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املنهج التحليلي يف قراءة النص القرآني
دراسة يف املفهوم والوظيفة
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ملخص البحث:
ــاِت  ــْن َاْلُْصَطَلَح ــِيُّ ِم ــُر َالتَّْحِلي َالتَّْفِس
ـصِّ  َالنَـّ َوَتْفِســِر  َفْهــِم  ِف  َاْلَُتَداَوَلــِة 
ِف  َتْكُمــُن  ْشــَكالِيََّة  َاْلِ َأنَّ  إِلَّ  َاْلُقــْرآِنِّ 
اشــراكه مــع مصطالحــات اخــرى 
وخيتلــف  جانــب  ف  معهــا  يتوافــق 
لَِذلِــَك َحــاَوَل  ف جوانــب أخــرى، 
َاْلَنَْهــِج  َمْفُهــوُم  َيــْدُرَس  َأْن  َاْلَبْحــُث 
ـصِّ  َالنَـّ َوَتْفِســِر  ِقــَراَءِة  ِف  َالتَّْحِليــِيِّ 
ــوِم  ــَك َاْلَْفُه ــَى َذلِ ــاٌء َع ــْرآِنِّ ، َوبِنَ َاْلُق
ــَيْبَحُث  ــاِل َس ــُه ، َوبِالتَّ ُد َوظِيَفُت ــَتَتَحدَّ َس
تِــي ُوِصَفــْت  َهــْل ُكُتــَب َالتَّْفِســُر َالَّ
ِف  َالتَّْحِليــِل  َمنَْهِجيَّــَة  َبَعــْت  اِتَّ َــا  بَِأنَّ
ــِج  ــَك َاْلَنَْه ــْت َذلِ َبَع ــاًل اِتَّ ــِر فِْع َالتَّْفِس
ــِر  ــَح َالتَّْفِس ــى  أن ُمْصَطَل َأْو َل .ولخيف

َالتَّــَداُوِلِّ  ُوُضوِحــِه  َرْغــَم  َالتَّْحِليــِيِّ 
َعَمِليَّــِة  ِف  ــِيَّ  َالتََّخصُّ إِْبَاَمــُه  َأنَّ  إِلَّ 
ــِه  ــْرِ َمَالِ ــِه بَِغ َالتَّْفِســِر َأْســَهَم ِف َتْوظِيِف
ـا َأدَّى إَِل َتَداُخِلــِه َمــَع ُمْصَطَلــِح  ، ِمَـّ
ــُه َلْ ُيِضــْف  َالتَّْفِســِر ُعُموًمــا ، بَِمْعنـَـى َأنَّ
ــِة  ــْيًئا لَِعَمِليَّ ــيِّ َش ــِب َالتَّْطبِيِق ــْن َاْلَانِ ِم
ــِر  ــَع َالتَّْفِس ــَب َم ــُه ُركِّ ــَع َأنَّ ــِر، َم َالتَّْفِس
ــا  ــْن ُهنَ ــًدا ، ِم ــا َجِدي ــَي ُمْصَطَلًح لُِيْعطِ

ــِث . ــَة َاْلَبْح يَّ ــُر َأَهِّ ُتْظِه
مقدمة البحث:

ِ َمــَع  َأَخــَذْت َطِريَقــَة َتَعاُمــِل َاْلَُفــرِّ
ـصِّ َاْلُقــْرآِنِّ اِْهتَِمًمــا َبْحثِيًّــا َعــَى  َالنَـّ
ــا  َ ــيِّ ، ِلَنَّ ــِريِّ َوالتَّْطبِيِق ــَتَوَيْيِ َالنََّظ َاْلُْس
 ِ ــرِّ ــْيَ َاْلَُف ــِل َب ــَة َالتََّفاُع ــُس َدَرَج َتْعِك
َيْت  َالطَِّريَقــُة ُســمِّ َوتِْلــَك  ـصِّ ،  َوالنَـّ
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َوبِــَم   ، َالتَّْفِســِر  ِف   ِ َاْلَُفــرِّ بَِمنَْهــِج 
ٍ َطِريَقَتــُه ِف َالتََّعاُمــِل  َأنَّ لِــُكلٍّ ُمَفــرِّ
َطِريَقــَة  ِمنَْهــا   ، َاْلُقــْرآِنِّ ـصِّ  َالنَـّ َمــَع 
َأْو  َاْلَُقاِرَنــِة  َأْو  َالتَّْحِليــِل  َأْو  ْجَــاِل  َاْلِ
َالطَِّريَقــِة َاْلَْوُضوِعيَّــِة)1(، َوُكلُّ َطِريَقــٍة 
ــَك  ــَتِقالًّ ، لَِذلِ ــا ُمْس ــَتِحقُّ َبْحًث ــا َتْس ِمنَْه
بِاْلَنَْهــِج  ُهنَــا  َاْلَبْحــُث  َســَيْخَتصُّ 
َالتَّْحِليــِيِّ ِف ِقــَراَءِة َالنَّــصِّ َاْلُقــْرآِنِّ َأْو َما 
ــِيِّ . ــِر َالتَّْحِلي ــِج َالتَّْفِس ــُه بَِمنَْه ُ َعنْ ــرِّ ُيَع

مشكلة البحث
ــاِت  ــْن َاْلُْصَطَلَح ــِيُّ ِم ــُر َالتَّْحِلي َالتَّْفِس
ـصِّ  َالنَـّ َوَتْفِســِر  َفْهــِم  ِف  َاْلَُتَداَوَلــِة 
ِف  َتْكُمــُن  ْشــَكالِيََّة  َاْلِ َأنَّ  إِلَّ  َاْلُقــْرآِنِّ 

: َاْلتَِيــِة  َالتََّســاُؤَلِت 
1 . َهــْل َمْفُهــوُم ُمْصَطَلــِح َالتَّْفِســِر 
ُمْصَطَلــِح  َمْفُهــوَم  َنْفُســُه  َالتَّْحِليــِيِّ 
َكاَن  َوإَِذا  ؟  َاْلُقــْرآِنِّ  ـصِّ  َالنَـّ ِليــِل  َتْ
ــُق  َد ُكلِّ َمــا َيَتَعلَّ َنْفُســُه َفَهــْل َوظِيَفُتــُه َسْ
ــصُّ  ــُه َتُ ــْرآِنِّ َأْو َأنَّ َوظِيَفَت ــصِّ َاْلُق بِالنَّ

ــِه ؟ ــُق بِ ــا َيَتَعلَّ ــُه َل َم ــصَّ َنْفَس َالنَّ
ــُف  َتِل ــِيُّ خَيْ ــُر َالتَّْحِلي 2 . إَِذا َكاَن َالتَّْفِس
ــَه  ــًم َوجَّ ــْرآِنِّ َف ــصِّ َاْلُق ــِل َالنَّ ِلي ــْن َتْ َع
َاِلْختـِـاَلُف ؟ َوَكْيــَف ُيْمِكــُن َتْشــِخيُصُه 

ــَم ؟ ــِز َبْينَُه ــِة لِلتَّْمِيي بِِدقَّ
ــِذي  َالَّ َالتَّْحِليــِيُّ  َالتَّْفِســُر  َهــْل   .  3
ــُه  ــل َأْو َأنَّ ِلي ــِر َتْ ــُب َالتَّْفِس ــُه ُكُت اِْنَتَهَجْت

ـصِّ َاْلُقــْرآِنِّ ؟ ُد َتْفِســٍر لِلنَـّ ُمَــرَّ
َيــْدُرَس  َأْن  َاْلَبْحــُث  َحــاَوَل  لَِذلِــَك 
ِقــَراَءِة  ِف  َالتَّْحِليــِيِّ  َاْلَنَْهــِج  َمْفُهــوُم 
ــَى  ــاٌء َع ــْرآِنِّ ، َوبِنَ ــصِّ َاْلُق ــِر َالنَّ َوَتْفِس
 ، َوظِيَفُتــُه  ُد  َســَتَتَحدَّ َاْلَْفُهــوِم  َذلِــَك 
ــُر  ــَب َالتَّْفِس ــْل ُكُت ــَيْبَحُث َه ــاِل َس َوبِالتَّ
ــَة  ــْت َمنَْهِجيَّ َبَع ــا اِتَّ َ ــْت بَِأنَّ ــي ُوِصَف تِ َالَّ
َبَعــْت  اِتَّ فِْعــاًل  َالتَّْفِســِر  ِف  َالتَّْحِليــِل 

َذلِــَك َاْلَنَْهــِج َأْو َل .
أمهية البحث

ِديــُد َمْفُهــوِم َاْلُْصَطَلــِح ُيْســِهُم بِنَْحــِو  َتْ
ــٍة  ــْن ِجَه ــِه ِم ــِد َوظِيَفتِ ِدي ــَر ِف َتْ َأْو بِآَخ
ــَرى،  ــٍة ُأْخ ــْن ِجَه ــِه ِم ــُة َتْوظِيِف ، َوَكْيِفيَّ
َوُمْصَطَلــَح َالتَّْفِســِر َالتَّْحِليــِيِّ َرْغــَم 
إِْبَاَمــُه  َأنَّ  إِلَّ  َالتَّــَداُوِلِّ  ُوُضوِحــِه 
ــَهَم  ــِر َأْس ــِة َالتَّْفِس ــِيَّ ِف َعَمِليَّ َالتََّخصُّ
ـا َأدَّى إَِل  ِف َتْوظِيِفــِه بَِغــْرِ َمَالِــِه ، ِمَـّ
َتَداُخِلــِه َمــَع ُمْصَطَلــِح َالتَّْفِســِر ُعُموًمــا 
ــِب  ــْن َاْلَانِ ــْف ِم ــُه َلْ ُيِض ــى َأنَّ ، بَِمْعنَ
َالتَّْفِســِر،  لَِعَمِليَّــِة  َشــْيًئا  َالتَّْطبِيِقــيِّ 
ــَي  ــِر لُِيْعطِ ــَع َالتَّْفِس ــَب َم ــُه ُركِّ ــَع َأنَّ َم
ــُر  ــا ُتْظِه ــْن ُهنَ ــًدا ، ِم ــا َجِدي ُمْصَطَلًح

ــِث . ــَة َاْلَبْح يَّ َأَهِّ
فرضيات البحث

ــْن  ــٍة ِم ــوَد َمُْموَع ــُث ُوُج ــِرَض َاْلَبْح َيْف
ــا:  ــِق ِمنَْه َاْلََقاِئ
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أ.م.د. نور الساعدي

ــَة ِصَلــٌة َبــْيَ َالتَّْفِســِر َوالتَّْحِليــِل  1 . َثمَّ
َاْلُعُمــوَم  َنْوُعَهــا   ، َاْلُقــْرآِنِّ  ـصِّ  لِلنَـّ
ــٍل  ِلي ــُكلُّ َتْ ــٍه ، َف ــْن َوْج َواْلُُصــوِص ِم
ــوُن  ــَر َل َيُك ــنَّ َالتَّْفِس ــٌر َوَلِك ــَو َتْفِس ُه
ِمــْن  َمُْموَعــًة  اِْعَتَمــَد  إَِذا  إِلَّ  ِليــاًل  َتْ

َواْلََدَواِت. َاْلََســالِيِب 
َيتِــمُّ  َاْلُقــْرآِنِّ  ـصِّ  َالنَـّ ِليــُل  َتْ  .  2
ــِة  اِخِليَّ ــصِّ َالدَّ ــاِت َالنَّ َن ــِر إَِل ُمَكوِّ بِالنََّظ
َوَتْفِكيِكَهــا ِلْســتِْخَراِج َمَعانِيَهــا َاْلُْزِئيَّــِة 
ْعَطــاِء  َوِمــْن َثــمَّ إَِعــاَدُة َتْشــِكيِلَها ِلِ
َناِت  ِّ ، َوبَِذلـِـَك َفــإِنَّ َاْلَُكوِّ َمْعنَاَهــا َاْلــُكيِّ
َاْلَاِرِجيَّــَة َل َمْدَخَلْيــة َلَــا ِف َعَمِليَّــِة 
ــَن  ــْن َقَراِئ ُلُه ِم ــكِّ ــَم ُتَش ــِل إِلَّ بِ َالتَّْحِلي
ــَر ِف  ــى آَخ ــَى َمْعنً ــى َع ــِح َمْعنً ِف َتْرِجي
اِخِليَّــَة لِلنَّــصِّ  َنــاِت َالدَّ َن َاْلَُكوِّ َحــاٍل َكــوَّ
ــإِنَّ  ــِه َف ــى ، َوَعَلْي ــْن َمْعنً ــَر ِم ــُل َأْكَث َتِم َتْ
ــا  ِليِليًّ ــًرا َتْ ــُه َتْفِس ــُه بَِأنَّ ــاُع َعنْ ــا ُيَش َم
َقــْد َلْيِمــْت لِلتَّْحِليــِل بِِصَلــٍة ِف َأْغَلــِب 

ــاِن . َاْلَْحَي
منهجية البحث

َاْلَعــْرِض  َمنَْهِجيَّــَة  البحــث  نــج 
ــِر  ــْن َالتَّْفِس ــُكلٍّ ِم ــِة بِ َق ــِم َاْلَُتَعلِّ لِْلَمَفاِهي
َمْفُهــوٍم  إَِل  َولِْلُوُصــوِل  َوالتَّْحِليــِل، 
َالتَّْحِليــِيِّ  َالتَّْفِســِر  لُِْصَطَلــِح  ٍد  ُمَــدَّ
َلُبــد ِمــْن ُســُلوِك َمنَْهِجيَّــِة َاْلَُقاِرَنــِة 
ــِم  ــَك َاْلََفاِهي ــْيَ تِْل ــِح َب ِجي ْ ــِد َوالرَّ َوالنَّْق

، َولِلتَّْمِييــِز َبــْيَ َالتَّْفِســِر َوالتَّْحِليــِل 
ُســُلوِك  ِمــْن  َلُبــد  َاْلُقــْرآِنِّ  ـصِّ  لِلنَـّ
َاْلََفاِهيــِم  لِتِْلــَك  َالتَّْفِكيــِك  َمنَْهِجيَّــِة 

َوِمــْن َثــمَّ إَِعــاَدُة ِصَياَغتَِهــا.
هيكلية البحث

ُن ِمْن: ُة لِْلَبْحِث َتَتَكوَّ َاْلَْيَكِليَُّة َاْلَعامَّ
يَّــَة َاْلَنَْهــِج  ُ َأَهِّ َمْبَحــٌث َتِْهيــِديٌّ ُيَبــيِّ 	•

. ــْرآِنِّ ــصِّ َاْلُق ــِر َالنَّ ِف َتْفِس
َالتََّداُخــِل  َبَيــاِن  ِف  ٍل  َأوَّ َمْبَحــُث  	•

َالتَّْفِســَر  ُمْفــَرَدِت  َبــْيَ  َاْلََفاِهيِمــيِّ 
ــَم. َكَة َبْينَُه ــَرَ ــَم َاْلُْش ــَل َواْلََفاِهي َوالتَّْحِلي
ــِج  ــَة َاْلَنَْه ُ َوظِيَف ــيِّ ــاٍن ُيَب ــٌث َث َمْبَح 	•

َالتَّْفِســِر.  ِف  َالتَّْحِليــِيِّ 
ــِج  ــَة َاْلَنَْه ُ َعاَلَق ــيِّ ــٌث ُيَب َمْبَحــُث َثالِ 	•

تِيبِيِّ  ْ َالتَّْحِليــِيِّ بِاْلَنَْهــِج َالتَّْجِزيِئــيِّ َأْو َالرَّ
. ــْرآِنِّ ــصِّ َاْلُق ــِر َالنَّ ِف َتْفِس

ــي  تِ ــِج َالَّ ــمَّ َالنََّتاِئ ــُل َأَه مِّ ــٌة ُتَ َ َخاِت 	•

َاْلَبْحــُث . َلَــا  ــَل  َتَوصَّ
َوِمْن َاللَِّ َالتَّْوفِيق

الكلامت املفتاحية :
التجزيئــي-   – النهــج  التحليــل- 

القــرآن النــص  التفســر- 
ــص  ــم الن ــج يف فه ــد : رضورة املنه متهي

القــرآين
ــْن  ــُزُه َع ــص ُتَيِّ ــْرآِنِّ َخَصاِئ ــصِّ َاْلُق لِلنَّ
ــن  ــى م ــب ع ــَرى ، جي ــوِص َاْلُْخ َالنُُّص
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املنهج التحليلي يف قراءة النص القرآني  دراسة يف املفهوم والوظيفة

يتعامــل معــه مراعتهــا واللتفــات لــا، 
ــي  َفاْلَعاَلَقــُة َبــْيَ َالنَّــصِّ َاْلُقــْرآِنِّ َواْلَُتَلقِّ
ــَم  ــِل َبْينَُه ــِة َالتََّفاُع ــَى َكْيِفيَّ ــُد َع ــُه َتْعَتِم َل
تِــي  َوَالَّ َالتََّفاُعــِل،  َذلِــَك  َوَطِريَقــِة 
ــِج »  ــِح » َاْلَنَْه ــا بُِمْصَطَل ــُح َعَلْيَه ُيْصَطَل
ــِل  ــُة َالتََّفاُع ــْوُع َوَدَرَج ــُط َن ــِذي َيْضُب َالَّ
ــصِّ  ــَة َالنَّ ــُظ ُخُصوِصيَّ َف ــٍة َوَيْ ــْن ِجَه ِم

ــَرى.  ــٍة ُأْخ ــْن ِجَه ــْرآِنِّ ِم َاْلُق
ِف  َاْلَنَْهــِج  يَّــَة  َأَهِّ َجــاَءْت  ُهنَــا  ِمــْن 
َواْلَْقُصــوَد   ، َاْلُقــْرآِنِّ  ـصِّ  َالنَـّ ِقــَراَءِة 
ــيُّ  ْدَراِك ــُب َاْلِ ــَو َاْلَانِ ــا ُه ــَراَءِة ُهنَ بِاْلِق
ــصِّ  ــَراَءُة َالنَّ ــَس َاْلِلُّ )2(، َفِق ــا َوَلْي ِمنَْه
َاْلُقــْرآِنِّ إَِذا اِْعَتَمــَدْت َعــَى َمنَْهــٍج َيْقَتطُِع 
ــِذي  َالَّ َاْلَعــامِّ  ــَياِق  َالسِّ ِمــْن  ـصُّ  َالنَـّ
َجــاَء فِيــِه، َأْو َاِلْعتِــَمِد َعــَى ِرَواَيــٍة 
ْتــُه ِمــْن ُدوِن َالنََّظــِر إَِل  َ ٍة َفرَّ َتْفِســِريَّ
ــُه  ــِر َل ــِة ، َأْو َالنََّظ َواَي ــَك َالرِّ ــُروِف تِْل ُظ
ــِه  ــُق َعَلْي ــِويٌّ َتنَْطبِ ــصٌّ ُلَغ ــُه َن ــَى َأنَّ َع
َجــاَء  َأنَّــُه  َأْو  َاللَِّســانِيَُّة،  ــاُت  َالنََّظِريَّ
لَِْرَحَلــٍة َزَمنِيَّــٍة ُمَعيَّنَــٍة َوِقَراَءتِــِه َعــَى 
ــِه  ــْن َكْونِ ــد َع ــاِن)3( َبِعي ــاِس َتاِرخَي َأَس
ــْن  ــِه ِم ــَكاٍن)4(، َأْو ُرْؤَيتِ ــاٍن َوَم ــُكلِّ َزَم لِ
ــُه  ــة َل ــا َلَعاَلَق يًّ ــا َبَشِ ــِه َنصًّ ــِة َكْونِ َزاِوَي
ــٍة  ــَراَءٍة َناِقَص ــَؤدِّي إَِل ِق ــي)5(، ُت بِاْلَوْح
لً ، َواَل  ــي َأوَّ ــِيُء إَِل َاْلَُتَلقِّ َهٍة ُت ــوَّ َوُمَش
ُ َعــْن ُقُصــوٍر  ــا ُتَعــرِّ َ ــا ؛ ِلَنَّ ــصِّ َثانًِي َالنَّ

ِقــَراَءِة  ِف  َمنَْهِجــيٍّ  َوَنْقــٍص  َمْعــِرِفٍّ 
ــَن ،  ــاُه إَِل َاْلَخِري ــاِل َمْعنَ ــصِّ َوإِيَص َالنَّ
ــا َأْن  ــِرِفٍّ ، إِمَّ ٍف َمْع ــرُّ ــَؤدِّي إَِل َتَط ــْل ُت َب
ــٌب ُمْفــِرٌط ِف َاْلَْحــَكاِم  َينْتِــَج َعنْــُه َتَعصُّ
ــصِّ  ــِت َالنَّ ــاٍء لَِثَوابِ ــِم ، َأْو إِْلَغ َواْلََفاِهي
ـصُّ  َوَخَصاِئِصــِه ، َوبِالتَّــاِل َيْفِقــُد َالنَـّ
ــَدُل  ــا َب ــُه ، َوِعنَْدَه ــْرآِنُّ ُخُصوِصيََّت َاْلُق
ُمَعاَلَــاٍت  القــرآن  ـصُّ  َالنَـّ َم  ُيَقــدِّ َأْن 

ُل إَِل إِْشــَكالِيٍَّة)6( . َيَتَحــوَّ
ــا  ــْن ُمَراَعاِتَ يْمِك ــُص ْلِ ــَك َاْلََصاِئ َوتِْل
ــْل  ــْطِحيٍَّة ، َب ــَرٍة َأْو َس ــَراَءٍة َعابِ ــْرَ ِق َع
ــِل  ــِج َالتَّْحِلي ــاَلِل َمنَْه ــْن ِخ ــُق ِم َتَتَحقَّ
َواْســتِْخَراِج  ـصِّ  َالنَـّ َأْغــَواِر  لَِســْرِ 

َمَعانِيــِه َاْلَكاِمنَــِة .
ِل : َالتََّداُخــُل َاْلََفاِهيِمــيُّ  َاْلَْبَحــث َاْلَوَّ

ــِل ــِر َوالتَّْحِلي ــيٍّ َالتَّْفِس لُِْصَطَلِح
تِــي  ــِة َالَّ َغِويَّ ُجــوِع إَِل َاْلُــُذوِر َاللُّ بِالرُّ
ْت ِمنَْهــا ُكل ِمــْن ُمْفــَرَدِت َالتَّْفِســَر  ُاْشــُتقَّ
َوالتَّْحِليــَل ، َيتَِّضــَح َمْعنَــى َالتََّداُخــِل 
ــِة  َاْلََفاِهيِمــيِّ َبْينَُهــَم َعــَى ُمْســَتَوى َالنََّظِريَّ
َالتََّشــاُبُك  بِــِه  َوَيْقِصــَد   ، َوالتَّْطبِيــِق 
ــيٍّ  ــْيَ ُمْصَطَلِح ــيُّ َب ــِويُّ َواْلَوظِيِف َاْلَْعنَ
ا  َالتَّْفِســِر َوالتَّْحِليــِل ، لَِدَرَجــَة َأنَّ َأَحَدُهَ
َقــْد ُيــَؤدِّي َوظِيَفــَة َاْلَخــِر َظاِهــًرا ، 
ــُة ،  ــُه َاْلَاصَّ ــَم َوظِيَفُت ــُكلٍّ ِمنُْه إِلَّ َأنَّ لِ
ــد  ــِل َلُب ــَك َالتََّداُخ ــَى َذلِ ــوِف َع َولِْلُوُق
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ــْأِت: ــَم َي ــْوِل فِي ــِل َاْلَق ــْن َتْفِصي ِم
لً : َاْلَْعنَى َاْلُْعَجِميُّ لِلتَّْفِسِر َأوَّ

ــُة  َلَل ــَو َالدَّ ــيِّ ُه ــى َاْلُْعَجِم ــُد بِاْلَْعنَ ُيْقَص
ُمَهــا َاْلُْعَجــُم َأْو َاْلَقاُمــوِس  تِــي ُيَقدِّ َالَّ
َغــِة ، وَمايَقَدَمــْه َاْلُْعَجــُم  لُِْفــَرَداِت َاللُّ
ِة  ِمــْن َمْعنًــى لُِْفــَرَدِة َالتَّْفِســِر َاْلُْشــَتقَّ
اُء َكِلَمــٌة  ــُي َوالــرَّ ِمــْن )َفــِرَ اْلَفــاُء َوالسِّ
ٍء َوإِيَضاِحِه،  َواِحــَدٌة َتــُدلُّ َعــَى َبَيــاِن َشْ
ُت  ــَرْ ــاُل: َف ، ُيَق ــْرُ ــَك اْلَف ــْن َذلِ و ِم
ُة:  ــِرَ ــْرُ َوالتَّْف ــُه، َواْلَف ُت ْ َء َوَفرَّ ْ ــيَّ ال
بِيــِب إَِل اْلَــاِء َوُحْكُمــُه فِيــِه()7(   َنَظــُر الطَّ

ــَي : ــْوَل َمْعنِيِّ ــَوُر َح َيَتَمْح
اتََّضــَح  إَِذا  الــيء  بيــان  الول: 
ــاَلٍن ;  ــْن ُف ــَيُ ِم ــاَلٌن َأْب ــَف، َوُف َواْنَكَش

ِمنْــُه)8(    َكاَلًمــا  َأْوَضــُح  َأْي 
اُء  ــرَّ ــاُء َوال ــوُن َوالظَّ ــر النُّ ــان: النظ الث
َأْصــٌل َصِحيــٌح َيْرِجــُع ُفُروُعــُه إَِل َمْعنًى 
ِء َوُمَعاَينَُتــُه)9(،  ْ ــُل الــيَّ َواِحــٍد َوُهــَو َتَأمُّ
والنّظــر والِفكــر َبينهــَم تغايــرا اعتباريــا 
ــَرة  ــة ُمْعَت ــِه اْلََرَك ــا فِي ــة َم ــَأن ُماَلحَظ بِ
ــر)01(،  ــَرة ِف اْلِفك ــر ُمْعَت ــر َوغ ِف النّظ
ــن  ــي م ــة ال ــه معرَف ــب ب ــر ُتطل فالنظ
ِجَهتــه َومــن ِجَهــة َغــره َوَل يكــون إِلَّ 

ــر)11(.  ة التفك ــدَّ ــول ُم ِف ط
بِاْلَْعنَــى  ُل  َاْلَوَّ َاْلَْعنَــى  َجََّعنَــا  َوإَِذا 
ــاَح َل  يَض ــاَن َواْلِ ُ َأنَّ َاْلَبَي ــيَّ ــاِن َيَتَب َالثَّ

ــِذي َيْســَتْدِعي  َيُكــوُن إِلَّ َبْعــَد َالنََّظــِر ، َالَّ
َبَياَنــُه  َاْلَباِحــُث  ُيِريــُد  فِيــَم  ــُق  َالتََّعمُّ
َوإِيَضاَحــُه ، بَِمْعنـَـى َأنَّ َالتَّْفِســَر َلينْتـِـْج 
ــِة  ــِة َاْلَُعاَينَ يَضــاُح إِلَّ َبْعــد َعَمِليَّ ــُه َاْلِ َعنْ
ــِر  ــَة َالتَّْفِس ــُه ؛ ِلَنَّ َعَمِليَّ ــَراُد َبَياُن ــا ُي لَِ
َالنََّظــِر  َوِزَيــاَدُة  ــُق  َالتََّعمُّ  ( َتَتَطلَّــُب 
َاْلَكْشــِف  َوِزَيــاَدِة  َاْلَبْحــِث  َوِزَيــاَدِة 
َفَيْحَتــاُج إَِل َعَمــِل َأْكَثــَر ِمــْن ِجَهــِة 
َفــإِنَّ  َوبَِذلِــَك  َوالنَّْقــِل()21(،  ــِر  َالتََّدبُّ
ــا  ــْيِ ُهَ ــْن َمْرَحَلَت ُن ِم ــوَّ ــَر َيَتَك َالتَّْفِس
ــُة  ــمَّ َمْرَحَل ِء ُث ْ ــيَّ ــِر ِف َال ــُة َالنََّظ َمْرَحَل
َالنََّظــِر  ُمْعَطَيــاِت  َوإِيَضــاِح  َبَيــاِن 
ِء  ْ َالــيَّ َأْو  َالظَّاِهــَرِة  َمْعنَــى  ْعَطــاِء  ِلِ
َاْلَْعنَــى  َوبَِوَســاَطِة   . َتْفِســُرُه  َاْلُــَراِد 
ــتِنَْتاج َأنَّ  ــُن اِْس ــِر ُيْمِك ــيِّ لِلتَّْفِس َاْلُْعَجِم
َمْرَحَلــَة َالنََّظــِر ِهــَي َاْلََســاُس ِف َعَمِليَّــِة 
ى  َّــْت ِمــْن ُدونِِه َسُتَســمَّ َالتَّْفِســِر ، َوإَِذا َت
ــى  َف ــاُمًا ، َوَل خَيْ ــِر َتَس ــُة بِالتَّْفِس َاْلَعَمِليَّ
َاْلَقَضاَيــا  َأْو  َاْلََســاِئِل  ِف  َالنََّظــَر  َأنَّ 
ٍن  ــوَّ ــْزٌء َأْو ُمَك ــَو ُج ــُرَها ُه ــَراِد َتْفِس َاْلُ
ــا  ــِل ، ِمَّ ــِة َالتَّْحِلي ــاِت َعَمِليَّ َن ــْن ُمَكوِّ ِم
ــاِن  ــَل َيْلَتِقَي ــَر َوالتَّْحِلي ــي َأنَّ َالتَّْفِس َيْعنِ
ــاُء  ــَذا َاِلْلتَِق ــِر ، َوَه ــِة َالنََّظ ــُد َمْرَحَل ِعنْ
ــَل  ــَر َوالتَّْحِلي ــَى َأنَّ َالتَّْفِس ــُدلُّ َع ــا َي إِمَّ
ــَى  ــُدلُّ َع ــُه ، َأْو َي ــى َنْفُس ــاَلِن َاْلَْعنَ ِم َيْ
ــا َمْرَحَلــًة ِمــْن َمَراِحــَل َأْو  َأنَّ َأَحَدُهَ
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ــَذا  ــِر ، َوَه ــاِت َاْلَخ َن ــْن ُمَكوِّ ٍن ِم ــوَّ ُمَك
ــا .  ُ َلِحًق ــَيَتَبيَّ ــا َس َم

َثانًِيا : َاْلَْعنَى َاِلْصطِاَلِحيُّ لِلتَّْفِسِر
الفريــن  اســتعمل  ف  التفســر 
َعــمَّ  اْلَكْشــَف  بــه  يــراد  والفكريــن 
َيــُدلُّ َعَلْيــِه اْلــَكاَلُم ُوِضــَع َمْوِضــَع 
ــكالم  ــذا ال ــر ه ــوا: تفس ــاُه، فقال َمْعنَ
ــذا  ــاه ك ــل: معن ــم قي ــت ك ــت وكي كي
وكــذا)31(، وعــّرف بأنــه: كشــف الــراد 
عــن اللفــظ الشــكل)41(، والعبــارة عــن 
الــيء بلفــظ أيــر وأســهل مــن لفــظ 

ــل)51(. الص
ــاِظ  ــُر لِْلَْلَف ــوُن َالتَّْفِس ــا َيُك ــاَدُة َم َوَع
إِْذ   ، ْفَهــاَم  َاْلِ َوَغاَيُتــُه   ، َوُمْفَرَداِتَــا 
َوَســبِيُلُه   ، َمْعُقــولً  ُء  ْ َالــيَّ  ُ ُيَصــرِّ
ــَر  ــَو َأْظَه ــَم ُه ِء بِ ْ ــيَّ ــوِل َال ــُي َمْدُل َتْعِي
ــا  ــوُل َمْعُلوًم ــَح َاْلَْجُه ــى ُيْصبِ ــُه ، َحتَّ ِمنْ
ــإِنَّ  ــَك َف ــا)61(، َولَِذلِ ــيَّ َواِضًح ، َواْلَِف
ــْن  ِء ِم ْ ــيَّ ــَراَج َال ــِر إِْخ ــَة َالتَّْفِس َوظِيَف

 .)71( َمَقــاِم َاْلََفــاِء إَِل َمَقــاِم َالتََّجــيِّ
َهــَذا َمــا خَيُــصُّ َمْفُهــوَم َالتَّْفِســِر ُعُموًمــا 
ــصُّ َتْفِســَر َالنَّــصِّ َاْلُقــْرآِنِّ  ــا َمــا خَيُ ، َأمَّ
ُفــوا  ِذيــَن َتَكلَّ إَِذا َتَتبَّْعنـَـا َأْقــَواُل َاْلُعَلــَمِء َالَّ
ُفــوُه  ــدُّ لِلتَّْفِســِر ، َوَجْدَناُهــْم َقــْد َعرَّ َاْلَ
ٍة َوإِْن َكاَنــْت ُمَْتِلَفــًة ِمــْن  بَِتَعاِريــَف ِعــدَّ
ـَـا ُمتَِّحــَدٌة ِمــْن ِجَهِة  ْفــِظ ، إِلَّ َأنَّ ِجَهــِة َاللَّ

ــوا  ُف ــِه)81(،إِْذ َعرَّ ــِدُف إَِلْي ــا َتْ ــى َوَم َاْلَْعنَ
ـصِّ  َالتَّْفِســُر بَِأنَّــُه : َبَيــاُن َمَعــاِن َالنَـّ
َمَقاِصــِدِه  َعــْن  َواْلَكْشــِف  َاْلُقــْرآِنِّ 
ــِد  ــْن َاْلََقاِص ــِف َع َوْمَدالِيَلِه)91(،َولِْلَكْش
ِليــُل  َاْلََعــاِن َلُبــد ِمــْن ) َتْ َولَِبَيــاِن 
ــِم  ــَراٍد َاْلَُتَكلِّ ــوِل إَِل ُم ــَكاَلِم َواْلُوُص َاْل
ْفــِظ( ــِب لِلَّ َواْلَْدُلــوِل َاْلَبِســيِط َواْلَُركَّ

)02(، َولَِذلـِـَك َفــإِنَّ َالتَّْفِســَر ُمْصَطَلــح َل 

ِقيــِق  ُيْطِلــُق إِلَّ َعــَى َاْلَفْهــِم َاْلَعِميــِق َوالدَّ
ــِذي فِيــِه َكْشــٌف لِْلَمْعنـَـى َوإِْظَهــاٍر َلــُه  َالَّ
َد  ــرَّ ــَس ُمَ ــاٍء َوَلْي ــوٍض َوَخَف ــَد ُغُم َبْع
َاْلَفْهــِم َاْلَبــَدِويِّ لَِظاِهــِر َالنَّصِّ َاْلُقــْرآِنِّ ، 
ــَة َالتَّْفِســِر  َوِزَيــاَدٌة َعــَى َذلـِـَك َفــإِنَّ ُمِهمَّ
ــا إَِل  اَه ــَم َتَتَعدَّ ــاِن َوإِنَّ ــَد َاْلَبَي ــْف ِعنْ َلَتْق
تِــي  َالَّ َواْلَْغــَراِض  َاْلََقاِصــِد  َكْشــِف 
ِســيَق ِلَْجِلــِه َالنَّــصَّ َاْلُقــْرآِنَّ ، َوَل َيتِــمُّ 
َذلـِـَك إِلَّ بَِتْجِزَئــِة ِســَياِق َالنَّــصِّ َوبَِحــلِّ 

ــْن َنَســٍق. ــِه ِم ــا َعَلْي َم
َثالًِثا : َاْلَْعنَى َاْلُْعَجِميُّ لِلتَّْحِليِل

« وأصلــه  التحليــل ف اللغــة مــن »َحــلَّ
َحَلْلــُت  وتقــول:  الــيء)12(،  فتــح 
َفَتْحَتهــا  إذا  حــاًل  أُحلُّهــا  الُعْقــدَة 
ــِر  ــَن ِف َاْلَْم ــَل َأْمَع ــت)22(، َوِقي فانَحلَّ
َبْحًثــا َوَتْدِقيًقــا ، َوِقيــَل َبْحــٌث َوَفْحــٌص 
َوَهــَذا   ، َوَجْــٌع  َوَتْأُمــَل   ، َوُتــْرَوى   ،
ِف  َاْلِعَبــاَرِة  يــٍح  بَِصِ َيــُرْد  َلْ  َاْلَْعنَــى 
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ــَم َوَرَد  ــِة ، َوإِنَّ ــِة َاْلَقِديَم َغِويَّ ــِم َاللُّ َاْلََعاِج
َاْلَِديَثــِة  َاْلََعاِجــِم  ِف  َأْكَثــَر  بَِتْفِصيــِل 
 : بَِأنَّــُه  َالتَّْحِليــِل  َمْعنَــى  َبيَّنَــْت  إِْذ   ،
ــِه َوَردَّ  ــُكلِّ إَِل َأْجَزاِئ ــيِم َاْل ــُة َتْقِس َعَمِليَّ
ِليــُل  ِه ، َوُيَقــاَل َتْ ُء إَِل َعنَــاِصِ ْ َالــيَّ
ــِة  ــا َوَوظِيَف ــاِن َأْجَزاِئَه ــِة : َأيُّ َبَي َاْلُْمَل
ــُن  ــِيٍّ : َأْي َيْفَط ِلي ــل َتْ ُكلِّ ِمنَْها)32(،َوَعْق
ِكيبِيِّ  ْ ِء ِخاَلًفــا لِْلَعْقــِل َالرَّ ْ ِلَْجــَزاِء َالــيَّ
ِء ُدوَن  ْ َالــيَّ لَِْجُمــوِع  َيْفَطــُن  ــِذي  َالَّ
َأْجَزاِئــِه)42(، َوِمــْن َاْلََعاِجــِم َاْلَقِديَمــِة 
َواْلَِديَثــِة ُيْظِهــُر َأنَّ َمــَداَر َالتَّْحِليــِل ُهــَو 
ِء َبْعــَد  ْ َالنََّظــُر َوالتَّْدِقيــُق ِف َأْجــَزاِء َالــيَّ
ــا ،  ــَى َوْحَدِتَ ــاِظ َع َف ــَع َاْلِ ــا َم َفْتِحَه

بِِخــاَلِف َالتَّْفِكيــِك .
َاْلَفْرُق َبْيَ َالتَّْحلِيِل َوالتَّْفكِيِك

ِء َفْصــَل َأْجــَزاَءُه َوُيَقــاُل  ْ َفــكُّ َالــيَّ
َفــكُّ َاْلَلــِة َوَنْحوَهــا َوَفــكِّ َالنُُّقــوِد 
اِْســَتْبَدَل ِقْطَعــًة َكبِــَرًة ِمنَْهــا بَِقْطــِع 
ِه ُيَقــال َفــكُّ  َصِغــَرٍة ، َوَفْصُلــُه ِمــْن َغــْرِ
ــكُّ  ــاُل َف ــِد َوُيَق ــلِّ َواْلَقْي ــَدِة َواْلُغ َاْلُعْق
َرُه  ــرَّ ــُه َوَح ــِه ُأْطِلُق ــكِّ َرَقَبتِ ــِر َوَف َاْلَِس
)52(، َو  ُمَباَلَغــًة ِف َفــكٍّ َك (  ، و ) َفــكَّ
ــْيَئْيِ  اصــُل َاْلَفــكُّ َاْلَفْصــُل َبــْيَ َالشَّ
َبْعــٍض)62(،  ِمــْن  َبْعِضَهــا  ِليــٍص  َوَتْ
ــر  ــاَلُه ُتِش ــاِنَ ِف َأْع ــى َأنَّ َاْلََع َف َوَل خَيْ
ــَو  ــِك َوُه ــَوِريِّ لِلتَّْفِكي ــى َاْلِْح إَِل َاْلَْعنَ

ــْن  ــَتدُّ ِم ــَو ُمْش ــا ُه ــاٍل لَِ ــيُّْب َواْنِفَص َتَس
ــا  ــَذا َم اِخِل)72(،َوَه ــَى َالدَّ ــِل َأْو َع اِخ َالدَّ
ــَواِت  ــُل ؛ ِلَنَّ َاْلُُط ــُه َالتَّْحِلي ــِعْى َل َليَس
ـصِّ َاْلَغاَيــِة  تِــي َيَضُعَهــا لَِفْهــِم َالنَـّ َالَّ
ــَم  ــصِّ ، َوإِنَّ ــاُف َالنَّ ــَس إِْضَع ــا َلْي ِمنَْه
ــْرَ  ــا َع َتِزُنَ ــي خَيْ تِ ــاِن َالَّ ــتِْخَراُج َاْلََع اِْس
ــُط  ــي َتْرُب تِ ــاِت َالَّ ــْن َاْلَعاَلَق ــِف َع َاْلَكْش
ــَك  ــا ؛ َولَِذلِ ــَع َبْعِضَه ــصِّ َم ــَزاَء َالنَّ َأْج
ِليــاًل  َتْ َلْيــَس   ( َالتَّْفِكيــَك  َأنَّ  ِقيــَل 
َعنَــاِصِ  َتْفِكيــَك  ِلَنَّ  analyses؛ 
ــُصِ َاْلَبِســيِط  ــٍة َل َيْعنِــي ُرُجــوَع َاْلُعنْ بِنَْي
 ،)82() ــلٍّ ــٍل ِلَيِّ َح ــْرِ َقابِ ــٍل َغ ، إَِل َأْص
ــوْن  ــَك َلْيُك ــَرى َأنَّ َالتَّْفِكي ــاَرة ُأْخ بِِعَب
إِلَّ لِِســَياِق َالنَّــصِّ ِف ِحــِي َأنَّ َالتَّْحِليــَل 
ــِة َأْو  اِخِليَّ ــصِّ َالدَّ ــاِت َالنَّ َن ــوُن لَُِكوِّ َيُك
ــَم  ــَياِق ، َوبِ ــاِت َالسِّ َن ــِة َأْي لَُِكوِّ َاْلَاِرِجيَّ
ــٍل  ــِة َجَ ــْن َمُْموَع ٌن ِم ــوَّ ــصَّ ُمَك َأنَّ َالنَّ
َوَتَراِكيــَب ، َفــإِنَّ َالتَّْحِليــَل َيُكــوُن لِتِْلــَك 
اِكيــِب ، ِف ِحــِي َأنَّ َالتَّْفِكيــَك َينُْظــُر  َ َالرَّ
ـصِّ َكاِمــاًل ، ِوجْيــِزَؤْه إَِل َأْجــَزاِء  لِلنَـّ
َأنَّ  َيتَِّضــُح  َوبَِذلِــَك  ِليِلــِه  َتْ لَِغــَرِض 
ــَس ُكلُّ  ــٌك ، َوَلْي ــَو َتْفِكي ــٍل ُه ِلي ُكلَّ َتْ
ــَيتِمُّ  ــا َس ــَذا َم ــٌل ، َوَه ِلي ــَو َتْ ــٍك ُه َتْفِكي
ــِة ِف  ــاِوِر َاْلتَِي ــِب َواْلََح ــُه ِف َاْلََطالِ َبَياُن

َاْلَبْحــِث . 
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ــِج  ــيُّ لِْلَمنَْه ــى َاِلْصطِاَلِح ــا : َاْلَْعنَ َرابًِع
ــِر ــِيِّ ِف َالتَّْفِس َالتَّْحِلي

ــَدٍث َأْو  ــَرٍة َأْو َح ــِر لَِظاِه ــُة َالتَّْفِس َعَمِليَّ
ــاِن  ــيِّ َأْو َبَي ــٍف َاْلَِف ــصُّ بَِكْش ــصٍّ َتَْت َن
َاْلُْبَهــِم َأْو إِيَضــاِح َاْلَغاَيــِة ، َوَلِكــْن ِعنَْدَما 
ُيَضــاُف َالتَّْفِســُر إَِل َمْفُهــوٍم آَخــَر َوُهــَو 
ــا  ــِيُّ - ُهنَ ــُر َالتَّْحِلي ــُل – َالتَّْفِس َالتَّْحِلي
ــَك  ــْن َذلِ ــَراِد ِم ــْرِض َاْلُ ــْن َع ــد ِم َلُب
ــِة  ــه ِف َعَمِليَّ ــان وظيفت ــِب ، وبي ِكي ْ َالرَّ

ــِف. ــاِن َواْلَكْش ــَراَءِة َواْلَبَي َاْلِق
ْنَســانِيَِّة َيــْأِت  َراَســاِت َاْلِ َالتَّْحِليــُل ِف َالدِّ
َأْو  ِء  ْ َالــيَّ ِصَفــاِت  َعــْزل   ( بَِمْعنًــى 
ــى  ــٍض ، َحتَّ ــْن َبْع ــا َع ِه َبْعضَه ــاِصِ َعنَ
ِء - َبْعــد  ْ ُيْمِكــَن إِْدَراُكــُه – َأْي َالــيَّ
بَِمْعنَــى  َواِضًحــا()92(،  إِْدَراًكا  َذلِــَك 
ِء  ْ ــيَّ ــَم َال ــِل َفْه ــْن َالتَّْحِلي ــَة ِم َأنَّ َاْلَغاَي
َناتِــِه  َأْو َاْلَْمــِر َكُكلِّ ِعــَرِ َفْصــِل ُمَكوِّ
ــُه  ــَة ِمنْ ــَس َاْلَغاَي ــا، َوَلْي ــاِع َتْرِكيبَِه َوإِْرَج
َاْلَْجــَزاِء،  تِْلــَك  َوَمْعِرَفــُة  َالتَّْجِزَئــُة 
ــِد  ِدي ا ِف َتْ ــدًّ ــًة ِج ــُة ُمِهمَّ ــَك َاْلَغاَي َوتِْل
َمْفُهــوِم َالتَّْحِليــِل ِمــْن ِجَهــٍة ، َوَوظِيَفُتــُه 
ِف ِقــَراَءِة َالنُُّصــوِص ِمــْن ِجَهــٍة ُأْخــَرى. 
َقِســيْم  َالتَّْحِليــَل  َأنَّ  يْظِهــُر  َوُهنَــا 
ِكيــُب، َفــاَل َتْرِكيــَب إِنَّ َلْ َيْســبِْقُه  ْ َالرَّ
ِمــْن  َعَمِليَّــٍة  َنتِيَجــِة  َوَل   ، ِليــٌل  َتْ
ــم  ــٍب، َفه ِكي ــَي بَِرْ ــِل إِنَّ َلْ َينَْتِه َالتَّْحِلي

ــَذا  ــاِن، َوَه ــاِن ُمَتاَلِزَمَت ــاِن َعْقِليََّت َعَمِليََّت
ــْن  ــَة َع ــاِت َالتَّْحِليِليَّ َراَس ــُز َالدِّ ــا ُيَميِّ َم
َاْلُوَل  ِلَْن  َالتَّْفِكيِكيَّــِة  َراَســاِت  َالدِّ
ــِة  ــْن ِصحَّ ــِد ِم ــَب لِلتََّأكُّ ِكي ْ ــا َالرَّ َغاَيَتَه
ــاِن  ــا ، َوالثَّ ــْت َلَ َل ــي َتَوصَّ تِ ــِج َالَّ َالنََّتاِئ
ــة  َم ــة ُمَقدِّ ــَي َعَمِليَّ ــِة َوِه ــا َالتَّْجِزَئ َغاَيتَِه

َالتَّْحِليــِل)03(. لَِعَمِليَّــِة 
بَِأنَّــُه  َالتَّْحِليــِيُّ  َاْلَنَْهــُج  َف  َوَقــْد ُعــرِّ
َاْلَْوُضوَعــاِت  ِدَراَســُة َمْوُضــوِع ِمــْن 
ــِة  ِه َاْلُْخَتِلَف ــاِصِ ــِر ِف َعنَ ــاَطِة َالنََّظ بَِوَس
ــْن  ــا ِم ــا َبْينََه ــاُف َم ــا َواْكتَِش ــَد َفْرِزَه َبْع
َعاَلَقــاٍت، َوَفْحُصَهــا َفْحًصــا َدِقيًقــا 
َعَلْيَهــا  َاْلُْكــِم  َأْو  لَِفْهِمَهــا  َتِْهيــًدا 
ِف  َالتَّْحِليِليَّــُة  َفــُة  َوالصِّ  ، َوَتْقِييِمَهــا 
ــَس  ــا َوَلْي ــوُن َمنَْهًج ــِة َتُك َراَس ــَك َالدِّ تِْل

َمْوُضوًعــا)13(.
ُعُموًمــا  َالنُُّصــوِص  ِقــَراَءَة  َأنَّ  َوبِــَم 
 ، َاْلُُصــوِص  َوْجــِه  َعــَى  ينِيَّــة  َوالدِّ
ــاُه  ــْن َزَواَي ــصِّ ِم ــَر ِف َالنَّ ــَب َالنََّظ َتَتَطلَّ
تِــي َتْربُط  َدِة ، َوَفْهــَم َاْلَعاَلَقــاِت َالَّ َاْلَُتَعــدِّ
ٍ ؛ لـِـَذا َفــإِنَّ  َناتـِـِه ِف َنَســٍق ُمَعــيَّ َبــْيَ ُمَكوِّ
ــوِص  ــَراَءِة َالنُُّص ــِيَّ ِف ِق ــَج َالتَّْحِلي َاْلَنَْه
ُهــَو ِعَبــاَرٌة َعــْن َعَمِليَّــاٍت إِْجَراِئيَّــٍة 
َوَتْقِويــًم  َتْفِكيــًكا  ـصِّ  َالنَـّ ِدَراَســِة  ِف 
َنــاِت  ُمَكوِّ َفْصــِل  عــر  َوَتْرِكيًبــا)23(، 
ــْن  ــُف َع ــا َواْلَكْش ــُر فِيَه ــصِّ ، َوالنََّظ َالنَّ
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ــْن  ــا، َوِم ــُط َبْينََه ــي َتْرُب تِ ــاِت َالَّ َاْلَعاَلَق
ــْن  ــِة ِم ــاِن َالنَّاِتَ ــاَدُة َتْرِكيــِب َاْلََع ــمَّ إَِع َث
ْعَطاِء  َنــاِت ِلِ تِْلــَك َالنََّظــِر ِف تِْلــَك َاْلَُكوِّ
ــْن  ــِة ِم ــِة َالنَِّهاِئيَّ ِّ َأْو َالنَّتِيَج ــُكيِّ ــى َاْل َاْلَْعنَ

. ــصِّ ــٍل لِلنَّ ِلي َتْ
ــْرآِنِّ  ــصِّ َاْلُق ــل َالنَّ ِلي ــإن َتْ ــك ف َوبذل
ًنــا  ــا ُمَكوَّ َيْعنـِـي َالنََّظــُر إَِلْيــِه بَِوْصِفــِه َنصًّ
ِمــْن آَيــِة َأْو َمُْموَعــِة آَيــاٍت َتْرُبــُط َبْينََهــا 
َعنَْهــا  َيْكِشــُف  َعاَلَقــاٍت  َمُْموَعــُة 
ــِر، َوإِْن َلْ  ــِة َالتَّْفِس ــاَء َعَمِليَّ ُ َأْثنَ ــرِّ َاْلَُف
َة  ــَة َالتَّْفِســِريَّ ــا َفــإِنَّ َاْلَعَمِليَّ َيْكِشــْف َعنَْه
ــى  ــْن َمْعنَ ــِف َع ــَرِة َاْلَكْش ــَتْبَقى ِف َداِئ َس
ِمــْن  َمْرَحَلــٌة  َوِهــَي   ِّ َاْلــُكيِّ ـصِّ  َالنَـّ
ــُه  َمَراِحــِل َالتَّْحِليــِل َوَلْيــَس َالتَّْحِليــُل ُكلُّ

ــَيتَِّضُح . ــَم َس ، َك
•	َاْلَفْرُق َبْيَ َالتَّْفِسرِي َوالتَّْحلِيِل

َاللَُّغــِويِّ  َاْلَْفُهــوِم  َعــْرِض  َبْعــُد 
َالتَّْفِســِر  ِمــْن  لِــُكلٍّ  َواِلْصطِاَلِحــيِّ 
ـصِّ ُعُموًمــا َواْلُقــْرآِنَّ  َوالتَّْحِليــِل لِلنَـّ
َيتَِّضــَح َأنَّ  َعــَى َوْجــِه َاْلُُصــوِص ، 
ِف  َيْكُمــُن  َاْلُْصَطَلَحــْيِ  َبــْيَ  َاْلَفــْرَق 
ــِه  َناتِ ــصِّ َوُمَكوِّ ــَع َالنَّ ــِل َم ــِة َالتََّعاُم َكْيِفيَّ
ــُه  ــيٌّ َوظِيَفَت ــُلوٌب ِعْلِم ــُل ُأْس ، َفالتَّْحِلي
ــصِّ  ــاِت َالنَّ َن ــَزاِء َوُمَكوِّ ــِة َأْج ــاَن َدَلَل َبَي
ــيٌّ  ــُلوٌب ِعْلِم ــَو ُأْس ــُر َفُه ــا َالتَّْفِس ، َأمَّ
ــَزاِء  ــَك َاْلَْج ــَة تِْل ــاِنَ َوَدَلَل ــُف َمَع ُيَوظِّ

َمْعنَــى  َبَيــاِن  ِف  ـصِّ  لِلنَـّ َنــاِت  َواْلَُكوِّ
ِّ ، بَِمْعنَــى َأنَّ : ـصِّ َاْلــُكيِّ َالنَـّ

ُكلٍّ  َدَلَلــِة  ِف  َالنََّظــر     التحليــل  
ـصِّ َعــَى  َنــاِت َالنَـّ ٍن ِمــْن ُمَكوِّ ُمَكــوَّ
َنْحــِو َالتَّْفِصيــِل َواِلْســتِْقَصاِء لَِبَيــاِن 

. ـصِّ َالنَـّ ِف  َنــاِت  َاْلَُكوِّ تِْلــَك  َمْعنَــى 
ــوع  ــة مم ــر ف دلل ــر     النظ التفس
ــم  ــا ب ــط دللت ــص ورب ــات الن مكون
ــان  ــياقه؛ لبي ــص وس ــق الن ــه نس يقتضي
العنــى الــكي للنــص والوصــول ال 

ــبة. ــو بنس ــراده ول م
ِف  ُيَوظِّــُف  َالتَّْفِســَر  َفــإِنَّ  َولَِذلِــَك 
َنــاِت َالنَّــصِّ  َالنََّظــِر لَِْجُمــوِع َدَلَلــِة ُمَكوِّ
ــَك  ــْيَ تِْل ــاِت َب ــا َوإِْدَراِك َاْلَعاَلَق َوَرْبطَِه
َوَأَســالِيِب  َمنَاِهــَج  َة  ِعــدَّ َنــاِت  َاْلَُكوِّ
َأَحِدَهــا َاْلَنَْهــَج َأْو َاْلُْســُلوِب َالتَّْحِليِيِّ ، 
َدٍة ِف  ــِذي َيْعَتِمــُد َعــَى ُخُطــَواٍت ُمَــدَّ َالَّ

ــَزاَءُه . ــيِم َأْج ــصِّ َوَتْقِس ــَراَءِة َالنَّ ِق
َيْلَتِقــي َالتَّْفِســُر َمــَع َالتَّْحِليــِل ِف ُجْزِئيَّــِة 
ــُه ،  ــى َل ــَف َاْلَْعنَ ــصِّ َوَوَص ــِر لِلنَّ َالنََّظ
ــُن  ــِف َتَتَباَي ــِر َواْلَوْص ــَة َالنََّظ إِلَّ َأنَّ َكْيِفيَّ
ــَة  ِمــْن َالتَّْحِليــِل إَِل َالتَّْفِســِر ، ِلَنَّ َعَمِليَّ
ــي  ــِل َوَتنَْتِه ــَدُأ بِالتَّْحِلي ــى َتْب ــاِن َاْلَْعنَ َبَي
َالتََّســاُمِح  ِمــْن  َوبَِذلِــَك   ، بِالتَّْفِســِر 
بَِمــَكاِن َأْن َيتِــمَّ َاْلَْلــُط َبــْيَ َاْلُْصَطَلَحْيِ 
ــُة  ؛ ِلَنَّ لِــُكلٍّ ِمنُْهــَم َوظِيَفُتــُه َاْلَاصَّ
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َوإِْن  َحتَّــى  َاْلَخــِر  َعــْن  ُة  َواْلُْســَتِقلَّ
ــِر  ــِة َالنََّظ ــْن ِجَه ــوِم ِم َكا ِف َاْلَْفُه ــَرَ اِْش
ْجَراِئيَّــِة  َواْلَبَيــاِن ، َأْو ِف َاْلُُطــَواِت َاْلِ
ــِط ،  ْب ــاَدِة َالرَّ ــِك َوإَِع ــِة َالتَّْفِكي ــْن ِجَه ِم
ــِذي َأَجــاَز  َوَلَعــلَّ َالتَّْفِريــَق َأْعــاَلُه ُهــَو َالَّ
ِة  اَهــاِت َالتَّْفِســِريَّ َ بَِتْســِمَيِة َأَحــِد َاِلتِّ
َهــَذا  َأنَّ  إِلَّ   ، َالتَّْحِليــِيِّ  بِالتَّْفِســِر 
ــِة  ــَى َعَمِليَّ ــُق َع ــا ُيْطِل ــِح َأْيًض َاْلُْصَطَل
َاْلُقــْرآِنِّ  ـصِّ  لِلنَـّ َالتَّْجِزيِئــيِّ  َالتَّْفِســِر 

ــْرآِنِّ . ــصِّ َاْلُق ــُل َالنَّ ِلي ــَس َتْ َوَلْي
باملنهــج  التحليــي  املنهــج  عالقــة  	•

لتجزيئــي ا
عــادة مــا يتــم اللــط بــي مفهــوم 
ــج  ــر والنه ــي ف التفس ــج التحلي النه
ــف  ــل خيتل ــي التحلي ــي، ف ح التجزيئ
ــان  ــئ، وإن كان الث ــن التجزي ــا ع تام
عمليــة  مــن  الول  الطــوة  هــو 

التحليــل.
ــر  ــه تفس ــي بأن ــج التجزيئ ــرف النه يع
النــص القــرآن )آيــة آيــة وفقا لتسلســل 
تدويــن اليــات القرآنيــة ف الصحــف، 
ــان وفهــم مدلــول اللفــظ،  مســتهدفا بي
بــأدوات  الفــر  اســتعانة  بوســاطة 
أو  الظهــور  مــن  التفســر  ووســائل 
الأثــور مــن الحاديــث أو العقــل أو 
ــع  ــرك م ــي تش ــرى الت ــات الخ الي

تلــك اليــة ف مصطلــح أو مفهــوم 
بالقــدر الــذي يلقــي ضــوًء عــى مدلول 
ــرها  ــراد تفس ــي ي ــة الت ــة القرآني القطع
مــع أخــذ الســياق الــذي وضعــت 
ــار( ــي العتب ــه بع ــة ضمن ــك القطع تل
ــد  ــد يعتم ــر ق ــإن الف ــك ف )33(، وبذل

النهــج التحليــي ف التفســر التجزيئــي 
أو يعتمــد مناهــج أخــرى، وبالتــال 
ــد  ــو أح ــي ه ــج التحلي ــر أن النه يظه
الواســائل التبعــة ف التفســر التجزيئــي 

ــه. ــي نفس ــس التجزيئ ــه لي ولكن
وهنــا لبــد مــن الشــارة ال أمــر مهــم 
جــدا، وهــو أن النهــج التجزيئــي ف 
ــة)43(،  ــه التحليلي ــم بنزعت ــر يتس التفس
ــا،  ــكلة فيه ــا لمش ــة بذات ــي مقول وه
لكن هــذا ليعنــي أن الناهج التفســرية 
الخــرى لتتســم بنزعــة التحليــل، بــل 
إذا فقــدت ســمة التحليــل ســتبتعد عــن 
وظيفــة التفســر ف بيــان معنــى النــص 
ــي  ــر الوضوع ــرآن، وإذا كان التفس الق
وِضــع ف قبــال التفســر التجزيئــي، 
يفتقــد  الوضوعــي  التفســر  فهــل 

ــل؟ للتحلي
أو  العــان  إن  ذلــك:  عــن  الجابــة 
اللفــاظ التــي تتمحــور حــول موضوع 
معــي، ليتــم الكشــف عــن ذلــك 
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ــود  ــل، لوج ــد التحلي ــور إل بع التمح
ــؤدي  ــذي ي ــات ال ــه ف الي ــر النب الث
مكوناتــه،  معــان  عــن  الكشــف  ال 
ــي  ــتجابة التلق ــيؤدي ال اس ــال س وبالت
ــرى  ــات أخ ــاد منبه ــر- ف اجي – الف
لــا عالقــة بالثــر او النبــه الســاس ف 
ــب  ــإن الركي ــك ف ــص الول، وبذل الن
الديــد او منظومــة الــدللت الديــدة 
التفســر  لجيادهــا  هيــدف  التــي 
ــل  ــد تلي ــون إل بع ــي، لتتك الوضوع
الــدللت  أو  الوليــة  الراكيــب 
ــدة. ــدللت الدي ــة لل ــابقة الكون الس

وبذلــك يتضــح أن النهــج التحليــي 
الجــال  بالهتــمم ف  يأخــذ حقــه  ل 
ــالح  ــتوى الصط ــى مس ــري ع التفس
والفهــوم، إل إن الفريــن يمرســونه 
وقــد  التفســر،  عمليــة  ف  إجرائيــا 
بإصطالحــات  عليــه  يصطلحــون 
ــل ف  ــن التحلي ــرب م ــا مايق ــدة منه ع
ــق  ــا ينطب ــا م ــة، ومنه ــه الجرائي جنبت
عليــه إنطباقــا تامــا، إل ان مصطلــح 
التحليــل نــادرا مــا يســتعمله الفــرون 

التفســرية. إصطالحاتــم  ف 
لِيِل َالنَّصِّ  َامْلَْبَحث َالثَّايِن : َكْيِفيَُّة َتْ

َاْلُقْرآيِنِّ
َاْلَنَْهــِج َالتَّْحِليــِيِّ ِف َالتََّعاُمــِل َمــَع َالنَّــصِّ 

َاْلُقــْرآِنِّ ِزَيــاَدًة َعــَى َوْصِفــِه ُأْســُلوًبا َيتـِـمُّ 
َناتـِـِه ،  بَِوَســاَطتِِه َتْفِكيــَك َالنَّــصِّ إَِل ُمَكوِّ
ــِة  اِخِليَّ ــِة َالدَّ ــِة َاْلبِنَْي ــُه ُيْســِهُم ِف َمْعِرَف َفإِنَّ
ــَمُت ،  ــَي َاْلَكِل ــَرى َوِه ْغ ــصِّ ) َالصُّ لِلنَّ
ــا  ــُل ( َوَعاَلَقَتَه ــَي َاْلَُم ى َوِه ــْرَ َواْلُك
ــَن  ــْن َقَراِئ ــصِّ ِم ــِة لِلنَّ ــِة َاْلَاِرِجيَّ بِاْلبِنَْي
ــٍة َعــْرَ اِتَِّصالـِـِه  ــٍة َوَمْعِرفِيَّ ــٍة َوَمَكانِيَّ َزَمانِيَّ
ــِل  ــُة َالتََّفاُع ــَرى ، َوَكْيِفيَّ ــوِص ُأْخ بِنُُص
َنــاِت ِف َأَداِء َاْلَْعنَــى  َبــْيَ تِْلــَك َاْلَُكوِّ

ــي. ــِه لِْلُمَتَلقِّ َوإِيَصالِ
ــَي  ــِل ِه ــَة َالتَّْحِلي ــإِنَّ َوظِيَف ــَك َف َوبَِذلِ
ــصِّ  ــِن َالنَّ ــَبِب َتْكِوي ــٍل لَِس ــاُد َتْعِلي إجَِي
ــا  َه ــْن ُدوِن َغْرِ ــاِت ِم َن ــَك َاْلَُكوِّ ــْن تِْل ِم
َالتَّْحِديــِد  َوْجــِه  َعــَى  َواْختَِياُرَهــا   ،
ـصِّ ، َوَبَيــاَن َوظِيَفــِة  لِبِنَــاِء َذلِــَك َالنَـّ
ــِة  َنــاِت َداِخــَل َالنَّــصِّ َوَكْيِفيَّ تِْلــَك َاْلَُكوِّ
َفــى َأنَّ  ِديــِد َعاَلَقتـِـِه بَِخاِرِجــِه ، َوَل خَيْ َتْ
يــٍح لِلنَّــصِّ  ) ُكلُّ ِقــَراَءٍة ِهــَي َعَمِليَّــُة َتْشِ
ــُة اِْستِْكَشــاِف  ــَو ُمَاَوَل يــٍح ُه ، َوُكلَّ َتْشِ
ــَذا  ــصِّ ، َوبِ ــَك َالنَّ ــٍد لَِذلِ ــوٍد َجِدي ُوُج
ِمــْن  َآاْلَفــا  َاْلَواِحــُد  ـصُّ  َالنَـّ ُكــوْن  يَّ
َالنُُّصــوِص ُيْعطِــي َمــا َل َحــْصَ َلــُه 
َلَلِت َاْلَُتَفتَِّحــِة َأَبــًدا()53(، َوبَِم  ِمــْن َالــدَّ
ــَح  ي ــِه َتْشِ ــمِّ َأَدَواتِ ــْن َأَه ــَل ِم َأنَّ َالتَّْحِلي
ــِه  ــَى َمَعانِي ــوِف َع ــْرآِنِّ لِْلُوُق ــصِّ َاْلُق َالنَّ
َتِزُنَــا ، َفــإِنَّ َعَمِليَّــَة َاْلِقــَراَءِة  تِــي خَيْ َالَّ
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ــاَطٍة  ــِل بَِوَس ــَة َالتَّْحِلي ــَق َوظِيَف قَّ ــا َتَ ُهنَ
ـصِّ ِمــْن َداْل إَِل آَخــَر ،  ) إَِحاَلــُة َالنَـّ
ــٍد  ــوٍل َواِح ــَى َمْدُل ــَتِقرُّ َع ــُث َل َيْس بَِحْي
ــى( ــى َاْلَْعنَ ــوُل إَِل َمْعنَ ــاِل َاْلُوُص ؛ َوبِالتَّ

ــوِح ِف  ــُق بُِوُض ــَزُة َتَتَحقَّ ــِذِه َاْلِي )63(، َوَه

ــْن  ــُه ِم ِمُل ــا َيْ ــْرآِنِّ لَِ ــصِّ َاْلُق ــِل َالنَّ ِلي َتْ
ــَل  ــُه َحَّ ــُه َأنَّ ــى ِقيــَل َعنْ ٍع َدَلِلٍّ ، َحتَّ َتنَــوُّ
ُذو ُوُجــوٍه ، َوتِْلــَك َاْلُوُجــوُه َل َتْكِشــُفَها 
ــِة  ــاَن َوظِيَف ــِل ، َولَِبَي ــَة َالتَّْحِلي إِلَّ َعَمِليَّ
ـصِّ َاْلُقــْرآِنِّ َلُبــد ِمــْن  َالتَّْحِليــِل لِلنَـّ

ــْأِت : ــا َي ــاِن َم َبَي
ــا ِف  ــُب ُمَراَعاَتَ وُط َاْلَواِج ُ ــشُّ لً : َال َأوَّ

ــْرآِنِّ ــصِّ َاْلُق ــِل َالنَّ ِلي َتْ
ـصِّ َاْلُقــْرآِنِّ َلُبــد ِمــْن  لَِتْحِليــل َالنَـّ
َســَمِويٍّ  َنــص  َكْونِــِه  إَِل  َاِلْلتَِفــاِت 
ــِة  َلَل ــوٌح َالدَّ ــُه َمْفُت ــِة إِلَّ َأنَّ يَغ ــٍت َالصِّ َثابِ
ــاٍن  ــُكلِّ َزَم ــُمولِيَّتِِه لِ ــَبُب ُش ــَك َس ، َوَذلِ
ــا  َ ِعنَْدَم ــرِّ ــإِنَّ َاْلَُف ــَك َف ــَكاٍن ، َوبَِذلِ َوَم
ــا  ــاُة َم ــِه ُمَراَع ــصِّ َعَلْي ــِل َالنَّ ــْأِت لَِتْحِلي َي

ــْأِت : َي
1.ِســَياُق َالنَّــصِّ ، إِْذ إِنَّ إِْدَراَكــُه َوَمْعِرَفَتُه 
ــى  ــصِّ ؛ ِلَنَّ َاْلَْعنَ ــِل َالنَّ ِلي وَرًة ِف َتْ َضُ
ــَياٍق  ــٍة ِف ِس ــِل ُجَْل ِلي ــْن َتْ ــَل ِم َاْلَُتَحصِّ
ــِل  ــى َاْلَُتَحصِّ ــْن َاْلَْعنَ ــَف َع َتِل ٍ ، خَيْ ــيَّ ُمَع
ــَياٍق  ــَها ِف ِس ــِة َنْفَس ــِل َاْلُْمَل ِلي ــْن َتْ ِم
ُهــَو  ــَياَق  َالسِّ َأنَّ  ــُد  ُيَؤكِّ ـا  ِمَـّ  ، آَخــَر 

ــِج  ــى َالنَّاتِ ــِة َاْلَْعنَ ــاِد ُهِويَّ ــُم ِف إجَِي َاْلَاِك
ــْل  ــِل َب ــِب َواْلََم اِكي َ ــِل لِلرَّ ــْن َالتَّْحِلي ِم
ــال:  ــه تع ــه قول ــاِظ، مثال ــى َاْلَْلَف َوَحتَّ
ــِر  ــَرِّ َواْلَبْح ُكْم ِف اْل ُ ــرِّ ــِذي ُيَس ــَو الَّ )ُه
ــْم  ــى إَِذا ُكنُْتــْم ِف اْلُفْلــِك َوَجَرْيــَن ِبِ َحتَّ
ــا ِريــٌح  ــا َجاَءْتَ بِِريــٍح َطيَِّبــٍة َوَفِرُحــوا ِبَ
ُكلِّ  ِمــْن  اْلَــْوُج  َوَجاَءُهــُم  َعاِصــٌف 
ــُوا  ــْم َدَع ــَط ِبِ ــْم ُأِحي ُ ــوا َأنَّ ــَكاٍن َوَظنُّ َم
ــا  ــْن َأْنَجْيَتنَ ــَن َلِئ ي ــُه الدِّ ــَي َل اللََّ ُمِْلِص
ــاِكِريَن( ِمــْن َهــِذِه َلنَُكوَنــنَّ ِمــَن الشَّ

يَبِة  تـِـي وصِفــت بِالطِّ يــُح َالَّ )يونــس: 22(، َفالرِّ

ــْن  ــى َع ــِة َواْلَْعنَ ــا ِف َاْلَكْيِفيَّ ــُف َتَاًم َتِل َتْ
ــَع  ــِف َم ــْت بِاْلَعْص ــي َوَصَف تِ ــِح َالَّ ي َالرِّ

ــا)73(. ــًة َلَ َم ــاَءْت ُمَقدِّ ــا َج َ َأنَّ
ْلَتَفــاْت  َفاْلِ  ، ـصِّ َالنَـّ ُأْســُلوُب   .2
ــِه  ِليِل ــاَء َتْ ــْرآِنِّ َأْثنَ ــصِّ َاْلُق ــُلوِب َالنَّ ِلُْس
ــاُر  ــاِر، اِْختَِي ــِة َاِلْختَِي ــَى ِدَراَس ــوُم َع َيُق
ــاَر  ــا ، َواْختَِي َه ــْن ُدوِن َغْرِ ــِب ِم اِكي َ َالرَّ
 ، َهــا  َغْرِ ُدوِن  ِمــْن  ُمَعيَّنَــٍة  َأَســالِيَب 
ــِل  ــِة َالتَّْحِلي ــاَء َعَمِليَّ ِ َأْثنَ ــرِّ ــَى َاْلَُف َوَع
َأْن َيْســَعى ِلْكتَِشــاِف َأْســَباِب َذلِــَك 
ِقيــِق  َتْ ِف  َوظِيَفتِــِه  َوَبَيــاِن  َاِلْختَِيــاِر 
ــه  ــه قول ــِه، مثال ــصِّ َوَأْهَدافِ ــِد َالنَّ َمَقاِص
ْجــَن  ــنَّ َوَل َتَرَّ ــْرَن ِف ُبُيوتُِك تعــال: )َوَق
ــاَلَة  ــَن الصَّ ــِة اْلُوَل َوَأِقْم َج اْلَاِهِليَّ ــَرُّ َت
ــَم  َكاَة َوَأطِْعــَن اللََّ َوَرُســوَلُه إِنَّ َوآتـِـَي الــزَّ
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ْجــَس َأْهــَل  ُيِريــُد اللَُّ لُِيْذِهــَب َعنُْكــُم الرِّ
َرُكــْم َتْطِهًرا()الحــزاب:33(،  اْلَبْيــِت َوُيَطهِّ
ــة  ــّر صيغ ــرازي تغ ــر ال ــّر الفخ إذ ف
الطــاب هنــا بقولــه: )إِنَّ اللََّ َتَعــاَل َتَرَك 
ــاِب  ــَب بِِخَط ــاِت َوَخاَط َث ــاَب اْلَُؤنَّ ِخَط
َعنُْكــُم  لُِيْذِهــَب  بَِقْولِــِه:  ِريــَن  اْلَُذكَّ
ــِه  ــاُء َأْهــِل َبْيتِ ــِه نَِس ْجــَس لَِيْدُخــَل فِي الرِّ
ــْم، َواْخَتَلَفــِت اْلَْقــَواُل ِف َأْهــِل  َوِرَجاِلِ
ــَل َســَبُب  ُ َعلَّ ــا َاْلَُفــرِّ اْلَبْيــِت()83(، َوُهنَ
َتْغِيــِرِه  َوَســَبِب  َاْلُْســُلوِب  اِْختَِيــاِر 
َيْدُخــْل  َلْ  ــا  َظاِهِريًّ ِليــاًل  َتْ َكاَن  َوإِْن   ،
ــوِص  ــِه بِنُُص ــصِّ َوَعاَلَقاتِ ــِق َالنَّ إَِل ُعْم
ِ ِف  َ َســَبُب َذلـِـَك َالتََّغــرُّ ُأْخــَرى َقــْد َتَبــيَّ
ــِث  ــِع َاْلَُؤنَّ ــْن َاْلَْم َطــاِب ِم ُأْســُلوِب َاْلِ

ــِر . ــِع َاْلَُذكَّ إَِل َاْلَْم

لِيِل َالنَّصِّ َاْلُقْرآيِنِّ َثانًِيا : َأْقَساُم َتْ
ــبب  ــرآن بس ــص الق ــع الن ــل م التعام
الســمة الشــمولية خيتلــف عــن التعامــل 
ــف  ــك تتل ــر، ولذل ــص آخ ــع أي ن م
نظــرة الفريــن لــه بحســب منهــج 
الفــر  قبــل  مــن  التبــع  التفســر 
وأســلوب  لــه،  تفســره  وأســلوب 
التحليــل لخيتلــف عــن الســاليب 
الخــرى التــي يتبعهــا الفــر ف تفســر 
النــص القــرآن فهــو يتبايــن مــن مفــر 

إل آخــر؛ ولتتحقــق لظــة التفســر 
ــص  ــة الن ــل لغ ــي تفاع ــا يلتق إل عندم
ــون  ــرة يك ــه ، فم ــر مع ــل الف بتفاع
ــرة  ــر، وم ــو الظاه ــى النح ــل ع التفاع
عمــق  ال  ليصــل  الظاهــر  يتجــاوز 
النــص، ولذلــك ينقســم النظــر للنــص 

إل قســمي:
االول: النظر )التحليل( الظاهري

ــان  ــص وبي ــر ال الن ــه النظ ــد ب وُيقص
معــان مكوناتــه وتراكيبــه مــن دون 
الكونــات  تلــك  عمــق  ال  الولــوج 
وبيــان العالقــات التــي تربطهــا، ومــن 
ــا  ــي تربطه ــات الت ــة العالق دون معرف
دلليــا بنصــوص أخــرى، تســهم ف 
بيــان معناهــا بصــورة أكثــر دقــة وأكثــر 
يكــون  الــذي  وضوحــا، والتحليــل 
بــذه الطريقــة يســمى تفســرا إجاليــا؛ 
ــن  ــر م ــى الظاه ــان العن ــه بي لن غايت
ــك  ــه، وذل ــال ل ــى الج ــص أو العن الن
يعتمــد عــى اللفيــة النصيــة للمفــر، 
فــإذا كانــت خلفيــة مغلقــة فلــن تقــدم 
ســوى قــراءة مغلقــة للنــص ربــم تبتعــد 
عــن أفــق النــص القــرآن العــروف 

ــا.  ــه وتنوعه ــاح دللت بإنفت
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الثاين: النظر )التحليل( الداخي
يقصــد بــه النتقــال بالنظــر مــن ظاهــر 
ــه  ــتخراج معاني ــه لس ــص ال داخل الن
الرابطــة  العالقــات  والكشــف عــن 
بــي مكوناتــه، ومــن ثــم الكشــف عــن 
ــي  ــط ب ــي ترب ــة الت ــات الدللي العالق
ــذا  ــرى، وه ــوص الخ ــص والنص الن
النــوع مــن التحليــل يتــم عــر مموعــة 

مــن الراحــل هــي)93(:
ــه النطــالق  أ.الســتقراء)04( ويقصــد ب
ــكي)14(،  ــول ال ال ــي للوص ــن الزئ م
ــة  ــارف الزئي ــع الع ــى ج ــد ع إذ يعتم
ــابه ف  ــه التش ــد أوج ــا وتدي ومقارنته
القواعــد  لســتخالص  خصائصهــا 
الســتقراء  فــإن  وبالتــال  الكليــة، 
 _ أساســا  الالحظــة  مــن  ينطلــق 
ولخيفــى ان الالحظــة والنظــر هــي 
أســاس التحليــل ونقطــة انطالقــه_ 
ــرر  ــرًا يتك ــة أم ــدت الالحظ ــإذا أوج ف
معينــة،  مقدمــات  حصلــت  كلــم 
ــالزم  ــي ت ــر النطق ــرر التفك ــا يق عنده
ــات، إل  ــك القدم ــع تل ــر م ــك الم ذل
ــة ف  ــى الالحظ ــة ع ــارف البني إن الع
ــادة  ــة لع ــون قابل ــرآن تك ــص الق الن
ــى أو  ــتجد أي ُمعط ــال اس ــر ف ح النظ
معنــى جديــد خيالــف قاعــدة الالحظة، 

مــن هنــا تبقــى العــارف الســتمدة مــن 
ــا  ــر فيه ــاد النظ ــاريع يع ــتقراء مش الس
ــد بخصوصهــا، لذلــك  كلــم جــّد جدي

ــة. ــر ثابت ــة وغ ــر مطلق ــي غ فه
بــي  التمييــز  بــه  ويــراد  النقــد  ب. 
بالنــص، وبيــان  القــراءات الاصــة 
تلــك  ف  والضعــف  القــوة  مــوارد 
إل  يصــل  ل  وذلــك  القــراءات، 
ــي  ــي التلق ــدث ب ــذي ي ــل ال بالتفاع
ــة  ــه ولغ ــن أجل ــص م ــئ الن ــذي أنش ال
ــا،  ــي معه ــرك التلق ــي يتح ــص الت الن
فالنــص عــال دللت وبنيــات يتــم 
انتاجهــا مــن ذات النــص، ولشــك 
إن انتــاج النــص القــرآن مرتبــط بزمــن 
ومــكان مــدد وهــو زمــن الوحــي 
ــر  ــه أو التأث ــا تلّقي ــه، أم ــكان نزول وم
بزمــان  يرتبــط  فــال  ُيِدثــه  الــذي 
ــكان،  ــان وم ــكل زم ــو ل ــل ه ــه ب بعين
ــي  ــر والتلق ــة التأث ــدث عملي ــك ت لذل
ف أزمنــة وأماكــن عــدة تنتــج عنهــا 
القــراءات  بتعــدد  تتعــدد  تفســرات 
ــة  ــن إمكاني ــا م ــة ب ــروف الحيط والظ
ــص  ــع الن ــه م ــة تعامل ــي وطبيع التلق
ــص إل  ــق الن ــك لينغل ــرآن، وبذل الق
ــاذ ال  ــن النف ــي ع ــز التلق ــي يعج ح
داخلــه ويبقــى عنــد ظاهــره)24(، وذلــك 
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ليــدث إل بوســاطة اعــادة النظــر 
ف القــراءات الســابقة ونقــد مايلــزم 
نقــده واختيــار ماهــو اقــرب لعنــى 
النــص مــن جهــة ومقاصــده مــن جهــة 

أخــرى.
ــى  ــتخراج معن ــو اس ــتدلل وه ه.الس
ــرى  ــة أخ ــن قضي ــة م ــم او قضي أو حك
ــاطة  ــم بوس ــا)34(، ويت ــوع قضاي او مم
ــة  ــات اولي ــات او بدهيي ــر ف معطي النظ
ــا  ــاء معرفي يســّلم بــا العقــل، ليقيــم بن
القواعــد  او  التفكــر  طرائــق  وفــق 
توصــل  الطريقــة  وهــذه  النطقيــة، 
ال حقائــق ثابتــة احيانــا يســّلم بــا 
ــق  ــر وف ــة للتغي ــا قابل ــع، إل ان المي
ولذلــك  نفســها،  العقليــة  القواعــد 
عــّرف بأنــه انتقــال الذهــن مــن الثر ال 
الؤثــر، او مــن الؤثــر ال الثــر)44(، فــإذا 

ــن: ــال م كان النتق
ــول ال  ــن العل ــر )م ــر ال الؤث الث 	•

العلــة( يســمى اســتدلل إنّيــًا.
ال  العلــة  )مــن  الثــر  ال  الؤثــر  	•
ليــًا. اســتدلل  يســمى  العلــول( 

ويســمى التفســر الــذي يصــل بطريــق 
الســتدلل  بالتفســر  الســتدلل 
وهــو النظــر ف النــص القــرآن وتليلــه 
مــن  عليــه  مايرتــب  ال  للوصــول 

ــة. معرف
ثالثا: وظيفة تليل النص القرآين

تليــل النــص القــرآن يــأت بســبب 
وجــود »النبــه ف النــص«)54( الــذي 
ــه  ــف ادوات ــر ال توظي ــتدعي الف يس
للكشــف عــن العــان التــي أوجدتــه ، و 
أّثــر ف التلقــي ولفــت انتباهــه للســؤال 

ــه. عن
ــر  ــه : الث ــه بأن ــف النب ــن تعري ويمك
الــذي ُيدثــه النــص القــرآن ف متلقيــه 
عــر جلــة مــن تبــادل العــان وتركهــا 
ــا،  ــي ل ــتجابة التلق ــص واس ــي الن ب
ــه  ــف النب ــن وص ــرى يمك ــارة أخ بعب
الفعــل،  بأنــه  القــرآن  النــص  ف 
ــه  ــه مع ــه وتفاعل ــي ل ــتجابة التلق واس
رد الفعــل)64(، وهنــا تصبــح وظيفــة 
ــة  ــة العرفي ــاد القيم ــي إجي ــل ه التحلي
والمليــة التــي تكشــف الفعــل ورد 
ــرآن  ــص الق ــد الن ــان مقاص ــل لبي الفع

والتشيعيــة. التكوينيــة 
ُيلــل  الــذي  الفــر  فــإن  وبذلــك 
النــص القــرآن يبــدأ مــن كشــف الثــر 
)النبــه – الفعــل(، ال معــان النــص 
ــم  ــه، ث ــك النب ــة لذل ــببة او الكون الس
ال إســتجابة التلقــي، ثــم إل الثــر، 
ــور  ــو م ــه ه ــر او النب ــى أن الث بمعن
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عمليــة التحليــل وأساســه؛ لنــه يمثــل 
قصــد النــص الــذي ســيق لجلــه، 
وبذلــك فــإن عمليــة تليــل النــص 
القــرآن عمليــة إدراك العالقــة بــي 
ــة  ــم ف عملي ــص وتداخله ــر والن الث

التأثــر ف التلقــي.
العمليــة  فــإن  ذلــك  عــى  زيــادة 
ــن  ــص م ــر للن ــل بالنظ ــة تنتق التحليلي
ــدر  ــر ق ــة أك ــه لعرف ــره ال كوامن ظاه

مكــن مــن مقاصــده العرفيــة.
وبــم أن التلقــي – الفــر- يتلقى النص 
وخزينــه  معجمــه  بحســب  القــرآن 
طريقــة  ســتختلف  لذلــك  العــرف، 
ــر،  ــر آخ ــر إل مف ــن مف ــل م التحلي
ــن  ــن زم ــد م ــر الواح ــدى الف ــل ل ب
ــن،  ــك الزي ــر ذل ــر، لتغ ــن آخ ال زم
ــوع نتائــج التحليــل  ــإن تن وبذلــك ف
يرجــع ال تنــوع أدوات الفــر، مــا 
يبــي ســبب وصــف التحليــل ف عمليــة 
ــس  ــر ولي ــلوب مف ــه أس ــر بأن التفس
ــو  ــر لخيل ــو أم ــر)74(، وه ــج تفس منه
ــه أن  ــذ علي ــة، إل أن مايؤخ ــن صح م
ــه  ــه رشوط ــري ل ــج تفس ــل منه التحلي
ــق  ــر ف تطبي ــاق الف ــه، وإخف ومراحل
رشط مــن رشوطــه أو تلكــؤ ف مرحلــة 
مــن مراحلــه، ليعنــي أنــه أســلوبا 

تفســريا وليــس منهجــا، والفــرق بــي 
التفســري والســلوب هــو  النهــج 
أن الســلوب مناطــه خلفيــة الفــر 
العرفيــة وانتمءاتــه الفكريــة، أمــا النهج 
التفســري فهــو الطريقــة التــي يســلكها 
الفــر ف بيــان معــان النــص القــرآن.

نتائج البحث
ــث  ــه البح ــل ل ــا توص ــاز م ــن اجي يمك

ــة: ــاط التي ــج ف النق ــن النتائ م
ــص  ــر الن ــي ف تفس ــج التحلي 1. النه
القــرآن، يبــدأ بتحليــل النــص وينتهــي 

ــره. بتفس
عــن  خيتلــف  التحليــي  التفســر   .2
التفســر التجزيئــي، لن التجزيــئ هــو 

الطــوة الول ف عمليــة التحليــل.
ف  التحليــي  النهــج  ف  التحليــل   .3
التفســر يــراد بــه: النظــر ف كل مكــون 
نحــو  عــى  النــص  مكونــات  مــن 

التفصيــل.
النــص  ســياق  مراعــاة  ضورة   .4
القــرآن وأســلوبه ف عمليــة تليلــه، 
وإل تكــون نتائــج التحليــل بعيــدة عــن 

ــص. ــراد الن م
ــون  ــارة يك ــرآن ت ــص الق ــل الن 5. تلي
ظاهريــا وتــارة أخــرى يكــون داخليــا.
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ــل مكــون مــن مموعــة مــن  6. التحلي
ــة  ــتقراء والتجزئ ــي الس ــل وه الراح
ومــن ثــم النقــد وانتهــاء بالســتدلل.

تفســر  منهــج  التحليــي  النهــج   .7
ــي  ــرق ب ــر، والف ــج مف ــس منه ولي

واضــح. الثنــي 
    

هوامش البحث :
1- ظ/ بحــوث ف أصــل التفســر ومناهجــه، 

الرومــي: 57- 62.
ــري  ــر ب ــادل نذي ــان، ع ــوار الدي 2- ظ/ ح
لســنة   14 العــدد  العميــد  ملــة  )بحــث( 

ص31.  ،2015
ــر  ــداع كارل فرن ــن إب ــة م ــة كلم 3- التارخيانّي
»لتعريــف  اســتخدمها  وقــد   1879 ســنة 
فلســفة فيكــو الــذي أّكــد أّن العقــل البــشي 
ــآت  ــك النش ــع، أي تل ــا يصن ــدرك إلّ م ل ي
)مفهــوم  التارخيــي«  العــال  تكــّون  التــي 

.)347 العــروي:  التاريــخ، 
4- القــول بتارخييــة النــص الدينــي أي نســبيته 
فيــم يتضمــن مــن أحــكام ونســبيته فيــم يــرِس 
مــن تصــورات ومســائل عقديــة ونســبيته 
ــك  ــالق وآداب، تل ــن أخ ــه م ــث علي ــم ي في
ــه  ــح فقــط لبيئت ــه صال ــي أن ــي تعن النســبية الت
ــا  ــون ف إطاره ــق وتك ــي انطل ــة الت الجتمعي
تغــرت  قــد  الزمــان  مادامــت  وعليــه 
والمكنــة قــد تبدلــت فــال منــاص مــن القــول 

ــة  ــات التارخيي ــن النتاج ــص م ــزوم التخل بل
التــي أضفــى عليهــا التاريــخ صفــة القداســة. 
)ظ/ الفكــر الســالمي قــراءة علميــة، ممــد 

اركــون: 139(.
ــند  ــث الس ــن حي ــرآن م ــة الق ــي بشي 5- تعن
التارخيــي : عــزوه إل تاليــف ممــد  أي أن 
القــرآن مــن وضــع بــشي. وليــس مــن قــول 
  ــدا ــا أن مم ــة أيض ــي القضي ــي، وتعن إل
ــتطاع أن  ــر اس ــو مفك ــه ه ــول لكن ــس برس لي
يؤلــف القــرآن. وهــي دعــوى قديمــة اعادتــا 
القــراءات العــاصة للنــص القــرآن ) تاريــخ 
إبراهيــم  ممــد  الاهــي،  الدينــي  الفكــر 

ــي:7( الفيوم
6- ظ/ النهــج الســياقي ف قــراءة النــص 
القــرآن دراســة ف مناهــج قــراءة النــص، نــور 
ــوم  ــصة للعل ــاث الب ــة ابح ــاعدي: مل الس

النســانية، الجلــد 43 العــدد 3أ، ص22.

ــن فــارس:4/  7- معجــم مقاييــس اللغــة، اب
.504

8- م.ن: 1/ 328.

9- م.ن: 5/ 444.
اصطالحــات  ف  العلــوم  جامــع  ظ/   -10

الفنــون، القــايض عبــد النبــي: 3/ 31.
هــالل  ابــو  اللغويــة،  الفــروق  ظ/   -11

.74 العســكري: 
12- مموعــة دروس رشح منظومــة التفســر، 

ابــو عبــد الل الازمــي: الــدرس الثالــث: 5.
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حيــان  ابــو  الحيــط،  البحــر  ظ/   -13
.104  /8 الندلــي: 

14- ظ/ ممع البيان، الطرس: 13/1.
ــوي:  ــاء الكف ــو البق ــات ، أب 15- ظ/ الكلي

260
ــا:  ــل صليب ــفي، جي ــم الفلس 16- ظ/ العج

.314  /1
ــم التفســر، جــال  17- ظ/ زاد الســر ف عل

ــوزي: 1/ 12. ــن ال الدي
18- التفســر والفــرون: ممــد حســي 

.12  /1 الذهبــي: 
حســي  ممــد  اليــزان،  تفســر  ظ/   -19

.2  /1 الطباطبائــي: 
20- تفسر تسنيم، جوادي آمي: 52/1.

فــارس:  ابــن  اللغــة،  مقاييــس  ظ/   -21
.2 0 /2

22- ظ/ العي، الفراهيدي: 27/3.
اللغــة  ممــع  الوســيط،  ظ/العجــم   -23

.194/1 العربيــة: 
ــاصة،  ــة الع ــة العربي ــم اللغ 24- ظ/ معج

ــرون: 550/1. ــار وآخ ــد مت أح
25- ظ/ العجــم الوســيط، ممــع اللغــة 

.698  /2 العربيــة: 
26- ظ/ ممــع بحــار النــوار، جــال الديــن 

ــرات: 4/ 166. الكج
27- ظ/ العجــم الشــتقاقي الؤصــل، ممــد 

حســن حســن جبــل: 3/ 1704.
28- الكتابــة والختــالف، جــاك دريــدا:  

ــش،  ــال للن ــاد، دار توبق ــم جه ــة، كاظ ترج
1،1988،ص:61/60. البيضــاء،ط  الــدار 
البحــث،  ومناهــج  الديــث  النطــق   -29

.202 قاســم:  ممــود 
30- ظ/ م.ن: 205- 206.

ضوابطــه  العــريب  التحريــر  فــن  ظ/   -31
.251 الشــنطي:  صالــح  ممــد  وأنمطــه، 

العلــوم  ف  البحــث  ابجديــات  ظ/   -32
.97 النصــاري:  فريــد  الشعيــة، 

33- مقدمــات ف التفســر الوضوعــي، ممــد 
باقــر الصــدر: 11.

34- ظ/ ف الــكالم الوحــدوي- نحــو منهــج 
كالمــي قــرآن، شــكيب بديــرة: 1/ 102.

إل  البنيويــة  مــن  والتكفــر  الطيئــة   -35
الل  عبــد  وتطبيــق،  نظريــة   - التشييــة 

.79 الغذامــي:  
36- التفكيكية دراسة نقدية ، زيم : 7.

37- ظ/ فتح القدير ، الشوكان: 492/2.
ــرازي: 25/  ــح الغيــب، الفخــر ال 38- مفاتي

.168
الســياقية  الديب  النقــد  مناهــج  ظ/   -39
والنســقية، عبــد الل خرض حــد، 174- 176.
40- هنــاك اختــالف بــي الســتقراء النطقــي 
أو الفلســفي، والســتقراء ف علم الرياضيات. 
فالســتقراء النطقــي هــو ســر من الــاص إل 
العــام، مــع البحــث ف الصاديــق والزئيــات 
لجــل تصيــل الكليــات. أمــا الســتقراء 
الرئيســة  الريــايض فهــو أحــد الســاليب 
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وصــدق  الرياضيــات،  قضايــا  إثبــات  ف 
ــول  ــن قب ــال يمك ــًا، ف ــًا ويقين ــا قطع نتيجته
مقدمتــي ف الســتقراء الريــايض دون صــدق 
ــض. ) ظ/   ــؤدي إل التناق ــك ي ــة، فذل النتيج
الســس النطقيــة لالســتقراء، ممــد باقــر 

الصــدر:41(.
ــا:  ــل صليب ــفي، جي ــم الفلس 41- ظ/ العج

.71  /1
الفاهيــم  النــص  لغــة  علــم  ظ/   -42
ــري: 186. ــن بح ــعيد حس ــات، س والتاه
ــا: 1/  ــل صليب ــفي، جي ــم الفلس 43- العج

.6 8
44- ظ/ التعريفات، الرجان: 30.

45- ظ/ معايــر تليــل الســلوب، ميكائيــل 
ريفاتــر: 36.

ــة  ــرآن: دراس ــص الق ــانيات الن 46- ظ/ لس
تطبيقيــة ف الرابــط النــي، عبــد الل حــد 

خــرض: 95.
التفســر  أصــل  ف  بحــوث  ظ/   -47

.62  -57 الرومــي:  ومناهجــه، 

مصادر البحث:
معجــم   ، 395هـــ(  )ت  فــارس  ابــن   .1
مقاييــس اللغــة ، تقيــق : عبــد الســالم ممــد 
ــالم  ــة الع ــة : مكتب ــارون، 1404ه، الطبع ه

السالمي. 122. 
ــم  ــات – معج ــي، الكلي ــاء النف ــو البق 2. اب
ــق:  ــة، تقي ــروق اللغوي ــات والف ف الصطلح

ــة  ــصي، مؤسس ــد ال ــش - مم ــان دروي عدن
ــروت. ــالة – ب الرس

ــو 395ه(،  ــكري) ت نح ــالل العس ــو ه 3. اب
العلميــة-  الكتــب  دار  اللغويــة،  الفــروق 

بــروت، الطبعــة الثالثــة 2005م.
4. احــد بــن خليــل الفراهيــدي )ت 175هـ(، 
العــي، تقيــق: مهــدي الخزومــي- ابراهيــم 
الســامرائي، مؤسســة العلمــي- بــروت، 

ــة الول 1988م. الطبع
ــة  ــم اللغ ــد، معج ــد المي ــار عب ــد مت 5. اح
ــب -  ــال الكت ــارش: ع ــاصة، الن ــة الع العربي
القاهــرة، الطبعــة: الول، 1429 هـ - 2008 

م. 
6.تفسر تسنيم، جوادي آمي: 52/1.

7. التفكيكية دراسة نقدية ، زيم : 7.
والختــالف،  الكتابــة  دريــدا،  جــاك   .8
ــش،  ــال للن ــاد، دار توبق ــم جه ــة، كاظ ترج

.1988، البيضــاء،ط  الــدار 
9. جــال الديــن الكجــرات، ممــع بحــار 
العــارف  دائــرة  ملــس  طبعــة  النــوار، 
 - هـــ   1387 الثالثــة،  الطبعــة:  العثمنيــة، 

. 1م 9 6 7
الفلســفي،  العجــم   ، صليبــا  جيــل   .10
النــارش: الشكــة العاليــة للكتــاب – بــروت، 

.1994
11. حــوار الديــان، عــادل نذيــر بــري 
لســنة   14 العــدد  العميــد  ملــة  )بحــث( 

ص31.  ،2015
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12. زاد الســر ف علــم التفســر، جــال الديــن 
.12  /1 الوزي: 

13. ســعيد حســن بحــري، علــم لغــة النــص 
الختــار،  مؤسســة  والتاهــات،  الفاهيــم 

ــة2010. ــة الثاني الطبع
14. شــكيب بديــرة ، ف الــكالم الوحــدوي- 
نحــو منهــج كالمــي قــرآن، دار التوســط 

ــية. ــة التونس ــد، المهوي الدي
النــص،  تشيــح  الغذامــي،  الل  عبــد   .15
الطبعــة الول، دار الطليعــة، بــروت، 1987.
عبــد الل حــد خــرض ، لســانيات   .16
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املنهج التحليلي يف قراءة النص القرآني  دراسة يف املفهوم والوظيفة

Abstract:
Defining the concept of the term 
contributes in one way or another 
to defining its function on the one 
hand , and how to employ it on the 
other hand , and the term analytical 
interpretation , despite its delibera	
tive clarity, but his specialist thumb 
in the interpretation process con	
tributed to employing it outside his 
field , which led to his overlap with 
the term interpretation in gener	

al, meaning that he did not It adds 
something from the practical side 
to the process of interpretation , al	
though it was combined with the 
interpretation to give a new term, 
from here the importance of re	
search appears.
key words:
Analysis - Approach - 
Fragmentation - Interpretation 
- Quranic Text
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دراسة معاصرة

م.د حيدر عبد الجبار الوائيل      م.د رزاق مخور داود الغراوي

املقدمة :
الفكــر  ف  الطلــع  عــى  خيفــى  ل 
الســالمي كيفيــة معالــة الســالم 
ــاع  ــا قط ــاة، ومنه ــب الي ــتى جوان لش
العمــل، والقــدار الــذي أوله الســالم 
والعامــل،  للعمــل  الرعايــة  مــن 
ــس. إن  ــة التقدي ــل ال مرتب ــذي وص ال
ــي  ــا أن نلق ــي من ــاص يقت ــع الع الواق
ــه  ــا أسس ــى م ــة ع ــو خاطف ــرة ول نظ
لتعزيــز  الضــمر  هــذا  ف  الســالم 
ــزة  ــة الرتك ــورة الجالي ــح الص وتوضي
ف الذهــن عــن طبيعــة معالة الســالم 
ــا  ــة، خصوص ــاة الختلف ــب الي لوان
ــر  ــص صاع الفك ــش ف ع ــن نعي ونح
ــه  ــرض ل ــا يتع ــات، وم واليديولوجي

ــن  ــه م ــويه لصورت ــن تش ــالم م الس
الهــات العاديــة والتــي اســتطاعت 
ــة  ــن الدخيل ــض اللس ــى رشاء بع حت
مــن داخــل الوســط الســالمي لتكــون 
ــالم،  ــد الس ــا ض ــا ف حلته ــا ل أبواق
ونحــن إذا رجعنــا ال تراثنــا الســالمي 
ــباقا ف  ــالم س ــا الس ــري لوجدن الفك
طــرح النظريــات الفكريــة التــي تــدف 
ــى  ــاءه ع ــة بن ــع وصيان ــاء الجتم ال بن
كافــة الياديــن الخالقيــة، والجتمعية، 
وغرهــا،  والسياســية  والقتصاديــة، 
تتصــف  الســالم  نظريــات  أن  مــع 

بالشــمولية، والواقعيــة . 
ــع  ــاملة لمي ــا ش ــمولية: لن ــي ش فه
لميــع  وشــاملة  اليــاة،  جوانــب 
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. والماكــن  الزمــان 
وهــي واقعيــة: لنــا نابعــة مــن صميــم 
حاجــات النســان ، ومتالئمــة مــع 
فطرتــه التــي ل يعلــم بــا إل مــن فطــره 

ــال . ــبحانه وتع ــو الل س ــا وه عليه
اختيــار  تــم  الســاس  هــذا  وعــى 
البحــث لهيتــه ف مياديــن اليــاة، 
طبقــات  بــي  الفعليــة  وعالقتــه 

. لجتمــع ا
كــم إن حــدود البحــث تركــز عــى 
الاصــة  الدراســة  جوانــب  بعــض 
ــة  ــادة مطول ــه م ــال، لكون ــث ال للبح
ــات  ــته مؤلف ــاج لدراس ــة ويت ومفصل

مــن الجلــدات.
هاتــي  أن  بالالحظــة  الديــر  ومــن 
العنــوان  ف  الواردتــي  الفردتــي 
ــك لن  ــا، وذل ــا وثيق ــي ترابط مرابطت
ــادر  ــد الص ــو اله ــل: ه ــوم العم مفه
يعــود  حكــم  وكل  العامــل،  مــن 
ــود  ــه يع ــت عين ــو ف الوق ــل فه للعم
ايضــا،  بالعكــس  والمــر  للعامــل 
ــض  ــا أن بع ــك  لحظن ــع ذل ــن م ولك
الحــكام تكــون منصبــة عــى أحدهــا 
ثانيــا  الخــر  وعــى  وبالــذات  أول 
ــارة ال  ــا الش ــد حاولن ــرض، وق وبالع
ــث . ــات البح ــن طي ــك ضم ــع ذل جي

ــة العمــل  املطلــب األول: مفهــوم وأمهي
يف الفكــر االنســاين واالســالمي

وينقسم هذا الطلب ال فرعي:
الفــرع األول : مفهــوم وأمهيــة العمــل يف 

ــاين الفكر اإلنس
بعــدة  عــرف  العمــل  مفهــوم  أن 
الفعــل  هــو  أههــا:  كان  تعريفــات 
ــادة)1(.      ــان ال ــه النس ــاول ب ــذي يتن ال
ــور  ــم الم ــن أه ــل م ــد أن العم ونج
النســان،  الفكــر  شــغلت  التــي 
ــوده  ــن وج ــوم م ــذ أول ي ــان من فالنس
أدرك أهيــة العمــل والســعي، فــإذا 
ــد  ــخ ل ت ــات التاري ــت صفح تصفح
أمــة من المــم رشقيــة كانــت أو غريبة، 
ــت ف  ــة نجح ــت أو حديث ــة كان قديم
غايــة  ف  فــازت  أو  اليــاة،  معــرك 
مــن الغايــات، إل بالســعي والعمــل 
ــرى  ــك ل ت ــم أن ــاد، ك ــد والجته وال
ــوال  ــن الح ــال م ــلت ف ح ــة فش أم
إل  المــال  مــن  أمــل  أو خابــت ف 
ــم  ــراد كالم ــة، والف ــل والبطال بالكس
وفشــلها  أعملــا  ف  فوزهــا  تــد 
ــلها....ولذلك  ــا وكس ــا بتوانيه وخيبته
جــاء عــن الكــمء أن الســعي نامــوس 
البقــاء والرتقــاء، وأن الكســل مــن 

مقربــات الجــل.
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ــر  ــد ال ــي تري ــة الت ــة الصال إن الم
ــدة  ــد واح ــل بي ــا تعم ــها ولبالده لنفس
ويقــوم كل واحــد مــن أفرداهــا بــم 
يتمكــن مــن القيــام بــه مــن الواجبــات 
ــمل  ــن الع ــه م ــى اكمل ــتطيع ع ويس
والفقــر  الغنــي  بــي  فــرق  دون 
هــم  ويكــون  والســوس  والســائس 
ــوت  ــى الق ــول ع ــد الص ــع بع المي
ــى  ــة ع ــم والحافظ ــوض بأوطان النه
الغربيــون  أدرك   ) وقــد   (  .. كيانــم 
فوائــد العمــل فتعلقــت بــه قلوبــم 
ومالــت اليــه أفئدتــم فبلغــوا مــا بلغــوه 
مــن التقــدم والرقــي .. ويعــود الفضــل 
ف ذلــك ال الرجــال الذيــن مهــدوا 
الســبيل وارشــدوهم ال كيفيــة الســلوك 
ــف  ــم كي ــم وعلموه ــم وأفعال بأقوال
ــم  ــهم لتدريبه ــوا أنفس ــون وأتعب يعمل
ــرك  ــل وت ــاق ف العم ــل الش ــى تم ع

الراحــة الوجبــة للكســل)2( .
إن منــع النســان الضطــر عن اكتســاب 
مــا يقــوم بــأوده مالفــة لــإرادة اللية، 
والكومــة التــي تنــع النــاس عــن 
ــاد ملزمــة أن  ــاد والعي ــل ف الح العم
ــم ....... إن  ــي قوت ــدم ال الحتاج تق
ــأ أن  ــا ول يش ــان متاج ــق النس الل خل
يــأكل خبــزه إل بعــرق جبينــه ... ()3( . 

الغربيــة  الشــعوب  اهتــمم  واســتمر 
ــا  ــوا ال م ــى وصل ــل حت ــب العم بجان
صولــوا اليــه اليــوم مــن حضــارة مدنيــة 
ــرضة . ــم التح ــة الم ــوا طليع ، وتقدم
وهكــذا الــال ف كثــر مــن بلــدان 
الــشق ، فالكثــر منهــا كانــت ال عهود 
قريبــة بلدانــا متخلفــة ، تزقهــا الروب 
 ، الداخليــة  والصاعــات   ، الهليــة 
لكنهــا   ، والهــل  التخلــف  ميزتــا 
اصبحــت اليــوم مــن البلــدان التقدمــة 
ــال  ــد مث ــالت ، ول يوج ــة الج ف كاف
عــى ذلــك أدق مــن تربــة كوريــا 
 ، وســنغافورة   ، والصــي   ، النوبيــة 
وماليزيــا ، وفيتنــام . فهــذه البلــدان 
ســنوات  قبــل  أبناؤهــا  يتخيــل  ل 
ــه  ــوا الي ــا وصل ــوا ال م ــة أن يصل قليل
قياداتــا  بفضــل  ولكنهــا   ، اليــوم 
وجهــت  التــي  الخلصــة  الوطنيــة 
ــق  ــل لتحقي ــو العم ــعوب نح ــذه الش ه
ــتطاعت أن  ــتغناء أس ــاء ، والس الكتف
ــة ،  ــة والعلمي تقــق العاجــز القتصادي

وتزاحــم المــم التقدمــة)4(.
الفــرع الثــاين: مفهــوم وأمهيــة العمــل يف 

اإلسالم.
أن مفهــوم العمــل ف الســالم هــو:كل 
ــواء كان  ــان س ــه النس ــوم ب ــد يق جه
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ــق  ــل تقي ــن أج ــًا م ــديًا أو معنوي جس
بالنفــع  عليــه  يعــود  معــي  هــدف 

الــادي)5(.
واهتــم الســالم اهتممــا بالغــًا بالعمــل 
، وجعلــه مــن أهــم أولوياتــه ، ولذلــك 
ــان  ــث النس ــم ي ــرآن الكري ــد الق نج

عــى الكســب والســعي فقــال تعــال:
}هــو الــذي جعــل لكــم الرض ذلــول 
فامشــوا ف مناكبهــا وكلــوا مــن رزقــه {

. )6(

وهــذه اليــة الشيفــة دللتهــا واضحــة 
العمــل  عــى  الــث  ف  وصيــة 
وتعــال  ســبحانه  فــالل   . والكســب 
ــه ســننا  خلــق ) هــذا الكــون وجعــل ل
إل وكان خارجــا  يتخطاهــا أحــد  ل 
عــن الصــواب ومــن هــذه الســنن 
ــي  ــي ه ــة الت ــباب العيش ــبب بأس التس
ــى  ــول ع ــن أراد الص ــاة فم ــوام الي ق
معيشــته مــن غــر أن يتســبب بإحــدى 
ــان  ــة والرم ــه اليب ــبابا كان نصيب اس
وآلــه  الل  رســول  ســنة  وأمــا   )7()
ــات  ــة بالرواي ــي حافل ــن ، فه الطاهري
الكثــرة التــي تشــر ال أهيــة العمــل ف 
ــن  ــه وم ــاس علي ــث الن ــالم ، وح الس

ــك : ذل
ــر  ــن عم ــوس ع ــيخ الط 1 – روى الش

ــد الل  ــت ليب عب ــال : قل ــد ق ــن يزي ب
عليــه الســالم رجــل قــال : لقعــدن ف 
بيتــي ولصلــي ولصومــن ولعبــدن 
ريب عــز وجــل، فأمــا رزقــي فســيأتيني ، 
فقــال ابــو عبــد الل : هــذا أحــد الثالثــة 

ــم)8( . ــتجاب ل ــن ل يس الذي
ــم  ــي أدي ــوب أخ ــن أي ــنده ع 2 - وبس
بيــاع الــروي قــال : كنــا جلوســا عنــد 
أقبــل  إذ  الســالم  أيب عبــد الل عليــه 
ــدام أيب  ــس ق ــل فجل ــن كام ــالء ب الع
ــال : أدع الل  ــالم فق ــه الس ــد الل علي عب

ــة . ــي ف دع ــل أن يرزقن ــز وج ع
فقــال : ل أدعــو لــك ، أطلــب كــم 

الل)9(. أمــرك 
املطلب الثاين : فوائد العمل 

النصــوص  مالحظــة  خــالل  مــن 
ــل  ــل والعام ــواردة ف العم ــة ال الشعي
يمكــن أن نصنــف الفوائــد التــي جينيهــا 
ــة  ــه ال أربع ــالل عمل ــن خ ــل م العام

ــي : ــم ي ــروع وك ف
الفرع األول: الفوائد األخروية 

ــة بالقــرب  ــد التمثل ــراد بــا، الفوائ وال
مــن الل وتصيــل الثــواب الــذي ينتفــع 
ــوم القيامــة، وذلــك لن  ــه النســان ي ب
ــو  ــل ه ــر العم ــدس يعت ــارع الق الش
ــادات، وهــذا  واحــد مــن أصنــاف العب
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ــواردة ف  ــوص ال ــه النص ــت علي ــا دل م
ــا: ــنة ومنه ــاب والس الكت

1- قوله تعال :
} مــن عمــل صالــا مــن ذكــر أو أنثــى 
وهــو مؤمــن فلنحيينــه حيــاة طيبــة 
ولنجزينهــم أجرهــم بأحســن مــا كانــوا 

ــون{)01(. يعمل
2- قوله تعال :

ــم  ــرى الل عملك ــوا فس ــل اعمل ) وق
والؤمنــون()11(. ورســوله 

ــات  ــن الي ــر م ــت: إن الظاه ــإن قل ف
ــق  ــي التعل ــل القلب ــدث العم ــا تتح أن
والعمــل  العقائــدي،  بالانــب 
الوارحــي التعلــق بالانــب العبــادي، 
وســائر الســتقامة عــى جــادة الشيعة، 
ــدي  ــل الس ــه العم ــراد من ــس ال ولي

التعلــق بالانــب العــاش .
ــر ال  ــدس ينظ ــارع الق ــت: إن الش قل
بالعــاش  التعلــق  الســدي  العمــل 
كواحــد مــن الشــعائر العباديــة، فيكــون 
داخــال ف العنــى الــذي ذكرتــه اليــات 
الشيفــة التقدمــة21 . وهــذا العنــى 
ــواردة ف  ــرة ال ــات الكث ــه الرواي أكدت

ــأن)31(. ــذا الش ه
ــب  ــذا الان ــة ب ــد التعلق ــذه الفوائ وه
ــي)41(: ــم ي ــددة وك ــكال متع ــذ أش تأخ

للعبــد - 1 يســبب  العمــل  إن 
الفــوز بمحبــة الل تعال:فقــد ورد ف 
الديــث:)إن الكاســب حبيــب الل وان 

الحــرف(. يــب  الل 
إنــه يعــد مــن الهــاد ف ســبيل الل - 2

ــب  ــن طل ــث:) م ــد ورد ف الدي : فق
ــه  ــه نفس ــول ب ــه ليع ــن حل ــرزق م ال
ــبيل الل (. ــد ف س ــه كان كالجاه وعيال

لغفــرة - 3 ســببا  يكــون  انــه 
الديث:)مــن  ف  ورد  الذنوب:فقــد 
ــات  ــالل ب ــب ال ــن طل ــات كال م ب

. لــه(  مغفــورا 
ــد - 4 ــة: فق ــول الن ــبب لدخ ــه س إن

ورد ف الديــث: مــن أكل مــن كــد 
يــده كان يــوم القيامــة ف عــداد النبياء، 
ويأخــذ ثــواب النبيــاء، وتفتــح لــه 
أبــواب النــة، ويدخــل مــن اهيــا شــاء، 
ومــر عــى الــراط كالــرق الاطــف(.

ــد روي - 5 ــادة: فق ــل العب ــه أفض أن
ــه  ــه وآل ــى الل علي ــول الل ص ــن رس ع
ســبعون  قال:)العبــادة  أنــه  وســلم 
جــزءا أفضلهــا طلــب الــالل()51(.

إنــه ســبب لنــور الوجــه يــوم - 6
القيامة:فقــد ورد عــن أيب حــزة عــن 
أيب جعفــر عليــه الســالم أنــه قال:)مــن 
ــاس،  ــن الن ــتعفافا ع ــا اس ــب الدني طل
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وســعيا عــى أهلــه ، وتعطفــا عــى 
جــاره، لقــي الل عــز وجــل يــوم القيامــة 
ــدر()61(،  ــة الب ــر ليل ــل القم ــه مث ووجه
وغــر ذلــك مــن الثــار الكثــر الــواردة 

ــدد. ــذا الص ف ه
الفرع الثاين:الفوائد اإلجتامعية 

عــى  النســان  بمحافظــة  التمثلــة 
والــذل  النقــص  وتنــب  كرامتــه، 
الاجــة  عــن  الناجــي  والــوان 
ــرء  ــة ال ــن، وكرام ــتعطاف الخري واس
ــة  ــه فالنفــس الؤمن أهــم رأس مــال لدي
عزيــزة ويــرم عــى النســان أن يذلــا، 
وهــذه الغايــة يققهــا العمــل، ولذلــك 
بالعمــل  وأمرونــا  أئمتنــا،  علمنــا 
مــن  ونصونــا  أنفســنا  بــه  لنكــف 
ــرة  ــار الكث ــد وردت الخب ــذل، وق ال
عــن العصومــي ف هــذا العنــى)71()81(.

الفرع الثالث:الفائدة اإلقتصادية .
وهو عى نحوين91 :

الشــخصية،  الفائــدة  الول:  النحــو 
والتــي تتمثــل بتوفــر النســان للدخــل 
وحاجــات  حاجاتــه  يســد  الــذي 
ــه، والتوســعة عــى  ــي النفقــة علي واجب
الحتاجــي  وعــى  وعليهــم،  نفســه 
ــر  ــد م ــى ق ــذا العن ــي، وه ــن الؤمن م
ــم  ــي ت ــار الت ــض الخب ــالل بع ــن خ م

ــابقًا. ــا س ذكره
ــي  ــة، وه ــدة العام ــان: الفائ ــو الث النح
 ، البلــدان  بتطويــر  التمثلــة  الفائــدة 
وتقيــق مــا فيــه انتظــام الجتمــع ، 
وتقيــق الصلحــة الجتمعيــة العامــة .
وهــذه الفائــدة بــكال نحوهيــا تقــدم مــا 
يــدل عليهــا مــن الروايــات فــال حاجــة 

لإعــادة .
النحــو الثالــث: الفائــدة الخالقيــة، 
الاجــة،  يســد  العمــل  لن  وذلــك 
ويقــي عــى البطالــة فيقــي عــى 
ــراف  ــبب لإنح ــو س ــذي ه ــر ال الفق

الخالقــي ف أحيــان كثــرة .
املطلــب الثالــث: أحــكام العمــل يف 

اإلســالم
العمــل،  ال  نظرتــه  ف  الســالم  إن 
ــن  ــة م ــة نابع ــورة جدي ــه بص ــر الي ينظ
الجتمــع  بنــاء  ال  الســالم  نظــرة 
ــاءه  ــالم بن ــد الس ــذي يري ــح ال الصال
عــى كافــة الســتويات والصعــدة ، 
ــذي  ــل ال ــو العم ــك ه ــم ذل ــن اه وم
ــب  ــاره وترت ــع وازده ــوام الجتم ــه ق ب
ــروع  ــد ف ــو أح ــل ه ــره فالعم ــه غ علي
القتصــاد، والقتصــاد ف الســالم هــو 
الســاس الــذي يبتنــي عليــه غــره مــن 
باقــي النظمــة السياســية والجتمعيــة، 
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ولذلــك نجــد أن الشــارع القــدس أمــر 
ــعي ف  ــمر الرض وبالس ــان بإع النس
ــبابه  ــأ الل أس ــذي هي ــرزق ال ــب ال طل
ــق  ــذا النطل ــن ه ــا02، وم ــى ظهره ع
ــال  ــان فق ــب النس ــرآن خياط ــد الق نج
تعــال :)هــو الــذي جعــل لكــم الرض 
ــوا مــن  ــول فامشــوا ف مناكبهــا وكل ذل

ــور()12( . ــه النش ــه وإلي رزق
ــا  ــي أوله ــة الت ــذه الهي ــل ه ولج
الشــارع القــدس للعمــل نجــد الشــارع 
ــم  ــل للحك ــع العم ــد أخض ــدس ق الق
بحســب  تــارة  التكليفــي،  الشعــي 
وتــارة  الختلفــة،  الــوارد  ف  أهيتــه 
بلحــاظ أحــوال الشــخص العامــل، 

ــي : ــع ف فرع ــكالم يق ــذا فال ول
ــاظ  ــل بلح ــم العم ــرع األول : حك الف

ــة ــوارد املختلف امل
إن العمــل لــه مياديــن متعــددة ومتلفة، 
وهــذه الياديــن ل يســتقيم نظــام النــوع 
النســان بدونــا، ولذلــك نجــد أن 
ــل  ــر العم ــا، ونضم ــم ب ــارع اهت الش
وهــذه  أساســها،  عــى  وأحكامــه 
الياديــن يمكــن لنــا أن نحصهــا ف 

أربعــة عناويــن22 :
اليدان الول : قطاع الصناعة .

اليدان الثان : قطاع الزراعة .

اليدان الثالث : قطاع التجارة .
اليدان الرابع : قطاع الدمات .

والكبــرة   الواســعة  الياديــن  وهــذه 
مــن  عديــدة  جوانــب  تشــمل 
والعمليــة،  القتصاديــة  النشــاطات 
كقطــاع التعليــم، والصحــة، والفندقــة، 
ذلــك،  وغــر  والســياحة،  والنقــل، 
ــمى ف  ــع كان يس ــاع الراب ــذا القط وه
ــارات (،  ــي بـــ ) الج ــن العصوم زم
فــإذا نظرنــا ال العمــل بلحــاظ ميادينــه 
الختلفــة نجــد أنــه ينحــص ف حكمــي 
أو)الليــة  وعدمــه(  وها:)الــواز 
والرمــة( ففــي كل واحــد مــن مياديــن 
العمــل الختلفــة نجــد أن العمــل يــدور 
ــارع  ــد الش ــك نج ــم، ولذل ــره بينه أم
القــدس وضــع الســس والقواعــد 
ــوارد  ــزة وال ــوارد الائ ــي ال ــز ب للتميي

الحضــورة مــن العمــل32. 
ــه  فقــد روي عــن المــام الصــادق علي
الســالم، الــذي يتــول وضــع الطــوط 
العامــة للتمييــز بــي مــا جيــوز الــوض 
ــال  ــوز فق ــا ل جي ــمل وم ــن الع ــه م في

عندمــا ســئلوه عــن العايــش)42(.
  فإحــدى الهتــي مــن الوليــة: وليــة 
ــم  ــر الل بوليته ــن أم ــدل الذي ولة الع
ــة  ــة الخرى:ولي ــاس، واله ــى الن ع
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أهــل الــور .
ــة  ــة، ولي ــن الولي ــالل م ــه ال فوج
ــة  ــه بجه ــة ولت ــادل، وولي ــول الع ال
ــادة  ــال زي ــادل ب ــول الع ــه ال ــر ب ــا أم م
ــه  ــل مع ــه والعم ــة ل ــة، فالولي ونقيص

ومعونتــه، وتقويتــه حــالل ملــل .
الوليــة:  مــن  الــرام  وجــه  وأمــا 
فوليــة الــوال الائــر، ووليــة ولتــه، 
ــة  ــم بجه ــب ل ــم، والكس ــل ل فالعم
ــذب  ــرم  مع ــرام م ــم ح ــة معه الولي
ــه أو  ــن فعل ــل م ــى قلي ــك ع ــل ذل فاع
ــة  ــة العون ــن جه ــر، لن كل شء م كث

ــر . ــن الكبائ ــرة م ــة كب ــه معصي ل
وذلــك أن ف وليــة الــول الائــر درس 
الــق كلــه، وإحيــاء الباطــل كلــه، 
والفســاد،  والــور  الظلــم  وإظهــار 
النبيــاء،  وقتــل  الكتــب،  وإبطــال 
الل  وتبديــل ســنة  الســاجد،  وهــدم 
ورشائعــه، فلذلــك حــرم العمــل معهــم 
ومعونتهــم، والكســب معهــم إل بجهــة 
الــرضورة نظــر الــرضورة ال الــدم 

ــة. واليت
وجــوه  ف  التجــارات  تفســر  وأمــا 
البيــوع ووجــوه الــالل مــن وجــه 
التجــارات التــي جيــوز للبائــع أن يبيــع 
ــري  ــك الش ــه ، وكذل ــوز ل ــا ل جي م

ــوز : ــا ل جي ــه رشاؤه م ــوز ل ــذي جي ال
فــكل مأمــور بــه مــا هــو غــذاء للعبــاد 
وقوامهــم بــه ف أمورهــم ف وجــوه 
غــره  يقيمهــم  ل  الــذي  الصــالح 
ويلبســون،  ويشبــون  يأكلــون  مــا 
ــتعملون ف  ــون ويس ــون ويملك وينكح
ــع النافــع التــي ل يقيمهــم غرهــا،  جي
وكل شء يكــون لــم فيــه الصــالح من 
جهــة مــن الهــات، فهــذا كلــه حــالل 
واســتعمله  وإمســاكه  ورشاؤه  بيعــه 

ــه . ــه وعاريت وهبت
وأمــا وجــوه الــرام مــن البيــع والشاء 
: فــكل أمــر يكــون فيــه الفســاد مــا هــو 
منهــي عنــه مــن جهــة أكلــه ورشبــه أو 
ــاكه  ــه أو إمس ــه أو ملك ــبه أو نكاح كس
ــه  ــون في ــه أو شء يك ــه أو عاريت أو هبت
وجــه مــن وجــوه الفســاد – نظــر 
ــدم أو  ــة أو ال ــع اليت ــا أو بي ــع بالرب البي
لــم النزيــر أو لــوم الســباع مــن 
ــر أو  ــش أو الط ــباع الوح ــوف س صن
جلودهــا أو المــر أو شء مــن وجــوه 
النجــس – فهــذا كلــه حــرام مــرم، لن 
ــه  ــه ورشب ــن أكل ــي ع ــه منه ــك كل ذل
ولبســه وملكــه وإمســاكه والتقلــب 
ــرام . ــك ح ــه ف ذل ــع تقلب ــه، فجمي في

وكذلــك كل مبيــع ملهــو بــه، وكل 
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ــر  ــه لغ ــرب ب ــا يتق ــه – م ــي عن منه
الل عــز وجــل أو يقــوى بــه الكفــر 
ــايص، أو  ــوه الع ــع وج ــشك ف جي وال
ــرام  ــو ح ــق – فه ــه ال ــن ب ــاب يوه ب
ــه  ــاكه وملك ــه ورشاؤه وإمس ــرم بيع م
ــه،  ــب في ــع التقل ــه وجي ــه وعاريت وهبت
ــه ال  ــرضورة في ــوا ال ــال تدع إل ف ح

.52 ذلك
وأما تفسر الجارات :

ــك  ــا يمل ــه أو م ــان نفس ــارة النس فإج
ــه أو  ــه أو دابت ــن قرابت ــره – م ــي أم أو ي
ــه الــالل مــن جهــات  ــه – بوج ثوب
ــه أو داره أو  ــر نفس ــارات أو يؤج الج
ــه  ــع ب ــم ينتف ــه في ــيئا يملك ــه أو ش أرض
ــه  ــل بنفس ــع أو العم ــوه الناف ــن وج م
ــر أن  ــن غ ــره م ــه وأج ــده وملوك وول
ــوال  ــا لل ــوال أو والي ــال لل ــون وكي يك
ــر  ــرا يؤج ــون أج ــأس أن يك ــال ب ، ف
أو ملكــه  قرابتــه  أو  أو ولــده  نفســه 
وكالء  لنــم  إجارتــه،  ف  وكيلــه  أو 
ــولة  ــم ب ــس ه ــده لي ــن عن ــر م الج
الــوال، نظــر الــمل الــذي يمــل 
ــل  ــوم فيحم ــيء معل ــا ب ــيئا معلوم ش
ــه  ــه حل ــوز ل ــذي جي ــيء ال ــك ال ذل
ــر  ــه، أو يؤج ــه أو دابت ــه أو بملك بنفس

ــل  ــك العم ــل ذل ــل يعم ــه ف عم نفس
بنفســه أو بمملوكــه أو قرابتــه أو بأجــر 
ــوه  ــن وج ــوه م ــذه وج ــه فه ــن قبل م
الجــارات حــالل لــن كان مــن النــاس 
ملــكا أو ســوقة أو كافــرًا أو مؤمنــا 
ــن  ــبه م ــالل كس ــه، وح ــالل إجارت فح

ــوه. ــذه الوج ه
وجــوه  مــن  الــرام  وجــوه  فأمــا 
الجــارة : نظــر أن يؤاجــر نفســه عــى 
حــل مــا يــرم أكلــه أو رشبــه ، أو 
ــيء  ــك ال ــة ذل ــه ف صنع ــر نفس يؤاج
أو حفظــه، أو يؤاجــر نفســه ف هــدم 
ــر  ــس بغ ــل النف ــاجد ضارًا، أو قت الس
ــام  ــر والصن ــل التصاوي ــق، أو عم ح
ــر  والزامــر والرابــط والمــر والنازي
واليتــة والــدم، أو شء مــن وجــوه 
الفســاد الــذي كان مرمــا مــن غــر 

ــه. ــارة في ــة الج جه
ــن  ــة م ــن جه ــه م ــي عن ــر منه وكل أم
الهــات فمحــرم عــى النســان إجــارة 
نفســه فيــه أو لــه أو شء منــه أو لــه، إل 
لنفعــة مــن إســتأجره كالــذي يســتأجر 
لــه الجــر ليحمــل اليتــة ينحيهــا عــن 
ــك ...  ــبه ذل ــا أش ــره وم أذاه أو اذى غ
ــك ،  ــا يمل ــه أو م ــر نفس ــن آج وكل م
ــن أو  ــر أو مؤم ــن كاف ــره م ــي أم أو ي
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ملــك أو ســوقة .. فحــالل ملــل فعلــه 
ــبه62. وكس

وأما تفسر الصناعات :
فــكل مــا يتعلــم العبــاد أو يعلمــون 
غرهــم مــن أصنــاف الصناعــات – 
والنجــارة  والســاب  الكتابــة  مثــل 
والصياغــة والبنــاء والياكــة والراجــة 
والقصــارة والياطــة وصنعــة صنــوف 
ــان  ــل الروح ــن مث ــا ل يك ــر م التصاوي
ــاج  ــي يت ــوف اللت الت ــواع صن وأن
ــا  ــم ، وب ــا منافعه ــاد، منه ــا العب اليه
قوامهــم وفيهــا بلغــة جيــع حوائجهــم 
ــه  ــل ب ــه والعم ــه وتعليم ــالل فعل فح

ــره. ــه أو لغ ــه لنفس وفي
وتلــك  الصناعــة  تلــك  كانــت  وإن 
ــوه  ــى وج ــا ع ــتعان ب ــد يس ــة ق الل
الفســاد ووجــوه العــايص ، وتكــون 
معونــة عــى الــق والباطــل، فــال بــأس 
بصناعتــه وتعليمــه نظــر الكتابــة التــي 
ــاد  ــوه الفس ــن وج ــه م ــى وج ــي ع ه

ــور . ــولة ال ــة ل ــة ومعون تقوي
ــح  ــيف والرم ــكي والس ــك الس  وكذل
والقــوس وغــر ذلــك مــن وجــوه 
وجــوه  ال  تــصف  التــي  اللت 
ــون  ــاد، وتك ــات الفس ــالح وجه الص
آلــة ومعومــة عليهــم فــال بــأس بتعليمــه 

ــل  ــه والعم ــر علي ــذ الج ــه وأخ وتعلم
بــه وفيــه لــن كان لــه فيــه جهــات 
ــرم  ــق، وم ــع الالئ ــن جي ــالح م الص
عليهــم تصيفــه ال جهــات الفســاد 
والضــار فليــس عــى العــال والتعلم إثم 
ول وزر لــا فيــه مــن الرجحــان ف منافع 
جهــات صالحهــم وقوامهــم وبقائهــم، 
وإنــم الثــم والــوزر عــى التــصف فيه 
ف جهــات الفســاد والــرام، وذلــك إنم 
ــرام  ــي ح ــي ه ــة الت ــرم الل الصناع ح
ــا،  ــاد مض ــا الفس ــي جيــيء من ــا الت كله
نظــر الرابــط والزامــر والشــطرنج 
ــام  ــان والصن ــه والصلب ــو ب وكل مله
ومــا أشــبه ذلــك مــن صناعــة الرشبــة 

ــرام . ال
ــا  ــاد مض ــه الفس ــه وفي ــون من ــا يك وم
مــن  شء  فيــه  ول  منــه  يكــون  ول 
تعليمــه  فحــرام  الصــالح  وجــوه 
ــرة  ــذ الج ــه وأخ ــل ب ــه والعم وتعلم
ــع  ــن جي ــه م ــب في ــع التقل ــه وجي علي
وجــوه الــركات إل أن تكــون صناعــة 
ــع وإن كان  ــة الناف ــصف ال جه ــد ت ق
ــه  ــا وج ــاول ب ــا ويتن ــصف فيه ــد يت ق
ــه  ــا في ــة م ــايص ، فلعل ــوه الع ــن وج م
ــه  ــه وتعليم ــل تعلم ــالح ح ــن الص م
ــه  ــن صف ــى م ــرم ع ــه، وي ــل ب والعم
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ال غــر وجــه الــق والصــالح(72 .
الفــرع الثــاين : أحــكام العمــل بلحــاظ 

أحــوال العامــل 
وف هــذا الانــب نجــد أن الشــارع 
التكليفيــة  الحــكام  حــدد  القــدس 
أحــوال  بلحــاظ  للعمــل  المســة 
الشــخص العامــل ، فهنــاك أحــوال 
للشــخص يكــون العمــل عليــه واجبــا ، 
ولكنــه ف أحــوال أخــرى ل جيــب عليــه 
ــكام ،  ــن الح ــك م ــر ذل ــل ، وغ العم
ــوارد  ــل ال ــرف العام ــل أن يع ــن أج م
الكــم  بحســب  للعمــل  الشعيــة 

ــي : ــم ي ــي)82(، وك التكليف
ال  ينقســم  وهــو  الوجــوب،  أولً: 

نوعــي،
الكفائــي:  الول:الوجــوب  النــوع 
وهــو مقــدار العمــل ونوعــه الــذي 
ــان،  ــوع النس ــام الن ــه نظ ــف علي يتوق
فهــو العمــل الواجــب عــى بعــض 
ــه عالقــة  الشــخاص والــذي يكــون ل
النســان،  النــوع  بحفــظ  مبــارشة 
وتقيــق مصلحــة الجتمــع العامــة، 
فمثــال جيــب عــى عــدد مــن الســلمي 
الغــذاء  لتوفــر  بالزراعــة  العمــل 
ــم  ــدد منه ــى ع ــب ع ــع، وجي للمجتم
ــدار  ــق الق ــم يق ــة ب ــل ف الصناع العم

ــدان  ــك ف مي ــع، وكذل ــكاف للمجتم ال
التجــارة، وميــدان الدمــات كالصحــة 

ــك . ــر ذل ــم وغ والتعلي
العيني،وهــو  الثان:الوجــوب  النــوع 
الواجــب عــى الشــخص بلحــاظ حالــه 
وحــال أستــه، والــراد بــه العمــل 
لتحقيــق الكســب بالقــدار الــذي يقــق 
ــه ولــن  ــه الساســية ل لإنســان حاجات

ــه . ــه نفقت ــب علي جي
حالــة  ف  ثانيًا:الســتحباب،وهو 
مــا إذا كان النســان لديــه مــا يســد 
حاجاتــه الساســية لــه ولــن جيــب 
ــان ف  ــهيد الث ــال الش ــه، ق ــه نفقت علي
ــه  ــل ب ــا يص ــتحب م الروضة:)والس
الســتحب وهــو التوســعة عــى العيــال، 
ونفــع الؤمنــي ومطلــق الحاويــج غــر 

الضطريــن()92(.
بــه  يصــل  مــا  ثالثا:الباحة،وهــو 
الزيــادة ف الــال مــن غــر الهــات 

والرجوحــة)03(. الراجحــة 
رابعًا:الرمــة، والحــرم مــن العمــل 
هــو الــذي يــرم بســبب حرمــة متعلقــه 
الحرمــة كبيــع  بالعيــان  كالتســبب 
العيــان النجســة ومعونــة الظالــي 

ــك . ــر ذل وغ
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ــذي  ــل ال ــو العم ــًا:الكراهة، وه خامس
يكــون مكروهــا بســبب كراهــة متعلقــه 

كبيــع الكفــان مثــال13 .
املطلــب الرابــع :األحــكام الرشعيــة 
الــواردة لضــامن حقــوق وواجبــات 

العامــل يف قطــاع العمــل
   امتــازت رشيعــة الســالم بأرقــى 
القوانــي والنظمــة التــي تعالــج كافــة 
مياديــن اليــاة، ومنهــا نشــاط العمــل، 
فوضعــت لــه التشيعــات التــي تضمــن 
ــاب  ــمل وأرب ــن الع ــكل م ــوق ل الق
ــز  ــرض موج ــي ع ــا ي ــل، وف م العم
للحقــوق التــي حددهــا الشــارع ف 
مــال العمــل يقــع ضمــن الفــروع 

ــة: التي
الرشعيــة  :الضامنــات  األول  الفــرع 

العامــل حلقــوق 
   إذا رجعنــا ال نظــرة الشــارع القــدس 
للعامــل نجــد انــه قــد اهتــم بــه، اهتمما 
ــه،  ــه وواجبات ــه حقوق ــدد ل ــا، وح بالغ
ــة  ــه مموع ــع ل ــت وض ــس الوق وف نف
مــن القواعــد الشعيــة والخالقيــة 
التــي جيــب عليــه أن يســر وفقهــا، 
حقوقــه  ضــمن  أجــل  مــن  وذلــك 
وحقــوق غــره مــن يقــع التعامــل 
تقيــق  اجــل  ومــن  وبينهــم،  بينــه 

العدالــة الجتمعيــة، فــإن العمــل ف 
الجتمعــات كالــدم ف البــدان، يــري 
ــا  ــل ل ــاة ، ويم ــن الي ــع ميادي ف جي
المــل ف تقيــق حاجاتــا وتقيــق 
مــن  والتقــدم،  الرقــي  ف  أهدافهــا 
ــع  ــدس وض ــارع الق ــد أن الش ــا نج هن
ــا  ــن لن ــددة، يمك ــا متع ــل أحكام للعام
ــة : ــرات التي ــن الفق ــا ضم أن نوجزه

أول: حقه ف الجر العادل 
ــف  ــالم الني ــم الس ــم تعالي ــن أعظ م
ــة، ومــن أهــم  ــمم بالطبقــة العامل الهت
مصاديــق ذلــك إهتممــه بقضيــة أجــور 
ــو  ــدح وه ــد ويك ــل يك ــمل، فالعام الع
يأمــل ف أن يصــل ف نايــة عملــه عــى 
أجــره، لينفــق منــه عــى نفســه وعائلتــه 
ــديدًا  ــا ش ــرح فرح ــل يف ــذا فالعام ، ل
ــض  ــه ويقب ــرة عمل ــي ف ــا تنته عندم
أجرتــه فيعــود بــا ال أهلــه فرحــًا 
ــالم  ــل الس ــال يقب ــك، ف ــتبشًا بذل مس
ــه  ــط حق ــه، وغم ــر أجرت ــس الج بخ
وظلمــه بــا23، وهــذا العنــى حفلــت به 
اليــات الكريمــة والروايــات الشيفــة، 
ــات الكريمــة نجــد  فعــى مســتوى الي
أن القــرآن يــصح بذلــك ف أكثــر مــن 

ــك:  ــن ذل ــورد، وم م
قولــه تعــال : ف قصــة موســى مــع 
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ــال  ــدار فق ــى ال ــا بن ــح ل ــد الصال العب
ــه : ل

ــد أن ينقــض  }فوجــدا فيهــا جــدارًا يري
فأقامــه قــال لــو شــئت لتــذت عليــه 

ــرا{)33(. أج
ومعنــى هــذا القطــع الشيــف واضــح، 
هــذا  عــى  أعــرض  موســى  أن  إذا 
الفعــل وإهــدار العبــد الصالــح جهــده 
أن  ال  بذلــك  مشــرًا  مقابــل،  بــال 
ــد  ــال مم ــو م ــم ه ــشي إن ــد الب اله
ــى  ــوم، بمعن ــاد الي ــل القتص ــر أه بتعب
ــادي  ــل م ــه مقاب ــشي ل ــد الب أن اله
ــذل  ــي أن يب ــن الطبيع ــه، وم ــه ب يبادل
مقابــل لن  بــدون  النســان جهــده 
ذلــك يعــود اليــه خصوصــا إذا كان 
ــى  ــر حت ــذا أم ــرة، وه ــل الخ ــن أج م
موســى ل يعــرض عليــه، فهــو مقتنــع 
بــه، بــل ويدعــو اليــه ول أدل مــن 
ــقيه  ــة ف س ــرته العملي ــن س ــك م ذل
ــه  ــى كأن ــن موس ــعيب، ولك ــات ش لبن
الســألة،  ال الصــل ف  ينبــه  أن  أراد 
وهــو أنــه ينبغــي أن يكــون للجهــد 
ــه ل جيــوز  ــل مــادي، وأن البــشي مقاب
ــذا  ــع ه ــدا إل م ــتغل أح ــد أن يس لح
القابــل الــادي لهده43،ومــن ذلــك 
ــى  ــقي موس ــة س ــال ف قضي ــه تع قول

ــعيب، ــات ش لبن
قــال تعال:}فجاءتــه احداهــا تــي 
ــوك  ــت إن أيب يدع ــتحياء قال ــى اس ع
ــا{)53(. ــقيت لن ــا س ــر م ــك أج ليجزي

وهــذه اليــة الشيفــة دلــت عــى مقدار 
اهتــمم شــعيب بالجــر، فرغــم أنــه 
يعلــم أن موســى قــام بالعمــل والســقي 
ترعــا، إل أنــه رغــب ف مكافأتــه عــى 
عملــه، ويعطيــه أجرتــه، ومــا ذلــك إل 
لحرامــه للجهــد البــشي الــذي لبــد 

ــل.  ــال مقاب ــدرًا ب ــع ه أن ل يضي
   ومــن أورع مــا ورد عــن أئمتنا ف ذلك 
مــا رواه جعفــر العفــري قــال:) كنــت 
ــض  ــالم ف بع ــه الس ــا علي ــع الرض م
الاجــة فــأردت أن أنــصف ال منــزل، 
ــدي  ــت عن ــي فب ــق مع ــال ل : انطل فق
الليلــة ، فانطلقــت معــه فدخــل ال داره 
ــون  ــه يعمل ــر ال غلمن ــب فنظ ــع الغي م
ــك  ــر ذل ــدواب أو غ ــي أواري ال بالط
وإذا معهــم أســود ليــس منهــم، فقــال: 
قالــوا:  ؟  معكــم  الرجــل  هــذا  مــا 
يعاوننــا ونعطيــه شــيئًا، قال:قاطعتمــوه 
ــرىض  ــو ي ــوا:ل، ه ــه ؟ قال ــى أجرت ع
منــا بــم نعطيــه، فأقبــل عليهــم يرضبــم 
بالســوط وغضــب غضبــا شــديدا ، 
ــى  ــل ع ــداك ل تدخ ــت ف ــت جعل فقل



50

التقنني الفقهي ألحكام العمل يف الشريعة االسالمية  / دراسة معاصرة

2م 
02

1  
ار 

 آذ
    

46
  /

دد 
الع

ــل  نفســك ؟ فقــال: إن نيتهــم عــن مث
هــذا غــر مــرة أن يعمــل معهــم أجــر 
ــم  ــه، واعل ــى أجرت ــوه ع ــى يقاطع حت
ــيئا  ــك ش ــل ل ــد يعم ــن أح ــا م ــه م أن
بغــر مقاطعــة ثــم زدتــه لذلــك الــيء 
ــن  ــه إل ظ ــى أجرت ــاف ع ــة اضع ثالث
ــه  ــإذا قاطعت ــه، ف ــه أجرت ــد نقصت ــه ق أن
ثــم أعطيتــه أجرتــه حــدك عــى الوفــاء 
ــرى  ــة عــرف ذلــك وي ــه حب ، فــإن زدت

ــه ()63(. ــك زدت أن
ونحــن نالحــظ ف هــذا الديــث أمــورا 

كلهــا تــص العامــل، ومنهــا :
أولً: إن المــام غضــب لــا علــم أن 
غلمنــه يعمــل معهــم شــخص مترعــًا، 
كان  ولــو  لــه،  يعطــى  بــم  راضيــًا 
شــخص غــر المــام وعمــل لديــه 
ــره  ــه ل ــى ل ــم يعط ــًا ب ــخص راضي ش
ــر  ــل بأج ــه العم ــؤدي ل ــه ي ــك، لن ذل
ــبب  ــب بس ــام غض ــن الم ــل، لك قلي
تضطــره  قــد  النســان  لن  ذلــك، 
الاجــة للعمــل بأقــل الجــور، بــل قــد 
يعمــل بــال أجــر رجــاء أن يصــل مــن 
ــه،  ــات ب ــى شء يقت ــل ع ــاب العم أرب
ــتغالل  ــالت اس ــنع ح ــن أش ــذا م وه
النســان،  أخيــه  لاجــة  النســان 
ــر . ــذا الم ــام ب ــل الم ــك ل يقب لذل

إذا  إنــك  يــرى  المــام  إن   : ثانيــا 
حــددت للعامــل أجــره ســوف يكــون 
ــم  ــا يعل ــإذا أخذه ــا ، ف ــم ب ــه عل لدي
ــر  ــام ينظ ــك فالم ــم ، ولذل ــه ل يظل بأن
مــن جهــة نفســية العامــل ، إذ مــا هــي 
ــر  ــى أج ــه ع ــق مع ــو ل أتف ــكلة ل الش
بثــالث  أكثــر مــن أجــره  وأعطيتــه 
مــرات مــا دمــت أمــام الل قــد فرغــت 
ــي ،  ــه ف ذمت ــه ول شء ل ــي تاه ذمت
ــذي  ــل ال ــس العام ــي ف نف ــكلة ه الش
ــه  ــى لن ــاط والس ــعر بالحب ــد يش ق
قــد يتصــور أن مــا تعطيــه لــه ÷و اقــل 
مــا يســتحقه ، وغــر ذلــك مــا يمكــن 
اســتنباطه مــن هــذا الديــث الشيــف.

ثالثًا: يقبض حقه كاماًل 
ــه  ــو أن ــل، وه ــر للعام ــق آخ ــذا ح ه
ل  أن  اســتأجروه  مــن  عــى  جيــب 
يبخســوه شــيئا مــن حقــه، وأن يعطــون 
الجــرة التفــق عليهــا كاملــة بــال أدنــى 
ــم  ــرآن الكري ــار الق ــد أش ــص، وق نق
ال الســلوب اللــي ف معاملــة الل 
ــمل  ــم ع ــاده، باعتباره ــل عب ــز وج ع
للدنيــا أو  إذا كانــوا يعملــون الــر 

ــال : ــال تع ــرة، فق الخ
ــوا الصالــات  ــوا وعمل ــن آمن } ان الذي
إنــا ل نضيــع أجــر مــن أحســن عمــال{
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ــات  ــد رواي ــدد توج ــذا الص )73(. وف ه

ــن  ــى ع ــي، تنه ــن العصوم ــدة ع عدي
روى  فقــد   ، أجــره  الجــر  بخــس 
بــن صدقــة عــن أيب عبــد  مســعدة 
فقال:)قال:مــن  الســالم  عليــه  الل 
ــال  ــر ف ــوم الخ ــالل والي ــن ب كان يؤم
يســتعملن أجــرا حتــى يعلمــه مــا 
ثــم  أجــرًا  اســتعمل  أجــره، ومــن 
ــه، وإن  ــوء بإثم ــة يب ــن المع ــه ع حبس
ــر()83(. ــركا ف الج ــه اش ــو ل يبس ه

ثالثا : يقبض أجره بال تأخر،
فالعامــل وكــم تقــدم إنــم يبــذل جهــده 
ــى  ــل ع ــل أن يص ــن أج ــل م ف العم
ــول  ــي يع ــه، لك ــادي لعمل ــل ال القاب
أن  ينبغــي  فــال  بــه،  وعيالــه  نفســه 
يبــس عنــه حقــه، أو يؤخــر عليــه، 
ــال:)  ــه ق ــعيب أن ــر ش ــد ورد ف خ وق
تكارينــا ليب عبــد الل قومــا يعملــون لــه 
ف بســتان، وكان أجلهــم ال العــص، 
قال:فلــم فرغــوا قــال لعتــب: أعطهــم 
ــم()93(. ــف عرقه ــل أن جي ــم قب أجوره

ــن أيب  ــم ع ــن الك ــام ب ــر هش وف خ
الــمل  الســالم)ف  عليــه  الل  عبــد 
ــى  ــه حت ــف عرق ــال: ل جي ــر، ق والج

تعطيــه أجرتــه()04(.

رابعًا : حقه ف الضمن الجتمعي 
النظمــة  جيــع  ســبق  الســالم 
الكريمــة  اليــاة  توفــر  والقوانــي 
لــه  الضمنــات  وتوفــر  لإنســان، 
تعرضــه  عنــد  الكريــم  العيــش  ف 
للظــروف الطبيعيــة والطارئــة التــي 
ــارع  ــمن، والش ــة ال الض ــه بحاج تعل
ف هــذا الانــب ينطــر ال النســان مــن 

: حقيقتــي14  خــالل 
تطــرأ  النســان  أن  الول:  القيقــة 
عــى بدنــه تغــرات بمــرور العمــر، 
ــة  فهــو ف فــرة الشــباب يكــون، ذو بني
ــه  ــمح ل ــث يس ــة بحي ــد وصح وجس
ذلــك ف العمــل وتوفــر حاجاتــه وأداء 
مســؤولياته،  ولكنــه بمــرور الزمــن 
ــدأ بالضعــف وفقــد تلــك اللــكات. يب
ــرة  ــان ف ف ــة: إن النس ــة الثاني القيق
لجــل  يعمــل  كان  وإن  الشــباب 
مصلحــة نفســه، إل أنــه بذلــك كان 
ويســاهم  الخريــن  حاجــات  يســد 
خدمــة  ويقــدم  البلــد،  بتعمــر 
أصبــح  عجــزه  وبعــد  للمجتمــع، 

. الجتمــع  ال  بــدوره  بحاجــة 
يتعامــل  ف ضــوء هاتــي القيقتــي 
الســالم مــع العامــل، فيحكــم لــه 
ــة  ــة الجتمعي ــق الرعاي ــمن، وبح بالض
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إذا اصبــح عاجــزًا عــن العمــل، وجعــل 
الــال  بيــت  وظائــف  مــن  واحــدة 
هــي رعايــة الشــخاص العاجزيــن عــن 
العمــل، لنــم ف يــوم مــن اليــام كانوا 
أعضــاء فاعلــي ف هــذا الجتمــع، وعى 
الجتمــع أن يقــدم لــم الرعايــة وتوفــر 
الاجــات ، بقطــع النظــر عــن العقيــدة 
التــي يملهــا هــذا الشــخص العاجــز، 
ــر  ــي أن أم ــر الؤمن ــن أم ــم روي ع ك
بحمــل النــصان الــذي كان يســتجدي 
ــه  ــر ل ــة وأم ــوارع الكوف ــاس ف ش الن
ــك  ــال ذل ــال، معل ــت ال ــن بي ــب م برات
بكونــه كان ذا جهــد خيــدم الجتمــع بــه، 
فــال جيــوز ف حــال عجــزه أن يرمــى ف 
ــن أروع  ــذا م ــم، وه ــال ض ــارع ب الش
ــموًا  ــا س ــانية وأعاله ــات النس النظري
أمــر  الول  النســانية  رجــل  مــن 

ــي. الؤمن
خامســًا: حقــه ف الضــمن مــن أخطــار 

العمــل 
ــض  ــي أن بع ــة، وه ــة مهم ــاك قضي هن
مصلحــة  عليــه  تتوقــف  العــمل 
الجتمــع عامــة، ولذلــك يكــون العمــل 
بــا واجبــًا وجوبــًا كفائيــًا، فيجــب عــى 
ــرض  ــه الغ ــق ب ــه يتحق ــد ب ــدد معت ع
مــن القيــام بــا، بحيــث إذا ل يقــم بــا 

العــدد الــكاف لتوفرهــا يأثــم الجتمــع 
بصــورة عامــة، ولكــن بعــض هــذه 
العــمل تكــون مــن العــمل الطــرة، 
قــد  العامــل  الشــخص  أن  بمعنــى 
يتعــرض فيهــا لــوادث العمــل، وهنــا 
يتعــارض ضران الــرضر الول هــو 
الــرضر الــذي يلحــق الجتمــع بصــورة 
ــأداء  ــراد ب ــض الف ــم بع ــة إذا ل يق عام
هــذه العــمل، مــع الــرضر الــذي قــد 
ــي  ــون، فف ــخاص العامل ــع ف الش يق
الــوارد التــي يقــدم فيهــا مصلحــة 
الجتمــع عــى الصلحــة الفرديــة جيــب 
ــالم  ــادي ف الس ــام القتص ــى النظ ع
ــمل ف  ــمن للع ــة والض ــر الرعاي أن يوف
حالــة لــوق الــرضر بــم، وهــذا أمــر 
ــدة  ــه قاع ــدس ول ــارع الق ــه الش رشع
ــي  ــوارد الت ــن ال ــره م ــه وغ ــة في جاري
يتتيــب عليهــا لــرضر وهــي قاعــدة 
ــاظ  ــرق وألف ــت بط ــي روي ل ضر الت
عــدة وألفــاظ متقاربــة ف الدللــة عــى 

ــات : ــك الرواي ــن تل ــى)24( وم العن
ــن  ــر ع ــن بك ــد الل ب ــرة عب ــا معت منه
الســالم ف  الباقــر عليــه  زرارة عــن 
ــول  ــاري وق ــع النص ــمرة م ــة س قضي
النبــي للنصــاري )إذهــب فاقلعهــا 
ــه ل ضر ول ضار()34(. ــا فان وارم ب
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ومنهــا مــا روي ف الفقيــه مرســاًل قولــه 
ف  ضار  ول  ضر  الســالم)ل  عليــه 

الســالم()44(.
سادســا: العامــل أمــي فــال ضــمن 

ــه  علي
ف خــر جعفــر بــن عثــمن قــال:) حــل 
ــر  ــال فذك ــع ح ــام م ــا ال الش أيب متاع
أن حــال منــه قــد ضــاع ، فذكــرت ليب 
ــه ؟  ــالم فقال:أتمت ــه الس ــد الل علي عب

ــه()54(. ــال: ل تضمن ــت: ل، ق قل
بــن  خالــد  عــن  آخــر  خــر  وف 
الجال:قال)ســألت أبــا عبــد الل عليــه 
الســالم عــن الــالح أحلــه الطعــام ثــم 
ــال : إن كان  ــص ، فق ــه فينق ــه من أقبض

مأمونــا فــال تضمنــه()64(.
ــد  ــن ليب عب ــكان ع ــن مس ــر اب وف خ
الل)ف الــمل يكــر الــذي حــل أو 
يريقــه، قــال : إن كان مأمونــا فليــس 
عليــه شء، وإن كان غــر مأمــون فهــو 

ضامــن()74(.
الفــرع الثــاين : الضامنــات الرشعيــة 

العامــل لواجبــات 
كــم حــدد الشــارع القــوق التــي تثبــت 
ــه مموعــة  للعامــل، كذلــك حــدد علي
ــزام  ــه اللت ــب علي ــات جي ــن الواجب م
بــا مــن أجــل ضــمن حقــوق العامــل، 

ــك  ــرز ذل ــتعرض أب ــا أن س ــن لن ويمك
ــة: ــاط التي ــن النق ضم

أول : الخــالص ف العمــل، وعــدم 
ــه ــش في الغ

الشــاكل  أهــم  مــن  الغــش  يعتــر 
ــف  ــى متل ــه أضار ع ــة، ول القتصادي
الصعــدة ف اليــاة النســانية، فهــو 
خــالف العــدل، فالنســان الــذي يأخذ 
ــدون  ــة ب ــة أو خدم ــل بضاع ــال مقاب ال
ــه  ــب مع ــا سيتناس ــه م ــدم مقابل أن يق
ــون  ــه يك ــات، فإن ــلع والدم ــن الس م
ــال  ــد ق ــل وق ــمل بالباط ــا وآكال لل ظال
ــم  ــم بينك ــوا أموالك ــال:} ول تأكل تع
عــن  تــارة  تكــون  أن  إل  بالباطــل 

تــراض منكــم {)84(.
ــدار  ــل بإه ــة تتمث ــه أضار اقتصادي ول
تتمثــل  اجتمعيــة  ومشــاكل  الــال، 
التعاملــي،  بــي  الثقــة  بفقــدان 
ــذاء أو  ــة، فالغ ــة وأمني ــاكل صحي ومش
الــدواء الغشــوش يــرض بصحــة، وقــد 
ــن  ــر التق ــاء غ ــه، والبن ــؤدي ال موت ي
ــاس،  ــل الن ــار وقت ــؤدي ال الني ــد ي ق
القــدس  الشــارع  أن  نجــد  لذلــك 
مــن  واعتــره  عنــه،  ونــى  حرمــه 
كبائــر الذنــوب، فلــم يرخــص بالعمــل 
والعملــة  البضاعــة  ول  الغشــوش، 
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ــدل  ــمن الع ــل ض ــن أج ــة، م الغشوش
والقــوق ، وتيئــة الرضيــة الجتمعية 
ــن  ــان بأم ــه النس ــش في ــبة ليعي الناس
النهــي  ورد  ولذلــك  واســتقرار94، 
ــه  ــه قول ــك ومن ــع ذل ــن جي ــديد ع الش
عليــه الســالم ف روايــة العفــي مشــرًا 
ال درهــم مغشــوش:)إكر هــذا، فإنــه 
وف   ،)05() أنفاقــه  ول  بيعــه  يــل  ل 
روايــة موســى بــن بكــر قال:)كنــا عنــد 
أيب الســن عليــه الســالم وغــذا دنانــر 
ــار  ــر ال دين ــه، فنظ ــي يدي ــة ب مصبوب
فأخــذه بيــده ثــم قطعــه بنصفــي ، ثــم 
قــال ل:ألقــه ف البالوعــة حتــى ل يبــاع 

شء فيــه غــش()15(.
بالصــورة  العمــل  انجــاز   : ثانيــا 

. الطلوبــة 
ــاز  ــوم بإنج ــل أن يق ــى العام ــب ع جي
العمــل الــذي كلــف بــه بالصــورة 
مــا  بحســب  والســليمة  الصحيحــة 
ــه مــن التفــاق ، ومــع عــدم  وقــع علي
ــر  ــتحق الج ــه ل يس ــك فإن ــه ذل فعل
ــه أن  ــب علي ــد جي ــل ق ــه ، ب ــق علي التف
ــع  ــخص م ــق ش ــو اتف ــم ل ــمن ، ك الض
شــخص عــى خياطــة ثــوب له وســلمه 
القــمش واتفقــا عــى نــوع الياطــة ، ول 
يلتــزم الجــر بــم اتفــق عليــه مــن نــوع 

الياطــة فإنــه يكــون ضامنــا لصاحــب 
ــول الل  ــن رس ــذا ورد ع ــمش ، ول الق
ــم  ــه قال:رح ــه( أن ــه وآل ــل الل علي )ص
فأتقنــه(،  عمــال  عمــل  أمــرئ  الل 
ــك أن  ــن ذل ــد م ــدس يري ــارع الق فالش
ــع  ــادي للمجتم ــام القتص ــط النظ يضب
ــة  ــط النظم ــل الضواب ــالل جع ــن خ م
للعمــل الــذي هــو روح النشــاطات 

. القتصاديــة25 
ثالثــا : الساع ف إنجــاز العمــل وعــدم 

ــويف فيه . التس
يثنــا القــرآن الشــارع عــى الســارعة ف 
ــل  ــان العام ــل ، وأن النس ــاز العم إنج
ــل  ــم العم ــة ، وتقيي ــة اللي ــع للرقاب خي
قــال تعــال:} وقــل اعملــوا فســرى الل 

ــون {)35( عملكــم ورســوله والؤمن
   إن أهيــة الساع ف تقيــق العمــل 
تعــود ال الساع ف ســد الاجــات 
الجتمعيــة ، فــإن الشــخص الــذي 
ــل  ــى انجازعم ــل ع ــع العام ــد م يتعاق
مــا فــإن الدافــع لــه ال ذلــك هــو 
العمــل  لنتائــج  الرضوريــة  حاجتــه 
ــه  ــي ل ــخص ليبن ــتأجر ش ــن يس ، كم
ــا ، فــإن دافعــه ال ذلــك هــو توفــر  بيت
ــب ف  ــو يرغ ــه ، فه ــكن في ــكان ليس م
ــب  ــت الناس ــه ف الوق ــل علي أن يص
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ــدم  ــا، وع ــق عليه ــدة التف ــب ال وحس
الوفــاء بذلــك أو التســويف فيــه يــؤدي 
ال حــدوث ســلبيات كثــرة ، ومنهــا45 :
الشــاكل الشــخصية : كعــدم تقــق 
اســتأجر  الــذي  الشــخص  حاجــة 

العامــل. 
الشــاكل العامــة : كانيــار نظــام العمــل 
، وعــدم الثقــة بالنشــاطات القتصاديــة 
ركــب  عــن  الجتمعــات  وتلــف   ،

ــك . ــر ذل ــارة ، وغ الض
بــأكل  الخالقية:التمثلــة  الشــاكل 
بالعهــود  الوفــاء  وعــدم  القــوق، 
ــك  ــر ذل ــات ، وغ ــق واللتزام والواثي

مــن الشــاكل .
رابعا : إتقان العمل 

ــان  ــى إتق ــث ع ــدس ي ــارع الق إن الش
للشــخص  ولــذا ل جيــوز   ، العمــل 
الاهــل بنــوع مــن العــمل أن يتصــدى 
لــه ، وإن كل عمــل يقــوم بــه مــن 
ــك  ــه ، ولذل ــاص ب ــرة واختص ــم خ ل
يثنــا القــرآن الكريــم عــى العمــل 
الصالــح ، والعمــل الصالــح ف النشــاط 
هــو  كــم  يتحقــق  ل  القتصــادي 
ــل  ــان العم ــالل إتق ــن خ ــح إل م واض
ــال :}  ــال تع ــه ، ق ــة ب ــل العرف ، وتصي
ــى  ــر أو أنث ــن ذك ــا م ــل صال ــن عم م

وهــو مؤمــن فلنحيينــه حيــاة طيبــة  
ــوا  ولنجزهيــم أجرهــم بأحســن مــا كان

.)55(} يعملــون 
التعبــري  الســلوب  حظنــا  ل  وإذا 
بــي  ربطــت  التــي  الشيفــة  لآليــة 
فإنــا  العمــل  إتقــان  وبــي  الجــر 
ربطــت الجــر بحســن العمــل واتقانــه 
ــح  ــل الصال ــح أن العم ــن الواض ، وم
ــع  ــامل جي ــام ، ش ــة ع ــة الشيف ف الي
لتخصيصــه  داعــي  ول  الجــالت 
بالانــب العبــادي بالعنــى الخــص 
ــة  ــة الدال ــت الدل ــد تقدم ــط ، وق فق
عــى أن الشــارع القــدس ينــزل العمــل 
ــل وأفضــل  ــادة ب ــة العب والكــدح بمنزل

منهــا 65.
ــوارد  ــل ف ال ــون العم ــا : أن يك خامس
ــل  ــدس التعام ــارع الق ــاز الش ــي أج الت

بــا.
ــوارد  ــا عــى ذكــر ال ــد فقهائن ــذا اعت ول
التــي يــرم التعامــل فيهــا ، أو بــا 
ــاب  ــم بـــ ) كت ــك ف كتبه ــموا ذل واس
الكاســب الحرمــة ( أو) باب الكاســب 
الحرمــة ( وغــر ذلــك مــن التســميات 
يــرم  التــي  الــوارد  فاســتعرضوا   ،
ــل  ــى العام ــا ، وع ــا أو ب ــل فيه التعام
ــة عــى  ــد بــا ، وقــد ذكــروا الدل ،يتقي
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ــواردة  ــنة ال ــاب والس ــن الكت ــك م ذل
ــي.  ــن العصوم ع

املطلــب اخلامــس : ضبــط نظــام العمــل 
يف اإلســالم

وضــع  القــدس  الشــارع  أن  نجــد 
الضوابــط وألنظمــة والقوانــي لتنظيــم 
شــؤون العمــل بــم يقــق الصلحــة 
العامــة ، ويقــق العدالــة للطــراف 
ــن أن  ــا يمك ــذا م ــه ، وه ــركة في الش
ــة: ــروع التي ــالل الف ــن خ ــوره م نتص

الفرع األول : نظرية العقد 
ــوم  ــي يق ــمل الت ــاطات والع    إن النش
ــن  ــة م ــف مركب ــان ف متل ــا النس ب
أطــراف ، وهــذه الطــراف تــارة تلحظ 
ــون  ــن يتعاط ــخاص الذي ــاظ الش بلح
بــا ، وتــارة بلحــاظ متعلقاتــا مــن 
الســلع والدمــات ، والشــارع القــدس 
لــه  ووضــع  الواقــع  هــذا  ال  نظــر 
القواعــد والســس التــي تضمــن الــق 
والعدالــة للمتعاملــي ، وهــذه القواعــد 
التــي وضعهــا الشــارع لتنظيــم العمــل 
ــره –  ــا أم غ ــال بدني ــواءا كان عم – س
ــد ،  ــة العق ــه نظري ــق علي ــا نطل ــي م ه
ــارة  ــي ، فت ــن جهت ــا م ــارع نظمه والش
نظــر اليهــا مــن جهــة العاملــي ، وتــارة 
نظــر اليهــا مــن حيــث مــا يقــع التعامــل 

ــع  ــات ووض ــلع والدم ــن الس ــه م ب
القواعــد والــشوط لذلــك واحــد مــن 

ــن75 : ــن الذكوري المري
أول : رشوط التعاقدين .

وضــع  القــدس  الشــارع  أن  حيــث 
جيــب  التــي  والــشوط  القواعــد 
الذيــن  أن يتصــف بــا الشــخاص 
ــواع  ــتى أن ــم ف ش ــل بينه ــع التعام يق

. القطاعــات 
ثانيا : رشوط العوضي .

فقــد وضــع الشــارع القــدس الســس 
والقواعــد الشعيــة التــي تضبط نشــاط 
العمــل بتحديــد نــوع الســلع والدمات 
التــي يمكــن التعامــل بــا ، ثــم وضــع 
ــذا  ــط ه ــي تضب ــس الت ــد والس القواع

التعامــل.
يف  العامــة  القاعــدة   : الثــاين  الفــرع 

. العقــود 
بعدمــا حــدد الشــارع القــدس القواعــد 
ــل  ــام العم ــط نظ ــي تضب ــس الت والس
وضــع قواعــد أخــرى لضــمن اســتقرار 
ــة  ــس الشعي ــق الس ــل وف ــام العم نظ
بحيــث يضمــن اســتقرارًا هــذا النشــاط 
ــادي ،  ــام القتص ــى النظ ــة ع الحافظ
العامــة للعمــل ،  وضبــط الصلحــة 
وألــزم الفــراد باحــرام التعهــدات 
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ــت  ــم فكان ــة بينه ــالت الواقع والتعام
القاعــدة الساســية ف هــذا الجــال 
هــي:) قاعــدة اللــزوم ( أو ) أصالــة 

ــزوم ( . الل
ــن العمــل  ــع ميادي  وهــي تــري ف جي
ــم  ــرآن الكري ــص الق ــد ن ــة ، وق التقدم
القاعــدة بقولــه  عــى تشيــع هــذه 

تعــال: } أوفــوا بالعقــود {)85(.
قولــه  ف  المــر  إطــالق  ومقتــى 
تعــال:) أوفــوا ( وتعلقــه بالمــع الحى 
ــاء  ــوب الوف ــو وج ــالم ه ــف وال بالل
بجميــع العقــود بــأن يلتــزم بمقتضاهــا 
وهــو معنــى اللــزوم ، وأمــا ثبــوت 
ــا أن  ــو إم ــالت فه ــارات ف العام الي
يكــون بالتخصيــص كــم ف العقــود 
ــم  ــص ك ــون بالتخص ــة ، أو يك العهدي
ــارع  ــم أن الش ــة)95( ث ــود الذني ف العق
ــمي ،  ــود ال قس ــف العق ــدس صن الق
العقــود الزمــة ، والعقــود الائــزة .

الفرع الثالث : ضبط  نظام الجور .
تقــدم الــكالم ف مســألة الجــور ســابقا 
ولكــن هنــا نريــد أن نبــي أمريــن ف مــا 
ــة  ــا بمثاب ــور ، ه ــألة الج ــق بمس يتعل

حقيقتــي ثابتتــي ف هــذا الصــدد06 :
القــدس  الشــارع  ان   : الول  المــر 
ل يتدخــل ف تديــد مقــدار الجــور 

طبيعــة  لختــالف  المــر  وتــرك 
الماكــن  واختــالف   ، العــمل 
ــى  ــدل ع ــر ي ــذا الم ــان ، وه والزم
نظــرة الشــارع الواقعيــة لــكل جوانــب 
الزمــان  لتغــر  ومســايرته  اليــاة 

العــمل. وطبائــع 
المــر الثــان : إن الشــارع القــدس أول 
ــك  ــًا ، وذل ــًا بالغ ــالة اهتمم ــذه الس ه
ــذي  ــادي ال ــل ال ــو القاب ــر ه لن الج
كان  ســواءًا  البــشي  الهــد  يقابــل 

ــديًا . ــا أم جس ــدا فكري جه
الشعيــة  النصــوص  ال  نظرنــا  وإذا 
الــواردة ف بــاب الجــور ، نجــد أن 
الشــارع وإن ل يــدد مقــدار الجــر إل 
أنــه اعتمــد معياريــن ف تديــده وهــا :
ــذول  ــد الب ــدار اله ــار الول : مق العي
يبذلــه  الــذي  الهــد  العامــل   مــن 

العامــل.
العيــار الثــان : نــوع العمــل الــذي 

ــه . ــوم ب يق
النشــاط  ضبــط   : الرابــع  الفــرع 

العــام. القتصــادي 
وذلك من خالل أمرين :

المــر الول : مراعــاة الصلحــة العامــة 
ف ضبــط النشــاطات القتصاديــة .

المــر الثــان : مراعــاة العدل والســس 
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النشــاطات  ضبــط  ف  الخالقيــة 
. القتصاديــة 

ــط  ــدس ف ضب ــارع الق ــد أن للش ونج
يعتمــد  أسســا  القتصــادي  النظــام 

عليهــا وهــي كثــرة ومنهــا)16(:
أول : حرمة الحتكار .

ثانيا : كراهة تلقي الركبان .
والعالــات  اللــول  ثالثا:وضــع 
والنحرافــات  الطارئــة  للحــالت 
ــة  ــورة عام ــالت بص ــة ف العام الاصل

ــي : ــا ي ــالل م ــن خ م
 ضبــط نظــام اليــارات لعالــة - 1

ــب ف  ــق العي ــن ، أو تق ــالت الغب ح
ــك . ــر ذل ــي وغ ــد العوض أح

وضــع الســس الشعيــة لنظــام - 2
ــة  ــط الشعي ــد الضواب ــشوط وتدي ال
لذلــك بــم يقــق العدالــة ف ســر النظام 
القتصــادي ، وهــذه المــور تتــاج 
تفصيــل لكــن ذلــك يتعــذر علينــا لنــه 
ل يتناســب مــع طبيعــة هــذا البحــث .

