ,ص.466
 -35النجار ,سعيد( )4008اإلخراج الصحفي ,مرجع سابؽ ,ص.448
 -36سميـ ,فؤاد أحمد( )8988مرجع سابؽ ,ص.444
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 -37عمـ الديف ,محمود( )8984مستحدثات الفف الصحفي في الجريدة اليومية ,رسالة دكتوراه
غير منشورة ,جامعة القاىرة ,كمية اإلعالـ ,ص.358

 -38صالح ,أشرؼ( )8984إخراج الصحؼ الرياضية النصفية ,دار الوفاء لمنشر واإلعالف,
القاىرة ,ص.863

38- Harowen T(1989)., The Newspaper Designers Hand book, Portland
OR, Oregonian Publishing Company, p.121.
 -39نجادات ,عمي ()4008اإلخراج الصحفي ,مرجع سابؽ ,ص.434
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 -44النجار ,سعيد(  )4008اإلخراج الصحفي ,مرجع سابؽ ,ص.444
 -43المرجع السابؽ ,ص.444

 -44أشرؼ صالح ,أشرؼ( )8983دراسة مقارنة بيف الطباعة البارزة والممساء ,رسالة دكتوراه
غير منشورة ,جامعةالقاىرة ,كمية اإلعالـ ,القاىرة ,ص.544

 -45الصويعي ,عبد العزيز( )8979المخرج الصحفي ,مرجع سابؽ ,ص.88-80
 -46العسكر ,فيد بف عبدالعزيز بدر( )8998مرجع سابؽ  ,ص.60

 -47النجار ,سعيد( )4008اإلخراج الصحفي ,مرجع سابؽ ,ص.455-457
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تقييم بعض هدخالت هؤسسات رياض األطفال بهديىة هصراتة في ضوء هعايير الجودة .العدد9
د .عمي إمحمد الحشاني
كمية التربية /جامعة مصراتة

ممخص البحث

ٌدف البحث  :يٍدف البحث الحالي إلى التعرف عمى واقع بعض هدخالت هؤسسات

رياض األطفال بهديىة هصراتة في ضوء هعايير الجودة ؟

ولتحقيق ٌدا الٍدف لزم اإلجابة عن التساؤالت التالية :

 -1ها واقع هؤسسات رياض األطفال بهديىة هصراتة هن حيث هوقع الروضة ؟

 -2ها واقع هؤسسات رياض األطفال بهديىة هصراتة هن حيث هكوىات الهبىى وهواصفاتً ؟
 -3ها واقع هؤسسات رياض األطفال بهديىة هصراتة هن حيث بيئة الطفل الصحية؟.

 -4ها واقع هؤسسات رياض األطفال بهديىة هصراتة هن حيث اإلهكاىات الخاصة بىهو األطفال
وتحقيق أٌداف الهىٍج ؟

وتوصل البحث إلى مجموعة من النتائج أهمها -:

 -1أن هؤسسات هرحمة رياض األطفال بهديىة هصراتة تفتقر إلى هعظم هدخالت التربية
 -2أن القميل هن ٌذي الهؤسسات هحاط بهساحات خضراء.

 -3هعظم ٌذي الهؤسسات تفتقر إلى قاعات الىشاط وساحات لههارسة األىشطة بأىواعٍا
الهختمفة.

 -4هعظم ٌذي الهؤسسات تفتقر هسرح الههارسة األلعاب التهثيمية.
مقدمة :

تعتبر هرحمة الطفولة هن أٌم الهراحل في تكوين شخصية الطفل ،فٍي هرحمة تكوين

واعداد ،فيٍا ترسم هالهح شخصية الفرد هستقبالً ،وفيٍا تتشكل العادات واالتجاٌات ،وتىهو
الهيول واالستعدادات وتتفتح القدرات ،وتتكون الهٍارات وتتكشف .وتُ َهثَّل القيم الروحية والتقاليد
واألىهاط السموكية .وخاللٍا يتحدد هسار ىهو الطفل الجسهي والعقمي والىفسي واالجتهاعي
والوجداىي طبقا لها توفري لً البيئة الهحيطة بعىاصرٌا التربوية والثقافية والصحية واالجتهاعية.

وها عميىا إال تٍيئة الهجال لٍذا كمً ،حتى تتحقق التربية الهتكاهمة لمطفل ،ويىهو بطريقة سوية.
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وتؤكد الدراسات العمهية أٌهية هرحمة الطفولة الهبكرة ،وأٌهية تعريض الطفل لمعديد هن

الهثيرات والخبرات ،وهىٍا دراسة بموم ،التي أكدت أن ها ىسبتً  %88هن تباين األفراد في سن

ولها أثبتت الدراسات أٌهية
الثاهىة عشرة ترد إلى أدائٍم العقمي في السىوات األولى هن عهرٌمّ .
السىوات األولى في حياة الطفل ،وها لٍا هن أثر عمى أدائً الهستقبمي ،جاء اٌتهام الدول بإىشاء
هؤسسات تعىى بٍذي الهرحمة أطمق عميٍا فيها يعرف برياض األطفال)25 : 18( .

وهن ٌىا تأتي أٌهية توافر الهستمزهات األساسية في دور الرياض لتراعي الهتطمبات

واالحتياجات الخاصة بالطفل ،وهن ٌذي الهستمزهات  :توافر األىشطة التي تساعد عمى ىهو
الطفل الهتكاهل ،وهىاسبة تجٍيزات دور الرياض ألعهار األطفال .وتخصيص هساحات هىاسبة
لمعب ،إضافة إلى توفر األلعاب بكافة أىواعٍا بحيث يشعر الطفل بالحرية والراحة أثىاء وجودي

داخل دور الرياض ()14 : 18

وقد حظيت عهمية إصالح التعميم باٌتهام هعظم دول العالم ،وحظيت الجودة واالعتهاد

بجاىب كبير هن ٌذا االٌتهام ،إلى الحد الذي جعل الهفكرين يطمقون عمى ٌذا العصر عصر

الجودة واالعتهاد ،فالتحدي الكبير الذي يواجً الىظم التعميهية في ٌذا العصر ال يتهثل في تقديم

التعميم لكل الهواطىين فقط ،بل التأكيد عمى التعميم ذو الجودة العالية.

ويؤكد (  )1996 Bollenأىىا ىتعاهل هع كيىوىة هؤسسة شديدة التعقيد ،جعمت ٌىاك

حاجة همحة إلى وضع وبىاء هعايير وهؤشرات ىستطيع هن خاللٍا الحكم عمى هدى فعالية

الهؤسسات التعميهية ،حيث يهكن هن خالل هقارىة ٌذي الهعايير والهؤشرات بواقع الهؤسسات

التعميهية الحكم عمى هدى فعالية ٌذي الهؤسسات)177 : 15(.

وهن ثم فإن هدخل الجودة أصبح هن األولويات التي يىظر إليٍا لالرتقاء بهستوى أداء

الهؤسسات التعميهية والتحسين والتطوير الهستهرين في إطار هن التوافق هع هتطمبات الهجتهع،

هن خالل إعداد األفراد بسهات هعيىة تجعمٍم قادرين عمى هعايشة غ ازرة الهعموهات وعهميات

التغيير الهستهرة والتقدم التكىولوجي.
مشكمة البحث :

هن خالل هعايشة الباحث لواقع هؤسسات رياض األطفال بهديىة هصراتة خالل فترة

التربية العهمية بٍذي الهؤسسات ،الحظ أن ٌذي الهؤسسات في ازدياد هستهر ،إال أن الغالبية
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العظهى هن ٌذي الهؤسسات تؤول همكيتٍا لمقطاع الخاص ،وأن أبىيتٍا لم تُعد خصيصاً لغرض
إعداد وتربية أطفال هرحمة الرياض ،بل ٌي في الواقع هساكن أدخمت عميٍا بعض التغييرات ،أو

تركت عمى شكمٍا األصمي أحياىاً أخرى ،وٌي ليست هدرجة ضهن السمم التعميهي ،األهر الذي
يجعمٍا بهستويات هتفاوتة هن اإلهكاىات ،هها يفقدٌا إعطاء فرص هتكافئة هن الرعاية الىفسية

والتربوية لألطفال ،كذلك افتقار ٌذي الهؤسسات إلى التخطيط التربوي والى اإلعداد الجيد عمى
أسس عمهية تتيح التىفيذ األهثل ألٌداف رياض األطفال وتعكس حساسية وخطورة ٌذي الهرحمة.

كذلك افتقار ٌذي الهؤسسات إلى براهج ثابتة وهحددة تىاسب أطفال ٌذي الهرحمة ،بل إن

االعتهاد يىصب عمى براهج هحمية قائهة عمى هجهوعة هن الىشاطات تقوم كل هؤسسة باإلعداد

لٍا حسب ها تراي هىاسباً ووفقاً إلهكاىاتٍا ،هها يؤدي إلى تفاوت قدرات األطفال وعدم تحقيقٍا
لهتطمبات الىهو وتطويرٌا .وٌذا ها أكدتً العديد هن البحوث والدراسات في الوطن العربي هثل

دراسة كل هن :الهىظهة العربية لمتربية والثقافة والعموم 1991م ،وابراٌيم الحسين 2882م ،وأهل

هسعود 2885م ،وعبير فٍهي 2885م ،وسىاء أبودقة 2887م ،وهىال عبد العزيز 2889م.
والتي استٍدفت التعرف عمى واقع هبىى الرياض واإلهكاىات والتسٍيالت الهتاحة لتىفيذ البراهج

وتحقيق التربية الهتكاهمة لطفل الهرحمة ،وأظٍرت ىتائجٍا وجود قصور واضح في هوقع الرياض

وكذلك اإلهكاىات والتسٍيالت الالزهة لتىفيذ البراهج وتحقيق أٌداف التربية.

وبىاء عمى ها سبق تحددت مشكمة البحث الحالي في أن هؤسسات رياض األطفال

بهديىة هصراتة باختالف تبعياتٍا يشوبٍا بعض القصور عمى هستوى اإلهكاىات الهادية والبشرية
المذي ن يعوقان ٌذي الهؤسسات عن تحقيق أٌدافٍا التربوية الهىشودة ،وتحقيق ىهو أهثل ألطفال

ٌذي الهرحمة.

وهن ٌذا الهىطمق كان البحث الحالي هحاولة لتقييم بعض الهدخالت التربوية بهؤسسات

رياض األطفال بهديىة هصراتة ،واخضاعٍا لمبحث العمهي لمتعرف عمى الواقع الحالي لٍا في
ضوء هعايير الجودة.

أهمية البحث :

 -1هرحمة رياض األطفال هرحمة تربوية ٌادفة ال تقل أٌهية عن الهراحل التعميهية األخرى،
وبالتالي فالىٍوض بجودتٍا سيكون خطوة في سبيل الىٍوض بالهجتهع ككل.
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 -2إلقاء الضوء عمى هفٍوم يتسم بالحداثة والجدية في التربية ،وٌو هفٍوم الجودة في التعميم،

وب خاصة أن ضهان الجودة في التعميم أصبح وسيمة إلى التأكد هن تحقيق الىظام التعميهي
ألٌدافً الهرسوهة ،وهن هصداقية جٍود الهؤسسات التعميهية وارتباطٍا برسالتٍا وغاياتٍا.

 -3يهثل البحث الحالي أٌهية بالىسبة ألجٍزة صىع القرار التعميهي لهرحمة الرياض بدولة ليبيا،
حيث يقدم صورة واقعية لها تبدو عميً ٌذي الهؤسسات.

 -4تزاهن البحث الحالي هع االتجاي السائد بضرورة تعهيم هرحمة رياض األطفال بميبيا تهٍيدًا

إلدراجٍا ضهن السمم التعميهي ،خاصة وأىً – عمى حد عمم الباحثات  ،-لم تجر أي دراسة

لتقييم هدخالت هؤسسات رياض األطفال والتخطيط لٍا تهٍيداً إلدراجٍا جزءا هتكاهال هن هرحمة

التعميم.

هدف البحث :

يٍدف البحث الحالي إلى التعرف عمى واقع بعض هدخالت هؤسسات رياض األطفال

بهديىة هصراتة في ضوء هعايير الجودة ؟
أسئمة البحث :

لتحقيق ٌدف البحث يمزم اإلجابة عن التساؤالت التالية :

 -1ها واقع هؤسسات رياض األطفال هن حيث هوقع الروضة ؟

 -2ها واقع هؤسسات رياض األطفال هن حيث هكوىات الهبىى وهواصفاتً؟
 -3ها واقع هؤسسات رياض األطفال هن حيث بيئة الطفل الصحية ؟

 -4ها واقع هؤسسات رياض األطفال هن حيث اإلهكاىات الخاصة بىهو األطفال وتحقيق
أٌداف الهىٍج ؟

حــــــــــدود البحث :
 -الحدود المكانية والبشرية :اقتصر البحث عمى عيىة بمغ حجهٍا ( )28هعمهة تم اختيارٌا

بطريقة عشوائية هن هعمهات رياض األطفال داخل ىطاق هديىة هصراتً.

 -الحدود الموضوعية :يقتصر البحث الحالي عمى تقييم واقع بعض هدخالت هؤسسات ريـاض

األطفال بهديىة هصراتة في ضوء هعايير الجودة.

 -الحدود الزمنية :تم إجراء البحث خالل العام الدراسي (2815-2814م)
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تعريف المصطمحات :

مرحمة رياض األطفال :تعرفٍا (ٌدى قىاوي 1993م) ،بأىٍا" :تمك الهؤسسة التربوية

االجتهاعية التي يمتحق بٍا الطفل في السن ها بين الثالثة والرابعة إلى السادسة هن العهر،

ليحظى بقدر هن الرعاية والتوجيً والتربية السوية الصحيحة".

()29 :13

وتعرفٍا كل هن (هىى األزٌري ،وهىى أبوٌشيهة 2812م) ،بأىٍا" :ثاىي الهؤسسات

التربوية بعد األسرة ،فائدتٍا تتهثل في تىشئة الطفل وىهوي في الجواىب الهعرفية والىفسية

واالجتهاعية ،حيث يكتسب خبرات اكتشفٍا بذاتً هن خالل المعب ،ويتعمم أشياء كثيرة هن
احتكاكً بأقراىً كالهعارف والهٍارات واالتجاٌات والقيم والعادات".

()16 :12

تعريف إجرائيٌ" :ي هؤسسة تعميهية قائهة بذاتٍا أو همحقة بهدارس التعميم األساسي

لتعميم األطفال هن سن ( )6-4سىوات ،وٌي تتهيز بأىشطة المعب الهىظم ،وتتيح الفرص لمتعبير

عن الذات والتدريب عمى كيفية الحياة بصورة هتىاسقة في بيئة بٍا أدوات وبراهج هختارة بعىاية
لتىهية الطفل وتطوري".

مدخالت رياض األطفال :ويعرفٍا الباحث بأىٍا "بعض العىاصر األساسية التي تقوم

عميٍا العهمية التعميهية بهرحمة رياض األطفال بهديىة هصراتة وٌي كالتالي :الهبىى  -البيئة

التربوية – اإلهكاىات الخاصة بىهو األطفال وتحقيق أٌداف الهىٍج".
()16

الجودة :يعرفٍا ( )David Kearnsبأىٍا تحقق أٌداف ورغبات الهستفيدين باستهرار.

 -ويعرفها (حسام مازن) ،بأىٍا" :قدرة الهؤسسة التعميهية عمى تحقيق احتياجات الهستفيدين هن

الهؤسسة التعميهية (الهجتهع) ورضاي التام عن الهىتج (الخريجون)".

( ) 27 :84

المعايير" :عبارات تهثل الحد األدىى هن التوقعات الهستٍدفة والهواصفات القياسية لكل

عىصر هن عىاصر هىظوهة التربية في هرحمة رياض األطفال)14(.

ويعرفها ( 1987 Riggsم) ىقالً عن هىسي بأىٍا" :تمك الهواصفات الجوٌرية التي

تستخدم في قياس الجودة واألداء" ()87

ويعرفها الباحث إجرائياً بأىٍا" :هجهوعة هن الشروط التي صيغت في عبارات هحددة

وواضحة والتي تم ضبطـ ـ ـٍا هسبقاً ،وٌي بهثاب ـ ـ ـة األطر الهرجع ـ ـ ـية واألسس التي يىب ـغي أن تكون

- 132 -

مجلة التربوي
تقييم بعض هدخالت هؤسسات رياض األطفال بهديىة هصراتة في ضوء هعايير الجودة .العدد9
عميٍا هؤسسات رياض األطفال الميبية" .
اإلطار النظري :

مفهوم رياض األطفال :

يعد االٌتهام بهرحمة الطفولة في الوقت الحاضر هؤش اًر هٍهاً لتقدم الشعوب ،وأحد

الهعايير التي يقاس بٍا تقدم الدول ،وقد ىالت ٌذي الهرحمة اٌتهاهاً هتزايداً في الفكر التربوي سواء

عمى الهستوى العالهي أم الهحمي ،وذلك لها تهثمً هن أٌهية لهستقبل اإلىسان باعتبارٌا هرحمة

تربوية يتم فيٍا بىاء وتكوين شخصية الطفل ،كها يتم فيٍا التعمم تمقائياً ،ويهٍد لهسار العهمية
التربوية في الهستقبل.

ليس ٌىاك تعريف هحدد يتفق عميً التربويون في تعريفٍم لرياض األطفال ،فتعرفٍا

(فوزية دياب 1986م) بأىٍا :تمك الهؤسسات التربوية االجتهاعية التي يمتحق بٍا األطفال في
سىوات الحضاىة األولى– أي:في السىوات الست األولى هن عهرٌم -ليحظوا بقدر هن الرعاية

والتربية الحضاىية الصالحة بعض الوقت كل يوم ،وقد تسهى ٌذي الدور هدارس الحضاىة أو

بيوت األطفال  ،Nursery Centersأو رياض األطفال  ،Kindergartenأو هراكز الحضاىة

 ،Nursery Centersأو هراكز الرعاية الىٍارية  ،Daycare Centersأو دور حضاىة

)3 :89(.Nursery

ــ مفهوم الجودة وأهميتها في مؤسسات رياض األطفال :

يشير الهعىي االصطالحي لهفٍوم الجودة ((هجهوعة الخصائص والسهات التي تعبر

بدقــة وشهولية عن جوٌر التربية بكل أبعادٌا هن هدخالت وعهميات و هخرجات هن وجٍة ىظر

هىظوهية )) ،والجودة تعىي أن تكون تمك الهخرجات هتفقة هع أٌداف ذلك الىظام ،كها يرى

آخرون أن الجودة تعىي الكفاءة والفعالية هعا ،أي :االستخدام األهثل لمهدخالت هن أجل
الحصول عمي ىواتج وهخرجات تربوية هعيىة ،أو الحصول عمي هقدار هعين هن الهخرجات

بأدىى قدر هن الهدخالت ،)17( .وهن ٌىا فإن الجودة في هؤسسات رياض األطفال تعىي جودة

الهدخالت هن كوادر بشرية هن الهعمهات الهؤٌالت لمعهل هع األطفال ،وادارة تتبىى التطوير

والتجدي ــد ،وأولياء هتعاوىون؛ وكوادر هادية هن بىاء وأثات وتجٍيزات وهرافق وتشريعات وقواىين

تىظم العهل في الروضة ،أها العهميات فيقصد بٍا الخطط واستراتيجيات األىشطة الهقاهـة فـي
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الروضـة ،وطبيعة العالقة والتفاعل ها بين اإلدارة والهعمهات والعاهمين في الروضة وأولياء

األه ــور والجٍات واألجٍزة الهشرفة عمي الرياض ،أها الهخرجات فتتىاول تخرج أطفال الرياض
بهواصـفات تىطبـق هـع األٌداف التربويـة الهوضوعـة لتمك الهرحمــة وتتهـاش هـع التصـورات

والتوقعات التي يطهح إليٍا الىظام التربوي واالجتهاعي.
مجاالت الجودة في رياض األطفال  :ــ

سوف يتىاول الباحث هعايير كل هن الهبىى وهكوىاتً وتجٍيزاتً وبيئة الروضة الصحية

واإلهكاىات الخاصة بىهو األطفال بالشرح عمى اعتبار أىٍا الهعايير التي يستٍدفٍا البحث الحالي

بالدراسة :

 -1معيار موقع الروضة :هن أٌم هؤشرات هبىى الروضة الٍدوء ،بهعىى أن يكون هوقع
الروضة بعيداً عن الضوضاء والضجيج هها يحهي الطفل هن التموث السهعي أو ها يسهى

بتموث البيئة .والهؤشر الثاىي لهعيار الهبىى ،وجود الروضة في هكان يتهيز بٍوائً الىقي ،وٌذا

يعىي أن يتواجد الهبىى في هكان تحيط بً األشجار ،أو أن يتواجد الهبىى في أحضان الطبيعة،
هها يوفر ىقاء الٍواء وجودة التٍوية .والهؤشر الثالث لٍذا الهعيارٌ ،و قرب الهبىى هن التجهع

السكاىي ،والبعد عن الشوارع الرئيسية هها يضهن سالهة الطفل هن هخاطر الشوارع ،ويجعل هن
السٍولة أن يزور أٌالي األطفال الروضة بصورة هتكررة وسٍمة هن جٍة ،ويصل األطفال إليٍا

دون أن يتكبدوا عىاء وهشقة الطرقات البعيدة عن بيوتٍم هن جٍة أخرى)123 : 13( .

 -2معيار مكونات مبنى الروضة  :يتألف هن أقسام عدة تشهل ( حجرة الطبيب ،غرفة

الهعمهات ،الفصول ،الهكتبة ،الهسرح ،قاعة الىشاط الحر ،قاعة األلعاب الحركية ،غرفة تحضير

الوسائل وتخزيىٍا ،الحديقة وتشهل أركان لمبيئة والعموم ،قاعة الحاسب واأللعاب التعميهية ،دورات

الهياي والهرافق الصحية صالة خاصة لتىاول الطعام ،غرف لتبديل الهالبس).

أها عن الهساحة الهحددة لكل طفل ضهن بىاء الروضة ،فقد أكدت الدراسات الحديثة أن

تكون الهساحة الهخصصة لكل طفل ضهن ساحة الىشاط ال تقل عن ) )105سم ،وال تزيد عن

)4أهتار) ،ألن ٌذي الهساحة تزيد هن فرص التفاعل االجتهاعي بين األطفال هن جٍة ،وتسهح
بحرية الحركة والىشاط لمطفل هن جٍة أخرى)57 :85(.

 -3معيار بيئة الروضـــــــــة الصحية  :وهن هؤشرات ـ ـ ـٍا أن تكون الهه ـ ـ ـرات هعـ ـ ـطاة بفرش لع ـ ـ ـ ـزل
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الضجيج ويقي األطفال هن الهخاطر ،كذلك تكون الساحات الخارجية أو جزء هىٍا هغطى بالرهل

الىاعم وهظمالً ليقي األطفال هن الح اررة الشديدة ،ويفضل أن يكون ٌىاك أكثر هن هخرج لمقاعات

الدراسية لتجىب االزدحام والتقميل هن اإلصابات أثىاء التدافع .وأن تكون األدوات واألجٍزة في
الهالعب هصههة بحيث توفر عىصر األهان والسالهة وتكون هىاسبة لقاهة األطفال .وكذلك

الدهي والمعب في قاعة الىشاط هن الىوع الهقوى والهرن في استخداهً هن قبل األطفال )83(.

 -4معيار اإلمكانات الخاصة بنمو األطفال وتحقيق أهداف المنهج  :هن هؤشرات ٌذا الهعيار
أن تكون غرف الىشاط هستطيمة الشكل حتى يهكن تقسيهٍا إلى أركان هع هراعاة أن تغطي
أرضيتٍا بهادة ليىة حتى ال تؤدي األطفال في حال الوقوع عميٍا ،وأن تكون سٍمة التىظيف ،أها

جدراىٍا فيجب أن تطمى بألوان فاتحة ويكون السقف أبيض غير لهاع .هع هراعاة أن تكون

الهقاعد واألدراج أو الهكاتب هىاسبة في ارتفاعٍا وهواصفاتٍا لسن األطفال وأحجاهٍم ،يجب أن

تصهم الكراسي بطريقة صحيحة تساعد الطفل عمى االحتفاظ بجمسة سميهة وأن يكون عدد

الكراسي بهعدل كرسي لكل طفل ،وأن يكون هصىوعاً هن خاهة جيدة حتى يتحهل االستعهال
ويسٍل تىظيفً ويسٍل رفعً وتحريكً هن هكاىً .وكذلك يفضل أال تكون الىوافذ أهام األطفال أو

خمفٍم حتى ال تبٍر أعيىٍم وتسبب لهعان السبورة ،ويفضل أن يكون ارتفاع السبورة في هستوى
طول األطفال ليهكىٍم هن القيام بالكتابة والرسم عميٍا بسٍولة ،)98 : 88( .كذلك يجب أن

تحتوي الروضة عمى هكتبة تزود بتقىيات تربوية (جٍاز فيديو – جٍاز تسجيل  ...الخ ) ،وكتب
وقصص هصورة تىاسب أعهار األطفال .وهن هؤشرات ٌذا الهعيار توافر صالة لأللعاب

الرياضية والهوسيقى والرقص بحيث تحتوي ٌذي الصالة عمى أدوات التسمق والجهباز وأدوات

هوسيقية هتىوعة هن خاهات البيئة ،وأطواق وكور بألوان وأحجام هختمفة ،ويشترط في ٌذي

األلعاب واألدوات أن يكون عددٌا هىاسب أثىاء المعب .وكذلك توافر حجرة لمحاسوب ألٌهيتً في

تعميم هٍارة القراءة األولية لألطفال واكسابٍم هٍارة التفكير أيضاً)83(.
ثانياً  :الدراسات السابقة :

 -1دراسة  :المنظمة العربية لمتربية والثقافة والعموم1991 ،م)11( :

موضوع الدراسة  :مباني رياض األطفال وتجهيزاتها في الوطن العربي ،وٌدفت الدراسة

إلى التعرف عمى واقع هباىي رياض األطفال وتجٍيزاتـ ـ ـ ـٍا في هجهوع ـ ـ ـ ـ ـة هن الدول العربية .وهـن
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أٌــم ىتائـج الد ارســة  :أىً يوجد تفاوت بين الدول العربيـة هـن حيـث هواصفـات البىاء والتجٍيزات

في الروضة ،فبعض الدول هثل الكويت والبحرين ولبىان تقترب الرياض هن الهواصفات

األىهوذجية في البىاء والتجٍيزات ،بيىها تقع هصر وسوريا ضهن البمدان الهتوسطة أها السودان
والصوهال فتفتقر الرياض فيٍا إلى الهواصفات الجيدة في البىاء ،وتعاىي هن ىقص في التهويل

والوسائل و التجٍيزات.

()1

 -2دراسة :إبراهيم الحسين 2002 ،م :

موضوع الدراسة  :دراسة تحميمية تقويمية لواقع رياض األطفال في الجمهورية العربية

السورية ،وٌدفت الدراسة إلى بيان واقع رياض األطفال في الجهٍورية العربية السورية في ضوء

االستراتيجية العربية لمتربية السابقة لمهرحمة االبتدائية ،وهـن أٌــم ىتائـج الد ارســة  :بيىت الدراسة

أن غالبية األبىية غير هىاسبة لرياض األطفال وغير هطابقة لهواصفــات االستراتيجية ،أها هن
حيـث تطبيـق توصيـة االستراتيجيـة لتعريــب أفالم األطفــال واىتاج براهج ووسائل عربية وتزويد

هكتبات الروضة بقصص هىاسبة فإىٍا غير هطبقة.

 - 3دراسة :أمل مسعود 2005 ،م :

() 2

موضوع الدراسة :رياض األطفال في مصر دراسة تقويمية ،وٌدفت الدراسة إلى بيان

واقع هؤسسات رياض األطفال في جهٍورية هصر العربية ،وهـن أٌــم ىتائـج الد ارســة :بيىت

الدراسة وجود عجز في اإلهكاىات الهادية والتجٍيزات والوسائل في الرياض ،التأثير السمبي لمبيئة

الخارجية عمى األداء في الروضة ،ازدحام الروضة والفصول باألعداد الكبيرة هن األطفال،

وصغر الهساحة الهخصصة لألطفال ،وبعاهة يفتقر الهبىى إلى األقسام والتجٍيزات والوسائل

الكافية.

 - 4دراسة :سناء أبو دقة  ،وآخرون  2007 ،م :

()86

موضوع الدراسة :دراسة تقويمية لجودة التعميم في رياض األطفال بقطاع غزة ،وٌدفت

الدراسة إلى تشخيص جودة التعميم في رياض األطفال في قطاع غزة ،هن خالل1 :

 - 1تعرف واقع رياض األطفال في هحافظات غزة هن حيث جودة التعميم وخاصة في الهجاالت

التالية :الهىٍج ،كفاءة الهعمهات ،الهواد التربوية الهستخدهة في الرياض ،هشاركة أولياء األهور

 -2تحديد هعوقات جودة التعميم في رياض األطفال ) ،وهـن أٌــم ىتائـج الد ارســة :بيىت الىتائج
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استخدام الرياض ىظام الصف التقميدي ،واعتهاد ىظــام الحصص ،وٌيهىة البعدين االجتهاعي

والهعرفي كأٌداف رئيسة لمروضة ،أها بالىسبة لكفاءة الهعمهات فقد بيىت الىتائج أن جهيعٍن

لديٍن شٍـادة الثاىوية العاهة ،وثمث أفراد العيىة لديٍن هؤٌـل جاهعي ،والهواد التربوية غير هتوافرة

بشكل كاف في رياض األطفال ،أها هشاركة أولياء األهور ال تتعدى دفع الرسوم وحضور بعض
االجتهاعات والىدوات ،أها الهعوقات فأٌهٍا تمك الهتعمقة بعدم دفع الرسوم ،والهشاكل السموكية

هن قبل األطفال ،وضعف تفاعل األٌالي إلى جاىب تدىي راتب الهعمهات وقمة خبرتٍن في

هجال الطفولة الهبكرة .

تعميق عمى الدراسات السابقة ومكانة الدراسة الحالية منها:

تشابً البحث الحالي هع البحوث والدراسات السابقة التي تىاولٍا ٌذا البحث في رصد

واقع هدخالت هؤسسات رياض األطفال في جواىبٍا التالية:

هوقع الروضة وكذلك البىاء وها يتعمق بً هن ساحات وقاعات ىشاط وكذلك التجٍيزات

والهعدات ،ويختمف عن بعضٍا في إضافة بىود جديدة تتىاول هعايير الجودة لبعض جواىب ٌذي
الهؤسسات بٍذي الهرحمة ،وقـد أفاد الباحث هـن الد ارســات السابقـة في بىاء استباىة البحث ،وذلك

باالطالع عمى البىود الهتعمقة بخصائص الهبىى والتجٍيزات والبيئة الصحية لٍذي الهؤسسات،

كها أفاد الباحث هىٍا في تفسير ىتائج البحث ،والتي أكـدت قصـور في بعض الهدخالت لتمك
الهؤسسات ،وفي تفسير واقـع الرياض.

وتشابً البحث الحالي في بعض الىتائج التي تم التوصل إليٍا هع الدراسات السابقة فيها

يتعمق بقصور هباىي وتجٍي ـزات الروضــة فــي تحقيــق الهعاييــر والخصائـص التربويـة الهىاسبـة
لطفـل الروضـة .

إجراءات البحث
أوال :منهج البحث :اعتهد الباحث الهىٍج الوصفي وذلك لهالئهتً لمبحث الحالي ،وها يوفري ٌذا
الهىٍج هن إجراءات تساعد في التوصل إلي الحقائق الدقيقة وفٍم الظروف القائهة الهتعمقة

بهوضوع البحث.

ثانيا :مجتمع البحث :تكون هجتهع البحث الحالي هن جهيع هعمهات رياض األطفال بهديىة

هصراتة العام الدراسي ( ،)2815- 2814والبالغ عددٌن ( )188هعمهة.
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ثالثا :عينة البحث  :تكوىت عيىة البحث هن ( )28هعمهة هن هعمهات رياض األطفال التي تم

اختيارٌا بصورة عشوائية.

جدول ()1

يبين أعداد المعممات بمؤسسات رياض األطفال وعدد أفراد العينة من المعممات.
م

اسم الروضة

مجتمع البحث

عينة البحث

نوع الرياض

1

الشٍيد

28

5

عاهة

2

شٍداء الهحجوب

15

5

عاهة

3

زٌور الحياة

16

5

عاهة

4

لهسات

8

2

خاصة

5

لين

15

3

خاصة

6

هدارس هصراتً

86

5

خاصة

7

زٌور طهيىة

18

3

عاهة

8

الجيل الجديد

22

0

خاصة

9

أهل الغد

18

0

عاهة

18

أهل ليبيا

86

0

عاهة

11

شٍداء قصر أحهد

18

0

عاهة

12

البساتين

18

0

عاهة

13

الهعمم الميبي

87

0

خاصة

14

شٍداء الزوابي

88

0

عاهة

180

28

المجموع

رابعا :أداة البحث  :اىطالقاً هن هشكمة البحث وأٌدافً الهتضهىة ،التعرف عمى بعض هدخالت
هؤسسات رياض األطفال بهديىة هصراتة هن وجٍة ىظر الهعمهات ،قام الباحث بهراجعة

األدبيات الهتعمقة بالبحث ،واالطالع عمى بعض الدراسات السابقة التي تىاولت واقع هؤسسات
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رياض األطفال ببعض الدول العربية .وقام الباحث ببىاء استباىة تكوىت هن أربعة هعايير ولكل

هعيار عدد هن الهؤشرات هوزعة كها يمي:

 -هعيار هوقع الروضة ،وعدد هؤشراتً (  ) 85فقرات .

 هعيار هكوىات هبىى الروضة وهواصفاتً ،وعدد هؤشراتً (  ) 15فقرة. -هعيار بيئة الروضة الصحية ،وعدد هؤشراتً (  ) 18فقرات .

 هعيار اإلهكاىات الخاصة بىهو األطفال وتحقيق أٌداف الهىٍج ،وعدد هؤشراتً ( )88فقرات،وبذلك يكون هجهوع الهؤشرات في ٌذي االستباىة (  ) 38هؤشر .

 -صدق األداة :اعتهد الباحث عمى الصدق الظاٌري وٌو الهظٍر العام لالستباىة ،والصورة

الخارجية لً هن حيث ىوع الهفردات ،وكيفية صياغتٍا وهدى وضوحٍا ،ودرجة ها يتهتع بً هن

هوضوعية .وقد قام الباحث بعرض االستباىة عمي هجهوعة هن األساتذة بأقسام التربية وعمم

الىفس بكميتي اآلداب والتربية جاهعة هصراتة ،وطمب هىٍم إبداء رأيٍم في هدى صالحية الفقرات

وهدى هالءهتٍا لمهحاور التي تىتهي إليٍا.

 ثبات األداة :تم استخراج الثبات باستخدام هعاهل ارتباط بيرسون وتصحيح هعاهل الثبات عنطريق هعادلة سبيرهان براون ،وبمغ هعاهل الثبات االستباىة (.)8.76

خامسا :تطبيق األداة :بعد أن تحقق الباحث هن الصدق والثبات بدأ في توزيع االستباىة عمي
عيىة هن هعمهات رياض األطفال بهديىة هصراتة خالل الفصل الدراسي الثاىي (ربيع 2815م)،
وبعد إتهام عهمية التطبيق قام بتصحيح االستباىة ورصد الدرجات ،وتحميل الىتائج إحصائيا في

ضوء أٌداف وتساؤالت البحث.

سادسا :تصحيح االستبانة :بها أن اإلجابة عمى االستباىة تحتوى عمى ثالثة بدائل فقط ،لذلك

أعطى الباحث درجتان ( )2إذا كاىت اإلجابة ب (ىعم) ،ودرجة واحدة ( )1إذا كاىت اإلجابة ب

(إلى حد ها) ،وصفر إذا كاىت اإلجابة ب (ال).
عرض وتفسير النتائج :

أوالً :الىتائج الهتعمقة باإلجابة عن السؤال األول  :ها درجة توافر هعايير جودة هوقع

الروضة ،بهؤسسات رياض األطفال بهديىة هصراتة ؟
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جدول ()2

السابق

الالحق

5

1

2

2

4

3

1

4

3

5

المقترحة
ك
تحيط بالروضة

مساحات نباتية

3

إلى حد ما
%

10.7

ك
16

%
57.1

المتوسط

العبارة

نعم

ال
ك
9

%
32.1

0.5

مشجرة.
يوجد بالروضة
سور يحمي
األطفال من

1

3.6

22

78.6

6

21.4

1.78

مخاطر

الطريق.
الروضة بعيدة
عن الطرق
السريعة

23

3

82.1

10.7

2

7.1

والشوارع

1.75

الرئيسية.
الروضة بعيدة
عن مصادر
التموث.

الروضة قريبة
من األحياء

20

1

71.4

3.6

7

27

السكنية.
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25.0

96.4

1

1

3.6

3.6

1.67

1.96
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تبين ىتائج الجدول السابق رقم ( ،)2أن هعظم فقرات ٌذا الهحور غير كافية وال تحقق

الٍدف الذي هن أجمً صههت ٌذي الهؤسسات بهديىة هصراتة ،فٍي تفتقر إلى سور لكي ال يقفز

هىً األطفال إلى الطريق العام ،وكذلك فإن الكثير هن ٌذي الهؤسسات بعيدة عن األحياء

السكىية ،برغم هن أٌهية وجود الرياض قريبة هن األحياء السكىية ليسٍل الوصول إليٍا .وتتفق

ٌذي الىتائج هع ىتائج دراسة كل هن :إبراٌيم الحسين 2882م.

ثانياً  :النتائج المتعمقة باإلجابة عن السؤال الثاني :ما واقع مؤسسات رياض األطفال من

حيث مكونات المبنى ومواصفاته ؟
السابق

الالحق

6

2

8

3

9

4

4

5

يوجد بالروضة فناء
مفتوح.

يوجد بالروضة حديقة.

نعم

ال

إلى حد ما

المتوسط

5

1

العبارة المقترحة

جدول ()3
ك

%

ك

%

ك

%

24

85.7

3

10.7

1

3.6

1.82

22

78.6

2

7.1

4

14.3

1.64

يتوافر بالروضة غرف
ألعضاء هيئة التدريس

21

75

3

14

50

7

25

18

64.3

2

7.1

بالروضة.

يتوافر بالروضة غرف

لحفظ األدوات واألجهزة.
يوجد بالروضة فناء
مغمق.
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14.3

1.60

10.3

4

1.25

7

25

1.35

8

28.6
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يوجد بالروضة مرافق
15

6

12

7

14

8

1

9

صحية مناسبة وأماكن
الغتسال األطفال بعد

12

42.9

تناول األكل وممارسة

7

25

9

32.1

1.10

األنشطة الحركية.
يوجد بالروضة حجرة

لصنع الوسائل التعميمية.
بناء الروضة مجهز

بقاعات واسعة تتناسب

8

5

28.6

17.6

4

5

14.3

17.6

16

18

57.1

64.3

0.71

053

مع أركان النشاط.
يوجد بالروضة حجرة

لمطبيب و لمتمريض أو

3

10.7

5

17.9

20

71.4

0.39

لمزائر الصحي
3

10
2

7
11

1
0

يوجد بالروضة مكتبة
تحتوى عمى أشرطة وكتب
مصورة خاصة باألطفال.

1

يوجد في حديقة الروضة

1

أركان لمبيئة والعموم.

1
2
1
3
1

يوجد بالروضة مسرح.
يتوافر بالروضة غرف
لتبديل المالبس

واالسترخاء والراحة.
يوجد بالروضة معمل

10.7

4

3

3

10.7

4

14.3

2

7.1

4

14.3

3
2

14.3

10.7

1

3.6

7.1

2

7.1

- 142 -

21

75

0.35

21

75

0.35

22

78.6

0.28

24

2

85.7

0.25

85.

0.21

مجلة التربوي
تقييم بعض هدخالت هؤسسات رياض األطفال بهديىة هصراتة في ضوء هعايير الجودة .العدد9
4

4

لمحاسوب واأللعاب

7

التعميمية.
13

1
5

يوجد بالروضة صالة

خاصة لتناول الطعام.

2

7.1

2

7.1

24

85.7

0.21

تبين ىتائج الجدول السابق رقم ( ،)3أن هعظم فقرات ٌذا الهحور غير كافية وال تحقق

جودة الهدخالت التربوية بهؤسسات رياض األطفال بهديىة هصراتة ،إذ تفتقر هعظم ٌذي

الهؤسسات إلى الهرافق الصحية والتي تعتبر ذات أٌهية بالغة لها يكون عميً الهستوى الصحي

والجسهي والىفسي لمطفل ،إذ يجب أن تكون ٌذي الهرافق هىاسبة إلعداد األطفال ،وكذلك عمى

درجة عالية هن الىظافة والتٍوية ،وفي هستوى األطفال هن حيث الحجم واالرتفاع .وكذلك تفتقر
إلى حجرات لصىع الوسائل التعميهية هها يجبر الرياض عمى االعتهاد عمى الوسائل الهستوردة

أو الهصىعة هحمياً ،وقد ال تتوافر الهيزاىية الكافية لٍذي الهؤسسات لشراء هثل ٌذي الوسائل،
ويحول دون االستخدام األهثل لخاهات البيئة في صىع ٌذي الوسائل وتعميم األطفال عمى
صىاعتٍا في حالة وجود هعمهة هتدربة عمى كيفية صىاعتٍا .وكذلك تفتقر ٌذي الهؤسسات إلى

األركان التعميهية والحجرات الواسعة؛ ألىٍا تعد همعبا لىشاطات الطفل بأىواعً الهختمفة ،وذلك
ألن المعب لً أٌهية بالغة لها قد يترتب عميً تحقيق التوافق الىفسي لً ،وكذلك تفتقر حجرة

لمطبيب ولمتهريض أو الزائر الصحي لها لٍا هن أٌهية ىحو اكتشاف األهراض الهألوفة عىد

األطفال ،وتقوم بعزلتٍم أو عهل اإلسعافات األولية ،وكذلك تفتقر الروضات لمهكتبة واألشرطة
والكتب الهصورة برغم هن أىٍا تمعب دو ار ٌاها في إكساب األطفال هٍارة القراءة واالستهاع،

وكذلك يتضح هدى العجز في توافر ركن العموم في الحديقة لها لٍا هن فائدة في تقوية عضالت

الطفل الدقيقة ،وكذلك تفتقر إلي وجود هسرح وتوفير الشروط الالزهة لالستفادة هىٍا ،وتحقيق
أٌداف الخبرة الهقدهة لمطفل ،وكذلك تفتقر إلى الغرف لتبديل الهالبس واالسترخاء حيث يجد

الطفل فيٍا الٍدوء ويهكىً الىوم ،ويترتب عمي ذلك إشباعً وتجديد ىشاطً البدىي والذٌىي ،كذلك

تفتقر إلى هعهل الحاسوب حيث إن الحاسوب يكسب األطفال هٍارة التفكير ،وهٍارة القراءة

األولية ،وكذلك تفتقر الروضات إلى صالة لتىاول الطعام .وتتفق ٌذي الىتائج هع ىتائج دراسة كل
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مجلة التربوي
تقييم بعض هدخالت هؤسسات رياض األطفال بهديىة هصراتة في ضوء هعايير الجودة .العدد9
هن :الهىظهة العربية لمتربية والثقافة والعموم1989م ،والهىظهة العربية لمتربية والثقافة
والعموم1991م ،وابراٌيم الحسين 2882م ،وأهل هسعود 2885م.

ثالثاً  :النتائج المتعمقة باإلجابة عن السؤال الثالث :ما واقع مؤسسات رياض األطفال بمدينة

مصراتة من حيث بيئة الروضة الصحية؟

السابق

الالحق

1

2

2

3

6

4

7

5

5

6

8

7

حجم الكراسي وشكمها
مناسب لمطفل

توفر الروضة إجراءات
لتفادي الحريق.

الموحات المعروضة

مصنوعة من مادة خفيفة

نعم

ال

إلى حد ما

المتوسط

9

1

العبارة المقترحة

جدول ()4

ك

%

ك

%

ك

%

1

3.6

9

32.1

18

64.3

1.42

9

32.1

10

35.7

9

32.1

1.00

13

46.4

11

39.3

4

14.3

1.32

الوزن كالفمين.
الممرات بالروضة واسعة
تكفي لمرور األطفال
بسهولة.

التجهيزات مصنوعة من
مادة صحية.

المساحة المخصصة
لمطفل كافية لحركته
ونشاطه.

التجهيزات ال تعرض
الطفل لمخطر.

15

15

17

19

53.6

53.6

10

10

60.7

6

67.6

8

- 144 -

35.7

3

35.7

3

21.4

5

28.6

1

10.7

10.7

17.6

3.6

1.42

1.42

1.42

1.64

مجلة التربوي
تقييم بعض هدخالت هؤسسات رياض األطفال بهديىة هصراتة في ضوء هعايير الجودة .العدد9
3

8

4

9

1

1

0

0

مبنى الروضة جيد

23

اإلنارة.

يوجد بالروضة سور
يحمي األطفال من

82.1

25

89.3

4

14.3

2

7.1

3.6

1

3.6

1

1.78

1.85

مخاطر الطريق.
األدوات في ركن المطبخ
19

وركن الفنون مصنوعة
من مادة غير حادة

67.6

8

28.6

3.6

1

1.64

تبين ىتائج الجدول السابق رقم ( ،)4أن هعظم الفقرات غير كافية وال تحقق جودة

الهدخالت التربوية بهؤسسات رياض األطفال بهديىة هصراتة ،إذ تفتقر هعظم ٌذي الهؤسسات

إلى إجراءات تفادي الحريق لتحقيق أقصي درجة هن األهان والسالهة في ٌذي الهؤسسات،

وكذلك تفتقر الرياض إلى وجود هواد خفيفة الوزن كالفمين ،برغم هن أٌهيتٍا في االستكشاف عىد

األطفال .وتتفق ٌذي الىتائج هع ىتائج دراسة كل هن :الهىظهة العربية لمتربية والثقافة

والعموم1989م ،والهىظهة العربية لمتربية والثقافة والعموم 1991م ،و أهل هسعود 2885م.

رابعاً  :النتائج المتعمقة باإلجابة عن السؤال الرابع :ما واقع مؤسسات رياض األطفال بمدينة
مصراتة من حيث اإلمكانات الخاصة بنمو األطفال وتحقيق أهداف المنهج؟
جدول ()5

السابق

الالحق

8

1

6

2

العبارة المقترحة
تتوافر بالروضة ألعاب
حركية منوعة.

نعم

ال

إلى حد ما

ك

%

ك

%

ك

%

18

64.3

9

32.1

1

3.6

المتوسط
0.82

الوسائل التعميمية
مناسبة لتحقيق أهداف

16

57.1

المنهج.
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9

32.1

3

10.7

1.17

مجلة التربوي
تقييم بعض هدخالت هؤسسات رياض األطفال بهديىة هصراتة في ضوء هعايير الجودة .العدد9
5

3

3

4

2

5

7

6

4

7

1

8

القصص المتوفرة
تناسب خصائص

11

39.3

11

39.3

6

21.4

0.82

األطفال وميولهم.
يوجد قاعة خاصة
مفروشة بالسجاد

تسمح بحرية الحركة

10

35.7

10

35.7

8

28.6

0.85

والمعب الحر.

تتوافر في الروضة

وسائل تساعد عمى
االستفادة من خامات

6

21.4

12

42.9

10

35.7

0.75

البيئة.

تتوافر وسائل سمعية
وبصرية محققة

5

17.9

13

46.4

10

35.7

1.46

ألهداف المنهج.
الحيوانات في قسم
البيئة والعموم تساعد
في تحقيق أهداف

6

21.4

11

39.3

11

39.3

1.07

المنهج.

توفر الروضة وسائل
مناسبة لممسرح

5

17.9

11

39.3

12

42.9

1.21

واأللعاب التمثيمية.
تبين ىتائج الجدول السابق رقم ( ،)5أن هعظم فقرات ٌذا الهحور غير كافية وال تحقق

جودة الهدخالت التربوية بهؤسسات رياض األطفال بهديىة هصراتة ،إذ تفتقر هعظم ٌذي

الهؤسسات إلى القصص التي تتىاسب هع األطفال وهيولٍم ،بحيث تسٍم في ىهوٌم العقمي،
ويىبغي أيضا أن تزود بعدد هن القصص واألغاىي التي تتفق هع الهستوى العقمي لألطفال في
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تقييم بعض هدخالت هؤسسات رياض األطفال بهديىة هصراتة في ضوء هعايير الجودة .العدد9
ٌذي الهرحمة ،كذلك تفتقر الرياض إلى القاعات الهغطاي بالسجاد هها لً أٌهية في المعب الحر

والحركة ،وأن يجمسوا أو يستمقوا عميٍا ،وكذلك تفتقر الرياض إلى الخاهات البيئية هثل الرهل؛

ألىً هن الخاهات الهحببة عىد الطفل ،حيث يكسبً الخبرة الحسية ،ويساعدي عمي تحقيق خيالً
اإليٍاهي ،كذلك تفتقر الرياض إلى الحيواىات في قسم البيئة لها لٍا هن أٌهية كبيرة في التعرف

عمى بعض الحيواىات الهوجودة في البيئة .كذلك تفتقر الرياض الي وسائل هىاسبة لمهسرح

واأللعاب التهثيمية ،هها لً أٌهية كبيرة في تىهية الخيال عىد الطفل ،وكذلك زرع بعض القيم،
وزرع الثقة عىد األطفال .وتتفق ٌذي الىتائج هع ىتائج دراسة كل هن :الهىظهة العربية لمتربية

والثقافة والعموم 1989م ،والهىظهة العربية لمتربية والثقافة والعموم1991م ،وابراٌيم هسعود

2882م ،وسىاء أبودقة 2887م.

االستخالصات والتوصيات والمقترحات
أوالً  -:استخالصات البحث :

في ضوء أٌدف البحث وفي حدود اإلجراءات ،التي تم اتباعٍا والىتائج التي تم التوصل

إليٍا يهكن استخالص ها يمي :

 -1أن ها ىسبتً  %82هن ٌذي الهؤسسات تقع في أهاكن بعيدة عن الطرق السريعة والشوارع
الرئيسية.

 -2تفتقر بعض ٌذي الهؤسسات إلى الهساحات الخضراء.
 -3أن هعظم ٌذ الهؤسسات تفتقر إلى هواصفات الحديقة كها يىبغي أن تكون عميً.

 -4أن هعظم ٌذي الهؤسسات تفتقر إلى قاعات الىشاط وساحات لههارسة األىشطة بأىواعٍا
الهختمفة.

 -5أن هعظم ٌذي الهؤسسات تفتقر إلى الوسائل التعميهية الالزهة لتىفيذ البراهج
الهرحمة.

 -6أن هعظم ٌذي الهؤسسات تفتقر إلى هسرح لههارسة األلعاب التهثيمية.

ألطفال ٌذي

 -7أن هعظم ٌذي الهؤسسات تفتقر إلى قاعات الىشاط وساحات لههارسة األىشطة بأىواعٍا
الهختمفة.
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تقييم بعض هدخالت هؤسسات رياض األطفال بهديىة هصراتة في ضوء هعايير الجودة .العدد9
ثانياً  -:توصيات البحث :

في ضوء الىتائج التي توصل إليٍا البحث الحالي يهكن تقديم التوصيات التالية :

 -1توفير األجٍزة واألدوات الواجب توافرٌا في حجرات الىشاط ،وبكهيات تتىاسب وأعداد
األطفال بكل هؤسسة.

 -2العهل عمى إيجاد هساحات خضراء في حديقة الرياض لمزراعة ،وتوفير ألعاب لمتسمق
والتزحمق في الفىاء.

 -3تزويد دور الحضاىة ورياض األطفال بأدلة الهعمم والىشرات والهطبوعات ،التي تساعد هعمهة
رياض األطفال في البراهج الهتعمقة بٍذي الهرحمة.

ثالثاً -:مقترحات البحث  :في ضوء خطة واجراءات وىتائج البحث الحالي يقترح الباحث إجراء
البحوث التالية:

 -1دراسة تقويهية لهقررات أقسام تربية الطفل بكميات التربية بالجاهعات الميبية في ضوء فمسفة
وأٌداف هرحمة رياض األطفال .

 -2إجراء بحوث ودراسات ههاثمة لمبحث الحالي لتقويم أداء هعمهات ٌذي الهرحمة في ضوء
هعايير الجودة واالعتهاد بهؤسسات رياض األطفال الميبية غير التي استٍدفٍا البحث

الحالي.
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تقييم بعض هدخالت هؤسسات رياض األطفال بهديىة هصراتة في ضوء هعايير الجودة .العدد9
اوال  :المراجع العربية :

المصادر والمراجع

 -1ﺇبﺭﺍٌين ﺍلحسيو  :ﺩﺭﺍسة تحميمية تقَيهية لَﺍقع ﺭيـاﺽ ﺍألﻁفـال فـي ﺍلجهٍَﺭية ﺍلعﺭبية
ﺍلسَﺭية ،ﺭسالة هاجستيﺭ غيﺭ هىشَﺭﺓ ،كمية ﺍلتﺭبية ،جاهعة ﺩهشﻕ2882 ،م.

 -2أهل سيد هسعود :رياض األطفال في هصر بين الواقع والهأهول ،هجمة هستقبل التربية
العربية ،الهجمد الحادي عشر ،ع 2885 ،37م.

 -3جيالن صالح الدين القباىي :األسس العمهية لتصهيم وتجٍيز هباىي رياض األطفال (دراسة

هيداىية عن رياض األطفال التجريبية بهىطقة هصر الجديدة التعميهية) ،الهؤتهر العمهي
السىوي السادس لمطفل الهصري" ،تىشئتً في ظل ىظام عالهي جديد"  13- 18إبريل

1993م ،جاهعة عين شهس ،هركز دراسات الطفولة.

 -4حسام هحهد هازن  :ىهوذج هقترح لهىظوهة البحث التربوي في ضوء هعايير وهتطمبات

الجودة الشاهمة واحتياجات الهواطن العربي الهعاصر" ،رؤية هستقبمية" ،الهؤتهر العمهي
الخاهس عشر هىاٌج التعميم واإلعداد لمحياة الهعاصرة ،يوليو 2883م ،الهجمد األول.

 -5سعدية بٍادر :براهج تربية أطفال ها قبل الهدرسة بين الىظرية والتطبيق ،الخدهات لمطباعة،
القاٌرة.2004 .

 -6سىاء أبو دقة ،وآخرون :دراسة تقويهية لجودة التعميم في رياض األطفال بقطاع غزة ،هجمة
الجاهعة اإلسالهية ،سمسمة الدراسات اإلسالهية ،هجمد  ،15ع الثاىي ،يوىيو2887م.

 -7عبير هحهود فٍهي هىسي :تقييم بعض هدخالت هؤسسات رياض األطفال في ضوء هعايير

الجودة – دراسة هيداىية بهحافظة بورسعيد ،الهؤتهر العمهي األول "دور كميات التربية
الىوعية في هشروع تطوير التعميم الجاهعي بهصر" ،كمية التربية الىوعية ،جاهعة قىاة

السويس ،هن  14 -13إبريل2885 ،م.

 -8عمى الحبيب :التربية واستراتيجياتٍا في رياض األطفال ،الكويت ،هىشورات ذات السالسل،
1995م.

 -9فوزية دياب :دور الحضاىة – إىشاؤٌا ،وتجٍيزٌا ،وىظام العهل فيٍا ،ط ،2هكتبة الىٍضة
الهصرية ،القاٌرة1986 ،م.
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تقييم بعض هدخالت هؤسسات رياض األطفال بهديىة هصراتة في ضوء هعايير الجودة .العدد9
 -18هىال عبدالعزيز سميهان عبدالجميل  :تصور هقترح لهعايير الجودة الشاهمة لرياض األطفال
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هجلة التربوي
دراسة األخطار الجيومورفولجية بمنطقة حوض وادي غاوغاو باستخدام نظم المعلومات الجغرافية
العدد9

واالستشعار عن بعد

د /رجب فرج سالم اقنيبر

كمية التربية /جامعة المرقب
أوالً :اإلطار النظري

المقذمت:
يتوقف الجريان السيلي على طبيعة األمطار وعلىى الوعىا الجيولىوجي والجيومورفولىوجي
ألحى ىواض التفى ىريفت ثم ىىا ت ىىؤلر الخف ىىا ص المورفومتري ىىة لش ىىبثة التفى ىريف والت ىىي تش ىىم رتى ى

األودية وثلافة التفريفت وأعداد المجاري وأطوالهات ونسىبة الترىرع علىى عمليىة الجريىان السىطحي

والذي يمل الحفيلة النها ية لثافة العوام الهيدرولوجية والميترولوجية بحوض التفىريف .ووفقىاً
لهىذ المعطيىات قىد يثىىون تفىريف األوديىة فىي بعىىض المواسىم قليلىةت وقىد ترترىىا فىي مواسىم أخىىر

إلىىى الحىىد الىىذ يس ىىمي بجريىىان السىىيو وحىىدوث الريع ىىانات فتح ى الث ىوارث بالمنىىاط الزراعي ىىة
والعمرانيىىة القريبىىة منهىىات وتطىىا الممتلثىىات وتىىؤد إلىىى أع ىرار ثبي ىرغ .ويعتبىىر وادي غاوغىىاو مىىن

األودية التي تتدف مياهه ألناء المواسم الممطىرغت ويع ضىرض المنطقىة المعروفىة بمنطقىة مثعىام إلىى
خطىىر السىىيو وحىىدوث خسىىا ر ماديىىة بالمنطق ىة ثمىىا حىىدث فىىي عىىام م1981م وعىىام م1995م

وثلف الدولىة مبىالك ثبيىرغ لتعىويض المىواطنينم 1ت وبالتىالي تظى الحاجىة ماسىة للبحىث فىي حىوض
وادي غاوغ ىىاو وتحدي ىىد األم ىىاثن الت ىىي تتع ىىرض للس ىىيو وتحدي ىىدها عل ىىى الخريط ىىة به ىىدف حماي ىىة

المناط الزراعية والسثنية الواقعة في نطا هذا الوادي من خطر السيو .

م1

عبدالسالم عمار الجدت مثت

التعامن االجتماعي الخمست مقابلة شخفية بتاريخ2015 .8.2 :م.
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هجلة التربوي
دراسة األخطار الجيومورفولجية بمنطقة حوض وادي غاوغاو باستخدام نظم المعلومات الجغرافية
العدد9

واالستشعار عن بعد
 .1أهمية البحث:

 .1تسى ىىليط العى ىىوء على ىىى الوعى ىىا الهيى ىىدرولوجي لحى ىىوض التف ى ىريفت وأهميت ى ىه ثمفى ىىدر للميى ىىا
السطحية.

 .2التنبيىىه علىىى المنىىاط التىىي تتعىىرض ألخطىىار السىىيو ت لوايجىىاد الحلىىو المناسىىبة للحىىد مىىن هىىذ
المشثلة.

 .2أهـداف البحث:

أ .التعرف على الوعا الهيدرولوجي لحوض واد غاوغاو وحجم الجريان السطحي به.
ب .تحديد مناط الخطورغ التي تتألر بريعانات الوادي وتفنيرها بالمنطقة.

ج .وعا إطار للمقترحات والتوفيات التي يمثن عن طريقها إيجاد الحلو المناسبة لها.
 .3تساؤالت البحث:

يرتثىز هىذا البحىث علىىى اسىتخدام نظىم المعلومىات الجغرافيىىة وتقنيىات االستشىعار مىن بعىىد

فىىي تحديىىد المنىىاط األثلىىر تىىأل اًر بريعىىانات ال ىوادي مىىن خىىال اإلجابىىة علىىى عىىدد مىىن التسىىاؤالت

التالية:

أ.

ما هي الخفا ص الهيدرولوجية ذات العالقة بالجريان السيلي بحوض التفريف؟

ب .أين توجد األماثن األثلر تأل اًر بريعانات الوادي وثيف يمثن تفنيرها؟

ج .أين تثمن الحلو التي يتم بموجبها التعام ما سيو واد غاوغاو ؟
 .4حدود البحث:

يقا واد غاوغىاو بمنطقىة ثعىام شىر مدينىة الخمىس علىى بعىد م 23ثىمت وينحفىر بىين

وم °14 25َ 08شى ىىرقاًت وبى ىىين ًم °32 29َ 11و ًم34 58
خطى ىىى طى ىىو مً ً °14 16َ 59

 °32شماالًت وثما يبدو واعحاً من الخريطة التالية:
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هجلة التربوي
دراسة األخطار الجيومورفولجية بمنطقة حوض وادي غاوغاو باستخدام نظم المعلومات الجغرافية
العدد9

واالستشعار عن بعد

ن

خريطة رقن ( )1الووقع الجغرافي لحوض وادي غاوغاو

عم الباحث م Aster.GDEM )Digital Elevation Mapباستخدام برنامج
ARC MAP
 .5أدوات البحث:
اعتمىىد البحىىث علىىي عىىدغ ط ار ى وأسىىالي

البحىثت ومىىن أبىرز هىىذ الوسىا

مختلرىىة لهىىا أهميتهىىا فىىي تحقي ى أهىىداف هىىذا

اسىىتخدام نظىم المعلومىىات الجغرافيىة م GISوتقنيىىات االستشىىعار

مىن بعىىد فىىي رسىم ومعالجىىة العديىىد مىىن الخى ار ط والفىىور الرعىىا ية لواخراجهىا بمىىا يعىىمن الوفىىو

إلى نتا ج ومؤشرات دقيقى ى ىة لها أهميت ى ى ىها في هذا البحثت ومن الخ ار ى ى ى ى ىط
والفور التي تم االستعانة بها وهى ثالتالي:

أ.

الخ ار ط الجيولوجية بمقياسم 250.000 :1تغطي منطقة البحث لوحة الخمىس الجيولوجيىة

رقىم مش ذ 14-33قىىام بنسىىخها وتجميعهىا من .مىىان مىىن شىرثة مجيوانسسىىتريا -تشيثوسىىلوفاثيا
خى ىىال سى ىىنة م 1974 -1973م لحسى ىىا

مرثى ىىز البحى ىىوث الفى ىىناعية وتحى ىىت إش ى ىراف إب ى ىراهيم

المغربيت مرثز البحوث الفناعية طرابلس الطبعة األولى م1975م .

ب .خريط ىىة الترب ىىة للمنطق ىىة الغربيى ىة بمقي ىىاس م 200.000 :1قام ىىت به ىىا المؤسس ىىة الس ىىوفيتية

مسلخوزبروم اثسبورت )(SELKHOZPROM EXPORTسنة م1980م بإشى ى ى ىراف أمانى ى ى ى ى ىة
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هجلة التربوي
دراسة األخطار الجيومورفولجية بمنطقة حوض وادي غاوغاو باستخدام نظم المعلومات الجغرافية
العدد9

واالستشعار عن بعد
االستفالح الزراعة وتعمير األراعي.

ج .مر يىات القمىر الفىىناعي األمريثىي الندسىات ) (Land sat ETM+ذات قىدرغ توعىىيحية

م 28.5متر.

د .مر يات القمر الفناعي الياباني ) (ASTERم 2008م ذات قدرغ توعيحية م 30متر.
هى .بيانات األمطار مTRMM

م. 1

 .6الدراسات السابقة:

في دراسة لجغرافي ى ى ىة الموارد الما ي ى ى ى ى ى ىة بمنط ى ى ىقة سه مفراتى ى ى ىة-الخمس تناول ى ى ى ى ىت الموارد

الما ي ىىة بش ىىث ع ىىامت وم ىىن بينه ىىا المي ىىا الس ىىطحيةت حي ىىث تعرع ىىت ه ىىذ إل ىىى بع ىىض الخف ىىا ص

المرفومتريىىة والهيدرولوجيىىة ألح ىواض التف ىريف بالمنطقىىةت وثىىان مىىن بىىين هىىذ األح ىواض حىىوض
وادي غاوغىىاو .وألن موعىىوع األخطىىار الجيومورفولوجيىىة المترتبىىة علىىى الجريىىان السىىيلي بحىىوض

وادي غاوغىىاو لىىم تحىىظ بىىأي د ارسىىة سىىابقة حتىىى ا،نت لىىذا جىىاء هىىذا البحىىث لتغطيىىة هىىذ المشىىثلة

باستخدام نظم المعلومات الجغرافية وتقنيات االستشعار عن بعد.

لانياً :الخفا ص الشثلية لحوض التفريف

بم ىىا أن ش ىىبثات التفى ىريف بأحواع ىىها المختلر ىىة ه ىىي المس ىىؤولة ع ىىن الجري ىىان الس ىىطحي

بمنطقىىة البحىىثت لىىذا ثانىىت الحاجىىة أوالً للتعىىرض إلىىى أهىىم الخفىىا ص المورفولوجيىىةت لىىم د ارسىىة

بعىىض الخفىىا ص المورفومتريىىة لانيىاً باسىىتخدام المر يىىات الرعىىا ية ) ASTER Dataومجمى

هذ الخفا ص يأتي سردها على النحو ا،تي:

 .1المساحة  :وهي المحددغ لحجم التفريف الما يت ومن خاللها يمثىن حسىا

ثلافىة التفىريف

وتحديد قمة الريعانم 2ت وقد بلغت مساحة حوض غاوغاو حوالي م 69.42ثم 2ت ويمل ث من

المحيط إلى جانى ى ى ى ى ى الطو والع ى ى ى ى ى ى ىرض من العناف ى ى ى ى ىر التي تؤل ى ى ى ى ى ى ىر على الخفا ى ى ىص الشثلية
)(1

http: //disc2. nascom. nasa. gov/ Giovanni/ tovas/ TRMM_V6.3B42 _daily
2.shtml
)(2
Strahler, A. N.,(954)Dimensional Analysis Inquantitative Terrain Description,
Annals of Association of American Geographers, p. 282
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هجلة التربوي
دراسة األخطار الجيومورفولجية بمنطقة حوض وادي غاوغاو باستخدام نظم المعلومات الجغرافية
العدد9

واالستشعار عن بعد

والهيدرولوجية السيما فيما يتعل بثلافة التفريف وسرعة وفو الميا إلى المجر الر يسي.
 .2طول الحوض Basins Length) :وهو عنفر مهم في عملية الجريىانت وهىو ذو تىألير فىي
تحديد شث الحوض المتحثم في عمليىة تفىريف الحىوض لحمولتىهت فالعالقىة بىين طىو الحىوض
وثمية الراقد عالقة طرديةت لثنها عثسية بينه وبىين حجىم التفىريف فىي المنىاط الجافىةت وقىد تىم

قياسه من نقطة المفى

)(1

إلىى أعلىى نقطىة علىى محىيط الحىوض بطريقىة م(Schum

وبىذلن بلىك

طىىو واد غاوغىىاو حىوالى م 16.7ثىىمت ويمثىىن القىىو إن طىىو الحىىوض سىىيثون لىه تىىألير علىىى

معىىدالت االنحىىدار إذ أنىىه ثلمىىا زاد الطىىو الحوعىىي أد إلىىى انخرىىاض معىىد االنحىىدارت وبالتىىالي
يؤلر ذلن على سرعة تفريف الميا .

 .3عرض الحوض :م Basins Widthويقاس بقسمة مساحة الحىوض علىى طولىهت ثمىا يمثىن
تحديىىد عنىىد أقفىىي عىىرض للحىىوضت أو متوسىىط عىىرض الحىىوض مىىن خىىال رسىىم عىىدغ محىىاور

عرعىىية متوازيىىة وعلىىى مسىىافات متماللىىةم 2ت وقىىد تىىم قيىىاس حىىوض المنطقىىة عنىىد أبعىىد جىىزء فىىي
الحىوض عموديىىا علىىى المجىر الر يسىىيت وعلىىى ذلىن بلىىك امتىىداد عىرض حىىوض التفىريف حىوالي

م 7.3ثم م. 3

 .4محــيط الحــوض :م Basins Perimeterوهىىو يملى خىىط تقسىىيم الميىىا للحىىوض ويريىىد فىىي

معرفىىة التعىىرس النسىىبي واسىىتخراج قيمىىة الوعىىورغ ونس ى

غاوغاو حوالى م 44.3ثمم. 4

التقطىىات وقىىد بلىىك محىىيط حىىوض واد

 .5رتب المجاري :يظهر الرىر ثبيى اًر فىي أعىداد المجىاري ثمىا هىو مبىين بالجىدو التىاليت ويرجىا
ذلن إلى اختالف مناط تجميا الميا من حيىث مسىاحة الحىوض والظىروف اللليولوجيىة المحليىةت
-Schumm, S.A. ( 1956) Evolution of Drainage Systems and Slope in Badland
at Parth Amboy New York, Geo.Sci.,Vo l67.
م(2
م3
م4

محمد فبري محسو ت األطلس الجيومورفولوجيت دار الرثر العربيت القاهرغت 2001مت ص.132
من حسابات الباحث باستخدام برنامج .ARC MAP
المفدر نرسه.
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هجلة التربوي
دراسة األخطار الجيومورفولجية بمنطقة حوض وادي غاوغاو باستخدام نظم المعلومات الجغرافية
العدد9

واالستشعار عن بعد

وفترغ تعرعه لسقوط األمطارت ثما يتعي وجود عالقة بين الرتبة وأعداد المجاريت ثما أوعىحها

هورتون م Hortonفأعىداد المجىاري يرترىا بتنىاقص الرتبىةت حيىث إن عىدد المجىاري النهريىة يميى
إلى تثوين متوالية هندسية معثوسة.

جدول رقم ( )1رتب مجارى الوادي
الرتبة األولى
العدد
315

أطوا الرت
110

الرتبة اللانية
العدد
68

الرتبة الخامسة

الرتبة اللاللة

أطوا الرت
48

االعدد
15

الرتبة السادسة

العدد

العدد

العدد

2

13

1

أطوا الرت
0.4

الرتبة الرابعة

أطوا الرت

24

العدد
5

أطوا الرت

12

المجم ى ى ى ى ى ى ىىوع
العدد
406

أطوا الرت
207

المفدر :من حسابات الباحث اعتماداً علي بيانات القياسات المورفومترية لحوض تفريف واد غاوغاو

 .6تكرار المجاري :يحس

تثرار المجاري من خال قسمة مجمىوع أعىداد الرتى

المختلرىة داخى

الحوض على مساحتهت وهىو عبىارغ عىن النسىبة بىين مجمىوع أعىداد المجىاري الما يىة بىالحوض إلىى

المساحة الثليةت ويعد من المقاييس الهامة التي تعطى فىورغ جيىدغ عىن شىدغ تقطىا سىطي حىوض
التفريفت ثما أنه يقيم ثراءغ شبثة التفريف في سرعة نقى الميىا ت حيىث يقىيس تثىرار المجىاري

بغىض النظىىر عىىن مسىىاحة الحىىوضت فىىإذا ثانىىت قيمىة المجىىاري الما يىىة لحىىوض مىىا عاليىىة د ذلىىن

علىىى ثلىرغ المجىىاري الما يىىةت ومعنىىى ذلىىن أنىىه يزيىىد مىىن تجميىىا الميىىا ثسىريان سىىطحي إلىىى خىىارج
الحوضت وبالتالي يزيد من فرفة حدوث السيو ت وعلى العثس من ذلن إذا قى هىذا المعىد تقى
فرفة حدوث السيو م . 1انظر إلى الجدو التالي:

م1

فىىابر أمىىين دسىىوقيت د ارسىىات ف ىي جيومورفولوجيىىة األ ارعىىي المف ىريةت الجىىزء اللىىانيت منشىىأغ المعىىارف
اإلسثندريةت2005مت ص.331
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هجلة التربوي
دراسة األخطار الجيومورفولجية بمنطقة حوض وادي غاوغاو باستخدام نظم المعلومات الجغرافية
العدد9

واالستشعار عن بعد
جدول رقم ( )2معدالت تكرار مجارى الوادى
المساحة التجميعية مثم

مجموع أعداد المجاري
406

2

تثرار المجاري مثم

69.42

2

5.85

المفدر  :نرس المفدر الساب
 .7أطوال المجاري (Stream Lengthens) :ترتبط عملية جريان الوادي ارتباطاً مباش اًر بأطوا

المجىىاري وذلىىن مىىن خىىال المسىىافة التىىي تقطعهىىا الميىىا الجاريىىة فىىي الروافىىد حتىىى تف ى ال ىوادي

الر يس ىىيت فثلم ىىا زادت أطى ىوا المج ىىاري أد ذل ىىن إل ىىى زي ىىادغ الراق ىىد م ىىن المي ىىا بواس ىىطة التس ىىر

والتبخرت وقد يحدث أن ينقطا الجريان خافة إذا ثانىت المسىافة طويلىةت وعلىى العثىس إذا ثانىت
الروافىىد قفىىيرغ حيىىث يقى بهىىا زمىىن الجريىىانت وبالتىىالي تقى رحلىىة الجريىىانم 1ت وهنىىا يشىىير سىىتراهلر

م Strahlerإلى أن العالقة بين أطوا المجاري ورتبها عالقة طردية إذ تزيد أطوا المجاري ما
زيادغ رتبهات حيث تمي األودية إلى تثوين متوالية هندسية بسب

تتراثم ما الرت

مجموع متوسطات األطوا التي

ابتداء من الرتبىة األولىى وحتىى الرتبىة األخيىرغم . 2وتجىدر اإلشىارغ إلىى أن مجمىوع

أطىوا المجىىاري تريىىد فىي حسىىا

الثلافىىة التفىريرية للحىىوضت وعليىىه بلىك مجمىىوع أطىوا المجىىاري

لوادي غاوغاو حوالي م 208ثم.

 .8نسـبة التعـرج (Bifurcation Ratio and weighted) :وهىي النسىبة بىين عىدد المجىاري
الما ية لرتبة ما وعدد المجاري للرت

م(1

التي تليهات وتحس

من المعادلة ا،تيةم: 3

محمىىود محمىىد خعىىرت األخطىىار الجيومورفولوجيىىة الر يسىىية فىىي مفىىر مىىا الترثيىىز علىىى السىىيو فىىي
بعض مناط وادي الني ت مرسالة ماجستير غيىر منشىورغ تثليىة ا،دا ت جامعىة عىين شىمست1997مت
ص.282

)(2

Strahler,A.N.,(1958)Dimensional analysis applied to fluvially erode landforms
. Geol. Soc. Amer. Bull. Vol. 69.p.488.
م (3محمىىود محمىىد عاشىىورت طىىر التحلي ى المرفىىومتري لشىىبثات التف ىريف المىىا يت حوليىىة ثليىىة اإلنسىىانيات
والعلوم االجتماعيةت العدد السابات جامعة قطرت 1986مت ص.464
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العدد9

واالستشعار عن بعد
نسبة التعرج

عدد المجاري في رتبة ما
عدد المجاري في الرتبة التي تليها

وتى ىرتبط نس ىىبة الترى ىىرع بش ىىث الحى ىىوضت وم ىىد ت ىىألير ذلى ىىن عل ىىى ثميى ىىة المي ىىا الجاريى ىىةت

فاألحواض المستطيلة الشث ترترا فيها نسبة التررعت وبالتالي فإن ميا األمطىار التىي تسىقط علىى

الحىىوض سىىرعان مىىا تف ى إلىىى ال ىوادي الر يسىىيت فىىي حىىين أن األح ىواض المسىىتديرغ الشىىث تثىىون

ثبي ىرغ وأثلىىر حىىدغ مىىن األح ىواض المسىىتطيلةت بمعنىىى أن نسىىبة الترىىرع تتناس ى

عثسىىياً مىىا ميىىا

السيو ت فثلما انخرعت نسبة التررع ثلما زادت احتمالية حدوث الجريانت والعثس فحييم. 1
جدول رقم ( )3معدالت التفرع لوادي غاوغاو
الرتبة

غاوغاو

األولى

4.6

اللانية

4.5

اللاللة

3

الرابعة

2.5

الخامسة

2

السادسة

0.4

السابعة

ى

معد التررع

3..4
المفدر  :نرس المفدر الساب

من مؤشرات الجدو الساب يتعي أن معد التررع بوادي غاوغاو حىوالى م 3.4بمعنىى

أنه من األودية التي تزيد فيها احتمالية الجريان خافة وأن حوعه يأخذ الشث المستطي .

 .9نسبة النسيج الطبوغرافي في الحوض :م Texture Ratioوهى مجى ى ىموع مجار ث الرت
م(1

محمود محمد عاشورت مرجا سب ذثرت ص.462
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العدد9

واالستشعار عن بعد

بىىالحوض مقسىىوماً علىىى طىىو محيطىىهت فىىإذا ثىىان النىىاتج أق ى مىىن م 4مجىىار /ثم 2يثىىون عنىىدها

التف ىريف خشىىنت ومىىن م 10-4مجىىار /ثم 2يثىىون التف ىريف متوسىىطاًت أمىىا إذا ثىىان أثلىىر مىىن

م 10مجار /ثم 2فرىي هىذ الحالىة يثىون التفىريف ناعمىا

ًَم 1ت

ويوعىي نسىبة النسىيج الطبىوغرافي

فىىي الحىىوض مىىد تقىىار المجىىاري الما يىىة وتباعىىدها عىىن بععىىها الىىبعضت وبالتىىالي فهىىو يعطىىى
الفورغ الحقيقية عن درجة تقطا الحوض بالمجىاري الما يىةت والتىي بطبيعىة الحىا مىاهي إال نتىاج

عوام المناخ وبخافة األمطار وأنواع الفخور وترثيبها وثذلن الغطاء النباتي.

جدول رقم ( )4نسبة النسيج الطبوغرافي بحوض التصريف لوادي غاوغاو
مجموع أعداد المجاري
406.00

طو محيط الحوض مثم

%

النسيج الطبوغرافي

44.28

9.2

متوسط

المفدر  :نرس المفدر الساب

مىىن بيانىىات الجىىدو السىىاب نجىىد أن حىىوض المنطقىىة ينىىدرج تحىىت الر ىىة اللانيىىة وهىىىم-4

 10مجار /ثم 2وهى من األحواض المتوسطة النسيج.
ثالثاً :الجريـان السطحي

لتحديىىد حجىىم الجريىىان السىىطحي بحىىوض وادي غاوغىىاوت اقتعىىت الد ارسىىة االسىىتعانة بىىأهم

المتغيرات الهيدرولوجية التي لها عالقة بالجريان السطحي وهي على النحو ا،تي:

 .1كثافة التصـريف" (Drainage density) :ويقفىد بهىا مجمىوع أطىوا المجىاري فىي منطقىة
مىىا عل ىىى جمل ىىة مس ىىاحتهات وتىىزداد الثلاف ىىة ف ىىي األحى ىواض التىىي تتمي ىىز ف ىىخورها غي ىىر المنر ىىذغ أو

الفلفاليةت وتق فىي األحىواض التىي تثىون فىخورها منرىذغ أو رمليىةت وثلمىا زادت الثلافىة زادت

فرفة حدوث فيعانات"م . 2وتأتى أهمية حسا

ثلافة التفريف في أنها تعبىر عىن نىوع الفىخر

ونظامىه والتعىاريس والتربىىة والغطىاء النبىاتيت وتتوقىىف ثلافىة التفىريف علىىى ثميىة األمطىار التىىي

م(1
م(2

محمد فبري محسو ت األطلس الجيومورفولوجيت مرجا ساب ت ص.34
محمد فبري محسو ت مرجا سب ذثرت ص.130
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العدد9

واالستشعار عن بعد

تسقط على حوض التفريف ومعدالت التبخر والتسىر والنراذيىةم . 1ويتعىي تقىار قيمىة الثلافىة
التفريرية في أودية المنطقىة حيىث ارترعىت بىوادي غاوغىاو إلىى نحىوم 3.0ثىم2ت وبمىا أن الثلافىة

التف ىريرية هىىي نتىىاج سىىقوط المطىىر وبالتىىالي فهىىي المىىؤلرغ تىىألي اًر مباش ى اًر فىىي سىىرعة انتقىىا الميىىا

المتجمعة بمجر الواديت ثما أنها أيى ى ىعا تتوقى ى ىف على طو المج ى ىر ومساحة الحوضت فثلى ى ى ى ىما
زادت أطوا مجار األودية ومساحات األحواض قلت ثلافة التفريف.

 .2زمن التركيز :ويقفد به الرترغ الالزمة للماء لالنتقا من أبعد نقطة تقا على محيط الحوض

إلى مخرج الحوضت ويتم حسابه من خال تطبي المعادلة التاليةم: 2

) TC = (0. 00013) ( L1.15 ) ( H 0.38

حيث إن = TC :زمن الترثيز

 = Lطو المجر الر يسي بالمتر

 = Hالرىىار ال أرسىىي مالرىىر بىىين أعلىىى وأدنىىى نقطىىة ت وأن م 1.15و م 0.38هىىي أسىىس لابتىىة
تمل خفا ص الحوض من نبات طبيعي ومرتتات سطحية وخشونة سطي الحوض.

وقد اتعي من خال تطبي المعادلة السابقة أن زمن الترثيز بحوض التفريف بلك نحو

م 1.02سىىاعة وهىىي قيمىىة محىىدودغت إذ أنىىه ثلمىىا انخرعىىت قيمىىة زمىىن الترثيىىز د ذلىىن علىىى أن
الماء سيستغر وقتاٌ قفي اًر في الوفو إلى مخرج الحوض وبالعثس.

 .3زمن التباطؤ :يقفد بزمن التباطؤ الوقت الراف بىين بدايىة المطىر وتولىد الجريىانت وهىو مىن
المعامالت التي عن طريقها يمثن معرفىة الوقىت الىالزم الىذ يحىدث فيىه أقفىى حىد للتسىر إلىى

أن تبدأ عملية الجريان السطحي بالحوضم 3ت ويمثن حسا
م(1

زمن التباطؤ بتطبي التاليةم: 4

فابر أمين دسوقيت مرجا سب ذثر ت ص.331

Stephen, A., S.,(1999). Hydrology for water Management, A.A. Balkema,

)(2

Rotterdam, Brookfield, p. 213.
م3

أحمد سالم فاليت الجريان السيلى فى الفىحار ت د ارسىة فىي جيومورفولوجيىة األوديىة الفىحراويةت معهىد

البحوث والدراسات العربيةت جامعة الدو العربية– القاهرغت1989ت ص.37
Cook, R.u.,Brusden, D. Doorn kamp J. C., and Jenes, D.K (1982)., Urban
Geomorphology in Dry lands, Oxford Univ. press,London & New York.,p. 239
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العدد9

واالستشعار عن بعد
) TL = K1 ( A0.3 ) / ( Sa/Dd

 = Aمساحة حوض التفريف ثم.2

حيث إن  = TL :وقت التباطؤ.

 = Saمتوسط انحدار حوض التفريف.

 = Ddثلافة التفريف.

 = K1معامى لابىت = م 0.4لألسىطي الفىخرية شىديدغ االنحىدار وم 0.25لألسىطي

الرملية والحفوية.

ومن المعادلة السابقة يتعي أن زمن التبىاطؤ بحىوض وادي غاوغىاو بلىك م 0.31دقيقىةت

وهو ما يد على سرعة التفريف في هذا الواد م. 1

 .4زمن تصـرف الحـوض :ويقفىد بىه الرتىرغ الزمنيىة التىي يسىتغرقها الحىوض لفىرف ثميىة ميىا

األمطار من المنبا إلى المف ت وما فىعوبة قيىاس زمىن تفىريف الحىوض إال أنىه مىن الممثىن

قياسه من خال تطبي المعادلة التاليةم: 2

TC = (0.305 L)1.15 / 7700 (0.305 H) 0.38

حيث إن = TC :زمن تفرف الحوض بالساعة = L .طو المجر الر يسي بالمتر.
 = Hالرر بين أعلى وأدنى نقطة في الحوض.

ومنها يتعي أن زمن تفريف وادي غاوغاو يساوي م 1.41ساعة.
 .5ســرعة الجريــان :قىىد يتعىىذر أحيانىىا حسىىا

سىىرعة الميىىا ألنىىاء فتىرغ الجريىىانت ثمىىا قىىد يفىىع

رفدها في مناط أخر خال تتبا حرثة الميا في حوض التفىريف بواسىطة التفىوير الجىوي

أو الرعىىا يت وبالتىىالي ثانىىت االسىىتعانة بىىالطر الرياعىىية فىىي مل ى هىىذ الحىىاالت وفىىي ثليىىر مىىن
المنىىاط ت وتحس ى

المعادلة التاليةم: 3
م(1
م2

م3

سىىرعة الجريىىان بقسىىمة طىىو الحىىوض علىىى زمىىن الترثيىىز مىىن خىىال تطبي ى

من حسابات الباحث اعتماداً علي بيانات القياسات المورفومترية لحوض التفريف.

محمىىود سىىعيد السىىالويت هيدرولوجيىىة الميىىا السىىطحيةت الىىدار الجماهيريىىة للتوزيىىا واإلعىىالنت مف ىراتةت
الطبعة األولىت 1989مت ص . 183
محمود محمد خعرت 1997ت مرجا ساب ت ص.380
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واالستشعار عن بعد
V =L/TC

حيث إن ) = (Lطو حوض التفريف مثم  = (TC) .تمل زمن الترثيز مساعة .

وم ىىن خالله ىىا يتع ىىي أن س ىىرعة المي ىىا بح ىىوض وادي غاوغ ىىاو بلغ ىىت نح ىىوم 16.35م/3

ساعةت ولع ذلن يثمن في ثمية الميا الجارية التي تحددها مساحة الحوض وتعاريسه المتباينة

وتحديداً شدغ االنحدار.

جدول رقم ( )5يوضح سرعة المياه بحوض التصريف

طو المجر م ثم

زمن ترثيز الحوض بالساعة

سرعة الميا م / 3ساعة

16,68

1,02

16,35

المفدر  :نرس المفدر الساب
 .6معدل التصريف :هو ثمية الميا التي تجمعت من ث أنحىاء الحىوض بىالمتر /3اللانيىةت ومىن
الفىع

تحديىد حجىىم التفىريف الرعلىي لحىىوض التفىريفت إذ مىن المرتىىرض أن تثىون ثى أجىزاء

الحىىوض تعىىيف ثميىىة محىىددغ مىىن الميىىا وبشىىث لابىىت إلىىى حجىىم التف ىريف المىىا ي فىىي ث ى م ىرغ
تسقط فيها األمطار عليهت وهذا ال يحىدث علىى ثامى الحىوض إال إذا ثانىت مسىاحته فىغيرغ تقى

عن م 400ثم .2ومن المعادلة التالية يمثن حسا

معد التفريف وهي ثا،تي:

ت =  1.5س0.9
حيث إن ت = معدل التصريف م/3ث

س = مساحة الحوض كم

)1(2

وبذلك يتضح أن معدل التصريف يساوي ( )68.14متر/3ثانية.

 .7حجم التصريف :إن عدم انتظىام سىقوط األمطىار وتذبىذبها مىن سىنة إلىى أخىر ولىنرس الشىهر

وقد تتأخر أحياناً عن موعد سقوطها وبثميات ليست لابتةت غالباً ما ينعثس على حجىم التفىريف

بالحوضت فيما قد ترترا ثمياتها في سنوات أخر إلى الحد الذ يسمي بجريان األوديىةت وحىدوث
م1

مرثىىز التنميىىة والتخطىىيط ت حمايىىة مدينىىة  15مىىايو مىىن أخطىىار السىىيو ت التقريىىر األو ت جامعىىة القىىاهرغت
1983ت ص .77نقالً عن أحمد ازيىد عبىد اهللت المخىاطر الجيومورفولوجيىة بم ارثىز العمىران علىى سىاح
البحر األحمر مرسالة ماجستير غير منشورغ جامعة القاهرغت2006مت ص.130
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العدد9

واالستشعار عن بعد

حجم التفريف بحوض وادي غاوغاوت وذلن علىى

الريعانات في بعض األوقاتت ويمثن حسا

أساس انتظام المطر على ثام أجزاء الحوض وبشث لابت في ث مرغ تسقط فيها األمطار من

خال تطبي المعادلة التاليةم: 1

Q = 99 A0.5

حيث إن  = Q :معد التفريف م /3اللانية = A .مساحة حوض التفريف/ثم.2

وبن ى ىىاء عل ى ىىى ذل ى ىىن بل ى ىىك حج ى ىىم التفى ى ىريف بح ى ىىوض وادي غاوغ ى ىىاو حى ى ىوالى م824.84

متر/3اللانية.

رابعاً :الميزانية الهيدرولوجية لحوض التصريف

إن أولى الخطوات الالزمة لعم الميزانية الما ية لحوض التفريف هىي :حسىا

ثميىىة ميىىا األمطىىار المتسىىاقطةت يلىىى ذلىىن حسىىا

ثميىىة الرواقىىد المتمللىىة فىىي مالتسىىر

إجمىالي

التبخىىر

وثالهما يبدأ ما بداية حدوث التساقطت ولثى يتم التوف إلى فافي الجريان السطحي يتم طىرح

جملة الرواقىد مىن إجمىالي ميىا األمطىارت ويمثىن تقىدير حجىم الميىا المتوقىا سىقوطها بتحديىد أثبىر
ثميىىة مطىىر سىىقطت فىىي يىىوم مىىا والتىىي بلغىىت نحىىو م 65ملىىم فىىي يىىوم م 22شىىهر فب اريىىر سىىنة

م2011م ثد ارسىىة حالىىة بمنطقىىة الد ارسىىةت وبنىىاء عليىىه تحس ى

يلي:

ثميىىة األمطىىار المتوقعىىة وفق ىاً لمىىا

كمية المياه المتوقع سقوطها = أكبر كمية مطر سقطت × مساحة الحوض كم
التالي:

2

وبتطبي هذ المعادلة على حوض التفريف أمثن التوف إلىى النتىا ج المبينىة بالجىدو
جدول رقم ( )6كمية المياه المتوقع سقوطها بحوض التصريف
2

المساحة ثم
69,42

أثبر ثمية مطر يوميه  /ملم

ثمية الميا المتوقا سقوطها ملم

65,00

4512,3

المفدر  :نرس المفدر الساب
م1

Cooke, R. u., et al., Op Cit, p. 239
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واالستشعار عن بعد
تحسى ى

العدد9

المي ىىا المتوق ىىا س ىىقوطها ب ىىأحواض التفى ىريفت عل ىىى أس ىىاس أن األمط ىىار تغط ىىي
حجمهات وعلى مساحة حوض التفريفت وعلى ذلن بلك

الحوض ثامالًت يتوقف ذلن على حس

إجمالي ثمية األمطار المتوقا سقوطها على حوض التفريف بلغت حوالي م 4512,3ملم.

 .1الفـواقد :م (Lossesوهي ثمية الميا المرقودغ عن طري التبخر والتسر مInfiltration

 .2وبالتىىالي تىىؤلر هىىذ الرواقىىد علىىى عمليىىة بىىدء الجريىىان السىىطحي الىىذي يمل ى فىىا ض األمطىىار

المتساقطة بعىد عمليىات التبخىر والتسىر ت ثمىا تىؤلر أيعىاً علىى ثميىة وسىرعة الميىا واسىتم ارريتها
ف ىىي رواف ىىد األودي ىىة حت ىىى وف ىىولها إل ىىى المج ىىر ال ىىر يسم . 1وعل ىىى ذل ىىن يمث ىىن اس ىىتعراض ه ىىذين

العنفرين بشيء من الترفي وهما على النحو ا،تي:

أ .التبخـــر :م Evaporationعن ىىد إجى ىراء الموازن ىىة الهيدرولوجي ىىة ألي ىىة منطق ىىة غالبى ىاً م ىىا يث ىىون
االهتمىىام بىىالتبخر الثلىىي وهىىو مىىا يعىىرف بىىمالبخر -النىىتي وهىىو مجمىىوع مىىا يرقىىد مىىن المىىاء بواسىىطة

البخر من األسطي الما ية أو سىطي التربىةت والنىتي مىن النبىات أو مىن أيىة أسىطي أخىر رطبىةم. 2
م3

وبمىىا أن المتوسىىط اليىىومي للتبخىىر تقىىدر بح ىوالي م 3,6ملليمتىىر

الحوض تثون ثالتالي:

المساحة
2

ثم

69,42
م1

م(2
م3

فىىإن جملىىة التبخىىر مىىن سىىطي

جدول رقم ( )7التبخر خالل زمن التصريف

التبخر ملم

3,6

م* إجمالي التبخر

م** التبخر في

249,91

10,41

3

3

الساعة متر

اليومي م

م*** متوسط التبخر

خال زمن التفريف
3

متر

14,7

أحمىىد سىىالم فىىاليت الم ىراوح الريعىىية فىىي الجىىزء األدنىىى مىىن وادي وتيىىرت بسىىيناءت "نش ىرغ دوريىىة محثمىىة"ت
قسم الجغرافيات ثلية ا،دا

جامعة المنيات العدد 15ت 1989مت ص.19

محمود سعيد السالويت مرجا ساب ص.180
محمود الشريفت مدير محطة الرفد الجوي الخمست مقابلة شخفىية بتىاريخ 2015/7/22م .متوسىط
التبخر اليوميت ليوم 2011/2/22م.
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العدد9

واالستشعار عن بعد
المفدر  :نرس المفدر الساب

م* إجمالي التبخر اليومي = متوسط التبخر في محطة الرفد الجوي × مساحة الحوض.

م** إجمالي التبخر في الساعة = إجمالي التبخر اليومي  24/ساعة.

م*** الراقد بالتبخر خال زمن تفريف الحوض= إجمالي التبخر في الساعة × زمن تفريف

الحوض.

وثمىىا يتعىىي مىىن النتىىا ج المبينىىة بالجىىدو السىىاب أن إجمىىالي الميىىا المتبخىرغ مىىن حىىوض

وادي غاوغاو بلك حوالي م 14,7متر.3

ب .الفاقـد عـن طريـق التسـرب (Infiltration Losses) :وهىو أحىد العنافىر المهمىة الالزمىة
لحسا

الميزانية الهيدرولوجية لألحواض عموماًت فعندما تسقط األمطار على المناط الجافة تبدأ

الميا في التسر بالطبقة السطحية للتربىةت وبمجىرد وفىولها إلىى طبقىة فىلبة غيىر منرىذغ للميىا ت

تبدأ في التجما خال هذ الطبقةت حتى تتيي للطبقة السطحية فرفة التشبا بالميىا ت األمىر الىذي

يىىؤدي بعىىدها إلىىى حىىدوث الجريىىان السىىطحي .وثلمىىا ثانىىت ثميىىة األمطىىار غزيىرغ سىىاعد ذلىىن علىىى
سىىرعة تولىىد الجريىىان والحىىد مىىن معىىدالت التسىىر ت وعلىىى العثىىس مىىن ذلىىن حينمىىا تثىىون األمطىىار
عىعيرة حيىىث تتسىىر معظىىم الميىىا فىىي التربىىة دونمىىا حىىدوث جريىىان يىىذثرت "ولثىىي يترىىو التسىىاقط

علىىى التسىىر البىىد مىىن سىىقوط مطىىر تتىراوح ثميتىىه بىىين م 9-6ملىىم /سىىاعة"م 1الىىذي بىىدور يسىىاعد

على حدوث الجريان السطحي.

ج .التسـرب خـالل زمـن التبـاطؤ :وهىو ثى مىا يتسىر مىن ميىا منىذ أو قطىرغ مطىر تسىقط علىىى
سىىطي األرض إلىىى أن يبىىدأ المىىاء فىىي الظهىىور علىىى سىىطي األرضت ومنىىه يبىىدأ حىىدوث الجريىىانت

ويحس

إجمالي حجم الميا المتسربة خال زمن التباطؤ على األحواض بتطبي المعادلة التالية:

Horton,Erosional development of streams and their drainage basins:
hydrophysical approach to quantitative morphology, Bulletin of Geological
Society of America . Vol.56. 1945, p.307.
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العدد9

واالستشعار عن بعد
كمية التسرب خالل زمن التباطؤ

م1

= مساحة الحوض × زمن التباطؤ لمحوض × 0.25

حيىىث إن م 0.25م/3ث = متوسىىط التسىىر لثى أنىواع الرواسى

السىىطحيةت وبىىذلن يقىىدر مجمىىوع

ما يمثن أن يتسر من ميا خال زمن التباطؤ بحواليم 5.41متر.3

جدول رقم ( )8قيم التسرب الثابتة بحوض التصريف
المساحة
ثم

2

زمن التباطؤ  /دقيقة

69,42

ثمية التسر خال زمن

م* قيم التسر

5,41

0,08

التباطؤ

0,31

اللابتة

المفدر :نرس المفدر الساب
(*) قيم التسرب الثابتة = معدل التسرب × مساحة الحوض × زمن التصريف – زمن التباطؤ

()2

ويعىىد نىىوع الفىىخر المثىىون لسىىطي الحىىوضت ومسىىاحة الحىىوضت وسىىرعة الميىىا ت وانحىىدار

وطىىو الحىىوض مىىن العوام ى التىىي تىىؤلر فىىي قىىيم التسىىر اللابتىىةت وعلىىى ذلىىن جىىاءت قىىيم التسىىر

اللابتة بحوض وادي غاوغاو حوالي م. 0,08

هى .جممة الفواقـد :وتسىاوي مجمىوع التسىر خىال زمىن التبىاطؤ

قىيم التسىر اللابتىة

مجمىوع

التبخر خال عملية الجريانت وبذلن بلغت جملة الرواقد بحوض وادي غاوغاو حوالي م179.03

متر3ت ثما يظهر من الجدو التالي:

جدول رقم ( )9جممة الفواقد بحوض التصريف

م1

التسر خال زمن التباطؤ

قيم التسر اللابتة

التبخر خال الجريان

جملة الرواقد

5,41

0,08

14,7

255,39

ف ىىباح نوم ىىاجيوريت عل ىىم المي ىىا لوادارغ أحى ىواض األنه ىىارت مديري ىىة دار الثتى ى

للطباع ىىة والنش ىىرت جامع ىىة

الموف ت الع ار ت 1998مت ص .114نقال عن سعيد محمود النجارت ص237ت في رسىالة أحمىد ازيىد
عبد اهللت المخاطر الجيومورفولوجية بمراثى ى ىز العمى ى ىران على ساح البحى ى ىر األحم ى ى ى ىر في مفر مرسالى ىة

م2

ماجستير غير منشورغ جامعة القاهرغت 2006مت ص.125
محمود محمد خعرت مرجا ساب ت ص.410
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العدد9

واالستشعار عن بعد
المفدر  :نرس المفدر الساب

 .3صافي الجريان :وهو جملة ما يتبقى من ميا األمطار بعد عملىيات التسر والتبخى ى ىر ويتى ى ى ىم
حسابه بتطبيق الوعادلة اآلتيةRun – Off = P – Losses :
حيـث إن = Run – Off :صـافي الجريـان = P .إجمـالي التسـاقط= Losses .
إجمالي الفواقد.
جدول رقم ( )10صافي الجريان بحوض وادي غاوغاو
إجمالي التساقط

إجمالي الرواقد

4512,09

255,39

فافي الجريان ممتر

3

4256,7

المفدر  :نرس المفدر الساب
وينبغي اإلشارغ إلى أن قيمة فافي الجريان قد تثون موجبة حينما يثون إجمالي التساقط

أثبر من إجمالي الرواقدت ويترت

عليه حدوث الجريان السطحيت ثما ال تثون قيمته سالبة إال إذا

ثان إجمالي التساقط أق من إجمىالي الرواقىد .وعلىى ذلىن فىإن فىافي الجريىان السىطحي للحىوض

وادي غاوغاو لسي يوم ) (22فبراير سنة م2011م بلك حوالي م 4256,7متر.3
خامساً :تحديد أماكن الخطورة بمنطقة الدراسة

اسىىتخدم الباحىىث نمىىوذج التطىىاب المىىوزون م Weighted overlay Modelلتحديىىد

األمىىاثن األثلىىر عرعىىة لريعىىانات ال ىوادي باسىىتخدام سىىبا طبقىىات منتجىىة مىىن الخ ى ار ط األساسىىية

السابقةت وعلى النحو المبين من الشث ا،تي:
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العدد9

واالستشعار عن بعد

شكل رقـم ( )2الطبقات المستخدمة في تحديد مناطق الخطورة بحوض التصريف
Reclassify

Suitability
Index
Apply weight

Weighted Overlay

خريطت توضح درجاث الخطورة
بالمنطقت

االنحذا
Calcul
ر
ate
)(Slope
Convert to grid

نمورج االرتفاع )(Dem
الرقمي
األمطار

Euclidean
distance

شبكت التصريف

Convert to grid

الجيولوجيا

Convert to grid

التربت

Convert to grid

الغطاء النباتي

وفيما يلي عرض للطبقات المستخدمة في نموذج التطاب الموزون وعلى النحو ا،تي:
 .1األمطـار:م Rainبناء على بيانات م TRMMفقد بلغت ثمية األمطار التي هطلىت علىى

المنطقة في م 22فبراير م2011م حوالى م 65ملليمتر ويأتي توزيا األمطار هىذا اليىوم ثىأعلى
ثمية هطلت بمنطقة البحث خال هذ السنة وثمىا هىو مبىين توزيعهىا مىن خىال خريطىة األمطىار
وطبقتها التالية م: 1

م1

خريطة رقن ( )4طبقة األهطار

خريطة رقن ( )3كوية األهطار في يوم (2011/2/22م)

بيانات األمطار على الرابط التالي:
http://disc2.nascom.nasa.gov/Giovanni/tovas/TRMM_V6.3B42_daily.2.shtm
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العدد9

واالستشعار عن بعد
المفدر  :من عم الباحث اعتماداً على بيانات .TRMM

 .2مساحة وطول حوض الوادي :ومساحته م 69.42ثم 2أما طوله فقد بلك حىوالى م16.68

ثىم 2وبمىىا أن شىىبثة التفىريف المفىىدر الر يسىىي للجريىان السىىطحيت وبالتىىالي تىىزداد درجىىة خطىىورغ
الجهات األقر للوادي ثما بخريطة حوض التفريف وطبقتها التالية:

خريطة رقن ( )6طبقة شبكة التصريف

خريطة رقن ( )5شبكة التصريف

المفدر  :من عم الباحث م Aster GDEM )Digital Elevation Mapباستخدام
برنامج ARC MAP

 .3جيولوجيـة المنطقـة م : 1توجىد تثوينىات الىزمن اللالىث أعلىى فىخور فتىرغ الثريتاسىي العلىوي
في الجزء الجنوبي من الحىوضت والمتمللىة فىي تثىوين الميوسىين يرفى بينهمىا سىطي عىدم توافى .

ويتألف تثوين الميوسين من طبقات الحجر الجيري والثارثارنيت ما فلفىا وثنجلىوميراتت أمىا

تثوينات الزمىن ال اربىا فتتملى فىي الرواسى

الرياحيىةت وهىى مىن أثلىر رواسى

الىزمن ال اربىا انتشىا اًر

بمنطقىىة البحىىثت ويتىراوح سىىمثها بىىين متىىر وعش ىرغ أمتىىارت وبالنسىىبة إلىىى الرواسى

الما يىىة الرياحيىىة

فهي تمتاز بسمثها الثبير وبسعة انتشىارهات وتتثىون مىن مىواد رياحيىة مىا طرىا رملىي فيعىي مىا

تداخالت من الحفى فغير الحجمت وهي نتاج عوام التعرية الما ية والهوا ية .وبجوار الشىاط
تنتشر رواس

م1

تثوين قرقارشت وتتثون مىن الثالثارينيىت الىذي يتىألف مىن حبيبىات الحجىر الجيىري

مرثز البحوث الفناعيةت المثت

الترسيريت لوحة الخمست مس  .د  14.33ت 1975مت ص 1ى .7
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العدد9

واالستشعار عن بعد

وفتات من القواقا وحبيبات مىن الثىوارتزت ويتميىز تثىوين قرقىارش بالطباقيىة المتقاطعىة .انظىر إلىي

الخريطة رقمم 7وطبقتها الجيولوجية رقم م. 8

خريطة رقن ( )8طبقة التكوينات الجيولوجية

خريطة رقن ( )7جيولوجية الونطقة

الخمس الجيولوجيةت رقم مش ذ 14-33ت1975م
المفدر :مرثز البحوث الفناعيةت لوحة ُ

ورواس

وبن ىىاء عل ىىى ذل ىىن يتع ىىي أن مجمى ى التثوين ىىات الف ىىخرية عب ىىارغ ع ىىن رواسى ى

رياحي ىىةت

ما ية أثلرها توجد عمن المنطقة الساحليةت وجميعها تسمي بتسىر الميىا ت وبالتىالي فىإن

هذ الرواس

المثونة من فخور الحجر الرملي هي أشد نراذية مىن الفىخور الناريىة فىي جنىو

هىذ التثوينىات طبقىاً لخفا فىها ثمىا هىي

وجنو غر حوض الواديت وعلىى ذلىن جىاءت رتى

موعحة بالجدو التالي:

جدول رقم ( )11رتب التكوينات الجيولوجية وقابميتها لمتسرب ومساحاتها بحوض التصريف
الرتبة
1

التثوينات الجيولوجية
الرواس

الما ية الرياحية

2

تثوين الميوسين

3

تثوين قرقارش

المجموع

الترثي

الفخري

غرين ورما ناعمة ما تداخالت
ما الثاليش
حجر جيري -ثالثارنيت-
فلفا
ثالثارنيت ما عدسات من الغرين

-

2

المساحة مثم
56.6

81.6

12.7

18.3

0.1

0.1

69.4

100

المفدر :من عم الباحث باستخدام Arc GIS
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واالستشعار عن بعد

 .4االرتفاعات :بالنظر إلى نموذج االرتراعات الرقمية للمنطقة المبين على الخريطىة رقىم م10

يمثن استخالص عدد من الحقا

التالية:

خريطة رقن ( )10طبقة االرتفاعات

خريطة رقن ( )9االرتفاعات الرقوية

المفدر  :من عم الباحث مDigital Elevation Map
 Aster GDEMباستخدام برنامج ARC MAP

أ .أعلى نقطة ارتراع في حوض التفريف حوالي م 145متر مىن مسىتوي سىطي البحىر ثمىا أن
أق نقطة حوالي م 1متر عند ساح البحر وبالتالي يظهر حىوض التفىريف فىي اتجىا عىام مىن

الجنو الغربي إلى الشما الشرقي.

ب .يبىىدأ ارترىىاع للمنطقىىة مىىن م 20-1متىىر ويظهىىر علىىى السىىاح ويىىزداد فىىي االرترىىاع باالتجىىا

نحو الجنىو الغربىيت وتظهىر المنحىدرات الجبليىة أقى ارتراعىاً حيىث يتىراوح ارتراعاتهىا بىين م-20

 45متى اًر وتىىزداد تىىدريجياً باالتجىىا جنوب ىاً إلىىى مىىا بىىين م 73-45مت ى اًرت وهىىي فىىي عمومهىىا تظهىىر
على هي ة منحدرات تاللية.

 .5درجات االنحدار :بناء على ما توعحه خريطة االنحدارات التالية أن أق درجة انحىدار تبىدأ

مىىن م °2-0وهىىى المنطقىىة شىىبه المسىىتويةت تقىىا عىىمن نطىىا االنحىىدار الخريىىفت وتمللىىه المنطقىىة
السىىاحليةت بينمىىا تزيىىد عىىن ذلىىن فىىي األجىزاء الجنوبيىىة الغربيىىة إلىىى أثلىىر مىىن م . °5-2أمىىا منىىاط

االنحدار المتوسط أثلرها تحىددت بىالقر مىن المنحىدرات الجبليىة خافىة باالتجىا نحىو الجنىو ت
والجنو الغربيت ويعنى ذلن أن هذ المناط تساعد على سرعة الجريان السطحي وتجما الميىا

بالحوض األدني لوادي غاوغاو.
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العدد9

واالستشعار عن بعد

خريطة رقن ( )12طبقة االنحدار

خريطة رقن ( )11درجات االنحدار

خريطة رقن ( )12طبقة االنحدار

خريطة رقن ( )11درجات االنحدار

المفدر  :نرس المفدر الساب
 .6التربة :يتعي من الخريطة التالية أن منطقة الحوض األدنى لوادي غاوغاو تق فيها سىرعة
الجريىان السىطحي تبعىاً السىتواء سىطحهات وهىىى بىذلن تعتبىىر منطقىة إرسىا ت ثمىىا تنتشىر األ ارعىىي
الرمليىىة بمنطقىىة الحىىوض األدنىىىت وهىىي نتىىاج عوامى التعريىىةت أمىىا األ ارعىىي الفىىخرية والحفىىوية
فتوجىىد فىىي المنطقىىة الداخليىىة عىىمن المنحىىدرات الجبليىىة فىىي اتجىىا الجنىىو والجنىىو الغربىىي مىىن
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واالستشعار عن بعد
المنطقةت وهى في الغال

العدد9
تثون متألرغ بعوام التعرية باإلعافة إلى تثوينها الفىخري إلىى جانى

االنحدار المؤدي إلى سرعة الجريان السطحيت وعلى ذلن تتحدد أنواع التربة بمنطقىة البحىث ثمىا

يتعي من الخريطة رقم م 13وهي ثالتالي:

خريطة رقن ( )14طبقة التربة

خريطة رقن ( )13توزيع التربة

-THE MAP IS COMPLWD BY THE SOIL-ECOLOGICAL
EXPEDITION OF THE USSR V/O"SELKHOZPROMEEXPORT" 1980
أ .التربة الجافة البنية الحمراء ذات آفا متميزغ :وهى أثلر شيوعاً تترثز في بطن الواديت وهى
مشتقة من تثوينات رسوبية ثالرواس

يزيد أحياناً عن م 0.3من المتر.

الرملية والمارلية والطينية رسبت في هذ المناط ت وسمثها

ب .التربىة الجافىىة البنيىة الحمىراء ذات آفىىا متميىزغ وقشىرية السىطي :تتشىىابه هىىذ التربىة مىىا النىىوع
السىاب مىىن حيىىث االشىىتقا الفىىخري هىىي فىي الغالى

مفىىدرها التثوينىىات الرسىىوبيةت ثمىىا يالحىىظ

على هذ التربة احتواءهىا علىى مرتتىات حفىوية وجبسىية ومرتتىات قشىرية نتىاج الظىروف المناخيىة

شبه الجافة.

ج .التربة الجافة البنية الحمراء ذات آفا ععيرة التميز :وهي مشتقة من أف رسىوبي فيعىي

ما تثوينات هوا ية في األف المتمللة فى تثوينات رملية ولومية ما نسبة من المار ت و تحتىوي

على مرتتات فخرية ثبيرغ ما انتشار الثلبان الرملية البحرية والقارية.

د .التربىىة الجافىىة البنيىىة الحم ىراء ذات آفىىا عىىعيرة التميىىز وقش ىرية السىىطي :وهىىى مىىن التثوينىىات

الرسوبية والرسوبية الريعية حيث تنتشر التثوينات الرملية واللوميةت ونظ اًر الرتراع نسبة األمى ى ىالح
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العدد9

واالستشعار عن بعد
بالفخور التي اشتقت منها هذ التربة أد إلى ظهور التثوينات الملحية والجبسية.

هى .ال تربىة الجافىة البنيىة الحمىراء غيىر متميىزغ ا،فىا  :يتحىدد توزيىا هىذا النىوع مىن التربىة بىالحوض
األدنىىى عىىمن منطقىىة الش ىريط السىىهلي السىىاحليت وهىىى مىىن التثوينىىات الرس ىوبية الهوا يىىة والما يىىة

الريعية والتي تتشث من الرما والمواد الجيرية والطينية حيث تظهر واعحة في قطاعاتها.

و .التربىىة الجافىىة البنيىىة الحمىراء القشىىيرية السىىطي :يوجىىد هىىذا النىىوع مىىن التربىىة فىىي بطىىون األوديىىة
وفى المنحدرات الهعىبية وعلىى الىتال المنتشىرغ بمنطقىة البحىثت واالشىتقا الفىخري لهىذ التربىة

من التثوينات الجيرية والتثوينات الرسوبية.

ز .التربىة الريعىىية الرسىوبية :وتمتىىد علىى شىىث شىبثات متشىىعبة عىمن الىوادي الر يسىي وروافىىد ت
وغالباً ما تثون هذ التربة مندمجة تحت أنىواع التربىة الجافىة البنيىة الحمىراء ذات ا،فىا العىعيرة
التميزت وهى من التثوينات الفخرية والجيرية والرملية.

أمىىا الرمىىا البحريىىة فتشىىم معظىىم المنىىاط السىىاحليةت وهىىي رسىىبت علىىى طىىو الش ىريط

ا لسىىهلي السىىاحلي علىىى البحىىر حيىىث تتثىىون مرتتىىات جيريىىة وجيريىىة قوقعيىىه مىىا نسىىبة مىىن الرمىىا
الخشىىنة عديمىىة البنىىاءت جافىىة نوع ىاً بسىىب

سىىرعة نراذيتهىىات فقي ىرغ فىىي العنافىىر الغذا يىىة والطىىينت

وأحياناً تظهر مرتتات حفوية فغيرغ وخافة من الحجر الجيري.

تختلف حاجة التربة للميا تبعاً الختالف قوامها وبنا ها ومساميتها ونراذيتهىات ثمىا تختلىف

درجة احتراظها بالماء داخى حبيباتهىات وبمىا أن منطقىة الد ارسىة تعىم أنواعىاً مختلرىة مىن التربىاتت
فهىىي بطبيعىىة الحىىا تختلىىف فيمىىا بينهىىا أيع ىاً فىىي معىىد الرشىىي ودرجىىة االحترىىاظ بالمىىاءت ويتعىىي

ذلن من خال الجدو التالي:

جدول رقم ( )12الطاقة التسريبية لمتربة
نوع التربة

طاقة التسر  /متر

طميية

25 -5

فلفالية

15 -7.5

جيرية

25 -12.5

رملية

50 -25
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العدد9

واالستشعار عن بعد

Gregory, K.J., and Walling, D.E., 1973, Drainage Basin form and
Process. Gregory, k.j. & Walling, D. E., 1979, Drainage basin form
process, p284.
وعلى ذلن يمثن القو إن طبيعىة منطقىة البحىث وتبىاين انحىداراتها وبخافىة فىي الجهىات

الجنوبيىىة يسىىاعد علىىى سىىرعة الجريىىان السىىطحي لميىىا األمطىىارت ممىىا يىىؤلر علىىى قىىدرغ التربىىة علىىى

امتفىىاص المىىاء وعمليىىات تسىىر ميىىا األمطىىار للتغذيىىة الجوفيىىةت ثمىىا تختلىىف الطاقىىة الترسىىيبية

وفق ىاً لنوعيىىة الفىىخور والتربىىةت وفيمىىا يلىىي توزيىىا رت ى

للتسر  .انظر إلى الجدو التالي والخريطة رقم م: 14

التربىىة علىىى أسىىاس قابليىىة ث ى نىىوع منهىىا

جدول رقم ( )13توزيع رتب التربة بمنطقة البحث حسب قابميتها لمتسرب
2

%

الرتبة

نوع التربة

المساحة مثم

1

الرما البحرية

0.4

0.6

2

التربة البنية الحمراء الحفوية

21.2

30.5

3

التربة القشيرية غير المتجانسة

17.3

24.9

4

التربة البنية الحمراء مميزغ ا،فا

25.7

37.1

5

التربة البنية الحمراء غير مميزغ ا،فا

4.7

6.8

6

المناط الفخرية

0.1

0.1

المجموع

69.4

100

المفدر من حسابات الباحث باستخدام باستخدام برنامج ARC MAP
 .7خريطة الغطـا النبـاتي :تقلى النباتىات مىن ثميىة وسىرعة الجريىان السىطحي وبالتىالي فهىي
تساعد على زيادغ فرفة التسر الذ يزداد بزيادغ ثلافة النباتات والتي تختلف ثلافتها مىن مثىان
،خر بمنطقة الدارسة لثن ثلافتهىا أثلىر بالمنطقىة السىاحليةت لىذلن تىم االسىتعانة بخريطىة اسىتخدام

األرض الزراعية م Lad sat ETMوهى ثما يوعحها الخريطة ا،تية:

المفدر :من عم الباحث م Lad sat ETMباستخدام برنامج ARC MAP
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العدد9

واالستشعار عن بعد

وبناء على ما تقدم يمثن عم م Weighted overlay Modelعلى الطبقات السىابقة

لتحديد األماثن التي تتألر بالريعاناتت وثما هو مبين من الجدو التالي:

جدول رقم ( )14نموذج التطابق الموزون Weighted overlay Model
= Weight

=Normalized Weight

الرقم

الطبقة

Rank

(Rank – Layer

1

الجيولوجيا

6

2

7.1

2

TRMM

1

7

25.0

2

6

21.4

4

التربة

5

3

10.7

5

االرتراعات

3

5

17.9

6

االنحدار

4

4

14.3

7

الغطاء النباتي

7

1

3.6

المجموع

ى

-

28

100

3

شبثة
التفريف

No.)+1

Weight / Sum * 100

المفدر  :من حسابات الباحث باستخدام برنامج ARC MAP
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العدد9

واالستشعار عن بعد

وقد أظهرت نتا ج هذا النموذج م Modelأن األماثن الخطرغ األثلر عرعة للريعىانات

تنقسم إلى لاللة أولها :هي المنطقة الواقعة شماالً عمن منطقة الشىريط السىاحلي األثلىر األمىاثن
عرعىىة للريعىىاناتت وبالتىىالي فهىىي أشىىد المنىىاط خطىىورغ والتىىي تحىىدث فيهىىا خسىىا ر ماديىىة فىىي

الممتلثات واألراعيت وتقدر مساحتها حوالي م 9.2ثم2ت ويشار لها على الخريطة التاليىة بىاللون

األحمرت يليها مناط قليلة الخطورغ وتقا يلي المنطقة األولى والمشار لها باللون األسودت وأمىاثن

نادرغ الخطورغ وهي الواقعة جنو الحىوض والمشىار لهىا بىاللون األزر وتمللهىا المنىاط المرترعىة
عن مستو سطي البحر.

المفدر من عم الباحث باستخدام برنامج Weighted overlay Model -ARC MAP
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العدد9

واالستشعار عن بعد
النتائج والتوصيات

 .1مننن خننتل المتغي نرات المورفومتريننة والحيدرولوجيننة لحننوض وادي غاوغنناو ات ن
الجرينان السننطح لسننيل ينوم  22فب اريننر لسنننة 2011م) بمننح حنوال

مدرجة بالجدول التال :

ن

نناف

 )425627متننر ،3كمننا ن

جدول رقم ( )15صافي الجريان بحوض التصريف
العدد

المتغير

الوحدة

وادى غاوغاو

1

المساحة

كم2

69242

2

المحيط

كم

44228

3

الطول

كم

16268

4

العرض

كم

7,33

5

ق ى ارتفاع

متر

145

6

دنى نقطة

متر

2,00

7

عداد المجاري

بالوحدة

406

8

طوال المجاري

كم

207297

9

الفارق الرس

متر

143

10

معدل االنحدار

درجة  /م

8,57

11

كمية األمطار

ممم

65200

12

كمية التبخر

ممم

326

13

كثافة الت ريف

كم /كم

14

معدل الت ريف

م / 3ثانية

68,14

15

زمن الت ريف

ساعة

1,41

16

زمن التركيز

ساعة

1,02

17

وقت التباطؤ

دقيقة

0,31
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العدد9

واالستشعار عن بعد
18

حجم السريان

م / 3ثانية

824,84

19

سرعة الجريان

م / 3ساعة

16,29

20

تجمال التبخر اليوم

متر

3

294,90

21

تجمال التبخر ف الساعة

متر

3

10,41

22

جممة الفاقد بالتبخر زمن الت ريف

متر

3

1427

23

كمية التسرب ختل زمن التباطؤ

متر

3

5,41

24

قيمة التسرب الثابت

متر

3

0,08

25

جممة الفواقد

متر

3

255239

26

تجمال كمية األمطار الساقطة

متر

3

499,80

3

7,6524

متر

صافي الجريان

 .2تو ننمت الد ارسننة تلننى تحدينند شنند المننناطق خطننورة عمننى مننناطق العم نران واأل ار ن الزراعيننة
و ن التن تحنندث فيحننا خسنناير ماديننة فن الممتمكننات واأل ار ن  ،وتقنندر مسنناحتحا حنوال

كم ،2و

كما يشار لحا بالمون األحمر ف الخريطة رقم .)17

ووفقاً لمنتايج السابقة يو

)9.2

الباحث عدداً من المقترحات والتو يات التن يسنحم تطبيقحنا

ف الحد من األخطار الجيومورفولوجية بالمنطقة ،و

عمى النحو اآلت :

 .1توظينف نظنم المعمومنات الجغرافينة وتقنينات االستشنعار عنن بعند فن تحديند النقناط األكثنر
فاعمين ننة بمجن ننرى ال ن نوادي واعتماد ن ننا كمواقن نني محمن ننة لبنن نناع سن نندود عميحن ننا لحماين ننة منن نناطق العم ن نران

واأل ار

الزراعية من الفي انات بمناطق الخطورة.

 .2حجز مينا األمطنار بشنكل مؤقنت تلنى ن ينتم ترشنيححا تلنى الخنزان الجنوف تعند منن الوسنايل

العمميننة الت ن ت ننمن اسننتقبال الميننا بشننكل منننتظم بعينندا عننن مننناطق العم نران ،و لننك مننن خننتل

تنشاع سدود تعويقيه متتابعة من شأنحا تحم المناطق العمرانية واأل ار

الوادي ،كما نحا تعمل عمى تنظيم عممية تدفق الميا السطحية السيما فن
من سرعة الميا  ،وتعط الفر ة لتسرب الميا لتغ ية الخزان الجوف .
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الزراعية من في نانات
سنفل الحنوض ،وتقمنل
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واالستشعار عن بعد
.1

العدد9

بننو العينننين ،حسننن سننيد حمنند،

المصادر والمراجع:

بيروت1981 ،م.

ننول الجيومورفولوجيننا ،دار الجامعننة لمطباعننة والنشننر،

 .2اقنيبر ،رجب فنرج ،جغرافينة المنوارد المايينة بمنطقنة سنحل الخمنس -م نراتة ،رسنالة دكتنو ار
غير منشورة ،قسم الجغرافيا ،كمية اآلداب ،جامعة عين شمس2014 ،م.

 .3السننتوي ،محمننود سننعيد ،يدرولوجيننة الميننا السننطحية ،النندار الجما يريننة لمتوزينني وا عننتن،
.4

.5
.6

م راته ،الطبعة األولى1989 ،م.

خ ننر ،محمننود محمنند ،األخطننار الجيومورفولوجيننة الرييسننية ف ن م ننر منني التركيننز عمننى
الس ننيول فن ن بع ننض من نناطق وادي الني ننل ،رس ننالة ماجس ننتير غي ننر منش ننورة) ،كمي ننة اآلداب،

جامعة عين شمس1997،م.

دسوق ،

ابر مين ،دراسات ف جيومورفولوجية األ ار

المعارف ،ا سكندرية2005،م

الم رية ،الجزع الثان  ،منشنأة

ننال  ،حمنند سننالم ،الجريننان السننيم ف ن ال ننحارى ،د ارسننة ف ن جيومورفولوجيننة األوديننة

ال حراوية ،معحد البحوث والدراسات العربية ،جامعة الدول العربية– القا رة1989،م.

 .7الم نراوح الفي ننية ف ن الجننزع األدنننى مننن وادي وتيننر ،بسننيناع ،نش نرة دوريننة محكمننة  ،قسننم
الجغرافيا ،كمية اآلداب جامعة المنيا ،العدد 1989 ،15م.

.8

عاشنور ،محمنود محمند ،طنرق التحمينل المرفنومتري لشنبكات الت نريف المناي  ،حولينة كمينة

.9

عبد اهلل ،حمد زايد ،المخاطر الجيومورفولوجية بمراكز العمنران عمنى سناحل البحنر األحمنر

ا نسانيات والعموم االجتماعية ،العدد السابي ،جامعة قطر1986 ،م.
ف م ر رسالة ماجستير غير منشورة) جامعة القا رة2006 ،م.

 .10نوماجيوري،

باح ،عمم الميا وادارة حواض األنحار ،مديرية دار الكتب لمطباعة والنشنر،

جامعة المو ل ،العراق1998 ،م.

 .11محسوب ،محمد

بري ،األطمس الجيومورفولوج  ،دار الفكر العرب  ،القا رة2001 ،م.

 .12مركز التنمية والتخطيط  ،حماي ن ن نة مدينة  15ماي ن نو من خن ن نطار الس ن ن نيول ،التقري ن ن ن ن نر األول،
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9العدد

واالستشعار عن بعد
.1983 ،جامعة القا رة

.م1975 ،)14.33د. س، لوحة الخمس، المكتب التفسيري، مركز البحوث ال ناعية.13
.م1972 ، تقرير غير منشور، تح الزراع

 و ازرة الزراعة وا.14

. محطة الر د الجوي بالخمس، بيانات غير منشورة،م2011/2/22  ليوم،  بيانات التبخر اليوم.15

1.

2.

3.
4.
5.
6.

:المصادر والمراجع بالمغة االنجميزية
Cook, R. u., Brusden, D. Doorn kamp J. C., and Jenes, D.K (1982).,
Urban Geomorphology in Dry lands, Oxford Univ. press, London &
New York.
Horton, Erosional development of streams and their drainage basins :
hydrophysical approach to quantitative morphology, Bulletin of
Geological Society of America . Vol.56. 1945 .
Schumm, S.A.( 1956) Evolution of Drainage Systems and Slope in
Badland at Parth Amboy New York, Geo.Sci.
Strahler,A.N., (954) Dimensional Analysis Inquantitative Terrain
Description, Annals of Association of American Geographers.
Strahler, A.N.,(1958) Dimensional analysis applied to fluvially eroded
landforms. Geol. Soc. Amer. Bull.
Stephen,A.,S.,(1999). Hydrology for water Management, A.A.
Balkema, Rotterdam, Brookfield
:المقابالت الشخصية

.8.2 :  مقابمننة شخ ننية بتنناري، عبدالسننتم عمننار الجنند مكتننب الت ننامن االجتمنناع الخمننس.1
.م2015

 مقابم ن ن ننة شخ ن ن ننية بت ن ن نناري، م ن ن نندير محط ن ن ننة الر ن ن نند الج ن ن ننوي الخم ن ن ننس، محم ن ن ننود الشن ن ن نريف.2
.م2015/7/22

:رابعاً المواقع اإللكترونية

:  بيانات األمطار عمى الرابط التال-

http://disc2.nascom.nasa.gov/Giovanni/tovas/TRMM_V6.3B42_daily.2.s
htm
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د .صالح المهدي الحويج
جامعة الزيتونة

مقدمة البحث :

تشكل صورة الجسـد وما تتضمنو من أفكار ومشاعر وادراكات بعداً مـن اببعـاد ابساسـية

لمفيوم الذات ,كما أنيا تعتبر أحد العوامل التي تعيق التوافق النفسي االجتماعي أو تحسنو.

فالرض ــا ع ــن ص ــورة الجس ــم يـ ـرتبط بطري ــة مباشـ ـرة أو سي ــر مباشـ ـرة بالش ــعور بالس ــعادة

واالطمئنــان ,أمــا عــدم الرضــا ف ــد يكــون ســبباً فــي اضــطرابات ســموكية م تمفــة ,حيــث يكــون الفــرد

نظرة نحو ذاتو تتضمن أفكاره واتجاىاتو ومشاعر ومدركاتو حول جسـده ,وتنمو لديو صـورة ذىنيـة
نحو جسده من الل إدراكو لمنظومة ال صائص الفيزي ية وال صائص الوظيفية.

وتعتبر الث ة بالنفس إحدى السمات الش صية ابساسية واحـدى م ومـات الصـحة النفسـية

التـي تـزود الفـرد بالمناعــة النفسـية وت مـل مــن معـدالت العصـابية ,ويتفاعـل فــي ذلـك عوامـل عديــدة

من ضمنيا صورة الجسـد وادراك صورة الجسـد.

ولكــل مجتمــا معــايير اصــة بــو تســيم فــي تبنــي صــورة الجســم المثاليــة ,فـ ذا مــا تطاب ــت

ص ــورة الجس ــد وى ــذه المع ــايير أش ــعره ذل ــك بجاذبيت ــو الجس ــمية ,وكمم ــا ابتع ــدت الص ــورة ع ــن ى ــذه

المعــايير تكونــت لــدى الفــرد اتجاىــات ســمبية نحــو جاذبيتــو الجســمية ,وكممــا كانــت صــورة الجســد

إيجابي ــة وموض ــوعية كمم ــا أث ــر ذل ــك ف ــي اعت ــدال مع ــدات الث ــة ب ــالنفس وان ف ــاض ف ــي مع ــدالت

العصابية.

وال شــك أن لكــل مجتمــا ث افتــو ال اصــة بــو التــي تحــدد العالقــة االرتباطيــة بــين صــورة

الجسد وبعض المتغيرات النفسية والتي سنتناوليا في بحثنا ىذا.

وترى النظرية الث افية االجتماعية أن صورة الجسد تعتمد عمى ابفكار السائدة في

المجتمعات عن المعايير والم اييس ال اصة بشكل الجسم ووزنو.

(آمال عبد السميع ,3004 :ص )32

ويست دم مصطمح صورة الجسد لوصف كل الطرق التي يكون بيا الفرد مفيوماً عن

جسده ويشعر بو سواء بوعي أو دون وعي ,ويتضمن ذلك أحاسيس الفرد وت يالتو عن جسده
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باإلضافة إلى ابسموب الذي يتعمم الش ص من اللو تنظيم وتكامل براتو الجسدية؛ ومن ثم
ف ن صورة الجسد تكتسب بواسطة الش ص في جماعة ما أو مجتما معين وذلك بالرسم من
وجود

ا تالفات

في

)www.m.ahewar.erg

ىذه

الصورة

دا ل

المجتما

الواحد.

