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املرجعيات الثقافية يف خطب اإلمام احلسن 
)عليه السالم(

أ.م.د. عيل ذياب محيي

جامعة كربالء - كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية

املقدمة
احلمــد هلل رب العاملــن أوالً وآخــرًا، 
ــِه  ــر خلق ــى خ ــام ع ــاة والس والص
حممــد الصــادق األمــن وعــى آلــه 

الطاهريــن ... الطيبــن 
وبعد ...

تعــدُّ اخلطــب مــن أهــم الفنــون النثريــة 
ــًا،  ــًا وحديث ــرب قدي ــا الع ــي عرفه الت
وعنــد جمــيء اإلســام تطــورت تطــّورًا 
ــد  ــتويات، إذ جيس ــكل املس ــًا ب ملحوظ
ــاس  ــِه اىل الن ــد إيصال ــا يري ــب م اخلطي
ــة  ــة للباغ ــرة ممثل ــة مؤث ــة فصيح بلغ
ــا  ــت لن ــد حفظ ــتوياهتا، وق ــكل مس ب
املصــادر كثــر مــن اخلطبــاء الذيــن 
ــب  ــا خط ــن، ومنه ــذا الف ــدوا ه جس

ــي  ــام( الت ــه الس ــن )علي ــام احلس اإلم
فكريــة  معاجلــات  بمثابــة  كانــت 
ــهاد  ــد استش ــع بع ــة للمجتم اصاحي
املنطلــق  هــذا  ومــن   ، )ع(  أبيــه 
ــى  ــث ع ــذا البح ــوء يف ه ــلطنا  الض س
)املرجعيــات الثقافيــة يف خطــب األمــام 
ــون عنوانــًا لدراســتي،  احلســن ( ليك
ســبيل  الدراســة  هــذه  يف  وســلكت 

املنهــج الوصفــي التحليــي.
ــل-  ــّز وج ــى اهلل –ع ــوكل ع ــد الت وبع
البحــث  هــذا  كتابــة  يف  رشعــت 
ــه خّطــة  املتواضــع، بعــد أن وضعــت ل
ــل  ــث، مح ــة مباح ــى أربع ــرت ع اقت
)املرجعيــات  عنــوان  األول  املبحــث 
املفهــوم واملنطلــق(، أمــا املبحــث الثــاين 
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املرجعيات الثقافية يف خطب اإلمام احلسن  )عليه السالم(

فــكان بعنــوان )املرجعيــة القرآنيــة( 
:القرآنيــة  األول  نمطــن  وتضمــنَّ 
والثــاين   ، املحــورة   غــر  املبــارشة 
املبحــث  وجــاء  املحــورة   القــرآين 
الثالــث بعنــوان )مرجعيــة احلديــث 
يف  اإلمــام)ع(  خطــب  يف  الرشيــف 
ــة  ــع )املرجعي ــث الراب ــن كان املبح ح

األدبيــة(.
ــي  ــج الت ــم النتائ ــة بأه ــاءت اخلامت وج
ــادر  ــم املص ــث، ، ث ــا البح ــل إليه توص
واملراجــع التــي اعتمــدت عليهــا يف 

ــتي. دراس
املبحث األول:) املرجعيات املفهوم 

واملنطلق( 
أوال مفهوم املرجع واملرجعية:  

نعــود  املرجعيــة  مصطلــح  لفهــم 
ألصلــه وهــو املرجــع، ومــن ثــم نقــول 
إهنــا الرجــوع إىل املرجــع أو الســياق 
أو  مــكان  اســم  فهــو  عمــل،  أي  يف 
 ، الفعــل رجــع  مــن  زمــان مشــتق 
ورجــع يف اللغــة تعنــي ))رجــع يرجــع 
رجعــًا ورجوعـــــــًا... ومرجــــــعه : 
انــرف (()1( ، أيضــا نجــد أن املرجعية 
ــة  ــة املرجعي ــمى الوظيف ــا يس ــة ب متعلق
ــون   ــان جاكبس ــا روم ــار إليه ــي أش الت
تواصــل،  كل  أســاس  وهــي   ((

ــلة  ــن املرس ــات ب ــدد العاق ــي حت وه
ترجــع  الــذي  الغــرض  أو  والــيء 
اللغــة  وظائــف  أكثــر  وهــي  إليــه، 
ــة التواصــل ذاهتــا فهــذه  أمهيــة يف عملي
ــة أو  ــة أو تعريفي ــاة تعييني ــة املس الوظيف
مرجعيــة  هــي العمــل الرئيــي للعديــد 
مــن املرســات، يف حــن ال تلعــب 
الوظائــف األخــرى يف مرســات كهــذه 

ســوى دور ثانــوي ((.)2(
وعليــه فالوســط االجتاعــي يلعــب 
دورًا هامــا يف فهــم معنــى املرجعيــة، 
ــياق  ــر إىل الس ــا تش ــي أيض ــي ه والت
الــذي يكــون عبــارة عــن أنظمــة ثقافيــة 
أو أنظمــة اجتاعيــة، وعليــه تكــون 
املرجعيــة هنــا بمفهــوم الروافــد الثقافية 
ــاهم يف  ــي تس ــة الت ــر االجتاعي أو األط
ــن  ــل ضم ــة ،وتدخ ــة التواصلي العملي
يف  املســتودعة  الرتاكــات   أو  اآلثــار 
االكتســاب  بحســب  املبــدع  ذهــن 
الثقــايف ؛ألن كل أثــر مــادي أو معنــوي 
ــة  ــة أو كوني ــرة اجتاعي ــواء كان ظاه س
ــاد إىل  ــا وتع ــا إىل أصوهل ــب ارجاعه جي
حيزهــا  يف  تســتقرأ  وأن  مصادرهــا 

األول.)3(  ومنجمهــا 
واملرجعيــة الثقافيــة ليســت تناصــًا بقدر 
ــي  ــه الت ــن ثقافت ــدع م ــه املب ــا يكرس م
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أ.م.د. علي ذياب حميي

اكتنزهــا مــن الوســط التــي ترعــرع فيــه 
والبيئــة التــي اســتمد ثقافتــه منهــا فهــي 
املنبــع التــي يســتقي منــه ثقافتــه ، وهــي 
تشــمل املــوروث  الثقــايف واالجتاعــي 
للكاتــب ألنــه يدخــل ضمــن املكونــات 
ــه  ــع وتكوين ــأة املجتم ــية يف نش األساس
وهلــذا تعــد املرجعيــة )) مصــدر املعرفــة 
التــي جيــب أن يعــود إليهــا القــارىء يف 

تفســر الظاهــرة النصيــة (()4(
ــاة  ــة حي ــي طريق ــة ه ــت الثقاف إذا كان
إنتــاج  أو  الشــعوب  مــن  شــعب 
تنظيــم  هــي  أو  اإلنســاين،  التفاعــل 
ــن  ــي ب ــل االجتاع ــى التفاع ــوم ع يق
األفــراد، ووظيفتهــا توجيــه ســلوك 
هــؤالء األفــراد، وهــي عقليــة، تتكــون 
املكتســب  والفكــر  الســلوك  مــن 
ــذا  ــل ه ــع، ويتمث ــراد املجتم ــدى أف ل
املعــاين واملثــل واألنظمــة  الفكــر يف 
ــودة  ــي الع ــة ه ــدات. واملرجعي واملعتق
إىل املرجــع أو الســياق الــذي يكــون 
ــة  ــة وثقافي ــة اجتاعي ــن أنظم ــارة ع عب
ــون  ــة، تك ــة التواصلي ــاهم يف العملي تس
ملفهومــي  تركيبــا  الثقافيــة  املرجعيــة 
املرجعيــة والثقافــة ومكوناهتــا، فتكــون 
بالتــايل عبــارة عــن اســتحضار الروافــد 

الثقافيــة لــدى الكاتــب .

ثانيًا: مفهوم الثقافة :
ُكلَّــا تطــور  الثقافــة  يتســع مفهــوم 
ينــاز  ثقــايف  كائــن  اإلنســان؛ ألنَّــه 
عــى  وانفتاحــه  عقلــه  برجاحــة 
خمتلــف املياديــن املعرفيــة، وقــد متثلــت 
ــذ  ــي انطلقــت من صــرورة األنســنة الت
القــدم مــن تأقلــم وراثــي مــع املحيــط 

الطبيعــي إىل تأقلــم ثقــايف)5( 
ــُه  ــامل إدراك تربجم ــان للع ــإدراك اإلنس ف
الدالــة  أنســاقها  بوســاطة  الثقافــة 
ــي تؤطــر  ــة، الت ــة أو غــر اللفظي اللفظي
ــة،  عمــل اإلنســان وممارســته االجتاعي
 : يشــمل  نســق  فالثقافــة  وهبــذا 
واالصطناعيــة  الطبيعيــة،  اللغــات 
والفنــون والديانــات والطقــوس ... 
عــى  قــادرة  فهــي  وعليــه   )6( الــخ 
توحيــد الظواهــر اإلنســانية املتنوعــة 
التنــوع  هــذا  كان  ســواء  واملختلفــة 
وهــذا االختــاف يقعــان يف الزمــان أم 
املــكان، فهــي مــورد مــن مــوارد النســق 
كيفــا كانــت طبيعــة النســق )كام، 
قيــم،  أفــكار،  ســلع،  موضوعــات، 
ــة  ــي الطريق ــاءات( فه ــيس، احي أحاس
التــي يتــم هبــا تفكيــك النســق، داخــل 
وانثروبولوجيــة  تارخييــة  ظــروف 
ــة  ــح املعرف ــة متن ــن حرك ــا، ضم بعينه
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موضوعيــًا)7(.   بعــدًا 
إن ملفهــوم الثقافــة ميــدان واســع يف 
ــة  ــة والنقدي ــات األدبي ــدان الدراس مي
الطريــق  تنــر  التــي  امللكــة  فهــي 
ملياديــن  معرفتــه  يف  املتلقــي  لــدى 
ــات  ــن درج ــد م ــة وتع ــاة املختلف احلي
ــور  ــا تايل فه ــه، ويعرَّ ــي ل ــي العق الرق
املتكامــل  الــكل  ذلــك  بقولِه))هــي 
الــذي يشــمل املعرفــة، واملعتقــدات 
والقوانــن  واالخاقيــات  والفنــون 
االخــرى،  والقــدرات  واالعــراف 
ــِه  ــبة بوصف ــان املكتس ــادات االنس وع
والتفكــر  باملجتمــع(()8(  عضــوًا 
العلــوم  صلــب  يف   هــو  بالثقافــة 
االجتاعيــة، فاإلنســان كائــن اجتاعــي  
بصرورتــه الثقافيــة، والتفكــر هبــا يعــد 
أداًة طيعــًة لدراســة احليــاة الطبيعيــة 
لــدى الفــرد واملجتمــع والتطلــع إىل  
آفــاق الفكــر املجتمعــي هلــم. متثــل 
البــرشي  الســلوك  طبيعــة  الثقافــة 
االجتاعــي  احليــز  داخــل  للفــرد 
هلــا  األساســية  ،والوظيفــة  الواحــد 
ــط  ــامل املحي ــر للع ــم املف ــي التنظي ه
بالكائــن البــرشي؛ ملــا متلكــه مــن قــدرة 
يف ترســيخ األســس احلياتيــة داخــل 

البــرشي، املجتمــع 

ثالثًا: مفهوم النسق الثقايف :
ال خيفــى مــا لألنســاق الثقافيــة مــن دور 
ــه اهتامــات الكتــاب و القــراء  يف توجي
يف خمتلــف املجــاالت، فعــى الرغــم مــن 
ــددة   ــة أو حم ــر معلن ــون غ ــد تك ــا ق أهن
ــور  ــع اجلمه ــة، إذ يندف ــا الغلب إال أن هل
ــا  ــوي عليه ــوج املنط ــتهاك املنت إىل اس
ــن  ــكل م ــة ال تش ــاق الثقافي ألن األنس
ــة،  ــا الثقاف ــا تؤلفه ــخص، و إن ــل ش قب
مثــا  الفرديــة   بالــذات  فاالهتــام 
ــى  ــر ع ــة مل يقت ــة معين ــر يف مرحل ظه
وإنــا  فحســب  الفلســفة  أو  الفكــر 
ــارن  ــد واالدب املق ــمل األدب والنق ش
ــي ...  ــيايس  واالعام ــاب الس ،واخلط

ــخ  .)9( ال
إن أهــم املفاهيــم  التــي قــام عليهــا النقد 
ــه مــن ســائر الدراســات   الثقــايف وميزت
ــة هــو مفهــوم األنســاق  ــة احلديث النقدي
الثقافيــة، فالنقــد الثقــايف ))معنــي بنقــد 
األنســاق املضمــرة التــي ينطــوي عليهــا 
ــذي  ــر ال ــايف(()01(، األم ــاب الثق اخلط
ــد اهلل الغذامــي إىل أن  ــور عب دعــا الدكت
يعرض)النســق ( مفهومــا مركزيــا يف 

ــدي)11( . ــه النق مرشوع
والنســق لغــة : ))مــن كل يشء : مــاكان 
عــى طريقــة نظــام واحــد، عــام يف 
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األشــياء ، يقــال : َناَســَق بــن أمريــن أي 
ــت  ــق : إذا كان ــٌر َنِس ــا ، وَثْغ ــع بينه تاب
ــكام إذا كان  ــتوية... وال ــنان مس األس
مســجعًا قيــل لــه : َنَســٌق َحِســن (()21(. 
ويف االصطــاح ال نجــد للنســق تعريفــا 
جامعــا مانعــا ، وقــد حــاول عــدد مــن 
ــوال  ــه مدل ــوا ل ــرب أن يضع ــاد الغ نق
ــانيات  ــامل اللس ــبق لع ــا ،وس اصطاحي
)فردينــان دي سوســر( أن اســتخدم 
مصطلــح النســق ،وهــو مــن أكثــر 
اللســانين عنايــة بالنســق وتــردد مــرارا 
يف حمارضاتــه وهــو موطــن اجلــدة يف 
نظريتــه ،فاللغــة يف تصــوره  )) نظــام من 
ــكار،  ــن األف ــرب ع ــي تع ــارات الت اإلش
ويمكــن تشــبيه هــذا النظــام بنظــام 
املســتخدمة  بــاء  األلــف  أو  الكتابــة 
أو   ، والنطــق  البــر  فاقــدي  عنــد 
ــة  ــغ املهذب ــة أو الصي ــوس الرمزي الطق
أو العامــات العســكرية أو غرهــا مــن 
ــا (()31(،  ــا مجيع ــه أمهه ــة ، ولكن األنظم
ــذا  ــن يف ه ــن البنيوي ــر م ــاراه كث فج
ــو  ــق فوك ــى أطل ــق حت ــغف بالنس الش
ــق()41(. ــل النس ــم )جي ــه اس ــى جيل ع
ـصُّ األَديبُّ مهــا حــاوَل صاحُبــه  فالنَـّ
ــر  ــّي وغ ــه موضوع ــاء بَِأنَّ ــن االدع م
ــًا َأو  متأثــر بنســٍق مــا ، كَأْن يكــوَن َثَقافِيَّ

ــه  سياســّيًا َأو غرمهــا ، لكــنَّ يبقــى َنصُّ
ــَة عــِره ؛ وهلــذا  ــافَته وثقاف حيمــُل ثقـ
إىل  تنظــُر  الثََّقافِيَّــَة  القــراءَة  إنَّ  َفــــ)) 
النَّــصِّ األديبِّ بوصِفــه  داالً  عــى الثقافِة 
املدلــول  بحضــوِر  قوتــه  ويســتمُد 
ـصُّ مــادة ثقافيَّــة، ختتــزل  فيــه ، َفالنَـّ
ــم  ــات ، واملفاهي ــلوكيات واملارس الس
ــان عــر املبــدع  ــة الســائدة إبَّ احلضارّي
ــٍة  ــٍة مراوغ ــابقة ، إىل لغ ــور الس والعص
ــا  ــزداُد ثراؤه ــى ، ي ــى معنً ــتقُر ع ال تس
اِء ، ويكــوُن إلحتــاالِت  بتنــوِع القــرَّ
وامتداِدَهــا  بالثقافــِة  القــارِئ  وعــي 
يف  مهــم  دور  األديبِّ  ـصِّ  النَـّ داخــل 
الوعــي  هــذا  أِلَنَّ   ، املعنــى  تأويــِل 
ــُه  نُ ــذي ُيمكِّ ــو ال ــارِئ ، ه ــايِفّ للق الثََّق
ــِر  ــَن دوِر العن ــِة ب ــِل العاق ــن تأوي م
ارتباطــه  وكيفيــِة   ، الثقافــِة  داخــل 
ـصِّ األَديبِّ (()51(  بالســياِق داخــل النَـّ
 وهبــذا  فالنســق الثقــايف هــو تلــك 
بعضهــا  مــع  املتداخلــة  العنــارص 
التــي  بينهــا  واملتفاعلــة  البعــض  
ــون  ختــص العــادات واملعتقــدات والفن
ــات  ــون وكل املقدس ــاق والقان واألخ
والعــادات األخــرى التــي يكتســبها 

اإلنســان يف جمتمــع معــن.
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املبحث الثاين: املرجعية القرآنية 
ــرّشع  ــع وامل ــم املنب ــرآن الكري ــد الق يع
ــدأ  ــة ،وب ــه علــوم العربي لــكل مــا عرفت
تأثــره واضحــًا منــذ أْن نــزل عــى 
النبــي )ص( إذ تأثــر النــاس بروعــة 
واألدبــاء   الكّتــاب  وخاصــة  بيانــه، 

فاقتبســوا منــه كثــرًا.)61(                                                     
ــر  ــرآين إذا ذك ــص الق ــك أنَّ الن  والش
ضمــن الــكام يمنحــه القــوة ويصبــح 
أبلــغ يف الوصــول إىل املــراد وأوقــع 
يف النفــوس ؛)) ألن يف حفــظ القــرآن 
يضّمــن  أّنــه  منهــا   ، كثــرة  فوائــد 
كامــه باآليــات يف أماكنهــا الائقــة 
هبــا ، ومواضعهــا املناســبة هلــا ، وال 
ــن  ــك م ــكام بذل ــر ال ــا يص ــبهة في ش
الفخامــة واجلزالــة والرونــق - فالقــرآن 
– بحــر يســتخرج منــه الــدرر واجلواهر 

ويودعهــا مطــاوي الــكام (()71(.
ــل إىل  ــدع دخ ــرة مب ــي ثم ــة ه والقرآني
نــص متقــن يف غايــة اإلتقــان فتأثــر 
ــه  ــتطاع محل ــا اس ــه ،م ــل مع ــه ، ومح ب
مــن خمتاراتــه التــي حيكمهــا ذوقــه، 
فأخرجهــا إبداعــًا شــعريًا . فالنــص 
ــرًا  ــدرًا ث ــزال مص ــا ي ــرآين كان وم الق
ــه  ــأ يف ظال ــام  يتفي ــادر األهل ــن مص م
يســتلهمونه  واخلطبــاء،  الشــعراء 

ويقتبســون منــه و إن كان عــى مســتوى 
مســتوى  عــى  أو  والرؤيــة  الداللــة 

والصياغــة)81(. التشــكيل 
القرآنيــة  املرجعيــة  احتلــت  وقــد 
النصيــب األكــرب يف خطــب اإلمــام 
ــًا  ــس غريب ــذا لي ــام( وه ــه الس )علي
ــرة  ــوة الطاه ــف النب ــد يف كن ــه ول ألن
املكتنــز  العلــوي  الفيــض  وارتضــع 
باملفاهيــم القرآنيــة فكــرًا وعمــًا، وقــد 
تنوعــت صورهــا واختــذت أشــكاالً 

متعــددة منهــا:
1- املرجعيــة القرآنيــة املبــارشة غــر 

املحــورة :
فيــه  يعمــد  الــذي  النمــط  وهــو 
الشــكل  عــى  احلفــاظ  اىل  اخلطيــب 
البنائــي )الــداليل _ التعبــري ( للنــص 
ــادة  ــم ع ــط يت ــذا النم ــرآين، الن ه الق
بالنقــل احلــريف لــه، ويــكاد خيــرج هــذا 
ــرة  ــاص اىل دائ ــرة التن ــن دائ ــط م النم
النمــط  هــذا  كان  وملــا  التنصيــص 
االقتبــاس  دائــرة  يف  أصــًا  يتحــرك 
ــا  ــذر، وفق ــه يوجــب نوعــا مــن احل فأن
ــرتط ان  ــذي يش ــي ال ــور الباغ للمنظ
يــراد بــه غــر القــرآن ، لكنــه يدخــل يف 
ــول  ــه . ويق ــه من ــى ان ــس ع كام املقتب
الدكتــور خليــل املوســى )).... ويظــل 
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املقطــع التضمينــي او االقتبــاس هــو 
ــو  ــد وه ــص اجلدي ــم يف الن ــذي يتكل ال

الــذي يــرشح ويفــر (()91( 
ــه  ــام )علي ــب اإلم ــص يف خط واملتفح
الســام( ســيجد أنــه أقتبــس كثــرًا مــن 
النصــوص القرآنيــة وبصــورة نصيــة 
ــه  ــام يف خطبت ــه الس ــه علي ــا قول منه
بعــد استشــهاد أبيــه اإلمــام عــي )عليــه 
ــي  ــن عرفن ــاس م ــا الن ــام(: ))أهي الس
فقــد عرفنــي و مــن مل يعرفنــي فأنــا 
ــويص  ــن ال ــا اب ــي و أن ــن ع ــن ب احلس
ــر و  ــن النذي ــا اب ــر و أن ــن البش ــا اب وأن
أنــا ابــن الداعــي إىل اهلل بإذنــه و أنــا ابــن 
الــراج املنــر و مــن أهــل البيــت الذي 
ــن  ــد م ــه و يصع ــزل في ــل ين كان جربئي
ــن  ــت الذي ــل البي ــن أه ــا م ــا و أن عندن
ــم  ــس و طهره ــم الرج ــب اهلل عنه أذه
ــا مــن أهــل البيــت الذيــن  تطهــرا و أن
ــلم  ــى كل مس ــم ع ــرتض اهلل مودهت اف
ــِه  ــَأُلُكْم َعَلْي ــْل اَل َأْس ــه  ُق ــال لنبي فق
َوَمــْن  اْلُقْرَبــى  يِف  َة  امْلَــَودَّ إاِلَّ  َأْجــًرا 
ْف َحَســنًَة َنــِزْد َلــُه فِيــــــــَها  َيْقــرَتِ
ُحْســنًا  ]الشــورى: 23[ فاقــرتاف 

ــت.(()02(  ــل البي ــا أه ــنة حمبتن احلس
نلحــظ إن اإلشــارات التــي أطلقهــا 
بأهــل  التمســك  اىل  هتــدف  اإلمــام 

ــاس  البيــت عليهــم الســام وحــث الن
ــد  ــم مه ــم؛ ألهن ــزام بطاعته ــى االلت ع
النبــوة وميثــاق اإلمامــة التــي أوىص 
هبــا اهلل وقــد جــاء بالنــص القــرآين 
ــة  ــى صح ــًا ع ــة وبرهان ــون حج ليك
القــرآين يكــون  النــص  دعــواه ،ألن 
ــى  ــًا ع ــة  ومصداق ــوة احلج ــاة لق مدع

ــاب. ــده اخلط ــا يؤك م
مــاورد يف  القــرآين  التوظيــف  ومــن 
خطبتــه )عليــه الســام( بعــد بيعــة 
وقــال   ، اهلل  فحمــد  إليــه  النــاس 
ــزب اهلل  ــن ح ــام ( : )) نح ــه الس )علي
ــى  ــول اهلل ) ص ــرتة رس ــون ، وع الغالب
اهلل عليــه وآلــه ( األَقرُبــون ، وأهــل 
ــن  ــن الذي ــُد الثَّقل ــون، وَأَح ــه الطيُِّب َبيتِ
َجَعَلنــا رســوُل اهلل ) صــى اهلل عليــه 
ــاىل  ــارك وتع ــاب اهلل تب ــاين كت ــه ( ث وآل
، الــذي فيــه َتفصيــُل ُكلِّ يشء ، ال يأتيــه 
ــه  الباطــل مــن بــن يديــه وال مــن َخلِف
ــا  ــره ال يبطين ــا يف تفس ُل علين ــوَّ ، وامُلع
ــا  ــه ، فأطيعون ــع َحَقاِيَق ــل َنتَّب تأويلــه ، َب
فــإنَّ طاعَتنَــا مفروضــة إن كانــت بطاعِة 
اهلل ورســولِِه مقرونــة قــال اهلل )عــّز 
ِذيــَن آَمنُــوْا َأطِيُعــوْا  ــا الَّ َ وجــل( َيــا َأهيُّ
األَْمــِر  َوُأْويِل  ُســوَل  الرَّ َوَأطِيُعــوْا  اهللَّ 
وُه إىَِل  ٍء َفــُردُّ ِمنُكــْم َفــإِن َتنَاَزْعُتــْم يِف يَشْ
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ــاهللِّ  ــوَن بِ ــْم ُتْؤِمنُ ــوِل إِن ُكنُت ُس اهللِّ َوالرَّ
ــُن  ــْرٌ َوَأْحَس ــَك َخ ــِر َذلِ ــْوِم اآلِخ َواْلَي

َتْأِويــًا (()12( النســاء59
عليــه   ( اإلمــام  اســتحضار  ويبــدو 
الكريــم  القــرآن  لآليــات  الســام( 
قــد اخــذ جمــاالً واســعًا يف خطبتــه ، 
ــع  ــاص م ــه تن ــطر إال وفي ــكاد س اذ ال ي
ــام   ــتدعاء اإلم ــل اس ــراين ، ولع ــص ق ن
يف  وجتســدهيا  القرآنيــة  للنصــوص 
ــراء  ــن ث ــم م ــرآن الكري ــه الق ــا يمثل ب
ــعور  ــر وش ــن فك ــن م ــاء متجددي وعط
ــه  ــام ب ــة اإلم ــق ثقاف ــن تعل ــا ع ، فض
ــن  ــب وم ــن جان ــذا م ــًا، ه ــرًا وفه تأث
جانــب آخــر يــدل عــى تعمــق وتعلــق 
ــزه  ــذي يكتن ــرآين ال ــر الق ــام بالفك اإلم
ــاء  ــاور إللق ــو حي ــن فه ــل الباط يف العق
ــتدالل يف   ــاس  واالس ــى الن ــة ع احلج
اثبــات احلــق عــى وفــق قرينــة قطعيــة . 
النمــط يف األعــم األغلــب  أن هــذا 
ــم ،  ــا املتكل ــٍة يقصده ــا لرؤي ــم وفق يت
فيدخــل البنيــه التعبريــة اىل فضائــه 
مــكاين  حيــز  يف  وإدخاهلــا  النــي، 
ــه  ــع متتاليات ــة م ــاء عاق ــمح بأنش يس
ــردد هــذا النمــط مــن  ــة ، وقــد ت النصي
التوظيــف القــرآين لــدى اإلمــام  بنســبة 
عاليــة يف خطبــه ويتضــح مــن هــذا 

االســلوب القصــدي يف اســتحضاره 
الشــكل التعبــري القــرآين.

ويف خطــب اإلمــام الكثــر مــن املفاهيم 
اليقينيــة التــي جســدها القــرآن الكريــم 
ومنهــا منزلــة أهــل البيــت وقرهبــم مــن 
نبــي الرمحــة حممــد )ص( ، إذ  كثــرًا 
ــة يف  ــوص القرآني ــتحرض النص ــا يس م
اخلطــاب  ألن  احلجاجيــة،  خطاباتــه 
القــرآين ال يضاهيــه خطــاب وهــو نبــع 
ــارب  ــراء  التج ــل بأث ــذ ، كفي ــر ال ينف ث
وقــوة الدليــل الســيا أن أبعــاده تضفــي 
ــن  ــرة يف ذه ــة مؤث ــة فني ــحة داللي فس
املتلقــي ومــن ذلــك قولــه)) ... وأحــل 
ــول اهلل  ــة لرس ــس الغنيم ــاىل مخ اهلل تع
ــه  ــا ل ــه ( وأوجبه ــه وآل ــى اهلل علي ) ص
ــا مــن ذلــك مــا  يف كتابــه ، وأوجــب لن
ــة  ــه الصدق ــرم علي ــه ، وح ــب ل أوج
ــه  ــا فل ــه ، فأدخلن ــا مع ــا علين وحرمه
ــى  ــه ) ص ــه نبي ــل في ــا أدخ ــد في احلم
اهلل عليــه وآلــه ( وأخرجنــا ونزهنــا ممــا 
ــا  ــة أكرمن ــه ، كرام ــه ونزه ــه من أخرج
ــا  ــة فضلن ــا ، وفضيل ــل هب ــز وج اهلل ع
ــاد فقــال اهلل تعــاىل  هبــا عــى ســائر العب
ــن  ــه ( ح ــه وآل ــى اهلل علي ــد ) ص ملحم
جحــده كفــرة أهــل الكتــاب وحاجــوه 
ــا َوَأْبنَاَءُكــْم  ــْدُع َأْبنَاَءَن ــْوا َن : َفُقــْل َتَعاَل
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َونَِســاَءَنا َونَِســاَءُكْم َوَأْنُفَســنَا َوَأْنُفَســُكْم 
ُثــمَّ َنْبَتِهــْل َفنَْجَعــْل َلْعنَــَت اهللِ َعــَى 
ــن  ــول اهلل م ــرج رس ــَن ، فأخ اْلَكاِذبِ
األنفــس معــه أيب ومــن البنــن أنــا 
وأخــي ، ومــن النســاء أمــي فاطمــة من 
ــه  ــه وحلم ــن أهل ــًا ، فنح ــاس مجيع الن
ــا  ــو من ــه وه ــن من ــه ونح ــه ونفس ودم
ــُد اهللُ  ــَا ُيِري ــاىل : إِنَّ ــال اهلل تع ــد ق وق
ــِت  ــَل اْلَبْي ــَس َأْه ْج ــُم الرِّ ــَب َعنُْك لُِيْذِه
ــة  ــرًا ، فلــا نزلــت آي ــْم َتْطِه َرُك َوُيَطهِّ
ــي  ــا وأخ ــول اهلل أن ــا رس ــر مجعن التطه
وأمــي وأبــى فجعلنــا ونفســه يف كســاء 
ألم ســلمة خيــربي ، وذلــك يف حجرهتا 
ويف يومهــا فقــال : اللهــم هــؤالء أهــل 
ــب  ــرتيت فأذه ــي وع ــؤالء أه ــي وه بيت
عنهــم الرجــس وطهرهــم تطهــرًا(()22( 
للخطبــة  العــام  الســياق  يتضمــن 
الــرد  يف  احللــم  مبــدأ  تكريــس 
ــة  ــتفزازات معاوي ــى اس ــي ع االجتاع
ــرد  ــارضًا يف ال ــم كان ح ــام ،فاحلل لإلم
ــن  ــداء واملرتبص ــات األع ــى خترص ع
يف  قائــًا  ســلوكيًا  منهجــًا  ليكــون 
ــن  ــًا  ب ــارًا  ثابت ــّده معي ــع ،وع املجتم
اإليــان والكفــر ، الســيا أن اإلمــام 
ــان  ــا داللت ــه هل ــن يف خطبت ــف آيت وظ
ــة  ــى منزل ــدل ع ــا ت ــان إحدامه مرتابطت

أهــل البيــت ومكانتهــم عنــد النبــي 
)ص( ليكــون هــذا املعيــار حــدًا فاصًا 
بــن اإليــان وفســوق معاويــة والداللــة 
ــة  ــة الثاني ــي تضمنتهــا اآلي اآلخــرى الت
تــدل عــى الفــروق اإليانيــة واخلصــال 
أهــل  هبــا  يتمتــع  التــي  احلميــدة 
ــة  ــر والرذيل ــل الكف ــة بأه ــت مقارن البي

املتجســدة يف شــخص معاويــة .
التوظيــف  مــن  النمــط   هــذا  إّن 
لآليــات القرآنيــة يف خطــب اإلمــام  
ــل  ــا ، فيدخ ــٍة يقصده ــا لرؤي ــم وفق يت
ــي ، يف  ــه الن ــة اىل فضائ ــه التعبري البني
حيــز مــكاين يســمح بأنشــاء عاقــة 
مــع متتالياتــه النصيــة ، وقــد تــردد 
ــرآين  ــف الق ــن التوظي ــط م ــذا النم ه
ــب  ــة يف خط ــبة عالي ــام بنس ــدى اإلم ل
التشــتت  ظهــر  إن  بعــد  املناظــرات 

املســلمن. صفــوف  يف  والتمــزق 
2- املرجعية القرآنية املحورة 

ــد  ــة يعم ــن القرآني ــون م ــذا الل   ويف ه
ــع  ــران م ــن الق ــذ م ــاعر اىل األخ الش
التحويــر ســواء لفظيــًا ام دالليــا)32(، 
ــة  ــتدعاء البني ــا الس ــدع فيه ــد املب ويعم
خطابــة  يف  واســتضافتها  القرآنيــة 
ــه  ــا ممتزج ــري  وجعله ــعري أو النث الش
ــه  ــة التحويري ــق العملي ــن طري ــه ع مع
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وتوليــدًا  حذفــًا   ، القــرآين  للنــص 
حييــل  وبذلــك  وتوســيعا  وتكثيفــا 
النــص املســتقر بنائيــا واملعــروف ابدعيًا 
اىل نــص قلــق البنــاء وبــذا يصبــح 
ــاط  ــو نش ــة .... أي ه ــة إنتاجي ))عملي
توالــدي يبعــث املعــاين ، بحيــث تكــون 
ــاس (()42( ،  ــل قي ــة حم ــه اللغوي مقومات
ومــن لــون هــذه املرجعيــات يف خطــب 
اإلمــام )عليــه الســام( مــا نصــه :))أنــا 
ابــن البشــر ، أنــا ابــن النذيــر ، أنــا ابــن 
ــه  ــي إىل اهلل بإذن ــن الداع ــا اب ــي ، أن النب
وأنــا ابــن الــراج املنــر ، أنــا ابــن 
الــذي أرســل رمحــة للعاملــن ...أنــا 
ــل  ــذي كان جربئي ــت ال ــل البي ــن أه م
ينــزل عليهــم ومنهــم كان يعــرج ، وأنــا 
ــرتض اهلل  ــن اف ــت الذي ــل البي ــن أه م

عّزوجــّل موّدهتــم وواليتهــم (()52(.
ــًا  ــذ جانب ــة أخ ــياق اخلطب ــظ أن س نلح
ــات  ــر واثب ــبه الطاه ــى نس ــًا ع تأكيدي
استشــهاد  بعــد  اخلافــة  يف  أحقيتــه 
ــيا  ــام ( الس ــه الس ــي )علي ــام ع اإلم
أن هــذا اإلثبــات جاء معــززًا بإشــارات 
ــذا  ــارة ان ه ــن اإلش ــد م ــة ، والب قرآني
النمــط خيضــع لإلجــراءات األســلوبية 
التــي يقــوم هبــا املبــدع ويتشــكل ضمــن 
ــوم  ــي تق ــة الت ــة النصي ــار االنتاجي اط

واإلحــال(  )اإلزاحــة  مبــدأ  عــى 
اذ يســمح النــص اخلطــايب املُســتقبل 
للنــص القــرآين بالدخــول واشــغال 
حيــز مــكاين يف البنيــة الســطحية للنــص 
، ليحتــل بعــد ذلــك موقعــه مــا يف ذلــك 

ــص . ــيج فالن النس
ــة نلحــظ إن  وبالعــودة إىل ســياق اخلطب
ــات  ــن اآلي ــر م ــهد بالكث ــام استش اإلم
ــق  ــن طري ــي ع ــكل ضمن ــة بش القرآني
تقنيــة التحويــر النــي حينــا واإلشــارة 
إىل مضمــون اآليــة حينــًا آخــر ومجيعهــا 
ــي )ص(  ــبه للنب ــد نس ــى تأكي ــدل ع ت
ووصيــه عــي بــن أيب طالــب ومــن 

ــة : ــة التالي ــات القرآني اآلي
ــقِّ  ــْلنَاَك بِاحْلَ ــا َأْرَس ــاىل   إِنَّ ــه تع قول
َبِشــرًا َوَنِذيــرًا َوالَ ُتْســَأُل َعــْن َأْصَحاِب 

ــرة119 ــِم  البق اجْلَِحي
ــاِهدًا  ــْلنَاَك َش ــا َأْرَس ــيُّ إِنَّ ــا النَّبِ َ ــا َأهيُّ َي

ــزاب45 ــرًا األح ًا َوَنِذي ــرشِّ َوُمَب
ـاِس  لنَـّ لِّ ــًة  َكافَّ إاِلَّ  َأْرَســْلنَاَك  َوَمــا 
ــاِس اَل  ــَر النَّ ــنَّ َأْكَث ــرًا َوَلِك ــرًا َوَنِذي َبِش

ســبأ28 َيْعَلُمــوَن 
ــرًا  ــرًا َوَنِذي ــقِّ َبِش ــْلنَاَك بِاحْلَ ــا َأْرَس إِنَّ
ــا  ــَا فِيَهــــ ــٍة إاِلَّ خــــــ ــْن ُأمَّ َوإِن مِّ

ــر24 ــٌر فاط َنِذي
ًا  َوُمَبــرشِّ َشــــاِهدًا  َأْرَســْلنَاَك  إِنَّــا 
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أ.م.د. علي ذياب حميي

الفتــح8   َوَنِذيــرًا 
بٌِن الشعراء115 إِْن َأَنا إاِلَّ َنِذيٌر مُّ

َرمْحَــًة  إاِلَّ  َأْرَســْلنَاَك  َوَمـــــــــا 
1 0 7 ء نبيــا أل ا  مَلَِن ْلَعا لِّ

ــرًا مــن   واملتأمــل يف النــص ســيجد كث
الكلــات التــي أشــار إليهــا اإلمــام 
ــرآين  ــي الق ــا الرتكيب ــر وضعه ــى غ ع
ــذا  ــر ..الــخ( وب وهــي ) البشــر ، النذي
ــدأ  ــدع يف املب ــع املب ــي م ــل املتلق يتفاع
االســتدعائي للنــص القــرآين بنحــو 
جيعــل املبــدع يف حالــة متــاس  مــع افــق 
حيتــوي  الــذي  التوقــع  أو  االنتظــار 
املتلقــي ، ذلــك األفــق الــذي ينتظــر مــا 
ــل  ــاب حيم ــن كل خط ــه م ــبع رغبت يش

ــه. خصائــص دينيــه او عقدي
و أيضــًا مــن ذلــك قولــه )عليه الســام( 
ــن  ــوع م ــا الن ــن ه ــدرج ضم ــذي ين ال
املرجعيــات خطبتــه يف بيــان أحقيــة  
أهــل البيــت )عليهــم الســام ( بخافــة 
األرض بعــد النبــي)ص( : ))فنحــن 
ــوح ،  ــن ن ــن آدم واألرسة م ــة م الذري
والصفــوة مــن إبراهيــم ، والســالة 
 ( حممــد  مــن  وآل   ، إســاعيل  مــن 
صــى اهلل عليــه وآلــه ( نحــن فيكــم 
ــوة  ــة ، واألرض املدح ــاء املرفوع كالس

، والشــمس الضاحيــة ، وكالشــجرة 
ــي  ــة الت ــة وال غربي ــة ، ال رشقي الزيتون
ــي  ــا ، وع ــي أصله ــا ، النب ــورك زيته ب
تلــك  ثمــرة  واهلل  ونحــن   ، فرعهــا 

الشــجرة(()62(
اآليــة  اقتبــاس  اإلمــام  اســتطاع 
اقتباســا حتويرّيــًا  لقولــه تعــاىل اهللَُّ 
ــوِرِه  ــُل ُن ــَاَواِت َواأْلَْرِض َمَث ــوُر السَّ ُن
َكِمْشــَكاٍة فِيَهــا ِمْصَبــاٌح امْلِْصَبــاُح يِف 
يٌّ  ــٌب ُدرِّ ــا َكْوَك َ ــُة َكَأهنَّ َجاَج ــٍة الزُّ ُزَجاَج
َزْيُتونِــٍة  َباَرَكــٍة  مُّ ُيوَقــُد ِمــن َشــَجَرٍة 
النــور35     َغْربِيَّــٍة  َواَل  ِقيَّــٍة  رَشْ الَّ 
ــد  ــه ع ــة قراني ــا مرجعي ــه هن ومرجعت
مــن خاهلــا اىل االبــدال املــكاين الــذي 
 ، املباركــة   ( لفظتــي  بــن  حصــل 
الزيتونــة (  فقــد أضــاف كلمــة مباركــة  
ــة  ــى كلم ــف ع ــة أل التعري ــع اضاف م
الزيتونــة  لســتثمر داللــة املعنــى القــرآين 
)عليهــم  البيــت  آلل  بالتخصيــص 
ــر  ــف الفك ــن زي ــف ع ــام ليكش الس

األمــوي وإظهــار احلــق .

املبحث الثالث
مرجعية احلديث الرشيف

شــعورية  مســألة  واألدب  الفــن 
ــة األديــب  ــة تلتقــي فيهــا أصال وجداني
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بالديــن ، كــا يرتبــط يف كل جوانبــه 
حتديــد  مــن  نابعــة  اجتاعيــة  بغايــة 
ــاين . ــلوك االنس ــدة والس ــوم العقي مفه
ــب  ــه صاح ــم إّن ــلم يعل ــب املس فاخلطي
حمــور  أنَّ  و  غايــة،  وطالــب  رســالة 
ــرًا  ــًا وفك ــان روح ــو اإلنس ــه ه خطاب
ــاء  ــى انتق ــل ع ــك يعم ــة ؛ لذل وعاطف
األفــكار التــي تنّمــي رصيــد الفكــر 
)عليــه  فاإلمــام   ، البنّــاء  اإلنســاين 
ــف  ــث الرشي ــن احلدي ــل م ــام( هن الس
كل األفــكار واملعــاين التــي جتســد القيــم 
واحلكــم ومكمــات الترشيــع ليجعلهــا 
فعنــد   ، النــاس  أذهــان  يف  عالقــة 
ــرًا  ــذ كث ــه أخ ــد إّن ــه نج ــتقراء خطب اس
ــن  ــًا وم ــي )ص( اقتباس ــن كام النب م
ــل  ــي وأه ــام ع ــوال اإلم ــب وأق خط
األحاديــث  هلــذه  ملــا  تضمينــًا  بيتــه 
مــن أمهيــة وتأثــر يف نفــس املتلقــي 
وســنوجز هــذا املبحــث عــى قســمن:

األول : أحاديث الرسول :
ــول اهلل  ــو كام رس ــوي ه ــث النب احلدي
ــارات  ــن عب ــه م ــم إلي ــا ينظ )ص( وم
توّضــح أقوالــه وأفعالــه وأخبــاره . 
ــه  ــز وفصاحت ويعــّد بعــد كام اهلل العزي
ــذي  ــاين ال ــدر الث ــو املص ــه ، وه وباغت
تعتمــد عليــه املذاهــب اإلســامية بعــد 

 : النبــوي  احلديــث  ويعــد  اهلل،  كام 
))هــو كل مــا حكــي عــن النبــي )ص( 
ــر ... (()72(. مــن قــول أو فعــل أو تقري
ــّر  ــى م ــوي ع ــث النب ــد احلدي ــد ِخل وق
مــوردًا  وأصبــح  واألجيــال  األيــام 
ــوايل  ــى ت ــة ع ــة األدبي ــن الثقاف ــًا م عذب

العصــور)82(.
ومــن األحاديــث النبويــة التــي وظفهــا 
اإلمــام )عليــه الســام ( يف خطبــه ، منها 
ــدرة  اهلل  ــة وق ــذات اإلهلي ــف ال يف وص
يف إدارة الكــون واملنزلــة الكريمــة التــي 
ــام(  ــه الس ــي )علي ــام ع ــا لإلم أعطاه
إذ يقــول)) ...إن أمــر املؤمنــن يف بــاب 
ومنــزل مــن دخلــه كان آمنــا، ومــن 
خــرج منــه كان كافــرا (()92(، حتيــل هذه 
ــارات للوهلــة األوىل إىل منطلقــات  العب
ــق  ــس وف ــاقها تتأس ــد أنس ــة نج حديثي
حضورهــا  هلــا  مرجعيــة،  ثوابــت 
األســنى يف عمليــة  التضمــن ، فقــد 
أشــار اإلمام)عليــه الســام( إىل حديــث 
ــا  ــا نصه))أن ــرم)ص( م ــول األك الرس
وهــل  باهبــا،  وعــي  العلــم  مدينــة 

ــا(()03(    ــن باهب ــة إال م ــل املدين تدخ
وممــا ســبق نقــول أن توظيــف احلديــث 
تعطــي  اإلمــام  خطــب  يف  النبــوي 
ــة  ــوة الدالل ــد ق ــة تؤك ــة حجاجي وظيف
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يف ذهــن املتلقــي .
ومــن األحاديــث النبويــة التــي وظفهــا 
عليــه الســام  مــاورد يف خطبتــه )عليــه 
الســام( بعــد بيعــة النــاس إليــه فحمــد 
ــن  ــام ( : )) نح ــه الس ــال ) علي اهلل وق
ــول  ــرتة رس ــون ، وع ــزب اهلل الغالب ح
ــون  ــه ( األَقرُب ــه وآل ــى اهلل علي اهلل ) ص
، وأهــل َبيتـِـه الطيُِّبــون ، وَأَحــُد الثَّقلــن 
ــى اهلل  ــوُل اهلل ) ص ــا رس ــن َجَعَلن الذي
ــارك  ــاب اهلل تب ــاين كت ــه ( ث ــه وآل علي

وتعــاىل....(()13( 
جســد اإلمــام فضائــل أهــل البيــت 
وقرهبــم مــن رســول اهلل عــرب اإلشــارة 
إىل   قولــه » صــى اهلل عليــه وآلــه » (( إين 
ــكتم  ــا إن متس ــن م ــم الثقل ــف فيك خمل
هبــا لــن تضلــوا كتــاب اهلل وعــرتيت 
ــى  ــا حت ــن يفرتق ــا ل ــي وإهن ــل بيت أه

ــوض...(()23( ــي احل ــردا ع ي
احلديــث  مرجعيــة  أســهمت  لقــد 
الرشيــف املتعلقــة بفضــال اإلمــام عــي 
ــدان  ــة وج ــام( يف مامس ــه الس )علي
املتلقــي لتخلــق عنــده وعيــًا فكريــًا 
ــة  ــق اإلمام ــة ح ــه يف معرف ــتند إلي يس
؛ألن احلديــث الرشيــف لــه وقــع يف 
باغــة القــول ،فهــو يزيــد الــكام 
ــلوبه. ــودة يف أس ــه وج ــدًا يف معاني تأكي

ثانيــًا: أحاديــث اإلمــام عــي )عليــه 
الســام(

متتــاز نصــوص هنــج الباغــة بأشــكاهلا 
ــوة  ــددة منهــا: ق ــزات متع ــة بمي املختلف
األســلوب، وجــودة األداء، وحيويــة 
ــات  ــع متطلب ــموليتها جلمي ــى، وش املعن
احليــاة .فهــي بمثابــة مدونــة علميــة 
متكاملــة ُتغطــي كل املقومــات احلياتية، 
وتــأيت باملرتبــة الثالثــة بعــد القــرآن 
ــن  ــرة م ــة املطّه ــنّة النبوي ــم والس الكري
حيــث الشــمولية واإلتقــان، فهــي بحق 
نصــوص زاخــرٌة ومعــٌن ثــٌر ال ينضــب 
ماؤهــا أبــدًا، اســتمد منهــا األدبــاء 
ــام  ــيا اإلم ــاء ، الس ــاب واخلطب والكت
ــرة  ــه زاخ ــاءت خطب ــي ج ــن الت احلس
بنصــوص هنــج الباغــة،  منهــا ماجــاء 
يف خطبتــه التــي ذكــر فيهــا أحقيــة 
املســلمن والتفــاف  أبيــه يف خافــة 
وكان  يقــول()...  إذ  حولــه  النــاس 
مــن اجتهــاده يف مرضــاة اهلل وطاعــة 
رســوله وآثــاره احلســنة يف االســام 
ــول اهلل  ــزل رس ــم ، ومل ي ــد بلغك ــا ق م
صــى اهلل عليــه وآلــه راضيــا عنــه ، 
ــده ،  ــله وح ــده وغس ــه بي ــى غمض حت
واملائكــة أعوانــه ، والفضــل ابــن عمــه 
ينقــل إليــه املــاء ، ثــم أدخلــه حفرتــه ، 
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وأوصــاه بقضــاء دينــه وعداتــه ، وغــر 
ذلــك مــن أمــوره ، كل ذلــك مــٌن مــن 
اهلل عليــه . ثــم واهلل مــا دعــا إىل نفســه ، 
ولقــد تــداك النــاس عليــه تــداك اإلبــل 
اهليــم عنــد ورودهــا ، فبايعــوه طائعــن، 
ــدث  ــا ح ــون ب ــم ناكث ــث منه ــم نك ث
ــه  ــدا ل ــاه حس ــاف أت ــه ، وال خ أحدث

ــه...(()33( ــا علي وبغي
املتلقــي  تذكــر  عــى  النــص  يقــوم 
ــه  ــي )علي ــام ع ــرة لإلم ــرة العط بالس
الســام( وزهــده يف الدنيــا ، وبيــان 
)ص(  حممــد  النبــي  عنــد  مكانتــه 
ــه  ــًا وتفضيل ــاس عموم ــًا والن خصوص
مصلحــة األمــة وحقــن الدمــاء الســيا 
ــص   ــد الن ــد عض ــة وق ــألة اخلاف يف مس
ــام(  ــه الس ــام عي)علي ــث اإلم بحدي
ليكــون مصداقــًا ملــا يقــول ، واملتفحص 
يف النــص ســيجد اســتحضار نصــوص 
ــول  ــيا ق ــارضة الس ــة ح ــج الباغ هن
اإلمــام عــي )عليــه الســام( يف خطبتــه 
ــوا َعــَيَّ َتــَداكَّ  التــي يقــول فيهــا ))َفَتَداكُّ
يــِم َيــْوَم ِوْرِدَهــا، َقــْد َأْرَســَلَها  اإلبِــِل اهْلِ

ــا...(()43(. ــْت َمَثانِيَه ــا، َوُخِلَع َراِعيَه
يف  الباغــة  هنــج  مرجعيــات  ومــن 
خطــب اإلمــام احلســن )عليــه الســام( 
يصــف  التــي  خطبتــه  يف  مــاورد 

هبــا أهــل البيــت )عليهــم الســام(
ــق وال  ــون احل ــول:))ال خيالف ــا يق وفيه
خيتلفــون فيــه ، وقــد خلــت هلــم مــن اهلل 
ســنة ومــى فيهــم مــن اهلل حكــم إن يف 
ــوه إذا  ــن واعقل ــرى للذاكري ــك لذك ذل
ســمعتوه عقــل رعايــة وال تعقلــه عقــل 

)53()).... روايــة 
إن املحــور األســاس يف النــص اخلطــايب 
هنــا هــو حماربــة الفكــر اإلعامــي 
ــاه  ــة جت ــلطة األموي ــته الس ــذي مارس ال
أهــل البيــت )عليهــم الســام( الســيا 
مــن  نصوصــًا  ضمــن  اإلمــام  وإن 
أحاديــث اإلمــام عــي )عليــه الســام( 
ــت  ــرًا يف تثبي ــهامًا كب ــهم اس ــا تس ألهن
إىل  ونقلهــا  الصحيحــة  املضامــن 
نســيج  تشــكيل  يف  لتســهم  املتلقــي 
متاســك يســعى مــن خالــه إىل تثبيــت 

اإليــان داخــل نفوســهم .
وبالعــودة إىل النــص نجــد تعالــق فكري 
ومضمــوين بــن خطــاب اإلمام احلســن 
ونصــوص هنــج الباغــة الســيا خطبــة 
اإلمــام عــي يف ذكــر آل حممــد )ص( إذ 
ــْوُت  ــِم، َوَم ــُش اْلِعْل ــْم َعْي ــول:)) ُه يق
ُكــْم ِحْلُمُهــْم َعــْن ِعْلِمِهــْم،  رِبُ اجْلَْهــِل، خُيْ
َوَصْمُتُهــْم َعــْن ِحَكــِم َمنْطِِقِهــْم، الَ 
ــْم  ــِه، ُه ــوَن فِي َتِلُف ــقَّ َوالَ خَيْ ــوَن احْلَ خُيَالُِف
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ــُج االْْعتَِصــاِم،  ْســَاِم، َوَوالَِئ ــُم االِْ َدَعاِئ
هِبِــْم َعــاَد احْلَــقُّ يِف نَِصابِــِه، َواْنــَزاَح 

ــِه(()63( ــْن ُمَقاِم ــُل َع اْلَباطِ
ــن  ــع م ــرتك ناب ــاس املش ــذا اإلحس فه

ــة  ــب العلوي ــة اخلطي ثقاف
ويف النــص أيضــا فكــر مشــرتك الســيا 
اســتمده  وتوثيقــه  اخلــرب  ســاع  يف 
اإلمــام احلســن   مــن فكــر أبيــه عليهــا 
ــِمْعُتُموُه  ــرَبَ إَِذا َس ــوا اخْلَ الســام ))اْعِقُل
َعْقــَل ِرَعاَيــة الَ َعْقــَل ِرَواَيــة، َفــإِنَّ ُرَواَة 

ــٌل(()73(. ــُه َقِلي ــٌر، َوُرَعاَت ــِم َكثِ اْلِعْل

   املبحث الرابع : املرجعية االشعرية   
نقــول إن مؤثــرات  أن  ليــس غريبــًا 
يف  كبــر  دور  هلــا  كثــرة  وعوامــل 
ــاج  ــعرًا كان النت ــب ، ش ــاج أي أدي إنت
ــة  ــة لفظي ــا األدب إالّ صياغ ــرًا ، ف أم نث
ــا  ــة م ــا جترب ــي حتدثه ــاالت الت لانفع
ممتزجــة بتلــك املؤثــرات ، فهــو هيــدف 
ــن. ــعور إىل اآلخري ــذا الش ــل ه إىل نق
فاملجتمــع العــريب تراثــي يف نزعتــه، 
واجلمهــور يتــذوق الــرتاث ويتأثــر بــه؛ 
لذلــك بــذل الشــعراء املجــددون اجلهــد 
يف أال يضعــوا أقدامهــم وهــم يتقدمــون 

ــة)83(.  ــة صلب ــى أرض ثابت إال ع
باملــوروث  تأثــروا   فاخلطبــاء مجيعــًا 

ــم  ــاع بعضه ــال إط ــن خ ــعري م الش
فــاألدب   ، اآلخــر  نتاجــات  عــى 
ــر،  ــا اآلخ ــه بعضه ــل بعض ــة يكم عام
ــه  ــعر القديم؛ألن ــروا بالش ــاء تأث فاخلطب
إذ   ، قويــة  باغــة  وذو  جــزل  شــعر 
يميــل العــرب عمومــًا واجلاهليــون 
ــى  ــول حت ــتجاع الق ــًا إىل اس خصوص
كان البيــت الواحــد جيمــع معــاين تامــة، 
یفوقـه  ال  العربـي  عنـد  فالشـعرهوعلم 
علـاستحضـــره اإلمام )عليــه الســام( 
فـي  الفنیـة  الصـورة  لیعـزز  خطبه  يف 
الشـعر  فـي  ؛ألّن  المتلقـي  ذهـن 
ســـــحر  وطاقـــــة  للغـة  ثانیـة  ــوة  قـ
وافتنـــــان  )93(، لـــــذا أدرك اإلمـــــام 
ــر  ــام( األثـــ ــه الس ــن) علي الحســـ
الشـــــعریة  للتوظیفـــــات  الكبــر 
ومنهــا ماجاء يف خطبته فـي الـــرد علـى 
معاویـة والولیـد بـن عقبـة ، والمغیـرة 
بعد أن حمـد اهلل وأثنـى علیـه  بن شعبة 
ولیـد،  یـا  أنـت  وأمـا   .......(( قـال 
فـوا هلل مـا ألومـك علـى بغض عي، وقد 
جلدك ثمانین يف الخمر ، وقتل أبـاك بـین 
یـدي رسـول اهلل ﴿صـى اهلل علیـه واله 
وسلم﴾ صـبرا ، وأنـت الـذي سـماه اهلل 
الفاسـق ، وسـمى علیـا المـؤمن، حیـث 
تفاخرتمـا ، فقلت له اسكت یاعي، فأنـا 



2م 
02

1  
ل  

ــو
يـل

   أ
  4

8  
د /

عد
ال

30

املرجعيات الثقافية يف خطب اإلمام احلسن  )عليه السالم(

أشـجع منـــك جنانـا ، وأطـــول منـــك 
یا  اسـكت   : علـي  لـك  فقـال   ، لسـانا 
ولید، فأنـا مـؤمن وأنـت فاسـق فـأنزل 
اهلل تعـاىل فـي موافقـة قولـه  )َأَفَمن َكاَن 
ــَتُووَن(   ــقًا الَّ َيْس ــن َكاَن َفاِس ــًا َكَم ُمْؤِمن
ثــم أنــزل فيــك عــى موافقــة قولــه 
ــأٍ َفَتَبيَّنُــوا(  أيضــا )إِن َجاءُكــْم َفاِســٌق بِنََب
وحيــك ياوليــد مهــا نســيت فــا تنــس 

ــاعر: ــول الش ق
انزل اهللُ والكتاُب عزيُز  

يف عي ويف الوليد قرانا       
فتبوا الوليد إذ ذاك فسقـا  

             وعّي مبوأ إيــمــانًا
ليس من كان مؤمنا عمرك 

             اهلل كمن كان فاسقا خوانـا
سوف ُيدعى الوليد بعد قليل 

             وعّي إىل الحساب عيانا
فعٌي جيزى بــذاك جنانا       

                ووليد خُيزى بذاك هوانـا   
رّب جد لعقبـــة بن أبانٍ      

                 ال بٍس يف بادنـا تبانـا
ــت علـج  ــش ؟ إنمـا أنـ ــت وقري وما أن
مـــن صفوريــى ، واقســـم بـاهلل النـــت 
ــن تدعى  ــن مم ــاد، وأسـ ــر فـي املي اكبـ

ــه (()04( إلي
نلحــظ أن اإلمــام وظــف أبيات حســان 

بــن ثابــت  التــي تصــور منزلــة اإلمــام 
ــه  ــر ب ــام (  والتفاخ ــه الس ــي )علي ع
 ، والفســوق  الــرشك  بأهــل  مقارنــة 
ــرآين  ــص الق ــع الن ــد م ــا تتعاض وجعله
ملــا للنــص الشــعري مــن تأثــر مبــارش 
ــة  ــدرك قيم ــه ي ــي ،ألن ــن املتلق يف ذه
العربيــة  الذائقــة  يف  وأثــره  الشــعر 
ــن  ــذا م ــه ه ــوس خصوم ــيا يف نف الس
ــتدل  ــر نس ــب آخ ــن جان ــب ،وم جان
مــن  كان  العــريب  الشــعر  أن  عــى 
ــة التــي اتــكأ عليهــا  ــات الثقافي املرجعي

ــام(. ــه الس ــام )علي اإلم
ومــن النصــوص الشــعرية التــي وظفها 
ــه الســام ( قــول الشــاعر  اإلمــام )علي
املخــرضم عبــاس بن مــرداس الســلمي، 
فقــد قــال ))إنــا غضبنــا هلل ولكــم إنــه مل 
ــد إال  ــر واح ــى أم ــط ع ــوم ق ــع ق جيتم
ــم  ــتحكمت عقدهت ــم واس ــتد أمره اش
فاحتشــدوا يف قتــل عدوكــم معاويــة 
وجنــوده وال ختاذلــوا فــإن اخلــذالن 
يقطــع نيــاط القلــوب وإن األقــدام عــى 
ــوم  ــع ق األســنة نخــوة وعصمــة مل يتمن
قــط إال رفــع اهلل عنهــم العلــة وكفاهــم 
جوائــح الذلــة وهداهــم إىل معــامل امللــة:
ــه  ــت ب ــه مارضي ــذ من ــح تأخ   والصل
... واحلــرب يكفيــك مــن أنفاســها 
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 ، جــرع(()14( 
جيســد الســياق التارخيــي للخطبــة واقــع 
التحشــيد للجهــاد واالســتعداد ملعركــة 
صفــن لقتــال املارقــن ،غــر أّنــه يريــد 
الدمــاء  الصلــح وال يســعى إلراقــة 
ــر  ــه مضط ــه إال أّن ــتنزف األم ــي تس الت
ــاح  ــح مج ــي تكب ــوة الت ــذه الدع ــل ه ملث
اخلارجــن عــن الديــن وامللــة، فقــد 
ــه ينســجم  استشــهد بقــول الشــاعر ألن
ــيا  ــاب الس ــع اخلط ــع واق ــًا م مضموني
لــه تأثــر واقعــي يف ذهــن املخاطــب يف 

ــدث. ــة للح ــورة الواقعي ــم الص رس
ــات الشــعرية يف اخلطــب  ومــن املرجعي
احلســنية ماجــاء يف رده عــى معاويــة 
ــاس إذ  ــل للن ــه املضل ــض اعام ودح
قال)عليــه الســام( : )).... يــا معاويــة 
ــل  ــى مج ــوك ع ــاء أب ــا ج ــر يوم أتذك
أمحــر وأنــت تســوقه وأخــوك عتبــة 
ــه  ــول اهلل وآل ــم رس ــوده فرآك ــذا يق ه
ــد  ــب والقائ ــن الراك ــم الع ــال الله فق
والســائق أتنــي يــا معاويــة الشــعر 
الــذى كتبتــه إىل أبيــك ملــا هــم أن يســلم 

ــك:  ــن ذل ــاه ع تنه
يومــا  تســلمن  ال  صـــــــخر  يــا    
ببــدر  الذيــن  بعــد    ... فتفضحنــا 

مـــــزقا  أصبحــوا 

ــم ...  ــم األم ثالثه ــى وع ــاىل وعم   خ
وحنظــل اخلــر قــد أهــــــدى لنــا 

)24()) األرقــا 
تأثــر  أدرك  اإلمــام  أن  هنــا  يتضــح 
الواقــع الشــعري يف ذهــن اخلصــم ألن 
املضمــون الشــعري لــه مرجعيــة وواقــع 
ــب،  ــة املخاط ــارش يف ذهني ــري مب تأث
ــن  ــل م ــًا جتع ــرب قدي ــيا أن الع الس
الشــاهد الشــعري مصداقــًا ملــا يصــوره 
الواقــع  وحيســد  التأرخيــي  احلــدث 

ــارشة . ــورة مب بص

اخلامتة
ــع  ــّيقة م ــة الش ــذِه الرحل ــام ه ويف خت
هــذا البحــث أود أن ُأســجل بعــض 
ــث  ــا البح ــل إليه ــي توّص ــج الت النتائ

ــا :  منه
ــَن  1_ محلــت اخلطــب  احلســنية  عناوي
خمتلفــة جســدت يف طياهتــا إحيــاءات 
يســتطيع  تتضمــن  دالالت خمبــأة ال 
ــوع  ــن دون الرج ــافها م ــي اكتش املتلق
ــي  ــة الت ــة والثقافي ــياقات النصي إىل الس

ــا .  ــاءت فيه ج
اخلطبــة  موضوعــات  تنّوعــت   _2
ــا  ــج فيهــا قضاي احلســنية، فبعضهــا عال
ــة  ــة، و ثالث ــرى  اجتاعي ــية، وأخ سياس
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ــا . ــة  وغره ديني
3-  تبــن للبحــث أنَّ اإلمــام  ُيعــدُّ 
مــن رواد املقالــة العراقيــة يف العــر 
مقاالتــه  ســارت  ،وقــد  احلديــث 
تعابــر  يتضمــن  واضــح  بإســلوب 

املســتقبل. حتاكــي  عريــة 
بالروافــد  يتعلــق  فيــا  أمــا   _3
واملرجعيــات الثقافيــة التــي اســتقى 
منهــا اإلمــام احلســن عليــه الســام  
حتاكــي  مرجعيــات  أغلبهــا  كانــت 
القــوة  وتعطــي  حينهــا  يف  الواقــع 

. املناظــرة  جمــال  يف  للنصــوص 
ــي  ــة الت ــه الثقافي ــت مرجعيات 4- تنوع
ــد  ــة  وق ــكاره اخلطابي ــا أف ــتقى منه اس
أنَّ  بيــد  متعــددة  أشــكاالً  أخــذت 
املرجعيــة القرآنيــة كانــت أكثــر حضورًا 
لرتبيتــه  نتيجــة  خطبــه،  أغلــب  يف 

الدينيــة يف يف كنــف أبيــه وجــده .

اهلوامش:
منظــور  ابــن  العــرب،  لســان   -1

. ) جــع ر ( ة د 1ما 1 2 9 /2 :
2- النظريــة األلســنية عنــد رومــان جاكســون 

، فاطمــة الطبــال :67
النثــر  يف  الثقافيــة  ينظر:املرجعيــات   -3
الفاطمــي، حمســن عــي حســن العربــاوي 
حممــد  أ.د  دكتــوراه(،ارشاف:  أطروحــة   (
حســن املهــداوي، جامعــة كربــاء ،كليــة 

5  :2019 الرتبيــة 
4- املصدر نفسه :5

العلــوم  يف  الثقافــة  مفهــوم  ينظــر:   -5
ــر  ــة: د. من ــوش، ترمج ــس ك ــة، دني االجتاعي

.9-8 الســعيداين: 

6-  املصدر نفسه: 8.
7- املصدر نفسه: 8.

8- الدراســات الثقافيــة، زيــود ينســار، بورين 
فــان لــور، ترمجــة: وفــاء عبــد القــادر: 8

9- املصدر نفسه : 8- 13.
10- النقد الثقايف ، عبد اهلل الغذامي: 83

11- املصدر نفسه : 77
12- لســان العــرب ، ابــن منظــور :14/ 

.2 4 7
 -13
 -14

ــد اهلل  ــًا عب ــرًا وتطبيق ــايف تنظ ــد الثق 15- النق
ــًا : 9 . ــي أنموذج الغذام

ــواب ،  ــد الت ــن عب ــاح الدي 16- ظ : د . ص
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ــم : 230- ــرآن الكري ــة يف الق ــورة األدبي الص
.  231

17- ابن االثر ، املثل السائر : 1 / 61 .
الــرواد،  شــعر  يف  القرآنيــة  ظ:  ظ:   -18
إحســان حممــد جــواد )رســالة ماجســتر(:4- 

.1 2
19-: املصدر نفسه: 163

االئمــة:  معرفــة  يف  الغمــة  كشــف   -20
.3 4 9 /2

21- األمايل ، الشيخ املفيد: 349.
عــي  الشــيخ   ، التاريــخ  جواهــر   -22

.103  : الكــــوراين 
ــان  ــرواد، احس ــعر ال ــة يف ش 23- ظ: القرآني

ــواد، 30. ــد ج حمم
24- املصدر نفسه.

25- أمايل الطويس: 270.
26- بحار األنوار، املجلي:358/43.

شــوقي  د.   ، العــريب  األدب  تاريــخ   ،-27
35  :  ) اإلســامي  العــر   ( ضيــف 

28- ظ : حممــد عبــد املنعــم خفاجــي ، احليــاة 
األدبيــة يف عــر صــدر اإلســام :40

29- بحار األنوار ، املجلي: 43/ 351.
30- اجلامع الصحيح، الرتمذي: 980.

31- األمايل ، الشيخ املفيد: 349
صــاح  أبــو  الفقــه،   يف  الــكايف   -32

.9 7 : حللبــــــي ا
زكــي  العرب،أمحــد  خطــب  مجهــرة   -33

.293 /1 صفــوت:

34- هنج الباغة :1/ 144،خ 53.
35- بحار األنوار ،املجلي: 75/ 104

36- هنج الباغة :629/1، خ 243.
37- املصدر نفسه : 327/2،ح 94.

38- ظ : اصــول قديمــة يف شــعر جديــد ، د. 
نبيلــة الــرزاز للجمــي: 5

39- )1( ينظر : العمدة : 28/1.
40- ، وينظــر : جمھرة خطــب العرب ، أحمد 

زكي صفوت،: 24/2.
41- املصدر نفسه:1/ 325.

42- املصدر نفسه:24/2. 
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املصادر واملراجع :
القرآن الكريم

1-النظريــة األلســنية عنــد رومــان جاكســون 
ــة  ــة اجلامعي ــة، املؤسس ــال برك ــة الطب ، فاطم
بــروت،  احلمــراء،  والنــرش،  للدراســات 

.  1993
2-النقــد الثقــايف، قــراءة يف األنســاق الثقافيــة، 
د. عبــد اهلل الغذامــي، ط4، املركــز الثقــايف 
ــرب، 2008م. ــاء –املغ ــدار البيض ــريب ،ال الع
ــور،) ت711ه(  ــن منظ ــرب، اب ــان الع 3-لس
ــد  ــاب ، حمم ــد الوه ــد عب ــن حمم ــق: أم حتقي
ــرتاث  ــاء ال ــدي، ط3، دار إحي ــادق العبي الص

ــان . ــروت – لبن ــريب، ب الع
4-ســنن الرتمــذي ) اجلامــح الصحيــح( ،أبــو 
عيســى الرتمــذي)ت 297ه( تــح: حممــود 
حســن نصــار،ط1، دار الكتــب العلميــة ، 

بــروت – لبنــان ، 1421ه.
5-الدراســات الثقافيــة، زيــود ينســار دار، 
بوريــن فــان لــور، ترمجــة: وفــاء عبــد القــادر، 
املجلــس األعــى للثقافــة ، القاهــرة، 2003م.
العــر   ( العــريب  االدب  6-تاريــخ 
االســامي( د. شــوقي ضيــف، ط20 ، دار 

. د.ت   ، القاهــرة   ، املعــارف 
7-مفهــوم الثقافــة يف العلــوم االجتاعيــة، 
دنيــس كــوش، ترمجــة: منــر الســعيداين، 
2007م. ط1،  لبنــان،  بــروت،  احلمــراء، 
8-أصــول قديمــة يف شــعر جديــد ، نبيلــة 
ــورات  ــة ، منش ــي، دار الطليع ــرزاز اللجم ال

الثقافــة الســورية ، 1995م . وزارة 
 – ونقده  وآدابــه  الشعر  محاسن  يف  9-العمدة 
أليب عي الحسن بن رشــيق )ت456ھ( – تح 
– محمد عبد القادر عطا- دار الكتب العلمیة – 
بروت – لبنان – ط 1 – 1422ھ ـ - 2001م.
10-مجهــرة خطــب العرب يف العصور العربية 
المكتبة   – صفوت  زكي  أحمد   – الزاهــرة 

لبنان )د.ت(.  – العلميــة، بــروت 
11-هنــج الباغــة، وهــو مــا مجعــه الرشيــف 
الــريض مــن كام أمــر املؤمنــن عــي بــن أيب 
طالــب )عليــه الســام(، حتقيــق ورشح: حممــد 
ــروت،  ــل، ب ــم، دار اجلب ــل ابراهي ــو الفض أب

1988م. ط1، 
12-  احليــاة األدبيــة يف عــر صدر االســام، 
الدكتــور حممــد عبــد املنعــم خفاجــي، دار 
الكتــاب اللبنــاين للطباعــة والنــرش، بــروت- 

ــان ، 1984م . لبن
للعامة   - األئمة  معرفة  يف  الغمة  13-كشف 
المحقق أيب الحسن عي بن عیسى بن أيب الفتــح 
جعفر  الشیخ   – تح   – ھـــ(   693( األربي 
السبحاين التبریزي – دار األضواء – بیروت – 

م.  1985  - ھـ   1405  – ط2   – لبنان 
الطــويس  الحسن  بن  لمحمد   – 14-األمايل 
الدراسات  قسم   – تح   – ـ(  )ت460ھ 
دار  مطبعة   – البعثھ  اإلســامية-مؤسسة 

1414ھـ. -1 لثقافة-ط ا
العصور  يف  العرب  خطــب  15-مجهــرة 
العربیة الزاھرة – أحمد زكي صفوت – المكتبة 
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أ.م.د. علي ذياب حميي

)د.ت(. لبنان   – بیروت  العلمیة– 
الفنــي  النثــر  يف  الثقافيــة  16-املرجعيــات 
الفاطمــي ،حمســن عــي العربــاوي ) أطروحــة 
دكتــوراه( بــإرشاف: د. حممــد حســن عبــد اهلل  
ــة،  ــة الرتبي ــاء ، كلي ــة كرب ــداوي، جامع امله

.2019
17-بحــار األنــوار اجلامعــة لِــُدرر أخبــار 
حممــد  املجلي)الشــيخ  األطهــار،  األئمــة 
ــروت –  ــريب ،ب ــرتاث الع ــاء ال ــر( دار إحي باق

1983م. 1403ه-  ،ط3،  لبنــان 
18-املثــل الســائر يف أدب الكاتــب والشــاعر، 
ابــن األثــر : ضيــاء الديــن نــر اهلل بــن 
بــن االثــر اجلــزري ) ت 637ه (،  حممــد 

تــح : أيب الفــداء عبــد اهلل القــايض ، ط1 ، دار 
ــان ، 1407ه  ــة ، بــروت – لبن الكتــب العلمي

-1987م. 
الكريــم  القــرآن  يف  األدبيــة  19-الصــورة 
صــاح الديــن عبــد التــّواب، إرشاف : د. 
حممــود عــي مّكــي ، ط1 ، لونجــان ، مــر، 

. 1995م 
20-جواهــر التاريــخ، الشــيخ عــي الكــوراين 

العامــي ،ط1،دار اهلــدى ، طهــران، 1426.
21-الــكايف يف الفقــه ،أبــو صــاح احللبي)ت 
ــن  ــر املؤمن ــة أم ــورات مكتب 447هـــ( ، منش

العامــة ، اصفهــان- ايــران.
22-القرآنية يف شعر الرواد 
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تفسّي امليزان للنشأة

     أ.م.د. محمد حمزة الشيباين                 الباحثة: ُسميَّة إبراهيم كاظم الجنايبَّ

  جامعة بابل/ كلية العلوم اإلسالمّية             جامعة بابل/ كلية العلوم اإلسالمّية

املقدمة
بعــد أن كانــت لنــا وقفــات ســابقة عــى 
تعريــف الّديــن، واالجتاهــات فيــه، 
بوصفهــا خطــوة منهجيــة، نشــتغل هنــا 
عــى معرفــة منشــأ الدافــع الدينــّي عنــد 
ــة  ــه، وماحق ــات في ــان، والنظري اإلنس
ــن  ــة الدي ــل بني مســاراهتا؛ لغــرض حتلي
منهــا  البســيطة  مكوناتــه،  ومعرفــة 

ــة.  واملركب
احلديثــة  الدراســات  ان  املعلــوم 
املوضوعــات  مُتفصــل  ومناهجهــا 
ــة  ــا بثاث ــا، وجتعله ــتغل عليه ــي تش الت
طبيعــة  يف  تبحــث  األوىل،  مراحــل، 
املوضــوع وماهيتــه- وهــو مــا اشــتغلنا 
ــاين يف  ــن-، والث ــف الدي ــه يف تعري علي

ــنعمل  ــا س ــو م ــأة، وه ــة والنش الكيفي
عليــه يف هــذا البحــث، والثالــث يف 
األمهيــة والــدور وهــو مــا ســينفتح 
ــل.    ــا العم ــف يف ثناي للقــارئ ويتكش
وتاريــخ  امليثولوجيــا  علــاء  يــرى 
األديــان “ ان املعتقــد الدينــي يقــوم 
الوجــود  بانقســام  اإلحســاس  عــى 
املســتوى  جمالــن؛  أو  مســتوين،  إىل 
الظواهــر  عــامل  وهــو  الطبيعــاين، 
ويتحــرك  يعانيــه  الــذي  املحسوســة 
ــديس،  ــتوى الق ــان، واملس ــه اإلنس ضمن
وهــو الغيــب الــذي صــدرت عنــه هــذه 
الظواهــر املحسوســة بــا فيهــا اإلنســان 
يتصــل  األخــرى.  احليــاة  وأشــكال 
املســتوى القــديس بالكــون مــن خــال 
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حالــة فعاليــة، هــي قوتــه الســارية، 
التــي جتمــع بــن املســتوّين يف ادارة 
واحــدة، باطنهــا األلوهــة وظاهرهــا 
احليــة  الظواهــر  مــن  حيــى  ال  مــا 

)1( واجلامــدة.” 
ــام يف  ــا بواعــث االنقس ــم، م ومــن ثَّ
ــتوى  ــى مس ــتوين، ع ــود إىل مس الوج
والتايــز  ضمنًــا  االحتــاد  يف  الباطــن 
واالختــاف يف الظاهــر؟ أو مــن يقــف 

وراء الظاهــرة الدينيــة يف النشــأة ؟ 
ــا  ــن وم ــأ الدي ــا منش ــة: م ــارة بديل بعب
يمكــن  وأيًضــا  التديــن؟  خلفيــات 
ــأة  ــن نش ــث ع ــاذا البح ــاءل: مل أن نتس
الديــن ؟ ومــا األهــداف املعرفيــة التــي 
يمكــن أن تؤدهيــا مثــل هــذه الدراســة؟ 
ومــا الرؤيــة التــي يكتنزهــا تفســر 
اآليــات  وقوفــه عــى  عنــد  امليــزان 
القرآنّيــة التــي تعالــج هــذا املوضــوع ؟ 
ولكــي نقــف عــى هــذا املوضــوع املهــم 
امليــزان،  تفســر  ســياق  يف  ونقاربــه 
نجعــل هــذا الفصــل بثاثــة مباحــث : 
االجتاهــات  جــدل  األول:  املبحــث 

الديــن.  نشــأة  يف  املدرســية 
املبحث الثاين: نظريات نشأة الدين.

املبحــث الثالــث: الديــن ونشــأته يف 
تفســر امليــزان.

مل  البحــث  أنَّ  إىل  ُأْشــَر  أْن  وبَقــّي يل 
ــدد،  ــريف حم ــاء مع ــل فض ــوق داخ يط
ــات  ــة االجتاه ــواَل وأدَل ــِمَل أق ــل َش ب
صــورة  إلعطــاء  املتعــددة؛  املعرفيــة 
ٍأوســع وانضــَج للبحــِث التفســري 
الــذي قدمــه تفســر امليــزان مــن خــال 

مقاربتــه. 
إّن البحــث يف نشــأة الديــن هــو بحــث 
مســتمر باســتمرارية اإلنســان وحــواره 
وتكشــيفات  الواقــع  مــع  وحركتــه 
النصــوص، فــا أزعــم لنفــي اســتيفاًء 
أو  كامــًا للموضــوع دون ســقطات 
ــَا  ــاىل: ﴿ َأَف ــال تع ــة، ق ــات فكري َهنَ
ــِد  ــْن ِعنْ ــْو َكاَن ِم ــْرَآَن َوَل ــُروَن اْلُق َيَتَدبَّ
َغــْرِ اللَِّ َلَوَجـــــــُدوا فِيــِه اْختَِاًفــا 
َكثـِـًرا ﴾)2( واهلل مــن وراء القصــد وهــو 

ويّل التوفيــِق
الكلامت املفتاحية:

الدينيــة،  الظاهــرة  امليــزن،  الديــن،   
النظريــة.  االجتاهــات،  الفطــرة، 

املبحث األول: جدل االجتاهات 
املدّرسّية يف نشأة الّدين.

يــرى كثــر مــن العلــاء أنَّ تاريــخ 
العــامل مل خيــل مــن الديــن، وكذلــك 
مســتقبله لــن خيلــَو منــه. )3( وعــى حــّد 
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تعبــر أرنســت رينــان)ت1892م(- 
الفرنــي-:  واملــؤرخ  الفيلســوف 
ــة  ــى الرغب ــتحيل أن تتاش ــن املس ))م
النفــس  مــن  متحــى  أو  الديــن،  يف 
ــوف  ــدة وس ــا خال ــل إهّن ــانّية، ب اإلنس

األبــد.(()4( إىل  تبقــى 
ــا  ــات وغره ــذه القناع ــت ه ــد دع وق
إىل البحــث عــن بواعــث التديــن يف 
اإلنســان ومنشــأ الديــن، وقــد طرحــت 

ــت.  ــات وتفرع ــدة نظري ع
دراســة  هــي  النشــأة،  دراســة  ان 
ــت  ــي واكب ــورات الت ــات والتط للبداي
وفهــم  الدينــي،  االعتقــاد  حركــة 
لســرة الســلوك الدينــي عــرب التاريــخ، 
ــأة  ــة النش ــك أن دراس ــي ذل دون أن يعن
والتاريــخ هــي أمــر ُيغنــي بالكامــل 
ــة  ــر لدراس ــق آخ ــاج أي طري ــن انته ع
ــا،  ــن. وهن ــلوك الدينّي ــرة والس الظاه
وعــرب  نستكشــف،  أن  املفيــد  مــن 
ــز بــن ديــن  دراســة » النشــأة«، مــا ُيميَّ
ــن  ــن دي ــي، وب ــر وثن ــدي وآخ توحي
واألســاف،  األرواح  عــى  يعتمــد 
وآخــر يعتمــد الســحر، وبــن ديــن 
ينتمــي إىل الطبيعــة وآخــر ينتمــي إىل 
األســطورة. كــا وينبغــي التنبيــه إىل 
ارتبــاط هــذه األنــواع بجملــة مــن 

املعطيــات املتعلقــة بالبيئــة اخلاّصــة. 
ترتبــط   « األديــان  هــذه  غالــب  إذ 
ــو  ــة وه ــع البيئ ــق م ــف والتواف بالتكيُّ
ــاع،  ــم االجت ــه عل ــذي درس ــن ال الدي
الصــن  يف  الرشقيــة  كاحلضــارات 
مرتبطــة  حضــارات  فهــي  واهلنــد، 
ــا  ــوم يف تصوره ــة، وتق ــات عملّي بغاي
األصطــورّي.  الديــن  عــى  للكــون 
اهلنــدّي  ــور  التصُّ يف  العــامل  ومــا 
خيضــع  ال  ألنــه  افــرتاض  جمــرد  إالَّ 
ــي موضوعــي. والعــامل، يف  لعلــم عق
التصــور الصينــي، بــل ويف التصــور 
اليونــاين حتــى عهد)صالــون(، عــامل 
ذايت شــخي يقــوم عــى تشــخيص 
األوربيــة  أمــا احلضــارة  الطبيعــة... 
فعــى الرغــم مــن خلطهــا الفلســفة 
والاهــوت، كــا وَضــح يف الفلســفات 
حتويــل  اســتطاعت  فإهّنــا  احلديثــة، 
الديــن إىل بحــث نظــري خالــص حتــى 
ــح اهلل هــو العقــل الشــامل.. لقــد  أصب
ــل  ــة حتوي ــارة األوربي ــتطاعت احلض اس
الديــن إىل علــم شــامل، واهلل إىل منطــق، 
وأعطــت لــكلَّ حمتويــات الديــن معــاين 
مســتقّلة، يمكــن التعبــر عنهــا بصــورة 
خالصــة.. فــاهلل يف نظــر هيغــل هــو 
العقــل يف التاريــخ.. وعــى هــذا يصف« 
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هــورسل« )5( الشــعور األوريب وكأن اهلل 
يقــوم عــى رأس اجلاعــة اإلنســانية. 
فــاهلل هــو عقانيــة العــامل والتاريــخ 
مًعــا، تّتحــد فيــه الــذوات العاقلــة مــن 

أجــل انتصارهــا عــى املــوت.« )6(
تأثــر  حجــم  لنــا  يعكــس  وهــذا 
يف  الثقافيــة  واألســبقيات  املنطلقــات 
للظاهــرة  والقــراءة  الرؤيــة  زاويــة 
ــن  ــا ال يمك ــن. ك ــأة الدي ــة ونش الديني
ــة  ــر دراس ــم تأث ــن » حج ــل ع التغاف
النشــأة عــى بنيــة النظــرة للظاهــرة 
ــض،  ــت البع ــة أوصل ــة، إىل درج الديني
ــات  ــر اخللفي ــم تأث ــه حج ــا واج حين
ــا  ــأ إن ــار أن املنش ــات، إىل اعتب واملعطي
ــي  ــا ه ــة املان ــا«. ونظري ــود إىل » املان يع
تلــك التــي تّدعــي أن بدايــة الديــن 
كانــت عبــارة عــن إيــان بقــوة ســحرية 
ــه  ــا اجت ــة. بين ــة ومشوش ــة غامض ديني
آخــرون، كتعبــر عــن حجــم املشــكلة، 
جنــس   « ضمــن  النشــأة  حــر  إىل 
أّن  إذ اعتقــد ماكــس مولــر  د«،  حمــدَّ
ــة  ــس املرحل ــدا« )7( تعك ــغ في الـــ » ري
األوالنّيــة مــن الديانــة اآلرّيــة متجــاوًزا 
ــي«  ــا » برغين مه ــد قدَّ ــات كان ق دراس
ــل  ــُن أن الرتاتي ــام 1870م ُتعل ــذ ع من
الفيديــة مل تكــن تعبــًرا عفوًيــا وســاذًجا 

ــا  ــت نتاًج ــل كان ــة، ب ــة طبيعي ــن ديان ع
ــى  ــة ع ــن القساوس ــة م ــه طبق ــت ب قام
ــاء.  ــة والصف ــن الثقاف ــع م ــط رفي قس
املفــرط  اليقــن  هلــذا  كان  وهكــذا 
مــن  أّوالينَّ  شــكل  عــى  بالعثــور 
أشــكال الديــن أن يتحــول مــرة أخــرى 
إىل رساٍب بعــد القيــام بتحليــل الوثائــق 

ــا.)8(     ــا صارًم ــا دقيًق ــًا لغوًي حتلي
ومــن هنــا يــرى شــفيق جــرادي ان مثل 
ــراب  ــوم بال ــراب املوس ــذا االضط ه
ــد  ــع، وبع ــذي دف ــو ال ــوض ه والغم
أكثــر مــن قــرن مــن العمــل، عــى 
ــل  ــة وإدراك أص ــأة الدينّي ــة النش معرف
الديــن بوســائل تارخييــة لانــراف 
نحــو دراســة خُمتلــف أوجــه احليــاة 
ــدون  ــم يعي ــا جعله ــو م ــة، وه الدينّي
طــرح األســئلة عــى نحــو مفــاده: 
أيمكــن أن يكــون الديــن جمــرد ظاهــرة 
ــقوط  ــث س ــا نبح ــا ك ــة، نبحثه تارخيي

األندلــس واحلــروب الصليبيــة ؟ )9(
وقــد توزعــت املــدارس الباحثــة يف 
ــتندت يف  ــات اس ــن إىل اجتاه ــأة الدي نش
قراءهتــا إىل بعــض العوامــل واملؤثــرات 
ــا عنــد فرويــد و  كالبعــد النفســية ك
كارل غوســتاريونغ، أو االجتاعــّي كــا 
عنــد دوركهايــم، أو الفطــري كــا عنــد 
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ــي، أو  ــن الطباطبائ ــد حس ــيد حمم الس
ــور، ، أو  ــد تايل ــا عن ــي ك االنثربولوج

ــل.  ــرح هيغ ــا ط ــفي ك الفلس
ــي  ــات الت ــى االجتاه ــف ع ــى نق وحت
يف  الدينيــة  الظاهــرة  عــى  اشــتغلت 
النشــوء واالرتقــاء، ليســاعدنا ذلــك 
ــث يف  ــات البح ــة خصوصي ــى معرف ع
الفكــر الدينــي ومنطلقاتــه، ويمكــن 
ــة  ــات يف ثاث ــل االجتاه ــا أن نمفص لن

مطالــب: 
املطلب األول: االجتاه الفلسفي.

هــذا االجتــاه يــرى ان الديــن يف جــذوره 
اإلنســانية،  قــدم  قديــم  وظواهــره 
وهكــذا احلــال هــو الوجــود الفلســفي؛ 
إذ يقــال بأهّنــا نمــط مــن أنــاط التفكــر 
ــم، فهي  العقــي لــدى اإلنســان؛ ومــن ثَّ
ــال  ــا يق ــم م ــان رغ ــدم اإلنس ــة ق قديم
ــرن  ــق يف الق ــم دقي ــأهتا كعل ــن أن نش ع
الســادس قبــل امليــاد يف بــاد اليونــان. 
ــن  ــل م ــاز بالعق ــذي أمت ــان ال فاإلنس
ــذه األرض كان ال  ــوده يف ه ــة وج بداي
ــر  ــن ظواه ــه م ــا حول ــر في ــد أن يفك ب
عــن  ويتســاءل  والوجــود،  الطبيعــة 
ــكل  ــان ب ــه كإنس ــن عاقت ــا وع أصله
هــذه الظواهــر وبــا خلفهــا. ومــن هــذه 
ــرة  ــأة الظاه ــا نش ــاؤالت وطبيعته التس

يف  االعتقــاد،  يف  والقداســة  الدينيــة 
فيــه  الــذي ظهــرت  الوقــت  نفــس 
ــول  ــرد ح ــري جم ــر نظ ــفة كتفك الفلس

ــر.)10( ــذه الظواه ه
ومــن هنــا فــان اخلربتــن الفلســفية 
والدينيــة قديمتــان قــدم اإلنســان ذاتــه، 
وتســاؤالت اإلنســان األوىل يف الوجــود 
صميمهــا  يف  هــي  واملــآل  واملعــاش 
ــربة  ــدأت اخل ــيًئا ب ــيًئا فش ــفية. وش فلس
الدينيــة متتــاز عــن اخلــربة الفلســفية بعد 
أن غلفــت كامهــا باألســطورة والوهــم 
واخليــال يف بــادئ األمــر، إىل أن تطورت 
بنجــاح أرســطو يف بلــورة تصــور شــبه 
ــفي  ــث الفلس ــز البح ــن متاي ــل ع متكام
أول  فــكان  الدينيــة،  العقيــدة  عــن 
قدمــوا  الذيــن  اليونــان  الفاســفة 
فلســفتهم بعيــًدا عــن النزعــة الدينية)11( 
أمــا عــى الصعيــد الدينــي فالتايــز بــن 
اخلــربة الدينية والفلســفية حــدث بنزول 
الوحــي اإلهلــي، وال ســيَّا مع املســيحية 
واإلســام. وأصبــح التايــز جــي يف 
ــى  ــوم ع ــن يق ــة، فالدي ــج واملعاجل املنه
ــا ورد  ــان ب ــان واإلذع ــليم واإلي التس
يف النــص الدينــي، يف حــن أن الفلســفة 
ــه  ــر في ــا يفك ــى م ــة ع ــا قائم بطبيعته
إليــه  تقــوده  ومــا  اإلنســان  عقــل 
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ــة  ــن العقلي ــى الرباه ــة ع ــه املبني تأمات
التــي جتعــل هــذا الفيلســوف أو ذاك 
ــك  ــض ذل ــة ترف ــة معين ــن بحقيق يؤم
التســليم واإلذعــان، وبغــض النظــر 
ــة،  ــة أم مرحي ــت مقلق ــه كان ــن نتائج ع
منســجمة مــع التقاليــد البرشيــة أو غــر 
منســجمة. وهــذا هــو التايــز بعينــه مــا 
ــوت يف  ــكام )أو الاه ــاء ال ــن عل ب
ــفة  ــن فاس ــيحي( وب ــاح املس االصط

ــن.)12(   الدي
وخيتلــف االجتــاه الفلســفي حــول نشــأة 
لــدى  ورضورتــه  الدينــي  االعتقــاد 
اإلنســان، وإن كان أغلبهــم يميــل إىل 
النفــس  الفطــري يف  الدافــع  وجــود 
اإلنســانية، واملرتكــز الــذي انطلقــوا 
ــان«  ــو األدي ــده مؤرخ ــا اك ــو م ــه ه من
ــانية،  ــة إنس ــاك مجاع ــس هن ــه لي ــن أن م
ــت دون أن  ــم مض ــت ث ــرت وعاش ظه
ــدأ اإلنســان ومصــره، ويف  تفكــر يف مب
تعليــل ظواهــر الكــون وأحداثــه، ودون 
ــا  ــائل رأًي ــذه املس ــن ه ــا م ــذ هل أن تتخ
ــا،  ــا أو ظنً ــًا، يقينً ــا أو باط ــا حًق معينً
تصــور بــه القــوة التــي ختضــع هلــا هــذه 
الظواهــر يف شــأهنا واملــآل الــذي تصــر 

ــا.)13(   ــد حتوهل ــات بع ــه الكائن إلي
ــاء  ــض العل ــدا ببع ــا ح ــك م ــا ذل ورب

إىل القــول بــأن » الديــن أو االعتقــاد 
هــو عمــل ال شــعوري، ســواء كان 
طريقــه  الاشــعوري  العمــل  ذلــك 
يف  فهــو  اإلهلــام  أو  الباطــن  العقــل 
دخــل  ال  اختيــاري  عمــل  نظرهــم 
ــى  ــه ع ــدرة ل ــه وال ق ــرء يف تكوين للم
رده عنــه. ومــن هنــا فــإن الديــن يف 
نظرهــم خيالــف العلــم، ألنــه قائــم عــى 

واإلرادة.«)14(  الشــعور 
بينــا الــرأي الراجــح عنــد جانــب مــن 
الفاســفة كديــكارت، وهيغــل، ووليــم 
ــن  ــدة، م ــان أو العقي ــس، أن اإلي جيم
عمــل العقــل واإلرادة مًعــا، وأّنــه ال 
يمكــن جتريــد االعتقــاد أو الديــن عــن 
ــار واإلرادة، فهــذا هيغــل  عمــل االختي
وهــو يدافــع عــن هــذا الــرأي فيقــول: » 
إن الفكــر هــو الــذي يميــز اإلنســان عن 
احليــوان.. ومــن العجيــب أن نباعــد 
الشــعور  أو  الفكــر والوجــدان  بــن 
بحيــث  ضديــن؛  لنجعلهــا  حتــى 
نعتقــد أن الفكــر يلــوث الشــعور- وال 
ــل  ــوهه ب - ويش ــيَّ ــعور الدين ــيَّا الش س
ويقــي عليــه« ومــن العجيــب أيًضا، » 
أن نتصــور أن الديــن والتقــوى قــد شــّبا 
بعيــًدا عــن الفكــر، وأهنــا اعتمــدا عــى 
يشء آخــر ســواه.« وَمــن يتصــور ذلــك 
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ينســى يف الوقــت ذاتــه« أن اإلنســان 
ــون  ــن أن يك ــذي يمك ــده ال ــو وح ه
لــه ديــن، وأن احليوانــات تفتقــر إىل 
الديــن بقــدر مــا تفتقــد إىل القانــون 

واألخــاق.«)15(
ــس  ــن لي ــرون إن الدي ــن ي ــل مم إن هيغ
مســألة ال شــعورية لــدى اإلنســان، 
وإنــا هــي مســألة فيهــا قــدر كبــر 
ــر،  ــن الفك ــعوري وم ــي الش ــن الوع م
ــر،  ــاج الفك ــان نت ــد اإلنس ــن عن فالدي
ويدلــل عــى ذلــك بــأن الفكــر هــو مــا 
ــا أن  ــوان، وب ــن احلي ــان ع ــز اإلنس يمي
ــن  ــد املتدي ــن الوحي اإلنســان هــو الكائ
ــون  ــدع للقان ــد املب ــو الوحي ــه ه ــا أن ك
ــج  ــه إذن نات ــن لدي ــاق، فالدي واألخ
درجــة مــن درجــات الفكــر والوعــي، 
ــر  ــن الفك ــة م ــع درج ــت بالطب وإن كان
تقــل قليــًا، لديــه عــن درجــة الفلســفة 

ــة.)16(           ــة اخلالص العقلي
فالديــن يف هــذا االجتــاه الفلســفي يعــرب 
عــن املطلــق يف إطاقــه وعــن املحــدود 
يف حمدوديتــه وعــن العاقــة بينهــا. 
ــأيت)17(:  ــا ي ــن ب ــف أي دي ــذا يتص وهل

ممارسة شعائر وطقوس معينة.- 1
ال - 2 مطلقــة  قيمــة  يف  االعتقــاد 

أخــرى.  قيمــة  أي  تعدهلــا 

روحيــة - 3 بقــوة  الفــرد  ارتبــاط 
ــرة  ــا وقــد تكــون هــذه القــوة متكث علي

أحاديــة.  أو 
ــد عــى  ولعــل هــذا مــا يقــود إىل التأكي
أن ثمــة خصائــص تتميــز هبــا األديــان- 
نقــاط،  بعــــــدة  كافــة  أديــان-  أي 

ــا )18(:  أمهه
ــات أ-  ــه أو كائن ــود آل ــان بوج اإلي

األديــان  فمعظــم  الطبيعيــة،  فــوق 
ــدة  ــد أو ع ــق واح ــود خال ــد بوج تعتق
قادريــن  والعــامل  للكــون  خالقــن 
ــة  ــرش وكاف ــا، وبالب ــم هب ــى التحك ع

األخــرى. الكائنــات 
 التمييــز بــن عــامل األرواح وعــامل ب- 

املادة. 
ــد ج-  ــة يقص ــوس عبادي ــود طق  وج

ــة  ــن ذات إهلي ــدس م ــل املق ــا تبجي هب
ــف  ــي تتص ــياء الت ــن األش ــا م وغره

بالقداســة. 
رشيعــة د-  أو  أخاقــي  قانــون   

التــي  واألحــكام  األخــاق  تشــمل 
النــاس،  ِقَبــل  مــن  أتباعهــا  جيــب 
ــة مــن  ويعتقــد املؤمنــون عــادة أهنــا آتي

اإللــه. 
الشــكل ه-  وهــي  الصــاة، 

األســايس لاتصــال بــاهلل أو اآلهلــة 
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واخلضــوع  التبجيــل  وإظهــار 
  . ن فــا لعر ا و

رؤيــة كونيــة تــرشح كيفيــة خلــق و- 
ــاوات واألرض،  ــب الس ــامل وتركي الع
وبعــض األديــان حتتــوي عــى آليــة 
الثــواب والعقــاب؛ أي كيــف ينظــم 

ــامل. ــؤون الع ــه ش اإلل
رشعيــة ز-  مبــادئ  أو  رشيعــة 

ــة  ــا للرؤي ــن، وفًق ــاة املؤم ــم حي لتنظي
ــن.  ــذا الدي ــا ه ــي يقدمه ــة الت الكوني
خــال  مــن  ينظــر  االجتــاه  وهــذا 
هــذا اإلطــار إىل خصائــص األديــان 
بشــكل عــام أًيــا كان نوعهــا وصورهتــا 

وعرهــا.    

املطلب الثاين: االجتاه العلمي ومناهجه 
احلديثة. 

اســتعان  الــذي  االجتــاه  وهــو 
ــث  ــة يف بح ــوم احلديث ــات العل بمنهجي
الوثائــق التارخييــة وحتليهــا ونقدهــا. 
وقــد انقســم إىل زمرتــن أو جمموعتــن. 
تؤكــد األوىل عــى البعــد العقــاين، بينا 
ــي.  ــد العاطف ــى البع ــة ع ــز الثاني ترك
نتيجــة  إىل  املجموعتــن  كا  وتنتهــي 
تفرضهــا مقدماهتــا، وهــي أن الديــن ال 
ينبــع إالَّ عــن وهــم خلقــه خيــال البــرش 

ــم عــرب التاريــخ، وأنــه ال  أو عواطفه
يعكــس بــأي صــورة جتربــة دينيــة متــُت 

ــة.)19( ــة بصل ــامل احلقيق إىل ع
األرواحيــة  النظريــة  طرحــت  وقــد 
كأبــرز معــرب عــن االجتــاه العلمــي 
يــرى  إذ  الدينيــة،  الظاهــرة  فهــم  يف 
ــد  ــة ق ــبنر،)20( أن البرشي ــرت س هرب
مل  بعــر  األوىل  مراحلهــا  يف  مــرت 
ــن  ــذ الدي ــم أخ ــه، ث ــن في ــرف الدي تع
اجلاعــات  عمــدت  عندمــا  يتجــى 
زعائهــا  أرواح  اختــاذ  إىل  البرشيــة 
الدينــن بعــد وصفهــم بالقداســة إىل 
ــام  ــاه الع ــس االجت ــاء يف نف ــم ج ــه. ث آل
ــه  ــرح نظريت ــور وط ــي تيل االنثربولوج
املوصوفــة بـ)األنيميــوم( أي االرواحيــة 
نســبة إىل األرواح يف كتابــه »املجتمــع 
البدائــي« عــام 1871 م، والتــي أثــرت 
ــن  ــن الباحث ــل م ــر قلي ــدد غ ــى ع ع
إىل أن ضعفــت يف القــرن العرشيــن. 
وتــرى االرواحيــة أن الديــن إنــا ينشــأ 
نتيجــة التأمــل يف العمليــات النفســية يف 
اإلنســان. فاإلنســان البدائــي مل تنفصــل 
عنــده بشــكل واضــح الكائنــات احليــة 
فقــد  ولذلــك  اجلامــدة،  واألشــياء 
ــان  ــرش إىل اإلي ــأرواح الب ــه ب ــل إيان نق
وفــر  الطبيعيــة،  املظاهــر  بــأرواح 
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مــا يــراه مــن حركــة هــذه املظاهــر 
وبذلــك  تســكنها.  التــي  بــاألرواح 
ــي  ــروح الت ــوم ال ــان مفه ــع اإلنس وس
ــمل  ــة ليش ــات احلي ــا يف الكائن افرتضه

ــة.  ــامل الطبيع ع
أمــا دوركهايــم فيشــر إىل خدمــات 
االرواحيــة بالنســبة إىل علــم الديــن 
ــا  ــرى فيه ــه  ي ــكار إالَّ ان ــخ األف وتاري
ناتــج مــن نواتــج الديــن، وليســت 

لنشــوئه.)21(  املصــدر األصــي 
يف  األخــرى  النظريــة  تــأيت  وهنــا 
املوصوفــة  وهــي  العلمــي  االجتــاه 
أصحاهبــا  جــاء  وقــد  بالـــطبيعانية، 
أديــان  يف  الباحثــن  صفــوف  مــن 
ــوف  ــن صف ــربى، ال م ــارات الك احلض
ــا.  ــا واالثنولوجي ــاء االنثروبولوجي عل
ــة  ــذه النظري ــة ه ــاهم يف صياغ ــد س وق
عــدد مــن الباحثــن مــن أمثــال األملــاين 
ولكــن  1859م(،  عــام   )  A. Kuhn
املســؤول األخــر عــن صياغتهــا بأجــى 
ــًرا  ــا وتأث ــا وضوًح ــكال وأكثره األش
 Max  عــى العــر  هــو ماكــس موللــر
Mullerعــام) 1878م(. إذ يــرى موللر 
أن االعتقــاد الدينــي ال يتضمــن عنــًرا 
ال يقــوم عــى اإلدراك احلــي والتصــور 
ــفار  ــة أس ــن دراس ــق م ــبق. وينطل املس

الفيــدا السنســكريية يف اهلنــد، فيجــد أن 
ــة،  ــدو- أوربي معظــم أســاء اآلهلــة اهلن
هــي كلــات دالــة عــى ظواهــر طبيعية، 
ــذي  ــى– Agni  ال ــم أغن ــا االس فمث
ــار، هــو يف الوقــت  ــه الن يطلــق عــى آل
نفســه اســم للنــار. لينتهــي إىل أن عجــز 
اإلنســان االجتاعــي والطبيعــي هــو 
ــي  ــاس الدين ــه اإلحس ــن زرع يف نفس م

ــذوره.)22(    وب
ــب  ــي تذه ــة الت ــة العاطفي ــا النظري أم
االجتــاه  هــذا  مــن  جمموعــة  إليهــا 
ــا  ــن انعكاًس ــرى أن الدي العــام، فهــي ت
اســتجابة  ال  اإلنســانية  للعواطــف 
للتأمــات الذهنيــة. ويمكــن تلخيــص 
أصحــاب  يــرى   التــي  العواطــف 
وراء  وجودهــا  العاطفــي  االجتــاه 
أساســيتن  عاطفتــن  إىل  الديــن، 
عنــد البــرش مهــا اخلــوف والطمــع. 
اإلنســان  خمــاوف  منتهــى  أن  وبــا 
ومنتهــى  املــوت،  مــن  خوفــه  هــو 
واخللــود  االســتمرار  هــو  طمعــه 
ــن  ــن العاطفت ــإن هات ــات، ف ــد امل بع
ــم  ــد يقس ــة معتق ــى صياغ ــان ع تتعاون
اإلنســان إىل كيانــن؛ واحــد مــادي 
واآلخــر روحــاين. فــإذا كان املــوت 
ــود  ــان الوج ــادي ف ــود امل ــدرك للوج م
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واقعــة  جيتــاح  ســوف  الروحــاين 
ــة  ــل النظري ــل أه ــد توص ــوت. وق امل
ــي  ــس الدين ــول أن احل ــة إىل الق العاطفي
هــو نتــاج ثانــوي لعاطفــة اخلــوف مــن 
املــوت وعاطفــة الطمــع يف اخللــود، 
إالَّ  يرتســخ  مل  األلوهــة  مفهــوم  وأن 
لكــي يضمــن اإلنســان لنفســه خاًصــا 

أبدًيــا.)23(      وبقــاًء 
ــاه،  ــذا االجت ــدف ه ــان ه ــل ف وباملجم

ــاث:  ــور ث ــتهدف أم يس
األول: البحث عن أصل الدين. 

الثاين: البحث عن بني الدين. 
الثالث: البحث عن السلوك الديني.