الفرع الامس : حرية العمل.
نظامــا  وضــع  القــدس  الشــارع  إن 
 ، العمــل  شــؤون  لتســير  متكامــال 
ــي  ــود الت ــد والقي ــه القواع ــع ل ووض
تنظــم نشــاطاته ، فلــم يــرك بــاب هــذا 
ــه ، ول  ــى مصاعي ــا ع ــاط مفتوح النش

يقيــده ويضيــق عليــه . وإنــم وضــع لــه 
ــدف  ــا ، وال ــزام ب ــب اللت ــدودا جي ح
هــو  والقواعــد  القيــود  هــذه  مــن 
تقيــق الصلحــة القتصاديــة للهيئــة 
الجتمعيــة كــم للفــرد ذاتــه . فــإن 
الشــارع القــدس ل هيــدف مــن النظمة 
متلــف  ف  رشعهــا  التــي  الختلفــة 
جوانــب اليــاة إل تقيــق الصلحــة 
العامــة للمجتمــع ودفــع الفســدة عنــه ، 
ولذلــك نجــد أن الشــارع القــدس بــي 
قواعــده وأنظمتــه وتقييداتــه ف هــذا 

الجــال بالمريــن التاليــي26 :
المــر الول : إنــه حــدد العــمل التــي 
ــلع  ــوع الس ــد ن ــتها بتحدي ــوز مارس جي
ــا ،  ــل ب ــوز التعام ــي جي ــع الت والبضائ
ــات  ــارات والصناع ــوع الج ــدد ن وح
مارســتها  جيــوز  التــي  والتجــارات 
، وكل ذلــك عــى اســاس الصلحــة 
ــة.  ــه الجتمعي العامــة للمجتمــع وهيئت
ــم يــصح  ولذلــك نجــد القــرآن الكري
بذلــك ف قولــه تعــال:) يــا أهيــا الذيــن 
ــم المــر واليــر والنصــاب  ــوا إن آمن
ــيطان  ــل الش ــن عم ــس م والزلم رج
ــا  ــون)36(، فهن ــم تفلح ــوه لعلك فاجتنب
يذكــر القــرآن الكريــم أن الغايــة الرجوة 
مــن إجتنــاب المــر الذكــورة هــي 
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تقيــق الفــالح ، وهــو أمــر عــام يشــمل 
ــة . ــوي والخروي ــالح الدني الف

القوانــي  وضــع  الثــان:  المــر 
ــر  ــالمة س ــم س ــي تنظ ــة الت والنظم
ــة  ــة النشــاطات القتصادي العمــل وكاف
للطــراف  العدالــة  يضمــن  بــم 
التعاملــة، ويقــق الصلحــة العامــة 
ــد رشوط  ــل تدي ــن قبي ــع ، م للمجتم
ــواز  ــزوم وال ــوارد الل ــن، وم التعاقدي
ف العقــود ، ومــوارد الصحــة والفســاد 
فيهــا، ومــوارد صحــة الجــر والثمــن ، 
ومــوارد النتقــال ال أجــرة الثــل، وغر 
ذلــك مــا هــو مســطور ف مــوارده مــن 
كتــب الفقــه ، فهــذه القواعــد ل جيــوز 
للمتعاملــي تاوزهــا ، بــل جيــب أن 
ــذا  ــى ه ــة ع ــاتم العملي ــوا مارس يكيف
ــرآن  ــد أن الق ــك نج ــاس ، ولذل الس
ــن  ــر م ــك ف كث ــصح بذل ــم ي الكري
ــا  ــا أهي ــال :}ي ــه تع ــوارد ومنها:قول ال
الذيــن آمنــوا ل تأكلــوا أموالكــم بينكــم 
بالباطــل وتدلــوا بــا ال الــكام لتأكلوا 
فريقــا مــن أمــوال النــاس بالثــم وأنتــم 

تعلمــون {)46(
ــا أهيــا الذيــن آمنــوا  ــه تعــال :} ي .وقول
ل تأكلــوا أموالكــم بينكــم بالباطــل إل 
أن تكــون تــارة عــن تــراض منكــم ..{

.)56(

والشــارع القــدس ل هيــدف مــن ذلــك 
ــة  ــة والفردي ــة العام ــق الصلح إل تقي
التضييــق  ال  هيــدف  ول  قلنــا  كــم 
يكــون  ولذلــك  التعاملــي،  عــى 
الريــة  مطلــق  التعاملــة  للطــراف 
ــا  ــوء م ــى ض ــاطاتا ع ــة نش ف مارس
ــال  ــك ق ــارع القدس،ولذل ــدده الش ح
ــم الرض  ــل لك ــذي جع ــو ال تعال:}ه
ــوا مــن  ــول فامشــوا ف مناكبهــا وكل ذل

رزقــه وإليــه النشــور{)66(.

اخلامتة:
مــن خــالل مــا تقــدم. يمكــن أن نوجــز 
اليهــا  توصــل  التــي  النتائــج  أهــم 

البحــث ف النقــاط التيــة:
القتصــادي  النظــام  يعتــر   : أولً 
اقتصــادي  نظــام  أول  الســالمي 
ــم  ــل تنظي ــؤون العم ــم ش ــوب ينظ مكت

. متكامــال  شــامال 
ثانيــًا: إن العالــات الســالمية لقطــاع 
ــة  العمــل تيــزت بالشــمولية ، والواقعي
والعدالــة، فهــو نظــام عالــج كافــة 
مفاصــل العمــل بصــورة متكاملــة ، 
ــا  ــز بأن ــه تتمي ــة ال أن معالت بالضاف
معالــة واقعيــة تقــق العدالــة للفــراد 
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ــة. ــورة عام ــع بص ــي وللمجتم التعامل
القتصــادي  النظــام  وضــع   : ثالثــًا 
ــال  ــادل ومتكام ــا ع ــالم نظام ف الس
لضــمن حقــوق العــمل ، عــى الســتوى 
الن ، أي أثنــاء أداء العمــل ، وعــى 
ــول  ــد حص ــق ، أي عن ــتوى الالح الس
حالــة العجــز، حيــث وضــع نظــام 

ــم.. ــي ل ــمن الجتمع الض
ضمنــات  الســالم  وضــع   : رابعــًا 
للعــمل ف حــال التعــرض لــلضار 
ــود  ــي تع ــمل الت ــة الع ــة مارس نتيج
ــت  ــم ثاب ــق ل ــع كح ــع للمجتم بالنف

عــى عاتــق الجتمــع .
ــادي  ــام القتص ــع النظ ــًا : وض خامس
ــمن  ــة لض ــس الشعي ــالمي الس الس
حقــوق  وضــمن   ، العمــل  ســالمة 

أربــاب العمــل .
ال  ينظــر  الســالم  إن   : سادســًا 
ــة  ــه منزل ــة ، وينزل ــرة مقدس ــل نظ العم
ــادات  ــل العب ــن افض ــده م ــة ويع عظيم

تعــال . الل  ال  والقربــات 
ســابعًا : الســالم ينظــر نظــرة احــرام 
للعامــل يتجــى ذلــك بتكريمــه للعامــل 
، واعتبــاره أمينــا غــر ضامــن إذا ل 

ــط . ــاك تفري ــن هن يك
النظــام  بــه  تيــز  مــا  ذلــك  وغــر 

ــق  ــا يتعل ــالمي ف م ــادي الس القتص
العمــل. بنظــام 

اهلوامش:
أرفون،ترجــة  العمل،هنــري  فلســفة   -  1

،  منشــورات  العــوا  عــادل 
عويدات ،بروت، باريس)د.ت(،ص53.

ف  العمــل  مفهــوم  ينظــر:   -2
الزري،الكتــاب  نــاص  الســالم،حيد 
.2 6 ص ، 2م 0 1 5 ، ت و بــر ، يب لعر ا
3  ينظــر: أخــالق أهــل البيــت ، الشــيخ جعفر 
نقــدي ، دار الرتــى ، بــروت ، 2006م ، ص 

.346
الســالم،  ف  والعامــل  العمــل    -4
،دار  القــرش  رشيــف  باقــر 
.3 1 ص ، 1م 9 9 7 ، ت و بــر ، فة لعر ا
ــالم،  ــي ف الس ــمن الجتمع ــل والض 5 العم
ــارف  ــعيد،مطبوعات الع ــدي الس ــادق مه ص

،ط2،بغــداد، د.ت، ص60.
6 - سورة اللك/ 15.

ــدي ،  ــر نق ــت ، جعف ــل البي ــالق أه 7 - أخ
.349 ص

يوســف  أيب  النــاضة،  -الدائــق   8
البحران،ج18،كتــاب التجــارة، والــث عــى 

الــالل،ص5. كســب 
9 - تذيــب الحــكام : الشــيخ الطــوس  6/ 

371، ح 9.
10 - النحل 97.

11 - التوبة 105.
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مــكارم  المثــل،  تفســر   12
.4 3 7 ص ،1 2 ج ، ي ز ا شــر

ــوس ،  ــيخ الط ــكام ، الش ــب الح 13 - تذي
ــران  ــدوق ، طه ــة الص ج6 ، ص 376، مكتب

. 1418هـ   ،
14 - ينظــر تذيــب الحــكام ، ج 6 ، كتــاب 

الكاســب ، ص 368 ومــا بعدهــا.
15 - تذيب الحكام،ج 6/ 372.

16 - الصدرالسابق،ج 6/ 372.
17- الصدر السابق،ج 6/ 373 .

18 - تذيب الحكام : 6/ 373 ح15.
19  “Intergovernmental Fiscal Relations & 

Local Management Program- Appendix A: 

Twelve Accounting Principles”, 2005.

الثــروة  وتــداول  الــال  النظــام   -20
ممــد  الشــيخ  الصفــي،  الســالم«  ف 
والنــش  للطباعــة  الغديــر  مهــدي.«،دار 
والتوزيــع، بــروت، لبنــان.1973،ص57.

21- اللك 15.
ــد  ــي، مم ــالمي » عفيف ــع الس 22-.«الجتم

ــادق .1980،ص89. الص
النــواوي،  الالــق  ظ:عبــد   «-23
صيــدا،  العصيــة،  الكتبــة  منشــورات 

.2 4 3 ص ، 1م 9 7 3 . ن لبنــا
ــي  ــر العام ــد ال ــيعة ، مم ــائل الش 24 - وس
ــا  ــواب م ــاب 2 ، مــن أب ، ج12، ص 54 ، الب

ــه . يكتســب ب
مناهجــه  الســالمي  التشيــع   -25
مــدرس،ج2،  تقــي  ومقاصده،ممــد 

.3 1 2 ص
26- دراســات ف الكاســب الحرمة،ممــد 

حســي منتظــري،ص80.
مرتــى  الكاســب،  27-كتــاب 

.1 1 ص ،1 ج ، ي ر نصــا ل ا
ــان  ــة ، الشــهيد الث 28 - ينظــر الروضــة البهي
، منشــورات ذوي القربــى ، قــم ، 1430هـــ ، 

ــة ، ص 327. ــدة الفقهي ــة الزب ج4 بطبع
 ، الثــان  الشــهيد   : البهيــة  الروضــة   - 29

.3 2 7 /4
ــان ، 4 /  ــة : الشــهيد الث 30 - الروضــة البهي

.327
الســيد  الفقاهــة،  31-مصبــاح 
.1 لة لســأ ا ، ت مال لعا ا ،1 ج ، ئي لو ا

الســالم،باقر  ف  والعامــل  العمــل   -32
القــرش،ص113. رشيــف 

33-  الكهف : 13.
34-النظــام الداري ف الكومــة الســالمية، 
ــل  ــة خلي ــن، ترج ــمس الدي ــدي ش ــد مه مم
العصامــي، تنقيــح د. صــادق حقيقت،مدخــل 
إل الفكــر الســياس ف الســالم- مموعــة 
الثقافيــة  الدراســات  مكتــب  مقــالت، 
للنــش  الــدى  مؤسســة   ، الدوليــة 
 -349 ص:  والتوزيع،إيــران،2001،ص 

.3 7 4
35 - القصص : 25.

36 - تذيــب الحــكام : 7/ 252 ، بــاب 
الجــارة ح 14.
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37 - الكهف : 30.
38 - تذيــب الحــكام : كتــاب التجــارات ، 

بــاب الجــارات ، ح 13.
39 - تذيــب الحــكام  7/ 251، كتــاب 

التجــارات ، بــاب الجــارات ح 12.
40 - تذيــب الحــكام 7/ 251 ، كتــاب 

التجــارات ، بــاب الجــارة ، ح 11 .
ف  الكوميــة  الحاســبة  معايــر   -41
كحيــط،دار  الســي  عبــد  الســالم،أمل 
الرشف،2007،ص179. الضياء،النجــف 

42- قاعدة ل ضر،عي السيستان،ص56.
43 - وســائل الشــيعة ، بــاب 12 مــن أبــواب 

إحيــاء الــوات ، الديــث 3.
ــاب  ــه 4/ 243 ب ــرضه الفقي ــن ل ي 44 - م

ــل. ــل الل ــراث أه م
45 - تذيب الحكام 7/ 258.، ح 28.
46 - تذيب الحكام 7/ 258 ،ح 29 .

47 - تذيب الحكام : 258/7ح26.
48 - النساء : 29.

49 الذهــب القتصــادي الســالمي،رزاق 
مــور داود،مؤسســة الغدير،البــصة،2005م، 

ص236.
50 - الوســائل : ممــد بــن الســن الــر 
العامــي : 12: 473 ، البــاب 10 مــن أبــواب 

ــث5. ــصف ، الدي ال
51 - الوســائل : 12/ 209 ، البــاب 86مــن 

أبــواب مــا يكتســب بــه ، الديــث 5.
القتصادي،راشــد  الفكــر  تطــور   -52

بــراوي،دار النهضــة العربيــة،ط1، بغــداد، 
.8 ص ،1 9 7 6

53 - التوبة : 105.
الشيعــة  ضــوء  ف  القتصــاد   54
الكتــاب  دار   ، بابلــي  الســالمية،ممود 
ط2،بــروت،1980،ص135. اللبنــان، 

55 - النحل : 97.
56- قيمــة العمــل ف الســالم، مصطفــى 
ياحيقــدس العرب،الزائــر،2009،ص203.
التجــارة  الســتهلك ف عقــود  57- حايــة 
داود،مؤسســة  مــور  اللكرونيــة،رزاق 
ــف الرشف،2017،ص167. ــي ،النج الثقل

58 - الائدة 1.
كاظــم  ممــد   ، القواعــد  ينظــر   -  59
الصطفوي،مطبعــة صادقيــان ، ص 260 ، قــم 

. 1417هـــ   ،
60- ممد باقر الصدر،اقتصادنا،ص543.

يقــود  الصدر،الســالم  باقــر  ممــد   61
.69 اليــاة،ص

السالمي-دراســة  القتصــاد  معــال   -62
ــالمي  ــاد الس ــات القتص ــة لوضوع تأصيلي
حيــد  صالــح  وخصائصــه-،  ومبادئــه 
والتوزيــع  والنــش  للطباعــة  العي،اليممــة 

.51 2012،ص 2،دمشــق-بروت، ،ط
63 - الائدة ، 90.
64 - البقرة 188.

65 - النساء 29.
66 - اللك 15.
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املصادر واملراجع
القرآن الكريم.

ــد - 1 ــيخ مم ــه ، الش ــرضه الفقي ــن ل ي م
بــن بابويــه القمــي ) ت 381هـــ(  مطبعــة الر 

العامــي ، طهــران ، 1377هـــ.
ــن - 2 ــد ب ــيخ مم ــكام : الش ــب الح تذي

مكتبــة  هـــ(   460 ت   ( الطــوس  الســن 
الصــدوق ، طهــران ، 1418هـــ ، تقيــق عــى 

أكــر غفــاري ، الطبعــة الول.
وســائل الشــيعة : الشــيخ ممــد بــن - 3

ــة  ــي ) 1104(هـــ مكتب ــر العام ــن ال الس
الــر العامــي ، طهــران ، 1383هـــ.

اللمعــة - 4 رشح  ف  البهيــة  الروضــة 
ــهيد  ــي )الش ــن  العام ــن الدي ــقية ، زي الدمش
القربــى ، قــم ،  الثــان ( ) 966( هـــ ذوي 

1430هـــ.
الكاســب : الشــيخ مرتــى النصــاري - 5

)1281(هـــ ممــع الفكــر الســالمي ، قــم ، 
1424هـ.

ــر - 6 ــيخ جعف ــت: الش ــل البي ــالق أه أخ
نقــدي ، دار الرتــى ، بــروت ، 2006م

كاظــم - 7 ممــد   ، الفقهيــة  القواعــد 
الصطفــوي ، جاعة الدرســي ، قــم 1417هـ.

الســالم،باقر - 8 ف  والعامــل  العمــل 
رشيــف القــرش، دار العرفة،بــروت،1997م

كاظــم - 9 الفقهية،ممــد  القواعــد 
صادقيان،قــم،2009م. مصطفوي،مطبعــة 

باقــر - 10 الياة،ممــد  يقــود  الســالم 

. 1م 9 9 6 ، ت و بــر ، ف ر لعا ا ، ر لصد ا
باقــر - 11 ممــد  اقتصادنــا، 

. 1م 9 9 5 ، ت و بــر ، ف ر لعا ا ، ر لصد ا
الســالمي-- 12 القتصــاد  معــال 

القتصــاد  لوضوعــات  تأصيليــة  دراســة 
ــه-، صالــح  الســالمي ومبادئــه وخصائص
والنــش  للطباعــة  العي،اليممــة  حيــد 
.2012 2،دمشــق-بروت، لتوزيع،ط وا

ــاص - 13 مفهــوم العمــل ف الســالم،حيد ن
ــروت،2015م. ــاب العريب،ب الزري،الكت

يوســف - 14 أيب  النــاضة،  الدائــق 
المل،دمشــق،1986. البحــران،ج18،دار 

تفسر المثل، مكارم - 15
شرازي،ج12،مؤسسة الشرازي،قم،2013

الثــروة - 16 وتــداول  الــال  النظــام   
ممــد  الشــيخ  الصفــي،  الســالم«  ف 
والنــش  للطباعــة  الغديــر  مهــدي.«،دار 

لبنــان.1973. بــروت،  والتوزيــع، 
التشيــع الســالمي مناهجــه ومقاصــده - 17

العــارف،  ،ج2،  مــدرس  تقــي  ممــد   ،
بــروت،2017م.

ــد - 18 ــة ،مم ــب الحرم ــات ف الكاس دراس
البيــت  أهــل  ممــع  منتظــري،  حســي 

ع،قــم،2004م.
الكاســب، مرتــى النصــاري،  ج1 - 19

الرشف،1986م. الضواء،النجــف  ،دار 
مصبــاح الفقاهة،الســيد أبــو القاســم - 20

الوئي،ج1،العامــالت،دار الضواء،النجــف 
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الرشف،1997م.
النظــام الداري ف الكومــة الســالمية، - 21

ممــد مهــدي شــمس الديــن، مؤسســة الــدى 
،قــم ،2001.

معايــر الحاســبة الكوميــة ف الســالم، - 22
أمــل عبــد الســي كحيــط، دار الضيــاء، 

.2007، الرشف  النجــف 
ــالمي،رزاق - 23 ــادي الس ــب القتص الذه

مــور داود،مؤسســة الغدير،البــصة،2005م.
قاعــدة ل ضر،الســيد عــي السيســتان، - 24

ــف الرشف،2008م. العارف،النج
تطــور الفكــر القتصادي،راشــد بــراوي - 25

،دار النهضــة العربيــة، ط1،بغــداد،1976.
الشيعــة - 26 ضــوء  ف  القتصــاد 

الكتــاب  دار   ، بابلــي  ممــود  الســالمية، 
.1 9 8 0 ، ت و بــر ،2 ط ، ن للبنا ا

الســالم، - 27 ف  العمــل  قيمــة 
قــدس  ياحــي،  مصطفــى 
.2 0 3 ص ،2 0 0 9 ، ئــر ا لز ا ، ب لعر ا

التجــارة - 28 عقــود  ف  الســتهلك  حايــة 
داود،مؤسســة  مــور  رزاق  اللكرونيــة، 

الرشف،2017. النجــف  الثقلــي، 
ف - 29 الجتمعــي  والضــمن  العمــل 

الســالم، صــادق مهــدي الســعيد،مطبوعات 
2،بغــداد،د.ت. العارف،ط

أرفــون، - 30 هنــري  العمــل،  فلســفة 
منشــورات  العــوا،  عــادل  ترجــة 

. ) ت . د ( يــس ر با ، ت و بر ، ت ا يد عو
, “Intergovernmental Fiscal Relations & Local 

Management Program- Appendix A: Twelve 

Accounting Principles”,.
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االختصاص عند احملدثني 
حقيقته وتطبيقاته يف ُكتب الِعلل

 م . د. أمني عزيز جواد

جامعة كركوك / كلية القانون والعلوم والسياسية

ملخص البحث :  
عــن  الكشــف  إل  الدراســة  َســَعت 
ــي ،  ــد الحدث ــاص عن ــة الختص حقيق
ــف  ــرى تصني ــاس ج ــذا الس ــى ه وع
ــك  ــرز تل ــث أب ــة ، وبح ــادة العلمي ال
وُختمــت   ، موقًعــا  موقًعــا  الواقــع 
ــل .  ــب العل ــات ف ُكت ــض التطبيق ببع
وقــد اقتضــت طبيعــة البحــث بعــد 
 ، الرئيســة  أفــكاره  عــى  الوقــوف 
ــبقها  ــث ، تس ــة مباح ــيمه إل ثالث تقس
مقدمــة ، وتقفوهــا خاتــة مذيلــة بقائمة 
الصــادر والراجــع ، عــى النحــو الت :

البحــث  مشــكلة  وفيهــا   : القدمــة 
 ، ومنهجــه   ، وأهيتــه    ، وأســئلته   ،
ــا الباحــث  والدراســات الســابقة ، وأمَّ

الت : النحــو  فعــى 
بـ  التعريــف   : الول  البحــث 
)الختصــاص ( ف اللُّغــة والصطالح.

بـــ  التعريــف   : الثــان  البحــث 
و)   ) بالــراوي  الختصــاص   (

.  ) بالبلــد  الختصــاص 
تطبيقيــة  نــمذج   : الثالــث  البحــث 
ــب  ــي ف ُكت ــد الحدث ــاص عن لالختص

الِعلــل .
وخلــص البحــث إل جلــٍة مــن النتائــج 
ــرز مــا توصــل  ــات ، وهــي أب والتوصي
إليــه كــم هــو ثابــت ف خاتــة البحــث .
فهــرس  عــى  ويشــتمل   : الفهــرس 

. والراجــع  الصــادر 
وأســأل الل تعــال أن جيعلــه علــًم ُينَتَفــُع 
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بــه .
الكلــامت املفتاحيــة : وأبرزهــا مــا يــي : 
) الختصــاص – الحدثــي – الِعلــل ( .

بسم اهلل الرمحن الرحيم
املقدمة

المــد لل وكفــى ، والصــالة عــى النبي 
الصطفــى ، وعــى آلــه وأصحابــه ذوي 
القــدر والــاه والوفــا ، وعــى تابعيهــم 
ــى ،  ــم اقتف ــن لثاره ــم مَّ ــن بعده وم

وبعــد :
فــإنَّ أرشف العلــوم عنــد الل تعــال 
ــز  ــه مــن عزي ــا تضمن ــه ؛ لِ الِعلــم بكتاب
مــن  بــثَّ ف حنايــاه  ولِــا   ، كالمــه 
دللٍت إل ُســُبل الــدى ، والقــرب 
مــن جنابــه ، ثــم يتلــوه مرتبــة كّل 
ــده  ــق مقص ــه ، ويق ــدور حول ــٍم ي عل
وحكمتــه ، كعلــم الديــث ، وهــو 
ــل لجملــه ،  الشــارح لغوامضــه ، الفصِّ
ــم لشائعــه ، وكالفقــه البــيِّ لفروع  التمِّ
ــذه  ــع ه ــن يطال ــى َل ــه ، ول غن أحكام
ــة مــن علــم اللغــة ؛ لنــا  العلــوم بداي
آلتــه ف ســر أغوارهــا ، وَفهــم كوامنهــا 
، وكشــف أسارهــا ، فــكّل هــذه العلوم 
ــرآن ،  ــم الق ــا لعل ــت بخدمته ــم رشف إن

كالم الل ، وأنعــم بــه مــن رشٍف .
 ، رشيًفــا  الديــث  ِعلــم  كان  وَلَّــا 

ــه  ث ــبته إل متحدِّ ــه مــن نس يســتقي رشف
ــة  ــه ف خدم ــة مكانت ــن رفع – ملسو هيلع هللا ىلص ، وم
القــرآن الكريــم، لكونــه المــى لرمه، 
والصــن لحكامــه، نــال مــن القداســة 
ــه؛  ــظ الل ورعايت ــت حف ــل ت ــا يدخ م
إذ قــال تعــال متحدًيــا أعــداءه وواعــًدا 
ْكــَر  ْلنـَـا الذِّ ــا َنْحــُن َنزَّ أهــل اليــمن : ) إِنَّ
ــر :  ــورة الج ــوَن ( س ــُه َلَافُِظ ــا َل َوإِنَّ

ــة : 9 الي
ُيَعــدُّ ِعلــم الِعلــل مــن أهــم علــوم 
ــذا كان  ــا، ول ــوي وأدقه ــث النب الدي
ــاص  ــل الختص ــد أه ــرر عن ــن الق م
أنَّ التعمــق فيــه دليــل عــى التقــان 
ــك  ــق ذل ــبيل إل تقي ــن، والس والتمك
ــه  ــة في ــب الصنف ــة الكت ــون بدراس يك
ــة  ــع مداوم ــة، م ــة معمق ــة تليلي دراس
ــه  ــهورة في ــات الش ــالع ف المه الط
وجردهــا كاملــة. وقــد لحظــُت أنَّ 
ــا  ــات العلي ــالب الدراس ــن ط ــًرا م كث
القيــام  عــن  يجمــون  وغرهــم 
بموجبــات ذلــك، مــا جعلنــي أفكــر ف 
القــدام عــى ماولــة تقديــم قبــس مــن 
نــوٍر مــن بعــض قضايــاه بصــورٍة تســدُّ 
ــك  ــدى أولئ ــرف ل ــص الع ــض النق بع
ــنة  ــة ُس ــي ف خدم ــة منِّ ــالب رغب الط
الصطفــى – ملسو هيلع هللا ىلص – والعلــوم التعلقــة 
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ــٍة مــن  ــاري عــى قضي ــع اختي بــا، فوق
ــل  ــم الِعل ــة بِعل ل ــة الصِّ ــا وثيق القضاي
ــوان: »االختصــاص  وســمتها تــت عن
ــه يف  ــه وتطبيقات ــي: حقيقت ــد املحدث عن

ــل«.  ــب العل ُكت
املشكلة البحثية:

ويمكــن إجيازهــا اختصــاًرا ف الســؤال 
الرئيــس التــال:

عنــد  الختصــاص  حقيقــة  )مــا 
ُكتــب  ف  تطبيقاتــه  ومــا  الحدثــي؟ 

. ) ؟ لعلــل ا
أسئلة البحث:

ــالف  ــس س ــؤال الرئي ــن الس ــق ع انبث
ــي: ــة، وه ــئلة فرعي ــدة أس ــر ع ك الذِّ

مــا القصــود بـــ )الختصــاص( ف . 1
ــالح؟ ــة والصط اللُّغ

)الختصــاص . 2 بـــ  القصــود  مــا 
بالــراوي(؟

)الختصــاص . 3 بـــ  القصــود  مــا 
لبلــد(؟ با

أمهية البحث:
المــور  ف  الوضــوع  أهيــة  تكمــن 

التيــة:
رشفــه . 1 الديــث  ِعلــم  يســتقي 

ثــه – ملسو هيلع هللا ىلص -، ومــن  مــن نســبته إل متحدِّ

رفعــة مكانتــه ف خدمــة القــرآن الكريم، 
والصــن  لرمــه،  المــى  لكونــه 
لحكامــه، فقــد نــال مــن القداســة مــا 

يدخــل تــت حفــظ الل ورعايتــه.
لكــوِن ِعلــم الِعلــل مــن أهــم . 2

علــوم الديــث النبــوي وأدقهــا، ولــذا 
كان مــن القــرر عنــد أهــل الختصاص 
أنَّ التعمــق فيــه دليــل عــى التقــان 

ــن. والتمك
يتنــاول . 3 البحــث  هــذا  لكــون 

ــٌغ  ــر بال ــا أث ــًة، ل ــًة دقيق ــألًة علمي مس
ــي  ــث، ونف ــى الدي ــم ع ــة الُك ف دقَّ
ــة عنــه، أو إثباتــا فيــِه، وكــذا أيًضــا  الِعلَّ
ــع  ــات؛ فجمي واي ــَي الرِّ ــح ب ف الرجي
ــاص راٍو  ــرة اختص ــٌل بفك ــَك متَّص ذل

ــره. ــا، ُدوَن غ ــيٍخ م ــا، بش م
بالوانــب . 4 الباحثــي  إثــراء 

ف  الكتابــة  إل  وتفيزهــم  البحوثــة 
الوانــب غــر البحوثــة الصيلــة ف 

الشيــف. الديــث  علــوم 
منهج البحث وإجراءاته:

أواًل- املنهج:
ــج  ــث النه ــذه البح ــلكُت ف ه ــد س لق
ــع  ــم؛ لم ــب الراج ــتقرائي ف ُكت الس
الــادة التعلِّقــة بموضــوع الختصــاص، 
ومــن هنــا قمــُت بتصنيفهــا، وتليلهــا، 
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بــم  ذلــك  وكلُّ  منهــا،  والســتنباط 
يناســب موقعهــا مــن مفــردات البحــث 

ــال. ال
ثانيًا- اإلجراءات:

الوامــش . 1 ف  الصــادر  ترتيــب 
حســب وفيــات مؤلفيهــا، وُيقــَدم اســم 
الكتــاب عــى اســم الؤلــف ثــم الــزء 

والصفحــة.
ف . 2 والراجــع  الصــادر  ترتيــب 

قائمــة مصــادر البحــث ترتيًبــا ألفبائًيــا.
ِذكــر وفيــات العــالم الشــهورين . 3

بــي قــوس تنصيــص فقــط وغــر 
ــار ف  ــم باختص ــم ل ــهورين ُيرَج الش

ــش. الام
ــن . 4 ــة ف الت ــات القرآني ــج الي تري

ــف  ــف )مصح ــط الصح ــب بخ وُتكَت
ــي  ــع الت ــى الواض ــق ع ــة(، وُيعلَّ الدين

ــات. ــاج إل تعليق تت
الدراسات السابقة:

 – اطالعــي  حــدود  ف   – أجــد  ل 
بعــد البحــث الــدؤوب َمــن أفــرَد، 
ف  الختصــاص،  موضــوع  وتنــاوَل 
بحــٍث ُمســتقلٍّ عــى نســق الســئلة 
ــدُت  ــم وج ــلًفا. وإنَّ ــا س ــي أوردُت الت
هــذا  ليثيــات  عرضــوا  الئمــة  أنَّ 
وَلحــاٍت  بإشــاراٍت،  الوضــوَع، 

وذلــك ف  ــٍع،  توسُّ دونــم  مقتضبــٍة، 
بيــان  وف  الرجيــح،  قرائــن  بــاب 
ــرواة عــن شــيٍخ مــا، وكــذا  ــاِت ال طبق
– أيًضــا – ف مــاِل النَّقــِد الديثــي، 

وضوابطــِه.  وُطرقــِه، 
خطة البحث:

وثالثــة  مقدمــٍة،  عــى  وتشــتمل 
ــة. ــارس علمي ــة، وفه ــث، وخات مباح
البحــث،  أهيــة  وفيهــا  القدمــة: 
وأســئلته،  ومشــكلته،  ودوافعــه، 
الســابقة. والدراســات  ومنهجــه، 
بـــ  التعريــف  الول:  البحــث 
)الختصــاص( ف اللُّغــة والصطــالح.

التعريــف  الثــان:  البحــث 
بالــراوي(  )الختصــاص  بـــ 

بالبلــد(. و)الختصــاص 
تطبيقيــة  نــمذج  الثالــث:  البحــث 
ــب  ــي ف ُكت ــد الحدث ــاص عن لالختص

الِعلــل.
ــج  ــرز النتائ ــى أب ــتمل ع ــة: وتش الات

والتوصيــات.
فهــرس  عــى  وتشــتمل  الفهــارس: 
وفهــرس  والراجــع،  الصــادر 

. ت يــا لحتو ا
وختاًما:

ــق  ــال التوفي ــارك وتع ــول تب ــأل ال أس
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ومــوله.  ذلــك  ول  إنــه  والســداد، 
وآلــه  ممــد  نبينــا  عــى  الل  وصــى 

أجعــي. وصحبــه 

املبحث األول
التعريف بـ )االختصاص( يف اللُّغة 

واالصطالح
أواًل- االختصاص يف اللُّغة:

الختصــاص لغــًة: مأخــوذ مــن الــذر 
فــارس:  ابــن  قــال  َص(،  َص  )َخ 
“الــاُء، والصــاد، أصــٌل ُمطَّــرد ُمنَقاس، 
وهــو َيــدلُّ عــى الُفرجــة والثُّلمــِة، 
ــيٍء  ــا ب ــُت فالًن ــاب َخَصص ــن الب وم
ــه إذا  ــاس، لنَّ ــو القي ــًة، وه َخُصوِصيَّ
ــه،  ــًة بين ــع ُفرَج ــد أوَق ــٌد؛ فق ــِرد واح ُأف

ــره”)1(. ــَي غ وب
ــط«:  ــوس الحي ــب »القام ــال صاح وق
ــا،  ــا، وُخصوًص ــيِء َخصًّ ــُه بال “َخصَّ
َلــُه”)2(. وقــال ابــن  ــًة ... فضَّ وُخصوصيَّ
ــه  ــرب«: “َخصَّ ــان الع ــور ف »لس منظ
ــا، وُخصوًصــا،  ــُه َخصًّ بالــيِء خَيُصُّ
والفتــُح  وُخُصوِصيَّــًة  وَخُصوِصيَّــًة، 
َصــه،  وخصَّ يــَى.  وِخصِّ ُأفصــُح، 
ــه َأفــَرَده بــه دون غــره، ويقــال:  واختصَّ
ــه،  ــَص ل اختــصَّ فــالٌن بالمــر، وتصَّ
ــه  إذا انفــرَد. وَخــصَّ غــَره، واختصَّ

ــالٍن.  ــصٌّ بف ــالٌن ُمِ ــاُل: ف ِه، ويق ــِرِّ بِ
ــٌة”)3(.  يَّ ــه ِخصِّ ــه ب ــه، ول ــاصٌّ ب أي: خ
ــة  ــان التقدم ــد أنَّ كلَّ الع ــذا نج وهك
ــٍك  ــدوُر ف فل ــاص، ت ــة الختص للفظ
ــز  ــراُد، والتميي ــو: الف ــٍد، أل وه واح
أبــو  بــيٍء مــا دون غــره، ويــرى 
هــالل العســكري، أنَّ هنــاك فرًقــا بــي 
صورتــُه:  والنفــراد،  الختصــاص 
بعــض  انفــراُد  الختصــاَص  “أنَّ 
الشــياء بمعنــى دون غــره؛ كالنفــراد 
ــُص  بالعلــم، واُللــك. والنفــراُد تصي
النَّفــِس، وغــر النَّفــِس، وليــَس كذلــك 
ــُه نقيــُض الشــراِك،  الختصــاُص؛ لنَّ
ــُة  والنفــراُد نقيــُض الزدواج، والاصَّ
الضافــة؛  الضافــة، وغــر  تتمــُل 
يكــوُن  فــال  ــة،  العامَّ نقيــُض  ــا  لنَّ
ــه  ــة؛ لنَّ ــى الضاف ــاُص إلَّ ع الختص

اختصــاٌص بَكــذا دون كــذا”)4(. 
ثانًيا- االختصاص يف االصطالح:

وإذا َنَظرنــا إل معنــى )الختصــاِص 
بالروايــة(، مــن الناحيــة الصطالحيــة، 
نــا نجــدُه مرتبًطــا ارتباًطــا واضًحــا،  فإنَّ
بالعنــى اللُّغــوي للفظــِة الختصــاص، 
ــِق  ــب تفري ــو بحس ــراُد، وه ــو النف وه
ــراٌد  ــر - انف ك ــالف الذِّ ــكري - س العس
فيمكــن  وعليــه  غــره،  دون  بــيٍء 
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ــراُد راٍو  ــه: “انف ــا بأنَّ ــه اصطالًح تعريف
ــٍة يف َمرويــاِت شــيٍخ لــه، دون غــريه  بِِمزيِّ
مــن زمالئــه؛ لســَبٍب ُمعتــٍر، عنــد أئمــة 

ــأن”. الش
راٍو  “انفــراد  التعريــف:  ف  وقــول 
ــا  ــراَد إمَّ ــان أنَّ النف ــه بي ــٍة” غايت بِِمزيِّ
ــا أن  ــل الروايــاِت، وإمَّ أن يكــون ف تمُّ
ــُه.  ُل ــا يَتحمَّ ــاِن م ــِط وإتق ــون ف ضب يك
ــٍر  ــَبٍب ُمعت ــف: “لس ــول ف التعري وق
عنــد أئمــة الشــأن” إنَّــم هــو قيــٌد؛ غايُته 
إخــراُج مــا كاَن مــن انفــراٍد ليَس َســَبٌب 
ــه  ــث، وعلي ــل الدي ــد أه ــٌر، عن ُمعت
ــَبٍب  ــا، لس ــيٍخ م ــن ش ــاص ع فالختص
ــد  ــة عن ــاَس مفاضل ــدُّ مقي ، ُيَع ــَرٍ ُمعت

التعــارض، والختــالف.  

املبحث الثاين
التعريف بـ )االختصاص بالراوي( 

و)االختصاص بالبلد(
)االختصــاص  بـــ  التعريــف  أواًل- 

بالــراوي(:
ــا  ُيعنــى بــه أن خيتــص راو بشــيٍخ مــا، إمَّ
ــن أيب  ــعيب ب ــم ف ش ــه ك ــه كاتب لكون
ــري.  ــاس ف الزه ــت الن ــن أثب ــزة م ح
ــن  ــعيب ب ــي: “ش ــن مع ــى ب ــال يي ق
أيب حــزة مــن أثبــت النــاس ف الزهري، 

ــه  ــزم ب ــه أل ــه”)5(. أو لكون ــا ل كان كاتًب
فتقــدم عــى غــره، قــال ييــى بــن 
معــي: “أثبــت النــاس ف العمــش 
ــن  ــعيد ب ــا: “س ــال أيًض ــفيان”)6(. وق س
ــادة”)7(.  ــاس ف قت ــت الن ــة أثب أيب عروب
بــن  وقــال أحــد ف ترجــة ســفيان 
ــرو  ــاس ف عم ــت الن ــو أثب ــة: “ه عيين
ــاد:  ــا ف ح ــال أيًض ــار”)8(. وق ــن دين ب
“حــاد بــن ســلمة أثبــت النــاس ف 
ف  أيًضــا  وقــال  البنــان”)9(.  ثابــت 
ــن  ــس ع ــكاد يدل ــيم ل ي ــيم: “هش هش
حصــي”)01(. وكــذا ابــن جريــج، فإنــه 
ــاء،  ــص بعط ــن مت ــًرا، ولك ــس كث يدل
قــال العلمــي اليــمن: “كان ابــن جريــج 

ــاء”)11(.   ــر عط ــن غ ــس ع يدل
)االختصــاص  بـــ  التعريــف  ثانًيــا- 

بالبلــد(:
ــث  ــراوي بحدي ــة ال ــه معرف ــي ب ونعن
بــه كونــه  بلــده واختصاصــه  أهــل 
أصــح مذهًبــا فيهــم مــن الغربــاء. قــال 
ــِل  ُج ــِد الرَّ ــُل بل ــد: “أه ــن زي ــاد ب ح
ُجــِل”)21(. وقــال أيًضــا:  َأعــَرُف بالرَّ
ــاء”)31(.  ــن الغرب ــب إلَّ م ــاء أح “القرب
وقــال أبــو بكــر الــروزي: “ســألت 
أحــد بــن حنبــل عــن قطــن الــذي 
روى عنــه مغــرة؟ فقــال: ل أعرفــه 



71

أ.م.د. عبد القادر عبد اهلل فتحي احلمداني
2م

02
1  

ار 
 آذ

    
46

  /
دد 

الع

إلَّ بــم روى عنــه مغــرة. قلــت: إنَّ 
ــوء. قــال: ل  جريــًرا ذكــره بذكــر س
ــِه وببلــده”)41(.  ــًرا أعــرُف بِ َأدري، جري
ــت  ــقي: “قل ــة الدمش ــو زرع ــال أب وق
ــا  ــا أب ــل: ي ــن حنب ــد ب ــد الل أح ليب عب
عبــد الل: مــا تقــول ف ســعيد بن بشــر؟ 
ــو  ــال أب ــه”)51(. وق ــم ب ــم أعل ــال: أنت ق
الشــام  أهــل  “لنَّ  الــرازي:  حاتــم 
ــا:  ــال أيًض ــم”)61(. وق ــرف بحديثه أع
“أهــل الشــام أضبــط لديثهــم مــن 
الغربــاء”)71(. فالمــام أحــد بــن حنبــل 
جعــل كالم أيب زرعــة مقدًمــا كــون 
ــقي  ــر( دمش ــن بش ــعيد ب ــل )س الرج
مثلــه. وقــال ابــن عــدي ف شــقيق 
أهــل  قصــاص  مــن  “كان  الضبــي: 
الكوفــة، والغالــب عليــه القصــص ول 
أعــرف لــه أحاديــث مســندة كــم لغره، 
ــم  ــده، وه ــل بل ــد أه ــوم عن ــو مذم وه

ــه”)81(. أعــرف ب
ــون  ــذان: “أن يك ــر الم ــو بك ــال أب ق
ــن  ــراوي م ــمعه ال ــي س ــد الديث أح
مشــايخ بلــده، والثــان ســمعه مــن 
ــل كّل  ــح الول؛ لنَّ أه ــاء فرج الغرب
ــذ  ــة الخ ــالح ف كيفي ــم اصط ــٍد ل بل
ــك،  ــر ذل ــاهل وغ ــدد والتس ــن التش م
ــل  ــالح أه ــرف باصط ــخص أع والش

بلــده، ولــذا يعتــر أئمــة النقــل حديث 
إســمعيل بــن عيــاش، فــم وجــده مــن 
ــن  ــا كان م ــه، وم ــوا ب ــاميي احتج الش
ل  وغرهــم  والكوفيــي  الجازيــي 
يلتفتــوا إليــه؛ لـِـا يوجــد ف حديثــه مــن 

النــكارة إذا رواه عــن الغربــاء”)91(.
ــاد، إذا  ــة النق ــج الئم ــو منه ــذا ه وه
كان أحدهــم يتحــرى القــول ف الرجــل 
أول مــا يتحــراه مــن بلــده. فــكان ابــن 
معــي وأحــد بــن حنبــل إذا ُســئال عــن 
ــا  ــال: “م ــة ق ــل الكوف ــن أه ــٍل م رج

ــم”)02(.   ــر فيه ــن نم ــول اب يق

املبحث الثالث
نامذج تطبيقية لالختصاص عند املحدثي 

يف ُكتب الِعلل
أواًل- نمــوذج تطبيقــي لـــ )االختصاص 

بالراوي(:
ســئل عــن حديــث ثابــت)12(، عــن 
ــة  ــل البادي ــن أه ــل م ــأل رج ــس س أن
رســول الل – ملسو هيلع هللا ىلص -، فقــال: )َمــن خلــق 
الســمء؟ فقــال: الل(. فقــال: يرويــه 
ــن الغــرة، عــن ثابــت، عــن  ســليمن ب
أنــٍس. وخالفهــم حــاد بــن ســلمة؛ 
فــرواه عــن ثابــت مرســاًل. وحــاد 
ــث  ــاس ف حدي ــت الن ــلمة أثب ــن س ب
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ثابــت)22(.
ــاين  ــت الُبن ــىل ثاب ــث ع ــذا احلدي دار ه

ــه ــف علي واختل
1.رواه:

ــت  ــن ثاب ــرية)32(. ع ــن املغ ــليامن ب س
ــٍس ... )42(.  ــن أن ع

2.خالفه:
محــاد بــن ســلمة)52(. عــن ثابــت 

مرســاًل)62(.
3.قلنا:

لقــد خالــف ســليمن بــن الغــرة 
حــاد بــن ســلمة ف هــذا الســناد، 
ــاس  ــت الن ــن أثب ــلمة م ــن س ــاد ب وح
ف ثابــت البنــان، ويالحــظ مــن أقــوال 
أئمــة الــرح والتعديــل أنَّــه ل يقــارن مع 
حــاد بــن ســلمة أحــد ف ثابــت البنــان، 
ــلمة ف  ــن س ــاد ب ــى ح ــل ع ــم فّض إنَّ
ــن  ــى ب ــال يي ــان. ق ــت البن ــر ثاب غ
ــلمة  ــن س ــاد ب ــف ح ــن خال ــي: )َم مع
ــه  ــاد( فعلي ــول ح ــول ق ــت فالق ف ثاب
ــدُّ حــاد بــن ســلمة متًصــا بالروايــة  ُيَع
عــن ثابــت البنــان، وُتَعــدُّ هــذه القرينــة 
مــن قرائــن القبــول، التــي ُتعتــَر زيــادة 
ف توثيــق الــراوي، وترجــح روايتــه عى 

ــا. ــي تالفه ــات الت الرواي
قــال الــدوري ســمعُت ييــى يقــول: 

)َمــن خالــف حــاد بــن ســلمة ف ثابــت 
فالقــول قــول حــاد، ِقيــَل لــُه: فســليمن 
ــليمن  ــال: س ــت، ق ــن ثاب ــرة ع ــن مغ ب
ثبــت وحــاد أعلــم النــاس بثابــت()72(.

ــن  ــاد ب ــل: )ح ــن حنب ــد ب ــال أح ق
ســلمة أثبــت النــاس ف ثابــت البنــان(

.)82(

ــد: كان  ــال أح ــان: )ق ــن ه ــال اب ق
ــان،  ــت البن ــث ثاب ــا ف حدي ــاد ثبًت ح

ــرة()92(. ــن الغ ــليمن ب ــده س وبع
ليحيــى  ِقيــَل  النيــد  ابــن  قــال 
ــم أحــب إليــَك ف  بــن معــي: )أهيُّ
ــاد  ــرة أو ح ــن الغ ــليمن ب ــت، س ثاب
ــت،  ــة ثب ــا ثق ــال: كاله ــلمة؟ ق ــن س ب
وحــاد بــن ســلمة أعــرف بحديــث 
ثابــت مــن ســليمن، وســليمن ثقــة()03(.

قــال مســلم ف التمييــز: )اجتــمع 
ــى أنَّ  ــم ع ــن علمئه ــث وم ــل الدي أه
ــاد  ــان ح ــت البن ــاس ف ثاب ــت الن أثب
بــن ســلمة وكذلــك قــال ييــى القطــان 
ــل  ــن حنب ــد ب ــي وأح ــن مع ــى ب ويي

ــة()13(. ــل العرف ــن أه ــم م وغره
ــد  ــمعُت أح ــو داود س ــال أب ق 	

قــال: )ليــس أحــد أثبــت ف ثابــت 
ــيوخ  ــؤلء الش ــلمة ه ــن س ــاد ب ــن ح م

يتوهــون()23(.
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قــال ابــن خيثمــة ســمعُت ييــى ابــن 
ــُت النــاس ف ثابــت  معــي يقــول: )أثب

البنــان: حــاد بــن ســلمة()33(.
قــال أبــو حاتــم: )وحــاد بــن ســلمة 
أثبــت النــاس ف ثابــت وعــي بــن زيــد(

.)43(

قــال ابــن رجــب ف رشح العلــل 
ــان:  ــت الُبن ــاب ثاب ــذي: )أصح للرم
ــات:  ــالث طبق ــم ث ــرة، وه ــم كث وفيه
الطبقــة الول: الثقــات: كشــعبة، وحاد 
بــن زيــد، وســليمن بــن الغــرة، وحــاد 
ــؤلء  ــت ه ــر. وأثب ــلمة ومعم ــن س ب
كلهــم ف ثابــت حــاد بــن ســلمة، كــذا 
ــا  ــئ: “م ــن هان ــة اب ــد ف رواي ــال أح ق
أحــد روى عــن ثابــت أثبــت مــن حــاد 

ــلمة”()53(. ــن س ب
ثانًيــا- نمــوذج تطبيقي لـــ )االختصاص 

بالبلد(:
ــن  ــن اب ــع، ع ــث ناف ــن حدي ــئل ع س
عمــر: قــال رســول الل –ملسو هيلع هللا ىلص-: )النــدم 
توبــة(. فقــال: يرويــه ممــد بــن خالــد 
ــن  ــًدا، ع ــه بل ــرف ل ــة، ل أع ــن أمي ب
ــر،  ــن عم ــن اب ــع، ع ــن ناف ــك، ع مال
عــن النبــي – ملسو هيلع هللا ىلص -. وكذلــك روي، 
عــن ابــن وهــب، عــن مالــك، ول 

يصــح عنــه. والحفــوظ: عــن ابــن 
وهــب، عــن مالــك، عــن عبــد الكريــم 
ــه، عــن  الــزري، عــن رجــٍل، عــن أبي
ــى الل  ــي – ص ــن النب ــعود، ع ــن مس اب

ــلم -)63(. ــه وس عي

مالــك  عــىل  احلديــث  هــذا  مــدار 
عليــه واختلــف 

1.رواه:
ــن  ــة. ع ــن أمي ــد ب ــن خال ــد ب حمم
ــر)73(. ــن عم ــن اب ــع ع ــن ناف ــك ع مال

2.خالفه:
عبــد اهلل بــن وهــب. عــن مالــك عــن 
عبــد الكريــم الــزري عــن رجــٍل عــن 

أبيــه عــن عبــد الل بــن مســعود)83(.
ــا  ــا فيه ــة مصًح ــذه الرواي ــاءت ه وج
باســم الرجــل البهــم واســم أبيــه، 

وذلــك عــى النحــو الت:
عبــد اهلل بــن وهــب. عــن مالــك عــن 
ــل  ــن رُشحبي ــزري ع ــم ال ــد الكري عب
عــن أبيــه عــن عبــد الل بــن مســعود)93(. 

وتابع مالك ف هذا الطريق:
سفيان بن عيينة)04(.

أبو خيثمة)14(.
فرات بن سليامن)24(.
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ُخصيف بن عبد الرمحن)34(.  
كلهــم عــن: عبــد الكريــم الــزري 
ــد الل  ــن عب ــم ع ــن أيب مري ــاد ب ــن زي ع
بــن معقــل، قــال: )دخلــت مــع أيب عى 

ــعود ....(. ــن مس ــد الل ب عب
ــال:  ــاد، وق ــر زي ــن ذك ــم: لك وتابعه

)ليــس بــن أيب مريــم(.
عبــد  عــن  معاويــة.  بــن  زهــري 
الكريــم عــن زيــاد وليــس بــن أيب مريــم 
عــن عبــد الل بــن معقــل، قــال: )كنــت 
مــع أيب وإل جنبــه عبــد الل بــن مســعود 

    .)44()...
وتابعه:

سفيان الثوري)54(.
عبيد اهلل بن عمرو)64(. 

ــاد  ــن زي ــم ع ــد الكري ــن: عب ــا ع كاله
ــد الل بــن معقــل،  بــن الــراح عــن عب
قــال: )ســمعُت أيب يســأل عبــد الل بــن 

ــعود ...(. مس
وتابعهم:

رشيــك بــن عبــد اهلل. عــن عبــد 
ــن  ــراح ع ــن ال ــاد ب ــن زي ــم ع الكري
عبــد الل بــن معقــل، قــال: )كنــُت مــع 
أيب وإل جنبــه عبــد الل بــن مســعود ...(

.)74(

كلهــم عــن: عبــد الكريــم الــزري 

ــد الل  ــن عب ــم ع ــن أيب مري ــاد ب ــن زي ع
بــن معقــل، قــال: )دخلــُت مــع أيب عى 

ــعود ...(. ــن مس ــد الل ب عب
3.قلنا:

ــن  ــد ب ــه مم ــي: يروي ــال الدارقطن ق
ــًدا،  ــه بل ــرف ل ــة، ل أع ــن أمي ــد ب خال
ــة  ــدم معرف ــث ع ــذا الدي ــل ف ه فجع
ــول  ــة ف قب ــة تعليلي ــراوي قرين ــد ال بل
الديــث؛ وقــد تبــيَّ مــن خــالل جــع 
ــق  ــر الطري ــه ل َيذك ــث أن ــرق الدي ُط

الــذي ذكــره ممــد بــن خالــد أحــد.
ــمعُت أيب  ــم: )وس ــن أيب حات ــال اب ق
ــن  ــة، ع ــن عيين ــا رواه اب ــر حديًث وذك
عبــد الكريــم الــزري، عــن زيــاد ابــن 
ــل؛  ــن معق ــد الل ب ــن عب ــم، ع أيب مري
عبــد  عــى  أيب  مــع  دخلــُت  قــال: 
ــَت  ــه أيب: أن ــال ل ــعود، فق ــن مس الل ب
وهــم؛  هــذا  أيب:  قــال   ... ســمعت 
ــاد  ــم هــو: زي ــة؛ إنَّ ــه ابــن عيين وهــم في
ــن  ــاد ب ــو بزي ــس ه ــراح، ولي ــن ال ب
ــن  ــب ب ــن مصع ــمعُت م ــم. س أيب مري
ــدالل  ــن عبي ــول: ع ــران يق ــعيد ال س
ــه قــال لبــن عيينــة: أنــا  بــن عمــرو؛ أنَّ
ــو  ــس ه ــراح، ولي ــن ال ــاد ب ــُت زي رأي

ــم()84(. ــن أيب مري ــاد ب زي
ــا  ــح م ــي: )والصحي ــال الدارقطن ق
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رواه الثــوري، وأخــوه عمــر بن ســعيد، 
وَمــن تابعهــم، عــن عبــد الكريــم، عــن 
ــع  ــه كان م ــل، أنَّ ــن معق ــن اب ــاد، ع زي
أبيــه عنــد ابــن مســعود، فســمعه يقــول 

ــا()94(. ــي )ص(  مرفوًع ــن النب ع
ــد  ــث ق ــذا الدي ــزاز: )وه ــال الب وق
ــم  ــد الكري ــن عب ــٍد، ع ــر واح رواه غ
ول نعلــم روى عبــد الل بــن معقــل إلَّ 

ــث()05(.  ــذا الدي ه

اخلامتة
ــذا  ــاز ه ــي لنج ــذي وفقن ــد الل ال أح
البحــث فــم كان فيــه مــن صــواٍب 
فهــو بتوفيــٍق منــه تعــال، ومــا كان فيــه 
مــن خطــأ فهــو منِّــي، ومــا توفيقــي إلَّ 
ــي،  ــر زلت ــالل ســبحانه، أســأله أن يغف ب
رّب  لل  والمــد  عثــرت،  ويقيلنــي 

ــي. العاَل
أهــم  ل  أســجِّ أن  التــام  ف  وَحُســن 
ــذا  ــا ف ه ــت إليه ــي توصل ــج الت النتائ
ل أهــم التوصيــات  البحــث، ثــمَّ أســجِّ
البحــث  خــالل  مــن  رأيتهــا  التــي 

نافعــة، وذلــك عــى النحــو الت: 
أواًل- النتائج:

أن . 1 هــو  بالــراوي  الختصــاص 
ــا لكونــه  خيتــص راو بشــيٍخ مــا، إمَّ

ــى  ــدم ع ــه فتق ــزم ب ــه أل ــه أو لكون كاتب
غــره.

ــة . 2 ــو معرف ــد ه ــاص بالبل الختص
بلــده  أهــل  بحديــث  الــراوي 
ــا  ــح مذهًب ــه أص ــه كون ــه ب واختصاص

الغربــاء. مــن  فيهــم 
ف . 3 ــاد  النُّقَّ اختــالف  ســبب  إنَّ 

الُكــم عــى الحاديــث – وخصوًصــا 
هــو   – ريــن  والتأخِّ مــي  التقدِّ بــي 

فيهــم. الهليــة  توفــر  ف  تفاوتــم 
بالختصــاص . 4 الُكــم  إنَّ معيــار 

نســبي،  الحّدثــي  عنــد  الروايــة  ف 
ــن  ــع للقرائ ــه خيض ــا؛ لن ــس مطلًق ولي
ــَب  ــذي ُنِس ــراوي – ال ــفُّ بال ــي تت الت
إل الختصــاص -، وهــي تتلــف مــن 

ناقــٍد، إل آخــر. 
ثانًيا- التوصيات:

ف . 1 الفيــد  مــن  أنَّــه  أرى  وإنِّ 
ارســي ف  هــذا الوضــوع توجيــه الدَّ
ــنَّة إل البحــث ف مناهــج  علــوم السُّ
التصحيــح  ف  ريــن  التأخِّ الئمــة 
والتعليــل، كابــن عبــد الــر، وعبــد 
الــوزّي،  وابــن  الشــبيّي،  الــّق 
ــٍر،  ــن حج ــاّس، واب ــان الف ــن القطَّ واب
ــم،  ــيوطّي، وغره ــخاوّي، والّس والسَّ
وتتبُّــع أحكامهــم عــى الحاديــث، 
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ــي،  م ــكام التقدِّ ــى أح ــا ع ــع عرضه م
ــة  ــدى الوافق ــا م ــى ضوئه ــح ع ليتَّض
ــن،  ري ــي والتأخِّ م ــي التقدِّ ــة ب والخالف
ليكــون الباحــث عــى بصــرٍة بــي 
ــم  ــم التُّه ــن تعمي ــًدا ع ــي، بعي النهج
ــٍر  ــقِّ كث ــت ف ح ــا ل يثب ــي غالبه ت والَّ
مي.   ريــن بمخالفتهــم للمتقدِّ مــن التأخِّ

وأخرًيا: 
أرجــو الل العــيَّ القديــر، أن يكــوَن 
علميــٍة  جــدوى  ذا  البحــث  هــذا 
عظيمــة، وفائــدٍة كبــرٍة، وأســألُه تبــارك 
وتعــال، أن جيعــَل هــذا الُهــَد ف ميــزاِن 
الســناِت يــوم نلقــاُه، واللُ الوعــُد، 

ــي. ــقِّ الب ــادي إل ال ــو ال وه

املصادر واملراجع)15(
1.أبــو زرعــة الــرازي وجهــوده ف الســنة 
النبويــة، كتــاب الضعفــاء: ليب زرعــة الرازي، 
مهــدي  بــن  لســعدي  العلميــة:  الرســالة 
ــة  ــي بالامع ــث العلم ــمدة البح ــمي، ع الاش
الســالمية، الدينــة النبويــة - الملكــة العربيــة 

ــعودية، د. ط، 1402هـــ/ 1982م. الس
القــدس  الضيــاء  الختــارة،  2.الحاديــث 
)ت: 643هـــ(، تقيــق: عبــد اللــك بــن عبــد 
ــة –  ــة الديث ــة النهض ــش، مكتب ــن دهي الل ب

مكــة الكرمــة، ط3، 2003م.
3.العتبــار ف الناســخ والنســوخ مــن الثــار، 
أبــو بكــر ممــد بــن موســى بــن عثــمن 
)ت:  الديــن  زيــن  المــدان،  الازمــي 
ــدر  ــة، حي ــارف العثمني ــرة الع 584هـــ(، دائ

الدكــن، ط2، 1359هـــ.  – آبــاد 
الــدوري،  روايــة  معــي،  ابــن  4.تاريــخ 
ــي )ت:233هـــ(،  ــن مع ــى ب ــا يي ــو زكري أب
تقيــق: أحــد ممــد نــور ســيف، مركــز 
البحــث العلمــي وإحيــاء الــراث الســالمي 
ــة، ط1، 1399هـــ/ 1979م. ــة الكرم – مك

5.تاريــخ أيب زرعــة الدمشــقي، عبــد الرحــن 
بــن عمــرو بــن عبــد الل بــن صفــوان النــصي 
الشــهور بــأيب زرعــة الدمشــقي اللقــب بشــيخ 
ــون  ــة: أيب اليم ــباب )ت:281هـــ(، رواي الش
الل  شــكر  وتقيــق:  دراســة  راشــد،  بــن 
ــالة  ــاب رس ــل الكت ــان )أص ــة الل القوج نعم
ماجســتر بكليــة الداب - بغــداد(، ممــع 
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ــق، د. ت. ــة – دمش ــة العربي اللغ
ــري  ــاج القش ــن الج ــلم ب ــز، مس 6.التميي
النيســابوري أبــو الســي، تقيــق: ممــد 
مصطفــى العظمــي، مكتبــة الكوثــر، الربــع/ 

ــعودية، ط3، 1410هـــ. الس
مــن  الكوثــري  تأنيــب  ف  بــم  7.التنكيــل 
ــي  ــن ع ــى ب ــن يي ــن ب ــد الرح ــل، عب الباطي
اليــمن )ت:  العتمــي  العلمــي  ممــد  بــن 
1386هـــ(، مــع ترجيــات وتعليقــات: ممــد 
ــاويش -  ــر الش ــان - زه ــن اللب ــاص الدي ن
عبــد الــرزاق حــزة، الكتــب الســالمي، ط2، 

1986م. 1406هـــ/ 
8.الامــع ف العلــل ومعرفــة الرجــال لحــد 
بــن حنبــل، أبــو عبــد الل أحــد بــن ممــد بــن 
ــيبان )ت:  ــد الش ــن أس ــالل ب ــن ه ــل ب حنب
ــة: الــروذي وغــره، تقيــق:  241هـــ(، رواي
ــلفية،  ــدار الس ــاس، ال ــد عب ــن مم وىص الل ب
بومبــاي – النــد، ط1، 1408هـــ/ 1988م.

9.ســؤالت ابــن النيــد ليب زكريــا ييــى بــن 
معــي، أبــو زكريــا ييــى بــن معــي بــن عــون 
بــن زيــاد بــن بســطام بــن عبــد الرحــن الــري 
ــق:  ــدادي )ت: 233هـــ(، تقي ــولء، البغ بال
أحــد ممــد نــور ســيف، مكتبــة الــدار- 

ــورة، ط1، 1408هـــ/ 1988م. ــة الن الدين
بــن  أحــد  لإمــام  داود  أيب  10.ســؤالت 
حنبــل ف جــرح الــرواة وتعديلهــم، أبــو عبــد 
الل أحــد بــن ممــد بــن حنبــل بــن هــالل بــن 
ــاد  ــق: زي ــيبان )ت:241هـــ(، تقي ــد الش أس

ــم –  ــوم والك ــة العل ــور، مكتب ــد منص مم
ــورة، ط1، 1414هـــ. ــة الن الدين

رجــب،  لبــن  الرمــذي  علــل  11.رشح 
ــن  ــن الدي ــاد زي ــظ النَّقَّ ــاِل الاف ــام الع لإم
أيب الفــرج عبــد الرحــن بــن أحــد البغــدادي 
تقيــق:  النبــي،  رجــب  بابــن  العــرف 
ــد،  ــة الرش ــعد، مكتب ــم س ــد الرحي ــام عب ه

1421هـــ. ط2،  الريــاض، 
ــد  ــن عب ــن الدي ــذي، زي ــل الرم 12.رشح عل
ــن،  ــن الس ــب ب ــن رج ــد ب ــن أح ــن ب الرح
الَســالمي، البغــدادي، ثــم الدمشــقي، النبــي 
ــم  ــد الرحي ــام عب ــق: ه )ت: 795هـــ(، تقي
ســعيد، مكتبــة النــار، الزرقــاء – الردن، ط1، 

1407هـ/1987م.
13.العلــل الــواردة ف الحاديــث النبويــة، أبو 
الســن عــي بــن عمــر ابــن أحــد ابــن مهــدي 
الدارقطنــي، تقيــق وتريــج: مفــوظ الرحــن 
زيــن الل، دار طيبــة الريــاض – شــارع عســر، 

ط1، 1405هـ/ 1985م.
14.العلــل لبــن أيب حاتــم، أبــو ممــد عبــد 
ــذر  ــن الن ــس ب ــن إدري ــد ب ــن مم ــن ب الرح
ــم  ــن أيب حات ــرازي اب ــي، ال ــي، النظ التميم
)ت: 327هـــ(، تقيــق: فريــق مــن الباحثــي 
الل  عبــد  بــن  د/ ســعد  وعنايــة  بــإرشاف 
الرحــن  عبــد  بــن  خالــد  ود/  الميــد 
الريــي، مطابــع الميــي، ط1، 1427هـ/ 

2006م.
بــن  لحــد  الرجــال  ومعرفــة  15.العلــل 
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ــه  ــة ابن ــيبان، رواي ــد الل الش ــو عب ــل أب حنب
عبــد الل، تقيــق: ويص الل بــن ممــد عبــاس، 
الكتــب الســالمي، دار الــان، بــروت/ 

1988م. 1408هـــ/  الريــاض، 
ــد الل  ــو عب ــال، أب ــة الرج ــل ومعرف 16.العل
ــن  ــالل ب ــن ه ــل ب ــن حنب ــد ب ــن مم ــد ب أح
ــق: ويص  ــيبان )ت:241هـــ(، تقي ــد الش أس
الل بــن ممــد عبــاس، دار الــان، الريــاض – 

ــروت، ط2، 1422هـــ. ب
17.الكفايــة ف علــم الروايــة، أبــو بكــر أحــد 
ــدي  ــن مه ــد ب ــن أح ــت ب ــن ثاب ــي ب ــن ع ب
ــق:  ــدادي )ت:463هـــ(، تقي البغ ــب  الطي
أبــو عبــد الل الســورقي، إبراهيــم حــدي 
ــورة، د.  ــة الن ــة - الدين ــة العلمي ــدن، الكتب ال

ت. د.  ط، 
18.مســند البــزار الشــهور باســم البحــر 
الزخــار، أبــو بكــر أحــد بــن عمــرو بــن عبــد 
الالــق بــن خــالد بــن عبيــد الل العتكــي 
تقيــق:  )ت:292هـــ(،  بالبــزار  العــروف 
مفــوظ الرحــن زيــن الل، وعــادل بــن ســعد، 
مكتبــة  الشــافعي،  عبدالالــق  وصــري 
العلــوم والكــم، الدينــة النــورة/ الســعودية، 

2009م(. وانتهــت  1988م،  )بــدأت 
19.مقدمــة الــرح والتعديــل، أبــو ممــد 
عبــد الرحــن بــن أيب حاتــم ممــد بــن إدريــس 
ــل  ــى أه ــرازي، ملتق ــي ال ــذر النظ ــن الن ب

ــث،  الدي
20.منهــج المــام الدارقطنــي ف نقــد الديث 

ف كتــاب العلــل، أصــل هــذا الكتاب: رســالة 
ــن  ــف ب ــن، يوس ــد الرح ــو عب ــتر، أب ماجس
جــودة يــس يوســف الــداودي، دار الحدثــي 
للبحــث العلمــي والرجــة والنــش، ط1، 

1432هـ/2011م. 

اهلوامش:
1- معجــم مقاييــس اللغــة، أبــو الســي 
أحــد بــن فــارس بــن زكريــاء القزوينــي 
الــرازي )ت: 395هـــ(، تقيــق: عبــد الســالم 
ممــد هــارون، دار الفكــر، د. ط، 1399هـــ/ 

.)153/2( 1979م، 
أبــو  الديــن  الحيــط، مــد  القامــوس   -2
طاهــر ممــد بــن يعقــوب الفروزآبــادي )ت: 
817هـــ(، تقيــق: مكتــب تقيــق الــراث ف 
مؤسســة الرســالة، بــإرشاف: ممــد نعيــم 
للطباعــة  الرســالة  مؤسســة  العرقُســوس، 
والنــش والتوزيــع، بــروت – لبنــان، ط8، 
فصــل   .)617 )ص:  2005م،  1426هـــ/ 

ــاء(. )ال
ــن  ــرم ب ــن مك ــد ب ــرب، مم ــان الع 3- لس
ابــن  الديــن  جــال  الفضــل،  أبــو  عــى، 
الفريقــي  الرويفعــي  النصــاري  منظــور 
ــروت، ط3،  ــادر – ب )ت: 711هـــ(، دار ص

)َخَصــَص(. مــادة   .)24/7( 1414هـــ، 
4- الفــروق اللغويــة، أبــو هــالل الســن 
بــن عبــد الل بــن ســهل بــن ســعيد بــن ييــى 
بــن مهــران العســكري )ت: نحــو 395هـــ(، 
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ــليم،  ــم س ــد إبراهي ــه: مم ــق علي ــه وعل حقق
دار العلــم والثقافــة للنــش والتوزيــع، القاهــرة 

– مــص، د. ط، د. ت، )ص: 140(. 
ــى  ــا يي ــد ليب زكري ــن الني ــؤالت اب 5- س
ــن  ــي ب ــن مع ــى ب ــا يي ــو زكري ــي، أب ــن مع ب
عــون بــن زيــاد بــن بســطام بــن عبــد الرحــن 
ــدادي )ت: 233هـــ(،  ــولء، البغ ــري بال ال
تقيــق: أحــد ممــد نــور ســيف، مكتبــة 
1408هـــ/  ط1،  النــورة،  الدينــة  الــدار- 

.)394 )ص:  1988م، 
ــد، الصــدر الســابق،  ــن الني 6- ســؤالت اب

.)316 )ص: 
ــد، الصــدر الســابق،  ــن الني 7- ســؤالت اب

.)349 )ص: 
ــد الل  ــو عب ــال، أب ــة الرج ــل ومعرف 8- العل
ــن  ــالل ب ــن ه ــل ب ــن حنب ــد ب ــن مم ــد ب أح
ــق: ويص  ــيبان )ت:241هـــ(، تقي ــد الش أس
الل بــن ممــد عبــاس، دار الــان، الريــاض – 

ــروت، ط2، 1422هـــ، )27/1(. ب
للشــيبان،  الرجــال  ومعرفــة  العلــل   -9
و)268/3(.  )131/2( الســابق،  الصــدر 

10- رشح علــل الرمــذي، زيــن الديــن عبــد 
ــن،  ــن الس ــب ب ــن رج ــد ب ــن أح ــن ب الرح
الَســالمي، البغــدادي، ثــم الدمشــقي، النبــي 
ــم  ــد الرحي ــام عب ــق: ه )ت: 795هـــ(، تقي
ســعيد، مكتبــة النــار، الزرقــاء – الردن، ط1، 
1407هـ/ 1987م، )739/2( و)857/2(.

ــن  ــري م ــب الكوث ــم ف تأني ــل ب 11- التنكي

ــي  ــن ع ــى ب ــن يي ــن ب ــد الرح ــل، عب الباطي
بــن ممــد العلمــي العتمــي اليــمن )ت: 
1386هـــ(، مــع ترجيــات وتعليقــات: ممــد 
ــاويش -  ــر الش ــان - زه ــن اللب ــاص الدي ن
عبــد الــرزاق حــزة، الكتــب الســالمي، ط2، 

.)865/2( 1986م،  1406هـــ/ 
12- الكفايــة ف علــم الروايــة، أبــو بكــر أحد 
ــدي  ــن مه ــد ب ــن أح ــت ب ــن ثاب ــي ب ــن ع ب
ــق:  ــدادي )ت:463هـــ(، تقي ــب البغ الطي
أبــو عبــد الل الســورقي - إبراهيــم حــدي 
ــورة، د.  ــة الن ــة - الدين ــة العلمي ــدن، الكتب ال

.)106 )ص:  ت،  د.  ط، 
ــنة  ــوده ف الس ــرازي وجه ــة ال ــو زرع 13- أب
النبويــة، كتــاب الضعفــاء: ليب زرعــة الرازي، 
مهــدي  بــن  لســعدي  العلميــة:  الرســالة 
ــة  ــي بالامع ــث العلم ــمدة البح ــمي، ع الاش
الســالمية، الدينــة النبويــة - الملكــة العربيــة 
1982م،  1402هـــ/  ط،  د.  الســعودية، 

.)769/2(
الرجــال  ومعرفــة  العلــل  ف  الامــع   -14
ــن  ــد ب ــد الل أح ــو عب ــل، أب ــن حنب ــد ب لح
ممــد بــن حنبــل بــن هــالل بــن أســد 
الــروذي  الشــيبان )ت: 241هـــ(، روايــة: 
وغــره، تقيــق: وىص الل بــن ممــد عبــاس، 
ط1،  النــد،   – بومبــاي  الســلفية،  الــدار 

.)78 )ص:  1988م،  1408هـــ/ 
عبــد  الدمشــقي،  زرعــة  أيب  تاريــخ   -15
الرحــن بــن عمــرو بــن عبــد الل بــن صفــوان 
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النــصي الشــهور بــأيب زرعــة الدمشــقي 
اللقب بشــيخ الشــباب )ت: 281هـــ(، رواية: 
أيب اليمــون بــن راشــد، دراســة وتقيــق: 
شــكر الل نعمــة الل القوجــان )أصــل الكتــاب 
ــداد(،  ــة الداب - بغ ــتر بكلي ــالة ماجس رس
ممــع اللغــة العربيــة – دمشــق، )ص: 540(.

16- العلــل لبــن أيب حاتــم، أبــو ممــد 
ــن  ــس ب ــن إدري ــد ب ــن مم ــن ب ــد الرح عب
ــن أيب  ــرازي اب ــي، ال ــي، النظ ــذر التميم الن
ــن  ــق م ــق: فري ــم )ت: 327هـــ(، تقي حات
الباحثــي بــإرشاف وعنايــة د/ ســعد بــن 
عبــد الل الميــد و د/ خالــد بــن عبــد الرحــن 
الريــي، مطابــع الميــي، ط1، 1427هـ/ 

و)496/3(.  )58/2( 2006م، 
الصــدر  حاتــم،  أيب  لبــن  العلــل   -17

.)568/3( الســابق، 
18- الكامــل ف ضعفــاء الرجــال، أبــو أحــد 
بــن عــدي الرجــان )ت: 365هـــ(، تقيــق: 
عــادل أحــد عبــد الوجــود - عــي ممــد 
معــوض، شــارك ف تقيقــه: عبــد الفتــاح أبــو 
ســنة، الكتــب العلميــة، بــروت/ لبنــان، 

.)71/5( 1997م،  1418هـــ/  ط1، 
الناســخ والنســوخ مــن  19- العتبــار ف 
الثــار، أبــو بكــر ممــد بــن موســى بــن 
ــن )ت:  ــن الدي ــدان، زي ــي الم ــمن الازم عث
ــدر  ــة، حي ــارف العثمني ــرة الع 584هـــ(، دائ
ــاد – الدكــن، ط2، 1359هـــ، )ص: 12(. آب

ــد  ــو مم ــل، أب ــرح والتعدي ــة ال 20- مقدم

عبــد الرحــن بــن أيب حاتــم ممــد بــن إدريــس 
ــل  ــى أه ــرازي، ملتق ــي ال ــذر النظ ــن الن ب

الديــث ، )ص: 320(.
21- هــو: ثابــت بــن أســلم، أبــو ممــد أحــد 
ــن  ــن: اب ــصة، روى ع ــي ف الب ــة التابع أئم
عمــر وعبــد الل بــن مغفــل وأنــس بــن مالــك 
وَخلــق كثــر، روى عنــه: ســليمن بــن الغــرة 
ــد الطويــل وجعفــر بــن ســليمن وَخلــق  وحي
كثــر. قــال شــعبة: )كان ثابــت يقرأ القــرآن ف 
كّل يــوٍم وليلــٍة ويصــوم الدهــر(. وعــن ثابــت 
ــارية  ــع س ــت ف الام ــا ترك ــال: )م ــان ق الُبن
إّل وقــد ختمــت القــرآن عندهــا وبكيــُت 
عندهــا(. وقــال حــاد بــن زيــد: )رأيــُت 
ــا الُبنــان يبكــي حتــى تتلــف أضالعــه(.  ثابًت
وقــال جعفــر بــن ســليمن: )بكــى ثابــت حتــى 
كادت عينــه تذهــب، فقيــل لــه: عالجهــا بــأن 
ــا؟  ــا إذا ل تبكي ــا خره ــال: وم ــي، ق ل تبك
وأبــى أن تعالــج(، مــات ســنة 123هـــ، عــى 
خــالف. ينظــر ف ترجتــه: الطبقــات الكــرى، 
ــع،  ــن مني ــعد ب ــن س ــد ب ــد الل مم ــو عب أب
الزهري، البــصي )ت:230هـــ(، دار صادر، 
بــروت/ لبنــان، د. ط، د. ت، )173/7(؛ 
والــرح والتعديــل، أبــو ممــد عبــد الرحــن 
ــرازي  ــس، ال ــن إدري ــد ب ــم مم ــن أيب حات ب
ــراث  ــاء ال ــي )ت: 327هـــ(، دار إحي التميم
ــان، ط1، 1271هـــ/  ــروت/ لبن ــريب، ب الع

.)449/2( 1952م، 
ــة،  ــث النبوي ــواردة ف الحادي ــل ال 22- العل
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ــن  ــد اب ــن أح ــر اب ــن عم ــي ب ــن ع ــو الس أب
مهــدي الدارقطنــي، تقيــق وتريــج: مفــوظ 
الرحــن زيــن الل، دار طيبــة الريــاض – شــارع 
عســر، ط1، 1405هـــ/1985م، )27/12( 

ــم )2369(. برق
القيــي،  الغــرة  بــن  23- هــو: ســليمن 
ــن:  ــصي، روى ع ــعيد الب ــو س ــم أب موله
ثابــت الُبنــان وحيــد بــن هــالل وابــن ســرين 
ــعبة  ــوري وش ــه: الث ــر، روى عن ــق كث وَخل
وماتــا قبلــه، وحبــان بــن هــالل وَخلــق كثــر، 
ــول:  ــعبة يق ــمعُت ش ــوح س ــو ن ــراد أب ــال ق ق
ــصة(،  ــل الب ــيد أه ــرة س ــن الغ ــليمن ب )س
تــوف ســنة 165هـــ. ينظــر ف ترجتــه: تذيــب 
عــي  بــن  أحــد  الفضــل  أبــو  التهذيــب، 
ــقالن  ــر العس ــن حج ــد ب ــن أح ــد ب ــن مم ب
العــارف  دائــرة  مطبعــة  )ت:852هـــ(، 
النظامية، النــد، ط1، 1326هـــ، )220/4(.
برقــم   )27/12( الدارقطنــي  علــل   -24
الضيــاء  الختــارة،  والحاديــث  )2369(؛ 
القــدس )ت: 643هـــ(، تقيــق: عبــد اللــك 
ــة  ــة النهض ــش، مكتب ــن دهي ــد الل ب ــن عب ب
2003م،  ط3،  الكرمــة،  مكــة   – الديثــة 

.)120 /5 (
ــو  ــار أب ــن دين ــلمة ب ــن س ــاد ب ــو: ح 25- ه
الــزاز،  ســلمة  أيب  بــن  البــصي  ســلمة 
مــول ربيعــة بــن حنظلــة، ويقــال: مــول 
ــت  ــل وثاب ــد الطوي ــن: حي ــش، روى ع قري
ــق  ــي وَخل ــاد المح ــن زي ــد ب ــان ومم الُبن

البــارك  بــن  الل  عبــد  عنــه:  روى  كثــر. 
وييــى القطــان وســفيان الثــوري وَخلــق 
ــر  ــة كث ــوا: )ثق ــعد: قال ــن س ــال اب ــر. ق كث
ــر(،  ــث النك ــّدث بالدي ــم ح ــث ورب الدي
وجعلــه  )صالــح،  أحــد:  المــام  وقــال 
ــر ف  ــل(. ينظ ــد الطوي ــر وحي ــت ف معم أثب
ــم  ــن أيب حات ــل لب ــرح والتعدي ــه: ال ترجت
)141/3(؛ وإكــمل تذيــب الكــمل ف أســمء 
ــد الل  ــن عب ــج ب ــن قلي ــاي ب ــال، مغلط الرج
ــو  ــي، أب ــري النف ــصي الك ــري ال البكج
عبــد الل، عــالء الديــن )ت:762هـــ(، تقيق: 
ــو  ــد – أب ــن مم ــادل ب ــن ع ــد الرح ــو عب أب
ممــد أســامة بــن إبراهيــم، الفــاروق الديثــة 
للطباعــة والنــش، ط1، 1422هـــ/2001م، 
)142/4(؛ والكواكــب النــرات ف معرفــة 
الثقــات، بــركات بــن أحــد  الــرواة  مــن 
ــن  ــركات، زي ــو ال ــب، أب ــد الطي ــن مم ب
ــق:  ــال )ت: 929هـــ(، تقي ــن الكي ــن اب الدي
عبدالقيــوم عبــد رّب النبــي، دار الأمــون – 

  .)460 )ص:  1981م،  ط1،  بــروت، 
برقــم   )27/12( الدارقطنــي  علــل   -26
)2369(؛ والحاديــث الختــارة للمقــدس 

.)120 /5 (
ــدوري،  ــة ال ــي، رواي ــن مع ــخ اب 27- تاري
ــن معــي )ت: 233هـــ(،  ــى ب ــا يي ــو زكري أب
تقيــق: أحــد ممــد نــور ســيف، مركــز 
البحــث العلمــي وإحيــاء الــراث الســالمي 
ــة، ط1، 1399هـــ/ 1979م،  ــة الكرم – مك
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.)265/4(
28- العلــل ومعرفــة الرجــال لحــد بــن 
ــه  ــة ابن ــيبان، رواي ــد الل الش ــو عب ــل أب حنب
عبــد الل، تقيــق: ويص الل بــن ممــد عبــاس، 
الكتــب الســالمي، دار الــان، بــروت/ 
ــاض، 1408هـــ/ 1988م، )131/2(. الري

نقــد  ف  الدارقطنــي  المــام  منهــج   -29
هــذا  أصــل  العلــل،  كتــاب  ف  الديــث 
عبــد  أبــو  ماجســتر،  رســالة  الكتــاب: 
ــف  ــس يوس ــودة ي ــن ج ــف ب ــن، يوس الرح
الــداودي، دار الحدثــي للبحــث العلمــي 
والرجــة والنــش، ط1، 1432هـــ/2011م، 

 .)368 )ص: 
30- سؤالت ابن النيد )ص: 316(.

31- التمييــز، مســلم بــن الجــاج القشــري 
النيســابوري أبــو الســي، تقيــق: ممــد 
مصطفــى العظمــي، مكتبــة الكوثــر، الربــع/ 

ــعودية، ط3، 1410هـــ، )ص: 217(. الس
32- ســؤالت أيب داود لإمــام أحــد بــن 
حنبــل ف جــرح الــرواة وتعديلهــم، أبــو عبــد 
الل أحــد بــن ممــد بــن حنبــل بــن هــالل بــن 
أســد الشــيبان )ت: 241هـــ(، تقيــق: زيــاد 
ــم –  ــوم والك ــة العل ــور، مكتب ــد منص مم
الدينــة النورة، ط1، 1414هـــ، )ص: 342(.
بتاريــخ  العــروف  الكبــر  التاريــخ   -33
ابــن أيب خيثمــة، أبــو بكــر أحــد بــن أيب 
ــن  ــالح ب ــق: ص ــة )ت: 279هـــ(، تقي خيثم
ــة  ــة للطباع ــاروق الديث ــالل، الف ــي ه فتح

والنــش، القاهــرة، ط1، 1427هـــ/2006م، 
.)242 /2 (

34- علل الديث )12/4(.
35- رشح علــل الرمــذي لبــن رجــب، 
ــن  ــن الدي ــاد زي ــظ النَّقَّ ــاِل الاف ــام الع لإم
ــد الرحــن بــن أحــد البغــدادي  أيب الفــرج عب
تقيــق:  النبــي،  رجــب  بابــن  العــرف 
ــد،  ــة الرش ــعد، مكتب ــم س ــد الرحي ــام عب ه
.)260 )ص:  1421هـــ،  ط2،  الريــاض، 

36- علــل الدارقطنــي )106/13( برقــم 
.)2988 (

37- علــل الدارقطنــي )106/13( برقــم 
.)2988 (

38- علــل الدارقطنــي )106/13( برقــم 
)2988(؛ ورشح مشــكل الثــار )100/4( 

برقــم )1466(.
39- رشح معــان الثــار )291/4( برقــم 

.)6964(
برقــم   )212/1( الميــد  مســند   -40
برقــم   )490/3( أحــد  ومســند  )105(؛ 
)3568(؛ وســنن ابــن ماجــة )1420/2( 
برقــم )4252(؛ ومســند البــزار )310/5( 
برقــم )1926(؛ ومســند أيب يعــى )380/8( 
ــهاب )42/1(  ــند الش ــم )4969(؛ ومس برق
 )386/5( اليــمن  وشــعب  )13(؛  برقــم 

.)7029( برقــم 
41- مســند أحــد )150/4( برقــم )4124(؛ 
ــم )273(؛  ــاش )312/1( برق ــند للش والس
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وشــعب اليــمن )386/5( برقــم )7030(.
42- مسند أحد )116/4( برقم )4012(.
43- مسند أحد )117/4( برقم )4016(.

 )298/1( الطيالــي  داود  أيب  مســند   -44
ــاش )310/1(  ــند للش ــم )380(؛ والس برق
برقــم )270(؛ والســنن الكــرى للبيهقــي 

.)21068( برقــم   )154/10(
ــد  ــن أح ــليمن ب ــط، س ــم الوس 45- العج
بــن أيــوب بــن مطــر اللخمــي الشــامي، 
أبــو القاســم الطــران )ت:360هـــ(، تقيــق: 
طــارق بــن عــوض الل بــن ممــد، عبــد 
الحســن بــن إبراهيــم الســيني، دار الرمــي 
برقــم  القاهــرة، د. طـــ، د. ت، )83/6(   –

.)5864 (
برقــم   )311/1( للشــاش  الســند   -46

.)272 (

برقــم   )13/9( يعــى  أيب  مســند   -47
للبيهقــي  اليــمن  وشــعب  )5081(؛ 

 .)7032( برقــم   )386/5(
48- علل الديث )51/5( برقم )1797(.

49- علل الدارقطني )193/5(.
ــر  ــم البح ــهور باس ــزار الش ــند الب 50- مس
الزخــار، أبــو بكــر أحــد بــن عمــرو بــن عبــد 
الالــق بــن خــالد بــن عبيــد الل العتكــي 
بالبــزار )ت: 292هـــ(، تقيــق:  العــروف 
مفــوظ الرحــن زيــن الل، وعــادل بــن ســعد، 
وصــري عبدالالــق الشــافعي، مكتبــة العلوم 
والكــم، الدينــة النــورة/ الســعودية، )بــدأت 

ــت 2009م(، )312/5(. 1988م، وانته

ــض  ــات بع ــن بيان ــص م ــا نق 51- م
إل  راجــع  فهــو  والراجــع  الصــادر 
ــل! ــا الص ــا ف مصدره ــدم توفره ع
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بالغة االستدراج 
يف حوار القصص القرآني

األستاذ املساعد  الدكتور

عبد القادر عبد الله فتحي الحمداين

املديرية العامة للرتبية يف محافظة نينوى / معهد الفنون الجميلة للبنات / نينوى

امللخص :
ينفــرد القــرآن الكريــم بأســلوبه اُلعجــز 
ــه  ــع ف عــرض موضوعات ــه البدي ونظم
الختلفــة ، ويتجــّى التأكيــد عــى ســمّو 
بيانــه وذروة بالغتــه مــن خــالل متابعــة 
السار البالغيــة التــي تتشـــُد بي ثنايا 
ُســورِه الكريمــة ، و)الســتدراج( ُيعــدُّ 
مــن مظاهــر العجــاز البالغــي ، وأثــرًا 
ــرُت أن  ــا آث ــن ُهن ــه، م ــار نظم ــن آث م
يكــون التفســر الــدلل ميــدان بحثــي 
ــتدراج ف  ــة الس ــه )بالغ ــكان عنوان ف

حــوار القصــص القــرآن( . 
أمهية البحث : 

ــه  ــن أن ــث م ــذا البح ــة ه ــق أهي تنبث
يتنــاول َفنـّـًا بالغيــًا مهــًم لــه بالــغ الثــر 

ــلوب  ــان أس ــي وبي ــر البالغ ف التفس
القــرآن اُلعجــز ونظمه البديع ، وليـــس 
ــط ،  ــه فق ــر بالغت ــا ِذكـ ــرض هاهن الغ
ِذكــر مــا يتضمنـــه مــن النكت الدقيقـــة 
الذعــان  إل  الصـــم  إســتدراج  ف 
والتســـليم ، وتــأت أهية )الســتدراج( 
مــن أنَّ مــدار البالغــة عليــه ، لّنــُه 
ل فائـــدة مــن إيــراد اللفـــاظ الليحــة 
ــك إل  ــة دون أن توصل ــان اللطيف والع
ــصف  ــإذا ل يت ــوب . ف ــرض الطل الغ
التكلــم ف اســتدراج الصــم إل إلقــاء 
يـــده فــال يكــون إلّ كصاحــب الــدل 
ــل إســـتملة  العقيــم ، ول ســّيم أنــه ُيمثِّ
ــه أو  ــس إليـ ــره ويأن ــم يؤث ــب ب اُلخاَط
ــاس  ــة الن ــه ، وأمزج ــه وُيرعب ــا خيّوف م
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ــتمل  ــي أن ُيس ــك ، فينبغ ــف ف ذل تتل
ــف إذا  ــبه ، فكي ــم يناس ــخص ب كل ش
كان ذلــك مّــا يــرُد ف حــوار القصــص 

ــرآن . الق
أهداف البحث :

ــذا  ــرض ه ــث إل ع ــدف البح       وهي
ف  )الســتدراج(  البالغــي  الفــن 
ــة  ــة التمثل ــة القرآني ــن البالغ ــزء م ج
 ، القــرآن  القصــص  ف  الــوار  ف 
وأهيــة هــذا الفـــن ف الوصــول إل 
ــن  ــذي يكم ــي ال ــرض الدين ــق الغ تقي
ــا ف  ــر القــرآن ، فضــاًل عّمـ وراء التعب
ــن  ــوار م ــتدراج ف ال ــتخدام الس اس
ــلوٌب  ــه أس ــي وكأن ــر ف التلق ــر كب أث
ــا  ــق م ــة تطبي ــدنا إل كيفي ــي يرش تعليم
يقتضيــه علــم البالغــة مــن مطابقــة 
الكـــالم لقتــى الال مــع فصاحتـــه ، 
وكل ذلــك يظهــر من خـــالل اســتخدام 
ــتدراج  ــع الس ــي لواض ــج التحلي النه
ف النــص القــرآن وبيــان بالغتــه ف كل 

ــواهد .                         ــن الش ــاهد م ش
أحـــد  القصــي  الســلوب  وُيعــد 
الســاليب التــي انتهجهــا القــرآن ف 
أكثـــر مــن مــورٍد ليصــال الفكــرة 
والدللــة عــى الطلــوب ، وانتهــاج 
ــا  ــع إل م ــلوب يرج ــذا الس ــرآن ل الق

ــّوة  ــن ق ــة م ــلوب القص ــه أس ــاز ب يمتـ
النفــاذ القــادرة عــى ماطبــة جيــع 
ــة ، وقـــد  ــة والفكري الســتويات العمري
زخــرت قصــص القــرآن بالــوار وهــو 
ــا  ــة منه ــداف متنوع ــى أه ــتمل ع يش

الفكريــة والعلميــة والجتمعيــة .
خطة البحث :

أّمــا خطــة البحــث فقــد احتضنــت 
ــة ســبقها  ــه ف مباحــث ثمنيـ موضوعات
ــتدراج(  ــف )الس ــن تعري ــد تضم تهي
ــر  ــرُه ف التعب ــًا ، وِذك ــًة واصطالح لغ
ــد  ــه عن ــرض مفهوم ــم ع ــرآن ، ث الق
ــد  ــث الول فق ــا البح ــي . أّم البالغي
موســى  قصـــة  يف  )احلــوار  تنـــاول 
الثــان  البحــث  وضــمَّ   ، وفرعــون( 
)احلــوار بــي موســى وبنــي إرسائيــل(، 
ــا تضمــن ثالــث الباحــث )حــوار  فيمن
ــث  ــمَّ البح ــه(، وض ــع أبي ــم م إبراهي
ــه(  ــع ضيوف ــم م ــوار إبراهي ــع )ح الراب
، وخامــس الباحــث تنــاول )حــوار 
ــن  ــه( ، ليضم ــه وقوم ــع أبي ــم م إبراهي
البحــث الســادس )احلــوار يف قصــة 
ــابع  ــث الس ــاء البح ــم جـ ــف( ، ث يوس
ليضــم )قصــة مؤمــن آل فرعــون( ، 
أّمــا )حــوار لــوط مــع قومــه( فقــد كان 
ــث  ــم البح ــن ، لنخت ــث الثام ف البح
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ــد  ــج ، وق ــم النتائ ــت أه ــة تضمن بخات
اعتمــد البحــث ف كل ذلــك منهجــًا 
تليليــًا لواطــن الســتدراج ف اليــات 
الذكــور  الــوار  ف  تضّمنّــُه  التــي 

ــه . ــى بالغت ــز ع والركي
التمهيد

قولــم  مــن   -: لغــة  االســتدراج 
ــة  ــه درج ــذا ، اذ انزلت ــتدرجته ال ك اس
ــاد،   ــك وينق ــتدعيه الي ــى تس ــة حت درج
منــه عــى  ادنــاه   : أي   : واســتدرجه 
ــالن  ــتدرج ف ــال )اس ــج)1( ، ويق التدري
ــه  ــا القت ــا بعدم ــتتبع ولده ــة اذا اس الناق
ــاح  ــار الصح ــا( )2( ، وف مت ــن بطنه م
ــتدرجه  ــا واس ــذا تدرجيي ــه ال ك : درج
التــدرج  عــى  منــه  ادنــاه  بمعنــى 
فتــدرج)3(. يتبــي مــن كل ذلــك ان قولنا 
ــاه  ــذا ، معن ــا ال ك ــالن فالن ــتدرج ف اس
اســتمله اليــه حتــى اطاعــه ، وحلــه 
ــل  ــد . وف التنزي ــا يري ــل م ــى ان يفع ع
ــا  ــوا بآياتن ــن كذب ــال ) والذي ــه تع قول
سنســتدرجهم مــن حيــث ل يعلمــون (

)4( ، فالســتدراج لــم انــم هــو بإعطــاء 

ــزدادوا  ــال لي ــة والمه ــة والنعم الصح
 : والعنــى   ، والفســوق  الكفــر  ف 
ــبون ،  ــث ل يتس ــن حي ــنأخذهم م س
ــم  ــن النعي ــم م ــح عليه ــال يفت ــالل تع ف

مــا يغتبطــون بــه ، فركنــون اليــه ، 
ــوت ،  ــرون ال ــال يذك ــه ، ف ــون ب ويأنس

ــم)5( . ــى غرت ــم ع فيأخذه
الســتدراج اصطالحــا :- مصطلــح 
ــكالم  ــاليب ال ــض اس ــى بع ــق ع يطل
ــب  ــا لتقري ــون موضوع ــا يك ــو م وه
الخاطــب والتلطــف بــه والحتيــال 
عليــه بالذعــان ال القصــود مــن خالل 
والعبــارة  الرقيــق  القــول  اســتعمل 
الرشــيقة ، كمحاولــة التغلــب عــى 

الصــم عنــد الــدال والناظــرة)6(.
وقــذ ذكــر ابــن الثــر هــذا الفــن عــى 
انــه مــن مادعــات القــوال التــي تقــوم 
مقــام مادعــات الفعــال)7( ، وقــال 
ــول  ــل ال حص ــه )التوص ــه ان ف تعريف
ــه  الغــرض مــن الخاطــب والالطفــة ل
ف بلــوغ العنــى القصــود مــن حيــث ل 

ــه( )8( . ــعر ب يش
ــه  ــد عرف ــي فق ــر اللب ــن الث ــا اب ام
اذا  فالنــا  فــالن  )اســتدرج  بقولــه 
توصــل ال حصــول مقصــودة مــن غــر 
ان يشــعره ف اول وهلــة ، والــراد بذلك 
ــزوم الدب ف  الالطفــة ف الطــاب ول
الــكالم مــع الخاطــب بحيــث ل تنفــر 
نفســه قبــل حصــول القصــود منــه( )9( .
وذهــب العلــوي)01( ال مــا ذهــب اليــه 
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الســابقون واضــاف شــواهد اخــرى 
عــى مــا اوردوه ، وعنــد التنوخــي نجــد 
ــن  ــول )وم ــث يق ــن حي ــذا الف ــرا ل ذك
اســتملة  ، وهــو  الســتدراج  البيــان 
ــه ، او  ــس الي ــره ويأن ــم يؤث ــب ب الخاط
ــه  ــل ان يفاجئ ــه قب ــه او يرعب ــا خيوف م
الخاطــب بــم يطلــب منــه ، وهــذا بــاب 
ــا  ــب م ــدم الخاط ــو ان يق ــع ، وه واس
يعلــم انــه يؤثــر ف نفــس الخاطــب مــن 
ترغيــب وترهيــب واطــمع وتزهيــد 
، وامزجــة النــاس تتلــف ف ذلــك 
فينبغــي ان يســتمل كل شــخص بــم 

يناســبه( )11( .
ــن  ــه اب ــا قال ــة)21( م ــن الوزي ــل اب ونق
ــن  ــواهده م ــه وش ــر امثلت ــر ، وذك الث
الســلوب  ويعــد   ، الكيــم  الذكــر 
احــد  الكريــم  القــران  ف  القصــي 
الســاليب التــي تضمنــت الســتدراج 
ــح  ــد من ــرآن ق ــر الق ــيم أن التعب ول س
القصــة مســاحة كبــرة مــن النصــوص 
ــورة  ــرد س ــدا ان ت ــت ح ــة ، بلغ القرآني
ــدة  ــة واح ــن قص ــدث ع ــا تتح بأكمله
زخــرت  وقــد   ، يوســف  كســورة 
بالــوار  الكريــم  القــران  قصــص 
ــة  ــداف متلف ــى اه ــتمل ع ــذي اش ال
ــة  ــة والجتمعي ــة والعلمي ــا الفكري منه

الرفــق  مــن  القــرآن  الــوار  وف   ،
 ، الكثــر  التشــدد  وعــدم  واللــي 
وثمــرة هــذا الرفــق واللــي ف الطــاب 
تســاهم ف عمليــة العــداد والتهيئــة 
ــوار اول ،  ــل ال ــول بأص ــية للقب النفس
ومضمونــه ثانيــا ، مــا يمهد لســتيعاب 
كل ردود الفعــال الحتملــة ، ومــن ثــم 
ــي  ــاح النف ــة النفت ــن حال ــي م الرق
القائمــة عــى القبــول بأصــل الــوار ال 
ــاح الفكــري القائمــة عــى  ــة النفت حال
ــليم  ــوار ، والتس ــون ال ــول بمضم القب
ــا  ــي اليه ــي ينته ــة الت ــج النطقي بالنتائ
ــى  ــدرة ع ــك الق ــتلزم ذل ــوار ، ويس ال
والتحــي  والحتــواء  الســتيعاب 
بأعــى مســتويات الصــر والقــدرة عــى 

التحمــل .
املبحث االول

  االستدراج يف حوار قصة موسى(
وفرعون(

ف  كثــرا   )( موســى  ذكــر  ورد 
ــتدراج  ــن الس ــم ، ولك ــران الكري الق
ــال :  ــه تع ــى ف قول ــا يتج ــود هن القص
)هــل أتــاك حديــث موســى * إذ نــاداُه 
ــب  ــوى * اذه ــدس ط ــواد الق ــُه بال رب
ال فرعــون انــُه طغــى * فقــل هــل 
لــك إل ان تزكــى * وأهديــك ال ربــك 
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  يذكــر الل تعــال قصــة موســى
وفرعون تســلية للرســول ممــد  عى 
مــا يالقيــه مــن قومــه ، بحكــم تكذيبهم 
ــم ف  ــث ، وتادهي ــم للبع ــه وانكاره ل
ــون  ــك ان فرع ــان ، وذل ــو والطغي العت
ــش  ــار قري ــن كف ــوى م ــه كان اق ــع ان م
ــلطانا  ــم س ــوكة واعظ ــم ش ــد منه واش
ــه  ــى رب ــرد ع ــي ت ــذه ح ــان الل اخ ، ف
ــذروا ان  ــى  ، فاح ــن بموس ول يؤم
ــى  ــة موس ــه ، وقص ــا اصاب ــم م يصيبك
القصــص  اكثــر   وفرعــون مــن 
التــي تــرد ف القــران الكريــم بأســاليب 
متــصة  جــاءت  وهنــا   ، متنوعــة 
سيعــة ف اســلوب اســتفهام رشــيق 
مشــوق ، ويتضــح الســتدراج هنــا مــن 
خــالل مــا امهــل الل فرعــون مــن مــدة 
، وصــر عــى مــا يفعــل اســتدراجا مــن 
الل تعــال ف طغيــان فرعــون وصــر 
ــذاب،  ــاء الع ــى ان ج ــى  حت موس
ليــدل الســتدراج عــى الخــذ بالنتائج 
ــول  ــد للرس ــك وع ــدرج ، وف ذل والت
عــى  ســينصه  الل  بــان    ممــد 
ــى  ــى  ع ــص موس ــم ن ــي ك الشك
ــد ان  ــات نج ــذه الي ــون . وف ه فرع
موســى  ل يأمــر فرعــون بالتوحيــد 

ــي  ــر او بالنه ــة الم ــة الل بصيغ وطاع
، وانــم عــرض عليــه ذلــك بصيغــة 
اســلوب الســتفهام الفــي ال الطلــب 
، واســتخدام الطلــب فيــه لــي ورفــق ، 
وقــد قــدم لــه المــر الربــان بأســلوب 
ــه  ــه ان يزكي ــرض علي ــرض ، أي يع الع
، ولكنــه ل يقــل )ازكيــك( وانــم اســند 
ذلــك لــه فقــال )تزكــى( ليكــون المــر 
اليــه ، بمعنــى : هــل لــك ال ان تتطهــر 
مــن دنــس الكفــر ، وتؤمــن بربــك 
، فقولــه )هــل لــك( هــو اســتدعاء 
حســن وهــو مــن صيــغ الســتعمل 
ــذا ؟  ــك ف ك ــل ل ــال : ه ــريب ، يق الع
وهــل لــك ال كــذا ؟ وقــد بــدأ ماطبتــه 
ــرض  ــى الع ــن لعن ــتفهام التضم بالس
كــم يقــول الرجــل لضيفــه : هــل لــك 
ان تنــزل بنــا ؟ وأردفــه الــكالم الرفيــق 
الرقيــق ليســتدعيه بالتلطــف ويســتنزله 

ــّوه)41( . ــن عت ــدارة م بال
ــى  ــر موس ــه ام ــال ان ــر الل تع ــد اخ وق
بإبــالغ الرســالة ال فرعــون بصيغــة 
ــى  ــون اصغ ــرض ليك ــتفهام والع الس
لذنــه ، واوعــى لقلبــه ، لالــه عليــه 
ــك  ــه ) إل رب ــة وقول ــق الربي ــن ح م
فتخشــى ( بتقديــم الــار والجــرور 
ان  ويؤكــد  ليشــعر  )الــرب(  وذكــر 



90

االجتناب يف اخلطاب القرآني  / املفهوم واألثر الفقهي

2م 
02

1  
ار 

 آذ
    

46
  /

دد 
الع

ــد  ــوب ، وق ــر الطل ــي الم ــية ه الش
ــر ،  ــالك الم ــا م ــية( لن ــر )الش ذك
ــر . ــه كل خ ــى من ــي الل ات ــن خ فم

وهكــذا نجــد ان وجــوه الســتدراج ف 
ــا  ــون هن ــع فرع ــى  م ــوار موس ح

ــي :- ه
مــرج  معــه  الــكالم  اخــرج   : اوال 
الســؤال والعــرض ، وعــدل عــن المــر 
واللــزام ، أي ل يأمــره ويلزمــه بذلــك ، 
وصيغــة الســؤال والعــرض الطــف مــن 
المــر وادخــل ف الســتدراج ، ونظــره 
ــي  ــه الكرم ــم  لضيف ــول ابراهي ق

ــو . ــل : كل ــون( ول يق )ال تأكل
ثانيــا : قولــه )إل ان تزكــى  ( : التزكــي 
ــادة ،  ــة والزي ــارة والرك ــمء والطه : الن
ــل ،  ــه كل عاق ــرا يقبل ــه ام ــرض علي فع

ــل . ــق الاه ــرده ال الح ول ي
يقــل  ول  )تزكــى(  قولــه   : ثالثــا 
ــة ال  ــاف التزكي ــد اض ــك( : فق )ازكي
ــوك،  ــب الل ــذا خياط ــى ه ــه ، وع نفس
والفــرق واضــح مــن حيــث الثــر 

. الخاطــب  عــى  النفــي 
رابعــا : قولــه )واهديــك( هنــا بخــالف 
ــى :  ــه ، والعن ــندها ل ــي اس ــة الت التزكي
اكــون دليــال لــك ، وهاديــا بــي يديــك 
ــي ال  ــه ، والتزك ــة الي ــب الداي ، فتنس

لــك  دليــاًل  )اكــون  ، أي  الخاطــب 
تقــول  كــم  انــت(  فتزكــى  وهاديــا 
ــز تأخــذ  للرجــل : هــل ادلــك عــى كن
ــن  ــن م ــذا احس ــئت ؟ وه ــا ش ــه م من

ــك. ــك : اعطي قول
ــذا  ــك( ، ف ه ــه )ال رب ــا : قول خامس
مــا يوجــب قبــول مــا دل عليــه ، وهــو 
ــره  ــه ، فاط ــه ال رب ــوه ويوصل ــه يدع ان
ــه  ــاه بنعم ــده ورب ــذي اوج ــه ال وخالق
واتــاه اللــك ، وهــو خطاب اســتعطاف 
ــع  ــد : ال تطي ــول للول ــم تق ــزام ، ك وال

ــاك؟  ــذي رب ــدك ال وال
اذا   : أي  )فتخشــى(  قولــه   : سادســا 
اهتديــت اليــه ، وعرفتــه ، خشــيته ، لن 
ــه  ــه ،  ومــن ل يعرف مــن عــرف الل خاف
ــون  ــة تك ــدر العرف ــى ق ــه ، وع ل خيف

ــية . الش
ــدة  ــك( فائ ــل ل ــه )ه ــابعا : ف قول س
ــك  ــل ل ــى : ه ــي ان العن ــة ، وه لطيف
كل  ان  ومعلــوم  ؟  حاجــة  ذلــك  ف 
ــاذا ؟  ــك ، ل ــول ذل ــادر ال قب ــل يب عاق
لن الداعــي انــم يدعــوه ال حاجتــه 
ومصلحتــه ، ل ال حاجــة الداعــي ، 
ــت  ــك ، وان ــة ل ــول : الاج ــه يق فكأن
التزكــي ، وانــا الدليــل لــك ، والرشــد 

ال اعظــم مصالــك .
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الشــاهد الخــر لالســتدراج ف الــوار 
وبــي    موســى  بــي  القصــي 
فرعــون نجــده ف قولــه تعــال : ) فأتيــاُه 
فقــول إّنــا رســول ربــك فأرســل معنــا 
ــاك  بنــي اسائيــل ول تعذبــم قــد جئن
ــن  ــى م ــالم ع ــك والس ــن رب ــة م بآي
اتبــع الــدى * انــا قــد اوحــى الينــا ان 
العــذاب عــى مــن كــذب وتــول  ()51( .

ــر الل  ــؤال : ل ام ــن س ــادر ال الذه يتب
تعــال موســى  باللــي مــع الكافــر 
الاحــد ، والــواب مــن وجهــي : 
الول : انــه  كان قــد ربــاه فرعــون 
فأمــره ان خياطبــه بالرفــق رعايــة لتلــك 
القــوق ، وهــذا تنبيــه عــى تعظيــم 
حــق البويــن . والثــان : أن مــن عــادة 
الوعــظ  ف  لــم  غلــظ  اذا  البابــرة 
يــزدادوا عتــوا وتكــرا ، والقصــود 
مــن البعثــة حصــول النفــع ل حصــول 
ــلوب  ــتلزم اس ــك يس ــرضر ، وكل ذل ال
ولذلــك   ، الــوار  ف  الســتدراج 
ــكا  ــده ، ومل ــرم بع ــبابا ل هي ــداه ش وع
ل ينــزع منــه ال بالــوت ، وان يبقــى لــه 
لــذة الطعــم والــشب والنكــح ال حي 
موتــه ، ال غــر ذلــك)61( وذكــر لــه انم 
ــا  ــل ه ــه ، ب ــوه ف ملك ــوا لينازع ل يأت
ــك  ــن رب ــالن م ــوران مرس ــدان مأم عب

اليــك ، وهــذا هيــدي نفــس الخاطــب 
فيصغــي لــا بعــد ذلــك وهــو جــزء مهم 
واســتفتاح لالســتدراج عــى ســبيل 
ــك(  ــال )رب ــد ق ــداء، وق ــن البت حس
بإضافــة اســم الــرب اليــه وليــس اليهــم 
)ربنــا( وف ذلــك اســتدعاء لســمعه 
وطاعتــه وقبولــه ، ومــن ثــم طلبــا منــه 
ــم  ــي بينه ــل وخي ــي اسائي ــل بن ان يرس
وبينهــم ول يعذبــم ، فمــن طلــب مــن 
غــره تــرك العــدوان والظلــم وتعذيــب 
مــن ل يســتحق العــذاب ، ل يطلــب 
منــه شــططا بــل طلــب منــه غايــة 
النصــاف ، ثــم قــال )قــد جئنــاك بآيــة 
مــن ربــك(  أي قــد برئنــا مــن نســبتك 
ــاك  ــم جئن ــراء ب ــول والف ــا ال التق الين
ــة  ــة الواضح ــان والدلل ــن الره ــه م ب
فقــد قامــت الجــة ، وبعــد هــذا يكــون 
للمرســل اليــه )فرعــون( حالتــان : امــا 
ــل  ــن اه ــون م ــع فيك ــتمع ويطي ان يس
الــدى ، ولذلــك قالــوا :)والســالم 
اتبــع الــدى( ، وامــا ان  عــى مــن 
: )العــذاب  يكــذب ويتــول فقالــوا 
عــى مــن كــذب وتــول(. وهكــذا بــدا 
ف  وواضــح  كبــر  اثــر  لالســتدراج 
ــة . ــاظ دقيق ــون بألف ــع فرع ــل م التعام
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املبحث الثاين
)االستدراج يف احلوار بي موسى وبني 

ارسائيل(
يــرد هــذا الــوار ف قولــه تعــال : 
) يــا قــوم ادخلــوا الرض القدســة 
ــى  ــدوا ع ــم ول ترت ــب الل لك ــي كت الت
ــوا  ــن * قال ــوا خاسي ــم فتنقلب ادبارك
يــا موســى إنَّ فيهــا قومــًا جباريــن وإنــّا 
لــن ندخلهــا حتــى خيرجــوا منهــا فــأن 

ــون ( )71( . ــا داخل ــا فإن ــوا منه خيرج
ــداد  ــن تع ــا م ــتدراج هن ــح الس يتض
النعــم الليــة عليهــم ، اذ طلــب منهــم 
ان يذكــروا بــأن الل جعــل فيهــم انبيــاء 
ــم  ــه جعله ــم ، وان ــك رشف عظي ، وذل
ــا  ــم وغره ــذه النع ــر ه ــوكا ، وذك مل
ول   ، اســتدراجهم  ف  كبــر  دور  لــه 
ســيم انــه قــال )يــا قــوم( أي : يامــن ل 
قيــام ل ال بكــم ، ليشــعرهم بانــه منهــم 
وان هدايتهــم تمــه وان نصحــه مــا 
هــو ال حبــا لــم وخوفــا عليهــم واداء 
ــك  ــم تل ــر ل ــالة ، ول يذك ــر الرس لم
ــم  ــروا( ليجعله ــال )اذك ــم ق ــم وان النع
يتذكروهــا ، فيتذكــرون بذلــك انــم 
مقــصون وان عليهــم الشــكر للمنعــم 
وطاعتــه ، ثــم ذكــر بعــض تلــك النعــم 
الــاص  ذكــر  واههــا عــى ســبيل 

بعــد العــام فمنهــا النبــوة واللــك ، 
ــاص  ــد ال ــام بع ــر الع ــاد ال ذك ــم ع ث
احــدا  يــؤت  مــال  )واتاكــم  فقــال 
ــن  ــزء م ــك ج ــكل ذل ــي( ف ــن العال م
الســتدراج لــم للقبــول والطاعــة)81( .

املبحث الثالث
)االستدراج يف حوار ابراهيم  مع 

ابيه(
مــن الشــواهد التــي تكــرر ذكرهــا عنــد 
البالغيــي قولــه تعــال : ) واذكــر ف 
الكتــاب ابراهيــم إنــُه كان صديقــًا نبيــًا 
* إذ قــال لبيــه يــآ أبــِت  ل تعبــد مــا ل 
يســمع ول يبــص ول يغنــى عنك شــيئا 
* يأبــت  ان قدجــاءن مــن العلــم مــال 
ــويا  ــا س ــدك صاط ــي  اه ــك فاتبعن يأت
* يأبــِت ل تعبــد الشــيطان ان الشــيطان 
كان للرحــن عصيــًا * يأبــِت ان اخــاف 
ان يمســك عــذاب مــن الرحــن فتكــون 

للشــيطان وليــا ()91( .
يتضــح الســتدراج هنــا بذكــر )البوة( 
ــره  ــى توق ــة ع ــت( الدال ــا أب ــه )ي بقول
، ول يســمه باســمه، ثــم انــه اخــرج 
الــكالم معــه مــرج الســؤال فقــال 
ــه  ــل ل ــمع( ول يق ــا ل يس ــد م : )ل تعب
)ل تعبــد( ، وجعــل الســؤال مركــزا 
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عــى الباعــث عــى عبــادة الوثــان 
ــه  ــك ال قطع ــل بذل ــام ليتوص والصن
ــن  ــأن م ــض ب ــع التعري ــه ، م وافحام
يكــون هــذه صفاتــه )ل يســمع ول 
يبــص( فإنــه ل يغنــي شــيئا ول يكــون 
حقيقــا بالعبــادة)02( ، وبمفهــوم الخالفة 
ــميعا  ــن كان )س ــى : أن م ــون العن يك
بصــرا( مقتــدرا عــى الثابــة والعقــاب 
والنعــام  العطــاء  مــن  متمكنــا   ،
والتفضــل ، هــو مــن يســتحق العبــادة .

ــق  ــة برف ــوه للهداي ــه اراد ان يدع ولن
 ، بالهــل  خياطبــه  فلــم  وتواضــع 
ــم  ــن العل ــاءن م ــد ج ــه )ان ق ــال ل فق
مــال يأتــك( ول يقــل )انــك جاهــل 
ــر  ــر كب ــه تأث ــذا ل ــك( ، وه ــم ل ل عل
نفســه  يصــف  ول   ، الســتدراج  ف 
والعلــم  القائــق  عــى  بالطــالع 
ــف  ــي لطائ ــال : مع ــه ق ــق ، ولكن الفائ

مــن العلــم وبعــض منــه .
ونجــدُه ، قــال ايضــا : )فاتبعنــي اهــدك 
صاطــا ســويا( أي اكــون دليــال لــك ، 
ــا  ــر( تأدب ــن الكف ــك م ــل )انجي ول يق
بقبيــح  مبادأتــه  عــن  وابتعــادا  منــه 
ــه  ــا يغيظ ــر م ــن ذك ــاما ع ــره ، وتس كف
ــأدب ف  ــة الت ــا كيفي ــاب يعلمن ، فالط

ــاء . ــة الب مادث

ويســتكمل الســتدراج بقولــه : )ان 
اخــاف ان يمســك عــذاب مــن الرحــن 
ــا( حيــث نســب  فتكــون للشــيطان ولي
الــوف ال نفســه دون ابيــه ، كــم يفعــل 
الشــفيق الائــف عــى مــن يشــفق عليــه 
، مــع مالحظــة قولــه )يمســك( اذ ذكــر 
ــن  ــف م ــو الط ــذي ه ــس ال ــظ ال لف
غــره ، ثــم تنكــر )عــذاب( للتقليــل ، 
ثــم قــال )الرحــن( ول يقــل )البــار( او 
)القهــار( للتخفيــف وليكــون الطــاب 
لينــا ولطيفــا ، فهــو اكثــر تأثــرا وتقيقــا 

ــتدراج)12( . لالس
ثــم اســتخدم النهــي )ل تعبد الشــيطان( 
ــر  ــه ف الكف ــذي اوقع ــبب ال ــا للس تبيين
، فذكــر معصيــة الشــيطان لل تعــال )ان 
الشــيطان كان للرحــن عصيــا( ول يذكر 
عداوتــه لدم لإمعــان ف نصيحتــه، 
فذكــر مــا هــو الصــل تذيــرا لــه عــن 
ذلــك . وف ذكــر العــذاب اتــى بــم 
يشــعر بالشــك ف ذلــك تأدبــا لــه فقــال 
ــدر  ــد ص ــك( وق ــاف ان يمس : )إن اخ
كل نصيحــة مــن هــذه النصائــح بذكــر 
ــو  ــه بحن ــال الي ــت( توس ــا أب ــوة )ي الب
ــة  ــق الرحي ــه برف ــتعطافا ل ــوة واس الب
ــاد ، وكل  ــك اسع ال النقي ــون ذل ليك

ــتدراج . ــت الس ــدرج ت ــك ين ذل
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املبحث الرابع
)االستدراج يف حوار ابراهيم  مع 

ضيفه(
قــال تعــال ) هــل اتــاك حديــث ضيــف 
ــه  ــوا علي ــي * إذ دخل ــم الكرم ابراهي
فقالــوا ســالما قال ســالم قــوم منكرون 
* فــراغ ال اهلــه فجــاء بعجل ســمي * 

فقربــه اليهــم قــال ال تأكلــون ()22( 
الــوار  يتمثــل الســتدراج ف هــذا 
بأنــه بــدأ بوصــف الضيــوف بانــم 
)مكرمــون( وهــذا امــا بإكــرام ابراهيــم 
لــم ، او انــم الكرمــون عنــد الل ، 
دخلــوا  )اذ   : قــال  مبــارش  وبشــكل 
ــو  ــتئذانم ، وه ــر اس ــم يذك ــه( فل علي
ــرف  ــد ع ــم كان ق ــى ان ابراهي ــل ع دلي
بإكــرام الضيــف فال يتــاج ال اســتئذان 
لدخــول بيتــه ، ونلحــظ قولــه )ســالم( 
بالرفــع ، وقولــم )ســالما( بالنصــب ، 
والفــرق بينهــم ان الســالم بالرفــع اكمل 
، لنــه يــدل عــى الملــة الســمية 
الدالــة عــى الثبــوت والســتمرار ، امــا 
ــة  ــى الفعلي ــدل ع ــب في ــالم بالنص الس
 ، والتجــدد  الــدوث  عــى  الدالــة 
فإبراهيــم  حياهــم بتحيــة ، احســن 
ــاه  مــن تيتهــم ، فقولــم )ســالما( معن
ــالما( ،  ــلم س ــالما( او )نس ــلمنا س )س

ــم( ،  ــالم عليك ــه )ســالم( اي )س وقول
ــرون(  ــوم منك ــن )ق ــدأ م ــذف البت وح
فانــه لــا انكرهــم ول يعرفهــم ، احتشــم 
ــف  ــر الضي ــظ ُينّف ــم بلف ــن مواجهته م
لــو قــال : )انتــم منكــرون( ، وقــد تبنــى 
الفعــل للمجهــول )منكــرون( ول يقــل 
)ان انكركــم( وهــو احســن ف هــذا 
ــة  ــر والواجه ــن التنف ــد م ــام وابع الق
ــتدراج  ــذا الس ــف ف ه ــن اللطائ ، وم
قولــه )فــراغ ال اهلــه( : فالروغــان 
ــكاد  ــث ي ــاء بحي ــاب ف خف ــو الذه ه
ــرم  ــن ك ــذا م ــد ، وه ــه اح ــعر ب ل يش
ــه  ــن ضيافت ــزل وحس ــالق رب الن اخ
يســاعد عــى  فعــل عمــي  ، وهــذا 
الســتدراج ، وقولــه )فجــاء بعجــل 
ــف  ــه للضي ــى خدمت ــدل ع ــمي( ي س
بنفســه ، ول يقــل )فأمــر لــم( بــل 
ــه  ــه بنفس ــاء ب ــب وج ــذي ذه ــو ال ه
ــغ ف  ــذا ابل ــه ، وه ــع خادم ــه م ول يبعث
ــل  ــا فع ــذا ايض ــف ، وه ــرام الضي اك
عمــي يســاعد عــى الســتدراج ، وقــد 
ــة  ــأت ببضع ــل ول ي ــل كام ــاء بعج ج
منــه ، وهــذا مــن تــام الكــرم ، ومكمــل 
لالســتدراج، وانــه )ســمي( ل هزيــل ، 
ــاعد ف  ــل مس ــك عام ــك ان ذل ول ش
الســتدراج ايضــا ، وقولــه )فقربــه 
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اليهــم( بنفســه ايضــا ، وانــه قربــه اليهم 
ول يقربــم اليــه ، وهــذا ابلــغ ف الكــرم 
، وهــو عامــل مؤثــر ف الســتدراج 
ايضــا ، ثــم قولــه )ال تأكلــون( عــرض 
وتلطــف ف القــول ، وهــو احســن مــن 
ــح  ــك تتض ــو( ، وف كل ذل ــر )كل الم
معــال الســتدراج ف هــذا الــوار ، 
ــل  ــى اكم ــردة ف اداء العن ــر كل مف واث

. اداء 
املبحث اخلامس

)االستدراج يف حوار ابراهيم  مع 
ابيه وقومه(

قــال تعــال : ) واتــل عليهــم نبــأ ابراهيم 
* إذ قــال لبيــه وقومــه مــا تعبــدون * 
قالــوا نعبــد اصنامــا فنظــل لــا عاكفــي 
ــون *  ــمعونكم إذ تدع ــل يس ــال ه * ق
ــل  ــوا ب ــرضون * قال ــم أو ُي أو ينفعونك
وجدنــا ءاباءنــا كذلــك يفعلــون * قــال 
ــم و  ــدون * انت ــم تعب ــا كنت ــم م أفرءيت
أباؤكــم  القدمــون * فإنــم عــدو 
ل ال رب العالــي * الــذي خلقنــي 
ــي  ــو يطعمن ــذي ه ــن * وال ــو هيدي فه
ــفي  ــو يش ــت فه ــقي * واذا مرض ويس
* والــذي يميتنــي ثــم ييــي * والــذي 
اطمــع ان يغفــر ل خطيئتــي يــوم الديــن  

.  )32()

هــذا  ف  الســتدراج  معــال  تتضــح 
  الــوار حــي نجــد ان ابراهيــم
ــه  ــام، ولكن ــدة الصن ــم عب ــم ان يعل
ــا  ــدون( ليعلمهــم ان م ــا تعب ســألم )م
ــاء  ــادة ، وج ــتحق العب ــدون ل يس يعب
نفوســهم  ف  مــا  متضمنــا  جوابــم 
والفتخــار  البتهــاج  مــن  البيثــة 
يقولــوا  فلــم   ، الصنــام  بعبــادة 
ــا(  ــد اصنام ــوا )نعب ــل قال ــا( ب )اصنام
واســتكملوا ذلــك بالقــول )فنظــل لــا 
عاكفــي( أي نقيــم عــى عبادتــا)42( 
ــتدراج  ــمد الس ــن اعت ــد م ــكان لب ، ف
ــئلته  ــت اس ــواب ، فتوال ــذا ال ازاء ه
عليهــم فبــدأ بســؤالم عــن ســمع هــذه 
ــود ان ل  ــم ، لن العب ــام لدعائه الصن
يســمع الدعــاء فــم فائــدة عبادتــه ، ثــم 
الســؤال عــن النفــع او الــرض ، اذ لبــد 
ــرض ،  ــع او ال ــب النف ــن جل ــادة م للعب
ــه ،  ــتدراج غايت ــذا الس ــق ه ــد حق وق
ــراف  ــا الع ــواب متضمن ــاء ال اذ ج
ــاء ول  ــمع الدع ــم ل تس ــان اصنامه ب
اعرفــوا  انــم  اذ   ، تنفــع  ول  تــرض 
ــا  ــم وم ــر ابائه ــى اث ــائرون ع ــم س بأن
كانــوا يفعلــون ، فــال ســند لــم ســوى 
التقليــد العمــى)52( ، وحــي وجــد 
حقــق  الســتدراج  ان    ابراهيــم 
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ــد ال  ــه وعم ــة ، زاد في ــن الغاي ــزء م ج
مســار اخــر مــن مســارات الســتدراج 
ــدو  ــي ع ــام ه ــذه الصن ــن ان ه ، فأعل
لــه ، وبحســن تلــص ، ينتقــل ال ذكــر 
الــرب الســتحق للعبــادة بقولــه )ال 
ــات  ــر الصف ــدأ بذك ــي( ، فيب رب العال
ــم  ــة اصنامه ــم حقيق ــي ترهي ــة الت اللي
فائــدة عبادتــا وان صفــات  وعــدم 
ــذه ،  ــي ه ــادة ه ــتحق للعب ــرب الس ال
ــة  ــن ، هداي ــو هيدي ــي فه ــذي خلقن وال
ــا  ــارع ، ول ــا الض ــئ عنه ــددة ينب متج
ــد  ــه اح ــن ان يدعي ــق ل يمك كان الل
، ل يؤكــده بـ)هــو( بخــالف الدايــة 
والطعــام والســقي ، فانــه يكــون عــى 
ســبيل الجــاز مــن الخلوقــي ، ولذلــك 
اكــده بـ)هــو( ليخصــه بــه تعــال ، 
وتكــرار الوصــول )الــذي( ف الواضــع 
ــن  ــدة م ــأن كل واح ــذان ب ــة لإي الثالث
تلــك الصــالت نعــت جليــل لــه تعــال 
 ، الكــم  اســتيجاب  ف  مســتقل   ،
ــفي(  ــو يش ــت فه ــف )واذا مرض وعط
عــى )يطعمنــي ويســقي( ونظــم معهــم 
ف ســلك الصلــة بموصــول واحــد لن 
الصحــة والــرض مــن متبوعــات الكل 
والــشب غالبــا ، وكذلــك ذكــر الغــذاء 
ــة  ــق والداي ــة الل ــد نعم ــشب بع وال

 ، وتســتمر  اليــاة  تــدوم  بــم  لن 
ــة الكل  ــد نعم ــاء بع ــرض ج ــر ال وذك
والــشب التــي يمكــن ان يــدث فيهــا 
ــرض ،  ــؤدي ال ال ــان ي ــادة او نقص زي
ــرض  ــبة ال ــه ، ونس ــه بإزالت ــر نعمت فذك
ال نفســه )مرضــت( والشــفاء ال الل 
ــن الدب  ــاة حس ــفي( لراع ــال )يش تع
، ثــم ذكــر نعمــة الغفــرة تعليــم لالمــة 
بــان جيتنبــوا العايص ويــذروا منهــا)62( 
، وجــاء ذكرهــا مقرنــا بقولــه )اطمــع( 
وكأنــه طمــع العبيــد ف مواليهــم ، وهــو 
مبنــي عــى حســن الظــن بــالل ، وعلــق 
ــم  ــا ان ــن لن اثره ــوم الدي ــرة بي الغف
ــال  ــك توي ــذ ، ولن ف ذل ــر يومئ يظه
ــه ان  ــزاء في ــوع ال ــارة ال وق ــه ، واش ل
ل يغفــر ، فذكــر كل هــذه النعــم لــه اثــر 

ــتدراج . ــر ف الس كب

املبحث السادس
)االستدراج يف حوار قصة يوسف(

الشــاهد الول لالســتدراج ف قصــة 
 نجــده ف قولــه تعــال  يوســف 
أربــاب  الســجن  ياصاحبــي   (  :
ــار  ــد القه ــر ام الل الواح ــون خ متفرق
* مــا تعبــدون مــن دونــه ال اســمء 
ســميتموها أنتــم وأباؤكــم مــا انــزل الل 
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ــر   ــم ال لل ام ــلطان ان الك ــن س ــا م ب
ــاه ذلــك الديــن القيــم  ال تعبــدوا ال أّي
ــر النــاس ل يعلمــون ()72( . ولكــن أكث
والــزام  الدعــوة  ف  اســتدراج  هــذا 
الجــة ، اذ بــي لــم رجحــان التوحيــد 
عــى اتــاذ اللــة عــى ســبيل الطــاب 
، ثــم برهــن عــى ان مــا يســمونا الــة 
ويعبدونــا ل تســتحق اللوهيــة ثــم دل 
ــن  ــم ، والدي ــق القوي ــو ال ــا ه ــى م ع
الســتقيم ، والــذي ل يقــي العقــل 
غــره ، ول يرتــي العلــم دونــه ، وقــد 
ــي  ــا صاحب ــه )ي ــتدراج بقول ــدأ الس ب
الســجن( للتذكــر بحــق الصحبــة التــي 
تقتــي النصــح ال مــا فيــه الــر ، ثــم 
عمــد ال اســلوب الســتفهام )أربــاب( 
لن الســتفهام التقريــري هــو خــر 
وافحــام  بالجــة  لاللــزام  وســيلة 
ــو  ــراد ، اذ ه ــب بال ــم او الخاط الص
يعــرف ويقــر بــه ، فضــال عــن ان هــذا 
الســتفهام قد ارشب شــيئا مــن التوبيخ 
ــم ،  ــن عبادت ــخرية م ــم والس والتهك
وعمــد ايضــا ال الســلوب الكيــم 
ف الدعــوة ال الل ، حيــث قــدم الدايــة 
ــة)82(  ــة والوعظ ــاد ، والنصيح والرش
ــم  ــف عبادت ــان ضع ــد ال بي ــم عم ، ث
ــا  ــمء وضعوه ــوى اس ــت س ــا ليس وان

واباؤهــم ، ومــا الكــم ال لل الــذي 
امــر بالتوحيــد ، وان ذلــك وهــو الديــن 

ــم . القي
ــة  ــتدراج ف قص ــر لالس ــاهد الخ الش
يوســف قولــه تعــال : ) ارجعــوا ال 
ابيكــم فقولــوا يــا أبانــا   ان ابنــك سق 
ــا  ــا كن ــا وم ــم علمن ــهدنا ال ب ــا ش وم
للغيــب حافظــي * وســئل القريــة التي 
كنــا فيهــا والعــر التــي اقبلنــا فيهــا وانــا 

ــون()92( . لصادق
مــا حــدث ف هــذا الوقــف مــن القصــة 
ــو  ــك ه ــال الل ــدان مكي ــاء فق ــن ادع م
ــم  ــل ارغامه ــن اج ــع م ــتدراج رائ اس
  ــف ــع يوس ــي م ــاء بنيام ــى ابق ع
ومــن ثــم اظهــار القيقــة لوالديــه 
ولهلــه ، ولقنهــم مــاذا يقولــون لبيهم 
، وأن شــهادتم مبنيــة عــى علــم ويقــي 
ــوة  ــك بدع ــدوا ذل ــم ان يؤك ، ودعاه
ابيهــم ال ســؤال القريــة والعــر ، وانم 

ــون. ــم يقول ــون في صادق
يــأت  صدقهــم  اثبــات  ماولــة  وف 
اعتــمد الســتدراج ايضــا ، فبعــد قولــم 
)ان ابنــك سق ومــا شــهدنا ال بــم 
ــة(  ــال القري ــم )واس ــأت قول ــا( ي علمن
ــار  ــذف لالختص ــاز ال ــن اجي ــو م وه
والعنــى )واســال اهــل القريــة ، والعــر 
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تيبــك  فإنــا  واليطــان  والــدران 
ــاه( )03( ،  ــا ذكرن ــة م ــك صح ــر ل وتذك
ــياق  ــم ف س ــد وضعه ــام ق ــم ف مق فه
ــهم  ــن انفس ــة ع ــة التهم ــة لزال البالغ
، فالنفــس تيــل ال الجيــاز لفظــا ، 
ــم  ــس ابيه ــع ف نف ــذف ليوق ــاء ال فج
ــؤال  ــن ف س ــذي يكم ــل ال ــذا الثق ه
افــاد  ، وقــد  القريــة عــن صدقهــم 
الــذف ايضــا ان المــر بلــغ الغايــة ف 
ــة أو  ــأل القري ــدق فأس ــوح والص الوض
أهلهــا . وتتجــى روعــة النظــم القــرآن 
هنــا ف أنــه إن حــل عــى الجاز الرســل 
ــا ، وان  ــة ، كان صحيح ــة الحلي بعالق
ــد  ــا ، وق ــة كان رائع ــى القيق ــل ع ح
ــاز  ــى الج ــة ع ــي الي ــن جن ــل اب ح
الــذي يشــتمل عنــده عــى معــان ثالثــة 
ــبيه(  ــد والتش ــاع والتوكي ــي )التس وه
فلنــه  التســاع  )امــا   : يقــول  اذ 
اســتعمل لفــظ الســؤال مــع ماليصــح 
ف القيقــة ســؤاله ... وامــا التشــبيه 
فلنــا شــبهت بمــن يصــح ســؤاله لــا 
ــد  ــا التوكي ــا ، وام ــا ل ــا ومؤلف كان ب
فلنــه ف ظاهــر اللفــظ احالــة بالســؤال 
ــة ،  ــه الجاب ــن عادت ــس م ــن لي ــى م ع
ــه ان ســال  ــوا لبيهــم أن فكأنــم تضمن
الــمدات انبأتــه بصحــة قولــم ، وهــذا 

لــو  أي  الــر،  تصحيــح  ف  اتقــان 
ــا ، فكيــف  ســألتها لنطقهــا الل بصدقن
ــواب( ــه ال ــن عادت ــن ِم ــألت َم ــو س ل

.)13(

املبحث السابع
)االستدراج يف قصة مؤمن ال فرعون(

قــال تعــال : ) وقــال رجــل مؤمــن 
مــن ءال فرعــون يكتــم ايمنــه  أتقتلــون 
ــم  ــد جاءك ــول ريب الل وق ــال ان يق رج
ــا  ــك كاذب ــم وان ي ــن ربك ــات م بالبين
ــُه وان يــك صادقــًا يصبكــم  فعليــه كذب
ــدي  ــم ان الل ل هي ــذي يعدك ــض ال بع

ــذاب  ()23( . ــرف ك ــو م ــن ه م
حــي رأى هــذا الرجــل أن فرعــون 
ــه  ــى وقوم ــل موس ــى قت ــزم ع ــد ع ق
خيفــي  بطريقــة  لــه  النتصــار  اراد   ،
ــه  ــه ، وان ــب ل ــه متعص ــا ان ــم ب عليه
مــن اتباعــه ، فجاءهــم بطريــق النصــح 
والالطفــة ، ونلحــظ انــه صــدر الــكالم 
ــون  ــه : )أتقتل ــم ف قتل ــكار عليه بالن
 ، ، واســتقباح ذلــك منهــم  رجــال( 
ــا  ــبيل م ــى س ــم ع ــتدراج ل ــو اس وه
يســمى بالــكالم النصــف)33( . وتنكــر 
)رجــال( افــاد تقليــل شــأنه عــى ســبيل 
وذكرهــم   ، وخداعهــم  مالطتهــم 
بأســباب مــا يريــدون فعلــه ، وهــي 
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ــول  ــال )يق ــد لل تع ــل بالتوحي ــه قائ ان
ريب الل( ، وقــد آثــر البــدء بــذا الــكالم 
ــاء  ــك ج ــم ، ولذل ــتأنس ف خطاب ليس
بعــده عــى ســبيل الرتقــاء ف الجــاج 
بقولــه )وقــد جاءكــم بالبينــات( واوثــر 
ــه يســتعمل للمــور  الفعــل )جــاء( لن
تقــق  بمعنــى  الحسوســة  الاديــة 
الــذي  )اتــى(  بخــالف   ، وحصــل 
يشــر ال المــور العنويــة)43( . ونلحــظ 
اســتخدام التقســيم ف بيــان حــال النبــي 
الرســل ، فذكــر انــه ليــس خيلــو حالــه 
مــن اثنــي : امــا ان يكــون كاذبــا فــرض 
كذبــه يعــود عليــه وانتــم خالصــون 
عنــه ، وامــا ان يكــون صادقــا فيصبكــم 
بعــض مــا يعدكــم بــه ، وف ذلــك 
ــه  ــن اوج ــاف م ــة وأدب وانص مالطف
ــا  ــتدراج ، منه ــل ف الس ــدة تدخ عدي
: انــه صــدر الــكالم بكونــه كاذبــا 
عــى جهــة التقديــر مالطفــة واســتنزال 
للخصــم عــن الكابــرة ، ودعــاء لــه ال 
الذعــان والنقيــاد للحــق وتقديــم 
ايضــا  هــو  الصــدق  عــى  الكــذب 
مــن الســتدراج ، فكأنــه برطلهــم : 
يقــال : برطــل فــالن فالنــا رشــاه ، 
ف  فرطلهــم   ، فارتشــى)53(  فترطــل 
صــدر الــكالم لئــال ينفــروا منــه، وقــدم 

ــار  ــه النتص ــم ب ــد ظنه ــذب ليبع الك
لوســى ، واراد ان يظهــر بمظهــر الهتــم 
فــرض  انــه  ونلحــظ   ، قومــه  بأمــر 
ــه  ــع كون ــر م ــة التقدي ــى جه ــه ع صدق
تقريبــا  وذلــك   ، بصدقــه  مقطوعــا 
للخصــم وتســليم لــا يدعيــه مــن ذلــك 
، وهــذا ايضــا مــن الســتدراج ، وقولــه 
)يصبكــم بعــض الــذي يعدكــم( والق 
انــه يصيبهــم كل مــا يعدهــم بــه ، وذلك 
مــن اجــل الالطفــة ايضــا والســتدراج 
ــم ، وف  ــض هالكه ، لن ف هــذا البع
ــه  ــر اختصاص ــاك ، اذ )ذك ــة احتب الي
ــده  ــى ض ــال ع ــذب اول دلي ــرض الك ب
الصــدق  بنفــع  اختصاصــه  وهــو 
ثانيــا ، واصابتهــم ثانيــا دليــال عــى 
اصابتهــم اول ، وسه انــه ذكــر الضــار 
ف الوضعــي لنــه انفــع ف الوعــظ لن 
ــرب  ــس الساع ف ال ــأن النف ــن ش م
منــه( )63( ، واتــى بـــ)ان( للــشط وهــي 
للمــور الشــكوك فيهــا ليــدل عــى 
ــا  ــه ، واذعان ــم يقول ــه غــر مقطــوع ب ان
ــه  ــر لرادة هضم ــى التقدي ــم ع للخص
لقــه ، وأنــه غــر معــط لــه مــا يســتحق 
ل  الل  )ان   : وقولــه   ، التعظيــم  مــن 
ــى  هيــدي مــن هــو مــرف كــذاب( ات
ــاف  ــف والنص ــبيل التلط ــى س ــه ع ب
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مافــة أن يبعــدوا عــن الدايــة، وال 
ــداه الل ال  ــا ه ــا ل ــا كذاب ــو كان مرف ل
ــه  ــذا كل ــا ، وه ــاه اياه ــا اعط ــوة ول النب
ــه  ــق ، فقول ــم ال ال ــتدراج للخص اس

ــدى . ــى ال ــه ع ــاه ان ــذا معن ه

املبحث الثامن
)االستدراج يف حوار لوط مع قومه(

ــون  ــُه هيرع ــاءُه قوم ــال : ) وج ــال تع ق
يعملــون  كانــوا  قبــل  ومــن  اليــه 
ــات  ــؤلء بن ــوم ه ــا ق ــال ي ــيئات ق الس
هــنُّ اطهــر لكــم فاتقــوا الل ول تزنــون 
ف ضيفــي اليــس منكــم رجــل رشــيد ( 

.  )73(

بــدأ خطابــم بـ)ياقــوم( وهــو خطــاب 
الناصــح الشــفق ، أي : يــا مــن ل قيــام 
ــتدراجهم  ــاول اس ــم ح ــم ، ث ل ال بك
)هــؤلء   : عليهــم  النســاء  بعــرض 
ــن  ــدة ، فه ــاء البل ــود نس ــات( والقص بن
ــو  ــي ه ــكل نب ــه ، ف ــة بنات ــن بمثاب كله
والربيــة)83(  الشــفقة  ف  لمتــه  اب 
ــتدراج  ــول واس ــتعطاف ق ــذا اس ، وه
)هــؤلء(  لفــظ  واســتخدام   ، فعــي 
ليــدل عــى الضــور والنجــاز ، وهــذا 
ادعــى وأوكــد فيــم يريــد الوصــول 
اخــر  شــيئا  ايضــا  ونلحــظ   ، اليــه 

ــن  ــه فيه ــو ترغيب ــتدراج وه ــن الس م
اطهــر  )هــن  وطيبهــن  لطهارتــن 
ــوا الل(  ــالل )فاتق ــر ب ــم التذك ــم( ث لك
ــام  ــظ الذم ــك بحف ــد ذل ــم بع ، وطالبه
وتــرك الذى بقولــه )ول تــزون( ، 
وعمــد بعــد ذلــك التوبيــخ ال الشــديد 
والتقريــع  التهكمــي  بالســتفهام 
ــيد( ،  ــل رش ــم رج ــس منك ــه )الي بقول
ــل  ــو م ــذا ه ــتعطاف ه ــاب الس فخط
الســتدراج ماولــة منــه لصدهــم عــن 

غايتهــم ومرادهــم .

اخلامتة
ســبحان الل الــذي ل نايــة لفضلــه ول 
خاتــة ، وطوبــى لــن كانــت توبتــه هــي 
ــا  ــنَّ علين ــذي َم ــد لل ال ــة ، والم الات
بإكــمل مســرة البحــث حتــى الاتــة .

ــة  وبعــد : فقــد خلــص البحــث ال جل
ــأت :- ــم ي نتائــج نوجزهــا في

أكــد البحــث عــى ان الســتدراج 	 
تقريــب  هدفــه  بالغــي  مصطلــح 
الخاطــب والتلطــف بــه او اضافتــه 
 ، القصــود  الــدف  ال  ليصالــه   ،
والتغلــب عليــه عنــد الناظــرة او الدال 
، ويســتلزم ذلــك اختيــار الفــاظ دقيقــة 

ــر . ــر كب ــا تأث ل
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ــن 	  ــرا م ــيئا يس ــث ش ــر البح اظه
الــوارد ف بعــض القصــص  الــوار 
القــرآن ول ســيم الــوار التضمــن 
لالســتدراج ، وآثــر البحــث اختيــار 
ــل  ــا تت ــة لن ــة القرآني ــب القص جان
مســاحة كبــرة مــن النصــوص القرآنيــة 
الســتدراج  فــن  حــوت  ولنــا   ،

بشــكل كبــر وواضــح .
مــن 	  الكثــر  ان  للبحــث  بــدا 

مواضــع الســتدراج ف حــوار القصص 
والفــاظ  لواقــف  جــاءت  القــرآن 
ــن  ــص حس ــم خي ــيم في ــة ول س تعليمي

مــع الخريــن. التعامــل  الدب ف 
مــا 	  اظهــار  البحــث  حــاول 

ــع  ــق م ــاط وثي ــن ارتب ــتدراج م لالس
ــم  ــرى كالتقدي ــة الخ ــون البالغي الفن
والتأخــر ، والســتفهام ، والعــرض 
 ، والجيــاز   ، والنهــي  والمــر   ،

. والحتبــاك 
مــن 	  كثــر  ف  البحــث  اظهــر 

ــر  ــتدراج بالث ــاط الس ــع ارتب الواض
لذلــك   ، الخاطــب  لــدى  النفــي 
نجــد اعتــمد الســتدراج عــى خطــاب 
التلطــف والســتعطاف واعتــمد الدقــة 
ف ايثــار الفــاظ دون اخــرى لــا لــا مــن 

ــب . ــى الخاط ــي ع ــر نف اث

اظهــر البحــث ان التذكــر بالنعــم 	 
عنــد الــوار هــو جــزء مهــم مــن 

. الســتدراج 
اثــر البحــث اظهــار مــدى مــا 	 

ــر ،  ــر كب ــن ص ــتدراج م ــه الس يتطلب
ــى  ــي ع ــوار القص ــد ال ــك اعتم لذل
ــول  ــتعطاف وص ــق والس ــي والرف الل
كان  لــو  حتــى  الرجــوة  الغايــة  ال 

ــدا . ــرا جاح ــم كاف الص
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اهلوامش :
، ممــد  العــرب  ، لســان  ينظــر   -1
ــادر ،  ــور ، دار ص ــن منظ ــرم ب ــن مك ب

.  183/1  : ط1   ، بــروت 
جواهــر  مــن  العــروس  تــاج    -2
ــرزاق  ــد ال ــن عب ــد ب ــوس ، مم القام
مــن  مموعــة  تقيــق   ، الزبيــدي 
.  560/5  : الدايــة  دار   ، الحققــي 
3-  ينظــر : متــار الصحــاح ، ممــد بن 
بكــر الــرازي ، مكتبــة لبنــان ، بــروت ، 
تقيــق : ممــود خاطــر ، طبعــة جديــدة 

، 1995م :202 .
4-  سورة العراف : 182 .

ــد  ــر ، مم ــوة التفاس ــر : صف 5-  ينظ
عــي الصابــون ، دار الصابــون للطباعة 

ــرة ، ط9 : 483/1. ــش ، القاه والن
الصطلحــات  معجــم   : ينظــر   -6
البالغيــة وتطورهــا ، د. احــد مطلــوب 
ــي ،  ــي العراق ــع العلم ــة الجم ، مطبع

.  120/1  :1983
ادب  ف  الســائر  الثــل   : ينظــر   -7
ــن  ــن ب ــاء الدي الكاتــب والشــاعر ، ضي
الثــر ، تقيــق ممــد مــي الديــن 
عبــد الميــد ، مطبعــة مصطفــى البــايب 
ــرة ، 1939م : 68/2 . ــي ، القاه اللب

ــوم  ــة النظ ــر ف صناع ــع الكب 8- الام

ــن  ــاء الدي ــور ، ضي ــكالم والنث ــن ال م
بــن الثــر ، تقيــق : مصطفــى جــواد- 
جيــل ســعيد ، مطبعــة الجمــع العلمــي 

ــي ، 1956م : 235 . العراق
ــن  ــن اب ــز ، نجــم الدي 9-  جوهــر الكن
الثــر اللبــي ، تقيــق : ممــد الســيد 
عثــمن ، دار الكتــب العلميــة – بــروت 

، 1971م : 156 .
10-  ينظــر : الطــراز التضمــن لسار 
ــاز ،  ــق العج ــوم وحقائ ــة وعل البالغ
ــن حــزة العلــوي ، دار الكتــب  ــى ب يي

ــروت : 281/2 . ــة – ب العلمي
11-  القــى القريــب ف علــم البيــان 
، ممــد بــن ممــد التنوخــي ، القاهــرة 

. 103 :
ال  الــشق  الفوائــد   : ينظــر    -12
علــوم القــران وعلــم البيــان ، ابــن قيــم 

الوزيــة ، القاهــرة : 212 .
13-  سورة النازعات : 19-15 .

 : التفاســر  صفــوة   : ينظــر    -14
.  514/3

15-  سورة طه : 48-27 .
16-  ينظــر : التحريــر والتنويــر ، ممــد 
ــدار التونســية  ــن عاشــور ، ال الطاهــر ب

للنــش : 45/22 .
17-  سورة الائدة : 22-20 .
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18-  ينظــر : انــوار التنزيــل واسار 
ــاص  ــاوي( ، ن ــر البيض ــل )تفس التأوي
الديــن بــن ممــد الشــرازي البيضــاوي 
، دار اليــل ، الطبعــة العثمنية : 62/2.

19-  سورة مريم : 45-41 .
لحــكام  الامــع   : ينظــر    -20
القــران ، ابــو عبــد الل ممــد بــن احــد 
الكتــاب  دار   ، القرطبــي  النصــاري 
ــروت ،  ــش ، ب ــة والن ــريب للطباع الع

.  321  : 1967م 
ــر  ــور ف التفس ــدر النث ــر : ال 21-  ينظ
الأثــور ، جــالل الديــن الســيوطي ، دار 

ــروت : 405/4 . ــر – ب الفك
22-  سورة الذاريات : 27-24 .

23-  سورة الشعراء : 82-69 .
 : التفاســر  صفــوة   : ينظــر    -24

.  383/2
25-  ينظر : الصدر نفسه : 382/3.
26-  ينظر : الصدر نفسه : 384/3.

27-  سورة يوسف : 40-39 .
28-  ينظر : صفوة التفاسر : 52/2.

29-  سورة يوسف : 82-81 .
)مفاتيــح  الكبــر  التفســر    -30
ــرازي ، دار  ــن ال ــر الدي ــب( ، فخ الغي
– ط2 :  – بــروت  الكتــب العلميــة 

.  190/18

ــمن  ــح عث ــو الفت ــص ، اب 31-  الصائ
بــن جنــي ، تقيــق : ممــد عــي النجــار 
ــة – القاهــرة ، ط2  ، دار الكتــب الصي

، 1952م : 447/2 .
32-  سورة غافر : 28 .

33-  ينظــر : الــدول ف اعــراب القران 
وصفــه وبيانــه مــع فوائــد نحويــة 
هامــة ، ممــد صــاف ، انتشــارات مديــن 
، مطبعــة النهضــة – قــم ، ط1 ، 1991م 

. 243/24 :
34-  ينظــر : ظاهــرة الــرادف ف ضــوء 
التفســر البيــان للقــران ، د. طالــب 
ــة  ــورات جامع ــي ، منش ــد الزوبع مم
قاريونــس – بنغــازي ، ط1 ، 1995م 

. 51  :
35-  ينظــر : العجــم الوســيط ، ممــع 
اللغــة العــريب بالقاهــرة ، النــارش مكتبــة 

الــشوق الدوليــة ، 1960م : 136.
ــات  ــب الي ــدرر ف تناس ــم ال 36-  نظ
والســور ، برهــان الديــن بــن عمــر 
البقاعــي ، مكتبــة ابــن تيميــة – القاهــرة 

.  54/17  : 1969م   ،
37-  سورة هود : 78 .

38- ينظــر : صفــوة التفاســر : 27/2 
.
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املصادر واملراجع
ــد  ــان ، مم ــم البي ــب ف عل ــى القري 1.الق

ــرة . ــي ، القاه ــد التنوخ ــن مم ب
2.انــوار التنزيــل واسار التأويــل )تفســر 
ممــد  بــن  الديــن  نــاص   ، البيضــاوي( 
ــة  ــل ، الطبع ــاوي ، دار الي ــرازي البيض الش

العثمنيــة .
ــوس ،  ــر القام ــن جواه ــروس م ــاج الع 3.ت
ــق  ــدي ، تقي ــرزاق الزبي ــد ال ــن عب ــد ب مم

مموعــة مــن الحققــي ، دار الدايــة .
4.التحريــر والتنويــر ، ممــد الطاهــر بــن 

عاشــور ، الــدار التونســية للنــش .
ــر  ــب( ، فخ ــح الغي ــر )مفاتي ــر الكب 5.التفس
 – العلميــة  الكتــب  دار   ، الــرازي  الديــن 

بــروت .
6.الامــع الكبــر ف صناعــة النظــوم مــن 
ــر  ــن الث ــن ب ــاء الدي ــور ، ضي ــكالم والنث ال
ــعيد ،  ــل س ــواد – جي ــى ج ــق مصطف ، تقي

ــي . ــي العراق ــع العلم ــة الجم مطبع
7.الامــع لحــكام القــران ، ابــو عبــد الل 
ــي ، دار  ــاري القرطب ــد النص ــن اح ــد ب مم

الكتــاب العــريب – بــروت .
8.الــدول ف اعــراب القــران وصفــه وبيانــه 
ــاف ،  ــود ص ــة ، مم ــة هام ــد نحوي ــع فوائ م

ــم . ــة ، ق ــة النهض ــن ، مطبع ــارات مدي انتش
ــر  ــن الث ــن اب ــم الدي ــز ، نج ــر الكن 9.جوه
ــمن ، دار  ــيد عث ــد الس ــق : مم ــي ، تقي اللب

ــروت . ــة – ب ــب العلمي الكت

10.الصائــص ، ابــو الفتــح عثــمن بــن جنــي 
ــب  ــار ، دار الكت ــي النج ــد ع ــق : مم ، تقي

ــرة ، ط2 ، 1952م . ــة – القاه الصي
11. الــدر النثــور ف التفســر الأثــور ، جــالل 

الديــن الســيوطي ، دار الفكــر – بــروت .
21. صفــوة التفاســر ، ممــد عــي الصابــون 
، دار الصابــون للطباعــة والنــش – القاهــرة ، 

ط9 .
31. الطــراز التضمــن لسار البالغــة وعلوم 
حقائــق العجــاز ، ييــى بــن حــزة العلــوي ، 

دار الكتــب العلميــة – بــروت .
التفســر  ضــوء  ف  الــرادف  ظاهــرة   .41
ــان للقــران ، د. طالــب ممــد الزوبعــي ،   البي
منشــورات جامعــة قاريونــس – بنغــازي ، ط1 

.  1995  ،
51. الفوائــد الشــوق ال علــوم القــران وعلــم 

البيــان ، ابــن القيــم الوزيــة ، القاهــرة .
ــن  ــرم ب ــن مك ــد ب ــرب ، مم ــان الع 61. لس

منظــور ، دار صــادر – بــروت ، ط1 .
71. الثــل الســائر ف ادب الكاتــب والشــاعر ، 
ضيــاء الديــن بــن الثــر ، تقيــق ممــد ميــي 
الديــن عبــد الميــد ، مطبعــة مصطفــى البــايب 

اللبــي ، القاهــرة ، 1939 .
بكــر  بــن  ممــد   ، الصحــاح  متــار   .81
ــق  ــروت ، تقي ــان – ب ــة لبن ــرازي ، مكتب ال
. ممــود خاطــر، طبعــة جديــدة ، 1995 
91. معجــم الصطلحــات البالغيــة وتطورهــا 
، د. احــد مطلــوب ، مطبعــة الجمــع العلمــي 
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العراقــي ، 1983 .
ــة  02. العجــم الوســيط ، ممــع اللغــة العربي
بالقاهــرة ، النــارش مكتبــة الــشوق الدوليــة ، 

.1960

12. نظــم الــدرر ف تناســب اليــات والســور 
ــة  ــي ، مكتب ــر البقاع ــن عم ــن ب ــان الدي ، بره

ــرة ، 1969 . ــة ، القاه ــن تيمي اب
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Abstract

The importance  of this research comes as 

dealing with some important and artistic 

eloquence, it is somehow effective in the 

explanation of eloquence and showing the 

miracle style of the Holy Quran. It is also 

mentioned some include jokes which is 

soliciting the act of eloquence. So, there is 

no use if these things don’t give the right 

meaning in right context.

This research also aims at showing some 

artistic eloquence (Solicitation) as a part of 

the Quranic eloquence which is represented 

by the dialogue in stories of the Holy Quran. 

The importance of this art in reaching the 

religious purposes which can be seen and 

read in the text itself. In addition, the use of 

solicitation has a great effect for the hearer as 

if it were an educational style which guides 

us to apply eloquence and solicitation as well 

and each use shows and stands alone as some 

thing known to all people.

The Plan of Research 

The plan of this research has eight parts, 

including an introduction which includes the 

definition of solicitation and the use of this 

term and how it is mentioned in the Holy 

Quran, it is shown this concept for those who 

work in this field, that’s to say, eloquence. The 

first part tackles (the dialogue in the story of 

Moses and Pharoahs), the second part centres 

round (the dialogue between Moses and 

Israelite), the third part shows (the dialogue 

between Abraham and his father, the fourth 

part shows (the dialogue between Abraham 

and his guests), the fifth part centers around 

(the dialogue between Abraham and his 

father and his tribe, the sixth parts shows (the 

dialogue of the story of Joseph), whereas the 

seventh part include the (the story of believer 

who belongs to Pharoah) and the last part 

discusses (the dialogue of Lut with his tribe) 

it also give a conclusion which shows the 

most important results.

 Finally, the research depends on 

analytic style for the solicitation in the  verses 

of the Holy Quran and concentrating on the 

use of  eloquence in each verse .
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اللغة العربية / كلية الفقه / جامعة الكوفة /العراق

امللخص : 
يــدرس البحــث موضــوع ))اجلــوار 
اللفــظ  خــروج  معلــاًل  النحــو((  يف 
والتزامــه  اإلعرابيــة  حركتــه  عــن 
بحركــة االســم الســابق لــه مراعــاة 
ــي  ــام ب ــذي ق ــالف ال للمجاورة،واخل
ــة حــول الســبب  النحــاة وعلــامء العربي
يف ذلــك وهــل أنَّ هــذا جائــز ام إنه شــاذ 
وال يقــاس عليــه  و توصــل الباحــث إىل 
ــريب  ــلوب ع ــي اس ــرة ه ــذه الظاه أن ه
ــم وورد  ــرب يف كالمه ــه الع ــار علي س
كثــريا يف الــكالم النظــوم واملنثــور حتــى 
أنــه وصــل اىل القــران الكريــم، وناقــش 
البحــث أيضــا عــدًدا مــن املســائل 
املتعلقــة باملوضــوع مســتوفيًا شــواهدها 

القرائيــة والشــعرية، ومبينــًا آراء النحــاة 
ــا. فيه

الكلــامت املفتاحيــة : الــالف ،الجاورة 
ــو العريب. ، النح

املقدمة : 
الواضيــع  إنَّ موضــوع الــوار مــن 
وســائر  العــريب  النحــو  ف  البــارزة 
ــاع ف كالم  ــة إذ ش ــة العربي ــوم اللغ عل
ــا  ــد ايض ــرا ،ووج ــعر ونث ــرب ش الع
ــوي  ــث النب ــم والدي ــران الكري ف الق
الشيــف ،وتشــعبت مســائله ف النحــو 
والــصف وعلــوم البالغــة ،ول يفّصــل 
العلــمء فيهــا غــر أنــم ذكروهــا تــت 

ــوار . ــاع أو ال ــمى التب مس
ــد  ــتوى واح ــث مس ــذا البح ــدرس ه ي
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مــن مســتويات هــذه الظاهــرة اللغويــة 
ــن  ــوي ،ول يتضم ــتوى النح ــو الس وه
الســتويي الــصف والبالغــي ،كالــوار 
،أوالزاوجــة  الــصف  ف  التصــل 
والتبــاع ف البالغــة ؛ لن كل مســتوى 
منهــا منفصــل عــن الخــر ولــه قواعده 

ــزه مــن غــره. ــي تي وســمته الت
ــرة   ــذه الظاه ــن ه ــث م ــص البح وخيت
ــن  ــا م ــى وجوده ــم ع ــالف القائ بال
هــذه  النحــاة  عــرف  ،فقــد  عدمــه 
الظاهــرة قديــم ، منــذ ايــام ســيبويه 
،واختلفــوا ف شــأنا ،فمنهــم مــن قبلها 
البقــاء  ،وأيب  كالخفــش  وأجازهــا 
ــمع  ــك الس ــم ف ذل ــري وحجته العك
فصيــح  ف  ،وشــيوعه  العــرب  مــن 
ــن  ــا كاب ــن انكره ــم م ــم ومنه كالمه
جنــي ،وأيب ســعيد الســراف ،والزجــاج 
حــذف  عــى  شــواهدها  ،وتأولــوا 
ــب  ــره ،وذه ــتتار ضم ــاف ،واس الض
بــشوط  اجازتــا  ال  ثالــث  فريــق 
الفراهيــدي  أحــد  بــن  ،كالليــل 
ــام  ــن هش ــي ،واب ــان الندل ،وايب حي

. وغرهــم  والبغــدادي  النصــاري 
اجلوار يف اللغة :

الجــاورة ف اللغــة مــن )جــور( و الور 
جــورا  جيــور  جــار  العــدل  نقيــض 

ــة ,و  ــارة أي ظلم ــَورة و ج ــوم َجـــ وق
الـــــــــــوار الجــاورة الــار الــذي 
وجــاء  جيــاورك]1:ج4\ص153[، 
ــة و  ــى الغاث ــم بمعن ــرآن الكري ف الق
الميــة ف قولــه تعــال :)) ُقــْل َمــن بَِيِدِه 
ــاُر  ــُر َوَل جُيَ ٍء َوُهــَو جُيِ َمَلُكــوُت ُكلِّ َشْ
ــون  ــوَن(( ]الؤمن ــْم َتْعَلُم ــِه إِن ُكنُت َعَلْي
ــار  ــذ ال ــد يؤخ ــل ))ق :88[ ،وف الث
بذنــب الــار(( ]2:ج2/ص109[ .

اجلوار يف االصطالح :
مــن  فقريــب  الصطالحــي  العنــى 
ــظ  ــاء اللف ــو إعط ــور و ه ــال الذك الث
ــن  ــاوره م ــا ج ــم م ــق حك ــًم يطاب حك
لفــظ ،ولعــّل ذلــك يرجــع لطبيعــة 
ــده،  ــه و تقالي ــريب ف عادات ــع الع الجتم
ــار  ــمم بال ــد الهت ــون اش ــم هيتم فه
،ومســألة الجــارة عندهــم معروفــة 
و غنيــة عــن التعريــف ، فــال غرابــة 
ــاظ  ــى ألف ــمم ع ــذا الهت ــوا ه أن طبق
ــده  ــك و يعاض ــد ذل ــا يؤي ــم ، و م لغته
ــي  ــاظ الت ــاب اللف ــوا انس ــم حفظ أن
أنســابم  كحفظهــم  اســتعملوها  
اللفــاظ  صيــغ  اشــتقوا  ،فنراهــم 
ــك  إل  ــع ذل ــا ، و مرج ــاًة لصله مراع
ــًا  . ــة أيض ــد العربي ــادات و التقالي الع
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عــى  الوائــل  النحــاة  وقــف  لقــد 
فيهــا  الظاهــرة ،و اختلفــوا ف  هــذه 
ــوب  ــب إل وج ــه ذاه ــارض ل ــي مع ب
التشــدد ف إغفالــه و إهالــه ، و بــي 
بــشوط   إباحتــه  يــرى   ، لــه  مؤيــد 
خاصــة تــّد مــن التوســع ف اســتعملا 
ــاليب  ــى الس ــة ع ــل الحافظ ــن اج م
ــارف  ــائعة و التع ــة الش ــة اللغوي العربي
ف  ذلــك  تفصيــل  ســيأت  و  عليهــا 

البحــث ان شــاء الل .  
آراء العلامء يف املجاورة  :

ــول  ــم ح ــة قدي ــمء العربي ــف عل اختل
هــذه الظاهــرة بــي مؤيــد لــا بــشوط 
و بــي معــارض لــا ذاهــب إل وجــوب 
التشــدد ف إغفالــا و إهالــا ، منكــر 
العربيــة  الســاليب  بــي  لكانتهــا 
الفصيحــة  ، و أول مــا يطالعنــا مــا مــن 
ــا جــرى  آرائهــم قــول ســيبويه : )) وّم
ــًا عــى غــر وجــه الــكالم : ))هــذا  نعت
جحــر ضــب خــرب(( فالوجــه الرفــع 
، و هــو أكثــر كالم العــرب و أفصحهــم 
، و هــو القيــاس لن الــرب نعــت 
الحــر ، و الحــر رفــع ، و لكــن بعض 
 ، ((]3:ج1\ص436[  جيــره  العــرب 
ــى  ــل ع ــواز الم ــل ل ــرط اللي و اش
الــوار اســتواء التجاوريــن ف التعريف 

و التنكــر ، و التأنيــث و التذكــر ، و 
الفــراد و التثنيــة و المــع ، عــى حــي 
جييــز ســيبويه ذلــك مــع اختالفهــم 
ــح  ــك واض ــى ، و ذل ــس العن إذا ل يلب
ف قولــه : ))وقــال الليــل رحــه الل 
ل يقولــون إِلَّ هــذاِن ُجْحــَرا َضــبَّ 
ــٌد  ــّب واح ــل أّن الض ــن ِقَب ــاِن م َخِرب
ــون إذا  ــم َيغلط ــراِن وإنَّ ــر ُجْح والح
ــرًا  ــّدة الّول وكان مذكَّ ــُر بع كان الِخ
ــَرُة  ــذه ِجح ــوا ه ــا ، وقال ًث ــه أو مؤنَّ مثَل
بــاَب مؤنَّثــٌة  ِضبــاٍب َخربــٍة لّن الضَّ
ــدة  ــّدة واح ــة والع ــَرَة مؤنٌث ولّن اِلح
فَغِلطــوا ، وهــذا قــوُل الليــل رحــه الل 
ــه  ــواًء لّن َل إلّ َس ــذا والوَّ ــَرى ه ول ُن
إذا قــال هــذا ُجْحــُر ضــبَّ ُمَتَهــدٍم ففيــه 
مــن البيــان أّنــه ليــس بالضــبَّ مثــُل مــا 
ف التثنيــة مــن البيــان أّنــه ليــس بالضبَّ 

ــاج : ــال العجَّ وق
*َكَأنَّ َنسَج الَعنَكبوِت امُلرَمل 

ِ]4:ص158[ * (( ]3:ج1/ص437[
جــل  الل  ))وقــال   : الليــل  قــال  و 
ــدم  ــه ب ــى قميص ــاؤوا ع ــز )) وج وع
ــرب  ــى الق ــا ع ــض كذب ــذب (( خف ك
والــوار ومــازه كذبــا عــى معنــى 
ــدم(( ــه ب ــى قميص ــا ع ــاؤوا كذب و ج
و  الليــل  إن  أي   ، ]5:ص175[ 
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ســيبويه ل ينكــران الــر عــى الــوار ، 
لكــن لــكل منهــم رشوطــه ، فقــد قــال 
ــم  ــي فه ــن جن ــراف و اب ــا الس ــه ، أم ب
ــراب  ــن الع ــرضب م ــذا ال ــران ه ينك
و خيّرجــان مــا ورد مــن الــكالم الــذي 
ــى  ــراب ع ــه إع ــره بأن ــي ف ظاه يوح
ــس :  ــرئ القي ــول ام ــل ق ــاورة مث الج
َكَأنَّ ثبــريا يف عرانــي وبلــه       َكبــرُي 
ــِل]6:ص276[ ُأنــاٍس يف بِجــاٍد ُمَزمَّ

ــب  ــر ض ــذا جح ــرب ))ه ــول الع وق
خــرب(( خيّرجانــه عــى حــذف الضاف 
ــابق:  ــول الس ــي ف الق ــن جن ــول اب ، يق
هــذا  أصلــه  ان  هــذا  وتلخيــص   ((
ــرى  ــره فيج ــرب جح ــب خ ــر ض جح
ــب وإن كان ف  ــى ض ــا ع ــرب وصف خ
القيقــة للجحــر((]7:ج1\ص192[ 
، و يقــول عــن ذلــك ابــن هشــام : 
))أنكــر الســراف وابــن جنــي الفــض 
عــى الــوار وتــأول قولــم خــرب 
بالــر عــى أنــه صفــة لضــب ، ثــم قــال 
ــه  ــر من ــرب الح ــل خ ــراف الص الس
بتنويــن خــرب ورفــع الحر ثــم حذف 
الضمــر للعلــم بــه وحــول الســناد إل 
ــم  ــر ك ــض الح ــب وخف ــر الض ضم
ــه  ــن الوج ــل حس ــررت برج ــول م تق
بالضافــة والصــل حســن الوجــه منــه 

ثــم أتــى بضمــر الحــر مكانــه لتقــدم 
((]8:ج1/ص896[  فاســتر  ذكــره 
ــك  ــى ذل ــام ع ــن هش ــب اب ــد عق ، و ق
ــر  ــتتار الضم ــم اس ــه : ))ويلزمه بقول
مــع جريــان الصفــة عــى غــر مــن هــي 
لــه وذلــك ل جيــوز عنــد البصيــي وإن 
ــذا  ــراف إن ه ــول الس ــس وق ــن اللب أم
مثــل مــررت برجــل قائــم أبــواه ل 
قاعديــن مــردود لن ذلــك إنــم جيــوز ف 
الوصــف الثــان دون الول(( ]8:ج1/

ص896[.
النبــاري  بــركات  أبــو  يقــول 
جحــر  ))وقولــم   : )ت577هـــ( 
ــذوذ  ــى الش ــول ع ــرب مم ــب خ ض
ــه  ــه عــى الســمع لقلت ــذي يقتــص في ال
ــا  ــس كل م ــه لي ــه لن ــاس علي ول يق
ــرى  ــه أل ت ــاس علي ــم يق ــى عنه حك
أن اللحيــان حكــى أن مــن العــرب 
مــن جيــزم بلــن وينصــب بلــم إل غــر 
ذلــك مــن الشــواذ التــي ل يلتفــت 
فكذلــك  عليهــا  يقــاس  ول  إليهــا 
،أمــا   هاهنــا((]9:ج2/ص615[ 
عــى  رشحــه  ف  الريض)ت686هـــ( 
الكافيــة فيقــول :: ))وقــد يوصــف 
النعــت  و   ، لفظــًا  إليــه  الضــاف 
ــه  ــال ل ــس ، و يق ــاف ، اذا ل يلب للمض
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لالتصــال  ذلــك  و   ، بالــوار  الــر 
الاصــل بــي الضــاف و الضــاف إليــه 

. ((]10:ج2/ص352[ 
ــة يوجــد بعــض  ــات الديث وف الدراس
الدارســيي الذين درســوا هــذه الظاهرة 
الصبغــة  عليهــا  طغــت  دراســات 
الوصفيــة ف مملهــا ،فتحدثــوا عــن 
ــة  ــرة لغوي ــا ظاه ــرة بوصفه ــذه الظه ه
ــو  ــصف والنح ــب ال ــودة ف كت موج
والبالغــة ،غــر انــم ل يتطرقــوا ال 
مســألة الــالف الــذي دار بــي النحــاة 
ف هــذه الظاهــرة ،ول يناقشــوا الشــكلة 
الرئيســة التمثلــة ف خــروج التابــع عــن 
قيــود النحــو الألوفــة ،لذلــك فهــي قــد 
خالفــت هــذا البحــث ف الــدف الــذي 

ــث . ــه الباح ــوا الي يصب
ــن  ــث م ــه الباح ــف علي ــا وق ــوع م مم
الظاهــرة  هــذه  تناولــت  دراســات 
ــي كالت :  ــات ه ــالث دراس ــت ث كان

ف 1-  الــوار  عــى  المــل 
ــاح  ــد الفت القــرآن الكريــم للدكتــور عب
المــوز وهــي دراســة وصفيــة درســت 
الظاهــرة  لــذه  القرآنيــة  الشــواهد 
والنحويــة  الصفيــة  مســتوياتا  ف 
والبالغيــة ،أو مــا اصطلــح عليــه اهــل 
اللغــة بـ))الــوار التصــل(( و))الــوار 

ــاع(( ،  النفصــل(( و ))الزاوجــة والتب
ول يقــف الباحــث عــى اســباب وجــود 
هــذه الظاهــرة ول يضــف شــيئا لــا قيــل 

ــي . ــمء القدم ــن العل ــابقا ع س
بــا 2-  قــام  الثانيــة  الدراســة 

ف  البجــة  الفتــاح  عبــد  الدكتــور 
ــرة  ــه ))ظاه ــن كتاب ــارش م ــل الع الفص
قيــاس المــل ف اللغــة العربيــة(( وقــد 
ــي ف  ــا ذكــره ابــن جن ــه م ناقــش في
ــن  ــه اب ــا وضع ــا م ــر ايض ــوار ،وذك ال
ــاع ف الشــباه  جنــي تــت عنــون التب
والنظائــر ،وهــو ف مملــه سد وصفــي 
ــوع . ــذا الوض ــان ف ه ــه العال ــا قدم ل

الدكتــور حنّــا حــداد 3-  قــدم 
ــي  ــوار ب ــى ال ــل ع ــته ))الم دراس
القبــول والرفــض(( دراســة طغــت 
لــذه  التجديديــة  الصبغــة  عليهــا 
ــن  ــر م ــا  الكث ــل فيه ــرة ،إذ ادخ الظاه
ــاة  ــب النح ــا اغل ــي عده ــواب الت الب
خــارج هــذه الظاهــرة ،مــن ذلــك حلــه 
المنــوع مــن الــصف عــى الــوار 
معتمــدا بذلــك عــى مــا قالــه ابــن 
ــى  ــال( ع ــه )سالس ــب ف صف الاج
ــا ف  ــابقة قبله ــة الس ــالل( ، ف الي )اغ
ــن  ــا للكافري ــا اعتدن ــال ))إّن ــه تع قول
وســعرا((  وأغــالل  سالســال 
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]النســان :4[]11/ص274-215[.
رشوط محل اللفظ عىل اجلوار : 

1- أن يكــون اللفــظ الحمــول عــى 
ــذا  ــة ، وه ــس معرف ــرة ولي ــوار نك ال
رأي ابــن جنــي ))فالمــل عــى الــوار 
يكــون ف النكــرة اســهل منــه ف العرفــة 
ــة  ــة ال الصف ــد حاج ــرة اش ؛لن النك
مــن العرفــة لزالــة ابامهــا(( وقــد 
رد بعــض العلــمء عــى هــذا الــرأي 
بقــول ايب ثــروان ف الفضــل : ))كان 
العــروِف  العــرِب  مــن رجــال  والل 
والعربيــة((]12:ج5/ اللغــة  لــه 

ــال : ))إنَّ  ــه تع ــك قول ص90[ ،وكذل
التــي((  القــوة  ذو  الــرزاق  هــو  الل 
ــى  ــي( ع ــر )الت ــات:85[ إذ ج ]الذاري

ــوار. ال
ــاف  ــاف والض ــظ الض ــق اللف 2- تطاب
اليــه ف التذكــر والتأنيــث والفــراد 
مذهــب  ،وهــو  والمــع  والتقنيــة 
ســيبويه ف الكتــاب]3:ج1/ص437[.