(حني

إبراىيم;

وتعد صورة الجسد من المظاىر النفسية الميمة لدى الفرد ,والتي قد يكون ليا تأثير

سمبي عمى الفرد وتجعمو يعيش في حالة من عدم التوافق)www .Faculty. ksu. edu.sa( .

وتعرف صورة الجسد بأنيا صورة ذىنية وع مية يكونيا الفرد عن نفسو سواء في مظيره

ال ارجي أو في مكوناتو الدا مية وأعضائو الم تمفة وقدرتو عمى توظيف ىذه ابعضاء واثبات

كفاءتيا ,وما قد يصاحب ذلك من مشاعر أو اتجاىات موجبة أو سالبة عن تمك الصورة الذىنية
لمجسم)www.faculty.ksu.edu.sa( .
أهمية البحث:

تنبثق أىمية بحثنا من أنو موضوعاً بك اًر في المجتما الميبي ,وعمى حد عمم الباحث

سيفيد في إثراء الجانب المعرفي في مجال الصحة النفسية لـألفراد ولممجتما ,ويفيد الد ارسـات

والبحوث التي تتناول مثل ىذه الجوانب ,وب اصة أن ىذا البحث يستيدف طمبة المرحمة الثانوية

وىي مرحمة عمرية تعميمية ميمة جداً في حياة اإلنسـان؛ فيي مرحمة تعد مفترق طرق ,واذا ما
وفرنا ليا الفيم والد ارسـة والتحميل ف نيا تمكننا من مساعدة أبنائنا في التوافق والنجاح في الحياة,

واذا ما أىممنا ىاتو المرحمة ف ن االنعكاسات قد تكون سمبية؛ بل قد يمتد أثرىا السمبي إلى سنوات

العمر الـالح ة.

أهداف البحث :

ييدف بحثنا إلى تح يق اآلتي ;-

 معرفــة مــا إذا كانــت ىنــاك عالقــة بــين صــورة الجســد واالســتعداد لمعصــابية لــدى عينــة طمبــةالمرحمة الثانوية بمدينة طرابمس.

 معرفة مدى انتشار بعض سمات العصابية لدى عينة البحث. معرفة العالقة بين متغيرات الدراسة.مشكمة البحث :
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إن المشـكمة – موضــوع البحــث – فــي إطارىــا العـام تتجــاوز بكثيــر إمكانــات وجيــود بحثنــا

المتواضــا الــذي نحــن بصــدد ال يــام بــو ,وب اصــة أن مجتمــا البحــث يفت ــد تمام ـاً إلــى مثــل ىــذه

الدراسة عمى حد عمم الباحث؛ لـذا فـ ن تحديـد مشـكمة البحـث تحديـداً دقي ـاً وواضـحاً يعـد المحطـة

ابولى والضرورية في بداية مسـار الد ارسـة العمميـة ,وذلـك بن ىـذا التحديـد يعنـى فـي واقـا ابمـر

إق ار اًر بأىمية المشكمة وعدم توفر إجابة شافية عنيا .وبن الكائن البشـري يولـد دا ـل مجتمـا تحفـو
إدركاتـو الم تمفـة س ـواء فــي
الصـالت االجتماعيـة مـن نـواحي متعــددة ,تـؤثر بشـكل أو بـد ر عمــى ا

النواحي الجسمية أو النفسية أو االجتماعية ف ننا سنحدد بحثنا في التساؤالت اآلتيـة ;-

س – ىــل ىنــاك عالقــة ارتباطيــة دالــة إحصــائية بــين صــورة الجســم واالســتعداد لمعصــابية لــدى
طالبات شيادة التعميم الثانوي؟

س – ىل ىناك عالقة بين المتغيرات النفسية لمدراسة بعضيا ببعض؟

س – ما مدى انتشار بعض سمات العصابية لدى طالبات شيادة التعميم الثانوي؟
حدود البحث :

يتحدد بحثنا بالعينة الم ـ ـ ـ ـ ـتارة من طمبة المرحمة الثانوية بمدينة طرابمس وبالمنيج

المتبا وبابدوات المست دمة وبابساليب اإلحصائية المتبعة.
اإلطار النظري :
 -1تعريف صورة الجسد :

ل ــد ارتبطــت البــدايات ابولــى لد ارســة مفيــوم الجســد بالرؤيــة الفمســفية ,أمــا الرؤيــة النفســية

فبــدأت تمــتمس طري تيــا عمــى ي ــد شــيمدر  2:46الــذي قــدم تعريفـاً لصــورة الجســد بأنيــا صــورة

نكونيــا فــي أذىاننــا عــن أجســامنا ,ثــم أتــى كمــوب  2:6:وأوضــح أن صــورة الجســم ليــا دور
فعال فيما يكونو الفرد من ت ييمات ذاتية عن جسمو سـواء أكانت الصورة ناقصة أم متكاممة.
أما جوتسمان و كالدول فنظ ار لصورة الجسد عمى أنيا

برة ش صية نفسية قابمة

لمتعديل والتطوير من الل ما يتعرض لو الفرد من برات ,وبالتالي يؤثر مفيومنا عن صــورة
أجسـادنا عمى سموكنا الذاتي وعمى سموكنا في تفاعالتنا الدينامية مـا اآل ـرين فيما أكـد
ستا يري عمى أن صورة الجسم ليا أثر بالغ عمى تفاعل الفرد االجتماعي فابفـراد الذين يدركون

أنفسيم بأنيم ذو قامة قصيرة في نظر اآل رين مما قد يجعميم أكثر انطواء وعزلة وأكثر جالً.
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فيما يرى

كفافي  ,النيال أن صورة الجسد تعتبر تصور ع مي أو صورة ذىنية يكونيا الفرد

عن ذاتو ,ويكون الفرد اتجاىات سمبية أو إيجابية من الل ت ييمات أو أحكام اآل رين عميو,
وتؤثر ىذه ابحكام عمى نفسية الفرد وعمى درجة ميمو االجتماعي ,فنالحظ أن ابفراد الذين

يكونون أحكاماً سمبية نحو ذواتيم سالباً ما نجدىم أكثر ميالً لـالنطواء( .عالء الدين كفافي ,
مايسة النبال;  ,2::6ص)204

بينما يرى إبراىيم دسوقي أن صورة الجسد ىي الصورة التي لدى المرء عن جسده

ال اص أثناء الراحة ,وىي مستمدة من اإلحساسات الباطنة واالحتكاك بابش اص وال برات

واالنفعاالت(www.elssafa.com) .
 -2مكونات صورة الجسد :

تشــمل صــورة الجســد عمــى مكــونين ميمــين أوليمــا; يتمثــل فــي المثــال الجســمي بينمــا يتمثــل

الثاني; فـي مفيـوم الجسـد فمثـال الجسـد ىـو الـنمط الجسـمي الـذي يعتبـر جـذاباً ومناسـباً مـن حيـث
العمــر ,ومــن وجيــة نظــر ث افــة الفــرد .وصــورة الجســد ذات مــدلول معــين ,حيــث إن صــورة الجســد
برة نفسية ت ضا لمتعديل والتطوير ,فصورة الجسد التي تبدو جذابة في سـن العشـرين ال بـد وأن

تتغير في سن ابربعين.

أما المكون الثاني; الذي تتضمنو صـورة الجسـد فيتمثـل فـي مفيـوم الجسـد ,إذ يشـتمل ىـذا

المفيوم عمى ابفكار والمعت دات والحدود التي تتعمق بالجسم.
 -3الرضا عن صورة الجسد :

إن صورة الجسد من حيث الرضا أو عدم الرضا تمس اإلناث بشكل أكثر وضوحاً – فال

تكاد توجد امرأة تشعر بالرضا الكامل عن صـورة جسـميا– فعـادة مـا تـرى أن ىنـاك بيـا مـا يحتـاج
إلــى تعــديل ,فــي حــين أن الــذكر فــي اآلن ذاتــو يتحــول شــعور الرضــا أو عــدم الرضــا لديــو نحــو

مست بمو الميني وانجازاتو المست بمية ,ورسم ازياد اىتمـام الـذكور بصـورة الجسـد فـي الح بـة اب يـرة
نتيجة عوامل عديدة تتعمق بالث افة العامة وال اصة عمى حد سـواء.

فرضا ابنثى أو عدم رضـاىا عـن صـورتيا الجسـمية يتح ـق مـن ـالل تعيينـات اآل ـرين

ليـا ,فيــي دائمـاً تبحـث عــن آراء اآل ـرين حــول جاذبيتيـا الجســمية ,فـ ذا كـان ت يــيم اآل ـرين يمثــل
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ـرة ليــا أيـ ـ ـ ـ ـضاً ت ييمـ ـ ـ ـ ـيا حــول
عــامالً ميم ـاً فــي مــدى رضــا الم ـرأة عــن صــورة جســميا ,ف ـ ن المـ أ
صـ ـ ـ ـورة

جسدىا.

أما رضا الذكر أو عدم رضاه عن صورة جسده فيتح ق من الل انطباعات اآل رين

واتجاىاتو ىو نحو جسده ونحو ش صيتو بشكل عام.

 -4صورة الجسد وعالقتها ببعض المتغيرات النفسية :

أسف ـ ـ ـرت دراسات ساب ـ ـة عن االرت ـ ـباط الوثيـ ـ ـق بين صـ ـورة الجسد وف دان الشيية

العص ــبي ,وك ــذلك ب ــين ص ــورة الجسـ ـد ومس ــتوى حال ــة وس ــمة ال م ــق النفس ــي ,واالكتئ ــاب وبع ــض

الم اوف المرضية التي تتعمق بالتوىم المرضي لدى بعض ابفراد سير الراضين عن أجسادىم.
 -5االستعداد لمعصابية :

ل د عرف المدني العصابية بأنيا بعد ثنائي ال طب يجما بين ذوي االستعداد المرتفا

لـإلصابة باالضطراب العصابي كطرف وبين ذوي الدرجات الدنيا عمى العصابية ما المتواف ين

المتزمنين كطرف م ابل ( .الد المدني; , 3002ص ):-9

والسموك ىو نتاج التفاعل بين الوراثة والبيئة ف د بين إيزنك أن الوراثة عامالً أساسياً في

العصابية؛ فالفرد في رأيو ال يرث العصابية وانما يرث االستعداد لمعصابية ,أي أن الوراثة ال

تؤثر في السموك بطري ة مباشرة ,وانما تؤثر فيو بطري ة سير مباشرة عن طريق التكوينات
الجسمية وىذه التكوينات ليا أىميتيا من حيث إنيا تحدد إمكانية التفاعل ما البيئة.
وي مص

إيزنك

إلى أن االضطراب العصابي ىو نتيجة لـالستعداد لمعصابية +

الضغـوط البيئية ,حيث يفترض وجود فروق فردية في مستوى االسـتثارة باالنبساط – االنطواء,

فمستوى االسـتثارة عند مواجية مواقف مشابية يكون أعمى لدى المنطويين منو لدى المنبسطين.

(الشيخ كامل عويضو;  , 2::7ص)35
الدراسات السابقة :

اســتعان الباحــث بــبعض الد ارســات الســاب ة فــي البيئــات العربيــة وابجنبيــة كد ارســة مابــل

بابنس  ,جمجان  2:97التي اىتمت بدراسة تشوه صورة الجسد وارتباطو بت دير الذات المن فض
 ,أمــا د ارســة ثيــرون  ,نيــل  ,لــوب  2::2فاىتمــت بمعرفــة العالقــة بــين صــورة الجسـد ومفيــوم
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الذات وال مق االجتماعي ,فيما كشفت دراسة جروب وآ رون  2::4عن ارتباطات ساعية بـين
عدم الرضا عن صورة الجسد وت دير الذات ,أمـا د ارسـة شـي تر وآ ـرون  2:98فتوصـمت إلـى
عالقــة صــورة الجســد بــبعض المتغي ـرات كان ف ــاض ت ــدير الــذات والمعانــاة مــن ال مــق ,والش ــعور

بالذنب لدى الفرد ,أما دراسة شـييانا  2::0فأكـدت عمـى ارتبـاط صـورة الجسـم مـن حيـث الرضـا
سمبياً بال مق االجتماعي.

إجراءات البحث التطبيقية :

أ  :منهج البحث :

حدد الباحث اإلطار المرجعي لمبحث ,والسبيل إلى تح يق أىداف بحثنا ىو اتباع المـنيج

الوصفي التحميمي وذلك لمالءمتو لموضوع البحث.
ب :عينة البحث :

يتمثــل مجتمــا الد ارســة فــي عينــة م تــارة مــن طمبــة المرحمــة الثانويــة وكانــت العينــة محــددة

بالطمبة في مرحمة الشيادة ,وكان عدد العينة  90طالب ,وفيما مبررات ا تيار العينة;-

 -2إن ى ــذه المرحم ــة العمري ــة مفعم ــة باالنفع ــاالت والت ــوترات النفس ــية نتيج ــة التغيـ ـرات الجس ــمية
واليرمونية التي تحدث في ىذه المرحمة العمرية.

 -3تتبمور في ىذه المرحمة اتجاىات الطمبة نحو الذات بشكل واضح.
ج  :أدوات البحث :

ل ــد اس ــتعان الب ــاحثون ب ــأداتين ابول ــى م ي ــاس ص ــور الجس ــم ,والثاني ــة م ي ــاس الس ــموك

العصابي ,حيث كان اليدف من تطبيق م ياس صـورة الجسـد ىـو التعـرف عمـى مـدى الرضـا عـن
صـورة الجسـد لـدى أفـراد العينـة .عممـاً بـأن الم يــاس م ـنن فـي البيئـة المصـرية وال طريـة ,وقـد قمنــا
بالتح ق من ثبات الم ياس بطري ة التجزئة النصفية وباست راج معامـل االرتبـاط ومـن ثـم اسـت راج

معامـل الثبــات عـن طريــق معادلــة (سـبيرمان -بـراون ) وجـد أن معامــل الثبــات قـد بمــغ  0.:9ممــا

يدل عمى ثبات الم ياس.

أما م ياس السموك العصابي فيو استبيان م نن عمى البيئة الميبية والغرض من است دامو

معرفة مدى انتشار بعض سمات العصابية لدى عينة البحث ,ول د قام الباحث بالتح ق مـن ثبـات

- 187 -

مجلة التربوي
مفيوم صورة الجسد وعالقتيا باالستعداد لمعصابية لدى طمبة المرحمة الثانوية العدد 9
الم يــاس بــنفس الطري ــة الســالفة الــذكر ,حيــث وجــد أن معامــل الثبــات بمــغ  0.:0ممــا يــدل عمــى

ثبات الم ياس والمعادلة المست دمة ; حيث إن ;

 ; Vتشير إلى معامل االرتباط قبل التصحيح -ن ; عدد أفراد العينة  -مج س ; مجموعة ابعداد الفردية

مج ص ; مجموع ابعداد الزوجية.

ول د است دم الباحث معامل ارتباط بيرسون إليجاد العالقـة بـين صـورة الجسـم والمتغيـرات

النفسـية ,عالقـة المتغيـرات النفسـية بعضـيا بــبعض ,بينمـا اسـت دم النسـب المئويـة السـت راج مــدى
انتشار بعض السمات لدى أفراد العينة( .عثمان أميمن ,بدرية السامرائي;  3002ص )246
نتائج البحث :

بعد تفريغ البيانات وتحميميا وتفسيرىا توصل الباحث إلى النتائج اآلتيـة كما ىي مبينة فـي

الجدول اآلتي ;

جــدول رقــم ( )2يوضــح العالقــة بــين صــورة الجســم وبعــض مجــاالت الســموك العصــابي,

وبين المتغيرات النفسية بعضيا ببعض.

المتغيـ ـ ـرات النفس ـ ــية; ال م ـ ــق ,الحساس ـ ــية االنفعالي ـ ــة ,الش ـ ــعور ب ـ ــالن ص ,االض ـ ــطرابات

االجتماعية ,مشكالت التفكير ,اضطرابات النوم ,صورة الجسم.
جدول ()2

الحساسية
االنفعالية

الش ــعور بالن ص
االضطرابات
الجسمية

االضطرابات
االجتماعية

0.04
*

0.02
4

**

0.30

0.22

0.09

0.07

0.05

**

0.30
*0.24
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مشكالت التفكير

*

*

*0.28

0.27

0.25

اضطرابات النوم

0.06

0.08

0.08

صورة الجسم

0.04

0.0:

0.09

* مستوى داللة عند 0.06

0.05
*

0.25
0.0:

0.0:
0.09

0.09

*0.24

0.03

0.05

** مستوى داللة عند 0.02

يتضح من جدول مصفوفة االرتباط ما يمي :

 -2توج ــد عالق ــة دال ــة إحص ــائية عن ــد مس ــتوى الدالل ــة اإلحص ــائية ( )0.06ب ــين االض ــطرابات
االجتماعية وصورة الجسد ,وال توجد عالقة بين صورة الجسد وب ية المتغيرات اب رى.

 -3توجــد عالقــة ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى الداللــة  0.06بــين ال مــق والشــعور بــالن ص
وال مق ومشـكالت التفكيـر ,وبـين الشـعور بـالن ص ومشـكالت التفكيـر وبـين االضـطرابات الجسـمية

واضطرابات النوم.

 -4توجــد عالقــة دالــة إحصــائياً عنــد مســتوى الداللــة ( )0.02بــين الحساســية االنفعاليــة والشــعور
بالن ص وبين الشعور بالن ص واالضطرابات الجسمية.

ويفســر الباحــث عــدم وجــود عالقــة ارتباطيــة بــين صــورة الجســم وب يــة المتغي ـرات اب ــرى

باس ــتثناء االض ــطرابات االجتماعي ــة ب رجـ ـاع ذل ــك إل ــى تميـ ـز المجتم ــا الميب ــي باالىتم ــام بال ــذكور
وتفضـيل مفيـوم الـذكورة مـن وجيـة نظـر مجتمعيـة وتحفيـز الـذكور عمـى بنـاء الش صـية ,أمـا فيمــا

ي ص العالقة التي وجدت بين صورة الجسم واالضطرابات االجتماعية ف نيا تفسر بما ي وم عميـو
المجتمــا الميبــي مــن روابــط وعالقــات اجتماعيــة تــؤثر فــي نفســية الم ارىــق ونظرتــو إلــى جســمو مــن
الل آراء اآل رين فيو وت ييميم بشكل مستمر.

التوصيات :

 -2فتح مراكز إرشاد نفسي في المدارس الثانوية.
 -3إقامة الندوات و المؤتمرات العممية.
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 -4التشجيا عمى الحوار اليادف دا ل ابسرة والمدرسة.
المقترحات :

 -2إجراء دراسة عن صورة الجسد لدى ابطفال.
 -3إجراء دراسة عن صورة الجسد لدى المسنين.

 -4إجراء دراسة عن صورة الجسد وعالقتيا بمتغيرات أ رى كالصحة النفسية.
المراجع

 -2الشيخ كامل محمد عويضو ; عمم النفس بـين الش صـية والفكـر  ,دار الكتـب
بيروت  ,لبنان  , 2::7 ,ص.35

العالميـة ,

 -3آم ــال عب ــد الس ــميا مميج ــي; الصـ ـحة النفس ــية والع ــالج النفس ــي  ,االنجم ــو المصـ ـرية ال ــاىرة
 , 3004ص .32

 -4حنـ ـ ـ ـ ــي اب ـ ـ ـ ـ ـراىيم عبـ ـ ـ ـ ــد العظـ ـ ـ ـ ــيم ; مفـ ـ ـ ـ ــاىيم سوسـ ـ ـ ـ ــيولوجية حديثـ ـ ـ ـ ــة  ,صـ ـ ـ ـ ــورة الجسـ ـ ـ ـ ــد
www.m.ahewar.erg

-5

الد أحمد المدني ; بناء م ياس م نن لمسموك العصابي في مدينة مصراتو ,رسالة ماجستير

سير منشورة  ,قسم عمم النفس ,جامعة مصراتو ,3002 ,ص .:-9

 -6عالء الدين كفافي ,مايسة أحمد النيال; صورة الجسم وبعض المتغيرات الش صية عينة مـن
المراى ات ,اإلسكندرية ,دار المعرفة الجامعية ,مصر ,2::6ص204

 -7عثم ـ ــان عم ـ ــى أم ـ ــيمن  ,بدري ـ ــة عم ـ ــى الس ـ ــامرائي ; اال تب ـ ــار النفس ـ ــي ; أسـ ـ ــسو ومعالجت ـ ــو
اإلحصائية  ,بنغازي ليبيا  3002 ,ص .246
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د  .مصطفى رجب الخمري
كمية التربية ـ الخمس  /جامعة المرقب
الحمد ﵀ رب العالميف ،كالصالة كالسالـ عمى أفصح الخمؽ كافة ػ ػ محمد ػ ػ ػ صمى ا﵀ عميو

كسمـ ػ ػ كعمى آلو كصحبو كمف اتبع ىداه  .كبعد :

فكالـ رسكلنا ػ ػ ػ صمى ا﵀ عميو كسمـ ػ ػ ػ ىك الكالـ الذم َّ
قؿ عدد حركفو ،ككثر عدد معانيو،

َّ
كجؿ عف الصنعة ،كنزه عف التكمؼ ،استعمؿ اإليجاز في مكقع اإليجاز ،كاإلطناب في مكضع

اإلطناب ،كىجر الغريب الكحشي ،فمـ ينطؽ إال عف ميراث حكمة ،كلـ يتكمـ إال بكالـ قد َّ
حؼ

بالعصمة ،كىك الكالـ الذم ألقى ا﵀ عميو المحبة ،كغشاه بالقبكؿ ،كجمع لو بيف الميابة كالحالكة،
كبيف حسف اإلفياـ مع استغنائو عف إعادتو ،كقمة حاجة السامع إلى معاكدتو ،أنزؿ ا﵀ عميو قكلو:
ض يؿ المَّ ًو عمىٍي ى ً
﴿ كأ ٍىن ىز ىؿ المَّو عمىٍي ى ً
يما﴾ (. )1
اب ىكالٍ ًح ٍك ىمةى ىك ىعمَّ ىم ى
اف فى ٍ
ى
ؾ ا ٍلكتى ى
ي ى
ؾ ىما لى ٍـ تى يك ٍف تى ٍعمى يـ ىك ىك ى
ؾ ىعظ ن
ى
كب بو معمكرةن،
يقكؿ الجاحظ عف كالـ النبي ػ ػ صمى ا﵀ عميو كسمـ ػ ػ ػ" :الى تىىاز يؿ ا ٍلقيمي ي
نفس ًو ،متخي انر مف ً
كالصدكر مأىكلةن ،المفظي كاف كريمان في ً
ً
الفضكؿ ،بريئان مف
جنس ًو ،سميمان مف
ى
ي
كىش ٍ ً
ً
بالعقكؿَّ ،
ً
ً
ً
ت لو
التحـ
النفكس ،كاتص ىؿ
ّْب إلى
تاح ٍ
ت إليو األسماعي ،كار ى
التعقيد ،يحب ى
باألذىاف ،ك ى
الناس خطره ،فجمعت النفكس المختمفةي األىك ً
ً
كشاع في اآلفا ً
اء عمى
كعظـ في
ذكرهي،
القمكب،
ى
يي ي
ي
ي
ؽ ي
ى
محبتً ًو " (. )2
غرضنا في ىذا المقاء الطيب أف نستعرض بعض الجكانب المغكية كالبيانية في األمثاؿ

التي أثرت عف النبي ػ ػ صمى ا﵀ عميو كسمـ ػ ػ سكاء أكانت قياسية كىي التي تأخذ الشكؿ القصصي

في كثير مف األحياف ،أـ غير القياسية .

كغالبا ما يبدأ بو حديث رسكؿ
كنقصد باألمثاؿ القياسية :تمؾ التي يصرح فييا بمفظ المثؿ،
ن

()1
()2

سكرة النساء  :مف اآلية . 114 :
انظر :البياف كالتبييف . 8/2
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ا﵀ ػ ػ ػ ػ صػػمى ا﵀ عميػػو كسػػمـ ػ ػ ػ كيتضػػمف التصػػكير البيػػاني غػػرض التػػأثير كالتكضػػيح كبػػث المقاص ػد

السػػامية فػػي النفػػكس بطريػػؽ الكصػػؼ؛ ألف الحقػػائؽ السػػامية فػػي معانييػػا كأىػػدافيا تأخػػذ صػػكرتيا

الرائعػة إذا صػيغت فػػي قالػب يقربيػػا إلػى اإلفيػػاـ بقياسػيا عمػى المعمػػكـ اليقينػي ،كالتمثيػػؿ ىػك القالػػب
ال ػػذم يب ػػرز المع ػػاني ف ػػي ص ػػكرة حي ػػة تس ػػتقر ف ػػي األذى ػػاف بتش ػػبيو الغائ ػػب بالحاض ػػر ،كالمعق ػػكؿ

بالمحسكس ،كقياس النظير عمى النظير ،ككـ مف معنػى جميػؿ أكسػبو التمثيػؿ ركعػة كجمػاال ،فكػاف

ذلػػؾ أدعػػى لتقبػػؿ الػػنفس لػػو ،كاقتنػػا ًع العقػػؿ بػػو ،كىػػك مػػف أسػػاليب القػرآف الكػػريـ فػػي ضػػركب بيانػػو
كنكاحي إعجازه .ككما عنى العمماء بأمثاؿ القرآف فإنيـ عنكا كذلؾ باألمثاؿ النبكية.

كالمثؿ يجمع عمى أمثاؿ ،كالمثؿ بفتح الميـ ،كالمثؿ بكسرىا كالمثيؿ كالشبو كالشبيو لفظنا

كمعنى ،كالمثؿ لو معنياف:

األكؿ :ىك القكؿ السائر عمى كفؽ الحاؿ التي ضرب ليا كال بد فيو مف غرابة .كقيؿ:

المثؿ عبارة عف قكؿ في شيء يشبو قكالن في شيء آخر بينيما مشابية؛ ليبيف أحدىما اآلخر

كيصكره ،إذف فال بد مف تدبر المثؿ كالممثؿ لو كمطابقة ما بينيما .كقيؿ :المثؿ يقاؿ عمى
كجييف :أحدىما أف يعبر بو عف كصؼ الشيء مثؿ قكلو تعالى ﴿ ىمثى يؿ ا ٍل ىجَّن ًة الَّتًي يك ًع ىد
()1
كف﴾
ا ٍل يمتَّقي ى
الثان ػ ػي :عػ ػ ػبارة عػف المشابيػ ػ ػ ػة لغيػره فػي مع ػ ػنى مػف المعػاني ،أم معنػى كػاف ،كىػك أعػـ
الن َّػد" يقػاؿ فيمػا يشػارؾ فػي الجػكىر فقػط .ك" ّْ
األلفاظ المكضكعة لممشابية ،كذلػؾ ألف " ّْ
الش ٍػبوى" يقػاؿ
م" يقػاؿ فيمػا يشػارؾ فػي الكميػة فقػط .ك" َّ
الم ىس ً
الشػ ٍك ىؿ" يقػاؿ فيمػا
ػاك ى
فيما يشارؾ في الكيفيػة فقػط .ك" ي
()2

المثى ىؿ" عاـ في جميع ذلؾ.
يشارؾ في القدر كالمساحة فقط .ك" ى
كيطمؽ المثؿ عمى الحاؿ كالقصة العجيبة الشأف ،كبيذا المعنى فسر لفظ المثؿ في كثير
اء ىغ ٍي ًر ً
مف اآليات كقكلو تعالى مثى يؿ ا ٍلجَّن ًة الَّتًي ك ًع ىد ا ٍلمتَّقيكف ًفييا أ ٍىنيار ًمف م و
آس وف ىكأ ٍىنيى هار ًم ٍف
ى
ي ى ى ىه ٍ ى
ى
ي
()3
َّ
ً
و
ط ٍعموي كأ ٍىنيار ًم ٍف ىخم ور لىذ وة لً َّ
مش ً
﴾ أم :قصتيا
صفِّى َّ
اربً ى
يف ىكأ ٍىنيى هار م ٍف ىع ىسؿ يم ى
لىىب وف لى ٍـ ىيتى ىغَّي ٍر ى ي ى ى ه
ٍ
()1
()2
()3

سكرة الرعد  :مف اآلية. 53 :
ينظر :عمدة الحفاظ في تفسير أشرؼ األلفاظ  ،2451/4زىر األكـ في األمثاؿ كالحكـ.5/1
سكرة محمد  :مف اآلية . 15 :
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كصفتيا التي يتعجب منيا ،كىناؾ معنى آخر لممثؿ ذىب إليو عمماء البياف في تعريفو فيك

عندىـ :المجاز المركب الذم تككف عالقتو المشابية متى فشا استعمالو ،كأصمو االستعارة
التمثيمية كقكلؾ لممتردد في فعؿ أمر" :أىراؾ تقدـ رجال كتؤخر أخرل" ( .)1كقيؿ في ضابط المثؿ

أيضا :إنو إبراز المعنى في صكرة حسية تكسبو ركعة كجماال .كالمثؿ بيذا المعنى ال يشترط أف
ن
()2
مركبا .
نا
يككف لو مكرد ،كما ال يشترط أف يككف
مجاز ن
فبعػػد ىػػذه المقدمػػة ،كىػػذا التط ػكاؼ الس ػريع فػػي حقيقػػة المثػػؿ ،نتطػػرؽ اآلف إلػػى الصػػكر

البيانية في األمثاؿ النبكية مف خالؿ كالـ النبػي ػ ػ ػ صػمى ا﵀ عميػو كسػمـ ػ ػ ػ السػتعراض الجكانػب

المغكي ػة كالبيانيػػة فػػي األمثػػاؿ بأقسػػاميا ،التػػي أخػػذت الشػػكؿ القصصػػي فػػي كثيػػر مػػف األحيػػاف،
ػيح ،كبػػث المقاص ػد السػػامية فػػي
ػأثير كالتكضػ ى
كيتضػػمف التصػػكير البيػػاني فػػي مكضػػكعنا ن
أيضػػا التػ ى
ػر مػا يتبمػكر الكػالـ فػي شػكؿ قصصػي يقػكـ عمػى اإليجػاز كاإلبػداع
النفكس بطريؽ الكصؼ ،ككثي نا

مع كضكح الفكرة ،كعمؽ المغزل كسالمة التعبير.

كقػػد آثػػرت أف أعػػرض لتمػػؾ الصػ ً
ػكر التمثيميػػة البديعػػة لككنيػػا تفػػكؽ مػػا تس ػامى بػػو العػػرب

كتباركا في صناعتو ،كتدبيجو في ىذه الصكر ،كلنا في ىذا الصدد أف نستدؿ عمػى ركائػع التمثيػؿ

ػس كالمقكمػػات التػي تميػزه
فػي الحػديث الشػريؼ فػي تميػزه ،كسػمك فصػػاحتو ،فقػد تػكفرت فيػػو األس ي
بخصػػائص سػػامية ،كسػ و
ػمات فريػػدة ،يػػدركيا الفصػػحاء ،كيعييػػا ذكك الفكػػر كالػػذكؽ الرفيػػع ،كيقفػػكف
ى

عمػ ػػى كثيػ ػػر مػ ػػف األسػ ػػاليب كالتعبي ػ ػرات النبكيػ ػػة بشػ ػػيء مػ ػػف التػ ػػدبر الممحػ ػػكظ ،كالتعم ػ ػ ً
ؽ الكثيػ ػػر؛

ليستخمص ػكا م ػف فيكضػػاتيا معػػاني الحكمػػة الصػػائبة ،كاآلداب البارعػػة التػػي تصػػقؿ ريػػف العقػػكؿ،
كتشػػحذ الس ػرائر بػػالقيـ الركحيػػة ،كتسػػمط عمييػػا إش ػراقةى اليقػػيف فيػػزكؿ عنيػػا كػػؿ ىك ٍىػ وػـ يخػػيـ عمػػى
النفكس ،كتدفع عنيا غائمةى اليكل ،كتحيط كؿ نزكة تنزع إلييا النفس البشرية فيما حرـ ا﵀ تعالى.
يجدر بنا أف نستدؿ عمى ركائع اآلداب النبكية مف كاقع الصكر التمثيمية التي كثرت في

كالمػػو ػ ػ ػ ػ صػػمى ا﵀ عميػػو كسػػمـ ػ ػ ػ ػ فػػي تمػػؾ األخبػػار لمػػا ل ػو مػػف األثػػر العظػػيـ فػػي نفػػس المسػػمـ،

كاإلفصاح عف المعنى المراد مف خالؿ الكاقع المحسكس ،الذم يسمؾ بالكالـ سبيمىو نحػك القمػكب،
()1
()2

أدب الكاتب ػص. 21 :
مباحث في عمكـ القرآف ص282:
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كي ىغمّْفييػػا اليقػػيف بسػػياج مػػف الص ػكاب ،كلنػػا فػػي ىػػذا المكضػػع أف
فتتسػػرب إلييػػا الرغبػػة أك الرىبػػة ،ي
نتناكؿ بعض أحاديث النبي ػ ػ ػ صمى ا﵀ عميو كسمـ ػ ػ البديعػة فػي صػكرتيا التمثيميػة الفائقػة ،فنػرل
أحاديث صرح فييا بمفظ المثػؿ أك مػا يػدؿ عمػى التشػبيو ،كىػي كثيػرة ،كأخػرل مػف األمثػاؿ الكامنػة

كىي التي لـ يصرح فييا بمفظ المثؿ ،كنكع ثالث أمثاؿ مرسمة ،كىي جمؿ أيرسمت إرساال مف غير
()1

تصريح بمفظ التشبيو

المبحث األول  :األمثال غير القياسية
المطمب األول  :في األعمال التي تدخل الجنة :
ما ركم عف مع ًاذ بف جب ًؿ ػ ػ رضي ا﵀ عنو ػ ػ قاؿ  :قيمٍت لًرس ً ً
صمَّى ا﵀ي عميو
ي ى ٍ ي ىى
كؿ ا﵀ ػ ػ ى
ي ىي
ً
ً
ىخبًرنًي بًعم وؿ ي ٍد ًخمينًي ا ٍلجَّنةى كيب ً
اع يدنًي ىع ًف َّ
الن ً
ار فقاؿ " :ىكلىقى ٍد ىسأىٍلتيني ىع ٍف ىعظ ويـ ،ىكًاَّنوي
ى ى يى
ىى ي
كسمـ ػ ػ أ ٍ ٍ
ً
لىي ًسير عمىى م ٍف يسَّره ا﵀ عمىٍي ًو؛ تىعب ىد ا﵀ كالى تي ٍش ًر ى ً ً
الةى ،كتي ٍؤتًي َّ
كـ
يـ َّ
ى ه ى ى ى ىي ي ى
الزىكاةى ،ىكتى ي
ص ى
ؾ بو ىش ٍينئا ،ىكتيق ى
الص ى ى
ٍي ى ى
اب ا ٍل ىخي ًر؟ يق ٍمت :بمىى يا رسك ىؿ ً
ؾ ىعمىى أ ٍىبك ً
الص ٍكىـ
ا﵀ ،قىا ىؿ َّ
ت .ثـ قاؿ :أىالى أ يىدلُّ ى
ٍ
اف ،ىكتى يح َّج ا ٍلىب ٍي ى
ىرىم ى
ضى
ي ى ى ىي
ى
الرج ًؿ ًفي جك ً
ط ًفئي ا ٍل ىماءي َّ
ؼ المٍَّي ًؿ ًش ىع يار
ط ًفئي ا ٍل ىخ ًط ىيئةى ىك ىما يي ٍ
َّدقىةى تي ٍ
يجَّنة ،ىكالص ى
صالىةي َّ ي
الن ىار ،ىك ى
ىٍ

ًً
اى ٍـ
كف ىرَّبيي ٍـ ىخ ٍكفنا ىك ى
ط ىم نعا ىك ًم َّما ىرىزٍقىن ي
كبيي ٍـ ىع ًف ا ٍل ىم ى
يف .ثـ قرأ ﴿ :تىتى ىجافىى يجين ي
ضا ًج ًع ىي ٍد يع ى
الصَّالح ى
()2
ام ًو؟ قيٍمت :بمىى يا رسك ىؿ ً
ٍس ٍاألىم ًر يكمّْ ًو ،كعمكًد ًه كًذركًة سىن ً
ً
ا﵀،
يخبًير ى
كف﴾ ثـ قاؿ :أىالى أ ٍ
يي ٍنفقي ى
ي ى ى ىي
ى ىي ى ٍى ى
ؾ بًىأر ً ٍ
الصالىةي ،كًذركةي سىن ً
ٍس ٍاأل ٍىم ًر ً
ؾ
كدهي َّ
ؾ بً ىمالى ًؾ ىذلً ى
يخبًير ى
اد ،ثيَّـ قىا ىؿ :أىالى أ ٍ
ام ًو ا ٍل ًجيى ي
اإل ٍسالى يـ ،ىك ىع يم ي
ى ٍى ى
قىا ىؿ :ىأر ي
ؾ ى ىذا ،كأى ىشار إًلىى لًسانً ًو ،قي ٍمت :يا نبً َّي ً
؟ قيمٍت :بمىى يا رسك ىؿ ً
ا﵀ ،قىا ىؿ :يك َّ
ا﵀ ىكًاَّنا
ي ى ى
ى
ي ى ى ىي
ؼ ىعمىٍي ى ى ى ى
ار إًالَّ
الناس ىعمىى يك يجكًى ًي ٍـ ًفي َّ
الن ً
ؾ ىيا يم ىعا يذ .ىك ىى ٍؿ ىي يك ُّ
ب
ؾ أ ُّ
يم ى
كف بً ىما ىنتى ىكمَّ يـ بً ًو؟ قىا ىؿ :ثى ىكمىتٍ ى
لى يم ىؤ ى
اخ يذ ى
ى
()3
صائً يد أىٍل ًسىنتً ًي ٍـ؟
ىح ى
فقد أجمؿ ػ ػ ػ صػ ػ ػمى ا﵀ عميػ ػ ػو كسمـ ػ ػ ػ ك ىؿ ما ييػ ػ ػـ المسمـ في حيات ػ ػ ػو ،ككض ػ ػ ػ ػع بيف يديو
ػخا ،ال
متين ػػا ارس ػ ن
ػس القكيمػ ػةى الت ػػي يق ػػكـ عميي ػػا الكي ػػاف اإلنس ػػاني ،كيظ ػػؿ في ػػو بني ػػاف اإليم ػػاف ن
األس ػ ى

يتصدع مف عاصفة اليكل ،كال يتعرض لجائحة اآلثاـ .
()1
()2
()3

انظر  :مباحث في عمكـ القرآف ص . 296 ،282 :
سكرة السجدة  :اآليتاف . 17 ،16 :
ينظر :فتح البارم بشرح صحيح البخارم .54/12 ،329/11
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كبػػالنظر إلػػى تمػػؾ الكصػػايا الحكيمػػة الت ػي خطػػت سػػبيؿ الفػػالح لكػػؿ مػػف ينشػػدىا ،ن ػرل

انطباعػا
الجانب التمثيمي قد غمب عمييا ،فغرضو إبراز المعنػى كنقميػو عمػى صػكرة محسكسػة تتػرؾ
ن

قكنيا في النفكس ،كتحفزىا نحك األخذ بأسباب الفالح في ضكء تمؾ التكجييات الرشيدة ،كمف بديع
تمػػؾ التمثػػيالت قكلػػو :ػ ػ ػ صػػمى ا﵀ عميػػو كسػػمـ ػ ػ ػ ػ "رأس األمػػر كعمػػكده كذركة سػػنامو" ككػػؿ منيػػا

تػػكحي باألىميػػة العظمػػى لاركػػاف الثالثػػة المقصػػكدة بالنسػػبة ل نسػػاف؛ كىػػي اإلسػػالـ ،كالصػػالة،
كالجيػػاد ...كفػػي اختيػػار ىػػذا التمثيػػؿ مػػا يػػدؿ عمػػى أرفػػع كأبمػػط المنػػازؿ لمػػف ييػػتـ بتطبيػػؽ تمػػؾ
األصػػكؿ ال ػكاردة التػػي تأخػػذ بعضػػيا برقػػاب بعػػض ،كأنيػػا كشػػيجة كاحػػدة ال تنفصػػؿ أعضػػاؤىا كال

تتج أز .

كينتقؿ بنا التكجيو النبكم الشريؼ إلػى أثػر جميػؿ ذكػر فػي الخاتمػة ،يحػض عمػى م ارعػاة

ؾ بػػيف
الجانػػب األخالقػػي فػػي خضػػـ الحيػػاة اإلنسػػانية ،كذلػػؾ ىػػك المسػػاف الػػذم يقػػكـ عميػػو السػػمك ي
الصالت التي تربطيـ ،كقد صيغت الصكرة التمثيمية لبيػاف حػاؿ الترثػاريف األفػاكيف الػذيف
الناس ،ك
ي

ال يتكرعكف عف اليمز كالممز في أعراض اآلخريف ،كقد كبكا عمى كجكىيـ في النار ،كتسببت في

ػاس عمػى كجػكىيـ
ذلؾ ألسنتيـ ،كمػا كػانكا يتمفظػكف بػو مػف ألفػاظ الطعػف كالفحػش" :كىػؿ يكػب الن ى
ػائد ألسػػنتيـ "كىػػي صػػكرة تمثيميػة تػػكحي بسػػكء العاقبػػة يػػكـ القيامػػة ،كالكقػػكًع فػػي
فػػي النػػار إال حصػ ي
ً
استيالكو في الباطؿ باالشتغاؿ بعيكب الناس بػدال مػف
كرطة العذاب ،كتحذر مف خطكرة المساف ك

النصح ليـ ،فذلؾ يترتب عميو الخزم كاليكاف كالسقكط في ىاكية الجحيـ .
المطمب الثاني  :من روائع بيانه ـ ـ تحذيراته في النكاح :

اء ّْ
اء ال ّْػد ىم ًف ىيػا ىر يسػك ىؿ
الد ىم ًف ،قىاليكا ىك ىما ىخ ٍ
قكلو :ػ صمى ا﵀ عميو كسمـ ػ ػ " إًَّيا يك ٍـ ىك ىخ ٍ
ض ىر ي
ض ىر ي
ً
ا﵀ ؟ قاؿ " :ا ٍل ىم ٍ أرىةي ا ٍل ىح ٍسىناء ًفي ىم ٍنىب ًت السُّكًء" (. )1
يقصد ػ ػ ػ صػمى ا﵀ عميػو كسػمـ ػ ػ ػ بخضػراء الػدمف المػرأة التػي يبػدك عمػى ظاىرىػا الحسػف

الفػػائؽ كىػػي فػػي منبػػت السػػكء ،أك بػػاألحرل فػػي بيػػت السػػكء ،كىػػذا تحػػذير منػػو ػ ػ ػ عميػػو الصػػالة
كالسالـ ػ كنيي عف نكاحيا ،كفيو حػث شػديد عمػى التخيػر لمنطػؼ .قػاؿ الشػريؼ الرضػي " :كجػو

المجاز مف ىذا القكؿ أنو ػ ػ عميو الصالة كالسالـ ػ ػ شبو المرأة الحسناء بالركضة الخضراء بجماؿ
()1

ينظر :مسند الشياب  ،96/2خالصة البدر المنير لعمر بف عمي بف الممقف األنصارم . 179/2
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ظاىرىا ،كشبو منبتيا السكء بالدمنة لقباحة باطنيػا ،فػإذا أصػابيا المطػر أنبتػت نباتنػا خضػ ار يػركؽ
منظره كيسكء مخبره" ( ، )1كقد ضرب الحديث مػثال لممػرأة المعيبػة فػي نفسػيا ،المطعػكف عمييػا فػي

ض ًرب في نسميا ،كىذا المثػؿ
النسب .كغايتو اتقاء نكاحيا؛ لئال تتسرب أعراؽ السكء إلى كلدىا كتى ٍ
كما نرل منبثؽ مف البيئة الزراعية ،كقائـ عمى التشبيو كالتصكير التمثيمي )2( .كمثمو قكلػو ػ ػ ػ صػمى
اؼ ىعمىٍي يك ٍـ ىب ٍع ًدم ىما ىي ٍفتى يح ىعمىٍي يك ٍـ ًم ٍف
ىخ ي
ا﵀ عميو كسمـ ػ ػ :في كصؼ الدنيا كالتحذير منيا " :إً َّف ىما أ ى
الش ػ ّْػر ي ػػا رس ػػك ىؿ ً
ً
ً
ا﵀ ؟ ،فىقىػػا ىؿ ػ ػ ػ ىعمىٍي ػ ًػو َّ
الصػ ػالىةي
ىزٍىػ ىػرًة ال ػ ُّػد ٍنىيا ىكًز ىينتيىػػا .فىقىػػا ىؿ ىر يجػ ػ هؿ :أ ىىك ىيػ ػأٍتي ا ٍل ىخ ٍي ػ يػر بً َّ ى ى ي
َّ ً
السالىـ :إًَّنوي الى ىيأٍتًي ا ٍل ىخ ٍير بً َّ
ت َّ ً
ض ًػر،
الشّْر ،ىكًا َّف ًم َّما يي ٍنبً ي
يع ىما ىي ٍقتيػ يؿ ىح ٍبطػان أ ٍىك يًميػـ ،إًال آكمىػةي ا ٍل ىخ ى
ي
الرب ى
ىك َّ ي
()3
ىت ىخ ً
ت ىع ٍي ىف َّ
الش ٍم ً
ت"
فىًإَّنيىا ٍ
ت ،ثيَّـ ىرتى ىع ٍ
ت ىكىبالى ٍ
س فىثىمىطَّ ٍ
استى ٍقىبمى ٍ
امتى ىا ٍ
اص ىرتى ى
اىا ٍ
اختىمىفىا ىحتَّى إً ىذا ٍ
في ىذا الحديث مثالف  :أحػدىما لً ٍم يم ٍف ًػر ًط فػي جمػع الػدنيا ،كفػي منعيػا مػف حقيػا ،كالثػاني
ػت َّ ً
ػع ىمػا ىي ٍقتيػ يؿ ًح ٍبطػاى أ ٍىك ىيميػـ " فيػك
لممقتصد في أخذىا كاالنتفاع بيا ،فأمػا قكلػو " :ىكًا َّف ًم َّمػا يي ٍنبً ي
الربي ى
مثؿ المفرط الذم يأخذىا بغير حؽ ،كذلؾ أف الربيػع ينبػت أحػراز العشػب ،فتسػتكثر منيػا الماشػية
حتى تنتفخ بطكنيا إذا جاكزت حد االحتماؿ ،فتنشؽ أمعاؤىا كتيمؾ ،كذلؾ الذم يجمع الدنيا مػف

غير حميا ،كيمنع ذا الحؽ حقو ييمؾ في اآلخرة بدخكلػو النػار ،كأمػا مثػؿ المقتصػد فقكلػو ػ ػ ػ صػمى
َّ ً
ض ًر" بما كصفيا بو ،كذلؾ أف الخضػر ليسػت مػف أحػراز البقػكؿ
ا﵀ عميو كسمـ ػ ػ  " :إًال آكمىةي ا ٍل ىخ ى
ينبتيا الربيع ،كلكنيا مما ترعاىا المكاشي بعد ىيج البقكؿ .فضرب ػ ػ صمى ا﵀ عميو كسػمـ ػ ػ ػ آكمػة
الخضػػر مػػف المكاشػػي مػػثال لمػػف يقتصػػد فػػي أخػػذ الػػدنيا كجمعيػػا ،كال يحممػػو الحػػرص عمػػى أخػػذىا

بغير حقيا ،فيك ينجك مف كباليا ،كما نجت آكمة الخضر ،كلذلؾ قػاؿ ػ صػمى ا﵀ عميػو كسػمـ ػ ػػ:
" فإنيػا إذا أصػابت مػػف الخضػر اسػتقبمت عػػيف الشػمس فثمطػت كبالػػت " فضػرب اسػتكثار البييمػػة

مف العشب في الربيع حتى يقتميا " حبط " مثال لذلؾ  ،كالغرض منو الحث عمى الزىد في الػدنيا،
كقمػػة االسػػتكثار منيػػا ،كالتػػذكير بػػزكاؿ بيجتيػػا كغضػػارتيا ،كالتحػػذير مػػف االنغمػػاس ،أك اإلف ػراط
فييا ،فذلؾ ما يعقبو الخسراف كاليالؾ.

()1
()2
()3

ينظر :المجازات النبكية ص ،62 :ركائع البياف ص51 :
ينظر :مف بالغة الحديث النبكم . 29/4
ينظر :سنف النسائي بشرح اإلماميف السيكطي كالسندم . 91/5
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كمف جكامع كممو ػ ػ ػ صمى ا﵀ عميو كسمـ ػ ػ ػ في بيػاف أحػكاؿ النػاس كانغمػاس أكثػرىـ فػي

طمب الدنيا بأم صكرة  :ذلؾ التمثيؿ المنتزع مػف البيئػة العربيػة فػي قكلػو ػ ػ ػ صػمى ا﵀ عميػو كسػمـ
ائة الى تى ًج يد ًفي ًيـ ر ً
الناس ىكًإبً ًؿ م و
احمىةه " ( )1كالمثؿ يعني أف المنتجب مف الناس في عػزه كجػكده
ػ ػ َّ " :ي
ٍ ى
ى
كالنجيب مف اإلبؿ القكم عمى األحماؿ كاألسفار الذم ال يكجد في كثير مف اإلبؿ ،كقػد خكطبػكا
بيػػذا التمثيػػؿ الػػذم يضػػـ أثػػر البيئػػة الرعكيػػة زيػػادة فػػي اإليضػػاح كالتفيػػيـ ،كالمكاشػػفة عػػف كاقػػع
مألكؼ لدييـ .

أراد ػ ػ ػ ػ ص ػػمى ا﵀ عمي ػػو كس ػػمـ ػ ػ ػ أف ين ػػكه ب ػػأف ا﵀ ذـ ال ػػدنيا كح ػػذر العب ػػاد س ػػكء عاقبتي ػػا

كضرب ليػـ فييػا األمثػا ىؿ ليعتبػركا كيحػذركا  ،ككػاف ػ ػ ػ صػمى ا﵀ عميػو كسػمـ ػ ػ ػ يحػذرىـ مػا حػذرىـ
الناس بعده فييا كتنافسكا عمييا حتى كاف الزىد في النادر القميػؿ مػنيـ،
ا﵀ ،كيزىدىـ فييا ،فىىرًغ ى
ب ي
النػػاس بعػ ًػدم ىكًإبًػ ًػؿ مائػ وػة لىػ ٍػيس ًفييػػا ر ً
احمى ػةه " أم :أف الكامػػؿ فػػي الزىػػد فػػي الػػدنيا
فقػػاؿ " :تى ًجػ يػد ى
كف َّ ى ى ٍ
ى
ى
ى
كالرغبة في اآلخرة قميؿ كقمة الراحمة في اإلبؿ .

المطمب الثالث  :من أمثاله ،وأروع بيانه ػ  ػ في النهي عن التشديد في الدين
ً
ً
ب ىك ٍجييػوي ،ىك يى ًػز ىؿ ًج ٍس يػموي،
ركم عف جابر ػ ػ ػ رضي ا﵀ عنو ػ ػ ػ أنو قاؿ " :أيتي بًىر يج وؿ قى ٍد يشح ى
ًً
ًً ً ً ً ً
ػيف
ىك ىغا ىر ٍ
يف ىمتً ه
ت ىع ٍيىناهي  ،لف ٍرط صىيامو ىكًقىيامو فقػاؿ النبػي ػ ػ ػ صػمى ا﵀ عميػو كسػمـ ػ ػػ" :إً َّف ىىػ ىذا ال ّْػد ى
()2
فىأىك ًغ ٍؿ ًف ً
يو بً ًرٍف و
ضا قىطى ىع ،ىكالى ظى ٍي نار أ ٍىبقىى"( )3كفي ركاية" :إً َّف ّْ
ؽ ،فىًإ َّف ا ٍل يم ٍنىب َّ
يف يي ٍسهر ،ىكلى ٍػف
ت الى أ ٍىر ن
الد ى
ٍ
َّ
ػاربكا ،كأ ٍىب ًش ػػركا ،كاس ػػتى ًع يينكا بًا ٍل ىغ ػ ٍػدكًة ك َّ ً
ىي ىش ػ َّ
ػي وء ًم ػ ىػف
يف أ ى
ػاد ال ػ ّْػد ى
ىح ػ هػد إىال ىغمىىب ػػوي ،فى ىسػ ػ ّْد يدكا ىكقى ػ ً ي ى ي ى ٍ
ى ى
الرٍك ىح ػػة ىك ىش ػ ٍ
ً ()4
ُّ
الد ٍل ىجة"
الغاية المثمى مف كراء تشريع العبادات :تكجيوي المسممػ ػ ػيف إلى الحياة الكريم ػ ػة التي تع ػ ػ ػكد

ػكيـ سػػمككيـ بمػػا يحقػػؽ ليػػـ السػػداد
عمػػييـ بػػالنفع العظػػيـ فػػي الػػدنيا كاآلخ ػرة ،كتيػ ي
ػذيب نفكسػػيـ ،كتقػ ي
كالرشد ،كلـ يكف ىذا التشريع الحكيـ مثقال لمككاىؿ ،أك ميػاال إلػى االلتػزاـ بطريػؽ العسػر ،كضػيؽ
()1
()2
()3
()4

ينظر :سنف الترمذم . 37/11
المنبت :المنقطع عف أصحابو في السفر .

الجامع الكبير لمسيكطي . 8175/1

ينظر :مسند الشياب  . 122/6شعب اإليماف لمبييقي . 422/3
ركاه البخارم في كتاب اإليماف  .باب الديف يسر . 19/1
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الخناؽ ،كانما جاء بكؿ ما يتناسب مع المكمفيف كفؽ الفطػرة اإلنسػانية ،كمػف ثػـ نػدرؾ أف اإلسػالـ

لـ يرىؽ المسمميف ،أك يمزميـ باإلسراؼ في العبادات كالرىبنة كما اعتاد أصحاب الديانات قػبميـ،
كانمػػا يسػػر لي ػػـ التكػػاليؼ ككض ػػع بػػيف أي ػػدييـ األسػػباب التػػي ي ٍم ًك ػ يػنييـ األخػػذ بي ػػا ،مػػف أج ػػؿ أداء
العبادات عف نفس راضية مطمئنة يشمميا اإليماف ،كيتكىج مف صميـ كجدانيا نبراس اإلخالص.

كقد أمر اإلسالـ أف يسمؾ أبناؤه طريقنا كسطنا قكامو االستقامة ،كنياىـ عف المغاالت في
كؿ شيء ،حتى في العبادة ذاتيا ،لئال ينقمب الحاؿ عف الغرض األسمى الذم يي ٍر ىجى مف ىذه

العبادة ،كينبغي لممسمـ أف يسعى في ىذه الدنيا مف أجؿ حياة أفضؿ فيككف قانعا بما رزقو ا﵀،

عفيؼ النفس ،كيأخذ مف الدنيا قسطنا مف الحالؿ المحض الذم ال تخالطو أدنى
غني القمب،
َّ
ى
شبية مف الحراـ ،فيككف قد جمع بيف أمرم الدنيا كاآلخرة فيما يرضي ا﵀ تعالى دكف أف يقتصر
عمى أحدىما يقكؿ الحؽ ػ ػ جؿ كعال ػ ػ ػ ػ﴿ ك ٍابتى ًط ًفيما آتىا ى َّ
الدار ٍاآل ًخرةى كىال تىٍنس ىن ً
ؾ ًم ىف
ص ىيب ى
ى
ؾ الموي َّ ى
ى
ى ى
ى
()1
ًً
ُّ
اد ًفي ٍاأل ٍىر ً
ض إً َّف المَّوى ىال يي ًح ُّ
يف﴾
ىح ىس ىف المَّوي إًلىٍي ى
ؾ ىكىال تىٍب ًط ا ٍلفى ىس ى
ىح ًس ٍف ىك ىما أ ٍ
الد ٍنىيا ىكأ ٍ
ب ا ٍل يم ٍفسد ى
جميا ،كتترتب عميو آثار سيئة .كقد كره النبي ػ ػ ػ
فخالؼ ذلؾ يبدك اإلخالؿ بمبدأ الديف الحنيؼ ن
صمى ا﵀ عميو كسمـ ػ ػ مكقؼ ذلؾ الرجؿ الذم كرس نفسو لمعبادة كحدىا ،كأسرؼ عمى نفسو في

صياـ النيار ،كقياـ الميؿ حتى امتقع لكف كجيو ،كأصابو الشحكب ،كىزؿ جسمو ،كغارت عيناه،

فتجاكز بذلؾ حد االعتداؿ ،كأثقؿ نفسو بما يفكؽ طاقتو ،كلـ يمبث أف أنكر النبي ػ ػ صمى ا﵀

جامعا ،تستفيض منو الحكمة النبكية التي تمتزج
حكيما
عميو كسمـ ػ ػ ػ ذاؾ الصنيع  ،فساؽ مثال
ن
ن
بالعالج الناجع لكؿ داء يعترم النفكس ،يتمثؿ ذلؾ المثؿ الحكيـ في قكلو ػ ػ ػ صمى ا﵀ عميو كسمـ
يف فىأىك ًغ ٍؿ ًف ً
ً
يو بً ًرٍف و
ػ ػ ػ " :إً َّف ىى ىذا ّْ
ؽ ،إً َّف ا ٍل يم ٍنىب َّ
ضا قىطى ىع ىكالى ظى ٍي نار أ ٍىبقىى" ،كىك تكجيو
ت الى أ ٍىر ن
الد ى
يف ىمت ه ٍ
سديد ،كحكمة صائبة ،تستخمص مف النفكس خطرات اليكل ،كتطرح عنيا غشاكةى الكىـ ،كتكدع
ؾ بالمؤمنيف السبيؿ األقكـ .
في القمكب إشراقةى اليقيف التي تسمي ي
فقد بيف ػ ػ ػ صمى ا﵀ عميو كسمـ ػ ػ ػ أف ديننا الحنيػؼ يراعي طاقػ ػ ػة النفكس ،كال يكمف ػ ػ ػيا إال

كسػػعيا ،كتمػػؾ ىػػي الفط ػرة التػػي فطػػر ا﵀ النػػاس عمييػػا ،فمػػف تعػػداىا بػػاإلغراؽ فػػي الػػديف ،كأجيػػد

نفسو بما يفكؽ طاقتو ،فقد أخطأ كحاد عف جادة الصكاب .
()1

سكرة القصص  :اآلية . 77 :
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كلذلؾ فقد ىمثَّػ ىؿ ػ ػ ػ صػمى ا﵀ عميػو كسػمـ ػ ػ ػ لمػف يفعػؿ ذلػؾ برجػؿ تػأخر عػف الركػب ،كىػك
المنبت فما كػاف منػو إال أف اسػتحث دابتػو عمػى أف تسػير مسػرعة ،كأجيػدىا فػي سػفره حتػى شػؽ
ٌ
عمييػػا كأصػػابيا اإلعيػػاء الشػػديد ،فعجػػز عػػف مكاصػػمة السػػير حتػػى بركػػت دابتػػو ،كلػػـ يػػتمكف مػػف
المحػػاؽ ببقيػػة الركػػب ،أك الكصػػكؿ إلػػى المكػػاف الػػذم يقصػػده ،كتمػػؾ عاقبػػة مػػف يتعجػػؿ األمػػكر كال

يعرض نفسو لمعنت كالمشقة ،كيثقميا بما ال طاقة ليا بو .
يتريث فييا ،كمف ّْ

ككذلؾ يككف شػأف المسػرؼ فػي الػديف ،كال يبمػط مػر ىاده بسػبب تشػدده كاسػرافو ،كلػذلؾ جػاء
الحديث لينبو إلى دعكة اإلسالـ إلى التيسير ،كالتبشير ،كترؾ اإلسراؼ كالغمك ،فػذلؾ مػا ال يترتػب

آثار صالحة في حياة المسمـ .
عميو نا
يفكتيو عمى نفسو ،كسمي
كالمثؿ يضرب لمف يبالط في طمب الشيء  ،كيفرط حتى ربما ّْ

أخيرػ ػ ػ أم ينقطع ػ ػ ػ  ،فسماه بما تؤكؿ إليو عاقبتيو مف
ينبت نا
بالمنبت لككنو ٌ
يجد في سيره حتى ٌ
ٌ
()1
كف﴾ ( )2كالمراد بالميت :الصائر إلى المكت؛
المجاز المرسؿ كقكلو تعالى﴿ إًَّن ىؾ ىمي ه
ّْت ىكًاَّنيي ٍـ ىميّْتي ى
()3

فيك مف استعماؿ الكصؼ فيمف سيتصؼ بو في المستقبؿ تنبيينا عمى تحقيؽ كقكعو.
كقػػد تعػػددت تكجييػػات النبػػي ػ ػ ػ صػػمى ا﵀ عميػػو كسػػمـ ػ ػ ػ فػػي الركايػػة الثانيػػة ليػػذا الحػػديث

فبعد أف بيف يسر الديف  ،كنيى عػف الغمػك كاإلسػراؼ فيمػا يتعمػؽ بػأمكره  ،ذكػر ػ ػ صػمى ا﵀ عميػو
كسػػمـ ػ ػ ػ كممػ و
ػات جامعػػة تمثػػؿ المقكمػػات كالمبنػػات فػػي عقيػػدة المسػػمـ ،حيػػث قػػاؿ ػ ػ ػ عميػػو الصػػالة
ً
ػاريبكا ،كأ ٍىب ًشػ يػركا ،ك ٍ ً ً
الرك ىحػ ًػة ك ىشػػيء ًمػ ىػف ُّ
الد ٍل ىجػ ًػة" فجمػػع ػ ػ ػ ػ
ى
كالسػػالـ ػ ػػ " :فى ىسػ ّْػد يدكا ،ىكقىػ ً ى
اسػػتىع يينكا با ٍل ىغػ ٍػد ىكة ىك َّ ٍ ى ٍ
ػس القكيم ػةى التػػي ال ينبغػػي أف يتخمػػى عنيػػا المسػػممكف ،فػػال يسػػع
صػػمى ا﵀ عميػػو كسػػمـ ػ ػ ػ ػ األسػ ى

ػديدا يسػمككنو فػي ىػذه الػدنيا فػي ضػكء الكتػاب المبػيف،
المسممكف إال أف يتخذكا ألنفسيـ
منياجا س ن
ن
الػػذم تتمثػػؿ فيػػو كػػؿ مقكمػػات الفػػكز كالسػػعادة ،كالػػذم يػػؤدم االلت ػزاـ بمبادئػػو كمكاعظػػو إلػػى بمػػكغ
المقصد األسمى ،كتحقي ً
ؽ البشرل الطيبة في الدنيا كاآلخرة لمف يحرص عمػى الت ازمػو كعػدـ تركػو.
كلعمو ػ ػ صمى ا﵀ عميو كسمـ ػ ػ ػ قػد جمػع فػي بيانػو الشػريؼ بػيف الغػدكة ،كالركحػة ،كالدلجػة؛ لينبػو

()1
()2
()3

ينظر :مكاىب الفتاح في شرح تمخيص المفتاح ػ أحمد بف محمد المغربي .267/2
سكرة الزمر :مف اآلية .32 :
التحرير كالتنكير . 424/23
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إلػػى أىميػػة المحافظػػة عمػػى الصػػمكات الخمػػس التػػي ىػػي كتػػاب مكقػػكت عمػػى المػػؤمنيف ،ينبغػػي أف

يؤدكىا في أكقاتيا مف غير تقصير كال إخالؿ .فالمكاظبة عمييا مف خصاؿ المتقيف ،كاإلىماؿ في

صاحبيا لغضب ا﵀ رب العالميف .
أدائيا أك تعمد تأخيرىا عف كقتيا يعرض
ى
البين والحرام الخبيث :
المطمب الرابع :الحالل ِّ
عف عبد ا﵀ النعماف بف بشير ػ ػ رضي ا﵀ عنيما ػ قاؿ  :س ًمعت رسك ىؿ ً
ا﵀ ػ ػ ػ صمى ا﵀
ى ٍ ي ىي
ات ،ىكالى ىي ٍعمى يميي َّف ىكثً هير ًم ىف
كر يم ٍشتىبًيى ه
ّْف ىكا ٍل ىح ىر ىاـ ىبي ه
عميو كسمـ ػ ػ يقكؿ  " :إً َّف ا ٍل ىحالى ىؿ ىبي ه
يم ه
ّْف ،ىكىب ٍيىنيي ىما أ ي
الشبي ً
ً
ًً
ًً ً ً
ُّ ً
ُّ
الن ً
َّ
ات ىكقى ىع ًفي الٍ ىح ىرًاـ،
اس ،فى ىم ًف اتَّقىى الشيبيىات فىقى ٍد ا ٍستىٍب ىأىر لدينو ىك ًع ٍرضو ،ىك ىم ٍف ىكقى ىع في ي ى
يو ،أىالى كًا َّف لً يك ّْؿ ًم ٍم وؾ ًحمى ،أىالى كًا َّف ًحمى ً
ىف يرتىع ًف ً
اعي يرعى حك ىؿ ا ٍل ًحمى ي ً
الر ً
ا﵀
ىك َّ
كش ي
ى ي
ى
ن
ؾ أ ٍ ىٍ ى
ىٍ ى ى ٍ
ى
ى
ىم ىح ً
ت فى ىس ىد ا ٍل ىج ىس يد يكمُّوي،
صمي ىح ا ٍل ىج ىس يد يكمُّوي ،ىكًا ىذا فى ىس ىد ٍ
صمي ىح ٍ
اريموي ،أىالى ىكًا َّف ًفي ا ٍل ىج ىس ًد يم ٍ
ت ى
ض ىغةن ،إً ىذا ى
()1

ب"
أىالى ىك ٍى ىي ا ٍل ىق ٍم ي
ىذا النص النبكم الكريـ فيو اليداية النبكية ،كفيو البياف ،كالفصاحة كالبالغة التي يدعك
فييا إلى طيارة المجتمع ،كيربي أمتو عمى التمسؾ بالقيـ األصيمة ،كالمثؿ الرفيعة ،فيحث أتباعو

عمى الضرب في كؿ ميداف مف مياديف الحياة ،كيرشدىـ إلى ما يصمحيـ في الديف كالدنيا .

كؿ ىذا يظير في النص النبكم بأسمكب سيؿ ال تعقيد فيو كال التكاء ،لك يتتبعو أم

إنساف منصؼ لكجده آخذ بحظو الكافر مف البياف ،مكجز حيث ال يحمد إال اإليجاز ،مطنب
حيث يقتضي اإلطناب غير الممؿ ،فطرم مطبكع حسب الطبيعة التي يعيش عمييا ،كمجاراة

قكمو الذيف يحتؾ بيـ في عمك الفصاحة ،كما يبيف أف المغة التي يستعمميا فطرة فطره ا﵀ عمييا،
فألفاظو مألكفة مأنكسة ال غرابة فييا كال كحشية تعترييا ،جزلة حيف يقتضي المعنى الجزالة،

رقيقة حيف يتطمب المعنى الرقة ،كفي جميع األحكاؿ كاضحة الداللة عمى معانييا ،مترابطة

األفكار ،قكية التعبير حتى ترتقي بالنص إلى أعمى المراتب ،ربط ما بيف األلفاظ كالمعاني ،كالتي
ىي سر في اإلبداع العربي ،تمثؿ في النص النبكم الكحدة العضكية ،المتمثمة في كحدة

المكضكع ككحدة الجك النفسي ،كؿ كممة تعبر بدقة عف تماـ معناىا ،مستقرة في مكانيا مف

()1

صحيح البخارم " الجامع الصحيح .117/1

- 200 -

مجلة التربوي
الصكر البيانية في األمثاؿ النبكية "نماذج مختارة"

العدد9

الجممة مف غير اضطراب ،جماؿ النظـ كاضح كضكح الشمس في قارعة النيار ،حيث األلفاظ

مرتبة حسب ترتيب معانييا .

أما المعاني الذم اكتسبيا النص ؛ فحدث عف البحر كال حرج ػ ػ كما يقكلكف ػ إنيا تمتاز

بالصحة ،الصدؽ لحمتيا ،كسداىا الحكمة ،بعيدة عف الخياؿ ،كىك نسؽ قرآني تأثر بو النبي ػ ػ

صمى ا﵀ عميو كسمـ ػ ػ كىذا فضؿ ا﵀ يؤتيو مف يشاء  ،كصدؽ ا﵀ القائؿ في حؽ نبيو ػ ػ صمى
ا﵀ عميو كسمـ ػ ػ ﴿ يىك الًَّذم بع ى ً
ّْيف ىر يسكنال ًم ٍنيي ٍـ ىي ٍتميك ىعمىٍي ًي ٍـ ىآياتً ًو ىكيي ىزّْكي ًي ٍـ ىكيي ىعمّْ يميي يـ
ث في ٍاأل ّْيمي ى
ىى
ى
()1
ً
ً
ً
ً
ض ىال وؿ يمبً و
يف﴾ .
اب ىكا ٍلح ٍك ىمةى ىكًا ٍف ىك يانكا م ٍف قىٍب يؿ لىفي ى
ا ٍلكتى ى
إف األحاديث النبكية مع فصاحتيا كبالغتيا تدكر في جممتيا حكؿ اآلداب اإلسالمية

الرفيعة ،كتسيـ في تككيف مجتمع متكامؿ ،فيذا النص الكريـ الذم نتناكلو بالبحث كالتنقيب نجده

يتضمف حثان ممحكظان كترغيبان جميان في االلتزاـ بالمقكمات ،كاألسباب الفعالة التي تصكف األمة مف

الزلؿ كالسقكط في ىاكية الحراـ ،كضركرة االعتداد بالقكاعد الشرعية التي رسخ قكاميا القرآف
الكريـ ،كأفاض في بث مقاصدىا السامية ،ثـ جاءت السنة المطيرة مكضحة كشارحة ليا في

أسمكب بميط يتصؼ بالذكؽ الرفيع ،كاإلبداع في تصكيره مف غير أف يكتنفو الغمكض ،أك تعتريو

ّْف،
شائبة مف النقص ،كذلؾ ما قصده النبي ػ ػ صمى ا﵀ عميو كسمـ ػ ػ بقكلو  " :إً َّف ا ٍل ىحالى ىؿ ىبي ه
ّْف " حيث أكد بػ"إف" كالجممة االسمية في أسمكب خبرم أفاد تقرير كثبكت الحكـ الشرعي
ىكا ٍل ىح ىر ىاـ ىبي ه
الذم يتعمؽ ببياف الفرؽ الجمي بيف الحالؿ كالحراـ ،كقد جاء البياف عمى اإلطالؽ بدكف تقييد أم

نكع مف أنكاع الحالؿ كالحراـ شفاء لمنفكس الطاىرة ،كاستخالصا ليا مف شكائب الظف كخمجات

الكىـ .

فا﵀ ػ ػ سبحانو كتعالى ػ ػ ػ أعطى نبيو نعمة البياف ،كالبياف ػ ػ بال شؾ ػ ػ فضيمة كؿ بيئة،

كفي كؿ زماف كمكاف ،فميذا عند تتبعنا لمنص النبكم الشريؼ نجد كؿ كممة تعبر عف مقصد في

محمو  ،فاشتممت عمى أسس قكيمة تكشؼ عف الحكمة التي مف أجميا بعث ػ ػ صمى ا﵀ عميو
كسمـ ػ ػ في تبصير الناس بعكاقب اقتراؼ الذنكب ،أك االقتراب منيا ،بؿ إف ا﵀ قد َّ
ككؿ رسكلو
في تقديـ األدكات الفعالة التي تعد بمثابة ركائز تقكـ عمييا األحكاـ الشرعية كما قاؿ تعالى

()1

سكرة البقرة  :مف اآلية . 269 :
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﴿كأ ٍىن ىزٍلىنا إًلىٍي ى ّْ ً
ّْف لً َّمن ً
اس ىما ينّْز ىؿ إًلىٍي ًي ٍـ﴾ ( . )1كقد ضرب النبي ػ ػ صمى ا﵀ عميو كسمـ ػ ػ
ؾ الذ ٍك ىر لتيىبي ى
ى
مثال لمف كقع في الشبيات فقاؿ " :كالراعي يرعى حكؿ الحمى يكشؾ أف يرتع فيو ،أال كاف لكؿ

مستكحى مف البيئة الرعكية ،فقد جعؿ ػ ػ
ممؾ حمى ،أال كاف حمى ا﵀ محارمو" ،كىذا مثؿ تقريبي
ن
صمى ا﵀ عميو كسمـ مثؿ الشبيات التي تفضي إلى الحراـ كالحمى الذم يحميو الممكؾ ،كيمنعكف

غيرىـ مف قربو ،كفيو تذكير كتحذير مف الخكض في الحراـ ،أك التمكث بشكائبو ،كقد حمى ا﵀ ػ ػ
كد المَّ ًو
سبحانو كتعالى ػ ػ ىذه المحرمات  ،كمنع عباده مف قربيا كسماىا حدكده فقاؿ ﴿ تًٍم ى
ؾ يح يد ي
ؾ يبيّْف المَّو آياتً ًو ًل َّمن ً َّ
فى ىال تى ٍقرب ى ً
كف﴾( )2فيؿ مف تذكرة أبمط مف ذاؾ البياف
كىا ىك ىذل ى ي ى ي ي ى
ىي
اس لى ىعميي ٍـ ىيتَّقي ى
التمثيمي الفريد الذم ينتشؿ النفكس مف غمرة الغفمة؛ إنو تمثيؿ لمكرع الحؽ في ّْ
أجؿ صكره ،كىذا

ما أكده النص النبكم الشريؼ.

المبحث الثاني  :األمثال القياسية

يجػػدر بنػػا اآلف أف ننتقػػؿ إلػػى جانػػب آخػػر مػػف الفصػػاحة النبكيػػة يتعمػػؽ باألمثػػاؿ القياسػػية

ت عػػف النبػػي ػ ػ ػ ػ صػػمى ا﵀ عميػػو كسػػمـ ػ ػ ػ ػ كصػػرح فييػػا بمفػػظ المثػػؿ ،أك مػػا يػػدؿ عمػػى
التػػي أيكثًػ ىػر ٍ
التشبيو.
المطمب األول  :التمثيل بقراءة القرآن الكريم :
ً
قاؿ ػ ػ صمى ا﵀ عميو كسمـ ػ ػ " :مثى يؿ ا ٍلمؤ ًم ًف الًَّذم ي ٍق أير ا ٍلقير ً
ّْب،
يحيىا طىي ه
آف ،مثٍ يؿ األيتٍيرَّجة ًر ي
ىى ٍ ى
يٍ
ى
ػب ىكىال ًريػ ىػح لىيىػػا ،ىك ىمثى ػ يؿ
ػب ،ىك ىمثىػ يؿ ا ٍل يمػ ٍػؤ ًم ًف الَّػ ًػذم الى ىي ٍقػ ىأي
آف ًمثٍ ػ يؿ التَّ ىمػ ىػرًة طى ٍع يميىػػا طىّْيػ ه
ىكطى ٍع يميىػػا طىّْيػ ه
ػر ا ٍلقيػ ٍػر ى
ا ٍلفىا ًج ًر الًَّذم ي ٍق أير ا ٍلقيرآف ًمثٍ يؿ َّ ً
آف
ّْب ىكطى ٍع يميىا يمّّر ،ىك ىمثى يؿ ا ٍلفىا ًج ًر الًَّذم ىال ىي ٍق ىأي
يحيىا طىي ه
الرٍي ىح ىانةً ،ر ي
ػر ا ٍلقي ٍػر ى
ىى ٍ ى
()3
ً
ً
يح لىيىا" .
مثٍ يؿ ا ٍل ىح ٍنظىمىة طى ٍع يميىا يمّّر ىكىال ًر ى
يصػػكر الحػػديث الش ػريؼ تفػػاكت م ارتػػب القػػارئيف لمق ػرآف الك ػريـ ،كينػػكه عػػف ذلػػؾ بالصػػكر

التمثيمية ،كيأتي بألفاظ معيكدة مف البيئة المحمية ،فاألترجة ثمر شجر بستاني مف جنس الميمػكف،

()1
()2
()3

سكرة النحؿ  :مف اآلية . 44 :
سكرة البقرة  :مف اآلية . 187 :
صحيح البخارم  235/6سنف النسائي . 125/8
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نػاعـ الػكرؽ( ، )1كضػػرب بػو المػؤمف مػػثال لككنػو طيػب البػاطف مػف حيػث حمػػكؿ اإليمػاف فػي قمبػػو،

كثباتو عميو ،كمف حيث إنو يق أر القرآف كيعمؿ بإرشػاداتو ،فيػك طيػب الػريح ،كخػص صػفة اإليمػاف

ػزـ لممػػؤمف مػػف القػرآف ،فيػػك األصػػؿ المعػػكؿ
بحػػالكة الطعػػـ ،كنعػػت الػػتالكة بػػالريح؛ ألف اإليمػػاف ألػ ي
عميػػو فػػي سػػائر األعمػػاؿ الظػػاىرة ،ككػػذلؾ الطعػػـ ألػػزـ مػػف ال ػريح ،كعبػػر بػػالطعـ كال ػريح لككنيمػػا

أظيػػر مػػا يشػػتيىى مػػف المطعػػكـ ،كآثػػر التمثيػػؿ باألترجػػة دكف غيرىػػا مػػف الفاكيػػة الجامعػػة ليػػذيف
الكصفيف الشتماليا عمى غيرىا مف الخكاص ،كاشتماؿ المؤمف عمػى كثيػر مػف الصػفات السػامية،
كالمزايا الفاضمة التي تبدك في قكلو كفعمو .

كتمثيػػؿ المنػػافؽ الػػذم يقػ أر القػرآف بالريحانػػة ،يرمػػز إلػػى بطػػالف عممػػو كانقطػػاع ثكابػػو كمػػا

ذلؾ إال لخمك عممو مف صػفة اإلخػالص ،كتشػبتو بالريػاء الػذم يحػبط العمػؿ ،كىػك إذ يقػ أر القػرآف؛
إنما يتباىى بذلؾ أماـ مف يراه كيسمعو ،فال يجني ثمػرة القػرآف لسػقكطو فػي ىاكيػة الريػاء ،كتغافمػو
عف معاني القرآف كآدابو .

كأما التمثيؿ بالحنظمة لممنافؽ الذم ال يق أر القرآف فيك يشػعر بيبػكط مكانتػو ،كتخبطػو فػي

قمبو عف
ىكاه ،فمـ يعد يرجك
صالحا ،كال يتحرل ثك نابا ،كانما استغرؽ في ظممات الضاللة ،كعمي ي
ن
ػكر مقػابال ل يمػاف ،فصػارت صػفتو كالحنظمػة فػي
ضياء اليدل ،فتنكب سبيمىو ،كمف ثـ جعؿ الفج ى
م اررتيا .
ػع ب ػػيف
كلم ػػا ك ػػاف ري ػػح الحنظم ػػة
ن
مكركى ػػا كطعمي ػػا ،اس ػػتعير كص ػػؼ المػ ػ اررة ،حت ػػى يجم ػ ى
الصفتيف ،كينكهى عمى حقارة المشبو ،كضعة منزلتو إلص ارره عمى الرياء .
كى ػػذه التعبي ػػرات التمثيمي ػػة المس ػػتكحاة م ػػف البيئ ػػة الطبيعي ػػة تجم ػػي المع ػػاني كترس ػػخيا ف ػػي

تالؼ الناس في مراتبيـ كمنازليـ ،كتحض عمى الصدؽ كاإلخالص ،كاالنتفػاع
األذىاف ،كتبرز اخ ى
بالحكمة القرآنية تطبيقنا كسمك نكا .
المطمب الثاني  :مثل العمم النافع :

قاؿ ػ ػ ػ صمى ا﵀ عميو كسمـ ػ ػ ػ " :مثى يؿ ىما ىب ىعثىنًي ا﵀ي بً ًو ًم ىف ا ٍليي ىدل ىكا ٍل ًع ػ ػ ٍمًـ؛ ىك ىم ػ ػ ػثى ًؿ ا ٍل ىغ ٍيػ ػ ػ ًث
()1

ينظر :مختار القامكس ص . 74 :
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()1
ً
ً
ً
ير ،أىصاب أىرضا ،فى ىك ً
ا ٍل ىكثً ً
ػت ًم ٍنيىػا
ػب ا ٍل ىكثًي ىػر  ،ىك ىك ىان ٍ
ػاء ،فىأ ٍىنىبتىػت ا ٍل ىك ىػاى ىكا ٍل يع ٍش ى
ى ى ٍ ن
ى
اف م ٍنيىا ىبقَّيةه قىبًمىت ا ٍل ىم ى
ً ()2
ً
ػع ا﵀ي بًػ ًػو َّ
يخػ ىػرل،
ػاب ًم ٍنيىػػا ى
طائًفىػةن أ ٍ
ص ى
ىجػاد ي
أى
ػاس ،فى ىش ًػريبكا ىك ىسػػقى ٍكا ىكىزريعػكا ،ىكأى ى
النػ ى
ب أ ٍىم ىسػ ىكت ا ٍل ىمػ ى
ػاء ،فىىنفى ى
ً
ً
ً ً ً
ت ىك ىان ،فى ىذلً ى ً
ً ً
اف الى تي ٍم ًس ي
اء ،ىكالى تيٍنبً ي
يع ه
ؾ ىم ن
إًَّن ىما ى ىي ق ى
ؾ م ٍث يؿ ىم ٍف فىقوى فػي دي ًػف ا﵀ ،ىكىنفى ىعػوي ىمػا ىب ىعثىنػي ا﵀ي
ً ()3
ً
ت بًو "
ػ ػ تى ىعالىى ػ ػ بً ًو فى ىعمً ىـ  ،ىك ىمثى يؿ ىم ٍف لى ٍـ ىي ٍرفى ٍع بً ىذلً ى
ٍسا ،ىكٍلـ ىي ٍقىب ٍؿ يى ىدل ا﵀ الًَّذم أ ٍيرًس ٍم ي
ؾ ىأر ن
ضرب النبػي ػ ػ ػ ػ صػمى ا﵀ عميػو كسػمـ ػ ػ ػ مػثالن لميػدم القػكيـ الػذم جػاء بػو الػديف ،بالغيػث

العاـ الذم يأتي الناس حاؿ احتياجيـ إليػو ،ثػـ شػبو المبعػكث إلػييـ بػاألرض المختمفػة ،فمػنيـ مػف
عمـ كعمؿ فيك كاألرض النقيػة التػي طرحػت أطيػب الثمػار بعػد أف شػربت المػاء كأخصػبت ،كىػي

طائفة المؤمنيف التي أثمرت معيا المكعظة ،كانتيجت أسمى التعاليـ .

فالصكرة التمثيمية في ىذا البياف السامي تكشؼ عف البكف الشاسع بػيف مػف يحػرص عمػى

العمػـ كالتػزكد مػػف معينػو بمجالسػػة أىػؿ العمػـ كالصػػمحاء ،كبػيف مػػف يصػد عػف سػػبيمو ،كيتخػبط فػػي
سمؾ ىكاه عمى غير ىدل ،بؿ يضػمو جيمػو بػأمكر الػديف لبعػده عػف أئمػة اليػدل ،كمصػابيح العمػـ
الذيف يقكدكف الناس نحك ما فيو سعادتيـ األبدية في الدنيا كاآلخرة .

كليػػذا كصػػؼ النبػػي ػ ػ صػػمى ا﵀ عميػػو كسػػمـ ػ ػ ىػؤالء المسػػتكبريف الػػذيف ال يػػدرككف قيمػػة

العمػػـ كفضػػمو بػػاألرض التػػي ال تصػػمح ل نبػػات أك اإلثمػػار ،كذلػػؾ التمثيػػؿ فػػي حػػد ذاتػػو يتضػػمف
الزجر كالردع لمف يككف ذلؾ حالو .كفيو إشارة بسكء العاقبػة التػي تحيػؽ بيػـ ،فكمػا أف األرض ال

ػار أك زرنعػا فكػذلؾ يحيػؽ الضػالؿ المبػيف
تسقى بالمػاء السػتكائيا كصػالبتيا ،كبالتػالي ال تخػرج ثم نا
بمػػف اسػػتغرؽ فػػي ظممػػات الغػػي ،كأعػػرض عػػف المكعظػػة النافعػػة ،كصػػد أذنيػػو عػػف سػػماعيا  ،بػػؿ
أصر عمى االعتزاؿ كالتغافؿ كالعتك كاالستكبار .

ؾ
فقد أشار ػ ػ ػ صمى ا﵀ عميو كسمـ ػ ػ ػ إلى ىذه الفركؽ بقكلو في آخػر المثػؿ الكػريـ " :فىػ ىذًل ى
ً
كنفى ىعػػوي ىمػػا ىب ىعثىنًػػي ا﵀ي تى ىعػػالىى بًػ ًػو  ،فى ىعمَّػ ىػـ ىك ىعمًػ ىػـ " فينػػاؾ مػػف يجنػػي
ًم ٍثػ يؿ ىمػ ٍػف فىًقػػوى ًفػػي ًديػ ًف ا﵀ تى ىعػػالىى ،ى
( )1عطؼ العشب عمى الكا مف عطؼ الخاص عمى العاـ؛ ألف الكا النبات مطمقنا ،كالعشب الرطب منو
 .مختار القامكس  :ص . 534 :
()2
()3

األجادب ػ ػ بالجيـ كالداؿ الميممة ػ ػ ػ ػ كىي األرض التي ال تنبت كان  .مختار القامكس :ص. 95 :

البخارم 42/1كتاب العمـ  ،صحيح مسمـ بشرح اإلماـ النككم ، 46/15مسند أحمد . 399/4
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ثمار العمـ بتبميغو لمناس كتكعيتيـ كارشػادىـ إلػى أقػكـ سػبيؿ ،فيحصػؿ عمػى الفائػدة لنفسػو كتصػؿ
كي ٍفقىوي مف القرآف كعمكمو الكثير ،فينتفع الناس
إلى غيره ،كىناؾ مف يبمّْط العمـ كيقكـ بأداء رسالتو ،ى
مف عممو ،كقد ال ينفع نفسو بيذا العمـ ،كىك يضطمع بميمة ثقيمة تجعمو في حيػز المسػؤكلية أمػاـ

ا﵀ عػػف االلتػزاـ بػػاداب العمػػـ كتطبيقيػػا عمػػى سػػمككو ،فػػإف لػػـ يفعػػؿ يمػػؽ أشػػد الجػزاء ،كأمػػا الطائفػػة

الثالثة :فيي ال تأخذ بحظيا مف العمـ كالخير ،بؿ تتكانى في طمبو كالسعي إليػو ،فػال تنتفػع بشػيء
َّ ً
َّ ً
يف
ػكف ىكالػذ ى
يف ىي ٍعمى يم ى
غيرىا .كصدؽ ا﵀ العظيـ حيث يقػكؿ﴿ يق ٍػؿ ىى ٍػؿ ىي ٍسػتىًكم الػذ ى
مف فكائده ،كال تنفع ى
()1
كف إًَّنما ىيتى ىذ َّكر أيكليك ٍاألىٍلىب ً
اب﴾
ي
ىال ىي ٍعمى يم ى ى
كينزؿ ىذا التمثيؿ في نفكس عرب البادية الذيف يتشكقكف إلى قطرات مف السػماء ليغيػثيـ

فأكضح البياف الكريـ عػف قيمػة الغيػث
خير كنعمة،
مف ضنؾ الجدب مكقعان حسنان ،كيما بيداءىـ نا
ى
ػتالء النف ػػكس
ال يمغيػػث ال ػػذم يص ػػب عم ػػى األرض الطيب ػػة ،كيترت ػػب عم ػػى ذل ػػؾ ذي ػػكعي البش ػػرل ،كام ػ ي

بالفرحة الكبرل كذلؾ ىك مثؿ الفقيو الصالح الذم يجكد بعممو النافع ،كيجني ثمرة الحكمة .

كفػي ىػذا التمثيػؿ يبػدك أثػر البيئػة الزراعيػة فػي ىػذا التصػكير البيػاني ،كفيػو مػا يغنػي عػػف

البيػاف مػف جمعػو لضػركب الفصػاحة ،كبػديع المعػاني التػي ترسػميا أداة التصػكير فػي ب ارعػة تتػرؾ

كعمك درجتيـ .
نا
أثر عميقنا في النفس ،كتقرر تفضيؿ أىؿ العمـ العامميف كأسبقيتيـّْ ،
ككػػؿ مػػا جػػاء مػػف التمثيػػؿ فػػي كالمػػو ػ ػ ػ ػ صػػمى ا﵀ عميػػو كسػػمـ ػ ػ ػ ػ ينطػػكم فيػػو إبػػداعي الفػػف
البياني ،كاعجازه ما يفكت حدكد البمغاء ،حتى ال تشؾُّ  -إذا أنت تدبرتو بحقو مػف النظػر كالعمػـ-
أف بالغتػػو إنمػػا ىػػي شػػيء كبالغػػة الحيػػاة فػػي الحػػي :ىػػي البالغػػة كلكنيػػا أبػػدع ممػػا ىػػي؛ ألنيػػا

الحياة .

المطمب الثالث  :التمثيل بحدود اهلل :

قاؿ ػ ػ ػ صمى ا﵀ عميو كسمـ ػ ػ ػ
ً و
ضيي ٍـ
اب ىب ٍع ي
ىص ى
ٍ
استىيى يمكا ىعمىى ىسف ىينة ،فىأ ى
استىقضكا ًمف ا ٍلم ً
اء ىمُّركا ىعمىى ىم ٍف فى ٍكقىيي ٍـ،
ٍ ٍ ى ى
ً
يعا ،ىكًا ٍف
كى ٍـ ىك ىما أ ىىر ي
فىًإ ٍف تىىريك ي
ادكا ىىمى يككا ىجم ن
()1

 " :مثى يؿ ا ٍلقىائًًـ عمىى ح يدكًد ً
ا﵀ كا ٍلك ًاق ًع ًف ً
يو؛ ىك ىمثى ًؿ قى ٍكوـ
ي
ى
ى
ى ى
َّ
ً ً
ىس ىفمًيىا إً ىذا
أٍ
ىعالى ىىا ،ىكىب ٍع ي
ىس ىفمىيىا ،فى ىك ى
اف الذم في أ ٍ
ضيي ٍـ أ ٍ
فىقىاليكا  :لىك أَّىنا ىخرٍقىنا ًفي ىن ً
صيبًىنا ىخ ٍرقنا ىكلى ٍـ ين ٍؤًذ ىم ٍف فى ٍكقىىنا،
ى
ٍ
ً
ً
ىخ يذكا ىعمىى أ ٍىيدي ًي ٍـ ىن ىج ٍكا ىكىن ىج ٍكا ىجميعان " ركاه النعماف بف
أى

سكرة الزمر  :مف اآلية .9 :
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بشير( . )1يقكؿ الرافعي  ":كاف ليذا الحديث في نفسي كالـ طكيؿ عف ىؤالء الذيف يخكضكف

ضركبا مف األكصاؼ ،كحرية الفكر
معنا البحر ،كيسمكف أنفسيـ بالمجدديف ،كينتحمكف
ن
كاإلصالح ،كال يزاؿ أحدىـ ينقر مكضعو مف سفينة ديننا كأخالقنا كآدابنا بفأسو أم :بقممو ...
اعما أنو في مكضعو مف الحياة االجتماعية يصنع فيو ما يشاء  ،كيتكاله كيؼ أراد ،مكجينا
ز ن
لحماقتو مف المعاذير كالحجج مف المدنية كالفمسفة ،جاىال أف القانكف في السفينة إنما ىك قانكف

العاقبة دكف غيرىا"( ،)2فالحكـ ال يككف عمى العمؿ بعد كقكعو كما يحكـ عمى األعماؿ األخرل،

بؿ قبؿ كقكعو ،كالعقاب ال يككف عمى الجرـ يقترفو المجرـ كما يعاقب المص كالقاتؿ كغيرىما ،بؿ

عمى الشركع فيو ،بؿ عمى تكجو النية إليو ،فال حرية ىنا في عمؿ يفسد خشب السفينة ،أك يمسو
مف قرب أك بعد ،ما دامت ممججة في بحرىا سائرة إلى غايتيا ،إذ كممة الخرؽ ال تحمؿ في

السفينة معناىا األرضي كىناؾ لفظة " أصغر خرؽ " ليس ليا إال معنى كاحد كىك" :أكسع قبر" .

يضػػرب المثػػؿ فػػي عاقبػػة التػكاني كالتقصػػير فػػي مكاجيػػة المنكػػر ،أك اإلخػػالؿ بحػػدكد ا﵀،
كالعبث بيا مف غير ردع ،أك و
ػادا ،كالسػفينة رمػز ليػذه
تصد لممارقيف الػذيف يعيثػكف فػي األرض فس ن

الحدكد التي أقرىا الديف ،كبسطيا أماـ المسمميف ،فال ينبغػي أف تخػرؽ أك يخػرج عنيػا ،كاال ترتػب

عميو األثر السيئ في جميع صكره كاتجاىاتو السمبية .

حدكد ا﵀ محارمو كشرائعو ،كالتعاليـ السامية التي تقكـ عمى غاية التبصير بشؤكف

الحياة ،كما ينبغي أف يكضع فييا مف أسس المعاممة كاالسترشاد باآلداب الفاضمة كمعنى قكلو ػ ػ ػ

صمى ا﵀ عميو كسمـ ػ ػ ػػ ":استيمكا" أم اقترعكا عمى المنفعة بطبقاتيا الشتراكيـ فييا  ،كاألخذ

عمى األيدم كناية عف الكؼ بالفعؿ إف لـ ينجح القكؿ ،انطالقا مف قكؿ الرسكؿ ػ ػ ػ صمى ا﵀
عميو كسمـ ػ ػ ػ " ىم ٍف ىأرىل ًم ٍن يك ٍـ يم ٍن ىك نار ىف ٍميي ىغي ٍّْرهي بًىي ًد ًه ،فىًإ ٍف لى ٍـ ىي ٍستى ًط ٍع فىبًمً ىسانً ًو ،فىًإ ٍف لى ٍـ ىي ٍستى ًط ٍع فىبً ىق ٍمبً ًو،
ىض ىع ي ً
يم ً
اف"( )3ىكذا إقامة الحدكد يحصؿ بيا النجاة لمف أقاميا ،كأقيمت عميو ،كاال
ىكىذلً ى
ؾ أ ٍ
ؼ اإل ى
()1

()2
()3

صحيح البخارم  ، 882/2سنف الترمذم . 472/4كبنظر :الترغيب كالترىيب لممنذرم  ،292/4تفسير
القرطبي . 392/7 87/4
الجانب اإلسالمي في آداب مصطفى صادؽ الرافعي ص . 91
ينظر  :سنف ابف ماجة  ،1332/2شعب اإليماف . 85/6
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ىمؾ العصاة بمقارفة المعصية ،كالبريئكف جميعا ،كفيو زجر لمف يتقاعس عف مكاجية الباطؿ ،أك
ًَّ
ً
ً
ظمى يمكا ًم ٍن يك ٍـ
يف ى
يتكانى في النصح بتجنبو كما يشير إليو قكلو تعالى ﴿ :ىكاتَّقيكا فتٍىنةن ىال تيص ىيب َّف الذ ى
()1
يد ا ٍل ًعقى ً
اعمى يمكا أ َّ
اب﴾
ىخ َّ
ىف المَّوى ىش ًد ي
اصةن ىك ٍ
كالمثػػؿ الك ػريـ يشػػيد بشخصػػية المسػػمـ ً
كدكره الفعػػاؿ الػػذم ينبغػػي أف يؤديػػو فػػي المجتمػػع

المسػػمـ ،فاإلس ػػالـ يق ػػكـ عمػػى أس ػػس قكيم ػػة ال تقتص ػػر عمػػى أداء الفػ ػرائض ،أك االلتػ ػزاـ بأص ػػكليا
عظيما في الدعكة إلى ا﵀ ،كاألمر بػالمعركؼ كالنيػي عػف
كحدىا ،كانما تتسع دائرتو لتشمؿ نطاقنا
ن
المنكر ،فيػك المعػكؿ عميػو الػذم يقػكـ عميػو رخػاء األمػة ،كالصػرح الػذم تشػيده سػكاعد المخمصػيف

مف أبناء اإلسالـ .كقد امتدح الحؽ ػ ػ جؿ كعال ػ ػ ػ ىػذه األمػة فػي القػرآف الكػريـ ،كجعميػا خيػر أمػة
ػاس تى ػأٍمركف بًػػا ٍلمعر ً
يخ ًرجػ ٍ ً
أخرجػػت لمنػػاس فقػػاؿ ﴿ :يك ٍنػػتيـ ىخ ٍيػػر أ َّ و
كؼ ىكتىٍنيىػ ٍػك ىف ىعػ ًػف ا ٍل يم ٍن ىكػ ًػر
يمػػة أ ٍ ى
ػت ل َّمنػ ً ي ي ى ى ٍ ي
ٍ ى
كف بًالمَّ ًو﴾ ( . )2كالمراد بػ"أمة" عمكـ األمػـ كميػا عمػى مػا ىػك معػركؼ عنػد أربػاب المغػة فػي
ىكتي ٍؤ ًمين ى
إضافة أفعؿ التفضيؿ إلى النكرة كجب إفراده كتذكيره ،كامتنع كصمو بػ"مف" أف تككف لمجنس فتفيد

االستغراؽ( ، )3كالمعنى ػ ػ ػ كا﵀ أعمـ ػ ػ ػ ػ كنتـ خير األمـ التي كجدت في عالـ الدنيا .
المطمب الرابع :التمثيل بالجميس الصالح والجميس السوء :

عف أبي مكسى األشعرم ػ ػ رضي ا﵀ عنو ػ ػ عف النبي ػ ػ ػ  ػ ػ قػاؿ  " :إًَّن ىمػا ىمثىػ يؿ ا ٍل ىجمً ً
ػيس
ير ،فىح ً
ً ً ً ً ً
الصَّالً ًح كا ٍل ىجمً ً
ػاع
ىف يي ٍح ًػدىي ى
ىف تىٍبتى ى
ؾ ،ىكًا َّمػا أ ٍ
ام يؿ ا ٍل ًم ٍس ًؾ إً َّما أ ٍ
يس السُّكًء ىك ىحام ًؿ ا ٍلم ٍسؾ ىكىناف ًخ ا ٍلك ً ى
ى
ً
ىف تى ًجػ ىػد ًم ٍنػػو ًريح ػان طىيّْب ػةن ،كىنػ ً
يحػػا
ؽ ثًىي ىاب ػ ى
ىف ىي ٍحػ ًػر ى
ؾ ،ىكًا َّمػػا أ ٍ
ػاف يخ ا ٍل ًكيػ ًػر إً َّمػػا أ ٍ
ًم ٍنػػوي ،ىكًا َّمػػا أ ٍ
ىف تى ًجػ ىػد م ٍنػػوي ًر ن
ي
ى ى
()4
ىخبًيثىةن"
ب النبي ػ ػ صمى ا﵀ عميو كسمـ ػ ػ ػ في اصطفاء الجمساء ،فإف المرء عمى ديػف خميمػو،
يي ىرّْغ ي
دائمػا ،كعمػى فػرض عػدـ االنتفػاع منػو فإنػو ال يضػر ،أمػا الجمػيس السػيء
كالجميس الصالح نافع ن
دائما ،كعمى فرض الحذر منو كالحيطة مف أذاه فإنو ال ينفع.
فيك ضار ن

()1
()2
()3
()4

سكرة األنفاؿ  :مف اآلية . 25 :
سكرة آؿ عمراف  :مف اآلية . 112 :
انظر :جامع الدركس العربية . 197/1
صحيح مسمـ  ، 2226/4تفسير القرطبي . 27/13
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فمجالسة الرجؿ الصالح خير مف الكحدة؛ ألنو إما أف يجكد عمػى جميسػو بحكمتػو كعممػو،

ػر حسػػنان فػػي القمػػب ،كىػػك
كامػػا أف يعاقػػده عمػػى عمػػؿ صػػالح ،كامػػا أف يشػػتـ منػػو مػػا عسػػاه يػػؤثر أثػ نا

ترغيػػب فػػي مجالسػػة الصػػالحيف؛ ألف العطػػاء يحمػػؿ ىنػػا عمػػى الجػػكد ،كالبػػذؿ مػػف جانػػب الجمػػيس

الصالح ،كاف تعمؽ بالجانب القكلي عمػى سػبيؿ إرشػاده الصػائب ،كأمػا جمػيس السػكء فيػك صػاحب
البدعة كقريف الشيطاف ،كقد حذر الحديث مف مخالطتو ،فرمز لو بنافخ الكير.

كتطبيؽ التمثيؿ :فقد شػبو النبػي ػ ػ عميػو الصػالة كالسػالـ ػ ػ الجمػيس الصػالح ببػائع الطيػب

مف باب التشبيو التمثيمي؛ ألف الجميس الصالح إما أف يتبادؿ ىك كجميسو ما يعػكد عمييمػا بخيػرم
اع ًم ٍنوي" كاما أف يككف النصح كاإلرشاد مف جانب
ىف تىٍبتى ى
الدنيا كاآلخرة فيك المشار إليو بقكلو" :إً َّما أ ٍ
الجميس الصالح فقط ،فيك يشبو إتحاؼ حامػؿ المسػؾ لجميسػو بشػيء مػف مسػكو ،كامػا أال يكػكف

ىذا كال ذاؾ ،لكف ينتفع صػاحب الجمػيس الصػالح بحػاؿ جميسػو ،كيقتفػي أثػره فػي صػالحو ،فتزكػك
في نفسو محبة الخير فيك يشبو مف شـ رائحة المسؾ.

أما الجميس السكء فميس ىناؾ أبمط مف تشبيو الرسكؿ الكريـ ػ صػمى ا﵀ عميػو كسػمـ ػ ػ ػ لػو

بالحداد الذم ينفخ بكيره النار إلشعاليا ،فأنت معو في خسارة دائمة ،فيك إما أف يصيبؾ شره فيك
ؾ " كاما أف تسمـ مف شره لكػف ال تخمػك نفسػؾ مػف الضػيؽ بػو،
ؽ ثًىي ىاب ى
ىف ىي ٍح ًر ى
المشار إليو بقكلو " :أ ٍ
ً
كالحرج منو ،كال تسمـ مف الظنة بالسكء فتخسر ثقة الناس ،فيك المشار إليو بقكلو " :أ ٍ
ىف تى ًج ىد م ٍنوي
يحا ىخبًيثىةن " .
ًر ن
ففي ىذه الصكرة النبكية أسمكب قصر " إًَّن ىما ىمثى يؿ " كىك لكف مف األسػاليب البالغيػة التػي
الصػالً ًح ك ىجمً ً
تفيد االختصاص ،كما أف فيو لفػان كنشػ انر مرتبػان فػي قكلػو " :ىمثىػ يؿ ا ٍل ىجمً ً
ػيس السُّػكًء ،
ػيس َّ
ى
امػ ًؿ ا ٍل ًمسػ ًػؾ كىنػ ً
ىكح ً
ػاف ًخ ا ٍل ًكيػ ًػر" ،فحامػػؿ المسػػؾ ارجػػع لمجمػػيس الصػػالح ،كنػػافخ الكيػػر ارجػػع لمجمػػيس
ى
ٍ ى
كبياء .
السكء ،كىذا مف المحسنات البديعية التي تضفي عمى األسمكب ركنقان
ن
يتضػػح مػػف التمثيػػؿ النبػػكم الش ػريؼ مػػا يػػؤثر فػػي النفػػكس ،كيردعيػػا عػػف مخالطػػة ى ػؤالء،

كيبػػث فييػػا ركح اليقظػػة كاالنتبػػاه ،كيسػػتطيع المػػؤمف أف يختػػار لنفسػػو الجمػػيس الصػػالح ،كالصػػديؽ

الطيػػب الػػكفي الػػذم تتأصػػؿ فػػي نفسػػو ن ػكازع الخيػػر كالفضػػيمة ،كيطبػػع عمػػى الخمػػؽ الحسػػف ،كلػػيف

الجانب كالتكاضع ،كيككف سباقنا إلى البر كحسف المكدة كالصمة ،فيذا مما ال شػؾ فيػو يحظػى مػف
المؤمنيف بكؿ التقدير كالحب كالثناء ،كيككف أىال لمصداقة كالمكدة .
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فالصديؽ الحؽ؛ ال يتخمى عف صديقو إذا نزلت بو الشػدائد ،أك ضػاقت بػو الكػرب ،كانمػا

يككف لو خير معيف ،يكاسيو كيمسح عنو األحزاف ،كيشد مف أزره ،كيدع في نفسو األمػؿ ،حتػى ال

يتعجػػؿ بتصػػرؼ مشػػيف ،أك ينقمػػب عمػػى كجيػػو ،فعنػػد ذلػػؾ تثمػػر الصػػداقة ،كتتكثػػؽ رابطػػة األلفػػة،

كتقكل عركتيا بيف الصديقيف .

المطمب الخامس  :التمثيل باألنبياء :

عف جابر بف عبد ا﵀ ػ ػ رضي ا﵀ عنيما ػ ػ قاؿ :قاؿ رسكؿ ا﵀ ػ صمى ا﵀ عميو كسمـ ػ ػ:
ً َّ
ً
ً
ػع لىبىنػ وػة ،فى ىج ىع ػ ىؿ
ػاء ًمػ ٍػف قىٍبمًػػي ،ىك ىمثىػ ًػؿ ىر يجػ وػؿ ىبىنػػى ىدا نار فىأى ٍك ىممىيىػػا ىكأ ٍ
" ىمثىمػػي ىك ىمثىػ يؿ ٍاأل ٍىنبًىيػ ي
ىح ىسػ ىػنيىا ،إال ىم ٍكضػ ى
ً
َّ
ػع المَّبًىن ًػة ،كفػي ركايػة عػف أبػي ىريػرة ػ ػ ػ رضػي ا﵀
اس ىي ٍد يخمي ى
ػكف ىكىيقيكلي ى
كنيىا ،ىكىيتى ىع َّجيب ى
الن ي
ػكف :لى ٍػكىال ىم ٍكض ى
عنو ػ ػ ػ زيادة :إًالَّ مك ً
ض ىع لىبًىن وة ًم ٍف ىزًاكىي وة .كقاؿ في آخره " :فىأىىنا المَّبًىنةي ،ىكأىىنا ىخاتى يـ َّ
ّْيف "(.)1
النبًي ى
ىٍ
في أسمكب بميط كعبارة فصيحة :يمثؿ النبي ػ ػ عميػو الصػالة كالسػالـ ػ ػ ػ رسػاالت ا﵀ إلػى

األنبياء ،كتبميغيـ ما يحتاجو الناس إلصالح شأنيـ مف إرشادات كتعاليـ ،كما شعر بو الناس قبؿ

بعثة محمد ػ ػ صمى ا﵀ عميو كسمـ ػ ػ ػ مف الحاجة إلى مكمػؿ ليػذه المجمكعػة بػدار عظيمػة فخمػة،

يتعجػػب مػػف جماليػػا كجالليػػا إال أنيػػا تػػنقص لبنػػة مػػف زاكيػػة فييػػا ،فممػػا بعػػث الرسػػكؿ ػ ػ ػ صػػمى ا﵀

ت رسالتيو مكضع ىذه المبنة ،ككاف خاتـ النبييف ،ككانت شريعتو أكمػؿ الرسػاالت
عميو كسمـ ػ ػ ػ ىس َّد ٍ
ػر فػي تػاريخ اإلنسػانية كأبقاىػا صػالحة لكػؿ زمػاف كمكػاف ،فقػد شػبو النبػي ػ ػ ػ صػمى ا﵀
أعظميا أث نا
ك ي

عميو كسمـ ػ ػ ػ حػاؿ األنبيػاء ،كمػا بعثػكا بػو مػف اليػدل كالعمػـ ،كتتػابعيـ إلصػالح البشػر كاح نػدا بعػد
اآلخػػر حتػػى ت ىكػ ٌػكف ممػػا جػػاءكا بػػو مجمكعػػة إرشػػادات كتعػػاليـ نافعػػة ،كمػػا شػػعر النػػاس قبػػؿ مبعػػث
محمد ػ ػ ػ صمى ا﵀ عميو كسمـ ػ ػ ػ مف الحاجة إلى مكمؿ ليذه المجمكعة متمـ لمقاصدىا -شبو كػؿ

ذلؾ  -تشبيو تمثيمي ػ ػ بحاؿ بيت كضعت فيػو لبنػة عمػى لبنػة ،حتػى أكشػؾ عمػى التمػاـ ،كلػـ يبػؽ
منو إال مكضع لبنة ،كصار الناس يتمنكف لك كجدت ىذه المبنة ،ككضعت في ىذا المكػاف الخػالي

حتى يككف البيت عمى أحسف حاؿ كأتـ نظاـ .كىذا التشبيو ما يسمى في البالغة العربيػة بالتشػبيو

التمثيمي ،كىك تشبيو ىيئة بييئة ( . )2كقد أجمؿ ػ ػ ػ صمى ا﵀ عميو كسمـ ػ ػ التشبيو في صكرة تبعث
()1
()2

صحيح البخارم  ، 226 ، 198/4تفسير القرطبي. 197/14
ينظر :جكاىر البالغة ص . 265 :
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عمى الرغبة كالتشكؽ إلى معرفة المراد مف ىذه الصكرة التمثيمية.
المطمب السادس  :التمثيل بالصراط المستقيم :

عف النكاس بف سمعاف ػ ػ ػ رضػي ا﵀ عنػو ػ ػ ػ ػ عػف النبػي ػ ػ ػ صػمى ا﵀ عميػو كسػمـ ػ ػ ػ قػاؿ" :
طا مستىًقيمان ،كعمىى جىنبتىي ّْ ً
ً
ػكر ً
أ َّ
اب
افً ،في ًي ىمػا أ ٍىب ىػك ه
ض ىر ى
ىف ا﵀ى ػ ػ ىعَّز ىك ىج َّؿ ػ ػ ى
ب ا﵀ي ىمثىالن ص ىار ن ي ٍ
الص ىػراط يس ى
ىى ى ى ٍ
اب الصّْر ً
كر م ٍر ىخاةه ،ك ىعمىى ىب ً
ً
َّ
اط ىدا وع ىيقيك يؿ :ىيا أُّىييىػا َّ
ػاس ٍاد يخميػكا ّْ
الصػ ىارطى
الن ي
ى
يمفىت ىحةه ،ىك ىعمىى ٍاأل ٍىب ىكاب يستي ه ي
ى
ؼ ّْ ً
ج ًميعا كالى تىعكجكا ،كىدا وع ي ٍدعك ًمػ ٍف جػك ً
ؾ ٍاأل ٍىبػك ً
اب
ىف ىي ٍفػتى ىح ىش ٍػينئا ىع ٍػف تًٍمػ ى
ىح هػد أ ٍ
الص ىػراط ،فىػًإ ىذا أ ىىر ىاد أ ى
ى ي
ىٍ
ى
ى ن ى ي ي ى
اف حػ يػد ي ً
ػرطي ًٍ
اب
اإل ٍس ػالى يـ ىك ُّ
الصػ ىا
ؾ ،ىكالى تى ٍفتى ٍحػػوي تىمً يجػػوي ،ىك ّْ
قىػػا ىؿ :ىكٍي ىح ػ ى
كد ا﵀ ػ ػ ػ ىعػ َّػز ىك ىجػ َّػؿ ػ ػ ػ ػ  ،ىك ٍاأل ٍىبػ ىػك ي
ػكر ً ي
السػ ى
ً
ػارـ ً
الصػػر ً
ً
ً ً
ٍس ّْ ً ً
ؾ الػ َّػد ً
َّ
اعي ىعمىػػى ىأر ً
اط
ا﵀  ،ىكىذلً ػ ى
الصػ ىػراط كتىػاي ي
ب ا﵀ ،ىكالػ َّػداعي مػ ٍػف ىجػ ٍػكؼ ّْ ى
ا ٍل يمفىت ىح ػةي ىم ىحػ ً ي
اعظي ً
كً
ا﵀ ًفي ىق ٍم ًب ا ٍل يم ٍسمًًـ "(. )1
ى
في ىذا المثؿ يبيف ػ ػ صمى ا﵀ عميػو كسػمـ ػ ػ األسػس التػي يقػكـ عمييػا اإلسػالـ الحنيػؼ،

سيخا لقكائميا في قمكب المسػمميف ،فيػك ديػف
فيمثمو بالصراط المستقيـ ،تقري ار لصفات التكحيد ،كتر ن
ي ػػدعك إل ػػى االس ػػتقامة ف ػػي الق ػػكؿ كالفع ػػؿ ،كالتحم ػػي بالص ػػدؽ كاإلخ ػػالص ف ػػي العبكدي ػػة ﵀ كح ػػده،

اكيا لكؿ مػا يتعمػؽ
كابتغاء مرضاتو عند كؿ عزيمة عمى العمؿ الصالح؛ ألجؿ ىذا جاء التمثيؿ ح ن
اضحا في إطالؽ التمثيؿ ل سالـ بالصراط المستقيـ .
بسعادة المرء ،يبدك ذلؾ ك ن
أجمؿ ػ ػ صمى ا﵀ عميو كسمـ ػ ػ الكالـ في صكرة تبعػث عمػى الرغبػة كالتشػكؽ إلػى معرفػة

المػ ػراد م ػػف ى ػػذه الص ػػكرة التمثيمي ػػة م ػػف الصػ ػراط كجنبي ػػو ،كالس ػػكريف ،كاألبػ ػكاب المفتح ػػة ،كالس ػػتكر

المرخاة عمى األبكاب ،كالداعي الذم يقؼ عمى باب الصراط ،كيدعك الناس إلى الدخكؿ .

كبعد اإلجماؿ لتمؾ الصكر التي ترتبط ببعضػيا ،كتنػتظـ فػي سػمؾ البيػاف النبػكم بحكمتيػا

كركعتيا نراه ػ ػ ػ صمى ا﵀ عميو كسمـ ػ ػ ػ يصرح بالمعاني المقصكدة مف التمثيؿ ،كيكشؼ عف ذخر

مرامييػػا ،معتمػ نػدا عمػػى ضػػركب الفصػػاحة آخ ػ نذا بزمػػاـ البيػػاف ،كحػػيف يسػػكؽ المعػػاني المجػػردة فػػي
صكرة تمثيمية يقصد مف ذلؾ التنبيو عمى القيمػة المثمػى ،كالفائػدة العظمػى التػي تسػتنبط مػف المثػؿ
الشريؼ ،كبالتالي يتـ است ػ ػ ػ ػ ػمالة القمكب نحك الكقػ ػ ػ ػ ػ ػكؼ عمى بديع أسرار التمثيؿ كيستقر فييا نكر

()1

أخرجو اإلماـ أحمد كالترمذم كالنسائي مف حديث النكاس بف سمعاف في مسند اإلماـ أحمد ، 182/4
 ،183جامع العمكـ كالحكـ  ،البف رجب الحنبمي  ،281/1تفسير ابف كثير. 192/2 ،28/1
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اليقيف ،فال تتعرض ألدنى مظير مف الشؾ ،كال تخمص نحكىا دكاعي اليكل .

فمػػا أركع ىػػذه المشاىػ ػ ػ ػ ػد التػػي يصػ ػ ػ ػ ػكرىا لنػػا الن ػ ػ ػ ػ ػبي ػ ػ ػ ص ػ ػ ػ ػ ػمى ا﵀ عميػػو كسمػ ػـ ػ ػ ػ فػػي

أسمكب شيؽ جذاب؛ لكػي يكقفنػا عمػى كثيػر مػف الحقػائؽ الكاعيػة ،كاألصػكؿ الثابتػة ،فيمثػؿ حػدكد

ا﵀ بسكريف عمى جانبي الصراط ،كيقصد بيذا أف المسػمـ فػي سػمككو ينبغػي أال يتعػدل حػدكد ا﵀،

ػينا ،ال يسػيؿ عميػػو اخت ارقػو أك تجػػاكزه ،كليػذا كقػػع
كيجعػؿ تمػؾ الحػػدكد ح نا
منيعػػا ،كمعقػالن حصػ ن
ػاجز ن
التمثيػػؿ بالسػػكريف فػػي مكقعػػو ،كمػػا جعػػؿ األب ػكاب المفتحػػة فػػي السػػكريف مػػثالن لمحػػارـ ا﵀ التػػي ال

ينبغي االقتراب منيػا ،أك محاكلػة الػدخكؿ فييػا ،كلػذلؾ فػإف مػف يمػج ىػذه األبػكاب ،يكػكف قػد خػرؽ
محػػارـ ا﵀ ،كىتػػؾ التعػػاليـ السػػماكية ،كدنػػس نفسػػو بمكثػػة المعاصػػي ،كنػػزع منػػو الحيػػاء الػػذم يرمػػز

إليو في الحديث الشريؼ بالستكر المرخاة .

كلـ يشأ النبي ػ ػ صمى ا﵀ عميػو كسػمـ ػ ػ ػ أف يقتصػر عمػى التمثيػؿ باإلسػالـ ،كبحػدكد ا﵀،

كمحارمو بذكر الصراط كالسكريف كاألبكاب ،كانما جمع إلى تمؾ الصكر ما يؤكد مسؤكلية اإلنساف

عمى عممو كسمككو أماـ ا﵀ تعالى ،كذلؾ ما تمثؿ فػي الػداعي الػذم يسػتحث النػاس عمػى الػدخكؿ
جميعا دكف أف يزيغكا عنو ،كىك كتاب ا﵀ تعالى الذم ال يأتيػو الباطػؿ مػف بػيف يديػو
إلى الصراط
ن
كال مػػف خمفػػو ،كيكمَّػػؼ المسػػممكف باتباعػػو ،كاالطػػالع عمػػى تكجيياتػػو كآدابػػو ،فيػػك ينطػػؽ بػػالمكاعظ

الجميمػػة ،كاإلرشػػادات الكاعيػػة؛ كػػي يكػػكف حػػائال دكف االقت ػراب مػػف المحػػارـ ،أك تعػػدم حػػدكد ا﵀،
كالمػػؤمف الصػػادؽ يميمػػو ا﵀ السػػداد كيرزقػػو الرشػػد كالصػكاب فػػي قكلػػو كعممػػو ،كذلػػؾ مػػا قصػػده ػ ػ ػ

صمى ا﵀ عميو كسمـ ػ ػ ػ بالداعي الذم ينادم في جكؼ الصراط ،فيستميـ مػف ا﵀ العػكف كالتكفيػؽ،

كتتجمى أمامو حقائؽ األمكر .
الخاتمة

مف خالؿ ىذا العرض السريع لمصكر البيانية في األمثاؿ النبكية نخمص إلى اآلتي :

 .1أف األمثػػاؿ النبكيػػة تميػػزت بالص ػراحة كالكضػػكح ،كلػػـ يكتنفيػػا الغمػػكض ،أك يعسػػر عمػػى أحػػد
فيميػػا ،كلكنيػػا جػػاءت فػػي ألفػػاظ سػػائغة ،كتراكيػػب كاضػػحة ،كاتسػػمت باإليجػػاز المتضػػمف لممعنػػى

الصائب ،كخمت مف الغمك أك اإلسياب الممؿ .

 .2أف الجمؿ الخبريػ ػ ػ ػة المؤكدة تؤدم معنى التقري ػ ػ ػر الذم ي ػ ػ ػقكـ عمى إج ػ ػ ػالء المعاني مف خالؿ
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الصياغة البيانيػة الجميػة ،التػي تنفػر مػف الغ اربػة كالغمػكض ،كتعتمػد عمػى كسػائؿ اإلثػارة كالتشػكيؽ

في نقؿ الحقائؽ إلى األذىاف .

ىػػذه الجمػػؿ يحكميػػا زمػػاـ البيػػاف فيجعميػػا متالفػػة متعاضػػدة  ،تسػػير كفػػؽ مػػنيج محػػدد فػػي

الحديث الكاحد ،كيربط بينيا رباط محكـ عمى نسؽ قكاعد التػأليؼ؛ كذلػؾ مػا يسػيؿ معػو الكصػكؿ

إلى كنو مضمكنيا ،كجمي مقاصدىا كأغراضيا .

 .3لقد تبمكرت األمثاؿ القياسية النبكية في إطار قصصي عند تقرير عاقبػة معينػة ،أك تنبيػو عمػى
غاية منشكدة يتطمع إلييا ،كما رأينا في التمثيؿ بحدكد ا﵀ .

ػر مػا تقػكـ ىػذه األمثػاؿ عمػى الجانػب الكصػفي التصػكيرم ،إذا كػاف غرضػيا التقريػر لحالػػة
 .4كثي نا
مػػا ،أك التبشػػير ،أك التحػػذير ،فتخمػػك حينئػػذ مػػف الػػركح القصصػػية ،كتقتصػػر عمػػى عػػرض الحقػػائؽ
فػػي شػػكؿ تصػػكيرم بػػديع يغمػػب عميػػو الكصػػؼ كالتشػػبيو ،كذلػػؾ مػػا أش ػرنا إليػػو فػػي التمثيػػؿ بق ػراءة

القرآف ،كالتمثيؿ بالعمـ النافع ،إلى غير ذلؾ .

 .5غاية التصريح بمفػظ التمثيػؿ فػي بدايػة األمثػاؿ النبكيػة :يػذىب بػالنفكس الكاعيػة إلػى االىتمػاـ،
كم ارعػػاة النظػػر السػػديد إل ػػى المحتػػكل المػػذككر ،كاعم ػػاؿ الفكػػر فػػي ذل ػػؾ المحتػػكل المتػػألَّؼ من ػػو
الكػػالـ ،فتتسػػرب الحقػػائؽ إلػػى تمػػؾ النفػػكس ،كتبعػػث فييػػا اليقػػيف كالتصػػديؽ ،كيتقػػرر فييػػا مطمػػؽ
الفائدة المصحكبة بأظير النتائج .

 .6لقػػد تييػػأ لامثػػاؿ النبكيػػة مػػا لػػـ يتييػػأ لمػػا نسػػب إلػػى العػػرب الفصػػحاء مػػف أمثػػاؿ ،فقػػد جػػاءت
األمثاؿ النبكية عمى فصاحة متأنية ،كنظاـ متسؽ ،كمنطؽ محكـ ،ككصػؼ مػتقف ،إلػى غيػر ذلػؾ
مف األكصاؼ البيانية العالية التي جبؿ عمييا صمى ا﵀ عميو كسمـ .

 .7جمػػع كالمػو ػ ػ صػػمى ا﵀ عميػػو كسػػمـ ػ ػ اإليجػػاز كاصػػابة المعنػػى ،فكػػاف لػػو كقعػػو فػػي النفػػكس،
كاشتمؿ عمػى األلفػاظ الفصػيحة المختػارة ،كالعبػارة التامػة التػي ال يشػكبيا إيجػاز مخػؿ ،كال إطنػاب

ممؿ ،فضرب أركع األمثاؿ القياسية كغير القياسية في الفصاحة كالبياف.

 8ػ ػ ػ كما أننا نجد بالغة الرسكؿ ػ ػ ػ صمى ا﵀ عميو كسمـ ػ ػ ػ متأثرة ببالغة القرآف الكريـ في كثير
مف المكاطف ،فاألسمكب فيو نسػ ػ ػؽ قرآن ػ ػي ،يقكؿ ا﵀ تػ ػ ػعالى ﴿كأ ٍىن ىز ىؿ المَّو عمىٍي ى ً
اب ىكالٍ ًح ٍكػ ػ ػ ػ ىمةى
ؾ ا ٍلكػ ػ ػتى ى
ي ى
ى
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()1
َّ
ض يؿ المَّ ًو عمىٍي ى ً
اف﴾(. )2
ىك ىعمَّ ىم ى
اف فى ٍ
ى
يما﴾ كقاؿ ﴿ ىعم ىموي ا ٍلىبىي ى
ؾ ىما لى ٍـ تى يك ٍف تى ٍعمى يـ ىك ىك ى
ؾ ىعظ ن
كأختـ بقػكؿ الرافعػي " :كانػت محاسػف أقػكاؿ النبػي ػ ػ صػمى ا﵀ عميػو كسػمـ ػ ػ طبيعيػة كمػا

رأيت؛ ألنيا عف أسباب طبيعيػة ،فػال جػرـ كػاف منطقػو ػ ػ صػمى ا﵀ عميػو كسػمـ ػ ػ يتفػؽ مػع طبيعػة

المغة ،كيتييأ ليا إحكاـ الضبط كاتقاف الػداء :لفػظ مشػبع ،كلسػاف فصػيح ينطػؽ بالبيػاف ال ارئػع ،مػع
تثبيت تحفظ كترسؿ كترتيؿ"(.)3

نكتفػي بيػذا القػدر كنمػػكذج عمػى بالغػة النبػػي ػ ػ ػ صػمى ا﵀ عميػو كسػػمـ ػ ػ ػ كأسػمكبو الشػػيؽ

في الدعكة إلى ا﵀ سبحانو كتعالى ليككف ىذا منطمقا إلى بحكث أخرل ،في جانب سيرة محمد ػ ػ ػ
صمى ا﵀ عميو كسمـ ػ ػ ػ كالحمد ﵀ رب العالميف .

()1
()2
()3

سكرة النساء  :مف اآلية . 113 :
سكرة الرحمف  :مف اآلية 4 :
انظر :إعجاز القرآف كالبالغة النبكية ػ ػ ص .297 ، 296 :
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المصادر والمراجع

القرآن الكريم بالرسـ العثماني كما يكافؽ مصحؼ المدينة المنكرة مف حيث الرسـ كعالمات

الكقؼ .

 - 1أدب الكاتب ػ تأليؼ عبد ا﵀ بف مسمـ بف قتيبة الدينكرم ػ شرحو ككتب ىكامشو عمي فاغكر
ػ الطبعة األكلى ػ دار الكتب العممية ػ بيركت لبناف ػ  1408ىػ ػ

 - 2أسرار البالغة ػ عبد القاىر عبد الرحمف الجرجاني  ،عمؽ عميو محمكد محمد شاكر ػ
الطبعة األكلى ػ دار المدني بجدة ػ 1412ىػ ػ  1991ـ .

 -3البياف كالتبييف ػ ػ عثماف بف عمرك بف بحر الجاحظ ػ ػ ػ ػ تحقيؽ كشرح :عبد السالـ محمد
ىاركف ػ ػ ػ الناشر  :مكتبة الخانجي ػ ػ ػ القاىرة ػ ػ ػ الطبعة  :الثالثة ػ ػ ػ  1388ق ػ ػ ػ  1968ـ

 -4التحرير كالتنكير ػ ػ ػ ػ تأليؼ محمد الطاىر بف عاشكر ػ الطبعة  :د ػ ػ ػ ػ ط ػ ػ ػ ػ الدار التكنسية
لمنشر ػ ػ ػ ػ تكنس ػ ػ ػ ػ  1984ـ .

 -5الترغيب كالترىيب ػ ػ ػ ػ تأليؼ عبد العظيـ بف عبد القكم المنذرم ػ ػ ػ ػ تحقيؽ أيمف صالح شعباف
ػ ػ ػ ػ الطبعة األكلى ػ ػ ػ ػ دار الحديث القاىرة ػ ػ ػ ػ  1415ىػ ػ ػ ػ ػ ػ  1994ـ .

 -6تفسير ابف كثير ػ ػ ػ ػ تأليؼ إسماعيؿ بف كثير القرشي الدمشقي ػ ػ ػ ػ الطبعة :األكلى ػ ػ ػ ػ دار
الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع ػ ػ ػ ػ بيركت ػ ػ ػ ػ  1385ىػ ػ ػ ػ ػ ػ  1966ـ .

 -7تفسي ر القرطبي ػ ػ ػ ػ محمد بف أحمد بف أبي بكر القرطبي ػ ػ ػ ػ تحقيؽ  :أحمد بف عبد العميـ
البردكني ػ ػ ػ ػ الطبعة  :الثانية ػ ػ ػ ػ مكتبة الشعب بالقاىرة ػ ػ ػ ػ ػ  1372ىػ .

 - 8جامع الدركس العربية ػ ػ ػ ػ مصطفى غالييني ػ ػ ػ المكتبة العصرية ػ ػ ػ صيدا بيركت ػ ػ الطبعة :
-9

الخامسة كالعشركف ػ ػ ػ  1412ق ػ ػ  1991ـ .

جامع العمكـ كالحكـ ػ ػ ػ ػ ابف رجب الحنبمي ػ ػ ػ ػ قاـ بتحقيقو كتخريج أحاديثو عماد زكي

الباركني ػ ػ ػ ػ الطبعة :د ػ ػ ط ػ ػ ػ ػ المكتبة التكفيقية ػ ػ ػ ػ القاىرة ػ ػ ػ ػ التاريخ د ػ ػ ػ ت .

 -10جكاىر البالغة ػ ػ ػ ػ أحمد الياشمي ػ ػ ػ ػ دار إحياء التراث العربي ػ ػ ػ ػ بيركت لبناف ػ ػ ػ الطبعة :
الثانية عشرة ػ ػ ػ ػ التاريخ  1960 :ـ

 -11خالصة البدر المنير ػ ػ عمر بف عمي بف الممقف األنصارم ػ ػ تحقيؽ  :حمدم عبد المجيد
إسماعيؿ ػ ػ الطبعة األكلى ػ ػ مكتبة الرشد ػ الرياض ػ ػ  1410ق .
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-12ركائع البياف ػ ػ محمكد السيد حسيف ػ ػ منشكرات المكتب الجامعي الحديث ػ ػ اإلسكندرية ػ ػ
الطبعة الثانية ػ ػ  1410ق ػ ػ  1990ـ .