ــم، فــا يوجــد بحــث يف إطــار  ومــن ثَّ
منفصــل  الدينيــة  والنشــأة  التاريــخ 
عــن حيثيــات تتعلــق بنفــس الديــن 

وتأثراتــه. 
وهكــذا فــان أصحــاب هــذا االجتــاه قد 
ــة،  ــم الفكري ــض قناعاهت ــون بع يدخل
املعطيــات  بتحليــل  يقومــون  وهــم 
ــرق  ــم وف ــذي مّيزه ــن ال ــة. لك التارخيي
كأصحــاب  غرهــم-  وبــن  بينهــم 
االجتــاه األول- هــو اعتادهــم القــراءة 
اإلنســان؛ ألن  منظــور  مــن  الدينيــة 
ــم -حســب رأهيــم- ال يعــرف إاِلَّ  العل
ــو  ــبة إىل اهلل. وه ــان بالنس ــل اإلنس عم

ــل اهلل..  ــن عم ــكام ع ــن ال ــز ع عاج
إذ الــكام عــن عمــل اهلل هــو مــا يقــوم 

عليــه الاهــوت. )24( 
ــر  ــار- مفك ــامي النش ــي س ــرى ع وي
مــري- يف هــذا االجتــاه الــذي يســمي 
ــوا  ــم طوق ــالتطورين اهن ــه بــ أصحاب
أنفســهم بمنطــق التطــور يف تصــور 
ــكلة يف  ــو املش ــان إذ » حل ــخ األدي تاري
ضــوء حتليلهــم لتطــور احليــاة اإلنســانية 
نفســها، مــن األدنــى إىل األســمى، فكا 
ــة  ــاة البيولوجي ــود احلي ــور يس أن التط
لإلنســان، فإنــه يســود أيضــا احليــاة 
طبًقــا  ينتقــل-  الكائــن  إن  العقليــة، 
لقانــون التطــور- مــن ماهيــة أدنــى إىل 
ــافل إىل  ــوع س ــن ن ــمى، وم ــة أس ماهي
ــور  ــن األوىل إذن أن يتط ــى فم ــوع أع ن
مــن  تنتقــل  وأن  الفكريــة  حياتــه  يف 
ــا  ــل إىل كاهل ــى تص ــور حت ــور إىل ط ط
النســبي فــا زال يف مراتــب الكــال 
املطلــق درجــات مل تصــل اإلنســانية 
ــة  ــم ناحي ــن عنده ــد. والدي ــا بع إليه
مــن النواحــي اإلنســانية الفكريــة، بــدأ 
ــور  ــذاجتها، وتط ــانية يف س ــع اإلنس م
ــل إىل  ــى وص ــاة حت ــا يف درج احلي معه

ــايل.«)25(                    ــه احل كال
     وهكــذا فقــد يذهــب هــؤالء بحســب 
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نظرياهتــم إىل اعتبــار أن الصــورة األوىل 
ــرش،  ــة وال ــى الوثني ــت ع ــادة انبت للعب
ــم  ــد. لكنه ــو التوحي ــورت نح ــم تط ث
ُصدمــوا بالكثــر مــن األتنولوجيــات26( 
والــدالالت املشــرة إىل بدايــة التوحيــد 
إذ  الدينيــة،  والظواهــر  النــزوع  يف 
تولــدت نظريــة اعتــربت أن القاســم 
املشــرتك عنــد كل املجتمعــات البدائيــة 
ــن  ــد.. وم ــرة اهلل الواح ــود فك ــو وج ه
هنــا زعمــوا أن األصــل هــو الوحدانية، 
ألهنــا تعــرب عــن حقيقــة نفســية راســخة 
ــرب  ــا ع ــذا م ــان. وه ــدان اإلنس يف وج

ــرة.)27(  ــرآن بالفط ــه الق عن
        

   املطلب الثالث: التأليهيون. 
ــاه إىل أن  ــذا االجت ــاب ه ــب أصح يذه
عقيــدة اخلالــق األكــرب هــي أقــدم ديانــة 
ــدة مل  ــذه العقي ــرش وأن ه ــرت يف الب ظه
تنفــك عنهــا أمــة مــن األمــم يف القديــم 
ــم ، فــان الديــن  واحلديــث. )28( ومــن ثَّ
ــّي.  ــدر إهل ــن مص ــأة م ــرة نش ــو ظاه ه
ــد  ــرة التوحي ــاه فك ــذا االجت ــب ه ونس
اليهوديــة  إىل  الكاملــة  صورهتــا  يف 

ــام.        ــيحية واإلس واملس
وقد شــغلت دراســة األديان ومعتقدات 
الشــعوب بمللهــا ونحلهــا اهتــام علاء 

ــيا املجــاورة هلــم)29(،  املســلمن، والّس
ــوا  ــادة، فاق ــات ج ــا دراس ــوا فيه فصنف
ــيحيون.  ــود واملس ــه اليه ــا أنتج ــا م فيه
تكــون  أن  إىل  تصــل  مل  أهنــا  إاِلَّ   )30(

ــا مســتقًا، نتيجــة لعوامــل  ــا علمًي فرًع
تارخييــة وسياســية واجتاعيــة. فالطــرح 
العلمــي يف  والتوصيــف  املوضوعــي 
فضــاء الصـــــراع وتداعياتــه جمــرد 
ــادة  ــا م ــكلت بذاهت ــم ش ــم.)31( نع وه
هبــذا  للقيــام  يف  للــرشوع  معتــربة 

العمــل. )32(
وقــد تبنــوا أصحــاب هــذا االجتــاه 
التــي  البدائــي«  »الوحــي  »نظريــة 
تنــادي هبــا األديــان، والتــي حــاول 
ــدء  ــوا ب كثــر مــن علــاء الديــن أن يثبت
اإلنســانية بديــن الوحــي احلقيقــي. وأن 
هــذا الوحــي أقــام فكــرة » اهلل« يف نفــس 
اإلنســان ولكــن اخلطيئــة األوىل أخفــت 
تلــك احلقيقــة عــن البــرش. فلــم تصــل 
إىل فكــرة التوحيــد إطاقــا » فكــرة اهلل« 

ــاء«)33( ــه الس ــرة » إل أو فك
مل  انــه  النشــار  ســامي  عــي  ويــرى 
ــخ  ــرض لتاري ــة تع ــاث خمتلف ــأ أبح تنش
ــذه  ــا يف ه ــى م ــاء، ع ــه الس ــرة إل فك
ــي  ــب تارخي ــراء وخص ــن ث ــرة م الفك
عــاوة عــى فائدهتــا اهلامــة لتاريــخ 
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ــوكارت  ــه ف ــا الحظ ــو م ــان. وه األدي
إذ كتــب مقــااًل  أيًضــا،   )Foucart(
 Sky and Sky- Gods “ ــن ــا ع هام
“ يف دائــرة معــارف األخــاق والديــن، 
مل  املوضــوع  هــذا  أن  إىل  فيــه  أشــار 
يــدرس يف ذاتــه دراســة وافيــة. ثــم 
ظهــرت أبحــاث بعــد ذلــك عــن فكــرة 
اهلنديــة  الفيلولوجيــا  الســاء يف  إلــه 
ــا  ــقت الفيلولوجي ــد كش ــة. وق اجلرماني
ــود  ــن وج ــات ع ــك اللغ ــة لتل املقارن

“إلــه الســاء األســمى”.)34(
ــن مــن  ــد ظهــرت فكــرة نشــأة الدي وق
مصــدر إهلــي بعــد ذلــك عنــد األملــان، 
ــفة  ــه » فلس ــنج يف كتاب ــد ش ــك عن وذل
ــرًة  ــب إىل أن فك ــد ذه ــا« وق امليتولوجي
عــن التوحيــد غامضــة وغــر واضحــة 
كانــت تســود اإلنســانية األوىل. ولكــن 
بوضــوح  يتحقــق  مل  التوحيــد  هــذا 
ــت  ــا انتقل ــن هن ــو. وم ــث ه ــن حي م

ــانية         اإلنس
إىل التعــدد والــرشك، وهامــت يف بحــار 
اآلهلــة  تعــدد  عــن  األســاطر  مــن 

)35( وتكثرهــا. 
ــاث يف  ــات واألبح ــطت الدراس وانبس
هــذا االجتــاه عنــد املفكــر االســكتلندي 
ــن  ــون م ــه باحث ــب علي ــج، وتعاق الن

وكرويــر  ورشودر،  شــميت،  أمثــال 
إىل  ويدفعــوه  ليطــوروه  وغرهــم، 

ــام.  اإلم
إذ يعتقــد النــج أن العنــر الدينــي 
ــن  ــة م ــر، ويف حال ــن متوف ــد البدائي عن
ــيادته  ــن، وس ــاء الكامل ــارة والنق الطه
جبــارة عــى الفكــر البدائــي األول. ثــم 
تــا ذلــك ظهــور العنــر األســطوري 
ــل.  ــر اجلمي ــذا العن ــى وراءه ه فأخف
أمــا عــن عاقــة العنــر اإلهلــي األعى 
ــرر  ــى، فيق ــطوري األدن ــر األس بالعن
النــج اهنــا عاقــة تناقــض مطلــق، 
فــاألول عقــي وســام بينــا اآلخــر غــر 
عقــي ومنحــط. ظهــر األول عــن الفكر 
ــر،  ــل والنظ ــاج التأم ــو نت ــاين وه اإلنس
العقــي،  االستســام  إليــه  ويدفــع 
بينــا الثــاين نتــاج املخيلــة، وتدفــع 
ــي  ــة.)36( لينته ــزوات املضطرب ــه الن إلي
ــة إىل  ــة باملعرف ــاث غني ــد أبح ــج بع الن
أن املســيحية واإلســام ظهــر فيهــا 
التوحيــد يف أجــى صــوره، غــر عالــق 
ــذي  ــطوري ال ــر األس ــوائب العن بش

ــه األول.)37(      ــوه مجال ش
ــة  وكانــت االســتفادة مــن علــوم مقارن
األديــان ومناهــج البحــث التارخيــي 
كانــت  واالنثروبولوجــي  والنفــي 
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حــارضة، وان تفاوتــت مســتوياهتا مــن 
جمــال آلخــر، ومــن ذلــك النظريــة 
ــودربلوم  ــا س ــي وضعه ــة الت االنتخابي
أصــًا  اهلل  لفكــرة  ان  تــرى«  والتــي 
رهــا. إننــا  ثاثًيــا، وكذلــك كان تطوُّ
نجــد عنــد البدائّيــن، بالتســاوق، عبادة 
الروحّيــة.  العبــادة  أو  املــادة  حيوّيــة 
املوجــودات  العبــادة  تلــك  وتعــد 
ــد  ــم نج ــة، ث ــة روحّي ــة ذات صبغ حّي
ــة  ــا( مرتبط ــخصية )املان ــوى الاش الق
بفكــرة التابــو أو الامســاس، وأخــًرا، 
ــرج  ــد خ ــة... وق ــة اخلالق ــرة اآلهل فك
الديــن مــن هــذا األصــل الثاثــي، عــى 
نســق ثاثــي مــن التطــور؛ مــن اآلهلــة 
ــاوية-  ــة الس ــت اآلهل ــى خرج العظم
وهــذا مــن اإللــه العظيــم عــن الصــن. 
املانــا خــرج مذهــب وحــدة  ومــن 
اهلنــدي،  الربمهانــا  مــع  الوجــود 
ــًرا  ــرج أخ ــوي خ ــب احلي ــن املذه وم

           )38( اليهــودي.«  التوحيــد 
          

املبحث الثاين: نظريات نشأة الدين.
قدمــت الدراســات احلديثــة ومناهجهــا 
التــي  النظريــات،  مــن  جمموعــة 
النصــوص  حفريــات  يف  اشــتغلت 
التارخييــة املهتمــة يف نشــوء األديــان، 
ــا،  ــا بينه ــت في ــّددت واختلف ــد تع وق
تبًعــا للمدرســة واملنهــج املتخــذ يف فهــم 
الظاهــرة الدينيــة، ومــن أبــرز هــذه 
ــا يف  ــال أضعه ــو اإلمج ــات بنح النظري

املطالــب اآلتيــة: 

املطلب األول: النظرية الطبيعية.
البحــث  مســتندات  لنــا  تكشــف  مل 
ــن  ــند الدي ــن أس ــة عّم ــي الثقافي التارخي
تيتــوس  قبــل  الطبيعــة  مؤثــرات  إىل 
 -))Titus Lucretius لوكريشــيوس
الرومــايّن- والشــاعر  الفيلســوف 
)ت94 ق.م(، فهــو بحســب مــا وصــل 
ــا أّول مــن ربــط بــن التعاليــم  مــن إلين
الدينّيــة وبــن اخلــوف مــن مظاهــر 

الطبيعــة. 
ق.م(  لوكريشــيوس-)ت94  يقــول 
ــة  ــق اآلهل ــذي خل ــو ال ــوف ه “ أّن اخل
ــل  ــل وآري ــرى وي ــة “،)39( وي يف البداي
واملــؤرخ  الفيلســوف  ديورانــت- 
قصــة  كتــاب  صاحــب  األمريكــي 
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احلضــارة- أن اخلــوف مــن القــوى 
واألهنــار  األرض  يف  املخبــوءة 
والســاء  واألشــجار  واملحيطــات 
ــود  ــة يف وج ــرة الديني ــع الظاه ــو منب ه
اإلنســان. وهكــذا صــار الديــن العبــادة 
االســتعطافية هلــذه القــوى عــن طريــق 
القرابــن والعتويذ والصــاة. ومل يصبح 
ــة، إاِلَّ حــن اســتخدم  ــن قــوة فعال الدي
ــعائر يف  ــاوف والش ــذه املخ ــة ه الكهن

والقانــون.)40( األخــاق  تدعيــم 
ــذه  ــّم أركان ه ــر أه ــس مول ــّد ماك وُيع
ــن  ــر نشــأة الدي ــة، إذ ُيرجــُع مول النظري
الطبيعــة  مارســتها  قويــة  أفعــال  إىل 
أن  ويــرى  فأثارتــه،  اإلنســان،  عــى 
الديــن:  نشــأة  يف  مرحلتــن  ثمــة 
األوىل تكمــن يف التأمــل، والعجــب، 
ــان إىل  ــت اإلنس ــي دفع ــة، الت والدهش
ــتقلة  ــوى مس ــاٌط بق ــه حم ــر يف أن التفك
ــي  ــة: ه ــة الثاني ــه، واملرحل ــن إرادت ع
التعبــر عــن هــذا التفكــر عــن طريــق 
ــذه  ــن ه ــان ع ــرّب اإلنس ــد ع ــة، وق اللغ
الطبيعــة وقواهــا يف اســتخدامات لغوية 
ــارش  ــر املب ــن التعب ــت ع ــرة انفصل كث
بواســطة املجــازات، ّثــم أصبحــت هذه 
املجــازات قائمــة بذاهتــا، فتحّولــت 
ــة،  ــور اللغ ــع تط ــيَّا م ــة، وال س إىل آهل

ــك  ــّون تل ــة تك ــن مرحل ــا ع وابتعاده
املجــازات لغوًيــا، وهكــذا فرضــت 
ــن  ــا م ــا خيالي ــة عل ــى الطبيع ــة ع اللغ
ــت  ــي أصبح ــة، الت ــات الروحي الكائن
املعتقــد  وجوهــر  للطبيعــة،  حمّركــة 

الدينــي.)41(
 ،)Jevons( جيوفنــس  العــامل  أمــا 
يف  والنظــر  التأمــل  أّن   “ رأى  فقــد 
ــي  ــة ال يكف ــة والعادي ــر الطبيعي الظواه
ــذي  ــا ال ــة، وإّن ــرة الديني ــارة الفك إلث
ــة.  ــاذة العنيف ــة الش ــو الطبيع ــا ه يثره
فهــذه احلــوادث الرهيبــة تبعــث الفــزع 
ــه  ــان، وجتعل ــس اإلنس ــوف يف نف واخل
ــبها إىل  ــا، فينس ــن مصدره ــتفر ع يس
قــوة خفيــة غيبيــة، وهــذه القــوة اخلفيــة 
هــي التــي تســر األمل، وال بــّد مــن 
ــا  ــم اهلداي ــا بتقدي ــى إرضائه ــل ع العم

              )42( واألضاحــي.”  والقرابــن 
ــذه  ــد ه ــش ونق ــد ناق ــض ق إاِلَّ أّن البع
النظريــة وأبــدى ماحظاتــه عليهــا، 

ــات:  ــذه املناقش ــن ه وم
ــض  ــوح بع ــا جن ــو افرتضن ــا ل أواًل: إنن
األمــم واملجتمعــات نحــو الديــن بتأثر 
ــي  ــذا ال يعن ــإّن ه ــة، ف ــوف والرغب اخل
ــاالت  ــأ إىل ح ــذا املنش ــل ه ــم مث تعمي
التدّيــن األخــرى عنــد شــعوب ختتلــف 
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يف بنيتهــا الفكرّيــة واإليانّيــة، ومــن ثَّم، 
ــك  ــون ذل ــن يفعل ــول إّن كل املؤمن الق
رغبــة منهــم يف التغّلــب عــى خماوفهــم. 
هــو قــول ال تتوفــر لــه األدلــة الكافيــة 

ــي.43  ــات والتبن يف اإلثب
ــر  ــة يف تفس ــذه الرؤي ــق ه ــا: تنطل ثانًي
أحياًنــا  ُتســمى  التــي  الديــن  نشــأة 

التفســر العلمــي للديــن
 )  the scientific study of religion(

ــر  ــن يفتق ــا أّن الدي ــة حاصله إىل فرضّي
ــو  ــة؛ ول ــة والعقلّي ــئ الفطري إىل املناش
عــى  العثــور  املقابــل  يف  افرتضنــا 
ــان ويف  ــرة اإلنس ــن يف فط ــئ للدي مناش
طريــق تفكــره العقلّيــة، فــإّن هــذه 
وختــر  تتهــاوى  ســوف  النظرّيــة 
منهــا.  انطلقــت  التــي  مصادرهــا 
ــه الشــيخ مرتــى  وهــذا مــا ذهــب إلي
ــرى  ــول: “ ي ــته، يق ــري يف مناقش مطه
هــؤالء أّن االعتقــاد بوجــود اهلل وغــره 
ــاد  ــبه االعتق ــة، يش ــم الدينّي ــن املفاهي م
التشــاؤم  مثــل  اخلرافــات  ببعــض 
تتشــاءم  كــا  األرقــام،  بعــض  مــن 
 ،13 العــدد  مــن  الشــعوب  بعــض 
وبعــد افرتاضهــم التشــابه يف املنشــأ 
ــدون إىل  ــن، يعم ــن االعتقادي ــن هذي ب
ــاد.  ــن االعتق ــن م ــن النوع ــر هذي تربي

ــن  ــوع األول م ــر للن ــإذا توّف ــه، ف وعلي
ــرّي  ــّي أو فط ــرّبر منطق ــادات م االعتق
فــإّن هــذا التفســر لنشــأة الديــن ســوف 
ــح  ــة تصل ــذه املناقش ــاوى.”)44( وه يته
أن تثــار عــى مجيــع النظريــات التــي 

ســنقدمها يف هــذا املبحــث.
ثالًثــا: ان اخلــوف قــد يكــون ســبًبا مــن 
أســباب يقظــة الفطــرة- وهــي النظريــة 
املطروحــة يف الفكــر اإلســامي- يف 
النــاس  فبعــض  اإلنســان«  نفــس 
حياهتــم  يف  الديــن  فطــرُة  تســتيقظ 
عــن  نتجــا  وبــاء  بســبب خســارة 
بســبب  وبعضهــم  عزيــز،  فقــدان 
تأمُّاهتــم يف اآلفــاق، وبعضهــم بســبب 
وآخــرون  أنفســهم،  يف  تأمُّاهتــم 
بســبب تأمُّاهتــم العقلّيــة، أو وجداهنــم 
االجتاعيــة  األلفــة  أو  األخاقــّي، 
ــداء  ــة، أو االهت ــلطة اجلاع ــة س وهيمن
إىل نــور الرســاالت، أو اّيــة واحــدة 
ــة  ــًرا- العّل ــي – ح ــون ه ــا، لتك منه
حّتــى  أو  الديــن،  لنشــوء  والســبب 
ــن. أّمــا األصــل يف الديــن،  ظاهــرة التديُّ
ــان،  ــل يف ذات اإلنس ــود أصي ــو وج فه
اإلنســانّية  الــذات  هــذه  يف  ُخِلــَق 
ــة  ــّكل الصيغ ــا، لُيش ــل خالقه ــن ِقَب م
عــى  اإلنســان  الســتخاف  اإلهلّيــة 
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              )45 األرض.«)
يــؤّدي  الديــن  أّن  ريــب  ال  رابًعــا: 
خمــاوف  مــن  احلــّد  يف  مهــاًّ  دوًرا 
اإلنســان ويســاعده يف جتــاوز بعــض 
ــة التــي يمــّر  احلــاالت النفســية العصيب
ــن  ــًعا ب ــا شاس ــة بوًن ــن ثّم ــا؛ ولك هب
ــن  ــال وب ــذا املج ــن يف ه ــاعدة الدي مس
ــوف  ــذا اخل ــل ه ــن إىل مث ــناد الدي إس

وهواجســه.)46(    

املطلب الثاين: النظرية االجتامعية. 
ــم)ت 1917م(-  ــل دوركاي ــف إمي يق
ــى رأس  ــي- ع ــاع الفرن ــامل االجت ع
ــوء  ــر نش ــة يف تفس ــة االجتاعي املدرس
األديــان، ويوّجــه يف بــادئ األمــر، نقــًدا 
ــة  ــيَّا نظري ــات، وال س ــض النظري لبع
ماكــس مولــر الطبيعيــة اللغويــة، إذ 
ــس  ــى أس ــن ع ــم الدي ــا تقي ــا أهن يراه
ــبكة  ــا إىل ش ــي هب ــة تنته ــية فيزيقي حس
ــم، فاهنــا هتــرب  جمازيــة لغويــة. ومــن ثَّ
االجتاعيــة.  طبيعتــه  عــن  بالديــن 
ومــن هنــا انطلقــت دراســة دوركهايــم 
والتــي اســتهدفت املجتمعــات البدائية، 
ــد  ــرتاليا. فق ــكان أس ــت س ــه كان وعينت
أســهب يف دراســـــة )الطوطميـــــة 
ــكلت  ــي ش ــرالية( )47(، الت االستــــــ

معطيــات أبحاثــه ونظريتــه، إذ يــرى 
جمموعــة  مــن  تتألــف  قبيلــة  كّل  أّن 
مــن  واحــد  وكّل   )clan(عشــائر
ــاّص  ــا اخل ــا طوطمه ــائر هل ــذه العش ه
ــا  ــون نباًت ــد يك ــم ق ــذا الطوط ــا، وه هب
حــّي.  غــر  يشء  أي  أو  حيواًنــا  أو 
عــى  تضفــي  مــن  هــي  والعشــرة 
ــًزا  ــه رم ــة وجتعل ــم القداس ــذا الطوط ه
ــذه  ــس ه ــة إن تقدي ــارة بديل ــا. وبعب هل
األشــياء هــو يف حقيقــة األمــر تقديــس 
ــن  ــارة ع ــا عب ــها، وأهن ــرة نفس للعش
ــم  ــرة. فالطواط ــر إىل العش ــوز تش رم
ورموزهــا إذن هــي بمنزلــة األعــام 
ــًزا  ــة رم ــم احلديث ــا األم ــي تتخذه الت
ــن  ــة م ــم جمموع ــكل طوط ــا. )48( ول هل
التابــوات )املحرمــات( املرتبطــة بــه 
ــا  ــن احرتامه ــرة ع ــرب العش ــي تع والت

لطوطمهــا.
ــد  ــام ق ــذا النظ ــم أن ه ــرى دوركهاي وي
ــل  ــن العق ــه م ــاء نفس ــن تلق ــث م انبع
ــة  ــد اجتاعي ــق فوائ ــه حق ــي وأن اجلمع
ــة  ــاة االجتاعي ــرة. فاحلي ــة كب ذات أمهي
املجتمــع  كان  إذا  إالَّ  تســتقيم  ال 
موضــع  ونواهيــه  وأوامــره  ونظمــه 
ــام  ــم. والنظ ــراد وإجاهل ــس اإلف تقدي
الطوطمــي كان وســيلة لتمريــن األفــراد 
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وترويضهــم عــى هــذا التقديــس لتقوية 
أوارص ارتباطهــم بمجتمعهــم، فتســهل 
بذلــك قيادهتــم للحيــاة االجتاعيــة. )49(   
والديــن بالنســبة إليــه، »هــو تعبــر 
وإذا  نفســه.  املجتمــع  عــن  جمــازي 
ــر  ــه تعب ــول: إن ــر، نق ــة أكث ــا دّق أردن
ــي ال  ــاة، الت ــروف احلي ــن ظ ــازي ع جم
ــان  ــع« )50( فاإلنس ــا يف املجتم ــّر منه مف
عندمــا، كان يشــرتك مــع جمموعــة مــن 
النــاس يف عبــادة كائــن معــن، فهــو إنــا 
ــع،  ــك املجتم ــادة ذل ــك عب ــي، بذل يعن
ــس  ــص لوي ــه، ويلخ ــي إلي ــذي ينتم ال
مــر نظريــة دوركهايــم بعبــارة )اهلل هــو 
املجتمــع يف نظــر دوركايــم(. »لقــد 
قامــت الطقــوس وإجــراءات التحريــم 
لنشــوء  اجتاعًيــا  مهــاًدا  )التابــو( 
ــة  ــاة االجتاعي ــت احلي ــان، إذ قدم األدي
ــان،  ــوء األدي ــية لنش ــة أساس ــادة أولي م
ودليــل دوركهايــم عــى ذلــك أّنــه ليس 
ــرت  ــك ظه ــة، ولذل ــان فردي ــة أدي ثم
ــات.« )51(     ــور املجتمع ــع ظه ــان م األدي
لقــد وجهــت هلــذه النظريــة ضفــرة من 
ــة يف  ــكاالت املنهجي ــات واإلش املاحظ

تفســره، ومنهــا : 
إىل  اســتندت  النظريــة  ان هــذه  أواًل: 
ــة االســرتالية،  ــل املحلي ــات القبائ معطي

اجتاعيــة  عينــة  أخــذت  أهنــا  أي 
خاصــة وعممتهــا عــى جممــل الظاهــرة 
ــم، فــا دليــل  الدينيــة يف العــامل. ومــن ثَّ
ــة التــي عرفتهــا  واضــح يف أن الطوطمي
ــن  جمتمعــات أســرتاليا هــي أصــل الدي

ومنشــؤه.)52( 
ثانًيــا: ان دوركهايــم ال يــرى أصالــًة 
هــو  املجتمــع  يــرى  بــل  للفــرد، 
األصيــل، إذ ال يبقــي أي هويــة للفــرد، 
ــإّن  ــك. ف ــس كذل ــر لي ــن أن األم يف ح
فرديــة  طاقــات  يمتلــك  اإلنســان 
مســتقلة، وال يمتلــك املجتمــع إالَّ أّن 
أســباب  ويوفــر  ويطورهــا  يوظفهــا 
ُرقّيهــا أو ســقوطها. وإاِلَّ كيــف يمكــن 
لدوركهايــم أن جييــب عــن نفــي اهلويــة 
لألفــراد،  اخلاصــة  واالســتعدادات 

ــة )53(:  ــور اآلتي ــا األم ــن بينه وم
ــورات أ-  ــر الث ــم تفس ــف يت كي

ــول  ــى ط ــدث ع ــي حت ــوالت الت والتح
التاريــخ بكثــرة، وهــي مغايــرة- بطبيعة 
ــي  ــادي والطبيع ــار الع ــال- للمس احل
صّحــت  ملــا  )وإاِلَّ  للمجـــــتمعات 

تســميتها بالتحــّول والتغيــر( ؟!
باالختيــار ب-  الشــعور  إن 

أهــم  مــن  هــي  التــي  واملســؤولية 
ــون  ــدو أّن تك ــة، ال تع ــاعر البرشي املش
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ــم-؛ إذ  ــا لدوركهاي ــام- وفًق ــّرد أوه جم
ــن  ــو م ــا ه ــرد إن ــى كل ف ــرض ع الف
صنــع جمتمعــه، وهــذا يعنــي أنــه مكــره 
وجمــرب عــى قبــول مــا يمليــه عليــه 

املجتمــع.
تفســر ج-  يمكــن  كيــف 

ــربز  ــي ت ــات الت ــافات واإلبداع االكتش
مــع  األوىل،  للمــرة  املجتمعــات  يف 
ــؤون  ــز ش ــار عج ــر االعتب ــذ بنظ األخ
أو  املجتمــع عــن إجيادهــا  احليــاة يف 

؟!  كيفياهتــا  تعيــن 
ثالًثــا: حيــاول دوركهايــم إثبــات نظريتــه 
باالنطــاق مــن فرضّيــات مل تثبــت، 
ومــن تعريــف حمــّدد يتبنّــاه للديــن 
ــل  ــن يف أوائ ــّرف الدي ــًا يع ــره. مث غ
كتابــه “ اإلشــكاالت األساســية للحيــاة 
مــن  ــد  موحَّ نســق  بأّنــه”  الدينيــة” 
ــل  ــي تتص ــات الت ــدات واملارس املعتق
ــم، يعمــد بعــد  س.” مــن ثَّ بــيء مقــدَّ
ذلــك إىل خلــق عاقــة وثيقــة بــن 
األمــور املقّدســة واألمــور االجتاعّيــة. 
ــتناد  ــة االس ــدم صّح ــح ع ــن الواض وم
ــة. ويف  ــيس النظرّي ــات لتأس إىل الفرضّي
ــمح  ــم ال يس ــع دور كاي ــذه م ــا ه حالتن
أن  نفــرتض  بــأن  العلمــّي  املنهــج 
ــل  ــال تتص ــن أع ــق م ــو نس ــن ه الدي

باملقــدس، ّثــم نربــط بــن املقــّدس 
ــل إىل  ــك نص ــد ذل ــّي، وبع واالجتاع
النتيجــة املرجــّوة، وهــي: الديــن ليــس 
شــيًئا ســوى احلاجــات االجتاعّيــة. )54( 
ــاء  ــن عل ــدد م ــك أن ع ــى ذل ــادة ع زي
وجــود  أّن  يّدعــون  االنثروبولوجيــا 
مجاعــات إنســانّية مل تعــرف الفصــل وال 
ــدس،  ــر املق ــّدس وغ ــن املق ــز ب التميي
بعــده  يفقــد  قــد  نفســه  واملقــّدس 

 )55( االجتاعــّي. 
اإللــه  أّن  دوركهايــم  يــرى  رابًعــا: 
وســائر التعاليــم الدينّيــة هــي انعــكاس 
للوجــدان اجلمعــّي لعشــرة،  أو مجاعــة 
ــرّبر  ــف ي ــذا كي ــّح ه ــإذا ص ــا؛ ف بعينه
عاّمــة  قوانــن  وجــود  دوركهايــم 
وعامليــة تقّرهــا األديــان كّلهــا وختاطــب 
ــا إىل  ــه خطاهب ــا وال توج ــة كّله البرشي

مجاعــة حمــّددة ؟ )56( 
إمهــااًل  دوركهايــم  أمهــل  خامًســا: 
ــان  ــيولوجي لإلنس ــل الفس ــا العام باًت
العامــل  وهلــذا  الديــن،  تكويــن  يف 
آثــاره التــي ال يمكــن جحدهــا. إن 
ــى  ــارصة ع ــر ق ــة غ ــاة االجتاعي احلي
ــا  ــات حتي ــض احليوان ــان، وإن بع اإلنس
حيــاة اجتاعيــة منظمــة، ومــن األمثلــة 
الفيلــة  مــن  مجاعــات  هــذا-  عــى 
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ــن  ــواع م ــك أن ــة. كذل ــاة مجعي ــا حي حتي
الشــمبانزي والقــردة، وكذلــك النحــل 
والنمــل، غــر أّنــه ليــس هنــاك أي 
ــدى  ــة ل ــاة ديني ــود حي ــى وج ــل ع دلي
تلــك األنــواع. واإلنســان وحــده- 
تعيــش يف  التــي  األنــواع  بــن  مــن 
مجاعــة- هــو الــذي ظهــر الديــن يف 
تارخيــه. أليــس هــذا يثبــت أن لرتكيــب 
اإلنســان العضــوي أو الفســيولوجي 
؟  الديــن  انبثــاق  يف  أثــًرا  نفســه  يف 
باجلاعــة،  مرتبًطــا  ليــس  الديــن  إن 
إنــه مرتبــط باإلنســان. ولذلــك كان 
ويمكــن  إنســانية.  ظاهــرة  الديــن 
ــاءم  ــان تت ــة أدي ــك، فثم ــة ذل ماحظ
ــاك  ــة، غــر أن هن ــاة االجتاعي مــع احلي
ــزات  ــذه املي ــا ه ــق فيه ــا ال تتحق أدياًن
ــوًرا  ــون ص ــكاد تك ــل ت ــة، ب االجتاعي
فرديــة، واملســيحية مثــال واضــح، عــى 

هــذا الديــن الفــردي الصــويف.)57(        
  

املطلب الثالث: النظرية الفلسفية.  
تتعــدد القــراءة الفلســفية للديــن بتعــدد 
الفاســفة، إذ ال يوجــد اتفــاق بــن 
الفاســفة عــى حتديــد الديــن ونشــأته، 
فــكل منهــم ينظــر إليــه مــن وجهــة نظر 
ــفة،  ــة الفلس ــي طبيع ــذه ه ــة، وه خاص

ــل  ــًدا مث ــا واح ــت كياًن ــفة ليس فالفلس
ــي.)58( ــايض أو الطبيع ــم الري العل

لقــد قدمــت الفلســفة منــذ بداياهتــا 
ــرز  ــن أب ــأته، وم ــن ونش ــا للدي قراءهت
نظريتهــم  قدمــوا  الذيــن  الفاســفة 
ــة،  ــمول يف املعاجل ــمت بالش ــي اتس الت
الفلســفي  الوســط  يف  وأثرهــا 
األملــاين  الفيلســوف  بســطه  مــا 
ــوم  ــرى بمفه ــل)ت1831م(، إذ ي هيغ
ــدل  ــن ج ــع ضم ــن يق ــديل أّن الدي ج
نتــاج  هــو  الــذي  املطلــق،  الــروح 
للــراع بــن الــروح الــذايت، والــروح 
هــو  املطلــق  والــروح  املوضوعــي. 
ــا، الــذي  الــروح احلــّر الامتناهــي متاًم
ظهــر عنــد اإلنســان يف ثــاث مراحــل، 
ــفة. )59( ــن، الفلس ــن، الدي ــي: الف وه
ــة  ــه املرحل ــّن بوصف ــإن الف ــذا، ف وهك
األوىل، هــو » أدنــى الصــور التــي يدرك 
فيهــا اخلالــد األزيل، وأقّلهــا اكتــااًل. أّما 
ــن،  ــا الدي ــكّل فيه ــي يتش ــورة، الت الص
فهــي تــأيت يف مرحلــة أعــى تاليــة. لكــّن 
الفلســفة هــي وحدهــا الصــورة التامــة 
املكتملــة إلدراك املطلــق. وفضــًا عــن 
ــل  ــذه املراح ــر ه ــا دام جوه ــك، م ذل
كلهــا ليــس إالَّ شــيًئا واحــًدا، فحســب، 
فــإّن علّوهــا النســبي، أو انخفاضهــا 
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النســبي، إّنــا يرجــع، يف النهايــة، إىل 
الصــورة. فالديــن يتضمــن احلقيقــة 
األساســية التــي تتضمنهــا الفلســفة، 
لكنّــه يعــرّب عنهــا عــى نحــو أدنــى مــن 

تعبــر الفلســفة.« )60(             
ــاث  ــّر بث ــن م ــل أّن الدي ــرى هيغ وي
الديانــة  هــي:  كــربى؛  مراحــل 
ــة،  ــة الروحي ــة الفردي ــة، الديان الطبيعي

املســيحية.  أو  املطلقــة  الديانــة 
الطبيعيــة، فتــدّل عــى  الديانــة  أمــا 
تشــمل  التــي  القــوة،  أو  اجلوهــر، 
ثــم  الســحر،  أو  املبــارشة،  الديانــة 
ــه  ــوّر إل ــّم تص ــة، إذ يت ــة اجلوهري الديان
ــذا  ــن ه ــرّب ع ــر، ويع ــه جوه ــى أّن ع
بمذهــب وحــدة الوجــود، أو اإللوهيــة 
الشــاملة التــي متثلــت بثــاث مراحــل، 
ــية،  ــة، واهلندوس ــة الصيني ــي: الديان ه
ــر إىل  ــرة اجلوه ــل فك ــة. وتنتق والبوذي
ــات  ــاث ديان ــال ث ــروح خ ــرة ال فك
والســورية  هي)الزردشــتية،  أخــرى 

واملريــة(. 
الروحيــة،  الفرديــة  الديانــة  أمــا 
 : هــي  ديانــات  ثــاث  فتضــّم 
والرومانيــة،  واليونانيــة،  اليهوديــة، 
ــي  ــي ه ــة، الت ــة املطلق ــأيت الديان ــّم ت ث
املســيحية)عند هيغــل(، وإذ يكشــف 

)61( متاًمــا.  نفســه  عــن  اإللــه 
ــا  ــأ عندم ــن نش ــل أّن الدي ــرى هيغ وي
ــة، إذ  ــام الطبيع ــده أم ــل وح كان العق
كان ال يــزال أقــل مــن الــروح، ومل يكــن 
باســتطاعته الســيطرة عــى الطبيعــة، ومل 
يكــن هــذا العقــل يفصــل بــن مــا هــو 
ــان(،  ــو جزئي)اإلنس ــا ه كي)اهلل(، وم
ولذلــك فقــد متّثــل، أواًل، يف صــورة 
ــدة  ــى الوح ــوم ع ــي تق ــحر، » الت الس
ــي  ــي، أعن ــكي واجلزئ ــن ال ــارشة ب املب
ــط  ــَز أو توسُّ ــر متاي ــي تظه ــدة الت الوح
هــذه  عــى  يقــوم  وألّنــه  اجلانبــن، 
ي الديــن  الوحــدة املبــارشة، فهــو ُيســمَّ

املبــارش.« )62(                
ــدت  ــة ونق ــذه النظري ــت ه ــد نوقش وق

ــا:  ــوه، ومنه بوج
فيوربــاخ  لودفيــغ  ذهــب  أواًل: 
الفيلســوف  1872م(-  )ت 
واالنثروبولوجــي األملــاين إىل أّن فلســفة 
ــي  ــل، وه ــأ قات ــت يف خط ــل وقع هيغ
إضفــاء الصفــات التــي تليــق باإلنســان 
عــى موجــود أجنبــّي غريب هــو الروح 
املطلــق أو اهلل بنــوع من اإلســقاط. وهو 
ــرتاب«  ــات« االغ ــن عام ــرى أّن م ي
وأعراضــه، أّن ُيســقط اإلنســان صفــات 
كاخلــر، واجلــال، واحلقيقــة، واحلكمــة 
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التــي هــي صفــات لإلنســان نفســه، أن 
يســقطها عــى موجــود آخــر، وينحنــي 

ــا. )63( ــًا واحرتاًم ــه تعظي أمام
ــاع عــى فلســفة هيغــل  ثانًيــا: االط
ــه  ــي أّن مهمت ــن حيك ــن الدي ــه م وموقف
كانــت الدفــاع عــى املســيحية وتربيرهــا 
عقلًيــا إذ قــام بتربيــر العقائــد كلهــا 
وخاصــة التثليــث كــا بــرر وجــود 
مــن  الكثــر  لديــه  كــا  الكنيســة، 
ــن  ــرى حس ــتانتية وي ــكار الربوتس األف
ــن  ــو م ــكل ال خيل ــر هي ــي أن فك حنف
توصيفــه  بعــد  وقوميــة،  عنريــة 
ــق،  ــن املطل ــه الدي ــيحي بأن ــن املس للدي
ــا  ــددة، ك ــات حم ــداه ديان ــا ع وكل م
اعتــرب اإلمرباطوريــة اجلرمانيــة هــي 
وريثــة احلضــارة اإلنســانية، وان كل 
ــرد  ــو جم ــارات ه ــن حض ــا م ــا عده م
مقدمــات هلــا، ومــن ثَّــم جعــل هيجــل. 
ــة أو  ــيحية الغربي ــب املس ــئ نصي كل ش

األوربيــة.)64(  احلضــارات  يف 
 

املطلب الرابع: النظرّية النفسّية. 
يقــف ســيغموند فرويــد)ت1939م(- 
ــى رأس  ــاوي- ع ــس النمس ــامل النف ع
ــًة لتقديــم حتليــل  مــن بذلــوا جهــوًدا مجَّ
ــا  ــن بينه ــة، وم ــر الثقافي ــيَّ للظواه نف

ــره  ــن تفس ــن، لك ــّن واألدب والدي الف
مــن  الكثــر  أثــار  ونشــأته  للديــن 

والتســاؤالت.     الدراســات 
وقــد طــرح فرويــد حتليلــه النفــي 
الطوطــم  األربعــة:  كتبــه  يف  للديــن 
ومســتقبٌل  واملحــّرم)1914م(، 
واحلضــارة  )1927م(،  وْهــم 
وُكروهُبــا)1939م(، وموســى وعقيــدة 
عــام  وبشــكل  التوحيــد)1939م(. 
هــذه  كتبــه  جممــل  مــن  يتحصــل 
أّن  األول:  الديــن،  لنشــوء  تفســران 
وهــو  عصاٌب)65(وســوايسٌّ  الديــن 
الديــن  بــن  قــارن  إذ  أثــر مجاعــّي. 
الدينيــة  فاملعتقــدات  والطفولــة،« 
ــع  ــا طاب ــل معه ــوم، حتم ــة، الي القائم
أنتجتهــا،  التــي  األوىل،  األزمــان 
ــو،  ــًا حيب ــارة طف ــت احلض ــا كان عندم
ــه  ــذي جتلب ــزاء، ال ــرى أّن الع ــو ي وه
ال يســتحّق الثقــة، فالديــن، واحلالــة 
ــارة  ــّور احلض ــة يف تط ــو مرحل ــذه، ه ه
ــا يتجــاوز الفــرد  ينبغــي جتاوزهــا، مثل
ــه  ــة يف طريق ــة العصابي ــوال الطفول أح
إّن  آخــر،  وبتعبــر  النضــج،  نحــو 
ــة عــى املســتوى  ــن ظاهــرة عصابي الدي
العصابيــة  الظاهــرة  ُتعــادل  العــام 
نــوع  إّنــه  اخلــاص.  املســتوى  عــى 
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ــذي  ــتحواذي، ال ــاب االس ــن العص م
يــرى  فهــو   )66( اجلاعــة.«  يصيــب 
ــن  ــن املتدّين ــرتكة ب ــات مش ــود س وج
والعصابّيــن. ومــن ذلــك أّن هاتــن 
ــوم  ــا تق ــام ب ــدان إىل القي ــن تعم الفئت
ــوذج،  ــكل نم ــى ش ــال ع ــن أفع ــه م ب
أّن  كــا  بالذنــب،  يشــعر  وكامهــا 
النفســّية  واالضطرابــات  العصــاب 
ــات  ــع الرغب ــت وقم ــذور يف كب ــا ج هل
اإلنســان  يدعــو  والديــن  اجلنســّية، 
والغــــــرائز  األنانّيــة  تغّلــــب  إىل 

       )67 ( الشــخصية.
الثــاين: أّن الديــن هــو الشــعور البــرشي 
بالضعــف، ومــن خملفــات الضعــف 
ــة إىل  ــو احلاج ــن، ه ــوف الطفولّي واخل
محايــة األب والتبعيــة األصيلــة لــه. 
ــا  ــا مــن خــال تعّلقن ــد تعّلمن فنحــن ق
القّلبــيَّ بــاهلل واخلضــوع  لــه، والتــرّضع 
القــادر  األب  اهلل   كان  ســواء  إليــه 
الرحيــم – أو  اآلهلة املتعــّددة – يف النظم 
نتخّلــَص مــن وحشــة  أْن  اإليانيــة  
الدنيــا املخيفــة. فلآلهلــة وقوانينهــم 
ســلطة وســيطرة عــى العــامل، لكــّن 
ــن  ــاع ع ــم للدف ــوا وحده ــرَش ُترك الب
التــي  القــوى  مواجهــة  يف  أنفســهم 
ــن  ــؤولية ع ــم. إّن املس ــم مصائره ترس

ــق  ــى طري ــور ع ــة،  والعث ــة اآلهل هتدئ
الســعادة، تــؤّدي إىل  األخــاق الدينّيــة 
وإىل جمموعــة مــن األوامــر والنواهــي، 
الفــرد،  هلــا  يذعــن  أن  جيــب  التــي 
ويتأقلــم معهــا. لــذا فــإن التعاســة 
والتبعيــة يف مرحلــة الطفولــة، واخلــوف 
مــن غضــب األب، تنتقــل إىل حيــاة 
الكبــار، وحتــل معهــا عاقــة الفــرد 
بالســلطة  اإليــان  إذا  بربــه.  املؤمــن 
اخلــرة للعنايــة اإلهلّيــة، حيمينــا مــن 
ــذي  ــن هــو ال ــذا العــامل. فالدي رشور ه

ــة. )68(  ــذه الضان ــا ه يعطين
بــن  الربــط  عــى  فرويــد  ويعمــل 
كّل عنــارص الطفولــة اجلنســية وبــن 
العنــارص الدينيــة، بوصــف االثنــن 
يقعــان يف املــايض، فالديــن هــو املــايض 
هــي  والطفولــة  للبرشيــة،  اجلاعــي 
ــايّن.)69(       ــوع اإلنس ــردي للن ــايض الف امل
ــم  ــون لدهي ــاء تتك ــرى أن األبن ــو ي فه
ــة  ــول جتــاه أمهاهتــم، وهــم يف مرحل مي
الطفولــة يــرون األب منافًســا هلــم. 
ــن  ــت لك ــد البن ــأ عن ــه ينش ــر عين واألم
األب  نحــو  جتنــح  ورغبتهــا  ميلهــا 
ويــرى  هلــا.  منافســا  األّم  يف  وتــرى 
ــو  ــس ه ــاس بالتناف ــد أّن اإلحس فروي
الــذي جيعــل الولــد خيشــى أبــاه وخيافه. 
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ويتجــاوز تفســر اخلــوف مــن األب إىل 
ــض  ــن بع ــال م ــوف األطف ــر خ تفس
احليوانــات، وأّن خلوفهــم هــذا جــذوًرا 

يف شــعورهم باملنافســة مــع األب. 
ــرى  ــة أخ ــن جه ــة وم ــن جه ــذا م ه
ــه  ــم األب ودفاع ــد أّن دع ــرى فروي ي
يمكــن  ال  خدمــة  مهــا  ابنــه  عــن 
إنكارهــا وغــّض  النظــر عنهــا، وينتــج 
عنهــا حمّبــة لــألب يف قلــب االبــن. 
ومــن هــذه العاطفــة املزدوجــة )احلــّب 
والكــره( يولــد اإليــان بوجــود اهلل؛ 
هــذا اإللــه الــذي هــو مــن جهــة أهلــل 
للمحّبــة، ومــن جهــة أخــرى أهــل ألن 
خُيشــى منهــا وُيّتقــي. والصفــات التــي 
ــن  ــي م ــى اهلل ه ــان ع ــا اإلنس يضيفه
اخــرتاع اإلنســان نفســه، وُتنســب إليــه 
ــكال  ــن أش ــكل م ــي بش ــن دون وع م

اإلســقاط.)70( 
إن حتليــات فريــد ورشحــه للديــن، قد 
تعّرضــت للنقــد واملاحظــات، ومنها: 

أواًل: تعــّرض منهــج فرويــد يف التحليل 
ــخصّيات  ــن ش ــادات م ــّي النتق النف
علمّيــة المعــة، وبخاّصــة جلهــة اهتامــه 
ــن  ــّية. وم ــزة اجلنس ــه بالغري ــغ في املبال
هــت إىل  أقــوى االعرتاضــات التــي وجَّ
ــن  ــتنتج م ــن أن نس ــه ال يمك ــد أّن فروي

معاينــة عــدد مــن األشــخاص ذوي 
الســلوك امَلــريّض نظرّيــًة عاّمــًة ثــّم 
ــا أن  ــه.)71( ك ــامل كّل ــى الع ــا ع نطبَّقه
فكــر فرويــد نفســه قــد تشــّكل يف إطــار 
املســيحية،  اليهودّيــة  الثقافيــة  البيئــة 
ــة  ــات تشــّكلت يف بيئ وال يمكــن لنظرّي
ــة  ــات ثقافي ــى بيئ ــم ع ــة أّن ُتعّم خاّص

ــة.)72(      ــان خمتلف ــرى، وأدي أخ
ــغ-  ــتاف يون ــد كارل غوس ــا: يعتق ثانًي
ــذي  ــويري- ال ــي الس ــل النف امللحّل
ــذه،  ــد وتامي ــاء فروي ــن أصدق كان م
أّن الديــن ليــس مرًضــا نفســيًّا بــل عــى 
ــا هــو بديــل عــن املــرض  العكــس متاًم
ملــا يقدمــه مــن خدمــات  النفــّي. 
والتاســك  النفســية،  التغذيــة  يف 

االجتاعــي.)73( 
     كــا ويقــول غوســتاف يونــغ يف 
ــي  ــية، الت ــد اجلنس ــة فروي ــده لنظري نق
ــن :«  ــول الدي ــه ح ــاس حتليل ــي أس ه
ــن  ــا م ــّن جانًب ــورة تب ــدة املذك إّن العقي
جوانــب الواقع فحســب؛ ألّن اإلنســان 
الغريــزة  لضغــط  فقــط  خيضــع  ال 
اجلنســّية، فلديــه غرائــز أخــرى غرهــا. 
غريــزة  أّن  مثــًا،  احليــاة  عــامل  ويف 
الغــذاء مهّمــة كالغريــزة اجلنســّية يف 
املجتمعــات البدائّيــة، عــى الّرغــم مــن 
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دور اجلنــس. للغــذاء مكانــة أكــرب، فهــو 
أهــم رغبــات اإلنســان البدائــّي وأقــوى 
أخــرى  جمتمعــات  هنــاك  ميولــه.. 
ــات  ــود املجتمع ــا – املقص ــة أيًض قائم
ــؤّدي الســلطة فيهــا دوًرا  املتحــرّضة- ت
ــة أّن  ــس. واملاحظ ــن دور اجلن ــرب م أك
ــن  ــار والصناعّي ــًرا مــن التّج ــدًدا كب ع
لدهيــم عجــز جنــي؛ ألهّنــم يرفــون 
ــة  ــطة التجارّي ــم يف األنش ــم طاقاهت معظ
يولــون  وهــم  اإلدارّيــة،  واألعــال 
هــذه األعــال أمهّيــة أكــرب مــن األمــور 

ــرأة.«)74(             ــة بامل ــا املتعّلق والقضاي
ثالًثــا: يّتفــق فرويــد مــع ســائر ملحــدي 
التاســع عــرش والعرشيــن،  القرنــن 
ــا  ــة وكّل م ــان اإلهلّي ــة األدي يف معارض
ــا  ــن هن ــان، وم ــذه األدي ــه ه ــو إلي تدع
عمــد كــا غــره إىل فكــرة التوحيــد 
ــّرر  ــة وق ــول طوطمي ــا إىل أص وأعاده
ــن  ــت م ــة انطلق ــات البرشّي أّن املجتمع
الــرشك الطوطمــي لتصــل إىل التوحيــد 
ــة.  ــان التوحيدّي ــه يف األدي ــذي نعرف ال
علــاء  بعــض  يــرى  كــا  واحلــال 
االجتــاع، أّنــه مل يقــم دليــل مقنــع 
ــزم أّن  ــأّن نج ــا ب ــمح لن ــى اآلن يس حّت
الطوطميــة هــي الشــكل األّول لألديــان 
ــكله  ــل إىل ش ــّور إىل أّن وص ــذي تط ال

ــا  ــي نعرفه ــان الت ــّى يف األدي ــذي جت ال
اليــوم.)75( 

ــد يقــّر هــو نفســه عــن  ــا: إّن فروي رابًع
ــد،  ــاف والَوْج ــاالت االنخط إدراك ح
والتجــارب الروحّيــة والعرفانّيــة، يف 
ــر  ــي بنظ ــارب ه ــذه التج ــن أّن ه ح
الكثريــن مصــدر املشــاعر الدينيــة. 
حــن أرســل فرويــد نســخًة مــن كتابــه 
ــه  ــر في ــذي ُينك ــم«، ال ــتقبٌل وْه » ومس
رصح  روالن«،  رومــان   « إىل  الديــن 
هــذا األخــر أّن فرويــد مل يفهــم املصــدر 

ــة.)76(           ــاعر الدينّي ــّي للمش احلقيق

املبحث الثالث
 الدين ونشأته يف تفسر امليزان

مــن  جمموعــة  عــى  وقفنــا  أن  بعــد 
ــددة  ــها املتع ــة بمدارس ــات املهم النظري
األديــان  نشــوء  يف  بحثــت  والتــي 
الطباطبائــي،  الســيد  عنــد  نتوقــف 
للديــن  نظرتــه  معرفــة  حماولــن 
ــع  ــان الداف ــم بي ــة. ث ــف وماهي كتعري

ونشــأته. اإلنســان  عنــد  الدينــي 
ويف مــا يتعلــق بــآراء الســيد الطباطبائــي 
وقناعاتــه ملفهــوم الديــن يف تفســره 
»امليــزان«. فقــد أرشنــا إىل أن تصــورات 
الســاحة اإلســامّية للديــن جــاءت 
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عــى نحويــن: األول: النظــرة العمومية 
ــص  ــى الفح ــة ع ــتيعابية، املبني أو االس
النصويص)القــرآين( الداخــي القائــم 
مصطلــح  اســتعال  يف  التعــدد  عــى 
يف  اخلارجيــة  النظــرة  مــع  الديــن، 
إطــاق غــر املســلمن عــى أفكارهــم 
ــم  ــن ثَّ ــن«، وم ــم الدي ــم »اس وعقائده
وجــود الرغبــة املعرفيــة يف شــموهلم 
ــرة  ــاين: النظ ــوم. الث ــذا املفه ــل ه بمث
املبنيــة  التخصصيــة،  أو  اخلصوصيــة 
التــي  والــدالالت  املضامــن  عــى 
حيملهــا مصطلــح الديــن يف أنظومــة 
ــل  ــن يمث ــر م ــة. وخ ــام املعرفي اإلس
هــذا التوجــه هــو العامــة الطباطبائــي، 
يقــول يف تعريــف الديــن: » أنــه ســلوك 
يف احليــاة الدنيــا يتضمــن صــاح الدنيــا 
بــا يوافــق الكــال األخــروي، واحليــاة 
الدائمــة احلقيقيــة عنــد اهلل ســبحانه، 
قوانــن  مــن  الرشيعــة  يف  بــد  فــا 
تتعــرض حلــال املعــاش عــى قــدر 

االحتيــاج.«)77(      
ــي يف  ــج اهل ــلوك ومنه ــا س ــن هن الدي
ــنن  ــكار والس ــاة، فاألف ــر واحلي التفك
واألنظمــة التــي نعيشــها هــي ســنن اهلل 
ــن.  ــا بالدي ــرب عنه ــي املع ــه، وه وقوانين
وهــذا املعنــى يؤكــده الســيد حممــد 

تفســره  عنــد  الطباطبائــي  حســن 
ــْم  ــُت َلُك ــْوَم َأْكَمْل ــاىل:  ْالَي ــه تع لقول
 ،)78(ــُت َعَلْيُكــْم نِْعَمتِــي ِدينَُكــْم َوَأمْتَْم
بالديــن  املــراد  أن  »يفيــد  فيقــول: 
واألحــكام  املعــارف  جممــوع  هــو 
أخــرى  مناســبة  ويف  املرشعــة.«)79( 
يقــول العامــة الطباطبائــي: » ويســتفاد 
مــن اجلميــع أن الديــن صبغــة اجتاعيــة 
يــرىض  وال  النــاس  عــى  اهلل  محلــه 
لعبــاده الكفــر.« )80( والصبغــة بتعريــف 
األصفهاين)ت425هـــ(:«   الراغــب 
صبغــت  مصــدر  الصبــغ   : صبــغ 
) صبغــة  املصبــوغ وقولــه  والصبــغ 
اهلل( إشــارة إىل مــا أوجــده اهلل تعــاىل 
ــن  ــه ع ــز ب ــل املتمي ــن العق ــاس م يف الن
البهائــم كالفطــرة وكانــت النصــارى إذا 
ولــد هلــم ولــد غمســوه بعــد الســابع يف 
مــاء عموديــة يزعمــون أن ذلــك صبغــة 
ــن  ــال ) وم ــك وق ــه ذل ــاىل ل ــال تع فق

أحســن مــن اهلل صبغــة (.« )81(
الطباطبائــي  حســن  حممــد  فالســيد 
يــرى أن صبغــة اهلل واحــدة، والتــي 
ــا  ــا، أم ــاس عليه ــون الن ــي أن يك ينبغ
ــا  ــي يتخذوه ــي الت ــاس فه ــة الن صبغ
بأوهامهــم وميوالهتــم. وعليــه فالديــن 
ــح  ــذي تلم ــو ال ــاس ه ــى الن ــم ع القيَّ
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إليــه الفطــرة، يقــول الســيد الطباطبائــي 
عنــد تفســر قولــه تعــاىل : َفَأِقــْم 
ــي  ــَرَة اللَِّ الَّتِ ــا فِْط ــِن َحنِيًف ي ــَك لِلدِّ َوْجَه
ْلــِق اللَِّ  ــاَس َعَلْيَهــا اَل َتْبِديــَل خِلَ َفَطــَر النَّ
يــُن اْلَقيِّــُم َوَلكـِـنَّ َأْكَثــَر النَّــاِس  َذلـِـَك الدِّ
لكــون  وذلــك   »:  )82(َيْعَلُمــوَن اَل 
ــا عــى مــا فيــه خــر  هــذا الديــن مهيمنً
ــاح  ــى إص ــًا ع ــم قي ــم وآخرهت دنياه
حاهلــم يف معاشــهم ومعادهــم، وليــس 
ــرة  ــه الفط ــا تقتضي ــا مل ــه موافًق إالَّ لكون
اهلل  ســواه  التــي  واخللقــة  اإلنســانية 
ــا  ــبها ب ــزه بحس ــا وجه ــبحانه عليه س
هيديــه إىل غايتــه التــي أريــدت لــه، 

ــه.« )83( ــت ألجل ــي هيئ ــعادته الت وس
ــي  ــيد الطباطبائ ــرى الس ــا، ي ــن هن وم
أن اختــاف األديــان والرشائــع راجــع 
إىل مراتــب الكــال وليــس أصــل تلــك 
األديــان وماهّيتهــا. وهــو مــا أشــار إليــه 
يــَن  عنــد تفســره لقولــه تعــاىل:  إِنَّ الدِّ
ــَن  ــَف الَِّذي ــا اْخَتَل ــَاُم َوَم ْس ــَد اللَِّ اإْلِ ِعنْ
ُأوُتــوا اْلكَِتــاَب إاِلَّ ِمــْن َبْعــِد َمــا َجاَءُهــُم 
اْلِعْلــُم َبْغًيــا َبْينَُهــْم)84( فيقــول:« املعنى 
ــد ال  ــبحانه واح ــد اهلل س ــن عن إن الدي
ــه ومل  ــاده إال ب ــه مل يأمــر عب اختــاف في
يبــن هلــم فيــا أنزلــه مــن الكتــاب عــى 
أنبيائــه إالَّ إيــاه ومل ينصــب اآليــات 

ــذي  ــام ال ــو اإلس ــه وه ــة إالَّ ل الدال
ــق  ــو ح ــذي ه ــق ال ــليم للح ــو التس ه
االعتقــاد وحــق العمــل وبعبــارة أخرى 
هــو التســليم للبيــان الصــادر عــن 
ــكام  ــارف واألح ــة يف املع ــام الربوبي مق
يف  وكيفــا  كــا  اختلــف  وإن  وهــو 
رشائــع أنبيائــه ورســله عــى مــا حيكيــه 
اهلل ســبحانه يف كتابــه غــر أنــه ليــس يف 
احلقيقــة إال أمــًرا واحــًدا وإنــا اختاف 
الرشائــع بالكــال والنقــص دون التضاد 
ــات  ــا بالدرج ــل بينه ــايف والتفاض والتن
ــة  ــليم وإطاع ــا تس ــع أهن ــع اجلمي وجيم
هلل ســبحانه فيــا يريــده مــن عبــاده عــى 

ــله.« )85( ــان رس لس
ثــم يضيــف: »فهــذا هــو الديــن الــذي 
أراده اهلل مــن عبــاده وبينــه هلــم والزمــه 
ــن  ــه م ــن ل ــا تب ــان ب ــذ اإلنس أن يأخ
عنــد  ويقــف  التبــن  حــق  معارفــه 
ــر  ــن غ ــليم م ــوف التس ــبهات وق الش
ــا  ــه وأم ــد نفس ــن عن ــا م ــرف فيه ت
ــود  ــن اليه ــاب م ــل الكت ــاف أه اخت
نــزول  مــع  الديــن  يف  والنصــارى 
ــاىل  ــه تع ــم وبيان ــي عليه ــاب اإلهل الكت
ملــا هــو عنــده ديــن وهــو اإلســام لــه 
ــة  ــم بحقيق ــل منه ــن جه ــن ع ــم يك فل
األمــر وكــون الديــن واحــدا بــل كانــوا 
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عاملــن بذلــك وإنــا محلهــم عــى ذلــك 
بغيهــم وظلمهــم مــن غــر عــذر وذلك 
كفــر منهــم بآيــات اهلل املبينــة هلــم.«)86( 
ــة  ــدة الديني ــده للوح ــن تأكي ــًرا ع وتعب
اإلهليــة، يتوقــف عنــد قولــه تعــاىل: 
ــْم  ــْم َوإِْخَواِنِ اِتِ يَّ ــْم َوُذرِّ ــْن َآَبائِِه  َوِم
اٍط  ِصَ إىَِل  َوَهَدْينَاُهــْم  َواْجَتَبْينَاُهــْم 
ــِه  ــِدي بِ ــَدى اللَِّ َيْ ــَك ُه ــَتِقيٍم * َذلِ ُمْس
َمــْن َيَشــاُء ِمــْن ِعَبــاِدِه.. 87فيقــول 
الســيد حممــد حســن الطباطبائــي: “ 
أن اآليــة تــدل عــى أن مــن خاصــة 
اهلدايــة اإلهليــة أهنــا تــورد املهتديــن 
ــا ســوًيا ال  هبــا رصاًطــا مســتقيًا وطريًق
ــض  ــا بع ــاف. ف ــه وال اخت ــف في ختل
ــا  ــه ب ــو دين ــذي ه ــه ال ــزاء رصاط أج
ــض  ــع يناق ــارف والرشائ ــن املع ــه م في
ــل  ــع يمث ــا أن اجلمي ــر مل ــض اآلخ البع
إال  ليــس  الــذي  اخلالــص  التوحيــد 
ــا  ــا أن كله ــدة، ومل ــة واح ــة ثابت حقيق
مبنيــة عــى الفطــرة اإلهليــة التــي ال 
ختطــئ يف حكمهــا وال تتبــدل يف نفســها 
وال يف مقتضياهتــا. وال بعــض الراكبــن 
عليــه الســائرين فيــه يألفــون بعضــا آخر 
ــاء  ــن أنبي ــي م ــه نب ــو إلي ــذي يدع فال
ــم ،  ــه مجيعه ــو إلي ــذي يدع ــو ال اهلل ه
والــذي ينــدب إليــه خامتهــم وآخرهــم 

هــو الــذي ينــدب إليــه آدمهــم وأوهلــم 
إاِلَّ مــن حيــث  مــن غــر أي فــرق 

االمجــال والتفصيــل.” )88(
ــي  ــيد الطباطبائ ــة الس ــتنادا إىل رؤي اس
يف قــراءة هــذه النصــوص فالديــن هــو 
ــن  ــام، وان كل دي ــاه الع ــام بمعن اإلس
ــه ســهم ونصيــب  ــان ل مــن هــذه األدي
مــن حقيقــة اإلســام)الواحدة(. وهــو 
مــا حتــدث عنــه القــرآن الكريــم وأملــح 
ــم  ــي إبراهي ــارته إىل أن النب ــه يف إش إلي
)ع( كان حنيًفــا مســلًا. قــال تعــاىل: 
ــا  انِيًّ ــا َواَل َنْصَ ــُم َيُوِديًّ ــا َكاَن إِْبَراِهي َم
َكاَن  َوَمــا  ُمْســلاًِم  َكاَن َحنِيًفــا  َوَلكِــْن 
كِــن)89(، ويــرى الســيد  ِمــَن امْلُرْشِ
اآليــة  هــذه  تفســر  يف  الطباطبائــي 
ــه  ــوا أن ــأن: »اليهــود والنصــارى جهل ب
ــا  ــم مؤسًس ــون إبراهي ــن ك ــزم م ال يل
ــق  ــل احل ــن األصي ــو الدي ــام وه لإلس
ــة  ــن حــق باســم اليهودي ــم ظهــور دي ث
ــن  ــعبة م ــم ش ــو اس ــة وه أو النراني
شــعب كالــه ومراتــب متامــه أن يكــون 
إبراهيــم هيودًيــا وال نرانًيــا بــل يكــون 
ــام  ــم اإلس ــا باس ــا متلبًس ــلًا حنيًف مس
ــة  ــل اليهودي ــو أص ــه وه ــذي أسس ال
ــل ال  ــها واألص ــة دون نفس والنراني
ينســب إىل فرعــه بــل ينبغــي أن يعطــف 
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ــه.«)90( ــرع علي الف
إليــه  أشــار  الــرأي  هــذا  ومثــل 
الطربيس)ت548هـــ(- مفر إمامي-، 
إذ يقــول« نــزه إبراهيــم وبــرأه عــن 
اليهوديــة والنرانيــة، ألهنــا صفتــا 
عــى  واإلمجــاع  القــران  دل  قــد  ذم 
ذلــك. وهــذا يــدل عــى أن موســى 
أيًضــا مل يكــن هيودًيــا، ومل يكــن عيســى 
نرانًيــا. فــإن الديــن عند اهلل اإلســام. 
رشع  عــن  حمرفــة  ملــة  واليهوديــة 
ــن  ــة ع ــة حمرف ــة مل ــى. والنراني موس

عيســى.«)91( رشع 
كــا تعــرض الســيد الطباطبائــي إىل 
الفــروق بن مصطلــح الديــن والرشيعة 
ــم  ــن أع ــّد الدي ــرآن، وع ــة يف الق واملل
ــرة  ــة متكث ــة، وان الرشيع ــن الرشيع م
ومتعــددة بخــاف الديــن. وقــد عالــج 
ــاىل:  ــه تع ــى قول ــه ع ــد وقوف ــك عن ذل
ًقا  ــقِّ ُمَصدِّ َوَأْنَزْلنَــا إَِلْيــَك اْلكَِتــاَب بِاحْلَ
ــا  ــاِب َوُمَهْيِمنً ــَن اْلكَِت ــِه ِم ــْنَ َيَدْي ــا َب ملَِ
ــَزَل اللَُّ َواَل  ــاَم َأْن ــْم بِ ــْم َبْينَُه ــِه َفاْحُك َعَلْي
ــقِّ  ــَن احْلَ ــاَءَك ِم ــامَّ َج ــْم َع ــْع َأْهَواَءُه َتتَّبِ
ــا  ــًة َوِمنَْهاًج َع ــْم رِشْ ــا ِمنُْك ــُكلٍّ َجَعْلنَ لِ
ــًة َواِحــَدًة  َعَلُكــْم ُأمَّ َوَلــْو َشــاَء اللَُّ َلَ
َوَلكِــْن لَِيْبُلَوُكــْم يِف َمــا َآَتاُكــْم َفاْســَتبُِقوا 
مَجِيًعــا  َمْرِجُعُكــْم  اللَِّ  إىَِل  اِت  ــْرَ اخْلَ

ــون  َتلُِف ــِه َتْ ــْم فِيــــ ــاَم ُكنُْت ــْم بِ َفُينَبُِّئُك
)92( فقــال الســيد الطباطبائي: » فنســبة 

الرشائــع اخلاصــة إىل الديــن- وهــو 
واحــد والرشائــع تنســخ بعضهــا بعضــا 
– كنســبة األحــكام اجلزئيــة يف اإلســام 
فيهــا ناســخ ومنســوخ إىل أصــل الدين، 
فــاهلل ســبحانه مل يتعبــد عبــاده إال لديــن 
أنــه  إال  لــه  اإلســام  وهــو  واحــد 
ســلك هبــم لنيــل ذلــك مســالك خمتلفــة 
وســن هلــم ســننا متنوعــة عــى حســب 
ــا.«)93(  ــتعداداهتم وتنوعه ــاف اس اخت
ــكان  ــة ف ــا املل ــًا: » وأم ــم أردف قائ ث
املــراد هبــا الســنة احليويــة املســلوكة بــن 
النــاس، وكان فيهــا معنــى االمــال 
الطريقــة  هــي  فيكــون  واإلمــاء 
املأخــوذة مــن الغــر، وليــس األصــل يف 
معنــاه واضحــا ذاك الوضــوح، فاألشــبه 
ــى أن  ــة بمعن ــة للرشيع ــون مرادف ان تك
امللــة كالرشيعــة هــي الطريقــة اخلاصــة 
ــرق  ــا ف ــن، وإن كان بينه ــاف الدي بخ
مــن حيــث إن الرشيعــة تســتعمل فيهــا 
بعنايــة أهنــا ســبيل مهــده اهلل تعــاىل 
لســلوك النــاس إليــه، وامللــة انــا تطلــق 
عليهــا لكوهنــا مأخــوذة عــن الغــر 
ال  لذلــك  ولعلــه  العمــي،  باإلتبــاع 
تضــاف إىل اهلل ســبحانه كــا يضــاف 
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ــة.«)94( ــن والرشيع الدي

ــة  ــن يف رؤي ــدم أن الدي ــا تق ــح مم فيتض
إىل  املســتندة  الطباطبائــي-  الســيد 
ــن  ــس إىل الدي ــة، ولي ــة القرآني املنظوم
ــع  ــرَّ يف مجي ــد ال يتغ ــه- واح بمطلقيت
األديــان الســاوّية، وإن املتبــدل واملتغرَّ 
هــو الرشائــع اإلهليــة. كــا ويمكــن 
هــذه  يف  العرفانيــة  اآلثــار  ماحظــة 
ــعب  ــن ش ــه ع ــد حديث ــن عن ــة م الرؤي
الكــال ومراتبــه، وكــون التجليــات 
الدنيــا  املراتــب  تنــايف  ال  العليــا 
ــيد  ــط الس ــا رب ــك ملحن ــا. كذل وصدقه
الطباطبائــي الديــن بأبعــاده األخرويــة. 
ــرب  ــة، ع ــة تكويني ــن بصبغ ــراز الدي وإب
ــذرة يف  ــانية املتج ــرة اإلنس ــا بالفط عنه
كل فــرد. والتــي عــرب عنهــا القــرآن 

بأهنــا صبغــة اهلل.  
وقــد ســجل البعــض عــى العامــة 
ــن  ــدث ع ــه حت ــره، ان ــي وغ الطباطبائ
ــن  ــه وب ــل بين ــم، ومل يفص ــن القيَّ الدي
ــرآن  ــا أن الق ــم، عل ــر القيَّ ــن غ الدي
حتــــدث يف مناســبات خمتلفــة عــن  اَل 
َأْعُبــُد َمــا َتْعُبــُدوَن)95( و َلُكــْم ِدينُُكْم 
ــرآين  ــص الق ــِن )96(. أي أّن الن َوِلَ ِدي
حتــدث عــن الديــن )اإلســام(، وعــن 

ــاًما.)97(    ــس إس ــو لي ــر ه ــن آخ دي

الديــن  بنشــأة  يتعلــق  مــا  يف  أمــا 
ــي  ــة الطباطبائ ــر العام ــه يف نظ ودوافع
البعــض  أن  إىل  التنويــه  فينبغــي 
ــن، يف  ــأ الدي ــح منش ــتخدم مصطل يس
ــذر  ــي احل ــل، وينبغ ــى األق ــن ع معني
ــان  ــذان املعني ــا، وه ــط بينه ــن اخلل م
مهــا: عّلــة ظهــور الديــن، واآلخــر عّلــة 
ــز  ــن.)98( ومل يمي ــان إىل الدي ــل اإلنس مي
عــدد مــن الباحثــن يف هــذا املجــال 
بــن املعنيــن، وانتهــوا مــن خــال 
دراســتهم يف األســباب التــي تدعــو 
النــاس إىل التديــن إىل احلكــم بــأّن هــذه 
األســباب هــي نفســها األســباب التــي 

أدت إىل ظهــور الديــن. 
ــن  ــد حس ــيد حمم ــة الس ــق رؤي وتنطل
الطباطبائــي إىل أن ميــل اإلنســان إىل 
الديــن واندفاعــه نحــو التديــن مهــا مــن 
آثــار التأمــل والنظــر العقــاين واملعرفــة 
ــا  ــان عندم ــإن اإلنس ــاهلل، ف ــة ب الفطري
ــا  ــرى أن كل م ــود ي ــر يف رس الوج يتفك
حييــط بــه آيــة تــدل عــى الوجــود ســواء 
كان ذلــك يف مــا يوّلــد مثل هــذا التفكر 
ــث ال  ــا عب ــط بن ــا حيي ــأن م ــاًدا ب اعتق
واالنســجام  كالنظــام  وراءه.  يشء 
بــن الظواهــر، والتدبــر املشــهود يف 
املخلوقــات،  فهــذه قــد تبــدو يف الظاهر 
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ووجــوًدا  ضمنًــا  إهنــا  إاِلَّ  صامتــة، 
حتكــي عــن آلــه حكيــم ومدبــر وقــادر. 
يقــول الســيد الطباطبائــي يف حديثــه 
ــد  ــر: » وق ــخ التفك ــرآن وتاري ــن الق ع
ــري  ــق الفط ــد الطري ــه يؤي ــت أن عرف
مــن التفكــر الــذي تدعــو إليــه الفطــرة 
دعــوة اضطراريــة ال معــدل عنهــا عــى 
حــق مــا تدعــو إليــه الفطــرة مــن الســر 
يســتعمل  نفســه  والقــرآن  املنطقــي. 
ــان  ــن بره ــة م ــات املنطقي ــذه الصناع ه
وجــدل وموعظــة، ويدعــو األمــة التــي 
هيدهيــا إىل أن يتبعــوه يف ذلــك فيتعاطــوا 
الواقعيــات  مــن  كان  فيــا  الربهــان 
ــتدلوا  ــل ويس ــاب العم ــن ب ــة م اخلارج
ــرب  ــا يعت ــك أو ب ــر ذل ــلات يف غ باملس

ــه.«)99(  ب
ــى  ــان ع ــة اإلنس ــان طبيع ــم، ف ــن ّث وم
مســتوى الرؤيــة وامليــول، مرتبطــة بــاهلل 
تعــاىل؛إذ يمكــن عــّد معرفــة اهلل وامليــل 
إليــه مــن القضايــا الفطريــة املغــروزة يف 
ــة  ــة الفطري ــانية. واملعرف ــة اإلنس الطبيع
بــاهلل يمكــن معاجلتهــا ودرســها يف جمايل 
ــويل.  ــم احلص ــوري والعل ــم احلض العل
ــّى  ــة تتج ــة الفطري ــذه املعرف ــا إّن ه ك
ــث ع اهلل،  ــل: البح ــّدة مث ــكال ع يف أش
ــادة  ــال، وعبــــــ ــن الك ــث ع والبح

)100( اهلل. 
عليهــا  يــدل  التــي  املعــاين  واحــد 
ــو أّن  ــة » ه ــة الفطري ــح »املعرف مصطل
اإلنســان يعــرف وجــود اهلل بالعلــم 
احلضــوري، وإذا غفــل عنــه ألي ســبب 
فــإن إزالــة هــذه الغشــاوة أو الصــدأ عن 
احلالــة الفطريــة يعيــد اإلنســان إىل وعي 
مــا كان يعرفــه قبــل أن ينســاه. بــل إنــه 
ــاىل  ــود اهلل تع ــه إىل أّن وج ــوف يتنب س
أوضــح مــن وجــود أي يشء آخــر. 
وقــد اســتدل بعــض املفريــن)101( هلــذا 
املعنــى بقولــه تعــاىل : ﴿ َقاَلــْت ُرُســُلُهْم 
ــاَمَواِت َواأْلَْرِض  ــِر السَّ َأيِف اللَِّ َشــكٌّ َفاطِ
َيْدُعوُكــْم لَِيْغِفــَر َلُكــْم ِمــْن ُذُنوبُِكــْم 
ى..﴾ )102(  ــمًّ ــٍل ُمَس ــْم إىَِل َأَج َرُك َوُيَؤخِّ
إالَّ أن الســيد الطباطبائــي قبــل هــذا 
ــة،  ــهادهم باآلي ــض استش ــى ورف املعن
ــب  ــان مرات إذ ذهــب إىل اهنــا بصــدد بي
ــة،  ــد يف الربوبي ــو التوحي ــد، وه التوحي
ــة  ــة معرف ــان فطري ــام بي ــت يف مق وليس

اهلل.)103(    
ــن  ــن– الدي ــأ الدي ــا أن منش ــح لن ليتض
ــن  ــارة ع ــو عب ــه- ه ــا عرف ــم ك القي
مقدمتــن: األوىل: كّل إنســان يســعى 
ــري،  ــع فط ــق بداف ــال املطل ــل الك لني
اهلل  هــو  املطلــق  الكــال  والثانيــة: 



67

     أ.م.د. حممد محزة الشيباني                 الباحثة: ُسيَّة إبراهيم كاظم اجلنابيَّ
2م

02
1  

ل  
ــو

يـل
   أ

  4
8  

د /
عد

ال

وحــده، ليســتنتج منهــا أّن اإلنســان 
ــى  ــن اهلل حت ــري ع ــث فط ــة بح يف حال
ــو كان ال  ــى ل ــل حت ــم ب ــو كان ال يعل ل

ــاهلل.)104(  ــن ب يؤم
          

اخلامتة
ويتضح لنا مما تقدم: 

يف  الديــن  تبديــات  دراســة  إن  أواًل: 
ومظاهــره  ومكوناتــه  األوىل  نشــأته 
التــي واكبــت حركــة االعتقــاد الدينــي 
عــرب الزمــن، كانــت احــد األســباب يف 
ــتغلة  ــة واملش ــات الباحث ــوع االجتاه تن
ــا.  ــأة ومراقبته ــذه النش ــيف ه يف تكش
ــّي  ــس الدين ــة، أو احل ــة الدينّي فالتجرب
بوصفــه القــاع يف بنــاء الظاهــرة الدينّية، 
مــن  وماحقتــه  تلمســه  يمكــن  ال 
ــل  ــب يف داخ ــو تنقي ــا ه ــارج، وإّن اخل
ــن  ــان، وم ــن اإلنس ــذايت م ــب ال اجلان
هنــا كانــت الصعوبــة يف رســم حمــددات 
ــان  ــن يف اإلنس ــث التدي ــة لبواع معرفي
ومنشــأ الديــن. نعــم قامــت النظريــات 
يف  والتفتيــش  الطقــوس  مراقبــة  يف 
حفريــات التاريــخ املهتمــة يف نشــوء 
األديــان، للخــروج بســات جامعــة 
حتــدد لنــا مقومــات وأســباب هــذا 

ــة  ــق حرك ــذي راف ــي ال ــور الدين الظه
اإلنســان ووجــوده.     

ثانًيــا: مــن أبــرز الثغــرات املنهجيــة 
ــن  ــوء الدي ــات نش ــت نظري ــي طوق الت
وتطــوره- باســتثناء النظريــة الفطريــة- 
هــو نظرهتــا األحاديــة أو االســقاطية يف 
الفهــم والتحليــل، إذ ان جنــوح بعــض 
املجتمعــات نحــو التديــن بتأثــرات 
أو  الضعــف،  أو  كاخلــوف،  معينــة 
االجتاعّيــة  احلاجــات  أو  الكبــت، 
ــي  ــذا ال يعن ــان ه ــدس، ف ــلطة املق لس
ســحبها وتعميمهــا عــى جممــل الظاهرة 
ــف يف  ــعوب ختتل ــا لش ــة مكوناهت الدينّي
ــا مل  ــو م ــة. وه ــة واإليانّي ــا الفكرّي بنيته
تقيــم الرباهــن العلميــة والعقليــة عــى 

ــه. ــه وتعميم إثبات
ــد  ــيد حمم ــة الس ــق رؤي ــا: تنطل      ثالُث
ــأة  ــه لنش ــي يف مقاربت ــن الطباطبائ حس
ــى  ــم ع ــاين قائ ــد عق ــن بع ــن م الدي
الفطــري  العقــي  والنظــر  التأمــل 
البرشيــة،  الــذات  املغــروز يف عمــق 
ــوده،  ــذ وج ــان من ــذي الزم اإلنس وال
ودفعــه نحــو البحــث عــن الكــال 
ــود ال  ــذا الوج ــق. وه ــود املطل والوج
ــم  ــاهلل، نع ــاد إاِلَّ ب ــل أبع ــى بكام يتج
الوجــود  هــذا  يصــاب  أن  يكمــن 
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بـــ« الفطــرة«  األصيــل واملعــرب عنــه 
بغشــاوة، نتيجــة لعوامــل خمتلفــة إالَّ 
ــذات  ــل يف ال ــتيقظ بالتأم ــد تس ــا ق أهن
واآلفــاق لاهتــداء بنــور الســاء، أو 
اخلــوف والرهبــة مــن مظاهــر الطبيعــة، 
أو  االجتــاع،  حركــة  يف  البــاء  أو 
الغربــة داخــل ســلطة اجلاعــة، كل 
ــرة،  ــداء الفط ــزة لن ــل حمف ــك عوام ذل
ــن  ــداء بم ــذا الن ــدد ه ــن دون أن حي وم
ــل  ــا دام األص ــره م ــاهلل أو ينك ــن ب يؤم
يف البحــث واالنشــداد نحــو الكــال 

املطلــق متوفــرة دوًمــا.           

اهلوامش:
1- فراس السواح، دين اإلنسان، 312. 

2- سورة النساء ، 82.
ديورانــت-  وآريــل  ويــل  يقــول   -3
صاحــب  األمريكــي  واملــؤرخ  الفيلســوف 
لقــد عّلمنــا   «  : كتــاب قصــة احلضــارة- 
التاريــخ أّن الديــن لــه أرواح عــّدة، وكلــا 
ــدًدا إىل  ــاد جم ــات؛ ع ــا وم ــدًة منه ــد واح فق
احليــاة بــروح جديــدة. وإّن اهلل والديــن ماتــا يف 
التاريــخ أكثــر مــن مــّرة ثــّم ُبعثــا مــن جديــد. 
إخناتــون اســتخدم كل قــوى الفراعنــة ليقتــل 
ــدة  ــنة واح ــال س ــن يف خ ــون، لك ــن آم دي
مــن مــوت إخناتــون تــم اســتعادة ديــن 
آمــون. انتــرش اإلحلــاد بــن الشــباب البــوذي، 
ــه؛  ــا إل ــس هل ــة لي ــى ديان ــه أرس ــوذى نفس وب
ــة  ــة إىل ديان رت البوذي ــوَّ ــه تط ــد موت ــن بع لك
معقــدة هلــا آهلتهــا، وقساوســتها وجحيمهــا.« 
ويــل وآريــل ديورانــت، دروس مــن التاريــخ، 
ترمجــة يوســف ربيــع، النــارش: عصــر الكتــب 
    .83 2020م،  األوىل-  الطبعــة  القاهــرة،   –
4- حممــد فريــد وجــدي، دائــرة معــارف 

 .111  /4 العرشيــن،  القــرن 
فيلســوٌف  هــرل)ت1938م(  إدمنــد   -5

املــاين مؤســس الظاهرتّيــة.  
والعــادي،  املقــدس  إليــاد،  مرســيا   -6
ترمجــة: عــادل العــوا، بودابســت-صحارى – 

  .15 1994م، 
الثنــاء عــى  كلمــة سنســكريتية تعنــي   -7
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املعرفــة، وهــي تطلــق عــى أقــدم الكتــب 
وتقديًســا. قدًمــا  اهلندوســية 

األصــول،  إىل  احلنــن  إليــاد،  مرســيا   -8
ــس-  ــارش: دار قاب ــي، الن ــن قبي ــة: حس ترمج

 .70 1994م،  األوىل-  الطبعــة  بــروت، 
9- مقاربــات منهجيــة يف فلســفة الديــن، 77-

 .78
10- ينظــر: مصطفــى النشــار، مدخــل جديــد 
ــة  ــدار املري ــارش: ال ــن، الن ــفة الدي إىل فلس
اللبنانيــة، الطبعــة األوىل- 2015م، 49- 50.
11- ينظــر: د. مصطفــى النشــار، مدخــل إىل 
الفلســفة النظريــة والتطبيقيــة، النــارش: دار 
ــرة، 2007م، 29- 32.  ــة- القاه ــاء احلديث قب
ــكاهتا،  ــا ومش ــفة وأنواعه ــد، الفلس وهنرتمي
ــة-  ــارش: دار النهض ــا، الن ــؤاد زكري ــة: ف ترمج
ــة- 1975م، 34- 45.     ــة الثاني ــر، الطبع م
12- ينظــر: مصطفــى النشــار، مدخــل جديــد 

إىل فلســفة الديــن، 52. 
13- د. حممــد عبــد اهلل دراز، الديــن- بحــوث 
مهــداة لدراســة تاريــخ األديــان، النــارش: 
ــرة، 1969م، 34.  ــعادة – القاه ــة الس مطبع
ــة يف  ــان القديم ــلبي، األدي 14- د. رؤوف ش
الــرشق، النــارش: دار الــرشوق- القاهــرة، 

الطبعــة الثانيــة- 1983م، 29. 
15- هيغــل، موســوعة العلــوم الفلســفية، 
ــارش:  ــام، الن ــاح إم ــد الفت ــام عب ــة: إم ترمج
ــخ، 51.  ــا تاري ــرة، ب ــويل- القاه ــة مدب مكتب
16- مصطفــى النشــار، مدخــل جديــد إىل 

ــن، 26.  ــفة الدي فلس
ــم  ــة، املعج ــراد وهب ــرم وم ــف ك 17- يوس
اجلديــدة  الثقافــة  دار  النــارش:  الفلســفي، 

 .229 1979م،  بالقاهــرة، 
ــبهات  ــف الش ــان، طوائ ــى ملكي 18- مصطف
الدينيــة، بحــث منشــور ضمــن كتــاب: الفكــر 
الدينــي وحتديــات احلداثــة، ترمجــة: أمحــد 
القبانجــي، النــارش: مؤسســة دار االنتشــار 
ــة األوىل- 2009م،  ــروت، الطبع ــريب- ب الع

 .17-16
19- ينظــر: فــراس الســواح، ديــن اإلنســان، 

 .313
ــت  ــا تثب ــبنر:« ك ــرت س ــول هرب 20- يق
الســجاالت والتقاليــد القديمــة، فــإن احلــكام 
ــخصيات  ــربوا ش ــد اعت ــل ق ــاء األوائ والزع
إهليــة، كــا اعتــربت أوامرهــم ونواهيهــم 
حياهتــم،  يف  اســتنوها  التــي  واألعــراف 
بمثابــة رشائــع مقدســة، فرضهــا عــى النــاس 
ــة  ــا إىل املرتب ــوا أيض ــن رفع ــم، الذي خلفاؤه
نفســها وعبــدوا إىل جانــب ســابقيهم. وبذلــك 
تــم تشــكيل جممــع اآلهلــة األول. بحيــث أخــذ 
ــاه  ــن ت ــرب م ــه األك ــدم دور اإلل ــم األق الزعي

ــى.  ــة األدن دور اآلهل
Herbert Spencer , First Principles , London 

1862, pp 179-227( Cited in; Encyclopedia of 

Religion, Vol, 173.    

21- Emile Durkhiem , The Elementary Forms 

, , op . cit pp72-88. (
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22- فراس السواح، دين اإلنسان، 314. 
23- فراس السواح، دين اإلنسان، 318.

ــة يف  ــات منهجي ــراي، مقارب ــفيق ج 24- ش
ــن، 57.  ــفة الدي فلس

ــة  ــارش: دار نــرش الثقاف ــن، الن 25- نشــأة الدي
باإلســكندرية، مطابــع عابديــن- 1949م، 2. 
املتعلقــة  املعلومــات  اســتخراج   -26
بحضــارات غابــرة مــن الوثائــق املكتوبــة. 
مقاربــات  جــراي،  شــفيق  ينظــر:   -27
ــي  ــن، 59-60. وع ــفة الدي ــة يف فلس منهجي
 .31-30 الديــن،  نشــأة  النشــار،  ســامي 

28- عبــد الســام حممــد عبــدة، مدخــل 
ــام  ــة الس ــارش: مكتب ــان، الن ــة األدي لدراس

 .47 مــر،  احلديثــة- 
ــق يف  ــن يدق ــمي أن م ــه اهلاش ــرى ط 29- ي
ــم  ــان اهن ــلمون يف األدي ــاء املس ــه العل ــا كتب م
اهتمــوا بأديــان مــن جاورهــم مــن الشــعوب 
القديمــة  األديــان  عــن  البحــث  وأمهلــوا 
ــن  ــرون ع ــع املتأخ ــن، وانقط ــد األول وعقائ
ــا  ــان في البحــث. ثــم ظهــر كتــاب عــن األدي
نعلــم هــو كتــاب ) نوفــل نعمــة اهلل اللبنــاين( 
وهــو خمتــر يف األديــان ســاه )كتاب سوســنة 
ســليان يف أصــول العقائــد واألديــان(. تاريــخ 
مكتبــة  دار  النــارش:  وفلســفتها،  األديــان 

احليــاة- بــروت، 1963م، 24.
30- ينظــر: خزعــل املاجــدي، علــم األديــان، 

 .73
31- لقــد أدرك ذلــك مؤلفــو كتــب امللــل 

ــة  ــن كل املوضوعي ــم م ــى الرغ ــل، ع والنح
التــي ميــزت كتــب الشــخصيات اهلامــة، 
)ت324هـــ(،  األشــعري  ومنهــم: 
حــزم  وابــن  429هـــ(،  والبغــدادي)ت 
)ت548هـــ(،  ــتاين  والشهرس )ت456هـــ(، 
ــة  ــة الصارم ــت املوضوعي ــإذا كان ــم. ف وغره
متيــز )مقــاالت( األشــعري، فاالهتــام املؤدلج، 
ــرق  ــز )الف ــا يمي ــري، م ــدل الفك ــة اجل وعقلن
بــن الفــرق( للبغــدادي، يف حــن تطغــى 
ــة)  ــة اجلــدل الفكــري، والدراســة املقارن عقلن
ــل(  ــواء والنح ــل واأله ــل يف املل ــى الفص ع
ألبن حــزم. أمــا )ملــل ونحــل( الشهرســتاين، 
فيعــد نموذًجــا للمثــال الكاســيكي للنصــف 
ــة  ــري للعقاني ــادس اهلج ــرن الس األول للق
واملوضوعيــة الصارمــة.« ميثــم اجلنــايب، علــم 
امللــل والنحــل- تقاليــد املقــاالت واألحــكام 
ــال  ــة عيب ــارش: مؤسس ــام، الن ــة اإلس يف ثقاف

          .99 1994م،  والنــرش،  للدراســات 
32- ومــن أبــرز إســهاماهتم املتعــددة يف فهــم 
األديــان وأســاطرها وفلســفتها مــا خلصــه طه 
اهلاشــمي إذ يقــول: مل يتطــرق علــاء الديــن إىل 
فلســفة الديــن فقط، بــل عنــوا بتاريــخ األديان 
أيًضــا.. كان ابــن املقفــع وهــو أول مــن عــّرب 
الكتــب الفارســية الباحثــة عــن أديــان فــارس 
القديمــة وعــن أســاطرها، كــا عّرب أســاطر 
ــايس  ــد العب ــون يف العه ــذ املرتمج ــد، وأخ اهلن
والريانيــة  الكلدانيــة  الكتــب  يرتمجــون 
الباحثــة عــن أســاطر الكلــدان، كــا أّن ســعيد 
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الفيومــي عــّرب أســفار التــوراة ســنة 320هـ، 
وترجــم بعــده التلمــود أيضــا. ومل يغفلــوا 
وكتبــوا  دققــوا  بــل  النرانيــة،  املذاهــب 
عنهــا فصــواًل طــوااًل. وألــف املقــديس كتابــه 
املســمى )املبــدء والتاريــخ(، بحث فيــه األديان 
الصينيــة واهلنديــة والتورانيــة واإليرانيــة وعــن 
ــو  ــف أب ــة. وأل ــة والصابئ ــود والنراني اليه
ــه  ــه عــن اهلنــد وذكــر في رحيــان البــروين كتاب
معتقــدات اهلنــود. تاريــخ األديــان وفلســفتها، 

                .24-23
33- عــي ســامي النشــار، نشــأة الديــن، 

 .1 7 8
34- نشأة الدين، 179. 

35- عــي ســامي النشــار، نشــأة الديــن، 
 .1 7 9

36- املصدر نفسه، 186.

37- املصدر نفسه، 189.
38- املصدر نفسه، 192. 

دروس  ديورانــت،  وآريــل  ويــل   -39
شــلش،  عــي  وتقديــم  ترمجــة  التاريــخ، 
ــاح، الطبعــة األوىل-  ــارش: دار ســعاد الصب الن

.90 1993م، 
40- ينظر: دروس التاريخ، 90.

41- خزعــل املاجــدي، علــم األديــان، 44-
 .45

الدينــي،  االجتــاع  اخلشــاب،  أمحــد   -42
ــرة،  ــة- القاه ــر احلديث ــة القاه ــارش: مكتب الن

  .122  ،1970 األوىل-  الطبعــة 

43- حســن يوســفيان، دراســات يف علــم 
الــكام اجلديــد، 49. 

ــدة يف الفكــر اإلســامي، 1/  44- رؤى جدي
  .146

ــة يف  ــات منهجي ــرادي، مقارب ــفيق ج 45- ش
ــن، 86.  ــفة الدي فلس

46- حســن يوســفيان، دراســات يف علــم 
الــكام اجلديــد، 50. 

ــم،  ــن الطوط ــة totemism م 47- الطوطمي
وهــو احليــوان أو النبــات أو ســوى ذلــك 
ــدى  ــًا ل ــون مقدس ــا يك ــة(، مم ــرة طبيعي )ظاه
مجاعــة أو قبيلــة أو جنــس مــن الشــعوب 
البدائيــة، ويرمــز للجاعــة وحيميهــا، وتعاملــه 
بطــرق خمتلفــة طبقــًا للعــادات والــرتاث، 
ــا.  ــة ورشائعه ــها الديني ــه طقوس ــدور حول وت
وتنتــرش الطوطميــة بــن القبائــل األصليــة 
واجلنوبيــة  الشــالية  وأمريــكا  أســرتاليا  يف 
وهــي  وإفريقيــا.  وبولينيزيــا  ومالينيزيــا 
ــدور حــول  ــي ت ــون والعــادات الت نظــام القان
الطوطــم، بوصفهــا قوانــن ورشائــع اجتاعيــة 
ودينيــة. ويــرى فريــد » كلمــة طوطــم اقتبســها 
عــام  لونــج  جــون  الربيطــاين  الباحــث 
1791 م، إذ ســمعها يف لغــة اهلنــود احلمــر 
ــب،  ــد اخلطي ــر: حمم ــكا.« ينظ ــال أمري يف ش

.141 األثنولوجيــا، 
48- حممد اخلطيب، األثنولوجيا، 144.

49-  Durkheim , Les Formes Ele Mentaires 

De Lavie Religieuse Le systeme totemipue 
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En Australie,1912,9  

ــا،  ــة يف األنثروبوجي ــر، مقدم ــس م 50- لوي
ســليم،  مصطفــى  شــاكر   : ورشح  ترمجــة 
العامــة-  الثقافيــة  الشــؤون  دار  النــارش: 

.249 1983م،  بغــداد، 
ــان، 45.  ــم األدي ــدي، عل ــل املاج 51- خزع
وينظــر: حممــد اخلطيــب، األثنولوجيــا، 144.   
52- حســن يوســفيان، دراســات يف علــم 

الــكام اجلديــد، 72.  
ــف  ــري، تعري ــي اجلعف ــد تق ــيخ حمم 53- الش
ــوت  ــاب: الاه ــور يف كت ــث منش ــن، بح الدي
ــن  ــة: حس ــة، ترمج ــات نقدي ــارص- دراس املع
مطــر، النــارش: املركــز اإلســامي للدراســات 
2017م،  األوىل-  الطبعــة  اإلســرتاتيجية، 

      .84-83
54- Daniel L. Pals , Sevnen Theories Of 

Religion , p. 115-116.  

علــم  هاميلتــون،  مالكــوم  ينظــر:   -55
ــي-  ــن ثاث ــة: حمس ــي، ترمج ــاع الدين االجت
حســن  عــن  نقــًا  1377ه.ش.،  طهــران، 
يوســفيان، دراســات يف علــم الــكام اجلديــد، 

 .7 4
56- حســن يوســفيان، دراســات يف علــم 

الــكام اجلديــد، 75. 
57- عــي ســامي النشــار، نشــأة الديــن، 

 .1 6 7
إىل  مدخــل  اخلشــن،  عثــان  حممــد    -58
ــرة،  ــاء- القاه ــارش: دار قب ــن، الن ــفة الدي فلس

 .18 األوىل-2001م،  الطبعــة 
59- خزعل املاجدي، علم األديان، 46.

ــفة  ــل، فلس ــفة هيج ــتيس، فلس ــرت س 60- ول
ــام،  ــام عبــد الفتــاح إم الــروح، ترمجــة: إم
والنــرش-  للطباعــة  التنويــر  دار  النــارش: 

 .130-129 1983م،  بــروت، 
61- خزعل املاجدي، علم األديان، 47. 

ــفة  ــل، فلس ــفة هيج ــتيس، فلس ــرت س 62- ول
ــروح، 179.  ال

ــات يف  ــفيان، دراس ــن يوس ــر: حس 63- ينظ
ــد، 66.  ــكام اجلدي ــم ال عل

النــارش:  الغــريب املعــارص،  الفكــر  يف   -64
والنــرش-  للدراســات  اجلامعيــة  املؤسســة 
 .172  ،1990 الرابعــة-  الطبعــة  بــروت، 
ــذي  ــوف ال ــواع اخل ــن أن ــوع م ــو ن 65- ه
يــؤدي إىل اضطــراب يف الشــخصية والتــوازن 
ــي  ــي وظيف ــراب عصب ــو اضط ــي. وه النف
غــر مصحــوب بتغــر بنيــوي يف اجلهــاز 
األحيــان  مــن  كثــر  ترافقــه يف  العصبــي. 
نفــي،  وحــر  هســتريا،  أعــراض 
وهواجــس خمتلفــة، ومريــض العصــاب ال 
يعــاين مــن اهللوســة أو مــن فقــدان الصلــة مــع 
الواقــع. ينظــر: حممــد أرشف أمحــد، مقدمــة يف 
الصحــة النفســية، النــارش: اهليئــة العامــة لــدار 

الكتــب- القاهــرة، طبعــة 2005، 238. 
66- فراس السواح، دين اإلنسان، 326. 

  Daniel L , Pals , Seven  67
 Theories of Religion , p .66.
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مســتقبٌل  فرويــد،  ســيمغوند  ينظــر:   -68
وْهــم، ترمجــة: جــورج طرابيــي، النــارش: دار 
الطليعــة- بــروت، الطبعــة الرابعــة، 1998م، 

 .33-32
مســتقبٌل  فرويــد،  ســيمغوند  ينظــر:   -69

.34 وْهــم، 
70- مالكــوم هاميلتــون، علــم االجتــاع 

 .103  -101 الدينــي، 
71- املصدر نفسه، 109-108. 

72- املصدر نفسه، 112. 
73- William P. Alston , “ Religion , 

Psychological Explanation of “ in : Paul 

Edwards (ed), The Encyclopedia of 

Philosophy , V.7 .p.147. 

74-  William P. Alston , “ Religion , 

Psychological Explanation of “ in : Paul 

Edwards (ed), The Encyclopedia of 

Philosophy , V.7 .p.148. 

االجتــاع  علــم  هاميلتــون،  مالكــوم   -75
 .116 الدينــي، 

76- آنفــوين ســتور، فرويــد، ترمجــة : حســن 
مرنــدي، النــارش: قبــس النــور- طهــران، 

 .126 1996م، 
النــارش:  القــرآن،  تفســر  يف  امليــزان   -77
ــة  ــة جلاع ــامي التابع ــرش اإلس ــة الن مؤسس
املدرســن بقــم، بــا مشــخصات أخــرى، 

 .130 /2
78- سورة املائدة، 3.

79- امليزان يف تفسر القرآن، 180/5.

80- املصدر نفسه، 122/4. 
ــارش:  ــرآن، الن ــب الق ــردات يف غري 81- املف
الثانيــة،  الطبعــة  الكتــاب،  نــرش  دفــرت 

 .274 1404هـــ، 
82- سورة الروم، 30.

83- امليزان يف تفسر القرآن، 47/13. 
84- سورة آل عمران، 19. 

85- امليــزان يف تفســر القــرآن، 120/3-
 .121

86- املصدر نفسه، 3/ 121. 
87- سورة األنعام، 88-87. 

88- امليزان يف تفسر القرآن، 347/7. 
89- سورة آل عمران، 67. 

90- امليــزان يف تفســر القــرآن، 252/3-
 .253

مؤسســة   : النــارش  البيــان،  جممــع   -91
ــان،  ــروت – لبن ــات - ب ــي للمطبوع األعلم

 .317/2 1415هـــ،  األوىل-  الطبعــة 
92- سورة املائدة، 48. 

93- امليزان يف تفسر القرآن، 351/5.
94- املصدر نفسه، 5/ 351.  

95- الكافرون، 2. 
96- الكافرون، 6.

ــة يف  ــات منهجي ــرادي، مقارب ــفيق ج 97- ش
ــن، 73.   ــفة الدي فلس

98- David Hume , ATreatise Of Human 

Nature , London , P enguin Books , 1969, 

28.  
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99- امليزان يف تفسر القرآن، 272. 
100- ينظــر: الشــيخ مرتــى مطهــري، رؤى 
ــيد  ــة الس ــامي، ترمج ــر اإلس ــدة يف الفك جدي
اهلاشــمي، النــارش: قلــم مكنــون- إيــران، 
الطبعــة األوىل- 1427هـــ ، 1/ 139. وحممد 
ــرآن، 1/  ــرف الق ــزدي، مع ــاح الي ــي مصب تق

 .36-35

الرازي)ت606هـــ(،  الديــن  فخــر   -101
ــة  ــخصات، مكتب ــا مش ــر، ب ــر الكب التفس

 .91/19 االلكرتونيــة،  البيــت  أهــل 
102- سورة إبراهيم، 10. 

103- امليزان يف تفسر القرآن، 27/12. 
104- ينظــر: حســن يوســفيان، دراســات يف 

علــم الــكام اجلديــد، 123. 
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Abstract
The scholars of the mythology and the 

history of religions believe that “religious 

belief is based on the sense of the division 

of existence into two levels or two fields; 

the natural level, which is the world of the 

physical phenomena in which a person 

suffers and moves within him, and the 

sacred level, which is the unseen from which 

these sensible phenomena, including man 

and other life forms, originate The divine 

plane is connected to the universe through 

a state of activity, which is its transmissible 

force, which unites the two planes in one 

administration, the inside of which is the 

divinity and its apparent form are countless 

living and inanimate phenomena.