3- ان يكــون الفــض عــى الــوار 
،وهــذا  والبــدل  العطــف  غــر  ف 
ــام  ــن هش ــول اب ــن ق ــف م ــا يستش م
ف  يكــون  الــوار  عــى  الفــض  إنَّ 
ــادرا ول  ــد ن ــال ،وف التوكي ــت قلي النع
ــرف  ــدل لن ح ــق والب ــون ف النس يك

ــاور]8:ج1/ ــن التج ــع م ــف يمن العط
ابــو  ذلــك  ف  وشــايعه   ، ص895[ 

]12:ج5/ص90[.  حيــان 
4- أمــن اللبــس ،فالمــل عــى الــوار 
ــن  ــن م ــس والم ــن اللب ــد أم ــز عن جائ

الشــتباه ]13:ج3/ص287[.
عــى  الفــض  يكــون  أن   -5
ف  وليــس  الفــض  ف  الــوار 
. ]1 0 1 ص /5 ج :1 2 [ فــع لر  ا

اخلالف يف اجلر عىل اجلوار : 
كثــرا مــا اختلــف العلــمء ف الــر عــى 
الجــاورة لــذا قدمــت الــر ، وقــد جــاء 
ــا  ــة خّرجه ــر آي ــم غ ــر الكي ف الذك

النحــاة عــى هــذه الظاهــرة  منهــا : 
ِذيــَن َآَمنـُـوا إَِذا ُقْمُتــْم إَِل  َــا الَّ 1- ))َيــا َأهيُّ
ــاَلِة َفاْغِســُلوا ُوُجوَهُكــْم َوَأْيِدَيُكــْم  الصَّ
بُِرُءوِســُكْم  َواْمَســُحوا  اْلََرافِــِق  إَِل 
 : ]الائــدة   )) اْلَكْعَبــْيِ إَِل  َوَأْرُجَلُكــْم 
ــر ،  ــْم( بال ــرأت )َوَأْرُجَلُك ــد ُق 6[  وق
لجــاورة الخفــوض ، يقــول ابــو حيــان 
القيــاس الفــض  : ))و ل يمتنــع ف 
البيــان((  عطــف  ف  الــوار  عــى 

. ]14:ص430[ 
ــُدوَن  ــَداٌن ُمَلَّ ــْم ِوْل ــوُف َعَلْيِه 2- ))َيُط
)17( بَِأْكــَواٍب َوَأَباِريــَق َوَكْأٍس ِمــْن 
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ُعــوَن َعنَْهــا َوَل  َمِعــٍي )18( َل ُيَصدَّ
وَن  ُ ــرَّ ــا َيَتَخ ــٍة ِمَّ ــوَن )19( َوَفاِكَه ُينِْزُف
ــَتُهوَن )21(  ــا َيْش ــْرٍ ِمَّ ــِم َط )20( َوَلْ
ــة: 18 - 22[  ــٌي((] الواقع ــوٌر ِع َوُح
، فقــد قــرأت ))َوُحــوٌر ِعــٌي(( بالرفــع 
عــى  الــّر  و   ، الــر  و  النصــب  و 
الجــاورة عــى خــالف ، يقــول الفــراء 
ــو  ــد الل و ه ــاب عب ــا أصح : ))خفضه
ــة ((]15:ج1/ص72[  ــه ف العربي وج
يقــول  و   ، للمجــاورة  منــه  إشــارة 
بالظــرف  : ))فحــور رفــع  الزجــاج 
ــداء  ــش ، و بالبت ــد الخف ــر عن الضم
ــيبويه(( ]16:ج5/ص72[ ، و  ــد س عن

ــوار . ــى ال ــا ع ــا خفض ل جيعله
ــاٍر  ــْن َن ــَواٌظ ِم ــَم ُش ــُل َعَلْيُك 3- ))ُيْرَس
اِن((]الرحــن:  َتنَْتِصَ َفــاَل  َوُنَحــاٌس 
ــر  ــع و ال ــاٌس( بالرف ــرأ )َوُنَح 35[ ، ُق
،يقــول صاحــب روح العــان : ))بالــر 
ــار وقيــل عــى  ــه عطــف عــى ن عــى أن
) شــواظ ( وجــّر للجــوار فــال تغفــل((
ــراء:  ــول الف ]17:ج27/ص113[،يق
)) والنحــاس: يرفــع ،ولــو خفــض 
]15:ج5/ص65[  صوابــا((  كان 
،إشــارة منــه إل الــر بالــوار ، و يقــول 
الزجــاج : ))مــن حــذف الوصــوف 
ــإ  ــن نب ــاءك م ــد ج ــال “ ولق ــه تع قول

ــلي  ــأ الرس ــن نب ــلي “ أي شء م الرس
ــو  ــك ل ــر، لن ــذا التقدي ــن ه ــد م ل ب
ــر  ــك تقدي ــب علي ــذا لوج ــدر ه ل تق
زيــادة مــن ف الواجــب، وليــس مذهب 
ــن  ــراءة م ــه ق ــاب ومثل ــب الكت صاح
ــاٍر  ــن ن ــواظ م ــم ش ــل عليك ــرأ “ يرس ق
ــن  ــره وشء م ــر تقدي ــاس “ بال ونح
نحــاس فحــذف الوصــوف، إذ ل جيــوز 
جــر نحــاس عــى النــار، لن النحــاس 
((]18:ج1/ منــه شــواظ  يكــون  ل 

. ص64[ 
2- اخلالف يف اجلزم عىل اجلوار : 

ذكــر أبــو بــركات النبــاري الــالف ف 
ــة  ــألة الرابع ــوار ف الس ــى ال ــزم ع ال
ــزم ف  ــل ال ــألة عام ــي :))مس والثمن
جــواب الــشط((]9:ج2/ص602[ ، 
و نســب إل الكوفيــي قولــه : ))ذهــب 
الكوفيــون إل أن جــواب الــشط مزوم 
عــى الــوار(( ]9:ج2/ص602[ ، و 
ــذه  ــول ف ه ــي ق ــدت للكوفي ــا وج م

ــاعر :  ــول الش ــألة إّل ف ق الس
َبت ُقداَم َأعُينِها     َكَأنَّام رُضِ

ُقطٌن ملُِسَتحِصِد األَوتاِر حَملوج
ِ]19:ج1/ص456[

فقــد قــال عنــه الفــراء : )) قلــت لبــى 
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البيــت  هــذا  أنشــدن  وقــد  َثــْروان 
نحويُّونــا  يرويــه  وِمّــا   ... بخفــٍض 
لــون أن العــرب تقــول: هــذا ُجْحــُر  الوَّ
 ، َخــِرٍب((]15:ج3/ص20[  َضــّب 
ــح  ــراء و ل يص ــرأي للف ــذا ال أي أن ه
أن ينســب إل الذهــب الكــوف بصــورة 

ــة . عام
بقولــه  فيذكــره  البصيــي  رأي  أّمــا 
فذهــب   ، البصيــون  ))واختلــف   :
فيهــم  العامــل  أن  إل  الكثــرون 
ــمون  ــبه الش ــشط (( و نس ــرف ال ح
ســيبويه]20:ج2/ إل  رشحــه  ف 

ص325[ ، ))وذهــب آخــرون إل أن 
حــرف الــشط وفعــل الــشط يعمــالن 
فيــه (( و هــذا رأي ســيبويه إذ يقــول ف 
ــزاء  ــروف ال ــم أن ح ــه : ))واعل كتاب
ــم  ــواب ب ــزم ال ــال و ينج ــزم الفع ت
قبلــه((]3:ج3/ص62[ ، ثــم يقــول 
النبــاري :))وذهــب آخــرون إل أن 
حــرف الــشط يعمــل ف فعــل الــشط 
جــواب  ف  يعمــل  الــشط  وفعــل 
الــشط (( و نســب هــذا الــرأي إل 
ثــم   ، الخفــش]20:ج2/ص325[ 
ــازن  ــمن ال ــو عث ــب أب ــال : ))وذه ق
إل أنــه مبنــى عــى الوقــف(( ]9:ج2/

ــبة  ــاري نس ــرر النب ــد ك ص602[ و ق

هــذا الــرأي إل الــازن مــن دون توثيــق 
ف كتابــه أسار العربيــة ]21:ص295[ 
، وقــد رّجــح النبــاري الــرأي البصي 

 . الول 
 3- اخلالف يف الرفع عىل اجلوار :

ــد  ــر وارد عن ــاورة غ ــى الج ــع ع الرف
جهــور النحــاة ، إّل أن بعضهــم قــد 
بقــول  ذلــك  عــى  مســتدل  أثبتــه 

التنخــل الــذل : 
السالُِك الُثغَرَة الَيقظاَن كالُِئها     

َميَش اهَللوِك َعَليها اخَليَعُل الُفُضُل
]22:ق2/ص34[

))ســأل   : الدب  خزانــة  ف  جــاء 
الريــاش الصمعــي عنــه فقــال الفضــل 
مرفــوع  وهــو  اليعــل  نعــت  مــن 
ــي  ــي الت ــل ه ــرأة الفض ــه أن ال وأصل
تكــون ف ثــوب واحــد فجعــل اليعــل 
ــه  ــه ول تت ــوب فوق ــه ل ث ــاًل ؛ لن فض
كــم يقــال امــرأة فضــل ، قــال الريــاش 
ــم  : وهــذا مــا أخــذ عــى الصمعــي ث
ــد  ــال بع ــول وق ــذا الق ــن ه ــع ع رج
ــه  ــه رفع ــوك إل أن ــت الل ــن نع ــو م ه
ــب  ــر ض ــوا جح ــم قال ــوار ك ــى ال ع
خــرب(( ، ويقــول ابــن الشــجري عــن 
هــذا الشــاهد : ))وزعــم بعــض مــن ل 
ــل ل  ــراب ، ب ــق الع ــه بحقائ ــة ل معرف
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معرفــة لــه بجملــة العــراب أن ارتفــاع 
للمرفــوع  الجــاورة  عــى  الفضــل 
إنــم  و   ، فاحشــا  خطــأ  فارتكــب 
)الفضــل( نعــت للهلــوك عــى العنــى ، 
لنــا فاعلــة مــن حيــث أســند الصــدر 
الــذي هــو الــي اليهــا((]23:ص30[

و ل أجــد غــر هــذا البيــت دليــال عــى 
الرفــع عــى الجــاورة ، وقــد اختلــف ف 

ترجيــه النحــاة كــم هــو واضــح .
4- النصب عىل املجاورة : 

عليــه  اطلعــت  فيــم  وجــدت  مــا 
ــى  ــب ع ــع النص ــن مواض ــع م موض
ــن  ــذا م ــد ب ــل اح ــم يق ــاورة ، فل الج
ــوم  ــر ان مفه ــّم ، غ ــو قدي ــمء النح عل
ــوت  ــب ص ــق تناس ــو تقي ــاورة ه الج
بــي اللفــظ الول و اللفــظ الثــان ، 
ــوع  ــت ن ــان النع ــول ب ــن الق ــذا يمك ل
مــن أنــواع الجــاورة بحســب هــذا 
الفهــوم ، خاصــة أن النعــت يطابــق 
رشوط الــوار عنــد الليــل ف اســتواء 
ــر ، و  ــف و التنك ــن ف التعري التجاوري
ــة  ــراد و التثني ــر ،والف ــث والتذك التأني

المــع]24:ج3/ص88-87[.  و 

اخلامتة  : 
الواضــح أّن اللغــة العربيــة متعــددة 
الفنــون ،  يســتطيع التكلــم أن جيــد فيها 
ــة  ــة متنوع ــت اللغ ــم كان ــه ، و كّل بغيت
الســاليب كانــت أكثــر مرونــة و أقــوى 
ف مابــة التغــر والتبــدل ، و اللغــة 
ليســت مــن المــور التــي يصنعهــا فــرد 
ــة  ــا طبيع ــم تلقه ــراد و إن ــي أو أف مع
ــة ل  ــرة اجتمعي ــي ظاه ــع ، فه الجتم
تدهــا قوانــي ، ولــو أمكــن لشــخص 
ــه وضــع  الحاطــة باللغــة كلهــا لمكن
قوانــي واضحــة تنطبــق عليهــا اللغــة .
ــن ف  ــاورة تفن ــرة الج ــّك أّن ظاه ل ش
القــول و توســٌع فيــه ، حتــى اســتعملها 
ــل  ــو حام ــعره ،وه ــس ف ش ــرؤ القي ام
لــواء الشــعر ، فمــن منـّـا يتهمــه بضعف 

الســلوب ف شــعره وهــو القائــل :   
َكَأنَّ ثبريا يف عراني وبله  
ِل َكبرُي ُأناٍس يف بِجاٍد ُمَزمَّ

]6:ص25[ 
وقــد خــرج ســيبويه و الليــل )مزّمــل( 

بالــر عــى الــوار]5:ص197[ .
نعــم قــد يقــال انــه أســلوب غــر 
ــاليب  ــر أن الس ــة ، غ ــح ف اللغ فصي
التــي تعــد غــر فصيحــة ف اللغــة كثــرة 
ــة و  ــاليب عربي ــي أس ــك فه ــع ذل و م
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ــا : منه
إنَّ أباها وأبا أباها    

     قْد بلغا يف املجِد غايتاها
كعــب  بــن  بلحــرث  لغــة  منهــا  و 
 : منهــا  و   ،  )) الراغيــث  ))أكلــون 

إذا ما الغانيات برزن يومًا   
    و زججن احلواجب و العيونا

و منهــا العــراب عــى التوهــم و مثالــه 
مــا جــاء ف مغنــي اللبيــب : )) قــرأ 
غــر أيب عمــرو )) لــول أخرتنــي إل 
أجــل قريــب فأصــدق وأكــن (( بالــزم 
فقيــل عطــف عــى مــا قبلــه عــى تقديــر 
إســقاط الفــاء وجــزم أصــدق ويســمى 
العطــف عــى العنــى ويقــال لــه ف 
ــم (( ــى التوه ــف ع ــرآن العط ــر الق غ

ــر . و  ــا كث ]8:ج1/ص553[ و غره
ــاورة  ــص إل أن الج ــذا نخل ــن كل ه م
ــه  ــال عن ــن أن يق ــريب يمك ــلوب ع أس
ــاة  ــد النح ــار قواع ــن إط ــرج ع ــه خ ان
ــه ، و ل  ــه و إغفال ــوا طمس ــذا حاول ل
ــلوب  ــال أس ــك لن إغف ــا ذل ــوز لن جي
ــواهد  ــة الش ــة لقل ــاليب العربي ــن أس م
ــاه غــر فصيــح ،  ــا عددن ــه ، أو لنن علي
يوجــب علينــا إغفــال باقــي الســاليب 
غــر  بأنــا  وصفهــا  يمكــن  التــي 
فصيحــة كالعــراب عــى التوهــم الذي 

عــول عليــه الفــرون كثــرا ف القــرآن 
ــمه إل  ــدال اس ــاة إب ــع مراع ــم  م الكري
ــرآن  ــا للق ــى تنزهي ــى العن ــف ع العط

ــم . ــن التوه ــم ع الكري

املصادر و املراجع
ــي  ــور الفريق ــن منظ ــرم ب ــن مك ــد ب ]1[ مم
 – صــادر  دار  العــرب.  لســان  الــصي. 

ط1. بــروت. 
ــد  ــن اح ــد ب ــن مم ــد ب ــل اح ــو الفض ]2[ اب
النيســابوري . جممــع االمثــال . تقيــق :ممــد 
 – القلــم  مــي الديــن عبــد الميــد . دار 

ــروت . ب
ــر  ــن قن ــمن ب ــن عث ــرو ب ــش عم ــو الب ]3[ أب
ســيبويه . كتــاب ســيبويه.  تقيــق : عبــد 
الســالم ممــد هــارون . دار اليــل – بــروت. 

.1 ط
ــد  ــة عب ــاج رواي ــوان العج ــاج . دي ]4[ العج
امللــك بــن قريــب االصمعــي و رشحــه . 
ــشق –  ــة دار ال ــن . مكتب ــزة حس ــق: ع تقي

ســوريا .
ــل  ــدي . اجلم ــد الفراهي ــن اح ــل ب ]5[ اللي
يف النحــو . تقيــق : فخــر الديــن قبــاوة . 

– ســورية )1985م( . مؤسســة الرســالة 
ــرؤ  ــوان ام ــدي . دي ــس الكن ــرؤ القي ]6[ ام
القيــس . تقيــق : ممــد ابــو الفضــل ابراهيــم 

. دار العــارف – القاهــرة /ط4 .
]7[ أبــو الفتــح عثــمن ابــن جنــي. اخلصائص. 
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ــب –  ــال الكت ــار. ع ــي النج ــد ع ــق: مم تقي
بــروت .

ــاري.  ]8[ جــال الديــن ابــن هشــام النص
مغنــي اللبيــب عــن كتــب األعاريــب . تقيق: 
ــارك و ممــد عــي حــد الل . دار  د . مــازن الب

ــق .ط6.)1985م(. ــر - دمش الفك
النحــوي.  النبــاري  الــركات  أبــو   ]9[
اإلنصــاف يف مســائل اخلــالف بــي النحويــي 
ــي  ــد مي ــق: مم ــي. تقي ــي والكوفي البرصي
ــر –   ــارش: دار الفك ــد.  الن ــد المي ــن عب الدي

ــق . دمش
ــرابادي  ــن الس ــن الس ــن ب ]10[ ريض الدي
ــب.  ــن احلاج ــة اب ــىل كافي ــريض ع . رشح ال
ــب  ــوب . دار الكت ــع يعق ــل بدي ــق: امي تقي

العلميــة – بــروت . ط1.)1998م(. 
ــا حــداد . احلمــل عــىل اجلــوار بــي  ]11[ حن
القبــول واالعــراض .أبحــاث ملــة الرمــوك 

ــدد 2.)1992م(. .الع
ــد  ــة االدب.تقيق:عب ــدادي .خزان ]12[ البغ

ــارون .  ــالم ه الس
]13[ أبــو عــي الفضــل بــن الســن الطرس.
جممــع البيــان يف تفســري القــران .تقيــق: لنــة 

مــن العلــمء . 
ابــن هشــام  الديــن  الل جــال  ]14[ عبــد 
ــة كالم  ــب يف معرف ــذور الذه ــاري. ش النص
العــرب. تقيــق: عبــد الغنــي الدقــر .الشكــة 

التحــدة للتوزيــع - ســوريا .) 1984م(.
ــرآن .   ــاين الق ــّراء . مع ــاس الف ــو عب ]15[ اب

قــدم لــه: إبراهيــم شــمس الديــن . دار الكتــب 
ــروت . ط 1 .)2002م(  . ــة – ب العلمي

]16[ أبــو اســحاق ابراهيــم بــن الــري 
ــم  ــق : ابراهي ــرآن. تقي ــراب الق ــاج . اع الزج
ــرة  ــالمية – القاه ــب الس ــاري .دار الكت البي

1982م(.  (  . ط2   .
]17[ أبــو الفضــل شــهاب الديــن الســيد 
ــاين يف  ــدادي. روح املع ــوس البغ ــود الل مم
ــاين . دار  ــبع املث ــم والس ــرآن العظي ــري الق تفس

ــروت . ــريب – ب ــراث الع ــاء ال إحي
]18[ أبــو اســحاق ابراهيــم الزجــاج . معــاين 
ــد  ــل عب ــد اللي ــق : عب ــه. تقي ــران واعراب الق
شــلبي .عــال الكتــب – القاهــرة . ط1 . ) 

1988م(.
ــم  ــة . تقدي ــوان ذي الرم ــة . دي ]19[ ذو الرم
و تقيــق : واضــح الصمــد . دار اليــل – 

)1997م(. ط1.   . بــروت 
]20[ الشــمون .رشح االشــموين عبــى ألفيــة 
ابــن مالــك . تقيــق :ممــد مــي الديــن عبــد 
الميــد .دار الكتــاب العــريب –بــروت .لبنــان 

.ط1.)1955م( .
]21[ أبــو الــركات النبــاري. أرسار العربيــة. 
تقيــق: د . فخــر صالــح قــدارة . دار اليــل - 

بــروت . ط1. ) 1995م(.
]22[ الشــنقيطي .ديــوان اهلذليــي . الــدار 

القوميــة للطباعــة و النــش .) 1965(م.
]23[ فهمــي حســن النمــر .ظاهــرة املجــاورة 
ــرآن  ــا يف الق ــة و موقعه ــات النحوي يف الدراس
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الكريــم . ط1. )1985م(.
]24[ / بــاء الديــن عبــد الل ابــن عقيــل 
ــن  ــة اب ــىل الفي ــل ع ــن عقي ــدان .رشح اب الم
مالــك . تقيــق : ممــد مــي الديــن عبــد 

الميــد . مكتبــة الدايــة – بــروت .
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Summary :

     The Dispute in Neighboring in Arabic 

Grammer

Grammatical study

Dr.Thaer Abdulfadhil Gatea

Arabic language\College of  Jurisprudence\

University of kufa\Iraq

The research examines the topic 

))neighborhood in grammar((, explaining 

the word›s departure from its syntactic 

movement and its commitment to the 

movement of the previous name in 

consideration of the neighborhood, and 

the disagreement that arose between 

grammarians and Arabic scholars about 

the reason for this and whether this 

is permissible or is it anomalous and 

unimportant and the researcher concluded 

that This phenomenon is an Arab style 

that the Arabs followed in their speech, 

and many were mentioned in the ritual 

and proclaimed speech that even reached 

the Holy Quran, and the research also 

discussed a number of issues related to 

the topic, satisfying its literacy and poetic 

evidence, and indicating the opinions of the 

grammarians about it.
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العنوان يف شعر سعدي يوسف 
) الشيوعي األخري فقط ( إمنوذجًا

د.صباح عيدي عطية

 جامعة البرصة / كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية

ملخص البحث :
عنــوان الجموعــة الشــعرية )الشــيوعي 
الخــر فقــط( للشــاعر الكبــر ســعدي 
واعتــداد  ثبــات  ال  يشــر  يوســف 
الغذائيــة  وبالرؤيــا  بنفســه  ســعدي 
ــة  ــل القيقي ــر الداخ ــن تأث ــة م التأتي
، فــال  الرئيســة ف شــعره  والفاتيــح 
ــه الشــعرية  يمكــن الكشــف عــن عوال
وفــك  معانيهــا  عــى  والغــوص 
مغاليقهــا ورموزهــا إّل مــن خــالل 
هــذه الداخــل والفاتيــح ومــن أبرزهــا 
والطابــع   ، والنفــى   ، الاركســية   (
العراقــي(. فقــد أّثــرت هــذه التجــارب 
ــة ف  ــه الفني ــخصيته ورؤيت ــم ش ف رس

إثــراء موضوعاتــه الشــعرية.

ــعر  ــا ش ــي يثره ــاس الت ــة الس  القضي
قضيــة  هــي  مموعتــه  ف  ســعدي 
والعالقــة   ، والشــعر  اليدولوجيــا 
الدليــة بينهــم ، فهــي الفتــاح القيقــي 
ــة  ــن زاوي ــعري م ــزه الش ــة منج لدراس
بالبنــاء  الجتمعيــة  الفكــرة  عالقــة 
قصائــده  ف  يتعانــق  إذ  الشــعري 

والســياس. الشــعري 
الكلــمت الفتاحيــة : العنــوان ، ســعدي 

يوســف ، الشــعر ، اليدولوجيــا .
مة : املقدِّ

ــي  ــة الت ــمت الملي ــم س ــن أه ــّل م لع
ــاعر  ــاص أّن الش ــعر الع ــا الش ــز ب تي
ــًا  ــح حريصــًا عــى أن يضــع عنوان أصب
لــكل قصيــدة ، بــل انتقــل المــر إل كل 
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ــدره. ــوان يص دي
ف  عضويــًا  عنــصًا  ُيعــّد  والعنــوان 
ف  خيتــاره  ل  والشــاعر   ، القصيــدة 
أو  اعتباطــًا  الديــوان  أو  القصيــدة 
مصادفــة وإّنــم بعــد تأّمــل ِلعــمق 
ــعدي  ــاعر س ــعرية إّن الش ــه الش تربت
والــراوغ  الثــر  عنوانــه  ف  يوســف 
)الشــيوعي  الشــعرية  لجموعتــه 
فعــل  عــن  جــاءت  فقــط(  الخــر 
ــليل إرادة  ــوان س ــون العن ــدي لك قص
ــاعر  ــى الش ــذا بن ــيئته ل ــي ومش الوع
الســمية  الملــة  بصيغــة  عنوانــه 
ــة الشــيوعي الخــر تثــل لزمــة  وجل
ــة  ــه الفرعي ــة تتصــدر كل عناوين تكراري

الشــعرية. مــن قصائــد مموعتــه 
ــات  ــة يشــر إل ثب ــة النّصّي ــوان العتب عن
واعتــداد الشــاعر بنفســه ، وبالرؤيــا 
ــل  ــر الداخ ــن تأث ــة م ــة التأتي الفدائي
ومــن  شــعره  ف  الرئيســة  والفاتيــح 
ــع  ــى والطاب ــية والنف ــا )الاركس ابرزه

العراقــي(.
ــة  ــات الثقافي ــذه الرجعي ــرت ه ــد اث فق
الفنيــة  ورؤيتــه  شــخصيته  رســم  ف 
وبالتــال ف اثــراء موضوعاتــه الشــعرية.

ــعر  ــا ش ــي يثره ــاس الت ــة الس القضي
قضيــة  هــي  مموعتــه  ف  ســعدي 

والعالقــة   ، والشــعر  اليديولوجيــا 
الدليــة بينهــم ، فهــي الفتــاح القيقــي 
ــة  ــن زاوي ــعري م ــزه الش ــة منج لدراس
بالبنــاء  الجتمعيــة  الفكــرة  عالقــة 
قصيدتــه  ف  يتعانــق  اذ   ، الشــعري 
عــن  فضــاًل   ، والســياس  الشــعري 
ف  الشــعري  عــى  الســياس  هيمنــة 
الكثــر مــن عناوينــه الشــعرية ، اذ تــرز 
القصيــدة بســبب مناســبتها السياســية أو 

اليديولوجــي. الســياس  متواهــا 
جــاءت الدراســة عــى أربعــة مباحــث 
عــن  نظريــًا  مدخــاًل  الول  تضمــن 
ــة والصطلــح ، ف  ــي الوظيف ــوان ب العن
حــي ذهــب البحث الثــان باتــاه عنونة 
ــا. ــعر واليديولوجي ــي الش ــة ب العالق
حظــي  فقــد  الثالــث  البحــث  أمــا 
تربــة  ف  العنــوان  صياغــة  بعالمــة 
، ف حــي عالــج  الشــعرية  ســعدي 
قصائــد  بنيــة  الخــر  البحــث 
الجموعــة الشــعرية وهندســة القصيــدة 
العمريــة وتشــكالته المليــة والدلليــة 

يوســف. ســعدي  شــعر  ف 
املبحث االول : العنوان بي التعريف 

والوظيفة
تظــى عتبــة العنــوان بأهيــة بالغــة 
ف الدراســات النقديــة الديثــة بعــد 
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ــات  ــي للعتب ــار القرائ ــد العتب أن ُأعي
الدراســات  اغفلتهــا  التــي  النصيــة 
ــش  ــا هوام ــة ، بوصفه ــة القديم النقدي
النــي  التــن  مســتوى  ال  ترقــى  ل 
ــة  ــت عتب ــه ، وأصبح ــى بأهيت ول تظ
العنــوان بمعيــة العتبــات الخــرى ذات 
ــص ،  ــعرية الن ــاء ش ــر ف بن ــر كب تأث
مــن خــالل العالقــة الشــعرية التنوعــة 
تصــل  التــي  والتاهــات  الســبل 
ــن  ــات الت ــة وطبق ــة العنواني ــي العتب ب
ــة  ــّي ، اســتنادًا ال الوظيفــة الدللي الن
ــض  ــي تنه ــة الت ــكيلية والصوري والتش
ــياق ،  ــذا الس ــوان ف ه ــة العن ــا عتب ب
ــة العامــة  ــة الدللي وتنعكــس عــى البني

ف النــص عمومــًا )1(.
عتبــات  أهــم  مــن  ُيعــد  والعنــوان 
النصــوص ، لنــه صاحــب الســلطة 
كتلــة  وهــو   ، النــص  ف  القــوى 
اقتصاديــة يــدل عــى شء مــا ، وهــو ف 
كل الحــوال مرســلة كالميــة تتــاج ال 
مســتقبل لــا مــن خــالل عنــص التلقــي 
، فالكاتــب يضــع عنوانــًا للعمــل ليــأت 
الطاغــي  وهــو   ، ويقــرأه  القــاريء 
النصيــة  العتبــات  عــى  والهيمــن 
الخــرى ، مثــل الغــالف والهــداء 
ــة  ــوان أيقون ــم أن العن ــم ، بحك والتقدي

ــره  ــه ال آخ ــن أول ــل م ــى العم ــة ع دال
)2(. وهــو ف اللغــة مشــتق مــن مادتــي 

ــالول  ــا( ف ــة )عنّ ــن( والثاني الول )عن
والثــر  التعريــض  حــول  دارت 
والســتدلل ، وأمــا الثانيــة فقــد دارت 
ــه ،  ــد من ــر أي القص ــمة الث ــول س ح

.)3( والرادة 
ــة  ــاص الكون ــم العن ــن اه ــوان م والعن
للمؤلــف الديب ، اذ يمكــن عــّده مثــاًل 
ــة ،  ــه العالمي ــص وواجهت ــلطة الن لس
التــي تــارس عــى التلقــي اكراهــًا أدبيــًا 
ــه الــزء الــدال عــى  ، فضــاًل عــن كون
ــا ،  ــى م ــى معن ــؤرش ع ــذي ي ــص ال الن
والســاهة ف فــك شــفرات غموضــه ، 
وهــو عالقــة دالــة عــى النــص وخطابــًا 
ــًا ف  ــزءًا مندم ــه ج ــه لكون ــًم بذات قائ
النــص وهــو مموعــة عالمــات لســانية 
، تصــّور وتعيــي ، وتشــر ال الحتــوى 

ــص )4(. ــام للن الع
)) فالعنــوان نــص ، ولكنــه نــص ناقص 
يتضمــن فجــوات وفراغــات ف بنيتــه ، 
ــوان  ــاء العن ــئلة ف لق ــر الس ــي تفج الت
ــى  ــع ع ــوان ُيدَف ــي (()5( وأي عن بالتلق
ــاًل  ــون بدي ــوف يك ــل ، س ــو مكتم نح
العنــوان  ينحــدر  وهنــا   ، للنــص 
ــك  ــوت، ولذل ــو ال ــًا نح ــص مع والن
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 ، متــصًا   ، مثــرًا  يكــون  ان  عليــه 
ومركــزًا يمــل مموعــة معلومــات 
صغــرة ، تدفــع التلقــي ال زيادتــا.

وفلســفة التســمية للعنــوان تعتمــد عــى 
الصياغــة النموذجيــة التــي تظــى بــا 
ف الكينونــة البنيويــة للنــص ، والتســمية 
هــي آليــة التعيــي والتحديــد والتصوير 
ــل  ــّل م ــياق ي ــذا الس ــم ف ه اذ الس
الــيء بعالمــة صوتيــة أو خطيــة أو 
دلليــة أو رقــم ، لكنــه ييــل عليــه 
دائــًم ، وعــى شــكل العالمــة وطبيعتهــا 
وكيفيتهــا الركيبيــة والســيميائية يمكــن 
ان تتحــدد هويتهــا ف النــص ، ومــن ثــم 

ــد وظيفــة الســم )6(. تدي
وعــى هــذا الســاس جيــب أن تتعامــل 
ــًا  ــه مفتاح ــوان بوصف ــع العن ــراءة م الق
ف  النــص  مــع  التعامــل  ف  اجرائيــًا 
جيــري   ، والرمــزي  الــدلل  بعديــه 
الكشــف عنــه عــر أنموذجــه الصياغــي 
ومــا ينكشــف عنــه مــن دللت وقيــم 
مــن جهــة ، وعــر تلياتــه وانفتاحاته ف 
التــن النــي مــن جهــة اخــرى ، وهــو 
مــا يتــاج ال تدقيــق عميــق وشــامل ف 
فحــص التــن ومعاينــة طبقاتــه العرفيــة 
وحظــوظ ســياقات العنوان ف شــبكاتا 

ــا. ــا وزواياه ومنعطفات

ــه  ــص ودللت ــف الن ــوان يكش )) فالعن
ــن  ــذي م ــام ال ــاره الع ــه ف اط ، ويضع
ــا  ــًا – م ــاريء– غالب ــدرك الق ــه ي خالل
هــو مقبــل عــى قراءتــه (()7( وهــو 
الديب  العمــل  يتضمنــه  مــا  كذلــك 
باكملــه ، وهــو خيلــق عنــد التلقــي افــق 
توقــع وانتظــار ، والتلقــي حــي يمــي 
ــة  ــن العالق ــث ع ــص يبح ــراءة الن ف ق
التــي تربــط النــص بالعنــوان. وف هــذه 
الالــة قــد يوافــق التوقــع ، وقــد خيالفــه 
ــرًا  ــه توت ــق لدي ــع فيخل ــر التوق اي ك
، ويكشــف لــه عــن دللــة ل يكــن 

ــا )8(. يتوقعه
ــة  والعنــوان هــو موقــف وتغــّر ف رؤي
الشــاعر أو الؤلِــف وهكــذا قــد يكــون 
للنــص الواحــد اكثــر مــن عنــوان ، 
ــف  ــر / تتل ــص تتغ ــة الن ــن دلل ولك
ــوان لن كل  ــالف العن ــر اخت ــع تغ ، م
ــان  ــر ال بني ــع / يش ــاُص م ــوان يتن عن
ــن  ــب م ــص ، ويرك ــل الن ــدودة داخ م
ــة  ــدم كجمل ــث يتق ــاص حي ــدة عن ع
ــاب  ــات الط ــاهم كل مركب ــة تس مكثف
ــى  ــل ع ــة يي ــو عالم ــا )9(. ه ف صنعه
الشــكلة  العالمــات  مــن  مموعــة 
للعالقــة )القصيــدة( كمعنــى مــدد لــه 
ــي  ــي تع ــف الت ــن الوظائ ــة م مموع
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العمــل الديب أو مضمونــه.
ــص  ــبة للن ــد بالنس ــه أن يوج وكان علي
الالحــق ف وضعيــة مفارقــة ودهشــة اذ 
ــار  ــدود الخي ــى م ــر ويبق ــه ان خي علي
ف الوقــت نفســه )01( ، ولــا كانــت اللغة 
ــوان  ــان العن ــات ف ــن العالق ــًا م نظام
ــه  ــى ف كون ــذا النح ــن ه ــرج م ل خي
ــي  ــص أو توح ــى الن ــدل ع ــة ت عالم
ــل هــذه العالمــة  ــه مــن خــالل تلي إلي

ــة. ــا الدللي ــاف بنيته ، واستكش
عــن  والكشــف  النــص  تديــد  إن 
مبوءاتــه ينــدرج ضمــن فعاليــة العنوان 
ــل  ــوص ب ــه ف النص ــل فعل ــو يفع وه
ــًا للدخــول ال  ــه ُيعــدُّ مفتاحــًا اجرائي إّن
عــال النــص )11( ، وهــو مرجــع يتضمــن 
بداخلــه العالمــة والرمــز ، ويكثــف 
العنــى ، اذ يــاول الؤلــف ان يثبــت 
ــًا ،  ــًا أو جزئي ــه كلي ــدة برمت ــه قصي في
إنــه النــواة الحركــة التــي خــاط الؤلــف 
عليهــا نســيج النــص ، دون ان تتحقــق 
ــأت  ــى ي ــذا العن ــو ب ــتملية ، وه الش
ــص. ــه الن ــب عن ــاؤلً جيي ــه تس بوصف

ــا : ان  ــا منه ــف يققه ــوان وظائ وللعن
ــادي  ــر ع ــى ، غ ــه معن ــولً ب ــق ق يق
ــوة  ــو ق ــص فه ــة الن ــق حقيق ، وان يق
ــول  ــق س الق ــة ، وان يق ــة دال وعالم

الشــعري ، وان يقــق اســتعارة مفارقــة 
ــي  ــة والتعي ــه النّصي ــن وظيفت ــاًل ع فض
أغــواء  ثــم  الحتــوى  ال  والشــارة 

التلقــي )21(.
والعنــوان )) نــص لغــوي يتــل مــكان 
ــع  ــل الديب ، ويرب ــن العم ــدارة م الص
عــى عرشــه ، وهــو بعــد ذلــك مــؤرش 
ــق  ــح الطري ــده ويفت ــا بع ــى م ــدل ع ي
ــًا دهاليــز النــص ، )التــن(  اليــه ، مضيئ
ــع  ــن جي ــة م ــه الغامض ــًا جوانب ومبين

الهــات (()31(.
واســراتيجيته ليــس ف كونــا نصــوص 
جاليــة ، فحســب بقــدر مــا تــؤرش 
برســم  خلفهــا  متجبــة  كينونــة  ال 
تربــة  عــن  والكشــف  الســتيقاظ 
ف  جديــدة  باســاليب  تدنــا  ورؤيــا 

العــال)41(. معرفــة 
وظائــف  بنيــس  ممــد  ويضيــف 
ــة  ــن اللغ ــتفيدًا م ــوان مس ــرى للعن اخ
التــي قــال بــا رومــان جاكوبســون 
ــة  ــة ، والندائي ــة الرجعي ــا : الوظيف منه
ــة  ــة والتحريضي ــعرية ، والتعييني ، والش
ــّور  ــا تّس ــذه جيعه ــة وه ، اليديولوجي
العنــوان بســلطة تــروم اخضــاع الرَســل 

ــه )51(. الي
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الشــعر  جدليــة   : الثــاين  املبحــث 
جيــة لو يو يد أل ا و

الطــاب الشــعري هــو خطــاب جــال 
، ينطــوي عــى درجــة مــا مــن الطــاب 
اليديولوجــي ، وذلــك لنــه ، أولً ، 
موقــف مــن الواقــع ، ولّنــه ثانيــًا ، 

ــٍق )61(. ــل ال متل ــن مرِس ــادر م ص
ــم أّن النــص الشــعري نــص مــازي  وب
ــه  ــر خطاب ــل لن يتغ ــو قاب ــي ، فه تيي
ــرى  ــة ال ُأخ ــن مرحل ــي م اليديولوج
ال  النــص  يتحــول  أن  دون  مــن   ،
ــتعي  ــن دون أن يس ــة. أي م أيديولوجي
ــمل  ــى ال ــي ع ــاب اليديولوج الط
ف النــص ، ))فالنــص الشــعري لــه 
ــي  ــل اليديولوج ــه ف التعام خصوصيت
ِلرتباطــه بالــمل واعتــمده عــى أبنيــة 
الجــاز والصــورة الشــعر التــي نحتــاج 
مرجعياتــا  واســتنباط  تأويلهــا  ال 
(()71( وكان  اليديولوجيــة  وأهدافهــا 
علينــا أن نقــف مــع جيــع الشــعراء 
ــق  ــي ل ننزل ــدة ، لك ــافة واح ــى مس ع

اليديولوجــي. التضييــق  ف 
إّن الطــاب اليديولوجــي ف الشــعر 
، ل يكمــن ف النــص فحســب بــل 
 ، التلقــي  عمليــة  ف  أيضــًا  يكمــن 
ــة ، ف  ــن الهي ــة م ــذه العملي ــّل ل ولع

ــص.  ــة الن ــن اهي ــل ع ــا ل يق ــك م ذل
جاليــًا  انتاجــه  يتــم  النــص  إّن  إذ 
ــن  ــداع م ــل الب ــا ، ف فع وأيديولوجي
منظــور الــذات الرِســلة ، ويتــم انتاجــه 
ــور  ــن منظ ــي ، م ــل التلق ــًا ، ف فع أيض
ــان  ــك ، ف ــن ذل ــة ، وم ــذات التلقي ال
ــد  ــى صعي ــتمر ، ع ــّر مس ــص ف تغ الن
الطــاب ، بحيــث ل نســتطيع ان نقــرر 
للنــص نســقًا واحــدًا مــن الطــاب 

اليديولوجــي.
والــق أن هذا مــن إشــكاليات الطاب 
الديب. مــن جهــة نتــاج التاريــخ ، وهــو 
ــاريء ف  ــاج الق ــرى نت ــة اخ ــن جه م
ــذا  ــك ف أّن ه ــاض ول ش ــت ال الوق
ينهــض مــن أن النــص الديب هــو نــص 

ــي )81(. ــازي تيي م
التلقــي لنــص مموعــة )الشــيوعي 
الخــر فقــط()91( للشــاعر ســعدي 
ــهل  ــن الس ــن م ــه ل يك ــد ان ــف جي يوس
ــة  ــراءة اليديولوجي ــذه الق ــرأ ه أن نق
وأن نحافــظ عــى الســمة الفنيــة للشــعر 
ــم  ــة هيت ــن اليديولوجي ــث ع ، فالدي
ــف  ــي الواق ــي تب ــان الت ــة الع بمتابع
ــا  ــا عمدن ــة ، ال أنن ــية والزبي السياس
ــى  ــي العن ــزج ب ــاور ت ــة م ال دراس
ــحت  ــا أفس ــن ان ــاًل ع ــي ، فض والبن
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لتحليــل  الدراســة  امــام  الجــال 
ــة. ــة جالي ــكار بطريق ــوص والف النص

يثــر عنــوان )الشــيوعي الخــر فقــط( 
جلــة تســاؤلت منهــا : لــاذا الشــيوعي 
الخــر فقــط ؟، وهــل النــص الشــعري 
أن  يمكــن  الشــعرية  الجموعــة  ف 
يقــرأ بوصفــه خطابــًا أيديولوجيــا أم 
ــعريًا  ــًا ش ــا خطاب ــة بوصفه آيدلولوجي
ظاهــرة  التكــرار  يشــكل  وهــل  ؟، 
ســعدي  نــص  ف  فنيــة  اســلوبية 
ــى  ــف بن ــه ؟ وكي ــعري ف مموعت الش
الشــاعر هندســة ومعمريــة قصيدتــه 
ف  الرقيــم  عالقــات  دللت  ومــا 
يكتــب  وهــل  ؟  الســعدي  النــص 
ــاديء  ــًا بمب ــًا ملتزم ــًا أدبي ــاعر نص الش
تربتــه الذاتيــة والنســانية والوطنيــة أم 
ــية  ــراكية الاركس ــكار الش ــًا بأف ملتزم
ــمء  ــالل النت ــن خ ــا م ــر ب ــي تأّث الت
ــيوعي  ــزب الش ــر للح ــمم البك والنض
العراقــي ؟ هــل اللتــزام عنــد الشــاعر 
ــع  ــخي وناب ــاس الش ــى الس ــم ع قائ
مــن ذات الشــاعر النفتحــة عــى كل 
مــا هــو انســان أم هــو ناجــم عــن 
اتــاذ موقــف ســياس ولئــي خارجــي 
ــف  ــي ، كي ــيوعي العراق ــزب الش للح
تشــكل جاليــات ودللت القصيــدة 

التــي  الســارات  ومــا   ، شــعره  ف 
تتخذهــا القصيــدة ف تربــة )الشــيوعي 
الخــر فقــط( ومــا موقفــه مــن )اللــون 
الحــر( ودللتــه الرمزيــة ف قصيدتــه. 
ويعتــُد  يفتخــر  ســعدي  الشــاعر  إّن 
بنفســه بانضممــه ف ســن مبكــرة ال 
الــزب الشــيوعي ، وكان ذلك ســببًا ف 
اكتســابه صالبــة ف التفكــر ، وغزارة ف 
ــعر  ــد الش ــعري ، اذ كان يع ــاء الش العط

ــًا. ــالً يومي نض
الشــيوعيي  نضــال  طبيعــة  ولعــل 
وتملهــم  وصالبتهــم  وقوتــم 
والضطهــاد  والطــاردة  للتعذيــب 
أكســبتهم تلــك الغــزارة ف النتــاج 
وســيلة  كان  الشــعر  لن   ، الشــعري 
يمتلكونــا. التــي  الوحيــدة  التعبــر 
ــد  ــة عن ــدو واضح ــرة تب ــذه الظاه وه
الشــاعر ســعدي الــذي ل يســكْت عامــًا 
ــة اربعــي عامــًا عــن قــول  واحــدًا طيل

ــعر )02(. ــة الش ــعر ، وصناع الش
للحــزب  البكــر  ســعدي  وانتــمء 
الشــيوعي اكســبه ثقافــة واســعة ، فمــم 
ــا أن الثقفــي الاركســيي العــرب  علمن
ف العــال العــريب هــم مــن اكثــر الثقفــي 
ــًا ، لقراءاتــم الختلفــة ف الــراث  عمق
وف الفكــر اليمينــي واليســاري عــى 
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حــٍد ســواء وانفتاحهــم عــى آفــاق 
الفكــر والفــن النســان عامــة ، والــال 
ــرة  ــبة كب ــاك نس ــعر فهن ــه ف الش نفس
الديــث  العــريب  الشــعر  رواد  مــن 
ف النصــف الثــان مــن هــذا القــرن 
الاركســيي  ومــن   ، اليســاريي  مــن 
عــى وجــه الصــوص ، فهــم اكثــر 
البدعــي اجتهــادًا ف الطــالع والقــراءة 
والتابعــة والنتــاج ، فســعدي بانضممــه 
لــه  ُأتيحــت  الشــيوعي  الــزب  ال 
القــراءات الــادة ، وُأتيــح لــه الطــالع 
الواســع عــى منابــع الفكــر النســان ، 
ووضــع بــي يديــه مصــادر هــذا الفكــر 
ول شــك أن كل ذلــك افــاده ف شــعره 
، وف فكــره ويــرى الدكتــور شــاكر 
ــف  ــعدي يوس ــيوعية س ــي أّن ش النابل
كانــت ســببًا ف أن يكــون هــذا اللتــزام 

ــة )12(. ــددة صارم ــة م بأيديولوجي
ــارم  ــزام الص ــذا اللت ــالل ه ــن خ فم
ــرس  ــمرًا ف ت ــون مس ــّر ال ان يك اضُط
والتوجــه  الاركســية  اليديولوجيــة 
بأوامــره  يأتــر   ، الشــيوعي  الــزيب 

ويمتنــع عــن نواهيــه.
فقــط  الخــر  الشــيوعي  وعنــوان 
الشــاعر  واعتــداد  ثبــات  ال  يشــر 
الفدائيــة  وبالرؤيــا  بنفســه  ســعدي 

التأتيــة مــن تأثــر بالــغ للمركســية 
تشــكيل  وف   ، شــخصيته  رســم  ف 
موضوعاتــه  اثــراء  ف  الفنيــة  رؤيتــه 
بالزخــم الشــراكي والــد الثــوري 
ــع  ــانية والتطل ــة النس ــال والنزع النض
ــة  ال مســتقبل أفضــل للعــراق وللبشي

.)22(

ــن  ــد م ــي تع ــيوعية الت ــت الش ــد كان لق
أبــرز الداخــل والفاتيــح الرئيســة ف 
شــعره فضــاًل عــن النفــى والطابــع 
التــي مــن أجلهــا  العراقــي أمرتــه 
حــزم حقائبــه وحــزن وأحــب وغضــب 
وصــارح وهاجــر وســكن )بعيــدًا عــن 
بــا  يقصــد  التــي  الول()*(  الســمء 
العــراق وطنــه الول والنخلــة تظــل 
شــجرته سمديــة لقــد كان يــرى ف 
الشــيوعية ميــزة وهويــة مشقــة وفخــر 
واعتــزاز وبســببها دفــع ثمــن ثباتــه 
ــًا ، اذ  ــي غالب ــه اليديولوج ــى موقف ع
قــاده ال الطــر والســجن والصــار 
والتعتيــم والنفــى حتــى اللحظــة وهــو 

الن لجــيء ف لنــدن.
إذ يقــول ف عنــوان قصيدتــه )الشــيوعي 

الخــر مــرر بغــداد( :
عرشون الفًا من بساتي الساموِة

أقبلوا متدافعي
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ويف غياض الكوت...
الفجر لّوَح

واهلتاف :
تعيش بغداد !

الشيوعي األخري هنا ...
الشيوعيون جاؤوا
حرروا بغداد !)32(

وســواء اتفقنــا مــع عقيــدة ســعدي 
ــا ،  ــق معه ــية ، أم ل نتف ــف السياس يوس
ــة موقــف  ــد أن نشــيد بصدقي ــا ل ب فانن
ــه  ــره وعقيدت ــن فك ــعدي م ــاعر س الش
ــا  ــًا ل ــل وفي ــي ظ ــة ، الت اليديولوجي
زمنــًا طويــاًل ، ول يــاول التاجــرة بــا ، 
أو الزايــدة عليهــا ، كــم أنــه ل يــاول ان 
يســتغلها لتحقيــق اغــراض شــخصية أو 

ــة. ــع ذاتي مناف
ــف  ــعدي يوس ــر س ــيوعي الخ والش
كان وفيــًا لعقيدتــه السياســية ، والثبــات 
ــاعر  ــك أن الش ــن ذل ــاًل ع ــا. فض عليه
ــد  ــًا ِلح ــوم بوق ــن ف ي ــعدي ل يك س
مــن حــكام وافــراد وتلــك مزيــة كبــرة 
ــي  ــن الثقف ــر م ــه كث ــاع في ــن ب ف زم
والبدعــي ذمهــم وضمئرهــم للســلطة 
ــزل  ــي ُأج ــم ح ــم ، فمدحوه أو الاك
لــم العطــاء ، وذموهــم حــي اختلفــوا 

ــاء )42(. ــم العط ــوا عنه ــم ، ومنع معه

وســعدي يوســف كان غارقــًا حتــى 
ــذا  ــياس إل ان ه ــل الس ــه ف العم اذني
ــيًا.  ــرًا سياس ــه مفك ــق من ــل ل خيل العم
وأن الشــعر عنــده ميــدان القيقــة ، ول 
يتمثــل ليديولوجيــا ، بــل يتمثــل الياة 
ــياس  ــاعر س ــم ش ــاعر أولً ، ث ــو ش فه
ــه شــاعرًا  ــق من ــد خل ــًا ، وإن كان ق ثاني
ــز  ــم تي ــراز الول ، ث ــن الط ــيًا م سياس
شــعره بالســكينة السياســية ، والــروي 
ــعرية ،  ــة الش ــوج الرؤي ــياس ونض الس

ــية. ــه السياس ــم يوميات ف معظ
يشــعر ســعدي بالعتــداد بالنفــس وهو 
ــول  ــان ف الق ــة النس ــن حري ــع ع يداف
والعمــل ، واحــرام هــذه الريــة ال 
ــه  ــرام ، ومعارضت ــدود الح ــى ح أق
ــي  ــع الت ــوف القم ــكل صن ــديدة ل الش
تارســها النظمــة ضــد حريــة النســان 
ــزءًا  ــعدي ج ــف س ــد أوق ــره. فق وتفك
ــًا  ــي عام ــة اربع ــعره طيل ــن ش ــرًا م كب
ــة النســانية ، وعــن  للدفــاع عــن الري
ــع  ــون للقم ــن يتعرض ــرار ، الذي الح
هــو  وكان  والطــاردة  والضطهــاد 
ــورد  ــشد وط ــم ت ــدًا منه ــه واح نفس
وُقِمــَع طيلــة اربعي عامــًا أو يزيــد )52(.

شــعره  أوقــف  الخــر  الشــيوعي 
عــن  دفاعــًا  اليديولوجــي  وفكــره 
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ــط ، وكأّن ل  ــيوعيي فق ــي الش الناضل
مناضلــي ول شــهداء ف العــال مــن 
ــه  ــيوعيون ، وكأّن ــة إّل الش ــل الري اج
كان يعــر بشــعره عــن المهــور وليــس 
لمهــور  ويكتــب   ، النســان  عــن 
ــور  ــزب ، وجه ــور ال ــاعر ، وجه الش
ــا  ــرة جيده ــذه ظاه ــا. وه اليديولوجي
والكّتــاب  الشــعراء  لــدى  التلقــي 

الشــيوعيي)62(.
ــر  ــر ينتظ ــيوعي الخ ــه )الش وف عنوان
الافلــة( وهــو ل يــرى مــن الســيارات 
ال البــاص ذات اللــون الحــر )شــعار 
ــيوعي العراقــي( وحيــاة  الــزب الش

ــول : ــزب اذ يق ــاء ال ــض اعض بع
أنا منذ الفجر ، هنا يف هذا املوقف ،

انتظر الباص األمحر ...
مّرت سيارات

وقطاراٌت
مّرت باصات بالعرشات

ولكّن الباص االمحر مل يأِت
ومل اسمع خرًا عنه ...)72(

يرتبــط اللتــزام عنــد ســعدي بمفهــوم 
الوثيقــة  الصلــة  القائــم عــى  الفــن 
ــد  ــاة ، وق ــع وبالي ــع وبالواق للمجتم
ــن  ــث ع تــدث الدب العــريب الدي

مفهــوم اللتــزام بتصــورات عديــدة 
، فمنهــم مــن يــراه التزامــًا دينيــًا ، 
 ، التزامــًا حزبيــًا  يــراه  ومنهــم مــن 
حــول  يــدور  تصويريــًا  التزامــًا  أو 
الخــالق العامــة والــرص عــى البنــاء 
ُيَعــّد  الــذي  والــوروث  الجتمعــي 
بمثابــة الرجعيــة التــي يقــوم عليهــا 

الجتمــع ف بنــاء الســتقبل )82(.
ســوى  يكــن  ل  الصطلــح  أن  عــى 
اليديولوجيــة  الظواهــر  أحــدى 
العــص الديــث ، فقــد  لــالدب ف 
دخلــت متغــرات جوهرية عــى الدب 
ــة  ــة والوضوعي ــاراته الفني ــددت مس ح
اليديولوجيــة  النتــمءات  بســبب   ،
الواضحــة لالدبــاء ، وربــم كان النــس 
الروائــي اكثــر وضوحــًا بوصفــه المثــل 
القــرب ال التعبــر عن حركــة المهر 
الوعــي  واســتبدال  الواقــع  ونقــل   ،

المكــن بالوعــي القائــم )92(.
فلغــة الشــعر تتأســس عــى الجــاز 
واليــال ، بخــالف الــرد الــذي يقــوم 
ــة واســتعمل  بصناعــة النمذجــة الواقعي
ــة التــي يتحــدث  ــة والحلي اللغــة النثري

ــة. ــا العام ب
ول تكــد الداثــة الشــعرية العربيــة ترك 
ــاص  ــع الع ــر الواق ــن ظواه ــرة م ظاه
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، مــن دون معالــة فنيــة ومــن دون 
تقويــم جــال ، بحيــث يمكــن التوكيــد 
ان هــذه الداثــة قــد اســتوعبت بحمــل 
مــا طرحــه الواقــع مــن إشــكاليات 

ــة)03(. ــة واجتمعي ــة وروحاني ذاتي
وهــي باســتيعابا ذلــك تكــون قــد 
انجــزت مشوعهــا الــمل العــادل فنيًا 
للواقــع ، كــم تكــون قــد حاكمتــه عــى 
الســتوى اليديولوجــي ، بمعنــى أن 
الداثــة قــد اتــذت موقفــًا آيديولوجيــًا 
مــن الواقــع ، ف اثنــاء اســتيعابا الفنــي 

ــه )13(. ــمل ل ــا ال وتقويمه
وقــد ظهــر ذلــك بعــدة مســتويات 
ــعري  ــف الش ــعدي يوس ــص س ــن ن م
ــة  ــة الكلي ــي عــى مســتوى الرؤي الداث
فيمكــن ان نحــص الــرؤى المليــة 
ــة ف  ــعر الداث ــى ش ــت ع ــي هيمن الت
ــة ، وهــي  ــمط ثالث ــع بأن ــه بالواق عالقت
ــط  ــدي والنم ــول والراجي ــط البط النم
)شــعر(  ملــة  وترجــع   ، العــذايب 
ــك  ــي تس ــزام الت ــرة اللت ــة فك اللبناني
بــا الدبــاء والشــعراء العــرب ومنهــم 
الشــاعر ســعدي يوســف ال مصادرهــا 

ــي : وه
النفســية  ومشــكالتنا  ازماتنــا   ((
ــذ  ــا لنتخ ــح علين ــي تل ــة الت والجتمعي

موقفنــا منهــا ونعــي مكاننــا إزاءهــا ((
ــر والدب  ــن الفك ــم م ــا ترج )23(. وم

ــة  ــي خاص ــطريه الغربي ــي بش الوجودي
ــو. ــارتر وكام س

ــية  ــات الاركس ــن النظري ــم م ــا ترج وم
والشــيوعية ف الفكــر والدب فضــاًل 
العقائديــة  الحــزاب  موقــف  عــن 

ــة. ــا العام ــن القضاي ــة م والقومي
ــة  ــه الجل ــي دعــت الي ــا الت وشــعر رؤي
يتعــارض جذريــا مــع مفهــوم اللتــزام 
ــم  ــن القائ ــوم الف ــط بمفه ــذي يرتب ال
عــى الصلــة الوثيقــة بالجتمــع وباليــاة 
تاجــم  فيــم  والركــة   ، وبالواقــع 
ــة  ــة خاص ــو لرؤي ــزم تدع ــعر اللت الش
ــار الشــخي ،  ــزام عــى الختي ف اللت
ونابعــة مــن ذات الشــاعر النفتحــة عــى 
ــة  ــد الرك ــان ، وتؤك ــو إنس ــا ه كل م
لصالتــه  تبعــًا  الصيــل  الفنــان  أن 
اليــاة  يعكــس  فهــو  ملتــزم  فنــان 
بجميــع أبعادهــا ومشــاكلها وقضاياهــا 
هــذه  تأكيــد  ال  الجلــة  وتذهــب 
ــخي  ــزام الش ــة اللت ــة ، حقيق القيق
ــزم  ــزم ، ملت فــكل شــعر هــو شــعر ملت
ف وعــي الشــاعر ، هــذا اللتــزام ل 
ينجــم عــن اتــاذ موقــف ســياس ، بــل 
ــات  ــدم كل طاق ــاعر يق ــون الش ــن ك ع
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ــال. ــع الع ــى م ــذا اللق ــخص ل الش
عليــه  ُتفــرض  ل   ، حــر  والشــاعر 
أي قضيــة ، فهــو ل يطبــق اللتــزام 
ــارج  ــن ال ــًا م ــه فرض ــروض علي الف

.)33(

إّنــم هــو يؤكــد س تيــزه وفرادتــه 
الذاتيــة  معاناتــه  مــن  ينتقــل  حينــم 
ال العانــاة الكليــة الشــاملة ، حينهــا 
ــوره  ــخي حض ــه الش ــيحقق التزام س
ــه  ــال كل ــارك الع ــا يش ــزه ، عندم وتي
معاناتــه ، وللشــاعر ل بــأس بمحاولتــه 
تنــاول قضايــا اجتمعيــة أو سياســية 
ــه  ــح بأمكانات ــو نج ــة إن ه ــة خاص ملي
وابداعــه ف أن جيعــل مــن هــذه القضيــة 

الاصــة قضيــة إنســانية )43(.
ــق  ــشوط تتحق ــذه ال ــد ب ــمن النق وإي
ــا  ــا دفعه ــعر ، م ــود للش ــة والل العالي
ــاعر  ــا الش ــة يعاله ــنة أي قضي ال أنس
ــي أل  ــعر ينبغ ــة ف الش ، فاليديولوجي
تكــون بنــاء عقائديــًا مغلقــًا ، أو أن 
ــه  تكــون خضوعــًا للواقــع ل تــاوزًا ل
ــاس  ــن احس ــًا م ــع أساس ــي نب ــم ه ، إن
الكيانيــة  بالقضايــا  الــذات  الشــاعر 
ينحــص  ل  فهــو  لذلــك   ، الكــرى 
ف اطــر سياســية أو اجتمعيــة ، بــل 
هــو يكتــب أيديولوجيــة ف الطــار 

ــان. ــاة النس ــامل لأس ــاري الش الض
بنــاء عــى ذلــك تكتســب اليديولوجيــا 
ف الشــعر معنــى متميــزًا ، يبعدهــا عــن 
العنــى الضيــق لاليديولوجيــا السياســية 
الشــاعر  يتبناهــا  التــي  الفكريــة  أو 
اللتــزم ويقحمهــا ف بنائــه الشــعري 
حريــص  الــق  فالشــاعر   ، أقحامــًا 
ابلــغ الــرص عــى أل تتحــول تربتــه 
أو  الســياس  الســتوى  ال  الشــعرية 
الجتمعــي لعنــى اليديولوجيا الســائد 
عــى انتــاج الكثــر مــن الشــعراء ، 
العنــى الــذي تنفصــل بــه اليديولوجيــا 
عــن الشــاعر تصبــح قيمــة خارجيــة ل 
ــح  ــعري فيتض ــاء الش ــا بالبن ــة ل عالق
التمــزق والعــري الكامــل مــن أيــة 
ــواء  ــى الس ــعرية ع ــة أو ش ــة روحي قيم

.)53(

كان عــى ســعدي يوســف ف مموعتــه 
الشــعرية )) أن يــول اليديولوجيــة 
الضيقــة  القتصاديــة  أو  الجتمعيــة 
إنســانية  حضاريــة  أيديولوجيــا  ال 
ــم يكتــب بحســه النســان  فالشــاعر إن
الحليــة  ، وبالتــال ســتكون قضيتــه 
الضاريــة  الرؤيــة  وفــق   ، الاصــة 
الشــاملة ، جــزءًا مــن بنــاء إنســان ، ِلن 
طبيعــة الشــعر الذاتيــة مــن حيــث هــي 
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لقــاء حــار مبــارش مــع الــذات ، تصهــر 
اليديولوجيــا السياســية أو القتصاديــة 
حضاريــة  أيديولوجيــا  ال  وتويلهــا 
لصيقــة بالــذات أشــد الالصقــة (()63(.

املبحث الثالث : صياغة العنوان
ــدي  ــل قص ــوان فع ــار العن إّن )) اختي
ــيئته  ــي ومش ــليل إرادة الوع ــه س لكون
ــة  ــتوى العتب ــى مس ــي ع ــد بن (()73( فق
النصيــة بصيغــة الملــة الســمية و 
ــة  ــز بحرك ــا يتمي ــة م ــوان المل )) العن
قائمــة عــى فعــل الملــة ســواء أكانــت 
ــة (( ــة حديث جلــة أســمية ام جلــة فعلي

)83( والعنــوان الملــة أقــل النــواع 

الدبيــة  العــمل  عناويــن  ف  قيمــة 
؛ ِلّنــه ل يعطــي إشــارة للمتلقــي ، 
ولــو كان هنــاك مــا هــو مــذوف ف 
ــفرة  ــك الش ــي لف ــعى التلق ــة لس المل
يشــعر  وهــو  الحــذوف  ومعرفــة 
بالرضــا ف بحثــه عــن ذلــك الحــذوف 
، إذ إّن حريــة الختيــار والركيــب ف 
ــة  ــن الناحي ــدة م ــوان مفي ــة العن صياغ
الدلليــة بدللــة النــص العامــة ، ِلنــا 
لــالرادة  مــا  نحــو  عــى  تســتجيب 
النصيــة ف صياغــة فضــاء معــي وانتــاج 
إيقــاع معــي ، يرســم عمومــًا السياســة 

النصيــة للخطــاب البداعي ف تشــكيله 
ــي )93(. ــكي والنهائ ال

ولعــّل مــن أهــم الســمت المليــة 
ــز الشــعر العــاص أّن الشــاعر  التــي تي
ــًا  ــع عنوان ــى أن يض ــًا ع ــح حريص اصب
ــل لقــد انتقــل المــر  ــدة ، ب ــكل قصي ل
ــد  ــدره... وق ــوان يص ــًا ال كل دي أيض
اختلــف الــال لــدى كل مــن الشــاعر 
الرومانــي والعــاص ، اذ صــار العنوان 
ــًا ف القصيــدة ،  عندهــا عنــصًا عضوي
ــدة  ــوان ف قصي ــار العن ــاعر ل خيت والش
ــم  ــة ، وإّن ــًا أو مصادف ــوان أعتباط أو دي
ــث  ــه ، بحي ــمق تربت ــل ِلع ــد تأّم بع
واضــح  بشــكل  دالً  العنــوان  يــأت 
ــه  ــدى قارئ ــتثره ل ــا أراد أن يس ــى م ع
)04(. فضــاًل عــن ذلــك يشــكل العنــوان 

مدخــاًل أساســيًا لدراســة النــص الديب 
، وهــو مــن أهــم مرجــع يتضمــن 
وتكثيــف  والرمــز  العالقــة  بداخلــه 
العنــى ، اذ يــاول الشــاعر مــن خاللــه 
أن يثبــت مقصــده ، بوصفــه النــواة 
ــيج  ــا نس ــاط عليه ــي خ ــة الت التحرك
نصــه ، وبوصفــه الطــوة الجرائيــة 
ــه  ــداع نفس ــا الب ــدم ل ــي يق الول الت
للمتلقــي )14( وهــو حلقــة أساســية مــن 

ــص. ــاء الن ــات بن حلق
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ــي ال  ــده الركيب ــوان ف بع ــي العن ينتم
نمطــه الســمي ، أي بصفــة الســم 
، ويتضــح ذلــك مــن وروده بصيغــة 
والصفــة  والــر  الحــذوف  البتــدأ 
فقــط(  الخــر  )الشــيوعي  و   ،  )24(

جلــة ف صيغــة التعريــف بـــ )أل( وهي 
صيغــة تــراوغ معهــود الدللــة ف وعــي 
الدللــة  تلــك  مســتثمرة  القــاريء. 
ــي  ــة ، الت ــة لــــ )أل( ف العربي الزدوج
 ، والنســية  العهديــة  بــي  تــراوح 
ــة((  ــة ))العهدي ــا ال الدلل ــا هن ونظنه
أقــرب ، ومفادهــا دللــة عــى شء 
ــم  ــي التكل ــود ب ــه معه ــارف علي متع
ــي )34(. ــاعر والتلق ــتمع ، أو الش والس

ــط(  ــر فق ــيوعي الخ ــوان )الش إّن العن
باســتناده عــى تلــك العهديــة التــي 
ــاعر  ــي الش ــركًا ب ــًا مش ــرض ميثاق تف
مــن  واحــدة  تناســب  والقــاريء 
ــا  ــم حدده ــوان ك ــف العن ــم وظائ أه
الســيميائيون ودارســو علــم النــص 
ــص  ــي الن ــراءة ب ــاق ق ــد ميث ــي عق وه

الشــعري والتلقــي.
ــا نعمــل عــى رصــد الصيــغ التــي  وهن
يمكــن أن يــأت بــا العنــوان وهــو 
ــق  ــمية وف ــاء التس ــن فض ــكل ضم يتش
ــن  ــذ م ــددة تتخ ــغ متع ــكال وصي أش

اللغــة الكتوبــة طريقــًا لــا ، ومــن 
الــادة النحويــة ســبياًل ال المســاك 
ــي ،  ــدر ال التلق ــى الص ــورة العن بص
ــن  ــل م ــة الرس ــع ثقاف ــد م ــذي يتح ال
حيــث الفضــاء النحــوي عــى القــل ، 
فــان قصديــة الرســل ف تصديــر العنــى 
تــرك مســألة  التلقــي ســوف ل  ال 
اللعــب باللغــة وفــق الســاحة التــي 
يفقههــا التلقــي والتــي تشــكل شــعرية 
العنــوان وماتلــه ف آن واحــد ، فالــمل 
والــري يشــكالن ســدى العنــوان 
ولمتــه عندمــا جيهــز العمــل الديب 
لكــي يكــون منجــزًا خــارج ســلطة 

الثقافــة ف الوقــت نفســه )44(.
ــه  اقتلــع ســعدي يوســف صيغــة عنوان
مــن النــص الشــعري )) ليكــون النــواة 
ــد  ــص ، ويرت ــا الن ــف فيه ــي يتكّش الت
ــعرية  ــة الش ــوان الجموع ــا ، وعن اليه
بصيغتــه الملــة الســمية التــي أنتقاهــا 
ــؤرة  ــراه ب ــه ي ــره لكون ــاعر دون غ الش
ــمت  ــي الكل ــه باق ــر الي ــزًا يش أو مرتك
الســهمة ف النســيج اللغــوي     للنــص 

.)54())
تثــل  الخــر(  )الشــيوعي  وجلــة 
ــه  ــدر كل عناوين ــة تتص ــة تكراري لزم
ــغ  ــه البال ــد مموعت ــن قصائ ــة م الفرعي
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وقــد  قصيــدة   )28( الــــ  عددهــا 
ــرار ف  ــة التك ــور الالزم ــا حض وجدن
ويتخــذ   ، بالكامــل  الشــعري  نصــه 
حضــور العنــوان صيغيــًا تقنيــة التكــرار 
هــذه  لتغــدو   ، متلفــة  وباشــكال 
ــة  ــررت ف الجموع ــي تك ــة الت الالزم
متــن  ف  مــرة  كلهــا )43(  الشــعرية 
النــص الشــعري و )25( مــرة كعناويــن 
فرعيــة لقصائــد الجموعــة الرئيســة 

)الشــيوعي الخــر فقــط(.

الشــاعر ســعدي  أّن  البحــث  وجــد 
عــى  عناوينــه  تشــكيل  ف  اعتمــد 

: هــا  طريقتــي 
 + الطريقــة االوىل :- مبتــدأ حمــذوف 

ــة ــر + الصف خ
وقــد بلغــت عناويــن ســعدي التــي 
ُبنيــت عــى هــذه الطريقــة )6( عناويــن 
ــالل  ــن خ ــنذكرها م ــن س ــتة عناوي س

الــدول الت :

 رقم الصفحة فيالمجموعة الشعريةالعنوان
المجموعة

5الشيوعي االخير فقطبدلة العامل الزرقاء

 أّول أّيار في موريس بالتسة
10الشيوعي االخير فقط)برلين(

17الشيوعي االخير فقطتعاليم الشيوعي االخير

19الشيوعي االخير فقطأّيام العمل السري

14الشيوعي االخير فقطإستقالة الشيوعي األخير

21الشيوعي االخير فقطالشيوعي االخير محرر بغداد

أنــا  العناويــن  هــذه  ف  والالحــظ 
ــره  ــذوف تقدي ــدأ م ــر لبت ــرب خ تع
ــذف  ــاعر ح ــذا( والش ــذه ، ه ــا ، ه )أن

ــتغنى  ــل واس ــر ، ب ــى ال ــدأ وأبق البت
ــل  ــدوث خل ــم ح ــره دون ــن غ ــه ع ب
ف العنــى والتأمــل أن لســعدي دوافــع 
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البتــدأ  حــذف  وراء  كانــت  يعرفهــا 
ــي  ــة الت لعــّل مــن أههــا النزعــة النفعي
جعلتــه يميــل ال توظيــف اكثــر عنــاص 
ــاق  ــوة ال النعت ــة والدع اليديولوجي
والريــة والولئيــة الطلقــة ِلفــكار 
الــزب الشــيوعي العراقــي الشــبع 
ــادة أل  ــة إف ــية والواقعي ــكار الاركس بأف
وهــو الــر لكــون الــر يمثــل الركــن 

ــدة )64(. ــه الفائ ــم ب ــذي تت ال
إن حضــور العنــوان وانتشــاره ف النص 
عــر اســلوب التكــرار وبمســتويات 
متلفــة ، ُيظهــر طابعــًا ميــزًا للغة الشــعر 
لــدى الشــاعر ســعدي يوســف فضــاًل 
عــن أن الضــور الصيغــي للعنــوان 
البنيــة  اسار  كشــف  قــد  وانتشــار 
ــه  ــض اّن ــرى البع ــًا ، وي ــة جزئي النصي
مــن الدعــاة بمــكان الكشــف عــن 
ــض  ــص ، للقب ــوان ف الن ــار العن انتش

دلليــًا  وتولتــه  اشــتغالته  عــى 
البنيــة  بــأسار  العرفــة  وبالتــال   ،
صعيــد  عــى  الصيغيةوغوامضهــا 
النــص )74(. ولكــّن قــراءة ِلستكشــاف 
ــن رؤى  ــر م ــا يدخ ــص وم ــوال الن ع
ــم بعــد أن )الشــيوعي  وأفــكار يــرى في
ــند  ــذف الس ــند ح ــط( مس ــر فق الخ
ــذه  ــم ، ه ــم ، انت ــذا ، ه ــو ) ه ــه وه إلي
، انــا ( والتقديــر انــا الشــيوعي الخــر 
انــا مــرر بغــداد ، أو هــذه بدلــة العامــل 
الزرقــاء أو هــذه اســتقالة الشــيوعي 
الشــيوعي  تعاليــم  هــذه  أو  الخــر 
لتكــون   ، يوســف  ســعدي  الخــر 

البنيــة للركيــب.
يقــول ســعدي ف عنــوان لقصيدته )أول 

أّيــار ف موريــس لتســه )برلي((:

ــيس ، وكارل  ــب ، التأس ــام الذه ــاُت االي ــة ، راي ــاُت اخلفاق ــُر ، الراي ــاُت احُلم الراي
ــس ... مارك

الرايات املرفوعة أعىل من أبراج الكاثدرائيات
وأعىل من تاريخ التاريخ . الراياُت الدفاقة يف كل ذراٍع ُشُهبا )84(

فالعنــوان هنــا خيــر عن مضمــون النص 
الذي يــدور حــول ظهــور اليديولوجيا 
بوصفهــا نصــًا والنمــط الســياس الــذي 

ظهــرت فيــه القــولت والشــعارات 
ــاعر  ــزب الش ــة بح ــية ، الاص السياس
أو  العراقــي(  الشــيوعي  )الــزب 
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ــة. ــت مهم ــه ، اذ اصبح أيديولوجيت
النــص مهمــًة اعالميــة واعالنيــة ف 
ــن  ــاًل ع ــك ف فض ــه وذل ــت نفس الوق
والنتــمء  للكســب  رشوط  وضــع 

العراقــي. الشــيوعي  للحــزب 
 May DayinMorisplaz –  (

)  Berlin
ف  أّيــار  )أول  قصيــدة  عنــوان  ف 
يــدور  )برلــي(  بالتســه(  موريــس 
ــي  ــوات ب ــدد الص ــوار سدي متع ح
الشــاعر وذاتــه أو بــي ســعدي ورفيقتــه 
)جــوان( والــدث ذكــرى تأســيس 
الــزب الشــيوعي العراقــي النتمــي 
ــكان  ــن بأم ــه ل يك ــة أن ــه ، والقيق الي
الشــاعر إِّل ان يصــدر ف نفســه مــن 
ــد  منطلــق عقــي ، لنبالســاس كان ق
ــذا  ــياس ، ول ــي الس ــن الوع ــدر ع ص
تــول النــص ال أيديولوجيــة بوصفهــا 
ــه  ــًا ، في ــادة وموظف ــه ق نصــًا شــعريًا في
 ، الــزب  مذكــرًا  والــكان  الزمــان 

ــاًل : ــه قائ ــاًل بتأسيس ــًا ومتف متفي
قالْت َل جوان :

الليلَة نسهر حتى منتصف الليل
فقــد وتلقــى ســاحرة يف عتمــة منعطــف 

...
)! )ليلتُهنَّ

ويف الصبح
الصبح العايل

سنســري اىل ســاحة موريــس ، لننضــم اىل 
ِل لعاّم ا

وهنتُف تت الرايات احلمراء ...)94(
ــد  ــي عن ــق التلق ــر اف ــة لك وف ماول
اخــرى  اجــواء  ال  ونقلــه  القــاريء 
ذهــب  القــراءة  قواعــد  وخلخلــة   ،
العنــوان  الشــاعر ســعدي ال كتابــة 
لتفعيــل  ماولــة  النجليزيــة  باللغــة 
الدكتــور  بتعبــر  الــدلل  التضمــي 
بــه  ويقصــد  فــرج  الشــيخ  حيــد 
تاهــي العنــوان ف النــص وتصيــل 
النــص  بنيــة  ف  البــصي  البعــد 
 May( مــدلً عــى العنــى ، فعنــوان
DayinMorisplaz – Berlin ( ف 
ــود  ــف يع ــعدي يوس ــجل س ــي يس ح
ــة  ــه باللغ ــن ويكتب ــرى ف الت ــرة أخ م
العربيــة ) أول أّيــار ف موريــس بالتســه 
فيــم  القــاريء  ليخــرج   ) )برلــي( 
ــرة  ــدم ذاك ــاعر أراد ص ــد ال أن الش بع
ــرة ف  ــق الغاي ــن طري ــا ع ــي حينه التلق

شــكل الــرف ل معنــاه )05(.
 ، أولً  الشــاعر  يوســف  وســعدي 
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والســياس ثانيــًا كان غارقــًا حتــى اذنيــه 
وجدنــاه  وقــد  الســياس  العمــل  ف 
خــالل طروحاتــه السياســية كجــزء 
مــن طرحــه الفكــري العــام البثــوث ف 
شــعره العــام التضمــن دفاعــه الســتمر 
عــن حريــة النســان ف القــول والفعــل 
أقــى  ال  الريــة  هــذه  واحــرام   ،
الحــرام ، ومعارضتــه الشــديدة لــكل 
صنــوف القمــع التــي تارســها النظمــة 

ــره )15(. ــان وتفك ــة النس ــد حري ض
إّن دكتاتوريــة )اللــون( عى الشــعر ذات 
ــة  ــل دكتاتوري ــا كمث ــر ، مثله ــر خط اث
الســلطة عــى الشــعب ، فالشــعر يضيــق 
بأحاديــة اللــون ، بــل إن احاديــة اللــون 
ــاد  ــر اداة افس ــة ، ُتعت ــد دكتاتوري الواح

للشــعر وفنــه )25( ، او هــو القائــل :
ــة ،  ــات الفاق ــُر ، الراي ــات الم الراي
ــيس ،  ــب ، التأس ــام الذه ــات الي راي
ــمن ،  ــْت َتل ــارك ، وإرَنْس ــس م وكارل

ْبَرخيــت ، الكاباَريــْت)35(.
عنوانــًا ف قصائــد  الفــراغ  ويشــكل 

لنــص  يمكــن  اذ  الشــعرية  ســعدي 
ــالً  ــه إيغ ــكوتًا عن ــوي مس ــن ان ي الت
ف الغمــوض أو رغبــة ف ارشاك التلقــي 
ــان  ــوات ، ف ــات والفج ــيء الفراغ ف م
بنيــة العنــوان بوصفهــا نصــًا اســتقبلت 
مثــل هــذه التقنيــة البصيــة التــي تدلنــا 
عــى التحــول مــن بالغــة اللفــاظ 

ــة. ــة اليقون ــور ال بالغ والص
صياغــة  ف  الثانيــة  الطريقــة  أمــا 
عناويــن ســعدي الشــعرية ف مموعتــه 
ــت  ــد ُبني ــط( فق ــر فق ــيوعي الخ )الش
ــة  ــًا الكون ــمية أيض ــة الس ــى المل ع
ــذي  ــر ال ــح الظاه ــدأ الصي ــن البت م
 + الصفــة   + التقديــر  ال  يتــاج  ل 
الــر الملــة الفعليــة ، وتشــكل هــذه 
العناويــن الصاغــة عــى هــذه الطريقــة 
)22( عنوانــًا مــن ممــوع عنوانــات 
ــا  ــض منه ــدول ببع ــك ج ــعدي وإلي س
الجموعــة  ف  تواجدهــا  وأماكــن 

الشــعرية.
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رقم الصفحة من المجموعةالمجموعة الشعريةعنوان القصيدة

6الشيوعي االخير فقطالشيوع االخير يغادر َعّمان

8الشيوعي االخير فقطالشيوعي االخير يثرثر

 الشيوعي االخير ال يعمل
23الشيوعي االخير فقطمترجمًا

25الشيوعي االخير فقطالشيوعي االخير يرفض عماًل

27الشيوعي االخير فقطالشيوعي االخير يدخل الجنة

 الشيوعي االخير يذهب الى
48الشيوعي االخير فقطالسينما

ــوان عــى اســاس  ويمكــن تقســيم العن
الشــكل والوظيفــة ففيــم يتجــه العنــوان 
الرئيــس ال العمــل بصــورة شــاملة 
وكليــة ، يشــر العنــوان الفرعــي ال 
العمــل مــن ناحيــة وصفيــة توضيحيــة 
ــى  ــره ، بمعن ــل ويف ــي العم ــه يع ، إن
التفســر  ناحيــة  ف  يشــتغل  أنــه 
ــوان  ــل العن ــي يعم ــح ، ف ح والتوضي
ــل ،  ــوع العم ــان ن ــى بي ــي ع التجني
ــي  ــوان التجني ــة العن ــى ان وظيف بمعن
خوفــًا  جنــس  عــى  الدللــة  هــي 
وقــوع التلقــي ف تصــورات خــارج 

ــف  ــيادة الوظائ ــود )45( وس ــار القص اط
ــمي  ــب الس ــن الرك ــة كاًل م الوصفي
ــة  ــمية والفعلي ــا الس ــة بنوعيه والمل
ــف  ــذه الوظائ ــب ه ــوان بحس ، والعن
ــة  ــي مرجعي ــو تعي ــارشة نح ــه مب يتج
النــص ، وغرضــِه وذلــك لحالــة عــى 
موضــوع الرســالة )النــص الشــعري( ، 
ابتغــاء التواصــل الفــوري مــع التلقــي 
ــر  ــيس فال ــرق التأس ــزال الف ، واخت
العناويــن  هــذه  ف  الفعليــة  الملــة 
ــاعر  ــل ارادة الش ــد وفع ــن قص ــاء ع ج
لتأكيــد وتثبيــت فكــرة الــولء للحــزب 
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التــزام  وأيضــًا  العراقــي  الشــيوعي 
أيديولوجــي إتــاه الشــيوعية الاركســية 
والواقعيــة ، بــي دلليــة اللغــة الشــعرية 

ومعنــى الطــاب )55(.
إّن ســعدي كشــاعر ســياس ، ومناضــل 
مطــارد ، مطلــوب للســلطة ، كان يشــعر 
بأنــه ســجي الــكان وبانــه عــاش فــرة 

وإن  متلفــة  ف ســجون  مــن عمــره 
كانــت هــذه الســجون بــال قضبــان 

ــان. ــض الحي ــة ف بع مادي
ــدن  ــن م ــا م ــمن وغره ــه ف ع فاقامت
العــال كانــت عبــارة عــن إقامــة ف 
ســجن ، ففــي عنوانه)الشــيوعي الخر 

ــا : ــول فيه ــي يق ــّمن( الت ــادر َع يغ

كاد الشيوعي االخري يضيع يف َعاّمن ...
عرشًا كانت السنواُت : فارقها ، ومل يأسْفلام َفَعَل الفراق ،

فربام كانت حديقته من الصّبار ،   
أو كانت سفينته من الورق املقّوى.

ربام مل حيسن االصغاء للنجم البعيد ،
وُرّبام )65(...

ــامري  ــكيل املع ــع : التش ــث الراب املبح
للقصيــدة

القصيــدة  أن  الباحثــون عــى  جيمــع 
ــًا  ــكياًل زماني ــل تش ــة تث ــة حي ــي بني ه
ــه  ــت نفس ــيقيًا ف الوق ــًا وموس ومكاني
، اذ يعــر الشــاعر مــن خــالل هــذا 
التشــكيل التفاعــل عــن مواقــف ورؤى 
ــن  ــًا ، ضم ــان مع ــكان وزم ــز م ف حي
ــة. فمكونــات  إيقاعــات موســيقية معين
ــد  ــة ل ب ــا التعالق ــدة وعناصه القصي
ان ينظمهــا قانــون أو بنــاء تتجمــع فيــه 
ــدة  ــات ف وح ــاص والكون ــذه العن ه

ــر  ــى التعب ــدر ع ــون أق ــة ، لتك متالح
ــى  ــة ع ــعرية القائم ــة الش ــن التجرب ع
ــة للعــال ؛  وحــدة الحســاس والرؤي
ولــذا فــان البنــاء دراســة التشــكيل 
ــم  ــن ان تت ــدة ل يمك ــمري للقصي الع
ــاص  ــي العن ــة ب ــم العالق ــن دون فه م
عنــاص  ام   ، للقصيــدة  الكونــة 
موضوعيــة كالفــكار أو البنــى الدلليــة 

.)75(

لــذا فــإن التشــكيل العــمري النــدس 
ســعدي  شــعر  ف  القصيــدة  لبنــاء 
يشــتمل وف تربتــه الشــعرية بعامــة 
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ومموعتــه الشــعرية )الشــيوعي الخر 
ــاء  ــى )) البن ــاص ع ــكل خ ــط( بش فق
الفنــي الارجــي الــذي يتعلــق بطريقــة 
الصياغــة والتأليــف والتنظيــم ، والبنــاء 
الفنــي الداخــي الــذي يتضمــن اللفاظ 
واليقاعيــة  اللغويــة  والراكيــب 
والدلليــة والشــكال التعبريــة الركبــة 
التشــكيل  معطيــات  عــن  فضــاًل   ،
ابعــاد  مــن  يتضمنــه  بــم  البــصي 
ــة  ــة وبصي ــوز خطي ــيميولوجية ورم س
ــا  ــي ل ــة (()85( الت ــكار أيديولوجي وأف
ــي  ــة ال التلق ــال التجرب ــر ف ايص الث
ــة  ــة وتعبري ــم جالي ــن قي ــه م ــم تمل ب
الطــاب  منتــج  مقصديــة  تكمهــا 
للصــورة  خاصــة  انظمــة  كاعتــمد   ،
ــطري  ــام الس ــدة )النظ ــكلية للقصي الش
، النظــام الفقــري ، النظــام الركــب( 
ــي  ــطرية ب ــكيالت الس ــع التش أو تنوي
متعــرج أو متــدرج أو مــدود أو متفــرق 

.)95( أو عمــودي 
ــة  ــاص التيبوغرافي ــن العن ــادة م أو الف
ــم  ــدة وتنظي ــة القصي ــد صفح ف تنضي
اللــون الســود والبيــض والحــر 
فيهــا ، أو توظيــف الشــكال الندســية 
التــي  الرقيــم  وعالقــات  الجســمة 
ــاًل  ــعدي فض ــعر س ــرة ف ش ــد ظاه تع

والتأطــر  والتقطيــع  التنقيــط  عــن 
ونظــن أن اهيــة التصميــم ف القصيــدة 
ــال  ــاة وبالت ــد الي ــن تعقي ــاصة م الع
ــة الشــعرية التــي تتطلــب  ــد التجرب تعّق
تؤطــر  فنيــة  قوالــب  لذلــك  تبعــًا 
ــة  ــا التداخل ــة واحداثيات ــذه التجرب ه
والتشــابكة ، والتــي يبــدو فيهــا القالــب 
عــن  عاجــزًا  التقليــدي  العمــودي 
تلبيــة هــذا الطلــب )06(. هــذا مــن 
ــل  ــة اّدى تداخ ــة ثاني ــن جه ــة وم جه
الفنــون الميلــة وفقــدان الجنــاس 
ــزة  ــا التمي ــا وخصائصه ــة تومه الدبي
ال اقتحــام الشــعر ابــواب هــذه الفنــون 
ــا  ــا وخصائصه ــن معطيات ــادة م والف
ــكيل  ــة والتش ــرح والقص ــيم ال ول س

ــوات. ــدد الص ــوار وتع وال
)) ولعــّل التصميــم الدائــري الــذي 
القصيــدة  بابتــداء  نعرفــه  أن  يمكــن 
ــة  بموقــف معــي أو لظــة نفســية معين
ــف  ــرى ال الوق ــرة اخ ــودة م ــم الع ث
نفســه ليختــم الشــاعرية قصيدتــه وقــد 
يلجــأ الشــاعر لتحقيــق ذلــك ال تكــرار 
ــا ،  ــدأ ب ــي ابت ــطر الت ــات أو الش البي
أو تكــرار نفــس مضمــون الفكــرة التــي 

ــا (()16(. ــدأ ب ابت
واذا كان هــذا الناقــد يــدد العالقــة بــي 
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بــداءة القصيــدة ونايتهــا أساســًا لعرفة 
هــذا النمــط مــن البنــاء فــان ناقــدأ 
ــي  ــه وه ــرى ل ــة اخ ــدد مزي ــر ي آخ
عــدم التصاعــد الطــي وإّنــم القصيــدة 
تعــود ال الواقــع وتعريــه بطــرق متلفــة 
وقــد  متناغمــة  وحــدة  ف  لتصهــره 
يكــون البنــاء الدائــري مغلقــًا وقــد 
ــري  ــود بالدائ ــًا ، والقص ــون مفتوح يك
الغلــق للقصيــدة الثــال الــذي يكشــف 
ــم  ــي اللتح ــا الارج ــن اطاره ــا ع لن
وترابــط جزئياتــا داخــل هــذا الطــار 

ــًا )26(. ــًا حي ــًا عضوي ترابط
أمــا الدائــري الفتــوح فهــو شــكل 
ــابق  ــكل الس ــع الش يتفــق ف كل شء م
حيــث  مــن  عنــه  خيتلــف  ولكنــه   ،
ــكل ل  ــذا الش ــاعر ف ه ــة ، فالش النهاي
يتــم دورتــه الشــعورية حتــى يعــود 
ــي ف  ــو ينته ــم ه ــدأ ، وإّن ــث ب ــن حي م
ــا  ــة ، إن ــر نائي ــة غ ــدة ال ناي القصي
ــًا  ــة ارتباطــًا عضوي ــة ترتبــط بالبداي ناي
لكنهــا ليســت هــي البدايــة ، إّنــا نايــة 

مفتوحــة )36(.
مظاهــر  مــن  الدائــرة  البنيــة  وُتعــّد 
ــي طــرأت عــى  ــد ، الت التطــور والتعقي
القصيــدة الديثــة ، وهــي بنيــة ل تــرج 
ــة  ــة والقصصي ــات الدرامي ــن القوم ع

التــي ســبق بيانــا ، غــر أنــا تــوز ميزة 
اخــرى ف بنــاء القصيــدة عنــد تولا ال 
مــا يشــبه حلقــة يلتقــي آخرهــا بأولــا ، 
وتتجســد البنيــة الدائريــة ف اطــار بنائي 
ــرة  ــا دائ ــدة كأّن ــل القصي ــم جيع محك
معلقــة تنتهــي حيــث تبــدأ ، تقــوم 
عــى متابعــة فكــرة عامــة ُتســيطر عــى 
القصيــدة بكاملهــا ، فتعمــل عــى تليــة 
ــة  ــا الختلف ــن جوانبه ــرة م ــك الفك تل
وتالحــق جزئياتــا الهمــة عــر دوراتــا 
ــدة  ــة ، فقــد تطــور شــكل القصي التتالي
ــاء  ــرة ، ال بن ــعورية صغ ــة ش ــن دفع م
ــع ،  ــات أو مقاط ــة لوح ــى هيئ ــو ع ينم
يضيــق الواحــد منهــا لآلخــر )46( ، فــاذا 
القصيــدة ف النهايــة موضوع متمســك.
وقــد يقــوم البنــاء عــى اســتدعاء أكثــر 
ــدد  ــرا لتع ــدة ، نظ ــخصية واح ــن ش م
معالــات الفكــرة الواحــدة ، فتتداخــل 
مكوناتــا  وتتزاحــم  الشــخصيات 
أجــل  مــن  وتتكاثــف   ، ومالمهــا 

ــعرية. ــة الش ــذه البني ــوض ب النه
ــع  ــم خيض ــام ، إّن ــدة الع ــاء القصي وبن
لكوناتــا اليقاعيــة واللغويــة والدللية 
، ويكــون بالتــال مصلــة لتعالقاتــا 
ــث  ــعر الدي ــورة الش ــا. إّن ث وتفاعالت
ل تســتهدف نمــوذج البنــاء العــمري 
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ــة  ــي زعزع ــت تبغ ــم كان ــده ، وإّن وح
تنــح  أن  حاولــت  التــي  الفاهيــم 
الشــعر تعريفــًا احــادي البعــد ، لتحــل 
ــون  ــون بتل ــة تتك ــم مرن ــا مفاهي مله
ــول  ــى التح ــادر ع ــعري الق ــن الش الف
ــا  ــكل مظاهره ــاة ب ــة الي ــول ترب بتح
ــة )56(. ــية والثقافي ــة والسياس الجتمعي

الركــة  خاصيتــي  جانــب  وال 
والوضوعيــة اللتــي تيــزان التفكــر 
ــف ))  ــعدي يوس ــعر س ــي ف ش الدرام
ــر  ــذا التفك ــية ل ــة أساس ــاك خاصي هن
هــي التجســيد ، لن التفكــر الدرامــي 
ل يتوافــق ومنهــج التجريــد ، فالدرامــا 
ــم  ــى ، وإّن ــل ف العن ــة ل تتمث أو الرك
تتمثــل ف الوقائــع الحسوســة التــي 

تصنــع نســيج اليــاة (()66(.
وحــي تطــورْت القصيــدة مــن الغنائيــة 
ــم  ــار التالح ــة ، ص ــة الفكري ال الغنائي
بــي الشــعور والتفكــر امــرًا ملحوظــًا 
ف الشــعر العــريب الدرامــي ، وكان ذلك 
بســبب تطــّور الشــاعر مــن حيــث 
ــه  ــث ادراك ــن حي ــاف ، وم ــه الثق تكوين
القصيــدة  لعملــه ووعيــه ف عنــوان 
التــي  )اســتقالة الشــيوعي الخــر( 
ــي  ــرى الت ــقة الك ــر الش ــا اث ــرى فيه ن
ــُه  ــة لجم ــاعر ، نتيج ــا الش ــان منه ع

صوتــه  يرتفــع  أن  مــن   ، داخلــه  ف 
ــاع  ــك ض ــى مل ــل ع ــصاخ والعوي بال
، ودولــة زالــت او تســمع ضبــات 
ســوطه ، يمينــًا وشــملً تديــدًا ووعيــدًا 
بســحق التآمريــن الونــة ، فهــو حيــال 
ــة. ــة أيديولوجي ــية ونكس ــة سياس كارث
ــعر  ــي ف ش ــاب الوطن ــص الط ويتلخ
ــد  ــل ُينش ــالث ظ ــمت ث ــعدي بكل س
لــا الشــعر ويتغنــى لــا وهــي مطالبتــه 
بالريــة والديمقراطيــة والشــراكية 
أيديولوجــي  التــزام  عــن  فضــاًل   ،
ف نصــه الشــعري ولعــل التصميــم 
الدائــري ف معمريــة القصيدة )اســتقالة 
الشــيوعي الخــر( البنيــة عــى الركــة 
الوقــف  عــن  فضــاًل  والوضوعيــة 
والالــة النفســية وقــد لــأ الشــاعر 
ــن خــالل التكــرار  ــق ذلــك م لتحقي
ــا  ــدأ ب ــي ابت ــطر الت ــات أو الش لالبي
ــراره  ــوان وتك ــار العن ــن انتش ــاًل ع فض
ــه : ــول في ــذي يق ــدة ، ال ــة القصي ف بني

قال الشيوعي االخري :
سأستقيل الَيوَم

ال حزب شيوعٌي ، وال هم حيزنون!
أنا أبن ارصفٍة

واتربٍة
ومدرستي الشوارُع
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واهلتاف
ولسعة البارود إذ يغدو شمياًم ...

مل أعْد ارىض املبيت متنزل األشباح ،
حيث ستائر الكّتان مْسَدلٌة

وحيث املاء يأَسُن يف اجلرار ،
وتفقُد الصوُر املؤّطرة املالمح ...

....................................
.....................................

استقيُل
وأبتني يف خيمة العاّمِل

مْطبعة
وركنًا ...

ــح  ــًة يف ري ــي خفاق ــع رايت ــوف أرف س
ــوٍل أيل

مع الرعد البعيد ، وَمدَقِق االمطار ،
ارفعها

ولن ُأدعى الشيوعي االخري!
......................................

...
......................................

...
الليل يأيت.

ــًة  ــا ، ملتف ــام كعهده ــرى تن ــدن الك لن
ــول ــف املبل باملعط

)وأِلُقْلهريفيلــد(  الضواحــي  يف  أّمــا 
حيــث يقيــم

صاحبنا الشيوعي االخري
فقــد قامــت ربــة االمطــار منزهلــا عميقــًا 

يف العظــام ...
اللعنة!

انتفض الشيوعي االخري :
إن استقلُت

فأين أذهُب ؟
إنَّ ثمة منزالً يل ،

فيه عنواين املسجل ...
وْلَيكن بيتًا الشباح!

سأسكنه
وأسكنُُه

لكي ُأدعى الشيوعي األخري!)76(

كــم تتخــذ قصيــدة ســعدي أنمطــًا 
ــي النمطــي  ــوزع ب ــة متنوعــة تت معمري
البســيط والركــب أو الغنائــي الدرامــي 
واللــزون  الدائــري  كالتصميــم   ،
والتكــراري  والتوقيعــي  والقطعــي 
)القصــي  والدرامــي  واللحمــي 
التفاصيــل  وقصيــدة  والرحــي( 
ــاع. ــدة القن ــن قصي ــاًل ع ــة فض اليومي

ويتوصل ســعدي مــن خــالل التجريب 
ال توظيــف نمــط خــاص وفريــد ف بناء 
ــن ان  ــم يمك ــا ، في ــدة وتصميمه القصي
يطلــق عليــه لقصيــدة الركبــة التداخلــة 
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ــي  ــل قصيدت ــن تداخ ــون م ــي تتك الت
ــر  ــد ع ــب واح ــم ف تركي ــع بعضه م
التنــاول والتناظــر ، أو مــا يمكــن ان 
نطلــق عليــه بالقصيــدة الركبــة التقابلــة 
ــعدي  ــدة س ــاح قصي ــم أن انفت )86( ، ك

عــى الفنــون الخــرى الــرح والقصــة 
والوســيقى  والســينم  والتشــكيل 
ــار  ــة وإس ــدة الغنائي ــن وه ــلها م انتش
ــد ،  ــوت الواح ــان الص ــة وطغي الذاتي
ــة  ــن الدرامي ــة م ــاق رحب ــا ال آف ونقله
اذ الــصاع والــوار وتعــدد الصــوات 
والكــولج  والونولــوج  والــرد 
والبنــاء  والســيناريو  والونتــاج 
 ، الوســيقي  والتلويــن  الســيمفون 
وأضفــى عليهــا ســمت الوضوعيــة 

والتنــوع والتعــدد والركيــب.
مســارًا  أتــذت  القصيــدة  أّن  نظــن 
اشــراكيًا منتميــًا ذا افــق إنســان ملتــزم 
ــورة الســاخطة  ، مشــبعًا بالغضــب والث
مــن عــال القــزام والســوخ والهرجــي 
النســان  الســتقبل  ومســتشفًا   ،
اشــراكي  مفهــوم  مــن  انطالقــًا 
)ماركــي( لوظيفــة الفــن بوصفــه قــوة 
فعالــة ف التغــر الجتمعــي وإعــادة 
ــى  ــًم ع ــدًا قائ ــاء جدي ــع بن ــاء الجتم بن
الريــة والــر والعدالــة والســعادة 

ــالش  ــدأ بالت ــار يب ــذا الس ــد أّن ه ، بي
تدرجييــًا ، وبخاصــة بعــد ازمــة اليســار 
ف العــراق والعــال العــريب اثــر ســقوط 
ــة  ــابق ومنظوم ــوفيتي الس ــاد الس الت
الدولــة الشــراكية ، واشــتداد حصــار 
والوضــاع   ، الشــاعر  عــى  النفــى 
ــذ  ــراق من ــا الع ــر ب ــي م ــة الت الكارثي
الرحلــة  وهــي   ، الكويــت  غــزو 
تســميتها  يمكــن  التــي  الشــعرية 
أتســمت  التــي  الباريســية  بالرحلــة 
بالرتــداد عــن الواقعيــة ، وخفــوت 
التقوقــع  كهــوف  نحــو   ، الثوريــة 
الــذات ، مــع بقــاء الشــاعر عــى موقفــه 

.)96( اليديولوجــي 
وف القصيــدة جــزء مــن آمــال الشــاعر 
ــت  ــة كان ــت ف زوال دول ــي تطم الت
ــت ف  ــم تطم ــه ك ــم بأيديولوجيت تك
ف  الســتينات  ف  العــراق  ف  الســابق 
اثنــاء حكــم عبــد الكريــم قاســم ، وكــم 
ــاء  ــعينات ف اثن ــة التس ــت ف بداي تطم
انيــار النمــوذج الكــر مثــاًل بالتــاد 

ــوفيات )07(. الس
ــل  ــياس داخ ــات الس ــض حشج وبع
هــذه القصيــدة مــن خــالل بعــض 
مثــل  السياســية  الثوريــة  العبــارات 
ــباح  ــزل الش ــيوعي )) من ــزب الش ال
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و  القمعيــة  للســلطة  رمــز  وهــو   ))
)) المطــار (( وهــي رمــز للثــورة و 
)) الريــح (( ورمزيتهــا ســلبية عنــد 
ال  تيــل  وهــي  ســعدي  الشــاعر 
يعيشــهم  اللذيــن  والدمــار  الــراب 
ــن  ــاًل ع ــياس فض ــع الس ــش الواق فح

دللــة الشــؤم والــش.
ــي لــــ  ــوان الفرع ــرار العن ــأِت تك ل ي
)الشــيوعي الخــر( بــــ )6( مــرات ف 
القصيــدة ال تأكيــدًا وتثبيتــًا لفكرتــه 
ــاه  ــا ات ــزم ب ــي الت ــة الت اليديولوجي
الــزب الشــيوعي العراقــي وابتــداء 
القصيــدة بــذا التكــرار ل يــأت اعتباطــًا 
ــع  ــي ناب ــاط نف ــه ارتب ــع الي ــل دف ، ب
ــن  ــا ل يك ــدة وم ــون القصي ــن مضم م
ــًا  ــح ترف ــي ُيصب ــرر فن ــرار م ــذا التك ل
لغويــًا أو تالعبــًا باللفــاظ ، يضمــر 
مّــا خيدمهــا.  اكثــر  القصيــدة  ببنــاء 
ــة  ــد أن يكــون هــذا التكــرار ناي فــال ب
ــاعر  ــا الش ــي داره ــدورة الت ــة لل طبيعي
ف القصيــدة ، أن يكــون امتــدادًا للرؤيــة 
الشــعورية والــط الشــعوري المتــد أن 

يكــون ضورة شــعورية )17(.
ــة  ــدة الدائري وقــد تكــون حركــة القصي
ــرة  ــوان أو فق ــرة العن ــرار فق ــة لتك نتيج
مســتهل  ف  تــرد  بأكملهــا  طويلــة 

القصيــدة وف خاتتهــا.
ومســتوى التعالــق النــي بــي شــؤون 
ــة  ــا لعالق ــص ف ترصده ــوان والن العن
ــن  ــراءة م ــق الق ــص تنطل ــوان بالن العن
للعنــوان ضمــن  الوظيفــة الحاليــة 
الرؤيــة الســيميائية التــي تربــط العنــوان 
ــص  ــوان والن ــك أّن العن ــص ، وذل بالن
يشــكالن بنيــة معادليــة كــرى : العنوان 
بالنــص وبموجــب العالقــة المتداديــة 
، ينتــش العنــوان ف الفــراغ ليّكــون 
ــوان  ــذ العن ــا يتخ ــي وهن ــص الفع الن
موقــع بنيــة رحيــة تولــد معظــم دللت 
ــود  ــو الول ــص ه ــاذا كان الن ــص ، ف الن
ــد الفعــي  ، فــان العنــوان هــو الولِّ
ــة  ــاده الفكري ــص ، وابع ــابكات الن لتش

واليديولوجيــة )27(.
ويســتخدم ســعدي العنــوان فاصــاًل 
ــود  ــي وج ــر ، ويوح ــع وآخ ــي مقط ب
عنــوان لــكل مقطــع بشــخصية القطــع 

ــتقلة. ــه الس وهويت
ويوظــف الشــاعر عالمــات الرقيــم 
للنظــر  لفــت  بشــكل  ودللتــا 
يشــكل ظاهــرة شــائعة  أن  ويمكــن 
ــة  ــل النقوط ــا الفواص ــعره )) أم ف ش
وهــو مــن اكثــر العــوازل القطعيــة 
ــعدي ومــن انمطــه  شــيوعًا ف شــعر س
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الفــراغ الــذي يتكــون مــن مموعــة مــن 
ــاحة  ــل مس ــي تت ــة الت ــط الدقيق النق
ســطر شــعري متوســط الطــول ، وقــد 
ــن  ــوط م ــل النق ــذا الفاص ــب ه يرك
ســطر واحــد أو ســطرين أو ثالثــة وقــد 
ــراغ  ــطر الف ــدد س ــث ان ع ــظ الباح ل
ــي  ــة ب ــافة النقطع ــاد الس ــزداد بازدي ي
ــاوز ف كل  ــه ل يتج ــر أن ــي ، غ الزمن

الحــوال ثالثــة اســطر (()37(.
ــاض أو  ــرك البي ــه ت ــاعر ف قصيدت فالش
ــراغ  ــلء الف ــة م ــي حري ــراغ للمتلق الف
ــدة ،  ــاد القصي ــتيعابه لبع ــب اس حس
وحســب ثقافتــِه وحالتــِه النفســية ، 
والشــاعر حــي يلجــأ ال الــذف يريــد 
ــِه الشــعرية ،  أن يعمــق مــن أبعــاد رؤيت
ويعطيهــا دللٍت وأبعــادًا أكثــر مــا لــو 
ــة  ــة مكتمل ــة النصي ــذه البني ــاءت ه ج
ــًا اخــرى يلجــأ  وبــدون نقــاط ، وأحيان
ــة  ــد كلم ــة عن ــع الدلل ــاعر ال قط الش
ــاركة  ــي ال الش ــو التلق ــة ل ليدع معين
ــل  ــب ، ب ــة فحس ــة البداعي ف العملي
هــذه  ف  الدخــول  عــى  ليحرضــه 
العمليــة بشــكل خيلــق تفاعــاًل بــي 
 ، يطالعــه  الــذي  والنــص  التلقــي 
ــط ف  ــع النق ــل م ــان التعام ــذا ف وهك
فضــاء النــص الشــعري يتيــح للمتلقــي 

النــي  البنــاء  هــذا  ال  يضيــف  ان 
ــوارد  ــي تت ــدللت الت ــعري كل ال الش
ــل  ــه أن يتعام ــح ل ــه ، أو يتي ــى ذهن ع
مــع بنيــة التكــرار برديــد الــدال نفســه 
مــكان النقــط وكلهــا احتــملت قائمــة 

ف البنيــة التحتيــة )47(.
وف الســنوات الخــرة بــدأ ســعدي 
بالتوجــه ال نفســه مبــارشة وباســتخدام 
ضمــر التكلــم ، فصــار هــو بطــل 
ــن  ــًا م ــدث نابع ــار ال ــدة ، وص القصي
باطــن الشــاعر اذ يقــول ف عتبــة نصيــة 
موســومة بــــ )الشــيوعي الخــر خيرج 

ــرًا(. متظاه
عــّر الشــاعر فيهــا مــن خــالل الــدث 
 ، ، تاربــه  ، وآرائــه  عــن هواجســه 
تأمالتــه ، ذكرياتــه مــا يمكــن ان يدخــل 
ضمــن الســرة الذاتيــة واليــاة اليوميــة 
ــن  ــًا م ــك متأتي ــون ذل ــد يك ــه ، وق ل
ــه  ــار علي ــوق الص ــى وط ــكام النف أح
، وتزايــد شــعوره بالغــراب والوحــدة 
عامــًا بعــد عــام ، والــوف مــن الصــر 

ــول. الجه
بنيــة  ف  النــمط  متنــوع  حــوار  وف 

: يقــول  اذ   ، قصيدتــه 
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قــال الشــيوعي االخــري : اليــوم اخــرج 
ــرة يف مظاه

لطرد االحتالل وصحبه ...
ومىض اىل السوق ؛

اشرى مرْي قامش أبيض
ــن  ــاج م ــر الوّه ــالء االمح ــتلف الط اس

ــه ، ــبُّ يدي ــت ت ــامٍة كان رّس
ثــم أســَتعمَل املنشــار كــي يتنّصــف 

اللــوح الدقيــق ...
وهكذا ، خّط الشعار

وجّرَب ...
االشياء حُمكمة متامًا!

وهــو مندفــع ، وأهــوُج ، مثــل عصفــور 
يطــري املــّرة

االوىل ...
وها هو ذا!

تباطأ عند باب البيت
لــفَّ شــعاره وطــواه مثــل مظلــة يف يــوم 

صحٍو
ثم قال لنفسه :

حسنًا!
لنفــرْض أّن شــخصًا جــاءين مســتفرسًا 

...
من أي حزٍب أنَت ؟

كيف أردُّ ؟
احــزاب املدينــة كلُّهــا ، قــد وّقَعــْت 

بأصابــع عــرٍش
يعيش االحتالل
ومرحبًا بجنوده

وبنوده!
....................................

......................................
.....................................

ِسأقول :
إيّن حزب نفيس

إنَّني ُأدَعى الشيوعي االخري )57(
وجيــب القــول إّن هــذا النمــط مــن 
الــوار يبتعــد عــن التجســيم الدارمــي 
، بمقــدار مــا يقــرب مــن تصميــم 
ــصاع  ــة ال ــيطة ؛ لن بني ــدة البس القصي

ــطحية. ــة أو س ــدو ضعيف ــا تب فيه
أمــا الــوار الدارمــي الشــكل الدرامــي 
ــه  ــق في ــذي تتالح ــوار ال ــصف للح ال
ادوات  أو  مهــدات  دون  العبــارات 
لفظيــة تــؤذن بالتحــول مــن صــوت ال 
ــهد  ــن الش ــرب م ــا يق ــو م ــر ، وه آخ

ــارش )67(. ــوار مب ــو ح ــي وه الرح
إّن الشــاعر يضــع بــي القطــع الــردي 
والقطــع الــواري فاصــاًل منقوطــًا 
مقــدار ثالثــة اســطر كعالمــة دالــة 
عــى تبايــن نــرة الــكالم أو تيئــة لــذا 
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التحــول ف الســلوب وهكــذا عــى 
الرغــم مــن مــيء هــذا الــوار ضمــن 
ــه  ــة ال أّن ــدة الردي ــميه القصي ــا يس م
يملــك بنيتــُه الســتقلة بوصفــه مشــهدًا.

ــل  ــا – ل يتدخ ــاعر هن ــراوي – الش ال
ف سد كالم الشــخصية ، بــل يــرك 
ــا  ــارشة بصوت ــق مب ــكالم فتنطل ــا ال ل
الســلوب  هــذا  مــؤرشات  ومــن   ،
النــا  ضمــر  اســتعمل   ، الــوار  ف 
تتكلــم  الشــخصية  لن  ؛  للمتكلــم 

بنفســها عــن نفســها )77(.
ــا  ــتفهام هن ــات الس ــن عالم ــاًل ع فض
ــن  ــرة م ــخرية الري ــر ال الس ــي تش الت
يعيشــه  كان  الــذي   ، الــؤل  الواقــع 
الشــاعر ، ومصاحبــة عالمــة الســتفهام 
العالمــات  مــع  لتتعــاون  للتعجــب 
ــاه )87(. ــت النتب ــم ولف الول ف التهك

اخلالصة
الشــعرية  الجموعــة  عنــوان   -
)الشــيوعي الخــر فقــط( للشــاعر 
الكبــر ســعدي يوســف يشــر ال ثبــات 
وبالرؤيــا  بنفســه  ســعدي  واعتــداد 
ــل  ــر الداخ ــن تأث ــة م ــة التأتي الفدائي
ــعره  ــة ف ش ــح الرئيس ــة والفاتي القيقي
، فــال يمكــن الكشــف عــن عوالــه 

معانيهــا  عــى  والغــوص  الشــعرية 
مــن  إّل  ورموزهــا  مغاليقهــا  وفــك 
ــن  ــح وم ــل والفاتي ــذه الداخ ــالل ه خ
ابرزهــا ) الاركســية ، والنفــى ، والطابع 
العراقــي(. فقــد أّثــرت هــذه التجــارب 
ــة ف  ــه الفني ــخصيته ورؤيت ــم ش ف رس

اثــراء موضوعاتــه الشــعرية.
يثرهــا  التــي  الســاس  القضيــة   -
شــعر ســعدي ف مموعتــه هــي قضيــة 
والعالقــة   ، والشــعر  اليديولوجيــا 
الدليــة بينهــم ، فهــي الفتــاح القيقــي 
ــة  ــن زاوي ــعري م ــزه الش ــة منج لدراس
بالبنــاء  الجتمعيــة  الفكــرة  عالقــة 
قصائــده  ف  يتعانــق  اذ  الشــعري 

والســياس. الشــعري 
الســياس  هيمنــة  البحــث  وجــد   -
ــن  ــن عناوي ــر م ــعري ف الكث ــى الش ع
قصائــده الشــعرية اذ تــرز القصيــدة 
بســبب مناســبتها السياســية أو متواهــا 

)اليديولوجــي(. الســياس 
- وقعــْت القصائــد ف فــخ الدعايــة 
سياســية  شــعارات  ال  وتولــت 
عــن  فضــاًل   ، ثوريــة  وبيانــات 
ــاعرة  ــذات الش ــا بال أرتباطاليديولوجي

شــعريًا. ارتباطــًا 
- اســتطاع ســعدي أن يوظف الســياس 
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ــن  ــه م ــع ب ــعري ويرف ــيج الش ف النس
ــتوى  ــام ال الس ــري الع ــتوى الفك الس
الشــعري الــاص ، وبقــى الســياس 
تتمحــور  الــذي  الرئيــي  الوضــوع 
حولــه قصائــد الجموعــة ، لكــّن طريقة 
ــة والبــارشة  ــْت مــن الطابي الداء تول
ال الطــاب الــذي يعتمــد عــى الرميــز 

ــارة. ــة والش ــح والتوري والتلمي
ــعرية  ــة الش ــن الجموع ــذ عناوي - تتخ
منتميــًا  اشــراكيًا  مســارًا  والفرعيــة 
بالغضــب  مشــبعًا   ، ملتــزم  ُأفــق  ذا 
والثــورة الســاخطة انطالقــًا مــن مفهوم 
)ماركــي( لوظيفــة الفــن بوصفــه قــوة 

ــي. ــر الجتمع ــة ف التغي فّعال
- اســتطاع ســعدي أن يتحــرر مــن بنــاء 
القصيــدة التقليديــة ال بنيــة قصيــدة 
التفعيلــة مســتفيدًا مــن تــارب شــعراء 

ــرواد. ال
- وجــدْت الدراســة أن التــزام ســعدي 
يوســف قائــم عــى الســاس الشــخي 
والنابــع مــن ذات الشــاعر النفتحــة 
عــى كل مــا هــو أســاس وهــو ف 
الوقــت نفســه موقــف ســياس ولئــي 
خارجــي للحــزب الشــيوعي العراقــي.

اهلوامش :
1- ُينظــر : شــعرية الَْجــب ف خطاب الســد 
ــر :  ــد ، ص : 25. وُينظ ــر عبي ــد صاب ، د. مم
مفارقــة الرمــز والقنــاع ف شــعر ممــد ســليمن 

، د. ديانــا حســني النجــار ، ص : 77.
2- ينظــر : العجــم الفــرِّ لعتبــات النصوص 

، د. عــزوز عــي اســمعيل ، ص : 251.
3- نفسه ، 252.

4- ينظــر : هويــة العالمــات ، ُشــعيب حليفــي 
، ص : 11.

5- ف نظريــة العنــوان ، د. خالــد حســي 
.224  : ص   ، حســي 

خطــاب  ف  الَْجــب  شــعرية   : ُينظــر   -6
.25  : ص   ، الســد 

النــص الخــر ف عــال جــرا  7- دللت 
ــد ، ص  ــي ، وّلت مم ــرا الروائ ــم ج ابراهي

.158  :
8- نفسه ، ص : 159.

9- ينظر : نفسه ، ص : 160.
10- ينظر : ف نظرية العنوان ، ص : 215.

11- ينظــر : العنــوان ف الشــعر العراقــي 
الديــث ، حيــد الشــيخ فــرج ، ص : 15.

12- ُينظر : هوية العالمات ، ص : 34.
ــث ،  ــي الدي ــعر العراق ــوان ف الش 13- العن

ص : 15.
14- ينظر : ف نظرية العنوان ، ص : 222.

ــه  ــث بنيات ــريب الدي ــعر الع ــر : الش 15- ينظ
وابدالتــا ، ج1 ، ص : 107.
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16- ُينظــر : وعــي الداثــة ، د. ســعد الديــن 
كليــب ، ص : 131.

17- جــدل الشــعر واليديولوجيــة ، د. ممــد 
جاســم جبــارة ، ص : 16.

18- ُينظر : وعي الداثة ، ص : 131.
ســعدي   ، فقــط  الخــر  الشــيوعي   -19
يوســف ، دار التكويــن ، ط )1( ، 2010 ، 

دمشــق ، ســوريا.
ــي ،  ــاكر النابل ــل ، د. ش ــات النخي 20- قام

ص : 24.
، د. شــاكر  النخيــل  : قامــات  ينظــر   -21

.25  : ص   ، النابلــي 
22- ينظر : الرآة والنافذة ، ص : 21.

)* ( وهــو عنــوان ديــوان شــعر للشــاعر 
ــة والنــي  ــه الغرب ســعدي يوســف تتجــى في

ال الوطــن ف أوضــح صــورة.
ســعدي   ، فقــط  الخــر  الشــيوعي   -23

.21  : ص   ، يوســف 
 : ص   ، النخيــل  قامــات   : وُينظــر   -24
ــة  ــزلت ، ج2 ، منزل ــاب الن ــر : كت 30.وُينظ

.481  : ص   ، النــص 
، د. شــاكر  النخيــل  : قامــات  ُينظــر   -25

.31  : ص   ، النابلــي 
26- قامات النخيل ، ص : 32.

27- الشيوعي الخر فقط ، ص : 69.
ــة ،  ــعر واليديولوجي ــدل الش ــر : ج 28- ينظ

ص : 15.
29- نفسه ، ص : 15.

30- ينظر : وعي الداثة ، ص : 132.
العــريب  الشــعر  الداثــة ف   : وُينظــر   -31
ــة ، ص :  ــن زرق ــعيد ب ــًا ، س ــس نموذج أدوني

.170
ــة ، ســاندي ســال  ــا النقــد والداث 32- قضاي

ــيف ، ص : 100. ــو س أب
ــة ، ص :  ــد والداث ــا النق ــر : قضاي 33- ُينظ
105.وينظــر : كتــاب التاهــات والتــالش ، د. 

ممــد لطفــي اليوســفي ، ص : 100.
ــة ، ص :  ــد والداث ــا النق ــر : قضاي 34- ُينظ

.106
ُينظــر : نفســه ، ص : 106 وينظــر :   -35
كتــاب النــزلت ، ج2 ، منزلــة النــص ، طــراد 

الكبيــي ، ص : 58.
ــة ، ص :  ــد والداث ــا النق ــر : قضاي 36- ينظ

.106
37- ف نظريــة العنــوان ، د. خالــد حســي 

حســي ، ص : 213.
38- العجــم الفــرِّ لعتبــات النصــوص ، د. 

عــزوز عــي ، ص : 259.
39- ينظــر : شــعرية الَْجــب ف خطــاب 

الســد ، ممــد صابــر عبيــد ، ص : 29.
40- ُينظــر : جاليــات القصيــدة العــاصة ، د. 

طــه وادي ، ص : 91.
41- ينظــر : مفارقــة الرمــز والقنــاع ف شــعر 

ممــد ســليمن ، ص : 77.
ــث ،  ــي الدي ــعر العراق ــوان ف الش 42- العن

ــرج ، ص : 132. ــيخ ف ــد الش حي
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ــى  ــد يي ــة ، د. أح ــة الرواي ــر : بالغ 43- ُينظ
عــي و د. احــد عبــد العظيــم ممــد و د. عــالء 

عبــد النعــم ابراهيــم ، ص : 206.
44- ينظــر : العنــوان ف الشــعر العراقــي 
الديــث ، حيــد الشــيخ فــرج ، ص : 97.

45- ُينظر : ف نظرية العنوان ، ص : 223.
شــعر  ف  النصيــة  العتبــات   : ُينظــر   -46
ســميح القاســم العنونــة إنموذجــًا ، د. حســي 

عــي الدخيــي ، ص : 33.
47- ُينظر : ف نظرية العنوان ، ص : 232.

48- الشيوعي الخر فقط ، ص : 10.
ــط ، ص :  ــر فق ــيوعي الخ ــر : الش 49- ُينظ

.10
50- ُينظــر : العنــوان ف الشــعر العراقــي 

.191  : ص   ، الديــث 
51- ينظر : قامات النخيل ، ص : 31.
52- الشيوعي الخر فقط ، ص : 11.

ــث ،  ــي الدي ــعر العراق ــوان ف الش 53- العن
ص : 192.

54- ينظــر : العنــوان ف الشــعر العراقــي 
.92  : ص   ، الديــث 

ــه  ــث بنيات ــريب الدي ــعر الع ــر : الش 55- ينظ
وإبدالتــه ، ج1 ، ص : 112.

56- الشيوعي الخر فقط ، ص : 6.
57- ينظر : الرآة والنافذة ، ص : 197.

58- ينظر : نفسه ، ص : 198.
59- نفســه ، ص : 199. وُينظــر : البنيــات 
ــالم  ــد الس ــل ، عب ــل دنق ــعر ام ــة ف ش الدال

الســاوي ، ص : 211.
ســمر  د.   ، والنافــذة  الــرآة   : ينظــر   -60

.203  : ص   ، خــوران 
ينــاء   : وينظــر   .112  : ص   ، نفســه   -61
القصيــدة الفنــي ف النقــد العــريب القديــم 
والعــاص ، مرشــد الزبيــدي ، ص : 116.

62- ينظــر : بنــاء القصيــدة الفنــي ، ص : 
.1 1 6

63- نفسه ، ص : 116.
64- ُينظــر : الرمــز والقنــاع ف الشــعر العــريب 

الديــث ، ممــد عــي كنــدي ، ص : 327.
65- ينظر : نفسه ، ص : 330.
66- ُينظر : نفسه ، ص : 330.

67- الشيوعي الخر فقط ، ص : 14.
68- الرآة والنافذة ، ص : 382.

69- ينظر : الرآة والنافذة ، ص : 380.
70- قامات النخيل ، ص : 153.

71- ينظــر : الــرآة والنافــذة ، ص : 213. 
وُينظــر : العنــوان ف الشــعر العراقــي الديــث 

، ص : 179.
72- ُينظر : ف نظرية العنوان ، ص : 191.

73- الرآة والنافذة ، ص : 247.
التعبــر  ف  جديــدة  ادوات   : ُينظــر   -74
الشــعري العــاص ، د. عــي حــوم ، ص : 92.
ســعدي   ، فقــط  الخــر  الشــيوعي   -75

.32  : ص   ، يوســف 
ــة  ــة والدللي ــكيالت الملي ــر : التش 76-ُينظ
ف شــعر احــد عبــد العطــي حجــازي ، د. 
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زينــب فرغــي ،ص :188.
77- ينظر : الرآة والنافذة ، ص : 329.

التعبــر  ف  جديــدة  ادوات   : ينظــر   -78
الشــعري العــاص ، د. عــي حــوم ، ص : 85.

قائمة املصادر واملراجع :
الشــعري  التعبــر  ف  جديــدة  1-أدوات 
العــاص ، الشــعر الــصي نموذجــًا ، د. عــي 
ــاب ، ط  ــة للكت ــة العام ــة الصي ــوم ، اليئ ح

.2018  ،  )1(
2- البنيــات الدالــة ف شــعر أمــل دنقــل ، عبــد 
الســالم الّســاوي ، منشــورات أتــاد الكتــاب 

العــرب ، 1994.
ــي و  ــى ع ــد يي ــة ، د. أح ــة الرواي 3- بالغ
د. أحــد عبــد العظيــم ممــد و د. عــالء عبــد 
النعــم ابراهيــم ، مكتبــة الداب ، القاهــرة ، ط 

.2013 ،  )1(
4- بنــاء القصيــدة الفنــي ف النقــد العــريب 
ــدي ، وزارة  ــد الزبي ــاص ، مرش ــم والع القدي
الثقافــة  الشــؤون  دار   ، والعــالم  الثقافــة 

العامــة ، بغــداد ، 1994.
ــعر  ــة ف ش ــة والدللي ــكالت الملي 5- التش
أحــد عبــد العطــي حجــازي ، د. زينــب 
ــة للنــش والتوزيــع ،  فرغــي حافــظ ، دار رؤي

.2015  ،  )1( ط 
6- جاليــات القصيــدة العــاصة ، د. طــه 
ــة الول 2000  ــان , الطبع ــج م وادي. دار لون

ــص . م

بــي  واليديولوجيــة  الشــعر  جــدل   -7
د.   ، التاريــخ  ووهــم  الشــعري  التخيَّــل 
ممــد جاســم جبــارة ، اليئــة الصيــة العامــة 

.2017  ، القاهــرة   ، للكتــاب 
أدونيــس   ، العــريب  الشــعر  8- الداثــة ف 
نموذجــًا ، ســعيد بــن زرقــة ، أبحــاث للرجــة 
والنــش والتوزيــع ، ط )1( ، 2004 ، بــروت 

ــان. ، لبن
جــر  عــال  ف  الخــر  النــص  دللت   -9
إبراهيــم جــر الروائــي ، وّلت ممــد ، وزارة 
الثقافــة اليئــة العامــة الســورية للكتــاب ، 

.2007  ، دمشــق 
العــريب  الشــعر  ف  والقنــاع  الرمــز   -10
ــد  ــات ، مم ــازك والبي ــياب ون ــث ، الس الدي
ــدة ،  ــد التح ــاب الدي ــدي ، دار الكت ــي كن ع

ليبيــا ، 2003.  ، ط )1( 
11- شــعرية الَْجــب ف خطــاب الســد ، د. 
ــد ، الركــز الثقــاف العــريب ،  ــر عبي ممــد صاب
ــان  ــروت – لبن ــرب ، ب ــاء - الغ ــدار البيض ال

، ط )1( ، 2007.
بنياتــه  الديــث  العــريب  الشــعر   -12
وابدالتــا ، الــزء الول ، دار توبقــال للنــش 
، الــدار البيضــاء ، الغــرب ، ط )2( ، 2001.
ســعدي   ، فقــط  الخــر  الشــيوعي   -13
يوســف ، )شــعر( الطبعــة الُول ، 2010 ، 
دار التكويــن للتأليــف والرجــة والنــش.

14- الشــعر والفنــون ، دراســة مقارنــة ف 
ــة  ــل ، اليئ ــد راحي ــل ، د. ناه ــات التداخ آلي
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ــرة ، ط )1(  ــاب ، القاه ــة للكت ــة العام الصي
.2017  ،

ــث ،  ــي الدي ــعر العراق ــوان ف الش 15- العن
ــرج ، دار  ــيخ ف ــد الش ــيميائية ، حي ــة س دراس
ــة البصائــر للطباعــة والنــش والتوزيــع  ومكتب

ــان ، 2009. ــروت – لبن ، ب
ســميح  شــعر  ف  النّّصّيــة  العتبــات   -16
ــي  ــي ع ــًا ، د. حس ــة أنموذج ــم العنون القاس
للطباعــة  البصائــر  دار ومكتبــة   ، خيــيَّ  الدَّ
ــان ، ط1 ،  ــروت – لبن ــع ، ب ــش والتوزي والن

.2014
17- ف نظريــة العنــوان ، مغامــرة تأويليــة 
ــي  ــد حس ــة ، د. خال ــة النّّصّي ــؤون العتب ف ش
حســي ، التكويــن للنــش والرجــة والتأليــف 

، دمشــق – حلبــون ، ط )1( ، 2007.
شــعر  ف  دراســة   ، النخيــل  قامــات   -18
ســعدي يوســف ، د. شــاكر النابلــي ، دار 
ــع ، ط )1(  ــش والتوزي ــة والن ــل للطباع الناه

.1992  ،
، دراســة ف  النقــد والداثــة  19- قضايــا 
ــة ،  ــعر( اللبناني ــة )ش ــة لجل ــة النقدي التجرب
ســاندي ســال أبــو ســيف ، ط )1( ، الؤسســة 

ــش. ــات والن ــة للدراس العربي
20- كتــاب النــزلت ، الــزء الثــان ، منزلــة 
الشــؤون  دار   ، الكبيــي  طــراد   ، النــص 
ــالم ،  ــة والع ــة ، وزارة الثقاف ــة العام الثقافي

بغــداد ، 1995.
21- كتــاب التاهــات والتــالش ف النقــد 

والشــعر ، ممــد لطفــي اليوســفي ، الؤسســة 
العربية للدراســات والنــش ، ط )1( ، 2005.
ــد  ــعر مم ــاع ف ش ــز والقن ــة الرم 22- مفارق
ســليمن ، د. ديانــا حســني النجــار ، اليئــة 
ــرة ، ط )1(  ــاب ، القاه ــة للكت ــة العام الصي

.2019  ،
شــعر  ف  دراســة   ، والنافــذة  الــرآة   -23
ســعدي يوســف ، د. ســمر خــوران ، دار 

.2019  ،  )1( ط   ، الفــارايب 
النصــوص  لعتبــات  الفــرِّ  العجــم   -24
 ، والداب  الفنــون  ف  فكريــة  موســوعة   ،
ــة  ــرة ، اليئ ــمعيل ، القاه ــي إس ــزوز ع د. ع
ــاب ، ط )1( ، 2019. ــة للكت ــة العام الصي
25- هويــة العالمــات ف العتبــات وبنــاء 
 ، العربيــة  الروايــة  دراســات ف   ، التأويــل 
 ،  )1( ط   ، الثقافــة  دار   ، حليفــي  ُشــعيب 

.  2005
26- وعــي الداثــة دراســة جاليــة ف الداثــة 
الشــعرية ، د. ســعد الديــن كليــب ، مــن 
ــرب ، 1997. ــاب الع ــاد الكت ــورات ات منش
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A Title in Saadi Youssef ’s Collection of 

Poetry )the last communist as a patter(

Dr Sabah EidyAttia

Dept. of Arabic, College of Education for 

Human Sciences, University of Basrah

The title of the research points to Saadi’s 

steadfastness and moderation in himself 

and the guerrilla vision derived from the 

influence of the real entrances and the main 

keys in his poetry, most notably (Marxism, 

exile, and Iraqi character)

The main issue raised by Saadi’s poetry in his 

collection is the issue of ideology and poetry, 

and the dialectical relationship between 

them. The dominance of political discourse 

is over poetry in many of his poetic titles. 

Saadi’s commitment is based on personality 

and stems from the same poet who is open 

to everything that is essential and at the same 

time is a loyal political position of the Iraqi 

Communist Party.

Keywords: Saadi Youssef, Title, Poetry, and 

Ideology
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داللة ألفاظ الفتيل والنقري والقطمري يف القرآن 
الكريم )دراسة موضوعية(

م د. عدي جاسم مطر الهاجري

املقدمة :
والصــالة   ، العالــي  رب  لل  المــد 
والســالم عــى ســيدنا ممــد وعــى آلــه 

ــي  . ــه أجع وصحب
الل  كالم  هــو  الكريــم  القــرآن  فــإّن 
ــوله  ــى رس ــّزل ع ــال الن ــبحانه وتع س
ــر والتعبــد  ممــد )ص( النقــول بالتوات
أســلوبه  ف  العجــز  .وهــو  بتالوتــه 
الكتــب  مــن  كغــره  هــو  فليــس   ،
الســموية التــي ســبقته ف النــزول ، 
والــذي جــاء مصّدقــًا لــا ، وقــد تعّهــد 
ــه  ــه ، وجعل ــه وعنايت ــال بحفظ الل تع
ــط  ــه فق ــان نزول ــزة ف زم ــس معج لي
ــوم  ــدة إل أن تق ــزة خال ــل كان معج ب

الســاعة .

الكريــم  القــرآن  اعجــاز  وأســاليب 
متعــددة فهنالــك إعجــاز ف ألفاظــه 
ومعانيــه ، وف كل كلمــة بــل ف كل 
حــرف منــه ؛ فهــو مــع جزالــة ألفاظــه 
ــل  ــز أه ــه أعج ــاليبه إل أّن ــهولة أس وس
ــس ف  ــة لي ــة والفصاح ــة والبالغ اللغ
عــص نزولــه بــل عــى مــّر العصــور أن 
ينالــوا منــه أو يصلــوا إل منتهــى معــان 
ــرآن  ــر بالق ــان ل يتأث ــه .والنس ألفاظ
ــة  ــه الميل ــعر بمعاني ــم ، ول يش الكري
معرفــة  خــالل  مــن  تدّبــره  إذا  إل 
ــل  ــز وج ــراد الل ع ــم م ــه وفْه مفردات
منهــا ، وهــذه هــي أهــم الطــرق للتدّبــر 
الــذي  الكريــم  القــرآن  ف  والتفّكــر 
حثنــا الل ســبحانه وتعــال عــى تّدّبــره ، 
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ــًا  ولنفهــم ديننــا ورشيعتنــا ونــزداد إيمن
، قــال تعــال : ٱُّٱ ِّ ّٰ رئ زئ مئ 
وقــال:ُّٱ   )1(َّ ر  يئ   ىئ  نئ 
مي  خي  حي  جي  يه  ىه 
 ِّ  ُّ  َّ  ٍّ ٰىٌّ  ٰر   ٰذ  يي  ىي 

 )2(َّ زئ   رئ   ّٰ
ــاظ  ــع ألف ــف م ــا أن نق ــي لن ــا  ينبغ هن
القــرآن الكريــم ، ومــا الــراد منــه عــر 
تدّبــر بعــض الفــردات التــي تشــرك ف 
ــة  ــوارق دقيق ــت الف ــى ؟ ، وإن كان العن
جــدًا ف معناهــا ، وخاصــة أّن هــذه 
اللفــاظ وهــي )الفتيــل ، والنقــر ، 
والقطمــر ( توجــد ف النــواة الوجــودة 
بداخــل التمــرة ، وهــذه النــواة الصغرة 
ــذي  ــي ال ــا الن ــرج منه ــا خي ف حجمه

ــة . ــح نخل ــو فيصب ينم
ــذه  ــة ه ــى دلل ــًا ع ــرف مع إذن : فلنتع
اللفــاظ ومــا مقصــود الل مــن التعبــر 
ــمت  ــد قّس ــز ؟ فق ــه العزي ــا ف كتاب ب
ــث ،  ــة مباح ــة وثالث ــى مقدم ــي ع بحث
ــم  وجعلــت ف كل مبحــث مطلبــي ، ث
ــاز  ــة اعج ــرت ف القدم ــة ، فذك الات
القــرآن الكريــم ف ألفاظــه ، ثــم ذكــرت 
ــة  ــل لغ ــوم الفتي ــث الول مفه ف البح
اليــات ف  ،  وفــّرت  واصطالحــًا 
ــظ  ــة لف ــث دلل ــث الثال ــك ، والبح ذل

وبينــت    ، واصطالحــًا  لغــًة  النقــر 
ــث  ــث الثال ــك ، والبح ــات ف ذل الي
مفهــوم القطمــر لغــة واصطالحــًا ، 
ــم  ــك ، ث ــواردة ف ذل ــة ال ــر الي وتفس
الاتــة وبينــت فيهــا النتائــج التــي 
توّصلــت إليهــا ف البحــث ، وبعــد 
ذلــك الصــادر والراجــع .مــن الالحظ 
ــذه  ــر ه ــدأت بذك ــث ب ــي ف البح أنن
اللفــاظ بالتسلســل الفتيــل والنقــر 
ــات  ــرة الي ــى كث ــك ع ــر وذل والقطم
ــالث  ــد وردت ث ــك ، فق ــواردة ف ذل ال
ٱ  ــال :ٱُّ ــال تع ــل ، ق ــظ الفتي ــات ف لف آي
ج جح ح جخ مخ جسحس خس مس حص 
ــال  خص مص  جض حض خضَّ)3( وق
تعــال : ٱُّٱ مب ب ت  ت ت ت ت مث حج ج 

   )4( جحَّ
يي  مي  يىي  زي  ٰى ر  ٱُّٱ   :  وقــال 
جئ حئ خئ مئ هئ  
 )5(َّ مب  خب  حب  جب 
ٱ  ــال : ُّ ــال تع ــد ق ــر ، فق ــان ف النق وآيت
من ىن ين جه مه ىه يه جي 
ــال : ٱُّٱ  يب ر زت  حي خي َّ )6( وق
مت نت ىت يت رث زث 

ىث  نث  مث  
  )7(  َّ ىق  يف  ىف  يث 
ــال  ــال تع ــر، ق ــدة ف القطم ــة واح وآي
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يث  ىث  نث  مث  زث  ُّٱ   :
 )8(َّ ىق  يف  ىف 

املبحث األول ، تعريف الفتيل واأليات 
املفرسة له .

املطلب األول :مفهوم الفتيل لغة 
واصطالحًا.

ــالم  ــاء وال ــاء والت ــة : ) الف ــل لغ الفتي
أصــل صحيــح يــدّل عــى ّل شء . مــن 
ذلــك : فتلــت البــل وغــره . والفتيــل 
ــد  ــه ق ــواة كأّن ــق الن ــون ف ش ــا يك : م

ــل . ()9( . فت
ّل   : الفتــل   (  : منظــور  ابــن  وقــال 
وكفتــل   ، البــل  كلّيــك   ، الــيء 
الفتيلــة ، يقــال : انفتــل فــالن عــن 
عــن  فــالن  انــصف   : أي  صالتــه 
ــًا  ــت فالن ــصف ، ولف ــه أي : ان صالت
ــواه ،  ــه ول ــه أي صف ــه وفتل ــن رأي ع
ــه  ــل أي صف ــه فانفت ــن وجه ــه ع وفتل
ــل  ــت .وفت ــب لف ــو قل ــصف ، وه فان
وجهــه عــن القــوم : صفــه كلفتــه 
وفتــل   ، وغــره  البــل  وفتلــُت   .
ــل  ــول وفتي ــو مفت ــه فتاًلفه ــيء يفتل ال
ــه  ــا فتل ــول وم ــل : ) الفت . ()01( .والفتي
ــط أو  ــن خي ــه م ــي أصابع ــان ب النس

ــواة  وســخ ، واليــط الــذي ف شــّق الن
، يقــال ماأغنــى عنــه فتيــاًل أي : شــيئًا ، 
وف التنزيــل قــال تعــال :ٱُّٱ خس مس حص 
خص مص  جض حض خض َّ)11(()21( 
. وقــال صاحــب تــاج العــروس : ) 
ــون ف  ــي تك ــحاة الت ــو الس ــل : ه الفتي
ــال :  ــه تع ــّر قول ــه ف ــواة ، وب ــق الن ش
ــك  ــدار تل ٱ جض حض خض َّ أي : مق ُّ

ــواة .()31(  ــق الن ــي ف ش ــحاة الت الس
ــو )  ــي : فه ــى الصطالح ــا ف العن أّم
ــى  ــه ع ــواة لكون ــّق الن ــون ف ش ــا يك م
ــال : ُّجض حض خض  ــال تع ــه ق هيئت
ــن  ــك م ــي أصابع ــه ب ــا تفتل َّ)41( وهوم
خيــط أو وســخ ، ويــرضب بــه الثــل ف 
الــيء القــر .()51( وقــال ابــن الثــر 
: ) مــا يكــون ف شــق النــواة . وقيــل مــا 
يفتــل بــي الصبعــي مــن الوســخ()61( 
. وقــال صاحــب معجــم الصطلحــات 
ــقتي  ــي ش ــا ب ــة : )م ــاظ الفقهي واللف
ــك  ــو يمس ــط ، وه ــبه الي ــواة يش الن

ــر .()71(  ــي القطم جانب
املطلب الثاين : تفسري اآليات يف ذلك .

  لقــد وردت ثــالث آيــات ف معنــى 
الفتيــل ف القــرآن الكريــم وحســب 
ترتيبهــا ف القــرآن الكريــم ، قــال تعــال 
مس  خس  جسحس  مخ  جخ  ح  جح  ج  ٱُّٱ   :
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خض  حض  جض  مص   خص  حص 
.  )81(َّ

ــال : ٱُّٱ مث نث ىث يث ىف يف  ــال تع وق
مك  لك  اك  يق   ىق 
رن  مم   م  ي  ى  مل  يك  ىك 
رزي  ٰى  ن  ىن  نن  من  زن 
خئ  حئ  جئ  يي  ىي   ي  مي 
مئ هئ جب حبخب مب ب ت  ت ت ت ت 

.  )91(َّ جح  ج  حج  مث 
وقــال تعــال : ٱُّٱ ٰى ر زي مي  يىي 
مئ  خئ  حئ  جئ  يي 
خب  حب  جب  هئ  

.  )02(َّ مب 
ــري  ــول الط ــة الول : يق ــا ف الي أم
ــا  ــر ي ــاؤه : أل ت ــي بذلــك جــل ثن :)يعن
ــهم  ــون أنفس ــن يزّك ــك الذي ــد بقلب مم
ــوب  ــن الذن ــا م ــود فيّرئون ــن اليه م

)12(). ويطهرونــا 
وكيف كانت تزكيتهم لنفسهم ؟

يقــول القرطبــي : )قــال قتــادة والســن 
: ذلــك قولــم : ُّٱ ل جم حم خممم 

 )22(َّ
ــم ل  ــدي : قول ــاك والس ــال الضح وق
ذنــوب لنــا ومــا فعلنــاه نــارًا غفــر لنــا 
ــا نــارًا  ــاًل غفــر لن ــاه لي ــاًل ومــا فعلن لي

ــوب  ــدم الذن ــال ف ع ــن كالطف ، ونح
ــك  ــعود : ذل ــن مس ــد الل ب ــال عب .وق
ثنــاء بعضهــم عــى بعــض . وهــذا 
أحســن مــا قيــل ، فإنــه الظاهــر ف 
ــفي :  ــول النس ــة .()32( ويق ــى الي معن
ــه  ــى نفس ــن زك ــا كّل م ــل فيه )ويدخ
وزيــادة  العمــل  بــزكاء  ووصفهــا 
الطاعــة والتقــوى ()42( . وســواء كانــت 
هــذه التزكيــة صــادرة مــن اليهــود 
أو مــن غرهــم ؛ فــإّن الــذي يزّكــي 
النفــس هــو الل ســبحانه وتعــال . 
يقــول تعــال: ُّخس مس حص خص مص  
ــالم  ــذا إع جض حض خض َّ)52(.و)ه
ــا،  ــّد ب ــي يعت ــي الت ــة الل ه ــأّن تزكي ب
ــه هــو العــال بمــن  ــة غــره، لّن ل تزكي
هــو أهــل للتزكيــة.()62( حب خب 
مب َّ ) يعنــي بذلــك جــّل ثنــاؤه : ول 
ــم  ــر عنه ــن أخ ــؤلء الذي ــم الل ه يظل
أّنــم يزّكــون أنفســهم ول غرهــم مــن 
خلقــه ، فيبخســهم ف تركــه تزكيتهــم ، 
ــة  ــه ، وف تزكي ــرك تزكيت ــة مــن ت وتزكي
مــن  شــيئًا  خلقــه  مــن  زكــى  مــن 
حقوقهــم ، ول يضــع شــيئًا ف غــر 
موضعــه ، ولكنــه يزكــي مــن يشــاء مــن 
ــاء  ــن يش ــذل م ــه، وخي ــه ؛ فيوّفق خلق
ــه  ــك إلي ــه ، كّل ذل ــل معاصي ــن أه م
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ــال  ــر ظ ــك غ ــو ف كل ذل ــده ، وه وبي
ــاًل . ( أحــدًا ، فمــن زكاه أو ل يزكــه فتي

)72( وقــد جــاء ف معنــى الفتيــل ف اليــة 

ــه مــا يكــون ف  قــولن : ) أحدهــا : أّن
ــن  ــن اب ــة ع ــواة ، رواه عكرم ــّق الن ش
ــاء  ــد ، وعط ــال ماه ــه ق ــاس ، وب عب
ــادة ،  ــاك ، وقت ــاح ، والضح ــن أيب رب ب
ــو  ــد ، ومقاتــل ، واب ــة ، وابــن زي وعطي

ــاج . ــة ، والزج ــن قتيب ــدة ، واب عبي
والثــان : أّنــه مــا خيــرج بــي الصبعــي 
مــن الوســخ إذا دلكــن ، رواه العــوف ، 
عــن ابــن عبــاس . وبــه قــال ســعيد بــن 
جبــر ، وأبــو مالــك والســدي , والفــّراء 
.()82( فــالل تعــال ) ل يــرك لحــد مــن 
ــل .( ــدار الفتي ــواِزن مق ــا ُي ــر م الج

)92(و)الذيــن يزّكــون أنفســهم يعاقبــون 

ــم ،  ــّق جزائه ــهم ح ــة أنفس ــى تزكي ع
أو مــن يشــاء يثابــون عــى زكائهــم ول 

ينقــص مــن ثوابــم فتيــاًل ()03(
ــال  ــال تع ــد ق ــة : فق ــة الثاني ــا الي أّم
ىق  يف  ىف  يث  ىث  نث  مث  ٱُّٱ   :
ىك  مك  لك  اك  يق  
زن  رن  مم   م  ي  ى  مل  يك 
مي ي  ٰى رزي  ىن ن  نن  من 
هئ  مئ  خئ  حئ  جئ  يي  ىي  
حج  مث  مب ب ت  ت ت ت ت  حبخب  جب 

.  )13(َّ جح  ج 
  اختلــف الفــرون فيمــن نزلــت هــذه 
اليــة عــى قولــي :) أحدهــا أّنــا 
ــوا  ــن كان ــن الهاجري ــر م ــت ف نف نزل
يّبــون أن يــؤذن لــم ف قتــال الشكــي 
ــال ،  ــرض القت ــل أن ُيف ــة قب ــم بمك وه
ــه  ــم في ــّم أذن ل ــك ، فل ــن ذل ــوا ع فنه
ــروي  ــول م ــذا الق ــم وه ــه بعضه كره
عــن ابــن عبــاس ) ريض الل عنهــم( 
ــل . ــدي ومقات ــادة والس ــول قت ــو ق وه
والقــول الثــان : نزلــت هــذه اليــة 
ــوا ف الزمــان  واصفــة أحــوال قــوم كان
ــن  ــة م ــذه الم ــذرت ه ــّدم ، فح التق
ــروي  ــى م ــذا العن ــم ، وه ــل حال مث
عــن ابــن عبــاس )ريض الل عنهــم ( 
ــود  ــي ف اليه ــد : ه ــال ماه ــًا .وق أيض
.()23(وأّيــا كان ســبب نــزول هــذه اليــة 
ــواب ُّ مب ب ت  ت ت ت ت  ــاء ال ــد ج فق
مث حج ج جح َّ)33(.)يعنــي يقــول 
ــل  ــا قلي ــاع الدني ــل مت ــاؤه : ق ــّل ثن ج
ــن  ــوم الذي ــؤلء الق ــد ل ــا مم ــل ي ، ق
قالــوا : ربنــا ل كتبــت علينــا القتــال لول 
ــكم ف  ــب : عيش ــل قري ــا إل أج أخرتن
الدنيــا وتتعكــم بــا قليــل ؛ لّنــا فانيــة 
ومــا فيهــا فــان . والخــرة خــر ، يعنــي 
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ــة  ــا باقي ــر ؛ لّن ــرة خ ــم الخ : ونعي
ــم .()43( ــاق دائ ــا ب ونعيمه

ــه  ــا بأّن ــاع الدني ــال مت ــر الل تع ــاذا ذك ل
قليــل ؟ يقــول صاحــب تفســر اللبــاب 
: ) ذكــره ليهــّون عــى القلــب أمــر هــذه 
ــرة  ــه َنف ــن قلب ــزول ع ــي ت ــاة ؛ لك الي
وُيقِدمــون   ، اليــاة  وُحــب  القتــال 
ــل  ــوي ، ل لج ــب ق ــاد بقل ــى اله ع
النــكار ()53( . ُّت ت ت مث َّ )لّنــا ل 
ــه مقــق ول كــدر  يفنــى نعيمهــا مــع أّن
فيــه ، وهــي رش مــن الدنيــا لــن ل يتــق 
، لّن عذابــا طويــل ل يــزول . ُّ حج ج 

.َّ جح 
أي : ل ف دنياكــم بــأن تنقــص آجالكــم 
ــتغالكم ،  ــم باش ــم ، ول أرزاقك بقتالك
ــن  ــع شء م ــأن يضي ــم ب ول ف آخرتك
ثوابكــم عــى مــا تنالونــه مــن الشــقة ؛ 
ــه ســبحانه وتعــال حكيــم ل يضــع  لن
شــيئًا ف غــر موضعــه ، ول يفعــل 
شــيئًا إل عــى قانــون الكمــة ، فــم 
ــت  ــم : لَ فعل ــول الته ــون ق ــم تقول لك
؟ أتشــون الظلــم ف إجيــاب مــا ل جيــب 
عليكــم وف نقــص الــرزق والعمــر 
؟ أتشــون الظلــم ف إجيــاب العــدل 
ولــه أن يفعــل مــا شــاء .()63(  والفتيــل 
ــى مــن  ــل هــو أدن ليــس بــيء فقــط ب

شء  أدنــى  تنقصــون  ل  )أي  ذلــك 
ــن  ــه أو م ــوا عن ــال ترغب ــم ف ــن ثوابك م

ــّدرة ()73(.  ــم الق آجالك
يــدّل  اليــة  ف  الفتيــل  معنــى   : اذن 
ــن  ــّل شء م ــون أق ــم ل ينقص ــى أّن ع
ــا إن  ــا ف الدني ــذي عملوه ــم ال أعمل
كانــت صالــة أو كانــت غــر ذلــك ف 

ــة . ــوم القيام ي
ٱ ٰى  أّمــا اليــة الثالثــة : فيقــول تعــال : ٱُّ
حئ  جئ  يي  يىي  مي   زي  ر 
خئ مئ هئ  جب حب 
َّ)83(. )أي : واذكــر  مب  خب 
ــن  ــوم ٱُّٱ ٰى ر زي مي  ي َّ أي : بم ي
ٱ يي جئ  ائتمــوا بــه مــن نبــي وغــره . ُّ
ــاب  ــن ٱُّحئ َّ أي : كت ــن الدعوي َّ م
 . الســعداء  وهــم   َّ ٱُّخئ  عملــه  
ُّمئ هئ  جب َّ أي : مــا فيــه 
ــقياء ،  ــر الش ــنات ، ول يذك ــن الس م
وإن كانــوا يقــرؤون كتبهــم أيضــًا ، 
لّنــم إذا قــرؤوا مــا فيــه ، ل يفصحــوا 
بــه ؛ خوفــًا وحيــاًء ، بخــالف الســعداء 
ظاهــرًا  كتبهــم  يقــرؤون  فإّنــم   ،
ٱُّ  مشــهورًا ويقرئونــا غرهــم سورًا 
حب خب َّ أي : جيــع الدعّويــن 
ٱُّ مب َّ وهــو مــا ف شــّق النــواة طــولً 
ــواب  ــن ث ــون م ــم )ل ينقص .()93( فه
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ــى شء ()04(.   ــم أدن أعمل
ــذرات  ــاء أّن وزن ال ــم الكيمي    )ف عل
بنســب  جســم  كل  ف  تدخــل  التــي 
ــة ، فلــو أّن  ذرة واحــدة ف عنــص  معين
تركيــب  ف  الداخلــة  العنــاص  مــن 
ــوان أو  ــات أو الي ــن النب ــم م أي جس
ــّدرة  ــبة الق ــن النس ــت ع ــمد نقص ال
الخلــوق  ذلــك  يتكــون  ل  لتكوينــه 
ــرة ،  ــق الخ ــو خال ــا ه ــق الدني .وخال
فالظلــم مســتحيل هنــاك كــم اســتحال 
هنــا ف نظــم الطبيعــة  ، فــم أجــّل قــدرة 
ــه !. ( ــه ف خلق ــم حكمت ــا أعظ الل وم

)14(

 املبحث الثاين : تعرف مفهوم النقري 
واآليات املفرسة له .

املطلب األول : مفهوم النقري لغة 
واصطالحًا .

ــر:  ــن )َنق ــوذة م ــة مأخ ــة :الكلم      للغ
ِه  ــْرِ حــى والجــِر َوَغ ــُر: ضُب الرَّ النَّْق
ــُه.  َب ــرًا: َضَ ــره َنْق ــَرُه َينُْق ــاِر. وَنَق بالِنْق
ــا،  ــُر ِبَ ــْأس ُينَْق ــَدٌة كالف ــاُر: َحِدي والِنْق
َكٌة  ــكَّ ــْأس ُمَش ــَدٌة كالف ِه: َحِدي ــْرِ َوِف َغ
بِــِه  ُيقطــع  َخْلــٌف  َلَــا  ُمْســَتِديَرٌة 
ْلَبــُة. وَنَقــْرُت  َجــاَرُة والَرض الصُّ اْلِ
والنِّْقــُر  بالِنْقــاِر...  َثَقْبُتــه  َء:  ْ الــيَّ
ــَواِة كَأنَّ  ــُة ِف النَّ ــُر: النُّْكَت ــَرُة والنَِّق والنُّْق

ــِل  ــا. َوِف التَّنِْزي ــَر ِمنَْه ــَك الوضــَع ُنِق َذلِ
اْلَعِزيــِز: ُّىه يه جي حي خي َّ)24((

َوالنَِّقــُر:  )34(.وقــال ابــن فــارس :) 

ــَو  ــِه. َوُه ــُذ فِي ــُر َوُينَْب ــَجَرٍة ُينَْق ــُل َش َأْص
ــاَلٌن َكِريــُم  ــِه. َوُف ــِذي َجــاَء النَّْهــُي فِي الَّ
اْلَــَكاُن  َكَأنَّــُه  اْلَْصــِل،  َأِي  النَِّقــِر، 
ــُه....  ــَرَج ِمنْ ــى َخ ــُه َحتَّ ــَر َعنْ ــِذي ُنِق الَّ
ــِه  ــُخ فِي ــِذي َينَْف ــوُر الَّ ــوُر: الصُّ َوالنَّاُق
َينُْقــُر  َوُهــَو  اْلِقَياَمــِة،  َيــْوَم  اْلََلــُك 

ــِه. ــَي بَِقْرِع اْلَعاَلِ
ــِر، إَِذا  ــِن اْلَْم ــْرُت َع ــاِب: َنقَّ ــَن اْلَب َوِم
الصطــالح  وف  َعنْــُه.()44(  َبَحْثــَت 
ــِر  ــوُن ِف َظْه ــي َتُك تِ ــَرُة الَّ ــَو النَّْق : َوُه
ــي ف  ــة الت ــر: النكت ــَواِة ()54( والنق النَّ
ظهــر نــواة التمــرة ومنــه تنبــت()64( 
تـِـي َعــَى َظْهــِر النَّــَواِة  )النَِّقــُر: النُّْقَطــُة الَّ
ِمنَْهــا َتنُْبــُت النَّْخَلــُة َقاَلــُه: اْبــُن َعبَّــاٍس. 
ــِذي  ــاُض الَّ ــَو اْلَبَي ــاُك: ُه حَّ ــاَل الضَّ َوَق

َوَســطَِها.()74( ِف 
ــى  ــة بمعن ــر ف اللغ ــى النق ــاء معن     ج
ــا  ــواة ، ومنه ــر الن ــي ف ظه ــة الت النقط
تنبــت النخلــة ، وأيضــًا يقال : للخشــب 
ــر  ــه ينق ــر لّن ــه نق ــه أّن ــُر في ــذي ُينق ال
عليــه ، وضب الجــر وغــره بالنقــار 
ــه  ــم بأّن ــالن كري ــن ف ــال ع ــًا يق ، وأيض
ــار ،  ــى النق ــل ، وبمعن ــه أص ــر لّن نق
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وهــي : الديــدة كالفــأس التــي تقطــع 
بــا الحجــار والشــجار ، ومنــه منقــار 
الطائــر : لّنــه ينقــر بــه ، وكّل مــا ذكــر 
ــك  ــو كذل ــر، وه ــى النق ــل معن يتم
يوافــق العنــى الصطالحــي ف معنيــي 
فقــط وهــا النقطــة التــي ف ظهــر النــواة 
ــة ؛  ــت النخل ــا تنب ــن خالل ــي م ، والت
ــم  ــل في ــواة دلي ــة ف الن ــع النقط فوض
فهــي   ، النخلــة  وجــود  عــى  بعــد 
ــر ف  ــى النق ــواة ، وكمعن ــل ف الن الص
ــظ  ــذا اللف ــك دّل ه ــن ذل ــيء ، وم ال

ــدًا. ــل ج ــيء القلي ــى ال ع

املطلب الثاين : اآليات املفرسة للنقري.
  لقــد جــاءت آيتــان ف القــرآن الكريــم 
ــة  ــي الي ــظ .فف ــذا اللف ــى ه ــدّل ع ت
الول : قــال تعــال : ٱُّٱ من ىن ين 
خي  حي  جي  يه  ىه  مه  جه 
َّ)84( فقولــه تعــال: ُّ من ىن ين جه 
مهَّ )إســتفهام إنــكاري ، أي : ليــس 
لــم نصيــب مــن اللــك ، ثــم وصفهــم 
بالبخــل فقــال : ُّ ىه يه جي حي 
خي َّ أي : لّنــم لــو كان لــم نصيــب 
ــدًا  ــوا أح ــا أعط ــّصف ل ــك والت ف الل
مــن النــاس ، ول ســّيم ممــدًا  شــيئًا 
، ول مــا يمــل .()94( )وصــف الل تعــال 

اليهــود ف هــذه اليــة بالبخــل والســد 
، فالبخــل : هــو أن ل يدفــع لحــد 

ــاه الل مــن النعمــة . شــيئًا مــا آت
ــي  ــى أن ل ُيعط ــو أن يتمن ــد : ه والس
ــل  ــم ، فالبخ ــن النع ــيئًا م ــره ش الل غ
والســد يشــركان ف أّن صاحبــه يريــد 
منــع النعمــة مــن الغــر ، فأّمــا البخيــل 
ــع نعمــة نفســه عــن الغــر ، وأمــا  فيمن
الاســد فريــد أن يمنــع نعمــة الل مــن 
عبــاده .()05( ) والتعريــض ف قولــه :ُّ 
ىه يه جي حي خي َّ)15( عــّرض 
بشــّدة بخلهــم .()25( والنقــر ) هــو 
النقــرة ف ظهــر النــواة ، وهــو مثــل 
ــن  ــود م ــل . ()35( فاليه ــة كالفتي ف القل
ــا  ــون م ــوا يملك ــو كان ــم ل ــّدة بخله ش
ــن  ــدًا م ــون أح ــم ل يعط ــون فإّن يملك
النــاس شــيئًا مــن هــذا اللــك  ، وهــذه 

ــم . ــيئة فيه ــة وس ــة ذميم صف
ٱ ىي    أّمــا اليــة الثانيــة : يقــول تعــال : ٱُّ
رئ    ّٰ  ِّ  ُّ  َّ  ٌٍّّ ٰى  ٰر  ٰذ  يي  
مب  زب  يئ ر  ىئ  نئ  مئ  زئ 
مت  زت  يب  ر  نب * 
مث   زث  رث  يت  ىت  نت 
ىف  يث  ىث  نث 

 )45(َّ ىق  يف 
ــُه  ــيَِّئاِت َوَأنَّ    )َلَّــا َذَكــَر اْلَــَزاَء َعــَى السَّ
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ــِد  ــَن اْلَعْب َها ِم ــَتَحقَّ ــَذ ُمْس ــدَّ َأْن َيْأُخ َل ُب
ــا  ــُه، َوإِمَّ ــَوُد َل ــَو اْلَْج ــا َوُه ْنَي ــا ِف الدُّ إِمَّ
ــَك،  ــْن َذلِ ــاللَِّ ِم ــاُذ بِ ــَرِة َواْلِعَي ِف اْلِخ
ْنَيــا َواْلِخــَرِة،  َوَنْســَأُلُه اْلَعافَِيــَة ِف الدُّ
َع  رَشَ َواْلَُســاَمََة،  َواْلَعْفــَو  ْفــَح  َوالصَّ
ِف َبَيــاِن إِْحَســانِِه َوَكَرِمــِه َوَرْحَتِــِه ِف 
ــاِدِه،  ــْن ِعَب ــِة ِم اِلَ ــَمِل الصَّ ــوِل اْلَْع َقُب
يــَمِن،  اْلِ ِط  بِــَشْ َوإَِناثِِهــْم  ُذْكَراِنِــْم 
ــْم  ــَة َوَل َيْظِلُمُه ــُيْدِخُلُهُم اْلَنَّ ــُه َس َوَأنَّ
ِمــْن َحَســنَاِتِْم َوَل ِمْقــَداَر النَِّقــِر، َوُهــَو 
ــَرِة()55(  ــَواِة التَّْم ــِر َن ــي ِف َظْه تِ ــَرُة الَّ النَّْق
فقولــه ســبحانه وتعــال : )ُّٱ يب ر َّ 
ــد  ــإّن كّل أح ــيئًا ُّزت مت َّ ف ش
ل يتمكــن مــن كلهــا وليــس مكّلفــًا بــا 
، وقولــه تعــال: ُّنت ىت يت رث َّ ف 
موضــع الــال مــن الســتكن ف يعمــل 
، ومــن : للبيــان أو مــن الصالــات 
ــن  ــى ، وم ــر أو أنث ــن ذك ــة م أي: كائن
لإبتــداء : ، وقولــه تعــال: ُّزث مث 
العمــل بــا ف  اقــران  َّ حــال رشط 
اســتدعاء الثــواب الذكــور تنبيهــًا عــى 
ــح دون  ــل الصال ــداد بالعم ــه ل اعت أّن

ــا . ــران ب اق
ــو الرتبة ُّىث  ُّنث َّ أي: العال
َّ أي: ندخلهــم ُّيث َّ أي: الوصوفــة 
َّ()65(كذلــك  ىق  يف  ُّىف 

بعنــوان  َمــْن  إل  إشــارٌة   َّ )ُّنث 
اتصافِــه باليــمن والعمــِل الصالــِح 
والمــُع باعتبــار معناهــا كــم أنَّ الفراَد 
فيــم ســبَق باعتبــار لفظِهــا ومــا فيــِه مــن 
ــن  ٍة م ــرَّ ــَر م ــرَّ غ ــا م ــِد ل ــى البع معن
الشــعار بعلــوِّ ُرتبــِة اُلَشــاِر إليــِه وُبعــد 
ِف ، ُّىث يث  ــه ف الــشَّ منزلتِ
ــًا للمفعــول مــن  َّ وقــرئ ُيدَخلــون مبني
ل  ىقَّ  يف  ُّىف   ، الدخــال 
ُينقصــون شــيئًا حقــرًا مــن ثــواب 
ــة  ــم ف القّل ــَر َعَل ــإن النق ــم ، ف أعمِل
ــِع  ــواُب الطي ــص ث ــارِة وإذا ل ُينق والَق
فــَلْن ل يــزاَد عقــاُب العــايص أول 
وأحــرى كيــف ل والجــازي أرحــُم 
القتصــار  ف  الــرُّ  وهــو  الراحــي 
عــى ذكــره َعقيــَب الثــواب()75( وف 
ُّىف يف ىقَّ أّن الل يضاعــف 
حســنات  عــش  الواحــدة  بالســنة 
ــك  ــّر ف ذل ــم ال ــا ف ــيئة مثله وف الس
حكمــة   (  : النيســابوري  يقــول  ؟ 
تضعيــف الســنات لئــال يفلــس العبــد 
ــع  ــه فيدف ــمء ف طاعت ــع الص إذا اجتم
إليهــم واحــدة ويبقــي لــه تســع فمظــال 
ــن  ــات ل م ــن التضعيف ــوىف م ــاد ت العب
ــل  ــف فض ــناته لّن التضعي ــل حس أص
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مــن الل تعــال وأصــل الســنة الواحــدة 
ــدة.()85(  ــدة بواح ــه واح ــدل من ع

الؤمنــي  دخــول  ســبب  وعــن    
الذيــن يعملــون الصالــات النــة ، 
ــْن  ــار :  )َم ــر الن ــب تفس ــول صاح يق
ــَو  ــاِت َوُه اِلَ ــَن الصَّ ــَر ِم ــا ُذِك ــْل َم َيْعَم
ــِه، َفُأوَلِئــَك  ــٌن بِ يــَمِن ُمَطْمِئ ــٌس بِاْلِ ُمَتَلبِّ
َواْلَيــْوِم  بِــاللِ  اْلُْؤِمنُــوَن  اْلَعاِمُلــوَن 
ــَزَكاِء َأْنُفِســِهْم  ــَة بِ اْلِخــِر َيْدُخُلــوَن اْلَنَّ
ــَر  ــوَن َمْظَه ــْم، َوَيُكوُن ــاَرِة َأْرَواِحِه َوَطَه
َوَمَــلَّ  َوَكَرِمــِه،  َتَعــاَل  اللِ  َفْضــِل 
ُيْظَلُمــوَن  َوَل  َوِرْضَوانِــِه،  إِْحَســانِِه 
ــا، َأْي َل  ــْيًئا َم ــْم َش ــوِر َأْعَمِلِ ــْن ُأُج ِم
ــِر  ــْدِر النَِّق ــْيًئا َوإِْن َكاَن بَِق ــوَن َش َينُْقُص
تِــي َتُكــوُن ِف َظْهــِر  َوُهــَو النُّْكَتــُة الَّ
ى  ــمَّ ــَرٌة َوُتَس ــٌة َصِغ ــَي ُثْقَب ــَواِة َوِه النَّ
ِمنَْقــاٍر  بِنَْقــِر  َحَصَلــْت  َــا  َكَأنَّ َنْقــَرًة 
ــِة  ــُل ِف اْلِقلَّ ــا اْلََث ُب ِبَ ــرْضَ ــٍر، َوُي َصِغ
َل َينُْقُصــوَن َشــْيًئا َبــْل َيِزيُدُهــُم اللُ ِمــْن 
ــدل  ــة ف ع ــاءت آي ــد ج َفْضِلِه.()95(ولق
رّب العالــي وأّنــه ل يظلــم عنــده أحــد 
ــد  ــى يتأّك ــة ، حت ــة الاضي ــى الي ف معن
ــال :  ــال تع ــال :  ق ــبحانه وتع ــه س عدل
ٱُّٱ خك لك مك ل ل ل ل ل م م م َّ)06( 
) يقــول تعــال ذكــره وتقّدســت أســمؤه 
: ومــن يعمــل مــن صالــات العــمل ، 

وذلــك فيــم قيــل أداء فرائــض الل التــي 
فرضهــا عــى عبــاده ُّل لَّ  يقــول : وهــو 
مصــّدق بــالل ، وأّنــه مــاز أهــل طاعتــه 

وأهــل معاصيــه عــى معاصيهــم ُّل ل مَّ 
مــن الل أن يظلمــه ، فيحمــل عليــه 
ســيئات غــره ، فيعاقبــه عليهــا ُّم مَّ 
ــناته  ــه حس ــاف أن هيضم ــول : ل خي يق
ــّد  ــك ل ب ــا .()16(.وكذل ــه ثواب ، فينفع
للعمــل الصالــح مــن إيــمن لذلــك 
مك ل ل لَّ    لك  خك  ٱُّٱ  قــال تعــال : 
ــح  ــل الصال ــري : )العم ــول القش .يق
هــو  فاعلــه   ، للقبــول  يصلــح  مــا 
ــة  ــة لقيق ــات الواقف ــن الف ــّرد ع التج
ــا  ــح م ــل الصال ــال : العم ــر، ويق الم
 . أجــرًا  صاحبــه  عليــه  يســتعجل  ل 
ــو  ــم ه ــآل ك ــه: ُّل لَّ      أي : ف ال قول
مؤمــن ف الــال ، ويقــال : هــو مؤمــن 
ــن  ــي الؤم ــه ل يعط ــه أّن ــّدق لرّب مص
ــه  ــن بفضل ــيئًا ، ولك ــه ش ــل إيمن لج
ــه  ــب ل ــك ل موج ــارة لذل ــه أم وإيمن
ــم  ــة الظل ــال ف الي ــر الل تع .()26( .ذك
والضــم ، فــم الفــرق بينهــم  يقــول ابــن 
عطيــة : ) الظلــم ( أعــّم مــن )الضــم( 
ــالن  ــى ويتداخ ــان ف العن ــا يتقارب وه
ــذه  ــق ف ه ــث التناس ــن حي ــن م ، ولك
اليــة ذهــب قــوم إل تصيــص كل 
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واحــد منهــم بمعنــى ، فقالــوا : )الظلــم 
ــر  ــر أكث ــيئاته وتكث ــه س ــم علي ( أن ُتعظ
مــا جيــب و)الضــم( أن ينقص حســناته 
ــاف  ــال خي ــرأ ف ــم ق ــها ، وكله ويبخس
ظلــًم عــى الــر، غــر ابــن كثــر فإّنــه 
ــي .()36( ــى النه ــف( ع ــال خي ــرأ )ف ق
فالضــم هــو) النقــص : أي ل ُينقصــون 
ــيئًا  ــه ش ــدوا ب ــذي وع ــم ال ــن جزائه م
جي  يه  ىه  ُّمه  كقولــه 
حي َّ)46(.وجيــوز أن يكــون الظلــم 
ــه  ــم ف قول ــديد ك ــص الش ــى النق بمعن
ل   : أي   )56(َّ حكخك  جك  مق  حق   ٱُّٱ   :
ــون  ــه يك ــه ، وعلي ــاط عمل ــاف إحب خي
 ، الفيــف  النقــص  بمعنــى  الضــم 
وعطفــه عــى الظلــم عــى هــذا التفســر 
ــى أو  ــذا العن ــراس ()66(. إن كان ه اح
ــم أحــدًا  ــإّن الل ســبحانه ل يظل ذاك ؛ ف
مــن خلقــه ، فــكّل بعملــه الــذي عملــه 
فيجــازي   ، رشًا  أو  خــرًا  الدنيــا  ف 
العبــاد عــى ذلــك ؛ فيعطــي الــذي 
عمــل عمــاًل صالــًا وهــو مؤمــن برّبــه 
ــذي  ــل ، وال ــواب الزي ــل الث ــز وج ع
عمــل الســيئات ياســبه عــى مــا عمــل 
، فــال يظلــم أدنــى وأقــّل شء مــن 
حــّق العامــل ، ولــو كان بمقــدار النقــر 

ــواة .  ــذي ف الن ال

املبحث الثالث : تعريف القطمري 
واآليات املفرسة له .