 -13زىر األكـ في األمثاؿ كالحكـ ػ ػ ػ ػ تأليؼ الحسف اليكسي ػ ػ ػ تحقيؽ د .محمد حجي ،ك د.
محمد األخضر ػ ػ ػ الطبعة  :األكلى ػ ػ ػ ػ دار الثقافة الدار البيضاء ػ ػ ػ ػ 1981ـ.

 -14سنف ابف ماجة ػ ػ ػ ػ محمد بف يزيد القزكيني ػ ػ ػ ػ تحقيؽ  :محمكد محمد حسف نصار ػ ػ
الطبعة :األكلى ػ منشكرات بيضكف ػ ػ ػ ػ دار الكتب العممية ػ ػ ػ ػ بيركت ػ ػ  1419ىػ ػ ػ ػ ػ

1998ـ.

 -15سنف الترمذم ػ ػ ػ ػ ألبي عيسى محمد بف عيسى ػ ػ ػ ػ تحقيؽ أحمد محمد بف شاكر ػ ػ ػ ػ الطبعة :
األكلى ػ ػ ػ ػ دار الحديث ػ ػ ػ ػ ػ القاىرة ػ ػ ػ ػ 1420ق ػ ػ ػ ػ  1999ـ .

 -16سنف النسائي بشرح اإلماميف السيكطي كالسندم ػ ػ ػ ػ تحقيؽ  :د.السيد محمد السيد ،كاألستاذ
عمي محمد عمي  ،كاألستاذ سيد عمراف ػ ػ ػ الطبعة  :األكلى ػ ػ ػ ػ دار الحديث القاىرة ػ ػ ػ ػ

1999ـ.

 -17شعب اإليماف ػ ػ أبك بكر أحمد بف الحسيف البييقي ػ ػ تحقيؽ  :محمد السعيد بسيكني زغمكؿ
ػ ػ الطبعة األكلى ػ ػ دار الكتب العممية ػ بيركت ػ ػ  1410ق .

 -18صحيح البخارم " الجامع الصحيح " محمد بف إسماعيؿ البخارم ػ ػ ػ ػ الطبعة  :د ػ ػ ط ػ ػ ػ ػ
دار الكليد ػ طرابمس ليبيا ػ التاريخ  :د ػ ت .

 -19صحيح مسمـ بشرح اإلماـ النككم ػ الطبعة :د ػ ػ ط ػ ػ ػ دار الكتب العممية ػ ػ ػ بيركت التاريخ
:دػت

 -20الصكرة الفنية في التراث النقدم كالبالغي ػ ػ ػ ػ تأليؼ  :د .جابر أحمد عصفكر ػ ػ ػ الطبعة :
د ػ ػ ط ػ ػ ػ ػ دار الثقافة لمطباعة كالنشر ػ ػ ػ ػ القاىرة ػ ػ ػ ػ  1974ـ .

 -21عمدة الحفاظ في تفسير أشرؼ األلفاظ ػ ػ ػ ػ أحمد بف يكسؼ بف عبد الدائـ الحمبي المعركؼ
بالسميف ػ ػ ػ ػ تحقيؽ  :عبد السالـ أحمد التكنجي الحمبي ػ ػ ػ الطبعة :األكلى جمعية الدعكة

اإلسالمية ػ طرابمس ليبيا ػ ػ ػ ػ  1424ىػ ػ ػ ػ ػ ػ  1995ـ .

 -22فتح البارم بشرح صحيح البخارم ػ ػ ػ أحمد بف عمي بف حجر العسقالني ػ ػ ػ ػ الطبعة :د ػ ػ ط
ػ ػ ػ المكتبة التكفيقية القاىرة ػ ػ ػ ػ ػ التاريخ  :د ػ ػ ت  ، 309/11.مسند اإلماـ أحمد ػ دار صادر
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الصكر البيانية في األمثاؿ النبكية "نماذج مختارة"
ػ بيركت لبناف ػ ػ الطبعة  :د ػ ػ ػ ط ػ ػ 1969ـ

 -23مباحث في عمكـ القرآف ػ مناع القطاف ػ الطبعة الثامنة ػ مؤسسة الرسالة ػ بيركت 1981ـ.

 -24المجازات النبكية ػ تأليؼ الشريؼ الرضي ( محمد بف الحسيف ) تحقيؽ :مركاف عطية
الطبعة :األكلى ػ ػ دمشؽ ػ ػ  1978ـ

 -25مختار القامكس ػ الطاىر الزاكم ػ ػ الدار العربية لمكتاب ػ ػ الطبعة الثانية ػ ػ ليبيا ػ ػ تكنس
ػ ػ 1397ق ػ ػ  1977ـ

 -26مسند اإلماـ أحمد ػ دار صادر ػ بيركت لبناف ػ ػ الطبعة  :بال ػ ػ  1969ـ.

 -27مسند الشياب ػ ػ محمد بف سالمة بف جعفر القضاعي ػ تحقيؽ حمدم بف عبد الحميد ػ
الناش  :مؤسسة الرسالة ػ ػ بيركت ػ ػ  1407ق ػ ػ  1986ـ

 -28المعجـ المفيرس أللفاظ القرآف الكريـ ػ ػ كضعو محمد فؤاد عبد الباقي ػ دار الحديث القاىرة
ػ  1422ق2001 -ـ .

 -29مف بالغة الحديث النبكم ػ ػ د  .محمد أحمد سحمكؿ ػ ػ ػ دار االعتصاـ لمطبع كالنشر
كالتكزيع ػ ػ القاىرة ػ ػ الطبعة الثالثة ػ ػ 1418ق ػ  1997ـ .

 -30مكاىب الفتاح في شرح تمخيص المفتاح ػ ػ ػ ػ أحمد بف محمد المغربي ػ ػ ػ ػ ػ تحقيؽ  :د .خميؿ
إبراىيـ خميؿ ػ ػ ػ ػ منشكرات محمد عمي بيضكف ػ ػ ػ ػ دار الكتب العممية ػ ػ ػ ػ بيركت لبناف ػ ػ

الطبعة  :األكلى ػ ػ ػ ػ  1424ق ػ ػ ػ ػ ػ  2002ـ

 -31مكسكعة أط ارؼ الحديث النبكم الشريؼ ػ ػ ػ تأليؼ محمد سعيد بف بسيكني زغمكؿ ػ ػ الطبعة:
د ػ ػ ط ػ منشكرات محمد عمي بيضكف ػ دار الكتب العممية ػ بيركت ػ التاريخ د ػ ػ ت .
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د/نوري سالم محمد النعاس
كمية الزراعة والطب البيطري /جامعة الزيتونة

د/عطية رمضان الكيالني
كمية التربية /جامعة المرقب

أ /نجاة العربي صالح اليسير
كمية التربية /جامعة المرقب

المقدمة ()Introduction
لقد أصبحت قضية التلكث ذات أىمية بالغة علػى الصعيديػػف اإلقليم ػػي كالعػالميغ ك ػدت

مشػػةلة ػػي ةثيػػر مػػف بلػػداف العػػالـ كبمسػػتكيات متفاكتػػة كأصػػب النظػػاـ البي ػػي ػػي ةثيػػر مػػف بقػػاع

األرض ريسة للتلكث بسبب النشاط الصناعي كاىماؿ األسس العلمية السليمة للكقاية مػف التلػكث
كعػػدـ تحضػػير أسػػاليب عهجيػػة لػػو إف التلػػكث الي ػكا ي كالمػػا ي كالتربػػة كمػػا ينػػتج عنػػو مػػف ثػػار

سلبية ي ةثير مف بقاع العالـ خير دليؿ على طرسة اإلنسػاف كسػلكةو التخريبػي ػي بي تػو التػي
ا تمنػػو اع علييػػاغ كقػػد ت ازيػػدت األىميػػة العلميػػة كالتطبيقيػػة لعلػػكـ البي ػػة كالتخطػػيط البي ػػي بسػػبب

تعاظـ التأثير السلبي لألنشطة البشرية المتعددة ي عناصر الكسط البي ػي ممػا أدل إلػى اإلخػػهؿ
بتكازني ػػا غ كيتمث ػػؿ دكر األخص ػػا ييف البي ي ػػيف ػػي تش ػػخيص المش ػػةهت البي ي ػػة كتحدي ػػد عكاملي ػػا

طبيعيػػة ةانػػت أـ حضػػارية كاختيػػار كسػػا ؿ معالجتيػػا كا سػػتجابة

ألخطارىػػا كالتصػػدم ليػػا أف

مخالػػب التلػػكث عديػػدة كحػػادة يػػذا المطػػر الحامضػػى ييػػدد منػػاطؽ شاسػػعة مػػف العػػالـ ككصػػلت

ملكثػػات مبيػػدات الحش ػرات إلػػى ميػػا ق البحػػار كالمحيطػػات كااثػػار البي يػػة كالصػػحية الناجمػػة عػػف
ال ػػتخلص ي ػػر المناس ػػب م ػػف النفاي ػػات كأدل التل ػػكث إل ػػى انقػ ػراض الةثي ػػر م ػػف أنػ ػكاع النبات ػػات غ

كالحيكانػػات الما يػػة كأثػػر ذلػػؾ علػػى األحيػػان الدقيقػػة النا عػػة غكأصػػبحت العديػػد مػػف مصػػادر الميػػاه
يػػر صػػالحة للشػػرب ك حتػػى للز ارعػػة كا سػػتخدامات الصػػناعية ػػي كقػػت يعػػاني يػػو العػػالـ مػػف

نقص حاد ي مصادر المياه غ كأصب الخكؼ أف يمكت اإلنػساف عطػ ػ ػ ػشان
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العدد9

المياه كاختناقان بسبب تلكث اليكان

كمف ىذا المنطلؽ أخذنا على عاتقنا القيػاـ بد ارسػة بحثيػة حػكؿ مشػةلة التلػكث كبالتحديػد

تلكث التربة ةيميا يان غك أثر ذلؾ على نمػك نبػات الفػكؿ ةنمػكذج جػران مػا يتعػرض لػو مػف تػأثيرات
مف بار اإلسمنت مف ناحية اإلنبات كنمك كتطكر النبات ي المراحؿ المختلفة كمدل تأثير ىذا

ا لغبار على درجػة تفاعػؿ التربػة ك العهقػة التةا ليػة التػي تنشػا بػيف النباتػات البقكليػة كبةتريػا العقػد
الجذرية

الهدف من الدراسة

 1التعريؼ بالتلكث الناتج عف صناعة اإلسمنت

 2إعطػػان ة ػرة عػػف مػػدل تػػأثير الغبػػار اإلسػػمنتي المتطػػاير علػػي المحاصػػيؿ الزراعيػػة كالز ارعػػة
القا مة ي المنطقة المحيطة بمصنع اإلسمنت

 3معر ة تأثير التلكث علي الخكاص الةيميا ية األس الييدركجيني للتربة(ال ػ)pH

 4التكصػػؿ إلػػى معر ػػة إذا ةػػاف للغبػػار اإلسػػمنتي تػػأثير علػػى العهقػػة التةا ليػػة التػػي تنشػػأ بػػيف
النباتات البقكلية كبةتريا العقد الجذرية
المواد وطرق البحث

 1إعداد التربة للزراعة كتصميـ التجربة
 2اعداد التربة كالنبات للزراعة

 3استخداـ الملكثات كالغبار اإلسمنتي الهزـ
4

تحديد درجة تفاعؿ التربة كدرجة ملكحتيا كتحديد السعة الحقلية كذلؾ لتنظيـ عملية الرم

6

متابعة النمك كتسجيؿ ةؿ المهحظات خهؿ ترة الدراسة

5

تنية البةتريا الهزمة للتجربة

الدراسات السابقة
التموث الصناعي

كإللقػان الضػكن علػى التلػكث الصػناعي النػاتج عػف صػناعة اإلسػمنت يجػب معر ػة مػا ىػػك

التلكث ( )pollution؟ يعرؼ العالـ البي ي ( )Odumالتلكث البي ي بأنو ":أم تغير يزيػا ي أك
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ةيميػػا ي أك بيكلػػكجي مميػػزغ كي ػؤدم إلػػي تػػأثير ضػػار علػػى اليػكانغ أك المػػان أك األرض أك يضػػر

بصػػحة اإلنسػػاف كالةا نػػات الحيػػة األخػػرلغ كةػػذلؾ يػػؤدم إلػػي اإلضػرار بالعمليػػة اإلنتاجيػػة للتػػأثير
()1

علػػى حالػػة الم ػكارد المتجػػددة "

كعر ػػو بي ػراـ خضػػر بأنػػو" :أم تغيػػر يػػر مر ػػكب ػػي النظػػاـ

البي ي كيؤدم إلي خلؿ ي التكازف الطبيعي لمةكنات ذلؾ النظاـغ كيحصؿ التلكث ي اليابسػة أك
()1

الميػػاه أك الي ػكان"

كملخػػص ىػػذه التعػػاريؼ يفيػػـ ييػػا أنػػو حػػدكث إخػػهؿ ػػي البي ػػة بحيػػث

تستطيع التخلص مف ىذه الملكثات بالطرؽ الطبيعية تضر اإلنساف كباقي مرةبات البي ة بطريقػة

مباشرة أك ير مباشرة كاأل لب أف يةكف سبب ىذا اإلخهؿ ىػك مصػادر صػناعيةغ كيسػمى ف

ذاؾ بػػالتلكث الصػػناعي ( )lndustrial pollutionكالػػذم يػرتبط ارتباطػان كثيقػان كتاريخيػان بظيػػكر

التلكث ةمشةلةغ بظيكر الثكرة الصناعية أصػبحت تلقػي

ؼ األطنػاف مػف المخلفػات الصػناعية

دكف معر ػػة بم ػػا يص ػػاحب ى ػػذه العملي ػػة م ػػف إخ ػػهؿ ب ػػالتكازف البي ػػي كم ػػف خط ػػر كأمػ ػراض تي ػػدد

اإلنسانية غكمف أىـ الملكثات الناتجة عف الصن ػ ػ ػػاعة ما يلي-:

 )1الغبار ( الجسيمات الصلبة العالقة ) Aerosol

 )2المخلفػػات الهعضػػكية  -:منيػػا أكؿ أةسػػيد الةربػػكف ( )COكأةسػػيد الةبريػػت ( )Soxكةبريتيػػد
الييدركجيف ( )H2Sكأةسيد النيتركجيف( )Noxك ثاني أةسيد الةربكف  CO2كالمخلفات المشعة

 )4الةلكر كالفسػ ػ ػ ػفكر كالفلكر كالرصػ ػ ػ ػ ػاص كالز بػ ػ ػؽ كالزرني ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػخ ك البيريليكـ كالةادميكـ
الييدركةربكنات كبعض المخلفات األخرل

كيصعب حصر المنشآت الصناعية التي تسبب التلكثغ مف النادر كجكد مصنع

ملكث ػػات إ إذا ة ػػاف

يح ػػرؽ أم كق ػػكدغ أك

ينتج

يص ػػنع أساسػ ػانغ ف ػػي ة ػػؿ عملي ػػة ص ػػناعية تن ػػتج

مخلفاتغ كلةف حجـ التلكث يتكقػؼ علػى عػدة عكامػؿ منيػا -:نػكع الصػناعة ةميػة اإلنتػاج– نػكع
اا ت المسػتخدمة– نػكع الكقػكد أك مصػدر الطاقػة– المػكاد األكليػة– مػدل اسػتعماؿ أجيػزة التنقيػة

كالتصفية– مدل احتراـ القكانيف البي ية

)) المموثات في صناعة اإلسمنت بمصنع لبدة ((
الغبار (-: )Dust

ملكث اليكان كالتربة المحي ػ ػطة كىك ينتج البا عف أ لب العمل ػ ػياتغ من ػ ػ ػذ البدايػ ػ ػة ىناؾ
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عمليات تفجير الحجر الجيرم التي ينتج حجما ىا ه مف الغبار يتصاعد إلي اليكان الجكمغ يلي

ذلؾ عمليات تحميؿ كنقؿ ىذه الحجار إلي الةسارات التي يصاحبيا تصاعد الغبارغ ةما يتصاعد

الغبار مف أماةف تجميع خاـ الحديد كالجبس المعرضة لليكانغ أما التصاعد األةبر للغبار يظير

عف طريؽ مدخنة الفرفغ كاألخطر عف طريؽ مدخنة الغبار القلكمغ كيترةب الغبار القلكم مف

عدة مكاد قلكية ير مر كبة ي صناعة اإلسمنت كمؤثرة على مرةبات البي ة بما ييا اإلنسافغ

كالجدكؿ التالي يكض الترةيب الةيماكم للغبار القلكمغ ةذلؾ يتصاعد الغبار مف صكامع تخزيف

اإلسمنت بعد طحنو كبخاصة الصكامع التي يفرغ منيا السا ب لبيعوغ باإلضا ة إلى الغبار الذم

يتصاعد عند التعب ة

كينقسـ الغبار الناتج مف مصنع اإلسمنت ( الجز يات الصلبة

 )particulatesمف حيث الحجـ ( )4إلي -:

 )1الغبػار الخشػػف أك التػراب -:كيتػراكح حجمػو مػػف  11-5ميةػركفغ كقػػد يزيػد عػػف ذلػؾغ يتسػػاقط
ىذا النكع ي اليكان بالقرب مػف المصػنع لةبػر حجػـ حبيباتػوغ ةمػا يعػد أقػؿ األنػكاع ػي مػدة بقا ػو
ي اليكان لنفس السبب المذةكر نفا

 )2الغبار الدقيؽ  -:Fine dustيتراكح حجمو مف  5-1ميةركفغ مدة بقان ىػذا النػكع ػي اليػكان
أطكؿ مف النكع السابؽغ كتساقطو أبعد

 )3الدخاف  -: Smokeيتراكح حجمو مف  1-1 5ميةركفغ يتساقط ي منطقة أبعد مف النكعيف
السابقيفغ كيبقي مدة أطكؿ مف النكعيف السابقيف ي اليكان

 )4الغبار المعدني  -: Fumesيتراكح حجمو مف  1 5-1 13ميةركف كقد يةكف أقػؿ مػف ذلػؾغ
ك البػػا مػػا يةػػكف ىػػذا النػػكع عبػػارة عػػف أةاسػػيد معدنيػػة مثػػؿ أةسػػيد الرصػػاص

الػػخغ كتبقػػي ىػػذه

الجز يػػات معلقػػة ػػي اليػكان لمػػدة طكيلػػة قػػد تبتعػػد لمسػػا ات بعيػػدة عبػػر الػػدكرة اليكا يػػة العامػػةغ أك

يتدخؿ عامؿ يرسبيا مثؿ األمطار

جدول(  ) 1يبين تركيب الغبار القموي بمصنع لبدة لإلسمنت
التحليؿ الةيميا ي

الغبار القلكم %

ثاني أةسيد السيليةكف siO2

11 45
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أةسيد األلمكنيكـ AL2O3

2157

أةسيد الحديديؾ FE2O3

2 33

أةسيد الةالسيكـ CaO

46 47

أةسيد الما نيسيكـMgO

1 58

أةسيد الصكديكـNa2O

1 14

أةسيد البكتاسيكـ k2o

1 98

ثالث أةسيد الةبريت SO3

1 19

اقد بالحرؽ

35 18

مرةبات أخرل

1 11

 المصدر  :مرةز البحكث الصناعية غ مرجع سابؽ ص 15الغبار المتصاعد من مدخنة الفرن :

بالنسبة إلي ترةيب الغبار المتصاعد مف مدخنة الفرف لـ يتـ التكصؿ إلي تحليؿ ةيميا ي

دقيؽ ليذا الغبار نظ ار لصعكبة ذلؾ بسبب الح اررة العالية التي يخرج بيا مما يحكؿ دكف أخذ

عينات إ بطرؽ خاصة تحتاج إلي تةلفةغ ك يما يلي ما أكرده مشركع تلكث اليكان ببلدية خليج
سرت عف ترةيب الغبار المتصاعد مف الفرف-:

جدول  2يبين تركيب الغبار المتصاعد من األفران
التحليؿ الةيميا ي

الغبار القلكم %

ثاني أةسيد السيليةكف siO2

14 45

أةسيد ا لمكنيكـ AL3O3

5 22

أةسيد الحديديؾ FE2O3

3 64

أةسيد الةالسيكـ CaO

74 35

أةسيد الما نيسيكـMgO

1 62

اقد بالحرؽ

37 95
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العدد9

 -المصدر  :الجركشي  :جبريؿ ك خركف "مشركع دراسة تلكث اليكان ببلدية خليج سرت" التقرير

النيا ي للمرحلة األكلي مف الدراسة غ المرةز الفني لحماية البي ة غ 1995 -5ـغ ص 3


التموث الناتج عن صناعة اإلسمنت بمصنع لبدة
التموث الهوائي -:

يعػػرؼ التلػػكث الي ػكا ي حسػػب تعري ػؼ اتحػػاد األطبػػان األم ػريةييف بأنػػو :الزيػػادة ػػي ترةيػػز

المكاد الغربيػة عػف التةػكيف األساسػي لليػكانغ كالتػي تػؤثر علػي الناحيػة الصػحية للفػرد كتػؤدم إلػى
إضرار لممتلةاتو ()31

كزيادة تراةيػز المػكاد الغربيػة التػي ذةرىػا التعريػؼ ىػي عمليػات حػرؽ الكقػكدغ إمػا بكسػا ؿ

النقؿغ أك الصناعة التي تسيـ عملياتيا بمخلفات أخرم مثؿ الغبار الذم يعمؿ علي تلكيث اليػكان
الجكم

التموث التربة -:

تتلكث التربة المحيطة بمصنع لبدة لإلسمنت بسببيف :أكليما :النفايات القلكية التي تفرغ

بالقرب مف المصنعغ كثانييما الغبار كالغازات التي ينفثيا المصنع

أك  :إف النفايات الصناعية تعتبر مصد انر ميما مف مصادر تلكث التربة بصفة عامة

الفضهت كالنفايات الصناعية تتراةـ ي التربةغ كتصب جزنا مف مةكناتياغ كيةكف ليا تأثير
ةبير ي تشةيؿ خصا ص التربةغ أك باألحرل ي تدىكر خصا ص التربة المختلفة (( الكيميائية
والحيوية )).

أما المسبب الثاني لتلكث التربة يك الغبار كالغازات التي ينفثيا المصنع جزي ات الغبار

الصلبة ذات الحجـ األةبر تتساقط بالقرب مف المصنعغ أما ذات الحجـ األصغر تتساقط بعيدا

عف المصنعغ أم :ةلما ابتعدنا عف المصنع ةلما صغر حجـ الحبيباتغ أما الغازات التي
يخرجيا المصنع يي ةثيرة كتأثيراتيا متباينة على التربةغ أةاسيد الةبريت كالنيتركجيف بكجكد

الرطكبة تؤدم إلي الترسيب الحمضي الذم يتساقط على التربة كيؤدم إلي ثار خطيرة على

التربة كتفاعهتيا الحيكيةغ يزيد مف حمضيتيا مما يعمؿ على مكت النبات بياغ أما الرصاص
يؤدم زيادة ترةيزه ي التربة المجاكرة للمصنع إلي إحداث خلؿ ي الترةيب الفيزيا ي كالةيميا ي
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العدد9

ليا ()111

يهحظ مما سبؽ أف الغبار يؤدم إلي قلكية التربةغ كالغازات تؤدم إلي حمكضتيا غ كىذا

يد عنا إلي التساؤؿ عف أم العنصريف يطغى على ااخرغ كمف التحاليؿ التي أجريت على التربة

قرب مصنع بنغازم لمعر ة األس الييدركجيني كجد أف قلكية التربة ىي ا لمتغلبةغ كلةف ليس

بصكرة ةبيرة ()111

النبات المستخدم في التجربة

تـ اختيار نباتات بقكلية للدراسة لسيكلة زراعتيا حيث إنيا مف المحاصيؿ المكسميةغ كلو

عهقة بالعقد الجذرية بالبةتيريا الرايزكبيـغ كدراسة البةتريا التةا لية

-3العوامل المؤثرة في نمو النباتAffecting Plant Crowth Factors

إف العكامؿ المؤثرة ي نمك النبات معرك ة كىي العكامؿ الكراثية كالمناخية

العوامل الوراثية Genetic Factors

تتجلى أىمية العكامؿ الكراثية ي نمك المحاصيؿ الزراعية المختلفة مف زيادة ي اإلنتاج

ةمان كنكعانغ كذلؾ باستعماؿ طريقة تيجيف المحاصيؿ  Hybridizationمثهن استعملت طريقة
التيجيف ي محاصيؿ الذرة الحلكة كالفاصكليا كالطماطـ ك يرىا
العوامل البيئية Environmental Factors

إف البي ة ىي مجمكعة تأثير الظرؼ الخارجية على حياة كتطكر الةا نات الحيةغ كمف

جملة الظركؼ البي ية المؤثرة ي نمك النباتات ىي-:

1

الحررة كرطكبة التربة كالضكن كمةكنات الجك كىكان التربة كقكاميا كترةيبيا
درجة ا

3

تك ير العناصر الضركرية ي التربة كا تزاف الغذا ي للعناصر الغذا ية

2

درجة األس الييدركجيني أك حمكضة التربة ( )pHالعكامؿ الحيكية كدرجة ملكحة التربة
األحياء المجهرية المثبتة لمنيتروجين -:
Nitrogen Fixin Microorganisms

التثبيت من خالل التعايش Symbiotic Fixation
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العدد9

تنتمػ ػػي البةتيريػ ػػا التعايشػ ػػية المثبتػ ػػة لنيتػ ػػركجيف الي ػ ػكان الجػ ػػكم إلػ ػػي جػ ػػنس الرايزكبيػ ػػكـ

 Rhizobiumكتكج ػػد ػػي عق ػػد  nodulesعل ػػى ج ػػذكر النبات ػػات البقكلي ػػة يتح ػػدد كج ػػكد ى ػػذه

البةتيريا ي الجذكر النامية قط ي البقكلياتغ كةنتيجة لكجكدىا تظير علػي الجػذكر عقػدان تحػكم
بػػداخليا خهيػػا البةتيريػػا المثبتػػة للنيتػػركجيفغ كالتػػي يصػػؿ عػػددىا إل ػى119خليػػة /عقػػدةغ إف ليػػذه
العهقة أىمية زراعية حيث إنيػا تػك ر علػى المػزارع القيػاـ بتسػميد محاصػيلو البقكليػةغ عػهكة علػى

أنيا تسيـ ي زيادة خصكبة التربةغ كبقان ىذه البةتيريا حية ي التربة يعتمد علي عدة عكامؿ
العوامل المؤثرة عمى نمو ونشاط بكتيريا الرايزوبيمRhizobium

 -1تي ػ ػػكية التػ ػ ػ ػربة كح ػ ػ ػ ػرارتيا

 -2نسبة الرطػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػكبة كالجفػ ػػاؼ

 -3مدل مل ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػكحة التربة ( ) EC

 -4درجة األس الييدركجيني للتربة ( ال ػ ػ ) pH
 -6األسمػ ػ ػ ػػدة كالمب ػ ػػيدات كمكاد عضكية سامة

 -7العن ػ ػػاصر الغير عضػ ػ ػػكية المتكاجدة ي البي ة

 -8العكامؿ الحي ػػكية مثؿ كجكد بعض الفطريات كبةتيريا اج تؤثر على نشاط كبقان البةتيريا
التجربة وطريقة العمل:ـ

 1تحضػػير البػػذكر /تػػـ تػػك ير البػػذكر كأجريػػت علييػػا تجربػػة تحديػػد نسػػبة اإلنبػػات حي ػث بلغ ػت
%96

 2جلب التربة مف منطقة بعيدة عف التلكث قدر اإلمةافغ كمف منطقة زراعية

 3إعداد التربة للزراعة  /قمنا بتجميع التربة كتجفيفيا ىكا يان كتنقيتيا مف الشكا بغ ثػـ نخلػت ػي
رابيؿغ قكاـ التربة بقطر ثقكب الغرباؿ العلكم2مـ لتحديد قكاـ التربة

 4تحضير الغبار /ثـ جمع الغبار مف مصنع إسمنت لبدة

 5تحضير األصص البهستيةية  /العدد  25أصيص مف الحجـ المتكسط سعة  3ةجـ تربة
 6تـ زراعة خمسة بذكر كخففت إلى ثهثة نباتات ي ةؿ مةرر مف المعامهت الخمسة
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 7قمنػػا بػػرش بػػار اإلسػػمنت عل ػى التربػػة بعػػد الز ارعػػة بسػػت أسػػابيعغ كعملي ػ ػ ػ ػ ػة الػػرش ك ػ ػ ػ ػؽ
األكزاف

المذةكرة ي الجدكؿ التالي رقـ 3

 8عملية الرم كمتابعة اإلنبات تمت على أساس تقدير السعة الحقلية
 9مراقبة اإلنبات كتسجيؿ المهحظات

جدول رقم  3تصميم التجربة  /المعامالت والمكررات ومستويات الغبار اإلسمنتي .
R5مكرر5

R4مكرر4

R3مكرر3

R2مكرر2

R1مكرر1

الشاهد

الشاهد

الشاهد

الشاهد

الشاهد

1.5
جم/أصيص
2.5
جم/أصيص
3.5
جم/أصيص

1.5
جم/أصيص
2.5
جم/أصيص
3.5
جم/أصيص

1.5
جم/أصيص
2.5
جم/أصيص
3.5
جم/أصيص

1.5
جم/أصيص
2.5
جم/أصيص
3.5
جم/أصيص

 5جم/أصيص

 5جم/أصيص

 5جم/أصيص

 5جم/أصيص

معامالت
مكررات

 1.5جم/أصيص
 2.5جم/أصيص
 3.5جم/أصيص
 5جم/أصيص

T0المعاملة 0
T1المعاملة2
T3المعاملة1
T4المعاملة3
T5المعاملة4

جدول رقم  4يبين الخواص الطبيعية والكيميائية لمتربة المستخدمة في التجربة .
درجة ملكحة التربة
 1 78ملليمكز /سـ
عند25درجة م كية
مستلخص 1:1

درجة األس الييدركجيني
 7 9مستخلص 1:1

السعة الحقلية بالتربة
% 32 14

قكاـ التربة
طيني سلتي

جدول (  ) 5مستويات الغبار في التجربة
المعاملة

كزف الغبار بالجراـ /

المعاملة

أصيص

كزف بالجزن بالمليكف
Mg/kg

المعاملة 1

الشاىد

المعاملة 1

الشاىد

المعاملة 1

15

المعاملة 1

511
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المعاملة 2

25

المعاملة 2

833 33

المعاملة 3

35

المعاملة 3

1166 76

المعاملة 4

5

المعاملة 4

1666 67

النتـائج والمنــاقشة

 /1تأثير مستويات الغبار عمى نمو نبات الفول :التأثير عمى متوسط طول النبات المجموع
الخضري
جدول ( )1يبين متوسط أطوال النباتات بالسنتيمتر
المعامهت

الشاىد

المعاملة 1

المعاملة 2

المعاملة 3

المعاملة 4

متكسط المةررات

111 6

112

97 3

74

79

الشكل ( )1يبين متوسط أطوال النباتات بالسنتيمتر
120

80
60
40
20

الوزن بالجرام  /أصيص

100

0

T4

T3

T2

T1

T0

المعــامـــالت

متوسط المكررات

أظيرت النتا ج المتحصؿ علييا مف خهؿ الشةؿ رقـ ( )1الخاص بتأثير مستكيات

تأثير على طكؿ النبات بكجكد عهقة
ا
الغبار على نمك النبات ( متكسط األطكاؿ ) إف للغبار

عةسية ( ةلما زاد مستكل الغبار ةلما قؿ طكؿ النبات ) حيث ةانت أعلى مستكل لقيمة متكسط
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أطكاؿ النبات عند  T0الشاىد (  ) 111 6كأقؿ قيمة لمتكسط األطكاؿ ةانت عند 79 ( T4

سـ )

 /1تأثير مستويات الغبار عمى نمو نبات الفول :
التأثير عمى متوسط الوزن الرطب المجموع الخضري

جدول ( )2يبين متوسط الوزن الرطب لمنباتات بالجرام

مستكيات الغبار

الشاىد

المعاملة 1

المعاملة 2

المعاملة 3

المعاملة 4

متكسط الكزف الرطب

51

52 8

32

41

36 2

الشكل ( )2يبين متوسط الوزن الرطب لمنباتات بالجرام
60
40
30
20
10
0
T4

T3

T2

T1

الوزن بالجرام  /أصيص

50

T0

المعــامـــالت

متوسط الوزن الرطب

أظيرت النتا ج المتحصؿ علييا مف خهؿ الشةؿ رقـ ( )2الخاص بتأثير مستكيات

ثير علي الكزف الرطب للنبات بكجكد
الغبار علي النمك النبات (المجمكع الخضرم) إف للغبار تأ ا

عهقة عةسية ( ةلما زاد مستكم الغبار ةلما قؿ كزف الرطب للنبات) حيث ةانت القيمة ي

الشاىد  51( T0جراـ) كأقؿ قيمة ةانت عند  36 2( T4جراـ)
 /1تأثير مستويات الغبار عمى نمو نبات الفول :

تأثير مستكيات الغبار علي الكزف الجاؼ المجمكع الخضرم
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جدول ( )3يبين متوسط الوزن الجاف لمنباتات بالجرام
مستكيات الغبار

الشاىد

المعاملة 1

المعاملة 2

المعاملة 3

المعاملة4

75

91

65

54

44

متكسط الكزف
الجاؼ

الشكل ( )3يبين متوسط الوزن الجاف لمنباتات بالجرام
10

الوزن بالجرام  /أصيص

8
6
4
2

0
T3

T4

T2

T1

متوسط الوزن الجاف

T0

المعــامـــالت

أظيرت النتا ج المتحصؿ علييا مف خهؿ الشةؿ رقـ ( )3الخاص بتأثير مستكيات

تأثير على الكزف الجاؼ للنبات بكجكد
ا
الغبار على نمك النبات ( المجمكع الخضرم ) إف للغبار
عهقة عةسية ( ةلما زاد مستكل الغبار قؿ الكزف الجاؼ للنبات حيث ةانت أعلى قيمة ي

الشاىد  7 5 ( T0جراـ ) كأقلؿ قيمة ةانت عند  4 4( T4جراـ )

 / 2تأثير مستويات الغبار عمي خواص التربة درجة األس الهيدروجيني التربة الـ PH
جدول ( (4يبين تأثير الغبار اإلسمنتي عمى درجة األس الهيدروجيني

المعامهت

الشاىد

المعاملة 1

المعاملة 2

المعاملة 3

المعاملة4

ال ػPH

7 65

8 12

8 17

84

85
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على نمك النبات "الفكؿ" Vica Faba L
الشكل ( )4يبين تأثير الغبار اإلسمنتي عمى درجة األس الهيدروجيني
8.6
8.4
8
7.8
7.6

التربة PH

8.2

7.4
7.2
T3

T4

T2

T1

T0

المعــامـــالت

PH

أظيرت النتا ج المتحصؿ علييا مف خهؿ الشةؿ رقـ ( )4الخاص بتأثير مستكيات

الغبار على خكاص التربة ( عهقة طرية بيف المستكيات المختلفة مف الغبار كدرجة األس

الييدركجيني للتربة حيث ةانت النتا ج (  7 9ػ  8 12ػ  8 17ػ  8 4ػ  )8 5على التكالي مع

المعامهت ( T0ـT1ـ T2ـ T3ـ  ) T4كىذا مما يؤثر التأثير السلبي للغبار المتطاير مف مصانع
اإلسمنت على  PHالتربة

كمف خهؿ النتا ج المتحصؿ علييا مف درستنا أف درجة األس الييدركجيني للتربة الػ

 PHتزداد بزيادة مستكيات الرش بالغبار اإلسمنتي على التربة كبالتالي زيادة قلكية التربة مع
استمرار تطاير الغبار كصك ن إلى إنتاجية متدنية جدان كخسارة مادية للمزارع كللزراعة ي ىذه
المنطقةغ كقد أشارت إلى ىذه النتيجة دراسة عف تلكث التربة المحيطة بمصنع بنغازمغ علما بأننا
لـ نتحصؿ على عقد جذرية بالجذكر
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العدد9

المراجـــع

1

األكجلػي يكسػػؼغ تػػأثير بػػار مصػػنع إسػػمنت بنغػػازم علػػى نمػػك كتطػػكر إنتاجيػػة محصػػكؿ

2

الحناكم عصػاـغ دليػؿ اإلرشػادات العامػة لتشػخيص ااثػار البي يػةغ برنػامج األمػـ المتحػدة

3

العركسى حسيفغ كصفى عماد الديفغ أسس إنتاج المحاصيؿغ1983

5

المشيدانى إبراىيـ عبد الجبارغ البرازل نكرل خليؿغ الجغ ار ية الزراعية 1981

4
6

القم (رسالة ماجستير ير منشكرة ) جامعة قاريكنسغ 1999

للبي ةغ 1995

الفنذم محمد جماؿغ اإلرصاد الجكيةغ جامعة القاىرةغ 1975

المنشاز عمرغ مصنع لبدة لإلسمنت كأثره على تلػكث البي ػة المحيطػةغ ( رسػالة ماجسػتير)

غ2111

7

حمي ػػد لطي ػػؼغ تل ػػكث ص ػػناعيغ مديري ػػة دار الةت ػػب للطباع ػػة كالنش ػػرغ جامع ػػة المكص ػػؿغ

8

جامعػػة الػػدكؿ العربيػػةغ حالػػة التلػػكث الصػػناعي ػػي الػػكطف العرب ػيغ برنػػامج األمػػـ المتحػػدة

9

جامعػػة الػػدكؿ العربيػػة دار تشػػخيص ااثػػار البي يػػة لشػػرةة عػػذ ار لصػػناعة اإلسػػمنت كم ػكاد

11

خيراكم عليغ تقرير صػحى عػف الزيػارة الميدانيػة للمتضػرريف مػف مصػنع اإلسػمنت أمانػة

1987

للبي ةغ 1996

البنان ي سكريا

الصحة الخمسغ مةتب الصحة المينيةغ 1995

 11سعيد ةامؿغ حمزة محمد عليغ علكش حسف ةاظـغ خصكبة التربة كالتسميدغ 1988

 12شػ ػػاةر صػ ػػال غ التلػ ػػكث ػ ػػي صػ ػػناعة اإلسػ ػػمنتغ مجلػ ػػة اليندس ػ ػيغ العػ ػػدد ( )11شػ ػػير4
()1988

 13عػػزكز مفتػػاحغ ااثػػار الس ػلبية للمخلفػػات الص ػػناعية كمخلفػػات إنتػػاج الطاقػػة علػػى ص ػػحة
14

ا نساف كالبي ةغ المنظمة العالمية للطاقةغ طرابلس الجماىيرية

رايبة سام غ الفرحاف يحيىغ المدخؿ إلى العلكـ البي ةغ 1996
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العدد9

ريؽ عمؿ بالمرةز الفني لحماية البي ةغ تقرير حكؿ التلكث بمصنع إسمنت الخمس

 16قاسـ السيد سعيدغ الصغير خيرم غ أسس إنتاج المحاصيؿ 1993

 17قاسـ منىغ التلكث البي ي كالتنمية ا قتصاديةغ الدار المصرية اللبنانيػ ػػة ط 2غ 1994
 18محمد عبد العظيـ ةاظـغ مبادئ تغذية النباتغ جامعة المكصؿغ 1977 11 22

 19مسلـ إبراىيـ أحمدغ تلكث مطابع الجمعية الملةية األردنيةغ عمافغ األردف () 1985
 21مصنع لبدة لإلسمنتغ مقابلة شخصيةغ قسـ التعب ةغ 1998

 21مكلكد بيراـ خضر ك خركفغ البي ة كالتلػكث العلمػيغ مطػابع التعلػيـ العػاليغ جامعػة بغػدادغ
1991

 22مشركع تخرج (تأثير العكامؿ المختلفة على نمك نبات الفكؿ ((الصكت))

 23ىالػػة الدا س ػػتانيغ عل ػػـ األحيػػان المجيري ػػة العملػ ػيغ مطبعػػة دار ص ػػفان للنش ػػر كالتكزي ػػع –
عمافغ 2112
24- Develop institute –State of pollution in Libyan JamaheriyaTripoli, 1978
25- Labahn and kohlhaas –Cement Engineers handbook,
1983.
26- Odum.f.p.Ecology the link between the hatural and socid scinecs
holt rinbart and Winston, Newyork.U S A-1982.
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المتاشبو المغوي عند القراء والمفسرين "تأليفا وتطبيقا"
أ /يونس يوسف أبو ناجي

كمية التربية /جامعة المرقب
مقدمة:
وااله.

الحمد ﵀ ،والصالة والسالم عمى رسول ا﵀ ،وعمى آلو وصحبو والمرسمين أجمعين ،ومن

أما بعد:

فإن عمم التفسير ،من أشرف العموم وأرقاىا ،و ِ
أكثرىا تشعباً وتفرعاً ،فيو العمم الذي يحقق
ّ
المقصود من إنزال القرآن ،ويشرح غريبو ،ويبين لطائفو ،ويظير أس ارره ،ويبرز حكمو وأحكامو،
ٍ
رشادات.
تعاليم وا
فيتم العمل بما فيو ،من
َ
ومن العموم المتعمقة بالقرآن عمم المتشابو ،وأساس التأليف فيو ىو دفع ما أوىم

ِ
ظاىرىا يوىم التعارض أو االختالف ،وان كان
كون
االضطراب في آيات الكتاب ،من حيث ُ
تدبرىا وفتح ا﵀ بصيرتو.
االختالف أبعد ما يكون عنيا ،لمن ّ

أمر ال بد منو لممشتغل بالتفسير عمى وجو الخصوص ،ولسائر
فالتصنيف في المتشابو ٌ
أن ىذا الجانب يحقق غرضاً ميماً من أوجو إعجاز القرآن،
المسممين عمى وجو العموم ،ال سيما و ّ
وىو إعجاز القرآن باألسموب ،أو ما يعرف باإلعجاز البياني.

أىمية البحث:

تظير أىمية ىذا البحث فيما يمي:

ٍ
عظيم من جوانب إعجاز القرآن الكريم،
أ ـ ـ أنو من المواضيع الميمة ،والتي تعنى بكشف جانب
اإلعجاز البياني ،ويسميو بعض المفسرين :اإلعجاز باألسموب.

ب ـ ـ أنو يسيّل عمى العبـ ـ ـد فيم ما غم ـ ـض من الم ـ ـ ـعاني الدقيق ـ ـ ـ ـ ـ ـة ،ويزيح ما أشكل عمى
األفيام ،مما يوىم التباساً في ظاىره ،أو تناقضاً في ألفاظو ،فيكون بذلك مساعداً عمى الفيم

الصحيح لكتاب ا﵀ تعالى.

ج ـ ـ أن فيو رداً عمى الزنادقة والمالحدة وكل من حاول التشكيك في كالم ا﵀ ،وادعى أنو محرف

تارةً أو أن فيو عبارات غير بميغة ،أو ألفاظ غير فصيحة تارةً أخرى ،فمو تأمل من قال ذلك ك ـ ـ ـما
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العدد9

تأمل أىل العمم ممن رقوا في البالغة كل مرقى ،لما وقع في ىذا الضالل البعيد.

تيسر االطالع والرجوع إلييا ،من ِقَبل َمن
د ـ ـ أن معرفة الكتب والمصنفات في ىذا العمم الجميلّ ،
استشكل آيةً أو كممةً في كتاب ا﵀ العظيم.

خطة البحث:

يف المتشابو ومدلوالتُو .وتضمن
قمت بتقسيم الموضوع إلى مبحثين :المبحث األول :تعر ُ
مطمبين :المطمب األول :تعريف المتشابو لغةً .والمطمب الثاني :تعريف المتشابو اصطالحاً
وم ْن ألَّف فيو .واقتضى مطمبين أيضاً:
ومدلوالتُو .وكان المبحث الثاني :في نشأة المتشابو َ
المطمب األول :نشأتو عند القراء والمفسرين .والمطمب الثاني :المؤلفون في المتشابو.
أىم نتائج البحث.
والخاتمة ،وتضمنت َّ

ىذا ،وأسأل ا﵀ ـ ـ تقّدست ذاتو ـ ـ أن يجعمو عمالً خالصاً لوجيو تعالى ،وأن ينفع بو من
قرأه ،إنو ولي ذلك والقادر عميو.
تعريف المتشابو ومدلوالتُو.
المبحث األول:
ُ
تعريف المتشابو لغ ًة.
المطمب األول:
ُ
الشَبوُ و َّ
المتشابو في المغة ،من أَ ْشَبوَ ُي ْشبِو ،و َش َابو ُي َشابِو م َش َابيةً ،و َّ
الشبيوُ ا ْل ِم ْث ُل ،يقال:
ُ
كل و ٍ
يئان وا ْشتَبيا ،إذا أ ْشَبو ُّ
يء إذا ماثَمَو ،كما يقال :تَ َش َابو َّ
الش ِ
احد منيما
يء ال ّش َ
أَ ْشَبو ال ّش ُ
اآلخر )1(.وا ْلمتَ َشاب ـ ـو وا ْلم ْشتَبِو بمعنى و ٍ
احد قال ـ ـ ـ تعالى ـ ــُ ﴿ :م ْشتَبِيًا َو َغ ْي َر ُمتَ َشابِ ٍو ﴾ [األنعام:
َ
ُ
ُ
ً
ِ
الت ،ومنو قوليم :اشتبو األمر عميو إذا التبس ،وقضية
المشتبيات من األمور
 ،]99و
المشك ُ
ُ
مشتبية ،أي :ذات لُْبس وغموض .فالمعنى المُّغوي يرجع إلى االلتباس والغموض أو إلى التشابو
()2

والتماثل.

()1

()2

انظر :لسان العرب ،البن منظور ( ،)503/13مادة :شبو ،والمعجم الوسيط ،ألحمد الزيات وغيره:
( ،)471/1مادة :أشبو.
انظر :تيذيب المغة ،لألزىري ( ،)58/6باب :الياء والجيم مع الراء ،ومعجم مقاييس المغة ،البن
فارس ،)243/3( :باب :الشين والباء ،ولسان العرب ،)504/13( :مادة :شبو.
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تعريف المتشابو اصطالحاً ومدلوالتُو.
المطمب الثاني:
ُ
ٍ
معان مختمفةٌ ،فيو في االصطالح يطمق عمى عدة معان ،ثم
المتشابو يطمق ويراد منو

مختمف فيو ،واليك تفصيل القول فيو:
متفق عميو ،ومنيا ما ىو
إن ىذه المعاني منيا ما ىو
ٌ
ٌ
ّ
 1ـ ـ يذكر المتشابو فيراد بو :ما احتمل معنيين فأكثر .ويمكن تعريفو بأنو :ما اشتبيت وجوه المراد
منو ،فمم يتعين أييا المقصود.

()1

وىو بذلك يكون نقيض المحكم ،ولعمو المراد عند اإلطالق،

وعميو يحمل كالم أىل العقائد ،سيما إن تكمموا في مسائل الصفات الخبرية ونحوىا.

وفي ىذا النوع وقع خالف كبير من حيث وضعُ َح ٍّد لو ،ونقل اإلمام جالل الدين
السيوطي (911ه) ـ ـ ـ رحمو ا﵀ ـ ـ ـ أقواالً كثيرةً في تعريفو ،ولع ّل ما قدمتو ىو أولى تمك
()2

األقوال.

مى عمى :ما ال سبـ ـ ـ ـيل إلى عم ـ ـ ـ ـمو ،ويدخـ ـ ـ ـل في ذلك
 2ـ ـ يذكر المت ـ ـ ـ ـشابو ،ويكون مس ـ ـ ـ ـ ً
الحروف المقطعة التي افتتحت بيا بعض السور ،عمى القول بأنيا مما استأثر ا﵀ تعالى بعممو،
المغيبات ،وقد

حقائق صفات ا﵀ تعالى ،ومعرفة يوم القيامة ونحوىا من
أضف إلى ذلك
َ
اصطُمِح عمى ىذا النوع من المتشابو والذي قبمَو بالمتشابو المعنوي ،تميي اًز لو عن المتشابو
المفظي ،وىو الذي يد ّل عميو قولو ـ ـ تعالى ـ ــُ ﴿ :ىو الَِّذي أ َْن َز َل عمَْي َ ِ
ات
ات ُم ْح َك َم ٌ
اب ِم ْنوُ َآي ٌ
ك الْكتَ َ
َ
َ
()3
ُى َّن أ ُُّم ا ْل ِكتَ ِ
ات﴾ [آل عمران.]7 :
ُخ ُر ُمتَ َشابِيَ ٌ
اب َوأ َ
 3ـ ـ ـ يطمق المتشابو ويراد بو :ما تكرر من اآليات ـ ـ غالباً ـ في أكثر من موض ٍع ،بحيث تخمو
اء في الكممات أو في الحروف أو فيما يتعمق
مواضعُ دون أخرى ،من حيث الزيادة والنقص ،سو ٌ
أكثر ذلك في القصص ،فيراد بو أنو يشبو بعضو بعضاً ،وىذا من صفة
بالتقديم والتأخير ونحوه .و ُ
القرآن الكريم ،فإنو يشبو بعضو بعضاً في القصص المتكررة ،واآليات المتشابية في األلفاظ ونحو
ٍ
معان
أن الشبو فيو يكون في الحسن وجمال النظم واألسموب ،في حين أنو يفترق في
ذلك ،كما ّ
ٍ
ٍ
تعارض بين اآلي ـاتُّ ،
ويدل عمى ىذا المعـ ـ ـنى
بديعة ،تتجمى في رفع ما يظير أنو
ولطائف
دقيقة،
َ
ٌ

()1
()2
()3

انظر :اإلتقان ،لمسيوطي (.)139/1
انظر :المصدر السابق (.)139/1
انظر :اإلتقان ،لمسيوطي ( ،)640/1ومناىل العرفان ،لمزرقاني 319/2( :ـ .)322
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َّ
َحسن ا ْلح ِد ِ
يث ِكتَ ًابا ُمتَ َشابِيًا َمثَانِ َي[ ﴾...الزمر.]23 :
قولو ـ ـ تعالى ـ ــ﴿ :الموُ َنَّز َل أ ْ َ َ َ
وي َّ
عبر عن ىذا المعنى من المتشابو بالمتشابو المفظي ،تميي اًز لو عن المتشابو المعنوي
ُ

الذي تقدم تعريفو.

()1

كما يمكننا أن نستخمص تسميةً أخرى لممتشابو المغوي ،وىي اآليات الممتبسة ،أو ما

يمتبس من القرآن ،وذلك من خالل جيود األئمة ممن ألف في ىذا الموضوع سواء بإفراد كتيب

يجمع معاني ىذه المفردة ،أو باإلشارة لو في تفسير القرآن ،وعمى سبيل المثال ما صنعو اإلمام
الر ْحم ِن بِ َك ْش ِ
ف ما َي ْمتَبِ ُس في القر ِ
آن))؛
زكريا األنصاري (926ه) ـ ـ رحمو ا﵀ ـ ـ في كتابو(( :فَتْ ُح َّ َ
فقد كان َجيده منصباً في مصنفو المذكور ،عمى رفع ما في ظاىره لبس في المعنى ،أو تضارب
أن مضمون الكتاب ،إنما اشتمل عمى ٍ
آيات تشابيت في ألفاظيا ،مع
في األلفاظ ،فضالً عن ّ

ٍ
اختالف ٍ
يسير في التقديم والتأخير ،أو الزيادة والنقصان ،وما إلى ذلك.
كل ٍ
فيو يجمع نظائرىا ،ويوجّْو َّ
آية حسب الموضع الذي وردت فيو ،مع رفع توىم
َ
ٍ
التعارض ،وحسن التعميل ،السيما وأن الكتاب اعتمد مؤلفو عمى ٍ
كتب سابقة اقتضت أسماؤىا أو

مضمونيا تشابياً لفظياً بين اآليات( ،)2مما يدل بال ريب عمى أن مراد الشيخ زكريا رحمو ا﵀ من
كشف االلتباس كما عنون لكتابو ،ىو المتشابو المفظي ال غير؛ ألن االلتـ ـ ـباس من المفردات التي

()1

انظر :البرىان ،لمزركشي ( ،)112/1واإلتقان ،لمسيوطي ،)639/1( :و ( ،)995/2ومتشابو القرآن،
د .عدنان زرزور( :ص.)16
وينبغي أن نالحظ أن المتشابو المفظي يفترق عما أوردتو كتب عموم القرآن مصطَمَحاً عميو بالوجوه

والنظائر  ،فإن الوجوه والنظائر يراد بيا :تمك الكممات التي ترد في مواضع متعددة من القرآن بمفظيا ،دالة
ٍ
مختمفة ،فتأتي في موضع بمعنى ،وفي موضع آخر بمعنى آخر .وذلك ككممة األ َُّمة ،فإنيا
عمى معان

ِ ِ ِ
ٍ
ٍ
ٍ
ُمةً﴾ [النحل ،]120 :جاءت
جاءت
ان أ َّ
يم َك َ
بمعان مختمفة حسب كل آية ،ففي قولو ـ ـ تعالى ـ ــ﴿ :إ َّن إ ْب َراى َ
ُم ٍة﴾
اءَنا َعمَى أ َّ
بمعنى الرجل ذي الخصال الفاضمة ،وفي قولو ـ ـ تعالى ـ ــَ :
﴿ب ْل قَالُوا إَِّنا َو َج ْدَنا َآب َ
﴿ولَئِ ْن أ َّ
َخ ْرَنا َع ْنيُ ُم
نى آخر وىو :الدي ـ ـ ـن أو الطريقة ،وفي قولو ـ ـ تعالى ـ ــَ :
[الزخرف ،] 22:دلت عمى معـ ـ ـ ً
ود ٍة ﴾ [ىود ] 8 :جاءت بمعنى المدة من الزمن .انظر :البرىان في عموم القرآن،
اب ِإلَى أ َّ
ُم ٍة َم ْع ُد َ
اْل َع َذ َ
لمزركشي ( ،)102/1واإلتقان ،لمسيوطي.)409/1( :
()2

وذلك ككتاب :البرىان في توجيو متشابو القرآن ،لمكرماني ،وأسئمة القرآن ،لمرازي ،ومالك التأويـ ـ ـل ألبي
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()1
ق في المتشابو المغوي حتماً.
يرد عمييا معنى اإلشكال والغموض  ،وىذا المعنى متحقّْ ٌ
ٍ
ٍ
إييام
فادىا
بألفاظ
وعميو يمكننا القول إن المتشابو المغوي ،قد يعبر عنو
عديدةَ ،م ُ
ُ
()2
التعارض واالضطراب.

= جعفر ابن الزبير.

()1
()2

انظر :لسان العرب ،البن منظور ( ،)202/6مادة :لبس.
لكن السيوطي ـ رحمو ا﵀ ـ ـ يعنون لما كان بالمعنى الثالث بـ (اآليات المشتبيات) ،كما في اإلتقان:

( ،)995/2ويفرق بين ما أوىم التعارض وبين ما تكرر ذكره من اآليات ،فيجعل ما كان بالمعنى األول
تحت عنوان( :المشكل وموىم االختالف والتناقض) كما في اإلتقان ،)724/2( :وما كان بالمعنى الثاني
تحت عنوان (اآليات المشتبيات) .وىذا التبويب ربما بناه عمى تعريفو لممتشابو ،واال فإن المصنفين في
الموضوع ،ذكروا ِم ْثل الذي َمثَّ َل بو من اآليات ـ ـ ـ أعني فيما عنون لو بـ (المشكل وموىم االختالف
والتناقض) ـ ـ ـ في كتبيم المصنفة في المتشابو.
أضف إلى ذلك أنو يفرق بين المشتبو والمتشابو ،مع أنيما بمعنى و ٍ
احد في المغة ،كما في لسان
العرب ،البن منظور ،)504 ، 503/13( :فيجعل ما كان بالمعنى األول ،وىو ما احتمل معنيين ولم
يتبين المقصود منو ،تحت عنوان (المتشابو) ،كما في اإلتقان ،)139/1( :وما كان بالمعنى الثالث ،وىو
ما تكرر ذكره من اآليات ،تحت عنوان (المشتبو) ،كما في اإلتقان ( ،)995/2وربما كان قصده التمييز

ك
لمنوع الذي نحن بصدده ،عن المتشابو الذي ذكرتو اآلية في قولو ـ تعالى ــُ ﴿ :ى َو الَِّذي أ َْن َز َل َعمَْي َ
ِ
ات ُى َّن أ ُُّم ا ْل ِكتَ ِ
ات ﴾ [آل عمران.]7 :
ُخ ُر ُمتَ َشابِيَ ٌ
ات ُم ْح َك َم ٌ
اب ِم ْنوُ َآي ٌ
اب َوأ َ
ا ْلكتَ َ

بينما نجد َم ْن ألَّف في الموضوع أو حتى ذكره في مصنفاتو عمى وجو اإلجمال ممن سبق
السيوطي كالزركشي ـ ـ رحمو ا﵀ ـ ـ ـ (794ىـ) ،ال يفرق في التسمية بين المتشابو الذي نحن بصدده وبين ما
َّ
دلت عميو آية آل عمران ،فيورد األول _ ما تكرر ذكره من اآليات _ تحت عنوان( :عمم المتشابو) كما في

البرىان ،) 112/1( :والثاني _ ما ال سبيل إلى عممو _ يبوب لو بعنوان( :معرفة المحكم من المتشابو)،
كما في البرىان ،)68/2( :فأصل التسمية عنده واحدةٌ ،عمى حين أن بعض من صنف في ذلك سمى
المتشابو الذي نتكمم عنو بـ (المتشابو المفظي) ،تحر اًز من المتشابو الذي يرد عمى معاني اآليات ،ومن

أولئك أبو جعفر بن الزبير الغرناطي (807ىـ ) ،كما يظير من عنوان كتابو المسمى( :مالك التأويل
القاطع لذوي اإللحاد والتعطيل في توجيو المتشابو المفظي من آي التنزيل) .وكذلك فعل الزرقاني في مناىل

بأن المتشابـ ـ ـ ـو الذي أراده المؤل ـ ـ ـ ـ ـف يمكـ ـ ـن أن
العرفان 317/2( :ـ  .)319فمن ذلك كمـ ـو يمكن ـ ـ ـ ـ ـنا القول ّ

- 236 -

مجلة التربوي
العدد9

المتاشبو المغوي عند القراء والمفسرين "تأليفا وتطبيقا"

والذي يعنينا في بحثنا ىذا ،إنما ىو المعنى الثالث من المعاني التي ترد عمييا لفظة المتشابو.

وىو المتشابو المغوي أو المفظي أو االضطراب الصوري بين اآليات ،أو اآليات الممتبسة كما

قررناه.
ّ

اد
ويمكن أن نعرف المتشابو المفظي بما عرفو بو اإلمام الزركشي ـ ـ ـ رحمو ا﵀ ـ ـ ـ وىو" :إير ُ
ٍ
القصة الو ِ
ِ
ٍ
الزركشي عمى ىذا
السيوطي
مختمفة"( ،)1وتابع
سور شتّى وفواص َل
احدة في
َّ
ُّ
()2
التعريف.

وقد اعترض بعض المعاصرين( ،)3عمى تعريف السيوطي الذي تابع فيو الزركشي
عب ار ـ ـ ـ يكاد يقصر المتشابو عمى ِ
آيات
رحميما ا﵀ تعالى ،وزعما أنو
قاصر؛ ألنو ـ ـ كما ّ
ٌ
عام في القصص وفي غيرىا مما تكرر
أن األمر عمى خالف ذلك ،فيو ّّ
القصص فحسب ،مع ّ

ذكره أو أوىم تعارضاً والتباساً.

()4

ألن مراد السيوطي رحمو ا﵀ من قولو( :القصة) ،ليست القصة
وليس قولُيما صواباً؛ ّ
ث والقَ ِ
ضَّية ،والمعنى العام
التي ىي مفرد القصص ،وتكون بمعنى النبأ والخبر ،بل
الحد ُ
قصده َ
ُ
ٍ
شيء من االختالف ،ويدل عمى
متعددة ،لكنو يأخذ صو اًر بينيا
اضع
ٌ
الواحد ،الذي يرد في مو َ
ُّ
أمر ونحو
نيي و ٌ
ذلك األمثمةُ التي ساقيا في الموضوع ،فإنيا ليست كميا أخبا اًر وقصصاً ،بل فييا ٌ
ذلك ،واالّ لزم عميو تناقض السيوطي مع نفسو فيما عرف بو المتشابو وفيما ساقو من ٍ
آيات ال
ّ
بعيد جداً ،فقد مثَّل بقول ا﵀ ـ
تد ّل عمى القصص أصالً ،ولزوم وقوع السيوطي في التناقض ٌ
ِ
تعالى﴿ وَال تَ ْقتُمُوا أ َْوَال َد ُك ْم ِم ْن إِ ْم َال ٍ
ضيُ ْم ِم ْن
ون َواْل ُمَن ِافقَ ُ
ات َب ْع ُ
ق ﴾ [األنعام ،]151:وقولو ﴿ اْل ُمَنافقُ َ
َ
َب ْع ٍ
كثير
ض ﴾ [التوبة ،]67:وقولو ﴿تِْم َ
ك ُح ُد ُ
ود المَّ ِو فَ َال تَ ْق َرُب َ
وىا ﴾ [البقرة ،]187 :وغيرىا ٌ

()5

= يسـمى بأربعة أسماء:عمم المتشابو ،واآليات المشتبيات ،والمتشابو المفظي ،واآليات الممتبسة .وا﵀ أعمم.

()1
()2

البرىان ،لمزركشي.)112/1( :
انظر :اإلتقان ،لمسيوطي (.)995/2

()3

وىما :الدكتور عدنان زرزور ،والدكتور رشيد الحمداوي.

()5

انظر :اإلتقان ،لمسيوطي ( 995/2ـ ـ .)999

()4

انظر :متشابو القرآن ،د .زرزور( ،ص ،)16والمتشابو المفظي في القرآن ،د .الحمداوي( :ص.)31
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ِ
صة في المغة ال تقتضي الخبر والنبأ والحدث المخصوص فقط،
ويدلك عميو أن لفظة الق ّ
()1
ِ
صةٌ ،أي :جممة من الكالم.
بل تأتي أيضاً بمعنى القضية العامة ،ومنو قوليم :في رأس فالن ق ّ
ص ِ
ص ﴾ [يوسف ،]3 :أي :نبين لك أحسن البيان.
قال ا﵀ ـ ـ تعالى ـ ـ ﴿ َن ْح ُن َنقُ ُّ
ص َعمَْي َ
ك أْ
َح َس َن اْل َق َ
()2

فالمراد منو جممة الكالم المتآلف ال القصة بمعنى :الحدث.
ٍ
حينئذ.
السيوطي من قولو القصة ىو ما ذكرتو ،فال اعتراض

أن مراد اإلمام
فيد ّل ذلك عمى ّ

ويمكن القول أيضاً بأن السيوطي وقبمو الزركشي ،إنما ساقا التعريف عمى وجو العموم،

وليس مرادىما الخصوص .فإنو بالنظر إلى أغمب ما يقع فيو المبس الصوري ،إنما يقع في
ِ
ٍ
صة بالمعنى المشيور.
القصص ،وىذا ال ينفي وروده عمى آيات أخرى ال تحمل الق ّ
ويؤكد ذلك أيضاً ما جاء في الكتب المصنفة في الموضوع ،فإنيا ليست مقصورةً عمى
ذكر آيات القصص فقط ،بل تجد المتشابو فييا يتعدى إلى أكثر من ذلك ،فيو يرد عمى ٍ
آيات

ام ِإ َّال ِم ْن
من جممة اإلخبار عن المستقبل األخروي ،كما في قولو ـ ـ تعالى ـ ـ ﴿ لَْي َس لَيُ ْم َ
ط َع ٌ
الزقُّ ِ
ت َّ
ط َع ُام ْاألَثِ ِيم ﴾ [الدخان،]44، 43 :
وم* َ
ض ِري ٍع﴾ [الغاشية ،]6 :وقولو ـ ـ تعالى ـ ـ ﴿ إِ َّن َش َج َر َ
َ

آيات تفصل األحكام الشرعية أو من ٍ
وكذلك أيضاً ما قد يرد عميو المتشابو من ٍ
آيات ليس ليا

نظير أصالً ،بمعنى أنيا لم تتكرر في القرآن ،ومن ذلك قولو ـ ـ تعالى ـ ـ ﴿ َو َم ْن ُي ْؤ ِم ْن بِالمَّ ِو َي ْي ِد
ٌ
()3
َقْمَبوُ ﴾ [التغابن ،]11 :فمثل ذلك ورد في الكتب المصنفة في المتشابو المفظي.

بأن أصل
واذا ُعمم ذلك ،فال استدراك عمى قول السيوطي رحمو ا﵀ ،لكن يمكن القول ّ
ألن مضمون ما أتى بو اإلمام محمد بن عبد ا﵀
التصنيف كان في آيات القصص المتكررة؛ ّ
اإلسكافي (421ه) واإلمام أبو القاسم محمود بن حمزة الكرماني (505ه) المذين ىما ِم ْن أقدم
َم ْن وصمت إلينا مصنفاتُيما في المتشابو ،اقتص ار ـ ـ ـ تقريباً ـ ـ ـ عمى آيات القصص وما شابييا مما
تكرر ذكره في القرآن ،يقول الكرماني" :فإن ىذا كتاب أذكر فيو اآليات المتشابيات ،التي تكررت

( )1انظر :لسان العرب ،البن منظور ( ،)73/7مادة :قصص.

( )2انظر :أنوار التنزيل ،لمبيضاوي ( ،)272/3ومدارك التنزيل ،لمنسفي.)177/2( :
()3

انظر عمى سبيل المثال :البرىان في توجيو متشابو القرآن ،لمكرماني ( :ص ،)130وىداية المرتاب،
لمسخاوي( :ص ،)38وفتح الرحمن بكشف ما يمتبس في القرآن ،لألنصاري(:ص.)122
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في القرآن  ،)1("...ولكن م ْن ألف بعدىما كالرازي والغرناطي وغيرىما ،ذكروا ٍ
آيات كثيرةً في غير
َ
()2
وبعضيا لم يتكرر أصالً.
القصص،
ُ

أن تعريف الزركشي والسيوطي لممتشابو المفظي،
لكن يبقى سؤا ٌل يطرح نفسو ،وىو ّ
أكثر من موض ٍع كما يفيم من قوليما" :في سور شتى وفواصل
يقتضي تكرَار اآليات في َ
مختمفة" ،عمى حين أننا نجد الكتب المؤلَّفة في الموضوع ،يذكر أصحابيا ٍ
آيات لم تتكرر ،وليس

قاصر ،أم المصنفون في المتشابو خرجوا عن الموضوع
نظير في القرآن ،فيل تعريفيما
ليا
ٌ
ٌ
المؤلَّف فيو؟!

أن أصل التصنيف الذي أخذ شكالً واسعاً ،وكانت ىمم أىل
والجواب عمى ذلك :ىو ّ
أغمب ذلك في القصص ،ثم أخذ المصنفون في
العمم متجيةً نحوه ،كان في اآليات المتكررة ،و ُ
ىذا الموضوع ـ المتشابو المفظي ـ يتوسعون فيو شيئاً فشيئاً ،حتى أدرجوا فيو ٍ
آيات لم تتكرر ،وال
ّ
ٍ
فإن التصنيف فييا
نظير ليا في القرآن،
وآيات في غير القصص ،وىذا شأن كل الفنون -تقريباًّ -
محصور ضمن نطا ٍ
يبدأ من منطم ٍ
ٍ
ٍ
معين ،ثم قد يتوسعون فيو بما ال يحتممو عنوان الكتاب،
ق
ق
اد ٍ
آيات لم
تكرر اآليات
فالمتشابو من اآليات ،تقتضي تسميتُو
ووجود نظائر ليا لزاماً ،واير ُ
َ
َ
ِ
أصل الموضوع ،بل ىو من باب التوسع في الجمع
تتكرر ،ال يعني خروجاً عن العنوان أو
ارد عمى ٍ
آيات
أن المتشابو كما ذكرنا يأتي بمعنى االلتباس ،وىذا المعنى و ٌ
والتصنيف ،ال سيما و ّ

تكررت ،وىو األكثر ،وعمى ٍ
آيات لم تتكرر ،وىو األق ّل .وا﵀ أعمم

وم ْن ألّف فيو.
المبحث الثاني :نشأة المتشابو َ
المطمب األول :نشأتو والمؤلفون فيو بال توجيو.

أوالً :نشأتُو.
موجود منذ نزول القرآن الكريم ،فبداية جذوره كانت عيد الرسول صمى ا﵀
عمم المتشابو
ٌ
لكن التصنيف فيو بالمعنى الذي أراده المؤلّفون في الموضوع ،وساروا فيو عمى منيج
عميو وسممّ ،

ٍ
مخصوص ،لم يكن معروفاً عند الصدر األول ،أي :من الصحابة ـ ـ رضوان ا﵀ عمييم ــ ،بل وال

()1
()2

البرىان في توجيو متشابو القرآن ،لمكرماني( :ص.)17
انظر عمى سبيل المثال :الكشاف ،لمزمخشري ( ،)550/4وأسئمة القرآن ،لمرازي( :ص.)380
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التابعين؛ النشغاليم بالدعوة وتعميم الناس ما ىو ظاىر ،من غير تعم ٍ
ق في مثل ىذا الجانب؛
شيء من
وألن مبنى التفسير عندىم كان معتمداً عمى النقل بالدرجة األولى ،وفي توجيو المتشابو
ٌ
بتوسع الرأي في توجيو االلتباس.
إقحام الرأي ،وعندىم من الورع ما يردعيم عن الخوض ّ

ومع أن التصنيف فيو لم يكن معروفاً إال أن الكالم فيو تفسي اًر وشرحاً واستنباطاً كان
ٍ
ابتداء بقدر ما كان عارضاً ،كجو ٍ
لسائل
اب
موجوداً إذا احتيج إليو ،فالكالم فيو إذاً لم يكن
ً
استشكل آيةً ونحو ذلك.

صح أن رجالً سأل ابن عباس ـ ـ رضي ا﵀ عنيما ـ ـ فقال" :يا ابن
ويد ّل عمى ذلك ما ّ
الص ِ
اب
عمي ،قال ـ ـ تعالى ـ ـ ﴿ فَِإ َذا ُن ِف َخ ِفي ُّ
عباس! إني أجد في القرآن أشياء تختمف َّ
ور فَ َال أ َْن َس َ
ٍ
ٍِ
ضيم َعمَى َب ْع ٍ
ض
ون ﴾[المؤمنون ،]101:وقال في آية أخرى ﴿ :فَأَ ْقَب َل َب ْع ُ
َب ْيَنيم َيومئذ وَال َيتَساءلُ َ
َ َ

ُْ ْ َ
ٍ
ون المَّ َو َح ِديثًا﴾ [النساء ،]42 :وقال
ون ﴾ [الصافات .]50:وقال في آية أخرىَ ﴿:وَال َي ْكتُ ُم َ
اءلُ َ
َيتَ َس َ
َ

ُْ

ِ
َّ ِ
ٍ
ين ﴾ [األنعام ،]23:فقد كتموا في ىذه اآلية .وفي قولو
في آية أخرىَ ﴿ :والمو َربَّْنا َما ُكَّنا ُم ْش ِرك َ
ِ
ض َب ْع َد
َغ َ
ش لَْيمَيَا َوأ ْ
اىا* َوأ ْ
طَ
ض َح َ
اىا* َرفَ َع َس ْم َكيَا فَ َس َّو َ
اء َبَن َ
اىا* َو ْاأل َْر َ
َخ َرَج ُ
َّم ُ
تعالى ﴿ :أَم الس َ
اىا ﴾ [النازعات 27:ـ  ،]30فذكر في ىذه اآلية خمق السماء قبل األرض ،وقال في
َذلِ َ
ك َد َح َ
ق ْاألَر ِ
َِّ
ِ
ك َر ُّ
ب
ون لَوُ أ َْن َد ًادا َذلِ َ
ون بِالذي َخمَ َ ْ َ
ض في َي ْو َم ْي ِن َوتَ ْج َعمُ َ
اآلية األخرى ﴿ :أَئَّن ُك ْم لَتَ ْكفُُر َ
ِ
ِ
اسي ِم ْن فَوِقيا وبار َ ِ
العال ِمين* وجعل ِفييا رو ِ
ِ ٍ
اء
ك فييَا َوقَ َّد َر فييَا أَ ْق َواتَيَا في أ َْرَب َعة أََّيام َس َو ً
ْ َ ََ َ
َْ َ َ َ َ َ َ َ ََ َ
لِمسَّائِمِين* ثَُّم استَوى إِلَى السَّم ِ
ان فَقَا َل لَيَا ولِ ْأل َْر ِ
ض ا ْئتَِيا طَ ْو ًعا أ َْو َك ْرًىا قَالَتَا أَتَْيَنا
اء َوِى َي ُد َخ ٌ
َ
َ
َ
َْ
َّ
ور ر ِحيما ﴾ و﴿ و َكان المَّو ع ِز ًا ِ
ِِ
يما﴾
َ َ ُ َ
طَائعين ﴾ [فصمت 9:ـ ] 11؟ وقالَ ﴿ :و َك َ
يز َحك ً
ان الموُ َغفُ ًا َ ً
و﴿ و َكان المَّو س ِميعا ب ِ
اب
ص ًا
ير ﴾ ؟! فأجابو ابن عباس ـ ـ رضي ا﵀ عنيما ـ ـ فقال ﴿:فَ َال أ َْن َس َ
َ َ ُ َ ً َ
َب ْيَنيُ ْم ﴾ في َّ
الص ِ
ق من في السماوات َو َم ْن في األرض إال
الن ْف َخ ِة ْاألُولَى ثَُّم ُي ْن َف ُخ في ُّ
ص ِع َ
ور﴿ فَ َ
الن ْف َخ ِة ْ ِ
ِ
ون ،ثَُّم في َّ
ضيُ ْم َعمَى
اآلخ َرِة ﴿ فَأَ ْقَب َل َب ْع ُ
اء ا﵀﴾ فال أ َْن َس َ
اءلُ َ
اب َب ْيَنيُ ْم ع ْن َد ذلك وال َيتَ َس َ
من َش َ
َّ
ِ
َّ ِ
َب ْع ٍ
ون ﴾ َوأ َّ
ين﴾ ﴿ َوَال َي ْكتُ ُم َ
اءلُ َ
ون المَّوَ َح ِديثًا ﴾ فإن الموَ
َما قَ ْولُوَُ ﴿ :والمو َربَّْنا َما ُكَّنا ُم ْش ِرك َ
ض َيتَ َس َ
ص ُذُنوبيم ،فقال ا ْلم ْش ِرُكون :تَعالَوا َنقُو ُل لم َن ُكن م ْش ِرِكين ،فَ ُختِم عمى أَ ْفو ِ
َى ِل ِْ
اى ِي ْم،
َي ْغ ِف ُر ِأل ْ
َ
اإل ْخ َال ِ َ ُ ْ
ْ ُ
َ َ ْ
ُ
َ
َ
ف أ َّ
ق
ض في َي ْو َم ْي ِن ،ثَُّم َخمَ َ
َن المَّوَ َال ُي ْكتَ ُم َح ِديثًا َ ...و َخمَ َ
ق أ َْي ِدي ِي ْم فَ ِع ْن َد ذلك ُع ِر َ
فَتَْن ِط ُ
ق ْاأل َْر َ
السَّماء ثَُّم استَوى إلى السَّم ِ
َخ َرَج منيا
َن أ ْ
اى َّن في َي ْو َم ْي ِن َ
ضَ .وَد ْح ُو َىا :أ ْ
اء فَ َس َّو ُ
آخ َرْي ِن ،ثَُّم َد َحا ْاأل َْر َ
َ َ
َ
َْ
ِ
اء وا ْلم ْرَعى ،و َخمَ َ ِ
اىا﴾
آخ َرْي ِن ،فَ َذلِ َ
ام وما َب ْيَنيُ َما في َي ْو َم ْي ِن َ
ك قَ ْولُوَُ ﴿ :د َح َ
ا ْل َم َ َ َ
ق الْجَبا َل َوا ْلج َما َل َو ْاآل َك َ
َ
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ت
َوقَ ْولُوَُ ﴿ :خمَ َ
ض وما فييا من َش ْي ٍء في أ َْرَب َع ِة أََّي ٍامَ ،و ُخمِقَ ْ
ض ِفي َي ْو َم ْي ِن﴾ ،فَ ُج ِعمَ ْ
ت ْاأل َْر ُ
ق ْاأل َْر َ
السماوات في يوم ْي ِن .و﴿ و َكان المَّو َغفُ ا ِ
َي :لم َي َز ْل
يما ﴾ َس َّمى َن ْف َسوُ بذلكَ ،وَذلِ َ
ك قَ ْولُوُ .أ ْ
َ َ ُ ً
ور َرح ً
َْ َ
َّ
آن ،فإن ُك ِّال من ِع ْن ِد
ف َعمَْي َ
َك َذلِ َ
اب بِ ِو الذي أ ََر َاد ،فال َي ْختَمِ ْ
َص َ
ك ا ْلقُ ْر ُ
ك ،فإن الموَ لم ُي ِرْد شيئاً إال أ َ
()1
َّ
آن ،فإن ُك ِّال من ِع ْن ِد المَّ ِو"...
ف َعمَْي َ
اب بِ ِو الذي أ ََر َاد ،فال َي ْختَمِ ْ
َص َ
ك ا ْلقُْر ُ
المو لم ُي ِرْد شيئاً إال أ َ
فظاىر جداً أن ابن عباس ـ ـ رضي ا﵀ عنيما ـ ـ أجابو عن كل و ٍ
احدة موجّْياً ليا توجيياً حسناً،
ٌ
يرفع اإلشكال الذي اعترى السائل ،ويزيح ما أوىم التعارض بين اآليات المسؤول عنيا ،إذ من
()2

أن بين ظواىرىا تدافعاً.
الواضح ـ ـ عند الوىمة األولى ـ ـ ّ
حديث عائشة رضي ا﵀
وكذلك يدل عمى أن السؤال عن المتشابو كان موجوداً
ُ
ب ِح َس ًابا
حينما سألت النبي صمى ا﵀ عميو وسمم عن قول ا﵀ ـ ـ تعالى ـ ـ ﴿ فَ َس ْو َ
اس ُ
ف ُي َح َ

عنيا
ير
َي ِس ًا
﴾ [االنشقاق ،]8 :عندما سمعتو يقول" :من حوسب عذب" فقال ـ ـ صمى ا﵀ عميو وسمم ــ " :إنما

()4( )3
أن المتشاب ـ ـ ـو من
ذلك العرض ،ولكن من نوقش الحساب ييمك"  .فمن كل ما سبق ،يظير ّ
حيث الس ـ ـ ـؤا ُل عنو ،ووقوعُ اإلش ـكال عند بعض المسممين ،كان موجوداً زمن النبوة .فميس الكالم
فيو ،أو السؤال عنو بِ َدعاً من القول.

ٍ
توجيو.
ثانياً :المؤلفون فيو من غير
()1

()2
()3

أخرجو البخاري ،كتاب التفسير ،باب :سورة فصمت ،)4537( ،)1816/4( ،عن سعيد بن جبير عن
ابن عباس بو.
انظر :فتح الباري ،البن حجر (.)558/8
أخرجو البخاري ،كتاب العمم ،باب :من سمع شيئا فراجعو حتى يعرفو )103( ،)51/1( ،ـ ـ والمفظ لو ـ ـ
 ،ومسمم ،كتاب صفة القيامة والجنة والنار ،باب :إثبات الحساب.)2876( ،)2204/4( ،

()4
بدليل يحسن االعتماد عميو في تقرير كون المتشابو والسؤ ِ
ٍ
ٍ
ال عنو
ولقائل أن يقول :ما ىذا الذي سقتو
آية تعارضت مع ٍ
واقعاً زمن الصحابة ،حيث إن السيدة عائشة رضي ا﵀ عنيا لم تسأل عن ٍ
آية أخرى؟
آيات لم تتعارض في ظاىرىا مع ٍ
ويجاب :بأنو يصمح دليالً لذلك؛ ألن المصنفين في الموضوع أوردوا ٍ
آيات
ُ
أخرى ،غاية ما ىنالك أنيا اختمفت في الظاىر مع أحاديث عن النبي ـ ـ صمى ا﵀ عميو وسمم ــ ،أو مع ما

ُعمم بالضرورة من العقائد ونحوىا ،ثم إن مبنى ىذا العمم ىو دفع اإلشكال وااللتباس عن اآليات سواء مع
ٍ
آيات أخرى أو مع أحاديث أو غير ذلك ،لكن األكثر كون ذلك فيما بين اآليات.

- 241 -

مجلة التربوي
المتاشبو المغوي عند القراء والمفسرين "تأليفا وتطبيقا"

العدد9

التأليف في المتشابو أخذ أسموبين اثنين ،فألف فيو بعضيم من خالل جمع اآليات

المتشابية دون التعرض لإلجابة عنيا ،وألف فيو آخرون بجمع اآليات المتشابية مع توجيييا

ٍ
إشكال في الظاىر.
توجيياً يرفع ما ورد عمييا من

وىذا النوع من التأليف أخذ طريقتين :فألّف فيو بعضيم بجمع المفردات ،وذكر مواضعيا

التي تكررت فييا ،وىذا ىو أول أنواع التصنيف في المتشابو ،بينما ألّف فيو البعض اآلخر بجمع

أن الغرض من التصنيف في المتشابو بال توجيو ،سواء
المقاطع المتشابية والمتكررة .ويبدو ّ
بجمع المفردات أو المقاطع واآليات ،ىو إعانة حفظة القرآن عمى استحضار اآليات المتشابية
()1

وب ْع ٌد عن الخمط.
وكذلك األلفاظ ،وفي ذلك تقويةٌ لمحفظُ ،
أ ــــ التأليف فيو بجمع المفردات.

أول من ألف في المتشابو بال توجيو ،وبجمع المفردات فقط ،ىم القراء ،حيث أفردوا

ٍ
مصنفات في ذلك ،جمعوا فييا األلفاظ المتكررة والمتشابية ،فحصروا مواضعيا من غير توجيو
ليا ،فمثالً :يذكرون كممة (بئس) ،ثم (لبئس) ،ثم (فمبئس) ،ويذكرون عقب كل كممة الموضع
الذي وردت فيو بذكر اسم السورة ،وقد يذكرون المقطع من اآلية.

وكان أول َم ْن ألف فيو من القراء ،ىم عمى الترتيب اآلتي حسب وفاتيم ـ ـ رحميم ا﵀ ـ ــ:
()2
 1ـ مقاتل بن سميمان (150ىـ).
 2ـ حمزة بن حبيب الزيات ( 156ىـ).

()3

 3ـ نافع بن عبد الرحمن المدني ( 169ىـ).
()1

()2
()3
()4

()4

انظر :ىداية المرتاب ،لمسخاوي (ص ،)23وقد قال عمم الدين السخاوي (643ه) ـ ـ رحمو ا﵀ ـ ـ فييا:
ِ
ت في اشتـ ـباه ِ
المنتظم
الكمم أرج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزةً كالمؤلؤ
وقد نظم ـ ُ
ِ
لقبتـيا ى ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداية المرت ـ ـ ـ ـ ـ ِ
الطالب
ـاب وغاية الحفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاظ و
يح من تال.
أودعتيا مواضعاً تخفى عمى تالي الك ـ ـ ـتاب وتر ُ
انظر :الفيرست ،البن النديم ( ،)55/1واألعالم ،لمزركمي.)281/7( :
انظر :الفيرست (.)55/1
انظر :المصدر نفسو مع الجزء والصفحة.
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()1

وىؤالء من المصنفين الذين لم تصل إلينا مؤلَّفاتيم ،وانما ُعممت من خالل كالم أبي
الحسين ابن المنادي ( 336ىـ) ،في كتابو :متشابو القرآن العظيم ،وكالم أبي الفرج محمد بن
إسحاق الشيير بابن النديم ( 438ىـ) ،في كتابوِ :
الف ْي ِرست ،عندما تكمما عن الكتب المؤلَّفة في
()2
المتشابو المفظي في القرآن.

ب ـــــ التأليف فيو بجمع المقاطع واآليات.

ٍ
توجيو ،ىو اإلمام أبو الحسن عمي
ّأول من صنف في المتشابو بجمع اآليات من غير
بن حمزة ِ
الك َسائي (189ه) ـ ـ رحمو ا﵀ ـ ــ ،حيث ألف كتاباً في ذلك ،سماه( :متشابو القرآن)(،)3
واكتفى فيو بجمع اآليات المتشابية من غير أن يجيب عن أسباب الزيادة والنقصان

واالختالف في التقديم والتأخير وما إلى ذلك.

()4

وبعد الكـ ـ ـسائي ألف النحوي الشيي ـ ـ ـر أبو عمي محـ ـ ـمد بن المستنـ ـ ـ ـير المع ـ ـ ـ ـروف بقـطرب

()1
()2
()3

انظر :المصدر نفسو مع الجزء والصفحة.
انظر :متشابو القرآن العظيم ،البن المنادي (ص  ،)62 ، 61والفيرست.)55/1( :
طبع في مصر ،بطنطا ،دار الصحابة .وطبع ضمن منشورات كمية الدعوة اإلسالمية ،ولجنة الحفاظ
عمى التراث اإلسالمي ،ليبيا ،ت :د .صبحي التميمي .كما طبع بمصر ،دار المنار ،سنة  1998م،

()4

ت :محمد محمد داود ،بعنوان :مشتبيات القرآن.
انظر :اإلتقان ،لمسيوطي ( ،)995/2وتاريخ التراث العربي ،لبروكممان.)199/2( :

أن ّأول َم ْن
أن اإلمام السيوطي رحمو ا﵀
مخطئ في ادعائو ّ
ىذا ،وقد زعم الدكتور رشيد الحمداويّ ،
ٌ
خمق ،أوليُم ـ فيما أحسب ـ الكسائي "...
ألّف في المتشابو ىو الكسائي حيث يقول" :أفرده بالتصنيف ٌ

ظن
اإلتقان .)995/2( :ولم يصب الدكتور الحمداوي في اعتراضو عمى السيوطي بقولو" :وبذلك يكون ّ
قص َد السيوطي أو ُل َم ْن ألف فيو
السيوطي في غير محمو" ،المتشابو المفظي في القرآن( :ص)51؛ ّ
ألن ْ
ٍ
ٍ
مفردات ،وبالتالي يتجو قول السيوطي ـ ـ رحمو ا﵀ ـ ــ؛ فالكسائي أول من صنف فيو كآيات
كآيات ال
أن مراد السيوطي ما قمتو ،ىو ما ساقو من أمثمة عمى ىذا النوع ،فإنيا كمَّيا آيات،
ومقاطع ،و ّ
يدل عمى ّ
نسبي ،ال عمى إطالقو كما قد
أمر
ولم يتخمميا
ّّ
ٌ
شيء من المفردات؛ فالقول بأولية التصنيف لمكسائي ،ىو ٌ

ُي ْفيَم.
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المتاشبو المغوي عند القراء والمفسرين "تأليفا وتطبيقا"
()1

(206ه) كتاباً سماه( :الرد عمى الممحدين في متشابو القرآن).

وكذلك ألّف اإلمام أبو الحسين أحمد بن جعفر الشيير بابن المنادي (336ه) ـ ـ رحمو

ا﵀ ـ ـ كتاباً سماه( :متشابو القرآن العظيم)( ،)2سار فيو عمى نيج الكسائي من جمع اآليات
المتشابية بال توجيو.

ثم ألف اإلمام أبو الفرج عبد الرحمن بن عمي الشيير بابن الجوزي (597ه) كتاباً في
()4( )3

ذلك سماه( :تذكرة المنتبو في عيون المشتبو) .

وبعد ابن الجوزي جاء اإلمام العكبري عبد ا﵀ بن الحسين (616ه) ـ ـ رحمو ا﵀ ـ ــ ،فألف كتابو:

(متشابو القرآن) ،)5(.وفي العصر ذاتو ألف اإلمام عبد ا﵀ بن عبد الرحمن أبي محمد األندلسي

النحوي (634ه) ـ ـ رحمو ا﵀ ـ ـ كتابو( :ري الظمآن في متشابو القرآن) ،)6(.وأحمد بن أبي الوليد

يزيد بن عبد الرحمن الفرضي (625ه) ـ ـ رحمو ا﵀ ـ ـ ألف كتاباً سماه( :متشابو القرآن عمى
()8( )7

حروف المعجم) .

وفي العصر ِ
نفسو عمل اإلمام َعمَ ُم ّْ
َّخاوي (643ه) ـ ـ رحمو ا﵀ ـ ـ عمى نظـ ـ ـم ما
الدين الس َ

()1

()2

()3

()4
()5
()6
()7
()8

انظر :الفيرست ،البن النديم ( ،)78/1ومعجم المؤلفين ،لعمر كحالة ،)15/12( :ومعجم األدباء،
لياقوت الحموي.)440/2( :
طبع سنة 1407( :ىـ) بالمممكة العربية السعودية ،في الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة ،ت :عبد ا﵀
الغنيمان.
الكتاب مخطوط بدار الكتب الظاىرية ،بدمشق ،وىو اآلن ضمن مجموعة مخطوطات مكتبة األسد،
ولو صورة في قسم المخطوطات بالجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة.
انظر :كشف الظنون ،لحاجي خميفة (.)391/1
انظر :الوافي بالوفيات ،لمصفدي (.)381/5
انظر :ىدية العارفين ،لمبغدادي (.)239/1
الكتاب مخطوط بمكتبة شييد عمي ،بتركيا ،ويوجد منو نسخة بمعيد المخطوطات العربية بالقاىرة.
انظر :المتشابو المفظي في القرآن ،لمحمداوي (ص.)52
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كتبو الكسائي ،في كتاب سماه( :ىدايـة المرتـ ـ ـاب وغايـ ـ ـة الحـ ـ ـفاظ والطـ ـ ـالب في تب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـين متشابو

الكتاب)( ،)1لم يزد عمى أن نظم الكتاب في أرجوزٍة ،ولم يتعرض لو من حيث التوجيو والشرح.

()2

وبعد السخاوي ألف اإلمام أبو القاسم عبد الرحمن بن إسماعيل المعروف بأبي شامة

المقدسي (665ه) ـ ـ رحمو ا﵀ ـ ـ كتاباً ،نظم فيو ما فات السخاوي من اآليات المتشابية التي لم

يذكـ ـ ـرىا في منظومتـو ،فكان عممـ ـ ـ ـو استـ ـ ـ ـدراكاً عمى السخاوي ،وسـ ـ ـ ـمى
()4( )3

كتابو( :تتمة البيان لما أشكل من متشابو القرآن) .

وبعده ألف الشيخ محمد بن مصطفى الخضري المعروف بالدمياطي (1287ه) ـ ـ رحمو
ا﵀ ـ ـ الذي ُعنِي بالنظم لكثير من العموم ـ ـ ـ كتاباً نظم فيو المتشابو ،ونحا فيو نحو السخاوي من
جمع اآليات بال توجيو ،كما التزم قافيةً واحدةً في منظومتو ،وسمى كتابو( :نظم متشابو
()6( )5

القرآن) .

كثير؛ ألنو سي ٌل
وبالجممة ّ
فإن التصنيف في المتشابو من حيث الجمعُ فقط ،يظير أنو ٌ
حيث الجمعُ ،إذ لم يخض أصحابو فيو توجيياً وشرحاً ،وألنو ـ ـ كما يبدو ـ ـ إنما جمعوا
من
ُ
المفردات المتشابية في القرآن العظيم ،وغرضيم من ذلك ىو عدم االختالط عمى القراء ،وىو

باب لمعمم نافعٌ.
أظير؛ ألنو يحقق الغرض من جمعو،
أكثر و ُ
لكن فائدةُ التأليف في المتشابو مع التوجيو ُ
وىو رفع االلتباس واالضطراب ،فيحصل النفع لمقارئ كما يحصل لممفسر وغيره.
()1

طبع بمصر ،بطنطا ،دار الصحابة .كما طبع بدار الفكر المعاصر ،لبنان ،بيروت ،ت :الشيخ عبد
القادر الخطيب الحسني ،سنة 1994( :م) .وطبع أيض ًا بمكتبة أوالد الشيخ لمتراث ،بمصر ،الجيزة،

()2
()3
()4
()5
()6

سنة2009 :م ،بتحقيق :فرغمي سيد عرباوي.

انظر :اإلتقان ،لمسيوطي (.)995/2
الكتاب مخطوط بالمكتبة الظاىرية ،بدمشق.
انظر :المتشابو المفظي في القرآن ،لمحمداوي (ص.)52
طبع بدار البصائر ،بدمشق ،سنة 1404( :ىـ).
انظر :المتشابو المفظي في القرآن ،لمحمداوي (ص.)52
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المطمب الثاني :المؤلّفون في المتشابو مع توجييو.

لع ّل أول من صن ـ ـ ـف في المتشاب ـ ـ ـو مع توجي ـيو ،ىو اإلمام اإلسكافي ـ ـ رحمو ا﵀ ـ ـ حيث
وغَّرة التأويل في بيان اآليات المتشابيات من كتاب ا﵀
أفرد مصنفاً لو سماهُ :
(دَّرة التنزيل ُ

()1
غمض مقصده ،بحيث لم يستوعب فيو كل مواضع
العزيز)  ،جمع فيو اآليات المتشابية ،لكنو ّ
التكرار بل أغفل كثي اًر منيا ،ومع ىذا فقد بذل جيداً واضحاً في
()2
ٍ
موس ٍع.
بشكل غير َّ
توجيو الذي جمعو ،لكن

ثم صنف بعده اإلمام أبو القاسم ال َكرماني (505ه) ـ ـ رحمو ا﵀ ـ ـ حيث أفرد كذلك كتاباً
ٍ
تأويالت حسنةً،
سماه( :البرىان في توجيو متشابو القرآن لما فيو من الحجة والبيان)( ،)3وضمنو
ف بديعةً ،ولم يكن في كتابو عازياً شيئاً مما قالو إلى ٍ
أحد ،إالّ ما ندر مما عزاه لمخطيب
ولطائ َ
اإلسكافي ،فقد أفاد من اإلسكافي ،لكنو لم يكثر النقل عنو ،وأكثر ما قالو ىو من اجتياداتو،

ٍ
كتاب لو ساب ٍ
ق عمى البرىان ،وىو تفسير كامل لمقرآن سماه( :لباب
وكذلك يظير أنو أفاد من

()4
فإن من أتى بعد ال َكرماني أفاد منو كثي اًر ،فكتابو
التفسير وعجائب التأويل)  ،وعمى كل حال ّ
()5
كتاب ٍ
أجمع ٍ
قديم وصل إلينا حتى اآلن.

وبعد الكرماني ألّف اإلمام أبو عبد ا﵀ محمد بن أبي بكر الرازي (668ه) ـ رحمو ا﵀ ـ ـ

كتاباً سماه( :أسئمة القرآن وأجوبتيا من آي التنزيل)( ،)6اختصر فيو كتاب الكرماني ،وزاد عميو
()1
()2
()3

()4

طبع الكتاب ببيروت ،بمكتبة اآلفاق الجديدة .كما طبع بمصر ،بمكتبة الخانجي.
انظر :مقدمة تحقيق كتاب (البرىان في توجيو متشابو القرآن) ،عبد القادر أحمد عطا :ص.21
طبع الكتاب بمصر ،بتحقيق عبد القادر أحمد عطا ،دار االعتصام ،القاىرة 1396( ،ىـ) ،لكنو مطبوع
باسم :أسرار التكرار في القرآن ،وىو تصرف من المحقق ،كما يظير من كالمو في مقدمة التحقيق.
طبع الكتاب بعنوان :العجائب والغرائب ،بمصر في مجمدين ،وكتابو ىذا في التفسير عابو كثير من
العمماء؛ ألنو نقل فيو آراء باطمة ،وان كان قصده التحذير منيا .يقول السيوطي" :ال يحل االعتماد
عمييا ،وال ذكرىا إال لمتحذير منيا" .اإلتقان .)221/2( :وانظر :معجم األدباء ،لياقوت الحموي

()5
()6

( ،)25/19ومفتاح السعادة ،لطاش كبري زاده.)421/1( :
انظر :اإلتقان ،لمسيوطي ( ،)995/2ومقدمة التحقيق لكتاب البرىان ،عبد القادر عطا :ص.61
طبع الك ـتاب بيذا االسـ ـ ـ ـ ـم ،في مصر ،مكتبة ف ـ ـ ـياض ،سنة ( 1427ىـ2007/م) ،بتحقي ـ ـ ـ ـق :أبو عبد
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أشياء كثيرةً لم يتعرض ليا الكرماني ،بل واستدل لما يوجيو من اآليات ،وربما سرد أقواالً كثيرةً
()1
في توجيو اآلية الواحدة.

ومن ثَّم جاء اإلمام أبو جعفر بن الزبير الغرناطي (708ه) ـ ـ رحمو ا﵀ ــ ،فألف
مصنفاً ،سماهِ :
(مالك التأويل القاطع لذوي اإللحاد والتعطيل في توجيو المتشابو المفظي من آي

التنزيل)( ،)2فجاء كتاباً حسناً ،ربما كان أفضل من كل ما سبق ذكره ،وان كان ـ ـ ـ كما يظير لمن
قرأه ـ ـ ـ أنو أفاد كثي اًر من الخطيب ،ومن الكرماني ،لتشابو العبارات إلى ٍّ
حد ٍ
كبير ،لكن مع ىذا فقد
زاد عمييم ،وأبدع ،يقول الحافظ ابن حجر (852ه) ـ ـ رحمو ا﵀ ــ..." :وجمع كتاباً في فن من

فنون التفسير ،سماه مالك التأويل ،نحا فيو طريق اإلسكافي الخطيب في ذلك ،فمخص كتابو وزاد

عميو شيئاً بنفسو"(.)3

وبعده ألّف اإلمام بدر الدين ابن جماعة (733ه) ـ ـ رحمو ا﵀ ـ ـ كتاباً سماه( :كشف

المعاني عن متشابو المثاني)( ،)4حيث ذكر فيو نحواً مما ذكره َم ْن قبمو ،فقد ضمنو شيئاً مما عند
الكرماني وزاد عميو ،وىو في كتابو يجمع بين المتشابيات المفظية ،والكشف عن النكت البالغية،
=

الرحمن عادل شوشة ،وذكره السيوطي وغيره باسم( :درة التنزيل وغرة التأويل) .اإلتقان.)995/2( = :
كما طبع بدار عالم الكتب ،بمبنان سنة 1412( :ىـ) ،ت :د .عبد الرحمن بن إبراىيم المطرودي.
= وطبع بدمشق ،في دار الفكر ،ت :محمد رضوان الداية .ويعمل اآلن عمى تحقيقو رسالة ماجستير،

()1
()2

في كمية الدراسات العميا ،بجامعة أم درمان اإلسالمية ،قسم التفسير وعموم القرآن ،فرع دمشق.
انظر :اإلتقان ،لمسيوطي (.)995/2
طبع بدار الغرب اإلسالمي ،سنة 1983( :م) ،ت :سعد الفالح ،وأصمو رسالة دكتوراه من كمية
الشريعة وأصول الدين ،بجامعة الزيتونة ،بتونس .كما طبع سنة 1989( :م) ،بدار النيضة العربية،
بيروت ،ت :د .محمود كامل أحمد ،وأصمو رسالة دكتوراه من كمية اآلداب ،بجامعة عين شمس،

()3
()4

بمصر.
الدرر الكامنة ،البن حجر .)84/1( :وانظر :كشف الظنون ،لحاجي خميفة (.)1813/2
طبع بالجامعة اإلسالمية بكراتشي ،في باكستان ،ونشرتو دار الوفاء ،سنة 1990( :م) ،ت :د .عبد
الجواد خمف .كما طبعتو دار المنار بالقاىرة ،سنة1998(:م)،ت :محمد محمد داود.
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كما أنو بنى كتابو عمى اإليجاز ومن غير أن يصرح بالنقل عمن سبقو ،مع إفادتو منيم .ويظير

لمن تتبع كالم ـ ـ ـو أنو اعتم ـ ـ ـد عمى ك ـ ـ ـتاب الرازي (أسئم ـ ـ ـة القرآن)؛ التـ ـ ـ ـ ـ ـفاق الع ـ ـبارة في ٍ
كثير من
()1

المواضع

وبعد ابن جماعة ألّف اإلمام شرف الدين ابن َرَّيان (770ه) ـ ـ رحمو ا﵀ ـ ـ كتاباً سماه:
(الروض الريان في أسئمة القرآن)( ،)2ذكر فيو شيئاً من توجيو اآليات المتشابية من غير أن

يتوسع في ذلك ،ويظير اعتماده فيو عمى النقل أيضاً من كتاب( :أسئمة القرآن) لمرازي؛ لتشابو
العبارة بين الكتابين إلى ٍّ
حد كبير.
ثم بعده ألّف اإلمام جالل الدين السيوطي (911ه) ـ ـ ـ رحمو ا﵀ ـ ـ كتاباً في ذلك سماه:

كتاب جمي ٌل ،اعتمد فيو عمى من سبقو ،حيث أفاد من
(قطف األزىار في كشف األسرار)( ،)3وىو
ٌ
()4
الكرماني والرازي وابن جماعة ،وىو في كل ما ينقمو يعزو الكالم إلى أصحابو.

واإلمام أبي يحيى زكريا األنصاري (926ه) ـ ـ رحمو ا﵀ ــ ،صنف بعد ذلك أو قبمو

كتابو( :فتح الرحمن بكشف ما يمتبس في القرآن)( .)5فمم أستطع الجزم بأسبقيتو لكتاب السيوطي

أم ال؛ لعدم الوقوف عمى تاريخ كتابة ٍّ
كل من الكتابين.

يوطي ـ ـ وان كان قد ذكر كتاب ـ ـ ـو عنـ ـدما قال" :وفي كتابي :أسرار التنزيل ،المسمى:
والس ـ ـ ـ ُّ

()1
()2

()3
()4
()5

انظر :اإلتقان ،لمسيوطي ( ،)995/2وايضاح المكنون ،إلسماعيل باشا.)367/2( :
طبعتو مكتبة العموم والحكم ،بالمدينة المنورة ،سنة 1415( :ىـ) ،ت :عبد الحكيم بن محمد نصار
السمفي.
طبعتو و ازرة األوقاف والشؤون اإلسالمية بقطر ،سنة1994( :م) ،ت :د .أحمد بن محمد الحمادي.
انظر :اإلتقان ،لمسيوطي ( ،)995/2وكشف الظنون ،لحاجي خميفة.)1352/1( :
طبع في لبنان ،ببيروت سنة 1403( :ىـ) ،بتحقيق الشيخ محمد عمي الصابوني .كما طبع بالمكتبة
العصرية ،صيدا ـ بيروت 1427( ،ىـ2005/م) ،بتحقيق الشيخ الصابـ ـ ـوني أيضاً = .وتوجد منو
ٍ
ٍ
مقتطفات مطبوعةً عمى
محققة في أندونيسيا ،بمدينة( :سو ار بابا) .كما وجدت منو
طبعةٌ قديمةٌ غير
حاشية تفسير السراج المنير لمخطيب الشربيني ( 970ىـ) ،لكن ليس في كل السور بل بعضيا.

وحقق الكتاب تحقيقاً عمميا ،ـ ـ ـ رسالة ماجستير ـ ـ بجامعة أم درمان اإلسالمية .سنة2010 :م.
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قطف األزىار في كشف األسرار ،من ذلك الجم الغفير"( .)1ـ ـ إالّ أنو لم يشر إلى كتاب اإلمام
احد ،وفتـ ـ ـرٍة متقار ٍ
زكريا ،وىذا طبيعي بالنظر إلى كونيما قد عاشا في زم ـ ـ ٍن و ٍ
بة جداً ،وربـ ـ ـ ـما ليس

غيره.
من السيل في ذلك الوقت ،اطالع كل عالم عمى ما ألّفو ُ
َّ
كتاب ْي :الكرماني وأبي عبد ا﵀ الرازي ـ ـ
وقد اعتمد الشيخ األنصاري في
مصنفو عمى َ
رحميما ا﵀ تعالى ـ ـ  ،فيو ينقل عنيما في معظم كتابو ،ال سيما كتاب الرازي ،فقد أكثر النق َل

عنو ،وىو في ذلك ال يعزو الكالم لمن نقل عنيم.

()2

وآخر من ألف فيو ـ ـ فيما عممت ـ ـ اإلمام عطية ا﵀ بن عطية البرىاني األجيوري

(1190ه) ـ ـ رحمو ا﵀ ـ ـ حيث صنف كتاباً لم يفرده لممتشابو فقط ،بل ضمنو أسباب النزول لكل
سورٍة ،مع ذكر الناسخ والمنسوخ فييا ،سائ اًر في ذلك عمى ىذا المنيج في كل السور ،وسمى

كتابو( :إرشاد الرحمن ألسباب النزول والنسخ والمتشابو وتجويد القرآن)( ،)3لكن يبدو أنو اعتمد
فيو عمى كتابي :البرىان لمكرماني ،وفتح الرحمن لمشيخ زكريا ،كما يظير من كالمو في مقدمة

كتابو المذكور آنفاً إذ قال..." :أن أجمع في كتاب مقاصد ما ذكره األئمة الثالثة  ...ومع ما زاد
()4

عميو اليمام شيخ اإلسالم زكريا األنصاري في كتابو المسمى بفتح الرحمن".

()1

اإلتقان ،لمسيوطي.)995/2( :

()2

مستفاد من الكرماني
اب حين قال" :ومعظم كالمو في المتشابو
ٌ
وقد جانب الدكتور رشيد الحمداوي الصو َ
وابن جماعة" المتشابو المفظي ،لمحمداوي( :ص .)56قمت :أما ِم َن الكرماني فنعم ،لكن من ابن
يدل
ألن الرازي
سابق عمى ابن جماعة ،واتفاق الكالم بالمفظ في أكثر المواضع ّ
ٌ
جماعة فال؛ وذلك ّ

()3

ما زال الكتاب مخطوطاً ،وقد حقق جزٌء منو من بداية البقرة إلى آل عمران كرسالة ماجستير في
ٍ
ٍ
مخطوطة منو ،من المكتبة األزىرية.
نسخة
اإلمارات العربية بجامعة الشارقة .وحصمت عمى

()4

عمى أنو ناقل عن الرازي ،ال عن ابن جماعة ،ولو قُ ّْدر أن النقول التي ساقيا الشيخ زكريا من كتاب
ألن اتفاق األلفاظ والجمل مع كتاب الرازي ظاىرةٌ
فإن إضافة الكالم إليو خطأ و ٌ
اضح؛ ّ
ابن جماعةّ ،
ٍ
نفسو ناقالً عن الرازيُّ ،
ورد الكالم لألقدم
جداً لمن تتبع ذلك ،وحينئذ ال يعدو أن يكون ابن جماعة ُ
والسابق في التصنيف ،أولى من إضافتو لممتأخر.

إرشاد الرحمن ألسباب النزول والنسخ والمتشابو وتجويد القرآن ،لألجيوري ،النسخة األزىرية (/2ب).
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واذا بحثنا فإننا سنجد أن جمعاً غفي اًر من المفسرين ،ممن اشتيروا بمصنفاتيم في

التفسير ،لم يغفموا المتشابو ،ـ ـ وان كانوا لم يفردوه بالتصنيف كسابقييم ممن ذكرنا مؤلفاتيم ـ ــ ،فيم

خاصاً في المتشابو ،لكنيم لم ييمموه
كثير منيم كتاباً
ّ
في ذلك كسائر المفسرين؛ حيث لم يفرد ٌ
ٍ
أسئمة ،أجابوا عنيا من خالل تفاسيرىم ،لكن عمى ٍ
ٍ
مبعثر لم
شكل
بالكمية ،بل أوردوه عمى طريقة

كل ٍ
يمتزم أصحابو فيو بسورٍة أو جم ِع ّْ
آية فييا تشابوٌ مع غيرىا.
وبعضيم أكثر من ذلك ،والبعض اآلخر لم يتوسع ،بل بعض من وجو آيات متشابية،

الشيخ زكريا األنصاري والسيوطي ومن قبميما في كتبيم ،كما ظير لي بالمقارنة بين
اعتمد عميو
ُ
عباراتيم وعبارات المفسرين قبميم.

وفيما يمي بيان أكثر وأشير من أورد األجوبة والتوجييات لممتشابو من المفسرين ،مرتبين

عمى حسب الوفيات ،وىم كاآلتي:

 1ـ ـ اإلمام أبو القاسم محـ ـ ـمود بن عمر الزمخشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـري (ت  538ىـ) ،ـ ـ عفا ا﵀ عنو ـ ــ،

حيث أورد في تفسيره المسمى بـ( :الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل)،
ٍ
ٍ
متشابية ،ثم يجيب عمييا،
تعارض أو اضطراب بين آيات
شيئاً من األسئمة التي مفادىا وقوع

فيطرح السؤال عمى نفسو قائالً :فإن قمت لم قال كذا وكذا ،ثم يجيب عمى التساؤل ،موجياً اآلية
من خالل المغة في الغالب ،وقد يعتمد عمى آر ٍ
اء ونحو ذلك .ومن ذلك ـ مثالً ـ قولُو عند تفسيره
قولِو ـ ـ تعالى ــ ﴿ :فَو ْسوس إِلَْي ِو َّ
عدى وسوس تارة بالالم
ان﴾ [طو" :]120:فإن قمت :كيف ّ
الش ْيطَ ُ
َ ََ
في قولو﴿ :فَو ْسو َس لَيما َّ
ان﴾ [األعراف ،]20 :وأخرى بـ"إلى"؟" ،ثم أجاب عنيا قائالً:
الش ْيطَ ُ
َُ
َ َ

"قمت :وسوسة الشيطان كولولة الثكمى ،ووعوعة الذئب ،ووقوقة الدجاجة في أنيا حكايات
ِ
ِ
موسوس ـ ـ بالكسر والفتح ـ ـ
المبرسم ،وىو
َج َر َس ،ومنو :وسوس
ت وأ ْ
ص َّو َ
ألصوات ،وحكميا حكم َ
دعو ُم ْخمِصاً َر َّ
ب ا ْل َفمَ ْق  .فإذا قمت :وسوس لو ،فمعناه:
ّ
لحن .وأنشد ابن األعرابيَ :و ْس َو َس َي ُ
َجر ْس لَيَا َيا ْاب َن أَبي ِكَب ِ
ألجمو ،كقولو :أ ِ
اش .ومعنى وسوس إليو :أنيى إليو الوسوسة ،كقولك:

أسر إليو.)1("...
ّ
حدث إليو ،و ّ
 2ـ ـ ـ اإلمام أبو عبد ا﵀ محمد بن عمر بن الحسين ،الشيير بفخر الدين الرازي (ت  606ىـ) ،ـ ـ
()1

الكشاف ،لمزمخشري.)93/3( :
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رحمو ا﵀ ـ ــ ،فقد أورد في تفسيره الموسوعي ،الموسوم بـ( :مفاتيح الغيب) ،شيئاً من المتشابو،

وأجاب عنو ولم يكثر ،وربما ع از أكثر الذي أخذه إلى الزمخشري .ومن أمثمة ذلك ،قولو عند
َعمى وا ْلب ِ
ص ُير[ ﴾ ...فاطر" :]19 :فإن قمت :قابل األعمى
تفسير قولو تعالىَ ﴿ :و َما َي ْستَِوي ْاأل ْ َ َ َ
بالبصير بمفظ المفرد ،وكذلك الظل بالحرور ،وقابل األحياء باألموات  " ...ثم أجاب " :أما في
األعمى والبصير والظل والحرور؛ فألنو قابل الجنس بالجنس ولم يذكر األفراد؛ ألن في العميان

وأولى األبصار قد يوجد فرد من أحد الجنسين يساوي فرداً من الجنس اآلخر كالبصير الغريب
في موضع واألعمى الذي ىو تربية ذلك المكان ،وقد يقدر األعمى عمى الوصول إلى مقصد ال

يقدر البصير عميو ،أو يكون األعمى عنده من الذكاء ما يساوي بو البميد البصير فالتفاوت بينيما
في الجنسين مقطوع بو ،فإن جنس البصير خير من جنس األعمى ،وأما األحياء واألموات

فالتفاوت بينيما أكثر ،إذ ما من ميت يساوي في اإلدراك حياً من األحياء ،فذكر أن األحياء ال
يساوون األموات سواء قابمت الجنس بالجنس ،أو قابمت الفرد بالفرد ،وأما الظممات والنور فالحق

واحد وىو التوحيد ،والباطل كثير وىو طرق اإلشراك عمى ما بينا أن بعضيم يعبدون الكواكب،

وبعضيم النار ،وبعضيم األصنام التي ىي عمى صورة المالئكة ،والى غير ذلك ،والتفاوت بين

كل فرد من تمك األفراد وبين ىذا الواحد بين .)1( "...

 3ـ ـ اإلمام محمد بن يوسف ،الشيير بأبي حيان األندلسي (ت  745ىـ) ،ـ رحمو ا﵀ تعالى ـ ـ

حيث ذكر في تفسيره المسمى بـ (البحر المحيط) بعض المتشابو ووجيو ،ويظير أنو اعتمد عمى
ٍ
أجوبة .ومن
الزمخشري أو الرازي ،لتشابو العبارات مع عبارات الكشاف والرازي فيما يورده من
َّ ِ
اء َال
َج ٍل ُم َس ِّمى إِ َّن أ َ
أمثمة ذلك ،ما جاء عند قولو ـ ـ تعالى ـ ـ َ ﴿:وُي َؤ ّْخ ْرُك ْم إِلَى أ َ
َج َل المو إِ َذا َج َ
ون ﴾ [نوح ،]4 :فقد عرض سؤاالً حيث قال " :فإن قمت :كيف قال:
ُي َؤ َّخ ُر لَ ْو ُك ْنتُ ْم تَ ْعمَ ُم َ
ويؤخركم ،مع إخباره بامتناع تأخير األجل؟ وىل ىذا إال تناقض؟!" ثم أجاب قائالً " :قمت :قضى

ا﵀ مثالً أن قوم نوح إن آمنوا عمرىم ألف سنة ،وان بقوا عمى كفرىم أىمكيم عمى رأس تسعمائة

سنة ،فقيل ليم :آمنوا يؤخركم إلى أجل مسمى ،أي :إلى وقت سماه ا﵀ تعالى وضربو أمداً

تنتيون إليو ال تتجاوزونو ،وىو الوقت األطول ،تمام األلف ثم أخبر أنو إذا جاء ذلك األجل األمـد
()1

انظر :مفاتيح الغيب ،لمرازي (.)16 /26
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()1

ال يؤخر كما يؤخر ىذا الوقت ،ولم تكن لكم حيمة فبادروا في أوقات اإلميال والتأخير".
 4ـ ـ اإلمام محمد بن محمد بن مصطفى ،المشيور بأبي السعود ِ
الع َمادي( ،ت  982ىـ)
وجو شيئاً من اآليات ،كما يظير في تفسيره المسمى بـ (إرشاد العقل السميم
ـ ـ رحمو ا﵀ ـ ــ ،فقد ّ
إلى مزايا القرآن العظيم) ،ومن ذلك قولو عند تفسيره قولو ـ ـ تعالى ــَ ﴿ :وَال أَقُو ُل لَ ُك ْم ِع ْن ِدي
َِِّ
َعُيُن ُك ْم لَ ْن ُي ْؤتَِييُ ُم المَّوُ َخ ْي ًار﴾
ب َوَال أَقُو ُل إِّْني َممَ ٌ
ين تَْزَد ِري أ ْ
َخ َزائِ ُن المَّ ِو َوَال أ ْ
َعمَ ُم ا ْل َغ ْي َ
ك َوَال أَقُو ُل لمذ َ
[ىود .]31 :فقد طرح تساؤالً إذ قال" :إن قمت ىذا القول ليس مما تستنكره الكفرة وال مما
يتوىمون صدوره عنو أصال ًة أو استتباعاً؟" ثم أجاب بقولو" :قمت :من جية أن كال النفيين ٌّ
رد
()2

لقياسيم الباطل  ...فإنيم زعموا أن النبوة تستتبع األمور المذكورة"...

أولئك أشير من يوردون التساؤالت ثم يجيبون عمييا ،السيما فيما يتعمق بالمتشابيات المفظية

من اآليات.

أمعنا في طريقتيم ،سنجدىم يعتمدون ـ ـ أثناء إجابتيم عمى اإلشكاالت الظاىرة في
ثم إننا إذ ّ
ألفاظ اآليات ـ ـ إحدى األساليب اآلتية:
أوالً :اعتمادىم عمى النقل من المتقدمين.

ثانياً :اعتمادىم عمى النقل مع الترجيح بين األقوال تارةً ،ودون الترجيح تارةً أخرى.
بناء عمى النص.
ثالثاً :توجيييم المتشابو ً

بناء عمى المغة.
رابعاً :توجيييم المتشابو ً
خامساً :توجيييم المتشابو باعتمادىم عمى القواعد العامة.

ى ذا ،ولم ييمل المعاصرون موضوع المتشابو ،بل عنوا بو ،وصنفوا فيو ،وىم في ذلك مقتدين
باألئمة السابقين ،سار جمُّيم عمى طريقة سرد األلفاظ دون توجيو ،ومن المعاصرين ممن صنف
في المتشابو ىم:

 1ـ أبو محمد جـ ـ ـ ـ ـمال عبد الرحمن المصري ،حيث ألف ك ـ ـ ـتاباً سماه( :اإليقاظ لتذك ـ ـ ـ ـير الحفاظ
()1
()2

البحر المحيط ،ألبي حيان.)332/8( :
إرشاد العقل السميم ،ألبي السعود العمادي.)203/4( :
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()1

 2ـ حسين نصار ،فقد ألف كتاباً سماه( :المتشابو)( ،)2وىو كذلك لم يوجو فيو اآليات بل سردىا
فقط.

 3ـ أم بسام المصرية ،حيث ألفت كتاباً سمتو( :اإلتقان في متشابو القرآن)( ،)3سردت فيو اآليات
بال توجيو.

 4ـ أحمد عبد الفتاح الزواوي ،حيث صنف كتاباً سماه( :ىداية الحيران في متشابو ألفاظ
القرآن)(.)4

 5ـ عبد ا﵀ بن عبد الحميد الوراقي ،فقد ألف كتاباً سماه( :إغاثة الميفان في ضبط متشابو
القرآن)(.)5

 6ـ د .محمد بن عبد ا﵀ الصغير ،حيث صنف في ذلك كتاباً سماه( :دليل المتشابيات المفظية
في القرآن الكريم)(.)6

كثير؛ ألنو سي ٌل
وبالجممة ّ
فإن التصنيف في المتشابو من حيث الجمعُ فقط ،يظير أنو ٌ
ٍ
فائدة،
كبير
من
ُ
حيث الجمعُ ،إذ لم يخض أصحابو فيو توجيياً وشرحاً ،لكن يبدو أنو ليس فيو ُ
أظير؛ ألنو يحقق الغرض من جمعو،
أكثر و ُ
عمى خالف التصنيف فيو مع التوجيو ،فالفائدةُ فيو ُ
وىو رفع االلتباس واالضطراب.

الخاتمة

 ..بعد ىذا البحث الموجز ،وبتوفيق ا﵀ تعالى ،يمكن أن نستخمص ما يمي:

أوالً :المتشابو المفظي قسيم المتشابو المعنوي ،وكالىما مما يتعمـ ـ ـق بعمم التفس ـ ـ ـير ،غير أن األول
()1
()2
()3
()4
()5
()6

اطمعت عميو كانت طبعتو ىي الرابعة ،ولم يذكر فيو اسم الدار الناشرة.
طبع الكتاب بمصر ،والذي
ُ
طبع الكتاب بمصر.
طبع الكتاب في مصر .كما طبع بمكتبة أوالد الشيخ بالمغرب الرباط .ط  1ـ  2003م.
طبع بدار العاصمة لمنشر والتوزيع بالمغرب.
طبع باإلسكندرية ،بمكتبة الحياة ،سنة 1996( :م).
طبع بدار طيبة لمنشر والتوزيع ،ط / 1سنة 1997( :م).
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العدد9

يرد عمى األلفاظ ،والثاني عمى المعاني ،وصنف في األول أكثر مما صنف في الثاني؛ لحاجة
الناس إليو ،وألنو يحقق ويكشف غرضاً من أغراض اإلعجاز القرآني ،وىو إعجاز األسموب

(اإلعجاز البياني).

ثانياً :ألف في المتشابو جمع غفير من العمماء رحميم ا﵀ تعالى ،وىم في ذلك عمى قسمين:

القسم األول :ألفوا دون توجيو ،وكان تصنيفيم عبارة عن جمع األلفاظ المتقاربة في القرآن،
وقصدىم :تسييل الحفظ عمى الحفاظ.

القسم الثاني :ألفوا مع توجيو ،وىؤالء جمعوا اآليات المتقاربة في النظم ،مع اختالف يسير بينيا،
في التقديم والتأخير ونحو ذلك ،ثم اإلجابة عمى ما يمكن أن يعترض عميو معترض ،فالقصد من

ىذا التأليف ،ىو رفع اإلشكال وازاحة المبس عن األفيام.

ثالثاً :ينبغي عمى طمبة العمم االىتمام بيذا العمم الجميل ،والذي بو يحصل الدفاع عن الكتاب

العظيم ،ال سيما وأنو ظير في عصرنا ىذا من المتحذلقين كثر ،خاصةً ممن أبطن الكفر وأراد

التشكيك في القرآن الكريم ،فراح يطعن بفصاحتو وبالغتو ،جيالً منو بمغة العرب ،فاالىتمام بعمم
المتشابو حصن حصين لممسمم ،وباب دعوة إلى القرآن واإلسالم بالنسبة إلى غير المسمم.
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.1
.2

العدد9

ِف ِ
يرس المصادر والمراجع

القرآن الكريم .برواية حفص عن عاصم الكوفي رحميما ا﵀ تعالى.

اإلتقان في عموم القرآن ،تأليف :جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ،دار

النشر :دار الفكر  -لبنان 1416 -ىـ1996 -م ،الطبعة :األولى ،تحقيق :سعيد
المندوب .واستخدمت طبعة أخرى ،بتحقيق :الدكتور مصطفى ديب البغا.

.3

إرشاد العقل السميم إلى مزايا القرآن الكريم ،تأليف :أبو السعود محمد بن محمد العمادي،

.4

أسرار التكرار في القرآن (البرىان في توجيو متشابو القرآن لما فيو من الحجة والبيان)،

.5

دار النشر :دار إحياء التراث العربي – بيروت.

تأليف :محمود بن حمزة بن نصر الكرماني ،دار النشر :دار االعتصام  -القاىرة -

 ،1396الطبعة :الثانية ،تحقيق :عبد القادر أحمد عطا.

أسئمة القرآن وأجوبتيا من آي التنزيل ،تأليف :أبو عبد ا﵀ محمد بن أبي بكر بن عبد

القادر الرازي ،دار النشر :مكتبة فياض ،مصر -القاىرة  1427-ىـ2007/م ،تحقيق :أبو

عبد ا﵀ عادل شوشة.

.6

أنوار التنزيل وأسرار التأويل ،تأليف :أبو الخير عبد ا﵀ بن عمر بن محمد ناصر الدين

.7

إيضاح المكنون في الذيل عمى كشف الظنون ،تأليف :إسماعيل باشا بن محمد أمين

.8

البحر المحيط ،تأليف :محمد بن يوسف الشيير بأبي حيان األندلسي ،دار النشر :دار

البيضاوي ،دار النشر :دار الفكر – بيروت.

الباباني البغدادي ،طبع في استانبول 1364 ،ىـ1945 ،م،

الكتب العممية  -لبنان /بيروت 1422 -ىـ 2001-م ،الطبعة :األولى ،تحقيق :الشيخ

عادل أحمد عبد الموجود  -الشيخ عمي محمد معوض ،شارك في التحقيق .د .زكريا عبد
.9

المجيد النوقي  ،د .أحمد النجولي الجمل.

البرىان في عموم القرآن ،تأليف:أبو عبد ا﵀ محمد بن بيادر بن عبد ا﵀ الزركشي ،دار

النشر :دار المعرفة  -بيروت  ،1391 -تحقيق :محمد أبو الفضل إبراىيم.

 .10الجامع الصحيح المختصر ،تأليف :أبو عبد ا﵀ محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي ،دار
النشر :دار ابن كثير ،اليمامة  -بيروت 1987-1407م ،الطبعة :الثالثة ،تحقيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـق:
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العدد9

د.مصطفى ديب البغا.

 .11الجامع صحيح (صحيح مسمم) ،تأليف :أبو الحسين مسمم بن الحجاج القشيري
النيسابوري ،دار النشر :دار إحياء التراث العربي  -بيروت ،تحقيق :محمد فؤاد عبد

الباقي.

 .12الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة ،تأليف :أبو الفضل شياب الدين أحمد بن عمي بن

محمد العسقالني ،دار النشر :مجمس دائرة المعارف العثمانية  -حيدر آباد -اليند -

1392ىـ1972 ،م ،الطبعة :الثانية ،تحقيق ومراقبة :محمد عبد المعيد ضان.

 .13فتح الباري شرح صحيح البخاري ،تأليف :أبو الفضل أحمد بن عمي بن حجر العسقالني
الشافعي ،دار النشر :دار المعرفة  -بيروت ،تحقيق :محب الدين الخطيب.

 .14الفيرست ،تأليف :أبو الفرج محمد بن إسحاق النديم ،دار النشر :دار المعرفة  -بيروت -
.1978 – 1398

 .15الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل ،تأليف :أبو القاسم محمود
ابن عمر الزمخشري الخوارزمي ،دار النشر :دار إحياء التراث العربي  -بيروت ،تحقيق:

عبد الرزاق الميدي.

 .16كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ،تأليف :مصطفى بن عبد ا﵀ الشيير بحاجي
خميفة ،دار النشر :دار الكتب العممية  -بيروت .1992 – 1413 -

 .17لسان العرب ،تأليف :محمد بن مكرم ابن منظور اإلفريقي ،دار صادر ،بيروت.

 .18مدارك التنزيل وحقيقة التأويل ،تأليف :أبو البركات عبد ا﵀ بن أحمد بن محمود النسفي.

 .19المعجم الوسيط ،تأليف :إبراىيم مصطفى ،وأحمد الزيات ،وحامد عبد القادر ،ومحمد
النجار ،دار النشر :دار الدعوة ،تحقيق :مجمع المغة العربية.

 .20معجم مقاييس المغة ،تأليف :أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا ،دار النشر :دار الجيل

 -بيروت  -لبنان 1420 -ىـ 1999-م ،الطبعة :الثانية ،تحقيق :عبد السالم محمد

ىارون.

 .21مفاتيح الغيب ،تأليف :أبو عبد ا﵀ فخر الدين محمد بن عمر التميمي الرازي الشافعي،
دار النشر :دار الكتب العممية  -بيروت 1421 -ىـ 2000 -م ،الطبعة :األولى.
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 .22مناىل العرفان في عموم القرآن ،تأليف :محمد عبد العظيم الزرقاني ،دار النشر :دار الفكر

 لبنان 1416 -ىـ1996 -م ،الطبعة :األولى .واستخدمت طبعةً بتحقيق أستاذنا الدكتوربديع السيد المحام ،دار قتيبة ،دمشق ،الطبعة الثانية2001 ،م.

 .23ىداية المرتاب وغاية الحفاظ والطالب ،لعمم الدين السخاوي ،مكتبة أوالد الشيخ بالجيزة ـ ـ
مصر ـ ـ .

 .24ىدية العارفين ،أسماء المؤلفين وآثار المصنفين ،تأليف :إسماعيل باشا البغدادي ،طبع في
استانبول .1955 - 1951

 .25الوافي بالوفيات ،تأليف :صالح الدين خميل بن أيبك الصفدي ،دار النشر :دار إحياء
التراث  -بيروت 1420 -ىـ2000 -م ،تحقيق :أحمد األرناؤوط ،وتركي مصطفى.





- 257 -



مجلة التربوي
رسالة في مباحث البسممة ألحمد بف زيف دحالف "ت4031ق"

العدد 9

تحقيق :د /عمر عمي سميمان الباروني
كمية التربية -جامعة مصراتة

مقدمة

حمدا لمف تقدس في صفاتو كأسمائو ،كشيدت بربكبيتو مخمكقاتو في أرضو كسمائو،
ن
كالصالة كالسالـ عمى خاتـ رسمو كأنبيائو ،كعمى آلو كأصحابو كأكليائو.
أما بعد:

فإف كتاب اهلل ،المعجزة الخالدة ،بما حكاه مف كجكه إعجاز تترل كؿ يكـ ،ىك الكتاب

المعجز بكالمو ،كعمكمو كأخباره ،كما مف متممس في آياتو ،أك منقب عف معجزاتو ،إال كيرجع

صب عمماء السمؼ جؿ
بالخير الكثير ،فيك الذم ال تنقطع عجائبو ،كال تنتيي غرائبو ،مف ىنا
ٌ
اىتماميـ بما فيو مف العمكـ كالفنكف ،ككاف لمبسممة نصيب كافر مف ىذا االىتماـ ،فكاف مف بيف
الميتميف بيا :الشيخ أحمد زيني دحالف (ت1304ىػ) ،الذم خصيا بشيء مف التأليؼ؛ فكضع

كثير نفعيا ،اىتـ فييا بالمسائؿ البيانية؛
كبير قدرىا ،ه
رسالة دقيقة فييا ،كىي عمى صغر حجميا ،ه
فكاف اسميا (رسالة في مباحث البسممة).
كلما كقفت عمى نسخة الرسالة المخطكطة ،رأيت أف أخرجيا إلى النكر في حمة جديدة؛

قدر مؤلفيا ،كيستفيد منيا طالبك العمـ.
يليعرؼ ي
كقد قدمت لمتحقيؽ بقسـ دراسي ،ذكرت فيو -بإيجاز -تعريفنا بالمؤلؼ ،كتعريفنا برسالتو.