Hence, this research works to answer many 

of the questions, including, what are the 

motives for the division of existence into two 

levels, at the level of the interior in the union 

implicitly and the distinction and difference 

in appearance? Or who is behind the religious 

phenomenon in its emergence?
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آية قصر الصالة، )دراسة استداللية(

م.د. حسام حمزة كاظم

كلية اإلمام الكاظم )عليه السالم( / اقسام النجف االرشف

ملخص: 
ــق  ــق اخلل ــن خال ــد هلل رب العامل احلم
عليهــم  وجبــت  الــذي  ومدبرهــم 
وهناهــم  بفرائــض  فامرهــم  طاعتــه 
يعلمهــا  هلــم  ملصالــح  نــواه  عــن 
بواســع علمــه وجيــازي املطيــع بواســع 
ــه  ــى نبي ــه ع ــل صلوات ــه؛ وافض رمحت
الكريــم حممــد واهــل بيتــه الطيبــن 
الطاهريــن املعصومــن اهلــداة امليامــن، 
ــة  ــة اإلهلي ــاس الرشيع ــوا للن ــذي محل ال

وبلغوهــا افضــل أداء لامانــة .
ومــن اهــم هــذه الفرائــض هــي الصاة 
, وهــي أس العبــادة وقــد قــال فيهــا 
رســول اهلل صلــوات اهلل عليــه وعــى اله 
االطهــار: ) العهــد بيننــا وبينهــم الصاة 

فــان قبلــت قبــل مــا ســواها وان ردت 
ــواها ( . ــا س رد م

وقــد نظمــت الرشيعــة هــذ العبــادة 
وحــددت أوقــات أدائهــا وكيفيتهــا 
وعــدد فروضهــا ، ومــن احكامهــا التــي 
اختلــف فقهــاء املســلمن يف تفاصيلهــا 
بعــض  ان  اذ   ، املســافر  هــي صــاة 
ــر يف  ــاة تق ــرى ان الص ــلمن ي املس
الســفر واخــرون يــرون عــدم وجــوب 

ــك . ذل
واملحــور األول يف اختافهــم هــو اآليــة 

101 مــن ســورة النســاء املباركــة: 
َفَلْيــَس  اأْلَْرِض  يِف  ْبُتــْم  َضَ َوإَِذا   ﴿
ــَاِة  وا ِمــَن الصَّ َعَلْيُكــْم ُجنَــاٌح َأْن َتْقــُصُ
ــُروا إِنَّ  ــَن َكَف ــُم الَِّذي ــْم َأْن َيْفتِنَُك إِْن ِخْفُت
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ــا﴾ ،  ا ُمبِينً ــُدوًّ ــْم َع ــوا َلُك ــَن َكاُن اْلَكافِِري
فقــد ااتفقــوا عــى ان الــرضب يف االيــة 
هــو الســفر؛ واختلفــوا يف معنــى القر 
هــل هــو النقــص يف عــدد الركعــات ام 
تغيــر يف هيئــة الصــاة . فــان كان األول 
ــد البعــض  ــق االســتدالل عن فهــو طري
ــافر،  ــاة للمس ــر الص ــى ق ــة ع باآلي
وان كان الثــاين فمعنــاه ان االيــة  ناظــرة 
اىل الســفر مــع اخلــوف، وبذلــك فهــي 

ــوف. ــاة اخل ــي ص تعن
وحصلــت مناقشــات علميــة مهمــة 
بــن الفريقــن واراء متشــعبة ، فقــد 
ذهــب االماميــة واالحنــاف اىل وجــوب 
قــر الصــاة للمســافر وذهــب فقهــاء 
املذاهــب اىل جــوازه وبعــض  باقــي 
عــى اســتحبابه , ومــن قــال بالوجــوب 
فقــد اســتند بعضهــم اىل االيــة املباركــة 
وأجــاب عــن ظهورهــا باالقتصــار عــى 
صــاة اخلــوف باجابــات كثــرة مفصلة 
وذهــب بعضهــم اىل ان االيــة ظاهــرة يف 
صــاة اخلــوف وان الســنة املطهــرة هــي 

مــن اوجبــت قــر صــاة املســافر .
    تنــاول هــذا البحــث اقــوال الفريقــن 
وادلتهــم ، وتبنــى الــرأي القائــل ان 
ــفر وان  ــق الس ــرة ملطل ــر ناظ ــة غ االي
وجــوب القــر قــد دلــت عليــه الســنة 

ــر. ــن التوات ــرب م ــا يق ــرة ب املطه
ــاة ،  ــث ، ص ــة : بح ــامت املفتاحي الكل

ــوف ــافر ، خ ــص ، مس ق

املقدمة :
هــو  الكريــم  القــرآن  أن  شــك  ال 
املصــدر األســاس للرشيعــة اإلســامية 
مقدمتهــا  ويف  اإلهليــة  والتعاليــم 
العبــادات واملعامــات، فغطــى القــرآن 
الكريــم مســاحة واســعة مــن األحــكام 
العباديــة، وبــّن بعــض جزئياهتــا تــاركًا 
لتضطلــع  املطّهــرة  للســنة  املجــال 
بباقــي األمــور التــي تركهــا القــرآن 
التــي  اآليــات  وســّميت  الكريــم، 
تناولــت بعــض األحــكام الرشعيــة 
بآيــات  جوانبهــا  بعــض  وبّينــت 
األحــكام، وقــد اختلــف يف عددهــا 
وتعريفهــا، ولســنا بصــدد التعــّرض 
هلــذه األبحــاث وإنــا غرضنــا اإلشــارة 
والــكام  اآليــات  هــذه  إحــدى  إىل 
ــة  ــا وكيفي ــض جهاهت ــن بع ــا وتبي حوهل
االســتفادة منهــا يف احلكــم الرشعــي 
ــة  ــي آي ــة ه ــذه اآلي ــة، وه ــورد اآلي م
ــه  ــي قول ــفر، وه ــاة يف الس ــر الص ق
ــس  ــم يف األرض فلي ــاىل: إذا ضبت تع
عليكــم جنــاح أن تقــصوا مــن الصــاة 
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ــروا إن  ــن كف ــم الذي ــم أن يفتنك إن خفت
. ــًا ــوا لكــم عــدوًا مبين ــن كان الكافري
فقهــاء  بــن  اخلــاف  وقــع  وقــد 
املذاهــب االســامية حــول االســتدالل 
هبــذه اآليــة الرشيفــة عــى قــر صــاة 
املســافر، وســنتعّرض إىل بيــان املداليــل 
اللغويــة ملفــردات االيــة املباركــة يف 
مطلــب متهيــدي , ثــم نتعــرض يف مبحث 
اول  لعــرض اقــوال مــن قالــوا هبــا باهنا 
ناظــرة اىل صــاة املســافر وأدلتهــم ويف 
مبحــث ثــان نتعــرض القــوال مــن قــال 
بأهنــا اجنبيــة عــن صــاة املســافر وغــر 
ــح  ــول الراج ــن الق ــم نب ــا, ث ــرة هل ناظ
ــة  ــدرج قائم ــم ن ــح ث ــبب الرتجي وس

بمصادر البحث. 
التمهيد :

املعاين اللغوية لبعض مفردات االية:
ــاظ  ــدة الف ــة ع ــة املبارك ــت االي تضمن
مثلــت بعضهــا حمــل اخلــاف بــن بــن 
مفــري املســلمن يف معناهــا وكذلــك 
بــن الفقهــاء ممــا انعكــس عــى احلكــم 
الرشعــي املســتنبط مــن االيــة املباركــة، 
الــرضب  ملعنــى  البحــث  ســيعرض 

ــوف . ــر واخل ــاح والق واجلن

أوال:معنى الرضب يف اآلية:
أ-املعنى اللغوي:

ذكــر أهــل اللغــة أن الــرضب يف األرض 
ــب  ــفر لطل ــر  والس ــة والس ــو احلرك ه
ــور يف  ــن منظ ــال اب ــره، ق ــرزق أو غ ال
ــرضب  ــان: )ورضب يف األرض ي اللس
رضبــا ورضبانــا ومرضبــا، بالفتــح، 
ــل:  ــا، وقي ــرا أو غازي ــا تاج ــرج فيه خ
أرسع، وقيــل: ذهــب فيهــا، وقيــل: 
ســار يف ابتغــاء الــرزق... وقــال أيضــًا: 
ســار  إذا  األرض  يف  رضب  يقــال:   (
ــال  ــارب()1( وق ــو ض ــافرا فه ــا مس فيه
ــم يف األرض﴾ أي  ــي: ) ﴿ضبت الطرحي

ــا()2( ــم فيه رست
واســتعمل الــرضب يف األرض للداللــة 
اإلنســان  ألن  عليهــا؛  الســر  عــى 
عندمــا يســر عــى األرض يرضهبــا 
بأرجلــه، قــال الراغــب: )والــرضب 
ــا  ــو رضهب ــا ه ــاب فيه يف األرض الذه

باألرجل()3(. 
ب – املعنى االصطاحي :

اتفــق مفــروا املســلمن وفقهائهــم 
ــو  ــة ه ــرضب يف االي ــى ال ــى أن معن ع
ــويس :  ــيخ الط ــال الش ــد ق ــفر، فق الس
معنــى قوله : ) وإذا رضبتــم يف األرض( 
إذا رستــم فيهــا، فليــس عليكــم جنــاح 
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يعنــي حــرج وال اثــم، ان تقــروا مــن 
ــوا  ــا فتصل ــن عدده ــي م ــاة يعن الص

ــن()4( . ــات ركعت الرباعي
وقــال الزخمرشي : )الــرضب يف األرض 

ــفر()5( .  هو الس
 : الطــربيس  الشــيخ  قــال  وكذلــك 
الســفر)6(  هــو  األرض  يف  )الــرضب 
يف  رضبتــم  وإذا   (  : كذلــك  وقــال   ،
ــا : أي  ــم فيه ــاه : إذا رست األرض ( معن

 . ســافرتم()7( 
 ثانيا ، معنى جناح يف االية :

ــن منظــور:   ــاح( لغــة :    قــال اب أ-)جن
ــم  ــم عليك ــم أي ال إث ــاح عليك )ال جن
مــن  ذلــك  ... وأصــل  تضييــق  وال 
ــو  ــال أب ــم . وق ــو اإلث ــذي ه ــاح ال اجلن
اهليثــم يف قولــه عــز وجــل : وال جنــاح 
ــاح :  ــه ، اجلن ــم ب ــا عرضت ــم في عليك

ــرم...()8( ــة واجل اجلناي
ــن  ــة م ــاح يف اللغ ــا : )اجلن ــال أيض وق
جنــح جينــح جنوحــًا، واجتنــح بمعنــى 

ــال()9(   م
ــاح :  ــي : ) واجلن ــيخ الطرحي ــال الش وق
ــه  ــق ، ومن ــق احل ــن طري ــه ع ــم مليل االث
قولــه تعــاىل : ﴿ فــا جنــاح عليــه﴾)01( 

ــه...()11( . ــم علي أي ال إث

اصطــاح  يف  )جنــاح(  معنــى   – ب 
: املفرسيــن 

ــى  ــاء املعن ــد الفقه ــى عن ــادر املعن مل يغ
ــويس:  ــيخ الط ــال الش ــد ق ــوي، فق اللغ
يعنــي:  جنــاح  عليكــم  )فليــس 
ــة  ــال العّام ــم()21( ؛ وق ــرج وال إث ح
ــرج  ــم واحل ــاح اإلث ــي: ) اجلن الطباطبائ

والعــدول()31(
وقــال  الشــيخ الطــربيس : )إذا  ســافرتم  
أن  يف  وإثــم  حــرج  عليكــم  فليــس 
ــوا  ــاة  فتصل ــدد  الص ــن ع ــروا م تق
ــن ...( )41(   ــن ركعت ــات ركعت الرباعي
وقــال يف تفســره : ) فليــس عليكــم 
جنــاح ( : أي حــرج وإثــم ) أن تقــروا 
مــن الصــاة ( فيــه أقــوال أحدهــا : إن 
ــاة  ــدد الص ــن ع ــروا م ــاه أن تق معن
ــن  ــن ، ع ــات ركعت ــوا الرباعي ، فتصل
جماهــد ، ومجاعــة مــن املفريــن ، وهــو 
قــول أكثــر الفقهــاء ، وهــو مذهــب 

ــام()51( . ــم الس ــت عليه ــل البي أه
فليــس   (  : املجلــي  العامــة  قــال 
ــم )61( . ــرج وإث ــاح » أي ح ــم جن عليك

ثالثا ، معنى اخلوف يف االية :
قــال الطــربيس : ) إن خفتــم أن يفتنكــم 
ــة  ــم فتن ــي : خفت ــروا ( يعن ــن كف الذي
ــم  ــكم ، أو دينك ــروا يف أنفس ــن كف الذي
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ــم  ــم أن يقتلك ــاه إن خفت ــل : معن . وقي
عــن   ، الصــاة  يف  كفــروا  الذيــن 
ابــن عبــاس . ومثلــه قولــه تعــاىل ) 
ــه أن  ــون ومائ ــن فرع ــوف م ــى خ ع
ــاه  ــل : معن ــم . وقي ــم( أي : يقتله يفتنه
ــن  ــوع م ــروا بن ــن كف ــم الذي أن يعذبك

أنــواع العــذاب .. ()71( .
 وقــال العامــة املجلــي: ) قولــه تعــاىل 
: ) أن يفتنكــم الذيــن كفــروا ( قيــل 
ــكم أو  ــل يف أنفس ــاة ، وقي أي يف الص
دينكــم ، والفتنــة قيــل : القتــل ، وقيــل : 
العــذاب . واألظهــر أنــه هنــا التعريــض 

ــروه()81(. للمك
وقــال الســيد الطباطبائــي : ) قولــه 
ــن  ــم الذي ــم ان يفتنك ــاىل : ) ان خفت تع
ان  خفتــم  ان   : فاملعنــى   ...) كفــروا 

والقتــل()91(.  باحلملــة  يعذبوكــم 
رابعا, معنى القص يف االية:

أ- القص لغة :
القــر يف كل  ابــن منظــور: )  قــال 
  ،)02().... الطــول  خــاف   : يشء 
ــه  ــر : )وقرت ــع اخ ــاف يف موض وأض
تقصــرا إذا صرتــه  قصــرا()12( ؛ وقــال 
ايضــا: )قــر الصــاة ، ومنهــا يقــر 
ــد  ــص ، ض ــص ورخ ــر نق ــرا وق ق
. وأقــرت مــن الصــاة : لغــة يف 

 . قــرت()22( 
ــح،  ــر ، بالفت ــدي : ) الق ــال الزبي وق
 : شــئ  كل  يف   ، كعنــب   ، والقــر 

)32()...، الطــول  خــاف 
ب - يف اصطاح املفرسين:

أي  التقصــر  بمعنــى  القــر  فيــأيت 
االقتصــار  بمعنــى  ويــأيت  التقليــل، 
ــال الشــيخ  ــاء بالقصــر، ق وهــو االكتف
ــاث  ــاة ث ــر الص ــويس: ) ويف ق الط
الصــاة  قــرت  تقــول:  لغــات، 
أقرهــا وهــي لغــة القــرآن. وقرهتــا 

تقصــرًا، وأقرهتــا إقصــارًا()42 
ــوال  ــة أق ــربيس ثاث ــيخ الط ــر الش وذك
األول:  اآليــة،  يف  القــر  معنــى  يف 
ــدد  ــن ع ــل م ــى التقلي ــر بمعن ــو ق ه
ــة  ــر صف ــو ق ــاين ه ــات، والث الركع
ــن  ــف م ــا أي التخفي ــاة وكيفيته الص
والســجود،  الركــوع  مــن  أفعاهلــا 
ــن،  ــن الصات ــع ب ــو اجلم ــث ه والثال
وهــو  األول،  هــو  الصحيــح  وقــال 
قــول أكثــر الفقهــاء، وهــو مذهــب 

أهــل البيــت()52(.
 ...(  : الطباطبائــي  العامــة  وقــال 
والقــر النقص مــن الصــاة،...()62(.
ــس  ــه » فلي ــر : )وقول ــن كث ــال اب وق
عليكــم جنــاح أن تقــروا مــن الصاة 
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» أي ختففــوا فيهــا إمــا مــن كميتهــا 
ــه  ــا فهم ــة ك ــة ثنائي ــل الرباعي ــأن جتع ب
ــتدلوا  ــة واس ــذه اآلي ــن ه ــور م اجلمه
هبــا عــى قــر الصــاة يف الســفر عــى 

اختافهــم يف ذلــك...()72(.
وقــال الرخــي : )  القــر عبــارة 

ــاة ()82(. ــطر الص ــقوط ش ــن س ع
يظهــر مــن جممــوع اســتعاالت الفقهــاء 
واملفريــن ان املقصــود بقــر الصــاة 

انقــاص عــدد ركعاهتــا.
خامسا، سبب النزول:

قــال الســيوطي : )قولــه تعــاىل وإذا 
ــر عــن  ــة أخــرج ابــن جري رضبتــم اآلي
عــي قــال ســأل قــوم مــن بنــي النجــار 
وســلم  عليــه  اهلل  صــى  اهلل  رســول 
ــرضب يف  ــا ن ــول اهلل إن ــا رس ــوا ي فقال
ــزل اهلل وإذا  ــي فأن ــف نص األرض فكي
رضبتــم يف األرض فليــس عليكم جناح 
ــع  ــم انقط ــاة ث ــن الص ــروا م أن تق
ــول  ــك بح ــد ذل ــا كان بع ــي، فل الوح
غــزا النبــي صــى اهلل عليــه وســلم فصى 
ــم  ــد أمكنك ــال املرشكــون لق ــر فق الظه
ــا  ــم ه ــن ظهوره ــه م ــد وأصحاب حمم
ــم إن  ــل منه ــال قائ ــم فق ــددتم عليه ش
ــزل اهلل  هلــم أخــرى مثلهــا يف أثرهــا فأن
ــم  ــم أن يفتنك ــن إن خفت ــن الصات ب

ــا  ــا مهين ــه عذاب ــروا إىل قول ــن كف الذي
ــوف()92(. ــاة اخل ــت ص فنزل

املبحث األول
القول بداللة اآلية عى وجوب القص

ــلمن  ــع املس ــد مجي ــن عن ــدر املتيق الق
أن املســلم جيــوز لــه يف الســفر مــع 
ــه  ــر صات ــة أن يق ــر رشوط معين توف
الرباعيــة اىل ركعتــن ، ولكنهــم اختلفوا 
يف أن مرشوعيــة قــر الصــاة هــل 
ــا  ــوب أم ال، ك ــو الوج ــى نح ــو ع ه
أهنــم اختلفــوا أيضــًا يف عــدد رشائطهــا 
األدلــة  الختــاف  تبعــًا  وكيفياهتــا 
ــاء  ــتند الفقه ــد اس ــادات، وق واالجته
صــاة  مرشوعيــة  يف   - بامجاعهــم   -
املســافر إىل قولــه تعــاىل: ﴿ وإذا رضبتــم 
يف األرض فليــس عليكــم جنــاح أن 
تقــروا مــن الصــاة ﴾، قــال العامــة 
ــة  ــلمون كاف ــع املس ــرة : ) أمج يف التذك
يف  الســفر  يف  القــر  جــواز  عــى 
ــة لقولــه تعــاىل: ﴿ وإذا رضبتــم  الرباعي
يف األرض فليــس عليكــم جنــاح أن 
تقــروا مــن الصــاة﴾)03( وقــال ابــن 
قدامــة يف املغنــي: )األصــل يف قــر 
الصــاة الكتــاب والســنة واإلمجــاع 
ــاىل: ﴿وإذا  ــول اهلل تع ــاب فق ــا الكت أم
عليكــم  فليــس  األرض  يف  رضبتــم 
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جنــاح أن تقــروا مــن الصــاة إن 
خفتــم أن يفتنكــم الذيــن كفــروا ﴾ )13(.
اقــوال  لذكــر  البحــث  ســيتعرض 
املفريــن والفقهــاء يف هــذا االســتدالل 
يف مطلبــن األول بيــان داللــة االيــة 
ــن  ــد املفري ــر عن ــوب الق ــى وج ع
، والثــاين داللتهــا عــى الوجــوب عنــد 

ــه. ــن ب القائل
املطلب األول 

اقوال املفرسين يف داللة االية عى 
وجوب القص:

اســتدل عــى داللــة االيــة عــى القــر 
بــا ورد مــن روايــات يف بياهنــا مــن 

ــا : ــرة منه ــنة املطه الس
ــرضه  ــن ال حي ــدوق يف م ــا رواه  الص م
الفقيــه :  )بأســانيده عــن عــن زرارة 
ــا  ــاال : قلن ــا ق ــلم أهن ــن مس ــد ب وحمم
أليب جعفــر ) عليــه الســام ( : مــا 
كيــف  الســفر  يف  الصــاة  يف  تقــول 
ــز  ــال : إن اهلل ع ــي ؟ فق ــم ه ــي وك ه
ــم يف األرض  وجــل يقــول : » إذا رضبت
فليــس عليكــم جنــاح أن تقــروا مــن 
ــفر  ــار التقصــر يف الس الصــاة » فص
واجبــا ، كوجــوب التــام يف احلــرض  
ــد  ــس ق ــام ( أولي ــه الس ــال ) علي فق
ــروة  ــا وامل ــل يف الصف ــز وج ــال اهلل ع ق

ــا  ــر ف ــت أو اعتم ــج البي ــن ح : » فم
جنــاح عليــه أن يطــوف هبــا » أال تــرون 
أن الطــواف هبــا واجب مفــروض ، الن 
ــه وصنعــه  اهلل عــز وجــل ذكــره يف كتاب
نبيــه ) عليــه الســام ( وكذلــك التقصر 
يف الســفر شــئ صنعــه النبــي ) صــى اهلل 
عليــه وآلــه ( وذكــره اهلل تعــاىل ذكــره يف 
كتابــه ()23( . ونقلــه عنــه  املجلــي)33( ؛ 
ونقلــه عنــه أيضــا تفســر املــرزا حممــد 
املشــهدي)43( ورواه العيــايش حممــد بــن 

ــادر )63( ــدة مص ــه ع ــعود )53( ونقل مس
ويف دعائــم االســام : )عــن أيب جعفــر 
ــك  ــه وكذل ــه إىل قول ــام مثل ــه الس علي
ــذا يف  ــره اهلل هك ــفر ذك ــر يف الس التقص
كتابــه وقــد صنعــه رســول اهلل صــى اهلل 

عليــه وآلــه ()73( .
ــه  ــاين: ) ويف الفقي ــض الكاش ــال الفي ق
بــن  وحممــد  زرارة  عــن  والعيــايش 
ــه  ــر ) علي ــا أليب جعف ــاال قلن ــلم ق مس
يف  الصــاة  يف  تقــول  مــا   ) الســام 
ــافر  ــد س ــه وق الســفر .... وزاد يف الفقي
وآلــه  عليــه  اهلل  صــى   ( اهلل  رســول 
ــرة  ــي مس ــب وه ــلم ( إىل ذي خش وس
ــدان  ــا بري ــون إليه ــة يك ــن املدين ــوم م ي
ــر  ــر وافط ــا فق ــرشون مي ــة وع أربع
فصــارت ســنة وقــد ســمى رســول اهلل 
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ــا  ــلم ( قوم ــه وس ــه وآل ــى اهلل علي ) ص
ــوم  ــاة إىل ي ــر العص ــن أفط ــوا ح صام
ــاء  ــم وأبن ــرف أبناءه ــا لنع ــة وان القيام

ــذا()83( . ــا ه ــم إىل يومن أبنائه
وبنفــس االســتدالل اســتدل الشــيخ 
والشــيخ  ؛   )93( تفســره  احلويــزي يف 
أبــو  الديــن  الشــيخ مجال  حســن 
ين  ز لشــيخ  ا بن  حلسن  ا ر  منصو
ابــن  بــن أمحــد،  ابــن عــي  الديــن 

الثــاين)04(. الشــهيد 
    ومــن املعارصيــن قــال الشــيخ نــارص 
ــرات  ــة تعب ــرازي: ) وثم ــكارم الش م
ألحــكام  القــرآن  ذكرهــا  مشــاهبة 
أخــرى كصــاة املســافر يف قولــه تعــاىل 
: وإذا رضبتــم يف األرض فليــس عليكم 
ــاة )14( .  ــن الص ــروا م ــاح أن تق جن
ونعلــم أن القــر واجــب يف صــاة 
ــد  ــام ق ــكل ع ــز . بش ــافر ، ال جائ املس
تســتعمل كلمــة )ال جنــاح( إلزالــة 
أو بكراهتــه  الشــئ  التوهــم بحرمــة 
ــن  ــث ع ــده حدي ــى يؤك ــذا املعن ، وه
ــه  ــر ) علي ــي الباق ــن ع ــد ب ــام حمم اإلم
ــرضه  ــن ال حي ــاب » م ــام ( يف كت الس

الفقيــه » )24(.

املطلب الثاين
اقوال الفقهاء بوجوب القص:

الصــاة  قــر  بجــوب  القائلــون 
ــاف  ــة واالحن ــاء االمامي ــافر فقه للمس
فاتفــق   ( املنتظــري:  الشــيخ  قــال  ؛ 
كونــه  عــى  اإلماميــة  أصحابنــا 
ــه  ــى كون ــن ع ــر املخالف ــة، وأكث عزيم

.)34( رخصــة
ونقــل عــن ايب حنيفــة : )القــر يف 
ــوز  ــة ال جي ــر رخص ــة غ ــفر عزيم الس

غــره()44( . 
عزيمــة  )وهــو   : الرخــي  وقــال 
أيب  عنــد  رخــــصة  غــر  واجبــة 

) 5 4 ( حنيفــة
وهــم فريقــن فريــق قــال بداللــة االيــة 
املباركــة عــى القــر، وفريــق قــال 
ــة يف املقــام،  بعــدم داللتهــا واهنــا اجنبي
القــر  وجــوب  عــى  الدليــل  وان 
الســنة املطهــرة ، ســيعرض البحــث 

القواهلــم .
ــاء عــى  قــال الرخــي : )... وهــو بن
املســافر  القــر عزيمــة يف حــق  أن 

عندنــا()64( .
وقــال أبــو بكــر الكاشــاين : )فقــد قــال 
أصحابنــا ان فــرض املســافر مــن ذوات 

األربــع ركعتــان ال غــر()74(
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الفرع األول:
القول بداللة اآلية املباركة عى وجوب 

القص :
اســتند الفقهــاء الذيــن ذهبــوا اىل ان 
اآليــة تــدل عــى وجــوب القــر عــى 
ــم  ــن قوهل ــاع ع ــن الدف ــوه م ــدة وج ع
امــام اإلشــكاالت التــي توقــف عندهــا 

ــول األول . ــاب الق أصح
الصادق)عليــه  اإلمــام   أن  ومنهــا 
ــى  ــة ع ــة اآلي ــّر دالل ــد ف ــام( ق الس
ــح  ــرب الصحي ــك يف اخل ــوب؛ وذل الوج
عــن زرارة وحممــد بن مســلم أهنــا قاال: 
ــا  ــام(: م ــه الس ــا أليب جعفر)علي ) قلن
كيــف  الســفر  يف  الصــاة  يف  تقــول 
هــي وكــم هــي؟ فقــال: إن اهلل عــز 
وجــل يقــول: ﴿وإذا رضبتــم يف األرض 
فليــس عليكــم جنــاح أن تقــروا مــن 
ــفر  ــر يف الس ــار التقص ــاة﴾ فص الص
واجبــًا كوجــوب التــام يف احلــرض، 
ــاىل:  ــال اهلل تع ــا قــــ ــا: إن ــاال: قلن ق
﴿فليــس عليكــم جنــاح﴾ ومل يقــل: 
افعلــوا، فكيــف أوجــب ذلــك كــا 
ــه  ــرض؟ فقال)علي ــام يف احل ــب الت أوج
الســام(: أوليــس قــد قــال اهلل تعــاىل يف 
ــت  ــج البي ــن ح ــروة: ﴿ فم ــا وامل الصف
ــه أن يطــوف  ــاح علي أو اعتمــر فــا جن

هبــا﴾)84( ؟  أال تــرون أن الطــواف هبــا 
ــل  ــز وج ــروض؛ ألن اهلل ع ــب مف واج
ذكــره يف كتابــه وصنعــه نبيــه صــى 
التقصــر  وكذلــك  وآلــه،  عليــه  اهلل 
النبــي صــى  الســفر يشء صنعــه  يف 
اهلل عليــه وآلــه، وذكــره اهلل تعــاىل يف 

كتابــه)94(.
ــة  ــة االي ــون بدالل ــش القائل ــد ناق وق
التــي  االشــكاالت  الوجــوب  عــى 
طرحهــا الفريــق االخــر النافــن حلجيــة 
ــا : ــوه ، منه ــدة وج ــا , بع ــتال هب االس
القــص  اشــرطت  االيــة  كــون  أ- 
ينــايف  ال  واخلــوف  الســفر  باجتــامع 
اقتصــار القــص عــى الســفر : قــال 
تعرضــه  عنــد  الطباطبائــي  العامــة 
لتفســر قولــه تعــاىل:﴿ أن تقــروا 
يفتنكــم  أن  خفتــم  إن  الصــاة  مــن 
الذيــن كفــروا ﴾:  واجلملــة قيــد لقولــه 
أن  وتفيــد    فــا جنــاح عليكــم 
بــدء ترشيــع القــر يف الصــاة إنــا كان 
عنــد خــوف الفتنــة، وال ينــايف ذلــك أن 
يعــم الترشيــع ثانيــًا مجيــع صــور الســفر 
ــا  ــوف، فإن ــع اخل ــي وإن مل جيام الرشع

ــه()05(. ــا من ــن قس ــاب ب الكت
ــم  ــمل االع ــم ش ــول ان احلك ب-، الق
ــو  ــل كان ه ــص التنزي ــب ويف ع االغل
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اخلــوف :  قــال املحقــق األردبيــي: 
ــت  ــوف وق ــوع اخل ــون وق ــد يك ) وق
النــزول، أو كونــه األغلــب واألعــم كا 
قيــل، وأمثالــه يف القــرآن والســنة كثــرة 
ــدود  ــا ح ــم أن ال يقي ــإن خفت ــل﴿ ف مث
ــدت﴾  ــا افت ــا في ــاح عليه ــا جن اهلل ف
﴿وال تكرهــوا فتياتكــم عــى البغــاء إن 

أردن حتصنــا﴾ )15(.
ــد،  ــوف للتوكي ــد اخل ــون قي ج-، أن يك
ــافر  ــة للمس ــر الزم ــاة الق أي أن ص
أينــا كان، ولكــن يف حالــة اخلــوف مــن 
ــدة  ــاة مؤك ــذه الص ــون ه ــدو تك الع

ــر)25(. أكث
د- إن اخلــوف مــن العــدو موجــود 
أثنــاء احلــروب وليــس يف حملــه أن يقــال 
ملــن يف ســاحة احلــرب : إن خفتــم مــن 
هجــوم العــدو، ممــا يعنــي أن اآليــة 
تشــر إىل مجيــع أنــواع الســفر التــي 
حيتمــل أن يوجــد فيهــا بعــض األخطــار 

ــافر)35(. ــى املس ع
ــاىل: ﴿ أن  ــه تع ــن قول ــر م ه- أن الظاه
ــروا  ــاة﴾ أي تق ــن الص ــروا م تق
ــاة  ــي الص ــودة وه ــاة املعه ــن الص م
ــا  ــرى بين ــاة أخ ــا ص ــرض ال أهن يف احل
والتــي  الصفــة  املقصــورة  الصــاة 
تكــون إيــاء مثــًا هــي فــرد آخــر 

الشــيخ  قــال  الصــاة،  أفــراد  مــن 
الســبحاين: ) اّن القــر يقابــل الطــول، 
كثــرة  عــن  عبــارة  الصــاة  فطــول 
ركعاهتــا وأجزائهــا قبــال القــر، وأّمــا 
التخفيــض واإليــاء مــكان الركــوع 
ــا  ــرًا، وإّن ــّمى ق ــا ُيس ــجود ف والس
هــو انتقــال مــن فــرد إىل فــرد آخــر()45(.
وهــذا مــا قــال بــه الفخــر الــرازي 
بعــد أن نقــل دليــل مــن ذهــب إىل 
ــر هــــــو قــر  ــى القصـــــــ أن معن
ــه  ــف، ألن ــذا ضعي ــفة: ) وه الصــــــ
يمكــن أن يقــال: إن صــاة املســافر 
إذا كانــت قليلــة الركعــات، فيمكنــه 
يعلــم  ال  وجــه  عــى  هبــا  يــأيت  أن 
خصمــه بكونــه مصليــًا، أمــا إذا كثــرت 
ــه أن  ــدة وال يمكن ــت امل ــات طال الركع
يــأيت هبــا عــى حــن غفلــة مــن العــدو، 
ــو  ــر ه ــى الق ــون معن ــح أن يك ورّج
قــر العــدد، وذكــر هلــذا الــرأي عــدة 

وجــوه )55(.
ــع  ــى رف ــاح ع ــة ال جن ــول بدالل و-الق
اجــاب   : الوجــوب  احلــرض وليــس 
أن  الطباطبائــي، وحاصلــه:  العامــة 
نفــى اجلنــاح الظاهــر وحــده يف اجلــواز 
ال ينــايف وروده يف الســياق للوجــوب 
الصفــا  ﴿أن  تعــاىل:  قولــه  يف  كــا   ،
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واملــروة مــن شــعائر اهلل فمــن حــج 
ــه أن  ــاح علي ــا جن ــر ف ــت أو اعتم البي
ــواف  ــون الط ــع ك ــا﴾)65( م ــوف هب يط
مقــام  املقــام  أن  وذلــك  واجبــًا؛ 
ــه جمــرد الكشــف  ــع، ويكفــى في الترشي
ــة  ــر حاج ــن غ ــم م ــل احلك ــن جع ع
احلكــم  جهــات  مجيــع  اســتيفاء  إىل 
وخصوصياتــه، ونظــر اآليــة بوجــــــه 
ــر  ــوا خ ــاىل)75(:﴿وإن تصوم ــه تع قول

لكــم ﴾ )85(.
الفرع الثاين

ــدم  ــنة وع ــن الس ــوب م ــول بالوج الق
ــه: ــة علي ــة االي دالل

ــذه  ــول إن ه ــذا الق ــاب ه ــرى أصح ي
اآليــة ناظــرة إىل صــاة اخلــوف ؛ ألهنــا 
ــة  ــوف الفتن ــر بخ ــم الق ــت حك عّلق
ــة  ــي مجل ــروا، وه ــن كف ــل الذي ــن قب م
ــع  ــع م ــفر املجتم ــا الس ــة رشطه رشطي
ــه  ــى أن ــا ع ــدل بمفهومه ــوف، فت اخل
إن مل يكــن هنــاك خــوف يف الســفر 
ناقشــوا  فــا قــر للصــاة، وقــد 
عــى  بداللتهــا  القائلــن  اســتدالل 
الوجــوب بعــدة وجــوه ،  قــال الشــيخ 
منتظــري ردا عــى االســتدالل بحديــث 
ــذي  ــام( ال ــه الس ــام الصادق)علي االم
رواه زرارة وحممــد بــن مســلم  : )أن 

اإلمام)عليــه الســام( مل يــرد إثبــات 
بنفــس  والســعي  القــر  وجــوب 
منافاهتــا  نفــي  أراد  وإنــا  اآليتــن، 
للوجــوب، وبيــان داللتهــا عــى أصــل 
األعــم  باملعنــى  واجلــواز  الترشيــع 
الشــامل للوجــوب وغــره، والوجــوب 
ــى اهلل  ــي  )ص ــل النب ــن عم ــتفاد م يس
عليــه وآلــه وســلم(ومداومته، ومــن 

أقواهلــم املأثــورة عنهــم()95(.
وســاعرض اراء الفقهــاء يف داللــة االيــة 

املباركــة .
الرأي األول :

اقتصار داللة االية عى اخلوف :
أ-قــال الطــربيس : )والقــر ثابــت 
اخلــوف  حــال  يف  الكتــاب  بنــص 
ــم أن  ــه : ) إن خفت ــو قول ــة، وه خاص
يفتنكــم الذيــن كفــروا ( ، أمــا يف حــال 
ــه  ــى اهلل علي ــي ) ص ــص النب ــن فبن األم

وآلــه ()06(
وجــود  احلــي  العامــة  ونفــى  ب- 
ــا   ــفر ، قائ ــى الس ــة ع ــة لاي أي دالل
ســفر  بالــرضب  املــراد  :)وليــس 
ــوف  ــرتاط اخل ــكان اش ــر، وإال ل الق

لغــوًا()16(.
ــرض  ــي يف مع ــيد اخلوئ ــال الس ج- وق
باآليــة  االســتدالل  عــى  إشــكاله 
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ــرة  ــا ناظ ــة : ) فإهن ــول العام ــا ق موافق
ــة  ــاردة بقرين ــوف واملط ــاة اخل إىل ص
ــم ﴾  ــاىل: ﴿إن خفت ــه تع ــد بقول التقيي
ومــا ورد يف اآليــة األخــرى املتصلــة هبــا 
مــن بيــان كيفيــة هــذه الصــاة، فاملــراد 
مــن الــرضب يف األرض الــرضب إىل 
العــدو، وال  نحــو  واحلركــة  القتــال 
ــفر،  ــل الس ــرضب ألج ــا بال ــاس هل مس
املســافر  صــاة  عــن  أجنبيــة  فهــي 

بالكليــة()26(. 
ــرأي  ــذا ال ــوا إىل ه ــن ذهب ــن الذي وم
يف  املرتــى  الســيد  الشــيعة  مــن 
الراونــدي  والقطــب  االنتصــار)36(، 
اليــه  وذهــب  القــرآن)46(،  فقــه  يف 

 .)56( اجلصــاص 
الرأي الثاين:

صاة املسافر بعنوانا االول ركعتان:
ــب  ــة القط ــن االمامي ــه م ــال ب ــن ق ومم
ــان  ــا : )ف ــد رصح قائ ــدي ، فق الراون
ــن  ــم م ــا ذكرت ــع مم ــرآن يمن ــل : الق قي
ــال )  ــه تعــاىل ق وجــوب التقصــر ، ألن
ــم يف األرض فليــس عليكــم  وإذا رضبت
جنــاح أن تقــروا مــن الصــاة ان 
خفتــم ( ورفــع اجلنــاح يــدل عــى 
اإلباحــة ال عــى الوجــوب . قلنــا : هذه 
ــاة يف  ــر الص ــة لق ــر متناول ــة غ اآلي

ــا  ــتفاد منه ــا املس ــات ، وان ــدد الركع ع
التقصــر يف االفعــال مــن االيــاء وغره 
ــوف ،  ــر باخل ــق الق ــاىل عل ــه تع ، ألن
ــن  ــوف م ــس اخل ــه لي ــاف يف أن وال خ
رشوط القــر يف عــدد ركعــات الصاة 
وانــا اخلــوف رشط يف الوجــه االخــر ، 
وهــو التقصــر يف االفعــال مــن االيــاء 
وغــره يف الصــاة ، الن صــاة اخلــوف 
ــع  ــا م ــس مباح ــا لي ــا م ــح فيه ــد أبي ق

ــن()66( . االم
ــن  ــدي: ) وم ــب الراون ــاف القط وأض
ــب  ــدا جي ــاة متعم ــفر الص ــم يف الس مت
ــى كل  ــر ع ــع التقص ــادة م ــه اإلع علي
حــال.... ان فــرض الســفر ركعتــان 
فيــا كان أربعــا يف احلــرض وليــس ذلــك 
الفــرض كذلــك  ، وإذا كان  رخصــة 
ــب  ــرض وج ــا ف ــى م ــأت ع ــن مل ي فم

عليــه اإلعــادة( )76( . 
)الن   : الكاشــاين  بكــر  أبــو  وقــال 
العزيمــة يف حــق املســافر هــي ركعتــان 

عندنــا)86(
الرأي الثالث:

أّن اآليــة ليســت بصــدد بيــان أن القــص 
رخصــة أو عزيمــة: 

اآليــة  : )أّن  الشــيخ منتظــري  قــال   
ليســت بصــدد بيــان أن القــر رخصــة 
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أو عزيمــة، بــل هــي بصــدد بيــان رفــع 
ــعي؛  ــة الس ــك آي ــر، وكذل ــم احلظ توه
الصــاة،  يف  األصــل  أن  وذلــك 
واملعهــود منهــا بــن املســلمن كان هــو 
ــوردًا  ــر م ــم الق ــكان حك ــام، ف الت
لتوهــم احلظــر واالســتبعاد، فنزلــت 
ــي  ــا يقت ــان م ــك ببي ــع ذل ــة لدف اآلي
اخلــوف،  مــن  والســعة  التخفيــف 
الــرضب يف األرض املــازم للمشــقة 
ــا  ــن الصف ــعي ب ــك الس ــًا، وكذل غالب
واملــروة كان معمــوالً متــداوالً بــن مــن 
حيــج البيــت مــن أهــل اجلاهليــة، وكان 
ــال  ــم يق ــن أصنامه ــان م ــا صن عليه
ــض  ــم بع ــة، فتوه ــاف ونائل ــا: أس هل
املســلمن أن الســعي بينهــا مل يكــن ممــا 
رّشعــه اهلل، وليــس للموضعــن حرمــة 
ــون  ــه املرشك ــا ابتدع ــاىل، وإن ــده تع عن
لتكريــم الصنمــن، فنزلــت آيــة الســعي 

ــم( )96(. ــذا التوه ــع ه لرف
أبــو بكــر الكاشــاين : )ان يف  وقــال 
اآليــة مــا يــدل عــى أن املــراد منــه 
الركعــات  عــن  القــر  هــو  ليــس 
ــق  ــه عل ــاة ألن ــطر الص ــرك ش ــو ت وه
ــوف  ــو خ ــوف وه ــرشط اخل ــر ب الق
أن  خفتــم  إن  بقولــه  الكفــار  فتنــة 
ــن  ــر ع ــروا والق ــن كف ــم الذي يفتنك

الركعــات ال يتعلــق بــرشط اخلــوف 
ــل جيــوز مــن غــر خــوف واحلديــث  ب
دليلنــا ألنــه أمــر بالقبــول فــا يبقــى لــه 
خيــار الــرد رشعــا إذ االمــر للوجــوب؛ 
ــارا  ــون خمت ــه يك ــدق علي ــه: املتص وقول
يف القبــول،  قلنــا: معنــى قولــه تصــدق 
أن  عليكــم أي حكــم عليكــم عــى 
التصــدق مــن اهلل تعــاىل فيــا ال حيتمــل 
التمليــك يكــون عبــارة عــن االســقاط 
ــن  ــر م ــا ذك ــاىل وم ــن اهلل تع ــو م كالعف
املعنــى غــر ســديد الن هــذا ليــس 
ترفيهــا بقــر شــطر الصــاة بــل مل 
يــرشع يف الســفر اال هــذا القــدر ملــا 
ابــن  ولقــول  الدالئــل  مــن  ذكرنــا 
عبــاس ريض اهلل عنــه ال تقولــوا  قــرا 
ــا  ــرض أربع ــا يف احل ــذي فرضه ــان ال ف
ــن  ــفر ركعت ــا يف الس ــذي فرضه ــو ال ه
وليــس إىل العبــاد ابطــال قــدر العبادات 
املوظفــة عليهــم بالزيــادة والنقصــان اال 
تــرى ان مــن أراد أن يتــم املغــرب أربعــا 
أو الفجــر ثاثــا أو أربعــا ال يقــدر عــى 

ــذا)07( ــذا ه ــك ك ذل
الرأي الرابع

داللــة اآليــة عــى مطلــق الســفر إالّ مــا 
خــرج بالدليــل: 

ــق  ــرتاط مطل ــى اش ــة ع ــتدلوا باآلي اس
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الســفر إالّ مــا أخرجــه الدليــل فيجــب 
أو جيــوز قــر الصــاة يف كل ســفر 
مباحــًا  أو  مندوبــًا  أو  كان  واجبــًا 
وخــرج عــن عمــوم اآليــة ســفر اللهــو 
ــن  ــج م ــذا احت ــل، ول ــة للدلي واملعصي
ــن،  ــن السفريـــ ــر يف هذي ــّوز الق ج
ــه  ــا قول ــا:... وأيضـــ ــال: ) دليلن قــــ
األرض  يف  ضبتــم  ﴿وإذا  تعــــــاىل: 
فليــس عليكــم جنــاح أن تقــصوا مــن 

الصــاة﴾.
 فهــذا عــام يف الســفر املبــاح، والواجب، 
والطاعــة، وال يلزمنــا عــى ذلــك ســفر 
ــك  ــا ذل ــا أخرجن ــو، ألن ــة والله املعصي

بدليــل إمجــاع الفرقــة املحقــة( )17(.
ومتّســكوا بعمــوم اآليــة يف إبطــال قــول 
مــن اقتــر يف جــواز القــر عــى 
ــن مســعود،  ســفر احلــج أو اجلهــاد كاب
أو ســفر مطلــق الطاعــة كعطــاء)27(، 
قــال العامــة يف رّده عــى هــؤالء: ) لنــا 
قولــه تعــاىل: ﴿ وإذا ضبتــم يف األرض 
فليــس عليكــم جنــاح أن تقــصوا مــن 

ــاة﴾)37(. الص
الفرع الثاين

األدلة الروائية عى وجوب القص :
ــي  ــاة ق ــر الص ــح أن ق ــن الواض م
الســفر نــوع مــن التســهيل اإلهلــي، 

وصدقــة مــن اهلل جــّل وعــا ومقتــى 
ــرّد  ــاري ســبحانه أن ال ي األدب مــع الب
ــم  ــل، فيحك ــهيل وال يتجاه ــذا التس ه
العقــل بوجــوب القــر يف الســفر، 
ــرق  ــن ط ــواهد م ــدات ش ــد مؤي وتوج
ــن  ــام( فع ــم الس ــت )عليه ــل البي أه
الســام(،  )عليــه  الصــادق  اإلمــام 
قــال: قــال رســول اهلل )صــى اهلل عليــه 
وجــّل  عــز  اهلل  إن   : وســلم(  وآلــه 
تصــدق عــى مــرىض أمتــي ومســافرهيا 
بالتقصــر واالفطــار، أيــّر أحدكــم إذا 

ــه()47(. ــرّد علي ــة أن ت ــدق بصدق تص
وقال الشــيخ عــي النازي الشــاهرودي 
: ) قــال تعــاىل : ) وإذا رضبتم يف األرض 
فليــس عليكــم جنــاح أن تقــروا مــن 
ــر  ــال : ظاه ــن أن يق ــاة ( . يمك الص
اآليــة حيــث نفــى اجلنــاح عــن القــر 
مــع الروايــات اآلتيــة ، أن األصــل هــو 
الرخصــة يف قــر صــاة املســافر ، وأن 
العزيمــة مــن الرســول ) صــى اهلل عليــه 
ــة  ــة والرخص ــل اهلدي ــث قب ــه ( حي وآل
ــى  ــزم ع ــرض وع ــاىل ، وف ــن اهلل تع م
ركعــات  الســبع  فــرض  كــا  أمتــه 
التــي أضافهــا إىل العــرشة وأمضاهــا 
ــقاط  ــافر يف إس ــص للمس ــم رخ اهلل ، ث
ــى اهلل  ــول ) ص ــات ، والرس ــت ركع س
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ــكرا ،  ــة تش ــل الرخص ــه ( قب ــه وآل علي
وعــزم عــى أمتــه فــإذا ثبــت العزيمــة يف 
موضــع فهــو ، وإال يكــون رخصــة فيــه 

ــر()57(. ــع التخي ــار كمواض اخلي
القــر  القائلــون بوجــوب  اســتدل 
ــات  ــة برواي ــة املبارك ــة اىل االي باإلضاف
ــة  ــة املبارك ــون االي ــن مضم ــرة تب كث
ــا  ــر ، ذكره ــوب الق ــس لوج او تؤس
ــوى  ــاين س ــي ، والكاش ــاء الرخ فقه
مــا ذكــره فقهــاء االماميــة مــن طرقهــم،  

ــا :     منه
أيب  : )عــن  اهلنــدي  املتقــي  1-قــال 
منيــب اجلــريش قــال : قيــل البــن عمــر 
وإذا رضبتــم يف األرض   (  : اهلل  قــول 
فليــس عليكــم جنــاح ( ، اآليــة ، فنحــن 
آمنــون ال نخــاف فنقــر الصــاة ؟ 
ــول اهلل  ــم يف رس ــد كان لك ــال : لق فق

أســوة حســنة()67( .
ــربي  ــر الط ــن جري ــه اب ــا أخرج 2-م
وغــره مــن طريــق عــي )عليه الســام( 
قــال : ســأل قــوم مــن التجــار رســول 
ــا  ــوا : ي ــلم فقال ــه وس ــى اهلل علي اهلل ص
رســول اهلل ! إنــا نــرضب يف األرض 
فكيــف نصــي ؟ فأنــزل اهلل تعــاىل : 
ــم يف األرض فليــس عليكــم  وإذا رضبت
ــاة()77( .   ــن الص ــروا م ــاح أن تق جن

فرضــت   : قالــت  عائشــة  3-عــن 
الصــاة ركعتــن ركعتــن يف احلــرض 
والســفر فأقــرت صــاة الســفر ، وزيــد 
ابــن  لفــظ  ويف   . احلــرض  صــاة  يف 
ــق البخــاري : فرضــت  حــزم مــن طري
ــول  ــر رس ــم هاج ــن ، ث ــاة ركعت الص
اهلل صــى اهلل عليــه وســلم ففرضــت 
ــى  ــفر ع ــاة الس ــت ص ــا ، وترك أربع

 .)87( األوىل 
4-عــن عبــد اهلل ابــن عمــر قــال : 
الصــاة يف الســفر ركعتــان مــن خالــف 

ــر)97( ــد كف ــنة فق الس
ــاىل  ــان رىض اهلل تع ــى عث ــا ص 5-ومل
عنــه بعرفــات أربعــا قــال ابــن مســعود 
ــول اهلل  ــع رس ــت م ــه صلي ريض اهلل عن
ــام  ــذا املق ــلم يف ه ــه وس ــى اهلل علي ص
ــر ريض  ــر وعم ــى بك ــع أب ــن وم ركعت
ــف  ــم اختل ــن ث ــا ركعت ــاىل عنه اهلل تع
بكــم الطــرق فليــت حظــي مــن األربــع 
ــغ  ــا بل ــن فل ــن الركعت ــي م ــل حظ مث
تأهلــت  إين  قــال  عثــان  إىل  ذلــك 
ــى اهلل  ــول اهلل ص ــمعت رس ــة وس بمك
ــدة  ــل ببل ــن تأه ــول م ــلم يق ــه وس علي
ــن  ــد اهلل اب ــكار عب ــا فان ــن أهله ــو م فه
مســعود واعتــذار عثــان دليــل عــى أن 

ــان)08(  ــافر ركعت ــرض املس ف
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ــرض  ــع كف ــافعي: ) أرب ــال الش 6-  وق
يقــر  أن  للمســافر  أن  اال  املقيــم 
لقــب  مــن  مشــاخينا  مــن  رخصــة 
املســألة بــأن القــر عندنــا عزيمــة واال 
كــال رخصــة وهــذا التلقيــب عــى 
ــا خطــأ الن الركعتــن مــن ذوات  أصلن
ــرا  ــتا ق ــافر ليس ــق املس ــع يف ح األرب
ــرض  ــام ف ــا مت ــل مه ــا ب ــة عندن حقيق
املســافر واال كــال ليــس رخصــة يف 
ــنة  ــة للس ــاءة وخمالف ــو إس ــل ه ــه ب حق
ــال  ــه ق ــة أن ــن أيب حنيف ــذا روى ع هك
مــن أتــم الصــاة يف الســفر فقــد أســاء 

وخالــف الســنة()18(
7- وكان عمــر إذا قــدم مكــة صــى 
هلــم ركعتــن ثــم يقــول : يــا أهــل مكــة 
أمتــوا صاتكــم فانــا قــوم ســفر ، وروى 
البيهقــي عــن أيب بكــر مثــل ذلــك .)28(
8-   عــن يعــى بــن أميــة قــال : ســألت 
ليــس   : قلــت  اخلطــاب  بــن  عمــر 
عليكــم جنــاح أن تقــروا مــن الصاة 
ــال :  ــاس ؟ فق ــن الن ــد أم ــة . وق اآلي
ــألت  ــه ، فس ــت من ــا عجب ــت مم عجب
رســول اهلل صــى اهلل عليــه وســلم عــن 
ــا  ــدق اهلل هب ــة تص ــال : صدق ــك فق ذل

ــته)38(  ــوا صدق ــم فاقبل عليك
ــال : كان  ــر ق ــن عم ــد اهلل ب ــن عب 9-ع

ــلم إذا  ــه وس ــى اهلل علي ــول اهلل ص رس
ــى  ــزد ع ــة مل ي ــذه املدين ــن ه ــرج م خ
ركعتــن حتــى يرجــع إليهــا . ويف لفــظ 
: صحبــت رســول اهلل فــكان ال يزيــد يف 
ــن أيب  ــن)48( . وع ــى الركعت ــفر ع الس
ــن  ــر ع ــن عم ــألت اب ــال : س ــة ق حنظل
الصــاة يف الســفر فقــال : ركعتــان ســنة 
النبــي صــى اهلل عليــه وســلم ، ويف لفــظ 
البيهقــي : قــر الصــاة يف الســفر ســنة 
ســنها رســـــول اهلل صــى اهلل عليــه 

ــلم . )58( وس
10-عــن موســى بــن مســلمة قــال 
قلــت البــن عبــاس : كيــف أصــي 
ــال :  ــة ؟ ق ــل يف مجاع ــة إذا مل أص بمك
ركعتــن ســنة أيب القاســم صــى اهلل 

عليــه وســلم )68(.
ــدم  ــن بع ــن القائل ــربي ع ــع الط وداف
وجــوب القــر بالقــول : اهنــا مســألة 
فيهــا  اختلــف  ولذلــك  اجتهاديــة 
العلــاء؛  فقولــه - يعنــي عثــان - فيهــا 
؛  تفســيقا)78(  تكفــرا وال  ال يوجــب 

ــم. ــا عزائ ــي اهن ون
ــر  ــو كان الق ــاين : ) ول ــال الكاس وق
رخصــة واالكــال هــو العزيمــة ملــا ترك 
ــل  ــة أفض ــا إذ العزيم ــة اال أحيان العزيم
وكان رســول اهلل صــى اهلل عليــه وســلم 
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ال خيتــار مــن االعــال اال أفضلهــا وكان 
ال يــرتك األفضــل اال مــرة أو مرتــن 
للرخصــة يف حــق األمــة فامــا تــرك 
ــة  ــع الفضيل ــه تضيي ــدا وفي ــل أب األفض
ــلم يف  ــه وس ــى اهلل علي ــي ص ــن النب ع
ــل  ــل والدلي ــا ال حيتم ــره فم ــع عم مجي
عليــه انــه صــى اهلل عليــه وســلم قــر 
بمكــة وقــال ألهــل مكــة أمتــوا يــا أهــل 
مكــة فانــا قــوم ســفر فلــو جــاز األربــع 
ملــا اقتــر عــى الركعتــن لوجهــن 
ــل  ــادة العم ــم زي ــه كان يغتن ــا ان أحدمه
يف احلــرم ملــا للعبــادة فيــه مــن تضاعــف 
االجــر والثــاين انــه صــى اهلل عليــه 
وســلم كان امامــا وخلفــه املقيمــون 
ــم  ــي أن يت ــكان ينبغ ــة ف ــل مك ــن أه م
ــوم إىل  ــك الق ــاج أولئ ــا حيت ــا كي أربع
ــه  ــام ب ــة االئت ــو أفضلي ــرد ولينال التف
ــل دل  ــث مل يفع ــاة وحي ــع الص يف مجي

ــا ()88(  ــا قلن ــة م ــى صح ــك ع ذل
عائشــة  إمتــام  الرخــي  وناقــش 
بالقــول : )وتأويــل حديــث عائشــة 
قيــل  مــا  عنهــا(  تعــاىل  اهلل  )رىض 
ــض  ــت بع ــن بي ــل م ــت تتنق ــا كان إهن
ــن  ــم تك ــض فل ــت بع ــا إىل بي أوالده
مســافرة ويف قــول رســول اهلل صــى اهلل 
عليــه وســلم فاقبلــوا صدقتــه مــا يــدل 

ــه  ــر ب ــه أم ــة ألن ــر عزيم ــى أن الق ع
ــل  ــوب وتأوي ــى الوج ــدل ع ــر ي واالم
اآليــة التجــوز يف القــراءة واألركان عند 
ــاه  ــافر عرفن ــاة املس ــا ص ــوف فأم اخل
بالســـــنة كــا روينــا مــن اآلثــار()98( .
النبــي  بــأن  الرخــي  ويــرد عــى 
صلــوات اهلل عيــه والــه االطهــار أيضــا 
اب االمــة وكل ارض هــي داره وفقــا 
لقياســكم ولكنــه مــا أتــَم يومــا يف 
ســفر وهــو مصــدر الترشيــع ، وذكرتــم 
اتفــق  فكيــف   . عزيمــة  القــر  ان 
ــر  ــول غ ــذا الق ــة هب ــربروا لعائش ان ت

العلمــي وغــر املعقــول أصــا !!!

املبحث الثاين
القول بعدم وجوب القص

ســيعرض البحــث يف هــذا املبحــث 
الذيــن  والفقهــاء  املفريــن  اقــوال 
ــت  ــة ال تثب ــة املبارك ــوا اىل ان االي ذهب
يف  املســافر  عــى  القــر  وجــوب 

. مطلبــن
املطلب األول 

اقوال املفرسين بعدم داللة االية عى 
الوجوب:

عليكــم  فليــس   ( الزخمــرشي:  قــال 
 ) الصــاة  مــن  تقــروا  أن  جنــاح 
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ــام  ــر واالمت ــن الق ــر ب ــره التخي ظاه
أفضــل()09(. االمتــام  وأن 

وفصــل القرطبــي القــول وأطــال يف 
ــدم  ــى ع ــه ارص ع ــوال لكن ــل االق نق
وجــوب القــر، ثــم مــال اىل ان احلكم 
هــو التخيــر بــن االمتــام والقــر ، قال 
: )وحكــي ابــن اجلهــم أن أشــهب روى 
عــن مالــك أن القــر فــرض ومشــهور 
مذهبــه وجــل أصحابــه وأكثــر العلــاء 
مــن الســلف واخللــف أن القــر ســنة، 
ــح  ــو الصحي ــافعي وه ــول الش ــو ق وه
عــى مــا يــأيت بيانــه إن شــاء اهلل ومذهب 
املالكيــن أن  البغداديــن مــن  عامــة 
الفــرض التخيــر وهــو قــول أصحــاب 
ــم اختلفــوا يف أهيــا أفضــل  الشــافعي ث
ــو  ــل وه ــر أفض ــم : الق ــال بعضه فق
إن   : وقيــل  وغــره  األهبــري  قــول 
اإلمتــام أفضــل وحكــي عــن الشــافعي، 
وحكــي أن ســعيد الفــروي املالكــي أن 
ــر ،  ــك التخي ــب مال ــح يف مذه الصحي
ــه  ــن قول ــر م ــذي يظه ــو ال ــت: وه قل
ســبحانه وتعــاىل : ) فليــس عليكــم 
جنــاح أن تقــروا مــن الصــاة( إال أن 
مالــكا رمحــه اهلل يســتحب لــه القــر ، 
وكذلــك يــرى عليــه اإلعــادة يف الوقــت 

ــم ()19( . إن أت

 )وقــال الشــافعي : القــر يف غــر 
اخلــوف بالســنة ، وأمــا يف اخلــوف مــع 
الســفر فبالقــرآن والســنة ، ومــن صــى 
، وال أحــب  فــا يشء عليــه  أربعــا 
ــن  ــة ع ــفر رغب ــم يف الس ــد أن يت الح

ــنة.  الس
وقــال أبــو بكــر األثــرم : قلــت ألمحــد 
بــن حنبــل للرجــل أن يصــي يف الســفر 
أربعــا ؟ قــال : ال ، مــا يعجبنــي ، الســنة 

ركعتــان()29( . 
ــهاب  ــن ش ــن اب ــك ع ــأ مال ويف موط
ــيد،  ــن أس ــد ب ــن آل خال ــل م ــن رج ع
ــال :  ــر فق ــن عم ــد اهلل ب ــأل عب ــه س أن
ــاة  ــد ص ــا نج ــن إن ــد الرمح ــا عب ــا أب ي
اخلــوف وصــاة احلــرض يف القــرآن 
ــد  ــال عب ــفر ؟ فق ــاة الس ــد ص وال نج
اهلل بــن عمــر : يــا ابــن أخــي إن اهلل 
تبــارك وتعــاىل بعــث إلينــا حممــدا صــى 
اهلل عليــه وســلم وال نعلــم شــيئا ، فإنــا 

ــل . ــاه يفع ــا رأين ــل ك نفع
 ففــي هــذا اخلــرب قــر الصــاة يف 
ال  ســنة  خــوف  غــر  مــن  الســفر 
ــرآن  ــا يف الق ــر هل ــا ال ذك ــة ، ألهن فريض
ــرآن إذا  ــور يف الق ــر املذك ــا الق ، وإن
كان ســفرا وخوفــا واجتمعــا ، فلــم 
ــن  ــع هذي ــه إال م ــر يف كتاب ــح الق يب
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 . الرشطــن()39( 
املطلب الثاين

اقوال الفقهاء بعدم داللة االية عى 
وجوب القص:

ــة  ــة املبارك ــى إن اآلي ــاء ع ــع الفقه امج
هــي الدليــل عــى جــواز القــر، قــال  
يف  )األصــل   : الدمياطــي  البكــري 
ــاىل : )  ــه تع ــاع قول ــل االمج ــر قب الق
وإذا رضبتــم يف األرض ( أي ســافرتم 
فيهــا ، ومثلهــا البحــر()49( .  ولكــن 
الشــافعية واملالكيــة واحلنابلــة اســتدلوا 
هبــا عــى الرخصــة يف قــر الصــاة يف 

ــوب . ــى الوج ــس ع ــفر ولي الس
ــوب  ــور يف وج ــاء اجلمه ــف فقه واختل
القــر وعدمــه إىل أربعــة أقــوال: قــال 
ابــن رشــد مبينــا صــور االختــاف 
وعــرض اقــوال فقهــاء اجلمهــور قائــا 
ــوا  ــم اختلف ــر فإهن ــم الق ــا حك : )فأم
ــن  ــم م ــوال : فمنه ــة أق ــى أربع ــه ع في
رأى أن القــر هــو فــرض املســافر 
املتعــن عليــه . ومنهــم مــن رأى أن 
ــر  ــرض خم ــا ف ــام كامه ــر واإلمت الق
لــه كاخليــار يف واجــب الكفــارة . ومنهم 
مــن رأى أن القــر ســنة . ومنهــم مــن 
ــل  ــام أفض ــة وأن اإلمت ــه رخص رأى أن
حنيفــة  أبــو  قــال  األول  وبالقــول 

 : بأرسهــم  والكوفيــون  وأصحابــه 
أعنــي أنــه فــرض متعــن وبالثــاين قــال 
بعــض أصحــاب الشــافعي وبالثالــث » 
أعنــي أنــه ســنة » قــال مالــك يف أشــهر 
الروايــات عنــه . وبالرابــع » أعنــي 
ــه رخصــة » قــال الشــافعي يف أشــهر  أن
ــد  ــور عن ــو املنص ــه وه ــات عن الرواي

أصحابــه()59( . 
أوال: املالكية:

ــوز  ــر ال جي ــد: )أن الق ــن رش ــال اب  ق
ــم  ــاىل﴿ إن خفت ــه تع ــف لقول إال للخائ
ــوا :  ــروا﴾ وقال ــن كف ــم الذي أن يفتنك
ــا  ــه الصــاة و الســام إن إن النبــي علي

ــا ...()69(  ــه كان خائف ــر ألن ق
 ويــرى املالكيــة ان القــر ســنة مؤكــدة 
مؤكــدة،   )ســنة   : الدســوقي  قــال   ،
ــاض يف  ــال عي ــح ، ق ــو الراج ــذا ه ه
االكــال : كونــه ســنة هــو املشــهور مــن 
مذهــب مالــك وأكثــر أصحابــه وأكثــر 
العلــاء مــن الســلف واخللــف . وقيــل 
: إن القــر فــرض ، وقيــل مســتحب ، 

ــاح()79( ــل مب وقي
ثانيا : الشافعية : 

ــوف  ــر يف اخل ــافعي: )والق ــال الش  ق
والســفر بالكتــاب ثــم بالســنة والقــر 
ــاب  ــنة والكت ــوف س ــا خ ــفر ب يف الس
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ــا  ــفر ب ــر يف الس ــى أن الق يــدل ع
ــل ال  ــز وج ــن اهلل ع ــة م ــوف رخص خ
ــا كان  ــروا ك ــم أن يق ــا عليه أن حت

ــفر ()89( ــوف والس ــك يف اخل ذل
ــا  ــووي : ) أم ــن الن ــى الدي ــال حمي وق
يف  القــر  فيجــوز  املســألة  حكــم 
الســفر يف الظهــر والعــر والعشــاء 
ــرب وال يف  ــح واملغ ــوز يف الصب وال جي
ــه وإذا  ــع علي ــه جمم ــذا كل ــرض وه احل
ــن  ــن إىل ركعت ــات رده ــر الرباعي ق

أم ال()99( ســواء كان خــوف 

املطلب الثالث
ادلة القائلن بعدم وجوب القص :

القــر  بجــواز  القائلــون  اســتدل 
بمختلــف وجــوه اجلــواز مــن االباحــة 
مؤكــدة  ســنة  انــه  اىل  التخيــر  اىل 
بااليــة املباركــة , ومــا يبينهــا مــن الســنة 
ــر،  ــن عم ــة ع ــن امي ــى ب ــث يع كحدي
القائلــون  بــه  اســتدل  مــا  وبالســنة 

. بالوجــوب! 
أوال : املالكية:

يف  )والســبب   : رشــد  ابــن  قــال 
ــول  ــى املعق ــة املعن ــم معارض اختافه
ومعارضــة  املنقــول  اللفــظ  لصيغــة 
ــول  ــى املعق ــا للمعن ــل أيض ــل الفع دلي

ولصيغــة اللفــظ املنقــول وذلــك أن 
ــافر  ــاة للمس ــر الص ــن ق ــوم م املفه
ــا هــو الرخصــة ملوضــع املشــقة كــا  إن
رخــص لــه يف الفطــر ويف أشــياء كثــرة  
ــة  ــن أمي ــى ب ــث يع ــذا حدي ــد ه ويؤي
ــا قــال اهلل  قـــــــال » قلــت لعمــر : إن
﴿ إن خفتــم أن يفتنكــم الذيــن كفــروا﴾ 
يريــد يف قــر الصــاة يف الســفر فقــال 
منــه  عجبــت  ممــا  عجبــت   « عمــر 
ــه و  ــى اهلل علي ــول اهلل ص ــألت رس فس
ســلم عــا ســألتني عنــه فقــال : صدقــة 
تصــدق اهلل هبــا عليكــم فاقبلــوا صدقتــه 
ــث  ــة . وحدي ــذا الرخص ــوم ه » فمفه
ــر  ــي عام ــن بن ــل م ــن رج ــة ع أيب قاب
أنــه أتــى النبــي صــى اهلل عليــه و ســلم 
فقــال لــه النبــي صــى اهلل عليــه و ســلم 
» إن اهلل وضــع عــن املســافر الصــوم 
ــح  ــا يف الصحي ــاة » ومه ــطر الص وش
التخفيــف  عــى  يــدل  كلــه  وهــذا 
والرخصــة ورفــع احلــرج ال أن القــر 

ــنة()100( .  ــه س ــب وال أن ــو الواج ه
 : بقولــه  مفصــا  اكثــر  وأوضــح 
ــه  ــارض بصيغت ــذي يع ــر ال ــا األث )وأم
ــار  ــذه اآلث ــوم ه ــول ومفه ــى املعق املعن
فحديــث عائشــة الثابــت باتفــاق قالــت 
ــن  ــن ركعت ــاة ركعت ــت الص » فرض
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فأقــرت صــاة الســفر وزيــد يف صــاة 
احلــرض » وأمــا دليــل الفعــل الــذي 
ومفهــوم  املعقــول  املعنــى  يعــارض 
األثــر املنقــول فإنــه مــا نقــل عنــه 
عليــه الصــاة و الســام مــن قــر 
ــح  ــه مل يص ــفاره وأن ــاة يف كل أس الص
ــه أتــم  ــه الصــاة و الســام أن عنــه علي
الصــاة قــط فمــن ذهــب إىل أنــه ســنة 
أو واجــب خمــر فإنــا محلــه عــى ذلــك 
ــه  ــي علي ــده » أن النب ــح عن ــه مل يص أن
ــا  ــاة وم ــم الص ــام أت ــاة و الس الص

ــأنه()101( . ــذا ش ه
واســتدل كذلــك  بحديــث عائشــة : 
ــى اهلل  ــول اهلل ص ــع رس ــرت م ) اعتم
ــة إذا  ــة إىل مك ــن املدين ــلم م ــه وس علي
قدمــت مكــة قلــت : يــا رســول اهلل 
ــت  ــرت وأمتم ــي ق ــت وأم ــأيب أن ب
وصمــت وأفطــرت ، فقــال : أحســنت 

ــي ()102(. ــاب ع ــا ع ــة وم ــا عائش ي
وقــول عائشــة هــذا مل يأخــذ بــه الفقهــاء 
الهنــا نفســها قالــت ان فريضــة الســفر 

ركعتــان للرباعيــة )103(.  
وهــذا اعجــب مــن العجــب ان يــروي 
عــن رســول اهلل صلــوات اهلل عليــه 
ــاة يف  ــم الص ــه مل يت ــار ان ــه االطه وال
ــة  ــن امي ــى ب ــث يع ــط وحدي ــفر ق الس

عــن عمــر يف داللــة االيــة املباركــة ثــم 
ــر !!!! ــواز الق ــي بج يفت

ثانيا، الشافعية :
ــة املباركــة عــى  اســتدل الشــافعي باالي
ــز  ــال اهلل ع ــا : )ق ــر قائ ــواز الق ج
وجــل » وإذا رضبتــم يف األرض فليــس 
عليكــم جنــاح أن تقــروا مــن الصاة 
ــروا »  ــن كف ــم الذي ــم أن يفتنك إن خفت
ــاب اهلل  ــا يف كت ــكان بين ــال ف ــة ، ق اآلي
تعــاىل أن قــر الصــاة يف الــرضب 
يف األرض واخلــوف ختفيــف مــن اهلل 
ــا  ــه، ال أن فرض ــن خلق ــل ع ــز وج ع
عليهــم أن يقــروا()104( . وكذلــك 
اســتدل الثبــات عــدم وجــوب القــر 
لوجــود لفــظ )ال جنــاح( قائــا : )  كــا 
كان قولــه » ال جنــاح عليكــم إن طلقتــم 
النســاء مــا مل متســوهن أو تفرضــوا هلــن 
ــم  ــا عليه ــة ال أن حت ــة » رخص فريض
أن يطلقوهــن يف هــذه احلــال وكــا كان 
قولــه » ليــس عليكــم جنــاح أن تبتغــوا 
ــاىل  ــد واهلل تع ــم » يري ــن ربك ــا م فض
ــا  ــج ال أن حت ــروا يف احل ــم أن تتج أعل
ــه »  ــا كان قول ــروا وك ــم أن يتج عليه
فليــس عليهــن جنــاح أن يضعــن ثياهبن 
» وكــا كان قولــه » ليــس عليكــم جنــاح 
ــة ال إن   ــم » اآلي ــن بيوتك ــوا م أن تأكل
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حتــا عليهــم أن يأكلــوا مــن بيوهتــم وال 
ــم)105(. ــوت غره بي

ــر  ــواز الق ــنة  بج ــن الس ــتدل م واس
ــا : ــات نقله ــدة رواي بع

منهــا روايــة يعــى بــن اميــة عــن عمــر:  
ــر  ــت لعم ــال قل ــة ق ــن أمي ــي ب )... يع
ــل  ــز وج ــال اهلل ع ــا ق ــاب إن ــن اخلط ب
ــم  ــاة إن خفت ــن الص ــروا م » أن تق
ــن  ــد أم ــروا » فق ــن كف ــم الذي أن يفتنك
النــاس فقــال عمــر عجبــت ممــا عجبت 
منــه فســألت رســول اهلل صــى اهلل عليــه 
وســلم » فقــال صدقــة تصــدق اهلل هبــا 

ــه()106(. ــوا صدقت ــم فاقبل عليك
وروايــة عائشــة : ) أخربنــا إبراهيــم بــن 
ــن  ــرو ع ــن عم ــة اب ــن طلح ــد ع حمم
عطــاء عــن عائشــة قالــت كل ذلــك قــد 
فعــل رســول اهلل صــى اهلل عليــه وســلم 
قــر الصــاة يف الســفر وأتــم ()107(.    

ــا  ــن املســيب : )أخربن ــة ســعيد ب ورواي
ــن  ــن اب ــة ع ــن حرمل ــن اب ــم ع إبراهي
ــى  ــول اهلل ص ــال رس ــال ق ــيب ق املس
ــن إذا  ــم الذي ــلم » خيارك ــه وس اهلل علي
ســافروا قــروا الصــاة وأفطــروا » أو 

ــوا()108( . ــال : مل يصوم ق
 : قائــا  األدلــة  هبــذه  افتــى  ثــم 
مســافرا  أفعــل  والــذي  )فاالختيــار 

وأحــب أن ُيفَعــل قــر الصــاة يف 
بــا  الســفر  وىف  والســفر،  اخلــوف 
ــا مل  ــاة فيه ــم الص ــن أت ــوف ، وم خ
ــى  ــس يف مثن ــه جل ــه صات ــد علي تفس
ــرك  قــدر التشــهد أو مل جيلــس وأكــره ت
القــر وأهنــى عنــه إذا كان رغبــة عــن 

الســنة فيــه()109(.
ان  عمــر  لروايــة  نقلــه  بعــد  وبــن 
الصدقــة رخصــة- وان كانــت منــه 
تعــاىل شــأنه- قائــا : ) فدل رســول اهلل 
صــى اهلل عليــه وســلم عــى أن القر يف 
الســفر بــا خــوف صدقــة مــن اهلل عــز 
وجــل والصدقــة رخصــة ال حتــم مــن 
اهلل أن يقــروا ودلــت عــى أن يقــروا 
يف الســفر بــا خــوف إن شــاء املســافر،  
وأن عائشــة قالــت كل ذلــك قــد فعــل 
رســول اهلل صــى اهلل عليــه وســلم أتــم 

ــر()110(. ــفر وق يف الس
وال ادري بعــد ان نقل هو ان رســول اهلل 
صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم قــد قر يف 
ــي  ــوف ، ان يفت ــا خ ــفر ب ــاة الس ص
بجــواز القــر دون وجوبــه !!!  فعلينــا 
االســوة بــه صــى اهلل عليــه والــه لقولــه 
عــز وجــل ﴿ لقــد كان لكــم يف رســول 
اهلل أســوة حســنة ملــن كان يرجــو اهلل 
ــاىل  ــه تع ــر...﴾)111( وقول ــوم االخ والي
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﴿ ان كنتــم حتبــون اهلل فاتبعــوين حيببكــم 
اهلل ﴾)112( ولقولــه صــى اهلل عليــه وآلــه 
» صلــوا كــا رأيتمــوين أصــي »)113( 
وقولــه : )خــذوا عنــي مناســككم()114(
ونقــل البكــري الدمياطــي: )وروى ابن 
ــهد  ــن ش ــي م ــار أمت ــيبة : إن خي أيب ش
أن ال إلــه إال اهلل وأن حممــدا رســول 
ــتبرشوا ،  ــنوا اس ــن إذا أحس اهلل ، والذي
وإذا أســاؤا اســتغفروا ، وإذا ســافروا 

قــروا()115( .
3- احلنابلة :

ــل  ــه : ) األص ــن قدام ــد اهلل ب ــال عب ق
والســنة  الكتــاب  الصــاة  قــر  يف 
واالمجــاع أمــا الكتــاب فقــول اهلل تعــاىل 

 . وإذا رضبتــم يف...( )116(   (
واســتدل عــى داللــة االيــة بروايــة عمر 
ــر  ــت لعم ــة قل ــن أمي ــى اب ــال يع : ) ق
بــن اخلطــاب ليــس عليكــم جنــاح 
أن تقــروا مــن الصــاة إن خفتــم 
ــن  ــد أم ــروا  وق ــن كف ــم الذي أن يفتنك
النــاس فقــال عجبــت منــه فســألت 
رســول اهلل صــى اهلل عليــه وســلم فقــال 
صدقــة تصــدق اهلل هبــا فاقبلــوا صدقتــه 

ــلم)117( .  ــه مس ، أخرج
ــرة  ــنة املطه ــة بالس ــن قدام ــتدل اب واس
بقولــه : وأمــا الســنة فقــد تواتــرت 

ــه  ــى اهلل علي ــول اهلل ص ــار أن رس االخب
ــا  ــفاره حاج ــر يف أس ــلم كان يق وس
ومعتمــرا وغازيــا )118( . وقــال ابــن 
ــى اهلل  ــول اهلل ص ــت رس ــر ، صحب عم
ــي يف  ــض ، يعن ــى قب ــلم حت ــه وس علي
الســفر وكان ال يزيــد عــى ركعتــن 
ــد  ــض وكان ال يزي ــى قب ــر حت ــا بك وأب
ــك  ــان كذل ــر وعث ــن وعم ــى ركعت ع

،)119 (

 وقــال ابــن مســعود صليــت مــع النبــي 
ــع  ــن وم ــلم ركعت ــه وس ــى اهلل علي ص
ــن  ــر ركعت ــع عم ــن وم ــر ركعت أيب بك
ثــم  تفرقــت بكــم الطريــق وودت أن يل 

ــن)120( ،  ــن متقبلت ــع ركعت مــن أرب
ــول اهلل  ــع رس ــا م ــس خرجن ــال أن وق
ــه وســلم إىل مكــة فصــى  صــى اهلل علي
ركعتــن حتــى رجــع وأقمنــا بمكــة 
عــرشا نقــر الصــاة حتــى رجــع 

متفــق عليــه  )121( .
ــة  ــة القطعي ــذه األدل ــد رسد كل ه وبع
ــر  ــواز الق ــى ج ــاع ع ــتدل باالمج اس
- وهــو امــر غــر متحقــق خلــروج 
 : قائــا   - واالحنــاف  االماميــة 
ــافر  ــن س ــى أن م ــة ع ــت األم )وأمجع
ســفرا تقــر يف مثلــه الصــاة يف حــج 
أو عمــرة أو جهــاد ان لــه قــر الصــاة 
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الرباعيــة إىل ركعتــن()122( ؛ وقــال بمثله 
البهــويت: ) قــر الرباعيــة ، وهــو جائــز 
ــاىل : ) وإذا  ــه تع ــنده قول ــا . وس إمجاع
عليكــم  فليــس  األرض  يف  رضبتــم 
جنــاح أن تقــروا مــن الصــاة إن 
ــد  ــنة لتاكي ــتندا بالس ــم ( )123(  مس خفت

ــر )124( . ــى الق ــة ع ــة االي دالل
وناقــش أبــو بكــر الكاشــاين القــول 
بالرخصــة قائــا : )وهــذا الن الرخصــة 
ــي  ــم األص ــن احلك ــر ع ــا تغ ــم مل اس
ــرف  ــا ع ــر مل ــف وي ــارض إىل ختفي لع
معنــى  يوجــد  ومل  الفقــه  أصــول  يف 
إذا  رأســا  املســافر  حــق  يف  التغيــر 
الصــاة يف األصــل فرضــت ركعتــن يف 
حــق املقيــم واملســافر مجيعــا ملــا يذكر ثم 
زيــدت ركعتــان يف حــق املقيــم وأقــرت 
ــان عــى حاهلــا يف حــق املســافر  الركعت
ــى  ــدم معن ــل فانع ــا يف األص ــا كانت ك
التغيــر أصــا يف حقــه وىف حــق املقيــم 
وجــد التغيــر لكــن إىل الغلــظ والشــدة 
ال إىل الســهولة واليــر والرخصــة تنبئ 
عــن ذلــك فلــم يكــن ذلــك رخصــة يف 
ــمى  ــا س ــمى فإن ــو س ــة ول ــه حقيق حق
ــة  ــاين احلقيق ــض مع ــود بع ــازا لوج جم

ــر()125(. ــو التغي وه

النتائج : 
ــث  ــى الباح ــاىل ع ــن اهلل تع ــد ان م بع
اراء  عــى  االطــاع  مــن  بالتمكــن 
ــرواة والفقهــاء يف مســألة  ــن وال املفري
قــر الصــاة للمســافر ، فــان البحــث 
: التاليــة  النتائــج  يســجل 
والفقهــاء  املفريــن  مجيــع  1-ان 
الســفر  القــر يف  ان  متفقــون عــى 
ــن  ــد ال م ــم اح ــف منه ــنة، ومل خيال س
املتأخريــن حســب مــا  القدمــاء وال 
ــادر. ــن مص ــث م ــي الباح ــن ي ــع ب وق
قــد  والفقهــاء  املفريــن  ان   -2
اختلفــوا يف داللــة االيــة عــى اجلــواز او 

: اقــوال  اىل   ، الوجــوب 
قــر  توجــب  املباركــة  االيــة  ان  أ- 
الســفر عــى املســافر وقــت اخلــوف 

وليــس وقــت االمــن .
غــر  املباركــة  االيــة  ان  ب- 
ناظــرة ملســألة الســفر وقــت االمــن 
وموضوعهــا الســفر وقــت اخلــوف.
ج- ان االيــة املباركــة مل تتطــرق اىل قر 
الســفر وقــت االمــن ألنــه أساســا رشع 

ركعتن للرباعية. 
ــر  ــب الق ــة توج ــة املبارك د- ان االي
واهنــا  االمــن  وقــت  املســافر  عــى 
تتضمــن موضوعــن خمتلفــن بينهــا 
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ــفر  ــزول األول الس ــي يف الن ــارق زمن ف
والثــاين اخلــوف.

ــوب  ــن بوج ــض القائل ــتدل بع 3-اس
ــتدل  ــا اس ــة ، بين ــة املبارك ــر باالي الق

ــرة. ــنة املطه ــر بالس ــض االخ البع
الســنة  روايــات   مراجعــة  4-عنــد 
االماميــة  طــرق  ومــن  املطهــرة 
ــا  ــث ان نصوص ــد الباح ــور جي واجلمه
كثــرة قــد تصــل حــد التواتــر تشــر اىل 
وجــوب التقصــر ؛ حتــى قــال بعضهــم 

ــر. ــد كف ــم فق ــن أت م
ــون بعــدم الوجــوب  5-اختلــف القائل
اىل القــول باهنــا ســنة يســتحب القــر 
وقــول اىل انــه يســتحب االمتــام وقــول 

اىل التخيــر بــن القــر والتــام.
6-وحيــث ان االيــة املباركــة بينــت 
ــم  ــران الكري ــل يف الق ــه مماث ــا ول حك
والروايــات صحيحة الســند املســتفيضة 
مــن كل طــرق احلديــث توجــب القر 
ــب ال  ــر واج ــان الق ــافر ف ــى املس ع
ــة  ــة باالي ــم الدالل ــه ، وان مل تت ــس في لب
ــان نصــوص الســنة املطهــرة  املباركــة ف
كان  وان  وجوبــه  يف  جليــة  واضحــة 
بعضهــا يســتند اىل االيــة املباركــة يف 

ــاب . ــذا االجي ه
7- ان مــا اســتدل بــه عــى االمتــام مــن 

ــه  ــرره بأن ــه ب ــام الن ــر ت ــان غ ــل عث قب
ــديد  ــة الش ــرتاض الصحاب ــم، واع مقي
عليــه يــدل عــى ان القــر هــو احلكــم 

ــم. ــارف بينه ــادر املتع املتب

اهلوامش:
1-لسان العرب، ابن منظور، ج 1: 544.

2- جممــع البحريــن، الشــيخ الطرحيــي، ج 
.9 3،ص 

الراغــب  القــرآن،،  غريــب  مفــردات   -3
295 األصفهانــى: 

4-التبيان  3 : 306 - 308
ــون  ــل وعي ــق التنزي ــن حقائ ــاف ع 5-الكش
 : يف  جــاء  وكذلــك  ؛   558  :  1 األقاويــل 
تفســر القرطبــي5 : 351 ؛ تفســر ابــن كثــر 
1 : 557 ؛ حميــى الديــن النــــووي، املجمــوع  

.322  :  4
6-تفسر جوامع اجلامع 1 : 435

7-تفســر جممــع البيــان  3 : 172 ؛ ينظــر 
ــوار  ــار األن ــي ، بح ــة املجل ــك العام كذل
ــرآن 1  ــه الق ــدي ، فق ــب الراون 86 : 2 ؛ القط
: 421؛ البكــري الدمياطــي ، إعانــة الطالبــن 

112 :  2
8-لسان العرب 2 : 430

9- لســان العــرب  2 : 428 ؛ وكذلــك قــال : 
الفــروز آبــادي، القامــوس املحيــط 1 : 218

10-البقرة : 158
11-جممع البحرين 1 : 408
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 – التبيــان 3: 307  الطــويس  الشــيخ   -12
.3 0 8

13-السيــــد الطباطبائــي، تفســر امليــــــزان   
.61 : 5

14-تفسر جوامع اجلامع 1 : 435 - 436
15-تفسر جممع البيان  3 : 172

16-بحار األنوار 86 : 2
17-تفسر جممع البيان  3 : 172

18- بحار األنوار 86 : 10
19-البقرة : 158

20-لسان العرب 5 : 95
21-لسان العرب 5 :  95 - 96

22-املصدر نفسه 5 : 102
23-تاج العروس 7 : 393

24- التبيــان، الشــيخ الطــويس 3: 307 – 
.308

25-املصدر نفسه  3: 172 – 173.
26-تفسر امليزان  5 : 61

27-تفسر ابن كثر 1 : 557 
28-املبسوط 1 : 248

29-أسباب النزول للسيوطي : 81
 :4 الفقهــاء  تذكــرة  احلــي،  العامــة   -30

.3 4 9
31- ابن قدامة املقديس املغني 2 :87.

32-مــن ال حيــرضه الفقيــه : ج 1 : 278 ، 
بــاب 59 ، الصــاة يف الســفر ، ح 1 .

33-بحار األنوار 2 :  276
34-كنز الدقائق  1 : 385

35-تفسر العيايش ج 1 ص 271 .
36-البحــار ج 18 : 694 . الربهــان ج 1 : 

410 . الصــايف ج 1 : 389 .
37-دعائم االسام 1: 195 . 

38-التفسر الصايف 1 : 492 - 493
39-تفســر نــور الثقلــن 1 : 148 وأيضــا يف 

542 - 541 :1
40-منتقى اجلان 2 : 189

41-النساء ، 101 .
ــزل  1 :  ــاب اهلل املن ــر كت ــل يف تفس 42-األمث

455
اجلمعــة  صــاة  يف  الزاهــر  43-البــدر 

 90 املنتظــري:  الشــيخ  واملســافر، 
ــون  ــل وعي ــق التنزي ــن حقائ ــاف ع 44-الكش

ــل   1 : 559 األقاوي
45-املبســوط للرخــي  1 : 239 ؛ اهلدايــة 
1: 80 ، اللبــاب 1 : 107 ؛ املجمــوع 4 : 337 
؛ تفســر ابــن    العــريب 1 : 614 ؛  اخلــاف1 
: 569 قــال : إن التقصــر عزيمــة مذهــب 
ــاء  ــر ، ويف الفقه ــام ( وعم ــه الس ــي ) علي ع

ــه . ــة وأصحاب ــك وأيب حنيف : مال
46-املبسوط 1 : 239

47-بدائع الصنائع 1 : 91
48- البقرة : 158.

حيــرضه  ال  مــن  الصــدوق،  الشــيخ   -49
.   434  : الفقيــه1 

ــي  5:  ــيد الطباطبائ ــزان، الس ــر املي 50- تفس
.61



103

م.د. حسام محزة كاظم
2م

02
1  

ل  
ــو

يـل
   أ

  4
8  

د /
عد

ال

51- املحقق األردبيي زبدة البيان : 119.
52- ينظــر: الشــيخ نــارص مــكارم الشــرازي 
األمثــل يف تفســر كتــاب اهلل املنــزل، 3: 419.
53- ينظــر: املصــدر نفســه األمثــل يف تفســر 

كتــاب اهلل املنــزل  3 : 422
صــاة  أحــــكام  يف  الناظــر  ضيــاء   -54

.9 املســافر: 
55- الرازي، تفسر الرازي 11: 17- 18.

56- البقرة : 158.
57- البقرة : 184. 

58- السيـــــد الطباطبائــي، تفســر امليــزان 5 
61 :

الزاهــر يف  البــدر  املنتظــري،  الشــيخ   -59
.93 واملســافر:  اجلمعــة  صــاة 

60-تفسر جوامع اجلامع 1 : 435 - 436
61- تذكرة الفقهاء  4: 421.

62- كتاب الصاة   8 : 7.
63- السيد املرتى ، االنتصار: 164.

64- فقه القرآن 1: 142.
65- أحكام القرآن 2: 316.

66-فقه القرآن  1 : 143
67-فقه القرآن  1 : 144

68-بدائع الصنائع 1 : 93  
69- ينظــر: الشــيخ املنتظــري، البــدر الزاهــر 

يف صــاة اجلمعــة واملســافر : 93.
70-بدائع الصنائع 1 : 92  

71- الشيخ الطويس،اخلاف 1: 567.
 4 املجمــوع  النــووي،  الديــن  حميــي   -72

.346 :
73- املحقق احلي، املعترب 2: 470.

74- الكليني، الكايف 4: 127.
75-مســتدرك ســفينة البحــار 6 : 353 - 

354
76-كنــز العــال   8 :  243حديــث رقــم  

22747
ــر 5 : 155 ، مقدمــات  ــن جري 77-تفســر اب
املدونــة الكــربى البن رشــد 1 : 136 ، تفســر 
ابــن عطيــة كــا يف تفســر القرطبــي 5 : 362 ، 
الــدر املنثــور 2 : 209 ، تفســر الشــوكاين 1 : 

471 تفســر اآللــويس 5 : 134 .
ــاري 1 : 159 ، ج  ــح البخ ــر : صحي 78-ينظ
ــلم 1 :  ــح مس 2 : 105 ، ج 5 : 172 ، صحي
257 ، موطــأ مالــك 1 : 124 ، ســنن أيب داود 
1 : 187 ، كتــاب االم للشــافعي 1 : 159 ، 
أحــكام القــرآن للجصــاص 2 : 310 ، ســنن 
، املحــى 4 : 265 ، زاد  البيهقــي 3 : 135 
ــي 5 : 352 ،  ــر القرطب ــاد 2 : 21 ، تفس املع

358 ؛ املبســوط 1 : 239.
ــن  ــي الب ــي 3 : 140 ، املح ــنن البيهق 79-س
ــاص  ــرآن للجص ــكام الق ــزم 4 : 270 ، أح ح
للطــرباين كــا  الكبــر  املعجــم   ،  310 :  2
يف جممــع الزوائــد 2 : 155 وقــال : رجالــه 

ــح . ــال الصحي رج
80-املبســــــوط 1 : 240 ؛ بدائــع الصنائــع   

92 : 1
81-بدائع الصنائع 1 : 91
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82-ســنن البيهقــي 3 : 126 ، 157 ، املحــى 
البــن حــــــزم 5 : 18 ، موطــأ مالــك 1 : 

.  «  126
83-صحيــح مســلم 1 : 191 ، 192 ، ســنن 
أيب داود 1 : 187 ، ســنن ابــن ماجــة 1 : 329 
ــي 3  ــنن البيهق ــائي 3 : 116 ، س ــنن النس ، س
: 134 ، 141 ، أحــكام القــرآن للجصــاص 2 
: 308 ، املحــى البــن حــزم 4 : 267 ؛ وعــن 
عمــر أيضــا ينظــر : مســند أمحــد 1 : 37 ، 
ــائي  ــنن النس ــة 1 : 329 ، س ــن ماج ــنن اب س
ــكام  ــي 3 : 199 ، أح ــنن البيهق 3 : 118 ، س
القــرآن للجصــاص 2 : 308 ، 309 ، املحــى 
البــن حــزم 4 : 265 ، زاد املعــاد هامــش 
رشح املواهــب 2 : ص 21 فقــــال : ثابــت 

عــن عمــر .
ــة  ــن ماج ــنن اب ــد 2 : 45 ، س ــند أمح 84-مس
ــكام  ــائي 3 : 123 ، أح ــنن النس 1 : 330 ، س
املعــاد  زاد   ،  310  :  2 للجصــاص  القــرآن 
 29  :  2 للزرقــاين  املواهــب  رشح  هامــش 

وصححــه .
85-مســند أمحــد 2 : 57 ، ســنن البيهقــي 
3 : 136 ؛ وقريــب منــه يف جممــع الزوائــد 
للحافــظ اهليثمــي 2 : 145 فقــال : رجالــه 

موثقــون .
ــح  ــد 1 : 290 ، 337 ، صحي ــند أمح 86-مس
ــائي 3 : 119 ؛  ــنن النس ــلم 1 : 258 ، س مس
ينظــر كذلــك:  مســند أمحــد 1 : 355 ، ســنن 
ابــن ماجــة 1 : 330 ،  ســنن البيهقــي 3 ، 

ــاص 2 : 307  ــرآن للجص ــكام الق 135 ، أح
ــزم 4 : 271 ــن ح ــى الب ، 310 ، املح

87-الرياض  النرضة 2 : 151
88-بدائع الصنائع   1 : 92

89-املبسوط 1 : 240
ــون  ــل وعي ــق التنزي ــن حقائ ــاف ع 90-الكش

ــل   1 : 558 األقاوي
91-تفسر القرطبي   5 : 352

92-املصدر نفسه   5 : 352
93-املصدر نفسه 5 : 353

94-إعانة الطالبن 2 : 112
95-املصدر نفسه : 139

96-بداية املجتهد 1 : 139
ينظــر  ؛   358  :  1 الدســوقي  97-حاشــية 
ــر  1 :  ــرشح الكب ــربكات  ال ــو ال ــك أب كذل

358
98-كتاب األم 1 : 208

99-املجموع 4 : 322
100-بداية املجتهد 1 : 139
101-بداية املجتهد 1 : 139

102-الكشــاف عــن حقائــق التنزيــل وعيــون 
األقاويــل   1 : 559

ــاري 1 : 159 ،  ــح البخ ــر : صحي 103-ينظ
ج 2 : 105 ، ج 5 : 172 ، صحيــح مســلم 
1 : 257 ، موطــأ مالــك 1 : 124 ، ســنن 
أيب داود 1 : 187 ، كتــاب االم للشــافعي 1 
: 159 ، أحــكام القــرآن للجصــاص 2 : 310 
، ســنن البيهقــي 3 : 135 ، املحــى 4 : 265 ، 
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زاد املعــاد 2 : 21 ، تفســر القرطبــي 5 : 352 
، 358 ؛ املبســوط 1 : 239.

104-كتاب األم 1: 207
105-املصدر نفسه1: 207 - 208

106-املصدر نفسه 1 : 208
107-املصدر نفسه 1 : 208
108-املصدر نفسه1 : 208
109-املصدر نفسه 1 : 208
110-املصدر نفسه  1 : 211

111-األحزاب : 21
112-ال عمران : 31

113-عــوايل الــآليل ج  1: 198 ؛ وأيضــا 
عــوايل الــآليل 3 : 86 ؛ العامــة املجلــي 
ــربى  ــنن الك ــوار  79 : 335 ؛ الس ــار األن بح

للبيهقــي  2 : 345  
114-عوايل الآليل 1 : 215.

115-إعانة الطالبن   2 : 112
ــد  ــك عب ــر كذل ــي 2 :  89 ؛ ينظ 116-املغن
ــر 2 : 90 ــرشح الكب ــة، ال ــن قدام ــن ب الرمح
117-املصــدر نفســه 2 :  89 ؛ ينظــر كذلــك 
عبــد الرمحــن بــن قدامــة، الــرشح الكبــر 2 : 

،90
118-املصدر نفسه  2 :  85 
119-املصدر نفسه  2 : 88

120-املصدر نفسه   2 :  89
121-املصدر نفسه   2 :  90
122-الرشح الكبر 2 : 90

123-كشاف القناع 1 : 614

124-كشاف القناع 1 : 614
125-بدائع الصنائع 1 : 91

املصادر:
ابــن  تفســر  ه،   774 ت  كثــر  ابــن   •

الرمحــن  عبــد  يوســف   : تقديــم  كثــر، 
دار  نــرش:   ، م   1992  - املرعشــي،1412ه 
املعرفــة للطباعــة والنــرش والتوزيــع - بــروت 

لبنــان.  –
ــرب  ــان الع ــور ، ت711ه ،  لس ــن منظ • اب
ــم -  ــوزة - ق ــرش أدب احل ــرم 1405 ، ن ، حم

ــران .  اي
بدائــع   ، ه  الكاشــاين ت587  بكــر  أبــو   •
ــة  ــع ،ط األوىل,1409 - 1989 م,املكتب الصنائ

احلبيبيــة – باكســتان.
• البكــري الدمياطــي ت 1310 ه ، إعانــة 
 1997  - األوىل,1418  الطالبن،الطبعــة  
م،نــرش دار الفكــر للطباعــة والنــرش والتوزيــع 

ــان. ــروت – لبن - ب
• البهويت،1051ه،كشــاف القنــاع ، تقديــم 
ــو  ــق : أب ــاين / حتقي ــم العن ــد العظي ــال عب : ك
عبــد اهلل حممــد حســن حممــد حســن إســاعيل 
م   1997  -  1418، ،األوىل  الشــافعي 
،منشــورات حممــد عــي بيضــون - دار الكتــب 

ــان. ــروت – لبن ــة - ب العلمي
ــوقي ت1230ه،  ــوقي ،الدس ــية الدس •حاش

نــرشدار إحيــاء الكتــب العربيــة - عيســى 
البــايب احللبــي ورشكاه.
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،كتــاب  170ه  ت  الفراهيــدي،  اخلليــل   •

العــن ، حتقيــق : الدكتــور مهــدي املخزومــي ، 
الدكتــور إبراهيــم الســامرائي ،الطبعــة الثانيــة 
دار  مؤسســة   ، الصــدر  مطبعــة   ،  1410  ،

ــرة ،  اهلج
 ، العــروس  تــاج   ،1205 ت  الزبيــدي   •

ــري ، 1414ه - 1994م ،  ــي ش ــق : ع حتقي
دار الفكــر - بــروت ، دار الفكــر للطباعــة 

والنــرش والتوزيــع - بــروت .
عــن  الكشــاف  ه،   538 ت  الزخمــرشي   •

ــل، 1385  ــون األقاوي ــل وعي ــق التنزي حقائ
- 1966 م، رشكــة مكتبــة ومطبعــة مصطفــى 
عبــاس   ، بمــر  وأوالده  احللبــي  البــايب 

وحممــد حممــود احللبــي ورشكاهــم.
ــع  ــنة الطب ــي   483ه ،املبسوط،،س • الرخ
1406 ه- 1986 م،نــرش دار املعرفــة للطباعــة 

والنــرش والتوزيــع - بــروت – لبنــان  .
الســيد الربوجــردي ت 1383ه، جامــع   •
أحاديــث الشــيعة، مطبعــة مهــر اســتوار،ألف 
ــة اهلل العظمــى حــاج حســن  حتــت إرشاف آي

ــردي. ــي الربوج الطباطبائ
الســيد الطباطبائــي ت 1412 ه، تفســر   •
يف  املدرســن  مجاعــة  منشــورات  امليــزان، 

احلــوزة العلميــة - قــم املقدســة.
ت  الــربكات  الكبر,أبــو  الــرشح   •

ــة -  ــب العربي ــاء الكت ــرش دار إحي 1302ه،ن
ورشكاه. احللبــي  البــايب  عيســى 

• الشــوكاين ت 1255ه،فتــح القديــر، حتقيــق 

: عــامل الكتب،نــرش : عــامل الكتــب،
• الشــيخ احلويــزي ت 1112 ه، تفســر نــور 
ــم  ــيد هاش ــق : الس ــح وتعلي ــن، تصحي الثقل
الرســويل املحــايت، الطبعــة الرابعــة،1412ه  ، 
حتقيــق : مؤسســة إســاعيليان، نــرش : مؤسســة 
إســاعيليان للطباعــة والنــرش والتوزيــع – قم.
• الشــيخ الطــربيس ت 548 ه، تفســر جوامع 
اجلامــع، حتقيــق : مؤسســة النــرش اإلســامي، 
الطبعــة األوىل 1418 ه، النــارش : مؤسســة 
ــن  ــة املدرس ــة جلاع ــامي التابع ــرش اإلس الن

بقــم املرشفــة.
تفســر  ه،   548 ت  الطــربيس  الشــيخ   •

ــن  ــة م ــق : جلن ــق وتعلي ــان، حتقي ــع البي جمم
الطبعــة  األخصائيــن،  واملحققــن  العلــاء 
مؤسســة  م،   1995  - ه  األوىل،1415 
ــان،  ــروت - لبن ــات - ب ــي للمطبوع األعلم
تقديــم : الســيد حمســن األمــن العامــي / متتاز 
هــذه الطبعــة بتحقيقــات مهمــة وإخــراج فنــي 

ــد ــري جي ع
جممــع   ، 1085ه  ت   الطرحيــي  الشــيخ   •

البحريــن ،الســيد أمحــد احلســيني ،الطبعــة 
الثانيــة ، 1408ه ، نــرش مكتــب النــرش الثقافــة 
ــرف األول  ــى احل ــاءه ع ــاد بن ــامية ، أع اإلس
مــن الكلمــة ومــا بعــده عــى طريقــة املعاجــم 

ــادل. ــود ع ــة : حمم العري
• الشــيخ الطــويس ت 460 ه، التبيــان، حتقيــق 
ــي،  ــر العام ــب قص ــد حبي ــح : أمح وتصحي
مكتــب  مطبعــة  1409ه،  األوىل،  الطبعــة 
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ــام  ــب اإلع ــرش مكت ــامي، ن ــام اإلس اإلع
اإلســامي.

• الشــيخ حســن صاحــب املعــامل ت1011ه، 
منتقــى اجلــان، ،تصحيــح وتعليــق : عــي 
أكــرب الغفــاري،1406 - 1364 ش،مؤسســة 
ــن  ــة املدرس ــة جلاع ــامي التابع ــرش اإلس الن

ــة. ــم املرشف بق
ت  الشــاهرودي  النــازي  عــي  الشــيخ   •
1405ه، مســتدرك ســفينة البحــار، حتقيــق 
عــي  بــن  حســن  الشــيخ   : وتصحيــح 
ــامي  ــرش اإلس ــة الن ــازي،1419، مؤسس الن

التابعــة جلاعــة املدرســن بقــم املرشفــة.
• الشــيخ نــارص مــكارم الشــرازي ، معــارص، 

األمثــل يف تفســر كتــاب اهلل املنــزل. 
ت  الســيد  الديــن  رشف  احلســن  عبــد   •

حتقيــق  واإلجتهــاد،  النــص   ، 1377ه 
ــى، الطبعــة األوىل 1404ه  ــو جمتب ــق : أب وتعلي
ــم. ــام – ق ــه الس ــهداء علي ــيد الش مطبعة،س
ــن قدامــه ت682ه،الــرشح  ــد الرمحــن ب • عب

دار  باألوفســت،نرش  جديــدة  الكبر،طبعــة 
ــروت  ــع - ب ــرش والتوزي ــريب للن ــاب الع الكت

ــان. – لبن
• عبــد اهلل بــن قدامــة ت620ه ، املغني،طبعــة 

ــدة باألوفســت،نرش دار الكتــاب العــريب  جدي
للنــرش والتوزيــع - بــروت – لبنــان.

• عــي بــن إبراهيــم القمــي ت 329ه، تفســر 

ــيد  ــم : الس ــق وتقدي ــح وتعلي ــي، تصحي القم
ــة  ــة الثالث ــري، الطبع ــوي اجلزائ ــب املوس طي

الكتــاب  دار  مؤسســة   : النــارش  1404ه، 
ــران. ــم – اي ــرش - ق ــة والن للطباع

القامــوس   ،  817 ت  آبــادي  الفــروز   •

. املحيــط 
• الفيــض الكاشــاين ت1091 ه، التفســر 
ــان 1416 ه-  ــة، رمض ــة الثاني ــايف، الطبع الص
ــم املقدســة،  1374 ش، مؤسســة اهلــادي - ق

ــران. ــدر – طه ــة الص مكتب
القرطبــي،  تفســر  ه،  ت671  القرطبــي   •
إبراهيــم  إســحاق  أبــو   : تصحيــح 
إحيــاء  دار  م،   1985 ه-  أطفيــش،1405 
ــة  ــروت - لبنان،مؤسس ــريب - ب ــرتاث الع ال

العــريب. التاريــخ 
• القطــب الراونــدي ت 573 ه، فقــه القــرآن، 
الطبعــة  احلســيني،  أمحــد  الســيد   : حتقيــق 
الثانيــة،1405 ه، نــرش مكتبــة آيــة اهلل العظمــى 
ــود  ــيد حمم ــام : الس ــي، بإهت ــي املرع النجف

ــي. املرع
• املتقــي اهلنــدي ت  975ه،كنــز العــال، 
ـــضبط وتفســر : الشــيخ بكــري حيــاين 
صفــوة  الشــيخ   : وفهرســة  تصحيــح     ،
الســقا،1409ه - 1989 م، نــرش مؤسســة 

لبنــان.  – بــروت   - الرســالة 
بحــار  1111ه،  املجلــي  باقــر  حممــد   •

األنــوار، الطبعــة الثانيــة املصححــة، 1403 - 
ــان  ــاء - بــروت – لبن 1983 م،مؤسســة الوف

ــريب ــرتاث الع ــاء ال ،دار إحي
بحــار  1111ه،  املجلــي  باقــر  حممــد   •
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ــم  ــيد إبراهي ــة الس ــق : العام ــوار، حتقي األن
ــة  ــودي، الطبع ــر البهب ــد الباق ــي ، حمم امليانج
ــرش:  ــة،1403 - 1983 م، ن ــة املصحح الثاني
دار  لبنــان،   - بــروت   - الوفــاء  مؤسســة 

ــريب. ــرتاث الع ــاء ال إحي
• حممــد بــن ادريــس اإلمــام الشــافعي ت 

احلديــث.   اختــاف   ، 204ه 

 320 ت  العيــايش  مســعود  بــن  حممــد   •

ــيد  ــاج الس ــق : احل ــايش، حتقي ــر العي ه،تفس
ــة  ــارش : املكتب ــايت ،الن ــويل املح ــم الرس هاش

العلميــة اإلســامية – طهــران.
• املــرزا حممــد املشــهدي ت 1125ه، تفســر 
كنــز الدقائــق وبحــر الغرائــب ، حتقيــق احلــاج 
آقــا جمتبــى العراقــي، ســنة الطبــع شــوال 
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Research Summary titled
The indication of Al Qasir verse of 
shortening the traveler’s prayer
Dr. Husam hamza kazem  

Praise be to God, Lord of the Worlds, the 

Creator, and Controller of creation, who is 

obligated to obey Him, so He commanded 

them to do ordinances and forbade them 

from His intentions for their own interests, 

which He knows with the best of His 

knowledge, and He rewards the obedient 

with His vast mercy; And his best prayers 

are upon his Noble Prophet Muhammad and 

his family, the pure, the infallible, the faithful 

who carried the divine law to the people and 

conveyed it to the best performance.

       Among the most important of these 

obligations is prayer, which is the basis of 

worship, and the Prophet of God, may God’s 

prayers and peace be upon him and his 

family, said about it: “The covenant between 

us and them is prayer. If it is accepted before 

anything else, and if it is rejected, everything 

else is rejected.”

       The Sharia has organized this worship 

and specified the times and how it should be 

performed and the number of its obligatory 

duties, and one of its rulings that Muslim 

jurists differed in its details is the prayer of 

the traveler, as some Muslims see that prayer 

is shortened during travel and others believe 

that it is not necessary.

       The first point of their differences is 

the verse 101 of Al Nissaa blessed surah ((If 

you strike in the earth, you are not forced to 

shorten your prayers, and if you are afraid 

of being interrupted by the unbelievers, they 

are always your evident enemy)). They agreed 

that the word (strike) in this verse means 

travel, and they differed as to the meaning 

of shortening whether it is a decrease in the 

number of rak’ahs or a change in the form of 

prayer. If it is the first, then it is the way for 

some to infer the verse on the shortness of 

prayer for the traveler, and if it is the second, 

then it means that the verse refers to traveling 

with fear, and thus it means the prayer of fear.

Key words:  Research, Prayer, Traveler, Fear, 

Shorten          
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كبية السحر وحكمها وعقوبة مرتكبها 
يف الشريعة االسالمية

م. م. ابرار جال فيصل

جامعة سامراء - كلية الرتبية

اخلاصة: 
ــرة  ــوم بـــ: )كب ــث املوس ــذا البح إنَّ ه
ــا  ــة مرتكبه ــا وعقوب ــحر وحكمه الس
ــن  ــر م ــامية( ا، يعت ــة االس يف الرشيع
البحــوث التــي تلقــي الضــوء عــى 
وعقوبــة  وحكمهــا  الســحر  كبــرة 
ــن  ــامية ، م ــة االس ــا يف الرشيع مرتكبه
ــا،  ــردات، وحكمه ــف املف ــال تعري خ
ــا  ــام بين ــا, ك ــا، وانواعه ــة مرتكبه وعقوب
اآليــات وبعــض األحاديــث حيــُث 
ــث  ــن حي ــه )ص( م ــام ب ــا ق ــا م ذكرن
التعامــل مــع خمتلــف الظــروف، وكيــف 
ــه،  ــى نج ــة ع ــذه األم ــلف ه ــار س س
ــزوا بمعالــة هــذه املخاطــر  وكيــف متي

املجتمعيــة.