املطلب األول :مفهوم القطمري لغة 
واصطالحا

ــه  ــق ب ــذي تعل ــو )ال ــة : فه ــا ف اللغ أّم
ــن  ــا م ــع إذا أخرجته ــع القم ــواة م الن
ــي  ــحاة الت ــو الس ــال : ه ــر ، ويق التم
ــواة والتمــر()76(. وهــي  ــي الن تكــون ب
ــواة  ــى الن ــة ع ــشة الرقيق ــًا )الق أيض
كاللفافــة لــا والــيء الــي القــر 
قطمــرًا( منــه  أصبــت  مــا   : يقــال 
ــرب :  ــان الع ــب لس ــال صاح )86( .وق

)قطمــر : القطمــر و القطــمر : شــق 
القطمــر   : الصحــاح  وف   ، النــواة 
الفوفــة التــي ف النــواة ، وهــي القــشة 
ــواة  ــي الن ــواة ب ــى الن ــي ع ــة الت الدقيق
والتمــر، ويقــال : هــي النكتــة البيضــاء 
التــي ف ظهــر النــواة التــي تنبــت منهــا 
النخلــة . ومــا أصبــت منــه قطمــرًا أي: 

شــيئًا .()96( .
)القطمــر:   : الصطــالح  ف  أّمــا 
ــون  ــي تك ــة الت ــاء الرقيق ــشة البيض الق
بــي التمــرة والنــواة()07( .قــال صاحب 
ــشة  ــي الق ــر : )ه ــاس ف التفس الس
الرقيقــة اللتفــة عــى النــواة()17( .وقــال 
ــشة  ــي ق ــر: َوِه ــيوطي : )القطم الس
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ُة  ــْشَ ــَي: الِق ــر )ِه ــواة()27( .وقطم الن
ــَواِة.()37(.  ــَى النَّ ــاُء َع ــُة الَبْيَض ِقيَق الرَّ
املطلب الثاين : تفسري اآلية الواردة يف 

القطمري.
ــظ  ــدة ف لف ــة واح ــاءت آي ــد ج     لق
قــال   ، الكريــم  القــرآن  القطمــر ف 
نئ  مئ  زئ  رئ    ّٰ  ِّ  ُّ  َّ ٱُّٱ   : تعــال 
نب  مب  رزب  يئ  ىئ 
ىب يبر زت مت نت 
ىت يترث زث مث نث ىث 
يث ىف يف ىقَّ)47(يقــول 
ــه  ــن قدرت ــًا م ــذا أيض ــر : )وه ــن كث اب
ــة وســلطانه العظيــم ، ف تســخره  التاّم
 ، بضيائــه  والنهــار  بظالمــه  الليــل 
ويأخــذ مــن طــول هــذا فيزيــده ف 
ــذا  ــن ه ــذ م ــم يأخ ــدلن . ث ــذا فيعت ه
ــذا ،  ــُصُ ه ــذا َوَيْق ــول ه ــذا ، فيط ف ه
ثــم يتقارضــان صيفــًا وشــتاًء ،ُّٱ ىئ 
يئ رزب َّ َأْي: والنجــوم الســيارات ، 
والثوابــت الثاقبــات بأضوائهــن أجــرام 
ــدار  ــرون بمق ــع يس ــموات ، المي الس
معــي ، وعــى منهــاج مقنّــن مــّرر، 

ــم . ــز علي ــن عزي ــرًا م تقدي
ُّ مب نب ىب يب َّ  َأْي: إَِل 
ــة . ُّ زت مت نت  ــوم القيام ي
َّ َأِي: الــذي فعــل هــذا هــو الــرّب 

ــره ، ُّ زث  ــه غ ــذي ل إل ــم ، ال العظي
مث نث ىث َّ  َأْي: مــن النــداد 
والصنــام التــي هــي عــى صــورة مــن 
تزعمــون مــن الالئكــة القّربــي ،ُّ يث 

.  )57()  .  َّ ىق  يف  ىف 
ــورة  ــبحانه ف س ــال س ــك ق ــل ذل وبمث
ــاف :  ٱُّٱ هئ جب حب خب مب   الحق
ب ت ت ت ت ت مث حج ج  جح ح 
جخمخ  جس حس خس مس حص 
خص مص جض حض خض مض  حط َّ)67(.
ــن  ــْل َّ َأْي: لــؤلء الشكــي العابدي  )ُُّق
مــع الل غــره : ُّجب حب خب مب  ب 
ت ت ت ت ت مث َّ)77(  َأْي: أرشــدون 
ــذي اســتقّلوا بخلقــه مــن  إل الــكان ال
َّ َأْي:  ُّحج ج جح ح جخ  الرض، 
ف  ول  الســموات  ف  لــم  رشك  ول 
ــن قطمــر  ــون م الرض ، ومــا يملك
، إّن اللــك والتــّصف كّلــه لل عــز 
ــره ،  ــه غ ــدون مع ــف تعب ــل ، فكي وج
وتشكــون بــه ؟ َمــن أرشــدكم إل هــذا 
ــه  ــم ب ــو أمرك ــه ؟ أه ــم إلي ــن دعاك ؟ َم
؟ أم هــو شء اقرحتمــوه مــن عنــد 
ــال : ُّجس حس  ــذا ق ــكم ؟ ول أنفس
َّ َأْي: َهاُتــوا ِكَتاًبــا مــن  خس مس حص 
ــم  ــى النبياء)عليه ــة ع ــب الل النّزل كت
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الصــالة والســالم ( يأمركــم بعبــادة 
ــام ؟، ُّ خص مص جض حض َّ َأْي:  ــذه الصن ه
ــذي  ــلك ال ــذا الس ــى ه ــيِّ ع ــٍل َب َدلِي
َأْي:   َّ حط  مض   خض   ُّ ســلكتموه 
ــَى  ــا َع ــا َوَل َعْقِليًّ ــْم َنْقِليًّ ــَل َلُك َل َدلِي

ــَك.()87(. َذلِ
ىث  نث  مث  ُّزث   : فقولــه 
)أي  ىقَّ)97(  يف  ىف  يث 
الصنــام  مــن  تعبدونــم  والذيــن   :
ــو كان  ــيئًا ول ــون ش ــان ل يملك والوث
ــق القــوى  ــل هــم ملــك لال حقــرًا، ب

ــدر. والق
ثــم أّكــد مــا ســلف مبّينــًا حقــارة 
ــه: ٱُّ ٱاك  ــم بقول ــم ضعفه ــأنم وعظي ش
لك مك ىك يك مل ى ي م 
ــن  ــة م ــذه الل ــو ه مم َّ أي: وإن تدع
ــم  ــاء، لّن ــم دع ــمع لك دون الل ل تس
ــا  ــمعوا م ــو س ــم ، ول ــاد ل أرواح ل ج
قــدروا أن ينفعوكــم ويســتجيبوا لــيء 

ــون. ــا تطلب م
واخلالصة:

 كيــف تعبــدون مــن ل ينفــع ول يــرض، 
وتدعــون مــن بيــده النفــع والــرض، 
ــه  ــم ف الرض وإلي ــذي ذرأك ــو ال وه
القتــى  نفــى  أن  تشون.وبعــد 
ــرض  ــع وال ــيء النف ــو م ــادة، وه للعب

مــن قبلهــم ، ذكــر الانــع مــن عبادتــم 
وهــو كفرهــم بــم يــوم القيامــة فقــال: 
ُّزن من نن ىنَّ)08( 
أي : وهــم يــوم القيامــة يتــرؤون منكم 
ويقولــون: مــا كنتــم إيانــا تعبــدون، بــل 
ــهواتكم  ــم وش ــدون أهواءك ــم تعب كنت

ــياطينكم . ــم ش ــه لك ــا زينت وم
زئ  رئ   ّٰ ٱُّٱ  قولــه:   اليــة  ونحــو   
مبنب  ر*  يئ  ىئ  نئ   مئ 
ىب يب ر  زت مت 

.  )28())18(َّ
ِشــقِّ  ِف  تِــي  الَّ ُة  اْلِقــْشَ )َواْلِقْطِمــُر: 
ِقيــِق. َفاْلَْعنَــى: َل  ـَواِة َكاْلَْيــِط الدَّ النَـّ
ــْم  ــًرا، َفَكْوُنُ ــْو َحِق ــْيًئا َوَل ــوَن َش َيْمِلُك
اْلِقْطِمــِر  ِمــَن  َأْعَظــَم  َيْمِلُكــوَن  َل 
َوَذلِــَك  َطــاِب،  اْلِ بَِفْحــَوى  َمْعُلــوٌم 
َأْصنَاَمُهــْم  َفــإِنَّ  بِاْلَُشــاَهَدِة  َحاِصــٌل 
َشــْيًئا  َتِْلــُك  َل  َجاثَِمــٌة  ِحَجــاَرٌة 
ــى  ــإَِذا اْنَتَف ــٍة، َف ــوُزُه ِبَِب ــٍب َوَل َتُ بَِتَكسُّ
ــُف  ــا َوْص ــى َعنَْه ــْيًئا اْنَتَف ــُك َش ــا َتِْل َ َأنَّ
ــِة بَِطِريــِق اْلَْوَل، َفنُِفــَي َمــا َكاُنــوا  يَّ َلِ اْلِ
ــْم.()38( . ــَفُع َلُ ــا َتْش َ ــْن َأنَّ ــُه ِم َيْزُعُموَن

فهــم) ل يملكــون قــش النــواة فــم 
فوقهــا ()48( .يقــول القشــري : )تغلــب 
النّفــس مــرة عــى القلــب، ويغلــب 
ــك  ــس. وكذل ــى النّف ــرة ع ــب م القل
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القبــض والبســط فقــد يســتويان، ومــرة 
ــرة  ــط، وم ــى البس ــض ع ــب القب يغل
يغلــب البســط عــى القبــض، وكذلــك 
الفنــاء  الصحــو والّســكر، وكذلــك 
التوحيــد  شــموس  والبقاء.وســّخر 
وأقــمر العرفــة عــى مــا يريــد مــن 
إظهــاره عــى القلــوب.زت مت 
ــظية  ــأرون ش نت ىت يت َّ: ف
مــن النفــي أو الثبــات لــا تدعونــه مــن 
ــاّل  ــك.. فه ــم ذل ــه! وإذ ل يمكنك دون
ــن  ــم، وع ــه أخلصت ــم، وف عبادت أقررت
الصنــام تّرأتم؟.()58(وقــد فــّر الل 
تعــال عــن الذيــن يدعــون مــن دون الل 
تعــال مــع أّنــم ل يملكــون شــيئًا ، عى 
ــّلمنا  ــم وإذا س ــمعوا دعائه ــم ل يس اّن
باّنــم ســمعوا دعائهــم فلــم يســتجيبوا 
لــم . وقولــه تعــال :  ُّٱٰى ر زي مي 
ــٌد  ــَك َأَح ــُه َأْي َل ُينَبُِّئ ــي َنْفَس َّ)68( ) َيْعنِ
ــّي  ــَياِء.()78( . تب ــاِلٌ بِاْلَْش ــِي َخبٌِرَع ِمْث
ــر  ــظ القطم ــى لف ــن معن ــّدم ع ــا تق م
الشكــي  واّن  الكريمــة  اليــة  ف 
عــّز  الل  دون  مــن  يدعونــم  الذيــن 
ــدار  ــو بمق ــيئًا ول ــون ش ــّل ل يملك وج
ــواة التمــرة ، وهــذا نقــص مــا  قــشة ن
يدعونــم بــه ، فالالــك الــذي لــه اللــك 
ــو الل  ــادة وه ــتحق للعب ــو الس ــه ه كل

ســبحانه وتعــال ، وكذلــك ل يســتجيبوا 
ــو  ــالل ه ــم ، ف ــمعوا دعائه ــم إن س ل
ــم بأحوالــم ، فهــو  خالقهــم وهــو أعل

ــم .  ــر ب خب
ــج  ــم النتائ ــر أه ــث : أذك ــج البح نتائ

ــي :  ــا وه ــت إليه ــي توّصل الت
1.أّن ف القــرآن الكريــم ألفاظًا مشــركًة 
تمــل عــدة معــان ، وأًن هنالــك ألفاظــًا 
ــابة  ــان متش ــى مع ــل ع ــركة تم مش
ــا  ــذا م ــة وه ــروق دقيق ــا ف ــن بينه ولك

تناولنــاه ف بحثنــا هــذا.
2.أّن ألفــاظ الفتيــل والنقــر والقطمــر 
تــرضب مثــاًل لعنــى واحــد وهو الشــبه 

بالــيء التافــه ا
3.أّن آيــات لفــظ الفتيــل تّدثــت عــن 
ــل  ــز وج ــل الل ع ــن قب ــم م ــدم الظل ع
ــو  ــه ه ــم ، لّن ــا بالظل ــف ربن ــال ُيتص ف
ــالل  ــن خ ــال .م ــبحانه وتع ــدل س الع
الكريــمت  اليــات  بــذه  التأمــل 
ــه ف  ــاءت ألفاظ ــل ج ــدت أّن الفتي وج
ثــالث آيــات ولــا معنــى واحــد وهــو 

ــواة . ــق الن ــون ف ش ــا يك م
ف  متسلســلتان  اليتــان  4.جــاءت 
معنــى لفــظ النقــر وكان معنــاه النقطــة 

ــواة  ــر الن ــي ف ظه الت
لفــظ  ذكــر  وجــل  عــز  الل  5.أّن 
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القطمــر ف آيــة واحــدة فقــط وصفــت 
العبــودات الخــرى بأّنــم مــا يملكون 
مــن قطمــر ، يعنــي : مــن قــشة رقيقــة 

ــواة .   ــى الن ع
ــر  ــل ونق ــمت فتي ــذه الكل 6.إّن كل ه
وقطمــر موجــودة ف شء واحــد وهــو 
ــا كان ف  ــل : م ــر، فالفتي ــوى التم ف ن
شــق النــواة ، والنقــر : النقطــة ف ظهــر 
ــة  ــشة الرقيق ــر : الق ــواة،  والقطم الن

ــواة .  ــى الن ع
ــدّل  ــذا ي ــر ، وه ــوى التم ــا ف ن فكّله

عــى إعجــاز كالم الل عــز وجــل . 
وبــذا الاتــة الوجــزة نســأل الل أن 
ــع . ــث التواض ــذا البح ــا ه ــل من يتقب

ــد  ــيدنا مم ــى س ــّلم ع ــى الل وس   وص
ــي . ــه أجع ــه وصحب ــى آل وع

اهلوامش:
)( سورة ص : الية )29( .

)2( سورة التوبة : الية )124( .
)3( سورة النساء : الية )49( .

)4( سورة النساء : من الية )77( .
)5( سورة الساء : الية )71( .

)6( سورة النساء : الية )53( .
)7( سورة النساء : الية ) 124( .
)8( سورة فاطر : من الية )13( .

ــي  ــو الس ــة : أب ــس اللغ ــم مقايي )9( معج
ــد  ــق : عب ــا ،تقي ــن زكري ــارس ب ــن ف ــد ب أح
الســالم ممــد هــارون ، دار الفكــر ، 1399هـ 

.  472/4 ، 1979م   -
ــن  ــرم ب ــن مك ــد ب ــرب : مم ــان الع )10( لس
عــى، أبــو الفضــل، جــال الديــن ابــن منظــور 
النصــاري الرويفعــى الفريقــى ، ت: 711هـ 
هـــ   1414  ، ،ط3  بــروت   - صــادر  دار   ،

 .514  /11،
)1( سورة النساء : من الية )49( .

ــة  ــة العربي ــع اللغ ــيط : مم ــم الوس )2( العج
بالقاهــرة ، إبراهيــم مصطفــى / أحــد الزيــات 
ــار ، دار  ــد النج ــادر / مم ــد الق ــد عب / حام

ــوة ، 2/ 673. الدع
ــوس :  ــر القام ــن جواه ــروس م ــاج الع )3( ت
مّمــد بــن مّمــد بــن عبــد الــرّزاق الســيني، 
بيــدي ، ت  أبــو الفيــض، اللّقــب بمرتــى، الزَّ
: 1205هـــ ،تقيــق: مموعــة مــن الحققــي ، 

ــة ، 30/ 144. دار الداي
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)4( سورة النساء : من الية )49( .
)5( الفــردات ف غريــب القــرآن :أبــو القاســم 
بالراغــب  العــروف  ممــد  بــن  الســي 
الصفهانــى ، ت: 502هـــ ،تقيــق: صفــوان 
عدنــان الــداودي ، دار القلــم ، الــدار الشــامية 
ــروت ،ط1 ،  1412 هـــ ،623. ــق ب - دمش

)6( النهايــة ف غريــب الديــث والثــر: مــد 
الديــن أبــو الســعادات البــارك بــن ممــد بــن 
ــد الكريــم الشــيبان  ممــد بــن ممــد ابــن عب
ــة  ــر، ت: 606هـــ ، الكتب ــن الث ــزري اب ال
1979م   - 1399هـــ  بــروت،   - العلميــة 
،تقيــق: طاهــر أحــد الــزاوى - ممــود ممــد 

الطناحــي ،3/ 409.
)7( معجــم الصطلحــات واللفــاظ الفقهيــة : 
د. ممــود عبــد الرحــن عبــد النعــم، مــدرس 
ــون -  ــة والقان ــة الشيع ــه بكلي ــول الفق أص

ــة ،3/ 33. ــر، دار الفضيل ــة الزه جامع
)8( سورة النساء : الية )49( .

)9( سورة النساء : ) الية )77( .
)20( سورة الساء : الية )71( .

)21( جامــع البيــان ف تأويــل القــرآن : ممــد 
ــب  ــن غال ــر ب ــن كث ــد ب ــن يزي ــر ب ــن جري ب
المــي، أبــو جعفــر الطــري ، ت: 310هـــ ، 
تقيــق: أحــد ممــد شــاكر، مؤسســة الرســالة 

، ط1، 1420 هـــ - 2000 م ،452/8.
)22( سورة الائدة : من الية )18( .

ــد  ــو عب ــرآن : أب ــكام الق ــع لح )23( الام
ــرح  ــن ف ــر ب ــن أيب بك ــد ب ــن أح ــد ب الل مم

الديــن  شــمس  الزرجــي  النصــاري 
أحــد  تقيــق:   ، 671هـــ   : ت   ، القرطبــي 
الــردون وإبراهيــم أطفيــش ، دار الكتــب 
الصيــة ، القاهــرة ،ط2، 1384هـــ - 1964 

.246/5، م 
)24( تفســر النســفى : أبــو الــركات عبــد الل 
بــن أحــد بــن ممــود النســفي ، دار النفائــس 
ــروان  ــيخ: م ــق الش ــروت 2005م ،تقي ، ب

ــعار، 221/1. ــد الش مم
)25( سورة النساء  : من الية ) 49( .

)26( /1084لســاس ف التفســر: ســعيد 
حــّوى، ت: 1409 هـــ ،دار الســالم - القاهرة

ط6، 1424 هـ ،2/ 1084.
)27( جامع البيان :  8/ 456.

التفســر: جــال  )28( زاد الســر ف علــم 
ــي  ــن ع ــن ب ــد الرح ــرج عب ــو الف ــن أب الدي
ــق:  ــوزي، ت: 597هـــ ،تقي ــد ال ــن مم ب
ــريب ،  ــاب الع ــدي، دار الكت ــرزاق اله ــد ال عب

1422 هـــ ،1/ 418. بــروت ، ط1 - 
ــداء  ــو الف ــم : أب ــرآن العظي ــر الق )29( تفس
القــرش  كثــر  بــن  عمــر  بــن  إســمعيل 
البــصي ثم الدمشــقي ، ت: 774هـــ ،تقيق: 
ــب  ــن ، دار الكت ــمس الدي ــي ش ــد حس مم
ــون -  ــي بيض ــد ع ــورات مم ــة، منش العلمي

بــروت ، ط1 ، 1419 هـــ ،2/ 293.
)30( تفسر النسفي : 1/ 221.

)31( سورة النساء : الية )77( .

)32( ينظر زاد السر : 1/ 433.
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)33( سورة النساء : من الية )77(. 
)34( جامع البيان : 8/ 551. 

)35( تفســر اللبــاب : أبــو حفــص عمــر بــن 
ــوف  ــي ، ت ــقي النب ــادل الدمش ــن ع ــى اب ع
ــة ـ  ــب العلمي ــنة 880 هـــ ، دار الكت ــد س بع

بــروت ،1532/1 .
اليــات  تناســب  ف  الــدرر  نظــم   )36(
والســور: إبراهيــم بــن عمــر بــن حســن 
ــي ، ت  ــر البقاع ــن أيب بك ــي ب ــن ع ــاط ب الرب
: 885هـــ ، دار الكتــاب الســالمي ، القاهــرة 

.  333  /5،
)37( أنــوار التنزيــل وأسار التأويــل : نــاص 
ــن  ــر ب ــن عم ــد الل ب ــعيد عب ــو س ــن أب الدي
ــاوي ، ت : 685هـــ  ــرازي البيض ــد الش مم
،تقيــق: ممــد عبــد الرحــن الرعشــي ، 
ــروت ، ط1 ،  ــريب ، ب ــراث الع ــاء ال دار إحي

1418 هـــ ، 2/ 85 .
)38( سورة الساء : الية )71( .

ــر  ــرآن : م ــر الق ــن ف تفس ــح الرح )39( فت
ــي  ــدس النب ــي الق ــد العليم ــن مم ــن ب الدي
ت: 927 هـــ ،اعتنــى بــه تقيقــا وضبطــا 
ــوادر،  ــب ، دار الن ــن طال ــور الدي ــا: ن وترجي

.119  /4  ، 2009م   - 1430هـــ  ط،1، 
)40( تفســر الــازن الســّمى لبــاب التأويــل 
ــن  ــي ب ــن ع ــالء الدي ــل : ع ــان التنزي ف مع
الشــهر  البغــدادي  أبراهيــم  بــن  ممــد 
لبنــان   ، بــروت   ، الفكــر  دار   ، بالــازن 

.171/4، 1979م  1399هـــ 

ــى  ــن مصطف ــد ب ــي : أح ــر الراغ )41( تفس
ــة  ــة ومطبع ــي ، ت : 1371هـــ ، مكتب الراغ
مصطفــى البــايب اللبــي وأولده بمــص ، ط1 

، 1365هـــ - 1946م ، 5/ 78. 
)42( سورة النساء : من الية )53( .

)43( لسان العرب : 227/5- 228.

)44( معجم مقاييس اللغة : 469/5.
ــو  ــرآن :أب ــر الق ــل ف تفس ــال التنزي )45( مع
ــن  ــد ب ــن مم ــعود ب ــن مس ــي ب ــد الس مم
الفــراء البغــوي الشــافعي ت: 510هـــ ، تقيق 
ــراث  ــاء ال ــدي ، دار إحي ــرزاق اله ــد ال : عب
العــريب - بــروت , ط1 ، 1420 هـ ،705/1.

الكتــاب  الوجيــز ف تفســر  )46( الحــرر 
ــب  ــن غال ــق ب ــد ال ــد عب ــو مم ــز: أب العزي
بــن عطيــة الندلــي ، الطبعــة1 ، تقيــق: 
عبــد الســالم عبــد الشــاف ممــد ، دار الكتــب 
1993م  ـ  1413هـــ   - لبنــان   - العلميــة 

.137 /2 ،
ــان  ــو حي )47( البحــر الحيــط ف التفســر: أب
ممــد بــن يوســف بــن عــي بــن يوســف بــن 
ــي ، ت: 745هـــ  ــن الندل ــر الدي ــان أث حي
ــل ، دار الفكــر -  ــق: صدقــي ممــد جي ،تقي

بــروت ،1420 666/3.
)48( سورة النساء : الية : )53( .

دار طيبــة   : العظيــم  القــرآن  تفســر   )49(
للنــش والتوزيــع ،ط2، 1420هـــ - 1999 م

تقيق: سامي بن ممد سالمة ، 336/2 .   
)50( مفاتيــح الغيــب :أبــو عبــد الل ممــد بــن 



174

داللة ألفاظ الفتيل والنقري والقطمري يف القرآن الكريم )دراسة موضوعية(

2م 
02

1  
ار 

 آذ
    

46
  /

دد 
الع

عمــر بــن الســن بــن الســي التيمي الــرازي 
اللقــب بفخــر الديــن الــرازي خطيــب الــري، 
ــريب -  ــراث الع ــاء ال ت: 606هـــ ، دار إحي

بــروت ،ط3، 1420 هـــ ،10/ 102 .
)51( سورة النساء من الية ) 53( .

)52( البحر الحيط:3/ 682.
)53( الساس ف التفسر: 2/ 1084.

)54( سورة النساء : اليتان ) 124-123(.
ــب  ــم : دار الكت ــرآن العظي ــر الق )55( تفس

العلميــة ،373/2 .
ــة  ــى معرف ــة ع ــر ف العان ــراج الن )56( ال
بعــض معــان كالم ربنــا الكيــم البــر: 
شــمس الديــن ممــد بــن أحــد الطيــب 
الشبينــي الشــافعي ت: 977هـــ ، مطبعــة 
1285هـــ   ، القاهــرة   ، )المريــة(  بــولق 

.  334/1،
)57( إرشــاد العقــل الســليم إل مزايــا الكتاب 
ــن  ــد ب ــمدي مم ــعود الع ــو الس ــم : أب الكري
ممــد بــن مصطفــى ت: 982هـــ ، دار إحيــاء 

ــروت ،236/2. ــريب - ب ــراث الع ال
ــي  ــمعيل حق ــان : إس ــر روح البي )58( تفس
ــن مصطفــى الســتانبول النفــي اللــوت ،  ب

ــريب ،232/2. ــراث الع ــاء ال دار إحي
)59( تفســر القــرآن الكيــم )تفســر النــار( : 
ممــد رشــيد بــن عــي رضــا بــن ممد شــمس 
الديــن بــن ممــد بــاء الديــن بــن منــال عــي 
خليفــة القلمــون الســيني ، ت: 1354هـــ ، 

اليئــة الصيــة العامــة للكتــاب ،356/5 . 

)60( سورة طه : الية )112( .
)60( جامع البيان : 379/18 .

الكريــم  :عبــد  الشــارات  لطائــف   )61(
ــري ،ت :  ــك القش ــد الل ــن عب ــوازن ب ــن ه ب
465هـــ تحقيــق: إبراهيــم البســيون ،اليئــة 
الصيــة العامــة للكتــاب، مــص ،ط3،2/ 

 .  479
)62( الحرر الوجيز : 4/ 65.

)63( سورة هود : من الية )109( .
)64( سورة الكهف : من الية ) 33( .

الطاهــر  ممــد   : والتنويــر  التحريــر   )65(
ــور  ــن عاش ــر ب ــد الطاه ــن مم ــد ب ــن مم ب
التونــي ، ت: 1393هـــ ، دار ســحنون للنش 
ــس - 1997 م ،16/ 313 . ــع - تون والتوزي
أحــد  بــن  الليــل   : العــي  كتــاب   )66(
175هـــ  ت:   ، :100هـــ  ــد  ،ول ــدي  الفراهي
، تقيــق د مهــدي الخزومــي ، د إبراهيــم 
ــالل ، 259/5 . ــة ال ــامرائي ، دار ومكتب الس

)67( العجم الوسيط : 747/2 . 
)68( لسان العرب : 108/5.

)69( تفســر حدائــق الــروح والريــان ف 
ــوم القــرآن : الشــيخ العالمــة ممــد  روايب عل
المــي بــن عبــد الل الرمــي العلــوي الــرري 
الدكتــور:  ومراجعــة:  ،إرشاف  الشــافعي 
هاشــم ممــد عــي بــن حســي مهــدي ، 
ــان ، ط1،  ــروت - لبن ــاة ، ب ــوق النج دار ط

. 1421 هـــ - 2001 م ،23 / 383 
)70( الساس ف التفسر : 8 /4579 .
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)71( الــدر النثــور: عبــد الرحــن بــن أيب 
بكــر، جــالل الديــن الســيوطي،  ت: 911هـــ 

، دار الفكــر ، بــروت ، 562/2 .
)72( : الــراج ف بيــان غريــب القــرآن : 
ممــد بــن عبــد العزيــز بــن أحــد الضــري ، 
مكتبــة اللــك فهــد الوطنيــة، الملكــة العربيــة 
الســعودية ،ط1، 1429 هـ - 2008 م ،229.

)73( سورة فاطر : الية : )13( .
)74( تفســر القــرآن العظيــم :  دار طيبــة 

.  540  /6  ، والتوزيــع  للنــش 
)75( سورة الحقاف : الية )4(.

)76( سورة الحقاف : من الية )4(.
)77(  تفسر القرآن العظيم :  274/7 .

)78( سورة فاطر : من الية )13( .
)79( سورة فاطر: من الية )14( .

)80( سورة مريم : اليتان )82-81(.
)81( تفسر الراغي : 22  /117.

)82( التحريــر والتنويــر : الــدار التونســية 
– تونــس ، 1984 هـــ ،283/22. للنــش 

)83( جامع البيان : 20/ 451.
)84( / لطائف الشارات : 198/3.

)85( سورة فاطر: من الية )14( .
ــو  ــرآن : أب ــر الق ــل ف تفس ــال التنزي )86( مع
ــن  ــد ب ــن مم ــعود ب ــن مس ــي ب ــد الس مم
ــق  ــافعي ت: 510ه  تقي ــوي الش ــراء البغ الف
ــراث  ــاء ال ــدي ، دار إحي ــرزاق اله ــد ال : عب
العــريب - بــروت ،ط1 ، 1420 هـــ ،692/3 

.

الصادر والراجع
القرآن الكريم 

ــاب  ــا الكت ــليم إل مزاي ــل الس ــاد العق 1. إرش
ــن  ــد ب ــمدي مم ــعود الع ــو الس ــم : أب الكري
ممــد بــن مصطفــى ،ت: 982هـــ ، دار إحيــاء 

ــروت . ــريب - ب ــراث الع ال
ــّوى ، ت  ــعيد ح ــر:  س ــاس ف التفس 2. الس
1409 هـــ ، دار الســالم ، القاهرة ط6، 1424 

هـ .
3. أنــوار التنزيــل وأسار التأويــل : نــاص 
ــن  ــر ب ــن عم ــد الل ب ــعيد عب ــو س ــن أب الدي
ــاوي ، ت: 685هـــ  ــرازي البيض ــد الش مم
،تقيــق: ممــد عبــد الرحــن الرعشــي ، 
ــروت ،ط1 -  ــريب ، ب ــراث الع ــاء ال دار إحي

1418 هـــ .
4. البحــر الحيــط ف التفســر: أبــو حيــان 
ممــد بــن يوســف بــن عــي بــن يوســف بــن 
حيــان أثــر الديــن الندلــي ، ت: 745هـــ، 
ــر -  ــل ،دار الفك ــد جي ــي مم ــق: صدق تقي

بــروت ،1420 هـــ .
ــوس :  ــر القام ــن جواه ــروس م ــاج الع 5. ت
ــق:  ــدي ،تقي ــيني الزبي ــى الس ــد مرت مم

ــة . ــي ، دار الداي ــن الحقق ــة م مموع
الطاهــر  ممــد   : والتنويــر  التحريــر   .6
ــور  ــن عاش ــر ب ــد الطاه ــن مم ــد ب ــن مم ب
التونــي ، ت: 1393هـــ ، دار ســحنون للنش 

م  1997، تونــس   ، والتوزيــع 
ف  والريــان  الــروح  حدائــق  تفســر   .7
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ــد  ــة مم ــيخ العالم ــرآن: الش ــوم الق روايب عل
المــي بــن عبــد الل الرمــي العلــوي الــرري 
الشــافعي ،إرشاف ومراجعــة: الدكتــور هاشــم 
ــوق  ــدي ، دار ط ــي مه ــن حس ــي ب ــد ع مم
النجــاة، بــروت - لبنــان ، ط1، 1421 هـــ - 

. م   2001
ــاب التأويــل ف  8. تفســر الــازن الســمى لب
معــان التنزيــل : عــالء الديــن عــي بــن ممــد 
بــن إبراهيــم البغــدادي الشــهر بالــازن ، دار 
الفكــر ، بــروت- لبنــان 1399 هـــ /1979 

م .
ــن  ــان : إســمعيل حقــي ب ــر روح البي 9. تفس
ــوت ، دار  ــي الل ــتانبول النف ــى الس مصطف

ــراث العــريب . ــاء ال إحي
ــيد  ــد رش ــم : مم ــرآن الكي ــر الق 10. تفس
ــن  ــمس الدي ــد ش ــن مم ــا ب ــي رض ــن ع ب
بــن ممــد بــاء الديــن بــن منــال عــي خليفــة 
القلمــون الســيني ت: 1354هـــ ، اليئــة 

الصيــة العامــة للكتــاب ، 1990 م .
11. تفســر القــرآن العظيــم :أبــو الفــداء 
القــرش  كثــر  بــن  عمــر  بــن  إســمعيل 
774هـــ   : ت   ، الدمشــقي  ثــم  البــصي 
ــن ، دار  ــمس الدي ــي ش ــد حس ــق: مم ،تقي
الكتــب العلميــة ، منشــورات ممــد عــي 
بيضــون - بــروت ،ط1،1419 هـــ ، ودار 
طيبــة للنــش والتوزيــع ، تقيــق : ســامي بــن 
ــالمة، ط2 ،1420هـــ - 1999 م . ــد س مم
ــن  ــو حفــص عمــر ب ــاب : أب 12. تفســر اللب

عــى ابــن عــادل الدمشــقي النبــي ت : بعــد 
ســنة 880 هـــ ، دار الكتــب العلميــةـ  بروت.
ــى  ــن مصطف ــد ب ــي : أح ــر الراغ 13. تفس
مكتبــة  رشكــة    ، 1371هـــ  ،ت:  الراغــي 
ومطبعــة مصطفــى البــايب اللبــي وأولده 

. م   1946  - هـــ   1365 بمــص،ط1، 
14. تفســر النســفي : أبــو الــركات عبــد الل 
بــن أحــد بــن ممــود النســفي ، دار النفائــس ، 
بــروت ، 2005م ، تقيــق : الشــيخ: مــروان 

ممــد الشــعار.
ــد  ــرآن : مم ــل الق ــان ف تأوي ــع البي 15. جام
ــب  ــن غال ــر ب ــن كث ــد ب ــن يزي ــر ب ــن جري ب
ــري ، ت: 310هـــ  ــر الط ــو جعف ــي ، أب الم
مؤسســة  شــاكر،  ممــد  أحــد  ،تقيــق: 

. م   2000  - هـــ   1420 ،ط1،  الرســالة 
16. الامــع لحــكام القــرآن : أبــو عبــد 
ــرح  ــن ف ــر ب ــن أيب بك ــد ب ــن أح ــد ب الل مم
الديــن  شــمس  الزرجــي  النصــاري 
القرطبــي ، ت: 671 هـــ ، تقيــق: هشــام 
الكتــب،  عــال  دار   ، البخــاري  ســمر 
الريــاض، الملكــة العربيــة الســعودية ، 1423 

. م   2003 هـــ/ 
ــمل  ــن الك ــن ب ــد الرح ــدر النثور:عب 17. ال
دار    ،911 ،ت:  الســيوطي  الديــن  جــالل 

الفكــر ،1993م ، بــروت .
18. زاد الســر ف علــم التفســر: جــال الديــن 
أبــو الفــرج عبــد الرحــن بــن عــي بــن ممــد 
الــوزي ، ت: 597هـــ ، تقيــق: عبــد الرزاق 
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الهــدي ، دار الكتــاب العــريب ، بــروت ، ط1 
، 1422 هـ .

19. الــراج ف بيــان غريــب القــرآن : ممــد 
بــن عبــد العزيــز بــن أحــد الضــري ، 
مكتبــة اللــك فهــد الوطنيــة، الملكــة العربيــة 

الســعودية ،ط1، 1429 هـــ - 2008 م .
ــة  ــى معرف ــة ع ــر ف العان ــراج الن 20. ال
بعــض معــان كالم ربنــا الكيــم البــر: 
شــمس الديــن ممــد بــن أحــد الطيــب 
الشبينــي الشــافعي ت: 977هـــ ، مطبعــة 
ــرة ، 1285 هـــ . ــة( ، القاه ــولق )المري ب
ــر  ــرآن : م ــر الق ــن ف تفس ــح الرح 21. فت
ــي  ــدس النب ــي الق ــد العليم ــن مم ــن ب الدي
ــًا  ــًا وضبط ــه تقيق ــى ب ، ت: 927 هـــ ،اعتن
ــوادر ،   ــب ، دار الن ــن طال ــور الدي ــًا: ن وترجي

ط1،1430 هـــ - 2009 م .
22. كتــاب العــي : أبــو عبــد الرحــن الليــل 
ــدي  ــم الفراهي ــن تي ــرو ب ــن عم ــد ب ــن أح ب
ــدي  ــق: د مه ــصي ، ت: 170هـــ ،تقي الب
،دار  الســامرائي  إبراهيــم  د  الخزومــي، 

ــالل . ــة ال ومكتب
ــن  ــرم ب ــن مك ــد ب ــرب :مم ــان الع 23. لس
ت:   /630  ، الــصي  الفريقــي  منظــور 

. بــروت   ، صــادر  دار   ،711
ــن  ــم ب ــد الكري ــارات : عب ــف الش 24. لطائ
هــوازن بــن عبــد اللــك القشــري ت: 465هـ 
ــة  ــة الصي ــيون ، اليئ ــم البس ــق: إبراهي ،تقي

ــاب ، مــص، ط3. العامــة للكت

الكتــاب  تفســر  ف  الوجيــز  الحــرر   .25
ــب  ــن غال ــق ب ــد ال ــد عب ــو مم ــز : أب العزي
ــة ،  ــة الندلــي ، دار الكتــب العلمي ــن عطي ب
لبنــان ، 1413هــــ  1993م ،ط1، تقيق: عبد 

ــد . ــاف مم ــد الش ــالم عب الس
ــو  ــرآن : أب ــر الق ــل ف تفس ــال التنزي 26. مع
ــن  ــد ب ــن مم ــعود ب ــن مس ــي ب ــد الس مم
510هـــ   : ت   ، الشــافعي  البغــوي  الفــراء 
ــاء  ــدي ، دار إحي ــرزاق اله ــد ال ــق : عب ، تقي
الــراث العــريب ، بــروت ،ط1 ، 1420 هـــ .
27. معجــم الصطلحــات واللفــاظ الفقهيــة 
:د. ممــود عبــد الرحــن عبــد النعــم، مــدرس 
ــون -  ــة والقان ــة الشيع ــه بكلي ــول الفق أص

ــة . ــر، دار الفضيل ــة الزه جامع
ــي  ــو الس ــة : أب ــس اللغ ــم مقايي 28. معج
ــد  ــق  : عب ــا ،تقي ــن زكري ــارس ب ــن ف ــد ب أح
الســالم ممــد هــارون ، دار الفكــر ، 1399هـ 

1979م.  -
ــة  29. العجــم الوســيط : ممــع اللغــة العربي
بالقاهــرة ،)إبراهيــم مصطفــى / أحــد الزيات 
ــد القــادر / ممــد النجــار( ، دار  / حامــد عب

الدعــوة .
30. مفاتيــح الغيــب : أبــو عبــد الل ممــد بــن 
عمــر بــن الســن بــن الســي التيمي الــرازي 
اللقــب بفخــر الديــن الــرازي خطيــب الــري 
ــريب ،  ــراث الع ــاء ال ،ت: 606هـــ ، دار إحي

بــروت ،ط3، 1420 هـــ .
31. الفــردات ف غريــب القــرآن :أبو القاســم 
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بالراغــب  العــروف  ممــد  بــن  الســي 
ــوان  ــق: صف ــى ،ت: 502هـــ، تقي الصفهان
عدنــان الــداودي ، دار القلــم، الــدار الشــامية 

ــروت ،ط1 ، 1412 هـــ . ــق ، ب ، دمش

32.نظــم الــدرر ف تناســب اليــات والســور: 
ــن  ــاط ب ــن الرب ــن حس ــر ب ــن عم ــم ب إبراهي
عــي بــن أيب بكــر البقاعــي ، ت: 885هـــ ، دار 

ــرة . ــالمي، القاه ــاب الس الكت



179

حمور
الدراسات التارخيية 



180



181

األوضاع السياسية لزنـجبار  
يف عهد السيد ماجد بن سعيد      1856 -  1870

م. د . هناء عبد الواحد عبد الرضا

جامعة البرصة  - كلية الرتبية للعلوم االنسانية - قسم التاريخ

املقدمة:- 
هيــدف هــذا البحــث الركيــز عــى 
ســلطنة زنجبــار ف عهــد الســيد ماجــد 
بــن ســعيد البوســعيدي 1870-1856 
ف  دار  عــم  للكشــف  ماولــة  ،فهــو 
ــالل  ــة خ ــداث تارخيي ــن اح ــار م زنجب

ــورة . ــدة الذك ال
الوضــوع   طبيعــة  اقتضــت  وقــد 
بتقســيمة ال عــدة مــاور جــاء ف أولــا 
التمهيــد والــذي ركــز وبشــكل متــص 
عــن جهــود  الســيد ســعيد بــن ســلطان 
ــق رشق  ــى مناط ــه ع ــت حكم ف تثبي
إفريقيــة ونجاحــه ف تأســيس أول دولــة 
ــار  ــاره زنجب ــم اختي ــة ، ث ــة إفريقي عربي

ــه.       ــرًا لكم مق

ازمــة  اســتعرض  الثــان  والحــور 
الــصاع عــى الســلطة  ف زنجبــار بعــد 
ــي   ــلطان ب ــن س ــعيد ب ــيد س ــاة  الس وف
ابنائــه ، ثــم بــي البحــث نتائــج  ذلــك 
الــصاع ، والــذي  تخــض عــن  فصــل  
ــل  ــد  التدخ ــقط ، بع ــن  مس ــار ع زنجب
ــج .   ــم  كانن ــب  تكي ــان بموج الريط
والحــور الثالــث عالــج البحــث تــارة 
ــم  ــا اه ــًا فيه ــار، مبين ــق ف زنجب الرقي
ــا  ــتها بريطاني ــي مارس ــات الت الضغوط
ــة  ــة مكافح ــد ، بحج ــيد ماج ــى الس ع
تلــك التجــارة والحــور الخــر تنــاول 
ســلطان  ماجــد   الســيد  مــاولت 
زنجبــار ف  التخلــص  مــن العونــة 
ــرار  ــب ق ــه بموج ــة علي ــة الرتب الالي



182

األوضاع السياسية لزنـجبار  يف عهد السيد ماجد بن سعيد      1856 -  1870

2م 
02

1  
ار 

 آذ
    

46
  /

دد 
الع

البحــث  اعتمــد   . الذكــور  الفصــل 
ــب  ــض الكت ــى بع ــاس ع ــكل اس بش
الوثائقيــة  باللغتــي العربيــة والنكليزية 

ــة . ــة والعرب ــادر العربي والص

التمهيد :-
عندمــا تــول الســيد ســعيد بــن ســلطان 
ف عــمن ســنة 1806، )1( ل يكــن لعــمن 
ــاحل رشق  ــى س ــوذ ع ــن النف ــذاك م آن
القاطعــات  بعــض  ســوى  إفريقيــة 
ــع  ــرة تق ــي جزي ــار، وه ــة لزنجب التابع
ف الحيــط النــدي مقابــل الســاحل 
الشقــي لفريقيــة ، عــى خــط عــرض 
6 جنــوب خــط الســتواء ، وتتبــع لــا 
عــدة جــزر هــي بمبــا وكلــوة ومباســة 
زنجبــار  وتعــد  وســوانجا،  ومافيــا 
الرخبيــل  لــذا  الم  الزيــرة  هــي 
ــا  ــرة ، اذ ل يفصله ــزر الصغ ــن ال م
ــاة  ــوى قن ــي س ــاحل الفريق ــن الس ع
عرضهــا 36كــم2 ، امــا مســاحتها فتبلــغ 
ــكل،  ــة الش ــي طويل ــم2، وه 1660ك
ال  الشــمل  مــن  امتدادهــا  اذ يصــل 
النوب85كــم2 امــا عرضهــا فيبلــغ 

39كــم2 )2( 
مــن  ســعيد  الســيد  تكــن  وبعدمــا 
ــد ال  ــمن )3( ، عم ــه ف ُع ــت حكم تثبي

ــق  ــض الناط ــى بع ــيطرته ع ــد س تأكي
ف رشق إفريقيــة ، بــم فيهــا مباســة 
ــت  ــذاك ت ــة آن ــت خاضع ــي كان والت
التــي  الزروعــي)4(   آل  أسة  ســلطة 
والطاعــة  الــولء  تقديــم  رفضــت 
للســيد ســعيد )5(، لذلــك اتبــع اســاليب 
عــده لتدعيــم ســيطرته تلــك مــن بينهــا 
واســتخدامه  القتصــادي  الصــار 
ــا  ــق فيه ــي حق ــكرية ، والت ــوة العس الق
تكــن  حتــى   ،  )6( ملحوظــًا  نجاحــًا 
ــنة 1837،  ــه س ــا لكم ــن اخضاعه م
ــاحل رشق  ــوع س ــك خض ــع ذل ــم تب ث
إفريقيــة مــن رأس وارشــيخ عــى خــط 
ــادو  ــملً ال رأس دل ــرض 175 ش ع
ــا وكذلــك  عــى خــط عــرض10 جنوب
جيــع الــزر الجــاورة لــذا الســاحل ، 

ــعيد )7( . ــيد س ــوذ الس لنف
إفريقيــة  ورشق  ُعــمن  انضــمم  بعــد 
ــت  ــعيد، قام ــة البوس ــم دول ــت حك ت
ــص  ــة ف الع ــيوية إفريقي ــة آس أول دول
الديــث، وبذلــك ازدادت أهيــة الــزء 
الفريقــي مــن الناحيتــي السياســية 
ــوارد  ــوق م ــوارده تف ــة، فم والقتصادي
ــاعًا  ــر اتس ــو اكث ــيوي، وه ــزء الس ال
الجــوم  لخطــار  تعرضــًا  وأقــل 
والفــوىض الداخليــة مقارنــةً بمســقط)8( 
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ــي  ــة الت ــة الغرافي ــن الهي ــال ًع ، فض
أذا مــا  تتمتــع بــا جزيــرة زنجبــار 
ــت ذات  ــث كان ــقط ، حي ــت بمس قورن
طقــس معتــدل وأرٍض زراعيــة خصبــٍة 
ــح  ــا صال ــم أن ميناءه ــة ، ك ــاه عذب ومي
لرســو الســفن الكبــرة ، مــا ســهل 
عمليــات النقــل والتبــادل التجــاري 
، لذلــك أتــذ الســيد ســعيد قــرارًا 
بنقــل عاصمــة حكمــة مــن مســقط ال 
زنجبــار)9( ، ولكــن ل يســتقر فيهــا إل ف 

.   )10( ســنة1840 
ــعيد  ــيد س ــق الس ــك طب ــر ذل ــى اث وع
ــار ادت ال  ــة ف زنجب ــة اقتصادي سياس
نمــو الــوارد فيهــا نمــوا ً كبــرًا ، حيــث 
أســتغل الرايض ف زراعــة ماصيــل 
كالقرنفــل والســكر والبــن والبهــارات 
ال  معــه  جلــب  كــم  وغرهــا)11( 
زنجبــار كبــار التجــار الثريــاء مــن 
ــاط  ــوا بنش ــن قام ــود الذي ــرب والن الع
، وعمــل عــى   )12( النطقــة  كبــر ف 
ــل  ــرى مث ــة أخ ــوارد اقتصادي ــادة م زي
لتزيــد  التــي  الكمركيــة  الرضائــب 
عــن 5% ، مــا شــجع التجــار الجانــب 
عــى تفضيــل زنجبــار عــن غرهــا 
مــن الوانــئ الخــرى. كــم أحتكــر 
ــغ  ــاج والصم ــارة الع ــعيد ت ــيد س الس

ــي  ــعار هات ــًم ف أس ــح متحك ، وأصب
الســلعتي عنــد بيعهــا عــى التجــار 
ــاعد ف  ــار)13( ، وس ــب ف زنجب الجان
وصــول  ف  والزدهــار  النمــو  هــذا 
ــل  ــة ال داخ ــة التجاري ــل العربي القواف
القــارة الفريقيــة مدثــًة رواجــًا تاريــًا 

واســع النطــاق)14( .  
ســعيد  الســيد  سياســة  حققــت 
القتصاديــة نجاحــًا كبــرًا ، إذ تضاعف 
الدخــل عــشات الــرات وتولــت 
زنجبــار ال أكــر مينــاء ف الســاحل 
الغــريب مــن الحيــط النــدي ، كــم إنــا 
أصبحــت بمثابــة الســتودع الرئيــس 
للتجــارة الســيوية والفريقيــة مــن 
جهــة )15( ، وكانــت تــد خزانة الســلطان 
بــم يــوازي ضعــف مــا كانــت تــد جيع 
ــة  ــن جه ــيا م ــة ف اس ــه العمني متلكات
أخــرى ، لــذا فقــد كانــت هذه السياســة 
ســببًا ف أن عقــدت ف عهــده التفاقيات 
ــات  ــع الولي ــة م ــدات التجاري والعاه
ــا  ــا وفرنس ــة وبريطاني ــدة المريكي التح
ــا  ــرز نتائجه ــن أب ــت م ــي كان )16( ، والت

تاريــة  ومراكــز  قنصليــات  افتتــاح 
ــد  ــك فق ــة  لذل ــار ، ونتيج ــا ف  زنجب ل
واجــه  الســيد ســعيد ضغوطــًا  سياســية  
قلصــت مــن قوتــه وأدت ف النهايــة ال 
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ــه )17(. ــيم متلكات تقس
الســنوات الخــرة مــن حكــم  وف 
ــى  ــه اق ــت متلكات ــعيد بلغ ــيد س الس
ــة  اتســاع لــا، فقــد كانــت المراطوري
تتــد ف اقليــم عــمن مــن راس مســندم 
ال صحــار، كــم اشــتملت ايضــًا مينــاء 
ــة  ــتأجرته دول ــي اس ــاس الت ــدر عب بن
البوســعيد مــن بــالد فــارس ، وجزيــرت 
قشــم و هرمــز .)18(   امــا بالنســبة ال 
فقــد  الفريقــي  القســم  ف  متلكاتــه 
ضمــت كل الســاحل الشقــي لفريقيــة 
ــى رأس  ــملً حت ــوادر ش ــن رأس ج م
ــض  ــن بع ــاًل ع ــًا ، فض ــادو جنوب دل
القاطعــات التــي كانــت تضــع لميــة 
ولمــو  كمقديشــو  العمنيــة  الدولــة 

وبــات .)19(  
ــكه  ــه وتس ــاع ف متلكات ــذا التس ان ه
ف زنجبــار، بعــد أن نقــل مركــز حكمــه 
اليهــا جعــل فيــه ســلطانًا عــى زنجبــار 
اكثــر منــه عــى عــمن، مــا كان لــه الثــر 
الكبــر ف اهالــه لشــؤون متلكاتــه 
ــورات  ــار وث ــال صح ــمن كانفص ف ع
عــن  فضــاًل   ، الباضيــة  القبائــل 
تديــدات الدولــة الســعودية ،وهــذا 
مــا جــاء ف رســالة قــد بعــث بــا اتكنــز 
E Hamertonالقنصــل  هامرتــون  

حكومــة  ال  زنجبــار  ف  الريطــان 
النــد ســنة 1841 » يبــدو ل أن الســيد 
ســعيد ل يظهــر إل قليــال مــن الهتــمم 
ــمل  ــرب في ــرة الع ــه ف جزي بممتلكات
ــوذه  ــة وأن نف ــئ البحري ــاوز الوان يتج
ــة قــد ول دون رجعــة  ــمن الداخلي ف ُع

.  )20(«
وبطبيعــة الــال فــأن الســيد ســعيد قــد 
فشــل ف تقيــق الســتقرار لكمــه عى 
الرغــم مــا نالــه مــن تأييــد وطنــي مــن 
دولتــه الســيوية والفريقيــة مــن جهــة 
ــًا  ــذي كان حليف ــان ال ــم الريط والدع
لــم طيلــة مــدة حكمــه مــن جهــة ثانية، 
فكانــت الحصلــة النهائيــة هــي صعوبة 
الوصــول ال حكــم مســتقر بعــد وفاتــه 
ــعيد ف  ــيد س ــب الس ــك رغ )21(.  لذل

ــن  ــي م ــي أثن ــًا ب ــه أداري ــيم دولت تقس
ــا)22(،  ــة ادارت ــم مهم ــهل ل ــه ليس ابنائ
بالــرضورة  يعنــي  ل  هــذا  كان  وأن 
ــة  ــة الســيد ســعيد ف تقســيم الدول رغب
ــا  ــم فرت ــي، ك ــلطنتي منفصلت ال س
ــة فيــم بعــد، ولكــن  الكومــة الريطاني
اقليمــي الــزء  بقــاء  أن  يعتقــد  كان 
خاضعــي  والفريقــي  الســيوي 
لستــه، حتــى ف حالــة تقســيمهم خر 
مــن ان يتعرضــا للتفــكك والــزوال 
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والعاديــن  العارضــي  ايــدي  عــى 
ــعيد )23( . ــو س ــة الب لدول

راودت الســيد ســعيد الرغبــة ف تقســيم 
ــن  ــه م ــه لعاصمت ــب نقل ــه عق متلكات
ــار،  ــة ف زنجب ــه الدائم ــقط وأقامت مس
ويتضــح ذلــك مــن خــالل رســالة  
ــورد  ــنة 1844 ال  الل ــا ف س ــث ب بع
ــة  ــر الارجي ــن  Abrdeen وزي أبردي
الريطانيــة )24( أثنــاء مفاوضاتــه مــع 
ــه’  ــق يعلم ــارة الرقي ــأن ت ــر بش الخ
ــي  ــى تعي ــه ع ــتقر رأي ــه أس ــا » بأن فيه
مســقط  عــى  حاكــًم  ثوينــي  أبنــه 
ــاة  ــد وف ــار« وبع ــد ف زنجب ــه خال وأبن
ف  ماجــد  الســيد  أنــاب  الخــر)25( 
ــن الســادس للســيد  ــار وهــو الب زنجب
ســعيد ولــد مــن ام تدعــى الســيدة 
بعــد  الســيد خالــد  ســاره وخلــف 
وفاتــه ، تــول الكــم ف ت2 1856 
بعــد وفــاة ابيــه ، كان اكثــر ابنــاء الســيد 
ســعيد رباطــة جــأش وأقلهــم غطرســة 
ــعة  ــعبية واس ــك ش ــك امتل ــوًا لذل وزه
ف زنجبــار )26( ف الفــرات التــي كان 
ــقط  ــا ف مس ــب فيه ــعيد يتغي ــيد س الس
، بينــم رشــح الســيد تركــي لوليــة 

صحــار)27( .
تــوف الســيد ســعيد ف ت1  1856وهو 

ــفينة  ــن الس ــى مت ــقط ع ــن مس ــد م عائ
)اللكــة فكتوريــا()28(  تــاركًا أبنــه ثويني 
نائبــًا لــُه ف حكــم مســقط وأبنــه ماجــد 
ــن  ــاك م ــن هن ــار ول يك ــم زنجب ف حك
خيلــف الســيد ســعيد نفســه ، كــم ل 
تتعلــق  أشــاره  تتضمــن وصيتــه أي 
بمــن ســيخلفه مســتقباًل ، لــذا فقــد كان 
ــوب  ــو نش ــر، ه ــذا الم ــج ه ــن نتائ م
ــد  ــه ، فق ــي ولدي ــا ب ــاد م ــالف ح خ
ــم  ــن ل ــوة معادي ــم أخ ــكل منه كان ل
ــم  ــارض حك ــعيد يع ــن س ــش ب فرغ
ــعيد   ــن س ــي ب ــار وترك ــد ف زنجب ماج
يعــارض حكــم ثوينــي ف مســقط .)29(    

أزمة الرصاع عىل السلطة :-
ل يقبــل الســيد ثوينــي باعتبــاره النائــب 
بالســيد  مســاواته  مســقط  حكــم  ف 
ماجــد والســيد تركــي، لن زنجبــار 
آنــذاك كانــت هــي مصــدر الثــروة 
بالنســبة لســقط لــذا ل يكــن مكنــًا 
أن يــرم نفســه مــن ذلــك الصــدر، 
ــدأت  ــداء وب ــذا تــول الخــوة ال أع ل
بالظهــور،  والصاعــات  الؤامــرات 
ــدُه  ــاة وال ــأ وف ــي نب ــى ثوين ــد أخف فق
عــن بقيــة أخوتــه ف ماولــة منــه لتســلم 
قيــادة الدولــة الُعمنيــة بعــد أبيــه، ولكي 
يضمــن ولء قــوات الاميــات لــه’ 



186

األوضاع السياسية لزنـجبار  يف عهد السيد ماجد بن سعيد      1856 -  1870

2م 
02

1  
ار 

 آذ
    

46
  /

دد 
الع

ــالد )30(.  ــن الب ــة م ــدن الرئيس ف ال
ــلطة  ــى الس ــصاع ع ــدأ ال ــار ب ف زنجب
برغــش  الســيد  حــاول  عندمــا   ،
الســتيالء عــى زنجبــار ف نفــس الليلــة 
ــده سًا ف  ــمن وال ــا جث ــن فيه ــي دف الت
القــرة الســلطانية ف زنجبــار ، فقــد 
ــى  ــلح ع ــار مس ــرض حص ــد ال ف عم
قــص الســيد ماجــد وعــى قــص والــدُه 
،  ال أن ماولتــه قــد بــاءت بالفشــل لن 
الســيد ماجــد ل يكــن موجــودًا ف قصه 
برفقــة  البحــر  وإنــم كان ف عــرض 
جثــمن  لســتقبال  حاشــيته  بعــض 
والــده بعــد ان وصلــه نبــأ اقــراب 
اســطوله مــن الســاحل ، وبســبب شــدة 
ــوا  ــة ظل ــاح القوي ــر والري ــاج البح هي
ســبيلهم ول يالقــوا الســطول ، وتكــن 
ــة  ــدوء العاصف ــد ه ــد بع ــيد ماج الس
ــك  ــاء)31( ، وازاء تل ــودة للمين ــن الع م
الحــداث فقــد تــى الوقــف الريطان 
مــن خــالل تدخــل القنصــل الريطــان 
ف زنجبــار)32( الــذي اســتطاع ان يصل 
لاجــد عــى مبايعــة كبــار الرؤســاء 
العــرب وأعيانــم مســتندًا ف ذلــك 
عــى الوصيــة التــي ســبق أن بعثهــا 
ــابقة  ــه الس ــل ال حكومت ــيد الراح الس

ــر)33(. الذك

حكــم  ال  ماجــد  الســيد  وبوصــول 
ــه  ــة  بين ــة العمني ــزأت الدول ــار ت زنجب
وبــي ثوينــي ف مســقط وتركــي ف 
صحــار ، وعــزز الســيد ماجــد مــن 
ســفن  معظــم  لن  البحريــة  قوتــه 
مينــاء  راســية ف  العــمن  الســطول 
زنجبــار فبــادر ف الســتيالء عليهــا 
ــه ال   ــق ل ــم يتب ــي فل ــيد ثوين ــا الس ، ام
ف  الراســية  الكبــرة  الســفن  بعــض 

 . مينــاء مســقط )34( 
بــادر الســيد ماجــد بمراســلة عــدد 
العالقــة  ذات  الــدول  رؤســاء  مــن 
لنــدن  حكومتــا  منهــا  بزنجبــار، 
ــا  ــة فكتوري ــك اللك ــل ذل ــد ، وتث والن
نابليــون  والمراطــور   victoria
وجيمــس    Napoluon III الثالــث 
 Boknan ــان الرئيــس المريكــي بوكن
 Clarendon كالرنــدون  واللــورد 
الارجيــة  لشــؤون  الدولــة  وزيــر 
 Elphinston والفنســتون  الريطــان 

.)35( بومبــاي  حاكــم 
كــم اكــد ايضــًا ف رســالته التــي بعــث 
 Canning كاننــج  اللــورد  ال  بــا 
الاكــم العــام ف النــد ف الســادس 
مــن ت2 مــن العــام نفســه عــى ســيادة 
تلقــى  ان  بعــد  زنجبــار،  ف  الــدوء 
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الزعــمء  البيعــة بالكــم مــن كبــار 
العربيــة،  القبائــل  العــرب ورؤســاء 
ــابقة  ــائل الس ــع الرس ــت جي ــم تضمن ك
الذكــر نعــي والــده ، وبأنــه اصبــح 
الاكــم الشعــي لزنجبــار)36(، وحيــال 
ــد ردودًا  ــيد ماج ــى الس ــد تلق ــك فق ذل
التحــدة  والوليــات  فرنســا  مــن 
المريكيــة مهنئــة إيــاه وصولــه ال دفــة 
ــردود  ــن ال ــس م ــى العك ــم، وع الك
ــان  ــب الريط ــن الان ــا م ــي تلقاه الت
ــه  ــازي ل ــم التع ــت تقدي ــي تضمن والت
ــات  ــادة بعالق ــع الش ــده م ــاة وال بوف
ــار  ــط زنجب ــي ترب ــة الت ــود والصداق ال
ــم كان  ــط ، بين ــة فق ــة الريطاني بالكوم
ــه  ــاك تفــظ واضــح ف العــراف ب هن
ــع  ــبب توق ــار، بس ــى زنجب ــم ع كحاك
ــاك صاع  ــأن هن ــة ب ــر الريطاني الدوائ
اخوتــه  وبــي  بينــه  ينشــب  ســوف 

ثوينــي وبرغــش)37( .                              
حــدث مــا كان متوقعــًا فقــد  ظهــر نزاع  
ثوينــي  بــي  آخــر ف شــباط 1857 
باعتبــاره  الول  يــرض  ل  اذ  وماجــد 
الشعــي  والوريــث  الول  البــن 
الــزء  يقتطــع  بــان  ســعيد  للســيد 
ــت  ــة ت ــة العمني ــن الدول ــي م الفريق
ســيادة اخيــه ، بــل كان يــذوه المــل ف 

بقــاء الدولــة العمنيــة كوحــدة واحــدة ، 
بعــد وفــاة والــده)38(  المــر الــذي دفــع 
بــه ال ارســال  مبعوثــًا مــن طرفــه  
وهــو ممــد بــن ســال بــن ســلطان )39(  
ــى  ــد وانته ــيد ماج ــع الس ــاوض م للتف
المــر بقبــول الخــر بدفــع البلــغ 
ــل  ــن دخ ــده م ــه وال ــذي كان يقتطع ال
زنجبــار ليزانيــة مســقط  والبالــغ )40( 
الــف ريــال  كــراون )40(  ال أن هــذا 
الدعــم قــد اوقفــه الســيد ماجــد ف 
بدايــة 1858  لــا وجــد فيــه مــن معــان 
تدفعهــا  التــي  كالتــاوة  النتقــاص 
ــا  ــة، م ــة متبوع ــة لكوم ــة تابع حكوم
اغضــب الســيد ثوينــي وقــرر حينــذاك 

ــار)41(. ــى زنجب ــوم ع الج
وجــدت بريطانيــا الفرصــة الناســبة 
،لنــا  النــزاع  هــذا  ف  للتدخــل 
بــي  حــرب  اي  وقــوع  اعتــرت 
عــى  خطــرًا  يمثــل  انــم  الخويــن 
مصالهــا وهيــدد طريقهــا البحــري 
الوصــل لمراطوريتهــا )42( فضــاًل عن 
ــي  ــي ثوين ــت ب ــي قام العالقــات الت
ــن  ــيي م ــة والفرنس ــن ناحي ــش م وبرغ
ناحيــة اخــرى ، كل هــذا دفــع بريطانيــا 
لتــاذ موقــف معــارض لركتهــم معــًا 
)43(  لــذا أوعــزت حكومــة بومبــاي 
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Feilex Jons جونــز   فيلكــس  ال 
القيــم الريطــان ف الليــج العــريب 
ــن  ــان م ــن الث ــن تشي ــن م ف العشي
مســقط  ال  بالتوجــه  نفســها  الســنة 
ــى  ــوم ع ــن الج ــي م ــي ثوين ــي يثن لك
زنجبــار ، كــم ارســلت الســفينة الربيــة 
ــار   ــاب ال زنجب ــاي Assay  للذه أس
ــذي  ــد ، ال ــيد ماج ــف  الس ــم موق لدع
ــوم  ــة الج ــًا لواجه ــو أيض ــتعد ه أس
الرتقــب بجمعــه )20( الــف رجــاًل 
مــع ســفينتي حربيتــي  لواجهــة  أخيــه 
 G وتقديــم الميــة لكريســتوفر ركبــي ،
Rigby القنصــل الريطــان ف زنجبــار، 
وللرعايــا الريطانيــي والنــود القيمــي 
هنــاك. )44( ، ونظــرًا لتأخــر وصــول 
ــدت  ــان أوف ــم الريط ــمت للمقي التعلي
 1859 شــباط  ف  بومبــاي  حكومــة 
 Rassel ــل راســل اللفتانــت الكولوني
ــة  البنجــاب   ــن  الســفينة الربي عــى مت
لســطول  للتصــدي    Bunjaub
ثوينــي، ومــا أن التقى راســل  بأســطول 
الخــر ف منطقة صــور ف ُعــمن ، حتى 
ســٌلمه رســالة مــن حكومتــه طالبــة منــه 
ــة  ــار وإحال ــى  زنجب ــه ع ــاء هجوم إلغ
ــد   ــي ماج ــه وب ــالف  بين ــوع  ال موض

ال اللــورد  كاننــج )45(  .
ــان،  ــب الريط ــي للطل ــتجاب ثوين أس
ال أن الوضــاع ظلــت متوتــرة ،مــا 
ــة  ــطة التجاري ــور النش ــى تده ــر ع أث
والالحيــة بــي شــطري الدولــة، ول 
ــن  ــار ول يطمئ ــاع ف زنجب ــدأ الوض ت
العــرب والفارقــة ال بوصــول الســفن 
وكاليــد  أســاي  الريطانيــة  الربيــة 

 .  )46(  Persian Clyde  وبريشــن 
وكان الــدف مــن وجودهــا ليــس مــن 
ــي  ــات ثوين ــد لتصف ــع ح ــل وض اج
ــوف  ــل الوق ــن أج ــل م ــه ب ــد أخي ض
لســتغالل  فرنســا  مــاولت  ضــد 
ــار  ــقط وزنجب ــي مس ــم ب ــزاع القائ الن
ف  نفوذهــا  توطيــد  ال  والــادف 

 .  )47( إفريقيــة  رشق  ســواحل 
بــي  النزاعــات  سلســلة  أســتمرت 
ــد  ــد التأيي ــلطة ، فبع ــى الس ــوة ع الخ
الــذي حصــل عليــه  برغــش مــن قبــل 
أخيــه ثوينــي  والفرنســيي معــًا لتحقيــق 
هدفــة ف الوصــول ال حكــم  زنجبــار ، 
إذ دبــر  برغــش ف نايــة الســنة الذكورة 
مؤامــرة ضــد الســيد ماجــد مــن أجــل 
ــار  ــم زنجب ــن حك ــه ع ــاده او عزل إبع
بعــد مــا وجــد هــذه الــرة مــن يدعمــه 
مــن أفــراد عائلتــه وهــم  أخــوه الســيد 
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الســيدتان  وأختــاه  العزيــز)48(  عبــد 
خولــة وســاله وبنــات أخيــه الســيدتان 
شــومبو وفارشــو)49( اللتــان ورثتــا مــن 
ــة ال  ــيل )50( أضاف ــة مارس ــم مزرع أبيه

ــرث )51( . ــة ال ــمء قبيل زع
ــن  ــلة م ــذاك سلس ــش حين ــد برغ عق
اللقــاءات الريــة مــع مؤيديــه ف بيوت 
أخواتــه بقــدر كبــر مــن اليطــة والذر 
، لئــال تصــل أخيــار ذلك لخيــه ماجد، 
وبســبب انقطــاع برغــش عــن الضــور 
ــة  ــار الشــك والريب ــه ، أث ف ملــس اخي
ــع  ــره فوض ــف أم ــى انكش ــه ، حت حول
منزلــه تــت رقابــة مشــددة ، فتحولــت 
ــي  ــه وب ــوات أتصــال بين ــه ال قن أخوات
ال  بالضافــة   ، الــارج  ف  مؤيديــه 
تطيطهــن لنقــل مركــز الؤامــرة ال 
ــان  ــت الخت ــورة ، وتكن ــة الذك الزرع
ــه  متخفــي  مــن تريــب برغــش  وأخي
ــم  ــال يعرفه ــائية  لئ ــوداء نس ــاءة س بعب
الــراس وســط جاعــة مــن النســاء مــن 
ــن )52( . ــات اخيه ــي وبن ــن الخت بينه

كوشــيه   ال  بعدهــا  برغــش  لــأ 
ف  الفرنــي  القنصــل    Coasae
خوفــًا  الميــة  منــه  طالبــًا  زنجبــار 
ــن ف  ــم تص ــه ُ، ث ــد ل ــش ماج ــن بط م
الزرعــة الذكــورة وحولــه مموعــة 

لواجهــة  اســتعدادا  أنصــاره  مــن 
ــرك  ــد )53( وت ــي ماج ــه وب ــة بين متمل
بعدمــا  معارضيــه  لواجهــة  الخــر 
اغلــق برغــش كل طــرق التفــاوض 
والصالــة مــع اخيــه، وهاجــم مزرعــة 
ركبــي  ذلــك  ف  يســاعده  مارســيل 
ــذي  ــار ال ــان ف زنجب ــل الريط القنص
الربيــة  والســفن  بالضبــاط  أمــده 

.)54 الريطانيــة)
ــان  ــم الريط ــد الدع ــد بع ــن ماج تك
ــمء  ــش ، وزع ــة برغ ــاد حرك ــن امخ م
استســالمهم  بعــد   ، الــرث  قبيلــة 
وصــودرت امالكهــم تــم نفيهــم خارج 
زنجبــار )55( ، أمــا برغــش فقــد تــم نفيــه  
ال بومبــاي ف النــد عــى متــن أحــدى 
الســفن الربيــة الريطانيــة ، بعــد أن 
تعهــد  بالكــف عــن التآمــر ضــد  أخيــه 
ــال  ــه او التص ــى طاعت ــروج ع او ال
بزعــمء الــرث او الفرنســيي، وحــرض 
هــذا التعهــد وشــهد عليــه كل مــن 
ــرب  ــاء الع ــان ورؤس ــل الريط القنص
ــاء   ــى الوف ــدوره ع ــش ب ــم برغ وأقس

ــه )56( . ــزام ب واللت
تقسيم الدولة العامنية :-

رأت حكومــة النــد أن تــل النــزاع 
ــا  ــة يقبله ــار بطريق ــقط وزنجب ــي مس ب
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ــا اذا  ــى قبول ــمن ع ــان ، او يرغ الطرف
اســتدعى المــر ذلــك ، عــى اثــر تطــور 
ــن ،  ــي  الخوي ــرى ب ــذي ج ــزاع ال الن
ــده  ــداف ع ــق اه ــك تقي ــا ف ذل يدفعه
ــا  ــة فرنس ــدي لحاول ــو التص ــا ه ، منه
ــا،  ــاع لصلحته ــذه الوض ــتغالل ه اس
ال  بالتــاه  ثوينــي  لــوح  ان  بعــد 
الفرنســيي ، مــا ســبب قلقــًا لــدى 
الساســة الريطانيــي)57(  كــم كانــت 
النــزاع  هــذا  اســتغالل  ال  تــدف 
ــن  ــن م ــة لتتمك ــة العمني ــيم الدول بتقس
ــل  ــن اج ــا ، وم ــى جزئيه ــيطرة ع الس
ــع  ــة م ــا التجاري ــى مصاله ــاظ ع الف
مســقط وتأمــي خطــوط مواصالتــا ف 
النــد )58(  فضــاًل عــن  بريطانيــا عــدت 
ــار عــن مســقط ســيهيئ  انفصــال زنجب
ــق )59(.  لــا ســبل مكافحــة تــارة الرقي
ــي عقدتــا  بالرغــم مــن العاهــدات الت
ومشــيخات  مســقط  مــع  بريطانيــا 
الليــج العــريب  بشــأن إلغــاء تلــك 
ــم  ــا  ل يت ــاء عليه ــارة، ال ان القض التج
ــة  ــدت تبعي ــك ع ــال)60( لذل ــكل فع بش
ــتمرار ف  ــاه الس ــقط معن ــار لس زنجب

تلــك التجــارة )61(.
      وعليــه فقــد تــول هــذه الهمــة 
اللــورد كاننــج الاكــم العــام ف النــد ، 

وكان أول عمــل قــام بــه  هــو الصــول 
ــي ف  ــن ثوين ــن كل م ــدات م ــى تعه ع
بقبــول  زنجبــار  ف  وماجــد  مســقط 
ــى  ــا ع ــوم ب ــي يق ــم الت ــة التحكي نتيج
ســتجرهيا   التــي  التحقيقــات  ضــوء 
مــن   والؤلفــة  آذار1860  ف  اللجنــة 
ــان  ــم الريط ــالن  Coglanالقي كوج
يســاعده   ، للجنــة  رئيســًا  عــدن  ف 
الــذي    Badger بادجــر  القســيس 
كان مهتــًم بالشــؤون العربيــة، ومــن 
اعضاءهــا رجبــي القنصــل الريطــان ف 
زنجبــار)62( ، وأعــدت اللجنــة تقريرهــا 
وقدمتــه ال اللــورد كاننــج الذي اســتند 
عليــه ف وضــع التحكيــم الشــهور ســنة 

1861 والــذي يقــي :- )63( 
  - أن يقــر الســيد ماجــد ف الســتقالل 
والســيادة عــى زنجبــار وتوابعهــا، وال 
يكــون لســقط بعــد هــذا اي رأي ف 

ــار .                                    ــرش ف زنجب ــألة الع مس
- أن يدفــع الســيد ماجــد لثوينــي مبلــغ 
ــي  ــي ثوين ــل ت ــال مقاب ــف ري )40( ال
ــار،  ــى زنجب ــيادة ع ــه  ف الس ــن حق ع
وأن يســتمر الســيد ماجــد ف دفــع هــذا 
ــقط ، وال  ــم مس ــنويا ًال حاك ــغ س البل
ــر الــكام  ينقطــع دفــع البلــغ مــع تغي
ــقط  ــام حاكــم مس ــن، إل إذا ق ف البلدي
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ــار .                                                                                 ــيادة زنجب ــالضار بس ب
- إذا حاولــت مســقط الجــوم عــى 
عــن  الخــرة  أمتنعــت  او  زنجبــار 
ــب  ــى الان ــقط فع ــة ال مس اداء النح
التــرضر أن يرفــع شــكواه لكومــة 

النــد الريطانيــة . 
وعــى ضــوء مــا تقــدم أصــدر اللــورد 
كاننــج قــرارُه ف الثــان مــن نيســان 
1861 والــذي يقــي بفصــل زنجبــار 
ــالة  ــك ف رس ــاء ذل ــقط ، ج ــن مس ع
بعــث بــا كاننــج ال الســيد ثوينــي 
ــغ الذكــور ل يعــد  نصــت عــى ان البل
اعرافــًا بتبعيــة زنجبــار لســقط، ول 
ــي  ــخصية ب ــألة ش ــد مس ــي ان يع ينبغ
الســيد ماجــد وثوينــي ، بــل هــو التــزام 
ــاء  ــقط لق ــم مس ــض لاك ــم وتعوي دائ
تنازلــه عــن كل ادعاءاتــه ف زنجبــار 
وتوابعهــا )64(  وف الوقــت نفســه بعــث 
الســيد  ال  رســالة  بومبــاي  حاكــم 
ماجــد ف ابريــل مــن الســنة نفســه 
خيــرُه بقــرار التحكيــم، وبــدوره اعلــن 
الســيد ماجــد موافقتــه عــى القــرار 
الذكــور مــن خــالل رســالة بعــث بــا 
ال القنصــل الريطــان ف زنجبــار)65(  
كــم اعلــن الســيد ثوينــي ايضــًا موافقتــُه 
عــى بنــود القــرار مبديــًا شــكره وثقتــه 

ــا ال  ــث ب ــالة بع ــالل رس ــن خ ــه م في
ــار مــن الســنة نفســها)66( .     ــج ف أي كانن
 ، التحكيــم  لقــرار  ونتيجــة  وهكــذا 
أصبحــت كل مــن مســقط وزنجبــار 
ــقيقان  ــم ش ــتقلتان يكمه ــلطتان مس س
تــت  واقعتــان  واحــدة  أسة  مــن 
الســيطرة الريطانيــة تهيــدًا لفــرض 
الميــة الريطانيــة عــى كلتــا الســلطتي 
ــد  ــن ماج ــح كل م ــد.)67( ومن ــم بع في
وثوينــي لقــب ســلطان بعــد ان كان 
يقتــص عــى لقــب حاكــم ُعــمن واحــد 
بــي زنجبــار  العالقــة  ، وأصبحــت 
ومســقط هــي عالقــة ماديــة فقــط ، 
فقــد اعطــى قــرار التقســيم أحقيــة 
قطــع العالقــة إذا مــا تعرضــت زنجبــار 
لجــوم مــن مســقط )68(  ومــن الطبيعــي 
ــر القــرار الذكــور بالــرضر عــى  ان يؤث
ــي واجهــت  ــة مســقط الت رخــاء ومكان
صعوبــات ومشــكالت وأبــرز مثــل 
هــو عــدم قدرتــا عى دفــع مســتحقات 
إجيــار بنــدر عبــاس ال بــالد فــارس مــا 

ادى بالخــرة ال اســتعادتِه )69( .
وعــى اثــر القــرار الســابق الذكــر، ومــع 
وجــود قنصــل بريطــان ف زنجبــار، 
ــان  ــل بريط ــد وكي ــة الن ــت حكوم عين
مــن   Pengellyبنجــال مســقط  ف 
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ــح اول  ــذي أصب ــة وال ــة الندي البحري
ــنة  ــب س ــذا النص ــغل ه ــخص يش ش
1861)70(  فوجــود هــذان الوكيــالن 
ــد لفصــل الســلطتي ف حــال  هــو تأكي
او  التوحيــد  مــن  شء  حصــل  ان 
ــا  ــت بريطاني ــم اعط ــم، ك ــدة بينه الوح
قناصلهــا العاملــون ف الســلطنتي حــق 
ــة  ــة الداخلي ــؤون الدول ــل ف ش التدخ
ــيطرة  ــم س ــيطرة عليه ــة للس والارجي

مطلقــة)71( .
وهكــذا خدمــت الظــروف بريطانيــا 
واتاحــت لــا فرصــة إكســاب تكيمهــا 
نوعــًا مــن الشعيــة الدوليــة عــن طريق 
اعــراف دولــة اخــرى والتمثلة بفرنســا 
ســنة  اوائــل  ففــي  التقســيم،  بــذا 
ــار  ــي ف زنجب ــاط فرن ــرز نش 1862 ب
ــيي ،  ــارة الفرنس ــفى للبح ــة مش ف اقام
ــاط   ــك النش ــا ازاء ذل ــيت بريطاني وخش
ــس  ــفرها ف باري ــن س ــت م ــى طلب حت
ــن  ــا ل ــية بان ــة الفرنس ــالغ الكوم اب
فرنســية  ايــة ماولــة  تتغــاىض عــن 
ــد  ــار)72( وبع ــتقالل زنجب ــس اس ــد ت ق
ال  الدولتــان  توصلــت  مناقشــات 
ــن  ــارش م ــركًا ف الع ــًا مش ــالن بيان اع
الســنة الذكــور اعرفتــا فيــه باســتقالل  

مسقط  وزنجبار)73( .  

جتارة الرقيق يف سلطنة زنجبار :-
زنجبــار  ف  الرقيــق  تــارة  ازدادت 
والرايض التابعــة لــا عى ســاحل رشق 
إفريقيــة منــذ قيــام الــصاع السي 
بــي الشــقاء ، حيــث قــدم الكثــر 
ــار  ــمل ال زنجب ــرب الش ــار ع ــن ت م
بواســطة الريــاح الوســمية عــى ســفنهم 
ــى  ــول ع ــل الص ــن اج ــة م الشاعي
الرقيــق )74( وعــى الرغــم مــن اســتمرار 
ــل  ــن قب ــري م ــش البح ــات التفتي عملي
ــث  ــان للبح ــطول الريط ــفن الس س
الســيد  ومســاعدة   ، الرقيــق  عــن 
الســهل  مــن  يكــن  ول   ، ماجــد)75( 
ــع  ــى من ــارة او حت ــك التج ــاف تلل ايق
ــار)76(.    ــمل ال زنجب ــرب الش ــدوم ع ق
وعــى اثــر قــرار التحكيــم الســابق 
ــم  ــان والداع ــف الريط ــر والوق الذك
ــى  ــًم ع ــه حاك ــد ف تنصيب ــيد ماج للس
ــا  ــا ضغوطه ــت بريطاني ــار، مارس زنجب
ــل  ــل تعدي ــن اج ــد م ــيد ماج ــى الس ع
ــا  ــي بريطاني ــة ب ــدة 1845 الوقع معاه
ــت  ــي نص ــل  والت ــدِه الراح ــي وال وب
عــى الغــاء تــارة الرقيــق ، لوضــع 
حــد لــذه التجــارة  الســتمرة ، فيــم 
الداخليــة  والناطــق  زنجبــار  بــي 
لفريقيــة الشقيــة)77( ، وبــدوره رفــض 
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الســيد ماجــد ذلــك المــر معلــاًل 
ــك  ــا، لن تل ــى منعه ــه ع ــدم مقدرت ع
بــدون  العيــش  يمكنهــا  ل  الناطــق 
رقيــق، مــا ســيعرض اقتصــاد الســلطنة 
ــة  ــال الزراع ــيم ف م ــور لس ال التده

ــق)78( .  ــى الرقي ــد ع ــذي تعتم ال
ولكــي يقنــع بريطانيــا بالكــف عــن 
ــورة،  ــدة الذك ــل العاه ــه بتعدي مطالبت
وافــق الســيد ماجــد بعــد الضغــط 
عــدة  قــرارات  بإصــداره  الريطــان 
ف ســنة 1862 بشــأن منــع الرقيــق، 
ــمل  ــرب الش ــار ع ــض ت ــا رف وعندم
تطبيــق تلــك القــرارات ، زج الســيد 
ــض  ــع البع ــجون ومن ــم ف الس بعضه

الخــر مــن دخــول زنجبــار)79(.
بتلــك  بريطانيــا  تقتنــع  ل  وبدورهــا 
ــعيد  ــيد س ــت الس ــل حل ــرارات ب الق
مســؤولية اســتمرار تلــك التجــارة، 
ــددًا  ــه م ــط علي ــت الضغ ــك حاول لذل
لبــرام معاهــدة جديــدة تــل مــل 
وبعدمــا  الذكــر،  الســابقة  العاهــدة 
ــدة ،  ــك العاه ــد تل ــه لعق ــدى رفض اب
ــاء  ــن البق ــد م ــه لب ــك ان ــال ذل معل
عــى تلــك التجــارة حتــى يتمكــن مــن 

دفــع العونــة الســنوية لســقط)80(.
      لذلــك قَبــَل عوضــًا عنهــا بإصــداره 

تصيــًا ف ســنة 1864 حظــر فيــه 
ــر وف اي جــزء  ــق ف البح ــداول الرقي ت
مــن ســلطنته ، كــم منــع الهــال ف 
ــة   ــة الشقي ــة لفريقي ــق الداخلي الناط
مــن بيــع الرقيــق ال عــرب مســقط  
وفــرض عليهــم عقوبــات عــى كل 
مــن خيالــف ذلــك التصيــح)81(، ونفــذ 
القيــود  بــكل  الســيد ماجــد تلــك 
ــرض  ــف بف ــة ، ول يكت ــدة  وصام ش
الغرامــات عــى الخلــي بــا مــن رعاياه 
فحســب، بــل ســمح لســفن الســطول 
الراكــب  مصــادرة  مــن  الريطــان 
ــا  ــق واتالفه ــل الرقي ــي تم ــة الت العربي
ــا  ــودة بمالحيه ــر والع ــرض البح ف ع
الحاكمــة  ال  لتقديمهــم  زنجبــار  ال 
التــي تتولهــا الســلطات القنصليــة 
الريطانيــة بالضافــة ال ارســال العبيــد 
ــة  ــتعمرات الريطاني ــن ال الس الحرري

للعمــل ف مزارعهــا كعــمل)82(.
ــة  ــاره الواضح ــح آث ــذا التصي كان ل
أخــذ  فقــد  زنجبــار  ســلطنة  عــى 
ــع الفريقــي يغلــب عــى ســلطنة  الطاب
الصلــة  لنقطــاع  نتيجــة  زنجبــار 
ــرة  ــذت الخ ــى أخ ــن الم، حت بالوط
تفقــد كل مقوماتــا العربيــة، مــا أدى ال 
اندمــاج عــرب زنجبــار ف الجموعــات 
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العربيــة  اللغــة  تعــد  ، ول  الفريقيــة 
ســوى لغــة الســلطة الاكمــة، كــم أتذ 
الســيد ماجــد اجــراءات عــده ادت 
ال أضعــاف الصــالت بــي زنجبــار 
ومســقط ، فقــرار التقســيم ل يشــطر 
دولــة واحــدة موحــدة بــل قــوض 
ــية  ــا السياس ــة ووضعه ــاد الدول اقتص
ــفن  ــد كل الس ــيد ماج ــع الس ــد من ، فق
الســقطية مــن الالحــة ف ميــاه زنجبــار، 
ســلع  ف  تتاجــر  انــا  اثبتــت  إذا  ال 
رشعيــة ، بحجــة الســاهة مــع بريطانيــا 

ف مكافحــة تــارة الرقيــق)83(. 
ومنــع ايضــًا شــعبُه مــن تأجــر البيــوت 
ــي  ــرب القادم ــار الع ــاكن للتج والس
العــريب  الليــج  مشــيخات  مــن 
والزيــرة العربيــة الذيــن يشــتغلون 
ــا  ــف الداي ــم اوق ــق)84( ك ــارة الرقي بتج
ــاء  ــا لرؤس ــي كان يقدمه ــة الت التقليدي
مــا  العمنيــة)85(  القبائــل  ومشــايخ 
ــرة  ــن فك ــا ع ــه نائي ــى انصاف ــدل ع ي
ــده  ــا وال ــي أقامه ــلطنة الت ــد الس توحي

الراحــل)86(. 
ــي  ــود الت ــذه القي ــا ب ــع بريطاني ل تقتن
فرضهــا الســيد ماجــد بــل تطلعــت 
ــة  ــا متذرع ــد منه ــى الزي ــول ع للحص
بــان سياســة الــد او التضييــق مــن 

الذكــورة ل تســمح  التجــارة  نطــاق 
الســاحل  مــن  الرقيــق  بتصديــر 
بــل   ، فحســب  الفريقــي  الشقــي 
نطــاق  بشعيــة  كذلــك  اعرفــت 
الــرق والنخاســة)87(. وعــى الرغــم 
ــق  ــارة الرقي ــت ت ــه ظل ــك كل ــن ذل م
ــة  ــكلت الكوم ــتمرة )88(، ال ان ش مس
ــة  ــة ف اواخــر ســنة1869 لن الريطاني
ضمــت مثلــي مــن وزارة الارجيــة 
النــد  شــؤون  ومكتــب  الريطانيــة 
ف  للبحــث  الســتعمرات  ووزارة 
للقضــاء  الكفيلــة  الوســائل  انجــاح 
عــى تلــك التجــارة ، وقدمــت اللجنــة 
توصياتــا)89( التــي صيغــت بعــد ذلــك 
عــى شــكل معاهــدة عقــدت ســنة 
نائيــا  فيهــا  اوقفــت  والتــي   1873

الرقيــق)90(.  تــارة 
  

 حمــاوالت الســيد ماجــد للتخلــص مــن 
-: ملســقط  املاليــة  املعونــة 
زنجبــار  ســلطان  شــعر  أن  بعــد 
مــن  اصبحــت   ، حكمــه  باســتقرار 
مــن  التخلــص  سياســته  اولويــات 
وذلــك   لســقط  الســنوية  العونــة 
ــم اولً)91( ــار التحكي ــن آث ــص م للتخل
ــًا  ــد راضي ــيد ماج ــن الس ــث ل يك حي
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ــع  ــه دف ــم علي ــذي حت ــشط ال ــى ال ع
ــرار  ــب ق ــه بموج ــة لخي ــة الالي العون
التقســيم الســابق الذكــر، وجــاء ذلــك 
مــن خــالل رســالة القنصــل الريطــان 
ف زنجبــار التــي بعثهــا بــا ال حكومتــه 
، واشــارت ال تغــر ســلوك الســيد 
ــوارد ف القــرار  ماجــد  بعــد الــشط ال
ــات  ــتجب  لطلب ــث ل يس ــور حي الذك
ــع  ــه)92( ، وارج ــان من ــل الريط القنص
ذلــك  اســباب  الريطــان  القنصــل 
وتكاليــف  الداريــة  الصاريــف  ال 
الصاعــات السيــة التــي نشــبت بــي 
الســيد ماجــد واخوتــه ثوينــي وبرغــش 
التــي تــاوزت حجــم ايراداتــه ، المــر 
الــذي جعــل مــن العونــة الســنوية 
تشــكل عبئــًا ماليــًا كبــرًا عليــه)93(، 
ــر ال  ــر يش ــر مظه ــي آخ ــي يلغ ولك
الصلــة بــي زنجبــار ومســقط ثانيــًا 
)94( اســتغل اول فرصــة ســنحت لــه 

تنفيــذ سياســته وهــي حادثــة مقتــل 
ــال)95(  ــه س ــد ابن ــى ي ــي ع ــه ثوين أخي
ــقط  ــم مس ــر حك ــول الخ ــد ت ، وبع
أعلــن الســيد ماجــد عــن رفضــه دفــع 
ــك  ــرر ذل ــقط ، وب ــررة لس ــة الق العون
ــه لــن يقــوم بدفعهــا ال رجــل قتــل  بان
ــم  ــم ، وان تكي ــب الك ــاه وأغتص أب

ــه  ــزاع بين كاننــج كان مقصــورًا عــى الن
وبــي ثوينــي ، وبعــث ف الوقــت نفســه 
ــال  ــتأذنا ف ارس ــد يس ــة الن ال حكوم
ــه  ــل أخي ــام لقت ــقط لالنتق ــة ال مس حل
ــى كل  ــد ع ــة الن ــت حكوم ، واعرض
ماولــة مــن جانــب زنجبــار لضــم 
مســقط ، وبالتــال يــؤدي ال توحيــد 
ــات  ــن اولوي ــًا، ولن م ــلطنتي مع الس
كل  تبقــي  أن  الريطانيــة  السياســة 
منهــم منفردتــي ، لذلــك ســارعت 
ــى  ــًم ع ــال حاك ــيد س ــراف بالس بالع

 . مســقط)96( 
    واصــل الســيد ماجــد مســاعيه بــذا 
ــن  ــد ب ــرة مم ــذه ال ــد ه ــأن فأوف الش
ــاوض  ــدن ليتف ــنة 1868 ال لن ــال س س
ــن  ــة ع ــة الالي ــع العون ــة قط ف أمكاني
مســقط ، ول تنجــح ماولتــه  تلــك، 
الســعى  لــذا  ونتيجــًة  لنــدن  أن  ال 
ــًا ال ان  ــع مؤقت ــاف الدف ــمحت بإيق س

ــا)97(.  ــد قراره ــة الن ــذ حكوم تتخ
ــد  ــيد ماج ــد الس ــة الن ــرت حكوم أج
عــى الســتمرار بدفــع العونــة الســنوية 
لســقط ورفضــت كل ماولتــه للتنصل 
مــن آثــار قــرار التقســيم ،عــى ان يدفــع 
ــار  ــة للقنصــل الريطــان ف زنجب العون
معللــة  ســال،  الســيد  ال  ليســلمها 
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وقوفهــا مــع الخــر ضــد الســيد ماجد 
ــديد  ــر كان ش ــن الخ ــم م ــى الرغ ع
الــولء لــا، هــو قلقهــا مــن ارتــاء 
ــيي او  ــان الفرنس ــال ف احض ــيد س الس
ــح  ــى الصال ــر ع ــا يؤث ــعوديي م الس

الريطانيــة ف النطقــة )98( .
ــار  ــلطان زنجب ــذ س ــك أت ــال ذل وحي
ــال  ــه س ــن أخي ــن ب ــددًا م ــًا متش موقف
ــراف  ــرار او الع ــض الق ــا رف عندم
لســال بأيــة امــالك لبيــه ثوينــي ف 
زنجبــار، وعلــل ذلــك مــن خــالل 
ماجــد  الســيد  بــا  بعــث  رســالة 
ــي  ــار الت ــان ف زنجب ــل الريط للقنص
نصــت عــى مصــادرة امــوال ثوينــي ف 
ــه التــي صادرهــا  ــل أموال ــار مقاب زنجب
حادثــة  ،بســبب  مســقط  ف  الخــر 
القتــل اول وليقطــع صلتــه بمســقط 

نائيــًا )99(.
ــد  ــيد ماج ــي الس ــات ب ــرت العالق توت
ــد  ــر بمج ــل الم ــال ووص ــيد س والس
الاصــة  المــوال  جيــع  مصــادرة 
ينتقلــون  الذيــن  العمنيــي  بالتجــار 
بــي مســقط وزنجبــار والتــي ملكوهــا 
إمــا عــن طريــق الرث او الــشاء، 
ثــم اصــدر الســيد ماجــد منشــورًا 
منــع بموجبــه وصــول ايــة ســفينة مــن 

ــي  ــدد الخالف ــار وه ــقط ال زنجب مس
ادى  مــا   ، ســفنهم  وتدمــر  بحــرق 
احتجاجــًا  يقــدم  ان  ســال  بالســيد 
زنجبــار  ف  الريطــان  القنصــل  ال 
ــوع،  ــل الوض ــل ل ــه التدخ ــًا من طالب
ــزارع  ــوت وال ــوال والبي ــادة الم واع
ال اصحابــا) 100( واوضــح القنصــل 
وراءه  ومــن  زنجبــار،  ف  الريطــان 
حكومتــِه للســيد ماجــد  بــأن قــرار 
ــزام  ــه اللت ــا وعلي ــيم كان صي التقس
أصبــح  ســال  الســيد  وان   ، بذلــك 
ان  الفعــي لســقط وعليــك  الاكــم 
تعــي ذلــك ، وهكــذا ل يكــن امــام 
الســيد ماجــد حينــذاك  ال ان يســر 
ــع  ــتأنف دف ــة ، فأس ــذه السياس ــق ه وف
ــف  ــذ منتص ــقط من ــة لس ــة الالي العون

  .)101 (1868
ســنحت فرصــة أخــرى للســيد ماجــد 
ف الطالبــة بالتوقــف عــن دفــع العونــة 
ــنة  ــمن س ــورة ف ُع ــام ث ــر قي ــة أث الالي
ــو  ــس وه ــن قي ــزان ب ــادة ع 1869 بقي
الــذي ينتمــي ال فــرع اخــر مــن فــروع 
أسة بــو ســعيد غــر الفــرع الــذي 
ينتمــي اليــه الســيد ســعيد بــن ســلطان 
، فأتــذ الســيد ماجــد مــن هــذا المــر 
حجــة قويــة كــي يقطــع العونــة الاليــة 
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ــق  ــن طري ــا ع ــي كان يدفعه ــقط الت لس
زنجبــار)102(،  ف  الريطــان  القنصــل 
وافقــت الكومــة الريطانيــة مؤقتــًا 
وذلــك  ماجــد  الســيد  طلــب  عــى 
ــق هدفــي: أولــم الضغــط عــى  لتحقي
ــه  ــل اضعاف ــن اج ــس م ــن قي ــزان ب ع
لن العونــة تثــل الــورد الســاس لي 
ــم  ــقط)103( وثانيه ــوم ف مس ــة تق حكوم
مواصلــة  ف  النــد  حكومــة  رغبــة 
ضغوطهــا عــى الســيد ماجــد فيــم 
ــدم  ــل ع ــق مقاب ــارة الرقي ــق بتج يتعل

دفعــه للمعونــة )104(. 
وحيــال ذلــك دارت الناقشــات مــا 
ــدت  ــي أي ــة الت ــة الريطاني ــي الكوم ب
بــي  ومــا  طلبــه  ف  ماجــد  الســيد 
ــاف  ــت إيق ــي رفض ــد الت ــة الن حكوم
العونــة الاليــة، وعدتــه بأنــه قــرار دائــم 
ــم  ــم يك ــيء اي حاك ــدًا م ــه اب ل يلغي
العونــة مــن  ان دفــع  مســقط، كــم 
زنجبــار هــو امــر ضوري لنــه مرتبــط 
ارتباطــًا وثيقــًا باســتقرار الكــم ف 
ــة كان  ــة الريطاني ــمن، ال ان الكوم ع
ــق  ــم يتعل ــة في ــًا وخاص ــًا متلف ــا رأي ل
بالعــراف بحكومــة عــزان بــن قيــس، 
إذ رفضــت العــراف بــه، بــل وقفــت 
بوجــه طموحاتــه)105( وف الوقت نفســه 

ــي كان  ــالت الت ــن التص ــت ع تغاض
الســيد ماجــد جيرهيــا مــع أخيــه تركــي 
ــد،  ــاه ف الن ــش ف منف ــذي كان يعي ال
منــذ ان اطاحــت بــه حكومــة النــد 
مــن وليــة صحــار، والتــي كان هدفهــا 
التخطيــط لشــن حركــة يتزعمها الســيد 
تركــي ويتكفــل بنفقاتــا الســيد ماجــد 
مــن اجــل الطاحــة بحكــم عــزان بــن 
ــد ف  ــيد ماج ــد الس ــه أوف ــس، وعلي قي
ــه  ــن قبل ــًا م ــوز 1870 مبعوث ــة ت بداي
ال حكومــة بومبــاي طالبــًا الســمح 
ــزان  ــد ع ــكرية ض ــة عس ــن حل ــه بش ل
لســرداد مســقط ، واعــادة توحيــد 
ــك  ــزان بتل ــم ع ــا عل ــلطنة، وعندم الس
الحاولــة اعلــن هــو ايضــًا اعتزامــه 
لخضــاع  مضــادة  حلــة  لرســال 

زنجبــار)106(.
اســتعد الســيد ماجــد لدعــم اخيــه 
مــا  ارســل  فقــد  وعســكريًا  ماديــًا 
ــا  ــال لغدافه ــف ري ــارب )20( ال يق
عــى رؤســاء القبائــل الُعمنيــة العارضــة 
لكــم عــزان ، كــم ارســل ســفينته 
 Prince الســلحة برنــس اوف ويلــز
ــذر  ــم ح ــي ، ك ــيد ترك of Wells  للس
التجــار الُعمنيــي بمنعهــم مــن دخــول 
ــزان ف  ــيد ع ــي الس ــا بق ــار طال زنجب
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الكــم ولــا كانــوا هــؤلء التجــار 
يعتمــدون عــى زنجبــار ف تارتــم 
، اســتجابوا لطلــب الســيد ماجــد ف 
ــة  ــي ف الطاح ــه ترك ــاعدته لخي مس
بحكــم عــزان )107(  امــا فيــم خيــص 
فقــد  الريطانيــة  والســاندة  الدعــم 
ــن  ــود ع ــع القي ــًا برف ــي ايض ــادرت ه ب
ــه  ــمحت ل ــي وس ــيد ترك ــالت الس تنق
ــذت  ــا اخ ــد م ــقط، بع ــودة ال مس بالع
تعهــدًا منــه بالكــف عــن مــاولت 

زنجبــار)108(. اســرداد 
ــد  ــيد ماج ــوف الس ــاء ت ــذا الثن وف ه
ــش  ــيد برغ ــه الس ــنة 1870 فخلف ف س
بــن ســعيد ف حكــم زنجبــار )109(  الذي 
وافــق وصــول الســيد تركــي بــن ســعيد 
فاســتأنفت     )110( مســقط   حكــم  ال 
زنجبــار حينهــا دفــع العونــة الاليــة 
ــًا  ــر ملتزم ــي الخ ــا بق ــقط طال ال مس

ــد)111( . ــة الن ــه لكوم بصداقت

اخلامتة :-
ــذي  ــاح ال ــث ال ان النج ــل البح توص
ســلطان  بــن  ســعيد  الســيد  حققــه 
دولــة  أول  إنشــاء  ف  البوســعيدي 
آســيوية أفريقيــة تــت حكــم البوســعيد 
بعــد انضــمم رشق إفريقيــة ال ُعــمن 

،ثــم جهــوده الكبــرة ف وضــع النظــم 
ــه  ــاء دولت ــة ف بن ــية والقتصادي السياس
ــة  ــا أهي ــر خالل ــي ظه ــدة، الت الدي
ــي  ــن الناحيت ــة م ــكات الفريقي المتل
فــكان مــن  السياســية والقتصاديــة 
الطبيعــي ان ينقــل الســيد ســعيد مركــز 

ــار.  ــقط ال زنجب ــن مس ــُه م حكم
عهــده  ف  زنجبــار  فازدهــرت 
ــس  ــتودع الرئي ــة الس ــت بمثاب وأصبح
للتجــارة الســيوية والفريقيــة ، المــر 
ــوى  ــض الق ــة لبع ــاح الفرص ــذي أت ال
ــه  ــوذًا ف دولت ــا نف ــم ل ــة ان تقي الوربي
التــي وقــع معهــا  لســيم بريطانيــا 
عــددًا مــن التفاقيــات والعاهــدات 
ــة.  ــا ف النطق ــت نفوذه ــل تثبي ــن اج م
أي  وفــاة  إن ف حالــة  البحــث  بــٌي 
فــان  مــا  دولــة  اوحاكــم  ســلطان 
الالفــات والصاعــات حتــم ستنشــب 
ــم  ــول الك ــه ف ت ــه او أخوت ــي أبنائ ب
مــادام ل يســم احــدًا ،وهــذا مــا حــدث 
ــا ادى ال  ــعيد، م ــيد س ــاة الس ــد وف بع
ــعيد  ــيد س ــازات الس ــف كل انج عص
ــا  ــه م ــدة حكم ــالل م ــا خ ــي حققه الت

ــر.  ــة ال الط ــن الدول ــٌرض أم ع
    وأفســح هــذا النــزاع او الــصاع 
بالتدخــل  بريطانيــا  امــام  الجــال 
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وعرضــت  الداخليــة  الشــؤون  ف 
وســاطتها لــل الــالف بــي الشــقاء، 
تخضــت  التــي  الوســاطة  تلــك 
ــعيد ،  ــيد س ــالك الس ــيم ام ــن تقس ع
ــار  ــد ف زنجب ــقط وماج ــي ف مس ثوين
وبمقتــى ذلــك التقســيم أصبحــت 
العالقــة بينهــم مــرد عالقــة ماليــة 
ــا  ــي تدفعه ــة الت ــة الالي ــب العون بموج

لســقط.  زنجبــار 
كــم كشــف البحــث وبحجــة مكافحــة 
تــارة الرقيــق كيــف مارســت بريطانيــا 
ــبب  ــد بس ــيد ماج ــى الس ــا ع ضغوطه
ــًم  ــه حاك ــه ف تنصيب ــم ل ــا الداع موقفه
لزنجبــار وحاولــت بشــتى الوســائل 
ذلــك،  بشــأن  معــه  معاهــدة  ابــرام 
المــر الــذي تــرك آثــارًا واضحــة عــى 
زنجبــار حيــث أخــذ الطابــع الفريقــي 
يطغــى عــى الخــرة طيلــة عهد الســيد 
ــن  ــه بالوط ــاع صلت ــة انقط ــد نتيج ماج
مقوماتــا  زنجبــار كل  وفقــدت  الم 

ــة .  ــة العربي ــا اللغ ــم فيه ــة ب العربي
ــا حققــت      وضــح البحــث ان بريطاني
ــداف  ــن أه ــه م ــو الي ــت تصب ــا كان م
بعــد تزيــق وانفصــال الدولــة العمنيــة، 
ــه  ــد اخي ــم ض ــف ال حاك ــت تق فكان
ــت  ــا ومارس ــه مصلحته ــبم تقتضي حس

ضغوطهــا عليهــم ل مــن اجــل التأثــر 
ــة  ــتهم الداخلي ــه سياس ــم وتوجي عليه
فقــط بــل بــم ينســجم مــع مصالهــا ف 

ــة .  النطق
واخــرًا أظهــر البحــث الــدور الريطان 
حيــث  معــًا  ومســقط  زنجبــار  ف 
أصبحــت بريطانيــا الوســيط الدائــم 
بــي الســلطنتي، واصبحــت منحــة 
ــطتها  ــلم بواس ــقط تٌس ــار ال مس زنجب
ــل  ــوة ال التعام ــر الخ ــى ل يضط حت
ــد أي  ــت ض ــد وقف ــًا، فق ــارشًة مع مب
ــًا  ــعت ايض ــم وس ــدوي بينه ــل وح عم
ال إضعــاف العالقــة بــي النطقتــي 
وقطعــت العالقــة البحريــة بينهــم لكــي 

تفــرض ســيطرتا عليهــم.
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هوامش البحث ومصادره :-
ــمن  ــلطنة ع ــعيد روث ، س ــف س )1(  رودول
خــالل حكــم الســيد ســعيد بــن ســلطان 
ــي ،  ــد القي ــد الجي 1791-1856، ت:  عب
منشــورات مركــز دراســات الليــج  العــريب، 
؛ أحــد  البــصة ، 1983، ص 92  جامعــة 
ممــود العمــري ، عــمن ورشق إفريقيــة ، ت: 
ممــد امــي عبــد الل ، وزارة الــراث القومــي 
ــمن ، 1979 ،ص 72  ــلطنة ع ــة ف  س والثقاف
ــمن  ــخ ع ــي، تاري ــد الطائ ــن مم ــد الل ب ؛ عب
ص   ،  2008  ، الكويــت  ط1،   ، الســياس 

 .115
  : زنجبــار   ، انغرامــز  هارولــد  وليــم   .2(
تارخيهــا وشــعبها ، ت: د. عدنــان خالــد عبــد 
الل ،ســلطنة عــمن ،ب .ت ، ص 20- 21 ؛ 
عبــد الل بــن ممــد الطائــي ،الصــدر الســابق 

 .  142 ،ص 
)3( ينظــر الفصــل الثالــث مــن: د.  جــال 
زكريــا قاســم ، دولــة البوســعيد ف عــمن 
ــة  ــى ناي ــها وحت ــذ تأسيس ــة من ورشق إفريقي
ــد  ــا الدي ــة عهده ــار وبداي ــا ف زنجب حكمه
1970( ، مركــز زايــد   – ف عــُمن )1741 
للــراث والتاريــخ ف دولــة المــارات العربيــة 

 .  186  – التحــدة ، 2000 ، ص 139 
ــد  ــة بع ــم مباس ــذه السة حك ــت ه )4( تول
النجــاح الــذي حققتــه دولــة اليعاربــة ف طــرد 
ــت  ــا ان ضعف ــا 1698  ، وم ــي منه الرتغالي
رشق  مناطــق  عــى  عــمن  حــكام  ســلطة 

إفريقيــة ، طمحــت هــذه السة ال النفصــال 
ــن  ــعيد ب ــيد س ــى الس ــد عان ــمن ، وق ــن ع ع
ســلطان كثــرا قبــل اخضــاع هــذه السة 
ــة .  ــة العمني ــن الدول ــا ال حض ــى اعادت حت
ينظــر:  د. عائشــة عــي الســيار، دولــة اليعاربــة 
 ، 1741  – ف عــمن ورشق إفريقيــة 1524 
ب. م ، 1975، ص207 ؛ رودولــف ســعيد 

روث، الصــدر الســابق ، ص 93. 
)5(  د. ممــد حســن العيــدروس ، الســيد 
ســعيد  والعالقــات العربيــة  – الفريقيــة ، 
ط1، دار التنبــي للطباعــة ، ب ت ،ص 19؛   
Coupland .R، time the Earlies from East  

Africa and its Invaders  to the death of   Syyid 

in1856 ،Oxford ،1965 ،p.218

)6( د. جــال زكريــا قاســم، الصــدر الســابق، 
العمــري،  ممــود  احــد  194؛  ص187- 

الصــدر الســابق ،ص72 -73                           
ــه  ــدر نفس ــري ، الص ــود العم ــد مم )7(  اح

، ص73 .
ــم  ــا قاس ــال زكري ــاد و ج ــالح العق )8( د. ص
ــرة ، 1959 ، ص 61-60 .  ــار ، القاه ، زنجب
ــدر  ــدروس ،الص ــن العي ــد حس )9(  د. مم
الســابق ،ص 26 ؛ احــد ممــود العمــري 

،الصــدر الســابق ،ص 73. 
اتــاذ  فكــرة  ســعيد  الســيد  راودت   )10(
ــي  ــنة 1830 وه ــذ س ــه من ــرًا ل ــار مق زنجب
الســنة التــي بنــي فيهــا قــصه بزنجبــار والذي 
يســمى بيــت التــون الطــل عــى احــدى قــرى 
الصيــد الصغــرة والتــي تولــت فيــم بعــد ال 
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ــاد و  ــالح العق ــر : د. ص ــرة . ينظ ــة كب مدين
ــابق ، ص  ــدر الس ــم ، الص ــا قاس ــال زكري ج
ــذ  ــمن من ــدن ، ع ــران لن ــرت ج 60 ؛ روب
ســنة 1856 مســرًا ومصــرًا ، ت: ممــد 
امي عبــد الل ، ب. م ، 1970 ، ص 75- 76. 
)11(  نــاص بــن عبــد الل الريامــي ، زنجبــار 
 )1972  -1828( واحــداث  شــخصيات 
، ط 2  ،مكتبــة بــروت ، مســقط ، 2009 ، 
ص306 . ؛  ونــدل فيلبــس ، تاريــخ عمن ،ت: 
ــراث  ــد الل  ، ط 2 ، وزارة ال ــي عب ــد ام مم
القومــي والثقافــة ، عــمن ، 1983 ، ص 126. 
)12( ســعيد بــن عــي الغــري ، جهينــة 
وزارة   ،4 ط  زنجبــار،  تاريــخ  ف  الخبــار 
ــقط ، ب .ت  ــة، مس ــي والثقاف ــراث القوم ال

 .251 ص   ،
(13) Coupland ، East Africa ، Op .Cit ،P.304 

ــدر  ــي ، الص ــد الل الريام ــن عب ــاص ب )14( ن
الســابق ، ص 305؛  ونــدل فيلبــس ، الصــدر 

ــابق ، ص 127.  الس
(15) Bennett ،Norman R ،History of the Arab 

State of Zanzibar ،London،1978،p.66  

(16) Aitchison C.U، A collection  of Treaties 

،Engagements and Sands  relating to  India  

and  Neighboring  Countries ، Vol.12 ، Delhi 

، 1933، P. cixi     

)17( تثلــت هــذه الضغــوط بعقــده سلســلة 
والاصــة  بريطانيــا  مــع  العاهــدات  مــن 
1822و1845  ســنتي  الرقيــق  بتجــارة 
فعــدت هــذه  التجاريــة 1839  والعاهــدة 
البوســعيدي  الضــوع  بدايــة  العاهــدات 

ــا  ــال زكري ــر: د. ج ــة  ينظ ــة الريطاني للسياس
قاســم، الصــدر الســابق، ص206 -210 ؛ 
ــابق ،  ــدر الس ــدن ،الص ــران لن ــرت ج روب

 .58 ص 
 ، الوائــي  عــكاب  يوســف  طاهــر   )18(
 1806 –اليرانيــة  العمنيــة  العالقــات 
-1868، رســالة ماجســتر غــر منشــورة 
،مقدمــة ال ملــس كليــة الداب ، جامعــة 
مصطفــى  ؛  ص85-84   ،1989  ، البــصة 
عقيــل ، سياســة ايــران ف الليــج العــريب عــى 
عهــد نــاص الديــن شــاه 1896-1848 ، 

                                 .  117 ،ص   1987  ، الدوحــة 
)19(  د. جــال زكريــا قاســم، الصدر الســابق 
، ص 233 ؛ روبــرت جــران لنــدن ، الصــدر 

الســابق ، ص 85 . 
تاريــخ   ، قاســم  زكريــا  جــال  د.    )20(
الليــج العــريب الديــث والعــاص تطــور 
النفــوذ الريطــان ف امــارات الليــج العربيــة 
 1840 والدوليــة  القليميــة  والنافســات 
ص   ،  2001، ،القاهــرة   2 مــج   ،  1914-

 .1 0 6
)21( د. جــال زكريــا قاســم ، الصدر الســابق 

، ص220-209 .  
  M .Reda  Backer  ، strife  and  foreign (22)

  intervent : Areappraisal  bulletin of the school

 of  oriental and causes in the separation of

 .Zanzibar from Oman ، p. 271

)23( د. صــالح العقــاد وجــال زكريــا قاســم 
، الصــدر الســابق ، ص 118. 
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 ، القاســمي  بــن ممــد  د. ســلطان    )24(
 ، مــج1   ، زنجبــار  ســالطي   مراســالت 
ــد  ــيخ عب ــارقة ، 2012، ص 241. ؛ الش الش
البوســعيديون   ، الفــارس  صالــح  بــن  الل 
حــكام زنجبــار ، ت: ممــد امــي عبــد الل ، ط 
ــة ، ســلطنة  ــراث القومــي والثقاف 2، وزارة ال

ص146.   ، ب.ت   ، عــمن 
ــر ــن عم ــد 1854 ع ــيد خال ــوف الس  )25(  ت
 ناهــز 24 ســنة بعدمــا اصيــب بمــرض ف
ــه الســيد ســعيد .ينظــر: ــاة ابي  صــدره وف حي
 نــاص بــن عبــد الل الريامــي ، الصــدر الســابق
صالــح بــن  الل  عبــد  الشــيخ  ؛   ،ص308 
18؛  ،ص  الســابق  الصــدر   ،  Mالفــارس 
.Rada Backer، Op. Cit ،P.272 . 

)26(  الشــيخ عبــد الل بــن صالــح الفــارس ، 
الصــدر الســابق ، ص21؛ ســالة بنــت ســعيد 
ــد  ــد الجي ــة ، ت: عب ــرة عربي ــرات ام ، مذك
ــة ف  ــي والثقاف ــراث القوم ــي ، وزارة ال القي
ــقط ، 1974، ص 258 . ــمن ، مس ــلطنة ع س

ــي  ــد الارث ــن ح ــد الل ب ــن عب ــد ب )27(  مم
، موســوعة عــمن الريــة ، خلفيــات تارخييــة 
ووثائــق التآمــر الريطــان                مــج1 ، 
ــة ، ب.ت،   ــدة العربي ــات الوح ــز دراس مرك

 .484 ص 
)28( نــور الديــن عبــد الل بــن حيــد الســالي، 
تفــة العيــان بســرة اهــل عــمن، ج 2، 
القاهــرة ، 1961، ص216. ؛ عبــد الل بــن 
ــي ، الصــدر الســابق ، ص 147.  ممــد الطائ

ــالي،  ــد الس ــن حي ــد الل ب ــن عب )29(نورالدي
الصــدر نفســه، ص228؛ ســالة بنــت ســعيد، 

ــابق، ص 189 .  ــدر الس الص
والليــج  بريطانيــا   ، كي  ب  جــون   )30(
1795- 1880 ، ت: ممــد امــي عبــد الل 
، ج 2 ،وزارة الــراث القومــي والثقــاف ف 
ســلطنة عــمن ، 1979 ،  ص 227-226 . 
القاســمي،  ممــد  بــن  ســلطان  د.    )31(
 ، العمنيــة، ط2، ديب  تقســيم المراطوريــة 

 .67 ص   ،1989
ــابق، ج 2،  ــدر الس ــون ب كي ، الص )32( ج

ص 231. 
)33( الشــيخ عبــد بــن صالــح الفــارس ، 

الســابق ، ص 146.  الصــدر 
)34( د. جــال زكريــا قاســم ، الصدر الســابق 

، ص 236. 
ينظــر  الرســائل  عــن  للتفاصيــل   )35(
الجموعــة الثانيــه مــن: د. ســلطان بــن ممــد 

،ص497. مراســالت   ، القاســمي 
)36(د. جــال زكريــا قاســم ، الصــدر الســابق 

،ص 237. 
)37( الصدر نفسه .  

ــدر  ــي ، الص ــد الل الريام ــن عب ــاص ب )38( ن
ــابق ، ص 310.  الس

)39( وهــو ممــد بــن ســال بــن ســلطان بــن 
ــم  ــن ع ــو اب ــعيد ، وه ــن س ــد ب ــام اح الم
الســيد ثوينــي وزوج اختــه رشيفــه بنت ســعيد 
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. ينظــر : ممــد بــن عبــد الل الارثــي ، الصدر 
الســابق . ص 498. 

 ، الليــج  دليــل   ، لوريمــر  .ج  ج   )40(
القســم التارخيــي ، ج 2،  ت: مكتــب الرجــة 
بمكتــب دولــة امــر قطــر ،  الدوحــة ، 1987، 

 .727 ص
 ، القاســمي  ممــد  بــن  ســلطان  د.   )41(

 .  91 ص    ، المراطوريــة  تقســيم 
)42( الصدر نفسه ، ص94. 

)43( ســعى كل مــن ثوينــي وبرغــش ال 
الصــول عــى تأييــد فرنــي مــن أجــل 
ــد  ــم ، بع ــن الك ــد ع ــيد ماج ــة بالس الطاح
التحفــظ الــذي ابدتــه بريطانيــا عــن العراف 
ــر  ــار. ينظ ــقط وزنجب ــى مس ــلطانا ع ــم كس ب
ــم ،  ــا قاس ــال زكري ــاد وج ــالح العق : د. ص

.121-120 ص   ، الســابق  الصــدر 
ــي  ــد الارث ــن ح ــد الل ب ــن عب ــد ب )44(  مم
، الصــدر الســابق ، مــج 1 ، ص485-486؛ 
 Coupland.R ، The Exploitation of East Africa 

1856-1890 .The Slave trade and the scramble 

،2nd ، London،1968،P.26 .  

(45)  Ibid ،P. 15-21.

)46(ســعيد بــن عــي الغــري ، الصــدر 
 .302-301 ص   ، الســابق 

)47( عبــد العزيــز عبــد الغنــي ابراهيــم ، 
سياســية المــن لكومــة النــد ف الليــج 
 ، وثائقيــة  دراســة   1914-1858 العــريب  

ص54.   ،1982، الريــاض 
ــز هــو البــن الثالــث  ــد العزب )48(الســيد عب

عــش مــن ابنــاء الســيد ســعيد ،تولــت الســيدة 
خولــه رعايتــه بعــد وفاة امــه، دخــل ف خالف 
ــه  ــه بحصت ــبب مطالبت ــد بس ــيد ماج ــع الس م
ــبب ف  ــذي تس ــر ال ــه ، الم ــراث ابي ــن م م
ــت  ــه ت ــالق ساح ــم اط ــجن ث ــه الس ايداع
رعايــة الســيد برغــش. ينظــر : ممــد بــن عبــد 
الل بــن حــد الارثــي، الصــدر الســابق ، ص 

 .571
ــارس  ــح الف ــن صال ــد الل ب ــيخ عب )49( الش
بنــت  ســالة  ،ص27؛  الســابق  ،الصــدر 

ص182.  الســابق،  الصــدر  ســعيد، 
)50( وهــي مزرعــة تقــع رشق زنجبــار كانت 
ــه كان مولعــًا ومتأثــرًا  للســيد خالــد ، ولن
بــكل ماهــو فرنــي اطلــق عــى مزرعتــه اســم 
ــوان  ــد ال ــبة ال أح ــيليا نس ــيل او مارس مارس
الفرنســية .ينظــر : ســعيد بــن عــي الغــري ، 
الصــدر الســابق ، ص33 ؛ نــاص بــن عبــد الل 

ــابق ، ص 317.   ــدر الس ــي، الص الريام
ــار  ــة ف زنجب ــر الس العربي ــي أك )51( وه
فالحــة   ف  الرقيــق  عــى  تعتمــد  كانــت  
مزارعهــا الشاســعة، وكانــت تأمــل بعــد وفــاة 
ــي  ــود الت ــن القي ــص م ــعيد ان تتخل ــيد س الس
فرضتهــا بريطانيــا عــى تلــك التجــارة ال انــا 
وجــدت ان الســيد ماجــد كان اكثــر انصياعــًا 
لريطانيــا مــن ابيــه. ينظــر:  د. صــالح العقــاد 
وجــال زكريــا قاســم ، الصــدر الســابق ، 

ص119.
ــخ  ــي ، التاري ــعيد اللمك ــت س ــى بن )52(  لي
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عهــد  ف  لزنجبــار   والضــاري  الســياس 
ــعيدي   ــعيد البوس ــن س ــش  ب ــلطان برغ الس
، رســالة ماجســتر غــر   )1888-1870(
منشــورة مقدمــة ال ملــس كليــة الداب ،  
جامعــة الســلطان قابــوس ، مســقط ، 2006، 

 .16 ص
)53( الصدر نفسه .   

 R.W Bailey ، Record of Oman  (54)

 1867-1947،Oxford ،1988، Vol.I،ch.3، P.101.

 Historical Affairs to 1871 ، précis of

 correspondence relating to Zanzibar affairs

  .1 8 5 7 - 1 8 7 2

ــن  ــال ب ــن س ــد الل ب ــيخ عب ــي الش )55( نف
الــرث  قبيلــة  رئيــس  الــروان  عيســى 
وآخــرون ال جزيــرة لمــوه وهــي جزيــرة 
ــاك ف الســجن  ــًا وبقــي هن ــا حالي تابعــة لكيني
ــعيد  ــر : س ــل 1861. ينظ ــاه الج ال ان توف
بــن عــي الغــري ، الصــدر الســابق ، ص 

   .3 0 2
)56( نقــل الســيد برغــش واخيــه عبــد العزيز 
ــن  ــى مت ــاره ع ــن انص ــشون م ــة وع وثمني
ــا  ــاي متوجه ــة أس ــة الريطاني ــفينة الربي الس
 Bailey ، Op  . ــد ــاي ف الن ــاه بومب ال منف

103-102..Cit  P
)57( ممــد بــن عبــد الل بــن حــد الارثــي ، 

الصدر السابق ، ص 504.  
)58( د. صــالح العقــاد وجــال زكريــا قاســم 

.121-120 ص   ، الســابق  الصــدر   ،
)59( عبــد العزيــز عبــد الغنــي ابراهيــم ، 

الســابق ، ص 56.  الصــدر 

)60( ًعــدت زنجبــار ف عهــد دولة البوســعيد 
أكــر مركــز لتجــارة الرقيــق ف الــشق ، 
لســيم انــا كانــت تثــل مصــدر دخــل 
للكثــر مــن الســنةلي فيهــا ف متلــف موانــئ 
ــد  ــع ح ــة بوض ــة الريطاني ــة وان الطالب النطق
ــية  ــل سياس ــا عوام ــارة كان وراءه ــذه التج ل
واســراتيجية . ينظــر : د. حســي عبيــد غانــم 
الســالمية  الديمقراطيــة  ُعــمن   ، غبــاش 
ــخ الســياس الديــث  ــد المامــة والتاري تقالي
ــروت ، 1977، ص  1500-1970 ،ط1 ، ب

 .225
)61( د. جــال زكريــا قاســم ، الصدر الســابق 

، ص247. 
)62( ممــد بــن عبــد الل بــن حــد الارثــي ،ا 
 Bailey، Op .Cit 504 لصــدر الســابق ،ص

  ;. 102.،Vol .I ،p
.Ibid   )63(

)64(   جــون كي ، الصــدر الســابق ، ج2 ، 
 .266 ص265- 

Bailey       .102.Op .Cit ،Vol .I ،p ،)65(
)66(  ممــد بــن عبــد الل بــن حــد الارثــي ، 

الصــدر الســابق ، ص 581. 
)67( د. صــالح العقــاد ، التيــارات السياســية 
ف الليــج العــريب ، القاهــرة، 1967 ، ص 

 .134
)68(  الصدر نفسه ، ص 127. 

 ، الوائــي  عــكاب  يوســف  طاهــر   )69(
؛  بعدهــا  ومــا  ،ص105  الســابق  الصــدر 
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ــابق  ــدر الس ــب ،الص ــل الطي ــى عقي مصطف
.423 -422 ،ص

)70( ظــل القيــم الريطــان ف بوشــهر يشف 
عــى شــؤون مســقط ول يرســل ال مســقط اي 
وكيــل بريطــان لدارة الوكالــة الريطانيــة 
ــنة  ــصي س ــع ال ــار التوس ــذ انحس ــاك من هن
ــم ،  ــي ابراهي ــد الغن ــز عب ــد العزي 1840. عب
حكومــة النــد والدارة ف الليــج العــريب، 
دراســة وثائقيــة،  ط 1، الريــاض ، 1980، 

 .111 ص 
(71)   ، Op .Cit ،Vol .I ، ch. II  ،p.123.       Bailey

(72)  Coupland ، East ، Op .Cit ، P. 333-336.  

(73)   Aitichison ، Op .Cit ، P.304-305.

 ، منصــور  حســي  عيســى  حــازم    )74(
ســلطنة زنجبــار وبريطانيــا 1914-1861 
ــة ال  ــورة مقدم ــر منش ــتر غ ــالة ماجس ، رس
ملــس كليــة الداب ، جامعــة الرمــوك ، 

،1997،ص28.  الردن 
)75(  ســعيد بــن عــي الغــري ، الصــدر 

 .210 ص   ، الســابق 
(76)Hamilton، Princes of Zinj In  Rulers of 

Zanzibar ،London ،1957، P. 117-119. 

(77)  Ibid، P.98.      

)87(  جــون كي ، الصــدر الســابق ، ج2، 
 .406 -405 ص

ــا  ــد ، بريطاني ــد مم ــد الجي ــم عب )79( ابراهي
الرقيــق ف  والغــاء تــارة  وســلطنة عــمن 
ــة الداب ،  ــة كلي ــش ، مل ــع ع ــرن التاس الق
ع24، ج2 ، جامعــة النصــورة ، ك2، 1999 

ص162.   ،

العالقــات   ، ياغــي  احــد  اســمعيل   )80(
ــش  ــع ع ــرن التاس ــة ف الق ــة العمني الريطاني
 ، السادســة  الســنه   ، ع3   ، الــدارة  ملــة   ،

 .133 ص   ،1981 نيســان   ، الريــاض 
)81( د. جــال زكريــا قاســم ، الصدر الســابق 

، ص 258. 
)82(اســمعيل احــد ياغــي ، الصــدر الســابق 

 . 96.Bennett، Op .Cit ، Pص 133؛ ،
)83( د. جــال زكريــا قاســم ، الصدر الســابق 

 .258 -256 ،
(84) Coupland ، Explaition ،Op .Cit ، P. 157 . 

)85( بســبب تديدهــم لســتقالله ووقوفهــم 
ــى  ــي ع ــه ثوين ــع اخي ــه م ــاء نزاع ــده اثن ض
ــور ،  ــي منص ــى حس ــازم عيس ــلطة . ح الس

الصــدر الســابق ، ص 36.  
)86( د. صــالح العقــاد وجــال زكريــا قاســم 

، الصــدر الســابق ، ص 130. 
)87( اســمعيل احــد ياغــي ، الصــدر الســابق 

، ص133. 
فشــل  اســباب  عــن  للتفاصيــل   )88(
مــن تــارة  الــد  الســلحة ف  الدوريــات 
 ، : جــون كي  ينظــر  واســتمرارها  الرقيــق 

 .415 ،ص  ج2   ، الســابق  الصــدر 
اللجنــة  توصيــات  عــن  للتفاصيــل   )89(
الذكــورة ينظــر : ابراهيــم عبــد الجيــد ممــد ، 

الصــدر  الســابق ،ص 169. 
)90(  لوريمــر ، الصــدر الســابق ، القســم 

، ج2، ص  772. التارخيــي 
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)91( د. صــالح العقــاد وجــال زكريــا قاســم 
، الصــدر الســابق ، ص128. 

)92( حــازم عيســى حســي منصــور ، الصدر 
الســابق ، ص 28 . 

)93( الصدر والصفحة نفسها .
الصــدر   ، قاســم  زكريــا  جــال  د.   )94(

 .258 ص  الســابق، 
)95( نــور الديــن  بــن حيــد الســالي ، الصدر 

السابق ، ج2 ، ص 388. 
ــابق ، ج2 ، ص  ــدر الس ــر ، الص )96(  لوريم

 .742
)97(  ممــد بــن عبــد الل الارثــي ، الصــدر 

ــابق ، ص 141-139.  الس
)98(  د. جــال زكريــا قاســم ، تاريــخ الليــج 
العــريب ، مــج2، ص 124 ؛  روبــرت جــران 

لنــدن ، الصــدر الســابق ، ص 340. 
 ، القاســمي  ممــد  بــن  ســلطان    )99(
، ص 427.  زنجبــار  مراســالت ســالطي 

)100(   الصدر نفسه .
ــم  ــابق ، القس ــدر الس ــر ، الص )101( لوريم

التارخيي ، ج2 ، ص 746. 
زكريــا  وجــال  العقــاد  صــالح  د.   )102(

 .129 ص   ، الســابق  الصــدر   ، قاســم 
النــد  حكومــة  ادركــت  عندمــا    )103(
اهــداف انبعــاث المامــة ف مســقط التــي 
ترمــي ال الغــاء كافــة التعهــدات والتفاقيــات 
ــقط اولً وال  ــع مس ــا م ــا بريطاني ــي عقدت الت
ــار ف  ــل زنجب ــان بفص ــرار الريط ــاء الق الغ

مســقط وإعــادة توحيــد الســلطنتي. ينظــر : د. 
حســي عبيــد غانــم غبــاش ، الصــدر الســابق 

 .225 ص   ،
ــم  ــابق ، القس ــدر الس ــر ، الص )104( لوريم

التارخيــي ، ج2 ، ص 759- 760. 
)105( عبــد العزيــز ابراهيــم ، سياســة المــن 

، ص 146-145.
ــابق ، ج2 ،  ــدر الس ــون كي ، الص )106( ج
ص547-548. ؛ عبــد الل بــن ممــد الطائــي 

ــابق ، ص158-157.  ــدر الس ، الص
 )107( الصدر نفسه ، ج2 ، ص 562. 

ســابقًا  النــد  حكومــة  أحبطــت   )108(
متتاليتــي  لرتــي  تركــي  الســيد  مســاعي 
ــار  ــًا ف زنجب ــه اطمع ــه ل ــت بان ــا ادرك عندم
ــزان  ــدي ع ــقط ف اي ــوع مس ــت وق ــد فضل فق
بــن قيــس عــى ان تســمح لــه بتهديــد زنجبار. 
ينظــر : د. جــال زكريــا قاســم ، تاريــخ الليــج 

العــريب ، مــج2 ، ص 136. 
)109(  الشــيخ عبــد الل بــن صالــح الفارس، 

ــابق ، ص 628.   الصدر الس
)110( ممــد بــن عبــد الل بــن حــد الارثــي، 

الصــدر الســابق ، ص21.  
و  النــد  تتقاســم  حكومــة  )111( ظلــت 
ــنوية   ــة الس ــع  العون ــة دف ــة الريطاني الكوم
ــر :   ــنة 1883. ينظ ــى س ــي حت ــيد ترك ال الس
لوريمــر، الصــدر الســابق، القســم التارخيــي ، 

  .772 ص   ، ج2 
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املدرس الدكتور  حسن عبد الزهرة االبراهيمي

وزارة الرتبية /  مديرية تربية النجف

hasanabdulzahraa138@gmail.com

اللخص:
ممــد)ص(  النبــي  ســرة  تشــكل 
الركيــزة الساســية لركــة التاريــخ 
ــلمون  ــه الس ــز ب ــذي يعت ــالمي ال الس
عــى اختــالف لغاتــم وأقطارهــم ، 
وهــي الحــور الــذي تــدور حولــه 
ــالم ف  ــخ الس ــن لتاري ــة التدوي حرك
الزيــرة العربيــة، بــل هــي العامــل 
الــذي أثــر ف أحــداث الزيــرة العربيــة 
العــال  ســائر  أحــداث  ف  ثــم  أول، 
ــا مــن هــذه  ــا ، وانطالق الســالمي ثاني
 ، التأريــخ  الســلمون  دّون  الســرة 
ذلــك لن أول مــا دونــه الســلمون مــن 
وقائــع التأريــخ وأحداثــه ، هــو أحداث 
الســرة النبويــة ، ثــم تــال ذلــك تدويــن 

الحــداث التــي تسلســلت عــى أثرهــا 
إل يومنــا هــذا ، ولــا  كان الصحابــة قــد 
ــذ  ــوا بأخ ــول الل وحرص ــوا رس عايش
كل مــا يصــدر عنــه اقتــداًء بــه ف دقيــق 
المــور وكبرهــا ،  وكونــه الصــدر 
ــج  ــع ومنه ــادر التشي ــن مص ــان م الث
ــد  ــلمة  كان لب ــلم ومس ــاة كل مس لي
مــن توثيــق كل مــا ينســب لســرته عــن 
طريــق تطبيــق حياتــه ، ويرجــع الفضــل 
المــة  علــمء  ال  التوثيــق  هــذا  ف 
ــرة  ــة س ــوا برواي ــن اهتم ــل الذي الوائ
النبــي الكريــم  ومنهــم الذيــن تناولــم 
هــذا البحــث ، وهنــا يكمــن هــدف هذا 
البحــث ف التعــرف عــى جهــود الــرواة 
الســرة  احــداث  روايــة  ف  الكيــي 
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النبويــة  ف القــرن الول الجــري  فقــد 
كان بــي الســرة النبويــة ومكــة صالت 
وشــيجة ، فقــد احتضنــت مكــة شــطرا 
ــكاد  ــك ل ت ــرة لذل ــداث الس ــن أح م
ــد  ــة إل وعن ــال مك ــن مع ــًم م ــد معل ت
أهــل الســرة النبويــة خــر مــن أخبــار 
ــد  ــا ، وق ــرن ب ــه يق ــي أو صحابت النب
ــيمه إل  ــث تقس ــة البح ــت طبيع اقتض
البحــث الول  تناولنــا ف   ، مبحثــي 
ــتهروا  ــن اش ــرواة الذي ــة ال ال الصحاب
ف هــذه القبــة مــن موضــوع الدراســة 
البحــث  وف   ، رواياتــم  وعــرض 
الثــان اســتعرضنا فيــه الــرواة التابعــي 

ــم .  ــة روايات وطبيع
 – الرســول   : الفتاحيــة  الكلــمت 
ــة   ــرة النبوي ــة ---الس ــي – رواي الكي

----التابعــون  ---الصحابــة 
 املقدمة

  يعتــر فتــح مكــة نقطــة تــول كــرى 
ــر  ــح خ ــذا الفت ــالم فبه ــرة الس لس
ــم ف  ــم وحات ــم معاقله ــون أه الشك
بــالد العــرب، وبعــده دخــل النــاس ف 
ديــن الل أفواجــا وأصبحــت مكــة قلعــة 
منيعــة لديــن التوحيــد والدايــة ، وبــادر 
ــي  ــون النب ــاًء يبايع ــاًل ونس ــا رج أهله
)ص(عــى الســالم والســمع والطاعــة 

ــي  ــة النب ــت أمني ــوله ، وتقق لل ولرس
)ص( بدخــول قريــش ف الســالم، 
وبــرزت الدولــة الســالمية قــوًة كــرى 
أي  يســتطيع  العربيــة ل  ف الزيــرة 
تمــع قبــي الوقــوف ف وجههــا ، ولقــد 
الكيــي  الصحابــة والتابعــي  اظهــر 
ــي )ص( ف  ــرة النب ــرا بس ــا كب اهتمم
حقبــة مبكــرة مــن التأريــخ الســالمي ، 
وقــد وجــدت مــن الــرضوري الوقــوف 
عــى مــدى شــغف الصحابــة والتابعــي 
الكيــي ف روايــة الســرة النبويــة ف 
عــن  والتــي  الجــري  الول  القــرن 
ــات  ــة الطبق ــت ال بقي ــم وصل طريقه

ــن . ــال التدوي ــم ال رج ــرى ث الخ

املبحث االول : الصحابة الرواة
ــد العــزى  1-بديــل بــن ورقــاء بــن عب
تــوف قبــل وفــاة رســول  الزاعــي 
الل)ص( كان ســيد قومــه ف مكــة ، مــن 
ــول الل)ص(  ــم رس ــب اليه ــن كت الذي
يدعوهــم ال الســالم ، فــكان مــن 
كبــار مســلمة الفتح عــام 8هـــ/ 629م 
ــؤا ال  ــة ل ــح مك ــوم فت ــا ي ، وان قريش
داره ، شــهد مــع رســول الل)ص( ســبي 
هــوازن مــن حنــي ال العرانــة ، وقــد 
ــن  ــان م ــع اثن ــول الل)ص( م ــه رس بعث
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ــتنفرونم  ــب يس ــي كع ــلمي ال بن الس
ــروج  ــي اراد )ص( ال ــم ح ال عدوه
ال تبــوك )1( ،  روى عنــه ابنــه ســلمة بــن 

ــق )2( .   ــت رشي ــة بن ــل وحبيب بدي
ــى  ــه ع ــي )ص( بعث ــه  ان النب روّي عن
جــل اورق ينــادي ف حجــاج مكــة 
ــوا  ــة ، وان ل يعجل ــن اللب ــزكاة م ان ال
ــى  ــام من ــق وان اي ــى تزه ــس حت النف
ــي)ص(  ــام اكل ورشب )3( ،  وان النب اي
امــره ان يبــس ســبايا وأمــوال هــوازن 
مــن  عليــه  يقــدم  حتــى  بالعرانــة 
وردت  وقــد   ،  )4( فحبســها  الطائــف 
هــذه الروايــة عنــد البغــوي بســنده 
ــه  ــاء قول ــن ورق ــل ب ــن بدي ــل ع التص
:« ان رســول الل )ص(أمــر بــالل ان 
يبــس الرايــا والمــوال بالعرانــة 
حتــى يقــدم عليــه فحبســت يعنــي يــوم 

خيــر«)5( .   
لقــد وهــم البغــوي ف ذكــره هــذه 
الروايــة ف موضعــي هــا ، أولــم : انــه 
ــاح ف حبــس  ــن رب قــد نســب لبــالل ب
غنائــم العرانــة دون بديــل بــن ورقــاء 
، وثانيهــم حينــم جعــل غنائــم العرانــة 
هــي نفســها غنائــم يــوم خيــر، ف حــي 
ــد  ــي فق ــة العام ــم قراب ــرق بينه ان الف
وقعــت غــزوة خيــر ف مــرم عــام 

7هـــ/ 628م ، بينــم حدثــت وقعــة 
وتقســيم  الطائــف  وحصــار  حنــي 
غنائــم العرانــة ف شــوال عــام 8هـــ / 

   . 629م 
2-عتــاب بــن اســيد بــن أبــى العيــص 
ــد  ــن عب ــمس ب ــد ش ــن عب ــة ب ــن أمي ب
ــوى )  ــى الم ــى القرش ــن ق ــاف ب من
ــح  ــوم فت ــلم ي ت13هـــ/ 634م ( اس
ــتعمله  ــام 8هـــ / 629م واس ــة ع مك
انــصف  حــي  الرســول)ص(عليها 
ــوّف  ــي ، وت ــح ال حن ــد الفت ــا بع عنه
رســول الل)ص( وعتــاب بــن اســيد 
ــعيد  ــه س ــة ، روى عن ــى مك ــه ع عامل
بــن الســيب وعطــاء بــن ايب ربــاح )6( .
ــا رســول  ــة عــن وصاي ــه رواي  رويَّ عن
والســلف  البيــوع  امــر  ف  الل)ص( 
لــا بعثــه  )ص(امــرا عــى مكــة)7( 
، واخــرى  ف أمــر رســول الل )ص(

ــم  ــف ك ــاب ثقي ــرص اعن ــأن خي ــه ب ل
تــرص النخــل )8(  ، وروايــة ان رســول 
ــن  ــاس م ــى الن ــث ع الل)ص( كان يبع
ــم )9(  ــم وثمره ــم كرومه ــرص عليه خي
ــول  ــل رس ــن قب ــتعمله م ــر اس ،  وخ

الل)ص( امــرا عــى الــج )01( . 
3-مطيــع بــن الســود بــن حارثــة 
ــن  ــد ب ــن عبي ــوف ب ــن ع ــة ب ــن نضل ب
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ــرش  ــب الق ــن كع ــدي ب ــن ع ــج ب عوي
656م(  ت36هـــ/   ( العــدوي         
اســلم عــام الفتــح ، روى عنــه ابنــه 
عبــد الل بــن مطيــع وعيســى بــن طلحــة 
ــه  ــد الل القــرش )11(   ، رويَّ عن ــن عبي ب
ف تســمية رســول الل )ص(ايــاه مطيعــا 
وكان اســمه العــاص )21( ، وأمر رســول 
الل)ص( ان ل يقتــل قــرش صــرا بعــد 

ــة )31( .     ــح مك فت
 4-عبــد الرحــن بــن صفــوان بــن اميــة 
اعثــر  الكــي  )ل  القــرش المحــي 
عــى تاريــخ وفاتــه ( اخــو عبــد الل بــن 
صفــوان امــه ام حبيــب بنــت ايب ســفيان 
اخــت ام حبيبــة زوج النبــي)ص()41(  
ــان)61(  ــن حب ــع)51(  ، واب ــن قان ،عــده اب
، وابــن عبــد الــر)71( وغرهــم مــن 
ــان   ــن حب ــاده اب ــم اع ــة )81(  ، ث الصحاب
ف التابعــي)91(  ، وقــال الرقــي ل اظــن 
لــه ســمعا وقــال العســكري ل صحبــة 
، وشــكك  لــه وحديثــه مرســل)02(  
الــزي ف صحبتــه )12( ،حــدث عنــه عبد 
الل بــن ايب مليكــة )22( ،  رويَّ عنــه  خــر 
اســالمه عــام فتــح مكــة )32( ، واســالم 
عمــر بــن الطــاب )ريض الل عنــه( )42( 
ــة  ــول الل)ص(  ف الكعب ــالة رس ، وص
لــا دخلهــا عــام الفتــح )52( ، واســتعارة 

رســول الل )ص( مــن ابيــه صفــوان بــن 
ــزوة  ــالحا ف غ ــال س ــا ويق ــة دروع امي
حنــي )62( ، ومبايعــة ابيــه صفــوان بــن 
ــالم  ــى الس ــول الل)ص( ع ــة رس امي

    .  )72(

 ( العــزى  عبــد  بــن  5-حويطــب   
مســلمة  مــن  673م(  ت54هـــ/ 
وكان  قلوبــم  الؤلفــة  ومــن  الفتــح 
أحــد  وهــو   ،  )82( العمريــن  مــن 
ــم ف  ــم إليه ــن كان يتحاك ــة الذي الربع
ــو  ــه اب ــه ابن ــدث عن ــرات)92( ، ح الناف
ــد  ــد وعب ــن يزي ــائب ب ــفيان ، والس س
الل بــن بريــدة الســلمي ، وابــو نجيــح 
والــد عبــد الل بــن ايب نجيــح )03(  .  
 روّي عنــه دخــول رســول الل )ص(

مكــة عــام الفتــح وخوفــه وهروبــه ثــم 
اســالمه بمســاعدة ايب ذر الغفــاري )13(  
ــوم  ــي ي ــع الشك ــوره م ــر حض ، وخ
ــع  ــل م ــة تقات ــاهدته الالئك ــدر ومش ب
ــايب  ــل الصح ــة قت ــلمي)23(  ، وقص الس
ــام 4هـــ/ 625م  ــدي ع ــن ع ــب ب خبي
ايمنــه رغــم  وثباتــه عــى  مكــة   ف 
الســاومة ، وكان خبيــب قــد شــارك 
ــاعدي  ــرو الس ــن عم ــذر ب ــة الن ف سي
التــي بعثهــا النبــي )ص(ال اهــل نجــد 
ليعلوهــم القــران ، فأحيــط بــم وقتــل 
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ــدي  ــن ع ــب ب ــع خبي ــم ، ووق معظمه
ــة  ــن مك ــاس م ــوه ال ان ف الس ، فباع
فأخــذه عقبــة بــن الــارث ليقتلــه بأبيــه  
عــام  الديبيــة  صلــح  وخــر   ،   )33(

ــول  ــر ان رس 6هـــ /67هـــ )43( ،  وخ
ــار ال  ــا س ــه ل ــتقرض من الل)ص( اس
حنــي اربعــي الفــا ، واعطــاه )ص( 
مــن غنائــم حنــي مائــة مــن البــل )53( .   
6- حكيــم بــن حــزام بــن خويلــد بــن 
ــن  ــى ب ــن ق ــزى ب ــد الع ــن عب ــد ب أس
ــدي ) ت54هـــ/  ــرش الس كالب الق
بنــت  خدجيــة  اخــي  ابــن   ) 673م 
خويلــد مــن لقــى رســول الل )ص( 
ــل أن  ــلم قب ــق وأس ــلمي بالطري والس
ــح  وكان  ــام الفت ــى ع ــة يعن ــل مك يدخ
مــن الؤلفــة قلوبــم ، غــزا مــع رســول 
الل )ص(حنــي والطائــف ، حــدث عنه 
ســعيد بــن الســيب وعــروة بــن الزبــر 
ــن  ــاح )63(  ، وكان م ــن ايب رب ــاء ب وعط
ارشاف قريــش وعاّلمــة بالنســب كبــر 

ــأن )73( .    الش
ــات عــدة ف الســرة  ــت لــه رواي كان
النبويــة ، وهــي حضــور رســول الل 
)ص( حلــف الفضــول قبــل البعثــة 
ســنة  عــشون  حينئــذ  عمــره  وكان 
)83( ، ومقــدار عمــر النبــي )ص(لــا 

خويلــد  بنــت  خدجيــة  مــن  تــزوج 
ــا  ــنة، وعمره ــن س ــا وعشي كان مخس
وفــاة  وخــر   ،   )93( ســنة  اربعــون 
خدجيــة ودفنهــا بالحــون ، وكانــت 
ــة بثــالث  وفاتــا قبــل الجــرة ال الدين
ــا  ــول الل)ص( ل ــنوات)04( ، وان رس س
ــه  ــزم بيت ــة ل ــب وخدجي ــو طال ــوف اب ت
واقــل الــروج ونالــت قريــش منــه مــا 
ــغ  ــه ، فبل ــع في ــال ول تطم ــن تن ل تك
ــا  ــال ي ــاء فق ــب فج ــا ل ــه اب ــك عم ذل
ممــد امــض لــا أردت ومــا كنــت 
صانعــا اذ كان ابــو طالــب حّيــا فاصنعــه 
ــك  ــل إلي ــزى ل يوص ــالت والع ل وال
حتــى أمــوت)14( ، وروايتــان ف تشــاور 
مشكــي قريــش اثنــاء مســرهم ال 
الدينــة ورغبتهــم بالرجــوع عــن القتــال 
ــرى ف  ــة اخ ــدر)24( ، ورواي ــة ب ف معرك
ــرأي  ــش ال ــى قري ــل ع ــو جه ــاد اب افس
بالرجــوع الــذي دعاهــم اليــه عتبــة بــن 
ربيعــة ف مســرهم ال بــدر )34( ، ودعــاء 
ــوم  ــي ي ــى الشك ــول الل )ص(ع رس
بــدر قبــل التقــاء المعــان )44( ، ونــزول 
الالئكــة ومــا ظهــر ف رمــي النبــي 
ســبحانه  الل  والقــاء  )ص(بالقبضــة 
ــي  ــوب الشك ــب ف قل ــال الرع وتع
يــوم بــدر)54( ، وروايــة اخــرى ف نــصة 
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الالئكــة للمســلمي يــوم بــدر ف وقــوع 
بخــار ف الــوادي مــن الســمء قــد ســد 
ــوادي  ــر ال ــة ف ذك ــق )64( ، ورواي الف
ــدر  ــة ف ب ــه الالئك ــت من ــذي خرج ال
)74( ، وخطبة رســول الل)ص( ف النســاء 

ووعظهــن وحثهــن عــى الصدقــة )84( . 
   وف شــمئل الرســول )ص(  روّي عنــه 
ــا ل  ــمع م ــول الل )ص( كان يس ان رس
يســمعه الــاضون معــه )94( ، وكان 
)ص( اذا رأى شــيئا يعجبــه قــال : » 

ــره » )05( .  ــه ول اض ــارك في ــم ب الله
 ولكيــم بــن حــزام روايــات عــدة عــن 
مواقفــه الشــخصية مع الرســول )ص( ، 
وهــي ان رســول الل )ص(قــد رّد هديته 
لــا كان عــى رشكــه  )15(  ، ومبايعتــه 
ــى  ــالمه ع ــد اس ــول الل )ص(  بع لرس
ان يمــوت ثابتــا عــى الســالم )25( ، 
وروايــة انــه ســأل رســول الل )ص( 
عــن أمــور كان يتحنــث بــا ف الاهليــة 
ــه  ــل ل ــة ، ه ــة وصدق ــة وعتاق ــن صل م
ــول الل  ــه رس ــال ل ــر،  فق ــن أج ــا م فيه
ــن  ــلف م ــا س ــى م ــلمت ع )ص(اس
ــول الل )ص(  ــاء رس ــر )35(  ، واعط خ
لــه  ثالثمئــة مــن البــل لــا ســأل 
ــوم  ــة ي ــم العران ــن غنائ ــه م ان يعطي
حنــي  وعهــده لرســول الل )ص( ان 

ل يأخــذ مــن غــره شــيئا )45( ، واعطــاء 
رســول الل)ص( لــه وللعبــاس  بــن عبد 
الطلــب مــال قــد قــدم عليــه )ص( مــن 
البحريــن ولــا ارجــع حكيــم هــذا الــال 
ــارك ف  ــول الل )ص(ان يب ــه رس ــا ل دع
صفقــة يــده )55( ، وروايــة ان رســول 
الل)ص( قــد اعطــاه دينــار يبتــاع لــه بــه 
ــا  ــع فباعه ــا رج ــد رشائه ــه وبع اضحي
ــار  ــة بدين ــه اضحي ــاع ل ــن فابت بديناري
وجــاء لــه بدينــار ، فدعــا لــه رســول الل 

ــه )65( . ــه ف تارت ــارك ل )ص(ان يب
ــم  ــات حكي ــب رواي ــظ ان اغل   نالح
ــخصية  ــات ش ــت رواي ــزام كان ــن ح ب
وكأنــا جــاءت لرفــع مــن شــأنه، 
رواياتــه  أغلــب  اصبحــت  وبالتــال 

خاصــة.  
ــر ) ت  ــن مع ــذورة اوس ب ــو م 7-اب
ــه  ــه كنيت ــت علي 59هـــ/ 678م( غلب
، واشــتهر بــا، واختلــف ف اســمه 
ــمرة  ــل س ــر، وقي ــن مع ــل: أوس ب فقي
ــح   ــلمة الفت ــن مس ــر وكان م ــن مع ب
واصبــح  )ص(الذان  النبــي  عّلمــه 
مــؤذن الســجد الــرام فــكان مــن 
ــا  ــا و أنداهــم صوت ــاس أذان أحســن الن
)75( ، حــدث عنــه ابنــه عبــد اللــك 

وزوجتــه والســود بــن يزيــد وعبــد الل 
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ــرون  ــة واخ ــن ايب مليك ــز واب ــن مري ب
)85(  ،  لــه مــن الروايــات خــر اســالمه 

ــي  ــن حن ــول )ص(م ــودة الرس ــد ع بع
الكــي   الــرم  ف  الذان  وتوليــه   )95(

مــن قبــل الرســول )06(، وان رســول الل 
)ص(قــد مســح بيــده عــى ناصيتــه )16(. 
ايب  بــن  الســائب  بــن  الل  8-عبــد 
الســائب واســمه صيفــى بــن عابــد بــن 
ــد الل بــن عمــر القــرش الخزومــي  عب
ف  الل)ص(  رســول  رشيــك  كان   ،
ــة  ــار الصحاب ــن صغ ــد م ــة وع الاهلي
ــل  ــل قت ــوف قب ــارئ ، ت ــرف بالق ويع
عبــد الل بــن الزبر)ت73هـــ/ 692م( 
ــه ،  ــة ف زمان ــل مك ــرأ اه )26(،  كان أق

ــراء  ــن ق ــره م ــد وغ ــرأ ماه ــه ق وعلي
ــه  ــد ان ــن ماه ــروى ع ــة ، ف ــل مك أه
ــا  ــاس بقارئن ــى الن ــر ع ــا نفخ ــال كن ق
ــه  ــدث عن ــائب ، ح ــن الس ــد الل ب عب
ابــن ايب مليكــة وعطــاء وممــد بــن 
ــن  ــد ب ــده مم ــر وول ــن جعف ــاد ب عب
عبــد الل وممــد بــن عبــد الرحــن 

الخزومــي وغرهــم )36(  .   
  رويَّ عنــه تديــد قريــش بنــاء الكعبــة 
قبــل البعثــة وتكيــم الرســول)ص( 
ــود  ــر الس ــع الج ــول وض ــم ح بينه
)46( ، وروايــة عن دعاء رســول الل)ص(  

ــي  ــو ب ــول الل )ص( يدع ــه رأى رس ان
الركــن والجــر )56(، واخــرى عــن 
صــالة رســول الل)ص( ف الكعبــة يــوم 
الفتــح )66(، وانــه شــهد مــع  رســول الل  
ــح  ــة ، فافتت ــح بمك ــالة الصب )ص( ص
ــي  ــورة الؤمن ــالة س ــي)ص( الص النب
ــارون  ــى وه ــر موس ــى ذك ــى ع ــم أت فل

ــع )86( .  ــعلة)76( فرك ــه س أخذت
9-عبــد الل بــن صفــوان بــن اميــة 
ــو  ــى ، أب ــى المح ــف القرش ــن خل ب
صفــوان الكــى  وهــو الكــر مــن 
ــة ) ت73هـــ /  ــن أمي ــوان ب ــد صف ول
ــي )ص( ــد النب ــى عه ــد ع 692م( ول

وادرك زمانــه يعــد مــن  ارشاف قريــش 
، ذكــره ابــن ســعد ف الطبقــة الول 
مــن الكيــي التابعــي )96( ، وذكــره ابــن 
حبــان ان لــه صحبــة )07( ، ثــم ذكــره ف 
ثقــات التابعــي)17(  ، وذكــر الذهبــي ان 

ــه )27( .   ــة ل ل صحب
 كان مــن اصحــاب عبــد الل بــن الزبــر 
وقاتــل معــه ضــد الجــاج بــن يوســف 
الثقفــي ، وقــد قتــل ف يــوم واحــد مــع 
ــه  ــاج برأس ــث الج ــر وبع ــن الزب اب
ــن  ــمرة ب ــر ورأس ع ــن الزب ورأس اب
ــا  ــة فنصبوه ــزم ال الدين ــن ح ــرو ب عم
بــن  اميــة  ابنــه  ابــن  )37(،روى عنــه 
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صفــوان بــن عبــد اللَّ بــن صفــوان  
بــن  وممــد   دينــار،  بــن  وعمــرو 
ــن  ــرون )47( ، م ــر، واخ ــن جعف ــاد ب عب
ــؤم  ــذي ي ــش ال ــف بالي ــه الس روايات
ــول الل)ص(  ــاء رس ــت )57( ، وقض البي
ــن  ــوان ب ــذي سق صف ــارق ال ف الس

اميــة ف الســجد ف الدينــة )67( .   
ــة )  ــن واثل ــر ب ــل عام ــو الطفي 10-اب
ــن ان  ــم م ت110هـــ/ 728م( بالرغ
ــان  ــرن الث ــع الق ــت  ف مطل ــه كان وفات
ــرن  ــال الق ــن رج ــد م ــري إل يع الج
ــهور  ــو مش ــأة ، وه ــري نش الول الج
باســمه وكنيتــه ، ولــد يــوم وقعــة احــد 
النبــي  رأى   ، 623م(   )2هـــ/  عــام 
)ص( وحــل رايــة المــام عــي بــن أيب 
طالب)عليــه الســالم(  ف بعــض وقائعه 
ــة  ــصف ال مك ــا  ان ــوف علي ــا ت ، ول
فأقــام بــا ، وكان يلقــب بشــاعر كنانــة 
ــاب  ــن أصح ــات م ــن م ــر م ــو آخ وه
رســول الل )ص(بمكــة )77( ، حــدث 
ــري  ــت والزه ــن ايب ثاب ــب ب ــه حبي عن
وابــو الزبــر الكــي وعــي بــن زيــد بــن 
جدعــان وعبــد الل بــن خثيــم وغرهــم 
)87( ، وثقــه ابــن حنبــل والعجــي وعــده  

ــي )97( .   ــار التابع ــن كب ــر م الخ
ــو  ــي)ص( وه ــه رأى النب ــه ان رويَّ عن

قــد  لمــرأة  ردائــه  يبســط  غــالم  
ســبيت ف معركــة حنــي بعــد ان عــرف 
انــا مرضعتــه )08(، وان رجــال مــن 
ــرو  ــن عم ــراس ب ــى ف ــث يدع ــي لي بن
اصابــه صــداع شــديد ، فذهــب بــه 
ــول  ــا رس ــول )ص( فدع ــوه ال الرس اب
ــه ،  ــي يدي ــه ب ــراس فأجلس الل )ص(ف
ــا  ــه ، فجذب ــي عيني ــدة ماب ــذ بجل فأخ
فنبتــت ف موضــع   تنقضــت،  حتــى 
ــب  ــعرة فذه ــه ش ــن جبين ــول م الرس
عنــه الصــداع فلــم يصــدع )18(، وخــر 
ان الرســول )ص(طــاف حــول البيــت 
وهــو عــى راحلتــه )28(، وبعــث رســول 
ــح  ــد فت ــد بع ــن الولي ــد ب الل )ص(خال
مكــة لــدم العــزى )38( ، وروّي عنــه 
روايــة ف  صفــات رســول الل )ص( 
اللقيــة بقولــه رأيــت رســول الل )ص(
يــوم فتــح مكــة فــم انســى شــدة بياضــه 

ــعره )48(.  ــواد ش وس
ــي  ــوص الت ــى النص ــظ ع ــن الالح م
جــاءت عــن طريــق ابــو الطفيل انــا قد 
غلــب عليهــا الهتــمم بإيــراد الوانــب 
الشــخصية والعجازيــة ف ســرة النبــي 

ــمئله .  ــه وش ــل نبوت ــن دلئ )ص(  م
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املبحث الثاين : الرواة التابعي  
ايب  بــن  الل  عبــد  بــن  1-الــارث   
ربيعــة  الخزومــي الكــي ) تــوف نحــو 
ــه  80هـــ / 699م( ولقــب بالقبــاع لن
ــمه  ــصة س ــل الب ــال له ــع مكي وض
القبــاع ، كان مــن خيــار أهــل مكــة 
وصالــي التابعــي )58( ، تــول امــرة 
ــن  ــد الل ب ــنوات لعب ــالث س ــصة ث الب
ــراق)68(   ــى الع ــه ع ــرة تغلب ــر ف ف الزب
، وثقــه ابــن حبــان )78( ، وذكــره البعض 
ف الصحابــة ، وذكــره ابــن معــي ف 
)88(  ، روى عنــه  تابعــي اهــل مكــة 
الزهــري وعبــد الل بــن عمــر والوليــد 

ــابط )98( .  ــن س ــاء واب ــن عط ب
ــول الل )ص(ان  ــوءة رس ــه نب  روّي عن
ــث  ــرام فيبع ــت الل ال ــذ ببي ــوذ عائ يع
اليهــم بعــث فيخســف الل باليــش 
 ، )09( الــذي يغــزو بيــت الل الــرام 
ــى  ــول الل)ص( ع ــة رس ــدم موافق وع
مشــاركة عبــد لمــرأه مــن مزينــة ل 
يســتأذن مــن ســيدته قــد اتبــع الســلمي 
ف احــدى غزواتــم وطلــب رســول 
ويســتأذن  يرجــع  ان  منــه  الل)ص( 
منهــا ، ولــا رجــع اليهــا واخرهــا 
ــع  ــاد م ــوع واله ــه بالرج ــر امرت ال
اّت  النبــي)ص(  وان   ، الســلمي)19(  

بعبــد سق فــأت بــه اربــع مــرات فركــه 
ــم  ــده ث ــع ي ــة فقط ــه الامس ــم ات ب ، ث
ــابعة  ــم الس ــه ث ــع رجل ــة فقط السادس
ــه  ــع رجل ــة فقط ــم الثامن ــده ث ــع ي فقط
ــة اخــرى ان النبــي)ص(  )29( ، وف رواي

ات بعبــد قــد سق ووجــد معــه سقتــه 
، وقامــت البينــة عليــه ، قــال رجــل يــا 
ــام  ــالن ايت ــي ف ــد بن ــذا عب ــي الل ، ه نب
ــم ات  ــه ث ــره فرك ــال غ ــم م ــس ل لي
بــه الثانيــة ثــم الثالثــة ثــم الرابعــة ، كل 
ــل ف الول ،  ــم قي ــه ك ــال ل ــك يق ذل
ــم  ــده ث ــع ي ــة فقط ــم ات الامس ــال ث ق
ــابعة  ــم الس ــه ث ــع رجل ــة فقط السادس
فقطــع يــده ثــم الثامنــة فقطــع رجلــه ، 
ــاه  ــع اعف ــع بأرب ــارث ارب ــال ال ــم ق ث

ــع )39( .   ــه ارب ــع وعاقب ارب
2- عبــد الرحــن بــن شــيبة بــن عثــمن 
 91 بــي  مــا  الكي)تــوف  القرشــى 
خــازن   ) -100هـــ/709م-718م 
ــطى  ــة الوس ــة الثالث ــن الطبق ــة م الكعب
مــن التابعــي)49(  ، وقــال أبــو نعيــم 
ــف  ــر متل ــي غ ــو تابع ــان ه الصبه
فيــه )59( ، وذكــره بعــض التأخريــن مــن 
الصحابــة )69( ، ورد عليهــم  ابــن حجــر 
بقولــه : » وهــم من ذكــره مــن الصحابة 
» )79( ، وثقــه الــدار قطنــي وابــن حبــان 



216

جهود املكيني يف رواية السرية النبوية  / )القرن األول اهلجري أمنوذجا(

2م 
02

1  
ار 

 آذ
    

46
  /

دد 
الع

، روى عــن الســيدة عائشــة والســيدة ام 
ــمن  ــة وعث ــو قالب ــه اب ــلمة وروى عن س

ــم  )89(  .  ــم وغره ــن حكي ب
ــه  ــول الل )ص( طرق ــه ان رس  روّي عن
ــى  ــب ع ــتكي ويتقل ــل يش ــع فجع وج
ــو  ــة ل ــيدة عائش ــت الس ــه ، فقال فراش
ــه ،  ــدت علي ــا لوج ــذا بعضن ــع ه صن
فقــال النبــي )ص(ان الصالــي يشــدد 
ــة  ــا نكب ــب مؤمن ــه ل يصي ــم وان عليه
مــن شــوكة فــم فــوق ذلــك إل حطــت 
بــه عنــه خطيئــة ورفــع بــا درجــة )99( ، 
وروايــة ان رســول الل )ص( قــد رجــم 
ــول  ــي رس ــة )001( ، ونع ــا وهيودي هيودي
ــوف  ــذي ت ــه ال ــه ف مرض الل )ص(نفس

ــه )101( .  في
اميــة  بــن  يعــى  بــن  صفــوان   -3
بــي  مــا  )تــوف  الكــي  التميمــي 
91-100هـــ/709م-718م ( حليف 
ــطى  ــة الوس ــة الثالث ــن الطبق ــش م قري
ــة  ــل مك ــار اه ــن خي ــي ، م ــن التابع م
ــان)301(   ــن حب ــه اب ــم )201( ، وثق ومتقنيه
بــن  عطــاء  وعنــه  أبيــه  عــن  روى 
بــن  وعمــرو  والزهــري  ربــاح   ايب 
ــول  ــة رس ــه صف ــار)401( ،  روّي عن دين
الل )ص(حــي نــزول الوحــي عليــه 
ــول  ــتعارة رس ــن اس ــرى ع )501( ، واخ

الل)ص( مــن صفــوان بــن اميــة دروعــا 
ــة  ــة مضمون ــت عاري ــي وكان ــوم حن ي
ــي )ص(إن  ــال النب ــا، فق ــاع بعضه فض
شــئت غرمتهــا، قــال: ل، إن قلبــي مــن 
ــذ  ــا كان يومئ ــر م ــوم غ ــالم الي الس

.  )601(

ــز القــرش المحــي  ــد الل مري 4- عب
ــي )ت99هـــ/717م  ــز الك ــو مري اب
ــن  ــدا ، م ــا عاب ــدر عال ــر الق ( كان كب
ــادة  ــن س ــة وم ــل مك ــاد اه ــار عّب خي
التابعــي )701( ، وعــده العقيــي مــن 
ــر  ــد ال ــن عب ــغ اب ــد بال ــة  وق الصحاب
ــك )801(  ــي ف ذل ــى العقي ــكار ع ف الن
، روّي عنــه تعليــم رســول الل )ص( 
مــؤذن  وجعلــه  مــذورة  ليب  الذان 
ــول  ــاء رس ــرام )901( ، ودع ــجد ال الس
 )011( بالركــة  مــذورة  ليب  )ص(  الل 
ــد  ــع ي ــول الل)ص( بقط ــاء رس ، وقض
ــه )111( .  ــق ف عنق ــر ان تعل ــارق وأم س
هــذه الروايــة ذكرهــا ايضــا ابــن ماجــة  
، وايب داوود ، والرمــذي  ، والنســائي  
ــو نعيــم الصبهــان  وكلهــم عــن  ، واب
ــن  ــي ع ــي القدم ــن ع ــر ب ــق عم طري
الجــاج بــن أرطــأة عــن مكحــول 
الشــامي عــن عبــد الرحــن بــن مريــز 
، عــن الصحــايب فضالــة بــن عبيــد قــال 
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ــت  ــارق فقطع ــول الل )ص( بس ات رس
يــده ، ثــم أمر بــا فعلقــت ف عنقــه)211( 

 .
فمكحــول  ضعيــف  اســناد  وهــذا 
الشــامي كثــر الرســال عنــد ابــن 
أرطــأة  بــن  والجــاج   ، حجــر)311( 
القــايض الكــوف) ت145ه/ 762هـــ( 
مدلــس ايضــا ول يتــج بــه ، وقــد 
وصفــه بذلــك عــدد مــن العلــمء منهــم 
ــن معــي وايب زرعــة ،  ــارك واب ــن الب اب
ــن  ــم  واب ــص ، وابوحات ــن ن ــد ب ومم
ــائي  ــال النس ــم )411(، وق ــدي وغره ع
ــه :«  ــة ، بقول ــذه الرواي ــره ه ــب ذك عق
الجــاج بــن أرطــأة  ضعيــف ول يتــج 
بحديثــه«  )511(، وكذلــك ضعــف هــذه 

الروايــة اللبــان )611(. 
5- عيــاض بــن عبــد الل بــن ســعد 
العامــرى  القرشــى  سح  أبــى  بــن 
الكى)ت100هـــ/ 718م ( ولــد بمكة 
ــع إل  ــم رج ــه ث ــع ابي ــص م ــدم م وق
مكــة فــمت بــا ، حــدث ف مــص 
ومكــة والدينــة عــن ايب هريــرة وايب 
ــر  ــن عم ــد الل ب ــدري وعب ــعيد ال س
ــن  ــد ب ــج وزي ــن الش ــر ب ــه بك ، وعن
 ، القــري وغرهــم  اســلم وســعيد 
وثقــه النســائي وابــن معــي )711( ، روّي 

عنــه معجــزة رســول الل)ص( بــرده 
عــي الصحــايب  قتــادة بــن النعــمن 
النصــاري الظفــرى بعدمــا ذهبــت يوم 
احــد )811( ، واعــمل رســول الل)ص( ف 
ــه  ــر، ان ــى والفط ــدّي الضح ــوم عي ي
خيــرج ال الصــالة وأول شــيئا يبــدأ 
ــول الل  ــول رس ــالة  )911(  ، وقب ــه الص ب
ــل  ــن عس ــة م ــي عك ــة وه )ص(هدي
ابــا  الل)ص(  رســول  وبعــث   ،  )021(

ــة )121( .  ــى الصدق ــاري ع ــادة النص قت
ــاق) ت  ــن ين ــلم ب ــن مس ــن ب 6-الس
100هـــ/ 718م( مــن خيــار اهــل مكة 
ــن  ــه اب ــم )221( ،  وثق ــم وفقهائه وقرائه
ــال  ــائى  وق ــة والنس ــو زرع ــي  وأب مع
 ،  )321( ابــو حاتــم صالــح الديــث 
وذكــره ابــن حبــان ف الثقــات )421( ، 
ــد  ــان وماه ــن كيس ــاوس ب ــمع ط س
ــة  ــر وصفي ــن جب ــعيد ب ــر وس ــن ج ب
ــل  ــد الطوي ــه حي بنــت شــيبة ، روى عن
ــة  ــن عتيب ــم ب ــرة والك ــن م ــرو ب وعم
ــج)521( ،  ــن جري ــى واب ــليمن التيم وس
ــول )ص(  ــب الرس ــدة ح ــه ش روّي عن
ــا  ــب  ل ــد الطل ــن عب ــاس ب ــه العب لعم
الطــاب)ريض  بــن  عمــر  شــكاه 
)ص(حــي  الرســول  ال  عنــه(   الل 
طلــب منــه صدقــات اموالــه )621(  ، 
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ــد  ــوم العي ــول الل )ص(ي ــالة رس وص
)ص( الل  رســول  وخطبــة   ،  )721(

ف عــام الفتــح وبيانــه فضــل مكــة 
ــول الل )ص(  ــب رس ــدة ح )821(  ، وش

عنــه(  الل  الصديــق)ريض  بكــر  ليب 
،  بقولــه : لــو كنــت متخــذا خليــال 
ــال ،  ــر خلي ــا بك ــذت اب ــر ريب لت غ
ــار )921(  ــي ف الغ ــي وصاحب ــن اخ ولك
ــة ف  ــول الل )ص(ف مك ــة رس ، وخطب

حجــة الــوداع )031(  . 
أبــا  ويكنــى  جــر  بــن  ماهــد   -7
الجــاج مــول قيــس بــن الســائب 
القــرئ  العــال   الكــي  الخزومــي 
الفــر            ) ت103هـــ/ 721م( 
بالرغــم مــن ان وفاتــه كانــت  ف مطلــع 
ــن  ــد م ــري إل يع ــان الج ــرن الث الق
ــأة ،  ــري نش ــرن الول الج ــال الق رج
ــر ف  ــث)131( ، اكث ــر الدي ــة كث كان ثق
ــه   ــذ عن ــاس واخ ــن عب ــن اب ــة ع الرواي
كان   ، والفقــه)231(  والتفســر  القــران 
مــن العبــاد والتجرديــن ف الزهــاد مــع 
الفقــه والــورع )331(  ، لــه تفســر ف 
ــة  ــا مــن رواي القــران الــذي وصــل الين
متــداول   مطبــوع  وهــو  نجيــح   ايب 

بعنــوان ) تفســر ماهــد( )431( . 
احــوال  عــن  روايتــان  عنــه  روّي    

النبــي ممــد )ص(قبــل البعثــة ، وهــي 
كفالــة عبــد الطلــب للنبــي ممــد )ص( 
برعايتــه  طالــب  ايب  لبنــه  وعهــده 
وحفظــه)ص( لــا حرضتــه الوفــاة )531(  
، وتكيــم قريــش لرســول الل )ص( ف 
أمــر الجــر الســود قبــل البعثــة )631( .  
الســالمية  الدعــوة  اخبــار  وعــن    
ــي  ــع مشك ــول الل )ص(م وصاع رس
قريــش ، ورّي عــن ماهــد ان اليــة 
ــِذي  الكريمــة }اْقــَرْأ بِاْســِم َربِّــَك الَّ
َخَلــَق {)731(  هــي اول مــا انــزل الل مــن 
القــران عــى النبــي)ص( )831(  ، وخــر 
ــب )  ــن ايب طال ــي ب ــام ع ــالم الم اس
عليــه الســالم( وهــو ابــن عــش ســني 
ــن  ــل الذي ــبعة الوائ ــر الس )931(  ، وخ

،وهــم   الســالم  اظهــروا  مــن  اول 
ــو بكــر، وبــالل،  رســول اللَّ)ص(، وأب
ــمية  ــمر، وس ــب، وع ــاب، وصهي وخب
أم عــمر)041( ،وروايــة عــن اســالم عمــر 
بــن الطــاب)ريض الل عنــه(  )141( ، 
وخــر اســالم جريــر بــن عبــد البجــي 
انــه كان بعــد نــزول ســورة الائــدة 
ــزول أول  ــبب ن ــاء ف س ــا ج )241( ،  وم

ان  عنــه  ورويَّ   ،  )341( عبــس  ســورة 
ــهيد  ــاس اول ش ــن ي ــمر ب ــمّية ام ع س
ــة  ــل بحرب ــو جه ــا اب ــالم طعنه ف الس
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ف قلبهــا )441( ،  والمــر الربــان بالهــر 
ــاور  ــالمية )541( ، وتش ــوة الس ف الدع
ــر  ــدوة ف ام ــش ف دار الن ــي قري مشك
الرســول)ص( واتفاقهــم عــى قتلــه 
}إِنَّ   : الكريمــة  اليــة  ونــزول   ،)641(

ــاص  { )741(  ف الع ــَرُ ــَو اْلَْب ــانَِئَك ُه َش
ــانئ  ــال ان ش ــه ق ــك ان ــل وذل ــن وائ ب
ممــد)841( ، واتيــان جريــل رســول الل 
)ص(فأمــره ان ل يبيــت ف مضجعــه 
الــذي كان يبيــت فيــه لــا اجتمــع كبــار 
الــل عى قتلــه )941( ،  وف اســباب نزول 
ــَل  َع ــى اللُ َأْن جَيْ ــة  : }َعَس ــة الكريم الي
َبْينَُكــْم َوَبــْيَ اّلِذيــَن َعاَدْيُتــْم ِمنُْهــْم 
ــي)ص( ــدة النب ــي لعاه ــَوّدًة{ )051( ه َم
ليب ســفيان )151( ، وان رســول الل)ص( 
ــر  ــا هاج ــهرا بعدم ــش ش ــتة ع ــى س بق
ــدس  ــت الق ــو بي ــي نح ــة يص ال الدين
ثــم صفــه الل نحــو الكعبــة )251(  ، وف 
ــول  ــا رس ــالة صاله ــة ان اول ص رواي
ــة  ــة بالدين ــة ال الكعب الل )ص(ف الدين

ــص )351(  .  ــالة الع ص
ــاه )ص( ــي وساي ــازي النب ــن مغ وع

ــل  ــة ل تقات ــد ان الالئك ــن ماه روّي ع
مــع الســلمي ال يــوم بــدر)451( ، وخــر 
ــم  ــب ع ــد الطل ــن عب ــاس ب اس العب
ــل  ــد رج ــى ي ــدر ع ــوم ب ــي)ص( ي النب

مــن النصــار )551( ، وف اســباب نــزول 
ــٍة  ينَ ــن لِّ اليــة الكريمــة : }َمــا َقَطْعُتــم مِّ
ُأُصوِلَــا  َعــَى  َقاِئَمــًة  َتَرْكُتُموَهــا  َأْو 
ــِقَي {)651( ،  ــِزَي اْلَفاِس ــإِْذِن اللَِّ َولُِيْخ َفبِ
لــا نــى بعــض الهاجريــن بعضــا عــن 
ــم  ــوا ان ــر وقال ــي النض ــل بن ــع نخ قط
هــي مــن مغانــم الســلمي ، وقــال 
الذيــن قطعــوا بــل هــو غيــظ للعــدو ، 
ــة بتصديــق مــن نــى عــن  فنزلــت الي
قطعــه ، وتليــل مــن قطعــه مــن الثم ، 
فقالــت انــم قطعــه وتركــه بــإذن الل عــز 
ــاذ  ــن مع ــعد ب ــاة س ــل)751(  ، ووف وج
عــى اثــر اصابتــه ف غــزوة النــدق 
ــباب  ــام) 5هـــ/ 626م( )851(  ، واس ع
ــْم {)951(  ــوْا بُِذُنوِبِ ُف ــة } اْعَرَ ــزول الي ن
، انــا نزلــت ف الصحــايب ابــو لبابــة لــا 
قــال ليهــود بنــي قريظــة مــا قال واشــار 
ال حلقــه بــأن ممــدا )ص(يذبحكــم ان 
نزلتــم عــى حكمــه )061( ، وغــزوة بنــي 
ــالة  ــام )6هـــ/ 627م( وص ــان ع لي
الــوف  )ص(صــالة  الل  رســول 

بعســفان )161( .      
وف فتــح مكــة ومــا يتعلــق بــذا الفتــح 
فقــد روّي عــن ماهــد  مــا جــاء ف 
اســباب نــزول اليــة الكريمــة : } إِنَّ اللَّ 
ــا  ــاِت إَِل َأْهِلَه وْا الََماَن ــؤدُّ ــْم َأن ُت َيْأُمُرُك
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{ )261( انــا نزلــت ف عثــمن بــن طلحــة 
بــن ايب طلحــة حي قبــض النبــي )ص(

مفتــاح الكعبــة ودخــل بــه الكعبــة يــوم 
ــذه  ــو ه ــو يتل ــرج)ص( وه ــح فخ الفت
اليــة ، فدعــا النبــي )ص(عثــمن فدفــع 
إليــه الفتــاح ، وقــال )ص( خذوهــا يــا 
بنــي أيب طلحــة بأمانــة الل ، ل ينتزعهــا 
منكــم إل ظــال )361( ، وتطيــم رســول 
ــا  ــش ل ــي قري ــام مشك الل )ص(اصن
ــتون  ــة وس ــت ثالثمئ ــة وكان ــح مك فت

ــة )461(  .  ــول الكعب ــم ح صن
وف عبــادة رســول الل )ص( فقــد روّي 
عــن ماهــد  انــه )ص(اهــدى عــام 
ــل   ــال ليب جه ــاه ج ــة ف هداي الديبي
ــرى  ــي )561(  ، واخ ــه الشك ــظ  ب ليغي
ــة  ــول الل)ص( ف حج ــدي رس ــن ه ع
ــي  ــا ثالث ــر منه ــة نح ــة بدن ــوداع مائ ال
ــه  ــي )علي ــام ع ــم أمــر)ص( الم ، ث
الســالم( فنحــر مــا بقــّي منهــا  )661( 
ــر  ــد أم ــول الل )ص( ق ــرى ان رس واخ
ــوم  ــالم( ان يق ــه الس ــي )علي ــام ع الم
بلحومهــا  يتصــدق  وان  بدنــه  عــى 
تَِهــا ، وان ل يعطــي  وجلودهــا وَأِجلَّ
الــزار منهــا شــيئا ، وقــال )ص( نحــن 
ــول  ــا )761(  ، وان رس ــن عندن ــه م نعطي

اليــمن  الركــن  يســتلم  الل )ص(كان 
ــه )ص(   ــه  )861( ، وان ــده علي ــع خ ويض
كان بمكــة قبــل الجــرة يقــف بعرفــة ل 
ــرم )961( ، وان  ــش ف ال ــع قري ــف م يق
رســول الل )ص( قــد اعتمــر ثــالث 
عمــر كلهــا ف ذي القعــدة )071( ، وف 
ــن ف  ــع احداه ــن ارب ــرى ان ــة اخ رواي
ــول الل )ص(اذا  ــب )171( ، وان رس رج
ــه القــران قــرأه عــى الرجــال  ــزل علي ن

ــاء )271( .    ــى النس ــم ع ث
وعــن  اهــل بيــت رســول الل )ص( 
روّي عــن ماهــد مشــاورة النبــي)ص( 
ــن  ــا م ــي اراد تزوجيه ــة ح ــه فاطم ابنت
طالب)عليــه  ايب  بــن  عــي  المــام 
الل  رســول  ورعايــة   ،  )371( الســالم( 
الســالم(  )ص(لإمــام عــي )عليــه 
الــذي  طالــب  ايب  عــن  للتخفيــف 
ــش  ــت قري ــا اصاب ــال ل ــر العي كان كث
ازمــة  شــديدة ول يــزل مــع رســول 
الل )ص(حتــى بعثــه الل نبيــا )471(  ، 
ــه  ــه)ص( لعم ــدة حب ــن ش ــة ع ورواي
ــه مــن  ــد الطلــب بقول ــن عب ــاس ب العب
اذى العبــاس فقــد اذان )571( ، وزواج 
رســول الل )ص(مــن جويريــة بنــت 
ــا   ــن قومه ــون م ــه اربع ــارث  وعتق ال
بنــي الصطلــق )671(  ،  واخــرى زواجــه 
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)ص( مــن ميمونــة بنــت الــارث وكان 
الــذي زوجــه أياهــا عمــه العبــاس 
)771( ، وروايــة اخــرى ان ميمونــة بنــت 

الــارث كان اســمها بــرة فاســتبدل 
النبــي )ص( اســمها بــذا الســم )871( . 
النبــي )ص( رويَّ عــن   وف شــمئل 
ــول  ــعر رس ــة ش ــة ف صف ــد رواي ماه
ــر)971(   ــع ضفائ ــه ارب ــت ل الل )ص( كان
ــول الل)ص( ف  ــه رس ــا كان يصنع ، وم
ــع  ــل ويرّق ــف النع ــه كان خيص ــه ان بيت
خلقــه  حســن  وعــن   ،  )081( الثــوب 
ــادة رســول  )ص( روّي عــن ماهــد عي
الل)ص( لــا عــاد مــن حنــي لســعد بــن 
ــة)181(  ،  ــرض بمك ــي م ــاص ح ايب وق
بقــدوم  الل )ص(  وترحيــب رســول 
ف  رشيكــه  الســائب  بــن  الل  عبــد 
الاهليــة  لــا قــدم عــى الرســول)ص( 

ف الدينــة )281( .  
 وروّي عــن ماهــد  روايــات عــدة 
ــي  ــول )ص( وه ــات الرس ــن حاجي ع
انــه )ص( كان يلبــس قميصــا فــوق 
الكعبــي مســتوي الكمــي بأطــراف 
ــه )ص( ــرى كان ل ــه )381( ، واخ اصابع

ــر  ــول قص ــر الط ــي قص ــص قطن قمي
)ص( ســيفه  وكان   ،   )481( الكمــي 
وف   ، قــرن)581(   مــن  قائمــه  حنفيــا 

روايــة اخــرى ان لــه)ص( ســيفا يدعــى  
وروايــة ف   ، التــف لــه قــرن)681(   
عصــاة النبــي )ص(التــي يتــوكأ عليهــا 
)781( ، وحبــه واكلــه )ص(اليــس )881( . 