كاعتمدت في تحقيقي عمى نسخة مخطكطة كاحدة ،لـ أجد غيرىا مع طكؿ بحث كتنقيب ،كاتبعت

في تحقيقو نيج المحققيف المتعارؼ عميو.
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(-1اسمو)

العدد 9

أول -التعريف بالشيخ أحمد دحالن
ً

()1

ىك الشياب أبك العباس أحمد بف زيني بف أحمد دحالف المكي الشافعي .كفي شجرة

النكر الزكية" :أحمد بف زيف العابديف دحالف"(.)2

كقد أفرد ترجمتو بالتأليؼ تمميذه (أبك بكر شطا الدمياطي المكي) ،برسالة مطبكعة،

سماىا :نفحة الرحمف في مناقب شيخنا سيدم أحمد دحالف(.)3
()4

(-2مولده ووفاتو)

كلد المؤلؼ بمكة سنة (1231ىػ)= (1816ـ) ،أك (1232ىػ)= (1817ـ) ،كتكفي

بالبمد الحراـ (المدينة) في شير محرـ ،سنة (1304ىػ)= (1886ـ) ،كذكر صاحب الحمية أنو

دفف في مقبرة المعمى بمكة المكرمة ،كىذا يعني أنو نقؿ ليدفف في مسقط رأسو ،كاهلل أعمـ.
(-3طمبو لمعمم ومكانتو العممية)

كانت بداية الحياة العممية لمشيخ أحمد دحالف بحفظ القرآف الكريـ؛ فحفظو كىك صغير،

()1

ينظر في ترجمتو :اكتفاء القنكع بما ىك مطبكع إلدكرد فنديؾ  ،422/1كحمية البشر في تاريخ القرف
الثالث عشر لمبيطار ،181/1كشجرة النكر الزكية في طبقات المالكية لمحمد مخمكؼ ،592/1
كفيرس الفيارس كاألثبات كمعجـ المعاجـ كالمشيخات كالمسمسالت لمكتاني،391 -390 ،99/1
كاألعالـ لمزركمي  ،130 -129/1كىدية العارفيف لمبغدادم  ،191/5كمعجـ المؤلفيف لكحالة
 ،229/1كدكر عمماء مكة المكرمة في خدمة السنة كالسيرة النبكية لمسنكسي ،ص.24:

()2

شجرة النكر الزكية .578/1

()3

ينظر :فيرس الفيارس ،392/1كمعجـ المطبكعات العربية كالمعربة لسركيس .578/2

()4

ينظر في ذلؾ :حمية البشر  ،183/1كفيرس الفيارس  ،390/1كاألعالـ  ،129/1كىدية العارفيف
 ،191/5كمعجـ المؤلفيف  ، 229/1كدكر عمماء مكة المكرمة في خدمة السنة كالسيرة النبكية،
ص.24:
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العدد 9

ثـ طمب العمـ كأخذ عف كثير مف عمماء المسجد الحراـ( ،)1ككلي كظيفة المفتي سنيف طكيمة(،)2
قاؿ صاحب الحمية" :سار في منيج العمـ كاألدب مف صغره ،كاعتاد قطؼ ثمرات الرفعة مف

ابتداء عمره ،كحضر دركس األفاضؿ ،إلى أف جمس معيـ عمى مائدة الفضائؿ ،ثـ ال زاؿ يترقى
مقامو ،كيخضع لو مطمكبو كمرامو ،إلى أف انفرد في جاللتو ،كانجمبت القمكب عمى ميابتو"(،)3

حتى صار "رئيس العمماء ،كشيخ الخطباء"( ،)4ك"شيخ مشايخ الحرميف في كقتو"( ،)5كمفتي

الشافعية بمكة( ،)6كفي عداد المؤرخيف( ،)7ك"خاتمة المحققيف"( ،)8ك"رئيس عمماء الحجاز،

كمقدميـ في الحقيقة كالمجاز ،ككانت اإلمارة الحجازية تنظر إليو بعيف الرعاية ،كتضمو إلييا

ضـ العناية ،كلـ يزؿ مقامو يعمك ،كقدره يسمك ،إلى أف اختارتو اآلخرة ،لممراتب الفاخرة"( ،)9ككاف

()10
خصكصا الحديث،
مدمنا عمى الدرس،
"أكثر اعتماده عمى أسانيد المصرييف كأثباتيـ"  .ك"كاف ن
ن
حتى قالكا :صار البخارم عنده ضركرًّيا كالفاتحة"(.)11

()1

ينظر في ذلؾ :حمية البشر  ،183/1كفيرس الفيارس  ،390/1كاألعالـ  ،129/1كىدية العارفيف
 ،191/5كمعجـ المؤلفيف  ،229/1كدكر عمماء مكة المكرمة في خدمة السنة كالسيرة النبكية،
ص.24:

()2

ينظر :المكسكعة العربية الميسرة .785/1

()3

حمية البشر .182/1

()4

ىدية العارفيف .191/5

()5

شجرة النكر الزكية .657 ،608/1

()6

ينظر :معجـ المؤلفيف .229/1

()7

ينظر :األعالـ  ،130/1كالمكسكعة العربية الميسرة .785/1

()8

قرة العيف بفتاكل عمماء الحرميف لحسيف المالكي ،ص.55:

()9

حمية البشر .183/1

()10

فيرس الفيارس .390/1

()11

السابؽ .391/1
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العدد 9

(-4أخالقو وصفاتو)

كصفو الكتاني فقاؿ :ىك "العالمة المشارؾ الصالح ،أحد مف نفع اهلل بو اإلسالـ في

الزمف األخير"( .)1ككصفو ابف البيطار بأنو "فريد العصر كاألكاف ،عمي اليمة عظيـ الشأف ،عمـ
العمماء األعالـ ،كممجأ السادة الكراـ ،عمدة األفاضؿ ،كنخبة ذكم الشمائؿ ،مف طار ذكره في
األقطار ،كاشتير فضمو كقدره في النكاحي كاألمصار ،كاعترؼ لو ذكك اإلجالؿ ،بأنو قد استكل

عمى ذركة الكماؿ ،...فازداد حبو لدل الخاص كالعاـ ،كعظمتو قمكب األىالي كالحكاـ ،ككاف

لطيؼ المعاشرة ،حسف المسايرة"(.)2
(-5شيوخو)

أخذ الشيخ أحمد دحالف عف مجمكعة مف عمماء عصره ،مف أشيرىـ:

 -1أحمد الدمياطي ثـ المكي(.)3

 -2أحمد بف عثماف العطار المكي(.)4

 -3الشمس محمد بف حسيف الحبشي الباعمكم(.)5
 -4أبك الفكز أحمد بف رمضاف المرزكقي(.)6
 -5محمد الكتبي الكبير الحنفي(.)7

 -6الكجيو عبد الرحمف الكزبرم(.)8
()1

فيرس الفيارس .390/1

()2

حمية البشر .182 – 181/1

()3

ينظر :المختصر مف كتاب نشر النكر كالزىر في تراجـ أفاضؿ مكة لمرداد ،ص.88:

()4

ينظر :فيرس الفيارس .391/1

()5

ينظر :السابؽ .390/1

()6

ينظر :السابؽ  ،390/1كالمختصر مف كتاب نشر النكر كالزىر ،ص.114 -113:

()7

ينظر :فيرس الفيارس .390/1

()8

ينظر :السابؽ.
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العدد 9

(-6تالميذه)

كلي المؤلؼ اإلفتاء كالتدريس بمكة()1؛ فأخذ عنو كثير مف طالب العمـ ،دراسة ،كقراءة،

كركاية ،كاجازة ،منيـ ىؤالء التالميذ:

 -1أحمد بافقيو بف عبد اهلل الشافعي(.)2

 -2أبك بكر بف عبد الرحمف بف شياب الباعمكم(.)3
 -3الحبيب السيد حسيف حبشي(.)4

 -4الحبيب السيد عمكم بف أحمد السقاؼ الشافعي المكي(.)5

 -5حسف بف محمد بف المالكي المكي ،الشيير بابف زىيراه(.)6

 -6رحمت اهلل بف خميؿ الدىمكم اليندم ،ألؼ كتابو (إظيار الحؽ) بأمر مف السيد أحمد زيني
دحالف(.)7

 -7سالـ بف عيدركس الباعمكم المكي(.)8

 -8الشياب أحمد بف إسماعيؿ البرزنجي(.)9

 -9أبك العباس أحمد بف محمد بناني الرباطي(.)10

()1

ينظر :األعالـ .130/1

()2

ينظر :المختصر مف كتاب نشر النكر ،ص.75:

()3

ينظر :فيرس الفيارس .391/1

()4

ينظر :المختصر مف كتاب نشر النكر ،ص.177:

()5

ينظر :السابؽ ،ص ،343:كدكر عمماء مكة المكرمة في خدمة السنة كالسيرة النبكية ،ص.44 -43:

()6

ينظر :المختصر مف كتاب نشر النكر ،ص.164:

()7

ينظر :إظيار الحؽ لمدىمكم .8 -7/1

()8

ينظر :فيرس الفيارس .391/1

()9

ينظر :السابؽ.

()10

ينظر :السابؽ ،كاألعالـ .249/1
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العدد 9

 -10عبد الحي بف عبد الحميـ السيالكم المكينكم(.)1
 -11عبد القادر مشاط المالكي المكي(.)2

 -12أبك عبد اهلل محمد الطيب بف الشيخ محمد النيفر األكبر(.)3
 -13عمر شطا الدمياطي المكي(.)4

 -14محمد بف أحمد بف سالـ بف محمد الصباغ المصرم المكي(.)5
 -15محمد اإلماـ بف إبراىيـ السقا المصرم(.)6

 -16محمد مكي بف محمد بف محمد بف حسيف الكتبي الحنفي المكي(.)7
(-7مصنفاتو)

ترؾ السيد أحمد زيني دحالف مصنفات كثيرة ،تدؿ عمى غ ازرة عممو ،كىذه المصنفات

في عمكـ كفنكف كثيرة ،ما يدؿ عمى تبحره كتفننو فييا؛ "فكانت لو كتابات حسنة ،كتأليفات

مستحسنة"( ،)8فقد "كتب تاريخ مكة كأحكاليا السياسية إباف القرف اإلسالمي األكؿ"( .)9فمف
مصنفاتو التي تركيا بيف مطبكع كمخطكط:

 -1أسنى المطالب في نجاة أبي طالب(" .)10كىك مختػ ػ ػ ػصر مف خاتمة كػ ػ ػتاب السيد مح ػ ػ ػمد بف
()1

ينظر :اإلعالـ بمف في تاريخ اليند مف األعالـ لمطالبي .1270 -1268/8

()2

ينظر :المختصر مف كتاب نشر النكر ،ص.247:

()3

ينظر :شجرة النكر الزكية .609 -608/1

()4

ينظر :فيرس الفيارس .391/1

()5

ينظر :المختصر مف كتاب نشر النكر ،ص.452:

()6

ينظر :فيرس الفيارس .391/1

()7

ينظر :المختصر مف كتاب نشر النكر ،ص.477 :

()8

حمية البشر .182/1

()9

المكسكعة العربية الميسرة .785/1

()10

ينظر :إيضاح المكنكف في الذيؿ عمى كشؼ الظنكف لمبغدادم  ،82/3كىدية العارفيف .217/1

- 263 -

مجلة التربوي
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العدد 9

رسول البرزنجً الكردي ،المتوفى سنة 1103مع إضافات"( ،)1و"ترجمه إلى لغة

( -2أردك) المكلكم الحكيـ مقبكؿ أحمد الدىمكم"(.)2

 -3تاريخ طبقات العمماء ،رتبيـ بترتيب عجيب ،جمع الشافعػ ػ ػ ػية عمى حدتيػ ػ ػ ػ ػ ػـ ،كالحنفػ ػ ػية عمى
حدتيـ ،كىكذا بقية المذاىب(.)3

 -3ترجمة شيخو عثماف بف حسف الدمياطي الشافعي األزىرم المكي(.)4
 -4تقريب األصكؿ لمعرفة الكصكؿ لمعرفة الرب كالرسكؿ(.)5
 -5تنبيو الغافميف مختصر منياج العابديف(.)6
ثبت
 -6ه

()7

فيرسة شيكخو.

 -7الجداكؿ المرضية في تاريخ الدكلة اإلسالمية( ،)8أك تاريخ الدكؿ اإلسالمية بالجداكؿ
المرضيػة( ،)9كىك تاريػ ػ ػخ مجػ ػدكؿ لخ ػ ػ ػص فيو( المش ػ ػ ػ ػرع الركم في مناقػ ػ ػ ػب الس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػادات آؿ

()1

الذريعة إلى تصانيؼ الشيعة لمطيراني .511/2

()2

الذريعة إلى تصانيؼ الشيعة لمطيراني .78/4

()3

ينظر :فيرس الفيارس .391/1

()4

ينظر :السابؽ .777 -776/2

()5

ينظر :معجـ المطبكعات .990/1

()6

ينظر :معجـ المطبكعات  ،1986 ،1339/2 ،990/1كايضاح المكنكف  ،588/2كىدية العارفيف
.217/1

()7

ينظر :فيرس الفيارس  ،391/1كايضاح المكنكف .214/1
كذكر الزبيدم أف معنى كممة (الثبت) :فيرس الشيكخ كمركياتيـ .ينظر :تاج العركس مف جكاىر
القامكس ،مادة (ثبت).

()8

ينظر :األعالـ .130/1

()9

ينظر :اكتفاء القنكع بما ىك مطبكع  ،422/1كمعجـ المطبكعات  ،787/1كىدية العارفيف .217/1
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العدد 9

باعمكم)(.)1

 -8حاشية عمى اإلظيار في التجكيد(.)2
 -9حاشية عمى الزبد في الفقو(.)3

 -10حاشية عمى السمرقندية في عمـ البياف( ،)4أك حاشية عمى السمرقندية في اآلداب( ،)5ىكذا
كرد ،كلعؿ الصكاب األكؿ.

 -11حاشية عمى فتح المعيف (لـ يكمميا)(.)6

 -12خالصة الكالـ في أمراء البمد الحراـ( ،)7مف زمف النبي -عميو السالـ -إلى كقتنا ىذا

بالتماـ(.)8

 -13دعاء البخارم كطريقة ساداتنا باعمكم (تصكؼ)(.)9

 -14رسالة تتعمؽ بجاء زيد( ،)10أك رسالة إعراب جاء زيد(.)11
 -15رسالة االستعارات(.)12

()1

ينظر :فيرس الفيارس .391/1

()2

ينظر :حاشية تشكيؽ الخالف عمى شرح اآلجركمية لمسيد أحمد زيني دحالف لمسفاطكني ،ص.3:

()3

ينظر :السابؽ.

()4

ينظر :السابؽ ،ص ،3:كىدية العارفيف .217/1

()5

ينظر :ىدية العارفيف .217/1

()6

ينظر :حاشية تشكيؽ الخالف عمى شرح اآلجركمية ،ص.3:

()7

ينظر :اكتفاء القنكع بما ىك مطبكع  ،83/1كمعجـ المطبكعات  ،992 ،990/1كاألعالـ .130/1

()8

ينظر :إيضاح المكنكف  ،436/1كىدية العارفيف .217/1

()9

ينظر :معجـ المطبكعات .1224/2

()10

ينظر :حاشية تشكيؽ الخالف عمى شرح اآلجركمية ،ص.3:

()11

ينظر :ىدية العارفيف .217/1

()12

ينظر :السابؽ.
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العدد 9

 -16رسالة في بياف العمـ مف أم المقكالت(.)1
 -17رسالة في جكاز التكسؿ(.)2

 -18رسالة في الرد عمى الشيخ سميماف أفندم (فقو شافعي)(.)3

 -19رسالة في الرد عمى الكىابية( ،)4أك ىك الدرر السنية في الرد عمى الكىابية( .)5انتقد فيو
بعض نكاحي المذىب(.)6

 -20رسالة في صيغ الصمكات عمى النبي -صمى اهلل عميو كسمـ.)7(-
 -21رسالة في عمـ الجبر كالمقابمة(.)8
 -22رسالة في عمـ الكضع(.)9

 -23رسالة في فضائؿ الصالة عمى النبي -صمى اهلل عميو كسمـ.)10(-
 -24رسالة في كيفية المناظرة مع الشيعة كالرد عمييـ(.)11

 -25رسالة في مباحث البسممة( ،)12كىي ىذه الرسالة التي بيف يدم التحقيؽ.

()1

ينظر :ىدية العارفيف .217/1

()2

ينظر :معجـ المطبكعات .1351/2 ،991/1

()3

ينظر :السابؽ .991/1

()4

ينظر :حاشية تشكيؽ الخالف عمى شرح اآلجركمية ،ص ،3:كاألعالـ .130/1

()5

ينظر :معجـ المطبكعات  ،991/1كىدية العارفيف .217/1

()6

ينظر :المكسكعة العربية الميسرة .785/1

()7

ينظر :حاشية تشكيؽ الخالف عمى شرح اآلجركمية ،ص.3:

()8

ينظر :السابؽ ،كمعجـ المطبكعات .992/1

()9

ينظر :ينظر :حاشية تشكيؽ الخالف عمى شرح اآلجركمية ،ص ،3:كمعجـ المطبكعات . 992/1

()10

ينظر :ىدية العارفيف .217/1

()11

ينظر :معجـ المطبكعات .1067 ،991/1

()12

ينظر :حاشية تشكيؽ الخالف عمى شرح اآلجركمية ،ص.3:
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العدد 9

 -26رسالة في المبنيات(.)1

 -27رسالة في المقكالت(.)2

 -28رسالة في كعيد تارؾ الصالة(.)3
 -29رسالة متعمقة برؤية البارم(.)4

 -30رسالة متعمقة بقكلو تعالى( :ما أصابؾ مف حسنة فمف اهلل)(.)5

 -31سيرة الدحالنية" ،شممت تكاريخ األسرات العربية الكبيرة"( .)6كلعمو الكتاب نفسو تالي
الذكر ،لكف ىذا خصص باألسر العربية ،كالتالي بالسيرة النبكية!

 -32السيرة النبكية ،كىي مشيكرة ًّ
ار( ،)7كيذكرىا بعضيـ
كبيرا ،طبعت مرنا
جدا ،كلقيت ن
إقباال ن
()8
أيضا-
بػ"السيرة النبكية كاآلثار المحمدية"  .ألفو في مكة نحك سنة 1278ىػ= 1861ـ ،كيعرؼ -ن
بالسيرة الدحالنية(.)9

 -33شرح رسالة في التكحيد(.)10

()1

ينظر :السابؽ ،كىدية العارفيف .217/1

()2

ينظر :حاشية تشكيؽ الخالف عمى شرح اآلجركمية ،ص ،3:كمعجـ المطبكعات .992/1

()3

ينظر :السابقاف.

( )4ينظر :حاشية تشكيؽ الخالف عمى شرح اآلجركمية ،ص.3:
()5

ينظر :السابؽ ،كمعجـ المطبكعات .1971/2 ،991/1

()6

ينظر :المكسكعة العربية الميسرة .785/1

()7

ينظر :حاشية تشكيؽ الخالف عمى شرح اآلجركمية ،ص ،3:كفيرس الفيارس  ،390/1كاألعالـ
.1303/1

()8

ينظر :اكتفاء القنكع بما ىك مطبكع  ،97/1كمعجـ المطبكعات  ،991 ،787/1كىدية العارفيف

.217/1
()9

ينظر :اكتفاء القنكع بما ىك مطبكع .97/1

()10

ينظر :خزانة التراث ( ،فيرس المخطكطات بمركػ ػ ػز الممؾ فيػ ػ ػ ػصؿ لمبحكث كالدراسات اإلسالميػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػة،
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العدد 9

 -34شرح عمى اآلجركمية(" ،)1ألفو في الطائؼ عند مسجد سيدنا عبد اهلل بف عباس -رضي اهلل
عنيما -سنة إحدل كتسعيف كمائتيف بعد األلؼ مف اليجرة النبكية"(.)2

 -35شرح عمى ألفية ابف مالؾ في النحك( ،)3كىك المسمى( :األزىار الزينية في شرح
متف األلفية في النحك)(.)4

 -36شرح عمى العقائد(.)5

 -37فتح الجكاد المناف عمى العقيدة المسماة بفيض الرحمف ،كىك نفسو فتح الجكاد المناف شرح
فيض الرحمف في العقائد(.)6

 -38الفتح المبيف في سيرة الخمفاء الراشديف ،كأىؿ البيت الطاىريف(.)7

قاؿ أدكرد فنديؾ عف ىذا الكتاب" :ىك مف أحسف المكجزات في تاريخ القرف األكؿ لإلسالـ"(.)8

 -39الفتكحات اإلسالمية ،بعد مضي الفتكحات النبكية(.)9

= السعكدية) ،المكتبة الشاممة ( )cdاإلصدار الثالث.
()1

ينظر :معجـ المطبكعات  ،991/1كىدية العارفيف .217/1

()2

ينظر :حاشية تشكيؽ الخالف عمى شرح اآلجركمية ،ص.3:

()3

ينظر :السابؽ ،كمعجـ المطبكعات .991/1

()4

ينظر :معجـ المطبكعات  ،1076 ،787/1كمعجـ المؤلفيف .229/1

()5

ينظر :حاشية تشكيؽ الخالف عمى شرح اآلجركمية ،ص.3:

()6

ينظر :معجـ المطبكعات  ،1971/2 ،991/1كىدية العارفيف  ،217/1كايضاح المكنكف ،161/2

كمعجـ المؤلفيف .229/1
()7

ينظر :حاشية تشكيؽ الخالف عمى شرح اآلجركمية ،ص ،3:كاكتفاء القنكع بما ىك مطبكع ،83/1

كمعجـ المطبكعات  ،992 -291/1كاألعالـ  ،130/1كايضاح المكنكف  ،172/2كىدية العارفيف
.217/1
()8

ينظر :اكتفاء القنكع بما ىك مطبكع .83/1

()9

ينظر :حاشيػ ػ ػة تشكيؽ الخالف عمى شػ ػ ػرح اآلجركمي ػ ػ ػة ،ص ،3:كاكتفاء القنكع بما ىك مطبكع ،422/1
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العدد 9

 -40الفكائد الزينية في شرح األلفية لمسيكطي(.)1
 -41كتابات عمى الكتب الستة(.)2

 -42متف صغير في عمـ البياف(.)3

 -43منيؿ العطشاف في فتح الرحمف في عمـ القراءات( ،)4أك منيؿ العطشاف عمى فتح الرحمف
في القراءة( ،)5أك منيؿ العطشاف عمى فتح الرحمف في تجكيد القرآف(.)6

 -44النصر في أحكاـ صالة العصر ،أك رسالة النصر في ذكر كقت صالة العصر(.)7
()8

(-8عصره)

عاش الشيخ أحمد زيني دحالف في عصر األشراؼ العثمانييف (1883 -1840ـ)،

ككانت أىـ الفترات بالنسبة لمتاريخ الحديث لألشراؼ تمؾ الفترة التي تبدأ بعاـ (1840ـ) ،كىك

بدال مف حكـ األسرة العمكية
العاـ الذم شيد إلحاؽ الحجاز بحكـ السمطنة العثمانية مباشرة ،ن

كمحمد عمي باشا في مصر ،كىي فترة شيدت حكـ سبعة مف أشراؼ مكة لمحجاز ،إلى جانب

ًّ
عثمانيا ،ككاف الشيخ أحمد دحالف صديقنا مقرنبا آلخر أربعة مف حكاـ
اليا
اثنيف كعشريف ك ن
= كحمية البشر  ،182/1كشجرة النكر الزكية  ،207/2كمعجـ المطبكعات  ،992/1كاألعالـ .130/1
()1

ينظر :ىدية العارفيف .217/1

()2

ينظر :فيرس الفيارس .391/1

()3

ينظر :حاشية تشكيؽ الخالف عمى شرح اآلجركمية ،ص.3:

()4

ينظر :ىدية العارفيف .217/1

()5

مختصر باسـ:
نا
ينظر :إيضاح المكنكف  ،594/2كفي معجـ المطبكعات -1983 ،1982/2 -ذكره

()6

ينظر :معجـ المطبكعات .992/1

()7

ينظر :السابؽ  ،991/1كايضاح المكنكف  ،560/2كىدية العارفيف .217/1

()8

ينظر :تاريخ أشراؼ الحجاز ( 1883 -1840خالصة الكالـ في بياف أمراء البمد الحراـ) لدحالف،

(منيؿ العطشاف عمى فتح الرحمف).

ص( 83 ،6 -5:القسـ الدراسي).
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العدد 9

األشراؼ الذيف حكمكا الحجاز ،كىـ :الشريؼ عبد اهلل (1877 -1858ـ) ،كالشريؼ حسيف

األكؿ (1879 -1877ـ) ،كالشريؼ عبد المطمب (1881 -1879ـ) ،كالشريؼ عكف الرفيؽ

(.)1871

منتشر في ربكع غرب الجزيرة العربية،
نا
كفي القرف التاسع عشر كاف المذىب الشافعي
التي تضـ الحجاز مقر حكـ األشراؼ؛ فكاف الشافعيكف يمثمكف جميرة طالب الحرـ المكي

كأساتذتو ،كعميو فقد كلي دحالف منصب مفتي مكة في عيد الشريؼ عبد اهلل ،ككاف ذلؾ في عاـ

1871ـ ،فعيدت إليو مسؤكلية الفتكل كتفسير األحكاـ الشرعية ،كاتسع نطاؽ اإلفتاء في عيده ما
استدعى تعييف مساعد لو يدعى (أميف الفتكل).

ثانيا -التعريف بالرسالة
ً
سيككف الحديث عف التعريؼ بالرسالة في الجكانب اآلتية:
( -1عنوان الرسالة) :لـ يرد عنكاف الرسالة عمى المكحة المخطكطة ،ككرد عنكانيا في حاشية
(تشكيؽ الخالف عمى شرح اآلجركمية لمسيد أحمد زيني دحالف) ،لمحمد معصكـ بف سالـ

السامراني السفاطكني بػ(رسالة في مباحث البسممة) ،كىك ما اعتمدتو في ىذا التحقيؽ.

( -2صحة نسبتها إلى المؤلف) :جاء عمى لكحة الرسالة "ىذه رسالة لطيفة صغيرة لمكالنا

كشيخنا العالـ العالمة السيد أحمد ابف مكالنا المرحكـ السيد زيني دحالف نفعنا اهلل بعمكمو في

الداريف ،آميف" ،كلـ يرد اسـ الرسالة.

كنسبيا إليو محمد معصكـ بف سالـ السامراني السفاطكني ،في كتابو :حاشية تشكيؽ الخالف عمى

شرح اآلجركمية لمسيد أحمد زيني دحالف(.)1

( -3محتوى الرسالة) :ذكر الشيخ أحمد دحالف في ىذه الرسالة ما يتعمؽ بالبسممة مف كجكه
الحقيقة كالمجاز كالكناية ،في أسمكب سمس دقيؽ ،كعبارة سيمة كاضحة.

كيبدك أف الشيخ دحالف اعتمد في رسالتو عمى بعض رسائؿ الخادمي ككتبو ،فقد ذكره

أكثر مف مرة ،ككقفت عمى بعض نقكلو -كما سيأتي -مف كتابو المسمى( :خزائف الجكاىر
كمحاسف الزكاىر) ،كىك شرح شامؿ عمى البسممة ،يذكر فيو جميع فنكف البحث

()1

ينظر :حاشية تشكيؽ الخالف عمى شرح اآلجركمية لمسيد أحمد زيني دحالف ،ص.3:
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التي احتكت عمييا البسممة.

ُ ( -4نسخة الرسالة) :كقفت عمى نسخة مخطكطة فريدة لمرسالة ،ككصفيا عمى النحك اآلتي:
النسخة المخطكطة الفريدة ىي نسخة جامعة الممؾ سعكد ،رقـ الحفظ ( ،)2322كتقع في صفحة

سطرا ،كبعض كالميا مكتكب في جكانبيا بما يقدر
كاحدة ،كفي ىذه الصفحة ثالثكف ()30
ن
سطر تقر نيبا ،كفي كؿ سطر ثماني عشرة
نا
بعشرة أسطر؛ فيككف مجمكع أسطرىا أربعيف ()40

كممة ( )18تقر نيبا ،كىي نسخة حسنػ ػ ػة ،خطػ ػ ػيا نسػ ػ ػخ معػ ػ ػ ػتاد .لـ يرد في ػيا اسـ الناسخ ،كال تاريخ
النسخ ،كليس عمييا تصحيحات ،كال تعميقات.
( -5صورة لوحة المخطوطة):
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بسـ اهلل الرحمف الرحيـ

ال يفي الكالـ بما يتعمؽ بيذه الجممة الشريفة ،كيؼ كىي الجامعة لمعاني الكتاب الذم

لـ يفرط فيو مف شيء؟ كلكف ما يناسب الغرض أكلى المقتضييف()1؛ فمذا قيؿ :إف غيره قصكر أك

تقصير( ،)2فيذا العمـ

()3

يبحث عف حاؿ المفظ مف حيث الحقيقة كالمجاز كالكناية()4؛ فالباء

()5
معنى اليفارقيا؛فميذا اقتصر عميو
حقيقتيا اإللصاؽ في األظير  ،قاؿ في المغني" :كىك ن
سيبكيو"( ،)6أم :حيث قاؿ :كانما ىي لإللصاؽ كاالختالط( ،)7ثـ قاؿ :فما اتسع مف غير ىذا في

الكالـ فيذا أصمو ،انتيى(.)8

()1

في األصؿ :لمقتصبيف .كلعؿ مراد المؤلؼ بما أثبتتو (أم :المقتضييف) :مقتضى جمع البسممة لمعاني
الكتاب ،كعدـ التفريط في الكتاب مف شيء ،كاهلل أعمـ.

()2

لـ أقؼ عمى قائمو.

()3

يعني :عمـ البياف .ينظر :خزائف الجكاىر كمحاسف الزكاىر لمخادمي( ،مخطكط) ،المكحة.25:

()4

ينظر :السابؽ.

()5

ذكر الخادمي أف ككنيا لإللصاؽ ىك األرجح .ينظر :السابؽ ،المكحة.33:

()6

ينظر :مغني المبيب عف كتب األعاريب البف ىشاـ ،ص.137:
كسيبكيو ىك عمرك بف عثماف بف قنبر الحارثي بالكالء ،أبك بشر ،الممقب بػ(سيبكيو) ،إماـ نحاة البصرة،
كلد في شيراز ،كقدـ البصرة ،فمزـ الخميؿ بف أحمد ففاقو .كصنؼ كتابو الشيير( :كتاب سيبكيو) في

النحك .كرحؿ إلى بغداد ،فناظر الكسائي .قيؿ :تكفي باألىكاز ،كقيؿ :في شيراز ،كقيؿ غير ذلؾ،
(ت 180ق) .ينظر :بغية الكعاة في طبقات المغكييف كالنحاة لمسيكطي  ،230 -229/2كشذرات الذىب
في أخبار مف ذىب البف العماد  ،278/2كاألعالـ .81/5
()7

ينظر :الكتاب لسيبكيو .217/4

()8

نص سيبكيو في الكتاب" :كباء الجر إنما ىي لإللزاؽ كاالختالط ،كذلؾ قكلؾ :خرجت بز ويد ،كدخمت
بو ،كضربتو بالسكط :ألزقت ضربؾ إياه بالسكط .فما اتسع مف ىذا في الكالـ فيذا أصمو" .الكتاب
.217/4
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قاؿ العالمة الخادمي( :)1كاألشبو أف اإللصاؽ ىنا مجازم؛ ألف زمانو كجكد القراءة بعد

سيالة ليست بقارة ،انتيى(.)2
انقضاء ذكر االسـ؛ المتناع اجتماعيما في آف؛ ألف األلفاظ ٌ
قمت :قاؿ في المغني :اإللصاؽ حقيقي ،كأمسكت بزيد ،إذا قبضت عمى شيء مف
جسمو ،أك عمى ما يحس و مف يد أك ثكب أك نحكه ،كمجازم ،نحك :مررت بزيد ،أم :ألصقت
()3

مركرم بمكاف يقرب مف زيد

.

()4
يدا ال
قاؿ الدماميني  :كالظاىر في مسألة الثكب المجاز ،إذ ىك إلصاؽ بما يجاكر ز ن
بنفس زيد(.)5

قاؿ الشمني( :)6كجكابو أف المغة ال يناقش فييا ىذه المناقش ػ ػ ػة؛ ف ػ ػال يقاؿ :إف ماسؾ ثكب

()1

ىك محمد بف محمد بف مصطفى بف عثماف ،أبك سعيد الخادمي الحنفي النقشبندم ،فقيو أصكلي.
أصمو مف بخارل ،كمكلده ككفاتو في قرية (خادـ) مف قرل قكنية باألناضكؿ .لو مصنفات كثيرة ،منيا:
مجمع الحقائؽ ،في أصكؿ الفقو ،كشرحو :منافع الدقائؽ ،كحاشية عمى درر الحكاـ ،في الفقو الحنفي،
كخزائف الجكاىر كمحاسف الزكاىر ،كرسالة في تفسير البسممة( ،ت1176ق) .ينظر :معجـ
المطبكعات  ،809 -808/2كاألعالـ  ،68/7كىدية العارفيف  ،333/2كمعجـ المؤلفيف .301/11

()2

ينظر :خزائف الجكاىر كمحاسف الزكاىر لمخادمي( ،مخطكط) ،المكحة.25:

()3

ينظر :مغني المبيب ،ص.137:

()4

ىك بدر الديف محمد بف أبي بكر بف عمر بف أبي بكر بف محمد ،المخزكمي القرشي ،المعركؼ بابف
الدماميني ،عالـ بالشريعة كفنكف األدب .لو مؤلفات كثيرة ،منيا :تحفة الغريب ،شرح عمى مغني
المبيػ ػ ػب ،كنزكؿ الغيػ ػ ػ ػث ،انتقػ ػ ػ ػ ػد فيو شرح المية العجـ لمصفدم = ،كمصابيح الجامع ،شرح عمى
صحيح البخارم ،كجكاىر البحكر ،في العركض ،كاظيار التعميؿ المغمؽ ،في مسألة نحكية ،كشرح
تسييؿ الفكائد( .ت827ق) .ينظر :بغية الكعاة  ،67 -66/1كمعجـ المطبكعات ،880 -879/2
كاألعالـ  ،57 -56/6كىدية العارفيف .185/2

()5
()6

ينظر :شرح الدماميني عمى مغني المبيب لمدماميني .375/1
ىك أبك العباس تقي الديف أحمد بف محمد بف محمد بف حسف بف عمي الشم ػ ػ ػني القي ىس ٍنطيػ ػ ػ ػني األص ػ ػ ػؿ،
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يدا ،انتيى( .)1فما نحف فيو مف قبيؿ مسألة
زيد ليس ماس نكا لو ،بؿ يقاؿ في المغة :إنو مسؾ ز ن
الثكب أك أكلى؛ فتأمؿ.

ثـ حيث كانت الباء لالستعانة( )2كانػ ػ ػ ػ ػت استعارة تبع ػ ػ ػ ػ ػٌية؛ لتشبيييا بارتباط اإللصاؽ
عمى ما ال يخػ ػ ػ ػفى تقريػ ػ ػ ػره؛ فاالست ػ ػ ػ ػ ػ ػعانة باالسـ( )3مجاز عمى مجاز ،عمى ما قالو الخادمي،
قػ ػ ػ ػ ػ ػ ػاؿ :ألف االستػ ػ ػعانة حقيػ ػ ػ ػ ػقة بالذات( ،)4كالح ػ ػ ػؽ جكازه ك ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػما في اإلتقاف( ،)5كقكلو تعالى:
()8
()7
()6
اع يد ي ً
كلى ًكف الا تيك ً
غالبا إال في السر،
كى اف سًّار ، فإف الكطء تجكز عنو بالستر لككنو ال يقع ن
ى
ى
()9
كتجكز بو عف العقد ألنو مسبب عنو ،انتيى .
كشبية المانع أنو أخذ الشيء مف غير مالكو ،كاكتفى المجيز باختصاص ما تـ في

مجاز بالحذؼ إف لـ نشترط فيو تغيير اإلعراب ،كمجاز بالزيادة إف قيؿ بزيادة
حذؼ المتعمؽ،
ه
الباء ،أك اسـ ،كالحؽ أنو مجاز بمعنى خالؼ األصؿ ال المعرؼ بالكممة ،قاؿ الخادمي :كىنا

محدث مفسر نحكم ،شيخ السيكطي .كلد باإلسكندرية ،كتعمـ كمات في القاىرة .مف
= اإلسكندرمٌ ،
مؤلفاتو :شرح المغني البف ىشاـ ،كمزيؿ الخفا عف ألفاظ الشفا ،ككماؿ الدراية في شرح النقاية ،في
الفقو الحنفي( ،ت872ق) .ينظر :بغية الكعاة  ،379 -375/1كشذرات الذىب  ،464/9كمعجـ
المطبكعات  ،1143/2كاألعالـ  ،230/1كىدية العارفيف .133 -132/1
()1

ينظر :حاشية الشمني عمى مغني ابف ىشاـ .213 -212/1

()2

ينظر :الجنى الداني في حركؼ المعاني لممرادم ،ص.38:

()3

أم :بكممة (اسـ) .ينظر :خزائف الجكاىر ،المكحة.25:

()4

أم :بذات اهلل -تعالى .-ينظر :خزائف الجكاىر ،المكحة.25:

()5

ينظر :اإلتقاف في عمكـ القرآف السيكطي .141/3

()6

سكرة (البقرة) ،اآلية (.)235

()7

في األصؿ :الكطئ.

()8

في خزائف الجكاىر :لكنو .ينظر :خزائف الجكاىر لمخادمي ،المكحة.25:

()9

ينظر :السابؽ ،كاإلتقاف في عمكـ القرآف .141/3
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و
بناء عمى أف
مقدما مع ككف( )1حقو التأخير عند
بعض ،أم :باهلل االسـ ،ن
مجاز ثالث كىك ككنو ن
المراد المفظ ،كاف كاف األصح أنو ليس بمجاز كما في اإلتقاف( )2عف البرىاف( ،)3انتيى(.)4
()5

قم ػت :في مبحث عالقػات المجاز المرس ػ ػ ػ ػؿ مف حاشػيػ ػ ػة المج ػدكلي

()6

عمى العصاـ

ما

()1

في األصؿ :ككنو.

()2

ينظر :اإلتقاف في عمكـ القرآف .139/3

()3

ينظر :البرىاف في عمكـ القرآف لمزركشي .233/3

()4

ينظر :خزائف الجكاىر لمخادمي ،المكحة.36 ،32 ،26:

()5

لعمو عبد الرحمف المجدكلي المشيكر بالتكنسي ،برز في عمـ المعقكؿ ،كعنو يؤخذ بفاس ،مف شيكخو:
أبك عبد اهلل األبي ،كمف تالميذه :الشيخ أحمد زركؽ ،كابف غازم .ينظر :فيرس ابف غازم ،ص-77:

 ،78كجذكة االقت ػ ػ ػ ػباس في ذك ػ ػ ػ ػ ػر مف حؿ مف األع ػ ػ ػ ػالـ مدينة فاس = لممكناسي ،ص ،405:كنيؿ
االبتياج بتطريز الديباج لمتنبكتي ،ص ،256:أك ىك :عمي بف محمد المجدكلي ،مؤلؼ كتاب:
الفيكضات الربانية عمى شرح السنكسية .ينظر :خزانة التراث( ،فيرس المخطكطات بمركز الممؾ فيصؿ
لمبحكث كالدراسات اإلسالمية ،السعكدية) .كفي إيضاح المكنكف :-170/4 -عمي بف محمد الجدكلي،
مؤلؼ كتاب :فتح المطيؼ عمى قسـ الضعيؼ.
"م ٍج يدكؿ :قرية مف ديار قمكدة بإفريقية مف البربر".
كالمجدكلي نسبة إلى مجدكؿ ،قاؿ ياقكت الحمكم :ى

معجـ البمداف لمحمكم  .57/5أك ىك نسبة إلى بني مجدكؿ بطف مف لكاتة بالجيزة في مصر .ينظر:
قالئد الجماف في التعريؼ بقبائؿ عرب الزماف لمقمقشندم ،ص ،174:كالبياف كاإلعراب عما بأرض
مصر مف األعراب لممقريزم ،ص.33:
()6

ىك إبراىيـ بف محمد بف عرب شاه األسفراييني ،عصاـ الديف ،كلد في أسفراييف ،مف قرل خراساف ،تعمـ
كاشتير كألؼ كتبو فييا ،كزار في أكاخر عمره سمرقند فتكفي بيا ،لو مؤلفات ،منيا :األطكؿ ،في شرح
تمخيص المفتاح لمقزكيني في عمكـ البالغة ،كميزاف األدب ،كحاشية عمى تفسير البيضاكم ،كشرح
رسالة الكضع لإليجي( ،ت951ق) ،كقيؿ غير ذلؾ .ينظر :شذرات الذىب  ،417/10كديكاف
اإلسالـ البف الغزم  ،292/3كمعجـ المطبكعات  ،1330/2كاألعالـ .66/1
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نصو :كمنو التقدـ كالتأخر ،نحك  :ىكالاًذم أى ٍخ ىرىج ا ٍل ىم ٍرىعى* فى ىج ىعمىوي يغثىآ نء أى ٍح ىكل ،)1(كالغثاء ما
احتممو السيؿ مف الحشػيش( ،)2كاألحكل الشديػد الخضػرة( )3كىما سابقاف في الكجكد عمى ككنو

مرعى( ،)4انتيى.

كاضافة (اسـ) إف كانت بيانية فميست حقيقة كما صرح بو في كتب النحك( ،)5فشبو

ارتباط البياف بارتباط التخصيص ،فاالستعارة تبعية في ىيئة اإلضافة نظير ىيئة الفعؿ في أىتىى
ً ()6
أيضا :كاضافة الشيء إلى ما ليس لو ،نحك  :ىم ٍك ير
أى ٍم ير اهلل ، كقد قاؿ المجدكلي في العالقات ن
الماٍي ًؿ ىكالانيى ً
ار ،)7(كاالسـ الكريـ حقيقة(.)8
كقاؿ في اإلتقاف :األعالـ كاسطة بيف الحقيقة كالمجاز( ،)9ككأنو الحظ أنيا ليست مف
مكضكعات المغات األصمية ،كال يخفاؾ أنيا ال تضعؼ عف اصطالح التخاطب ،كالظاىر عدـ

كضعا ،كانو في الجزئي باعتبار خصكصو
المجازية فيو بكجو مف الكجكه ،كلك قمنا :إنو كمي
ن
()10
مجاز؛ إذ ال مانع مف استثػ ػ ػناء أسمائ ػ ػ ػ ػو تػ ػعالى كتخصيصيا بمزايا ،كما جعمكا تعريؼ عمميتو

()1

سكرة (األعمى) ،اآليتاف (.)5 ،4

()2

ينظر :لساف العرب البف منظكر ،مادة (غثا).

()3

ينظر :لساف العرب ،مادة (حكا).

()4

ينظر في ىذا المعنى :جامع البياف في تأكيؿ القرآف لمطبرم .370/24

()5

ينظر :حاشية يس عمى شرح التصريح  ،5/1أم :باسـ ىك اهلل .ينظر :خزائف الجكاىر لمخادمي،
المكحة.18:

()6

سكرة (النحؿ) ،اآلية (.)1

()7

سكرة (سبأ) ،اآلية (.)33

()8

ينظر حكؿ معنى ىذه اإلضافة :معاني القرآف لمفراء .363/2

()9

ينظر :اإلتقاف في عمكـ القرآف .140/3

()10

في األصؿ :تفريؽ عمميتو.

- 276 -

مجلة التربوي
رسالة في مباحث البسممة ألحمد بف زيف دحالف "ت4031ق"

العدد 9

فكؽ الضمير( ،)1إلى غير ذلؾ.

قاؿ الخادمي :ثـ عمى فرض االلتفات عف الخطاب -أم :عمى مذىب السكاكي( ،)2بناء

مجاز أك حقيقة ،لكف
نا
عمى أف مقتضى الظاىر خطاب المستعاف بو -فيك مما اختمؼ في ككنو
في اإلتقاف عف السبكي( :)3لـ أر مف ذكر ىؿ ىك حقيقة أك مجاز ،انتيى(.)4
قمت الظف أف قكليـ :االسـ الظاىر مف قبيؿ الغيبة ،ال يقتضي أف استعمالو في

كضعا ،نعـ
مثال -مجاز ،بؿ األعالـ حقيقة مطمقنا؛ ألف مسماىا لـ يقيد بشيء
المخطاب -ن
ن
الضمائر في تعاقبيا إلى المجاز أقرب ،حيث استعمؿ أحدىا منع مالحظة مزية اآلخر؛ ألف
قطع النظر عنيا بااللتفات؛ فتدبر.

()1

ككف المضمر أعرؼ المعارؼ ىك مذىب البصرييف ،أما الككفيكف فبعضيـ يرل أف أعرفيا االسـ
المبيـ (اسـ اإلشارة) ،كبعضيـ يرل أنو العمـ .ينظر الخالؼ في ىذه المسألة :اإلنصاؼ في مسائؿ
الخالؼ بيف النحكييف البصرييف كالككفييف لألنبارم  = .708 -707/2كككف لفظ الجاللة أعرؼ
المعارؼ ىك باإلجماع .ينظر :ىمع اليكامع في شرح جمع الجكامع لمسيكطي .221/1

()2

ىك يكسؼ بف أبي بكر بف محمد بف عمي السكاكي الخكارزمي الحنفي ،أبك يعقكب ،سراج الديف .كاف
عالما بالعربية كاألدب .مكلده ككفاتو بخكارزـ  .لو مصنفات ،منيا :مفتاح العمكـ ،كرسالة في عمـ
ن

المناظرة( .ت626ق) .ينظر :بغية الكعاة  ،364/2كشذرات الذىب  ،215/7كمعجـ المطبكعات
 ،1034 -1033/2كاألعالـ  ،222/8كىدية العارفيف .553/2
()3

ىك أبك حامد بياء الديف أحمد بف عمي بف عبد الكافي بف عمي بف تماـ ،السبكي :كلي قضاء الشاـ،
ثـ كلي قضاء العسكر ،لو مؤلفات منيا :عركس األفراح ،شرح تمخيص المفتاح ،كشرح مطكؿ عمى
مجاكر
نا
الحاكم ،ىكشرح مطكؿ عمى مختصر ابف الحاجب ،ككمؿ قطعة عمى شرح المنياج ألبيو .مات
بمكة763( ،ق) .ينظر :بغية الكعاة  ،343 -342/1كشذرات الذىب  ،389 -388/8كاألعالـ
.176/1

()4

اإلتقاف في عمكـ القرآف .139/3

- 277 -

مجلة التربوي
العدد 9

رسالة في مباحث البسممة ألحمد بف زيف دحالف "ت4031ق"

ك"الرحمف الرحيـ" مف الرحمة ،أصميا رقة القمب( ،)1المقتضية لمتفضؿ()2؛ فيما مجاز

مرسؿ تبعي عف التفضؿ في بعض الحكاشي ىنا ،أك كناية ،كفيو أف الكناية يصح معيا

الحقيقي( ، )3إال أف يقاؿ :االستحالة ىنا لمعنى خارجي ،كالمراد أف ذات الكناية ال تنافي الحقيقة،
عمى ما أشير إليو في جعؿ لىٍي ىس ىك ًم ٍثمً ًو ىش ٍي هء ،)4(كناية عف نفي المثؿ( ،)5كاستعارة تمثيمية،
كاضافة الحاؿ لو تعالى معيكدة -في كتب الكالـ -لمبياف(.)6
كككف المشبو بو أقكل ،كاساءة( )7األدب في التشبيو مدفكعاف باعتبار مجرد التقريب ،كقد
()8
ً
ات كاألىٍر ً
ض ىمثى يؿ ين ً
مفردا
كرًه ىك ًم ٍش ىك واة ، اآلية ،كككف المفظ ن
قاؿ اهلل -تعالى :-اهللي ين ي
كر ال اس ىم ىك ى
اقتصار عمى أىـ المركب ،عمى أف الخادمي قاؿ :يمكف اعتبار التركيب في مجمكع "الرحمف

الرحيـ" عمى معنى ىيئة إيصاؿ الدقيؽ كالجميؿ()9؛ فميتأمؿ.

ثـ "الرحمف" لـ يستعمؿ في غيره تعالى؛ فيك مجاز ال حقيقة لو في االستع ػماؿ؛ إما
()10

اكت ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػفاء بالكض ػ ػ ػ ػ ػع ،أك باستع ػ ػ ػ ػماؿ المصػ ػ ػ ػ ػ ػ ػدر ،عمى ما اخ ػ ػتاره ابف الس ػ ػ ػبكي

في جم ػ ػ ػع

()1

ينظر :لساف العرب ،مادة (رحـ).

()2

ينظر :أنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿ لمبيضاكم  ،27/1كخزائف الجكاىر لمخادمي ،المكحة.26:

()3

ينظر :حاشية العطار عمى شرح الجالؿ المحمي عمى جمع الجكامع .402/1

()4

سكرة (الشكرل) ،اآلية (.)11

()5

ينظر :حاشية العطار عمى شرح الجالؿ المحمي عمى جمع الجكامع .415/1

()6

ينظر :إرشاد الفحكؿ إلي تحقيؽ الحؽ مف عمـ األصكؿ لمشككاني .75/1

()7

في األصؿ :كاساءدة.

()8

سكرة (النكر) ،اآلية (.)35

()9

ينظر :خزائف الجكاىر لمخادمي ،المكحة.28:

()10

ىك عبد الكىاب بف عمي بف عبد الكافي تاج الديف بف السبكي ،أبك نصر ،قاضي القضاة ،مؤرخ
كباحث .نسبتو إلى (سبؾ) مف المنكفية بمصر ،كلد في القاىرة ،كسكف دمشؽ كتكفي بيا .لو مؤلفات
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الجكامع(.)1

المختص
ُّ
كقكليـ( )2في مسيممة( :)3رحماف اليمامة( ،)4استعما هؿ فاسد تعنتنا ،أك شا هذ ،أك
ؼ بػ(أؿ)( ،)5كلككن ػ ػ ػ ػ ػيا كالجزء مف مدخكلػ ػ ػ ػ ػيا غايرت بينػ ػ ػ ػو كبيف المن ٌكر؛ فتدبر.
المعر ي
ٌ
()6
كجممة البسممة مجاز ،عالقتو الضدية ،مف اإلخبار المقيد إلى اإلنشاء التبركي ،
كصيغ العقكد ،كاهلل -تعالى -أعمـ.
=

كثيرة ،منيا :طبقات الشافعية الكبرل ،كجمع الجكامع ،في أصكؿ الفقو ،كاألشباه كالنظائر ،في الفقو،
(ت771ق) .ينظر :شذرات الذىب  ،67 -66/1كفيرس الفيارس  ،1037/2كاألعالـ -184/4
.185

()1

ينظر :جمع الجكامع في أصكؿ الفقو لمسبكي ،ص ،30:كرفع الحاجب عف مختصر ابف الحاجب لمسبكي
.386 -385/1

()2

يعني بني حنيفة .ينظر :الكشاؼ لمزمخشرم  ، 50/1كشرح الجالؿ المحمي عمى جمع الجكامع (مع حاشية العطار
عميو).402/1 ،

()3

()4

ىك مسيممة بف ثمامة بف كبير بف حبيب الحنفي الكائمي ،أبك ثمامة ،متنبئ ،مف المعمريف .كلد كنشأ باليمامة ،في
كعرؼ برحماف
القرية المسماة اليكـ بالجبيمة ،بقرب (العيينة) بكادم حنيفة ،في نجد .كتمقب في الجاىمية بالرحمف .ي
ا
أيضا( ،ت12ق) .ينظر :شذرات الذىب  ،151/1كاألعالـ .226/7
اليمامة ،كبال ىكذاب ن

اليمامة مكضع بينو كبيف البحريف مسير عشرة أياـ ،كىي معدكدة مف نكاحي نجد ،كقاعدتيا حجر ،كتسمى اليمامة

جكا ،فسميت اليمامة نسبة إلى اليمامة بنت سيـ بف طسـ .ينظر:
جكا كالعركض ،بفتح العيف ،ككاف اسميا قدي نما ٌ
ٌ
معجـ البمداف .442/5

()5

ينظر :الكشاؼ لمزمخشرم ،50/1كرفع الحاجب عف مختصر ابف الحاجب ،385/1كخزائف الجكاىر ،ؿ،5:
كشرح الجالؿ المحمي عمى جمع الجكامع (مع حاشية العطار عميو).402/1

()6

عالقة الضدية فييا ىي أنيا مف الكالـ اإلنشائي؛ لكجكد مضمكنيا في الخارج بيا .كقاؿ أبك حنيفة :إنيا إخبار
عمى أصميا بأف يقدر كجكد مضمكنيا في الخارج قبيؿ التمفظ بيا .ينظر :غاية الكصكؿ في شرح لب األصكؿ
لألنصارم ،ص ،108:كحاشية العطار عمى جمع الجكامع .5 -2/1
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فهرس المصادر والمراجع



القرآف الكريـ بركاية حفص.

-1

اإلتقاف في عمكـ القرآف ،تأليؼ :جالؿ الديف لسيكطي ،تحقيؽ :محمد أبك الفضؿ

-2

إرشاد الفحكؿ إلي تحقيؽ الحؽ مف عمـ األصكؿ ،تأليؼ :محمد بف عمي الشككاني،

إبراىيـ ،الييئة المصرية العامة لمكتاب1974 ،ـ.

تحقيؽ :أحمد عزك عناية ،تقديـ :خميؿ الميس ،ككلي الديف فرفكر ،دار الكتاب العربي،

ط1419 ،)1( .ق1999 -ـ.

-3

إظيار الحؽ ،تأليؼ :رحمت اهلل بف خميؿ الدىمكم ،دراسة كتحقيؽ :محمد أحمد ممكاكم،

-4

اإلعالـ بمف في تاريخ اليند مف األعالـ ،المسمى بػ(نزىة الخكاطر كبيجة المسامع

دار الحديث ،القاىرة ،ط1413 ،)2( .ىػ1992 -ـ.

كالنكاظر) ،تأليؼ :عبد الحي الطالبي( ،د .تح) ،دار ابف حزـ ،بيركت -لبناف ،ط،)1( .

1420ق1999 -ـ.

-5

األعالـ ،تأليؼ :خير الديف الزركمي ،دار العمـ لممالييف ،ط2002 ،)15( .ـ.

-7

اإلنصاؼ في مسائؿ الخالؼ بيف النحكييف البصرييف كالككفييف ،تأليؼ :أبي البركات

-6

اكتفاء القنكع بما ىك مطبكع ،تأليؼ :إدكرد فنديؾ ،دار صادر ،بيركت1896 ،ـ.
األنبارم ،تحقيؽ :محمد محيي الديف عبد الحميد ،دار الفكر ،دمشؽ( ،د .ت).

-8

أنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿ ،تأليؼ :ناصر الديف البيضاكم ،تحقيؽ :محمد عبد الرحمف

-9

اإليضاح في عمكـ البالغة ،تأليؼ :أبي المعالي جالؿ الديف القزكيني ،تحقيؽ :محمد

المرعشمي ،دار إحياء التراث العربي ،بيركت ،ط1418 ،)1( .ق.
عبد المنعـ خفاجي ،دار الجيؿ ،بيركت( ،د .ت).

 -11إيضاح المكنكف في الذيؿ عمى كشؼ الظنكف ،تأليؼ :إسماعيؿ البغدادم ،عني
بتصحيحو :محمد شرؼ الديف ،كرفعت بيمكو الكميسى ،دار إحياء التراث العربي،

بيركت -لبناف( ،د .ت).
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 -11البرىاف في عمكـ القرآف ،تأليؼ :أبي عبد اهلل الزركشي ،تحقيؽ :محمد أبك الفضؿ

إبراىيـ ،دار إحياء الكتب العربية ،لعيسى البابى الحمبي كشركائو ،ط1376 ،)1( .ق-

1957ـ.

 -12بغية الكعاة في طبقات المغكييف كالنحاة ،تأليؼ :جالؿ الديف السيكطي ،تحقيؽ :محمد
أبك الفضؿ إبراىيـ ،المكتبة العصرية ،لبناف -صيدا( ،د .ت).

 -13البياف كاإلعراب عما بأرض مصر مف األعراب ،تأليؼ :تقي الديف المقريزم ،تحقيؽ
المستشرؽ األلماني :فردناد كاسطكف فيمد ،طبعة :جكتنجف ،ألمانيا1847 ،ـ.

محمد مرتضى ا
الزبيدم ،تحقيؽ :مجمكعة مف
 -14تاج العركس مف جكاىر القامكس ،تأليؼٌ :
المحققيف ،دار اليداية( ،د .ت).
 -15تاريخ أشراؼ الحجاز ( 1883 -1840خالصة الكالـ في بياف أمراء البمد الحراـ)،

تأليؼ :أحمد بف زيني دحالف ،تحقيؽ كتحميؿ :محمد أميف تكفيؽ ،دار الساقي ،بيركت-

لبناف ،ط1993 ،)1( .ـ.

 -16جامع البياف في تأكيؿ القرآف ،تأليؼ  :أبي جعفر محمد بف جرير الطبرم ،تحقيؽ :أحمد
محمد شاكر ،مؤسسة الرسالة ،ط1420 ،)1( .ق2000 -ـ.

 -17جذكة االقتباس في ذكر مف حؿ مف األعالـ مدينة فاس ،تأليؼ :أحمد بف القاضي
المكناسي( ،د .تح) ،دار المنصكر لمطباعة كالكراقة ،الرباط1973 ،ـ.

 -18جمع الجكامع في أصكؿ الفقو ،تأليؼ :تاج الديف السبكي ،عمؽ عميو ككضع حكاشيو:

عبد المنعـ خميؿ إبراىيـ ،دار الكتب العممية ،بيركت -لبناف ،ط1424 ،)2( .ق-

2003ـ.

 -19الجنى الداني في حركؼ المعاني ،تأليؼ :أبي محمد المرادم ،تحقيؽ :فخر الديف قباكة،
كمحمد نديـ فاضؿ ،دار الكتب العممية ،بيركت -لبناف ،ط1413 ،)1( .ق1992 -ـ.

 -21جكاىر البالغة في المعاني كالبياف كالبديع ،تأليؼ :أحمد بف إبراىيـ الياشمي ،ضبط
كتدقيؽ كتكثيؽ :يكسؼ الصميمي ،المكتبة العصرية ،بيركت( ،د .ت).
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 -21حاشية تشكيؽ الخالف عمى شرح اآلجركمية لمسيد أحمد زيني دحالف ،تأليؼ :محمد
معصكـ بف سالـ السامراني السفاطكني ،كبيامشيا شرح دحالف( ،د .تح) ،طبع بمطبعة

عيسى البابي الحمبي كشركاه بمصر( ،د .ت).

 -22حاشية الشمني عمى مغني ابف ىشاـ ،تأليؼ :تقي الديف أحمد بف محمد الشمني،
كبيامشو شرح الدماميني عمى المغني(،د .تح) ،المطبعة البيية بمصر( ،د .ت).

 -23حاشية العطار عمى شرح الجالؿ المحمي عمى جمع الجكامع ،تأليؼ :حسف بف محمد
العطار( ،د .تح) ،دار الكتب العممية( ،د .ت).

 -24حاشية يس عمى شرح التصريح ،تأليؼ :يس بف زيف الديف العميمي الحمصي( ،مطبكع
مع شرح التصريح لخالد األزىرم)( ،د .تح) ،المطبعة األزىرية المصرية ،ط،)2( .

1325ق.

 -25حمية البشر في تاريخ القرف الثالث عشر ،تأليؼ :عبد الرزاؽ البيطار ،حققو كنسقو

كعمؽ عميو حفيده :محمد بيجة البيطار ،دار صادر ،بيركت ،ط1413 ،)2( .ىػ-

1993ـ.

 -26خزائف الجكاىر كمحاسف الزكاىر ،تأليؼ :أبي سعيد محمد الخادمي( ،مخطكط) ،معيد
الثقافة كالدراسات الشرقية ،جامعة طككيك ،الياباف.

 -27خزانة التراث( ،فيرس المخطكطات بمركز الممؾ فيصؿ لمبحكث كالدراسات اإلسالمية،
السعكدية) ،المكتبة الشاممة ( )cdاإلصدار الثالث.

 -28دكر عمماء مكة المكرمة في خدمة السنة كالسيرة النبكية ،تأليؼ :رضا بف محمد صفي
الديف السنكسي ،مجمع الممؾ فيد لطباعة المصحؼ الشريؼ بالمدينة المنكرة( ،د .ت).

 -29ديكاف اإلسالـ ،تأليؼ :شمس الديف أبي المعالي محمد بف عبد الرحمف بف الغزم،

تحقيؽ :سيد كسركم حسف ،دار الكتب العممية ،بيركت -لبناف ،ط1411 ،)1( .ق-

1990ـ.

 -31الذريعة إلى تصانيؼ الشيعة ،تأليؼ :آغا بزرؾ الطيراني ،دار األضكاء ،بيركت( ،د،
ت).
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 -31رفع الحاجب عف مختصر ابف الحاجب ،تأليؼ :تاج الديف السبكي ،تحقيؽ :عمي محمد
معكض ،كعادؿ أحمد عبد المكجكد ،عالـ الكتب ،لبناف -بيركت ،ط1419 ،)1( .ق-

1999ـ.

 -32شجرة النكر الزكية في طبقات المالكية ،تأليؼ :محمد بف محمد مخمكؼ ،عمؽ عميو:
عبد المجيد خيالي ،دار الكتب العممية ،لبناف ،ط1424 ،)1( .ىػ2003 -ـ.

 -33شذرات الذىب في أخبار مف ذىب ،تأليؼ :ابف العماد الحنبمي ،تحقيؽ :محمكد
األرناؤكط ،خرج أحاديثو :عبد القادر األرناؤكط ،دار ابف كثير ،دمشؽ -بيركت ،ط.

(1406 ،)1ق1986 -ـ.

 -34شرح الجالؿ المحمي عمى جمع الجكامع ،مطبكع مع (حاشية العطار عميو) ،
تأليؼ:جالؿ الديف محمد بف أحمد المحمي(،د .تح) ،دار الكتب العممية(،د .ت).

 -35شرح الدماميني عمى مغني المبيب ،تأليؼ :محمد بف أبي بكر الدماميني ،صححو كعمؽ
عميو :أحمد عزك عناية ،مؤسسة التاريخ ،بيركت -لبناف ،ط1428 ،)1( .ق2007 -ـ.

 -36غاية الكصكؿ في شرح لب األصكؿ ،تأليؼ :أبي يحيى زيف الديف زكريا بف محمد بف

أحمد بف زكريا األنصارم السنيكي( ،د .تح) ،دار الكتب العربية الكبرل ،مصر( ،د.

ت).

 -37فيرس ابف غازم ،تأليؼ :أبي عبد اهلل محمد بف أحمد بف غازم العثماني المكناسي،
تحقيؽ :محمد الزاىي ،دار بك سالمة لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،تكنس( ،د .ت).

 -38فيرس الفيارس كاألثبات كمعجـ المعاجـ كالمشيخات كالمسمسالت ،تأليؼ :عبد الحي
الكتاني ،تحقيؽ :إحساف عباس ،دار الغرب اإلسالمي ،بيركت ،ط1982 ،)2( .ـ.

 -39قرة العيف بفتاكل عمماء الحرميف ،تأليؼ :حسيف بف إبراىيـ المغربي األزىرم المالكي،
المكتبة التجارية الكبرل بمصر ،ط1356 ،)1( .ىػ1937 -ـ.

 -41قالئد الجماف في التعريؼ بقبائؿ عرب الزماف ،تأليؼ :أبي العباس القمقشندم ،تحقيؽ:

إبراىيـ األبيارم ،دار الكتاب المصرم ،دار الكتاب المبناني ،ط1402 ،)2( .ق-

1982ـ.
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 -41الكتاب ،تأليؼ :عمرك بف عثماف بف قنبر الحارثي بالكالء ،أبي بشر ،الممقب سيبكيو،

تحقيؽ :عبد السالـ محمد ىاركف ،مكتبة الخانجي ،القاىرة ،ط1408 ،)3( .ق-

1988ـ.

 -42الكشاؼ عف حقائؽ التنزيؿ كعيكف األقاكيؿ في كجكه التأكيؿ ،تأليؼ :أبي القاسـ
الزمخشرم ،تحقيؽ :عبد الرزاؽ الميدم،دار إحياء التراث العربي،بيركت(،د.ت).

 -43كشؼ الظنكف عف أسامي الكتب كالفنكف ،تأليؼ :حاجي خميفة ،مكتبة المثنى ،بغداد،
1941ـ.

 -44لساف العرب ،تأليؼ :أبي الفضؿ جماؿ الديف محمد بف مكرـ بف عمي بف منظكر ،دار
صادر ،بيركت ،ط1414 ،)3( .ق.

 -45المختصر مف كتاب نشر النكر كالزىر في تراجـ أفاضؿ مكة ،تأليؼ :أبي الخير عبد
اهلل مرداد ،اختصار كترتيب كتحقيؽ :محمد سعيد العامكدم ،كأحمد عمي ،عالـ المعرفة

لمنشر كالتكزيع ،جدة -السعكدية ،ط1406 ،)2( .ىػ1986 -ـ.

 -46معاني القرآف ،تأليؼ :أبي زكريا يحيى بف زياد الفراء ،تحقيؽ :محمد عمي النجار ،أحمد
يكسؼ نجاتي ،عالـ الكتب ،ط1403 ،)3( .ق1983 -ـ.

 -47معجـ البمداف ،تأليؼ :شياب الديف أبي عبد اهلل ياقكت بف عبد اهلل الركمي الحمكم( ،د.
تح) ،دار صادر ،بيركت ،ط1995 ،)2( .ـ.

 -48معجـ المؤلفيف ،تأليؼ :عمر كحالة ،مكتبة المثنى ،بيركت ،دار إحياء التراث العربي،
بيركت( ،د .ت).

 -49معجـ المطبكعات العربية كالمعربة ،تأليؼ :يكسؼ بف إلياف بف مكسى سركيس ،مطبعة
سركيس بمصر1346 ،ىػ1928 -ـ.

 -51مغني المبيب عف كتب األعاريب ،تأليؼ :ابف ىشاـ األنصارم ،تحقيؽ :مازف المبارؾ،
كمحمد عمي حمد اهلل ،دار الفكر ،دمش ،ط1985 ،)6( .ـ.

 -51المكسكعة العربية الميسرة ،تأليؼ :مجمكعة مف األساتذة ،دار الشعب1987 ،ـ.
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 -52نيؿ االبتياج بتطريز الديباج ،تأليؼ :أحمد بابا التنبكتي ،كضع ىكامشو كفيارسو:

طالب مف كمية الدعكة اإلسالمية ،إشراؼ كتقديـ :عبد الحميد عبد اهلل اليرامة ،منشكرات

كمية الدعكة اإلسالمية ،طرابمس ،ط1989 ،)1( .ـ.

 -53ىدية العارفيف في أسماء المؤلفيف كآثار المصنفيف ،تأليؼ :إسماعيؿ البغدادم ،دار
الكتب العممية ،بيركت1413 ،ق1992 -ـ.

 -54ىمع اليكامع في شرح جمع الجكامع ،تأليؼ :جالؿ الديف السيكطي ،تحقيؽ :عبد الحميد
ىنداكم ،المكتبة التكفيقية -مصر( ،د .ت).
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د /نور الدين سالم ارحومة قريبع
كمية التربية /جامعة المرقب
مقدمة7
الحمد هلل رب العالميف ،والصبلة والسبلـ عمى أشرؼ األنبياء والمرسميف.
وبعد،..
فيتناوؿ ىذا البحث موضوع العبقرية عند الفيمسوؼ األلماني إيمانويؿ كانط (-4471

4581ـ) ،وىو مف الموضوعات ذات األىمية ،فقد اىتـ العديد مف الفبلسفة والمفكريف بمشكمة

العبقرية فحاولت بعض النظريات الفمسفية التمييز بيف العبقري وغيره مف سائر البشر العادييف،

إال أف ىناؾ تفاوت أو اختبلؼ بيف ىذه النظريات يرتكز عمى محوريف 7األوؿ يتمثؿ في نوع ىذا
االختبلؼ ،والثاني مجاؿ االختبلؼ.

ويقصد بنوع االختبلؼ ىؿ ىو اختبلؼ كمي أـ كيفي؟ أي ىؿ ىو اختبلؼ درجة أـ

اختبلؼ نوعي في القدرة التي تميز العبقري عف غيره مف األفراد؟ أما مجاؿ االختبلؼ – وىذه

ىي المسألة األىـ ىنا – فالمقصود بو نوع أو طبيعة القدرة التي يتميز فييا العبقري عف غيره
مف البشر ،ولكف ىذه القدرة ىؿ ىي قدرة أو طاقة وجدانية معينة ،أـ ىي مجرد قدرة عقمية؟ وما

نوع ىذه القدرة العقمية بالتحديد؟

كانت مشكمة العبقرية المحور األساسي لكؿ المباحث الجمالية التي قاـ بيا الفبلسفة

والنقاد في القرف الثامف عشر ،وبدت أوؿ األمر عمى ىذه الصورة 7ىؿ الفناف مقيد بالقواعد

المستخمصة مف نماذج الفف القديـ ،أو ىو حر الخياؿ مطمؽ النشاط في اإلبداع الفني ،فبل

يخضع لمعيار خارجي أياً ما كاف ىذا المعيار؟ ثـ ما ىي الصمة بيف الفف وبيف الطبيعة؟ ىذه

األسئم ػ ػ ػة وغيرىا ىي التي سيحاوؿ الباحث اإلجابػ ػ ػ ػة عن ػ ػ ػ ػ ػيا مف خبلؿ ىذا البحث المتواضع.

أولا -تعريف العبقرية:

العبقرية في أصميا المغوي اسـ مشتؽ مف كممة عبقر ،والعبقر و ٍاد بجزيرة العرب كاف ُيظف أف
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الجف تسكنو ،ولما كانت الجف تأتي بأفعاؿ ال يستطيع البشر العاديوف أف يأتوا بمثميا ،لذا ُسمي كؿ
وسميت الممكة أو القدرة التي يمتمكيا بالعبقرية( ،)1ويبدو
مف يأتي بمثؿ ىذه األفعاؿ مف البشر عبقرياًُ ،
أف ىذا التفسير وارد أيضا بشكؿ واضح في المغات األجنبية؛ إذ أف كممة عبقري ) genie ( genius

تعني" 7جني".

ومف الواضح أف المعنى المغوي لمعبقرية يقوـ عمى أساس افتراض نوع مف االختبلؼ في

القدرة بيف العبقري واإلنساف العادي ،بشكؿ يجعؿ العبقري متمي اًز عما سواه مف البشر.

ىذا وقد حاوؿ بعض الفبلسفة تحديد معنى العبقرية وعمى رأسيـ الفيمسوؼ اإلنجميزي
()2

شافتسبيري

الذي استطاع ألوؿ مرة أف يحدد معنى لفظ "العبقرية" وأف يزيؿ ما أحاط بو مف

غموض واشتراؾ .فقد قاؿ" 7إف الفف ليس تقميداً " ،بمعنى أف الفناف ليس ىو الذي يقؼ عند
المظير الخارجي لؤلشياء ويقمدىا بأمانة كبيرة ،وانما تقميد لمطبيعة في الخمؽ ال في المخموؽ في

)(1

العبقرية 7يقوؿ محمد بف أبي بكر بف عبد القادر الرازي في تفسيره لكممة عبقر 7العبقر موضع تزعـ
العرب انو مف ارض الجف ،ثـ سبوا إليو كؿ شي تعجبوا مف حذقو أو جودة صنعو وقوتو فقالوا عبقري
(مختار الصحاح ،الدار العربية لمكتاب ،ليبيا – تونس ط ،4645 3ص ،)186وفي لساف العرب البف
منظور في تفسيره لكممة عبقر 7العبقر موضع بالبادية كثير الجف ،يقاؿ في المثؿ 7كأنيـ جف عبقر( .ابف
منظور ،لساف العرب ،دار المعارؼ ،القاىرة ،الجزء الرابع ،باب "العيف" ،ص .)7454العبقرية 7ىي
ومضة إليية وقوة دافعة ال يستطاع العثور عمييا في المواىب األقؿ ...فالعبقري يتجو مباشرة نحو اليدؼ
دوف جيد ظاىر ،أف لو بعد النظر والفراسة التي ىي مف عند اهلل والتي ال يستطيع غير الموىوبيف
الوصوؿ إلييا( .عمر ،عاطؼ محمود 7الدوافع النفسية لنشؤ الفف – دار القمـ – مصر – (دوف تاريخ)

)(2

ص.488
شافتسبي ري 7أنطوني (  4344ـ– 4443ـ ) فيمسوؼ أخبلقي إنجميزي مف أنصار نظرية الحس
األخبلقي المثالية الذاتية  ...وقد حاوؿ إرساء مذىبو في الفضيمة كيدؼ لمحياة = عمى أساس
جمالي فطابؽ بيف الفضيمة والجماؿ ..وقد مارس شافتسبيري تأثي ار عمى أراء ىيوـ ،وكانط ،
وىيردر وشيمر .جمعت أعمالو األخبلقية في كتاب "وصؼ الناس واألعراؼ واآل راء والعصور"
(في ثبلثة مجمدات 4444 ،ـ) (معجـ عمـ األخبلؽ دار التقدـ – موسكو – ترجمة توفيؽ
سموـ4651 ،ـ ،ص .)733
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اإلبداع ال في األشياء المبدعة ،والفناف أو العبقري ىو الذي يستطيع أف يشارؾ في ىذا اإلبداع

وذلؾ الخمؽ بطريقتو الخاصة.

وممكة الفناف ليست كالممكات العقمية المعروفة مف إحساس أو ممكة حكـ أو ذىف وليست

العبقرية "العقؿ السامي" كما يقوؿ األديب الفرنسي (ماري جوزيؼ شنييو4544-4431ـ) ،وانما

ىي ممكة خالقة مصورة مبتكرة مبدعة تعتمد أوؿ ما تعتمد عمى الخياؿ والتصور المبدع.

ولكف ىذا االبتداع ليس خياال ذاتيا صرفا يصدر عف ىوى مطمؽ وتصور أجوؼ إنما

ىو تعبير عف الوجود الروحي الباطف لمعبقري الذي يصنع بذاتو ابتداعو وفؽ ضرورة باطنة في

ذاتو .وفي ىذا أصالتو مف ناحية ،واتفاقيا مع ذلؾ والطبيعة مف ناحية أخرى ،ذلؾ أف العبقرية

ليست في حاجة إلى "السعي بحثا" وراء الطبيعة ،فيي تحتوييا داخؿ ذاتيا نظ اًر إلى أف الطبيعة

في انسجاـ – أزلي – مع الذات المبدعة ( .)1وىذا ما عبر عنو شيمر أجمؿ تعبير فقاؿ" 7إف
()2

الطبيعة حميؼ دائـ لمعبقرية 7فما تعد بو الواحدة تحققو األخرى"

ثـ جاءت المدرسة األلمانية

في عمـ الجماؿ فتعمقت المشكمة وصاغتيا في حدود دقيقة؛ ألف القائميف بيذه الحركة كاف مف

بينيـ النقاد األدبيوف إلى جانب الفبلسفة .فقاـ ليسنج

()3

يحدد المشكمة ويضعيا في وضعيا

الصحيح فيقوؿ 7إف النزاع بيف العبقرية والقواعد الفنية ،بيف الخياؿ وبيف العقؿ ،نزاع ال أساس

لو؛ ألف إبداع العبقري واف لـ يكف يتمقى القواعد مف خارج فإنو ىو تمؾ القواعد نفسيا ،أعني أف
القواعد ليست غير تعبير عف النظاـ السائد في إبداع العبقري ،ونتيجة لو ،والنتيجة ال تناقض

األصؿ؛ إذ ال وجود ليذه القواعد إال في اآلثار التي يبدعيا العبقري .وعمى أثره جاء كانط فتناوؿ

المشكمة مف أعماقيا وفي عموميا.

ثاني ا -العبقرية موهبة طبيعية لمفن الجميل:
)(1
)(2
)(3

عبد الرحمف بدوي 7شوبنياور ،دار العمـ ،لبناف ،بيروت ،د.ط ،د.ت ،ص.436
المرجع نفسو ،ص.418
ليسنج 7فوتيولد افرايـ (4476ـ – 4454ـ) – متنور وكاتب مسرحي ألماني ،اشتغؿ بنظرية الفف .مف

مؤلفاتو األساسية" 7تربية الجنس البشري" "الوكووف" (المعجـ الفمسفي المختصر ،ترجمة توفيؽ سموـ،
دار التقدـ ،موسكو ،ط ،4653 1ص.257

- 288 -

مجلة التربوي
العدد 9

نظرية العبقرية عند كانط

وىنا يتحدث كانط عف مصدر القوة اإلبداعية التي يستطيع الفناف عف طريقيا أف يخمؽ

أعماالً فنية أصيمة ،فيقوؿ 7إف العبقرية ىي الموىبة أو الممكة الطبيعية التي تممي عمى الفف

قاعدتيا

()1

ولكف ىذه الموىبة ،أو القدرة الفطرية عمى اإلنتاج إنما ىي لدى الفناف مجرد ممكة

يعرؼ العبقرية بقولو" 7إنيا ذلؾ الميؿ المفطور في
تنتمي إلى الطبيعة ،وتبعا لذلؾ فاف كانط ِّ

الروح اإلنسانية ،والذي تستطيع الطبيعة عف طريقو أف تممي قواعدىا عمى الفف" .وىو ليذا يؤكد

أنو البد مف النظر إلى جميع الفنوف عمى اعتبار أنيا بالضرورة فنوف عبقرية.

ويشرح كانط فكرتو عف "العبقرية " فيقوؿ 7إنو لما كاف مف المستحيؿ عمى أي عمؿ فني

"فنيا" بحؽ المي ػ ػ ػ ػ ػـ إال إذا كاف ثمة قواع ػد فنية يخضع ليا ،فإنو ال بد لمعمؿ الفني مف
أف يكوف ً
أف يستمد قواعده مف الطبيعة نفسيا ،عف طريؽ العبقرية(.)2
ومعنى ىذا أنو ليس في وسع فف الجماؿ أف يبتكر ىو نفسو القاعدة التي سيحقؽ

بمقتضاىا إنتاجو ،بؿ البد مف أف تجيء الطبيعة فتتكفؿ بإمبلء قواعدىا الفنية بالتوافؽ المنشود

نعرؼ العبقرية أو أف نحدد
بيف الممكات " ولئف كاف مف المستحيؿ– في رأي كانط– أف ِّ
طبيعتيا عمى وجو الدقة ،إال أنو قد يكوف في وسعنا أف ننص عمى بعض الصفات اليامة التي

تتسـ بيا العبقرية ومف ىذا يتبيف أف العبقرية7

 -4ىي "موىبة طبيعية " تقوـ في إبداع ما ال يمكف إعطاء قاعدة محددة لو ،وال يتعمؽ األمر
باستعداد لما يمكف أف يتعمـ بحسب قاعدة ما ،وتبع ًا لذلؾ فإف األصالة يجب أف تكوف خاصيتيا

األولى .

 -7وانو لما كاف المحاؿ يمكف أيضاً أف يكوف أصيبلً ،فإف مبدعاتيا ينبغي في نفس الوقت أف

تكوف نماذج ،أعني شواىد وتبعا لذلؾ ،فإنيا دوف أف تبدع بواسطة المحاكاة ،فإنيا يجب مع ذلؾ

أف تفيد اآلخريف كمقياس أو قاعدة لمحكـ .

 -3وأف العبقرية ال تستطيع ىي نفسيا أف تصؼ أو تعرض عممػ ػ ػ ػياً كيؼ تحقػ ػ ػؽ نتاجيا ،بؿ بالعكس،
)(1

)(2

إيمانويؿ كانط" 7نقد ممكة الحكـ "ترجمة غانـ ىنا ،توزيع مركز دراسات الوحدة العربية ،ط،4
بيروت ،7882،ص. 737
زكريا إبراىيـ 7كانط أو الفمسفة النقدية ،ط ،3د.ت ،ص.465
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فباعتبارىا طبيعية فإنيا تعطي القاعدة ،وليذا فإف المبدع لنتاجٍ يديف بو لعبقريتو ال يعرؼ ىو نفسو

كيؼ توجد فيو األفكار الخاصة بيذا النتاج ،وليس في مقدوره أف يتصور كما يريد أو وفقا لخطة –
مثؿ ىذه األفكار ،وال أف يوصميا لآلخريف في تعاليـ تمكنيـ مف أف يحققوا إنتاجات مشابية( .وليذا

أيضاً مف المحتمؿ أف تكوف كممة  Genieمشتقة مف  ،Geniusأي 7الروح الخاصة المعطاة لئلنساف
عند ميبلده لحمايتو وتوجييو ،والتي ىي مصدر اإللياـ الذي تصدر عنو تمؾ األفكار األصيمة).

 -1واف الطبيعة بواسطة العبقرية ال تفرض قاعدة عمى العمـ ،بؿ عمى الفف ،وليس األمر ىكذا إال
فيما يخص ىذا األخير باعتباره أنو ينبغي أف يكوف فنا جميبل

(.)1

ومما تقدـ يتبيف لنا أف أوؿ صفة مف صفات العبقرية ىي األصالة ،بمعنى أف العبقرية

ال تسير وفقا لقواعد مرسومة أو معروفة مف ذي قبؿ ،وانما ىي تبدع مف األعماؿ المبتكرة ماال

سبيؿ إلى تحديده سمفاً ،أو التنبؤ بو مقدما .وتتميز العبقرية ثانيا بقدرتيا عمى إبداع أعماؿ

نموذجية ال تصدر عف التقميد أو المحاكاة ،بؿ تستحؽ ىي نفسيا أف تكوف نماذج حية يحتذي
بيا اآلخروف .وكانط يضيؼ ىذه الصفة لكي يبيف لنا أنو ليس المقصود باألصالة ىو مجرد

الطرافة أو اإلغراب ،بؿ البد مف أف يكوف العمؿ الفني األصيؿ عمبل نموذجيا يحتذى بو الغير.

وأما الخاصية الثالثة التي تتسـ بيا العبقرية الفنية فيي تميزىا عف كؿ ابتكار عممي .ومعنى

ىذا أنو ليس في وسع الفناف العبقري أف يشرح لنا بطريقة عممية كيؼ يحقؽ أعمالو الفنية؛ ألنو ال
يعرؼ ىو نفسو مف أيف يستمد أفكاره ،وال مف أيف يجيئو اإللياـ .ىذا إلى أنو ليس في استطاعة

الفناف أف يبتكر مثؿ ىذه األفكار كيفما شاء وفي أي وقت شاء؛ ألنو ال يممؾ ىو نفسو خطة يسير

عمييا في عممية االبتكار أو اإلبداع الفني.

وفضبلً عف ذلؾ فإف الفناف ال يممؾ مف القدرة ما يستطيع معو أف يقدـ لآلخريف نصائح

أو توصيات عممية تجعؿ منيـ عباقرة مثمو ،أو فنانيف مبدعيف قادريف عمى خمؽ أعماؿ فنية

مماثمة إلعمالو (.)2

وأخي ار يقرر كانط أف الطبيػ ػ ػعة تستعيف بالعبقري ػ ػ ػة مف أجؿ تحدي ػد قواعد لمفف وكأنما ىي تريد

) (1إيمانويؿ كانط " 7نقد ممكة الحكـ " مصدر سبؽ ذكره ،ص.733-737

) (2زكريا إبراىيـ" 7كانط أو الفمسفة النقدية" ،مرجع سبؽ ذكره ،ص.466 -465
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أف تبدع مف خبلؿ أولئؾ العباقرة مف الفنانيف ،وقد يكوف الحديث المعتاد – فيما يقوؿ كانط – أف
()1

نقرر تعارضاً تاماً بيف العبقرية مف جية ،وروح المحاكاة أو التقميد مف جية أخرى

التعمـ صورة

مف صور المحاكاة ،فإف أية مقدرة عظمى عمى التحصيؿ ،أو أية سيولة قد يجدىا المرء في
اكتساب المعمومات ال يمكف أف تعد صورة مف صور العبقرية بأي حاؿ مف األحواؿ ،وحتى لو

استطاع اإلنساف أف يتعمـ بجيده الشخصي بؿ حتى لو تمكف مف الوصوؿ إلى معمومات لـ يمقنيا

لو أحد فاف مثؿ ىذا النشاط الذي يقوـ بو في البحث والتأم ػ ػ ػ ػؿ والتفكير ،ال يدخػ ػ ػ ػ ػؿ في باب
"العبقرية" ألنو كاف يمكف تحصيؿ كؿ

ىذه المعمومات بالطريقة الطبيعية وفقا لقواعد التعمـ أو بإتباع أساليب المحاكاة.

ويضرب كانط مثبلً لذلؾ فيقوؿ" 7إف في استطاعة أي إنساف أف يتعمـ ك ّؿ ما شرحو
نيوتف( )2في كتابو الخالد 7مبادئ فمسفة الطبيعة ،لكنو ال يستطيع أف يتعمـ كيؼ ينظـ قصائد
ممموءة بالروح ،ميما تكف دقة تعميمات فف الشعر ،وميما كاف مف عظمة النماذج".

والسبب في ذلؾ أف نيوتف كاف في وسعو أف يوضح لنفسو ولآلخريف ولخمفائو كؿ

لحظات سيره ،ابتداء مف العناصر األولية لميندسة حتى أعظـ اكتشافاتو وأعمقيا ،لكف ال

ىوميروس( )3وال فيمند

()4

 Wielandقادر عمى أف يبيف كيؼ تنبثؽ أفكاره الغنية بالشعر ،الحبمى

بالمعاني الرائعة ،وكيؼ يتجمع في ذىنو؛ ألنو ىو نفسو ال يعرؼ ،وال يستطيع أف يعمـ ذلؾ
لآلخريف .وفي ميداف العمـ أعظـ المكتشفيف ال يتميز مف المقمد والتمميذ المجتيد إال بالدرجة،

لكنو يختمؼ تماما عمف قيضتو الطبيعة لمفنوف الجميمة.

) (1إيمانويؿ كانط  " 7نقد ممكة الحكـ " مصدر سبؽ ذكره ،ص. 733
)(2

)(3

)(4

إسحؽ نيوتف (1722-1642 / Isaak Newtonـ) 7الرياضي والفيمسوؼ وعالـ الفمؾ اإلنجميزي،
أوؿ مف صاغ قانوف الجاذبية ،أشير مؤلفاتو مبادئ فمسفة الطبيعة.
ىوميروس 7الشاعر اليوناني الذي يقوؿ عنو المؤرخ ىيرودوتس أنو مف أسيا الصغرى وقد عاش حوالي
 528ؽ.ـ .أشير ما وصؿ إلينا مف أشعاره 7ممحمة اإللياذة واألوديسة.
كريستو فر مارتيف فيمند ( 1813- 1733 / Christopher- Martin Wielandـ) شاعر ألماني
أثر بقصائده وقصصو الصغيرة عمى الشعراء األلماني .
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وينبغي أف ال نرى في ىذا  -كما يقوؿ كانط  -أي تقميؿ مف قدر أولئؾ العظماء –

العمماء – الذيف يديف ليـ الجنس البشري بالكثير بالنسبة إلى أولئؾ الذيف شممتيـ الطبيعة برعايتيا
بمنحيـ موىبة لمفنوف الجميمة .وأعظـ ميزة لمعمماء ىي أنيـ يستطيعوف بممكاتيـ أف يسيموا في

إكماؿ المعارؼ اإلنسانية ،وما ينجـ عنيا مف فوائد ،ثـ تعميـ اآلخريف ىذه المعارؼ ،وفي ىذا ىـ
متفوقوف كثي ار عمى أولئؾ الذيف يستحقوف شرؼ تسميتيـ عباقرة؛ ألنو بالنسبة إلى ىؤالء فإف الفف

يتوقؼ في مكاف ما ،إذ يفرض عميو حداً ال يستطيع أف يذىب إلى ما و ارءه أحد ربما كاف قد بمغو
منذ زمف طويؿ وال يمكف تأخيره ،يضاؼ إلى ذلؾ أف الميارة الفنية التي ال يمكف توصيميا لمغير،
يعتقد أنيا ممنوحة لكؿ فناف مف يد الطبيعة مباشرة وتزوؿ بزوالو إلى أف تمنح الطبيعة المواىب
()1

نفسيا شخصا أخر وىذا األخير ال يحتاج إال إلى قدرة كي يكشؼ عف مواىبو.

ومف ىنا فإف

عبقرية كؿ فناف البد مف أف تموت بموتو إلى أف تقيض الطبيعة لمبشرية عبقريا جديدا تجود عميو

بيبات مماثمة ،فيكوف عميو أف يحتذي المثاؿ الذي خمفو لو سابقوه ،محاوال في الوقت نفسو أف يعبر
بطريقة مماثمة عف الموىبة التي يستشعرىا في ق اررة نفسو .

ولكف ىذا ال يمنعنا مف أف نقرر أف أفكار الفناف العظيـ قد تولد في نفس تمميذه أفكار

قوى مساوية .واذف
مماثمة ،بشرط أف تكوف الطبيعة قد جادت عمى ىذا التمميذ بممكات مكافئة أو ً
فاف نماذج الفف – عمى حد تعبير كانط – ىي القوى المرشدة الوحيدة التي تستطيع أف تعمؿ

عمى تحقيؽ استمرار الفف.

()2

وىكذا تقتصر فكرة العبقرية في نظر "كانط" ،عمى مجاؿ الخمؽ الفني وحده .أما العمـ فبل

يحتاج في رأيو إلى العبقرية ()3؛ ألف أي شخص يستطيع ،إذا بذؿ الجيد الكافي أف يكوف عالما

)(1
)(2
)(3

إيمانويؿ كانط " 7نقد ممكة الحكـ " مصدر سبؽ ذكره ،ص.732-731
زكريا إبراىيـ 7كانط أو الفمسفة النقدية ،مرجع سبؽ ذكره ،ص.788
وىو قوؿ نجده أيضا لدى شوبنياور (4455ـ– 4538ـ ) في عبارة أخرى " 7فرجؿ العمـ الذي يقضي
العمر في تمقيف الغير ما يكوف ىو قد اكتسبو مف معرفة ،ال يمكف أف يوصؼ بالعبقرية ،إال إذا كاف
في وسعنا أف نعتبر الجسـ الموصؿ لمكيرباء مولد ليا في الوقت نفسو  .فرجؿ العمـ إنساف استوعب
قد اًر كبي اًر مف المعارؼ أما العبقري فيو ذلؾ الذي نستقي منو ما ال يكوف قد تعمػ ػ ػ ػمو مف أحد" (بيمي
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كبيرا .وربما كاف الفارؽ في مضمار العمـ بيف أكبر مخترع وبيف أصغر باحث" أو مقمد" مجرد

فارؽ في الدرجة في حيف أف الفارؽ في مضمار الفف شاسع بيف الفناف العبقري وبيف الياوي

المقمد .فالفف يحتاج إلى تمؾ الشعمة الغامضة التي ال تستطيع أف تضع لسيرىا القواعد ،أما العمـ

فمو قواعد يستطيع المرء إذا سمكيا أف ييتدي بسيولة إلى طريقو فيو.

وقد ال يتفؽ الكثيروف مع كانط في ىذه التفرقة القاطعة بيف العمـ والفف .وقد نرى أف العالـ

كثي ار ما يقترب مف الفناف حيف يقفز بفروضو إلى عالـ مجيوؿ ،فيحتاج إلى نفس شعمة العبقري

الغامضة التي تضئ روح الفناف ،ولكف األمر الذي ال شؾ فيو ىو أف كانط إنما كاف يرمي بحكمو

ىذا إلى إعبلء شأف الفف ووضعو في القمة العميا مف مظاىر النشاط الروحي لئلنساف( )1ولكف قمما
كانت الموىبة الطبيعية ىي التي تعطي لمفنوف الجميمة القاعدة – فما ىذه القاعدة إذاً ؟ إنيا ال يمكف

التعبير عنيا في صيغة حتى تصمح أف تكوف تعميماً  ،Precepteواال لكاف الحكـ عمى الجميؿ يتحدد

بحسب تصورات بؿ عمى العكس يجب أف يحدد (تستنبط) القاعدة مف الفعؿ ،أعني مف النتاج الذي

بالنسبة إليو يمكف اآلخريف أف يقيموا مواىبيـ بالنسبة إليو ،باستخداـ ىذا النتاج ال كنموذج لممحاكاة

الذليمة ،بؿ كقدوة لبلحتذاء ومف الصعب بياف كيؼ يكوف ىذا ممكناً ،أف أفكار الفناف تثير لدى تمميذه

أفكا ًار مشابية ،حيف تكوف الطبيعة قد زودت التمميذ بنسبة مماثمة مف ممكات النفس.

ونماذج الفف ىي المرشد الوحيد القادر عمى نقؿ الفف إلى الخمؽ( ،)2وىذا ما ال يمكف أف

يتـ بمجرد الوصؼ (السيما في مادة الفنوف الببلغية وفي ىذه" الفنوف" أيضاً ال يمكف غير تمؾ
"النماذج" التي كتبت بمغات قديمة) قيمة ،ومحفوظة حتى اليوـ كمغات خاصة بالمتبحريف في

العمـ ،أف تكوف كبلسيكية

()3

وعمى الرغـ مف االختبلؼ الشديد بيف الفف الميكانيكي والفنوف

= وندرز 7فف األدب مف مختارات شوبنياور ،ترجمة وتعميؽ شفيؽ مقار ،الدار القومية لمطباعة والنشر،
)(1
)(2

)(3

مصر ،د.ت ،ص.466

فؤاد زكريا 7آراء نقدية في مشكبلت الفكر والثقافة ،د.ط ،د.ت ،ص.742
عبد الرحمف بدوي 7إيمانويؿ كانط 7فمسفة القانوف والسياسة ،وكالة المطبوعات ،الكويت ،د.ط،4646،
ص.363
إيمانويؿ كانط "نقد ممكة الحكـ" مصدر سبؽ ذكره ،ص.732
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الجميمة مف حيث إف األوؿ يقوـ عمى تطبيؽ القواعد ،بينما الفنوف الجميمة مف نتاج العبقرية

الحرة ،فإنو ال يوجد فف جميؿ بدوف قواعد ،وال بد مف قواعد محددة لتحقيؽ غاية.

ولكف لما كانت أصالة الموىبة تؤلؼ جزءاً جوىريا مف العبقرية ،فإف بعض النفوس

السطحية توىمت أنيا ال تكشؼ عف كونيا عباقرة في تماـ تفتح العبقرية إال بالحد مف قسر

القواعد ،ويخيؿ إلييـ أف االستعراض عمى الفرس يكوف أروع إذا كاف الفرس جموحا غضوبا

يتواثب باستمرار مما لو كاف فرسا محكـ الحركات.

()1

"إف العبقرية ال يمكف أف تعطي غير مادة غنية لنتاجات الفنوف الجميمة ،لكف شغؿ ىذه

المادة والشكؿ يقتضياف موىبة ىذبتيا الدراسة ،مف أجؿ استعماليا عمى نحو يمكف أف يرضي

ممكة الحكـ 7واذا تكمـ امرؤ وقرر كما لو كاف عبقريا في األمور التي تستمزـ أدؽ األبحاث

العقمية فإنو سيكوف مضحكا تماما .وال يعمـ أحدنا إذا كاف عميو أف يضحؾ أكثر أماـ ما يفعمو
المشعوذ الذي يستثير مف حولو مف الضباب كي ال نستطيع أف نحكـ بوضوح بؿ نطمؽ العناف
لمخيمتنا ،أـ أنو عمينا أف نضحؾ مف الجميور الذي يتخيؿ بسذاجة أف عجزه عف إدراؾ روائع

الفف واإلحاطة بيا بوضوح يعود إلى الحقائؽ الجديدة التي تقذؼ بوجيو بيذا الكـ اليائؿ ،يبدو
أماميا كؿ تفصيؿ ٍ
(آت عف توضيحات متزنة وتمحيص ُمحكـ لممبادئ) وكأنو مجرد عمؿ
()2
نصؼ جاىؿ".
ثالثا -العالقة بين العبقرية والذوق:

قد اىتـ كانط أيضاً بدراسة الصمة بيف العبقرية والذوؽ ،فذىب إلى أننا في حاجة إلى

"ذوؽ" حتى نستطيع أف نحكـ عمى الموضوعات الجميمة مف حيث ىي كذلؾ ،ولكننا في حاجة
إلى "عبقرية" حتى نستطيع أف ننتج مثؿ ىذه الموضوعات .وعمى حيف أنو ال يمزمنا مف أجؿ

تقدير الجماؿ الطبيعي سوى "الذوؽ" ،نجد أنو يمزمنا مف أجؿ تحقيؽ الجماؿ الفني موىبة فنية

خاصة ىي ماسميناه باسـ "العبقرية".

وكانط يفرؽ بيف ىذيف النوعيف مف الجماؿ ،فيقوؿ" 7إف الجماؿ الطبي ػعي ىو شيء جميؿ،

)(1
)(2

عبدالرحمف بدوي 7ايمانويؿ كانط 7فمسفة القانوف والسياسة ،مصدر سبؽ ذكره ،ص.364-363
.

إيمانويؿ كانط " 7نقد ممكة الحكـ " مصدر سبؽ ذكره ،ص733
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أما الجماؿ الفني فيو تمثؿ جميؿ لشيء ،ولمحكـ عمى جماؿ طبيعي بما ىو كذلؾ ال بد أف

يكوف لدي سمفاً تصور ما يجب أف يكوف عميو الشيء ،ولكف حيف يكوف الشيء في إبداع الفف،
فإنو لما كاف الفف يفترض غاية في السبب ،فبل بد في الحكـ عمى الجماؿ الفني مف أف نحسب
حسابا لكماؿ الشي .صحيح أننا في تقديرنا لؤلشياء الطبيعية قد ندخؿ في اعتبارنا الغائية

الموضوعية لتقدير الجماؿ ،لكف الحكـ حينئذ لف يكوف حكماً جماليا خالصا ،أي 7حكـ ذوؽ،

وانما نحكـ حينئذ عمى الطبيعة كما لو كاف ليا مظير الفف .إذف فالحكـ الجمالي يفترض سمفا
الحكـ الغائي .فحيف أقوؿ" 7ىا ىي ذي امرأة جميمة" ،فإني ال أفكر في شيء آخر غير ىذا،
وىو أف الطبيعة قد صورت في شكؿ ىذه المرأة الغاية مف بنية المرأة عمى نحو جميؿ"

()1

وكثي اًر ما يكوف في استطاعة الفنوف الجميمة أف تضفي جماؿ الصورة عمى أشياء

.

ىي في الطبيعة ذميمة أو منفرة أو باعثة عمى الشعور بعدـ االرتياح .فالثورات والحروب

واألمراض ،ومظاىر الدمار ،وما إلى ذلؾ مف موضوعات باعثة عمى النفور ،قد تصمح

موضوعات أدبية جميمة أو لموحات فنية رائعة .وأما القبح الوحيد الذي ال يمكف تصويره دوف أف
يكوف في ذلؾ قضاء عمى كؿ لذة جمالية ،وبالتالي عمى كؿ جماؿ فني فيو القبح الطبيعي الذي
()2

يثير التقزز أو االشمئزاز

.

ففي ىذا اإلحساس الغريب ،القائـ عمى التخيؿ ال غير ،نتمثؿ الشيء وكأنو يقحـ نفسو

ليمتعنا في حيف نبذؿ ما في وسعنا لمقاومتو ،وبيذا يتبدد الفارؽ بيف التمثؿ الفني لمشيء

وطبيعتو نفسيا في إحساسنا ،وىذا ما ال يمكف أف يعتبر بعد ذلؾ جميبلً .وقد أقصى فف النحت
بدوره التمثيؿ المباشر لؤلشياء القبيحة في إبداعاتيا؛ ألف الفف يكاد يستبدؿ بالطبيعة في ما

ينتجو ،واستعاض عنو ،مثبلً( ،بتمثيؿ) الموت (في ىيئة مبلؾ جميؿ) وحب الحرب (في ىيئة
مجاز أو صفات ذات وقع ُم ٍ
ٍ
رض ،وبذلؾ يكوف قد سمح بأف يتـ التمثؿ
مارس)( )3بواسطة
)(1

المصدر نفسو ،ص.734

) (2عبد الرحمف بدوي ،إيمانويؿ كانط 7فمسفة القانوف والسياسة ،مصدر سبؽ ذكره ،ص. 366

) (3مارس 7آلية الحرب عند الروماف (وىو في األصؿ اسـ كوكب لممريخ بالمغة البلتينية) .

- 295 -

مجلة التربوي
العدد 9

نظرية العبقرية عند كانط

بطريقة غير مباشرة فقط بواسطة تفسير العقؿ وليس ممكة الحكـ الجمالية وحدىا( ،)1ويكفي ما

قيؿ حوؿ التمثؿ الجميؿ لشيء ،ىذا التمثؿ الذي بالمعنى الحصري ليس أكثر مف شكؿ عرض
لمفيوـ يتـ بواسطتو تبميغ ىذا األخير بشكؿ عاـ ،ولكف لكي يعطى ىذا الشكؿ لناتج الفف

الجميؿ ال بد مف وجود الذوؽ فقط ،وىو ما بو يقدر الفناف عممو بعد أف مّرف ىذا الذوؽ وقومو
بواسطة نماذج كثيرة مف الفف أو مف الطبيعة ،وبعد تجارب مختمفة غالبا ما تكوف شاقة،

إلرضائو ،فيجد (الفناف) ذلؾ الشكؿ الذي يفي بمطمبو ،ومف ىنا فإف ىذا الشكؿ ليس وكأنو

صنع نوع مف الوحي أو توثب حر لقوى النفس ،بؿ ىو ثمرة تحسف بطيء ،ال بؿ ُم ٍ
ضف ،يسعى

(الفناف) مف ورائو إلى أف يجعؿ الشكؿ متناسبا مع الفكرة مف دوف أف يتركيا تسيء إلى الحرية
()2

التي تسود في لعبة ىذه القوى.

ويستطرد كانط فيقوؿ" 7إف الذوؽ ىو ممكة حكـ وليس ممكة

إبداع"( .)3وآية ذلؾ أف ما يبلئـ الذوؽ ليس بالضرورة "عمبلً فنياً" وانما قد يكوف مجرد أثر

صناعي أو نتاج نفعي أو عمؿ ميكانيكي صرؼ .وىناؾ فنوف نفعية عديدة تنتج لنا الكثير مف

الموضوعات التي نسر بمرآىا ،دوف أف تكوف ىذه الموضوعات "أعماالً فنية" بمعنى الكممة،
نظ ار ألنيا وليدة قواعد آلية يراعييا الصانع في إنتاجو فيخرج لنا عمبل مبلئما يروؽ حساسيتنا

الجمالية.

وىكذا قد يكوف لؤلواني المستخدمة عمى مائدة الطعاـ ،أو لمعظة الدينية التي تمقى في

الكنيسة ،أو لممقالة األخبلقية التي تنشر في مجمة ،طابع الجماؿ أو صورتو ،دوف أف يكوف في

اإلمكاف اعتبارىا "أعماال فنية" بالمعنى الدقيؽ ليذه الكممة .أما الموضوعات التي ال نزاع في

أنيا" أعماؿ فنية" فيي القصيدة الرائعة ،والمقطوعة الموسيقية األصيمة ،والمعرض الفني الذي
يضـ لوحات تصويرية مبتكرة ...إلخ ،وكثي ار ما نبلحظ بيف المنتجات الفنية المزعومة عبقرية ببل

ذوؽ ،أو ذوؽ ببل عبقرية.

()4

) (1إيمانويؿ كانط" 7نقد ممكة الحكـ "مصدر سبؽ ذكره ،ص.736 – 735
)(2

إيمانويؿ كانط" 7نقد ممكة الحكـ "مصدر سبؽ ذكره ،ص.736

) (3المصدر نفسو ،ص.718

) (4زكريا إبراىيـ 7كانط أو الفمسفة النقدية ،مرجع سبؽ ذكره ،ص.784
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رابع ا -الممكات النفسية لمعبقرية

وىنا ينتقؿ كانط إلى الحديث عف الممكات النفسية التي تدخؿ في تكويف "العبقرية"

فيقوؿ( 7يمكف أف يقاؿ عف بعض نتاج الفف إنو عديـ الروح  ،Geistعمى الرغـ مف أننا ال نجد
فيو ما يعاب مف حيث الذوؽ 7فقد تكوف القصيدة جيدة السبؾ ،أنيقة المفظ ومع ذلؾ بغير روح،

وقد تكوف الرواية دقيقة الوصؼ مرتبة السرد ،ومع ذلؾ تفتقر إلى روح ،قد تكوف الخطبة عميقة

حسنة الصياغة ،ومع ذلؾ خالية مف الروح)(.)1

فما ىي إذف ىذه الروح؟ الروح في العمؿ الفني ىو المبدأ الذي يشيع الحياة فيو ،وما

تجيء بو ىذه الروح ىو ما ييب ممكات النفس صورة وسبحة ،أي 7يثيرىا إلى اإلبداع وينمي
قواىا ،ويرى كانط أف ىذا المبدأ ىو "ممكة عرض" "األفكار" " Ideasالمثؿ" الجمالية ،ويقصد "

بالفكرة " الجمالية تمثيؿ الخياؿ الذي يوحي بالتفكير دوف أف تكافئو ،أي 7فكرة معينة ،وماال

تستطيع أي لغة الوفاء بالتعبير عنو ،وجعمو مفيوما معقوال.

()2

إف الخياؿ قادر جدا عمى خمؽ طبيعة أخرى ابتداء مف المادة التي تقدميا إليو الطبيعة

الواقعية .ونحف نتميى بالخياؿ حيف تبدو لنا التجربة عادية جدا ،فنعيد تشكيميا وفقا لقوانيف

التمثيؿ ،نعـ ولكف وفقا لمبادئ أيضاً تحتؿ مكانة رفيعة في العقؿ (وىي بالنسبة إلينا طبيعية

مثؿ تمؾ التي بيا يدرؾ الفيـ الطبيعة التجريبية) وعمى ىذا النحو بتحررنا مف قانوف التداعي

(المتعمؽ باالستعماؿ التجريبي لتمؾ الممكة) الذي توفر لنا الطبيعة بموجبو المادة مف دوف شؾ،

يبقى باستطاعتنا أف نحولو – بموجب ىذا القانوف– إلى شيء آخر ،أي 7إلى ما يسمو عمى
()3

الطبيعة.

ىذا الخياؿ يمكننا مف أف نتحرر مف قانوف التداعي ،بمعنى أنو لـ يعد ىنا خاضعاً

لقسر الفيـ ومتفقاً مع تصوراتو كما كاف الحاؿ في استخدامو مف أجؿ المعرفة إنو يكوف ح اًر.

بالتالي يمكننا مف أف نحوؿ المادة التي نستعيرىا مف الطبيعة إلى شيء يجاوز الطبيعة

أنو يمكننا مف خمؽ طبيعة ثانية ابتداء مف المادة التي تقدميا إليو الطبيعة ،وىذا معناه أف الخياؿ
) (1إيمانويؿ كانط " 7نقد ممكة الحكـ " مصدر سبؽ ذكره  ،ص.718
)(2

عبد الرحمف بدوي 7إيمانويؿ كانط  7فمسفة القانوف والسياسة  ،مصدر سبؽ ذكره  ،ص.366

) (3إيمانويؿ كانط " 7نقد ممكة الحكـ " مصدر سبؽ ذكره  ،ص.714

- 297 -

مجلة التربوي
العدد 9

نظرية العبقرية عند كانط

يمتد إلى خارج حدود الخبرة ،ويبحث بالتالي إلى أف يقترب مف تمثيؿ (تصوير) مفاىيـ عقمية أو

أفكار  Ideasعقمية ،ىذه التمثي بلت (التصورات) ىي ما يطمؽ عمييا كانط اسـ " األفكار
الجمالية ".

الفكرة الجمالية إذاً ىي "تمثيؿ لمخياؿ مصحوب بمفيوـ محدد يرتبط بو كثرة مف تمثبلت
()1

جزئية ال تستطيع المغة التعبير عنو"

وىذا يعني أف ىذه الفكرة صورة نوعية تتألؼ مف أفراد كثيريف،

أو أنيا تصور فرداً بوصفو التجسيد األكثر لكماؿ األنواع .وىكذا – يخمع الشاعر – مثبل – جسما
ماديا عمى بعض األفكار العقمية المتعمقة بالكائنات البلمرئية ،فيصؼ لنا ممكوت القديسيف ،والجحيـ

والسرمدية ،والخمؽ ومثؿ ذلؾ كثير ...أو ألشياء نجد شواىد عمييا في التجربة مثؿ الموت ،والحسد،

وكؿ الرذائؿ والحب والشيوة ،ومثؿ ذلؾ كثير ...ولكف الشاعر يسمو بيذه األفكار فوؽ حدود التجربة،

وذلؾ بفضؿ المخيمة التي تنافس العقؿ في تحقيؽ الغاية القصوى بإعطائيا شكبلً محسوساً في كماؿ

ال تعثر عمى مثاؿ لو في الطبيعة( )2والشاعر يستعيف في سبيؿ ذلؾ بالصفات الجمالية التي تصاحب
الصفات المنطقية والتي تعطي لمخياؿ وثبة لمتفكير تتجاوز التصور المعطى .وإليضاح ىذا المعنى

يسوؽ كانط شاىدا مف شعر( )3الممؾ فريدرش األكبر ممؾ بروسيا ،وىو7
" نعـ  ،فمننتو مف دوف اضطراب

ولنمت مف دوف أسؼ تاركيف العالـ حافبل بأعمالنا الحسنة.

مثمنا مثؿ الكواكب كوكب النيار ،في ختاـ مسيرتو
واألشعة األخيرة التي يطمقيا في اليواء

ضوء رقيقا
ينشر عمى األفؽ
ً

ىي زفراتيا األخيرة التي يعطييا لمعالـ " .

)(1

محمود سيد أحمد 7مفيوـ الغائية عند كانط ،دار الثقافة لمنشر والتوزيع ،القاىرة ،د.ط ،4655 ،ص.484

) (2إيمانويؿ كانط " نقد ممكة الحكـ " ،مصدر سبؽ ذكره  ،ص. 714

) (3الشعر بالمغة الفرنسية وىو مف تأليؼ فريدرش األكبر ممؾ بروسيا ( 4447ـ4453 -ـ ) الذي حكـ
طيمة  13عاما وكاف راعيا لآلداب والفنوف .يورد كانط شعره ىذا مترجما إلى األلمانية وىو موجود في"
مؤلفات فريدرش األكبر" ،ص .78-48ينظر 7عبدالرحمف بدوي ،إيمانويؿ كانط 7فمسفة القانوف
والسياسة ،ص – 188ىامش رقـ ."4

- 298 -

مجلة التربوي
العدد 9

نظرية العبقرية عند كانط

فيو في ختاـ حياتو يحيي " الفكرة " العقمية بشعور عالمي بفضؿ صفة يضيفيا الخياؿ

إلى ىذا التصوير ،وتثير فينا العديد مف االحساسات والصور الثانوية التي لـ يجد وسيمة لمتعبير

عنيا ،لذلؾ يمكف لمشاعر أف يستغؿ تصو ار عقميا لتمثيؿ أمور حسية ،مما يحيي ىذه بفضؿ "
فكرة " ما فوؽ الحسي .لكف ىذا ال يمكف أف يتـ إال بفضؿ استعماؿ العنصر الجمالي الذي

يتوقؼ ذاتيا عمى الشعور بما ىو فوؽ الحسي.

مثاؿ ذلؾ ما قالو شاعر ( )1في وصؼ صباح جميؿ7

"انبثقت الشمس كما ينبثؽ اليدوء مف الفضيمة"

ذلؾ أف الشعور بالفضيمة يشيع في نفس صاحبيا مشاعر سامية ىادئة وآفاقا تفتح عمى

مستقبؿ سعيد ال تطالو بشكؿ كامؿ ،أية كممة مطابقة لمفيوـ معيف )2(.وعميو فإف الفكرة الجمالي ػة

امتثاؿ لمخياؿ مصحوب بتصػور معيػف ،ويرتبط بألواف عديدة مف االمتثاالت الجزئية مما ال

يمكف لمغة الوفاء بالتعبير عنيا( ،)3وبالتالي فإف تمثبل كيذا يجعؿ التفكير يضيؼ إلى المفيوـ

)(1

ج .ؼ .ؿ .ويتيوؼ (1789-1725 / j.ph.withofـ) ،كاف أستاذا لؤلخبلؽ والببلغة والطب في

جامعة دويسبورغ( .عبد الرحمف بدوي 7إيمانويؿ كانط 7فمسفة القانوف والسياسة ،مصدر سبؽ ذكره،
ص. 184

)(2

ربما لـ يقؿ أحدا يوما ،أو لـ يعبر عف فكرة أسمى مف تمؾ التي نجدىا فوؽ (مدخؿ) ،معبد ايزيس

(الطبيعة أالـ)" 7إذ كؿ ما يوجد اآل ف وما وجد ،وما سوؼ يوجد ولـ يكشؼ عني الحجاب كائف
سيموت) وقد عمد سيغنر إلى ىذه الفكرة وصدر كتابو الفمسفة الطبيعية بصورة معبرة ،رغبة منو في إف
يعد تمميذه الذي كاف عمى أىب ة أف يقوده في أرجاء ذلؾ المعبد برىبة مقدسة يناط بيا أف تضع نفسو في
حالة انتباه احتفالية.
 ايزيس 7آلية الخصوبة في الديانة المصرية القديمة .وقد انتشرت عبادتيا أيضاً في الحضارتيفاليونانية والرومانية.

ج  .أ ز سيغنر4481 Segner 7ـ4444 -ـ ) ،أستاذ فمسفة الطبيعة في جامعة غوتنغف وعالـ
رياضيات ألؼ العديد مف الكتب العممية التي عرفت شيرة واسعة في تمؾ األياـ ( .راجع 7إيمانويؿ
)(3

كانط" 7نقد ممكة الحكـ " مصدر سبؽ ذكره ،ص – 711ىامش .42
عبد الرحمف بدوي 7إيمانويؿ كانط 7فمسفة القانوف والسياسة ،مصدر سبؽ ذكره ،ص.184
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أشياء كثيرة نعجز عف تسميتيا لكف الشعور بيا يحيي ممكات المعرفة ويصؿ بيف الروح والمغة

بوصفيا أحرؼ ال غير .

فممكات النفس التي باتحادىا تتكوف العبقرية ىي الخياؿ والفيـ .الميـ إال أنو في

استعماؿ الخياؿ مف أجؿ المعرفة ،يخضع الخياؿ لقسر الذىف مف أجؿ االتفاؽ مع تصورات

الذىف ،أما في حالة األمور الجمالية فإف الخياؿ يكوف ح اًر مف أجؿ إيجاد مادة غنية لمذىف لـ

يحسب حسابيا في تصوراتو "،وىكذا تقوـ العبقرية في عبلقة سعيدة ال يمكف ألي عمـ أف

يعمميا ،وال يمكف ألي اجتياد أف يحصميا؛ وىذه العبلقة ىي تمؾ التي نجد فييا األفكار المتعمقة

بتصور معطى ،والتعبير الذي يبلئميا والذي يمكف بو أف يبمغ إلى اآلخريف االستعداد الذاتي

لمنفس وقد أثيرت عمى ىذا النحو.

وىذه الموىبة األخيرة ىي التي تسمى 7بالمعنى الصحيح الروح؛ ذلؾ أف التعبير عما ال

نستطيع تسميتو في حالة نفسية أحدثيا تمثؿ معيف ،وجعمو قاببلً لئلببلغ بشكؿ كمي – سواء
انتسب التعبير إلى المغة ،أو إلى الرسـ ،أو إلى التجسيـ – ىذا ىو ما يقتضي ممكة تسمح
بإدراؾ لعبة الخياؿ في مسيرتيا السريعة وتوحيدىا في مفيوـ (يكوف ،وليذا السبب ،بالذات

أصيبلً ويكشؼ في الوقت نفسو عف قاعدة جديدة لـ تكف لتستنتج مف أي مبدأ أو أمثمة سابقة)
يمكف إببلغو مف دوف قسر القواعد" (.)1

ومما سبق يمكف تمخيص آراء وأفكار كانط في العبقرية من خالل النقاط اآلتية:

 -4العبقرية موىبة لمفف ال لمعمـ يجب أف تأتي بقواعد معروفة بوضوح فتشغؿ المقاـ األوؿ وىي
التي تحدد المنيج .

 -7العبقرية بوصفيا موىبة لمفف ،تفترض تصو اًر معيناً لمنتاج مف حيث ىو غاية ،أي 7تفترض
الزمف ،لكنيا تفترض أيضا امتثاالً لممادة ،أعني لمعياف ،ابتغاء عرض ىذا التصور ،وعبلقة

المخيمة بالفيـ .

 -3العبقرية تتجمى في تحقيؽ غاية مقترحة في عرض تصور معيف أقؿ منيا في عرض األفكار
الجمالية أو التعبير عنيا ،وىذه األفكار تحتوي مف أجؿ ىذا المشروع مادة غنية ،وتبعاً لذلؾ فاف
)(1

إيمانويؿ كانط " 7نقد ممكة الحكـ " مصدر سبؽ ذكره ،ص ص . 712 - 711
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العبقرية تظير الخياؿ ح اًر مف كؿ سموؾ وفقاً لقواعد ،وعمى ذلؾ فيو ذو غاية مف أجؿ عرض

التصور المعطى .

 -1الغائية الذاتية ،التمقائية وغير المتعمدة في االتفاؽ الحر بيف المخيمة ومشروعية الفيـ ،تفترض

تناسباً واستعداداً ليا بيف الممكتيف ( المخيمة والفيـ ) ،وال يمكف أف تنتج وفؽ قواعد ،أيا كاف نوعيا،

ال قواعد العمـ وال التقميد اآللي ،وانما طبيعة الذات ال غير .

وبموجب ىذه الفرضيات فإف العبقرية ىي األصالة النموذجية الصادرة عف مواىب

طبيعية عند العبقري في استعمالو الحر لممكات المعرفة عنده .وليذا فإف نتاج العبقرية ليس

نموذجاً لمتقميد ،بؿ تراث نموذجي لعبقرية أخرى يوقظيا إلى الشعور بأصالتيا الخاصة بيا

ويدفعيا الى ممارسة استقبلليا تجاه قواعد الفف ،وتصير بدورىا نموذجاً لئللياـ .لكف لما كاف

العبقري قد شممتو الطبيعة برعايتو ،وينبغي أف ننظر إليو عمى أنو ظاىرة نادرة ،فإف االقتداء بو

يؤدي بنفوس جيدة أخرى إلى تكويف مدرسة ،أعني تعميماً منيجياً وفقاً لقواعد ،بالقدر الذي بو
يمكف استخبلصيا مف أعماؿ عبقريتو وماليا مف خصائص تتميز بيا .وبالنسبة إلى ىؤالء يكوف
()1

الفف بيذا المقدار تقميداً أعطت الطبيعة قاعدتو عف طريؽ عبقرية.

لكف ىذا التقميد يصبح أعمى إذا قمد التمميذ كؿ شيء ،حتى العيوب التي لـ تستطيع

العبقرية التخمص منيا دوف إضعاؼ الفكرة .والتصنع شكؿ مف أشكاؿ التقميد األعمى يقوـ في
التماس األصالة الشاذة البتغاء االبتعاد عف المقمديف ،دوف أف يممؾ صاحبو موىبة أف يصبح في

الوقت نفسو نموذجاً يقتدى بو .أف التصنع يحدث حيف ال ييدؼ صاحبو إال إلى التفرد والغرابة ،وال

ينمي أفكاره وفقاً لما يميؽ بالفكرة .والمتحذلؽ والمتصنع والمتكمؼ الذيف (بدوف روح) ال يريقوف إال
إلى التمييز عما ىو معتاد يشبو سموكيـ سموؾ مف يقاؿ عنو إنو يصغي إلى نفسو وىو يتكمـ ،أو

مف يمشي كما لو كاف عمى المسرح ،كيما يعجب بو البمياء المتبطموف ،وىذا أمر يكشؼ دائماً عف
()2

ببلىة وحمؽ.

والجماؿ ال يقتضي بالضرورة الغنى األصال ػ ػ ػ ػة في األفكار ،بقدر ما يقتضي التزاـ الخياؿ

) (1إيمانويؿ كانط " 7نقد ممكة الحكـ " مصدر سبؽ ذكره ،ص. 714 - 713
) (2إيمانويؿ كانط " 7نقد ممكة الحكـ " مصدر سبؽ ذكره ،ص. 714
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في انطبلقو بقانونية الذىف .ذلؾ ألف ثراء الخياؿ في انطبلقو بغير قانوف ال ينتج إال

أمو اًر محالة غير مقبولة وال معقولة" 7والذوؽ بوصفو ممكة الحكـ بوجو عاـ ىو انضباط العبقرية،

إنو يقرض أجنحتيا ،وييذبيا ويصقميا ،وفي الوقت نفسو يعطييا توجيياً واتجاىاً ،ويرشدىا إلى

أي مدى وبأي معنى يجب عمييا أف تمتد لتبقي في حدود الغائية ،بينما الذوؽ يضفي وضوحاً

ونظاماً في مجموع األفكار ،فإنو ييب "األفكار" بعض الرسوخ ويجعميا قابمة لموافقة مستمرة
وكمية وصالحة؛ ألف تكوف قدوة لآلخريف وثقافة في تقدـ مستمر .ولو حدث تنازع وتعارض بيف

الذوؽ والعبقرية وأدى ذلؾ إلى التضحية بشيء في العمؿ الفني فيجب أف يتناوؿ ذلؾ باألحرى

ما يتعمؽ بالعبقرية ،وممكة الحكـ التي تصدر حكميا بحسب مبادئيا الخاصة ،في أمور الفنوف
الجميمة ،ستسمح بالنيؿ ،بعض النيؿ مف حرية الخياؿ وثرائو أولى مف النيؿ مف الذىف.

()1

وىكذا ينتيي فيمسوفنا إلى أنو في الفف الجميؿ تجتمع كؿ شروط المعرفة بأف ثمة ممكات

أربع ال بد مف توافرىا في الفناف حتى يكوف في وسعو أف ينتج عمبلً فنياً أصيبل ،تمؾ ىي
()2

المخيمة ،والفيـ ،والروح ،والذوؽ.

الخاتمة

مما سبؽ يمكف تحديد ما توصؿ إليو الباحث مف نتائج حوؿ موضوع العبقرية عند كانط

في النقاط اآلتية7

 -4إف نظرية كانط في العبقرية ،ىي الحد الفاصؿ بيف فكرة العبقرية في عصر التنوير وفكرة

العبقرية في العصر الرومنتيكي ،فيي تجمع بيف نظرية أصحاب نزعة التنوير وبيف نظرية

الرومنتيؾ بمعنى أنيا أكدت الذاتية واإلبداع المطمؽ إلى جانب تأكيدىا لمموضوعية والسير
)(1

إيمانويؿ كانط " 7نقد ممكة الحكـ " مصدر سبؽ ذكره ،ص. 715

) (2الممكة الرابعة وحدىا ىي التي تعطي الممكات الثبلث األولى وحدتيا .ففي كتابة The History of
Englandػ يفيـ ىيوـ اإلنجميز بأنيـ عمى الرغـ مف كونيـ ال يقموف في أعماليـ بشيء عف بقية
شعوب العالـ ،في ما يتعمؽ بالممكات الثبلث األولى – كؿ منيا عمى ٍ
حدة – إال أنيـ يأتوف حتماً
خمؼ جيرانيـ الفرنسييف بالنسبة إلى الممكة الرابعة التي توحد تمؾ الممكات.

 وقد نقمو إلى األلمانية دروش ( )Druschفي ستة أجزاء ظيرت بيف 4434ـ و 4444ـ ( .انظر7كانط " 7نقد ممكة الحكـ 7مصدر سبؽ ذكره ،ص – 716ىامش (. )43
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بمقتضى قواعد فنية موضوعة مف قبؿ .فكانت في موقؼ وسط بيف نزعة التنوير التي كاف ميميا

الغا لب الى إخضاع العبقرية لمطبيعة ولمقواعد الفنية ولمعقؿ المسيطر بقوانينو المحكمة وبيف
النزعة الرومنتيكية التي جعمت الطبيعة مف خمؽ الذات .وال وجود ليا إال في الخياؿ المبتدع،

وتحممت مف كؿ قاعدة فنية ،وحمقت في وجود الخياؿ المغرؽ في اإلبداع.

 -7ما يميز العبقرية في الفف عف العبقرية في العمـ .ىو أف العبقري ال يمكف لو أف يحدد قواعد
محددة يسير عمييا الغير لكي يتحولوا إلى عباقرة.

 -3أما الممكات النفسية التي تكوف العبقرية فيي المخيمة والفيـ ،المخيمة تنتج الصور وتبدع

أشياء أخرى اعتماداً عمى المادة التي تقدميا ليا الطبيعة ،ولكف المخيمة تبدع ىذه الصور

مستعينة بالعقؿ ،إذف مف اتحاد العقؿ مع المخيمة تُحمؿ العبقرية .
 - 1العبقرية عند كانط ىي موىبة إنتاج أفكار جمالية تبلئـ تصور معيف ،وقدرة عمى توصيؿ
ىذه األفكار إلى المتمقي .وىي موىبة تتميز باالبتكار الذي ال يخضع إلى أية قواعد مدروسة أو

معايير نموذجية ،وىذا ىو ما ينأى بيا عف فكرة التقميد عمى األقؿ بمعناه السطحي المباشر.

ومف ثـ فإف كؿ أبداع ىنا يصبح ىو ذاتو بمثابة قاعدة جديدة غير قابمة لمتكرار أو التقميد إال

بواسطة المقمديف ال العباقرة.

 -2في عممية التفكير تخضع المخيمة لسمطاف الفيـ ،أما في مجاؿ العبقرية الفنية فالعقؿ يخضع
لممخيمة .المخيمة ىنا حرة تستطيع أف تقدـ لمعقؿ مادة غنية غير مصنعة أو محروثة يستغميا ال

بصورة موضوعية ألجؿ المعرفة ولكف بصورة ذاتية ألجؿ الخمؽ الفني المركب مف أفكار ومف

تعابير لغوية تجسد تمؾ األفكار.

 -3إف العبقرية ىي الشرط األساسي إلبداع الفنوف الجميمة ولكف الذوؽ يمعب دوره الكبير كممكة

لمحكـ عمييا .إنو ينظـ العبقرية ويقوييا ،ويستخدميا ،ويمطفيا ويحدد ،اتجاىيا ،ومداىا ،ويمقي

أضواء كاشفة عمى اآلثار الفنية ويقربيا مف النفس ويقدميا ليـ نماذج تحتذى جديرة باالعتبار

كمصادر لمثقافة والمتعة .وىو األداة التي بيا نقوـ بالحكـ وبتقدير األعماؿ الفنية الجميمة.

 -4واذا كاف الذوؽ كافياً لمحكـ عمى الجماؿ الطبيعي إال أف العبقرية ىي ممكة ابتكار الجماؿ

الفني ،فالجماؿ ىو التمثيؿ الجميؿ لؤلشياء والموضوعات الخاصة .ويخمص كانط إلى القوؿ

بضرورة اتحاد الذوؽ والعبقرية في العمؿ الفني ،ماداـ مف الضروري أف يتواف ػ ػ ػر كؿ مف الحك ػ ػ ػ ػ ػ ػـ
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والمخيمة في الفف ،حتى يكوف فناً بمعنى الكممة.

 -5وأخي ار ذىب كانط في نقطتنا قيد البحث إلى أف الفناف العبقري الذي يطرح أفكا اًر جديدة ال
يحاكي الطبيعة وانما ينبع إبداعو الفني عف فكره .يقوؿ كانط" 7سواء رسـ الفناف الطبيعة بالريشة

أو اليراع  ،شع اًر كاف أو نث اًر ،فيو ليس بعبقري مبدع ألنو يحاكي فقط  ،وأف فناف األفكار وحده
ىو سيد الفنوف الجميمة الحقيقي" .وينتج عف ذلؾ أف اإلبداع الفني عند كانط يرجع إلى الفكر

والعقؿ.

المصادر والمراجع

 .4إيمانويؿ كانط "نقد ممكة الحكـ" ترجمة غانـ ىنا ،مركز دراسات الوحدة العربية ،بيروت ،ط،4
7882ـ.

 .7إيمانويؿ كانط ،فمسفة القانوف والسياسة ،ت عبد الرحمف بدوي وكالة المطبوعات الكويت،
د.ط4646،ـ.

 .3بيمي سوندرز ،فف األدب مف مختارات شوبياور ،ترجمة وتعميؽ شفيؽ مقار ،الدار القومية
لمطباعة والنشر ،مصر ،د.ت.

 .1زكريا إبراىيـ ،كانط أو الفمسفة النقدية ،دار مصر لمطباعة ،القاىرة ،ط 7الثالثة ،د.ت.

 .2الطاىر أحمد الزاوي 7مختار الصحاح .الدار العربية لمكتاب ،ليبيا – تونس ،ط 7الثالثة
4645ـ.