 ، ، كبــرة  كلــات مفتاحيــة: ســحر 
الســاحر ، حكــم.  عقوبــة 

بسم اهلل الرمحن الرحيم

املقدمة
احلمــد هلل رب العاملــن، قيوم الســموات 
واألرضيــن، مدبــر أمــر اخللــق أمجعن، 
هــو األول فــا يشء قبلــه، واآلخــر فــا 
يشء بعــده، وهــو الظاهــر والباطن وهو 
ــلم  ــي وأس ــر، وأص ــى كل يشء قدي ع
عــى املبعــوث باحلــق ســيدنا حممــد 
وريض  عليــه،  وســامه  ريب  صــاة 
وأزواجــه  صحابتــه  عــن  تعــاىل  اهلل 
والتابعــن ومــن تبعهــم اىل يــوم الديــن.

أما بعد:
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ــرًا  ــا خط ــزال منزلق ــحر وال ي كان الس
إال  منــه  حتصــد  مل  البرشيــة  عــى 
ــور  ــر العص ــى م ــراب ع ــاد واخل الفس
ــد  ــل والبع ــر اجله ــث كث ــالفة؛ حي الس
الكتــاب  الصافيــة؛  الرشائــع  عــن 
ــر  ــذا الع ــل يف ه ــنة. وكان املؤم والس
أن يكتشــف البــرش ضــال الســحر 
ــذوا دجلهــم وباطلهــم؛  والســحرة فينب
فالبــرش يف هــذا العصــور بلغــوا مكانــة 
املــادي،  العلــم  مياديــن  يف  متقدمــة 
ــة  ــفوا حقيق ــم أن يكتش ــى هل ــن أن ولك
الســحر وأهلــه وهــم يزهــدون بالعلــم 

الرشعــي.
الســحر  إىل  التوجــه  أصبــح  لقــد 
مشــعرًا  العــر  هــذا  يف  والســحرة 
ــحرة  ــورة الس ــت خط ــر، وتفاقم باخلط
عــن ســابقه مــن العصــور، حيــث كثــر 
املشــعوذون والدجالــون مــع اســترشاء 
فأصبحــت  النفســية،  املشــكات 
يغلــب  مــن  عنــد  رائجــة  ســوقهم 
عليهــم اجلهــل وقلــة اإليــان، يلجئــون 
عــن  مســاعدهتم  ويطلبــون  إليهــم 
ــعوذة؛  ــحر والش ــة والس ــق الكهان طري
ظنــا منهــم أن لــدى الســحرة حــا 
ــا. ــا آلثاره ــية أو ح ــاكلهم النفس ملش
ومعلــوم مــا يف ذلــك مــن اخلطــر عــى 

ــه مــن التعلــق  ــا في ــد املســلمن؛ مل عقائ
بغــر اهلل والتــوكل عــى غــر اهلل يف مــا 
ال يقــدر عليــه إال اهلل، وخمالفــة أمــر 
ــحر  ــاب الس ــوله يف اجتن ــر رس اهلل وأم

ــحرة. والس
ــحر  ــن الس ــت ع ــد كتب ــرت، وق ــا ذك مل
تعلمــه  وحكــم  حقيقتــه،  مبينــا 
ــه. ــاحر وعقوبت ــم الس ــه، وحك وتعليم
وفــق  البحــث  هــذا  جعلــت  وقــد 
مــن  تتكــون  التــي  التاليــة،  اخلطــة 
مقدمــة واربــع مباحــث وخامتــة، وهــي 

عــى النحــو التــايل:
ــاظ •  ــف بألف ــث االول: التعري املبح

ــث البح
املطلــب االول: تعريــف الكبــرة • 

ــًا ــة واصطاح لغ
ــحر •  ــف الس ــاين: تعري ــب الث املطل

ــًا ــة واصطاح لغ
الثــاين: حكــم الســحر •  املبحــث 

وانواعــه
كبــرة •  حكــم  االول:  املطلــب 

االســامية الرشيعــة  يف  الســحر 
ــب •  ــة مرتك ــاين: عقوب ــب الث املطل

الســحر يف الرشيعــة االســامية
املبحــث الثالــث: انــواع الســحر • 

ــه ــة من ــرق الوقاي وط
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املطلب االول: انواع السحر• 
املطلــب الثــاين: طــرق الوقايــة مــن • 

الســحر
ــحر يف •  ــان الس ــع: بي ــث الراب املبح

ــة ــث النبوي ــة واالحادي ــات القرآني اآلي
التــي •  اآليــات  االول:  املطلــب 

والســحرة الســحر  ذكــرت 
ــث •  ــض االحادي ــاين: بع ــب الث الطل

ــحرة ــحر والس ــواردة يف الس ال
خامتة البحث• 

املبحث االول 
-التعريف بألفاظ البحث-

املطلب االول
 تعريف الكبرة لغة واصطاحًا

اوالً: تعريف الكبرة لغة
مــن الكــرب مفــرد كبــرة: اإلثــم الكبــر 
ــرة:  ــار، والكب ــه الن ــد اهلل علي ــا وع وم
كالكــرب، التأنيــث عــى املبالغــة. ويف 
َكَباِئــَر  َتنُِبــوَن  جَيْ ِذيــَن  َوالَّ  :التنزيــل
والكــرب:   ،)1( َواْلَفَواِحــَش  ْثــِم  اإْلِ
الرفعــة يف الــرشف، والكــرب والكربيــاء: 
تكــرب،  وقــد  والتجــرب.  العظمــة 
واســتكرب، وتكابــر، وقيــل: تكــرب: مــن 
ــه  ــن، وقول ــن الس ــر: م ــرب، وتكاب الك
ــاَمَواِت َواأْلَْرِض  ْلــُق السَّ تعــاىل:  خَلَ

َأْكــَرُ ِمــْن َخْلِق النَّــاِس )2( أي أعجب، 
واإلكــرب، واألكــرب: يشء كأنــه خبيــص 
يابــس، فيــه بعــض اللــن ليــس بشــمع 
وال عســل، وليــس بشــديد احلــاوة وال 
ــيء  ــا جت ــه ك ــل ب ــيء النح ــذب، جت ع
ــوك،  ــه ش ــات ل ــرب: نب ــمع، والك بالش
ــد، وذو  ــه واح ــه وج ــل ل ــرب: طب والك

كبــار: رجــل)3(.
ثانيًا: تعريف الكبرة اصطاحًا

الكبــرة هــي مــا كان حرامــًا حمضــًا 
ــص  ــة بن ــة حمض ــه عقوب ــت علي رشع
قاطــع يف الدنيــا واآلخــرة)4(، وهــي مــا 
حــذر الــرشع مــن ارتكاهبــا حتذيــرًا 
بســوء  مرتكبهــا  وتوعــد  شــديدًا، 
ــا وغــر  املصــر، كاإلرشاك بــاهلل، والزن
ذلــك مــن الفواحــش التــي يــؤدى 
األفــراد  شــأن  إفســاد  إىل  ارتكاهبــا 
واجلاعــات والتــي ورد النهــى عنهــا يف 
كثــر مــن اآليــات القرآنيــة واألحاديث 
ــرة  ــو زه ــد اب ــا حمم ــة)5(، وعرفه النبوي
بنــاء  هتــدم  التــي  املفاســد  بأهنــا: 
املجتمــع الفاضــل، واملعــايص التــي 
يــر عليهــا الشــخص ومــن شــأهنا أن 

تفســده أو تفســد غــره)6(.
كل  هــي  الكبــرة  ان  يتبــن  والــذي 
ذنــب مــن الذنــوب توعــد اهلل عــز 
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النــرش  مؤسســة  النــارش:   ،1407 املكــرم 
اإلســامي التابعــة جلاعــة املدرســن بقــم 

ــة. املرشف

ــه  ــل في ــذاب، أو جع ــه بالع ــل علي وج
حــدًا، أو لعــن اهلل عــز وجــل فاعلــه أو 
غضــب عليــه فهــو كبــرة مــن الكبائــر 
ــن  ــن ح ــر املؤم ــش يف نظ ــي تفح الت
ــذا  ــى أن ه ــص ع ــو مل ين ــمعها، ول يس

ــوب. ــر الذن ــن كبائ م
املطلب الثاين

 تعريف السحر لغة واصطاحًا
اوالً: تعريف السحر لغة

ــل  ــحرا والفاع ــحر س ــحر يس ــن س م
وهــو  ســحره  وســحار)7(،  ســاحر 
ــرة  ــحر م ــحر: س ــه ملس ــحور، وإن مس
ــا  ــه » إن ــل عقل ــى ختّب ــرى حت ــد أخ بع
ــن  ــه م ــحرين » وأصل ــن املس ــت م أن
ســحره إذا أصــاب ســحره. ولقيتــه 
ــى  ــحر ويف أع ــحرة وبالس ــحرًا وس س
ــح  ــع الصب ــحر م ــا س ــحرين ومه الس
وســحر قبلــه كــا يقــال: الفجــران 
ــل  ــحرنا مث ــادق، وأس ــكاذب والص لل
أصبحنــا، واســتحروا: خرجــوا ســحرًا. 
وتســحرت: أكلت الســحور، وســحرين 
ــتعارة  ــحر اس ــمي الس ــا س ــان، وإن ف
ألنــه وقــت إدبــار الليــل وإقبــال النهــار 
ــخ  ــال: انتف ــح. ويق ــس الصب ــو متنف فه
ســحره وانتفخــت مســاحره إذا مــّل 
إذا  ســحري  منــه  وانقطــع  وجبــن. 

يئســت. وأنــا منــه غــر رصيــم ســحر: 
األرض  ســحر  وبلــغ  قانــط.  غــر 
وأواخرهــا  أطرافهــا  وأســحارها: 
ــاء  ــايل. وج ــحار اللي ــن أس ــتعارة م اس
فــان بالســحر يف كامــه. ويف احلديــث 
ــان لســحرا »)8(  الصحيــح » إن مــن البي
ــا  ــا، وهل ــاس بعينه ــحر الن ــرأة تس وامل
ــواحر.  ــون س ــن عي ــاحرة، وهل ــن س ع
ولعــب الصبيــان الســحارة وهــي لعبــة 
ــى  ــب ع ــن جان ــرج م ــط خي ــا خي فيه
ــون. وأرض  ــب عــى ل ــون ومــن جان ل

ســاحرة الــراب)9(.
وذكــر صاحــب العــن الســحر: كل 
مــا كان مــن الشــيطان فيــه معونــة، 
والســحر: األخــذة التــي تأخــذ العــن. 
والســحر: البيــان يف الفطنــة، والســحر: 
فعــل الســحر، والســحارة: يشء يلعــب 
ــه الصبيــان إذا مــد خــرج عــى لــون،  ب
وإذا مــد مــن جانــب آخــر خــرج عــى 
لــون آخــر خمالــف )لــألول(، ومــا 
والســحر:  ســحارة.  فهــو  أشــبهها 
الغــذو، كقــول أمــرئ القيــس: ونســحر 

ــرشاب)01(. ــام وبال بالطع
ثانيًا: التعريف االصطاحي للسحر:

ذكــر العلــاء تعاريــف عديــدة للســحر 
منهــا مــا ذكرهــا املتأخــرون عرفــه 
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الفخــر الــرازي بانــه خمتــص بــكل 
عــى  ويتخيــل  ســببه  بمعنــی  أمــر 
ــه  ــرى التموي ــري جم ــه وجي ــر حقيقت غ
واخلــداع ومتــى اطلــق لــوم يقيــد افــاد 
ذم فاعلــه)11(،  وذكــر ابــن قدامــة يف 
ــم  ــى وكام يتكل ــد ورق ــه عق ــي ان املغن
ــر يف  ــيئا يؤث ــل ش ــه او يعم ــه او يكتب ب
ــن  ــه م ــه او عقل ــحور او قلب ــدن املس ب
ــر  ــو بك ــا أب ــه)21(، ام ــارشة ل ــر مب غ
ــا  ــو كل م ــحر ه ــال: الس ــري ق الزائ
ــه  ــا ل ــببه مم ــي س ــذه وخف ــف مأخ لط
تأثــر عــى أعــن النــاس أو نفوســهم أو 

أبداهنــم)31(.
ــن  ــن وم ــن املعاصي ــون م ــا املتقدم ام

ــبقهم س
ــا  ــب مم ــف قري ــي تعري ــه الزحي وعرف
ــرى  ــه ي ــل، ب ــه وختيي ــه متوي ــبق بان س
اإلنســان الــيء عــى غــر حقيقتــه)41(، 
وذكر احلجــازي بانه: التمويــه والتخييل 
ــيء  ــان ال ــرى اإلنس ــى ي ــل حت بالباط
ــام  ــر اإلم ــه)51(، وذك ــر حقيقت ــى غ ع
ــده  ــن ح ــحر ال يمك ــنقيطي أن الس الش
ــة  ــواع املختلف ــرة األن ــع لكث ــد مان بح
الداخلــة حتتــه وال يتحقــق قدر مشــرتك 
مانــع  لعــا  جامعــة  ليكــون  بينهــا 
لغرهــا ومــن هنــا اختلفــت عبــارة 

العلــاء يف حــده اختافــا متباينــة وهــذا 
ــاف  ــال إىل االخت ــة احل ــع بطبيع راج
ــر  ــا)61(، وذك ــه أيض ــي يف حقيقت املذهب
ــي  ــر خف ــحر كل أم ــاص: ان الس اجلص
ســببه وختيــل عــى غــر حقيقتــه جيــري 

ــداع)71(. ــه واخل ــرى التموي جم

املبحث الثاين
-حكم السحر وانواعه-

املطلب االول
 حكم كبرة السحر يف الرشيعة 

االسامية
حكــم الســحر، حمــرم بالكتــاب والســنة 
أكــرب  مــن  وهــو  العلــاء،  وأقــوال 

ــات. ــبع املوبق ــن الس ــر، وم الكبائ
َبُعــوا  ودليــل ذلــك مــن كتــاب الل َواتَّ
ــَياطُِن َعــَى ُمْلــِك ُســَلْيَاَن  َمــا َتْتُلــو الشَّ
ــَياطَِن  ــنَّ الشَّ ــَلْيَاُن َوَلِك ــَر ُس ــا َكَف َوَم
ــا  ــْحَر َوَم ــاَس السِّ ــوَن النَّ ُم ــُروا ُيَعلِّ َكَف
ُأْنــِزَل َعــَى امْلََلَكــْنِ بَِبابِــَل َهــاُروَت 
ــَاِن ِمــْن َأَحــٍد َحتَّــى  َوَمــاُروَت َوَمــا ُيَعلِّ
َيُقــواَل إِنَّــَا َنْحــُن فِْتنَــٌة َفــَا َتْكُفــْر 
ــْنَ  ــِه َب ــوَن بِ ُق ــا ُيَفرِّ ــَا َم ــوَن ِمنُْه ُم َفَيَتَعلَّ
ــِه  ــَن بِ ي ــْم بَِضارِّ ــا ُه ــِه َوَم ــْرِء َوَزْوِج امْلَ
ــا  ــوَن َم ُم ــإِْذِن اهللَِّ َوَيَتَعلَّ ــٍد إاِلَّ بِ ــْن َأَح ِم
ُهــْم َواَل َينَْفُعُهــْم َوَلَقــْد َعِلُمــوا مَلَــِن  َيرُضُّ
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ــَاٍق  ــْن َخ ــَرِة ِم ــُه يِف اآْلِخ ــا َل اُه َم ــرَتَ اْش
َلــْو  َأْنُفَســُهْم  بِــِه  ْوا  رَشَ َمــا  َوَلبِْئــَس 
َكاُنــوا َيْعَلُموَن)81(،فدلــت هــذه اآليــة 
الكريمــة عــى أن الســحر كفــر، وأن 
ــه،  ــرء وزوج ــن امل ــون ب ــحرة يفرق الس
كــا دلــت عــى أن الســحر ليــس بمؤثــر 
لذاتــه نفعــا وال رضًا ، وإنــا يؤثــر بــأذن 
اهلل وقــدره؛ ألن اهلل ســبحانه وتعــاىل هو 
الــذي خلــق اخلــر والــرش، كــا دلــت 
اآليــة الكريمــة عــى أن الذيــن يتعلمون 
الســحر إنــا يتعلمــون مــا يرضهــم وال 
ينفعهــم، وأنــه ليــس هلــم عنــد اهلل 
ــب،  ــظ ونصي ــاق -أي مــن ح مــن خ
ــدة  ــى ش ــدل ع ــم ي ــد عظي ــذا وعي وه
ــم  ــرة، وأهن ــا واآلخ ــارهتم يف الدني خس

ــان  ــس األث ــهم بأبخ ــوا أنفس باع
مــن  الســحر  حرمــة  ودليــل 
 (( )ص(:  قولــه  املرشفــة:  الســنة 
بــاهلل،  الــرشك  املوبقــات:  اجتنبــوا 

) 9 1 ( ) ) لســـــــحر ا و
عــن  )رض(  النــووي  اإلمــام  قــال 
ــو  ــرام، وه ــحر ح ــل الس ــحر: عم الس
مــن الكبائــر باإلمجــاع، وقــد عــده 
النبــي صــى اهلل عليــه وســلم مــن 
الســبع املوبقــات. ومنــه مــا يكــون 
ــل  ــرا؛ ب ــون كف ــا ال يك ــه م ــرا، ومن كف

ــول أو  ــه ق ــإن كان في ــرة، ف ــة كب معصي
ــر، وإال  ــو كف ــر، فه ــي الكف ــل يقت فع
ــرام؛  ــه فح ــه وتعليم ــا تعلم ــا. وأم ف
ــه  ــرا إذا كان في ــون كف ــد يك ــحر ق فالس
تعظيــم غــر اهلل؛ مــن اجلــن والشــياطن 
والكواكــب وغرهــم، وإذا كان فيــه 

ــب)02(. ــم الغي ــاء عل ادع
روي عــن القرطبــي قولــه » من الســحر 
مــا يكــون كفــرًا مــن فاعلــه، مثــل 
ــاس  ــور الن ــر ص ــن تغي ــون م ــا يدع م
وإخراجهــم يف هيئــة هبيمــة، وقطــع 
مســافة شــهر يف ليلــة، والطــران يف 
ــم  ــذا ليوه ــل ه ــن فع ــكل م ــواء، ف اهل
ــه  ــر من ــك كف ؛ فذل ــقٌّ ــه حُمِ ــاس أن الن

.)12(«
ــال:  ــط ق ــر املحي ــب البح ــر صاح وذك
وأمــا حكــم الســحر ، فا كان منــه يعظم 
بــه غــر اهلل مــن الكواكب والشــياطن ، 
وإضافــة مــا حيدثــه اهلل إليهــا ، فهــو كفر 
إمجاعــًا ، ال حيــل تعلمــه وال العمــل بــه. 
وكــذا مــا قصــد بتعلمــه ســفك الدمــاء 
، والتفريــق بــن الزوجــن واألصدقــاء. 
وأمــا إذا كان ال يعلــم منــه يشء مــن 
ــه ال  ــر أن ــل ، فالظاه ــل حيتم ــك ، ب ذل
ــا كان  ــه. وم ــل ب ــه وال العم ــل تعلم حي
ــّدك  ــل وال ــل والتخيي ــوع التحي ــن ن م
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والشــعبذة ، فــإن قصــد بتعليمــه العمــل 
بــه والتمويــه عــى النــاس ، فــا ينبغــي 
ــل. وإن  ــاب الباط ــن ب ــه م ــه ، ألن تعلم
ــه  ــم علي ــا تت ــه لئ ــك معرفت ــد بذل قص
خمايــل الســحرة وخدعهــم ، فــا بــأس 
بتعلمــه ، أو اللهــو واللعــب ، وتفريــج 
النــاس عــى خفــة صنعتــه فيكــره وأمــا 
ــف  ــه تألي ــد ب ــا أري ــان ، ف ــحر البي س
القلــوب عــى اخلــر ، فهــو الســحر 
ــوز  ــا جي ــق ، ف ــرت احل ــال ، أو س احل
ــم  ــا حك ــه. وأم ــل ب ــه وال العم تعلم

ــة)22(. ا وتوب ــدًّ ــاحر ح الس
املطلب الثاين

 عقوبة مرتكب السحر يف الرشيعة 
االسامية

اوالً: قول احلنفية يف مرتكب السحر:
ــل إذا  ــاحر يقت ــة: الس ــو حنيف ــاَل أب َق
ــه وال  ــل دم ــد ح ــاحر فق ــه س ــم أن عل
يســتتاب، وال يقبــل قولــه أين أتــرك 
الســحر وأين أتــوب منــه، فــإذا أقــر 
ــك  ــه. وكذل ــل دم ــد ح ــاحر فق ــه س أن
أن شــهد الشــهود أنــه كان ســاحرًا، 
ولــو َقــاَل: قــد تركــت منــذ زمــان قبــل 

ــه)32(. من
أمــا  اهلدايــة-  رشح  صاحــب  قــال 
الكاهــن: هــو الســاحر، وقيــل هــو 

العــراف الــذي حيــدث وحيــرض، وقيل 
ــه  ــن يأتي ــن اجل ــه وذي م ــذي ل ــو ال ه
باألخبــار. وقــال أصحابنــا: إن اعتقد أن 
الشــياطن يفعلــون لــه مــا يشــاء كفــر، 
وإن اعتقــد أنــه ال حيــل مل يكفــر. وعنــد 
الشــافعي إن اعتقــد مــا يوجــب الكفــر 
مثــل التقــرب إىل الكواكــب الســبعة 

ــر)42(.  ــن يكف ــل بالتيم ــا تفع وأهن
َأنَّ  اْعَتَقــَد  إْن  الســيوايس:  وقــال 
ــَياطَِن َيْفَعُلــوَن َلــُه َمــا َيَشــاُء َكَفــَر ،  الشَّ
َيْكُفــْر)52(. مَلْ  ِييــٌل  َأنَّــُه خَتْ َوإِْن اْعَتَقــَد 
مرتكــب  يف  املالكيــة  قــول  ثانيــًا: 

: لســحر ا
قــال مالــك: يقتــل كفــرا، وقــال قــوم: 
ال يقتــل. واألصــل أن ال يقتــل إال مــع 
ــنة  ــل الس ــق أه ــد اتف ــر)62(. وق الكف
ــه  ــة يف نفس ــه حقيق ــق، ول ــه ح ــى أن ع
وتأثــر يف األديــان وأحــوال النفــس 
ــره،  ــن أنك ــا مل ــض خاًف ــب والبغ كاحل

ــة)72(. ــه حقيق ــس ل ــوم: لي ــال ق وق
مرتكــب  يف  الشــافعية  قــول  ثالثــًا: 

: لســحر ا
ــْحِر َواَل جَيِــُب بِــِه  إِنَّــُه اَل َيْكُفــُر بِالسِّ
ــُه  َف َمَع ــرَتَ ــإِِن اْع ــُه، َف ــَأُل َعنْ ــُه َوُيْس َقْتُل
ــِه َكاَن  ــَة َدِم ــَرُه َوإَِباَح ــُب ُكْف ــَا ُيوِج بِ
َكافِــًرا بُِمْعَتَقــِدِه اَل بِِســْحِرِه َوَكَذلِــَك 
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ــْحِر صــار كافــرًا  ــَد إَِباَحــَة السِّ ــِو اْعَتَق َل
باعتقــاد إباحتــه ال بفعــل َفُيْقَتــُل ِحينَِئــٍذ 
ــَد  ــْحِر َبْع ــْحِر اَل بِالسِّ ــَا اْنَضــمَّ إىَِل السِّ بِ
َأْن ُتْعــَرَض َعَلْيــِه التَّْوَبــُة َفَا َيُتــوُب)82(.
ــم  ــن حك ــبكي ع ــام الس ــئل االم وس
الســاحر فقــال: لــه ثاثــة أحــوال حــال 
يقتــل كفــرا وحــال يقتــل قصاصــا 

ــزر ــل يع ــا ب ــل أص ــال ال يقت وح
ــرا«  ــا كف ــل فيه ــي يقت ــة الت ــا احلال »أم
يعمــل  )رض(أن  الشــافعي:   فقــال 
ــاث  ــا ث ــر وهل ــغ الكف ــا يبل ــحره م بس
ــكام  ــم ب ــال االول: أن يتكل ــة املث امثل
ذلــك  أن  يف  شــك  وال  كفــر  هــو 
موجــب للقتــل ومتــى تــاب منــه قبلــت 
توبتــه وســقط عنــه القتــل وهــو يثبــت 

ــة ــرار وبالبين باإلق
املثــال الثــاين: أن يعتقــد مــا اعتقــده 
مــن التقــرب إىل الكواكــب الســبعة 
ــه  ــب علي ــها فيج ــل بأنفس ــا تفع وأهن
ــاغ  ــن الصب ــكاه اب ــا ح ــل ك ــا القت أيض
ــم  ــذا القس ــت ه ــه وال يثب ــل توبت وتقب

إال باإلقــرار 
املثــال الثالــث: أن يعتقــد أنــه حــق 
ــب  ــان فيج ــب األعي ــى قل ــه ع ــدر ب يق
عليــه القتــل كــا قالــه القــايض حســن 
أيضــا  ذلــك  يثبــت  وال  واملــاوردي 

إال باإلقــرار وإذا تــاب قبلــت توبتــه 
ــل ــه القت ــقط عن وس

»أمــا احلالــة التــي يقتــل فيهــا قصاصــا« 
ــه قتــل بســحره إنســانا  فــإذا اعــرتف أن
ــه وإن ســحره  ــه مــات ب ــه وأن فكــا قال
يقتــل غالبــا فهاهنــا يقتــل قصاصــا 
اإلقــرار  إال  احلالــة  يثبــت هــذه  وال 
ــا  ــة، »وأم ــاص بالتوب ــقط القص وال يس
احلالــة التــي ال يقتــل فيهــا أصــا ولكن 
ــن  ــك ويضم ــدا ذل ــا ع ــي م ــزر« فه يع
مــا اعــرتف بإتافــه بــه كــا إذا اعــرتف 
أنــه قتــل روالــه ال بقتــل عــن فيضمــن 

ــة)92( الدي
مرتكــب  يف  احلنابلــة  قــول  رابعــًا: 

: لســحر ا
يف  أمحــد،  قــال  قدامــة:  ابــن  قــال 
روايــة حنبــل، يف العــراف والكاهــن 
ــذه  ــن ه ــتتاب م ــاحر: أرى أن يس والس
ــال: ال،  ــل؟ ق ــه يقت ــل ل ــل قي األفاعي
ــة  ــال: والعراف ــع. ق ــه يرج ــس، لعل حيب
طــرف مــن الســحر، والســاحر أخبــث، 
ألن الســحر شــعبة مــن الكفــر. وقــال: 
الســاحر والكاهــن حكمهــا القتــل، أو 
ــان  ــا يلبس ــا؛ ألهن ــى يتوب ــس حت احلب

أمرمهــا)03(.
اَل  ــا«:  »َأَحُدمُهَ قــوالن  الفــروع  ويف 
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ُر  ــُر بَِذلِــَك َواَل ُيْقَتــُل، َبــْل ُيَعــزَّ ُيَكفَّ
ُحْكــُم  ُحْكُمُهــْم  الثَّــايِن«:  »َواْلَوْجــُه 

ُيْقَتُلــوَن. ــَحَرِة  السَّ
ونلخص ما مى اىل اقول ثاث

حنيفــة  َأيب  مذهــب  هــو  أحدهــا: 
كافــر جيــب  الســاحر  َأن   - ومالــك 

توبتــه. تقبــل  واَل  قتلــه، 
ــافعي - إن  ــب الش ــَو مذه ــاين: ه والث
الســاحر ال يكــون كافــرا بالســحر، وال 

جيــب
بــن  أمحــد  مذهــب  هــو  والثالــث: 
حنبــل، إن الســاحر جيــب قتلــه، ومل 

بكفــره. يقطــع 

املبحث الثالث:
-انواع السحر وطرق الوقاية منه-

املطلب االول: انواع السحر
تقسيم الرازي للسحر:

ــحر  ــواع الس ــرازي: أن ــام ال ــال االم ق
ــة: ثاني

األول: ســحر الكلدانيــن والكشــدانين 
الكواكــب  يعبــدون  كانــوا  الذيــن 
الســيارة،  وهــي  املتحــرة،  الســبعة 
ــامل،  ــرة الع ــا مدب ــدون أهن ــوا يعتق وكان
وهــم  والــرش،  باخلــر  تــأيت  وأهنــا 
إبراهيــم  إليهــم  اهلل  بعــث  الذيــن 

اخلليــل)رض(.
األوهــام  أصحــاب  ســحر  الثــاين: 

. القويــة  والنفــوس 
ــر  ــه تأث ــم ل ــى أن الوه ــتدل ع ــم اس ث
ــى  ــي ع ــه أن يم ــان يمكن ــأن اإلنس ب
ــه األرض  ــى وج ــوع ع ــذع املوض اجل
وال يمكنــه املــي عليــه إذا كان ممــدودا 

ــوه . ــر أو نح ــى هن ع
قــال: وكــا أمجعــت األطبــاء عــى هنــي 
ــياء  ــر إىل األش ــن النظ ــوف)13( ع املرع
احلمــر ، واملــروع إىل األشــياء القويــة 
اللمعــان أو الــدوران ، ومــا ذاك إال ألن 

النفــس خلقــت مطيعــة لألوهــام .
الثالــث: االســتعانة بــاألرواح األرضيــة 
ــمن :  ــى قس ــم ع ــن ، وه ــم اجل ، وه

ــياطن. ــم الش ــار وه ــون، وكف مؤمن
الصنعــة  أصحــاب  إن  ثــم  قــال: 
وأربــاب التجربــة شــاهدوا أن االتصال 
هبــذه األرواح األرضيــة حيصــل بأعــال 
ســهلة قليلــة مــن الرقــي والدخــن، 
ــم  ــمى بالعزائ ــو املس ــوع ه ــذا الن وه

وعمــل التســخر.
ــون  ــذ بالعي ــات واألخ ــع: التخي الراب
والشــعبذة، ومبنــاه عــى أن البــر قــد 
ــن دون  ــيء املع ــتغل بال ــئ ويش خيط

ــره. غ
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أال تــرى ذا الشــعبذة احلــاذق يظهــر 
عمــل يشء يذهــل أذهــان الناظريــن 
بــه ويأخــذ عيوهنــم إليــه حتــى إذا 
الــيء  بذلــك  الشــغل  اســتفرغهم 
ــر  ــيئا آخ ــل ش ــوه عم ــث ونح بالتحدي
ــر  ــذ يظه ــديدة وحينئ ــة ش ــا برع عم
هلــم يشء آخــر غــر مــا انتظــروه ، 
فيتعجبــون منــه جــدا، ولــو أنــه ســكت 
ومل يتكلــم بــا يــرف اخلواطــر إىل 
ــرك  ــه ، ومل تتح ــد أن يعمل ــا يري ــد م ض
ــد  ــا يري ــر م ــام إىل غ ــوس واألوه النف
ــا  ــكل م ــرون ل ــن الناظ ــه لفط إخراج

ــه. يفعل
التــي  العجيبــة  األعــال  اخلامــس: 
ــى  ــة ع ــب آالت مركب ــن تركي ــر م تظه
النســب اهلندســية كفــارس عــى فــرس 
ــن  ــاعة م ــت س ــا مض ــوق كل ــده ب يف ي
بالبــوق مــن غــر أن  النهــار رضب 

ــد.  ــه أح يمس
قــال: ومــن هــذا تركيــب صنــدوق 

. الســاعات 
ــي أن  ــة ال ينبغ ــذا يف احلقيق ــال : وه ق
يعــد مــن بــاب الســحر ؛ ألن هلــا أســبابا 
معلومــة يقينيــة مــن اطلــع عليهــا قــدر 

عليهــا .
بخــواص  االســتعانة  الســادس: 

األطعمــة  يف  يعنــي  األدويــة، 
ال  أنــه  واعلــم   : قــال  والدهانــات، 
ــر  ــه تأث ــواص فإن ــكار اخل ــبيل إىل إن س

مشــاهد. املغناطيــس 
الســابع: التعليــق للقلــب، وهــو أن 
يدعــي الســاحر أنــه عــرف االســم 
األعظــم وأن اجلــن يطيعونــه وينقــادون 
لــه يف أكثــر األمــور، إذا اتفــق أن تكــون 
ــل  ــل قلي ــف العق ــامع ضعي ــك الس ذل
وتعلــق  حــق،  أنــه  اعتقــد  التمييــز 
ــوع  ــه ن ــل يف نفس ــك وحص ــه بذل قلب
ــل  ــإذا حص ــة، ف ــب واملخاف ــن الرع م
 ، القــوى احلاســة  اخلــوف ضعفــت 
ــذ يتمكــن الســاحر أن يفعــل مــا  فحينئ

ــاء. يش
ــب  ــة والتقري ــعي بالنميم ــن: الس الثام
مــن وجــوه خفيفــة لطيفــة وذلــك 

النــاس)23(. شــائع يف 
وقــال ابــن كثــر رمحــه اهلل : وقــد أدخل 
األنــواع  هــذه  مــن  كثــرا  الــرازي 
للطافــة  الســحر  فــن  يف  املذكــورة 
مداركهــا ؛ ألن الســحر يف اللغــة عبــارة 

ــببه)33(. ــي س ــف وخف ــا لط ع
تقسيم الراغب :

قــال الراغــب: الســحر يطلــق عــى 
معــان :
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ومنــه   ، ودق  لطــف  مــا  أحدهــا: 
ســحرت الصبــي ، خادعتــه واســتمله، 
ــحره،  ــد س ــيئا فق ــتال ش ــن اس وكل م
ــون  ــه إطــاق الشــعراء ســحر العي ومن
قــول  ومنــه   ، النفــوس  الســتالتها 
 ، الســاحرة(  )الطبيعــة   : األطبــاء 
ــْوٌم  ــُن َق ــْل َنْح ــاىل : چ َب ــه تع ــه قول ومن
َمْســُحوُروَنچ)43( أي : مروفــون عــن 

املعرفــة.
ــات ال  ــداع وختيي ــع بخ ــا يق ــاين: م الث
ــه املشــعوذ  ــا يفعل ــة هلــا ؛ نحــو م حقيق
يتعاطــاه  عــا  األبصــار  رصف  مــن 

ــد . ــة الي بخف
الثالــث: مــا حيصــل بمعاونــة الشــياطن 

بــرضب مــن التقــرب إليهــم.
الرابــع: مــا حيصــل بمخاطبــة الكواكب 

واســتنزال روحانياهتــا بزعمهم)53(

املطلب الثاين
 طرق الوقاية من السحر

ــه  ينبغــي للمســلم أن يقــي نفســه وأهل
ــك  ــى ذل ــرض وكل داء ، وال يتأت كل م
بعــد اهلل تعــاىل ، إال بأخــذ األســباب 
ــاك  ــاء ، وهن ــوع الب ــل وق ــة ، قب املبدئي
ــان  ــا اإلنس ــة يتبعه ــة مبدئي ــبل وقائي س
ــن  ــه م ــل بيت ــه وأه ــى نفس ــًا ع حفاظ

ــر اهلل  ــرب ذك ــن، ُيعت ــس واجل رشور اإلن
ــرق  ــن الط ــن أحس ــاىل م ــبحانه وتع س
الســحر  مــن  االنســان  تقــي  التــي 
ــراءة  ــن ذلك، كق ــرشور، وم ــائر ال وس
مْحَــِن  الرَّ اهللَِّ  بِْســِم  الفاحتــة  ســورة 
ِحيــِم )1( احْلَْمــُد هللَِِّ َربِّ اْلَعامَلَِن )2(  الرَّ
يِن  ِحيــِم )3( َمالـِـِك َيــْوِم الدِّ ــِن الرَّ مْحَ الرَّ
ــاَك َنْســَتِعُن )5(  ــاَك َنْعُبــُد َوإِيَّ )4( إِيَّ
اَط  اَط امْلُْســَتِقيَم )6( رِصَ َ اْهِدَنــا الــرِّ
ِذيــَن َأْنَعْمــَت َعَلْيِهــْم َغــْرِ امْلَْغُضــوِب  الَّ
ــَن)63(، وســورة  الِّ الضَّ َواَل  َعَلْيِهــْم 
اإلخــاص ُقــْل ُهــَو اهللَُّ َأَحــٌد )1( 
َمــُد )2( مَلْ َيِلــْد َومَلْ ُيوَلــْد )3( َومَلْ  اهللَُّ الصَّ
َيُكــْن َلــُه ُكُفــًوا َأَحــٌد )73( واملعوذتــن:  
ُقــْل َأُعــوُذ بِــَربِّ اْلَفَلــِق )1( ِمــْن 
رَشِّ َمــا َخَلــَق )2( َوِمــْن رَشِّ َغاِســٍق 
اَثــاِت  النَّفَّ رَشِّ  َوِمــْن   )3( َوَقــَب  إَِذا 
إَِذا  َحاِســٍد  رَشِّ  َوِمــْن   )4( اْلُعَقــِد  يِف 
َحَســَد ،)83(ُقــْل َأُعــوُذ بـِـَربِّ النَّــاِس 
ـاِس  النَـّ إَِلــِه  ـاِس )2(  النَـّ َمِلــِك   )1(
ــاِس )4(  ــَواِس اخْلَنَّ ــْن رَشِّ اْلَوْس )3( ِم
ـاِس  النَـّ ُيَوْســِوُس يِف ُصــُدوِر  ــِذي  الَّ
ــِة َوالنَّــاِس)93( واآليتــن  نَّ )5( ِمــَن اجْلِ
ــَا  ــوُل بِ ُس ــَن الرَّ مــن آخــر البقــرة  آَم
ــِه َوامْلُْؤِمنُــوَن ُكلٌّ  ُأْنــِزَل إَِلْيــِه ِمــْن َربِّ
ــِلِه  ــِه َوُرُس ــِه َوُكُتبِ ــاهللَِّ َوَمَاِئَكتِ ــَن بِ آَم



122

كبرية السحر وحكمها وعقوبة مرتكبها يف الشريعة االسالمية

2م 
02

1  
ل  

ــو
يـل

   أ
  4

8  
د /

عد
ال

ــوا  ــْنَ َأَحــٍد ِمــْن ُرُســِلِه َوَقاُل ُق َب اَل ُنَفــرِّ
ــَك  ــا َوإَِلْي نَ ــَك َربَّ ــا ُغْفَراَن َســِمْعنَا َوَأَطْعنَ
ــا إاِلَّ  ــُف اهللَُّ َنْفًس ــُر )285( اَل ُيَكلِّ امْلَِص
ــا  ــا َم ــَبْت َوَعَلْيَه ــا َكَس ــا َم ــَعَها هَلَ ُوْس
نَــا اَل ُتَؤاِخْذَنــا إِْن َنِســينَا  اْكَتَســَبْت َربَّ
ا  ــا إرِْصً ــْل َعَلْينَ ِم ــا َواَل حَتْ نَ ــا َربَّ َأْو َأْخَطْأَن
ــا  نَ ــا َربَّ ــْن َقْبِلنَ ِذيــَن ِم ــُه َعــَى الَّ ــَا مَحَْلَت َك
ــِه َواْعــُف  ــا بِ ــا َمــا اَل َطاَقــَة َلنَ ْلنَ مِّ َواَل حُتَ
ــا  ــَت َمْواَلَن ــا َأْن ــا َواْرمَحْنَ ــْر َلنَ ــا َواْغِف َعنَّ
 )04(ــَن ــْوِم اْلَكافِِري ــَى اْلَق ــا َع َن َفاْنُرْ
قــال  فقــد  البقرة كلهــا،  أو ســورة 
رســول اهلل )ص( يف احلديــث الــذي 
رواه الرتمــذي: )البيــت الــذي ُتقــرأ 
ــه ســورة البقــرة ال يدخلــه شــيطان( في
ــرآن أو  ــراءة الق ــرف ق ــن ال يع )14( وم

ــتخدام  ــه اس ــذر، يمكن ــتطيع لع ال يس
الوســائل االخــرى مــن تشــغيله يف 
االجهــزة الذكيــة كاهلاتــف والتلفــاز 

ــوه. ونح

املبحث الرابع
-بيان السحر يف اآليات القرآنية 

واالحاديث النبوية-
املطلب االول: اآليات التي ذكرت 

السحر والسحرة
اوالً: اآليــات التــي ذكــرت الســحر 

بلفــظ )ســاحر(
َســــــــاِحٍر  بِــُكلِّ  )َيْأُتــوَك   :  -1

 ، ) 2 4 ( ) َعِليــٍم
بِــُكلِّ  اْئُتــويِن  فِْرَعــْوُن  َوَقــاَل   -2

)34(َعِليــٍم َســاِحٍر 
ــا  ــْف َم ــَك َتْلَق ــا يِف َيِمينِ ــِق َم -3 َوَأْل
ــاِحٍر َواَل  ــُد َس ــوا َكْي ــَا َصنَُع ــوا إِنَّ َصنَُع

)44(ــى ــُث َأَت ــاِحُر َحْي ــُح السَّ ُيْفِل
ُمنْــِذٌر  َجاَءُهــْم  َأْن  -4َوَعِجُبــوا 
ــاِحٌر  ــَذا َس ــُروَن َه ــاَل اْلَكافِ ــْم َوَق ِمنُْه

)54(اٌب َكــذَّ
َوَقــاُروَن  َوَهاَمــاَن  فِْرَعــْوَن  إىَِل   -5

.)64(اٌب َفَقاُلــوا َســاِحٌر َكــذَّ
-6 َفَتــَوىلَّ بُِرْكنِــِه َوَقــاَل َســاِحٌر َأْو 

.)74(جَمْنُــوٌن
ِذيــَن ِمــْن  َأَتــى الَّ -7 َكَذلِــَك َمــا 
َقْبِلِهــْم ِمــْن َرُســوٍل إاِلَّ َقاُلــوا َســاِحٌر َأْو 

.)84(جَمْنُــوٌن

ــحر  ــرت الس ــي ذك ــات الت ــًا: اآلي ثاني
ــحر( ــظ )س بلف

اِئيــَل  إرِْسَ َبنِــي  َكَفْفــُت  َوإِْذ     -1
َفَقــاَل  بِاْلَبيِّنَــاِت  ِجْئَتُهــْم  إِْذ  َعنْــَك 
ِذيــَن َكَفــُروا ِمنُْهــْم إِْن َهــَذا إاِلَّ ِســْحٌر  الَّ

.)94(ُمبِــٌن
ْلنَــا َعَلْيــَك ِكَتاًبــا يِف   َوَلــْو َنزَّ  -2
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ِذيَن  ِقْرَطــاٍس َفَلَمُســوُه بَِأْيِدهيِــْم َلَقــاَل الَّ
)05(ــٌن ــْحٌر ُمبِ ــَذا إاِلَّ ِس ــُروا إِْن َه َكَف
ــَاَواِت  ــِذي َخَلــَق السَّ -3َوُهــَو الَّ
َعْرُشــُه  َوَكاَن  ــاٍم  َأيَّ َواأْلَْرَض يِف ِســتَِّة 
َأْحَســُن  ُكــْم  َأيُّ لَِيْبُلَوُكــْم  امْلَــاِء  َعــَى 
َعَمــًا َوَلِئــْن ُقْلــَت إِنَُّكــْم َمْبُعوُثــوَن 
ِذيــَن َكَفــُروا  ِمــْن َبْعــِد امْلَــْوِت َلَيُقوَلــنَّ الَّ

)15(إِْن َهــَذا إاِلَّ ِســْحٌر ُمبِــٌن
ًة َقاُلــوا  ــْم آَياُتنـَـا ُمْبــِرَ -4 َفَلــاَّ َجاَءهْتُ

.)25(َهــَذا ِســْحٌر ُمبـِـٌن
بِآَياتِنَــا  ُموَســى  َجاَءُهــْم  -5َفَلــاَّ 
َبيِّنـَـاٍت َقاُلــوا َمــا َهــَذا إاِلَّ ِســْحٌر ُمْفــرَتًى 
آَباِئنَــا  يِف  هِبَـــــــــَذا  َســِمْعنَا  َوَمــا 

)35( لِــَن  اأْلَوَّ
ــاٍت  ــا َبيِّنَ ــْم آَياُتنَ ــَى َعَلْيِه -6 َوإَِذا ُتْت
َأْن  ُيِريــُد  َرُجــٌل  إاِلَّ  َهــَذا  َمــا  َقاُلــوا 
ُكــْم َعــاَّ َكاَن َيْعُبــُد آَباُؤُكــْم َوَقاُلــوا  َيُصدَّ
ِذيــَن  ى َوَقــاَل الَّ َمــا َهــَذا إاِلَّ إِْفــٌك ُمْفــرَتً
ــَذا إاِلَّ  ــْم إِْن َه ــا َجاَءُه ــقِّ مَلَّ ــُروا لِْلَح َكَف

.)45(ــٌن ــْحٌر ُمبِ ِس
ِســْحٌر  إاِلَّ  َهــَذا  إِْن  َوَقاُلــوا   -7

) 5 5 ( ُمبِــٌن
ــَذا  ــوا َه ــقُّ َقاُل ــُم احْلَ ــا َجاَءُه -8 َومَلَّ

)65( ــُروَن ــِه َكافِ ــا بِ ــْحٌر َوإِنَّ ِس
ــاٍت  ــا َبيِّنَ ــْم آَياُتنَ ــَى َعَلْيِه -9 َوإَِذا ُتْت
ــا َجاَءُهــْم  ــُروا لِْلَحــقِّ مَلَّ ِذيــَن َكَف ــاَل الَّ َق

)75(ــٌن ــْحٌر ُمبِ ــَذا ِس َه
ُيْعِرُضــوا  آَيــًة  َيــَرْوا  َوإِْن     -10

)85( ُمْســَتِمرٌّ ِســْحٌر  َوَيُقوُلــوا 
-11َوإِْذ َقــاَل ِعيَســى اْبُن َمْرَيــَم َياَبنِي 
ًقــا  اِئيــَل إيِنِّ َرُســوُل اهللَِّ إَِلْيُكــْم ُمَصدِّ إرِْسَ
ا  ً ــرشِّ ــْوَراِة َوُمَب ــَن التَّ ــَديَّ ِم ــْنَ َي ــا َب ملَِ
ــُد  ــُمُه َأمْحَ ــِدي اْس ــْن َبْع ــْأيِت ِم بَِرُســوٍل َي
َفَلــاَّ َجاَءُهــْم بِاْلَبيِّنَــاِت َقاُلــوا َهــَذا 

)95(ــٌن ــْحٌر ُمبِ ِس
-12 َفَقــاَل إِْن َهــــــَذا إاِلَّ ِســْحٌر 

)06( ُيْؤَثــُر 

ــحر  ــرت الس ــي ذك ــات الت ــًا: اآلي ثالث
ــحار( ــظ )س بلف

)16(اٍر َعِليٍم ) َيْأُتوَك بُِكلِّ َسحَّ

املطلب الثاين
 بعض االحاديث الواردة يف السحر 

والسحرة
اهلل  عــن أيب هريــرة أن رســول   -1
ــوا  ــال: »اجَتنب ــه وســلم ق صــى اهلل علي
الَســبَع امُلوبِقــات« قيــل: يــا رســول 
الــرشُك   (( قــال:  هــن؟  ومــا  اهلل، 
ــي  ــس الت ــُل النف ــحر، وقت ــاهلل، والس ب
ــِم  ــق، وأكل مــاِل اليتي َحــرَم اهلل إال باحلَ
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وأكل الربــا، والتــويل يــوم الَزحــف، 
ــافاِت  ــات الغــــــ ــذُف املحصنــ وق

املؤمنــاِت(()26(.
عــن عائشــة قالــت: ســحر النبــي   -2
صــى اهلل عليــه وســلم هيــودي مــن 
ــن  ــد ب ــه لبي ــال ل ــق يق ــي زري ــود بن هي
ــى اهلل  ــي ص ــى كان النب ــم، حت األعص
ــل  ــه يفع ــه أن ــل إلي ــلم خيي ــه وس علي
الــيء وال يفعلــه، قالــت: حتــى إذا 
كان ذات يــوم - أو كان ذات ليلــة - 
دعــا رســول اهلل صــى اهلل عليــه وســلم، 
ــا  ــال: » ي ــم ق ــا، ث ــم دع ــا، ث ــم دع ث
عائشــة أشــعرت أن اهلل قــد أفتــاين فيــا 
اســتفتيته فيــه؟ جــاءين رجــان، فجلس 
أحدمهــا عنــد رأيس، واآلخــر عنــد 
رجــي فقــال: الــذي عنــد رأيس للــذي 
ــي  ــد رج ــذي عن ــي - أو ال ــد رج عن
للــذي عنــد رأيس - مــا وجــع الرجــل 
ــال:  ــه ق ــال: مــن طب ــال: مطبــوب. ق ق
لبيــد بــن األعصــم. قــال: يف أي يشء؟ 
قــال: يف مشــط، ومشــاطة، وجــف 
طلعــة ذكــر. قــال: وأيــن هــو؟ قــال: يف 
ــي  ــا النب ــت: فأتاه ــر ذي أروان » قال بئ
أنــاس مــن أصحابــه، ثــم  )ص( يف 
ــكأن  ــة ل ــا عائش ــال: )) واهلل ي ــاء فق ج
ــا  ــكأن نخله ــاء، ول ــة احلن ــا نقاع ماءه

ــا  ــت: ي ــت، قل ــياطن(( قال رءوس الش
رســول اهلل، أفــا أحرقتــه؟ قــال: )) ال، 
ــت أن  ــاين اهلل، وكره ــد عاف ــا فق ــا أن أم
أثــر عــى النــاس منــه رشًا (( فأمــر هبــا 

فدفنــت)36(.
َقــاَل َرُســوُل اهللَِّ )ص(: )) َمــْن   -3
َم اهللَُّ َعَلْيــِه  َســَحَر َأْو ُســِحَر َلــُه َحــرَّ
فِيــَق اأْلَْعــَى ، َويِف اجْلَنَّــِة َســَعٌة (()46(. الرَّ
ــَس  ــاَل َرُســوُل اهللَِّ )ص( : )) َلْي َق  -4
ـا َمــْن َســَحَر َوال ُســِحَر َلــُه، َوال  ِمنَـّ
ــَن َوال  َ َلــُه، َوال َتَكهَّ َ َوال ُتطِــرِّ َتَطــرَّ

ــَن َلــُه (()56(. ُتُكهِّ
ــِن  ــِرو ْب ــْن َعْم ــْفَياُن، َع ــن ُس ع  -5
ــُه َســِمَع َبَجاَلــَة، َيُقــوُل: َكَتــَب  ِدينـَـاٍر، َأنَّ
ُعَمــُر َريِضَ اهللَُّ َعنْــُه: َأِن » اْقُتُلــوا ُكلَّ 
ــَاَث  ــا َث ــاَل: َفَقَتْلنَ ــاِحَرٍة. َق ــاِحٍر َوَس َس
ــَة  ــا َأنَّ َحْفَص َن ــاَل َوُأْخرِبْ ــَواِحَر ». َق َس
َم  َوَســلَّ َعَلْيــِه  اهللُ  َصــىَّ  النَّبِــيِّ  َزْوَج 

ــَحَرهْتَا)66(. ــا َس ــًة هَلَ ــْت َجاِرَي َقَتَل
عــن ابــن عبــاس قــال: قــال   -6
ِمــن  علــًا  اقَتَبــَس  مــن   ((  : )ص( 
ــحر  ــن الس ــَعبًة ِم ــَس ُش ــوم، اقَتَب النُج

.)76()) زاد  مــا  زاَد 
َعــِن اْبــِن ُعَمــَر، َأنَّ َرُجَلــْنِ َقِدَمــا   -7
يِف َزَمــاِن َرُســوِل اهللِ )ص(  َفَخَطَبــا، 
َفَعِجــَب النَّــاُس ِمــْن َكَاِمِهــَا، َفالَتَفــَت 
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َم  إَِلْينَــا َرُســوُل اهللِ َصــىَّ اهللَُّ َعَلْيــِه َوَســلَّ
َأْو إِنَّ  َفَقــاَل: إِنَّ ِمــَن الَبَيــاِن ِســْحًرا 

ــْحر)86(. ــاِن ِس ــَض الَبَي َبْع

اخلامتة
ويف ختــام هــذا البحــث البــدَّ لنا مــن أْن 
نذكــر أهــم النتائــج التــي اســتخلصناها 

مــن هــذا البحــث، وهــي كــام يــأيت:
الكبــرة يف اللغــة: هــو ضــد الكــّر - 

ــد  ــي ض ــرة: ه ــة، فالكب ــو العظم وه
ــّر. الك

وكذلك السحر خاف التكهن.
ــببه -  ــي س ــر خف ــحر كل أم ان الس

وختيــل عــى غــر حقيقتــه جيــري جمــرى 
ــداع. ــه واخل التموي

ــر -  ــر الكبائ ــاين اك ــو ث ــحر ه الس
كــام ذكرتــه الســنة النبويــة وهــو انــواع 
الرشيعــة  حــذرة  خمتلفــة،  واشــكال 
وجعلــة  بــه  التعامــل  االســامية 

ملرتكبــه. شــديدة  عقوبــات 
الســحر -  الكريــم  القــرآن  ذكــر   

ــاحر  ــحر وس ــي )س ــاظ وه ــاث الف بث
ــث  ــة باحادي ــنة النبوي ــحار(، والس وس

ــة. ــاظ خمتلف ــددة والف متع
ــب -  ــة تتجن ــرق معروف ــة ط للوقاي

كقــراة  العظيمــة  القرآنيــة  باآليــات 

آيــة  او  املعــوذات  او  الفاحتــة  ســورة 
الكــريس او ســورة البقــرة او اواخرهــا .
هــذه أبــرز النتائــج التــي توصلنــا إليهــا 
ــام  ــث، ويف اخلت ــذا البح ــال ه ــن خ م
ــر  ــحر ام ــه إىل أنَّ الس ــا أْن ننب ــدَّ لن الب
خطــر ُيوقــع مرتكبــه يف حَماذيــر رشعيــة 

ــُه هبــا. ــق َنْفَس ُيوب
بعــد ان انتــرشت هــذه الكبــرة بــن 
املجتمعــات القديمــة واحلديثــة وقــد 
االســامية  الرشيعــة  منــه  حــذرت 
اشــد حتذيــر وتوعــدت مرتكبهــا بأشــد 

العقوبــات.
وأخــرًا أبتهــل إىل اهلل العظيــم أن يتقبــل 
هــذا العمــل خالصــًا لوجهــه الكريــم، 
وخدمــًة لدينــه احلنيــف، إنــه خــر 

ــؤول. ــرم مس ــول ، وأك مأم
وآخــر دعوانــا أن احلمــد هلل رب العاملن 
، والصــاة والســام عــى ســيدنا حممــد 
وعــى آلــه وصحبــه أمجعــن، ومــن 
ــوم  ــم إىل ي ــى هنجه ــار ع ــم ، وس تبعه

ــن. الدي
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اهلوامش واملصادر:
1- سورة الشورى ، اآلية 37.

2- سورة غافر، اآلية 57.
ــن  ــو احلس ــم، أب ــط األعظ ــم واملحي 3- املحك
ــريس )ت:  ــيده امل ــن س ــاعيل ب ــن إس ــي ب ع
ــداوي، دار  ــد هن ــد احلمي ــح: عب 458هـــ(، ت
 - 1421هـــ  بــروت،   - العلميــة  الكتــب 

ر( ب  )ك  مــادة   .12  /7 2000م، 
ــي  ــن ع ــد ب ــن حمم ــي ب ــات، ع 4- التعريف
دار  األبيــاري،  إبراهيــم  تــح:  اجلرجــاين، 
ص  1405ه،  بــروت،   - العــريب  الكتــاب 

.2 3 5
5- التفســر الوســيط للقــرآن الكريــم، حممــد 
ــة  ــر للطباع ــة م ــاوي، دار هنض ــيد طنط س
القاهــرة،   – الفجالــة  والتوزيــع،  والنــرش 

.130/3 1997م، 
ــن  ــد ب ــن أمح ــد ب ــر، حمم ــرة التفاس 6- زه
مصطفــى بــن أمحــد املعــروف بــأيب زهــرة )ت: 
ــريب، 3/ 1661. ــر الع 1394هـــ(، دار الفك

7- مجهــرة اللغــة، أبــو بكــر حممــد بــن احلســن 
تــح:  321هـــ(،  )ت:  األزدي  دريــد  بــن 
رمــزي منــر بعلبكــي، دار العلــم للمايــن – 

.512/1 1987م،  بــروت، 
ــس  ــن أن ــك ب ــك، مال ــام مال ــأ اإلم 8- موط
بــن مالــك بــن عامــر األصبحــي املــدين )ت: 
 - معــروف  عــواد  بشــار  تــح:  179هـــ(، 
ــالة، 1412ه،  ــة الرس ــل، مؤسس ــود خلي حمم

.)2074( برقــم   ،164  /2

9- أســاس الباغــة، بــو القاســم حممــود بــن 
ــار اهلل )ت:  ــرشي ج ــد، الزخم ــن أمح ــرو ب عم
ــود،  ــون الس ــل عي ــد باس ــح: حمم 538هـــ( ت
لبنــان،   - بــروت  العلميــة،  الكتــب  دار 

.442/1 1998م،   - 1419هـــ 
10- كتــاب العــن، أبــو عبــد الرمحــن اخلليــل 
ــدي  ــم الفراهي ــن متي ــرو ب ــن عم ــد ب ــن أمح ب
مهــدي  د  تــح:  170هـــ(،  )ت:  البــري 
دار  الســامرائي،  إبراهيــم  د  املخزومــي، 
ومكتبــة اهلــال، 135/3. مــادة )ســحر(.
11- مفاتيــح الغيــب = التفســر الكبــر، أبــو 
ــن  ــن ب ــن احلس ــر ب ــن عم ــد ب ــد اهلل حمم عب
احلســن التيمــي الــرازي امللقــب بفخــر الديــن 
ــري )ت: 606هـــ(، دار  ــب ال ــرازي خطي ال

ــروت، ط ۲، 222/3. ــة، ب ــب العلمي الكت
الكبــر،  الــرشح  وبذيلــه  املغنــي   -12
 ،۱۹۷۲ بــروت،  العلميــة،  الكتــب  دار 

.۱ ۱ ۳ /1 0
ــر،  ــي الكب ــكام الع ــر ل ــر التفاس 13- أي
جابــر بــن موســى بــن عبــد القــادر بــن جابــر 
أبــو بكــر اجلزائــري، مكتبــة العلــوم واحلكــم، 
ــعودية،  ــة الس ــة العربي ــورة، اململك ــة املن املدين

ط5، 1424هـــ-2003م، 91/1.
14- التفســر املنــر يف العقيــدة والرشيعــة 
ــي،  ــى الزحي ــن مصطف ــة ب ــج، د. وهب واملنه
دار الفكــر املعــارص – دمشــق، 1418هـــ، 7/ 

.110
ــد  ــازي، حمم ــح، احلج ــر الواض 15- التفس
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حممــود، دار اجليــل اجلديــد – بــروت، ط10، 
1413هـــ، 1/ 577.

16- اضــواء البيــان يف ايضــاح القــرآن ملحمــد 
ــامل  ــنقيطي، ع ــار الش ــد املخت ــن حمم ــن ب األم

ــروت، ص443. ــب، ب الكت
17- احــكام القــرآن أليب بكــر امحــد بــن 
ــاص، ط1، 1415ه، دار  ــرازي اجلص ــي ال ع
ــان، 51/1. ــروت- لبن ــة، ب ــب العلمي الكت

18- سور ة البقرة، آية 102.
19- اجلامــع املســند الصحيــح املختــر مــن 
أمــور رســول اهلل صــى اهلل عليه وســلم وســننه 
وأيامــه، أبــو عبــد اهلل حممــد بــن إســاعيل بــن 
إبراهيــم بــن املغــرة اجلعفــي البخــاري، تــح: 
ــوق  ــارص، دار ط ــارص الن ــن ن ــر ب ــد زه حمم
ــحر  ــرشك والس ــاب ال ــاة، 1422هـــ، ب النج
ــم )5764(. ــات، 14/ 420، برق ــن املوبق م

20- املفيــد يف مهــات التوحيــد، الدكتــور 
عبــد القــادر بــن حممــد عطــا صــويف، دار 
ص180؛  1423هـــ،  1422هـــ-  ــام،  االع
ــتاذ  ــلم، األس ــح مس ــم رشح صحي ــح املنع فت
دار  الشــن،  شــاهن  موســى  الدكتــور 
الــرشوق، )لــدار الــرشوق(، 1423 هـــ - 

.293  /1 2002م، 
ــن  ــارك ب ــره، مب ــرشك ومظاه ــالة ال 21- رس
حممــد امليــي اجلزائــري )املتــوىف: 1364هـــ(، 
تــح: أيب عبــد الرمحــن حممــود، دار الرايــة 
للنــرش والتوزيع، )1422هـــ - 2001م(، ص 
ــحرة  ــدي للس ــار يف التص ــارم البت 234؛ الص

ــد  ــايل، دار الغ ــام ب ــد عبدالس األرشار، وحي
اجلديــد، د.ت، ص36.

22- تفســر البحــر املحيــط ، أبــو حيــان حممد 
بــن يوســف بــن عــي بــن يوســف بــن حّيــان 

األندلــي، دار الفكــر، د.ت، 1/ 282.
ــن  ــر ب ــث ن ــو اللي ــاِئل، أب ــون امْلََس 23- ُعُي
ــمرقندي  ــم الس ــن إبراهي ــد ب ــن أمح ــد ب حمم
يــن  الدِّ صــاح  د.  تــح:  373هـــ(،  )ت: 
ــَداد، 1386هـــ،  ــعد، َبْغ ــة أس ــي، مطبع الناه

.412 ص
ــود  ــد حمم ــو حمم ــة رشح اهلداية،أب 24- البناي
ــن حســن  ــن أمحــد ب ــن موســى ب ــن أمحــد ب ب
الغيتــايب احلنفــي بــدر الديــن العينــي )ت: 
العلميــة - بــروت،  الكتــب  855هـــ(،دار 

لبنــان، 1420هـــ - 2000م، 297/7.
ــد  ــن حمم ــال الدي ــر، ك ــح القدي 25- رشح فت
بــن عبــد الواحــد الســيوايس)ت 681ه(ـ، 

ــروت، 99/9. ــر، ب ــارش دار الفك الن
ــو  ــد، أب ــة املقتص ــد وهناي ــة املجته 26- بداي
الوليــد حممــد بــن أمحــد بــن حممــد بــن 
أمحــد بــن رشــد القرطبــي الشــهر بابــن 
ــث  ــد )ت: 595هـــ(، دار احلدي ــد احلفي رش
– القاهــرة، د.ط، 1425هـــ - 2004م، 4/ 

.2 4 2
27- روضــة املســتبن يف رشح كتــاب التلقن، 
ــن  ــز ب ــد العزي ــارس، عب ــو ف ــد، وأب ــو حمم أب
إبراهيــم بــن أمحــد القــريش التميمــي التونــي 
ــح:  ــزة )ت: 673 هـــ(، ت ــن بزي ــروف باب املع
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ــزم، 1431  ــن ح ــف زكاغ، دار اب ــد اللطي عب
هـ - 2010 م

28- احلــاوي الكبــر يف فقــه مذهــب اإلمــام 
الشــافعي وهــو رشح خمتــر املــزين، أبــو 
احلســن عــي بــن حممــد بــن حممــد بــن حبيــب 
البــري البغــدادي، الشــهر باملــاوردي )ت: 
450هـــ(، تــح: الشــيخ عــي حممــد معــوض 
- الشــيخ عــادل أمحــد عبــد املوجــود، دار 
الكتــب العلميــة، بــروت – لبنــان، 1419 هـ 

.96/13 م،   1999-
ــافِِعي، اإلمــام / أبــو  29- تفســر اإلمــام الشَّ
ــافِِعي،  َلبِي الشَّ عبــد اهلل حممــد بــن إدريــس امْلُطَّ
ان، دار  تــح: د. أمحــد بــن مصطفــى الفــرَّ
الســعودية،  العربيــة  اململكــة   - التدمريــة 

.6/1 2006م،   - 1427ه 
ــي  ــن تق ــام أيب احلس ــبكي، االم ــاوى الس ،فت
ــبكي)ت:  ــكايف الس ــد ال ــن عب ــي ب ــن ع الدي
756ه(، دار املعرفــة، لبنــان- بــروت، 2/ 
حممــد  للزركــي،  ـ  الزوايــا  خبايــا  323؛ 
)ت:  الزركــي  اهلل  عبــد  بــن  هبــادر  بــن 
794(،وزارة األوقــاف والشــئون اإلســامية، 

.29298 ص  د.ت، 
ــو حممــد موفــق  ــن قدامــة، أب 30- املغنــي الب
الديــن عبــد اهلل بــن أمحــد بــن حممــد بــن 
قدامــة اجلاعيــي املقــديس ثــم الدمشــقي 
ــديس )ت:  ــة املق ــن قدام ــهر باب ــي، الش احلنب
620هـــ(، مكتبــة القاهــرة، د.ط، 1388هـ - 

.32/9 1968م، 

31- الذي يسيل الدم من انفه.
32-  مفاتيــح الغيــب مــن القــرآن الكريــم = 
تفســر الفخــر الــرازي، حممــد بــن عمــر بــن 
ــرازي الشــافعي املعــروف بالفخــر  احلســن ال
الــرازي أبــو عبــد اهلل فخــر الديــن، دار إحيــاء 

ــريب، 2/ 248-244. ــرتاث الع ال
33- تفســر القــرآن العظيــم، أبــو الفــداء 
القــريش  كثــر  بــن  عمــر  بــن  إســاعيل 
ــن  ــامي ب ــح: س ــقي )ت774 هـــ(، ت الدمش
ــع،  ــرش والتوزي ــة للن ــامة، دار طيب ــد س حمم

.7  /1 1999م،   - 1420هـــ  ط2، 
34- سورة احلجر، اآلية 15.

أبــو  األصفهــاين،  الراغــب  تفســر   -35
املعــروف  حممــد  بــن  احلســن  القاســم 
ــح:  ــاين )ت: 502هـــ(، ت ــب األصفه بالراغ
ــة اآلداب  ــز بســيوين، كلي ــد العزي د. حممــد عب
ــا، 1420 هـــ - 1999م، 5/  ــة طنط - جامع

.4 8 9
36- سورة الفاحتة، اآلية 7-1.

37- سورة االخاص، اآلية 4-1.
38- سورة الفلق، اآلية 5-1.

39- سورة الناس، اآلية 6-1.
40- سورة البقرة، اآلية 286-285.

الرتمــذي،  ســنن   - الكبــر  اجلامــع   -41
ــى  ــن موس ــْورة ب ــن َس ــى ب ــن عيس ــد ب حمم
ــى )ت:  ــو عيس ــذي، أب ــاك، الرتم ــن الضح ب
ــروف، دار  ــواد مع ــار ع ــح: بش 279هـــ(، ت
الغــرب اإلســامي – بــروت، 1998م، بــاب 
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مــا جــاء يف فضــل ســورة البقــرة، 7/5، برقــم 
.)2877(

42- سورة االعراف، اآلية 112.
43- سورة يونس، اآلية 79.

44- سورة طه ، اآلية 69.
45- سورة ص، اآلية 4.

46- سورة غافر ، اآلية 24.
47- سورة الذاريات، اآلية 39.
48- سورة الذاريات، اآلية 52.

49- سورة املائدة، اآلية 110.
50- سورة االنعام، اآلية 7.

51- سورة هود، اآلية 7.
52- سورة النمل، اآلية 13.

53- سورة القصص، اآلية 36.
54- سورة سبأ، اآلية 43.

55- سورة الصافات، اآلية 15.
56- سورة الزخرف، اآلية 30.
57- سورة االحقاف، اآلية 7.

58- سورة القمر، اآلية 2.
59- سورة الصف، اآلية 6.
60- سورة املدثر، اآلية 24.

61- سورة الشعراء، اآلية 37.
62- املســند الصحيــح املختــر بنقــل العــدل 
ــه  ــى اهلل علي ــول اهلل ص ــدل إىل رس ــن الع ع
وســلم، مســلم بــن احلجــاج أبــو احلســن 
ــح:  ــابوري )ت: 261هـــ(، ت ــري النيس القش
ــاء الــرتاث  ــد الباقــي، دار إحي حممــد فــؤاد عب
العــريب – بروت،بــاب بيــان الكبائــر واكربهــا 

 ،92/1  ،
 ،322/8 البخــاري،  صحيــح   -63
برقــم)3268( ؛ســنن ابــن ماجــه، ابــن ماجــة 
أبــو عبــد اهلل حممــد بــن يزيــد القزوينــي، 
وماجــة اســم أبيــه يزيــد )ت: 273هـــ(، تــح: 
ــاء الكتــب  ــد الباقــي، دار إحي ــؤاد عب حممــد ف
العربيــة - فيصــل عيســى البــايب احللبــي، باب 

 .)3545( برقــم   ،1173/2 الســحر، 
وهــب،  البــن  احلديــث  يف  اجلامــع   -64
ــلم  ــن مس ــب ب ــن وه ــد اهلل ب ــد عب ــو حمم أب
د  تــح:  197هـــ(،  )ت:  القــريش  املــري 
ــر،  ــو اخل ــد أب ــن حمم ــن حس ــى حس مصطف
ــة  ــه املســاعد - كلي ــث وعلوم أســتاذ احلدي
ــوزي  ــن اجل ــرة، دار اب ــن – القاه ــول الدي أص
بــاب  1995م،   - 1416هـــ  الريــاض،   –
ص768،  والنفــس،  والتــول  التائــم  يف 

صحيــح. حديــث  برقــم)689( 
ــن  ــتخرج م ــارة أو املس ــث املخت 65- األحادي
ــاري  ــه البخ ــا مل خيرج ــارة مم ــث املخت األحادي
ــو  ــن أب ــاء الدي ــا، ضي ــلم يف صحيحيه ومس
ــديس  ــد املق ــد الواح ــن عب ــد ب ــد اهلل حمم عب
)ت: 643هـــ(، تــح: معــايل األســتاذ الدكتــور 
ــش، دار  ــن دهي ــد اهلل ب ــن عب ــك ب ــد املل عب
خــرض للطباعــة والنــرش والتوزيــع، بــروت – 
لبنــان، ط3، 1420هـ - 2000م، 404/11، 

ــح. ــث صحي ــم )427(، حدي برق
ــد  ــد اهلل حمم ــو عب ــافعي أب ــند، الش 66-املس
ــن  ــان ب ــن عث ــاس ب ــن العب ــس ب ــن إدري ب
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ــاف  ــد من ــن عب ــب ب ــد املطل ــن عب ــافع ب ش
ــي )ت: 402هـــ(، دار  ــريش املك ــي الق املطلب
ــة  ــان، مطبع ــروت – لبن ــة، ب ــب العلمي الكت
ــة والنســخة املطبوعــة يف بــاد  بــوالق األمري

ص383. اهلنــد،0041ه، 

67- ســنن ابــن ماجــه، بــاب تعلــم النجــوم، 
ــم )3726(. 1228/2، برق

ــاء يف ان  ــا ج ــاب م ــذي، ب ــنن الرتم 68-  س
مــن البيــان ســحرا، 444/3، برقــم )2028( 

ــح. ــث صحي حدي
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Fysl

University  Of Samarra - College of Education
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أبنية املصادر يف شرح مقامات احلريري للشريشي  
)ت619هـ(

أ.م.د. نبيلة شمر خورشيد                                 الباحثة: آيـــة سليـمـان محمــد

جامعة كركوك / كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية

قسم اللغة العربية

امللخص:
تعــدُّ املقامــات التــي إبتكرهــا احلريــريُّ 
ــا  ــا فيَه ــِة ملَِ ــِة املهم ــوِن األدبي ــَن الفن م
عهــا صاحبهــا  ــي نوَّ ــاِت الت مــَن احلكاي
ــِق  ــى الدقي ــا باملعن ــى فيه ــا، وأت عه وفرَّ
وخلَّدهــا  مطابقــًا،  الرقيــِق  للفــِظ 
احلريــرّي تاجــًا عــى هامــِة األدِب، 
العــرب،  لغــِة  جيــد  يف  وَتقصــارًا 
ــا،  ــم عليه ــاُس اهلم ــوم أنف ــًة حت وروض
ــل  ــذا املح ــِة هب ــن الرباع ــت م ــا كان وملَّ
هــّم  خمبآهتــا  فــك  كانــت  الشــهر، 
ــف يف  ــًا ُألِّ يــي الــذي مل يــدْع كتاب الرشَّ
ــا إال  ــاح أغراضه ــا وإيض رشِح ألفاظه
ــربًا،  ــربًا وخمت ــه معت ــه، وحتقق ــر في ونظ
واشــتقاقها،  تريفهــا  يف  يبخــل  ومل 

بوجــٍه مــن الوجــوه وال حــاٍل مــن 
األحــوال، فجــاء غايــة يف هــذا البــاب، 
وهــذا مــا جعلنــا نجمــع آراءه الرفيــة 
البحــث   ( بـــ  املوســومِة  رســالتنا  يف 
احلريــري  مقامــات  الــصيف يف رشح 
ــا مــن  للرشيــي ت619هـــ(، واجتزأن
هــذه الرســالة البحــث املوســم بـــ )أبنية 
املصــادر يف رشح مقامــات احلريــري 
للرشيــي )ت 619هـــ((؛ وذلــك ألنَّ 
ــة  ــات الرفي ــن املوضوع ــادر م املص
لــدى  التــي أخــذت حيــزًا واســعًا 

ــاء. العل
املقدمة

والصــاُة  العاملــَن،  ربِّ  هللِ  احلمــُد 
األنبيــاِء  أرشِف  عــى  والســاُم 
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واملرســلَن وعــى آلــِه وصحبــه أمجعن، 
ــد: ــا بع أمَّ

ــتمدت  ــٌة اس ــًة فني ــاُت حتف ــدُّ املقام ُتع
نتــُه مــَن املباحــِث  ـا تضمَّ قيمتهــا ممَـّ
اجلديــدِة واملســائل واألســاليب اللغويــة 
ــة، وأمجــَع العلــاُء عى أنَّ  املبتكــرة واهلامَّ
ــَف يف هــذا الفــِن هــو )بديُع  أوَل مــن ألَّ
الزمــاِن اهلمــذاين ت398هـــ(، وحاوَل 
منوالــِه  عــى  ينســجوا  أْن  البعــُض 
متواضعــًة  كانــت  حماوالهتــم  لكــّن 
ــه  ــَأ مقامات ــري وأنش ــاء احلري إىل أن ج
الوافــُر  احلــظُّ  هلــا  وكان  اخلمســن، 
فأقبــَل عليهــا اخلــاُص والعــام، وكانــت 
ــد  ــرشوح فق ــًا لل ــًا رحب ــات ميدان املقام
وصلــت رشوحهــا إىل أكثــر مــن مخســة 
كتــاب  واســتحَق  رشحــًا،  وثاثــَن 
للرشيــي  احلريــري  مقامــات  رشح 
أنَّــه  ذلــك  الدراســة؛  )ت619هـــ( 
فقــد  املقامــاِت،  رشوِح  أهــمِّ  مــن 
ــي  ــرشوِح الت ــَد ال ــه فوائ ــه صاحب ن ضمَّ
ســبقته)1(، وبعــد قــراءة رشح الرشيــي 
اختيارنــا  وقــع  احلريــري،  ملقامــات 
ــة املصــادر(، واملصــدر »هــو  عــى )أبني
احلــدث املجــرد مــن الزمــن والشــخص 
واملــكان«2، وقــد اعتمدنــا عــى املنهــج 
الوصفــي التحليــي االســتقرائي، حيــث 

قمنــا برصــد املســائل ودراســتها دراســة 
حتليلــة بعــد توثيقهــا مــن املصــادر 
ــاء  ــوع، وج ــذا املوض ــت هل ــي تطّرق الت
البحــث يف مقدمــة ومتهيــد مبحــث عــى 

النحــو اآليت:
املقدمــة وفيهــا ســبُب اختيــار املوضــوع 
ــم  ــه، وأه ــع في ــج امُلتب ــه، واملنه وأمهيت
ــاء  ــث، وج ــدة يف البح ــادر املعتم املص
)التعريــف  بعنــوان  األول  املبحــث 
تكلمنــا  فقــد  وكتابــه(  بالرشيــي 
الرشيــي،  حيــاِة  عــن  بإجيــاز  فيــه 
وشــيوخه، وتامذتــه، وآثــاره، ووفاته، 
وكتابــه رشُح املقامــات، وجــاء املبحــث 
ــة املصــادر يف رشح  ــوان )أبني ــاين بعن الث
ــة واصطاحــًا،  ــاه لغ ــات( وعرفن املقام
وعرضنــا فيــه أهــم األبنيــة التــي وردت 
ــث  ــادر البح ــا مص ــي، أمَّ ــد الرشي عن
ــب  ــملت كت ــة ش ــرة ومتنوع ــي كث فه
النحــو  الرتاجــم والتاريــخ، وكتــب 
ــيبويه(، ورشح  ــاب )س ــرف ككت وال
ــش )ت643هـــ(،  ــن يعي ــل الب املفص

ــل )ت769هـــ(. ــن عقي ورشح اب
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التمهيد
 التعريف بالرشيي وكتابه
أوالً: التعريف بالرشيي:

ــد  ــن عب 1ـ اســمه ونســبه: هــو أمحــد ب
ــن  ــى ب ــن عيس ــى ب ــن موس ــن ب املؤم
ــّي،  ــاس، القي ــو العّب ــن، أب ــد املؤم عب
ْيــش  يــّي، ولــد برَشِ النَّْحــوي، الرشَّ
ــة  ــش مدين ْي ــنة )557هـــ()3(، ورَشِ س
ــن  ــي م ــذونة وه ــورة ش ــن ك ــرة م كب
ــر  ــة)4(،ومل تذك ــس اجلميل ــدن األندل م
ُأرستــه  عــن  شــيئًا  الرتاجــم  كتــب 
ْيــش)5(. وحياتــه ســوى أنَّه مــن أهل رَشِ
يف  الرشيــي  ذكــر  شــيوخه:  2ـ 
الذيــن  شــيوخه  أســاء  مقدمتــه 
أخــذ عنهــم)6(، ولــه شــيوخ وردت 
أســاؤهم يف املصــادر التــي حتدثــت 
ــن  ــو احلس ــم: )أب ــه)7(، منه ــن حيات ع
ــون  ــن زرق ــال )ت583هـ()8(،اب ــن لبَّ ب
)ت  ــار  الَفخَّ ابــن  )ت586هـــ()9(، 
ــن  ــى ب ــن حيي ــة ب 590هـــ()10(،  َنّجب
)ت591هـــ()11(. َنجبــة  بــن  خلــف 
عنــه  روى  مــن  أبــرز  تامذتــه:  3ـ 
)ت658هـ()12(،وأبــو  األّبــار  ابــن 
عينــي، )666هـــ()13(، وأبــو  احلســن الرُّ
العبــاس أمحــد بــن يوســف ابــن فرتــون 
ــن  ــن ب ــي احلس ــو ع )ت666هـــ(، وأب

ــري)14(.  ــي املاق ع
الرتاجــم  كتــب  ذكــرت  آثــاره:  4ـ 
وهــي:  مؤلفاتــه  أبــرز  والطبقــات 
احلريــري)15(،  مقامــات  )رشح 
ــوادر أيب عــايل القــايل، رشح  وخمتــر ن
اإليضــاح أليب عــي الفــاريس، رشح 
عــروض  رشح  للزجاجــي،  اجلمــل 
وجممــوع  القــوايف،  وعلــل  الشــعر 
املشــهورة،  العــرب(  )قصائــد  مــن 
اهلمــذاين  البديــع  مقامــات  ورشح 
رشح  الوفيــة  خمتر)16(،والتعليقــات 
الــدرة األلفية)17(،برنامــج اشــتمل عــى 
عنهــم)18(. ورواياتــه  شــيوخه  ذكــر 
5ـ وفاتــه: واىف األجــل الرشيــي يف ذي 
ــتائة يف  ــرشة وس ــع ع ــنة تس ــة س احلج

رشيش)19(.

ثانيًا: كتابه: )رشح مقامات احلريري(
مقامــاُت احلريــريِّ ثــاين كتــِب املقاماِت 
ــوَن  ــَي مخس ــرًا، وه ــا أث ــهرًة وأجّلَه ش
ــنة )495هـــ(  ــا س ــدَأ بتأليفه ــًة ب مقام
وأمتَّهــا حــوايل ســنة )504هـــ(، وســاَر 
يــيُّ  مــَع احلريــرّي يف منهجــِه، إذ  الرشَّ
ــَن  ــى مخس ــاَب ع ــريُّ الكت ــم احلري قسَّ
ــل وحــَدًة  مقامــٍة وكلُّ واحــدٍة منهــا مُتثِّ
ــا  ــًة، ولــكلِّ مقامــٍة رشُحَه ــَة متكامل فني
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ــيُّ  ي ــَع الرشَّ ــد اّطَل ــا، وق ــاُص هَب اخل
عــى كلِّ الــرشوِح التــي ســبقتُه وملْ يرتْك 
ــاَف  ــتخرجَها وأض ــدٍة إالَّ اس ــا فائ فيه
الــرشوِح  يف  جيــدُه  مــاملْ  رشحــِه  إىل 
اللغــاِت  مــَن  واختــاَر  الســابقِة)20(، 
عــِن  وابتعــَد  هــا  وأصحَّ أفصحَهــا 
ــِه  ــاَر يف كتاب ــِب، وس ــيِّ والغري الوح
ٌز باالســتطراِد  عــى منهــٍج تكامــٍي معــزَّ
ــريفِّ  ــِب ال ــمَّ باجلان ــِل، واهت والتفصي
ــُة  ــاراُت الرفي ــرِت اإلش ــًا إذ كث أيض
ــُث  ــويَّ حي ــَر اللغ ــدُم التفس ــي خت الت
املصدريــِة  األصــوِل  عــِن  َث  حتــدَّ
املقامــِة  يف  الــواردِة  واالشــتقاقيِة 
َث عــن أصــِل الكلــاِت فيــَا  وحتــدَّ
الزيــادِة  وأحــرِف  بالــوزِن  يتعلــُق 
واجلمــوِع واملشــتقاِت وغــر ذلــك.

املبحث األول: أبنية املصادر
املصــدر لغــة )َمْفَعــل( مــن: )) صــدر، 
يشٍء،  ُكلِّ  ِم  ُمَقــدَّ أعــى  ــْدُر:  والصَّ
وَصــْدُر الَقنــاِة أعاهــا، وَصــْدُر األمــر 
الكلمــة  أصــُل  ُله...،واملصــَدُر:  أوَّ
األفعــاُل(()21(،  عنــه  َتصــُدُر  الــذي 
ــه  ــد عّرف ــًا: فق ــدر اصطاح ــا املص وأمَّ
ابــن جني)392هـــ( بقولــه: )) واْعَلــم 
ــدث  ــى ح ــم دّل ع ــدر كل اْس َأن امْلص

ابــن  وعّرفــه  جَمُْهــول(()22(،  وزمــان 
))اســم  بأّنــه:  احلاجب)646هـــ( 
احلــدث اجلــاري عــى الفعــل(()23(، 
وجتــّرده مــن الزمــن يمّيــزه مــن الفعــل 
مقرتنــًا  احلــدث  عــى  يــدّل  الــذي 
ــن يعيش)643هـــ(:  اب ــال  ــن، ق بالزم
))واملصــادر ال تــدّل الزمــن، مــن جهــة 
اللفــظ، وإّنــا الزمــان مــن لوازمهــا 
ورضوراهِتــا(()24(، وقــد اختلــف علــاء 
ــا أصــل لآلخــر، وجــاء  ــة يف أهّي العربي
كل فريــق بحجــج ترّجــح رأيــه وتفنــد 
رأي خصمــه، إذ يــرى البريــون أّن 
ــع  ــل وجلمي ــل للفع ــو أص ــدر ه املص
املشــتقات، يف حــن يــرى الكوفيــون أّن 
ــره  ــدر وغ ــل للمص ــو األص ــل ه الفع
احتجــوا  وقــد  املشــتقات)25(،  مــن 
بأدّلــة اســتندوا إليهــا يف صحــة مــا 
يذهــب إليــه كل فريــق، وقــد مجــع ابــن 
االنباري)577هـــ( هذه األدّلــة يف كتابه 
اخلــاف)26(،  مســائل  يف  اإلنصــاف 
ــو  ــرايف )ت368هـــ( وأب ــب الس وذه
عــي الفاريس)377هـــ(  إىل أّن املصــدر 
الفعــل  وأّن  وحــده  للفعــل  أصــل 
ــن  ــب اب ــتقات، وذه ــة املش ــل لبقي أص
طلحــة إىل أّن كًا مــن املصــدر والفعــل 
ــتقًا  ــا مش ــس أحدمه ــه ولي ــل بنفس أص
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للمعارصيــن  وكان  اآلخــر)27(،  مــن 
ــرزي إىل  ــؤاد ت رأي آخــر فقــد ذهــب ف
ــس  ــة لي ــتقاق يف العربي ــل االش أنَّ أص
واحــدًا، فقــد اشــتق مــن األفعــال 
واألســاء ) اجلامــد منهــا واملشــتق( 
تقــل  بأقــدار  ولكــن  واحلــروف، 
حســب ترتيبهــا، فأكثــر مــا اشــتق منــه 
ــروف)28(. ــاء فاحل ــم االس ــال، ث األفع
واملصــادر يف العربيــة عــى أنــواع خمتلفــة 
مصــادر  فمنهــا:  أفعاهلــا  بحســب 
الفعــل الثاثــي، والرباعــي، واخلــايس 
األفعــال  مصــادر  وإّن  والســدايس، 
الرباعية واخلاســية والسداســية قياســية 
هلــا ضوابــط، أّمــا مصــادر األفعــال 
الثاثيــة فهــي كثــرة جــدًا، وال تعــرف 
ــة  ــب اللغ ــوع إىل كت ــاع والرج إال بالس
عــزى  وقــد  لضبطهــا)29(،  املختلفــة 
عــدم  الســامرائي  فاضــل  الدكتــور 
توّحــد مصــادر األفعــال الثاثيــة إىل 
ــا: اختــاف لغــات  ــببن رئيســن مه س

العــرب، واختــاف املعنــى)30(.
 أوالً: مصادر األفعال الثاثية

ــردة  ــة املج ــال الثاثي ــادر األفع إنَّ مص
كثــرة، وهــي ســاعية ال ختضــع إىل 
)) وليــس  ملصــادر  حمــددة،  قاعــدة 
كلمــة  للثاثــي  وال   املضاعــف، 

ــه  ــي في ــا ينته ــه إن ــل علي ــاس حتم قي
ويف  واالستحســان(()31(،  الســاع  إىل 
ــي:  ــده الراجح ــال عب ــه ق ــياق نفس الس
)) مصــدر الثاثــي غــر قيــايس، أي 
أنَّــه ال حتكمــه قاعــدة عامــة، وإنَّــا 
ــاء  ــه الســاع، غــر أّن العل األغلــب في
ــط  ــض الضواب ــوا بع ــوا أن يضع حاول
ــن  ــة م ــل معين ــى فصائ ــق ع ــي تنطب الت
األفعــال الثاثيــة(()32(، يمكــن هبــا 
تلــك املصــادر، وقــد  معرفــة أوزان 
حــر اللغويــون أوزان مصــادر الفعــل 
الثاثــي، فجــاءت كلهــا عــى ))َفْعــل، 
وَفَعــال،  وُفُعــول،  وُفْعــل،  وفِْعــل، 
وفَِعــل،  وَفَعــل،  وَفُعــول،  وُفَعــال، 
وُفَعــل، وَفِعــل، وفِْعــال، وفِْعــان، 
ــة،  ــان، وَفَعال ــان، وُفَع ــل، وَفَع وَفِعي
وفَِعالــة، وُفُعولــة، وَفَعلــة، وَفِعيلــة، 
ــَى(( ــَى وُفْع ــى َفْع ــًا ع ــأيت قلي ــد ت وق

)33( ، ومــن هــذه األبنيــة:

ــر  ــن أكث ــة م ــذه الصيغ ــل: ه 1ـــــ َفْع
مصــادر الفعــل الثاثــي املجرد شــيوعًا، 
ولذلــك فقــد جعلــه الرفيــون أصــًا 
ــرى املربد)285هـــ( أن  ــادر، وي للمص
ــع  ــادر ترج ــل( يف املص ــاء )َفْع ــرة بن كث
أنَّــه: ))أقــل األصــول والفتحــة  إىل 
أخــّف احلــركات، وال يثبــت يف الــكام 
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بعــد هــذا حــرف زائــد، وال حركــة 
ــو  ــول أب ــح(()34(، يق ــت وتصحي إال بثب
عــي الفــاريس: )) األصــل يف األفعــال 
الثاثيــة كلهــا، أن تكــون مصادرهــا 
َفْعــل؛ ألّنــه أخــّف األبنيــة و  عــى 
مــن  الرغــم  وعــى  أعدهلــا(()35(، 
ــا  ــيوعها ، ف ــة وش ــذه الصيغ ــرة ه كث
ــا األغلــب  حتكمهــا قاعــدة عامــة، وإّن
ــال  ــتعال، ق ــرة االس ــاع وكث ــه الس في
ــي  ــن الثاث ــو م ــب : )) وه ــن احلاج اب
ســاع ومــن غــره قيــاس(()36(، ويــأيت 
ــوزن كل فعــل متعــٍد مــن  عــى هــذا ال
ــوح العــن  ــَل( مفت ــَل، أو َفِع ــاب ) َفَع ب
أو مكســورها، نحــو: أَخــَذ أْخــَذًا، مَحـِـَد 
))فاألفعــال  ســيبويه:  يقــول  مَحْــَدًا، 
ــة:  ــة أبني ــى ثاث ــذا ع ــن ه ــون م تك
َيْفِعــل،  وَفَعــَل  َيْفُعــل،  َفَعــَل  عــى 
ــًا،  ــُل. ويكــون املصــدر َفْع ــَل َيْفَع وَفِع
واالســم فاعــًا(()37(، ويصــاغ مــن 
ــو:  ــن، نح ــل الع ــازم معت ــَل( ال )َفَع
ــة  ــذه الصيغ ــْوَزًا)38(، ووردت ه ــاَز َف َف
عنــد احلريــري وذلــك يف قولــه: ))فلــّا 
رأينــا نارهــم نــار احلباحــب، وخربهــم 
كــراب الّسباســب، قلنــا:  شــاهت 
ــوه  ــن يرج ــع وم ــح الّلك ــوه، وق  الوج
فابتــدر خــادم قــد علتــه كــربة، وعرتــه 

ــًا:  ــي قائ ــق الرشي ــربة(()39(، وعّل ع
ــوه،  ــت الوج ــوه: قبح ــاَهِت الوج ))ش
ويف احلديــث: » أخــذ عليــه الصــاة 
ــدر  ــوم ب ــراب ي والســام قبضــة مــن ت
ــال:  ــن، وق ــوه املرشك ــا يف وج فحثاه
شــاهت الوجــوه«40، ويقــال : شــاَه 
ــْوَهة:  ــْوهًا وَش ــوه َش ــل يش ــه الرج وج
ه أي مقبَّــح، ورجــٌل  قبــح، ووجــه ُمَشــوَّ

ــْوهاء(()41(. ــرأة َش ــَوه وإم أْش
ــْوه مصــدر َشــاهِت الوجــوه َتُشــوه،  الشَّ
ابــن  عنــد  واهلــاء  والــواو  والشــن 
فارس)395هـــ(: )) أصــان: أحدمهــا 
ــوع  ــاين ن ــة والث ــح اخللق ــى قب ــدل ع ي
وجيعــل  بالعــن(()42(،  النظــر  مــن 
ــْوه( مصــدر  ابــن األثر)606هـــ( )الشَّ
ــَوه(  ــاَل(، و)الشَّ ــه )َق ــوه وباب ــاَه َيُش َش
وبابــه  َيْشــَوه  َشــِوه  مصـــــــــدر 
الفيومي)77هـــ(  ــه  وتابع ــَب()43(،  )َتِع
ــَو  ــِة َوُه ْلَق ــُح  اخْلِ ــَوُه  ُقْب ــًا: )) َوالشَّ قائ
َمْصــَدٌر ِمــْن َبــاِب َتِعــَب َوَرُجــٌل َأْشــَوُه 
ــُع  ــْوَهاُء َواجْلَْم ــَرَأٌة َش ــِر َواْم ــُح امْلَنَْظ َقبِي
َومُحْــٍر  َومَحْــَراَء  َأمْحَــَر  ِمْثــُل  ُشــوٌه 
َقُبــــَحْت  َتُشــوُه  اْلُوُجــوُه  َوَشــاَهْت 
ْهُتَها َقبَّْحُتَهــا(()44(، وقــد قــال  َوَشــوَّ
النحــاة بســاعية مــا جــاء مــن املصــادر 
بالفعــل  مرتبطــًا  )َفْعــل(  وزن  عــى 
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الــازم مــن بــاب )َفَعــل َيْفُعــل( كَشــاَه 
َشــْوهًا املذكــور، قال ســيبويه)180هـ(: 
))وأمــا كل عمــٍل مل يتعــد إىل منصــوب. 
ــا يف  ــا ذكرن ــى م ــه ع ــون فعل ــه يك فإن
الــذي يتعــدى، ويكــون االســم فاعــًا 
واملصــدر يكــون فعــوالً، وذلــك نحــو: 
قعــد قعــودًا وهــو قاعــد، وجلــس 
وســكت  جالــٌس،  وهــو  جلوســًا 
ــًا  ــت ثبوت ــاكٌت، وثب ــو س ــكوتًا وه س
وهــو ثابــٌت، وذهــب ذهوبــا وهــو 
ــات،  ــاب والثب ــوا: الذه ــٌب. وقال ذاه
فبنــوه عــى فعــال كــا بنــوه عى فعــوٍل، 
والفعــول فيــه أكثــر. وقالــوا: ركــن 
يركــن ركونــًا وهــو راكــٌن، وقــد قالــوا 
يف بعــض مصــادر هــذا فجــاء بــه عــى 
َفْعــٍل كــا جــاءوا ببعــض مصــادر األول 
ــَكت  ــك: َس ــك قول ــوٍل، وذل ــى ُفُع ع
ربــط  وقــد  َســْكتًا(()45(،  َيْســُكت 
الرشيــي بــن )َفْعــل( و)َفْعَلــة( فقــال: 
َيُشــوه َشــْوهًا  )شــاه وجــه الرجــل 
وَشــْوَهة(، و)َشــْوَهة( عــى )َفْعَلــة( 
مصــدر مزيــد بالتــاء آخــرًا، وقــد يــأيت 
املصــدر مــن الثاثــي املجــرد عــى 
)َفْعَلــة(، وال داللــة لــه عــى املــرة، وهو 
ــه  ــا ورد عن ــع م ــاعي يف مجي ــدر س مص
ــون  ــرد وتك ــي املج ــواب الثاث ــن أب م

التــاء عوضــًا مــن حــذف احلركــة، 
قــال ســيبويه: ))وجــاءوا  باملصــدر عــى 
ــٍل  ــى َفَع ــل ع ــه كان يف األص ــٍة ألن َفْعل
ــٍل،  ــى َفَع ــوه ع ــش ونح ــا كان العط ك
ــا  ــا ك ــاء وأماتوه ــكنوا الي ــم أس ولكنه
ــاء  ــكان اهل ــل، ف ــك يف الفع ــوا ذل فعل
عوضــًا مــن احلركــة ومثــل ذلــك: 
غــرت تغــار غــرة وهــو يف املعنــى 
الدكتــورة  وتــرى  كالغضبــان(()46(، 
وســمية عبــد املحســن أنَّ أمثلــة )َفْعَلــة( 
ال تنفــرد هبــذه الصيغــة، فكثــرًا مــا 
ــب  ــرى إىل جان ــادر أخ ــا مص ــون هل يك
ــرد إىل  ــا ي ــن أمثلته ــرًا م ــة(، وكث )َفْعل
)َفْعــل( نحــو: َخَشــى َخْشــيًا وَخْشــية، 
ــًا،  ــًة وَتَلْف ــَف َتْلَف ــال: َتَل ــَل( فيق و)َفَع
ــرًا،  ــرة وِذك ــر َذْك ــو: ذك ــل( نح و)فِْع
وِجَهــارًا،  َجْهــرة  َجَهــر  و)فَِعــال( 
اخــًا،  ورُصَ خــًة  رَصْ َخ  رَصَ و)ُفَعــال( 

ــُلوًا)47(. ــْلوًة وُس ــَا َس ــول( َس و)ُفُع
2ـــــ َفَعــل: يــأيت املصــدر عــى )َفَعــل( 
مــن كل فعــل ثاثــي مــن بــاب) َفِعــَل( 
ــًا  ــواء أكان صحيح ــن، س ــور الع مكس
أم كان معتــًا، فيــا دّل عــى مــرض 
عــى  دّل  أو  َمَرَضــًا،  َمــِرَض  نحــو: 
حــزن أو فــرح نحــو: َفــِرَح َفَرَحــًا، 
أو مــا دّل عــى خــوف نحــو: َفــِزَع 
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َفَزَعــًا، أو مــا دّل عــى جــوع أو عطــش 
ــد وردت  ــًأ )48(، وق ــيء َظَم ــو: ظِم نح
ــال  ــات، ق ــة يف رشح املقام ــذه الصيغ ه
ــة  ــث حلي ــدق احلدي ــري: ))وص احلري
ســحر  النّطــق  وفصاحــة  الّلســان، 
األلبــاب،  ورشك  اهلــوى آفــة النّفــوس، 
وملــل اخلائــق شــن اخلائــق، وســوء 
الّطمــع يبايــن الــورع، والتــزام احلزامــة 
ــق الرشيــي  زمــام الّســامة(()49(، وعلَّ
قائــًا: ))الــورع: الكــف عــّا فيــه إثــم، 
ــة؛  ــا ورع ــرع ورع ــل ي ــد ورع الرج وق
ــح  ــورع بفت ــّل، وال ــّا ال حي ــّف ع إذا ك
ــد َوِرع ووَرع(()50(. ــان، وق ــراء: اجلب ال
مصــدر  )َفَعــل(  وزن  عــى  الــَوَرع 
)َوِرع( والــواو والــراء والعــن ))َأْصــٌل 
َصِحيــٌح َيــُدلُّ َعــَى اْلَكــفِّ َوااِلْنِقَباِض. 
ــُة، َوِهــَي اْلَكــفُّ َعــاًّ  ــَوَرُع: اْلِعفَّ ــُه اْل ِمنْ
َواْلــَوَرُع:  َوِرٌع.  َوَرُجــٌل   ; َينَْبِغــي  اَل 
ــا،  ــْوُرُع ُوْرًع ــاُن، َوَوُرَع َي ــُل اجْلََب ُج الرَّ
ــن  ــال: َوِرع ع ــا(()51(، يق إَِذا َكاَن َجَباًن
ــن  ــرة ع ــْوَرع، واألخ ــِرع وَي ــارم َي املح
ــو َوِرٌع أي  ــة وه ــًا وِرَع ــاين َوَرع اللحي
كثــر الــَوَرع)52(، واعتــرب النحــاة صيغــة 
الــازم  الفعــل  يف  مطــردة  )َفَعــل( 
مــن بــاب )َفِعــل َيْفَعــل( قــال ابــن 

مالك)672هـــ(: 

)) وفعــل  الــازم بابــه فعــل ... كَفــَرح ٍ 
وكجــوًى وكَشــَلل(()53(.