وعــن معجزاتــه )ص( رويَّ عــن ماهد 
خــر انشــقاق القمــر عــى  عهد رســول 
الل)ص( ف مكــة )981( ، وان النبي )ص(
كان ل ينــام ال والســلمون حولــه حتــى 
ــَك  ــة }َواللَُّ َيْعِصُم ــة العصم ــت اي نزل
ــل )191(   ــة الغوائ ــاِس{)091(  ماف ــَن النَّ ِم
، وف معجــزات النبــي)ص( التعلقــة 
ــه )ص( ــوش ل ــر الوح ــوان وتوق بالي
فقــد رويَّ عــن ماهد كان لل الرســول 
ــول الل  ــرج رس ــاذا خ ــش  ف )ص( وح
)ص( قفــز ولعــب واذا احــس برســول 
الل)ص( ربــض )291(  ، ومعجزتــه )ص(
ــن   ف  رشب أهــل الصفــة مــن قــدح لب
قــد اعطاهــم ايــاه  الرســول )ص(حتــى 
ــول الل  ــاء رس ــا )391(  ، ودع رووا جيع
)ص(ف بعــر رجــل ان يبــارك فيــه )491( 
، وشــهادة الشــجرة بنبــوة النبــي )ص(
واجابتهــا دعوتــه )591( ، ومــا فضــل 
ــائر  ــى س ــد )ص(ع ــي مم ــه النب الل  ب
اعطــّي  ان  الســالم(   النبياء)عليهــم 
مخســا ل يعطهــن لنبــي انــه )ص(بعــث 
ال النــاس كافــة وجعلــت لــه )ص(
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واحلــت  ومســجدا  طهــورا  الرض 
بالرعــب  ونــص  الغنائــم  لــه)ص( 
ــه  ــه )ص(شــفاعة لمت ــأت دعوت واختب
)691( ، ومــن الروايــات الخــرى ف هــذا 

الانــب مــن الســرة عصمتــه )ص(من 
هيــود بنــي النضــر حــي ارادوا الفتــك 

ــه )791( .    ب
وف قضــاء الرســول )ص( رويَّ عــن 
ماهــد  ان رســول الل )ص( ل يقطــع 
ثمنــه  وكان  الجــن  ف  ال  الســارق 
دينــارا )891( ، ولجاهــد روايــة عــن وفاة 
ــه قــد تــوف)ص(  النبــي)ص( وهــي ان
ــنة )991( .   ــتون س ــالث وس ــن ث ــو اب وه
ــمولية   ــد بالش ــات ماه ــت رواي   اتصف
ــب  ــرة ف جوان ــار الس ــد روى اخب فق
عــدة ، وقــد وردت عنــه روايــات دقيقة 
وبتفاصيــل اكثــر ف شــمئل الرســول 
الشــخصية  الوانــب  فيهــا  عــرض 
ــول)ص(،  ــرة الرس ــة ف س والعجازي
ــمل  ــراد الع ــه بإي ــن اهتمم ــاًل ع فض
ــه كان   ــر وان ــه اث ــد ل ــكرية ، ووج العس
مــدودا بالقــران وتفســره ، وذلــك 
بإيــراده الروايــات التعلقــة بأســباب 
نــزول عــدد مــن اليــات القرآنيــة 
ــا ،  ــي رواه ــوادث الت ــة ف ال الكريم
ــوده  ــارة ال جه ــك اش ــال ش ــذا ب وه

ــه ، وقــد شــكلت  ــم نقــل وحــدث ب في
ــدت  ــد اعتم ــم ق ــدرا مه ــه مص مرويات
ــي  ــت ب ــي ضم ــات الت ــا الصنف عليه

ــة . ــرة النبوي ــار الس ــا اخب دفتيه
 

الاتة
الرســول )ص( وســرته  - ان حيــاة 
ــى  ــي ع ــمم  الكي ــع اهت ــت موض كان
الرغــم مــن تأخــر اســالمهم ، فقــد 
احتضنــت مدينــة مكــة  عــددا ل بــأس 
بــه مــن الــرواة  ســواء مــن الصحابــة  او 
التابعــي وتابعيهــم  كان لــم دورا ولــو 
ــاس  ــادر أس ــون مص ــدودا ف ان يك م
وتوســع  النبويــة  الســرة  روايــات 

ــارها .    ــاحة انتش مس
- اقتــصت روايــات الصحابــة الكيــي 
ــخصية  ــم الش ــى اموره ــا ع ف معظمه
 ، بإســالمهم  يتصــل  بــم  فجــاءت 
وان مــرد ذلــك لكونــم ل يعــارشوا 
ــاركوا ف  ــرا ول يش ــول )ص( كث الرس
ــاهداتم  ــصت مش ــم اقت ــه وان غزوات
)ص(عــى  للرســول  ومواكبتهــم 
الفــرات القصــرة التــي قضاهــا ف 
ــنة 8هـــ/  ــا س ــد فتحه ــواء بع ــة س مك
ــه  ــد رجوع ــا  بع ــه اليه 629م  وعودت
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ــرة  ،  ــف لداء العم ــي والطائ ــن حن م
وكذلــك ف حجــة الــواع ســنة 10هـــ/ 

. 631م 
الكيــي  روايــات  بعــض  -جــاءت 
بتفاصيــل  النبويــة  للســرة  التابــي 
ســرة  جوانــب  ف  وشــاملة  كثــرة 
الوانــب  وخاصــة  )ص(،  الرســول 
ســرته  ف  والعجازيــة  الشــخصية 
)ص(   وصفاتــه  نبوتــه  دلئــل  مثــل 
فشــكلت دعامــة مهمــة اســتندت اليهــا 
ــة ف  ــرة النبوي ــدة للس ــات عدي مصنف

جوانــب عــدة . 

اهلوامش :
1-  ابــن ســعد ، الطبقــات الكــرى ، ج2، ص 
ــان ، مشــاهر علــمء المصــار  220؛ ابــن حب
ــة  ــة ف معرف ــر ، الصاب ــن حج ، ص 61؛  اب

ــة ، ج1، ص 408.  الصحاب
2- ابــن ســعد ، الطبقــات الكــرى ، ج4، ص 
220؛  ابــن عبــد الــر ، الســتيعاب ، ج1، ص 

 .150
ــرايب ،  ــن الع ــم اب ــرايب ، معج ــن الع 3-  اب

 .195 ص  ج1، 
4- البخــاري ، التاريــخ الكبــر ، ج2، ص 
ج9،   ، الســمع  امتــاع   ، القريــزي  141؛ 
ص 296؛ ابــن حجــر ، الصابــة ف تييــز 

  .409 ص  ج1،   ، الصحابــة 
5-  البغــوي ، معجــم الصحابــة ، ج1، ص 

 .354
6-  ابــن ســعد ، الطبقــات الكــرى ، ج1، ص 
5؛ ابــو نعيــم الصبهــان ، معرفــة الصحابــة ، 
ج4، ص 2223؛ ابــن عبــد الــر ، الســتيعاب 

، ج3، ص 1023.  
7-  ايب يوسف ، الثار ، ص181. 

8-  الــدار قطنــي ، ســنن الــدار قطنــي ، ج3، 
ص 48. 

9-  ابــن ماجــه ، ســنن ابــن ماجــة ، ج3، ص 
 .34

10-  الــدار قطنــي ، ســنن الــدار قطنــي ، ج3، 
ص 259. 

ــرى ،ج6،  ــات الك ــعد ، الطبق ــن س 11- اب
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ابــن حجــر ، الصابــة ، ج6، ص  ص 8؛  
.134

12- ابــن حنبــل ، الســند ، ج24، ص 133؛  
البخــاري ، الدب الفــرد ، ص 445.

13-  ابــن عبــد الــر ، الســتيعاب ، ج4، ص 
 .1476

14-  ابــو نعيــم الصبهــان ، معرفــة الصحابــة 
، ج4، ص 1821؛ ابــن حجــر ، الصابــة ، 

ج5، ص 32. 
15-  معجم الصحابة ، ج2، ص 156. 

16-  ابن حبان ، الثقات ، ج3، ص 251. 
17-  ابــن عبــد الــر ، الســتيعاب ، ج2، ص 

 .836
ــة الختلــف  ــة ال معرف 18-  مغلطــاي ، الناب
فيهــم مــن الصحابــة ، ج2، ص 21؛ ابــن 

حجــر ، الصابــة ، ج5، ص 32. 
19-  ابن حبان ، الثقات ، ج5، ص 96. 
20-  ابن حجر ، الصابة ، ج5، ص 32.

21- الــزي ،  تذيــب الكــمل ، ج17، ص 
 .185

22-  الــزي ، تذيــب الكــمل ، ج17، ص 
 .185

ــرى ، ج6،  ــات الك ــعد ، الطبق ــن س 23- اب
 .14 ص 

ــاء  ــة الولي ــم الصبهــان ، حلي ــو نعي 24-  اب
، ج1، ص 40. 

25-  ابــن قانــع ، معجــم الصحابــة ،ج2، 
ص 156؛  الصالــي الشــامي ، ســبل الــدى 

والرشــاد ، ج5، ص 241. 
ــتيعاب  ، ج2، ص  ــر، الس ــد ال ــن عب 26-اب
836 ؛ ابــن كثــر ، الســرة النبويــة ، ج3، ص 

.614
27-  الطــران ، العجــم الوســط ، ج2، ص 

 .286
ــرى ، ج6،  ــات الك ــعد ، الطبق ــن س 28-  اب

 .10 ص 
ــابي ، ص  ــات النس ــب ، طبق ــن غيه 29- اب

 .13
ص  ج7،   ، الكــمل  تذيــب   ، الــزي    -30

 .4 5 6
31-  ابن حجر ، الصابة ، ج2، ص 125.  

ــالء ، ج2،  ــالم النب ــر اع ــي ، س 32-  الذهب
ص 541؛  الصالــي الشــامي ، ج4، ص 40. 
33-  الواقــدي ، الغــازي ، ج1، ص 359؛ 
الصالــي الشــامي ، ســبل الــدى والرشــاد ، 

ج6، ص 43. 
34-  الواقدي ، الغازي ، ج2، ص 701. 

ــى  ــتدرك ع ــابوري ، الس ــم النيس 35-  الاك
الصحيحــي ، ج3، ص 561؛ الذهبــي ، ســر 

ــالء ، ج2، ص 541.   ــالم النب اع
ــار  ــمء المص ــاهر عل ــان ، مش ــن حب 36-  اب
، ص 31؛ الذهبــي ، ســر اعــالم النبــالء ، 
ج3، ص 44؛ ابــن حجــر ، الصابــة ، ج2، 

 .98 ص 

ــابي ، ص  ــات النس ــب ، طبق ــن غيه 37-  اب
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 .14
38-  الديــار بكــري ، تاريــخ الميــس ، ج1، 

ص 261.  
39-  ابــن كثــر ، البدايــة والنهايــة ، ج5، ص 

 .314
الــدى  ســبل   ، الشــامي  الصالــي    -40

 .434 ص  ج2،   ، والرشــاد 
الــدى  ســبل   ، الشــامي  الصالــي    -41

 .435 ص  ج2،   ، والرشــاد 
42-  الواقدي ، الغازي ، ج1، ص 61، 63.  

43-  الواقدي ، الغازي ، ج1، ص 65. 
44-  البيهقي ، دلئل النبوة ، ج3، ص 54. 

95؛  ص  ج1،   ، الغــازي   ، الواقــدي    -45
قــوام الســنة ، دلئــل النبــوة ، ص 227. 

46-  الاكــم النيســابوري ، الســتدرك ، ج3، 
ص 551. 

ــل  ــت دلئ ــار ، تثبي ــد الب ــايض عب 47-  الق
النبــوة ، ج2، ص 408. 

48-  ايب يعى ، معجم ايب يعى ، ص 200.
الــدى  ســبل   ، الشــامي  الصالــي    -49

 .27 ص  ج2،   ، والرشــاد 
50-  ابــو الشــيخ الصبهــان ، اخــالق النبــي 

وآدابــه ، ج4، ص 25. 
الــدى  ســبل   ، الشــامي  الصالــي    -51

 .30 ص  ج9،   ، والرشــاد 
52-  البغوي ، رشح السنة ، ج1، ص 106. 

53- الرافعــي ، التدويــن ف اخبــار قزويــن 
الصالــي  52؛  ص  ج3،   ،  19 ص  ج2،   ،

ــاد ، ج9، ص  ــدى والرش ــبل ال ــامي ، س الش
 .256

54-  الواقدي ، الغازي ، ج3، ص 945. 
55-  الطــران ، العجــم الكبــر ، ج3، ص 

 .205
الــدى  ســبل   ، الشــامي  الصالــي    -56

 .209 ص  ج10،   ، والرشــاد 
ــرى ، ج6،  ــات الك ــعد ، الطبق ــن س 57- اب
ص 7؛ ابــن خيــاط ، الطبقــات ، ص 60 ؛ ابــن 
عبــد الــر ، الســتيعاب  ، ج1، ص 121،  
ــالم ،  ــخ الس ــي ، تاري ج2، ص 656؛ الذهب

      .344-343 ص  ج4، 
ــالء ، ج2،  ــالم النب ــر اع ــي ، س 58-  الذهب

 .117 ص 
59- ابــن عبــد الــر ، الســتيعاب ، ج4، ص 

.1753
60- ابــن عبــد الــر ، الســتيعاب ، ج4، 
ص 1753؛ ابــن حجــر ، تذيــب التهذيــب ، 

.243 ص  ج12، 
61- الفاكهي ، اخبار مكة  ، ج2، ص 137.

ج4،   ، الكبــر  التاريــخ   ، البخــاري   -62
 ، الــر  عبــد  ابــن  8-9؛  ج5،   ،151 ص 

 .915 ص  ج3،   ، الســتيعاب 
ــالء ، ج3،  ــالم النب ــر اع ــي ، س 63-  الذهب

 .390-388 ص 
64- قوام السنة ، دلئل النبوة ، ص 204. 

65-  الواقدي ، الغازي ، ج3، ص 1098. 
66- ابن حنبل ، السند ، ج 24، ص 118. 
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67- الســعلة : حركــة تدفــع بــا الطبيعــة 
ــا  ــل ب ــي تتص ــاء الت ــة والعض ــن الرئ اذى ع
ــروس ، ج29،  ــاج الع ــدي ، ت ــر : الزبي . ينظ

 .200 ص 
68-  ابــن عبــد الــر ، الســتيعاب ، ج3، ص 

 .916
69-  الطبقات الكرى ، ج6، ص 17. 

70-  ابن حبان ، الثقات ، ج3، ص 231. 
71- ابــن حبــان ،  الثقــات ، ج5، ص 33؛  

مشــاهر علــمء المصــار ، ص 135. 
ــالء ، ج4،  ــالم النب ــر اع ــي ، س 72-  الذهب

 .150 ص 
73-  ابــن عبــد الــر ، الســتيعاب ، ج3، ص 
ــة ، ج3، ص  ــد الغاب ــر ، اس ــن الث 928؛ اب
ــة ، ج5، ص 12.  ــر ، الصاب ــن حج 279؛ اب
74-  ابــن ايب حاتــم ، الــرح والتعديــل ، 
ــتيعاب  ــر ، الس ــد ال ــن عب ج5، ص 84؛ اب
ــة ،  ــد الغاب ــر ، اس ــن الث ، ج3، ص 928؛ اب
ــة  ــة ف معرف ــاي ، الناب ج3، ص 279؛ مغلط
الختلــف فيهــم مــن الصحابــة ، ج1، ص 
356؛  ابــن حجــر ، الصابــة ، ج5، ص 12. 
75-  مســلم ، صحيــح مســلم ، ج4، ص 

 .2210  ،2209
ــة ، ج3،  ــن ماج ــنن اب ــة ، س ــن ماج 76-  اب

 .621 ص 
ــرى ، ج6،  ــات الك ــعد ، الطبق ــن س 77-اب
ص 129-130؛ ابــن حبــان ، مشــاهر علــمء 
المصــار ، ص 64؛  ابــن الثــر ، اســد الغابــة 

، ج6، ص 176. 
ــالء ، ج3،  ــالم النب ــر اع ــي ، س 78-  الذهب

 .469 ص 
79-  العجــي ، معرفــة الثقــات ، ج2، ص 
ــب ، ج5،  ــب التهذي ــر ، تذي ــن حج 15؛ اب

 .84 ص 
بتعريــف  الشــفا   ، عيــاض  القــايض   -80

.128 ص  ج1،   ، الصطفــى  حقــوق 
ص  ج6،   ، النبــوة  دلئــل   ، البيهقــي   -81

 .2 3 0

ــة ، ج4، ص  ــرة النبوي ــر، الس ــن كث 82- اب
.329

83- البيهقي ، دلئل النبوة ، ج5 ، ص 77. 
84- الواقدي ، الغازي ، ج2، ص 867. 

ــار  ــمء المص ــاهر عل ــان ، مش ــن حب 85-  اب
تذيــب   ، حجــر  ابــن  137؛  ص  ج1،   ،

  .145-144 ص  ج2،   ، التهذيــب 
ــالم ، ج9، ص  ــخ الس ــي ، تاري 86-  الذهب

 .49-48
87- ابن حبان ،  الثقات ، ج4، ص 129. 

ــب ، ج2،  ــب التهذي ــر ، تذي ــن حج 88-  اب
 .154 ص 

ــالء ، ج4،  ــالم النب ــر اع ــي ، س 89-  الذهب
 .181 ص 

90-  الفاكهي ، اخبار مكة ،ج1، ص 363.  
ــى  ــتدرك ع ــابوري ، الس ــم النيس 91-  الاك
 ، البيهقــي  129؛  ص  ج2،   ، الصحيحــي 
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ــر  ــن حج ــرى ، ج9، ص 39؛ اب ــنن الك الس
، الطالــب العاليــة ، ج9، ص 435. 

92-  الصنعان ، الصنف ، ج10، ص 188. 
93-  الصنعــان ، الصنــف ، ج10، ص 239؛ 
ابــن حجــر ، الطالــب العاليــة ، ج9، ص 58.  

94-  الــزي ، تذيــب الكــمل ، ج17،  ص 
 .176

95-  ابــو نعيــم الصبهــان ، معرفــة الصحابــة 
، ج4، ص 1851. 

96-  مغلطــاي ، النابــة  ال معرفــة الختلــف 
فيهــم مــن الصحابــة ، ج2، ص 19. 

ــب ، ص  ــب التهذي ــر ، تقري ــن حج 97-  اب
 .342

98-  ابــن حبــان ، الثقــات ، ج5، ص 96؛ 
ابــن حجــر ، تذيــب التهذيــب ، ج6، ص 

 .196
99-  ابــن حنبــل ، الســند ، ج42، ص 157-

 .158
ــر ، ج2، ص  ــم الكب ــران ، العج 100-  الط

 .230
101-  الطران ، الدعاء ، ص 366. 

102-  ابــن حبــان ، مشــاهر علــمء المصــار 
، ص 141؛ الذهبــي ، تاريــخ الســالم ، ج6، 

ص 391. 
103- ابن حبان ،  الثقات ، ج4، ص 379. 

104-  الفــاس ، العقــد الثمــي ، ج4، ص 
 .282

105-  ابــن كثــر ، الســرة النبويــة ،  ج3، ص 

 .695

106-  الصالــي الشــامي ، ســبل الــدى 
 .14 ص  ج9،   ، والرشــاد 

107-  الذهبــي ، تاريــخ الســالم ، ج6، ص 
ــب ، ج6،  ــب التهذي ــر ، تذي ــن حج 407؛ اب

ص 22. 
108-  ابــن عبــد الر ، الســتيعاب ، ج3، ص 
983؛ مغلطــاي ، النابــة ال معرفــة الختلــف 

فيهــم مــن الصحابــة ،ج1، ص 378.  
109-  قــوام الســنة ، دلئــل النبــوة ، ص 

 .1 7 9
110-  الطري ، تاريخ ، ج11، ص 564. 

111-ابن حنبل ، السند ، ج39 ، ص 370. 
112-؛ ابــن ماجــة ، ســنن ابــن ماجــة، ج2، 
ص 863؛ ايب داوود ، ســنن ايب داوود ، ج6، 
ــذي ، ج3،  ــنن الرم ــذي ، س ص 463؛ الرم
103؛ النســائي ، الســنن الصغــرى ، ج8، ص 
92؛ ابــو نعيــم الصبهــان ، حليــة الوليــاء ، 

ج5، ص 148.  
113-لسان اليزان ، ج7، ص 397. 

114- ابــن حجــر ، تذيــب التهذيــب ، ج2، 
ص 174-173. 

115- السنن الصغرى ، ج8، ص 92. 
116- ارواء الغليــل ف تريــج احاديــث منــار 

الســبيل ، ج8، ص 85-84. 
90؛  ص  ج6،   ، الوطــأ   ، مالــك    -117
ــالم ، ج7، ص 209.   ــخ الس ــي ، تاري الذهب
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118-  البيهقــي ، دلئــل النبــوة ، ج3، ص 
253؛ القريــزي ، امتــاع الســمع ، ج11، ص 

  .331
119-  القريــزي ، امتــاع الســمع ، ج10، 

 .175 ص 
120-  الصالــي الشــامي ، ســبل الــدى 

 .26 ص  ج9،   ، والرشــاد 
121-  اليثمــي ، كشــف الســتار ، ج2، ص 

 .18
122-  ابــن حبــان ، مشــاهر علــمء المصــار 
، ص227؛ الــزي ، تذيــب الكــمل ، ج6، ص 

 .325
123-  الــزي ، تذيــب الكــمل ، ج6، ص 

 .326
124-  ابن حبان ، الثقات ، ج6، ص 167. 

125-  الفــاس ، العقــد الثمــي ، ج3، ص 
 .412

126-  ابــن حنبــل ، فضائــل الصحابــة ، ج2، 
ص 919. 

ــن ماجــة ، ج2،  ــن ماجــة ، ســنن اب 127-  اب
 .324 ص 

ــن ماجــة ، ج4،   ــن ماجــة ، ســنن اب 128-  اب
 .289 ص 

129-  الطــران ، العجــم الكبــر ، ج13، ص 
 .116

معرفــة   ، الصبهــان  نعيــم  ابــو    -130
 .2821 ص  ج5،   ، الصحابــة   

131-  ابــن ســعد ، الطبقــات الكــرى ، ج6، 

ص 19؛ الذهبــي ، تاريــخ الســالم ، ج7، ص 
 .235

ــالء ، ج4،  ــالم النب ــر اع ــي ، س 132-  الذهب
ص 450. 

133-  ابــن حبــان ، مشــاهر علــمء المصــار 
، ص 133. 

134- تقيــق : عبدالرحــن الطاهــر ممــد 
 ، العلميــة  النشــورات  دار   (  ، الســورت  

.  ) بــروت 
135-  ابــن الــوزي ، النتظــم ، ج2، ص 

 .2 7 4
136-  ابــو نعيــم الصبهــان ، دلئــل النبــوة  

، ص 175. 
137-   سورة العلق ، الية : 1.  

138-  البيهقــي ، دلئــل النبــوة ، ج7، ص 
 .143

ــة ، ص  ــرة النبوي ــحاق ، الس ــن اس 139-  اب
137؛ الطــري ، تاريــخ ، ج2، ص 314.  

140-  القريــزي ، امتــاع الســمع ، ج9، ص 
 .106

141-  ابــو نعيــم الصبهــان ، دلئــل النبــوة 
،  ص 241. 

ــة ، ج5،  ــة والنهاي ــر ، البداي ــن كث 142-  اب
 .93 ص 

143-  الصالــي الشــامي ، ســبل الــدى 
 .423 ص  ج2،   ، والرشــاد 

144-  البيهقــي ، دلئــل النبــوة ، ج2، ص 
 .282



229

املدرس الدكتور  حسن عبد الزهرة االبراهيمي
2م

02
1  

ار 
 آذ

    
46

  /
دد 

الع

145-  ابــن اســحاق ، الســرة النبويــة، ، ص 
 .145

146-ابــن هشــام ، الســرة النبويــة ، ج1، 
ــخ ، ج2، ص 370   ــري ، تاري ص 480؛ الط
ــوة ، ص  ــل النب ــم الصبهــان ، دلئ ــو نعي ؛ اب
ــة ، ج2، ص  ــر ، الســرة النبوي ــن كث 200؛ اب

   .227
147-  سورة الكوثر ، الية : 3. 

148-  البيهقــي ، دلئــل النبــوة ، ج2، ص 
 .7 0

149-  القريــزي ، امتــاع الســمع ، ج9، ص 
 .195

150-  سورة المتحنة ، الية : 7. 
151-  الســهيي ، الــروض النــف ، ج7، ص 

 .235
152-  القريــزي ، امتــاع الســمع ، ج3، ص 

 .82
ــة ، ج3،  ــة والنهاي ــر ، البداي ــن كث 153-  اب

 .310 ص 
154-   الواقــدي ، الغــازي ، ج1، ص 235؛ 
القريــزي ، امتــاع الســمع  ، ج3، ص 328. 

155-  ابــن كثــر ، الســرة النبويــة ، ج2، ص 
 .460

156-  سورة الش ، الية : 5. 
157-  البيهقــي ، دلئــل النبــوة ، ج3، ص 

 .185
158-  ابــن كثــر ، الســرة النبويــة ، ج3، ص 

 .246

159-  سورة التوبة ، الية : 102. 
ــالم ، ج2، ص  ــخ الس ــي ، تاري 160- الذهب

 .652
161-  البيهقــي ، دلئــل النبــوة، ج3، ص 
365؛ ابــن كثــر ، البدايــة والنهايــة ، ج4، ص 

 .93
162- سورة النساء ، الية : 58.

163- الزرقــي ، اخبــار مكــة ، ج1، ص 
، ج2، ص  الغــرام  ، شــفاء  الفــاس  265؛ 

 .1 8 0
164-  البيهقــي ، دلئــل النبــوة ، ج5، ص 

 .7 1
ــة ، ج2،  ــرة النبوي ــام ، الس ــن هش 165-  اب
ــوة ، ج4، ص  ــل النب ــي ، دائ ص 320؛ البيهق

  .152
166- ابــن كثــر ، الســرة النبويــة ، ج4، ص 

.376
167-  ابــن كثــر ، الســرة النبويــة ، ج4، ص 

 .376
168- الزرقــي ، اخبــار مكــة ، ج1، ص 

.3 3 7
169- الزرقــي ، اخبــار مكــة ، ج2، ص 

.1 9 6
ــوة ، ج5 ،  ص  ــل النب ــي ، دلئ 170-  البيهق

 .456
171-  الصالــي الشــامي ، ســبل الــدى 

 .445 ص  ج8،   ، والرشــاد 
ــة ، ص  ــرة النبوي ــحاق ، الس ــن اس 172-  اب
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.147
173-  ابــن اســحاق ، الســرة النبويــة، ، ص 
246؛ البيهقــي ، دلئــل النبــوة ، ج3، ص 

 .160
174-  الذهبــي ، تاريــخ الســالم ، ج1، ص 

 .136
175-  الصالــي الشــامي ، ســبل الــدى 

 .99 ص   ،11 ج  والرشــاد، 
176-  الصالــي الشــامي ، ســبل الــدى 

 .211 ص   ،11 ج  والرشــاد، 
177-  الذهبــي ، تاريــخ الســالم ، ج2، ص 

 .465
178-  الصالــي الشــامي ، ســبل الــدى 

 .207 ص   ،11 ج  والرشــاد، 
ج1،   ، النبــوة  دلئــل   ، البيهقــي    -179
684؛  ص   ، النــوار   ، البغــوي  298؛  ص 
ــمع ، ج2، ص 163.  ــاع الس ــزي ، امت القري
، اخــالق  الشــيخ الصبهــان  ابــو    -180

 .356 ص  ج1،   ، وآدابــه  النبــي 
181-  الواقدي ، الغازي ، ج3، ص 1116. 

182-  القريــزي ، امتــاع الســمع ، ج4، ص 
 .110

183-  البغوي ، النوار ، ص 515. 
، اخــالق  الشــيخ الصبهــان  ابــو    -184

 .92 ص  ج2،   ، وآدابــه  النبــي 
، اخــالق  الشــيخ الصبهــان  ابــو    -185

 .391 ص  ج2،   ، وآدابــه  النبــي 
186-  الصالــي الشــامي ، ســبل الــدى 

 .364 ص  ج7،   ، والرشــاد 
، اخــالق  الشــيخ الصبهــان  ابــو    -187

 .20 ص  ج4،  وآدابــه،  النبــي 
188-   القريــزي ، امتــاع الســمع ، ج14، 
ــط  ــرن والق ــر ال ــس : التم ص 287. والي
ــديدا  ــا ش ــمن  عجن ــان  بالس ــان  ويعجن يدق
حتــى ينــدر النــوى منــه نــواة نــواة  ثــم يســوى 
كالثريــد . ينظــر : ابــن منظــور ، لســان العــرب 

، ج6، ص 61.    
189-  ابــو نعيــم الصبهــان ، دلئــل النبــوة 

،  ص 279.
190-  سورة الائدة ، الية : 67. 

191-  ابــو نعيــم الصبهــان ، دلئــل النبــوة 
، ص 198. 

192-  ابــو نعيــم الصبهــان ، دلئــل النبــوة 
، ص 380. 

193-  القريــزي ، امتــاع الســمع ،  ج5، ص 
 .223

194-  البيهقــي ، دلئــل النبــوة ، ج6، ص 
 .154

195-  القــايض عيــاض ، الشــفا بتعريــف 
، ج1، ص 301.  الصطفــى  حقــوق 

ص  ج35،   ، الســند   ، حنبــل  ابــن    -196
 .2 4 2

197-  الصالــي الشــامي ، ســبل الــدى 
 .260 ص  ج10،    ، والرشــاد 

198-  ابــن كثــر ، الســرة النبويــة ، ج4، ص 
 .620
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ــة ، ج5،  ــة والنهاي ــر ، البداي ــن كث 199-  اب
 .279 ص 

املصادر واملراجع
القران الكريم 

اولً-الصادر 
-ابــن الثــر ، ابــو الســن عــي بــن ايب الكــرم 

)ت630هـ/ 1232م(
ــق  ــة ، تقي ــة الصحاب ــة ف معرف 1-اســد الغاب
ــد  ــد عب ــادل أح ــوض ، وع ــد مع ــي مم : ع
الوجــود ، )دار الكتــب العلميــة ، بــروت 

،1994م(. 
ــد الل  ــن عب ــد ب ــد مم ــو الولي ــي، اب - الزرق
بــن احــد )تــوف بعــد ســنة 247هـــ/ 861م (
2- اخبــار مكــة ومــا جــاء فيهــا مــن الثــار، 
تقيــق : رشــدي الصالــح ملحــس ، )دار 

الندلــس للنــش ، بــروت ، د.ت(. 
-ابــن اســحاق ، ممــد بــن اســحاق بــن يســار  

)ت151هـ/ 768م(
ــهيل زكار، )  ــق : س ــة ، تقي ــرة النبوي 3-الس

ــروت ، 1978م(  ــر، ب دار الفك
ــاد  ــن زي ــد ب ــن مم ــد ب ــرايب ، اح ــن الع -اب

)ت340هـــ / 951م(
ــج  ــق وتري ــرايب ، تقي ــن الع ــم اب 4-معج
: عبــد الحســن بــن ابراهيــم  بــن احــد 
الملكــة   ، الــوزي  ابــن  )دار   ، الســيني 

1997م(    ، الســعودية  العربيــة 
- البخــاري ، ابــو عبــد الل ممــد بــن اســمعيل 

) ت256هـ/ 869م(
5-الدب الفــرد ، حققــه وقابلــه عــى اصولــه 
: ســمر بــن امــي الزهــري ، ) مكتبــة العارف 

، الريــاض ، 1998م(   
ــد  ــد عب ــة : مم ــر ، مراقب ــخ الكب 6- التاري
العيــد خــان ، )دائــرة العــارف العثمنيــة ، 

حيــدر ابــاد الدكــن ، د.ت( 
بــن  مســعود  بــن  الســي   ، -البغــوي 

1122م( ممد)ت516هـــ/ 
7-رشح الســنة ، تقيــق : شــعيب الرنــؤوط 
ــب  ــاويش ، ط2، ) الكت ــر الش ــد زه ، ومم

ــق ، 1983م(  ــروت –دمش ــالمي ، ب الس
-البغــوي ، عبــد الل بــن ممــد بــن عبــد 
929م( الرزبان)ت317هـــ/  بــن  العزيــز 

8-معجــم الصحابــة ، تقيــق : ممــد المــي 
بــن ممــد الكنــي ، )مكتبــة دار البيــان ، 

،2000م(  الكويــت 
بــن  الســي  بــن  احــد   ، البيهقــي 

1065م( عي)ت458هـــ/ 
9-الســنن الكــرى ، تقيــق : ممــد عبــد 
ــة ،  ــب العلمي ــا ، ط3، )دار الكت ــادر عط الق

2003م(   ، بــروت 
ــي  ــد العط ــق: عب ــوة ، تقي ــل النب 10-دلئ
قلعجــي ، ) دار الكتــب العلميــة  ، دار الريــان 

ــراث ، لل
  1988م( 

-الرمــذي ، ممــد بــن عيســى بــن ســورة) ت 
279هـ/ 892م(
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ــواد  ــار ع ــق : بش ــذي ، تقي ــنن الرم 11-س
معــروف ، ) دار الغــرب الســالمي ، بــروت 

1998م(.   ،
ــن  ــي ب ــن ع ــن ب ــد الرح ــوزي ، عب ــن ال -اب

1200م( ممد)ت597هـــ/ 
 ، واللــوك  المــم  تاريــخ  ف  12-النتظــم 
ــى  ــا، مصطف ــادر عط ــد الق ــد عب ــق: مم تقي
ــة ،  ــب العلمي ــا ، )دار الكت ــادر عط ــد الق عب

1992م(.   ، بــروت 
-ابــن ايب حاتــم ، عبــد الرحــن بــن ممــد بــن 

938م(  ادريس)ت327هـ/ 
ــراث  ــاء ال ــل ، )دار احي ــرح والتعدي 13-ال

ــروت ، 1952م(   ــريب ، ب الع
ــد الل  ــن عب ــد ب ــابوري ، مم ــم النيس -الاك

1014م( ممد)ت405هـــ/  ــن  ب
ــق :  ــي ، تقي ــى الصحيح ــتدرك ع 14-الس
ــب  ــا ، )دار الكت ــادر عط ــد الق ــى عب مصطف

العلميــة ، بــروت ، 1990م( 
بــن  حبــان  بــن  حــد   ، حبــان  -ابــن 

965م( أحد)ت354هـــ/ 
ــد  ــد العي ــد عب ــة : مم ــات ، مراقب 15-الثق
خــان ، )دائــرة العــارف العثمنيــة ، حيــدر ابــاد 

ــن ، 1973م(  الدك
16-مشــاهر علــمء المصــار ، حققــه ووثقــه 
ــم ، )دار  ــى ابراهي ــرزوق ع ــه: م ــق علي وعل
الوفــاء للطباعــة والنــش والتوزيــع ، النصــورة 

،1991م( 
- ابــن حجــر ، أحــد بــن عــي بــن ممــد بــن 

1448م( أحد)ت852هـ/ 
17- الصابــة ف تييــز الصحابــة ، تقيــق 
ــد  ــى مم ــود وع ــد الوج ــد عب ــادل أح : ع
ــروت ،  ــة ، ب ــب العلمي ــوض ، )دار الكت مع

1415هـ( 
الســانيد  بزوائــد  العاليــة  الطالــب   -18
الثمنيــة ، تنســيق:  ســعد بــن نــاص بــن عبــد 
العزيــز الشــثري ، )دار العاصمــة - دار الغيــث 

ــعودية   ، 1419 هـــ( ،  الس
ممــد   : تقيــق   ، التهذيــب  19-تقريــب 
عوامــة ، )دار الرشــيد ، ســوريا ، 1986م( 
20- تذيــب التهذيــب ، )دار الفكــر ، بروت  

،1984م(  
21-لســان اليــزان ، ط3، ) مؤسســة العلمي 

للمطبوعات ، بــروت ، 1986م(. 
-ابــن حنبــل ، احــد بــن ممــد بــن حنبــل بــن 

هالل)ت241هـ/ 855م( 
22- فضائــل الصحابــة ، تقيــق : ويص الل 
ممــد عبــاس ، )مؤسســة  الرســالة ، بــروت 

1983م(   ،
 : ، تقيــق  بــن حنبــل  احــد  23- مســند 
شــعيب الرنــاؤوط واخــرون ، ارشاف : عبــد 
الل بــن عبــد الحســن الركــي  ) مؤسســة 

الرســالة ، د. م ، 1421هـــ( 
-ابــن خيــاط ،  خليفــة بــن خيــاط بــن خليفــة 

الشــيبان )ت 240هـ/ 854م(  
ــهيل زكار، )دار  ــق : س ــات ، تقي 24- الطبق

ــروت ، 1993م(. ــر، ب الفك



233

املدرس الدكتور  حسن عبد الزهرة االبراهيمي
2م

02
1  

ار 
 آذ

    
46

  /
دد 

الع

ــر  ــن عم ــي ب ــن ع ــو الس ــي ، اب ــدار قطن -ال
)ت385هـــ / 995م( 

25-ســنن الــدار قطنــي ، )مؤسســة الرســالة ، 
بــروت ، 2004م( 

الشــعث  بــن  ســليمن   ، داوود  -ابــو 
888م(  ت275هـــ/   ( السجســتان 

شــعيب   : تقيــق   ، داوود  ايب  26-ســنن   
ــرة بلــي ، ) دار  ــؤوط ، و ممــد كامــل ق الرن

الرســالة العاليــة ، بــروت ،  2009م(. 
-الديــار بكــري ، حســي بــن ممــد بــن 

1855م(   / )ت966هـــ  الســن 
انفــس  احــوال  ف  الميــس  تاريــخ   -27
 ) د.ت    ، بــروت   ، دار صــادر   (  ، نفيــس 
-الذهبــي ، ممــد بــن احــد بــن عثــمن 

1347م(    / )ت748هـــ 
28- تاريــخ الســالم  ووفيــات الشــاهر 
والعــالم ، تقيــق : عمــر عبــد الســالم 
تدمــري ، ط2،      ) دار الكتــاب العــريب ، 

1993م(  ، بــروت 
29- ســر أعــالم النبــالء ، تقيــق : مموعــة 
شــعيب  الشــيخ  بــإرشاف  الحققــي  مــن 
 ، الرســالة  مؤسســة   ( ط3،   ، الرنــاؤوط 

1985م(.   ، بــروت  
- الرافعــي ، عبــد الكريــم بــن ممــد القزويني 

)ت623هـ / 1226م( 
30- التدويــن ف اخبــار قزويــن ، تقيــق : 
ــة  ــب العلمي ــاردي ، )دار الكت ــز الل العط عزي

، بــروت ، 1987م( 

-الزبيــدي ، ممــد بــن ممــد بــن عبد الــرزاق 
)ت 1205هـ / 1790م( 

31-تــاج العــروس مــن جواهــر القامــوس ، 
تقيــق : مموعــة مــن الحققــي ،)  دار الدايــة 

، د.ت ( . 
ــع  ــن مني ــعد ب ــن س ــد ب ــعد ، مم ــن س -اب

844م(  / )ت230هـــ 
32- الطبقــات الكــرى ، تقيــق: ممــد عبــد 
القــادر عطــا ،) دار الكتــب العلميــة ، بــروت 

، 1990م(  
الل  عبــد  بــن  الرحــن  عبــد   ، -الســهيي 

1185م(  / )ت581هـــ 
33- الــروض النــف ف رشح الســرة النبويــة 
ــالم  ــد الس ــر عب ــق: عم ــام ، تقي ــن هش لب
ــروت ،  ــراث ، ب ــاء ال ــالمي ، )دار احي الس

2000م(
-ابــو الشــيخ الصبهــان ، عبــد الل بــن ممــد 

) ت369هـ / 979م( 
34- اخــالق النبــي وآدابــه ، تقيــق: صالــح 
للنــش  الســلم  ، )دار  الونيــان  بــن ممــد 

1998م(  ، والتوزيــع 
- الصالــي الشــامي ، ممــد بــن يوســف 

1535م(   / )ت942هـــ 
ــر  ــرة خ ــاد ف س ــدى والرش ــبل ال 35- س
ــد  ــد عب ــادل اح ــق : ع ــق وتعلي ــاد ، تقي العب
)دار   ، معــوض  ممــد  وعــي   ، الوجــود 

الكتــب العلميــة ، بــروت ، 1993م(
- الصنعــان ، ابــو بكــر عبــد الــرزاق بــن هــام 
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) ت211هـ / 826م(
 ، الصنعــان  الــرزاق  عبــد  مصنــف   -36
تقيــق :حبيــب الرحــن العظمــي ، ط2، 
ــروت ، 1402هـــ( ــالمي ،  ب ــب الس )الكت
-الطــران ، ســليمن بــن احــد ) ت360هـــ/ 

970م( 
37- الدعــاء ، تقيــق : مصطفــى عبــد القــادر 
 ، بــروت   ، العلميــة  الكتــب  )دار   ، عطــا 

1413هـ(
38- العجــم الوســط ، تقيــق : طــارق 
بــن عــوض الل بــن ممــد , عبــد الحســن بــن 
إبراهيــم الســيني ، ) دار الرمــي ،  القاهــرة  

1415هـ(  ،
ــن  ــدي ب ــق : ح ــر ، تقي ــم الكب 39- العج
ــن  ــة اب ــلفي ، ط2، ) مكتب ــد الس ــد الجي عب

تيميــة  ، القاهــرة ، د.ت (
ــر  ــن جري ــد ب ــر مم ــو جعف ــري ، اب - الط

/922م(  )ت310هـــ 
40- تاريــخ الرســل واللــوك ، ط2، ) دار 

ــروت ، 1387هـــ( ــراث ، ب ال
-ابــن عبــد الــر ، يوســف بــن عبــد الل ) 

1070م( ت463هـــ/ 
 ، الصحــاب  معرفــة  ف  الســتيعاب   -41
تقيــق: عــي بــن ممــد البجــاوي ،) دار 

) 1992م   ، بــروت   ، اليــل 
ــح  ــن صال ــد الل ب ــن عب ــد ب ــي ، اح -العج

)ت261هـــ/874م(. الكــوف 
ــم  ــد العلي ــق: عب ــات ، تقي ــة التق 42-معرف

عبــد العظيــم البســتوي ، )مكتبــة الــدار، 
، 1985م(. النــورة  الدينــة 

ــي )ت  ــن ع ــد ب ــن اح ــد ب ــاس ، مم - الف
1428م(   / 832هـــ 

ــرام ،  ــد ال ــار البل ــرام بأخب ــفاء الغ 43- ش
)دار الكتــب العلميــة ، د. م ، 2000م(

ــي  ــد الم ــخ البل ــي ف تاري ــد الثم 44- العق
، تقيــق: ممــد عبــد القــادر عطــا ، )دار 

الكتــب العلميــة ، بــروت ، 1998م(. 
- الفاكهــي ، ابــو عبــد الل ممــد بــن اســحق ) 

ت 272هـ / 885م ( 
ــه ،  ــر وحديث ــم الده ــة ف قدي ــار مك 45-اخب
تقيــق : عبــد اللــك عبــد الل  دهيــش ، ط2 ، 

) دار خــرض ، بــروت ، 1414هـــ( 
-القــايض عبــد البــار ، أبــو الســي العتــزل 

)ت415هـ / 1024م( 
46- ثتبيــت دلئــل النبــوة ، )دار الصطفــى ، 

القاهــرة ، د.ت (
ــاض  ــل عي ــو الفض ــاض  ، اب ــايض عي - الق

) ت 544هـــ / 1149م(   اليحصبــي 
ــى ، )  ــوق الصطف ــف حق ــفا بتعري 47- الش

دار الفكــر ، بــروت ، 1988م( 
- قــوام الســنة ،  اســمعيل بــن ممــد بــن 
الفضــل الصبهــان  )ت535هـــ/40 11 م(  
ــد  ــد مم ــق : مم ــوة  ، تقي ــل النب 48- دلئ
ــاض ، 1409هـــ( ــة ، الري ــداد ، ) دار طيب ال
-ابــن كثــر ، ابــو الفــداء اســمعيل بــن كثــر 

1373م( )ت774هـ/ 
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49- البدايــة والنهايــة ، تقيــق : عبــد الل بــن 
ــر ، د.م ،  ــي ، ) دار هج ــن الرك ــد الحس عب

2002م(.
50- الســرة النبويــة ، تقيــق : مصطفــى عبــد 

الواحــد ، ) دار العرفــة ، بــروت ، 1976م(
- ابــن ماجــه ، ممــد بــن يزيــد ) ت 273هـــ 

886م(   /
51- ســنن ابــن ماجــة ، تقيــق : ممــد فــؤاد 

عبــد الباقــي ،) دار الفكــر ، بــروت ، د.ت (
-مالــك ، مالــك بــن أنــس الصبحــي الــدن 

795م(  )ت179هـ/ 
مصطفــى  ممــد  تقيــق:  52-الوطــأ، 
ــلطان ،  ــن س ــد ب ــة زاي ــي ، )مؤسس العظم

2004م(   ، ظبــي  ابــو 
الرحــن  عبــد  بــن  يوســف   ، الــزي   -

1341م(   / )ت742هـــ 
53- تذيــب الكــمل ف اســمء الرجــال ، 
ــة  ــروف ، ) مؤسس ــواد مع ــار ع ــق : بش تقي

، 1980م(   بــروت   ، الرســالة 
- مســلم ، ابو الســن القشــري)ت261هـ / 

874م( 
ــؤاد  ــد ف ــق : مم ــلم ، تقي ــح مس 54- صحي
ــروت  ــراث ، ب ــاء ال ــي ، ) دار احي ــد الباق عب

، د، ت (
قليــط  بــن  الديــن  عــالء   ، -مغلطــاي 

1360م(  )ت762هـــ/ 
ــن  ــم م ــف فيه ــة الختل ــة إل معرف 55- الناب
الصحابــة ، ارشاف: ممــد عــوض النقــوش ، 

)مكتبــة الرشــد للنــش والتوزيــع ، الريــاض ، 
د.ت(. 

- ابــن منظــور ، ممــد بــن مكــرم ) ت711هـ 
/ 1311م(

56- لســان العــرب ، ط3، ) دار صــادر ، 
1414هـــ(  ، ــروت  ب

عبــد  بــن  عــي  بــن  احــد   ، -القريــزي 
1441م(  القادر)ت845هـــ/ 

57- إمتــاع الســمع بــم للنبــي مــن الحــوال 
ــد  ــق : مم ــاع ، تقي ــدة والت ــوال والف والم
عبــد الميــد النميــي ، ) دار الكتــب العلميــة 

ــروت ، 1999م( ، ب
-النســائي ،  أبــو عبــد الرحــن أحــد بــن 

915م(   / ت303هـــ  شــعيب) 
-الســنن الصغــرى ، تقيــق : عبــد الفتــاح ابــو 
غــدة ، ط3، ) مكتــب  الطبوعــات الســالمية 

، حلــب ، 1986م( . 
ــد الل  ــن عب ــد ب ــان ، أح ــم الصبه ــو نعي -اب

ــد )ت430هـــ/ 1038م(  ــن أح ب
ــاء ، )  ــات الصفي ــاء وطبق ــة الولي 58- حلي

دار الكتــب العلميــة ، بــروت ، 1409هـــ(
59- دلئــل النبــوة ، تقيــق: احــد رواس 
ــاس ، ط2، ) دار  ــر عب ــد ال ــي ، وعب ــه ج قلع

النفائــس ، بــروت ، 1986م(
ــن  ــادل ب ــق :ع ــة ، تقي ــة الصحاب 60- معرف
ــاض ،  يوســف العــزازي ، )دار الوطــن ، الري

1998م(.
ــن  ــام ب ــن هش ــك ب ــد الل ــام ، عب ــن هش - اب
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ــوب ) ت218هـــ /833م(. أي
61- الســرة النبويــة ، تقيــق : مصطفــى 
الســقا واخــرون ، ط2، ) مصطفــى البــايب 

1955م(  ، اللبــي 
ــر  ــن ايب بك ــي ب ــن ع ــور الدي ــي ، ن - اليثم

1404م(    / )ت807هـــ 
ــزار،  ــد الب ــن زوائ ــتار ع ــف الس 62- كش
تقيــق : حبيــب الرحــن العظمي ، )مؤسســة 

ــروت، 1979م( ــالة ، ب الرس
- الواقــدي ، ممــد بــن عمــر )ت 207هـــ/ 

822م(
ــس ،   ــدن جون ــق : مارس ــازي ، تقي 63- الغ

ــروت ، 1989م( ــي ، ب ط3، ) دار العلم
-ايب يعــى ، احــد بــن عــي بــن الثنــى الوصي 

)ت307هـ / 919م(

64-  معجــم ايب يعــى ، تقيــق : ارشــاد الــق 
الثــري ، )ادارة العلــوم الثريــة ، فيصــل ابــاد 

، 1407هـ(
- ابــو يوســف القــايض  ، يوســف بــن ابراهيم 

) ت182هـ / 798م( 
65-الثــار ، تقيــق : ابــو الوفــا، )دار الكتــب 

العلميــة ، بــروت ، د.ت(
ثانيًا-الراجع 

-اللبان ، ممد بن ناص الدين 
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Abstract

The efforts of the Meccans in the narration 

of the Prophet’s biography, the first century 

A.H as a model

M. Dr. Hassan Abdel-Zahra   AL-IBrahimi

Ministry of Education / Najaf Education 

Directorate

   The biography of the prophet Muhammad 

, may God’s prayers and peace be upon 

him and his family, constitutes the main 

pillar of the Islamic movement of history 

that Muslims in their different languages 

and their countries cherish. And it is the 

axis that the recording movement of the 

history of Islam in the Arabian peninsula 

revolves around, but it is the factor that 

has firstly affected in the Arabian peninsula 

and secondly, in the events of the rest of the 

Islamic world. According to this biography, 

the Muslims recorded the history because 

the first of what the Muslims had written 

from the facts of the history and its events 

was the events of the prophet’s biography, 

after that followed by writing the events 

down that have been sequenced on their 

impact to this day, and when the honorable 

companions lived through the messenger 

of God and they were keen to take what 

everything issuing from him for following 

him – in small and great things, Since he is 

second source of legislation sources and a 

method for the life of each Muslim. It was 

necessary to document everything that is 

attributed to his biography by applying his 

life. Thanks for this documentation goes to 

the early scholars of the nation who they 

were interested in narrating the biography of 

the generous prophet including Those who 

have been covered by this research. The goal 

of this research , here, lies in identifying the 

efforts of the Meccans’ narrators in narrating 

the events of the prophet’s biography in the 

first century AH. There was a strong relations 

between the prophet’s biography and Makkah 

. Makkah had embraced such a part of events 

of biography; therefore, you can hardly find a 

milestone of Makkah’s monument unless the 

people of the prophet’s biography may have 

news from the news of the prophet or his 

honorable companions associated with it. So, 

The nature of this research has required to 

be divided into two topics. In the first topic, 

we have presented the companions “ the 

narrators” who became famous during this 

period from the topic of study and Offering 

their novels, and in the second one we have 

reviewed the narrators “the followers” and 

the nature of their novels.                                                                                     

 key words

Prophet---- Meccans----- a novel--- Biography 

of the Prophet--- companions------- Affiliates
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نظرية الوجود عند الفالسفة املسلمني
 أبن سينا أمنوذجا

األستاذ املساعد الدكتور

زينه عيل جاسم

   جامعة الكوفة ـ كلية الفقه -  قسم العقيدة والفكر اإلسالمي 

امللخص :
واضــح  البدهيــي  الوجــود  مفهــوم 
ل  وعلــة  وموضوعــا  ذاتــا  معقــول 
ــرف  ــن الع ــيط م ــه ال توس ــاج في تت
لنــه حقيقــة ل تعتمــد الشــك لواقعيتــه 
وتكنــه ف الوجوديــة ومناقضتــه للعــدم 
للتحــول  مــا يتويــه  بســائر  ويليــه 
ــذي  ــر ال ــل الم ــرورة والتكام والص
ينبــئ عــن قصــد فيــه وغايــة لــه ومراتبه 
ــا  ــا يدركه ــه تطوره ــة حدوث ــن جه م
العقــل بوضــوح لنــا مــن المــور 
البدهيــي والبدهييــات عــى اختــالف 
ــو  ــا ه ــي ال م ــة تنته ــا ف البداه درجته
أبدهــا وذلــك لــا ثبــت ف الفلســفة 
ــا  ــي ال م ــرض ل تنته ــن ان كل بالع م

بالــذات وجيــع الراهــي ومبادئهــا 
التصديقيــة تنتهــي ال قضيــة بدهييــة 
البــادئ  مبــدأ  هــي  العقــل  عنــد 
ــة وهــي ان الوجــود موجــود  التصديقي
وهــو مبــدأ ادنــى واغنــى عــن التعريف 

القيقــي ول شء اعــرف منــه
و ان حقيقــة الوجــود ل صــورة عقليــة 
لــا وذلــك لن حقيقــة الوجــود العينيــة 
ليســت مــن الاهيــات التــي توجــد 
وف  الارجــي  بالوجــود  الــارج  ف 
الذهــن بالوجــود الذهنــي حتــى تكــون 
مفهومــًا مــن قبيــل القــولت الول 
ــة  ــور العقلي ــم الص ــص باس ــي تت الت
ــدرك  ــل ل ي ــى ان العق ــو معن ــذا ه فه
كنــة الوجــود القيقــي وان الوجــودات 
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ــأن  ــأن ش ــامي ف ــة الس ــق مهول حقائ
ــو  ــم و ه ــو ادراك الفاهي ــم ه ــل ان العق
احــد اقســام العلــم الصــول والوجــود 
الارجــي ل ُيعــرف بــم انــه حقيقــة )1(.

ــر  ــالمية أم ــفة الس ــود ف الفلس  فالوج
ذهنــي يقــف عــى الهــة العاكســة 
لفهــوم العــدم و الوجــود الارجــي 
هــو عــي الشــياء و الشــخاص و 

تققهــا وحصولــا ف الــارج .

املقدمة
ــن  ــه م ــود الل ومعرفت ــألة وج ــد مس تع
ــفة  ــا او الفلس ــائل اليتافيزيقي ــم مس أه
الليــة او العلــم اللــي ذلــك أنــا 
ــادئ  ــدأ الب ــا بمب ــا وثيق ــط ارتباط ترتب
البــارئ  او مســبب الســباب وهــو 
ســبحانه  وتعــال ويشــر التكلمــون 
ال الل ســبحانه وتعــال ف مؤلفاتــم 
ــفة  ــر الفلس ــم تش ــع ك ــة الصان بكلم
ــه  ــود لذات ــب الوج ــة واج ــه بكلم الي
ال  بالضافــة  الواجبــي  الوجــود  او 
ــي  ــد  الرشاقي ــفة عن ــالح الفلس اصط
اظهــر  وهــو  النــوار  نــور  عليــه 
ــه كل  ــا ذلــك ان ــودات واجاله الوج
مــا هــو اقــوى وجــودا فهــو اشــد 
ظهــورا اذا الوجــود هــو النــور الظاهــر 

ــه  ــل ال ــره والل اص ــر لغ ــه الظه بذات
ــودات لن  ــوى الوج ــودات واق الوج
وجــودات مــا ســواه منــه وبــه حكمــت 
ــد  ــأرشاف ذات عليهــا ظهــرت فــال ب ب
الل  لن  خالقــه  النســان  يعــرف  ان 
ــودات  ــود للموج ــى الوج ــال اعط تع

.  )2(

 فالعلــم اللــي هــو العلــم الــذي 
يفحــص عــن الوجــودات بــم هــي 
البــادئ والراهــي  موجــودة وعــن 
ليســت  التــي  الوجــودات  وعــن 

. اجســام)3(  ولف  بأجســام 
فالوجــود والــيء الــرضوري معاينتهــا 
وليــس  ارتســاما  النفــس  ف  ترســم 
ذلــك الرتســام بــم يتــاج ال ان جيلــب 
بأشــياء اعــرف منهــا وادى الشــياء 
بــأن تكــون مقصــودة لنفســنا الشــياء 

ــود)4( . ــا كالوج ــور كله ــة للم العام
فــالل هــو الول فليــس فيــه نقــص 
اصــال و ل بوجــه مــن الوجــوه ول 
اكمــل  موجــود  يكــون  ان  يمكــن 
وافضــل مــن وجــود ول يمكــن ان 
ــل  ــه ولف مث ــدم من ــود اق ــون موج يك
مرتبتــه موجــود ل يتوفــر عليــه فلذلــك 
ل يمكــن ان يكــون اســتفاد وجــوده 
ــو  ــه وه ــدم من ــره اق ــر غ ــن شء اخ ع
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مــن ان يكــون اســتفاد ذلــك علــم هــو 
ــا  ــو ايض ــك ه ــد ولذل ــه ابع ــص من انق
مبايــن بجوهــرة لــكل شء ســواه مباينه 
تامــه  ول يمكن ان يكــون ذلك الوجود 
ــد لن  ــن واح ــر م ــه الكث ــو ل ــذي ه ال
كل مــا موجــود هــذا الوجــود ل يمكــن 
ان يكــون بينــه وبــي اخــر لــه ايضــا هــو 
ــه ان  ــال لن ــة اص ــه مباين ــود بعين الوج
ــا  ــذي تباين ــه كان ال ــم مباني ــت بينه كان
ــه ان كانــت بينهــم  ــه شــيئا اصــال ل ن ب
مباينــه كان الــذي تباينــا شــيئا اخــر غــر 
ــه فيكــون الــيء الــذي  مــا اشــركا في
بــه بايــن كل واحــد منهــم الخــر جــزءا  
مــن قــوام وجــود بــم فيكــون وجــود 
ــول )5( . ــم بالق ــم منقس ــد منه كل واح

ــب  ــو واج ــا ه ــود ال م ــم الوج  فيقس
ــره  ــه ال غ ــه دون الاج ــود بذات الوج
ل تــام وجــوده  وال مــا هــو غــر 
واجــب بذاتــه اي المكنــات ونــرى انــه 
ل يمكــن التأمــل ف دائــرة المكنــات ال 
مــا لنايــة فيجــب الوقــوف عنــد مبــدأ 
اول المكنــات هــو واجــب الوجــود)6(.

مفهــوم  ان  القــول  يمكــن  وعليــه 
ــرا  ــرا كب ــكل تأث ــي تش ــود والت الوج
اذ كان  افــكار العصــور الوســطى  ف 
الســلمون  والفالســفة  الدرســيون 

يميــزون بــي وجــود الل و وجــود ســائر 
ــود  ــظ ) الوج ــرون ان لف ــات وي الكائن
ــة  ــة بدرج ــى صف ــدل ع ــكك اي ي مش
واحــدة فالوجــود ف الوهــر اقــوى 
منــه ف العــرض والوجــود ف الل اقــوى 
منــه ف النســان وربــم لنايــة لــه مــن 
الدرجــات ذلــك لن وجــود الل وجــود 
ــود  ــان وج ــود النس ــم وج ــه بين بذات

بغــره ()7( .
بســيطة  عينيــه  حقيقــة  الوجــود  ان   
إفرادهــا  بــي  اختــالف  ل  واحــده 
ــدة  ــص والش ــمل والنق ــا  ال بالك لذات
والضعــف ى او بأمــر زائــد كــم ف 
إفــراد ماهيــه نوعيــة ويعتــر ان الوجــود 
ــة  ــب متلف ــككة ذات مرات ــة مش حقيق
ــر  ــدم والتأخ ــف والتق ــدة والضع بالش
ــكيك  ــا فالتش ــو وغره ــو والدن والعل
الوجــود  مظاهــر  ف  يكــون  عنــده 
وليــس ف حقيقــة الوجــود ومراتبــه 
ومــا مســألة النــور القــوي والنــور 
الضعيــف ال تأكيــد عــى ان مــا بــه 
ــه  ــا ب ــي م ــو ع ــراك ه ــاق والش التف

 .  )8( التميــز والختــالف 
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املطلــب األول: الوجــود عنــد الكنــدي 
) 185 ـ 256 هـــ / 801 ـ 872 م (

مســألة وجــود الل عنــد الكنــدي)9(، 
العــال  قــدم  ف  بالبحــث  وترتبــط 
وحدوثــه حيــث ان البحــث ف حــدوث 
تامــا  يرتبــط  الكنــدي  عنــد  العــال 
ــال  ــود الل اي ان الع ــى وج ــه ع بتدليل
عنــده اذ كان حادثــا فــان هــذا الــادث 
ــه  ــه او اظهرت ــه مــن علــه احدثت ــد ل لب
ف الوجــود وهــذه العلــة هــي الل يقــول 
الكنــدي ف رســالته ف وحدانيــة الل 
ــا ان  ــس مكن ــال ولي ــرم الع ــى ج وتناه
ــزم  ــة ال ــده فاني ــال م ــرم ب ــون ج يك
ليســت لنايــة لــا وانيــة الــرم متناهية 
فيمتنــع ان يكــون الــرم ل يــزل فالــرم 
اذ حــدث اضطــرارا والحــدث مــدث 
ــدث  ــكل م ــاف فل ــن الض ــدث م الح
اضطــرارا عــن ليــس )01(، وصفــات الل 
ــدم  ــدة ، وع ــا الوح ــدي منه ــد الكن عن
ــص  ــة النق ــدم قابلي ــالل وع الضمح
بجهــة مــن الهــات وانــه مبــدع الــكل 
ــكل )11(  ،  ــم ال ــكل ومك ــك ال ويمس
ــات  ــبحانه صف ــت لل س ــدي يثب والكن
العقــل والتدبــر و الرادة والكمــة 
والتقــان وهــو و القــدرة التامــة والقوة 
ــات  ــن آي ــق م ــو ينطل ــة اذن فه الكامل

ــت  ــا ف ذات الوق ــر عنه ــران ويع الق
ــبيه  ــن الش ــه الل ع ــى تنزي ــا ع ف دللته
ــات  ــه صف ــت ل ــذي يثب ــت ال ف الوق

ــة )21( . ــة الكامل اللوهي
ــود  ــى وج ــة ع ــدي للدلل ــق الكن ينطل
الل مــن نظراتــه ال العــال فــاذا كان 
العــال حادثــًا لــه اول وبدايــة ف الزمــان 
ــد ان  ــه فالب ــن كل وج ــاه م ــه متن و لن
ــه  ــدأ العلي ــا لب ــدث وفق ــه م ــون ل يك
ــع  ــه م ــرك في ــل يش ــذا الدلي ــام وه الع

ــالم)31( . ــي الس متكلم
ــراض ان  ــه بالف ــدي نقاش ــدأ الكن يب
كل زمــن وكل حركــة كل جــرم مــدود 
ــج  ــلمة يت ــذه الس ــن ه ــا وم ضوري
يكــون  ان  يلــزم  اول  مبــدا  لوجــود 
واحــدا مطلقــا وتامــا باختــالف كل 

ــر)41( . ــدأ اخ مب
ــوع  ــن ن ــدي م ــد الكن ــود الل عن فوج
المتــاز ف نظــره وهــو الوجــود الطلــق 
موضــوع  يــراه  الواجــب  وجــود  او 
ــده  ــل وح ــرى العق ــة وي ــة اليقيني العرف
معرفتــه  وســيلة  الــواس  دون  مــن 
المتــاز  النــوع  كان  ولــاذا  وادراكــه 
ــة  ــوع العرف ــود موض ــي الوج ــن نوع م
العقــل  كان  ولــاذا  عنــده  اليقينيــة 
ــر  ــه ف نظ ــيلة ادراك ــواس وس دون ال



245

أ.م.د. زينه علي جاسم
2م

02
1  

ار 
 آذ

    
46

  /
دد 

الع

ــوع  ــح بالرج ــك يتض ــل ذل ــل تعلي ولع
ــن ان  ــس م ــب ال هراقليط ــا ينس ال م
ــواس  ــة ال ــه بمعرف ــدم ايمن ــأ ع منش
العــال  تغيــر  اســتمرار  مالحظتــه 
ــوع ادراك  ــو موض ــذي ه ــوس ال الحس
هــذه الــواس فالعــال الحســوس لنــه 
ــة   ــة يقيني ــوع معرف ــس موض ــر لي متغ
ــه عــى انــا  والــواس لنــا مرتبطــة ب
ــي )51(. ــل ال اليق ــه ل توص اداة ادراك
ــد  ــدي موج ــفة الكن ــال ف فلس والل تع
والعلــة  الول  الســبب  العــال وهــو 
الول وهــو الواحــد والــق ومــا ســواه 
ل خيلــوا مــن كثــرة مــن جهــة او جهات 
ــود  ــب الوج ــه وج ــة ان ــه الاص وصفت
وســائر الوجــودات مكنــه الوجــود 
حيــث ان واجــب الوجــود )هــو الــذي 
يلــزم مــن وجــوده الوجــوب اي ل 
يتــاج ف وجــوده وبقائــه ال علــة( 
ــه  ــن مع ــا كان ول يك ــه ايض ــال ل ويق
شء ومكــن الوجــود هــو الــذي يتــاج 
ف وجــوده وبقائــه ال علــة وبعبــارة 
اخــرى الــيء الــذي ســبقه العــدم )61(.
وطبيعتــه الل فهــي انــه النيــة الــق 
ــس  ــون لي ــس ول تك ــن لي ــي ل تك الت
ابــدا ل يــزل وليــزال ايــس ابــدا اذ كان 
ــى ان   ــدل ع ــذا ي ــا فه ــودا تام الل وج

افــكار الكنــدي ف اللوهيــة الســالمية 
ف حقيقتهــا مــع اعــراف وجــود تأثــر 
خارجــي عــى القــل ف منهــج البحــث 

ــتدلل )71(. ــة والس والدراس
الالــق  بانــه  الل  الكنــدي  يصــف 
الكــون والعلــة الفاعليــة لجيــاد العــال 
ــان  ــدة مع ــي ع ــز ب ــك يمي ــان ذل ولبي
للفعــل ويــرز منهــا معنيــان الول هــو 
الفعــل والــق وهــو الول وهــو فعــل 
ــح ان  ــن الواض ــدم وم ــن الع ــق م الل
ــه الل  هــذا النــوع مــن الفعــل خيتــص ب
وحــده الــذي هــو العلــة العليــا وفعلــه 
ــر  ــان هــو اث هــذا يســمى : اللــق والث

ــل)81( . ــم انفع ــل في الفاع
ــذي  ــه ال ــرة الل ــه فك ــأت ل ــد تي و ق
ــو  ــة والل ه ــة  فعال ــه اول مبدع ــو عل ه
يســبقه ول  ل  الــذي  التــام  الوجــود 
ــود  ــون وج ــود ول يك ــه وج ــي ل ينته
ل   « ازل  الوحــدة  تــام  فهــو  بــه   ال 
ــه  ــا ف قوام ــس متاج ــس ولي ــن لي يك
ال غــره فــال علــة لــه ومــا ل علــة لــه 
ــن  ــالل م ــه ف ــه ذات ــدا » وقوام ــم اب قائ
ــة القــه التــي  حيــث طبيعتــه هــو الني
ل تكــن ليــس ولتكــون ليــس ابــدا 
ــس  ــد ) الي ــس بع ــزال اي ــزل ولي ل ي
هــو الوجــود والليــس هــو الالموجــود  
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ــس  ــن لي ــيات ع ــس الس ــل تأيي اذا قي
اي وجــود الوجــودات مــن العــدم 
ــة تســمى  الحــض وهــذه نظريــة كالمي
ــدع الول  ــو الب ــال ه ــداع والل تع الب

لســائر الوجــودات)91(.
ــوق لل  ــال مل ــدي ان الع ــول الكن ويق
ــائط  ــو بوس ــم ه ــال ان ــل الل ف الع وفع
كثــره ولــذا فــالل يؤثــر ف العــال ) 
ــم  ــه بين ــم دون ــع في ــه يق ــول ( لن العل
العــال ) العلــول ( ليســتطيع ان يؤثــر ف 
العلــة ) الل ( لنــا ارقــى منــه ف مرتبــة 

الوجــود)02( .
وتأييــس  الول  الــق  الفعــل  ان  اي 
الســيات عــن ليــس فهــذا الفعــل بــي 
ــة  ــو غاي ــذي ه ــال ال ــة لل تع ــه خاص ان
ــن  ــيات ع ــس الس ــأن تأيي ــة ف كل عل
ــو  ــل ه ــذا الفع ــره فه ــس لغ ــس لي لي
ــرف  ــداع ويع ــم الب ــوص باس الخص
ــيء  ــار ال ــه اظه ــداع بأن ــدي الب الكن
عــن ليــس عــى ان الكنــدي ل يقتــص 
عــى هــذا الدليــل ف اثبــات وجــود 
ــذي  ــل ال ــا الدلي ــورد ايض ــم ي الل وان
ــر  ــم ف غ ــران الكري ــه الق ــدث عن يتح
ــن  ــود الل ع ــن وج ــو اي ــورة وه ــا س م
ــاري  ــم الس ــر الحك ــذا التدب ــق ه طري
ف الكــون والنظــام الشــامل العنايــة 

ــط  ــه وترب ــال بأكمل ــتودي الع ــي س الت
اجــزاءه)12(.

 و يعــد الكنــدي اول فيلســوف مشــائي 
ف الســالم و يعــود لــه الفضــل ف 
ــفة  ــطية ) فلس ــث الرس ــال الباح ادخ
و  الســالمية  الفلســفة  ف   ) أرســطو 
هــو فيلســوف ثنائــي ف نظريــة الوجــود 
بمعنــى انــه يفــرق بالوجــود الــذي 
ــي  ــم وب ــران الكري ــر الق ــه ظاه ــاء ب ج
ــفة  ــن الفلس ــذه م ــذي اخ ــود ال الوج
اليونانيــة  فانــه عــر عــن الوجــود 
بنوعــي النــوع الول الوجــود الطلــق و 

ــد )22(.   ــود القي ــان الوج ــوع الث الن
فــالل هــو العلــه الول لــكل العلــولت 
وهــو فعــال دائــم ول ينفعــل ابــدا 
ــا  ــم وفق ــة الول يت ــق بالعل ــذا الل وه
ــزل  ــن الل وتن ــدا م ــة تب ــلة تنازلي لسلس
حتــى العــال الــذي تــت فلــك القمــر 
لكــن النــص الــذي بــي فيــه هــذه 
العمليــة التنازليــة مفقــود )32( ، فالواحد 
ــك كل  ــدع المس ــو الول الب ــق ه ال
مــا ابــدع فــال خيلــوا شء مــن امســاكه 
ــر يضيــف ال هــذا  ــه ال غــار ودث وقوت
ــل  ــه وفع ــال وتربيت ــذا الع ــم ه ان ف نظ
بعضــه ف بعــض وانقيــاد بعضــه لبعــض 
وتســخر بعضــه لبعــض واتقــان هيئتــه 
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عــى المــر الصلــح ف كــون كل كائــن 
ــت  ــات كل ثاب ــد وثب ــاد كل فاس وفس
ــى  ــه ع ــم دلل ــل لعظ وزوال كل زائ
اتقــن تدبــر ومــع كل تدبــر مدبــر 
وعــى احكــم حكمــه ومــع كل حكمــه 

ــم )42( .  حكي
ــع  ــارش لمي ــبب الب ــو الس ــال ه الل تع
ــه ف  ــي الي ــياء تنته ــات اذا الش الكائن
ــة  ــي عل ــدة  اعن ــة واح ــا ال ناي علله
واحــد ل متكثــر لنــه لــو كان غــر 
ــا  ــل ال م ــا التسلس ــتمر بن ــك لس ذل
شء  يكــون  ان  يمكــن  ل  و  لنايــة 

ــة)52( . ــال ناي ــل ب بالفع
الكنــدي ف تفســر  اســتندت رؤيــة 
الوجــود ال عالقــة العلــة بالعلــول 
العلــة  ان  بالعــال  العــال  الل  عالقــة 
ارمنــي ف مرتبــة الوجــود مــن العلــول 
ــه والل  ــر ب ــه ول تتأث ــر في ــم تؤث ومــن ث
ــا  ــة الول وكل م ــو العل ــق ه ــو الال ه
ينشــأ ف الكــون ويرتبــط بعضــه ببعــض 
ارتبــاط علــة بمعلــول ومــن ثــم يذهــب 
ــون  ــود ف الك ــدي ال ان كل موج الكن
يمثــل ســائر الوجــودات كانــه مــرآة لــا 
فحســب هــذا الرتيــب العــي فانــك ان 
ــة  ــت بقي ــد عرف ــودا واح ــت موج عرف
ــأت  ــدي ي ــد الكن ــود الل عن ــال وج الع

ف القدمــة مــن حيــث انــه واجــب 
الوجــوب ثــم يــأت وجــود النفــس 
التــي صــدرت عــن العقــل اللــي ثــم 

ــرا )62( . ــادة اخ ــود ال وج
مــن الســمت الرئيســية لذهــب الكندي 
ف الوجــود عامــة انــه يربــط بــي وجود 
الل باعتبــاره الــق الطلــق وبــي وجــود 
ــات  ــن الضاف ــا م ــود ذات وكأن الوج
ــة  ــن جه ــة وم ــن جه ــذا م ــة ه النطقي
ــط بــي الكــرة الوجــودة ف  اخــرى يرب
ــمى  ــا تس ــي م ــياء وه ــن الش ــا ع ذهنن
بحقيقــة الشــياء وبــي وجــود الشــياء 
ــات  ــن الضاف ــا م ــي ايض ــا وه خارجي
النطقيــة لن الصــورة العقليــة لــيء اذا 
مــا ثبــت انــا حقيقــة كان هــذا الــيء 
متعينــا ضورة وموجــودا حقــا وال 
ــه اذ كان  ــة وكاذب ــرة باطل ــت الفك كان
ــورة  ــل الص ــو اص ــذي ه ــود ال الوج
ــع )72( . ــود ف الواق ــر موج ــة غ العقلي

عــى الرغــم مــن ان الكنــدي تأثــر 
ــطو  ــن أرس ــف ع ــه خيتل ــطو ال ان بأرس
و ذلــك بــأن الل عنــد الكنــدي خيتلــف 
ــة و  ــفة اليوناني ــه ف الفلس ــن مفهوم ع
ــم  ــن نعل ــطو فنح ــد أرس ــد عن بالتحدي
تــام العلــم ان الــا كإلــه أرســطو يتأمــل 
ذاتــه دون ان يــدرك هــذا العــال لن 
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هــذا العــال متلــئ بالــشور و الثــام و 
النقــص و ل يمكــن للكامــل او الحــرك 
ــور او  ــذه الم ــل ه ــدرك مث الول ان ي
ــه  ــدر الل ــن ق ــط م ــذا ح ــا ل ه يعقله
ومــن شــأن ســعادته و كملــه هــذا 
ــال و  ــل ف الع ــطي ل يفع ــه الرس الل
ــذي  ــو ال ــال ه ــث ان الع ــه حي ل يرك
ــوقه ال  ــراء تش ــن ج ــه م ــرك بذات يتح

هــذا الول )82(  .
والوجــود اللــي هــو الوجــود الصــادر 
الينــا عــن  تعــال و يصــل  الل  عــن 
طريــق النبيــاء و الرســل الذيــن جــاءوا 
الل وحــده وهــذا  بربوبيــة  بالقــرار 
الوجــود يوصلنــا ال حقائــق تعجــز 
ــا  ــول اليه ــى الوص ــان ع ــة النس طاق

بذاتــا )92(
ــدي  ــد الكن ــي عن ــد القيق اي ان الواح
هــو الل تعــال واذا كان هــو الواحــد 
ــودات  ــدة الوج ــو وح ــه ه ــق فالن ال
تعــد موجــودات بالجــاز لنــا تصــل 
عــى وجودهــا ونعتمــد ف هــذا الوجود 
عــى غرهــا فوجودهــا ليــس منهــا ومن 
ــي  ــر حقيق ــا غ ــودا زائف ــم كان موج ث
ــد  ــرة الواح ــه ف فك ــدي ف بحث والكن
القيقــي يتعــرض لبعــض صفاتــه قائال 
ــس  ــة لي ــد بالقيق ــال ان الواح ــه ق ان

قابــال لإضافــة ال مانســة وان كان لــه 
جنــس قبــل ان يضــاف ال مانســة فــاذا 
ــق ازل  ــد ال ــاذا الواح ــه ف ــس ل ل جن
ول يتكثــر بنــوع مــن النــواع ابــدا ول 
يقــال واحــد بالضافــة ال غــره فــأذن 
ــا  ــم ب ــه ينقس ــول ل ــذي ل هي ــو ال ه
ــواع  ــس وان ــن جن ــه م ــورة مؤتلف ل ص
فالواحــد الــق ل حركــه والواحــد 
ل  الــق  والواحــد  نفــس  ل  الــق 
ــق  ــد ال ــس الواح ــه ولي ــمء مرادف اس
ــال  ــم ل يق ــتباه الس ــوع اش ــد بن واح

ــة )03( . ــوع العنصي بن
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بحثنــا هنــا الوجــود عنــد العلــم الثــان 
الفــارايب  )13(*  

ــذ  ــان من ــا النس ــغل ب ــة ش ــم قضي اه
اقــدم العصــور حتــى اليــوم كانــت 
وماتــزال مشــاكل اللوهيــة او الواحــد 
ــاؤلت  ــن تس ــا م ــرة ومايالزمه والكث
كان  فقــد  والصــر  الوجــود  حــول 
عــن  يتســاءل  يــزال  ومــا  النســان 
كيفيــة صــدور هــذا الكــون وعــن 
مبدعــه وهــل هنــاك قــوه خفيــه تســره 
ــم  ــوده ف ــوة موج ــذه الق ــت ه واذا كان
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هــي طبيعتهــا وهــل نحــن قــادرون 
عــى ادراك  ماهيتهــا وحقيقتهــا ف ذاتــا 
ــكل  ــم مــا هــو مصــر هــذا الكــون ب ث
ــد  ــو خال ــاء ام ه ــه ال فن ــن في ــا وم م
ــان  ــاول النس ــد ح ــه وق ــود مبدع خل
عــر اجيالــه التعاقبــة ان يكــون لنفســه 
موقــف ازاء هــذه التســاؤلت وقــد كان 
ــف  ــذا الوق ــف ه ــي ان خيتل ــن البدهي م
قليــًال او كثــرا مــن جيــل ال جيــل 
ذاك ان مــا يتجمــع لديــه مــن الــرات 
الثقــاف والضــاري  الرصيــد  ومــن 
ف   مــا  مهــًم  عنــصا  مثــل  العامــي 
ــد  ــذا واح ــا وه ــا وتكيفه ــل الرؤي تعدي
ــس  ــر بنف ــي ل تتوف ــات الت ــن العطي م
الدرجــة لــكل مــن افــراد او الشــعوب 
وهــذه القضيــة هــي ف جوهرهــا قضيــة 
ميتافيزيقيــا بــل هــي القضيــة الم ف 

ــدان )23( . ــذا الي ه
ان الوجــود هــي كلمة بدهييــة ول يتاج 
ال اي ايضــاح ول يمكــن حــده منطقيــا 
لنــه توجــد كلمــة اوضــح واعــرف منه 
فإنــم يكــون التعريف عــى ســبيل التنبيه 
عــى الوجــود والوجــوب والمــكان ل 
عــى ســبيل انــا تعــرف بمعــان اظهــر 
ــو ان  ــارايب ه ــول الف ــى ق ــا ومعن منه
ادراك كلمــة الوجــود ف غايــة الوضــوح 

ــأن  ــم ف ــه اع ــن مفهوم ــك فم ــع ذل وم
الوجــود ل يفيــد لنــا ماهيــة الــيء 
كذلــك ل يكــون عنــصا مــن العنــاص 
لــوازم  مــن  لنــه  للمهيــة  الكونــة 
الاهيــة ل مــن مقوماتــا فالوجــود عنــد  
الفــارايب صفــة ضوريــة ل خــراج 
الاهيــة ال الــارج اي عــال العيــان 

ــعور)33( . ــارج الش خ
الفــارايب هــي علــم  الفلســفة عنــد 
و  موجــودة  هــي  بــم  بالوجــودات 
: والوجــود  بــالل  تشــبه  بتحصيلهــا 
ــه او بغــره  ـ امــا واجــب الوجــود بذات

وهــو المكــن  ،
و  بذاتــه عقــل  الوجــود  ـ وواجــب 
عاقــل و معقــول ولــه غايــة الكــمل 
ــو  ــل ه ــه ب ــان علي ــمل و ل بره و ال
برهــان عــى كل شء وهــو العلــة الول 
و الواحــد الــذي ل رشيــك لــه وهــو الل 
الــذي يصــدر عنــه كل مــا ف الوجــود و 
أول مــا صــدر عنــه هــو العقــل الول او 
البــدع الول ثــم سلســلة مــن العقــول 

ــة )43( ــا ثمني عدهًّ
بعــض  الفــارايب ف  موقــف  يكــن  ل 
خطــوط فلســفته اليتافيزيقيــة خيــرج 
ــالمية وان  ــدة الس ــف العقي ــن موق ع
هــو اســتفاد من مباحــث العلــم الول ) 
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أرســطو ( وبخاصــة ف موضــوع العلــة 
القــولت  ذلــك  ف  معتمــدة  الول 
ــكان  ــان و ال ــر و الزم ــة كالوه النطقي
والوهــر و التــي هــي أرســطو كــم 
عنــد الفــارايب البــادئ الساســية ف كل 

ــفي )53( . ــاء فلس بن
البســاطة  غايــة  ف  الفــارايب  الــه  ان 
لنــه  والتجريــد  والــمل  والكــمل 
ملــص مــن الــادة و لنــه عقــل مــض 
مطلــق فقد انكــر الفــارايب انــكارا كامال 
القــول بوجــود  صفــات اليــة مســتقلة 
عــن ذاتــه وهــو بــذا يغــر بكثــر مــن 
موقــف العتزلــة مــن جهــة كــم يقــرب 
مــن جهــة اخــرى مــن موقــف الكرميــة 
ــبعت  ــي تش ــيعية الت ــروع الش ــد الف اح
ــة  ــذه الفرق ــفية لن ه ــكار الفلس بالف
تنكــر مــن الخــرى القــول الثابــت 
ثبــات الصفــات ال الل فهــم يــرون 
بــان ماهيــة الــذات الليــة وهــي فكــرة 
بســيطة مفرغــة مــن كل متــوى وهــذه 
الفكــرة تقبــل بداهــة فــالل عقــل مــض 

خالــص)63(  . 
ــالميي  ــفة الس ــارايب ككل الفالس الف
يؤمــن بالــه واحــد قــادر خالــق جليــل 
كــم  الل  بصفــات  يؤمــن  و  حكيــم 
ــاص  ــر خ ــع تفس ــرآن م ــاءت ف الق ج

فالوجــود اللــي عنــد الفــارايب ل يعني 
ــده  ــالل عن ــادة ف ــه م ــادى او ل ان الل م
ــى حــد  ــره ع ــل ف جوه ــل بالفع عق
ــمدة لن  ــس ب ــبحانه لي ــو س ــره ه تعب
ــدودًا  ــًا و م ــزًا معلوم ــادة تشــغل حي ال
تعــال الل عــن ذلــك علــو كبــرًا ثــم ان 
ــن  ــس و الل ل يمك ــس و تلم ــادة ت ال
ان يــس او يلمــس و الــادة مركبــة امــا 
ــو  ــًا وه ــس مؤلف ــد لي ــيط صم الل فبس
فهمــت  اذا  بصــورة  ليــس  ســبحانه 
الصــورة مــن خــالل الــادة ووجــود الل 
فعــل مــض ليــس فيــه مــن القــوة شء 
ــة مــن  ــة آتي لن القــوة بمعنــى المكاني

ــادة )73( . ال
الوجــود عنــد الفــارايب يتكــون مــن 
ثــالث مراتــب هــي : الوجــود اللــي 
ــود  ــة ، وج ــول التدرج ــود العق ، وج
العقــل الفّعــال ومــن ذلــك يتضــح 
ــد  ــن الواح ــرة ع ــددت الكث ــف تع كي
الــذي ل يتعــدد و كيــف حدثــت الصلة 
ــات  ــردة و الحسوس ــان الج ــي الع ب

.  )83(

ــة  ــة النطقي ــب نزع ــو صاح ــارايب ه الف
ــه  ــق ف مذهب ــتخدم النط ــد اس ــده ق نج
ــود  ــم الوج ــة فيقس ــد الطبيعي ــم بع في

ــمي : ــة ال قس ــة منطقي ــمه عقلي قس
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1- وجود واجب .
2- وجود مكن .

وهــو القســم الول ف مقابــل فكــرة 
القديــم والقســم الثــان ف مقابــل فكــرة 
الــدوث واذا كنــا نالحــظ ان الفــارايب 
مــن زاد ف تقســيمه فقســم الوجــود 
وال  بالــذات  الوجــود  واجــب  ال 
الوجــود بالغــر وهــو المكــن الوجــود 
،  الوجــود الواجــب هــو الــذي يكــون 
ــذي  ــو ال ــن ه ــود المك ــه والوج بذات
ــو  ــب ه ــود الواج ــره الوج ــون بغ يك
ــو  ــد وان يكــون موجــودا ول ــذي لب ال

ــال )93(. ــه م ــزم عن ــدم لل ــرض ع ف
اي ان الوجــودات عنــد الفارايب قســمن 
يســتلزم  الوجــود  واجــب  قســم   :
ــو  ــذا ه ــة و ه ــوده ل مال ــل وج العق
الســبب الول و هــذا هــو الل ســبحانه 
و تعــال ُيوصــف بــكل صفــات الكــمل 
دون ان يقتــي ذلــك التعــدد لن نفــي 
ــدد  ــي التع ــددة ل يقت ــض التع النقائ
بــل هــو صفــة واحــدة معناهــا الكــمل ، 
و القســم الخــر قســم مفتقــر ال ســبب 
ــن  ــل م ــه ينتق ــن و لكن ــوده مك ووج
ــل  ــود بالفع ــوة ال الوج ــود بالق الوج
بســبب واجــب فهــو ملــوق عــى هــذا 

ــار )04( العتب

لقــد شــغل مبحــث الوجــود لــدى 
هامــة  مكانــة  الســلمي  الفالســفة 
عنــد  تعنــى  الفلســفة  ان  خصوصــا 
الفــارايب البحــث ف الوجــودات بــم 
ــع  ــو أوس ــود ه ــودة فالوج ــي موج ه
ــدًا و  ــا تري ــفة و أكثره ــوم للفلس مفه
ــفة  ــن الفالس ــرون م ــذه التأخ ــد ات ق
أول و أهــم الباحــث التــى يعــول عليها 
ف تديــد قضاياهــم الفلســفية )14( .

صــدرت  الفــارايب  يقــول  وعليــه 
الوجــودات عــن الل ويرتبــط الصــدور 
بتعقــل الل بذاتــه حيــث عنــده ســبحانه 
ــكل  ــا  يش ــم م ــياء ومثله ــور الش ص
ــه  ــل الل ذات ــث يتعق ــي حي ــم الل العل
بفيــض وجــود ثــان وهــو العقــل الول 
ذلــك العقــل الــذي يــرك الفلــك 
الوجــود  هــذا  ف  ويشــرك  الكــر 
عقــول ثمنيــة كاملــة مســؤوله عــن 
الجــرام الســموية يتشــكل العقــول 
التســعة الرئيــة الثانيــة بعــد وجــود 
للمرتبــة  الفعــال  العقــل  ويــأت  الل 
الثالثــة وهــي حلقــة  وصــل بــي العــال 

العلــوي والعــال الســفي )24( .
بذاتــه  موجــود  الول  الوجــود  ان   
وليــس لوجــوده ســبب بــل هو الســبب 
لوجــود ســائر الوجــودات وهــو بــريء 
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ــل  ــن اج ــص م ــاء النق ــع انح ــن جي م
الوجــود  اقــدم  وجــوده  كان  ذلــك 
والوجــود  معــا  الوجــود  وافضــل 
الول كان دائــم موجــودا بالفعــل ول 
ــه ل  ــوة اي ان ــود بالق ــط موج ــن ق يك
يوجــد بعــد ان ل يكــن وكذلــك وليــس 
ــر  ــال ل تظه ــوة اي افع ــال بالق ــه افع ل
ــم  ــو ازل دائ ــك ه ــل ذل ــن اج ــد م بع
ــه ثــم هــو ليــس  الوجــود بجوهــرة ذات
مــادة وليــس هــو صــورة لن الصــورة 
ل تقــوم ال ف الــادة وكذلــك ليــس 
ــة  ــك الغاي ــت تل ــة ال كان ــود غاي للوج
اســبق منــه ف الوجــود الطلــق ولــا كان 

هــو موجــودًا اول)34( .
الســائل  كتابــة  ف  الفــارايب  يقــول 
ــتغالل  ــا باس ــة عنه ــفية والجوب الفلس
وتعرفــه  الوجــود  ادراك  ف  النســان 
ــياء  ــن الش ــياء م ــات الش ــزع ماهي ين
نفســها  الشــياء  ويــدرك  بعقلــه 
ــول  ــذا يق ــل ه ــراه ف مقاب ــه ت بحواس
 )) الكــم  فصــوص   (( كتــاب  ف 
ــض  ــق الفي ــن طري ــان ع ــة النس بتبعي
اللــي او عــن طريــق تأثــر العقــل 
ــة ل  ــياء الزيئ ــى الش ــه حت ــال في الفع
تتضــع لإنســان وضوحــا تامــا بــادراك 
ــولت  ــوء العق ــا ال ف ض ــه ل حواس

العامــة الفاضــة عليــه مــن الــارج 
ــك  ــل تل ــع ف تصي ــان تاب ــه فالنس ذات
ــوح  ــة وف وض ــولت العام ــي العق وه
هــذه وهــي الحسوســات الزئيــة لعــال 

ــة )44( . ــد الطبيع ــا بع م
ــد ل  ــدأ ان الواح ــارايب بمب ــن الف ويؤم
يصــدر ال الواحــد اذن فالصــادر الول 
ــه تعــال هــو واحــد ايضــا وهــو  عن
ــي  ــدوره ه ــة ص ــل الول و طريق العق
ان الوجــود الول وواجــب الوجــود 
يتعقــل ذاتــه فينشــأ العقــل الول الــذي 
ــه  ــة و ذات ــذات اللي ــدوره ال ــل ب يتعق
فينشــأ عــن هــذا التعقــل العقــل الثــان 
الفلــك الول و  الكليــة و  النفــس  و 
ــل ال  ــى يص ــل حت ــك التعق ــتمر ذل يس
ــر)54(    . ــك القم ــارش و فل ــل الع العق

الوجــود  اول  الفــارايب  عنــد  فــالل 
ــزه عــن انحــاء  وهــو واحــد بســيط  من
النقــص وبــذا فوجــوده تــام وف كــمل 
الوجــود فــالل ف ارفــع الراتــب ولذلك 
ل يمكــن ان يشــوب وجــوده وجوهــره 
عــدم اصــال وهــو ازل ودائــم الوجــود 
ــود  ــبه اي موج ــه ل يش ــره  وذات بجوه
ــه  ــون شء مثل ــن ان يك ــال يمك ــر ف اخ
ــس  ــه ولي ــد ل ــه ولح ــك ل ــال رشي ف
وجــوده مــادة و ل صــورة وعليــه فهــو 
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عقــل بالفعــل عقــل مــض وفعــل 
مــض وهــو عاقــل ومعقــول وعقــل ف 
ذاتــه لن العقــل هــو الوجــود الوحيــد 
ــادة او  ــه ال م ــاج ف قوام ــذي ل يت ال

ــورة)64( . ص
 والفــارايب قــال بواجــب الوجــود عــى 

ــي:            . معني
علــة  وجــود  عــدم   : الول  العنــى 
لوجــوده  ،العنــى الثــان : كــون وجوده 
ــرى  ــودات اخ ــود وموج ــتلزم وج يس
ويشــرك معــه علــمء الــكالم ف العنــى 
ــم  ــى حين ــذا العن ــدون ه الول ويقص
ــم ل  ــود ولكنه ــب الوج ــون بواج يقول
ــلبه ارادة الل  ــان لس ــى الث ــوا العن يقبل
ــة اخــرى فــان  تعــال الــرة ومــن ناحي
الفــارايب يعــرف بــأراده الل تعــال الرة 
ومــن ناحيــة اخــرى فــان الفــارايب 
ــه  ــا ولكن ــأراده الل ول ينكره ــرف ب يع
يتناســب  الــذي  بالعنــى  يوضحهــا 

ــود)74( . ــب الوج ــه لواج فهم
غــر  الفــارايب  عنــد  الوجــود  وان 
ــه  ــى ان ــول واعن ــه بالق ــم ف ذات منقس
ال الشــياء بــا توهــره  ينقســم  ل 
ــول  ــون الق ــن ان يك ــه ليمك ــك ان وذل
الــذي يــشح ذاتــه يــدل كل جــزء مــن 
ــي  ــا ه ــزء م ــى ال ــول ع ــزاء الق اج

اســباب وجــوده عــى جهــة مــا تكــون 
العــان التــي تــدل عليهــا اجــزاء الــد 
اســبابا لوجــود الــيء الحــدود وعــى 
جهــة مــا تكــون مــادة والصــورة اســبابا 
ــر  ــك غ ــم وذل ــوم ب ــا يتق ــود م الوج
فــاذا كان ل  اول  اذا كان  فيــه  مكــن 
ــن ان  ــو م ــام وه ــذا النقس ــم ه ينقس
ــاء  ــائر انح ــم وس ــامًا لك ــم انقس ينقس
النقســام ابعــد وهــو ايضــا واحــد مــن 
هــذه الهــة الخــرى لذلــك ل يمكــن 
ايضــا ان يكــون وجــوده الــذي بــه 
ينحــاز مــا ســواه مــن الوجــودات غــر 
الــذي هــو بــه ف ذاتــه موجــود فلذلــك 
يكــون انحيــازه عــم ســواه بوحــدة هــي 
ــو  ــدة ه ــان الوح ــد مع ــأن اح ــه ف ذاتي
الوجــود الــاص الــذي بــه ينحــاز كل 
ــا  ــي ب ــي الت ــواه وه ــم س ــود ع موج
يقــال لــكل موجــود واحــد مــن جهــة 
مــا هــو موجــود الوجــود الــذي خيصــه 

.  )84(

ل  الفــارايب  فلســفة  ف  الل  فصفــات 
ــي  ــر اي ه ــة الوه ــن حقيق ــف ع تتل
عــي لن الل تعــال حكيــم  يكمــه 
ــوده  ــه ووج ــه بذات ــه اي بعلم ــن ذات م
ــو  ــى ه ــي بمعن ــود والل ح ــل وج اكم
ــول  ــا نق ــك عندم ــا وكذل ــاة بعينه الي
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انــه عــال وهــو ل يتــاج ف ان يعلــم ال 
ــة  ــا الفضيل ــتفيد بعلمه ــرى يس ذات اخ
يعلــم  ان  ولف  ذاتــه  عــن  خارجــة 
بعلمهــا  الــذات اخــرى يســتفيد  ال 
ــه ولف ان  ــن ذات ــة ع ــة خارج الفضيل
ــه  ــرى تعلم ــا ال ذات اخ ــون معلوم يك
ــم  ــرة ف ان يعل ــف بجوه ــو مكت ــل ه ب

وُيعلــَم )94( .
الســبب  او  الوجــود  الفــارايب  يــرى 
الول بــريء مــن جيــع انحــاء النقــص 
ــا  ــة وم ــة او الكافي ــة التام ــه العل اي ان
العلــول  هــو  التامــة  العلــة  تعنيــه 
ــر  ــم او تأخ ــة دون تقدي ــب العل يصاح
ــي  ــي الت ــة وه ــة الشوط ــل العل ويقاب
ــمل  ــى احت ــا ع ــود معلول ــف وج يتوق
رشوطهــا وقــد حــدد الفــارايب الرهــان 
عــى العلــة التامــة » متــى وجــد لــلول 
الوجــود الــذي خولــه لــزم ضورة 
ــه ســائر الوجــودات » و  ان يــورد عن
ــى  ــو ع ــم ه ــه ان ــد عن ــا يوج ــود م وج
شء  لوجــود  وجــوده  فيــض  جهــة 
ــود  ــود الول موج ــر )05(  ، ان الوج اخ
بذاتــه وليــس لوجــوده ســبب بــل هــو 
الســبب لوجــود ســائر الوجــودات 
انحــاء  بــريء مــن جيــع  ثــم هــو 
ــوده  ــك كان وج ــل ذل ــن اج ــص م النق

اقــدس الوجــود وافضــل الوجــود معــا 
موجــود  دائــم  كان  الول  والوجــود 
بالفعــل ول يكــن قــط موجــودا اي انــه 
ل يوجــد بعــد وكذلــك ليــس لــه افعــال 
ــن  ــد( م ــر بع ــال ل تظه ــوة )اي افع بالق
ــود  ــم الوج ــو ازل دائ ــك ه ــل ذل اج
ــادة  ــس م ــو لي ــم ه ــه ث ــر وذات بجوه
وليــس هــو بصــدد لن الصــورة ل 

تقــوم ال ف مــادة )15(.
القــول بوجــود الــه متميــز عــن الكــون 
هــو علــة فاعليــة للكــون  لكــن ل عــى 
اســاس البــداع واللــق مــن عــدم بــل 
ــال  ــو ال ــم ه ــع ك ــاس الصن ــى اس ع
بالنســبة لله افالطــون الــذي كان دوره 
ــادة  ــة وال ــل القديم ــي الث ــف ب التألي
القديمــة فــكان بذلــك صانعــا للكــون 
ــرس  ــع الك ــذي صن ــار ال ــة النج بمثاب
ــادة  ــن م ــبق وم ــال مس ــوء مث ــى ض ع
خشــبية متوفــرة ويعتــر موقــف ايب 
زكريــا الــرازي غــر بعيــد عــن موقــف 
افالطــون لنــه يقــول بقــدم الــادة )25(.

ــز  ــه متمي ــود ال ــليم بوج ــث ان التس حي
عــن كــون باعتبــاره مطلــق الكــمل 
وان الكــون قديــم بعادتــه وصورتــه 
وزمانــه وان ليــس علــه فاعليــة بــل هــو 
علــه غائيــة وهــو لذلــك يــرك الكــون 
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دون ان يتحــرك لنــه لــو تــرك لكانــت 
حركتــه نحــو غايــة وف ذلــك نقــص لــه 
ومــن هنــا فــأن هــذا اللــه يعيــش عــى 
ــأن  ــول ب ــقها و الق ــه و تعش ــل ذات تعق
وجــود العــال جــاء عــن طريــق الفيــض 
الزل عــن الكــمل اللــي وبذلــك 
ــذات  ــار ال ــا باعتب ــال مدث ــون الع يك
لنــه ف ذات متــاج ال مــن اوجــد 
وهــو الواحــد مصــدر الفيــض ثــم هــو 
قديــم وايضــا القــول بوجــود الــه يميــز 
ــه  ــة مبدعــه ل ــاره عل عــن الكــون باعتب
مــن عــدم مازفــا معــي مددتــه الرادة 

ــه )35( . ــرة و مطلق ــورة ح ــة بص اللي
ــق  ــه الطل ــارايب ال التنزي ــب الف ويذه
اقــى  ال  التنزيــه  امــر  ف  ويعمــل 
ــامل  ــام الش ــى الع ــق العن ــه ويق غايت
الــكي ف اوســع معانيــه وابعــد اهدافــه 
ليــس كمثلــه شء  تعــال  الل  لقــول 
ــك  ــبحان رب ــل » س ــز وج ــه ع ولقول
رب العــزة عــم يصفــون« )45( ، ومــا 
يعنيــه الفــارايب هــو ان مفهــوم ضوري 
الوجــود يتضمــن الوجــود كصيغــة 
ــل  ــوم الكام ــكارت ان مفه ــر دي وبتعب
الصفــات  كل  بالــرضورة  يتضمــن 
الوجــود  بينهــا  مــن  التــي  الكــمل 
ويســتند الفــارايب ف هــذا الدليــل ال 

مبــدأ عــدم التناقــض ان قولنــا واجــب 
الوجــود غــر قــادر يــؤدي ال التناقــض 
فــكان قولنــا واجــب الوجــود موجــود 
متناقــض وبتعبــر اخــر يرى الفــارايب ان 
قضيــة واجــب الوجــود الوجــود قضيــة 
ــود  ــب الوج ــوري الواج ــة متص تليلي

ويتضمــن الوجــود )55( .
ــى  ــص ع ــود تن ــة الوج ــث ان نظري  حي
ان كل موجــود يتــاج ال علــة وحينئــذ 
ــود  ــو الوج ــاج ه ــاط الحتي ــون من يك
ومنــاط الســتغناء هــو العــدم ويردهــا 
اســتغناء واجــب الوجــود بالــذات عــن 

ــة)65( . العل
وقســم الفــارايب الوجودات ال قســمي 

 - :
))المكــن والواجــب (( وحيــث ان كل 
مكــن يســتدعى فــرض ســبب لوجــوده 
ــلة   ــتمر سلس ــن ان تس ــه ل يمك ــم ان وب
الســباب ال مــا لنايــة لــذا جيــب ان 
نعتقــد بوجــود كائــن موجــود بطبيعتــه 
بغــر ســبب ومالــك لدرجــات الكــمل 
ــر او  ــال تغ ــه ب ــف بذات ــة ومكث الزلي
تبديــل بوجــود واجــب بذاتــه وهــو الل 
ــود  ــب الوج ــو واج ــده اذن الل ه وح
عنــد الفــارايب وواجــب الوجــود اذا 
اعتــر ذاتــه وجــب وجــوده امــا مكــن 
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ــه ) اذا اعتــر ذاتــه ل جيــب  الوجــود فأن
ــوده ( )75(. وج

الفــارايب ف برهانــه عــى وجــود  ان 
ــودات  ــة الوج ــن مالحظ ــق م الل انطل
اســتقرائي  منهــج  حســب  وتأملهــا 
الوجــودات  اســتقراء  خــالل  وانــه 
ــه  ــبب عن ــه س ــود ل ــي ان كل موج تب
ــببية  ــون الس ــون قان ــك يك ــد وبذل وج
ــات  ــود الكائن ــول ف وج ــاري الفع س
ــاد  ــون والفس ــال الك ــذا ع ــا ه ف عالن
ومــن هنــا يتبــي ان قانــون الســببية 
اذا كان تأمــل الفعــول ف كل ماعــدا 
ــبب الول  ــى الس ــق ع ــو ل ينطب الل فه
واجــب الوجــود بذاتــه وكــم بطــل 
التســلل كذلــك يبطــل الــدور لــا يلــزم 
عنــه مــن انيــار قانــون الســببية ف عــال 
الكائنــات اذا انتــج عــن القــول يتعاقــد 

ــرة)85( . ــكل دائ ــياء بش ــود الش وج
عندمــا يرهــن الفــارايب عــى وجــود الل 

يميــز بــي طريقــي : 
الطريــق الول هــو طريــق الكــمء 
ينظــرون  الذيــن  وهــا  الطبيعيــي 
اي  لصانعهــا  الهتــداء  الطبيعــة  ف 
الالــق  وجــود  عــى  الســتدلل 
بالصعــود مــن اثــاره ومعنــى ذلــك 
الصعــود مــن الفعــل ال الفاعــل ويــرى 

الفــارايب ان الباحــث خيتلــط عليــه المر 
ســلك هــذا الطريــق فــال يعــرف الالق 
ــة  ــرف عل ــه ل يع ــة اي ان ــق العرف ح
اللــق يتبــع الخلوقــات فهــذا هــو دليل 
الحــرك الول عنــد أرســطو ودليــل 
الطبيعيــي  الفالســفة  عنــد  الصنــع 
قــد نفضــل ف معرفــة  ذلــك لننــا 
ــض  ــن البع ــا ع ــياء بعضه ــلل الش تس
ــاق ف  ــا ال الخف ــي عقلن ــر وينته الخ
ــن  ــز ع ــه يعج ــك ان ــدد وذل ــذا الص ه
الحاطــة بســائر الوجــودات ومــن 
ثــم فأننــا لــن نصــل ال معرفــة الالــق 

بواســطة هــذا الدليــل )95(
ــق  ــو طري ــان وه ــق الث ــن الطري ــا ع ام
ــمء اللــي حيــث نتأمــل عــال  الك
الفــارايب  ويــرى  الحــض  الوجــود 
ان افــكار الوجــود والماكــن معــان 
مركــوزه ف الذهــن يدركهــا العقــل 
دون وســاطة معــان اخــرى ولــو نظرنــا 
ــا  ــو لوحدن ــث ه ــن حي ــود م ف الوج
ــة  ــو صف ــا وه ــون واجب ــا ان يك ــه ام ان
الوجــد الــذي وجــوده مــن ذاتــه بحيث 
لــو فــرض عدمــه لــزم عــن ذلــك مــال 
ــود  ــو الوج ــا وه ــون مكن ــا ان يك او ام
ــو  ــث ل ــره بحي ــن غ ــوده م ــذي وج ال
فــرض عــدم وجــوده لــا لــزم عــن 
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ــن  ــود المك ــذا الوج ــال وه ــك م ذل
يســتوى وجــوده وعدمــه اي انــه ل 
ضورة تلــزم وجــوده او عدمــه بحيــث 
ــد ان يكــون وجــوده مــن  ــد لب اذا وج
غــره ول يمكــن التســلل ف ارجــاع 
الوجــود المكــن ال ســبب اخــر مكــن 

الوجــود )06( .
فــالل يعقــل ذاتــه ودور العــال هــو 
نتيجــة حتميــا لعلمــه بذاتــه نعلمــه 
ــذي  ــيء ال ــود ال ــة وج ــو عل ــال ه تع
يعلمــه فيكفــى ان يعلــم الل شــيئا حتــى 
يكــون هــذا العلــم اللــي تأسســا 
وتشــيدا لــذا الــيء او ان علــم الل هــو 
علــم ف الفعــل الــذي ل تشــوبه شــائبة 
مــن القــوة وبمعنــى اخــر ذلــك الفعــل 
الــذي ل يكــون قــد خــرج مــن العقــل 
ــض اذا  ــل الح ــك الفع ــوة او ذل ال الق
ــدر  ــد ول يص ــه شء واح ــه وفعل علم

ــد)16( . ــارشة الوح ــد مب ــن الواح ع
وينتهــي الفــارايب ال  ان الول اي الل 
ــود (  ــمل الوج ــن ك ــة م ــو ف الغاي )ه
فــكان ينبغــي لذلــك ان يكــون العقــول 
منــه ف نفســنا عــى نايــة الكــمل ايضــا 
ــل  ــك ع ــر ذل ــر غ ــد الم ــا نج ولكنن
ــارايب  ــول الف ــارايب اذ يق ــر الف ــد تعب ح
ــر  ــه غ ــن جهت ــه م ــم ان ــي ان نعل ينبغ

معتــاص الدراك اذا كان ف نايــة الكمل 
ولضعــف قــوى عقولنــا عن ولالبســتها 
الــادة والعــدم يعتــاص ادراكــه ويعــر 
علينــا تصــوره ونضعــف مــن ان نعقلــه 
عــى ماهــو عليــه ف وجــوده فــأن افراط 
كملــه يرهــن فــال تقــوى عــى تصــوره 
ــو الول  ــوء ه ــم الض ــمم كأن ــى الت ع
بــه  واظهرهــا  واكملهــا  البــصات 
بصــره ســائر البــصات مبــصة وهــو 
الســبب ف ان صــارت اللــوان مبــصة 
وجيــب فيهــا ان يكــون كل مــاكان أتــم 
ــم . )26( ــه ات ــص ل ــر كان ادراك الب واك

املطلب الثالث:
الوجود عند ابن سينا

  )370 ـ 428هـ / 980 ـ 1037م(
جولتنــا لــن تنتــه بعــد و مازلنــا ف 
اعــمق الفلســفة الســالمية عــى الرغــم 
مــن الفــارايب تــدث عــن الوجــود بــم 
هــو موجــود  ول اعلــم كيــف ابــدأ 
ــينا   ــن س ــد اب ــود عن ــن الوج ــات ع كتاب

كان بحث ابن سينا)36(* 
ــة  ــكالية فكري ــا بإش ــود مرتبط  ف الوج
دفعتــه ال اســتثمر الرجعيــات الختلفــة 
ف اجيــاد حالــا والتنظــر لــا وهــي 
ــة  ــق ) اي العالق ــة بالل ــا متعلق قضاي
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بــي الل والعــال ( وقــد تطــرق لــا 
النــص القــدس وابــن ســينا يقــدم 
معالــه فلســفية لــذا المــر بمعنــى انــه 
ــكلة وكان  ــن مش ــا م ــر انطالق كان يفك
ــود  ــث الوج ــر ف مبح ــر كب ــذا لث ه
ــوف  ــينا فيلس ــن س ــث كان اب ــه حي لدي
ــرون  ــة ف الق ــورة خاص ــود وبص الوج
الوســطى اذا اراد كأرســطو مــن قبــل ان 
يــدرس الوجــود بــم هــو موجــود بعلــم 
خــاص هــو اليتافيزيقيــا والعلــم اللــي 
ــث ف  ــذي يبح ــم ال ــه العل ــذي يعرف ال
ــل  ــي ي التفصي ــق وينته ــود الطل الوج
ال العلــوم  الزئيــة وهــذا الوقــف مــن 
تقســيم العلــوم الفلســفية واضــح ف 
ــه ول  ــاب كتب ــاله او كت ــن رس ــر م اكث
ــيمه  ــالف جس ــث باخت ــدم الباح يصط
بــي كتــاب واخــر حــول هــذه الســألة 
ال ان بعضهــا اكمــل واتــم مــن بعضهــا 
ــه  ــا قال ــود ال م ــذا يع ــو ب ــر وه الخ
ــي  ــم الل ــرف العل ــذي يع ــارايب ال الف
بأنــه العلــم الــذي يفحــص الوجــودات 
بــم هــي الوجــودات وعــن مبــادئ 
والراهــي وعــن الوجــودات التــي 

ــام)46( . ــام ولف اجس ــت بأجس ليس
 ابــن ســينا عالــج مبحــث الوجــود 
مــن خــالل العلــم اللــي الــذي اتــذ 

ــد ان  ــة ونج ــوال العقلي ــة الع ــه دراس في
العــرض لــذه الدراســة تهيــدًا لدراســة 
مســألة الوجــود و الاهيــة واللــق وهنــا 
ــاق الوجــودات  ــة انبث نحــن امــام نظري
ان العضلــة التــي كانــت اول مــا توضع 
ــي  ــودات ه ــاق الوج ــة لنبث ف النظري
ــدور  ــر ي ــر والم ــاق التكث ــة انبث معضل
حــول معرفــة الكيفيــة التــي يصــدر بــا 
عــال كثــر عــن الوجــود الواحــد فــكان 
لخــراع الســبب الول فائــدة رياضيــة 
ــبب  ــم ان الس ــن ب ــا ولك ــهل تبينه يس
ــذي هــو واحــدًا فتخــرج مــن  الول ال
ــينا  ــن س ــه اب ــول عن ــد الول يق الواح
ــة  ــن العل ــودات ع ــي ان اول الوج فب
ــة  ــه وماهي ــدد وذات ــد بالع الول واح
ــن  ــس شء م ــادة فلي ــوده لف م موج
ــي  ــي ه ــور الت ــن الص ــام ولم الجس
كــملت الجســام معلــول لــه بــل 
العلــول الول عقــل مــض صــورة غر 

ــال)56(. مادية اص
ــود  ــه ف الوج ــينا لبحث ــن س ــد اب يمه
ولواحقــه بتقســيمه الوجــود ال واجــب 
الوجــود  وواجــب  لذاتــه  الوجــود 
متنــع  وال  المكــن  وهــو  بغــره 
الــذي  الوجــود وذلــك عــى نحــو 
ذهــب اليــه الفــارايب مــن قبــل اول 
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ــن  ــرف اب ــه يع ــود لذات ــب الوج واج
ــه  ــه بقول ــود لذات ــب الوج ــينا واج س
ــى فــرض غــر  ــذي مت هــو الوجــود ال
موجــود عــرض عنــه مــال )66( ، وهــو 
الوجــود ان ل يتعلــق وجــوده بغــره 
ــود  ــو الوج ــه وه ــا بذات ــميناه واجب س
ــن ان  ــذي ل يمك ــو ال ــرضوري وه ال
ــون  ــره وليك ــن غ ــوده م ــون وج يك
وجــود لســواه  ال فائضــا عــن وجــوده 
وحاصــال بــه امــا بواســطة او بغــر 

واســطه )76( .
ويذكــر ابــن ســينا  ف احــكام الوجــوب 

ته  ا لذ
ـ الول انــه ينــاف الوجــوب لغــره وال 
ــا   ــون واجب ــال يك ــه ف ــع بارتفاع لرتف

ــه  ، لذات
ـ والثــان انــه ينــاف الركيــب لحتياجــه 

ال الجــزاء الغايــرة للمركــب ، 
ــا  ــه ثبوت ــدر كون ــو ق ــه ل ــث ان ـ والثال
ــه  ــاج الي ــذات وال ليت ــا زاد عــى ال ل
وامكــن وانــه نســبه بينــه وبــي الوجــود 

ــه ، ــوب لذات ــد الوج ــر فيزي فيتأخ
ـ والرابــع ان ل يكــون مشــركا بــي 
ــات  ــف بصف ــب اذا اتص ــي فالواج اثن
وحــده  للــذات  الــذات  فالواجــب 

والصفــات واجبــه بــه )86(.

قــال الشــيخ الرئيــس ف النجــاة » ان 
بغــر  يــشح  ان  الوجــود ل يمكــن 
ــه  ــي لن ــشح اللفظ ــو ال ــم و ه الس
مبــدأ اول لــكل رشح فــال رشح لــه بــل 
ــط  ــال توس ــس ب ــوم ف النف ــه تق صورت
ــيء  ــا جي ــيخ ان م ــرض الش شء » و غ
ــه رشح لن  ــع ل ــداء ل يق ــن ابت ف الذه
العــّرف جيــب ان يكــون اجــى مــن 
ف و مســاويا لــه ف العمــوم و  العــرَّ
الصــوص ليكــون جامعــا مانعــا و لــو 
كان اخفــى ل يقــع معّرفــا و لــذا كانــت 
التعاريــف الذكــورة ف كتــب الفالســفة 
ــي  ــت الع ــو الثاب ــود ه ــل : ان الوج مث
او الــذي يمكــن ان خيــر عنــه مــن 
لكانــت  ال  و  اللفظيــة  التعاريــف 

التعاريــف دوريــة )96(.
ــينا  ــن س ــد اب ــاس يع ــذا الس ــل ه وع
ــي ف الوجــود  اصحــاب الذهــب الثنائ
و مــن اصحــاب التعبــر عــن احــد 
طرفيــه بواجــب الوجــود وعــن الخــر 
بممكــن الوجــود كــم رأى الفــارايب 
ــر  ــن تعب ــر و لك ــا ع ــو م ــى نح و ع
ــون  ــم يك ــي رب ــن الطرف ــينا ع ــن س اب
اكثــر وضوحــا مــن تعبــر الفــارايب 
ــه  ــا بقول ــدث عنه ــارايب يتح ــا فالف عنه
احدهــا اذ اعتــر ذاتــه ل جيــب وجــوده 
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يســمى مكــن الوجــود و الثــان اذا اعتر 
ذاتــه وجــب وجــوده و يســمى واجــب 
الوجــود و ان كان مكــن الوجــود اذا 
فرضنــاه غــر موجــود ل يلــزم منــه 
ــه و  ــن عل ــوده ع ــى بوج ــال غن ــال ف م
اذ وجــب صــار واجــب الوجــود بغــره 

 .  )07(

ــا  ــع ب ــي يتمت ــة الت ــالل الثنائي ــن خ وم
ابــن ســينا اعتمــد عــى طريــق القســمة 
ف اثبــات وجــود الل اي طريــق القســمة 
ــث  ــن حي ــب و المك ــة ال الواج العقلي
ان المكــن هــو الــذي يتــاج ال علــة و 
القســم الخــر هــو الواجــب يعــُد العلة 
ــب  ــالول واج ــود ف ــكل موج الول ل
الوجــود وان لــذا واجــب الوجــود 
صفــات منهــا انــه واحــد و انه حــق و ل 
مثــل لــه و ل نــد وانــه الــر الحــض و 

ــمل . ــاطة والك ــه البس ل
ان ابــن ســينا نظــر ال الوجــود مــن 
نفــس الزاويــة التــي نظــر اليهــا الفــارايب 
ــيئا  ــض ش ــة الفي ــى نظري ــزد ع ــم ي فل
ــي  ــارايب ه ــد الف ــض عن ــة الفي فنظري

ــا : - ــينا فكاله ــن  س ــد اب ــي عن ه
وان  العــال  وحــدوث  الل  قــدم   -1

. اضطــرار  حــدث  الفيــض 
ــوم  ــي تق ــادئ الت ــركان ف الب 2- يش

ــي :  ــة وه ــا نظري عليه
أ- عــن الواحــد ل يصــدر ال واحــد  ، 
ــة التعقــل ،  ــداع ف عملي ب - قــوة الب
ج- علــة المكنــات لبــد مــن واجــب 

وجــود بذاتــه .  
حــركات  اعتبــار  ف  يشــركان   -3
الفاســد  العــال  ف  تؤثــر  الفــالك 
الكائــن مــن ناحيــة تيئــة مادتــه لقبولــا 

الصــدور)17(. 
ــد يوصــف  ــن ســينا ق ــد اب الوجــود عن
او  كي  بأنــه  و  كثــر  او  واحــد  بأنــه 
ــد  ــوة وق ــل او بالق ــه بالفع ــي وبأن جزئ
ــف  ــيء ويوص ــار ل ــه مس ــف بأن يوص
ــه  ــف بأن ــيء ويوص ــاوي ل ــه مس بأن
متحــرك او ســاكن او انســان ال اذا صار 
جســم طبيعيــا فــاذا مــال يــص رياضيــا 
ــط  ــرى اوس ــري م ــا جي ــف ل ل يوص
ــا  ــص طبيعي ــا ل ي ــات وم ــذه الصف ه
ــا  ــرى اخره ــرى م ــم جي ــف ب ل يوص
ــدا او  ــون واح ــاج ف ان يك ــن ل يت لك
ــا  ــا او طبيعي ــر رياضي ــرا ال ان يص كث
بــل لنــه موجــود عــام هــو صالــح لن 
ــر  ــا ذك ــرة وم ــدة او كث ــف بوح يوص
معهــا فــأذن الوحــدة والكثــرة مــن 
العــراض الذاتيــة الوجــودة للموجــود 
التــي تعــرض لــه بــم هــو موجــود 
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ــد  ــود الواح ــكان الوج ــك ل ــول ذل ول
ــأذن  ــا ف ــا او طبيعي ــون ال رياضي ل يك
الوجــود بــم هــو موجــود اعــراض 

ــه)27( . ذاتي
ان لــكل موجــود  ابــن ســينا  يــرى 
علــًة ف وجــوده مــا عــدا الل لنــه 
واجــب الوجــود بذاتــه ولنــه مبــدأ كل 
ــولً  ــون معل ــد يك ــيء ق ــول و ال معل
باعتبــار الاهيــة او باعتبــار الوجــود 
فباعتبــار الاهيــة لــه علتــان هــا الاديــة 
لــه  الوجــود  باعتبــار  و  الصوريــة  و 
علتــان هــا الفاعلــة و الغائيــة كالثلــث 
بالســطح  متعلقــة  حقيقتــه  فــإن   «
ــن  ــه م ــه ويقومان ــذي ضلع ــط ال وال
حيــث هــو مثلــث و لــه حقيقــة الثلثيــة  
كأنــم علتــاه الاديــة و الصوريــة » و 
ــة  ــه غائي ــوده فعلت ــث وج ــن حي ــا م ام
ثــم الفاعلــة و العلــة الول هــي » علــة 
لــكل وجــود و لعلــة حقيقــة كل وجــود 
الوجــود  مكــن  كل  و   « الوجــود  ف 
فإنــه يفتقــر ال علــة أخــرى ف وجــوده 
ابــن ســينا ان عنايــة  )37(  ، ويعتقــد 

ــذا  ــق ه ــة اي ان الل خل ــال كلي الل بالع
العــال حســب نظــام حكيــم ثــم جعــل 
كل موجــود مصوصــا بعمــل فــكل 
ــام  ــى نظ ــري ع ــا جي ــري ف عالن ــا جي م

ــي  ــك ه ــل تل ــق عم ــه تقي ــد ب ويقص
العنايــة الليــة)47( .

ــض  ــو في ــينا ه ــن س ــد اب ــود عن الوج
مــن واجــب إذ انــه منــذ وجــود واجــب 
ــون  ــب ام يك ــف جي ــل كي ــود عق الوج
نظــام الــر فلذلــك لــزم ان يعقــل 
وارادة  وقــدرة  علــم  بعــد  القيقــة 
وعندهــا يصــل وجــود الــكل كــم 
ــو  ــب ه ــد الل الواج ــول عن ــار معق ص
ــذي  ــود ال ــه الوج ــكل اي ان ــل ال فاع
يفيــض عنــه كل وجــود فيضــا تامــا 
بفعــل  منــه  ينبثــق  اذا  لذاتــه  مباينــا 
ــن  ــور م ــث الن ــم ينبع ــم ك ضورة قدي
الشــمس او الــرارة مــن النــور ولكــن 
الواجــب واحــد بســيط والواحــد مــن 
حيــث وحدانيتــه)57(، ويؤكــد ابــن ســينا 
ان صفــات واجــب الوجــود تمــل 
عليــه بالعــرض واول صفاتــه كونــه 
ــو  ــوده اي ه ــع الوج ــن جي ــدًا م واح
ــه  ــد ف صفات ــه واح ــك ل ــد لرشي واح
ــو  ــه وه ــد ف افعال ــه واح ــد ف ذات واح
ــود  ــاد الوج ــده بات ــرد وح ــن الف الكائ
ــود  ــو ازل الوج ــة وه ــدة الطلق والوح
ــه بســيط غــر مركــب مــن اجــزاء  بذات
ــو  ــه فه ــى وحدانيت ــدل ع ــاطته ت وبس
ــه وارادة  ــون فعل ــن ك ــود م ــام الوج ت
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ــه  ــه وفعل ــدا ف ذات ــيئا واح ــل ش الفع
وارادتــه ثابتــان وهــو خــر مــض لنــه 
ــو  ــص فه ــكان  او النق ــن الم ــو م خل
كــم مــض وعليــه فهــو معشــوق لذاتــه 
مفيــض  خــر  كل  مصــدر  باعتبــاره 
لــكل خــر وهــو عاقــل ومعقــول فهــو 
ــوق  ــل ومعش ــل وان ل يعق ــول عق معق

عشــق وان ل يعشــق )67(.
ان الوجــود عنــد ابــن ســينا كل موجــود 
ــن  ــذات او مك ــود ب ــب الوج ــا واج ام
الوجــود بذاتــه وقــد ابتــدأ الوجــود مــن 
الرشف ال الرشف حتــى انتهــى ال 
اليــول ثــم عــاد مــن الخــس فالخس  
بلــغ  حتــى  فــالرشف  الرشف  ال 
ــتفاد)77(  ــل الس ــة والعق ــس الناطق النف
ــوم  ــيم العل ــن تقس ــف م ــذا الوق . وه
ــر مــن رســالة  الفلســفية واضــح ف اكث
او كتــاب من كتبــه وليصطــدم الباحث 
باختالفــات جســيمه بــي كتــاب واخــر 
حــول هــذه الســألة ال ان بعضهــا اكمل 
واذ  الخــر)87(،  بعضهــا  مــن  واتــم 
كان الول وجــود اكمــل وجــود كان 
ــذي  ــن ال ــي م ــم ال ــق باس ــا اح ايض
يقــال عــى الــيء باســتعارة وكلــم 
كان وجــوده اتــم فأنــه اذا علــم وعقــل 
ــم اذا  ــه ات ــم من ــه ويعل ــل عن كان مايعق

ــا  ــا ل ــنا مطابق ــه نفوس ــول من كان العق
هــو موجــود منــه حســب وجــوده 
الارجعــن نفوســنا يكــون معقولــه 
ف نفوســنا مطابقــا لوجــوده وان كان 
ناقصالوجــود كان معقولــه ف نفســنا 
معقــول انقص)97(.حــاول ابــن ســينا ان 
يدخــل بعــض التعديــالت عــى برهــان 
أرســطو ليتالقــى الصعوبــات التــي 
ثالثــة  ال  الوجــود  فقســم  تعرضــه 

ــام : - اقس
 ، الوجــود  واجــب   : الول  القســم 
 ، الوجــود  مكــن    : الثــان  القســم 
. الوجــود  متنــع   : الثالــث  القســم 

وقــال ان واجــب الوجــود هــو الوجــود 
الــذي يســتمد وجــوده مــن ذاتــه ل مــن 
غــره وهــو الل امــا مكــن الوجــود فهــو 
ــود و  ــه الوج ــتوي في ــذي  يس ــى ال الش
العــدم فــاذا وجــد كان لبــد مــن علــة 
ــى  ــوده ع ــت وج ــه اصبح ــه عن خارج
ــود  ــن الوج ــي ان مك ــذا يعن ــه وه عدم
ــن  ــل م ــه ب ــن ذات ــودا م ــر موج ل يص
ــه  ــاج الي ــذي يت ــر ال ــذا الغ ــره ه غ
ــا  ــون واجب ــا ان  يك ــد ام ــن ليوج المك
ــاج  ــا احت ــاذا كان مكن ــا )08( ، ف او مكن
لوجــوده  اخــرى  علــة  ال  بــدورة 
ويتسلســل المــر ال غــر نايــة اذن 
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ــب  ــر واج ــك الغ ــون ذل ــب ان يك جي
الوجــود وهكــذا نــرى ان كل جلــة 
او سلســلة كل واحــد منهــا معلــول 
عــن  خارجــه  علــة  عليــه  تقتــي 
احادهــا وذلــك لنــا امــا ان ل تقتــي 
عنــه اصــال  فتكــون واجبــة غــر مكنــه 
وامــا تقتــي علــة هــو الحــاد بأسهــا 
فتكــون معلولــة لذاتــا وامــا ان تقتــي 

ــاد)18( .  ــن الت ــة ع ــة خارج عل
يعتقــد ابــن ســينا بــأن طــرق الوصــول 
ال الل متعــددة ويعتــر ان احداهــا هــو 
ــن  ــتدلل الره ــان والس ــق الره طري
ــن  ــات واجــب الوجــود يضــع اب ولثب
ســينا اهــم الرهــان ف هــذا الجــال 
ــي »  ــان الصديق ــميه » بره ــا يس ــو م ه
وهــو كالتــال كل وجــود امــا ان يكــون 
واجبــا وامــا ان يكــون مكنــا وكل مكن 
انطالقــا مــن بطــالن التسلســل والــدور 
ينتهــي ال الواجــب)28( ، كل موجــود 
ــن  ــه م ــث ذات ــن حي ــه م ــت الي اذا التف
ــون  ــا ان يك ــره فأم ــات ال غ ــر التف غ
بحيــث جيــب لــه الوجــود ف نفســه 
ــق  ــو ال ــب فه ــأن  وج ــون ف او ل يك
بذاتــه الواجــب وجــوده مــن ذاتــه وهــو 
ــاره  ــون باعتب ــب فيك ــوم وان ل جي القي
ــع  ــه الــيء الــذي ل جيــب وليمتن ذات

ــود  ــب الوج ــا واج ــود ام ــكل موج ف
بذاتــه او مكــن الوجــود بحســب ذاتــه 
ماحقــه ف نفســه المــكان فليــس يصــر 
موجــودا مــن ذاتــه فأنــه ليــس وجــوده 
ــث  ــن حي ــه م ــن عدم ــه اول م ــن ذات م
هــو مكــن فوجــود كل مكــن الوجــود 
مــن غــره » التسلســل والــدور باطــالن 
ال واجــب  تنتهــي  فــكل سلســلة   «

ــه)38(. ــود بذات الوج
 ان ابــن ســينا عــى اعتمــد اصــل العليــة 
ــذي  ــة ( وال ــاج ال العل ــن مت ) كل مك
ــد  ــات ق ــن البدهيي ــيخ م ــد الش ــو عن ه
اعتمــد عليــه هنــا بعنــوان ان اصــل 
ــتفاد  ــة فأس ــروض الصح ــلم ومف مس

ــذا. ــه ه ــة برهان ــه لقام من
فــالل تعــال هــو الواجــب بذاتــه وباقــي 
ــة بذاتــا  الوجــودات كلهــا هــي المكن
ــو  ــه ه ــب بذات ــا والواج ــة بغره واجب
الوجــود الــذي يلــزم مــن فــرض كونــه 
ــاج ف  ــو ل يت ــال وه ــود م ــر موج غ
ــه لــو كان متاجــا  وجــوده ال علــة ل ن
اليهــا لصبــح مكنــا بذاتــه واجبــا بغره 
ــال  ــا الع ــا وام ــه ال ــال لكون ــذا م وه
ــه  ــن بذات ــو مك ــوى الل فه ــا س ــو م وه
ــر  ــه ويفتق ــوده وعدم ــاوي وج اي يس
ــى  ــوده ع ــح وج ــوده ترج ــة وج ال عل
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مرجــع  ل  انــه  هــو  والــق  عدمــه 
الل تعاليــان وجــوده مســتغرق لــكل 
مســتوياتا  بكافــة  معانيالوجــودات 
وهــو مفــارق لــا جيعــا ف الوقــت 
نفســه مثلــم يفــارق كل منهــا مــا يندرج 
ــود  ــه وان الوج ــتغراق ل ــن اس ــه م تت
نشــاطها  وس  عقولنــا  مرمعقوليــة 
كــم تفســره ســائر الوجــودات بتقربــا 
ــى يتالشــى تناهيهــا ف  ــه حت الطــرد الي

ل تناهيــه )48(.
حيــث ان نظريــة الوجــود هــي النظريــة 
القائلــة ان الوجــود يتــاج ال علــة 
ــة  ــه ذاتي ــذه الاج ــوده وه ــل وج لج
نتصــور  ان  يمكــن  فــال  الوجــود 
وجــودا متحــررا مــن هــذه الاجــه لن 
ســبب الفتقــار ال العلــة س كامــن 
ف صميمــه ويرتــب عــى ذلــك ان 
ــذه  ــذ ب ــد اخ ــول وق ــود معل كل وج
ــتند  ــفة مس ــن الفالس ــدد م ــة ع النظري
يــن ف تريرهــا علميــا ال التجــارب 
مياديــن  متلــف  ف  دلــت  التــي 
ــه  الكــون عــى ان الوجــود بشــتى الوان
واشــكاله التــي كشــفت عنهــا التجربــة 
ل يتجــرد عــن ســببه ول يســتغنى عــن 
ــود  ــام للوج ــوس ع ــة نام ــة فالعلي العل
ــراض  ــة واف ــارب العلمي ــم التج بحك

وجــوده  ليــس لــه علــة متناقــض لــذا 
ــا  ــك كان ضب ــل ذل ــوس ولج القام
مــن العتقــاد بالصفــة التــي ل متســع 
ــث  ــام)58(، حي ــون الع ــام الك ــا ف نظ ل
ــام  ــن نظ ــث ع ــي البح ــفة ه ان الفلس
الوجــود والقوانــي العامــة الســارية 
ــا  ــشارة هدف ــود ب ــل الوج ــه وجع في
ــان  ــى النس ــزم ع ــر فيل ــث والنظ للبح
التفكــر ان يتخذهــا دليــال هيديــه ف 
ــه  ــرج علي ــلم يع ــث او س ــمت البح ظل
ف ســمء تفكــر ويرتقيبــه ال مــا يــاول 
الوصــول اليــه  فــأن الفلســفة والفكــرة 
الصحيحــة تؤامــان ل تفــرق احداهــا 

ــعرة )68( . ــدر ش ــرى ق الخ
معنيــي  بــي  ســينا  ابــن  وفــرق 
ــو ل  ــذات وه ــوب ال ــوب الوج للوج
الــق  بوصفــه  تعــال  الل  ال  يكــون 
التعــال والوجــوب بالغــر وهــو الــذي 
عندمــا  المكــن  للموجــود  يكــون 
مــن حيــز  بذاتــه  الواجــب  خيرجــه 
المــكان ال حيــز الفعليــة والتحقــق ف 
الواقــع وذلــك ان الواجــب قــد يكــون 
بذاتــه وقــد ل يكــون بذاتــه والــذي هــو 
واجــب الوجــود بذاتــه هــو الــذي لذاته 
ل لــيء اخــر اي شء كان صــار مــال 
ــود  ــب الوج ــه وان واج ــرض عدم بف
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الــذي لوضــع شء مــا  بذاتــه هــو 
ــود)78(،  ــب الوج ــار واج ــو ص ــس ه لي
ــة  ــه مخس ــب بذات ــواص الواج ــن خ م
امــور اصليــة يتفــرع عليهــا غرهــا مــن 

الــواص:- 
ــب  ــه واج ــه  ، 2- ان ــة ل ــه ل عل 1- ان
انــه ل   -3 ، . الوجــود ف كل جهــة 
ــة  ــيط القيق ــه بس ــه . ، 4- ان ــئ ل مكاف

ــه ، ــب في ل تركي
وانــه ل مشــارك لــه ف القيقــة فيرتــب 
ــه  ــق ل ــه ل تعل ــور ان ــذه الم ــى ه ع
او  بغــره  ككونــه عرضــا لوضــوع 
صــورة لــادة او مركبــا مــن عــدة اشــياء 
ــررة  ــة مق ــه او ف صف ــرا ف ذات او متغ
ــه  ــادة ل ــه ولم ــوع ل ــال موض ــه ف لذات
ول صــورة لــه ولجنــس لــه ول فصــل 
ولحــد لــه ولغايــة لــه ولمشــارك لــه 
ــراك ف  ــا الش ــاص ام ــوده ال ف وج
مطلــق الوجــود فــال يلــزم منــه تركيــب 
ولمفســدة اخــرى)88( ، ولجيــوز ان 
ــود  ــب الوج ــد واج ــون شء  واح يك
بذاتــه وبغــره معــا فأنــه ان رفــع غــره 
ذاك او ل يعتــر وجــوده ل خيــل امــا 
ــه  ــى حال ــوده ع ــوب وج ــى وج ان يبق
ــره  ــوده بغ ــوب وج ــون وج ــال يك ف
وامــا ان ل يبقــى وجــوب وجــوده عــى 

ــوده  ــوب وج ــون وج ــال يك ــه  ف حال
ــو  ــود ه ــب الوج ــه)98( ، وان واج بذات
غــر  فــرض  متــى  الــذي  الوجــود 
ــا  ــال )09( ، ام ــه م ــرض عن ــود ع موج
مــن خــواص المكــن انــه متــاج ف 
وجــوده وعدمــه ال علــة وانــه مــا جيــب 
وجــوده او عدمــه بعلــة وانــه ليــس 
بســيط القيقــة ولجيــوز ان يكــون شء 
واحــد واجــب الوجــود بذاتــه وبغــره 
بــل لبــدان يكــون الوصــوف بواجــب 
ــه  ــود لذات ــن الوج ــره مك ــود بغ الوج
ــر  ــر او ل يعت ــك الغ ــع ذل ــه ان رف لن
ــوب  ــى وج ــا ان يبق ــل ام ــوده ل خي وج
ــي  ــأن بق ــى ف ــة او ليبق ــوده بحال وج
ــره وان  ــوده بغ ــوب وج ــون وج ليك
ــوده  ــوب وج ــون وج ــال يك ــبق ف ل يس
بذاتــه فثبــت ان كل ماوجــوب وجــوده 
ــود  ــب الوج ــون واج ــو ليك ــره فه بغ

ــه)19(. بذات
ان الل ل يســتحق اي ثنــاء عــى مــا 
المتنــاع  يملــك  ل  مــادام  صنعــه 
ــرضورة ل  ــل بال ــل يفع ــة ب ــن صف ع
ــدا  ــراض واه ج ــذا الع ــار وه بالختي
ــه  ــن طبيعت ــا ع ــة هن ــرضورة النبثق فال
او وجــوده ل تنفصــل عــن ارادتــه فلــم 
ــة  ــه كامل ــم او ارادت ــوده عظي كان وج
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ــن  ــة لع ــي صف ــا ينبغ ــع م ــث يصن حي
ــرا  ــكان جدي ــا ف ــل تلقائي ــر ارادة ب غ
بالزيــد مــن الحبــة بحكــم طبيعتــه 
ذاتــا بالزيــد مــن التمجيــد مــادام ذلك 
ــل  ــرض ب ــه ل بالع ــن خواص ــود م ال
عــى وجــه جوهــري غــر متبــدل)29( .
والتكلمــي  الفالســفة  اراء  وان   
بخصــوص معرفــة ذات الل تنحــص ف 

-  :. اراء  ثالثــة 
1- ان حقيقــة الل غــر معلومــة ول 
الدنيــا ول ف  يمكننــا معرفتهــا ل ف 
ــدة  ــك بع ــى ذل ــتدلي ع ــرة مس الخ
أدلــة اههــا ان العلــوم عندنــا منــه 
ــس  ــا لي ــلوب كقولن ــا الس ــبحانه ام س
ول  عــرض  ول  ولجوهــر  بجســم 
شــك ان الاهيــة مغايــرة لســلب مــا 
ــا قــادر  عداهــا وامــا الضافــات كقولن
عــال وعليــه بــذات شء وهــذه المــور 

شء اخــر .
ــا  ــو م ــة و ه ــة الل معلوم 2- ان حقيق
و  العتزلــة  متكلمــي  جهــور  عليــه 
الشــعرية مســتدلي عــى ذلــك بقولــم 
ــي  ــوده ع ــو وج ــود ه ــرف وج ــا نع ان

ــه . ــم بذات ــد ان تكل ــه فالب ذات
ف  معلومــة  غــر  الل  حقيقــة  ان   -3
ــرة  )39( . ــة ف الخ ــا معلوم ــا لن الدني

ان تقســيم الوجــودات ثالثــة عنــد ابــن 
ســينا :

1- المكــن بذاتــه ويشــمل عــى جيــع 
ــدم  ــا الع ــح فيه ــي ل يرج ــياء الت الش
ان  طبيعتهــا  ف  ان  اي  الوجــود  عــى 

ــد . ــد وان ل توج توج
2- هــو المكــن بذاتــه الواجــب بغــره 
ــراه  ــا ن ــوع كل م ــذا الن ــل  ف ه ويدخ

ــركات . ــياء وال ــن الش م
ــدأ الول  ــو الب ــه وه ــب بذات 3- الواج

اي الل)49( .
وعليه يقسم الوجود ال قسمي : - 

-  الول وجــود لــه منتهــى الكــمل 
التغــر  عليــه  ويســتحيل  والريــة 
وهــو  نايــة  ول  بدايــة  لــه  وليــس 
قديــم  ، والثــان وجــود اقــل شــأنا مــن 
الول ومقابــل لــه ومــع ذلــك فــالول 
أصــل الثــان واليــه ينتهــي مصــره)59(، 
حيــث ان الســتدلل عــى ان الوجــود 
ــا آَدُم  ــا َي ــال » َوُقْلنَ ــه تع ــودان بقول وج
اْســُكْن َأنــَت َوَزْوُجــَك اْلَنَّــَة َوُكاَل ِمنَْها 
ــِذِه  َرَغــًدا حيــث شــئتم َوَل َتْقَرَبــا َهٰ
ـُـَم  ــَجَرَة َفَتُكوَنــا ِمــَن الظَّالِِــَي ،َفَأَزلَّ الشَّ
ــا  ــا َكاَن ــَم ِمَّ ــا َفَأْخَرَجُه ــيطان َعنَْه الش
ــٍض  ــْم لَِبْع ــوا َبْعُضُك ــا اْهبُِط ــِه َوُقْلنَ فِي
ــاٌع  ــُدوٌّ َوَلُكــْم ِف اْلَْرِض ُمْســَتَقرٌّ َوَمَت َع
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إل ِحــٍي »)69( ، 
وقولــه تعــال« َفِمــَن النَّــاِس َمــن َيُقــوُل 
ــُه ِف اْلِخــَرِة  ــا َل ــا َوَم ْنَي ــا ِف الدُّ ــا آتِنَ نَ َربَّ
ــا  نَ ــوُل َربَّ ــن َيُق ــم مَّ ــاَلق َوِمنُْه ــْن َخ ِم
اْلِخــَرِة  َوِف  َحَســنًَة  ْنَيــا  الدُّ ِف  آتِنَــا 
َحَســنًَة َوِقنـَـا َعــَذاَب النَّــاِر » )79( ، وقوله 
ــٌب  ــا إِلَّ َلِع ْنَي ــاُة الدُّ ــا اْلََي ــال » َوَم تع
ــَن  ِذي ــْرٌ لِلَّ ــَرُة َخ اُر اْلِخ ــدَّ ــٌو َو َلل َوَلْ

ــوَن« )89( ،  ــاَل َتْعِقُل ــا َف يتقون
فهــذه اليــات وغرهــا دليــل أكيــد 
ــرر  ــذا يق ــودان ل ــود وج ــى ان الوج ع
ــأن  ــارات ب ــه الش ــينا ف كتاب ــن س اب
ــه  ــود بذات ــب الوج ــا واج ــود ام الوج
او مكــن الوجــود بذاتــه فــكل وجــودا 
اذا نظــر اليــه فأمــا ان جيــب لــه الوجــود 
ف نفســه او ل يكــون فــأن وجــب فهــو 
ــن  ــود م ــب الوج ــه الواج ــق بذات ال

ــوم )99( . ــو القي ــه وه ذات
يقــول ابــن ســينا المــور التــي تدخــل 
ف الوجــود وتتمــل ف العقل النقســام 
ــر  ــا اذا اعت ــا م ــون منه ــمي فيك ال قس
ــه ل  ــر ان ــوده وظاه ــب وج ــه ل جي بذات
يمتنــع ايضــا وجــوده و وال ل يدخــل ف 
الوجــود وهــذا الــيء ف حيــز المكان 
بذاتــه  اعتــر  اذا  مــا  فيهــا  ويكــون 
ــب  ــول ان الواج ــوده فنق ــوب وج وج

الوجــود بذاتــه ل علــة لــه وان المكــن 
ــا ان كل  ــة وايض ــه عل ــه ل ــود بذات الوج
ــه  ــار ذات ــود باعتب ــن الوج ــو مك ــا ه م
فوجــوده وعدمــه كالهــا بعلــة لنــه اذا 
وجــد فقــد حصــل لــه الوجــود متميــزا 
مــن العــدم واذا عــدم حصــل لــه العــدم 

ــود)001(. ــن الوج ــزا م متمي
ــاره فيلســوفا مســلم  ــن ســينا باعتب  و اب
ــري  ــر جوه ــطو ف ام ــف أرس ــد خال ق
ف مســألة المكــن وهــو ان الوجــود 
ــة  ــن طبيع ــس م ــارج لي ــن ف ال المك
المكنــات كــم يقــول أرســطو بــل 
ــب  ــو واج ــه وه ــارج عن ــر بال ــن ام م
الوجــود بذاتــه)101( ،  واكــد ابــن ســينا 
ان حقيقــة الول موجــود لــه دون غــره 
ــب  ــو واج ــم ه ــد ب ــك لن الواح وذل
ــو  ــو وه ــه ه ــو ب ــا ه ــون م ــود يك الوج
ــذات  ــه ل ــور علي ــاه مقص ــه ومعن بذات
ــة  ــة )201( ، والعناي ــى او لعل ــك العن ذل
ــون الول  ــي ك ــينوي ه ــر الس ف الفك
ــن  ــود م ــه الوج ــم علي ــه ب ــا بذات عال
للخــر  لذاتــه  وعلــة  الــر  نظــام 
والكــمل بحســب المــكان وراضيــا بــه 
فيعقــل نظــام الــر عــى وجــه البلــغ  
ــه  ــا يعقل ــه م ــض عن ــكان فيفي ف الم
نظامــا او خــرا عــى الوجــه البلــغ 
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ــة  ــم تأدي ــى ات ــا ع ــه فيضان ــذي يعقل ال
ــم ان  ــكان وب ــب الم ــام بحس ال النظ
ــة  ــة اللي ــه العناي ــه واصل ــر رشط ال
بمعنــى ان العنايــة الليــة مصــدر الــر 
ــعادة  ــر والس ــن ال ــط كل م ــه ارتب كل
ــن  ــده اب ــا يؤك ــو م ــة وه ــة اللي بالعناي
ــود  ــى الوج ــث ان معن ــينا)301( ،  حي س
وغــره  الول  يعــم  موضــوع  ف  ل 
عمــوم النــس فيقــع تــت جنــس 
الوهــر وهــذا خطــأ فــأن الوجــود ل ف 
الوضــوع الــذي هــو كالرســم للجوهــر 
ليــس بمعنــى بــه الوجــود بالفعــل 
وجــود ل ف موضــوع حتــى يكــون مــن 
ــه  ــدا هــو نفســه عــرف من عــرف ان زي
انــه موجــود بالفعــل اصــال فضــال عــن 
ــا  ــى م ــل العن ــود ب ــك الوج ــة ذل كيفي
يمــل عــى الوهــر كالرســم وتشــرك 
ــم  ــوة ك ــن الق ــة ع ــر النوعي ــه الواه في
تشــرك ف النــس هــو انــه ماهيــة 
وحقيقتــه انــم يكــون وجودهــا ل ف 

الوضــوع )401(.
ــو  ــال ه ــرى ان الل تع ــينا ي ــن س ان اب
ــر الول  ــه ال ــود بنفس ــب الوج واج
، الول ف الوجــود الوجــود الول ، 
ــو  ــد ه ــة الول واح ــق الول ، العل ال
ــادة  ــورة ول م ــس ص ــض لي ــل م عق

ــل اي يلزمــه  ــب ان يعق ول جســم فيج
ــكل » اي وجــود هــذا العــال  وجــود ال
» عنــه وانــه مبــدأ النظــام الــر ف هــذا 
ــع ان  ــا يمن ــك م ــس ف ذل ــود ولي الوج
يصــدر هــذا الوجــود عنــه ول ان يكــره 
ــم  ــد القدي ــم ان الل الواح ــك ث ــو ذل ه
القــادر العــال الكيــم الــواد جيــب ان 
تظهــر قدرتــه وعلمــه وحكمتــه وجوده 
وبــم ان الل ايضــا هــو العلــه الول فــال 
ــه »  ــد مــن ان يكــون ثمــة معلــول عن ب

ــة » )501(. ــا كان عل وال ل
يصــوغ ابــن ســينا ف تعريفــه الواجــب 
ان  بقولــه  برهانــه  المكــن  الوجــود 
الواجــب الوجــود هــو الوجــود الــذي 
متــى فــرض غــر موجــود عــرض منــه 
ــذي  ــو ال ــود ه ــن الوج ــال وان مك م
متــى فــرض غــر موجــود فهــو وجــودا 
ل يعــرض منــه مــال فالواجــب الوجود 
هــو الــرضوري والمكــن الوجــود هــو 
الــذي ل ضورة فيــه بوجــه اي ل ف 
وجــوده ول ف عدمــه وهــذا هــو الــذي 
نعنيــه ف هــذا بممكــن الوجــود وان 
ــا  ــود م ــن الوج ــى بممك ــد يعن كان ق
ــى كل  ــن ع ــال المك ــوة ويق ــو بالق ه

ــود)601( . ــح الوج صحي
رأى ابــن ســينا ان واجــب الوجــود 
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ــد ل  ــود واح ــع الوج ــن جي ــد م واح
ــد  ــه وواح ــد ف ذات ــه وواح ــك ل رشي
ــى  ــه بمعن ــد ف افعال ــه وواح ف صفات
ان الفعــل وارادة الفعــل شء واحــد 
الوحــدة  حيــث  ومــن  الل  ذات  ف 
ــون  ــوز ان يك ــه ل جي ــد ان ــة نج العددي
واجــب الوجــود اكثــر مــن واحــد لن 
كل متالزمــي ف الوجــود متكافئــان 
ــان  ــم فيكون ــة عنه ــة خارجي ــم عل فله
واجبــي الوجــود بغرهــا ومــن حيــث 
وحــدة الــذات نجــد ان ذاتــه ل تنقســم 
ــة  ــر مركب ــيطة غ ــي بس ــزاء اذ ه ال اج
ــه  ــزاء تقوم ــن اج ــا م ــو كان مركب اذ ل
ــه ول  ــم ال بأجزائ ــوده ليت ــكان وج ل
ــود  ــب الوج ــة واج ــه صف ــت عن ارتفع
بذاتــه وهــو خــر مــض وكــمل مــض 
ــل  ــو عق ــق ه ــان ال ــكل مع ــق ب وح
وعاقــل ومعقــول وهــو حكمــة ارادتــه 
الثابتــة التــي ل تتغــر ولتســقى لغايــة 
معشــوق  بــل  عاشــق  بذاتــه  وهــو 
هــو  فالواجــب  ملتــذ)701(،  ولذيــذ 
ــون  ــال ان ل يك ــع وم ــو متن ــذي ه ال
او ليــس بممكــن ان ليكــون والمكــن 
ــون او  ــع ان يك ــس يمتن ــذي لي ــو ال ه
ــب ان  ــس بواج ــذي لي ــون او ال ل يك
ــاة  ــاب النج ــون وف كت ــون او ليك يك

ــدل  ــب ي ــة واج ــات الثالث ــول اله يق
عــى دوام الوجــود ومتنــع ويــدل عــى 
ــى لدوام  ــدل ع ــن ي ــدم ومك دوام الع

ــدم )801( ــود ول ع وج
ــينا  ــن س ــر اب ــود ف تفك ــة الوج ان عل
هــي الوجــوب والســبب الهيــأ لــه 
انــم هــو المــكان الــرضوري ل ثبــات 
ــبب  ــو الس ــود وه ــا الوج ــود ام الوج
ــة  ــن حال ــيء م ــراج ال ــس لخ الرئي
المــكان ال حالــة الوجــود ولــول هــذا 
لســتمر كل شء ف حالــة المــكان 
فأبــن ســينا نــراه قــد طبــق فكــرت القوة 
والفعــل اللتــي قــال بــم أرســطو عــى 
ــن  ــف اب ــوب واختل ــكان و الوج الم
ــوة ال  ــال الق ــبب انتق ــه ف س ــينا مع س

الفعــل)901( *.
ان ابــن ســينا ف تركيــزه عــى المكــن و 
ــن  ــي الدي احكامــه يــاول ان يقــرب ب
ــا  ــذ طريق ــه ات ــك لن ــفة  و ذل والفلس
مالفــا عــن أرســطو ف اثبــات واجــب 
ــن  ــس م ــال  بالعك ــه فاع ــود بذات الوج
أرســطو الــذي جعــّل  واجــب الوجــود 

ــوقا . ــه معش بذات
ابــن ســينا عــن قســمة  ان حديــث 
فهــو  ومكــن  واجــب  ال  الوجــود 
يمتــاز بوضــوح الــشح ودقــة التعليــل 
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عــن  فحديثــه  الطلــوب  تقريــر  ف 
كذلــك  هــو  ثنائيــه  وعــن  المكــن 
ــو  ــه وه ــلوب وخصائص ــس الس بنف
ف الوقــت نفســه ل خيــرج عــن الــدود 
ــارايب  ــتاذه الف ــرة اس ــم فك ــي ترس الت
للنظــرة  تقريــره  مــن حيــث  ســواء 
الغريقيــة الرســطية الاصــة بالمكــن 
بينهــا وبــي  او مــن حيــث توفيقــه 

الســالم)011(.
ان ابنســينا باعتبــاره فيلســوفا مســلم قــد 
خالــف أرســطو ف امــر جوهــري ف 
مســألة المكــن وهــوان وجــود المكــن 
ف الــارج ليــس منطبيعــة المكــن كــم 
يقــول أرســطو بلمــن امــر خــارج عنــه 
ــف  ــا ذن ــود بذات ــب الوج ــو واج وه
ــرة  ــطو ف فك ــق أرس ــينا ل يواف أن ابنس
وجــود المكــن ف الــارج اذان أرســطو 
ــرك  ــرى ان الح ــرة ي ــذه الفك ــر ل فيقري
بالفعــال  موجــودًا  باعتبــاره  الول 

ــوة )111(. بالق
حــادث  ســينا  ابــن  عنــد  الوجــود 
ضوري و نظــرة ابــن ســينا اليتافيزيقيــة 
هــي ميتافيزيقيــة الــذات والوهــر و 
الاهيــة لــدى عطائهــم اســتمراريتها 
فذهــب ابــن ســينا التأثــر بالتقليــد 
ــر  ــالح الكب ــل بالص ــران والتص الي

الــذي عمــل لــه مــال صــدره الشــرازي 
) 1640( الشــخصية الســيطرة هــي 
اســتبدلت  التــي  اصفهــان  مدرســة 
ميتافيزيقيــة الوجــود بالوهــر والطبيعة 
ــد  ــي ت ــشوط الت ــة ال ــة) جل او الاهي
الكائــن الفــرد ( وبكينونتــه الطلقــة 
الالمشوطــة اي بكونــا موضوعيــة  
ــب  ــا جي ــدد م ــة ت ــاملة اجيابي ــة ش عام
ان يضــاف اليهــا حتــى تتحقــق ف فــرد 
ــود  ــح الوج ــل مصطل ــه)211(، ودخ بعين
ــالمية  ــة الس ــفة العربي ــوة ال الفلس بق
وترســخ فيــم بعــد عنــد ابــن ســينا)311(، 
متــواه  وبموجــب  بالــرضورة  اذن 
الــاص كل جوهــر هــو ذاتــه هــو 
ــطر ال  ــة تنش ــرة الكينون ــا وفك شء م
كائــن ضوري وكائــن مكــن والمكــن 
الــيء  هــذا  هــو  جوهــر  كل  هــو 
ــن  ــا م ــد اطالق ــه ل يوج ــن ولكن الكائ
ــود  ــذا الوج ــل ه ــا جيع ــبب م دون س
ضوريــا ومــن هنــا كان الســبب الــكي 
الــذي يعطــي الوجــود ضورة وجــوده 

.)411(

ــينا  ــن س ــد اب ــود عن ــب الوج ان واج
ــى فــرض غــر  ــذي مت هــو الوجــود ال
موجــود عــرض منــه مــال وان المكــن 
ــر  ــرض غ ــى ف ــذي مت ــو ال ــود ه الوج
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موجــود عــرض منــه مــال وان المكــن 
ــر  ــرض غ ــى ف ــذي مت ــو ال ــود ه الوج
موجــود عــرض منــه مــال وان المكــن 
ــى فــرض غــر  ــذي مت الوجــود هــو ال
موجــود ل يعــرض منــه مــال فواجــب 
والمكــن  الــرضوري  هــو  الوجــود 
الوجــود هــو الــذي ل ضورة فيــه 
ــه  ــوده ول ف عدم ــه اي ل ف وج بوج
بممكــن  نفنيــه  الــذي  هــو  وهــذا 
ــن  ــي بممك ــد يعن ــن ق ــود وان كل الوج
الوجــود مــا هــو بالقــوة ويقــال المكــن 

ــود)511(. ــح الوج ــى كل صحي ع
وان الوجــود امــا ان يكــون الوجــود 
ــو  ــه او ل والول ه ــه بذات ــا ل ضوري
ــر  ــن وذك ــو المك ــان ه ــب والث الواج
ــات  ــارات والتنبيه ــينا  ف الش ــن س اب
بقولــه كل موجــود اذا التفــت اليــه مــن 
ــي  ــاف الت ــر التف ــن غ ــه م ــث ذات حي
غــره فأمــا ان يكــون بحيــث جيــب 
ــأن  ــون ف ــه اول يك ــود ف نفس ــه الوج ل
وجــب فهــو الــق بذاتــه الواجــب 
ــوم وان  ــو القي ــه وه ــن ذات ــوده م وج
ل جيــب ل جيــرأ ان يقــال لنــه متنــع 
ــل  ــودا ب ــرض موج ــا ف ــد م ــه بع بذات
ان قــرن باعتبــار ذاتــه رشط مثــل رشط 
العــدم علتــه صــار متنعــا او مثــل رشط 

ــا وان ل يقــرن بــا  وجــوده صــار واجب
عدمهــا  ول  علــة  حصــول  ل  رشط 
ــو  ــث وه ــر الثال ــه الم ــي ذات ــي لف بق
المــكان فيكــون باعتبــاره ذاتــه الــيء 
الــذي ل جيــب ول يمتنــع فــكل موجود 
ــن  ــه او مك ــود بذات ــب الوج ــا واج ام

ــه)611(. ــب ذات ــوب بحس الوج
 فالوجــود هــو معنــى بدهيــي واول 
ــر  ــه اظه ــس ولن ــتحرضه النف ــا تس م
قــد  فــأن  الشــياء واحقهــا معرفــة 
ــه مــا  ــا تعريــف الوجــود لن ــع بتات امتن
التعريــف ليــت شــعري ال تصيــل 
مهــول بمعــروف واذا كان الوجــود 
ــه  اعــرف الشــياء فــال شء اعــرف من
ــود ل  ــه واذا الوج ــد يعرف ــال شء ق ف
ف واذا امتنــع تعريــف الوجــود فقد  يعــرَّ
بقــي ســبيل اخــر ف التطــرف اليــه وهــو 
ــود ذو  ــيم الوج ــيم وتقس ــق التقس طري
طرائــق كثــرة ولكــن انــم نحن ســنقف 
عنــد تقســيمه بحســب مراتبــه ان هنــاك 
تقســيم اول و كســرا للوجــود بحســب 

ــيمه . ــو تقس ــه وه مرتبت
*الواجب ينقسم ال ثالثة اقسام : - 

واجــب  وقيــل  معــي  واجــب   -1
مضيــق وهــو مــا اذا ل يفعلــه بعينــه 
اســتحق الــذم عــى بعــض الوجــوه 
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. الوديعــة  رد  مثــال 
2- واجــب مــر وهــو مــا اذا ل  يفعلــه 
ول مــا يقــوم مقامــه اســتحق الــذم عــى 

بعــض الوجــوه .
ــا اذا  ــو م ــة وه ــى الكفاي ــرض ع 3- ف
ــن  ــه ع ــقط وجوب ــالء س ــه العق ــام  ب ق
ــد  ــالم ق ــل رد الس ــك مث ــي وذل الباق
ــب  ــم وج ــب قي ــظ الواج ــتعمل لف يس
ــم  ــتحالة ك ــص الس ــو نقي ــة وه لمال
ــى كل  ــه ع ــذات واجب ــة ال ــال صف يق
ــب  ــذات واج ــة ال ــى صف ــال ومقت ح
ــود  ــد الوج ــود عن ــد الوج ــود عن الوج
وكل ذلــك مــن جهــة الصطــالح )711(.