 .3عبد الرحمف بدوي ،شوبنياور ،دار العمـ ،بيروت ،د.ط ،د.ت.

 .4فؤاد زكريا ،آراء نقدية في مشكبلت الفكر والثقافة ،د.ط ،د.ت.

 .5محمود سيد أحمد ،مفيوـ الغائية عند كانط ،دار الثقافة لمنشر والتوزيع ،د.ط4655،ـ.
 .6المعجـ الفمسفي المختصر ،ترجمة توفيؽ سموـ ،دار التقدـ ،موسكو4653،ـ.
 .48معجـ عمـ األخبلؽ ،دار التقدـ ،موسكو ،ترجمة توفيؽ سموـ4651،ـ.

 .44ابف منظور ،لساف العرب ،دار المعارؼ ،القاىرة ،ط 7الثانية ،د.ت.
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د/عادل بشير الصاري

كمية المغة العربية – الجامعة األسمرية
يدوف التاريخ أف
تمثِّؿ اآلداب والفنوف اليوية الثقافية لألمة ،ولكؿ أمة نصيب منيا ،ولـ ِّ
أمة مف أمـ األرض خمت مف األدباء والشعراء والفنانيف ،وقد دلَّت الدالئؿ والشواىد مف الماضي
البعيد عمى أف بعض األمـ كالعرب كاف لألدب فييا شأف عظيـ يفوؽ شأف عموـ الطب والفمؾ

وغيرىا.

وقد نشأت األجياؿ الماضية مف أمة العرب عمى االفتتاف بالشعر الذي كاف الجنس

األدبي السائد في ذلؾ الوقت ،فكاف زعماؤىـ يشجعوف الشباب عمى تعممو وحفظو وروايتو،

وينحروف اإلبؿ ويقيموف األفراح إذا نبغ فييـ شاعر ،وكاف خمفاء بني أمية وبني العباس يجمعوف

في قصورىـ الشعراء ،يستمعوف إلييـ ،ويغدقوف عمييـ األمواؿ الطائمة  ،لذلؾ حظي الشاعر

عندىـ بمكانة توازي اليوـ مكانة العظماء والعمماء.

لكف بعد الذي شيدتو البشرية مف تطور ىائؿ في جميع مناحي الحياة تراجع اىتماـ

العرب ومعظـ شعوب األرض باألدب ،فقد شغمتيـ عنو مستجدات الحياة العصرية ،ولـ يعد إال
القميؿ منيـ يقبؿ مف تمقاء نفسو عمى قراءة الشعر أو القصة أو الرواية ،ولكف مع ىذا يظؿ

لألدب حضوره وتأثيره في النفوس ،فال يختمؼ اثناف عمى أف لو دو ار كبي ار في رقي الشعوب

وتثقيفيا وانضاج حسيا الفني ،فقد يجد متذوؽ األدب الذي نتوجو إليو بيذا الخطاب في بعض

نصوصو زادا روحيا ومعرفيا ،ولربما يجد فيو ما يترجـ لو وساوس نفسو وخطرات فؤاده ،أو ُي ِّ
منيو

يصور لو
بعالَـ غير العالَـ الذي يعيش فيو ،أو يقنعو بحالوة الحياة مع بشاعتيا وتنغيصيا ،أو
ِّ
طبائع الناس وأمزجتيـ المضطربة ،أو ُي ِعينو عمى طرح األسئمة المستفزة عف لغ ػ ػ ػز الح ػ ػ ػياة
والممات ،أو يشجعػ ػ ػو عمى الجير بالحؽ والثورة عمى الباطؿ.
ُّ
محب األدب بغيتو عميو أف ُيِم َّـ بمجموعة مف المبادئ التي تُ ِعينو عمى تذوؽ
ولكي يجد
نصوصو والتفاعؿ مع إبداعاتو ،وىذه المبادئ ىي ما طُرح منذ القرف الماضي باسـ نظرية
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األدب ،وما كتبو النقاد وفالسفة النقد وعمماء المغة في مجاؿ عمـ النص وعمـ النص األدبي ،مثؿ
الفيمسوؼ والمفكر الدانمركي لويس ىيممسميؼ (ت1965ـ) ،وعالـ المغة الناقد الروسي روماف

ياكبسوف (ت1982ـ) ،وعالـ المغة والناقد البمغاري روالف بارث (ت1980ـ) ،والناقدة البمغارية
جوليا كريستيفا ،وعالـ المغة البمغاري الفيمسوؼ الناقد تزفيتاف تودوروؼ وغيرىـ.

ولعؿ أوؿ ما ينبغي معرفتو لمتذوؽ النص األدبي ىو :ما النص؟ وما األدب؟ ،وما

مستويات المغة األدبية؟ ،وما وظيفة النص األدبي؟ وكيؼ ىي معاناة إبداعو؟.

النص:

لـ ُي ْثر مصطمح (النص) إشكاليات جدلية إال لدى نقاد األدب وفالسفتو وعمماء المغة،
أما متذوقو األدب والباحثوف عف متعتو وفائدتو الفنية بأيسر الطرؽ ،فأكثرىـ يفيموف النص

األدبي فيما عاما مف خالؿ أجناسو المعروفة ،فيو يتمثؿ عندىـ في القصيدة والخطبة والمقالة
والقصة والرواية والمسرحية و ِ
الح َكـ والمواعظ واألمثاؿ والتوقيعات واألحاديث والسَِّير.
حيف قارب فالسفة األدب وعمماء المغة المصطمح مقاربة عممية فمسفية محاوليف التمييز
بينو وبيف مصطمح (الخطاب) ،برزت إشكاليات وأسئمة كثيرة تجادؿ في حدود النص وماىيتو

وموضوعو وبنيتو ووظائفو ولغتو ،لذلؾ ظيرت لو تعريفات كثيرة ومتباينة ،فمف فالسفة المغة مف

عرؼ النص مف خالؿ حجمو ،إذ ُنقؿ عف المفكر والفيمسوؼ لويس ىيممسميؼ أنو َّ
عد كممة
َّ
ؼ نصاً ،مثميا مثؿ القصيدة أو الرواية ،لكف المفكر والناقد تزفيتاف تودوروؼ ارتأى
)ِ )STOPق ْ
أف النص قد يكوف جممة وقد يكوف كتابا.

عرفت النص مف من ػظور التناص ،فالنص
كذلؾ فإف الناقػدة البمغارية جولػيا كريستػيفا َّ

لدييا ىو خالصة نصوص قديمة أو معاصرة ،أعاد كاتب النص صياغتيا مف جديد ،وىذا يعني

أف النص الواحد نص مفتوح وقابؿ لمتأويؿ؛ ألنو ال يحمؿ خطابا واحدا بؿ عدة خطابات ،ويكتنز
( )1

عالمات لغوية ذات سياقات مختمفة تتناغـ وتتقاطع فيما بينيا.

ومف عمماء المغة مف قارب مفيوـ (النص) مف خالؿ وظائفو المتعددة والمفترضة

عرفو مف خ ػ ػ ػالؿ عناص ػ ػ ػ ػ ػ ػره
كالوظي ػ ػ ػفة التواصمية والجماليػ ػ ػ ػة والتناصية والسيمػ ػ ػ ػيائية ،وىناؾ مف َّ
()1

ُينظر :لسانيات النص ،محمد الخطابي ،ص ،16وما بعدىا.
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()1

عرفوه مف خالؿ وحدة موضوعو وروابطو النصية.
وأنماطو ،وآخروف َّ

وال نريد مناقشة ىذا الكـ اليائؿ مف اآلراء فإف أكثر مف يحتاج إلييا ويستفيد منيا ىـ

ممارسو العممية النقدية وفرساف النصوص األدبية الذيف يفحصوف بِنياتيا ويفككوف شفراتيا ،أما
عشاؽ األدب ومتذوقوه فال يعنييـ كثي ار اختالفات ىؤالء الفالسفة ،ويكفييـ أف يحصموا عمى قدر

يسير مف المعرفة ُيحبِّب إلييـ التواصؿ مع النصوص األدبية واالستمتاع بيا.
مف نافمة القوؿ أف كممة (النص) تعود إلى جذر ثالثي مضعَّؼ ىو(نصص) ،وجاء في

(لساف العرب) َّ :
ظ ِي َر ،فقد
ص ال
الشيء ،وَن َّ
ص :رْف ُعؾ
الن ُّ
نصاًَ :رفَ َعو ،وكؿ ما أُ ْ
َ
ػحديث َيُنصُّو ّ
َ
ص لمػحديث مف ُّ
َسَن َد .يقاؿ:
ص .وقاؿ عمرو بف دينار :ما أرَيت رجالً أََن َّ
ُن َّ
الزْى ِري أَي أ َْرفَ َع لو وأ ْ
يدىا :رفَعتْو وو ِ
ِ
ضع
ون َّ
َن َّ
صتُو إِلػيوَ ،
ص ْ
ص الػحديث إِلػى فالف أَي رفَ َعو ،وكذلؾ َن َ
صت الظبػية ج َ َ َ َ ُ
ِ
ِ
عمػى ال ِػمَن َّ ِ
العروس
ظ ػ ػ ػ ػيَُر عمػيو
صةُ :ما تُ ْ
صة أَي عمػى غاية الفَضيحة والشيرة والظيور ،والػمَن ّ
ُ
()2
بعضػ ػ ػ ػو عمػ ػ ػػى بعض.
ون َّ
ص الػمػ ػ ػ ػ ػ َ
لتُ ػ ػ ػ َرىَ ،
صاً :جع َؿ َ
تاع ن ػ ػ ػ ّ
ويفيـ مما تقدـ أف الداللة المغوية العامة لمفردة (النص) تعني الظيور واالرتفاع،

ومنتيى الشيء وغايتو ،وضـ الشيء إلى الشيء.

والمقابؿ لمكممة في المعاجـ المغوية اإلنجميزية ىو( ،)textوتعني الكتاب المدرسي ومتف

الكتاب ،وكممات المؤلؼ األصمية ،واآلية مف الكتاب المقدس تُتخذ موضوعا لعظة ،وثمة كممة
أخرى ىي( ،)textureوتدور معانييا حوؿ النسج والحياكة والتركيب( ،)3لذا يمكف القوؿ ػ وفؽ

الدالالت المعجمية العربية واإلنجميزية ػ إف النص ىو الكالـ المركب مف كممات وعبارات متصمة
فيما بينيا ،وال عبرة ىنا بطوؿ أو قصر النص ،فالميـ ىو أف يفيد الكالـ فيو مضمونا كامال ،لو
بداية ولو نياية ،وأف يعبر عف فكرة أو موقؼ ما يمكف استعادتو بطريقة أخرى بوساطة الشرح أو

()1

()2
()3

لمزيػػد مػػف االطػػالع عمػػى تعريفػػات (الػػنص) ُينظػػر :بالغػػة الخطػػاب وعمػػـ الػػنص ،د .صػػالح فضػػؿ،
ص ،211وما بعدىا .دليؿ الناقد األدبي ،د .ميجػاف الرويمػي ،د .سػعد اليػازعي ،ص ،172ومػا بعػدىا.
معجـ المصطمحات األدبية المعاصرة ،سعيد عموش ،ص .213
لساف العرب ،مادة( :ف ص ص).
لالط ػػالع عم ػػى مع ػػاني (ُ )textينظ ػػر :أي معج ػػـ لغ ػػوي إنجمي ػػزي عرب ػػي ،وك ػػذلؾ :معج ػػـ مص ػػطمحات
األدب ،إنجميزي ،فرنسي ،عربي ،مجدي وىبة ،ص .566
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التحميؿ أو التأويؿ( ،)1لذا فإف السطور المقتطعة مف خطبة أو مف مقالة أو مف قصة يجب أف

يراعى فييا أنيا تدؿ عمى فكرة متكاممة وسياؽ متصؿ ،مثؿ ىذه السطور:
ِ
ِ
سيطر
عاش
الحياة إالَّ إذا
السعادة في
(( ال سبي َل إلى
َ
ُ
اإلنسان فييا ُح ارً ُمطمَقاً ال ُي ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
أدب النفْس.
سيطر إالَّ ُ
عمى جسمو وعقمو ونفسو ووجدانو وفكرِه ُم ٌ
عاش في ظُ ِ
كل ِ
ق في ِّ
أن تُ ِ
ممة
الحري ُة
عاش محروماً منيا َ
فم ْن َ
شر َ
يجب ْ
شمس ُ
ٌ
نفسَ ،
الر ْحِم ،وآخرىا بظُ ِ
حالكة ،يتص ُل أولُيا بظُ ِ
ِ
القبر.
ممة َّ
ممة ْ
ُ
طرتُ ُو التي
ليست الحري ُة في تاري ِخ اإلنسانِ حادثاً جديداً ،أو طارئاً غريباً ،وانما ىي ِف ْ
ْ
ِ
شجار.
ق
ق
بأغصان األ ْ
الصخور ويتعمَّ ُ
وحشاً يتسمَّ ُ
فُ ِط َر عمييا ُم ْذ َ
كان ْ
َ
ِ
اإلنسان الذي ُّ
يطمب
ستَ ْج ٍد ،وانما ىو
الحرية ليس
يدي ِو لطمَ ِب
إنَّ
ِّ
َ
يمد ْ
ُ
بمتسو ٍل وال ُم ْ
فإن ظَ ِفر بيا فال ِم َّن َة لمخمو ٍ
ق عميو ،وال
ح ْقاً من حقوِق ِو التي سمَبتْ ُو إيَّاىا المطامعُ البشري ُةْ ،
()2
يد ٍ
ألحد عندهُ )).
َ

اقتطعت مف مقالة لمصطفى لطفي
ىذه السطور المكونة مف أربع فقرات
ْ
المنفموطي(ت1924ـ) ،ومع ىذا فال ُيمحظ أية ىميمة أو تفكؾ في اطراد فكرتيا ،لذلؾ تُعد نصا

مكتمال ،تعانقت كمماتو وجممو وتضامت فيما بينيا ،بحيث أفادت موضوعا واحدا مفاده أف سعادة
اإلنساف تكمف في حريتو التي ينبغي أف يحرص عمييا ،حرصو عمى حياتو ،فيي حقو الطبيعي

الذي منحو إياه خالقو ،ونتيجة لتكرار الكاتب ليذا المعنى في أكثر مف فقرة فإنا نرى أف كؿ فقرة
تُ َعد نصا مكتمال.
األدب :

اجتيدت أجياؿ كثيرة مف النقاد منذ أرسطو(ؽ.ـ  )322إلى اليوـ في تحديد داللة لفظ

(األدب) ،لكف ىذا المفظ ظؿ مستعصيا كغيره مف األلفاظ والمصطمحات األدبية والنقدية عمى

الضبط والتعريؼ النيائي ،وكؿ التعريفات التي قيمت بشأنو ،مثؿ القوؿ بأف األدب ىو محاكاة

فنية لمظاىر الوجود ،أو تعبير عف المشاعر وتصوير ألحواؿ النفس ،أو مجموع اآلثار النثرية
()1
()2

النص األدبي ،تحميمو وبناؤه  ،مدخؿ إجرائي ،إبراىيـ خميؿ ،ص.17
النظرات ،مصطفى لطفي المنفموطي ،ج ،1ص.126
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والشعرية المتميزة بسمو األسموب ،كانت مقاربة جزئية وظرفية ،ال تخص إال األعماؿ األدبية

المنتجة في زمنيا ،ذلؾ ألف طبيعة األدب وأجناسو وغايتو متغيرة دائما.

بعد منتصؼ القرف الماضي ونتيجة لتطور عموـ المغة أحيا النقاد والمسانيوف في الغرب

مصطمح أرسطو القديـ (البويطيقا) الذي ُنقؿ إلى العربية باسـ (األدبية) ) )Literarinessحينا
وباسـ (الشعرية) ( ،)poeticsحينا آخر ،وقُصد بيما معا مجموع الخصائص الفنية التي

بموجبيا أف ُيسمى نص لغوي ما نصاً أدبياً ،وقد تجاور المصطمحاف في كثير مف الكتابات
األدبية والنقدية العربية مدة مف الزمف ،حتى صا ار متطابقيف في الداللة عند كثير مف الكتَّاب،

غير أف المصطمح الثاني (الشعرية) ىو السائد اآلف والمتصدر لعناويف البحوث والدراسات التي

تُعنى بعمـ األدب وعمـ الشعر معا.
ويعد روماف ياكبسوف أبرز ناقد ألسني َّ
قدـ مفيوما لمشعرية وتجمياتيا في النصوص مف

خالؿ مخططو المشيور لعناصر االتصاؿ المغوي الستة وىي :المرسؿ ،والمرسؿ إليو ،والرسالة،
وقناة االتصاؿ ،والسياؽ ،والمغة ،ولكؿ عنصر مف ىذه العناصر وظيفة تساعد عمى إقامة

االتصاؿ المغوي واستم ارريتو وتحقيؽ اليدؼ منو :فالمرسؿ وظيفتو انفعالية ،والمرسؿ إليو وظيفتو

إفيامية ،والرسالة وظيفتيا شعرية جمالية ،والسياؽ وظيفتو مرجعية ،والقناة وظيفتيا انتباىية،

والمغة ووظيفتيا وصفية وتفسيرية.

وىذه الوظائؼ ال تظير بدرجة واحدة في كؿ عممية اتصاؿ لغوي ،فحيف يكوف ثمة

اتصاؿ لغوي شفيي بيف شخصيف يتحدثاف حديثا عاديا فإف الوظيفة السائدة ىي الوظيفة

اإلفيامية  ،ولكف حيف يق أر قارئ نصاً قصصياً أو شعريا فالوظيفة السائدة ىي الوظيفة الشعرية

التأثيرية ،وىذا يعنى أف كؿ عنصر مف عناصر لغة ىذا النص (الحروؼ والتراكيب والصور
واإليقاع) وظيفتيا األساسية ىي إقناع القارئ بفكرة النص أو إثارة انتباىو لموقؼ ما أو التأثير

فيو سمبا أو إيجابا.

لذا فإف (الشعرية) تُمتمس في الخصائص األدبية التي يتصؼ بيا نص لغوي ما ،وىو ما يؤكد
أف النص األدبي في منظور ياكبسوف وغيره مف المسانييف ىو رسالة لغوية ذات وظيفة شعرية.

()1

ُينظر :إشكالية المصطمح في الخطاب النقدي العربي الجديد ،يوسؼ وغميسي ،ص  270ػ .276

- 309 -

()1

مجلة التربوي
ماىية النص األدبي خطاب إلى متذوقي األدب

العدد 9

يمؽ مصطمح (الشعرية) في بداية ظيوره قبوال مف بعض النقاد العرب ،لذلؾ أىمموه
لـ َ
واستخدموا مصطمحات قريبة منو مثؿ :الشاعرية والسمات الشعرية والشعرانية والقوؿ الشعري وفف

الشعر وعمـ الشعر ...الخ ،وازاء ىذا التعدد صار لممصطمح أكثر مف معنى في الكتابات النقدية

العربية المعاصرة ،عمى أنو ُيمحظ في عدد مف تمؾ الكتابات بأف ثمة ميال لمتأكيد بأف (الشعرية)
ىي عمـ يختص بالكشؼ عف الخصائص الفنية والقوانيف الداخمية التي يتكوف منيا الخطاب

األدبي.

وال نريد التوغؿ أكثر في دىاليز الفمسفة المسانية تجاه داللة مصطمح (الشعرية) وتجمياتيا

وأنماطيا وطرائؽ كشفيا ،فاألىـ مف ىذا ىو تقريب مفيوـ (األدب) لمناشئة المتأدبيف بالقوؿ :إف

األدب في أبسط وأوجز تعريفاتو ىو فف تعبيري مادتو الكممة ،لذا فيو يتميز بالكممة عف باقي

ُخر كالرسـ والنحت والموسيقا ،ذلؾ ألف الكممة ليست كريشة وألواف الرساـ،
الفنوف التعبيرية األ َ
وليست كإزميؿ َّ
النحات وآالت الموسيقار ،إنيا وعاء الفكر ومرآة النفس ،وبيا يتواصؿ اإلنساف

مع بني جنسو ،ويعبر ويصور ليـ عما يجوؿ في خاطره مف خواطر ومشاعر وأفكار وقضايا

تشغمو.

لنقؿ ىو االستخداـ
وىذا يعني أف األدب ىو كالـ فني متميز عف الكالـ العادي ،أو ْ
الفني لمغة ،أي أف تُوضع المفردات وتُصاغ التراكيب بطريقة تختمؼ عف الطريقة التي تستخدـ
في الحديث اليومي العادي ،وذلؾ بتقديـ ما حقو التأخير ،أو بتأخير ما حقو التقديـ ،أو بالتشبيو

واالستعارة والتشخيص والتضاد والمفارقة والتناص والترميز واألسطرة  ،وغيرىا مف األساليب

الفنية التي تجعؿ الكالـ أكثر جاذبية وتأثي ار في نفوس متمقيو.

ومف خالؿ ما تقدـ بشأف مف ػيوـ مصطم ػ ػ ػ ػحي (النصػ األدب) يمكف أف نخمص بم ػ ػ ػ ػ ػثؿ ما خمص
إليو الدكتور إبراىيـ خميؿ الذي رأى أف (( النص األدبي نسيج مف األلفاظ والعبارات التي تطرد

في بناء منظـ متناسؽ ،يعالج موضوعا أو موضوعات عدة في أداء يتميز عمى أنماط الكالـ

اليومي والكتابة غير األدبية بالجمالية التي تعتمد عمى التخيؿ واإليقاع والتصوير واإليحاء
= تعريؼ النص األدبي ،عبد الفتاح كميطو ،مجمة كمية اآلداب والعموـ اإلنسانية  ،جامعة محمد الخامس،
ص.122
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والرمز ،ويحتؿ فيو الداؿ بتعبير سوسير مرتبة أعمى مف مرتبة المدلوؿ  ،مقارنة بالنص غير
( )1

األدبي )).

مستويات المغة األدبية:

تتميز المغة األدبية عف المغة غير األدبية التي تُكتب بيا النصوص التاريخية والعممية
المحممة بفيض
والسياسية والفمسفية والصحفية بأف الصياغة فييا تتـ وفؽ ما ىو قابع في الذات
َّ

فأنت بيذا تخبر عف
مف المشاعر واألحاسيس والرؤى ،فحيف تقوؿ مثال ىذه الجممة( :إني سعيد) َ
حالتؾ النفسية فقط ،وال تعبِّر أو تكشؼ أو تشير إلى أي مظير مف مظاىر سعادتؾ ،إذف
فجممتؾ ليست تعبي ار أدبيا ،بؿ ىي مجرد جممة إخبارية.

قمت ( :أحس أن نفسي تولد من جديد ىذا الصباح ) فإف ىذا التعبيرػ مع بساطتو ػ ىو
ولكف لو َ
تعبير أدبي؛ ألنو ال ينقؿ إلى المتمقي خب ار بأنؾ سعيد ،بؿ يشير ويوحي إليو بأنؾ لست حزينا.
كذلؾ حيف تقوؿ( :الطريق طويل ،ويبعد عن وسط البمد خمسين كيمو مت ار) كالـ إخباري

مباشر ليس فيو أي قدر مف الطاقة التعبيرية الصادرة عف الشعور ،ولكف حيف تعبر عف ممَمَؾ مف

الطريق تُقطع بالحديث) ،فإف كالمؾ ىذا تجاوز
طوؿ الطريؽ لرفيقؾ ،فتقوؿ لو( :يا صاحبي
ُ
اإلخبار إلى التعبير عما في نفسؾ مف رغبة في نسياف تعب الطريؽ بمتعة الحديث مع رفيؽ

سفرؾ.

ىممت بالتعبير عف أفكارؾ أو مشاعرؾ فإف تعبيرؾ سيأتي إما منثو ار أو موزونا ،وال
وأنت إذا
َ
يوجد نمػ ػ ػ ػط ثالػ ػ ػث تعبِّر بو ،وىذا يع ػ ػني أف الكالـ البشري كمو مف حيث ال َك ُّـ ىو منثور أو
()2

موزوف ،ومف حيث النوع فإنو ال يتعدى أربعة مستويات ىي:

أ ػ تعبير نثري ،مثؿ :

(( الربيع من أجمل فصول السنة ،فيو يعتدل الجو ،وتخضر األرض ،ويخرج الناس
لالصطياف والتنزه ،يستنشقون اليواء العميل ،ويقضون أمتع األوقات)).

ىذا التعبير نثري مباشػ ػ ػر ومعناه عقمي واضػ ػ ػح ،فالمفردات استخدمت استخداما معجمػ ػ ػ ػ ػيا

()1
()2

النص األدبي ،تحميمو وبناؤه ،مدخؿ إجرائي ،إبراىيـ خميؿ ،ص.13
ُينظر :سياسة الشعر ،أدونيس ،ص .22
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بحيث لـ تتجاوز دالالتيا العرفية المتداولة.

()1

ب ػ تعبير نثري موزوف ،مثؿ قوؿ أحمد شوقي(ت1932ـ) :

الربيع حديق َة األروا ِح
حي
قم بنا يا صا ِح
ِّ
َ
آذار أقبل ْ
ُ
تعبير ىذا البيت ال يكاد يختمؼ في شيء عف التعبير السابؽ سوى في الشكؿ واإلطار

الذي صيغ فيو وىو الوزف ،فالمعنى عقمي واضح ،وداللة المفردات لـ تتجاوز الحدود المعجمية،
لذلؾ فإف تعبير البيت ىو نثري ،لكنو صيغ في إطار وزني ،ولـ يكف الوزف فيو سوى حمية وزينة.

ت ػ تعبير شعري منثور ،مثؿ:

((ىا ىو الربيع أقبل فأقبمت معو الحياة ،ولبست األرض أجمل ثيابيا ،حيث زىَّر الفل

والياسمين في المزارع ،واستعاد البحر زرقتو ،والسماء استعادت صفاءىا ،واستفاقت أسراب
تقبل المياه بمناقيرىا ،وتعانق السماء بأجنحتيا)).
النورس من غفوتيا ،فأخذت ِّ

في ىذا التعبير تخطت المفردات والتراكيب دالالتيا المعجمية ،فجاءت المعاني تخييمية

غير عقمية ،فارتداء األرض ثيابيا الجميمة ،واستعادة البحر زرقتو ،والسماء صفاءىا ،وتقبيؿ

النوارس لممياه ،كميا معاف تخييمية تت ػ ػ ػعارض مع العقؿ والمنطؽ ،وقصد

بيا كاتب التعبير نقؿ إيحاء إلى المتمقي يشعره بجماؿ الطبيعة.
ِ
ٍ
معاف وأفكار واضحة
عف بنقؿ
فيذا التعبير إذاً شعري واف لـ يأت موزونا؛ ألنو لـ ُي َ
ومباشرة ،بؿ ُعني بنقؿ إيحاءات واشارات عف أحاسيس ومشاعر انتابت كاتب التعبير وأراد مف

المتمقي أف يشاركو فييا ،وىذا ىو األدب الحقيقي األصيؿ الذي يعتمد عمى اإليماءة واإلشارة

واإليحاء باألحاسيس وخمجات القموب ،وليس مف شأنو أف يحمؿ أفكا ار ومضاميف وقضايا عقمية.
ث ػ تعبير شعري موزوف  ،مثؿ قوؿ البحتري( :ت284ىػ)

( )2

الح ِ
سن حتى كاد أن يتكمــما
من ُ
ِ
باألمس ُن َّـوما
كـــــــــــن
َّ
أوائ َل ورٍد

الطمق يختا ُل ضاحكـــاً
ُ
أتا َك الربيعُ
النوروز في َغمس الدجـى
وقد نبَّو
ُ

في ىذا التعبير أفرغ الشاعػ ػ ػر المفردات مف شحناتػ ػ ػيا أي :دالالتػ ػ ػيا المعجمية ،وشحنػ ػ ػ ػ ػيا

()1
()2

ديواف أحمد شوقي ،مج ،1ج  ، 2ص.22
ديواف البحتري ،مج  ،1ص.147

- 312 -

مجلة التربوي
ماىية النص األدبي خطاب إلى متذوقي األدب

العدد 9

ٍ
بمعاف تخييمية صادرة عف عاطفتو ال عف عقمو المحض ،وصاغيا في قالب وزني ،ولو نثرىا لما

نقص مف شحنتيا الداللية شيء ،وىذا يؤكد أف الشعر قد يأتي منثو ار وموزونا ،فالوزف قد يكوف

زائدا وليس ضرورة شعرية.

يقوؿ األديب مصطفى لطفي المنفموطي الذي يعد مف أبرز أدباء المرحمة الكالسيكية:

((أما ِّ
الشعر فأمر وراء األنغاـ واألوزاف ،وما النظـ باإلضافة إليو إال كالحمي في جيد الغانية
الحسناء ،أو الوشي في ثوب الديباج المعمَّـ ،فكما أف الغانية ال يحزنيا عطؿ جيدىا ،والديباج ال
( )1
يزري بو أنو غير معمَّـ ،كذلؾ الشعر ال يذىب بحسنو وروائو أنو غير منظوـ وال موزوف)).

وىذا ال يعني بالضرورة االستغناء عف الوزف في كؿ عمؿ شعري ،فال شؾ أف لموزف وْقعاً
في النفس؛ ألنو عنصر تطريبي ،ويمكف لمشاعر المبدع أف ُيكسب الوزف مع عناصر أخرى
وظيفة أسمى مف الوظيفة الطربية ،بحيث يجعمو يفتح لممتمقي أفاقا لتأويؿ دواؿ النص.

ولربما نخمص مما تقدـ إلى أف النص األدبي ىو تعبير مجازي متخيؿ ،لكف قد تتحقؽ

أدبية النص وشعريتو بغير المجاز واألخيمة ،وذلؾ إذا أحسف األديب أو الشاعر اختيار األلفاظ
والتراكيب ووضعيا في نسؽ فني مطابؽ لحالتو الشعورية ،ويمكف االستدالؿ عمى ىذا الرأي

بنصوص مف الشعر والنثر خمت مف المجاز واألخيمة والرموز ،لكنيا استطاعت التأثير في

متمقييا ،ومف ىذه النصوص قوؿ اإلماـ عمي بف أبي طالب رضي اهلل عنو (ت40ىػ)(( :من َكثُر
ومن َّ
قل حياؤه َّ
قل حياؤه ،ومن َّ
كالم ُو كثُر خطؤه ،ومن كثُر خطؤه َّ
قل َوَر ُع ُو مات
قل َوَر ُع ُوْ ،
ُ

داء
قمب ُو دخ َل النار)) )2(.وقوؿ الجاحظ (ت255ىػ)(( :
قمب ُو ،ومن مات ُ
ُ
الحس ُد ـ أبقاك اهللُ ـ ٌ
َ
متعذر ،فما
أمر
باب
سر،
األود،
الجسد ،ويفسد
يني ُك
ْ
ْ
ٌ
ُ
وصاحب ُو َ
ض ِجٌر ،وىو ٌ
ُ
ٌ
غامض ،و ٌ
عالجو ُع ٌ
ِ
ِ
الباطل،
ميف
الحسد
فمداويو في عناء  ....و
داوى ،وما َبطَ َن منو
عقيد الكفر ،وح ُ
ُ
ُ
ظير منو فال ُي َ
وضد الحق ....،فمنو تتولد العداوة ،وىو سبب كل قطيعة ،ومنتج كل وحشة ،ومفرق كل
وم ْمقــح الشر بين الخمـــطاء،
جماعة ،وقاطع كل رحم بين األقرباء ،ومحدث التفرق بين القرناءُ ،
()1
()2

النظرات ،مصطفى لطفي المنفموطي ،ج ،2ص.209
شرح نيج البالغة ،ابف أبي الحديد ،تحقيؽ محمد أبو الفضؿ إبراىيـ ،ص.264
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()2

يكمن في الصدور كمون النار في الحجر))  )1(.وقوؿ عباس محمود العقاد (ت1964ـ) :
صغير يطمب ِ
الكب ار وشي ٌخ َّ
صـــــــــــ ُغـرا
ُ
ود لـو َ
ٌ
وخال يشتيي عمالً وذو ٍ
ٍ
ضـ ِجـــــــــرا
عمل بو َ
ورب ِ
تعب وفي ٍ
المال في ٍ
تعب من افتـــــــقَــرا
ُّ

يــرتاح منتـــص ار
ويشقى المـــرُء منـــــيزماً وال
ُ
وال يرضى بال ُع ِقـ ٍ
عــــقب فــــــال وز ار
ــب ْ
فإن ُي ْ
ْ
المـــــجد في ٍ
يظـــفر بو فَتَ ار
فإن
ويبغي
ليف ْ
َ
ْ
قــــمب ُو زفَــــرا
ويخـــمــــد ْ
إن سالَ فــــــإذا تـــــولَّو ُ
ِ
القـــــد ار
ىم حيَّروا
فيل حاروا عمى
َ
األقدار أم ْ

ِ
حض ار
كم سوى
َ
الخصمين ْ
إن َ
شكاةٌ ما ليا َح ٌ
لـ تتجاوز كثي ار ألفاظ ىذه النصوص دالالتيا المعجمية ،لكف حسف اختيارىا وحسف

صياغتيا جعميا تنقؿ إلى المتمقي مشاعر وايحاءات كتَّابيا ،ففي نص اإلماـ عمي إيحاء بأف

المرء يجني عمى نفسو بثرثرتو وادعائو الفيـ والفطانة ،وفي نص الجاحظ إيحاء بأف الحسد مرض

خطير يضر بالحاسد قبؿ المحسود ،وفي أبيات العقاد إيحاء بأف اإلنساف ذو طبيعة مزاجية وقمقة.

لذلؾ فإف ىذه النصوص لـ تكتسب أدبيتيا بانحراؼ ألفاظيا عف معانييا القاموسية ،بؿ

بحسف نظميا في السياؽ المناسب لمحالة الشعورية ،لكف مع ىذا فإف أعمى درجات أدبية النص

وشعريتو تتحقؽ بالمجاز والخياؿ ،فيما أكثر تأثي ار في نفس المتمقي وأقدر عمى اإليحاء.
وظيفة النص األدبي:

ما الغاية التي يتغياىا األديب حيف يكتب خاطرة  ،والقاص حيف يكتب قصة أو

مسرحية ،والشاعر حيف ينظـ قصيدة  ،ثـ ما الغاية مف قراءة ىذه األجناس األدبية؟.

بالطبع لكاتب النص األدبي غاية مف كتابتو وىي التأثير الجمالي والتواصؿ مع متم ٍ
ؽ

بممَ َكات فنية تؤىمػ ػ ػ ػ ػو
يتوقع أنو يمتمؾ قنوات اتصاؿ كالسياؽ والشفرة المكتوب بيا النص ،ويتمتع َ
()1
()2

رسائؿ الجاحظ ،قدـ ليا وبوبَّيا وشرحيا  :د /عمي أبو ممحـ ،ص.116،115
مختارات مف شعر العقاد ،فاروؽ شوشة  ،ص .91
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لمتفاعؿ مع تجربة المبدع.

قد يظف البعض أف غاية كاتب النص األدبي ىي التنفيس الشعوري ،أو طمب الشيرة ،أو

طمب الماؿ  ،كؿ ىذا وارد بالنسبة لبعض مف يمارسوف الكتابة ،أما المبدعوف مف األدباء

والشعراء ،فيـ يكتبوف ألجؿ غاية واحدة ىي نقؿ تجاربيـ الشعورية وخبراتيـ الفنية والجمالية إلى

غيرىـ ،ألجؿ اإلفادة منيا واالستمتاع بيا ،فالنص األدبي ىو عممية خمؽ فني ،وليس لمخمؽ الفني

سوى وظيفة واحدة ىي المتعة الفنية ،وال يقصد بالمتعة إدخاؿ السرور عمى قمب المتمقي ،بؿ

المقصود بيا المذة والمنفعة التي تحصؿ لممتمقي ،حيف يكتشؼ ما يكتنزه النص األدبي مف دالالت

وايحاءات.

إذف فإف وظيفة النص األدبي ىي تواصمية تأثيرية ،وليست إعالمية تعميمية وتثقيفية

ميمتيا عرض قضايا فمسفية أو فكرية أو دينية أو سياسية أو اجتماعية ،ألجؿ الترويج ليا بيف
الناس أو تثقيفيـ بيا ،فيذه ميمة الفالسفة والمفكريف ورجاؿ السياسة واإلعالـ والديف ،وال يعني

ىذا أف يكوف النص األدبي خاليا مف أي مضموف أو رؤية أو فكرة ما ،بؿ يعني أال يتحوؿ إلى

خطاب إعالمي أو تعميمي.

أما بالنسبة لقارئ النص فإف الغاية مف قراءتو لمنص ىي استنطاؽ تجربة كاتبو ،وذلؾ

باستكشاؼ أدبية النص وشعريتو ،أي البحث عف (( مجموعة مف المبادئ الجمالية التي تقود

المبدع في خطابو والتي تكسبو فرادتو وتميزه عف غيره مف الخطابات)).

()1

ومف نافمة القوؿ التأكيد أنو ليس كؿ نص أدبي قابؿ لمقراءة ويستأىؿ معاناة البحث عف

دالالتو ،وىذا يعني أف النص األدبي المبدع فقط ىو بغية القارئ المبدع ،فيذا النص مختمؼ
ومتميز عف غيره مف النصوص بمغتو وبما يبوح بو ،لذلؾ يحتاج إلى قارئ مختمؼ يتميز بذائقة
وثقافة فنية ونقدية تمكنو مف التقاط االنزياحات والعدوالت الفنية المدىشة المكتنزة بالدالالت

واإلشارات واالستفيامات ،لذلؾ فإف القارئ السطحي والتقميدي لف يتذوؽ بسيولة مثؿ ىذا النص

الممَكات ييمو أف يترجـ لغة النص إلى لغة مباشرة ،حتى يتمكف مف فيـ كؿ
المكتنز؛ ألنو محدود َ
كممة في النص ،وفيـ المعنى اإلجمالي لو ،والغرض مف إنشائو ومناسبتو ،ويتسمى بالبحث ع ػ ػ ػ ػ ػما
()1

مفاىيـ الشعرية ،حسف ناظـ ،ص.111
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فيو مف تشبييات أو استعارات أو أصباغ بديعية مختمفة.

ىذه السطور مثال سيقؼ القارئ التقميدي أماميا عاج از عف تذوقيا ،ومف ثََّـ التواصؿ

معيا ،لكف القارئ الخبير ستثير دىشتو وتحفزه لفؾ شفرتيا (( :مشى الرج ُل طويالً ...وبينما ىو
ِ
أخذت
ي ْنقُل خطو ِات ِو مات ،غير أنو لم يفطن
لموتو ،كما أنو لم يعرف كيف يأوي إلى قَ ْبرِه ؟ ،و ْ
ٍ
َّ
أمعن
ميا وواصل المشي،
عندئذ مات مرةً أخرى ،و َ
فحم َ
جثتُ ُو تتَحم ُلْ ،
فمم يعرف ماذا يفعل بيا؟َ ،
()1
ِ
الموت ،بينما ىو ال ي از ُل يواص ُل المشي)).
في
أماـ القارئ تحدياف إزاء ىذا النص ،التحدي األوؿ :محاولة تحديد جنسية ىذا النص،
فيؿ ىو حكاية أـ خرافة أـ قصة قصيرة أـ أقصوصة أـ خاطرة فمسفية؟ ،وىذا يتطمب فحص

تقنية بنية النص الذي اعتمد عمى التكثيؼ الشديد لمغة والحدث والزمف والمكاف والراوي.

صرح
أما التحدي الثاني ىو مؿء فراغات النص ،والكشؼ عف المسكوت فيو ،وما لـ ُي َ
بو ،وىذا يتطمب البحث عف داللة المفارقة الساخرة بيف موت الرجؿ واص ارره عمى المشي،
فالرجؿ ميت ،وىو في الوقت نفسو يحمؿ جثتو المتحممة ،ويمعف في الموت ،ويواصؿ المشي.
()2

قاؿ أدونيس:

الضياع
الضياع ...
ْ
الضياعُ يخمِّصنا ويقود ُخطانا
الضياع
و
ْ
القناع
ْ
ٌ
ألق وسواهُ
يوحدنا بسوانا
والضياعُ ِّ

ِ
البحار برؤانا
وجو
والضياع يعمِّق َ
والضياع انتظار

قارئ ىذا النص ال بد أف تصدمو داللة لفظة (الضياع) ،فقد أفرغ أدونيس المفظة مف

شحنتيا الداللية السمبية الشائعة والمتعارؼ عمييا في المعاجـ المغوية (الفقد والنقص والتمؼ
()1
()2

ُينظر :القصة القصيرة جدا في األردف ،تقي الديف محمد عبيدات ،ص.117
اآلثار الكاممة ،أدونيس ،ص.476
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وشحَنيا بداللة إيجابية غير شائعة وال
واليالؾ والتشتت) ،وىذ يتضح مف قوليـ (ضاع الماؿ)َ ،
تدعميا المعاجـ إال بالتأويؿ ،كقوليـ (ضاع العطر) بمعنى فاح وانتشر ،وبذا فقد صارت المفظة
تعني االنعتاؽ مف القيود ،والحرية التي تخمص اإلنساف مف إسار العبودية وذؿ الخضوع  ،وتقود

خطاه نحو اإلبداع والتألؽ.

معاناة إبداع النص األدبي:

إف مبدع النص األدبي كائف اجتماعي يؤثر ويتأثر بما حولو ،ولديو كسائر خمؽ اهلل

الطبيعييف حساسية مما يحدث لو أو لغيره ،لكنيا حساسية تتميز عما لدى عامة الناس بماىيتيا

المبيمة ،فيي شفافة وحادة وليا اتجاىات متباينة ،وىو حيف ييـ بالكتابة يستدعي مخزونا ىائال

سني عمره
مف مالييف الصور والمرئيات والتأمالت والمعمومات واألحاسيس التي التقطيا خالؿ ِّ
َّ
وخزنيا في ذاكرتو ،وحيف تأتي المحظة الحاسمة ،أي لحظة والدة النص األدبي ،تخرج تمؾ

المخزونات المكدسة ليقوـ ىو بفرزىا وتوظيفيا ألجؿ خمؽ عمؿ أدبي متميز ،ومف ىنا تتأتى

المعاناة.

إذف تبدأ معاناة المبدع مف لحظة التفكير والتخميف في فكرة أو رؤيا أو ىاجس ما ينبثؽ

فجأة مف باطف الذات ،يسميو بعض الكتَّاب بػ (الوارد) الذي يرد عمى الخاطر ويجيِّش

المشاعر( ،)1عندىا يظؿ المبدع مشغوال بو فترة مف الزمف ،ال تنتيي إال بعد أف ُي ْفرغ الفكرة أو
الياجس في قالب لغوي عمى الورؽ ،ولممتمقي أف يتصور مدى صعوبة تحويؿ خاطر أو ىاجس
مبيـ مف ىواجس النفس إلى بنية لغوية ،وذلؾ ألف قدرة المغة عمى التعبير وايصاؿ الرؤى

والخواطر والمشاعر إلى المتمقي ىي قدرة نسبية ،إذ ال تستطيع أية لغة مف لغات البشر تبياف ما

تعيف جوىر
في العقؿ والوجداف بدقة متناىية ال لبس فييا ،وحتى إف استطاعت المغة أف ّ
الموضوع أو الفكرة أو المعنى فإف حدوده تظؿ عامة دوف تحديد.
ولو كانت المغة قادرة حقا عمى تبياف األفكار والمشاعر تبيانا حقيقيا دقيقا الختفت مف

الوجود المشاحنات والمياترات والحروب الكالمية التي تنشأ عادة بيف األفراد والشعوب بسبب
سوء فيـ داللة المفردات ،ولما احتاج الناس في تعامميـ اليومي إلى االعتذار وطمب الصفح مف

()1

ينظر :حياتي في الشعر ،صالح عبد الصبور ،ص.10
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بعضيـ ،وبخاصة حيف يتمقى أحدىـ كالـ غيره بداللة غير التي عناىا المتكمـ أو الكاتب ،ولما
اضطروا إلى شروح وتفاسير النصوص المنطوقة والمكتوبة.

إلى جانب القدرة النسبية لمغة عمى إيصاؿ األحاسيس والمشاعر تبرز لممبدع مشكمة

أخرى مصدرىا ىو ،وتتمثؿ في اختبار قدرتو عمى تطويع المغة حتى تنقاد لو ليصوغ منيا كممات

قادرة عمى اإليحاء برؤيتو وتجربتو لممتمقي ،فيو إذا خضع لمغة والتزـ بأعرافيا وأصوليا التزاما

صارما ،فإنو لف يتمكف مف إنتاج نص أدبي متميز ،واذا خرج عنيا وأىمؿ أصوليا فإنو لف يجد

مف القراء مف يتواصؿ معو ويتقبؿ نصو ،لذلؾ فإف تعامؿ المبدع مع المغة يحتاج إلى خبرة

وذكاء مشوبيف بالحذرَّ ،
لكف ممَ َكتَو وخبرتو الفنية ىي التي تيديو إلى انتقاء األلفاظ والصيغ
التعبيرية المالئمة وتنبيو في حاؿ تجاوزه  ،وبذلؾ تتفاعؿ قواعد المغة وأساليبيا الموروثة مع فرادة

تجربتو الشعرية.

وعمى أية حاؿ فإف الشاعر تبدو أكثر معاناة مف القاص والروائي وكاتب المقالة أو

المسرحية ،وذلؾ لخصوصية وتفرد التجربة الشعرية عما سواىا مف تجارب األجناس األدبية

األخرى ،وقد كتب عدد مف الشعراء مقاالت وكتابات نثرية أخرى فمـ يذكروا أنيـ عانوا وتعبوا في

كتابتيا مثمما عانوا وتعبوا في كتابة قصائدىـ.

لقد نقمت األخبار والسِّير الذاتية لمشعراء صو ار مف المعاناة التي يمقونيا في صياغة

وخمؽ القصيدة ،وفي الموروث العربي ُنقؿ عف الشاعر األموي الفرزدؽ (ت110ىػ) قولو (( :أنا
عمي مف نظـ بيت)) ( ،)1كما ُروي عف
عمي ساعة ،ونزع ضرس أسيؿ َّ
أتت َّ
أشعر تميـ ،وربما ْ
شقيؽ الشاعر العباسي مرواف بف حفصة (ت182ىػ) قولو بأف نظـ الشعر أشد مف قضـ
()2

الحجارة.

وفي ىذا العصر فإف الشاعر نزار قباني (ت1998ـ) كتب جزءا مف قصيدتو (حبمى) ثـ

توقؼ ،وحاوؿ بعد أيػ ػاـ أف يكمم ػ ػ ػيا ،فمـ يفتػ ػ ػح اهلل عميو بحرؼ ،ونظـ بعػ ػ ػدىا قصائد كثيرة وطبػع
()1
()2

ُينظر :الشعر والشعراء ،ابف قتيبة ،ص .35
ُينظر :المصوف في األدب ،أبو أحمد الحسف بف عبد اهلل العسكري ،ص .13
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( )1

عددا مف الدواويف ،وبعد عشر سنوات تذكر القصيدة فأكمميا في جمسة واحدة.

المسودات التي تركيا الكتَّاب والشعراء وما فييا مف تشطيبات وتعديالت تشيد
كذلؾ فإف
َّ

وتثبت مدى ما يقاسيو المبدعوف مف عناء العمؿ الشعري .ذكر الشاعر صالح عبد

الصبور(ت1981ـ) أف خمؽ القصيدة عنده يمر بثالث مراحؿ ىي :الوارد والتمكيف والعودة ،
والوارد ىو بداية الحمؿ بالقصيدة والشعور بمجيئيا ،والتمكيف يعني العمؿ المضني مف أجؿ

استواء القصيدة ،والعودة ىي مرحمة التنقيح ،وقد تحدث الشاعر عف المحظات األولى التي

تتشكؿ فييا قصيدتو ،فقاؿ (( :والقصيد كوارد قد تكوف حيف يرد مطمع القصيدة ،أو مقطع مف

مقاطعيا بغير ترتيب في ألفاظ مموسقة ،ال يكاد الشاعر نفسو يستبيف معناىا ،قد يأتي ىذا الوارد

بيف الناس أو في الوحدة أو في العمؿ أو في المضجع ،ال يكاد يسبقو شيء يماثمو أو يستدعيو،
ويعيده الشاعر عمى نفسو ،فيجد أف ىذا الوارد قد يفتح لو سبيال إلى خمؽ قصيدة ،وقد يعيده
()2

مرات ومرات حتى تنفتح أمامو إحدى السبؿ)).

وصور الشاعر نزار قباني بمغتو المعيودة لحظة مجيئ القصيدة قائال  (( :تأتيني
َّ

القصيدة ػ أوؿ ما تأتي ػ بشكؿ جممة غير مكتممة ،وغير مفسرة ،تضرب كالبرؽ وتختفي

كالبرؽ ...ال أحاوؿ إمساؾ البرؽ ،بؿ أتركو يذىب ،مكتفيا باإلضاءة األولى التي يحدثيا ،أرجع
لمظالـ ،وأنتظر التماع البرؽ مف جديد...قد يطوؿ انتظاري لو وقد يقصر ،ولكني ال أحاوؿ
استحداث برؽ صناعي ،ومف تجمع البروؽ وتالحقيا تحدث اإلنارة النفسية الشاممة ،وأبدأ العمؿ

عمى أرض واضحة)).

()3

كذلؾ استعرض الشاعر السوري شفيؽ جبري (ت1980ـ) األحواؿ التي يفد فييا عميو

الوارد الشعري قائال (( :ليس لي شرط خاص في نظـ الشعر ،فقد أنظمو والمعدة ممموءة عمى

عمي
غير ما حدده ابف خمدوف ،وقد يجيئني وأنا في غمرة الناس ،في مقيى مف المقاىي ،وسواء َّ
محاسف الطبيعة أـ غيرىا ،إنما أكثر ما أقوؿ الشعر في الخموة والعزلة ،فقد أكوف في الدار في
()1
()2
()3

ُينظر :قصتي مع الشعر ،تزار قباني ،ص.190
المرجع نفسو ،ص.13
قصتي مع الشعر ،نزار قباني ،ص.186،187
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غرفتي الخاصة ،أو تكوف الدار خالية ،فيجيش الشعر في صدري ،وأردد ما يقذؼ بو الخاطر،
وقد يكوف ما أردده في بعض األوقات لـ يستقـ بعد وزنو ،أو لـ يتـ معناه ،وقد وجدت أني إذا

أدوف فييا ما يأتي))
كنت في مقيى أو أدخف باألركيمة يأتيني الشعر ،فأخرج ورقة ،و ِّ

()1

ورصد الشاعر العراقي حميد سعيد المحظات التي تسبؽ كتابة القصيدة قائال(( :أعيش

حالة مف االنقطاع عما حولي ،وأكوف مياال لمعزلة ،لكف حيف تنضج القصيدة وأكوف قد رأيتيا ،

قبؿ أف أكتبيا عمى الورؽ أصاب بحالة فسيولوجية ،إذ تبدأ أصابع يدي اليمنى تصاب بشيء مف

الخدر وبحكة خفيفة ،في ىذه المحظة أبدأ بكتابتيا ،ومف عادتي أف أكتب القصيدة عمى أوراؽ

صغيرة ال يتجاوز حجـ الورقة منيا حجـ الكؼ ...في البدايات حينما كانت تأتي القصيدة عمى
شكؿ دفقة كانت مسودتيا كثيرة االضطراب ،كثيرة التشط ػ ػ ػيب ...مف األماك ػ ػف التي تس ػ ػ ػرع فييا
()2

القصيػ ػ ػ ػدة لتحؿ عمى الورقػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػة غرؼ الفنادؽ)).

ونخمص مما تقدـ إلى أف اإلبداع أيا كاف نوعو ىو معاناة ،فمف رحـ المعاناة يتأتى

اإلبداع ،وليس ثمة أقسى وأمتع مف معاناة المبدعيف الممتينيف لصياغة الكالـ والمتفننيف في
رسـ األحاسيس والرؤى ،والمستكشفيف بحروفيـ األماكف المعتمة والسراديب الممتوية والمظممة مف

الوجود العيني والغيبي ،فيؤالء يواجيوف فيوضات النفس ويتحمموف األذى الناجـ عف انفجار

مشاعرىا وتجييش عواطفيا وسيولة تصوراتيا وأخيمتيا.

()1
()2

أنا والشعر ،شفيؽ جبري ،ص.66
أسئمة الشعر ،جياد فاضؿ ،،ص .90
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()1
()2
()3

()4

العدد 9

مصادر البحث ومراجعو

اآلثار الكاممة ،أدونيس ،دار العودة ،بيروت ،مج ،1ط1971 ،1ـ.
أسئمة الشعر ،جياد فاضؿ ،الدار العربية لمكتاب ،الت.

إشكالية المصطمح في الخطاب النقدي العربي الجديد ،د .يوسؼ وغميسي ،منشورات

االختالؼ ،ط2008 ،1ـ

أنا والشعر ،شفيؽ جبري ،الشركة المتحدة لمتوزيع ،ط 1986، 2ـ.

()5

بالغة الخطاب وعمـ النص ،د .صالح فضؿ ،سمسمة عالـ المعرفة ،الكويت ،عدد ،164

()6

حياتي في الشعر ،صالح عبد الصبور ،دار اقرأ ،بيروت ،لبناف1992 ،ـ.

()7

()8
()9

1992ـ.

دليؿ الناقد األدبي ،د .ميجاف الرويمي ،د.سعد اليازعي ،المركز الثقافي العربي ،ط ،2
2000ـ.

ديواف أحمد شوقي ،دار العودة ،بيروت ،مج ،1ج 1983 ،2ـ.

ديواف البحتري ،دار بيروت لمطباعة والنشر ،بيروت ،مج1،1980ـ.

()10

رسائؿ الجاحظ ،الرسائؿ األدبية ،قدـ ليا َّ
وبوبيا وشرحيا :د .عمي أبو ممحـ ،دار مكتبة

()11

سياسة الشعر ،أدونيس ،دار اآلداب ،بيروت ،ط1996، 2ـ.

اليالؿ ،بيروت2002 ،ـ.

()12

شرح نيج البالغة ،ابف أبي الحديد ،تحقيؽ محمد أبو الفضؿ إبراىيـ  ،دار الجيؿ ،بيروت،

()13

الشعر والشعراء ،ابف قتيبة ،دار إحياء العموـ ،بيروت ،ط1،1984ـ.

()15

القصة القصيرة جدا في األردف ،تقي الديف محمد عبيدات ،رسالة ماجستير ،كمية اآلداب

()16

لساف العرب ،أبو الفضؿ ابف منظور ،دار صادر لمطباعة والنشر ،بيروت.1965،

()14

()17

مج  ،10ج ،19ط1996 ،2ـ.

قصتي مع الشعر ،تزار قباني ،منشورات نزار قباني ،ط 5،1979ـ.
والعموـ ،جامعة آؿ البيت ،األردف2007،ـ.

لسانيات النص ،محمد الخطابي  ،المركز الثقافي العربي ،بيروت ،الدار البيضاء ،ط ،1
1991ـ.
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()18

()19
()20

العدد 9

مجمة كمية اآلداب والعموـ اإلنسانية ،جامعة محمد الخامس ،الرباط ،العدداف 5ػ ،6
1979ـ.

مختارات مف شعر العقاد ،فاروؽ شوشة ،المركز المصري العربي ،ط 1996 ،1ـ.

معجـ المصطمحات األدبية المعاصرة ،سعيد عموش ،دار الكتاب المبناني ،بيروت،
سوشبريس ،الدار البيضاء ،ط1،1985ـ.

()21

معجـ مصطمحات األدب ،مجدي وىبة ،مكتبة لبناف ،بيروت1974،ـ.

()23

المصوف في األدب ،أبو أحمد الحسف بف عبد اهلل العسكري ،تحقيؽ عبد السالـ ىاروف،

()24

النص األدبي ،تحميمو وبناؤه ،مدخؿ إجرائي ،إبراىيـ خميؿ ،دار الكرمؿ لمنشر والتوزيع،

()25

النظرات ،مصطفى لطفي المنفموطي ،دار الثقافة ،بيروت ،ج ،2الت.

()22

مفاىيـ الشعرية ،حسف ناظـ ،المركز الثقافي العربي ،بيروت1994،ـ.
مطبعة حكومة الكويت ،الكويت1960،ـ.

عماف ،ط 1995 ،1ـ.
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د /خالد محمد التركي

كمية التربية  /جامعة المرقب
مقدمة

أدى التطور اليائل في مجال تقنيات االتصال إلى ثورة في مجال التعميم والتعمم ،والبحث

والتقييم ،وأصبح بمقدور الطالب وعضو ىيئة التدريس وغيرىم من األفراد االطالع عمى الجديد

من العموم ،والمعارف المتاحة عبر الوسائل اإللكترونية الحديثة مما يزيد من قدرتيم عمى اكتساب
المعرفة ،واالستفادة من تجارب األمم في ىذه المجاالت.

والتحدي ىنا ىو كيف نعمل عمى امتالك تقنية المعمومات في المجتمع عموماً وفي

مؤسسات التعميم العالي خاصة ،واستخداميا لتطوير القدرة المؤسسية لمجامعات ومؤسسات

التعميم العالي بميبيا ،سواء في تطوير البرامج ،والمناىج ،الييئات التدريسية ،أو إدخال (التعميم

عن بعد ،والتعميم اإللكتروني) ،وتطوير وتوزيع أساليب التعميم والتعمم واستخدام تقنية المعمومات
في تطوير اإلدارة المؤسسات التعميم العالي لضمان الشفافية ،والمسائمة ،والكفاية والفاعمة ،وبما

يواكب التطورات العالمية في ىذه المجاالت وتحقيق الجودة الشاممة.

إن حتمية االستعداد لدخول عالم التعميم اإللكتروني الذي لم يعد ترفاً وقيمة مضافة

لمنظومة التعميم بقدر ما أصبح واقعاً تمارس وظائفو العديد من أنظمة التعميم حول العالم ،وىذه

الحتمية تقودنا إلى الحث المستمر عمى ضرورة امتالك األستاذ الجامعي معارف وميارات

أ ساسية متمثمة في مجموعة كفايات تؤىمو لقيادة ىذا النوع من التعميم ،وىذا يجرنا إلى محاولة
معرفة القدر الذي تتوفر بو ىذه الكفايات ليتسنى لنا التأكد من موقف المعمم من خالل قدراتو

ومياراتو في مجال التعميم االلكتروني.
مشكمة البحث

تتركز مشكمة البحث الحالي حول معرفة كفايات التعميم اإللكتروني ودرجة توافرىا لدى

ىيئة التدريس بكمية التربية جامعة المرقب ،وتحدد في األسئمة اآلتية:

 .1ما درجة توافر كفايات التعميم اإللكتروني لدى ىيئة التدريس بكمية التربية جامعة المرقب وفق
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وجية نظرىم؟

 .2ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط إجابات عينة البحث تعزى الختالف المؤىل
العممي؟

 .3ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط إجابات عينة البحث تعزى الختالف
الحضور لدورات تدريبيو في الحاسوب والشبكات أو التعميم اإللكتروني ؟

 .4ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط إجابات عينة البحث تعزى لعدد سنوات
الخبرة؟

أىداف البحث:

ييدف البحث الحالي إلى اآلتي:

 .1الوصول إلى قائمة بأىم كفايات التعميم اإللكتروني لعضو ىيئة التدريس بكمية التربية جامعة
المرقب .

 .2التعرف عمى مدى توفر كفايات التعميم اإللكتروني لدى ىيئة التدريس بكمية التربية جامعة
المرقب.

 . 3تحديد مدى التباين واالختالف بين أفراد مجتمع البحث في درجة توفر ىذه الكفايات الذي

يعزى لمتخصص وحضور عمى دورات تدريبية ،وعدد سنوات الخبرة .
أىمية البحث

تحدد أىمية البحث الحالي في النقاط اآلتية:

 .1التأكيد عمى أىمية التعميم اإللكتروني ودوره في تطوير العممية التعميمية من جوانبيا

المختمفة ،لموصول إلى فكرة أساسية وىي تحويل التعميم إلى تعمم ،وبالتالي التركيز عمى المتعمم

والعممية التعميمية الذاتية.

.1االرتقاء بكفايات ىيئة التدريس الجامعي المعرفية والمياراية في مجال التعميم اإللكتروني.

 .2إلقاء الضوء عمى أىم المعوقات التي تواجو ىيئة التدريس الجامعي في ليبيا عامة وفي كمية
التربية تحديداً عند استخدامو لمتعمم االلكتروني.

 .3المساعدة في معرفة ما يحتاجو األستاذ الجامعي من احتياجات تدريبية في مجال التعميم
اإللكتروني حتى يتم تمبية تمك االحتياجات ومساعدتو في امتمك ميارات(كفايات) يحتاجيا فعال.
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 .4إضافة دراسة جديدة إلى مكتبة أدبيات التعميم اإللكتروني الذي أضحى مطمبا لجميع
المؤسسات التعميمية والتدريبية.

مصطمحات البحث
 .1الكفايات

 -تعرف الكفاية بأنيا" :قدرة المعمم عمى أداء ميامو بمستوى معين من اإلتقان وىو الحد األدنى

من األداء المطموب”(.)1

()2

 -يعرف (رشدي طعيمة2006م)

الكفايات بأنيا" :مختمف أشكال األداء التي تمثل الحد

األدنى الذي يمزم لتحقيق ىدف ما ،فيي عبارة عن مجموعة االتجاىات وأشكال الفي ـ ـ ـ ـم

والم ـ ـ ـيارات التي من شأن ـ ـ ـيا أن تيسر لمعمميـ ـ ـة التعميم ـ ـ ـية تحقق أىداف ـ ـ ـيا المعرفية
والوجدانية والنفس حركية"

 -وتعرف إجرائيا بأنيا ":مجموعة من المعارف والميارات واالتجاىات الخاصة بالتعميم

اإللكتروني التي تمزم عضو ىيئة التدريس الجامعي لمقيام بالميام واألدوار الواجب عميو حتى
يمكنو تحقيق أىداف ومتطمبات مينتو".

 .2التعميم ال لكتروني:

()3

 -يعرفو( أحمد سالم 2004م)

بأنو ":منظومة تعميمية لتقديم البرامج التعميمية أو التدريبية

لممتعممين أو المتدربين في أي وقت وفي أي مكان باستخدام تقنيات المعمومات واالتصاالت

التفاعمية لتوفير بيئة تعميمية تعممية تفاعمية متعددة المصادر وغير متزامنة باالعتماد عمى التعمم

الذاتي التفاعمي" .

 -ويعرف إجرائياً بأنـــــو ":استخـ ـ ـدام آليات االتصال الحديثـ ـ ـة في التدري ـ ـ ـ ـس بالكميـ ـ ـة من حواسيب

وشبـكات ووسائـ ـ ـط متع ـ ـ ـ ـددة من صوت و صور ورسـ ـ ـومات ،وآل ـ ـ ـيات بحث ومكت ـ ـ ـبات إلكترونية،
()1

()2
()3

أنيسة ىزاع ( )1999الكفايات التعميمية الالزمة لمعممي المغة العربية في المرحمة الثانوية بالجميورية
اليمنية ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة صنعاء الجميورية اليمنية.
رشدي أحمد طعيمة " المعمم وكفاياتو ،إعداده وتدريبو " ،ط ،2دار الفكر العربي ،القاىرة2004 ،م.
أحمد سالم (2004م) تكنولوجيا التعميم والتعميم اإللكتروني مكتبة الرشد ،الرياض ،ص.289
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ومصادر إنترنت ،وتقنيات رقمية متعددة ،وكل ما من شأنو إثراء الموقف التعميمي وتحفيز المتعمم
لزيادة معارفو وخبراتو دون التقيد بمكان أو زمان".
الطار النظري والدراسات السابقة
التعميم ال لكتروني

يعتمد التعميم االلكتروني عمى تكنولوجيا المعمومات التي تشمل جميع األجيزة والمعدات

واألدوات التي تستخدم في العممية التعميمية بغرض إيصال المعمومات لممتعممين بصورة أسرع

وأوضح وأكثر جاذبية وتشويق ،وتضم ىذه التقنيات الحواسيب وتطبيقات البرامج الجاىزة

واستخداماتيا من جية ،وتقنية االتصاالت السمكية والالسمكية من جية أخرى .

وتقوم فمسفة التعميم اإللكتروني عمى فكرة أساسية ،وىي تحويل التعميم إلى تعمم ،وبالتالي

التركيز عمى المتعمم والعممية التعميمية الذاتية ،كما تستند ىذه الفمسفة إلى صيغة تعميمية أخرى

غير الصيغة التقميدية ،وىي التعمم الذاتي والتركيز عمى الطالب ،وبالتالي التركيز عمى إيجابية

المتعمم ،وأن من حقو تطوير قدراتو والحصول عمى أكبر قدر يتاح لو من التعمم ،وأن يبني
()1

معارفو وخبراتو وفق ميولو .

ويعرف التعميم ال لكتروني بأنو التعميم الذي ييدف إلى إيجاد بيئة تفاعمية غنية

بالتطبيقات المعتمدة عمى تقنيات الحاسب اآللي والشبكة العالمية لممعمومات ،وتمكن الطالب من

الوصول إلى مصادر التعمم في أي وقت ومن أي مكان.

()2

كما يعرف كذلك بأنو" :ذلك النوع من التعميم الذي يعتمد عمى استخدام الوسائط

اإللكترونية في تحقيق األىداف التعميمية ،وتوصيل المحتوى التعميمي إلى المتعممين دون اعتبار
لمحواجز الزمانية والمكانية ،وتتمثل ىذه الوسائط في األجيزة اإللكترونية الحديثة مثل :الكمبيوتر

وأجيزة االستقبال من األقمار الصناعية ،أو من خ ـ ـ ـ ـالل شبكات الحاسب المتمثم ـ ـ ـ ـة في اإلنترنت،
()1

()2

عبد العزيز بن عبد اهلل السنبل ،التربية والتعميم في الوطن العربي عمى مشارف القرن الحادي
والعشرين ،الرياض ،دار المريخ2004 ،م ،ص.200
محمد العويد ،أحمد الحامد :التعميم اإللكتروني في كمية االتصاالت والمعمومات بالرياض "دراسة حالة"،
ورقة عمل مقدمة لندوة التعميم المفتوح في مدار الممك فيصل ،الرياض1424 ،ىـ.
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وما أفرزتو من وسائط أخرى كالمواقع التعميمية والمكتبات االلكترونية"(.)1
()2

ويحدد (بدر الخان 2005م)

تعريفاً لمتعميم ال لكتروني ىو أنو" :طريقة لمتعمم باستخدام

آليات االتصال الحديثة من حاسب وشبكاتو ووسائطو المتعددة من صوت وصورة ورسومات،
وآليات بحث ،ومكتبات إلكترونية ،وكذلك بوابات الشبكة العالمية لممعمومات سواء كان من بعد

أو في الفصل الدراسي ،فالمقصود ىو استخدام التقنية بجميع أنواعيا في إيصال المعمومة لممتعمم

بأقصر وقت وأقل جيد وأكبر فائدة".
أىمية التعميم اللكتروني

يمكن تحديد أىمية التعميم اإللكتروني في النقاط اآلتية(:)3

 .1تحقيق األىداف التعميمية بكفاءة عالية وبأقل وقت وجيد.
 .2إنشاء بيئة تعميمية نشطة وتفاعمية لممتعمم.

 .3تنمية ميارات مختمفة عند الطالب كالتعمم الذاتي ،واالعتماد عمى نفسو في اكتساب الخبرات
والمعارف واكتساب أدوات التعمم الفعالة ،وتوفير فرص التعمم الفردي بين الطالب.

 .4العرض بالصوت والصور والحركـ ـ ـة أو الرس ـ ـم والن ـ ـموذج مما يوفـ ـ ـر خبرة لمطال ـ ـ ـب أفضل من
()1
()2

()3

وليد الحمفاوي( :) 2006مستحدثات تكنولوجيا التعميم في عصر المعمومات ،دار الفكر ،عمان.
بدر الخان(2005م)" :استراتيجيا ت التعميم اإللكتروني "ترجمة الموسوي وآخرين ،شعاع لمنشر والتوزيع،
سوريا.
يمكن الرجوع إلى كل من:
 أحمد سالم (2004م)،مرجع سابق. حسين عمي أبو غزالة(2012م) ":التعميم اإللكتروني ودوره في تطوير التعميم العالي في ليبيا"،منشورات قسم المعمومات والمكتبات ،كمية اآلداب ،جامعة عمر المختار.
 عبد العزيز النممة (2003م)  :مفيوم التعميم اإللكتروني ،الندوة األولى لمتعميم اإللكتروني ،مدارسالممك فيصل ،السعودية.
 ))http:/ www. Jeddahedu.gov.sa/NEWS/papers/p.doc خيرية حسين مسعود(2014م) التعميم اإللكتروني بين الثوابت والمستحدث في تدريس المقرراتالجامعية ،مجمة التربوي ،كمية التربية الخمس العدد الخامس يوليو 2014م.
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الطريقة التقميدية .

 .5تقميل نسبة الممل والسأم بين الطالب أثناء المحاضرات.

 .6توفير مصادر عديدة لممعمومات يمكن الوصول إلييا في وقت قصير.

 . 7كما أنو يساعد عمى تنمية التفكير البصري وتنمية ميول إيجابية لمطالب نحو العموم ويجعل
عممية التعمم أكثر سيولة.

 .8إتاحة فرصة كبيرة لمتعرف عمى مصادر متنوعة من المعمومات بأشكال مختمفة تساعد عمى
إذابة الفروق الفردية بين المتعممين أو تقميميا.

 .9يساعد عمى نقل عممية التعميم والتعمم إلى المنزل الستمرار اكتساب الميارات .

 .10يوفر قدر كبير من األنشطة المختمفة والبرامج المتنوعة التي تساعد عمى اكتساب معمومات
خارج المادة الدراسية.

 .11يختزن قدر كبير من المعمومات ويقوم بعدد كبير من العمميات .
 .12استخدام أساليب التعزيز لحث الطالب عمى مواصمة الدراسة .

 .13يوفر المعمومة في الوقت الذي يريده المتعمم ،ويسيل تخزين واسترجاع المعمومات.

 .14تقديم فرص لمتعمم متمركزة حول المتعمم ،وىو ما يتوافق مع الفمسفات التربوية الحديثة
ونظريات التعمم الجادة.

 .15يقدم أداة لتنمية الجوانب الوراء معرفية لمتعمم ،وتنمية ميارات حل المشكالت ،وتقديم بيئة
تعمم بنائيو جادة.

أوجو التعمم اللكتروني

ىناك العديد من أوجو التعمم اإللكتروني ،والتي يمكن استخداميا في القاعات الدراسية

أىميا ما يمي(-:)1
()1

يمكن الرجوع إلى كل من:

 وليد الحمفاوي(2006م) :مرجع سابق. عمي بن مردد العمري(2009م)":كفايات التعميم اإللكتروني ودرجة توافرىا لدى معممي المرحمة الثانويةبمحافظة المخواة التعميمية ،رسالة دكتوراه غير منشورة ،كمية التربية ،جامعة أم القرى ،المممكة العربية
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 .1التعمم بالحاسوب

يعد الحاسوب من أىم إبداعات اإلنسان خالل القرن السابق ،فقد غ از ىذا االختراع

العجيب كل مجاالت الحياة بسرعة وبشكل مذىل ،وبما يقدمو من إمكانات لعرض المعمومات

واالحتفاظ بيا ومعالجتيا بشكل فائق السرعة ،ولم يكن المجال التعميمي ليقف جامدا أمام ىذا
االختراع ،بل استفاد منو عمماء التربية حتى غدا من أىم صيغ التعمم والتعميم في ىذا العصر،

وتتعدد أوجو استخدام الحاسوب في التعميم أىميا ما يمي:

أ -استخدام الحاسوب كمصدر من مصادر التعمم:

لكون الحاسوب يتمتع بقدرة عالية عمى تخزين المعمومات بصورىا المتعددة ،فيمكن أن

يستخدم كمصدر من مصادر التعمم لمطالب ،حيث يمكن لمطالب االطالع عمى ممفات معدة من

خالل الحاسوب تقدم ليم خبرات تعميمية متعددة األشكال (مكتوبة ،مصورة ،فيديو) ،ولم يعد

األمر يحتاج إلى حاسب لكل طالب لالطالع عمى مصادر المعرفة المتاحة بو ،حيث تطور
أسموب عرض المعمومات من خاللو ،بشكل يسمح بعرضيا بشكل جماعي عمى شاشة كبيرة من
خالل وحدة توصل بالحاسوب تعرض المعمومات بشكل جمعي عمى شاشة كبيرة يشاىدىا الجميع

بوضوح وبجودة عالية.

ب -استخدام الحاسوب ليقدم البرامج التعميمية:

من خالل الحاسوب يمكن تقديم البرامج التعميمية مباشرة لمطالب ،ويتيح لمطالب

التعمم من خاللو ذاتيا وبشكل فرادى وفي مجموعات ،من خالل ما أتاحتو برامج التأليف فيو من

إعداد برامج تعميمية كاممة تتيح لمطالب التفاعل مع المعمومات المقدمة ،وتتيح ليم تمقي تغذية

راجعة مباشرة ،وذلك من خالل بعض البرامج التي تؤلف ليذا الغرض.

 -2استخدام الفيديو التعميمي

يعد الفيديو التعميمي ببرامجو المتعددة من أىم أوجو التعمم اإللكتروني ،خاصة وأن

الفيديو التعميمي يقدم المعرفة لمطالب في صورة متكاممة من وسائل عرض المعمومات ،المقروءة،
= السعودية.
 -حسين عمي أبو غزالة (2012م) ،مرجع سابق.
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والمسموعة والمرئية ،وقد تطور استخدام الفيديو في التعميم بشكل كبير ،حيث استخدم لتوجيو

التعمم فيما يسمى بالتوجيو الفيديوي  ،Video Tutorialأو بالتفاعل بين البرنامج والطالب فيما

يسمى بالفيديو التفاعمي  Interactive Videoالذي يحتاج لتآلف جيود فريق عمل يبدأ بعمل
المعمم لتجييز مصادر التعميم الالزمة وأوجو المعرفة المطموبة ،والمشاركة في إعداد السيناريو،

ويمزم لذلك العديد من الميارات ،التي يجب أن يكتسبيا المعمم حتى يستطيع استخدام ىذا الوجو

من أوجو التعمم اإللكتروني بدقة.

 -3شبكات مؤتمرات الفيديو

شبكات مؤتمرات الفيديو أو ما يعرف بالفيديو كونفرانس  ،Video Conferenceىي إحدى

االبتكارات التكنولوجية التعميمية الحديثة ،التي تسمح لممعمم بالمقاء مع طالبو من مختمف

األماكن لقاء حيا يسمح بالتحاور ونقل المعمومات بأشكاليا المختمفة ،ويستخدم أيضا لتدريب
المعممين في أماكن عمميم تدريبا حيا تفاعميا ،يسمح بالنقاش بين المدرب والمتدربين ،وتمقي

التكميفات وتمقي التغذية الراجعة عمييا بسيولة ويسر.

 .4برامج الوسائط المتعددة

وىي برامج تعميمية يعتمد إعدادىا عمى تآلف عناصر الكتابة والصورة والموسيقى،

والصوت ،والفيديو ،والرسوم المتحركة وغيرىا من العناصر لتقديم المعمومات ،والتدريب عمى

الميارات من خالل الحاسوب ،وتتيح ىذه البرامج لمطالب حرية الحركة ،وتمقي التغذية الراجعة،

أو التوجيو ألداء أعمال معينة مرتبطة بفاعميات تعمميم ،كما تقدم االختبارات الالزمة ،وتحسب
درجاتيم عمييا لتسمح لو باالنتقال إلى دراسة برامج أخرى أو تقدم لو نشاطات إثرائية تساعده في

الوصول إلى مستوى اإلتقان المطموب ،وقد أثبتت دراسات عديدة فاعمية ىذه البرامج في تنمية

التحصيل والميارات ،وبعض الجوانب الوجدانية األخرى كمفيوم الذات ،والدافعية لمتعمم في

مختمف المواد الدراسية.

ويمزم لمن يستخدم ىذه التقنية واعدادىا العديد من الميارات ،والتي يعد من أبسطيا

تحميل جوانب المحتوى ،واختيار المصادر المختمفة التي تساعد عمى تقديميا من خالل برامج
الوسائط المتعددة ،والمشاركة في إعداد السيناريوىات الالزمة لتأليفيا ،كما تستمزم ميارات

استخ ـ ـدام الحاسوب وتشغيم ـ ـ ـ ـو ،ويجدر التنبي ـ ـ ـو أن تأليـ ـ ـف ىذه البرامج حاسوبياً يحـ ـ ـتاج إلى فنيين
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يجيدون استخدام برامج التأليف.

 .5برامج الوسائط الفائقة

وىي برامج تعتمد عمى االنتقال من وسيط لوسيط في البرنامج التعميمي بيسر وسيولة،

وتعتمد عمى فكرة اإلبحار ،والنقاط الحارة  Hotpointالتي تضاء بشكل خاص في الوسيط
المقدم ،والتي يمكن لممتعمم الضغط عمييا بمؤشر الفأرة لالنتقال إلى وسيط آخر يقدم المعمومة

بشكل آخر أو بدرجة أعمق ،فعمى سبيل المثال حينما يدرس الطالب نصاً من النصوص األدبية
يمكن لو الضغط عمى بعض الكممات لتقدم لو معانييا ،أو تصريفيا ،أو موقعيا اإلعرابي وفق ما

ييدف إليو مصمم البرنامج ،أو بالضغط عمى أحد األبيات ليقدم لو لوحة فنية مرسومة تعبر عن

معنى ىذا البيت وىكذا.

ويحتاج إعداد ىذه البرامج إلى ميارات خاصة من مستخدميا أبسطيا تحديد النقاط

الحارة ،التي يجعل منيا منطمق في اإلبحار في معمومات الموضوع ،والمشاركة في تحديد
الوسائل والمصادر الالزمة لمتعمم من خالل استخدام ىذه التقنية كما يجب أن يمتمك ميارات

توجيو طالبو أثناء التعمم من خالل ىذه البرامج.

 .6اإلنترنت

اإلنترنت ىي شبكة اتصاالت إلكترونية فائقة السرعة ،تتعدد فييا أوجو االتصال في آن

واحد ،يتم من خالليا تبادل المعمومات بين عدد كبير ال متناىي من المرسمين والمستقبمين في

شتى بقاع المعمورة.

وأصبح اإلنترنت مجاال ميما من مجاالت التعمم اإللكتروني بما تقدمو من خدمات يمكن

استخداميا في المجال التعميمي أو التدريس بشكل مذىل وسريع ،ومن أىم ىذه الخدمات ووسائل

استخداميا في التعميم (:البريد اإللكتروني -القوائم البريدية– المكتبة اإللكترونية– المنتديات
العممية  ...وغيرىا).

 .7المكتبة االلكترونية

لم يعد االعتماد عمى المصادر الورقية كافياً لمتعميم والتعمم ،فظيور أشكال متعدد

المصادر كاألقراص الضوئية وامكانية تناقميا عبر الشبكة وتحديد مواقع خاصة بذلك جعل من

اليسر االستفادة من ىذه المواق ـ ـ ـ ـ ـ ـع ،مما دعا كثير من دور النشر والمكت ـ ـبات الورقية إلى السعي

- 331 -

مجلة التربوي
كفبيبت التعليم اإللكتروني ومدى توفرهب لدى هيئة التدريس بكلية التربية جبمعة المرقب العدد9
لتحويل إنتاجيا إلى الصبغة اإللكترونية .

والمكتبة اإللكترونية من أىم اإلسيامات التي يرتكز عمييا التعميم اإللكتروني في ظل

توافر قواعد ومكانز لممعمومات ( )DATA BASEتشرف عمييا مؤسسات جعمتيا مصدر ثقة.

 .8الكتاب اإللكتروني

وىو عبارة عن نصوص رقمية مشابية لمكتاب التقميدي يعرض عمى شاشة الحاسوب من

خالل أقراص ضوئية أو مواقع الشبكة ،ويمتاز الكتاب اإللكتروني بسيولة الحصول عمى مكتبة

ضخمة في حيز صغير ،وامكانية التحميل الفوري لمكتاب ،وسيولة التنقل بين محتوياتو،

باإلضافة إلى الكثير من الشروحات والصور التي يمكن أن يعرضيا.
الدراسات السابقة

 -دراسة( سالمة 2003م)

()1

التي ىدفت إلى وضع قائمة لتحديد الكفايات التعميمية الالزم

توافرىا في عضو ىيئة تدريس الحاسب بكميات المعممين ،ومدى ممارستيم ليذه الكفايات،
واعتمدت أداة الدراسة عمى االستبانة ،التي طبقت عمى عينة مكونة من( )81عضوا من أربع

كميات ،وأظيرت النتائج أن ىناك إجماع من عينة الدراسة عمى أىمية الكفايات في مجال
البرمجة ،كذلك وجود ارتباط قوي بين األىمية وبين الممارسة .
 -دراسة ( الحمبي ،وسالمة )2004

()2

التي ىدفت إلى إعداد قائمة بالكفايات الالزمة لعضو

ىيئة التدريس في ضوء معايير الجودة ونظام االعتماد األكاديمي ،واقتراح برنامج لتنمية الكفايات
الالزمة لعضو ىيئة التدريس ،وتكونت عينة الدراسة ( )120عضو ىيئة تدريس ذو خبرة أقل من

()1

عبد الحفيظ سالمة ( 2003م)  ":مدى أىمية الكفايات التعميمية األساسية لتدريس الحاسب اآللي
وممارستيا من وجية نظر ىيئة تدريس الحاسب اآللي بكميات المعممين بالمممكة العربية السعودية
(.)http:www docs ksu.edu.sa/DOC/Articles

()2

إحسان محمود الحمبي ،ومريم عبد القادر سالمة ")2004(.تنمية الكفايات الالزمة ألعضاء ىيئة
التدريس في ضوء معايير الجودة لشاممة ونظام االعتماد األكاديمي" .دراسة مقدمة في ورشة عمل
"طرق تفعيل وثيقة اآلراء" لألمير عبد اهلل بن عبد العزيز حول التعميم العالي 21-19ذو الحجة
1425ىـ ،جامعة الممك عبد العزيز ،السعودية.
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 5سنوات بالكميات العممية واألدبية بجامعة الممك عبد العزيز ،وأظيرت آراء عينة الدراسة
اىتماماً كبي اًر بالنسبة لممحاور ،وحصمت الموائح” :تحديد الميام و اإلجراءات التي تحكم النشاط

الجامعي“ ،اإلدارة” :إنشاء قواعد معمومات حول احتياجات سوق العمل ،وحاجات المجتمع،

والمشكالت البيئية“ ،أعضاء ىيئة التدريس ”:قدرة عضو ىيئة التدريس عمى استخدام وتوظيف

وسائل التقنية الحديثة في العممية التعميمية إضافة إلى قيامو بالتدريس والبحث العممي ،وخدمة

المجتمع بكفاءة وتوازن ،رعاية الطالب عمى أعمى متوسط ،وأوصى الباحثان بضرورة الوقوف
عمى أىداف التعميم الجامعي وتحديد أولوياتيا وآليات تحقيقيا في إطار من الشمولية والمرونة
والتوجو المستقبمي ،والمراجعة المستمرة لمواد ونصوص الموائح الجامعية لتتواءم مع المتغيرات

والتحديات المحمية والعالمية.

 -دراسة الجرف(2004م)

()1

وىدفت إلى الوصول إلى مدى استخدام أعضاء ىيئة التدريس في

الجامعات السعودية لمتعميم اإللكتروني ،واستخدمت أسموب المقابمة لجمع البيانات من عينة غير
محددة العدد تشمل عمى حممة شيادة الدكتوراه ،وتوصمت الدراسة إلى عدة نتائج أىميا (:أن

%77من الجامعات السعودية ال تستخدم التعميم اإللكتروني ،وأن كثرة األعباء الوظيفية من أىم
ما يحول دون استخدام أعضاء ىيئة التدريس لمتعميم اإللكتروني ،كذلك عدم توفر ميارات التعميم

اإللكتروني يحول دون االستفادة من التعميم اإللكتروني.

وتتفق ىذه الدراسة مع البحث الحالي في ىدفو وىو معرفة ما يتوفر من كفايات لدي

عضو ىيئة التدريس الجامعي ،وتختمف عنيا في األداة المستخدمة لجمع البيانات حيث إنيا

اعتمدت عمى االستبانة ،بينما ىذا البحث استخدمت فيو المقابمة .

 -دراسة محمد ،والعمري(:)2()2007التي ىدفت إلى تحديد الكفايات الالزمة ألعداد المقررات

اإل لكترونية لدى أعضاء ىيئة التدريس بكمية التربية البدنية والرياضية وأىمية توافرىا من وجية
()1

ريما الجرف( 2004م)" مدى استخدام أعضاء ىيئة التدريس في الجامعات السعودية لمتعميم اإللكتروني:
الواقع والتطمعات" ،ندوة تنمية أعضاء ىيئة التدريس كمية التربية -جامعة الممك سعود ( http: docs

()2

)ksu.edu.sa/DOC/Articles43/Article43072o.doc.
مصطفى محمد ،وحسن العمري(2007م) " :الكفاي ـ ـات إعداد المقررات اإللكترونية لدى أع ـ ـ ـضاء ىيـ ـ ـئة
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نظر ىؤالء األعضاء ،واستخدمت فييا المنيج المسحي الوصفي من خالل استبانة تم تطبيقيا

عمى عينة مكونة من( )20عضوا من الكمية ،توصمت الدراسة إلى نتائج أىميا اآلتي :أىم

الكفايات أىمية :الوزن النسبي (كفايات إدارة المقرر ،تم كفايات التصميم والتطوير ،تمييا كفايات
التقويم ،تم كفايات التخطيط).

وتتفق ىذه الدراسة مع البحث الحالي في ىدفيا ،واألداة المستخدمة في جمع المعمومات

مع اختالف مجتمع البحث.

 -دراسة عمي العمري()2009

()1

التي ىدفت إلى تحديد أىم كفايات التعميم اإللكتروني األساسية

لدى معممي التعميم الثانوي ودرجة توافرىا لدييا ،واستخدمت االستبانة لجمع البيانات التي طبقت

عمى مجتمع الدراسة بالكامل وبمغت( )306معمماً ،وخمصت الدراسة إلى نتائج مفادىا أن أغمب
الكفايات التي تم تحديدىا تتوفر لدى مجتمع الدراسة بدرجة تتراوح بين المتوسطة والضعيفة.

وتتفق ىذه الدراسة مع البحث الحالي في ىدفيا ،واألداة المستخدمة في جمع المعمومات

مع اختالف مجتمع الدراسة ونوعيتو ،حيث إن البحث الحالي يطبق عمى مجتمع المعممين

بمرحمة التعميم الجامعي.

 -دراسة حسين أبو غزالة )2012

()2

التي ىدفت إلى التعريف بأىمية وفمسفة التعميم اإللكتروني،

وابراز مزاياه ودوره في تحديث التعميم العالي في ليبيا ،واعتمد في دراستو عمى المنيج الوصفي،

ومما توصل إليو من استنتجات (:أنو يمكن استغالل التعميم اإللكتروني في تحديث التعميم العالي

في ليبيا ،والتخمص من عديد المشكالت التي يعاني منيا)  ،وأوصى بضرورة إعادة تأىيل
وتطوير الكوادر التدريسية الحالية في التعميم العالي وفقا لمتطمبات التعميم االلكتروني.

التعميق ومدى االستفادة من الدراسات السابقة:

من القراء التمخيصية لمدراسات التي تم تناوليا يتضح اآلتي:

= التدريس بكمية التربية البدنية والرياضية بمدينة الرياض بالمممكة العربية السعودية ( http:www .
()1
()2

.)Saudi- fitness. Net/files/drmodrha.doc
عمي بن مردد العمري(2009م) ،مرجع سابق.
حسين عمي أبو غزالة(2012م) :مرجع سابق .
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 أن جميع الدراسات استخدمت المنيج الوصفي ،وأداتيا تعتمد عمى االستبانة.

 فئة عينة الدراسة اختمف من دراسة ألخرى ىناك دراسات فئة العينة فييا المعممين بمرحمة
العميم الثانوي كدراسة (العمري ، )2009ودراسات أخرى اعتمدت عمى فئة أعضاء ىيئة

التدريس بالتعميم الجامعي كدراسة( محمد ،والعمري(2007م) ،والجرف (2004م)،
وسالمة(2003م) ،فيما اعتمدت الدراسة الحالية عمى عينة من فئة أعضاء ىيئة التدريس

بالتعميم الجامعي.

 تفاوت حجم العينة في ىذه الدراسات من كبير إلى متوسط إلى صغير.
 ىدف الدراسة اختمف فيما بين الدراسات التي تم عرضيا.

يمكن تحديد العناصر والنقاط المستفادة من الدراسات السابقة في اآلتي:

 استفاد البحث الحالي من الدراسات السابقة في الوصول إلى مراجع ذات قيمة .

 استفاد في آلية بناء فقرات أداة البحث ،وفي تحديت الكفايات األنسب لفئة العينة المستيدفة.

 يؤكد الباحث أن االستفادة كبيرة من كل ىذه الدراسات واألدبيات والبحوث والمواقع
اإللكترونية التي تناولت موضوع الكفايات وموضوع التعميم اإللكتروني ،واستخدام التقنية

الحديثة في التعميم بجميع مراحمو ،وولد لدى الباحث قناعة تامة بأىمية ىذا البحث والحاجة

إليو.

إجراءات البحث

منيج البحث :

وفقا لطبيعة البحث وأىدافو فإن المنيج المتبع فيو ىو (المنيج الوصفي التحميمي)

بناء أداة البحث:

حيث إن البحث الحالي اتبع المنيج الوصفي ،لذلك اختار الباحث االستبيان

كأداة لجمع البيانات تم بناء االستبيان ب ا تباع الخطوات التالية:

أ .االطالع عمى األدبيات والد راسات السابقة ذات الصمة بموضوع البحث ،وكل ما لو
عالقة بموضوع البحث حيث تعتبر من المصادر األساسية والميمة والتي تم االعتماد

عمييا .

ب .وضع أىداف يحققيا االستبيان وىي معرفة وقياس:
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 مدى توفر كفايات التعميم اإل لكتروني لدى ىيئة التد ريس بكمية التربية جامعة المرقب
في المحاور اآلتية (:الثقافة اإللك ترونية  -قيادة الحاسوب وشبكة اإل نترنت  -تصميم
البرمجيات والوسائط المتعددة التعميمية )

 الفروقات بين أفراد مجتمع الد راسة بين متوسط استجاباتيم تبعا لمتغي رات التخصص،
والخبرة وحضور دورات تدريبية)

ج .تحديد مجموعة من الكفايات الخاصة بالتعميم اإل لكتروني موزعة عمى ثالث محاور
ىي  (:محور الثقافة اإللكترونية – ومحور قيادة الحاسوب وشبكة اإل نت رنت – ومحور
تصميم البرمجيات والوسائط المتعددة التعميمية ).

د .تم بناء استبيان في صورة مبدئية يشتمل عمى(  )38كفاية ،واعتمد فيو مقياس ليكرت
الخماسي وفق اآلتي:

 .1إذا كانت اإلجابة (درجة كبيرة جداً) ،تعطى العالمة(.)5
 .2إذا كانت اإلجابة (درجة كبيرة) ،تعطى العالمة(.)4
 .3إذا كانت اإلجابة (متوسطة) ،تعطى العالمة(.)3
 .4إذا كانت اإلجابة (قميمة) ،تعطى العالمة(.)2

 .5إذا كانت اإلجابة (قميمة جداً) ،تعطى العالمة(.)1

أما عن متوسطات قيم درجة توافر الكفايات لدى مجتمع الدراسة في كما يمي :

جدول ( )1متوسطات قيم درجة توافر الكفايات التعليم االلكتروني لدى مجتمع الدراسة
درجة التوافر

المتوسط الحسابي

ضعيفة جدا

1 - 1.79

ضعيفة

1.8 - 2.59

متوسطة

2.6 - 3.39

عالية

3.4 - 4.19

عالية جدا

4.2 - 5
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صدق أداة البحث

لمتحقق من صدق أداة البحث ،تم عرضيا عمى مجموعة من المحكمين ذوي

االختصاص لتحكيميا من حيث مالئمة الفقرات ألغراض البحث ،ومدى الصحة المغوية لمفقرات،
وأُخذت آراء معظم المحكمين من حذف لبعض الفقرات ،أو إضافة ،أو تعديل ،فأصبحت أداة

البحث في صورتيا النيائية مكونة من ( )35فقرة موزعة عمى المحاور الثالثة( .انظر الممحق

(.))1

ثبات االستبيان

لمتأكد من ثبات االستبيان تم تطبيقيا عمى ( )12عضوا من مجتمع البحث كتجربة

استطالعية ،وتبين من التطبيق االستطالعي لالستبيان أنو عمى درجة عالية من الثبات حيث

بمغ معامل االرتباط ( )0¸86تقريباً ،وذلك باستخدام طريقة التجزئة النصفية ومعامل ارتباط
سبيرمان_ براون ،وبذلك أصبحت االستبانة جاىزة ومعدة لمتطبيق بصورتيا النيائية.

مجتمع البحث وعينتو

يتكون مجتمع البحث من جميع أعضاء ىيئة التدريس ليبيين بكمية التربية جامعة المرقب

البالغ عددىم( )92عضو ىيئة تدريس ،تابعين لثالثة عشر قسماً ،وتم اختيار عينة عشوائية

مثمث  %50من مجتمع البحث مقدارىا( )46عضوا ،والجدول ( )2يوضح مجتمع البحث حسب
األقسام التي يتبعونيا ،والعينة التي تم اختيارىا:

جدول ( )1مجتمع البحث ،والعينة التي تم اختيارىا لتطبيق األداة
القسم

عددىم

حجم العينة

الدراسات النفسية واالجتماعية

26

13

الدراسات اإلسالمية

6

3

الجغرافيا

6

3

المغة اإلنجميزية

12

5

المغة الفرنسية

2

1

المغة العربية

13

6
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الفيزياء

2

1

الكيمياء

3

2

األحياء

8

4

الحاسوب

5

3

الرياضيات

6

3

التربية الفنية

1

1

معممة فصل

2

1

المجموع

92

46

إجراءات تطبيق أداة البحث:

بعد االنتياء من مرحمة تصميم وبناء األداء تم تطبيق االستبيان عمى عينة تكونت

من()46من أعضاء ىيئة التدريس بالكمية في الفترة من -3-28إلى2016-4-10م .
متغيرات البحث

المتغيرات المستقمة:

 المؤىل العممي ،ولو عاممين ( ماجستير ،دكتوراه).

 الخبرة ،ولو ثالثة عوامل ( من  5-1سنوات 10-5 ،سنوات ،عشر سنوات فأكثر).

 حضور دو ارت تدريبية في مجال (:الحاسوب ،اإلنترنت ،الوسائط المتعددة ،تقنيات تربوية)
ولو عاممين(:حضر  -لم يحضر)

المتغير التابع :كفايات التعميم اإل لكتروني المتوفرة لدى ىيئة التدريس بكمية التربية من وجية

نظرىم.

األساليب الحصائية:

تــم تحميــل البيانــات باســتخدام المتوســطات الحســابية ،واالنح ارفــات المعياريــة ،اختبــار()T

ومعادلة تحميل التباين األحادي(.)One Way Analysis of Variance
عرض النتائج ومناقشتيا:

أوالً :لإلجابة عن السؤال األول ":ما درجة توفر كـ ـ ـ ـفايات التعميـ ـ ـ ـم اإللكتروني لدى ىيئة التدريس
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بكمية التربية جامعة المرقب وفق وجية نظرىم؟" تم حساب المتوسط الحسابي واالنحرافات

المعيارية إلجابات عينة البحث عن مدى توفر الكفايات الخاصة بمجال الثقافة اإللكترونية،

والجدول()3يوضح ذلك:

الجدول ( )3المتوسط الحسابي واالنحرافات المعيارية لجابات عينة البحث عن مدى توفر
الكفايات الخاصة بمجال الثقافة اللكترونية مرتبة ترتيباً تنازلياً
رقم الفقرة

ترتيبيا

الحسابي

المتوسط

المعياري

االنحراف

5

2

التوافر

12

1

أشعر بأىمية توظيف التقنية في خدمة التعميم

درجة

الكفاية

3.92

1.10

عالية

3.88

0.92

عالية

4

3

اإللمام بالحاسوب ومكوناتو

3.75

1.03

عالية

13

4

أدرك الفرق بين التعميم االلكتروني والتعميم عن بعد

3.73

1.06

عالية

14

5

3.70

1.14

عالية

1

6

اإللمام بمعنى التعميم اإللكتروني

3.69

0.99

عالية

2

7

اإللمام بخصائص التعميم اإللكتروني

3.68

0.99

عالية

9

8

اإللمام بميام ودور المعمم في التعميم اإللكتروني

3.67

1.09

عالية

7

9

اإللمام بمميزات التعميم اإللكتروني

3.62

1.10

عالية

10

10

اإللمام بصفات المتعمم في التعميم اإللكتروني

3.61

1.01

عالية

6

11

اإللمام بطرق استخدام برامج الوسائط المتعددة

3.55

1.04

عالية

8

12

اإللمام بسمبيات التعميم اإللكتروني

3.53

1.11

عالية

3

13

اإللمام بأنواع التعميم اإللكتروني

3.25

1.23

متوسطة

11

14

3.18

1.29

متوسطة

لدي القدرة عمى االستفادة من اإلنترنت وخدماتو في
العممية التعميمية

ممم بالصعوبات التي تحول دون استخدام العميم
اإللكتروني

اإللمام بمواصفات األجيزة والبرامج في التعميم
اإللكتروني
المتوسط الحسابي العام

3.63:

يتضح من الجدول( )3وما يحتويو من بيانات تمثل المتوسطات الحسابية واالنحرافات

المعيارية الستجابات ىيئة التدريس عن مدى درجة توافر كفايات تكنولوجيا التعميم لدييم الخاصة
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بمجال (الثقافة اإللكترونية ) أنيا جاءت بمتوسط عام مقداره ( )3.63بدرجة توافر عالية ،حيث

تراوحت المتوسطات الحسابية لمفقرات ما بين ( )3.18 - 3.92وبانحرافات معيارية بين ( 92.

  )1.29وبدرجات توافر تراوحت بين العالية والمتوسطة ،وتبين أن الفقرة التي نصيا(أشعربأىمية توظيف التقنية في خدمة التعميم) جاءت في المرتبة األولى بمتوسط حسابي ()3.92

وبانحراف معياري ( )1.10وبدرجة توافر عالية ،تم جاءت بعدىا الفقرة التي تنص عمى (لدي

القدرة عمى االستفادة من اإلنترنت وخدماتو في العممية التعميمية) بمتوسط حسابي ()3.88
وبانحراف معياري ( )0.92وبدرجة توافر عالية ،أما في المرتبة األخيرة فقد جاءت الفقرة التي

نصيا(اإللمام بمواصفات األجيزة والبرامج في التعميم اإللكتروني) بمتوسط حسابي مقداره

( )3.18وانحراف معياري ( )1.29وبدرجة توافر متوسطة.

الجدول ( )4المتوسط الحسابي واالنحرافات المعيارية إلجابات عينة الدراسة عن مدى توفر
الكفايات الخاصة بمجال قيادة الحاسوب وشبكة اإلنترنت مرتبة ترتيباً تنازلياً

رقم الفقرة

ترتيبيا

16

7

3.73

1.20

عالية

17

8

3.38

1.26

متوسطة

18

9

3.36

1.19

متوسطة

23

10

أقوم بتنزيل الكتب والبرامج من اإلنترنت

3.27

1.33

متوسطة

22

11

أستطيع التسجيل والمشاركة في المنتديات العممية التخصصية

3.13

1.38

متوسطة

21

12

أستخدم برنامج الجداول الرياضية (أكسل)

3.02

1.40

متوسطة

أستطيع تشغيل األجيزة الممحقة بالحاسب كالطابعة والكامي ار
والبروجكتر

لدي القدرة عمى تحويل محتوى المادة الدراسية إلى محتوى إلكتروني
أستطيع تشغيل األجيزة اإللكترونية مثل األفالم والشرائح
والتسجيالت

المتوسط الحسابي العام3.67:
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الحسابي

20

6

استخدم برنامج معالجة النصوصword

3.92

1.09

عالية

المحادثة عمى اإلنترنت

المتوسط

19

5

أمتمك ميا ارت التشغيل األساسية لنظام النوافذ windows

3.94

1.05

عالية

لدي القدرة عمى التواصل مع اآلخرين بالصوت والصورة في برامج

المعياري

26

4

3.95

0.99

عالية

االنحراف

24

3

أتواصل مع المواقع والمنتديات التي تتناول تخصصي

3.96

1.07

عالية

التوافر

25

2

أتعامل مع المكتبات اإللكترونية

4.09

0.96

عالية

درجة

1

1

أستطيع إدارة الممفات من إنشاء وحفظ ونسخ وتعديل

4.33

0.73

عالية جدًا

الكفاي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
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يتضح من الجدول( )4وما يحتويو من بيانات تمثل المتوسطات الحسابية واالنحرافات

المعيارية الستجابات ىيئة التدريس عن مدى درجة توافر كفايات تكنولوجيا التعميم لدييم الخاصة

بمجال(قيادة الحاسوب وشبكة اإلنترنت) فقد جاءت بمتوسط عام مقداره ( )3.67وبدرجة توافر
عالية ،حيث تراوحت المتوسطات الحسابية لمفقرات ما بين()3.02 - 4.33وبانحرافات معيارية

بين( )1.40 - 0.73وبدرجات توافر تراوحت بين عالية جداً ،وعالية ،ومتوسطة ،وتبين أن
الفقرة التي نصيا(أستطيع إدارة الممفات من إنشاء وحفظ ونسخ وتعديل) جاءت في المرتبة األولى

بمتوسط حسابي(  )4.33وبانحراف معياري ( )0.73وبدرجة توافر عالية جداً ،تم جاءت بعدىا

الفقرة التي نصيا (أتعامل مع المكتبات اإللكترونية ) بمتوسط حسابي ( )4.09وبانحراف معياري

( )0.96وبدرجة توافر عالية ،أما في المرتبة األخيرة فقد جاءت الفقرة التي نصيا(أستخدم برنامج
الجداول الرياضية(أكسل)بمتوسط حسابي مقداره ( )3.02وانحراف معياري ( )1.40وبدرجة

توافر متوسطة.

ويعزو الباحث ارتفاع درجة توافر كفايات ىذا المحور الذي أعتبر أعمى المحاور من

حيث درجة التوافر إلى التوسع في استخدام الحاسوب خاصة في العصر الحالي وأن معظم

األساتذة بالكمية استفادوا من مراحل دراستيم العميا حيث يعتمد جزء كبير منيا عمى التعميم

اإللكتروني والتعميم الذاتي ،وبحث الطالب عن المعرفة من خالل وسائل تكنولوجية متعددة ال
سيما الحاسوب واإلنترنت ،خاصة عند إعداد وكتابة األطروحة البحثية ،كما أن نسبة عالية منيم

استفادت من دورات تدريبو تيتم بالحاسوب واإلنترنت قد حضرىا معظميم في أوقات سابقة.

الجدول ( )3المتوسط الحسابي واالنحرافات المعيارية إلجابات عينة الدراسة عن مدى توفر
الكفايات الخاصة بمجال تصميم البرمجيات والوسائط المتعددة التعميمية مرتبة ترتيباً تنازلياً

رقم الفقرة

ترتيبيا

الكفاية

الحسابي

المتوسط
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المعياري

اإللكترونية

االنحراف

29

3

أستطيع تضمين األنشطة المناسبة في المحاضرات

التوافر

35

2

أستطيع التحكم إلكترونيا في عرض المحتوي التعميمي

درجة

33

1

أستطيع تقييم البرامج التعميمية تربوي ًا

3.92

0.92

عالية

3.88

1.05

عالية

3.59

1.12

عالية
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27

4

أستطيع التعامل مع برامج الوسائط المتعددة

3.38

1.19

متوسطة

34

5

أستطيع تقييم البرامج التعميمية فنياً

3.37

1.01

متوسطة

32

6

3.32

1.14

متوسطة

30

7

3.13

1.22

متوسطة

31

8

3.02

1.40

متوسطة

28

9

3.01

1.37

متوسطة

أستطيع التعامل مع برامج تحرير الرسومات والصور
الرقمية

أستطيع ربط الصور بالنصوص
لدي القدرة عمى تحويل محتوى المادة الدراسية إلى
محتوى إلكتروني متكامل

أستطيع تحويل البيانات إلى رسومات وصور
المتوسط الحسابي العام3.40 :

يتضح من الجدول( )5وما يحتويو من بيانات تمثل المتوسطات الحسابية واالنحرافات

المعيارية الستجابات ىيئة التدريس عن مدى درجة

توافر كفايات تكنولوجيا التعميم لدييم

الخاصة بمجال (تصميم البرمجيات والوسائط المتعددة التعميمية) أنيا جاءت بمتوسط عام مقداره

( ) 3.40بدرجة توافر عالية ،حيث تراوحت المتوسطات الحسابية لمفقرات ما بين (- 3.92

 )3.01وبانحرافات معيارية بين (  )1.40 - 0.92وبدرجات توافر تراوحت بين عالية،

ومتوسطة ،وتبين أن الفقرة التي نصيا(أستطيع تقييم البرامج التعميمية تربوياً) جاءت في المرتبة
األولى بمتوسط حسابي (  )3.93وبانحراف معياري ( )0.93وبدرجة توافر عالية ،تم جاءت

بعدىا الفقرة التي نصيا (أستطيع التحكم إلكترونيا في عرض المحتوي التعميمي ) بمتوسط
حسابي ( )3.88وبانحراف معياري ( )1.05وبدرجة توافر عالية ،أما في المرتبة األخيرة فقد

جاءت الفقرة التي نصيا (أستطيع تحويل البيانات إلى رسومات وصور) بمتوسط حسابي مقداره

( )3.01وانحراف معياري ( )1.37وبدرجة توافر متوسطة.

ويرى الباحث أن وجود ىذا المحور في المرتبة األقل من حيث درجة التوافر لمكفايات

التي يتضمنيا مقارنة بالمحاور األخرى يرجع إلى أن عممية تصميم البرمجيات والوسائط المتعددة
التعميمية تتطمب قدرات تعميمية وتدريبية ال يتقنيا الكثير من أعضاء ىيئة التدريس ،وأن إتقانيا

يحتاج إلى االلتحاق بدورات تدريبية متخصصة خاصة في عممية التأليف .

ثانياً :لإلجابة عن السؤالين الثاني والثالث المتعمقين بالكشف عن مستوى داللة الفروق بين

استجابات مجتمع البحث وفقاً لمتغيرات (المؤىل العمـ ـ ـمي وحضور دورات تدريبية) تم استخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدام
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اختبار( )Tالذي أظير النتائج التي يوضحيا جدول(:)6

جدول ( )6قيمة(ت) بين متوسطات االستجابات وفق متغيرات البحث الحسابية واالنحرافات
المعيارية لمتغيرات البحث(المؤىل العممي وحضور دورات تدريبية)

المتغير
المؤىل

المتوسطات

االنحرافات

ماجستير

32.78

9.36

دكتوراه

34.73

9.81

نعم

48.45

13.64

ال

45.64

11.22

فئة المتغير

حضور

الدورات

الحسابية

المعيارية

قيمة (ت)
0.760

6.68

مستوى الداللة
0.384
غير دالة
0.010
دالة

بالنظر إلى النتائج الخاصة بالمقارنات بين متوسطات استجابات مجتمع البحث وفق

متغيرات البحث(المؤىل العممي وحضور دورات تدريبية) المبينة بالجدول ( )6نجد أن :

 .1عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط إجابات مجتمع البحث بالنسبة لدرجة توافر
كفايات التعميم اإللكتروني تعزى الختالف المؤىل العممي.

 .2وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط إجابات مجتمع البحث بالنسبة لدرجة توافر
كفايات التعميم اإللكتروني لصالح من حضروا دورات تدريبية في مجال التعميم اإللكتروني .

ثالثاً :لإلجابة عن السؤال الرابع المتعمق بالكشف عن مستوى داللة الفروق بين استجابات
مجتمع البحث وفقاً لمتغير سنوات الخبرة تم استخدام اختبار تحميل التباين األحادي كما ىو مبين
في الجدول (:)7

جدول ( )7تحميل التباين األحادي لمفر وقات بين متوسطات استجابات مجتمع البحث وفقاً
لمتغير سنوات الخبرة
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المتغير

درجات الحرية

مجموع المربعات

متوسط المربعات

الخبرة

بين المجموعات

2

3.516

1.758

داخل المجموعات

657

412.342

0.628

المجموع

659

415.858

--

قيمة (ف) المحسوبة

سنوات

مصدر التباين

2.801

الداللة

0.061
غير دالة

بالنظر إلى النتائج الخاصة بالمقارنات بين متوسطات استجابات مجتمع البحث وفقاً

لمتغير سنوات الخبرة اتضح عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط إجابات مجتمع

البحث بالنسبة لدرجة توافر كفايات التعميم اإللكتروني تعزى الختالف عدد سنوات الخبرة .
التوصيات

في ضوء النتائج التي أظيرىا البحث يوصي الباحث باآلتي:

 .1العمل عمى إعادة تأىيل وتطوير الكوادر التدريسية الحالية في التعميم العالي بميبيا وفقا
لمتطمبات تكنولوجيا التعميم الحديثة من خالل برامج التنمية المينية ألعضاء ىيئة التدريس.

 .2العمل عمى إدخال التعميم اإللكتروني واعتماده كأىم وسائل التعميم والتعمم ومصادر البحث
العممي بوصفو أداة جديدة ستسيم في تحديث التعميم العالي ،وخاصة في كميات التربية التي تُ ِعد

معممين من المفترض أن يكتسبوا ىذه الميارات ويعتمدوا عمييا في تحصيميم العممي حتى يمكنيم

استخداميا مع الطالب في مدارس التعميم العام عند العمل فييا كمعممين بعد التخرج.

 .3العمل عمى نشر ثقافة التعميم اإللكتروني بين أعضاء ىيئة التدريس ،كأىم المتطمبات
واألدوار الجديدة لألستاذ الجامعي.

 .4عمى و ازرة التعميم العالي وادارات الجامعات والكميات أن تعمل عمى توفير بنية تحتية جيدة
ألدوات التعميم اإللكتروني من حواسيب وما تحتويو من برامج متقدمة وشبكات إنترنت وأدوات
عرض وغيرىا بحيث يمكن أن يستخدميا كل من ىيئة التدريس والطالب في العممية التعميمية

والبحث العممي بالكمية.

.5عقد دورات متخصصة ألعضاء ىيئة التدريس إلكسابيم ميارات أساسية تتطمبيا استراتيجيات
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التدريس الجامعي باستخدام التعميم اإللكتروني.

 .6عمى الجامعة أن تفعل دور المراكز التدريبية إلقامة دورات تدريبية في الحاسوب والشبكات
لمحصول عمى الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب ( ،) ICDLوالرخصة الدولية لمحاسوب

واإلنترنت( ،)IC3وغيرىا من الدورات المتخصصة لمتعامل مع الشبكات ،ألعضاء ىيئة التدريس
والمعيدين بالكميات.

- 345 -

مجلة التربوي
كفبيبت التعليم اإللكتروني ومدى توفرهب لدى هيئة التدريس بكلية التربية جبمعة المرقب العدد9
المصادر والمراجع

 . 1أحمد سالم (2004م) تكنولوجيا التعميم والتعميم االلكتروني مكتبة الرشد ،الرياض.

 .2إحسان محمود الحمبي ،ومريم عبد القادر سالمة ")2004(.تنمية الكفايات الالزمة ألعضاء
ىيئة التدريس في ضوء معايير الجودة لشاممة ونظام االعتماد األكاديمي" .دراسة مقدمة

في ورشة عمل طرق تفعيل وثيقة اآلراء لألمير عبد اهلل بن عبد العزيز حول التعميم

العالي  21-19ذو الحجة 1425ىـ،جامعة الممك عبد العزيز ،السعودية.

 .3أنيسة ىزاع()1999الكفايات التعميمية الالزمة لمعممي المغة العربية في المرحمة الثانوية
بالجميورية اليمنية ،رسالة ماجستير غير منشورة  ،جامعة صنعاء الجميورية اليمنية.

 .4بدر الخان(2005م)":استراتيجيات التعميم اإللكتروني" ترجمة الموسوي وآخرين ،شعاع لمنشر
والتوزيع ،سوريا.

 .5حسين عمي أبو غزالة(2012م) ":التعميم اإللكتروني ودوره في تطوير التعميم العالي في
ليبيا" ،منشورات قسم المعمومات والمكتبات ،كمية اآلداب ،جامعة عمر المختار.

.6

خيرية حسين مسعود(2014م) التعميم اإللكتروني بين الثوابت والمستحدث في تدريس

.7

خالد سميمان المومني :الكفايات التكنولوجية لممعممين في مدينة إربد من وجية نظر

المقررات الجامعية ،مجمة التربوي ،كمية التربية الخمس العدد الخامس يوليو 2014م.

المشرفين التربويين،مجمة العموم اإلنسانية،السنة الخامسة ،العدد ،36شتاء 2008م.

 .8رشدي أحمد طعيمة " المعمم وكفاياتو ،إعداده وتدريبو " ،ط ،2دار الفكر العربي ،القاىرة،
2004

 .9ريما الجرف(2004م)" مدى استخدام أعضاء ىيئة التدريس في الجامعات السعودية

لمتعميم اإللكتروني :الواقع والتطمعات" ،ندوة تنمية أعضاء ىيئة التدريس كمية التربية-
جامعة الممك سعود،

( )http: docs ksu.edu.sa/DOC/Articles43/Article43072o.doc.

 .10عبد العزيز النممة (2003م)  :مفيوم التعميم اإللكتروني ،الندوة األولى لمتعميم اإللكتروني،
مدارس الممك فيصل ،السعودية.
)http:/ www. Jeddahedu.gov.sa/NEWS/papers/p.doc
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 .11عبد العزيز بن عبد اهلل السنبل ،التربية والتعميم في الوطن العربي عمى مشارف القرن
الحادي والعشرين ،الرياض ،دار المريخ2004 ،م ،ص.200

 .12عبد الحفيظ سالمة (2003م)  ":مدى أىمية الكفايات التعميمية األساسية لتدريس الحاسب
اآللي وممارستيا من وجية نظر ىيئة تدريس الحاسب اآللي بكميات المعممين بالمممكة

العربية السعودية

()http:www docs ksu.edu.sa/DOC/Articles

 .13عمي بن مردد العمري(2009م)":كفايات التعميم اإللكتروني ودرجة توافرىا لدى معممي
المرحمة الثانوية بمحافظة المخاة التعميمية " ،رسالة دكتوراه غير منشورة ،كمية التربية،

جامعة أم القرى ،المممكة العربية السعودية.

 .14محمد العويد ،أحمد الحامد :التعميم اإللكتروني في كمية االتصاالت والمعمومات بالرياض
"دراسة حالة" ،ورقة عمل مقدمة لندوة التعميم المفتوح في مدار الممك فيصل ،الرياض،

1424ىـ.

 .15مصطفى محمد ،وحسن العمري(2007م) " :الكفايات إعداد المقررات اإللكترونية لدى
أعضاء ىيئة التدريس بكمية التربية البدنية والرياضية بمدينة الرياض بالمممكة العربية

السعودية.)http:www . Saudi- fitness. Net/files/drmodrha.doc(.

 .16وليد الحمفاوي( :)2006مستحدثات تكنولوجيا التعميم في عصر المعمومات ،دار الفكر،
عمان.
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ممحق()1
استبيان

"ييدف إلى قياس درجة توافر كفايات التعميم اإللكتروني لدى ىيئة التدريس بكمية التربية جامعة
المرقب "

أوالً :البيانات األولية:
 .1الجنس:

 .2المؤىل العممي:

أنثى 

ذكر 

ماجستير

دكتوراه

 .3التخصص................................................
 .4عدد سنوات الخبرة في التدريس الجامعي (:

غير ذلك
)

 .5ىـل حرـرت دورات تدريبيـة فـي مجـال التعمـيم اللكترونـي ( الحاسـوب ،ال نترنـت ،الوســائط
المتعددة) أو تقنيات تربوية؟ نعم
م

ال ،إدا كانت الجابة بنعم تكتب بياناتيا اآلتية:

عنوان الدورة أو موروعيا

مدتيا

تاريخيا

المحور األول  :الثقافة اللكترونية :
م

الكــفـايـة

1

اإللمام بمعنى التعميم اإللكتروني

2

اإللمام بخصائص التعميم اإللكتروني

3

اإللمام بأنواع التعميم اإللكتروني

4

اإللمام بالحاسوب ومكوناتو

5

درجة توفر الكفاية
رعيفة
جداً

القدرة عمى االستفادة من اإلنترنت
وخدماتو في العممية التعميمية
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متوسطة

عالية

عالية
جداً
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6

اإللمام بطرق استخدام برامج الوسائط
المتعددة

7

اإللمام بمميزات التعميم االلكتروني

8

اإللمام بسمبيات التعميم اإللكتروني

9
10
11
12
13
14

اإللمام بميام ودور المعمم في التعميم
اإللكتروني
اإللمام بصفات المتعمم في التعميم
اإللكتروني
اإللمام بمواصفات األجيزة والبرامج في
التعميم اإللكتروني

أشعر بأىمية توظيف التقنية في خدمة
التعميم

أدرك الفرق بين التعميم اإللكتروني
والتعميم عن بعد

ممم بالصعوبات التي تحول دون
استخدام العميم االلكتروني

المحور الثاني :قيادة الحاسوب وشبكة االنترنت
درجة توفر الكفاية

م
الكــفـايـة
15

رعيفة
جداً

أستطيع إدارة الممفات من إنشاء
وحفظ ونسخ وتعديل
أستطيع تشغيل األجيزة الممحقة

16

بالحاسب كالطابعة والكامي ار
والبروجكتر

17
18

لدي القدرة عمى تحويل محتوى المادة
الدراسية إلى محتوى إلكتروني
أستطيع تشغيل األجيزة اإللكترونية
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مثل األفالم والشرائح والتسجيالت
19
20
21
22
23
24
25

أمتمك ميا ارت التشغيل األساسية
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استعمال كاف التشبيه حرفا واسما

أ  /امباركة مفتاح التومي

كمية التربية – جامعة المرقب

مقدمة:

الحمد ﵀ الذي افتتح بالحمد كتابو ,وجعمو آخر دعاء أىؿ الجنة ,فقاؿ ج ّؿ ثناؤه﴿ :و ِ
آخ ُر
َ
()1
ِ
اى ْـ أ ِ
َف ا ْل َح ْم ُد لِمّ ِو َر ِّ
وصمى ا﵀ عمى محمد خاتـ النبييف وعمى آلو الطيبيف.
َد ْع َو ُ
ب ا ْل َعالَم َ
يف﴾ ّ ,
أما بعد:
ّ
فإف المغة العربية مف المغات المجيدة ,لما تمتاز بو مف عذوبة المفظ ,وغ ازرة المادة,
ّ
كرميا ا﵀ – تعالى– فجعميا لغة كتابو العظيـ ,وجع َؿ القرآف
وجماؿ الوْق ِع ,وببلغة األسموب ,وقد ّ

مادةً قويةً لحفظيا وبناء قواعدىا.
الكريـ ّ

اسما" ,وىي مسألة
وقد اخترت في ىذا البحث مسألة" :استعماؿ "كاؼ" التشبيو حرفًا و ً
كثُرت فييا اآلراء بيف النحوييف مف حيث السماع والقياس والشذوذ.
الجر
الجر لغةً و
ً
اصطبلحا ,ثـ ذكرت عدد حروؼ ّ
وقد بدأت بحثي بتوضيح مفيوـ ّ

الجارة ,وختمتو بذكر خبلؼ النحاة حوؿ
وعمميا ,وذكر متعمقيا ,ثـ توضيح معاني "الكاؼ"
ّ
اسميتيا.
وخرجت
وانتيجت في ىذا البحث المنيج التالي :قسمت الموضوع إلى عدة مطالبّ ,

اآليات القرآنية ,واألبيات الشعرية ,ونسبت اآلراء النحوية إلى أصحابيا وأرجعتيا إلى مصادرىا,

ثـ ذيمتو بخاتمة وفيرس لمصادره.

الجر
المطمب ّ
األول :مفهوم ّ
جر إذا سحبو"( ,)2وقد يعني الجذب,
يجره ًّا
"جر
الشيء ُّ
َ
الجر لغةً :السحب قاؿ ابف دريدّ :
ّ
()3
انجر الشيء انجذب .
ومنو ّ
()1
()2
()3

سورة يونس ,اآلية.10 :
جميرة المغة مادة "جرر".
الصحاح لمجوىري ,مادة "جذب".
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أما في االصطبلح :فيو بمعنى اإلفضاء أي :الوصوؿ ,فحروؼ الجر ىي "ما و ِ
ضع
ّ
ُ
لئلفضاء بفعؿ أو شبيو أو معناه إلى ما يميو"(.)1
واإلفضاء ىو الوصوؿ ,أي إيصاؿ الفعؿ إلى االسـ ,وىو تعديتو إليو ليكوف ىذا االسـ

المجرور بو ,مفعوالً بو لذلؾ الفعؿ ,فيكوف منصوب المح ّؿ ,والمراد بشبو الفعؿ :اسـ الفاعؿ,

الجار والمجرور(.)2
واسـ المفعوؿ ,والصفة المشبية ,والمصدر ,والمراد بمعنى الفعؿ :الظرؼ و ّ
الجر ,وىي أشير تسمياتيا لعمميا الجر في األسماء
وقد ُس ِّميت ىذه الحروؼ بحروؼ ّ

الجر ,كما ُس ِّميت بعض
الجر؛ ألنيا تعمؿ إعراب ّ
قاؿ الرضي" :واألظير أنو قيؿ ليا حروؼ ّ
النصب"( , ,)3ولعؿ البصرييف ىـ ّأوؿ مف أطمؽ االسـ
الحروؼ حروؼ الجزـ ,وبعضيا حروؼ ّ

عمى ىذه الحروؼ .

"الجر مف عبارات
شيوعا في كتب الكوفييف ,قاؿ ابف يعيش:
وحروؼ الخفض أكثر
ً
ّ
البصرييف ,والخفض مف عبارات الكوفييف"( ,)4وعمة تسمية الكوفييف ليذه الحروؼ بحروؼ

اإلضافة؛ أنيا تضيؼ معاني األفعاؿ وما في حكمػ ػيا إلى األسماء التي
بعدىا ,أي :توصميا إلييا(.)5

سميي ػ ػػا الكوفيوف حػ ػػروؼ الصفػ ػػات؛ ألنيػ ػػا تحػ ػػدث صفػ ػػة في االسػ ػػـ كالظرفيػ ػػة,
كػ ػػذلؾ ُي ِّ
()6
الجر ىي التي تحدد معنى الفعؿ
والبعضي ػ ػػة ,واالستع ػ ػػبلء ,ونحوىػ ػ ػػا مف الصف ػ ػػات  ,فحروؼ ّ

وتميز داللتو مف سائر ما يحتممو مف ٍ
معاف ,نقؿ السيوطي عف بعضيـ قوليـ" :ألف ىذه المعاني

الجر"(.)7
كامنة في الفعؿ ,وانما يغيرىا ويظيرىا حرؼ ّ
()1
()2
()3
()4
()5
()6
()7

شرح المقدمة الكافية البف الحاجب .938 /3
ينظر :شرح الرضي عمى الكافية.261 /4 :
المصدر نفسو .261 /4
شرح المفصؿ .117 /2
ينظر :شرح التصريح لؤلزىري  ,630 /1وىمع اليوامع لمسيوطي .153 /4
ينظر :شرح المفصؿ .8/7
األشباه والنظائر لمسيوطي.76 /3
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الجر وعممها
المطمب الثاني :عدد حروف ّ

عدىا ابف مالؾ في ألفيتو عشريف حرفّا قائبلً:
ّ
وؼ ا ْل َجِّر َو ْى َي ِم ْف إِلَى
َىػ ػ ػػا َ
ؾ ُحػ ػ ُػر َ
َحتّى َخ َبل َحا َشا َع َدا ِفي َع ْف َعمَى
ُمػ ػ ػ ْذ ُم ْنػ ػ ػ ُذ ُر َّ
بلـ َك ْي و ٌاو َو تَػػا
ب ال ػ ػ ػ ُ
()1
ػاء َولَ َع ػ ػ َّػؿ َو َمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػتَى
وا ْل َكػ ػ ػ ُ
ػاؼ وا ْلَب ػ ػ ُ
و َّ
تجر إال المضمر نحو :لوالي,
الجر ً
أيضا ,وىي ال ّ
عد سيبويو "لوال" مف حروؼ ّ

ولوالؾ ,ولواله(.)2

مقدر
ظاىر نحو" مررت بز ٍيد ,أو ًا
ًا
جر
جر آخر االسـ الذي يمييا مباشرة ّاً
أما عمميا فيو ّ
ّ
()3
محميا نحو :الماؿ لمف يفوز .
نحو :عجبت لمفتى ,أو ّ
الجار والمجرور
المطمب الثالث :متعمّق
ّ
الجر بمثابة رابطة تربط بيف العامؿ وىو الفعؿ أو ما يشبيو وبيف االسـ
ُيعػ ػ ُّػد حرؼ ّ
المجػ ػػرور ,وال يستطيػ ػػع العام ػػؿ أف يوصؿ أثره إلى ذلؾ االسـ إال بمعونة حرؼ الجػ ػ ّػر فيو

الجر
وسيػ ػط أو وسيمة تعدي أثر الفعؿ إلى االسـ ,ومف أجؿ ىذا كاف حرؼ ّ
معنى,
وىو في الوقت نفسو أداة مف أدوات تعدية الفعؿ البلزـ لمفعوؿ بو
ً

عيا,
مؤديا معنى فر ً
ً
الجار
وليذا يقاؿ:
ّ

معنويا كما يرتبط الجزء بكمو,
طا
والمجرور متعمقاف بالفعؿ ,أي :مستمسكاف ومرتبطاف بو ارتبا ً
ً
الجار والمجرور ومثمو
أو الفرع بأصمو؛ ألف المجرور يكمؿ معنى ىذا الفعؿ ,ويرى النحاة أف
ّ
الظرؼ ال بد أف يكوف ليما متعمؽ( ,)4فيتعمؽ الجار والمجرور بالفعؿ ,نحو قولو تعالى ﴿ ِ
ص َارطَ
()5
َِّ
ِ
سائر في الطريؽ ,فيو متعمؽ باسـ
َنع َ
ص َارطَ الذ َ
يف أ َ
مت َعمَي ِي ْـ﴾  ,أو ما يشبيو ,نحو :أنا ٌ
()1
()2
()3
()4
()5

متف ألفية ابف مالؾ في النحو والصرؼ ص .70
ينظر :شرح ابف عقيؿ  ,12 /2وحاشية الخضري .461 /1
ينظر :الممع البف جني ص  ,127والنحو الوافي لعباس حسف .431 /2
ينظر :األشباه والنظائر لمسيوطي.249 /1
سورة الفاتحة ,اآلية.7 :
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غض ِ
﴿غ ِ
وب َعمَي ِي ْـ﴾( ,)1أو
الفاعؿ وىو شبيو بالفعؿ ,ومثمو اسـ المفعوؿ ,نحو قولو تعالى َ
الم ُ
ير َ
َِّ ِ
َّماء إِلَوٌ وِفي ْاأل َْر ِ
ض إِلَوٌ﴾()2؛ ألنو مؤوؿ
﴿و ُى َو الذي في الس َ
َ
ما ّأوؿ بما يشبيو ,نحو قولو تعالى َ

حاتـ في قومو ,تعمّؽ الجار والمجرور بما في
بمعبود ,أو تعمّؽ بما يشير إلى معناه ,نحوٌ :
ُ
فبلف ٌ
حاتـ مف معنى الجود.