الذعــر  عــى  هنــا  )الــورع(  ودلَّ 
عــاَّ  اإلنســان  كــّف  إذا  واخلــوف، 
احلســاب،  مــن  خوفــًا  لــه  حيــل  ال 
ــة  ــذه الصيغ ــون ه ــط الرفي ــد رب وق
ســيبويه:  قــال  والذعــر  باخلــوف 
ــو  ــًا وه ــت َفَزع ــك: َفِزع ــك قول ))وذل
ــِرق يفــرق َفَرقــًا وهــو فــرٌق،  فــزٌع، وَف
ــد  ــه داء ق ــًا؛ ألنَّ ــل َوَج ــل َيْوج وَوِج
إىل  وصــل  كــا  فــؤاده  إىل  وصــــل 

بدنــه(()54(.
3ــــ ُفُعــول: يكــون قياســًا مــن كل فعل 
ــَل( مفتــوح  ثاثــي الزم مــن بــاب )َفَع
العن، قــال عبــاس حســن)1398هـ(: 
الزًمــا،  ))وإن  كان  املــايض  الثاثــي 
ــر دال  ــا، غ ــن، صحيحه ــوح الع مفت
ــزاز  ــى اهت ــاع، وال ع ــاء وامتن ــى إب ع
عــى  وال  متقلبــة،  وحركــة  وتنقــل 
وال  صــوت،  أو  ســر،  وال  مــرض، 
ــدره  ــإنَّ مص ــة -ف ــة أو والي ــى حرف ع
القيــايس: »ُفُعــول« نحــو: قعد ُقُعــوًدا((
يف  ســاعية  )ُفُعــول(  وتكــون   ،)55(

املتعــدي، يقــول ســيبويه: ))وقــد جــاء 
بعــض مــا ذكرنــا مــن هــذه األبنيــة عــى 
ــًا،  ــه ُلُزوم ــه يلزم ــك: لزم ــول. وذل ُفُع
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ــوكًا، ووردت ُوُرودًا،  ــه هُنُ ــه ينهك وهنك
وذكــر  ُجُحــودًا(()56(،  وجــــحدته 
احلريــري  يف ســياق كامــه عــى النميمة 
ــرة  ــت مدح ــا كان ــة: ))فإهّن ــد الوليم بع
أوطانــه  يف  لــه  ومســجنة  لشــيطانه، 
ــور،  ــاق احلب ــّت ط ــارها ب ــد انتش وعن
ــن  ــس م ــور، ويئ ــل  والّثب ــا بالوي ودع
نــرش وصــي املقبــور؛ كــا يئــس الكّفــار 
مــن أصحــاب القبــور(()57(، وعلَّــق 
الرشيــي قائــًا: )) الثبــور: اهلــاك، 
ــه(()58(. ــورا: أهلك ــدو ثب ــرب اهلل الع وث
مصــدر  )ُفُعــول(  وزن  عــى  الُثبــور 
ــاء  ــاء والب ــرد، والث ــي املج ــرب( الثاث )ث
ُل  اأْلَوَّ َثَاَثــٌة:  ))ُأُصــوٌل  والــراء 
ــُث  ــَاُك، َوالثَّالِ ــايِن اهْلَ ــُهوَلُة، َوالثَّ السُّ
ــور  ِء(()59(،  والُثب ْ ــيَّ ــَى ال ــُة َع امْلَُواَظَب
الويــل واهلــاك ومنـــــــه قولــه تعــاىل: 
نـِـَن  َقرَّ ) َوإَِذا ُأْلُقــوا ِمنَْهــا َمَكاًنــا َضيًِّقــا مُّ
َدَعــْوا ُهنَالـِـَك ُثُبــوًرا ( ]الفرقــان: 13[، 
يــأيت  )ثــرب(  والفعــل  ويــًا)60(،  أي 
ــاىل  ــرب اهلل تع ــال: ث ــًا فيق ــًا والزم متعدي
الكافــر: أهلكــه، وَثــرَبَ هــو ُثُبــورًا)61(، و 
)الُثُبــور( مصــدر قيــايس للفعــل )ثــرب( 
ــية  ــوا إىل قياس ــاة ذهب ــازم؛ ألّن النح ال
بــرشط  الــازم  الفعــل  يف  )ُفُعــول( 
ــر،  ــوت، والس ــى: الص ــدل ع أن ال ي

واالمتنــاع،  واالهتــزاز،  واحلركــة، 
جعلــوا  ألهّنــم  واملــرض  واألدواء، 
ــا)62(،  ــة هب ــًا خاص ــاين صيغ ــك املع لتل
ــص  ــذا الن ــري يف ه ــا احلري ــّور لن وص
ــام  ــع الن ــام م ــن مه ــارث ب ــال احل ح
ــو  ــّده ورّده، وه ــى ص ــّر ع ــذي ي ال
ال هيتــم بجفــاءه وتغليــظ كامــه، ومــا 
أنقــذ احلــارث مــن النــام إال أبياتــًا مــن 
الشــعر درت شــيطانه وقطعــت رسوره، 

ــرش. ــاك وال ــا باهل فدع
4ــــ فِْعــان: ووردت هــذه الصيغــة يف 

ــري:  ــول احلري ــات ق رشح املقام
ــا  ــي ... صاحل ــس قّدم ــا نف ــك ي ))وي

ــدم ــد ذي الق عن
ــــــاة  احليــــــ     زخــرف  وازدري 

عــدم(()63( فوجدانــه 
ــدان،  ــًا: ))وج ــي قائ ــق الرشي وعلَّ

 مصــدر  وجــدت الــيء(()64(.
ــان(  ــى وزن )فِْع ــدر ع ــدان مص ِوْج
ــال  ــًا)65(، ق ــه ِوْجَدان ــد ضالت ــن َوَج م
اُل،  يــُم  َوالــدَّ ابــن فــارس: )) اْلــَواُو  َواجْلِ
 ُّ ــيَّ ــَو ال ــٍد، َوُه ــٍل َواِح ــَى َأْص ــُدلُّ َع َي
ــَة ِوْجَداًنــا،  الَّ ُيْلِفيــِه. َوَوَجــْدُت الضَّ
َوَحَكــى َبْعُضُهــْم: َوَجــْدُت يِف اْلَغَضــِب 
ــيء  ــَد ال ــال: َوَج ــا(()66(، ويق ِوْجَداًن
ــده َوْجــَدًا، وِجــَدة، وُوْجــدًا،  ــده وجَيُ جَيِ
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وإجدانــًا  وِوْجَدانــًا،  وُوُجــودًا، 
األعــرايب)67(،  ابــن  عــن  واألخــرة 
ــغ  ــن الصي ــان( م ــاء )فِْع ــد العل ويع
ــاء  ــد ج ــيبويه: ))وق ــال س ــاعية ق الس
بعــض مصــادر مــا ذكرنــا عــى فعــاٍن، 
ــًا،  ــه ِحْرَمان ــه حيرم ــو: حرم ــك نح وذل
وَوجــد الــيء جَيِــده ِوْجَدانــًا(()68(، 
ويرتبــط )فِْعــان( باملصــدر )َفْعــل( 
وعندمــا يــرد املثــال عــى صيغتــن 
ــم خيتــارون  )فِْعــان( و)َفْعــل( فإهنَّ
ــاس،  ــي القي ــون ه ــل( لتك ــة )َفْع صيغ
قــال ســيبويه: ))مثلــه أتيتــه آتيــه إتيانــًا، 
ــاس(()69(،  ــى القي ــًا ع ــوا: أْتي ــد قال وق
ــا بالنســبة للمعنــى املقصــود منــه  أمَّ
ــة  ــى الرغب ــث ع ــو احل ــت فه ــذا البي ه
ــدم  ــا، وع ــد يف الدني ــرة والزه يف اآلخ
ــرة؛  ــى اآلخ ــا ع ــا وإيثاره ــق هب التعل
ألّن هــذه الــدار دار العمــل واالمتحــان 
والفتنــة، واآلخــرة دار القــرار، ودار 

ــزاء. اجل
ــوزن  ــذا ال ــى ه ــأيت ع ــة: ي 5ـــــ فَِعاَل
مصــدر الفعــل الثاثــي الــازم، إذا دّل 
عــى حرفــة أو صناعــة أو واليــة، يقــول 
ســيبويه: ))وقالــوا:  التجــارة  واخلياطــة 
خيــربوا  أن  أرادوا  وإنــا  والقصابــة، 
ــة  ــار بمنزل ــا، فص ــي يليه ــة الت بالصنع

الوكالــة. وكذلــك الســعاية، إنــا أخــرب 
الــذي  بواليتــه كأنــه جعلــه األمــر 
يقــوم بــه(()70(، وقــال يف موضــع آخــر: 
ــة  ــة واجلراي ــة والوصاي ــا الوكال ))وأم
ــة ألن  ــبهن بالوالي ــا ش ــن فإن ونحوه
وعليــه  بالــيء.  القيــام  معناهــن 
اخلافــة واإلمــارة والنكابــة، والعرافــة، 
وإنــا أردت أن ختــرب بالواليــة(()71(، 
وينفــرد )فَِعالــة( عــن األبنيــة األخــرى 
ــأيت  ــه ي ــرد يف أنَّ ــي املج ــدر الثاث ملص
قياســيًا  ويكــون  وســاعيًا،  قياســيًا 
ــة،  ــة أو حرف ــى صناع ــادًة إذا دلَّ ع ع
قــال ابــن قتيبــة: ))وفَِعالــة تــأيت كثــرًا 
ــاَرة  ــات كالِقَص ــات والوالي يف الصناع
والِوَكاَلــة  واخِلَياَطــة  والنَِّجــاَرة 
واخِلاَفــة...(( واجِلراَيــة  والِوَصاَيــة 
ــد  ــة عن ــذه الصيغ ــد وردت ه )72(، وق

ــه  ــتطلعنا من ــه: ))فاس ــري يف قول احلري
ــة  ــه اجلعال ــنينا ل ــارة، وأس ــع اخلف طل
عــن  الّســفارة، فزعــم أهّنــا كلــات 
لّقنهــا يف املنــام، ليحــرتس هبــا مــن كيــد 
ــًا:  ــق الرشيــي قائ ــام(()73(،  وعلَّ األن
ــَفاَرة  ــَفاَرة: يمكــن أن تكــون السِّ )) السِّ
ــفر، فيكــون اســًا  فَِعاَلــة مــن لفــظ السَّ

للِحرفــة كالنِّجــاَرة واخِلياَطــة(()74(.
ــَفارة )فَِعالــة( مصــدر دال عــى  السِّ
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)ســفر(،  منــه  واألصــل  الواليــة، 
والســن والفــاء والــراء )) أصــل واحــد 
ــاء(()75(،  ــاف واجل ــى االنكش ــدل ع ي
ــوِم  ــن الق ــَفَر ب ــدر َس ــَفارة مص والسِّ
ــن  ــَفْرُت ب ــح)76(، وَس ــِفُر أي أصل َيْس
القــوم أْســُفُر أيضــًا ِســَفارة أي أصلْحُت 
ــه مأخــوٌذ مــن  فأنــا ســافِر وســفر، وكأنَّ
قوهلــم: َســَفْرُت الــيء َســْفرًا مــن 
َب(، إذا كشــفته وأوضحتــه،  بــاب )رَضَ
ــاك مــن عــداوة  ــل مــا كان هن ــه يزي ألنَّ
وخاف)77(،وقــد يــأيت املصــدر مــن 
ــة(  ــى )َفَعال ــِفُر( ع ــُفُر وَيْس ــَفَر َيْس )َس
ــفُر  ــيده: )) والسَّ ــن س ــال اب ــح، ق بالفت
ــَفراء  ــع ُس ــْوِم واجلم ــن الَق ــُح ب  امُلْصِل
وقــد َســَفَر بينهــم َيْســِفُر وَيْســُفُر َســْفرًا 
وِســفارًة وَســَفارًة(()78(، وقــد عقــد 
ابــن الســكيت )ت224هـــ( بابــًا لذلك 
أســاه )بــاب الَفَعالــة والِفَعالــة بمعنــى 
ــة:  ــة واجلََداب ــه اجِلَداب ــر في ــد( ذك واح
ــة،  الل ــة والدِّ الل ــاده، والدَّ ــزال الش الغ
والِوَكالــة والَوَكالــة، والِواَليــة والَوالية 
ـرة، والــَوَزارة والــِوزارة)79(،  يف النُـّ
األســرتآباذي  الديــن  ريض  ويعــد 
الفتــح فيــا دلَّ عــى الصناعــة والواليــة 
جــوازًا يقــول: ))وفتحــوا األول جــوازًا 
ــة  الل ــة والدَّ ــك، كالَوكال ــض ذل يف بع

والواليــة(()80(، ومــن مصــادر )َســَفر( 
أيضــًا )ِســَفار( بســلب التــاء، قــال ابــن 
دريــد:  ))والّســفر  َبــن  اْلَقــْوم: امْلَــايِش 
ــُفر  ــِفر ويس ــَفَر يس ــح َس ْل ــم يِف الصُّ َبينه
وِســفارًا...(()81(،  وَســفارًة  َســْفرًا 
ــل  ــا نق ــوي  في ــي النح ــو ع ــرى أب وي
ــة(  ــاء يف )فَِعال ــيده أنَّ الت ــن س ــه اب عن
تكــون لعمــوم اجلنــس، فقــد قــال: 
)) جتــيء  الِفعالــة فِيــَا َكاَن ِواليــًة َأو 
ــك  ــس لَذلِ ــة ِجنْ ــة وكأنَّ الِوالي ِصناع
ــس  ــا َكاَن اجِلنْ ــة وكلَّ ناع ــَك الصِّ َوَكَذلِ
َذلِــك  عــى  ـْوع  النَـّ َكاَن  َوْزن  عــى 
ــي  ــرى الكرم ــن ي ــَوْزن(()82(، يف ح ال
أنَّ التــاء فيهــا لتميزهــا عــن أمثلــة 
نحــو:  اآللــة  عــى  الدالــة  )فَِعــال( 
ــع  ــد وّس ــزام وق ــاس، وِح ــاط، ولَِب بَِس
ــة(  ــول )فَِعال ــك مدل ــد ذل ــي بع الكرم
ــة(  ــكأنَّ )فَِعال ــة و األداة ف ــمل اآلل ليش
تأنيــث لِِفَعــال الــدال بنفســه عــى اآللــة 
ــح  ــك يتض ــاس، وبذل ــاط والِلب كالبَِس
معنــى اآللــة مــن نظائــر هــذه األلفــاظ 
اإلداوة  مثــل  املتداولــة  الفصيحــة 

والِكنانــة والِقــادة)83(.
6ـــــ َفِعْيــل: يــأيت املصــدر عــى )َفِعيل( 
مــن الفعــل الثاثــي املجــرد ومــن 
العربيــة  الــازم غالبــًا، ولكثرتــه يف 
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ــل(  ــة )َفِعي ــة العربي ــع اللغ ــل جمم جع
الــازم)84(،  َفِعــَل  يف  قياســيًا  بنــاًء 
ــل  ــن  الفع ــل( م ــاء )َفِعي ــأيت بن ــد ي وق
املتعــدي، ويرتبــط )َفِعيــل( بالفعــل 
الثاثــي الــازم إذا دلَّ عــى صــوت 
يف  فعيــٌل  ))جــاء  ســيبويه:  يقــول 
الصــوت كــا جــاء ُفَعــاٌل. وذلــك نحــو 
والقليــخ)85(،  والضجيــج،  اهلديــر، 
والصهيــل(()86( ، ويــأيت أيضــًا داالً عى 
ســر، قــال ســيبويه: ))وقالــوا: وجــب 
قلبــه وجيبــًا، ووجــف وجيفــًا، ورســم 
ــا  ــك م ــال ذل ــيًا(()87(، ومث ــر رس البع
قالــه احلريــري عــى لســان احلــارث بــن 
ــه  ــد ليخدم ــروم رشاء عب ــو ي ــام وه اهل
فقــال: ))فــإيّن  ألســتعرض  الغلــان، 
عارضنــي  إذ  األثــان،  وأســتعرف 
رجــل قــد اختطــم بلثــام، وقبــض 
عــى زنــد غــام... فلــّا تأّملــت خلقــه 
القويــم، وحســنه الّصميــم، خلتــه مــن 
ــة النّعيــم، وقلــت: مــا هــذا  ولــدان جنّ
ــم(()88(،  ــك كري ــذا إاّل مل ــرشا إن ه ب
ــم:  ــًا: )) الَصِمي ــي قائ ــق الرشي وعلَّ
فعيــل، مــن صــّم  اخلالــص، وهــو 
وال  فرجــة  فيــه  يكــن  مل  إذا  الــيء 

خلــل(()89(.
ِميــم عــى وزن )َفِعْيــل( مصــدر  الصَّ

ويكثــر  الثاثــي  املضعــف   ) )َصــمَّ
اشــتقاق )َفِعْيــل( مــن املضعــف)90(، 
ــل( مصــدرًا مــن  ــأيت )َفِعْي وكثــرًا مــا ي
ــازم  ــرد، ومــن ال ــي املج الفعــل الثاث
اللغــة  جممــع  جعــل  ولــذا  غالبــًا، 
ــل(  ــيًا يف )َفِع ــاًء قياس ــل بن ــة َفِعي العربي
ء  ــن كل يَشْ ــم ))م مي ــازم)91(، والصَّ ال
َوالــرشَّ  اخْلَــْر  يِف  اخْلَالِــص  امْلَْحــض 
)َيْســَتِوي فِيــِه امْلُْفــرد َوَغــره( َومــن 
ــربد َأو  اْلقلــب َوَنْحــوه َوســطه َومــن اْل
ــه  ــو عظم ــم اْلُعْض ــده وصمي ــر أش احْل
واملقصــود  قوامــه(()92(،  بِــِه  ــِذي  الَّ
ميــم هنــا خالــص اجلــال وشــديد  بالصَّ
األرْس الــذي ليــس يف خلقــه عيــب.

ثانيًا: مصادر الفعل الرباعي:
ــدر  ــذا املص ــى ه ــأيت ع ــة: ي ـــــ َفْعَلَل
ــَل(،  ــى وزن )َفْعَل ــي ع ــل رباع كل فع
نحــو: َدْحــَرَج َدْحَرَجــة، َزْلــَزَل َزْلَزَلــة، 
وصيغــة )َفْعَللــة( عنــد ســيبويه وغــره 
مــن العلــاء هــي املصــدر األغلــب 
ــل(،  ــرد )َفْعَل ــي املج ــر يف الرباع األكث
ــة  ــض األمثل ــأيت يف بع ــة( ت ألنَّ )َفْعَلل
ــَال( أن  ــدر )فِْع ــن للمص ــي اليمك الت
ــة  ــَرَج َدْحَرج ــو: َدْح ــا، نح ــاغ منه يص
وال يقــال ِدْحــَراج)93(، وقيــل إنَّ التاء يف 
)َفْعَللــة( اجتلبــت للتعويــض عــن ألِف 
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ــذه  ــي ه ــر الرشي ــال()94(، وذك )فِْع
الصيغــة يف قولــه: ))»حيعــل الّداعي إىل 
صاتــه«، يعنــي قــول املــؤذن: حــّي عى 
ــدر  ــاح، واملص ــى الف ــّي ع ــاة ح الص
منــه احليعلــة، ومثلــه مــن املصــادر 
اهليللــة واحلمدلــة. واحلوقلــة والبســملة 
ــة(()95(. ــبحلة واجلعلف ــبلة والّس واحلس
ــو  ــة وه ــاظ املنحوت ــن األلف ــة م َحْيَعَل
ــن  ــوذ م ــل، مأخ ْيِع ــَل حُيَ ــدر َحْيَع مص
ــذا()96(،  ــى ك ــّي ع ــات )ح ــاث كل ث
ألّن العــن ال تأتلــف مــع احلــاء يف كلمة 
واحــدة لقــرب خمرجيهــا إالَّ أن ُيشــتق 
فعــل مــن اجلمــع بــن كلمتــن)97(، 
َباِعــيِّ  قــال ابــن فــارس: )) اْعَلــْم  َأنَّ  لِلرُّ
َواخْلُــَايِسِّ َمْذَهًبــا يِف اْلِقَيــاِس، َيْســَتنْبُِطُه 
ِقيــُق. َوَذلِــَك َأنَّ َأْكَثــَر َمــا  النََّظــُر الدَّ
َتــَراُه ِمنـْـُه َمنُْحــوٌت. َوَمْعنـَـى النَّْحــِت َأْن 
ــٌة  ــَا َكِلَم ــَت ِمنُْه ــاِن َوُتنَْح ــَذ َكِلَمَت ُتْؤَخ
 . بَِحــظٍّ مَجِيًعــا  ِمنُْهــَا  آِخــَذًة  َتُكــوُن 
ــُل  ــَرُه اخْلَِلي ــا َذَك ــَك َم ــُل يِف َذلِ َواأْلَْص
ــاَل  ــُل، إَِذا َق ُج ــَل الرَّ ــْم: َحْيَع ــْن َقْوهِلِ ِم
َحــيَّ َعــَى(()98(، ويف الســياق نفســه 
))العــرب  الثعالبي)429هـــ(:  قــال 
ــة  ــاث كلم ــن وث ــن كلمت ــُت م َتنِْح
ــار  ــن االختص ــس م ــو جن ــدة وه واح
ــوب إىل  ــمٌي منس ــٌل عْبَش ــم: رج كقوهل

ــل)99(:         ــد اخللي ــمس وأنش ــد ش عب
أقوُل هَلا وَدْمُع الَعِن جاٍر

ُزْنِك َحْيَعَلُة امُلنادي؟(()100(       أمَلْ حَتْ
قــال:  إذا  املــؤذن  َحْيَعــَل  ويقــال:   
ــاح  ــى الف ــّي ع ــاة ح ــى الص ــّي ع ح
يقــاس  ال  مســموع  بــاب  وهــو 
أمــر،  فعــل  اســم  عليه)101(،وحــيَّ 
ــاء  ــت الي ــل وفتح ــّم وأقب ــى هل بمعن
الســابقة  اليــاء  وســكون  لســكوهنا 
ــي  ــال الت ــن األفع ــَل م ــة، وَحْيَع املدغم
ُأخــذت مــن أســائها، ومثلهــا: َبْســَمَل، 
ــٌل، ومَحَْدلــه، وَهْيلــل، وَجْعفــل،  وَحْوَق
إذا  َطْلَبــَق،  الثعالبــي  وَســْبَحل، وزاد 
قــال: أطــال اهلل بقــاءك، وَدْمعــز، إذا 

عــزك)102(. اهلل  أدام  قــال: 
ثالثًا: مصادر األفعال املزيدة

الرباعيــة  األفعــال  مصــادر  وهــي 
ــل  ــق أه ــية، واتف ــية والسداس واخلاس
ــادر،  ــذه املص ــية ه ــى قياس ــة ع العربي
أي أّن هلــا ضوابــط مطــردة يمكــن هبــا 
معرفــة أوزاهنــا بدقــة، قــال املــربد: 
تِــي  الَّ املصــادر  اْســَتَوت  ))َوإِنَّــَا 
جتــاوزت افعاهلــا َثَاَثــة أحــرف فجــرت 
عــى ِقَيــاس َواِحــد أِلَن اْلِفْعــل ِمنَْهــا اَل 

خْيَتلــف(()103(. 
ــدر  ــذا املص ــى ه ــأيت ع ــل: ي 1ــــ َتْفِعي
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ــَل(  كل فعــل رباعــي عــى وزن )َفعَّ
ــم،  َم َتْكِري ــرَّ ــو: َك ــام نح ــح ال صحي
يقــول ســيبويه: ))  َتْكِســر،   َ وَكــرَّ
عــى  منــه  فاملصــدر  ْلــُت  َفعَّ وأّمــا 
ــه  ــي يف أول ــاء الت ــوا الت ــل، جعل التفعي
ــت،  ــدة يف فعل ــن الزائ ــن الع ــدالً م ب
وجعلــت اليــاء بمنزلــة ألــف اإلفعــال، 
فغــروا أولــه كــا غــروا آخــره(()104(، 
يف حــن يــرى براجشــرتارس أّن ارتبــاط 
مــن  كان  ــل(  )َفعَّ بالفعــل  )َتْفِعيــل( 
ــال:  ــث ق ــة، حي ــة البحت ــل الصدف قبي
ــد  ــد األوزان املزي ــو أح ــل وه )) تفعي
عــى  لفعــل  ــص  وخصَّ التــاء  فيهــا 
ــة(()105(،  ــة أصلي ــا عاق ــس هب ــه لي أّن
ويــرى الدكتــور صــاح حســنن أّن 
ــل  ــن الفع ــأت م ــل( نش ــدر )َتْفَعي املص
ــن  ــة الع ــت حرك ــد مطل ــل( وق )ُتَفعَّ
ــح  ــف فأصب ــن التضعي ــًا ع ــه عوض في
ــع    ) ت  ــتبدل املقط ــم اس ــل(، ث )ُتَفِعي
ــُــــ ف ــــَــ ( باملقطــع ) ت ـــَــ ف (، 
ــا ورد يف  ــل)106( ، ومم ــل ـــــ َتْفِعي ُتَفعي
رشح املقامــات قــال احلريــري يف ســياق 
كامــه عــن اإلنشــاء واحلســاب ))فلــّا 
ــل،  ــذا الفص ــل، إىل ه ــى يف الفص انته
ــه ازدرع  ــوم أّن ــات الق ــن ملح ــظ م حل
ــظ  ــا وأحف ــا، وأرىض بعض ــا وبغض حّب

ــال: إاّل  ــأن ق ــه ب ــب كام ــا. فعّق بعض
ــى  ــة ع ــاب موضوع ــة احلس أّن صناع
الّتحقيــق، وصناعــة اإلنشــاء مبنّيــة عــى 
الّتلفيــق...(()107(، وعلَّــق الرشيــي 
ــق: ضــّم يشء لطيــف  ــًا: )) والَتْلِفي قائ
َتْلِفيقــًا  الــيء  قــُت  وَلفَّ مثلــه،  إىل 
ــض(( ــه إىل بع ــض أجزائ ــت بع ضمم

.)108 (

الَتْلِفيــق عــى وزن )َتْفِعيــل( مصــدر 
العــن،  بتضعيــف  املزيــد  ــق(  )لفَّ
))ُأَصْيــٌل  وهــو  )لفــق(  واألصــل 
ُيَقــاُل:  اأْلَْمــِر.  ُمَاَءَمــِة  َعــَى  َيــُدلُّ 
ــَذا  ــا. َوَه ــْوِب َلْفًق ــْوَب بِالثَّ ــُت الثَّ َلَفْق
َوَتَاَفــَق  ُيَواِئُمــُه.  َأْي  َهــَذا،  لِْفــُق 
)َتْلِفيــق(  و  َتــَاَءَم(()109(،  َأْمُرُهــْم: 
ــرى  ــق( وي ــل )َلفَّ ــايس للفع ــدر قي مص
الرفيــوَن أنَّ ســابقة )التــاء( يف صيغــِة 
ــل  ــن تثقي ــًا ع ــاءت عوض ــل( ج )َتْفِعي
ــم  ــدر، ث ــف يف املص ــذي خيف ــن ال الع
ــل اآلخــر عوضــًا عــن  ــاء قب تلحــق الي
ألــِف املصــدر، يقــول ســيبويه: )) وأمــا 
ــل،  ــى التفعي ــه ع ــدر من ــت  فاملص  فعل
ــن  ــدالً م ــه ب ــي يف أول ــاء الت ــوا الت جعل
العــن الزائــدة يف فعلــت، وجعلــت 
ــروا  ــال، فغ ــف اإلفع ــة أل ــاء بمنزل الي
أولــه كــا غــروا آخــره(()110(، وحّقــق 
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ــريف  ــق ال ــن النس ــًا م ــري نوع احلري
ــن  ــر م ــتعاِل أكث ــياق باس ــذا الس يف ه
مثــال عــى )َتْفِعيــل( منهــا: )الَتْحِقيــق، 
ــل  ــا فص ــف( وهن ــق، والَتوظِي والَتلِفي
ــاب  ــن الكت ــن م ــن صنف ــري ب احلري
ومهــا احلســب واإلنشــاء، فقــد زرع 
ــه  ــه ملدح ــاء حّب ــة اإلنش ــوب كتب يف قل
هلــم، وكســب بغــض كتبــة احلســاب ملــا 

ــم. ــّر هب ق
2ــــ َتْفِعَلــة: يــأيت عى هــذا املصــدر كل 
ــل  ــَل( معت ــى وزن )َفعَّ ــي ع ــل رباع فع
ى  َعــزَّ َتْزِكيــة,  ــى  َزكَّ نحــو:  الــام، 
َتْعِزَيــة)111(، ويف هــذا الســياق يقــول 
بنــات  ويف   (( قتيبة)276هـــ(:  ابــن 
ْيُتــه  اليــاء والــواو عــى َتْفِعلــة نحــو: َعزَّ
ْيُتــه َتْقِويــًة(()112(، إذ حيــذف  َتْعِزيــًة، وَقوَّ
يــاء التفعيــل ويعــوض عنهــا التــاء 
فيصــر املصــدر عــى )َتْفِعَلــة()113(، 
وقــد ذكــر احلريــري هــذه الصيغــة 
ــخي؛  ــذ ش ــه حينئ ــه: ))فعّرفت يف قول
ــه إىل  ــت ب ــي، وأهب ــد قم ــه بأح وآثرت
قــريص، فهــّش لعارفتــي وعرفــاين، 
ــى  دعــوة  رغفــاين، وانطلــق ويــدي  ولّب
الرشيــي  وعلَّــق  زمامــه(()114(، 
ــى: أجــاب وقــال: َلبَّيــك،  قائــًا: )) َلبَّ
ــن  ــة( م ــي )َتْفِعَل ــة وه ــدره َتْلبَِي ومص

ــبَّ باملــكان  اإللبــاب وهــو اللــزوم، وَل
َلبَّــَب  وأصلــه  أقــام،  بــه:  وأَلــبَّ 
ــاًء  ــرة ي ــوا اآلخ ــاءات، فأبدل ــاث ب بث
اســتثقاالً الجتــاع األمثــال كــا قالــوا: 
ــدل  ــا ب ــاء فيه ــت، فالي ــت ومتطَّي تظنَّي
ــوه  ــم أتبع ــا ث ــذي قبله ــرف ال ــن احل م
ــاؤه  ــة في ــو َتْلبَِي ــدر وه ــدال يف املص اإلب

بــاء(()115(.
)َلبَّــى(  مصــدر  )َتْفِعَلــة(  التلبيــة 
واألصــل  العــن،  بتضعيــف  املزيــد 
ــن  ــول اب ــي، يق ــف ثاث ( مضع ــبَّ )َل
ــا  ــكاِن َلّب ــبَّ بامل ــيده)458هـ(: ))وَل س
ــُه  ــِر َلِزَم ــى األْم ــبَّ ع ــاَم وَأَل ــبَّ َأق وَأَل
ــِه منــه  ــَك َوَلبَّْي ــُه وَقوهُلــم  َلبَّْي فلــم ُيفاِرْق
لِطاَعتِــَك(()116(، وذهــب  ُلزوًمــا  أي 
ــذا  ــوا ه ــم ثن اخلليل)170هـــ( إىل أهنَّ
املصــدر عــى جهــة التأكيــد فاللــّب 
ــك،  ــن ل ــك: لبَّ ــل لّبي ــة، وأص اإلقام
ــد  فحذفــت النــون لإلضافــة، وهــو عن
ــرد،  ــم مف ــل اس ــى، ب ــر مثن ــس غ يون
وأصلــه )َلبَّــٌب( وزنــه )َفْعلــٌل( وال 
ــة  ــل( لقل ــى )َفعَّ ــه ع ــه محل ــوز لدي جي
)َفْعَلــل(  الــكام وكثــرة  ــل( يف  )َفعَّ
ــة  ــام الثاني ــي ال ــي ه ــاء الت ــت الب فقلب
ــي(  ــار )َلّب ــف فص ــة التضعي ــاء كراهي ي
ــًا لتحركهــا، وقــد  ــاء ألف ــوا الي ــم أبدل ث
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ــه الضمــر عــى غــرار )عــى،  اتصــل ب
ــر)117(،  ــا الضم ــل هب ــدى( إذا اتص ول
وهــو مــا أنكــره ســيبويه؛ ألنَّــه لــو 
ــر  ــع املضم ــاء م ــت الي ــا لثب كان مثله
ــي  ــر وحك ــع الظاه ــف م ــت األل وبقي
ــع  ــاء م ــد بالي ــْي زي ــم: لّب ــن كامه م
ــة  ــع اإلضاف ــاء م ــوت الي ــة، فثب اإلضاف
إىل الظاهــر ينفــي كونــه مثــل )عــى 
ولــدى()118(، وأصلــه عنــد ابــن ســيده 
ْلــُت مــن َأَلــبَّ باملــكاِن  ))َلبِّبــُت َفعَّ
فُأْبِدَلــِت البــاُء يــاًء ألْجــِل التَّْضعيــِف((
ملــا  ولكــن  َلبَّْبــُت  واألصــل:   ،)119(

توالــت ثــاث بــاءات أبدلــوا إحداهــن 
ــُت،  ــُت يف َتَظنَّنْ ــوا يف َتَظنَّْي ــا قال ــاء ك ي
ــدر  ــيء املص ــدر،)) ال جي ــة مص والّتلبِي
عــى تْفِعَلــة إالَّ إذا كان الفعــل عــى وزن 
ــدال  ــوا اإلب ــد اتبع ــل((()120(، وق )فعَّ
ــاء، إالَّ أّن  ــاؤه ب ــة( في ــدر )تلبي يف املص
ــوه يف  ــور أدرج ــن منظ ــري واب اجلوه
ــري:  ــال اجلوه ــل، ق ــى( املعت ــاب )لب ب
)) لبــى،  َلبَّْيــُت  باحلــّج َتْلبَِيــًة، وربَّــا 
قالــوا: لبَّــأُت باهلمــز وأصلــه غــر 
ــه:  ــت ل ــَل، إذا قل ــُت الرج ــز. وَلبَّْي اهلم

لبيــك(()121(.
ــدر  ــذا املص ــى ه ــأيت ع ــال: ي 3ــــ إْفَع
ــَل(،  ــى وزن )أْفَع ــي ع ــل رباع كل فع

ــًا،  ــَرَم إْكَرام ــو: أْك ــن، نح ــح الع صحي
أْخــَرَج إْخَراجــًا، يقــول ســيبويه: )) 
ــدًا (( ــاالً أب ــه إْفَع ــى أْفَعْلُت ــدر ع املص
ألفــًا،  الفعــل  وســط  كان  وإذا   ،)122(

ــِوَض  ــدر وُع ــف يف املص ــت األل ُحذف
أَقــاَم  عنهــا بتــاء يف اآلخــر، نحــو: 
إَقاَمــة، أّمــا إذا كان الفعــل معتــل اآلخر 
ــو:  ــزة، نح ــه مه ــة في ــرف العل ــَب ح ُقِل
أْعَطــى إْعَطــاء)123(، وقــد جــاءت هــذه 
ومثــال  املقامــات  رشح  يف  الصيغــة 
ذلــك مــا قالــه احلريــري: ))أمــا احلــام 
وباملشــيب  ميعــادك  فــا  إعــدادك! 
الّلحــد  أعــذارك، ويف  فــا  إنــذارك، 
وعلَّــق  قيلــك(()124(،  فــا  مقيلــك، 
ــدر  ــداد: مص ــًا: ))اإلع ــي قائ الرشي
ــأ لــه مــا حيتــاج إليــه  أعــدَّ لألمــر إذا هيَّ
ــذي  ــو ال ــوت ه ــول امل ة، يق ــدَّ ــن ُع م
، فاســتعد  ُوِعــدت بــه أن يأتيــك والبــدَّ

ــرب(()125(. ــال ال ــن أفع ــه م ل
اإلعــداد بالكــر بمعنــى اإلحصــاء 
الشــئ  َعــدْدُت  تقــول:  والتهيئــة، 
ه  ــدُّ ــئ ُأِع ــددت الش ًا، وأع ــدَّ ه َع ــدُّ أع
ــث أنَّ  ــن اللي ــل عـــــ إعدادًا)126(،وُنِق
ــٍر  ــّده ألم ــذي ُتِع ــيء ال ــاد: ال )) الَعَت
ة  مــا وهتيُئــه لــه، قــال: ويقــال: إنَّ الُعــدَّ
ــا هــو  ــَدُة، وأَعــدَّ ُيِعــدُّ إنَّ ــا هــي الُعْت إنَّ
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ــاء يف  ــت الت ــن أدغم ــُد، ولك ــَد ُيْعتِ أْعَت
الــدال(()127(، وأنكــر آخــرون هــذا 
ــن  ــتق م ( مش ــدَّ ــوا إنَّ )أَع ــول وقال الق
ــد  ــن عن ــور الدال ــن، لظه ــن ودال ع
ــاه،  ــال: أْعَدْدن ــر فيق ــناده إىل الضائ إس

ــاعر)128(: ــال الش ق
أْعَدْدُت للحرِب صارمًا ذكرا   

ب الوقع غر ذي َعَتب    جُمرَّ
ويــرى  أعتــدت)129(،  يقــل  فلــم 
ــَدة،  ــى ِح ــاء ع ــد( بن ــري أنَّ )َعَت األزه
مضاعــف)130(. آخــر  بنــاء   ) و)عــدَّ

ــدر  ــذا املص ــى ه ــأيت ع ــل: ي 4ــــ َتَفعُّ
ــل()131(،  )َتَفعَّ وزن  عــى  فعــل  كل 
وردت  وقــد  َتَقُدمــًا،  َم  َتَقــدَّ نحــو: 
ــال  ــات  ق ــة يف رشح املقام ــذه الصيغ ه

احلريــري عــى لســان أيب زيــد:
 ... النّفــس  خلفــوت  كأّنــا  ))حتــى 
نــرشوا مــن رمــس أشــباح موتــى 

فحــن عــّز  الّصــرب  والّتــأيّس ... وشــّفنا 
الــرّضّ األليــم املــّس(()132(

وعلَّــق الرشيــي قائــًا: ))التــأيّس: 
االقتــداء بالغــر، وقــد تأّســى تأّســيا إذا 

ــرّب(()133(. ــره وتص ــل غ ــدى بفع اقت
ــل( مــن الفعــل  الَتــأيس عــى وزن )َتَفعُّ
الناقــص،  ــل(  )َتَفعَّ بحرفــن  املزيــد 
ــُن  واألصــل )أســو( )) اهْلَْمــَزُة  َوالسِّ

 َواْلــَواُو َأْصــٌل َواِحــٌد َيــُدلُّ َعَى امْلُــَداَواِة 
ــْرَح:  ــْوُت اجْلُ ــاُل: َأَس ــَاِح، ُيَق ْص َواإْلِ
ــُب  بِي ى الطَّ ــمَّ ــَك ُيَس ــُه، َولَِذلِ إَِذا َداَوْيُت
ــَاٍن  ــاِب: يِل يِف ُف ــَذا اْلَب ــْن َه اآْليِس، َوِم
َأْقَتــِدي  إيِنِّ  َأْي:  قــدوٌة،  َأْي:  إْســَوٌة، 
ــْن  ــُه، ِم ْيُت ــا: إَِذا َعزَّ ــْيُت ُفَاًن ــِه. َوَأسَّ بِ
ــَاٍن  ــَك بُِف ــْن َل ــُه: لَِيُك ــُت َل ــَذا َأْي ُقْل َه
ــَت  ــا ُأِصْب ــِل َم ــَب بِِمْث ــْد ُأِصي ــَوٌة َفَق ُأْس
 ) ــأيسِّ ــلََّم(()134(، و )الت ــَريِضَ َوَس ــِه َف بِ
ــب  ــى( تقل ــن )تأّس ــايس م ــدر قي مص
ــال  ــا قبلهــا ، ق ــاء، ويكــر م األلــف ي
ــه  لــت فإنَّ ســيبويه: )) وأمــا مصــدر َتَفعَّ
ــع مــا جــاء  ــه بجمي ــل، جــاءوا في الَتَفعُّ
ــس يف  ــه لي ــن ألن ــوا الع ــل ضم يف َتَفعَّ
الــكام اســم عــى تفعــٍل، ومل يلحقــوا 
اليــاء فيلتبــس بمصــدر فعلــت، وال 
غــر اليــاء ألنــه أكثــر مــن فعلــت، 
ــك(( ــن ذل ــًا م ــادة عوض ــوا الزي فجعل

.)135(

5ـــــ فَِعــال: يصــاغ مــن الفعــل الثاثي 
ــال  ــازم، ق ــه وال ــدي من ــرد املتع املج
ــادر  ــض مص ــاء بع ــد ج ــيبويه: ))ق س
ــى  ــاء ع ــا ج ــال ك ــى  فَِع ــا  ع ــا ذكرن م
ــًا،  ــه كذاب ــو: كذبت ــك نح ــوٍل، وذل فع
حجابــًا،  وحجبتــه  كتابــًا،  وكتبتــه 
وبعــض العــرب يقــول: كتبــا عــى 
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يف  قياســية  وتكــون  القيــاس(()136(، 
األصــوات،  عــى  دلــت  إذا  املجــرد 
وعــى  والصيــاح  النــداء،  نحــو: 
فِــَرار  نحــو:  واملباعــدة،  االمتنــاع 
ــو:  ــان نح ــاء الزم ــى انته ــراد، وع وطِ
ِحَصــاد، ويف غــر هــذه تكــون )فَِعــال( 
ــال(  ــاغ )فَِع ــاعية، ويص ــرد س يف املج
املزيــد  الثاثــي  الفعــل  مــن  أيضــًا 
ــال،  ــَل ِقَت ــو: قاَت ــل(، نح ــف )َفاَع باألل
ــن  ــورة ع ــي متط ــة وه ــال( خمفف و)فَِع
)فِْيَعــال( وهــي أقيــس عنــد الفــراء 
ــى  ــة ع ــة الصيغ ــال( ملحافظ ــن )فَِع م
ــة  ــي لغ ــل، وه ــي  يف الفع ــادة الت الزي
أهــل اليمــن)137(، وممّــا ورد يف رشح 
املقامــات قــال احلريــري: )) وجديــر 
ــطن،  ــّرب وش ــن، وق ــّب وفط ــن ل بم
ــر زمــن،  ــع زمــن، وجاب أن أذعــن لقري
مــذ رضــع ثــدي لبانــه، خــّص بإفاضــة 
ــًا:  ــق الرشيــي قائ هتتانــه(()138(، وعلَّ
أي  ))والّلبــان، هــو مصــدر البنــه، 
ــى  ــن، هــذا معن ــاركه يف رشب اللب ش
ــوا  ــه ولفظ ــوا إلي ــذي نح ــم ال كامه

بــه(()139(.
مصــدر  )فَِعــال(  وزن  عــى  لَِبــان 
ــن  ــد، م ــرف واح ــد بح ــن( املزي )اَلَب
)َلبِــَن َيْلبــن(، واللبن اســم جنــس)140(، 

ويقــال: َلبِْبــت َلَبنــًا نــزل اللبــن يف ثدهيــا 
ــزل  ــت ن ــة، وألبن ــي َلبِن ــا فه أو رضعه
ضــاُع  يقــاُل:  َبــان )) الرَّ لبنهــا)141(، واللِّ
ــه، َواَل يقــاُل بَلَبــِن  ــاِن ُأمِّ ُهــَو َأُخــوه بِلَب
ــن  ُب م ــرْشَ ــِذي ُي ــُن الَّ َب ــا اللَّ ــه، إنَّ ُأمِّ
ــِم(( ــن الَبهاِئ ــا ِم ــاٍة َأو غِره ــٍة َأو ش ناَق

 .)142(

6ـــــ اْنِفَعــال: يــأيت عــى هــذا املصــدر 
كل فعــل عــى وزن )أْنَفَعــل( نحــو: 
وردت  وقــد  اْنطِاقــًا)143(،  اْنَطلــق 
املقامــات  رشح  يف  الصيغــة  هــذه 
ــن  ــه ع ــياق كام ــري يف س ــال احلري ق
ــن  ــارث ب ــي للح ــة أيب الّروج خمادع
مهــام: )) ثــّم  رسنــا  نزجــي احلمــوالت، 
وبحمــى  باحلــداة،  ال  بالّدعــوات، 
احلمــوالت، بالكلــات ال بالكاة...ثــم 
خالســنا خمالســة الّطــّرار، وانصلــت منـّـا 
ــه...  ــنا فراق ــّرار فأوحش ــات الف انص
ــتخرب  ــاد، ونس ــكّل ن ــده ب ــزل ننش ومل ن
ــق  ــاد...(()144(، وعلَّ ــو وه ــه كّل مغ عن
الرشيــي قائــًا: ))اْنَصَلــت: انســّل 
ــقوط  ــَات: س ــه. واالْنِص ــعر ب ومل يش

ــد(()145(. ــن الغم ــيف م الس
ــدر  ــال( مص ــى وزن )اْنِفَع ــات ع اْنِص
ــل  ــن، واألص ــد بحرف ــت( املزي )اْنَصَل
ــَى  ــُدلُّ َع ــٌد َي ــٌل َواِح ــت( ))َأْص )صل
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ــَك  ــْن َذلِ ــِه. ِم ِء َوُوُضوِح ْ ــيَّ ــُروِز ال ُب
اْلَواِضــُح  اجْلَبِــُن  َوُهــَو  ْلــُت،  الصُّ
ُيْمــَدُح  اجْلَبِــِن،  َصْلــُت  ُيَقــاُل:   ;
ــْيِف  بَِذلَِك...َوَهــَذا َمْأُخــوٌذ ِمــَن السَّ
ِقيــُل(( ْصِليــِت، َوُهــَو الصَّ ْلــِت َواإْلِ الصَّ
)146(، ومنــه َســْيٌف َصْلــٌت: انجــرَد 

األمــر:  يف  واْنَصلــت  غمــده،  مــن 
ــل  ــت الرج ــال: اْنَصل ــرد)147(، ويق اْنَج
الســر)148(،  يف  أرسع  وإذا  جتــّرد  إذا 
الفعــل  إيــراد  إىل  احلريــري  وعمــد 
)اْنَصلــت( مــع مصــدره لتوكيــد فــراره 
ــأِة  ــدر اهلي ــى بمص ــه أت ــن أنَّ ــًا ع فض
ــلويب  ــرٍض اس ــّرار(، لغ ــات الُف )اْنِص
اقتضــاه الســياق، وهــو بيــان هيــأة 
الــّزاووق  والفــّرار هــو  االْنِصــات 
ــه  ــّرارًا ألنَّ ي ف ــمِّ ــق ــــ ُس ــــ أي: الزئب
ــع،  ــتقر يف موض ــيان ال يس ــع الس رسي
ــد  ــو زي ــراره، فأب ــرة ف ــن كث ــّرار م والف
الروجــي أخــذ القــوم يف األحــام 
والرؤيــا والفــأل واســتخدام الرقيــة 
كــي ُيؤمنــوا لــه ومــن ثــم يأخــذ احلــي 

والعــن ويمــرتق مرعــًا.
ــال: مصــدر قيــايس للفعــل  7ـــــ  إْفتَِع
)اْفَتَعــل( نحــو: اْحَتَبــس اْحتَِبــاس)149(، 
ــا ورد يف  ــة م ــذه الصيغ ــة ه ــن أمثل وم
رشع  اّلــذي  ))فــو  احلريــري:  قــول 

ــالك  ــد الّس ــك، وأرش ــك للنّاس املناس
يف الّليــل احلالــك، مــا ينقــي االغتســال 
بالّذنوب، مــن االنغــاس يف الّذنوب... 
وال تغنــي لبســة اإلحــرام، عــن املتلّبس 
باحلــرام، وال ينفــع  االضطبــاع بــاإلزار، 
مــع االضطــاع بــاألوزار...(()150(، 
ــق الرشيــي قائــًا: )) االضطبــاع:  وعلَّ
واضطبــع  وااللتحــاف،  االشــتال 
الرجــل بثوبــه، إذا أدخلــه حتــت عضــده 
ــر،  ــه األي ــى منكب ــاه ع ــن وألق األيم

ــا(()151(. ــام هب ــاع: القي واالضط
)اْفتَِعــال(  وزن  عــى  االْضطِبــاع 
بحرفــن  املزيــد  للفعــل  مصــدر 
)اْضَطَبــع( واألصــل )ضبــع( وهــو 
)) َأْصــٌل  َصِحيــٌح  َيــُدلُّ  َعــَى  َمَعــاٍن 
ــَواِن،  ــَن احْلََي ــٌس ِم ــا: ِجنْ ــٍة، َأَحُدَه  َثَاَث
َأْعَضــاِء  ِمــْن  ُعْضــٌو  َواآْلَخــُر: 
ــِة  ــْن ِصَف ــٌة ِم ــُث: ِصَف ــاِن، َوالثَّالِ ْنَس اإْلِ
ــِد،  ــُع اْلَي ــُو َفَضْب ــا اْلُعْض ــوِق... َوَأمَّ النُّ
َوُهــَو  اْلَيــِد  َضْبــِع  ِمــْن  َواْشــتَِقاُقَها 
ــُة  ــِت النَّاَق ــوُل: َضَبَع ــَرُب َتُق . َواْلَع ــدُّ امْلَ
ــدُّ  ُ َا مَت ــَأهنَّ ــا، َكــــــــ ــْت َتْضبِيًع َوَضبََّع
َضْبَعْيَهــا...(()152(، واالْضطِبــاع هــو 
الــذي يؤمــر بــه الطائــف بالبيــت وهــو 
أن يدخــل الثــوب حتــت أبطــه األيمــن 
وُيــرد طرفــه عــى يســاره ويبــدي منكبه 
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ي  وُســمِّ األيــر  ويغطــي  األيمــن 
بذلــك إلبــداء احــد الضبعــن)153(، 
االْضطِبــاع  أنَّ  إىل  الفيومــي  وذهــب 
والتأبُّــط والتَّوشــح ســواء)154(، وقلبــت 
)تــاء( االْفتَِعــال يف )اْضطِبــاع( )طــاًء(، 
ألنَّ فــاء الفعــل حــرف مطبــق )الضــاد( 
وهــذا مــن بــاب اإلبــدال القيــايس قــال 
ــا  الطــاء  ابــن عصفور)669هـــ(: )) وأمَّ
ــت  ــُر، ُأبدل ــاء ال غ ــن الت ــْت م  فُأبدل
ــك،  ــر ذل ــوز غ ــَة، وال جي ــراٍد البتَّ باطِّ
مــن تــاء افَتَعــَل إذا كانــت الفــاء صــاًدا 
أو ضــاًدا أو طــاء أو ظــاء، فتقــول يف 
، ومــن  ــرب: اصَطــرَبَ افَتَعــَل مــن الصَّ
ــة  ــَرَب...(()155(، وعّل ب: اضَط ــرضَّ ال
هــذا النــوع مــن اإلبــدال هــو أنَّ )التاء( 
حــرف مهمــوس مرقــق وقــع بعــد 
)الضــاد( وهــو حــرف جمهــور ومفخــم 
فقلبــت طــاًء، قــال ابــن عصفــور: 
)) والتباعــُد  الــذي بــن التــاء وبــن هذه 
احلــروف أنَّ التــاء منفتحــٌة ُمنســفلٌة، 
ُمســتعِليٌة.  ُمطَبقــة  احلــروف  وهــذه 
ــرج،  ــا يف املخ ــاء ُأخَته ــن الت ــوا م فأبدل
ــتعاء  ــروف يف االس ــذه احل ــَت ه وأخ
واإلطبــاق وهــي الطــاء(()156(، وحقــق 
احلريــري تناســقًا رصفيــًا بــن املصدرين 
مــن  و)االْضطِــاع(  )االْضطِبــاع( 

ــيء  ــاع بال ــوزن، واالْضطِ ــث ال حي
ــه  ــوة علي ــه والق ــوض ب ــه والنه احتال
ــاع  ــوة فاْضطِب ــي الق ــة وه ــن الضاع م
ــه  ــع مع ــّج ال ينف ــم إىل احل ــوب واهل الث

ــوب.  ــام بالذن القي
8ـــــ اْســتِْفَعال: يــأيت عــى هــذا املصدر 
اْســَتْفَعَل(،   ( وزن  عــى  فعــل  كل 
ــَتَقام  ــتِْخَراج، اْس ــَتْخَرَج اْس ــو: اْس نح
ــة  ــذه الصيغ ــاءت ه ــتَِقاَمة)157(، ج اْس
ــت يف  ــه: ))وجب ــري يف قول ــد احلري عن
ــا، وال  ــا اخلط ــورا مل تدّمثه ــري وع س
اهتــدت إليهــا القطــا؛ حّتــى وردت 
ــن  ــم م ــرم العاص ــة، واحل ــى اخلاف مح
الــّروع  إجيــاس  فــروت  املخافــة، 
 واستشــعاره، وتربلــت لبــاس األمــن 
الرشيــي  وعّلــق  وشــعاره(()158(، 
ــن  ــتِْفَعال م ــَعاره: اْس ــًا: )) اْستِْش قائ

بالشــئ(()159(.  شــعرت 
ــعر فعــل ســدايس مبــدوء هبمــزة  اْستِْش
ــاس  ــَتْفَعل( فقي ــى وزن )اْس ــل ع وص
التــاء  بكــر  )اْســتِْفعال(  مصــدره 
ــال  ــر، ق ــل اآلخ ــف ماقب ــادة االل وزي
ــدر  ــَتفَعلُت فاملص ــا  اْس ــيبويه: ))فأّم س
قولــك:  وذلــك  االْســتِْفَعال،  عليــه 
ــَتْصَعبُت  ــتِْخراَجًا، واْس اْســَتخرْجُت اْس
اْسَتشــعر  يقــال:  اْســتِْصَعابًا(()160(، 
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خشــية اهلل: أي اجعلــه شــعار قلبــك 
واستشــعار اخلــوف، إضــاره)161(.

9ــــــ ُمَفاَعَلــة: يــأيت عــى هــذا املصــدر 
ــل(،  ــى وزن )َفاَع ــي ع ــل رباع كل فع
ــة،  ــَل ُمَقاَتَل ــاَوَرة، َقاَت ــاَوَر جُمَ ــو: ج نح
وجــاء فيــه )فَِعــال( واعتــرب ابــن مالــك 
ــال: ))أن  ــيًا، فق ــدرًا قياس ــال( مص )فَِع
نحــو  فِعــال  مصــدران:  لــه  فاعــل 
نحــو:  ومفاعلــة  ِخصامــا،  خاصــم 
خماصمــة(()162(، وذكــر احلريــري هــذه 
ــرت  ــه: ))ف ــه يف قول ــة يف كتاب الصيغ
ــنة  ــارت الّس ــم، وط ــّرة فيه ــا امل محّي
ــي  ــة اّلت ــوا الّدع ــم، ورفض ــن مآقيه ع
كانــوا نووهــا وثابــوا إىل نــرش الفكاهــة 

ــا(()163(. ــا طووه ــد م بع
ــة:  ــًا: ))الفكاه ــي قائ ــق الرشي وعلَّ
احلديــث املظــّرف، وأصلهــا املــزاح، 
صبيــًا  المتازحــّن  قوهلــم:  ومنــه 
ــادره  ــَزَح، مص ــة... وَم ــّن أم والتفاكه
ومُمَازحــة،  وُمــَزاح  َمــْزٌح  ثاثــة: 
الغــر،  بالكــر  املِــزاح  اليزيــدي: 
ــدي مصــدر  ــو عمــرو: ماذكــره اليزي أب

ومُماَزَحــة(()164(. ِمَزاحــًا  مازحــت 
امَلــْزُح نقيــض اجلــد، وامليــم والــزاء 
َيُقوُلــوَن:  َواِحــَدٌة.  ))َكِلَمــٌة  واحلــاء 
ــَي  ــَب، َوِه ــًة: َداَع ــا َوُمَزاَح ــَزَح َمْزًح َم

)َفْعــل(  فامَلــْزُح   ،)165()) امْلَُاَزَحــُة 
املجــرد  الثاثــي  )َمــَزَح(  مصــدر 
يقــول ابــن ســيده: )) َمــَزَح  يْمــَزح 
اأْلَِخــَرة  وُمزاحــًا،  وِمزاحــا  َمْزحــا 
ــه مماَزحــًة  َعــن ِســيَبَوْيٍه، َوقــد ماَزح
ــة(( ــَزاُح وامُلزاح ــم امُل ــًا. َوااِلْس وِمزاح
)166(، ويقــال: َمــَزَح َمْزحــًا وَمَزاحــة 

ومازْحُتــُه  ُمــَزاح،  واالســم  بالفتــح 
وامُلَازحــة  وِمَزاحــًا)167(،  مُمَازحــًة 
للمصــدر  قســيًا  يــأيت  )ُمَفاعلــة( 
ــال  ــل(، ق ــل )َفاَع ــال( للفع ــوزن )فَِع ب
ــاٌل  عــى  فاَعلــت  ســيبويه: ))وجــاء  فِع
كثــرًا، كأهنــم حذفــوا اليــاء التــي جــاء 
ــا  ــا. وأم ــاٍل ونحوه ــك يف قيت ــا أولئ هب
ــر  ــزم وال تنك ــي تل ــي الت ــة فه امُلَفاعل
اْســَتْفَعْلُت(( االســتفعال  كلــزوم 
ــر  ــة( أكث ــي أّن )امُلَفاعل ــذا يعن )168(، وه

ــدرًا  ــال( مص ــن )فَِع ــرادًا  م ــم اط وأع
ــاغ  ــن أْن يص ــه اليمك ــَل(؛ ألّن لـــِ )َفاَع
)فَِعــال( مــن بعــض االمثلــة التــي 
)ُمَفاَعلــة(،  عــى  مصدرهــا  يكــون 
نحــو: جالْســُته جُمَالســًة فضــًا عــن 
أنَّ )ُمَفاَعلــة( ختتــص فيــا تكــون فــاؤه 
وَياَمــَن  ُمَيــارسة  َيــارَسَ  نحــو:  يــاء 
اليمــن  جهــة  ذهبــُت  أي:  ُمَيامنــًة، 
)ِمــَزاح(  ــا  أمَّ اليســار)169(،  وجهــة 
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ــازح(  ــى وزن )فَِعــال( مصــدر )َم فع
ــل  ــن الفع ــال( م ــاغ )فَِع ــًا، ويص أيض
الثاثــي املجــرد املتعــدي منــه والــازم 
)َفاَعــل(  عــى  ويغلــب  أيضــًا)170(، 
املشــاركة،  عــى  الداللــة  ومصــادره 
قــال ســيبويه: ))اعلــم أنــك إذا  قلــت: 
ــك  ــرك إلي ــن غ ــد كان م ــه، فق  فاعلت
ــت  ــن  قل ــه ح ــك إلي ــا كان من ــل م مث
يعيــش  ابــن  وتابعــه   فاعلتــه(()171(، 
ــو  ــة، وه ــرة:  املجادل ــه: ))املناظ يف قول
ُمفاَعَلــٌة مــن النظــر، ألن كل واحــد  
ــه(( ــى صاحب ــه ع ــج ب ــا ُيْفِل ــر في ينظ
)ُمَفاعلــة(  أنَّ  املــربد  ويــرى    ،)172(

ــا )فَِعــال( فهــو  تكــون مصــدرًا وأمَّ
اســم الفعــل، قــال: )) واملصــدر يكــون 
ــة،  ــت ُمَقاَتل ــو: قاتل ــة نح ــى ُمَفاَعل ع
ــل  ــم الفع ــع اس ــامتة، ويق ــامتت ُمَش وش
اب(( عــى فَِعــال نحــو: الِقَتــال والــرِضَ
)173(، نخلــص ممـّـا ســبق إىل أن )َفَعــال( 

يــأيت مصــدرًا للفعــل الثاثــي املجــرد، 
والفعــل الثاثــي املزيــد بحــرف واحــد 
)َفاَعــَل(، وتكــون قياســية يف الفعــل 

ــد.   املزي
ــول  ــاء ح ــف العل ــال: اختل 10ــــ َتْفَع
ــرى  ــث ي ــه، حي ــط ب ــذي ترتب ــه ال فعل
ــي  ــل( الثاث ــا )َفَع ــون أن فعله البري

املجــّرد، وتفيــد التكثــر، يف حــن يــرى 
ــل(  الكوفيــون أهّنــا مرتبطــة بالفعــل )َفعَّ
وردت  وقــد  العــن)174(،  املضعــف 
الرشيــي،  رشح  يف  الصيغــة  هــذه 
قــال احلريــري وهــو يصــف حالــة 
احلــارث بــن مهــام الــذي ضــّل طريقــه: 
ــاة،  ــّل القن ــن  ظ ــول  م ــا  أط ))وكان يوم
وأحــّر مــن دمــع املقــات فأيقنــت 
ــه  ــن الوقدة...ألفيت ــتكن م أين إن مل أس
ــه،  ــحا بجراب ــّي، مّتش ــيخنا الّروج ش
ومضطغنــا أهبــة جتوابــه، فآنســني إذ 
ــق  ــا رشد(()175(، وعلَّ ــاين م ورد، وأنس
الرشيــي قائــًا: )) والَتْجــَواب مصــدر 
ــاءت  ــي ج ــادر الت ــع املص ــاَب، ومجي َج
عــى »تْفَعــال« هــي بفتــح التــاء إاّل 
قوهلــم: تِْبيــان وتلقــاء ال غــر، وزاد 

بعضهــم: تيصــال(()176(.
ــف  ــال( واختل ــى وزن )َتْفَع ــواب ع جَتْ
ــب  ــد ذه ــال( فق ــل )َتْفَع ــاء يف فع العل
)َفَعــل(  مــن  أنَّــه  إىل  البريــون 
الثاثــي املجــرد)177(، وعليــه يكــون 
الثاثــي  )َجــاَب(  )جَتــواب(  فعــل 
ــه  ــع، ومن ــرق وقط ــى: خ ــرد بمعن املج
ــوا  ــَن َجاُب ِذي ــوَد الَّ ــاىل: َوَثُم ــه تع قول
 ،]9 ]الفجــر:   بِاْلــَواِد ْخــَر  الصَّ
ــر)178(،  ــال( التكث ــة )َتْفع ــد صيغ وتفي
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)َتْفَعــال(  أّن  إىل  الكوفيــون  وذهــب 
بمنزلــة )َتْفِعيــل( فهــي مرتبطــة بالفعــل 
ــر  ــة التكث ــل( وأّن دالل ــف )َفعَّ املضع
ــه  ــًا)179(، وعلي ــل أيض ــودة يف الفع موج
ب( مشــدد  يكــون فعــل )جَتــواب( )َجوَّ
ــا )تِْفَعــال( بكــر التــاء فقــد  العــن، أمَّ
ــال:  ــادر ق ــن املص ــيبويه م ــه س أخرج
ــن  ــى يشء م ــس ع ــان فلي ــا التبي ))وأم
الفعــل حلقتــه الزيــادة، ولكنــه بنــى 
هــذا البنــاء فلحقتــه الزيــادة كــا حلقــت 
الرئــان وهــو مــن الثاثــة، وليــس مــن 
بــاب التقتــال(()180(، وتابــع العلــاء 
أهّنــم أخرجــوا  إالّ  ســيبويه يف رأيــه 
)التِّبيــان، والتِّلقــاء، والتِّلفــاق()181(.

الصيغــة  هــذه  وردت  َتْفَعــال:  11ـ 
ــري:  ــول احلري ــات يف ق ــرشح املقام في
))اللهــم إنــا نحمــدك عــى مــا عّلمــت 
مــن البيــان، وأهلمــت مــن  الّتبيــان...((
قائــًا:  الرشيــي  وعلَّــق   ،)182(

وتبينــه،  املعنــى  تفهــم  )) والتبيــان: 
ــان منــك  ــان منــك لغــرك، والتبي والبي
ــت  ــول: بّين ــن تق ــل التبي ــك، مث لنفس
أنــا  وتبينتــه  بيانــا  لغــري  الــيء 

تِْبيانــًا...(()183(.
مصــدر  )تِْفَعــال(  وزن  عــى  تِْبَيــان 
ــد  ــي عن ــاَن( الثاث ــل )َب ــاعي للفع س

بحــرف  املزيــد   ) و)بــنَّ البريــن 
واحــد عنــد الكوفيــن، وخيــرج العلــاء 
)تِْفَعــال( مــن املصــادر يقــول ســيبويه: 
ــن  ــى يشء م ــس ع ــان فلي ــا التِْبي ))وأم
الفعــل حلقتــه الزيــادة، ولكنــه بنــى 
هــذا البنــاء فلحقتــه الزيــادة كــا حلقــت 
الرئــان وهــو مــن الثاثــة، وليــس 
وتابــع  التقتــال(()184(،  بــاب  مــن 
ســيده  وابــن  خالويه)370هـــ(  ابــن 
عــدم  يف  ســيبويه  والريض)686هـــ( 
ــتثنوا  ــال( واس ــة )تِْفَع ــة صيغ مصدري
و)التِّلقــاء(  )التِبيــان(  أمثلتهــا  مــن 
و)التِّلفــاق()185(، وقــال ابــن األثــر 
يف )التِّبيــان(: ))وُهــَو َمْصــَدٌر َقِليــٌل 
َفــإِنَّ َمَصــاِدَر َأْمَثالِــِه بالَفْتــح(()186(، 
وذهــب أبــو جعفــر النحاس)338هـــ( 
إىل أنَّ )) ليــس يف كام العــرب اســم 
عــى تِْفعــال إالّ أربعــة أســاء وخامــس 
ــاح،  ــان، مِتْس ــال: تِْبي ــه، يق ــف في خمتل
ــكام  ــح(()187(، ف ــر وأفص ــح أكث ومتس
ــادر  ــه يف املص ــن مع ــه وم ــن خالوي اب
ــاء،  ــاس يف األس ــة، وكام النح الثاث
ــدم  ــاء يف ع ــش العل ــري فلي ــع هن وتاب
املصدريــة  )تِْفَعــال(  صيغــة  شــيوع 
ــة  ــذه الصيغ ــن ه ــة ب ــف العاق ووص
ــا مــن قبيــل  وبــن صيغــة )َتْفعــال( أهنَّ



156

أبنية املصادر يف شرح مقامات احلريري للشريشي  )ت619هـ(

2م 
02

1  
ل  

ــو
يـل

   أ
  4

8  
د /

عد
ال

ــن  ــي ب ق الرشي ــرَّ ــة)188(، وف املخالف
ــو  ــان ه ــأنَّ البي ــان( ب ــان( و)التِّبي )البي
ــا  ــرك، أمَّ ــك لغ ــون من ــوح ويك الوض
والكشــف  التوضيــح  فهــو  التِبيــان 

ــك. ــك لنفس ــون من ويك
12ـــــ َفاِعَلــة: مصــدر عــى وزن اســم 
الزخمرشي)538هـــ(:  ــول  يق ــل،  الفاِع
))وقــد يــرد املصــدر عــى وزن أســمي 
قمــت  واملفعــول، كقولــك  الفاعــل 
والعافيــة  الفاضلــة  ومنــه  قائــًا... 
رشح  يف  ـا  وممَـّ والكافيــة...(()189(، 
املقامــات عــى هــذه الصيغــة، قــال 
حــواء،  يف  أنــا  ))فبينــا  احلريــري: 
بعــض األحياء...تزيــن املاشــية، وتعــن 
النائيــة،  املســافة  وتقطــع   النّاشــية، 
وتظــّل أبــدا لــك مدانيــة(()190(، وعلَّــق 
ــال:  ــية، ويق ــًا: )) النّاش ــي قائ الرشي
حلاجتــه  هنــض  إذا  الرجــل،  نشــأ 
ــل  ــية ألج ــهل  الناش ــا. وس ــأ أيض وتنّش
ــي:  ــا اهلمــز الفنجدهي املاشــية وأصله
ــر  ــى الّس ــن ع ــية، أي تع ــن  الناش تع
ــة: كّل  ــن عرف ــال اب ــل، ق ــئة اللي يف ناش
ــل ناشــئة.  ــم مــن اللي ســاعة قامهــا قائ
ــل  ــام اللي ــل قي ــئة اللي ــرّي: ناش األزه
مصــدر جــاء عــى »فاعلــة« بمعنــى 
بمعنــى  واخلامتــة  كالعافيــة  النّــشء 

وقيــل:  الناشــية  واخلتــم،  العفــو 
والنّشــيئة أن تنــام أّول الليــل ثــم تقــوم. 
وقيــل:  النّاشــئة أّول النهــار أول الليــل، 
ــر املفريــن عــى أّن ناشــئة الليــل  وأكث
أّولــه، عاصــم: هيمــزه والباقــون ال 

هيمــزون(()191(.
مصــدر  )َفاِعَلــة(  وزن  عــى  ناِشــئة 
ــة،  ــام كالعافي ــى قي ــا( بمعن ــأ ينْش )َنَش
يف  الفاِعــل  باســم  التــاء  وإحلــاق 
ــم  ــاء، وأنَّ اس ــا باألس ــئة( أحلقته )ناِش
الفاِعــل فيهــا بمعنــى املصــدر ونظرهــا 
قولــه تعــاىل:  َلْيــَس هَلَــا ِمــن ُدوِن 
ــال  ــم: 58[، ق ــَفٌة  ]النج ــِه َكاِش ـ اللَّ
الفراء)207هـــ(: )) وتأنيــُث الكاشــفة 
ــاء  ــة. أي بق ــاٍن باقي ــا لِف ــَك: م كقولِ
ــٌة،  ــه ناَهي ــس ل ــة، ولي ــة والعاقب والعافي
كل َهــَذا يِف معنى املصــدر(()192(، ويرى 
ــة(  ــل( و )الفاِعل ــرشي أّن )الفاِع الزخم
املصــدر غــر عزيزيــن كاخلــارج  يف 
والقاعــد والــكاذب والعافيــة كــا يف 
ــْن   ــًا ِم ــرزدق)193(:  وال خارج ــول الف ق

كام ُزوُر  يّف 
حيان)745هـــ(  أبــو  انكــر  وقــد 
ــا  ــل مه ــًا: )) ب ــرأي قائ ــذا ال ــه ه علي
عزيــزان... وقــد ُتتــأؤل هــذه األلفــاظ 
عــى أهّنــا ليســت مصــادر(()194(، يف 
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ــًا:  ــدة هــذا قائ ــو عبي حــن وصــف أب
)) وقّلــا مــا جــاء املصــدر يف تقديــر 
وكذلــك  أحــرف  أربعــة  إاّل  فاعــل 
ــادر يف مفعــول أيضــًا يف  جــاءت مص
حــروف منهــا: اقبــل ميســوره، ودع 
ــرى  ــه...(()195(، وي ــوره، ومعقول معس
ركــن الديــن االســرتآباذي)715هـ( أنَّ 
))جمــيء املصــدر عــى وزن »فاعلــة« 
أقــل مــن جمــيء املصــدر عــى وزن 
عافــاه  نحــو:  كالعافيــة،  »مفعــول« 
ــب  اهلل عافيــة، وكالعاقبــة نحــو: عقَّ
ــة؛  ــة، وكالباقي ــه عاقب ــكان أبي ــان م ف
َتــَرٰى  َفَهــْل    تعــاىل:  كــــــقوله 
ــن َباِقَيــٍة  ]احلاقــة: 8[، أي:  هَلُــم مِّ
 :تعــاىل كقولــه  وكالكاذبــة  بقــاء. 
]الواقعــة:   َكاِذَبــٌة لَِوْقَعتَِهــا  َلْيــَس 
أن  2[، أي: كــذب(()196(، والراجــح 
ــاءت  ــري ج ــص احلري ــئة( يف ن )الناِش
للداللــة عــى املصــدر )النشــئ( أي 
أول  الناِشــئة  وقيــل:  الليــل  قيــام 
ــاىل:  ــه تع ــه قولــــ ــار من ــل والنه اللي
ــدُّ  ــَي َأَش ــِل ِهـــــــــ ْي ــَئَة اللَّ  إِنَّ َناِش
ــَوُم ِقيـــــــًا ]املزمــل: 6[ ــا َوَأْق َوْطًئ
ل احلريــري مهــزة )ناِشــئة(  )197(، وســهَّ

لتتاشــى مــع كلمــة )ماِشــية( ولتحقيــق 
مزيــد مــن النســق الــريف اســتعان 

وأكثــر  )َفاِعلــة(  بصيغــة  احلريــري 
اســتعاهلا وجــاء هبــا متتابعــة حتــى 
ــز  ــة متي ــة واضح ــرة رصفي ــذت ظاه غ
اســلوبه فاســتعمل )املاِشــية، والناِشــية، 

والناِئيــة(.

اخلامتة
بعــد االنتهــاء مــن البحــث توصلنــا إىل 

النتائــج اآلتيــة:
فنيــة ذات قيمــة  املقامــات حتفــة  1ـ 
رشح  كتــاب  ويعــدُّ  وأدبيــة،  لغويــة 
مــن  للرشيــي  احلريــري  مقامــات 
صاحبــه  أنَّ  ذلــك  الــرشوح   أهــمِّ 
نــه فوائــد الــرشوح التــي ســبقته ومل  ضمَّ
ــا،  ــتخرجها وقيَّده ــدًة إالَّ اس ــرتك فائ ي
وأضــاف إليــه مــا جــادت بــه عبقريتــه 
وثقافتــه، فــكان رشحــه موســوعة أبيــة 

ولغويــة وتارخييــة.
ــاب  ــا يف كت ــتنا مل ــاِل دراس ــن خ 2ـ م
رشح املقامــات مــن مســائل اتََّضــح 
ز  ــا أنَّ منهــج الرشيــي تكامــيٌّ معــزَّ لن
ــاول  ــد تن ــل، فق ــتطراد والتفصي باالس
النــص املــرشوح مــن زوايــا اللغــة 
ــة واألدب  ــرف والباغ ــو وال والنح
ــكلِّ  ــر ل ــدم التفس ــخ، وكان يق والتاري

ــا. ــن ألفاظه ــٍة م لفظ
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3ــــ لغــة الرشيــي ســهلة وواضحــة ، 
حيــث اختــار أفصــح اللغــات وأصّحها 

وابتعــد عــن الغريــب والوحــي.
باجلانــِب  الرشيــي  اهتــام  4ــــــ 
ــارات  ــرة اإلش ــه، وكث ــريفِّ يف كتاب ال
الرفيــة التــي ختــدم التفســر اللغــوي، 
فقــد تطــرق يف حديثــه عــن أصــل 
الكلــات إىل قضايــا رصفيــة تتعلــق 
بالــوزن واملشــتقات واجلمــوع وغرهــا 
مــن املباحــث الرفيــة، مكثــرًا بــا 
ــِة  ــواهد القرآني ــن الش ــألَة م ــد املس يؤي
الرشيفــِة  واألحاديــث  والقــراءات 
ــن  ــرب م ــَن وكام الع ــوال التابع وأق

ــٍر. ــعٍر ونث ش
ــواع  ــى أن ــة ع ــادر يف العربي 5ــــ املص
خمتلفــة بحســب أفعاهلــا فمنهــا مصــادر 
ــايس  ــي واخل ــي والرباع ــل الثاث الفع
ــي  ــدايس، ومصــادر الفعــل الثاث والس
كثــرة جــدًا ال تعــرف إالّ بالســاع، أّمــا 
ــي  ــية فه ــية والسداس ــة واخلاس الرباعي
قياســية هلــا ضوابــط معينــة ملعرفــة 

ــا. ــة مصادره صياغ
6ــــ واضــح مــن البحــث أنَّ أبنيــة 
ــغ  ــى صي ــاءت ع ــال ج ــادر األفع مص
متنوعــة، وأخــذت مســاحة يف رشح 
املقامــات، والصيــغ التــي وردت هــي: 

وَفِعْيــل،  وُفُعــول،  وفَِعالــة،  )َفْعــل، 
األفعــال  مصــادر  ــا  وأمَّ وَفْعَللــة(، 
ــدة التــي ذكرهــا الرشيــي وهــي:  املزي
وَتْفِعْيــل،  ُمَفاعلــة،  إْفَعــال،  فَِعــال، 

ــل، واْســتِْفَعال. وَتْفِعَلــة، وَتَفعُّ

اهلوامش:
1- رشح مقامات احلريري: 6/1.

2- أبنية الرف يف كتاب سيبويه: 208. 
عيني:  عينــي، الرُّ 3-ينظــر: برنامــج شــيوخ الرُّ
90، والذيــل والتكملــة، املراكــي: 447/7، 
 ،107  /7 فــدي:  الصَّ بالوفيــات،  والــوايف 

ــزركي:1/ 164.  ــام، ال واألع
4-ينظــر: معجــم البلــدان، ياقــوت احلمــوي: 
ــعيد  ــرب، س ــى املغ ــرب يف ح 340/3، واملغ

ــي:302/1.  األندل
عينــي: 90،  الرُّ برنامــج شــيوخ  5-ينظــر: 

 .331/1 الســيوطي:  الوعــاة،  وبغيــة 
6-رشح مقامــات احلريــري، مقدمة الشــارح: 

 .9/1
7-ينظــر: التكملــة لكتــاب الصلــة، ابــن 

 .99  /1 األبــار: 
عينــي: 90، واألعــام:  8-برنامــج شــيوخ الرُّ

.256 /4
ــة: 99/1،  ــاب الصل ــة لكت ــر: التكمل 9-ينظ

.139  /6
عينــي:  الرُّ شــيوخ  برنامــج  10-ينظــر: 
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90، ســر أعــام النبــاء، الذهبــي: 21/ 
.242 241ــــ

ــل  ــاة:1/ 331، الذي ــة الوع ــر: بغي 11-ينظ
ــار  ــراء الكب ــة الق ــة: 349/3، ومعرف والتكمل
ــي: 307. ــار، الذهب ــات واألعص ــى الطبق ع

12-ينظــر: الذيــل والتكملــة: 1/ 447، و 
بغيــة الوعــاة:1/ 331 . 

كتــاب  مــن  اخلامــس  الســفر  13-ينظــر: 
 .323  /1 والتكملــة:  الذيــل 

14-ينظر: الذيل والتكملة: 447/1. 
15-حتقيــق حممــد أبــو الفضــل إبراهيــم، 

1992م. 1413هـــ/  العريــة،  املكتبــة 
احلريــري،  مقامــات  رشح  16-ينظــر: 
ــام، 13/  ــخ االس ــي: 1/ 17، وتاري الرشي
ــام:  ــاة: 1/ 331، واألع ــة الوع 570، وبغي

.164 /1
العربيــة  املطبوعــات  معجــم  17-ينظــر: 
واملعربــة، يوســف بــن إليــان: 1122/2. 

18-ينظر: املصدر نفسه. 
 ،331/1 الوعــاة:  بغيــة  19-ينظــر: 
ــر  ــن، عم ــم املؤلف ــام: 164، ومعج واألع

 .304/1 كحالــة:  رضــا 
20- ينظر: كشف الظنون: 1787/2. 

ــان  ــر لس ــن: 7/ 94ــــ 96،  وينظ 21- الع
445ــــ 449. ــرب: 4/  الع
22- اللمع يف العربية : 48. 

23- رشح الريض عى الكافية: 3/  399. 
24- رشح املفصل: 1/ 82ـ 83. 

ــة  ــل: 4/ 46، وأبني ــر: رشح املفص 25- ينظ
ــيبويه: 254.  ــاب س ــرف يف كت ال

26- ينظــر: 190/1ــ 192، )املســألة:28(، 
والتذييــل والتكميــل يف رشح كتاب التســهيل: 
134ـــــ 136، واملهــذب يف علــم  التريف: 

206ـــ 208. 
رشح  يف  والتكميــل  التذييــل  ينظــر:   -27
ــع:  ــع اهلوام ــهيل: 7/ 134، ومه ــاب التس كت

2/ 94ــــ 95. 
28- ينظر: يف أصول اللغة والنحو:131. 

29- ينظر: الرف: 126. 
30- ينظر:معاين األبنية: 17. 

31- املزهر يف علوم اللغة: 99/2. 
32- التطبيق الريف: 66. 

33- املزهر يف علوم اللغة: 2/ 100.
34- املقتضب: 2/ 127. 

35-التكملة: 512. 
36-رشح الكافية: 2/ 192. 

37-الكتاب:5/4. 
38- ينظــر: املهــذب يف علــم التريــف: 

.2 1 5
املقامــة  احلريــري،  مقامــات  رشح   -39

.299/4 العانيــة: 
40- املعلم بفوائد مسلم:32/3. 

املقامــة  احلريــري،  مقامــات  رشح   -41
.302  /4 العانيــة: 

42- مقاييس اللغة: 231/3. 
احلديــث  غريــب  يف  النهايــة  ينظــر:   -43
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 .511 واألثــر:2/ 
44- املصباح املنر: 328/1.

45- الكتاب: 9/4. 
46- الكتاب: 4/ 24ــ 25. 

47- ينظــر: أبنيــة املصــادر يف الشــعر اجلاهي: 
.209

 ،123/3 عقيــل:  ابــن  رشح  48-ينظــر: 
وأبنيــة الــرف يف كتــاب ســيبويه: 216.
املقامــة  احلريــري،  مقامــات  رشح   -49

 .239  /2 القهقريــة: 
املقامــة  احلريــري،  مقامــات  رشح   -50

 .240  /2 القهقريــة: 
51- مقاييس اللغة: 6/ 100.

52- ينظر: الصحاح: 1296/3.
53- ألفية ابن مالك: 40.

54- الكتاب: 18/4.
55- النحو الوايف: 195/3.

ــادر  ــة املص ــر: أبني ــاب: 5/4، وينظ 56-الكت
ــي: 202.  ــعر اجلاه يف الش

املقامــة  احلريــري،  مقامــات  رشح   -57
 .336  /2 الســنجارية: 

املقامــة  احلريــري،  مقامــات  رشح   -58
 .337/2 الســنجارية: 

59- مقاييس اللغة: 1/ 400. 
60- ينظر: مجهرة اللغة: 259/1. 
61- ينظر: املصباح املنر: 1/ 80.

62- ينظــر: الكتــاب: 4/ 5، واملخصــص: 
 .152  /1 الشــافية:  ورشح   ،280/4

املقامــة  احلريــري،  مقامــات  رشح   -63
  .33/4 الرمليــة: 

املقامــة  احلريــري،  مقامــات  رشح   -64
 .33  /4 الرمليــة: 

65- ينظر: الصحاح: 2/  547. 
66- مقاييس اللغة: 86/6. 

ــم: 7/  ــط األعظ ــم واملحي ــر: املحك 67- ينظ
.533

68- الكتاب: 8/4. 
69- املصدر نفسه. 

70- الكتاب: 11/4. 
71- املصدر نفسه. 

72- أدب الكاتب: 582.
املقامــة  احلريــري،  مقامــات  رشح   -73

 .44/2 الدمشــقية: 
املقامــة   احلريــري،  مقامــات  رشح   -74

.45  /2 الدمشــقية: 
75- مقاييس اللغة: 3/ 82. 

76- ينظر: خمتار الصحاح: 148.
 ،82  /3 اللغــة:  مقاييــس  ينظــر:   -77

 .278  /1 املنــر:  واملصبــاح 
78- املحكــم: 8/ 480، وتــاج العــروس: 

 .41  /12
79- ينظر: إصاح املنطق: 88. 

80- رشح الشافية: 1/ 153. 
81- مجهرة اللغة: 2/ 717. 

82- املخصص: 4/ 284. 
ــا  ــة ونموه ــة العربي ــوء اللغ ــر: نش 83- ينظ
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.116 واكتاهلــا: 
84- ينظــر: جملــة جممــع اللغــة العربيــة  لســنة 

 .35 /1 :1965
ــة:  ــس اللغ ــر: مقايي ــل، ينظ ــر اجلم 85- هدي

.19/5
86- الكتاب: 14/4. 

87- الكتــاب: 4/ 14، وإصــاح املنطــق: 
.108

املقامــة  احلريــري،  مقامــات  رشح   -88
 .129 /4 لزبيديــة: ا

املقامــة  احلريــري،  مقامــات  رشح   -89
.130/4 الزبيديــة: 

90- أبنية املصدر يف الشعر اجلاهي: 206.
العربيــة،  اللغــة  ينظــر: جملــة جممــع   -91

.435  /1  :1965
92- املعجم الوسيط: 524/1. 

ــب:  ــاب: 87/4،  واملقتض ــر: الكت 93- ينظ
الشــافية: 178/1.  95/2، ورشح 

94- ينظر: اخلصائص: 302/2.
املقامــة  احلريــري,  مقامــات  95-رشح 

 .3 2 5 /3 : ء قطــا لر ا
96- ينظر: العن: 60/1. 

97- ينظر: هتذيب اللغة: 1/ 47.
98- مقاييس اللغة:  1/ 328ـ329. 

99-البيــت دون نســبة يف العــن: 60/1، ويف 
الصحــاح: 1854/5. 

100- فقه اللغة ورس العربية: 269. 
101- ينظر: عمدة القاري: 151/5.

102- ينظر: فقه اللغة ورس العربية: 149.
103-املقتضب: 124/2. 

 /2 واملقتضــب:   ،79/4 الكتــاب:   -104
والــرف   ،185  /14 املخصــص:   ،100

العــريب أحــكام ومعــان: 79.
105-التطور النحوي:52. 

اللغتــن:  يف  املصــادر  أبنيــة  106-ينظــر: 
 .299 والعربيــة:  العربيــة 

املقامــة  احلريــري،  مقامــات  رشح   -107
.58  /3 الفراتيــة: 

املقامــة  احلريــري،  مقامــات  رشح   -108
 .59/3 الفراتيــة: 

ــاح  ــة: 257/5، واملصب ــس اللغ 109- مقايي
ــر: 556/2.  املن

واملقتضــب:   ،79/4 الكتــاب:   -110
 -111.314/4 واملخصــص:   ،100/3
ينظــر: املهــذب يف علــم التريــف: 223. 

112-أدب الكاتب: 628. 
113- ينظر: رشح ابن عقيل: 128/3. 

املقامــة  احلريــري،  مقامــات  رشح   -114
 .292/1 الربقعيديــة: 

املقامــة  احلريــري،  مقامــات  رشح   -115
.293  /1 الربقعيديــة: 

116- املحكــم: 10/ 367، وينظــر: املصباح 
املنــر: 2/ 547، والقامــوس املحيط: 1330.

117- ينظر: العن: 341/8. 
118- ينظر: الكتاب: 372/2. 

119- املحكم: 10/ 367. 
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120- املمتع الكبر: 1/ 250. 
ولســان   ،2478/6 الصحــاح:   -121

.732  /1 العــرب: 
الشــافية:  ورشح   ،78/4 122-الكتــاب: 

 .178 /2
ورشح   ،  105/1 املقتضــب:  123-ينظــر: 
الشــافية: 165/1، وأبنيــة الــرف يف كتــاب 

ــيبويه:218.  س
املقامــة  احلريــري،  مقامــات  124-رشح 

 .59/1 الصنعانيــة: 
املقامــة  احلريــري،  مقامــات  رشح   -125

 .60/1 الصنعانيــة: 
126- ينظر: مقاييس اللغة:4/ 29.

127- هتذيب اللغة: 155/2. 
128- البيــت منســوب يف العــن المــرئ 

ديوانــه: 75/2.  وليــس يف  القيــس، 
129- ينظر: هتذيب اللغة: 115/2. 

 ،279/3 اللغــة:  هتذيــب  ينظــر:   -130
 .279/3 العــرب:  ولســان 

131-ينظر: رشح ابن عقيل: 130/3. 
املقامــة  احلريــري،  مقامــات  رشح   -132

.422/4 التربيزيــة: 
املقامــة  احلريــري،  مقامــات  رشح   -133
ــة: 4/ 134.423- مقاييــس اللغــة:  التربيزي

 .105  _104  /1
135- الكتاب: 79/4. 
136- الكتاب:79/4. 

ــوان األدب: 393/2، ورشح  137- ينظر: دي

 .64/1 الشافية: 
املقامــة  احلريــري،  مقامــات  رشح   -138

 .285  /3 الكرجيــة: 
املقامــة  احلريــري،  مقامــات  رشح   -139

 .286  /3 الكرجيــة: 
140- ينظر: الصحاح: 6/ 2191.

141- ينظر: املعجم الوسيط: 813/2. 
142- تاج العروس: 36/ 91. 

كتــاب  يف  الــرف  أبنيــة  143-ينظــر: 
 .219 ســيبويه: 

املقامــة  احلريــري،  مقامــات  رشح   -144
 .56 55ــــ   /2 الدمشــقية: 

املقامــة  احلريــري،  مقامــات  رشح   -145
 .57  /2 الدمشــقية: 

146- مقاييس اللغة: 3/ 302. 
147- ينظر: هتذيب اللغة: 12/ 109. 

148- ينظر: تاج اللغة: 4/ 590. 
الشــعر  يف  املصــادر  أبنيــة  149-ينظــر: 

 .219 اجلاهــي: 
املقامــة  احلريــري،  مقامــات  رشح   -150

 .17/4 الرمليــة: 
املقامــة  احلريــري،  مقامــات  رشح   -151

.18/4 الرمليــة: 
152- مقاييس اللغة: 3/ 387. 

153- ينظر: الصحاح: 3/ 1248. 
154- ينظر: املصباح املنر: 357/2. 

155- املمتع الكبر يف التريف: 238. 
156- املمتع الكبر يف التريف: 238. 
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كتــاب  يف  الــرف  أبنيــة  ينظــر:   -157
ــف:  ــم التري ــذب يف عل ــيبويه: 220، امله س

 .2 2 5
املقامــة  احلريــري،  مقامــات  رشح   -158

 .76/3 ــعرية:  الشِّ
املقامــة  احلريــري،  مقامــات  رشح   -159

 .77  /3 الشــعرية: 
الكاتــب:  وأدب   ،79/4 الكتــاب:   -160

 .5 1 0
161- ينظر: لسان العرب: 4/ 409. 

162- توضيح املقاصد: 2/ 867.
املقامــة  احلريــري،  مقامــات  رشح   -163

 .201/1 الكوفيــة: 
املقامــة  احلريــري،  مقامــات  رشح   -164

 .202  /1 الكوفيــة: 
165- مقاييس اللغة: 5/ 319. 

166- املحكم واملحيط األعظم: 3/ 235.
167- ينظر: املصباح املنر: 2/ 570. 

168- الكتاب: 4/ 81. 
الصبــان: 467/2،  ينظــر: حاشــية   -169

 .201 الــوايف: 3/  والنحــو 
170- ينظر: أدب الكاتب: 506. 

171- الكتاب: 4/ 68. 
172-رشح املفصل: 52/1. 

173- ينظر: املقتضب: 73/1. 
174-ينظر: رشح املفصل: 4/ 67. 

املقامــة  احلريــري،  مقامــات  رشح   -175
 .304  /3 الوبريــة: 

املقامــة  احلريــري،  مقامــات  رشح   -176
.326  /3 الوبريــة: 

177- ينظــر: 4/ 83_ 84، ورشح املفصــل: 
4: 67، ورشح الشــافية: 1/ 167. 

178- ينظر: الصحاح: 104/1. 
179- ينظــر: الكتــاب: 4/ 83، واملخصص: 

 .316 /4
180- الكتاب: 84/4.

181- ينظــر: ليــس يف كام العــرب: 42، 
واملخصــص: 317/4، ورشح الشــافية: 1/ 

167، واملزهــر يف علــوم اللغــة: 96/2. 
182- رشح مقامات احلريري: 12/1.
183- رشح مقامات احلريري: 13/1. 

184- الكتاب: 4/ 84. 
185- ينظــر: ليــس يف كام العــرب: 42، 
واملخصــص: 317/4، ورشح الشــافية: 1/ 

 .167
ــر:  ــث واألث ــب احلدي ــة يف غري 186- النهاي

.175 /1
187- رشح القصائد التسع : 79.

 ،111 الفصحــى:  العربيــة  ينظــر:   -188
وأبنيــة املصــدر يف الشــعر اجلاهــي: 240. 

189- املفصل يف صنعة اإلعراب: 277. 
املقامــة  احلريــري،  مقامــات  رشح   -190

 .90/5 البكريــة: 
املقامــة  احلريــري،  مقامــات  رشح   -191

 .91  /5 البكريــة: 
192- معاين القرآن: 3/ 103. 
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ــوان  ــت يف دي ــذا البي ــى ه ــف ع 193- مل اق
ــب:  ــواهد املقتض ــن ش ــت م ــرزدق، والبي الف

.177  /1 الشــافية:  ورشح   ،269  /3
194- البحر املحيط: 8/ 493.  

195- جماز القرآن: 2/ 267. 
196- رشح الشافية: 1/ 307.

197- ينظــر: املحكــم واملحيــط األعظــم: 8/ 
 .91 _90

املصادر واملراجع:
ــ القرآن الكريم.

ــــ أبنيــة الــصف يف كتــاب ســيبويه، خدجيــة 
ــة،  ــة النهض ــورات مكتب ــي،ط1، منش احلديث

1965م. 1385ه/  بغــداد، 
ــــ أبنيــة املصــادر يف اللغتــن العربيــة والعرية، 
صــاح الديــن صالــح حســنن، كليــة دار 
والدراســات  اللغــة  علــم  قســم  العلــوم، 

1979م. والرشقيــة،  الســامية 
ــــ أبنيــة املصــدر يف الشــعر الاهــي، وســمية 
مطبوعــات  املنصــور،ط1،  املحســن  عبــد 
1404ه/  الكويــت(،  )جامعــة  اجلامعــة 

1984م.
ابــن  الكّتــاب،  ــــ أدب الكاتــب )أو( أدب 
قتيبــة )276هـــ(، ت: حممــد الــدايل، مؤسســة 

ــالة. الرس
ــــ إصــاح املنطــق، ابــن الّســكيت)244هـ(، 
ت:حمّمــد مرعــب،ط1،دار إحيــاء الــرتاث 

1423هـــ/2002م. ــريب،  الع

ــ األعــام، الزركي )1396هـــ(، ط 15،  دار 
العلــم للمايــن، 2002م.

ــــ ألفيــة ابــن مالــك، ابــن مالــك ) 672هـــ(، 
ــاون. دار التع

ــــ البحــر املحيــط، أبــو حيــان االندلــي 
)745هـــ(، ت: صدقــي حممــد مجيــل، دار 

1420هـــ. بــروت،  الفكــر، 
عيني)666هـ(،  عينــي، الرُّ ــ برنامج شــيوخ الرُّ
مديريــة  مطبوعــات  شــبوح،  ت:إبراهيــم 
إحيــاء الــرتاث القديــم، 1381هـــ/ 1962م.
)911هـــ(،  الســيوطي  الوعــاة،  بغيــة  ــــ 
املكتبــة  إبراهيــم،  الفضــل  أبــو  ت:حممــد 

د.ت. لبنــان،  العريــة، 
ــوس،  ــر القام ــن جواه ــروس م ــاج الع ــــ ت
مــن  جمموعــة  ت:  )1205هـــ(،  بيــدي  الزَّ

اهلدايــة. دار  املحققــن، 
الذهبي)748هـــ(، ت:  ــام،  ــخ اإلس ــــ تاري
دار  ط2،  التدمــري،  الســام  عبــد  عمــر 
هـــ/   1413 بــروت،  العــريب،  الكتــاب 

. 1م 9 9 3
ــــ التطبيــق الــصيف، د. عبــده الراجحــي، دار 

النهضــة العربيــة، بــروت.
العربيــة،  للغــة  النحــوي  التطــور  ــــ 
ــد  ــان عب ــة: د. رمض ــرتارس، ط4، ترمج برجش
التــواب، مكتبــة اخلانجــي، القاهــرة، 2003م.
ــار، ت:  ــــ التكملــة لكتــاب الصلــة، ابــن األبَّ
ــروت،  ــر، ب ــراس، دار الفك ــام اهل ــد الس عب

لبنــان، 1415هـــ/1995م.
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األزهري)370هـــ(،  اللغــة،  تذيــب  ــــ 
ت:حممــد عــوض مرعــب،ط1، دار إحيــاء 

بــروت،2001م. العــريب،  الــرتاث 
املرادي)749هـــ(،  املقاصــد،  توضيــح  ــــ 
ــد الرمحــن عــي ســليان ، أســتاذ  ط1،ت : عب
اللغويــات يف جامعــة األزهــر، دار الفكــر 

2008م. 1428هـــ/  العــريب، 
)321هـــ(،  دريــد  ابــن  اللغــة،  مجهــرة  ــــ 
ــم  ــي، ط1، دار العل ــر بعلبك ــزي من ت: رم

1987م. بــروت،  للمايــن، 
ــــ حاشــية الصبــان، الصبان)1206هـ(، ط1، 
دار الكتــب العلميــة بروت-لبنــان، 1417 

ه/1997م.
ــــ اخلصائــص، ابــن جنــي )392هـــ(، ط4، 

ــاب. ــة للكت ــة العام ــة املري اهليئ
ــــ الذيل والتكملــة، املراكــي )703هـ(، ت: 
ــار  ــة وبش ــن رشيف ــد ب ــاس وحمم ــان عب إحس
عــواد معــروف، ط1، دار الغــرب اإلســامي، 

ــس، 2012م. تون
الذيــل  كتــاب  مــن  اخلامــس  الســفر  ــــ 
والتكملــة، املراكــي )703هـــ(، ت: إحســان 
عبــاس، ط1، دار الثقافــة، بــروت لبنــان، 

1965م.
ــــ ســر أعــام النبــاء، الذهبــي )748هـــ(، 
ت: جمموعــة مــن املحققــن بــإرشاف الشــيخ 
شــعيب األرنــاؤوط، ط3، مؤسســة الرســالة، 

1985م. 1405هــ/ 
ــن عقيل)769هـــ(،  ــل، اب ــن عقي ــــ رشح اب

ت: حممــد حميــي الديــن عبــد احلميــد، ط20، 
دار الــرتاث، القاهــرة، دار مــر للطباعــة، 

1400هـــ/1980م.
ريض  الكافيــة،  عــى  الــريض  رشح  ــــ 
االســرتآباذي)686هـ(، جامعــة اإلمــام حممــد 

بــن ســعود.
ــ رشح الشافية، ريض االسرتآباذي)686هـ(، 
ت: حممــد نــور احلســن، حممــد الزفــزاف، 
حممــد حميــي الديــن عبــد احلميــد، دار الكتــب 
العلميــة، بــروت لبنان، 1395هـــ/ 1975م.
ــن  ــهورات، اب ــع املش ــد التس ــــ رشح القصائ
النحــاس )338هـ(، ت: أمحــد خطــاب عمــر، 
ــراق،  ــرتاث )23(، الع ــب ال ــلة كت ط1،سلس

1393هــم 1973م.
ــــ رشح الكافيــة الشــافية، ابــن مالــك الطائي، 
ط1،  هريــدي،  أمحــد  املنعــم  عبــد  ت: 
جامعــة أم القــرى مركــز البحــث العلمــي 
ــة  ــة الرشيع ــامي كلي ــرتاث اإلس ــاء ال وإحي
املكرمــة،  مكــة  اإلســامية  والدراســات 

م.  1982 هـــ/   1402
يعيش)643هـــ(،  ابــن  املفصــل،  رشح  ــــ 
قــدم لــه: إميــل بديــع يعقــوب، ط1، دار 
الكتــب العلميــة، بــروت، لبنــان، 1422هـ/ 

2001م.
الرشيــي  احلريــري،  مقامــات  رشح  ــــ 
)619هـــ(، ت: حممــد أبــو الفضــل إبراهيــم، 
 ، لبنــان،  صيــدا،  العريــة،  املكتبــة 

. 1م 9 9 2 / 1هـــ 4 1 3
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ت:  اجلوهري)393هـــ(،  الصحــاح،  ــــ 
ــم  ــار، ط4، دار العل ــور عط ــد الغف ــد عب أمح
م. بــروت، 1407هـــ/ 1987  للمايــن، 
ــن، ط1،  ــح الضام ــم صال ــصف، حات ــــ ال
والعربيــة،  اإلســامية  الدراســات  كليــة 

اإلمــارات.
ــد  ــاٍن، حمم ــكام ومع ــريب أح ــصف الع ــــ ال
فاضــل الســامرائي، دار ابــن كثــر، 1434ه/ 

2013م.
ــــ العربيــة الفصحــى، هنــري فليــش، تعريب 
مكتبــة  شــاهن،  الصبــور  عبــد  وحتقيــق: 

الشــباب، مــر، 1997م.
ــى )855هـــ(، دار  العين ــاري،  الق ــدة  ــــ عم

إحيــاء الــرتاث العــريب، بــروت.
ــــ العــن، اخلليــل الفراهيدي)170هـــ(، ت: 
ــامرائي،   ــم الس ــي، د إبراهي ــدي املخزوم د مه

ــال. ــة اهل دار ومكتب
ــ فقه اللغــة ورس العربيــة، الثعالبي)429هـ(، 
ت:عبــد الــرزاق املهــدي، ط1، إحيــاء الرتاث 

1422ه/ 2002م. العريب، 
ــــ يف أصــول اللغــة، اخرجهــا وضبطهــا وعلَّق 
أمــن، ومصطفــى  عليهــا: حممــد شــوقي 
ســليان حجــازي، ط1، جممــع اللغــة العربيــة، 

ــم 1975م ــرة، 1395ه القاه
الفروزآبــادى  املحيــط،  القامــوس  ــــ 
)817هـــ(، ت: مكتــب حتقيــق الــرتاث يف 
مؤسســة الرســالة، ط8، مؤسســة الرســالة 
للطباعــة والنــرش والتوزيــع، بــروت – لبنــان، 

م.  2005/ هـــ   1426
ت:عبــد  ســيبويه)180هـ(،  الكتــاب،  ــــ 
 ، الســام هــارون، ط3، مكتبــة اخلانجــي 

1988م.  / 11408هـــ  القاهــرة، 
ــــ  كشــف الظنــون عــن أســامي الكتــب 
ــة  ــاج خليف ــة أو احل ــي خليف ــون، حاج والفن
)1067هـ(،مكتبــة املثنــى - بغــداد )وصورهتا 
ــا،  ــم صفحاهت ــس ترقي ــة، بنف ــدة دور لبناني ع
مثــل: دار إحيــاء الــرتاث العــريب، ودار العلوم 

ــة(،1941م. ــب العلمي ــة، ودار الكت احلديث
ــ لســان العرب، الدين ابــن منظور)711هـ(، 

ط3، دار صــادر بروت، 1414هـ.
ــن جني)392هـــ(،  اب ــة،  ــع يف العربي ــــ اللم
 – الثقافيــة  الكتــب  دار  فــارس،  فائــز  ت: 

ـ الكويــت. 
ابــن  العــرب،  كام  يف  ليــس  ــــ 
الغفــور  عبــد  ت:أمحــد  خالويه)370هـــ(، 
1399هـــ/  املكرمــة،  مكــة  ط2،  عطــار، 

. 1م 9 7 9
ــ جمــاز القــرآن، أبــو عبيــدة، مكتبــة اخلانجي، 

1954_1962م. مر، 
ابــن  األعظــم،  واملحيــط  املحكــم  ــــ 
ــداوي،  ــد هن ــد احلمي ــيده)458هـ(، ت:عب س
بــروت،  العلميــة،  الكتــب  دار  ط1، 

. 2م 0 0 0 / 1هـــ 4 2 1
ــــ خمتــار الصحــاح، الــرازي )666هـــ(، ت: 
يوســف الشــيخ حممــد، ط5، املكتبــة العرية، 
الــدار النموذجيــة، صيــدا، بروت،1420هـ/ 
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1999م.
ــ املخصص، ابــن ســيده)458هـ(، ت:خليل 
الــرتاث  إبراهيــم جفــال، ط1، دار إحيــاء 

ــريب، بروت،1417هـــ/ 1996م. الع
ــــ املزهــر، الســيوطي)911هـ(، ت: فؤاد عي 
منصــور، ط1، دار الكتــب العلميــة – بــرت، 

1418هـ /1998م.
ــــ املصبــاح املنــر، الفيومي )770هـــ(، املكتبة 

ــة، بروت. العلمي
ــــ معــاين األبنيــة، فاضــل صالــح الســامرائي، 

ــار، 1428ه/ 2007م. ط2، دار ع
ــــ معــاين القــرآن، الفراء)207هـــ(، ت: أمحد 
ــد  ــار، عب ــي النج ــد ع ــايت ،حمم ــف النج يوس
ــة  ــلبي،ط1، دار املري ــاعيل الش ــاح إس الفت

ــر. ــة، م ــف والرتمج للتألي
احلمــوي  ياقــوت  البلــدان،  معجــم  ــــ    
)626هـــ(، ط2، دار صــادر، بروت، 1995. 
واملعربــة،  العربيــة  املطبوعــات  معجــم  ــــ 
يوســف بــن إليــان بــن موســى رسكيــس 
)1351هـــ(، مطبعــة رسكيــس بمــر 1346 

هـــ/ 1928 م.
ــة،  ــا كحال ــر رض ــن، عم ــم املؤلف ــــ معج
ــرتاث  ــاء ال ــروت، دار إحي ــى، ب ــة املثن مكتب

العــريب، بــروت.
ــــ املعجــم الوســيط، إبراهيــم مصطفــى، أمحد 
الزيــا، حامــد عبــد القــادر، حممــد النجــار، دار 

الدعوة.
ــــ معرفــة القــراء الكبــار عــى الطبقــات 

دار  ط1،  الذهبي)748هـــ(،  واألعصــار، 
1997م. 1417هـــ/  العلميــة،  الكتــب 

ــازري  ــي امل ــلم، التَِّميم ــد مس ــم بفوائ ــــ امُلْعل
املالكــي )536هـــ(، ت: فضيلــة الشــيخ حممد 
الشــاذيل النيفــر، ط2، الــدار التونســية للنــرش 
املؤّسســة الوطنيــة للكتــاب باجلزائــر املؤّسســة 
والّدراســات  والتحقيــق  للرتمجــة  الوطنيــة 
الثالــث  واجلــزء  م،  احلكمــة،1988  بيــت 

ــخ 1991م. ــدر بتاري ص
ــن  ــو احلس ــرب، أب ــى املغ ــرب يف ح ـــــ املغ
األندلــي )685هـــ(، ت: د. شــوقي ضيــف، 

ط3، دار املعــارف، القاهــرة 1955م.
اإلعــراب،  صنعــة  يف  املفصــل  ــــ 
ــم،  ملح ــو  ب ــي  الزخمرشي)538هـــ(، ت:ع
.1993 بــروت،  اهلــال،  مكتبــة  ط1، 
فارس)395هـــ(،  ــن  اب ــة،  اللغ ــس  مقايي ــــ 
الفكــر،  دار  هــارون،  الســام  عبــد  ت: 

1979م. 1399هـــ/
ــــ املقتضــب، املربد)285هـــ(، ت: حممــد عبد 

اخلالــق عظيمــة، عــامل الكتــب – بــروت.
ابــن  التصيــف،  يف  الكبــر  املمتــع  ــــ 
لبنــان،  مكتبــة  ط1،  عصفور)669هـــ(، 

. 1هـــ 9 9 6
ــــ املهــذب يف علــم التصيف، صــاح مهدي 
ط1،  شــاش،  طــه  وهاشــم  الفرطــويس 
ــة، 1422ه/ 2011م. ــروت احلديث ــع ب مطاب
ــة ونموهــا، الكرمــي،  ــــ نشــوء اللغــة العربي

ــة. ــة العري املطبع



168

أبنية املصادر يف شرح مقامات احلريري للشريشي  )ت619هـ(

2م 
02

1  
ل  

ــو
يـل

   أ
  4

8  
د /

عد
ال

ــــ النحــو الــوايف، عبــاس حســن )1398هـ(، 
ــارف. ط15، دار املع

ــن  ــر، اب ــث واألث ــب احلدي ــة يف غري ــــ النهاي
ــزاوي،  ال ــد  ــر أمح األثر)606هـــ(، ت:طاه
ــة،  ــة العلمي ــي، املكتب ــد الطناح ــود حمم حمم

1979م. 1399هـــ/  بــروت، 

ــ مهع اهلوامــع، الســيوطي)911هـ(، ت:عبد 
احلميــد هنــداوي، املكتبــة التوفيقيــة، مر.

الصفدي)764هـــ(،  بالوفيــات،  الــوايف  ــــ 
ــى، دار  ــي مصطف ــاؤوط وترك ــد األرن ت:أمح
إحيــاء الــرتاث، بروت،1420هـــ/ 2000م.
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Abstract:

The Maqamat that Hariri invented is 

considered one of the important literary 

arts because of the tales in it that the owner 

diversified and branched out, and he came 

in the exact meaning of the gentle term in 

conformity, and Hariri immortalized it as a 

crown on the importance of literature, and a 

lack of mastery of the language of the Arabs. 

The famous store, deciphering its hiding 

places was the concern of Al-Shuraishi who 

did not leave a book written in explaining 

its terms and clarifying its purposes without 

looking into it, and achieving it considered 

and tested, and he did not skimp on its 

disposal and derivation, in one way or 

another, so it came as a goal in this section, 

and this is what made us collect His 

morphological views in our message tagged 

with (Albahth alsarfii fi sharah muqamat 

alhariri lilshrishi T.619 AH), and we parted 

from this thesis the discussion of the season 

by (Abuniat almasadir fi sharah muqamat 

alhariri lilshrishi (T.619 AH)); This is because 

the sources are among the morphological 

topics that took a wide space among scholars.
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األسس املعرفية يف ردود السمني احلليب الصرفّية يف 
كتابه عمدة احلفاظ على الراغب االصفهاني

أ. د. ليث داود سلان

جامعة البرصة - كلية اآلداب - قسم اللغة العربية 

مللّخص:
ــالكها  ــامّية، بمس ــة اإلس ــز الثقاف تتمّي
دة وشــعبها املختلفــة، بُِبعدهــا  املتعــدِّ
املعــريّف املتحــّرك الــذي جيانــب التقليــد 
فهــو  والنكــول،  الكســل  ويتجــاوز 
ــى  ــة ع ــي منتج ــارات التلّق ــل مس جيع
الــدوام بحكــم املبــادئ واملقّدمــات 
ــاين  ــه، واملب ــا علوم ــع هب ــي تضطل الت
العقلّيــة التــي حتكــم ســر العملّيــة 
ــذا  ــنا ه ــد ملس ــه.. وق ــتداللّية لدي االس
ــم  ــاء بعضه ــا يف ردود العل ــا جلّي صلت
عــى بعــض، وهــذا البحــث الــذي 
احللبــي  الســمن  ردود  فيــه  تتّبعــت 
واعرتاضاتــه عــى الراغــب األصفهــاين 
ُيعــدُّ مــن متّثــات ذلــك البعــد احليــوي 

ــة  ــا املعرفّي ــه منظومتن ــّى ب ــذي تتج ال
ونشــاطنا الفكــري.