ــا  ــود م ــة ف الوج ــور الداخل وان الم
ــو  ــوده وه ــب وج ــه وج ــر بذات اذا اعت
ــو  ــود وه ــب الوج ــمى واج ــذي يس ال
ــا  ــرض معدوم ــى ف ــذي مت ــود ال الوج
ــذي  ــال ال ــه م ــزم عن ــود ل ــر موج غ
ــر  ــن غ ــوده م ــون وج ــن ان يك ل يمك
وليكــون وجــوده لســواه الفائضــا 
امــا  بــه  وحاصــال  وجــوده  عنــد 

بواســطة او بغــر واســطة)811( .
ان ابــن ســينا ل يفــرق بــي وجــود 
واجــب الوجــود وبــي ماهيــة فــال 
ينفصــل وجــوده عــن ذاتــه بينــم المــر 
غــر ذلــك بالنســبة لاهيــة الشــياء 

ــدس  ــكل هن ــة ش ــور ماهي ــن نتص فنح
مثــال دون ان نعــرف أهــو موجــود ام ل 
ــذات  ــه الوجــود غــر ال ــم عــد الل فقي
ــه  ــه ذات ــود ان كان عل ــك لن الوج ذل
فهــو الــق ف ذاتــه والواجــب الوجــود 
بذاتــه وان كان معلــول لغــره فوجــوده 
ــن  ــزءا م ــس ج ــره ولي ــن غ ــتمد م مس
ــه وليــس ثمــة ال الل وهــو واجــب  ذات
ــن  ــة وم ــن ناحي ــذا م ــه ه ــود بذات الوج
ناحيــة اخــرى فــأن فلســفة ابــن ســينا ف 
مســائل الواجــب والمكــن تقــوم عــى 
ــودا)911(  ــا وج ــك ان هن ــه لش ــدأ ان مب
ــود  ــب الوج ــينا واج ــن س ــول اب ، ويق
ــى  ــدة ع ــه زائ ــس انيت ــة لي ــة اني ماهي
ــة  ــر الني ــه غ ــة ل ــل ل ماهي ــة ب ماهي
وواجــب  القيقيــة  بالاهيــة  ويعنــي 
ــه ول فصــل اذا ل  الوجــود ل جنــس ل
رشيــك لــه ف النــس واذا ل فصــل لــه 
فــال حــد لــه ولمــل لــه فــال موضــوع 
ــه و  ــزء ل ــال ج ــه ف ــبب ل ــه واذا ل س ل
ــودا  ــود موج ــذا الوج ــه ول ــر في ل تغ
كــم ان الاهيــة موجــودة ولكــن الاهيــة 
موجــوده بإضافــة وجودهــا مــن العلــة 

ــه)021( . ــه ل بذات ــود بنفس ــو موج فه
ان تقســيم ابــن ســينا لواجــب الوجــود 
ــره او  ــب بغ ــه وواج ــب بذات ال واج
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ــب  ــو الواج ــن ه ــح المك ــي يصب ح
الواجــب  او  مــادام موجــودا  بغــره 
هــذا » الواجــب بغــره » دائــم الوجــود 
وواجــب الوجــود بذاتــه فالوصــف 
ــط  ــة فق ــألة ذهني ــو مس ــن ه ــه مك بأن
للتميــز الــذات الــصف بينــه وبــي 
واجــب الوجــود بذاتــه فكالهــا ســواء 
ــن  ــرى اب ــوده)121( ، ف ــوب وج ف وج
بنفســه  الوجــود  الواجــب  ان  ســينا 
ف  الول   ، الول  الــر  هــو  الــذي 
ــق الول ،  ــود الول ال ــود الوج الوج
العلــة الول واحــد وهــو عقــل مــض 
ليــس بصــورة ول مــادة ول جســم 
ــكل  ــود ال ــه وج ــه يلزم ــل ان ــب يعق جي
اي وجــود هــذا العــال عنــه وانــه مبــدأ 
لنظــام الــر ف هــذا الوجــود وليــس ف 
ذلــك مــا يمنــع ان يصــدر هــذا الوجود 
ــم ان  ــك ث ــو ذل ــون ه ــه  ول ان يك عن
ــال  ــادر الع ــم الق ــد القدي ــو الواح الل ه
الكيــم الــواد جيــب ان تظهــر قدرتــه 
وعلمــه وحكمتــه ووجــوده وبــم ان الل 
ايضــا هــو العلــة الول فــال بــد مــن ان 
ــا كان  ــه وال ل ــول عن ــة العل ــون ثم يك

ــة)221( . عل
التســليم  أن  ال  ســينا  ابــن  يذهــب 
مكافــئ  وجــود  واجــب  بوجــود 

لواجــب وجــود اخــر ل خيلــو اذا اعتــر 
ذات احدهــا مــن دون الخــر مــن 
امكانــي فأمــا ان يكــون واجبــا بذاتــه او 
ل يكــون كذلــك فــأن كان واجبــا بذاتــه 

ــن :  ــب امري ــا يوج ــك ايض ــأن ذل ف
مــع  وجــوب  لــه  يكــون  ان  اول   -
ــك  ــيء بذل ــون ال ــا يك ــر عنده الخ
واجــب الوجــود بذاتــه مــن جهــة 
وواجــب الوجــود مــن اجــل اخــر مــن 

ــال . ــر م ــذا الم ــرى فه ــة اخ جه
- ثانيــا ان ل يكــون لــه وجــوب بالخر 
وجــوده  يتبــع  ان  جيــب  ل  وبالتــال 
وجــود الخــر فــال يلــزم ان يكــون 
شء  ل  اذ  بالخــر  عالقــة  لوجــوده 
ــر)321( . ــود الخ ــوده بوج ــب وج يوج

 وذهــب ابــن ســينا ال القــول بــأن 
المكــن هــو معنــى موجــود ويســتحيل 
ان يكــون معدومــا والل يوجــد كل 
ــا  ــا مكن ــه ام ــل حدوث ــه قب ــادث فأن ح
ــد  ــال ان يوج ــد او م ــه ان يوج ف نفس
والحــال ان يوجــد ل يوجــد والمكــن 
ــوده  ــكان وج ــبقه ام ــد س ــد ق ان يوج
ل خيلــو امــكان وجــوده مــن ان يكــون 
ــودا او  ــى موج ــا او معن ــى  معدوم معن
الفلــم  و  يكــون معدومــا  ان  مــال 
ــى  ــو اذا معن ــكان وجــوده فه ــبقه ام يس
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موجــود)421( .
تقســيمه  ف  ســينا  ابــن  ان  حيــث 
ومكــن  واجــب  ال  للموجــودات 
ــم  ــة ف نظرت ــفة اليوناني ــرا بالفلس متأث
بالثنائيــة  قــول  لدهيــم  ان  للوجــود 
ابــن  ان  نقــول  ان  يمكننــا  ولكــن 
ــام  ــه ع ــالم بوج ــفة الس ــينا وفالس س
ــا  ــان ال م ــر اليون ــن الفك ــذوا م ل يأخ
ــة  ــة التعلق ــذه الثنيني ــم  فه ــق معه يتف
ــران  ــا ف الق ــن ان نجده ــود يمك بالوج
ــي  ــال نجــد تفــرق ب ــا مث ــم اذ انن الكري
ــا  ــا الدني ــود احده ــن الوج ــي م نوع
ــى  ــا بمعن ــه ايض ــرة تفرق ــان الخ والث
ثنائيــة بــي النــة والنــار)521( ،  ادق 
حيــث ان واجــب الوجــود لمثيــل لــه 
لنــه نــوع متفــرد قائــم بذاتــه ولجنس 
لــه ول ضــد فهــو يعقــل ذاتــه مــن 
ــل  ــه يعق ــود  فأن ــدأ كل موج ــا مب كون
الوجــودات الصــادرة عنــه ومــا يتولــد 

عنهــا )621(.

اخلامتة 
يمكــن القــول مــن الــشح الســابق ان 
ــة  ــد ابــن ســينا ثالث اقســام الوجــود عن

ــام :-    اقس
ــذي  ــه وهــو ال - واجــب الوجــود بذات
وجــوده مــن ذاتــه وهــو الل جــل شــأنه 
وجعــل هــذا القســم ف مرتبــة مســتقلة .
- واجــب الوجــود بغــره وهــو وقــوع 
ــع  ــمل جي ــارج ويش ــن ال ــن م المك

ــون . ــودة ف الك ــياء الوج الش
ــتمر ف  ــا اس ــو م ــه وه ــن ف ذات - المك
ــذي  ــو ال ــصف و ه ــكان ال ــة الم حال
ــه اي  ــوده ول ف عدم ل ضورة ف وج
ان وجــوده وعــدم وجــوده ســواء)721(، 
ــن  ــوده مك ــل وج ــادث كان قب كل ح
الوجــود فــكان امــكان وجــوده حاصال 
وال ل متنــع وجــوده وامــكان وجــوده 
ول  الوجــود  عــى  قدرتــه  يعنــى  ل 
ــه  ــدرة ل ــا ل ق ــو م ــتحيل ه ــكان الس ل
ــو ان  ــه ه ــلم ب ــم الس ــود بين ــى الوج ع
الســتحيل هــو غــر المكــن بحــد ذاتــه 
ــكان  ــل الم ــح ان دلي ــن الواض اذن م
ليــس كــون الــيء مقــدورا عليــه 
ــو  ــل ه ــه ب ــول بنفس ــيئا معق ــس ش ولي
ــد  ــون ق ــوع يك ــر ال موض ــاف يفتق اض
حــل فيــه الــادث يتقدمــه قــوة وجــود 
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وموضــوع هــو مــل هــذا الوجــود 
ــذ الزل  ــه من ــد تقدم ــال فق ــذا الع هك
قــوة الوجــودة هــي اليــول : موضــوع 
العــال وحــل العــال وارجــع ابــن ســينا 
معــان الواهــر ال مخســة حيــث يقــول 
ــر  ــال جوه ــرك فيق ــم مش ــر اس الوه
لــكل شء كان كالنســان والبيــاض 
ويقــال جوهــر لــكل وجــود  لذاتــه 
لنــه يتــاج ف الوجــود ال ذات اخــرى 
يقارنــا حتــى يقــوم بالفعــل وهــذا 
ــه  ــم بذات ــر القائ ــه ان الوه ــى قول معن
ويقــال جوهر لــا كان بــذه الصفة وكان 
مــن شــأنه ان يقبــل الضــداد بتعاقبهــا 
عليــه ويقــال جوهــر لــكل ذات وجــود 
ليــس ف مــل ويقــال جوهــر لــكل 
ــه  ــوع علي ــس ف موض ــوده لي ذات وج
اصطلــح الفالســفة القدمــاء مــن عهــد 
أرســطو ف اســتعملم لفظــة جوهــروان 
الوجــود هــو كــون الــيء حاصــال ف 
نفســه مــع ان ل يكــون معلومــا لحــد 
فوجــوده اذن بذاتــه مســتقل عــن كونــه 
ــيء  ــون ال ــو ك ــود ه ــا ان الوج معلوم
حاصــال ف التجربــة امــا حصــول فعليــا 
ادراك)821(، حــي  فيكــون موضــوع 
او وجــدان وامــا حصــول تصوريــا 

ــي . ــتدلل عق ــوع اس ــون موض فيك

يقسم ابن سينا الوجود اىل : - 
الــذي  وهــو  بالقيقــة  الواحــد   - أ 
فقــط  بالقــوة  الكثــرة  فيــه  يتكــون 
وهــو امــا ف الطــوط او الســطوح 
ــه  ــون في ــا يك ــه م ــمت ويلي وف الجس
كثــرة بالفعــل ال ان إطرافهــا تلتقــي 
عنــد حــد مشــرك مثــل جلــة الطــي 
ــاء  ــك كالعض ــة وذل ــي بالزاوي الحيط
ــد  ــم ان الواح ــاء ث ــن أعض ــة ع الؤلف
المــل  ف  يتســاويان  قــد  الوجــود 
ــه  ــى ان كل مــا يقالن عــى الشــياء حت
ــه  ــال ان ــح ان يق ــاره يص ــود باعتب موج
ــد  ــث ان  الواح ــار  ، حي ــد بالعتب واح
بــم هــو واحــد الــذي هــو نفــس الواحد 
ل شء ذلــك الــيء هــو الواحــد فهــو 
وحــدة الواحــد باعتباريــن عــى قيــاس 
ــود  ــث الوج ــو بح ــذي ه ــود ال الوج
ــك  ــن وذل ــود باعتباري ــه الوج ــال ل فيق

ــدة . ــياء بالوح ــق الش اح
ب-  الواحــد بالجــاز يــرى ابــن ســينا 
او  بالعــرض  يقــال  قــد  الواحــد  ان 
بــذات لكــن الواحــد الــذي بــذات منــه 
ــوع  ــد بالن ــه واح ــس ومن ــد بالن واح
ــد  ــه واح ــل ومن ــد بالفص ــو الواح فه
بالناســبة ومنــه واحــد بالوضــوع ومنــه 
واحــد بالعــدد عــى ذلــك فــأن مــا كان 
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هــا هــو ف النــس قيــل مانس ومــاكان 
ــا  ــل وايض ــل ماث ــوع قي ــو ف الن ــو ه ه
مــا كان هــو ف الــواص يقــال لــه 
ــد  ــن الواح ــدر ع ــاكلحيث ل يص مش
ال واحــد ويقــول ابــن ســينا ان الواحــد 
مــن حيــث هــو واحــد انــم يوجــد 
الول  ان  ايضــا  وقــال  واحــد  عنــه 
ــزم  ــة فيل ــات الوحداني ــه حيثي ــس في لي
ــد  ــدأ الواح ــون مب ــت ان يك ــم علم ك
البســيط ومعنــى ذلــك ان الول واحــد 
ــه  ــدر عن ــاذا ص ــوه ف ــع الوج ــن جي وم
وجــود وجــب ان يكــون هــذا الوجــود 
واحــد لنــه واحــد ل يصــدر عــن 
ــم  ــبيه ب ــذا ش ــد فه ــد ال الواح الواح
قالــه افلوطــي ف كتــاب التســاعيان 
ان الواحــد ل يصــدر عنــه ال اقنــوم 
ــر  ــد غ ــل لن الواح ــو العق ــان وه ث
ــو  ــن ه ــان م ــوم الث ــا القن ــي ام مع
عقــل وموجــود ومعقــول معافالواحــد 
الحــد الفــرد الصمــد الــذي ل يلــد ول 
ــك  ــل والتشي ــن الثي ــزه ع ــد والن يول
ــذات  ــدد ف ال ــرة والتع ــد والكث والض
ــذي  ــادر ال ــاده والق ــوق عب ــر ف القاه
ــال  ــق الع ــذي خل ــيء ال ــزه ب ل يعج
مــن العــدم وصفــه مــن غــر مثــال ول 
ــا  ــد منه ــادة يوج ــه ال م ــج ف صنف يت

ول ال زمــن يوجــد فيــه والريــد الــذي 
لكمــه  ولمعقــب  ارادةلشــيئته  ل 
ــل  ــاده ب ــح لعب ــار الصل ــه ان خيت وعلي
لــه ان يفعــل مــا يشــاء ويكــم بــم يريــد 
وخيتــار الصلــح لقيــادة اليــدان يفعــل 
ــار  ــد وخيت ــم يري ــم ب ــاء ويك ــا يش م

ــه ــه وحكمت ــه فضل ــا يقضي ــاده م لعب
والفــارايب وابــن ســينا كأشــهر فالســفة 
ــة  ــفة اليوناني ــرًا ف الفلس ــلمي تأث الس
يســتدلن عــى وجــود الواجــب ف ذاته 
مــن المكــن ف ذاتــه بأحــد العتباريــن 
ــه  ــار ثبات ــه وباعتب ــار حدوث ــه : باعتب في
ــن  ــم الســتدلل بأحــد العتباري وليت
العقــل  يقــر  ان  بعــد  ال  نظرهــا  ف 
العلــل  ف  الــدور  وقــوع  باســتحالة 
والعلــولت ايضــا واذا كانــت مــادة 
ــتق  ــه تش ــب بذات ــى الواج ــل ع الدلي
مــن المكــن ف ذاتــه فمقدمــة هــذا 
الدليــل غــر مبــارش فــرض بطــالن 
ان  يقــل  ولــذا  والــدور  التسلســل 
ل يتســع الســتدلل بالمكــن ذكــر 
البطــالن واحــد منهــم او كليهــم ف 
النصــوص التــي تنســب الفــارايب وابــن 
ــى ان  ــد البه ــور مم ــر الدكت ــينا وذك س
فالســفة الســلمي جيــارون فالســفة 
ــود  ــل الوج ــم دلي ــان ف تفضيله اليون
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او المــكان عــى دليــل حــدوث العــال 
بالفعــل ف الســتدلل عــى وجــود 
ــو يعــرون عــن رغبتهــم  الل وانــم كإن
ــا ف  ــة وآرائه ــفة الثالي ــاورة الفلس ف م
ــه  ــطو في ــرأي أرس ــر ب ــود والخ الوج
وتقســيمه الوجــود ال واجــب ومكــن .

ان للفــارايب دورا مهــم و اساســيا ف 
ــق  ــن طري ــينا فع ــن س ــفة اب ــراز فلس اب
هــذا الفكــر و العلــم عــرف ابــن ســينا  
أســس الفلســفة  و عــى الرغــم مــن انــه 
ــفته و  ــور فلس ــه ط ــارايب ل ان ــر بالف تأث
ادخــل عليهــا الكثــر مــن الصطلحــات 
فلســفته  لــه  فأصبحــت  الديــدة 
الاصــة بــا  و مدرســته الفلســفية التــى 

ــمه . ــرت باس ــتهرت و ازده اش

اهلوامش: 
الجيــد ، حــوار  : عبــد  1-ينظــر : رضــا 
الفالســفة اصالــة الوجــود والاهيــة بــي الــال 
العلــم  دار   ، الرشاقيــة  والفلســفة  صــدرا 
للطباعــة والنــش والتوزيــع والتســويق ، ط1، 

بــروت ، 2003م .
2-البشــتي : جيلــه مــي الديــن ، صــدر 
الديــن  الشــرازي وموقفــه النقــدي مــن 
 ، العربيــة  العلــوم  دار  الكالميــة  الذاهــب 

ص69 م   2008 لبنــان   ، بــروت 
3- الفــارايب : احصــاء العلــوم بتحقيــق عثــمن 
حســي .ط3 ، النجلــو ، مصيــة القاهــرة 

1968 م ، ص20.
ــفة  ــال ف فلس ــد : الل الع ــاء اح ــي: رج 4- ع
والنــش  للطباعــة  التنويــر   ، ســينا   ابــن 
 ، م   2010  ، لبنــان   ، بــروت   ، والتوزيــع 

2 2 ص
5- بــدوي : عبــد الرحن ، موســوعة الفلســفة 
، ج2 ،منشــورات ذوي القربــى ، قــم ـ ايــران ، 

1427هـ ،   ص102 .   
ال  مدخــل   ، عبــاس  حــريب   : 6-عطيتــو 
الفلســفة ومشــكالتا  ،دار العرفــة الامعيــة ، 

، 2009م ،ص102 ، مــص  ســويس 
7-بــدوي : عبــد الرحــن ، مدخــل الفلســفة ، 
ــة الطبوعــات ، الكويــت ط1 ، 1978 م  وكال

، ص176
8-رضــا : عبــد الجيــد ، حــوار الفلســفة 
اصالــة الوجــود الاهيــة بــي الــال صــدرا 
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والفلســفة الرشاقيــة ، دار العلــم بــروت ، ط 
. ص125  م   2003   ،  1

ــحق  ــن اس ــوب ب ــف يعق ــو يوس ــو اب 9-* ه
الكنــدي لقــب بفيلســوف العــرب لكونــه 
اول فيلســوف عــريب قــد تبحــر ف الفلســفة و 
يعــود اصلــه ال قبيلــة بنــي » كنــدة » وســرته 
الفكريــة اشــبه نوعــا مــا بســقراط حيــث كان 
ــر  ــا تأث ــان م ــه سع ــر ان ــر غ ــزل التفك معت
بفلســفة اليونــان و ســاعده ف ذلــك كونــه 
ــر  ــى الفك ــة ع ــا الطاع ــق عص ــم ش ــا ث مرج
العتــزل حيــث رفــض ان يــده علــم الــكالم 
ــوف  ــط ال ــرض الائ ــم و ضب بع ــط ك فق
ــذا  ــفة و هك ــاه الفلس ــوم ت ــن الق ــي م الف
فتــح الكنــدي بــاب الفلســفة عــى مصاعيهــا 
ــة ف  ــة الفكري ــه الري ــت نفس ــتغال بالوق مس
عهــد الأمــون الــذي كان معتزليــا ايضــا و 
ــة  ــرة خالف ــك ف ــاص كذل ــدي ع ــم ان الكن ب
العتصــم لــذا كان مــن حســن الــظ ان يتمتــع 
ــر الفكــر الســالمي ال  ــم يدي بوقــت كاف كي
ــود  ــوري : الل والوج ــد : الب ــه الدي منعطف
ــفي  ــر الفلس ــة للفك ــة تليلي ــان دراس والنس
العربيــة  ط1،الؤسســة   ، التاريــخ   عــر 
لبنــان  ـ  بــروت   ، النــش  و  للدراســات 

ص120  ، 1986م  
ــات ف  ــف ، دراس ــد عاط ــراف : مم 10-الع
مذاهــب فالســفة الــشق ، ط2 دار العــارف 

بمــص ، 1973 م ، ص62-61 
موســوعة   ، الرحــن  عبــد   : 11-بــدوي 

ص305  ، ج2  الفلســفة  
ــل ، الفلســفة  ــة احــد نائ ــوري : نظل 12-الب
ــة  ــة ـ جامع ــة الشيع ــالمية ، ، ط1 ، كلي الس
بغــداد ، العــراق ، 1411هـــ ـ 1990م. ، ص 

.  159
ــل ، الفلســفة  ــة احــد نائ ــوري : نظل 13-الب

ــالمية   ، ص 160  الس
www. الســالمي  العــال  14-فلســفة 

.  dhspriory.org
ــن  ــي م ــب الل ــد ، الان ــى : مم 15-البه
غريــب  دار   ، ط6    ، الســالمي   التفكــر 
ص261  م.،   1982 القاهــرة،  للطباعــة، 

الفلســفة   ، ممــد  نعمــة   : 16-ابراهيــم 
للطباعــة  الضيــاء  دار   ، ،ط1  الســالمية 
والتصميــم ، النجــف الرشف – العــراق ، 

ص101    ، م   2007
17-الهــدي : الســيد ممــد عقيــل بــن عــي ، 
ــالمية ، ط 2 ، دار  ــفة الس ــات ف الفلس دراس

الديــث ، القاهــرة ص37 .
موســوعة   ، الرحــن  عبــد   : بــدوي   -18

.  304 ص   ، ج2   ، الفلســفة 
الفلســفة   ، ممــد  نعمــة   : 19-ابراهيــم 

. ،ص101  الســالمية 
20-ممــود : عبــد الليــم ، التفكر الفلســفي 
ف الســالم ، ط1 ، دار الكتــاب اللبنــان  ، 

بــروت ، 1974 م  ، ص315
التفكــر   ، الليــم  عبــد   : 21-ممــود 
الفلســفي ف الســالم ، ط2 ، دار الكتــاب 
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ص227  ، م   1989  ، .بــروت  اللبنــان 
ــن  ــي م ــب الل ــد ، الان ــى :- مم 22- البه

ــالمي ، ص 247 ـ 249 . ــر الس التفك
موســوعة   ، الرحــن  عبــد   : بــدوي   -23

ص304  ، ج2    ، الفلســفة 
24-مدكــور : ابراهيــم ، الفلســفة الســالمية 

منهــج وتطبيقــه ، ص79 .
الفلســفة   ، ممــد  نعمــه   : 25-ابراهيــم 

. ص102   ، الســالمية  
ال  مدخــل   ، ممــد  ممــد   : 26-قاســم 

. ص140   ، الفلســفة 
 ، ، نصــوص  فــاروق   : العطــي  27-عبــد 
ــة ،  ــب العلمي ــفية ،دار الكت ــات فلس مصطلح
ــان ، 1993م ،  ص227 . ــروت ـ لبن ط1 ، ب
الفلســفة  بديــر،  فيصــل   : 28-عــون 
ابراهيــم   : تقديــم  الــشق،  ف  الســالمية 
ــة  ــة العام ــة الصي ــور، ط1، اليئ ــي مدك بيوم
 .140 ص  م،   2016 القاهــرة،  للكتــاب، 
29-الدلفــي : مســن عــي ، مبــادئ الفلســفة 
ـ   2010  ، بغــداد   ، العلميــة  الكتــب  دار   ،

. ، ص 40  م   2011
، نصــوص ،  فــاروق   : العطــي  30-عبــد 

ص223  ، فلســفية  مصطلحــات 
ــن  ــد ب ــن مم ــد ب ــص مم ــو ن ــو اب 31-ه
طرخــان بــن اوزلــع العــروف بالفــارايب ولــد 
ف و ســيج بالقــرب مــن مدينــة فــأراب ف بالد 
الــرك عــام 295هـــ / 872 م أي قبــل وفــاة 
الكنــدي ف بغــداد بعــام واحــد نشــأ الفــارايب 

ف عائلــة رشيفــة النســب وكان والــده قائــدا ف 
البــالط الركــي قــدم الفــارايب شــابا ال بغــداد 
ــا  ــرأ بعضه ــا و ق ــه فيه ــل علوم ــث حص حي
ــالن  ــن حي ــا ب ــو يوحن ــصان ه ــم ن ــى معل ع
ــفة  ــو و الفلس ــق و النح ــته بالنط و ألّ ف دراس
ــدل  ــوم و ت ــات و العل ــيقى و الرياضي و الوس
ــية  ــة و الفارس ــد الركي ــه كان جيي ــه ال ان كتب
و اكتســب الفــارايب تدرجييــا تلــك الثقافــة 
الواســعة التــي نــال بســببها لقــب العلــم 
ــم الول و  ــو العل ــطو ه ــى ان أرس ــان ع الث
التــي جعلتــه اول فيلســوف كبــر ف الســالم 
ــفة  ــخ الفلس ــري ، تاري ــان : هن ــر : كورب : ينظ
الســالمية ، راجعــه وقــدم لــه المــام موســى 
الصــدر، المــر عــارف تامــر ، ترجــة نصــر 
ــش و  ــدات للن ــي ، عوي ــن قبي ــرؤة ، حس م
الطباعــة ، بــروت ـ لبنــان ،2004م  ، ص 

254
ــد  ــات عن ــم ، اللي ــد الكري ــراق : عب 32-ال
الفــارايب ، ضمــن كتــاب الفــارايب و الضــارة 
النســانية ، وقائــع مهرجــان الفــارايب ، مطابــع 
ــداد ، 1975ـ 1976 م ،  ص  ــة ، بغ دار الري

. 64
33-آتــاي : حســي ، نظريــة اللــق عنــد 
الفــارايب ، ضمــن كتــاب الفــارايب و الضــارة 
النســانية ، وقائــع مهرجــان الفــارايب ، مطابــع 
دار الريــة ، بغــداد ، 1975ـ 1976 م ص41
34-الدلفــي : مســن عــي ، مبــادئ الفلســفة 

ص 44 .
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الفلســفة   ، حســي  عــي   : 35-الابــري 
ــل  ــع الفاض ــات ف الجتم ــالمية ، دراس الس
و الربيــة و العقالنيــة ، ط1 ، دار الزمــان ، 

دمشــق ـ وريــا ، 2009م ، ص 77 .
ــد  ــات عن ــم ، اللي ــد الكري ــراق : عب 36-ال

الفــارايب ،  ص81
الفلســفة   ، بديــر  فيصــل   : 37-عــون 
الســالمية ف الــشق ، تقديــم : ابراهيــم 

.  247 ـ   246  ، مدكــور  بيومــي 
38-الدلفــي : مســن عــي ، مبــادئ الفلســفة 

، ص 44 .
نصــوص   ، فــاروق   : العطــي  39-عبــد 

ص193  ، فلســفية   ومصطلحــات 
40-الدلفــي : مســن عــي ، مبــادئ الفلســفة 

، ص44 .
41-الفــارايب : المــع بــي رأيــي الكيمــي ، 
تقديــم و تقيــق البــر نــصي نــادر ، بــروت 

، 1960م ، ص 80 .
ال  مدخــل   ، ممــد  ممــد   : 42-القاســم 

. ص142   ، الفلســفة 
43-غالــب : مصطفــى : الفــارايب : دار مكتبــة 

الــالل - لبنــان ، 1995 م .ص51-50
ــن  ــي م ــب الل ــد ، الان ــى : مم 44-البه

ص320.  ، الســالمي  التفكــر 
45-الردكان : رضــا الــداوري ، الفــارايب 

مؤســس الفلســفة الســالمية ، ص 96 .
ــفة  ــل ، الفلس ــد نائ ــة اح ــوري : نظل 46-لب

الســالمية ،   ص185 

47-آتــاي : حســي ، نظريــة اللــق عنــد 
ص185 ص53   ، الفــارايب 

موســوعة   ، الرحــن  عبــد   : 48-بــدوي 
ص103  ، ج2   ، الفلســفة 

الفلســفة  ممــد  نعمــه   : 49-ابراهيــم  
ص128  ، ج1   ، الســالمية 

الدليــل   ، ياســي  ممــد   : 50-عريبــي 
ــفة  ــره ف فلس ــارايب واث ــد الف ــودي عن الوج

ص14  ، الطبيعــة 
51-فــروخ : عمــر ، تاريــخ الفكــر العــريب ال 

ايــام ابــن خلــدون ، ص357-356
ــد  ــات عن ــم ، اللي ــد الكري ــراق :عب 52-ال

الفــارايب ، ص83-82
53-الصدر نفسه  ، ص83-82 

54-ممــود : عبــد الليــم ، التفكر الفلســفي 
ف السالم ، ص252

الدليــل  ياســي  ممــد   : 55-عريبــي 
الوجــودي عنــد الفــارايب ، واثــره ف الفلســفة 

. ص213  الطبيعيــة 
56-العبــود : عــي عبــد الــاج عبــد الل : 
مــاضات تهيديه ف الفلســفة ، ط1 ، ص 84 
ــائل ،  ــون الس ــص ، عي ــو ن ــارايب : اب 57-الف

ــرة ، 1910 م ص4 ــد القاه ــة الؤي مطبع
58-الــراق : عبــد الكريــم الليــات الفــارايب 

، ص74
59-عطيتــو : صــري عبــاس ، مدخــل ال 

الفلســفة ومشــكالتا ، ص163 . 
ال  مدخــل   ، عبــاس  حــريب  60-عطيتــو 



281

أ.م.د. زينه علي جاسم
2م

02
1  

ار 
 آذ

    
46

  /
دد 

الع

. ص163   ، ومشــكالتا  الفلســفة 
الفلســفة   ، ممــد  نعمــه   : 61-ابراهيــم 

ص131 الســالمية 
62-ممــود : عبــد الليــم ، التفكر الفلســفي 

ف الســالم ، ص 255 .
ــن  ــدالل ب ــن عب ــي ب ــي الس ــو ع ــو اب 63-ه
عــي بــن ســينا العــروف بالشــيخ الرئيــس امــا 
ــتغاله  ــارة ال اش ــد كان اش ــس فق ــب الرئي لق
بالسياســة و تقلــده الــوزارة ف حــي ان لقــب 
ــم و  ــتغاله بالعل ــى اش ــة ع ــيخ كان دلل الش
الفلســفة فاللقــب الول ســياس و اللقــب 
ــاق  ــد اتف ــه ل يوج ــث ان ــي حي ــان علم الث
ــي  ــرواة و الباحث ــي ال ــالده ب ــخ مي ــى تاري ع
فقــد ذكــر القفطــي و ابــن خلــكان و البيهقــي 
ــن  ــي اب ــنة 370هـــ ف ح ــالده كان س ان مي
ايب اصيبعــة ســنة 375هـــ امــا الســتاذ ممــد 
ــة  ميــط الطباطبائــي فقــد قــام بدراســة تليلي
فيهــا  أورد  النقــد  و  القارنــة  عــى  تعتمــد 
التارخيــي الســابقي و اضــاف اليهــم تارخيــي 
آخريــن هــا 373هـــ  و 363ه و ذكــر احــدى 
الروايــات التــي تذهــب ال ان ابــن ســينا كان 
ــنة  ــوف س ــي الت ــر الوارزم ــذًا لـــ ايب بك تلمي
ــًا  ــه مطوط ــم رأى ديوان 376هـــ وان احده
ــالد  ــى ان مي ــذا يعن ــينا » و ه ــن س ــط » اب بخ
» ابــن ســينا » بحســب هــذه الروايــة هــو 
ــا  ــي خيــرج ب ــة الت ــا النتيج ــر ام ــدم مــا ذك اق
ــرأي  ــد ال ــي تعضي ــي فه ــتاذ الطباطبائ الس
القائــل ان ميــالده كان ســنة 370هـــ ، ينظــر : 

شــيخ الرض : تيســر ، ابــن ســينا ، ط1 ، دار 
ــروت ، 1962 م ، ص 5  ــد ـ ب ــشق الدي ال

ـ 6 .
 www ، 64-نظريــة  الوجــود عنــد ابــن ســينا

 .aafaaq.org
65-ابــن ســينا : النجــاة ، تقيــق ماجــد 
ــروت ، 1985 م ، ص213 ــري ، ط1 ، ب فخ
ــينا  ــن س ــفة اب ــود ، ف فلس ــايض : مم 66-م
تليــل - نقــد دار الدعــوة للطبــع والنــش 
والتوزيــع ، الســكندرية ، ط1 ، 1997 م ، 

 11 ص
قســم   ، الفلســفية  الصطلحــات  67-رشح 
 ، الســالمية  البحــوث  ممــع  ف  الــكالم 

421 ص
68- البيضــاوي : القــايض نــاص الديــن ، 
طوالــع النــوار مــن مطالــع النظــار ، تقيــق 
ــل ـ  ــليمن ، ط1 ، دار الب ــاس س ــم عب و تقدي

بــروت ، 1991 م ص 88 ـ 89 .
69-الاقــان : الشــيخ ممــد طاهــر ال شــبر 
ــيخ  ــق الش ــفة  ، تعلي ــى ف الفلس ــل الع ، الث
ممــد كاظــم الاقــان ، ج2، ايــران ـ  قــم 

،1436هـــ ، ص366.
70-عيون السائل : ص 384 ـ 385 . 

71-عطيتــو : حــريب عبــاس ، مدخــل ال 
ـ 363 . الفلســفة و مشــكالتا ، ص 362 

72-بــدوي: عبــد الرحــن ، ابــن ســينا عيــون 
الكمــة ، ط2 وكالــة الطبوعــات ، الكويــت ، 

دار القلــم بــروت ـ لبنــان ، 1980 م ص47 
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73-الهــوان : أحــد فــؤاد  ، ابــن ســينا ، ط2 
دار العــارف بمــص ،1119م  ص 75 ـ 76 .

74-كيــال : باســمة ، اصــل النســان وس 
.ص171 الوجــود 

75-نجــار : رمــزي ، الفلســفة عــر التاريــخ 
، ص143

ــل ، الفلســفة  ــة احــد نائ ــوري : نظل 76-الب
الســالمية ،  ص227 -228 .

موســوعة   ، الرحــن  عبــد   : 77-بــدوي 
 . ص626   ، ج2   ، الفلســفة 

ــن ، دراســات ف  78-اللــوس : حســام الدي
ــؤون  ــالمي ، دار الش ــفي الس ــر الفلس الفك
الثقافيــة العامــة ، بغــداد ، 1992 م ، ص224 

.
79-عبــد العطــي : فــاروق ، نصــوص و 

.  268 ص   ، فلســفية  مصطلحــات 
80-ابــن ســينا : النجــاة ، دار الفــاق الديــدة 

،  بــروت ، ط1 ، 1985 م ، ص272-271.
ــات  ــم اللي ــفاء ، قس ــينا : الش ــن س 81-اب
 ، م   1960  ، القاهــرة   ، الثقافــة  وزارة   ،

3 2 8 -3 2 7 ص
ــى  ــة ع ــن ، ط1 ، اطالل ــي : حس 82-معلم
النظريــة العرفــة ف الفلســفة الســالمية ترجــة 
ــروت -  ــولء - ب ــدي ، دار ال ــف حام منص

لبنــان  ، 2014 م ص46 .
83- ابــن ســينا : الســي بــن عبــدالل ، 

ص28-20-18  . الشــارات 
ــه  ــوده وحدانيت ــي ، الل وج ــا : نظم 84-لوق

ــن ، ص90 . ــفة و الدي ــي الفلس ب
ــدر ،  ــر الص ــد باق ــيد مم ــدر : الس 85-الص
فلســفتنا ، ط1 ، قــم ن 1434 ، ص348-

.  349
 ، حســي  ممــد  الســيد   : 86-الطبطبائــي 
اصــول الفلســفة ، نقلــه للعربيــة جعفــر .ط1، 
دار جــواد الئمــة ، بــروت - لبنــان 2011 ، 

ص11.
87-ابن سينا : عي ، البدأ والعاد ص2

ــات  ــو عــي حســي ، اليئ ــن ســينا : اب 88-اب
ــفا  ص145 . والش

ــدأ  ــي ، الب ــي حس ــو ع ــينا : اب ــن س 89-اب
العــاد ، تقيــق عبــد الل نــوران  ص 2 . 

90-اليازجــي : كــمل ، نصــوص فلســفية 
ميــرة ، ص 144 .

ــدأ  ــي ، الب ــي حس ــو ع ــينا : اب ــن س 91-اب
. ص146-145  العــاد  

الوجــود  سلســلة   ، آرثــر   : 92-لقجــوي 
ــة د.  ــري ترج ــد فخ ــة د. ماج ــرى ، ترج الك
ماجــد فخــري ، دار الكاتــب العــريب ، بــروت 

ـ نيويــُورك ، 1964 م ، ص126 .
93-الشــمري : رؤوف ،  الوجــود اللــي 

عنــد ابــن ايب الديــد ، ص67-66 .
ــن  ــون ال اب ــن افالط ــل ، م ــا : جي 94-صليب

ســينا ، ص86-85 .
95-احــد : الصــاوي الصــاوي ، الفلســفة 
الســالمية مفهومهــا واهيتهــا ونشــاتا  و 

اهــم قضاياهــا ص147.
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ــة  ــرة ، الي ــورة البق ــم : س ــران الكري 96-الق
 36 35ـ 

ــة  ــرة ، الي ــورة البق ــم : س ــران الكري 97-الق
200ـ 201 .

98-القــران الكريــم : ســورة  النعــام  ، اليــة 
32

99-احــد : الصــاوي الصــاوي ، الفلســفة 
الســالمية مفهومهــا واهيتهــا ونشــاتا  و 

اهــم قضاياهــا  ، ص147
ــن  ــي م ــب الل ــد ، الان ــى : مم 100-البه

ــالمي .ص387 .  ــر الس التفك
101-مرشــان : ســال ، الانــب اللــي عنــد 

ابــن ســينا ، ص71 .  
، وحدانيــة واجــب  يــس   : 102-عــمدي 

الوجــود عنــد ابــن ســينا ، ص89
قــراءة ف   ، احــد  نظلــه   : 103-البــوري 
ــوف  ــر الص ــنوية للفك ــفة الس ــات الفلس مقارب
، ضمــن كتــاب نظــرات ف فلســفة ابــن ســينا 

ــرازي ص117 . ــن الش ــدر الدي ــال ص وم
الفلســفة   ، ممــد  نعمــه   : 104-ابراهيــم 

. ص180  الســالمية  
ــخ الفكــر العــريب  105-فــروخ : عمــر ، تاري

ــدون ، ص414 -415  ــن خل ــام اب ال اي
ــق  ــاد ، تقي ــدأ او الع ــينا : الب ــن س 106-اب
مطالعــات  مؤسســة   ، نــوران  الل  عبــد 

. م   1984 طهــران   ، الســالم 
107-الهــدي : ممــد عقيــل بــن عــي ، 
دراســات ف الفلســفة الســالمية  ، ص 3.

108-الصالحــي : ايــاد كريــم ، التناهــي 
. ص241  الفلســفة  ف  والالمتناهــي 

109-* فالعامــل ف النتقــال مــن القــوة 
ــة الوجــود  ــد أرســطو هــو قابلي ال الفعــل عن
ــعفة  ــة الس ــيء والرك ــة ال ــة ف طبيع الكامن
لــه مــن الــارج اي عمليــة العشــق والــذب 
والنجــذاب امــا عنــد ابــن ســينا فرجــع 
ســبب وجــود المكــن وانتقالــه ال الوجــوب 
ال اعتبــار اخرمهــم ال واجــب الوجــود بذاتــه 
وهــو تعديــل اســاس وجوهــري اقتصــاء 
اليــمن الدينــي ينظــر مرشــان : - ســال ، 
الانــب اللــي عنــد ابــن ســينا ، ص69-68
110-البهــى : ممــد ، الانــب اللــي ف 

.  389 ص  الســالمي،  التفكــر 
ــد  ــفة عن ــي ، الفلس ــرة حلم ــر : ام 111-مط

اليونــان ، ص283 .
ــينا ف  ــن س ــان ، اب ــد غس ــبانو : اح 112-س
دوائــر العــارف العربيــة والعاليــة وكيــف 
العــالم ، دار قتيبــه ، دمشــق ، 1984 م  ، 

 . ص120-119 
)الوسوعة العربية الفالطونية .   113

114-ســبانو : احــد غســان ، ابــن ســينا 
ف دوائــر العرفــة العربيــة  العاليــة وكتــب 

ص120  ، العــالم 
115-ابــن ســينا : البــدأ والعــاد ، تقيــق عبــد 
ــالم ،  ــات الس ــة مطالع ــوران ، مؤسس الل ن

ــران ، 1984 م ، ص2 طه
ــات ،  ــارات والتنبيه ــينا : الش ــن س 116-اب
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ج3 ، ص18 .
جعفــر  ايب  الديــن  قطــب   : 117-القــري 
ممــد ابــن الســن النيســابوري ، الــدود 
العجــم  الوضوعــي للمصطلحــات الكالميــة 
ــل ،  ــق فاض ــزدى مطل ــود ي ــق، د. مم ، تقي
جعفــر الســبحان ، مؤسســة المــام الصــادق 
للتحقيــق والتأليــف ، قــم ، ايــران ، 1414هـــ 

، ص 78 . 
ص   ، الفلســفية  الصطلحــات  رشح   -118

.  420
ــينا ،  ــن س ــفة اب ــود ، فلس ــايض : مم 119-م

15-ـ16   ص 
120-ابراهيــم : نعمــه ممــد ، عــال المــكان 

الوجــوب ف فلســفة ابــن ســينا
ف  العــال  الل   ، احــد  رجــاء   ، 121-عــي 

ص39  ، ســينا  ابــن  فلســفة 
ــان وس  ــل النس ــمة ، اص ــال ، باس 122-كي

ــروح ص172 ــفة ال ــود فلس الوج
123-عــمري : آيــس ، وحدانيــة واجــب 
الوجــود عنــد ابــن ســينا ، ضمــن كتــاب 
ــدرا  ــال ص ــينا وم ــن س ــفة اب ــرات ف فلس نظ
ــداد ،  ــش مق ــده للن ــه واع ــرازي ، راجع الش
سلســلة العلــوم الســالمية ، الجمــع التونــي 
ــة ،  ــت الكم ــون ، بي ــوم والداب والفن للعل

تونــس ، 2014 م ، ص77
124-عــي : رجــاء احــد ، الل والعــال ف 

فلســفة ابــن ســينا ، ص131
125-عــي : رجــاء احــد ، الل والعــال ف 

فلســفة ابــن ســينا ، التنويــر للطباعــة والنــش 
 ، م   2010  ، لبنــان   ، بــروت   ، والتوزيــع 

. ص43 
126-حــادة ، عبــد النعــم ، من رواد الفلســفة 
الســالمية ، ط1 ، النجلــو ، القاهرة 1973م 

، ص226.
127-ابــن ســينا ، التعليقــات ، تقيــق د. عبــد 

الرحــن بــدوي ، ص36 .
128-اليــاري : حســن ، التصــور الســالمي 
للوجــود ، دار النــش والتوزيع عــمن - الردن 

1419 هجــري -1989 م ، ص33 .
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that the first one is in all respects, and if it 

is issued, there must be this The existence 

of one is because one does not issue from 

the one but the one is similar to what he 

said Plotinin in the book of the Ascenders 

that the one does not issue only the second 

Aknum is the mind because the one is not 

assigned either the second hypostasis of the 

mind is present and reasonable together, 

Sunday Sunday individual steadfast who 

did not give birth He is born and exalted 

from idolatry, idolatry, multiplicity, and 

multiplicity in the omnipotent self above 

his slaves and the power that he can not do 

with anything that created the world from 

nothingness. He described it as an example 

and did not invoke in its class a substance 

that exists there, nor a time in it, and a man 

who has no will for his will, He chooses the 

best for his slaves, but he has to do what 

he desires And judge what he wants and 

chooses the best to lead the field do what 

he wants and judge what he wants and 

chooses for his servants spend his bounty 

and wisdom

Al-Farabi and Ibn Sina as the most famous 

philosophers of the Muslims influenced by 

the Greek philosophy are indicative of the 

existence of the duty in itself is possible in 

itself one of the two considerations in it: 

considering the occurrence and in view of 

its stability and to infer the consideration of 

one of the considerations in their view only 

after the mind recognizes the impossibility 

of the role in the ills and meanings also 

if the article directory On the duty itself 

derives from the possible in itself The 

introduction of this guide indirectly impose 

the invalidity of the sequence and role and 

therefore less that can not be inferred by 

the possible mention of the invalidity of 

one or both of the texts attributed to Al-

Farabi and Ibn Sina and Dr. Mohamed 

Al-Bahi that the philosophers of Muslims 

The Greek philosophers, in their preference 

for the evidence of existence or possible 

proof of the world’s existence, are already in 

evidence of the existence of God, and as they 

express their desire to converse with ideal 

philosophy and their views of existence and 

the other in Aristotle’s opinion and division 

of existence into duty and possible.

Al-Farabi has an important and 

fundamental role in highlighting the 

philosophy of Ibn Sina. Through this 

thinker and teacher, Ibn Sina knew the 

foundations of philosophy and although he 

was influenced by the Farabi, he developed 

his philosophy and introduced a lot of new 

terms to become his own philosophy and 

his philosophical school, And flourished in 

his name.
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the place of such existence, so the world has 

ever offered the power of existence For the 

subject of the world and the solution of the 

world Ibn Sina returned the meanings of 

the Gems to five where the substance says a 

common name is said essence of everything 

was as human and white and the essence 

of each existence is said to itself because it 

needs to exist to another compares them 

even to actually do this meaning of saying 

that the substance itself and the essence 

Because it was in this capacity and would 

accept the antagonism by succession and 

it is said that the essence of each existence 

is not in the place and say the essence of 

each of its existence is not on the subject of 

which the ancient philosophers of the era of 

Aristotle in the use of the word essence and 

that the existence is the fact that the thing 

is in itself but not It is known to one and 

its existence is self-explanatory Say that it 

is known that the existence is the fact that 

the thing obtained in the experiment either 

actual subjects are the subject of perception 

)(, sensual or emotional or conceptual gains 

is the subject of mental reasoning.

It is well known that Ibn Sina sees with 

him all the philosophers of God that the 

universe is full and is a bug for all the 

existence and the other top and bottom 

assets that the issue of divinity at Ibn Sina 

as it is at Aristotle, the latter in my view did 

not consider the issue of divinity is a major 

offer in the philosophy of Maori Because if 

we look at the philosophy of Aristotle we 

find that after completing his research on 

the natural issues organized the flow in the 

course of it has ended up to drive and move 

and qualities of this engine is a mind always 

thinking and thinking is only on himself.

Ibn Sina divides the presence into: -

A - the one in fact, which consists of the 

multitude by force only, either in the lines 

or surfaces and in the figures followed by 

what is already a large number, but the 

parties converge at a common border such 

as the two lines around the corner and 

such as members composed of members 

and then the existing one may be equal in 

sentences On things so that all that is said 

to exist as a true being is said to be one in 

mind, since the one with which one is the 

same is the one thing that is the one is the 

unity of the one as a measure of the existing 

which is the search of existence is said to 

have existence as the right Stuff alone.

B - the one in the sense of Ibn Sina that one 

may be said by the offer or the same but the 

one who is one of the same gender and one 

of the type is the one chapter and one by the 

way and one of the subject and one of the 

number on that, what was in the sex was 

said Mjans and what was it It is in the type 

was said similar and also what was in the 

properties is said to have problems where 

not issued by one and only one Ibn Sina 

says that the one in terms of one is but there 

is one and also said that the first is not the 

merits of unity is needed as I learned to be 

the principle of the simple one This means 
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Summary

The concept of intuitive existence is clear, 

reasonable, subjective, and a reason in which 

you do not need mediation of knowledge 

because it is a fact that does not depend 

on doubt for its realism and its ability in 

existentialism and its contradiction to non-

existence, followed by all that it contains for 

transformation, process, and integration, 

which foretells intentionally and a goal for 

it and its ranks in terms of its occurrence, an 

evolution that the mind clearly recognizes 

because it Among the axioms and axioms of 

different degrees in intuition ends to what 

is eternal, and that is what has been proven 

in philosophy that every offer does not end 

to what exactly and all proofs and their 

principles of authenticity end to an issue 

of intuition when the mind is the principle 

of the principles of validity and that the 

existing exists and is a minimum and richer 

principle About the real definition and 

nothing I know of it. The reality of existence 

has no mental image of it, because the fact 

of being in kind is not among the essences 

that exist abroad with external existence and 

in the mind with mental existence so that it 

is understood as the first categories that are 

concerned with the name of mental images, 

this is the meaning that the mind does not 

realize the nature of the real existence and 

that the facts are facts Unidentified Asami, 

the matter of the mind is the awareness of 

concepts, and it is one of the divisions of 

fundamentalist knowledge and external 

existence is not known as what is true                      

  The presence in Islamic philosophy is a 

mental issue that stands on the opposite 

side of the concept of nothingness and 

external existence is the eye of things and 

people and their realization and their 

occurrence abroad                             

Conclusion

It can be said from the previous explanation 

that the sections of existence at Ibn Sina 

three sections: -

- the duty of existence in itself which is the 

existence of Himself and God Almighty will 

make this section in an independent order.

- The duty to exist other than the possibility 

of the outside and includes all the things in 

the universe.

- the possibility of the same, which 

continued in the case of the possibility of 

free and is not necessary in its existence 

and whether or not the existence and 

absence of either )(, every incident was 

before its existence is possible to exist, the 

possibility of existence is obtained, or not 

to refrain from existence and its existence 

does not mean its ability On the existence 

and not impossible is what can not exist 

while it is recognized that the impossible 

is not possible in itself, then obviously the 

evidence of the possibility is not the fact that 

the thing is estimated and not a reasonable 

thing, but is an additional lack of a subject 

that has been resolved by the incident 

ahead The power of existence and object is 
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: مــة ملقد ا
بسم الل الرحن الرحيم 

والتــي  الــمل  الدراك  نظريــة  إن 
اليونــان  الفكــر  ف  تســمى  كانــت 
بإســم ) الســتطيقيا ( والتــي تعنــي 
كــم   ،  ) الــي  الدراك   ( ترجتهــا 
ويطلــق عليهــا الــرة المليــة ف علــم 
ــياء  ــي إدراك الش ــن ، وه ــمل والف ال
الميلــة ، والصــول عــى تصــور فنــي 
رفيــع الــذوق ، وهــي حديثــة الظهــور ، 
إطــالق حكــم جــال عــى الشــياء مــن 
ــة ،  ــية الارجي ــا الس ــالل إدركاتن خ
ــة  ــرة الملي ــة وال ــطة التجرب أو بواس
أي  الــيء  إدراك  لدينــا  فيصبــح   ،
والصــول   ، بالــيء  الحاطــة 

ــة  ــس الناطقي ــدى النف ــورة ل ــى ص ع
والاكيــة عــن الواقــع الارجــي .  كــم 
ــدى  ــمل أح ــة الدراك ال ــد نظري وتع
ــي  ــة ، والت ــفية الملي ــات الفلس النظري
علــم  وعلــمء  فالســفة  بــا  أهتــم 
الــمل ، ســواء ف حضــارة الــشق 
ــث ،  ــص الدي ــرورًا بالع ــان م و اليون
ــإن  ــاصة ، ف ــفة الع ــولً إل الفلس وص
بواســطة الدراك الــمل ، ومــن خــالل 
ــو  ــدِرك وه ــي ال ــود ب ــاط الوج الرتب
الشــخص  )الفنــان (  ،بــي الــدَرك 
هــذا  كان  وســواء  الــيء(   ( وهــو 
الــيء ماديــًا او غــر ماديــًا ، فإنــه 
ــي ،  ــل ابداع ــول إل عم ــن الوص يمك

ذو قيمــة جاليــة .
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وهــذا مــا ســوف يتبــي لنــا مــن خــالل 
البحــث ف نظريــة الدراك الــمل ف 
ــة  ــن دراس ــداءًا م ــمل ، ابت ــفة ال فلس
مفهــوم النظريــة لغــًة واصطالحــًا ، 
ــة  ــة لعرف ــذور التارخيي ــث ف ال والبح
أســاس النظريــة وجذورهــا مــرورًا 
بالؤسســيي لــذه النظرية   ، والســباب 
ــة ،  ــذه النظري ــور ه ــي أدت إل ظه الت
ــا  ــة ل ــدادت الفكري ــولً إل المت وص
ــد  ــاءًا بنق ــا ، انته ــمم ب ــة الهت وكيفي

ــة .  النظري
 ، الســتطيقا   (  : املفتاحيــة  الكلــامت 
 ، المليــة  الــرة   ، الــمل  الدراك 
الوهــر ، الــس ، عــال الثــل ، الــمل (

املبحث االول
مفهوم اإلدراك اجلاميل

لغــًة  ك  ا ر د إل ا  -  : الً  و أ
ــرب  ــان الع ــم لس ــب معج ــر صاح ذك
بيــان  خــالل   مــن  الدراك  معنــى 
معنــى )درك ( لغــًة حيــث قــال )) درك 
: الــدرك : اللحــاق ، وقــد أدركــه . 
ــر الدراك ،  ــدرك كث ــل دراك : م ورج
ــم جيــي  فعــال مــن أفعــل يفعــل إل  قل
أنــم قالــوا حســاس دراك ، لغــة او 
ــل  ــن أفع ــال م ــيء فع ازدواج ، ول جي

وحكــي   ...... أدرك   مــن  دراك  إل 
 ، بالــاء  مدركــه  رجــل   : اللحيــان 
سيــع الدراك ، ومدركــه : اســم رجــل 
ــوم :  ــدارك الق ــك . وت ــن ذل ــتق م مش
تالحقــوا أي لــق آخرهــم بأولــم ..... 
والــدرك : اســم مــن الدراك  مثــل 
اللحــق ، وف الديــث : أعــوذ بــك 
ــاق  ــدرك : اللح ــقاء ؛ ال ــن درك الش م
ــه إدراكًا  ــيء ، أدركت ــول إل ال والوص
يقــال  اللحــوق   : والدراك   . ودركًا 
ــى  ــت حت ــه وعش ــى أدركت ــيت حت مش
ــه ببــصي اي  ــه . وأدركت أدركــت زمان
ــر  ــالم ، وادرك الثم ــه . وادرك الغ رأيت

أي بلــغ  (( )1(
معنــى  إل   النظــر  يمكــن  وايضــًا 
ــه ))  الدراك مــن جهــة أخــرى عــى أن
ــال إدراك  ــول ، يق ــاق والوص ــو اللح ه
الشــئ بلــغ وقتــه وانتهــى ، وإدراك 
الثمــُر نضــج ، وإدراك الولــد بلــغ . 
ــألة  ــه ، وإدراك الس ــئ لق وإدراك الش
رآه  ببــصه  الشــئ  وإدراك   ، علمهــا 
ــه  ــه ونايات ــيئًا رأى جوانب ــن رأى ش فم
ــت  ــح : رأي ــه ، ويص ــه ادرك ــل إن ، قي
ــصي،  ــه ب ــا أدركــ ــالن وم ــب ف البي
ــص  ــى أخ ــذا العن ــون الدراك ب فيك
ان  إل  )2(.اضافــة   )) الرؤيــة  مــــن 
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الدراك يــات معنــاه مــن الحاطــة أي :  
ــًا  ــو ايض ــة  ؛ ه ــئ بكمل ــة الش )) إحاط
ــورة عنــد النفــس الناطقــة  حصــول الصُّ
ــه   ــى أن ــر إل الدراك ع ــن النظ . ويمك
ــر  ــن غ ــده م ــئ وح ــة الش ــل حقيق تثي
ى  ــات  وُيَســمَّ ــه بنفــى أو إثب ُحكــم علي
ى  ّرا ومــع الُكــم بأحدهــا ُيَســمَّ تصــوُّ

تصديّقــا (( . )3(
 -  : حــًا  صطال ا ك  ا ر د إل ا  - : ــًا ني ثا

اصطالحــًا  الدراك  معنــى  إل  ينظــر 
الــيء  بالنظــر إل حصــول صــورة 
لــدى العقــل ، وادراك العقــل للصــورة 
ــى  ــدل أول ع ــي  ))  ي ــالدراك  يعن ، ف
ــل  ــد العق ــئ عن ــورة الش ــول ص حص
او  الــي مــردًا  ذلــك  كان  ، ســواء 
أو  او كليــًا، حــاضًا  ماديــًا، جزئيــًا 
او  الــدرك  ذات  ف  حاصــاًل  غائبــًا، 
ــون  ــو ان تك ــي ه ــه ....  وإدراك ال آلت
حقيقتــه متمثلــة عنــد الــدرك يشــاهدها 
مابــه يــدرك ، فأمــا أن تكــون تلــك 
ــارج  ــئ ال ــة الش ــس حقيق ــة نف القيق
عــن الــدرك اذا ادرك ، فيكــون حقيقــة 
ــان  ــل ف العي ــه بالفع ــود ل ــا لوج م
ــات  ــن الفروض ــر م ــل كث ــة مث الارج
ــة  ــت ف الندس ــن اذا فرض ــي لتك الت
مــا  ل يتحقــق اصــاًل ، أو تكــون مثــال 

ــر  ــدرك غ ــًم  ف ذات ال ــة مرتس حقيق
ــرى  ــة أخ ــن جه ــه  (( )4(. وم ــن ل مباي
ــن  ــى الدراك م ــر إل معن ــن النظ يمك
خــالل الشــعور والحســاس الــذي 
ــن  ــة م ــخص بجمل ــدى الش ــل ل يص
الحساســات التــي تنقلــه مــن  شء 
إل شء آخــر  )) يــدل أولً عــى شــعور 
ــن  ــة م ــاس أو بجمل ــخص بالحس الش
الحساســات التــي تنقلهــا اليه حواســه 
بالؤثــر  الشــخص  شــعور  هــو  أو   ،
الارجــي والــرد عــى هــذا الؤثــر 

بصــورة موافقــة (   . )5(
ــا  ــإدراك  يدلن ــر ل ــى الخ ــذا العن وه
أنــه خيتلــف عــن الحســاس  عــى 
بالرغــم مــن أن الدراك يصــل نتيجــة 
تأثــر أحــد أعضــاء الــس بالــيء 
الارجــي فــإن )) الظاهــرة النفســية 
التــي تصــل ف ذات الــدرك  عنــد تأثــر 
أعضــاء الــس ، تشــمل عــى وجهــي 
عقــي،  والخــر  انفعــال  أحدهــا   :
ــرة  ــذه الظاه ــعور ه ــاول الش ــاذا تن ف
ســميت  النفعاليــة  ناحيتهــا  مــن 
إحساســًا، وإذا تناولــا مــن ناحيتهــا 
العقليــة ســميت إدراكًا. فليــس الدراك 
والحســاس إذن ظاهرتــي متلفتــي 
ــرة  ــان لظاه ــان متلف ــا وجه ــم ه وأن
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ــه  ــذي يالحظ ــيء ال ــدة (( )6( وال واح
الباحــث هنــا هــو أن معيــار الختــالف 
بينهــم تأثــر الــواس  بالظاهــرة العينــة 
ــل  ــال أي حص ــر إنفع ــإذا كان التأث ، ف
والعواطــف  والاســيس  الشــاعر  ف 
النفســية يســمى أحساســًا ، وأمــا إذا 
ــر ف  ــل التأث ــي أي حص ــر عق كان التأث

العقــل ســمي إدراكًا . 
ــذي  ــاك تعريــف جيعــل الدراك  ال وهن
ــل  ــاس ؛ ب ــي الدراك والحس ــع ب جيم
جيعــل الدراك هــو أحســاس ناشــئ 
ــن  ــم م ــة ، بالرغ ــرات خارجي ــن مؤث م
شٌء  والحســاس  شء  الدراك  أن 
عبــارة  الدراك    (( أن   عــى   ، آخــر 
عــن الحســاس مــع الكــم عليــه بأنــه 
ناشــئ عــن مؤثــر خارجــي ، فــالدراك 
بــذا العنــى هــو الدراك الارجــي 
والحدثــون يطلقــون الدراك الــّي 
ــده ،  ــي وح ــئ الارج ــل الش ــى تث ع
ــل  ــو الفع ــذا الدراك ه ــون ان ه فيقول
ــاته  ــدرك إحساس ــه ال ــم ب ــذي ينّظ ال
الــاضة ، فيؤولــا ويكملهــا بالصــور 
ــئ  ــا إل الش ــم يعزوه ــات ، ث والذكري
ــًم  ــه حك ــم علي ــع الك ــه ، م ــاوم ل مق
تلقائيــًا بأنــه شــئ خارجــي معلــوم 

ــه (( . )7(  ــز عن ــده ، ومتمي عن

ولكــن امــا اذا نظرنــا إل معنــى الدراك 
مــن ناحيــة العرفــة فهــو يشــمل الكثــر 
ــر  ــيه وغ ــا الس ــان والقضاي ــن الع م
ــن  ــان الدراك يمك ــذا ف ــيه )) وب الس
ــاب العرفــة ف أوســع  ــه مــن ب النظــر ل
الســى  الدراك  ويشــمل  معانيهــا. 
والكليــات.الدراك  الجــرد  وإدراك 
ــى  ــان ع ــوف النس ــو وق ــي وه الباطن
ــم  ــه. بين ــاعره الداخلي ــاته ومش إحساس
ــن  ــكى م ــة ال ــو : معرف ــي ه إدراك ذهن
الزئيــات  عــن  متميــز  إنــه  حيــث 
ــل الدراك  ــا. ويقاب ــدق عليه ــي يص الت

الســى (()8(. 
عــدة  الدراك  لــدوث  ويشــرط 

)9( أساســية:  عوامــل 
1-وجود الثر.

2-الحســاس بالثــر: أي يشــعر بأثــار 
الثــر وبذلــك يكشــف الحســاس عــن 

وجــود الثــر.
3-التعــرف عــى الثــر- إدراكــه – أي 

أن يكــون الثــر لــه معنــى معــي.
اســتجابة  وتكــون  4-الســتجابة: 
ــة  ــه الدراكي ــالل خرات ــن خ ــرد م الف
الســابقة ومــا مــر بــه مــن تــارب 
فيعــرف خــواص الثــر ومــا يرمــز 
ــوت  ــمع ص ــن س ــر. فم ــك الث ــه ذل ل
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دليــل  أنــه  وخــر  النــذار  جهــاز 
خرتــه  وفــق  اســتجابب  للخطــر 
خيتبــًا،  أو  هيــرب  فقــد  خطــر  بأنــه 
يكــون:  العمليــات  تعاقــب  أن  أي 
)الثر..الحســاس..التعرف..اختيار 
ــرة  ــاج لذاك ــتجابة( والدراك يت الس
ــرجع  ــه يس ــا ب ــد مررن ــر ق ــور مث فظه

أدركناهــا ســابقًا. قــد  معلومــات 
 -  : لغــًة  ل  جلــام ا م  مفهــو - : لثًا ثا

ــمل  ــى ال ــة معن ــاب اللغ ــرف اصح يع
ــذي  ــل ال ــدره والص ــث مص ــن حي م
ــر  ــث ينظ ــى ، حي ــذا العن ــه ه ــى من ات
ابــن منظــور ف كتابــه لســان العــرب إل 
ان الــمل هــو مصــدر للجميــل فيقــول 
ــل  ،  ــدر( المي ــَمل : )مص ــان  ))الَ ب
والفعــل َجُــل . وقولــه عــز وجــل 
: ولكــم فيهــا َجَــال حــي تريــون 
ــن  ــاء وحس ــون  ؛ أي ب ــي ترح وح
ــَمل والســن يكــون  . أبــن ســيده : الَ
ف الفعــل واللــق . وقــد جــل الرجــل  
ــال  ــل وَجَ ــو جي ــال ، فه ــم ، َجَ بالض
، بالتخفيــف ؛ هــذه عــن اللحيــان ، 
ــمل ،  ــر والُ ــرة ل تك ــال ، الخ وُج
بالضــم والتشــديد : أجــل مــن الميــل 
. وجلــه أي زينــه . والتجميــل : تكلــف 

ــل (()10( المي

وايضــًا ينظــر للجــمل عــى أنــه ))  
ــن  ــة الس ــه صف ــم ان ــَل ك ــدر ُج مص
ــة  ــو صف ــكال ، وه ــالق والش ف الخ
ــس  ــث ف النف ــياء وتبع ــذ ف الش تاخ
سورا ورضــا: وهــو إحــدى القيــم 
ــم  ــث القي ــف مبح ــي تؤل ــالث الت الث
صفــة  الثالــي  عنــد  وهــي  العليــا، 
قائمــة ف طبيعــة الشــياء، وبالتــال 
ــئ  ــح الش ــر، ويصب ــة لتتغ ــي ثابت ه
 ، ذاتــه  ف  قبيحــا  أو  ذاتــه  ف  جيــال 
مــن  ظــروف  عــن  النظــر  بــصف 
ــذا  ــس ه ــى العك ــم ، وع ــدر الك يص
ــالح  ــمل إصط ــون أن ال ــرى الطبيعي ي
ــاس  ــن الن ــة م ــه مموع ــت علي تعارف
ــون  ــال يك ــم ، وبالت ــن بظروفه متأثري
ــا  ــه متلف ــئ أو قبح ــمل الش ــم بج الك
ــم(( )11(.  ــدر الك ــن يص ــالف م باخت
وينظــر إل معنــى الــمل عــى أنــه 
والعــشه  والعاملــة  اللــق  حســن 
ــد  ــاب النج ــب كت ــر صاح ــث يذك حي
ــات مــن  ــان معنــى الــمل ي ف اللغــة  ب
))  جــل – جــالً : حســن َخلقــًا وُخلقــًا 
فهــو جيــل وهــي جيلــة ، جــل صــره 
معاملتــه  احســن  وجامــل   ، جيــاًل 
ــه  ــل ول يصف ــه بالمي ــه ؛ عامل وعشت
الخــاء ، اجــل الــيء : حســنه وكثــرة 
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، وف العمــل : أحســن ، وف الــكالم 
أعتــدل ول  الطلــب  ، وف  تلطــف    :
يفــرط ، وتمــل تزيــن وتســن ، صــر 
عــى الدهــر ول يظهــر عــى نفســه الــذل 
ــاء ول  ــزم الي ــل أي ل ــف المي ، تكل
جيــزع جزعــًا قبيحــًا . واســتجمل اليء 
عــده جيــاًل . والــمل مصــدر )الميــل 
( : الســن : يقولــون جالــك ان ل تفعل 
كــذا ، اغــراء اي الــزم الجــل ولتفعل 
 . الــمل   علــم   : والمليــه   . كــذا 
 . والعــروف  الحســان  والميــل 
والُــَمل: الميــل الجــل مــن الميــل 
. والَُمــالء : الميلــة ) فعــالء بــال 

ــالء (. (( )12( ــة هط ــل كديم افع
 : حــًا صطال ا ل  جلــام ا م  مفهــو : بعًا ا ر

الناحيــة  مــن  الــمل  يعــرف 
امتــزاج   (( أنــه  عــى  الصطالحيــة 
مضمــون عقــي مؤلــف مــن تصــورات 
مــال  مــع  إدراكيــة،  غــر  تريبيــة 
إدراكــي، بطريقــة تعــل هــذا الضمــون 
العقــي، وهــذا الجــال الدراكــي ل 
يتميــز أحدهــا عــن الخــر ((  )13(. 
كــم ويعطــي الفالســفة للجــمل معنــى 
خــاص ، ويعترونــه احــد الفاهيــم 
الثالثــة التــي تنســب اليهــا احــكام 
 ) والــر  والــق،  )الــمل،  القيــم 

والــمل يبعــث ف النفــس الرضــا، دون 
تصــور، أي مايــدث ف النفــس عاطفــة 
ــمل ؛ وإن  ــة ال ــّمى بعاطف ــة تس خاص
الميــل هــو مــا تيــل إليــه النفــس 
ــل إل  ــس تي ــت النف ــإذا كان ــه ، ف وتقبل
ــا إذا  ــًا ، وأم ــاًل طبع ــون جي ــع يك الطب
ــل  ــو جي ــاًل فه ــه عق ــل إلي ــت تي كان
عقــاًل . وأن العلــم الــذي يبحــث ف 
مقاييــس  الــمل ونظرياتــه يســّمى 
ــي  ــوم الت ــن العل ــو م ــمل وه ــم ال بعل
ــق  ــد أطل ــفة وق ــة  الفلس ــت بدراس تم
عليــه بفلســفة الــمل  ، وللجــمل أنواع 
الاديــة والغــر ماديــة ، ومــن هــذه 
ــان  ــو نوع ــي وه ــمل الل ــواع ال الن
الول الــمل العنــوي وهــو ماتــدل 
عليــه الســمء والصفــات الليــة ، 
والثــان الــمل الصــوري والتمثــل 
بــذا العــال عــى تفاريعــه وأنواعــه 
وروائعــه ، ويمكــن التعبــر عــن جــال 
ــة  ــه بالرح ــث إتصاف ــن حي ــإل م الل تع
وأمثــال  والــود  واللطــف  والعلــم 
ــمل  ــوم ال ــر إل مفه ــك )14(. وبالنظ ذل
مــن جهــة كونــه  علــم ) علــم الــمل(  
العلــوم  باقــي  حــال  حالــه  فهــو 
رشوط  ف  يبحــث  فهــو   ، الخــرى 
ــمل  ــوم ال ــات مفه ــس ونظري ومقايي
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ــي  ــذوق الفن ــن ال ــًا ع ــث أيض ، ويبح
والحــكام التعلقــة بالثــار الفنيــة ، 
كــم أنــه يــدرس القســام التعلقــة بــذا 
الفهــوم وهــا :  القســم النظــري العــام، 
والقســم العلمــي الاص ، ولكل قســم 
منهــم الهــة التــي يبحــث فيهــا فــالول 
ــي  ــركة ب ــات الش ــث ف )) الصف فيبح
الشــياءالميلة التــي تولــد الشــعور 
بالــمل ، فيحلــل هــذا الشــعور تليــاًل 
نفســيًا ، ويفــّر طبيعــة الــمل تفســرًا 
فلســفيًا ، ويــدد الــشوط التــي يتميــز 
بــا الميــل منــى القبيــح ، وأمــا الثــان 
ــث ف  ــاص ، فيبح ــي ال ــم العلم القس
ــه  ــد نمذج ــن ، وينق ــور الف ــف ص متل
القســم  هــذا  ويطلــق عــى  الفــردة 
اســم النقــد الفنــي، وهــو ليقــوم عــى 
ــل  ــى العق ــل يقــوم ع ــده ب ــذوق وح ال
ايضــًا لن قيمــة الثــر الفنــي لتقــاس 
ــاس  ــن الحس ــس م ــده ف النف ــم يول ب
فحســب بــل تقــاس بنســبته إل الصــور 
ــل (( . )15( ــا العق ــي يتمثله ــة الت الغائي

  و ينظــر إل مفهــوم الــمل مــن ناحيتي  
والناحيــة  الكيفيــة  الناحيــة  مــن   ،
الكميــة : )16( أمــا مــن الناحيــة الكيفيــة 
أي  ) كيفيــة الــيء ( والتمثــل بالــذوق  
ــم  ــي تك ــة  الت ــو  ))   اللك ــذي ه وال

عــى شء مــا أو تصــور ، دون إلتفــات 
إل منفعــة ، اعتــمدًا عــى الغبطــة أو 
ــذي  ــيء ال ــاًل ال ــو جي ــا ، وتدع عدمه
ــة  ــن الناحي ــة (( .وم ــذه الغبط ــر ه يوف
الكميــة ينظرلــه عــى انــه ))  صفــة 
الــيء الــذي يرنــا بشــكل عــام دون 

ــردة ((  . ــرة م فك
و  ا يل   ــام جل ا ك  ا ر د إل ا  -  : ــًا  مس خا

) ليــة جلام ا بــة  لتجر ا  (
عبــده  مصطفــى  الدكتــور  يعــرف 
ــة  ــوة إدراكي ــه ))  ق ــمل بأن الدراك ال
وهــو العامــل الشــرك بــي الفنــان 
الــذي  بالتحــاور  ويتــم  ومــدرك 
يتــم بينهــم وبــي الــيء الــدرك ، 
ــفها  ــياء ويستكش ــدرك الش ــان ي فالفن
ــه  ــا ف تعامل ــدرك خصائصه ــا ي عندم
ــن  ــه م ــم يمتلك ــي ب ــيط الفن ــع الوس م
ادوات فنيــة لتحويــل هــذا الوســيط 
ــالل  ــن خ ــي م ــل ابداع ــي إل عم الفن
ــاحة  ــل الس ــداع داخ ــادة اب ــداع واع اب
قــوة  مــن  اكتســبة  بــم  البداعيــة 

)17(  . ابداعيــة((  
وُتعــد التجربــة المليــة ف جوهرهــا  
عــى أنــا  )) عمليــة إدراكيــة لوضوعها 
ضمــن رشوط خاصــة تقــق نوعيــة 
ــك  ــن تل ــاة م ــرف التوخ ــم والتع الفه
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التجربــة ، ومــا يرافقهــا مــن إعــالء 
والدراك  لــذة  ومــن  للحاســيس 
الــمل يتطلــب منــا التوجــه إل الــيء 
برغبـــة للكشــف عــن ماهيتــه وكنهه (( 
ــى  ــة معن ــة الملي ــًا للتجرب .)18(  وايض
ــا  ــراك ف صيغته ــث الش ــن حي آخرم
ــواء كان  ــن س ــة الف ــة ف مارس البداعي
ــر  ــة وبالنظ ــة العرفي ــة اله ــن ناحي م
إل  بالنظــر  أو   ، الوجوديــة  للوقائــع 
جهــة العمــل البداعــي الــذي تتجســد 
فيــه الكشــوفات العرفيــة القائمــة عــى 
أســاس النطــق الفنــي  للفنــان ، أم مــن 
ــي  ــو التلق ــر وه ــرف الخ ــة الط جه
ــا  ــى م ــول ع ــعى للحص ــذي يس )) ال
يغنيــه معرفيــًا ويوســع مــن تربتــه 
ــي  ــر الفن ــع الث ــه م ــالل تعامل ــن خ م
ــم  ــة في ــد مــن العوامــل التفاعل – العدي
بينهــا بوصفهــا عنــاص بانيــة لشــكالية 
تديــد  ف  يســهم  ومتشــعبة  معقــدة 
نتائجهــا كل عنــص مــن عناصهــا 
ســواء بثقلــه الجــرد أم بثقلــه التفاعــي 
ــل  ــم يمث ــاص – ب ــن العن ــره م ــع غ م
لدراكهــا،  تتــاج،  ســمة عالئقية 
بإرجــاع  تتمثــل  شــمولية  نظــرة  إل 
ظواهرهــا إل معانيهــا الصليــة الطابقــة 
لنفــس المــر أي واقعهــا القيقــي كــم 

جيــب أن تكــون (( .)19(
ــا  ــد ضب ــة تع ــة الملي ــم أن التجرب ك
العقليــة  الوجدانيــة  المرســة  مــن 
ومشــاركة اجيابيــة تلتقــي فيهــا آثــار 
حســية وغــر حســية لطــراف متعــددة 
ــمل  ــة ال ــي صف ــح ال ــا نمن ، وعندم
ــن  ــره م ــن غ ــزه ع ــك نمي ــا بذل فأنن
الؤهلــي  عنــد  الخــرى  العــان 
ــم  ــن ه ــمل أي م ــة ال ــذوق خاصي لت
ــا  ــاس بأنن ــة  ،  والحس ــة فني ــى ثقاف ع
موجوديــن بــإزاء ظواهــر ل حقائــق 
الــمل  الشــعور  ان  هــذا  ومعنــى 
يفتقــر بالــرضورة إل الواقعيــة نظــرا لــا 
للموضــوع الــمل مــن طابــع ظاهــري 
ــدرك إل  ــا لن ــعر بأنن ــي نش ــن ح فنح
ــا  ــال فأنن ــا وبالت ــا خداع ــيئا صوري ش
لنتــم بمضمــون ذلــك الــي بــل 
إل  النظــر  عــى  اهتممنــا  كل  نقــص 
شــكله أو مظهــره  ، كــم ان الســتمتاع 
 بالتجربــة المليــة ان تــدرك ان : ) 20(
الواقــع  عــن  تعبــر  الفــن   -1
. لــه  تســجيل   وليــس 
مــردة  رمــوز  الفــن   -2
. بالواقــع  صلــة  عــى   ولكنهــا 
3-  الفــن مــن الناحيــة الوجدانيــة أكثــر 

تعبــرا عــن القيقــة مــن الواقــع .
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ين  لثــا ا ملبحــث  ا
يــة  لنظر خييــة  ر لتا ا ر  و جلــذ ا  

يل  جلام ا ك  ا ر د إل ا
يف  اجلــاميل  اإلدراك  نظريــة   -  : اوالً 

الــرشق حضــارة 
لــدى  والــمل  الفــن  مســألة  ان 
البشيــة  والجتمعــات  الضــارات 
انفعــال  نتيجــة  كانــت    ، القديمــة 
النســان بالكثــر مــن الشــياء الطبيعية 
ــة  ــر واضح ــا تأث ــي ل ــص الت ، وبالخ
عــى الانــب العتقــادي لــدى أغلــب 
ــم  ــة إيمن ــن ناحي ــع ، م ــراد الجتم أف
بــأن الطبيعــة لــا الدخليــة ف دفــع 
 ، للفــراد  النفــع  وجلــب  الــرضر 
ــم  ــمل عنده ــط الدراك ال ــد إرتب وق
إرتباطــًا  أكثــر  الطبيعيــة  بالقضايــا 
بقضايــا أخــرى خــارج الطبيعــة ، وهــذا 
مــا هــو واضــح لــدى القدمــاء الصيي 
، حيــث  )) انفعــل إنســان وادي النيــل 
فتخيــل  النيــل  جريــان  تأمــل  كلــم 
الزليــة والبديــة، وانفعــل بــشوق 
ــدت  ــب فتول ــا التعاق ــمس وغروب الش
لديــه تصــورات شــكلت نــواة عقيديــه 
ــور  ــاة وم ــمد الي ــت ع ــي أصبح الت
ــوا إل  الدب وموضــوع الفــن، وتوصل
فكــرة اللــود وفلســفة اليــاة والــوت 

ــت  ــمت، فجاش ــد ال ــاة بع ــل الي وتي
فتكلــم  الطبيعــة  بمالمســة  النفــس 
الجــر الصــم بتمثيــل ومعابــد تيــزت 
بطابــع الــالل معــرة عــن اللــود 
والبديــة، وتكونــت الضــارة الصيــة 
الشــامة عــى مــر الدهــور مــن خــالل 
ــن  ــارع الزم ــون تص ــن فن ــوه م ماأنتج
فقــد اكتســب الــصي القديــم فنــه 
مــن عقيدتــه واســتمد حكمتــه مــن 
ــان  ــة الروح ــود لس ــس الوج ــه فلم فن
ــم  ــق أضخ ــى تقي ــدم ع ــان، فأق الفن
الشــاريع العمريــة والتمثيــل الرانتيــة 
ــة (( . )21( ــة الوثائقي ــوم الداري والرس

ــا  ــالد م ــكان ب ــا إل س ــو نظرن ــا ل وأم
ــم  ــف إهتممه ــد أختل ــن فق ــي النهري ب
ــة الدراك الــمل ، عــن القدمــاء  بقضي
ــمل  ــم بال ــكان إهتممه ــي ، ف الصي
ــمم  ــالل الهت ــن خ ــي م ــداع الفن والب
ــداع  ــي تدلــل عــى الب ــات الت بالنحوت
ف  الفنيــة  الهنيــة  والــرة  اليــدوي 
ــم  ــا ف تصورات ــة ، لن ــة الملي الثقاف
ــة  ــة والعرفي ــا الفكري تــدل عــى القضاي
بــالدراك  وإرتباطهــا   ، الكتشــفة 
الــمل  ، ونظــرة الجتمــع لــا أنــذاك ، 
حيــث تــدل )) الثــار الفنيــة والثقافيــة 
الكتشــفة ف)أور- والــوركاء – ولكــش 
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ــت  ــى ماوصل ــور( ع ــل – وآش – وباب
إليــه حضــارة بــالد مابــي النهريــن 
والفكــر  الفنــي  البــداع  عــال  ف 
وإن  وازدهــار.  رقــي  مــن  الــمل 
وبرج)بابــل(  أور،  مدينــة  )زيقــورة( 
وباب)عشــتار( ومنحوتــات الشــورين 
تــدل عــى أهيــة فــن العــمرة والنحــث 
ــة  ــار الطيني ــة والث ــص الملي وخصائ
بــي  بالدمــا  فنــان  أبدعهــا  التــي 
النهريــن تــدل عــى روح البــداع وحب 
البتــكار ورغبــة ف رؤيــة الــمل ف كل 
مــاكان يســتخدمه أو ييــط بــه.وإن 
وثيقــة  يعــد  ســن(  )نــارام  نصــب 
ــد  ــم يع ــًا ك ــًا رائع ــاًل فني ــة وعم تارخيي
)قانــون حــورايب( وثيقــة قانونيــة هامــة 
ــًا خالــدًا، وتاثيــب )جوديــا(  وأثــرًا فني
ــي  ــت الت ــن النح ــع ف ــن روائ ــد م تع
أبدعهــا ذلــك النســان الفنــان مــن 
تثــال  وكذلــك  الديوريــت،  حجــر 
اللكة)نابــر آســو( الرونــزي، يــدل 
مهنيــة  يــدوي وخــرة  إبــداع  عــى 

وذوق فنــي وثقافــة جاليــة (( )22(.
وأمــا بالنســبة لقدمــاء ســكان بــالد 
الشــام فقــد كان الفــن والــمل متمثــل 
بنحــت التمثيــل والعــمرة والرقــص 

والغنــاء  )) نظريــة الدراك الــمل عنــد 
ــالد الشــام يمكــن مالحظتهــا  قدمــاء ب
ف  الكتشــفة  الثــار  خــالل  مــن 
)العــاص(  وحــوض  )القلمــون( 
ــر(  ــوف )تدم ــرات( وكه ــالل )الف وت
تــدل عــى حــرص ســكان هــذه النطقــة 
عــى جعــل أدواتــم أكثــر فائــدة وتنوعًا 
ــمل  ــان ل ــس الفن ــى تس ــالً، وع وج
ــص  ــا. وأن الق ــه منه ــة واقتباس الطبيع
اللكــي الكتشــف ف )مــاري( عاصمــة 
قدمــاء العــرب الموريــون يعــد جوهرة 
العــمرة القديمــة إحــدى عجائبهــا، 
وتثــال )أورنينــا( يــدل عــى أهيــة فــن 
الغنــاء والرقــص ف العبــادات القديمة، 
ــن  ــر ع ــوع( يع ــة الينب ــال )رب وأن تث
ــز  ــلوب والرم ــوع والس ــة الوض أهي
ــمل،  ــي وال ــر الفن ــاء ف التعب والي
ــة  ــت( عاصم ــة )أوغاري ــم مدين وتنظي

العــرب(( )23(.
يف  اجلــاميل  اإلدراك  نظريــة   -  : ثانيــًا 

اليونــان  حضــارة 
تثــل الــمل لــدى هومــروس وهزيــود 
مــن خــالل الشــعر وارتباطــه بالطبيعــة 
)هومــروس(  تغنــي   (( والــب  
ف  المليــة  آراء  أول  فنجــد  بالــمل 
ــاذة الودســة،   أشــعاره خاصــة ف اللي
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جاليــة  ألفاظــًا  عنــده  نجــد  وكــم 
ــم ــل )الرائع،والميل،والمل،والك مث

ال( مــن خــالل ثــاره الدبيــة. وكان 
)هومــروس( يميــل إل تقريــب مفهــوم 
الــمل مــن مفهــوم الكــمل، وميــز بــي 
الــمل والكــمل والر والفائــدة، وكان 
ــمل  ــو ال ــمل ه ــن ال ــى م ــه الع مثل
ينبــوع  عنــده  والطبيعــة  النســان، 
ــز  ــد تي ــود فق ــد هزي ــا عن ــمل. وام ال
مفهــوم الــمل عنــد الشــاعر )هزيــود( 
ــري  ــي الظاه ــمل الارج ــي بال بالتغن
ومــا فيــه مــن مالمــح وألــوان، فالــمل 
مــا يــر انســجامه البــص، وأن فينــوس 
تســيد للجــمل. فــإن كانــت )الطبيعــة( 
ــإن  ــروس ف ــد هوم ــمل عن ــوع ال ينب
عنــد  الــمل  ينبــوع  هــي  )الــرأة( 
ــر  ــة بالبح ــه صل ــا ل ــود، وإن كل م هزي
جيــل، إذن الطــوط التــودة أجــل لن 
ــرق  ــات البحر.وتط ــن صف ــوج م التم
الــمل  صلــة  موضــوع  إل  هزيــود 
بالــر، وعــد أول.مفهــوم للخــر هــو 
مفيــد، والــمل عنجــه موضــوع رغبــة 
وشــوق وحنــي وهــدف جيــب تقيقــة، 
والــالف بــي الــمل والــر هــو بقدر 
ماهــو غايــة، لن هنــاك جهــد للوصول  
إل الــر ول جهــد للوصــول إل المل 

فالــالف بينهــم ف غايــة الوصــول (( . 
)24(

ــي  ــمل الروح ــإن ال ــقراط ف ــا س وأم
لديــه اســمى مــن الــمل الــادي ، 
لن الانــب الروحــي بنظــره  أكثــر 
أهيــة مــن الانــب الــادي ومــن جهــة 
أخــرى فــإن الــروح تكــون ملــده 
بينــم الــادة طريقهــا الفنــاء ، ولــذا 
ــي ل  ــمل القيق ــرى أن ال ــقراط ي فس
يتحقــق إل عــن طريــق الــروح  حيــث  
)) بــدأ الديــث عــن الــمل منــذ 
ــقراط  ــا س ــاول فيه ــي ح ــة الت اللحظ
ــمل  ــوي وال ــمل العن ــي ال ــز ب التميي
الــادي، حيــث اعتــر الــمل الروحــي 
ــادي  ــمل ال ــن ال ــمى م ــر( أس )الوه
ــد كان  ــه. لق ــدور علي ــر مق ــادام غ م
الــمل مــورا ف الدراســات الفلســفية 
ــمل  ــط ال ــن رب ــم م ــة، فمنه الغريقي
بالــر والنافــع كــم فعــل ســقراط )25(، 
كــم يعــد ســقراط مــن أوائــل فالســفة 
اليونــان الذيــن اهتمــوا بمشــكلة المل 
فقــد كان لــه رأيــه الــاص ف هــذه 
الشــكلة عــى ماتطلعنــا عــى ذلــك 
ــة« وإل  ــرات« و«الأدي ــاورات »الذك م
ــي  ــم الفنان ــقراط يعل ــد كان س أي ح
ــور،  ــيوس الص ــال براس ــصه أمث ف ع
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الثــى  الطريقــة  الثــال  وكليتــون 
ــوذج،  ــة ف النم ــب الروع ــل جوان لتمث
ينقــالن  حــي  الــمل  ونواحــي 
ــس  ــال النف ــومة ج ــاءات الحس بالي
ــي  ــة ه ــت الفضيل ــد كان ــي، فق القيق
هــدف ســقراط مــن فلســفه، لــذا كان 
ــك((،  ــك بنفس ــرف نفس ــعاره ))أع ش
ــس  ــة النف ــادى بأهي ــد ن ــم فق ــن ث وم
ــاب  ــا، وأه ــرة خلوده ــى فك ــد ع وأك
جالــا  يــرز  أن  والثالــي  بالفنانــي 
ــد. ــكل الس ــت هي ــي ت ــا الف وكمل

وايضــًا فــان ســقراط فإشــارة زينوفــون 
ــة((  ــرات(( و ))الأدب ــه ))الذك ف كتابي
ــم  ــقراط يعل ــي كان س ــة الت إل الطريق
وكليتــون  الصــور،  براســيوس  بــا 
ــل أروع  ــم بتمث ــكان ينصحه ــال، ف الث
حينــم  جــال  مــن  النمــوذج  مــاف 
ينقــالن باليــاءات الحسوســة الــمل 
ــقراط  ــن س ــد آم ــس، فق ــي للنف القيق
القيقــي  الــمل  بلــوغ  بــرضورة 
ــمن.ويرى  ــكل الس ــت هي ــروح ت لل
ــك  ــو الفل ــس ه ــم لي ــقراط أن العل س
أو الندســة أو الســاب، بــل هــو شــئ 
ــارف  ــذه الع ــن كل ه ــمى م ــر وأس أكث
الزئيــة الحــدودة، وكذلــك الــال 
ــع إل أي  ــو ليرج ــمل فه ــبة للج بالنس

ــي ، وليرجــع إل  موضــوع ســيط جزئ
موجــودات كثــرة حولنــا (( . )26(

ــمل  ــي ال ــز ب ــد ميي ــون فق ــا إفالط أم
ــل  ــال الث ــمل ف ع ــس وال ــال ال ف ع
للعــال  ، واعتــر عــال الــس ظــل 
الخــر ، وإنطلــق ف بيانــه صعــودًا مــن 
الوجــودات الســية إل العلــة الول 
والغــرض  تدرجييــًا  إرتقائــه  وكان   ،
الــي  الــمل  لربــط  ذلــك  مــن 
ــم  ــل بالقي بالــمل الغــر حــي والتمث
ــم  ــه أهت ــم ان ــر ، ك ــق وال ــة ال الطلق
إهتممــه  مــن  أكثــر  النفــس  بجــمل 
أكتشــف   (( وإنــه   ، الســد  بجــمل 
الــمل الــكي، أو مثــال الــمل عندمــا 
عــى  الــوزع  الــمل  بتأمــل  قــام 
ثــم  الوجــودات الســية والفــراد، 
ــا  ــك – تدرجيي ــد ذل ــو - بع ــذ يعل أخ
مــن موضــوع هــذا الــمل الزئــي 
ــة  ــغ العل ــى بل الحــدود الحســوس حت
لــه ف  التســامي  أو الصــل   ، الول 
ــذي يشــارك  ــذات وال ــال الــمل بال مث
ــه  ــط بين ــم رب ــوس ث ــمل الحس ــه ال في
ــر ،  ــق وال ــة ال ــم الطلق ــي القي وب
ــه  ــب إهتمم ــد ص ــون ق وإذا كان افالط
ــس،  ــال النف ــق، أي ج ــمل ال ــى ال ع
وقلــل بنفــس القــدر مــن شــأن الســد 
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أن  لتعــد  الحــاولت  هــذه  فــان 
ــة  ــات فكري ــذرات أو ارهاص ــون ش تك
ــقراط ، وان  ــتاذه س ــن أس ــتمدها م اس
ــع إل  ــت ف الواق ــية ليس ــرة الس ال
ــن  ــرب م ــا تق ــة ، لن ــة تقريبي معرف
ــا  ــا ، وهن ــا ب ــا ل تعرفن ــة لكنه القيق
جيــب عــى الفيلســوف أن يتــدرج ف 
ــة  ــل إل العرف ــى يص ــة حت ــلم العرف س
ــال ((  ــغ الث ــى يبل ــد حت ــة ويصع الثالي
ــال  ــي ع ــون ب ــط إفالط ــد رب )27(. وق

الشــراك  ف  الثــل  وعــال  الــس 
ــة  ــإن الدراك والقيمــة الملي بينهــم ، ف
عــال  ف  موجــودة  لديــه  القيقيــة 
الثــل  ، وإن العــال الــي مــا هــو 
ــه ،  ــة في ــورة الملي ــكاس للص إل انع
وهــذا مــا حــل إفالطــون عــى القــول 
بــأن )) عــال الــس الــذي نعيــش فيــه 
والــذي تدركــه حواســنا هــو ظــل لعــال 
آخــر أســمى منــه ، هــو عــال الثــل 
ــا ف  ــكل م ــال ل ــه مث ــد في ــذي يوج ال
هــذا العــال مــن موجــودات مــع مثــال 
ــا  ــل كله ــمى الث ــو أس ــذي ه ــر ال ال
ــال : أن  ــرى وبالث ــث ي ــا ، بحي وقمته
ــاركة ف  ــه مش ــود لن ل ــود موج الوج
مثالــه . » فالزهــرات » التــي نراهــا 
بدرجــات  تشــارك  الــس  عــال  ف 

ــة ، ف  ــا الاص ــون فروقه ــة تك متفاوت
فكــرة الزهــرة الوجــودة ف عــال الثــل ، 
والتــي هــي واحــدة ل تتغــر . وكذلــك 
» الشــكال الندســية » التــي تيزهــا 
ف الشــياء والتــي نســميها بالربــع ، 
ــي  ــق » الت ــذا » القائ ــرة ... وك والدائ
ــل  ــا مث ــانية قيمته ــاة النس ــي الي تعط
ــر .  ــيم ال ــمل ، ول س ــدل ، ال : الع
ــا ف  ــود ل ــا ل وج ــق كله ــذه القائ ه
عــال الــس إل بمشــاركتها ف الفــكار 
ــياء  ــل . لن الش ــال الث ــودة ف ع الوج
التــي تغمــر عــال الــس ليســت ثمــرة 

ــرة (( .)28( ــل ثم ــة ب مصادف
ــدى  ــة ل ــرة الملي ــإن النظ ــك ف ولذل
ــلة  ــة ومتسلس ــي تصاعدي ــون ه افالط
مــن درجــة أدنــى إل درجــة أعــى 
ــمل  ــاد ال ــول إل إت ــامية للوص ومتس
جاليــة  عــدت   (( لذلــك  بالــر 
أفالطــون جاليــة تصاعديــة ومتسلســلة 
يتــم  حتــى  أخــرى  إل  درجــة  مــن 
ــمل  ــامي للج ــوم الس ــل إل الفه التوص
حيــث يتحــد فيــه الــمل بالــر. فقــد 
رأى أفالطــون أن ف أصــل كل جــال 
لبــد مــن جــال أول جيعــل الــمل 
ويتــدرج   . جيلــة  الشــياء  وجيعــل 

الــمل عــى مراحــل ثالثــة: )29(
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1-الــمل الشــكي أي جــال الشــكال 
)الــمل الــي(.

أي  والعقــي  الخالقــي  2-الــمل 
ــة(. ــال العرف ــو )ج ــكار وه ــال الف ج

ــدي  ــمل الب ــق أي ال ــمل الطل 3-ال
ــال(. ــمل الث )ال

هنــاك  توجــد  أخــرى  جهــة  ومــن 
ــورة  ــة الص ــن جه ــة م ــودات جيل موج
ولكنهــا قبيحــة مــن جهــة الــادة وهــذا 
ــح  ــمل والقب ــأن  ال ــا ب ــور لن ــا يص م
يتجــاوران ف عــال الكــون والفســاد 
ــر  ــدوا أكث ــا تغ ــوس( فإن ــال الحس )ع
ــا  ــن مادت ــص م ــدار ماتتخل ــالً بمق ج
ــم أنــا لتســتطيع  باتــاه صورتــا ، وب
ــي  ــًا فه ــا تام ــن مادت ــص م أن تتخل
ــى  ــًا ع ــة تام ــون جيل ــن تك ــال ل بالت
ــق  ــر ل يتحق ــذا الم ــق   وه ــو مطل نح
ــذا  ــل ه ــات  ، ويدل ــال الحسوس ف ع
ــبي   ــمل نس ــود ال ــى أن وج ــى ع العن
، وأن جــال الوجــودات  يمكــن أن 
ــودًا  ــي صع ــمل ال ــن ال ــدرج م يت
للجــمل العقــي أو الروحــي والــذي 
الــمل  مــن  النســان  ف  يقــرب 
القيقــي الطلــق ، لــذا فــإن افالطــون 
رفــض اعتبــار مــادة الشــئ مصــدر 

جالــه ، وكذلــك ليقبــل الــرأي القائــل 
بــان الميــل هــو مايتفــق جيــع النــاس 
، لن العــرف العــام يتعلــق بمظهــر 

الــمل دون مصــدره . )30(
فلســفتة  ف  ارســطو  خالــف  وقــد 
، لنــه  افالطــون   اســتاذه  المليــة  
ينظــر إل الدراك الــمل بنظــرة واقعيــة 
ــن  ــي ل يمك ــل الت ــرة الث ــس بنظ ، ولي
ــي  ــة الذاتي ــى والقيم ــق العن لــا ان تق
ــة  ــن طريق ــذي ع ــي ال ــمل القيق للج
يتحقــق الــر الــذي هــو غايــة  الطبيعة 
ــا   ــن هن ــي ،  وم ــن ف الل الواقع والف
ــك  ــطو تل ــد أرس ــت عن ــد )) تالش لق
ــون  ــا أفالط ــاد  ب ــي اش ــراس الت الم
ــكا  ــالق فامتل ــن إل الخ ــمل والف ال
ــدلً مــن ذلــك معنــى وقيمــة ذاتــي،  ب
وهــو بعــض نتــاج واقعيــة أرســطو 
ونفيــه لعــال الثــل وجعلــه الــادة جــزءًا 
جوهريــًا مكونــًا للموجــودات وقــد 
ــطو  ــن أرس ــي ف زم ــاج الفن ــغ النت بل
ــيس  ــكان تأس ــن الم ــل م ــًا جع مبلغ
ــون  ــواع الفن ــيمت لن ــات وتقس تصنيف
وتطــرق أرســطو إل عالقــة الــمل 
بالــر والفائــدة فالــمل الخالقــي 
ــج  هــو اســتاطيقا الــر وأن كل مــا ينت
ف الطبيعــة والفــن ليــس لــه مــن غايــة 
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ــر  ــي ال ــدة ه ــر. وأن الفائ ــوى ال س
ــر ف  ــو ال ــمل فه ــا ال ــخي أم الش
ذاته.ويتوقــف أرســطو عنــد ميــدان 
ميــدان  وهــو  واللــوان  الصــوات 
الســمع والبــص، وهكــذا يتــم النتقــال 
اليــدان  إل  الريــايض  الفهــوم  مــن 
الــي الخصــص لــمل الجســام 
والشــكال والصوات.وأهــم كتــب 
)فــن  كتابــه  هــو  المليــة  أرســطو 
ــرة  ــن فك ــطو م ــق أرس ــعر( وانطل الش
الحــاكاة وعــد الفــن ل يقلــد الظواهــر 
الارجيــة فقــط بــل ويصــل بتقليــده إل 
جوهــر الطبيعــة وينفــذ إل الثــل العليــا 
للشــياء التــي يقلدهــا فالتقليــد إخــراج 
فنــي للطبيعــة وليــس مــرد نســخ أمــي 

للظواهــر الطبيعيــة (( )31(.  
ولــذا فلقــد عمــل أرســطو عــى متابعــة  
ــه  ــازه وإكمل ــون لنج ــشوع افالط م
عــن طريــق العــودة بــه إل شء ملموس 
ــى  ــول ع ــيس وللحص ــي لتأس و واقع
ــن  ــا )) يره ــذا م ــة وه ــة معياري جالي
ــة ،  العمــل عــى وحــدة الشــكل والغاي
وعليــه جيــب أن يظــل كذلــك متناســيا 
اتــاه النســان ، وهــذا يفــرض صاعا 
ــر  ــدد ، والظه ــاس والالم ــد الالقي ض
لقــد  للــمدة.  والنفلــت  الالشــكي 

ــطو  ــدة لرس ــة الدي ــت القارب أصبح
للعمليــة الحاكاتيــة تعتمــد عــى أن 
العمــل يعيــد إنتــاج الطبيعــة كــم تظهر، 
معــي  نظــام  ضورة  حســب  لكــن 
ــتخالص  ــيتم اس ــة، س ــة منطقي وكوني
مــن هــذا النظــور مثــال أن الســبب 
ــه  ــخ كون ــى التاري ــعر ع ــوق الش ف تف
أكثــر كونيــة. وهكــذا ترهــن الشــعرية 
الرســطية عــى أن عمليــة التطهــر 
مــرد  مــن  أكثــر  هــي   catharsis
ــي  ــق حقيق ــا تواف ــة: ل ــة عالجي عملي
ــرى  ــم ان ي ــواء . )32(  ك ــع اله ــي م عق
أرســطو إن الفنــون عمومــا لــا قيمتهــا 
النقائــص  تصحــح  لنــا  العاليــة، 
الدرامــا  وأن  الطبيعــة،  ف  الوجــودة 
والراجيديــا خصوصــا لــا أهيتهــا 
ــر  ــايب ف التطه ــهامها الجي ــا إس لن ل
مــن النفعــالت الســلبية التطرفــة، 
ومــن ثــم تقــوم بــدور أخالقــي إجيــايب. 
والراجيديــا ف رأيــه كذلــك وســيلة 
خــالل  مــن  العرفــة  إل  للوصــول 
عرضهــا للحقائــق الفلســفية (( )33( وان 
ــد  ــة ل يعتم ــفتة الملي ــطو ف فلس ارس
 ، للفنــون  لتفســره  الســاطر  عــى 
ويعتــر  )) الفــن مــاكاة للطبيعــة يمــل 
قيــم الــمل، وبقــدر مــا يكــون قريبــا ف 
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ماكاتــه لي موضــوع  ، وأختــار اليــاة 
النســانية لتكــون موضوعــًا للمحــاكاة 
ــا ، وأعتــر اللــذة  ف الشــعر والراجيدي
المليــة حقيقــة قائمــة بذاتــا وتصفيــة 
الضطربــة.  والنفعــالت  للمشــاعر 
إل  يســعى  الفــن  شــكل  وأن   ......
ــة  ــرآة للطبيع ــو م ــة ، وه ــد القيق تقلي
ــة ف  ــذة ومتع ــك ل ــان يمتل ، لن النس
التقليــد ، ل نجدهــا ف اليوانــات ، وأن 
كان هــدف الفــن ل يقــوم عــى تقديــم 
ولكــن  للشــياء  الارجــي  الظهــر 
لهيتهــا النفســية ، لن القيقــة تكمــن 
وليــس  الداخليــة  الهيــة  هــذه  ف 
والتفصيــل  والتكلــف  التصنــع  ف 

الارجــي (( .)34( 
ــده  ــب ف تأكي ــد ذه ــي فق ــا افلوط وأم
الجــزاء  وحــدة  و  التناســب  عــى 
داخــل بــي الفــن والديــن ، وبــي 
الــمل والــر  وأكــد أفــكار التناســب 
الــكل،  داخــل  الجــزاء  ووحــدة 
وهــذا مــا عمــل عــى ربطــه بــي هــذه 
الفاهيــم  ، بــل ان افلوطــي انتهــى 
ــا   ــل فيه ــة عم ــة صوفي ــة مثالي إل نظري
ــود  ــة الوج ــي حقيق ــد ب ــى التوحي ع
والــر والــمل ، وقــد اســتطاع ان 
يصــور مــن  خاللــا شــوق النفــس 

ــذه  ــال ب ــتمر إل التص ــانية الس النس
 )35( بــا.  والتشــبه  الطلقــة  القيقــة 
أفالطــون  نظريــة  انعكســت  حيــث 
بجــالء ف فلســفة أفلوطــي فهــو يقــول 
ــال  ــا الع ــي ه ــود عال ــون بوج كأفالط
الــي.  والعــال  العقــي،  القيقــي 
والعــال الــي يفيــض عــن العــال 
ــن  ــض ع ــر يفي ــذا الخ ــي، وه العق
ــوف  ــز الفيلس ــر الحض.يمي الل أو ال
عــى  الــمل  ف  درجــات  أفالطــي 
أعالهــا  أفالطــون،  مافعــل  نحــو 
الــمل الوجــود ف العــال العقــي أو 
الثــال، وأدناهــا الــمل الوجــود ف 
ــمل  ــي أو ال ــمل الفن ــا ال الطبيعة.إم
ــو دون  ــره فه ــد تعب ــى ح ــي ع الصناع
أفالطــون  الطبيعي.وينطلــق  الــمل 
ــن  ــذه م ــمل ه ــات ال ــب درج ف ترتي
ــل  ــل أفض ــان كل فاع ــص ب ــدأ يلخ مب
ــن  ــل م ــال أفض ــول، وكل مث ــن الفع م
المثــول الســتفاد منــه، وكل صــورة 
حســنة أو جاعيــة إنــم تنحــدر مــن 
ــا .  ــمى منه ــا وأس ــابقة عليه ــورة س ص
ــة أفضــل . مــن  فالصــورة الول العقلي
ــة  ــورة الطبيعي ــة والص ــورة الطبيعي الص
الصناعيــة.  أو  الفنيــة  الصــورة  مــن 
أن الفــن يتشــبه بالطبيعــة، والطبيعــة 
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تتشــبه بالعقي.ويســاءل أفلوطــي عــن 
ــرأة  ــك ال ــوان وتل ــذا الي ــال ه س ج
ــات  ــال الكائن ــأن ج ــب ب الخ...فيجي
ــا  ــس إل مادت ــا ولي ــود إل صورت يع
ــن  ــك م ــى ذل ــتدل ع ــمية. ويس الس
ــال  ــر ف ج ــم ل يؤث ــم الس ــون حج ك
الشــئ )) فلــو كان حســن الصــورة إنــم 
ــل  ــي تم ــة الت ــل الث ــن قب ــون م يك
ــة  ــت الث ــم عظم ــت كل ــورة لكان الص
ــويقًا  ــنًا وتش ــر حس ــا، أكث ــي تمله الت
للناظريــن إليهــا، منهــا إذا كانــت ف 
ــس أرشف  ــال النف ــرة .ان ج ــة صغ جث
مــن جــال الســم. ويأســف أفلوطــي 
لن معظــم النــاس يشــتاقون إل الــمل 
عــن  ويصدفــون  الظاهــر  الســمي 
الــمل النفــي الباطــن لن الهــل 
أفلوطــي  .ويكــرر  عليهــم  غلــب 
ــدر  ــون ف أن مص ــه أفالط ــب إلي ماذه
ــل  ــو الفاع ــي ه ــي والنف ــمل العق ال
الول أو الــر الحــض. وعى النســان 
ان يتمثــل ذلــك الــمل الوجــود الول 
الــذي ف العقــل والنفــس عندمــا ينتــج 
ــي  ــمل ال ــن ال ــدف ع ــن. ويص الف
ــية  ــة الس ــات الادي ــود ف الكائن الوج

.)36(  ))

يف  اجلــاميل  اإلدراك  نظريــة   -  : ثالثــًا 
 : احلديثــة  الفلســفة  

كل فلســفة ولــا قراءتــا الاصــة ف 
التــي  الفاهيــم والفــكار  إل  النظــر 
ــن  ــا م ــر ل ــي تنظ ــا ، فه ــرق إليه تتط
زاويتهــا الاصــة بــا والتــي تراهــا 
مالئمــة لعتقادهــا الفلســفي الــذي ل 
ــأي حــال مــن  ــه ب يمكنهــا الــروج عن
الحــوال كم ســبق ف الفلســفة اليونانية 
، وأمــا ف الفلســفة الديثــة فكانــت لــا 
تصــورات ورؤى وأفــكار خاصــة بــا ، 
وبالخــص ف نظرتــا إل نظريــة مفهوم 
الدراك الــمل ، والــذي ينطلــق عندها 
ــا ؛  ــع لدهي ــفي التب ــج الفلس ــن النه م
ــن الدراك  ــكارت  م ــف دي ــاًل موق فمث
الــمل هــو موقــف نســبي ، حيــث  
التجربــة  )) يذهــب ديــكارت إل ان 
، حيــث  نســبية ف طابعهــا  المليــة 
الــمل  ف  ديــكارت  نظريــة  تعتمــد 
الوســيقى عــى الربــط بــي العقــل 
ــب  ــو يذه ــعور فه ــاس او الش والحس
ــن  ــى حس ــد ع ــيقى  تعتم إل ان الوس
الســمع ، وليعنــي ذلــك انــا ل تكــون 
ــة  ــة  الضبوط ــد العقلي ــة للقواع خاضع
والعمــول بــا ف علــم الوســيقى بــل ان 
حســن الســمع او الســتمع بــه يــوازي 
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ف اهيتــه خضــوع القطوعــة الوســيقية 
للقواعــد العقليــة الضبوطة او الســليمة 
واليقاعــات  القوانــي  حيــث  مــن 
ف  ديــكارت  ويذهــب   . الوســيقية 
ــع  ــمل إل ان جي ــة ف ال ــرض نظريت ع
الفنــون تنطــوي عــى لــذة ) عقليــة 
اذا  ال  تــدث  ل  وهــي   ) وحســية   ،
توافــر شــعور الالئمــة والنســجام بــي 
ــن  ــًا ، وم ــل مع ــس والعق ــصي ال عن
ــمل  ــوع ال ــق موض ــب ان يتف ــم جي ث
ــل  ــق العق ــم يطاب ــس ك ــو ال ــع عض م
ــكارت  ــر دي ــة ، ويش ــس اللحظ ف نف
اهيــة   : اولــم  هامــي  امريــن  إل 
الحســاس وبالتــال اهيــة عضوالــس 
ــة او  ــرات الصوتي ــتقبل الؤث ــذي يس ال
الرئيــة . وثانيهــم : التاكيــد عــى وجــود 
ــن  ــة م ــزان ف كل حاس ــن الت ــب م ض
ــن   ــمل الف ــعر بال ــي تش ــواس الت ال
ــق  ــا ل يتحق ــذة م ــق الل ــث ل تق بحي
ان  يتضــح  وبــذا   . التــزان  هــذا 
ــل  ــراك العق ــب إل اش ــكارت يذه دي
ــة   ــذة الملي ــق الل ــًا لتحقي ــس مع وال
، ويتفــق هــذا موضــوع الشــراك مــع 
ــد  ــس والس ــي النف ــاد ب ــالة الت مس

لديــه ((.)37(
الفلســفية  نظرتــه  فــإن  وأماهيجــل 

ــة الدراك الــمل ،  تتلــف عــن  لنظري
ديــكارت لنــه الســاس ف الــمل 
ــى  ــمد ع ــس ، أي بالعت ــو ال ــه ه لدي
ــي تكــون  ــي  الت ــواس الشــياء الفن ال
مســوس ، ويمكــن أن تقيــم حســيًا 
الفنــي  الــيء  إل  ينظــر  ل  فهــو   ،
والميــل تريــدًا  ، ولــذا فهــو  )) 
الــمل  لفكــرة  الوهــري  أن  يــرى 
ــيًا، أي  ــًا حس ــون موضوع ــب أن يك جي
شــيئًا موجــودًا بالفعــل أمــام الــواس، 
الصــوات  أو  العــمر  أو  كالتمثــال 
ــرًا  ــة، أو يكــون تصوي ــيقية الميل الوس
ذهنيــًا لوضــوع حــي كــم هــي الــال 
فــردًا  يكــون  أن  ولبــد  الشــعر،  ف 
ــدًا،  ــون تري ــن أن يك ــًا، إذ ل يمك عيني
إل  إذًا  يتجــه  الميــل  فالوضــوع 
الــواس لكنــه يتجــه أيضــًا إل العقل أو 
ــض  ــي الح ــود ال ــروح، لن الوج ال
– بــم هــو كذلــك – ليــس جيــاًل، لكنــه 
يصبــح جيــاًل حــي يــدرك العقــل تألــق 
الفكــرة مــن خاللــه، ومادامــت الفكــرة 
ــج مــن  ــه ينت هــي القيقــة الطلقــة، فإن
ــمل، لن كاًل  ــاد الــق وال ــك ات ذل
ــزان  ــم متمي ــرة، لكنه ــو الفك ــم ه منه
أيضــًا، فالــمل – فيــم يــرى هيغــل 
ــار  ــدرك ف إط ــي ُت ــرة ح ــو الفك – ه
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ــواء  ــواس س ــدرك بال ــي ُت ــي وح ح
ــا القيقــة  أكان ف الفــن أم الطبيعــة، أم
فهــي الفكــرة حــي ُتــدرك ف ذاتــا 
ــي ل  ــة، وه ــرة خالص ــا فك أي بوصفه
ــق  ــن طري ــك ع ــي كذل ــم ه ــدرك ب ُت
الــواس بــل .) عــن طريــق الفكــر 
ــفة ((  ــق الفلس ــن طري ــص أي ع الال

 )38(  .
الشــكل  بــان تــرد  ويــرى هيجــل 
وبســاطة الــادة والتــي تتــاز بــم الــرة 
حقيقيــة  وحــدة  ليمثــل  المليــة  
ــم يتعلــق  بالوحــدة  حيــث يقــول  ))في
الــادة  ونقــاء  للشــكل  التجريديــة 
ــى  ــم بمقت ــيًا  ، أن كليه ــة حس الدرك
غــر  وهــا  حيــاة  هــا   ، تريدهيــم 
ــة  ــًا حقيقي ــدة حق ــى اي وح ــن ع قادري
، وذلــك  لنــه بالنســبة لثــل هــذه 
ــة  ــة الثالي ــب الذاتي ــا نتطل ــدة فإنن الوح
التــي يفتقدهــا الــمل الطبيعــي ، وحتى 
ــز  ــإن العج ــوره ، والن ف ــل ظه ف اكم
ــا  ــا إل ضورة ) م ــي بن ــري يف الوه
ــود  ــس موج ــذي لي ــال ( ، وال ــو مث ه
ــال  ــإن ج ــه ف ــبة ل ــة ، وبالنس ف الطبيع
الطبيعــة يبــدو عــى أنــه ثانــوي .  (( )39(  
ومــن جهــة اخــرى فــإن هيجــل ينظــر 
ــز ،  ــة عج ــي ف حال ــمل الطبيع إل ال

ــل  ــمل الكام ــو ال ــال ( ه ــر ) الث ويعت
ف ذاتــة ، بينــم ينظــر إل الــمل الطبيعي 
عــى انــه الــمل الناقــص حيــث يقــول 
ــو  ــى نح ــدث ع ــتطيع التح ــا نس )) أنن
( هــو  الثــال   ( ان  ونقــول  تريــدي 
الــمل الكامــل ف ذاتــه ، بينــم الطبيعــة 

هــي الــمل الناقــص  (( .)40(
نظريــة اإلدراك اجلــاميل يف فلســفة جــون 

ديــوي : 
ان مفهــوم الدراك الــمل لــدى جــون 
ديــوي قائــم عــى أســاس براجــات عــى 
الربــط بــي الــذات والــيء الــذي 
ييــط بــا ، أي عــى التفاعــل بــي 
ــط  ــي تي ــة الت ــانية والبيئ ــذات النس ال
بــذه الــذات ، ويؤكــد عــى مســألة 
التــوازن بينهــم ، بواســطة الــذات التــي 
ــد  ــدرك  فق ــيء ال ــي ال ــه ، وب الدرك
ــن  ــمل م ــوم ال ــوي مفه ــاول دي )) تن
خــالل نظريــة معرفــة ذات أســاس 
ــذات  ــي ال ــل ب ــض الفص ــات ترف براج
) العــرف ( عــن الوضــوع  )العــروف( 
 . بأنــا  الــرة  تعريــف  إل  اســتناًدا 
“تفاعــل حيــوي بــي النســان وبيئتــه “ 
هــذا التفاعــل يتــم خــالل النتقــال مــن 
الــصاع بــي النســان وبيئتــه )الاجة( 
إل التــوازن بينهــم ) وتعريــف الــمل : 
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والشــكل الول للخــرة المليــة نجــده 
ــاع الناشــئ عــن النتقــال مــن  ف اليق
ــة (  ــة )الاج ــع البيئ ــصاع م ــة ال حال
إل حالــة التــوازن بــي النســان وبيئتــه  
الــمل  فالحســاس   ) )الشــباع 
ــر  ــذذ أخ ــه كأي تل ــو ف طبيعت ــم ه إن
نتــذوق بقضــاء أي موضــوع عــادي 
ــتهالكية  ــاة الس ــات الي ــن موضوع م
لنــه ثمــرة لــرضب مــن الهــرة أو 
ــا مــع الشــياء  ــذكاه ف طريقــة تعاملن ل
ــادة  ــن زي ــن م ــث نتمك ــة بحي الطبيعي
ألــوان  الشــباع التــي تققهــا لنــا تلــك 
الشــياء فنجعلهــا اشــد وأنقــى وأطــول 
ــد  ــة عن ــرة الملي ــم ان ال (( . )41(  ك
ديــوي هــي كباقــي الــرات الخــرى 
ــي ))  ــة ، فه ــاة اليومي ــود ف الي الوج
ل تتلــف عــن اي خــرة اخــرى ف 
ــم  ــالف بينه ــة ، والخت ــا اليومي حياتن
ــل ف درجــة  ــًا ، يتمث ــًا كمي ــد اختالف يع
ــف  ــم والتألي ــام ، فالتنظي ــة والنظ الدق
أهــم  هــا  الوضــوع  عنــاص  بــي 
ــمل لي  ــع ال ــداث الطاب ــل اح عوام
خــرة وهــا ف الــرة المليــة اوضــح 
مــن اي خــرة اخــرى . ويرفــض ديــوي 
الثنائيــة لعــدم وجودهــا ف الواقــع لــذا 
ــال  ــو ج ــا ه ــاج كل م ــب إل اندم يذه

داخــل الطبيعــة ، ويرفــض الفصــل 
بــي الــرة عنــد البــدع والتــذوق 
وذهــب إل أنــا وأحــدة ف النــوع . 
وإن العمــل القيقــي هــو ذلــك العمــل 
ــانية  ــرة النس ــاق ال ــم ف نط ــذي يت ال
اننهــا ل يمكــن أن  ، ومعنــى ذلــك 
نفصــل النتــاج الفنــي عــن الــرة 
اليــة التــي يمرســها النســان . ولكننــا 
ــة  ــع بمكان ــة تتمت ــات فني ــد  منتج نج
متفــردة ، وكأنــا تــت بشــكل منفصــل 
عــن الظــروف النســانية التــي ســاهت 
ــد  ــوي يؤك ــد دي ــذا نج ــا . ل ف وجوده
عــى أن هنــاك مهمــة أساســية لــن 
ــي  ــة  وه ــون الميل ــفة الفن ــم بفلس هيت
ــى  ــل ع ــي العم ــة ه ــم التجرب أن صمي
ــورة  ــي ص ــال ب ــباب التص ــادة اس إع
وهــي  تركزهــا  حــالت  ف  الــرة 
الحــداث  وبــي   ، الفنيــة  العــمل 
والفعــال واللم اليوميــة (( .  )42( و 
تتــاز الــرة المليــة عنــد ديــوي بعــدة 
ســمت ، ومــن اهــم هــذه الســمت هــي 
)) تلــك الصلــة الوثيقــة بــي الــادة 
ــي ؛  ــاط الفن ــة النش ــورة ف طبيع والص
ــي  ــام ه ــه ع ــرة بوج ــت ال ــإذا كان ف
ــادة ،  ــة أو ال ــى الطبيع ــع ع ــم يق تنظي
ــز  ــي يتمي ــاط الفن ــرة أو النش ــإن ال ف
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بأنــه هيــدف إل خلــق صــورة منظمــة ل 
تــكاد تنفصــل عــن الــادة التي تشــكلت 
منهــا تلــك الصــورة . فالصــورة بوجــه 
ــه  ــذي يصطنع ــلوب ال ــي الس ــام ه ع
ــن  ــادة ، ولك ــن ال ــر ع ــرء ف التعب ال
ــداع  ــاج أو الب هــذا الســلوب ف النت
ــز بالفــرادة وعــدم التكــرار  ــي يتمي الفن
ــي  ــل الفن ــز العم ــا يمي ــو م ــذا ه ، وه
ــم  ــذي يت ــي ال ــوع الصناع ــن الوض ع
ــرر  ــاط آل تتك ــالل نش ــن خ ــه م انتاج
فيــه طريقــة النتــاج . فالصــورة الفنيــة 
ــة  ــة خاص ــد وطريق ــلوب فري ــي اس ه
ــا  ــاس ب ــياء ولحس ــر إل الش ف النظ
ــث  ــراء  بحي ــة والث ــن الصوب ــي م وه
ــا  ــا ويتأمله ــذوق أن يدركه ــح للمت تتي
مــن خــالل خــرات متجــددة عــى 
ــبة  ــن الناس ــر ع ــصف النظ ــدوام ب ال
أو الظــرف التارخيــي الــذي يســاهم 
ــدع  ــد الب ــورة عن ــك الص ــق تل ف خل
الصــي لــا (( .)43( ويطــرح ديــوي 
ــي  ــركة ب ــون مش ــص تك ــدة خصائ ع
ــرة  ــح ال ــا تصب ــون وبدون ــادة الفن م
ــي :  ــص ه ــذه الصائ ــه وه ــر مكن غ

)44(

1- قيــام عالقــة مشــعور بــا بــي 
النشــاط  بــي  او  والنفعــال  الفعــل 

الفاعــل والنشــاط النفعــل اثنــاء تفاعــل 
ــه. ــع بيئت ــي م ــن ال الكائ

انــم  فنــي  عمــل  اي  معقوليــة   -2
ــى  ــام العن ــا ام ــى حضورن ــف ع تتوق
الــذي جيعــل فرديــة الجــزاء وعالقتهــا 
ــارشا  ــول مب ــة مث ــرة ماثل ــكل ظاه بال
للمتمرســي   ( والذن  العــي  امــام 

الــي)  الدراك  بامــور 
وبالتــال فالــرة المليــة ف مفهــوم 

ديــوي تتمثــل ف:
ا-التنســيق والتنظيــم والتاليــف اوضــح 
مــن اي خــرة اخــرى كونــا ف النهايــة 
والتــوازن  اللــذة  بلــوغ  ف  تكننــا 

ــة. والتع
ب- اليقــاع الناشــئ عــن التــوازن بــي 
ــة  ــروف الحيط ــان والظ ــات النس طاق
ينشــا  التــوازن  ، وبفضــل هــذا  بــه 
ــمل  ــاس ال ــا والحس ــعور بالرض الش
ــب  ــتمتاع الصاح ــعور بالس ــو الش ه
ــرة  ــه ال ــوي علي ــذي تنط ــاع ال لاليق

ــبعة. الش
ج- الــرة المليــة ســواء عنــد التعبــر 
ــن  ــف ع ــد تكش ــذوق ق ــي او الت الفن
ــة  ــددة ومرتبط ــة وم ــاعر ) معروف مش

ــة . ــاة العام ــي ف الي ــلوك مع بس
ــي  ــث : - أولً : الؤسس ــث الثال البح
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ــمل ــة الدراك ال ــن  لنظري والنظري
لقــد ظهــرت نظريــة الدراك الــمل أو 
مــا تســمى بالــرة الملية ) الســتطيقا 
( بوصفهــا نظريــة واضحــة العــال  ، 
كباقــي النظريــات الخــرى التــي كانت 
وتصــورات  افــكار  ف  جــذور  لــا 
الفالســفة الوائــل أمثــال أفالطــون 
ــا  ــًا ل ــي أيض ــا  ، فه ــطو وغره وأرس
ــفة  ــن الفالس ــر م ــدى الكث ــذور ل ج
أنــا ظهــرت بــذه  إل    ، الســابقي 
ــفة   ــدي فالس ــى أي ــارزة ع ــورة الب الص
 ، الاصــة  فلســفتهم  لــم  كانــت   ،
ــة لــذه  وبالخــص ف فلســفتهم الملي
النظريــة  ، وكل واحــد منهــم لــه تصوره  
الــاص لفهــوم الدراك الــمل ، وهذا 
ــر  ــة الظواه ــن دراس ــة م ــور نابع التص
ــؤلء  ــي ، وه ــذوق الفن ــة ، وال الملي
ــف  ــداءًا بالفيلوس ــم وأبت ــفة ه الفالس
ــن )1714- ــندر بومارت ــان الكس الل

1762( حيــث      )) ظهــر علــم الــمل 
مــره وبوصفــه الدراك الــمل مــع 
الفيلوســف اللــان الكســندر بومارتن 
)1714-1762( اســم ))الســتطيقا(( 
وهــو مصطلــح مأخــوذ مــن كلمــة 
ــي  ــي الدراك ال ــي تعن ــة الت اليوناني
أو العرفــة الســية، عندمــا أطلــق عــى 

-1750( الســتطيقا..  اســم  كتابــه 
1758( آمــال بذلــك أن يســد ثغــرة 
ــتيان  ــالن كرس ــوف العق ــا الفيلس تركه
مذهبــه  ف   )1754-1679( فولــف 
علــم الــمل حيــث أنــه اول مــن صــاغ 
)تأمــالت  كتابــه  ف  الصطلــح  هــذا 
حــول الشــعر( عــام1735م)45(. حيــث 
عــرض فيــه وجهــة نظــره الديــدة 
ف مــال دراســة الظاهــرات المليــة 
ــا  ــي وم ــذوق الفن ــائل ال ــاول مس فتن
يشــتمل عليــه ، حيــث انــه يضــع علــم 
الــمل وضعــًا جديــدًا متطــورًا ويبحث 
 ، النســان  الــي  تقييــملدراك  ف 
ــة  حيــث جعــل مــن الدراســات الملي

ــتقاًل (( . )46( ــفيًا مس ــًا فلس مبحث
 –  1697  ( هوجــارت  وليــم  وأمــا 
ــة  ــة لنظري ــت نظرت 1764م ( فلقــد كان
عــن  تعبــر  هــي  الــمل  الدراك 
ــارة ))   ــة والتــي هــي عب فلســفته الملي
ــة  ــي ف الدراس ــر الفن ــاه الفك ــن ات ع
ــهم  ــا اس ــرار م ــى غ ــة ، وع النجليزي
ــن  ــن م ــف ، وبومارت ــو وول ــه كل م ب
نصيــب ف حقــل الدراســات ف الانيــا ، 
وقــد تاثــرت هــذه الدراســات إل حــد 
كبــر بالتــاه التجريبــي ، ويعــد وليــم 
ــن  ــي الذي ــي الفنان ــن ب ــارت م هوج
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النجليــزي  الفــن  تســيد  حاولــوا 
الواقعــي الرســتقراطي ، ولقــد عــرف 
ــم  ــه ف رس ــر وتفوق ــه الكب ــه اهتمم عن
اللوحــات الاصــة بالشــخصيات ، كــم 
ــمل  ــل ال ــوان ) تلي ــًا بعن ــف كتاب ال
( اصــدره عــام 1753 وعــرض فيــه 
لرائــه ف ميــدان الــمل والفــن ، وكان 
ــد  ــر وتدي ــه إل تفس ــن كتاب ــي م يرم
الفــكار التضاربــة عــن الــذوق ((.)47(       
وبالنظــر إل تصــور الــرة المليــة 
لــدى ادمونــد بــرك ) 1729 – 1797 
م (  فإنــه يعــد )) احــد دعــاة التجريبيــة 
ــد  ــش ، فق ــن ع ــرن الثام ــية ف الق الس
ــا  ــم بينه ــق في ــاس تتف ــب إل ان الن ذه
حــول مســائل الــذوق ، وهــذا يســاعد 
ــادئ  ــي ومب ــن قوان ــف ع ــى الكش ع
ــل  ــمل ،  وكان يأم ــذوق ال ــددة لل م
ف الوصــول إل قوانــي تكــم موضــوع 
الــذوق عنــد الفــراد ، عــى غــرار 
القوانــي التــي تتحكــم ف الظواهــر 
الطبيعيــة ، وتنقســم الوضوعــات عنــد 
بــرك إل نوعــي الول : نشــعر فيــه 
 ، الرائــع ) الليــل (  بارتيــاح وهــو 
ــل  ــو يمث ــاسور وه ــعرنا ب ــان يش والث
الميــل الــذي يتصــف بخصائــص 
ــاقة ((  ــوع والرش ــة والتن ــة والرق الضال

.)48(  و يمكــن النظــر إل الســتاطيقا 
ثالثــة  خــالل  ومــن  التجريبيــة 

مــاور)49(:
)تــي(  عنــد  العلميــة  1-الطــرق 
كهايــم(. )دور  عنــد  والجتمعيــة 
ــد  ــة عن ــن الفيزيولوجي ــفة الف 2-فلس

ــي. ــا الل جرانت
3-فلســفة الفــن العلميــة عنــد تيــودور 

فخنــر.
ل  التجريبيــة  الطــرق  4-أصبحــت 
ــمل  ــعور ال ــكام الش ــى أح ــق ع تطب
فحســب بــل وعــى الفنــون ذاتــا، 
ف  العلميــة  الطــرق  تطبيــق  وبــدأ 
ــة رشوط  ــمل بدراس ــم ال ــالت عل م

وأبرزهــم : الــمل  الــرور 
أ ف 	-  )1898  –  1828( )تــي( 

تعينــه للخصائــص الوضوعيــة لفلســفة 
عــى  )تــي(  اعتمــد  فقــد  الفــن، 
ــه  ــوم بتطبيقات ــر ويق ــة والتفس الالحظ
أن  ويــرى  الفنيــة،  العــمل  عــى 
ــة  ــص موضوعي ــة خصائ ــع الفني للروائ

هــي حصيلــة ثالثــة عنــاص:
1-البيئة الفرافية أو الطبيعية.

الفطريــة  الســتعدادات  2-مموعــة 
التوارثــة.

3-الفرة الزمنية.
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وليســت العبقريــة إل حصيلــة هــذه 
القــوى الثالثيــة.

أ )دور كهايــم( )1858 – 1917( 	-
ــن  ــن الذي ــم( م ــد )دور كهاي ــم يع : ك
اعتــروا علــم الــمل ظاهــرة اجتمعيــة. 
ــي  ــن الملي ــض الفكري ــدأ بع ــث ب حي
يفــرون علــم الــمل تفســرًا اجتمعيــًا 

بطــرق علميــة.
وبالنظــر إل نظريــة الدراك الــمل مــن 
ــه  خــالل ))  فلســفة الفــن الفيزيولوجي
عنــد جرانــت اللــي 1899-1848 
ــن  ــفة الف ــي( فلس ــت الل ــر )جران ابتك
عــن  كشــف  حيــث  الفيزيولوجيــة 
والفيزيولوجيــة  النفســية  العوامــل 
ــات  ــض النتج ــهرة بع ــي أدت إل ش الت
أن  اللــي(  )جرانــت  الفنية.واعتقــد 
مــرت  قــد  الفنيــة  العافطــة  تطــور 
بثالثــة مراحــل ) ف الزينــة والتجميــل.

وف زخرفــة الدوات.وف بنــاء الســاكن 
( ،وقــد اعتمــد )جرانــت( عــى نظريــة 
ــى أن  ــات، ع ــاس أو الحساس الحس
الحســاس ينطــوي عــى فعــل وحركــة 
عــن  ينشــأ  الحســاس  جــال  وأن 
بــذل القــوة العصبيــة بشــكل قــوي 
ولــذا  المليــة.  لتحقيــق  منســجم 
فضــل الطــوط النحنيــة عــى الطــوط 

متابعتهــا  يصعــب  التــي  النكــرة 
بســهولة، فــإن ســهولة تريــك مــا 
نســميه )بعــي الفكــر( جــالً وسورًا، 
ــياء  ــرى ف الش ــن أن ن ــا نستحس وإنن
ــار  ــا آث ــح فيه ــا(، ونلم ــورة عقلن )ص
هــذا الفكــر الــذي هــو أســمى مــا فينــا 
، وامــا فلســفة الفــن العلميــة عنــد 
-1807 فخنــر  تيــودور  جوســتاف 
الفــن  فلســفة  مبــدع  هــو   .1887
العلميــة وإن ل  يكــن مبدعهــا فهــو مــن 
صاغهــا. فقــد درس )فخنــر( الؤثــرات 
ــعور  ــس الش ــر ف النف ــي تث ــية الت الس
ــم  ــار ث ــر الس ــار أو غ ــدان الس الوج
ــي  ــج التجريب ــة النه ــى صح ــن ع بره
ف علــم الــمل والبحــوث المليــة، 
وقســم طــرق النهــج إل ثالثــة طرائــق 

:)50(  ))
لكثــر - 1 الختيــار:  طريقــة 

الشــكال إثــارة للــرور والــمل.
والبــداع: - 2 النتــاج  طريقــة 

قبــولً. الشــكال  لكثــر 
لكثــر - 3 التطبيــق:  طريقــة 

الشــكال الشــائعة التــي تثــر الشــعور 
الــمل.

ــه  ــر ف نظرت ــز فخن ــر(  مي ج -  ) فخن
ــي،   ــي عامل ــمل ب ــة الدراك ال لنظري
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التــي  المليــة  الحــكام  دراســة  ف 
كانــت قائمــة عــى أســاس تريبــي 
، والغــرض مــن ذلــك هــة التمييــز 
بــي فلســفة الــمل وفلســفة الفــن  
،والعامــالن هــا  : ) العامــل البارش: أي 
مموعــة الظــروف الوجــودة ف الشــئ 
نفســه مــا يولــد أو يثــر الشــعور الــمل 
ــان:  ــي الع ــق بتداع ــل التعل ، و العام
يتصــل بالفــكار الســابقة لتجاربنــا 
ويــرزه العقــل ف صــورة جديــدة.( 
والتميــز بــي هذيــن العاملــي لــه أهيــة 
كبــرة ف دراســة الحــكام المليــة 
ــائل  ــإن مس ــك ف ــة ، وذل ــة تريبي دراس
ــة  ــكام جالي ــم لح ــمل تنقس ــم ال عل
والنتــاج  الشــياء،  عــى  نصدرهــا 
ــفة  ــي فلس ــق ب ــه، بالتفري ــي نفس الفن
ــدر  ــا نص ــن، لنن ــفة الف ــمل وفلس ال
ــذي  ــر ال ــى الث ــة ع ــا الملي أحكامن
يركــه ف نفوســنا ثــم نبحــث عــن 
ــم  ــا وظهر.ك ــأ فيه ــي نش ــروف الت الظ
ــون  ــد برجس ــن عن ــفة الف ــد أن فلس نج
ــالدراك  ــي ب ــع الفن ــة الداف ــي عالق ه
ــي  ــن إدراك ح ــول: الف ــي إذ يق ال
خالــص ، ويغــال )كروتشــه( ف النزعــة 
ــول:  ــادة فيق ــص ال ــل عن ــة وهيم الثالي
ــزت  ــد تي ــر ، وق ــدس وتعب ــن ح الف

الــمل  بصفــة  )ســانتيانا(  فلســفة 
ــى  ــر الق ــمل بال ــة ال ــذة وصل بالل
فيقــول: الفــن جــال ولــذة ، أمــا طابــع 
فلســفة )جــون ديــوي( فهــو طابــع 
ــن  ــول : الف ــده يق ــي نج ــات عم برج
حيــاة وخــرة ،  أمــا الفــن عنــد )ألن( 
فهــو إبــراز لــدور الــادة ف النشــاط 
ــة   ــل  صناع ــن عم ــه: الف ــي ف قول الفن
ــة  ــوم التجريبي ــإن العل ــذا ف . (( )51( ول
ارادت أن تفــر الــرة المليــة وكيفيــة 
إرتباطهــا بننشــاط حــواس النســان 
، وقــد ظهــرت بنتيجــة أن لاســتي 
ــائر  ــوق س ــة تف ــمع قيم ــص والس الب
ــك لن الدراك  ــرى ذل ــواس الخ ال
الــذي يكــون لــدى هــذه الــواس  
فهــم  عــي  قــدرة  وأقــوى  أكثــر 
الشــكال الجــردة وأكثرهــا قــدرة عــي 
الكشــف عــن طبيعــة العــال الارجــي 
ــرى  ــواس الخ ــي ال ــت بباق إن قورن
ذات التصــال البــارش بمحسوســاتا 
ــذا إل أن  ــذوق ه ــس وال ــم واللم كاش
معطيــات ماســة الــذوق والشــم والــس 

اقــرب الوظائــف العضويــه . )52(
اتــاه  مثــل  والــذي  فخنــر  ان  كــم 
ــه  ــدم اتاه ــة )) ق ــتطيقا التجريبي الس
ــيكوفزيقي  ــي الس ــي الحصائ التجريب
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والنوعيــة  الذاتيــة  الشــدة  لقيــاس 
قيــاس  طريــق  عــن  لحساســاتنا 
مثراتــا لن هــذه الثــرات موضوعيــة 
ــد  ــها . وق ــن قياس ــك يمك ــة لذل وكمي
بحــث فخنــر ف قيــاس شــدة اللــذة 
ــن  ــخصية ع ــة الش ــتطيقية الباطني الس
ــًا  ــًم منهجي طريــق تــارب منظمــة تنظي
عــى أســاس اشــياء تدث هــذه اللــذة ، 
وتكــون لــذه الشــياء صفــات وميزات 
ــًا ، ومــا  اســتطيقية يمكــن قياســها مادي
مــن شــك ف أن الطــوات الدقيقــة 
ف  التجريبــي  النهــج  خطاهــا  التــي 
دراســتة للقيمــة المليــة لــا ثمرتــا ف 
ــب  ــا تتطل ــتقبل ، ولكنه ــاض والس ال
عمليــة  الكثــر  الناهــج  بالــرضوة 
الالحظــة  مناهــج  ، وهــي  وحيويــة 
فنحــن   ، والتارخييــة  الســيكولوجية 
ــان  ــا ف ــة م ــة فني ــة لوح ــا دراس اذا اردن
اليكرســكوب لــه فائــدة هامــة ، ولكــن 
لــن يكــون وحــده كافيــًا لدراســتها 

دراســة كاملــة ((.)53( 
ثانيــًا : - األســباب التــي ادت إىل ظهــور 

ــة اإلدراك اجلاميل نظري
تعنــي  والتــي  ان ظهــور الســتطيقا 
الدراك الــي ، كانــت تثــل بوصفهــا 
ــمل  ــة ال ــدًا  لنظري ــفيًا جدي ــًا فلس نج

بومارتــن  الكســندر  وكان   ، والفــن 
اللفــظ  هــذا  عــرف  مــن  اول  هــو 
اســتخدامه  يســتخدمه  ان  واســتطاع 
ــن  ــه م ــرت دللت ــد تغ ــاص ، وق الع
إل  فحســب  بالــواس  التصــال 
التصــال باجــال والفــن ، وكان ســبب 
ــو  ــة ه ــذه النظري ــيس ه ــور وتأس ظه
كعلــم مســتقل يعــارض ســيادة العقــل 
الفنــي  للــذوق  إدراكــه  ف  القمعيــة 
، ومــن خــالل حكمــه عــى جــال 
اليــاء التــي يدركهــا بواســطة احساســه 
الارجــي . وبــذا فــان تأســيس نظريــة 
ــتطيقا  ــيس الس ــمل  ) تأس الدراك ال
ــم  ــد لعل ــم الدي ــى والفه ــذا العن ( ب
ــر  ــتقل ظه ــم مس ــن ، كعل ــمل والف ال
ــل  ــيادة العق ــارض لس ــخ ، مع ف التاري
اســتقالل  وان   ، القمعــي  التصــوري 
الــمل  الدراك  )نظريــة  الســتطيقا 
العقــل  عــن   ) الــي  الدراك  او  
هــو لجــل ابــراز الكانــة الركزيــة 
ــد  ــة وق ــة الملي ــغلها الوظيف ــي تش الت
ــى  ــة ع ــة النقدي ــفة النظري ــاول فالس ح
ــل  ــك جع ــة ، وكذل ــذه الكان ــراز ه اب
ــة  ــذه النظري ــا ه ــي تؤدهي ــة الت الوظيف
مقولــة وجوديــة ، وذلــك بالســتناد إل 
طابعهــا الــي ، ومعارضــة مــا يلحــق 
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ــا  ــر اليه ــة النظ ــوية ونتيج ــن تش ــا م ب
مــن خــالل مبــادئ الواقــع . ولــذا 
ــج  ــوز )) إن النه ــرت ماركي ــول هرب يق
الــمل يقيــم نظــام الساســية باعتبــاره 
مناقضــًا لنظــام العقــل . وإنــه ف ادخــال 
هــذا الفهــوم إل فلســفة الضــارة ، 
ــي  ــواس والت ــر ال ــه إل تري ــه يتج فإن
لبــد مــن تدمــر الضــارة ، فانــا تقــدم 
ــد إل  ــًا وتزي ــد احكام ــدة أش ــا قاع ل
حــد بعيــد مــن مكناتــا ((  وبــذا فــان 
مــا تدركــه الساســية او انــه يمكــن لــا 
ات تدركــه ، وذلــك مــن جهــة اعتبــاره  
ــى  ــا ع ــوف تدركه ــا س ــًا ، فإن حقيق
هــذا النحــو ، حتــى وان كــن ذلــك 
ــي  ــل او ح ــر العق ــًا ف نظ ــر حقيقي غ
يــراه ، وبــذا فــان مبــادئ وحقائــق 
الساســية تؤلــف مضمــون الســتطيقا 
، وان الــدف الــذي تســر نحــوه هــذه 
النظريــة هــو لجل بلــوغ كــمل الدراك 
الــي ، وهــذا الكــمل هــو الــذي يمثل 
الــمل ، وبــذا تكــون قــد عملــت 
هــذه النظريــة عــى انجــاز خطــوة وهــي 
ــرة  ــم للخ ــن عل ــتطيقا م ــل الس توي
ــم  ــن عل ــن اي م ــم الف ــية إل عل الس
ــة إل  يــدرك بواســطة الــواس الارجي
علــم الفــن ، ومــن نظــام للحساســية إل 

ــن . )54(   ــام للف نظ
       وهنــاك عامــل اخــرى ادى إل ظهور 
نظريــة الدراك الــمل ، وهــذا العامــل 
ــر  ــا الث ــي ل ــوم والت ــدم العل ــو  تق ه
الكبــر عــى العمــل الفنــي ، وهــذا مــا 
نجــده لــدى )هيبوليــت تــي ( والــذي 
يعتــر مــن القائلــي والؤيديــن لنظريــة 
الدراك الــمل ، حيــث ان ) تــي ( 
ــره  ــر غ ــم تأث ــوم ك ــدم العل ــر بتق تأث
مــن العاصيــن لــه ، وهــذا ف منتصــف 
ــر إل  ــد نظ ــش ، فق ــع ع ــرن التاس الق
النظــم  الفنــون كــم نظــر إل ســائر 
الفكريــة الخرى كالفلســفة والسياســة 
والعلــم ، وقــد اعتــر هــذه العلــوم انــا 
ثمــرة للبيئــة الجتمعيــة والعوامــل 
الاديــة اللموســة الحسوســة ، وقــد 
عوامــل  ثالثــة  إل   ) تــي   ( توصــل 
رئيســية التــي تؤثــر وتشــكل الدب 
والفــن وهــذه العوامــل او الؤثــرات 
هــي ) النــس والبيئــة والعــص ( ، 
ــر  ــس يش ــي ( ان الن ــر )ت ــث يعت حي
إل الســمت الوراثيــة لطبيعــة الفنــان 
الوروثــة لــه مــن جنســه ،  حيــث يورث 
الفنــان بعــض المــور كالتميــز بالــذكاء 
ــي  ــه فيعن ــل البيئ ــا عام ــرأه ، وام أو ال
بــا النــاخ الغــراف ، والــذي لــه التأثر 
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الكبــر عــى الفنــان ف فنــه ، وان البيئــه 
والوقــع الغــراف يعكــس مــا هــو 
موجــود فيــه عــى الفنــان ، فــان الفنــان 
ــاز بالناظــر  ــذي يعيــش ف اجــواء تت ال
الطبيعيــة الميلــه ، خيتلــف عــن الفنــان 
ــه او  ــة الصحراوي ــش ف البيئ ــذي يعي ال
ــة قاتــة ،  الــذي عــاش ف اوســاط رطب
كــم هــو الــال ف الختــالف الوجــود 
ــذي يعيــش ف  ــان الرمــان ال ــي الفن ب
ــان  ــة قاتــة غائمــه ، عــن الفن ــه رطب بيئ
الالتينــي الــذي يعيــش ف وســط مناظر 
ــة  طبيعيــة جيلــة عــى الســواحل الضيئ
، وامــا عامــل الزمــن فهــو خيتلــف مــن 
زمــن إل زمــن اخــر ، حيــث يمثــل هــذا 
العامــل  العــص والرحلــة التارخييــة 
التــي تواجــد فيهــا الفنــان . )55( ) فجمل 
ــارًا  ــروح س ــده ال ــا ت ــو م ــة ه الطبيع
ــة  ــا الفكري ــتها حريته ــًا لمرس ومطابق
ــرًا مــن الشــياء ف  ــة. وأن كث والروحي
ــاة  ــر مدع ــا أكث ــن جعله ــة يمك الطبيع
عليــه  يتعــرف  مــا  وهــو  للــرور، 
مصــدرا  ليجعلــه  وينجــزه  الفنــان 

ــة(.)56( ــات الملي ــاء الحتياج لرض
ول يظهــر علــم الــمل الســتاطيقا 
ــن  ــج ع ــل نت ــة؛ ب ــزة وكامل ــة ناج بصف
تراكــم نظــري للفــكار المليــة الوغلة 

الصيــي  قدمــاء  )لــدى  القــدم  ف 
لــدى  ثــم  والصينيــي  والبابليــي 
الغريــق حيــث توافــر لــم نتــاج فنــي 
وفكــري )فلســفي( ســمح بقيــام حــس 
نقــدي عمــي ومســتوى علمــي نظــري 
ــة  ــة واضح ــكار جالي ــا إل اف ــادا مع ق
التميــز كمضمــون فعلــم الــمل إذًا 
ظهــر ف ســياق فلســفي عقــالن؛ وهــو 
قديــم بوصفــه رؤى وتصــورات جاليــة 
ــه  ــم ل ــه عل ــث بوصف ــة، وحدي متفرق
ــة  ــة الواضح ــه الجرائي ــه وآليات منهج
ــود  ــورة يع ــذه الص ــروزه ب ــّل ب . ولع
ف  والعلمــي  الثقــاف  النهــوض  إل 
ــه  ــر ل ــا تواف ــش وم ــن ع ــرن الثام الق
ــة  ــي بالضاف ــرف وفنّ ــم مع ــن تراك م
ــرة  ــات الع ــرز التجلي ــد أب ــه )أح إل أن
النســان  النــوع  خصوصيــة  عــن 
ــات( .  ــن الكائن ــره م ــن غ ــزه ع وتي
ــرورتا  ــر س ــة( ع ــد ُرّدت )الملي لق
ــة  ــورات الذهني ــور التص ــة وتبل الزمني
ــة  ــة أخالقي ــات ديني ــا إل مرجعي حول
أو اجتمعيــة أو نفســية أو ميتافيزيقيــة 
ــان  ــة إل )بي ــا النهائي ــؤدي ف نتيجته ت
ــة  ــن والطبيع ــمل ف الف ــص ال خصائ
ورّده إل أصولــه وتديــد قيمتــه، وهــذا 
مــا يشــكل عــى وجــه التحديــد عنايــة 
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علــم الــمل وفلســفته( .)57( ومــن جهة 
ــمل  ــاس ال ــز الحس ــرى ان )) تاي اخ
ــة  ــة مركب ــالل عملي ــن خ ــان م لالنس
الجتمعيــة  اليــاة  فيهــا  تداخلــت 
مــع المرســات العمليــة إل جانــب 
ــك  ــة لذل ــة كان نتيج ــة بالطبيع العالق
ان ظهــر الهتــمم بالــمل متداخــاًل 
مــع غــره مــن النشــطة والهتممــات 
ســبب  وهنــاك   )58(. النســانية(( 
النظريــة  إل ظهــور هــذه  ادى  اخــر 
ان  بومارتــن  اراد  عندمــا  وهــو   ،
ــيمت  ــود ف تقس ــص الوج ــل النق يكم
ــث  ــفية ، حي ــوم الفلس ــفة للعل الفالس
ــا  ــرى دني ــا واخ ــوى علي ــود ق رأى وج
ــوى  ــص بالق ــق خيت ــة وان النط للمعرف
العليــا بينــم الدراك الــي خيتــص 
بالقــوى الدنيــا ، وجعــل مــن علــم 
الــمل مبحــث خــاص خيتــص بالكــم 
ــا  ــس ))  ول ــى الدراك ال ــم ع والتقيي
لكرســيتان  تليمــذًا  بومارتــن  كان 
فقــد   ) هــال   ( جامعــة  ف  وولــف 
ف  الوجــود  النقــص  يكمــل  أن  رأى 
تقســيمت الفالســفة للعلــوم الفلســفية 
، وهــذا يتفــق مــع رأي اســتاذه وولــف 
ــا  ــوى علي ــود ق ــب إل وج ــذي ذه ال
أن  ورأى  للمعرفــة  دنيــا  وأخــرى   ،

ــا  خيتــص النطــق بدراســة القــوى العلي
ــًا  ف حــي يكــون الدراك الــي مبحث
خاصــًا بالقــوى الدنيــا ، ثــم جعــل مــن 
علــم الــمل مبحثــًا خاصــًا خيتــص 
بالكــم والتقييــم عــى الدراك الــي 
، وهــذا التــاه ف الفكــر يشــر بصــورة 
خفيــة  إل مــا )موجــود ( ف فلســفة 
الــمل عنــد ديــكارت .... ولقــد جــاء 
باعتبــاره  الفلســفية  العلــوم  تقســيم 
ــكارت عــن  ــًا للفكــر الدي تطــورًا طبيعي
العقــل والدراك الــي . فتحــول عنــد 
وولــف وبومارتــن إل قوتــي احدهــا 
ــق  ــا النط ــا ، فوضع ــر دني ــا والخ علي
علــًم يبحــث ف القــوى العليــا ، ف حي 
ــًا  ــًا خاص ــي مبحث ــو الدراك ال جعل
بالقــوى الدنيــا ، وكــم طــور ليبنتــز 
ــكارت بوضعــه لفــكار  مــن أفــكار دي
ــد  ــات ، نج ــات والغاي ــور والكيفي الص
ــًا  ــمل وضع ــم ال ــع عل ــن يض بومارت
ــم  ــث ف تقيي ــورًا ، ويبح ــدًا ومتط جدي
الدراك الــي النســان (( . )59( وهــذا 
مــا ذهــب بومارتــن ف كتابه الســتطيقا 
ــة  ــم العرف إل )) ان الســتطيقا هــي عل
الســية ، وغايــة الســتطيقا هــي كــمل 
هــذه العرفــة الســية ، وهــذا هــو 
ــو  ــية ه ــة الس ــص العرف ــمل ، ونق ال
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وبــذا   ، القبيحــة  والشــياء  القبــح 
ــة  ــر فيهــا بطريق ــى ، يمكــن التفك العن

جيلــة ((.)60(
ــل  ــية إل ان العام ــب الاركس ــم تذه بين
الجتمعــي والثــوري قــد اثــر عــى 
فلســفتها ، وهــي بدورهــا قــد عكســت 
ــة  ــفتها الملي ــى فلس ــب ع ــذا الان ه
واطــالق الكــم الــمل عــى اي عمــل 
فنــي حيــث )) تــرى الاركســية أن جيــع 
مؤسســات الجتمــع تتأثــر بايديولوجيــا 
بدورهــا  واليديولوجيــا   ، واحــدة 
ــادي  ــام القتص ــى ضــوء النظ تفــر ع
أو بمعنــى اخــر عــى ضــوء الطبقــة 
ــك  ــاج ولذل ــائل النت ــة ف وس التحكم
يمكــن ان توصــف الاركســية بالتميــة 
للعوامــل  كان  واذا    ، القتصاديــة 
عــى  أثــر  مــن  الاديــة  أو  التارخييــة 
يؤكــدون  الاركســيون  أن  ال  الفــن 
ــر  ــادي ، وتأث ــل القتص ــة العام أولوي
ــر ف  ــي يظه ــل الفن ــى العم ــع ع الجتم
ــي : الول  ــن جهت ــيون م رأي الاركس
عــن طرييــق موقــف الفنــان الطبقــي أو 
ــصه  ــر ف ع ــصاع الدائ ــن ال ــه م موقف
بــي الطبقــة التحكمــة ف قــوى النتــاج 
ــة  ــن اله ــا، وم ــة ل ــة العارض أو الطبق
الثانيــة يظهــر أثــر الجتمــع ف الضمــون 

ــل  ــس ف العم ــذي ينعك ــي ال الجتمع
ــه (( .)61( ــي نفس الفن

 : تة  لا ا
التوصــل  يمكــن  التــي  النتيجــة  إن 
لــا مــن دراســة الشــكلة ) الدراك 
الــمل ف الفكــر الفلســفي ( وهــي 
ــن  ــًا م ــد ضب ــة تع ــة الملي أن التجرب
المرســة الوجدانيــة العقليــة ف إدراك 
الثــار الســية وغــر الســية ، لغــرض 
الوقــوف عــى العــان المليــة للشــياء 
ــة  ــود ، فالتجرب ــذا الوج ــودة ف ه الوج
المليــة تــدرك أن الفــن مــا هــو إل 
ــة  ــة الرابط ــع ، والصل ــن الواق ــر ع تعب
بــي الواقــع والفــن ، والــذي يعــد 
ــة  ــن القيق ــرًا ع ــدوره تعب ــر ب الخ
المليــة للشــياء ، ولكــن هــذه القيقــة 
أختلــف  الــمل  الدراك  مســألة  ف 
تصورهــا وإدراكهــا لــدى الــدراس 
والديثــة  منهــا  القديمــة  الفلســفية 
والعــاصة ، مــن جهــة مــا هــي إل 
العرفيــة  التصــورات  عــن  تعبــر 
والفلســفية البنيــة عــى العتقــادات 
ــة لــذه الــدراس ، والختــالف  الفكري
ــور  ــفي ف تص ــى الفلس ــن البن ــج م نات
وإدراك الــيء ، ومــن جهــة أخــرى 
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ــط  ــى رب ــدارس ع ــض ال ــدت بع عم
بالانــب  الــمل  والدراك  الــرة 
ــب  ــا بالان ــض ربطه ــي ، والبع الروح
الــادي ، وإن تقــق الــمل القيقــي ل 
ــن  ــد هذي ــن أح ــون إل ع ــق ويك يتحق

. التاهــي 
ــان  ــن الع ــواع م ــة أن ــمل ثالث وإن للج
شــكلُه  لــه  نــوع  وكل   ، المليــة  
الــاص الــذي يــدد ضمــن دائــرة 
إدراكــه وتصــوره  ؛ والدوات التــي 
ــوع  ــي : الن ــواع ه ــذه الن ــه وه تدرك
الول والــذي يســمى بالــمل الشــكي 
 ،  ) الــي  الــمل   ( عليــه  ويطلــق 
ــي  ــمل الخالق ــو ال ــان ه ــوع الث والن
ــمل  ــه بج ــق علي ــذي يطل ــي وال والعق
ــا  ــرف ( ، وأم ــمل الع ــكار أو ) ال الف
النــوع الثالــث وهــو الــمل الطلــق أي 
الــمل البــدي والــذي يطلــق عليــه بـــ 
)الــمل الثــال (  ، وكل نــوع لــه دللتــه 
ــا  ــن خالل ــن م ــي يمك ــه الت ــة ب الاص
ــد  ــمل ، وق ــام للج ــار الع ــد الط تدي
أختلــف ف هــذه النــواع فالبعــض 
ــذي  ــو ال ــي ه ــمل ال ــأن ال ــرى ب ي
يوصــل إل القيقــة المليــة ، والبعــض 
ــو  ــرف ه ــمل الع ــأن ال ــرى ب ــر ي الخ
ــن  ــاك م ــة ، وهن ــذه القيق ــل ل الوص

ــمل  ــو ال ــال ه ــمل الث ــأن ال ــرى ب ي
القيقــي وغــره مــا هــي إل صــور 
ــواع  ــي الن ــوع وباق ــذا الن ــة ل معكوس
ــتقرار  ــه ، وأن الس ــتقرة وزال ــر مس غ

ــال  .  ــمل الث ــو للج ــات ه والثب
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The theory of aesthetic perception in 

philosophical thought

M . Dr. Alaa Shenoun Matar

The theory of aesthetic perception، which 

was called in Greek thought as (aesthetics)، 

which means its translation (perception)، as 

it is called aesthetic experience in aesthetics 

and art، which is the perception of beautiful 

things، and obtaining an artistic perception 

of high taste، and it is a recent appearance، 

the release of judgment My beauty on things 

through our external sensory perceptions، 

or by experience and aesthetic experience، 

so we have the perception of the thing، that 

is، the perception of the thing، and get a 

picture of the talking and narrating soul from 

the external reality. The theory of aesthetic 

perception is one of the philosophical 

aesthetic theories، which the philosophers 

and scholars of aesthetics were interested 

in، whether in the civilization of the East 

and Greece through the modern era، and up 

to contemporary philosophy، by means of 

aesthetic perception، and through the link 

that exists between the perceiver and the 

person (artist)، Between the perceptive and it 

(the thing)، and whether this thing is material 

or immaterial، it is possible to reach a creative 

work with aesthetic value                                                                          

This is what will become clear to us through 

research in the theory of aesthetic perception 

in the philosophy of beauty، starting from 

studying the concept of theory in language 

and idiomatically، and researching the 

historical roots to know the basis and roots 

of the theory، passing through the founders 

of this theory، and the reasons that led 

to the emergence of this theory، up to its 

intellectual extension And how to take care 

of it، concluding with criticism of the theory.

Key words: (aesthetics، aesthetic perception، 

aesthetic experience، essence، sense، the 

world of ideals، beauty )
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كفاية املنهج االقتصادي يف توفري االئتمان وحتقيق 
النمو واالستقرار النقدي   -العراق حالة دراسية-

األستاذ املساعد الدكتور

عيل حاتم عبد القرييش

كلية التخطيط العمراين – جامعة الكوفة

ــة ــفة االقتصادي ــريورة الفلس  أوالً  : ص
مواجهــة يف  للسياســات   وأمهيتهــا 

التحديــات.
 ثانيــًا : النظــام املــرصيف بــي التوصيــف

 والتمكــي
 ثالثــًا : دور املؤسســات املاليــة الوســطى

واالســواق يف االئتــامن والتمويــل.
التنميــة يف  االئتــامن  دور   :  رابعــًا 

يــة د قتصا ال ا
املستخلص....

النهــج  ُيشــر الســتدلل ف كفايــة 
 القتصــادي إل العائــد النتظــر مــن
 رســم السياســات وتصيــص المــوال
 وتطبيــق الرامــج لزيــد مــن النمــو
تســتدعي إذ   ، النقــدي   والســتقرار 

ف والتغــرات  النمــو   ســيكولوجية 
ــراتيجية ــام الس ــدرات واله ــاء الق  بن
 التــي ل تكتفــي بتفســرات الــايض ، إل
ــائل ــط الوس ــالت ف رب ــراء التعدي  إج
ــيخ ــار ترس ــة ف إط ــداف الطلوب  باله
ــادي ــام االقتص ــات النظ  رشوط ومقوم
فلســفة اســتحضار  تكمــن ف   التــي 
  املنهــج االقتصادي للســلطة الدســتورية
ــوة ــم ، كخط ــة الك ــى دف ــة ع  القابض
ــاز ــر إنج ــا ف الث ــية أول يتعقبه  أساس
 البنــاء املؤســيس ف صــوره التعــددة
مســتوى عــى   ، والاليــة  الاديــة   ، 
 الصــارف والســواق ف النشــاط الــال
ــة ــات إل ترج ــك الؤسس ــع تل  ، لتتطل
 مقتبــس النظومــة الفكريــة ف مــال
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 فلســفة النهــج القتصــادي لعــداد
الديــدة الســراتيجيات   وصياغــة 
ــة ــا الزمني ــط بمديات ــج والط  والرام
ذلــك ثالــوث  ليكتمــل   ،  الختلفــة 
 النظــام  ف تعيــي االدوات ووســائل
التــي التصــال  وقنــوات   التحكــم 
 تــارس نقــل آثــار النشــاط القتصــادي
حاجــات لشــباع  الواقــع  أرض   إل 

الجتمــع.

منهجية البحث
 -مشــكلة البحــث : عــدم القــدرة1
القتصــادي النظــام  توصيــف   عــى 
 ف العــراق بعــد عــام 2003 وعــدم

فاعليــة النظــام الــال.
منهــج2 ارســاء  البحــث:   -هــدف 
معالــة عــى  قــادر   اقتصــادي 
ويســمح  ، اليكليــة   الختــاللت 
 بتوفــر الئتــمن والتمويــل للنشــاط
العــراق. ف  القيقــي  القتصــادي 
 -أمهيــة البحــث : ترســيخ العمــق3
ــي ــن الؤس ــالل التكوي ــن خ ــال م  ال
ــل ــطى وتفعي ــة الوس ــات الالي  لؤسس
الئتــمن ف توفــر  الصــارف ف   دور 

العــراق .