﴿وِالَى
فإف لـ يوجػ ػػد
ٌ
شيء مف ى ػ ػػذه األربع ػ ػػة قُ ِّدر المتعمؽ ,نح ػ ػػو قولو – ج ػ ػ ّؿ وع ػ ػػبل َ -
صالِحاً﴾( ,)3فالجػ ػ ػػار والمج ػ ػػرور متعمق ػ ػػاف بمح ػ ػػذوؼ تقديره :وأرسمنا.
ثَ ُمػ ػ ػ َ
ػود أ َ
َخ ُ
اى ْـ َ
الجر الزائد( )4فميس لو متعمؽ؛ ألف معنى التعمؽ االرتبػ ػ ػ ػػاط
ويس ػ ػػتثنى مف ذلؾ حرؼ ّ
ػوكيدا ول ػػـ يدخ ػػؿ لمربط ,نحو حرؼ الباء في
المعنوي ,وال ازئ ػػد إنما دخػ ػػؿ في الكػ ػػبلـ تقويػ ػػة وتػ ػ ً
()5
ِ
جر بيما ,و ُ"ر َّ
ب"
﴿و َكفَى بِالمّو َش ِييداً﴾  ,وكذلؾ يستثنى حرؼ لع ّؿ ,ولوال عند مف ّ
قولو تعالىَ :
ُ"ر َّ
ب" عند الرماني وابف طاىر ,وكاؼ التشبيو عند األخفش وابف عصفور( ,)6وحروؼ االستثناء:
االستثناء" :خبل ,وعدا ,وحاشا" فميس ليا متعمؽ(.)7

الجارة
المطمب الرابع :معاني "كاف"
ّ
الجارة ,وفي جوانبيا النحوية ,فعرضوا لمخبلؼ في
اختمؼ النحاة في طبيعة الكاؼ
ّ

اسميتيا وحرفيتيا ومتعمقيا ,ومعناىا فرأى معظم ػ ػ ػيـ أنيا أداة تشبيو ,وبعض ػ ػ ػيـ حرؼ قس ػ ػ ػـ ,كما
()1
()2
()3
()4

سورة الفاتحة ,مف اآلية.8 :
سورة الزخرؼ ,اآلية.84 :
سورة األعراؼ ,اآلية.73 :
قاؿ ابف يعيش عند شرحو المفصؿ في" :128/8ويعنى بالزائد أف يكوف دخولو كخروجو مف غير
إحداث معنى" ,ويقوؿ أيضاً" :قولنا :زائد ,ليس المراد أنو قد دخؿ لغير معنى ألبتة ,بؿ يزاد لضرب

()5
()6

()7

معنى صحيح".
مف التأكيد ,والتأكد
ً
سورة النساء ,اآلية.166 :

مذىب أبو حياف أف كاؼ التشبيو تتعمؽ بالكوف المطمؽ الذي تتعمؽ سائر حروؼ الجر بو ,خبلفًا
ٍ
بشيء ال ظاىر ,وال محذوؼ.
لؤلخػػفش وتبعو ابف عصفور عمى أنيا ال تتعمؽ
ينظر :ارتشاؼ الضرب ألبي حياف  ,1710 /4والبحر المحيط ألبي حياف.262 /1
ينظر األشباه والنظائر.250 ,249 /1
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قالوا بزيادتيا ,مفيديف في كؿ ذلؾ بما ورد مف الكبلـ العربي في النظـ والنثر.

يجر المضمر(.)1
يجر االسـ الظاىر وال ّ
الجر ,وىو ّ
فالكاؼ حرؼ حركتو الفتح ,وعممو ّ
وذكر النحاة لمكاؼ عدة معاني ,وىي:
 .1التشبيه :وىو األصؿ وأكثر معانييا( ,)2نحو :محمد كالبدر أي :يشبيو.

()3

أي:

﴿وا ْذ ُك ُروهُ َك َما َى َدا ُك ْـ﴾
 .2التعميل :أثبت ذلؾ قوـ منيـ األخفش ,واستدلوا بقولو تعالىَ :
ليدايتو ,وأنكره األكثروف(.)4
 .3التـــــوكيد :وىي ال ازئ ػػدة ,قاؿ ابف مالؾ في التسييؿ" :وقد تزاد إف أ ِ
ُم َف المبس بكوف الموضع
غير صالح لمتشبيو"( ,)5واستدؿ بقولو تعالى﴿ :لَْي َس َك ِم ْثمِ ِو َش ْي ٌء﴾( ,)6فأكثر العمماء حكـ
شيء مثؿ مثمو ,فيمزـ
شيء مثمَو؛ ألنو إذا لـ تقدر زائدة صار المعنى :ليس
بزيادتيا ,أي :ليس
ٌ
ٌ
المحاؿ ,وىو إثبات المثؿ والنظير(.)7
واقتصر ابف مالؾ عمى ىذه المعاني الثبلثة لمكاؼ في قولو:
ِّو بِ ٍ
كاؼ و بيا التعمي ُؿ قَ ْد
َشب ْ

وزائِ ػ ًػدا لت ػ ػ ػ ٍ
ػوكيد َوَرْد
ُي ْع ػ ػ َػنى َ
فذكر معنى التشبيو والتعميؿ ,وعبارتو ىنا واضحة ,وفي التسييؿ ُيفيـ منيا أف إتيانيا
لمتعميؿ قميؿ ,لكنو قاؿ في شرح الكافية" :وداللتيا عمى التعميؿ كثيرة"( ,)9كما ذكر أنيا تكوف
()8

لمتأكيد وىي الزائدة.
()1
()2
()3
()4
()5
()6
()7
()8
()9

ينظر أمالي السييمي ص  ,40وارتشاؼ الضرب .1710 /4
ينظر مغنى المبيب البف ىشاـ ,195/1وشرح المكودي ص .157
سورة البقرة ,اآلية.198 :
ينظر :مغنى المبيب البف ىشاـ  ,195/1والجنى الداني لممرادي ص .84
شرح التسييؿ البف مالؾ .170 /3
سورة الشورى ,مف اآلية.11 :
ينظر :التبياف في إعراب القرآف لمعكبري ,699/2والجامع ألحكاـ القرآف لمقرطبي.10 /16
ألفية ابف مالؾ في النحو والصرؼ ص.72
شرح الكافية الشافية البف مالؾ.365/1
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 .4االستعالء :ذكره األخفش والكوفيوف( ,)1نحو :كف كما أنت ,أي :عمى ما أنت عميو ,ومف
كبلـ العرب إذا قيؿ ألحدىـ :كيؼ أصبحت؟ أف يقوؿ :كخير ,والمعنى عمى خير ,وذكر

األشموني أف ىذا المعنى قميؿ( ,)2وأشار ابف مالؾ إلى ذلؾ في التسييؿ بقولو" :وقد توافؽ

عمى"(.)3

يدخ ُؿ الوقت ,وقد ذكره ابف الخباز
وص ِّؿ كما ُ
 .5المبادرة :إذا اتصمت بما ,نحو َسمِّ ْـ كما ُ
تدخ ُؿَ ,
في النياية وأبو سعيد السيرافي( ,)4ويرى ابف ىشاـ أف ىذا المعنى غريب ًّ
جدا(.)5
ؾ ِمف
ؾ َرُّب َ
َخ َر َج َ
 .6القسم :ذىب أبو عبيدة إلى جعميا حرؼ قسـ بمنزلة الواو ,في قولوَ ﴿ :ك َما أ ْ
ؾ ِفي ا ْل َح ِّ
ؾ بِا ْل َح ِّ
ؽ﴾( ,)6قاؿ" :مجازىا مجاز القسـ ,كقولؾ :والذي أخرجؾ ربؾ؛
ون َ
َب ْيتِ َ
ؽ ُ ...ي َج ِادلُ َ
ربؾ؛ ألف ما في موضع الذي"( ,)7وأوضح أبو حياف أف "ما" في ىذه الوجو وقعت عمى ذي

عز وج ّؿ ,وأف جواب القسـ ىو "يجادلونؾ" والتقدير :وا﵀ الذي أخرجؾ مف بيتؾ
العمـ ,وىو ا﵀ ّ
ومبينا أف
يجادلونؾ في الحؽ ,ثـ َرّد الوجو بجممتو ,واصفًا أبا عبيدة بالضعؼ في عمـ النحو,
ً
جواب القسـ المثبت "يجادلونؾ" يفتقر إلى البلـ ونوف التوكيد عمى مذىب البصرييف ,والى

أحدىما عمى مذىب الكوفييف(.)8

أبدا َّإال لمتشبيو ,واصفًا ما عداه مف المعاني
وقد ذىب المالقي أف الكاؼ الجارة ال تكوف ً
بالشذوذ(.)9

()1
()2
()3
()4
()5
()6
()7
()8
()9

ينظر :مغنى المبيب البف ىشاـ ,195/1وشرح التصريح لؤلزىري.654/1
وسر صناعة اإلعراب البف جني.326 ,325 /1
ينظر :حاشية الصبافّ ,801/2
شرح التسييؿ.170/3
ينظر رأييما في :شرح التصريح  ,655/1واليمع.195/4 :
ينظر :مغنى المبيب.198/1
سورة األنفاؿ ,اآلية.6 ,5 :
مجاز القرآف.240/1 :
ينظر :البحر المحيط .460 ,459 /4
رصؼ المباني في شرح حروؼ المعاني ص 272 :و .276
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المطمب الخامس :خالف النحاة حول اسميتها

جر ال خبلؼ في ذلؾ بيف النحاة( ,)1والدليؿ عندىـ أنو عمى حرؼ واحد,
الكاؼ
حرؼ ٍّ
ُ
صدرا ,شأنو في ذلؾ شأف الحروؼ األخرى كالباء والفاء والواو والتاء في القسـ والبلـ الجارة
ً
()2
وغيرىا ,واالسـ ال يكوف كذلؾ .

ومثّموا لذلؾ بوقوعيا
كما َو َسموا الكاؼ الحرفية بأنيا ما ال يجوز أف يقع موقعيا االسـَ ,
حرؼ ال محالة ,وعمّموا ذلؾ بأنيا
صمة لمذي( )3في قوليـ :جاءني الذي كز ٍيد ,فيي في ىذا ونحوه
ٌ

ألف الصمة
اسما بمعنى "مثؿ" ,فيكوف التقدير :جاءني الذي مثؿ زيد ,وىذا قبيح؛ ّ
بأنيا لو كانت ً
ال تَتِ ُّـ باسـ واحد ,فبل بد مف إبراز الضمير ,أي :بالذي ىو مثؿ زيد ,فمما لـ يظير الضمير,

حسنا د ّؿ ذلؾ عمى أف الكاؼ فيو حرؼ ال اسـ ,وقد وقعت صمة لمذي في قوؿ
وكاف قوليـ ىذا ً
الشاعر:
()4
فيو الذي كا ْل َغ ْي ِث والمَّْي ِث َم َعا
اؼ َج َم َعا
ما ُي ْرتَ َجى وما ُي َخ ُ
الم َرادي أف ذلؾ قبيح ,قاؿ عند استشياده بيذا البيت" :تتعيف الحرفية في ذلؾ؛
ويرى ُ
اسما لزـ أف يكوف المبتدأ محذوفًا مف
إلجماعيـ عمى استحسانو ,ولو كانت الكاؼ في ذلؾ ً
الصمة ,أي :فيو الذي ىو كالغيث ,وحذؼ المبتدأ مف صمة الذي في مثؿ ذلؾ قبيح"(.)5

وقاؿ ابف مالؾ عند استشياده بقوؿ الشاعر السابؽ" :واف وقعت صمػ ػ ػة فحرفيػ ػ ػ ػتيا أولى

مف اسميتيا"( ,)6وفي كبلمو ما يدؿ عمى جواز األمريف في ذلؾ ,مع ترجيح حرفية الكاؼ.

والدليؿ الثالث عمى أنيا حرؼ ىو مجيئيا زائدة ,واألسماء ال تقع موقع الزوائد ,إنما تزاد

الحروؼ( ,)7والقوؿ بزيػ ػ ػادة الحرؼ أولػ ػ ػ ػى مف الق ػ ػ ػوؿ بزيػ ػ ػ ػ ػادة االسـ ,بؿ زي ػ ػ ػادة االسـ لـ
()1
()2
()3
()4
()5
()6
()7

السراج  ,437/1وارتشاؼ الضرب ألبي حياف.1710/4
ينظر :األصوؿ في النحو البف ّ
ينظر :الجنى الداني ص  ,78ورصؼ المباني ص.272
ينظر :األصوؿ. 437/1
البيت مف الرجز وىو ببل نسبة في مغنى المبيب ,199/1 :وشرح التسييؿ.171/3
الجنى الداني ص ,81وينظر :شرح المفصؿ.8/42
شرح التسييؿ .171/3
ينظر أصوؿ النحو.437/1
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تثبت( ,)1ومثاؿ وقوع الكاؼ زائدة ما جاء في قولو تعالى ﴿ :لَْي َس َك ِم ْثمِ ِو َش ْي ٌء﴾( ,)2ومثمو ما
حكاه الفراء أنو قيؿ لبعض العرب :كيؼ تصنعوف ِ
ىينا ( .)3ومثاؿ
األقطَ ؟ قاؿ :كييِّف ,أيً :
وقوع الكاؼ زائدة في الشعر قوؿ الشاعر:

()4

كالمقَ ْؽ
لوا ُ
حؽ األقراب فييا َ
شيئا يشبو المقؽ ,فالمقؽ ىو الطوؿ نفسو .وذىب الرضي إلى
يد أف فييا ً
فالشاعر ال ير ُ
الحكـ بزيادتيا عند دخوليا عمى "مثؿ" :في نحو قولو تعالى ﴿ :لَْي َس َك ِم ْثِم ِو َش ْي ٌء﴾( .)5أو دخوؿ
دخوؿ مثؿ عمييا ,كما في قوؿ الشاعر:
()6
ٍ
كعصؼ َم ْأ ُكوؿ
فصيِّروا ِمثَؿ
ُ
شبو بالمشبو ,فبل َّ
قاؿ الرضي بعد استشياده بيذا البيت "الغرض أنو ال ُي َّ
بد مف زيادة
إحدى أداتي التشبيو ,وزيادة ما ىو عمى حرؼ أولى ,وال سيما إذا كاف مف قسـ الحروؼ في

األغمب ,والحكـ بزيادة الحرؼ أولى"(.)7
الشعر؟
()1
()2
()3
()4

اسما في النثر والشعر ,أو يختص ذلؾ بضرورة
واختمؼ النحاة حوؿ اسميتيا ىؿ تكوف ً

ينظر :مغنى المبيب ,198/1وسر صناعة اإلعراب البف جني.310/1
سورة الشورى ,مف اآلية.11
ينظر :شرح ابف عقيؿ ,33/2واإلنصاؼ في مسائؿ الخبلؼ البف األنباري.278/1
الرجز لرؤبة في سر صناعة اإلعراب  ,301/1وضرائر األلوسي ص ,231والمتبع في شرح الممع
لمعكبري.382/1

()5
()6

()7

يصؼ الشاعر خيبل ضوامر ,والمواحؽ :جمع الحقة وىي اليزيمة الضامرة ,واألقراب جمع قُ ْرب وىي
البطف ,والمقؽ :الطوؿ الفاحش مع دقة ,ينظر لساف العرب مادة" :لحؽ ,وقرب ,ومقؽ".
سورة الشورى ,مف اآلية.11 :
البيت مف الرجز وىو لحميد األرقط في الكتاب ,476 /1واألصوؿ البف السراج.438/1
والعصؼ :زرٌ ِ
قوما استؤصموا فشبييـ بالعصؼ الذي أكؿ حبو,
ع أُكؿ حبُّوُ وبقي تبنو ,والشاعر يصؼ ً
ينظر الدرر الموامع لمشنقيطي.337/1
شرح الرضي عمى الكافية.325/4
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اسما مخصوص بضرورة
مذىب سيبويو والمبرد وابف السراج أف استعماؿ "الكاؼ" ً
طي حديثو عف الكاؼ الحرفية ..." :ومثؿ ذلؾ :أنت كعبدا﵀ ,كأنو
الشعر .قاؿ سيبويو في ِّ
ناسا مف العرب
يقوؿ :أنت كعبدا﵀ ,أي أنت في حاؿ كعبدا﵀ ,فأجري ُمجرى :بعبدا﵀ّ ,إال ّ
أف ً
إذا اضطُُّروا في الشعر جعموىا بمنزلة ِ
"مثْ ٍؿ" ,قاؿ الراجز وىو ُح َم ْي ٌد األرقط:
فصيروا مثؿ كعصؼ مأكوؿ .)1(" ....

اضطر فحمميا عمى
"إنما
وقاؿ المبرد في سياؽ الحديث عف مجيء "سوى" اسماًّ :
ّ
اسما أجراىا مجرى
معناىا ,كما أف الشاعر حيث
ّ
اضطر إلى الكاؼ التي لمتشبيو أف يجعمو ً
ألف المعنى واحد"( .)2وقاؿ ابف السراج في" :مثؿ" في قوؿ الشاعر:
"مثؿ"؛ ّ
فصيِّروا مثؿ كعصؼ مأكوؿ
ُ

اسما ,وىذا إنما جاء عمى ضرورة
"فإضافة "مثؿ" إلى "الكاؼ" يدؿ عمى ّأنو ّ
قدرىا ً
()3
اسما ضرورة مف ضرائر
الشاعر"  .وقد تبعيـ ابف عصفور في ذلؾ وجعؿ مجيء الكاؼ ً

الشعر(.)4

اسما في النظ ػػـ والشع ػػر ,ك ػػاألخفش وأب ػػي عمػػي
ومف النحاة مف أجػاز مجيئيػا ً
يد كاألسد
اختيار ًا
ًا
الفارسي( ,)5فتقع الكاؼ عندىـ اسما
نظر إلى كثرة السماع ,فيجوز في نحو :ز ٌ
مخفوضا باإلضافة( .)6وتبعيـ ابف مالؾ في أنيا تكوف
أف تكوف الكاؼ في موضع رفع ,واألسد
ً
اسما في الكبلـ ,قاؿ في الكافية:
ً

()1
()2
()3
()4
()5

()6

فاعبل أو مبتدأ
اسما ً :
َوقَ ػ ػ ْػد ُيرى ً

الكتاب.476/1
المقتضب.564/2
األصوؿ في النحو.439/1
ينظر :الضرائر ص 234وما بعدىا.
ينظر مذىب األخفش والفارسي في :شرح الكافية لمرضي ,324/4ومغنى المبيب البف ىشاـ ,199/1
وتوضيح المقاصد لممرادي.762/2
ينظر :اليمع.199/4
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وقاؿ في ألفيتو:

ٍ
أو ذا انجر ٍار ٍ
بدا
باسـ أو
حرؼ ً

()1

و ِ
وعمَى
اسما وكػ ػػذا َع ْف َ
ْ
استُ ْعم ػ ػػؿ ً
()2
مف أجػ ِػؿ ذا عمييما ِم ْف َد َخبل

اسما ,وكذلؾ عف وعمى ,ومف أجؿ استعماليما اسميف
يريد أف حرؼ الكاؼ استعمؿ ً
اسما"
دخؿ عمييما الحرؼ
ّ
الجار "مف" ,وىو ال يدخؿ إال عمى األسماء ,ويفيـ مف قولو "استعمؿ ً

أف اسميتيا مقصورة عمى السماع(.)3

()4
أما أبو حياف فقد ذكر أف كاؼ التشبيو
اسما قميؿ ّ ,
ويرى ابف عقيؿ أف استعماؿ الكاؼ ً
()5
وبيف أف القوؿ بحرفيتيا ىو مذىب
الجر ,وأف اسميتيا مختصة بالشعر ّ ,
التشبيو حرؼ يعمؿ ّ

سيبويو وجميور النحوييف ,والقوؿ باسميتيا مذىب أبي الحسف األخفش في فصيح الكبلـ( ,)6إال
فأقر باسميتيا في بعض اآليات ,نحو قولو تعالى﴿ :أَلَـ تَر ِإلَى الَِّذي ح َّ ِ ِ
يـ ِفي
أنو عاد َّ
َ
ْ َ
آج إ ْب َراى َ
ِرب ِ
ِّو  ...أ َْو َكالَِّذي َمَّر َعمَى قَ ْرَي ٍة﴾( ,)7واستد ّؿ ليا ببعض النصوص حيث قاؿ" :ومجيء الكاؼ
بعيد ,فاألولى ىذا الوجو
الجر ثابت في لساف العرب وتأويميا ٌ
اسما فاعمة ومبتدأ ومجرورة بحرؼ ّ
ً
حمبل عمى مشيور البصرييف,
األخير ,وانما عرض ليـ اإلشكاؿ مف حيث اعتقاد حرفية الكاؼ ً
والصحيح ما ذىب إليو أبو الحسف"(.)8
بأنيا ما يجوز أف يقػ ػ ػع موقعػ ػ ػيا االسـ ,فيي معنى "مثؿ" وما
وقد وسموا الكاؼ االسميػ ػ ػة ّ

()1
()2
()3
()4
()5
()6
()7
()8

شرح الكافية الشافية.365/1
ألفية ابف مالؾ في النحو والصرؼ ص .72
ينظر :شرح ألفية ابف مالؾ لممكناسي.132/2
ينظر :شرح ابف عقيؿ.33/2
ينظر :البحر المحيط.76 ,62/1
ينظر :البحر المحيط  ,262/1ارتشاؼ الضرب.713/4
سورة البقرة ,اآلية .259 ,258
البحر المحيط .290/2
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اسـ( ,)1وىي اسـ ألنيا معمولة فترد فاعمة ,واسـ كاف ,ومفعولة ,ومبتدأة,
اسـ فيو ٌ
معناه ٌ
ومجرورة بحرؼ ,أو إضافة ,وىكذا شأف األسماء المتصرفة يتغمّب عمييا وجود اإلسناد
واإلعراب( .)2ومثاؿ وقوعيا مبتدأ قوؿ الشاعر:
()3
ط ِوي الم ِ
ِ
الفر ِ
ِ
َّرُار
اىا
سام َع الصَّ
يف َي ْ
اء فَ ْو َ
ؽ ُذر َ
ح َ
أََب ًدا َك َ
َ
اسما بمعنى مثؿ ,وىو اسـ مبني في مح ّؿ رفع مبتدأ.
والشاىد فيو مجيء الكاؼ ً
ومثمو قوؿ الشاعر:

القموب الصاديات الحو ِ
ِ
ائـ
شفاء
كالج َوى مما ُيخاؼ وقد َنرى
بَِنا َ
َ
استشيد بو عمى مجيء الكاؼ مبتدأ ,فيي بمعنى مثؿ ,وخبرىا مجرور وىو "بنا" المتقدـ عمييا.
()4

وتقع الكاؼ فاعمة كما في قوؿ األعشى:
َكالطَّ ْع ِف يذىب فيو َّ
ت وا ْلفُ ْت ُؿ
أتنيوف َولَ ْف َي ْنيَى َذ ِوي َشطَ ٍط
الزْي ُ
الشاى ػ ػػد فيو مجيء الكػػاؼ في قولو "كالطعػ ػػف" فاعم ػػة لمفعػ ػػؿ "ينيى".

()5

وذىػ ػػب ابف جني إلى أف الكػػاؼ يقػ ػػع اسمػػًا في االختيػ ػػار ,وقػ ػػد ق ػ ػػاؿ عند استشي ػ ػػاده
بالبيت السػ ػػابؽ" :فأم ػػا قولػ ػػو :ولف يني ػػى ذوي شطط كالطع ػػف ,فمو حممتو عمى إقام ػػة الصفة

مقاـ الموصوؼ لكاف أقبح ...؛ ألف الكاؼ في بيت األعشى ىي الفاعمة في المعنى  ...والفاعؿ
()1
()2
()3

()4

()5

ينظر :رصؼ المباني ص.272
ينظر :اليمع .199/4
البيت مف الخفيؼ وىو ببل نسبة في شرح الكافية الشافية ,366/1والجنى الداني ص.83
الص ّرار :الجدجد وىو طير يصيح بالميؿ ,ينظر لساف العرب
والفراء جمع فرا ,وىو الحمار الوحشي ,و ّ
مادة "فري ,وصرر".
البيت مف البحر الطويؿ وىو ببل نسبة في شرح التسييؿ  ,171 /3والدرر الموامع.71 /2 :
والصاديات :العطاش ,والحوائـ :التي تحوـ حوؿ الماء ,ينظر لساف العرب مادة "صدي ,وحوـ".
البيت مف البحر البسيط وىو لؤلعشى في ديوانو ص ,149 :واألصوؿ البف السراج,439 /1 :
والخصائص البف جني.352 /2 :
والشطط :الجور والظمـ ,والفتؿ :جمع فتيمة ,ينظر لساف العرب مادة" :شطط ,وفتؿ".
ومعنى البيت :ال ينيى أصحاب الظمـ مثؿ طعف نافد إلى الجوؼ يغيب فيو الزيت والفتؿ.
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اسما ُّ
أشد محافظة مف جميع األسماء"( .)1وقد
اسما صر ً
يحا وىـ عمى امحاضو ً
ال يكوف إال ً
أيضا في قوؿ امرئ القيس:
جاءت فاعمة ً
()2
ض ٍ
ؾ َكفَ ِ
ؾ مث ُؿ ُم َغمَّ ِب
اخ ٍر
عيؼ َولَ ْـ َي ْغمِ ْب َ
ؾ لَ ْـ َي ْف َخ ْر َعمي َ
َواّن َ
َ
فجعؿ الكاؼ في "كفاخر" فاعمة بػ"يفخر" .وتقع الكاؼ مفعوال بو كما جاء في قوؿ
النابغة الذبياني:

َّ
الش ِ
اإل ِ
برد ِّ
تاء مف ِ
محاؿ كاأل ََدِـ
ُ
وف ,إذا ما ْاألُ ْفؽ َجممَوُ
ال َي ْب َرُم َ
اسما لكاف كما في قوؿ جميؿ بثينة:
وتجيء الكاؼ أيضاً ً
()4
لو كاف في َق ْمبِي َكقَ ْد ِر قُ ٍ
فضبل ِ
لغيرؾ ما أَتَتْؾ َر َسائِمي
بلمة
ً
فالكاؼ في "كقدر" اسـ مبني في محؿ رفع اسـ كاف ,وخبره المجرور في "في قمبي" وىو
()3

بحرؼ الجر الباء قوؿ امرئ القيس:
متقدـ عمييا  .ومثاؿ انجرارىا ّ
ِ
َوُر ْحنا بِ َك ِ
العيف طَ ْوًار َو تَْرتَِقي
ب فيو
ب َو َسطَنا
ص َّو ُ
ابف الماء ُي ْجَن ُ
ُ
تُ َ
ومثاؿ انجرارىا باإلضافة قوؿ الشاعر:
()1
()2
()3

()5

سر صناعة اإلعراب.294 /1 :
البيػػت مف البحػػر الطػويؿ المرئ القي ػػس في ديوانو ص ,66وضرائر ابف عصفػور ص.234
البيت مف البحر البسيط لمنابغة الذبياني في ديوانو ص ,103والجنى الداني ص ,83والدرر
الموامع.71/2
ال يبرموف :ال يبخموف ,واإلمحاؿ :الجذب ,واألدـ :الجمد األحمر ,والمقصود بو السحاب األحمر الذي

()4

يدؿ عمى اإلمحاؿ ,ينظر شرح ديوانو لمدكتور عمي أبو ُمحمـ ص.103
فضبل وصمتؾ أو
أف في قمبي ...
ً
البيت مف البحر الكامؿ ,لجميؿ ُبثينة في ديوانو ص ,70وفيو :لو ّ
أتتؾ رسائمي ,وببل نسبة في شرح التسييؿ ,171/3والجنى الداني ص.83

()5

والقُبلمة :الجزء البسيط مف الشيء عند تقطيعو ,ينظر لساف العرب مادة "قمـ".
البيت مف البحر الطويؿ المرئ القيس في ديوانو ص ,137واألمالي الشجرية ,229/2وضرائر الشعر
البف عصفور ,235وأدب الكاتب ص.331
ابف الماء :ضرب مف الطيور المائية السريعة ,يجنب :يقاد ,تصوب :تنظر إلى أسفؿ ,يصؼ الشاعر
فرسو بابف الماء لطوؿ عنقيا وارتفاعي ا عف األرض ,ينظر شرح المكودي ص.158
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القمب ُّ
القمب ُحّبا
فاؽ ُح ْسنا َم ْف تََّيـ
كالب ْد ِر ,ال بؿ
ّتي َـ
َ
حب َ
َ
مجرور باإلضافة.
ًا
اسما
استشيد بو النحاة عمى مجيء الكاؼ ً

()1

اسما مف النثر بقػولو تعالى عف لساف المسيح عيسى عميو
واستشيػدوا عمى مجيء الكاؼ ً
ِ َّ
ِِ
ؽ لَ ُكـ ِّم َف الطِّ ِ
وف طَ ْي اًر بِِإ ْذ ِف المّ ِو﴾( ,)2أي :مثؿ
السبلـ﴿ :أَِّني أ ْ
َخمُ ُ
يف َكيَْيَئة الط ْي ِر فَأَنفُ ُخ فيو فََي ُك ُ
ؽ,
اسـ بمعنى مثؿ ,وىي في مح ّؿ نصب عمى أنيا مفعوؿ بو ألخمُ ُ
ىيئة الطير ,فالكاؼ ٌ
ألف مدلوليا مذكر وىو "مثؿ" ,ولو لـ تُجعؿ
والضمير في "فيو" يعود عمى ىذه الكاؼ االسمية؛ ّ
الضمير ببل مرجع؛ ألنو ال يجوز أف يعود إلى الطير؛ ألف النفخ
الكاؼ ىنا بمعنى "مثؿ" لبقي
ُ
ليس في الطير نفسو ,وانما ىو فيما يشبيو ,وال عمى ىيئة ,ألنيا مؤنثة.

دائما ,وىو أبو جعفر بف مضاء حيث ذىب إلى
اسما ً
ومف النحاة مف جعؿ "الكاؼ" ً
()3
رده أكثر
أبدا ,وعمّؿ قولو بأنيا بمعنى مثؿ ,وما ىو بمعنى اسـ فيو اسـ  ,وقد ّ
القوؿ بأنيا اسـ ً
النحاة بمجيئيا عمى حرؼ واحد ,وال يكوف عمى ذلؾ مف األسماء الظاىرة إال محذوؼ منو ,أو
شاذ بورود زيادتيا ,وال تزاد إال الحروؼ(.)4

خاتمة البحث

بعد أف فرغت مف مادة بحثي ىذا بحمد ا﵀ وتوفيقو أود أف ألخص ما توصمت إليو مف

نتائج في النقاط التالية:

 -1اتفؽ النحاة عمى أف الكاؼ حرؼ وقد تأتي اسما .

 -2إف كانت الكاؼ اسما فمجرورىا مجرور باإلضافة .

 -3الكاؼ إف كانت اسما فبل متعمؽ ليا وانما ليا موقع إعرابي يبنى عمى ما قبميا .

 -4الكاؼ إف كانت اسػ ػ ػما فميس ل ػ ػيا إال معػ ػ ػنى التشبيػ ػ ػو ألنيا في مقاب ػ ػ ػؿ "مثؿ" أي :أن ػ ػ ػ ػيا تفيد
()1
()2

()3
()4

البيت مف البحر الخفيؼ ,ببل نسبة في شرح التسييؿ ,170/3والجنى الداني ص.82
سورة آؿ عمراف ,مف اآلية ,49 :وينظر البحر المحيط ,466/2واإلتقاف في عموـ القرآف لمسيوطي
ص.404
ينظػر رأيو في حاشية الصباف ,800/2وتوضيح المقاصػد لممرادي ,762/2والجنى الداني ص.79
ينظر :اليمع.199/4

- 364 -

مجلة التربوي
العدد9

استعمال كاف التشبيه حرفا واسما
المماثمة .

 -5عدىا أغمب النحاة حرفا جا ار وال تكوف اسما إال في الضرورة الشعرية .
 -6ىناؾ مف شذ عف أغمبية النحاة فقاؿ بأنيا اسـ دائما .

آمؿ أف أكوف قد وفيت الفكرة حقّيا ,وما التوفيؽ إال مف عند ا﵀ – سبحانو وتعالى.

القرآف الكريـ برواية قالوف عف نافع.

.1

فهرس المصادر والمراجع

فواز أحمد زمرلي ,دار الكتاب العربي ,بيروت,
اإلتقاف في عموـ القرآف ,لمسيوطي ,تحقيؽ ّ
2005ـ.

.2

أدب الكاتب ,البف قتيبة الدينوري ,تحقيؽ األستاذ عمي فاعور ,دار الكتب العممية,

.3

حياف األندلسي ,تحقيؽ د .رجب عثماف محمد,
ارتشاؼ الضرب مف لساف العرب ,ألبي ّ
مطبعة المدني ,مصر ,نشر مكتبة الخانجي ,ط1998 ,1ـ.

بيروت ,ط1988 ,1ـ.

.4

األشباه والنظائر في النحو ,لمسيوطي ,وضع حواشيو عزيد الشيخ ,دار الكتب العممية,

.5

األصوؿ في النحو ألبي بكر السراج ,تحقيؽ د .عبد الحسيف الفتمي ,مؤسسة الرسالة,

.6

أمالي ابف الشجري ,بدوف طبعة ,وال تاريخ.

.8

اإلنصاؼ في مسائؿ الخبلؼ ,ألبي البركات األنباري ,تحقيؽ حسف حمد ,دار الكتب

.7

.9

بيروت ,ط2001 ,1ـ.
ط1999 ,4ـ.

أمالي السييمي ,تحقيؽ محمد إبراىيـ البنا ,المكتبة األزىرية لمتراث 2002ـ.
العممية ,بيروت ,ط1998 ,1ـ.

البحر المحيط في التفسير ,ألبي حياف األندلسي ,دار الكتاب اإلسبلمي ,القاىرة ,ط,2

1992ـ.

 .10التبياف في إعراب القرآف ,لمعكبري ,تحقيؽ سعد كريـ الفقي ,دار اليقيف ,ط2001 ,1ـ.
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 .11توضيح المقاصد والمسالؾ ,لممرادي ,تحقيؽ د .عبدالرحمف عمي سميماف ,دار الفكر
العربي ,القاىرة ,ط2001 ,1ـ.

 .12الجامع ألحكاـ القرآف ,تفسير القرطبي ,ألبي عبدا﵀ األنصاري القرطبي ,تحقيؽ:
عبدالرزاؽ الميدي ,دار الكتاب العربي ,بيروت ,ط1997 ,1ـ.

 .13الجػ ػػنى الداني في ح ػ ػروؼ المعػ ػػاني ,لممرادي ,تحقيؽ:د .فخر الديف قباوة ود.محمد نديـ
فاضؿ ,دار الكتب العممية ,بيروت ,ط1992 ,1ـ.

 .14حاشية الخضري عمى شرح ابف عقيؿ ,ضبط وتصحيح يوسؼ الشيخ محمد البقاعي ,دار
الفكر ,بيروت ,ط2003 ,1ـ.

 .15حاشية الصباف عمى شرح األشموني ,دار الفكر ,بيروت ,ط1999 ,1ـ.

 .16الخصائص البف جني ,تحقيؽ الشربيني شريدة ,دار الحديث ,القاىرة2007 ,ـ.

 .17الدرر الموامع عمى ىمع اليوامع ,لمشنقيطي ,تحقيؽ محمد باسؿ عيوف السود ,دار الكتب
العممية ,بيروت ,ط1999 ,1ـ.

 .18ديواف امرئ القيس ,دار صادر ,بيروت2000 ,ـ.
 .19ديواف األعشى ,دار صادر ,بيروت 1994ـ.

 .20ديواف جميؿ بثينة ,شرحو وقدـ لو ميدي محمد ناصر الديف ,دار الكتب العممية ,بيروت,
لبناف ,ط1993 ,2ـ.

 .21ديواف النابغة الذبياني ,قدـ لو وشرحو الدكتور عمى بو ُممحـ ,دار مكتبة اليبلؿ ,بيروت,
ط1991 ,1ـ.
الخراط ,دار
 .22رصؼ المباني في شرح حروؼ المعاني ,لممالقي ,تحقيؽ أ.د .أحمد محمد ّ
القمـ ,دمشؽ ,ط2002 ,3ـ.

 .23سر صناعة اإلعراب ,البف جني ,تحقيؽ محمد حسف محمد حسف إسماعيؿ وأحمد رشدي
شحاتو عامر ,دار الكتب العممية ,بيروت ,ط2000 ,1ـ.

 .24شرح ألفية ابف مالؾ في النحو والصرؼ ,لممكناسي ,تحقيؽ حسيف عبد المنعـ بركات,
مكتبة الرشد ,الرياض ,ط1999 ,1ـ.

 .25شرح ابف عقيؿ عمى ألفية ابف مالؾ ,تحقيؽ الفاخوري ,دار الجيؿ بيروت.
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 .26شرح التسييؿ ,البف مالؾ ,تحقيؽ د .عبدالرحمف السيد ومحمد بدوي المختوف ,ىجر
لمطباعة والنشر والتوزيع واإلعبلف ,ط1990 ,1ـ.

 .27شرح التصريح عمى التوضيح ,لمشيخ خالد األزىري ,تحقيؽ محمد باسؿ عيوف السود ,دار
الكتب العممية ,بيروت ,ط2000 ,1ـ.

 .28شرح الرضي عمى الكافية ,تصحيح وتعميؽ يوسؼ حسف عمر ,منشورات جامعة قار
يونس ,بنغازي ,ط1996 ,2ـ.

 .29شرح الكافية الشافية ,البف مالؾ ,تحقيؽ عمي محمد معوض وعادؿ أحمد عبد الموجود,
دار الكتب العممية ,بيروت ,ط2000 ,1ـ.

 .30شرح المفصؿ ,البف يعيش النحوي ,توزيع مكتبة المتنبي ,القاىرة.

 .31شرح المقدمة الكافية ,البف الحاجب ,تحقيؽ جماؿ عبد العاطي مخيمر أحمد ,مكتبة نزار
مصطفى الباز ,مكة ,ط1997 ,1ـ.

 .32شرح المكودي عمى األلفية في عممي النحو والصرؼ ,دار المعرفة ,ط1998 ,1ـ.

 .33الصحاح لمجوىري ,إسماعيؿ بف حماد ,تحقيؽ :أحمد عبد الغفور عمار ,دار الكتاب
العربي بمصر.

 .34ضرائر الشعر ,البف عصفور ,تحقيؽ :حميؿ عمراف المنصور ,دار الكتب العممية,
بيروت ,ط1999 ,1ـ.

 .35الضرائر وما يسوغ لمشاعر دوف الناثر ,لآللوسي ,شرح محمد بيجة األثري البغدادي ,دار
األفاؽ العربية ,ط1998 ,1ـ.

 .36الكتاب ,لسيبويو ,تحقيؽ د .إميؿ بديع يعقوب ,دار الكتب العممية ,بيروت ,ط1999 ,1ـ.

 .37كتاب جميرة المغة ,البف دريد ,تحقيؽ د .رمزي منير بعمبكي ,دار العمـ لممبلييف ,ط,1
1988ـ.

 .38كتاب المتبع في شرح الممع ,لمعكبري ,تحقيؽ د .عبد الحميد حمد الزوي ,جامعة قاريونس,
بنغازي ,ط1994 ,1ـ.

 .39لساف العرب ,البف منظور ,إعداد يوسؼ خياط ونديـ مرعشمي ,دار العرب ,بيروت .
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 .40الممع في العربية ,البف جني ,تحقيؽ حامد المؤمف ,عالـ الكتب ومكتبة النيضة العربية,
بيروت ,ط1985 ,2ـ.

 .41مجاز القرآف ,ألبي عبيدة ,تحقيؽ د .محمد فؤاد سزكيف ,مكتبة الخانجي1994 ,ـ.
 .42متف ألفية ابف مالؾ في النحو والصرؼ البف مالؾ ,دار ابف حزـ ,ط2002 ,1ـ.

 .43مغني المبيب ,البف ىشاـ ,تحقيؽ محمد محيي الديف عبد الحميد ,دار الطبلئع ,القاىرة ,ط
2005ـ.

 .44المقتضب ,لممبرد ,تحقيؽ حسف حامد ,دار الكتب العممية ,بيروت ,ط1999 ,1ـ.
 .45النحو الوافي ,تأليؼ عباس حسف ,دار المعارؼ القاىرة ,ط1996 ,11ـ.

 .46ىمع اليوامع في شرح جمع الجوامع ,لمسيوطي ,تحقيؽ د .عبد العاؿ سالـ مكرـ ,عالـ
الكتب ,القاىرة ,ط 2001ـ.
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المؤرخ نقوال زيادة وليبيا "دراسة في المعاصرة التاريخية حياة وتأليفا"

د/عمرو رمضان حمودة

كمية اآلداب والعموم  ,قصر األخيار  ,جامعة المرقب
المقدمة

شغؿ المؤرخ العربي الفمسطيني (( نقوال زيادة )) مساحة كبيرة في األوساط األكاديمية

العربية ,وربما الدولية ,عمى مستوى انتاجو العممي في مجاؿ الدراسات التاريخية ,وربما يرجع

ذلؾ لكونو مف المؤرخيف العرب الذيف تنوعت مؤلفاتيـ عمى مستوى أقطار الوطف العربي ,فيو لـ

يحصر إنتاجو العممي في قطر عربي معيف ,أو في المشرؽ العربي دوف المغرب العربي ,وال في
التاريخ القديـ دوف الوسيط ,أو دوف الحديث أو العكس ,بؿ توزع إنتاجو في ىذه الرقعة مف العالـ

((الوطف العربي))التي يتضح أنيا كانت تمثؿ لو اىتماماً شخصياً واسعاً ,قديميا ,ووسيطيا,
وحديثيا  .كيؼ ال؟ وىو عربي فمسطيني عريؽ ,عاش مأساة وطنو فمسطيف بالزحؼ اإلسرائيمي

الييودي العنصري عميو عاـ 1948ـ  ,كما عاش النكسات واالنتكاسات العربية وعاصرىا تأمالً

وبحثاً عميماً رصيناً.

والغريب ,وبؿ العجيب أف ىذه القدرة العممية العربية الرفيعة ,رغـ شغميا المساحة التي

أسفمنا عمى مستوى الحضور والمعاصرة واإلنتاج العممي لـ تحظ باىتماـ يميؽ بيا مف قبؿ
الباحثيف في القطر الميبي الذي كاف لو مكانة خاصة عند ىذا الرجؿ عمى مستوى تجربتو
الشخصية ,وعمى مستوى إنتاجو العممي ,باستثناء الممحة الموجزة والميمة جداً.

()1

التي سطرىا

عنو الباحث والموثؽ ((سالـ الكبتي )) ,إضافة إلى الكممة الموجزة ,التي ودعو بيا ((يوسؼ
()2

المجريسى)).

بعد وفاتو في 2006/07/28ـ .لـ يعثر الباحث عمى أي كممة كتبت عف ىذا

الرجؿ في كتاب عممي أو دورية عممية محكمة في ليبيا ,وىو ما دفع الباحث إلى أف يخصص

()1
()2

سالـ الكبتي ,أعالـ عرب في بنغازي ,ط ,1دار الساقية لمنشر ,بنغازي ليبيا ,2010 ,ص.29-26
نقوال زيادة ,رسائؿ مف برقة ,د.ط  ,مركز الدراسات الميبية ,إكسفورد ,بريطانيا ,توزيع الفرات لمنشر
والتوزيع ,بيروت ,لبناف  ,2008,ص .316-309
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لو ىذه الدراسة المعنية بميبيا في تجربة ىذا المؤرخ الكبير ,وذلؾ بعدما انتيى الباحث مف دراسة
سبقتيا حممت عنواف ((نقوال زيادة دراسة وصفية مركزة إلنتاجو العممي )).

وقد يتساءؿ البعض لماذا لـ تقدـ الدراستاف في دراسة واحدة ,خاصة وأف مرتكزىما

واحد ,وىو المؤرخ (( نقوال زيادة))؟ وىو سؤاؿ لو ما يبرره مف ناحية المبدأ ,لكف عمى مستوى
التفاصيؿ فإف ىذا التقسيـ جاء استناداً إلى اآلتي -:

 -1أف ((نقوال زيادة )) لو مكاف متميز في تاريخ ليبيا الحديث والمعاصر ,فالرجؿ عمؿ في
ليبيا في ريعاف شبابو نائباً لمدير المعارؼ ببنغازي عاـ 1949ـ ,وشيد والدة إمارة برقة ,قبؿ أف
تستقؿ كامؿ ليبيا في دولة اتحادية واحدة عاـ 1952ـ.

 -2كاف لميبيا موقع متميز في حياتو العممية حيث أصدر عنيا مجموعة كتب ,وترجـ ما ألفو
آخروف عف ليبيا عرباً وأجانب كما سنرى ذلؾ في حينو.

ناىيؾ عف اىتمامو المتواصؿ بميبيا حتى بعد خروجو منيا ,وارتباطو عمى مستوى

الموقؼ السياسي بالمعارضة الميبية التي تشكمت بعد ثورة 1969ـ  .وىو ما سنوضحو في حينو

أيضػ ػاً .أما عمى المستوى الشخصي لمباحث فإف االىتماـ بيذا المؤرخ جاء لعدة أسباب ودوافع
أىميا-:الموضوعية التي يتحمى بيا ىذا المؤرخ الكبير ,والتي يمتمسيا أي منصؼ ق أر إنتاجو
بتمعف وعمؽ .الموضوعية التي تعني :الوعى الذاتي بطبيعة البحث التاريخي واالستقالؿ المتزايد
عف التاريخ كوسيمة لمتغيير.

()1

انطالقاً مف أف التاريخ يربط بيف االنفعالي واالجتماعي؛ ألف

موضوعو ىو التنظيـ السياسي والتأسيس ,ويدرس العالقات بيف الحافز والفعؿ في الحد األقصى
()2

مف الظروؼ المعطاة.

()1

غ  .إ  .غرونوباوـ ,صورة الذات وفيـ التاريخ ومعالجتو .بحث ضمف متاب :مؤرخو العرب
واإلسالـ حتى العصر الحديث ,تحرير :برنارد لويس ,ب.ـ .ىولت  ,نقمو إلى العربية وقدـ لو :سييؿ

()2

زكار ,د.ط ,دار التكويف لمتأليؼ والترجمة والنشر ,دمشؽ سوريا ,2008,ص670
جيؿ دولوز ,التجريبية والذاتية ,بحث في الطبيعة البشرية وفقاً ليموـ,ط,1تعريب أسامة الحاج,
المؤسسة الجامعية لمدراسات والنشر والتوزيع ,بيروت لبناف ,1999 ,ص6؛ حوؿ مفيوـ التاريخ؛

راجع أ .اليادي التيمومي ,مفيوـ التاريخ وتاريخ المفيوـ في العالـ الغربي مف النيضة إلى العولمة,
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 -1االنتماء القومي الذي يعترؼ بو ىذا المؤرخ في أكثر مف موقع ,وقدرتو عمى الفصؿ بيف

ىذا االنتماء وعممية البحث العممي ,أي :أنو ورغـ أيديولوجيتو استطاع الحفاظ عمى نفسو كباحث

في التاريخ مفصوؿ تماماً عف األحكاـ المسبقة واالطالقيات التي تعيؽ األيديولوجييف في الغالب

عف الفيـ الصحيح لمتاريخ ,ومف ثـ اختيار الموقؼ األكثر صحة واعتداال.

وتجدر اإلشارة إلى أف ىذه الدراسة ,ومف خالؿ منيجيا التاريخي السردي المقترف

بالتحميؿ والمفتوح عمى كؿ اآلليات والطرائؽ الممكف استخداميا تيدؼ إلى دراسة تأثير المعاصرة

لمحدث التاريخي في فيـ التحوالت التاريخية لممجتمعات مف خالؿ تجربة نقوال زيادة في ليبيا
()1

كأنموذج ,إنيا محاولة في دراسة التاريخ ,أي :منيج وفمسفة كتابة التاريخ
المعاصرة .

ارتكا اًز عمى

وقد قسـ الباحث ىذه الدراسة إلى المباحث التالية:

المبحث األوؿ  - :نقوال زيادة  ,المولد ,التكويف .

المبحث الثاني  -:تجربة نقوال زيادة ,في ليبيا.

المبحث الثالث  -:مؤلفات "نقوال زيادة " عف ليبيا ,وما ترجمو عنيا اآلخريف.

خاتمة

قائمة المصادر والمراجع.

المبحث األول" :نقوال زيادة"  ,المولد ,التكويف.

نقوال بف عبده بف عبد اهلل بف حنا بف خميؿ بف حنا بف زيادة ,وأصؿ جده ألبيو مف

جيات السمط في األردف ,أما جدتو فيي "وردة الكردوش" مف عشيرة الكرادشة في األردف .ومف

جية أمو فيي :ليا ( أليف ) بنت عبداهلل أسعد شرس ريحاني .وجده عبد اهلل ىذا مولود في
الناصرة في السنة التي انسحب فييا إبراىيـ باشا .القائد المصري ابف محمد عمي باشا مف بالد
=د.ط= ,دار محمد عمى لمنشر ,صفاقس تونس ,2002 ,أيضاً المدراس التاريخية الحديثة ,ط ,1دار
()1

محمد عمى الحامي ,النوير ,صفاقس تونس .2013,

عفاؼ أحمد باشا ,المؤرخػ ػ ػوف الميبيوف في القرف التاس ػ ػ ػع عشر ,ط ,1دار الم ػ ػ ػدار اإلسالمي ,بيروت,
لبناف ,2008توزيع دار أويا لمطباعػ ػ ػ ػة والنشػ ػ ػر والتوزيع والتنمية الثقاف ػ ػ ػية ,طرابمس ليبيا ,ص.11

- 371 -

مجلة التربوي
العدد 9
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الشاـ (1840ـ) وكاف أبوه أو جده قد ىاجر إلى الناصرة مف الحصف في األردف .وقد ولد نقوال
زيادة في الثاني مف كانوف األوؿ/ديسمبر سنة 1907ـ

بيا.

()2

()1

بدمشؽ  ,بالقطر السوري  ,وتعمـ

وقد درس بدار المعمميف االبتدائية (الكمية العربية ) فيما بعد بالقدس (1921ـ1924-ـ),

ثـ كمية الجامعة ,جامعة لندف 1935ـ1939-ـ  ,ثـ معيد العموـ الشرقية واإلفريقية جامعة لندف

1949ـ1949-ـ .وتحصؿ عمى شيائد مف كؿ ىذه المؤسسات العممية إضافة إلى بكالوريوس
آداب مع درجة الشرؼ في التاريخ جامعة لندف 1939ـ ,ودكتوراه في التاريخ اإلسالمي 1950ـ
(جامعة لندف ) وموضوع رسالتو (( الحياة المدنية في بالد الشاـ )) 1200ـ1400-ـ وقد تقمد

العديد مف المناصب العممية أىميا بالنسبة ليذه الدراسة ىو :مساعد مدير معارؼ برقة ( ليبيا,

1949ـ ) كما عمؿ أستاذاً في الجامعة األمريكية ببيروت ,وأستاذا زائ اًر في جامعة

ىارفارد1957ـ1963-ـ ,وجامعة ((عميكرة اإلسالمية باليند)) 1971ـ ,وكمية كانو الجامعية,

وجامعة ازريا( في نيجيريا )1976ـ ,وجامعة عيف شمس 1976ـ ,والجامعة األردنية 1976ـ -

1978ـ ,والجامعة المبنانية 1974ـ – 1976ـ1978 ,ـ – 1981ـ  ,وأستاذاً غير متفرغ في

كمية الالىوت لمشرؽ األدنى في بيروت 1985ـ – 1991ـ ,كما أشرؼ عمى رسائؿ دكتوراه في
التاريخ في جامعة القديس يوسؼ في بيروت (فرع اآلداب العربية 1973ـ – 1987ـ ) .ولو

( )41كتاب تأليفاً و( )11كتابا ترجمة عف اإلنجميزية ,وأكثر مف ( )93بيف مقالو وبحث عممي ,
( )3

كما لو ( )13ما بيف كتب ومقاالت وورقات عممية بالمغة اإلنجميزية .

وفي أحد كتبو يشير قائػ ػ ػالً" :إف نقوال زيادة " المسيحي األرثوذكسي العػ ػ ػ ػربي يسيػ ػ ػ ػر عمى

()1

()2

()3

نقوال زيادة ,أيامي سيرة ذاتية ,ج ,1د.ط ,بابمشغ لمتد ,لندف بريطانيا ,ىزار جرافكس ,بيرت لبناف,
, 1992ص.11
سالـ الكبتي ,أعالـ عرب مف بنغازي ,مرجع سابؽ ,ص26؛ نقوال زيادة ,أيامي ,سيرة ذاتية ,ج .2د.
ط ,ى ازربابمشغ لمتد لندف بريطانيا ص.274
نقوال زيادة ,األعماؿ الكاممة ,كتاب رقـ ( )1المقدمة في سبيؿ البحث عف اهلل ,د.ط ,األىمية لمنشر
والتوزيع ,بيروت لبناف ,1992,ص .17-7
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()1

ىدي قديـ مثمو في ذلؾ مثؿ جريس وطنوس وشنودة.

كما أنو معتز بعقيدتو.

العدد 9
()2

ويصفو أحد

الباحثيف المعاصريف العرب بأنو لديو استعداد فطري ,وذكاء متفوؽ ,وذاكرة حيو ,ونشاط دائـ,
()3

وىي صفات أساسية في تكوينو وخمقو كإنساف موىوب.

توفي نقوال زيادة عف عمر يناىز ( )90عاماً في بيروت ,يوـ الجمعة ,بمستشفى

الجامعة األمريكية ,الموافؽ 2006 /07/28ـ (.)4

المبحث الثاني :تجربة "نقوال زيادة " في ليبيا.

تحدث " نقوال زيادة " عف تجربتو في ليبيا في ثالثة كتب مف مؤلفاتو ,وذلؾ في سياؽ

رسائؿ مؤرخة بعث بيا إلى زوجتو السيدة "مارغريت" ,وىذه الكتب حسب تاريخ صدورىا تأتي

تباعاً كاآلتي -:

 كتاب " .أيامي" سيرة ذاتية ,الذي صدر عاـ 1992ـ ,وقد خصص المؤلؼ الفصؿ الثالثوالعشريف مف الجزء الثاني في ىذا الكتاب لمحديث عف تجربتو في بنغازي ليبيا ,مع إشارة سبقت

الفصؿ الثالث والعشريف ,وتحديداً في الصفحة ( )165أوضح فييا أنو عرؼ عف طريؽ السيدة
(( ماري شكري ديب)) وجود وظيفة شاغرة في برقة بميبيا ,وىي مساعد مدير معارؼ ,وأف ىذه

الوظيفة تحتاج إلى تقديـ طمب ومقابمة لجنة ,وأنو سعى لمحصوؿ عمى ىذه الوظيفة.

()5

وعموماً

فإف محتوى الفصؿ الثالث والعشريف عبارة عف بعض الرسائؿ التي أرسميا لزوجتو والتي أشرنا

إلييا سابقاً.
()1

()2
()3

نقوال زيادة ,األعماؿ الكاممة ,كتاب رقـ( )23المسيحية والعرب,د.ط ,األىمية لمنشر والتوزيع ,بيروت
– لبناف , 1992 ,ص.181
نقوال زيادة ,رسائؿ مف برقة ,مصدر سابؽ ,ص.313
وجيو كوثراني ,التاريخ الموسوعي :نقوال زيادة متجوالً في األزمنة واألمكنة وال عبرة مف التاريػ ػ ػ ػ ػخ,
مبحث ضمف كتاب :تاريخ التاريػ ػ ػخ ,اتجاىات ,مدراس ,مناىػ ػ ػ ػج  ,ط ,1المراكػ ػ ػ ػ ػز لألبحاث ودراسة

()4

()5

السياسات ,الدوحة ,قطر ,توزيع الدار العربية لمعموـ ,ناشروف ,2012,ص.145

سالـ الكبتي ,أعالـ عرب في بنغازي ,مرجع سابؽ ,ص629؛ نقوال زيادة ,رسائؿ مف برقة ,مصدر
سابؽ ,ص.8
نقوال زيادة  ,ايامي ,سيرة ذاتية  ,ج , 2مصدر سابؽ  ,ص165
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العدد 9

 كتاب "حوؿ العالـ في ( )76عاماً"  ,رحالت مثقؼ شامي في آسيا وأروبا والشماؿ اإلفريقي(1916ـ– 1992ـ) ,ط ,1دار السويدي لمنشر والتوزيع ,أبو ظبي ,اإلمارات العربية المتحدة,

المؤسسة العربية لمدراسات والنشر ,بيروت– لبناف ,التوزيع في األردف ,دار الفارس لمنشر

والتوزيع 2007ـ  .وقد خصص المؤلؼ الصفحات مف  ,294-265عف تجربتو في ليبيا,

ومحتوى ىذه الصفحات ىي ذات الرسائؿ التي أرسميا لزوجتو وأشرنا إلييا سابقاً.

 -كتاب "رسائؿ مف برقة"  ,ط ,1مركز الدراسات الميبية أكسفورد بريطانيا ,توزيع الفرات لمنشر

والتوزيع2008 ,ـ  ,ويقع ىذا الكتاب في ( )317صفحة ,وىو مف الحجـ االصغر مف الحجـ

المألوؼ ,ويحتوي عمى كامؿ الرسائؿ بما فييا ثالث رسائؿ مؤرخة في 1951-7-30ـ -8-1,

1951ـ ,وقد كاف المؤلؼ حينيا في زيارة صداقة إلى ليبيا حسب قولو ,رغـ أف استقبالو كاف
()1

رسمياً بزيارتو لرئيس الوزراء في ذلؾ الوقت محمود المنتصر.

ىذه الكتب الثالثة رغـ أف محتواىا تقريباً واحد ,ىي المصدر الوحيد الذي بيف أيدينا

لتقصي دقائؽ المعاصرة التاريخية التي أتيحت ليذا المؤرخ لوالدة الدولة الميبية ومعرفتو بالحركة

السنوسية وبعض الشخصيات الميبية الفاعمة في تمؾ الفترة ,سواء أكانوا سياسييف أـ وجياء ,أو
حتى عرب غير ليبييف ,وأجانب كانوا مقيميف لسبب أو آلخر في ليبيا.

يروي " نقوال زيادة " في رسائمو الى زوجتو "مارغريت" أنو سافػػر إلى برقة في ليبيػػا يوـ

1949-5-11ـ ( ,)2وذلؾ لتولي عممو كمساعد لمدير المعارؼ في برقة( ,)3حيث وصػػؿ
بنغازي الساعة الثانية ظي اًر دوف تحديد ي ػػوـ

بتاري ػػخ 1949-5-14ـ ,وذىب إلى مكتب

الرئاسة ,ولـ يجػ ػ ػد بو أحدا فذىػ ػ ػب إلى "اآلباء الفرنسيسكاف" ونزؿ عندى ػ ػـ ,ثـ قػ ػ ػ ػ ػ ػ ػاـ بزيارة بعض

()1

جيؼ سيمونز ,ليبيا والغرب مف االستقالؿ ال كوربي  ,ترجمة وتقديـ نقوال زيادة ,ومراجعة يوسؼ
المجريسي ,ط ,1مركز الدراسات الميبية أكسفورد ,بريطانيا ,الفرات لمنشر والتوزيع ,بيروت لبناف,

()2
((3

 ,2013ص.13
نقوال زيادة ,رسائؿ مف برقة ,مصدر سابؽ ,ص.13
نقوال زيادة ,أيامى ,سيرة ذاتية ,ج ,2مصدر سابؽ ,ص.171
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الشخصيات المقيمة في المدينة ,ويبدوا مف أسمائيـ أنيـ مسيحيوف فمسطينيوف.

العدد 9
()1

ونقؼ عند أوؿ حادث عاصره في تاريخ البالد وىو المظاىرة التي قامت في بنغازي
()2

بتاريخ 1949-5-15ـ احتجاجاً عمى قرار األمـ المتحدة بإرجاع طرابمس إليطاليا .

وقد لفت انتباه الباحث مجدداً الحس الجغرافي الذي يتمتع بو ىذا المؤرخ ,حيث وصؼ

برقة وجغرافيتيا في رسائمو إلى زوجتو ,وقبؿ أف يتحدث ليا عف أي شيء آخر ,إذا استثنينا
بعض الزيارات الخفيفة لبعض الفمسطينييف العامميف قبمو في برقة ,والذيف يبدوا أف كالىما

يعرفيما في فمسطيف ,وقد تميز ىذا الوصؼ الذي أفرد لو عددا مف الصفحات في سيرتو الذاتية

أنو وصؼ جغرافي متخصص وليس مؤرخ ,فمـ ينس المناخ والطرؽ واليضاب والجباؿ وطبيعة

األرض ,مستخدماً أسموب المقارنة مع أقطار أخرى مف الوطف العربي ,ناىيؾ عف تعمقو في

شرح المواقع الجغرافية تاريخياً ,أي :الجغرافيا التاريخية لممنطقة .ويذكر أنو حصؿ عمي ىذه
()3

المعمومات العينية مف خالؿ الرحالت التي كاف يقوـ بيا لمتفتيش عمى المدراس داخؿ اإلقميـ

وفيما يتعمؽ بمدير المعارؼ فيذكر أنو اسكتمندي مستشرؽ اسمو ((غوردوف)) ,أما السكرتير العاـ
فيو المستر ((غتش)) وكاف نقوال زيادة يعرفو مسبقاً؛ ألنو كاف يعمؿ في فمسطيف ,أما طبيب

المدينة فيو الدكتور ((أميف عودة)) وىو فمسطيني أيضاً ,أما قاضي بنغازي فيو ((نسيب

البستاني)) المبناني األصؿ ,وكاف قد عمؿ في السوداف مدة ثالثيف عاماً ,وال ينسى مواعيد العمؿ
في االدارة ببنغازي في تمؾ الفترة فيذكر أنيا مف الساعة  , 7.45إلى  1.00ضي اًر ,وفي يوـ

الثالثاء والخميس يستمر العمؿ ساعتاف بعد الظير ,وتحديداً مف  5.30إلى .7.30
()1
((2
()3

()4

نقوال زيادة ,رسائؿ مف برقة ,المصدر نفسو  ,ص .23-22
المصدر نفسو  ,ص23
نقوال زيادة ,حوؿ العالـ ,رحالت مثقؼ شامي في آسيا وأروبا والشماؿ اإلفريقي (, )1992-1916
ط ,1دار السويدي لمنشر والتوزيع ,أبوظبي ,اإلمارات العربية المتحدة ,المؤسسة العربية لمدراسات
والنشر ,بيروت – لبناف ,التوزيع في األردف ,دار الفارس لمنشر والتوزيع  ,عماف  ,2007ص– 265

()4

 266؛ نقوال زيادة ,أيامي ,سيرة ذاتية ,ج ,2مصدر سابؽ ,ص.175-171
نقوال زيادة ,رسائؿ مف برقة ,مصدر سابؽ ,ص. 29- 25
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وفي لقائو بالوالي ( (Chief- Administratorطمب منو تعييف مدرسيف مف فمسطيف

بعدما مدحيـ لو .فوافؽ عمى ذلؾ مع تأجيؿ التنفيذ .ثـ يعرفنا بزيارة المستر ((متشؿ)) لو وىو
المحاضر في جامعة لندف ,والذي جاء إلى ليبيا لدراسة الميجة الميبية.

()1

وىو أنثروبولوجيا .وفي

اعتقاد الباحث أف اإلنجميز اىتموا مبك اًر بدراسة المجتمع الميبي ,وما الدراسات التي قدميا
"ايفانزبريتشارد" عف الحركة السنوسية إال دليؿ عمى ذلؾ.

()2

ولـ يستثنى في رسائمو األكؿ والمطاعـ حيث ذكر أف األكؿ في بنغازي عمى الطريقة

األوروبية ,والمطاعـ إنجميزية وفرنسية .وكذلؾ أسعار الحاجيات األساسية  ,كما ذكر أف النقد

المستخدـ ىو الجنيو المصري ,وأف الجانب اإليطالي النظيؼ مف مدينة بنغازي كاف المواطنوف

ممعنيف مف الدخوؿ إليو  ,فاإليطاليوف وحسب مالحظة " نقوال زيادة " استخدموا سياسة مف
وجييف .فيـ أجموا بعض السكاف عف أراضييـ بالمرة ,وطمينوا الجزء اآلخر بحيث أصبحوا

يتكمػ ػموف اإليطالية ,وحتى إذا تكمموا العربية جع ػ ػ ػموا فييا كممات إيطالية( ,)3أليست ىذه
مالحظات مباشرة ودقيقة ألنثروبولوجي محترؼ؟.

وقد توقؼ الباحث عند اسـ شاب فمسطيني مف (عكا) ذكر "نقوال زيادة " أنو كاف مف

تالميذه في عكا بفمسطيف ,وىذا الشاب ىو الذي رتب لو رفقة الدكتور الفمسطيني "عودة" لقاء أو

زيارة لرئيس الديواف الممكي ,ورغـ أف ىذه الزيارة لـ تحصؿ في الوقت المحدد ليا باعتباره كاف

يوـ الجمعة 1949-5-20ـ ,إال اف التساؤؿ يظؿ قائماً عف ىذا النفوذ الذي يممكو الفمسطينيوف
في برقة في تمؾ الفترة ,ولماذا كاف اإلنجميز يفضمونيـ عمي غيرىـ لمعمؿ في برقة ,ورغـ أف
الباحث يتذكر ما قاؿ لو "عقيؿ البربار"*عف استقداـ عدد مف العائالت الفمسطينية لمعمؿ

((1
((2

()3

المصدر نفسو ,ص. 32
لمزيد مف التفاصيؿ ينظر :إيفانز بريتشارد .سنوسيو برقة ,د.ط ,نقمو إلى العربية عمر الديراوي
أبوحجمة ,مكتبة الفرجاني ,طرابمس ليبيا .د.ت.
نقوال زيادة ,رسائؿ مف برقة ,مصدر سابؽ ,ص ,32نقوال زيادة ,أيامى ,سيرة ذاتية ,ج ,2مصدر
سابؽ ,ص. 176-175

* مؤرخ ليبي معروؼ ,وعضو ىيئة تدريس بقسـ التاريخ جامعة طرابمس بدرجة أستاذ.
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العدد 9

كإدارييف في ليبيا كعائمة الدجاني والطيبي والعسمي وغيرىـ .ولكف لماذا ىـ فمسطينيوف دوف

غيرىـ ؟.

ويصؼ " نقوال زيادة " التعميـ في برقة قائالً :إف المنيج المتبع في التعميـ منيج مصري

بالكامؿ ,يتعمـ الطالب تاريخ مصر وجغرافيتيا ,وال يعرفوف إال القميؿ عف بالدىـ وحتى في
الحساب يتعمموف األوزاف المصرية كالرطؿ المصري ,والقنطار المصري والذراع المصري ,أما
()1

مدراء المدارس فيتشرط فييـ أف يكونوا برقاويوف.

ينتقؿ بعدىا إلى الحدث األىـ في معاصرتو لألوضاع في ليبيا وىو إعالف استقالؿ برقة

الذي أعمف عمى تماـ الساعة السابعة مف مساء اليوـ األوؿ مف شير حزيراف  /يونيو1949ـ

,عمى لساف األمير الذي أعمف أف السمطات ستنتقؿ إلى يده ,وقد كاف ىذا اإلعالف في اجتماع

لممؤتمر الوطني الذي انعقد ليذا الغرض ,والمؤتمر الوطني ىو جماعة مف الوجياء واألعياف

اختارىـ األمير ممثميف لقبائميـ وعشائرىـ وقراىـ ومدنيـ وعددىـ ( )150شخصاً  ,ومنيـ يتـ

اختيار مجمس أعمى فيو أربعوف عضواً فقط وقد حضر إعالف األمير استقالؿ برقة الوالي (مستر

دي كاندوؿ) الذي خطب بالنيابة عف الحكومة البريطانية ,واعترؼ بحكومة األمير ,وىنأ البالد

والشعب ,)2(.وقد توقؼ الباحث عند انتباه السيد "نقوال زيادة " ليتافات الناس التي شممت استقالؿ

طرابمس أيضاً ,خاصة وأنو – "نقوال زيادة" قد حضر إعالف االستقالؿ بدعوة رسمية باعتباره مف

كبار الموظفيف.

()3

ويذكر أيضاً أنو ذىب مع المستر "غوردوف " مدير المعارؼ ,إلى قصر المنار ,وىو

قصر األمير الذي يسميو الناس الديواف ,وسجؿ اسمو في سجؿ التشريفات ,وقابؿ سكرتير
()1
()2

()3

نقوال زيادة ,حوؿ العالـ في ()76عاماً ,مصدر سابؽ ,ص.271- 270

نقوال زيادة ,دراسات في التاريخ ,سمسمة األعماؿ الكاممة رقـ ( )14د.ط األىمية لمنشر والتوزيع ,بيروت
لبناف  , 2002ص.608
نقوال زيادة ,أيامي .سيرة ذاتية ,ج ,2مصدر سابؽ ,ص. 177

* راجع بخصوص التعرؼ عمى الدكتور وىبي البوري  ,مذكراتو الشخصية  :ذكريات حياتي ,ط,1
الناشر عائمة المؤلؼ.2013 ,

- 377 -

مجلة التربوي
العدد 9

المؤرخ نقوال زيادة وليبيا "دراسة في المعاصرة التاريخية حياة وتأليفا"

األمير الخاص الدكتور وىبي البوري* الذي استقبمو بنفسو ,كما قابؿ "عمر منصور باشا الكيخيا"
الذي كاف عضواً في مجمس المبعوثاف العثماني ,ولو تاريخ سياسي طويؿ في ليبيا.

()1

وقد أثمرت معاصرة السيد "نقوال زيادة" الستقالؿ برقة تأليفو لكتاب خاص بعنواف " برقة

الدولة العربية الثامنة ,صدرت طبعتو األولى عاـ 1950ـ ,وكذلؾ كتاب ليبيا سنة 1948ـ,
وثيقة رسمية صدرت طبعتو األولى عاـ 1958ـ ,وكذلؾ كتاب ليبيا مف االستعمار اإليطالي إلى

االستقالؿ ,وصدرت طبعتو األولى عاـ 1958ـ ,كما تعرض في مؤلفاتو األخرى لميبيا بشكؿ أو

بآخر ,وسنوضح ذلؾ في سياؽ الدراسة .

وتوقؼ مؤلفنا عند جمعية "عمر المختار" التي تعرؼ عمييا مف خالؿ شخصية السيد

"محمد مخموؼ" الذي وصفو بالميجة المحمية بأنو "مف الشباب المميح" موضحاً أف ىذه الجمعية
كاف ىدفيا توحيد ليبيا بوالياتيا الثالث ((برقة طرابمس فزاف )) ,وأنو قد نصح شبابيا بأف يضعوا

أنفسيـ تحت تصرؼ األمير خشية أف يعمؿ الواشوف عمى الوقيعة ,وقبؿ شباب الجمعية
النصيحة ,)2(.وىنا انتقؿ نقوال زيادة مف معاصرة الحدث إلى صناعتو بغض النظر عف اإليجاب
والسمب فيما فعؿ ,واستناداً إلى ذلؾ فإف الباحث يرى أىمية خاصة لمدراسات التي ينتجيا

معاصروف ,وىو بذلؾ ال يضيؼ جديداً ,لكف الجديد نسبياً أف الشخصية المعاصرة التي بيذا

المستوى "نقوال زيادة" يجب الوقوؼ عندىا كثي اًر مف ناحية عالقتيا بالسمطة "االنجميز" ووجود

عدد ال بأس بو مف الفمسطينييف المسيحييف دوف المسمميف في برقة ,ليمكف القوؿ إف وحدة الديف

بيف اإلنجميز وبيف مف أتوا بيـ لمعمؿ في برقة كمستعمرة لـ يكف عبثاً أو بمحض المصادفة ,رغـ
أف الباحث ال يشكؾ في عروبة "نقوال زيادة" ومف رافقو ,لكنو يتوجس مف موقفو مف"جماؿ عبد
()3

الناصر"

()1
()2
()3

كقومي عربي مسمـ .خاصة وأنو "نقوال زيادة " يقوؿ أنو تربى عمى فتات أفكار كانت

نقوال زيادة ,أيامي سيرة ذاتية ,ج ,2مصدر سابؽ ,ص.177
المصدر نفسو ,ص.179 ,178
ال في األزمنة واألمكنة وال غيره مف التاريخ ,مرجع سابؽ ,ص,244
وجيو كوتراني ,نقوال زيادة متجو ً
.275
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تسمى قومية عربية.

()1

العدد 9
()2

تستند عمى تاريخ مشترؾ خمؼ لنا ذكريات قومية

مف البعض في ليبيا الذيف حسب قولو حسدوه في وظيفتو باعتباره أجنبياً.

مما جعمو يتضايؽ

وال يدري الباحث بالضبط كيؼ تسرب ىذا اإلحساس لمسيد "نقوال زيادة" إذا كاف يذكر أنو

قد رتب زيارة أحد الوجياء الكبار وىو السيد "يوسؼ لنقي" عف طريؽ ضابط بوليس فمسطيني

كاف مف تالميذه في عكا ,ليكوف الفمسطينيوف أبناء بمده في ىذا المستوى مف المراتب الوظيفية
واألمنية في البالد بحيث يتـ عف طريقيـ أدؽ التفاصيؿ المتعمقة بالسمطة في البالد .والميـ أف

ىدؼ الزيارة ىو توصيؿ خبر لألمير – أمير برقة السيد " محمد إدريس السنوسي" عف تصرفات
السيد "عمي صفى الديف" وغيره مف أىمو ,وترتيب زيارة لسمو األمير نفسو.

()3

ومف المالحظ أف السيد "نقوال زيادة" قد توقؼ في أربعة كتب أخرى مف كتبو -مف غير

الكتب التي أشرنا إلييا سابق ًا في ىذه الدراسة -عند الحركة السنوسية ,والسيد محمد بف عمي

السنوسي شخصياً مؤسس الحركة السنوسية والدولة التي أسسيا ,ومالحظاتو الشخصية عمييا

وىا ىي-:

 الكتاب األول :أعالـ عرب .سمسمة األعماؿ كاممة رقـ ( ,)7د.ط ,األىمية لمنشر والتوزيعواإلعالف ,بيروت – لبناف2002 ,ـ.

خصص المؤلؼ مقاالً في ىذا الكتاب عف السيد "محمد بف عمى السنوسي" وذلؾ في

األربع صفحات مف الكتاب والمرقمة ( . )137,136,135,134وقد وصؼ السيد "محمد بف

عمي السنوسي" بأنو مف رجاؿ القرف التاسع عشر الذيف نذروا أنفسيـ إلصالح المجتمع
اإلسالمي ,وتنقية اإلسالـ مما ألصؽ بو عمى مر العصور ,وىو رجؿ طبع مجتمعو بشخصيتو.
ثـ يذكر أنو مف أسرة تنحدر مف الحسف بف عمي بف أبي طالب ,ويصفو بأنو الشيخ الكامؿ
محمد بف عمي السنوسي ,ثـ يتحدث عف رحالتو حتى استق ارره في الجغبوب وتأسيسو لمزوايا

()1
()2

()3

نقوال زيادة ,أيامي سيرة ذاتية ,ج ,2مصدر سابؽ ,ص.65
نقوال زيادة ,العروبة في ميزاف القومية ,األعماؿ التامة رقـ ( ,)11د.ط ,األىمية لمنشر والتوزيع ,بيروت
لبناف, 1992 ,ص.49
المصدر نفسو ,ص .113 , 112
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العدد 9

السنوسية التي أوضح ميمتيا في رسائؿ متعددة بعث بيا إلى الحكاـ العثمانييف ,ثـ يختـ برثاء

السيد عبد الرحيـ المحبوب لألمير السنوسي ,ورثاء

األمير شكيب أرسالف ,ومدحو لمحركة السنوسية .

 الكتاب الثاني  :أفريقيات ,دراسات في المغرب العربي والسوداف الغربي ,سمسمة األعماؿالكاممة رقـ ( )17د.ط األىمية لمنشر والتوزيع ,بيروت ,لبناف2002 ,ـ.
خصص المؤلؼ في ىذا الكتاب مقاليف لمشأف الميبي وىما :

األول بعنوان :السنوسية ,وذلؾ في الصفحات مف ( )272 – 262وأرخ في ىذا المقاؿ لمحركة

السنوسية باعتبارىا حركة إصالح ديني ,ضمف حركات اإلصالح التي ظيرت في الوطف العربي
في القرف التاسع عشر ,ويبرر اىتمامو بالكتابة عف الحركة السنوسية ومؤسسيا بأنيا مف أفضؿ
المحاوالت اإلصالحية التي تمت ,وتاريخيا يعد صفحة ناصعة مف صفحات التفكير اإلسالمي
الحديث .وقد قسـ مقالتو ىذه إلى ثالثة أقساـ ىي :تراجـ لزعيمي السنوسية األوليف السيد "محمد

عمي" وابنو السيد "الميدي" ثـ تعاليـ السنوسية ,ثـ الزاوية السنوسية وتنظيـ العمـ الذي تـ عمى
أيدي زعمائيا.

الثاني بعنوان  :الحشائشي ورحمته في ليبيا  ,وذلؾ في الصفحات مف ( )291 – 273وىذا

المقاؿ عبارة عف قراءة عممية في رحمة الحشائشي المعروفة التي قاـ بيا " محمد بف عثماف
الحشائشي التونسي "إلى ليبيا سنة 1313ىػ 1895 /ـ  ,والتي طبعت في كتاب وعرفت باسمييف

ىما :جالء الكرب عف طرابمس الغرب ,النفحات المسكية في أخبار المممكة الطرابمسية .

وقد بدأ المقاؿ بالتعريؼ بمؤلؼ الكتاب اعتماداً عمى المعمومات التي أوردىا محققو

الكاتب واألديب "عمى مصطفى المصراتي" ,ثـ حدد مختاراتو التي توقؼ عندىا مف الكتاب وىي

فصؿ في أىؿ بمد طرابمس ,إقميـ فزاف ,السمع الداخمية لطرابمس ,تنبييات مفيدة في وصؼ
مرزؽ ,بنغازي ,والجبؿ االخضر ,أرض برقة وغالليا ,مدينة مصراتو ,خزانة الكتب في الجغبوب

االخواف ,لباس السنوسيوف وزييـ ,وختـ الكاتب مقالو بقائمة مف اليوامش عددىا ( )48ىامشاً.

الكتاب الثالث :صفحات مغربية ,سمسمة األعماؿ الكاممة رقـ ( ,)22د.ط ,األىمية لمنشر

والتوزيع ,بيروت ,لبناف2002 ,ـ.
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العدد 9

خصص المؤلؼ في ىذا الكتاب عدد ( )13مقاالً منيا ما كاف يخص ليبيا مباشرة ,

ومنيا ما يخص ليبيا مع غيرىا ,وىا ىي حسب أولياتيا في صفحات ىذا الكتاب الذي يكاد أف

يكوف بكاممو عف ليبيا ,ووجب التنويو بأف المؤلؼ قد أوضح في مقدمة ىذا الكتاب أف كتابو ىذا

قد جمع بيف دفتيو مقاالت ومحاضرات ومذاعات أعدت في مناسبات متفاوتة .

 -1فتح طرابمس وسبيطمة وذلؾ في الصفحات ( )15,14,13ويتضمف ىذا المقاؿ لمحة

موجزة عف ليبيا منذ فترة الروماف إلى أف جاء عيد موريؽ ( )602-592الذي أعاد تنظيـ

إمبراطورتيو ,وجعؿ برقة وطرابمس تابعتيف لمصر .ثـ تحدث عف تجارة البالد واصفاً قبائؿ ليبيا

بالقبائؿ البربرية ,متوقفاً عف عدـ مقاومة البربر لمفتح اإلسالمي الذي ثـ عمى يد " عمرو بف
العاص " سنة .643/22

 -2عقبة بف نافع في شماؿ أفريقيا ,وذلؾ في الصفحات (  ) 20 -16وأوجز الكاتب في ىذا
المقاؿ الدور الذي لعبو "عقبة بف نافع " في إكماؿ ما بدأه " عمرو بف العاص" في إكماؿ فتح

شماؿ أفريقيا ,ومف ضمنو برقة ,وقد كاف "لعقبة بف نافع" حممتاف كبيرتاف عمى شماؿ أفريقيا:

األولى ( )669-49والثانية جاءت بيف سنتي (.)682, 679 / 60,63

 -3السيد محمد بف عمي السنوسي ,وذلؾ في الصفحات ( )98-95وليس في ىذا المقاؿ أي
إضافة عف المقاؿ السابؽ الذي عرضناه في كتاب آخر لممؤلؼ ىو ( أعالـ عرب).

 -4أياـ في فزاف ,وذلؾ في الصفحات ( )149-147يتحدث الكاتب عف رحمتو بالطائرة مف

طرابمس إلى فزاف  ,ويعمؽ أف بداية الرحمة كاف المنظر مف الطائرة أراضي خضراء وزيتوف ,ثـ
انتقؿ إلى مساحات شاسعة مف الصحراء حتى الوصوؿ إلى سبيا بعد ساعتيف ونصؼ الساعة

مف الطيراف ,وقد وصؼ سبيا بأنيا بمدة صغيرة لـ يتجاوز عمرىا بضع سنوات فيي بنت مف
بنات استقالؿ ليبيا حسب قولو ,ثـ انتقؿ منيا إلى مرزؽ حيث زار قمعتيا التركية وأبدى إعجابو

بالنقمة النوعية التي حدثت في مجاؿ التعميـ بفزاف حيث كاف في الوالية كميا عاـ 1953سبع

عشرة مدرسة أصبحت أثناء زيارتو خمس وستوف مدرسة ,كما فتحت أوؿ مدرسة لمبنات في سبيا

عاـ  ,1954ثـ وصمت عدد مدراس البنات إلى اثنى عشرة مدرسة ,فييا ما يزيد عف األلؼ

طالبة ,كما يوجد معيد لممعمميف ,ومدرسة ثانوية ,ومكتبتاف ,إحداىما لميونسكو ,والثانية مكتبة
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أمريكية ,ولفت انتباه الكاتب إقباؿ الشباب الفزاني عمى القراءة في المكتبتيف ,ونشاط تالميذ
المدراس في سبيا ومرزؽ وغدوة.

 -5رحمة التجاني ,وذلؾ في الصفحات ( )157,156والمقاؿ عبارة عف قراءة عممية في كتاب
"رحمة التجاني" مف تأليؼ أبي محمد بف أحمد التجاني التونسي ,مف أىؿ القرنيف الثالث عشر

والرابع عشر الميالدي ,وبعد التعريؼ بالمؤلؼ ونسبو يختصر الكاتب ,وصؼ التيجاني لتوزر

بالد الجريد ,ثـ وصؼ التيجاني لطرابمس وحماماتيا وشوارعيا.

 -6صحافة ليبيا في نصؼ قرف ,تأليؼ عمي مصطفى المصراتي ,وذلؾ في الصفحات

( )160,159,158وىو عبارة عف دراسة وصفية لمكتاب المشار إليو ,أىـ ما فييا المأخذاف
المذاف أوردىما عمى الكتاب ,ونصح مؤلفو بأف يتالقاىما في الطبعات الالحقة ,وىما :التكرار
واإلعادة ,وتحميمو لمصحافة الميبية آراء ووجيات نظر كانت ىي في غنى عنيا ,واألخطاء

المطبعية الكثيرة .وتجدر اإلشارة ىنا إلى أف السيد "نقوال زيادة" نفسو قد وقع في التكرار في

بعض مؤلفاتو ,وانتبو إلى ذلؾ معمقاً أنو تكرار فرضتو طبيعة الدراسة ,فمـ ال يكوف عند األديب
والكاتب "عمى مصطفى المصراتي" لذات السبب.

 -7ديواف رفيؽ ,جمعو :محمد الصادؽ عفيفي ,وذلؾ في الصفحات ( )162-161بدأ الكاتب

ىذا المقاؿ القصير بنعي الشاعر واصفاً إياه بأنو أحد الشعراء العرب المحدثيف الكبار ,وأنو

يعرفو شخصياً .ثـ تحدث عف تاريخ ومكاف والدة الشاعر ,فكاف ذلؾ في "فساطو " بميبيا سنة

 1316ىػ 1898/ـ  .ثـ ذكر تغرب الشاعر عف وطنو غير مرة ,طالب عمـ ,أو مشرداً منفياً,
ونظـ الشعر دفاعاً عف ليبيا وشوقاً إلييا إلى أف استقر فييا بعد االستقالؿ ,وعيف عضواً بمجمس

الشيوخ ,فكاف الرجؿ العامؿ ,المصمح ,المجمجؿ الصوت ,كما كاف الشاعر الغريد.

ثـ أوضح أف األستاذ محمد عفيفي قد حصؿ عمى قصائد الجزء األوؿ مف الشاعر

شخصياً ,وطمب مف كالً مف "عزيز أباضة وعمر الدسوقي " تقديـ الديواف.

 -8ليبيا ودستورىا ,وذلؾ في الصفحات ( )201 -189ىذا المقاؿ عبارة عف حديث مقتضب
مركز عف ليبيا وأىميا ودستورىا ,مدعوـ بجداوؿ وأرقاـ عف السكاف ,المدارس واالنتاج الزراعي,
والثروة الحيوانية ,والواردات والصادرات ,ثـ حديث مفصؿ عف الدستور والنظاـ االتحادي .

 -9التمثيؿ الشعبي واألنظمة االنتخابية الميبية  .وذلؾ في الصفحات ( ,) 206 -202بدأ ىذا
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المقاؿ بممحة موجزة مكررة في أكثر مؤلفات المؤلؼ عف ليبيا ,ولمحة تاريخية موجزة عف احتالؿ

الدولة العثمانية لميبيا حسب قولو في أواخر القرف السادس عشر حتى إعالف الدستور
واالستقالؿ ,ثـ ختـ المقاؿ بمجموعة أمور رأي وجوب ذكرىا  ,كمساحة البالد الواسعة ,وقمة عدد

السكاف ,طبيعة الحياة االجتماعية القبمية ,األمية ,الصحافة الميبية وخاصة في الفترة 1943ـ –

1955ـ .والتي لـ تستطع القياـ بدورىا ألسباب كثيرة .ثـ أورد جممة ختامية يقوؿ فييا ":ومف ىنا

ُيرى أف ثمة عقبات جعمت الحياة البرلمانية والتمثيؿ المرتبط بيا شيئاً اليزاؿ في أوؿ أمره .لكف
الذي يراقب التقدـ الذي أصابتو البالد في ىذه السنوات العشر ,ال يستطيع أف يستبشر خي اًر في
المستقبؿ القريب".

 -10ليبيا عشر سنوات مف االستقالؿ ,وذلؾ في الصفحات ( )212 - 207ويبدو أف ىذا
المقاؿ عبارة عف حديث في الذكرى العاشرة الستقالؿ ليبيا ,تحدت فيو المؤلؼ عمى السياسة

اإليطالية في ليبيا وموقفيا مف السنوسية ,والنقمة الذي حصمت في ليبيا عمى مستوى بناء الدولة,

كما أورد كممة الممؾ في ذكرى االستقالؿ ,وبعض الجداوؿ التي تتحدث عف تطور التعميـ في
ليبيا  .والممفت لالنتباه حالة التناقض التي وقع فييا السيد "نقوال زيادة" فيو مف جية غير متفائؿ

وال يستبشر خي اًر ,ومف جية أخرى يرى أف السنوسي والحركة السنوسية قد أحدثا نقمة نوعية في
ليبيا بعد االستقالؿ ,وربما يرجع ذلؾ في اعتقاد الباحث إلى مرجعية المؤلؼ القومية كمسيحي
التي تتنافى مع حركة صوفية سمفية كالحركة السنوسية مف جية ,ومف جية أخرى توجسو مف

انتقاؿ تجربة "عبد الناصر" إلى ليبيا ,وىو صاحب الموقؼ الواضح والصريح مف "عبد الناصر"

كما أسمفنا.

 -11السنوسية .وذلؾ في الصفحات ( )222 – 215وليس في ىذا المقاؿ أي جديد عما ذكره
المؤلؼ في مقاالت ودراسات كثيرة عف الحركة السنوسية ومؤسسييا وزاوياىا.

 -12جامعة محمد بف عمى السنوسي اإلسالمية ,وذلؾ في الصفحات (,)238 ,237 ,236
ويتخمص ىذا المقاؿ في أربعة نقاط أساسية ىي :

 التعميـ الديني في ليبيا .نبذة مختصرة عف تاريخ التعميـ الديني في ليبيا ,وحديث مركز عفالمعيد األسمري الديني في زليتف الذي أنشئ عاـ ( )908لميجرة.

 -التنظيـ الحديث لمتعميـ الديني .الذي يبػ ػ ػدأ مف االبتدائي ػ ػ ػة وحتى الجامػ ػ ػ ػعة اإلسالميػ ػة التي تـ
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إنشاؤىا بقانوف صدر  ,29تشريف الثاني ,سنة 1961ـ.

 المعيد العالي يصبح جامعة ,وىو القسـ العالي في المعيد بالبيضاء الذي أصبح جامعةتتكوف مف ثالث كميات :الشريعة ,وأصوؿ الديف ,والمغة العربية .

 -منياج التدريس ,ويحتوي شروط القبوؿ ,والمواد التي تدرس في كؿ كمية .

 -13التعميـ العالي في ليبيا في العيد االستقاللي .وذلؾ في الصفحات( )259 –239

استيؿ المؤلؼ مقالو بنبذة تاريخية مقتضة جداً عف تاريخ ليبيا منذ سنة (1911ـ) ثـ بدأ

بالحديث عف تاريخ التعميـ منذ العيد اإليطالي وما بعده حتى االستقالؿ ,ثـ التطور والذي حدث

في مجاؿ التعميـ مدعوماً بالجداوؿ والبيانات المفصمة والدقيقة ,وفي المقاؿ الكثير مف التكرار.

الكتاب الرابع  :دراسات في التاريخ ,سمسمة األعماؿ الكاممة رقـ ( , )14د.ط األىمية لمنشر
والتوزيع ,بيروت .لبناف2002 ,ـ.

خصص المؤلؼ في ىا الكتاب مقاالً بعنواف "السنوسية في بالد الغرب :إصالح

ومقاومة" وذلؾ في الصفحات ( )612-608والمقاؿ عبارة عف محاضرة ألقيت في أكسفورد

ببريطانيا عاـ 1999ـ ,وقد استيؿ المؤلؼ ىذا المقاؿ بكونو قد حضر إعالف استقالؿ برقة

الذاتي بدعوة رسمية ,بوصفو مف كبار الموظفيف كما أسمفنا ,ثـ أوضح أف السنوسية حركة

تصوؼ تدعو إلى االجتياد ,واستمر يكرر المعمومات التي أوردىا سابقاً عف السنوسية في أكثر

مف موقع وأكثر مف وقفة واشارة.

والجدير بالذكر بعد ىذا العرض الموجز لما كتبو " نقوال زيادة " عف السنوسية

والسنوسيوف ,والذي فرضو سياؽ الدراسة ىو أف الذي قدـ عريضة لألمير "محمد إدريس

السنوسي" يطمب فييا استبداؿ "نقوال زيادة" بعنصر ليبي في الموقع الذي يشغمو باعتباره غير

ليبي ,وال يجوز أف يشغؿ ىذه الوظيفة الرفيعة كنائب لمدير المعارؼ ىو أحد أقاربو حسب ما
يذكر "نقوال زيادة" نفسو( ,)1واألغرب ىو أنو لـ يقدـ في ذات العريضة نفس الطمب في حؽ

اإلنجميزي "غوردوف" الذي يشغؿ مدير المعارؼ ,ويرجع "نقوال زيادة" طمبو لمقابمة األمير " محمد
إدريس" لسبب العريضة سالفة الذكر باعتبار أف مقدميا مف أقارب األمير وتحديداً السيد "عمي
()1

نقوال زيادة ,رسائؿ مف برقة ,مصدر سابؽ  ,ص.114
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صفي الديف السنوسي" والذي جاء لالعتذار مف السيد " نقوال " بتاريخ الجمعة -6-10

1949ـ.

()1

كما عاصر المؤلؼ تشكيؿ حكومة برقة التي صدر بيا مرسوـ ممكي في  6يونيو

1949ـ والتي لـ يكف فييا أي أسـ مف العائمة السنوسية ,إضافة إلى خموىا مف و ازرة لمخارجية,
وقد أرجع" زيادة" ذلؾ إلى أف استقالؿ برقة كاف داخمياً فقط ,أما القضايا الخارجية فيي بيد

بريطانيا ,أيضاً تحدث عف معاصرتو لقضية المصرييف الثالثة الذيف ينتموف إلى جماعة اإلخواف
المسمميف والمتييف بإلقاء القنابؿ عمى رئيس مجمس النواب المصري وقتؿ "النقراشي باشا",
()2

والذيف ىربوا إلى ليبيا ورفض األمير تسميميـ رغـ مطالبة الحكومة المصرية بذلؾ.

وقد وصمت قدرة الرجؿ ومحبتو لجمع المعمومات كمؤرخ إنثروبولوجي دقيؽ المالحظة

إلى قولو :إف أفراد العائمة السنوسية وصؿ عددىـ في شير 1949 -7ـ إلى ( )110أفراد فقط

ينحدروف مف صمب مؤسس الطريقة السنوسية "محمد بف عمي السنوسي" مكروىيف مف أىالي
برقة ,وال يريدوف منيـ أي أحد في الو ازرة  ,فمحبة أىؿ برقة لألمير فقط.

()3

وبعد خمسة أشير تقريباً قضاىا " نقوال زيادة" في برقة  ,قدـ استقالتو لينقؿ لمعمؿ

بالجامعة ببيروت ,وانطم ػ ػ ػ ػ ػؽ في رحمة برية عبر الباص إلى طرابمس التي وصميا في -9-5

1949ـ.

()4

ويبدوا أنو مف خالؿ ىذه الرحمة البرية في طريؽ عودتو إلى طرابمس ,ومنيا إلى لبناف قد

سجؿ انطباعات ومالحظات مكنتو إضافة إلى ما ق أر عف ليبيا مف تخصيص جزء مف كتابو عالـ

العرب ,جغرافيتو ,تاريخو ,ومصادر ثروتو .لتقديـ دراسة وصفية دقيقة لميبيا ,وردت في
الصفحات ( )90-74ورغـ أف ما ورد في ىذه الدراسة وصؿ إلى الفترة الجماىيرية أي ما بعد

()1
()2

()3
()4

نقوال زيادة ,رسائؿ مف برقة ,مصدر سابؽ ,ص.116-115
نقوال زيادة ,أيامي سيرة ذاتي ,ج ,2مصدر سابؽ ,ص 181,182؛ نقوال زيادة حوؿ العالـ في
()76عاماً ,مصدر سابؽ ,ص.280, 279 , 278

نقوال زيادة ,رسائؿ مف برقة ,مصدر سابؽ ,ص.175
نقوال زيادة ,المصدر نفسو ,ص ,285نقوال زيادة؛ سيرة ذاتية ,ج ,2مصدر سابؽ ص.185
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عاـ 1969ـ ,بؿ إلى فترة الثمانيات ,وربما ما بعدىا ,فإنيا واضافة إلى كونيا غنية بالمعمومات

التاريخية الموجزة ال تخمو مف تأثير الرحمة البرية المشار إلييا والفترة التي قضاىا في ليبيا

عموماً .لكف الغريب في ىذه الدراسة الميمة أنيا تحدثت عف الفترة الجماىيرية ونظاميا السياسي
بالتفصيؿ بما فييا "النظرية العالمية الثالثة" وفمسفتيا .ثـ اإلنجازات المادية والمعنوية التي تحققت

عمى األرض مف تعميـ وزراعة وصناعة إلى تحرير النفط والصناعات النفطية وقضايا التنمية

والصحافة ,ونكتفي لمتدليؿ عمى ذلؾ بنقؿ الفقرة التالية" :إف ليبيا تسير عمى قاعدتيف :األولى أف

القراف الكريـ ىو أساس الحياة فييا ,وأف القومية العربية ىدفيا إلى الذي تسعى إلى تحقيقو ...
والسمطة في ىذه البالد بيد الشعب الذي يمارسيا عبر مؤتمر الشعب العاـ والمؤتمرات الشعبية

األساسية .....الخ "( .)1ولعؿ سائؿ أف يسأؿ عف سر غرابة ذلؾ ألقوؿ ما قالو السيد المحترـ
"يوسؼ المجريسي " مف أف الذي شده إلى "نقوال زيادة" مواقفو المشرفة مف قضية الشعب الميبي

إذ كاف أحد القالئؿ الذيف لـ يستطع سفيو ليبيا أف يشترييـ بنفطو أو زيتو رغـ تكرار
()2

المحاوالت.

أي أف ىذا المؤرخ الكبير "نقوال زيادة" كتب ما أوردناه بقناعتو الشخصية ,وىذا مدعاة

الحترامو وتقديره ,ودعوة لألستاذ المجريسي أف يعيد قراءة "نقوال زيادة" خاصة وأنو يذكر في موقع

آخر مف ذات الكتاب أف "نقوال زيادة " رفض كؿ اإلغراءات التي انيالت عميو لزيارة ليبيا زيارة

شخصية بعدما ما بدأ عيد االستبداد ,ورفض اإلدالء بأي تصريح أو حديث إلذاعة أو مطبوعة

ليبية حكومية ,وكاف دائماً يقوؿ لي :إف تاريخ ليبيا انتيى يوـ 31اغسطس 1969ـ ,وبعدىا بدأ

تاريخ القذافي "فكيؼ يتأتي ىذا و"نقوال زيادة "نفسو يذكر في كتاب آخر راجعو السيد المجريسي,
أنو -أي "نقوال زيادة"– زار ليبيا سنة 1981ـ ,رفقة زمالئو مف الجامعة المبنانية.

()1

()2
()3

()3

ثـ كيؼ

نقوال زيادة ,عالـ العرب ,جغرافيتو تاريخو ,األعماؿ الكاممة رقـ ( ,)3د.ط ,األىمية لمنشر والتوزيع,
بيروت لبناف 2002 ,ص.86 ,85 ,84
نقوال زيادة ,رسائؿ مف برقة ,مصدر سابؽ ,ص.311-310
جيؼ سيمونز ليبيا والغرب مف االستقالؿ إلى لوكربي ,ترجمة وتقديـ نقوال زيادة مراجعة يوسؼ
المجريسي ,ط ,1مركز الدراسات الميبية أكس ػ ػ ػ ػفورد ,بريطان ػ ػ ػ ػيا ,توزيع الفرات لنشػ ػ ػ ػر والتوزي ػ ػ ػع ,بيروت
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يمكف أف يقوؿ مؤرخ عربي كبير بحجـ " نقوال زيادة " أنو منذ  31أغسطس انتيى تاريخ ليبيا
وبدأ تاريخ القذافي ,كيؼ يختزؿ تاريخ شعب في فرد ,واف كاف كذلؾ أليس القذافي فرد مف أفراد

الشعب الميبي وتاريخو جزء مف تاريخ الشعب الميبي .

ونعود إلى وصوؿ "نقوال زيادة" طرابمس مف بنغازي بعد تقديـ استقالتو لحكومة برقة وق ارره

العودة إلى لبناف ,ونذكر بأنو خص طرابمس بمقاؿ أورده ضمف كتابو :مدف عربية  ,الذي ورد
في سمسة األعماؿ الكاممة تحت رقـ ( , )13وقد كاف ترتيب طرابمس في قائمة ىذا الكتاب

الخاص بالمدف العربية ىو الحادي عشر ,وشغمت مف الكتاب المذكور الصفحات ()79 –73
استيميا المؤلؼ بقولو :تقبؿ عمى طرابمس الغرب ب اًر فتعجبؾ ,وتقبؿ عمييا بح اًر فتأسرؾ ,وتطؿ

جواً فتسحرؾ ,فيي مدينة صفؽ ليا البحر واعتز بيا البر" ثـ يمجأ إلى "أحمد النائب األنصاري"

مستعيناً بو في سرد تاريخ طرابمس ,وورود قصيدة "أحمد بف حسيف البيموؿ" في شوقو ليا ,ويعرج

بعدىا عمى طرابمس الفنيقية ,واليونانية ثـ فتح عمرو بف العاص ليا ,معيداً تاريخيا الذي يرتبط
()1

بتاريخ ليبيا عموماً

والذي سرده أكثر مف مرة.

أما رسائمو الثالث المؤرخة في 1951-7-30ـ 1951-7-31 ,ـ 1951-8-1 ,ـ ,

"مارغريت" أيضاً عندما كاف في زيارة صداقة إلى ليبيا حسب قولو ,وكما
والتي كتبيا إلى زوجتو ُ
سبقت اإلشارة فيذكر أنو التقى فييا السيد "عبد اهلل المطردي" ودار الحديث بينيما حوؿ ضرورة

فتح قنصمية لبنانية في بنغازي ,وضرورة زيارة بعض التجار المبنانييف لبرقة لالطالع عمى

إمكانياتيا التجارية واالقتصادية ,وتطور برقة في مدى سنتيف ,وضرورة إرساؿ طالب برقاويف
إلى الجامعة األمريكية

()2

أما الموضوع األىـ الذي تـ نقاشو في رأي الباحث ىو قضية إسكاف

الالجئيف الفمسطينييف في برقة( .)3ولـ يصؿ الباحث إلى الصفة التي تكمـ بيا " نقوال زيادة " في

= لبناف ,2013 ,ص.14

()1

()2
()3

نقوال زيادة ,مدف عربية ,األعماؿ الكاممة رقـ ( )13د.ط  ,األىمية لنشر والتوزيع ,بيروت لبناف,
 ,202ص.79-73
نقوال زيادة ,رسائؿ مف برقة ,مصدر سابؽ ,ص302
المصدر نفسو ,نفس الصفحة.
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ىذا الموضوع في زيارة صداقة حسب ما يقوؿ ,وال صفة السيد "عبد اهلل المطردي" الذي تقبؿ
حديث بيذه الحساسية ,إال أف الذي اتضح لمباحث أف فكرة عمؿ الفمسطينييف في برقة ومنحيا

استقالليا بمعزؿ عف باقي ليبيا يؤكد رغبة اإلنجميز في أف تكوف برقة ممجأ لمفمسطينييف الذيف

منحت أراضييـ لإلسرائيمييف في تمؾ الفترة التاريخية الحرجة عربياً .

وقد أورد "نقوال زيادة" مروره عمى الديواف الممكي لزيارة الممؾ إدريس بتاريخ اإلثنيف -30

1951-7ـ إال أف الممؾ تأسؼ لو لعدـ قدرتو عمى مقابمتو قبؿ أسبوع؛ ألنو مسافر إلى
البيضاء ,ثـ زيارتو لعدد مف أفراد العائمة السنوسية كالسيد "محيي الديف السنوسي" حيث

استوضح منو بعض المسائؿ عف الطريقة السنوسية()1؛ ألنو كاف ُيعد كتابا عف الحركة السنوسية
في تمؾ الفترة ,وىو ذات الكتاب الذي نشرتو مطبعة ليدف عاـ 1958ـ بالمغة اإلنجميزية ,إال أف

الباحث لـ يتمكف مف الحصوؿ عميو في المكتبات الميبية ,كما أف ىذا الكتاب لـ يترجـ إلى
العربية حسب قائمة إنتاج المؤلؼ التي نشرىا في كتابو المعنوف "المقدمة في سبيؿ البحث عف
()2

اهلل" والذي استيؿ بو مجموعتو الكاممة.

وفي يوـ الثالثاء الموافؽ1951-7-31ـ  ,يذكر "نقوال زيادة" أنو حضر اجتماعاً

بالقنصمية األمريكية مع عد مف الشخصيات األمريكية ,وكاف موضوع االجتماع الذي داـ ساعة,

البحث في إرساؿ طالب ليبيف إلى الجامعة األمريكية استناداً عمى البند الرابع مف مشروع
"تروماف" ,الذي حدد حؽ ليبيا في إرساؿ أربعة عش اًر طالباً إلى الجامعة األمريكية في بيروت,
()3

لدراسة الصحة العامة واليندسة والصيدلة واالقتصاد.

نقوال زيادة إلى طرابمس.

()4

وبتاريخ الخميس  1951-8-2غادر

المبحث الثالث:
مؤلفات "نقوال زيادة " في تاريخ ليبيا ,وما ترجمه وقدمه آلخرين عنها

()1
()2
()3
()4

المصدر نفسو  ,نفس الصفحة.
نقوال زيادة ,المقدمة في سبيؿ البحث عف إلو ,مصدر سابؽ ,ص.17-9
نقوال زيادة ,رسائؿ مف برقة ,مصدر سابؽ ,ص.304
المصدر نفسو  ,ص.307
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الكتاب األول  .برقة الدولة العربية الثامنة  ,األعماؿ الكاممة ( )10د.ط  ,األىمية لنشر

والتوزيع واإلعالف ,بيروت لبناف2002 ,ـ.

يقع ىذا الكتاب في ( )85صفحة مف الحجـ المألوؼ ,استيمو المؤلؼ بمقدمة قصيرة جداً مف

سبعة أسطر تقريباً في شكؿ اىداء ألىؿ برقة الذيف قضى معيـ بضعة أشير مف عاـ 1949ـ .
وذيمت ىذه األسطر بمكاف كتابتيا وتاريخو  ,بيروت 1950,ـ.

أما فيرس المحتويات الذي سبؽ ىذه المقدمة فقد احتوى عمى :مقدمة ,بالد شعب,

تاريخ ,عروبة واسالـ ,السنوسية ,تاريخ ,السنوسية تعاليـ ونظاـ ,في ظؿ تركية الفتاة ,برقة

وايطاليا ,اعتداء ,برقة وايطاليا استعمار ,تحرر ,الدولة العربية الثامنة ,وقد خال ىذا الكتاب مف

الخاتمة ,وألحقت بو خريطة لبرقة ,أما اليوامش فكانت قميمة جداً.

والكتاب عبارة عف سرد تاريخي مقتضب جداً لبرقة منفصمة عف باقي ليبيا ,واإلضافة

الوحيدة فيو ىي المبحث األخير ,وىو والدة برقة ,أو الدولة العربية الثامنة ,باعتػ ػ ػبار المؤل ػ ػؼ

معاصر لمحدث شخص ػ ػ ػياً كموظؼ في منصب رسػ ػ ػمي ميـ وىو نائب

مدير المعارؼ.

الكتاب الثاني  ,ليبيا 8491م (وثيقة رسمية)  ,األعماؿ الكاممة ( ,)10د.ط ,األىمية لنشر

والتوزيع ,بيروت ,لبناف2002ـ.

يقع ىذا الكتاب في ( )31صفحة مف الحجـ المألوؼ ,واستيمو المؤلؼ بتصدير قصير

مف اثنا عشر سط اًر تقريباً ,أوضح فيو أف ىذا الكتاب ىو عبارة عف تقرير قدمتو لجنة خاصة
تمثؿ مجمس وزراء خارجية الدوؿ األربع (بريطانيا وفرنسا والواليات المتحدة واالتحاد السوفيتي )
التي زارت ليبيا في فترة األربعينات مف القرف المنصرـ ,وذلؾ ليسترشد بو وزراء تمؾ الدوؿ في

اتخاذ قرارىـ بخصوص ليبيا ,وذيؿ ىذا التصدير بمكاف تحرير ىذا الكتاب وتاريخ صدوره,

بيروت ربيع 1966ـ .

وقد احتوى فيرس الكتاب عمى :تصدير ,ليبيا ,مصدر جامعة الدوؿ العربية ,قضية ليبيا

في المحافؿ الدولية عمى طريؽ االستقالؿ ,طرابمس  ,فزاف  ,برقة استنتاجات عف ليبيا ,والكتاب

ال يمكف االستغناء عنو ألي باحث متخصص في تاريخ ليبيا الحديث والمعاصر ,وىو يتكامؿ

بشكؿ عضوي مع الكتاب السابؽ ,برقة الدولة العربية الثامنة.
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الكتاب الثالث  .ليبيا من االستعمار اإليطالي إلى االستقالل  ,المجموعة الكاممة ( ,)10د.ط ,

األىمية لنشر والتوزيع ,بيروت ,لبناف2002ـ.

يقع ىذا الكتاب في ( )171صفحة ,استيمو المؤلؼ بمدخؿ قصير جداً مف أربع أسطر

أوضح مف خالليا أف ىذا الكتاب عبارة عف مجموعة محاضرات ألقاىا المؤلؼ عمى طالب قسـ
الدراسات التاريخية والجغرافية بمعيد الدراسات العربية العالمية بالقاىرة .وقد احتوى فيرس الكتاب

عمى :مدخؿ  ,البمد وأىمو ,شيء مف التاريخ  ,ليبيا في القرف التاسع عشر ,السنوسية ,ليبيا
وايطاليا [تتمو] ,ليبيا 1943ـ – 1949ـ  ,مصر وجامعة الدوؿ العربية ,قضية ليبيا في المحافؿ

الدولية ,نحو االستقالؿ ,المالحؽ وىي عبارة عف دستور الممكة الميبية المتحدة ,والقانوف

األساسي لوالية برقة ,والقانوف األساسي لوالية فزاف ,ويخمو الكتاب تماماً مف اليوامش وكذلؾ
الخاتمة.

والكتاب في مجممو عبارة عف معمومات جغرافية وتاريخية عف ليبيا مكررة كثي اًر في مؤلفات "نقوال

زيادة " سواء المختصة بميبيا ,أو التي خصص جزء منيا لميبيا ,وأشرنا إليو سابقاً .

وغير ىذه الكتب الثالث أنجز "نقوال زيادة" بحثاً عممياً ميماً شارؾ بو في المؤتمر

التاريخي الذي عقد بكمية اآلداب بالجامعة الميبية في الفترة مف  23-16مارس 1968ـ .والذي

خصص ليبيا في التاريخ  ,وكاف البحث الذي شارؾ بو تحت عنواف " ليبيا مف حسف الوزاف إلى

التمغروتي " وقد طبعت ىذه األبحاث في كتاب ضخـ لـ نجد عنو أي بيانات إصدار سوى أف

الذي أشرؼ عميو وأخرجو ىو الدكتور "فوزي فييـ جاد اهلل" الذي كاف سكرتير عاـ ىذا المؤتمر,

وقد قدـ ىذا الكتاب عميد كمية اآلداب في تمؾ الفترة الدكتور "مختار مصطفى بورو" واحتوى في

صفحاتو األولى عمى كممة األستاذ "عبد المولى دغماف" رئيس الجامعة الميبية في تمؾ الفترة,

تمتيا كممة األستاذ "مختار مصطفى بورو" عميد كمية اآلداب ,ثـ قائمة بالباحثيف الذيف أسيموا

في المؤتمر عرباً وأجانب ,ثـ دورات المؤتمر مفيرسة بأسماء الباحثيف وعناويف البحوث ,وجاءت

عدد مف البحوث بالمغة اإلنجميزية وطبعت في الكتاب كما ىي .أما بحث "نقوال زيادة" الذي نحف

بصدده فقد وقع في ( )22صفحة ,وذيؿ البحث بمصادر عربية وانجميزية ,وعددىا ثمانية عشر
مصد اًر  ,أحد عشر منيا مصادر عربية ,والباقي إنجميزية .
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وقد غطى ىذا البحث مرحمة ميمة مف تاريخ ليبيا وشماؿ أفريقيا عموماً ,وىي الفترة

الواقعة بيف منتصؼ القرف التاسع والخامس عشر ,وأواخر القرف العاشر والسادس عشر  .حيث
شيدت ىذه الفترة التوسع االستعماري اإلسباني  ,كما شيدت نياية دولة المماليؾ في الشرؽ

العربي ,واحتالؿ السمطاف سميـ األوؿ العثماني ليذه المناطؽ ونياية الدولة الحفصية ,واستيالء
العثمانييف أيضاً عمى الجزائر وليبيا وتونس.

وفيما يتعمؽ بالترجمة فقد ترجـ نقوال زيادة عف ليبيا الكتب اآلتية -:

 -1ليبيا الحديثة  ,دراسة في تطورىا السياسي ,تأليؼ الدكتور مجيد خدوري ,ترجمة "نقوال

زيادة" وراجعو الدكتور ناصر الديف األسد  ,مصدر عف دار الثقافة ,بيروت .لبناف ( ,د.ط.
د.ت) ويقع ىذا الكتاب في ( )559صفحة مف الحجـ العادي المألوؼ وفي صفحاتو ()8 ,7

تعريؼ موجز بالمؤلؼ والمترجـ والمراجع السابؽ ذكرىا .وقد وضع لو مؤلفو مقدمة مف ثالث

صفحات ,وتمييد مف ستة وعشروف صفحة ,ويخمو الكتاب مف مقدمة أو تمييد لممترجـ ,وبعد

التمييد احتوى الكتاب عمى :الحرب والتحرر ,برقة :مف اإلدارة العسكرية البريطانية إلى اإلمارة

السنوسية ,النشاط السياسي في طرابمس وفزاف ,نشوء الدولة ,التطور الدستوري ,اإلدارة الحكومية,

التجربة والخطأ في الحكـ الذاتي ( )2و ازرة بف حميـ  ,التجربة والخطأ في الحكـ الذاتي ( )3مف

كعبار إلى بف عثماف ,األمؿ في اإلصالح.

كما احتوي عمى خمس مالحؽ ىي :األسرة السنوسية ,الو ازرات الميبية ,الدستور الميبي,

معاىدة التحالؼ الميبية البريطانية ,اتفاقية ويمس بيف ليبيا والواليات المتحدة ,ثـ ىوامش الكتاب
وفيرسو.

 -2ليبيا والغرب من االستقالل إلى لوكربي  ,مف تأليؼ جيؼ سيمونز ,ترجمة وتقديـ "نقوال زيادة",
ومراجعة "يوسؼ المجريسى" ,وصدر عف مركز الدراسات الميبية أكسفورد بريطانيا ,وتـ توزيعو

عف دار الفرات لمنشر والتوزيع ,بيروت ,لبناف ,وصدرت طبعتو األولى عاـ 2013ـ.

يقع ىذا الكتاب في( )396صفحة مف الحجـ العادي المألوؼ ,واحتوى صفحاتو ()8-5

كممة الناشر مذيمة باسـ "يوسؼ بشير المجريسى" مركز الدراسات الميبية – أكسفورد .أما التمييد

فقد كاف بقمـ " توني بف " وقد وقع في صفحة ونصؼ صفحة ( )10-9وكاف الشكر والتقدير

في تسعة أسطر عمى الصفحة (.)11
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وقد وضع المترجـ مقدمة طويمة ليذا الكتاب ىي بمثابة مختصر مركز تاريخ ليبيا

الحديث منذ عيد اإلدارة البريطانية حتى قرار األـ المتحدة بمنح ليبيا استقالليا في موعد ال

يتجاوز األوؿ مف يناير عاـ 1952ـ .وقد وقع المترجـ مقدمتو ىذه بتاريخ  -15حزيراف  /يونيو

2005ـ بيروت ,ثـ جاءت مقدمة الكتاب التي وضعيا المؤلؼ في الصفحات ( )60-55وكاف
الكتاب مف أربعة أبواب ىي :الباب األوؿ :مولد أمة ,واحتوى عمى مشوار في طريؽ االستقالؿ:

تمييد ,االعتداءات اإليطالية ,الحرب العالمية الثانية  -2تحقيؽ االستقالؿ :تمييد ,مشكمة

الوصاية ,تدخؿ األمـ المتحدة ,بعثة األمـ المتحدة في ليبيا ,المجمس االستشاري لميبيا ,التجني

عمى الديمقراطية ,نحو دستور صياغة الدستور ,ليبيا المستقمة والغرب :الباب الثاني :قضية

األرض -3-الحدود :ليبيا وتشاد ,تمييد ,نزاعات الحدود ,حدود ليبيا ,تشاد -الخمفية -4-النزاع

حوؿ ممكية شريط أوزو ,التاريخ ,النزاع بالمبادئ القانونية ,الدعاوى التشادية ,الدعاوى الميبية,

حكـ المحكمة الدولية ,المحكمة ,دور األمـ المتحدة ,الباب الثالث :قضية الحقوؽ -5-الرجوع

إلى األمـ المتحدة ,تمييد ,األمـ المتحدة ,مفوض األمـ المتحدة لحقوؽ اإلنساف ,االعالف

العالمي لحقوؽ اإلنساف ,المواثيؽ الدولية ,المواثيؽ ,التصريحات -6-...السجؿ الميبي ,تمييد,
الوثيقة الخضراء الدولية ,الحقوؽ السياسية ,الحقوؽ القانونية ,مساجيف ,حرية الضمير,

اختفاءات ,التعذيب والوفيات واإلعالمات ,حرية التعبير والعقيدة ,حقوؽ العماؿ ,حقوؽ النساء,

الالجئوف والنفي .الباب الرابع :قضية لوكربي -7-دولة إرىابية ؟ تمييد اإلرىاب الميبي ,أسمحة

الدمار الشامؿ ,استيداؼ القذافي ,األمـ المتحدة واإلرىاب  -8-لوكربي  ,القانوف واألمـ

المتحدة ,تمييد ,األدوات القانونية ,معاىدة مونتلاير لسنة 1971ـ ,سياسة الواليات المتحدة
والممكة المتحدة حوؿ لوكربي ,قرار مجمس األمف  ,731المحكمة الدولية وقرار مجمس األمف,

الرأي القانوني الدولي ,قرار مجمس األمف  , 83أثر العقوبات ,المحاكمة ...والحكـ ,االستئناؼ

وما أعقبو مف التأثيرات عمى األمـ المتحدة ,القانوف الدولي ,وقد ألحؽ بالكتاب عدد ( )9مالحؽ

في الصفحات ( . )341 - 321أما البيموغرافيا فكانت في الصفحات ( )351 - 342وكاف

فيرس الكتاب العاـ في الصفحات ( )392 – 353أما المحتويات فكانت في الصفحات (393

 )396 -ويخموا الكتاب مف الخاتمة.
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كما احتوى المجمد األوؿ الخاص بميالد دولة االستقالؿ مف كتاب "محمد يوسؼ

المقريؼ" ليبيا بيف الماضي والحاضر ,صفحات مف التاريخ السياسي ,الصادر عف مركز
الدراسات الميبية أكسفورد في طبعة أولى عاـ 2004ـ  ,والذي وزعتو دار الفرات لمنشر والتوزيع,

بيروت ,لبناف ,احتوى عمى كممة معنونة بػ "كممة مف شيخ المؤرخيف العرب" موقعة باسـ "نقوال

زيادة" بيروت  , 203-10-27وىذه الكممة عبارة عف شكر لمؤلؼ الكتاب مع إشارة إلى قدرتو
عمى التصنيؼ والترتيب واإلحاطة بالموضوع  ,رغـ اعترافو في مقدمة ىذه الكممة أنو لـ يق أر مف

الكتاب إال القميؿ.
الخاتمة

توصؿ الباحث مف خالؿ دراستو إلى النتائج التالية -:

 -1شغمت ليبيا مكاناً كبي اًر في إنتاج "نقوال زيادة" وذلؾ بحكـ تجربتو المبكرة فييا وفي منصب
مسؤوؿ ( مساعد مدير المعارؼ برقة عاـ 1949ـ).

 -2الفترة التي كاف فييا "نقوال زيادة" في ليبيا كانت تشيد حضو اًر كبي اًر ألبناء فمسطيف وفي
مراكز مرموقة وحساسة.

 -3يعتقد الباحث أف اإلنجميز كانت نواياىـ في توطيف الفمسطينييف في ليبيا إلفراغ فمسطيف

لمييود ,وقد اعترؼ "نقوال زيادة" نفسو في أحد رسائمو لزوجتو في زيارتو ليبيا في عاـ 1951ـ
بأنو ناقش مع القنصؿ األمريكي وآخريف إمكانية توطيف الفمسطينييف في برقة ,وال ندري

مرجعيات ذلؾ لديو؛ ألنو لـ يوضح واكتفى بذكر ذلؾ.

 -4حاولت المعارضة الميبية توظيفو سياسياً ضد نظاـ "معمر القذافي" لكنو تعامؿ بحذر تجاه

الموضوع ولـ تنجح المعارضة في توظيفو .توظيفاً يميؽ بمكانتو العممية وامكانياتو العممية

خصوصاً في تاريخ ليبيا الحديث.

 -5أما عمى مستوى المنيج فإف الرجؿ رغـ أنو يغمب عميو المنيج التقميدي المشرقي ((السردي
الوصفي)) إال أنو يتحمى بإمكانيات إنتروبولوجيو كاستخداـ المالحظة العممية والزيارات الميدانية

التي أضافت عمقاً لعممو العممي في مجاؿ الدراسات التاريخية.
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أوالً  :المصادر

العدد 9

المصادر والمراجع

 -1زيادة ,نقوال ,برقة الدولة العربية الثامنة ,األعماؿ الكاممة رقـ( , )10د.ط  ,األىمية لمنشر
والتوزيع ,بيروت لبناف.2002 ,

 -2ليبيا ( )1948وثيقة رسمية ,األعماؿ الكاممة رقـ ( )10د.ط  ,األىمية لمنشر والتوزيع,
بيروت لبناف.2002 ,

 -3ليبيا مف االستعمار اإليطالي إلى االستقالؿ ,المجموعة الكاممة رقـ ( )10د.ط ,األىمية
لمنشر والتوزيع ,بيروت لبناف.2002 ,

 -4أيامي سيرة ذاتية ,ج ,1د.ط ,ىزار بابمشغ لمتد ,لندف بريطانيا ,ىزار جرافكس ,بيروت.
لبناف.1992 ,

 -5أيامي سيرة ذاتية ,ج ,2د.ط ,ىزار بابمشغ لمتد ,لندف بريطانيا ,ىزار جرافكس ,بيروت.
لبناف.1992 ,

 -6العروبة في ميزاف القومية ,األعماؿ الكاممة رقـ ( )11د.ط ,األىمية لمنشر والتوزيع,
بيروت .لبناف .2002,

 -7المقدمة في سبيؿ البحث عف اهلل ,األعماؿ الكاممة ,كتاب رقـ ()1د.ط  ,األىمية لمنشر
والتوزيع  ,بيروت لبناف .2002 ,

 -8دراسات في التاريخ ,سمسمة األعماؿ الكاممة رقـ( )14د.ط ,األىمية لنشر والتوزيع,
بيروت .لبناف .2002

 -9رحالت مثقؼ شامي في آسيا وأروبا والشماؿ اإلفريقي ( )1992 – 1916ط ,1دار

السويدي لمشر والتوزيع ,أبو ظبي ,اإلمارات العربية المتحدة ,المؤسسة العربية لدراسات

والنشر ,بيروت .لبناف ,التوزيع في األردف ,دار الفارس لمنشر والتوزيع ,عماف .2007

 -10رسائؿ مف برقة ,د.ط ,مركز الدراسات الميبية أكسفورد بريطانيا ,توزيع دار الفرات
لمنشر والتوزيع ,بيروت .لبناف.2008 ,

 -11عالـ العرب جغرافيتو وتاريخو ,األعماؿ الكاممة رقـ (,)3د.ط ,األىمية لنشر والتوزيع,
بيروت .لبناف.2002 ,
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 -12مدف عربية ,األعماؿ الكاممة رقـ ( ,)13األىمية لنشر والتوزيع ,بيروت .لبناف.
ثانيا المراجع
-1

الباشا ,عفاؼ أحمد ,المؤرخوف الميبيوف في القرف التاسع عشر ,ط ,1دار المدار اإلسالمي,
بيروت ,لبناف ,2008 ,توزيع دار أويا لمطباعة والنشر والتوزيع والتنمية الثقافية ,طرابمس ,ليبيا.

-2

البوري ,وىبي ,ذكريات حياتي ,ط ,1الناشر عائمة المؤلؼ.2013 ,

-3

التيمومى ,اليادي ,المدارس ,التاريخية الحديثة ,ط ,1دار محمد عمي لمنشر ,صفاقس ,تونس,
.2013

-4

مفيوـ التاريخ وتاريخ المفيوـ في العا لـ الغربي مف النيضة إلى العولمة ,د.ط ,دار محمد عمي
لمنشر ,صفاقس ,تونس.2002 ,

-5

الكبتي ,سالـ ,أعالـ عرب في بنغازي ,ط ,1دار الساقية لمنشر ,بنغازي ,ليبيا.2010 ,

-6

المقريؼ ,محمد يوسؼ ,ليبيا بيف الماضي والحاضر ,صفحات مف التاريخ السياسي ,المجمد األوؿ,
الجزء األوؿ ,ميالد دولة االستقالؿ ,ط ,1مركز الدراسات الميبية ,أكسفورد بريطانيا.2004 ,

-7

خد وري ,مجيد ,ليبيا الحديثة ,دراسة في تطورىا السياسي ,ترجم ة نقوال زيادة ,مراجعة ناصر الديف
األسد ,د.ط ,دار الثقافة ,بيروت .لبناف ,د.ت.

-8

دولوز ,جيؿ ,التجريبية والذاتية ,بحث في الطبيعة البشرية وفقاً لييوـ ,تعريب أسامة الحاج ,ط,1

-9

سيمونز  ,جيؼ  ,ليبيا والغرب مف االستقالؿ إلى لوكربي ,ترجمة وتقديـ نقوال زيادة ,مراجعة يوسؼ

المؤسسة الجامعية لد ارسات والنشر والتوزيع ,بيروت– لبناف.1999 ,

المجريسى ,ط ,1مركز الدراسات الميبية أكسفورد بريطانيا ,توزيع الفرات لمنشر والتوزيع ,بيروت
لبناف.2013 ,
 -10غ .أ.غرونوباوـ ,صورة الذات وفيـ التاريخ ومعالجتو ,بحث ضمف كتاب :مؤرخو العرب واإلسالـ
حتى العصر الحديث ,تحرير برنارد لويس ,ب.ـ  ,ىولت ,نقمو إلى العربية وقدـ لو :سييؿ زكار,
د.ط ,دار التكويف لمتأليؼ والترجمة والنشر ,دمشؽ ,سوريا.2008 ,
 -11كوثراني  ,وجيو ,تاريخ التأريخ ,اتجاىات ,مدراس ,مناىج ,ط ,1المركز العربي ألبحاث ودراسة
السياسات ,الدوحة .قطر ,توزيع دار العربية لمعموـ ,ناشروف.2012 ,
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العدد9

د .خالد مهدي صالح
كمية اآلداب مسالتة  /جامعة المرقب
توطئة (خصوصية المحتوى وعمومية الشكل)

تنتمي ىذه الدراسة إلى ما يعرؼ بسوسيولوجية األدب ،فيي تكشؼ عف الجوانب

النصوص الروائية ،مع محاولة تجنب األحكاـ النقدية
االجتماعية والسياسية التي تحفؿ بيا
ّ
والفنية والجمالية التي اعتدنا عمييا في الكتابات النقدية المعاصرة ،فيي ليست دراسة معيارية
النص
النص الروائي ،أو صاحبو بقدر ما ىي عممية استنباط لمجوانب المخفية ليذا
لمحكـ عمى
ّ
ّ
والتي تـ تجاىميا كثي اًر في أحكامنا النقدية المعاصرة ،وىو ما يبرر لنا مثؿ ىذا النوع مف

سيما في ظؿ سيطرة المناىج النقدية
الدراسات التي غابت كثي اًر عف نقدنا األدبي المعاصر ،وال ّ
النص فقط .وتستخدـ ىذه الدراسة مصطمح
الحديثة التي تركز في إجراءاتيا النقدية عمى
ّ
(الفاعمية) وىي إحدى المصطمحات المستخدمة في الدراسات اإلدارية والذي يعني (الكفاءة) أي:

كفاءة المرأة الطوارقية في المجتمع الصحراوي دوف الدخوؿ في تشعبات ىذا المصطمح

واستخداماتو العديدة في تمؾ الدراسات.

والرواية نوع أدبي انتزع االىتماـ ونجح خالؿ مدة وجيزة في االستئثار في اآلداب

العالمية ،وذلؾ ال يعود إلى القدرة اليائمة في تطور وسائؿ السرد ،بؿ إلى القدرات الفائقة في

تمثيؿ المرجعيات الثقافية ،والنفسية ،واالجتماعية ،والتاريخية ،وىو أمر فاؽ قدرة األنواع األدبية

المعاصرة ليا ،تمؾ األنواع التي انحسر دورىا ،فكفّت ،إلى درجة بعيدة ،عف اإلسياـ في تمثيؿ
التصورات الكبرى عف الذات واآلخر(.)1
اتّسـ النتاج الروائي عموماً ونتاج إبراىيـ الكوني خصوصاً بحضور المرأة بشكؿ ُمكثّؼ،
سيما المرأة الطوارقية مما يدعو إلى القوؿ َّ
بإف الرواية عنده تطمح إلى تأسيس رؤية واضحة
وال ّ

()1

ينظر :موسوعة السرد العربي ،د .عبداهلل إبراىيـ ،المؤسسة العربية لمدراسات والنشر ،بيروت ،لبناف،
 8002ـ ،ج ،8ص .5
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واعية ،في الوقت نفسو يتسع مداىا ليشمؿ أىـ أركاف الجانب االجتماعي متمثالً في المرأة .فيي

عند الك وني تنتمي إلى نسؽ اجتماعي جعؿ منيا أيقونة في كؿ التشكيالت الحياتية لممجتمع
سيما في الجانب القبمي الذي يؤسس نمطاً خاصاً مف العالقات االجتماعية في
الطوارقي ،ال ّ
المجتمع الصحراوي الذي تنتمي إليو المرأة الطوارقية ،بوصفو عصب الحياة في رسـ مجمؿ

العالقات الداخمية والخارجية لمتكويف االجتماعي لمقبيمة ،فالجانب االجتماعي يحدد معالـ حياة

الطوارؽ وطبيعة العالقات االجتماعية فييا ،والتي تمارس فييا المرأة حضو اًر فاعالً يسعى
اوي ٍ
لتأسيس ٍ
جديد ،تكوف فيو المرأة إحدى معالمو.
عالـ صحر ٍ

وترجع مكانة المرأة االجتماعية في المجتمع الطوارقي إلى أسباب تاريخية وأسطورية،

النص يوضح لنا
تنص عمى أنيا مف ساللة امرأة تدعى "تانس"( )1ىذا
ّ
فإحدى أساطير الطوارؽ ّ
فقدىا معاناةً شخصيةً
أىمية المرأة عند الطوارؽ وأصالة ساللتيا األسطورية والتاريخية ،ويشكؿ ُ
لكثير مف رجاالت الطوارؽ "أنو لـ يعرؼ أما وال جدة وال عمة وال خالة حقيقية حتى (خالتو)

الزنجية يعرؼ أنو ليست خالتو ،ولذلؾ يحسد الصغار مف أبناء الجيراف الذيف تضج بيوتيـ

بأصوات النساء وضحكاتيف :أميات ،أخوات ،عمات ،جدات ،بنات خاالت ،بنات عمات ،بنات
أعماـ ...قريبات.)2("...