مدخل:
مــن يتمعــن يف كتــاب )عمــدة احلّفــاظ 
يف تفســر أرشف األلفــاظ( جيــد ظاهــرة 
جديــرة بالتأمــل والنظــر، وهــي تعّقــب 
الســمن احللبــي الراغــب األصفهــاين- 
ــرآن- يف  ــاظ الق ــردات ألف ــه مف يف كتاب
كثــر مــن املطالــب، ســواء أكانــت 
أم  نحوّيــة  أم  رصفّيــة  أم  معجمّيــة 
تفســرّية، ومــع أن املحــور الــذي يــدور 
عليــه الكتابــان هــو الوقــوف عــى 
ــؤوهنا  ــة ش ــرآن، ومعاجل ــردات الق مف
والداللّيــة،  والرفّيــة  االشــتقاقّية 
ــات  ــان املعطي ــر هــذه املعاجلــة يف بي وأث
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ــف،  ــؤال التألي ــن س ــرّية، مل يك التفس
لــدى الســمن احللبــي، خالصــًا ملعاجلــة 
البنيــة  جوهــر  يف  مركزيــة  مســائل 
ــه التفســري  ــة. فقــد ُبنــي خطاب اللفظي
النقــد  مــن  كبــر  جانــب  عــى 
والتصحيــح، يــروم فيــه اســتحضار 
حمّملــة  وهــي  القرآنيــة،  املفــردات 
ــات  ــا مقارب ــة، أنتجته ــات معرفّي برتاك
العلــاء، وقراءاهتــم املتعــّددة. والراغب 
األصفهــاين مــن العلــاء الذيــن كان هلم 
حضــور ممّيــز يف اشــتغاله عــى املعطيات 
الدالليــة التــي تفرزهــا املفــردة القرآنّية، 
ــي  ــرى الت ــا األخ ــن قضاياه ــًا ع فض
تتمّثــل بالتريــف واالشــتقاق واملوقــع 
اإلعــرايب يف بعــض األحيــان. وقــد 
أثمــرت املســاحة التــي خّلفهــا الراغــب 
ــق  ــن عم ــرآين وزادت م ــدرس الق يف ال
بصمتهــا  فرتكــت  الــداليل،  النظــر 
فيمــن جــاء بعــده، ولذلــك نحــن نجــد 
ــايف  ــن الثق ــّاً يف التكوي ــًا مه ــا موقع هل
ــف  ــو يؤّل ــي، وه ــمن احللب ــدى الس ل
أّن  ولعلمنــا  احلّفــاظ.  عمــدة  كتابــه 
التفاعــل يف تلّقــي املعرفــة ومقاربــة 
ــذو  ــدأ احل ــى مب ــر ع ــوم ال يقت العل
ــار،  ــة االختي ــتاب حرّي ــاع واس واالّتب
ال نعــدم مــن وجــود حركــة فكرّيــة 

ــزان  ــر بمي ــرأي اآلخ ــار ال ــروم اختب ت
التفكــر  بمعايــر  وتاحقــه  النقــد، 
ــا  ــذا م ــي، وه ــق العق ــليم واملنط الس
ــب  ــتحضار آراء الراغ ــن اس ــاه م وجدن
يف جــّل هــذا الكتــاب، فقــد كانــت ثّمــة 
وقفــات للســمن يتعّقــب فيهــا الراغب 
ــذا  ــا يف ه ــد ارتأين ــر، وق يف مواطــن كث
الرفّيــة يف  نقــرأ ردوده  أن  البحــث 
ضــوء املرتكــزات التــي اعتمــد عليها يف 
حماكمــة الراغــب، واآلثــار التــي ترتكها 

ــاع. ــوغ اإلقن ــة وبل ــتيفاء احلّج يف اس
 وعندمــا تتّبعــُت متــن الســمن احللبــي 
أرشف  تفســر  يف  احلّفــاظ  )عمــدة 
عــى  ُبنــي  قــد  وجدتــه  األلفــاظ(، 
جمموعــة مــن املرتكــزات يف االســتدالل 
والتعليــل وبيــان احلكــم وغرهــا، وهي 
ظاهــرة جــّدا يف اعرتاضاتــه عــى اآلراء 
املوجــودة يف مفــردات الراغــب، وهــذه 
املرتكــزات تعكــس العمــق املعــريف، 
آلياهتــا  ثقافــة االقنــاع عــرب  وتنتــج 
ــي  ــة، وه ــبلها الكامّي ــة وس احلجاجّي
املرتكــزات  آثــرت  ولكنّنــي  كثــرة، 

ــي:  ــه، وه ــة لدي الفاعل
املرتكز النقّي

األساســّية  املرتكــزات  مــن  النقــل   
العقــل  منطــق  عليهــا  ُيبنــى  التــي 
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نســيجه املعــريف، ويقيــم عليــه عاقاتــه 
االســتداللّية، وال ســيا يف بنــاء املنظومة 
ــة التــي تصنــع قواعدهــا وتنتــج  اللغوي
العــريب  الــكام  ضــوء  يف  قضاياهــا 
يف  للمشــتغلن  غنــى  وال  الفصيــح، 
ــز؛  ــذا املرتك ــن ه ــانية م ــوث اللس البح
ألّنــه يمثــل احلجــة البليغــة يف اإلقنــاع، 
واالســتجابة،  التأثــر  اىل  واالنتهــاء 
ــة  ــاء يف حماكم ــه العل ــد علي ــد اعتم وق
وتبنّــي  االختيــارات  ونقــد  اآلراء 
الوجهــات، ومنهــم الســمن احللبــي يف 
تعقباتــه الراغــب األصفهــاين فيــا يتبناه 
ــواء  ــة، س ــائل الرفّي ــل املس ــن حتلي م
أكانــت هــذا املرتكــز بكــرا لديــه أم أهّنــا 
مرجعيــات أفادهــا مــن ســابقيه، ومــن 

ــأيت: ــا ي ــارات م ــذه االختي ه
ــى 	  ــي ع ــمن احللب ــز الس ارتك

الســاع يف إبطــال الفــرق بــن صيغتــي 
ذكــره  الــذي  والتفعيــل  اإلفعــال 
والزخمــرشي  األصفهــاين  الراغــب 
الراغــب  وكام  تبعــه،  الــذي 
هو:)والفــرق بــن اإلنــزال والتنزيــل يف 
ــل  ــة أّن التنزي ــرآن واملائك ــف الق وص
خيتــّص باملوضــع الــذي يشــر إليــه 
إنزالــه مفّرقــًا، ومــّرة بعــد أخــرى، 

عــام...(1. واإلنــزال 

هــذا  احللبــي  الســمن  يرتــِض  مل 
مســتدالً  الصيغتــن،  بــن  التفريــق 
ــه، ويف  ــرآن نفس ــان الق ــن لس ــل م بالنق
ــا  ــت عليه ــد اعرتض ــول: )وق ــذا يق ه
ــُروا  ــَن َكَف ِذي ــاَل الَّ ــاىل: )َوَق ــه تع بقول
ــًة َواِحــَدًة  ــْرآُن مُجَْل ــِه اْلُق َل َعَلْي ــزِّ ــْواَل ُن َل
ــاُه  ْلنَ ــَؤاَدَك ۖ َوَرتَّ ــِه ُف ــَت بِ ــَك لِنَُثبِّ لِ ۚ َكَذٰ
َتْرتِيــًا( الفرقــان 32، فإنــه أتــى بصيغــة 
َل مع«مجلــة« دفعــة واحــدة مــن غــر  ُنــزَّ
تفريــق وال تنجيــم وقــد نّقحنــا هــذا يف 
غــر حملــه(2. ولعلــه يقصــد تنقيحــه يف 
الــدّر املصــون، وهنــاك كان االعــرتاض 
موجهــًا إىل الزخمــرشي ومــن قبلــه ذكــر 

ــدي3. الواح
ــى  ــم ع ــي قائ ــمن احللب ــرتاض الس اع
أســاس املرتكــز النقــي مــن القــرآن 
التنزيــل مــع  اقــرتن  فقــد  الكريــم، 
يف  كاف  وهــذا  واالجتــاع،  الوحــدة 
ــق.  ــى التفري ــة ع ــاء الدالل ــال اّدع إبط
وال جيــد املتلّقــي، هنــا، ســبيا غــر 
قوامــه  يســتمّد  فالدليــل  اإلذعــان؛ 
ــياق  ــياق س ــهن والس ــرآن نفس ــن الق م
الوحــدة ال التفريــق. إذا، هــو دليــل 
رصيــح يف دفــع املــراد مــن املــؤّدى 
الــذي حتيــل عليــه الصيغــة، فُيلــزم 

القــارئ احلّجــة ويبلغــه اإلقنــاع.
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ــة  ــة خماتل ــة، فثّم ــن وقف ــّد م ــا الب  وهن
يصنعهــا الســمن احللبــي مــن اســتدعاء 
ضمــر التكلــم »ُت« بقولــه اعرتضــُت، 
صاحــب  أنــه  القــارئ  فيوهــم 
املحاكمــة، وهــذا االعــرتاض فعــل ذايت 
غــر خــارج عــن نتــاج فكــره، ومرتكزه 
االســتداليل بالســاع يكشــف عــن دّقــة 
ــه  ــح إّن ــه. والصحي ــّدة تفّقه ــه وح حتّري
غــر منتــج؛ إذ اعتمــد عــى مرجعيــات 
لغويــة يف دحــض هــذا الفــرق بــن 
ــان  ــرادات أيب حي ــت بإي ــن متثل الصيغت
ــه أشــار  عــى الزخمــرشي، والغريــب أن
إليــه يف كتابــه الــدّر املصــون، ومــع 
ــول:  ــو يق ــة، وه ــد غضاض ــك مل جي ذل
اّدعــاءه  إّن  والعجيــب  اعرتضــت. 
 ، ــلٍّ ــا ح ــًا ب ــل نقض ــرتاض يمث االع
خافــًا أليب حيــان الــذي ذكــر النقــض 
ــًا،  ــّل مع ــل – واحل ــن النق ــن م - بدليل
ــَف  ــا التَّْضِعي ْلنَ ــو اآليت:) َوَنزَّ ــى النح ع
ــَزِة  ــَراِدُف هِلَْم ــَو امْلُ ــِل، َوُه ــا لِلنَّْق ــِه ُهنَ فِي
ــِذِه  ــَا يِف َه ــَى ُمَراِدَفتِِه ــُدلُّ َع ــِل. َوَي النَّْق
اآْلَيــِة ِقــَراَءُة َيِزيــَد ْبــِن َقطِيــٍب مِمَّــا َأْنَزَلنَا 
ــا َداالًّ  ــُف ُهنَ ــَس التَّْضِعي ــَزِة، َوَلْي بِاهْلَْم
ــٍة،  ــاٍت خُمَْتِلَف ــًا يِف َأْوَق ــِه ُمنَجَّ ــَى ُنُزولِ َع
ــَت  ــإِْن ُقْل ــاَل: َف ، َق يِّ ــرَشِ خَمْ ــا لِلزَّ ِخَاًف
ــِل  ــِظ التَّنِْزي ــَى َلْف ــا َع َلنَ ــا َنزَّ ــَل: مِمَّ مِلَ ِقي

ْنــَزاِل؟ ُقْلــُت: أِلَنَّ امْلُــَراَد النُُّزوُل  ُدوَن اإْلِ
ــْن  ــَو ِم ــِم، َوُه ــِج َوالتَّنِْجي ــَى التَّْدِري َع
ــِذي  ــَذا الَّ ي. َوَه ــدِّ ــَكاِن التََّح ــاِزِه ملَِ جَمَ
يُّ يِف َتْضِعيــِف  خَمْــرَشِ َذَهــَب إَِلْيــِه الزَّ
 ُ ــربَّ ــِذي ُيَع ــَو الَّ ــا، ُه ــِة ُهنَ ــْنِ اْلَكِلَم َع
ًة  ــرَّ ــَك َم ــُل َذلِ ــِر، َأْي َيْفَع ــُه بِالتَّْكثِ َعنْ
ــى  ــَذا امْلَْعنَ ــَى َه ــُدلُّ َع ٍة، َفَي ــرَّ ــَد َم َبْع

ــَرِة. ــُه بِاْلَكْث ُ َعنْ ــربَّ ــِف َوُيَع بِالتَّْضِعي
ــَا  ــَك إِنَّ ــْن َأنَّ َذلِ يُّ َع ــرَشِ خَمْ ــَل الزَّ َوَذَه
ــوُن  ــي َتُك تِ ــاِل الَّ ــا يِف اأْلَْفَع ــوُن َغالًِب َيُك
َنْحــَو:  َيــًة،  ُمَتَعدِّ التَّْضِعيــِف  َقْبــَل 
اْلَبــاَب،  َوَفَتْحــُت  َزْيــًدا،  َجَرْحــُت 
ــَس  ــاُل: َجلَّ ــُت، اَل ُيَق ــُت، َوَذَبْح َوَقَطْع
َم  َصــوَّ َواَل  عمــرو،  قعــد  َواَل  َزْيــٌد، 
ــَل  ــا َقْب ًي ــْن ُمَتَعدِّ ــا مَلْ َيُك ْلنَ ــٌر، َوَنزَّ َجْعَف
يــِه  التَّْضِعيــِف إِنَّــَا َكاَن اَلِزًمــا، َوَتَعدِّ
اهْلَْمــَزُة،  َأِو  التَّْضِعيــُف  ُيِفيــُدُه  إِنَّــَا 
ــوا:  ــٌل. َقاُل ــَو َقِلي ــاَء يِف اَلِزٍم َفُه ــإِْن َج َف
ــَر  ــاَل، إَِذا َكُث َت امْلَ ــوَّ ــاُل، َوَم ــاَت امْلَ َم
ــِذي  َذلِــَك فِيــِه، َوَأْيًضــا، َفالتَّْضِعيــُف الَّ
ــَرِة  ــَى َكْث ــُدلُّ َع ــَا َي ــُر إِنَّ ــِه التَّْكثِ ــَراُد بِ ُي
ِزَم  ــاَّ ــَل ال َع ــا َأْن جَيْ ــِل، َأمَّ ــوِع اْلِفْع ُوُق
ــِف  ــَل التَّْضِعي ــا َقْب ْلنَ ــَا، َوَنزَّ ــا َف ًي ُمَتَعدِّ
ــوُن  ــا، َفَيُك ًي ــْن ُمَتَعدِّ ــا َومَلْ َيُك َكاَن اَلِزًم
ي امْلُْســَتَفاُد ِمــَن التَّْضِعيــِف َدلِيــًا  التََّعــدِّ
ــْو َكاَن  ــِر، إِْذ َل ــُه لِلنَّْقــِل اَل لِلتَّْكثِ َعــَى َأنَّ
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ِزِم،  لِلتَّْكثِــِر، َوَقــْد َدَخــَل َعــَى الــاَّ
َت  َبِقــَي اَلِزًمــا َنْحــَو: َمــاَت امْلَــاُل، َوَمــوَّ
ــُف يِف  ــْو َكاَن التَّْضِعي ــا َفَل ــاُل. َوَأْيًض امْلَ
ــُه  ــاَج َقْوُل ــِم اَلْحَت ــًدا لِلتَّنِْجي ــَزَل ُمِفي َن
ــًة  ــْرآُن مُجَْل ــِه اْلُق َل َعَلْي ــزِّ ــْوال ُن ــاىَل: َل َتَع
التَّْضِعيــَف  أِلَنَّ  َتْأِويــٍل،  إىَِل  واِحــَدًة 
ــُه:  ــِر، َوَقْوُل ــِم َوالتَّْكثِ ــَى التَّنِْجي َدالٌّ َع
مُجَْلــًة واِحــَدًة ُينَــايِف َذلِــَك. َوَأْيًضــا 
ـا  مِمَـّ َكثِــٍر  يِف  بِاْلَوْجَهــْنِ  َفاْلِقــَراَءاُت 
ــٍد.  ــى َواِح ــَا بَِمْعنً ُ ــَى َأهنَّ ــُدلُّ َع ــاَء َي َج
ــُن  ــُث اَل ُيْمِك ــَزَل َحْي ــيُء َن ــا جَمِ َوَأْيًض
ــٍل  ــَى َتْأِوي ــُم إاِلَّ َع ــُر َوالتَّنِْجي ــِه التَّْكثِ فِي

ــَك(4. ــَى َذلِ ــُدلُّ َع ــًدا َي ــٍد َج َبِعي
مــن املــوارد األخــرى التــي 	 

عــى  احللبــي  الســمن  فيهــا  عــّول 
قــول  عــى  التعقيبــات  يف  الســاع 
ــة  ــق بكلم ــرك النط ــه ت ــب، تعليل الراغ
كّينونــة عــى األصــل، يقــول الراغــب: 
األصــل،  عــى  كّينُوَنــة  يقولــوا  )ومل 
كــا قالــوا: َميِّــت؛ لثقــل لفظهــا(5. 
ــه: »مل  ــد قول ــمن عن ــف الس ــد توق وق
يقولــوا«؛ ليقــول: )ومل يقولــوا يعنــي يف 
املشــهور، وااّل فقيــل يف غــره، وأنشــد: 
ــدو  ــه(6. ويب ــُر َكيِّنُْوَن ــْوَد البح ــى َيُع حّت
ــو  ــتعمًا، وه ــل كان مس ــذا األص أن ه
ــر  ــاء ذك ــربد يف أثن ــده كام امل ــا يؤك م

هــذه املســألة يف مصــادر املعتــل معلــًا، 
َكيَّنونــة  األَْصــل  َكاَن  )إِنَّــَا  بقولــه: 
قبــل  َوَكاَن  وشــّيخوخة  وصــّرورة 
ْدَغــام كيونونــة َوَلِكــن ملــا كثــر اْلعَدد  اإْلِ
ــف  ــة للتضعي ــف َكَراِهَي ــوه التَّْخِفي الزم
ــْن َويِف  ــنِّ ه ــم يِف َه ــك َقْوهل ــل َذلِ َومث
ســيِّد َســيد َوَكَذلـِـَك ميِّــت َميــت ولــّن 
ــَوْزن  ــَذا اْل ــى َه ــا َكاَن ع ــع َم ــْن َومَجِي َل
َفَلــاَّ َكاَن التَّْخِفيــف يِف اْلعــَدد اأْلََقــل 
ــا(7.  ــر اَلِزم ــَدد اأْلَْكَث ــزا َكاَن يِف اْلع َجاِئ
ــي  ــن جنّ ــموع أورده اب ــاهد املس والش
يســر  باختــاف  آخــر  بيــت  مــع 
املســموع،  األصــل  عــى  اســتدالال 

ــا: ومه
َقد فاَرَقْت َقِرينَها الَقِرينَْه 

               وَشَحَطْت َعن داِرها الظَِّعينَْه
نا َسِفينَْه   يا َليَت أنَّا َضمَّ

                    َحتَّى َيُعوَد الَوصُل َكيَّنُوَنْه8
ــرّد  ــمن يف ال ــه الس ــا قّدم ــة مل  وال مزّي
واالعــرتاض، فهذا الشــاهد متــداول يف 
املصنفــات الرفّيــة، فضــا عــن ذلــك 
إّن املســألة ال عاقــة هلــا بمفــردات 
ــان. ــا املصنف ــرق إليه ــي تط ــرآن الت الق

احللبــي 	  الســمن  احتــّج 
ــًا يف رّد  ــزًا نقلي ــون مرتك ــاع ليك بالس
فــاريس  )الــرادق  الراغــب:  قــول 
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معــّرب، وليــس يف كامهــم اســم مفرد 
ــه  ــان(9، ودليل ــده حرف ــف وبع ــه أل ثالث
ــر يف كام  ــدم النظ ــى ع ــّي ع ــذا مبن ه
ــذي  ــتقراء ال ــرع االس ــو ف ــرب، وه الع
اّتبعــه العلــاء جلمــع الــرتاث اللغــوي، 
وهــذا االّدعــاء، أي قــول الراغــب، 
ــد  ــم، فق ــث التعمي ــن حي ــوض م مرف
إيــراد  النقــل يف  إىل  الســمن  اســتند 
ــده  ــف وبع ــه أل ــا ثالث ــاء مم ــوح الف املفت
للتعميــم:  نقضــًا  ليكــون  حرفــان، 
)قلــت: وليــس كــا قــال، لقوهلــم: 
ــم.  ــاء واجلي ــل؛ باحل ــل وَحاح َجاج

ــال: ق
فيا ظبية الوعساء بن جاجٍل 

                    وبن النقاء أنت أم أمُّ سامل؟
ــكان  ــوح األول ل ــال: مفت ــو ق ــم، ل نع
ــح  ــاجد.(10. وواض ــو َمس ــتقيًا نح مس
ــم ال  ــى التعمي ــرتض ع ــمن اع أّن الس
ــك.  ــر يف ذل ــه ظاه ــل كام ــر، وذي غ
وليــس هــذا النقــض خاّصــًا بالســمن، 
ــاء  ــا ج ــروا م ــاء ذك ــن العل ــر م فالكث
ــان،  ــا حرف ــف بعده ــه أل ــردًا، وثالث مف
فالفــارايب ضّمــن ديوانــه كلــات كثرة، 
منهــا: احلُباِحــب )اســم رجــل(، ورجل 
كان قصــرا(، وشــعر  ُضباِضــب)إذا 
ُجثاِجــث) ملتــّف(، والُعراِئر)امللتــف(، 

ــره  ــي وغ ــن جنّ ــر اب ــا11. وذك وغره
جمــيء املفــرد زنــة ُفعائــل ممــا ألفــه ثالثــة 
ــاع  ــن القّط ــان12، وأورد اب ــده حرف وبع
ُنَبايع)اســم  نحــو:  منهــا،  الكثــر 
مــكان(، وُفَرانِس)الــذي يفــرتس كّل 
ــديد  ــص، وُفَرافِص)الش يشء(، وُدال ِم

ــش(13. البط
ــى 	  ــي ع ــمن احللب ــز الس ارتك

الســاع يف رّد قــول الراغــب: إّن زوجــة 
لذلــك  حمتّجــا  رديئــة،  لغــة  باهلــاء 
ــذا  ــوي، وه ــث النب ــا يف احلدي بوروده
ــذه  ــن ه ــرداءة ع ــع ال ــره لرف كاٍف بنظ
ــّراء  ــا رواه الف ــك ب ــّزز ذل ــة، وع اللغ

ــه: ــرزدق بقول ــن الف ع
وإنَّ الِذي َيْسَعى لُِيْفِسَد َزْوَجتِي  

ى َيْسَتِمْيا14 َ               َلَساٍع إىَل َسدِّ الرُّ
إىل  الرجــوع  مــن  يبــدو،  والــذي 
أقــوال العلــاء، أهّنــا اللغــة العاليــة 
ــة  ــي اللغ ــرآن، وجم ــا الق ــق هب ــي نط الت
بفصاحتهــا  يقــدح  ال  باهلــاء  الثانيــة 
بعــد أن ثبــت أن التميميــن ينطقــون 
هبــا كــا ســيأيت. فالفــارايب قــال عنهــا: 
وأورد  الرجــل15،  زوج  يف  لغــة  إهّنــا 
يت هــي  األزهــري عــن ابــن الســكِّ
زوجــه وزوجتــه16، وذكرهــا اجلوهــري 
أيضــا17، وفّصــل فيهــا ابــن ســيده بعــد 
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ــض  ــاَل بع ــال: )َق ــن، فق أن أورد اللغت
ْوج َفأهــل احْلجــاز  ــزَّ النَّْحِويــن: أمــا ال
للمذكــر واملؤنــث وضعــا  يضعونــه 
ــي،  ــَذا َزوج ــْرَأة: َه ــول امْلَ ــًدا، َتق َواِح
ــاَل  ــي، َوَق ــِذه َزوج ــل: َه ــول الرج َوَيُق
اهلل َتَعــاىَل: )اســكن َأْنــت وزوجــك 
ـة( و )أمســك َعَلْيــك َزوجــك(  اجْلنَـّ
َوَبنُــو مَتِيــم َيُقوُلــوَن: ِهــَي َزوجتــه، 
وأباهــا اأْلَْصَمِعــي َفَقــاَل: ِهــَي زوج 
َتَعــاىَل:  اهلل  بقــول  َواْحتــج  غــر،  اَل 
)اســكن َأْنــت وزوجــك اجْلنَّــة( ، َفقيــل 
ــاَل،  ــاَل اهلل، َفَهــل َق ــُه: نعــم َكَذلِــك َق َل
ــت  ــال: َزْوَجــة، َوَكاَن عــز َوجــل، اَل ُيَق
ة  ــدَّ ــه ش ــَذا اْلَوْج ــي يِف َه ــن اأْلَْصَمِع م
وعــر(18. وقــال ابــن فــارس: الــزوج 
ذكــر  عــى  وأتــى  الفصيــح19.  هــو 

اللغتــن الزخمــرشي أيضــا20.
املرتكز العقي

اخلطــاب املبنــي عــى النشــاط الذهنــي 
ــي  ــؤداه وينته ــغ م ــر يبل ــة التفك ولغ
املرتكــزات  بحكــم  مقصــده  إىل 
العقلّيــة التــي تعمــل عــى صناعــة 
ثقافــة  وتأســيس  اإلقنــاع  خاصّيــة 
التواصــل املعــريف، ويف هــذا اإلطــار 
ــى  ــّول ع ــد ع ــي ق ــمن احللب ــد الس نج
املرتكــزات العقلّيــة كثــرًا يف تعّقــب 

هــذه  وأبــرز  األصفهــاين،  الراغــب 
ــي  ــاس، إذ كان يبن ــو القي ــزات ه املرتك
لغــة االســتدالل عــى أســاس مــا يعطيه 
ــتجابة يف  ــة يف االس ــن فاعلي ــاس م القي
ــاس  ــوارد القي ــن م ــة، وم ــوم العربّي عل

ــأيت: ــا ي ــده م عن
ــره 	  ــا ذك ــمن م ــِض الس مل يرت

الراغــب يف توجيــه لفــظ »أثــاث« عــى 
أنــه ال واحــد لــه، فقــال الســمن: )قــال 
ــر:  ــه إذا كث ــال كل ــل لل ــب: وقي الراغ
أثــاث وال واحــد لــه مــن لفظــه، وفيــه 
نظــر؛ إذ واحــده أثاثــة، كتمر ومتــرة(21. 
النظــر الــذي ُيوقفــه الســمن عــى كام 
ــاس يف  ــى القي ــه ع ــتند في ــب يس الراغ
ــي،  ــس اجلمع ــم اجلن ــرد الس ــر املف ذك
ــاء،  ــاء أو الي ــز بالت ــده يمّي ــذي واح ال
كــا يف بقــر وبقــرة ونخــل ونخلــة. ومــا 
ــب  ــه أن كام الراغ ــه علي ــي التنبي ينبغ
ــراء  ــكام للف ــل، وال ــة قي ــّدر بلفظ مص
يف معانيــه، إذ قــال: )واألثــاث ال واحــد 
َلــُه، كــا أن املتــاع ال واحد َلــُه(22، وهي 
مســألة خافيــة بعضهــم يذكــر هلــا 
ــا، ويف  ــرد هل ــول ال مف ــر يق ــردًا وآخ مف
ذلــك يقــول الطــربي: ) َواْخَتَلــَف َأْهــُل 
اْلَعَربِيَّــِة يِف اأْلََثــاِث َأمَجْــٌع ُهــَو َأْم َواِحــٌد، 
ــُه َيُقــوُل:  ــُر فِيــَا ُذِكــَر يِل َعنْ َفــَكاَن اأْلمَْحَ



178

األسس املعرفية يف ردود السمني احلليب الصرفّية يف كتابه عمدة احلفاظ على الراغب االصفهاني

2م 
02

1  
ل  

ــو
يـل

   أ
  4

8  
د /

عد
ال

ُم  ــاَّ ــَا احْلَ ــٌة، َك ــا ُأَثاَث ــٌع، َواِحَدهُتَ ــَو مَجْ ُه
ــَحاُب مَجْــٌع  ــا مَحَّاَمــٌة. َوالسَّ مَجْــٌع َواِحَدهُتَ
ــُه  اُء َفإِنَّ ــرَّ ــا اْلَف ــَحاَبٌة. َوَأمَّ ــا َس َواِحَدهُتَ
َكاَن َيُقــوُل: اَل َواِحــَد َلــُه، َكــَا َأنَّ امْلََتــاَع 
ــُع  َم ــَرُب جَتْ ــاَل: َواْلَع ــُه. َق ــَد َل اَل َواِح
ــاَل:  ــٌع. َق ــَع، َوُمَت ــًة، َوَأَماتِي ــاَع: َأْمتَِع امْلََت
ــُة  ــُت: َثَاَث ــاَث َلُقْل ــُت اأْلََث ــْو مَجَْع َوَل
ــٍة َوُأُثــٍث.(23. وال أرى مســّوغًا لذكــر  آثَّ
ــرتاض؛  ــه االع ــب يف توجي ــم الراغ اس
وكان  خافّيــة،  املســألة  دامــت  مــا 
األجــدر بالســمن أن يعــرض الرأيــن، 
ــذي  ــرأي ال ــى ال ــل ع ــم حيم ــن ث وم
ــب  ــه، والغري ــر في ــادة النظ ــي إع ينبغ
أن الســمن يذكــر رأي الفــراء يف مجعــه 
ــي  ــذا يعن ــه، وه ــر إلي ــر أن يش ــن غ م
ــل  ــة، ب ــردود غــر ذاتّي أن مرتكــزات ال

ــة. ــي اقتنائّي ه
إىل 	  احللبــي  الســمن  اســتند 

القيــاس يف رّد كام الراغــب األصفهاين 
ــو  ــاركة، وه ــر للمش ــل آج ــا جع عندم
يعقــد مقارنــة بــن أَجــر وآَجــر يف قوله: 
)والفــرق بينهــا أّن أجرتــه يقــال إذا 
اعتــرب فعــل أحدمهــا، وآجرتــه يقــال إذا 
ــان إىل  ــا يرجع ــا، وكامه ــرب فعامه اعت
معنــى واحــد، يقــال: آجــره اهلل وأجــره 
ــل أو  ــى فاع ــل بمعن ــر فعي اهلل. واألج

ُمفاِعــل(24. وهــذا الفــرق غــر تــاّم عند 
ــى  ــاركة معن ــي؛ ألّن املش ــمن احللب الس
تؤديــه صيغــة فاعــل، وآجــر زنــة أفعــل 
ال فاعــل، والدليــل عــى ذلــك القيــاس 
التريفــي، فأفعــل مضارعــه ُيْفِعــل 
ومصــدره اإلفعــال، وفاعــل ُيفاِعــل 
ــيء  ــال، وجم ــة والِفَع ــدره املفاعل ومص
ــر،  ــر ال ُيؤاِج ــى ُيؤِج ــر ع ــارع آج مض
ومصــدره عــى اإلجيــار ال املؤاجــرة 
واإلجــار، مثــل آمــن ُيؤِمــن إيانــًا. وال 
يكــون فعيــل بمعنــى املفاعــل إاّل إذا 
كان بمعنــى املشــاركة25. ويف احلقيقــة 
أّن القيــاس الــذي يتكــئ عليــه الســمن 
ــن  ــتفاد م ــو املس ــب ه يف رّد كام الراغ
ظاهــر الصيغــة بذاهتــا بمعــزل عــن 
ــرق  ــد تط ــا لفــظ آجــر فق ــاّدة. أّم امل
إليــه العلــاء مــن أصحــاب املعجــات، 
وذكــروا مــا جيــوز فيــه مــن أوجــه 
اعتــادًا عــى املعنــى والتريــف، ففــي 
إجيــارًا  مملوكــي  )وآجــرُت  العــن: 
فهــو ُمؤجــر(26. والتريــف الــذي 
ــه  ــد أّن ــا، يؤك ــاس، هن ــه القي ــود إلي يق
أورد  املحكــم  ويف  فاعــل.  ال  أفعــل 
ــره  ــوك يأج ــر اململ ــيده: )وأج ــن س اب
أجــرًا، وآجــره إجيــارًا ومؤاجــرة...
مؤاجــرة:  نفســها  البغــي  وآجــرت 
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وفيــا  بأجــر(27.  نفســها  أباحــت 
أورده حيتمــل املبنــى األمريــن أفعــل 
ــدري،  ــور املص ــده الظه ــل، ويؤي وفاع
ــال،  ــل وفع ــل: مفاع ــاس يف فاع فالقي
آجــر  ومصــدر  إفعــال.  أفعــل:  ويف 
مــّرة إفعــال وأخــرى مفاعلــة، واملعنــى 
ــرشي  ــره الزخم ــا ذك ــب. ومم ــا قري بينه
يف هــذا املجــال: )وهــو مؤجــر وال تقــل 
مؤاجــر فإنــه خطــأ وقبيــح، وليــس آجر 
هــذا فاعــل ولكــن أفعــل، وإنــا الــذي 
األجــر  آجــر  قولــك:  فاعــل  هــو 
ــه،  ــاهره وعاوم ــك ش ــرة، كقول مؤاج
وكــا يقــال: عاملــه وعاقــده. وتقــول: 
ــرة(28.  ــاه اآلج ــرة، فأعط ــب األج طل
َأَجــَره  )َوَقــْد  العــرب:  لســان  ويف 
ــَره اهللَُّ  ــرًا وآَج ــُره َأْج ــُره ويْأِج اهللَُّ يْأُج
إجِيــارًا... َويِف َحِديــِث ُأم َســَلَمَة: آَجَرين 
اهللَُّ يِف ُمِصيَبتـِـي وَأْخلــف يِل َخــْرًا ِمنَْهــا؛ 
آَجــَره ُيْؤِجــُره إِذا َأثابــه وَأعطــاه األَجــر 
يْأُجــُره  اململــوَك  وَأَجــَر  َواجْلَــَزاَء... 
ــُرُه  ــُرُه، ُيَؤِج ــَو مْأجــور، َوآِج َأجــرًا، َفُه
إجِيــارًا ومؤاَجــَرًة، وكلٌّ حَســٌن ِمــْن 
َكَاِم اْلَعــَرِب؛ َوآَجــْرُت َعْبــِدي ُأوِجــُره 
إجِيــارًا، َفُهــَو ُمْؤَجــٌر... وآجــرِت األََمــُة 
ــال  ــَرًة(29. واحت ــها مؤاَج ــُة نفَس الَبِغيَّ
ــور  ــن منظ ــا أورده اب ــن وارد في البنائ

مــن جهــات التريــف، ولكــن يمكــن 
ــع  ــاء م ــل( ج ــاء )أفع ــم أّن البن أن نفه
ســياق آجــره اهلل، والبنــاء )فاعــل( جــاء 
مــع آجــرت البغــي، واحتمــل االثنــن 
ــى  ــوك. وهلــذا املبن ــع آجــرت اململ م
حضــور يف املتــون الرفّيــة، فهــو عنــد 
ابــن احلاجــب زنــة فاعــل، وفيــه يقــول: 
)واهلمزتــان يف كلمــة إن ســكنت الّثانيــة 
ـ  )آدم( و )أيــت( و  وجــب قلبهــا، كـ
ــه  ــه؛ ألّن ــر( من ــس )آج ــن(، ولي )أومت
ــا  ــوت يؤاجــر، وممّ فاعــل ال أفعــل؛ لثب

ــارب[: ــن املتق ــه ]م ــه في قلت
دللت ثاثا عى أّن يؤج  

                        ر ال يستقيم مضارع آجر
)فعالة( جاء و )االفعال( عّز 

                 وصّحة )آجر( متنع )آجر((30
وقــد أثــار هــذا القــول من ابــن احلاجب 
ــذا  ــه، فه ــوا علي ــاء، فحمل ــض العل بع
الــريض يرفــض مــا يــراه ابــن احلاجــب 
يف توجيــه الصيغــة معتمــدا يف ذلــك 
عــى مــا تذكــره املعجــات كالعــن 
وأســاس اللغــة، وقــد خلــص إىل أّن 
آجــر املتعــدي إىل اثنــن يف آجرتــك 
وآجــر  اإلفعــال،  بــاب  مــن  الــدار 
ــر  ــرت األج ــد يف آج ــدي إىل واح املتع
ــه  ــدت مع ــة أي عق ــاب املفاعل ــن ب م



180

األسس املعرفية يف ردود السمني احلليب الصرفّية يف كتابه عمدة احلفاظ على الراغب االصفهاني

2م 
02

1  
ل  

ــو
يـل

   أ
  4

8  
د /

عد
ال

عقــد اإلجــارة31. وهــذا التفريــق ينظــر 
إىل املعنــى والوظيفــة النحوّيــة. وكان 
ــب إىل  ــرتآبادي يذه ــن االس ــن الدي رك
أّنــه مشــرتك بــن فاعــل وبــن أفعــل32، 
ــوي،  ــوروث اللغ ــك امل ــتدعى لذل واس
ــيده،  ــن س ــاع واب ــن القّط ــر رأي اب فذك
ــاب  ــاع يف كت ــن القط ــى اب ــًا: )حك قائ
األفعــال مــن كتــاب األبنيــة أنــه يقــال: 
يؤجــره،  وآجــره  أجــرا،  اهلل  آجــره 
ــه  ــر، وآجرت ــوك واألج ــرت اململ وأج

ــره. ــه أج ــره: أعطيت اؤج
وهــو ظاهــر يف أن آجــر باملعنــى املذكور 
ــون  ــر ال يك ــل؛ ألن يؤج ــل ال فاع أفع
ــرت  ــا آج ــل. وأم ــر أفع ــا لغ مضارع
ــان،  ــه لغت ــا ففي ــة ونحومه ــدار والداب ال
إحدامهــا: أنــه فاعــل، ]واملضــارع منــه[ 
يؤاجــر، واألخــرى: أفعــل، واملضــارع 
ــول  ــه ق ــدل علي ــذي ي ــر. وال ــه يؤج من
املــرأة  وآجــرت  املحكــم:  صاحــب 
ــارا؛ أي:  ــرة وإجي ــها مؤاج ــي نفس البغ
أباحتهــا بأجــرة. فهــذا مــن قبيــل: 
لــه  أنــه جــاء  الــدار، مــع  آجــرت 
ــل،  ــدر فاع ــرة مص ــدران، فاملؤاج مص

ــل(33. ــدر أفع ــار مص واإلجي
ــذ  ــا أخ ــألة فيه ــدو أن املس ــذي يب  وال
ــذا  ــن، وه ــل االثن ــى حيتم ورّد، واملبن

متقــّوم  معــريف  لــه ســند  االحتــال 
بالنقــل الــذي يركــن إليــه أهــل اللغــة، 
ــمن  ــه الس ــرتض ب ــا اع ــّوغ مل وال مس
احللبــي عــى الراغــب، وكان احلــري بــه 
أن يســتعرض املســألة، ويشــّخص حمــّل 

ــن. ــن التوجيه ــزاع ب الن
التــي اســتند 	  مــن األســس 

ــول  ــى ق ــه ع ــاس اعرتاض ــا إىل القي فيه
الراغــب يف مجــع إنــّي عــى أنــايّس34، 
فاجلمــع أنــايّس مفــرده إنســان فعــان، 
فعالــن،  زنــة  أناســن  واألصــل 
فأبدلــت النــون يــاء وأدغمــت مــع 
ــع  ــن مج ــّن يف طراي ــل طراي ــاء، مث الي
ــدّر  ــان35. وقــد حــّرر املســألة يف ال طري
املصــون قائــًا: )َوَأَنــايِسَّ فيــه وجهــان، 
ســيبويه  مذهــُب  وهــو  أحدمهــا: 
ــان  ــُل: إنس ــان. واألص ــُع إنس ــه مج أنَّ
ــاًء وُأْدغــم  ــِت النــوُن ي وأَناســن، َفُأْبِدَل
ظِْربــاِن  ونحــَو  قبَلهــا،  اليــاُء  فيهــا 
ــراء  ــوُل الف ــو ق ــاين: وه . والث ــرايِبّ وَظ
. وفيه  ــاج أنــه مجــع إْنــِيّ واملــربد والزجَّ
نظــٌر ألنَّ َفعــايِلّ إنــا يكــوُن مجعــًا ملـِـا فيه 
يــاٌء مشــددٌة ال تــدلُّ عــى َنَســٍب نحــو: 
ُكــْريِسّ وَكــَرايّس. فلــو ُأريــد بـــ كــريّس 
النســُب مل جَيُــْز مجُعــه عــى كــرايّس. 
َأْن ُيقــاَل: إن اليــاَء يف إِْنــِي  وَيْبُعــُد 
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ــَع  َم ــه َأْن جُيْ ــِب وكان حقُّ ــت للنس ليس
ــي  ــة يف امُلَهلَّب ــو: َمهالب ــية نح ــى َأناِس ع
ــره  ــا ذك ــي.(36. وم ــة يف األَْزرق وَأزاِرق
الســمن هنــا يؤّكــد أن املســألة خافّيــة، 
ــار  ــو ج ــل ه ــب ب ــا الراغ ــرد هب ومل ينف
عــى رأي الفــراء واملــربد والزجــاج، 
وإذا كان رّده متقّومــًا بالقيــاس، فيمكــن 
ــاع؛ إذ ورد  ــى الس ــًا ع ــل توجيه احلم
ــب  ــاء النس ــوم بي ــي املخت ــع الثاث مج
شــذوذا عــى فعــايّل كــا يف مهــرّي 
ــوردًا يف  ــون م ــك يك ــاِرّي37، وبذل مه
ــي  ــارة احللب ــت عب ــو كان ــه. ول التوجي
ــاس،  ــس بقي ــه لي ــع أّن ــذا اجلم ــن ه ع
لــكان أتــّم يف حتقيــق املســألة. أّمــا قولــه 
ــع  ــه أن جُيم ــّي: »وكان حّق ــع إن يف مج
عــى أناســية«، فهــذا اجلمــع يكــون 
إلنــّي وإنســان كــا يــرى األزهــري38، 
وهــذا يعــّزز الصلــة بــن اللفظــن، 
فيمكــن أن يكــون أنــايس مجعــا إلنــي 
ــري  ــره اجلوه ــا ذك ــذا م ــان. وه وإنس
الواحــد  الَبــرَش،  )اإِلْنــُس:  بقولــه: 
بالتحريــك،  أيضــًا  وَأَنــِيٌّ  إْنــِيٌّ 
. وإْن شــئَت جعلتــه  واجلمــع َأنــايِسٌّ
، فتكــون اليــاء  إنســانًا ثــم مَجََعتــُه َأنــايِسَّ
ــاىل:  ــال اهلل تع ــون. وق ــن الن ــًا م عوض
ــية،  ــك األناس ــرا«. وكذل ــايس كث »وأن

مثــل الصيارفــة والصياقلــة(39.
ــا 	  ــد فيه ــي نج ــوارد الت ــن امل م

ــره  ــا يذك ــال م ــع يف قب ــمن يق رأي الس
ــه رصيف، مــن غــر  الراغــب مــن توجي
ــه  ــب، قول ــة أو تصوي ــر إىل ختطئ أن يش
يف مصــدر ختّلــف ِخافــة40، وقــول 
الســمن يف هــذا: ) قلــت: حــّق مصــدر 
ــة، وهــو خالــف  ــَف َخاَف ــَف وَخَل ختّل
الســمن  وهنــا  أمحــق(41،  رديء  أي 
ــح  ــى تصحي ــوي ع ــًا، ينط ــى رأي يتبنّ
مســار مــا ذهــب إليــه الراغــب، بقولــه 
»وحــّق مصــدر ختّلــف«، حميــًا بذلــك 
ــث إّن  ــن حي ــاري، م ــد املعي ــى البع ع
يــؤّدي  فيــا  ُتســتعمل  كلمــة احلــق 
مفهــوم القيــاس. ويف هــذا نظــر؛ إذ 
املعــروف إّن حــّق مصــدر اخلــايس 
ذلــك  ويف  )تفعيــل(،  هــو  )تفّعــل( 
يقــول ســيبويه: )وأمــا مصــدر َتَفّعلــُت 
ــا  ــع م ــه بجمي ــاءوا في ــل، ج ــه التفعُّ فإن
ــه  ــن ألن ــوا الع ــل، وضم ــاء يف َتَفعَّ ج
ليــس يف الــكام اســم عــى تفعــٍل، 
ومل يلحقــوا اليــاء فيلتبــس بمصــدر 
فعلــت، وال غــر اليــاء ألنــه أكثــر مــن 
ــن  ــًا م ــادة عوض ــوا الزي ــت، فجعل فعل
ذلــك. مــن ذلــك قولــك: تكلمــت 
تقــوالً.(42، ومــن  تكلــًا، وتقولــت 
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ــك،  ــوا إىل ذل ــن ذهب ــن، الذي املعارصي
ــر؛ إذ أورده  ــار عم ــد خمت ــور أمح الدكت
ــَف  ــَف/ ختلَّ ــه: )ختلَّ ــه، بقول يف معجم
ًفــا، فهــو  ــف، ختلُّ ــَف يف يتخلَّ عــن/ ختلَّ
لــف عنــه(43.  ــف، واملفعــول ُمتخَّ ُمتخلِّ
ــل،  ــدر تفّع ــاس يف مص ــو القي ــذا ه وه
الســمن  بــه  نعــت  ملــا  مســوغ  وال 

ــّق. ــه باحل توجيه
ــي 	  ــرى الت ــائل األخ ــن املس م

نجــد الســمن يرتكــز، فيهــا، عــى 
ــب؛  ــول الراغ ــب ق ــاس يف تصوي القي
ــيد،  ــد ورش ــي راش ــن كلمت ــه ع حديث
ــم:  ــال بعضه ــب: ).. وق ــول الراغ يق
فــإّن  ْشــِد،  الرُّ مــن  أخــصُّ  َشــُد  الرَّ
الدنيوّيــة  األمــور  يف  ُيقــال  ْشــَد  الرُّ
ــد ُيقــال يف األمــور  ــة، والرشَّ واألخروّي
ــة ال غــر. والراشــد والرشــيد  األخروّي
ُيقــال فيهــا مجيعــًا(44. وقــد ســلط 
الســمن الضــوء عــى العبــارة األخــرة، 
ــال  ــيد مث ــواب أّن الرش ــال: )والص فق
ــا  ــا. وأّم ــون هل ــوز أن يك ــة، فيج مبالغ
ــد  ــن رش ــيء م ــه أاّل جي ــد فقياس راش
قياســه  بــل  قــارص،  ألّنــه  بالكــر 
َفِعــَل، كَفــِرَح(45. األســاس املعــريف 
الــذي بنــى عليــه الســمن يف بنــاء اســم 
الفاعــل مــن َفِعــل القــارص يعتمــد 

ــاء  ــه يف بن ــو الوج ــاس، وه ــى القي ع
ــات  ــض الكل ــت بع ــدة، وإن كان القاع
ــِلَم  ــاس كـــ َس ــذا القي ــن ه ــة ع خارج

وَمــِرَض وَســِخَط وَوِهــَم.
التأمــل   ولكــن ثّمــة مــا يســتدعي 
والنظــر فيــا اعــرتض بــه الســمن 
عنــد  احلديــث  فســياق  احللبــّي، 
مجيعــًا«  »فيهــا  عبــارة  يف  الراغــب 
مّتصــل بمجــال اســتعال اللفظتــن، 
ــر  ــق التعب ــرة، فنس ــا واآلخ أي يف الدني
و  »ُيقــال«،  لفــظ:  ذكــر  إذ  واحــد، 
»يف«، واملجــال، يف االســتعال ملبنيــي 
َشــد، خمصــص بأمريــن  ْشــد والرَّ الرُّ
ــر  ــث بذك ــل احلدي ــد اّتص ــر، وق ال غ
صورتــن أخريــن هلــذه املــاّدة معطوفــة 
يف االســتعال عــى املجالــن املتقّدمــن. 
ومل يكــن كام الراغــب عــى االشــتقاق 
الســمن  ينــدب  حّتــى  والصياغــة 
ــن  ــث ع ــم، فاحلدي ــح والتقوي للتصحي
االشــتقاق  ال  واالســتعال  التــداول 
والبنــاء، والقرينــة يف ذلــك واضحــة 

ــّدًا.  ج
عــى 	  املرتكــز  ُيبنــى  وقــد 

الكثــرة كــا يف توجيــه األوىل يف بنــاء 
ملــا  )وهــو  الراغــب:  فقــال  ِدْفء، 
ــمن:  ــول الس ــك يق ــْديِفء(46، ويف ذل ُي
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بــه مــن  )الــدفء: اســم ملــا يدفــأ 
ــدفء عــا  ــربد... وعــرب الراغــب بال ال
ــٍل، واألوىل  ــى فاع ــا بمعن ــئ، فع يدف
ــى  ــر بمعن ــًا كث ــإن فع ــه؛ ف ــا قدمت م
املفعــول نحــو ذبــٍح وطحــٍن(47. وهنــا 
جعــل  يف  األولويــة  يــرى  الســمن 
ــه، وال  ــل ب ــا ُيفع ــى م ــدل ع ــى ي املبن
ــذي  ــن، فال ــن االثن ــرق ب ــر ف أرى كب
ــد يف  ــا واح ــه مآهل ــأ ب ــا ُيدف ــئ وم ُيدفِ
ــون  ــور األّول تك ــي الظه ــة، فف الدالل
آلّيــة،  الثــاين  ويف  جمازيــة،  النســبة 
ــك،  ــة يف ذل ــام واضح ــات األع وكل
ــُك،  ــا ُيْدفُِئ ْفُء: م ــدِّ ــن: )وال ــي الع فف
وثــوب ديفء أي مــدىفء(48، والنســبة 
هنــا جمازّيــة. وقــال الفــراء يف قولــه 
ــا  ــو م ــا دفء«: )وه ــم فيه ــاىل: » لك تع
ينتفــع بــه مــن أوبارهــا(49، وظهــوره يف 
أداة الــدفء واضــح. واملعنــى نفســه يف 
ــل  ــاُج اإِلب ْفُء: نِت ــدِّ ــوان األدب: )ال دي
فُء:  ــدِّ ــه، وال ــُع ب ــا ُينََتَف ــا، وم وَألباهُن
ــُخونُة(50.  وقــد مجــع اجلوهــري  السُّ
ــاُج  ْفُء: نِت ــدِّ ــال: )ال ــن، فق ــن االثن ب
ــا.  ــه منه ــُع ب ــا ُينَْتَف ــا، وم ــل وألباهُن اإلب
قــال اهلل تعــاىل: )ولكــم فيهــا دفء( ... 
ْفُء أيضــًا: الســخوَنُة، تقــول منــه  والــدِّ
َدفـِـٌئ الرُجــُل َدفــاَءًة، مثــل َكــِرَه كراهــًة، 

وكذلــك: َدفـِـَئ َدَفــًأ، مثــل َظِمــَئ َظَمــًأ، 
وهــو:  بالكــر  الــدفء  واالســم: 
ــة  ــك(51. فاألولوّي ــذي يدفئ ــئ ال الش
التــي يذكرهــا الســمن يبــوح هبــا معنى 
داعــي  وال  بالتــازم،  نفســه  اللفــظ 
للوقــوف عــى كام الراغــب مــن أجــل 
ــح  ــن واض ــة، وكام اللغوي ــذه النكت ه

ــراد. ــد امل ــّدا يف حتدي ج
القيــاس 	  مرتكــزات  ومــن 

ــب  ــى كام الراغ ــه ع ــد تعليق ــا نج م
ــول:  ــَراد، إذ يق ــى ُق ــْردان ع ــع ِق يف مج
)وهــو مجــع قــرداٍن، كــذا قــال الراغب، 
والظاهــر العكــس، أعنــي أن تكــون 
ــع  ــاٍن مج ــو غل ــراٍد، نح ــع ق ــرداٌن مج ق
غــاٍم، وغربــاٍن مجــع غــراب(52. وهنــا 
ــول:  ــب ويق ــمن رأي الراغ ــورد الس ُي
القيــاس  وكأّن  العكــس،  الظاهــر 
ــة  ــذه التفات ــغ، وه ــس الصي ــن بعك كائ
كــا  الراغــب  كام  كان  لــو  مجيلــة، 
ينقلــه الســمن، والصحيــح أّن الســمن 
ــه  ــّم فتوجيه ــن َث ــل، وم ــم يف النق متوه
قائــم عــى فرضّيــة االدِّعــاء، وهــو 
ــى  ــاٍر ع ــب ج ــول الراغ ــاّم؛ فق ــر ت غ
املشــهور الــذي ذكــره العلــاء، وحقيقــة 
ِقــْرَداٌن(53،  مَجُْعــُه:  )والُقــَراُد  قولــه: 
ــة  ــاس يف صيغ ــرى القي ــذا ج ــى ه وع
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ُفعــال عــى فِْعــان، قــال ســيبويه: 
)وأمــا مــا كان ُفَعــاالً فإنــه يف بنــاء 
أدنــى العــدد بمنزلــة فِعــاٍل؛ ألنــه ليــس 
ــم. وذلــك  بينهــا يشء إالَّ الكــر والضُّ
وخــراٌج  وأغربــٌة،  غــراٌب  قولــك: 
وأخرجــٌة، وبغــاٌث وأبغثــٌة. فــإذا أردت 
بنــاء أكثــر العــدد كّرتــه عــى فِعــاٍن، 
وِغربــاٌن،  ُغــراٌب  قولــك:  وذلــك 
ــاٌن،  ــاٌث وبِغث ــاٌن، وُبغ ــراٌج وِخرج وُخ
ــذا  ــر ه ــد ذك ــاٌن(54، وق ــاٌم وِغل وُغ
اجلمــع اخلليــل55، واألزهــري56، وابــن 

ســيده57، واجلوهــري58.
املاّدة اللغوّية أو الذر اللغوي

بنــى  التــي  املهّمــة  املرتكــزات  مــن 
ــب  ــى الراغ ــمن ردوده ع ــا الس عليه
هــي املــاّدة اللغوّيــة أو اجلــذر اللغــوي، 
التــي  األساســّية  الوحــدات  وهــي 
ــي،  ــه الداخ ــم نظام ــا املعج ــى عليه ُيبن
ــتمدُّ  ــه يس ــى كثرت ــريب ع ــكام الع فال
أصولــه مــن تلــك الوحــدات التــي ُيعرّب 
ــروف  ــي ح ــة، وه ــواد اللغوّي ــا بامل عنه
ــدة  ــردات عدي ــة ملف ــل هوّي ــة متّث مقّطع
تلتقــي معهــا يف احلــروف األصــول 
التــي تبقــى ثابتــة يف تريــف الكلمــة، 
ومــن قبــل أشــار الثانينــي إىل هــذه 
ــف،  ــوم التري ــد مفه ــرة  يف حتدي الفك

النحــو  يِف  )والتصـــريف  يقــول:  إذ 
والتصـــرف فيــه: هــو أن تــأيت إىَِل مثــال 
ــه  ــتق من ــول فتش ــروف األص ــن احل م
بزيــادة أو نقــص أمثلــة خمتلفــة يــدل كل 
ــِه  ــدل َعَلْي ــى ال ي ــَى معن ــا َع ــال منه مث
ــأيت إىَِل  ــال ذلــك أن ت ــال اآلخــر. مث املث
مثــال »ض ر ب«، فــإن اشــتققت منهــا 
ــرب«، وإن  ــت: »ضـ ــيًا قل ــًا ماضـ فع
ــت:  ــتقبًا قل ــًا مس ــه فع ــتققت من اش
ــرًا  ــه أم ــتققت من ــرب«، وإن اش »َيضـ
ــه  قلــت: »اضـــرب«، وإن اشــتققت من
هنيًا قلت: »ال تضـــرب«، وإن اشــتققت 
منه مصدرًا قلت ضـــربًا ومضـــربًا، وإن 
اشــتققت منــه اســًا للزمــان أو للمــكان 
اللذيــن ُيوقــع فيهــا الفعــل قلــت: 
»َمضـــربًا« وإن اشــتققت منــه اســم 
الفاعــل قلت »ضــارب«، وإن اشــتققت 
منــه اســم املفعــول قلت: »مضـــروب«، 
ــَى  ــدل َع ــاالً لي ــه مث ــتققت من وإن اش
ــرَب«،  ــت »ضـ ــر قل ــر و التكري التكث
وإن اشــتققت منــه مثــاالً للمفعــول 
ــِذي مل يذكــر فاعلــه قلت: »ضـــرب«،  الَّ
ــَى  ــدّل َع ــاالً لي ــه مث ــتققت من ــإن اش ف
اســتدعائه الفعــل قلت: »استضـــرب«، 
وإن أردت أنــه َفَعــل مــن الضـــرب مثل 
مــا ُفِعــل بــه َعــَى جهــة املقابلــة قلــت: 
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ــه  ــإن أردت أّن ــرًا، ف ــد عم ــارب زي ض
َفَعــل الضـــرب يف  نفســه مــع اختــاج 
وحركــة قلــت: »اضطــرب« فقــد رأيت 
كيــف تصـــرفت يِف املثــال الواحــد بــإن 
ــرة  ــة الكث ــذه األمثل ــه ه ــتققت من اش
ــى  ــَى معن ــا َع ــاء منه ــكل بن ــت ب ودلل
ُهــَو  فهــذا  اآلخــر،  َعَلْيــِه  يــدل  ال 
التصـــريف يِف الــكام والتصـــّرف فيه« 
ــا  ــي يفرزه ــّددة الت ــور املتع )59(. والص

حتكمهــا  الواحــد  اللغــوي  اجلــذر 
ــدأ  عاقــة األصــل بالفــرع يف ضــوء مب
االشــتقاق، كــا يّتضــح مــن النــّص 
ــن  ــروف، وإن مل تك ــذه احل ــابق، فه الس
لفظــًا مســتعمًا، تبــوح باألصــل الــذي 
ترجــع إليــه األلفــاظ مجيعهــا، قبــل 
ــف  ــوارض التري ــا ع ــرأ عليه أن تط
كالزيــادة واحلــذف واإلعــال واإلبدال 
ــران،  ــذان األم ــا. وه ــام وغره واإلدغ
أعنــي االشــتقاق والتريــف، مفيــدان 
ــة  ــذور اللغوّي ــن اجل ــز ب ــّدًا يف التميي ج
يف  كــا  حروفهــا،  تتقــارب  التــي 
اجلذريــن )ع ص ا( و)ع ص ى(، و)ق 
تكــن  ومل  و ل( و)ق ي ل( وغرهــا. 
هــذه اجلــذور اللغوّيــة وليــدة االجتهــاد 
ــى  ــة ع ــي مبنّي ــل ه ــان، ب واالستحس
حصيفــة،  ومبــادئ  رصينــة  أســس 

بإجيــاد  العلــاء  مقاربــات  مّثلتهــا 
ــتقاق  ــرق االش ــة وُط ــات املعنوّي العاق
ــود  ــدم وج ــف، وال نع ــة التري وأدّل
ــض  ــات بع ــد مرجعي ــاف يف حتدي خ
ــا  ــدا إليه ــل قائ ــا دام الدلي ــاظ م األلف
ــة  ــوي لكلم ــذر اللغ ــد اجل ــا يف حتدي ك
شــيطان ومدينــة ومــكان زيتــون ورّمان 
ــتداليل  ــاره االس ــكّل مس ــا، ول وغره
مــوارد  ويف  اجلــذر.  إىل  الرجــوع  يف 
ــح  ــذران، يّتض ــة ج ــون للكلم ــد يك ق
ــرض  ــي تع ــف الت ــات التري ــن جه م
للكلمــة، كــا يف ســنة التــي قيــل يف 
مجعهــا ســنوات وســنهات، وشــفة التي 
قيــل يف النســب إليها شــفِوّي وشــفِهّي، 
ودم التــي قيــل يف تثنيتهــا دمــان ودميــان 
ودمــوان، وغرهــا. وكان هلــذا اخلــاف 
ــراء  ــن الث ــف ع ــز يف الكش ــره املمّي أث
العلمــي وتوســع مديــات املعرفــة التــي 
ينتجهــا اللغويــون يف بســط طروحاهتــم 
االســتداللّية،  ومقارباهتــم  الفكرّيــة 
مــا  اخلــاف  هــذا  جتّليــات  ومــن 
نجــده مــن ردود الســمن احللبــي عــى 

ــا: ــاين، ومنه ــب األصفه الراغ
ــذر 	  ــى اجل ــمن ع ــز الس ارتك

إذ  الراغــب،  الــرّد عــى  اللغــوّي يف 
جعــل قولــه:) َوُهــَو جُيِــُر َواَل جُيَــاُر 
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َعَلْيــِه( املؤمنــون 88، يف ضمــن حديثــه 
عــن مــاّدة أجــر، ويف ذلــك يقــول 
الســمن: )وقوُلــه: )وهــو جيــُر وال 
ة  جُيــاُر عليــه( ليــَس مــن هــذِه املــادَّ
ــا يف  ــن معناه ــا وال م ــُن فيه ــي نح الت
ة »َجــَوَر«.  يشٍء البتَّــَة، بــل مــن مــادَّ
تيــَك(60.  ة  مــادَّ يف  ذكَرهــا  ولذلــك 
وبمعاينــة متــن الراغــب، ومــا ذكــره يف 
ــى،  ــاف املّدع ــد خ ــاّدة )أ ج ر(، نج م
فــا أثــر هلــذه اآليــة يف اجلــذر املذكــر، 
ر(61.  و  أورده يف جــذر )ج  إّنــه  بــل 
ــب يف  ــه الراغ ــا طرح ــب أّن م والعجي
هــذه املــاّدة ذكــر جّلــه الســمن احللبــي 
أّن  يعنــي  وهــذا  نفســها.  املــاّدة  يف 
ــه  ــر، وأّن ــه األم ــس علي ــب مل يلتب الراغ
ذكــر اللفــظ يف موقعــه املناســب الــذي 

العلــاء62. أورده 
ــذا 	  ــرى هل ــور األخ ــن الص وم

املرتكــز مــا نجــده يف عــدم حتســن رأي 
ــره  ــار يف أم ــل: ح ــذي جع ــب ال الراغ
بمعنــى حتــّر، يف مــاّدة حــور ال حــر63. 
يف  أوردهــا  الراغــب  أّن  والصحيــح 
املاّدتــن )ح و ر( و)ح ي ر(64، ومــن 
خــال الرجــوع إىل أصحــاب املعجات 
وجــدت الكثــر منهــم يفصلــون بينها، 
ــن  ــر م ــرة والتح ــل احل ــل جع فاخللي

ــن  ــري66، واب ــه واجلوه ــر65، ومثل ح
وابــن  ســيده68،  وابــن  فــارس67، 
ــري  ــا األزه ــن جعله ــور69. يف ح منظ
معــا يف مــادة واحــدة70، وكــذا ابــن 
القوطّيــة71. والغريــب أّن الســمن ال 
ــار  ــل ح ــب يف جع ــول الراغ ــن ق حُيّس
يف أمــره، يف ضمــن اجلــذر )ح و ر(: 
ــذر )ح  ــه إىل ج ــّر، ويرجع ــى حت بمعن
نجــده  اجلذريــن  لــوازم  ويف  ر(.  ي 
جيعــل معنــى الــرتّدد حاضـــرًا فيهــا، إذ 
ــاء  ــار امل ــذر )ح و ر(: )وح ــول يف ج يق
يف الغديــر: تــرّدد... »ونعــوذ بــاهلل مــن 
ــَور بعــد الَكــَور« أيــس مــن الــرتّدد  احلَ
يف األمــر بعــد املــي فيــه(72، وقــال يف 
اجلــذر) ح ي ر(: )احلائــر واحلــران: 
ــرتّدد  ــو امل ــره، وه ــدي ألم ــذي ال هيت ال
الفكــر املتشــّعب الــرأي... واحلائــر 
ــاء(73،  ــه امل ــّر في ــذي يتح ــع ال املوض
ــى  ــرتض ع ــذي يع ــت ال ــو يف الوق فه
ال  حيــث  مــن  يذهــب،  الراغــب، 
يشــعر، إىل جعــل املعنــى ظاهــرًا يف 
املاّدتــن. ومــن ثــّم نقــول: ال قيمــة 
ــل يف  ــه مــن دلي ــز علي ــا ارتك ــة مل معرفّي

ــواه. ــن وس التحس
وقــد اعتمــد الســمن عــى 	 

عــى  االعــرتاض  يف  املرتكــز  هــذا 
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ــال يف  ــة حِمَ ــل كلم ــذي جع ــب ال الراغ
ــاِل(  ــِديُد امْلَِح ــَو َش ــاىل: )َوُه ــه تع قول
الرعــد 13، يف مــادة )ح و ل(، إذ يقول: 
ــل يف وصفــه  ــال الراغــب: وهلــذا قي )ق
تعــاىل: )وهــو شــديد املحــال( ]الرعــد: 
13[ أي الوصــول يف خفيــة مــن النــاس 
إىل مــا فيــه حكمــة. وعــى هــذا النحــو 
وصــف املكــر والكيــد، ال عــى الوجــه 
املذمــوم، تعــاىل اهلل عــن القبيــح. قلــت: 
ــادة يف يشء  ــذه امل ــن ه ــال م ــس املح لي
إنــا هــو مــن مــادة م ح ل(74. والراغــب 
ــان، أي  ــا وجه ــة  فيه ــر أّن الكلم يذك
أن تكــون امليــم أصلّيــة، وقيــل إهّنــا 
زائــدة75، والقــول بالزيــادة هــو املســّوغ 
ــة  ــر. وبمتابع ــذر اآلخ ــا يف اجل يف جعله
العلــاء نجــد أن اخلليــل جيعلهــا يف 
ــة:  ــن قتيب ــال اب ــذر)م ح ل(76، وق اجل
)وأصــل املِحــال: احليلــة. واحلــول: 
ــل  ــع اخللي ــد تب ــن دري ــة(77  و اب احليل
78، ورّد األزهــري عــى مــن اّدعــى 

ــاّدة)ح و  ــن م ــه م ــدة، وأّن ــم زائ أّن املي
ل(، بقولــه: )َوَقــاَل القتيبــي يِف َقــول 
ْعــد: 13، 14(  اهلل جــّل وعــّز: ( )الرَّ
ــل  ــاَل وأص ــِر َق ــد امَلْك ــِديد الكي َأي َش
املَِحــاِل احليلــُة َوأْنشــد َقــول ِذي الرمــة:

وَلبَّس َبن أقواٍم َفُكلٌّ  
                    َأْعدَّ َله الَشَغاِزَب واملَِحاال

ــال  ــل املِح ــي أص ــول القتيب ــت َوَق قل
احليلــُة غلــٌط فاِحــٌش، َوَأْحســبُه توهــم 
َــا  َأن ِميــم امْلَحــال ِميــم ِمْفعــل َوَأهنَّ
َكــَا تومهــه؛  اأْلَمــر  َوَلْيــَس  َزاِئــَدٌة، 
ــة  ــات الثََّاَث ــن َبنَ ــًا إِذا َكاَن م أِلَن ِمْفع
ــَواو َواْلَيــاء مثــل  ــيء بِإِْظَهــار اْل ــُه جَيِ َفإِنَّ
واملِْحــَور  واملِْجــول  واملِــْرَوُد  املِــْزَوُد 
واملِْزَيــُل واملِْعــَر َوَمــا شــاكلها، َوإِذا 
ــه  ــاٍل أوُل ــال فَِع ــْرف عــى ِمَث ــت احْلَ َرَأْي
ميــٌم مكســورٌة َفِهــَي َأْصِليَّــة، مثــل 
ــال  ــراس وحِم ــاك وِم ــاد وِم ــم ِمه ِمي
ــاب  ــراء يِف كت ــاَل اْلف ــبهَها. َوَق ــا أش َوَم
ُيَقــال  امُلاحلــة،  املَِحــاُل  )املصــادر( 
فعلــت ِمنْــُه حَمَْلــُت َأحْمَــُل حَمْــًا(79. 
وهــي عنــد ابــن ســيده مــن مــاّدة)م ح 
ــًا81.  ــرشي أيض ــذا رأي الزخم ل(80، وه
وذكــر البيضــاوي الوجهــن بقولــه: 
)َوُهــَو َشــِديُد امْلِحــاِل املاحلــة املكايــدة 
ــان إذا  ــان بف ــل ف ــن حم ــه، م ألعدائ
كايــده وعرضــه للهــاك، ومنــه متحــل 
إذا تكلــف اســتعال احليلــة، ولعــل 
ــل  ــط. وقي ــى القح ــل بمعن ــه املح أصل
فعــال مــن املحــل بمعنــى القــوة. وقيــل 
مفعــل مــن احلــول أو احليلــة أعــل 
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ــرئ  ــه ق ــده أن ــاس ويعض ــر قي ــى غ ع
بفتــح امليــم عــى أنــه مفعــل مــن حــال 
حيــول إذا احتــال، وجيــوز أن يكــون 
ــوة  ــًا يف الق ــون مث ــار فيك ــى الفق بمعن
والقــدرة كقوهلــم: فســاعد اهلل أشــد 
ــو  ــان ه ــد.(82، ويف اللس ــاه أح وموس
ــمن  ــب أّن الس ــن )م ح ل(83، والغري م
ــألة  ــا مس ــّر أهّن ــره يق ــي يف تفس احللب
يف  )]واختلفــوا  يقــول:  إذ  خافّيــة، 
ــٌة  ــا أصلي ــى أهن ــور ع ــه[ : فاجلمه ميم
مــن امَلْحــِل وهــو امَلْكــُر والكيــد، ووزُنه 
فِعــال كِمهــاد. وقــال القتبــي: إنــه ِمــَن 
ــن  ــكان م ــدٌة، كم ــه مزي ــة، وميُم احليل
نـْـُت. وقــد غلَّطه  الكــون، ثــم يقــال: متكَّ
ــَن  ــًا ِم ــو كان ِمْفَع ــال: ل ــري وق األزه
ــَول  ــْزَود وحِمْ ــل: ِم ــرت مث ــة لظه احليل
ــن  ــن املحدث ــن املفّري ــَور(84، وم وحِمْ
ــم وزيادهتــا85.  ــة املي مــن احتمــل أصال
ــي  ــائل الت ــن املس ــذا م ــى ه ــي ع وه
ــب يف  ــن الغري ــان، ولك ــا وجه ــر هل ُذك
ــم  ــأن املي ــل ب ــة مل يق ــن قتيب ــر أن اب األم
زائــدة، وكّل مــا يف األمــر أّنــه قــال 
وأصــل املحــال احليلــة، ولعلــه أراد 
األصــل يف معنــاه ومدلولــه، وكثــر مــن 
ــول  ــة بمدل ــذه اللفظ ــوا ه ــاء قارب العل
احليلــة، ومــن ذلــك مــا ورد يف العــن: 

)واملِحــاُل: مــن امَلِكيــدة وَرْوم ذلــك 
باحِلَيــل(86، واملــروي عــن ابــن عبــاس 
ــة بمعنــى شــديد احلــول، وعــن  يف اآلي
ــر  ــة87، والظاه ــى احليل ــه بمعن ــادة أّن قت
أّن هــذا يمّثــل مرجعّيــة ابــن قتيبــة 
فيــا تبنــاه مــن رأي. ويف الصحــاح: 
أور  وقــد  احتــال(88،  أي  ــَل،  )ومَتَحَّ
اق  زَّ الــرَّ عبــُد  )َوَقــاَل  األزهــري: 
ــة  ــديُد احِليَل ــاَدة ش ــن َقَت ــٍر َع ــن َمْعم َع
َعــن  عبيــد  َأُبــو  وروى  َتْفِســره.  يِف 
حجــاج َعــن اْبــن ُجَرْيــٌج }َوُهــَو َشــِديُد 
امْلَِحــاِل} َأي احلـَـْول(89، وممــا قاربــه ابــن 
ــر  ــد وروم اأْلَم ــاُل: الكي ــيده: )واملِح س
الفروزآبــادي  ولــدى  باحليــل(90، 
املَِحــال )كِكتــاِب: الَكْيــُد، وَرْوُم األمــِر 
ــْدَرُة،  ــُر، والُق ــُر، وامَلْك ــِل، والتَّْدب باحِلَي
والِعقــاُب،  والَعــذاُب،  واجِلــداُل، 
والَعــداَوُة، وامُلعــاداُة(91. وهــذا يعني أّن 
مرجعيــات الفهــم عنــد بعــض اللغوين 
يف  الدينــي  املــوروث  عــى  اتــكأت 
اســتنطاق املعنــى، وهذا جّرهــم إىل قرن 
املعنــى باألصــل واالشــتقاق، ومــن ثــّم 
أصبحــت احليلــة مــن متعلقــات املعنــى 
يف  األجــدر  وكان  ل(،  ح  )م  مــاّدة  يف 
التحليــل اللغــوي أال جيعــل املعنــى 
التفســري التوضيحــي هــو األصــل 
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يف االعتــاد عــى اجلــذر اللغــوي؛ إذ ال 
ــل  ــو األص ــح ه ــون املوضِّ ــزم أن يك يل
ــح. ــوي للموضَّ ــذر اللغ ــد اجل يف حتدي

ومــن مواطــن الــرد القائــم 	 
ــن  ــده م ــا نج ــوي م ــذر اللغ ــى اجل ع
معاجلــة الراغــب للثاثــي األجــوف 
بالــواو واليــاء معــًا، إذ جعــل )الزيــادة( 
ــتقاقي،  ــلك االش ــزاد( يف املس ــع )ال م
احللبــي:  الســمن  يقــول  ذلــك  ويف 
)قــال الراغــب يف هــذه املــادة: والــزاد: 
ــه يف  ــاج إلي ــد عــى مــا حيت املدخــر الزائ
ــزاد. وهــذا  ــزود: أخــذ ال الوقــت. والت
ــة  ــل اللغ ــه أه ــا يفعل ــى م ــاًء ع ــه بن من
ــرب، وإال  ــتقاق األك ــم االش ــن ذكره م
ــد  ــواو، وق ــادة ذوات ال ــن م ــذه م فه
ذكرناهــا يف باهبــا وهلل احلمــد(92. وهــذا 
ــادة( مــن  هــو املشــهور لدهيــم، فـ)الزي
ذوات اليــاء و)الــزاد( مــن ذوات الواو، 
ــري  ــل واألزه ــر، فاخللي ــرق يس ــع ف م
ــّل  ــي املعت ــع الثاث ــة م ــان املعاجل جيع
ــه93.  ــا ماّدت ــكل منه ــن ل ــن، ولك الع
عنــد  نجدهــا  املنفصلــة  واملعاجلــة 
ــن  ــارس95، واب ــن ف ــري94، واب اجلوه
وابــن  والزخمــرشي97،  ســيده96، 
ــن  ــادي99. يف ح ــور98، والفروزآب منظ
ــاّدة )دزو(100، ومل  ــد م ــن دري ــل اب أمه

يذكرهــا ابــن القوطّيــة يف أفعالــه101. 
اختــاف  ذلــك  يف  عليــه  واملعــّول 
ــن  ــج املاّدت ــة، ودم ــن يف املعاجل املنحي

ــه. ــر حمّل ــب يف غ ــد الراغ عن
وقــد اســتند الســمن عــى هذا 	 

املرتكــز يف توجيــه أصــل الــام يف كلمة 
الشــتاء، وهــو هبذا خيتلــف مــع الراغب 
ــه  ــر أن الم ــول: )والظاه ــك، يق يف ذل
ــره  ــد ذك ــتو. وق ــتا يش ــال: ش واٌو، فيق
اهلــروي يف مــادة )ش ت و( وإن كان 
الراغــب: ذكره يف مــادة )ش ت ي(102. 
ومــع أّن العلــاء يقولــون: أصــل الــام 
ــر  ــب يذك ــد الراغ ــواو103، مل أج ــو ال ه
ذلــك رصاحــة، إذ يقــول: ) ُيقــال: شــتا 
وأصــاف...(104،  وصــاف  وأشــتى، 
فهــو مــن النقــل ال غــر، وكلمة)ُيقــال( 
ــمن:  ــال الس ــو ق ــك، ول ــة يف ذل رصحي
مل أعثــر عــى مصــدر قولــه، لــكان 

ــل.  أفض
ولكــن، إن تنّزلنــا عــن ذلــك، فقــد 
يكــون النقــل لــدى الراغــب مّتــكأ 
عــى مــا أورده األزهــري عندمــا ذكــر: 
ــا  ن، َأي َأَقْمنَ ــاَّ ــَتْوَنا بالصَّ ــال: َش )َوُيَق
ن، َأي  ــاَّ هَبــا يِف الشــَتاء، وَشــَتْينَا الصَّ
َرعْينَاهــا يِف الشــَتاء(105. وبحســب هــذا 
النقــل، يعنــي أن المــه تــرد واوّيــة 
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ــة. ويائّي
عــى 	  الســمن  محلــه  وممــا 

الراغــب إدخالــه )الــكأس( يف مــاّدة )ك 
ي س(، ويف ذلــك يقــول: )قــد أدخــل 
املوضــع  هــذا  يف  الــكأس  الراغــب 
ــن(106،  ــزة وس ــن كاٍف ومه ــه م ومادت
وهــذا الــكام يف حمّلــه، فقــد ذكــر 
العلــاء الــكأس يف )ك أ س(107. ولكنّنــا 
نعثــر عــى معاجلــة األزهــري هلــذه 
الكلمــة مــع مــاّدة )ك ي س( بــا فصل 
يــّرح  نجــده  ذلــك  ومــع  حمــدد، 
ــر  ــارس ذك ــن ف ــوزة108. واب ــا مهم أهّن
الكلمــة يف جممــل اللغــة ومل يذكرهــا 
ولكنّــه  اللغــة،  مقاييــس  معجــم  يف 
أوردهــا يف بــاب الــكاف واأللــف ومــا 

يثلثهــا109.

االشتقاق
ــة التريــف  االشــتقاق واحــد مــن أدّل
التــي يعــّول عليهــا يف حتديــد األصــول، 
فهــو:  الزائــدة،  األحــرف  وفــرز 
)اقتطــاع فــرع مــن أصــل يــدور يف 
تصاريفــه عــى األصــل(110، وقيــل 
ــدّل  ــل ي ــن أص ــرع م ــاء ف ــو: )إنش ه
املناســبة  فيــه  عليــه(111، واشــرتطوا 
ــد  ــد اعتم ــب112. وق ــى والرتكي يف املعن

عــى  االعــرتاض  يف  الســمن  عليــه 
الراغــب االصفهــاين فيــا يــأيت:

ــى 	  ــي ع ــمن احللب ــز الس ارتك
االشــتقاق يف دفــع القــول بريانّيــة 
ــب،  ــه الراغ ــذي نقل ــايّن، ال ــة رّب كلم
وأعقبــه بكامــه: )وأخلــق بذلــك، 
فقّلــا يوجــد يف كامهــم(113، واحللبــي 
عليــه  فاعــرتض  ذلــك،  يرتــي  ال 
قائــا: )وقــد اختــار غــر املختــار، ألنــا 
ــول  ــا لألص ــا موافًق ــا لفًظ ــى وجدن مت
اشــتقاًقا ومعنـًـى، فــأي معنـًـى إىل ادعــاء 
ــل يف اهلل  ــا قي ــذا ك ــه؟ وه ــة في الرياني
ــان. وهــذه أقــوال  والرمحــن أهنــا معرب
ــرّب  ــوب إىل ال ــو منس ــة(114، فه ضعيف
ــظ  ــن لف ــوذ م ــة، ومأخ ــى الرتبي بمعن
ّيــة ومعناهــا. وذكــر فيــه معــاين  بِّ الرِّ
ــريّب115.  ــل الع ــه إىل األص ــر، ُترجع أخ
والتوجيــه الريــاين للكلمة هــو املروي 
عــن أيب عبيــدة عــى أحــد الوجهــن، إذ 
يقــول: )ســمعت رجــا عاملــا بالكتــب 
باحلــال  العلــاء  الرّبانّيــون  يقــول: 
ــار  ــي، واألحب ــر والنه ــرام، واألم واحل
ــي  ــم. ولكنّ ــاء األم ــة بأنب ــل املعرف أه
بعربّيــة،  ليســت  الكلمــة  أحســب 
رسيانّيــة(116.  أو  عربانّيــة  هــي  إّنــا 
وإرجاعــه إىل األصــل العــريب ممــا ذكــره 
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العلــاء، فقــد نقــل األزهــري عــن 
ــا  ــيَبَوْيٍه: زادوا ألف ــاَل ِس ــيبويه: )َوَق س
وُنونــًا يِف الّرّبــاين إِذا َأَرادوا خَتْصيصــًا 
ــاُه:  ــْره، كأّن َمْعنَ ــّرّب دون َغ ــم ال بِعْل
صاحــُب الِعْلــم بالــّرّب دون َغــره مــن 
الُعلــوم. َقــاَل: َوَهــَذا َكــَا َقاُلــوا: َرُجــل 
َشــْعرايّن، وحِلْيــايّن، وَرَقبــايّن، إِذا ُخــّص 
بَكثــرة الّشــعر، وُطــول اللِّْحيــة، وِغلــظ 
الّرقبــة(117، وقــال عنهــا ابــن قتيبــة إهّنــا 
بمعنــى العلــاء املعلِّمــن118. وقــال 
عنهــا الطــربي: )قــال أبــو جعفــر: 
وأوىل األقــوال عنــدي بالصــواب يف 
ــن« أهنــم مجــع “ربــاين«، وأن  “الرباني
ــان«، الــذي  بَّ “الربــاين« املنســوب إىل “الرَّ
يــربُّ النــاَس، وهــو الــذي ُيْصلــح 
أمورهــم، و »يرهّبــا«، ويقــوم هبــا، ومنــه 

ــدة: ــن عب ــة ب ــول علقم ق
ــَك ِرَباَبتــي  ــَرًأ َأْفَضــْت إَلْي ــُت اْم      َوُكنْ

ــوُب  ــُت، ُرُب ــي، َفِضْع ْتن ــَك َربَّ ... َوَقْبَل
يعنــي بقولــه: »ربتنــي«: ويل أمــري 
والقيــاَم بــه قبلــك مــن يربــه ويصلحــه، 
فلــم يصلحــوه، ولكنهــم أضاعــوين 
أمــري  »َربَّ  منــه:  يقــال  فضعــُت. 
ــه ».  ــو َرابُّ ــا، وه ــه َربًّ ــو ُيربُّ ــان، فه ف
ــه املبالغــة يف مْدحــه قيــل:  فــإذا أريــد ب
»هــو رّبــان«، كــا يقــال: »هــو نعســان« 

َينُعــس«.(119،  »نَعــس  قوهلــم:  مــن 
وأبــو حاتــم الــرازي جيعــل الربــايّن 
دون  الــرّب  بعلــم  للمخصــوص 
ــن  ــه م ــك جيعل ــى ذل ــو ع ــره، وه غ
أصــول عربّيــة، والكلمــة تســتند إىل 
مبــدأ االشــتقاق معتمــدا عــى مــا قالــه 
ســيبويه يف النســبة إىل كلمــة اللحيــة 
والنــون  األلــف  وزيــادة  والشــعر 
فيهــا120. وهــذا هــو الــرأي والوجــه يف 
ــاء.  ــه العل ــل إلي ــذي يمي ــألة، ال املس

احللبــي 	  الســمن  ارتكــز 
عــى االشــتقاق يف االعــرتاض عــى 
ــن  ــم م ــادة املي ــه زي ــب يف اّدعائ الراغ
ــن121،  ــّح القول ــكنة يف أص ــة مس كلم
ــة  ــي أصال ــع تبنّ ــة لدف ــتقاق آلي فاالش
امليــم، لذلــك قــال واملســكن مــن 
ــكن  ــه: إّن املس ــا بقول ــكون، معلِّ الس
ــو  ــم ه ــادة املي ــه122. وزي ــكن حركت تس
الــرأي الــذي يتبنــاه العلــاء، ففــي 
فعــل  مصــدُر  )وامَلْســَكنُة:  العــن: 
ــة  ــل بمنزل ــكن: مفعي ــِكن، واملس املِْس
اشــتقوا  أهنــم  إال  املِنْطيــق وأشــباهه 
وال  مَتَْســَكَن،  فقالــوا:  فعــا  ]منــه[ 
ذكــر  وقــد  َمْســَكَن(123،  يقولــون: 
ــم  ــون املي ــي تك ــات الت ــيبويه الكل س
ِمْعــَزى،  زائــدة، وهــي:  فيهــا غــر 
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ــدد،  ــج، ومه ــق، ومأج ، ومنجني ــدَّ وَمَع
ــكن124. ورأي  ــم مس ــادة مي ــال بزي وق
ــه،  ــى الوج ــري ع ــّي جي ــمن احللب الس
ــن  ــى م ــر ع ــح، ومل أعث ــو الصحي وه

ــا. ــم فيه ــة املي ــال بأصال ق
ــي 	  ــمن احللب ــذ الس ــد اخّت وق

عــى  القائــم  الــريف  التحليــل 
عــاء جعــل  االشــتقاق دليــا لنقــض ادِّ
اللغــوي  اجلــذر  يف  )الفئــة(  كلمــة 
)ف ي أ(، وهــذا مــا أورده الراغــب 
يف مفرداتــه، بحّجــة أّن فيهــا معنــى 
الرجــوع125. ويف ذلــك يقــول الســمن 
احللبــي: )قــال الراغــب: والفئــة اجلاعة 
املتظاهــرة التــي يرجع بعضهــا إىل بعض 
يف التعاضــد. وهــذا ال يصــح ألن »فئــة« 
عينهــا مهــزة والمهــا يــاء حذفــت، فهي 
ــة بدليــل قوهلــم:  ــة، واألصــل: فئي كمئ
الدراهــم: أي صرهتــا مئــة،  أمــأت 
ــا أو حــذف عــٍن  ــإن ادعــوا فيهــا قلًب ف
فــا ُيســمع ملخالفتــه األصــول. ونقــل 
اهلــروي وغــره يف المهــا وجهــن: 
ــا واو،  ــاين أهن ــاء، والث ــا ي ــا أهن أحدمه
ــه  ــت رأس ــم: فأي ــن قوهل ــو م ــال: ه وق
وفأوتــه: إذا شــققته فانفــأى. قلــت: 
ــول  ــاد ق ــم فس ــتقاق ُيعل ــذا االش وهب
ــع  ــيء إذا رج ــاء يف ــن ف ــا م ــن جعله م

ــت(126. ــا قّدم ك
 ومــن قبــُل أشــار صاحــب كتــاب 
)فــأو:  يقــول:  إذ  ذلــك؛  إىل  العــن 
الفــأو: مــن قولــك: فــأوت رأَســُه 
بالّســيف فــأوا، وفأيتــه فأيــًا، وهــو 
ضـــرُبك ِقْحَفــُه حتــى ينفــرج عــن 
الّدمــاغ.. واالنفيــاء: االنفــراج.. ومنــه 
اشــتقاُق الِفئــة(127. ولكــن جعلهــا ابــن 
ــاّدة )ف ي أ(،  ــيء يف م ــع الف ــد م دري
ــاس  ــن النَّ ــة م ــى: )اجْلََاَع ــي بمعن وه
يرجُعــوَن  َأي  الرئيــس  إىَِل  يفيئــون 
ــه  ــكأ علي ــب اّت ــل الراغ ــِه(128. ولع إَِلْي
ــر  ــه آخ ــري توجي ــان. وللجوه يف البي
ــاّدة )ف ي  ــن م ــا م ــة، إذ جعله للكلم
أ(، واهلــاء عــوض مــن اليــاء املحذوفــة 
مــن وســطه ال مــن طرفــه، وهــي عــى 
النحــو اآليت: )والفئــة مثــال الفعــة: 
الطائفــة، واهلــاء عــوض مــن اليــاء التى 
ــال  نقصــت مــن وســطه، أصلــه يفء مث
فيــع ألنــه مــن فــاء، وجيمــع عــى فئــون 
ــدات(129،  ــيات ول ــال ش ــات، مث وفئ
وقــد محــل ابــن بــري هــذا عــى الســهو؛ 
الكلمــة ال عينهــا،  املحــذوف الم  إذ 
فئــو، وهــي مــن فــأوت  واألصــل 
بمعنــى فّرقــت؛ ألن الفئــة كالفرقــة130. 
وممــا تقــّدم يتضــح أّن الراغــب مل ينفــرد 
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ــه  ــره إلي ــبقه غ ــد س ــرأي، فق ــذا ال هب
ــري. ــد واجلوه ــن دري كاب

ــا 	  ــتقاق دلي ــون االش ــد يك وق
ــي  ــات الت ــض الكل ــة بع ــي عجم لنف
ــه  ــا نقل ــك م ــن ذل ــاء، وم ــا العل ذكره
ــاريس  ــل الف ــول باألص ــب يف الق الراغ
لكلمــة جهنّــم، فقيــل: إهّنــا معّربــة 
جهنــام وقيــل كِهنّــام131. والســمن 
ــال  ــال: )ق ــد ق ــك، فق ــر ذل ــرى غ ي
معربــة،  فارســية  هــي  بعضهــم: 
وأصلهــا جهنــام، وأكثــر النحويــن 
ــه الراغــب. فعــى  عــى ذلــك، كــا نقل
ومــا  للعلميــة،  رصفهــا  منــع  هــذا 
بــل  النقــل،  يف  مشــهور  غــر  قالــه 
وأن  عربيــة،  أهنــا  عندهــم  املشــهور 
منعهــا للعلميــة والتأنيــث. وحكــى 
ركبــة جهنــام  رؤبــة:  قطــرب عــن 
أي بعيــدة القعــر، واشــتقاق جهنــم 
ــارة  ــا(132، وعب ــد قعره ــك لبع ــن ذل م
ــت  ــك« ليس ــى ذل ــن ع ــر النحوي »أكث
ــب يف كام  ــب. والغري ــن كام الراغ م
الســمن إّنــه يقــول باشــتقاقها، كــا 
ــا  ــام، وجيعله ــن ِجِهنَّ ــرب، م ــر قط ذك
ــذا  ــوي )ج ه ن(، وه ــذر اللغ ــت اجل حت
ــك  ــن ذل ــا ع ــًا، فض ــاّم مطلق ــر ت غ
ــك،  ــة يف ذل ــر مّتفق ــاء غ إّن آراء العل

حاتــم  أيب  عــن  ينقــل  دريــد  فابــن 
ــن  ــم م ــتقاق جهنّ ــب اش ــه: أحس قول
ــك  ــل ذل ــتقاق نق ــام133. ويف االش ِجِهنّ
عــن أيب عبيــدة، ثم قــال واهلل أعلــم134. 
واألزهــري يذكــر الرأيــن معــا بــا 
ــن  ــة ع ــول بالعجم ــح: األّول الق ترجي
ــا  ــريب ب ــم ع ــو اس ــاين ه ــس. والث يون
ــة  ــل األصال ــري جيع ــبة135. واجلوه نس
ــول  ــه الق ــّرع علي ــريب، وف ــم الع لاس
أرجــع  ســيده  وابــن  بالعجمــة136. 
واجلواليقــي  جهنّــام137.  إىل  جهنّــم 
نقــل عــن ابــن األنبــاري القولــن، 
ويف  األزهــري138.  عنــد  تقــّدم  كــا 
لســان العــرب نجــد الرأيــن أيضــا139، 
ــام140.  ــه إىل جهنّ ــادي أرجع والفروزآب
ــس  ــة، ولي ــدو خافّي ــا تب ــألة ك واملس
كــا يّدعيــه الســمن مــن أّنــه غــر 

مشــهور يف النقــل.

مشهور العلامء 
ــة  ــي الثقافّي ــمن احللب ــات الس مرجعي
ــطر  ــام ش ــد ق ــاب، فق ــة يف الكت واضح
كبــر مــن هــذه املدّونــة عــى مــا اســتقاه 
مــن أقــوال العلــاء وآرائهــم، وقــد كان 
ــز، فضــا عــن  للراغــب حضــوره املمّي
ــيبويه  ــل وس ــن كاخللي ــام اآلخري األع
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واألخفــش والفــّراء والكســائي وثعلب 
ــد  ــم. وق ــري وغره ــروي واألزه واهل
عــّول عــى جــزء مــن هــذه املرجعيــات 
بوصفهــا مرتكــزات يف اعرتاضاتــه عــى 
ــت  ــواء أكان ــاين، س ــب اآلصفه الراغ
ــى  ــل أم ع ــة والنق ــتوى الرواي ــى مس ع
مــى  وقــد  االختيــارات،  مســتوى 
ميلــه إىل رأي قطــرب يف اشــتقاق كلمــة 
كلمــة  يف  ســيبويه  رأي  وإىل  جهنّــم، 
ــة  ــه إىل مجل ــورد ركون ــا ن ــّي. وهن إن
العلــاء يف تبنّــي مســألة حمــّددة، وهــي:
)كــريّس(،  كلمــة  يف  اليــاء  توجيــه   
ــى  ــوا ع ــول: نّص ــا يق ــون ك فالنحوي
ــة  ــب بحّج ــت للنس ــا ليس ــاء فيه أّن الي
إهّنــا جتمــع عــى َفَعــايّل، الــذي ال يكــون 
مــوردا قياســّيا جلمــع الثاثــي املختــوم 
بيــاء النســب، وهــو هبــذا يعــرتض 
كام الراغــب الــذي جعــل األصــل 
إىل  منســوبة  تكــون  أن  الكلمــة  يف 
ــى يف  ــذا املنح ــاد ه ــْرس141. واعت الِك
ــاج  ــة يف احلج ــة فاعل ــه جنب ــكاز ل االرت
وبلــوغ اإلقنــاع، فالعلــاء األعــام مــن 
النحــاة يمثلــون ســلطة عندمــا يّتفقــون 
ــد.  ــى رأي واح ــألة ع ــه مس ــى توجي ع
والتنصيــص يف النســبة إىل النحويــن 
ــاء  ــل الي ــرتّدد يف مح ــك وال ــع الش يقط

ــب. ــى النس ع

املعنى الوظيفي للصيغة
التحليــل،  مــن  كبــر  شــطر  يقــوم 
حتديــد  عــى  الــريف،  الــدرس  يف 
وقــد  للصيغــة،  الوظيفــي  املعنــى 
ــم  ــن برناجمه ــذا الف ــتغلون هب ــام املش أق
ووظائفهــا  للصيــغ  التعريفــي 
ــا  ــوح هب ــي يب ــّددة الت ــة املتع التريفّي
الســياق يف النــّص، وقــد أشــار إىل ذلك 
ــاع دور  ــن القّط ــارايب142، وكان الب الف
ــر  ــده يذك ــال، إذ نج ــذا املج ــر يف ه كب
الصيــغ وحيــّدد املعطيــات الوظيفّيــة 
وجمــال  الســياق  مــن  املرتشــحة 
االســتعال143. وهــذا املســار يف حتديــد 
ــه الســمن يف  ــاد من ــى الوظيفــي أف املعن

ومنهــا: الراغــب،  آراء  مناقشــة 
ــغ املرتّشــحة مــن اجلــذر 	  الصي

اللغــوي )ص ب ر(، فالراغــب ذكــر 
الصــرب،  )القــادر عــى  الصبــور:  أّن 
والصّبــار ُيقــال إذا كان فيــه ضـــرب من 
لَِك  التكّلــف واملجاهــدة، قــال:« إنَّ يِف َذٰ
ــاٍر َشــُكوٍر« الشــورى  ــُكلِّ َصبَّ آَلَيــاٍت لِّ
ــن  ــمن م ــف الس ــا يق /33(144. وهن
هــذا الــكام موقــف املعــرتض مســتندًا 
ــال:  ــي، فق ــة الوظيف ــى الصيغ إىل معن
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)والصبــور: القــادر عــى الصــرب الــذي 
ــر يقــال إذا كان  ــه ملكــة. والصاب ــه في ل
فيــه ضـــرب مــن التكلــف واملجاهــدة؛ 
قالــه الراغــب وفيــه نظــر مــن حيــث إن 
فعــوالً وفعــاالً مبالغــة. وفعــل ال يــدل 
ــل،  عــى التكلــف، بــل يــدل عليــه تفعُّ
ويــدل عليــه قولــه تعــاىل: »إن يف ذلــك 
آليــاٍت لــكل صبــاٍر شــكوٍر« إبراهيــم/ 
5(145. وهــذا الــكام يف صيغتــي فعول 
ــة،  ــة الوظيفّي ــال ســليم مــن الناحي وفّع
ــاف،  ــا خ ــة ب ــة املبالغ ــن أبني ــا م فه
وظهــوره، يف هــذه املــاّدة، ال ينرف إىل 
معنــى وظيفــّي آخــر، ولكــّن يف النــّص 
أمــورا ينبغــي التعــّرض إليهــا، وهــي:

	أ.نــّص الراغــب خيلــو مــن عبــارة 
ــة«. ــه ملك ــه في ــذي ل »ال

	ب.يف نــّص الراغــب كلمــة »الصّبــار« 
ال »الصابــر«.

	ج.الراغــب مل يذكــر صيغــة فعــل، 
ــدّل  ــل ال ي ــمن »وفع ــول الس ــى يق حّت

ــة«. ــى املبالغ ع
ــّدم  ــرتاض املتق ــون االع ــذا يك ــع ه وم
يف حمّلــه، فاملــاّدة اللغوّيــة بــا حتملــه 
مــن  املرتّشــح  الصــرب  معنــى  مــن 
احلبــس،  فيهــا  االشــتقاقّية  صورهــا 
ــة،  ــف يف كّل صيغ ــوره خمتل ــن ظه ولك

فهــي مــع فاعــل ُيعطــي معنــى احلــدث 
ــا  ــواء أكان قلي ــل، س ــس بالفاع املتلّب
ــال  للكثــرة، وَفعَّ وَفُعــْول  أم كثــرا، 
ملــا تكــرر منــه الفعــل، فهــو يغــدو 
كالصناعــة لصاحبــه، وفعيــل ملــن صــار 
العســكري:  وقــال  كالطبــع146.  لــه 
الفعــل  عــى  قوّيــا  الرجــل  كان  إذا 
ــكور147.  ــور وش ــل صب ــْول مث ــل َفُع قي
ــذا  ــرار، وه ــتّد بالتك ــرب تش ــّوة الص وق
ــرار  ــال، ألّن التك ــة َفّع ــه صيغ ــا تعطي م
ــه، وهــذا  جيعــل الوصــف كالصناعــة ل
أن  لــه  كان  مــا  بالتكــرار  الوصــف 
ــذل الوســع  ــوال ب يكــون كالصناعــة، ل
ولعــل  نفســه.  احلــدث  يف  واجلهــد 
هــذا املنظــور كان املنطلــق للراغــب 
يف بيــان املعطــى اللغــوي للمفــردة، 
عندمــا قــال فيــه ضـــرب مــن التكلــف 
ــى  ــك يبق ــع ذل ــن م ــدة. ولك واملجاه
ــراد  ــد امل ــق بتحدي ــي ألي ــى الوظيف املعن
مبــدأ  التــي حيكمهــا  األلفــاظ  مــن 
ــب  ــون رّد الراغ ــك يك ــتقاق، لذل االش

ــألة. ــه يف املس ــو الوج ه
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اخلامتة 
النقــاط  أســّجل  البحــث  ختــام  يف   

اآلتيــة:
الــردود 	  ظواهــر  رصــد  إّن 

ــرتاث  ــات يف ال ــات والتعقّب واالعرتاض
ــرتاث  ــّي عــى وجــه العمــوم، وال الدين
ــه  ــوص، ل ــه اخلص ــى وج ــوي ع اللغ
حيــث  مــن  املمّيــز،  املعــريّف  بعــده 
وتوســيع  للتأمــل،  العنــان  إطــاق 
ــل  ــة العق ــب لغ ــر، وتغلي ــات النظ مدي
ــه، ُيســهم  ومنطــق الفكــر، وهــذا، بذات
ــارة  ــق مه ــة وتعّم ــط رداء املعرف يف بس

االســتدالل.
إّن هــذه الــردود، عــاوة عــى 	 

بعدهــا املعــريّف، تبــوح باملضمــرات التي 
تؤّلــف ثقافــة العلــاء، ومرجعياهتــم 
العقدّيــة،  واجتاهاهتــم  الفكرّيــة 
ملرتكــزات  الدقيــق  الفحــص  ألّن 
ــاه  ــاين اجّت ــى مب ــئ ع ــتدالل تتك االس
ــح  ــا يّتض ــذا م ــا، وه ــة بعينه أو مدرس
مــن خــال البحــث يف ميــول الســمن، 
عــى  ومرتكزاتــه،  ردوده  أغلــب  يف 

البريــن وأشــهر علائهــم.
ــم 	  ــي حاك ــردود الت ــن ال مل تك

فردّيــة  ُجّلهــا،  يف  الراغــب،  هبــا 
املنشــأ، ومــن بنــات أفــكاره، فقــد 

ــات  ــف مرجعي ــث إىل كش ــد الباح عم
ــا يف  ــى أصحاهب ــردود، ودّل ع ــك ال تل

الغالــب.
ــة 	  ــردود قيم ــض ال ــس لبع لي

معرفّيــة فاعلــة يف الــدرس الــريف؛ 
ألّن املســألة التــي دار احلديــث فيهــا 
ــّم فالــرد  ــة بــن العلــاء، ومــن ث خافّي
يمّثــل نوعــا مــن االنتصــار ألحــد 

االجّتاهــن.
الــردود مبنّيــة عــى 	  بعــض 

ــي،  ــمن احللب ــدى الس ــارة ل ــم العب فه
ــم  ــمن يف فه ــم الس ــّن توّه ــا تب وإذا م
معنــى املــراد مــن عبــارة الراغــب، فــإّن 
ــا  ــذا م ــة. وه ــر حمّل ــون يف غ ــرّد يك ال

ــائل. ــض املس ــح يف بع اّتض
بعــض الــردود قائمــة عــى 	 

عــن  نقــا  الســمن  يذكرهــا  آراء 
الراغــب، وهــي غــر موجــودة يف كتابــه 

املفــردات.
التــي 	  اآلراء  كّل  ليســت 

ــل  ــي متّث اعــرتض عليهــا الســمن احللب
ــإن  ــاين، ف ــب األصفه ــارات الراغ اختي
بعضــا منهــا قــد صّدرهــا الراغــب 
ــرد  ــإن ال ــّم ف ــن ث ــل«، وم ــارة »قي بعب
التريــح  الراغــب مــع هــذا  عــى 
أبعــاد  ولــه  مؤدجلــا،  النقــد  جيعــل 
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ــس  ــا التناف ــم منه ــد يفه ــخصّية، ق ش
عــى عــرش الســلطة املعرفّيــة.

ــارج 	  ــن اخل ــردود م ــض ال بع
ختّصصــا؛ إذ ال عاقــة هلــا بمحــور 
)كّينونــة(  كلمــة  مثــل  الدراســتن، 
التــي مل تــرد يف القــرآن. فــا الداعــي إىل 
ذكرهــا فضــا عــن حتريــر حمــل النــزاع 

ــا.     فيه

اهلوامش:
ــر:  ــرآن: 799، وينظ ــاظ الق ــردات ألف 1 . مف

ــاظ: 4/ 189. ــدة احلّف عم
2 . ينظر: عمدة احلّفاظ: 189.

3 . ينظر: الدر املصون: 3/ 21، 8/ 482.
4 . البحــر املحيــط يف التفســر: 1/ 167- 

.168
5 . مفردات ألفاظ القرآن: 731.

6 . عمدة احلّفاظ: 3/ 512.
7 . املقتضب: 2/ 126.

ــر:  ــع الكب ــف: 298، واملمت ــر: املنص 8 . ينظ
.325  -324

9 . مفــردات ألفــاظ القــرآن: 406- 407، 
وينظــر: عمــدة احلفــاظ: 2/ 216، والــدر 

.479 املصــون: 7/ 
10 . عمدة احلفاظ: 2/ 216.

11 . ينظر: ديوان األدب: 569- 570.
12 . ينظــر: التريــف امللوكــي: 51، ورس 
صناعــة األعــراب: 122/1، واملمتــع الكبــر: 

154، وارتشــاف الضـــرب: 1/ 195.
واألفعــال  األســاء  أبنيــة  ينظــر:   .  13
.218  ،208  ،200  ،189 واملصــادر: 
 ،171  /2 احلّفــاظ:  عمــدة  ينظــر:   .  14
.384 القــرآن:  ألفــاظ  مفــردات  وينظــر: 

15 . ينظر: ديوان األدب: 679.
16 . ينظر: هتذيب اللغة: 11/ 152.

17 . ينظر الصحاح: 1/ 473.
ــم: 7/ 364-  ــط األعظ ــم واملحي 18. املحك
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-117 365، وينظــر: لســان العــرب: 6/ 
.118

19 . ينظر: معجم مقاييس العرب: 443.
20. ينظر: أساس الباغة: 329.

وينظــر:   ،61  /1 احلفــاظ:  عمــدة   .21
.61 القــرآن:  ألفــاظ  مفــردات 

وينظــر:   ،171  /2 القــرآن:  معــاين   .  22
هتذيــب اللغــة: 15/ 165- 166، وجممــل 
اللغــة: 1/ 144- 145، ولســان العــرب: 

.74  /1
23. تفسر الطربي: 7/ 795.

24 . مفردات ألفاظ القرآن: 65.
25 . ينظر: عمدة احلّفاظ: 1/ 69- 70.

26 . العن: 6/ 173.
ــم: 7/ 337-  ــط األعظ ــم واملحي 27 . املحك

.338
28 . أساس الباغة: 1/ 22.

29 . لسان العرب: 1/ 86.
ــي  ــافية يف علم ــو والش ــة يف النح 30 . الكافي

ــط: 88. ــف واخل التري
احلاجــب  ابــن  شــافية  رشح  ينظــر:   .  31

.41  -40  /3 للــريض: 
احلاجــب  ابــن  شــافية  رشح  ينظــر:   .32
ــن  ــافية اب ــن: 2/ 707، ورشح ش ــن الدي لرك

احلاجــب للخضـــر اليــزدي: 2/ 783.
33 . السابق نفسه: 2/ 707.

ــرآن: 94،  ــاظ الق ــردات ألف ــر: مف 34 . ينظ
وعمــدة احلّفــاظ: 1/ 146.

35 . ينظر: عمدة احلّفاظ: 1/ 146.
36 . الدر املصون: 8/ 488- 489.

37 . ينظر: الصحاح: 2/ 553.
38 . ينظر: هتذيب اللغة: 13/ 88.

39 . الصحاح: 3/ 61.
40 . ينظر: مفردات ألفاظ القرآن: 294.

41 . عمدة احلفاظ: 1/ 602.
دقائــق  وينظــر:   ،79  /4 الكتــاب:   .  42
األســاء  وأبنيــة   ،166 7ه،  التريــف: 
ــل:  ــادر: 378، ورشح املفّص ــال واملص واألفع
6/ 67، والكافيــة يف علــم النحــو والشــافية يف 

علمــي التريــف واخلــط: 67.
43 . معجــم اللغــة العربّيــة املعــارصة: 1/ 

.684
44. مفردات ألفاظ القرآن: 354- 355.

45 . عمدة احلّفاظ: 2/ 104.
46 . مفــردات ألفــاظ القــرآن: 316، وينظــر: 

عمــدة احلفــاظ: 2/ 13.
47 . عمدة احلفاظ: 2/ 13.

املحيــط يف  وينظــر:   ،80 العــن: 8/   .  48
.362  /2 اللغــة: 

49 . معاين القرآن للفراء: 2/ 96.
50 . ديوان األدب: 843.

51 . الصحــاح تــاج اللغــة وصحــاح العربّيــة: 
.64-63 /1

52 . عمدة احلّفاظ: 3/ 345.
53 . مفردات ألفاظ القرآن: 666

54 . الكتــاب: 3/ 603، وينظــر: املقتضــب: 
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 ،449  /2 النحــو:  يف  واألصــول   ،122/2
ــة: 446. والتكمل

55 . ينظر: العن: 5/ 114.
56 . ينظر: هتذيب اللغة: 9/ 26.

ــم: 6/  ــط األعظ ــم واملحي ــر: املحك 57 . ينظ
.187

ــة«  ــاح العربّي ــة وصح ــاج اللغ ــر: ت 58 . ينظ
.129  /2

59. شـرح التصـريف: 211، 212.
60 . عمدة احلفاظ: 1/ 70.

61 . ينظر: مفردات ألفاظ القرآن: 211.
62 . ينظــر: هتذيــب اللغــة: 11/ 1756-
وصحــاح  اللغــة  تــاج  والصحــاح   ،176
واملحيــط  واملحكــم   ،266  /2 العربّيــة: 

 .376  /7 األعظــم: 
ــرآن: 262،  ــاظ الق ــردات ألف ــر: مف 63 . ينظ

ــاظ: 1/ 535. ــدة احلّف وعم
64 . ينظــر: مفــردات ألفــاظ القــرآن: 262- 

.263
65 . ينظر: العن: 3/ 435.

ــاح  ــة وصح ــاج اللغ ــاح ت ــر: الصح 66 . ينظ
ــة: 2/ 298. العربّي

67 . ينظر: معجم مقاييس اللغة: 272.
ــم: 3/  ــط األعظ ــم واملحي ــر: املحك 68. ينظ

.334
69 .  ينظر: لسان العرب: 3/ 484.

70 . ينظر: هتذيب اللغة: 5/ 227- 233.
71 . ينظر: كتاب األفعال: 62- 63.

72 . عمدة احلّفاظ: 1/ 534.
73 . السابق نفسه: 1/ 546.

74 . عمدة احلّفاظ: 1/ 542.
75 . ينظر: مفردات ألفاظ القرآن: 762.