 أوالً: صــريورة الفلســفة االقتصاديــة
مواجهــة يف  للسياســات   وأمهيتهــا 

 التحديــات.
مــن القتصاديــة  الفلســفة   تنشــأ 
التــي والتفرقــة  الجــردة   القائــق 
 تمعهــا قوانــي القتصــاد لتعضيــد
النمذجــة ف  البحــوث   فرضيــات 
اتاهــات وترصــي   ،)1(  العلميــة 
اســتيعاب عــر  الســتقبي   التطــور 
والســس للقوانــي    النظريــات 
 العرفيــة ، التــي تــؤدي إل التمســك
،  بالفاهيــم والــؤرشات القتصاديــة 
ــة ، ــوازن ، املنافس ــة ، الت  كــــ العقالني
 التكاليــف االجتامعيــة ، ف إطــار تنســيق
القــوة مكامــن  بــي  آثارهــا   ايقــاع 
 وتديــد الضعــف ، لتكســبها صالحيــة
 العنــى والســتخدام ، المــر الــذي
 يســاعد القتصاديــي الســراتيجيي
ــس ــف الس ــرص توظي ــادة ف ــى زي  ع
نظريــات عــى  للعثــور   النهجيــة 
  وتفســرات اقتصاديــة أكثــر نجاحــًا. )2(
 إْذ هيتــم التفكــر القتصــادي، بالرفاهية
 والعدالــة الجتمعيــة ، والتفضيــل بــي
 الولويــات التــي تســتدعيها اليــارات
 وإقــرار النطــق القتصــادي وتعيــي
 الفراضــات الجتمعيــة عــر النتــاج
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ــاكل ــات والي ــق بالؤسس ــذي  يتحق  ال
ف التغيــر  ويتأكــد   ،  القتصاديــة 
برامــج ف  للحكومــة  الــرة   الرادة 
ــاءة ــز الكف ــة لتعزي ــة القتصادي  التنمي
ــة ــيد رفاهي ــو لتجس ــة والنم  والنتاجي

النســان. )3(
ــات     ترتبــط فلســفة القتصــاد بالنظري

العرفــة مــن  وجوانــب   الجتمعيــة 
، الســلوكية  الدراســات  ف   الكامنــة 
ــة ــادي، مموع ــل القتص ــد التحلي  وُيع
 مــن العرفــة التجريبيــة التــي تســاهم ف
القتصادي،  لكــون النمــط   تشــكيل 
ــورات ــدم تص ــة تق ــة القتصادي  النظري
الجتمعيــة العمليــات  عــن   مــردة 
وديناميكيتهــا آلياتــا  ف   القيقيــة 
هــذا يدعــوا  حيــث   ومؤسســاتا ، 
بــي طبيعة العالقــة  إدراك  ال   المــر 
 النــمذج والنظريــات الرياضيــة الجــردة
العمــي والجــراء   ، ناحيــة   مــن 
ــة ــن ناحي ــة  م ــات القتصادي  للمؤسس
 اخــرى، يعــر عنــه التقريــر القتصــادي
 بشــفافية ، لذلك ٌيعــد تثبيــت النهــج
ــادي ــاط القتص ــفي لدارة النش  الفلس
 مــن أولويــات قيــام النظــام القتصــادي
 وســندًا مرجعيــًا ف مواجهــة التحديــات
ــج ــذ الرام ــات تنفي ــف آلي ــي تكتن  الت

 والطــط ، وتعــد الفلســفة القتصاديــة
ــى ــر ع ــال الث ــيد انتق ــمن ف تس  الض
ــل ــي ل تع ــة الت ــع بالنتيج  أرض الواق
 »الفكــر االقتصــادي بعيــدًا عــن اليــاة
 التــي تعطيــه شــكله وفقــًا لحتياجاتــا.
 ويعــر عــن هويــة الجتمــع، تلــك
البعــاد إعالنــا  ف  تظافــرت   التــي 
ــل ــة ، وتث ــة والعرقي ــة والثقافي  التارخيي
ــون ــي تتك ــات الت ــبكة العالق ــاج ش  نت
 منهــا ف إطــار بنيــة تفاعليــة مــع الخــر
 وليــس النكفــاء عــى النعــرة الطائفيــة

والقوميــة والعتــزاز بالــذات. )4(
 تثــل الويــة العــاصة خالصــة التطــور
البشيــة، بلغتــه  الــذي   الضــاري 
ــة ف العصــور ــة القبلي  انتقــال مــن البني
ــة ــة الديني ــة العقدي ــم البني ــحيقة ث  الس
 أو السياســية ف نطــاق المراطوريــات
ف لآلنــا  الكليــة  فالبنيــة   القديمــة 
 ظــل بــزوغ الفكــر الليــرال الغــريب
واالخــالق »الرشعيــة  قاعــدة   عــى 
 والســيادة«. والبنيــة الخــرة تعــان
 تعارضــًا بــي طابعهــا العالــي والحــي
 ف تشــكيل قــوام )المــة( الدولــة ، فلــم
 تعــد الصائــص العرقيــة والطائفيــة
 واللســانية ، كافيــة لتـــأمي دعــوة الوية
ــع ــة م ــتدعي الصال ــل تس ــة ب  الوطني
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 البنــى الكونيــة لآلنــا ، ليــس عــى
ــل ــط ب ــي فق ــاط النتاج ــتوى النش  مس
 عــى » مســتوى صــرورات تثبيــت
ــار ــم «. وف إط ــة القي ــر ومنظوم  العاي

ــاد)5( ــة القتص ــن هوي ــك تكم ذل
السياســية التغــرات   فرضــت 
والداريــة التشيعيــة   واجراءاتــا 
دولتــه تأســيس  ومنــذ   ، العــراق   ف 
قواعــد  ،  1921 عــام  ف   الديثــة  
 واضحــة عــى ُبنيــة القتصــاد ، تيــزت
ــمم ــتورية بالهت ــة الدس ــة اللكي  الرحل
ــاع ــات قط ــة لنتج ــارة الارجي  ف التج
 الزراعــة والثــروة اليوانيــة ، بلغــت
ــاهتها %36 ف  ــبة مس ــدGNPنس    وبع

 اكتشــاف النفــط عــام 1927 وتوظيــف
، القطــاع  ذلــك  لدمــة   إيراداتــه 
ف  ،   1954 عــام   62% ال   ارتفعــت 
ــة  حــي ل تتجــاوز نســبة تويــل الوازن
 العامــة مــن ايــرادات النفــط %6. )6( أمــا
 ف العهــد المهــوري ، بــدأ التوجــه
وانكفئــت النفطيــة  الصناعــة   نحــو 
اللكيــات تفتيــت  نتيجــة   الزراعــة 
 الكبــرة بعــد إصــدار قانــون الصــالح
وانخفضــت  1958 عــام   الزراعــي 
ف  )7(.20% دون  ال  مســاهتها   نســبة 
ــي ــاع النفط ــاهة القط ــي زادت مس  ح

ــام 1974 ــارع ال %72 ع ــكل متس  بش
 بعــد قــرار التأميــم ثــم ال %89 ف عــام
ــة ــادرات الزراع ــت ص  1980 وتراجع
 ال %8 وبعــد عــام 2003 ازدادت نســبة
واصبــح  99% ال  النفطــي   القطــاع 

ــاز. )8( ــة بامتي ــة ريعي ــراق دول الع
ــي ــادي العراق ــام القتص ــكل النظ  َتش
 الــال ف رحــم التغيــر الســياس ،
المريكــي الحتــالل  عــن   الناجــم 
ــار ــاء ف إط ــام 2003 وج ــالد ف ع  للب
والشــامل الكامــل  النتقــال   منهــج 
 والنفتــاح عــى العــال بطريقــة العــالج
 بـــ الصدمــة ، التــي ســمحت برفــع
ــع ــول الواس ــشوط، للتح ــود وال  القي
 الــذي يشــمل كافــة القطاعــات ف اتــاه
ــة العامــة وتقليــص دور  انحســار اللكي
 الدولــة القتصــادي عــن طريــق تثبيــت
ــات ــية للسياس ــة الدوات الؤسس  حزم
 الاليــة والنقديــة والدعــوة لرفــع الدعــم
 الكومــي عــى اســعار ســلع الســتهلك
ــالل ــن خ ــصف م ــعار ال ــد اس  وتدي
تلــك تتمخــض  الســوق، ول   قــوى 
ــاللت ــن الخت ــد م ــوات الّ لزي  الدع
الريعــي للتوجــه  وتعميــق   البنويــة 
 لالقتصــاد وتــالش النشــاط النتاجــي
يظــى ول  النفطــي،  غــر   الحــي 
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ــا ــي دورًا قيادي ــاص الوطن ــاع ال  القط
، النتــج  والتشــغيل  الســتثمر   ف 
تكريــس ف  ســاهم  الــذي   المــر 
تالــف عــر  القتصاديــة   التبعيــة 
 جاعــات الضغــط الســياس مــن مثــي
 الكونــات والحــزاب الؤتلــف مــع
ــن ــي ع ــيب ، والتخ ــاملية املحاس  رأس
 الســراتيجيات والطــط والسياســات
ــع ــق التنوي ــة لتحقي ــة الادف  القتصادي
بالتنميــة والنهــوض   القتصــادي 
الزراعــة ف  والقطاعيــة   الكانيــة 

)9( التحويليــة.   والصناعــات 
ــاكل ــمت الش ــاق وتراك ــن الخف  يكم
 ف العــراق مــن جــّراء عــدم القــدرة
، االقتصــادي  النظــام  توصيــف   يف  

مســوغات عــن  الكشــف   وتاهــل 
واحتســاب القتصــادي   التحــول 
ــام 2003 ــد ع ــرى بع ــم ج ــف ع  الكل
 ف ظــل اســتمرار تركــز رأس الــال
عــى تيمــن  التــي  الدولــة   لــدى 
ــروة األمــة واتســاع نطــاق  %80  مــن ث
 الاليــة العامــة ف  تصيــص الوازنــة
ــع ــر الري ــا ع ــوارد تويله ــة ال  الكومي
ــكل ــي تش ــذة الت ــك الناف ــي، تل  النفط
 قطــب الــصاع ، بــي آليــات السياســة
 الاليــة الســتتب ضمــور فاعليــة أدواتــا

ــة وتاهــي إجــراءات السياســة  الرضيبي
 النقديــة وتركــز آلياتــا ف مارســة مــزاد
 العملــة الجنبيــة بــدف الســتقرار
 النقــدي والســعري ، الســبب الــذي
 أدى إل تراكــم مــال للنشــاط التجــاري
ــس ــار ف مفاق ــة الس ــب ف ناي  ، ليص
 رأســملية القربــي بواقــع تدويــر ل يقل
 عــن ثــالث مــرات ف الســنة الاليــة
 والتــي تأخــذ مراهــا خــارج البــالد ف
ــرس ــتهالكية ل ــارة الس ــل التج  توي
 تراكمتــا الاليــة مــن ارباحهــا التجاريــة
ــارج ــة خ ــتودعات المن ــك الس  ف تل
 الــدود كبــؤر ماليــة مســتقطبة للراكــم
ــذي ــر ال ــي . )01(  الم ــمل العراق  الرأس
ــأ ــذراع العب ــة ال   جيعــل السياســة النقدي
ــة ــا حاضن ــر ل ــملية ويوف ــك الرأس  لتل

الســتمرار .

 ثانيــا : النظــام املــرصيف بــي التوصيــف
.والتمكــي

ــج ــادي ف منه ــام القتص ــد النظ  يعتم
 التطــور الــال عــى دور املؤسســات
القتصــادي، الســلوك  تشــكيل   ف 
 وتســاهم كفايتهــا ف تأمــي الســناد
ــي ــابك ب ــودة الداء وتيئــة التش  وج
ــداًء مــن عمــل  متلــف مســتوياتا ، ابت
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ــع ــل الودائ ــكـ مؤسســة تقب  الــصف ـ
ــة ــات الالي ــمن ، فالؤسس ــح الئت  وتن
 الوســيطة التــي توفــر اقســاط زبائنهــا ،
 تراكــم الدخــرات ف صناديــق التقاعــد
ورشكات الجتمعــي   والضــمن 
ــي ــتثمرها وباتاه ــل اس ــي، لج  التأم
الســواق أو  الصــارف   ،  متلفــي 
ــواق ــاهم الس ــم ، وتس ــة  أو كليه  الالي
ومقابلــة التــداول  توفــر   الاليــة  ف 
ف والراغبــي  لموالــم   العارضــي 
 توظيفهــا. إْذ يســاعد التكوين الؤســي
 الــال ف ترجــة النهــج القتصــادي عــر
ــة ــة والالي  إجــراءات السياســات النقدي
ــار ــتحداث أو الختي  وفاعليتهــا، بالس
زيــادة لجــل  الالئمــة   لــلدوات 
ــة ف توظيــف  زخــم الكثافــة القتصادي
 المــوال ، وباتــاه تنويــع النتــاج عــى
 الســتوى الــكي ، المــر الــذي يســاهم
فحجــم القومــي  الدخــل  زيــادة   ف 
 الدخــرات لــدى القطــاع الــال هــذا من
ــدة ــة جدي ــة ضيبي ــق أوعي ــة  وخل  جه
النتاجيــة الطاقــات  عــن  ناجــة   ، 
 الضافــة عــن الســتثمر، تعــزز مصــادر
ــة ــة العام ــد الوازن ــال ف رف ــراد ال  الي
ــم ــًا ف تعظي ــرى، هدف ــة اخ ــن جه  م
ــاريع ــل مش ــى توي ــراض ع ــدرة الق  ق

ــة.   التنمي
النظــام1 يف  اهليكليــة  التطــورات   - 

العراقــي. املــرصيف  
 تعــود بدايــة النشــاط الــصف العراقــي
ــة ــش ، تلبي ــع ع ــرن التاس ــة الق  إل ناي
 لتطلبــات تويــل التجــارة الارجيــة
التبعيــة أبــان  الجنبيــة   للــشكات 
ــك ــد البن ــة، وُع ــية والقتصادي  السياس
ــواة ــام 1892 الن ــداد( ع ــامين )بغ  العث
الــصف الؤســي  للنشــاط   الول 
ــوال ــرؤوس ام ــه ل ــود ملكيت ــذي تع  ال
الرشقــي البنــك  تبعــه   ،  بريطانيــة 
 الريطــاين فــرع العــراق ف عــام 1912
ــط ــرشق االوس ــاين لل ــك الريط  والبن
عــام االيــراين  الشاهنشــاهي   فــرع 
 1916 )11( .وتأســس مــرصف الرافدين
 ف عــام 1941 ، كأول مــصف تــاري
وكيــل دوره  عــن  فضــال   وطنــي 
حتــى للحكومــة  وصــرف   مــال 
 تأســيس الــصف الوطنــي العراقــي
ــؤولية ــول مس ــذي ت ــام 1947 ال  ف ع
واصــدار العامــة  الاليــة   الســابات 
 العملــة والرقابــة عــى نشــاط الصــارف
 التجاريــة ، ثــم تغــر اســم الــصف ال
ــدور ــر ص ــي اث ــزي العراق ــك املرك  البن
 قانــون 72 لســنة 1956 ، الــذي حلــت
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ــة ــم سياس ــة ف رس ــه نوعي ــه نقل  طيات
ــة ــا الالءم ــت خصائصه ــة ، وكان  نقدي
 والتأثــر ف واقــع النشــاط القتصــادي
 لــا تضمنــه  القانــون مــن نصــوص
 تــدد اســتخدام ادوات الرقابــة الكميــة
ــوب ــمن ص ــه الئت ــة ف توجي  والنوعي
القاعــدة وتعزيــز  النتــج   الســتثمر 
صــدور وجــاء  للبــالد.   النتاجيــة 
 قانــون رقــم 100 عــام 1964 الــاص
ــتقالل ــن الس ــارف، ليعل ــم الص  بتأمي
ــراق ــروج الع ــل خ ــذي  كف ــدي ال  النق
 مــن النطقــة الســرلينية 21* مــع الغــاء
الحــي الــاص  الــصف   النشــاط 
ــي ــد الؤس ــى الصعي ــي، وع  والجنب
ــصف ف ــج ال ــراءات الدم ــت إج  ، ت
ــة ــة )التجاري ــات مصفي ــة مموع  اربع
 والتخصصــة( بأثــر معقــب لقانــون
 تأميــم الصــارف بموجــب قانــون 166
 عــام 1965 ،  واســتمرت عمليــات
بعــد مــا  حتــى  الــصف   الدمــج 
لتنظيــم الســبعينات   منتصــف عقــد 
الصــارف وربــط  النقــدي   الئتــمن 
وحســب بالــوزارات   التخصصــة 
 اختصاصهــا ، ثــم فــك الرتبــاط  ثانيــة
 مــن الــوزارات والاقهــا اداريــا بــوزارة
  الاليــة حســب قانــون 107 عــام 1985

مــصف تأســس   1988 عــام  وف   ، 
 الرشــيد التجــاري الكومــي ف هــدف
ــن ســعيًا  النافســة مــع مــصف الرافدي
لتحســي اداء الدمــات الصفيــة . )31(
  ان الجــراءات التشيعيــة والداريــة
 للنظــام الــال ومــا رافقها مــن تعديالت
 عــى ادوات السياســة النقديــة ووســائل
 السياســة الئتمنيــة ف إطــار تديــد
ــة ــزي ف الرقاب ــك الرك ــؤولية  البن  مس
ــة ، ــارف التجاري ــى الص  والرشاف ع
ــت ــة ترك ــروف متلف ــل ظ ــت ف ظ  ت
 بصــمت واضحــة عــى مســار القتصاد
 العراقــي ، حيــث شــهدت ظــروف
ــه ريعيــة  عقــد الســبعينات وفــرة إيرادي
 كبــرة عكســت آثارهــا ، إجــراءات
 السياســة النقديــة والئتمنيــة والتمويلية
القيقــي القطــاع  ف   لالســتثمرات 
 والحفظــي لمتصــاص فائض الســيولة
عقــد ظــروف  ان  ال  الودائــع.   ف 
ــك ــحة تل ــن ش ــرت ع ــات ع  الثمنين
ــة ــرب العراقي ــنوات ال ــوارد  ف س  ال
ــار ــن اث ــا م ــم عنه ــا نج ــة وم  – اليراني
ــطة ــف النش ــى متل ــلبية ع ــج س  ونتائ
وازداد  ، والجتمعيــة   القتصاديــة 
 الوضــع ســوًء ف عقــد التســعينات اثــر
ــذ ــة من ــات القتصادي ــار والعقوب  الص
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 آب 1990 )41(، ثــم احتــالل ف عــام
 2003 وقــرارات بأســلوب الصدمــة
ــزي ــك الرك ــتقاللية البن ــن اس  ف كل م

ــوح. ــة الفت ــزاد العمل وم
 اتســمت السياســة القتصاديــة ف جيــع
ــة ــة  بطبيع ــود التعاقب ــا ف العق  قطاعات
 خاصــة ، وُبنيــة اقتصاديــة وسياســية
عــن عــرت   ، معقــدة   واجتمعيــة 
ــد ــي ال ــاطها ب ــات نش ــالف مدي  اخت
 والــزر ، كانــت الحــداث فيهــا وعــاًء
السياســة عمــل  لجريــات   ضاغطــا 
ــكل ــة ، ويش ــة والئتمني ــة والالي  النقدي
التغــرات لفصــل  ضورة   تأشــرها 
ــا ــزت ب ــكاز تي ــل ارت ــا مفاص  لكون
 الراحــل الزمنيــة ف اتاهــات عمــل
ــا ــة  ل ــة والالي ــة النقدي  ادوات السياس

بعــد عــام 2003 .

ــة النظــام املــرصيف بعــد عــام2   . هيكلي
.  2003

أ- املؤسسات املرصفية :
ــداد ــاه اع ــدول )1( ف أدن ــص ال  يلخ
 الصــارف العاملــة ف العــراق حتــى
الســكان ال  وكثافتهــا   ،2018  عــام 
واتاهــات ملكيتهــا   وعائديــه 
 نشــاطاتا ونســب رأســملا العامــل
 إزاء كل منهــا، ويكشــف عــن تــدن
ــة ــة الاص ــارف الجنبي ــبة للمص  النس
التجاريــة والصــارف   بــــــ)6.3%( 
بـــــــ الكوميــة   والســالمية 
ــر ــبة الك ــزت النس  )22.36(%. وترك
)11.8( الهليــة  الصــارف   لــدى 
)77.64%( وبنســبة  دينــار   ترليــون 
 مــن إجــال رؤوس المــوال العاملــة ف

)51( جدول )1(        العــراق. 
املصارف العاملة يف العراق حتى عام  2018) ترليون دينار(

النسبة%أجايل رأس املالاالسالميةالتجاريةاملصارف

613.4022.36املصارف الحكومية

242211.22471.34املصارف االهلية الخاصة

1620.95766.3املصارف االجنبية الخاصة

%462515.2100 املجموع

38.43سكان العراق)2018(                  71املجموع الكيل
مليون نسمة

35000 الكثافة املرصفية1068 عدد فروع جميع املصارف

 )254.3( ترليون دينارالناتج املحيل االجايل) )GDP لعام 2018 

املصدر: البنك املركزي العراق -التقرير االقتصادي السنوي عام 2018- ص30-ص38
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ال زالــت نســبة رأس الــال الــصف إل 
الناتــج الحــي الجــال ) )GDPمتدنيــة 
تفــي  ول   ،  16% تتجــاوز  ل  حيــث 
ــي  ــة الت ــاريع التنموي ــات الش باحتياج
ــالد ، والؤسســات  يتطلبهــا اقتصــاد الب
إجــراءات  ف  الدوليــة  العايــر  دون 
السياســة الصفيــة والئتمنيــة ،  وف 
الصــارف  موجــودات  تقيــم  مــال 
ــال   ــة رأس امل ــؤرش كفاي ــة ف م العراقي
تقريــر  يشــر  الخاطــر  مواجهــة  ف 
مــن  الرتفــاع  ال  الــال  الســتقرار 
ــام  ــام 2017 ال %285 ع %181 ف ع
2018 ، اذ انــا تتجــاوز النســبة حســب 
معايــر بازل والقــدرة بـــ %8 ،والحددة 
مــن  الركــزي العراقــي بـــ %12 )61(  إن 
ــض  ــز بع ــر إل عج ــال يش ــع ال واق
ف  الــشوط  الســتوفية  الصــارف 
القاعــدة الرأســملية ، عــن النتفــاع 
ــمح  ــذي يس ــل ،ال ــال العام ــرأس ال ب
بالتوســع الئتــمن واســتقبال الزيــد 
ــة  ــارف الأزوم ــا الص ــع. ام ــن الودائ م
ــشوط ف  ــتوفية ال ــر الس ــرى غ الخ
ــب ضورة  ــملية ، يتطل ــدة الرأس القاع
تركيــز الرقابــة عــى صــاف الســتحقاق 
ــض  ــا ُتف ــه عندم ــا ومتابعت ــدر ل الق
الــشوط ف منــح الجــازات الصفيــة. 

  )71(

يتــم تقييــم الداء الــصف ورصانتــه 
ويعــد   ، الوجــودات  نوعيــة  عــر 
اهــم  مــن  بــا  والتفريــط  تاهلهــا 
وجيــري  الــصف،  الفشــل  اســباب 
ذلــك مــن خــالل مقارنــة نســبة الديــون 
فقــد   ، الديــون   إجــال  ال  املتعثــرة 
ــديد إل  ــرة التس ــون التأخ ــت الدي بلغ
4.8 ترليــون دينــار عــام 2018 وأن 
ف   )2018-2013( للمــدة  نســبتها 
ــر  ــس الخاط ــا يعك ــتمر م ــد مس تزاي
التــي تواجــه الهــاز الــصف وال ســيم 
ــاص ،  ــاط ال ــن النش ــة ع ــك النات تل
ــبة  ــى نس ــه ع ــن حصول ــم م ــى الرغ ع
أقــل مــن الئتــمن بالقارنــة مــع القطــاع 
إل  يدعــوا  الــذي  المــر  العــام)81(   
ــي  ــمن وتوخ ــل الئت ــمم  ف تلي الهت
الخاطــر ف مفظــة القروض، للكشــف 
عــن الســائر الحتملــة وتنبهــا فضــال 
الوجــودات  بنوعيــة  الهتــمم  عــن 
نوعيــة  بــي  العالقــة  تفــى  ال  إذ   ،
الوجــودات وكفايــة رأس الــال حيــث 
ــود إل  ــة يق ــودات النوعي ــاع الوج ارتف
تفيــض الخاطــر ف الــد الدنــى مــن 

الــال.   رأس 
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ب- مكاتب  الصريفة:
  تــارس مكاتــب الصرفــة دورًا مفصليًا 
ف هيكليــة النظــام الــال ، نتيجــة تراجع 
ــاط  ــة ف نش ــارف التجاري ــة الص فاعلي
ــر  ــة تأش ــن مارس ــا ع ــمن وتلفه الئت
ــات  ــل آلي ــة وتفعي ــة القتصادي الكثاف
ــتثمر  ــال الس ــدي ف م ــف النق الضاع
ــك  ــر ذل ــي ، ويظه ــي والحفظ القيق
ــجلة  ــا الس ــادة اعداده ــالل زي ــن خ م
مــن 1715إل 1911 بــي عامي2017 
-2018 وزيــادة موجوداتــا مــن 489 
مليــون $ إل 807 مليــون $ للمــدة ذاتا 
وبمعــدل نمــو %65. )91(حيــث يقتــص 
دور تلــك الــشكات ف تويــل الموال 
ــم  ــارج ال عائالت ــي ف ال ــن القيم م
ــل  ــا بنق ــن قيامه ــال ع ــل فض ف الداخ
ــات  ــار ف الحافظ ــي التج ــوال ب الم
ــة  ــات صي ــد بيان ــة ول توج العراقي
ورســمية منشــورة  بحجــم المــوال 

ــاع.   ــذا القط ــة ل النقول
مــن  مــوازي  قطــاع  وجــود  ُيمثــل 
يقــوم   ، مســجل  غــر   ، الصافــي 
بأجــراء عمليــات كبــرة )ف الــوالت 
الداخليــة والارجيــة وأعــمل الصرفــة 
الطــار  خــارج  النقــد(  وتويــل 
التنظيمــي الرســمي ، ف ظــل رقابــة 

الصعبــة  التحديــات  مــن   ، ضعيفــة 
التــي تواجــه الهــاز الــصف الكومي 
والــاص الــذي يــؤدي إل الضاربــة ف 
ســوق العملــة الجنبيــة، ويؤثــر ف 
ــة  ــزي ف الحافظ ــك الرك ــة البن سياس
عــى ســعر صف الدينــار العراقــي 
مقابــل العمــالت الجنبيــة ، والربــاك 
ــد  ــوق النق ــط وإدارة س ــذ الط ف تنفي

والحافظــة عــى توازنــه . )02(

ثالثــًا – دور املؤسســات املاليــة الوســطى 
واالســواق يف االئتــامن والتمويــل.

ــام  ــواة النظ ــصف ن ــاع ال ــل القط ُيمث
الــال وأهــم تشــكيالته ف القتصــادات 
كافــة ، ول يقلــل ذلــك مــن أهيــة 
القطاعــات الاليــة غــر الصفيــة ف 
النقــدي  والســتقرار  النمــو  تعزيــز 
وصناديــق   التأمــي  ف  كــم  والــال 
التقاعــد والضــمن الجتمعــي وأخــرى 
الســتثمرين  بمؤسســات  تتمثــل 
الؤسســي )رشكات وبنــوك الســتثمر( 
ــيطة  ــة الوس ــات الالي ــار مؤسس ، ف إط
، وتتبايــن اهيتهــا مــن بلــد لخــر 
طبقــًا لدرجــة تطــور بنــاء النظــام الــال 
)Financial System( ، ومــن خصائصهــا 
 ، كالصــارف  الودائــع  تقبــل  ال   -:
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تراكــم  الســاس ف   هــو  والتعاقــد 
ــي  ــل ب ــة الوص ــل حلق ــا ، وتث موارده
الدخــار والســتثمر،  إْذ تســاهم ف 
خلــق فــرص الســتثمر طويــل الجــل 
وتعــود ملكيتهــا ف أغلــب البلــدان 
الناميــة إل القطــاع العــام حيــث تشــكل 
اهــم  فيهــا  الدخاريــة  الرصــدة 
مصــادر الئتــمن والقــروض الصفيــة. 
 Institutional :ــيس ــتثامر املؤس 1-  االس

Investment

تثــل صناديــق رأس الــال بأنواعهــا 
ونوافــذ  ادخاريــا  وعــاًء  الختلفــة 
اســتثمرية مؤسســية ، يتــم مــن خاللــا 
تراكــم المــوال لعــدد مــن الســتثمرين 
ــراتيجي  ــور اس ــق منظ ــاركي وف الش
مــددة  أنشــطة  ف  يتجســد   ، معــي 
تكــون عــى الغلــب ف الوراق الالية، 
وتــزأ الصناديــق إل وحــدات متســاوية 
ف القــوق، تطــرح لالكتتــاب،  لعمــوم 
جهــور الســتثمرين، ولــكل وحــدة 
مــن وحــدات الصنــدوق قيمــة أســمية 
مــددة ف نظامــه الســاس، قــد تكــون 
بالعملــة الحليــة، أو بأيــة عملــة عاليــة 
أخــرى، ويوجــد عــدد مــن التصنيفــات 
لصناديــق الســتثمر مــن حيــث طبيعــة 
ــابا أو  ــا أو انتس ــال أو أهدافه رأس ال

ماطرهــا ، وهــي كالت: )12( 
: ذات رأس  1-  صناديــق االســتثامر 
ــة( .  ــق املفتوح ــر )الصنادي ــال التغ ال
2-  صناديــق االســتثامر:  ذات رأس 
الصناديــق  وتســمى)  الثابــت  الــال 

املغلقــة ( .
ــر  ــم ف وتائ ــو : وتت ــق النم 3- صنادي
والعوائــد،  الصــول  مــن  كل  نمــو 
وبذلــك تتســم بالتحــوط )صناديــق 

التحــوط(.
4- صناديــق الدخــل: توظــف الوراق 
الاليــة ذات الدخــل الثابــت كالســندات 

والســهم المتــازة.
:وتتميــز  املتوازنــة  5-الصناديــق 
بمبــدأ التــوازن وفــق الداة والــدة ، 
لــلوراق الاليــة )الســهم والســندات( 

والجــال.
6-الصناديــق املتخصصــة : وهــي نادرة 
، ل يتفــق هدفهــا وأغــراض الســتثمر 
ــة ،  ــروف خاص ــأ ف ظ ــي وتنش الحفظ

ــع ف الدوات. وتــدف إل التنوي
ب- مؤسسات االدخار التعاقدي. 

 Pension fund  1- صناديق التقاعد
والضــمن  التقاعــد  صناديــق  ُتعــد 
الاليــة  مؤسســات  مــن  الجتمعــي 
الدخــارات  تعبــئ  التــي  الوســيطة 
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التعاقديــة لغرض اســتثمرها ف الشــاريع 
القتصاديــة ، ويتبايــن حجــم رؤوس 
المــوال ونســبتها إل الناتــج الحــي 
الجــال مــن دولــة لخــرى كــم يظهــر 
ــات الــدول )2( ، حيــث  ذلــك ف بيان
 ،0.1% وتبلــغ  ماليزيــا  ف  تنخفــض 

للســنوات   .0.2%،  0.2%  ،  0.1%
ــراليا   ــع ف اس )2015- 2018( وترتف
 ،135.5%،  124.2%  ،121.6%
ــة  ــذه العين ــع ه ــا تتمت %140.7. لكنه
النســبي  بالســتقرار  الــدول  مــن 

الاليــة. الدارة  ف  والضبــط 

اجلدول )2(

نسب مسامهة مؤسسات التقاعد من GDP  جمموعة خمتارة من البلدان النامية واملتقدمة %
2009201020112012201320142015201620172018الدولة
3.13.24.35.04.54.2----العراق
1.91.91.81.81.81.6----مصر

0.10.10.20.2------ماليزيا

 جنوب
افريقيا

74.780.080.484.590.796.699.795.1--

29.528.629.229.830.231.230.629.328.828.3اليابان

14.613.913.113.412.118.920.222.924.625.5البرازيل

84.891.794.593.3104.1111.7121.6124.2135.5140.7استراليا

OECD Pension Markets in Focus-2019-P72-74

وتبلــغ  قيمــة صناديــق التقاعــد ف بلــدان 
ملــس التعــاون الليجــي بـــ 400 مليار 
صدارتــا  ف  الكويــت  وتــأت  دوالر، 
الصنــدوق  الــال  رأس  حيــث  مــن 
ــه  ــا تواج ــكانا لكنه ــدد س ــبة إل ع نس
ــتفيدين ف  ــاهة الس ــدل مس ــكأ ف مع تل
الصناديــق، مقابــل الرتفــاع النســبي 

للمعاشــات التقاعديــة التــي يتقاضونــا، 
ــة  ــن الزان ــى م ــزًا يغط ــج عج ــا ينت م
ــنويًا  ــار دولر س ــو 3,3 ملي ــة، بنح العام
ــدوق  ــم صن ــغ حج ــذ 2008، ويبل ومن
ــي  ــمن الجتمع ــة للض ــة العام الؤسس
ــام  ــار دولر، وفــق أرق ف الردن 15 ملي
ــض  ــغ الفائ ــام 2019، وبل ــة لع الؤسس
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ــمن  ــة للض ــة العام ــي ف الؤسس الراكم
ــار دولر  ــي ف الردن 9.2 ملي الجتمع
ــان  ــراق يع ــام 2019 . )22( وف الع ف ع
صنــدوق التقاعــد مــن العجــز الســتمر 
ــة  ــد الوطني ــة التقاع ــن هيئ ــور دي ويتط
العراقيــة ونســيتها مــن الديــن الداخــي 
جــدول  ذلــك  يكشــف  كــم  العــام 

رقــم )3( مــن %0.6 ف عــام 2011 
ــد  ــتقر عن ــام 2014 واس إل %28.9 ع
ــداد  ــبب الع ــام 2017 بس %6.7 ف ع
الكبــرة لؤسســة الشــهداء والترضريــن 
مــن النظــام الســابق وضحايــا الرهاب 

    )32(.

جدول )3(

تطور دين هيئة التقاعد الوطنية العراقية ونسيتها من الدين الداخي العام(مليون دينار(

قروض هيئةالسنة

التقاعد الوطنية

% من الدين الداخلي

201144.5000.6

2012252.5003.9

201393.5502.2

20142.751.05728.9

20152.199.5006.8

20164.665.6009.9

20173.195.1406.7

الصدر: البنك الركزي العراقي –ملة الدراسات النقدية والالية 2019

 Insurance 2- التأمي
المــان  توفــر  ف  التأمــي  يســاهم 
ف  وســطى  كمؤسســة   والئتــمن 
هيكليــة النظــام الــال ، تعمــل عــى 
تميــع الدخــرات وتوظيفهــا ف نشــاط 
الســتثمر ، فضــاًل عــن دوره ف ماربــة 

ــرض  ــر وال ــا ف الفق ــة وتداعيات البطال
ف  الســارة  وتعويــض  والعجــز 
ــة  ــق أو الرق ــّراء الري ــكات ج المتل
ــاط  ــة نش ــهم ف ديموم ــرق ويس أو الغ
كلفــه  وتقليــل  الجتمعــي  النتــاج 
الطــر عــى مســتوى القتصــاد الوطني 
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بــأسه ، وهنــاك تأثــر ذو دللــة معنوية 
ــذب  ــة ج ــي ف إمكاني ــات التأم لؤسس
الســتثمر الجنبــي عــر طــرح أغطيــة 
ــاهم ف  ــتثمرية، تس ــة الس ــة للبيئ تأميني
زيــادة توظيــف الــوارد التاحــة   ، وينال 
هــذا النشــاط أهيــة ف دول العــال كافــة 
تكمــن  إْذ  منهــا.  الناميــة  ولســيم   ،
ــي ف  ــاع التأم ــة لقط ــا القتصادي الزاي
ــل  ــي تتمث ــة الت ــة العالي ــيولة النقدي الس
ف الحتياطــات )احتياطــي األخطــار 
ــات  ــي التعويض ــة ، احتياط ــري املنتهي غ
 ، الطــوارئ  احتياطــي   ، املوقوفــة 
ــف  ــه وظائ ــايب( ولدي ــي احلس االحتياط

ــا)42(7  ــرى منه أخ
ــدى  ــة ل ــة الدخاري ــيخ النزع 1 . ترس
ــة  ــة الئتمني ــناد السياس ــور وأس المه

ــاد. لالقتص
التضخميــة  الضغــوط  مواجهــة   .  2

ــادي. ــتقرار القتص ــاهة ف الس والس
العــراق ف  التأمــي ف  يعــان قطــاع 
أحــكام تطبيقــه للضوابــط والعايــر 
النشــاط  تباطــأ  نتيجــة   ، الدوليــة 
ــوار  ــدول ال ــًة ب ــه مقارن ــي في التأمين
وتظهــر   ، منهــا  النفطيــة  ســيم  ول 
والدراســات  التحليــل  مــؤرشات 
لداء رشكات التأمــي العاملــة ، انــا 
ــود  ــراتيجية تق ــات اس ــر ال سياس تفتق
جهــة  مــن  اُلؤمنــي  اســتقطاب  إل 
الرأســملية  الدخــرات  وتوظيــف   ،
مــردود  إل  تــؤدي  اســتثمرات  ف 
ــرى ،  ــة أخ ــن جه ــال م ــادي ع اقتص
ويتزامــن ذلــك مــع ضعــف نشــاط 
رشكات إعــادة التأمــي عــى الرغــم 
مــن فحــوى اختصاصهــا يصــب ف 
ــولً  ــي قب ــمل التأم ــع اع ــة جي مارس
واســنادًا داخــل العــراق وخارجــه . )52(
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جدول رقم )4(

املجموع 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
/السنة

املحفظة

29.845.212 2.334.167 2.090.994 1.252.777 2.497.491 5.113.730 6.625.735 5.247.401 4.682.917 بحري

131.961.959 15.499.562 16.919.379 18.262.492 16.255.876 19.252.807 13.758.573 16.838.835 15.174.435 طريان/سفن

182.473.441 25.339.100 25.252.473 18.292.886 26.798.649 34.335.745 28.496.293 14.123.136 9.835.159 حريق

314.130.880 44.671.502 40.811.989 36.572.346 44.449.858 50.442.498 47.899.612 27.182.836 22.100.330 حوادث

178.605.445 17.639.504 29.332.514 4.862.906 9.203.718 27.607.086 33.462.357 34.808.277 21.689.083 هنديس

95.067.665 11.044.891 8.829.998 16.011.603 14.271.278 13.199.447 11.410.137 8.827.818 11.472.493 سيارات

544.076.274 81.028.419 65.116.743 72.993.293 76.301.984 88.397.206 75.180.269 55.108.187 29.950.173 حياة

1.476.160.876 املجموع الكيل ألقساط التأمني

أقساط تأمي الرشكات يف العراق حسب كل حمفظة من 2011 اىل 2018 )الف دينار(

املصدر: مجعية التأمي العراقية بغداد آب 2020  .

ف  البيانــات  تليــل  إطــار  وف 
إل  بالشــارة   )4( رقــم  جــدول 
ــا  ــب ب ــي الكتت ــاط التأم ــوع أقس مم
للمــدة  2011-2018 ،الــذي بلــغ 
دينــار   1.476.160.876.000
بســعر  دولر   $  1.236.411.780(
ــل دولر  ــار مقاب صف 1.193.9 دين
واحــد(، ومــا يعــادل 154.551.472 
دولر ســنوًيا.  وهــو رقــم متواضــع 
بالقارنــة بحجــم أقســاط التأمــي ف 
ــل،  ــبيل الث ــى س ــة ، فع ــدول العربي ال
بــا   الكتتــب  القســاط  كان حجــم 
ف دولــة المــارات العربيــة وللعــام 
 $  11,903,320,000 فقــط   )2018(
ــاط  ــم أقس ــة حج ــد مقارن دولر. وعن
ــاة ف العــراق خــالل  التأمــي عــى الي

 544,076,274,000 بلــغ  ثــمن ســنوات 
دينــار (455,710,705 $ دوالر).  ف حــي 

كان حجــم أقســاط التأمــي عــى اليــاة 
للعــام )2018(  ف دولــة المــارات 

)62( دولر      $   2,580,000,000 فقــط 
3- سوق االوراق املالية

 Financial market (( يمثل الســوق الــال
ــة ،  ــات الختلف ــال للقطاع ــزًا فاع مرتك
لــا يؤديه مــن دور ف  ترســيخ التشــابك 
القتصاديــة  الفاصــل  ف  القطاعــي 
ــدة  ــوقًا واح ــت س ــا ليس ــة ، لن الكلي
ــزة  ــواق متمي ــي أس ــل ه ــة، ب متجانس
بنــوع  كل واحــدة منهــا متخصصــة 
ــة،  ــادلت الالي ــواع الب ــن أن ــي م مع
ــة وإن  ــاتا الاص ــا مؤسس ــكل منه ول
ــة.  ــان متداخل ــض الحي ــت ف بع كان
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ــة، ورشكات  ــارف التجاري ــّد الص وتع
ــة، ورشكات  ــات الالي ــي، والبيوت التأم
والتعاملــي   والتوظيــف،  الســتثمر 
ومؤسســات  التجاريــة  بالســندات 
البورصــة وهيئــات الوســاطة مــن أهــم 
ــوق  ــة،إن س ــواق الالي ــات الس مؤسس
الوراق الاليــة ال تنشــأ لجــرد الرغبة أو 
انعطافــًا لصــدور قــرارًا مــن الســلطات 
لتوفــر  اســتجابة  وإنــم  الختصــة 
 Essential :)72(مقومــات أساســية ومنهــا
  ingredient to the   financial markets

والســيايس  النقــدي  االســتقرار   -1
لتشــجيع  الــرضوري  واألمنــي 
المــوال  رؤوس  وتدفــق  الســتثمر 

. جنبيــة ل ا
والتنظيمــي  الترشيعــي  اإلطــار   -2
ــتمرار  ــور باس ــى التط ــادر ع ــرن الق ال

للتكيــف مــع التغــرات .
ــة  ــات املنهــاج االقتصــادي للدول 3- ثب
والــذي يــدد  دور رأس الــال الــاص.

ــي  ــة الت ــة واخلاص ــات العام 4-السياس
ــتثامر. ــار واالس ــجع االدخ تش

اجلــدوى  ذات  املشــاريع  5-اعتــامد 
الجزئــة  والربحيــة  االقتصاديــة 
ــال  ــتيعاب رأس ال ــمح باس ــي تس والت

العــروض.

املؤسســات  مــن  متكاملــة  بيئــة   -6
املاليــة لكافــة التخصصــات تســمح 
قــروض  وتولــد  الدخــرات  بتعبئــة 

الســتثمر.
الــرشكات  عمــل  يف  الشــفافية   -7
ــا  ــة وإخراجه ــأوراق املالي ــدرة ل املص

مــن الطــار العائــي.
ف  الدرجــة  الــشكات  عــدد  يبلــغ 
ــة 116  ــلوراق الالي ــراق ل ــوق الع س
رشكــة بقيمــة ســوقية بلغــت 11.6 
 53 فيهــا  يتــداول  دينــار،  ترليــون 
ــم  ــم يت ــي بين ــوق النظام ــة ف الس رشك
تــداول 27 رشكــة ف الســوق الثــان ول 
جيــري تــداول اســهم 36 رشكــة خــالل 
2019“. حيــث الســوق ل تقــق نســبة 
اقيــام الســهم التداولــة اكثــر مــن 
الســهم  قيــم  مــن ممــوع   2.84%
جــدا  متدنيــة  تعتــر  نســبة  وهــي 
ــاورة  ــدول الج ــواق ال ــع اس ــة م مقارن
والتــي يبلــغ معــدل النســبة %10 علــم 
ان بعــض الســواق النشــيطة تصــل 

النســبة ال اكثــر مــن 100% )82(
التنميــة  يف  االئتــامن  دور  رابعــًا- 

يــة  د قتصا ال ا
بصــرورة  االئتــامن  مفهــوم  يرتبــط 
النقــد ، لكونــه يقــق تبــادل القيــم 
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وخيلــق  الجلــة،  بالقيــم  الــاضة 
واالدخــارات  الودائــع  ف  الراكــم 
التــي تشــكل مــادة الئتــمن ، ويتحــدد 
ــة  ــر فاعلي ــرات ع ــك التغ ــم تل حج
النشــاط القتصــادي والعمــق الــال 
ف  والالئمــة  الثبــات  يتحقــق  وال   ،
ــة  ــى قيم ــاظ ع ــصف والف ــعار ال اس
العملــة إالّ مــن خــالل ســالمة الهــاز 
ــاس  ــة الس ــد العتب ــذي ُيع ــصف ال ال
ف رســم السياســة النقديــة باســتحداث 
أو اختيــار الدوات الناســبة لتحقيــق 
ــصف  ــاع ال ــع القط ــا ، اْذ يتطل اهدافه
ــة  ــات الصفي ــم الدم ــال ف تقدي وال
ــم  ــامن ك ــة لالئت ــة القيقي ــدأ التكلف بمب
الرأســملية  الســوق  اقتصــادات  ف 
جيــوز  وال   ، وكفايــة  عائــد  ذات   ،
اطــار  ف  إالّ  الئتــمن  ف  التوســع 
مســتوى النشــاط القتصــادي وحجــم 
 ، فيــه  التحققــة  اليكليــة  التغــرات 
كــم تددهــا أهــداف التنميــة، ذات 
ــة ، إْذ  ــة والجتمعي ــاد القتصادي البع
يمثــل الصــالح فيهــا إطــارًا متكامــاًل 
ــاع  ــل القط ــه تفعي ــن خالل ــري م ، جي
الــصف ، ويشــكل النمــط القتصــادي 
الســتمر  بالتغــر  تتصــف  ظاهــرة   ،
 . فيــه  الؤثــرة  العوامــل  والتنــوع ف 

وطبقــًا لعايــر التحليــل التنمــوي ف 
تفســر طبيعــة العالقــات الســببية التــي 
ــط بــي خصائــص هــذه الظاهــرة ،  ترب
ــة  ــارشة للسياس ــر الب ــح الدارة غ تصب
النقديــة مبكــرة بالنســبة للــدول التــي ل 
تتمكــن مــن تقيــق متطلبــات التحــول 
ال  البــارشة  النقديــة  الدوات  مــن 
الدوات النقديــة غــر البــارشة بســبب 
ســيولة  ووجــود  تطورهــا  مدوديــة 
هيكليــة متزايــدة لــدى القطــاع الــصف 
ــواق  ــدود لس ــو الح ــن النم ــال ع فض
ــف  ــال وضع ــواق رأس ال ــد واس النق

عمليــات الوســاطة الاليــة .
ولتحليــل تأثــر التغــرات القتصاديــة 
عــى النمــو القتصــادي ف العــراق  
بعــد عــام 2003 ، نلجــأ إل قيــاس 
ــة  ــر مموع ــال ع ــق ال ــؤرشات العم م
وهــي  القتصاديــة  العالقــات  مــن 

كالت:- 
 )M2( 1- العــرض النقــدي الواســع

ــايل. ــي اإلمج ــج املح ــبة للنات بالنس
البنــوك  لــدى  الودائــع  إمجــايل   -2
اإلمجــايل. املحــي  للناتــج  بالنســبة 

البنــوك  مــن  املمنــوح  3-االئتــامن 
للناتــج  بالنســبة  اخلــاص  للقطــاع 

اإلمجــايل. املحــي 
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متوســط  اســتخدام  إىل  إضافــة   -4
املحــي  الناتــج  مــن  الفــرد  نصيــب 
للنمــو  كمــؤرش  احلقيقــي  اإلمجــايل 

االقتصــادي.
القياســية  الدراســة  نتائــج  ُتشــر 
ومعنــوي  إجيــايب  تأثــر  وجــود  إل 
لعــرض النقــد الواســع  )M2( بالنســبة 
ــو  ــى النم ــال ع ــي الج ــج الح للنات
ــر  ــود تأث ــن وج ــاًل ع ــادي, فض القتص
اجيــايب ومعنــوي لجــال الودائــع لــدى 
البنــوك بالنســبة للناتــج الحــي الجــال 
عــى النمــو القتصــادي, وعــدم وجــود 
ــن  ــوح م ــمن المن ــوي لالئت ــر معن تأث
بالنســبة  الــاص  للقطــاع  البنــوك 
ــو  ــى النم ــال ع ــي الج ــج الح للنات
ــالل  ــن خ ــر م ــم يظه ــادي , وك القتص
ــن  ــد ان %91 م ــل التحدي ــة معام قيم
ــود  ــادي تع ــو القتص ــرات ف النم التغ
إل التغــرات الســتقلة ، وبمعنــى وجود 
لــؤرشات  إحصائيــة  دللــة  ذو  اثــر 
ــادي  ــو القتص ــى النم ــال ع ــق ال العم
ف العــراق، المــر الــذي يدعــوا إل 
اتبــاع منهــج اقتصــادي مناســب وفّعال 
مــن خــالل خطــط اقتصاديــه مدروســة 
ــهيالت  ــر دور التس ــى تطوي ــل ع تعم
الئتمنيــة القدمــة مــن البنــوك للقطــاع 

ــو  ــى النم ــًا ع ــس إجيابي ــاص وينعك ال
القتصــادي العراقــي.

ال تعكــس مــؤرشات الداء الــصف ف 
ــات  ــات النفق ــم تصيص ــراق، حج الع
العامــة وارتفــاع متوســط دخــل الفــرد 
والناتــج الحــي الجــال عــى الســتوى 
الاثلــة  النســب  إطــار  ف  الوطنــي 
ــامن،  ــع واالئت ــال والودائ ــي رأس امل ب
ــور  ــل ف ط ــصف يعم ــام ال وكأن النظ
ــث بلغــت ف عــام 2018  ــي. حي ابتدائ
ــع ف  ــدي ال الودائ ــمن النق ــبة الئت نس
الصــارف الكوميــة %45 ، وبلغــت 
و240%  الهليــة  الصــارف  ف   71%
ف أجــال القطــاع الــصف ، ونســبة 
الئتــمن النقــدي ال رأس الــال الملوك 
بــم فيــه الحتياطيــات ف الصــارف 
ــة  ــبة عالي ــي نس ــة %760 وه الكومي
ــة ف  ــع الكوم ــز ودائ ــن ترك ــر ع تع
الصــارف العامــة، وبلغــت نســبة كفايــة 
الكوميــة  الصــارف  ف  الــال  رأس 
الاصــة  الصــارف  ف  و323%   38%
ــي  ــصف العراق ــاع ال و%181 ف القط
انخفــاض  يــدل عــى  مــا   ، إجــالً 
ــر  ــة بالخاط ــول الرجح ــتوى الص مس
، ويعكــس وجــود رأس مــال عــال 
ــن  ــل م ــاض التموي ــة ، وانخف ــن جه م
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جهــة اخــرى. وإن جــزًءا مــن الئتــمن 
ــبة  ــر نس ــال ، وتش ــن رأس ال ــول م يم
الئتــمن النقــدي ال رأس الــال بـــ 93 
والجنبيــة  الهليــة  الصــارف  ف    %
الاصــة وهــي تــدل عــى عطالــة رأس 
املــال عــى الســتوى القطاعــي، مــا 
ــصف  ــال ال ــوع رأس ال ــد ان مم يؤك
ــة  ــر ، نتيج ــوق بكث ــب الس ــوق طل يف
لكثــرة عــدد الصــارف غــر الفاعلــة)92( 
ــن  ــدول )5( ع ــات ج ــر بيان ــم تظه ك
ارتفــاع نســبة الســيولة ال الناتــج التــي 
تفــوق %40 وأن معامــل الســتقرار 
النقــدي ف الســنوات)2018-2013) 

ــوال ،  0.7% ،-1% ،-3.8%  وعــى الت
حيــث   0.4%  ،0.1%،  %.1.1-،
مــا  نقديــا:  اســتقرار  أي  يقــق  ل 
ــدي ف  ــتقرار النق ــي أن الس ــبق تب س
ــبب  ــق بس ــب التحقي ــو صع ــراق ه الع
ــي  ــاد الوطن ــة لالقتص ــية العالي الساس
فاعتــمده  الارجيــة  التغــرات  تــاه 
عــى الصــادرات مــن النفــط وضعــف 
النتــاج  لغــر  النتاجيــة  قاعدتــه 
ــدولر  ــه بال ــم ارتباط ــن ث ــي وم الريع
ــادر ف  ــر ق ــه غ ــل من ــي، جيع المريك
ــة  ــي الكتل ــق ب ــى التواف ــة ع الحافظ

ــرول.        ــاج الب ــة والنت النقدي
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جدول )5(

النقود والودائع واالئتامن وختصيصات املوازنة العامة والناتج املحي باألسعار اجلارية يف العراق 

)مليار دينار(

201320142015201620172018البيانات والسنوات

732596623157888625917698677829األساس النقدي

M2876799072882595880829285795390   النقود الواسعة

349953607234855420754435545564العملة يف التداول خارج املصارف

884287542162793526025789376017صايف املوجودات الدولية للبنك املركزي

273588266420207876196536228693254367 (GDP)  الناتج املحيل اإلجاميل

1191288355670397670677549080873تخصيصات املوازنات العامة

299523412336753371803795238486 مجموع االئتامن النقدي من املصارف

14034.616452.217916.720678.720734.221967.9رأس املال لالحتياطيات والتخصيصات

8957594973133489623996704676892 أجاميل الودائع لدى املصارف

6938.76798.25269.45444.55968.56434.9متوسط دخل الفرد(الف دوالر)

بالنســبة البنــوك  لــدى  الودائــع   إجــاميل 

(GDP)

32.735.664.231.729.330.2

GDP)(10.912.817.718.916.515.1االئتامن من البنوك للقطاع الخاص 

32.034.139.744.840.638.6 النقود اىل الناتج %

M1بالنسبة اىل  (GDP)39.939.742.247.847.747.8

12.813.56.8121.419.317.9العملة يف التداول اىل الناتج %

119.6137.0142.7140.7120.6122.5 النقود الواسعة اىل األساس النقدي %

 صايف املوجودات الدولية اىل األساس النقدي

%

120.7113.9108.584.075.297.6

(B) (*)0.4%0.1-%1.1-%3.8-%1%0.7 معامل االستقرار النقدي%

املصدر: إعداد الباحث والبيانات من البنك املركزي العراقي ،النرشة اإلحصائية السنوية لأعوام من 

 )2018-2013(
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                                           )*( حيث :   DM/M = نسبة لتغر ف الكتلة النقدية .

                                     DY/Y= نسبة التغر ف الناتج الحي الجال.

)6(عــن  رقــم  الــدول  ويكشــف 
ارتفــاع نســبة الودائــع الاريــة، والتــي 
فائــدة  الصــارف  عنهــا  تدفــع  ل 
ــي الســتوى النخفــض  مرتفعــة مــا يعن
لتكاليــف التمويــل. مــا يــدل عــى 

ــصف  ــام ال ــراتيجية للنظ ــاب الس غي
ــكل  ــع بالش ــوال الودائ ــف ام ف توظي
الــذي يعــود بالفائــدة عــى عمــوم 

القتصاديــة.  القطاعــات 
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جدول)6(
الودائع يف املصارف العراقية للسنوات)2013-2018( مليار دينار

/ ت نــا لبيا  ا

لســنة ا
 ودائع القطاعالودائع

الخاص

 ودائع قطاع%

الحكومة

%املجموع%

2013

1380556.464182664.225563162.10الجارية

1064443.542330035.783394437.90االخرى

2444937.546512662.4689575100املجموع

2014

1382955.994275560.845658459.57الجارية

1087244.012751739.163838940.43االخرى

2470126.007027274.0094973100املجموع

2015

1328556.203302430.064630934.69الجارية

1035143.807682969.968718065.31االخرى

2363617.7010985382.30133489100املجموع

2016

1334630.43068269.64392870.4الجارية

1032656.1810943.91847129.6االخرى

2370838.03869062.062399100املجموع

2017

1450230.33333569.74783771.3الجارية

1159041.8761958.21920928.7االخرى

2609238.94095461.167046100املجموع

2018

1429025.84117474.25546472.1الجارية

1307461.1835438.92142827.9االخرى

2736435.64952864.476892100املجموع

     املصــدر: اعــداد الباحــث مــن بيانــات البنــك املركــزي العراقــي ،النــرشة اإلحصائيــة الســنوية 

ــن 2018-2013. ــوام م لأع

ــمن  ــي لالئت ــع القطاع ــن التوزي ــا ع ام
القطاعــات  بحســب  النقــدي 
فقــد   (2018- للســنوات(2013 
كــم  النســب   متوســطات  بلغــت 
ــة  ــم )7( والص ــدول رق ــا ال يظهره

ــي  ــييد الت ــاء والتش ــت للبن ــر كان الك
قطــاع  والدنــى   23.6% بلغــت 
ــة  ــس الاج ــا يعك ــن %0.06 م التعدي
ال الســكن بســبب الزمــة الزمنــة التــي 

العقديــن. تتجــاوز 
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جدول رقم )7(
متوسط التوزيع القطاعي لالئتامن النقدي بحسب القطاعات للسنوات(2013 -2018))03(

متوسط

 السنوات

 الزراعة

والصيد

 الصناعةالتعدين

التحويلية

 املاء

 والكهرباء

والغاز

 التجارة

 واملطاعم

والفنادق

 النقل

 والتخزين

واملصارف

 التمويل

والتأمني

 خدمات

املجتع

 العامل

الخارجي

 التشيد

والبناء

2013-20185.450.065.343.4315.256.632.8437.120.1923.69

ــنوية  ــة الس ــرشة اإلحصائي ــي ،الن ــزي العراق ــك املرك ــات البن ــن بيان ــث م ــداد الباح ــدر :اع  املص

ــن 2018-2013 ــوام م لأع

والتمويــل ف  االئتــامن  أهيــة  تظهــر 
معالــة أزمــة البطالــة التــي بلغــت 
بــي   22.6% العــراق  ف  معدلتــا 
الشــباب للفئــة العمرية بــي )15 - 29 
ــت  ــور بلغ ــدى الذك ــبة ل ــنة( والنس س
البطالــة  بلغــت  حــي  ف   ،18.1%
ــب  ــبة %56.3. حس ــاث نس ــدى الن ل
بيانــات الهــاز الركــزي لإحصــاء)13( 
الرســمية  الغــر  النظــمت  حــي  ف 
حددتــا بـــ )%40-60( وبغــض النظر 
عــن تضــارب الرقــام فــأن النظريــات 
ــن  ــبة %15م ــر إل نس ــة تش القتصادي
اليــدي العاملــة القــادرة والباحثــة عــن 
العمــل ، ينــذر بوجــود أزمــة حقيقية إن 
ل تأخــذ السياســات العامــة مــع القطــاع 
ــة  ــة والهلي ــمت الدولي ــاص والنظ ال
بســبب  لواجهتهــا،  عمليــة  حلــول 
ــة ذات  ــدلت الصوب ــي مع ــن ب التباي

ــراف  ــو الديمغ ــية ف النم ــة الس التوالي
)%3.6( ولــدة تتجــاوز الربعــة عقــود 
ــتثمر  ــو الس ــدلت نم ــدن مع ــاه ت أت
والفــرص  الوظائــف  خلــق  ف 
ــة  ــداد البالغ ــتيعاب الع ــة باس الكفيل
والراغبــة مــن قــوة العمــل بشــكل 
ــات  ــن مرج ــن م ــر الزم ــي ع تراكم
التعليــم والشائــح الخــرى، يقــود 
ــادي  ــوازن القتص ــالل ف الت ال الخت
البطالــة  خلــق  ف  ويســاهم  العــام 
القتصاديــة  الكثافــة  تــدن  نتيجــة 
بفلســفة  الكــراث  عــدم  ومــألت 
ــن  ــاء ع ــة والنكف ــدوى القتصادي ال
ــات ف  ــتنتاجات والتوصي ــة الس متابع
الدراســات والبحــوث لراكــز البحــث 
العلمــي وغيــاب الســراتيجية لعداد 
ــال  ــة واله ــج الناجع ــط والرام الط
ف متابعــة نقــل تــارب العــال الناجحــة 
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)23(   .
تكشــف الــؤرشات النقديــة والاليــة 
ــور  ــل المه ــتوى تعام ــدن  مس ــن ت ع
مــن   12% وبنســبة  الصــارف  مــع 
حجــم  وانحســار  الســكان،  إجــال 
الصــارف  لــدى  التداولــة  العملــة 
ــل  ــن أص ــار م ــون دين بـــــــ )3( ترلي
للتــداول  النقديــة الصــدرة   الكتلــة 
ــذا  ــار، وه ــون دين ــة )43( ترلي والبالغ
ــارج  ــر خ ــدي كب ــرب نق ــر ال ت يش
الهــاز الــصف )33(، عــى الرغــم مــن 
تطبيــق مــشوع التوطــي للرواتــب 
الال)بطاقــات  الســحب  بوحــدات 
ــة  ــارف العام ــمن( )ATM( ف الص الئت
ــدد  ــه ع ــارشت في ــذي ب ــة ال والاص
ــؤت  ــوزرات لوظفيهــا )43(، ول ت مــن ال
خــارج  الســيولة  معالــة  ف  ثمرهــا 
عــدم  بســبب   ، الــصف  الهــاز 
ــة  ــة التكنولوجي ــة التحتي ــة البني جاهزي
لدعــم  والصــارف  الســواق  بــي 
ــال  ــاد ، وف الج ــد ف القتص دورة النق
التشيعــي ُتعــزى نتائــج عــدم اليــداع 
ــباب  ــن الس ــة م ــارف ال جل ف الص
ــي  ــي الت ــدار القوان ــدم إص ــا ع ، منه
ــة  ــوك الكومي ــع ف البن ــن الودائ تضم
ــات  ــاب الؤسس ــل غي ــة، ف ظ والهلي

ودائــع  لضــمن  الســاندة  الاليــة 
الئتمنــات وخلــو النشــاط الئتــمن 
لدراســة  متخصصــة  مكاتــب  مــن 
ــة  ــر )الئتمني ــد الخاط ــل وتدي وتلي
والســيولة والســوق والتشــغيل(. )53( 
الــصف  النظــام  افتقــار  إل  إضافــة 
لراقبــة  الالزمــة  الوكمــة  لقواعــد 
ظهــرت  التــي   ، الدارة  مالــس  أداء 
ــاًل  ــة ، فض ــر مهني ــخوص غ ــا ش فيه
عــن افتقارهــا للمؤهــالت العلميــة 
ــل  ــر عم ــر ال معاي ــم تفتق ــة. ك الالزم
السياســة الئتمنيــة والرصانــة الصفيــة 
، ويركــز هــدف نشــاطها ف جنــي 
ــن  ــدولر م ــا ال ــر رشاءه ــاح ع الرب
مــزاد العملــة للبنــك الركــزي مبــارشة 

ف ظــل القوانــي النافــذة  .
االستنتاجات والتوصيات

االستنتاجات:
وتراكــمت  الخفــاق  يكمــن   -1
ــدم  ــّراء ع ــن ج ــراق م ــاكل ف الع الش
القــدرة يف  توصيــف النظــام االقتصادي 
، وتاهــل الكشــف عــن مســوغات 
واحتســاب  القتصــادي  التحــول 
الكلــف عــم جــرى بعــد عــام 2003.  
ــة والدارية   2-ان الجــراءات التشيعي
مــن  رافقهــا  ومــا  الــال  للنظــام 



351

أ.م.د. علي حامت عبد القريشي
2م

02
1  

ار 
 آذ

    
46

  /
دد 

الع

تعديــالت عــى ادوات السياســة النقدية 
ــة ، تــت ف  ووســائل السياســة الئتمني
ــمت  ــت بص ــة ترك ــروف متلف ــل ظ ظ
القتصــاد  مســار  عــى  واضحــة 

العراقــي.
3- ال زالــت نســبة رأس الــال الــصف 
 )GDP ( ــال ــي الج ــج الحـــ إل النات
باحتياجــات  تفــي  ول   ، متدنيــة 
يتطلبهــا  التــي  التنمويــة  الشــاريع 
دون  والؤسســات   ، البــالد  اقتصــاد 
العايــر الدوليــة ف إجــراءات السياســة 

والئتمنيــة. الصفيــة 
ف  التقاعــد  صنــدوق  يعــان   -4
ــور  ــتمر ويتط ــز الس ــن العج ــراق م الع
ــة  ــة العراقي ــد الوطني ــة التقاع ــن هيئ دي
ــام. ــي الع ــن الداخ ــن الدي ــيتها م ونس

5- تــدن حجــم أقســاط التأمــي ف 
ــة مــع  ــع نشــاطاته مقارن العــراق ف جي

ــي. ــوار النفط دول ال
6- ارتفــاع نســبة الودائــع الاريــة، 
والتــي ل تدفــع عنهــا الصــارف فائــدة 
ــي الســتوى النخفــض  ــا يعن مرتفعــة م

ــل.  ــف التموي لتكالي
7- تــدن مســتوى تعامــل المهــور 
مــن   12% وبنســبة  الصــارف  مــع 
حجــم  وانحســار  الســكان،  إجــال 

العملــة التداولــة لــدى الصــارف بـــــ 
ــة  ــل الكتل ــن أص ــار م ــون دين )3( ترلي
ــة  ــداول والبالغ ــدرة  للت ــة الص النقدي
ــر ال  ــذا يش ــار، وه ــون دين )43( ترلي

ــر. ــدي كب ــرب نق ت
باســتنتاجات  الهتــمم  عــدم   -8
وتوصيــات الدراســات والاجــة ال 
تأســيس مراكــز بحثيــة تعتنــي بـــ تليل 
ــة والســيولة  وتديــد الخاطــر )الئتمني

والســوق والتشــغيل(.
9- ف الجــال التشيعــي ُتعــزى نتائــج 
عــدم اليــداع ف الصــارف ال جلــة 
ــدار  ــدم إص ــا ع ــباب ، منه ــن الس م
ف  الودائــع  تضمــن  التــي  القوانــي 
ــل  ــة، ف ظ ــة والهلي ــوك الكومي البن
الســاندة  الاليــة  الؤسســات  غيــاب 
وخلــو  الئتمنــات  ودائــع  لضــمن 
مكاتــب  مــن  الئتــمن  النشــاط 

لدراســة. متخصصــة 
 10- الســتقرار النقــدي والســياس 
والمنــي الــرضوري مــن مقومــات 
رؤوس  وتدفــق  الســتثمر  تشــجيع 
الطــار  مــع  الجنبيــة  المــوال 
التشيعــي والتنظيمــي الــرن القــادر 
ــع  ــف م ــتمرار للتكي ــور باس ــى التط ع

. التغــرات 
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التوصيات
القتصاديــي  ال  1-الدعــوة 
فلســفة  صياغــة  إل  الســراتيجيي 
ــع  ــاة الجتم ــتجيب لعان ــة تس اقتصادي
وحاجــات القتصــاد ف فــرص العمــل 

النتــاج. وتنويــع 
القديمــة  القوانــي  مراجعــة   -2
وتطلعــات  يتناســب  بــم  وتقويمهــا 
الرحلــة الديــدة مــن التغــر الســياس 
فاعليــة  يتكفــل  وبــم  والقتصــادي 
بلــوغ  ف  القتصاديــة  الؤسســات 

الجتمــع. أهــداف 
القاعــدة  زيــادة  عــى  العمــل   -3
الرأســملية للمصــارف العاملة ولســيم 
الســتفادة  لغــرض  منهــا  الجنبيــة 
التنمويــة  الشــاريع  تويــل  ف  منهــا 
التــي يتطلبهــا اقتصــاد البــالد، بــم 
ينســجم والعايــر الدوليــة ف إجــراءات 

والئتمنيــة. الصفيــة  السياســة 
4- اســتحداث صناديــق أخــرى لفئات 
ــات  ــابق والعملي ــام الس ــا النظ ضحاي
الاليــة  مواردهــا  وتنظــم  الرهابيــة 
ــد  ــدوق تقاع ــن صن ــتقل ع ــكل مس بش
أن  باعتبــار  لصوصيتهــم  الوظفــي 
ــن ضر  ــض ع ــو تعوي ــوه ه ــا يتقاض م
وليــس اســتحقاق تقاعــدي عــن خدمــة 

قضاهــا ف العمــل تتــد لســنوات عــدة. 
ــة  5- تفعيــل نظــام التأمــي عــر الرقاب
عــى رشكات التأمــي ف العــراق فضــاًل 
الهنيــة وذات  بالكــوادر  عــن رفــده 
الــرة ف مــال التأمــي مــع توعيــة 

ــه. ــعبية بأهيت ش
6- رســم اســراتيجية للنظــام الــصف 
الودائــع  امــوال  توظيــف  ف  تقــوم 
ــى  ــدة ع ــود بالفائ ــذي يع ــكل ال بالش

عمــوم القطاعــات القتصاديــة. 
تكنولوجيــة  تتيــة  بنيــة  أرســاء   -7
الســواق  بــي  تربــط  متكاملــة 
ف  المــوال  لتعبئــة  والصــارف 
بطاقــات الئتــمن لدعــم دورة النقــد ف 

القتصــاد.
ــي بـــ  ــة تعتن ــز بحثي ــيس مراك 8- تأس
تليــل وتديــد الخاطــر )الئتمنيــة 

والتشــغيل(. والســوق  والســيولة 
الجــال  ف  القوانــي  إصــدار   -9
التشيعــي التــي تضمــن الودائــع ف 
ــناد  ــة، لس ــة والهلي ــوك الكومي البن
الؤسســات الاليــة ف ضــمن ودائــع 

. الئتمنــات 
القتصــادي  النهــاج  ثبــات   --10
للدولــة ، يــدد  دور رأس الــال الاص 
العامــة  السياســات  تكييــف  مــع 
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ــار وال ــجع الدخ ــي تش ــة الت والاص
ســتثمر.                                   
اهلوامش:

1)1( Roger E. Backhouse  Steven N. 

Durlauf-Robbins on Economic Generaliza-

tions and Reality in the Light of Modern 

Econometrics-21 September 2009

https://doi.org/10.1111

/j.1468-0335.2009.00805.سحبت يوم  

18/8/2020  

والدراســات  للبحــوث  نــامء  مركــز   -   2
مــع  القتصــاد  فلســفة  حــوَل  حــواٌر    -
الفيلســوف الفرنــي إيمنويــل بيــكاف)2( 

   October , 2017 20- .
د.  وويليــام  سامولســون  آ.  بــول   -3
هشــام  ترجــة  االقتصــاد،  نوردهــاوس- 
عبــد الل، مراجعــة اســامة الدبــاغ، ط 15. 
الســابع  -العــدد  والقتصــاد  الدارة  ملــة 

.-ص298.    2009  / والســبعون 
4- حــازم الببــالوي –الويــة والصلحــة : 
ــاد ،  ــة –الجته ــة والديمقراطي ــة الريعي الدول

العــدد 12 لســنة 2011.
5- فــالح خلــف عــي الربيعي-هويــة النظــام 
ــة  ــة الريعي القتصــادي ف العــراق، بــي الدول

والدولــة التنمويــة -
. - سحبت يوم 8/18 

ــي ف  ــتبداد النفط ــوردي- الس ــليم ال -6  س
ــداد – ــري –بغ ــاص-دار الواه ــراق الع الع

–ط1-2013-ص31-ص38 العــراق 
–الدولــة  اللطيــف ســال  7 -  عــمد عبــد 
والقطــاع الــاص ف العــراق- بيــت الكمــة 

-2001-ص100 –بغــداد 
8 -   عبــد الســي ممــد العنبكي-الصــالح 
لــدوى  ،تنظــر  العــراق  ف  القتصــادي 
النتقــال نحــو اقتصــاد الســوق-دار الصنوبــر 
–ط1- 2008 ص200- –بغــداد  للطباعــة 

ــص208 ص
9 -  عامــر عمــران العمــوري وحيــدر حســي 
آل طعمــة - التحــول القتصــادي ف العــراق: 
الســوغات والكلــف ملــة الدارة والقتصــاد 
- الجلــد الثالــث - العــدد العــارش - جامعــة 

كربــالء  2017- ص
ــظ  ــب ماف ــح –نائ ــد صال ــر مم 10 -  مظه
رأس  تراكــم  العراقــي-  الركــزي  البنــك 
الــال الــال ) الســالب ( واديولوجيــا الــصاع 
العراقيــة  القتصاديــة  السياســة  مــاور  ف 

ص.  –  2012-
ــاب  ــد الوه ــن وعب ــلمن حس ــد س 11 -  مم
ــي  ــل الف ــرى اليوبي ــرون ، ذك ــب واخ القص
للبنــك الركــزي العراقــي ) 1972-1947( ، 

ــان ، 1972 ، ص169 . ــة ثني ــداد ، مطبع بغ
–السياســة  القريــي  حاتــم  عــي     -  12
الــدور  بــي ضخامــة  العــراق  النقديــة ف 
العراق-حــوض  الدوات-  ومدوديــة 

.1 33 2017-ص - لفــرات ا
13 -  عــي حاتــم القريــي –الصــدر نفســه- 



354

كفاية املنهج االقتصادي يف توفري االئتمان وحتقيق النمو واالستقرار النقدي   -العراق حالة دراسية-

2م 
02

1  
ار 

 آذ
    

46
  /

دد 
الع

ص136.
– الســنوي  القتصــادي  التقريــر   -   14
ــاء  ــرة الحص ــي –دائ ــزي العراق ــك الرك البن
ص10-ص35.  2018 والبحاث-لعــام 
العراقي-تقريــر  الركــزي  البنــك    -  15
الســتقرار الــال –عــام 2018 ص18-14 
16 - أحــد برهيــي العــي –الصــارف والئتمن 
والتجربــة  العــراق  بــي  الــال  والعمــق 

ص16.    ،  2018 ك2  الدوليــة- 
العراقي-تقريــر  الركــزي  البنــك    -  17
الســتقرار الــال - 2018  -الصــدر نفســه .
الركــزي  –الهــاز  التخطيــط  وزارة   -  18
ــال  ــل ال ــآت التحوي ــح منش ــاء –مس لإحص

والصافــة –تقاريــر لســنوات متعاقبــة
19 - اتــاد الصــارف العربيــة- متطلبــات 
عــام  العــراق  ف  الــصف  الصــالح 
ــر – ــاث والتقاري ــات والبح 2016-الدراس

.431 العــدد 
ــام-  ــي الم ــد ام ــن مم ــالح الدي 20 - ص
الاليــة  الزمــات  اثــار  تنــب  اجــراءات 
ــي –  ــتثمر الؤس ــى الس ــز ع ــة بالركي العالي
هيئــة التعليــم التقني-الكليــة التقنيــة الداريــة 

–ص19  2008-
 22 يقفــز  الســتثمرات  صنــدوق   -  21
الســيادية  الثــروة  صناديــق  بــي  مركــزا 
 - 2015-القتصاديــة  نايــة  منــذ 
https://(  2020 مايــو   31 لحــد 
w w w . a l e q t . c o m / 2 0 2 0 / 0 5 / 3 1 /

. )a r t i c l e _ 1 8 3 9 6 7 6 . h t m l

22 -  ممــد داغــر واخــرون  –الديــن الصف 
العــام وقيــد الحتياطــي الجنبــي ف العــراق 
الركــزي  البنــك   ) للمــدة )2004-2017 
ــة  ــة والالي ــات النقدي ــة الدراس ــي –مل العراق

ــام 2019 ص11 -لع
23 - عبــد العزيــز هيــكل ، مقدمــة ف التأمــي 
 ، للطباعــة والنــش  العربيــة  النهضــة  ، دار 

لبنــان ، بــروت ، 1980 ص9.
التأمــي  قطــاع   - كــمل  مصبــاح   -  24
للتطويــر-  ومقرحــات  قضايــا  العراقــي: 
 /9/30 العراقيــي-  القتصاديــي  شــبكة 

2 0 1 9
ــوق  ــات س ــاح كــمل  ، إحصائي 25 -  مصب
التأمــي العراقــي 2011-2018 -نــشت ف 

ــرب. ــي للع ــع التأم موق
h t t p s : / / i r a q i n s u r a n c e . w o r d p r e s s .

com/2020/09/22/ s t at i s t i c s -of - i r aqs -

i n s u r a n c e - m a r k e t - 2 0 1 1 - 2 0 1 8 /

26-Elton E.J. Gruber M.J., Brown S.J., . Goetz 

Mann W.N (2006): Modern Portfolio Theory 

and Investment Analysis, 2nd ed., John Wiley 

& Sons, New York.  P260.

الاليــة  لــلوراق  العــراق  ســوق    -  27
الدولية-حركــة التــداول ف ســوق الوراق 

.2020 الول  –الفصــل  الاليــة 
h t t p s : / / w w w . i s c . g o v . i q /

upload/2020/07/21/5f1696b0ca76e.pdf
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–الصــارف  العــي  برهيــي  أحــد    -  28
العــراق  بــي  الــال  والعمــق  والئتــمن 
الدوليــة- ك2 2018 ،  ص16. والتجربــة 
الركــزي  للبنــك  الســنوي  التقريــر   -  29

.)2018-2013( –لســنوات  العراقــي 
–الهــاز  التخطيــط  –وزارة  العــراق    - 30
اعالميــة  لإحصاء-بيانــات  الركــزي 
-http://cosit.gov.iq/ar  2018/8/23
يعقــوب  اســمعيل  ابتهــاج    -  31
وأخــرون- بحــوث و دراســات ف الاليــة 
الســالمي)تفعيل دور الصــارف ف تويــل 
ــال  ــرأس ال ــطة ب ــرة والتوس ــاريع الصغ الش
https://  15الــريء ف البيئــة العراقيــة( ص
www.researchgate.net/profile/Khawla_

Hamdan2/publication

32 -  وليــد عيــدي عبــد النبــي- -نــدوة 
بعنوان-النظــام الــصف والــال ف العــراق 
... الفــرص و التحديــات- بيــت الكمــة  
http://baytalhikma.  .  2016/12/1 ف 

ســحبت   iq/News_Details.php?ID=561
.2020 /10 /19

33 -  المانــة العامــة لجلــس الــوزراء- 
القــرار الرقــم )313( لســنة 2016-التحــول 
اللكــرون  الدفــع  ال  نقــدًا  الدفــع  مــن 

لوظفــي دوائــر الدولــة العراقيــة.
ــات  ــارف العربية-متطلب ــادات الص 34 -  ات
ــدد 431  ــراق الع ــصف ف الع ــالح ال الص

ــام 2016 ع

املصادر العربية :
متطلبــات  العربيــة-  الصــارف  1-اتــاد 
عــام  العــراق  ف  الــصف  الصــالح 
ــر – ــاث والتقاري ــات والبح 2016-الدراس

.431 العــدد 
وأخــرون-  يعقــوب  اســمعيل  2-ابتهــاج 
بحوث و دراســات ف الالية الســالمي)تفعيل 
ــرة  ــاريع الصغ ــل الش ــارف ف توي دور الص
ــة  ــريء ف البيئ ــال ال ــرأس ال ــطة ب والتوس

العراقيــة( . 
ــمن  ــارف والئت ــي –الص ــي الع ــد برهي 3-أح
والتجربــة  العــراق  بــي  الــال  والعمــق 

.  2018 ك2  الدوليــة- 
ــة  ــرب القتصادي ــدة الع ــة  جري 4-القتصادي
ــز 22  ــتثمرات يقف ــدوق الس ــة -صن الدولي
ــذ  ــيادية من ــروة الس ــق الث ــي صنادي ــزا ب مرك
 31- مــرة  لول  التاســع   ..2015 نايــة 

مايــو2020.
ــة العامــة لجلــس الــوزراء- القــرار  5-المان
ــن  ــول م ــنة 2016-التح ــم )313( لس الرق
ــي  ــرون لوظف ــع اللك ــدًا ال الدف ــع نق الدف

ــة. ــة العراقي ــر الدول دوائ
 إيمنويــل بيــكاف- مركــز نــامء للبحــوث 
فلســفة  حــوَل  حــواٌر    - والدراســات 
6- الفرنــي  الفيلســوف  مــع  القتصــاد 
العراقي-تقريــر  الركــزي  7-البنــك 

 .  2018 –عــام  الــال  الســتقرار 
د.  وويليــام  سامولســون  آ.  8-بــول 
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هشــام  ترجــة  االقتصــاد،  نوردهــاوس- 
عبــد الل، مراجعــة اســامة الدبــاغ، ط 15. 
الســابع  -العــدد  والقتصــاد  الدارة  ملــة 

  ..  2009  / والســبعون 
–البنــك  9-التقريــر القتصــادي الســنوي 
الحصــاء  –دائــرة  العراقــي  الركــزي 

.  2018 والبحاث-لعــام 
ــة :  ــة والصلح ــالوي –الوي ــازم البب 10-ح
ــاد ،  ــة –الجته ــة والديمقراطي ــة الريعي الدول

ــنة 2011 ــدد 12 لس الع
ــتبداد النفطــي ف  ــوردي- الس 11- ســليم ال
ــداد – ــري –بغ ــاص-دار الواه ــراق الع الع
العــراق –ط1-2013. 12-ســوق العــراق 
ــداول ف  ــة الت ــة الدولية-حرك ــلوراق الالي ل
ســوق الوراق الاليــة –الفصــل الول 2020.
h t t p s : / / w w w . i s c . g o v . i q /

upload/2020/07/21/5f1696b0ca76e.pdf.   

.2020/10/19 ســحبت 

 13-صــالح الديــن ممــد امــي المــام- 
الاليــة  الزمــات  اثــار  تنــب  اجــراءات 
ــي –  ــتثمر الؤس ــى الس ــز ع ــة بالركي العالي
هيئــة التعليــم التقني-الكليــة التقنيــة الداريــة 

.  2008-
14-عامــر عمــران العمــوري وحيدر حســي 
آل طعمــة - التحــول القتصــادي ف العــراق: 
الســوغات والكلــف ملــة الدارة والقتصــاد 
- الجلــد الثالــث - العــدد العــارش - جامعــة 

كربــالء  2017.

15-عبــد الســي ممــد العنبكي-الصــالح 
لــدوى  ،تنظــر  العــراق  ف  القتصــادي 
النتقــال نحــو اقتصــاد الســوق-دار الصنوبــر 

للطباعــة –بغــداد –ط1- 2008 .
16-عبــد العزيــز هيــكل ، مقدمــة ف التأمــي ، 
دار النهضــة العربيــة للطباعــة والنــش ، لبنــان 

، بــروت 1980 .
 17-عــي حاتــم القريــي –السياســة النقديــة 

ــة  ــدور ومدودي ــة ال ــي ضخام ــراق ب ف الع
الدوات- العراق-حــوض الفــرات-2017.

–الدولــة  ســال  اللطيــف  عبــد  18-عــمد 
والقطــاع الــاص ف العــراق- بيــت الكمــة 

.2001- –بغــداد 
الربيعي-هويــة  عــي  خلــف  19-فــالح 
ــة  ــي الدول ــراق، ب ــادي ف الع ــام القتص النظ
ممــد   -20  . التنمويــة  والدولــة  الريعيــة 
داغــر واخــرون  –الديــن الــصف العــام وقيــد 
للمــدة  العــراق  ف  الجنبــي  الحتياطــي 
ــي  ــزي العراق ــك الرك )2017-2004 ( البن
ــام  ــة -لع ــة والالي ــات النقدي ــة الدراس –مل

.  2019
ــاب  ــد الوه ــن وعب ــلمن حس ــد س  21-   مم
ــي  ــل الف ــرى اليوبي ــرون ، ذك ــب واخ القص

ــي ــزي العراق ــك الرك للبن
ــان  ــة ثني ــداد ، مطبع  ) 19470-1972( ، بغ

.1972  ،
التأمــي  قطــاع   - كــمل  22-مصبــاح   
للتطويــر-  ومقرحــات  قضايــا  العراقــي: 
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 /9/30 العراقيــي-  القتصاديــي  شــبكة 
.2 0 1 9

23-مظهــر ممــد صالــح –نائــب مافــظ 
رأس  تراكــم  العراقــي-  الركــزي  البنــك 
الــال الــال )الســالب( و أيدولوجيــا الــصاع 
العراقيــة  القتصاديــة  السياســة  مــاور  ف 

.  2012-
الركــزي  –الهــاز  التخطيــط  وزارة   -24
ــال  ــل ال ــآت التحوي ــح منش ــاء –مس لإحص
والصافــة –تقاريــر لســنوات متعاقبــة 2019.
25- وليــد عيــدي عبــد النبــي- -نــدوة 
بعنوان-النظــام الــصف والــال ف العــراق 
ــة ف  ــت الكم ــات- بي ــرص والتحدي ... الف

 2016 /12 /1
. http://baytalhikma.iq/News_Details.

php?ID=561.2020/10/19 ســحبت   

املصادر االجنبية:
1- Roger E. Backhouse  Steven N. 

Durlauf-Robbins on Economic Gen-

eralizations and Reality in the Light of 

Modern Econometrics-21 September 

2009.

https://doi.org/10.1111

/j.1468-0335.2009.00805.سحبت يوم  

2020/8/18  

2- Elton E.J. Gruber M.J., Brown S.J., 

. Goetz Mann W.N (2006): Modern 

Portfolio Theory and Investment 

Analysis, 2nd ed., John Wiley & Sons, 

New York.  P260.

 - OECD Pension Markets in 

Focus-2019.3
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Introduction 

In order recall the psychology of 

growth and changes in capacity 

building and strategic tasks that are 

not satisfied with explanations of the 

past, This requires making adjustment 

by linking Tools to the desired goals 

in the context of establishing the 

conditions and Constituents of the 

economic system, which reside in 

advertise of the Economic  approach 

to the constitutional authority that 

takes over the governance, As a basic 

first step to be comes after it in the 

impact of achieving the Institutional  

building in its  multiple physical and 

financial forms at the level activities of 

banks and markets in financial sector, 

So that these institutions look forward 

to translating the intellectual system 

quote in the field of the philosophy of 

the economic approach to prepare and 

formulate new strategies, programs 

and plans with their different  time 

ranges, to complete the third of that 

system in identifying the Tools and 

selected control of communication 

channels that practice transferring 

the effects of economic activity to the 

ground to satisfy the needs of society 

.So that these institutions look forward 

to translating the intellectual system 

quote in the field of the philosophy of 

the economic approach to prepare and 

formulate new strategies, programs 

and plans with their different time 

ranges, to complete the Third  of  that 

system in identifying the tools and 

means of control and communication 

channels that practice transferring the 

effects of 

economic activities to the ground to 

satisfy the needs of society.
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العالقة بني تعرض اجلمهور العراقي للقنوات الفضائية 
العراقية واجتاهاتهم إزاء دورها يف تعزيز الوعي األمين لديهم

دراسة ميدانية عىل مجهور مدينة بغداد للمدة من 2016/11/1 ولغاية 2016/11/30

األستاذ املساعد الدكتور

 محمد حسني علوان

كلية األعالم/ جامعة واسط

مقدمة :
ــر  ــي ع ــث الفضائ ــرة الب ــكلت ظاه ش
انعطافــه واســعة  الصناعيــة  القــمر 
وكبــرة ف حركــة التصــال بــي الــدول 
ول   ، متباينــة  بمســتويات  ولكــن   ،
ــة  ــوات التلفازي ــول القن ــد دخ ــيم بع س
ــي  ــس العالم ــرك التناف ــة مع الفضائي
المهــري  التصــال  لوســائل 
ــة  ــاز وخاص ــح التلف ــرى، وأصب الخ
ف عــص الفضائيــات أداة ف تشــكيل 
ــام  ــرأي الع ــر ف ال ــات والتأث التاه
الحــي والــدول، وتســتطيع الكلمــة 
أذا  الخــرى  والؤثــرات  والصــورة 
وتوقيتهــا  مكانــا  اختيــار  أحســن 

ان تفعــل ف القلــوب والعقــول مــا 
كــم  أخــرى  أداة  عليــه  تســتطيع  ل 
تغطيــة  ف  فاعلــة  قــدرة  للتلفــاز  أن 
الحــداث ســواء كانــت سياســية أو 
أو  رياضيــة  أو  اقتصاديــة  أو  أمنيــة، 
اجتمعيــة بفضــل التطــور التكنولوجــي 
بــدأت  والبــث،  التوزيــع  لوســائل 
تظهــر الثــورة العالميــة ف تقنيــات 
التصــالت والقــمر التــي تــوب 
وشــبكات  الارجــي  الفضــاء 
ــق  ــاهم ف خل ــارت تس ــات ص العلوم
للســواق  جديــدة  اتصاليــة  بيئــة 
ــة  ــاد إعالمي ــم ذات أبع ــة ومفاهي العالي
اذ  حديثــة،  وحضاريــة  واقتصاديــة 
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ــة  ــى ازال ــة ع ــورة التصالي ــت الث عمل
ــم  ــاج وتعمي ــق الندم ــز وتقي الواج
نمــوذج »الواطــن العالــي«، لســيم 
أصبــح  عــص  ف  نعيــش  ونحــن 
بــارزا  عنوانــا  »التخصــص«  فيــه 
 ، اليوميــة  اليــاة  مفــردات  لميــع 
ــوات  ــة ال  القن ــرت الاج ــك ظه لذل
ــت  ــي أصبح ــة الت ــة التخصص الفضائي
تاطــب المهــور مــن خــالل رســالتها 
العالميــة البنيــة عــى حاجاتــه وميولــه 
ورغباتــه الشــخصية والهنيــة ، وهــذا ما 
ــتحوذ  ــة تس ــة التخصصي ــل النزع جع
عــى منهــاج عمــل القنــوات الفضائيــة 

العربيــة والعاليــة .
وأصبــح التلفزيــون ف الوقــت الــاض 
التثقيــف  ف  الهمــة  الوســائل  مــن 
والتوعيــة لفــراد المهــور، وذلــك عن 
طريــق مــا يقدمــه مــن أخبــار وبرامــج 
التغطيــات  عــن  فضــاًل  متنوعــة، 
ــداث  ــم الح ــتمرة له ــارشة والس الب
والقضايــا المنيــة والسياســية التــي 
الجتمــع،  وخــارج  داخــل  تــدث 
والتفســرات  التحليــالت  وتقديــم 
ســياقها  ف  ووضعهــا  لــا،  الناســبة 
العــام، وتعــد ثــورة التصــال الفضائــي 
البوابــة الرئيســة التــي ُفتحــت أمــام 

ــمعية  ــًة الس ــالم، وخاص ــائل الع وس
والرئيــة للولــوج إل العــال الديــد، 
عــال الكلمــة والصــورة التــي صــارت 
ــورة  ــاء العم ــكل أرج ــرى ب ــمع وُت ُتس
التغطيــة  عــال  أي  انطالقهــا،  لظــة 
ــار  ــداث والخب ــة للح ــة والني الفوري
والنشــاطات  والؤتــرات  والقضايــا 
ــا  ــة جيعه ــلبية والجيابي ــانية الس النس
ــة  ــارات، وف أي بقع ــداد الق ــى امت ع
فالقــمر  بــشي،  كائــن  يســكنها 
ــكان  ــان وال ــت الزم ــة اختزل الصناعي
وصــار ارتفاعهــا الشــاهق ف عنــان 
الشــعوب  تقريــب  ف  ســببًا  الســمء 
بعضهــا عــى بعــض، ول أحــد يســتطيع 
ان ُينكــر أنَّ لوســائل العــالم ف عــص 
العلوماتيــة دورًا حيويــًا ومهــًم للغايــة، 
الوعــي  ُتشــكل  أْن  تســتطيع  فهــي 
الفــردي والمعــي، لــا يواجهــه العــال 
ــف  ــى متل ــدة ع ــكالت معق ــن مش م
تغــر  ف  ُتســاهم  وهــي  الصعــدة، 
التاهــات أحيانــًا أو ف القــل تعديلها 
أو تدعيــم التــاه الوجــود أصــاًل لدى 
الفــراد، كــم تؤثــر تأثــرًا كبــرًا ف تنمية 
وعــي الفئــات الختلفــة مــن الجتمــع، 
ســواء كان ســلبيًا أم اجيابيــًا، ويعــد 
ــي التلفزيــون مــن أهــم  العــالم المن
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ــدى  ــي ل ــي المن ــاء الوع ــائل لبن الوس
ــيلة  ــه وس ــن كون ــاًل ع ــور، فض المه
لتحقيــق أمــن الجتمــع مــن خــالل 
تيئــة وجلــب البيئة الناســبة لالســتقرار 
المنــي كســياج يمــي النســان وجيعله 
نفســه ومالــه وأهلــه  مطمئنــًا عــى 
ــذي  ــدرع ال ــو ال ــن ه ــه، فالم وعرض
يمــي مســرة التنميــة والتطــور، وهــو 
المــم  تقــّدم  مقّومــات  أهــم  مــن 
وازدهارهــا، فــال يمكــن أْن توجــد 
تنميــة ف أي مــال ف ظــل غيــاب أو 
عــدم وجــود المــن، فهــو الحــرك 
ــة، فضــاًل عــم يضيفــه  الســاس للتنمي
ــة  ــة العام ــعور بالطمأنين ــن ش ــن م الم
يتحقــق  ول  الجتمــع،  أفــراد  لــدى 
ــرك  ــاون الش ــامل إل بالتع ــن الش الم
والؤسســات  الجتمــع  أفــراد  بــي 
ــات  ــي الؤسس ــة وب ــن جه ــة م المني
ــن  ــة م ــة والمني ــة والعالمي الجتمعي
جهــة أخــرى، لكــن تبقــى الؤسســات 
ــي  ــل ب ــة الوص ــي حلق ــة ه العالمي
المهــور والؤسســات المنيــة عــن 
طريــق العــالم المنــي التخصــص 
ــة  ــة المني ــدور التوعي ــوم ب ــذي يق ال
ــن  ــور ع ــا إل المه ــد طريقه ــي ت الت
طريقــه، والــذي ُيكســبه أهيــة خاصــة، 

ــات. ــتقرار الجتمع ــه باس ــرًا لصلت نظ
ــال  ــن التص ــة ع ــن أهي ــل الم ول يق
الساســية  الحتياجــات  مــن  فهــو 
للفــرد والطلــب الدائــم لإنســان الذي 
هــو غايــة التنميــة، كــم هــو وســيلُتها ف 
ــببًا  ــن س ــد كان الم ــت، وق ــس الوق نف
ــتمراره،  ــشي واس ــوع الب ــظ الن ف حف
ــى  ــانية ع ــاة النس ــور الي ــم كان تط ك
مــدى التاريــخ رهنــًا بحالــة الســتقرار 
المنــي ضمــن إطــار الرحلــة التارخييــة 
التــي كان يعيشــها النســان، ولــذا 
فــإن المــن كان ومــا زال، وســيبقى 
ــراد  ــة الف ــة بحاج ــق الصل ــدًا لصي أب
أي  وإنَّ  والســتمرارية،  للتواجــد 
متمــع ف ماولتــه للتصــدي لنــواع 
مســرته  تواجــه  التــي  التحديــات 
ــال  ــق الم ــو تقي ــدم، ونح ــو التق نح
ــذ  ــب أْن يتخ ــراده، إذ جي ــة لف العريض
ــيلة  ــي وس ــي المن ــن والوع ــن الم م
أساســية لتحقيــق خطواتــه الجيابيــة 
ــة،  ــه النمئي ــول إل أهداف ــو الوص نح
ــب  ــمل جوان ــن ليش ــع الم ــد اتس فق
والقتصاديــة،  الجتمعيــة،  اليــاة 
ــة كافــة،  ــة، والبيئي والسياســية، والثقافي
ــه  ــي لرتباط ــب المن ــور الان ــذا تط ل
تعــد  ول  التعــددة،  الوانــب  بــذه 
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ــة  ــى مواكب ــادرة ع ــال ق ــائل التص وس
التطــور العميــق ف مفهــوم المــن، 
ــد أْن ينشــأ مفهــوم تصــي  فــكان لب
ــدث  ــذي ح ــدم ال ــب التق ــد يواك جدي
ف الجــال المنــي، لــذا ظهــر العــالم 
ــًم  ــؤدي دورًا مه ــون لي ــي التلفزي المن
حلقــة  ويصبــح  المــن،  مــال  ف 
الوصــل بــي العــالم والمــن، ويقــوم 
بتزويــد التلقــي بالعلومــات والعــارف 
المنيــة، والتــي ظلــت حكــرًا عــى 
ــة،  ــة الاكم ــة والنظم ــزة المني الجه
المنيــة  التوعيــة  بــدور  ويقــوم 
مــن  أصبحــت  والتــي  للجمهــور 
القضايــا الهمــة ف العــص الديــث 
ف  النظمــة  الريمــة  لتطــور  نتيجــًة 

الجتمعــات.
اإلطار املنهجي للبحث :

مشكلة الدراسة :
رصــد  ف  البحــث  مشــكلة  تتحــدد 
العالقــة بــي اعتــمد المهــور العراقــي 
العراقيــة  الفضائيــة  القنــوات  عــى 
دورهــا ف تعزيــز  واتاهاتــم نحــو 
والتعــرف  لدهيــم،  المنــي  الوعــي 
عــى طبيعــة هــذه العالقــة عــن طريــق 
العتمد)الدوافــع  متغــرات  تديــد 
ــي  ــرات الت ــاس التأث ــرات( وقي والتأث

يدثهــا اعتــمد المهــور العراقــي عــى 
ــرف  ــة والتع ــة الحلي ــوات الفضائي القن
عــى دور القنــوات الفضائية ف تشــكيل 
ــي  ــي المن ــاء الوع ــو بن ــم نح اتاهات
وقيــاس مــدى فاعليتهــا ف تكويــن 
ــراء  ــق أج ــن طري ــات ع ــذه التاه ه
دراســة ميدانيــة عــى عينــة مــن الذيــن 
ــن  ــوات، والذي ــك القن ــون لتل يتعرض
يعتمــدون عليهــا ف الصــول عــى 
معلوماتــم بشــأن الوعــي المنــي، 
نظريــة  فــروض  ضــوء  ف  وذلــك 

ــالم .   ــائل الع ــى وس ــمد ع العت
أمهية الدراسة :

البحــث  أهيــة  تلخيــص  يمكــن 
: التيــة  بالنقــاط 

1 - تــأت أهيــة البحــث مــن أهيــة 
مــن  باعتبــاره  نفســه  الوضــوع 
ــة  ــة المهري ــات ذات الطبيع الوضوع
ــة  ــن ناحي ــة م ــة والكاديمي ــن ناحي م
أخــرى، فهــو مــن ناحيــة أحتــل أولويــة 
ف قائمــة اهتممــات المهــر لســيم مع 
ــي طــرأت عــى العــال ف  التغــرات الت
الفــرة الخــرة وخصوصيــة الوضــاع 
المنيــة، كــم أنــه مــن الوضوعــات التي 
ــدل  ــاش وال ــن النق ــرا م ــارت كث أث
فيــم  أخــرى  ناحيــة  مــن  العلمــي 
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يتعلــق بتأثــرات وســائل العــالم عــى 
معــارف واتاهــات المهــور . 

2 - تعمــل هــذه الدراســة عــى اختبــار 
ــمد عــى وســائل  ــة العت فــروض نظري
إعالميــة  وســيلة  مــال  ف  العــالم 
ــة(  ــة العراقي ــوات الفضائي ــة )القن حديث
ــعة  ــات واس ــة لفئ ــع ذات أهي ولواضي
مــن المهــور وهــي الواضيــع المنيــة.

3 - تــأت أهيــة الدراســة ف العمــل 
اعتــمد  بــي  العالقــة  تديــد  عــى 
القنــوات  عــى  العراقــي  المهــور 
الفضائيــة العراقيــة وتكويــن اتاهاتــم 
ــي  ــي المن ــز الوع ــا ف تعزي ازاء دوره
ــا ف  ــا واضح ــد نقص ــا يس ــم، م لدهي
دراســات المهــور العراقــي ف عالقتــه 

بالقنــوات الفضائيــة العراقيــة . 
4 - توفــر معلومــات حــول اتاهــات 
مشــاهدي القنــوات الفضائيــة العراقيــة 
معتمــدة عى القيــاس العلمي ف دراســة 
هــذه التاهــات وتشــخيص متغــرات 
ــى  ــمد ع ــي العت ــة ب ــة العالق وطبيع
ــة وتشــكيل  ــة العراقي ــوات الفضائي القن

ــات .  ــذه التاه ه
أهداف الدراسة: 

1 - رصــد العالقــة بي اعتــمد المهور 
الفضائيــة  القنــوات  عــى  العراقــي 

العراقيــة ف اســتقاء معلوماتــم عــن 
الوضوعــات المنيــة واتاهاتــم نحــو 
هــذه الوضوعــات وتوصيــف هــذه 

ــة .  العالق
2 - تديــد مــدى اعتــمد المهــور 
الفضائيــة  القنــوات  عــى  العراقــي 
عــى  الصــول  بشــأن  العراقيــة 
العلومــات عــن الوضوعــات المنيــة.  
3 - معرفــة دوافــع مشــاهدي القنــوات 
الفضائيــة العراقيــة مــن العتــمد عليهــا 
ــن  ــات ع ــى العلوم ــول ع ــأن الص بش

الوضوعــات المنيــة .
4 - رصــد دور التغــرات الوســيطة 
دوافــع   ، الديموغرافيــة  )التغــرات 
التعــرض للقنــوات الفضائيــة العراقيــة( 
ف درجــة اعتــمد المهــور العراقــي 

ــة. ــة العراقي ــوات الفضائي ــى القن ع
)العرفيــة،  التأثــرات  قيــاس   -  5
الوجدانيــة، الســلوكية( الناتــة عــن 
عــى  العراقــي  المهــور  اعتــمد 
العراقيــة بشــأن  القنــوات الفضائيــة 

 . المنيــة  القضايــا 
الدراسات السابقة :

أ-الدراسات العراقية :
حســي  صفــاء  دراســة   -1
برامــج  دور  وعنوانــا:  عبــدالل، 



366

العالقة بني تعرض اجلمهور العراقي للقنوات الفضائية العراقية واجتاهاتهم إزاء دورها يف تعزيز الوعي األمين لديهم

2م 
02

1  
ار 

 آذ
    

46
  /

دد 
الع

ــد  ــع ض ــي الجتم ــون ف تص التلفزي
الريمة،1988)1(ويســعى البحــث إل 
التعــرف إل جوانــب الضعــف والقــوة 
تلفزيــون  يقدمهــا  التــي  الرامــج  ف 
بغــداد ف مــال تصــي الجتمــع ضــد 
ــج  ــث النه ــتخدم  الباح ــة، واس الريم
ــه  ــالل عينت ــن خ ــحي م ــي الس الوصف
الصليــة الكونــة مــن )200( مبحــوث 
ــة إل  ــر الدم ــب متغ ــي حس والصنف
100 طالــب جامعــي، 20 مــدرس، 
ــة،  ــط رشط ــت، 40 ضاب ــت بي 20 رب
20 مفــوض ضمــن حــدود مافظــة 
مــن  مموعــة  إل  وتوصــل  بغــداد، 
النتائــج بعــد اعتــمده اســتمرة الســتبانة 
الســتهدفة،  العينــة  عــى  الوزعــة 
ــة  ــدم مالئم ــة ال ع ــت الدراس وتوصل
وقــت عــرض الرامــج التلفزيونيــة 
الاصــة بمكافحــة الريمــة مــع حركــة 
حيــاة الجتمــع، وافتقــار التلفزيــون 
إل موضوعــات مــن شــأنا تبصــر 
ــة،  الواطنــي بأنــمط الســلوك الجرامي
ــة منهــا، ظهــور النقــص  ــة الوقاي وكيفي
ف الكــوادر الؤهلــة لعــداد وتيئــة 
الوقايــة  مــال  ف  الوجهــة  الرامــج 
مــن الريمــة، وتبــّي ضعــف مســتوى 
مــال  ف  التلفزيــون  برامــج  فاعليــة 

الوقايــة مــن الريمــة ومكافحتهــا، 
أســاليب  ف  الضعــف  عــن  فضــاًل 
ــع  ــداث والوقائ ــم الح ــرض وتقدي ع
ــض  ــواء بع ــي احت ــم تب ــة، ك الجرامي
التلفزيونيــة  والفــالم  السلســالت 
ــبة  ــر مناس ــة وغ ــع منافي ــى مواضي ع
للقيــم الجتمعيــة والعــادات والتقاليــد 

العراقيــة.
ممــد  بــدري  أســامة  2-دراســة 
صالــح الدبــاغ، وعنوانــا: أســاليب 
ضــد  الوعــي  نــش  واتاهــات 
العراقيــة  الصحافــة  الريمــة، 
)2(1990 1988م(،   -1980(
ســعت الدراســة للوقــوف عــى مــا 
ــة ف أســاليب  ــة العراقي ــه الصحاف نشت
صحفيــة متنوعــة عــن أخبــار الريمــة، 
والتعــرف إل أهــم التاهــات التــي 
تناولتهــا هــذه الســاليب الصحفيــة 
بصــدد مضمــون نــش الوعــي عــن 
ــشه  ــن أْن تن ــا يمك ــان م ــة، وبي الريم
ــن  ــام ع ــكٍل ع ــة بش ــة العراقي الصحاف
ــش  ــاه ن ــدة ت ــغ جدي ــاليب وصي أس
ضدهــا،  والتوعيــة  الرائــم  أخبــار 
وذلــك انطالقــًا مــن اســهام ومشــاركة 
ــة  ــة ف الوقاي ــالم الختلف ــائل الع وس
ُتّعــد  إذ  ومكافحتهــا،  الريمــة  مــن 
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الدراســة مــن الدراســات الوصفيــة 
تليــل  منهــج  الباحــث  واســتخدم 
بعــض  الضمــون ف تليــل متــوى 
ــت،  ــك الوق ــة ف ذل ــف العراقي الصح
وســائل  أنَّ  ال  الدراســة  وتوصلــت 
ــه  ــى وج ــا ع ــة منه ــالم والصحاف الع
الصــوص تــؤدي دورًا اجيابيــًا وســلبيًا 
ــا  ــة، فدوره ــوع الريم ــاول موض ف تن
ــي  ــّس المن ــة ال ــوم بتقوي ــايب يق الجي
ــراد الجتمــع،  ــدى أف ــادة الوعــي ل وزي
ــع  وذلــك ليــس مــن خــالل نــش وقائ
ــج  ــل نتائ ــام بتحلي ــم القي ــة، وإن الريم
هــذه العــمل الجراميــة وأثرهــا ف 
ــا  ــا دوره ــع، أم ــالمة الجتم ــن وس أم
الســلبي فهــو تعّلــم أفــراد الجتمــع 
الســاليب الديــدة لرتــكاب الرائم، 
ــل  ــا تفاصي ــق نشه ــن طري ــك ع وذل
الوقائــع الجراميــة، والوســائل التقنيــة 
الديثــة التــي يســتخدمها الجرمــون ف 
تنفيــذ جرائمهــم، مــا يــؤدي إل تعليــم 
الجــرام وليــس الوقايــة منــه، واتضــح 
أنَّ الصحافــة العراقيــة بشــكل عــام 
ــا  ــا ومعالته ــة ف تناول ــت معتدل كان
ــة  ــر النحرف ــة والظواه ــار الريم لخب
نــش  ف  تتوســع  ول  الجتمــع،  ف 
تفاصيــل ووقائــع الرائــم والنحــراف 

ــة،  ــدود معقول ــن ح ــلوكي إل ضم الس
ــون  ــل مضم ــالل تلي ــن خ ــر م وظه
الســاليب الصحفيــة، أنَّ هنــاك تباعــد 
الحــداث  وعــرض  نــش  ف  زمنيــًا 
ــدة  ــدى ال ــة عــى م ــع الجرامي والوقائ
الزمنيــة للدراســة، واتضــح مــن خــالل 
والنــواع  الشــكال  عــى  الطــالع 
الصحفيــة كافــة لعينــة الدراســة، عــدم 
وجــود مرريــن أو كــوادر صحفيــة 
ــال  ــات ف م ــة الوضوع ــداد وتيئ لع
ــزت  ــة، ورك ــد الريم ــي ض ــش الوع ن
ــش  ــات ن ــة ف اتاه ــة العراقي الصحاف
الوعــي ضــد الريمــة عــى ابــراز فكــرة 
ــاط  ــة، ونش ــاء الريم ــن أنب ــالغ ع الب
بمكافحتهــا  التخصصــة  الجهــزة 
والتصــدي لــا بالدرجــة الســاس، 
الوعــي  نــش  موضــوع  أنَّ  وتبــي 
ــدى  ــة ل ــد الريم ــة ض ــق التوعي وتعمي
ــراد الجتمــع ف أســاليب واتاهــات  أف
الصحافــة العراقيــة، ل يشــغل ّحيــزًا 
التنوعــة  أشــكالا  ضمــن  واســعًا 
ــا  ــت ف صفحات ــي ُعرف ــا الت وتوجهات

الختلفــة.
ممــد  بــدري  أســامة  3-دراســة 
ــون  ــا: تلفزي ــاغ، وعنوان صالــح الدب
المهــور  وعــي  وتنميــة  العــراق 



368

العالقة بني تعرض اجلمهور العراقي للقنوات الفضائية العراقية واجتاهاتهم إزاء دورها يف تعزيز الوعي األمين لديهم

2م 
02

1  
ار 

 آذ
    

46
  /

دد 
الع

 )3(  2000 الجتمعــي،  بالمــن 
ســعت الدراســة لتحديــد دور العــالم 
أمــن  عــى  للحفــاظ  عــام  بشــكل 
ــراف،  ــة والنح ــن الريم ــع م الجتم
التلفزيــون  بــي  العالقــة  وتديــد 
ومشــاهدة العنــف والريمــة، وطبيعــة 
ــة  ــة والعربي ــة العالي ــج التلفزيوني الرام
ــن،  ــم الم ــزز دعائ ــي تع ــة الت والحلي
ــون  ــه التلفزي ــا يؤدي ــى م ــوف ع والوق
ــالل  ــة خ ــة تنموي ــة اجتمعي ــن وظيف م
الرنامــج الحــي )الداخليــة والجتمــع( 
الســاليب  وأهــم  حالــة،  كدراســة 
ــة الســتخدمة )الــر،  ــة التلفزيوني الفني
الديــث، القابلــة، التقريــر، التحقيــق(، 
وكذلــك دراســة الفــكار والتوجهــات 
المــن  لتنميــة  الجيابيــة  العالميــة 
ــل  ــث بتحلي ــام الباح ــي، وق الجتمع
تلفزيونيــة  حلقــة   )25( مضمــون 
والجتمــع،  الداخليــة  برنامــج  مــن 
وُطبقــت الدراســة عــى عينــة عشــوائية 
ــن  ــوث م ــا )500( مبح ــة قوامه طبقي
مافظــة بغــداد توزعــوا عــى مخــس 
طبقــات )الطــالب، الوظفــون، ربــات 
ــرى(  ــن الخ ــمل، ذو اله ــوت، الع البي
ــة  ــكل طبق ــوث ل ــع )100( مبح بواق
ــات  ــذه الفئ ــع ه ــث م ــل الباح إذ تعام

كاًل عــى حــدة وكأنــا متمــع مســتقل 
ومتجانــس ازاء التغــرات الجتمعيــة. 

ب: الدراسات العربية :
العالــة  خليفــة،  اللطيــف  1-عبــد 
تعاطــي  لشــكلة  الصحفيــة 
كأحــد  الدوائيــة  النفســية:  الــواد 
نحــو  بالتــاه  الرتبطــة  التغــرات 
التعاطــي،1992)4( وهدفت الدراســة 
العالــة  طبيعــة  عــى  التعــرف  ال 
ــدرات  ــي الخ ــكلة تعاط ــة لش الصحفي
)الهــرام،  الصيــة  الصحــف  ف 
الخبــار، المهوريــة( خــالل الــّدة من 
)عــام 1978م مقارنــة لعــام 1986م(، 
ــي  ــج الوصف ــث النه ــتخدم الباح واس
التحليــي، وقــد قــام بتحليــل مضمــون 
الذكــورة،  للمــّدة  الصحــف  تلــك 
ــود  ــدم وج ــة ال ع ــت الدراس وتوصل
تعاطــي  بموضــوع  واضــح  اهتــمم 
ــام  ــالل ع ــي خ ــالج النف ــة الع أدوي
)1978م( بالصحــف مــل الدراســة 
والــذي  )1986م(  بعــام  مقارنــة 
وإعالميــًا  صحفيــًا  اهتممــًا  شــهد 
واضحــًا بــذه الشــكلة، تبــي أنَّ اتــاه 
الصحــف الصيــة حيــال الوضــوع 
ــراوح  ــد ت ــية ق ــة النفس ــي الدوي تعاط
ــارف  ــات ومع ــم معلوم ــي تقدي ــا ب م
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تتســم باليــاد، وظهــور التاهــات 
العارضــة لظاهــرة تعاطــي الخــدرات، 
تركــزت أهــم مصــادر الــادة الصحفيــة 
خــالل هــذه الفــرة ف رجــال الشطــة 
ومــن ثــمَّ الصحفيــي ورجــال الديــن، 
ــاء. ــعب، والطب ــس الش ــاء مل وأعض

2-	دراســة رفعــت عــارف الضبــع، 
ف  الصيــة  الســينم  دور  وعنوانــا: 
ــدي  ــدرات والتص ــكلة الخ ــالج مش ع

لــا،1998)5(
ــرف  ــة التع ــة ال ماول ــعت الدراس س
إل طبيعــة الــدور الــذي تؤديــه الســينم 
ــان  ــن إدم ــباب م ــة الش ــال وقاي ف م
ــات  ــى العوق ــرف ع ــدرات والتع الخ
ف  دورهــا  فعاليــة  مــن  تــد  التــي 
ــار  ــدرات والث ــكلة الخ ــة مش مواجه
التعاطــي  طرائــق  لعــرض  الســلبية 
عــى الشاشــة، وقــد اســتخدم الباحــث 
منهــج الســح ومنهــج تليــل الضمــون 
ــينمئية  ــالم س ــن)5( أف ــون م ــة مك لعين
إل  )1/1/1990م  للمــّدة  خــالل 
مشــكلة  تناولــت  31/2/1995م( 
الدمــان والخــدرات وهي)الســاطيل، 
ــص  ــى، ع ــر والنث ــور، النم المراط
القــوة، الرجــل الثالــث(، وتثلــت عينــة 
الدراســة اليدانيــة ف )1000( مبحــوث 

مــن الردديــن عــى دور الســينم ف 
ــة  ــن الرحل ــة، م ــص العربي ــة م جهوري
45ســنة(،توصلت   -16( العمريــة 
العالــة  أســلوب  أن  ال  الدراســة 
الســائد  الســلوب  هــو  البــارش 
واغلــب  الفــالم،  ف)%62(مــن 
تفــّي  حــول  دارت  موضوعاتــا 
بــي  الخــدرات  تعاطــي  ظاهــرة 
بعــض فئــات الجتمــع الــصي، تبــي 
ــة  ــخصيات الحوري ــبة الش ــاع نس ارتف
ــبة )60%(  ــدرات بنس ــة للمخ التعاطي
ف الفــالم عينــة الدراســة، وتثلــت 
أهــم الثــار الرتبــة عــى التعاطــي 
ــدار  ــل وإه ــدرات ف القت ــارة الخ وت
ــل  ــع التعام ــم دواف ــت أه ــال، تثل ال
مــع الخــدرات ف الصــول عــى الــال 
ارتفــاع  أظهــرت   ،)100%( وبنســبة 
ــرى أّن  ــي ت ــي، والت ــبة آراء البحوث نس
ــي  ــو إل تعاط ــينمئية تدع ــالم الس الف
وإنَّ  عليهــا،  والدمــان  الخــدرات 
ــؤدي  ــد ي ــم ق ــي ف الفل ــار التعاط إظه
أعــداد  وتزايــد  الشــكلة  تفاقــم  إل 

التعاطــي ف الجتمــع الــصي.
عثــمن  الديــن  عصــام  دراســة  	-3
أثــر  وعنوانــا:  العابديــن،  زيــن 
التوعيــة  ف  الســودانية  الصحافــة 
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المنيــة،2004)6( تــدف الدراســة 
إل توثيــق نــمذج مــن القضايــا النائيــة 
ــام،  ــرأي الع ــغلت ال ــي ش ــة الت الهم
ــات  ــي الوضوع ــى مضام ــف ع والوق
ــة  ــا الصحاف ــت ب ــي اهتم ــة الت النائي
آثــار  وتليــل  احصــاء  الســودانية، 
الصحافــة الجيابيــة والســلبية ف التوعية 
المنيــة، واســتخدم الباحــث منهــج 
الدراســات الســحية ومنهــج دراســات 
العالقــات التبادلــة والنهــج التارخيــي، 
تنــاول  بمعالــة  الدراســة  تقــوم  إذ 
ــة  ــا المني ــودانية للقضاي ــف الس الصح
وتطورهــا،  نشــأتا  منــذ  والنائيــة 
ــارن  ــج الق ــتخدام النه ــن اس ــاًل ع فض
مقارنــة  بعمليــة  الدراســة  تقــوم  إذ 
الواقــف التباينــة لصحيفتــي أخبــار 
ــا  ــاول القضاي ــاه تن ــدار ت ــاعة وال الس
المنيــة والنائيــة، وتوصلــت الدراســة 
ال تبــي أنَّ الصحافة الســودانية وســيلة 
ــي  ــي، وه ــالم المن ــائل الع ــن وس م
فعالــة ف نــش أخبــار الريمــة، وكثــرًا 
مــا تفــرط تلــك الصحــف ف اســتخدام 
التــي  الخبــار  ف  لســيم  الثــارة، 
تتعلــق بالريمــة وإبرازهــا ف الصفحــة 
الول، اســتخدام الانشــيتات العريضــة 
والزرق  الحــر  باللــون  الضخمــة 

أحيانــًا، بــيء مــن البالغــة والتهويــل، 
لســتملة القــارئ نحــو الصــول عــى 
ــك إل  ــو أّدى ذل ــى ول ــة، حت الصحيف

ــة. ــف القيق تري
4-دراســة ماهــد الشــيخ احــد الشــيخ 
الصحافــة  دور  وعنوانــا:  الفــادن، 
المنيــة  التوعيــة  ف  التخصصــة 
)4( 2006 والوقايــة مــن الريمــة، 

تســعى الدراســة إل كشــف وابــراز 
توعيــة  ف  المنــي  العــالم  أهيــة 
الجتمــع أمنيــًا، والــّد مــن انتشــار 
ــن  ــا ضم ــا، بوصفه ــة وارتكاب الريم
الؤسســات  تتخذهــا  التــي  التدابــر 
ــا،  ــل وقوعه ــة قب ــع الريم ــة لن المني
إل  النتبــاه  لفــت  عــن  فضــاًل 
الطبوعــات الصحفيــة التخصصــة ف 
الجــالت المنيــة، ودورهــا ف إيصــال 
الرســالة العالميــة لمهورهــا الــاص 
وللمجتمــع بصــورة عامــة، واســتخدم 
الباحــث النهــج التارخيــي الوصفــي 
لجلــة  التارخيــي  التسلســل  لعرفــة 
هــذه  ولتوثيــق  الســودانية  الشطــة 
الصــدارات، واســتخدم أيضــًا منهــج 
تليــل الضمــون لحتــوى تلــك الجلة، 
تــاوب  تبــي  الدراســة  توصلــت 
العالميــة  الرســالة  مــع  المهــور 
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ــا  ــة، م ــالل الجل ــن خ ــه م ــة إلي الوجه
يشــر إل دورهــا الفعــال ف تقيــق 
التواصــل بــي الشطــة والمهــور، 
مــن  كواحــدة  الجلــة  أهيــة  تبــي 
الوســائل التــي ُتســاعد رجــل المــن ف 
أداء واجبــه، فهــي أداة تعليــم وتثقيــف 
متخصصــة ف المــن، قلــة الــواد التــي 
والتعبئــة  العنــوي  التوجيــه  تتــوي 

لقــوات الشطــة.
ج- الدراسات األجنبية :

أوجــي  وتومــاس  رشام  دراســة   -1
 L.J. Shrum & Thomas C.O’ )8()1993(

:Guinn

العمليــات  عــن  الدراســة  وكانــت 
الواقــع  ببنــاء  الاصــة  والتأثــرات 
التّعــرف  ال  وســعت  الجتمعــي، 
ــة  ــي لعين ــع الجتمع ــى إدراك الواق ع
ــدل  ــول مع ــاث ح ــات الن ــن الطالب م
ــورك،  ــف ف نيوي ــم العن ــار جرائ انتش
لــكل  والتعاطــي  الدمــان  ونســبة 
ــد  ــي، وق ــات والكوكاي ــن الكحولي م
ــل  ــلوب تلي ــات أس ــتخدم الباحث اس
مــدة  برامــج  مــن  لعينــة  الضمــون 
ــتبانة  ــق اس ــن تطبي ــاًل ع ــذروة فض ال
عــى عينــة قدرهــا )130( مبحــوث 
 )Midwestern( مــن النــاث بجامعــة

الواقــع  مقاييــس  إل  للتعــرف 
ــان،  ــف والدم ــول العن ــي ح الجتمع
توصلــت الدراســة ومــن خــالل تليــل 
أن  ال  التلفزيــون  برامــج  مضمــون 
ــه  ــم توصيف ــات يت ــتهالك الكحولي اس
ــا  ــاعة، أم ــرة كل س ــبة )%2،66( م بنس
اســتهالك الخــدرات غــر الشعيــة 
ــرة  ــبة )%0،83( م ــه بنس ــم توصيف فيت
ــج  ــن أنَّ كل برام ــاًل ع ــاعة، فض كل س
عــى  تتــوي  والغامــرات  الكشــن 
التعاملــي مــع الخــدرات كشــخصيات 

رئيســة.
2- دراســة ميشــيل ســالتر ومــارل 
 ) )2006م()9  فــورد  وفالــر  لونــج 
 Michael Slater& Marille long& Valerie)

:(Ford

)تعاطــي  عــن  الدراســة  وكانــت 
– جرائــم  – الخــدرات  الكحوليــات 
ــوادث  ــرور وال ــوادث ال ــف وح العن
غــر مقصــودة ف الخبــار القوميــة 
المريكــي(،  بالتلفزيــون  والحليــة 
وتــدف الدراســة إل الكشــف عــن 
العــالم  وســائل  اهتــمم  مــدى 
ــة  ــة والقومي ــار الحلي ــة ف الخب التمثل
الحليــة  والصحــف  بالتلفزيــون 
ــهام  ــح اس ــة بتوضي ــالت القومي والج
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تعاطــي الخــدرات والكحــول ف نــش 
الــرور،  وحــوادث  العنــف  جرائــم 
ــل  ــراء تلي ــة بإج ــت الدراس ــد قام وق
ــة  ــار الحلي ــن الخب ــة م ــون عين مضم
الحليــة،  والصحــف  والقوميــة، 
والجــالت القوميــة عــى مــدى عامــي، 
توصلــت الدراســة ال كشــفت مدودية 
الكحوليــات  تعاطــي  دور  معالــة 
والخــدرات ف نــش جرائــم العنــف، إذ 
ــر  ــوع ف تقاري ــذا الوض ــة ه ــم معال تت
 ،)under-reported( النــش  مظــورة 
بالشــارة إل أطــر قصــرة عــن تعاطــي 
ــل مــن  ــا يقل ــدرات والكحــول، م الخ
الرتبطــة  للمخاطــر  المهــر  إدراك 
ــن  ــرة، وم ــواد الط ــك ال ــي تل بتعاط
الحتمــل أْن يؤثــر ذلــك ف الســلوكيات 
التــي تشــمل تأييــد المهور لسياســات 

ــول. ــتخدام الكح ــن اس ــد م ال
فروض الدراسة: 

الفــرض الول : توجــد فــروق ذات 
ــرض  ــة تع ــي كثاف ــة ب ــة إحصائي دلل
ــة  ــة الحلي ــوات الفضائي ــي للقن البحوث
)النــوع،  الديموغرافيــة  ومتغراتــم 
الســن، الســتوى التعليمــي، الهنــة، 
ــي(.  ــادي والجتمع ــتوى القتص الس
الفــرض الثــان: توجــد فــروق ذات 

ــرص  ــة ح ــي درج ــة ب ــة إحصائي دلل
للرامــج  التعــرض  عــى  البحوثــي 
المنيــة  ف القنــوات الفضائيــة الحليــة 
الديموغرافيــة  ومتغراتــم  العراقيــة 
ــي،  ــتوى التعليم ــن، الس ــوع، الس )الن
القتصــادي  الســتوى  الهنــة، 

والجتمعــي(. 
ــروق ذات  ــد ف ــث: توج ــرض الثال الف
دللــة إحصائيــة بــي درجــة اعتــمد 
البحوثــي عــى القنــوات الفضائيــة 
ــم  ــى معلومات ــول ع ــة ف الص الحلي
ومتغراتــم  المنيــة  القضايــا  عــن 
الســن،  )النــوع،  الديموجرافيــة 
ــتوى  ــة، الس ــي، الهن ــتوى التعليم الس

والجتمعــي(.  القتصــادي 
عالقــة  توجــد  الرابــع:  الفــرض 
ــمد  ــة اعت ــي درج ــة ب ــه اجيابي ارتباطي
البحوثــي عــى القنــوات الفضائيــة 
)النفعيــة،  ودوافعهــم  الحليــة 

عليهــا.  العتــمد  ف  الطقوســية( 
عالقــة  توجــد  الامــس:  الفــرض 
ــمد  ــة اعت ــي درج ــة ب ــة اجيابي ارتباطي
البحوثــي عــى القنــوات الفضائيــة 
عــن  الناتــة  والتأثــرات  الحليــة 
الوجدانيــة،  العتمد)العرفيــة،  هــذا 

. الســلوكية( 
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عالقــة  توجــد  الســادس:  الفــرض 
ــمد  ــة اعت ــي درج ــة ب ــة اجيابي ارتباطي
البحوثــي عــى القنــوات الفضائيــة 
الرامــج  نحــو  واتاهاتــم  الحليــة 

 . المنيــة 
عالقــة  توجــد  الســابع:  الفــرض 
ــع  ــي دواف ــا ب ــة إحصائي ــة دال ارتباطي
ــوات  ــى القن ــمد ع ــي ف العت البحوث
ــواد  ــص ال ــم خي ــة في ــة الحلي الفضائي
ــة  ــرات النات ــة والتأث ــج المني والرام

ــمد. ــذا العت ــن ه ع
عالقــة  توجــد  الثامــن:  الفــرض 
دوافــع  بــي  اجيابيــة  ارتباطيــة 
ف  الطقوســية(  البحوثي)النفعيــة، 
الفضائيــة  القنــوات  عــى  العتــمد 
ــج  ــواد والرام ــص ال ــم خي ــة في الحلي
ــك  ــو تل ــم نح ــي اتاهات ــة وب المني

والرامــج. الــواد 
عالقــة  توجــد  التاســع:  الفــرض 
ــي  ــا ب ــة إحصائي ــة دال ــة اجيابي ارتباطي
الحليــة  الفضائيــة  القنــوات  ســمت 
ــم  ــة اعتمده ــي ودرج ــر البحوث ،بتقدي
عليهــا فيــم خيــص الــواد والرامــج 

المنيــة .

نوع البحث ومنهجه :
نوع البحث :

البحــوث  ال  البحــث  هــذا  ينتمــي 
الوصفيــة التــي تتــم برصــد خصائــص 
ســمتا  عــى  للتعــرف  مــا  ظاهــرة 
والبحــوث   .)10( وخصائصهــا 
ــتهدف  ــي تس ــك الت ــي تل ــة ه الوصفي
معينــة  مموعــة  خصائــص  تليــل 
أو موقــف معــي أو دراســة حقائــق 
ظاهــرة مــا أو مموعــة مــن النــاس 
ــات  ــى بيان ــول ع ــداث للحص أو الح
كافيــة عنهــا والتــي تعنــي بدراســة 
ــرها  ــا وتفس ــر والراء وتليله الظواه
مــن أجــل الوصــول ال نتائــج مــددة .

 منهج البحث :
اســتخدام  عــى  الباحــث  واعتمــد 
فــروض  لختبــار  الســح  منهــج 
الدراســة والتعــرف عــى مــدى تعــرض 
ــواد  ــي للم ــور العراق ــن المه ــة م عين
الفضائيــة  القنــوات  ف  والضامــي 
عــى  اعتمدهــم  ومــدى  الحليــة 
القنــوات وأهــداف اعتمدهــم  هــذه 
ــى  ــمد ع ــذا العت ــرات ه ــا وتأث عليه
ــا  ــو القضاي ــم نح ــم واتاهات معارفه
الناهــج  أنســب  باعتبــاره  المنيــة، 
وأنســبها  للبحــث  مالءمــة  العلميــة 
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ــور  ــات المه ــارف واتاه ــاس مع لقي
الدراســة   موضــوع  نحــو  العراقــي 
»حيــث يســتهدف تســجيل وتليــل 
ــن  ــا الراه ــر ف وضعه ــر الظواه وتفس
ــة  ــة والالئم ــات الكافي ــع البيان ــد ج بع

عنهــا«)11(. 
اإلجراءات املنهجية للبحث:

جمتمع الدراسة امليدانية: 
ــن  ــع م ــة بجمي ــع الدراس ــل متم يتمث
يتعرضــون للقنــوات الفضائيــة الحليــة 
مــن كانــت أعمرهــم أكثــر من 18ســنة 
فــم فــوق ولميــع الســتويات التعليمية 
القتصاديــة  الســتويات  ومتلــف 

ــة.  والجتمعي
نوع العينة :

عينــة  عــى  الدراســة  تطبيــق  تــم 
ــة  ــة التاح ــي العين ــة، وه ــر احتملي غ
اختيــار  ف  العمديــة  العينــة  طريقــة 
ــد  ــا أن يعم ــد ب ــث، ويقص ــة البح عين
الباحــث إل تديــد مفــردات معينــة 
للعينــة جيــري عليهــا الدراســة، بحيــث 
البحثي)12(.فاشــرط  مالــه  تكــون 
ف البحوثــي أن تتوفــر لدهيــم ســمة 
التعــرض للقنــوات الفضائيــة العراقيــة.

عينة الدراسة امليدانية:
ــن)400(  ــة م ــة الدراس ــت عين وتكون

ــداد  ــة بغ ــكان العاصم ــن س ــا م مبحوث
مــن يتعرضــون للقنــوات الفضائيــة 
الحليــة العراقيــة ومــن كانــت أعمرهــم 
ــم  ــوق، وت ــم ف ــنة ف ــن 18 س ــر م أكث
اســتخدام أســلوب العينــة العمديــة 
ف اختيــار عينــة الدراســة، فاشــرط 
الباحــث ف البحوثــي أن تتوافــر لدهيــم 
ســمة التعــرض للقنــوات الفضائيــة 
ــج  ــى برام ــالع ع ــمة الط ــة وس الحلي
ــة  الوضــع المنــي ف القنــوات الفضائي
عليهــا  يعتمــدون  التــي  الحليــة 
ــم  ــى معلومات ــول ع ــدر للحص كمص

ــات.  ــذه الوضوع ــن ه ع
اإلطار الزمني جلمع البيانات :

تــم تطبيــق الدراســة خــالل شــهر 
واســتغرقت   2016 الثــان  تشيــن 
. أســبوعي  البيانــات  جــع  عمليــة 

أداة مجع بيانات الدراسة امليدانية: 
اســتعمل الباحــث صحيفــة الســتبيان 
بالقابلــة كأداة لمــع البيانــات مــن 
ــرى  ــد أج ــة، وق ــة اليداني ــة الدراس عين
ــة  ــى عين ــا ع ــي ل ــار قب ــث اختب الباح
العينــة  حجــم  مــن   )5%( حجمهــا 
ــم  ــا ، ث ــع )20( مبحوث ــة بواق الصلي
ــة  ــالت الطفيف ــض التعدي ــت بع أجري

ــا .  عليه
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جماالت البحث :
1- الجــال الــكان : يقصــد بــه النطقــة 
الغرافيــة التــي تــري فيهــا الدراســة، 
وقــد حــددت مدينــة بغــداد مــال 
لصعوبــة  ونظــرًا  للدراســة،  مكانيــا 
ــور  ــى المه ــة ع ــذه الدراس ــق ه تطبي
ف العــراق بأكملــه مــن قبــل الباحــث، 
تطبيــق  الباحــث  ارتــأى  لذلــك 
الدراســة ف مدينــة بغــداد بجانبيهــا، 

الكــرخ  والرصافــة
:اســتغرق  الزمنــي  2-الجــال 
للمــدة  للبحــث  اليــدان  العمــل 
يــة  لغا 1و / 1 1 / 2 0 1 6 من
العمــل  وشــمل   ،2016/11/30
وتنظيــم  إعــداد  مراحــل  اليــدان 
وتوزيــع واســتخراج نتائــج الســتبانة .

تطبيــق  تــم  البــشي:  3-الجــال 
الدراســة عــى عينــة مــن المهــور 
العراقــي ف العاصمــة بغــداد وعددهــم 
)400( مبحوثــا ومــن كال النســي 
ومــن يتعرضــون للقنــوات التلفزيونيــة 

الفضائيــة العراقيــة .
الصدق والثبات :

الصدق :
 اســتعمل الباحــث طريقــة الصــدق 
الوصــول  أجــل  مــن  الظاهــري 

الســتبانة  اســتمرة  صــدق  ال 
مموعــة  عــى  بعرضهــا  وذلــك 
الحكمــي)*( لختبــار مــدى  مــن 
ــة  ــة اليداني ــراء الدراس ــا لج صالحيته
وتقيــق أهدافهــا ومــدى مالئمتهــا 
وقــد  الدراســة،  متغــرات  لقيــاس 
التــي  التعديــالت  الباحــث  أجــرى 
بعــض  عــى  الحكمــي  بــا  أوىص 
ــى  ــرى ع ــئلة أخ ــة أس ــئلة وإضاف الس

مناســبا  رأوه  مــا  وفــق 
الثبات :

قــام الباحــث باختبــار الثبــات عــن 
ــى  ــار Re-Test ع ــادة الختب ــق أع طري
عينــة بلغــت %10 مــن الجمــوع الــكي 
لفــراد عينــة الدراســة)40( مبحــوث، 
وذلــك بعــد مــرور أســبوعي مــن 
انتهــاء التطبيــق الول، وقــد بلغــت 
نســبة الثبــات %88وهــي نســبة مرتفعــة 

ــتبانة. ــتمرة الس ــات اس ــي ثب ــا يعن م
اإلطار النظري للدراسة :

نظرية الغرس الثقايف :
 تعــود بدايــات وجــذور نظريــة الغــرس 
ليبــمن(   )والــر  مفهــوم  إل  الثقــاف 
للصــورة الذهنيــة، التــي تتكــون ف 
ــائل  ــالل وس ــن خ ــر م ــان المه أذه
ــن  ــت ع ــواء كان ــة س ــال الختلف التص
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أنفســهم أم عــن الخريــن، وتكــون 
ــدة  ــة بعي ــورة الذهني ــذه الص ــًا ه أحيان
عــن الواقــع، نتيجــة لعــدم وجــود 
ف  العروضــة  الــواد  عــى  رقابــة 
وســائل العــالم، المــر الــذي يــؤدي 
وتشــويه  القائــق  ف  غمــوض  إل 
للواقــع،  فهــم  وســوء  العلومــات 
ــاول دي  ــور ح ــذا التص ــى ه ــاًء ع وبن
فلــر تطويــر نظريــة العــراف الثقافيــة 
)Cultural Norms( والتــي تشــبه إل حــد 
كبــر نظريــة الغــرس الثقــاف)13(، 
وُيعــد جــورج جربنــر مؤســس نظريــة 
ــنة  ــا س ــام بتطويره ــاف وق ــرس الثق الغ
1980، مؤكــدا أنَّ التلفزيــون ُيعــد قــوة 
مســيطرة ف تشــكيل الجتمــع الديــث، 
وجــاءت هــذه الفــكار نتيجــًة للجهــود 
التــي قــام بــا هــو ومموعــة مــن 
الباحثــي ف بحــث تأثــرات التلفزيــون 
عندمــا  المريكــي  الجتمــع  ف 
ــة  ــدة موج ــات التح ــت الولي اجتاح
مــن العنــف والرائــم والغتيــالت ف 
ــايض)14(،  ــرن ال ــتينيات الق ــة س ناي
ــاته  ــر ف دراس ــورج جربن ــرق ج ويتط
قــوة  أصبــح  التلفزيــون  أنَّ  ال 
النــاس  الكثــر مــن  مســيطرة عــى 
تصوراتــم  لبنــاء  رئيســًا  ومصــدرًا 

عــن الواقــع الجتمعــي، وِمــن ثــمَّ 
فــإن العالقــة بــي التعــرض للتلفزيــون 
عــن  يكشــف  الكتســبة،  والفــكار 
ــون ف  ــة دور التلفزي ــراز أهي ــدى إب م
ــع  ــة للواق ــم والتصــورات الدرك القي
ــع  ــح الواق ــك أصب ــي، وبذل الجتمع
العالمــي اُلــدرك مــن التلفزيــون هــو 
مــا يعتمــد عليــه الفــرد ف عالقاتــه 
ــتخدام  ــتلزم اس ــا يس ــن، م ــع الخري م
ــذي  ــل ال ــن الداخ ــف ع ــل متل مدخ
ل تســتخدم ف دراســته تأثــر تلــك 
أنَّ  جربنــر  ويــرى  الوســائل)15(، 
تأثــر التلفزيــون قــد أصبــح أساســيًا ف 
ــى  ــة العظم ــة للغالبي ــئة الجتمعي التنش
الســاس  والركــز  الشــاهدين  مــن 
ــن  ــه م ــم يعرض ــة، ب ــة المهري للثقاف
ــلوك  ــة للس ــررة ونمطي ــات مك نموذج
والدوار الجتمعيــة الختلفــة)16( .
وخلصــت نتائــج تلــك الدراســات 
ــرس  ــة بالغ ــرة الاص ــة الفك ال صياغ
الكثــف  للتعــرض  كنتيجــة  الثقــاف 
ــة  ــام العالق ــون، وقي ــتمر للتلفزي والس
بــي كثافــة الشــاهدة وادراك الواقــع 
ــي  ــور الت ــق الص ــن طري ــي ع الجتمع
وقــام  التلفزيــون)17(،  يعرضهــا 
الــاص  مشوعــُه  بوضــع  جربنــر 
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ــذه  ــالل ه ــن خ ــة م ــرات الثقافي بالؤث
الدراســات والــذي يرمــي إل إقامــة 
الدليــل المبــر يقــي عــى تأثر وســائل 
والتــي  الثقافيــة،  البيئــة  ف  العــالم 
اهتمــت بثــالث قضايــا اســراتيجية 
ــي كالت)18(: ــة وه ــية متداخل أساس

العمليــات  وتليــل  دراســة   -1
الؤسســية  الكامنــة خلــف انتــاج متوى 
وســائل العــالم، أي دراســة سياســات 
بمضمــون  عالقتهــا  ف  التصــال 
ــة  ــائل العالمي ــع الرس ــار وتوزي واختي

الرســائل العالميــة)19( . وانتــاج 
ــائل  ــوى الرس ــل مت ــة وتلي 2- دراس
ــة  ــن دراس ــارة ع ــي عب ــة وه العالمي
النــمط الســائدة للصــورة الذهنيــة 
والتــي  تكــرارًا  الكثــر  والســلوك 
تعكســها الرســائل العالميــة، مثــل 
تصويــر العنــف والقليــات والنــوع 
ــا)20(. ــن القضاي ــا م ــة وغره والهن
3- دراســة الســهام الســتقل للرســائل 
المهريــة عــى إدراك المهــور للواقع 
مــن خــالل تليــل الغــرس الثقــاف 
ــي التعــرض  ــة ب ــدرس العالق ــي ت والت
ومعتقــدات  التلفزيونيــة  للرســائل 
الواقــع  إدراك  ف  المهــور  وســلوك 

الجتمعــي)22(.

أنَّ  الثقــاف  الغــرس  نظريــة  وتــرى 
ــالم  ــائل الع ــي وس ــن ب ــون م التلفزي
الثقــاف  الســاس  يعــد  الخــرى 
الركــزي للمجتمــع، وهــو الصمــم 
التــي  الرمزيــة  للصــورة  الســاس 
عــن  العتقــدات  تكويــن  ف  ُتســهم 
كثــري  وســيدرك  القيقــي،  العــال 
الــذي  القيقــي  الواقــع  الشــاهدة 
يعيشــون فيــه بصــورة تتفــق والصــورة 
ــون،  ــال التلفزي ــة ف الع ــة القدم الذهني
ولكــن يعمــل الغــرس التلفزيــون عــى 
ــراد  ــد الف ــدات عن ــض العتق ــر بع تغي
كثــري الشــاهدة، ويــدث ذلــك عــن 
طريــق التعــرض الراكمــي للتلفزيــون، 
ف حــي البقــاء عــى هــذه العتقــدات 

لــدى الخريــن)22(.
ف  وزمالئــه  لربنــر  اتضــح  وقــد 
طبيعــة ووظائــف التلفزيــون والعنــف، 
ــوى ف  ــن الق ــالن ع ــو إع ــف ه أّن العن
عــال التلفزيــون، وهــو يتضمــن إشــارة 
خطــرة إل التحّكــم الجتمعــي واثبــات 
ــي  ــة)23(، وتب ــع القلي ــد وض وتلي
لــم مــن خــالل تلــك الدراســات 
ارتفــاع معــدلت أفعــال العنــف ف 
الرامــج التلفزيونيــة، فضــاًل عــن تأثــر 
الفــراد بــذه الفعــال لدرجــة أدت إل 
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رؤيتهــم للعــال بأنــه عــال عنيــف وأكثــر 
وضاعــة وكآبــة، إل جانــب انعــدام 

ــي)24(. ــراد الحيط ــة ف الف الثق
التعلقــة  الدراســات  وتواصلــت 
بالغــرس بعــد الســبعينيات والثمنينيات 
مــن القــرن الــايض بتمويــل أكثــر مــن 
العديــد  إل  وتطرقــت  بحثيــة  جهــة 
مــن الوضوعــات، ول تقتــص عــى 
دراســة العنــف، وكان مــن أهــم تلــك 
ــة  الوضوعــات ادراك الدوار الجتمعي
ودراســة  التلفزيــون،  خــالل  مــن 
العمريــة،  لــلدوار  النمطيــة  الدوار 
وأيضــًا التطّلعــات الوظيفيــة والتعليمــة 
ــرى  ــات الخ ــن الوضوع ــد م والعدي
والصحــة  الســن  بكبــار  الاصــة 
السياســية  والنجــازات  والسة 
ــات  ــن الدراس ــر م ــدد آخ ــن وع والدي
الدراســات  لتشــمل  امتــدت  التــي 
القارنــة بــي الثقافــات وهــو مــا يطلــق 
ــة  ــًا مموع ــرت أيض ــه)25(، وظه علي
مــن الدراســات خــالل الثمنينيــات 
الــايض  القــرن  مــن  والتســعينيات 
ــن  ــرس م ــة الغ ــق نظري ــة تطبي لحاول
ــوى  ــات الحت ــق ف نوعي ــالل التعّم خ
العالمــي، وتقــود مشــاهدة التلفزيــون 
بكثافــة إل تّبنــي أفــكار واعتقــادات 

ــم  ــي يت ــواد الت ــق ال ــن طري ــة ع معين
التلفزيونيــة،  الرامــج  ف  وضعهــا 
وهــذا التأثــر ليــس تأثــرًا مبــارشًا، 
ــرس  ــاس غ ــى أس ــوم أولً ع ــو يق فه
بنــاء  ثــمَّ  وِمــن  تدرجييــًا،  الفــكار 
حــول  النظــر  ووجهــات  الواقــف 
الواقــع الجتمعــي، بحيــث يمكــن 
النظــر إل إنــا عمليــة تفاعــل تراكميــة 
بــي الرســالة والتلقــي، ول تــدث 
ــد  ــة ق ــدة زمني ــالل م ــل خ ــة ب برع
ــدى  ــة ل ــل ذاتي ــص لعوام ــول أو تق تط
التلقــي ومضمــون وصــور الرســالة 

العالميــة)26(.
أثــر  مــع  النظريــة  هــذه  وتتعامــل 
ــع  ــرد والجتم ــالم ف الف ــائل الع وس
لنــا  جــدًا،  واســعة  زاويــة  مــن 
ــة(  ــم الثقافي ــاباتا )القي ــذ ف حس تأخ
الــذي تدثــه  للثــر  أثنــاء تليلهــا 
ــائل  ــات الرس ــالم ومتوي ــائل الع وس
العالميــة، واهتمــت هــذه النظريــة 
العالمــي  العنــف  ظاهــرة  بتفســر 
ــن  ــو م ــه، وه ــالم ف معالت ودور الع
ــهمت ف  ــي أس ــة الت ــباب الرئيس الس
ــة  ــة)27(، بالضاف ــذه النظري ــور ه ظه
وســائل  لــدور  امتــدادًا  كونــا  ال 
العــالم ف عمليــة التنشــئة الجتمعيــة 
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الفــرد  إكســاب  إل  ترمــي  والتــي 
وأنَّ  معينــة،  وســلوكيات  اتاهــات 
الختــالف بــي التنشــئة والغــرس هــو 
أنَّ التنشــئة نــوع مــن التعّلــم القصــود، 
أمــا الغــرس فهــو تعّلــٌم عــريض)28(.

نتائج الدراسة امليدانية :
مقدمة :

ــة  ــج الدراس ــث نتائ ــذا البح ــاول ه يتن
أجراؤهــا  تــم  والتــي  اليدانيــة 

الذيــن  مــن  مبحــوث   )400( عــى 
التلفزيونيــة  للقنــوات  يتعرضــون 
أجريــت  والتــي  العراقيــة  الفضائيــة 
من2016/11/1ولغايــة  للمــدة 
النتائــج  وكانــت   ،2016/11/30

: ت ل كا
ــي  ــة املبحوث ــبوعي ملتابع ــدل األس املع

ــة: ــة العراقي ــوات الفضائي للقن

جدول )1(يوضح توزيع العينة حسب العدل السبوعي لتابعة القنوات الفضائية العراقية 

النسبة املئويةالتكرارمعدل التعرض

19147،8يوميا

17343،3   بصورة غري منتظمة

184،5من 3-1 مرات

184،5               من 5-4 مرات

 %400100املجموع

تشــر بيانــات الــدول ال أن الذيــن 
الفضائيــة  للقنــوات  يتعرضــون 
بالرتبــة  جــاءوا  الحلية)يوميــا( 
الول وبنســبة%47،8، وهــم غالبيــة 
ــن  ــي الذي ــم البحوث ــة، ث ــراد العين أف
الفضائيــة  للقنــوات  يتعرضــون 
ــبة  ــر منتظمة(بنس ــورة غ ــة )بص الحلي
الخــرة  الرتبــة  %43،3،وتقاســم 
ــن)-1 ــون م ــن يتعرض ــي الذي البحوث

ــبة 4،5%،  ــرة وبنس ــرة و)5-4(م 3(م
المــر الــذي يشــر إل أن غالبيــة أفــراد 
ــوات  ــون للقن ــة  يتعرض ــة البحوث العين
الفضائيــة الحليــة بصــورة يوميــة .

الوقــت الــذي يقضيــه املبحوثــي يف 
ــة :  ــة العراقي ــوات الفضائي ــة القن متابع
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جدول )2(يوضح الوقت الذي يقضيه البحوثي ف متابعة القنوات الفضائية العراقية
النسبة املئويةالتكرارالوقت

16441،0أقل من ساعة

9724،3     من ساعة ألقل من ساعتني

8521،3من ساعتني ألقل من ثالث

5414،0أكرث من ذلك

 %400100املجموع

مــن  أن  البحــث  نتائــج  تشــر 
يتعرضون)لقــل مــن ســاعة( يوميــا 
للقنــوات الفضائيــة الحليــة جــاءوا 
بالرتيــب الول بنســبة %41،0، ثــم 
ــل  ــاعة لق ــن س ــون )م ــن يتعرض الذي
مــن ســاعتي( بنســبة24،3 ،ثــم الذيــن 
يتعرضون)مــن ســاعتي لقــل مــن 

ثــالث ســاعات( بنســبة21،3، والذيــن 
يتعرضون)أكثــر مــن ذلــك( جــاءوا 
بالرتيــب الخربنســبة%14،0، المــر 
ــي  ــة البحوث ــر ال أن غالبي ــذي يش ال
يتعرضــون للقنــوات الفضائيــة العراقية 

ــاعة . ــن س ــل م ــدة أق ل
كثافــة تعــرض املبحوثــي للقنــوات 

العراقيــة : الفضائيــة 

جدول )3(يوضح توزيع البحوثي حسب معدل تعرضهم للقنوات الفضائية العراقية
النسبة املئويةالتكراراملعدل

4511،3  دامئا

20150،3أحيانا

15438،5نادرا

 %400100املجموع

تشــر بيانــات البحــث ال أن الذيــن 
يتعرضــون للقنــوات الفضائيــة الحليــة 
بمعــدل )أحيانــا( جــاءوا بالرتيــب 
ــن  ــر م ــو أكث ــبة%50،3 وه الول بنس
الذيــن  ثــم  العينــة،  أفــراد  نصــف 

ــبة 38،5%،  ــادرا( بنس ــون لا)ن يتعرض
وف الرتيــب الخــر الذيــن يتعرضــون 
لا)دائــم( بنســبة %11،3، المــر الــذي 
العينــة  أفــراد  غالبيــة  أن  ال  يشــر 
يتعرضــون للقنــوات الفضائيــة الحليــة 

. بمعدل)أحيانــا( 
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ــة  ــة اخلاص ــج التلفزيوني ــواد والرام ــة امل ــون يف متابع ــا املبحوث ــي يقضيه ــدة الت امل
ــي: ــع األمن بالوض

جدول )4(
 يبي الدة التي يقضيها البحوثون ف متابعة الواد والرامج التلفزيونية الاصة بالوضع المني

النسبة املئويةالتكراراملدة

31578،8ساعة

5313،3ساعتني

174،3ثالثة ساعات

153،8أكرث من ذلك

 %400100املجموع

ــن  ــر بيانــات الــدول إل أن الذي تش
للمــواد  (متابعــة  )ســاعة  يقضــون 
الاصــة  التلفزيونيــة  والرامــج 
بالرتيــب  المنــي جــاءوا  بالوضــع 
الذيــن  وأن  بنســبة78،8%،  الول 
جــاءوا  )ســاعتي(  لــدة  يتابعونــا 
ــم  ــبة)%13،3( ث ــان بنس ــب الث بالرتي
ــاعات(  ــة س ــا لدة)ثالث ــن يتابعون الذي
بنســبة%4،3 ثــم الذيــن يتابعونا)أكثــر 

جــاءوا  بنســبة3،8%،  ذلــك(  مــن 
الخــر، بالرتيــب 

غالبيــة  أن  ال  يشــر  الــذي  المــر 
البحوثــي يتابعــون الــواد والرامــج 
ــي  ــع المن ــة بالوض ــة الاص التلفزيوني

ــدة. ــاعة واح ــدة س ل
درجــة اعتــامد املبحوثــي عــىل القنــوات 
عــىل  للحصــول  العراقيــة  الفضائيــة 

ــي : ــع األمن ــأن الوض ــات بش معلوم

جدول )5( يوضح توزيع أفراد العينة حسب درجة اعتمدهم عى القنوات الفضائية العراقية 
للحصول عى معلومات بشأن الوضع المني

النسبة املئويةالتكرارالدرجة

4711،8كبرية

18847،0متوسطة

16541،3قليلة

 %400100املجموع



382

العالقة بني تعرض اجلمهور العراقي للقنوات الفضائية العراقية واجتاهاتهم إزاء دورها يف تعزيز الوعي األمين لديهم

2م 
02

1  
ار 

 آذ
    

46
  /

دد 
الع

تشــر بيانــات الــدول ال أن الذيــن 
الفضائيــة  القنــوات  يعتمــدون عــى 
العراقيــة مــن البحوثــي للحصــول 
الوضــع  بشــأن  معلوماتــم  عــى 
جــاءوا  بدرجة)متوســطة(  المنــي 
ثــم  بنســبة47،0%  الول  بالرتيــب 
الذيــن يعتمــدون عليهــا بدرجة)قليلــة( 
ــر  ــب الخ ــم بالرتي ــبة%41،3 ث بنس
الذيــن يعتمــدون عليهــا بدرجة)كبــرة( 

ــر ال  ــذي يش ــر ال ــبة%11،8، الم بنس
أن غالبيــة أفــراد العينــة يعتمــدون عــى 
ــة للحصــول  ــة الحلي ــوات الفضائي القن
عــى معلوماتــم بشــأن الوضــع المنــي 

بدرجة)متوســطة(

ــوات  ــي للقن ــاهدة املبحوث ــادات مش ع
ــة : ــة العراقي الفضائي

جدول )6( يبي عادات مشاهدة البحوثي للقنوات الفضائية العراقية
النسبة املئويةالتكراراملشاهدة

27067،5مع أفراد األرسة

10526،3مبفردي

205،0مع األصدقاء

51،3مع األقارب

 %400100املجموع

تشــر بيانــات الــدول ال أن البحوثــي 
ــة  ــوات الفضائي ــاهدون القن ــن يش الذي
الحليــة )مــع أفــراد السة( جــاءوا 
%67،5ثــم  بنســبة  الول  بالرتيــب 
)بمفردهــم( يشــاهدونا  الذيــن 

بنســبة%26،3 ثم الذين يشــاهدونا)مع 
الصدقــاء( بنســبة%5،0، وف الرتيــب 
يشــاهدونا)مع  الذيــن  الخــر 
ــذي  ــر ال ــبة%1،3، الم ــارب( بنس الق

يشــر ال أن أكثــر مــن ثلثــي أفــراد 
الفــراد  غالبيــة  67،5وهــم  العينــة 
القنــوات  يشــاهدون  البحوثــي 
الفضائيــة الحليــة مــع أفــراد السة 
التلفزيــون  وجــود  بســبب  وذلــك 
ف النــزل وانخفــاض تكاليــف رشاء 
جهــاز التلفزيــون، المــر الــذي جيعــل 
ــاهدونه  ــاهدين يش ــراد الش ــة الف غالبي

مــع أفــراد السة.
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ــة  ــة ملتابع ــة العراقي ــوات الفضائي ــرض للقن ــي يف التع ــدى املبحوث ــة ل ــرة املفضل الف
ــي: ــع األمن الوض

جدول )7( يوضح الفرة الفضلة لدى البحوثي ف التعرض للقنوات الفضائية 
العراقية لتابعة الوضع المني

النسبة املئوية%التكرارالفرتة املفضلة

61،50                                 الفرتة الصباحية

7819،50                                    فرتة الظهرية

29874،50                                  الفرتة املسائية

184،50                           ال يوجد وقت محدد

 %400100املجموع

أفضــل  أن  الــدول  بيانــات  تشــر 
الفــرات التــي يشــاهد فيهــا البحوثــي  
القنــوات الفضائيــة العراقيــة لتابعــة 
ــائية  ــرة الس ــي  الف ــي ه ــع المن الوض
الول  بالرتبــة  جــاءت  والتــي 
ــك  ــود ذل ــم يع ــبة%74،50 ورب وبنس
ــراغ  ــرة ف ــر ف ــرة تعت ــذه الف ــون ه لك
لإنســان، وجــاء ف الرتبــة الثانيــة فــرة 
الظهــرة بنســبة19،50 %، أمــا ف الرتبة 
ــت  ــد وق ــرة ل يوج ــاءت ف ــة فج الثالث
ــبة 4،50%،  ــى نس ــت ع ــدد وحظي م

ــي  ــاء البحوث ــر ج ــب الخ وف الرتي
الصباحيــة  الفــرة  يفضلــون  الذيــن 
الفضائيــة  القنــوات  مشــاهدتم  ف 
العراقيــة لتابعــة الوضــع المنــي بنســبة 
%1،50 وذلــك لعــدم تفــرغ النــاس ف 
ــوات  ــة ال أن القن ــت أضاف ــذا الوق ه
الفضائيــة ف هــذا الوقــت تقــوم بأعــاده 

ــابقة .  ــج الس ــض الرام بع
متابعتهــم  أثنــاء  املبحوثــي  ســلوك 
ــة: ــة العراقي ــوات الفضائي ــج القن لرام
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جدول )8( يوضح سلوك البحوثي أثناء متابعتهم لرامج القنوات الفضائية العراقية
النسبة املئويةالتكرارسلوك املبحوثني

18947،3أقوم بتغري القناة اىل أخرى وال استمر

9624،0أتابعه وأقوم بأعامل أخرى

6315،8أتفرغ ملتابعته من البداية اىل النهاية

5213،0أتابع الربنامج مع أفراد األرسة

 %400100املجموع

تشــر بيانــات الــدول ال أن البحوثــي 
ال  القنــاة  بتغيــر  يقومــون)  الذيــن 
متابعــة  ف  يســتمرون  ول  أخــرى 
جــاءوا  النهايــة(  حتــى  الرنامــج 
وبنســبة%47،3ثم  الول  بالرتيــب 
الذيــن) يتابعونــه ويقومــون بأعــمل 
ثــم  وبنســبة24،0%  أخــرى( 
الذين)يتفرغــون لتابعتــه مــن البداية ال 
ــب  ــبة%15،8 وف الرتي ــة( وبنس النهاي
ــع  ــج م ــون الرنام ــر الذين)يتابع الخ
أفــراد السة( وبنســبة %13،0، المــر 
ــي  ــة البحوث ــر ال أن غالبي ــذي يش ال

يقومون)بتغيــر القنــاة ال أخــرى ول 
ــى  ــج حت ــة الرنام ــتمرون ف متابع يس
ــور  ــة التط ــأت نتيج ــذا ي ــة( وه النهاي
ــال  ــزة التص ــل ف أجه ــي الاص التقن
ــرول(  ــوت كن ــاز )الريم ــود جه ووج
والــذي ســهل مــن عمليــة الرعــة 
ــباع  ــل إش ــن أج ــوات م ــر القن ف تغي

الشــاهدين. رغبــات 
القنــوات  يف  املبحوثــي  ثقــة  درجــة 
يعتمــدون  التــي  العراقيــة  الفضائيــة 

: عليهــا 

جدول )9( يبي درجة ثقة البحوثي ف القنوات الفضائية العراقية التي يعتمدون عليها
النسبة املئويةالتكرارالدرجة

4310،8كبرية

24060،0متوسطة

11729،3قليلة

 %400100املجموع
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ــون  ــدول ال أن يثق ــات ال ــر بيان تش
ــي  ــة الت ــة العراقي ــوات الفضائي ف القن
يعتمــدون عليهــا مــن البحوثــي ف 
بشــأن  معلوماتــم  عــى  الصــول 
الوضــاع المنيــة بدرجة)متوســطة( 
ــبة60،0%  ــب الول بنس ــاءوا بالرتي ج
ــة(  ــا بدرجة)قليل ــون ب ــن يثق ــم الذي ث
ــر  ــب الخ ــم بالرتي ــبة%29،3 ث بنس
بدرجة)كبــرة(  بــا  يثقــون  الذيــن 
ــر ال  ــذي يش ــر ال ــبة%10،8، الم بنس

أن غالبيــة أفــراد العينة يثقــون بالقنوات 
يعتمدونــا  التــي  الحليــة  الفضائيــة 
ف الصــول عــى معلوماتــم بشــأن 
الوضــاع المنيــة بدرجة)متوســطة( 
وهــم يشــكلون أكثــر مــن نصــف أفــراد 

ــة.  العين
الوســائل اإلعالميــة التــي يعتمــد عليهــا 
املبحوثــون يف احلصــول عــىل معلوماهتم 

بشــأن األوضــاع األمنيــة :

جــدول )10( يوضــح الوســائل العالميــة التــي يعتمدهــا البحوثــون ف الصــول عــى معلوماتم 
بشــأن الوضــاع المنية

           درجة االعتامد

 الوسيلة

نادرااحيانادامئا

%ك%ك%ك

%12631،54912،2%22556،2القنوات الفضائية املحلية

%14937،2%8822%16340،7الصحف الورقية املحلية

%18646،5%15639%5814،5املحطات اإلذاعية املحلية

%23558،7%14135،2%246  الصحف االلكرتونية املحلية

%19548،7%16741،7%389،5   املواقع االلكرتونية

%24260،5%9323،2%6516،2شبكات التواصل االجتامعي

ن=400 
مالحظة: أتيح للمبحوثي اختيار أكثر من بديل

أن  ال  الــدول  بيانــات  تشــر 
هــي  الحليــة  الفضائيــة  القنــوات 
اعتــمدا  العالميــة  الوســائل  أكثــر 
ــى  ــول ع ــي ف الص ــل البحوث ــن قب م

ــة  ــاع المني ــأن الوض ــم بش معلومات
الول  بالرتيــب  جــاءت  حيــث 
الورقيــة  الصحــف  بنســبة%56،2ثم 
الحليــة بنســبة%40،7 ثــم شــبكات 
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التواصــل الجتمعــي بنســبة16،2% 
الحليــة  الذاعيــة  الحطــات  ثــم 
بنســبة%14،5 ثــم الواقــع اللكرونيــة 
بنســبة%9،5 ثــم الصحــف اللكرونيــة 

بنســبة6%. الحليــة 
القنــوات الفضائيــة العراقيــة األكثــر 

تفضيــال لــدى املبحوثــي :

جدول )11( يوضح توزيع البحوثي حسب القنوات الفضائية العراقية الكثر تفضيال
النسبة املئويةالتكرارالقناة

38696،5العراقية

35288الرشقية

28270،5البغدادية

14335،7السومرية

10726،7الحرية

5413،5الفرات

184،5أخرى

ن=400 
أتيح للمبحوثي اختيار أكثر بديل

قنــاة  أن  ال  الــدول  بيانــات  تشــر 
ــب  ــاءت بالرتي ــة ج ــة الفضائي العراقي
الفضائيــة  القنــوات  كأكثــر  الول 
ــي  ــل البحوث ــن قب ــال م ــة تفضي الحلي
الشقيــة  قنــاة  ثــم  بنســبة96،5% 
البغداديــة  قنــاة  ثــم  بنســبة88% 
الســومرية  قنــاة  ثــم  بنســبة70،5% 
الريــة  قنــاة  ثــم   35،7% بنســبة 
الفــرات  قنــاة  ثــم  بنســبة26،7% 

الرتيــب الخــر  بنســبة%13،5 وف 
بنســبة4،5%،  أخــرى  فئــة  جــاءت 
غالبيــة  أن  ال  يشــر  الــذي  المــر 
البحوثــي يشــاهدون قنــاة العراقيــة 
ــاة الرئيســية التــي  الفضائيــة كونــا القن
ــة  ــة العراقي ــر الكوم ــة نظ ــل وجه تث
العــالم  شــبكة   باســم  والناطقــة 

العراقيــة.
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املضامي األكثر متابعة يف القنوات الفضائية العراقية :
جــدول )12( يوضــح توزيــع البحوثــي حســب الضامــي الكثــر متابعــة ف القنــوات الفضائيــة 

العراقيــة
النسبة املئويةالتكراراملضامني

37493،5املضامني السياسية

35187،7املضامني االجتامعية

32481املسلسالت

20852األفالم

12731،7املضامني العلمية

12230،5املضامني الرياضية

9824،5املضامني الفنية

9423،5املضامني املنوعة

8120،2املضامني االقتصادية

5614املضامني األدبية

ن=400 
مالحظة: أتيح للمبحوثي اختيار أكثر من بديل.

تشــر بيانــات الــدول ال أن الضامــي 
الول  بالرتيــب  جــاءت  السياســية 
كأكثــر الضامــي متابعــة مــن قبــل 
البحوثــي بنســبة%93،5 ثــم الضامــي 
ثــم  بنســبة87،7%  الجتمعيــة 
السلســالت التلفزيونيــة بنســبة81% 
ــم الضامــي  ــم الفــالم بنســبة%52 ث ث
ــي  ــم الضام ــبة%31،7 ث ــة بنس العلمي
ــة بنســبة%30،5 ثــم الضامــي  الرياضي
الفنيــة بنســبة %24،5 ثــم الضامــي 
ــي  ــم الضام ــبة%23،5 ث ــة بنس النوع
وف   20،2% بنســبة  القتصاديــة 

الرتيــب الخــر جــاءت الضامــي 
ــة بنســبة%14، وتفســر ذلــك أن  الدبي
ــات  ــع فئ ــم جي ــية ت ــي السياس الضام
المهــور وعــى متلــف مســتوياتم 
الجتمعيــة والقتصاديــة والتعليميــة 
ــل  ــة وتث ــم اليومي ــس حيات ــا ت كون
أهيــة لصالهــم، المــر الــذي جيعلهــم 

يطلعــون عليهــا باســتمرار .

تفضيــال  األكثــر  والرامــج  املــواد 
األوضــاع  خيــص  فيــام  للمبحوثــي 

األمنيــة:
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جدول )13( يوضح توزيع البحوثي حسب الواد والرامج الكثر تفضيال لدهيم فيم خيص 
الوضاع المنية

النسبة املئويةالتكرارمواد الربامج

21754،2نرشات األخبار

14035الحوارات التلفزيونية

8220،5التحقيقات التلفزيونية

7418،5الربامج التلفزيونية

5814،5 التقارير التلفزيونية

ن= 400
مالحظة: أتيح للمبحوثي اختيار أكثر من بديل. 

أن  ال  الــدول  بيانــات  تشــر 
ــاءت  ــة ج ــار التلفزيوني ــشات الخب ن
الــواد  كأكثــر  الول  بالرتيــب 
والرامــج التلفزيونيــة تفضيــال مــن 
ــاع  ــص الوض ــم خي ــي في ــل البحوث قب
ــوارات  ــم ال ــبة%54،2 ث ــة بنس المني
التلفزيونيــة بنســبة%35 ثــم التحقيقــات 
التلفزيونيــة بنســبة%20،5 ثــم الرامــج 
التلفزيونيــة بنســبة %18،5 ثــم التقاريــر 

وتفســر  بنســبة14،5%،  التلفزيونيــة 
ــر  ــي أكث ــار ه ــشات الخب ــك أن ن ذل
وهــي  للجمهــور  أهيــة  الرامــج 
ــة الول  ــى الرتب ــل ع ــا تص ــرا م كث
للرامــج  المهــور  تفضيــالت  ف 
ــة  ــى تغطي ــل ع ــا تعم ــة كون التلفزيوني
بــأول  أول  ومســتجداتا  الحــداث 
تطوراتــا  مالحقــة  عــى  وتعمــل 

. باســتمرار 
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أبــرز الرامــج اإلخباريــة ذات املضامــي األمنيــة التــي يتابعهــا املبحوثــون يف القنــوات 
ئية لفضا ا

الدول )14( أبرز الرامج الخبارية ذات الضامي المنية التي يتابعها البحوثون ف القنوات 
الفضائية

النسبة املئوية %التكراراسم القناةاسم الربنامج

%33984،75قناة الرشقية الفضائيةالحصاد اإلخباري

%23458،50قناة العراقية الفضائيةالعراقية والحدث

%8721،75قناة الفرات الفضائيةأخبار العراق

%389،50قناة األنوار 2 الفضائيةصانعوا الحدث

%328،00قناة الفيحاء الفضائيةامللحق

ن= 400
مالحظة: أتيح للمبحوثي اختيار أكثر من بديل. 

تشــر بيانــات الــدول ال أن البحوثــي 
يفضلــون  بانــم  أجابــوا  الذيــن 
التــي  المنيــة  الحــداث  مشــاهدة 
تــص الشــأن العراقــي مــن خــالل 
الــذي  الخبــاري  الصــاد  برنامــج 
ــة  ــة الفضائي ــاة الشقي ــى قن ــرض ع ُيع
وبــذا   )84،75%( بلغــت  بنســبة 
حصلــت هــذه الفئــة عــى الرتبــة الول 
مــن بــي الرامــج الخباريــة الخــرى 
ــة، وف  ــة العراقي ــوات التلفزيوني ف القن
ــة  ــج العراقي ــاء برنام ــة ج ــة الثاني الرتب
والــدث الــذي يعــرض عــى قنــاة 
الرامــج  مــن  الفضائيــة  العراقيــة 
الخباريــة التــي يتابعهــا البحوثــون 

وبنســبة%58،50 ، وحصــل برنامــج 
أخبــار العــراق الــذي يعــرض عــى 
ــة  ــى الرتب ــة ع ــرات الفضائي ــاة الف قن
ــة  ــج الخباري ــي الرام ــن ب ــة م الثالث
الخــرى ف القنــوات الفضائيــة، وذلك 
لذلــك  البحوثــي  تفضيــل  بســبب 
الرنامــج ف متابعــة ومشــاهدة القضايــا 
والحــداث والخبــار المنيــة الاصــة 
بالشــأن المنــي العراقــي مــن خاللــه، 
الرتبــة  وف  وبنســبة)21،75%(، 
الذيــن  البحوثــون  أجــاب  الرابعــة 
ــة  ــداث المني ــاهدة الح ــون مش يفضل
ــي  ــي العراق ــأن المن ــص الش ــي ت الت
ــدث  ــوا ال ــج صانع ــالل برنام ــن خ م
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ــوار )2(  ــاة الن ــى قن ــرض ع ــذي يع ال
ًبنســبة )%9،50(، حصــل  الفضائيــة 
ــى  ــرض ع ــذي يع ــق ال ــج الحل برنام
ــة   ــى الرتب ــة ع ــاء الفضائي ــاة الفيح قن
ــة  ــج الخباري ــي الرام ــن ب ــرة م الخ
الفضائيــة،  القنــوات  ف  الخــرى 
البحوثــي  تفضيــل  بســبب  وذلــك 

لذلــك الرنامــج ف متابعــة القضايــا 
والحــداث المنيــة التــي تتــم بالشــأن 
ــبة )8،00%( . ــي، وبنس ــي العراق المن

أبــرز الرامــج األمنيــة عــىل شــكل 
قالــب املجلــة التلفزيونيــة التــي يتابعهــا 

املبحوثــون :

الدول)15(أبرز الرامج المنية عى شكل قالب الجلة التلفزيونية التي يتابعها البحوثون
النسبة املئوية %التكراراسم القناةاسم الربنامج

%32481،00قناة الرشقية الفضائيةأهل املدينة

%17142،75قناة العراقية الفضائيةالعيون الساهرة

%8922،25قناة العراقية الفضائيةحامة الوطن

%338،25قناة العراقية الفضائيةوقفة مرورية

%215،25قناة السالم الفضائيةمروريات

ن= 400
مالحظة: أتيح للمبحوثي اختيار أكثر من بديل. 