ولما كاف الطوارؽ ينتسػ ػ ػ ػ ػ ػبوف إلى ام ػ ػ ػرأة ،ال إل ػ ػى رجؿ مثمما ىو شائع في النظاـ

البطريكي األبوي السائد في جميع المجتمعات العربية ،لذلؾ ىـ يعموف مف مكانتيا ،ويرفعوف مف

شأنيا ،وتتمتع بالكثير مف مظاىر التحرر واالستقالؿ( ،)3لذا يظير التغاير عمييا في الممبس

وفي تحديد الزواج لمرجؿ مف امرأة غيرىا "فالمرأة بخالؼ الرجؿ ال تتحجب ،وىي ال تسمح

بوجود امرأة أخرى في المنػ ػزؿ ،وليػ ػذا فجميع الطوارؽ ال يتزوج ػوف بأكث ػر مف واحػ ػدة ،واذا أحست

()1

()2
()3

رباعية الخسوؼ (:البئر) إبراىيـ الكوني ،الدار الجماىيرية لمنشر والتوزيع واإلعالف ،ط 8992 ،3ـ،
ص.74
المصدر نفسو ،ص.74
ينظر :القضايا االجتماعية في الرواية الميبية ،أحمد محمد محمد الشيالبي ،دار مكتبة الشعب –
مصراتو ،ط 8003 ،8ـ ،ص .829
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الطوارقية بأف معاممتيا قد أسيئت كاف في وسعيا أف تطمب الطالؽ"(.)1

ترتكز روايات الكوني عمى الجانب االجتماعي بشكؿ واضح بوصفو إحدى العتبات التي

يمكف لو مف خالليا إظيار دور المرأة وفاعميتيا داخؿ المجتمع الطوارقي( ،)2وك ّؿ ما يتعمؽ بيا
مف خصوصية اجتماعية وثقافية داخؿ منظومة العالقات ليذا المجتمع الذي تتشابؾ فيو ىذه

النمط السائد في المجتمع القبمي
العالقات إلى درجة يصعب معيا فيميا وتشابكيا وخروجيا عف ّ
والصحراوي عمى ٍ
حد سواء ،فالعادات االجتماعية المتواترة في ىذا المجتمع وما تحممو مف
دالالت ،وأنساؽ ،وسياقات وأنماط سموكية ،جعمت مف المرأة أنموذجا لممشاركة الفاعمة في أكثر

جوانب حياة المجتمع الطوارقي ،والمتمثؿ في الجانب االجتماعي.

فمممرأة حضور واضح ،وبشكؿ مكثؼ في كؿ حيثيات الرواية الكونية حيث يمكف تبياف

سياقاتو السردية ،وأنماطو االجتماعية الذي تعددت فيو العادات والتقاليد بشكؿ يخرجو عف نطاؽ

المألوؼ مف المجتمعات األخرى ،فيذا الحضور المجتمعي لو سمة ميمة تحاوؿ إبراز تجربة

المرأة الطوارقية وفاعميتيا في ىذا المجتمع دوف مواربة أو خجؿ حتى في أدؽ المواقؼ وأكثرىا

حرجاً( ،)3ويتسيد ىذا الحضور الطاغي لممرأة في المجتمع الطوارقي ،إذ ترتقي بو ومف خاللو إلى
أمكنة متميزة ربما قد ال يصؿ إلييا الرجؿ في بعض أدوارىا ،فضال عف ذلؾ فإف جممة العادات
والتقاليد واألعراؼ االجتماعية التي تتـ صياغتيا داخؿ منظومة ىذا المجتمع االجتماعية يحسب

فييا لممرأة مكانتيا؛ إلدراكيـ مدى فاعميتيا وتأثيرىا فييا ،فيي حاضرة بثقميا االجتماعي داخؿ

ىذه المنظومة في المجتمع الطوارقي ،ىذا الحضور االجتماعي نجد صداه في نتاج إبراىيـ
الكوني الروائي ،حيث عمد إلى خمؽ حيز لممرأة في رواياتو بقصدية أراد منيا بياف فاعميتيا في

مجتمع ليس تقميديا تتناوشو األزمات والتقمبات الحياتية المختمفة ،فتأثر دور المرأة وفاعميتيا

تـ رسمو بوعي واضح ،حيث لـ يقـ بسمب أي خيط ممكف أف ينتمي إلييا سواء أكاف
االجتماعية ّ
()1
()2
()3

الصحراء الكبرى جورج غير ستر ،ص.892
ينظر :رباعية الخسوؼ (البئر – الواحة – أخبار الطوفاف الثاني -نداء الوقواؽ)
ينظر :المرأة العربية والبحث عف الذات  :قراءة في نماذج روائية نسوية ،غادة محمود خميؿ ،الحوار
مع الذات ،أوراؽ المؤتمر العممي الثامف ،جامعة فيالدلفيا ،8003،ص.598
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إيجاباً أـ سمباً" ،فالمرأة الطوارقية تشارؾ بدور فعاؿ في المناسبات واألفراح ،فتخالط الرجاؿ،

وتغني معيـ ،وتطمؽ الزغاريد واألىازيج ،وىي تنظـ الشعر أكثر مف الرجؿ ،وتتمتع بأسموب

خاص في النظـ واإلنشاد ،وطريقة خاصة في التعبير عف ذلؾ ،كما تختص بالعزؼ عمى اآللة
()1

الموسيقية الوترية المعروؼ لدى الطوارؽ باسـ (أمزاد)"

ىذا التشكيؿ المتنوع الذي يظير

إسيامات المرأة يدعونا إلى القوؿ :إف الشمولية االجتماعية التي تشغميا المرأة الطوارقية ىي

محطات ميمة تقؼ عندىا ،لترسـ مف خالليا حركيتيا وفاعميتيا السموكية التي تتوخاىا في
حضورىا داخؿ المجتمع الطوارقي ،وىذا ما يؤكده الكوني في رباعية الخسوؼ ،حيث يرسـ لنا

مشيدا يبرز مف خاللو التفاعؿ المندمج ليذه المرأة مع شخصية الرجؿ الطوارقي" ،تجمعت

النساء عند البئر العتيؽ بمجرد أف أشيع الخبر جمبف معيف الطبوؿ والدفوؼ وآالت الموسيقى

وسرعاف ما أقبؿ الرجاؿ أيضا يتبختروف بعمامتيـ الكبيرة ،تحمقوا حوؿ النساء في دائرة واسعة

أقبؿ األطفاؿ أيضا ،وقفوا بعيداً في طابور طويؿ يراقبوف طقوس تخمص القمر مف أعدائو،
()2

واعادتو إلى أىؿ األرض ،ساحرا ،ساطعا ،المعا باألضواء ،واعدا باألسرار".

ىذا التشكيؿ

الحياتي الطوارقي استنطقو إبراىيـ الكوني ،ليفتح إحدى بوابات الولوج إلى المرأة الطوارقية،

ويتبنى مف خاللو موقفو تجاه المرأة المتمتعة في ىذا المجتمع بمكانة اجتماعية عالية ،وبقدر مف

الحرية التي يندر وجود مثميا في المجتمعات العربية الصحراوية ،فيي تخالط الرجاؿ وبخاصة

في األسمار والحفالت .وىذه المكانة التي تحظى بيا المرأة الطوارقية سمح لمفكر االجتماعي

"االعتقاد بأف مجتمع الطوارؽ أممي في جوىره"( ،)3وىذا األمر يصدؽ فقط عمى الطوارؽ الذيف

يعيشوف في مجتمع يؤكد ىذه األمومة المجتمعية حيث ال يرث الرجؿ فيو أباه وانما يرث خالو،
كما أف الرئاسة تنتقؿ فيو إلى ابف األخت وليس إلى االبف ،وغالى الطوارؽ في التعمؽ بيا حتى

()1

()2
()3

ينظر :المجتمع الميبي ،دراسة اجتماعية وانثروبولوجية  ،عبد الجميؿ الطاىر ،منشورات المكتبة
العصرية ،صيدا ،بيروت ،لبناف8929 ،ـ ،ص.880
رباعية الخسوؼ (:البئر) إبراىيـ الكوني ،ص.9
دراسات إنثربولوجية في المجتمع الميبي أحمد أبو زيد ،دار نشر الثقافة -اإلسكندرية8923 ،ـ،
ص.59
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العدد9

جعموا ليا عبادة ،وىو مبدأ ال نجد لو تجميا كما نجده في عالـ الطوارؽ ،فالمرأة في ممارستيـ

اليومية ليست أما ،أو أختا ،أو معشوقة ،وحسب ،ولكنيا أكثر مف ذلؾ ،فنشاطيا مف البداية إلى
النياية طقس مقدس ،ليس نشاطيا وحسب ،بؿ إيماؤىا وأىواؤىا ،ونواياىا ،وكالميا ،فيي تغني

األشعار في محافؿ اجتماعية طقسية؛ إشباعا لحاجات دينية ،ونفسية ،واجتماعية عميقة ،أي :أف

عرافة القبيمة،
غناءىا األشعار ىو جزء مف وظيفة دينية كانت تمارسيا ،وىكذا وجدت نفسيا ّ
وشاعرتيا في الوقت نفسو ،فكاف مف الطبيعي أف تجد نفسيا في يوـ آخر كاىنة القبيمة ،ومازلنا
نجد المرأة في مجتمع الطوارؽ تذىب "لتيجع عمى قبور األسالؼ؛ لتستجدي مف أضرحتيـ

النبوءة ،ومازالت تستحضر أىؿ الغيب في األخبية الممفوفة بالظممات ،ومازالت أيضا تبتدع

الحيؿ السحرية وتتقف مزج األخالط الغريبة؛ لتستعيف بيا في كشؼ ظممة الغيب في الميالي التي

يستوي فييا القمر بدرا"( .)1وىذا ليس مف باب األسطورة أو الحكاية الخرافية التي يتشكؿ منيا

جزء مف تاريخ المرأة الطوارقية ،ولكنو مف باب طموحات تمؾ القبائؿ ومعتقداتيا واىتماماتيا
()2

بالمرأة ،وىو ُيطعـ ىذا المجتمع عمى مر السنيف والدىور بأخبار قد ال يقبميا العقؿ الحديث
وىكذا تحظى المرأة الطوارقية بخصوصية مضمونية داخؿ الشكؿ الفني العاـ لمرواية.
سمات المرأة الطوارقية

النص الروائي لمكوني؛ بغية الوقوؼ عمى سمات المرأة
يتعدد السياؽ المعرفي داخؿ
ّ
الطوارقية ،إذ يسعى إبراىيـ الكوني إلى رسـ تشكيالت متعددة يصوغ مف خالليا جممة مف

األفكار التي تبرز ىذه السمات ،وىو بذلؾ يعيد صياغة مكانة المرأة وسماتيا في ىذا المجتمع

"إف القدماء عبدوا في الكائنات المبدأ األنثوي العتقادىـ أنو المبدأ الوحيد الذي نستطيع أف نثؽ

بقدرتو عمى إنجاب نفسو مف نفسو ،فقد ساوى المرأة انطالقا مف ىذا المبدأ وألّيوىا كما ىو الحاؿ

()1

()2

بياف في لغة الالىوت إبراىيـ الكوني،األرباب األوطاف ،3شركة الممتقى لمطباعة والنشر ،بيروت ،ط،8
8008ـ ،ص.74-72
ينظر :اآلداب المقارنة ،محمد التونجي ،دار الجيؿ – بيروت ،ط  8995 ،8ـ ،ص .29
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العدد9

عند الطوارؽ كمجتمع أمومي مازاؿ يضع المرأة في المركز األوؿ حتى يومنا ىذا"(.)1

ىذا التواتر األمومي أفرز ىذا الن ػ ػ ػوع مف الم ػ ػ ػرأة بسػ ػ ػماتيا المتػ ػ ػنوعة ،فيي شاعرة وذكية

ورقيقة وطبيبة وعطوفة ،ىي امرأة الصحراء الواسعة التي تستأنس بيا ،وتبعث فييا روح الحياة

واألمؿ ،فالطوارؽ يمجدوف عظمة األنثى الطوارقية ويقدسونيا؛ ألنيا مثميـ األعمى ،فيي التي

تقوـ الرجؿ وتصنع منو فارساً متألقاً ،فيو قدر المرأة ،وىي نصفو الثاني ،فالعذراء الصحراوية
ّ
ىي التي يكمف فييا البياء والحسف والذكاء ،فيي حسناء الصحراء ،إف المرأة ضماف ألي حياة
وقدسيا آباؤنا ،فالمرأة سر حياتيـ في الصحراء،
في الصحراء ،ولو لـ تكف لما عبدىا أجدادنا ّ
يؼ ؟ ىؿ حنيف المرأة كذب؟
وابتياجيـ فييا ،فيـ يتساءلوف ىؿ شجف الحسناء مز ّ

 -ليس في الصحراء أصدؽ مف حنيف المرأة ،ىؿ تدري لماذا ؟

 -ألنيا تضع قدمييا عمى األرض ،ومف يضع قدميو عمى األرض ال يممؾ غير الحنيف"(،)2

ويفتر حضورىا حيف تسقط منيا سمة الحكمة التي أطرت نفسيا بيا ،فتكوف منزلتيا قاب قوسيف

مف العرافيف "يذكر يوميا أنو ذىب إلى شيخ متخصص في كتابة األحجبة وفاز منو بتعويذة
حصينة ،وانطمؽ إلى عجوز متصوؼ وحكيـ في أمور الديف والقرآف ،اتفؽ معو عمى أف يحفظو

آية الكرسي ،ولـ يغادر غات متجيا مع المحاربيف إلى البيوت إال بعد أف أثمر تردده عمى
العجوز الوقور بحفظ آية الكرسي مضافاً إلييا سورة الفاتحة أيضا ،ولكف كؿ جيوده في البحث

الصرة التي أشارت إلييا المرأة الحكيمة أفضت بالفشؿ ،حتى اعتقد أف ما أشارت إلييا المرأة
عف
ّ
العرافيف أف يمجأوا لو ،لمداراة عجزىـ الذي
لـ يكف سوى رمز مف الرموز التي يتعمد مثؿ ىؤالء ّ
لـ يعصـ اهلل منو أحدا بما في ذلؾ العمماء وأىؿ الحكمة ،فكر طويال فيما يمكف أف يشير إليو

ىذا الرمز مف معنى دوف أف يتوصؿ إلى نتيجة"(.)3

()1

()2
()3

بياف في لغة الالىوت ،إبراىيـ الكوني ،أوطاف األرباب ،8شركة الممتقى لمطباعة والنشر ،بيروت ،ط،8
8008ـ  ،ص.53- 58
فتنة الزؤاف ،إبراىيـ الكوني ،الدار الجماىيرية ،مصراتو8995 ،ـ ،ص.27
رباعية الخسوؼ (:الواحة) إبراىيـ الكوني ،الدار الجماىيرية لمنشر والتوزيع واإلعالف ،ط 8992 ،3ـ،
ص.57
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العدد9

ويمكن تحديد سمات المرأة الطوارقية في النتاج الروائي لمكوني بما يأتي:

 -8اإلسياـ الفاعؿ في جممة مف االىتمامات الحياتية في تشكيالت مختمفة قد تكوف بعضيا
غير مقبولة وفؽ نظرات أخرى ،ال سيما ما يتعمؽ بالسحر والتمائـ ،وغير ذلؾ مف طقوس

وعادات المجتمع الصحراوي التي تكوف واضحة فيو "بخرتني العجائز بأجناس األعشاب الجافة،

ونثرف في وجيي مياه المراىـ الخفية ،ولجمجف ،فوؽ رأسي ،بتمائـ لـ يعدف أنفسيّف يدركف ليا
معنى؛ ألف القبائؿ توارثتيا عف األسالؼ األوليف مخبوءة في مزودة لساف باد فيو المعنى يوـ

توجع وتر الحنيف بمحف الشجي ،وىوت أيدي
دست فيو المعنى .خارج الخباء ّ
بادت األجياؿ التي ّ
الصبايا عمى الجمود المشدودة فوؽ أعقاب الخشباف ،فضجت الطبوؿ بأنساؽ تحفر لألغاني
الدروب ،ففاض في الجآجئ الوجع ،واندفع إلى الدروب أشعار فاجعة"(.)1

 -8تعد المرأة الطوارقية لساف حاؿ القبيمة التي ليا طالسميا وأسرارىا ،فقدرتيا وتفننيا في ميارة
التمائـ وقوليا المحف والشعر الجميؿ الشجي يصعب عمى أية امرأة أخرى ليست في الصحراء
عمؿ مثؿ ىذا العمؿ ،ولممرأة قراءة تنفرد بيا أحيانا " خفقاف قمب الفتاة في كفّيا ،وعشقيا بيف
أنامميا ،كؿ العجائز تق أر ىذه األبجدية سواء كتبت عمى جمود أو قماش أو نسجت في خيوط
الصوؼ ،ىذه لغة ال تفيميا إال العجائز الحكيمات"(.)2

 -3القدرة عمى التحمؿ والصبر فيي تمتمؾ موىبة قوية في جميع فنونيا مما حمؿ الكوني إلى

القوؿ "ىؿ يوجد في الصحارى كميا كائف واحد يستطيع أف يفوؽ المرأة تصبرا ،وتميال وتريثا،
( )3

وطوؿ باؿ؟"

الصبر والتميؿ والتريث وطوؿ الباؿ صفات يصؼ بيا إبراىيـ الكوني المرأة

وعيشيا في صحراء قاحمة قاسية دليالً عمى صبرىا وتحمميا ،فميذا تمقتيا الصحراء بأحضاف

وأصابيا الخسوؼ حينما فقدتيا.

()1

()2
()3

سأسر بأمري لخالّني الفصوؿ (ممحمة رواية)  ،البمباؿ ،إبراىيـ الكوني ،دار النيار لمنشر ،ط
ّ
3،8999ـ ،ج  ،8ص.93
نزيؼ الحجر ،إبراىيـ الكوني ،دار التنوير لمطباعة والنشر ،بيروت ،لبناف ،ط 8998 ،3ـ ،ص .74
سأسر بأمري لخالّني الفصوؿ (ممحمة رواية)  ،برؽ الخمب ،إبراىيـ الكوني ،دار النيار لمنشر ،ط
ّ
3،8999ـ ،ج  ،3ص.28
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فاعليت المرأة الطوارقيت في الروايت الليبيت " إبراهيم الكوني أنموذجا"

 -7جمالية المرأة الطوارقية تبدو وكأنيا تمتمؾ صفات جسدية أنثوية ال تمتمكيا غيرىا مف النساء
()1

الصحراويات "فكؿ الصبايا الحساف ،في العرؼ الصحراوي ،فارعات"

تمتمؾ سحرىا الخاص

وربما الغامض"سحر المغة والشعر الخفي ،في عينييا جرأة ال تميؽ بعذراء ،وفي الوجو الصبياني

المستدير شقاوة وتطاوؿ"(.)2

 -5مزاولتيا لبعض الميف كالتطبيب باألعشاب فيي" تتقف العالج باألعشاب والمراىـ
الشعبية"( ،)3وىذا يرد في رباعية (الخسوؼ) ،إذ يكوف ليذا الجانب متسعاً يعزز المساحة التي
تظير فييا فاعمية المرأة "وىا ىو يقضي األسبوع الرابع راقداً عمى بطنو وأمو الزنجية ال تكؼ عف

دىف ظيره المسموخ بمسعات السوط الشرس ،بالزيوت والمراىـ واألعشاب البرية ،تمارس ىذا

العمؿ في نشاط وبيديف مشفقتيف ،مرتعشتيف حنونتيف ،األصابع أنفسيا واليداف المتاف تعودتا أف
تدلقا عمى رأسو جردؿ الماء البارد فجر كؿ يوـ ،وكمما تذكر آيس لسعات الماء البارد في

الصباح حمد اهلل عمى المرض الذي أنقده مف العذاب وازداد يقينا أف لسعات السوط ميما كانت

وحشية ىي أىوف مف لسعات ماء الصباح الباكر المثمج"

()4

فياتاف اليداف المرتعشتاف تدلكاف

ظير المسموخ إذ يكمف فييما الكثير مف االستنطاقات التي يحاوؿ الكوني إظيارىا وابراز

نص ال ينتيي ،وفضاء ال حدود لو في ىذه الصحراء المقفرة.
تجمياتيا ،فالمرأة عنده ّ
 -2إنيا رمز الحياة ،فالكوني يحاوؿ إبراز أىمية المرأة في صحراء يصعب العيش فييا دوف
المرأة "ماذا ستفعؿ في الصحراء بدوف نساء؟ كيؼ ستقير الوحشية ؟ كيؼ ستقتؿ الفراغ ؟ النساء

بيف ونتمتّع
مخموقات سحرية حيوانات صغيرة ابتدعيا اهلل خصيصاً مف ضموعنا كي
نتسمى ّ
ّ
بوجودىف ،فكيؼ تطيؽ حياة صحراوية خالية منيف ؟"()5ويؤكد الكوني مرة أخرى مكانة المرأة
()1

()2
()3

()4
()5

المجوس ،إبراىيـ الكوني ،دار التنوير لمطباعة والنشر ،بيروت ،لبناف ،ط  8998 ،8ـ ،ج ،8
ص.85
المصدر نفسو ،ج  ،8ص.85
الصحراء الكبرى جورج غير ستر- :ترجمة خيري حماد،المكتب التجاري لمطباعة والنشر8928 ،ـ،
ص.882
رباعية الخسوؼ (الواحة) ،إبراىيـ الكوني ،ص .85
المجوس ،إبراىيـ الكوني ،ج ،8ص -882ص.884
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العدد9

بمقابمة مع الصحراء الكبرى التي ينتمي إلييا ،فال يريد أف يغادر ىذا االنتماء الذي يترسخ فيو

عوالـ متعددة أىميا المرأة التي تتناوب في الحضور بتعدد وتنوع ُيرى مف خاللو فاعميتيا "ىو لف
يفعؿ ذلؾ طالما بقيت امرأة واحدة تمشي عمى األرض بيف أيدييـ سيتشبث بالحياة طالما ىناؾ
واحد في المميوف مف األمؿ .إذ ما معنى الحياة بدوف امرأة؟ إنيا قاسية ،موحشة كالصحراء

الكبرى .المرأة ىي بمسـ الوجود ،والدواء الذي يشفي أمراض الروح ويجعؿ لمحياة طعما ،الحياة

تفقد معناىا نيائيا عندما تختفي منيا المرأة ،تستحؽ الحياة عندىا أف نضع ليا حدا مف

جدارة"()1ىذا المقطع مف النص الروائي شبيو بالمنعطؼ المتوقع فال يريد مف خاللو زحزحة
الثوابت أو إظيار البديؿ أو ربما سحب الصورة المتوقعة لممرأة ،إف القسوة والوحشية لمصحراء
حظيت بتكرار عمى مستوى الطرح االجتماعي في روايات الكوني لمقابمة الحياة والموت ،وىذا

أمر نجد تبريره واضحا مف خالؿ مكانة المرأة الطوارقية في مجتمعيا ،فضال عف ذلؾ أف البيئة

الجغرافية وقساوة الحياة فييا وصعوبة العيش فييا تعيش فييا المرأة الطوارقية مدعاة إلظيار مدى

تحمميا أعباء الحياة .وىكذا تكوف سمات المرأة طوؽ النجاة لمرجؿ في رحمتو الحياتية الصعبة في

صحراء جافة وحارة جدا تصبح فييا المرأة قطرة الماء التي تنجيو مف عطش الصحراء

وتداعياتيا.

" -ىمس لو موسى:

 -رقيقات حقا-صغيرات حقا ،ولكنيف قاسيات كالوحوش يقدف الرجؿ إلى جينـ بسمسمة طوليا

سبعوف ذراعا دوف أف يدري .النساء ال يعشقف الدراويش؛ ألنيف ال يستطعف أف يصنعف منيـ

عبيدا كبقية الرجاؿ البمياء ،بمع ريقو بصعوبة ثـ أكمؿ بصوت راجؼ ،باؾ:

إنيف كاألفاعي :ناعمات ،في حيف أف لدغتيف قاتمة! انفجر بابا في ضحكة عاصفة سقط لثاموالمخطط حتى ذقنو ولكنو استمر يضرب صدره بيده المقطوعة ويقيقو بوحشية ال تناسب الحداد.
تبادؿ الشيوخ نظرات دىشة ماؿ عميو أحدىـ وىمس في أذنو باستنكار ولكف القاضي لـ يتوقؼ.

في النياية توقؼ ،مسح الدموع بظير يده األخرى وقاؿ بمرح:
()1

رباعية الخسوؼ (:البئر) إبراىيـ الكوني ،الدار الجماىيرية لمنشر والتوزيع واإلعالف ،ط 8992 ،3ـ

ص .802
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فاعليت المرأة الطوارقيت في الروايت الليبيت " إبراهيم الكوني أنموذجا"
()1

 -أقسـ لكـ إنو درويش ظريؼ .ظريؼ وحكيـ برغـ كؿ شيء!".

ىنا جمع بيف ثنائية السمب

واإليجاب ،وىي حركة أراد منيا خمؽ متسع مف التفريعات عف المرأة ،وىي حالة ليست افتراضية؛

إنما تنتمي إلى الواقع الذي ال يتحفظ عمييا وال ينكرىا ،بؿ يؤكدىا ويمنحيا سمة الثبات التي

تنتمي إلى مجمؿ السمات اإلنسانية دوف مغالطة أو تجاىؿ ،فضال عف ذلؾ أف ىذه السمات
تتفاعؿ مع حياة الصحراء ،فال يمكف إسقاط سمات اإلنساف عف المحيط الذي يعيش فيو ،وكؿ

ما ورد مف سمات عف المرأة يمكف سحبو م ار اًر إلى عالـ الواقع ،فالمرأة والصحراء عالماف يتفقاف

في كثير مف التفاصيؿ ،لذا جعؿ منيما الكوني وجياف لعمم ػ ػ ػة واحدة حيف أشركي ػ ػ ػما في متوالي ػ ػ ػة

تجمع بينػيما نحو السحر والسر والكنز والحياة.
فاعمية الحضور االجتماعي

يسعى الكوني في نصوصو الروائية إلى إظيار ركائز المجتمع الطوارقي االجتماعية

سيما حيف تكوف المرأة في واجية األحداث ،بؿ وحتى في المواقؼ التي
بشكؿ يدعو لمتساؤؿ ،ال ّ
قد ال تخطر في باؿ وال تحضر في مخيمة الناظر إلى ىذا العالـ الصحراوي بكؿ تجمياتو

االجتماعية والسياسية والثقافية والنفسية والسموكية ،إذ تظير المرأة رأييا في الرجؿ ،وتعبر عف
ٍ
بشكؿ عمني وبصيغة تكفؿ ليا الحرية اإليجابية ،ولعؿ مكانة المرأة تظير لنا بشكؿ
ىذا الرأي

سيما عندما تكوف ىي أكثر مظاىر الوجود اليومي ارتباطاً
واضح في الجانب االجتماعي ،ال ّ
باآلخريف ،وأكثرىا توثيقاً لمبدوي في الوجود االجتماعي ،وارتيانا لو في مضيؽ الحاجات

المتغيرة(.)2

ويفتح إبراىيـ الكوني التشكيؿ االجتماعي وفؽ نظرة واعية ،يحاوؿ مف خالليا رسـ

الصورة التي يريد إظيارىا ،ومف ثـ إعادة نتاجيا بكيفية تسمح لو بتشكيؿ نمط لممرأة يعكس

فاعميتيا االجتماعية القائمة عمى سمة إيجابية يكررىا دائما ،إذ يجعؿ ليا الدور األبرز في توحيد

القبائؿ ،وىذا أمر نجد فيو واقعية قائمة دوف أية مبالغة والتي يمكف وصفيا بواقعية محتممة يمكف
()1
()2

المجوس ،إبراىيـ الكوني ،ج ،8ص -882ص.884

ينظر :ممحمة الحدود القصوى :المخياؿ الصحراوي في أدب إبراىيـ الكوني سعيد الغانمي ،المركز
الثقافي العربي ،المممكة المغربية ،الدار البيضاء ط 8000 ،8ـ،ص.89
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تحققيا

()1

العدد9

"ال نزؼ أحدا غيرؾ لقد اتفقنا البارحة عمى أف نزوجؾ بصبية مف قبيمتنا حتى تسيـ في

توحيد القبائؿ ،أال تذكر اتفاقنا "

()2

ىذا التوحيد ىو جزء مف واقع المجتمع الطوارقي ،يعكسو

الكوني مبيناً فيو الجانب االجتماعي لمجتمع الطوارؽ ،فالمصاىرات عامؿ ميـ في ربط الناس

السيما حينما يكوف الدـ ىو الحاضر والمتفؽ عميو في تثبيت نسب األواصر
بعضيـ مع بعضّ ،
التي تكوف مرك از لمقوة والثبات القبمي ،والزواج عند الطوارؽ فيو مغايرة في بعض التفصيالت عف
األنساؽ االجتماعية األخرى "الزواج عندىـ يتـ داخؿ عشيرة الزوجة ،فعمى الزوج أف ينتقؿ إلى

بيت أىؿ زوجتو ليعيش معيـ مدة عاـ كامؿ عمى األقؿ ،إف لـ يسكف معيـ بصفة دائمة ،كما

أف المرأة إذا مات زوجيا تنتقؿ لإلقامة مع عشيرتيا ،وتأخذ أوالدىا معيا"(.)3

إف لممرأة الطوارقية تأثير في نمط العالقات االجتماعية لممجتمع الطوارقي فكثي اًر ما

كانت آراؤىا وأقواليا الشعرية مدعاة لحذر الرجاؿ منيا لمعرفة مدى تأثير تقوالتيا ،إذ تخمؽ بيذه

التقوالت صورة اجتماعية قد تغيب فييا صورة الرجؿ داخؿ مجتمعو "الشيخ غوما ال يفارؽ الشاي

حتى في حضرة الميرجاف الجميؿ ،أال تخشى يا شيخنا ألسنة النساء وىجاء الصبايا؟ إف
الشاعرات منيف ينتيزف مثؿ ىذه المواقؼ في نظـ قصائد اليجاء فاحذر!"( ،)4فالمرأة ىنا جعمت

الممتفيف حوؿ الشيخ يح ّذرونو مف لسانيا وشعرىا في جميع مواقفو ،وىذا ما يؤكد فاعمية المرأة

ومكانتيا االجتماعية والسمطوية داخؿ المجتمع الصحراوي ،فيو ال يأتي عمى أمر إال وىو متيقف

عمى أف صبايا الصحراء قادرات عمى تنظيـ قصيدة ىجاء فيو ،جعمت ذلؾ الرجؿ الصحراوي يقع

في نفسو ىاجس الخوؼ مف شعرىا.

وفي المقابؿ يعكس الكوني ميارتيا وتفننيا الشعري في مدح الرجاؿ النبالء في ىذه

الصحراء ،وبما قاموا بو مف انتصارات وأمجاد عمى الفرنسييف في حربػ ػ ػيـ الضروس .وكذلؾ رثاء

أتقف قصائد األىازيج والمدح والموشحات.
أبنائيف الذيف ماتوا مف الحشرات السامة والعقارب ،و ّ
()1
()2
()8
()4

عماف8992 ،ـ ،ص.9
ينظر :كتابة الذات  ،دراسة في واقعية الشعر ،حاتـ الصكر ،دار الشروؽّ ،
رباعية الخسوؼ (:البئر) إبراىيـ الكوني  ،ص.828
دراسات إنثروبولوجية في المجتمع الميبي أحمد أبو زيد ،ص.52-54
رباعية الخسوؼ (:البئر) إبراىيـ الكوني ،ص.842
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العدد9

ولمكانتيا االجتماعية وفاعميتيا يسعى الرجاؿ الطوارؽ لكسب رضاىا ،ونيؿ إعجابيا،

حتى إف أحد الباحثيف ذىب إلى أف الطوارؽ كثي اًر ما كانوا "يقوموف بغزوات فقط مف أجؿ إثارة
إعجاب النساء وجمب الحمي والمباس ليف"

في مجتمع المتمثميف.

()1

وبذلؾ تتضح المكانة المتميزة التي تحظى بيا المرأة

وال يغفؿ الكوني مشاركات المرأة االجتماعية وفاعميتيا وحضورىا االجتماعي في جميع

المناسبات التي تقاـ في المجتمع الصحراوي ،وىي ال تقؿ مشاركة وفاعمية عف الرجؿ حتى في

أصعب الظروؼ والمواقؼ "جاء الشيخ خميؿ وتصدر حمقة الرجاؿ بجوار أخنوخف في الخيمة

نصبت خصيصاً لتمقي التعازي ،في حيف تزاحمت النساء في الخيمة األخرى ولكف الصمت
التي ّ
ويخفي ألماً مكتوماً عمى أولئؾ الذيف غابوا ولف
الشامؿ استمر يوحي بالموت ويخبئ الفجيعةُ ،

يعودوا"( ،)2فيي تشارؾ في التعازي ،وتستقبؿ المعزيف في خيمة مجاورة لمرجاؿ ،وىي تشعر

باأللـ وم اررة الفراؽ والحزف عمى أبنائيا الذيف غابوا ولف يعودوا ،فمكانتيا تبدو واضحة حتى في
أماكف العزاء ،فيي النصؼ الثاني لممجتمع الصحراوي ونصفو اآلخر الرجؿ حيث تظير

مشاركتيا لو بشكؿ واضح عندما "امتدت الجموع حتى اكتظت في ساحة السوؽ التي فاضت

أيضا بالناس مف أطفاؿ ورجاؿ ونساء وحتى العجزة وذوو العاىات مف العمي والعرج والمقعدوف

وجدوا حيمة ييتدوف بيا إلى الطريؽ ،ففاضت ساحة السوؽ فصدرت جموع البشر إلى الشوارع

الصغيرة المؤدية إلى طوابير البيوت الطينية التي تطوؽ الجبؿ ،تحرؾ موكب الجنازة نحو المقبرة

قبؿ غروب الشمس"( ،)3فالمرأة حاضرة حتى في مواكب الجنائز ورسوـ الموتى ،فتقوـ بالمشاركة

معيـ في الدفف ،فيي ال تختمؼ عف الرجؿ في شيء مف أمور القبيمة االجتماعية ،وىذا ما يدؿ

عمى فاعمية المرأة الميمة ودورىا في ىذه الصحراء المترامية األطراؼ.

وتداخمت ثقافة المرأة مع الثقافة االجتماعية لممجتم ػع الطوارقي التي تبدو متوارثة إلى ٍ
حد

()1

()2
()3

الطوارؽ فرساف الصحراء ىارتموف النع- :مجمة الفصوؿ األربعة ،العد ،9السنة  ،3مارس8920ـ،
ص.84
رباعية الخسوؼ (:البئر) إبراىيـ الكوني ،ص.825
رباعية الخسوؼ (:الواحة) إبراىيـ الكوني ،ص.802
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العدد9

كبير نوعا ما ،وكأف الربط المعنوي والمادي يشير إلى وجود فضاء معرفي ينتمي لفكر المرأة
التي تحاوؿ إعادة ىيكمة القبيمة بعد أف رأت أنيا بدأت تتفكؾ بخروج أبنائيا إلى معترؾ جديد

يعرؼ بو الحؿ االقتصادي "وسبؽ لمشيخ غوما أف سمع بعض األبيات الجارحة مف قصائد

اليجاء التي نظمتيا فتيات القبيمة ونزحوا إلى المدف لمبحث عف الخبز! وردت في ىذه األبيات-
أجؿ
التي لـ يستطع أف يحفظ منيا شيئا-عبارات قاسية صاغتيا فتاة موىوبة تمسع حبيبيا الذي ّ
الزواج منيا؛ لكي يعود بالمير ومصاريؼ العرس مف البالد البعيدة ،فطاؿ بو المقاـ ىناؾ،

نيائيا ،مما جعؿ الفتاة تنبري لتجريحو فتعيره بأنو فضؿ أكؿ المحـ
ً
وندرت أخباره حتى انقطعت

عمى اإليفاء بوعده"( ،)1فالتممص مف المرأة بحجة العامؿ االقتصادي حركة فييا مراوغة اجتماعية

ونفسية تحاوؿ المرأة مف خالليا إظيار قيمتيا الجمالية والثقافية في نظر الرجؿ الذي تركيا في

الوقت الذي ال تزاؿ ىي متمسكة بو ،أما بخصوص األبيات الشعرية فيي جزء مف فاعميتيا

االجتماعية في عالقتيا مع الرجؿ ،إذ تظير مف خالليا ثقافتيا التي تعكس وجية نظرىا ،والتي

تنـ عف وعي فكري واجتماعي ،ونضج في التعامؿ مع الرجؿ ،وطريقة استقطابو ،واعادتو بطريقة
فكرية إلى لحمة القبيمة.

فاعمية الحضور السياسي

يستعرض إبراىيـ الكوني الحضور السياسي لممرأة في بعض رواياتو ،إذ يظيرىا في

صورة مغايرة لما ىو معروؼ عف طبيعة تركيبيا الجسمي ،فيجعميا نداً لمرجؿ في البسالة

والشجاعة في الحرب ،وربما يجعميا تفوؽ الرجؿ في قوتو ،فيو ينبو إلى قوتيا المتميزة في

الصحراء الكبرى ،وىو ما تحفؿ بو كثير مف نصوصو الروائية" وقد جعمت لمنساء سمطة عمى

الرجاؿ الذيف لزموا البيوت فتمثموا خجالً ،في حيف قاتمت النساء وجئف باألسرى ،أخضعت الممكة

تانس بجيشيا القوي الجبار األمصار واألقطار ،الشعوب والقبائؿ ،البعيدة والقريبة ،تربعت عمى

عرش اإلمبراطورية أربعيف عاما"( ،)2ومف ىنا تتضح مكانة الم أرة وعظمتيا في مقاومة المقاتميف
في عالـ المتمثميف ،فيي جزء مف المنظومة السياسية لمجتمع الطوارؽ السياسي الذي تسعى فيو

()1
((2

رباعية الخسوؼ (:الواحة) إبراىيـ الكوني ،ص.72-74
رباعية الخسوؼ (:البئر) إبراىيـ الكوني ،ص.45
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إلى السطوة عمى المنصب والعرش ،فقد جعمت منيا ىذه الصحراء امرأة جبارة شجاعة تقاتؿ

بأف ليا ميارة عالية في القتاؿ ،وتحظى بمكانة تجعميا
وتحارب وتأتي باألسرى مما يتضح لنا ّ
تضع الرجاؿ في الخمؼ ،فيـ (لزموا البيوت وتمثموا خجال) وىذا ما يظير لنا في قدرة الممكة
تانس عمى التعمير في األرض والبنياف ،مما جعميا مثال يضرب بو في الصحراء ،فعندما ماتت

أدى موتيا إلى موت الصحراء وجفافيا وخسوفيا بعد أف كانت خضراء مبتيجة يعميا النور مف

كؿ أرجائيا وبعثت فييا الحياة ،فالمرأة ىي رمز الحياة في الصحراء ومبعث أمميا ورواية

عطشيا.

ولممرأة رأييا السياسي فيمف يمثؿ القبيمة وىرميا السمطوي األعمى ،وليا وعييا السياسي

في حامي القبيمة وشيخيا ،وىو وعي ينـ عف رجاحة وتنوير عقمي ،وىذا مبعثو شعورىا السياسي

بكونيا الحمقة األقوى تأثي اًر في الحضور الحياتي ،فحياة الصحراء جعمت مف عينيا باصرة وناقدة
لما حوليا ،لذلؾ كانت آراؤىا مدعاة لمقبوؿ "قالت باتا بعد أف أغدقت عمى صديقتيا بعبارات

اإلطراء جزاء براعتيا في تحضير الشاي ...أنا أرشح آىر ،الشيخ آىر المرشح الوحيد لممنصب،
ليس ألنو يمت بقرابة بعيدة حاشا اهلل ! ولكنو يتمتع بعقؿ ،يبدو غشيما ألوؿ وىمة ،أنا ال أنفي

ذلؾ ولكنو يخفي في نفسو حكمة ال يمكف أف يخطئيا حكيـ "

()1

فيذا التوجو نحو شخص بعينو

فيو فاعمية سياسية بما ىو حاصؿ ،ولما ىو متوقع في المستقبؿ ،ولقد أرادت ىذه المرأة بذلؾ أف

تجعؿ خطابيا يفيض بكثير مف التساؤالت التي مف الممكف أف نطمقيا عمى ذلؾ الواقع
الصحراوي ،فالبحث عف رجؿ بيذه المواصفات ىو بحث عف تأسيس نظاـ سياسي لمقبيمة يمنحيا

ثباتاً وقوة ومنعة ،فضال عف ذلؾ فيو يؤسس لنسؽ ينتمي إلى األنساؽ التي تعكس فاعمية المرأة

السياسية ،ولعؿ مبعث كؿ ذلؾ ىو البحث عف حموؿ تميد الستقرار دائـ في مجتمع غير

مستقر.

فالحياة الصحراوية بكؿ تجمياتيا ال يرسخ فييا مبدأ االستقرار بكونيا تنتمي إلى ثقافة

البحث عف عوامؿ الحياة التي ال تتوفر دائما "لـ تعمؽ تاناد فنيضت تجرجر ثيابيا الفضفاضة و

تكنس بيا العراء لتواصؿ رحمتيا بيف األكواخ محرضة النساء عمى اختيار آىر مؤكدة أنو الوريث
()1

رباعية الخسوؼ (:الواحة) إبراىيـ الكوني ،ص.394
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الوحيد الذي يصمح لمخالفة ،فتيامست مع الصديقات وتبادلت وجيات النظر مع الغريبات مقبمة

اقتراحيا عمى مختمؼ الوجوه لترى بنفسيا مدى تأثيره عمى النساء ،مكثت يوميا في أكواخ الصفة

الثالثة في الجية الجنوبية الغربية لدى عجوز قيؿ أنيا تمت ليا بقرابة بعيدة ولـ تعد إلى بيتيا إال

عقب القيمولة بعد عودة آيس مف المدرسة ،وفي العشية راقبت جيوش المعزيف وىـ يتقاطروف
عمى خيمة الشيخ فاختارت صفة األكواخ الثانية لمتباحث مع النسوة في المرشح الذي دفعت بو

لتولي القبيمة ،وقد قامت باتا بيذا الدور؛ ألنيا تعرؼ مدى خطورة النساء في تكويف ق اررات

الرجاؿ"(.)1

تسوؽ (تاناد)ىنا فكرة وجود المرأة خمؼ الرجؿ ودعميا لو والوقوؼ إلى جانبو وىي فكرة

تكاد تقترب بما ىو متعارؼ عميو في الوعي الجمعي عند اإلنساف ،فالتاريخ يحدثنا عف

اصطفاؼ المرأة مع الرجؿ في المشاركة في أمور الحكـ واصدار الق اررات الميمة واف لـ تظير
في الواجية بذلؾ أرادت "باتا" أف تظير لنا أم اًر ميماً وىو أف أمر الحكـ في القبيمة ليس متروكاً

لمرجاؿ ،إذ يبدو أف أنصاؼ الحموؿ أو بعضيا منتمية إلى آراء الرجاؿ ،أما بقية ذلؾ فيو لمنساء،
وىذه سمة ليست اعتراضية وليس مف الممكف أف تشكؿ حاج اًز واضحاً.

إف ىذا التكويف الذي أشارت إليو (باتا) في ق اررات الرجؿ ىو نوع مف الممارسة السياسية

لممرأة الطوارقية إذا صح لنا قوؿ ذلؾ لما يحقؽ مصمحة القبيمة ،وبذلؾ تكتمؿ كؿ الجوانب

السياسية واالقتصادية واالجتماعية بصورة تشير إلى الحياة الواقعية الفعمية في صحراء واسعة

تمثؿ المجتمع الطوارقي.

كما أف نظرة المرأة السياسية ىي نظرة واعية تستطيع أف تق أر المستقبؿ بطريقة تتيح ليا

معرفة الخطوط السمبية التي يمكف أف تظيرىا الممارسات السياسية الخاطئة عمى ساحة القبيمة،
وبذلؾ تكوف اختياراتيا لرجؿ القبيمة منتمية لذلؾ الظيور ،والرجؿ يستمد بطولتو مف المرأة "وال

يجب أف ننسى أف البطولة ىي ما يشد المرأة في الرجؿ بطال إال إرضاء لممرأة ،وال تكوف المرأة

امرأة إال طمبا لبطولة الرجؿ!"( ،)2فبطولة الرجؿ وشجاعتو وانتصاراتو في جميع الحروب يكوف
()1
()2

المصدر نفسو ،ص.392-394
بر الخيثعور :إبراىيـ الكوني ،المؤسسة العربية لمدراسات والنشر8994 ،ـ ،ص. 835
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ىدفو األوؿ إرضاء المرأة ونيؿ إعجابيا واظيار نفسو أماميا بطالً شجاعاً ،فيي تشاركو في
افتخارىا بأمجاده وبطوالتو ،ومشاركتيا لو في حفالت انتصاراتو واعالء صوتيا بالزغاريد
واألىازيج "في الخارج سمع الطبوؿ تقرع ،وتناىى إلى سمعو أصوات النساء وىي تحاوؿ أف تنظـ

في إنشاد لحف سماوي شجي"( ،)1ويظير ىذا الشعر المنظـ الشجي مكانة المرأة القائمة ،فضال

عف إظيار مكانتيا داخؿ القبيمة وشؤونيا السياسية واختيارىا المرشحيف لسيادة القبيمة ،فيي
عالمة بمف ىو األفضؿ واألحسف في تسيير أمور القبيمة "تاناد شاعرة موىوبة يعترؼ الجميع

بكفاءاتيا الشعرية قدمت لباتا خدمة جميمة عندما ساعدتيا س اًر في نظـ إحدى القصائد اليجائية
التي تياجـ غوما وتشنع بأسموبو في الحياة وفي قيادة شؤوف القبيمة ،ف ازرتيا باتا اآلف؛ لتزؼ ليا
البشرى ،وتعرؼ رأييا فيمف يجدر بو أف يخمؼ الشيخ غوما ،ويتولى بعده أمور القبيمة"( ،)2فمممرأة

ميمة عالية في تنظيـ أمور القبيمة ومف ىو األجدر بيا ،تريد آىر المرشح األوؿ؛ ألنو قريبيا

وتستعيف بصديقاتيا مف النساء وبخاصة الموىوبات والشاعرات في إتقاف الشعر ،فاختارت(تاناد)

لتصوغ ليا نظـ اليجاء لتشنع بو غرماءىا مف مجمس الشيوخ ،وابراز رأييا حتى مف وراء الستار،
وىو ستار الرجؿ ،وستار العادات والتقاليد واألعراؼ في المجتمع الطوارقي ،وكذلؾ قدرتيا عمى

التعبير عف رأييا مف خالؿ ما تقولو مف قصائد ىجائية جميمة تنقص مف قيمة القائد التي تريد
أف تنفي عنو صفة القيادة وتسيير شؤوف القبيمة ،فتقوـ بيذا الدور؛ ألجؿ أف تصؿ إلى مبتغاىا

وىو اختيار شيخ جديد لمقبيمة "إف المرأة تستطيع أف تذىب بالمّساف إلى حيث تشاء ،متى تشاء،

وكيؼ تشاء ،المرأة وحدىا تستطيع أف تبمغ أبعد أرض ،أبعد ّنية ،مف أقصر طريقة كما تستطيع
بنعمة الكالـ أف تسافر عكسا ،فتنزؿ أرضا أقرب مف حبؿ الوريد مف أبعد طريؽ؛ ألف المرأة ىي

عرافة المغة والية الكالـ "(.)3
ّ
وتمتمؾ المرأة الطوارقية ثقافة تنتمي إلى مرجعيات مختمفة ،تظير خالؿ الحديث اليومي
المتعمؽ باألمور السياسية لمقبيمة ،واف لـ يكف رأييا السياسي بتمؾ القوة والوضوح كما في مجالس

()1
()2
()3

رباعية الخسوؼ (:الواحة) إبراىيـ الكوني ،ص858
رباعية الخسوؼ (:الواحة) إبراىيـ الكوني ،ص.394
فتنة الزؤاف ،إبراىيـ الكوني ،ص.89
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الرجاؿ "اقترب مف كوخ فرأى مبروكة تنحني فوؽ التنور ،وتمتقط رغيفا ناضجا مف داخؿ التنور
دوف أف تتوقؼ عف الحديث إلى جارتيا الواقفة فوؽ رأسيا ،تيدىد بيف يدييا طفال رضيعا ممفوفا

في قماط يحرؾ يديو ورجميو بعناد ،محاوال أف يفمت مف القيد ،قالت مبروكة وىي تختطؼ

الرغيؼ المظفور بالسعؼ مف بيف ألسنة الميب بحركة خبيرة وتمقي بو في الطبؽ ،قيؿ أيضا أف

الشيخ بعد أف صفع الضابط تمؾ الصفعة الميينة دخؿ الحي القديـ والحؽ الشيخ الجاروؼ

برصاصتيف ولكنو لحسف الحظ لـ يصبو توقؼ غوما ،وراقب المرأتيف المنيمكتيف في صياغة

األخبار عمى طريقتيما ،ومكث لحظة وراء شجرة التيف حائرا"(.)1

إف االىتماـ بيذه المالحقة ىو اىتماـ بالمصير العاـ الذي يمكف أف تؤوؿ إليو األمور،

فتخوـ الحياة تظير عند المرأة بوعي واضح تحاوؿ أف تبحث عف حموؿ تكمف فييا كؿ التطمعات
واألماني ،وبقدر مشروعيتيا يكوف التفكير فييا ،وىذه حالة صحية امتمكتيا المرأة الصحراوية،
فيي بذلؾ تحاوؿ إزالة ح اررة وغبار الصحراء ببرودة نظرتيا ،وعنفواف ىاجسيا ،وجماؿ رغبتيا

المتطمعة ،ويبدو أف الكوني ينظر إلى المرأة بكامؿ حضورىا التفاعمي في المجتمع الصحراوي

عمى أنيا قوة حية نامية يخرج منيا كؿ ما يسيـ في بناء الحياة(.)2
الخاتمة

أسيـ في فاعمية المرأة الطوارقية في المجتمع الصحراوي جممة مف العوامؿ كاف مف أىميا تقدير
المجتمع لممرأة بشكؿ جعؿ ليا مكانة تفوؽ كثي اًر مف المجتمعات وىذا ما دفعيا أف تكوف عنص اًر فاعالً في

ىذا المجتمع ،فضال عف فطنتيا وذكائيا ووعييا والماميا بجممة مف الضرورات الحياتية عمى جميع
تقرب المرأة والرجؿ مف بعضيما بطريقة تخمؽ مف خالليا
األصعدة ،ولعؿ لمبيئة دو اًر ميماً في ذلؾ فيي ّ
سمة التكامؿ الحياتي الذي يجعؿ الحياة ال تقبؿ المناصفة بأي شكؿ مف األشكاؿ ،فجماؿ الصحراء
وروعتيا ال يخمو مف مصاعب وتيديدات وربما دنو الحياة مف النياية ،ىذه التوليفة لحياة الصحراء تتسابؽ
عند كؿ العتبات التي تطرح جانباً مف فاعمية المرأة الطوارقية.
()1
()2

رباعية الخسوؼ (:الواحة) إبراىيـ الكوني ،ص.820-849
ينظر :دراسات ومقاالت في النقد ،منظور فمسفي ،د .محمد شبؿ كومي ،الييئة المصرية العامة
لمكتاب 8002 ،ـ ،ص .898
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-9
ّ
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-11
ّ
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8928ـ.
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ا
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 -19موسوعة السرد العربي ،د .عبداهلل إبراىيـ ،المؤسسة العربية لمدراسات والنشر ،بيروت –
لبناف 8002 ،ـ.

 -21نزيؼ الحجر ،إبراىيـ الكوني ،دار التنوير لمطباعة والنشر ،بيروت ،لبناف ،ط ،3
8998ـ.
الدوريات

 -21الطوارؽ فرساف الصحراء ىارتموف النع- :مجمة الفصوؿ األربعة ،العد ،9السنة - 3
مارس8920ـ.
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د /الصادق المبروك الصادق
كمية اآلداب /جامعة سبيا

الحمد ﵀ رب العالمين والصالة والسالم عمى سيدنا محمد النبي المصطفى الكريم وعمى

آلو وصحبو الطاىرين ومن اتبع نيجيم إلى يوم الدين .وبعد

من البيوع التي عرفت منذ الدذدم وتعامذل بيذا المسذممون مذا عذر ببيذوع ا جذالع و البيذع

بالثمن ا جلع والمعرو

حالياً ببيع التدسيطع وصورتو ن يكون حد العوضين مؤخ اًر عن مجمس

العدذذدع خروج ذاً عذذن الصذذول المدذذررة التذذي ت ذذترط وجودىمذذا عنذذد اد ذذدام عمذذى إج ذ ار عدذذد البيذذع

وتحديد ذاً لمدصذذود العدذذدع وحسذذماً لمن ذااعع ولحاجذذذ النذذاس لي ذ ا العدذذد انت ذذر البيذذع بالتدسذذيط و ذذاع
التعامل بو في جميع طاعات المجتمعع فضال عن لك يعد سذموباً ا تصذادياً مذن سذاليب تن ذيط
السوق التجاريذ؟ إ يغطي كل حاجات الناس من سيارات ومناالع وغير لك من ساليب الحيذاةع

و د انت ر التعامل بو عمى كل الصذعدة ضذمن نظذام يضذبط التعامذل بذوع ويبذين ذروط ممارسذتو
ويحدد واجبات كل طر من المتعاممين بوع و لك مذن جذل حمايذذ الحدذوق مذن الضذياع وصذيانذ

لممال من ادىدارع تحديداً لمدصد من مداصد ال ريعذ وىو حفظ المال.

واشكالية البحث التي ينوى الباحث إظيارىا ووضع حمول ليا في ى ا الد ارسذذع ىذي بيذان

مفيوم البيع بالتدسيط من الوجيذ ال رعيذع ثم وضع ضوابط تفذنن التعامذل بذوع و لذك د االذذ ذبيذ

دخول ى ا النوع من البيوع في الربا عن طريق المعامالت بنظام الفوائد الربويذ.
وييدف البحث إلى:

 -تحديد معرفذ بيع التدسيطع والعال ذ بينو وبين بيع ا جالع وغيرىا من البيوع.

 صذذياغذ ضذذابط ذذرعي يذذردع النذذاس مذذن الذذدخول فذذي الربذذا المحذذرمع ووضذذع معذذايير لمم ار بذذذال رعيذ حتى ال يدخل الناس في ديون تثدل كاىميم.

منيج البحث:

لدد اتبعت فذي ىذ ا البحذث المذنيس االسذتدرائي التحميمذيع حيذث إننذي عرضذت آ ار الفديذا

و دلتيمع ثم نا تيا ورجحت بينياع بموضوعيذ وحيذادع و ذد استعرضذت ا يذات والحاديذث وغيرىذا
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من مصادر الت ريع التي احتجتيا في البحذثع و مذت بتوثيذق مذا است ذيدت بذو فذي اليذام ع كمذا
ننذذي عذذاوت ا ار إلذذى صذذحابياع ووثدتيذذا فذذي اليذذام ع وحكمذذت عمذذى الحاديذذث فذذي اليذذام

يضاًع وما لم وثدو في اليام

فيو من كالمي وتعميدي.

خطة البحث :سم ى البحث إلى مددمذ وثالثذ مباحث وخاتمذ.
المبحث األول :نب ة تاريخيذ عن البيع بالتدسيطع وفيو مطمبان
المطمب األول :تعري

بيع التدسيط

المطمب الثاني :ن أتو وتاريخوع والسباب التي تدعو إلى بيع التدسيط.
المبحث الثاني :م روعيذ بيع التدسيط عند الفديا وفيو مطمبان
المطمب األول :المانعون لبيع التدسيط و دلتيم:

المطمب الثاني :المجياون لبيع التدسيط و دلتيم

المبحث الثالث :الضوابط ال رعيذ لبيع التدسيط وا ثار المترتبذ عميو وفيو مطمبان

المطمب األول :ضوابط بيع التدسيط

المطمب الثاني :ا ثار المترتبذ عمى بيع التدسيط.
الخاتمة :وتتضمن ىم النتائس التي توصل إلييا البحث.
تمييد

انت ر البيع بالتدسيط و اع التعامل بو في جميع طاعات الحياة وبين مختم

فئاتوع

وى ا ٌيعد سموباً ا تصادياً من ساليب تن يط السوق التجاريذع ولم يعد مدصو اًر عمى طاع معين
و فئذ خاصذع بل انتدل إلى جميع الماكن التي فييا منافع لمناس.

والمبحث الول من ى ه الدراسذ سيكون ىدفو إعطا نب ة تاريخيذ كبيع سيم في رفع

يسر ليم مورىم في تحديق احتياجاتيمع ل لك من ى ه الناف ة
الحرج عن صحاب الحاجات حيث ّ
سنسمط الضو عمى التعري ببيع التدسيطع وما يتعمق بو من اللفاظ المصيدذ بي ا البيع.
المبحث األول :نبذة تاريخية عن البيع بالتقسيط
المطمب األول :نشأتو وتاريخو

يعد البيع بالتدسيط من بيل بيع الجل ال ي جا ت ببيان حكامو كتب الفدو ادسالميع

وتاريخ البيع المؤجل ىو تاريخ حاجذ ادنسانع فال يكاد عصر من العصور يخمو من بيع الجلع
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سوا كان لك في الجاىميذع م في ادسالمع ومن مثمتو في ادسالم:
النبِي ا ْ تََرى ِم ْن َييُ ِ
1ذ ذ ما جا عن عائ ذ رضي ا﵀ عنيا ( ّن ّ
ودي طَ َعاماً إلَى َج ٍل َوَرَىَنوُ
()1
ِد ْرَعو)
ص ْي ِفي اًر بِع ْ ِرين
2ذ ذ ما جا عن عمي بن بي طالب رضي ا﵀ عنو ( نوُ َ
جمالً لَوُ ُي ْد َعى ُع َ
باع َ
ٍ ()2
َب ِعي اًر إلَى َجل)
ومن مثمتو :ما يعود إلى مائذ عام ما يحصل بين ىل الدرى التجار من جيذ وىم مذع

مدارنذ بالفالحين وىم كثرة حيث تحصل بينيم مداينذع وصورتيا ن يستدين الفالح د اًر معيناً من
الطعام كالبر مثالً ليرد عوضا عنو بعد جل لدائنو مثمو وايادةع وكثي اًر ما تدخل ى ه المعامالت
في الربا إ ا لم تكن عمى وجو السمم منضبطذ ب روطو.

ما بالنسبذ لن أتو وتاريخو في العيد الدريب كظاىرة ا تصاديذ في مجتمعناع فإنو مر

بمرحمتين:

المرحمة األولى :مرحمذ البيع المؤجل دون تدسيطع وفي ى ه المرحمذ يكون الثمن مؤجالً ويستحق

دفعذ واحدةع ولم تكن لي ه المرحمذ مؤسسات ماليذ منظمذع لكن كان في الدرى والمدن ناس

يعرفون بمال تيم فيدصدىم الناس عند الحاجذ ويتعاممون معيم بي ه المعاممذع وتاريخ ى ه

المرحمذ يرجع إلى ما بل ربعين عاماً من و تنا تدريباً وكانت العبارة المستخدمذ عندىم :بيعك

الع ر اثنا ع ر ومعنى لك :بيعك ما يمتو حاال ع رة باثني ع ر مؤجالً وتساوي نسبذ الربح

 %20بمغذ العصر.

المرحمة الثانية :مرحمذ البيذ ذ ذع المؤجل المدس ذ ذط "البيع بالتدسيط" وى ه المرحم ذ ذ ذذ ن أت بعذ ذ ذ ذد ما

اتجو الفكر ادسالمي إلى التنظيم والتخطيطع فكان من أن لك ن راعت المؤسسات الماليذ
الدائمذ حاجذ السوقع وكان منيا ن اتجيت إلى البيع بالتدسيطع كما امت مؤسسات خرى عمى
ساس البيع بالتدسيطع وتاريخ ى ه المرحمذ يعود ريباً ي بعد انحسار الطفرة من خمسذ ع ر

عاما والبالد التي انتع
()1
()2

فييا البيع بالتدسيط عمى سبيل المثال ال الحصر مالياياع مصرع الردن

رواه البخاري في صحيحو ع كتاب الرىنع باب :من رىن درعوع حديث ر م .2326
رواه مالك في الموطأع كتاب البيوعع باب :ما يجوا من بيع الحيوان بعضو ببعضع حديث ر م .1156
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ع السعوديذ والخيرة والتي لم يتو ع و يخطر ببال حد ن يوجد فييا البيع بالتدسيط لوفرة البترول

والتي بسببو تنعدم البطالذ واالحتياج إلى ال ار بالدين المعني بو التدسيطع إ ا واعت حصذ

البترول عمى المواطنين توايعا صحيحاًع لكن المتابع لوضاع ى ا البمد مدارناً بما يعكسو ادعالم
يدول ال ي يحدث في السعوديذ نيا يوة ال ار و التطمع إلى الجديد بل ن يتم

الدديم.

()1

ما البالد الخرى ا نفذ ال كر وغيرىا فال ي يدفعيم إلى ار بيع التدسيط ىو الحاجذ

التي نتجتيا البطالذ المنت رة في البالد نتيجذ لدمذ الفرص العمميذ ول ح الموارد اال تصاديذ في

البالد.

األسباب التي تدعو إلى البيع بالتقسيط.

 1ذ التسييلع فما كل مستيمك يستطيع ال ار العاجل.

 2ذ المنافسذ التجاريذع فإن كثرة العرض في السوق تدعو إلى المنافسذ.
 3ذ البيع بالتدسيط يحدق رباحاً كثر من البيع بالندد الحال.
المطمب الثاني :تعريف بيع التقسيط

التعري

المغوي لبيع التدسيط:

يطمق بيع التدسيط في المغذ عمى معان عدة منيا:

 -1التفريق وجعل ال ي ج اا  .يدال :سط ال ي ي :فر و وجعمو ج اا ع والدين جعمو ج اا
()2

معمومذ تؤدى في و ات معينذ.

 -2اال تسام بالسويذ .يدول تدسطوا ال ي بينيم ي ا تسموه بالسويذع

()3

والمراد بو عمى الدسط

والعدلع وفي المسان عمى العدل والسوا ع فيكون بي ا المعنى تجائذ ال ي إلى ج اا متماثمذع

كتأجيل دين بخمسمائذ دينار إلى ثالثذ سابيع عمى ن يدفع منو مائذ دينار كل سبوع.
()1
()2

()4

ينظر الار اع جواىر التبسيط في واعد البيع .ص.185
ابن منظورع جمال الدين محمد كرمع لسان العربع بيروت :دار صادرع ط1ع 1995ع .377/1

والفيوميع حمد بن محمد بن عمي المدريع المصباح المنيرع الداىرة :مطبعذ البابي الحمبيع.161/1

()3
()4

الابيديع السيد محمد مرتضىع تاج العروسع .205/5
حيدرع عميع درر الحكام رح مجمذ الحكام العدليذع كتاب البيوعع بيروت :دار الكتب العمميذع ط1ع
.130/1
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 -3التدتير .يدال :سط عمى عيالو النفدذ تدسيطاً إ ا ترىا عمييم.

()1

 -4الحصذ والنصيب .يدال تدسطنا ال ي بيننا بمعنى خ كل واحد حصتو ونصيبوع ويدال
()2

يضا :وفاه سطو ي نصيبو وحصتو.
()3

 5ذ ذ ذ وجا في الصحاح:

ن كممذ سط من الدسوط :وىو الجور والعدول عن الحقع وجا ت
﴾( )4

ِ
ون
ى ه الكممذ من ول سط يدسط سوطاً ال تعالى ﴿ َو َّ
َما ا ْلدَاسطُ َ
ِ ِ ﴾()5
 -6العدل .ومنو تدول :سط الرجل فيو مدسطع ومنو ولو تعالى ﴿إِ َّن المَّوَ ُي ِح ُّ
ين
ب ا ْل ُم ْدسط َ
والدسط ىو الحصذ والنصيبع ومن لك يدال تدسطنا ال ي بيننا.

 7ذ ذ ذ ال الار ا في تعريفاتوع ن بيع الجل في المغذ :ىو البيع ال ي يتفق فيو عمى تأجيل حد
البدلين المبيع و الثمن.

()6

ويعرفو البعض بأنو بيع تأجل فيو الثمن.

()7

ومن خالل ما سبق من استعراض معنى التدسيط يظير ن المعنى الول والثاني ىما

رب إلى المعنى ال رعي لبيع التدسيطع لسبب ن المعنيين يفيدان تفريق ال ي إلى ج اا عمى

وجو العدل والمساواةع وا ا كان المر المدسط ىو الدين فمراده يجعمو ج اا معمومذ لكي تؤدى

في و ات معينذ.

التعريف االصطالحي لبيع التقسيط

لم يرد في كتب الفديا الددامى تعري

لو؛ لن بيع التدسيط من البيوع الحديثذع جا في

مجمذ الحكام العدليذ في المادة (  ) 245جواا البيع بالتدسيط وورد فييا :بأن البيع مع تأجيل
()1
()2
()3
()4
()5
()6
()7

ابن منظورع لسان العرب .377/7
الفارابيع إسماعيل بن حماد الجوىريع الصحاحع بيروت :دار إحيا التراثع 1999مع .964/3
المرجع السابق 964/3
سورة الجن آيذ .15
سورة المائدة آيذ .42
الار اع جواىر التبسيط في واعد البيع بالتدسيطع ص.16
الجايريع عبد الرحمنع كتاب الفدو عمى الم اىب الربعذع بيروت :دار الفكرع 2004مع .147/2
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()1

الثمن وتدسيطو صحيح.

و كرت بأن تأجيل الدين وتدسيطو ال يثبت إال با تراط في العدد و

بعدهع وا ا لم ي ترط ال يثبت التأجيل إال إ ا كان العر يدتضي التأجيلع كما تنص عميو المادة
في محل عمى ن يكون البيع

( )251بأن البيع المطمق ينعدد معجالً .ما إ ا جرى العر

()2

المطمق مؤجالً و مدسطاً بأجل معمومع ينصر البيع المطمق إلى لك الجل.

وفي مجمذ مجمع الفدو ادسالمي :إن بيع التدسيط وصيغتو المعيودة حالياً ىو من البيوع

الحديثذع ولي ا لم يرد في كتب الفديا الددامى تعري

يستطيع ن يحدد بموجبو الدارئ ى ا النوع

من البيوع؛ لن البيع كما ورد عندىم إما ن يكون حاال بمعنى تسميم الثمن في مجمس العددع و

مؤجالً بمعنى تسميمو في و ت الحق يحدده المتعا دان في العددع سوا كان التسديد جممذ واحدة
()3

م عمى دفعات.

 -1تعري

ما عند بعض الفديا المحدثين فدد ورد عنيم بعض التعريفات لمبيع بالتدسيط منيا:
()4

درر الحكام ىو :دا الدين مفر اً إلى و ات معينذ.

ولألستا منير الداضي تعري
()5

معمومذ في و ات معينذ.

 -2تعري

لمتدسيط يدول فيو :الثمن المدسط ىو ما داؤه ج اا

الار ا :ىو البيع ال ي يتفق فيو عمى تأجيل حد البدلينع المبيع و الثمن.

 -3تعري

الاحيمي :البيع بالتدسيط ىو مبادلذ و بيع ناجاع يتم فيو تسميم المبيع في الحال

 -4تعري

آخر :ىو ن يبيع التاجر السمعذ مدفوعذ الثمن فو اًر بسعرع ومؤجمذ و مدسطذ الثمن

()6

ويؤجل وفا الثمن إلى آجال معمومذ في المستدبل.

()1
()2
()3

حيدرع درر الحكام رح مجمذ الحكام مادة 245ع .194/1
المرجع السابق .199-198/1
مجمذ مجمع الفدو ادسالميع الدورة السادسذع العدد السادسع بيع التدسيطع إعداد إبراىيم فاضل
الدبوع1990مع .218/1

()4

حيدرع درر الحكام رح مجمذ الحكامع كتاب البيوع ص.194

()6

الاحيميع وىبذع بيع التدسيط بين الصالذ والمعاصرةع دم ق :دار المكتبيع 1997مع ص.7

()5المرجع السابق .194
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بسعر عمى.

( )1

ويستخمص من التعريفات السابدذ ن بيع التدسيط ىو بيع السمعذ بثمن مؤجل عمى من

الثمن الحال عمى ن يكون دفع لك الثمن مفر اً كل جا عمى حدة ويؤدى في امنذ محددة

معمومذ.

ومن خالل التأمل في تعري

 -1ن السمعذ (المبيع) تسمم حاالً.

بيع التدسيطع فإننا نالحظ ن ىم ما يمياه:

 -2ن الثمن مؤجل يسدد عمى دفعات ( ساط).
 -3الايادة في الثمن نظير التأخير.

األمر األول :تسميم السمعة (المبيع) حاالً:

الصل في البيع تسميم السمعذ حاالً؛ لن الحكمذ من م روعيتو :حاجذ الم تري إلى

السمعذع وحاجذ البائع إلى الثمن( .)2وال تتحدق الحكمذ من البيع بالنسبذ لمم تري إال إ ا استمم
السمعذ؛ ل ا جمع العمما عمى ن الصل تعجيل المبيع (السمعذ)ع ونصوا عمى عدم صحذ بيع

المعدومع وغير مددور التسميم( .)3واستثنوا من لك السمم .لما ثبت عن ابن عباس – رضي ا﵀
عنيما – ال :دم النبي المدينذع وىم يسمفون في الثمارع السنذ والسنتين .فدال( :من ْسمَ
ِ
وم إلى َج ٍل َم ْعمُ ٍ
عموم ووْاٍن َم ْعمُ ٍ
كي ِل َم ٍ
وم)(.)4
تم ٍر َف ْمُي ْسمِ ْ في ْ
في ْ
ََ
وك ا فإن الصل تسميم الثمن حاالً؛ لن ى ا يحدق الحكمذ من م روعيذ البيع بالنسبذ
َِّ
َج ٍل ُم َس ِّمى
َمُنوا ِإ َ ا تَ َد َاي ْنتُ ْم بِ َد ْي ٍن ِإلَى َ
لمبائع .ويجوا تأجيل الثمن لدولو تعالىَ :
﴿يا َُّييَا ال َ
ين آ َ

()5
ونذٌ
فَا ْكتُُبوهُ ﴾  .ولما روتو عائ ذ – رضي ا﵀ عنيا – الت( :تُوفّ َي َر ُسول ا﵀ َ وِد ْرَعوُ َم ْرُى َ

()1

المصريع عبد السميعع مدومات اال تصاد ادسالميع الداىرة :مكتبذ وىبذع ط4ع 1990مع ص.107

()2

ابن دامذ ع المغني (.)7/6

()3

الكاساني ع بدائع الصنائع (.)241/4

()4

رواه مسمم في صحيحوع كتاب البيوعع باب :السمم حديث ر م .3010

()5

سورة البدرة آيذ.282
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ِ
اعا من َ ِع ٍ
ير)(.)1
ِع َ
ص ً
ند َييُوِدي بثَ َالثين َ
األمر الثاني :تأجيل الثمن وتسديده عمى أقساط:

تسديد الثمن عمى ساط جائا؛ لحديث عائ ذ – رضي ا﵀ عنيا – ( ن بريرة دخمت

عمييا تستعينيا في كتابتيا وعمييا خمس واق نجمت عمييا في خمس سنين)( .)2فدد ر

الرسول بريرة في رائيا لنفسيا بال ساطع ولم يدر ىميا عمى ن يكون الوال ليمع وجعل الوال

لمن عتق فدال لعائ ذ..( :اشترييا فأعتقييا فإنما الوالء لمن أعتق)( .)3ولو كان ار بريرة

لنفسيا بال ساط غير جائا ما رىا الرسول  عمى لك.
األمر الثالث :الزيادة في الثمن نظير التأخير:

و ما الايادة في الثمن نظير التأخير فدد اختم

فيو العمما عمى ثالثذ وال:

األول :جواا الايادة في الثمن نظير التأخير .وى ا م ىب الئمذ الربعذ(.)4

الثاني :عدم جواا الايادة في الثمن نظير التأخير .وى ا م ىب بعض العمما المعاصرين .ومنيم

اللباني.

()5

الثالث :التفريق بين حالتين:

الحالذ الولى :إ ا كان غرض الم تري االنتفاع من السمعذ الم تراه باالستعمالع و

التجارة؛ فايادة البائع عميو في ثمنيا جائا.

الحالذ الثانيذ :إ ا كان غرض الم تري الحصول عمى الندد فيو يرغب في ار السمعذ

()1

رواه البخاري في صحيحوع كتاب الجياد والسيرع باب :ما يل في درع النبي  حديث ر م .2700

()2

رواه البخاري في صحيحوع كتاب العتقع باب :المكاتب ونجومو في كل سنذع حديث ر م .2560

()3

رواه البخاري في صحيحوع كتاب العتقع باب :المكاتب ونجومو في كل سنذع حديث ر و .2560

()4

ينظر الكاسانيع عال الدين بو بكر بن مسعودع بدائع الصنائعع بيروت :دار الكتب العمميذعط2ع
1986ع 428/4ع والصاويع بمغذ السالك 42/2ع والم لم افعي 36/3ع وابن دامذع عبد ا﵀ بن
حمدع المغنيع بيروت :دار الفكرع 1405ىذ .216/6

()5

ينظر اللبانيع محمد ناصر الدينع سمسمذ الحاديث الصحيحذ و ي من فدييا ع الرياض :مكتبذ
المعار لمن ر والتوايعع .422/5
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ليبيعيا خر بثمن معجل ل من ثمنيا ال ي ا تراىا بو – وى ا ما يسمى ببيع التورق – فايادة

البائع عميو في ثمنيا مكروه .وى ا ما ىب إليو ادمام حمد في إحدى الروايتين عنو()1ع وال ي

يستفاد من كالم يخ ادسالم ابن تيميذ اختيار تحريم بيع التورق .حيث ال « :والمفاسد التي
حرم ا﵀ الربا موجودة في ى ه المعامالتع مع ايادة مكر وخداع  ...فيحصل ليم – ي:
لجميا َّ

لممتعاممين بالتورق – الرباع فيم من ىل الربا المع بين في الدنيا بل ا خرة)(.)2
يضا

ما المراد بالجل؟ يراد بالجل في اصطالح فديا ال ريعذ :الامن المستدبل ال ي
صد بو تحديد مدة لموفا بااللتاام م ىو دين

إليو مر من المورع سوا

في مذ المدين
َِّ
َمُنوا إِ َ ا
ال َ
ين آ َ
متعددة يندضي

()3
﴿يا َُّييَا
في معاممذ تكون رضاً و بيعاً و سمماً ومن لك ول ا﵀ تعالى َ
َج ٍل ُم َس ِّمى فَا ْكتُُبوهُ ﴾( )4و كان جالً واحداً ممتداًع و آجال
تَ َد َاي ْنتُ ْم بِ َد ْي ٍن إِلَى َ
َج َل﴾( )5ي :فمما وفى موسى
وسى ال َ
بيا الوفا بااللتاامع من لك ولو تعالى ﴿ َفمَ َّما َ َ
ضى ُم َ

صاحبو الجل ال ي اتفق معو عميو ىب بأىمو عائداً إلى مصرع كما كره الطبري()6ع و يل إنو

ميعاد معموم يضرب لدضا الدين.

()7

األلفاظ ذات الصمة ببيع التقسيط

ىناك لفاظ ليا صمذ وارتباط ببيع التدسيط ومن ى ه اللفاظ:

بيع النسيئة :ى ا المفظ لو صمذ ببيع التدسيط لسبب نو يتأخر فيو الثمن إلى جل

معينع والندد :ىو دفع الثمن في الحال .ووجو ال بو بين بيع النسيئذ وبيع التدسيط :ن البيع

بالتدسيط ما ىو إال صورة من صور بيع النسيئذ.
()1

مجموع فتاوى يخ ادسالم ابن تيميذ (.)442/29

()2

المصدر نفسو (.)445/29

()4

سورة البدرة آيذ .282

()3

()5
()6
()7
()8

الموسوعذ الفدييذع و اارة الو ا

()8

و د جاات ال ريعذ بيع النسيئذ ال ي يؤجل

وال ؤون ادسالميذع الكويتع 1982م .4/2

سورة الدصص آيذ .29
ينظر الطبريع محمد بن جريرع جامع البيان عن تأويل آي الدرآنع دم ق :دار الدممع 1997مع 24/6
ينظر الار اع جواىر التبسيط في واعد البيع بالتدسيط ص.14
المصريع بيع التدسيط تحميل فديي وا تصاديع ص7
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فيو الثمن كما جاات بيع السمم ال ي يؤجل فيو المبيع وفق روطع حيث اتفق ىل العمم عمى

جواا بيع النسيئذ لورود الحاديث الصحيحذ الصريحذ ب لكع فدد روي ن رسول ا﵀  ( ا ترى

من ييودي طعاماً ورىنو درعاً من حديد)

()1

وجواا بيع النسيئذ يعني جواا بيع التدسيط؛ لن ى ا

البيع ليس إال بيعاً مؤجل الثمن د سط ثمنو عمى آجال معمومذع وال فرق في الحكم ال رعي بين
()2

ثمن مؤجل لجل واحد و مؤجل جال متعددة.

بيوع اآلجال :من الصور التي يمكن ن تتمبس ببيع التدسيط والتي يسعى الباحث

لتبيينياع بيوع ا جال :وىو ن يبيع الرجل سمعتو بثمن مؤجل ثم ي ترييا بثمن عمى إلى جل

بعد و بثمن ل إلى جل دنىع و ندداً ففي بيوع ا جال بيعان كل منيما بثمنع فإن كانت

البيعذ الثانيذ م روطذ في الولى فال حد من الفديا يجياىا.

()3

اإليجار المنتيي بالتمميك :د يتفق اديجار المنتيي بالتمميك ببيع التدسيطع و لك مثل

ن يؤجر حدىما لآلخر سمعذ من السمع الدابمذ لإلجارة مثل رضع مبنىع سيارة وغيرىاع بحيث

يسدد المستأجر ساطاً إيجاريذ في مواعيد دورتو منتظمذع كل ير و كل سنذع فإ ا سدد من

ال ساط المحدد ع رة ساط مثالً تم ندل ممكيذ السمعذ إلى المستأجرع مع سداد الدسط الخير.
وى ا ما يسمى ب"البيع اديجاري" فيو إيجار ينتيي بالبيع بالتمميكع ويمجأ إليو صاحب السمعذ

بدل بيع التدسيط رغبذ منو في االحتفاظ بممكيذ السمعذ خالل مدة تسديد ال ساطع فإن البيع

اديجاري حيمذ حديثذ عمى بيع التدسيط و د رى بعض الفديا المعاصرين ن البيع اديجاري

يستغنى عنو ببيع التدسيط.
اختم
()1
()2

()3

المبحث الثاني :مشروعية بيع التقسيط عند الفقياء

الفديا في بيع التدسيطع فمنيم من ال بعدم جواا بيع التدسيطع ومنيم من جواهع

سبق تخريجو
المصمح والصاويع عبد ا﵀ حماةع صالحع ما ال يسع التاجر جيمو دليل المستثمر المسمم إلى الحكام
ال رعيذ لممعامالت اال تصاديذ المعاصرةع الرياض :دار السالمع 2001ع ص93
الصاويع محمد صالحع م كمذ االستثمار في البنوك ادسالميذ وكي
الوفا ع 1990مع ص. 219
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و ثبتوا حججيم في لك باالستدالل بالدرآنع والسنذع والمعدول من الدول والعر والدياس؟

جاا الجميور من الحنفيذع والمالكيذع وال افعيذع والحنابمذع وايد بن عميع عمى ن بيع

ال ي في الحال لجل و بالتدسيط بأكثر من ثمنو النددي إ ا كان العدد مستدالً بي ا النحوع ولم

يكن فيو جيالذ بصفدذ و بيعذ في صفدتين و بيعتينع حتى ال يكون بيعتان في بيعذ.
فإ ا تم االتفاق في الحال عمى ار ى ه ا لذ و السمعذ بأل

مع ن سعرىا النددي ل

()1

ومائذ جل و بالتدسيط

جاا البيع وان كر في المساومذ سع ارنع سعر لمنددع وسعر لمتدسيطع

ثم تم البيع في نيايذ المساومذ تدسيطاً فدال الم تري :بمتع ولم يحدد نوع الدبول الصادر مبيماً
دون تحديد مراده و عدم تعيين صفدذ يريدىاع كان العدد باطالً عند الجميورع فاسداً عند الحنفيذ
()2

بسبب الجيالذع و ال بعض الايديذ :بجواا بيع ال ي بأكثر من سعر يومو جل النسا .

ويختم

البيع لجل و بالتدسيط عن الربا في كون سعر الجل و بالتدسيط في مدابل الجلع

ووجو الفرق ن ا﵀ حل البيع لحاجذع وحرم الربا بسبب كون الايادة متمخضذ الجلع ولن الربا
ي الايادة من جنس ما عطاه حد المتعاممين مدابل الجلع كبيع صاع حنطذ مثالً في الحال

بصاع ونص

يدفعان بعد جلع و إ راض ل

درىم مثال عمى ن سدد الدرض لفاً ومائذ

درىم .ما البيع لجل و بالتدسيط فالمبيع سمعذ يمتيا ا ن ل ع و ل

ومائذ بعد

ير مثالًع

وى ا ليس من الربا بل ىو نوع من التسامح في البيع؛ لن الم تري خ سمعذ بدون دراىم ولم

يعط ايادة من جنس ما عطيع ومن المعموم ن ال ي الحال فضل و كثر يمذ من المؤجل
ال ي يدفع في المستدبلع كما ن بائع التدسيط يضحي في سبيل توفير السمعذ لمن ي ترييا بأجل
()3

لتعطيل السعر و الثمنع وعدم استعمالو في ثمان م تريات خرى.
المطمب األول :المانعون لبيع التقسيط وأدلتيم

كر ال وكاني ّن من ال بتحريم بيع التدسيط ع ىم  :اين العابدين عمي بن الحسينع
والناصر والمن ذصور با﵀ ع واليادويذ ع وادمام يحذ ذ ذ ذيى  .لكن ال وكانذ ذ ذي يظير من كالمذ ذ ذو ّنو ال
()1
()2
()3

ينظر :الاحيميع وىبذع بيع التدسيطع دم ق :دار المكتبيع 1997ع ص.15
مجمذ مجمع الفدو ادسالميع الدورة السادسذع العدد السادس .228/1
ينظر :الاحيميع وىبذع الفدو ادسالمي و دلتوع .3461/5
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()1

يوافديم ع بل ّإنو يجيا لك.
ومن المعاصرين ال ين منعوا البيع بالتدسيط :محمد بو اىرةع وعبدالرحمن عبدالخالقع
()2

واللذباني

واستدلوا عمى وليم بأدلذ من الكتاب والسنذ وا ثار والمعدول و لك كما يمي:

أ -أدلة المانعين لبيع التقسيط من القرآن
الرَبا﴾( .)3فالايادة في ثمن السمعذ نظير تأجيمو ال
 -1عموم ولو تعالىَ ﴿ :و َح َّل ا﵀ُ ا ْلَب ْي َع َو َحَّرَم ِّ
تصمح في البيع ال ي ىو عدد من عدود المعاوضات الماليذ؛ لن ى ه الايادة ال يدابميا
عوضع فتكون ربا نسيئذع وىو محرم بصريح ا يذ.
 -2ولو تعالى ﴿يا َُّييا الَِّ ين آَمُنوا َال تَْأ ُكمُوا َموالَ ُكم ب ْيَن ُكم بِا ْلب ِ
ون تِ َج َارةً َع ْن تََر ٍ
اض
اط ِل إِ َّال ْ
َْ ْ َ ْ َ
َن تَ ُك َ
َ َ
َ َ
ِم ْن ُك ْم﴾( )4فدد جعمت ا يذ الرضا رطاً لحل الكسب والربح في المبادالت التجاريذع واال كان
الكسب حراماُ و كالً لموال الناس بالباطلع وعامل الرضا غير متوفر في البيع بالتدسيط؛
لن البائع مضطر لإل دام عميو ترويجاً لمسمعذع والم تري مضطر لن لو رغبذ في الحصول

عمى السمعذ التي تمس حاجتو إلييا وال يممك ثمنيا حاالً فيرغم عمى دفع الايادة مدابل
الجل.

ب -أدلة المانعين لبيع التقسيط من السنة

الدلذ التي استندوا عمييا من الحاديث التي وردت عن رسول ا﵀  كما يمي:

()1

()2

ينظر :ال وكانيع محمد بن عمي بن محمد بن عبدا﵀ :نيل الوطارع تحديق عصام الدين الصبابطيع
ط 1ع مصر :دار الحديثع 1413ىذع كتاب البيوعع باب بيعتين في بيعذع ر م 2180ع . 181/5
ينظر :بو اىرةع محمد :بحوث في الرباع ُك ّتيبع ط1ع بيروت :دار الدممع 1390ىذع ص . 58وعبد
الخالقع عبد الرحمن :الدول الفصل في بيع الجلع ُك ّتيبع الكويت :مكتبذ ابن تيميذع 1405ىذع

ص .23واللبانيع محمد ناصر الدين :سمسمذ الحاديث الصحيحذع ط1ع الرياض :مكتبذ المعار ع

()3
()4

1416ىذع ر م 2326ع . 424/5
سورة البدرة .275
سورة النسا .39
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ص ْفدَذ)
ص ْفدَتَْي ِن في َ
 -1عن ابن مسعود رضي ا﵀ عنو ( َنيَىَ ع ْن َ
رسول ا﵀ صمى ا﵀ عميو وسمم عن صفدتين في صفدذ كنييو عن بيعتين في بيعذع وصورتو
()1

والمعنى المراد :نيى

ن يدول بعتك ى ا بدفياين حنطذ و بدفياين عيرع وى ا بيعتان في بيع واحدع وىو منيي

عنوع والنيي يدتضي التحريمع ومثل ى ه البيوع تندرج ضمن البيوع الفاسدةع والفاسد عدد
()2

مخال لمدين ويجد فسخوع ل لك ال يجوا.
الرَبا)( )3و د دل ى ا الحديث عمى
اع َب ْي َعتَْي ِن في َب ْي َع ٍذ فمَوُ ْو َك َسيُ َما ِو ِّ
(م ْن َب َ
 -2ول الرسول َ :
تحريم الايادة في الثمن نظير الربا من وجيين:
نددا بأل ع وبال ساط بأل
األول :ول البائع :ى ه السمعذ ً
بيعذ .وىو ربا إن خ البائع الايادة بنص الحديث.

ومائذ .صورة من صور البيعتين في

الثاني :ول الرسولَ ( :فمَوُ ْو َك َسيُ َما و الربا) دليل عمى ن الايادة في الثمن نظير تأجيمو رباع
ي :من باع بأخ ايادة مدابل الجل يكون د دخل في الربا المحرم إ ا لم يأخ الثمن ال لع

ونفيم من ى ا نو ال يجوا لمبائع ن يبيع سمعتو بأكثر من سعر يوميا تجنباً لمو وع في ربا

النسيئذ.

 -3نيى رسول ا﵀  عن بيع المضطرع وبيع الغررع وبيع الثمرة بل ن تدركع ل لك الوا إن
بيع التدسيط من البيع المضطر؛ لنو ال يدبل الايادة لجل المدة إال المضطر في الغالب.

الب ْي ُع َعن تََر ٍ
اض)
ثم إن ى ا الدول يؤيده ما ورد في ول رسول ا﵀( إنما َ
الجائا ىو ما يتوفر فيو عنصر الرضا بين المتبايعين و ت التعا د بإج ار العدد ال ي يبرم بينيمع
()4

فإن البيع

وا ا كان ىناك عدم رضا كادكراه وغيره يكون البيع باطالًع ولي ا يصدق عمييما ول ا﵀ تعالى

()1
()2

رواه ابن حنبل في مسندهع باب :مسند عبد ا﵀ بن مسعود ع حديث ر م .3595
ينظر :الايمعيع فخر الدين عثمان بن عميع تبيين الحدائق باب :البيع الفاسدع بيروت :دار الكتب
العمميذع 2000م .361/4

()3
()4

خرجو بو داود في سننوع كتاب :التجاراتع باب :بيع الخيارع حديث ر م .2180

رواه ابن ماجو في مسندهع كتاب البيوعع باب بيو الخيارع حديث ر م .2176

- 427 -

مجلة التربوي
العدد9

ضوابط بيع التقسيط في الشريعة اإلسالمية
َّ
ون تِ َج َارةٌ َعن تََر ٍ
اض ِمن ُك ْم﴾
﴿إال َن تَ ُك َ
ج -أدلة المانعين لبيع التقسيط من المعقول:
()1

استدل المانعون لبيع التدسيط من المعدول حيث الوا إن الايادة في الثمن المؤجل ىي

من باب الربا واستندوا عمى وليم بما يمي:

 -1إن الايادة في الثمن ىي في نظير الجل والتأخير إ ا لم يدابميا إال المدة والتنفيس بالجل
فدطع ومتى كانت الايادة تنطبق عمييا كممذ الربا.

 -2إن الدول ببطالن البيع بأكثر من الثمن إلى جل خ يذ ن يكون ريعذ إلى الربا.

 -3إن الايادة مدابل الجل ىي من باب رطين في بيع وسم ع وما إن دخمت صفذ ال رطين
في البيع صبح غير جائا.

المطمب الثاني :المجيزون لبيع التقسيط وأدلتيم.

يرى جميور العمما من الحنفيذ والمالكيذ وال افعيذ والحنابمذ ن البيع لجل و بيع

التدسيط جائا ولو كان بسعر عمى من سعر النددع ي :ثمن مؤجل و مدسط يايد عمى سعر

البيع بالثمن المعجلع بأن يكون البيع بثمن كثر من ثمن السمعذ التي تباع بثمن ندداً .و د

استدلوا بأدلذ من الدرآن والسنذ والدياس والعدل.

أ -أدلة المجيزين لبيع التقسيط من القرآن الكريم

استدل صحاب ى ا الري عمى وليم بالدلذ العامذ والخاصذع والمراد بالدلذ العامذ:

كل ما ورد في الدرآن والسنذ دل عمى م روعيذ كل العمال التجاريذ من بيع و ار ووفا

بالعدودع وكل ما يؤيد الداعدة العامذ التي تدول :إن الصل السائد في العادات والمعامالت ىو
الحل وادباحذ ما لم يرد نص صحيح وصريح يمنع لك .و ن ال يخال

مبد ال ريعذع و ما

الدلذ الخاصذ فالمراد بيا يضاً الكتاب والسنذ وادجماع والدياس والمصمحذ والعر .

فدد وردت آيات تدل صراحذ بعموميا و إطال يا عمى م روعيذ البيع بالتدسيط و
()2
َّ
َِّ
َمُنوا
َح َّل الموُ ا ْلَب ْي َع﴾ ومنيا ولو سبحانو وتعالى َ
﴿و َ
﴿يا َُّييَا ال َ
ين آ َ
لجلع منيا ول ا﵀ تعالى َ

()1
()2

البدرة آيذ .282
سورة البدرة آيذ .275
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()1
َن تَ ُكون تِجارةً ع ْن تَر ٍ ِ
َال تَْأ ُكمُوا َموالَ ُكم ب ْيَن ُكم بِا ْلب ِ
﴿يا
اط ِل إِ َّال ْ
اض م ْن ُك ْم﴾ و يضاً ولو تعالى َ
َْ ْ َ ْ َ
َ ََ َ َ
()2
َِّ
َج ٍل ُم َس ِّمى فَا ْكتُُبوهُ﴾ وى ه ا يذ صريحذ في جواا البيع
َمُنوا إِ َ ا تَ َد َاي ْنتُ ْم بِ َد ْي ٍن إِلَى َ
َُّييَا ال َ
ين آ َ

لجل معموم و محدد؛ لن معنى الدين :البيع و ال ار بأجلع و صد التداين البيع بالجل.

()3

ماذا قال المفسرون في آية الدين؟

 -1فخر الدين الرااي :ال :معنى تداينتم تعاممتم بما فيو دينع ي :داين بعضكم بعضاًع وتداينتم
تبايعتم بدينع فيدال مثالً :دان إ ا باع سمعذ بثمن إلى جلع ويدخل تحت مفيوم ا يذ نوعان من

البيوع بيع العينذ بالدين وىو بيع السمعذ بثمن مؤجلع و مدسطع وبيع الدين بالعين وىو السمم و

السم ع ل لك يمكن الدول إن ا يذ ت مل كل معاممذ فييا دين من حد الجانبين.

()4

 -2الدرطبي :حديدذ الدين كما يرى الدرطبي ىي عبارة عن كل معاممذ كان حد العوضين فييا
حاض اًر عاجالً يسمم فو اًرع وا خر يثبت في ال مذ نسيئذع ي مؤخ اًر ومؤجالً و مدسطاً .وفي ى ا

المر يدول الدرطبي "ومع ن ا يذ نالت في بيع السمم".

()5

 -3ابن عباس :كر ن المراد بالمداينذ لكونيا نالت في السم ع ولن النبي  دم المدينذ وىم
ِ ِ
ٍ
وم ووْاٍن َم ْعمُ ٍ
ٍ
وم إلَى
يسمفون في التمر السنتين والثالثع فدالَ 
(من ْسمَ َ َف ْمُي ْسم ْ في َكْيل َم ْعمُ َ َ
َ ٍجل َم ْعمُ ٍ
وم)( )6ثم إن ا﵀ تعالى عر المكمفين وجو االحتياط في الكيل والوان والجل فدال
َج ٍل ُم َس ِّمى فَا ْكتُُبوهُ﴾( )7فا يذ تتناول جميع المداينات إجماعاً ي
تعالى ﴿إِ َ ا تَ َد َاي ْنتُ ْم بِ َد ْي ٍن إِلَى َ
جميع المعامالت الماليذ المتضمنذ لدين عمى حد طرفي العددع ومنيا البيع بالجل المعني ببيع
()1
()2
()3
()4

سورة النسا .39
سورة البدرة آيذ .282
الاحيميع وىبذع المعامالت الماليذ المعاصرةع دم ق :دار الفكرع 2002ع ص.311
الراايع فخر الدينع مفاتيح الغيب المعرو

بالتفسير الكبيرع .94/7

( )5الدرطبيع محمد بن حمد النصاريع الجامع لحكام الدرآنع بيروت :دار الكتب العمميذع ط2ع 2004ع
()6
()7

.243/3
رواه البخاري في صحيحوع كتاب البيوعع باب السمم في كيل معموم حديث ر م .2086
سورة البدرة آيذ .282
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()1

التدسيط

(من ْسمَ َ َف ْمُي ْسمِ ْ ِفي َكْي ٍل َم ْعمُ ٍ
وم َوَوْاٍن
ومن المعموم ن بيع السمم جائا لدول النبي َ 
()2
وم إلَى َ ٍجل َم ْعمُ ٍ
َم ْعمُ ٍ
وم)
ب  -أدلة المجيزين لبيع التقسيط من السنة:
ِ
ان َي ْ تَ ِري
 -1ما روي ن النبيَ ( م َر َع ْب ُد ا﵀ بن َع ْمرو بن ا ْل َعاص ن ُي َجيَِّا َج ْي اًع فَ َك َ
الب ِع َير با ْلَب ِع َيرْي ِن إلَى َج ٍل)( )3وىو دليل واضح عمى جواا خ ايادة عمى ثمن نظير الجل.
َ
إخ ار ِج بنِي ّ ِ
اس
 -2ما روي عن ابن عباس رضي ا﵀ عنيما ن النبي َّ 
(لما َم َر بِ ْ َ َ
النظيِر َجا َ َن ٌ
الن ِ
ت بِِإ ْخ َار ِجَناع َولََنا َعمَى َّ
اس ُدُيون لم تَ ُح ّل؟
ِم ْنيُ ْم إلَى ّ
النبِي  فَدَالُواَ :يا َنبِي ا﵀ َّإنك َم ْر َ
()4
(ض ُعوا َوتَ َع َّجمُوا)
فدال عميو الصالة والسالم َ
 -3ما صح عنو  نو ا ترى بالجل :فعن عائ ذ رضي ا﵀ عنيا الت( ّن َّ
النبِي  ا ْ تََرى
ِ ٍ ()5
طَ َعاماً ِم ْن َييُوِدي إلَى َج ٍل َوَرَىَنوُ ِد ْرَعوُ ِم ْن َحديد)
وجواا بيع السمم لبيع الم ابو لبيع السم ع وىو بيع ا جل بالعاجل ل لك يدول ال وكاني

وك لك ابن داد :ن الحاديث الم كورة فييا دليل عمى م روعيذ مور منيا جواا ال ار بالثمن
()6

المؤجل.

أدلة المجيزين لبيع التقسيط من القياس

ومن دلذ البيع بالتدسيط :ياس ى ا البيع من البيوع عمى بيع السمم ال ي دلت نصوص

الكتاب والسنذ عمى جوااه صراحذع ونأخ ى ا الجواا من حديث ابن عباس -رضي ا﵀ عنيما-
(من ْسمَ َ َف ْمُي ْسمِ ْ ِفي َكْي ٍل
السابق وال ي جا في سبب ناول آيذ الدينع وال ي يتضمن حديث َ
()1
()2
()3
()4
()5
()6

تفسير الدرطبي .242/3
رواه البخاري في صحيحوع كتاب البيوعع باب السمم في كيل معموم حديث ر م .2086
رواه بو داوود في سننو كتاب البيوعع باب الرخصذ في لكع حديث ر م .2913
رواه الدار طني في سننو كتاب البيوع حديث ر م .3024
رواه البخاري في صحيحوع كتاب البيوعع باب الرىن عند الييود وغيرىمع حديث ر م .1954
ابن دادع بيا الدينع دالئل الحكامع بيروت :دار الكتب العمميذع 1991مع .140/1
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وم إلَى َ ٍجل َم ْعمُ ٍ
وم ووْاٍن َم ْعمُ ٍ
ٍ
وم)
َم ْعمُ َ َ
أدلة المجيزين لبيع التقسيط من العرف:
()1

فدد جرى عر

ما في العر

التجار عمى التعامل ببيع التدسيط لمفوائد التي فيوع

والمنافع التي تعود عمى البائع والم تري .ال ابن نجيم" :لو باع التاجر في السوق يئاً ولم
يصرح العا دان بحمول وال تأجيل فالمتعار

انصر إليو بال بيان؛ لن المعرو

كالمعرو

ن البائع يأخ كل جمعذ مبمغ معموم من المال
()2

كالم روط.

وأما من حيث المعقول:

ال الاحيمي :إن جميع المعامالت م روعذ لكونيا ترعى حاجات الناسع وتحدق

مصالحيمع والخالصذ ن التكيي

الفديي لبيع التدسيط ال يتجر حد بأن يمنع بيع التدسيط و

لجل التفاق الفديا عمى جواا ى ا البيع ود رار العمل بي ا البيع.

()3

مناقشة األدلة وبيان الراجح:

الراجح – وا﵀ عمم – جواا بيع التدسيط وان تضمن ايادة في الثمن ب رط ن يكون ى ا من ابتدا

العدد .كأن يدول البائع لمم تري :ى ه السمعذ بك ا معجمذع وبك ا مؤجمذ .فإ ا اتفدا عمى ال ار المؤجل (بيع

التدسيط) فال حرج في لك إن كان د حصل ى ا ابتدا .

ما إ ا ااد في الثمن بعد االتفاق نظير التأخير في الدفع في ا ال يصح وىو ربا صريح .وال يوجد
دليل معتبر يمنع جواا
في عموم البيع الحالل
َم َوالَ ُك ْم َب ْيَن ُك ْم
َال تَْأ ُكمُوا ْ

ال
بيع التدسيط وان كان بثمن كبر من البيع بثمن معجل .ويكون بيع التدسيط داخ ً
()4
َِّ
َّ
َم ُنوا
َح َّل الموُ اْلَب ْي َع﴾ وفي ولو تعالىَ :
﴿و َ
﴿يا َيُّيَا ال َ
ين آ َ
الثابت في ولو تعالىَ :
بِاْلب ِ
ون تِ َج َارةً َع ْن تََر ٍ
اض ِم ْن ُك ْم﴾( )5وفي ولو ( :ال يحل مال
اط ِل إِ َّال ْ
َ
َن تَ ُك َ

امرئ مسمم إال عن طيب نفس)(.)6
()1
()2
()3
()4

ينظر :الدرطبيع الجامع لحكام الدرآن .243/4-3
ينظر :ابن نجيمع اين الدين إبراىيمع ال باه والنظائرع دم ق :دار الفكرع ط2ع 1999مع ص.95
ينظر :الاحيميع المعامالت الماليذ المعاصرةع ص. 322
سورة البدرة آيذ .275

()5

سورة النسا آيذ .29

()6

رواه الدار طني في سننوع حديث ر م .2925
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و ما استدالل المانعين من بيع التدسيط مع ايادة الثمن بعموم ولو تعالى﴿ :و َحَّرَم
الرَبا﴾( )1و وليم :الايادة في ثمن السمعذ نظير التأخير ايادة ال يدابميا ثمن فتدخل في الرباع فإنو
ِّ
ال يصح؛ لن البيع تم ابتدا بثمن معينع فالثمن كمو نظير السمعذع وى ا جائا ما دام البيع

حصل بالتراضي.

وك ا استدالليم بحديث( :من باع بيعتين في بيعذ فمو وكسيما و الربا) .ال ينطبق عمى

صورة بيع التدسيط مع الايادة في الثمن؛ فإن المراد بالحديث حد معان ثالثذ ليس من بينيا بيع

التدسيط مع الايادة في الثمن.

فالمراد بالبيعتين في بيعذ :بيع ِ
الع َينذع وىو :ن يبيع خص سمعذ إلى جلع ثم يبتاعيا
()2
نددا.
من الم تري بأ ل من لك ً

وك لك استدالليم بدول ابن عباس – رضي ا﵀ عنيما« :-إ ا استدمت – ي ومت

السمعذ – بندد ثم بعث بندد فال بأسع وا ا استدمت بندد ثم بعت بنسيئذ فتمك دراىم بدراىم» .ال

يصح؛ لنو معارض بمثمو .فدد روي عنو جواا لك ب رط ن يتفدا بل التفرق .كما روي جواا
لك عن عبد ا﵀ بن عمرو رضي ا﵀ عنيما.

ويستخمص من ىذه األدلة:
ما يضع

جواا بيع التدسيط لألدلذ السابدذ التي كرت في جوااه؛ فإنو لم يرد عمييا من المنا ذ
االستدالل بيا؛ ولن الصل في المعامالت ادباحذ ما لم يرد دليل المنعع ولم جد

دليالً يصح التمسك بو لمنع بيع التدسيط؛ ولحاجذ الناس ال ين ال يجدون الثمن المعجل لمحصول

عمى ما يماميم.

فالدول بجواا بيع التدسيط وان كان بثمن عمى يرفع عنيم الحرجع وا﵀ سبحانو يدول:
()3
الد ِ ِ
﴿ َو َما َج َع َل َعمَْي ُك ْم ِفي ِّ
يد بِ ُك ُم
يد المَّوُ بِ ُك ُم ا ْلُي ْس َر َوَال ُي ِر ُ
﴿ي ِر ُ
ين م ْن َح َرٍج﴾ ويدول سبحانوُ :

()1
()2

سورة البدرة .275
المالكيع بو محمد ميدي عبد الوىابع عيون المسائلع تحديق :عمى محمدع عإبراىيم بو روميذع
بيروت :دار ابن حامع 2009مع ص.413

()3

سورة الحس آيذ .78
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وسدا ل ريعذ
ا ْل ُع ْس َر﴾( )1ولدمذ المحسنين ال ين يب لون مواليم
روضا حسنذ دخوانيم المحتاجين؛ ً
ً
الربا فإن المحتاج ل ي إ ا لم يجد ثمنوع ولم يجد من يبيعو إياه بالتدسيطع سيمجأ لمحصول عمى

ثمنو إلى الربا.

فري الدائمين بالجواا يجب ن يؤخ في االعتبار لدوة دلتيم من جيذع ولوجاىذ رييم

من جيذ خرى إ المصمحذ تدتضي الخ برييمع فمن المعرو

ن كثي اًر من الناس يتع ر

عمييم ار بعض السمع التي يحتاجونيا في يوميمع ال سيما السعار تاداد يوماً بعد يومع فمو

خ الناس بري الدائمين بالمنع لحق الضرر بفئذ كثيرة من المجتمعع وىم صحاب الدخل

المحدود إ ىم الفئذ الغالبذ في المجتمعاتع فمن الولى عمى الفديا
ماميم.

دفعاً لمحرج عنيم ولتيسير سبل العي

ن يجياوا مثل ى ا البيع

المبحث الثالث :الضوابط الشرعية لبيع التقسيط

المطمب األول ضوابط البيع بالتقسيط

()2

ي ترط لبيع التدسيط جممذ من الضوابط حتى يكون صحيحاً وىي

 .1ال يكون بيع التدسيط ريعذ إلى الرباع ومن برا الصور التي يتحدق فييا الربا بيع العينذ.

وصورتيا ن ي تري حد ال خاص سيارة من المعرض بالجلع ثم يبيعيا عمى صاحبيا ال ي
ا تراىا منو ومن يخصو بسعر ل.

()3

في ا ال يجوا؛ لنو صد بيا الخداع واالحتيال عمى الرباع ما إ ا اضطر إلى بيعيا إلى

خص آخر لنو لم يجد من يعطيو و يدرضو فال حرج عميو.

 .2ن يتفق البائع والم تري عمى نوع العددع بأن يجام الطرفان عمى البيع بالتدسيط دون البيع
الحالع واال دخل لك في معنى ما نيى عنو النبي  من البيعتين في بيعذع فإ ا ال البائع
لمم تري عندي سمعذ بك ا حاالً وبك ا جالًع فدال لو الم تري :لنكتب العدد ثم دعني فكر في
ييما ختار ال يصحع ما مع الجام ب لك فميس ىناك إال بيعذ واحدة.

()1
()2
()3

سورة البدرة آيذ .185
الداضيع حوادث فدييذع ص229ع والتركيع بيع التدسيط و حكاموع ص.30
ابن باا و آخرونع فدو وفتاوى البيوعع ص.408
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 .3ن يكون البائع مالك لمسمعذع فال يجوا ن يددم البائع عمى بيع سمعذ ليست ممموكذ لوع ومن
صور لك :ن يتعا د خص مع ركذ ل ار سيارةع ويتم االتفاق عمى الثمن والجلع ثم بعد

لك ت ىب ال ركذ وت تري لو السيارة وتسممو السيارة في ا عدد باطلع لدول النبي عن بي
()1
ك).
ند َ
ىريرة رضي ا﵀ عنو( :الَ تَبِ ْع َما لَْي َس ِع َ
 .4ن تكون معمومذ الجل ومعمومذ النجومع فال بد من بيان عدد ال ساطع وو ت دا كل
()2

لدول النبي  :عن ابن عباس رضي ا﵀

سطع ومدة التدسيط كاممذع عمماً منافياً لمجيالذ
ِ ِ
ٍ
وم إلَى َ ٍجل َم ْعمُ ٍ
وم ووْاٍن َم ْعمُ ٍ
ٍ
وم) )3(.وصورتو:
عنيما الَ ( :من ْسمَ َ َف ْمُي ْسم ْ في َكْيل َم ْعمُ َ َ
ن يدول البائع :إن ثمن ى ه السمعذ تدسيطاً ل دينار تسدد عمى ع رة ير كل ير مائذ
دينارع فيدول الم تري :بمت ال ار .

و كر ن الجيالذ الفاح ذ مفسدة لمعددع ما المالكيذ صرحوا بأنو ال بأس ببيع ىل

السوق عمى التداضيع والتداضي :تأخير المطالبذ بالدين إلى جل متعار

المتعا دين.

()4

عميو بين

 5ن تكون السمعذ مدبوضذ لمبائعع فال يكفي تممك البائع لمسمعذ التي يرغب في بيعيا
بالتدسيطع فال بد من بض السمعذ المراد بيعيا بالتدسيطع وصورتيا

( )5

 :من ا ترى سيارة وتم

االتفاق عمى يمتياع ولكن عطاه مبمغ سبعمائذ دينار عمى ن تبدى السيارة لدى البائع حتى يدفع

با ي الثمنع في ا ال يجوا؛ لنو حبس المبيع بالثمن.

 6ن يكون بيع التدسيط منج اًا فال يصح عدد البيع عمى دا جميع ال ساط؛ بل ال بد ن يتم
البيع بصورة منجاة بحيث تترتب عميو آثاره.

()1

()2
()3
()4
()5

خرجو الترم ي في سننوع كتاب البيوعع باب ما جا في كراىيذ بيع ما ليس عندكع حديث ر م
.1234
الاحيميع المعامالت الماليذ المعاصرةع ص.340
خرجو البخاري في صحيحوع كتاب البيوعع باب السمم في وان معمومع حديث ر م .2240
الموسوعذ الفدييذ .40/9
العثماني :ضايا فدييذ معاصرةع ص.15
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 7إ ا كان الثمن من الموال التي ي ترط تدابضيما في محل العدد فإنو ال يجوا ن يباع
حدىما با خر تدسيطا مثل :ار ال ىب بفضذع و ار ال ىب بورق نددي.

 8ن يكون ىناك وسيط بين البائع والم تري ال ي يدفع الثمن؛ لن ى ا من الربا المحرم

خرع و ال ركذع و المؤسسذ فيطمب بضاعذ فال تكون عندىم

وصورتو :ن يأتي خص

فيدولون :ا ىب فخ ىا من المحل الفالني ونحن نتولى دفع الثمن ندداً و نت تدفع لنا الثمن

مدسطذ بايادة.

 .9ن تكون السمعذ المبيعذ حالذ ال مؤجمذ؛ لن البيع إ ا جل فدد تحدق كون لك من بيع
الكالئ بالكالئ وىو منيى عنو.

 .10ن يكون الثمن في بيع التدسيط ديناً ال عنياً؛ لن الثمن في بيع التدسيط يكون مؤجال
والجل ال يصح دخولو إال عمى الديون التي تدبل الثبوت في ال مذ دون العيان.

 .11ن يكون العوضان ي الثمن والسمعذ مما ال يجري بينيما ربا النسيئذع و لك لن التالام
بين البيع بالتدسيط.

()1

 .11ال ي ترط البائع عمى الم تري ايادة في الثمن إ ا تأخر عن دا ما عميو في الو ت
المحدد؛ لن ى ا من الرباع كأن يدول :تدفع عن كل ٍ
سط تتأخر في دائو غرامذ عن التأخير.
وبين الجل الموجبع انتدا اال تراك في عمذ الربا.

المطمب الثاني :اآلثار المترتبة عمى البيع بالتقسيط

يرتب البيع بالتدسيط عمى عاتق طرافوع جميع االلتاامات التي يرتبيا عدد البيع العادي ومنيا:

 .1طبداً لمدواعد العامذ في عدد البيع فإن ممكيذ ال ي المبيع تنتدل إلى الم تري بمجرد إبرام
العدد صحيحاً الاماً مستوفياً ركانو و روطوع ويترتب عمى لك ثبوت االنتفاع واالستعمال

في العين المتبديذ كيفما ا باعتباره مالكاًع وا ا ما تعرض البائع

لمم تريع فمو ن يتصر

لمم تري مما يحول بينو وبين االنتفاع بالمبذ ذ ذيع سوا كمذ ذ ذو و بعضوع جاا لمم ت ذ ذ ذري ن يحب ذ ذ ذ ذس
()2

الثمن حتى ياول التعرض.
()1
()2

ينظر :ال وكانيع نيل الوطار 190/5:ع والعثمانيع ضايا فدييذ معاصرةع ص .17-16
مصطفى طوع الدانون التجاريع ص.108
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 .2ال يحق لمبائع حبس السمعذ الستيفا ثمنيا المؤجلع ولو ا ترط البائع لك فإن العدد يكون
فاسداً.

 .3يجوا لمبائع ا تراط رىن المبيع عمى ثمنو حيااياً و رسمياً حدو في استيفا ال ساط
المؤجمذ.

 .4ال يجوا لمبائع المطالبذ بالثمن بل حمول الجل؛ لن الثمن في البيع بالتدسيط عادة ما

يكون اائداً عمى الثمن في البيع الفوريع كما يستفيد البائع لحدو في ى ه الايادة مدابل التدسيط
فمن حق الم تري ن يستفيد بآجال ال ساط لتحديق التواان بين طرفي العدد.
()1

 .5تأخر الم تري في دفع ال ساط

 .إ ا تأخر الم تري في الدفع وىو موسر :ىب العمما إلى جواا حبسو بحكم الداضي
()2
ِ ِ ِ
ط ُل
(م ْ
وعدُ َ
ضوُ ُ
وب روط معينذ لدولو عميو السالم (لَ ُّي ا ْل َوا ِجد ُيح ُّل ع ْر َ
وبتَوُ) ع ولدولو عميو السالم َ
()3
ا ْل َغنِي ظُْم ٌم)
ب .في حالذ تأخر الم تري بسبب إعساره؛ فإنو يستحق النظرةع و ادميال رعاًع كما في
()4
ان ُ و ُع ْس َرٍة فََن ِظ َرةٌ إِلَى َم ْي َس َرٍة ﴾
ولو تعالى ﴿ َوِان َك َ
 .6إ ا ما فمس الم تري في البيع المؤجلع اختم الفديا ىل تحل الديون المؤجمذ في حدو و
ال عمى ولين:

القول األول :ىب الجميور -الحنفيذع وال افعيذع والحنابمذ-إلى ن الدين المؤجل ال يحل
()5

بالحجر عمى المدين بادفالس.
القول الثاني:
المدين بادفالس.
()1
()2
()3
()4
()5

ىب المالكيذ وبعض ال افعيذ وبعض الحنابمذ إلى ن الدين المؤجل يحل عمى

()1

الاحيميع الفدو ادسالمي و دلتو.330/6
خرجو ابن ماجو في سننوع كتاب :الصد اتع باب :الحبس في الدين والمالامذع حديث ر م .2427
خرجو البخاري في صحيحوع كتاب :االستدراضع باب :مطل الغني ظممع حديث ر مع.2400
البدرة .280
ينظر :الكاسانيع بدائع الضائعع546/4عو النوويع روضذ الطالبين 364/3عوابن دامذع المغني
.326/4
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األدلة:

()2

أدلة القول األول :استدل الدائمون بعدم إحالل الدين المؤجل عمى المدين بادفالسع بما يمي:

 . 1إن الجل حق لممفمسع فال يسدط كسائر الحدوق.

 . 2إن صاحب الدين ىو ال ي خ نفسو بالتأجيلع فال يحق لو مطالبذ الم تري بل حمول
الجل.

أدلة القول الثاني :استدل الدائمون عمى ن الدين المؤجل يحل عمى المدين بادفالس بما يمي:

إن التفميس يوجب تفر ذ المال بين الغرما و صحاب الديون المؤجمذ من الغرما فوجب ن يحل
()3

جل الدين عميو.

الراجح :بالنظر في دلذ الدولين السابدين يظير ن الراجح ما ىب إليو الدائمون بأن الدين
المؤجل يحل عمى المدين بادفالس و الحجا و لك:
 .لن تفميسو ضع

صالحيذ متو استدرار الدين فييا.

ب .لن صحاب الديون المؤجمذ مثل الغرما في استيفا الديون.
 .7اكت ا

عيب في المبيع :إ ا اكت

الم تري عيباً في المبيع وكان من العيوب التي توجب

ضمان البائع جاا لمم تري ن يجبي الثمن.

 .8إ ا مات الدائن يبدى العدد عمى حالوع ويكون لورثتو الحق في مطالبذ الم تري المدين
بال ساط المتتاليذ في مواعيدىا المعنيذ في عدد البيع بالتدسيط.

ما إ ا مات المدين فتحل الديون المؤجمذ في ري الجميور؛ لنو يجوا بداؤىا في مذ الميت
()4

لخرابيا
()1
()2
()3
()4

ينظر :ابن ر د :بدايذ المجتيد111/2عوالنووي :روضذ الطالبين .326/4
ينظر :الكاسانيع بدائع الضائع546/4ع وابن دامذع المغني.326/4
ينظر :ابن ر د :بدايذ المجتيد111/2ع وابن دامذ :المغني.326/4
الاحيمي :المعامالت الماليذ المعاصرة ص .258
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الخاتمة

من خالل الدراسذ توصمت إلى النتائس التاليذ:
أوالً :ن البيع بالتدسيط وصيغتو المعيودة حالياًع ىو من البيوع الحديثذ التي لم ترد في كتب
فديا الددامىع آخ ة مصطمح مثل ى ا؛ لن البيع كما ورد عندىم إما ن يكون حاالًع و مؤجالً.

ثانياً :يرى جميور الفديا ن البيع جائا لعموم الدلذ التي تدل عمى إباحتو من الدرآن والسنذع
والدياسع والمعدول ال ي ال يتعارض مع عر الناس وعاداتيم.

ثالثاً :ن البيع بالتدسيط يتناسب مع صحاب الدخل المحدود من العمالع والموظفينع كما نو

عامل مساعد عمى تن يط التجارةع ويعد بديالً رعياً.

رابعا :بيان مفيوم البيع بالتدسيط من الناحيذ ال رعيذ وفق الضوابط ال رعيذ التي تفنن التعامل
بي ا البيعع و لك داالذ بيذ دخول ى ا النوع من البيوع في الربا عن طريق المعامالت بنظام

الفوائد.
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المصادر والمراجع

 القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم.

 ادبراىيمع محمد عدمذع حكم بيع التدسيط في ال ريعذ والدانونع عمان :مكتبذ الرسالذ الدينيذع
ط.1

 ابن باا و آخرونع فدو وفتاوى البيوعع دار اديمان لمطبع والن ر والتوايعع 2002م.

 ابن تيميذع حمد بن عبد الحميمع مجموع الفتاوى الكبرىع الداىرة :مكتبذ ابن تيميذع ط2ع
 1400ىذ

 ابن ر د :بدايذ المجتيد ونيايذ المدتصدع دار الكتب الحديثذ بالداىرة.
 ابن دامذع عبد ا﵀ بن حمدع المغنيع بيروت :دار الفكرع 1405ىذ

 ابن ماجوع بو عبد ا﵀ محمد بن يايد الداوينيع سنن ابن ماجوع حكم عمى حاديثو :محمد
ناصر الدين اللبانيع الرياضع مكتبذ المعار ع 1417ه.

 ابن منظورع جمال الدين محمد كرمع لسان العربع بيروت :دار صادرط1ع 1995م.
 ابن نجيمع اين الدين إبراىيمع ال باه والنظائرع دم ق :دار الفكرع ط2ع 1999م.


بو داودع محمد محمود بن حمدع سنن بو داودع تحديق :بو المن ر خالد بن إبراىيم

المصريع الرياض :مكتبذ الر دع 1999م.

 اللبانيع محمد ناصر الدينع سمسمذ الحاديث الصحيحذ و ي من فدييا ع الرياض :مكتبذ
المعار لمن ر والتوايع



البخاريع محمد بن إسماعيلع تحديق :محمد اىير بن ناصرع النا ر :دار الطوقع

1422ه.

 التركيع سميمان بن تركيع بيع التدسيط و حكاموع الرياض :دار ا بيمياع ط2ع 2003م.

 الترم يع محمد بن عيسى بن سورةع سنن الترم يع حكم عمى حاديثو :محمد ناصر الدين
اللبانيع الرياضع مكتبذ المعار ع 1417ه.

 الجايريع عبد الرحمنع كتاب الفدو عمى الم اىب الربعذع بيروت :دار الفكرع 2004م.

 حيدرع عميع درر الحكام رح مجمذ الحكام العدليذع كتاب البيوعع بيروت :دار الكتب
العمميذ.
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 حيدرع عميع درر الحكام رح مجمذ الحكامع بيروت :دار الجيلع 1991م.

 الدار طنيع عمي بن عمرع سنن الدار طنيع تحديق :عيب الرنؤوط وآخرونع بيروت:
مؤسسذ الرسالذع 2004م.

 الراايع فخر الدينع مفاتيح الغيب المعرو

بالتفسير الكبيرع بيروت :دار الفكرع 1981م.

 الابيديع السيد محمد مرتضىع تاج العروسع من جوىر الداموسع بيروت :دار إحيا التراث
العربي.

 الاحيميع وىبذع الفدو ادسالمي و دلتوع دم ق :دار الفكرع ط2ع 1985م.

 الاحيميع وىبذع المعامالت الماليذ المعاصرةع دم ق :دار الفكرع ط3ع 2006م.

 الاحيميع وىبذع بيع التدسيط بين الصالذ والمعاصرةع دم ق :دار المكتبيع 1997م

 الار اع محمد حمد عبد الرحمنع جواىر التبسيط في واعد البيع بالتدسيطع دار النيضذ
العربيذ لمطبع والن رع 2000م.

 الايمعيع فخر الدين عثمان بن عميع تبيين الحدائقع بيروت :دار الكتب العمميذع 2000م.

 ال افعيع محمد بن إدريسع المع تحديق :رفعت فواي عبد المطمبع المنصورة :دار الوفا ع
ط1ع 2001م.



دادع بيا الدينع دالئل الحكامع بيروت :دار الكتب العمميذع 1991م.

 ال وكانيع محمد بن عمي بن محمدع نيل الوطار تحديق :حمد محمد السيدع وآخرونع
دم ق :دار الكممع ط1ع 1999م.

 الصاويع حمدع بمغذ السالك ل رب المسالكع ضبطو وصححوع محمد عبد السالم اىينع
بيروت :دار الكتب العمميذ.

 الصاويع محمد صالحع م كمذ االستثمار في البنوك ادسالميذ وكي
الداىرة :دار الوفا ع 1990مع

عالجيا ادسالمع

 الطبريع محمد بن جريرع جامع البيان عن تأويل آي الدرآنع دم ق :دار الدممع 1997م

 طوع مصطفى كمالع الدانون التجاري .الداىرةع من ورات الحمبي الحدو يذع ط1ع 2001م.
 العثمانيع محمد تديع ضايا فدييذ معاصرةع دم ق :دار الدممع ط2ع 2003م.

 الفارابيع إسماعيل بن حماد الجوىريع الصحاحع بيروت :دار إحيا التراثع 1999م.
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ضوابط بيع التقسيط في الشريعة اإلسالمية

 الفيوميع حمد بن محمد بن عمي المدريع المصباح المنيرع الداىرة :مطبعذ البابي الحمبي.

 الدرطبيع محمد بن حمد النصاريع الجامع لحكام الدرآنع بيروت :دار الكتب العمميذع
ط2ع 2004م.

 الكاسانيع عال الدين بو بكر بن مسعودع بدائع الصنائعع بيروت :دار الكتب العمميذعط2ع
.1986



مالكع مالك بن نس بن مالكع موطأ مالكع تحديق :عبد الوىاب عبد المطي ع ط2ع

بيروت :المكتبذ العمميذ.

 مجمذ مجمع الفدو ادسالميع الدورة السادسذع العدد السادس.

 مجمذ مجمع الفدو ادسالميع الدورة السادسذع العدد السادسع بيع التدسيطع إعداد إبراىيم
فاضل الدبوع1990مع

 المصريع رفيق يونسع بيع التدسيط تحميل فديي وا تصاديع دار الدممع 1997م.

 المصريع عبد السميعع مدومات اال تصاد ادسالميع الداىرة :مكتبذ وىبذع ط4ع 1990مع

 المصمح والصاويع عبد ا﵀ حماةع صالحع ما ال يسع التاجر جيمو دليل المستثمر المسمم
إلى الحكام ال رعيذ لممعامالت اال تصاديذ المعاصرةع الرياض :دار السالمع 2001ع

 الموسوعذ الفدييذ و اارة الو ا

 الموسوعذ الفدييذع و اارة الو ا

وال ؤون ادسالميذع الكويتع ط2ع .1983
وال ؤون ادسالميذع الكويتع 1982م.

 النوويع روضذ الطالبين وعمدة المفتينع دم ق :المكتب ادسالميع ط2ع 1985م.

 النيسابوريع مسمم بن الحجاج بو الحسنع تحديق :محمد فؤاد عبد البا يع بيروت :دار إحيا
التراث العربي.
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د /محمد إبراهيم الكشر

الجامعة األسمرية اإلسالمية
المقدمة

الحمد ﵀ المنعـ المناف ,المتفضؿ عمى عباده بنزكؿ القرآف ,ىدل لمناس كبينات مف

اليدل كالفرقاف ,كالصالة عمى خير البشر ,اليادم األميف ,كالسراج المنير ,سيدنا محمد بف

عبدا﵀ خاتـ األنبياء كالمرسميف ,كعمى آؿ بيتو الطاىريف ,كصحابتو أجمعيف ,كمف اتبع أثره,

كسار عمى ىداه إلى يكـ الديف.

أما بعد ...

فإف دراسة الفقو المقارف كسيمة لمتفقو في الديف ,كىك عمدة العمكـ الدينية كرأسيا ,كمبنى
ٌ
العمكـ الشرعية كأساسيا ,كىك الطريؽ المستقيـ لقبكؿ الحؽ ,كاحتراـ كجية نظر اآلخريف .أرسيت

دعائمو في عصر النبكة ,إ ٍذ كاف الرسكؿ ػ  ػ في حياتو المعمـ ألصحابو ألحكاـ الشرعية ,كىك
المرجع ليـ عند االختالؼ ,فكضع ليـ قكاعد االجتياد كاالستنباط ,ساعده في ذلؾ نزكؿ الشريعة

منجمة حسب الكقائع كاألحداث.

كبعد انتقالو ػ  ػ إلى الرفيؽ األعمى سار عمى طريقتو صحابتو األبرار ,ككيؼ ال كىـ

مف ا﵀ عمييـ مف فطرة سميمة,
مف تخرج مف مدرسة النبكة ,كنيمكا مف معينيا العذب الزالؿ ,كبما ٌ
كدربة عمى النظر كاالجتياد ,فاستطاعكا ح ٌؿ جميع القضايا كالمشكالت التي كاجيتـ في حياتيـ,
إما بتطبيؽ َّ
اضحا في المسألة ,أك باالجتياد في
نصا ك ن
النص مف الكتاب أك السنة إذا كجدكا ن
ٌ
فيمو بمعرفة حينما يككف فيو خفاء ,أك مف خالؿ النظر بما تقرر لدييـ مف أصكؿ كمية كقكاعد

عامة.

ثـ بعد ذلؾ اختمفت آراؤىـ ,كتنكعت مدارسيـ ,كتعددت مذاىبيـ ,نتيجة لتغير الظركؼ
ٌ
كاألحكاؿ كاألزماف ,كاختالؼ البيئات التي انتقمكا إلييا ,كالظركؼ التي مركا بيا ,لكف ظؿ نطاؽ

نسبيا مقارنة بما آؿ إليو الحاؿ إليو بعدىـ,
الخالؼ في عصرىـ ػ رضي ا﵀ عنيـ ػ ضيقنا ن
كاالختالؼ بينيـ لـ يخرج عف ككنو اختالؼ تنكع كرحمة ال اختالؼ تضاد كنقمة.
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نظر لتجدد النكازؿ كتعدد
كىذا التنكع ٌأدل إلى تكسيع دائرة الخالؼ ,كتعددت أسبابو ,نا
الكقائع ,كاختالؼ المناىج ,كتبايف المسالؾ ,كتنكع الطرؽ ,حتى انتيى األمر إلى أئمة المذاىب

الفقيية الذيف اقتفكا أثر مف سبقيـ مف الصحابة كالتابعيف ,فأثركا الفقو اإلسالمي باجتياداتيـ
كآرائيـ ,كأغنكه بتنكع مناىجيـ كاختالفات مذاىبيـ ,ككانكا ػ رحميـ ا﵀ تعالى ػ ينظركف إلى

أف
االختالفات الفقيية عمى أساس أنيا كجيات نظر يحترـ أصحابيا ,تحتمؿ الخطأ كالصكاب ,ك ٌ
مف أصاب لو أجراف كمف أخطأ فمو أجر كاحد ,كك ٌؿ يؤخذ منو كيرد إالٌ المصطفى ػ  ػ.
أف الفقو الحؽ ىك تحصيؿ الممكة ,كاكتساب
كمف المعمكـ المقرر عند أئمة االجتياد ٌ
القدرة عمى النظر كاالجتياد كاالستنباط ,كىذا ال يحصؿ إالٌ بامتالؾ أدكات النظر كآليات
االجتياد ,كالتمرف عمى الدراسات الفقيية المقارنة ,كمعرفة اختالفات العمماء.

كاألمة اليكـ أحكج ما تككف إلى الفقيو الكاعي بقضايا أمتو ,الذم لديو الممكة الفقيية

االستنباطية ,المبتكر الذم ينظر بعيف البصير في االختالفات الفقيية ,العارؼ بمراتب األدلة
كدالالتيا ,الخبير بمسالؾ العمؿ كقكادحيا ,المدرؾ لمرامي النصكص كمقاصد الشرع ,العميـ

بمكاقع اإلجماع ,كمكاطف االختالؼ ,القادر عمى المكازنة كالترجيح ,كاحتراـ رأم المخالؼ.