76 . ينظر: العن: 3/ 242.
ــر:  ــرآن: 226، وينظ ــب الق ــر غري 77. تفس
ــر  ــنّة: 6/ 320، والتفس ــل الس ــات أه تأوي

البســيط: 12/ 318.
78 . ينظــر: مجهــرة اللغــة: 1/ 568، وينظــر: 

املحيــط يف اللغــة: 1/ 230.
ــر:  ــة: 5/ 95- 96، وينظ ــب اللغ 79 . هتذي

التفســر البســيط: 12/ 319- 320.
ــم: 3/  ــط األعظ ــم واملحي ــر: املحك 80 . ينظ

.284
81 . ينظر: أساس الباغة: 695.

82 . تفســر البيضــاوي: 3/ 183- 184، 
 -474  /10 القونــوي:  حاشــية  وينظــر: 

.4 7 5
83 . ينظر: لسان العرب: 13/ 41.

الكتــاب  علــوم  يف  املصــون  الــدّر   .  84
ــوم  ــاب يف عل ــر: اللب ــون: 7/ 33، وينظ املكن

.278  /11 الكتــاب: 
85 . ينظر: التحرير والتنوير: 12/ 157.

86 . العن: 3/ 242.
 .800  /6 الطــربي:  تفســر  ينظــر:   .  87
ويبــدو أّن الطــربي وّجــه هذيــن القولــن عــن 
ابــن عبــاس وقتــادة عــى أّنــه قــراء فتــح امليــم 

ــا. ال كره
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88 . الصحــاح تــاج اللغــة وصحــاح العربّيــة: 
.103 /5

89 . هتذيــب اللغــة: 5/ 96، وينظــر: لســان 
ــرب: 13/ 42. الع

ــم: 3/ 284،  ــط األعظ ــم واملحي 90 . املحك
ــرب: 13/ 41. ــان الع ــر: لس وينظ

91 . القامــوس املحيــط: 975، وينظــر: حميــط 
املحيــط: 8/ 241، وأقــرب املــارد: 5/ 168.

وينظــر:   ،177  /2 احلّفــاظ:  عمــدة   .  92
.386  -385 القــرآن:  ألفــاظ  مفــردات 

 ،378  -377  /7 العــن:  ينظــر:   .  93
.236  -234  :13 اللغــة:  وهتذيــب 

94 . ينظر: الصحاح:2/ 69.
ــة: 443،  ــس اللغ ــم مقايي ــر: معج 95 . ينظ

.445
ــم: 9/  ــط األعظ ــم واملحي ــر: املحك 96 . ينظ

.84  -83 ،72
97 . ينظر: أساس الباغة: 329، 331.

98 . ينظــر: لســان العــرب: 6/ 119، 134- 
.136

99 . ينظ: القاموس املحيط: 273.
100 . ينظــر: مجهــرة اللغــة: 2/ 643، 3/ 

.1058
وكتــاب   ،345 األفعــال:  ينظــر:   .  101

.108  /2 القّطــاع:  البــن  األفعــال 
102 . عمدة احلّفاظ: 2/ 289.

وكتــاب   ،287  /6 العــن:  ينظــر:   .  103
القوطّيــة: 101، وهتذيــب  األفعــال البــن 

 ،364 396، والصحــاح: 6/  اللغــة: 11/ 
ــم: 8/ 79- 80،  ــط األعظ ــم واملحي واملحك
ــاع: 2/ 220،  ــن القّط ــال الب ــاب األفع وكت
وأســاس الباغــة: 381، ولســان العــرب: 

.30  -29  /7
104 . مفردات ألفاظ القرآن: 445.

105 . هتذيب اللغة: 11/ 397.
106 . عمــدة احلّفــاظ: 3/ 517، وينظــر: 

مفــردات ألفــاظ القــرآن: 729.
107  . ينظــر: العــن: 5/ 393، وديــوان 
 ،146  /3 والصحــاح:   ،836 األدب: 
ــم: 7/ 60- 61،  ــط األعظ ــم واملحي واملحك
وأســاس الباغــة: 635، ولســان العــرب: 

.526 املحيــط:  والقامــوس   ،4  /12
 /10 اللغــة:  هتذيــب  ينظــر:   .   108

.3 1 4
109 . ينظر: جممل اللغة: 4/ 209.

ضمــن  النحــو  يف  احلــدود  كتــاب   .  110
.39 واللغــة:  النحــو  يف  رســائل 

111 . املمتع الكبر: 40.
 ،23 التعريفــات:  كتــاب  ينظــر:   .  112
والكليــات: 96- 97، وكّشــاف اصطاحــات 
ــع  ــوم: 1/ 206- 207، وجام ــون والعل الفن
ــون: 1/ 119،  ــات الفن ــوم يف اصطاح العل
نظرّيــا  االشــتقاق  وعلــم   ،1 واالشــتقاق: 

وتطبيقّيــا: 10.
113 . مفردات ألفاظ القرآن: 337.

114 . عمدة احلّفاظ: 2/ 66.
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115 . ينظر: السابق نفسه: 2/ 65.
وينظــر:   ،622  /2 الزينــة:  كتــاب   .  116

.179  /15 اللغــة:  هتذيــب 
117 . هتذيــب اللغــة: 15/ 178، مل أعثــر 
عــى هــذه الكلمــة يف كتابــه. نعــم، هــو ذكــر 
ــايّن ورقبــايّن. ينظــر: الكتــاب: 3/  حليــايّن ومُجّ

.380
118 . ينظر: تفسر غريب القرآن: 107.
119 . تفسر الطربي: 3/ 291- 292.

120 . ينظر: كتاب الزينة: 624/2.
121 . ينظر: مفردات ألفاظ القرآن: 418.

 -239 . ينظــر: عمــدة احلّفــاظ: 2/   122
.2 4 0

وينظــر:   ،313  -312  /5 العــن:   .  123
واملحكــم   ،67  -66  /10 اللغــة:  هتذيــب 
ولســان   ،449  /6 األعظــم:  واملحيــط 

.351  /6 العــرب: 
 -308  /4 الكتــاب:  ينظــر:   .   124
 -76 اللغــة: 10/  وينظــر: هتذيــب   ،309

.352  /6 العــرب:  ولســان   ،68
125 . ينظر: مفردات ألفاظ القرآن: 650.

126 . عمدة احلّفاظ: 3/ 230-229.
407، وينظــر: هتذيــب  . العــن: 8/   127
واملحيــط  واملحكــم   ،580  /15 اللغــة: 
الباغــة:  وأســاس   ،201  /12 األعظــم: 

.187  /10 العــرب:  ولســان   ،551
128 . مجهرة اللغة: 245.

129 . الصحاح: 1/ 90- 91.

130 . ينظر: لسان العرب: 10/ 403.
القــرآن:  ألفــاظ  مفــردات  ينظــر:   .  131

.210  -209
132 . عمدة احلّفاظ: 1/ 409- 410.

133 . ينظر: مجهرة اللغة: 2/ 1222.
134 . االشتقاق: 355.

135 . ينظر: هتذيب اللغة: 6/ 515.
136 . ينظر: الصحاح: 5/ 212.

137 . ينظــر: املحكــم واملحيــط األعظــم: 
.341 /4

ب مــن الــكام األعجمــي  138 . ينظــر: املعــرَّ
عــى حــروف املعجــم: 107.

 -476  /2 العــرب:  لســان  ينظــر:   .  139
.4 7 7

140 . ينظر: القاموس املحيط: 1007.
 ،454  /3 احلّفــاظ:  عمــدة  ينظــر:   .  141

.706 القــرآن:  ألفــاظ  ومفــردات 
142 . ينظر: ديوان األدب: 49- 54.

واألفعــال  األســاء  أبنيــة  ينظــر:   .  143
.291  -263 واملصــادر: 

144 . مفردات ألفاظ القرآن: 474.
145 . عمدة احلّفاظ: 2/ 366.

146 . ينظــر: رشح اجلزولّيــة لألّبــذي الســفر 
الثــاين: 273، وينظــر: معــاين األبنيــة: 107- 

.119
147 . ينظر: الفروق اللغوّية: 1/ 24.
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املصادر:
أبنيــة األســاء واألفعــال واملصــادر، 	 

ــق د. أمحــد حممــد  ــن القطــاع الصقــي، حتقي اب
ــق  ــب والوثائ ــة دار الكت ــم، مكتب ــد الداي عب

ــرة، ط2، 2010 م. ــة – القاه القومي
لســان 	  مــن  الضـــرب  ارتشــاف 

العــرب، أبــو حيــان األندلــي، حتقيــق ورشح 
ــة  ــد، مراجع ــان حمم ــب عث ــة د. رج ودراس
مكتبــة  التــواب،  عبــد  رمضــان  الدكتــور 

1998م. ط1،  بالقاهــرة.  اخلانجــي 
ــرشي، دار 	  ــة، للزخم ــاس الباغ أس

الكتــب العلمّيــة- بــروت، ط1، 2001م.
بــن 	  بكــر حمّمــد  االشــتقاق أليب 

احلســن بــن دريــد، حتقيــق عبــد الســام 
هــارون. مكتبــة اخلانجــي بالقاهــرة، ط3.

ــة 	  ــن، مكتب ــد اهلل أم ــتقاق، عب االش
اخلانجــي بالقاهــرة، ط2، 2000م.

ــراج 	  ــن ال ــو، اب ــول يف النح األص
البغــدادي، حتقيــق الدكتــور عبــد احلســن 

ــي. الفت
أليب 	  التفســر  يف  املحيــط  البحــر 

بــروت،  الفكــر-  دار  األندلــي.  حّيــان 
. 2م 0 0 5
أبــو 	  الســنّة،  أهــل  تأويــات   

ــق  ــدي، حتقي ــد املاتري ــن حمّم ــد ب ــور حمّم منص
الكتــب  دار  باســّلوم،  جمــدي  الدكتــور 

2005م.  ،1 ط  بــروت،  العلمّيــة- 
التحريــر والتنويــر املعروف بتفســر 	 

ــروت،  ــخ – ب ــة التاري ــور، مؤسس ــن عاش اب
2000م. ط1، 

ــح 	  ــو الفت ــي، أب ــريف امللوك التصـ
ــور  ــق الدكت ــي النحــوي، حتقي ــن جن ــان اب عث
البــدراوي زهــران، الرشكــة املصـــرية العامليــة 
ــرة، ط1، 2001م. ــان، القاه ــرش – لونج للن

ــاين، 	  ــف اجلرج ــات، الرشي التعريف
ــروت، ط1، 2005م. ــر – ب دار الفك

التفســر البســيط، أبــو احلســن عــي 	 
ــن  ــة م ــق جمموع ــدي، حتقي ــد الواح ــن أمح ب
ــات  ــاد للدراس ــل دار الع ــاتذة األفاض األس
والبحــوث القرآنيــة – دمشــق، ط1، 2013م.

ــل 	  ــواع التنزي ــاوي أن ــر البيض تفس
وأرسار التأويــل، نــارص الديــن أبــو اخلــر 
عبــد اهلل بــن عمــر بــن حممــد الشــرازي 
عبــد  حممــد  وتقديــم  إعــداد  البيضــاوي، 
الرمحــن املرعشــي، دار إحيــاء الــرتاث العــريب 

بــروت، ط 1.
تفســر الطــربي جامــع البيــان عــن 	 

ــن  ــد ب ــر حمم ــو جعف ــرآن، أب ــل آي الق تأوي
جريــر الطــربي، خــرج أحاديثــه وعلــق عليــه 
إســام منصــور عبــد احلميــد خــرج شــواهده 
ــان، دار  ــد رمض ــور وأمح ــد عاش ــعرية أمح الش

ــرة، 2010 م. ــث القاه احلدي
ــد 	  ــرآن أليب حمّم ــب الق ــر غري تفس

حتقيــق  قتيبــة،  بــن  مســلم  بــن  اهلل  عبــد 
ــة-  ــب العلمّي ــر. دار الكت ــد صق ــيد أمح الس

بــروت.1978م. 
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الغفــاري 	  عــي  أبــو  التكملــة، 
بحــر  كاظــم  الدكتــور  حتقيــق  النحــوي، 
ط2،  بــروت،   – الكتــب  عــامل  املرجــان، 

. 2م 0 1 0
هتذيــب اللغــة، أبــو منصــور حممــد 	 

ــام  ــد الس ــق عب ــري، حتقي ــد االزه ــن أمح ب
ــا. ــارون، تراثن ه

اصطاحــات 	  يف  العلــوم  جامــع 
ــايض  ــاء، الق ــتور العل ــب بدس ــون امللّق الفن
عبــد النبــي بــن عبــد الرســول األمحــد نكــري. 
ــروت-  ــات، ب ــي للمطبوع ــة األعلم مؤسس

لبنــان. ط2، 1975م.
مجهــرة اللغــة، أبــو بكــر حممــد بــن 	 

ــزي  ــور رم ــق الدكت ــد، حتقي ــن دري ــن ب احلس
 – للمايــن  العلــم  دار  بعلبكــي،  منــر 

.1987 ط1،  بــروت، 
تفســر 	  عــى  القونــوي  حاشــية 

البيضــاوي، عصــام الديــن إســاعيل بــن 
حممــد احلنفــي، ضبطــه وصححــه وخــرج 
آياتــه عبــد اهلل حممــود حممــد، دار الكتــب 

2001م. ط1،  بــروت،  العلميــة 
الــّدر املصــون يف علــوم الكتــاب 	 

املعــروف  يوســف  بــن  أمحــد  املكنــون، 
حممــد  أمحــد  حتقيــق  احللبــي،  بالســمن 
اخلــراط، دار القلــم – دمشــق. ط2، 2003م.

إبراهيــم 	  أبــو  األدب،  ديــوان 
حتقيــق  الفــارايب،  إبراهيــم  بــن  إســحاق 
الدكتــور أمحــد خمتــار عمــر ومراجعــة إبراهيــم 

للنــرش  العامليــة  املريــة  الرشكــة  أنيــس، 
2003م. ط1،  لونجــان، 

 رس صناعــة اإلعــراب، أبــو الفتــح 	 
الكتــب  دار  املوصــي،  جنــي  بــن  عثــان 
األويل  الطبعــة:  بروت-لبنــان،  العلميــة 

2000م. 1421هـــ- 
رشح التصـــريف، عمــر بــن ثابــت 	 

بــن  إبراهيــم  الدكتــور  حتقيــق  الثانينــي، 
ســليان البعيمــي، مكتبــة الرشــيد – الريــاض. 

.1999 ط1، 
رشح اجلزوليــة لألّبــذي، حتقيــق 	 

ــمري،  ــن األس ــن حس ــّبهة ب ــن مش ــعيد ب س
رســالة ماجســتر مــن جامعــة أم القــرى، 

.2 0 0 3
رشح شــافية ابــن احلاجــب يف علــم 	 

الصـــرف، ركــن الدين احلســن االســرتاباذّي، 
ــد  ــد عب ــود حمّم ــد املقص ــور عب ــق الدكت حتقي
ــرة،  ــة- القاه ــة الدينّي ــة الثقاف ــود، مكتب املقص

2011م.
رشح شــافية ابــن احلاجب، اخلضـــر 	 

أمحــد  حســن  الدكتــور  حتقيــق  اليــزدي، 
– قــم،  العثــان، منشــورات ذوي القربــى 

هـــ.  1433 ط1، 
ــب، ريض 	  ــن احلاج ــافية اب رشح ش

الديــن االســرتابادي، حتقيــق حممــد الزفــراف 
ــن  ــي الدي ــد حمي ــن، وحمم ــور احلس ــد ن وحمم
ــريب –  ــرتاث الع ــاء ال ــد، دار إحي ــد احلمي عب

بــروت ط1، 2005م.



204

األسس املعرفية يف ردود السمني احلليب الصرفّية يف كتابه عمدة احلفاظ على الراغب االصفهاني

2م 
02

1  
ل  

ــو
يـل

   أ
  4

8  
د /

عد
ال

الصّحــاح تــاج اللغــة وصحــاح 	 
العربّيــة، أبــو نصـــر إســاعيل بــن مّحــاد 
بديــع  أميــل  الدكتــور  حتقيــق  اجلوهــري، 
يعقــوب، والدكتــور حممــد نبيــل طريفــي، دار 
الكتــب العلميــة – بــروت ط1، 1999م.

ــا، 	  ــا وتطبيقّي ــتقاق نظرّي ــم االش عل
ــة  ــل، مكتب ــن جب ــن حس ــد حس ــور حمّم الدكت

القاهــرة، ط3، 2012م. اآلداب 
عمــدة احلّفــاظ يف تفســر أرشف 	 

ــور  ــق الدكت ــي، حتقي ــمن احللب ــاظ، للس األلف
حمّمــد التونجــي، عــامل الكتــب- بــروت، 

1993م. ط1، 
أمحــد 	  بــن  اخلليــل  العــن، 

مهــدي  الدكتــور  حتقيــق  الفراهيــدي، 
املخزومــي والدكتــور إبراهيــم الســامرائي 
1984م. والنــرش  الثقافيــة  الشــؤن  دائــرة 

للفــروز 	  املحيــط،  القامــوس 
ــن  ــد الرمح ــد عب ــم حمم ــداد وتقدي ــادي، إع آب
– بــروت،  املرعشــي، دار إحيــاء الــرتاث 

2002م. ط2، 
يف 	  والشــافية  النحــو  يف  الكافيــة 

الكافيــة،  مــع  واخلــط  التريــف  علمــي 
ابــن احلاجــب مجــال الديــن عثــان بــن عمــر 
ــد  ــح عب ــور صال ــق الدكت ــر، حتقي ــن أيب بك ب
ــرة،  ــة اآلداب – القاه ــاعر، مكتب ــم الش العظي

2010م. ط1، 
الكتــاب، أبــو بــرش عمــرو بــن 	 

عثــان بــن قنــرب، حتقيــق ورشح عبــد الســام 

ــرة. ط4،  ــي – القاه ــة اخلانج ــارون، مكتب ه
2004م.
القّطــاع، 	  األفعــال البــن  كتــاب 

1983م. ط1،  بــروت،  الكتــب-  عــامل 
ــة، 	  ــن القوطّي ــال الب ــاب األفع    كت

ــم  ــيه إبراهي ــع حواش ــه ووض ــه وضبط ــّدم ل ق
العلمّيــة-  الكتــب  دار  الديــن.  شــمس 

3003م. ط1،  بــروت، 
كتــاب الزينــة، أبــو حاتــم الــرازي، 	 

حققــه وقــدم لــه ســعيد الغانمــي، منشــورات 
اجلمــل بــروت، 2015م.

الكليــات، أبــو البقــاء القريمــي 	 
ــش،  ــان دروي ــور عدن ــق الدكت ــوي، حتقي الكف
وحممد املصـــري، مؤسســة الرســالة – بروت، 

2011م. ط2، 
اللبــاب يف علــوم الكتــاب، أبــو 	 

ــي،  ــادل احلنب ــن ع ــي ب ــن ع ــر ب ــص عم حف
ــود  ــد املوج ــد عب ــادل أمح ــق ع ــق وتعلي حتقي
وعــي حممــد معــوض، شــارك يف حتقيقــه 
ســعد  حممــد  الدكتــور  اجلامعيــة  برســالته 
ــور حممــد املتــويل الدســوقي،  رمضــان والدكت
ــروت، ط1، 1998م. ــة ب ــب العلمّي دار الكت

لســان العــرب، لإلمــام العامــة 	 
ابــن منظــور، حتقيــق يــارس ســليان أبــو 
املكتبــة  الســيد،  فتحــي  وجمــدي  شــادي 

القاهــرة.  – التوفيقيــة 
ــد 	  ــن أمح ــو احلس ــة، أب ــل اللغ جمم

ــن  ــادي حس ــيخ ه ــه الش ــارس، حّقق ــن ف ب
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والثقافــة  للرتبيــة  العربّيــة  مّحودي،املنّظمــة 
1985م. ط1،  الكويــت،  والعلــوم- 

ــن 	  ــم، اب ــط األعظ ــم واملحي املحك
ســيده، حتقيــق جمموعــة مــن املحققــن، معهــد 

ــرة. 2003م. ــة – القاه ــات العربي املخطوط
ــى 	  ــا حيي ــو زكري ــرآن، أب ــاين الق مع

الفــّراء، حتقيــق أمحــد يوســف  بــن زيــاد 
ــرور. ــار. دار ال ــي النج ــد ع ــايت، وحمم نج

أبــو 	  اللغــة،  مقاييــس  معجــم 
احلســن أمحــد بــن فــارس، دار إحيــاء الــرتاث 

2001م. ط1،  بــروت،   – العــريب 
املعــّرب مــن الــكام األعجمــي 	 

منصــور  أليب  املعجــم،  حــروف  عــى 
حمّمــد  أمحــد  ورشح  حتقيــق  اجلواليقــي، 
شــاكر. مطبعــة دار الكتــب والوثائــق القومّيــة 

2012م.  ،4 ط  بالقاهــرة، 
ــب 	  ــرآن للراغ ــاظ الق ــردات ألف مف

األصفهــاين، حتقيــق صفــوان داوودي، مطبعــة 
ــم، ط3، 1424ه. ــران- ق أم

حممــد 	  العبــاس  أليب  املقتضــب 
ــق  ــد اخلال ــد عب ــق حمم ــرّبد، حتقي ــد امل ــن يزي ب

عضيمــة، عــامل الكتــب.
ــن 	  ــع الكبــر يف التصـــريف، اب املمت

ــر  ــور فخ ــق الدكت ــبيي، حتقي ــور االش عصف
ــارشون. ط1،  ــان، ن ــة لبن ــاوة، مكتب ــن قب الدي

1996م.
ــازين، 	  ــريف امل ــف رشح تصـ املنص

أبــو الفتــح عثــان بــن جنــي. حتقيــق وتعليــق 
ــب  ــا، دار الكت ــد عط ــادر أمح ــد الق ــد عب حمم

العلميــة – بــروت، ط1، 1999م.
اصطــاح 	  كّشــاف  موســوعة 
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Abstract

The Islamic culture is distinguished by its 

multiple paths and different people, with 

its moving cognitive dimension that avoids 

tradition and transcends laziness and 

indecency, as it makes the paths of receptivity 

always produced by virtue of the principles 

and introductions of its science, and the 

mental buildings that govern the process 

of inferential process for it .. The scholars 

’responses to each other, and this research in 

which the responses of Al-Halabi Al-Halabi 

and his objections to Al-Ragheb Al-Isfahani 

are considered to be examples of that vital 

dimension that our knowledge system and 

our intellectual activity manifest
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امَلنطوِق وامَلكتوِب

أ. م. د. انجيس طعمة يوسف

جامعة البرصة - كلية اآلداب

امللخص : 
ــن  ــوب م ــوق واملكت ــة املنط ــّد ثنائي تع
ــث.  ــاين احلدي ــدرس اللس ــوالت ال مق
لوصــف  الباحــث  منهــا  ينطلــق 
يف  املســتعملة  اللغويــة  اخلصائــص 
تــام  يتطابــق بشــكل  الــكام  . وال 
املنطــوق مــع املكتــوب بســبب احلركــة 
ــل  ــر احلاص ــوق والتغ ــتمرة للمنط املس
عــى املســتوى الصــويت. وحتظــى اللغــة 
العربيــة بنصيــب اقــل مــن اللغــات 
األخــرى يف نســبة التفــاوت وقــد أشــار 
الــدرس الصــويت العــريب القديــم اىل 
مواطــن االختــاف متأثــرًا بالتطــور 
الكتــايب  والنظــام  البســيط  الصــويت 
والظواهــر الصوتيــة حماولــة إلجيــاد 

النــص  فــرض   أن  بعــد  التطابــق. 
ــال دون  ــزام ح ــن األل ــًا م ــي نوع الدين
اجيــاد مســافات كبــرة حيتــاج معهــا 
ــن  ــر م ــط آخ ــويت اىل نم ــدرس الص ال

الكتابــة وهــو الكتابــة الصوتيــة.
املقدمة:

نَســاَن  اإْلِ َخَلــَق  الــذي  هلل  احلمــد 
َمــُه اْلَبَيــاَن الرمحــن / 4-3  )3( َعلَّ
ــام  ــر األن ــى خ ــام ع ــاة والس والص
ــى  ــد وع ــن حمم ــة للعامل ــوث رمح املبع

ــد .... ــرام. وبع ــن الك ــه الطيب آل
فــإن األنســان الــذي كّرمــه اهلل بالنطــق 
ــاء  ــع أبن ــل م ــَة ليتواص ــه الكتاب وعّلم
جنســه ويقلــل مــن جهــد احلركــة 
وغمــوض االشــارة جديــر بــإن ياحظ 



208

الدرُس الَصوتي يف الُتاث اللغوي العربي يف ضوء ثُنائية امَلنطوِق وامَلكتوِب

2م 
02

1  
ل  

ــو
يـل

   أ
  4

8  
د /

عد
ال

نطقــه وكتابتــه ويطّورمهــا بــا يتناســب 
مــع حركــة احلضــارة دون املســاس 
ــتعال  ــرورة االس ــة . فس ــت اللغ بثواب
الريــع ال بــد أن يرافقهــا مقابــات 
الغمــوض  تطابقهــا إلزاحــة  كتابيــة 

ــل . ــات التواص ــن آلي ــه ع والتعمي
ومــن هنــا فقــد تبلــورت فكــرة البحــث 
هــا حيويــًة  يف هــذه املوضوعــة التــي أُعدُّ
ــر  ــه وأردت النظ ــان ولغت ــاة اإلنس بحي
منهــا للــدرس الصــويت العــريب . ال 
ــدرس  ــن ال ــق ب ــاد التواف ــة يف إجي رغب
القديــم واحلديــث بــل تأصيــًا للدرس 
لبعــض  ، وكشــفًا  العــريب   الصــويت 
ــًا  ــت منض ــلَّ حت ــد أن َظ ــه بع مضامين
ــن  ــن الزم ــًا م ــوي ردح ــدرس النح لل
ــريب  ــوي الع ــدرس اللغ ــأة ال ــد نش عن
.بعــد أن وجــدت أن َمــن كتــب يف 
ــوء عــى  هــذه الثنائيــة مل يســلط الض
الــدرس الصــويت القديــم فهــو األقــرب 
ــك  ــن ذل ــات . وم ــذه املوضوع ــل ه ملث
واملكتــوب  املنطــوق  بــن  النــص   (
دراســة لســانية تطبيقــة ( وهــي رســالة 
ــن  ــي( م ــية باتن ــة )آس ــتر للطالب ماجس
.وثمــة  اجلزائــر  يف  وهــران  جامعــة 
ــرض  ــط ومل تتع ــوق فق ــوث يف املنط بح
الــدرس  الثنائيــة فضــًا عــن  هلــذه 

الصــويت وهــي بذلــك بعيــدة عــن هــذا 
ــث . البح

ــة  ــدًا ومخس ــث متهي ــن البح ــد تضم وق
ــد  ــت يف التمهي ــة . وقف ــث رئيس مباح
عنــد ثنائيــة املنطــوق واملكتــوب وبياهنــا 
يف  وأمهيتهــا  احلديــث  الــدرس  يف 
ــارات  ــات . واالش ــدارس والدراس امل
الصــويت  الــدرس  يف  وردت  التــي 
العــريب . ويف املبحــث األول حققــت 
النظــر يف ثنائيــة فرعيــة وهــي الصــوت 
واحلــرف للدفــاع عــن الــرتاث العــريب 
ــرف  ــوان ) احل ــًا بعن ــا مبحث ــردت هل فأف
الثــاين   املبحــث  ويف   .  ) والصــوت 
أوجــزت عوامــل االختــاف بينهــا 
بعاملــن موضحــًا ذلــك يف املنظــور 
عوامــل   ( بعنــوان  فجــاء  العــريب 
ــوب  ــوق واملكت ــن املنط ــاف ب االخت
ــد  ــت عن ــث وقف ــث الثال (  . ويف املبح
ــا  ــن فيه ــي تتب ــة الت ــاالت الصوتي املج
هــذه الثنائيــة بــن النقــص يف املكتــوب 
 ( عنوانــه  فــكان  فيــه   الزيــادة  أو 
املوضوعــات الصوتيــة ( وتضمــن هــذا 
العنــوان مباحــث فرعيــة تدخــل يف 
اإلطــار ذاتــه وهــي  صفــات األصــوات 
، والصائــت والصامــت ، وتفرعــات 
األصــوات أو مــا يســمى بـ)الفونيــات 
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وااللفونــات( .  والظواهــر الصوتيــة 
ــم  ــام . ث ــرب واإلدغ ــم والن ــل التنغي مث
جــاء املبحــث الرابــع واألخــر للتفريــق 
واهلجائيــة  الصوتيــة  الكتابــة  بــن 
ــكان  ــك ف ــة لذل ــة العربي ــدى حاج وم
ــة  ــة والكتاب ــة الصوتي ــوان ) الكتاب بعن
اهلجائيــة ( ثــم ختمــت البحــث بنتائــج 
توصلــت اليهــا بعــد رحلــة التنقيــب يف 
كتــب القدمــاء . وليســت خامتــة بحثــي 
يف  البحــث  خامتــة  هــذا  املتواضــع 
ــة فــا زال ثمــة مــا ُيكتــب  هــذه الثنائي

ــال. وُيق
ــة  ــى نعم ــاىل ع ــكر اهلل تع ــر اش وأخ
والقــدرة  الفكــر  وســامة  الصحــة 
ــاىل  ــأله تع ــر ونس ــث والتفك ــى البح ع

التوفيــق والســداد. 
التمهيد:

ــكام ،  ــة وال ــول ، واللغ ــدال واملدل ال
واملنطــوق واملكتــوب . ثنائيــات وقــف 
ــدرس  ــر ال ــر لتأط ــا دي سوس عنده
اللغــوي احلديــث بإطــار االســتعال 
املنطــوق  ثنائيــة  و   . والوصــف   ،
ــة  ــات احليوي ــن املوضوع ــوب م واملكت
املتجــددة يف الدرس اللغــوي . والبحث 
ــة  ــث يف  ثنائي ــن البح ــف ع ــا  خيتل فيه
تداخــا  وإن   – والكتــايب  الشــفاهي 

نوعــًا مــا - إذ يتعلــق األخــر بالتوثيــق 
العلمــي ونقــل املضامــن املعرفيــة ، وال 
ــل كّل  ــوي ب ــال اللغ ــى املج ــر ع يقت
مــا ينقــل مــن تــراث مشــافهة أو كتابــة 
ــي  ــوب فه ــوق واملكت ــة املنط ــا ثنائي . أم
اللغــوي  الــدرس  مــن موضوعــات 
ــب  ــى اجلان ــز ع ــذي يرتك ــث ال احلدي
ــاه  ــم يتلق ــه املتكل ــا ينطق ــويت .  ف الص
ــى  ــه ع ــرف من ــاين ليتع ــث اللس الباح
خصائــص اللغــة أو اللهجــة. ويكتبهــا 
ويبحــث فيــه ويف مســتوى التطابــق 
ــك  ــب  . وذل ــا يكت ــق وم ــا ُينط ــن م ب
ــوب .  ــوق اىل املكت ــن املنط ــة م باحلرك
وليــس العكــس فــا يصــح يف البحــث 
الوصفــي أن نقــول أن الرمــز املكتــوب 
كــذا ينطــق كــذا بنــاًء عــى شــكل 
ــن  ــدأ م ــاق تب ــة االنط ــز . فنقط الرم
الصــورة املنطوقــة1  . يتفــرع عــى هــذه 
الثنائيــة بعــض املفاهيــم واملوضوعــات 
ــه  ــوع نفس ــة يف املوض ــرى الداخل األخ
ــات  ــكل ثنائي ــى ش ــت ع ــا كان . ورب
أيضــًا منهــا : ثنائيــة احلــرف والصــوت 
. وثنائيــة اللغــة املشــرتكة واللهجــة 
 . والصوامــت  الصوائــت  وثنائيــة   ،
والكتابــة  اهلجائيــة  الكتابــة  وثنائيــة 
الصوتيــة . وهــي ثنائيــات مهمــة ُتســهم 
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يف بيــان موضوعــة االســتعال بصورتيه 
ــة . ــة واملكتوب املنطوق

احلديــث  اللغــة  علــم  يســتهدف 
عــى  ويقّدمهــا  املنطوقــة  األشــكال 
ارتبطــت هبــا  املكتوبــة وإن  الصــور 
ارتباطــًا وثيقــًا . بــل يعــدُّ اإلهتــام 
ــن  ــوق م ــاب املنط ــى حس ــوب ع باملكت
أنعكســت  التــي  القديمــة  األوهــام 
ــب دي  ــوي – بحس ــدرس اللغ ــى ال ع
ــام بمــن  سوســر - ويشــّبه هــذا اإلهت
للتعــرف  الشــخص  لصــورة  ينظــر 
الشــخص  اىل  ينظــر  أن  بــدل  عليــه 
نفســه. بــل يــرى أن االهتــام باملكتــوب 
حيجــب عــن الباحــث الوجــود النطقــي 
املســتقل . بعــد أن يعمــل عــى الفصــل 
ــة املنطــوق  بــن الصورتــن وعــدم تبعي
مــربرات  ذكــر  وقــد  للمكتــوب. 
تفضيــل املنطــوق عــى املكتــوب وعــدم 
االنســجام بينهــا بشــواهد مــن اللغــات 
واألملانيــة  اإلنكليزيــة  مثــل  احليــة 
والفرنســية .)2( فقــد ُيرمــز للصــوت 
ــة :  ــورة كتابي ــن ص ــر م ــد بأكث الواح
ــوت  ــب ص ــية ُيكت ــة الفرنس ــي اللغ فف
 g، (:  الكتابيــة اآلتيــة )z( بالصــور 
 geai ( : يف املفــردات اآلتيــة ) j، ge
 )joli  (ــور  ،و ــن الطي ــوع م ــي ن ( وتعن

geler( وتعنــي  وتعنــي مجيــل ، و)  
يتجمــد وقــد يرمــز ألكثــر مــن صــوت 
برمــز كتــايّب واحــد ففــي الفرنســية 
 )  t( الكتابــة  بالصــورة  يرمــز  أيضــا 
فاالنكليــزي    )3(.)t( ، ) s(:لصــويت
 )  laf  ( ويلفــظ   )  laugh( يكتــب 
  ILs  mangent( والفرنــي يكتــب
( ويقــرأ ) ILs manj ( .وإهتــام أكثــر 
ــة جعلهــا مقياســًا  لغــات العــامل بالكتاب
ــة  ــة الناجت ــد اللغوي ــل القواع ــم وجع هل
قواعــد كتابــة ال قواعــد نطــق وفهــم.)4( 
ومــن املؤكــد أن اللغــات ختتلــف كيفــًا 
وكــًا يف هــذه الفــوراق ولــذا صــار هذا 
ــوي  ــدرس اللغ ــام ال ــل اهت ــر حم األم
احلديــث . واســتمر االهتــام باملنطــوق 
املكتــوب يف مدرســة  عــى حســاب 
بــراغ التــي جــاءت فيــا بعــد . وكذلــك 
املدرســة األمريكيــة البنيويــة اي االجتــاه 
الســلوكي لـ)بلومفيلــد( بينــا ال تفّضــل 
مدرســة )كوبنهاكــن( املنطــوق عــى 
املكتــوب وتعّدمهــا وحدتــن تعبريتــن 
يمكنهــا أداء الوظيفــة نفســها. إىل أن 
أتــى )جــاك دريــدا( يف تفكيكيتــه ، 
ــل  ــذا التفضي ــريف هل ــى املع ــّكك املبن وف
ــي  ــة الت ــة الطبيع ــم بأفضلي ــو قوهل وه
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ــد  ــة ووج ــى الكتاب ــوق ع ــا املنط يمثله
ــا  ــر)5( ومه ــة سوس ــَا يف نظري تعارض
ــام  ــل اهت ــزال حم ــوع ال ي ــن فاملوض يك
حركــة  ازدادت  فكلــا  الدارســن. 
وغرهــا  اللغــات  هــذه  يف  التطــور 
ــوق  ــن املنط ــرتاق ب ــح االف ــا اصب كل
حركــة  وهــي   . كبــرًا  واملكتــوب 
ــر  ــة وتأث ــة اللغ ــق بطبيع ــة تتعل دينامي
ــدأ  ــا ب العوامــل املحيطــة هبــا. ومــن هن
األنظمــة  يف  النظــر  بإعــادة  لتفكــر 
ــة  ــرتف يف بداي ــب أن نع ــة وجي الكتابي
األمــر أن عجــزًا كتابيــًا واضحــًا يف 
ــانية  ــة إنس ــانية. وكل لغ ــات اإلنس اللغ
ــن  ــا م ــس- هل ــب فندري ــد – بحس نج
العامــات  مــن  أكثــر  األصــوات 
وهــذا هــو حــال اللغــات الفرنســية 
واألملانيــة  واإليطاليــة  واإلنكليزيــة 
وإن عــدد األصــوات يف أيــة لغــة ال 
يتعــدى الســتن مــع فــرق يف بعضهــا)6(
وهــو دليــل عــى قــدرة اجلهــاز النطقــي 
ــن  ــر م ــدد الكب ــذا الع ــدار ه ــى إص ع
األصــوات  يف مقابــل الصــور الكتابيــة. 
ولعــل ثمــة أصــوات جديــدة تظهــر عرب 
ــر. ويكــون  اخللــط بــن صوتــن أو أكث
ــرشي يف  ــتعال الب ــود يف االس ــا وج هل
ــّا  ــث ع ــر يف البح ــارع الكب ــل التس ظ

هــو جديــد وخمتلــف .وال ينبغــي تعميم 
ــة  ــكل لغ ــات فل ــكل اللغ ــكام ل األح
ــا يف  ــن غره ــا ع ــي متيزه ــا الت طبيعته
ــن  ــر والقوان ــر واملظاه ــض الظواه بع
النطقيــة والكتابيــة . وهلــا مســتوياهتا 
ــة كل  ــي دراس ــذا ينبغ ــة  . وهك املختلف
لغــة ومعرفــة ظــروف النطــق والكتابــة 
الصــويت  الــدرس  عــى  والتأكيــد   .
بوصفــه حمــل االهتــام يف هــذه الثنائيــة. 
ألن دراســة بنيــة الكلمة أو نظــم الكام 
ــم  ــويت . فعل ــدرس الص ــارصة دون ال ق
ــة  ــات اللغ ــل يف بداي ــوات يدخ األص
ــة هلــا ويســهم يف إصــاح  ــي ال كتاب الت
االبجديــات التقليديــة لتكــون أكثــر 
دقــة  )7( .ويبقــى الســؤال األهــم يف هذا 
البحــث هــو مــا نصيــب اللغــة العربيــة 
مــن ذلــك قديــًا وحديثــًا؟ وكيــف 
ــع  ــم م ــوي القدي ــدرس اللغ ــل ال تعام
ــا ؟  ــوة بينه ــل الفج ــة لتقلي ــذه الثنائي ه
ــة  ــة الصوتي ــة للكتاب ومــا حاجــة العربي
؟ ومــا أمهيتهــا ؟ ســنقف عنــد مفاصــل 

ــب.   ــث فحس ــوان البح عن
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املنطــوق  لثنائيــة  عربيــة  إشــارات 
ب  ملكتــو ا و

املصطلحــات  عــن  النظــر  بقطــع 
التــي وردت يف كتــب الــرتاث غــر 
ــذه  ــة هل ــارات واضح ــد اإلش ــا نج أنن
الثنائيــة بألفــاظ مقاربــة تــدلُّ بشــكل أو 
بآخــر عــى املضمــون اللســاين املتعلــق 
بثنائيــة املنطــوق واملكتــوب ولكنهــا 
ــظ  ــة اللف ــا : ثنائي ــة . منه ــت مطابق ليس
والكتابــة  اللفــظ  وثنائيــة    . واخلــط 
. وثنائيــة البنــان واللســان . وثنائيــة 
القلــم والكتابــة وغرهــا . وكل مــا 
ــدم  ــد ق ــه . فق ــوع نفس ــر اىل املوض يش
ــّد  ــط وع ــى اخل ــظ ع ــي اللف ــن جن اب
بــاب  ويف  للخــط)8(.  أصــًا  اللفــظ 
ــن  ــة ب ــربي العاق ــم العك ــط قّس اخل
ــام  ــة أقس ــى أربع ــظ ع ــة واللف الكتاب
ــة  ــر امللفوظ ــروف غ ــة احل ــي : كتاب ه
ــة  ــروف امللفوظ ــض احل ــذف بع ، وح
ــن  ــا يمك ــع م ــط ،  وقط ــن اخلــــــ م
وصلــه ،  ووصــل مــا يمكــن قطعــه)9(. 
لعاقــة  واضحــة  إشــارات  وهــذه 
ــي  ــيم منطق ــوق وتقس ــوب باملنط املكت
ــم  ــاف. ث ــق واإلخت ــتويات التطاب ملس
النــص  العكــربي خصوصيــة  يقــرر 
ــة إذ  ــذه الثنائي ــق هب ــا يتعل ــرآين في الق

يقــول : » ذهــب مجاعــة مــن أهــل 
ــا  ــى لفظه ــة ع ــاب الكلم ــة  اىل كت اللغ
ــوا يف  ــم اتبع ــف فإهن ــط املصح اال يف خ
ــل  ــام والعم ــدوه يف اإلم ــا وج ــك م ذل
عــى األول«)10( .وثمــة إشــارة هلــذه 
الثنائيــة عنــد القلقشــندي يف صبــح 
واللســان  البنــان  بلفظــي  االعشــى 
ــان  ــان لس ــان بي ــان اثن ــال : » البي إذ ق
ــان  ــان البن ــان , ومــن فضــل بي ــان بن وبي
ــد  ــى االب ــاق ع ــام ب ــه االق ــا تثبت ان م
ــام . «  ومــا ينبســه اللســان تدرســه االي
ــة  ــذه الثنائي ــظ اىل ه ــار اجلاح )11( . و أش

بلفظــي )الكتابــة واللســان( . ذاكــرًا 
فائــدة القلــم والكتابــة مســتدالً بالقــرآن 
الكريــم وكام العــرب . وممــا ذكــره يف 
تفضيــل املكتــوب عــى املنطــوق قولــه: 
» الكتــاب يقــرأ يف كل مــكان , ويــدرس 
يف كل زمــان , واللســان ال يعــدو ســامعه 
ــذا  ــره .. « )12(.وه ــاوزه اىل غ , وال يتج
ــن  ــاين م ــوع الث ــق بالن ــل يتعل التفضي
ــق  ــا يتعل ــا م ــا ذكرن ــي ك ــة وه الثنائي
ــي  ــب الزجاج ــريف .  وكت ــق املع بالتوثي
ــق  ــاء للتفري ــن يف اهلج ــل مبحث يف اجلم
ــه  ــا تكتب ــرب وم ــه الع ــا تنطق ــن م ب
ــن :  ــاء رضب ــم إن للهج ــال: » وأعل وق
رضب منــه للســمع ورضب منــه لــرأي 
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ــوق  ــة املنط ــن أفضلي ــن« )13( . وتتب الع
ــم  ــة أهتامه يف الــرتاث العــريب لبداه
بــا هــو شــفوي مــن جهــة وإلشــارات 
ــرى.   ــة أخ ــن جه ــن م ــض اللغوي بع
شــفاها  واللغــة  االدب  يتناقلــون  إذ 
هكــذا   (   : مثــل  عبــارات  وتتكــرر 
نطقــت العــرب( . أو) قالــت العــرب( 
ــر  ــه(  وغ ــق بعربيت ــن يوث ــال م او) ق
ذلــك مــن العبــارات التــي تبــن أمهيــة 
املنطــوق يف الوعــي اللغــوي العــريب 
ــر  ــة يف اكث ــذه الثنائي ــا ه ــد وجدن .وق
ــرف  ــو وال ــن النح ــة م ــث اللغ مباح
أن  لتقديرنــا  والداللــة  والصــوت 
الــدرس الصــويت موجــود يف اغلــب 
مســتويات اللغــة املختلفــة وهو أســبقها 
ــث  ــنقتر احلدي ــك س ــود لذل يف الوج
ــدر  ــتقل ق ــويت املس ــدرس الص ــى ال ع
االمــكان يف هــذه البحــث . وســبب 
التفضيــل وهــو أن املنطــوق يتــايش 
بمجــرد نطقــه يف إشــارة اىل الفائــدة 
ــى املــدى  ــن ع ــن الطريق ــوة م املرج
البعيــد وحفــظ املعرفــة تكــون يف الكتابة 
حتــًا . وهــذه وجهــة نظــر ختتلــف عــا 
ــة  ــة اللغ ــن دراس ــانيون م ــده اللس يري
عــن طريــق االســتعال اآلين . فاجلاحظ 
ــرون  ــة ينظ ــاء العربي ــن عل ــره م وغ

ــل  ــيلة التواص ــا وس ــة بوصفه اىل اللغ
املعــريف . ونقــل العلــوم واآلداب. وهــو 
ــه  ــوب في ــة املكت ــك يف أولولي ــا ال ش مم
ــن  ــا م ــرون اليه ــانيون فينظ ــا اللس . أم
ــرق  ــة ف ــا وثم ــة لذاهت ــم اللغ ــة فه جه

ــن .  ــن املنهج ب
 احلرف والصوت 

تعلمنــا يف مســرتنا الدراســية للغــة 
اإلنكليزيــة بــأن نكتــب ) th ( وننطقهــا 
ــينًا  ــا ش ــب ) tion ( وننطقه ذاالً ونكت
ــن  ــذال ، والش ــوت ال ــود لص وال وج
يف األحــرف املكتوبــة . لــذا اطلقــوا 
ــا  ــًا . وم ــن أصوات ــذال ، والش ــى ال ع
يعــرّب عنهــا  يف الكتابــة حروفــًا . وصــار 
ــج  ــر ينت ــن أو اكث ــن صوت ــب م الرتكي
صوتــًا ً جديــدًا وعنــرًا خمتلفــًا كــا يف 
بعــض املركبــات الكيميائيــة التــي تنتــج 
ــارص  ــواص العن ــن خ ــًا ع ــًا خمتلف مركب
الداخلــة يف الرتكيــب .  ونتيجــة لتطــور 
ــتمرار  ــانية باس ــات اإلنس ــب اللغ أغل
كثــر عــدم التطابــق بــن مــا ينطــق ومــا 
يكتــب. لســرورة املنطــوق بحســب 
املكتــوب  وثبــات  املتكلــم  حاجــة 
بحســب مــا وضــع لــه مــن نظــام 

ــايب.  كت
اللغــوي  الــدرس  فــإن  ثــم  ومــن 
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ــات  ــى اللغ ــًا ع ــا كان قائ ــث مل احلدي
األجنبيــة املتطــورة باســتمرار صــار 
يفــّرق بــن الصــوت واحلــرف مــن 
جهــة النطــق والكتابــة . إذ يعــدُّ احلــرف 
 . للصــوت  الكتــايب  الوجــود  هــو 
والصــوت هــو الوجــود النطقــي . لــذا 
وجــد بعــض املســترشقن ومــن تبعهــم 
علــاء  أن  العــرب  اللســانين  مــن 
العربيــة القدمــاء مل يفرقــوا تفريقــًا دقيقًا 
ــذ  ــد ُأخ ــن . وق ــن املصطلح ــن هذي ب
عــى ســيبويه ذلــك . إذ ينقــل د ابراهيــم 
انيــس عــن املســترشق األملــاين ) شــادة(  
ــارضة  ــرا حم ــا أخ ــت لن ــك : » وقع ذل
ألقاهــا األســتاذ األملــاين أ . شــاده الــذي 
كان يقــوم بالتدريــس يف كليــة اآلداب ، 
وفيهــا يعرض آلراء ســيبويه ويناقشــها . 
وكان ممــا أخــذه املحــارض عــى ســيبويه 
اســتعاله كلمــة ) احلــرف ( التــي تعــرّب 
ــد  ــوب ، فق ــن الرمز املكت ــة ع يف احلقيق
ــن  ــا . ولك ــمع أيض ــا يس ــتعملها مل اس
يعتــذر عــن هــذا بــأن كثــرًا مــن علــاء 
أوروبــا ظلــوا إىل عهــد قريب يســلكون 
نفــس املســلك «)14( وكذلــك يــرى متــام 
حســان إذ يقــول : » ومــن الواضــح 
إن ســيبويه مــع تفريقــه بــن أصــو 
احلــروف وفروعهــا مل يكــن يفــرق بــن 

اصطاحــي ) احلــرف ( و ) الصــوت 
( عــى نحــو مــا يفــرق علــم اللغــة 
 phoneme احلديــث بــن اصطاحــي
.رمضــان  د  ويــرى   )15(»   soundو
ــك  ــو ذل ــوت »ه ــواب أن الص ــد الت عب
ــرف  ــا احل ــه  .أم ــمعه ونحس ــذي نس ال
فهــو ذلــك الرمــز الكتــايب الــذي يتخــذ 
وســيلة منظــورة  ، للتعبــر عــن صــوت 
معــن أو جمموعــة مــن األصــوات«)16(  
. ومــن ذلــك تبــدو يل ثمــة ماحظــات 

ــا : ــك منه يف ذل
1.ال بــد – يف البدايــة - مــن معرفــة 
كام  يف  والصــوت  احلــرف  داللــة 
ــّد  ــى ح ــق ع ــرف يطل ــرب . فاحل الع
الــيء ، والعــدول عــن الــيء وتقديــر 
الــيء)17(.  أمــا الصــوت فهــو جنــس 
الســامع)18(  أذن  يف  وقــر  مــا  لــكل 
معنــى  حتــدد  مل  فالعــرب  وبذلــك   .
الصــوت للصــوت البــرشي بمخارجــه 
ــدرس الصــويت  ــه كــا هــو يف ال وصفات
ــن  ــة يمك ــو كل طاق ــل ه ــث  ب احلدي
ــوت  ــي ص ــامع فه ــل ألُذن الس أن تص
ســواء أكانــت مــن اإلنســان أو احليــوان 
ــول  ــرى .فنق ــات األخ ــى الكائن أو حت
ــجر  ــوان  والش ــان واحلي ــوت االنس ص
ــد  ــرُّ عن ــة مت ــة أولي ــي طاق ــر. فه واحلج
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ــال  ــن خ ــدة م ــارات ع ــان بمس االنس
ــكل  ــى ش ــرج ع ــق لتخ ــاء النط أعض
حــروف مــن هنايــة الفــم . ليكــون 
ــه  ــي وهنايت ــد ال ــى ح ــرف داالً ع احل
ــاء  ــرب أعض ــوت ع ــراف الص ــد انح بع

ــق. ــاز النط جه
2.تتوافــق داللــة احلــرف والصــوت 
ــد  ــا فق ــا ذكرن ــع م ــرآين م ــص الق يف الن
جــاء احلــرف بمعنــى العــدول أو احلــد 
ــَن الَِّذيــَن  .كــا يف قولــه تعــاىل: مِّ
 َواِضِعــِه ُفــوَن اْلَكلِــَم َعــن مَّ َهــاُدوا ُيَرِّ
ــَن  ــاىل:  َوِم ــه تع ــاء / 46 .وقول النس
  ــْرٍف ــَىٰ َح ــُد اللََّ َع ــن َيْعُب ــاِس َم النَّ
احلــج / 11 . وبذلــك فــإن احلــرف هــو 
ــارة  ــة ت ــّد واحلاف ــارة و احل ــدول ت الع
ــص  ــوت يف الن ــد ورد الص ــرى. وق أخ
القــرآين مقرتنــًا باإلرتفــاع واالنخفــاض 
ألنــه يمثــل حركــة الذبذبــات اخلارجة. 
ســواء أكانــت مــن اإلنســان أو مــن 
غــره بقطــع النظــر عــن كيفيــة تشــّكلها 
خارجــًا قــال تعــاىل : َواْغُضــْض ِمــن 
ــْوُت  ــَواِت َلَص ــَر اأْلَْص ــَك  إِنَّ َأنَك َصْوتِ
ــاىل:   ــال تع ــان / 19 . وق ــِر لق ِم احْلَ
َــا الَِّذيــَن آَمنُــوا اَل َتْرَفُعــوا   َيــا َأيُّ
  النَّبِــيِّ  َصــْوِت  َفــْوَق  َأْصَواَتُكــْم 
ارتفــاع  .ومقيــاس   2  / احلجــرات 

معايــر  مــن  وانخفاضهــا  األشــياء 
ــدرة.  الق

العــرب  اللغويــن  اســتخدام  3.إن 
ــًا  ــرف كان دقيق ــوت واحل ــة الص لثنائي
ــن  ــم ومل يك ــويت القدي ــدرس الص يف ال
 . والداللــة  اللغــة  ملعطيــات  خمالفــًا 
تســعة  العربيــة  » يف  اخلليــل:  يقــول 
وعــرشون حرفــا منهــا مخســة وعــرشون 
ســيبويه  وعقــد   )19(»  .. صحاحــا 
وخمارجهــا  العربيــة  حلــروف  بابــًا 
بــاب  هــذا   « قــال:  إذ  وصفاهتــا 
وخمارجهــا  العربيــة  احلــروف  عــدد 
وأحــوال  وجمهورهــا  ومهموســها 
واختافهــا  ومهموســها  جمهورهــا 
تســعة  العربيــة  احلــروف  فأصــل 
وعــرشون حرفــًا «)20( وهــو واضــح 
ــرف  ــتعال احل ــرر اس ــده  ويتك يف قص
عنــده مــن تعريفــه للمجهــور: »حــرف 
موضعــه  يف  عليــه  اإلعتــاد  اشــبع 
ومنــع النفــس مــن أن جيــري معــه 
ــري  ــه وجي ــاد علي ــي اإلعت ــى ينق حت
ــات  ــة مصطلح ــد ثم ــوت«)21( نج الص
ــن  ــق م ــكل دقي ــتعملت بش ــة اس ثاث
والصــوت  النفــس  وهــي  ســيبويه 
واحلــرف يف التعريــف نفســه. ويبــدو أن 
النََفــس هــو أول حركــة اهلــواء اخلــارج  
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. ثــم يــأيت االعــرتاض مــن أعضــاء 
فيخــرج  الصــوت  ليتضــح  النطــق 
ــي  ــن جن ــأيت اب ــم ي ــرف. ث ــكل ح بش
ــه: »  ــوت بقول ــّرف الص ــد ويع يف تقعي
ــتطيل  ــس مس ــع النف ــرج م ــرض خي ع
متصــا ً حتــى يعــرض يف احلــق والفــم 
ــداده  ــن امت ــه ع ــع تثني ــفتن مقاط والش
أينــا  املقطــع  فيســمى  واســتطالته  
بذلــك  حرفا«)22(.فهــو  لــه  عــرض 
يتحــدث عــن طاقــة أوليــة تدخــل 
للتصنيــع عــرب ممــرات تقــوم بعــض 
ــا  ــّكلها وإخراجه ــق بتش ــاء النط أعض
معينــة  بصفــة  معــن  خمــرج  مــن 
ــة.  ــص معين ــًا ذا خصائ ــون حرف .لتك
لــذا فهــو يعــّرف احلــرف بقولــه:  »هــو 
ــه  ــه وطرف حــّد منقطــع الصــوت وغايت
نجــد  وبذلــك    )23(» اجلبــل  كحــد 
ان ابــن جنــي يفــّرق تفريقــًا دالليــًا 
واحلــرف.  الصــوت  بــن  واضحــًا 
ــة  ــت ثم ــا، وليس ــا ذكرن ــن م ــو ع وه
ــظ  ــّرف اجلاح ــاس . و يع ــط أو التب خل
ــة اللفــظ واجلوهــر  ــه: » آل الصــوت بان
ــد  ــه يوج ــع, وب ــه التقطي ــوم ب ــذي يق ال
التأليــف ولــن تكــون حــركات اللســان 
لفظــا وال كامــا موزونــا وال منثــورا اال 
بظهــور الصــوت , وال تكــون احلــروف 

والتأليــف«)24(  بالتقطيــع  اال  كامــا 
للمطلــوب  إيضاحــًا  أكثــر  وهــو 
ــيوطي  ــره الس ــا ذك ــه م ــح من .وأوض
بقولــه : » مــا خــرج مــن الفــم ان مل 
يشــتمل عــى حــرف فهــو صــوت «)25( 
وهكــذا فــإن الــدرس الصــويت العــريب 
القديــم كان دقيقــًا جــدًا يف وضــع هــذه 
.ولــذا  الصحيــح  الثنائيــة موضعهــا 
ــتعال  ــوت يف االس ــرف والص ــإن احل ف
مصطلــح  حتــت  يدخــان  العــريب 

املنطــوق يف الــدرس احلديــث.
ــوي  ــدرس اللغ ــول أن ال ــن الق 4. يمك
احلديــث هــو الــذي اســتخدم هــذه 
ــاء  ــق وج ــر دقي ــتخدامًا غ ــة اس الثنائي
ــوت  ــايب، والص ــود الكت ــرف للوج باحل
للوجــود النطقــي للحــرف . ثــم عــّد ما 
ــم  ــذي جعله ــى أن ال ــأ. ع ــه خط خيالف
ــق  ــو ضي ــق ه ــذا التفري ــكون هب يتمس
ــة .  ــات األجنبي ــوي يف اللغ ــق اللغ األف
ــد  ــة لس ــردات كافي ــة مف ــن ثم ــم تك فل
ــرف  ــويت  ، والتع ــدرس الص ــة ال حاج
عــى مــا افرزتــه اللســانيات احلديثــة اال 

ــاظ .   ــض االلف ــرار بع بتك
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املنطــوق  بــن  االختــاف  أســاب 
ب  ملكتــو ا و

ثمــة عوامــل عــدة يمكــن رصدهــا 
ــوق  ــن املنط ــاف ب ــول االخت يف حص
الصــويت  الــدرس  يف  واملكتــوب 
ــًا  ــا – طلب ــدو يل أن اخلصه ــريب  ويب الع
ــا :  ــن ومه ــببن رئيس ــار يف س لاختص
ــايب.    ــام الكت ــويت ، والنظ ــور الص التط

التطور الصويت 
املــراد بالتطــور هنــا هــو مــا يطــرأ عــى 
ــّدل يف  ــر وتب ــن تغ ــويت م ــام الص النظ
نتيجــة  نطقهــا  وطريقــة  األصــوات 
يف  ظاهــرة  لــكل  الطبيعيــة  احلركــة 
ــد  ــف عن ــا ال نتوق ــن هن ــاة . ونح احلي
تفصيــات هــذا التطــور اال بمقــدار 
 . الكتــايب  املســتوى  يف  يقابلــه  مــا 
وهــذا التطــور امللحــوظ يف اللغــات 
ــم  ــن ث ــاء . وم ــات يف األلفب ــه ثب يقابل
ــة  ــن مواكب ــزة ع ــة عاج ــون الكتاب تك
اللغــة  يف  حتصــل  التــي  التطــورات 
يف  الصوتيــة   التغــرات  وبخاصــة 
ــات املتعــددة التــي تنتمــي اىل لغــة  البيئ
ــرش  ــال ب ــرى د. ك ــك ي ــدة . وبذل واح
ــق  ــاء لتاح ــل يف األلفب رضورة التعدي
التطــور يف اللغــة)26(. وثمــة أســباب 
ــم  ــر إبراهي ــويت ذك ــور الص ــدة للتط ع

ــاف  ــي : إخت ــا وه ــبعة منه ــس س اني
ــرايف ،  ــب اجلغ ــق ، واجلان ــاء النط أعض
ــهولة ،  ــة الس ــية ، ونظري ــة النفس واحلال
ونظريــة الشــيوع ، وجمــاورة األصــوات 
ــة  ــا يف ثاث ــن مجعه ــرب)27( ويمك ، والن

ــي :  ــة  وه ــباب رئيس أس
الثــاين  الصــوت    جغرافيــة   : األول 
 : الثالــث    . احلضــارات  تداخــل   :

. الصوتيــة  الظواهــر 
اللغــة  جغرافيــة  إن  املعلــوم  ومــن 
العربيــة جعلهــا تنســلخ عــن اللغــة 
لتتميــز  الســامية  اللغــة  وهــي  االم 
ــة تفــرتق عــن غرهــا  بخصائــص معين
التــي تشــرتك معهــا ببعــض اخلصائــص 
ــدث  ــي حي ــور طبيع ــو تط ــرى وه األخ
ــى  ــعبت ع ــم تش ــة .ث ــر احلي يف الظواه
هلجــات وهكــذا.. ومــن ذلــك مــا 
توصــل اليــه برجســرت ارس يف تطــور 
ــد أن  ــة إذ وج ــوات العربي ــض أص بع
صــوت الفــاء العــريب  كان أصلــه يف 
البــاء(   ( صــوت  الســامية  اللغــات 
ــا  ــو م ــدة وه ــدل الواح ــط ب ــاث نق بث
ــة . فكلمــة ) فــم  يقابــل) p( باالنكليزي
( العربيــة يقابلهــا يف العربيــة )pe ( ويف 
 ) pu (ويف األكديــة) pum( االراميــة
ــن  ــوات الس ــور يف أص ــل التط . وحص
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ــة  ــة . فالشــن اآلرامي والشــن يف العربي
صــارت ســينًا عربيــة والســن االرميــة 
ــن  ــة م ــذا جمموع ــينًا وهك ــارت ش ص
العربيــة  للغــة  الصوتيــة  التطــورات 
ــي  عــن اللغــات املشــرتكة األخــرى الت
ــر  ــا غ ــردًا وبعضه ــا مط ــح بعضه اصب
مطــرد)28( . واللغــة هــي عــادات صوتية 
ــؤدى  ــف وت ــلف للخل ــن الس ــل م تنتق
لكنهــا  املعروفــة  النطــق  بعضــات 
ــها يف كل  ــورة نفس ــا بالص ــد ال تؤدهي ق
ــر  ــث التغ ــظ الباح ــد ياح ــل ق ــرة ب م
ــة  ــة اجلغرافي ــاف البيئ ــا باخت يف نطقه
ــخص  ــف الش ــا خيتل ــل رب ــدة .ب الواح
ــرى  ــرة وأخ ــن م ــق ب ــد يف النط الواح
يف ظــروف خمتلفــة فــاذا اســتمرت تلــك 
ــروق  ــول اىل ف ــيطة تتح ــروق البس الف
واضحــة فيــا بعــد وختتلــف بذلــك لغة 
ــيلة  ــة وس ــت ثم ــن ليس ــال. ولك األجي
ــة  ــن لغ ــويت ب ــرق الص ــا الف ــن منه نتب
األجيــال ســوى الكتابــة وهــي ال تنقــل 
لنــا اخلصائــص الصوتيــة بلغــة القدمــاء 
بشـــــكل دقيــق.)29(   وبذلــك فــان 
الكتابــة ال تســهم يف وصــف األصــوات 
ــوق  ــق للمنط ــكل املطاب ــا بالش ونطقه
يف  احلديثــة  الوســائل  وجــود  لعــدم 
الطقــس  ويدخــل   . الصــوت  نقــل 

املناخيــة  والظــروف  والتضاريــس 
ــرى  ــويت إذ ي ــور الص ــرى يف التط األخ
اجلبليــة  املناطــق  ان  األملــاين  كولتــز 
الن  املهموســة  األصــوات  اىل  متيــل 
ــة  ــة تتطلــب نشــاطًا كبــرا يف عملي البيئ
ــل  ــت العوام ــا تباين ــس)30(. وكل التنف
اجلغرافيــة مــن املنــاخ والتضاريــس بــن 
أبنــاء اللغــة الواحــدة كلــا تبايــن النطق 
املعــربة عنهــا  احلــروف  ثبــات  مــع 
ــايب  ــز الكت ــبة العج ــون نس ــك تك وبذل
اكثــر يف تلــك اللغــة. وتتبايــن أصــوات 
وآخــر  جمتمــع  بــن  العربيــة  اللغــة 
لعــدم التواصــل بســبب البيئــة القاســية 
ــة وال  ــات العربي ــت اللهج ــى تكون حت
ــة  ــن الكشكش ــا ع ــث هن ــد احلدي نري
بــل  وغرهــا  والشنشــنة  والعنعنعــة 
نتحــدث عــا حصــل مــن تطــور يف 
ــرب  ــل الع ــن قبائ ــوات ب ــق األص نط
.  ومهــا  الكتابــة  مــن  رافقــه  ومــا 
يكــن مــن تطــور يف اللغــة العربيــة 
ــة.  ــن الكتاب ــرا ع ــرتق كث ــي ال تف فه
وذلــك بســبب ارتبــاط الكتابــة العربيــة 
ــاف  ــد إيق ــا يؤك ــم. ومم ــرآن الكري بالق
الصــويت  للتطــور  القــرآين  النــص 
ــن  ــا م ــن غره ــة ع ــة العربي ــز اللغ ومتي
ــه  ــور مــا نقل ــات يف حركــة التط اللغ
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ــن  ــت م ــك : أراي ــئل مال ــداين : » س ال
ــرى أن  ــوم . أت ــًا الي ــتكتب مصحف اس
ــن  ــاس م ــدث الن ــا أح ــى م ــب ع يكت
اهلجــاء ؟فقــال ال أرى ذلــك ولكــن 
يكتــب عــى الَكْتَبــة األوىل« )31( وبذلــك 
ــاء  ــى بق ــم ع ــل العل ــرص أه ــن ح يتب
ــور  ــو وإن تط ــا ه ــرآين ك ــوب الق املكت
ــد  ــن املفي ــه م ــى أن ــاء. ع ــق واهلج النط
يكــن  مل  القــرآين  الرســم  إن  القــول 
توقيفيــًا مــن قبــل النبــي 6بــل هــو مــن 
ــرآن  ــة الق ــادوا كتاب ــن أع ــاب الذي الكّت
ــرى  ــرة . وي ــه األخ ــم يف مرحلت الكري
ــًا  ــم رس ــرض عليه ــه مل يف ــاين أن الباق
ــاء التدويــن . ولــو كان ذلــك  ــًا أثن معين
واجبــًا لوصــل الينا بالســمع – بحســب 
ــوط  ــت خط ــك اختلف ــاين – لذل الباق
املصاحــف . إذ كان بعضهــم يكتــب 
الكلمــة عــى خمــرج اللفــظ ومنهــم 
ــل  ــا إذ يتعام ــص منه ــد أو ينق ــن يزي م
معهــا عــى أهنــا اصطــاح ال خيفــى 
عــن النــاس)32( . ويتضــح مــن كام 
الباقــاين عــدم الدقــة يف الكتابــة أو 
عــدم وحــدة اخلــط األمــر الــذي جعــل 
ــروف  ــم احل ــاف يف رس ــض االخت بع
. وهــذا التســاهل ناشــئ مــن االعتــاد 
ــزداد  ــدور. وت ــوظ يف الص ــا حمف ــى م ع

ــع  ــوب م ــوق واملكت ــن املنط ــافة ب املس
حركــة التطــور كــا يــرى د عبــد الصبور 
ــي  ــكل ج ــن بش ــك يتب ــاهن – وذل ش
ــا  ــك باضيه ــي ال تتمس ــات الت يف اللغ
ــة  ــا العربي ــة .أم ــات االوربي ــي اللغ وه
ــا  ــًا الرتباطه ــا ضعيف ــن فيه ــر الزم فاث
بالقــران الكريــم . و يأيت ببعــض االمثلة 
يف العربيــة لبيــان اثــر التطــور يف التفريق 
بــن املكتــوب واملنطــوق منهــا : فكلمــة 
) َبيــت ( التــي تنطــق بالفتــح عــى 
ــة  ــرة املال ــق بالك ــارت تنط ــاء ص الب
عــى البــاء ) بِيــت ( وكلمــة )قــوم( 
صــارت تنطــق بالــكاف املريــة . مــع 
ــرى  ــة . وي ــورة الكتابي ــاظ بالص االحتف
شــاهن ان الكتابــة يف العربيــة هــي 
عبــارة عــن رمــوز تذكاريــة ملــا كان 
ــن  ــرّب ع ــي ال تع ــلف واال فه ــه الس علي
ــة  ــق اال بالقرين ــكل مطاب ــوق بش املنط
ــايب  ــراد مــن الرمــز الكت ــي تفــّر امل الت
ــوق اىل  ــة املنط ــن كتاب ــل م ــه ينتق .ولكن
نطــق املكتــوب ففــي األمثلــة التــي 
ــا يف ) الصلــوة ، الزكــوة  جــاء هبـــــــ
ــل  ــايب ب ــع الكت ــن الواق ــؤدى م ..( ال ت
ال بــد ان تســمع مــن املقــرئ حــرًا)33(  
ولعمــري ان ذلــك ال يتــم عــى اطاقــه 
يف الــدرس اللغــوي وال يف املكتــوب 
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القــرآين الــذي تعــرض لظــروف إعــادة 
التدويــن وتعــدد اخلــط والكاتــب وغر 
ــخة  ــن النس ــروف تدوي ــن ظ ــك م ذل
األخــرة يف زمــن عثــان. ويبــدو ان 
النظــام  موضــوع  يف  يعالــج  ذلــك 

ــريب.  ــايب الع الكت

النظام الكتايب 
ــدأ  ــان ب ــا إن االنس ــوم تارخيي ــن املعل م
ــه للكلــات  ــل كتابت ــة األفــكار قب بكتاب
واحلــروف يف مرحلــة  الكتابــة الصورية 
ــوان  ــورة احلي ــون ص ــة لتك او التصويري
.فالصــورة كاالســم يف  لفظــه  بــدل 
ــاءت  ــم ج ــي .  ث ــود الغيب ــدان الوج مي
 . واهلروغليفيــة  املســارية  الكتابــة 
مكمــات  االشــوريون  واســتعمل 
التصويريــة  الكتابــة  فبعــد  صوتيــة 
بمقطــع  الكلمــة  نطــق  يعينــون 
ــة  ــص الكتاب ــن خصائ ــو م ــويت وه ص
ــة  ــة احلرفي ــّد األبجدي ــورية. وتع االش
آخــر مراحــل الكتابــة . ومثلــا حصــل 
ــة   حصــل التطــور يف  التطــور يف الكتاب
مــواد الكتابــة ويف رســمها)34(.. ويــرى 
أبــن جنــي إن اخلــط العــريب هــو اجلــزم 
ألنــه ُجــزم مــن خــط املســند وهــو 
خــط محــر يف اليمــن35. ويف موضــع 

آخــر يــرى إن أصــل اخلــط العــريب هــو 
مــن النبــط . إذ يــرى أن صــوت الظــاء 
ــت يف  ــط وإذا وقع ــن يف كام النب مل يك
ــاء  ــوت الظ ــم ص ــردة تض ــم مف كامه
قلبوهــا طــاء مثــل ناطــور وأصلهــا 
صيغــة  عــى  النظــر  مــن  ناظــور 
ــة  ــارة واضح ــي إش ــول()36( . وه )فاع
ألصــل اخلــط العــريب . وأجــدين موافقًا 
ملــا عليــه بعــض الباحثــن مــن انتســاب 
ــث  ــد البح ــط بع ــريب اىل النب ــط الع اخل
والتنقيــب)37( عــى ان اقــدم اشــكال 
اخلــط العــريب هــو النســخ والكــويف أو 
ــراق)38(.   ــرة يف الع ــبة للح ــري نس احل
والكتابــة العربيــة هلــا تاريــخ طويــل من 
التطــور واالنتقــال وتنــوع اخلطــوط 
ــن  ــة وحتس ــراء الكتاب ــى ث ــدلُّ ع ــا ي م
اخلــط واإلهتــام بــه. إذ يعــدُّ ذلــك 
مــن عوامــل الرقــي احلضــاري. ومهــا 
ــق  ــن  تدقي ــة م ــة العربي ــل الكتاب حتتم
ــن  ــر اب ــا يذك ــا -ك ــروف وجتليله احل
النديــم نقــًا عــن الكنــدي – ومــا فيهــا 
ــا  ــد يف غره ــا ال يوج ــة م ــن الرع م
ومــا فيهــا مــن أنــواع اخلــط وغــر ذلك 
ــة  ــط والكتاب ــرب باخل ــام الع ــن اهت م
ــن  ــة ب ــي املطابق ــك ال يعن ــإن ذل )39( .  ف

املنطــوق فعــًا واملكتــوب . وتبقــى 
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احلاجــة ملحــة لتحــّري املطابقــة . ولــو 
ــة يف  ــة العربي ــص الكتاب ــا خصائ طالعن
رســم األصــوات  لتبــن لنــا جــزءًا مــن 
ــريب  ــط الع ــة . فاخل ــدم املطابق ــة ع عل
والفينيقــي واالجريتــي مــن الســاميات 
التــي ال تكتــب احلــركات أو الصوائــت 
ــامية  ــات الس ــرتك اللغ ــرة . وتش القص
بأصــوات الــراء والــام والنــون والتــاء 
ــارة  ــا فت ــف نطقه ــن خيتل ــدال ولك وال
تعرضــت  و   . بدونــه  او  بالتفخيــم 
ــات  ــض اللغ ــوات يف بع ــض االص بع
ــة  ــاء يف العربي ــل الب ــر مث ــامية للتغ الس
ــت يف اول  ــة اذا كان ــل العربي ــق مث تنط
الــكام ولكنهــا تنطــق قريبــة عــن 
ــت  ــة اذا كان ــوت )v  ( يف االنكليزي ص
ــة  ــاء يف العربي ــة . والث ــط الكلم يف وس
ــة   ــة واالكادي ــن يف العربي ــا الش تقابله
ــد  ــاء)40(   وق ــاء والت ــق اخل ــر نط وتغ
خصائــص  قــدوري   غانــم  د  ذكــر 
الكتابــة العربيــة التــي ورثتهــا عــن 

ــي :  ــا ه أصوهل
1.خلوهــا مــن النقــط إذ يشــرتك أكثــر 
مــن حــرف برســم واحــد مثــل الــدال 

ــزاي وغرهــا  ــراء وال ــذال وال وال
2.خلوها من احلركات. 

ــا  ــطة وأحيان ــف املتوس ــذف األل 3.ح

الــواو واليــاء مثــل لكــن هــذا وغرهــا .
4.قابليــة ارتبــاط احلــروف مــع بعضهــا 

مــا عــدا بعــض احلــروف مثــل الــراء 
ــة  ــاء املفتوح ــث بالت ــاء التاني ــم ت 5.رس

ــا .  ــنت وغره ــت وس ــل مدين مث
ــة وال  ــة النبطي ــواو يف الكتاب ــادة ال 6.زي

ــل عمــرو .  زال بعضهــا موجــود مث
وقــد كان كثــر مــن هــذه الظواهــر 
ــل  ــة قب ــف القديم ــة يف املصاح الكتابي
ــك  ــط )41(. وبذل ــادة اخل ــط وإع التنقي
يمكــن معرفــة ســبب اختــاف املنطوق 
عــن املكتــوب يف بعــض الصــور اللغوية  
هــو الرســم االويل للخــط العــريب فضًا 
عــن  التطــور اللغــوي . و إن كثــرًا 
ممــا حــّر الدارســن يف الرســم القــرآين 
ــن األول.  ــات التدوي ــط وتقنيي ــو اخل ه
ــل  ــف أه ــذا وق ــن . ل ــرار التدوي وتك
ــط  ــة واخل ــالة الكتاب ــد مس ــة عن العربي
كثــرًا. إذ حيــي د . غانــم قــدوري 
أربعــة وعرشيــن مصــدرًا قديــًا بعنــوان 
اهلجــاء واخلــط  وعنوانــات قريبــة مــن 
هــذا املضمــون . ولعــل أول كتــاب 
ــائي ) 189  ــاء( كان للكس ــمه )اهلج اس
ــراء ) 207(   ــاء(  للف ــدُّ اهلج ــم )ح ( ث
ــة  ــم بالكتاب ــى اهتامه ــل ع ــو دلي . وه
الصحيــح  بشــكله  احلــرف  ورســم 
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وهكــذا جــاءت كتــب كثــرة هبــذا 
ــة  ــاءت مرحل ــا ج ــن هن ــوان. و م العن
النقــط يف العربيــة عامــًا مهــا يف حتــّري 
املطابقــة بــن املكتــوب واملنطــوق وكان 
ــًا  ــارزًا وخمتلف ــراءة ب ــب الق ــام كت اهت
نوعــًا مــا يف الــدرس الصــويت عــن كتب 
ــداين  ــال ال ــذا ق ــوي . ل ــدرس اللغ ال
املصاحــف  نقــط  وإذ كان ســبب   «  :
تصحيــح القــراءة وحتقيــق األلفــاظ 
ــى  ــرآن ع ــى الق ــى يتلق ــروف حت باحل
ــّي  ــاىل وُتُلق ــد اهلل تع ــن عن ــّزل م ــا ن م
مــن رســول اهلل 6.... فســبيل كّل حرف 
أن يــوىّف حّقــه بالنقــط ممــا يســتحقه 
باحلركــة والســكون ، والشــّد واملــّد 
واهلمــز وغــر ذلــك .. «)42( وهــو أمــر 
واضــح يف حتقيــق الكتابــة الصوتيــة 
املطابقــة  لتحقيــق  صورهــا  بأفضــل 
ــم  ــوي ومهت ــكل دراس لغ ــودة ل املنش

ــص. بالن
ــدرس  ــوق يف ال ــوب باملنط ــة املكت عاق

ــم  ــريب القدي ــويت الع الص
ــويت  ــدرس الص ــن أن ال ــبق يتب ــا س مم
أدت  عــدة  بعوامــل  تأثــر  العــريب 
عــن  املنطــوق  إفــرتاق  حــاالت  اىل 
ــا  ــة بينه ــإن العاق ــك ف املكتوب.وبذل
 . التطابــق  عــدم  أو  التطابــق  أمــا 

ــة  ــى ثاث ــم ع ــن أن يقّس ــاين يمك والث
ــادة  أقســام وهــي : عــدم التطابــق بالزي
أو   ، فيــه  النقــص  أو   ، املكتــوب  يف 
ــف.  ــة الكي ــن جه ــا م ــاف بينه االخت
ومن املاحــظ أن الزيــادة يف املكتوب يف 
بعــض دروس النحو أو الــرف ال تعد 
ــرضورة  ــويت بال ــدرس الص ــادة يف ال زي
عــى حســاب املكتــوب. مــا دامــت 
املطابقــة بينهــا موجــودة . فزيــادة اهلــاء 
يف النــداء والــف االطــاق وغــر ذلــك 
ممــا يكتــب كــا ينطــق ال يعنينــا لوجــود 
ــذف  ــك ُكلُّ ح ــايب . وكذل ــل الكت املقاب
ــود  ــع وج ــوي أو رصيف م ــبب نح لس
ــل  ــه ال يدخ ــل ل ــايب املقاب ــذف الكت احل
يف البحــث .وقــد وجدنــا هيمنــة بعــض 
مــا يمكــن تســميته قوانــن صوتيــة 
التطابــق  عــدم  حــاالت  يف  تتحكــم 
ومنهــا : األصــل والفــرع إذ ينقــص 
ــة  مــا يســمى بالفــرع الصــويت يف الكتاب
عــن األصــل. ومنهــا قانــون التخفيــف 
ــم  ــويت قدي ــون ص ــو قان ــر وه والتيس
وحديــث يعمــل عــى التقليــل الكمــي 
ــد  ــن جه ــارة وم ــق ت ــد النط ــن جه م
الكتابــة أخــرى. وســيتبن مــن عــرض 
ــذه  ــة هب ــة املتعلق ــات الصوتي املوضوع

ــة . الثنائي
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صفاُت األصواِت وأنواُعها 
بعــد أن يذكــر اللغويــون العــرب كيفيــة 
ــة  ــون يف معرف ــوات ويتفان ــق األص نط
املخــارج الصوتيــة لــكل صــوت وهــو 
ــة  ــأيت مرحل ــز. ت ــي متمّي ــد وصف جه
الكتابــة فــا نجــد االهتــام نفســه 
ســوى إشــارات وذلــك ملــا ذكرنــا 
ــرتة  ــك الف ــة يف تل ــفاهية الثقاف ــن ش م
عــى  األصــوات  تقســيم  فبعــد     .
أســاس معيــاري واضــح ومنــه احلســن 
ــرح  ــيبويه ي ــد س ــن . نج ــر احلس وغ
بــأن األصــوات غــر املستحســنة وهــي 
ــكاف،  ــم وال ــن اجلي ــي ب ــكاف الت ال
واجليــم التــي كالــكاف ، والتي كالشــن 
، والضــاد الضعيفــة ، والصــاد التــي 
كالســن ..وغرهــا ال تبــن اال عــن 
طريــق املشــافهة ، أي ال رمــز كتــايب 
هلــا .إذ يقــول فيهــا : » وهــذه احلــروف 
ــا  ــن جيده ــن وأربع ــا اثنت ــي متمته الت
ورديئهــا اصلهــا التســعة والعرشيــن 
ومــن   . باملشــافهة«)43(  ااّل  تبــن  ال 
الواضــح أنــه يشــر اىل العجــز الكتــايب 
عــن ذكــر بعــض األصــوات التــي 
ــي وإن  ــة . فه ــل بالكتاب ــا مقاب ــس هل لي
ــى  ــنة ع ــر مستحس ــة وغ ــت قليل كان
لكنهــا مســتعملة وهــو  قولــه  حــّد 

اللغــوي  الــدرس  عليــه  يؤكــد  مــا 
عنــد   باملشــافهة  القــول  وتكــرر   .
ــورة(  ــح )الص ــاف مصطل ــربد وأض امل
ويعنــي بــه الصــورة الكتابيــة . إذ أن 
ــا  ــون منه ــة وثاث ــده مخس ــروف عن احل
ــبعة  ــورة وس ــا ص ــرشون هل ــة وع ثاني
ــي  ــذه الت ــافهة وه ــن واملش ــى االلس ع
ليــس هلــا صــورة هــي اهلمــزة بــن 
ــم  ــف التفخي ــة وال ــف املال ــن واالل ب
الشــن  بــن  املعــرتض  واحلــرف 
واجليــم واحلــرف املعــرتض بــن الــزاي 
والصــــــاد والنــون اخلفيفــة.)44(. وقد 
ــا  ــوات وصوره ــي األص ــر الزّجاج ذك
ــة املتشــاهبة. وقــارب بينهــا مــن  الكتابي
ــارة اىل  ــة.يف إش ــورة الكتابي ــة الص جه
تطــور االبجديــة. إذ يــرى إن احلــروف 
عــرشة  تســع  هلــا  وعــرشون  ثانيــة 
صــورة . فالبــاء والتــاء والثــاء عــى 
ــة.  ــط والكتاب ــد اخل ــدة عن ــورة واح ص
اال  واجليــم  واخلــاء  احلــاء  وكذلــك 
التــي  بالنقــط  بينهــا  يفرقــون  إهنــم 
وضعــت فيــا بعــد. ويعّلــل ذلــك 
ــهولة إذ  ــة والس ــون اخلف ــق قان ــى وف ع
ــوا  ــن أن يضع ــف م ــك أخ ــرى إن ذل ي
لــكل حــرف صــورة خاصــة بــه فتكثــر 
الصــور)45( . ويف ذلــك إشــارة اىل النظام 
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الكتــايب احلديــث فــإن التقليــل مــن 
الصــور الكتابيــة مــع ذكــر التنقيــط 
أســهل يف التطابــق ونقــل املنطــوق. 
مــن وضــع صــور كتابيــة أخــرى .إذ إن 
ــة  ــورة الكتاب ــي الص ــط ه ــة التنقي عملي
وضــع  إن  أي   . األفضــل  الصوتيــة 
الواحــد  الصــوت  عــى  العامــات 
مــن  أفضــل  هــو  الكتابــة  نظــام  يف 
ــن  ــي اب ــة. ويعتن ــور الكتابي ــر الص تكث
ــره  ــن تفس ــدءًا م ــة ب ــذا الثنائي ــي هب جن
املــراد  أن  يــرى  إذ  املعجــم  حلــروف 
منهــا احلــروف التــي ترفــع االهبــام 
ــاط او  ــض النق ــع بع ــواء أكان بوض س
ــرف )46(.  ــح احل ــر يوض ــأي يشء آخ ب
ثــم أنــه بعــد أن يذكــر أصــول حــروف 
ــًا   ــن حرف ــعة وعرشي ــي تس ــم وه املعج
يف إشــارة اىل فروعهــا . يفّصــل يف كتابــة 
بعــض احلــروف معلــًا بالتخفيــف 
كتابــة اهلمــزة يــاء أو واوًا . فلــوال هــذه 
ــا يف  ــة ك ــزة حمقّق ــت اهلم ــة لكتب العل
الفعــل ) أخــذ( ثــم يــأيت بشــاهد يقــول 
إنــه وجــد يف أحــد املصاحــف مكــــتوبًا 
) يســتهزأون( مــع أن مــا بعدهــا الــواو ، 
ومــا قبلهــا اليــاء ولكنها جــاءت مكتوبة 
بالتحقيــق . وحيتــج ابــن جنــي عــى َمــن 
ــة  ــروف بحج ــن احل ــزة م ــرج اهلم خي

عــدم ثبــات صورهتــا الكتابيــة . إذ يــرى 
اســبقية الوجــود اللفظــي كايف يف إثباهتــا 
ويؤكــد مــرة أخــرى )47( ويف إشــارة 
ــوق  ــم املنط ــة يف تقدي ــة وواضح رصحي
ــط  ــى اخل ــظ ع ــوب أو اللف ــى املكت ع
يعلــل وجــود الــام مــع اهلمــزة بقولــه : 
» إن واضــع اخلــط أجــراه يف هــذا عــى 
اللفــظ ألنــه أصــل اخلــط . واخلــط فــرع 
عــى اللفــظ فلــا رآهــم قــد توصلــوا اىل 
ــل  ــّدم قب ــف .... ق ــام التعري ــق ب النط
األلــف يف ) ال( المــًا توصًا للنطــــــق 

ــاكنة .. «)48( ــف الســـــ باألل
ــدد  ــد تع ــًا عن ــون ايض ــف اللغوي ويق
ــد و  ــم الواح ــة للفوني ــورة الكتابي الص
مــا يتفــرع منــه  ممــا يســمى بااللفونات. 
وقــد اطلــق اللغويــون عليهــا بالفــروع 
أحيانــًا فرقــًا عــن األصــول. وتوصيــف 
ابــن جنــي للفــروع يقــرتب مــن املنهــج 
احلديــث إذ يفــّرق بــن نوعــن مــن 
ــي  ــنة الت ــروع احلس ــروع : األول الف الف
يؤخــذ هبــا يف القــرآن وهــي مــا يقابــل 
ــون  ــا : الن ــتة منه ــي س ــات وه االلفون
وألــف  املخففــة  واهلمــزة  اخلفيفــة 
..والثــاين   اإلمالــة  والــف  التفخيــم 
 . وهــي غــر احلســنة وهــي ثانيــة 
والتــي تعــرّب عــن وجــود ضعيــف 
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وغــر متقبــل وهــي:  الــكاف التــي بــن 
اجليــم والــكاف واجليــم التــي كالشــن 
والتــي كالــكاف وغرهــا .وجممــوع 
الفــروع ال مقابــل كتــايب هلــا وال تعــرف 

اال بالســمع واملشــافهة)49(    
ــن  ــرع ع ــا يتف ــرشي  أن م ــرى الزخم  وي
احلــروف األصــول ســتة ومنهــا النــون 
ــوم  ــة يف اخليش ــا ُغنّ ــي فيه ــاكنة الت الس
أو النــون اخلفيفــة أو اخلفّيــة . وألفــا 
اإلمالــة والتفخيــم يف عــامِل وصــاة  
ــا  ــم .)50(  ومــن هن ــي كاجلي والشــن الت
يتبــن العجــز الكتــايب وقــد يكــون 
النــون  صــوت  أن  وذلــك  العكــس 
يمكــن أن يكتــب بالنــون والتنويــن 
وهــو مــن مشــكات الكتابــة اىل وقتنــا 
هــذا إذ نقــرأ يف كثــر مــن وســـــــائل 
شــكرن   ( يكــــتب  مــن  التواصــل 
جزيلــن (  وذلــك الشــرتك الصورتــن 
يف صــوت واحــد . وقــد ذكــر ابــن 
ــاف  ــاب اخت ــالة يف ب ــذه املس ــي  ه جن
اللفظــن واختــاف املعنيــن يف احلروف 
ــة  ــي القافي ــواكن فف ــركات والس واحل
املنتهيــة بالنــون جيــوز ان تكتــب بالنــون 
إذا اردهتــا نــون اإلنشــاد وجيــوز ان 
ــك  ــي قول ــرف فف ــن ال ــب بتنوي تكت
ــن  ــول اب ــعادًا يق ــت س ــة: رأي يف القافي

ــّر:  ــون خم ــذه الن ــت يف ه ــي : » فأن جن
إن شــئت اعتقــدت أهنــا نــون الــرف 
ــاد  ــون االنش ــا ن ــئت جعلته .... وإن ش

 )51(»
الصوائت والصوامت 

عضويــة  ناحيــة  مــن  بينهــا  يفــرق 
مــن جهــة تقــارب أعضــاء النطــق 
فــإذا اقرتبــا خيــرج الصــوت صامتــًا 
مــن  اخلــارج  اهلــواء  ممــر  إلغــاق 
تباعــد  ثمــة  كان  إذا  أمــا   . الرئتــن 
بينهــا فيكــون الصــوت حــرًا ويســمى 
ــق .  ــى احلل ــن أق ــرج م ــًا. فتخ صائت
والصوائــت قســان : صوائــت قصــرة 
ــركات  ــي احل ــرة ه ــة والقص ، وطويل
وهــي   . احلــروف  هــي  والطويلــة 
الــواو  أو  بفتحــة  املســبوقة  االلــف 
املســبوقة  اليــاء  أو  بضمــة  املســبوقة 
بكــرة وهــذه هــي الصوائــت الطويلــة 
ــة  ــركات : الفتح ــي احل ــرة وه و القص
والضمــة والكــرة)52(. ومــا ســوى 
هــذه الصوائــت فهــي صوامــت كلهــا .
ومــا ينفعنــا يف هــذا املبحــث هــو أمهيــة 
ــه  ــوق ومطابقت ــل املنط ــركات يف نق احل
للمكتــوب. والتســاؤل هنــا هــل كانــت 
ــب  ــركات ؟ أم تكت ــرف احل ــة تع العربي
بــدون حــركات وتصــل معانيهــا ويتــم 
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التعامــل هبــا يف خطاباهتــم املكتوبــة 
واجلــواب  ؟  الســياقات  بحســب 

ــن: ــن أمري ــور ب حمص
 األول:  أهنــا تعــرف احلــركات مــن 

البدايــة . 
الثــاين: أهنــا اضطــرت اىل اجيادهــا فيــا 
بعــد الســباب تتعلــق بنظــام الكتابــة . 
ويبــدو يل أهنــا كانــت تعــرف احلــركات 
منــذ البدايــة وذلــك لألســباب اآلتيــة : 
العــرب  كام  يف  احلركــة  .كثــرة  1ـ 
ــاكن  ــدأ بس ــرب ال تب ــك الن الع .وذل
ــد  وال يتصــل ســاكن بســاكن ولكــن ق
يتصــل متحــرك بمتحــرك)53( ومــن ثــم 
فــا يســتغنى عــن احلركــة  يف املنطــوق 
يف  عنهــا  يســتغنى  فكيــف  العــريب 

ــتخدامه؟  ــد اس ــوب عن املكت
ــن أن  ــث تب ــض األحادي 2ـ  وردت بع
بعــض الصحابــة كانــوا يشــددون عــى 
ــى  ــاط ع ــركات والنق ــع احل ــدم وض ع
القــرآن الكريــم خوفــًا مــن الزيــادة 
والتحريــف ومنهــا قــول ابــن مســعود : 
» جــردوا القــرآن وال ختلطــوا بــه غــره« 
ــركات54  ــط واحل ــه التنقي ــوا عن أي ارفع
. وهــو دليــل عــى وجودهــا ســابقًا 
ــى  ــرع ع ــيء يتف ــاف ال ــر بإيق فاألم

ــوده .  وج

. وقــد قــدم د عبــد الرمحــن احلــاج 
)احلركــة  بعنــوان  بحثــًا  صالــح 
والســكون عنــد الصوتيــن العــرب 
بــن  احلديثــة(  اللغــة  وتكنولوجيــا 
ــة عــى  ــاد علــاء العربي ــه ســبب اعت في
ــرى  ــا وي ــكون دون غره ــة والس احلرك
احلركــة  هــي  باحلركــة  املقصــود  ان 
العضويــة التــي تتيــح املتكلــم االنتقــال 
مــن حــرف آلخــر ومــن هــذا املنطلــق 
يــرى ان علــاء العربيــة فرقــوا بــن 
اجلــرس يف احلــرف والــرف فاجلــرس 
هــو مــا يدركــه الســمع والــرف هــو 
مــا يتعلــق باالنتقــال مــن حــرف آلخــر 
وان تــوايل احلــروف حتكمهــا فكــرة 
ــن  ــايل. وم ــرف الت ــق للح ــؤ للنط التهي
ثــم فــا يفهــم الســامع معنــى الصــوت 
ــل  ــذه الفواص ــود ه ــوق اال بوج املنط

الصائتيــة .
وملــا كانــت اللغــات ال حــركات هلــا كا 
يف العربيــة فإهنــم وجــدوا ان املقطــع 
وجــود  بــدون  تكــون  أن  يمكــن  ال 
ــي يف  ــب املطلب ــرى د غال ــت. وي صائ
ــل  ــد ان اخللي ــوات امل ــن أص ــه ع كتاب
جــذور  عــن  البحــث  حــال  يف  كان 
املعجــم  إلنشــاء  األلفــاظ  وأصــول 
ــت  ــاب الصوائ ــب كت ــف صاح ويضي
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يف العربيــة ان اخلليــل اعــرض عــن 
حاجتــه  لعــدم  القصــرة  الصوائــت 
ــى  ــم واكتف ــاء املعج ــام انش ــا يف مق هل
بحــروف املــد الن هلــا متثيــل كتــايب وال 
ــركات.  ــايب للح ــل الكت ــود التمثي وج
ــة  ومــن الواضــح أن هــذه احلجــة واهي
بدليــل انــه كان يقــول عــن بعــض 
ــول  ــة يق ــات املختلف ــاظ يف اللهج األلف
ــم  ــم تعجزه ــه فل ــاين أو نصب ــع الث برف
برمزهــا  القصــرة  الصوائــت  كتابــة 
يف  موجــودة  كانــت  فقــد  املعــروف 
ــض  ــويت لبع ــكيل الص ــم بالتش كامه
األلفــاظ يــأيت مــع الكلمــة مبــارشة 
فأنــت تقــرأ كلمــة قــرأ يف املعجــم 
ــة  ــك كتاب ــك ذل ــر ل ــه يذك ــح ألن بالفت
عــن  اغنــت  بالكتابــة  ثــم  ومــن 
ــة  ــورة النطقي ــت الص ــوت وأوصل الص
ــى  ــرف ع ــد التع ــك بع ــة وذل الصحيح
النطــق الصحيــح بشــكل شــفاهي مــن 
مصــادره األصليــة. وال يعنــي ذلــك أن 
اخلليــل او مــن جــاء مــن بعــده مل يفرقوا 
بــن الصامــت والصائــت بــل عــى 
ــل  العكــس مــن ذلــك فقــد ذكــر اخللي
عــن  وميزهــا  الصائتــة  االصــوات 
ــة او  ــروف أهلوائي ــا باحل ــا بوصفه غره
ــرتاض  ــدم اع ــى ع ــة ع ــة الدالل اجلوفي

ــوف.  ــن اجل ــه م ــوت وخروج الص

ويبــدو أن مســالة الفــرع واألصــل تؤثر 
يف ثنائيــة املنطــوق واملكتــوب .فاحلــرف 
أقــوى مــن احلركــة – عنــد ابــن جنــي - 
ألنــه يمكــن ان يوجــد بشــكل مســتقل 
ــا  ــن هن ــة)55( وم ــك احلرك ــس كذل ولي
ــى  ــي ع ــت مبن ــم بالصام ــإن اهتامه ف
وجــود رمــز كتــايب لــه ســابق عــى رمــز 
احلركــة)56( وكل ذلــك نشــأ مــن االهتام 
ــدرس  ــة ال ــية يف بداي ــور األساس باالم
اللغــوي عامــة والصــويت خاصــة. إذ مل 
نجــده منفصــًا  عــن الــدرس اللغــوي 

يف بدايــة النشــأة. 
يــؤدي قانــون اخلفــة والســهولة الصويت 
املنطــوق  اختــاف  يف  واضحــًا  دورًا 
الصامــت  ثنائيــة  يف  املكتــوب  عــن 
والصائــت .وتراجــع املكتــوب ونقصــه 
عــن املنطــوق . عــى ان القانــون نفســه 
ــادة املكتــوب اختصــارًا يف  يعمــل يف زي
ــن  ــى م ــا يبق ــك إذا كان م ــق وذل النط
الــكام يــدل عــى مــا حــذف مــع عــدم 
ــذف  ــك ح ــن ذل ــاس وم ــوف االلتب خ
األلــف يف البســملة وحذفهــا يف ) ابــن ( 
ــذف  ــتعال وح ــرة االس ــف وكث للتخفي
االلــف مــن ال التعريــف اذا دخــل 
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ــل )  ــام ( مث ــر ) ال ــرف اجل ــا ح عليه
للرجــل( وكذلــك حــذف االلــف مــن 
بعــض االعــام مثــل إبراهيــم واســحق 
. والــواو مــن ) رؤس( ممــن يكتــب 
ــف  ــذف االل ــه ح ــدة . ومن ــواو واح ب

ــؤالء)57( . ــذا وه ــن ه م
الظواهر الصوتية 

إن  الظواهــر الصوتيــة التــي ذكرهتــا 
كتــب النحــو والــرف وكتــب القــراءة 
القرآنيــة تؤكــد بشــكل واضــح التفاوت 
ــم  ــب. فالتنغي ــا يكت ــق وم ــا ينط ــن م ب
والنــرب واملــد واالمالــة وغــر ذلــك 
الــدرس  يف  املهمــة  الظواهــر  مــن 
ــر  ــن أث ــا م ــا هل ــوي مل ــتعال اللغ االس
يف تغــر الداللــة وال يوجــد هلــا مقابــل 
ــراءة  ــاب الق ــم أصح ــد أهت ــايب . وق كت
بذلــك أككــا ذكرنــا ألمهيــة النطــق 
ومــن ذلــك مــا ذكــره الــداين مــن كتابــة 
املــّد اذ يقــول : » إن نّقــاط بلدنــا جــرت 
عادهتــم قديــًا وحديثــًا عــى أن جعلــوا 
عــى حــروف املــّد واللــن الثاثــة 
األلــف واليــاء والــواو مّطة باحلمـــــراء 
ــكينهن .. «)58(  ــادة متـــ ــى زي ــة ع دالل
املــد  حــرف  كان  إذا  األمــر  وهــذا 
ــن  ــا إذا مل يك ــة . أم ــودًا يف الكتاب موج
موجــودًا أي حمذوفــًا لســبب مــا فأهنــم 

يضعــون املّطــة يف مكانــه املحــدد لــه يف 
ــون  ــرف بالل ــمون احل ــظ  أو يرس اللف
األمحــر ثــم يضعــون املطــة عليه)59(وهــو 
واضــح يف حماولــة املطابقــة عــن طريــق 
إجيــاد صيغــة كتابيــة البــراز ظاهــرة املــد 

ــة ــد املعروف ــوات امل يف ص
النر 

ــد  ــذا نج ــز ل ــو اهلم ــة : ه ــرب يف اللغ الن
يف معجــات اللغــة يذكــر مــع املســتوى 
ــربت  ــز ون ــرب أي ال هتم ــويت وال تن الص
ــي  ــك فه ــه)60( . وبذل ــرف اذا مهزت احل
ــدرس  ــا ال ــف فيه ــة يق ــرة صوتي ظاه
العــريب القديــم بالضغــط عــى صــوت 
واحــد لتفريقــه عــن غــره. أمــا يف 
فتعنــي  احلديــث  الصــويت  الــدرس 
ــع  ــض املقاط ــمعي يف بع ــوح الس الوض
ونشــاط يف أعضــاء النطــق يف وقــت 
املقاطــع  يف  فتــور  يقابلــه  واحــد 
املجــاورة)61(  . وألمهيــة هــذا الصــوت 
عنــد  بــه  النطــق  وتنــوع  وتغراتــه 
ــت   ــدة حت ــب ع ــه كت ــت في ــرب ألف الع
ــوق  ــه يف املنط ــز ( ألمهيت ــوان ) اهلم عن
العــريب . وال يعنــي ذلــك أن العــريب ال 
يســتخدم النــرب باملعنــى املعــروف حديثًا 
بيــد أن الــدرس اللغــوي القديــم ارتبــط 
ــب  ــوي فحس ــى اللغ ــرب باملعن ــده الن عن
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لذلــك نجــد ثنائيــة املنطــوق واملكتــوب 
يف الــدرس القديــم تتعلــق باهلمــز ومــا 
يطــرأ عليــه .   فلــو وقفنــا عنــد اهلمــز يف 
الــدرس الصــويت عنــد ســيبويه واملــربد 
ــق  ــي النط ــان يف ثنائ ــا يبحث ــد اهن نج
املنطــوق  عــى  مؤكديــن  والكتابــة 
ــز  ــوت اهلم ــئ لص ــود مكاف ــدم وج لع
ــز  ــن اهلم ــن ( أي ب ــن ب ــت ) ب إذا كان
ــن  ــاء أو ب ــز والي ــن اهلم ــف أو ب واألل
ــورة  ــد ص ــه ال توج ــواو فإن ــز وال اهلم
ــه  ــوت وضعف ــوة الص ــن ق ــة تب كتابي
الــذي يفرضــه هــذا النــوع مــن النطــق 
إذ يقــول ســيبيويه يف ذلــك : » أعلــم إن 
كل مهــزة مفتوحــة كانــت قبلهــا فتحــة 
ــاكنة  ــف الس ــزة واألل ــن اهلم ــا ب جتعله
وتكــون بزنتهــا حمققــة غــر أنــك ختفف 
الصــوت وال تتمــه وختفى إلنــك تقرهبا 
مــن األلــف .. «)62(  .وهكــذا إذا كانــت 
اهلمــزة بــن بــن مــع اليــاء والــواو 
. وبذلــك يؤكــد ســيبويه عــى دقــة 
النطــق بعــدم إمكانيــة الكتابــة الصوتيــة 
ــرة  ــذه الظاه ــع ه ــب م ــكل يتناس بش
بزنتهــا   ( ســيبويه  وقــول  الصوتيــة. 
الكتابيــة  بالصــورة  يقصــد   ) حمققــة 
ــف  ــع ختفي ــة م ــزة املحقق ــها للهم نفس
ــوة  ــى ق ــربد ع ــق امل ــا . وأطل ــق هب النط

ــربة  ــزة بالن ــى اهلم ــويت ع ــط الص الضغ
ــة ،  ــا حمقق ــة بوزهن ــول : » واملخفف إذ يق
إال انــك خففــت النــربة ألنــك نحــوت 
هبــا نحــو األلــف .وينطبــق الــي نفســه 
ــال  ــاء  إذ ق ــزة والي ــن اهلم ــت ب أذا كان
ــا  ــورة وم ــت مكس ــإذا كان ــربد  : » ف امل
ــاء  ــوح نحــوت هبــا نحــو الي قبلهــا مفت
 – واملخففــة  الرجــل  يئــس  وذلــك 
ــة إال أن  ــا حمقق ــت – بوزهن ــث وقع حي
النــرب فيهــا أقــل ..«)63( ومــن الواضــح 
مكافئــا  جيــدوا  مل  العربيــة  علــاء  أن 
ألزمــوا  لــذا  الظاهــرة  هلــذه  كتابيــًا 
ــق.  ــد النط ــرب عن ــف الن ــم بتخفي املتكل
فكانــت طريقــة رشح عمليــة النطــق 

ــة .   ــى املطابق ــول ع ــة يف احلص كافي
التنغيم 

الصــوت  ارتفــاع  عمليــة  هــو 
مقتضيــات  بحســب  وانخفاضــه 
الداللــة وهــو: » قرينــة صوتيــة يســتدل 
ــن  ــة ع ــل املختلف ــاين اجلم ــى مع ــا ع هب
طريــق رفــع الصــوت وخفضــه«)64( 
ــح  ــكل رصي ــوا بش ــاة مل يتعرض فالنح
ــح  ــح وواض ــط رصي ــود رب ــدم وج لع
بــن هــذه الظاهــرة والــدرس النحــوي 
القرانيــة  القــراءة  كتــب  واهتمــت 
عــن  نقــًا  فالســمرقندي   . بذلــك 
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ــاة  ــد رضورة مرع ــن جي ــض املحقق بع
ذلــك القــران ينبغــي ان يقــرأ عــى 
ــاء اهلل  ــن اس ــا ورد م ــات ف ــبع نغ س
تعــاىل وصفاتــه فبالتوقــر والتعظيــم 
فباخلفــة  املفرتيــات  مــن  ورد  ومــا 
والرتقيــق وهكــذا نجــد أهنــم يلتفتــون 
النــص. داللــة  يف  التنغيــم  اثــر  اىل 
ــرب  ــن أن الع ــد الباحث ــرى اح )65( وي

ــح  ــذا املصطل ــارب ه ــا يق ــتعملوا م اس
وإن مل يذكــروه بشــكل رصيــح فــإن 
ــوت  ــّد الص ــم ، وم ــات الرتن مصطلح
والتطريــب مصطلحــات قريبــة مــن 
التنغيــم ذكرهــا النحــاة يف موضوعــات 
املناســب  ومــن   . عــدة)66(  نحويــة 
متابعــة املصطلــح عنــد ســيبويه . إذ 
ذكــر الرتّنــم يف بــاب النــداء ويف الندبــة 
فحســب وبــّن كيفيــة كتابتهــا  إذ قــال: 
فيهــا  يرتنمــون  كأهنــم  الندبــة  أن   «
ــّد وأحلقــوا آخــر  ــم ألزموهــا امل فمــن ث
االســم املــد مبالغــة يف الرتنــم «)67(. 
ــايب  ــادل كت ــع مع ــة لوض ــي حماول وه
ــو  ــذا فه ــة . ول ــرة الصوتي ــذه الظاه هل
يف موضــع آخــر جيعــل املعــادل الكتــايب 
النــون عنــد إرادة الرتنــم اذ قــال: » 
ــة  ــى ثاث ــوا فع ــدوا ومل يرتنم ــإذا أنش ف
أوجــه أمــا أهــل احلجــاز فيدعــون هــذه 