ــج  ــدول ال أن برنام ــات ال ــر بيان تش
أهــل الدينــة والــذي يعــرض عــى 
ــرز الرامــج  ــة أب ــة الفضائي ــاة الشقي قن
المنيــة التــي تتخــذ شــكل قالــب 
الجلــة التلفزيونيــة، والتــي يفضلهــا 
ومشــاهدة  لتابعــة  البحوثــون 
الحــداث والقضايــا والخبــار المنيــة 
ــي،  ــي العراق ــأن المن ــص الش ــي ت الت
ــة  ــبة%81،00، وف الرتب ــاءت بنس وج
أنــم  ال  البحوثــون  أشــار  الثانيــة 
ــا والحــداث  يفضلــون متابعــة القضاي

ــي  ــأن المن ــص الش ــي ت ــة الت المني
ــون  ــج العي ــالل برنام ــن خ ــي م العراق
الســاهرة الــذي يعــرض عــى قنــاة 
ــبة42،75%،  ــة، وبنس ــة الفضائي العراقي
برنامــج  الثالثــة  الرتبــة  ف  وحــل 
عــى  يعــرض  الــذي  الوطــن  حــاة 
بــي  مــن  الفضائيــة  العراقيــة  قنــاة 
الرامــج الخــرى ال تتخــذ شــكل 
ــوات  ــة ف القن ــة التلفزيوني ــب الجل قال
ــبة22،25%،  ــة، وبنس ــة العراقي الفضائي
ــون  ــاب البحوث ــة أج ــة الرابع وف الرتب
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الذيــن يفضلــون برنامــج وقفــة مروريــة 
ــرض  ــذي يع ــمر( وال ــد ع ــع عمي )م
ــة، وبنســبة  ــة الفضائي ــاة العراقي عــى قن
%8،25، ف حــي ف الرتبــة الخــرة 
أشــار البحوثــون ال تفضيلهــم برنامــج 
ــاة  ــى قن ــرض ع ــذي ُيع ــات ال مروري

ــج  ــي الرام ــن ب ــة م ــة الفضائي العراقي
ــب  ــكل )قال ــذ ش ــي تتخ ــرى الت الخ
القنــوات  ف  التلفزيونيــة(  الجلــة 

وبنســبة5،25%  الفضائيــة، 
ــة ذات املضامــي  أبــرز الرامــج احلواري

األمنيــة التــي يتابعهــا املبحوثــون :

الدول )16( أبرز الرامج الوارية ذات الضامي المنية التي يتابعها البحوثون
النسبة املئوية %التكراراسم القناةاسم الربنامج

ستوديو التاسعة
 قناة البغدادية

الفضائية
30977،25%

%14736،75قناة الفيحاء الفضائيةمدار الساعة

قضية رأي عام
 قناة البغدادية

الفضائية
7318،25%

ن= 400
مالحظة: أتيح للمبحوثي اختيار أكثر من بديل.

ــج  ــدول ال أن برنام ــات ال ــر بيان تش
الرامــج  أبــرز  التاســعة  اســتوديو 
الواريــة ف القنــوات الفضائيــة والتــي 
يفضلهــا البحوثــون لتابعــة القضايــا 
ــي  ــة الت ــار المني ــداث والخب والح
تــص الشــأن المنــي العراقــي والــذي 
ُيعــرض عــى قنــاة البغداديــة الفضائيــة 
الرامــج  بــي  مــن  الول  الرتبــة 
القنــوات  ف  الخــرى  الواريــة 
الفضائيــة، وبنســبة%77،25، وحــل 
ف الرتبــة الثانيــة برنامــج مــدرا الســاعة 

الــذي ُيعــرض عــى قنــاة الفيحــاء 
ــة  ــج الواري ــي الرام ــن ب ــة م الفضائي
ــذي  ــة ال ــة العراقي ــوات الفضائي ف القن
يتابعهــا البحوثــون، وبنســبة36،75%، 
وف الرتبــة الخــرة جــاء برنامــج قضية 
رأي عــام الــذي ُيعــرض عــى قنــاة 
ــة مــن بــي الرامــج  ــة الفضائي البغدادي
الفضائيــة  القنــوات  ف  الواريــة 

. وبنســبة18،25%  الخــرى، 
املضامــي  ذات  املقابــالت  برامــج 
: املبحوثــون  يتابعهــا  التــي  األمنيــة 
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    الدول )17( يبي برامج القابالت ذات الضامي المنية التي يتابعها البحوثون
النسبة املئوية %التكراراسم القناةاسم الرنامج

%37493،50قناة العراقية الفضائيةف قبضة القانون
%6817،00قناة الفيحاء الفضائيةتقيق خاص

ن= 400
مالحظة: أتيح للمبحوثي اختيار أكثر من بديل.

ــج  ــدول ال أن برنام ــات ال ــر بيان تش
ــاة  ف قبضــة القانــون والــذي تقدمــه قن
ــج  ــرز برام ــو أب ــة ه ــة الفضائي العراقي
الفضائيــة  القنــوات  ف  القابــالت 
العراقيــة والتــي يفضلهــا البحوثــون 
والقضايــا  الحــداث  متابعــة  ف 
ــأن  ــم بالش ــي تت ــة الت ــار المني والخب
المنــي العراقــي، وجــاء بالرتبــة الول 

الثانيــة  وبالرتبــة  وبنســبة93،50%، 
جــاء مــن بــي برامــج القابــالت ف 
تقيــق  برنامــج  الفضائيــة  القنــوات 
عــى  ُيعــرض  والــذي  خــاص 
العراقيــة  الفضائيــة  الفيحــاء  قنــاة 

. وبنســبة17،00% 
نــوع املوضوعــات األمنيــة التــي حيرص 

املبحوثــون عىل مشــاهدهتا :
الدول )18( يبي نوع الوضوعات المنية التي يرص البحوثون عى مشاهدتا

النسبة املئوية %التكرارنوع املوضوع األمني

%31278،00انفجار السيارات املفخخة والعبوات واألحزمة الناسفة

 اإلجراءات االحرتازية والعمليات االستباقية التي يقوم بها منتسبو وزارة

الداخلية والدفاع ضد التنظيامت اإلرهابية يف العراق

21754،25%

%17644،00عمليات املداهامت وإلقاء القبض ضد املتهمني بقضايا اإلرهاب والجرمية

%11929،75جميع األخبار األمنية (املذكورة يف اعاله)

%5614،00الحوادث املرورية

%389،50االغتياالت

 أحداث تخرج دورات من منتسبي وزارة الداخلية والدفاع (ضباط أو

جنود أو رشطة)

299،25%

%235،75تهريب املخدرات

%184،50تهريب اآلثار

ن= 400
مالحظة: أتيح للمبحوثي اختيار أكثر من بديل.
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أن  ال  الــدول  بيانــات  تشــر 
الفخخــة  الســيارات  انفجــار  فقــرة 
والعبــوات والحزمــة الناســفة هــو 
متابعــة  المنيــة  الوضوعــات  أكثــر 
ــة  ــاءت بالرتب ــي، ج ــل البحوث ــن قب م
الول مــن بــي فئــات الوضوعــات 
المنيــة الخــرى، أذ إنَّ هــذا الوضــوع 
هــو أكثرهــا ف الرامــج ذات الضامــي 
ــي  ــأن المن ــص الش ــي ت ــة والت المني
خــالل  مــن  وذلــك  العراقــي 
الرامــج،  لتلــك  البحوثــي  متابعــة 
الرتبــة  واحتلــت  وبنســبة78،00%، 
الحرازيــة  الجــراءات  الثانيــة 
والعمليــات الســتباقية التــي يقــوم بــا 
منتســبو وزارة الداخليــة والدفــاع ضــد 
التنظيــمت الرهابيــة ف العــراق، كأكثر 
مــن  متابعــة  المنيــة  الوضوعــات 
البحوثــي، وبنســبة 54،25%،  قبــل 
عمليــات  الثالثــة  بالرتبــة  وجــاءت 
ضــد  القبــض  والقــاء  الداهــات 
ــة  ــاب والريم ــا الره ــي بقضاي التهم
ــون  وذلــك مــن خــالل متابعــة البحوث
بالشــأن  الاصــة  المنيــة  للرامــج 
المنــي العراقــي، وبنســبة44،00%، 
أمــا بالرتبــة الرابعــة فأشــار البحوثــون 
ــورة  ــة )الذك ــار المني ــع الخب ال  جي

ــة  ــات المني ــن الوضوع ــاله( م ف اع
المنيــة  الوضوعــات  بــي  مــن 
وف   ،29،75% وبنســبة  الخــرى، 
ــون ال  ــاب البحوث ــة أج ــة الامس الرتب
أن الــوادث الروريــة مــن موضوعــات 
الحــداث المنيــة هــي التــي يتابعوهــا 
مــن خــالل الرامــج ذات الضامــي 
ــبة 14،00%،  ــة، وبنس ــة العراقي المني
ــي  ــن ب ــة م ــة السادس ــت الرتب واحتل
ــة  ــة العراقي ــات المني ــات الوضوع فئ
الذيــن  الغتيــالت  هــي  الخــرى 
أشــاروا إل أنــم يتابعــون هــذه الفقــرة 
ــالل  ــن خ ــة م ــات المني ــن الوضوع م
المنيــة  الضامــي  ذات  الرامــج 
العراقيــة، وبنســبة%9،50، يــأت بعدهــا 
تــرج  أحــداث  الســابعة  الرتبــة  ف 
ــة  ــبي وزارة الداخلي ــن منتس دورات م
والدفــاع )ضبــاط أو جنــود أو رشطــة( 
ــة  ــات المني ــات الوضوع ــي فئ ــن ب م
العراقيــة الخــرى، وبنســبة9،25%، 
وجــاءت فئة تريــب الخــدرات بالرتبة 
ــي   ــة البحوث ــالل متابع ــن خ ــة م الثامن
ــأن  ــم بالش ــي تت ــة الت ــج المني للرام
وبنســبة5،75%،  العراقــي،  المنــي 
ف حــي أشــار البحوثــي  ف الرتبــة 
ــن  ــار م ــب الث ــة تري ــرة ال فئ الخ
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ممــوع  مــن  المنيــة  الوضوعــات 
ــبة4،50% .  ــي، وبنس ــات البحوث إجاب

اســباب متابعــة املبحوثــي للرامج ذات 
املضامــي األمنيــة اخلاصــة بالعراق :

جدول )19(يبي اسباب متابعة البحوثي للرامج ذات الضامي المنية الاصة بالعراق
%كأسباب التعرض للربامج ذات املضامني األمنية

 متتاز برامجها مبتابعة كل مراحل الحدث وتقديم السيناريوهات املحتملة

لألحداث وتطوراتها وتأثرياتها املستقبلية
21353،25%

 تهتم برامجها بأسناد الحدث األمني مبعلومات وصور حية معربة عنه

والفورية يف نقل الحدث
19248،00%

 تقوم برامجها بإزالة الغموض الذي يحيط بكل جوانب الحدث األمني عرب

االستعانة مبحللني واالستناد إىل تحليالت علميه ومنطقيه
16741،75%

 تقوم بإعطايئ صوره واضحه عن أبرز املجاميع اإلرهابية واماكن نشاطاتها

 لغرض تجنبها ومعرفة أبرز جرائم العنف والشخصيات اإلجرامية واإلرهابية

املطلوبة للعدالة

14937،25%

 تتفق برامجها مع توجهايت ومعتقدايت وتساعدين يف تكوين اآلراء

 واالتجاهات بشأن األحداث األمنية يف العراق واجراء النقاش والحوار مع

اآلخرين حول تلك األحداث

12631،50%

 تقوم برامجها بزيادة معرفتي  وثقافتي بشأن أبرز القوانني والتعليامت

التي تصدرها الجهات األمنية
10426،00%

 تحرص عىل نقل معلومات مؤكده عن أبرز األحداث األمنية وتنسبها إىل

مصادرها املوثقة
9924،75%

 توازنها يف عرض جميع اآلراء واالتجاهات بشأن األحداث والقضايا األمنية

وتداعياتها
8621،50%

 تسهم برامجها بتعريفي بأبرز النشاطات واالحرتازات األمنية والعمليات

 االستباقية التي تقوم بها الجهات األمنية وقواتها ملكافحة اإلرهاب والجرمية

املنظمة والتي تهدف من خاللها فرض األمن واالستقرار يف العراق

7418،50%

 متتاز برامجها باملصداقية والدقة والحيادية يف جميع املعلومات عن

األحداث األمنية
6616،50%

%389،50األداء املميز ملقدم الربنامج

ن= 400
مالحظة: أتيح للمبحوثي اختيار أكثر من بديل.
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تشــر بيانات الــدول ال أن ســبب تتاز 
ــدث  ــل ال ــة كل مراح ــا بمتابع برامه
الحتملــة  الســيناريوهات  وتقديــم 
وتأثراتــا  وتطوراتــا  للحــداث 
الســتقبلية مــن بــي الســباب الخــرى 
حريصــي  البحوثــون  تعــل  التــي 
ــة  ــة الاص ــج المني ــة الرام ــى متابع ع
بالقضايــا والحــداث المنيــة العراقيــة 
العراقيــة،  الفضائيــة  القنــوات  ف 
الول،  بالرتبــة  الســبب  هــذا  جــاء 
ــة  ــة الثاني ــبة %53،25، وف الرتب وبنس
ــم  ــا تت ــون ال أن برامه ــار البحوث أش
بأســناد الــدث المنــي بمعلومــات 
وصــور حيــة معــرة عنــه والفوريــة 
الــدث، وبنســبة48،00%،  نقــل  ف 
ــبب  ــة بس ــة الثالث ــا ف الرتب ــأت بعده ي
ــذي  ــوض ال ــة الغم ــا بإزال ــام برامه قي
ــي  ــدث المن ــب ال ــكل جوان ــط ب يي
ــتناد  ــي والس ــتعانة بمحلل ــر الس ع
ومنطقيــه،  علميــه  تليــالت  إل 
الرتبــة  ف  يليهــا  وبنســبة41،75%، 
الرابعــة البحوثــون الذيــن أجابــوا بــأن 
ســبب متابعتهــم لنــا تقــوم بإعطائــي 
ــع  ــرز الجامي ــن أب ــه ع ــوره واضح ص
ــرض  ــاطاتا لغ ــن نش ــة واماك الرهابي
ــف  ــم العن ــرز جرائ ــة أب ــا ومعرف تنبه

ــة  ــة والرهابي ــخصيات الجرامي والش
ــبة37،25%،  ــة، وبنس ــة للعدال الطلوب
ــق  ــبب تتف ــة بس ــة الامس ــاء بالرتب ج
ومعتقــدات  توجهــات  مــع  برامهــا 
الراء  تكويــن  ف  وتســاعدن 
والتاهــات بشــأن الحــداث المنيــة 
ــوار  ــاش وال ــراء النق ــراق واج ف الع
مــع الخريــن حــول تلــك الحــداث، 
ســبب  وحصــل  وبنســبة31،50%، 
تقــوم برامهــا بزيــادة معرفتــي  وثقافتي 
بشــأن أبــرز القوانــي والتعليــمت التــي 
تصدرهــا الهــات المنيــة، عــى الرتبــة 
السادســة وبنســبة%26،00، أمــا ســبب 
ــده  ــات مؤك ــل معلوم ــى نق ــرص ع ت
عــن أبــرز الحــداث المنيــة وتنســبها 
جــاء  فقــد  الوثقــة،  مصادرهــا  إل 
بالرتبــة الســابعة، وبنســبة 24،75%، 
ــع  ــرض جي ــا ف ع ــبب توازن ــه بس يلي
الراء والتاهــات بشــأن الحــداث 
ــة  ــة وتداعياتــا، بالرتب ــا المني والقضاي
وأشــار   ،21،50% وبنســبة  الثامنــة 
تســهم  ســبب  أن  ال  البحوثــون 
برامهــا بتعريفــي بأبــرز النشــاطات 
والعمليــات  المنيــة  والحــرازات 
ــات  ــا اله ــوم ب ــي تق ــتباقية الت الس
المنيــة وقواتــا لكافحــة الرهــاب 
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ــن  ــدف م ــي ت ــة والت ــة النظم والريم
ــتقرار ف  ــن والس ــرض الم ــا ف خالل
العــراق، هــو ســبب متابعتهــم للرامــج 
المنيــة وحصــل عــى الرتبــة التاســعة، 
ــم حصــل ســبب  وبنســبة%18،50، بين
والدقــة  بالصداقيــة  برامهــا  تتــاز 
والياديــة ف جيــع العلومــات عــن 
الرتبــة  عــى  المنيــة،  الحــداث 
العــارشة وبنســبة %16،50، ف حــي 
جــاء بالرتبــة الخــرة بســبب الداء 
وبنســبة  الرنامــج،  لقــدم  الميــز 
أن  ال  يشــر  الــذي  المــر   ،9،50%
أغلبيــة البحوثــي يتابعــون الرامــج 
الفضائيــة  القنــوات  ف  المنيــة 

العراقــي  بالشــأن  الاصــة  العراقيــة 
لن برامهــا تتــاز بمتابعــة كل مراحــل 
الســيناريوهات  وتقديــم  الــدث 
وتطوراتــا  للحــداث  الحتملــة 
ــا  ــن إن ــاًل ع ــتقبلية فض ــا الس وتأثرات
ُتتابــع كل مراحــل الــدث وترســم 
ــيناريوهات الحتملــة والتأثــرات  الس
الســتقبلية لتطــور الحــداث مــا يتيــح 
ــة والــدث  للجمهــور التفكــر بالقضي
ــي  ــم مواكب ــمَّ تعله ــن ث ــي، وم المن

لتطــورات الالحقــة للحــدث.
ــري  ــي تث ــة الت ــة األمني ــاالت التوعي جم

اهتــامم املبحوثــي:

جدول )20(يبي مالت التوعية المنية التي تثر اهتمم البحوثي
النسبة املئوية %التكرارمجاالت التوعية

%34285،50 التوعية مبكافحة االرهاب

%31177،75التوعية مبكافحة الجرمية

%15639،00التوعية املرورية

%7218،00التوعية مبكافحة املخدرات

%6315،75توعية اصالح السجناء (األحداث والكبار)

%5714،25التوعية باإلعالم األمني يف األزمات األمنية

%348،50التوعية البيئية (األمن البيئي)

%143،50التوعية باألمن املجتمعي

%112،75التوعية باألمن االقتصادي

ن= 400
مالحظة: أتيح للمبحوثي اختيار أكثر من بديل.
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أبــرز  بيانــات الــدول ال أن  تشــر 
التــي  المنيــة  التوعيــة  مــالت 
ــة  ــو التوعي ــي ه ــمم البحوث ــر اهت تث
بمكافحــة الرهــاب وجــاء بالرتبــة 
الول، وبنســبة %85،50، يليــه بالرتبــة 
الثانيــة التوعيــة بمكافحــة الريمــة مــن 
بــي فئــات مــالت التوعيــة الخــرى، 
ــة  ــة الثالث ــبة %77،75، وف الرتب وبنس
التوعيــة  بــأن  البحوثــون  أجــاب 
الروريــة هــي مــن بــي فئــات مــالت 
ــبة39،00%،  ــرى، وبنس ــة الخ التوعي
بمكافحــة  التوعيــة  بعدهــا  يــأت 
ــة الرابعــة مــن بــي  الخــدرات بالرتب
الخــرى،  التوعيــة  مــالت  فئــات 
توعيــة  وجــاءت  وبنســبة18،00%، 
اصــالح الســجناء )الحــداث والكبار( 
بالرتبــة الامســة مــن ممــوع اجابــات 
الســياق،  هــذا  ضمــن  البحوثــي 
بعدهــا  جــاء   ،15،75% وبنســبة 
البحوثــون الذيــن أجابــوا بــأن التوعيــة 
ــة  بالعــالم المنــي ف الزمــات المني
التوعيــة  مــالت  فئــات  بــي  مــن 
ــبة  ــة، وبنس ــة السادس ــرى، بالرتب الخ
%14،25،ثــم حلــت ثامنــًا التوعيــة 
ــى  ــه ع ــي( وأهيت ــن البيئ ــة  )الم البيئي
الســابعة  بالرتبــة  الشــعوب،  حيــاة 

بالرتبــة  وتليهــا  وبنســبة8،50%، 
الثامنــة التوعيــة بالمــن الجتمعــي 
وأهيتــه ف اليــاة الجتمعيــة، وبنســبة 
الخــرة  بالرتبــة  ويــأت   ،3،50%
ــه  ــادي وأهيت ــن القتص ــة بالم التوعي
ف اليــاة القتصاديــة لجتمــع ، وبنســبة 
ر  %2،75، المــر الــذي يشــر ال تصــدَّ
ــاب  ــة الره ــة ف مكافح ــال التوعي م
ــرى  ــة الخ ــالت التوعي ــي م ــن ب م
مــن خــالل متابعتهــم للرامــج ذات 
بالشــأن  الاصــة  المنيــة  الضامــي 
المنــي العراقــي ف القنــوات الفضائيــة 
ــز ف  ــج ترك ــك الرام ــة، أن تل العراقي
ــاب،  ــة الره ــال مكافح ــة ف م التوعي
ويعــود الســبب كــون العــراق يمــر 
ــك  ــي وذل ــتقرار أمن ــدم اس ــة ع بمرحل
بســبب التنظيــمت الرهابيــة التواجــدة 
ف أراضيــه والتــي تــاول زعزعــت 
الســتقرار المنــي ف العــراق، ولذلــك 
ــالل  ــن خ ــة م ــوات الفضائي ــوم القن تق
برامهــا بالتوعيــة بخطــر تلــك الجاميع 
الرهابيــة عــى المهــور وعــى اليــاة 

ــة . ــورة عام بص
مــدى تأثــري التلفزيــون وإســهامه يف 
ــي ــدى املبحوث ــي ل ــي األمن ــاء الوع بن
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جدول )21( مدى تأثر التلفزيون وإسهامه ف بناء الوعي المني لدى البحوثي
%كمدى تأثري التلفزيون يف بناء الوعي األمني

%31378،25مؤثرة بدرجة متوسطة

%26766،75مؤثرة بدرجة كبرية

%287،00مؤثرة بدرجة قليلة

--غري مؤثرة

ن= 400
مالحظة: أتيح للمبحوثي اختيار أكثر من بديل.

تأثــر  أن  ال  البحــث  نتائــج  تشــر 
التلفزيــون وإســهامه ف بنــاء الوعــي 
المنــي لــدى البحوثــي مؤثــرة بدرجــة 
متوســطة، جــاءت بالرتبــة الول، أذ أن 
التلفزيــون اثــر وســاهم ف بنــاء الوعــي 
ــم  ــالل متابعته ــن خ ــم م ــي لدهي المن
للرامــج المنيــة ف القنــوات الفضائيــة 
العراقيــة، وبنســبة%78،25، وف الرتبــة 
ــر  ــي  ال أن تأث ــار البحوث ــة أش الثاني

ــم كان   ــون عليه التلفزي
مؤثــرة بدرجــة كبــرة، مــن خــالل 
متابعتهــم للرامــج المنيــة ف القنــوات 
الفضائيــة والتــي تتــم بالشــأن المنــي 
ــهم  ــر وأس ــون أّث ــي وأنَّ التلفزي العراق
ــي لدهيــم بشــكل  ــاء الوعــي المن ف بن

كان  بينــم   ،66،75% وبنســبة  كبــر، 
التلفزيــون  تأثــر  الثالثــة،  الرتبــة  ف 
بدرجــة قليلــة، مــن خــالل مشــاهدتم 
للرامــج المنيــة ف القنــوات الفضائيــة 
والتــي تــص الشــأن المنــي العراقــي، 
وبنســبة %7،00، بينــم ل جيــب أحــد من 
البحوثــي بــأن التلفزيــون غــر مؤثــر ف 
بنــاء الوعــي المنــي لدهيــم مــن خــالل 
ــوات  ــة ف القن ــج المني ــه للرام متابعت
تتــم  والتــي  العراقيــة،  الفضائيــة 

ــي. ــي العراق ــأن المن بالش
مــدى اســهام الرامــج األمنيــة يف تغيــري 

آراء املبحوثــي :
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جدول )22( مدى اسهام الرامج المنية ف تغير آراء البحوثي
%كدرجة مساهمة الربامج األمنية

%33283،00أسهمت بدرجة متوسطة

أسهمت بدرجة كبرية
17142،75%

أسهمت بدرجة قليلة
92،25%

مل تسهم
--

ن= 400
مالحظة: أتيح للمبحوثي اختيار أكثر من بديل.

تشــر نتائــج البحــث ال أن اســهام 
آراء  تغيــر  ف  المنيــة  الرامــج 
ــر  ــطة ف تغ ــة متوس ــي بدرج البحوث
الحــداث  ازاء  ومواقفــي  ارائــي 
بالرتبــة  جــاءت  العراقيــة،  المنيــة 
وجــاء   ،83،00% وبنســبة  الول 
الرامــج المنيــة  الثانيــة أن  بالرتبــة 
العراقــي  المنــي  بالشــأن  الاصــة 
ف القنــوات الفضائيــة العراقيــة قــد 
أســهمت بدرجــة كبــرة ف تغــر آرائــي 
المنيــة  الحــداث  ازاء  ومواقفــي 
ــل  ــبة %42،75، وحص ــة، وبنس العراقي
ــن  ــون الذي ــة البحوث ــة الثالث ــى الرتب ع
أجابــوا أن الرامــج المنيــة الهتمــة 

ــوات  ــي ف القن ــي العراق ــأن المن بالش
ــة  ــهمت بدرج ــة أس ــة العراقي الفضائي
ــي ازاء  ــي ومواقف ــر آرائ ــة ف تغي قليل
ــبة  ــة، وبنس ــة العراقي ــداث المني الح
%2،25، ف حــي ل جيــب أحــد مــن 
ــهم ف  ــون ل يس ــأن التلفزي ــي ب البحوث
تغيــر آرائــي ومواقفــي ازاء الحــداث 
المنيــة العراقيــة ف مــن خــالل متابعتــه 
للرامــج المنيــة ف القنــوات الفضائيــة 
العراقيــة، والتــي تتــم بالشــأن المنــي 

العراقــي .
ــرض  ــا تع ــزداد فيه ــي ي ــات الت األوق
املبحوثــي للرامــج األمنيــة املتعلقــة 

بالشــأن العراقــي: 
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الدول )23( الوقات التي يزداد فيها تعرض البحوثي للرامج المنية الاصة بالشأن العراقي

%كاألوقات التي زادت فيها مشاهدة املبحوثني للربامج األمنية

%31679،00يف أثناء األزمات األمنية

%24561،25يف أوقات التوترات السياسية

%19147،75أوقات الفراغ

%194،75كل األوقات

ن= 400
مالحظة: أتيح للمبحوثي اختيار أكثر من بديل. 

تشــر بيانــات الــدول ال التعــرض 
بالشــأن  التعلقــة  المنيــة   للرامــج 
الفضائيــة  القنــوات  ف  العراقــي 
ــة  ــات المني ــاء الزم ــة، ف أثن العراقي
ــبة79،00%  ــة الول وبنس ــاء بالرتب ج
التــي  الوقــات  أبــرز  مــن  لكونــا 
ــة  ــج المني ــم للرام ــا تعرضه زاد فيه
ــة  ــي، وف الرتب ــأن العراق ــة بالش الاص
التوتــرات  أوقــات  ف  جــاء  الثانيــة 
السياســية كأكثــر الوقــات تعرضــا 
ــة  ــج المني ــي للرام ــل البحوث ــن قب م

الرتبــة  ف  أمــا  وبنســبة61،25%، 
الذيــن  البحوثــون  فحــل  الثالثــة 
يزيــد تعرضهــم للرامــج المنيــة ف 
ــبة %47،75، ف  ــراغ وبنس ــات الف أوق
ــرة ف كل  ــة الخ ــاء ف الرتب ــي ج ح
الوقــات التــي زادت فيهــا مشــاهدتم 
بالشــأن  التعلقــة  المنيــة  للرامــج 

. وبنســبة4،75%  العراقــي  المنــي 
الفضائيــة  القنــوات  تغطيــة  درجــة 

: األمنيــة  لأوضــاع  العراقيــة 
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جدول )24( يوضح درجة تغطية القنوات الفضائية العراقية للوضاع المنية 
النسبة الئويةالتكراردرجة التغطية
10927،2جيدة
24661،5متوسطة
4511،2ضعيفة
%400100الجموع

تشــر بيانــات الــدول ال أن الذيــن 
القنــوات  تغطيــة  بــأن  جيــدون 
ــة  ــاع المني ــة للوض ــة الحلي الفضائي
بالرتيــب  جــاءوا  بدرجة)متوســطة( 
الذيــن  ثــم  بنســبة61،5%  الول 
جيدونــا بدرجة)جيــدة( بنســبة27،2% 
ــة(  ــا بدرجة)ضعيف ــن جيدون ــم الذي ث
يشــر  الــذي  المــر  بنســبة11،2%، 

العينــة جيــدون  أفــراد  إل أن غالبيــة 
الفضائيــة  القنــوات  تغطيــة  بــأن 
كانــت  المنيــة  للوضــاع  الحليــة 
يشــكلون  وهــم  بدرجة)متوســطة( 

أكثــر مــن نصــف أفــراد العينــة.
مــدى حــرص املبحوثــي عــىل مناقشــة 

ــة : األوضــاع األمني

جدول )25( يوضح توزيع البحوثي حسب درجة حرصهم عى مناقشة الوضاع المنية
النسبة الئويةالتكراردرجة الرص
14937،2  دائم
20451،0أحيانا
4711،7نادرا
 %400100الجموع

تشــر بيانــات الــدول ال أن البحوثــي 
الذيــن يرصون عــى مناقشــة الوضاع 
ــا(  ــن بدرجة)أحيان ــة مــع الخري المني
بنســبة  الول  بالرتيــب  جــاءت 
ــى  ــون ع ــن يرص ــا الذي %51،0 يليه
بنســبة37،2%  بدرجة)دائــم(  ذلــك 
ــك  ــى ذل ــون ع ــن يرص ــرا الذي وأخ

ــذي  ــر ال ــبة%11،7، الم ــادرا( بنس )ن
ــر  ــي )أكث ــة البحوث ــر ال أن غالبي يش
ــى  ــون ع ــة( يرص ــف العين ــن نص م
أحيانــا،  المنيــة  الوضــاع  مناقشــة 
ــبة  ــا بالنس ــذه القضاي ــة ه ــك لهي وذل
ــم،  ــاس ليات ــن مس ــه م ــا تثل ــم وم ل
المــر الــذي يدفعهــم لناقشــة تفاصيــل 
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وتطــورات هــذه القضايــا مــع الخرين 
الذيــن يتقاســمون معهــم نفــس المــوم 

ــاكل. والش

األشــخاص الذيــن حيــرص املبحوثــون 
عــىل مناقشــتهم األوضــاع األمنيــة :

جدول )26( يوضح الشخاص الذين يرص البحوثون عى مناقشتهم الوضاع المنية
النسبة الئويةالتكرارالختيار

18646،5أفراد السة
205،0القارب

6315،8زمالء العمل
12531،3الصدقاء

61،5الناس ف القهى
 %400100الجموع

تشــر بيانــات الــدول ال أن أفــراد 
ــذي  ــخاص ال ــر الش ــم أكث السة ه
مناقشــتهم  عــى  البحوثــي  يــرص 
ــب  ــاءوا بالرتي ــة إذ ج ــاع المني الوض
الصدقــاء  ثــم  بنســبة46،5%  الول 
العمــل  زمــالء  ثــم  بنســبة31،3% 
بنســبة  بنســبة%15،8 ثــم القــارب 
النــاس  الخــر  الرتيــب  وف   5،0%
ــذي  ــر ال ــبة%1،5، الم ــى بنس ف القه
ــة  ــم غالبي ــراد السة ه ــر إل أن أف يش
الشــخاص الــذي يــرص البحوثــون 
المنيــة  الوضــاع  مناقشــتهم  عــى 
ــم  ــة بينه ــة العائلي ــبب الصل ــك بس وذل
ومــا يمثلونــه مــن تقــارب حيــم إليهــم 
الوقــات  أكثــر  يقضــون  وكونــم 

معهــم ، ويتقاســمون اليــاة معهــم 
القتصاديــة  الظــروف  ثــم  ومــن 

والجتمعيــة ذاتــا. 
نتائج اختبار فروض الدراسة :

الفــرض األول : توجــد فــروق ذات 
ــرض  ــة تع ــي كثاف ــة ب ــة إحصائي دلل
ــة  ــة الحلي ــوات الفضائي ــي للقن البحوث
ومتغراتــم الديموغرافيــة ) النــوع ، 
ــة ،  ــي ، الهن ــتوى التعليم ــن ، الس الس
ــي ( . ــادي والجتمع ــتوى القتص الس
جــدول )27( يوضــح العالقــة بــي 
كثافــة تعــرض البحوثــي للقنــوات 
ومتغراتــم  الحليــة  الفضائيــة 
 ، الســن   ، النــوع   ( الديموغرافيــة 
ــة ، الســتوى  الســتوى التعليمــي ، الهن
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 ) والجتمعــي  القتصــادي 

 كثاقة نعرض والعامل

اإلحصايئ

  السات الدميغرافية

 قيمةنادراأحيانادامئا

 مربع كاي

املحسوبة

 قيمة

 مربع كاي

الجدولية

 مستوى

الداللة

النوع

3712195ذكر

0،3855،99

 غري دال

 عند مستوى

(0،05)
227649 أنثى

59197144املجموع

 الفئة

 العمرية

 غري دال1560442،2379،49 – 2029

 عند مستوى

(0،05)
3039 – 2211388

82822 فأكرث40

45201154املجموع

 املستوى

التعليمي

142221متوسط

 غري دال2،2379،49

 عند مستوى

(0،05)

5514391جامعي

152623عليا

84191125املجموع

املهنة

115860طالب

 دال عند15،9039،49

 مستوى

(0،05)

2910473موظف

53121إعامل حرة

45201154املجموع

 املستوى

 االقتصادي

واالجتامعي

386044مرتفع

1،0929،49

 غري دال

 عند مستوى

(0،05)
2210266متوسط

182822منخفض

78190132املجموع

تشــر بيانــات الــدول إل عــدم وجــود 
بــي  إحصائيــة  دللــة  ذات  فــروق 
ــن،  ــوع ،الس ــمت الديموغرافية)الن الس
ــتوى  ــة، الس ــي، الهن ــتوى التعليم الس
القتصــادي والجتمعــي( وبــي كثافــة 
تعــرض البحوثــي للقنــوات الفضائيــة 
الحليــة، حيــث ل تكــن قيمــة مربع كأي 

الحســوبة دالــة إحصائيــا عنــد مســتوى 
ــة  ــرت دلل ــم ظه ــة )0،05(. بين معنوي
كثافــة  وبــي  الهنــة  بــي  إحصائيــة 
تعــرض البحوثــي للقنــوات الفضائيــة 
ــه ل تثبــت صحــة  ــة. وأجــال فأن الحلي
الفــرض  الول القائــل بوجــود فــروق 
كثافــة  بــي  إحصائيــة  دللــة  ذات 
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تعــرض البحوثــي للقنــوات الفضائيــة 
الديموغرافيــة  ومتغراتــم  الحليــة 
ــي  ــتوى التعليم ــن ، الس ــوع ،الس )الن
القتصــادي  الســتوى   ، الهنــة   ،
متغــر  ف  جزئيــا  إل   ) والجتمعــي 

ــط. ــة فق الهن
الفــرض الثــاين : توجــد فــروق ذات 
ــرص  ــة ح ــي درج ــة ب ــة إحصائي دلل
للرامــج  التعــرض  عــى  البحوثــي 
ــة  ــة الحلي ــوات الفضائي ــة ف القن المني

ومتغراتــم الديموغرافيــة ) النــوع ، 
ــة ،  ــي ، الهن ــتوى التعليم ــن ، الس الس
ــي ( . ــادي والجتمع ــتوى القتص الس
جــدول )28( يوضــح العالقــة بــي 
عــى  البحوثــي  حــرص  درجــة 
التعــرض للرامــج المنيــة ف للقنــوات 
ومتغراتــم  الحليــة  الفضائيــة 
 ، الســن   ، النــوع   ( الديموغرافيــة 
ــة ، الســتوى  الســتوى التعليمــي ، الهن

 ) والجتمعــي  القتصــادي 



405

أ م د. حممد حسني علوان
2م

02
1  

ار 
 آذ

    
46

  /
دد 

الع

 حرص املبحوثني والعامل

      اإلحصايئ

 السات

  الدميغرافية

نادراأحيانادامئا

 قيمة

 مربع كاي

املحسوبة

 قيمة

 مربع كاي

الجدولية

 مستوى

الداللة

النوع

3812884ذكر

9،1435،99

 دال عند

 مستوى

(0،05)

97665 أنثى

47204149املجموع

 الفئة

 العمرية

2029 – 106641

7،6609،49

 غري دال

 عند مستوى

(0،05)

3039 – 298996

172923 فأكرث40

56184160املجموع

 املستوى

التعليمي

252814متوسط

7،6609،49

 غري دال

 عند مستوى

(0،05)

2314799جامعي

91926عليا

67194139املجموع

 املهنة

135264طالب

15،9039،49

 دال عند

 مستوى

(0،05)

3011363موظف

43922إعامل حرة

47204149املجموع

 املستوى

 االقتصادي

واالجتامعي

346641مرتفع

1،7359،49

 غري دال

 عند مستوى

(0،05)

2910260متوسط

162923منخفض

79197124املجموع

تشــر بيانــات الــدول ال عــدم وجــود 
بــي  إحصائيــة  دللــة  ذات  فــروق 
الســمت الديموغرافيــة )النــوع ،الســن، 
ــتوى  ــة، الس ــي، الهن ــتوى التعليم الس
القتصــادي والجتمعــي( وبــي درجة 
التعــرض  عــى  البحوثــي  حــرص 

ــوات  ــة ف القن للمــواد والرامــج المني
الفضائيــة الحليــة، حيــث ل تكــن قيمــة 
ــا  ــة إحصائي ــوبة دال ــع كأي الحس مرب
ــم  ــة)0،05(. بين ــتوى معنوي ــد مس عن
كان هنــاك دللــة إحصائيــة بــي كل 
درجــة  وبــي  والهنــة  النــوع  مــن 
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التعــرض  عــى  البحوثــي  حــرص 
ــوات  ــة ف القن للمــواد والرامــج المني

ــة. ــة الحلي الفضائي
وبذلــك ل تثبــت صحــة الفــرض الثــان 
ــة  ــة إحصائي ــروق ذات دلل ــود ف بوج
البحوثــي  متغــرات  خيــص  فيــم 
ــى  ــم ع ــة حرصه ــة ودرج الديموغرافي
الطــالع عــى الــواد والرامــج المنيــة 
ف القنــوات الفضائيــة الحليــة، إل ف 

ــط.  ــة فق ــوع والهن ــري الن متغ

ــروق ذات  ــد ف ــث : توج ــرض الثال الف
دللــة إحصائيــة بــي درجــة اعتــمد 
البحوثــي عــى القنــوات الفضائيــة 
ــم  ــى معلومات ــول ع ــة ف الص الحلي
ومتغراتــم  المنيــة  القضايــا  عــن 
 ، الســن   ، النــوع   ( الديموغرافيــة 
ــة ، الســتوى  الســتوى التعليمــي ، الهن

.  ) والجتمعــي  القتصــادي 
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جــدول )29(اختبــار)ت( لعرفــة الفــروق بــي البحوثــي حســب متغراتــم الديمغرافيــة ودرجــة 
اعتمدهــم عــى القنــوات الفضائيــة ف الصــول عــى معلوماتــم عــن القضايــا المنيــة 

 حرص املبحوثني والعامل

      االحصايئ

  السات الدميغرافية

 قليلة متوسطةكبرية

 قيمة

 مربع

 كاي

املحسوبة

 قيمة

 مربع

 كاي

الجدولية

مستوى الداللة

النوع

3211999ذكر

1،1175،99

 غري دال عند

مستوى )0،05(
276162 أنثى

59180161املجموع

 الفئة العمرية

2029 – 283945

1،1175،99
 غري دال عند

مستوى

(0،05)

3039 – 2210598

142722 فأكرث40

64171165املجموع

 املستوى

التعليمي

52923متوسط

9،6149،49
 دال عند

مستوى )0،05(

33144112جامعي

91530عليا

47188165املجموع

 املهنة

197248طالب

6،0339،49

 غري دال عند

مستوى )0،05(

319372موظف

173414إعامل حرة

67199134املجموع

 املستوى

 االقتصادي

واالجتامعي

194946مرتفع

6،9349،49

 غري دال عند

مستوى )0،05(

2710198متوسط

142422منخفض

60174166املجموع

أظهــرت بيانــات الــدول ال عــدم 
ــة  ــة إحصائي ــروق ذات دلل ــود ف وج
الديموغرافية)النــوع،  الســمت  بــي 
الســن، الســتوى التعليمــي ،الهنــة، 
الســتوى القتصــادي والجتمعــي( 

ــى  ــي ع ــمد البحوث ــة اعت ــي درج وب
ــة للحصــول  ــة الحلي ــوات الفضائي القن
القضايــا  بشــأن  معلوماتــم  عــى 
ــع  ــة مرب ــن قيم ــث ل تك ــة ، حي المني
كأي الحســوبة دالــة إحصائيــا عنــد 
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مســتوى معنويــة )0،05(. بينــم كان 
ــي  ــة ب ــة ضعيف ــة إحصائي ــاك دلل هن
الســتوى التعليمــي وبــي درجــة اعتــمد 
البحوثــي عــى القنــوات الفضائيــة 
الحليــة للحصــول عــى معلومــات 

بشــأن القضايــا المنيــة .
ومــن هنــا فقــد ثبــت عــدم صحــة 
بوجــود  القائــل  الثالــث  الفــرض 
بــي  إحصائيــة  دللــة  ذات  فــروق 
الســمت الديموغرافيــة )النــوع، الســن، 
ــتوى  ــة، الس ــي، الهن ــتوى التعليم الس
وبــي  والجتمعــي(  القتصــادي 

درجــة اعتــمد البحوثــي عــى القنــوات 
عــى  للحصــول  الحليــة  الفضائيــة 
معلوماتــم بشــأن القضايــا المنيــة، 
إل جزئيــا ف متغــر الســتوى التعليمــي 

ــط. فق
عالقــة  توجــد   : الرابــع  الفــرض 
ــمد  ــة اعت ــي درج ــة ب ــه اجيابي ارتباطي
البحوثــي عــى القنــوات الفضائيــة 
النفعيــة   ( ودوافعهــم  الحليــة 
. عليهــا  العتــمد  ف   ) ،الطقوســية 

جدول )30( يوضح معامل ارتباط برسون  لقياس العالقة الرتباطية بي درجة اعتمد البحوثي 

عى القنوات الفضائية الحلية ودوافعهم ) النفعية الطقوسية ( ف العتمد عليها
الدوافع

االعتامد

الدوافع الطقوسيةالدوافع النفعية

RPRP

 درجة االعتامد

 عىل القنوات

0،6380،050،3520،05 الفضائية املحلية

ن= 400
حيث أن :

ن= مموع العينة
r= قيمة معامل ارتباط برسون 

P = مستوى العنوية
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ــود  ــدول وج ــات ال ــن بيان ــح م يتض
ــي  ــا ب ــة إحصائي ــة دال ــة ارتباطي عالق
درجــة اعتــمد البحوثــي عــى القنــوات 
الفضائيــة الحليــة ودوافــع العتــمد 
أنــا  .وتبــي  الطقوســية(  )النفعيــة، 
للدوافــع  طرديــة  ارتباطيــة  عالقــة 
معامــل  قيمــة  بلغــت  إذ  النفعيــة 
ارتبــاط برســون 0،638عنــد مســتوى 

 . معنويــة0،05 
ارتباطيــة  العالقــة  كانــت  حــي  ف 
متوســطة القــوة للدوافــع الطقوســية إذ 
ــاط برســون  بلغــت قيمــة معامــل ارتب
ــة0،05 . ــتوى معنوي ــد مس 0،352عن

ــة  ــم زادت درج ــه كل ــي أن ــذا يعن وه
القنــوات  عــى  البحوثــي  اعتــمد 
ــم خيــص مــواد  الفضائيــة الحليــة في

وبرامــج الرشــحي النتخابيــة كلــم 
ــية(  ــة، الطقوس ــم )النفعي زادت دوافعه

ف العتــمد عليهــا.
ف  الفــرض  صحــة  تثبــت  وبذلــك 
ــي  ــة ب ــة اجيابي ــة ارتباطي ــود عالق وج
درجــة اعتــمد البحوثــي عــى القنــوات 
ــي  ــع البحوث ــة ودواف ــة الحلي الفضائي
العتــمد  ف  الطقوســية(  )النفعيــة، 

ــا.  عليه
عالقــة  توجــد  اخلامــس:  الفــرض 
ــمد  ــة اعت ــي درج ــة ب ــة اجيابي ارتباطي
البحوثــي عــى القنــوات الفضائيــة 
عــن  الناتــة  والتأثــرات  الحليــة 
الوجدانيــة،  العتمد)العرفيــة،  هــذا 

الســلوكية(.

جدول )31( معامل ارتباط برسون لقياس العالقة الرتباطية بي درجة اعتمد البحوثي عى 
القنوات الفضائية الحلية وتأثرات اعتمدهم)العرفية ،الوجدانية، السلوكية(.

التأثريات

االعتامد

السلوكيةالوجدانيةاملعرفية

RPRPRP

 درجة االعتامد عىل

0،7120،050،5040،050،6230،05القنوات الفضائية املحلية

ــود  ــدول وج ــات ال ــن بيان ــح م يتض
إحصائيــا  دالــة  ارتباطيــة  عالقــة 
بــي درجــة اعتــمد البحوثــي عــى 

ــرات  ــة وتأث ــة الحلي ــوات الفضائي القن
الوجدانيــة،  العتمد)العرفيــة، 
الســلوكية( وقــد تبــي أنــا عالقــة 
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طرديــة قويــة بــي درجــة العتــمد عــى 
القنــوات الفضائيــة الحليــة والتأثــرات 
معامــل  قيمــة  بلغــت  إذ  العرفيــة 
ارتبــاط برســون 0،712عنــد مســتوى 

. معنويــة0،05 
ــة  ــة دال ــة ارتباطي ــود عالق ــي وج وتب
ــى  ــمد ع ــة العت ــي درج ــا ب إحصائي
القنــوات الفضائيــة الحليــة والتأثــرات 
الوجدانيــة وقــد تبــي أنــا عالقــة 
ــل  ــة معام ــت قيم ــة، إذ بلغ ــة قوي طردي
ــتوى  ــون0،504عند مس ــاط برس ارتب

. معنويــة0،05 
ــا  ــة إحصائي ــة دال ــود عالق ــي وج وتب
بــي درجــة العتــمد عــى القنــوات 
والتأثــرات  الحليــة  الفضائيــة 
عالقــة  أنــا  تبــي  وقــد  الســلوكية 
معامــل  قيمــة  بلغــت  إذ  قويــة، 
ــتوى  ــون0،623عند مس ــاط برس ارتب

. معنويــة0،05 
ــة  ــم زادت درج ــه كل ــي أن ــذا يعن وه
القنــوات  عــى  البحوثــي  اعتــمد 
ــم خيــص مــواد  الفضائيــة الحليــة في
وبرامــج الرشــحي النتخابيــة زادت 
عليهــم التأثرات)العرفيــة، الوجدانيــة، 
الســلوكية( الناتــة عــن هــذا العتــمد.
ف  الفــرض  صحــة  تثبــت  وبذلــك 
اجيابيــة  أرتباطيــة   عالقــة  وجــود 
بــي درجــة اعتــمد البحوثــي عــى 
ــرات  ــة وتأث ــة الحلي ــوات الفضائي القن
الوجدانيــة،  العتمد)العرفيــة، 

. ) كية لســلو ا
الفــرض الســادس :- توجــد عالقــة 
ارتباطيــه بــي درجــة اعتــمد البحوثــي 
الحليــة  الفضائيــة  القنــوات  عــى 
واتاهاتــم نحــو القضايــا المنيــة.

جدول  )32(يوضح معامل ارتباط برسون  لقياس العالقة الرتباطية  بي درجة اعتمد البحوثي 
عى القنوات الفضائية الحلية واتاهاتم نحو القضايا المنية 

 درجة االعتامد عىل القنوات الفضائية

املحلية

اتجاهات املبحوثني

RP

0،1860،05

ن=400
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ــود  ــدول وج ــات ال ــن بيان ــح م يتض
عالقــة طرديــة ضعيفــة بــي درجــة 
الفضائيــة  القنــوات  عــى  العتــمد 
الحليــة واتاهــات البحوثــي نحــو 
الــواد والرامــج المنيــة إذ بلغــت قيمة 
معامــل ارتبــاط برســون0،186عند 

معنويــة0،05. مســتوى 
ــة  ــم زادت درج ــه كل ــي أن ــذا يعن وه
القنــوات  عــى  البحوثــي  اعتــمد 
ــواد  ــص ال ــم خي ــة في ــة الحلي الفضائي
تعــززت  كلــم  المنيــة  والرامــج 
والرامــج  الــواد  نحــو  اتاهاتــم 

. المنيــة 

ف  الفــرض  صحــة  تثبــت  وبذلــك 
اجيابيــة  أرتباطيــة  عالقــة  وجــود 
البحوثــي  اعتــمد  درجــة  بــي 
 ، الحليــة  الفضائيــة  القنــوات  عــى 
واتاهاتم)الجيابيــة، الســلبية( نحــو 

المنيــة. والرامــج  الــواد 
عالقــة  توجــد  الســابع:  الفــرض 
ــع  ــي دواف ــا ب ــة إحصائي ــة دال ارتباطي
ــوات  ــى القن ــمد ع ــي ف العت البحوث
ــواد  ــص ال ــم خي ــة في ــة الحلي الفضائي
ــة  ــرات النات ــة والتأث ــج  المني والرام

ــمد. ــذا العت ــن ه ع

جدول )33( معامل ارتباط برسون لقياس العالقة الرتباطية بي دوافع البحوثي ف العتمد عى 
القنوات الفضائية الحلية فيم خيص الواد والرامج المنية والتأثرات الناتة عن هذا العتمد

الدوافع

 التأثريات

الدوافع الطقوسيةالدوافع النفعية

RPRP

0،7920،050،2830،05التأثريات املعرفية

0،6100،050،1860،05التأثريات الوجدانية

0،7080،050،2480،05 التأثريات السلوكية

ــود  ــدول وج ــات ال ــن بيان ــح م يتض
إحصائيــا  دالــة  ارتباطيــة  عالقــة 
)النفعيــة،  البحوثــي  دوافــع  بــي 
ــوات  ــمد عــى القن الطقوســية( ف العت
ــواد  ــص ال ــم خي ــة في ــة الحلي الفضائي
والرامــج المنيــة والتأثرات)العرفيــة، 

الناتــة  الســلوكية(  الوجدانيــة، 
عــن هــذا العتــمد، وقــد تبــي أن 
قويــة  طرديــة  ارتباطيــة  العالقــة 
والتأثــرات  النفعيــة  الدوافــع  بــي 
معامــل  قيمــة  بلغــت  إذ  العرفيــة 
ــتوى  ــون0،792عند مس ــاط برس ارتب
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.0،05 معنويــة
بــي  قويــة  طرديــة  العالقــة  وأن 
والتأثــرات  النفعيــة  الدوافــع 
معامــل  قيمــة  بلغــت  إذ  الوجدانيــة 
ــتوى  ــون0،610عند مس ــاط برس ارتب

.0 ، 0 5 يــة معنو
بــي  قويــة  طرديــة  العالقــة  وأن 
والتأثــرات  النفعيــة  الدوافــع 
معامــل  قيمــة  بلغــت  إذ  الســلوكية 
ــتوى  ــون0،708عند مس ــاط برس ارتب

.0 ، 0 5 يــة معنو
وقــد تبــي أن العالقــة ارتباطيــة طرديــة 
الطقوســية  الدوافــع  بــي  ضعيفــة 
والتأثــرات العرفيــة إذ بلغــت قيمــة 
معامــل ارتبــاط برســون0،283عند 

معنويــة0،05. مســتوى 
بــي  ضعيفــة  طرديــة  العالقــة  وأن 
والتأثــرات  الطقوســية  الدوافــع 

قيمــة  بلغــت  إذ  الوجدانيــة 
معامــل ارتبــاط برســون0،186عند 

مســتوى معنويــة0،05.
بــي  ضعيفــة  طرديــة  العالقــة  وأن 
والتأثــرات  الطقوســية  الدوافــع 
معامــل  قيمــة  بلغــت  إذ  الســلوكية 
ــتوى  ــون0،248عند مس ــاط برس ارتب

.0،05 معنويــة

ــع  ــم زادت دواف ــه كل ــي أن ــذا يعن وه
ف  الطقوســية(  البحوثي)النفعيــة، 
الفضائيــة  القنــوات  عــى  العتــمد 
ــة،  ــة كلــم زادت التأثرات)النفعي الحلي
الوجدانيــة، الســلوكية( عليهــم فيــم 
ــي  ــة الت ــج المني ــواد والرام ــص ال خي
القنــوات  عــى  اعتمدهــم  يدثهــا 

الحليــة. الفضائيــة 
ف  الفــرض  صحــة  تثبــت  وبذلــك 
ــي  ــة ب ــة اجيابي ــة ارتباطي ــود عالق وج
دوافــع البحوثــي )النفعية، الطقوســية( 
ف العتــمد عــى القنــوات الفضائيــة 
ــج  ــواد والرام ــص ال ــم خي ــة في الحلي
)العرفيــة،  والتأثــرات  المنيــة 
الوجدانيــة، الســلوكية( الناتــة عــن 

هــذا العتــمد.
عالقــة  توجــد   : الثامــن  الفــرض 
ارتباطيــه اجيابيــة بــي دوافــع البحوثــي 
) النفعيــة ، الطقوســية ( ف العتــمد 
ــم  ــة في ــة الحلي ــوات الفضائي ــى القن ع
ــي  ــة وب ــج المني ــواد والرام ــص ال خي
اتاهاتــم نحــو تلــك الــواد والرامــج 

.
ــاط  ــل ارتب ــح معام ــدول )34(يوض ج
ــة  ــة الرتباطي ــاس العالق ــون  لقي برس
 ، )النفعيــة  البحوثــي  دوافــع  بــي  
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الطقوســية ( ف العتــمد عــى القنــوات 
ــواد  ــص ال ــم خي ــة في ــة الحلي الفضائي

اتاهاتــم  وبــي  المنيــة  والرامــج 
ــج . ــواد والرام ــك ال ــو تل نح

اتجاهات املبحوثني

الدوافع الطقوسيةالدوافع النفعية

RPRP

0،3460،050،430،05

ن=400

ــود  ــدول وج ــات ال ــن بيان ــح م يتض
ــي  ــا ب ــة إحصائي ــة دال ــة ارتباطي عالق
ــمد  ــة ف العت ــي النفعي ــع البحوث دواف
ــم  ــة في ــة الحلي ــوات الفضائي ــى القن ع
ــي  ــة وب ــج المني ــواد والرام ــص ال خي
اتاهاتــم نحــو هــذه الــواد والرامــج 
،وقــد تبــي أن العالقــة طرديــة ضعيفــة 
واتاهــات  النفعيــة  الدوافــع  بــي 
معامــل  قيمــة  بلغــت  إذ  البحوثــي 
ــتوى  ــون0،346عند مس ــاط برس ارتب

معنويــة0،05.
ــة  ــة ارتباطي ــود عالق ــدم وج ــي ع وتب
ذات دللــة إحصائيــة بــي الدوافــع 
الطقوســية واتاهــات البحوثــي نحــو 
الــواد والرامــج المنيــة، إذ بلغــت 
قيمــة معامــل ارتبــاط برســون0،023 

وهــي غــر دالــة إحصائيــا عند مســتوى 
ــم  ــه كل ــي أن ــذا يعن ــة0،05 ،وه معنوي
)النفعيــة(  البحوثــي  دوافــع  زادت 
ــة  ــوات الفضائي ــى القن ــمد ع ف العت
ــج  ــواد والرام ــص ال ــم خي ــة في الحلي
ــم تعــززت اتاهاتــم نحــو  ــة كل المني

ــج. ــواد والرام ــك ال تل
وبذلــك تثبــت صحــة الفــرض بالنســبة 
اجيابيــة  ارتباطيــة  عالقــة  لوجــود 
بــي دوافــع البحوثــي    )النفعيــة( 
ــة  ــوات الفضائي ــى القن ــمد ع ف العت
ــج  ــواد والرام ــص ال ــم خي ــة في الحلي
ــواد  ــذه ال ــو ه ــم نح ــة واتاهات المني

والرامــج.
ــرض  ــة الف ــت صح ــه ل تثب ــي أن ف ح
البحوثــي  دوافــع  خيــص  فيــم 
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ــواد  ــو ال ــم نح ــية( واتاهات )الطقوس
ــود إل أن  ــذا يع ــة، وه ــج المني والرام
ــا  ــي قضاي ــة ه ــج المني ــواد والرام ال

ــادة. ج
عالقــة  توجــد   : التاســع  الفــرض 

ــي  ــا ب ــة إحصائي ــة دال ــة اجيابي ارتباطي
الحليــة  الفضائيــة  القنــوات  ســمت 
ــم  ــة اعتمده ــي ودرج ــر البحوث ،بتقدي
عليهــا فيــم خيــص الــواد والرامــج 

. المنيــة 

جدول رقم)35( معامل ارتباط برسون لقياس العالقة الرتباطية بي سمت القنوات الفضائية 
الحلية التي يعتمد عليها البحوثي عليها ودرجة اعتمدهم عليها

 درجة االعتامد عىل

 القنوات الفضائية

املحلية

اتجاهات املبحوثني

RP

0،8040،05

ن=400

ــود  ــدول وج ــات ال ــن بيان ــح م يتض
ــي  ــا ب ــة إحصائي ــة دال ــة ارتباطي عالق
الحليــة  الفضائيــة  القنــوات  ســمت 
التــي يعتمــد عليهــا البحوثــي فيــم 
المنيــة  والرامــج  الــواد  خيــص 
ــي  ــد تب ــا وق ــم عليه ــة اعتمده ودرج
طرديــة  ارتباطيــة  العالقــة  هــذه  أن 
معامــل  قيمــة  بلغــت  إذ  قويــة، 
ــتوى  ــون0،804عند مس ــاط برس ارتب

.0،05 معنويــة
ــة  ــم زادت نوعي ــه كل ــي أن ــذا يعن وه

الحليــة  الفضائيــة  القنــوات  ســمت 
ــم  ــي، كل ــا البحوث ــد عليه ــي يعتم الت
زادت درجــة اعتمدهــم عليهــا فيــم 

خيــص الــواد والرامــج المنيــة .
ف  الفــرض  صحــة  تثبــت  وبذلــك 
اجيابيــة  ارتباطيــة  عالقــة  وجــود 
ــوات  ــمت القن ــي س ــا ب ــة إحصائي دال
ــا  ــد عليه ــي يعتم ــة الت ــة الحلي الفضائي
البحوثــي ودرجــة اعتمدهــم عليهــا 
ــة. ــج المني ــواد والرام ــص ال ــم خي في
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نتائج الدراسة امليدانية:
ــون  ــن يتعرض ــون الذي ــاء البحوث 1 .ج
الحلية)يوميــا( الفضائيــة  للقنــوات 

بالرتبــة الول بنســبة %47،8ثــم الذيــن 
ــة  ــر منتظم ــورة غ ــا بص ــون ل يتعرض
بنسبة%43،3،وتقاســم الرتبــة الخــرة 
من)3-1(مــرة  يتعرضــون  الذيــن 

و)5-4(مــرة بنســبة4،5%.
الذيــن يقضــون  البحوثــون  2 حــل 
التعــرض  ســاعة(ف  مــن  )لقــل 
يوميــا  الحليــة  الفضائيــة  للقنــوات 
بنســبة%41،0،ثم  الول  بالرتبــة 
ــن  ــل م ــاعة لق ــون من)س ــن يقض الذي
ــن  ــم الذي ــبة%24،3، ث ــاعتي( بنس س
يقضــون من)ســاعتي لقــل مــن ثالث 
الذيــن  بنســبة%21،3ثم  ســاعات( 
يقضــون أكثــر مــن ذلــك 14،0%.

ــون  ــن يتعرض ــون الذي ــاء البحوث 3 .ج
الحليــة  الفضائيــة  للقنــوات 
الول  بالرتبــة  بمعدل)أحيانــا( 
يتعرضــون  الذيــن  بنســبة%50،3ثم 
لــا )نــادرا (بنســبة%38،5ثم الذيــن 
ــبة 11،3%. ــم( بنس ــون لا)دائ يتعرض

الذيــن  البحوثــون  .جــاء   4
للمــواد  متابعــة  يقضون)ســاعة( 
ــة  ــا المني ــة بالقضاي ــج الاص والرام

ــة  ــة بالرتب ــة الحلي ــوات الفضائي ف القن
الول بنســبة%78،8ثم الذيــن يتابعونا 
ــن  ــم الذي ــبة %13،3ث لدة)ساعتي(بنس
ســاعات(  لدة)ثــالث  يتابعونــا 
ــر  ــا أكث ــن يتابعون ــبة%4،3ثم الذي بنس

بنســبة3،8%. ذلــك  مــن 
ــدون  ــن يعتم ــون الذي ــاء البحوث 5 .ج
عــى القنــوات الفضائيــة الحليــة ف 
الصــول عــى معلوماتــم بشــأن الــواد 
ــة  ــاع المني ــة بالوض ــج الاص والرام
4ثم  7 ، 0 % بنســبة ) سطة متو ( جة ر بد
%41،3ثــم  بنســبة  بدرجة)قليلــة( 

بنســبة11،8%. بدرجة)كبــرة( 
ــاهدون  ــن يش ــون الذي ــاء البحوث 6 .ج
الحليــة  الفضائيــة  القنــوات 
بالرتيــب  السة(  أفــراد  )مــع 
الذيــن  %67،5ثــم  بنســبة  الول 
 26،3% يشاهدونا)بمفردهم(بنســبة
ثــم الذيــن يشــاهدونا)مع الصدقــاء( 
الخــر  الرتيــب  وف  بنســبة5،0%، 
القــارب(  يشــاهدونا)مع  الذيــن 

.1 ، 3 % بنســبة
ــون)  ــن يقوم ــون الذي ــار البحوث 7 .أش
بتغيــر القنــاة ال أخــرى ول يســتمرون 
النهايــة(  الرنامــج حتــى  متابعــة  ف 
وبنســبة%47،3ثم  الول  بالرتيــب 
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ويقومــون  يتابعونــه  الذيــن) 
ثــم  بنســبة24،0%  أخــرى(  بأعــمل 
ــة  ــن البداي ــه م ــون لتابعت الذين)يتفرغ
ال النهايــة( بنســبة%15،8 وف الرتيــب 
ــع  ــج م ــون الرنام ــر الذين)يتابع الخ

.13،0% بنســبة  السة(  أفــراد 
يثقــون  الذيــن  البحوثــون  .جــاء   8
ف القنــوات الفضائيــة الحليــة التــي 
يعتمــدون عليهــا ف الصــول عــى 
المنيــة  القضيــا  بشــأن  معلوماتــم 
الول  بالرتيــب  بدرجة)متوســطة( 
ــا  ــون ب ــن يثق ــم الذي ــبة%60،0 ث بنس
ثــم  بنســبة29،3%  بدرجة)قليلــة( 
ــا  ــون ب ــن يثق ــر الذي ــب الخ بالرتي

بنســبة10،8%. بدرجة)كبــرة( 
الفضائيــة  القنــوات  .جــاءت   9
كأكثــر  الول   بالرتيــب  الحليــة 
ــل  ــن قب ــمدا م ــة اعت ــائل العالمي الوس
البحوثــي ف الصــول عــى معلوماتــم 
بشــأن الوضــاع والقضايــا المنيــة 
الورقيــة  الصحــف  بنســبة%56،2ثم 
الحليــة بنســبة%40،7 ثــم شــبكات 
التواصــل الجتمعــي بنســبة16،2% 
الحليــة  الذاعيــة  الحطــات  ثــم 
بنســبة%14،5 ثــم الواقــع اللكرونيــة 
بنســبة%9،5 ثــم الصحــف اللكرونيــة 

الحليــة بنســبة6%.
ــة  ــة الفضائي ــاة العراقي ــاءت قن 10 .ج
القنــوات  كأكثــر  الول  بالرتيــب 
مــن  تفضيــال  الحليــة  الفضائيــة 
ثــم  بنســبة96،5%  البحوثــي  قبــل 
قنــاة الشقيــة بنســبة%88 ثــم قنــاة 
قنــاة  ثــم  بنســبة70،5%  البغداديــة 
قنــاة  ثــم  بنســبة 35،7%  الســومرية 
الريــة بنســبة%26،7 ثــم قنــاة الفــرات 
الخــر  الرتيــب  بنســبة%13،5 وف 
بنســبة4،5%.  أخــرى  فئــة  جــاءت 

السياســية  الضامــي  .جــاءت   11
بالرتيــب الول كأكثــر الضامــي متابعة 
مــن قبــل البحوثــي بنســبة%93،5 ثــم 
بنســبة87،7%  الضامــي الجتمعيــة 
التلفزيونيــة  السلســالت  ثــم 
بنســبة%81 ثــم الفــالم بنســبة52% 
ــبة31،7%  ــة بنس ــي العلمي ــم الضام ث
ــة بنســبة30،5%  ثــم الضامــي الرياضي
ثــم الضامــي الفنيــة بنســبة %24،5 ثــم 
ــم  ــبة%23،5 ث ــة بنس ــي النوع الضام
ــبة 20،2%  ــة بنس ــي القتصادي الضام
وف الرتيــب الخــر جــاءت الضامــي 

الدبيــة بنســبة14%.
الخبــار  نــشات  .جــاءت   12
كأكثــر  الول  بالرتيــب  التلفزيونيــة 



417

أ م د. حممد حسني علوان
2م

02
1  

ار 
 آذ

    
46

  /
دد 

الع

التلفزيونيــة  والرامــج  الــواد 
فيــم  البحوثــي  قبــل  مــن  تفضيــال 
خيــص الوضــاع والقضايــا المنيــة 
الــوارات  ثــم  بنســبة54،2% 
ثــم  ثــم  بنســبة35%  التلفزيونيــة 
ــبة20،5%  ــة بنس ــات التلفزيوني التحقيق
ثــم الرامــج التلفزيونيــة بنســبة 18،5% 
ثــم التقاريــر التلفزيونية بنســبة14،5%.

ــدون  ــن  جي ــون الذي ــاء البحوث 13 .ج
بــأن تغطيــة القنــوات الفضائيــة الحليــة 
للوضــاع المنيــة بدرجة)متوســطة( 
ثــم  بنســبة61،5%  الول  بالرتيــب 
بدرجة)جيــدة(  جيدونــا  الذيــن 
جيدونــا  الذيــن  ثــم  بنســبة27،2% 

بنســبة11،2%. بدرجة)ضعيفــة( 
14 .جــاءت درجــة حــرص البحوثــي 
عــى مناقشــة  الــواد والرامــج مــع 
بالرتيــب  بدرجة)أحيانــا(  الخريــن 
الذيــن  يليهــا   51،0% بنســبة  الول 
يرصــون عــى ذلــك بدرجة)دائــم( 
بنســبة%37،2 وأخــرا الذيــن يرصون 

ــبة11،7%. ــادرا( بنس ــك )ن ــى ذل ع
ــر  ــم أكث ــراد السة ه ــي أن  أف 15 .تب
ــي  ــرص البحوث ــذي ي ــخاص ال الش
ــة إذ  ــاع المني ــتهم الوض ــى مناقش ع
ــبة46،5%  ــب الول بنس ــاءوا بالرتي ج

ثــم  بنســبة31،3%  الصدقــاء  ثــم 
ثــم  بنســبة15،8%  العمــل  زمــالء 
القــارب بنســبة %5،0 وف الرتيــب 
الخــر النــاس ف القهــى بنســبة1،5%.
فــروق  وجــود  عــدم  16.تبــي 
ذات دللــة إحصائيــة بــي الســمت 
الســن،  الديموغرافية)النــوع، 
ــتوى  ــة، الس ــي، الهن ــتوى التعليم الس
القتصــادي والجتمعــي( وبــي كثافــة 
تعــرض البحوثــي للقنــوات الفضائيــة 
ــع  ــة مرب ــن قيم ــث ل تك ــة، حي الحلي
كأي الحســوبة دالــة إحصائيــا عنــد 

.)0،05( معنويــة  مســتوى 
فــروق  وجــود  عــدم  17.تبــي 
ذات دللــة إحصائيــة بــي الســمت 
الســن،  )النــوع،  الديموغرافيــة 
ــتوى  ــة، الس ــي، الهن ــتوى التعليم الس
القتصــادي والجتمعــي( وبــي درجة 
التعــرض  عــى  البحوثــي  حــرص 
ــوات  ــة ف القن للمــواد والرامــج المني
الفضائيــة الحليــة، حيــث ل تكــن قيمــة 
ــا  ــة إحصائي ــوبة دال ــع كأي الحس مرب

معنويــة)0،05(.  مســتوى  عنــد 
فــروق  وجــود  عــدم  18.تبــي 
ذات دللــة إحصائيــة بــي الســمت 
الســن،  الديموغرافية)النــوع، 
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ــتوى  ــة، الس ــي، الهن ــتوى التعليم الس
وبــي  والجتمعــي(  القتصــادي 
درجــة اعتــمد البحوثــي عــى القنــوات 
عــى  للحصــول  الحليــة  الفضائيــة 
معلوماتــم بشــأن الوضــاع والقضايــا 
ــع  ــة مرب ــن قيم ــث ل تك ــة، حي المني
كأي الحســوبة دالــة إحصائيــا عنــد 

 .)0،05( معنويــة  مســتوى 
ارتباطيــة  عالقــة  وجــود  19.تبــي 
اعتــمد  بــي درجــة  دالــة إحصائيــا 
البحوثــي عــى القنــوات الفضائيــة 
الحليــة ودوافــع العتــمد )النفعيــة، 

. الطقوســية( 
ارتباطيــة  وجــود عالقــة  .تبــي   20
اعتــمد  بــي درجــة  دالــة إحصائيــا 
البحوثــي عــى القنــوات الفضائيــة 
الحليــة وتأثــرات العتمد)العرفيــة، 

الســلوكية(. الوجدانيــة، 
طرديــة  عالقــة  وجــود  .تبــي   21
ضعيفــة بــي درجــة العتــمد عــى 
القنــوات الفضائيــة الحليــة واتاهــات 
والرامــج  الــواد  نحــو  البحوثــي 
معامــل  قيمــة  بلغــت  إذ  المنيــة 
ــتوى  ــون0،186عند مس ــاط برس ارتب

..0،05 معنويــة
ارتباطيــة  عالقــة  وجــود  .تبــي   22

ــي  ــع البحوث ــي دواف ــا ب ــة إحصائي دال
)النفعيــة، الطقوســية( ف العتــمد عــى 
القنــوات الفضائيــة الحليــة فيــم خيــص 
ــرات  ــة والتأث ــج المني ــواد والرام ال
الســلوكية(  الوجدانيــة،  )العرفيــة، 

ــمد. ــذا العت ــن ه ــة ع النات
23 .تبــي وجــود عالقــة ارتباطيــة دالــة 
إحصائيــا بــي دوافــع البحوثــي النفعية 
ف العتــمد عــى القنــوات الفضائيــة 
ــج  ــواد والرام ــص ال ــم خي ــة في الحلي
ــذه  ــو ه ــم نح ــي اتاهات ــة وب المني
الــواد والرامــج ،وقــد تبــي أن العالقــة 
ــة  ــع النفعي ــي الدواف ــة ب ــة ضعيف طردي
ــة  ــت قيم ــي إذ بلغ ــات البحوث واتاه
معامــل ارتبــاط برســون0،346عند 

ــة0،05. ــتوى معنوي مس
أرتباطيــة  .تبــي وجــود عالقــة   24
ــوات  ــمت القن ــي س ــا ب ــة إحصائي دال
ــا  ــد عليه ــي يعتم ــة الت ــة الحلي الفضائي
ــج  ــواد وبرام ــص م ــم خي ــي في البحوث
الرشــحي النتخابيــة ودرجــة اعتمدهم 
عليهــا وقــد تبــي أن هــذه العالقــة 
أرتباطيــة طرديــة قويــة، إذ بلغــت قيمــة 
معامــل ارتبــاط برســون0،804عند 

ــة0،05. ــتوى معنوي مس
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التوصيات:
القائمــي  الباحــث  يــويص   -1
القنــوات  ف  المنيــة  الرامــج  عــى 
التلفزيونيــة الحليــة بتقديــم أراء متلفــة 
حــول الــدث المنــي ومــن وجهــات 
ــيخ  ــؤدي إل ترس ــم ي ــة، ب ــر متلف نظ
ويضفــي  المهــور،  لــدى  الثقــة 
الرامــج،  تلــك  عــى  الصداقيــة 
الــدث  حــول  الراء  ف  فالتعدديــة 
ــاد  ــة الي ــي صف ــد تعط ــي الواح المن
والوضوعيــة للرامــج التــي تقــدم مــن 
خاللــا، فمــن غــر المكــن تقديــم 
مــن  المنــي  الوضــوع  او  الــدث 
ــة  ــر خاص ــة نظ ــدة وبوجه ــة واح زاوي
تتفــق وأيديولوجيــة القنــاة التلفزيونيــة، 
ــرأي  ــرأي وال ــم ال ــن تقدي ــد م إذ لب
الخــر وان كان ليــس بالســتوى نفســه، 
ــاة موضــع  لكــن ذلــك جيعــل مــن القن
ثقــة ومصداقيــة للجمهــور التلقــي.

عــى  القائمــي  الباحــث  يــث   -2
عــى  الحليــة  التلفزيونيــة  القنــوات 
إجــراء دراســات اســتطالعية حــول 
ــة  ــا، لعرف ــي تبثه ــة الت ــج المني الرام
ــك  ــن تل ــور م ــتفادة المه ــدى اس م
المكــن  مــن  فليــس  الرامــج، 
أمنــي  برنامــج  بتقديــم  الســتمرار 

معــي دون معرفــة حجــم التعــرض 
ــور  ــف المه ــج، وموق ــك الرنام لذل
هــو  المهــور  ان  إذ  منــه،  التلقــي 
الــدف الول والخــر مــن تقديــم 
ــدون  ــة ، فب ــع المني ــج والواضي الرام
المهــور ل جــدوى مــن تقديــم تلــك 

أخــرى. برامــج  أي  أو  الرامــج 
3-مــن الــرضوري التوســع بأجــراء 
ــوات  ــة ف مــال القن الدراســات العلمي
إعالميــة  وســيلة  ،كونــا  الفضائيــة 
حديثــة ومتميــزة مــن أجــل تديــد 
ــرض  ــا لغ ــة ف عمله ــي الجيابي النواح
ــي الســلبية  تطويرهــا وتديــد النواح
عــى  والعمــل  تالفيهــا  أجــل  مــن 

معالتهــا مســتقبال.
4-ضورة التوســع بأجــراء الدراســات 
الوضوعــات  مــال  ف  العلميــة 
ــا المنيــة والتوســع ف دراســة  والقضاي
ــم كل  ــا ت ــا قضاي ــا كون ــذه القضاي ه

فئــات المهــور العراقــي.
5-اقــران الدراســات العلميــة بأجــراء 
دراســات ميدانيــة ف مــال القضايــا 
المنيــة  بشــكل عــام لــا تثلــه مــن أهية 
ــره  ــا توف ــي وم ــث العلم ــال البح ف م
ــات  ــع طبق ــة لمي ــؤرشات كمي ــن م م
الجتمــع وبمختلــف فئاتــه العمريــة 
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ــة. ــة والجتمعي ــتوياته القتصادي ومس
6-أجــراء دراســات علميــة مقارنــة 
ــة  ــة والديث ــالم التقليدي ــائل الع لوس
ــن  ــور م ــى المه ــا ع ــدى تأثرات ف م
ناحيــة تشــكيل اتاهاتــه نحــو القضايــا 

ــة .  ــاع المني والوض
ــات  ــراء دراس ــع بأج 7-ضورة التوس
عــى  التعــرف  أجــل  مــن  علميــة 
ــى  ــة ع ــوات الفضائي ــر القن ــدى تأث م
تشــكيل  ف  ودورهــا  الســتخدمي 
أنــواع  متلــف  نحــو  اتاهاتــم 
لســيم  والقضايــا،  الوضوعــات 

 . المنيــة  القضايــا 

مصادر البحث وهوامشه :
برامــج  دور  عبــداهلل،  حســي  صفــاء   -1
التلفزيــون يف تصــي املجتمــع ضــد اجلريمــة، 
بغــداد، وزارة الداخليــة، املعهــد العــايل لضباط 
ــة  ــل درج ــث لني ــي، بح ــن الداخ ــوى األم ق
ــة، ، 1988. ــوم األمني ــايل يف العل ــوم الع دبل
الدبــاغ،  بــدري حممــد صالــح  2-أســامة 
ضــد  الوعــي  نــرش  واجتاهــات  أســاليب 
 -1980( العراقيــة  الصحافــة  اجلريمــة، 
1988م(، رســالة ماجســتري )غــري منشــورة(، 
جامعــة بغــداد، كليــة اآلداب، قســم اإلعــالم، 

.1990
الدبــاغ،  بــدري حممــد صالــح  3-أســامة 
تلفزيــون العــراق وتنميــة وعــي اجلمهــور 
باألمــن االجتامعــي، أطروحــة دكتــوراه )غــري 
اآلداب،  كليــة  بغــداد،  جامعــة  منشــورة(، 

قســم اإلعــالم، 2000 .
4- عبــد اللطيــف خليفــة، املعاجلــة الصحفيــة 
ملشــكلة تعاطــي املــواد النفســية: الدوائيــة 
كأحــد املتغــريات املرتبطــة باالجتــاه نحــو 
التعاطــي، جملــة علــم النفــس، القاهــرة: اهليئــة 
 ،1992  ،21 العــدد  للكتــاب، م8،  العامــة 

.108-129 ص
الســينام  دور  الضبــع،  عــارف  رفعــت   -5
املخــدرات  مشــكلة  عــالج  يف  املرصيــة 
والعلــوم  اآلداب  جملــة  هلــا،  والتصــدي 
اآلداب،  كليــة  املنيــا،  جامعــة  اإلنســانية، 
ــان، 1998،  ــاين، نيس ــزء الث ــد 28، اجل املجل
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.96 ص-11 
-6 عصــام الديــن عثــامن زيــن العابديــن، 
ــة،  ــة األمني ــر الصحافــة الســودانية يف التوعي أث
رســالة ماجســتري )غري منشــورة(، الســودان، 
جامعــة ام درمــان اإلســالمية، كلية 

ــالم، 2004. اإلع
ــادين،  ــيخ الف ــد الش ــيخ امح ــد الش 7- مجاه
دور الصحافــة املتخصصــة يف التوعيــة األمنيــة 
والوقايــة مــن اجلريمــة، رســالة ماجســتري 
)غــري منشــورة(، الســودان، جامعــة ام درمــان 

.2006 اإلســالمية، 
 8-L. J. Shrum & Thomas C. O’ Guinn، “

 Processes and Effects in the construction of

 Social Reality. Construct accessibility as an

 explanatory Variable” In “Communication

 Research” (Vol. 20، No. 3، Jun1993) P.P. 436-

.471

 9-Michael Slater & Marille Long & Valeria

 Ford، “ Alcohol، Illegal drugs، Violent Crime

 and Traffic- related and Other unintended

 injuries in U.S. Local and notional News” In

 “Journal of studies on Alcohol” (Vol. 67، No.

6، Nov. 2006) P.P. 904- 910

 Roger Wimmer& Joseph R. Dominick،.10

 Mass Media Research، New York، Wadsworth،

.2011، p.50

11- د. حممــد عبــد احلميــد، بحــوث الصحافة 
، القاهــرة: عامل الكتــب، 1992،ص93.

ــة  ــان و هشــام عطي 12-رشيــف درويــش اللب
عبــد املقصــود، مقدمــة يف مناهــج البحــث 
ــرش  ــة للن ــدار العربي ــرة: ال ــي، القاه اإلعالم

2008،ص74.  والتوزيــع، 
ــن: 1- أ  ــم كل م ــون ه ــؤالء املحكم )*(وه
ــي  ــد النب ــل رايض، 2- أ د0عب ــام فاض د0وس
ــد  4-  ــد املجي ــب عب ــل ، 3- أ د0 طال خزع
أ د0محــدان الســامل 5- أ د0 كامــل حســون 

ــم . القي
اإلعــالم  نظريــات  شــفيق،  13-حســني 
اجلديــد  اإلعــالم  دراســات  يف  وتطبيقاهتــا 
القاهــرة:  االجتامعــي،  التواصــل  ومواقــع 
ــع،  ــرش والتوزي ــة والن ــن للطباع ــر وف دار فك

ص233-232.  ،2013
14-د. حممــد عبــد احلميــد، نظريــات اإلعــالم 
عــامل  القاهــرة:  ط3،  التأثــري،  واجتاهــات 

ص331.  ،2004 الكتــب، 
اإلعــالم  نظريــات  شــفيق،  15-حســني 
اجلديــد  اإلعــالم  دراســات  يف  وتطبيقاهتــا 
مصــدر   ، االجتامعــي  التواصــل  ومواقــع 

ص233. ســابق، 
نظريــات  املزاهــرة،  هــالل  16-منــال 
االتصــال، عــامن: دار امليــرسة للنــرش والتوزيــع 

ص341-340.  ،2012 والطباعــة، 
التلفزيــون  مزيــد،  أمحــد  17-حممــود 
والطفل)أثــر اإلعالنــات يف إكســاب طفــل مــا 
ــة(،  ــارات االجتامعي ــض امله ــة بع ــل املدرس قب
ــع،  ــرش والتوزي ــة للن ــدار العاملي ــرة، ال )القاه
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ص114-113. 2008م(، 
التلفزيــون  مزيــد،  أمحــد  18-حممــود 
إكســاب  يف  اإلعالنــات  أثــر  والطفــل- 
طفــل مــا قبــل املدرســة بعــض املهــارات 
ــرش  ــة للن ــدار العاملي ــرة:  ال ــة، القاه االجتامعي

ص114-113.  ،2008 والتوزيــع، 
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كليــة  االتصــال،  بحــوث  جملــة  احلاليــة، 
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ص11.  ،1993 األول،  كانــون 
اإلعــالم  نظريــات  شــفيق،  22-حســني 
اجلديــد  اإلعــالم  دراســات  يف  وتطبيقاهتــا 
مصــدر   ، االجتامعــي  التواصــل  ومواقــع 
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قســم  االعــالم،  كليــة  القاهــرة،  جامعــة 

ص29-28.  ،2000 االذاعــة، 
 24-Stephen W. John Little. “Theories of

 Human Communication” )U.S.A: Wads

25-عــزة   .Worth، 2002( P.139-140
ــابق، ص29. ــدر س ــم، املص ــد العظي عب

ــادات  ــي، ع ــد الربيع ــط عبي ــد كح 26-حمم
ــوات  ــرب للقن ــن الع ــدى املهاجري ــي ل التلق
الفضائيــة العربيــة، رســالة دكتــوراه )غــري 
املفتوحــة،  العربيــة  االكاديميــة  منشــورة(، 
ص136. 2011م،  والربيــة،  اآلداب  كليــة 
االتصــال  علــوم  مهنــا،  27-فريــال 
واملجتمعــات الرقميــة، دمشــق: دار الفكــر 

2002،ص265. والتوزيــع،  للنــرش 
االجتاهــات  فهمــي،  الســيد  28-امــاين 
ــو  ــري يف الرادي ــات التأث ــة لنظري ــة احلديث العاملي
والتلفزيــون، القاهــرة: كليــة اإلعــالم، املجلــة 
املرصيــة لبحــوث اإلعــالم، العــدد الســادس، 

1999،ص221. ترشيــن االول 
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املدرس املساعد 

 عيل محري كريم الحلفي

املستخلص  
ــى  ــرف ع ــة التع ــذه الدراس ــدف ه ت
التــي  والمــور  البيئيــة  خدمــات 
ــة  ــة وضوري ــة الركزي ــدث ف الكتب ت
فــرة  ف  الاســمة  القــرارات  اتــاذ 
ــز  ــة ومرك ــددة  ،ودور الكتب ــة م زمني
ــات  ــاء الزم ــق اعب ــات ف تقي العلوم
والكــوارث والجــراءات التــي مــن 
ــر  ــع الخاط ــل م ــن التعام ــا يمك خالل
والصعوبــات التــي تواجهــه الكتبــة 
عنــد الزمــات التــي تتعــرض لــا، 
وقــد اســتخدم النهــج الوصفــي ف 
ــة  ــوارث ف الكتب ــات والك ادارة الزم
الركزيــة .واعتمــد ف هــذه البحــث 
عــى الســتبانة كاداه جــع البيانــات 

ــة  ــوارد البشي ــث بال ــع البح ــن متم ع
العاملــة ف  الكتبــة الركزيــة البالــغ 
ــا  ــوردا بشي ــوال)114( م ــم ح عدده
رؤســاء  فهــي  البحــث  عينــه  ،امــا 
والشــعب  الوحــدات  او  القســام 
ــا  ــوردا بشي ــم )19( م ــغ عدده والبال
ــد  ــك اعتم ــه .وكذل ــه قصدي ــي عين وه
عــى الالحظــة الشــخصية والقابلــة 
التــي تــت مــع مديــر الكتبــة اي مديــر 
البحــث ال عــده  الفــراد وتوصــل 

ــا :_  ــن اهه ــج م نتائ
1. وجــود سياســه ولئحــة الوقايــة 
لكافحــة الكــوارث والزمــات وكانــت 
نســبة وجــود لئحــة للوقايــة هــي 

.  )63.16(
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وحــدة  بوجــود  الســتنتاج  تــم   .2
ــات  ــن الزم ــا م ــة لميته ادارة بالكتب
ــبة)57.89(. ــت نس ــوارث وكان والك
ــة  ــة  ف الكتب ــف مطلوب ــر هوات 3. توف
امنــي  ودفــاع  الوليــة  واســعافات 

 .  )  68.42  ( بنســبة 
ــة  ــد الرق ــزه ض ــود اجه ــدم وج 4. ع

ــبة )76.67 ( . ــت نس وكان
مــن  جلــة  ال  البحــث  وخلــص 

-: أههــا  مــن  التوصيــات 
1. جيــب توفــر وحــده تكــم مركزيــة 
ف  رئيســية  مراقبــة  شاشــات  مثــل 
مكتــب مديــر العــام للمكتبــة للمراقبــة 
ع جيــع القســام او الوحــدات الشــعب 

 .
2. جيــب التعــرف اكثــر بأهيــة الفــاظ 
بالنســبة  الكتبــة  الجموعــات  عــى 
لوظفــي الكتبــة والســتفيدين منــه مــن 
خــالل اقامــه نــدوات بــذا الصــوص 
او توزيــع بطاقــات ترشــد الســتفيد 
ــكات  ــى متل ــة ع ــى ضورة الحافظ ع

ــة . الكتب
ادارة  وحــدة  تقــوم  ان  يفضــل   .3
الزمــات بإعــداد حافظــه الطــوارئ 
التــي تدد السياســات او اســراتيجيات 

ــوارث ــن الك ــة م الوقاي

4. اتاحــه خدمــة الســتنتاج لكلفــة 
ــة اذا  ــام الغرام ــل نظ ــة وتفعي منخفض

اقتضــت الــرضورة لذلــك .

القدمة 
ــاض  ــت ال ــات ف الوق ــل الؤسس تث
الزمــات  لوقــوع  خصبــة  ارضــا 
الســلبية  الثــار  نتيجــة  والكــوارث 
الفجائيــة  التغــرات  او  لنشــطتها 
قــدرة  وعــدم  والتالحقــة  الريعــة 
ــك  ــا ،لذل ــف معه ــة التكي ــى سع ع
ــا  ــور قدرت ــا ان تط ــا عليه ــح لزام اصب
الزمــات  لواجهــه  وامكانياتــا 
 ، لــا  تتعــرض  التــي  والكــوارث 
ومراكــز  الكتبــات  ان  فنالحــظ 
التــي  الؤسســات  مــن  العلومــات 
تتعــرض لوقــوع كــوارث وازمــات 
فيهــا فهــي عــى اختــالف انواعهــا 
ــع  ــة ف الجتم ــان اي مؤسس ــانا ش ش
معرفــة لــدوث ازمــة او كارثــة ولكــن 
ــز  ــات ومراك ــل الكتب ــؤال ه ــى الس يبق
اســتعداد لواجهــه  العلومــات عــى 
احتمليــة تعرضهــا الزمــات او كــوارث 
،كــم ان تديــد الســراتيجيات الوقائية 
ــل  ــو ماث ــات ه ــوارث والزم ــن الك م
ــد  ــن تدي ــة م ــم ف الكتب ــا يت ــا ل تام
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مســبق لسياســة التزويــد للمقتنيــات 
ــي  ــات الت ــات العلوم ــة خدم ،او سياس
.فــان  للمســتفيدين  تقدمهــا  ســوفة 
ــة اذ ل  ــد ناقص ــات تع ــذه السياس كل ه
تلحــق بــا سياســة خاصــة بالكــوارث 
ــل  ــة للتعام ــة مفصل ــات وخط والزم
معهــا ،واجــراءات تنفذيــه واضحــة 
.ل تتوقــف الســراتيجيات الوقائيــة 
الكتبــة  ف  العاملــي  الفــراد  عــى 
،بــل تشــمل ايضــا تامــي الثــاث 
والمــرات والخــارج والســراتيجية 
القيقيــة لوقايــة الكتبــة مــن الكــوارث 
رؤيــة  تشــمل  ان  جيــب  والزمــات 
واضحــة للتامــي عــى جيــع مكونــات 

ــة  الكتب
1- الطار العام للبحث

1-1 : الشكلة
ان الكتبــات ومركــز العلومــات ل تكــن 
بمعــزل عــن احتــمل وقــوع الكــوارث 
والزمــات شــانا شــان اي منظمــة 
ــرض  ــي ف مع ــك ه ــة ولذل او مؤسس
الوقــوع ف الزمــات ولقــد تــم تديــد 
ــة : ــاط التالي ــالل النق ــن خ ــكلة م الش

1	 ماهــي الزمــات التــي تتعــرض لــا .
الكتبــة الركزيــة ؟

2	 ماهــي الــوارد البشيــة والاديــة .

الزمــة  لدارة الزمــات والكــوارث 
الكتبــة ؟

3	 والقوانــي . الجــراءات  ماهــي 
ــة  ــل امكاني ــذ لتقلي ــب ان تأخ ــي جي الت

؟ للمخاطــرة  التعــرض 
4	 ماهــي المــور التــي تــدث وغــر .

مرغــوب فيــه والــذي هيــدد بخطورتــا 
الكتبــة ؟

1-2 : االمهية :- 
خــالل  مــن  البحــث  اهيــة  تبــدا 
دراســة الكتبــة الركزيــة العلومــات 
ومــدى اســتعدادها لتــاذ الجــراءات 
وقوانــي ف ادارة الزمــات والكــوارث 
ــات ،  ــراد والؤسس ــتوى الف ــى مس ع
ــل  ــة مث ــراءات فردي ــاذ اج ــك ات وكذل
ــة  ــص حاي ــي ت ــي الت ــزام بقوان اللت
الكتبــة والوصــول ال جلــة مــن النتائج 
والتوصيــات التــي لــو أخــذ بــا ســوف 
ــي  ــات الت ــر الزم ــن الخاط ــل م تقل
يمكــن أن تتعــرض لــا الكتبــة ف وقــت 

مــا .
1-3 : االهداف :-

هيدف البحث للتعرف عى :- 
الســتلزمات 	-  توفــر  مــدى   

الزمــات  لواجهــة  الرضوريــة 
والكــوارث التــي مكــن حدوثهــا ف 
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. كالرائــق  الكتبــة 
ــة  -2 ــوارد البشي ــب ال ــة تدري امكاني

مواجهــة  عــى  الكتبــة  ف  العاملــة 
الزمــات وفيــم لــو كانــت قــد دربــت 

ــال .  فع
تواجهــه  -3 التــي  الصعوبــات 

مــن  العلومــات  ومراكــز  الكتبــات 
لــا تتعــرض  التــي  الزمــات 

ــد  -4 ــتلزمات للح ــر مس ــة توف امكاني
الكتبيــة ومــدى  الــواد  مــن سقــة 

توفرهــا .
ــذار  -5 ــزة ان ــاك أجه ــم اذا كان هن في

ــة . ــة أو الكارث ــوع الزم ــر بوق وتذي
1-4 : التساؤالت

ــة  1. هــل تتوفــر الســتلزمات الرضوري
والكــوارث  الزمــات  لواجهــة 

؟ مثــاًل  كالرائــق 
للمــوارد  تدريــب  هنــاك  هــل   .2
البشيــة لواجهــة الكــوارث والزمــات 

؟
ــادر  ــة مص ــه بأهي ــاك توجي ــل هن 3. ه
ــاث وعــدم العبــث بــا    العلومــات واث

؟
ــد  ــرة للح ــتلزمات التوف ــي الس 4. ماه
ــا  ــات وم ــادر العلوم ــة مص ــن سق م

ــتلزمات؟ ــن مس ــره م ــب توف جي

5. هــل يوجــد أجهــزة انــذار او تذيــر 
عنــد حــدوث كارثــة ؟
1-5 : املجتمع والعينة

ــة  تثــل متمــع البحــث بالــوارد البشي
العاملــة ف الكتبــة الركزيــة جامعــة 
/114/ عددهــم  والبالــغ  البــصة 
البحــث  عينــة  ،امــا  بشيــا  مــوردا 
ــدات  ــام او الوح ــاء القس ــي رؤس فه
/19/ عددهــم  والبالــغ  والشــعب 
ــة  . ــة عمدي ــي عين ــا وه ــوردا بشي م

1-6 : املنهج 
اعتمــدت الدراســة ف الانــب النظــري 
عــى النهــج الوثائقــي التمثــل بمصــادر 
ــا  ــة أم ــة واللكروني ــات الورقي العلوم
بالانــب العمــي عــى النهــج الوصفــي 
ف ادارة الزمــات والكــوارث ف الكتبة 

الركزيــة ) دراســة حالــة ( .
1-7 : حدود البحث

ادارة  -	  : الوضوعــي  الــدود 
الكتبــة  ف  والكــوارث  الزمــات 

. البــصة  جامعــة   / الركزيــة 
الــدود الكانيــة : جامعــة البــصة  -2

/ الكتبــة الركزيــة .
للعــام  -3  : الزمانيــة  الــدود 

.  2019-2018 الــدراس 
1-8:  أدوات مجع البيانات
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1-  االستبانة : 
الساســية  الداة  الســتبانة  تعــد 
جــع البيانــات ،اذ اعــدت الســتبانة 
الكونــة مــن )21( ســؤال ،لغــرض 
البشيــة  الــوارد  اتاهــات  معرفــه 
الركزيــة  الكتبــة  لدارة الزمــات ف 
لامعــة البــصة ،وقــد تــم توزيــع 
ــام  ــاء القس ــى رؤس ــتبانة ع )25( اس
والشــعب ف الكتبــة وكان الســرجع  
21  اســتبانة وتــم اســتبعاد )2( اســتبانة 
جيــع  عــى  الجابــة  اكتــمل  لعــدم 
الســئلة ،وتــم فــرز وتليــل الســتبانة 
ــبة  ــتخدام النس ــج باس ــل النتائ للتواص

الئويــة .
2-املقابلة :

ف  عدنــان  احــد  مقابلــة   تــم  لقــد 
تاريــخ20/2/2019  وتوجيــه اســئلة  
تتعلــق بموضــوع البحــث واســتحصال 
لكــمل  الهمــة  البيانــات  بعــض 

. البحــث  مســتلزمات 
1-9 : الدراسات السابقة :

ادارة  عبــاس.-  ممــد  جنــان   -1
الزمــات ف الكتبــات الركزيــة الامعة 
ــوراه –ارشاف  ــة دكت ــة .اطروح العراقي

ــار ــا النج ــن رض ا.د حس
تســليط  ال  الدراســة  هــذه  تــدف 

الضــوء عــى مفهــوم ادارة الزمــات 
والتعــرف عــى اهــم الزمــات العايــر 
والســاليب لتــي تتــم مــن خاللــا ادارة 
الزمــات فيهــا وتشــخيص الخفاقــات 
ــرارات  ــاذ الق ــراء ات ــن اج ــة م النات
ــبق  ــط مس ــا دون تطي ــة حول الريع
ــن  لــا بالســتفادة مــن تــارب الخري
واســتخدام النهــج الوصفــي لمــع 
ــي  ــج الت ــات والنتائ ــات والعلوم البيان

ــا  ــول عليه ــم الص ت
الدارة  -	 التحتيــة  البنــى  ضعــف 

ــة وهــذا  ــات الامعي الزمــات ف الكتب
الهيــة  الوعــي  ضعــف  ال  يعــود 
ــن  ــاه م ــدم النتب ــات وع لدارة الزم
والســؤولي  الكتبــات  امنــاء  قبــل 
ــر  ــات ال ضورة توف ــا ف الامع عنه
ــات  ــة الزم ــه الواجه ــتلزمات كاف الس

ــا . ــة وبعده ــاء حدوث ــل اثن قب
رئيســية  -2 جهــة  وجــود  عــدم 

لــإدارة  مثــال  كمركــز  متخصصــة 
ــيق  ــوم بتنس ــات يق ــات ف الامع الزم
الزمــات  ادارة  غــرق  وتزويــد 

 . بالكتبــات 
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اهم التوصيات 
ــك  ــة تتل ــود ادارة مكتب 1-ضورة وج
القــدرة القياديــة ومتفائلــة ف وضــع 
اســراتيجياتا وخططهــا ذات النهــج 
لتجنــب  دراســته  التقــن  العلمــي 
الزمــات الاليــة والســتقبلية فالوقايــة 
ــالل  ــن خ ــم م ــالج وتت ــن الع ــر م خ
ف  الســبق  الســراتيجي   التخطيــط 
ــي  ــلوب العلم ــاع الس ــات واتب الكتب
والنهــج التكامــل ف ادارة الزمــات 
ــة  ــراتيجية الفتوح ــاع الس ــك باتب وذل
ــاء  مــن قبــل الباحــث التــي تــويص امن

الكتبــات باســتخدامها .
ــات  ــري :  ادارة االزم ــار النظ 2 : االط

ــة ــات اجلامعي ــوارث يف املكتب والك
لدراســة  الفصــل  هــذا  خصــص 
ــن  ــوع وم ــن الوض ــري م ــب النظ الان
خاللــه يتــم توضيــح تفصيــي لعنــاص 
موضــوع البحــث مــن حيــث التعريــف 
والفهــوم للمصطلحــات الــواردة ف 
موضــوع البحــث ، وكل مــا يتعلــق 
بالوضــوع والتــي مــن شــأنا أن تعطــي 
ــب  ــاء ف الان ــا ج ــًا ل ــنادا« واضح إس

ــوع . ــن الوض ــي م العم

املكتبــات   : االول  املبحــث   :  1-2
معيــة  جلا ا

2-1-1  : التعريف 
للمكتبــة  تعريفــات  عــدة  هنــاك 
لنعــرف  تعريفهــا  وقبيــل  الامعيــة 
الامعــة ، هــي الامعــة ؟ الامعــة 
هــي مؤسســة للتعليــم يــا لعــال تســعى 
لتقديــم دراســات ف مرحلة الدراســات 
العــال  الدبلــوم   ( والعليــا  الوليــة 
ــد   ــك لس ــورة( وذل ــتر ، الدكت ،الاجس
حاجــات الدولــة مــن الكــوادر العلميــة 
ــد   ــن س ــال ع ــة فض ــة التخصص والهني
ــرات  ــة بال ــوق الحلي ــات الس حاج
التنوعــة عــن  الهــارات  و  الختلفــة 
ــز  ــارية ومراك ــب الستش ــق الكات طري

. العلومــات)1( 
الامعيــة  الكتبــة  تعــرف  وبذلــك 
علميــة  ثقافيــة  مؤسســة  انــا  عــى 
مــن  معــي  متمــع  بخدمــة  تقــوم 
اي   ، والباحثــي  والســاتذة  الطلبــة 
ان  الســتفيدين هــم مــن الســتفيدين 
الفعلــي والحتملــي ، الذيــن ينتســبون 
العهــد  او  الكليــة  او  الامعــة  ال 
مــن  الامعــة  خــارج  مــن  وحتــى 
ــي  ــات الت ــا لعلوم ــم ب ــالل تزويده خ
ــة  ــة والبحثي ــم العلمي ــي احتياجات تلب
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ــات  ــب والدوري ــن الكت ــخصية م والش
و.. الــخ ومســاعدتم ف اســتخدامها 

.  )2( ويــر  بســهولة 
مكانــا  ليســت  الامعيــة  فالكتبــة 
الــواد  مــن  مموعــات  مــرد  او   ،
الكتبيــة ) كتــب ، دوريــات … الــخ 
ــاء  ــن المن ــة م ــا مموع ــم بأمره ( هيت
والعاونــي ، ولكنهــا أ شــمل وأعــم 
ــالة  ــة رس ــة الامعي ــك فالكتب ــن ذل م
الامعــي  التعليــم  خدمــة  مهمتهــا 
ــي  ــا الرئي ــي ، وهدفه ــث العلم والبح
والقــررات  الناهــج  مســاندة  هــو 
الدراســية وغــرس وتنميــة القــدرة عــى 
الصــول عــى معلومــات وهــو مــا 

.)3( الــذات(   )التعليــم  يســمى ب 
ــة  ــات  اجلامعي ــداف املكتب 2-1-2 : اه

ووظائفهــا
وجودهــا  الامعيــة  الكتبــة  تســتند 
ــي  ــي تنتم ــة الت ــن الامع ــا م واهدافه
ــيا  ــا اساس ــا فرعي ــا نظام ــا موصفه اليه
مــن النظــام الــكي للجامعــة ، واحــدى 
ــتمراريته  ــه واس ــبل حركت ــائل وس وس
للجامعــة  الفرعيــة  النظمــة  واكثــر 
ارتباطــا  برامهــا  الكاديميــة والبحثيــة 
ــل  ــق افض ــم ال تقي ــعى دائ ــي تس والت
ــة ف  الدمــات وصــول ال جــودة عالي

ــاطاتا )4( . ــراء نش ــم وف اج التعلي
تتلخــص  الامعيــة  أهــداف  ان  بــم 

)5( بــالت 
1- حايــة الــراث النســان والحافظــة 
ــتى  ــشي ف ش ــل الب ــاج العق ــى انت ع
ــة .  ــة والفكري ــة العلمي ــالت العرف م

متخصصــي  وتريــج   ، 2-التعليــم 
ــاة  ــؤوليات  الي ــل مس ــتطيعون تم يس

ــة .  العلمي
واتاحــة   ، العلمــي  3-البحــث 
امكانيــات التجريــب وجــع العلومــات 

 .
ــه هــذه  ــع مــا تســفر عن 4-نــش وتوزي

ــاج . ــن نت ــة م ــاث العلمي البح
5-اثــراء اليــاة العلميــة والفكريــة عى 
ــودات  ــادة مه ــي ، وقي ــتوى الوطن الس

التطــور العلمــي .
ــوث  ــج البح ــيط نتائ ــر وتبس 6-تفس
العلميــة حتــى يســهل النتفــاع بــا عى 
ــد خــارج  حــدود الامعــة.   نطــاق يمت
فــأن اهــداف الكتبــة الامعيــة تتلخــص 
بثــالث اهــداف رئيســية وهــي مســتمدة 
ــاندة  ــي مس ــة وه ــداف الامع ــن اه م
 ، الامعــة  ف  التعليميــة  العلميــة 
وتشــجيع البحــث العلمــي وخدمــة 

الجتمــع )6(.  
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ــق  ــن تقي ــدم يمك ــا تق ــالل م ــن خ وم
يمكــن  الذكــر  الســالفة  الهــداف 
للمكتبــة الامعيــة ان تقــوم بالوظائــف 
والنشــطة التيــة لضــمن  تقيــق تلــك 

الهــداف )7(
والــواد  الكتــب  وتوفــر  1-تهيــز 
الثقافيــة الخــرى التــي يتاجهــا الطلبة 
بالســتوى  الدراســة  ف كل مواضيــع 

الــرضوري. 
2-توفــر الدعــم القــراءة وابحــاث 
ــة التدريــس ف نفــس هــذه  أعضــاء هيئ
الوضوعــات مــع الخــذ بالهتــمم 
الكتبــات  ف  الوجــودة  التســهيالت 

الخــرى.
3-توفــر كميــة كافيــة مــن الكتــب 
الوضوعــات  كل  ف  والدوريــات 
ف  وكذلــك  الناهــج  مــن  القريبــة 

عموميــة. اكثــر  ثقافيــة  مياديــن 
الكتبــة  مســتخدمي  4-مســاعدة 
بتجهيزهــم  اليوميــة  حاجاتــم  ف 
مثــل  الراجــع  عــن  بمعلومــات 
ــن او معلومــات  الحصــاءات او عناوي
ــات  ــع والبيئ ــن الوق ــة ع ــواد خاص وم
ــم . ــة التعلي ــا مارس ــل فيه ــي يص الت

5-تدريــب ببليوغــراف ف اســتخدام 
الكتــب والكتبــات وخدماتــا الختلفــة 

ــم  ــق طريقه ــى ش ــة ع ــاعدة الطلب لس
ف  متمرســي  ليصبحــوا  الكتبــة  ف 
اســتخدامهم للكتــب والــواد الخرى.
امكانــات  وقوائــم  أدلــة  6-انتــاج 
ــروض  ــد ع ــرى وعق ــورات اخ ومنش
داخــل  الكتبــة  للمــواد   ونــشات 

الكتبــة.  وخــارج 
ويضيف اخرون)8(

ــم ف  ــة ب ــات الكتب ــم الجموع 7-تنظي
ذلــك مــن عمليــات فهرســة وتصنيــف 
ــن  ــا م ــتخالص وغره ــيف واس وتكش
العمليــات الاصــة التــي تكفــل ضبــط 
هــذه الجموعــات وحفظهــا وصيانتها.
ــات   ــع الكتب ــيق م ــاون والتنس 8-التع
القطــر  وخــارج  داخــل  الخــرى 
مصــادر  ال  للوصــول  الواحــد 
العلومــات غــر متوفــرة لدهيــا الدمــة 

. روادهــا 
9-تطويــر العمــل الكتبــي وتســي 
الداء الوظيفــي والعالمــي  والتوثيقي 

.
ــات  ــن خدم ــتفيدين م ــة الس 10-درس
ومعرفــة  فئاتــم  بمختلــف  الكتبيــة 
تلبيــة  لــدف  القرائيــة  اتاهاتــم 
احتياجاتــم العرفيــة والعلوماتيــة عــى 

ــه . ــل وج افض
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2- 2 : املبحــث الثــاين : ادارة االزمــات 
والكــوارث

2-2-1: التعريفات
ــة  ــوم الزم ــح مفه ــدء بتوضي ــل الب قب
ينبغــي التمييــز بــي مفهــوم الزمــة 
وبعــض الفاهيــم الخــرى الشــائعة 
ف  الزمــة  مــع  تتشــابه  والتــي   ،
ــر  ــع الم ــا ف واق ــا ، ولكنه خصائصه

ليســت ازمــة، هــي
مفهــوم الشــكلة : هــي عبــارة عــن 
عائــق يــول دون تقيــق الهــداف 
 ، لتحقيقهــا  الدرســة  تســعى  التــي 
وتعــر عــن حــدث لــه شــواهد وادلــه ،  
تنــذر بوقــوع مشــكلة بشــكل تدرجيــي 
غــر مفاجــئ ، مــا جيعــل مــن الســهل 
حــل  افضــل  ال  التواصــل  امكانيــة 
ــة.  ــول مكن ــدة حل ــي ع ــن ب ــأنا م بش

    )9 (
ــن  ــة ع ــر الكارث ــة : تع ــوم الكارث مفه
ــم  ــال ، ونج ــت فع ــرة حدث ــة مدم حال
عنهــا ضر ف العنــاص الاديــة والبشية 
اوكليهــم . وهــي اكثــر التصاقــا بالزمــة  

. )10(
ــا  ــددة زماني ــة م ــي حادث ــة: ه الكارث
ومكانيــا ينجــم عنهــا التعــرض متمــع 
بأكملــه او جــزء منــه ال اخطــار شــديدة 

ــة وخســائر ف افــراده ، تؤثــر عــى  مادي
حياتــه  بإربــاك  الجتمعــي  البنــاء 
وتوقــف توفــر الســتلزمات الرضوريــة 

لســتمرارها )11(
مفهــوم الزمــة بالغــة: تفيــد الزمــة ف 
ــال  ــدة ؛ يق ــق والش ــى الضي ــة معن اللغ
ازمــت عليهــم الســنة اي : اشــد قحطها 

. وتــأزم ، اي اصابتــه ازمــة)12( .
 )Webster ( ويعــرف معجــم ويبســر
الزمــة بأنــا :نقطــة تــول ال الفضــل 
ــمة ، او  ــه حاس ــي لض ــوأ. وه او الس
وقــت عصيــب . وتســتخدم الزمــة 
 : هــا  كلمتــي  ف  الصينيــة  باللغــة 
عــن   Wet الول  تعــر   )ji-  Wet(
الطــر ، والثــان  ji عــن الفرصــة التــي 
يمكــن اســتثمرها ، مــن خــالل تويــل 
الزمــة ومــا تنطــوي عليــة مــن ماطــر 
ــا  ــروف لوضعه ــاده الظ ــرص لع ال ف

ــول )13( ــاد الل ــي واجي الطبيع
صدمــه  انــا  عــى  الزمــه  عرفــت 
ــكلة  ــص الش ــس خصائ ــا نف ــديدة ل ش
ولكــن ارتفــاع  درجــة وشــدة الصدمــة 
واللــل الوظيفــي الــذي بصيــب الفــرد 
او السة او الؤسســة يرفعها ال مستوى 
مــا يعــرف بالزمــة  ، اذ يصــاب النظــام 
ــة  ــع او مؤسس ــرد او متم ــواء أكان ف س
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ــا جيــب  بالعجــز والقصــور الــذات وهن
اللجــوء ال الطلــب الســاعدة والعونــة 

ــة )14( ــوع الزم ــا لن طبق
امــا مــا هيمنا هنــا هــو تعريــف الزمات 
والكــوارث ف نطــاق لكتبــة وان مــا 
واليئــات  الؤسســات  عــى  ينطبــق 
بشــكل عــام ينطبــق عــى الكتبــة ايضــا 
ــي  ــة ه ــة او الزم ــأن الكارث ــال ف وبالت
ــى  ــا ع ــال منه ــرضر ح ــون ال ــا يك م
النفــس او الــال والمتلــكات والزمــة 
ــة او بفعــل  ــة قــد تكــون طبيعي ف الكتب
او  فاعــل ، وســواء أكانــت طبيعيــة 
ــرص ،  ــن ال ــد م ــل ، فالب ــل فاع بفع
والخــذ بالســباب الوقائيــة وهــي 
ضوريــة يعملهــا الكثــر منــا ، امــا 
ــوء  كان  ــل –وس ــل فاع ــت بفع اذا كان
ــد  ــر متعم ــدا او غ ــل متعم ــذا الفع ه
ــل  ــب العم ــة جي ــي كارث ــة ه ، فالنتيج
ــكان  ــدر  الم ــا  ق ــل مظاره ــى تقلي ع
والتعلــم منهــا واكتســاب الــرة التــي 
تؤهلنــا لتجنبهــا ف الســتقبل )15( .

ان   ]Drabek 1991 درابــك  يــرى 
مهنــة  او  علــم  هــو  الزمــات  ادارة 
تــدف ال تطبيــق العلــوم والتكنولوجيا 
مــع  للتعامــل  والدارة  والتخطيــط 
ــن ان  ــي مك ــة  والت ــداث التطرف الح

ــرة  ــداد كب ــل اع ــرح وقت ــؤدي ال ج ت
ــكات  ــر ف متل ــق كب ــاس وتل ــن الن م
الجتمــع  ف  اليــاة  انــمط  وتدهــور 

.  )16(
2-2-2 : مفهوم إدارة األزمة )17( 

عــل  التغلــب  كيفيــة  تعنــى  وهــى 
ــارها  ــا ومس ــم ف ضغطه ــا والتحك ه
واتاهاتــا وتنب ســلبياتا والســتفادة 
مــن إجيابياتــا وتقيــق أقــى مكاســب 
والــد مــن الســارة لقــى حــد مكن 
عــن إدارتــا تنظيــم مقــرح لركــز إدارة 

ــوارث؟ ــة الك ــات ومواجه الزم
الجــراءات  مــن  سلســلة  وهــي 
ــق إدارة  ــا فري ــوم ب ــي يق ــمل الت والع
بــدءا  الحــداث  لجابــة  الزمــات 
مــن وقوعهــا وحتــى انتهائهــا وتتطلــب 
اتــاذ قــرارات سيعــة تعتمــد عــى 
ــرة وردود  ــات التوف ــات والعلوم البيان
ــرى ف  ــراف أخ ــة لط ــال ألتوقع الفع
ــدارس لدارة  ــالث م ــا ث ــة. وهن الزم

ــة. الزم
1 إدارة الزمة برد الفعل :

إدارة  أســاليب  أســوأ  مــن  وهــي 
ــتعداد  ــر اس ــدار بغ ــا ت ــات، لن الزم
ــام  ــدث ع ــا ح ــرار م ــى غ ــبق، ع مس
1956 م، بعــد تأميــم القنــاة، وكــذا 
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أزمــة مايــو 1967 م، التــي أدت إل 
م.  1967 نكســة 

2  الدارة بدرء الزمة :
ــة  ــؤرشات الزم ــع م ــل م ــي التعام وه
ــة مــا قبــل الزمــة، والتعامــل  ف مرحل
ــا  ــل تصعيده ــرا قب ــباب مبك ــع الس م

ــا. ــة درئه وماول
3  الدارة بالزمات :

الزمــة  افتعــال  عــى  تقــوم  وهــى 
وإجيادهــا كوســيلة لتحقيــق أهــداف 
معينــة ى لصانــع الزمــة أو تكــون 
ــل  ــة رد الفع ــال وسياس ــة الرت نتيج
وغيــاب النهــج العلمــي ف ظــروف 
نتيجــة  تكــون  كــم  التأكــد.  عــدم 
ــل  ــف وتاه ــا والواق ــش القضاي لتهمي
أســلوب  عــى  والعتــمد  الســتقبل 
ــدرج  ــن أن ين ــوم، يمك ــًا بي الدارة يوم
ــو  ــة، وه ــر الزم ــوذج تصدي ــا نم تته
أســلوب تتبعــه بعــض الــدول العظمــى 
ــرى ف  ــم جي ــدول ع ــض ال ــغال بع لش
الســاحة السياســية وتييدهــا. وهــو 
ــارة موضوعــات قديمــة  ــارة عــن إث عب
أهلــت منــذ فــرات زمنيــة ليســت 
ــي  ــى الت ــة لوكرب ــل أزم ــرة مث بالقص
حدثــت عــام 1989 م، وتــم تصديرهــا 
ــن  ــادة الرم ــة إب ــام 1995 م، وأزم ع

التــي وقعــت أثنــاء الــرب العاليــة 
الول وفجرتــا فرنســا ضــد تركيــا 

 . م   2012
ــوم  ــي أن يق ــة ه ــة إدارة الزم وخاص
الفاعــل بتوظيــف كافــة مــوارده أي 
لتوظيــف التغــرات التــي تســيطر عليها 
للتأثــر ف مســار الزمــة بــم يقــق لــا 
ــى  ــائر إل أدن ــن أو الس ــع مك ــر نف أك

ــن . ــد مك ح
2-2-3 : تصنيف االزمات :

الزمــات حســب طبقاتــا  تصنــف 
لعــده اســس ف شــكل مموعــات الن 
ــا  ــور منه ــده ام ــد ف ، ع ــف يفي التصني

)18(
ــق التفكــر ف الزمــة ،  ولفــت  - تعمي
النتبــاه ال بعــض القضايــا الهمــة التــي 

تــص الزمــة حســب نوعهــا 
ــة  ــة التعلق ــم الرئيس ــح الفاهي - توضي
بالزمــة حســب نوعهــا التــي تعــد اداة 
ــى  ــاعد ع ــا يس ــكار ، م ــل الف توصي
التفــاق ف منطلقــات النقــاش ، حــول 

ــة الزم
ــود  ــن وج ــع م ــف ل يمن ال ان التصني
 ، الجموعــات  هــذه  بــي  تداخــل 
وفقــا  الزمــات  تصنيــف  ويمكــن 

)19( التاليــة  للســس 
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)البعــد  الزمــة  تكــرار  معــدل   -
تبعــا  الزمــة  وتصنــف   :) الزمنــي 
لعــدل تكرارهــا ال :ازمــة متكــررة 
)دوريــة( وهــي التــي تأخــذ طابــع 
كان  وان   ، احيانــا  والتوقــع  التكــرار 
مــدى وحجــم وشــدة الزمــة ل يمكــن 

توقعهــا بشــكل دقيــق وكامــل . 
ــف  ــا : وتصني ــا وعمقه ــدة تأثره - ش
ــا ال  ــدة تأثره ــث ش ــن حي ــة م الزم
:ازمــة ظرفيــة هامشــية مــدودة التأثــر 
ــي  ــروف الت ــدة الظ ــة ولي ــي الزم وه
نتائــج  تــرك  ان  دون  عــادة  تــدث 
واضحــة ، وتنتهــي برعــة التعامــل 
مــع اســبابا لنــا ازمــة بــدون جــذور .

)الســتوى(:  الزمــة  شــمولية   -
تصنــف الزمــة مــن حيــث شــموليتها 
ــدث  ــي ت ــي الت ــة وه ــة جزئي ال ازم

عــى مســتوى الوحــدات .
ــف  ــة : تصن ــال( الزم ــوع )م - موض
الزمــة تبعــا لوضوعهــا ال ازمــة ماديــة 
ــادي  ــول شء م ــدور ح ــي ت ــي الت وه

ــوس  ملم
2-2-4 : اسباب االزمة : 

هنــاك مموعــة عوامــل او اســباب التي 
تنتــج حالــة الزمــة وتنشــأ الزمــة 
لســباب متلفــة ومتباينــة تبايــن طبيعــة 

ــا.  ــان حدوثه ــكان وزم ــة وم الزم
وبصفــة عامــة يمكــن ان تنشــأ الزمــة 

ــة: ــباب التالي نتيجــة للس
ــة  ــة بالبيئ ــة التعلق ــوارث اللي 1-الك
ــي  ــزلزل ، والراك ــل ف ال ــي تتمث الت
، والعاصــر ،والتقلبــات الــو،  التــي 
يصعــب توقعهــا والتحكــم ف ابعادهــا 
ــة  ــة ف الكتب ــل الادي ــروف العم 2-ظ
ــة  ــروف الادي ــر الظ ــدم توف ــل ع : مث
ــر  ــدم توف ــاءه ، او ع ــة او اض ــن توي م
ــات  ــالمة كطفاي ــن والس ــائل الم وس
الطــوارئ طبقــا  ، ومــارج  الريــق 

ــق  ــة الرائ ــد انظم لقواع
3-القيــادة الداريــة الســتبدة : مثــل 
اســتخدام الرقابــة الصارمــة وعــدم 

العدالــة ف التحفيــز 
4-التفســر الاطــئ للمــور )ســوء 

ــم ( الفه
ــدرا  ــل مص ــي تث ــائعات : والت 5-الش
لنــا  الزمــات  لــدوث  اساســيا 
تمــل ف مضامينهــا تصعيــدا للموقــف 
ــة  ــر دقيق ــات غ ــى معلوم ــد ع وتعتم

)20( للمعلومــات 
2-2-5 : مراحــل األزمــة وأســباب 

نشــوئها )21( :
1. مراحل الزمة
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ــصا  ــة عن ــل الزم ــد مراح ــر تدي يعت
أساســيا وضورة أكيــدة لفهــم مســارها 
ــد  ــق. وق ــكل دقي ــا بش ــد أبعاده وتدي
ــل  ــي لراح ــيمت الباحث ــددت تقس تع
ــر  ــى معاي ــم ع ــرا لعتمده ــة نظ الزم
أغلــب  فــإن  وعمومــا،  متنوعــة. 
الفــكار ف هــذا الضــمر تصــب ف 
نفــس الســياق تقريبــا. لذلــك فقــد 
ارتــأى الباحــث تديــد مراحــل الزمــة 

ــي: ــم ي ك
أ. مرحلة ميالد األزمة

أو  التحذيــر  مرحلــة  عليهــا  يطلــق 
ــة  ــدأ الزم ــث تب ــر، حي ــذار البك الن
ف  مــرة  لول  الظهــور  ف  الوليــدة 
ــر  ــذر بخط ــم ين ــاس مبه ــكل إحس ش
غــر مــدد العــال. ويعــود هــذا المــر 
أساســا إل غيــاب كثــر مــن العلومــات 
حــول أســبابا، تطوراتــا أو الجــالت 
التــي ســوف تضــع لــا أو تســها. 
تتــاج مرحلــة ميــالد الزمــة مــن 
متطلبــات  لتوفــر  القــرار  صاحــب 
أساســية لواجهتهــا والقضــاء عليهــا 
قبــل أن تنمــو بشــكل أكــر. ولعــل 
مــن أبــر هــذه التطلبــات قــوة وحســن 
ــاد  ــه ف إفق ــرار وخرت ــذ الق إدراك متخ
الزمــة لرتكــزات النمــو ومــن ثــم 

أو  الرحلــة  القضــاء عليهــا ف هــذه 
إيقــاف نموهــا مؤقتــا دون أن تصــل 

حدتــا لرحلــة الصــدام.
ب. مرحلة نمو األزمة

حــدوث  حالــة  ف  الزمــة  تنمــو 
ــرار ف  ــذ الق ــدى متخ ــم ل ــوء الفه س
الرحلــة الول )ميــالد الزمــة( حيــث 
ــة  ــزات الذاتي ــالل الحف ــن خ ــور م تتط
والارجيــة التــي اســتقطبتها الزمــة 
وتفاعلــت معهــا. وف مرحلــة نمــو 
يتزايــد الحســاس بــا ول  الزمــة 
ينكــر  أن  القــرار  متخــذ  يســتطيع 
البــارشة  نظــرا للضغــوط  وجودهــا 

التــي تســببها .
ج. مرحلة نضج األزمة

تعتــر مــن أخطــر مراحــل الزمــة، 
ــدة  ــث ال ــن حي ــة م ــور الزم إذ تتط
والســامة نتيجــة ســوء التخطيــط أو ما 
تتســم بــه خطــط الواجهــة مــن قصــور 
متخــذ  يكــون  فعندمــا  إخفــاق.  أو 
القــرار عــى درجــة كبــرة مــن الهــل 
ــإن  ــالة، ف ــه أو الالمب ــتبداد برأي والس
متقدمــة  مراحــل  إل  تصــل  الزمــة 
ف  التفاعلــة  القــوى  تــزداد  حيــث 
ــوى  ــة بق ــذي الزم ــي تغ ــع الت الجتم
الســيطرة  يصعــب  بحيــث  تدمريــة 
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هــذه  ف  الصــدام  ويكــون  عليهــا 
الرحلــة متومــا .

د. مرحلة انحسار األزمة
تبــدأ الزمــة بالنحســار والتقلــص 
ــا  ــذي يفقده ــف ال ــدام العني ــد الص بع
جــزءا هامــا مــن قــوة دفعهــا وجيعلهــا 
بعــض  أن  غــر  تدرجييــا.  تتفــي 
الزمــات تتجــدد لــا قــوة دفــع جديــدة 
تقيــق  ف  الــصاع  يفشــل  عندمــا 
يكــون  أن  ينبغــي  لذلــك   . أهدافــه 
لــدى القيــادة بعــد نظــر ف مرحلــة 
انحســار الزمــة قصــد متابعــة الوقــف 
مــن كافــة جوانبــه. هــذا المــر يســمح 
بتجنــب ظهــور عوامــل جديــدة تبعــث 
ف الزمــة اليويــة وتعلهــا قــادرة عــى 
الظهــور والنمــو مــرة أخــرى بعــد 

اختفائهــا التدرجيــي.
هـ. مرحلة تاليش األزمة

تصــل الزمــة إل هــذه الرحلــة عندمــا 
تفقــد بشــكل كامــل قــوة الدفــع الولدة 
تتالشــى  حيــث  لعناصهــا  أو  لــا 
هــذه  وتثــل  وتأثراتــا.  مظاهرهــا 
ــة  ــور الزم ــل تط ــر مراح ــة آخ الرحل
التــي تصــل إليهــا بعــد انحســارها 

وتقلصهــا التدرجيــي.

واملمــرات  االثــاث  اعــداد   :6-2-2
املكتبــة)22( يف  واملخــارج 

بــا  يتصــف  التــي  الصفــات  مــن 
ــاف  ــى اكتش ــدرة ع ــة الق ــي الكتب ام
ــاول  ــر وي ــبب الط ــي تس ــور الت الم
أن يصلحهــا قبــل أن يــدث بســببها 
وجــود  ذلــك  أمثلــة  مــن  الضار 
طفايــات الريــق بشــكل يعيــق التحرك 
ــع ، والــدرج الكســور ، أطــراف  الري
ــدرج  ــغال ال ــة ، اش ــجاجيد اللتوي الس
بأصيــص الزهــور و شــغل المــرات 
أو  الرفــوف  أو  الكتــب  بصناديــق 

. الدواليــب 
ــخصية  ــارات الش ــة اله ــه أن تنمي وعلي
ــن  ــا نحس ــر ، تعلن ــع الط ــع مواق لتتب

ــالت : ــوم ب ــصف ونق الت
ــمح  ــكل يس ــاث بش ــع الث توزي  -1
لمــوع  خاصــة  الركــة  بســهولة 
ــة أو  ــدوث الزم ــد ح ــتفيدين عن الس

. الكارثــة 
بأشــكال  المــرات  تديــد   -2
دون  اللتــواءات  وتنــب  مســتقيمة 
ف  يــدث  وهــذا  قصــوى  ضورة 

. البنايــة  لنشــاء  التخطيــط 
توســيع مــارج الطــوارئ وتديــد   -3
مواقعهــا مــن خــالل عالمات ارشــادية 
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.
ــات  ــتفيدين ف الوق ــة الس توعي  -4
ــث  ــط بحي ــلوب مبس ــة ، وبأس العادي
يســاعد عــى التذكــر وقــت وقــوع 

الزمــة أو الكارثــة .
وضــع طفايــات الريــق ف أماكن   -5
ــا  ــكاك ب ــن الحت ــدًا ع ــة وبعي واضح

ــرور . ــاء ال أثن
الطفــاء  وســائل  توفــر   -6
الكيمياويــة ف الدوار العليــا بشــكل 

. كثافــة  أكثــر 
وضــع أماكــن الســعافات الطبية   -7
ــهل  ــة ويس ــن واضح ــة ف أماك الولي

ــهولة. ــا بس ــول اليه الوص
الســعافات  حقائــب  احتــواء   -8
مــن  كافيــة  كميــات  عــى  الوليــة 
وأدوات  والضــمدات  الدويــة 

. الســعاف 
ــة  ــاءة اضافي ــائل اض ــر وس توف  -9
احتياطيــة لواجهــة امكانيــة انقطــاع 
الكهربــاء الفجائــي أثنــاء الزمــة أو 

. الكارثــة 
2-2-7 : تأمــي مقتنيــات املكتبــة ضــد 

املخاطــر )23(
جيــب عنــد تأمــي مقتنيــات الكتبــة 
ــى  ــاظ ع ــراءات الف ــؤدي اج أن ل ي

الســتفيدين  حرمــان  ال  القتنيــات 
ــر  ــهولة وي ــا بس ــول اليه ــن الوص م
ــن  ــة م ــة مفرغ ــة التاح ــح كلم وتصب

مدلولــا القيقــي .
ــات  ــي الخطوط ــب تأم ــًا جي وخصوص
ــز بقيمتهــا  ــي تتمي ــادرة الت والكتــب الن
ووضــع  مــدودة  نســخ  ذات  وانــا 
ــواد  ــذه ال ــي ه ــة لتأم ــات خاص ترتيب
والزلــزال  والرقــة  الريــق  ضــد 
ف  الرقــة  تتــم  وعــادة   . وغرهــا 
الظــروف العاديــة ، اذ تــأت الرقــة 
التــي  للمخاطــر  الول  بالدرجــة 
ــاول  ــواد ،  اذ ي ــذه ال ــا ه ــرض ل تتع
النفــوس  ضعــاف  مــن  الكثــرون 
ــة كل  ــة وسق ــن العام ــام الماك اقتح
ــوارث  ــوع الك ــب وق ــة عق ــه قيم مال
ــوارث  ــن الك ــا م ــزال وغره ــل الزل مث
الســؤولون  يكــون  اذ  والزمــات 

. بأنفســهم  مشــغولون 
وعنــد وضــع حايــة ضــد الرائــق 
الســتوى  عــى  وضعهــا  فيجــب 
ــات  ــن القتني ــة م ــى مموع ــال ع الج
ــكل  ــردي ل ــتوى الف ــى الس ــس ع ولي
وعــاء اذ جيــب وضــع مضخــات اطفــاء 
ــت  ــواء أكان ــا س ــرب منه ــق بالق الري
ــس  ــي تتحس ــة الت ــة أو أوتوماتيكي يدوي
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ــارشة . ــل مب ــوم بالعم ــرارة وتق ــة ال ــاع درج ارتف
3   : الدراسة امليدانية 

ــؤول  ــات مس ــة اتاه ــك العرف ــة ،  وذل ــة اليداني ــل للدراس ــذا الفص ــص ه خص
الشــعب والقســام ف الكتبــة الركزيــة  حــول  ادارة الزمــات والكــوارث ف الكتبــة 

ــم ــة ب ــتبانة الاص ــج الس ــل نتائ ــالل تلي ــن خ ــصة م ــة الب ــة لامع الركزي
3-1  انظمة وسياسات الوقاية 

3-1-1 سياسة ادارة  االزمات 
نســتنتج اجابــات مســؤول الوحــدات والشــعب الكتبــة الركزيــة حــول )هــل هنــاك 

سياســة ولئحــة الوقايــة لكافحــة الكــوارث والزمــات(ف الــدول رقــم )1(

جدول )1( سياسة ادارة االزمات
النسبة املئويةالتكراراالجابة

1263.16نعم

736.84كال

19100املجموع

ــول  ــم )1( ح ــدول رق ــن ال ــي م تب
اجابــات مســؤول الوحــدات والشــعب 
الكتبــة الركزيــة لوجود سياســات ادارة 
ــبة  ــت نس ــوارث فكان ــات والك الزم
كانــت   )63.16%( بنعــم  الجيبــي 
ــذا  ــطة وه ــبة متوس ــم بنس ــة بنع الجاب
يــدل علو وجــود لئحــة سياســة لوقاية 
مكافحــة مــن الكــوارث والزمــات ال 
ــو  ــبب ه ــكان الس ــكال ف ــي ب ان الجيب

ــة .  ــى الالئح ــم ع ــدم انتباهه ع

االزمــات  ادارة  وحــدة   2-1-3
ث  ر ا لكــو ا و

اقســام  مســؤول  اجابــات  نســتنتج 
ــاك  ــل هن ــول )ه ــة ح ــة الركزي الكتب
ــدة  ــمى وح ــت مس ــة ت ــدة بالكتب وح
ادارة الزمــات والكــوارث(ف الــدول 

رقــم ) 2( 
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جدول )2( وحدة ادارة الزمات والكوارث
 النسبة الئويةالتكرارالجابة

736.84نعم
1263.16كال

19100المجموع

تبــي مــن جــدول رقــم)2( حــول 
الكتبــة  اقســام  مســؤول  اجابــات 
الركزيــة لوجــود وحــدة ادارة الزمــات 
والكــوارث فكانــت نســبة الجيبــي 
الجيبــي  نســبة  بــكال )%63.16(ان 
ــس  ــدل ان لي ــذا ي ــطة وه ــكال متوس ب
هنــاك وحــدة ادارة بــل بعــض مســؤول 
ــي  ــس الدارة ه ــر ان مل ــام يعت القس
والكــوارث  الزمــات  ادارة  وحــدة 
ويتــم معالــه المــور مــن خــالل 
ــدف  ــراد وت ــر الف ــر ادارة او مدي مدي
ــار ال  ــوارث والخط ــدة ادارة الك وح
تقيــق وتنفيــذ نظــم المــن والســالمة 
ــة  ــكات بالكتب ــة الرواح والمتل وحاي
وتعمــل عــى نــش الوعــي الثقــاف 

لدارة الزمــات والكــوارث وتدريــب 
مواجهــة  عــى  بالكتبــة  العاملــي 
الخطــار والتخطيــط لتــاذ القــرارات 
ــن  ــة م ــة مكن ــة لمي ــراءات الوقاي واج
ــم  ــي بنع ــبة الجيب ــا نس ــوارث أم الك
36.84 % وهــي نســبة قليلــة جــدًا 
ــدة  ــد وح ــه ل توج ــح ان ــن الواض وم
خاصــة بــإدارة الزمــات والكــوارث .

3-1-3 : جتهيزات الوحدة : 
ــام  ــؤول اقس ــات مس ــتخلص اجاب نس
الكتبــة حــول ) اذا كانــت هنــاك وحــدة 
هــي  فهــل  بالكتبــة  الزمــات  ادارة 
مهــزة بأجهــزة التصــال الناســبة مــن 
ــم  ــدول رق ــلكي ( ف ال ــون ولس تلف

)3(
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جدول )3( يوضح تكرار والنسبة لـ تهيزات الوحدة
%التكرار االجابةت

1157.89 نعم1

842.11كال2

19100املجموع3

ــول  ــم )3( ح ــدول رق ــن ال ــح م يتض
ــة  ــام ف الكتب ــؤول القس ــات مس اجاب
الركزيــة لوجــود تهيــزات الوحــدة 
ــم 57.89  ــي بنع ــبة الجيب ــت نس فكان
% وهــي نســبة مقبولــة ولكــن دون 
الســتوى الطلــوب وقــد زود بعــض 
لســلكي  بجهــاز  الكتبــة  موظفــي 
ــر  ــل الوام ــة لنق ــالت الداخلي لالتص
ــات  ــك ادارة الزم ــه وكذل ــن خالل م

ــكال  ــي ب ــبة الجيب ــا نس ــة أم ف الكتب
بلغــت 42.11 % .

3-1-4 : اهلواتف املطلوبة :
نســتنتج اجابــات مســؤول القســام 
أو  الوحــدة  ف  تتوفــر  هــل   ( حــول 
الطلــوب  الواتــف  ارقــام  الكتبــة 
والدفــاع  الســعاف  مثــل  توفرهــا 
الــدن والنجــدة ( ف الــدول رقــم )4( 

جدول )4( يوضح تكرار ونسب ل الواتف الطلوبة
%التكرار االجابةت

1368.42 نعم1

631.58كال2

19100املجموع3

ــول  ــم )4( ح ــدول رق ــن ال ــي م يتب
ــة  ــام ف الكتب ــؤول القس ــات مس اجاب
الركزيــة لوجــود الواتــف الطلــوب 
نســبة  فكانــت  الكتبــة  ف  توفرهــا 
ــبة  ــي نس ــم 68.42 % وه ــي بنع الجيب

متوســطة وتــدل عــى توفــر ارقــام 
ــة  ــا ف الكتب ــوب توفره ــف الطل الوات
مثــل ارقــام هواتــف الســعاف الفوري 
ورشطــة  الــدن  الدفــاع  ووحــدات 
ــبة  ــا نس ــر أم ــتلزم الم ــدة ان اس النج
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الجيبــي بــكال بلغــت 31.58 % .
3-1-5  اعداد حافظة للطوارئ

اقســام  مســؤول  اجابــات  نســتنتج 
الكتبــة الركزيــة حــول )هــل تتــول 
الكتبــة او وحــدة ادارة الزمــات اعــداد 

حافظــة الطــوارئ التــي تــدد فيهــا 
السياســات او اســراتيجيات الوقايــة 
ــم)5( ــدول رق ــوارث( ف ال ــن الك م

جدول )5(   اعداد حافظة الطوارئ
النسبة املئويةالتكراراالجابةت

1052.63نعم1

947.37كال2

19100 املجموع

تبــي مــن الــدول رقــم )5(حــول 
الكتبــة  اقســام  مســؤول  اجابــات 
الركزيــة لوجــود اعــداد وحــدة الدارة 
الزمــات اعــداد حافظــة فكانــت نســبة 
وهــي   )52.63%( بنعــم  الجيبــي 
نســبة مقبولــة ولكــن غــر كافيــة فعــى 
وحــدة ادارة الكتبــة اعــداد حافظــة 
للطــوارئ التــي تــدد فيهــا السياســات 
واســراتيجيات الوقايــة مــن الكــوارث 
، ولطــالع موظفــي الكتبــة ومســؤول 

القســام عــى هــذه الافظــة امــا نســبة 
ــت )47.37%( . ــكال فبلغ ــي ب الجيب

3-2   امن املبنى
3-2-1   انظمة االنذار االلية 

ــدات  ــؤول الوح ــات مس ــتنتج اجاب نس
والشــعب الكتبــة الركزيــة حــول )هــل 
توجــد انظمــة النــذار الليــة مثــل 
كامــرات الراقبــة او الجهزة الكاشــفة 

ــم )6( ــدول رق ــة( ف ال للحرك
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جدول)6( انظمة النذار اللية
النسبة املئويةالتكرار االجابةت

1684.21 نعم1

315.79كال2

19100املجموع

)6( رقــم  الــدول  مــن  يتضــح 
حــول اجابــات مســؤول الوحــدات 
لوجــود  الركزيــة  الكتبــة  والشــعب 
ــبة  ــت نس ــة فكان ــذار اللي ــة الن انظم
الجيبــي بنعــم )%84.21(وهــذا يــدل 
عــى وجــود كامــرات مراقبــة واجهــزة 
ــوات  ــة الط ــاع كاف ــق واتب ــذار حري ان
ــدوث  ــد ح ــا عن ــب مراعات ــي جيي الت
ــكال  ــي ب ــبة الجيب ــا بنس ــادث ام اي ح
توجــد  ل  )%15.79(اي  فبلغــت 

كامــرات مراقبــة ف كافــة القســام 
ــة فهــي ف  والمــرات امــا شاشــة الراقب
ــة  ــة الركزي غرفــة المــي العــام للمكتب
،  اذ جيــب ان يكــون هنــاك وحــدة ادارة 
ــة . ــات الراقب ــم بشاش ــات تتحك الزم

3-2-2  : اجهزة ضدة الرسقة 
اقســام  مســؤول  اجابــات  نســتنتج 
الكتبــة الركزيــة حــول )هــل هنــاك 
ــات  ــى الواجه ــة ع ــد الرق ــزة ض اجه

والنوافــذ ( ف الــدول رقــم )7(

جدول )7(    اجهزة ضدة الرقة 
النسبة املئويةالتكرار االجابةت

526.32 نعم1

1473.68كال2

19100املجموع

ــول  ــم )7(ح ــدول رق ــن ال ــي م يتب
الكتبــة  اقســام  مســؤول  اجابــات 
ضــد  اجهــزة  لوجــود  الركزيــة 
ــكال  ــي ب ــبة الجيب ــت نس ــة فكان الرق

ــى  ــدل ع ــبة ت ــذه النس )%73.68(وه
ان ل توجــد اجهــزه ضــدة الرقــة 
عــى الرغــم مــن وجــود اجهــزة ال انــه 
ل تعمــل بســبب التكلفــة العاليــة ف 
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انجــازه اذ تــم رشاءهــا ووضعهــا عنــد 
بوابــة الكتبــة ولكنــة ل تعمــل ام نســبة 
فبلغــت)26.32%( بنعــم  الجيبــي 

ــدا . ــة ج ــبه ضئيل ــي نس وه
3-2-3 وحدة تكم مركزية 

اقســام  مســؤول  اجابــات  نســتنتج 
ــد  ــل توج ــول )ه ــة ح ــة الركزي الكتب
ــة (ف  ــم مركزي ــدة تك ــة وح ف الكتب

الــدول رقــم )8(

جدول )8( وحدة تكم مركزية
 النسبة املئويةالتكرار االجابةت

631.58نعم1

1368.42كال2

19100املجموع

ــول  ــم )8( ح ــدول رق ــن ال ــح م يتض
الكتبــة  اقســام  مســؤول  اجابــات 
تكــم  وحــدة  لوجــود  الركزيــة 
ــكال  ــي ب ــبة الجيب ــت نس ــة فكان مركزي
)%68.42(وهــذه يــدل عــى عــدم 
توفــر وحــدة تكــم مركزيــة ،امــا 
نســبة الجيبــي بنعــم فبلغــت )31.58 

.  )%

3-3 : امن  املجموعات 
3-3-1 : بوابة امن الكرونية

اقســام  مســؤول  اجابــات  نســتنتج 
ــد  ــل توج ــول )ه ــة ح ــة الركزي الكتب
بوابــة امــن الكرونيــة مركزيــة يمــر من 
ــي  ــتفيدين والعامل ــع الس ــا جي خالل

ــم)9( ــدول رق ــة(ف ال بالكتب

جدول )9(   بوابة امن الكرونية
النسبة المئويةالتكرار االجابةت

421.05نعم1

1578.95كال2

19100المجموع
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)9( رقــم  الــدول  مــن  يتضــح 
اقســام  مســؤول  اجابــات  حــول 
ــن  ــة  ام ــود بواب ــة لوج ــة الركزي الكتب
اللكرونيــة فكانــت نســبة الجيبــي 
يــدل عــى  بــكال )%78.95(وهــذا 
ــة  ــن اللكروني ــة ام ــود بواب ــدم وج ع
مديــر  مقابلــة  خــالل  مــن  ولكــن 
ف  انجــازه  يتــم  ســوف  الفــراد 

ــم  ــي بنع ــبة الجيب ــا نس ــتقبل ،ام الس
.  )21.05%( فبلغــت 

3-3-2 :  نظم امن  الكرونية
اقســام  مســؤول  اجابــات  نســتنتج 
ــد  ــل توج ــول )ه ــة ح ــة الركزي الكتب
نظــم امــن الكرونيــة ف مــازن وقاعات 
للمســتفيدين(ف  الفتوحــة  الطالعــة 

الــدول رقــم)10(       

   جدول)10(   نظم امن الكرونية
النسبة املئويةالتكرار االجابةت

315.79نعم1

1684.21كال2

19100املجموع

)10( رقــم  الــدول  مــن  يتبــي 
اقســام  مســؤول  اجابــات  حــول 
الكتبــة الركزيــة لوجــود نظــم امــن 
الجيبــي  نســبة  فكانــت  الكرونيــة 
هــي  خــالل  بكال)%84.21(مــن 
ــي  ــبه الجيب ــا ان نس ــح لن ــبة اتض النس
ــم  ــي بنع ــبة الجيب ــن نس ــى م ــكال اع ب
ــم  ــر نظ ــدم توف ــى ع ــدل ع ــذا ي وه

ــة ، امــا نســبة  ــة  ف الكتب امــن الكروني
ــت )15.79%( . ــم فبلغ ــي بنع الجيب

3-3-3  استخدام الرشائح املمغنطة 
اقســام  مســؤول  اجابــات  نســتنتج 
الكتبــة الركزيــة حــول )هــل  تســتخدم 
الشائــح المغنطــة او رقائــق التعريــف 
بــرددات الراديــو لميــة القتنيــات مــن 

ــم )11( ــدول رق ــة(ف ال الرق
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جدول )11( استخدام الشائح المغنطة
النسبة املئويةالتكراراالجابةت

00نعم1

19100كال2

19100املجموع

يتضــح مــن خــالل الــدول رقــم 
ــام  ــؤول اقس ــات مس ــول اجاب )11(ح
ــح  ــتخدام الشائ ــة لس ــة الركزي الكتب
المغنطــة فكانــت نســبة الجيبــي بــكال 
هــي عالــة جــدا)%100( وهــي النســبة 
العتمــد عليــه .امــا نســبة الجيبــي 
بنعــم فبلغــت )0 (%وهــي نســبة ضئيلة 
جــدا جــدا بــان ل توجــد اســتخدامات 
ــة  ــو لمي ــة او الرادي ــح المغنط للشائ

ــة. ــن الرق ــات م القتني

3-3-4  نظام تذير الكروين
اقســام  مســؤول  اجابــات  نســتنتج 
يوجــد  حول)هــل  الركزيــة  الكتبــة 
نظــام تذيــر الكــرون عنــد بوابــة 
ــة  ــاف الزال ــة ل كتش ــروج للمكتب ال
الغــر رشعيــة لــذه الوســائل )الشائح 
التعريــف((ف  المغنطة،ورقائــق 

)12( رقــم  الــدول 

جدول )12(  نظام تذير الكرون
النسبة املئويةالتكراراالجابةت

00نعم1

19100كال2

19100املجموع

)12( رقــم  الــدول  مــن  يتبــي 
اقســام  مســؤول  اجابــات  حــول 
ــذر  ــام ت ــود نظ ــة لوج ــة الركزي الكتب
الجيبــي  نســبة  فكانــت  الكــرون 

بــكال )100(%وهــي النســبة الحتملــة 
ــذا  ــام وه ــاء القس ــد رؤس ــا عن اجابته
يــدل عــى ل وجــود لنظــام تذيــر 
ــة  ــة الركزي ــاص ف الكتب ــرون خ الك
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،امــا نســبة الجيبــي بنعــم فبلغــت 
.%)0 (

3-3-5  استخدام اساليب غري امنية 
اقســام  مســؤول  اجابــات  نســتنتج 
ــى  ــل يراع ــول )ه ــة ح ــة الركزي الكتب

اســتخدام اســاليب غــر امنيــة مــن 
عــى  للحفــاظ  العالــي  جانــب 
ــم  ــدول رق ــن ال ــل ( م ــات مث القتني

 )1 3 (

جدول)13( التقليل من احتملت الرقة
النسبة املئويةالتكراراالجابةت

1238.71التعرف بأهمية الحفاظ عىل مجموعات املكتبة1

1032.26 الغرامة اذا اقتضت الرضورة2

929.03اتاحة خدمة التصوير بكلفة منخفظة3

31100املجموع

)13( رقــم  الــدول  مــن  يتضــح 
اقســام  مســؤول  اجابــات  حــول 
الكتبــة الركزيــة لوجــود اســاليب غــر 
ــت  ــبة حصل ــى نس ــت اع ــة فكان امني
عــى  الفــاظ  بأهيــة  –التعريــف 
–)38.71 (% اي  مموعــات الكتبــة 
ــي  ــتفيدين والعامل ــف الس ــاك تعري هن
بــذه  ســواء  حــد  عــى  الكتبــة  ف 
ــت  ــة فكان ــبة الثاني ــا بالنس ــألة، ام الس
– الــرضورة  اقتضــت  اذا  –الغرامــة 
ــاك تعريــف  بلغــت نســبتها ) (% اي هن
ــى  ــة ع ــي ف الكتب ــتفيدين والعامل الس

حــد ســواء بــذه الســألة، امــا بالنســبة 
ــت  ــة اذا اقتض ــت –الغرام ــة فكان الثاني
الــرضورة –بلغــت نســبتها )32.26 
ــر  ــة لتأخ ــات مالي ــاك غرام (% اي هن
 ، ضاعتهــا  لــو  تلفهــا  لــو  الكتــب 
وكذلــك توفــر خدمــة الستنســاخ 
نســبتها  بلغــت  اذ  زهيــدة  بأجــور 
ــرة . ــبة الخ ــي النس )29.03 (% وه
احتــامالت  مــن  التقليــل   6-3-3

قــة  لرس ا
نســتنتج مــن اجابــات مســؤول اقســام 
ــاك  ــل هن ــول )ه ــة ح ــة الركزي الكتب
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للمســتفيدين  الســمح  عــدم  نظــام 
بالقائــب  الكتبــة  ال  بالدخــول 
والعاطــف للتقليــل مــن احتــملت 

ــن  ــات م ــات او صفح ــة الجموع سق
مــن  مطبوعــة(  دوريــات  او  كتــب 

)14( رقــم  الــدول 

جدول )14(  التقليل من احتملت الرقة
النسبة املئويةالتكراراالجابةت

947.37نعم1

1052.63كال2

19100املجموع

ــول  ــم )14(ح ــدول رق ــن ال ــي م يتب
الكتبــة  اقســام  مســؤول  اجابــات 
ــمح  ــدم الس ــام ع ــاهم لنظ ــة لس الركزي
الكتبــة  ال  بالدخــول  للمســتفيدين 
بنعــم47.  الجيبــي  نســبة  فكانــت 
37 ( (%  وهــي نســبة قليلــه وتــدل 
ــمح بالدخــول ال  ــم الس ــه يت عــى ان
مــع  الســتفيدين  قبــل  مــن  الكتبــة 
القائــب والعاطــف فلــو ان الكتبــة 
قامــت بتشــغيل البوابــة اللكرونيــة 
واســتخدام الشائــح المغنطــة فــال 
ــة  ــب للمكتب ــال القائ ــن ادخ ــع م مان

.امــا نســبة الجيبــي بــكال فبلغــت 
مــن  تقليــل  يمكــن  اذ   %)52.63(
ــة  ــات الكتب ــة الجموع ــملت سق احت
،صفحــات مــن كتــب ،او دوريــات 

مطبوعــة
3-4 : أنظمة مكافحة احلريق

3-4-1 : احلامية االجيابية
نســتنتج مــن اجابــات مســؤول اقســام 
ــر  ــل تتوف ــول )ه ــة ح ــة الركزي الكتب
(ف  الريــق  ضــد  الجيابيــة  الميــة 

الــدول رقــم )15(
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جدول )15(    لمية الجيابية
النسبة املئويةالتكراراالجابة ت

1929.69 اطفاء املفاتيح الكهربائية ليال1

1625 التقليل من الرتكيبات الكهربائية غري الرضورية2

3

 امكانية غلق مصدر الكهرباء الرئييس عن اقسام املبنى

 يف اوقات معينة بهدف التقليل من مخاطر التامس

الكهربايئ قدر االمكان

1421.87

914.06استخدام الحوائط املقاومة للحريق4

69.38استخدام انابيب اسالك مقاومة للحريق5

64100 املجموع

)15( رقــم  الــدول  مــن  يتضــح 
اقســام  مســؤول  اجابــات  حــول 
ــة  ــة اجيابي ــة لوجــود حاي ــة الركزي الكتب
ــاء  ــا –اطف ــات منه ــدة اجاب ــت ع فكان
ــال )29.69%(  ــة لي ــح الكهربائي الفاتي
ــى  ــدل ع ــو ي ــبة وه ــبة مناس ــي نس وه
ــال  ــح لي ــاء الفاتي ــبة اطف ــى نس ــه اع ان
ــا  ــة ،ام ــوارث ف الكتب ــن الك ــا م خوف
ــة  ــات الكهربائي ــن الركيب ــل م –التقلي
بنســبة  كانــت  الرضوريــة  غــر 
))25%وهــي نســبة معقولــة ونــرى 
ــات  ــل الكهربائي ــى تقلي ــوا ع ان يعمل
الغــر الرضوريــة ،امــا –امكانيــة غلــق 
نســبة  فكانــت  الكهربــاء  مصــدر 
)%21.87( وهــذا يــدل عــى غلــق 
لتقليــل  الكهربائيــة  بعــض الصــادر 

مــن الخاطــر والتبــاس الكهربائــي ،امــا 
ــق  ــاوم للحري ــط الق ــتخدام الائ –اس
ــة  ــبة ضئيل ــي نس ــبة)%14.06( وه نس
ــا –  ــاوم ، ام ــط مق ــود حائ ــدم وج لع
اســتخدام انابيــب مقاومــة للحريــق 
كانــت النســبة)%9.38(اي ل توجــد 

انابيــب مقاومــة.
3-4-2 : توفري ممرين يف املكتبة :

ــدات  ــؤول الوح ــات مس ــتنتج اجاب نس
حــول  الركزيــة  الكتبــة  والشــعب 
)يتوفــر ف الكتبــة مريــن هــروب )اول 
،ثانــوي (ف كل طابــق مــن طوابــق 

الكتبــة(ف الــدول رقــم )16(
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جدول)16( توفر ف الكتبة مرين
النسبة املئويةالتكراراالجابةت

1578.95نعم1

421.05كال2

19100املجموع

ــول  ــم )16(ح ــدول رق ــن ال ــي م يتب
اجابــات مســؤول الوحــدات والشــعب 
الكتبــة الركزيــة لوجــود مريــن لــروب 
مــن البنــى فكانــت نســبة الجيبــي 
بنعــم )%78.95(وهــي نســبة جيــد 
طــوارئ  ومــارج  ا  مريــن  لتوفــر 
ــق  ــدوث الري ــاء ح ــتخدامها اثن واس
الرشــادية  اللوحــات  توفــر  مــع 

لخــارج الطــوارئ واماكنهــا ،امــا نســبه 
الجيبــي بــكال فبلغــت )21.05%(.

3-4-3  عالمات ممرات اهلروب 
اقســام  مســؤول  اجابــات  نســتنتج 
)هنــاك  حــول  الركزيــة  الكتبــة 
ــرات  ــود م ــى وج ــة ع ــات دلل عالم
ــرة(ف  ــن ظاه ــة ف اماك ــروب ومثبت ال

:  )17( رقــم  جــدول 

جدول )17( عالمات لماكن ظاهرة
النسبة املئوية التكراراالجابةت

1052.63نعم1

947.37كال2

19100املجموع

يتضــح مــن الــدول رقــم )17(حــول 
الكتبــة  اقســام  مســؤول  اجابــات 
الركزيــة لوجــود عالمــات لماكــن 
ــم  ــي بنع ــبة الجيب ــت نس ــرة فكان ظاه
)%52.63(وهــي نســبة مقبولــة وهــذا 
ــن  ــات لماك ــود عالم ــى وج ــدل ع ي
الــروب ،امــا نســبة الجيبــي بــكال 

موازيــة  نســبة  )%47.37(وهــي 
بقيــة  ارشــاد  جيــب  اذن  لالخــره  
العاملــي ف الكتبــة عــى هــذه المــرات 
لماكــن  العالمــات  هــذي  وضــع 

الــروب ف اماكــن ظاهــرة للــكل.
3-4-4  ابواب املكتبة :

اقســام  مســؤول  اجابــات  نســتنتج 
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ــواب  ــل اب ــول )ه ــة ح ــة الركزي الكتب
الكتبــة مــن النــوع القــاوم للحريــق(ف 

الــدول رقــم )18(

جدول )18(  ابواب الكتبة
 النسبة المئويةالتكراراالجابة ت

842.11نعم1

1157.89 كال2

19100المجموع

ــول  ــم  )18(ح ــدول رق ــن ال ــي م يتب
الكتبــة  اقســام  مســؤول  اجابــات 
الكتبــة  ابــواب  لوجــود  الركزيــة 
نســبة  فكانــت  للحريــق  مقاومــة 
هــذا  )%57.89(اي  بــكال  الجيبــي 
يــدل عــى عــدم وجــود ابــواب مقاومــة 
للحريــق ف الكتبــة ،امــا نســبة الجيبــي 
ــبة  ــي نس ــت )%42.11(وه ــم فبلغ بنع
ــواب التــي  قليلــه جــدا بــل كانــت الب

ــد . ــن حدي ــة م ــرأس الكتب ت
3-4-5 انظمة احلامية الفعالة 

اقســام  مســؤول  اجابــات  نســتنتج 
ــر  ــل تتوف ــول )ه ــة ح ــة الركزي الكتب
ــة ضــد  ــة الفعال ــة انظمــة المي ف الكتب
ــر  ــذار البك ــزة الن ــل اجه ــق مث الري
الكشــف  واجهــزة  الريــق  ضــد 

)19( رقــم  الــدول  (ف  الدخــان 

جدول )19(  انظمة المية الفعالة
النسبة املئويةالتكراراالجابةت

1578.95نعم1

421.05كال2

19100املجموع

يتضــح مــن الــدول رقــم )19(حــول 
الكتبــة  اقســام  مســؤول  اجابــات 
الميــة  انظمــة  لوجــود  الركزيــة 

ــم  ــي بنع ــبة الجيب ــت نس ــة فكان الفعال
ــود  ــى وج ــدل ع ــذا ي )%78.95(وه
ــاء انظمــة فعالــة الكتبــة مــن انــذار حريــق  ــزه اطف ــان واجه ــفات الدخ ــود كاش ــرة ووج ــزه اخ ــات واجه ــاء الكروي واطف
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ــا  ــو فحصه ــام ويت ــة القس ــب وبقي ــازن الكت ــان ف م ــة للدخ ــق التخصص الري
ــت  ــكال فبلغ ــي ب ــبة الجيب ــا بنس ــا ،ام ــة عمله ــن فعال ــد م ــكل دوري للتاكي بش

.)21.05% (
3-4-6 رسم توضيحي للمبنى 

نســتنتج اجابــات مســؤول اقســام الكتبــة الركزيــة حول)هــل يوجــد رســم 
توضيحــي للمبنــى يــدد فيــه شــبكة الطفــاء والكهربــاء واليــاه( ف الــدول  رقــم 

:  )20(

جدول )20(  رسم توضيحي للمبنى
النسبة املئويةالتكراراالجابةت

736.84نعم1

1263.16كال2

19100املجموع

)20( رقــم  الــدول  مــن  يتبــي 
الكتبــة  اقســام  اجابــات  حــول 
الركزيــة لوجــود رســوم توضيحيــة 
ــكال  ــي ب ــبة الجيب ــت نس ــة فكان الكتب
ــدل  ــي ت ــبة الت ــي النس )%63.16(وه
ــي  ــم توضيح ــود رس ــدم وج ــى ع ع
للمبنــى اذ جيــب ان يكــون هناك رســوم 
ــة يــدد فيهــا شــبكة الطفــاء  توضيحي
يوجــد  ،لكــن  وغرهــا  والكهربــاء 
ــى  ــة ع ــة للدلل ــة تنظيمي ــاك خريط هن
ــبة  ــا نس ــة .ام ــدات الكتب ــام ووح اقس
الجيبــي بنعــم فبلغــت )36.84%(.

3-4-7 تدريب العاملي 
اقســام  مســؤول  اجابــات  نســتنتج 
ــاك  ــل هن ــول )ه ــة ح ــة الركزي الكتب
بصفــة  بالكتبــة  للعاملــي  تدريــب 
ــوارث  ــق ادارة الك ــراد فري ــة  أو أف عام
عــى  خاصــة  بصفــة  والزمــات 
ــق(ف  ــة الري ــزة مقاوم ــتخدام اجه اس

رقــم)21( الــدول 
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جدول )21(   تدريب العاملي
النسبة املئويةالتكراراالجابةت

1052.63نعم1

947.37كال2

19100املجموع

يتضــح مــن الــدول رقــم )21(حــول 
الركزيــة  الكتبــة  اقســام  مســؤول 
فكانــت  العاملــي  تدريــب  لوجــود 
نســبة الجيبــي بنعــم )%52.63(وهــذا 
يــدل عــى تدريــب العاملــي مــن قبــل 
ــعافات  ــام ب اس ــدن والقي ــاع ال الدف
لتعليــم  واخــرى  فــرة  بــي  اوليــة 
ــة ولكنهــا  العاملــي وهــي نســبة مقبول
غــر مرضيــة جــدا لهيــة مســألة حاية 
ارواح العاملــي ومتلــكات الكتبــة مــن 
الخطــار التــي قــد تــدث ،امــا نســبة 
ــت )47.37%(. ــكال فبلغ ــي ب الجيب

4 : النتائج والتوصيات
4-1 : املبحث االول : النتائج

وجــود  حــول  البحــث  توصــل   .1
سياســة ولئحــة لكافحــة والوقايــة 
ــت  ــات( اذ كان ــوارث والزم ــن الك م
ــم 63.16 %  وكال  ــي بنع ــبة الجيب نس

.  %)36.84(

ــة  ــدة بالكتب ــود وح ــن وج ــا ع 2. أم
ــات  ــدة ادارة الزم ــمى وح ــت مس ت
عليهــا  الجابــة  كانــت  والكــوارث 
وكال   )36.84%( بنســبة  بنعــم 

. نســبة)63.16(% 
3. أمــا الجابــات حــول اذا كانــت 
ــة  ــات بالكتب ــدة ادارة الزم ــاك وح هن
التصــال  بأجهــزة  مهــزة  فهــل 
الناســبة ، فكانــت نســبة الجيبــي بنعــم  

.  42.11% وكال    57.89%
القســام  رؤســاء  اجابــات  أمــا   .4
حــول تتوفــر ف الكتبــة ارقــام هواتــف 
الســعاف  مثــل  توفرهــا  الطلوبــة 
ورشطــة  الــدن  الدفــاع  ووحــدات 
ــم  ــي بنع ــبة الجيب ــت نس ــدة فكان النج

.%)31.58( ،كال   %)68.42(
قبــل رؤســاء  5. هنــاك رضــا مــن 
القســام ف الكتبــة الركزيــة بدرجــة 
الكتبــة  تتــول  هــل  حــول  مقبولــة 
اعــداد  الزمــات  ادارة  وحــدة  او 
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ــا  ــدد فيه ــي ت ــوارئ الت ــة للط حافظ
ــة  ــراتيجيات الوقاي ــات او الس سياس
ــم  ــي بنع ــبة الجيب ــوارث بنس ــن الك م

%)47.37( ،وكال   %)52.63(
6. هنــاك رضــا بدرجــة جيــد جــدًا 
حــول وجــود النــذار الليــة  مثــل 
ــفة  ــزة الكاش ــة  واجه ــرات الراقب كام
نســبة  وكانــت  الكتبــة  ف  للحركــة 
كال    ،    %)84.21( بنعــم  الجيبــي 

%)15.79 (
7. يتضــح ان هنــاك عــدم رضــا حــول 
ــت  ــة وكان ــد الرق ــزة ض ــود اجه وج
النســبة بنعــم )26.32(% امــا بــكال 

.  %)73.68(
ــه  ــل الي ــي توص ــج الت ــن النتائ 8. وم
ــم  ــدة تك ــود وح ــول وج ــث ح البح
ــم  ــي بنع ــبة الجيب ــت نس ــة وكان مركزي

.  %)68.42( كال  امــا    %)31.58(
9. هنــاك رضــا بدرجــة ضعيفــة حــول 
ــة  ــة مركزي ــن الكروني ــة ام ــود بواب وج
يمــر مــن خاللــا جيــع الســتفيدين 
والعاملــي بالكتبــة وتــم الصــول عــى 
ــا  ــم )21.05(% ام ــي بنع ــبة الجيب نس

ــكال 78.95% . ب
10. أمــا حــول هــل توجــد نظــم امــن 
الكرونيــة ف مــازن وقاعــات الطالعــة 

فكانــت  للمســتفيدين  الفتوحــة 
نســبة الجيبــي ب نعــم )15.79(% 
ــكال  ــا ب ــدًا  ام ــة ج ــبة ضعيف ــي نس وه

.  %)84.21(
11. أمــا حــول هــل تســتخدم الشائــح 
المغنطــة او رقائــق التعريــف بــرددات 
ــة  ــن الرق ــات م ــة القتني ــو لمي الرادي
وتــم الصــول عــى نســبة الجيبــي 

ــكال  )100(% . ــا ب ــم )0(%  ام بنع
12. أمــا حــول هــل يوجــد نظــام تذير 
ــة  ــروج الكتب ــة ال ــد بواب ــرون عن الك
لكتشــاف الزالــة الغــر رشعيــة  لــذه 
ــق  ــة ،رقائ ــح المغنط ــائل )الشائ الوس
الجيبــي  نســبة  فكانــت  التعريــف( 

ــكال )100(% . ــا ب ــم )0(%  ام بنع
الســتجوبي  أمــا درجــة رضــا   .13
ــاليب  ــتخدام اس ــى اس ــل يرع ــول ه ح
العاملــي  جانــب  مــن  امنيــة  غــر 
للحفــاظ عــى القتنيــات  وكانــت أعــى 
ــاظ  ــة الف ــف بأهي ــول التعري ــبة ح نس
 %)38.71( هــي  الكتبــة  مقتنيــات 
ــة اذا  ــى الغرام ــي ع ــبة الجيب ــا نس ام
اقتضــت الــرضورة هــي )32.26(% 
امــا نســبة الجيبــي عــى اتاحــة خدمــة 

التصويــر هــي )29.03(% .
14. أمــا حــول هنــاك نظــام عــدم 
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ال  بالدخــول  للمســتفيدين  الســمح 
الكتبــة بالقائــب والعاطــف ،للتقليــل 
مــن احتــملت سقــة الجموعــات 
ــات  ــب او دوري ــن كت ــات م او الصفح
مطبوعــة فكانــت بنســبة الجيبــي بنعــم 
بــكال )52.63(% . امــا   %)47.37(

ــة  ــة الجيابي ــر حاي 15. أمــا حــول تتوف
عنــد الريــق ويتــم الصــول عــى 
مــن  –التقليــل  منهــا  نســب  عــدة 
الركيبــات الكهربائيــة غــر الرضوريــة 
هــي )25(% امــا –نســبة امكانيــة غلــق 
مصــدر الكهربــاء الرئيــي عــن اقســام 
نســبة  امــا  هــي)21.87(%  البنــى 
ــق  ــة للحري ــط القاوم ــتخدام الوائ اس
ــي  ــبة الجيب ــا نس ــي )14.06(% ام ه
عــى اســتخدام انابيــب اســالك مقاومــة 
للحريــق )9.38(% امــا اخــر نســبة 
اطفــاء  حــول  عليهــا  الجابــة  تــم 
ــي  ــبة ه ــال بنس ــة لي ــح الكهربائي الفاتي

.  %)29.69(
ــروب اول  ــن ه ــود مري ــا لوج 16. أم
طوابــق  مــن  طابــق  كل  ف  وثانــوي 
ــم  ــي بنع ــبة الجيب ــت نس ــة وكان الكتب
)78.95(% امــا بــكال  )21.05(% .

عــى  دالــة  عالمــات  وجــود   .17
ف  ومثبتــة  الــروب  مريــن  وجــود 

ــم  ــي بنع ــبة الجيب ــرة ونس ــن ظاه اماك
)52.63(% وامــا بــكال )47.37(% .

الكتبــة  بوابــة ف  18. عــدم وجــود 
ــى  ــول ع ــم الص ــق وت ــة للحري مقاوم
نســب الجيبــي بنعــم )42.11(% وكال 

.  %)57.89(
ــة  ــر ف الكتب ــل تتوف ــول ه ــا ح 19. أم
ــق  ــد الري ــة ض ــة الفعال ــة المي انظم
ضــد  البكــر  النــذار  اجهــزة  مثــل 
عــن  الكاشــف  واجهــزة  الريــق 
الدخــان فكانــت بنســية الجيبــي بنعــم 

.  %)21.05( كال  امــا   %)78.95(
20. أمــا عــن وجــود رســم توضيحــي 
للمبنــى يــدد فيــه شــبكة الطفــاء 
ــات  ــت الجاب ــا كان ــاء وغره والكهرب
بــكال  امــا   %)36.84( نعــم  بنســبة 

.  %)63.16(
ــب  ــاك تدري ــل هن ــول ه ــا ح 21. أم
العاملــي بالكتبــة بصفــة عامــة او افــراد 
بصفــه  والزمــات  الكــوارث  ادارة 
خاصــة عــى اســتخدام اجهــزة مقاومــة 
ــم  ــي بنع ــبة الجيب ــت نس ــق فكان الري
. بــكال )47.37(%  امــا   %)52.63(

4-2 : املبحث الثاين : التوصيات 
ــإدارة  1. جيــب توفــر وحــدة خاصــة ب
تهيــزه  مــع  والكــوارث  الزمــات 
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بأجهــزة  التصــال الناســبة.
ادارة  وحــدة  تقــوم  ان  يفضــل   .2
ــوارئ   ــة  لط ــداد حافظ ــات واع الزم
او  السياســات  تــدد   التــي  
ــة  ــن الكارث ــة  م ــراتيجيات  الوقاي اس

 . والزمــة 
3.جيــب توفــر  وحــدة تكــم مركزيــة  
ف  رئيســية  مراقبــة  شاشــات  \مثــل 
مكتــب الديــر العــام للمكتبــة للمراقبــة 

ــام . ــع القس ــى جي ع
ــد  ــة ض ــزة خاص ــر اجه ــب توف 4.جي
الرقــة جيــب تفعيــل او تشــغيل او 
المــن  بوابــة  توفــر  عــى  العمــل 
الشائــح  توفــر  او  اللكرونيــة 
مــن  والميــة  للوقايــة  المغنطــة 

الرقــة.
5.جيــب التعريــف اكثــر بأهيــة الفــاظ 
بالنســبة  الكتبــة  مموعــات  عــى 
لوظفــي الكتبــة والســتفيدين منــه مــن 
خــالل اقامــة نــدوات بــذا الصــوص 
او توزيــع بطاقــات ترشــد الســتفيد 
ــكات  ــى متل ــة ع ــى ضورة الحافظ ع

ــة .  الكتب
6. اتاحــة خدمــة الســتنتاج لكلفــة 
ــة اذا  ــام الغرام ــل نظ ــة وتفعي منخفض

اقتضــت الــرضورة لذلــك .

لســتفيدين  الســمح  عــدم  جيــب   .7
)الراجــع،  القســام  الدخــول 
والدوريــات ، والطاريــح ( وغرهــا 
ــب  ــم والقائ ــام ف معاطفه ــن القس م

لتقليــل مــن حــالت الرقــة .
8. جيــب اســتخدام الائــط القــاوم 
اي  حــدوث  عنــد  وذلــك  للحريــق 
حريــق او اي حــادث اخــر ضــمن حايــة 
الكتبــة والكتــب مــن الريــق وكذلــك 

ــق . ــة للحري ــالك مقاوم ــر اس توف
9. جيــب وضــع العالمــات التــي تؤدي 
ال مــرات الــروب وعــدم الســمح 
لتجنــب  اماكنهــا  مــن  اقتالعهــا  ف 

. ضار  اي  حــدوث 
للمكتبــة  ابــواب  توفــر  جيــب   .10
يســاعد  وهــذا  للحريــق  مقاومــة 
الوظــف عــى انقــاذ نفســة عنــد حدوث 
اي حــادث بينــم تتوفــر ف الكتبــة ابواب 
ــي تصعــب المــور عــى  حديــد وه

الوظــف . 
11. جيــب توفــر رســوم توضيحيــة 
ــتخدامها  ــي اس ــه الوظف ــى وتنبي للمبن

ــة . ــل ف الكتب ــدوث اي خل ــد ح عن
12. جيــب تيئــة لنــة كاملــة لتدريــب 
ــي  ــئ الوظف ــة لتهي ــي ف الكتب العامل
ال اي غــرض لنقــاذ الوقــف ف اي 
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