فدراسة الفقو المقارف تساعد عمى الرقي كالتمدف كالتطكر ,إ ٍذ ىك عمـ يفتح لمفقيو باب
َعمَم َّ
ِ
الن ِ
اس
االجتياد ,كيجعمو أقدر عمى الحكـ بالصػ ػ ػكاب ,كىذا ما أشار إليو األثػر« :فَإ َّن أ ْ َ
اختَمَفَ ِت َّ
اس.)1(»...
ص ُرُه ْم ِبا ْل َح ِّ
ؽ إِ َذا ْ
الن ُ
أ َْب َ

كىذا ما دعاني إلى اختيار ىذا المكضكع؛ ألبيف أثر دراسة الفقو المقارف في تضييؽ

يشقَّة الخالؼ بيف المذاىب الفقيية ,ككيفية تفعيؿ الدراسات المقارنة في مؤسساتنا العممية ,كما
المراد بالفقو المقارف ,كما ألقابو ,كمكضكعاتو؟ كما الصفات كالميارات الكاجب تكفرىا في
المشتغؿ بالدراسات الفقيية المقارنة؟ كما البرامج المطمكبة لتأىيؿ الطالب لدراسة الفقو المقارف؟

أف يجنييا الطالب مف دراستو لمفقو المقارف؟ ككيؼ يمكف االستفادة منو في
كما الثمار التي يمكف ٍ
أف تككف خطة البحػ ػ ػ ػث عمى النحك
تضييؽ يشقَّة الخالؼ بيف المذاىب الفقيية؟ كليذا فقد ارتأيػ ػت ٍ
()1

أف يسمى فقييا أك عالما حقيقة ال
أخرجو ابف عبد البر في جامع بياف العمـ كفضمو ,باب :مف يستحؽ ٍ
مجازا ,كمف يجكز لو الفتيا عند العمماء.808/2 ,)1502( ,
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اآلتي:

المبحث األول :معنى الفقه المقارن ,وألقابه ,وموضوعاته.

شقَّة الخالؼ.
المبحث الثاني :أثر دراسة الفقه المقارن في تضييؽ ُ
الخاتمة :وفيها يتم الحديث عن النتائج التي وصل إليها البحث.
المبحث األول :معنى الفقه المقارن ,وألقابه ,وموضوعاته.

الفقو المقارف مصطمح مركب ال يتضح معناه الدقيؽ إالٌ إذا قمنا بتعريؼ أجزائو كالن
عمى حدة ,ثـ نخمص بعد ذلؾ إلى بياف المعنى المَّقبي ليذا العمـ.
معنى الفقه لغة

كرد الفقو في المغة عمى ثالثة و
معاف:

أحدها( :الفيـ) مطمقنا سكاء ما ظير أك خفي( ,)1تقكؿ :فىًقوى عنو بالكسر ,أم :فيـ ,كيقاؿ :فقو
فيما فيو ,قاؿ ػ  ػ
فالف عني ما بينت لو فقينا إذا فيمو ,كيقاؿ :أكتي فالف فقينا في الديف ,أم :ن
ير ًم َّما تىقيك يؿ﴾ ( ,)2كقاؿ ػ  ػ ﴿ ىكًا ٍف ًم ٍف ىش ٍي وء
ب ىما ىن ٍفقىوي ىكثً نا
حكاية عف قكـ شعيب﴿ قىاليكا ىيا يش ىع ٍي ي
ً
ًً ً
كر﴾ ( ,)3فاآليتاف تدالف عمى نفي
يما ىغفي نا
كف تى ٍسبً ى
إً َّال يي ىسب ي
يحيي ٍـ إًَّنوي ىك ى
ّْح بً ىح ٍمده ىكلىك ٍف ىال تى ٍفقىيي ى
اف ىحم ن
الفيـ مطمقنا(.)4
الثاني :فى ٍيـ األشياء مطمقنا.
والثالث :فى ٍيـ غرض المتكمـ مف كالمو ,كىك معنى زائد عمى مطمؽ الفيـ ,كقكليـ غرض
المتكمـ :إشارة إلى ٌأنو زائد عمى مجرد داللة المفظ الكضعية؛ فإنو يشترؾ في معرفتيا الفقيو كغيره

()1

()2
()3
()4

سطحيا ,كيقاؿ :فقو يفقو ,مثؿ:
يقاؿ :فقو يفقو كعمـ يعمـ ,أم :فيـ مطمقنا ,سكاء أكاف الفيـ دقيقنا أـ
ن
كرـ يكرـ ,أم :صار الفقو لو سجية ,كيقاؿ :تفقو الرجؿ تفقينا ,أم :تعاطى الفقو = ,كمنو قكلو تعالى:
﴿لًىيتىفىقَّييكا ًفي ّْ
الد ً
يف﴾ سورة التوبة ,من اآلية ,)211( :ينظر :لساف العرب ,البف منظكر( ,فقو):
.522/13
سكرة ىكد ,مف اآلية.91 :
سكرة اإلسراء ,مف اآلية.)44( :
ينظر :لساف العرب ,البف منظكر.522/13:
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ممف عرؼ الكضع ,كبيذا االعتبار يي ٍسمب عمف اقتصر عمى ذلؾ مف الظاىرية اسـ الفقيو(.)1
ت كالمؾ ,أم :ما
كاستعمؿ الفقو في القرآف الكريـ بمعنى( :الفهم الدقيؽ) ,يقاؿ :فىًق ٍي ي
أف لفظ الفقو ال يأتي إال
يرمي إليو مف أغراض كأسرار ,كالمتتبع آليات القرآف الكريـ يدرؾ ٌ
سكً
ً
ًَّ
و
اح ىد وة فى يم ٍستىقىّّر
لمداللة عمى إدراؾ الشيء الدقيؽ ,كما في قكلو ػ  ػ﴿ ىك يى ىك الذم أ ٍىن ىشأى يك ٍـ م ٍف ىن ٍف ى
ً ً
كف﴾ ( , )2كأما اآليتاف السابقتاف فميس المنفي فييما مطمؽ
ىك يم ٍستى ٍكىدعه قى ٍد فى َّ
ص ٍمىنا ٍاآلىيات لقى ٍكوـ ىي ٍف ىقيي ى
الفيـ ,كانما المنفي في قكؿ قكـ شعيب ػ  ػ إدراؾ أسرار دعكتو ,كاالٌ فيـ فاىمكف لظاىر

فإف أبسط العقكؿ تدرؾ
قكلو ,كالمنفي في آية اإلسراء إدراؾ أسرار تسبيح ك ٌؿ شيء ﵀ ػ  ػ كاالٌ ٌ
طكعا أك كرنىا؛
ٌ
أف ك ٌؿ شيء يسبح بحمد ا﵀ ن
()4
)
3
(
ألنيا مسخرة لو  .قاؿ ابف حجر عند شرحو لحديث « َم ْن ُي ِرِد المَّ ُه ِب ِه َخ ْي ًار ُيفَقِّ ُّه ِفي الد ِ
ِّين» ,
ٌ
(يفقيو) أم :يفيمو ,يقاؿ" :فىقيوى بالضـ إذا صار الفقو لو سجية (كفىقىو) بالفتح إذا سبؽ غيره إلى
الفيـ (كفىًقو) بالكسر إذا فيـ"(.)5
قديما عمى (العالم الفهامة) ,كال يفرقكف فيو بيف عمـ
كلقب الفقيو كاف يطمؽ عند العرب ن
عمكما متنكعة فيك فقيو كعالـ ,ثـ غمب الفقو
عمما فيك فقيو فيو ,كمف عمـ
ن
كآخر ,فك ٌؿ مف عمـ ن
عمى عمـ الديف لسيادتو كشرفو كفضمو عمى سائر أنكاع العمـ كما غمب النجـ عمى الثريا(.)6

ك ِّأيا ما كاف فالذم يعنينا في ىذا السياؽ معنى الفقو في اصطالح األصكلييف كالفقياء؛

ألنو يتعمؽ بمكضكع بحثنا.
ٌ
أوالً :الفقه في اصطالح األصوليين:
()1
()2
()3
()4

()5
()6

ينظر :اإلبياج في شرح المنياج ,لمسبكي ,72/2كالتعريفات ,لمجرجاني.168 :
سكرة األنعاـ ,اآلية.)98( :
ينظر :المكسكعة الفقيية الككيتية ,الصادرة عف ك ازرة األكقاؼ كالشئكف اإلسالمية ػ الككيت.12/1:
أخرجو أحمد في مسنده .234/2 :)7193( ,كقاؿ عنو األرنؤكط :إسناده صحيح عمى شرط
الشيخيف.
فتح البارم شرح صحيح البخارم ,البف حجر.164/1 :
ينظر :لساف العرب ,البف منظكر( ,فقو) ,522/13 :كالصحاح (تاج العركس) ,لمجكىرم( ,فقو):
.2243/6
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مرادؼ لمفظ الشرع ,فيك معرفة ك ٌؿ ما جاء عف ا﵀ ػ  ػ سكاء ما يتصؿ بالعقيدة ,أك
بأنو (معرفة النفس
عرفو اإلماـ أبك حنيفة ػ رحمو ا﵀ تعالى ػ ٌ
األخالؽ ,أك أفعاؿ الجكارح ,كلذلؾ ٌ
كسمى كتابو في العقائد :بػػ(الفقه األكبر)(.)1
ما لها وما عميها)َّ ,

كالمراد بػػ(المعرفة) :إدراؾ الجزئ ػ ػ ػيات عف دلي ػ ػ ػؿ ,كالمراد ب ػ ػ ػيا ىنا سب ػ ػ ػبيا :كىك الممكة

الحاصمة مف تتبع القكاعد مرة بعد أخرل(.)2

يكف مستقالن عف غيره مف
كىذا التٌعريؼ
ألف الفقو في عيده لـ ٍ
مالئما لعصر أبي حنيفة؛ ٌ
ن
تتفرع إلى عدة عمكـ :كعمـ الكالـ
ثـ استقؿ بعد ذلؾ كأصبحت العمكـ الشرعية ٌ
العمكـ الشرعيةٌ ,
(التوحيد) كىك يبحث في االعتقاديات ,كعمـ (األخالؽ) ,كىك ما يعرؼ بػػ(التصوؼ) :كالزىد

حاليا فاقتصر
أما (الفقه) المعركؼ ن
كالصبر كالرضا كالخشكع كنحكىا ,كيبحث في الكجدانيات ,ك ٌ
مكضكعو عمى معرفة ما لمنفس كما عمييا مف األحكاـ العممية :ككجكب الصالة كالصكـ ,كحرمة
القتؿ ,كالزنا ,كشرب الخمر ..إلخ ,كليذا زاد الحنفية بعد ذلؾ كممة (عمالً) لتخرج منو

االعتقاديات كالكجدانيات(.)3

كع ًرؼ بعمـ التكحيد أك عمـ الكالـ ,كبقي
كفي المراحؿ المتتالية انفصؿ عنو عمـ العقائد ,ي
الفقو مشتمالن عمى األخالؽ كأفعاؿ الجكارح إلى ً
أف انفصؿ عمـ األخالؽ كصار ييعرؼ بعمـ

التَّصكؼ :كىك (األحكام الشرعية الفرعية المتصمة بأعمال القموب) :كحرمة الرياء ,كالكبر,

كحب الخير لمغير ,إلى غير ذلؾ مف األحكاـ التي تتصؿ
كالحسد ,كالعجب ,ككح ٌؿ التكاضع,
ٌ
باألخالؽ(.)4
ثـ تطكر مفيكـ الفقو بعد ً
أف استقؿ عف األحكاـ الشرعية كاختص باألحكاـ العممية حتى
ٌ

()1

()2
()3
()4

ينظر :البحر الرائؽ شرح كنز الدقائؽ ,البف نجيـ المصرم ,6/1كمنحة السمكؾ في شرح تحفة
الممكؾ ,لبدرالديف العيني.30/1
ينظر :الفقو اإلسالمي كأدلتو ,لكىبة الزحيمي.29/1
ينظر :مقدمة كتاب رد المحتار عمى الدر المختار أك ما يعرؼ ب ػ(حاشية ابف عابديف).1/1:
ينظر :الفقو اإلسالمي كأدلتو لكىبة الزحيمي ,30/1 :كأثر الخالؼ الفقيي في القكاعد المختمؼ فييا,
لمحمد مشعؿ.38 :
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بأنو( :العمم باألحكام الشرعية العممية المكتسب من أدلتها
استقر تعريفو عند العمماء ٌ
التفصيمية)(.)1

ألف األحكاـ العممية
كالمقصكد بػ(العمم) ىنا :ىك اإلدراؾ مطمقنا الذم يتناكؿ اليقيف كالظف؛ ٌ
خص الفقو
إف مف العمماء مف َّ
غالبا بدليؿ ظني .بؿ ٌ
قد تثبت بدليؿ قطعي يقيني ,كما تثبت ن
بمعرفة المسائؿ االجتيادية كلـ يجعؿ المسائؿ الظاىرة التي يشترؾ في معرفتيا العامة كالخاصة

مف الفقو .أك يقاؿ :المراد بالعمـ مجمكعة المعارؼ المندرجة تحت ىدؼ كمٌي كاحد ,كما يقاؿ:
كثير مف قضاياىما ظني .كىذا أكلى مف جكاب الرازم الذم زعـ
أف نا
عمـ الطب ,كعمـ الفمؾ ,مع ٌ
ألنو مبني عمى مقدمتيف قطعيتيف فيككف قطعيان(.)2
أف الفقو ليس مف باب الظنكف؛ ٌ
فيو ٌ

ك(األحكام) :جمع حكـ ,كىك مطمكب الشارع الحكيـ ,أك ىك خطاب ا﵀ ػ  ػ المتعمؽ

كضعا ,كالمراد بالخطاب عند الفقياء :ىك األثر المترتب
تخيير أك
نا
اقتضاء أك
بأفعاؿ المكمفيف
ن
ن
عميو ,كإيجاب الصالة كالصكـ ,كتحريـ الخمر كالميسر ,كاباحة األكؿ كالشرب ,كاشتراط الكضكء
ألداء الصالة ,كاحترز بعبارة (العمم باألحكام) عف العمـ بالذكات ,كالصفات ,كاألفعاؿ.

ك(الشرعية) :المأخكذة مف الشرع ,فيحترز بيا عف األحكاـ الحسية ,مثؿ :الشمس

المشرقة ,كاألحكاـ العقمية ,مثؿ :الكاحد نصؼ االثنيف ,كاألحكاـ المغكية أك الكضعية ,مثؿ :نسبة

أمر آلخر ,مثؿ :عمر قائـ ,أك غير قائـ ,كالفاعؿ مرفكع...

مما يمارسو اإلنساف ,كالقراءة
ك(العممية) :المتعمقة بالعمؿ القمبي ٌ
كالنية :أك غير القمبي ٌ
كالصالة كنحكىا مف أعماؿ الجكارح الباطنة كالظاىرة.

أف أكثرىا عممي؛ كمنيا ما ىك نظرم ,مثؿ اختالؼ الديف مانع مف اإلرث,
كالمرادٌ :
كاحترز بيا عف األحكاـ العممية كاالعتقاديػ ػ ػة ,كأصػ ػ ػكؿ الفقو ,كأصػ ػ ػ ػكؿ الديف :كالعمـ بككف اإللو

()1
()2

اإلبياج في شرح المنياج ,لمسبكي.72/2
بأف ىذا حكـ
المراد بالمقدمتيف :األكلى :مقدمة كجدانية ,كىي ما يجده المجتيد في نفسو مف الظف ٌ
أف ما ىذا شأنو يجب العمؿ بو .ينظر :أصكؿ
ا﵀ ,كالثانية :مقدمة إجماعية ,كىي اإلجماع عمى ٌ
الفقو التي ال يسع الفقيو جيمو ,لعياض السممي ,12 :كشرح الكرقات في أصكؿ الفقو ,لجالؿ الديف

المحمي الشافعي.68 :

- 447 -

مجلة التزبوي
أثز دراسة الفقه المقارن في تضييق شقة الخالف بيه المذاهب الفقهية

العدد9

أحيانا بػ(الفرعية) ,كاالعتقادية بػ(األصمية).
بصيرا .كتسمى العممية
سميعا
احدا
ك ن
ن
ن
ن
ك(المكتسب) صفة لمعمـ :كمعناه المستنبط بالنظر كاالجتياد ,كىك احتراز عف عمـ ا﵀ ػ

 ػ ,كعمـ مالئكتو باألحكاـ الشرعية ,كعمـ الرسكؿ ػ  ػ الحاصؿ بالكحي ,ال باالجتياد,

كعممنا بالبدىيات أك الضركريات التي ال تحتاج إلى دليؿ كنظر ,ككجكب الصمكات الخمس ,فال

ألنيا غير مكتسبة.
تسمى ىذه المعمكمات فقينا؛ ٌ
كالمراد بػػ(األدلة التفصيمية) :ما جاء في القرآف ,كالسنة ,كاإلجماع ,كالقياس .كاحترز بيا

فإف المقمد لـ يستدؿ عمى ك ٌؿ مسألة يعمميا بدليؿ تفصيمي ,بؿ
عف عمـ المقمد ألئمة االجتيادٌ ,
بناء
يعـ جميع أعمالو ,كىك مطالبتو بسؤاؿ أىؿ الذكر كالعمـ ,فيجب عميو العمؿ ن
بدليؿ كاحد ٌ

عمى استفتاء منو(.)1

نصا
ىذا ..كقد أصبح الفقو نا
أخير كما في قكاعد الزركشي :هو معرفة أحكام الحوادث ِّ
واستنباطًا عمى مذهب من المذاهب(.)2

ثانيا :الفقه في اصطالح الفقهاء:
ً
يطمؽ الفقو عند الفقياء عمى أحد معنييف:

أولهما :حفظ طائفة مف األحكاـ الشرعية العممية الكاردة في الكتاب أك السنة ,أك كقع اإلجماع

عمييا ,أك استنبطت بطريؽ القياس المعتبر شرنعا ,أك بأم دليؿ آخر يرجع إلى ىذه األدلة ,سكاء
أف يككف
أحفظت ىذه األحكاـ بأدلتيا أـ بدكنيا ,فالفقيو عندىـ ال يجب ٍ

مجتيدا كما ىك الحاؿ عند األصكلييف(.)3
ن
أف الفقو يطمػ ػ ػؽ عمى مجمكع ػ ػ ػة األحكاـ كالمسائ ػ ػ ػؿ الشرعية العممية ,كىذا اإلطالؽ مف
وثانيهماٌ :
()1

ينظر :الغيث اليامع شرح جمع الجكامع ,لكلي الديف العراقي ,28 :كشرح التمكيح عمى التكضيح لمتف
التنقيح في أصكؿ الفقو ,لعبيد ا﵀ بف مسعكد المحبكبي البخارم ,28 ,19/1 :كالميذب في عمـ
أصكؿ الفقو المقارف ,لعبد الكريـ النممة ,18/1 :كما بعدىا ,كالكجيز في أصكؿ الفقو اإلسالمي,

()2
()3

لمحمد مصطفى الزحيمي.19/1 :
ينظر :المنثكر في القكاعد ,لمزركشي.69/1 :
ينظر :الميذب في عمـ أصكؿ الفقو المقارف ,لعبد الكريـ النممة.18/1 :
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ؽ المَّ ًو﴾ ( ,)1أم :مخمكقو(.)2
قبيؿ إطالؽ المصدر كارادة الحاصؿ بو ,كقكلو تعالى﴿ ىى ىذا ىخ ٍم ي
أف يحفظو الشخص حتى يطمؽ عميو لقب فقيو,
كتكممكا في المقدار األدنى الذم يجب ٍ

كانتيكا إلى ٌأنو متركؾ لمعرؼ.
فإف لقب الفقيو ال يطمؽ إالٌ عمى مف يعرؼ مكطف الحكـ مف
كتأسيسا عمى ما سبؽ ٌ
ن
أبكاب الفقو المتناثرة بحيث يسيؿ عميو الرجكع إليو.
أف لقب الفقيو يطمؽ عمى ك ٌؿ مف حفظ القرآف ,أك أ ٌـ الناس في
كقد شاع في بمدنا ٌ
كثير مف أحكاـ الشريعة.
الصالة ,أك اشتغؿ بالخطابة كالكعظ؛ كا ٍف كاف في الغالب ال يفقو نا
كمف خالؿ التعريؼ السابؽ لمفقو :كىك (العمـ باألحكاـ الشرعية العممية مف أدلتيا

بأنو( :العالم بالفقه ,الناظر في األدلة
كنعرفو ٌ
التفصيمية) ,يمكف ٍ
أف نضبط مصطمح الفقيوٌ ,
مستخدما لبموغ غايته القواعد األصولية).
التفصيمية ,مستنبطًا منها األحكام الجزئية الشرعية,
ً
(المتفىقّْ ًو) عمى
فإذا اكتفى بالنظر كاستأنس باستنباط اآلخريف كاف متفقينا ,كقد يطمؽ اسـ ي
(الفىًق ً
مذىبا أك مسألة) ,كال
(إما مطمقنا أك
يو)
ن
ن
تجاكزا ,كاذا اطمؽ اسـ (الفقيو) فيراد بو المجتيدٌ :
يقصد بو المقمٌد.
َّ
إما فعالن كالصالة ,أك
وموضػػػػػوع الفقه :ىك أفػعاؿ المكمفيف مف حيث مطالبتيـ بياٌ ,
تخيير كاألكؿ كالشرب.
نا
ترنكا كالزنا ,أك
والمكمّفون :ىـ البالغكف العاقمكف الذيف تعمَّقت بأفعاليـ التكاليؼ الشرعية(.)3
الفرؽ بينه وبين أصول الفقه:

أصكؿ الفقو :يبحث في أدلة الفقو اإلجمالية بالتفصيؿ ,فيك عبارة عف المناىج كاألسس

أف يسمكيا كيتَّبعيا الفقيو.
التي يجب ٍ
كأما الفقو :فيك يبحث في العمـ باألحكاـ الشرعية العممية المأخكذة مف أدلتيا التفصيمية,
فيك عبارة عف استخراج األحكاـ مف األدلة التفصيمية مع التقيد بتمؾ المناىج .فأصكؿ الفقو

()1
()2
()3

سكرة لقماف ,مف اآلية.)11( :
ينظر :المكسكعة الفقيية ,الككيتية.15/1
ينظر :الفقو اإلسالمي كأدلتو ,لكىبة الزحيمي.31/1:
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بالنسبة لمفقو كعمـ المنطؽ بالنسبة لسائر العمكـ الفمسفية ,حيث ٌإنو ميزاف يضبط العقؿ ,كيمنعو
مف الخطأ في التفكير(.)1
اصطالحا ,كالمراد بالفقيو في اصطالح الشرع ,نخمص
بينا معنى الفقو لغة ك
أف ٌ
كبعد ٍ
ن
اصطالحا حتى يكتمؿ المعنى المَّقبي لمصطمح (الفقه
إلى بياف معنى لفظ (المقارن) لغة ك
ن
المقارن).

المقارن في المغة :مف قرف بمعنى كصؿ ,تقكؿ :قارف الشيء بالشيء ,أم :قابمو ,كمف

ذلؾ قكليـ :بيكت قرائف ,أم :متقابالت(.)2

ألف
وفي االصطالح الشرعي :ال تجد تعريفنا
ن
محددا ليذا العمـ عند عممائنا المتقدميف؛ ٌ
ىذه المصطمحات جاءت متأخرة بعد تمايز العمكـ كتأثرىا بالمناىج الغربية ,إالٌ ٌأنيـ عرفكا ىذا

النكع مف البحث ,كأتقنكه ,كتفننكا في أساليبو ,كألفكا فيو العديد مف المصنفات ,كالمكسكعات

العممية.

كاختمؼ المتأخركف في تعريفيـ (لمفقه المقارن) ,كع ٌؿ مف أجمعيا التعريؼ الذم يرل
ٌأنو :العمـ باألحكاـ الشرعية في مختمؼ مكاطف الفقو اإلسالمي ,كاإلحاطة بآراء أئمة االجتياد
كالفقياء كأدلتيـ ,كالقكاعد األصكلية التي ارتكزت عمييا آراؤىـ ,كالتي كانت مكضع اتفاؽ أك
اختالؼ فيما بينيـ ,كمقارنة ىذه اآلراء بعضيا ببعض ,كمناقشة أدلتيا ,كاإلجابة عمييا ,كاختيار

الحؽ منيا ,أك استنباط رأم آخر غيرىا ,أك التٌكقؼ عند استكاء األدلة
ما يترجح لمباحث ٌأنو
ٌ
كعدـ كجكد مرجح يرجح أحدىا(.)3
بأنو" :الموازنة بين آراء الفقهاء وأدلتهم في استنباط األحكام ,أو
كمنيـ ّْ
يعرفو ٌ
االستدالل لها؛ لمعرفة الراجح والمرجوح من بينها ,بطرؽ معمومة"(.)4
فكممة( :مكازنة) ,تعني :كزف اآلراء بعضيا ببعػ ػ ػض ,كىك ما يقتضي رجحاف أحدىا عمى

()1
()2
()3
()4

ينظر :الجامع لمسائؿ أصكؿ الفقو كتطبيقاتيا عمى المذىب الراجح ,لعبد الكريـ النممة.12:
ينظر :مختار الصحاح ,لمرازم( :قرف).560 :
ينظر :الفقو المقارف ,لعبد الفتاح كبارة.87 :
األساس في فقو الخالؼ ,ألبي أمامة الشمي.22 :
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اآلخر أك مساكاتو لغي ػ ػره ,كىك ما يعػ ػ ػ ػ ػرؼ بػ(التكقؼ) ,كىذه طبي ػ ػ ػ ػعة عمؿ الفقي ػ ػ ػو في ىذا العم ػ ػـ,

بخالؼ (المقابمة) التي ال يتبادر منيا سكل مجرد عرض اآلراء ,كمقابمة بعضيا ببعض دكف

ترجيح.

كالمقصكد :بػ(طرؽ معمكمة) إشارة إلى المنيج المتبع في ىذه المكازنة؛ إ ٍذ لكؿ عمـ منيج

تخصو(.)1
يتميز بو عف غيره ,كمصطمحات
ٌ

ىذا كيطمؽ عمى (الفقه المقارن) عدة ألقاب متقاربة في المعنى منيا( :عمم الخالؼ),

تمييز لو عف الخالؼ
ك(اختالؼ العمماء) ,ك(عمم الخالؼ العالي) ,كمرجع كصفو بالمقب األخير نا
ألنو يرتقي مف النظر في خالفات مذىبو إلى النظر في خالفات المذاىب
داخؿ المذىب؛ ٌ
األخرل؛ ليأخذ بأرجحيا ,كأقكاىا في النظر.

يجرنا إلى بياف أكجو االتّْفاؽ كأكجو التَّبايف بيف المصطمحيف :الخالؼ الفقيي
كىذا ٌ
عمما يبحث عف كجكه
العالي ,أك ما يعرؼ في االصطالح المعاصر بػ(الفقه المقارن) :باعتباره ن

االستنباط المختمفة مف األدلة االجمالية ,أك التفصيمية التي تختمؼ اتجاىات العمماء في النظر
في مدلكالتيا ,كطريقة استنباط األحكاـ منيا ,كبيف ككنو ِّفنا يعتمد ترجيح رأم اإلماـ المقمَّد,
كنقض ما اعترض بو عميو ,كىك ما ييعرؼ :بػ(الخالؼ الفقهي التقميدي).
كيمكف حصر أكجو االتفاؽ كاالختالؼ بينيما في النقاط اآلتية:
أ.

أوجه االتفاؽ:
عرض اآلراء
الفقهية

تقرير الحجج

المختمفة

ب .أوجه االختالؼ:

(المنيج)
()1

(الكظيفة)

ينظر :األساس في فقو الخالؼ ,ألبي أمامة الشمي.22 :
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(الخالؼ المقارن)
المنيج

يعتمد النظر كالرأم كال يتقيد بمذىب معيف.

اليدؼ

معرفة الصكاب كادراؾ الحقيقة مجردة.

الكظيفة

كظيفة القاضي الحاكـ.
(الخالؼ المقمّد)

المنيج

يسمؾ طريقة إمامو كيتبع منيجو.

اليدؼ

ليس لو ىدؼ إالٌ مناصرة مذىبو كالمدافعة عميو.

الكظيفة

أف
ييمو ٍ
محاـ يضع نفسو طرفنا في الدعكل لمدفاع عمف يتككؿ عنو ,كال ٌ
يككف ّْ
بعيدا عنو.
مككمو قر نيبا مف الكاقع أك ن

موضوع الدراسة المقارنة

أف مسائؿ الخالؼ ىي مكضكع الفقو
مف خالؿ التعريؼ السابؽ الذم أكردناه تبيف لنا ٌ
المقارف ,فيك يبحث في اختالفات العمماء في المسألة الكاحدة؛ لتحديد مكضكع الخالؼ فييا ػ

كىك ما يعرؼ بتحرير محؿ النزاع ػ كبياف سبب الخالؼ كثمرتو ,كذكر أدلٌة ك ٌؿ فريؽ,
الراجح في المسألة ,مع بياف
كمناقشتيا ,كاإلجابة عف اعتراضاتيـ ٍ
إف كجدت ,كصكالن إلى القكؿ ٌ
مبررات التٌرجيح.
شقَّة الخالؼ
المبحث الثاني :أثر دراسة الفقه المقارن في تضييؽ ُ
أف الباحث المشتغؿ في الدراسات الفقيية المقارنة؛ كي يتم ٌكف مف دراسة آراء
ال شؾ ٌ

تصكنار دقيقنا ,كيعرض آراء
الفقياء في المذاىب المختمفة دراسة فقيية مقارنة ,كيتصكر المسألة
ٌ
صحيحا ,كيعتمد في تقريرىا عمى الكتب المعتمدة في ك ٌؿ مذىب ,كيبيف أسباب
عرضا
المذاىب
ن
ن

سندا
ثـ يقكـ بتمحيصيا كعركيا ن
اختالؼ الفقياء فييا ,كيذكر األدلة التي استند إلييا ك ٌؿ مذىبٌ ,
أف
كمتنا كداللة ,كيقارف بعضيا ببعض ,بيدؼ الكصكؿ إلى القكؿ الراجح فييا ,ال ٌ
ن
بد لو مف ٍ
أف يخضع لبرنامج دراسي مكثَّؼ في مجاؿ
يتحمى بجممة مف الميارات كالصّْفات الشخصية ,ك ٍ

تخصصو.
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أوالً :الصفات والمهارات الواجب توفرها في المشتغل بالدراسات الفقهية المقارنة

 .1فقو النفس" :كىك صفة راسخة في النفس ,تحقؽ الفيـ لمقاصػ ػ ػد الكالـ الذم يي ٍسيـ في التمكف
برده إلى مظانو في مخزكف الفقو ,أك
إما ٌ
مف إعطاء الحكـ الشرعي لمقضية المطركحةٌ ,
باالستنباط مف األدلة الشرعية ,أك القكاعد الكمية"(.)1

كمتنا كداللةن).
 .2القدرة عمى تمحيص األدلة ,كالنظر فييا ن
(سندا ن
الرم اآلخر,
 .3معرفة أسباب االختالؼ بيف الفقياء ,حتى تتككف لديو نظرية قبكؿ الرأم ك أ
كتصبح عقميتو قادرة عمى النقد كالتحميؿ كالترجيح كاالستنباط كفؽ مناىج البحث العممي المتبعة.
 .4تحمّْيو باألمانة العممية المتمثمة في نقؿ اآلراء الفقيية مف مظانيا ,كالرجكع مباشرة إلى

المصادر كالمراجع المعتمدة في ك ٌؿ مذىب.
 .5معرفتو لتقييدات المطمقات ,كمخصصات العمكمات ,كالمصطمحات الخاصة بك ٌؿ مذىب.
 .6اتصافو بالمكضكعية ,بحيث ينظر في المسائؿ الفقيية كأدلتيا بك ٌؿ حيادية ,دكف تعصب
لرأم مف اآلراء.

رجحو مقبكالن ,كمبني عمى
 .7معرفتو لكجكه الترجيح في أصكؿ الفقو؛ كي يككف الرأم الذم ٌ
قكاعد الترجيح المعتمدة(.)2
فإف دراسة الفقو المقارف مكضكع ميـ تحتاج إلى اىتماـ خاص مف
كبناء عمى ما سبؽ ٌ
ن
ألنو سيترؾ
قبؿ القائميف عمى الجامعات كالمؤسسات العممية ػ التي ليا عالقة بالعمكـ الشرعية؛ ٌ

طيبا في تضييؽ مكاطف الخالؼ بيف المذاىب الفقيية ,كيعمؿ عمى تكسيع مدارؾ أتباعيا
نا
أثر ن
الردة
كيرمى صاحبو بالخركج ك ّْ
أف كاف مجرد النظر في مذىب المخالؼ ٌ
بعد ٍ
يعد يسٌبة كنقيصة ,ي
و
و
كتقميؿ مف مكانة أتباعو ,كىذا المنطؽ السقيـ يينبئ
انتقاص لمكانتو العممية,
عمى مذىب إمامو ,ك
عف عقـ في التفكير ,كسطحية كبالدة في الفيـ ,كاالٌ فالمذاىب الفقيية كمٌيا تيسقى و
بماء كاحد,
ي
ٍ
كيفضؿ بعضيا عمى بعض في األي ٍكؿ.
ي
ثانيا :البرامج المطموبة لتأهيل طالب الدراسات الفقيه المقارنة
ً

()1
()2

تككيف الممكة الفقيية ,لمحمد عثماف شبير.16 :
تككيف الممكة الفقيية ,لمحمد عثماف شبير.25 :
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ال تتحقؽ الغاية المرجكة مف دراسة الفقو المقارف ,كال تصؿ إلى اليدؼ المنشكد منيا إالٌ

إذا خضع الدارس فييا إلعداد جيد ,ككضعت لو برنامج عممية منتقاة.

ككذلؾ ال يستطيع المشتغؿ بالدراسات الفقيية المقارنة الكصكؿ إلى نتائج عممية

صحيحة ,كمعقكلة ,كمحايدة ,إالٌ إذا خضع إلى برنامج دراسي أصيؿ ,كمنتقى بعناية فائقة,

أف يدرسيا
يتمقاه المتفقو عبر مراحؿ دراستو المختمفة ,كيتمثؿ في العمكـ األساسية التي يجب ٍ
َّ
أف يطَّمع عمييا؛ لتكسيع
كممة التي ينبغي ٍ
كيتفقو فييا ,إلى جانب العمكـ األخرل المساعدة كالم ٌ
أف ي ً
قد ىـ عمى مثؿ ىذه الدراسة ,كىذا ال يتأتى
مداركو ,كمعرفة كاقعو ,كما يجرم مف حكلو ,قبؿ ٍ ي
إالٌ إذا تم ٌكف الطالب كأحاط باألمكر اآلتية:

 .1إحاطتو بمدارؾ األحكاـ المثمرة مف كتاب ,كسنة ,كاجماع ,كقياس ,كاستصحاب ...كمعرفة
النص عمى القياس ,كال
الراجح منيا عند ظيكر التعارض ,كتقديـ ما يجب تقديمو منيا ,كتقديـ ٌ
ٌ
يشترط حفظ آيات األحكاـ ,كأحاديثيا ,بؿ يكفي عممو بمكاضعيا في المصحؼ ,كعممو بكتب
متكف كشركح الحديث ,ككتب التخريج المعتمدة؛ ليسيؿ عميو الرجكع إلييا عند الحاجة ,كاآلف

كبعد ظيكر المكتبات اإللكتركنية المتخصصة في مختمؼ العمكـ كالفنكف ػ التي تحمؿ في ذاكرتيا
آالؼ الكتب ػ يمكف استدعاء أم معمكمة في ثك و
اف معدكدة دكف بذؿ جيد ,أك ضياع كقت ,أك

تحمؿ مشقة ,أك زيادة عناء.
ٌ
أف
أف يعمـ بالناسخ كالمنسكخ ,كمكاضع اإلجماع كاالختالؼ حتى يعرؼ عند إجراء المقارنة ٌ
ٍ .2
بد مف معرفتو
األدلة الكاردة في المسألة غير منسكخة ,كلـ ينعقد فييا اإلجماع مف قبؿ ,كال ٌ

المبيف ,كالمنطكؽ
بالعاـ كالخاص ,كالمطمؽ كالمقيد ,ك ٌ
المؤكؿ ,كالمجمؿ ك ٌ
النص كالظٌاىر ك ٌ
كالمفيكـ ,كالمحكـ كالمتشابو.

بد لدارس الفقو المقارف مف معرف ػ ػ ػ ػة ما يصم ػ ػ ػح لالحتجاج ب ػ ػ ػو مف األحاديػ ػ ػث ,مف أنكاع
 .3ال ٌ
(الصحيح كالحسف كالمرسؿ) ,كالتمييز بيف ذلؾ ,كبيف الضعيؼ الذم ال يحتج بو ,كمعرفتو
بأسباب الضعؼ المعركفة في عمـ الحديث كاألصكؿ.

البد مف اإلحاطة بالقدر الالزـ لفيـ الكالـ مف النحك كالمغة.
ٌ .4
بناء
 .5ال ٌ
بد مف دراسة مقاصد الشريعة اإلسالمية ,كاإللماـ بيا؛ ٌ
ألف الترجيح كاالستنباط يككف ن
عمى فيمو ليا.
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أف تقتصر دراستو عمى
ألف طالب (الفقو المقارف) ال ينبغي ٍ
 .6معرفتو بفركع الفقو المختمفة؛ ٌ
أف تقتصر دراستو عمى مذىب
أبكاب الفقو المعيكدة ,كالمكجكدة في الكتب الفقيية القديمة ,أك ٍ
أف تتعداىا إلى دراسة أحكاـ القضايا المعاصرة التي تتعمؽ بجميع شؤكف الحياة,
معيف ,بؿ يجب ٍ
السياسية ,كاالقتصادية ,كاالجتماعية ,كالطبية ,كالمعامالت ..إلخ.

ألنيا ضركرية لتككيف الممكة الفقيية لدل الفقيو ,كتساعده
 .7ال ٌ
بد مف دراسة القكاعد الفقيية؛ ٌ
عمى فيـ مناىج االجتياد ,كتطمعو عمى حقائؽ الفقو كمآخذه ,كتم ٌكنو مف تخريج الفركع عمى

األصكؿ بطريقة سميمة ,كتعينو عمى استنباط األحكاـ لمقضايا كالنكازؿ المستجدة ,كتساعده عمى

إدراؾ مقاصد الشريعة(.)1

شقَّة
أن يجنيها الطالب من الدراسات المقارنة ,وأثرها في تضييؽ ُ
ثالثًا :الثمار التي يمكن ْ
الخالؼ.

الدراسة المقارنة لمفقو اإلسالمي ضركرية ,كفي غاية األىمية كالنفع ,فيي الزمة لمعرفة

آفاؽ الفقو اإلسالمي ,كتكسب الدارس رحابة صدر لقىبكؿ شتى االجتيادات ,كتطمعو عمى
مختمؼ المشارب كالمنازع ,كعمى ما يشتمؿ عميو عمـ الفقو مف سعة كمركنة.

كيمكف إج ػ ػ ػماؿ أىـ الفكائػ ػ ػ ػد كالمكاسب التي يجنيػ ػيا الطال ػ ػ ػب مف الدراسة الفقيية المقارنة

في الفقو اإلسالمي في النقاط اآلتية:

 .1تيطمع الطالب عمى الثركة الفقيية الضخمة التي تركيا لنا عمماء األمة ,كتمكنو مف إدراؾ
مدل عظـ ىذه الشريعة ,كقدرة فقييا عمى استيعاب كاحتكاء ك ٌؿ الظركؼ كاألحكاؿ بالرغـ مف
كزمنا.
مكانا ن
تجددىا كتطكرىا ,كامتدادىا ن
ابتداء
 .2تم ٌكف الدارس مف معرفة أقكاؿ العمماء ػ الذيف أناركا بعمميـ كاجتيادىـ طريؽ األمة ػ
ن
مف عصر النبكة كالصحابة كالتابعيف ,كمف سمؾ طريقيـ ,كاقتفى أثرىـ ,مف فقياء األمصار
ّْ
أيضا مف معرفة ما بيف المدارس الفقيية مف نقاط اتّْفاؽ ,كمكاطف
كاألئمة المتبكعيف,
كتمكنو ن
اختالؼ ,كمنشأ ك ٌؿ ذلؾ.

()1

ينظر :األشباه كالنظائر ,لمسيكطي ,29 :كمذكرة أصكؿ الفقو ,لمحمد الشنقيطي ,481:كتككيف الممكة
الفقيية ,لمحمد شبير ,54:كما بعدىا.
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 . 3تعمؿ عمى تأصيؿ الممكة الفقيية لدل الطالب ,كتصقميا ,كتؤىمو لمنبكغ في عمـ الفقو ,مف
خالؿ معرفتو ألقكاؿ الفقياء في المسائؿ المختمؼ فييا ,كاالطالع عمى طرائقيـ في االستدالؿ,

ككيفية نقضيـ لدليؿ المخالؼ.

كتمرنو عمى امتالؾ الممكة الفقيية السميمة ,التي تمكنو مف الفيـ الصحيح ,كالتحميؿ
 .4تدربو ّْ

الجيد ,كالمقارنة اليادفة ,كتنمي لديو القدرة عمى االستنباط ,كالترجيح ,أك التكقؼ عند استكاء

األدلة.

 .5تساعده عمى الخركج مف ربقة الجمكد ,كالتعصب الممقكت ,كتعمؿ عمى سبر يشقة الخالؼ
بيف المذاىب الفقيية ػ التي مف أسبابيا جيؿ بعض اتباعيا بأدلة غيرىـ ػ كتعرفو عمى أسبابو

المعتبرة كالمذمكمة.

 .6تساعد عمى تحديد نقاط االتفاؽ بيف المذاىب الفقيية ,كمعرفة مكاطف االختالؼ لمعالجتيا,
كاقتراح الحمكؿ الناجعة لتضييؽ ُّ
الشقة بينيا(.)1

حده كأالٌ يتعدل طكره,
 .7دراسة الفقو المقارف ىي السبيؿ الكحيد التي تيمزـ الجاىؿ الكقكؼ عند ٌ
أف ينسخ عمـ اإلماـ أبي حنيفة أك عمـ اإلماـ مالؾ أك اإلماـ الشافعي أك
أف في مقدكره ٍ
فيزعـ ٌ

أف يمسح تحقيقات ىؤالء األئمة
أف مف السيؿ اليسير عميو ٍ
غيرىـ مف عمماء األمة بعممو ,ك ٌ
ثـ يرددىما فيقذؼ بيما كالـ األئمة فإذا ىك زاىؽ!!...
األفذاذ في مسألة ما ,بحديثيف يحفظيما ٌ

كىذا الجاىؿ إذا كقؼ عمى كيفية استنباط األئمة لممسائؿ مف مصادرىا ,كلمس دقٌة
َّ
كردىا ,كالكشؼ عف دخائميا,
النظر كالبحث كالتحقيؽ فييا ,كشاىد كيفية المناقشة ,كايراد األدلة ٌ
صحا إلى جيمو ,كانتبو إلى غركره ,كأقمع عف تيكره ,كنأل بنفسو عف رككب ىذا البحر اليائج,
كىك ال يتقف الغكص في أعماقو بؿ ال يجيد السباحة عمى شاطئو أصالن(.)2

 .8تساعد عمى التعاكف العممي بيف المؤسسات العممية ,كتعمؿ عمى تقريب كجيات النظر فيما
كترسػ ػ ػخ مبدأ قى ػ ػ ػبكؿ الرأم كالرأم اآلخر ,كتنشر
بينيا تجاه كثير مف القضايا كالنكازؿ المستج ػ ػ ػدة,
ٌ
()1

()2

ينظر :فقو العقكبات في التشريع اإلسالمي ,لمحمد عطية الفيتكرم ,28/1:كاالختالؼ الفقيي أسبابو
كآدابو ,لمصديؽ بف نصر ,449:كالفقو اإلسالمي بيف األصالة كالتجديد ,ليكسؼ القرضاكم.34:
ينظر :مقدمة كتاب محاضرات في الفقو المقارف ,لمحمد سعيد البكطي.6:
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ثقافة الحكار المجتمعي اليادؼ كالبناء.

حاليا في
أف الدراسات الفقيية المقارنة القائمة
كأخمص في نياية ىذا البحث إلى ٌ
ن
مؤسساتنا العممية بمختمؼ مسمياتيا ليس ليا أم أثر إيجابي في تضييؽ يشقَّة الخالؼ بيف

المذاىب الفقيية بؿ تعمؿ في كثير مف األحياف عمى تكسيعيا ,كاذكاء نار الفرقة كالخالؼ بيف

الدارسيف ليا ,كلف نستطيع القضاء عمى ظاىرة الغمك كالتطرؼ الفكرم الذم بدأ ينتشر بيف أبناء

األمة انتشار النار في اليشيـ إالٌ إذا أىعدنا النظر في مقرراتنا الدراسية ,كفي طريقة تدريسيا في
جميع المؤسسات العممية ,كفقنا لممنيج الذم بيناه آنفنا ,كلمضكابط كاألىداؼ التي تمت اإلشارة
إلييا في ثنايا ىذا البحث ,كىذا التغيير الذم نس ػ ػ ػعى إليو مف خالؿ تدريس الفقو المقارف في

األقساـ الشرعي ػ ػ ػة لف ي ػ ػ ػتأتى إالٌ إذا أجبػنا بصراحة كتجرد عف التساؤالت اآلتية:

ألف يككف حاممو
ػ ىؿ ثقافة حمؿ القرآف الكريـ كحفظو عف ظير قمب بدكف فقو في الديف تكفي ٍ
أف
نا
تغيير
نا
أف يحدث
فقيينا نا
ظاىر في سمكؾ مكاطنيو ,ك ٍ
قادر عمى التأثير في مجتمعو ,كيستطيع ٍ
يككف قدكة حسنة ليـ؟ أـ ىناؾ انفصاـ كاضح بيف ما يعتقده حامؿ القرآف كما يحممو في قمبو مف
تعاليـ كأحكاـ كمبادئ سامية كقيـ نبيمة ,كبيف سمككو كتصرفاتو كمعامالتو عمى أرض الكاقع؟!!

ػ ىؿ المقررات الدراسية التي يدرسيا طالبنا اليكـ في كميات الشريعة بجامعاتنا اإلسالمية ,كفي

ألف يككف
أقساـ الدراسات اإلسالمية بالجامعات العامة ,تفي بالغرض المطمكب ,كتؤىؿ الطالب ٌ
ذا عقمية فقيية قادرة عمى النقد كالتحميؿ كالترجيح ,كاجراء الدراسات الفقيية المقارنة ,كقبكؿ الرأم
كالرأم اآلخر ,كتساعده عمى التحمّْي بثقافة الحكار اليادؼ ,كالنقد البناء ,كمجادلة المخالؼ بالتي

ىي أحسف؟.

ِّ
عالميا ,كتعمؿ بك ٌؿ ما في كسعيا لرفع
ػ ىؿ تراعي جامعاتنا اليكـ برامج الجكدة المعمكؿ بيا
معدؿ أدائيا ,مف خالؿ تطكيرىا لممناىج الدراسية بما يتماشى كتغيرات العصر ,كيراعي تحديات
ٌ
الكاقع؟ كىؿ ىي تحترـ التخصص األكاديمي الدقيؽ أثناء تدريس المقررات الدراسية بشكؿ عاـ

كالدراسات الفقيية المقارنة يكجو خاص؟.

ػ ىؿ المسؤكليف عمى ىذه المؤسسات العممية مؤىميف لقيادة المرحمة؟ كىؿ لدييـ مف الميارات

كالكفاءات كالقدرات العممية الالزمة إلدارة مثؿ ىذه المؤسسات؟ كىؿ عندىـ خطط استراتيجية
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كبرامج عممية تيدؼ إلى إعداد كتخريج جيؿ متعمـ كا وع بقضايا أمتو؟ كىؿ مخرجات العممية

التعميمية تم ٌكف الطالب بعد تخرجو مف القياـ بدكره المنكط بو تجاه مجتمعو ككطنو كأمتو؟.

إف مثؿ ىذه التساؤالت كغيرىا تحتاج إلى مراجعات كاجراءات عممية عاجمة مف قبؿ
ٌ
َّ
كصناع القرار في المؤسسات العممية؛ لتنفيذىا عمى أرض الكاقع ,كمحاسبة
المسؤكليف
المعكقيف ,ككضع الضكابط المنظمة ,كالمعايير العممية التي ينبغي تكفرىا
المقصريف ,كازاحة
ٌ
فيمف يتكلى إدارة المؤسسات العممية ,كاعادة النظر في ضكابط كمعايير قبكؿ أعضاء ىيئة

التدريس بيا.

أف يعممكا بك ٌؿ ما في كسعيـ مف أجؿ تكفير االحتياجات الالزمة لتطكير
كما ينبغي ٍ
العممية التعممية ,مف خالؿ تشكيؿ المجاف الفنية كالعممية المتخصصة؛ إلعادة النظر في المناىج

تدرس ِّ
حاليا في األقساـ الشرعية بمؤسسات التعميـ العالي بما يتماشى
كالمقررات الدراسية التي ٌ
تمر بيا األمة اإلسالمية.
كتحديات المرحمة التي ٌ

أما إذا استمر الحاؿ عمى ما ىك عميو اليكـ ,مف أسناد األمكر إلى غير أىميا؛ كاعتماد
ٌ
كثير مف أعضاء ىيئة التدريس في تدريسيـ لممكاد الشرعية كالدراسات الفقيية المقارنة عمى

تمس الكاقع
الطريقة التقميدية التي تعتمد عمى التمقيف كحشك أدمغة الطالب بمعمكمات ال ٌ
المعاش ,كال تعالج أك تضع الحمكؿ لكثير مف الظكاىر السمبية التي تنتشر في أغمب المجتمعات

سكءا ,كسيحدث انفصاـ كبير بيف مخرجات العممية التعميمية
فإف األمر سيزداد
اإلسالمية؛ ٌ
ن
كالكاقع المعاش ,كبالتالي ستككف النتائج كخيمة عمى الجميع ,كسينتشر اإلرىاب كالتطرؼ كالغمك

جميعا,
بصكرة أكبر مما ىك عميو اآلف ,كعندىا سيضرب بقرنيو ك ٌؿ الثكابت كالقيـ ,كحينيا سنندـ
ن
كنقكؿ الصيؼ ضيعت المبف.

فإف كقفت إلى بمكغ اليدؼ ,كالكصكؿ إلى المراد مف ىذا البحث فيك مف تكفيؽ ا﵀ ػ 
ٍ
ػ كا ٍف كاف غير ذلؾ فمف نفسي كالشيطاف ,كآخر دعكانا ً
أف الحمد ﵀ رب العالميف ,كصمى ا﵀
عمى سيدنا محمد كعمى آلو كصحبو أجمعيف.
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Abstract
The aim of this study is to investigate the morphology and
composition of the CuInSe2 thin film deposited by Stacked Elemental
Layer technique SEL. The films were annealed in different ways to
increase the chalcopyrite phase which may improve its’ electrical and
optical properties. The chalcopyrite phase dominates when samples
heated or step heated at 400⁰ C for 40 – 50 minutes in argon, and for 15
minutes in vacuum. Deposited films were characterized using Atomic
percentage composition and x-ray diffraction techniques. This paper
describes the production of well-formed polycrystalline CuInSe2 and well
defined XRD peaks. Atomic percentage composition has been studied in
order to investigate the composition of the films. The thickness of layers
were monitored by a quartz crystal monitor.
Keywords: CuInSe2 thin film, Photovoltaic (PV) energy, the chalcopyrite CuInSe2

1. Introduction
Photovoltaic (PV) energy promises to become a leading source of
electrical power, rivaling the largest existing source of electricity. The
first developed photovoltaic systems were 100 times as expensive as
conventional electricity source. Today they are only few times expensive.
The best examples of success came in the area of “thin films” solar cells.
Thin films were in their first stages at 1970s. They now have a substantial
of PV market and are growing rapidly. More important, thin films are
making rapid advances toward cost competitiveness with conventional
electricity sources and are believed to have the potential to achieve cost
parity.
The ternary compound (ABX) semiconductors are of special
interest because they have a wide range of optical band gaps and carriers’
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mobility. The deviations of their properties from the binary analogs make
them very useful especially in solar cells. They are able to form various
solid solutions and to accommodate different dopes. These properties led
them to emerge as technologically significant device materials, including
their application in photovoltaic cells, light emitting diodes, and various
nonlinear optical devices[i, ii].
In the last decades, intensive studies have been carried out to
examine the photovoltaic properties of many materials and compounds.
These includes, crystalline and amorphous Si Cu2S, InP, GaAs, CdTe,
CuInSe2, CuInGaSe2 and others. CuInSe2 is a ternary direct gap
semiconductor with bandgap of 1.04 eV. CuInSe2 based solar cells are
very promising material because it is an excellent stable material [iii,iv].
Among these compound, the chalcopyrite CuInSe2, either in the
form of single crystal or as polycrystalline thin films, has emerged as a
promising candidate for solar energy conversion, because it possesses the
following useful properties:
- It has a desirable direct band gap of about 1 eV at room temperature,
which is in the energy range for optimum solar conversion [v, vi].
- It has very high absorption coefficient, about 104 – 105 cm-1 near the
band gap for polycrystalline thin films, which is one of the highest
value reported in the literature for any semiconductor [7, 8].
- It can be made either n- or p- type, which permits the formation of
homojunctions, like diffusing Cd or In into p-type CuInSe2 [vii,

viii] or by diffusing Cu into n-type CuInSe2 [9] and several types of
heterojunctions [7].
- p-CuInSe2 material with low resistivity ρ ~ 0.5

cm and high

mobility of minority carriers µ ˃ 500 cm2V-1S-1 , as required for
efficient heterojunctions, can be prepared by introducing a slight
excess of Selenium in to material [7]. However, difficulties arise in
the material’s reproducibility with desired electrical parameters,
because of the intrinsic doping effects [ix]. Very high short-circuit
current densities ~ 39 mA/cm2 [x].
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- Excellent stability.
In spite of the possibility of producing CuInSe2 homojunction
devices, the most efficient solar cells use heterojunction with n-type CdS
films as a wide band gap window which admit light to the underlying
heterojunction with p –type CuInSe2 [xi]. Such devices using 2-4 µm pure
CuInSe2 thin film have attained efficiencies as high as 19% [xii] For this
reason the heterojunction n-CdS/p-CuInSe2 is currently one of the most
promising technologies. The reasons for this are threefold.
- First, it is likely that only polycrystalline or amorphous thin films
solar cells could be fabricated in sufficiently low costs to be
competitive with conventional bulk power sources.
- Second, for the currently tested polycrystalline or amorphous
materials only Cu(In,Ga)Se2 based heterojunction solar cells have
been demonstrated to achieve grater than 19% [xiii, xiv,xv]
efficiency with excellent stability at relatively low costs. Not much
higher efficiencies are possible since the band gap of CuInSe2 is
significantly less than 1.45 eV, the approximately optimum band gap
required, to match to the solar spectrum [xvi]. In order to increase
the band gap to the optimum value, the pure CuInSe2 is alloyed by S
or Ga to form CuIn(S,Se)2 and Cu(In,Ga)Se2 [xvii].
- Third, the electro-optical, structural, and morphological properties of
CuInSe2, and the corresponding devices performance, are influenced
greatly by films composition, intrinsic defect, and growth parameters
[8].
The most important factor which characterizes the CuInSe2 thin
films is the Cu/In ratio, and of practical concern is the ease to obtain
controllable and reproducible Cu/In ratio [xviii]. This is technique
Simple, low cost and secure techniques to produce the CuInSe2 thin films
are needed. These techniques will make CuInSe2 based devices reliable
and practical.

2. Experimental Aspect
2.1 Stacked Elemental Layer technique
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Stacked Elemental Layer (SEL) method can be considered as a
spin off the selenization concepts. In this process only one elemental
source is used at a time in depositing elemental layers. The thickness of
each layer can be controlled easy. This process differs from selenization
method in that it does not covert a Cu-In metallic films, called "metallic
precursor" to a chalcopyrite structure by reaction with Se. The precursors
itself contains elemental Se layers. Se containing precursor has shown
some promising results as an alternative to the pure metal precursor [xix].
Some advantages are expected from this method. The
technological simplicities in producing CuInSe2 thin films and easy
composition controlling, stand as a key for developing a wide scale
production. SEL method seems to make these conditions reliable.
No principle need to the selenization process in pure Se vapour or
with H2Se which are technologically more complicated and very toxic.
Additional selenization sometimes is used to improve films quality.

2.2 Apparatus setup
Stacked Elemental Layer structure as shown in Figure I, consists of
alternate elemental layers thermally deposited on a microscopic slide
glass at room temperature in standard evacuated chamber at ˂ 10-4 torr.

The evacuation
chamber, which has been
used in this work, is a twostep system. First evacuation
step accomplished by using a
rotation pump. The second
step uses a diffusion pump to
obtain the final evacuation, ˂
10-4 torr.
Fig.1: Stacked Elemental Layer
Structure
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A microscopic slide glass
with dimension 25 × 75
mm, was used as a
substrate. It has been
mounted inside a holder
fixed to the upper side of a
rotating wheel, installed
inside the evacuation
chamber. The substrate was
mechanically placed above
the elemental sources at
about 17 cm, from each of
them successively by
rotating the wheel. Figure 2
Shows the chamber of SEL
technique.
A sheet of copper with the
same dimensions as those
of the glass substrate was
placed on the substrate in
Fig. 2: Scheme of the evacuation chamber
order to prevent the
of SEL technique.
temperature increasing of
the substrate which may cause unintentional reaction between elemental
components during the deposition of the elemental layers. The
temperature of the substrate was monitored by control nickel - nickel
chrome thermocouple connected to the substrate to observe any
increasing in the substrate temperature.
Figure 3 shows the substrate covered by certain thin molybdenum
mask to form two rows separated by 3 mm. Each row consists of six
squares with 7 mm edge separated by 4 mm.
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Fig. 3: Schematic diagram of the substrate

Two molybdenum boats with dimensions 3 × 6 × 3 mm were used
as Cu and In sources. A cylindrical ceramic boat with 16 mm. diameter
and 8 mm height was used as Se source. This boat was covered by
circular ceramic plate with a slit of 2 mm at the centre. The temperature
of the Se source was monitored by nickel-nickel chromel thermocouple.
Each of these sources was connected to a suitable power supply.
Because of the very high temperature needed to evaporate Cu and In as
shown in Table 1 a cooling system has been used to cool down the
holders of these sources and to keep a reasonable temperature inside the
evacuation chamber.
Deposition rate of the elemental materials and the thicknesses of
deposited layers have been monitored by a quartz crystal monitor which
was mounted near the upper side of the wheel, at the level of the
substrate, and in the middle of the evacuated system. To prevent quarts
monitor heating, it was connected to the cooling system also.
Two mechanical controlled shutters have been used. First shutter
was used to screen/unscreen both Cu and In sources simultaneously and
the Se source the other time, while the second one used as an additional
shutter to screen the Se source, to ensure shielding of the Se source until it
cools down the Se evaporation temperature, which takes time up to five
minutes. Each source has been shielded from other sources by fixed
shields installed between the sources.
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2.3 Experimental procedure
The deposition of the elemental layers had been carried out as
follow:
After achieving a suitable evacuation (˂ 10-4 torr) the substrate was
placed above the screened In source by rotating the wheel. The In source
was heated till melting, then the current was increased to boil and
evaporate it. Unscreening the In source and depositing the it onto the
substrate. During In evaporation, the current was regulated to keep a
reasonable and stable flux of In vapour, which was observed as well as
the thickness of the deposited layer, on the quartz monitor. When the
desired thickness was obtained, the screen was returned again over the In
source and the power supply was switched off. Then, the system was left
for a minute to let the In source cool down.
Next, the substrate was placed over the Se source which was
screened by its own screen, and then screened by the main screen. Then
Se source has been heated until it was boiled and started evaporating.
Unscreened the source and regulating the current to keep stable, steady
and reasonable flux of Se vapour. The evaporation speed and the
thickness of Se layer controlled and observed in the same manner as with
In. When the desired Se thickness was deposited, the Se source screened
again by its own screen and by the main screen also (to insure that Se flux
do not reach the substrate) and switched off the Se power supply.
Before Cu was deposed, an enough time must be given to Se
source to be cooled to ensure the stopping of Se evaporation.
To deposit the Cu, at first the copper source was screened, and then
the substrate was placed over the Cu source by rotating the wheel, then
the copper source was heated till evaporation, then depositing Cu on the
substrate by un screening the source, evaporation speed and the deposited
layer's thickness controlled and monitored in the same manner as with
other sources mentioned above, when the desired thickness was reached,
the Cu source was screened and the power supply was switched off.
In order to minimize the probability of evaporation of any impurity
which may get to elemental sources unintentionally, at temperatures just
before the evaporation of each of the elemental materials the temperature
was keep for relatively long time (~30 S), and at evaporation
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temperatures, the substrate stayed at screen position for few seconds to
prevent the deposition of the initial vapour which may contain impurities.
Each three successive elemental layers named "sandwich". This sandwich
can be repeated as many times as wanted, in this work it was repeated up
to nine sandwiches, i. e., 27 elemental layers.

2.4 Annealing process
First annealing of the stacked elemental layers, the principal
annealing, have been done in different ways. An additional annealing in
air at low temperatures (not more than 150ºC) seems to be important to
improve the electrical and optical properties of CuInSe2 thin films. The
principal annealing has been carried out as follow:
Four samples from each run have been annealed as follows:
- First one was continuously annealed in argon ambient for 40 minutes at
400°C.
- Second one was annealed in argon ambient in three different
temperature steps, 150°C, 300
°C, and 400°C, 15 minutes each step.
- Third one was continuously annealed in vacuum for 15 minutes at
400°C.
- Fourth one was annealed in vacuum in three different temperature steps,
150°C, 300°C, and 400°C, 5 minutes each step.
3. Characterization of CuInSe2 material
3.1 Stoichiometry determination
The first few samples were consisted from one sandwich (three
elemental layers). They have been used to determine the thickness (in
kHz) of each of the elemental layer that needed to produced after
annealing (with the other elemental layers) a chalcopyrite structure thin
film with near stoichiometry composition. The thickness of the films
were about 2 µm. The absorption spectrum between 1000 -1400 nm was
used as a test for the formation of the chalcopyrite structure of the
CuInSe2 compound which has absorption edge around 1 eV which close
to result at the literature [xx] . Samples which showed absorption edge
around 12000 nm tested by electron microprobe to know its atomic
composition.
Table 1: Melting points and evaporation temperatures of the elements Cu,
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In and Se [xxi].
Substance
Cu
In
Se

Melting point ºC
1083
156.4
220

Evaporation temperature ºC
2336
688

3.2 Composition and morphology
The morphology of CuInSe2 thin films is strongly affected by
precursor’s composition and the following heat processing.
The Se content in the initial sandwich did not conserve after annealing, in
spite of the Se excess in the initial precursors, to insure the P- type
conductivity of the following CuInSe2, most of the films exhibit Se at. %
˂ 50, Table 2, that is because of the Se re-evaporation due to its volatile
nature and due to the exothermic reactions between elements that take
place during the first steps of annealing [xxii].
Table 2: Atomic percentage composition in the range Cu- poor to Curich for CuInSe2.
Cu at. % In at. % Se at. %
22.23
29.25
48.62
23.00
27.48
49.52
23.06
28.16
48.78
25.44
24.97
49.59
26.12
24.72
49.15
The film has In as a first layer has the best adhesion to the glass
substrate. The adhesion then depends on the Cu content, the Cu- poor
film shows better adhesion. Samples with Cu- rich show comparatively
large grain which attributed to binary phase formation, like Cu2-xSe [23],
and exhibited less adhesion to the substrate with pinholes and cracks.
Films with Cu layer first on the glass showed weak adhesion and
exhibited cracks. Thin films with Se layer first showed very weak
adhesion to the glass substrate and very simple to peel up and it is friable.
Sample annealed or step annealed in argon were homogenous and
show better electrical and optical parameters than samples with the same
composition annealed in vacuum. It is expected that annealing in argon
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enable oxygen to substitute Se vacancies and the samples are less
compensated.
Films color is strongly dependant on their composition and the
method of annealing used. For a constant content of Se, samples with In
excess in general were more light color, while In poor samples were dark.
Cu-poor samples annealed or step annealed in vacuum have light brown
color. Samples with the same composition annealed or step annealed in
argon have dark brown color. Se lost in sample annealed in vacuum is
more. The dark color of samples annealed in argon may be attributed to
the impurities in argon and the oxygen traces which may react with the
elements of ternary compound.
The annealing interval and temperature has a considerable effect
on the quality of the material. The reaction between elemental layers
takes place at the first moments of the annealing and the color of the
precursor simultaneously change. Samples were annealed at temperatures
less than 350ºC for less than 25 minutes seems to be non-chalcopyrite,
and dominated by the binary phases. The chalcopyrite phase dominates
when samples heated or step heated at 400ºC for 40 -45 minutes in
argon, and for 15 minutes in vacuum.

3.3 X- ray diffraction
Sample with initial composition near stoichiometry were annealed
under the same environmental condition. Samples show tetragonal phase.
X-ray diffraction analysis confirms a single phase chalcopyrite structure
for CuInSe2 as shown in Figure 4. The reflections from planes (101) (103)
(211) and (213) (known as super lattice reflection) can be seen clearly in
the diffraction spectra of the CuInSe2. The presence of these reflections
confirms the formation of a good chalcopyrite film [xxiii]. The intensity of
the (112) peak is abnormally high for all samples. The (112) preferred
orientation in CuInSe2 is required for good lattice matching with CdS in
solar cells. The quality of the chalcopyrite phase is demonstrated by the
resolved tetragonal splitting of 204/220 peaks, Figure 5. This results are
close to the standard data in literature [xxiv].
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Fig. 4: X- ray diffraction pattern of CuInSe2 thin films

Fig. 5: The resolved tetragonal splitting of 204/220 peaks

4. Conclusion
In this work, CuInSe2 have been successfully produced by
sequential thermal deposition of elemental materials (Cu, In and Se) in
vacuum chamber onto microscopic glass substrate at room temperature,
each three sequential elemental layers are named “sandwiches”. It was
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found that the sequence In-Se-Cu gave the best adhesion to the substrate.
Films started with Cu on the substrate exhibited pinholes and cracks.
Films started by Se as a first layer on the glass peeled off. The Se content
in the initial sandwich did not conserve after annealing. Sample annealed
or step annealed in argon were homogenous. X-ray diffraction analysis
confirms a single phase chalcopyrite structure for CuInSe2.
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اليدف من ىذه الورقة البحثية ىو دراسة مورفولوجيا وتكوين اغشية CuInSe2
الرقيقة المصنعة بطريقة الرص المتتالي لطبقات العناصر األساسية  .SELتم تسخين
األغشية بطرق مختمفة لزيادة طور  Chalcopyriteالذي قد يحسن الخصائص

الكيربائية والبصرية لتمك األغشية .يسود طور  Chalcopyriteعندما تسخن العينات
الى درجة ح اررة  400⁰Cمباشرة او بالتدرج لمدة  05دقيقة بوجود غاز األرجون،
وتسخينو في الفراغ لمدة  50دقيقة .تم تشخيص مكونات ىذه األغشية الرقيقة بايجاد
النسب المئوية لممكونات الذرية وكذلك باستخدام تقنية حيود األشعة السينية .وتصف ىذه

الورقة إنتاج اغشية  CuInSe2متعدد البمورات ( )polycrystallineذو قمم حيود
تكون
واضحة المعالم .وقد ُدرست النسب المئوية الذرية لممركب لغرض التحقق من ُّ
األغشية المطموبة .كما استخدمت شاشة الكوارتز البمورية لمراقبة سمك الطبقات
المختمفة.
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ABSTRACT:
Our scheme is to improve the performance of MAC layer based on
IEEE802.11n, when the data transferring in reverse direction from side A
to side B, side B does not need to send only ACK, it can be wait for a
time and send a piggyback data frame (ACK+data) and the ACK get a
free ride. In this paper we propose bidirectional frame incorporated in to
the aggregation with fragment retransmission (AFR). The Packets from
the upper layer can be done with the help of AFR. Packets that exceed the
size threshold are divided into fragments. The MAC layer then transmits
the large frame and only retransmits corrupted fragments. The piggyback
frame is also the same, but with the ACK and make sure to put the ACK
in the first fragment. We have implemented this scheme in the NS-2.27
cygwin simulator to show the results for TCP and HDTV trafﬁc.
KEYWORDS
1. Introduction:
Piggyback scheme, MAC, IEEE802.11 and ACK.
There are many advantages for piggyback scheme i.e. Improve the
efficiency which reducing the overhead and increasing the system
throughput. The idea for piggyback scheme is when the data transferring
in duplex ways from sender to receiver, the receiver side waits until the
network layer send the next packet to the sender and the ACK attached
with the data frame at the header, so the receiver side does not need to
send separate ACK with separate data, and the ACK gets free [1-2] see
figure 1. Nowadays, next generation wireless networks (IEEE802.11n)
become prominent topic in the area of wireless networks. A data frame
can carry the ACK information in its packet header. To reduce the
protocol overhead, one can piggyback the ACK frame with others.
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Figure 1: Normal piggyback frame
In our work here, we want to propose a novel scheme that
represented into bidirectional transmission frame incorporated in
aggregation fragment retransmission (AFR) scheme. The MAC layer
transmits the large frame and then retransmits into corrupted fragments.
So the first transmission from side A to B has been done before in [3].
Our main algorithm is related to piggyback frame from side B to side
A,there is a timing algorithm that make data link layer wait for period
time is less than sender’s time out of period to avoid the retransmission at
the sender. Then, the network layer at the receiver sends the packets to
data link layer. After that, set the acknowledgment at the header of data
frame and aggregate the packets and fragmented and then retransmission
only the corrupted frames for the ACK and data checksum. In the last we
report the result according the TCP, HDTV traffic. The rest of this paper
is organized as follows. Section 2 introduces the related previous works,
and Section 3 shows the proposed AFR in bidirectional frame. Section 4
the simulation results. Finally, we conclude in section 5.
2. Related works
When the receiver has a frame to the sender allowing sending the
data frame with ACK to the sender, this process is called a piggyback
scheme. So the acknowledgment gets a free ride in the data frame and
takes few bits, and this is a distinct ACK. Therefore, each frame requires
an ACK header and data frame (checksum). This means that the
piggyback merely relies on the receiver since the fewer the frames are
sent, the fewer the frames that arrive and this is dependent the way the
receiver is organized. However, the emergence of the piggyback scheme
has posed some cases of complexity. For example, the question of how
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long the data link layer is supposed to wait until the packet is transmitted
to piggyback the ACK is still a posing a complex case. As far as we
know, the link layer usually waits for a certain period of time, and if this
waiting period consumed by the data link layer is longer than the sender
timeout period, it is expected that the frame will be retransmitted.
Therefore, it is assumed that the data link layer must wait for fixed time
like Ad hoc scheme such as number of Milliseconds. On the other hand,
one of the benefits of the piggyback is that the piggyback frame does not
need to rivalry the channel again in a case when the receiver has a frame
to send to the sender. This is because it does not need to be in the front of
the queue but the nearest frame to the destination at the sender [4], and
the same reference [4] shows the overhead with/without piggyback
mechanism in case when the frame belong to the receiver is sent to the
sender after receiving a frame as completion of the channel again by at
least a CTS frame time, an RTS frame time, two SIFS times, a DIFS
time, and a random backoff is required to be done by it. Otherwise, in a
case when the frame is possible to be piggybacked by the receiver to the
sender along with the acknowledgment, the ACK is sent by the sender as
a way of acknowledging the piggybacked frame after reducing the SIFS
time and the overhead has been already accomplished, See Figure 2. The
data frame can piggyback a control frame to increase the channel
efficiency in wireless networks such as IEEE 802.11 WLAN. The
piggyback scheme may decrease the channel efficiency while it may
increase the frame transmission delay for other stations if it has a low
transmission rate and the control frame presents the global control
information such as the channel reservation time. So the piggyback deals
with the problem concerning the low physical transmission rate, and
evaluation of the effect of this problem with respect to the average frame
transmission delay and the channel utilization. Therefore, the purpose of
proposing the delay-based piggyback scheme by the authors was to
mitigate the piggyback problem [5]. And as revealed by the same authors,
the piggyback led to decreasing the channel efficiency while
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increasing the frame transmission delay even if one station with low
physical transmission rate were present

Figure 2: the overhead with/without the piggyback scheme
[6] Investigated the piggyback scheme when the data frame was
transmitted in two cases for the station. If the frame was corrupted, so
whole the process would re-start, or the data frame would be received
successfully. The researcher also showed that the wireless station turn on
piggyback scheme when the packet is less than 1100bytes. Moreover, the
throughput is very low because the overhead is high, and the data rate is
better than the piggyback because the time missed in retransmitting the
“data+ Acknowledgement” frames is reduced.
The throughput
improvement by piggyback in the best case is about 40%. According
to[7] the performance of the piggyback requests is already evaluated, so
the ratio of the piggyback requests and the inﬂuence on the delay
were insistences for different traffic. With the large number of users, the
performance increased by using the piggyback requests, and the web
traffic model showed that large number of bandwidths can piggyback on
previous packets. In [8] defined the piggyback problem that when the
control frame is piggybacked the channel efficiency is decreased and at
the same time, the station has a low physical rate. The researchers also
showed that and evaluated the channel utilization with and without the
piggyback frame, and they proved that utilization of channel means the
ratio of the total frame transmission time to the super frame length. So
they solved the piggyback problem as the low physical rate by calculating
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the delay of the piggyback scheme and proposed the delay base
piggyback scheme and found that the piggyback was decreasing the
channel efficiency while increasing the frame transmission delay even in
one station physical rate. However, when the physical transmission rate
increases. The channel efficiency and the delay efficiency are also
increased. Therefore, if the piggyback practices well, the channel
efficiency and the delay transmission will increase. But the proposed
algorithm is expected to decrease the average frame transmission delay
and the channel utilization is estimated to be about 24% and 25%,
respectively if there is one station which has low a physical transmission
rate. [9] Showed that types of QoS data frames and their related usage
rules to increase the channel efficiency. A CF-boll used to grant the
channel to QSTA and piggybacked in QoS the data frame to increase the
channel efficiency. However, the channel efficiency may be decreased by
CF-boll piggyback problem when QSTA associated in QBSS uses the
low physical rate. The CF-boll piggyback scheme varies between 24 and
36Mbps depending on the traffic load. [11] Proposed a study in which the
impacts of channel access, bandwidth and piggyback scheme on the
performance were examined, and it was observed that the bandwidth
utilization can be improved if the bandwidth for random channel access is
properly configured according to the channel access parameters,
piggyback scheme and the traffic of network. The piggyback requests can
be used to the piggyback mechanism reduces the delay for uplink and
downlink packets, and the packets loss probability for uplink traffic and
downlink traffic for the case of backoff method and piggyback method.
For downlink data, packets do not occur for piggyback method and the
loss packets of downlink data packet for the backoff is not small.
Moreover, the piggyback method reduces the energy consumption
signiﬁcantly and there are no losses of downlink data packets. [10]
Investigated that many improve the bandwidth efficiency, but it is
possible to increase the delay of channel access. The bandwidth
efficiency with piggyback requests can be saturated more quickly with
the increased number of SSs than that without piggyback requests.
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3. AFR in bidirectional frame
Aggregation fragment retransmission has been addressed in [3],
and the main goal was mitigated the overhead and improve the distributed
coordination function model (DCF) to get high throughput and less
overhead, In AFR method, multiple packets are aggregated into and
transmitted in a single large frame. If errors happen during the
transmission, only the corrupted fragments of the large frame are
retransmitted. See figure 3

Figure 3: data frame in AFR scheme
In our approach, there are some packets at the receiver are waiting
to transmitted to the sender, so the receiver does not require to send
separate ACK, it can send both (ACK+data), then we implement the AFR
in both direction from side A to B, and side B to A. And the detailed
ACK frame formats for the AFR scheme are described in Figure 4. The
length of the new Fragment Bitmap field is 32 octets, which allows the
maximum number of fragments in a MAC frame is 256, for the first ACK
side B to side A and Conversely from side A to side B.
Figure 4: ACK in AFR scheme
How the AFR protocol works in bidirectional transmission?
At the sender side, on receiving one IP data packet from the upper
layer, the MAC layer divides it into several fragments and save them into
the MAC queue. After receiving some other IP data packets, the MAC
queue aggregates all the available fragments into a large MAC frame and
transmits the aggregated frame through the PHY layer. At the receiver
side, after receiving the aggregated frame, the receiver’s MAC sends
back an (ACK+ data) frame, at the ACK part confirming which
fragments have been correctly received in the ACK frame’s Fragment
Bitmap field. If all the fragments of an aggregated frame have been
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successfully received, the receiver’s MAC layer transmits the whole
frame to the upper layer and deletes it from the queue. And in data part
we used the AFR scheme again at the receiver side that combined with
the ACK. And to confirm the fragments arrived at sender we used the
fragment bitmap in the ACK from the sender to the receiver. See figure 5.

Figure 5: piggyback frame in AFR scheme

Figure 6: system design flow chart
4.
EXPRIMENTAL RESUTLS
We have implemented the AFR in piggyback scheme in the
network simulator NS-2.27 (cygwin) in windows XP. The network
topology that we used is a peer-to-peer one where STA sends packets to
STA. We report here the simulation results for two types of traffic (TCP,
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HDTV) all of which follow the requirements of the 802.11n usage model
[12].We have compared performance of the AFR in piggyback scheme
with normal piggyback scheme [13]. Our simulation parameters are list in
table I.

No piggyback
2000

1800

1600

1400

1200

1000

800

600

piggyback
400

100
80
60
40
20
0

200

Throughput in Mbps

TCP traffic:
TCP currently carries the great majority [14] of network traffic and
it is therefore important to investigate the support of the AFR scheme for
TCP traffic. Important feature of TCP include the fact that traffic is
elastic and so achieved throughput is related to network capacity.

piggyback in AFR

Frame size

Figure 7: Throughput comparison in basic rate 54Mbps and
BER=10-6
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This piggyback scheme AFR achieves great throughput gains (by a
factor of between 2 and 3 depending on channel conditions) over normal
piggyback. Although as might be expected the choice of fragment size
becomes more
important at higher BERs
No Piggyback
Piggyback
piggyback in AFR

Throughput in Mbps
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Figure 8: Throughput compared with number of stations
We evaluate the piggyback in AFR performance as the number of
STAs is varied from 10 to 80; figure 8 shows the piggyback in AFR and
normal piggyback and without piggyback scheme throughput. Piggyback
in AFR achieves between 2.5 and 3 times the throughput of normal
piggyback over this range of network conditions.
HDTV will be supports WLANs. HDTV has a constant packet size of
1500 bytes, a sending rate of 19.2–24 Mbps, and a 200-ms peak delay
requirement.
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without piggyback
with piggyback
piggyback in AFR
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Figure 9: Throughput compared with number of stations
So Final Result in piggyback in AFR HDTV performance with a
432MbpsPHY data rate. Figure 9 shows the throughput performance of
the piggyback in AFR and normal piggyback and without piggyback
schemes as the number of STAs(and so HDTV ﬂows) is varied.
5.
Conclusion: To achieve high efficiency for IEEE802.11n, we
developed the bidirectional frame incorporated in to the aggregation with
fragment retransmission (AFR), in which multiple packets are aggregated
into and transmitted in a single large frame. The simulation model is
developed to evaluate the throughput performance of piggyback in AFR
scheme.
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ABSTRACT
This paper attempts to investigate the problems of using English
prepositions in translation. Also it aims to find out the difficulties and the
causes of Libyan students’ errors in using prepositions in translation and
to suggest appropriate solutions for the difficulties. Moreover, this
research focuses on English statements which contain prepositions.
Previous studies showed that most errors of Arab students in translating
prepositions from English into Arabic are due to many reasons.
Therefore, this study targeted EFL students of education college, AlMergib university.
To achieve the objectives of this study a sample of (62) students
and from the population were chosen. The instrument of this study is a
test which is handed to the students to inspect the difficulties of
translating English prepositions, also. For data analysis, the researcher
adopted (SPSS) program. The main findings of the study is that fourth
year students at college of education – Al-Mergib university – Libya
encounter problems in translating prepositions from English into Arabic
due to many reasons such as lacking knowledge about English
prepositions, English prepositional systems are more complicated than
Arabic, the impact of mother tongue interference as well as
overgeneralization. Also the study showed that EFL Libyan students lack
facilities needed for effective translation such as syllabuses do not meet
student's needs as well as no Libyan teachers for translation at education
college. Accordingly, it is recommended that translation syllabuses
should be designed perfectly to help students acquire translation skills
and EFL Libyan students should know the differences between Arabic
and English prepositions to translate them correctly.
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Introduction
In the era of .com, globalization and drastic changes, the explosion
in intercultural communications, science and technology as economic and
political relations between the nations, have confronted the humanity
with exceptional challenges in the assimilation of useful and necessary
knowledge and information. Therefore, in favor of successful
communication to take place between any two systems, thus, Translation
is considered to be one of the most important factors in transferring
knowledge and expertise in political, economic, commercial, legal,
military and other important fields, and different aspects of translation.
Translation has been the most efficient and effective means of
communication between nations , peoples , and groups , And through it ;
the exchange of common interests took place , and through it ; the
customs and traditions of other nations were known .
The importance of translation has been growing steadily,
particularly in this era of globalization, where nations need to
communicate with each other more than they used to do previously; as
entire world has been much like small village.
Definition of Translation
Translation is rendering the meaning of a text into another
language in the way that the author intended the text. Hence in many
types of text (legal, administrative, dialect local, cultural) the temptation
is to transfer as many SL (Source Language) words to the TL (Target
Language) as possible". (Newmark,2003).
"Translation generally refers to all the processes and methods used
to render and /or transfer the meaning of source language text into the
target language as closely, completely and accurately as possible, using:
(1) words/phrases which already have a direct equivalent in Arabic
language; (2) new words or terms for which no ready-made equivalents
are available in Arabic; (3) foreign words or terms written in Arabic
letters as pronounced in their native origin; (4) foreign words or terms
made to fit Arabic pronunciation, spelling and grammar". Hasan, G.
(2008 : 3).
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Translation and meaning
Meaning is a highly complex, multifaceted phenomenon, and any
complete Explanation of it must account for a surprisingly wide variety of
different facts. To vary from person to person more than meaning does;
they tend to be only of typical or ideal examples of the things they
symbolize, and because not all words carry Corresponding mental
images. The meaning of a word involves more than just the actual thing
the word refers to. Since not all expressions have real world referents and
substituting expressions with identical referents for each other in a
sentence can change the meaning of the sentence as a whole. Knowing
the meaning of a sentence involves knowing the conditions under which
it would be true, so explaining the meaning of a sentence can be done in
part by explaining its truth conditions. Knowing the meaning of an
utterance also involves knowing how to use it, so conditions on language
use also form an important aspect of meaning‘‘. Jarf (2000 : 8 - 16)
George Yule (1996 : 114) classified meaning into two types:
(1) Conceptual meaning:
It is also called "denotative" or "cognitive" meaning. it is a part of
meaning of a word that relates it to phenomena in the real world, also it
covers those basic, essential components of meaning which are conveyed
by the literal use of a word, e.g. the denotation of the English word
"winter" is a season between autumn and spring regardless of whither it is
cold and unpleasant. Denotative meaning may be regarded as the
"central" meaning or "core" of a lexical meaning.
(2) Associative meaning:
it is also called "connotative" meaning or "emotive" meaning. It
refers to that special idea on concept which is associated with a word in
term of its meaning in addition to denotative meaning, e.g. the associative
meaning of the word "needle" for some people means 'painful'.
Associative meaning is the total of all the meanings a person thinks of
when he hears the word. e.g., in a word association test, a person might
be given a word like puppy and then asked to list all the things they think
of the word. That person might give: warm, young, furry, lively, kitten.
Warm, young furry lively, kitten make the associative meaning of puppy
for that person.
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Translation problems due to linguistic difficulties
"Translation seems to be an easy task, and it is just to find
equivalents of the source language elements in the target language.
However it is very difficult because when translating, the translator may
face difficulties which make him/her stop translating, think, rethink, and
use dictionaries, these problems are at different levels. They are due to
either sound and lexis or grammar and style". (Ghazala, 1995).
-phonological problems:
These problems are concerned with sounds.
-Lexical problems:
These problems are due to the misunderstanding words meaning.
Lexical problems which may be encountered when translating can be
classified as follows: literal meaning, synonyms, Polysemy, collocation,
idioms, proverbs, metaphors, technical terms and proper names.
-Grammatical problems:
difference in origins causes a difference in grammar and creates
wide gaps for translators when translating.
-Stylistic problems:
These problems are concerned with style, as it is a part of meaning,
and its effect on words and grammar.
Definition of preposition
’’A preposition expresses a relationship of meaning between two
parts of a sentence, most often showing how the two parts are related in
space time. Most of the common prepositions consist of only one word;
they have no distinctive ending, and do not vary. Several prepositions
consist of more than one word‘‘. David Crystal (1998 : 213)
Preposition is defined as a word that shows a relationship in time,
space, cause or manner between the object of the preposition and another
word in the sentence.
’’preposition is a closed-class, uninflectable morpheme which
shows the relationship between its [noun phrase] object and another word
in the sentence‘‘. (Liles, 1987:229).
’’Preposition means 'placed before'. Prepositions are words placed
before a noun or pronoun to show relationship between persons or things
or actions‘‘. Richard, P (2004: 61)
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Van Oosten (1977:12) on defining preposition proposes that
’’criteria for defining individual members of prepositional word class are
to be set forth. Arguments are presented against calling prepositions
meaningless, yet it is conceded and explained that, those which occur in
wider context, are vaguer due to their greater variability. Prepositions are
found to have a single meaning but with some qualifications. Sometimes
the choices of a preposition may be conventionally prescribed, either by
favoring notions or by continuing relics of older uses of prepositions.
Semantic reinterpretation may place conventional expressions of the
second type among those of the first type. Prepositions in expression of
the second type only accord with their central meaning insofar as they do
not contradict it. The central meaning of prepositions occur in many
different environment is spatial, or most concrete, one of the temporal
and abstract uses one derives from the spatial or concrete via spatial
metaphor‘‘.
Teaching English prepositions
English prepositions are difficult for any EFL learner because
he/she usually relates them to his /her own mother tongue prepositional
system. The difficulty is also caused by the difference in number,
meaning and usage of the prepositions in the MT and EF languages.
Verbs and other parts of speech play a great role in the omission, addition
and selection of a wrong preposition in English, which may affect the
whole meaning of the idea intended by the learner. In addition to this,
idiomatic usage of English prepositions makes them difficult to learn
even by native speakers of the language.
In teaching preposition Zughoul (1979:8) pointed out that English
prepositions are generally considered difficult to teach to non-native
speakers, for a variety of reasons:
Firstly, the lack of written guide to the usage of preposition,
because there are not enough written guides for students to help them to
learn more about English prepositions and how to use them.
Secondly, for native Arabic speakers, the commonly used grammar
translation method of instruction and native language poses a problem.
Furthermore, Bennet (1975 : 3-4) examined the features that are
often required of prepositions. Some of these requirements are as follows:
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1- A Preposition combines syntactically with exactly one complement
phrase, most often a noun phrase. In English, this is generally a noun
called the object of the preposition, together with its attendant modifiers.
2- A preposition establishes the grammatical relationship that links its
complement phrase to another word or phrase in the context. In English,
it also establishes a semantic relationship, which may be spatial (in, on,
under, etc), temporal (after, during, etc.), or logical (via ...) in nature.
3- A preposition determines certain grammatical properties of its
complement (e.g. its case). In English, the objects of prepositions are
always in the objective case.
4- Prepositions are non-inflecting (or "invariant"); i.e., they do not have
paradigms of forms (for different tenses, cases, genders, etc.) in the same
way as verbs, adjectives, and nouns in the same language.
Problems and difficulties of English prepositions
Translating prepositions from English into Arabic is one of the
most difficult tasks for Libyan English as foreign language (EFL)
students. When fully investigating this grammatical phenomenon, it is
found that the main problem remains not only in recognizing the
equivalent preposition, but also in understanding its use and usage in
Arabic. Linguistically speaking, there are some differences in the points
of views linguists look at prepositions. In the dictionary, a preposition is
defined as "a word that is used before a noun, pronoun, or gerund to show
that word's connection with another word, such as 'of' in 'a house made of
wood', and 'by' in 'We open it by breaking the lock' ". (Longman, 1995).
Prepositions are "always followed by nouns or pronouns". They are
"connective words that show the relationship between the nouns
following them and one of the basic sentences elements: subject, verb,
object, or complement”.
’’Prepositions are an ever-lasting problem for foreign learners of
English‘‘. (Mukattash, 1976 : 269).
’’English prepositions are difficult for any EFL learner because
he/she usually relates them to his /her own MT prepositional system. The
difficulty is also caused by the difference in number, meaning and usage
of the prepositions in the MT and EF languages. Verbs and other parts of
speech play a great role in the omission, addition and selection of a
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wrong preposition in English, which may affect the whole meaning of the
idea intended by the learner. In addition to this, idiomatic usage of
English prepositions makes them difficult to learn even by native
speakers of the language‘‘.(ibid)
Arab learners are also expected to find similar difficulties in the
use of English prepositions because although Arabic and English
prepositions have some characteristics in common, they differ in both
number and usage.
Prepositions are very important and the sentence construction is
mainly dependent upon them, the students should master the use of
prepositions so as to perform good translation. Using correct preposition
is still an area of difficulty for the students of foreign learners of English.
it is evident from observation that prepositions are the most
problematic area of grammar, the matter that opens the door widely for
many scholars to study them. Prepositions are difficult in the sense that
they can have different functions, and the greatest problem faced by
students of English as a foreign language is the correct use of
prepositions. An inappropriate use of preposition may change the
intended meaning of a sentence entirely. Therefore, translators and
teachers need to be familiar with prepositions so that their translation or
teaching process can be accurate and elegant.
According to Brown (2003), EFL students' errors can be divided
into three categories: substitution, addition, and omission. In their studies
on errors of EFL students using the same classification of prepositional
errors, Hamdallah (1988) further delineated the three categories as
follows:
(1) Substitution: An incorrect preposition is substituted for a correct one.
For example:
• The teacher was satisfied *from our compositions (instead of with).
• He was angry *from his bad marks (instead of at).
(2) Addition: A preposition is used in a sentence which does not require a
preposition.
For example:
• He entered *into the room (an unnecessary into).
• They always discuss about politics (an unnecessary about).
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(3) Omission: A preposition is deleted which is necessary. For example:
• She came Sunday (omission of on).
• The classes are held noon (omission of at).
After classifying the types of prepositional errors, the most
frequently occurring prepositional errors were identified. ’’The
prepositional error types for each proficiency level were then identified
from the corpus. Next, the types and frequency of these errors were
compared across the three levels to find out whether the rate of each
prepositional error type significantly decreased across the three levels
(developmental errors) or remained the same (fossilized errors)‘‘.
Keshavarz : 2005)
Methodology of the study
The researcher adopts the quantitative, analytical and descriptive
methods to analyze the data received from the participants in order to find
the correlation between variables being studied.
The target population of this research is fourth year students at ALMergib university education college, three groups of the fourth year
(A,B,C) were chosen to answer the test, they have been chosen for
collecting data because they are senior in learning English as well as they
suppose to be as standard and model stage, in addition to that they have
covered the whole academic curricula planned for them, and they are
exposed to variety of prepositions and translation courses.
In practice, the data of the current study consists of two sources of
information; primary source, it comprises experimental test to be carried
out on translation for students The secondary sources of the research data
includes linguistics information gathered from different sources such as
books, periodicals, magazines, journals, websites, etc.
A test is the main instrument planned to be used in collecting the
needed data of this research, it is administered by the researcher in
consultation and cooperation with other teachers. The test contains 25
English sentences containing a wide range of prepositions, then the
students were asked to translate into Arabic. Also the researcher watched
the phenomenon and reporting the errors of using prepositions in
translation as they happened therefore, the researcher used certain
planning and preparation of time and location, and that was during the
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lectures. The researcher tried not to shift subjects attention so as not to
threaten the validity of the technique.
Validity and reliability of the test
Validity is the ability of an instrument to measure what it is
intended to measure, what it is supposed to measure. Validity of the
research instrument usually evaluated for face, content and constructs
validity.
Correlations

Arabic statements

English statements

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

Arabic
statements
1

English
statements
.589**
.000
62
62
.589**
1
.000
62
124

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Table (1) Correlations the validity of the test
Polit and Hungler (1999: 317) define reliability as the degree of
consistency with which an instrument measures the attribute it is
designed to measure.

Reliabi lity Statistics

Cronbach's
Alpha
.732

Cronbach's
Alpha Based
on
St andardized
Items
.742
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Table (2) Correlations reliability of the test
Testing Validity and Reliability of the test
As for testing the validity and reliability of the instrument of the
research, the researcher chose the Person’s correlation to find out the
relation between variables. And according to the Half method in the
formula below the correlation is (0.59) which is strong and significant.
Reliability=.732
Validity =√
=0.86
Results and discussion
To obtain the required results, the descriptive analytical and
methods were followed. The researcher used statistical package for social
science (SPSS) to analyze the results and discuss them. The test and the
questionnaire were conducted to disclose different problems of using
prepositions in translation as well as to know the reasons for making
errors.
According to the analysis these variables proved to be significant
for the study. The table below indicates the numbers of the students, the
mean, median, mode, the standard deviation, range, maximum and
minimum mark.
Results for
analyzing the test
N

Valid
Missing

Mean
Median
Mode
Std. Deviation
Range
Minimum
Maximum

Students' response

62

62

0

0

21.13

1.37

23.00

1.00

25

1

7.350

.633

33

3

5

1

38

1

Table (3) statistical results for analyzing the test
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This table illustrates that the total number of the participants is 62,
the mean is 21.13, the median is 23.00, the std. Deviation is 7.350, also
the highest scored by the participants is 38 and the minimum mark is 5
therefore, the range between them is 33. According to the table the
researcher has classified the participants into five levels to show their
degrees and responses.
Pr epositions * Respon se * Statement Cr osstabu lation
Count
Stat em ent
S1

Prepositions

S2

Total
Prepositions

S3

Total
Prepositions

S4

Total
Prepositions

S5

Total
Prepositions

S6

Total
Prepositions

S7

Total
Prepositions

S8

Total
Prepositions

S9

Total
Prepositions

S10

Total
Prepositions

S11

Total
Prepositions

S12
S13
S14

Total
Prepositions
Total
Prepositions
Total
Prepositions
Total

To
In
Into
Along
Around
Across
With
For
On
To
In
Opposite
Of f
Due to
Within
At
For
Below
To
About
Across
For
Through
During
To

Response
Correct
Incorrect
25
37
48
14
73
51
12
50
18
44
30
94
23
39
8
54
31
93
40
22
37
25
77
47
52
10
52
10
104
20
37
25
23
39
60
64
3
59
5
57
8
116
13
49
18
44
31
93
37
25
44
18
81
43
20
42
12
50
32
92
3
59
23
39
26
98
20
42
20
42
47
15
47
15
18
44
18
44

Total
62
62
124
62
62
124
62
62
124
62
62
124
62
62
124
62
62
124
62
62
124
62
62
124
62
62
124
62
62
124
62
62
124
62
62
62
62
62
62

Table (4) English prepositions response
As can be shown in the above table (2) students' performance in
translating /into, along, across, off, due to, within, at, and about/ was
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below average. In fact students' answers as senior students were
unexpected because of many reasons such as: lacking knowledge and
wrong understanding for the prepositions, Libyan students do not have
enough linguistics information about English prepositions as in sentences
one, two, three and four, lacking knowledge about the syntactic
categories of English words and prepositions, unfamiliarity of some
English prepositions (/next to/, /inside of/ because of/, /due to/, etc…)
will attribute difficulties for EFL Libyan students because they contain
two morphemes and they can be translated by using Arabic preposition +
another word as in sentence seven. Also another possible reason for
translating English prepositions incorrectly is that some L2 prepositions
have no equivalent in Arabic as the prepositions /within/ in sentence
eight.
Some EFL Libyan students do not understand the semantic
denotation and the accurate equivalent preposition in Arabic and that
affects negatively the intelligibility translating the whole meaning of the
sentence as in sentence ten. English prepositions system creates
difficulties for Libyan students because many prepositions belong to
many semantic categories as the word /across/ it can be classified as an
adverb or a preposition as in sentence eleven.
Finally, the researcher noted some English prepositions do not
create problems for EFL Libyan students as it is shown in sentences five,
six, nine and thirteen one a plausible reason why students' performance in
translating them better than others is the students know the equivalent
Arabic prepositions easily. As well as they are the most common English
prepositions for Libyan students.
Conclusion
The main objective of this paper was to investigate the problems
that encounter Libyan students at college of education – AL-Mergib
University in translating prepositions from English into Arabic. Also it
has examined the constituents of the test. In brief the most significant
findings for this research are:
1- EFL Libyan students encounter problems in translating English
prepositions.
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2- EFL Libyan students translate English prepositions literally rather
than contextually.
3- Mother tongue influences translating English prepositions because
EFL Libyan students impose Arabic prepositions' meaning and usage
on English prepositions' meaning and usage.
4- Misunderstanding of some of these words used in the test caused
Libyan students to commit errors in translating prepositions because
they lack of linguistic competence.
Recommendations
Based on the results and findings of the study the following
recommendations are offered:
1- Exposing Libyan students to verity of linguistic contexts that contain
English and Arabic prepositions.
2- To provide accurate translation, Libyan senior students should have in
mind the requirements of translation in general and translating
prepositions in particular.
3- English teachers must inform their students that prepositions are part
of larger English and Arabic constituents. Therefore, they are advised
to give the different usages and meanings of English prepositions.
4- Teachers should encourage in their students to search for any
information they need about translation in general and translating
English prepositions in particular because for a wide range of
knowledge and to strengthen their ability in translation.
5- The college is recommended to establish new programs that help
Libyan EFL students become professional translators such creating a
translation society, holding seminars, debating and forums.
6- The library of the college should be provided by updated references of
translation.
7- Libyan students namely fourth year are advised to try all means that
will help them to improve their translation quality such as translating
long sentences, paragraphs and stories because they include many
prepositions.
8- There should be a continuous follow-up comprehensive evaluation
for each student's performance in translation by making portfolios so
as to observe their progress.
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Le Père Goriot de
Balzac est un type.

? L’argent peut-il effacer les valeurs morales
العدد9
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Département de Français Faculté des Lettres et des Sciences
Alassaba
UNIVERSITÉ de Al-D’JABABL AL-GAHRBI
قصة األب قوريو 5381 « le Père Goriotم لمكاتب الفرنسى الكبير » اونوريو دى

بالزاك « ) (1799-1850بدأت أحداث ىذه القصة في فرنسا سنة  5353وىي جزء من عدة
روايات تاريخية «الممياة اإلنسانية»  la Comédie Humaineليذا الكاتب ،احتوت عمى

نماذج وشخصيات إنسانية كانت مرآة صادقة عكست كل ما كان يحفل بو المجتمع الفرنسي في
القرن التاسع عشر من متناقضات ومفارقات.

القصة تتحدث عن وصف واقعى لفندق قديم جدا يقع في باريس ،تممكو سيدة أرممة

تدعى

"فوكير" حيث كان يقيم في ىذا الفندق العديد من السكان من بينيم "أوجين دي

راستينياك" وىو طالب جاء من إحدى أقاليم فرنسا لدراسة القانون ،وجمع المال حتى يصبح من
الطبقة الراقية في المجتمع ،فوتران :شخص غامض ،ىارب من العدالة حيث استطاع أن يغير

اسمو ومالمح شخصيتو حتى ال يتم القبض عميو ،واألب قوريو :يبمغ من العمر حوالى ثالثة

وستون عاماً ،وىو األكبر سناً في ىذا الفندق ،فقد زوجتو مبك اًر ،وقد كان رجالً غنياً ،بعد وفاة
زوجتو اىتم بابنتيو الوحدتين :أنستاسي و دلفين ،وقد كان يحبيما حباً غير محدود ،وبفضل

ثروتو استطاع أن يزوجيما لشخصين من الطبقة الراقية .عاش األب جوريو كل حياتو من أجل
ابنتيو ،وبدد كل ما لديو من مال في سبيل سعادتين وارضائين ،والغريب في األمر ان ابنتيو

كانتا ناكرتين لمجميل ،وكانتا تترددين عميو فقط لطمب المال ،ولم يكن يوماً يبخل عمييما حتى
أفمس وأصبح محط سخرية من الجميع .

قبل وفاتو كان يتمنى أن يرى ابنتيو بالقرب منو إال أنيما رفضتا الحضور إليو ،ال لشيء

إال ألن األب أصبح مفمساً .مات األب قوريو وحيداً لم يحضر وفاتو إال صديقو أوجين دي
راستينياك وصديق آخر ،وىما من قاما بدفع مصاريف جنازتو ودفنو.
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 بقدر ما لممال من أىمية في حياة اإلنسان إال أنو:الدرس المستخمص من ىذه الرواية

.ًفي بعض األحيان يكون سببا في فساد األخالق في العديد من المجتمعات قديماً وحديثا

Introduction
L’histoire de l’épanouissement de la littérature française à travers
les différents siècles est non seulement très intéressante mais aussi d’une
importance primordiale dans la connaissance de l’évolution des mœurs et
des idées en France. C’est ainsi que par exemple, pendant le XIXe siècle
(bien connu comme étant l’époque de la Restructuration), le domaine
littéraire est traversé par trois grands courants littéraires : le Romantisme,
le Réalisme et le Symbolisme...
Le XIXe siècle est l’époque romantique. Cette époque riche,
diversifiée est aussi une époque de l’instabilité politique. Cette instabilité
avait des effets négatifs sur les gens, et c’est cela qui explique le mal du
siècle. (Pierre Albertin 1995 pp :30-32)
L’œuvre romantique est une littérature individuelle affranchie ou libérée
de toute tradition formelle comme de toute règle. C’est le culte de
l’imagination qui caractérise le romantisme. Après le romantisme, nous
avons le réalisme et le naturalisme. Les gens laissent à côté leur
pensée romantique, leurs illusions en ce qui concerne la vie telle qu’elle
est. Le réalisme se définit comme le mouvement littéraire motivé par le
désir de présenter les choses telles qu’elles sont, d’interpréter et critiquer
la vie. L’écrivain réaliste observe, écoute et enregistre afin de faire sa
documentation méthodique de la vie. Cette documentation est basée sur la
réalité quotidienne. Le réalisme traite le thème de la décadence dans la
société de l’avarice et l’égoïsme de la classe bourgeoise.
Parmi les romanciers du siècle est Honoré de Balzac avec Le Père
Goriot en 1819. Ce dernier est un grand écrivain français qui décrit, dans
son roman (le père Goriot ) la vie de la société française au dix-neuvième
siècle et montre l’importance de l’argent à cette époque là.
Dans ce travail, nous allons étudier le roman « Le Père Goriot de
Balzac » pour voir comment la société française poursuivait l’argent au
XIXe siècle. Mais avant d’analyser le roman nous allons donner un
aperçu sur l’histoire et la littérature de la France à l’époque de Balzac.
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- La France à l’époque de Balzac
Pour pouvoir lire Balzac, Berbéris estime qu’il faut connaître
l’histoire et la littérature du 19e siècle car c’est le seul moyen pour savoir
d’où viennent les personnages et quels sont leurs problèmes. (Berbéris
1971 P :19). Depuis la fin du 18e siècle, la France a connu beaucoup de
désordres sociaux aussi bien que politiques, et il y a eu plusieurs formes
de gouvernements. La monarchie a pris fin en 1792 et la France est
devenue une république.
Dans la littérature française du dix-neuvième siècle il y avait beaucoup
d’autres auteurs français connus au moment où Balzac écrivait la
comédie Humaine.
Après la Révolution de 1848, on a vu un changement des
conditions socio-politiques et socioéconomiques pour toute la population.
L’aristocratie qui avait plein de privilèges et droits a été déchu de
leur positions favorables et ils ont chuté. Ils ont perdu l’un après l’autre
de leurs privilèges et la noblesse a traversé une période très instable.
Balzac est fasciné par l’argent car il en a un grand besoin comme il
a accumulé pas mal de dettes. Il observe la vie autour de lui dans la
société contemporaine et il voit que les aristocrates veulent de l’argent
pour pouvoir maintenir leurs rangs et les bourgeois pour avoir une
sécurité. Maurois pense que Balzac voit l’argent comme le « seul dieu
moderne » (Maurois P : 162). Balzac décrit la France après la Révolution
de juillet 1830. A cette époque, les aristocrates regardent les nouveaux
riches et les parvenus d’un mauvais œil. La bourgeoisie commence à
monter. L’œuvre de Balzac est pleine de personnages de la bourgeoisie.
C’est l’époque où la bourgeoisie cherche à faire fortune et devenir
quelqu’un. C’est en même temps le commencement du temps de
développement industriel en Europe. La Révolution industrielle est
caractérisée par le passage d'une société à dominante agraire et artisanale
à une société commerciale. Cela a donné une autre et nouvelle dimension
à l’économie.
Après avoir montré la France à l’époque de Balzac nous estimons
qu’il est intéressant d’expliquer comment la société française de XIXe
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siècle s’est enivré de l’argent. Dans ce travail nous allons utiliser un
roman de La Comédie Humaine: « Le Père Goriot » qui fait partie des
« Scènes de la vie Privée ». Nous ferons une étude du rôle de l’argent et
nous avons choisi d’étudier spécialement le père et ses filles dans ce
roman de Balzac.
Comme l’argent est un thème qui revient d’une manière fréquente
dans les romans de Balzac, nous avons pensé qu’il serait intéressant
d’analyser les personnages principaux et leurs relations avec l’argent.
Nous estimons que c’est intéressant de voir comment Balzac a présenté
le père généreux, sa passion et sa relation avec l’argent. C’est l’argent de
père qui influence toute la vie autour de lui et sa relation avec ses filles.
Toutes les relations entre les autres personnages dans ces romans sont
aussi influencées par l’argent.
- Le roman « Le Père Goriot »
- L’auteur
Balzac est considéré comme l'un des plus grands écrivains français
de la première moitié du XIXe siècle. Romancier, dramaturge, journaliste
et imprimeur, il est un des auteurs les plus importants de la littérature
française, il est considéré par de nombreux critiques comme le père du
roman moderne et son influence sur les écrivains postérieurs a été
grande. Il a laissé l'une des plus imposantes œuvres romanesques au
panthéon de la littérature française, avec 91 romans et nouvelles parus
entre 1829 et 1852, tout ceci constituant un ensemble nommé « La
Comédie humaine » qui est un véritable portrait de la vie au XIXème
siècle. Dans son œuvre, il a entrepris de décrire la société du 19è siècle
(1819-1840). Toutefois, ses romans réalistes et psychologiques
demeurent les plus célèbres, tels « Le Père Goriot » ou « Eugénie
Grandet » À côté d'une aristocratie qu'il admire, l'auteur décrit la montée
de la bourgeoisie et la puissance de l'Argent.
- L’œuvre
L'histoire se dérouler à Paris à la fin de l'année 1819. C’est un
roman qui fait partie des Scènes de la vie privée de la Comédie humaine.
Le roman est composé de quatre grandes parties. Dans la première il
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s'agit d'une description des lieux et des personnages mettant en place le
cadre de l'histoire. Dans la seconde partie où il nous parle beaucoup de
Rastignac, de son entrée dans le monde parisien pour essayer de faire
fortune. Dans la troisième partie, qui concerne le personnage de
Vautrin et propose un plan à Rastignac pour que celui-ci puisse posséder
une fortune. Dans la dernière partie, il est surtout question du père Goriot
et de sa lente agonie.
Le Père Goriot marque un tournant dans l’œuvre de Balzac car
c’est à ce moment là que Balzac comprend que toute son œuvre fait une
unité. Et pour renforcer cette idée d’unité, il va utiliser le procédé du
retour des personnages. C'est-à-dire qu’à partir du père Goriot, des
personnages réapparaitront d’un roman à l’autre en créant des liens entre
tous les récits de son œuvre.
Le Père Goriot est un élément important car on y retrouve un
certain nombre des thèmes récurrents de Balzac : l’arrivée des
provinciales à Paris, la paternité, la quête de l’argent et le plaisir. C’est
donc une de ses œuvres les plus représentatives de Balzac, elle obtint
un certain succès dès sa parution.
- Résumé du roman
Le roman commence à Paris à l’automne 1819. L’histoire continue
dans une pension miteuse de la rue Neuve-Sainte Geneviève, la maison
Vauquer, sept pensionnaires habitent ensemble : Mlle Michonneau,
Victorine Taillefer, Madame Couture, Monsieur Poiret, Bianchon,
Vautrin, Eugène de Rastignac, et le père Goriot (Balzac. 1910 P :10)
Quelques personnages émergent de ce groupe de pensionnaires
négligeables : Eugène de Rastignac, fils d’une famille noble et
désargenté de Charmante, venu faire ses études de droits à Paris. Un autre
personnage c’est Vautrin, mystérieux pensionnaire de quarantaine
d’années qui se faire passer pour un ancien commerçant. Il y a
également le Père Goriot, pitoyable rentier de soixante neuf ans qui
mène une vie nocturne énigmatique. Il est le plus âgé de la maison
Vauquer et aussi le plus ancien des pensionnaires.
Eugène de Rastignac est un jeune ambitieux, qui rêve de
s’introduire dans la haute société parisienne. Mais il n'a ni l'argent, ni la
connaissance de la société parisienne nécessaire. Grâce à sa tante, Mme
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Beauséant, il est invité à l’un des bals où il commence à faire la
connaissance des femmes bien placée dans la société. Mme Beauséant
donne à Rastignac un conseil pour monter en haute société : arriver par
les femmes. Elle lui dit « voyez-vous, vous ne serez rien ici si vous n’avez
pas une femme qui s’intéresse à vous. Il vous la faut jeune, riche,
élégante ». (Idem : 96).
A la pension, le criminel Vautrin a un plan pour donner à
Rastignac ce qu’il veut. Vautrin veut tuer le frère de Victorine Taillefer,
une autre pensionnaire. Quand il sera mort, elle héritera de tout l’argent
familial. Rastignac peut l’épouser et avec son nom et sa fortune, il peut
entrer dans la haute société. Cette proposition ne plaît pas trop à
Rastignac, il a choisi celle de Mme de Beauséant (arriver par les
femmes).
Le plus vieux pensionnaire est le père Goriot. Il a fait son argent
comme fabricant de pâtes pendant la révolution. Actuellement, il vit dans
la pauvreté parce qu’il donne toutes ses richesses à ses deux filles. Il le
fait pour assurez leur bonne place dans la haute société. Anastasie de
Restaud, la fille aînée de Goriot. Elle est bien mariée avec le Conte
Restaud qui vient d’une famille aristocratique. Delphine de Nucingon,
elle est aussi bien mariée avec le banquier Nucingon qui vient de la classe
bourgeoise.
Après une période d’ascension sociale, le père Goriot est
tombé progressivement dans la misère. Il s’est dépouillé de sa fortune
pour installer ses deux filles dans les hautes-sphères. Ayant honte de la
façon dont s’est enrichi leur père, elles le renient et ne lui rendent
visite que pour lui demander de l’argent. Goriot a une très bonne relation
avec Rastignac, et Rastignac reste avec lui jusqu’au moment où Goriot
mort.
Les autres pensionnaires, ignorants, pensent à son infortune avec
peu d’élégance et le soupçonnent de se ruiner en entretenant des femmes
du monde. Mais ils vont découvrir plus tard, grâce à Eugène de
Rastignac, que ce sont ses deux filles qui le ruinaient.
A la pension, le père Goriot est très affaibli, il se meurt. Rastignac
demande à Delphine de venir, comme son père est prêt de mourir. Elle
refuse parce qu’il y a un grand bal où elle veut être présente. Le père
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souhaite une dernière fois voir ses deux filles, mais celles-ci demeurent
tristement absentes. Le vieil homme mort tout seul, sans ses filles mais
avec Rastignac et un autre ami. A l’enterrement Rastignac et son ami sont
présents mais pas les deux filles. Au cimetière du Père Lachaise,
Rastignac règle les derniers soins et l'enterrement du père Goriot et dit les
grands mots très connus, « A nous deux maintenant! »
- Les personnages principaux du roman
Le Père Goriot : vermicellier avant la révolution, il était négociant
en vermicelles et pâtes : « Le père Goriot, vieillard de soixante-neuf ans
environ, s'était retiré chez madame Vauquer, en 1813 … » (Idem. PP : 21,
22). Après la mort da sa femme, il a sacrifié sa vie à ses filles : Delphine
de Nucingen et Anastasie de Restaud.
Il a développé un sentiment de la paternité allant jusqu’à la folie.
Dans cette perspective, il a fourni à ses filles une éducation bien audessus de leur classe sociale, et leur dédie d’énormes dots. «Goriot
mettait ses filles au rang des anges, et nécessairement au-dessus de lui, le
pauvre homme ! Il aimait jusqu’au mal qu’elles lui faisaient. » (Idem :
108). Il n'hésita pas à se ruiner, leur offrant tout ce qu'elles désiraient.
Eugène de Rastignac : c’est un jeune étudiant de milieu modeste,
venu de province pour étudier le droit. Il souhaite entrer dans la haute
société de Paris. (Idem pp : 16,17) Pour arriver à ses fins, il demande de
l'aide à la Vicomtesse de Beauséant, sa cousine. En effet, elle le met en
relation avec Madame de Nucingen (baronne) lors d'une sortie au théâtre.
Il est vite ébloui par la vie parisienne et abandonne ses études pour percer
dans la société. Il assiste à la déchéance du père Goriot et en tire des
leçons cyniques.
Vautrin : c'est un bagnard âgé d'une quarantaine d'années, il s'est échappé
de prison où il est surnommé « Trompe-la-mort ». (Idem : 17). Depuis
1815, il se cache à Paris sous le nom de Vautrin. Il souhaite aider
Rastignac afin que celui-ci voie sa fortune croître en lui proposant
d'assassiner le frère de Victorine Taillefer. La réussite confiera la dot
d’un million au pied de Rastignac dont deux cent milles sera le prix du
service de cet homme énigmatique. (Idem. : 132-136).
Delphine de Nucinguen : baronne et fille cadette du père Goriot,
elle est mariée à un banquier qui ne lui offre que le nécessaire vital, la
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raison pour laquelle Delphine est toujours en quête de l’argent. Elle est
devenue la maîtresse de Rastignac, elle s’installe avec lui dans un petit
appartement aménagé par Le Père Goriot qui pense finir ses jours aux
côtés des deux tourtereaux ; hélas les espoirs du vieux seront déçus.
Delphine est entièrement occupée à être reçue chez la vicomtesse de
Beauséant dont le salon au Faubourg Saint-Germain ne s’ouvre qu’aux
gens titrés de longue date.
Anastasie de Restaud : c'est la fille aînée du Père Goriot. Grâce à
son mariage avec le comte de Restaud elle devient comtesse et elle a pu
accéder au monde de l’aristocratie. Son mari l'obligera à renoncer à voir
son père. La comtesse Anastasie de Restaud est une figure féminine
importante dans le père Goriot où elle a pour rivale sa propre sœur,
Delphine de Nuncingen. Dans son incessant combat pour accéder aux
salons les plus huppés du Faubourg Saint-Germain, celui de la vicomtesse
de Beauséant.
La Vicomtesse de Beauséant : C’est la cousine de Rastignac, une
personne très importante à Paris, notamment grâce à son hôtel. Elle aide
Rastignac à obtenir ce qu'il veut, en le conseillant et surtout en le
présentant à des personnes importantes.
Madame Vauquer : Il s'agit de la propriétaire de la pension
Vauquer, qu'elle tient depuis une quarantaine d'années. Son affaire ne
marche plus très bien, notamment dû au départ de nombreux de ses
pensionnaires. Elle a deux employés : Christophe et Sylvie. Elle est assez
âgée et apprécie Vautrin avant d'apprendre que celui-ci est un hors-la-loi.
- Balzac et le réalisme français
Balzac est considéré comme le précurseur et le père du réalisme à
travers son œuvre La Comédie Humaine. Cette œuvre est un ensemble
d’ouvrages d'Honoré de Balzac. Dans cet ensemble, il met en évidence
les mutations sociales, économiques et politiques. Par exemple, dans le
Père Goriot, Balzac fait des descriptions minutieuses des milieux de
chaque personnage qui rend réel tout ce qui se déroule et par cela il
critique aussi minutieusement la société française de l’époque.
Le Père Goriot est une des œuvres caractéristiques du réalisme.
L’un des buts des réalistes est de dénoncer les défauts de la société,
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comme par exemple la bourgeoisie qui est réputée pour son étroitesse
d'esprit et son hypocrisie. La bourgeoisie est aussi connue pour son
amour pour l'argent et pour le profit qui peut effacer toutes les valeurs
morales. Les réalistes pensent que la classe sociale a une influence
déterminante sur le comportement des individus. Balzac s’attache à
décrire la société française entre la révolution et la monarchie de juillet. Il
montre les réalités que la littérature ne veut pas montrer à cause de leur
laideur ou de leur vulgarité. Balzac commence le roman avec une
exposition détaillée qui met en place le décor, l’atmosphère et les
personnages. Il permet au lecteur de faire la connaissance des
personnages tandis qu’il fait leur portrait.
Ainsi, il commence par une description du quartier et tout est fait
pour produire une impression négative, ce quartier serait un lieu sans vie,
laissé à l’abandon entre cimetière et prison. (Idem : 3-4). On passe
ensuite à l’extérieur de la maison dont la longue description confirme
l’impression de pauvreté et l’abandon. Enfin, Balzac termine par
l’intérieur de la pension. Celle-ci confirme avec le mobilier abîmé et usé
l’impression de déchéance et de tristesse renforcée ici par la saleté et le
mauvais goût. On peut comprendre qu’un jeune pensionnaire qui logerait
dans cette pension, sera prêt à tout pour en sortir.
A partir de ce premier passage, on peut essayer de définir le
réalisme, c'est-à-dire, la volonté d’un artiste de représenter la réalité de
son époque et d’explorer la vie quotidienne de toutes ses formes sans rien
idéaliser.(idem : 6-7-8).
Le roman réaliste veut analyser et expliquer la société et il
s’attachera particulièrement à quelques thèmes. L’étude des différents
milieux sociaux et leur rapport : noblesse et bourgeoisie, importance de
l’argent, l’étude des relations familiales (mari-femme) et l’opposition
entre Paris et la province. Balzac entrait dans les maisons, faisait parler
les gens et observait les coutumes. Maurois dit qu’ « [u]n romancier peut
et doit intervenir, mais à partir d’un fond de vérité. » Il constate que
Balzac ne jugeait pas les personnes qu’il rencontrait mais il peignait leurs
portraits (Maurois p : 136).
En parlant de son œuvre, Balzac disait généralement : « La Réalité
! La Réalité ! Elle n’existe pas. C’est nous qui la créons » (Balzac cité
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dans Krüger 89). On peut dire que la découverte de la vie et de la réalité
moderne dans certains romans passe par la découverte de Paris. Un
exemple est Rastignac qui s’élance de sa province vers Paris, la fortune et
des expériences diverses (Berbéris, 1973 :79).
- Le drame de la paternité dans le père Goriot de Balzac
Dans cette histoire du Père Goriot, la paternité a un rôle important
car c’est à cause de ce lien si fusionnel avec ses filles que le père
Goriot mourra dans l’isolement et la tristesse. Ces relations l’entraineront
dans
sa
décadence
et
cela
jusqu'à
sa
mort.
Pour un père, l’enfer c’est d’être sans enfants. (Balzac : 315) Peut-on
alors dire que Goriot a des enfants ? En effet, le Père est un personnage
sans filles sur le plan pratique car celles–ci l’ont délaissé et ne
viennent le voir que pour lui causer le désordre et le déchirement.
Goriot est tout d’abord une personne armée d’un amour paternel
fou. Berbéris n’estime que « dans les pires misères ou les pires
déchéances, c’est à ses enfants qu’il pense : Goriot ne vit que pour ses
filles » (Berbéris, 1973 :304). Quand ses gendres ne veulent qu’il vienne
chez eux, il se contente de voir ses filles de loin. Goriot se rend compte à
la fin qu’il a trop gâté ses filles et qu’il s’est plié à toutes leurs caprices.
« Je n’ai point froid si elles ont chaud ». C’est cet amour paternel
excessif voir fou que l’entend par le mythe balzacien de la paternité.
(Balzac .P : 158)
Le père Goriot est un père empressé pour ces filles, qui fait tout pour les
rendre heureuses même si la tristesse et la solitude s’empare de lui.
Après la mort de son épouse, le père Goriot donne toute son
affection à ses filles. Juste avant de mourir, il dit : «J’ai bien expié de les
trop aimé. Elles se sont bien vengées de mon affection. Elles m’ont
tenaillé comme des bourreaux ! (…) Mes filles, c’était mon vice à
moi, elles étaient mes maîtresses c’est tout. » (Idem : 320). Il se sacrifie
pour ses filles, qui en retour ne lui offrent que le mépris. On voit
apparaitre une paternité illimitée, qui n’est malheureusement pas
réciproque. Les filles n’ont besoin de leur père que pour l’argent qu’il
possède.
Le père de son côté se trompe en affirmant aux pensionnaires de la
maison Vauquer que les filles l’adorent et le chérissent, mais il va se
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rendre compte de son erreur une fois plus capable de financer les besoins
naturels de ses filles ; celles-ci arrêtent alors de le voir et fuient sa
rencontre. Bien qu’il les aime, elles ne s’intéressent plus à lui. En effet,
le père Goriot n’a pas guidé ses filles, il a mal géré l’éducation de ses
filles qui l’ont abandonné même dans les circonstances les plus critiques
générant par le fait même un drame qui a ruiné la vie de leur père.
Goriot a enfin avoué à son confident Rastignac qu’il est victime de
lui-même et que cette souffrance dont il fait l’objet est dépendant d’un
enseignement dont lui seul est le responsable.
La faute de Goriot est de laisser ses filles prendre des décisions
immorales sans oser les contredire sous peine de leur causer le malheur.
Mais le vrai malheur c’est de laisser des adolescentes agir à leur bon gré
en mettant en jeu leur avenir et celui de ceux qui les entouraient (Goriot
et Rastignac en l’occurrence) : « Elles sont innocentes, mon ami ! Dites-le
bien à tout le monde, qu’on ne les inquiète pas à mon sujet. Tout est de
ma faute, je les ai habituées à me fouler aux pieds. J’aimais cela, moi. »
(Idem : « 321)
Goriot se rend compte que s’il avait de l’argent ces filles seraient là
avec lui et cela a dû lui faire mal au cœur de voir l’avarice, l’ingratitude
et l’égoïsme de ses deux filles. Wingård trouve que Balzac nous montre
de nombreux exemples d’enfants qui traitent sans égards des pères trop
aimants : « Mais le roman où Balzac montre le plus clairement les effets
désastreux de la faiblesse paternelle, c’est naturellement Le Père Goriot.
Ce père excessivement tendre comprend trop tard que c’est lui-même qui
a provoqué l’ingratitude et l’égoïsme de ses filles » (Wingård,P : 147).
En bref, la faiblesse de Goriot c’est ses filles. Pour elles seules, il est prêt
à sacrifier argent et moralité, santé et principes. Il a abdiqué non
seulement ses droits mais ses devoirs de père : « Moi seul ai causé les
désordres de mes filles, je les ai gâtées….je leur ai toujours permis de
satisfaire leurs fantaisies de jeunes filles. A quinze ans, elles avaient
voiture ! » (Balzac, P :322).
- Le thème de l’argent
On comprend que l’argent est le thème le plus important dans ce
roman. Balzac a traité ce thème de plusieurs manières. La répétition du
mot « argent » montre à quel point le thème de l’argent est approprié
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pour saisir le roman, et ainsi la société parisienne dans la première moitié
du XIXe siècle. L’argent est corrupteur et gouverne la vie des
personnages. C’est l’argent qui détermine beaucoup de ce qui se passe
dans l’action. En effet, il était le fil conducteur qui relie tous les
protagonistes. C’est seulement le père Goriot qui comprend bien la valeur
de l’argent, surtout quand il soutien que « l’argent, c’est la vie. Monnaie
fait tout ». (Idem : 208). On constate que le père Goriot ne voit ses filles
que lorsqu’elles ont besoin d’argent ; et lui-même le confirme dans le
roman. Chaque fois qu’il les voit venir chez lui, il leur demande si elles
ont des problèmes d’argent.
Au fond, chez Goriot, l’argent est synonyme de ses enfants, aussi
regrette-t-il de ne plus en avoir, car cela devient synonyme d’abandon :
« Ah ! si j’étais riche, si j’avais gardé ma fortune, si je ne leur a pas
donné, elles seraient là. … L'argent donne tout, même des filles. Oh! Mon
argent, où est-il ? Si j'avais des trésors à laisser, elles me panseraient,
elles me soigneraient ; je les entendrais ; je les verrais ». (Idem. P :318)
Pour Madame Vauquer, la propriétaire de la maison Vauquer, elle
ne voit en ces pensionnaires que des sous. Elle ne s’inquiète pas si les
gens meurent mais son argent doit sortir d’abord. Voilà sa discussion
avec Rastignac qui soignait le père Goriot mourant : « - Monsieur Goriot
et vous, vous deviez sortir le quinze de février. Voici trois jours que le
quinze est passé, nous sommes au dix-huit, il faudra me payer un mois
pour vous et pour lui, mais si vous voulez garantir le père Goriot, votre
parole me suffira.
- Pourquoi ? N’avez -vous pas confiance ? - Confiance! Si le bonhomme n’avait plus sa tête et mourait, ses filles
ne me donneraient pas un liard, et toute sa défroque ne vaut pas dix
francs… (Idem. P : 294).
Vautrin représente le « diable », le « séducteur » et tous les maux
du roman. Pour cet homme, la tuerie ne lui est rien s’il en gagnera. C’est
lui qui convient le mieux avec le proverbe français qui dit que l’argent
n’a pas d’odeur. Il essaye de conseiller même Eugène à suivre ses
mauvaises voies. Il pense toujours à avoir de l’argent à travers n’importe
quelle voie. Vautrin pense aussi à s’ennoblir lorsqu’il déclare à
Rastignac ainsi :
« Si je réussis, personne ne me demandera : Qui es-
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tu ? Je serais monsieur Quatre-Millions, citoyen des États-Unis » (Idem.
P : 131).
À cette époque là, la société parisienne considérait l’argent comme
un phénomène essentiel du monde moderne, ainsi qu’il joue un rôle
primordial dans la vie. Nous remarquons que le récit se présente ainsi
comme une longue lamentation dont le leitmotiv est « Si j’étais riche ».
Rastignac, au moment de faire ses premiers pas dans la société parisienne
lance ce souhait « Si j'étais riche, se dit−il en changeant une pièce de
trente sous qu'il avait prise en cas de malheur, je serais allé en voiture,
j'aurais pu penser à mon aise.» (Idem 66)
Balzac a bien montré à l’évidence que l’argent a une place
fondamentale dans toute la société. Berbéris pense que « le roman
balzacien est certes le plus souvent un roman de l’échec, seuls les êtres
vulgaires et indignes acceptent de réussir et pouvant vraiment réussir
dans cet univers faussé » (Berbéris, 1971 P : 41)
L’argent permet de se placer bien sur l’échelle sociale. Dans ce
siècle balzacien le profit, l’égoïsme et l’avidité sont maitres. L’argent
remplace toutes les valeurs sociales et morales. Il n’existe plus d’amoure
filial, ne fraternel, la source porté à autrui est conditionné par l’intérêt.
Dans la société, à l’époque de Balzac, une femme ou un homme sans
argent n’était rien et ne valait rien. Berbéris le remarque « l’argent est au
centre de tout » (Idem :196).
- La mort du père Goriot
La mort du père Goriot est une grande scène comme les aime
Balzac, où le pathétique confie au sublime. Ce père qui ne vit plus que
pour ses filles, il est véritablement tué par elles lors d’une autre grande
scène, dramatiquement théâtrale, où toutes les deux sont venues pour lui
soutirer ses derniers sous s’entre-déchirent sous ses yeux avec une
violence inouïe, ce qui déclenche l’apoplexie fatale. L’art de la
dramatisation a conduit l’auteur à mettre en contrepoint l’ « élégant
parricide » (Balzac :301) dont Goriot est victime avec le« galant
assassinat » (Idem : 81) de Madame Beauséant lors de son dernier bal, la
passion d’une aristocrate et celle d’un bonhomme dans son bouge, tous
deux sont rejetés par la société sans la moindre compassion.
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La mort d’un personnage est toujours, dans un roman, un moment
important, puisque il clôt son destin et donne un éclairage rétrospectif sur
toute son existence. L’auteur choisit de lui accorder une mort noble ou
sordide, douce ou cruelle, qui peut se comprendre comme une rédemption
ou un châtiment. L’agonie ou la mort sont aussi des instants de vérité où
se libère la parole et se dévoilent des secrets pour les descendants. Cette
mort peut représenter un soulagement, un cruelle séparation, un
accomplissement, une source de culpabilité… (Véronique, 2012 : 290 ,
292).
Conclusion
Au terme de cette étude, nous avons tout d’abord traité le thème de
l’argent dans Le Père Goriot afin d’établir que l’argent avait une grande
influence sur les personnages. C’était l’argent qui détermine l’action de
plus de 90% des personnages.
Le Père Goriot aborde aussi le thème de l’amour paternel poussé
jusqu’à la perte de l’esprit. Comme toute passion, cet amour paternel est
aveugle et côtoie la folie. C’est seulement au moment de mourir que
Goriot voit la vérité en face sur ce que sont devenues ses filles et
comment l’argent qu’il leur a donné les a plutôt détruites qu’aidées.
Nous comprenons que la recherche et la possession de l’argent
n’ont pas nécessairement une source de joie et de l’accomplissement. On
n’arrive guère à trouver assez. C’est pourquoi nous voyons les gens qui
ont des milliers dans leurs comptes banquiers et des affaires
innombrables recherchent encore de l’argent. Certains de ces gens ne
dorment guère ; ils ont toujours peur de l’inconnu. On peut dire aussi que
Balzac est un visionnaire du futur et clairvoyant quand il dit que l’argent
était le seul dieu moderne. Nous pouvons seulement regarder autour de
nous pour voir quelle importance l’argent a dans la société et la vie
moderne aujourd’hui.
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