ــون  ــا مل ين ــا وم ــون منه ــا ن ــوايف م الق
عــى حاهلــا يف الرتنــم ليفرقــوا بينــه 
وبــن الــكام الــذي مل يوضــع للغنــاء . 
وأمــا نــاٌس كثــر مــن بنــي متيــم فإهنــم 
يبدلــون مــكان املــّدة النــون فيــا ينــون 
ومــا مل ينــون ملــا مل يريــدوا الرتنــم.. «)68( 
ــف  ــريض : » أن األل ــر ال ــك يذك وكذل
والــواو ، واليــاء يف القــوايف تصلــح 
للرتنــم بــا فيهــا مــن املــد ، فيبــدل منهــا 
ــدو ان  ــن ملناســبته إياهــا«)69(  ويب التنوي
ــى  ــس بمعن ــا لي ــم هن مصطلــح الرتن
ــويت  ــدرس الص ــروف يف ال ــم املع التنغي
ــب  ــى التطري ــو بمعن ــل ه ــث . ب احلدي
والنغــم الغنائــي وهــو واضــح مــن 
توصيفــه عنــد ســيبويه يف الشــعر الــذي 
ــد  ــاء عن ــر الغن ــن مظاه ــرًا م ــدُّ مظه ُيع
ــا  ــه. وم ــه وقافيت ــب وزن ــرب بحس الع
ــا  ــك : » وم ــد ذل ــيوطي يؤي ــه الس قال
الرتنــم ؟ قلــت : الغنــاء ، قــال : يف 
ــوات ،  ــت : يف اخلل ــوال ؟ قل أي األح
واجللــوس مــع اإلخــوان... «)70( . بيــد 
ــدُّ  ــث يع ــدرس احلدي ــم يف ال ان التنغي
ــا  ــك م ــس كذل ــى ولي ــى املعن ــة ع قرين
ورد يف بعــض موضوعــات الــدرس 
النحــوي بعنــوان الرتنــم . وهــو يظهــر 
يف املكتــوب عــن طريــق فونيــم النــون . 
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امــا امَلْطــُل فهــو باللغــة : : امَلــدُّ ؛ َمَطــل 
احلبــَل وغــره َيْمُطله َمْطــًا فاْمَطــلَّ )71( 
. وقــد حتــدث النحــاة عــن مــّد الصوت 
يف بــاب املنــادى وفصلــوا القــول فيــه . 
وان كان صوتيــًا  املبحــث  ان هــذا  و 
ــم  ــث التنغي ــل يف مبح ــه ال يدخ ــد أن بي
. والتنغيــم يدخــل قرينــة للتفريــق بــن 
التعجــب واالســتفهام أو االســتفهام 
ــد  ــاء زي ــا ج ــك ) م ــل قول ــرب مث واخل
ــيء  ــن جم ــؤال ع ــون س ــح ان تك ( فيص
ــدة . أو  ــة صاع ــت النغم ــد  اذا كان زي
إخبــاًر عــن عــدم جميئــه اذا كانــت 
ــه .  ــكارًا ملجيئ ــت ان ــا كان ــة ورب هابط
أو للتعجــب كذلــك وهــو غــر واضــح 
ــاة  ــه النح ــع ل ــة ومل يض ــب الكتاب بحس
األوائــل مقابــًا كتابيــًا . فهــم  يبحثــون 
ذلــك يف جمــال حــذف األداة ســواء 
أكانــت أداة األســتفهام أو حــرف النداء 
أو غــر ذلــك  . و مّيــز ابــن يعيــش بــن 
النــداء والتعجــب إذ قــال : » قوهلــم يــا 
للــاء كأهنــم رأوا عجبــًا ومــاًء كثــرة.. 
ــرة  ــذه الظاه ــّراء هب ــام الق «)72(   واهت
الــداليل  اخللــط  يف  الوقــوع  جينبهــم 
عنــد قــراءة القــرآن الكريــم . فكثــر من 
أســاليب االســتفهام والتعجــب والنفي 
ــاج اىل  ــرآين حتت ــص الق ــي يف الن والنه

التنغيــم لدفــع التوهــم يف الداللــة الذي 
ــة . ــه يف الكتاب ــا يقابل ــد م ال يوج

االدغام 
إذ يعــدُّ ظاهــرة صوتية مهمــة يف الدرس 
الصــويت القديــم و واالدغــام هــو جعل 
ــدًا يف  ــًا واح ــن صوت ــن املتاثل الصوت
ــه: »  ــراج يف تعريف ــال ال ــق إذ ق النط
ــه  ــرف مثل ــاكن بح ــرف س ــل ح وص
مــن موضعــه مــن غــر حركــة تفصــل 
ــا  ــران بتداخله ــف فيص ــا وال وق بينه
كحــرف واحــد «)73( واملعلــوم أن املــراد 
بالتاثــل يف تعريفــات االقدمــن هــو مــا 
يتضمــن التجانــس والتقــارب والتاثــل 
الــذي  الصــويت  . وبذلــك فاحلــراك 
ــراك يف  ــو ح ــن ه ــن املتاثل ــل ب حيص
املنطــوق ســواء أكان بــن األول والثــاين 
األقــوى  بــن  أو  ســيبويه  بحســب 
واالضعــف بحســب املــربد . الــذي 
ينتــج عنــه نقــص يف املكتــوب ويعــوض 
ــا  ــة أحيان ــة كتابي ــص بطريق ــذا النق ه
وهــو وضــع عامــة ) الشــدة( واحيانــا 
ــد  ــوت جدي ــان اىل ص ــول الصوت يتح
فونيــم  بمســتوى  املكتــوب  فيتغــر 
واحــد جديــد .و قــد نقــل ســيبويه 
املنطــوق  بــن  الكــم  يف  التســاوي 
واملكتــوب يف االدغــام وذلــك يف قــراءة 
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َب  ــوِّ ــْل ُث ــاىل : )َه ــه تع ــرو لقول ايب عم
ــن  ــوَن( املطفف ــوا َيْفَعُل ــا َكاُن ــاُر َم اْلُكفَّ
ــرأ  ــاء إذ ق ــع الث ــام م ــام ال / 36  بادغ
ــار()74(.  ــوب الُكّف ــرو  : ) َهثُّ ــو عم أب
واملاحــظ أن ســيبويه يبــن الفــرق بــن 
مــا ُكتــب يف النــص القــرآين مــن جهــة 
ومــا يقــرأ بحســب االســتعال مــن 
ــس يف  ــا لي ــز هن ــرى والعج ــة أخ جه
ــل  ــة نق ــل يف طريق ــا ب ــة واصوهل الكتاب
ــرة  ــف بظاه ــويت املتص ــتعال الص االس
صوتيــة حتتــاج لكتابــة موافقــة هلــا . بــل 
ربــا يفهــم مــن كام ســيبويه هــو إرادة 
مطابقــة املنطــوق للمكتــوب وليــس 
العكــس كــا هــو املــراد يف الــدرس 
الصــويت احلديــث أي ان النــص القــرآين 
كتــب يف بدايــة التدويــن هبــذه الصــورة 
ومــن ثــم فــإن القــراءة ينبغــي أن تكــون 
موافقــة لــه. ولــذا فهــو يف ادغــام اهلــاء 
مــع الشــن يســتدل ببيــت الشــاعر 

ــربي : ــم العن ــن متي ــف ب طري
لَِلــذٍة      مــاالً  اســتهلكُت  إذا  تقــوُل 

الئــُق بكفيــِك  َهــّيٌء  ُفَكيهــُة 
واملقصــود  هــو )هــل يشء( فادغــم 
الــام مــع الشــن . وهــو بذلــك يقــدم 
االســتعال هنــا عــى املطلــوب كتابــة . 
ــن  ــع الع ــاء م ــام احل ــواز ادغ ــن ج وم

كــا يف قولــك : امــدْح َعَرفــه فيقولــون: 
 : قولــك  يف  وكذلــك  إمدحرفــة 
 )75( غنمــك  اســلخ  أي  اســلغنمك 
.فيذكــر مــا ينبغــي ان يكتــب ثــم يذكــر 
ــه  ــد العــرب وهــو كأن مــا يســتعمل عن
هنــا يقــدم املكتــوب عــى وفــق املعيارية 
العربيــة عــى املســتعمل الصــويت . ومن 
ــًا  ــيبويه قائ ــره س ــا ذك ــا م ــك مث ذل
ــذا  ــًا هل ــرب تصديق ــت الع ــا قال : » ومم
اإلدغــام قــول بنــي متيــم حمـّـم يريــدون : 
معهــم و حمـّـاوالء يريــدون : مــع هــؤالء 
« )76( وقــال ايضــًا » وممــا اخلصــت فيــه 
ــم  ــرب قوهل ــن الع ــاعا م ــاء س ــاء ت الط
ُحّتهــم يريــدون : ُحّطهــم«77 بذلــك 
نجــد الــدرس الصــويت املدمــج بالدرس 
النحــوي يؤكــد نفــس املضمــون يف عدم 
التطابــق يف كثــر مــن الظواهــر الصوتية 
املبثوثــة يف الــدرس النحــوي. ويف مكان 
آخــر نجــد املــربد يرفــض قــول بعــض 
النحويــن بابــدال اهلمــزة يــاء مــن غــر 
ــم  ــن الرس ــرف م ــا يع ــًا ب ــبب حمتج س
ــم  ــول : » وأعل ــة إذ يق ــة العربي والكتاب
ــدل  ــرون ب ــن ي ــن النحوي ــًا م إن قوم
اهلمــزة مــن غــر علــة جائــز فيجيــزون 
قــرأت  بمعنــى  وأجرتيــت  قريــت 
ــه  ــه ل ــول ال وج ــذا الق ــرتأت وه وأج
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عنــد مــن تصــح معرفتــه وال رســم 
ــم يتبــن  ــد العــرب «)78( ومــن ث ــه عن ل
الكتــايب  باملقابــل  النحويــن  اهتــام 
يســتنكر  وبذلــك  املطابقــة  لغــرض 
ــذه  ــق ه ــن طري ــرأي ع ــذا ال ــربد ه امل
ــدرس النحــوي  ــة المهيتهــا  يف ال الثنائي
فلــم يكتــف بعــدم وجــوده يف كام 
وجــوده  بعــدم  عــززه  بــل  العــرب 
بشــكل خطــي بوصفــه تابعــًا للوجــود 

ــي.      اللفظ
ومــن ذلــك ذكــر الزجاجــي أن بعــض 
ــان (  ــو ف ــاء  بن ــول ) عْل ــرب تق الع
يقصــدون ) عــى املــاء بنــو فــان ( 
ــدة)79(  ــية جي ــة فاش ــا عربي ــد اهن ويؤك
. وهــو إشــارة اىل املطابقــة  .وهكــذا 
نجــد عــرشات الشــواهد التــي ذكرهــا 
ســيبويه عــن هــذه الظاهــرة .  و يقــول 
املــربد يف االدغــام : »أنــه  ال يبخــس 
ــد  ــه ق ــا«)80( ولكن ــروف وال ينقصه احل
يبخســها بالقيــاس اىل الكتابــة وقــد 
ــًا .  ــف كيف ــا وخيتل ــا ك ــاوى معه يتس
وكانــت إشــارات الزجاجــي اســتعالية 
بقولــه : »اال تــرى الكّتــاب يكتبــون 
)الرمحــن(  بالــام وهــي يف الســمع 
)الضــارب(  وكذلــك   . مشــددة  راٌء 
املعنــى  عــى  تكتــب  و)الذاهــب(  

واللفــظ عــى خافــة«)81( وهــي دعــوة 
واضحــة تســبق علــم اللغــة احلديــث يف 
إرادة املطابقــة بــن املكتــوب واملنطــوق 
.والفــرق هنــا يف الكــم الصــويت إذ يقــل 

ــايب .  ــم الكت ــن الك ع
ــرتأت  ــرأت وأج ــى ق ــت بمعن وأجرتي
ــن  ــد م ــه عن ــه ل ــول ال وج ــذا الق وه
تصــح معرفتــه وال رســم لــه عنــد 
ــام  ــن اهت ــم يتب ــن ث ــرب «)82( وم الع
النحويــن باملقابــل الكتــايب لغــرض 
ــذا  ــربد ه ــتنكر امل ــك يس ــة وبذل املطابق
الثنائيــة  هــذه  طريــق  عــن  الــرأي 
المهيتهــا  يف الــدرس النحــوي فلــم 
يكتــف بعــدم وجــوده يف كام العــرب 
بــل عــززه بعــدم وجــوده بشــكل خطي 

ــي.      ــود اللفظ ــًا للوج ــه تابع بوصف
الكتابة الصوتية ، والكتابة اهلجائية 

بحاجــة  اللغــة  ان  اللغويــون  وجــد 
للتخلــص  الكتابــة  مــن  نمطــن  اىل 
طــرق  يف  املوجــود  التناقــض  مــن 
ــة  ــة الدولي ــة الصوتي ــة : االبجدي الكتاب
ــن  ــن قوســــ ــا ب ــع رموزه ــي تض الت
معقوفــن] [ . واالبجديــة الفونيميــة 
التــي تضــع رموزهــا الصوتيــة بــن 
خطــن مائلــن / /  ومــن الواضــح ان 
الكتابــة الصوتيــة أكثــر دقــة يف مطابقــة 
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اكثــر  لكنهــا  للمكتــوب  املنطــوق 
تعقيــدًا)83( . و اصبحــت احلاجــة ماســة 
ــة  ــات احلي ــة  يف اللغ ــة الصوتي لابجدي
غــر العربيــة ملــا ذكرنــا مــن ســرورهتا 
والتعديــل  التبــدل  باجتــاه  املســتمرة 
واالختصــار .  وكلــا أخــذت اللغــة 
ــدت  ــق ابتع ــة النط ــن جه ــور م بالتط
وصــارت  اهلجائيــة  الكتابــة  عــن 
الكتابــة الصوتيــة أكثــر .  حتتــاج اىل 
فاالختصــار يف الــكام يقتــي حــذف 
ــض  ــق بع ــد نط ــوات عن ــض األص بع
الكلــات . واإلدغــام حيتــاج اىل اجلمــع 
ــض  ــت بع ــا نطق ــن . ورب ــن صوت ب
حــروف االنكليزيــة صوتــا غــر احلرف 
ــا يف بعــض الرتكيبــات  ــوب متام املكت
ــا  ــق متام ــا ال ينط ــة . و بعضه الفونيمي
ــاظ   ــض االلف ــرف ) k  ( يف بع ــل ح مث
ــة  ــس إن كل لغ ــرى فندري ــك ي .وبذل
يف  ممــا  اكثــر  األصــوات  مــن  فيهــا 
الكتابــة مــن عامــات.)84( أي ثمــة 
اهلجائيــة  الكتابــة  يف  واضــح  عجــز 
ــا ازداد تطــور  ــزداد هــذا العجــز كل وي
اللغــات وتســارعت الظواهــر الصوتيــة 

ــرتكة .   ــة املش ــن اللغ ــة ع املختلف
 ومــن هنــا نشــأت احلاجــة ملّحــة 
إلجيــاد الكتابــة الصوتيــة . وبذلــت  

جهــود كثــرة مــن علــاء لســانين 
لوضــع الرمــوز الكتابيــة اىل ان جــاء 
ــة  النظــام العاملــي أو مــا يســمى بالكتاب
   phonetic  : العامليــة  الصوتيــة 
 transcription  international
كثــر  يف  الكتابــة  هــذه  اعتمــدت  و 
ــيط  ــر البس ــع التغ ــامل م ــن دول الع م
ــا  ــق عليه ــا يطل ــة. ومه ــب اللغ بحس
اللســانيون العــرب ســواء اكان الكتابــة 
الســعران)85(  د  يــرى  كــا  الصوتيــة 
ــد  ــب امح ــويت بحس ــة الص أو األبجدي
خمتــار عمــر)86(. فالنتيجــة واحــدة  وهي 
وجــود نــوع ثــاين للكتابــة غــر الكتابــة 
ــا  ــوات ك ــة األص ــو كتاب ــة وه اهلجائي
تنطــق .وقــد توصــل علــاء األصــوات 
بعــد حمــاوالت عــدة اىل نمــط مــن 
ــة  ــا حماول ــت آخره ــة كان ــذه الكتاب ه
لـــ) sweet ( الــذي عمــل عــى وضــع 
رمــز واحــد لــكل فونيــم واحــد مقرتبــًا 
ــة.  ــة اهلجائي ــن الكتاب ــكان م ــدر اإلم ق
ــة  ــة الدولي ــة الصوتي ــه اجلمعي ــد تبنت وق
أبجديــة صوتيــة دوليــة.  واعتمدتــه 
لكنهــا ال زالــت -هــذه اجلمعيــة - 
ــرتة  ــن ف ــات ب ــض التعدي ــل بع تدخ
وأخــرى . ومنهــا وضــع بعــض الرمــوز 
التــي تناســب أخــرى مثــل الرمــوز 
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اخلاصــة باللغــة العربيــة)87( . وهــذا 
يكشــف عــن عــدم توقــف التطــور 
احلاصــل يف اللغــات احليــة ومــوت 
بعــض اجزائهــا األمــر الــذي يســتدعي 
احلاجــة املســتمرة للتعديــل بطريقــة 
األمــر  ولكــن   . الصوتيــة  الكتابــة 
ــرآن  ــة الق ــة لغ ــة العربي ــف يف اللغ خيتل
ــر  ــذا التغ ــن ه ــأي ع ــي تن ــم الت الكري
املســتمر . وإن كانــت اللهجــات هلــا 
حركــة ال يمكــن تغافلهــا بيــد اننــا حن 
ــد  ــرتكة ال نج ــة املش ــن اللغ ــم ع نتكل
ــن  ــط م ــذا النم ــل ه ــة ملث ــة ملح احلاج
الكتابــة. اال يف بعــض الظواهــر الصوتية 
البســيطة غــر املؤثــرة عــى روح اللغــة 
. وقــد بــدأ اهتــام الــدارس العــريب 
ــق  ــوب ونط ــوق للمكت ــة املنط بمطابق
ــل  ــح يف مراح ــكل صحي ــوب بش املكت
حفــظ القــرآن وتدوينــه وتنقيطــه . وقــد 
حــرص املهتمــون بالنــص القــرآين عــى 
ــح  ــح والفصي ــه الصحي ــه بلفظ إيصال
ــة  ــدوريف بداي ــه بالص ــق محل ــن طري ع
األمــر . وبعــد أن قــلَّ احلّفــاظ صــارت 
هــذا  رافــق  وقــد   التدويــن  فكــرة 
ــق  ــات تتعل ــوي ارهاص ــرشوع احلي امل
ــذا نجــد الــدرس الصــويت  ــة . ل بالكتاب
قــد أخــذ حيــزًا متميــزًا يف القــراءة 

مطابقتهــا  عــى  واحلــرص  القرآنيــة 
ــن  ــمع م ــذي ُس ــي ال ــوق األص للمنط

النبــي ) ص( 
و يــرى وايف إن الكتابة الســمعية تتطلب 
حروفــا أكثــر مــن حــروف اهلجــاء 
ــاف  ــك الخت ــة . وذل ــة املعروف العربي
ــة  ــن جه ــد م ــوت الواح ــق بالص النط
فضــًا  املتنوعــة  األلفونــات  عــرب 
عــن احلاجــة اىل صفــات األصــوات 
ــة  ــر الصوتي ــوز للظواه ــة ورم املختلف
ــل ادغــام بعــض احلــروف  املختلفــة مث
أو االمالــة أو الفتــح أو التنغيــم أو النــرب 
اللغــة  تتضخــم  وبذلــك  ..وغرهــا 
أكثــر . وتصعــب عــى املتعلــم وتتعقــد 
ــة  ــان مثالي ــام حس ــرى د مت ــر . وي أكث
هــذا النظــام الكتــايب للغــة العربيــة  
إذ يقتصــد يف عــدد الرمــوز الكتابيــة 
ــا ، دون  ــة فيه ــوات املنطوق ــدر األص بق
ــادة أو نقصــان ، وهــذا مــا ال نجــده  زي
ــرى.  ــات األخ ــة للغ ــم الكتابي يف النظ
ــا  ــذ بعده ــالة تأخ ــذه املس ــدو ان ه ويب
احلقيقــي والواضــح يف غــر العربيــة 
ــور  ــن التط ــا م ــا ذكرن ــات. مل ــن اللغ م
العربيــة  غــر  اللغــات  يف  الريــع 
الرتباطهــا  العربيــة  اللغــة  وثبــات 
ــغ إذا   ــا ال نبال ــم. ولعلن ــران الكري بالق
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ــوات يف  ــايب لألص ــام الكت ــا إن النظ قلن
ــة القــران  ــذ كتاب ــة قــد وضــع من العربي
ذلــك  ولــوال   . وتدوينــه  الكريــم 
النحــازت كل قبيلــة اىل نمــط اصواهتــا 
ورموزهــا ومــن ثــم ال جتــد مشــرتكات 
كثــرة بــن العــرب وتفــرتق اللهجــات 
القــران  يف  اللهجــة  فتوحيــد  كثــرا 
ــى  ــل ع ــو العم ــش ه ــة قري ــى هلج ع
ــد  ــوات. وتوحي ــايب لألص ــام الكت النظ
ــايب  ــط كت ــى نم ــة ع ــن بالعربي الناطق
ــام  ــا-  النظ ــف -رب ــد وان اختل واح
ــى  ــرص ع ــا ازداد احل ــويت . وكل الص
ــًا  ــام واضح ــد األهت ــرآن نج ــراءة الق ق
ــم  ــوب ويت ــوق للمكت ــة املنط يف مطابق
الكتابــة  ضبــط  طريــق  عــن  ذلــك 

ــركات .  ــق احل ــن طري ــة ع الصوتي
ــل  ــم األوائ ــاب املعاج ــد أصح مل يعتم
ضبــط  واألزهــري  اخلليــل  مثــل 
وذلــك  تفصيــي  بشــكل  احلــركات 
ــة  ــة واللغ ــد الفصاح ــن عه ــم م لقرهب
املنطــوق  االصليــة ،واالعتــاد عــى 
ــن  ــّرب اللح ــدم ت ــس وع ــكل رئي بش
ــم  ــك وكان اعتاده ــو لذل ــكل يدع بش
عــى الســليقة يف التفريــق بــن االلفــاظ 
ــان  ــي بي ــم ه ــت غايته ــة فكان املتقارب
ــة  ــس كيفي ــة ولي معــاين االلفــاظ العربي

كتابتهــا . ثــم دعــت احلاجــة اىل ضبــط 
الصوائــت والصوامــت عــن طريــق 
احلــركات والتنقيــط . وأول مــن اعتمــد 
ذلــك هــو القــايل يف البــارع يف اللغــة  و 
ــادي  ــاح والفرزآب ــري يف الصح اجلوه
يف القامــوس املحيــط . وذلــك عــن 
والــوزن  احلــركات  ضبــط  طريــق 
والنقــاط التــي وضعــت عــى احلــروف 
ــام   ــمى باإلعج ــا يس ــو م ــاهبة وه املتش
ــري  ــد اجلوه ــاء عن ــام الت ــل اعج .مث
مــع  تشــرتك  إذ  )هتتــأ(  كلمــة  يف 
ــاء  ــر الت ــة فيذك ــاء يف الكتاب ــون والي الن
املعجمــة)88( وبذلــك فــان اإلعجــام 
واإلمهــال كانــت ضوابــط النطــق عنــد 
ــاض.  ــال االغ ــرب يف ح ــن الع اللغوي

ــن. ــوع اللح أو وق
ومــن املعلــوم إن القــايل ألــف معجمــه 
ــن  ــس يف زم ــو يف األندل ــارع( وه )الب
ــة وكان  ــن الفصاح ــا ع ــًا م ــد نوع ابتع
ــك  ــكام وبذل ــن ال ــب م ــن نصي للح
التــزم ضبــط الكلــات كتابيــًا عــن 
ــر  ــوزن . أي اذا ذك ــكل وال ــق الش طري
اللفــظ يذكــر معــه كيفيــة نطقــه فيقــول 
ــديد  ــم وتش ــر اجلي ــر بك ــّدة النه : ج
ــو  ــاين ه ــق الث ــاء والطري ــدال وباهل ال
ــل  ــى مث ــه ع ــا زّج وزجج ــول مث فيق
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وفتــح  الفــاء  بكــر  وفِعلــة  ُفعــل 
يعمــل  بذلــك  وهــو   . العــن)89(  
عــى ضبــط عمليــة النطــق ملــا هــو 
مكتــوب وحماولــة املطابقــة   .ومــن ثــم 
ــوق  ــن املنط ــة ب ــة املطابق ــان صعوب ف
ــه  ــط خيفف ــذا الضب ــل ه ــوب قب واملكت
احلفــظ ومعرفــة الســياق يف الــكام 
ــب  ــري يف التهذي ــذا االزه ــريب. وه الع
يبــن أيضــا طريقــة النطــق بعــد ان 
ــال: »  ــارشة ق ــرب مب ــن الع ــمع م يس
وســمعت العــرب تقــول عّلــت اإلبــل 
ــد  ــة وق ــة الثاني ــت الرشب ــّل إذا رشب تع
ــن «)90(   ــم الع ــا بض ــا أعله ــا أن عللته
فهــو يذكــر املنطــوق املســتعمل ثــم 
يبــن طريقــة كتابتــه لئــا خيتلــط األمــر 
ــاظ  ــذه االلف ــل ه ــم يف مث ــى بعضه ع
ــي يف  ــايب ه ــام الكت ــه يف النظ . وطريقت
ــوات  ــن األص ــط م ــض فق ــان الغام بي
الســليقة  عــى  الباقــي  يف  معتمــدًا 

ــا .     ــا ذكرن ــة ك العربي

اخلامتة:
ــج  ــث اىل النتائ ــص الباح ــدم خيل ــا تق مم

ــة : اآلتي
ــة املنطــوق  إن البحــَث يف هــذه ثنائي  .1
لســانيًة  نظــرًة  يعــدُّ  واملكتــوب 
متواضعــًة للــدرس اللغــوي القديــم 
األصيــل  العــريب  للجهــد  وَكْشــفًا   ،

. واملعــارف  للعلــوم  املكتنــز 
ينبغــي التفريــق بــن ثنائيــة املنطــوق   .2
واملكتــوب وثنائيــة الشــفاهي والكتــايب 
ــي وإن  ــارها العلم ــدة مس ــكل واح فل

ــوارد. ــض امل ــت يف بع اتفق
هلــذه  واضحــة  إشــارات  ثمــة   .3
العــريب  اللغــوي  الوعــي  الثنائيــة يف 
، ومصطلحــات مقاربــة هلــا ولكنهــا 
ــة  ــة اللغوي ــع النظري ــًا م ــق متام ال تنطب

احلديثــة.
املنطــوق  بــن  االفــرتاق  يقــّل   .4
واملكتــوب يف الــدرس الصــويت العــريب 
القديــم بالقيــاس اىل اللغــات األخــرى 
؛ وذلــك حلركــة التطــور البســيطة التــي 
إذ  العــريب  اإلســتعال  عــى  طــرأت 
ــدور  ــامي ال ــي اإلس ــص الدين كان للن
ــة  ــور اللغ ــة تط ــط حرك ــرب يف ضب األك

ــة.  العربي
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ــريب  ــويت الع ــدرس الص ــأ ال مل خيط  .5
القديــم يف اســتعال احلــرف والصــوت 
ــذي  ــو ال ــث ه ــدرس احلدي ــل أن ال ب
فبــان  جديــدًا  اســتعاالً  اســتعمله 

اخلــاف.   
اختــاف  عوامــل  أهــم  مــن   .6
املنطــوق عــن املكتــوب يف الــدرس 
الصــويت العــريب مهــا : التطــور الصــويت 

. الكتابــة  ، ونظــام 
اختــاف اخلــط العــريب وتنوعــه من   .7
جهــة ، وارتباطــه باألصــل النبطــي مــن 
ــافات  ــض املس ــد بع ــرى أوج ــة أخ جه

البســيطة بــن املنطــوق واملكتــوب .
8.  ال تعــدُّ كل زيــادة يف الــكام العريب 
إذا كان ثمــة مــا  البحــث  داخلــة يف 
يقابلهــا يف املكتــوب . وكذلــك ال يعــدُّ 
كل حــذف يف اللفــظ العــريب أو اجلملــة 
إذا  الثنائيــة  العربيــة داخــًا يف هــذه 
وجــد مــا يقابلــه يف الكتابــة ويــدل 

ــه . علي
تبــّن أن ثمــة قوانــن صوتيــة عامــة   .9
، وتأثــرات فكريــة تتحكــم يف اختاف 

املنطــوق عــن املكتــوب.
واألصــل  الفــرع  مســالة  تعــّد   .10
النقــص  إجيــاد  يف  مؤثــرًا  عامــًا 
ــنة  ــر املستحس ــوات غ ــايب فاألص الكت

 ( األصــوات  وتفرعــات  واحلــركات 
ــايب.يف  ــات ( مل حتــظ بوجــود كت االلفون

بدايــة نشــأة الــدرس الصــويت.  
11. لقانــون اخلفــة والســهولة أثــرًا 
واضحــًا يف تفــاوت املنطــوق واملكتوب 
املنطــوق  نقــص  اىل  يــؤدي  فقــد 
للتخفيــف يف النطــق وتســهيل التواصل 
وقــد يــؤدي -أحيانــًا - لنقــص الكتابــة 

لكثــرة االســتعال. 
التنغيــم والنــرب  12. تعــدُّ ظاهــريت  
مــن الظواهــر الصوتيــة التــي ال مقابــل 
ــر  ــن الظواه ــام م ــرة االدغ ــا وظاه هل
الصوتيــة التــي يقــل فيهــا كــم املنطــوق 

ــوب . ــن املكت ع
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اهلوامش:
ــاي  ــو ب ــة ، ماري ــم اللغ ــس عل ــر أس 1- ينظ
ــار عمــر ط8 / عــامل الكتــب /  ــر امحــد خمت ،ت

القاهــرة /  1998  : 130 
ــان دي  ــام ، فردين ــة الع ــم اللغ ــر عل 2-  ينظ
ــز ، دار  ــف عزي ــل يوس ــة يوئي ــر تر)(مج سوس
الكتــب للطباعــة والنــرش /  ، جامعــة املوصــل 

/ مجهوريــة العــراق ،1988 : 42- 43 
3- ينظر املصدر نفسه : 47 

ــة  ــس فرحي ــة ، اني ــات يف اللغ ــر نظري 4- ينظ
، مــط دار الكتــب اللبنــاين ط2 / 1981 / 

ــان : 55  لبن
مدخــل  اخلطــاب  و  الشــكل  ينظــر   .  -5
ــز  ــري ، املرك ــد املاك ــرايت ، حمم ــل ظاه لتحلي
بــروت /   /1991 العــريب ط1 /  الثقــايف 

لبنــان   : 76 ومــا بعدهــا   
6- ينظر اللغة ، فندريس ، 62 

ــود  ــارئ . د حمم ــة للق ــة مقدم ــم اللغ 7- عل
الســعران : 125 

8- ينظر رس صناعة االعراب: 44   
ــراب  ــاء واإلع ــل البن ــاب يف عل ــر اللب 9- ينظ
. حمــب الديــن أبــو البقــاء العكــربي ) ت616 
 :  2009  / ط1   ، عثــان  حممــد  تــح   ) هـــ 

القاهــرة : 543
10- اللباب يف علل البناء واإلعراب:543

11-  صبــح االعشــى ، القلشــقلندي  : 12 
 436  /

12- البيان والتبن , اجلاحظ : 1/ 79 

ــد  ــم عب ــو القاس ــو ،أب ــل يف النح 13-  اجلم
الرمحــن بن اســحق الزجــاج )ت 340 هـــ(    : 

   .  273
14-  األصــوات اللغويــة : د . إبراهيــم أنيــس 
ــرة ، ط 4 ،  ــة ، القاه ــو املري ــة األنجل ، مكتب

1992 م: 111
ــام  ــا ، مت ــا ومبناه ــة معناه ــة العربي 15- اللغ

حســان : 57 
16- املدخــل اىل علــم اللغــة ومناهــج البحث 

اللغــوي د رمضــان عبد التــواب: 84 
17-  ينظــر معجــم مقاييــس اللغــة امحــد بــن 
فــارس بــن زكريــا ) ت395 هـــ(   : 2/ 42 .

18-  معجم مقاييس اللغة :3/ 381 
19- العن : 1/ 57

20- الكتاب : 4/ 431
21- الكتاب : 4/ 434

الفتــح  أبــو   ، االعــراب  رس صناعــة   -22
عثــان ابــن جــن ) ت 392 هـــ(: 6 

23-  رس صناعة االعراب : 14 
24- البيــان والتبيــن : أبــو عثــان عمــرو بــن 

بحــر اجلاحــظ :
25-  االشــباه والنظائــر تــاج الديــن بــن عــي 

الســبكي ) ت 771 هـ(: 2/ 2 
26- ينظرعلــم األصــوات ، كــال بــرش : 

 6 3 2
27-  ينظــر األصــوات اللغويــة ، إبراهيــم 

ــا  ــا بعده ــس : 186 وم اني
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ــة  ــة العربي ــوي للغ ــور النح ــر  التط 28- ينظ
األملــاين   املسشــرتق  القاهــا  حمــارضات 
د  وترمجــة  وتعليــق  ،مجــع  ارس  برجســرت 

 23 التــواب:  عبــد  .رمضــان 
29-  ينظــر األصــوات اللغويــة ، ابراهيــم 

انيــس : 185 
30- ينظــر األصــوات اللغويــة ، إبراهيــم 

انيــس : 189 
ــداين :  ــف ، ال ــط املصاح ــم يف نق 31-  املحك

 11
ــاين :  ــرآن ، االباق ــار للق ــر  االنتص 32- ينظ

 148  /2
33- . ينظــر يف علــم اللغــة العــام ، عبــد 

 62-  61  : شــاهن  الصبــور 
34- ينظر اللغة , فندريس :86 3 

35- ينظــر رس صناعــة االعــراب ، ابــن جنــي 
 40 :

36- ينظــررس صناعــة االعــراب، ابــن جنــي  
 227 :

ــة  ــم مجع ــة ، إبراهي ــة العربي ــة الكتاب 37- قص
11 :

38- انتشــار اخلــط العــريب يف العــامل الرشقــي 
ــط  ــادة ، ط2 / م ــاح عب ــد الفت ــريب ، عب والع

ــة : 6 ــات االزهري الكلي
39-  ينظــر الفهرســت ، ابــن النديــم دار 

املعرفــة ط2 / بــروت: 15ومــا بعدهــا 
مدخــل  العربيــة  اللغــة  علــم  ينظــر   -40
ــازي :  ــي حج ــود فهم ــارن ، حمم ــي مق تارخي

 193
ــاب علــم  ــاين مــن كت 41-  ينظــر الفصــل الث
الكتابــة العربيــة , غانــم قــدوري احلمــد  : 27 

ومــا بعدهــا
أبــو   ، املصاحــف  نقــط  يف  املحكــم    -42
عمــرو عثــان بــن ســعيد الــداين ، تــح د عــزة 

حســن ، دمشــق / 1960: 56    
43- الكتاب : 4/ 433  

44- ينظر املقتضب : 1/ 194 
45-  ينظر اجلمل : 274 

46- ينظــر رس صناعــة االعــراب ، ابــن جنــي 
 40 :

47- ينظــر رس صناعــة االعــراب ، ابــن جنــي 
 42 -41:

48- رس صناعة اإلعراب : 44
49- ينظر رس صناعة اإلعراب : 46

ــو  ــة ، أب ــم العربي ــل يف عل ــر املفص 50- يتظ
ــرشي ) ت  ــر الزخم ــن عم ــود ب ــم حمم القاس
538 هـــ( تــح د فخــر صالــح قــدارة ، ط1/ 

مــط دار عــار  / األردن ، 2004 : 420 
51- اخلصائص : 1/ 461  

ــن  ــور ب ــة ، منص ــات العربي 52- ينظرالصوتي
ــعودية:  ــدي ط1 / 2001 / الس ــد الغام حمم
والدالليــة  الصوتيــة  الوظائــف   ،  47

»55  : درار  مكــي   ، العربيــة  للصوائــت 
53- الرعايــة لتجويــد القــراءة وحتقيــق لفــظ 
ــه:  ــى ب ــب اعتن ــن ايب طال ــي ب ــاوة، مك الت

ــوان،: 29. ــداهلل عل ــال رشف وعب مج
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ــام :  ــن س ــث ، اب ــب احلدي ــر غري 54-  ينظ
 47  /4

55- ينظر رس صناعة اإلعراب : 1/ 32 
ــرش ،  ــال ب ــة العــام ، ك ــم اللغ ــر عل 56- ينظ

 190
57- ينظر اجلمل : 275 

ــداين :  ــف ، ال ــط املصح ــم يف نق 58- املحك
 54

59-  ينظر املحكم يف نقط املصحف  : 54
تــح   ، الفراهيــدي   ، العــن  ينظــر   -60
ــق :  ــاح املنط ــرب ، وإص ــادة ن ــي : م املخزوم

ــرب  ــادة ن م
61- ينظــر األصــوات اللغويــة ، إبراهيــم 
انيــس : 138 ، و ينظــر البحــث الصــويت عنــد 

ــرب : 62 الع
62- الكتاب : 3/ 542  

63- املقتضب : 1/ 293  
64- اللغة العربية معناها ومبناها : 226 

ــراد  ــان م ــة يف بي ــة العجال ــر خاص 65- ينظ
ــالة : 445  الرس

يف  واثرهــا  الصوتيــة  القرينــة  ينظــر    -66
ــراس  ــش , د ف ــن يعي ــد اب ــى عن ــه املعن توجي
ــة  ــس , جمل ــمر عبي ــي س ــران , د ق ــري م فخ
كليــة الرتبيــة االساســية للعلــوم الرتبويــة 
واالنســانية / جامعــة بابــل االعــدد 18 لســنة 

 82  :   2014
67- الكتاب : 2/ 231   
68- الكتاب : 4/ 207  

69-  رشح الكافية للريض : 1/ 48
70- املزهر : 561  

71-  لسان العرب : مادة مطل 
72- رشح املفصل : 1/ 131 

73-  األصول / الراج : 3/ 405 
74- ينظر الكتاب:4 / 458 .

75- ينظر الكتاب :  4/ 458  
76- الكتاب :4/  450
77- الكتاب :4 / 461

78- املقتضب : 302
79- ينظر اجلمل يف النحو : 418 

80- املقتضب : 1/ 211 
81- اجلمل يف النحو للزجاجي  : 273 

82- املقتضب : 302
ــاي :  ــو ب 83- ينظــر أســس علــم اللغــة ماري

51
84- اللغــة ، فندريــس ، ترمجــة عبــد احلميــد 

ــاص : 62 ــد القص ــي ، حمم الدواخ
85- ينظــر علــم اللغــة مقدمــة للقــارئ ، 

 113 : الســعران  حممــود 
ــد  ــريب ، امح ــوت الع ــة الص ــر دراس 86- ينظ
خمتــار عمــر ، عــامل الكتــب / القاهــرة / 

73  :   1997
87  )(  ينظــر دراســة الصــوت اللغــوي، 
ــرة  ــب / القاه ــامل الكت ــر، ع ــار عم ــد خمت امح

 80  -79  :  1997
والعمــل  املنطــوق  الــكام  ينظــر   -88
ــات  ــة دراس ــر ، جمل ــارص بلخت ــي، ن املعجم
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للبحــوث  البــرة  مركــز   / أدبيــة 
واالستشــارات العــدد 6 ســنة 2010  : 8  
89- ينظــر تشــكيل – بنــاء املعجــم العــريب – 

دراســة وصفيــة – حتليليــة ، : 58   
90- هتذيــب اللغــة ، أبــو منصــور حممــد بــن 
ــد  ــح حمم ــري ) ت 370 هـــ ( ت ــد االزه امح

ــار : 1/ 107  ــي النج ع

املصادر واملراجع:
القران الكريم 

أســس علــم اللغــة ، ماريــو بــاي ،تــر امحــد . 1
خمتــار عمــر ط8 / عــامل الكتــب / القاهــرة /  

  1998
  االشــباه والنظائــر ، تــاج الديــن بــن عــي 2. 

الســبكي ) ت 771 هـــ( تــح عــادل امحــد عبد 
ــوض ، ط1 / دار  ــد مع ــي حمم ــود ، ع املوج

ــروت / 1991  ــة ، ب ــب العلمي الكت
ــس . 3 ــم أني ــة : د . إبراهي ــوات اللغوي األص

ــرة ، ط 4 ،  ــة ، القاه ــو املري ــة األنجل ، مكتب
م   1992

األصــول يف النحــو ، أبــو بكــر حممــد . 4
ــدادي  ــوي البغ ــراج النح ــن ال ــهل ب ــن س ب
)ت316 هـــ( تــح د عبد احلســن الفتــي ،ط3 

/  مــط الرســالة ، بــروت ، 1996 
ــي . 5 ــامل الرشق ــريب يف الع ــط الع ــار اخل انتش

ــط  ــادة ، ط2 / م ــاح عب ــد الفت ــريب ، عب والع

الكليــات االزهريــة . د .ت
ــل . 6 ــرب ، د خلي ــد الع البحــث الصــويت عن

العطيــة ، منشــورات دار اجلاحــظ / املوســوعة 
الصغــرة / العــراق 1983 

ــن . 7 ــرو ب ــان عم ــو عث ــن , أب ــان والتبي البي
بحــر اجلاحــظ ، تــح عبــد الســام حممــد 
ــرة ط7 /  ــي / القاه ــة اخلانج ــارون ، مكتب ه

1998
العــريب دراســة . 8 املعجــم  بنــاء  تشــكيل 

وصفيــة حتليليــة ، يمينــة مصطفــاي ، أطروحــة 
ــدة .  ــة البلي ــة االداب ، جامع ــورا ، كلي دكت

التطــور النحــوي للغــة العربيــة حمــارضات . 9
القاهــا املسشــرتق األملــاين  برجســرت ارس ،مجــع 
ــواب ،  ــد الت ــان عب ــة د .رمض ــق وترمج وتعلي

مــط اخلانجــي ط2 / 1994 / القاهــرة 
هتذيــب اللغــة ، أبــو منصــور حممــد بــن . 10

ــد  ــح حمم ــري ) ت 370 هـــ ( ت ــد االزه امح
ــار  ــي النج ع

ــد 11.  ــم عب ــو القاس ــو ،أب ــل يف النح   اجلم
ــاج )ت 340 هـــ(  ــحق الزج ــن اس ــن ب الرمح
تــح عــى توفيــق احلمــد ، ط1 / مــط الرســالة 

ــروت / 1984     ب
اخلصائــص ، أبــو الفتــح عثــان بــن . 12

احلميــد  عبــد  تــح  هـــ(   392 ت   ( جنــي 
هنــداوي مــط دار الكتــب العلميــة / بــروت 

 2003  / ط2 
مــراد . 13 بيــان  يف  العجالــة  خاصــة 

الرســالة يف علــم التجويــد ، أبــو عبــد اهلل 
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ــد اهلل املوصــي )  حســن بــن إســاعيل بــن عب
ت 1315 هـــ ( تــح د خلــف حســن صالــح ، 

مــط دار ابــن حــزم / بــروت د ت
دراســات يف علــم اللغــة ، كــال بــرش ، . 14

ــرة / 1998 . ــب ، القاه دار غري
دراســة الصــوت اللغــوي ، أمحــد خمتــار . 15

عمــر ، عــامل الكتــب / القاهــرة 1997 
الرعايــة لتجويــد القــراءة وحتقيــق لفــظ . 16

ــب  ــن ايب طال ــي ب ــد مك ــو حمم ــاوة، أب الت
القيــي ) ت 437 هـــ(  تــح امحــد حســن 
فرحــات ،ط3 /  مــط دار عــّار ، عــان ، 

.1993
الفتــح . 17 أبــو   ، رِس صناعــة اإلعــراب 

ــن  ــح حس ــن ) ت 392 هـــ( ت ــن ج ــان اب عث
،  د .ط د. ت هنــداوي 

احلســن . 18 بــن  ،حممــد  الكافيــة  رشح 
الــريض االســرتابادي ) ت686 هـــ( قــدم لــه 
ووضــع حواشــيه اميــل بديــع يعقــوب ، مــط 

دار الكتــب العلمــي / بــروت د ت 
ــش . 19 ــن يعي ــق الدي ــل ، موف رشح املفص

بــن عــي بــن يعيــش النحــوي ) ت643 هـــ(
مــط املنريــة / مــر 

الشــكل و اخلطــاب مدخــل لتحليــل . 20
ــايف  ــز الثق ــري ، املرك ــد املاك ــرايت ، حمم ظاه

العــريب ط1 بــروت / لبنــان، 1991    
ــد . 21 ــاس امح ــو العب ــى ، أب ــح االعش صب

الكتــب املريــة ،  ، مــط دار  القلقشــندي 
.  1922 القاهــرة 

الصوتيــات العربيــة ، منصــور بــن حممد . 22
ــعودية  2001  الغامدي ط1 /الس

علــم األصــوات ، كــال بــرش ، دار . 23
 2000  / القاهــرة  غريــب، 

ــدوري . 24 ــم ق ــة , غان ــة العربي ــم الكتاب عل
احلمــد ،ط1 / دار عــار  ، األردن ، 2004

علــم اللغــة العــام ، فردينان دي سوســر . 25
ــة د  ــز ، مراجع ــف عزي ــل يوس ــة يوئي ، ترمج
مالــك املطلبــي ، مــط بيــت املوصــل،  1988 .

علــم اللغــة العــام ، فردينان دي سوســر . 26
ــب  ــز ، دار الكت ــف عزي ــل يوس ــة يوئي تر)(مج
للطباعــة والنــرش /  ، جامعــة املوصــل / 

ــراق ،1988  ــة الع مجهوري
ــي . 27 ــل تارخي ــة مدخ ــة العربي ــم اللغ عل

مقــارن يف ضــوء الــرتاث واللغــات الســامية ، 
ــب /  ــط دار غري ــازي، م ــي حج ــود فهم حمم

ــرة د ت   القاه
ــريب  . . 28 ــارئ الع ــة للق ــة مقدم ــم اللغ عل

ــة /  ــة العربي ــعران ، دار النهض ــود الس د حمم
ــروت د ت  ب

ــن . 29 ــل ب ــن اخللي ــد الرمح ــو عب ــن ، أب الع
امحــد الفراهيــدي ) ت 175 هـــ( تــح د مهدي 
ــامرائي ، دط دت ــم الس ــي ، د إبراهي املخزوم

الفهرســت ، ابــن النديــم دار املعرفــة . 30
ط2 / بــروت 

القرينــة الصوتيــة واثرهــا يف توجيــه . 31
ــري  ــراس فخ ــش , د ف ــن يعي ــد اب ــى عن املعن
ــة  ــة كلي ــس , جمل ــمر عبي ــي س ــران , د ق م
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الرتبيــة االساســية للعلــوم الرتبوية واالنســانية 
/ جامعــة بابــل االعــدد 18 لســنة 2014 

قصــة الكتابــة العربيــة ، إبراهيــم مجعــة ، . 32
مــط دار املعــارف / مــر / 1947 .

ــو بــرش . 33 الكتــاب) كتــاب ســيبويه (  ، أب
عمــر بــن عثــان بــن قنــرب ، تــح عبــد الســام 
حممــد هــارون ، مــط املــدين / القاهــرة 1992

ــي، . 34 ــل املعجم ــوق والعم ــكام املنط ال
نــارص بلختــر ، جملــة دراســات أدبيــة / مركــز 
ــدد 6  ــارات الع ــوث واالستش ــرة للبح الب

ــنة 2010   س
اللبــاب يف علــل البنــاء واإلعــراب، . 35

ــربي  ــدادي العك ــد اهلل البغ ــن عب ــب الدي حم
) ت 616 هـــ( تــح حممــد عثــان . ط1 / 

.2009  ، القاهــرة 
لســان العــرب ، أبــو الفضــل مجــال . 36

الديــن حممــد بــن مكــرم ابــن منظــور االفريقي 
ــروت.  ــادر / ب ــط دار ص ــري ، م امل

اللغــة ، فندريــس ، ترمجــة عبــد احلميــد . 37
ــة  ــط االمري ــاص ،م ــد القص ــي ، حمم الدواخ

ــر 2014   / م
ــام . 38 ــا ، مت ــا ومبناه ــة معناه ــة العربي اللغ

حّســان ، مــط دار الثقافــة / املغــرب ، 1994
أبــو . 39  ، املصاحــف  نقــط  يف  املحكــم 

عمــرو عثــان بــن ســعيد الــداين ، تــح د عــزة 
حســن ، دمشــق / 1960 

40 . ، وانواعهــا  اللغــة  علــوم  يف  املزهــر 
جــال الديــن عبــد الرمحــن بــن ايب بكــر 

الســيوطي ) ت911 هـــ( تــح فــؤاد عــي 
منصــور ، ط1 / دار الكتــب العلمية ، 1998.

معجــم مقاييــس اللغــة امحــد بــن فــارس . 41
ــام  ــد الس ــح عب ــا ) ت395 هـــ( ت ــن زكري ب

ــروت 1979    ــر / ب ــارون, دار الفك ــد ه حمم
املفصــل يف علــم العربيــة ، أبــو القاســم . 42

ــرشي ) ت 538 هـــ(  ــر الزخم ــن عم ــود ب حمم
ــط دار  ــدارة ، ط1/ م ــح ق ــر صال ــح د فخ ت

عــار  / األردن ، 2004 
املقتضــب ، أبــو العبــاس حممــد بــن . 43

يزيــد املــربد تــح حممــد عبــد اخلالــق عظيمــة ، 
ط3 / القاهــرة ، 1994

نظريــات يف اللغــة ، انيــس فرحيــة ، مــط . 44
دار الكتــب اللبنــاين ط2 / 1981 / لبنــان 

بــن . 45 بكــر  ،أبــو  للقــرآن  االنتصــار 
الطيــب  االباقــاين)ت 403 هـــ(  تــح د حممــد 
ــزم/  ــن ح ــط دار اب ــاة ، ط1 ، م ــام القض عص

 2001/ بــروت  
والدالليــة 64.  الصوتيــة  الوظائــف   

للصوائــت العربيــة ، مكــي درار أطروحــة 
دكتــوراه ، جامعــة وهــران / اجلزائــر / 2003
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Abstract:

The spoken and written duality is one of 

the categories of the modern linguistic 

lesson. The researcher proceeds from it to 

describe the linguistic features that are used 

in speech. It does not completely match 

what is spoken with what is written because 

of the constant movement of the spoken 

and the change in the phonemic level. The 

Arabic language has a lesser share than other 

languages   in the percentage of disparity. The 

ancient Arabic phonetic lesson pointed out 

the differe n ces, influenced by the simple 

phonetic d e velopment, the written system, 

and phonetic phenomena, attempting to find 

congruence. After the religious text imposed 

a kind of o bligation that prevented large 

distances w ith which the phonetic lesson 

requires another type of writing, which is the 

phonetic w r iting.
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االستداد وآثرُه يف احلقوق املتنازع فيها
)دراسة مقارنة(

    ا.د. احمد سمي محمد ياسني الصويف      الباحث: عباس فاضل طه الخفاجـي
       كلية القانون والعلوم السياسة / جامعة كركوك       معهد العلمني للدراسات العليا / النجف األرشف

املستخلص : 
ســنتناول يف هــذه الدراســة  مفهــوم 
ــازع  ــوق املتن ــرُه يف احلق ــرتداد وآث االس
املــرشع  بــان  الواضــع  ومــن  فيهــا 
املقارنــة  والترشيعــات  العراقــي 
ــوق  ــع احلق ــازت بي ــد أج ــرى ق األخ
املتنــازع فيهــا وصحــة انعقادهــا وال 
يتعــارض فيهــا االســرتداد مــن املتنــازل 
لــه )املشــرتي( وذلــك وفقــا ملــواد 
املتنــازع  باحلقــوق  خاصــة  قانونيــة 
ــرتد(  ــن )املس ــرد املدي ــل ان ي ــا مقاب فيه
ــد  الثمــن احلقيقــي واملروفــات وفوائ
الدفــع،  الثمــن وذلــك مــن وقــت 
حيــث  فمــن  املرتتــب  األثــر  امــا 
مابــن  عاقــة  وجــود  األشــخاص 

املتنــازل لــه واملتنــازل ضــده، والعاقــة 
مابــن املتنــازل لــه واملتنــازل، والعاقــة 
ــا  ــده، ام ــازل ض ــازل واملتن ــن املتن ماب
ــازع  ــوق املتن ــرتداد احلق ــث اس ــن حي م
ــزاع حــول  فيهــا فاالســرتداد حيســم الن
موضــوع احلــق ان كان احلــق شــخصيا، 
ويقطــع اخلصومــة القائمــة فيــه لــو كان 

ــا. ــق عيني احل
املقدمة : 

والصــاة  العاملــن  رب  هلل  احلمــد 
والســام عــى رســول اهلل ســيدنا حممــد 
ــوم  ــن اىل ي ــه أمجع ــه وصحب ــى آل وع
ــذه  ــم ه ــد ... سنقس ــا بع ــن ، ام الدي

املقدمــة اىل الفقــرات اآلتيــة :-
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أوال : التعريف بموضوع الدراسة :
بمثابــة  االســرتداد  مفهــوم  يعــد 
ــة  ــف يف العاق ــرف الضعي ــان للط ض
صاحــب  يقــوم  بحيــث  التعاقديــة، 
عنــه  بتنــازل  فيــه  املتنــازع  احلــق 
اجــل  مــن  وذلــك  أخــر  لشــخص 
ــق،  ــن باحل ــة املدي ــن مطالب ــص م التخل
فهنــا يســتطيع مــن ينــازع البائــع يف 
ــازل  ــن املتن ــع م ــرتد املبي ــق ان يس احل
واملروفــات  الثمــن  لــه  رد  إذا  لــه 
ــه  ــم في ــع، ويت ــى املبي ــا ع ــي أنفقه الت
ــة  ــان رغب ــق إع ــن طري ــرتداد ع االس
ان  يشــرتط  وال  باالســرتداد،  املديــن 
ــاص  ــكل خ ــان بش ــذا اإلع ــون ه يك
ــه  ــازل ل ــه للمتن ــه موج ــار ان ــى اعتب ع
مــن  وكذلــك  البائــع،  دون  وحــده 
ــة وضــع حــد للخصومــة  ــار املرتتب اآلث

القائمــة بحســم النــزاع.
ثانيا : أمهية الدراسة :

تتجســد أمهيــة الدراســة يف نفــاذ العقــد 
بحــق األطــراف املتعاقــدة ومجيعهــم من 
تاريــخ إبــرام العقــد وليــس مــن تاريــخ 
تأكيــد حــق املتنــازل عــى املبيــع وال من 
تاريــخ وجــود املبيــع ، ومــع ذلــك فقــد 
ميــز القانــون عقــد البيــع احلــق املتنــازع 
فيــه بمعاجلــه قانونيــة خاصــة تتمثــل يف 

التأثــر اخلــاص هلــذا البيــع وهــو احلــق 
ــم  ــذي ت ــزاع ال ــرف الن ــرتداد ط يف اس
التنــازل ضــده للمبيــع مــن املتنــازل لــه 
ــده  ــازل ض ــزام املتن ــع إل ــه م ــربا علي ج
ــي  ــات الت ــع النفق ــن ومجي ــع الثم بدف

أنفقهــا املتنــازل لــه.
ثالثا : مشكلة الدراسة :

ــة  ــكالية الدراس ــس إش ــن ان نلم يمك
احلاصــل  الترشيعــي  النقــص  يف 
ــة  ــة املعاجل ــوص القانوني ــة النص وحاج
هنــاك  يكــون  فعندمــا  التعديــل  اىل 
حقــا متنازعــا فيــه جيــب ان حيســم 
النــزاع بحيــث يمكــن لصاحــب احلــق 
الــذي كان حمــل  التــرف يف حقــه 
النــزاع بينــه وبــن غــره، فلــو ال حســم 
ــراف  ــن األط ــازع ب ــاء التن ــزاع وبق الن
إشــكالية يف  تثــار  فقــد  احلــق  عــى 
وهــذه  التــرف،  كيفيــة  مســالة 
اإلشــكالية جوهــر الدراســة التــي تبــن 
األثــر املرتتــب عــى بيــع واســرتداد 

احلقــوق املتنــازع فيهــا.
رابعا : منهجية الدراسة :

بشــكل  املوضــوع  معاجلــة  هبــدف 
ــداد  ــنتبع يف إع ــل، س ــح ومتكام واض
هــذه الدراســة املنهــج التحليــي املقــارن 
العراقــي  املــدين  بالقانــون  واملتمثــل 



251

    ا.د. امحد مسري حممد ياسني الصويف      الباحث: عباس فاضل طه اخلفاجـي
2م

02
1  

ل  
ــو

يـل
   أ

  4
8  

د /
عد

ال

ــدل  ــذ املع ــنة 1951 الناف ــم 40 لس رق
املتمثلــة  املقارنــة  حمــل  والقوانــن 
ــم 131  ــون املــدين املــري رق بالقان
ــون  ــدل والقان ــذ املع ــنة 1948 الناف لس
ــذ  ــنة 1804 الناف ــي لس ــدين الفرن امل
ــاع  ــال االط ــن خ ــك م ــدل، وذل املع
عــى النصــوص التــي نظمــت املســائل 
املتعلقــة باســرتداد احلقــوق املتنــازع 
عليــة،  املرتتبــة  واألحــكام  فيهــا 
ــي  ــص الت ــه النق ــى أوج ــوف ع للوق
إلحــكام  تنظيمهــا  ظــل  يف  اعرتهتــا 
االســرتداد،  حــق  ممارســة  طلــب 
ــار ان املنهــج املقــارن  وذلــك عــى اعتب
ــات  ــم املقرتح ــلبيات وتقدي ــربز الس ي

للتغلــب عليهــا.
خامسا : هيكلية الدراسة :

ــن  ــة م ــوع الدراس ــتعرض موض سنس
ــة  ــا مقدم ــد ان بين ــن بع ــال مبحث خ

ــة :- ــذه الدراس هل
حــق  اســتعال   : األول  املبحــث 
االســرتداد واآلثــار املرتتبــة عليــة وفيــه 

ــان : ــــ مطلب
املطلــب األول : اقــرتان إعــان الرغبــة 

يف االســرتداد وآثــاره .
املطلــب الثــاين : مــا جيــب عــى املســرتد 

دفعــه .

ــى  ــة ع ــار املرتتب ــاين : اآلث ــث الث املبح
ــه  ــا وفي ــازع فيه ــوق املتن ــرتداد احلق اس

مطلبــان : ــــ
بالنســبة  املطلــب األول : االســرتداد 

لألشــخاص وآثــاره .
املطلــب الثــاين : االســرتداد بالنســبة 

ــاره . ــا وآث ــازع فيه ــوق املتن احلق
ــرز  ــت اب ــة ضم ــا بخامت ــا بحثن وختمن
نأمــل  والتــي  والتوصيــات  النتائــج 
ــن يف  ــدى املختص ــا ل ــى صداه ان تلق

املنظومــة القانونيــة .

املبحث األول
استعامل حق االسرداد واآلثار املرتبة 

عليه
مل ينــص املــرشع العراقــي والترشيعــات 
حمــددة  طريقــة  عــى  املقارنــة  حمــل 
لتحديــد كيفيــة اســتعال او ممارســة 
ــا  ــد لن ــا وج ــكل م ــرتداد، ف ــق االس ح
املــادة )593 / نــص  مــن اســتقراء 
ف1( املتعلقــة باالســرتداد ألــزم املديــن 
باحلــق يف بــدء رغبتــه مــن خــال معرفة 
النــزاع )1(. وذلــك عــى اعتبــار ان النص 
واضــح بمعنــاه وللخــوض أكثــر يف 
ــث  ــذا املبح ــم ه ــال سنقس ــذا املج ه
عــى مطلبــن نتنــاول يف املطلــب األول 
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ــرتداد  ــة يف االس ــان الرغب ــرتان إع اق
وآثــاره ، امــا الفــرع الثــاين ســنخصص 

ــه.  ــرتد دفع ــى املس ــب ع ــا جي م
 املطلب األول

اقران إعان الرغبة يف االسرداد وآثاره
ــألة  ــي يف مس ــرشع العراق ــرتط امل مل يش
أي  فيــه  املتنــازع  احلــق  اســرتداد 
أعطاهــا  والتــي  معينــة  إجــراءات 
للمديــن  يف حــال وجــود حقــا متنازًعــا 
ــه  ــه صاحب ــازل عن ــرتط أن  يتن ــه يش في
ــا مــن الرجــوع  ــد لن ــا الب ــل، فهن بمقاب
عــى  العامــة  القواعــد  أحــكام  إىل 
اعتبارهــا الفيصــل الوحيــد ال مفــر منــه 

.)2 (

ذلــك يف حــال  مــن  العكــس   عــى 
اســرتداد احلصــة الشــائعة التــي نصــت 
القانــون  مــن   1062 املــادة  عليهــا 
املــدين العراقــي وكذلــك احلال بالنســبة 
ــفعة  ــرتداد يف الش ــق االس ــتعال ح الس
ــه املــادة 1128 مــن  والتــي نصــت علي

ــراق. ــون الع قان
ــرشع  ــإّن امل ــة ف ــات املقارن ــا الترشيع  ام
املــري هــو اآلخــر مل يشــرتط إجــراء 
حمــدد يف مســألة طلــب املديــن حقــه يف 
ــوم  ــه أن يق ــا علي ــل كل م ــرتداد ب االس
املتنــازل ضــده )املديــن( بطلــب موجــه 

ــه  ــن في ــرتي( يعل ــه )املش ــازل ل اىل متن
ــه يف االســرتداد والغالــب أن  عــن رغبت
يتــم ذلــك أمــام املحاكــم أن كان النــزاع  
املتعلــق بأصــل احلــق معروًضــا بدعوى 
أمــام املحاكــم فتدخــل فيهــا املتنــازل له 
ــذي رفــع الدعــوى  أو كان هــذا هــو ال
عــى املديــن يف احلــق يطالبــه فيهــا  بحــق 
املتنــازل الــذي اشــرتاه منــه)3(. امــا 
ــق  ــي احل ــد أعط ــي فق ــع الفرن الترشي
ــم  ــرتداد رغ ــب االس ــن أن يطل للمدي
حســم النــزاع وصــدور حكــًا هنائًيــا يف 
احلــق، وذلــك عــى اعتبــار أن املتنــازل 
لــه قــام بإخفــاء مثــل هــذا التــرف)4(.
ــرتداد  ــب االس ــة طل ــلم يف  ممارس  واملس
أمــام القضــاء واحلكــم بصحتــه بحيــث 
أن يكــون بصفــة أصليــة فــا جيــوز 
للمديــن أن يطلــب أثنــاء نظــر اخلصومة 
التــي ينصــب فيهــا النــزاع عــى موضوع 
ان  يشــرتط  وال   ، االســرتداد  احلــق، 
ــل  ــاص، ب ــكل خ ــان بش ــون اإلع يك
ال إشــكال يف مــا لــو كان اإلعــان 
ــه  ــويص علي ــاب م ــرض بخط ــكل حم بش
او حتــى عــن طريــق خطــاب عــادي او 
شــفاهة  بــل كل مــا يشــرتط أن يقــع عى 
عاتــق املديــن باحلــق املتنــازع فيــه إثبات 
ذلــك، أمــا يف حــال وجهــه  املديــن 
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رغبتــه باإلعــان إىل املتنــازل لــه اال انــه 
مل يســلم بــه هنــا أجــاز املــرشع ان يلجــأ 
املديــن إىل القضــاء طالبــا احلصــول 

ــرتداد)7(. ــة االس ــم بصح ــى حك ع
هــل  اآليت:-  التســاؤل  يثــار   وهنــا 
يف  حمــدد  ميعــاد  املســرتد  للمديــن 
املطالبــة باســرتداد احلــق املتنــازع فيــه؟ 
ام انــه ال ميعــاد لــه. لإلجابــة عــن هــذا 
التســاؤل يمكــن القــول: بــأن القانــون 
ــرتداد  ــة يف االس ــان الرغب ــدد إلع مل حي
ــى  ــل ع ــرتداد، ب ــا لاس ــادا او وقت ميع
ــن يف  ــن املدي ــك يمك ــن ذل ــس م العك
أي وقــت يقدم طلــب االســرتداد ما دام 
احلــق املبيــع ال يــزال متنازًعــا فيــه ومــا 
دام احلــق يف  رفــع دعــوى االســرتداد مل 
يســقط بالتقــادم وفقــا للقواعــد العامــة 
بمــي مخســة عــرش ســنة عــن النــزول 
عــن احلــق)8(.  ولكــن يف مســألة لــو 
ــه أجــًا  ــازل ل ــح املتن ــازل بمن ــام املتن ق
ــتفيد  ــن أن يس ــن فللمدي ــاء بالثم  للوف
مــن هــذا األجــل ولكــن أن يلزمــه 
القضــاء بتقديــم تأمــن كايف يضمــن 
ــه  ــازل ل ــام املتن ــو ق ــن ل ــداد ولك الس
باحلــق ببيــع ذلــك احلــق إىل متنــازل لــه 
ــه يف  ــن حق ــارس املدي ــل أن ي ــاٍن قب ث
ــن أن  ــى املدي ــب ع ــا جي ــرتداد فهن االس

يســتعمل حــق االســرتداد ضــد املتنــازل 
لــه األخــر مقابــل ان يدفــع لــه  الثمــن 
احلقيقــي الــذي اشــرتى بــه ســواء 
ــن  ــن الثم ــل م ــر او اق ــن أكث كان الثم
ــازل  ــه املتن ــذي دفع ــي األول ال احلقيق
للمديــن  بمعنــى  أي  للمتنــازل،  لــه 
ــد  ــازع يف اي ي احلــق يف تتبــع احلــق املتن
ــق  ــق  ح ــن طري ــه ع ــذ علي كان للتنفي
التتبــع يف االســرتداد ويشــرتط أن يلــزم 
ــده  ــازل ض ــده للمتن ــن و فوائ ــرد الثم ب
)املالــك اجلديــد( ولــه احلــق يف ممارســة 
كافــة اإلجــراءات الســرتداد ملكيــة 
ــع والغــرض مــن ذلــك هــو  احلــق املبي
عــدم إعطــاء أي فرصــة للمرابــن مــن 

ــوق)9(. ــذه احلق ــل ه رشاء مث

 املطلب الثاين
ما جيب عى املسرد دفعه

بينــا كيفيــة اســتعال حــق  ان  بعــد 
ــرتد  ــن املس ــل املدي ــن قب ــرتداد م االس
و توجيــه الرغبــة يف اإلعــان كونــه 
ــار أن  ــا الســرتداد احلــق عــى اعتب طالب
املــرشع أعطــى احلــق لــه بمارســة هــذه 
الرخصــة صــار عليــه أثــرا بعــد اقــرتان 
الرغبــة يف االســرتداد وهــو عــرض 
الثمــن احلقيقــي واملروفــات التــي 
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ــك  ــة، وذل ــه الواجب ــازل ل ــا املتن تكبده
عــى اعتبــار أن غالبيــة الترشيعــات قــد 
جــاءت يف موادهــا القانونيــة بنصــوص 
رصحيــة ألزمــت املديــن بــرد الثمــن 
ــق  ــن ح ــازل ع ــازل  املتن ــي إذا تن احلقيق

ــه)10(. ــازع في متن
فقــد ورد لفــظ  املصاريــف والفوائــد 
اعتبارهــا  عــى  القانــوين  النــص  يف 
ــه ال  ــي أم أن ــن احلقيق ــن الثم ــزء م ج
يتعلــق بلفــظ احلقيقــي، وأن املصاريــف 
ــة  ــل إضاف ــن ب ــمل الثم ــة ال تش الواجب
إليــة و رشط مــن رشوط االســرتداد 
ــن  ــي رشط م ــن احلقيق ــا ان رد الثم ك

رشوطــه)11(.
ــا  ــد لن ــر الب ــح أكث ــل التوضي ــن أج  فم
أن نتعــرض إىل مفهــوم الثمــن احلقيقــي 
ــم  ــن ث ــون وم ــا القان ــص عليه ــي ن الت
ــن  ــك م ــب وذل ــف الواج ــن املصاري ب

ــن :- ــن اآلتيت ــال الفقرت خ

الفقرة األوىل
مفهوم الثمن

ــادة 526  ــي يف امل ــرشع العراق ــص امل ن
ــا  ــي بقوهل ــدين العراق ــون امل ــن القان م
)1- الثمــن مــا يكــون بــداًل للبيــع 
ــون  ــزم ان يك ــة 2- ويل ــق بالذم ويتعل

الثمــن معلومــا بــان يكــون معينًــا تعينــا 
ــة()12(. ــة الفاحش ــا للجهال نافًي

حــق  املديــن  طلــب  حيــث  فمــن 
ــي  ــن احلقيق ــظ الثم ــإن لف ــرتداد ف االس
الــواردة يف النــص تثبــت بــأن التخلــص 
ــه أن ال  ــازع في ــق املتن ــة باحل ــن املطالب م
يكــون إال بالوفــاء_ اي الثمــن احلقيقــي 
الــذي دفعــه إىل املتنــازل لــه لــرشاء احلق 
ــل  ــن أج ــك م ــة، وكذل ــن ناحي ــذا م ه
التخلــص مــن وضــع حــدا للثمــن 
ــازل و  ــل املتن ــن قب ــا م ــمى صوري املس

ــع)13(. ــد البي ــه يف عق ــازل ل املتن
ففــي مجيــع الترشيعــات ومنهــا مــا جــاء 
الترشيــع العراقــي وذلــك مــا جيــب 
احلقيقــي  الثمــن  لــه  للمتنــازل  رده 
الفوائــد  مــع  الواجبــة  واملصاريــف 
املرتتبــة عــى اعتبــاره رشط مــن رشوط 

االســرتداد)14(. 
ــة  ــن املقارن ــف القوان ــن موق ــا ع     ام
ــب  ــى األغل ــاهبه  ع ــاءت مش ــد ج فق

ــي ــرشع العراق ــف امل ــع موق م
ــة  ــرة الثاني ــادة 469 الفق ــت امل ــد  بين فق
مــن القانــون املــدين املــري يلــزم 
املديــن طالــب االســرتداد بــرد الثمن إىل 
املتنــازل لــه مــع مجيــع املصاريــف التــي 

ــه)15(. ــازع في ــق املتن ــى احل ــا ع أنفقه



255

    ا.د. امحد مسري حممد ياسني الصويف      الباحث: عباس فاضل طه اخلفاجـي
2م

02
1  

ل  
ــو

يـل
   أ

  4
8  

د /
عد

ال

للمــرشع  بالنســبة  احلــال   وكذلــك 
الفرنــي فقــد نصــت املــادة 1699 مــن 
القانــون الفرنــي بقوهلــا اذا أراد املديــن 
التخلــص مــن املطالبــة باحلــق  أن يرد إىل 
املتنــازل لــه الثمــن الفعــي وذلــك مــن 

ــع)16(. ــت الدف وق
 فمن املقرر أن يدفعه املدين هو 

ــن  ــه م ــازل ل ــون املتن ــا يك ــب م  فالغال
أصحــاب العبــث القضائــي بــأن يقــوم 
بــرشاء احلــق بثمــن بخــس قاصــدا وراء 
ذلــك حتقيــق فكــرة املضاربــة وهــذا مــا 

هنــى عنــه املــرشع)18(.

 الفقرة الثانية
مفهوم املصاريف وفوائد الثمن

ــح  ــف الواض ــص املصاري ــا خي ــا في  ام
بأهنــا تدخــل ضمــن إطــار الثمــن عــى 
اعتبــار مــا فرضــه القانــون عــى املديــن 
املســرتد القصــد منهــا تعويــض املتنــازل 
لــه بجميــع مــا حتملــه مــن نفقــات أثناء 
عقــد البيــع مــن حتريــر العقــد و رســوم 
الدفــع  ومصاريــف اإلعــان وأتعــاب 
ــوم  ــد و رس ــجيل العق ــي يف تس املحام

الطوابــع وغــر ذلــك)19(. 
ــه أن  ــازل ل ــو أراد املتن ــال ل ــا يف ح  أم
ــق  ــن باحل ــة املدي ــن مطالب ــص م يتخل

ــرة  ــات كب ــق نفق ــد انف ــون ق كان يك
تــكاد ال تتفــق مــع حجــم احلــق املبيــع 
واملطالبــة فيهــا مــن اجــل إبعــاد املديــن 
مــن ممارســة حــق االســرتداد فالقانــون 
ــن  ــات والثم ــع النفق ــن بدف ــزم املدي ال

ــا)20(. ــوع فع ــي املدف احلقيق
املرتتبــة  الفوائــد  مــا حيــض   امــا يف 
فاملديــن أيضــا ملــزم بدفــع فوائــد الثمن 
ــازل  ــوين للمتن ــعر القان ــي بالس احلقيق
ــن  ــع اي م ــت الدف ــن وق ــك م ــه وذل ل
ــه  ــازل ل ــه املتن ــع ب ــذي دف ــة ال اللحظ
ــة  ــوم املطالب ــن ي ــازل ال م ــن للمتن الثم
القضائيــة كــا هــي القاعــدة، وهــي 
بمثابــة تعويضــًا للفــرتة التــي يبقــى 

ــن)21(. ــن الثم ــا م ــا حمروم فيه
ــا  ــددة قانون ــد املح ــبة للفوائ ــا بالنس  أم
يف   %5 املدنيــة  املســائل  يف   %4 هــي 
جــاء  مــا  التجاريــة  وهــذا  املســائل 
بحســب نــص املــادة 171 مــن القانــون 
العراقــي بقوهلــا )اذا كان حمــل االلتــزام 
مبلــغ مــن النقــود وكان معلــوم القــدر 
ــن  ــر املدي ــزام و تأخ ــوء االلت ــت نش وق
يدفــع  ان  ملــزم   كان  بــه  الوفــاء  يف 
ــن  ــض ع ــبيل التعوي ــى س ــن ع للدائ
التأخــر فوائــد قانونيــه قدرهــا أربعة يف 
املائــة يف مســائل املدنيــة ومخســة يف مائــه 
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يف املســائل التجاريــة، و تيســر هــذه 
ــة  ــة القضائي ــد مــن تاريــخ املطالب الفوائ
هبــا ان مل حيــدد االتفــاق او العــرف 
التجــاري تارخيــا آخــر لرياهنــا وهــذا 
ــره( ــى غ ــون ع ــص القان ــا مل بن ــه م كل

.)22 (

 امــا عــى صعيــد القوانــن املقارنــة  
ال  يــكاد  املــري  القانــون   ومنهــا 
خيتلــف عــن نظــرة العراقــي فقــد حدد 
هــو اآلخــر نســبة الفوائــد املرتتبــة التــي 
يســتحقها الدائــن فهــي 4% يف املســائل 
التجاريــة  املســائل  يف  و  5%  املدنيــة 
ويمكــن حتديــد صفــة الديــن بشــخص 

ــن)23(. ــخص الدائ ــن ال بش املدي
حيــدد  مل  الفرنــي  القانــون   ولكــن 
نســبة الفوائــد ال يف املســائل املدنيــة 
والتجاريــة بــل اشــرتاط أن يكــون أعــى 
ــار أن  ــى اعتب ــة ع ــد القانوني ــن الفوائ م

ــة)24(. ــا رصاح ــون مل يمنعه القان

 املبحث الثاين
اآلثار املرتبة عى اسرداد احلقوق 

املتنازع فيها
 مــن البدهيــي إذا مــا تــم طلــب ممارســة 
حــق االســرتداد مــن قبــل املديــن عــى 
الوجــه الصحيــح وفقــا ملــا جــاء يف 

النصــوص القانونيــة املعمــول هبــا فإنــه 
ــر األول  ــال)25(. فاألث ــرا ال حم ــج أث ينت
ــه  ــازل ل ــن املتن ــا ب ــة م ــود العاق وج
ــا  ــة م ــة العاق ــده، والثاني ــازل ض واملتن
ــة  ــازل، والثالث ــه واملتن ــازل ل ــن املتن ب
العاقــة مــا بــن املتنــازل واملتنــازل 
ــة  ــن جه ــة، وم ــن جه ــذا م ــده ه ض
ــرتداد  ــوع االس ــن وق ــد م ــرى الب أخ
ــك  ــه وذل ــازع في ــق املتن ــل احل ــى حم ع
بحســب طبيعــة هــذا احلــق. والدراســة 
هــذه اآلثــار فإننــا نقســم هــذا املبحــث 
املطلــب  يف  نتنــاول  مطلبــن  عــى 
ــخاص  ــبة لألش ــرتداد بالنس األول االس
ــنبحث  ــاين س ــب الث ــا املطل ــاره، ام وآث
للحقــوق  بالنســبة  االســرتداد  فيــه 

ــاره. ــا وآث ــازع فيه املتن

 املطلب األول
االسرداد بالنسبة لألشخاص وآثاره

املديــن  قــام  لــو  حــال  يف  األصــل 
املتنــازل ضــده اســرتداد احلــق مــن 
املتنــازل لــه فالقصــد مــن هــذا ال يعنــي 
ــا  ــه احلــق ليــس لــه، فاالســرتداد هن بأن
معنــاه وضــع حــدًا للخصومــة القائمــة 
أمــر ال  النــزاع يف  حتــى ال ينحســم 

تعــرف مغبتــه)26(.
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  فبالنســبة للترشيــع العراقــي مل ينظــم 
مثــل هــذه اآلثــار بــل هــو اآلخــر 
ــات  ــه الترشيع ــار علي ــا س ــى م ــار ع س
وهبــذا  املقارنــة،  حمــل  األخــرى 
ــض  ــاك رأي لبع ــح هن ــكوت أصب الس
ــألة  ــين يف مس ــاء الفرنس ــه والقض الفق
ــة)27(. ــار املرتتب ــوع اآلث ــد ن ــان وحتدي بي
أســاس  ال  الفرضيــات  هــذه  وكل 
والنصــوص  القواعــد  إطــار  يف  هلــا 
ــا  ــل كل م ــة ب ــادئ العام ــة واملب القانوني
ــو أن  ــرتداد ه ــذا االس ــى ه ــب ع يرتت
ــازل  ــل )املتن ــده( حم ــازل ض ــل )املتن حي
ــه  ــد علي ــم العق ــي  ت ــق الت ــه( يف احل ل
ــر  ــه بأث ــون حلول ــازل( ويك ــع )املتن م
رجعــي فاحلــق التــي تلقــاه املتنــازل 
ضــده واملتنــازل عنــه مبــارشة مــن 
ــه  ــازل ل ــار أن املتن ــى اعتب ــازل وع املتن
مل يمتلــك هــذا احلــق يف أي وقــت مــن 

األوقــات)28(.
 ومــن مجيــع مــا تقــدم يرتتــب عــى 
ــرات  ــا بالفق ــن بياهن ــج يمك ــك نتائ ذل

اآلتيــة :-
 الفقــرة األوىل : العاقــة مــا بــن املتنــازل 

ــازل ضده ــه واملتن ل
 يرتتــب عــى هــذه العاقــة أن حيــل 
الطــرف األول املتنــازل ضــده حمــل 

الطــرف الثــاين املتنــازل لــه وذلــك بأثــر 
ــة -اي  ــذه العاق ــب ه ــي فبموج رجع
عاقــة االســرتداد- ال يعترب االســرتداد 
ــازع  ــق املتن ــدة للح ــة رشاء جدي عملي
ــازل  ــه للمتن ــازل ل ــن املتن ــدر م ــه ص في
ضــده بــل ان املتنــازل لــه يعتــرب يف 
ــازل ضــده  ــن املتن ــه وب ــا بين ــة م العاق
ــد  ــًا ، وق ــق أص ــه احل ــل إلي ان مل ينتق

ــده)29(. ــازل ض ــه املتن ــه من انتزع
ــي  ــوق الت ــع احلق ــه مجي ــي أن ــذا يعن  وه
ــن  ــا ب ــرتة م ــه يف الف ــازل ل ــا املتن رتبه
احلــق  عــى  واالســرتداد  التنــازل 
املتنــازع فيــه ال أثــر هلــا يف مواجهــة 
املتنــازل ضــده لورودهــا عــى حــق 

للغــر)30(. مملــوك 
رتبهــا  التــي  احلقــوق  هــذه   ومــن 
ــد  ــن ألح ــق كره ــى احل ــه ع ــازل ل املتن
ــه  ــار نفس ــى العق ــا ع ــخاص مث األش
أو حــق ارتفــاق أو انتفــاع أو غــر ذلــك 
ــد  ــا بع ــة هل ــوق ال قيم ــذه احلق ــكل ه ف

االســرتداد)31(.
املتنــازل  لــو تــرف   أمــا يف حــال 
لــه يف احلــق املتنــازع فيــه كالتنــازل 
مثــًا قاصــًدا اإلرضار باملديــن قبــل 
أن يســتعمل حقــه بمارســة دعــواه 
ان  للمديــن  أجــاز  هنــا  االســرتداد، 
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يطالــب املتنــازل لــه األخــر الــذي 
ــق)32(. ــه احل ــل إلي انتق

 الفقــرة الثانيــة : العاقــة مابــن املتنــازل 
لــه واملتنــازل

تظهــر  األوىل  العاقــة  بينــا  ان   بعــد 
ــه  ــازل ل ــن املتن ــا ب ــرى م ــة أخ عاق
ــى  ــرتداد فتبق ــر لاس ــا أث ــازل ف واملتن
ــربم  ــد امل ــة بالعق ــة حمكوم ــذه العاق ه
ــو  ــا ل ــازل ك ــه التن ــم ب ــذي ت ــا ال بينه
فللمتنــازل  اســرتداد  هنــاك  يكــن  مل 
احلــق بمطالبــة املتنــازل لــه بالثمــن 
وااللتزامــات الناشــئة عــن عقــد البيــع 

ــا)33(. ــا هب ــح ملزم فيصب
يرجــع  أن  لــه  املتنــازل   ويســتطيع 
االلتزامــات  بتنفيــذ  املتنــازل  عــى 
الناشــئة عــن البيــع، وضــان التعــرض 
ــان  ــر وض ــن الغ ــادر م ــوين الص القان
علــم  عــدم  حــال  يف  االســتحقاق 
املتنــازل لــه بأنــه اشــرتى حًقــا متنازًعــا 

فيــه)34(.

بــن  مــا  العاقــة   : الثالثــة   الفقــرة 
ضــده واملتنــازل  املتنــازل 

أي  ينشــأ  ال  االســرتداد  أن   األصــل 
عاقــة مبــارشة بــن املتنــازل واملتنــازل 

ضــده، وذلــك عــى اعتبــار أن املســرتد 
فاحلــق  للمتنــازل  خلًفــا  يعتــرب  ال 
املتنــازل  إىل  ينتقــل  ال  فيــه  املتنــازع 
ــازل  ــن املتن ــل م ــازل ب ــن املتن ــده م ض
لــه، فاالســرتداد ال يعــدو أن يكــون 

وســيلة إلبــراء ذمــة املديــن)35(.
 أمــا بالنســبة للمتنــازل فــا حيــق ان 
يطالــب املتنــازل ضــده بالثمــن اال عــن 

ــارشة)36(. ــر املب ــوى غ ــق الدع طري
هــذا  عــى  يرتتــب  قــد   وأخــرا 
االســرتداد إهنــاء هــذا احلــق ان كان 
ــة ان  ــع اخلصوم ــخصيا، وقط ــا ش حق
كان احلــق عينيــًا فاالســرتداد قــد حســم 
ــازل  ــق املتن ــقط ح ــايل يس ــزاع وبالت الن
بمطالبــة املتنــازل ضــده باحلــق املتنــازع 
فيــه وعليــه يصبــح آثــر االســرتداد 

كأثــر الصلــح يف حســم النــزاع)37(.

املطلب الثاين
االسرداد بالنسبة احلقوق املتنازع فيها 

وآثاره
مــن بــن اآلثــار املرتتبــة  عــى اســرتداد 
احلقــوق املتنــازع فيها بعــد  قيــام املتنازل 
ــرتداد  ــواه يف االس ــة دع ــده بمارس ض
حــول  القائــم  النــزاع  حيســم  فقــد 
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موضــوع ومضمــون احلــق املتنــازع فيه، 
لكــن حســم النــزاع خيتلــف مــن حيــث 
ــق  ــو كان احل ــا ل ــون في ــح القان توضي
شــخي أو عينــي، ولــكل منهــا حكــم 
ــي ال  ــاالت الت ــتثناء  احل ــف باالس خمتل
جيــوز فيهــا االســرتداد و املنصــوص 
ــدين  ــون امل ــادة 594 القان ــا يف امل عليه
العراقــي بقوهلــا )ال حمــل الســرتداد 
احلــق املتنــازع فيــه يف األحــوال اآلتيــة : 
ــن   ــا  ضم ــق داخ ــذا احل 1-  إذا كان ه
ــن  ــا بثم ــت جزاف ــوال بيع ــة أم جمموع

ــد . واح
2-  إذا كان شــائعا بــن وراثــة أو مــاك 
آخريــن وبــاع أحدهــم نصيبــه لآلخــر .
ــاًء  ــة وف ــن لدائن ــن  مدي ــزل ع 3-  إذا ن

ــه . ــتحق يف ذمت ــن املس للدي
ــن  ــع مل ــارا وبي ــمل عق 4-  إذا كان يش
ــة العقــار( وكذلــك  ــه ملكي انتقلــت إلي
ــة)38(. ــن املقارن ــبة القوان ــال بالنس احل

ــق  ــة احل ــد طبيع ــاف يف حتدي    فاالخت
فلــو كان حقــا شــخصيا فإنه االســرتداد 
ــه  ــا فإن ــق عيني ــو كان احل ــا ل ــه، ام ينهي
ــال  ــه. مث ــة في ــة القائم ــع اخلصوم يقط
عــى ذلــك لــو كان هنــاك حــق شــخص 
كان يكــون دينــا يدعيــه املتنــازل يف ذمــة 
املتنــازل ضــده فاالســرتداد ال ينقــل 

الديــن إىل املتنــازل ضــده فيقتــر بإحتاد 
الذمــة أي بمعنــى االســرتداد حيســم 
النــزاع يف الديــن فيصبــح كأنــه مل يكــن 

ــده)39(. ــازل ض ــة املتن ــا يف ذم أص
ــة   وهــذا مــا جــاء يف املذكــرة اإليضاحي
ــدين  ــون امل ــدي للقان ــرشوع التمهي للم
ــي ) إذا  ــا ي ــأن م ــذا الش ــري يف ه امل
ــخصيا  ــا ش ــه حق ــازع في ــق املتن كان احل
فاســرتداده يمكــن تكيفــه عــى أســاس 
ثــم  الدائــن  مــن  للحــق  رشاء  انــه 
باحتــاد  ذلــك  بعــد  احلــق  انقضــاء 

الذمــة()40(.
 أمــا يف حــال لــو كان احلــق املتنــازع فيــه 
حقــا عينــي فاالســرتداد فيــه يــؤدي 
إىل قطــع اخلصومــة مــع اإلشــارة إال 
ــإن  ــا ف ــا عقارًي ــق حق ــل احل إذا كان حم
املتنــازل ضــده ال يشــرتط  اســرتداد 
ــرتداد  ــق االس ــه ح ــم ان ــجيله بحك تس
ــه  ــت ملكيت ــه وخلص ــزاع من ــع الن يقط
للمتنــازل ضــده ومــع ذلــك إذا كان 
النــزاع يــدور حولــه إلغــاء أو بطــان أو 
نقــص أو منــع أي حلــق عينــي عقــاري 
وتطلــب شــهر العريضــة أمــام الوحــدة 
العقاريــة فســيؤدي ذلــك إىل رفــع هــذا 
القيــد بمجــرد أن يســرتد  املتنــازل ضــده 
احلــق عــى اعتبــار أن ممارســة حــق 
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االســرتداد للحــق العينــي يــؤدي إىل 
ــن  ــن كل م ــة م ــة القائم ــع اخلصوم قط

ــازل)41(. ــده واملتن ــازل ض املتن

اخلـامتة :
  بعــد ان انتهينــا مــن دراســة االســرتداد 
فيهــا يف  املتنــازع  احلقــوق  وآثــرُه يف 
الترشيــع العراقــي والترشيعــات املقارنة 
والتوصيــات  النتائــج  اىل  توصلنــا 

ــة: اآلتي
أوال : النتائج : 

خــال  ومــن  لنــا  تبــن    )1(
ــة  ــة اخلاص ــة النصــوص القانوني مراجع
ــة  ــدد كيفي ــا مل حت ــازع فيه ــوق املتن باحلق
ــرتداد  ــق االس ــة ح ــتعال او ممارس اس

مــن قبــل املديــن املســرتد.
)2(  وتبــن لنــا مــا حيــب عــى 
ــه ان  ــازع في ــن املســرتد للحــق املتن املدي
ــق  ــن طري ــرتداد ع ــة يف االس ــدأ رغبت يب
اإلعــان املوجــة للمتنــازل لــه، وذلــك 

ــزاع. ــم بالن ــوم العل ــن ي م
ــرشع  ــان امل ــا ب ــن لن ــا وتب )3(  ك
ــن  ــت مع ــة او وق ــى طريق ــص ع مل ين
ــل  ــن قب ــرتداد م ــب االس ــة طل ملارس
املديــن بــل كل مــا عليــة ان يكــون 
طالــب االســرتداد بصفــة أصليــة ال 

ــه  ــع إلزام ــاء م ــام القض ــة أم احتياطي
ــات  ــي واملروف ــن احلقيق ــع الثم بدف
ــك  ــه، وذل ــازل ل ــة ملتن ــؤاد املرتتب والف

ــع. ــت الدف ــن وق م
خــال  مــن  ورأينــا  كــا    )4(
مواجهــة اآلثــار املرتتبــة مــن حيــث 
وجــود  تظهــر  فقــد  األشــخاص 
ــازل  ــه واملتن ــازل ل ــن املتن ــة ماب العاق
ــه  ــازل ل ــن املتن ــة ماب ــده، والعاق ض
واملتنــازل، والعاقــة مابــن املتنــازل 

ضــده. واملتنــازل 
بــان  لنــا  تبــن  وأخــرا    )5(
احلقــوق  االســرتداد جيــوز يف مجيــع 
عينيــة،  او  شــخصية  كانــت  ســواء 
ــا  ــوص عليه ــاالت املنص ــتثناء احل باس
ــدين  ــون امل ــن القان ــادة )594( م يف امل

العراقــي.
ثانيا : التوصيات :

ــوة  ــرضوري دع ــن ال ــرى م )1(  ن
ــل  ــل والعم ــد املتواص ــن باجله الباحث
الــدؤوب يف خدمــة املنظومــة القانونيــة 
ــع  ــى بي ــة ع ــكام املرتتب ــة باألح اخلاص
فيهــا،  املتنــازع  احلقــوق  واســرتداد 
وذلــك لتســهيل العمليــة اإلجرائيــة 

القضائيــة.
ــى  ــا ع ــرتح هب ــوة نق ــا دع )2(  لن
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املــرشع العراقــي بتدخــل باســتكال 
لنــا كيفيــة  تبــن  نصــوص رصحيــة 
اســتعال ممارســة طلــب االســرتداد 
مــن قبــل املديــن ومــا هــي اإلجــراءات 
يكتفــي  وال  فيهــا،  املتبعــة  الســليمة 
هبــذه النصــوص الــواردة، وذلــك لســد 

احلاصــل. الترشيعــي  النقــص 

اهلوامش :
ــون  ــن القان ــادة )593/ ف1( م امل  -1
املــدين العراقــي، ويقابلهــا املــادة)469/ ف1( 
مــن القانــون املــدين املــري، ويقابلهــا املــادة 

ــي. ــون املــدين الفرن ــن القان )1699( م
طــه،  حســون  غنــي  د.   : ينظــر   -2
الوجيــز يف العقــود املســاة، اجلــزء األول، 
بغــداد.  املعــارف،  مطبعــة  البيــع،  عقــد 

.373 ص   ،1970_1969
ينظــر : حممــد امحــد عبــد الــاه   -3
حممــد، اجلامــع يف األحــكام اخلاصــة، دار 
ــكندرية، 2014،  ــة، اإلس ــات اجلامع املطبوع

.30 ص 
ينظر :   -4

 M. PLANIOL et G. RIPERT، Traité
 ،pratique de droit civil français
 1re partie، Contrats  ،10  .2e éd.، t

 .407  :  p  ،1956  ،civils
مصطفــى  منصــور  د   : ينظــر   -5

منصــور، مذكــرات يف القانــون املــدين، العقود 
ــارش  ــار، الن ــة واإلجي ــع واملقايض ــاة، البي املس
ــرة، 1956- 1957، ص  ــارف، القاه دار املع

.2 7 2
امحــد  الــرزاق  عبــد  د.   : ينظــر   -6
الســنهوري، الوســيط يف رشح القانــون املــدين 
ــة،  ــى امللكي ــع ع ــي تق ــود الت ــد، العق اجلدي
ص   ،2000 ج4،  ط3،  واملقايضــة،  البيــع 

بعدهــا. ومــا   201
ينظــر : حممــد عزمــي البكــري، بيــع   -7
ــا، دار  ــازع عليه ــوق املتن ــر واحلق ــك الغ مل
ــرة، 2016- 2017، ص 52. ــود، القاه حمم
ينظــر : املــادة )429( مــن القانــون   -8
املــدين العراقــي، ويقابلهــا املــادة )374( مــن 
القانــون املــدين املــري، ويقابلهــا املــادة 

الفرنــي. املــدين  القانــون  )2219( مــن 
الســنهوري،  الــرزاق  عبــد  د.   -9
بعدهــا. ومــا   203 ص  ســابق،  مصــدر 
ــادة )593/ ف1(  ــص امل ــر : ن ينظ  -10
)احلــق املتنــازع فيــه اذا نــزل عنــه صاحبــه اىل 
ــده ان  ــازل ض ــل فللمتن ــر بمقاب ــخص أخ ش
يتخلــص مــن املطالبــة اذا هــو رد اىل املشــرتي 
الثمــن احلقيقــي الــذي دفعــه مــع املروفــات 
ــت  ــن وق ــوين م ــعر القان ــن بالس ــد الثم وفوائ

ــع( الدف
ينظــر : خالــد مبخــوت عبــد اهلل   -11
املتنــازع  بيــع احلقــوق  العجمــي، أحــكام 
بالقانــون  مقارنــه  فقهيــه  دراســة  عليهــا، 
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العلــوم  يف  ماجســتر،  رســالة  الكويتــي، 
اإلســامية،  الرشيعــة  قســم  اإلســامية، 
ــوم، 2019، 164. ــة العل ــا، كلي ــة املني جامع
ينظــر : ويقابلهــا املــادة )419( مــن   -12
القانــون املــدين املــري، واملــادة )1591( 

مــن القانــون املــدين الفرنــي.
ــتا،  ــد ش ــعيد حمم ــو س ــر : د. اب ينظ  -13
املوجــز العلمــي يف الصوريــة يف ضــوء أحــكام 
ــوم،  ــر معل ــارش غ ــض، ط2، الن ــة النق حمكم

.341 ص   ،2005
ينظــر : املــادة )593/ف1( مــن   -14

العراقــي. املــدين  القانــون 
ينظــر : املــادة )469/ف1( مــن   -15

املــري. املــدين  القانــون 
ينظــر : املــادة )1699( مــن القانون   -16

املــدين الفرنــي.
ينظــر : د. حســن عــي الذنــون،   -17
العقــود  العراقــي،  املــدين  القانــون  رشح 
ــع  ــة للطب ــة الرابط ــع، رشك ــد البي ــاة، عق املس
ــع،  ــنة طب ــا س ــداد، ب ــدودة، بغ ــرش املح والن

.335 ص 
النــارص توفيــق  ينظــر : د. عبــد   -18
املــدين  القانــون  أحــكام  رشح   ، العطــار 
ــات  ــون املعام ــارة اىل قان ــع اإلش ــري م امل
اإلســامي  الفقــه  أحــكام  واهــم  املدنيــة 
ــر  ــة دار الفك ــض، طبع ــكام النق ــدث أح واح

.24 ص   ،198 العــريب، 
ينظــر : د. جعفــر الفضــي، الوجيــز   -19

يف العقــود املدنيــة، البيــع – اإلجيــار – املقاولة، 
ــزز  ــوين ومع ــور القان ــوء التط ــة ف ض دراس
ــة  ــب للطباع ــة، دار الكت ــرارات القضائي بالق
والنــرش، جامعــة املوصــل، 1989، ص 180.
ــود  ــلطان، العق ــور س ــر : د. أن ينظ  -20
املســاة رشح عقــدي البيــع واملقايضــة، دراســة 
مقارنــة يف القانــون املــري واللبنــاين، دار 
ــروت،  ــرش، ب ــة والن ــة للطباع ــة العربي النهض

1980، ص 345 ومــا بعدهــا.
ــدراوي،  ــم الب ــد املنع ــر : د. عب ينظ  -21
الوجيــز يف عقــد البيــع، النــارش غــي معلــوم، 

.429 ص   ،1998
ينظــر : ويقابلهــا املــادة )226( مــن   -22
القانــون املــدين املــري، واملــادة )1907( 

مــن القانــون املــدين الفرنــي.
الســيد  عبــد  ســمر  د.   : ينظــر   -23
تناغــو، أحــكام االلتــزام واإلثبــات، ط1، 
النــارش مكتبــة الوفــاء القانونية، اإلســكندرية، 

.256 ص   ،2009
ينظر :   -24

 L“ inintérêt est légal ou
 conventionnel، intérêt légal est

.fixe par IA loi
L“ inintérêt conventionel peut ex-
 céder celui de la loi toutes les fois

.» que la Lio ne le prohibe pas
تتجــاوز  ان  يمكــن  التقليديــة  املصلحــة 

حيظرهــا. ال  عندمــا  القانــون  مصلحــة 
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مــرتي،  خليــل  موســى   . د   : عــن  نقــا 
ــور  ــث منش ــدة، بح ــة للفائ ــم القانوني املفاهي
ــة  ــوم االقتصادي ــق للعل ــة دمش ــة جامع يف جمل
 ،29 املجلــد  الثالــث،  العــدد  والقانونيــة، 

. ص57   ،2013
راشــد  إبراهيــم مشــعي   : ينظــر   -25
الزعبــي، بيــع واســرتداد احلــق املتنــازع عليــه، 
ــي،  ــون الكويت ــة بالقان ــة مقارن ــة فقهي دراس
رســالة ماجســتر، كليــة الرشيعــة، جامعــة ال 

.91 ص   ،2020 البيــت، 
ينظــر : د. عبــد الرزاق الســنهوري،   -26
البيــع  امللكيــة،  عــى  تقــع  التــي  العقــود 
ــوم،  ــر معل ــرش غ ــكان الن ــة، ج4، م واملقايض

.176 ص   ،2008  –  2007
د. جعفــر الفضــي، مصــدر ســابق،   -27

.180 ص 
ينظــر : د. ســليان مرقــس، رشح   -28
ــع،  ــون املــدين العقــود املســاة، عقــد البي القان
القاهــرة،  الكتــب،  عــامل  منشــورات  ط4، 

.554 ص   ،1980
العامــري،  ســعدون  د.   : ينظــر   -29
الوجيــز يف رشح العقــود املســاة، يف البيــع 
ــداد،  ــاين، بغ ــة الع ــار، ج1، ط3، مطبع واإلجي

بــا ســنة طبــع، ص 182.
ــه  ــارك  و د. ط ــعيد مب ــر : د. س ينظ  -30
املــا حويــش  و د. صاحــب عبيــد الفتــاوي، 
املوجــز يف العقــود املســاة ، البيــع _ اإلجيــار – 
املقاولــة، املكتبــة القانونيــة – بغــداد، بــا ســنة 

ــع ، ص 170. طب
ــوايف  ــس، ال ــلان مرق ــر : د. س ينظ  -31
يف رشح القانــون املــدين، العقــود املســاة، ج3، 
ط5، جملــد1، دار الكتــاب املدنيــة، 1990، 

.217 ص 
ينظــر : د. الســيد خلــف حممــد،   -32
عقــد البيــع يف ضــوء الفقــه وأحــكام النقــض، 
رشح أحــكام انعقــاد البيــع وأركانــه ورشوطــه 
األخــرى  بالعقــود  البيــع  عقــد  واشــتباه 
ودعــوى  واملشــرتي  البائــع  والتزامــات 
التعاقــد والتزاحــم بــن املشــرتين  صحــة 
وأنــواع البيــوع وفســخ البيــع وصورتــه البيــع 
ــض،   ــكام النق ــه وأح ــوء الفق ــه يف ض وبطان
ــورة،1999،  ــون املنص ــر والقان ط2، دار الفك

.600 ص 
مصــدر  طــه،  حســون  غنــي  د.   -33

.379 ص  ســابق، 
ينظــر : د. ســعد ربيــع عبــد اجلبــار،   -34
ــة  ــة مقارن ــا، دراس ــازع فيه ــوق املتن ــع احلق بي
يف الترشيــع العراقــي، بحــث منشــور يف جملــة 
ــة املأمــون اجلامعــة، العــدد التاســع عــرش  كلي

.127 ص   ،2012  ،
مصــدر  العامــري،  ســعدون  د.   -35
مبــارك  ســعيد  د.  و   .183 ص  ســابق، 
.171 ص  ســابق،  مصــدر  وآخــرون، 

ينظر :   -36

B. FAGES، prix global et cession en 

bloc d’une pluralité de créances  prob-
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lème de l’exercice du droit au retrait 

litigieux، note sous Com. 27 mai 2008، 

RTD civil، 2008، p. 124.

ينظــر : د. حممــد الســيد فــارس،   -37
ــا،  ــازع عليه ــة املتن ــوق املالي ــرف يف احلق الت
املــري  القانــون  بــن  مقارنــة  دراســة 
كليــة  اإلســكندرية،  جامعــة  والفرنــي، 
احلقــوق، بــا ســنة طبــع، ص 131 ومــا 

بعدهــا.
مــن   )470( املــادة  ويقابلهــا   -38
القانــون املــدين املــري، واملــادة )1071( 

الفرنــي.  املــدين  القانــون  مــن 
الســنهوري،  الــرزاق  عبــد  د.   -39

.206 ص  ســابق،  مصــدر 
ــد  ــد املجي ــت عب ــر : د. عصم ينظ  -40
بكــر، تنفيــذ االلتــزام يف القوانــن املدنيــة 
العربيــة ، منشــورات زيــن احلقوقيــة، بــروت، 

لبنــان، بــا ســنة طبــع، ص 174.
ــراء و  ــة الزه ــن فاطم ــر : مدي ينظ  -41
ــا  ــازع فيه ــوق املتن ــع احلق ــة، بي ــي حفص رشق
ــث  ــري، بح ــون اجلزائ ــة والقان ــن الرشيع ب
منشــور يف جملــة القانــون، األعــال، كليــة 
العلــوم القانونيــة واالقتصاديــة واالجتاعيــة، 
املجلــد  املغــرب،  األول  احلســن  جامعــة 

.42 ص   ،2016  ،6 والعــدد 

قائمة املصادر :
اوال : الكتب القانونية :

ــز  ــتا، املوج ــد ش ــعيد حمم ــو س د. اب  -1
العلمــي يف الصوريــة يف ضــوء أحــكام حمكمــة 
ــوم، 2005. ــر معل ــارش غ ــض، ط2، الن النق
عقــد  حممــد،  خلــف  الســيد  د.   -2
البيــع يف ضــوء الفقــه وأحــكام النقــض، 
رشح أحــكام انعقــاد البيــع وأركانــه ورشوطــه 
األخــرى  بالعقــود  البيــع  عقــد  واشــتباه 
ودعــوى  واملشــرتي  البائــع  والتزامــات 
التعاقــد والتزاحــم بــن املشــرتين  صحــة 
وأنــواع البيــوع وفســخ البيــع وصورتــه البيــع 
ــض،   ــكام النق ــه وأح ــوء الفق ــه يف ض وبطان
ــورة،1999. ــون املنص ــر والقان ط2، دار الفك
ــاة  ــود املس ــلطان، العق ــور س د. ان  -3
دراســة  واملقايضــة،  البيــع  عقــدي  رشح 
مقارنــة يف القانــون املــري واللبنــاين، دار 
ــروت،  ــرش، ب ــة والن ــة للطباع ــة العربي النهض

.1 9 8 0
يف  الوجيــز  الفضــي،  جعفــر  د.   -4
ــة،  ــار – املقاول ــع – اإلجي ــة، البي ــود املدني العق
ــزز  ــوين ومع ــور القان ــوء التط ــة ف ض دراس
ــة  ــب للطباع ــة، دار الكت ــرارات القضائي بالق

.1989 املوصــل،  جامعــة  والنــرش، 
رشح  الذنــون،  عــي  حســن  د.    -5
القانــون املــدين العراقــي، العقــود املســاة، 
ــرش  ــع والن ــة للطب ــة الرابط ــع، رشك ــد البي عق

طبــع. ســنة  بــا  بغــداد،  املحــدودة، 
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ــز يف  ــري، الوجي ــعدون العام د. س  -6
رشح العقــود املســاة، يف البيــع واإلجيــار، ج1، 
ط3، مطبعــة العــاين، بغــداد، بــا ســنة طبــع.
د. ســعيد مبــارك  و د. طــه املــا   -7
الفتــاوي،  حويــش  و د. صاحــب عبيــد 
املوجــز يف العقــود املســاة ، البيــع _ اإلجيــار – 
املقاولــة، املكتبــة القانونيــة – بغــداد، بــا ســنة 

ــع. طب
ــوايف يف رشح  ــس، ال ــلان مرق د. س  -8
ــاة، ج3، ط5،  ــود املس ــدين، العق ــون امل القان

.1990 املدنيــة،  الكتــاب  دار  جملــد1، 
ــون  ــس، رشح القان ــليان مرق د. س  -9
املــدين العقــود املســاة، عقــد البيــع، ط4، 
ــرة، 1980. ــب، القاه ــامل الكت ــورات ع منش
تناغــو،  الســيد  عبــد  ســمر  د.   -10
النــارش  أحــكام االلتــزام واإلثبــات، ط1، 
اإلســكندرية،  القانونيــة،  الوفــاء  مكتبــة 

.2 0 0 9
11-  د. عبــد الــرزاق امحــد الســنهوري، 
الوســيط يف رشح القانــون املــدين اجلديــد، 
البيــع  امللكيــة،  عــى  تقــع  التــي  العقــود 

.2000 ج4،  ط3،  واملقايضــة، 
الســنهوري،  الــرزاق  عبــد  د.   -12
البيــع  امللكيــة،  عــى  تقــع  التــي  العقــود 
ــوم،  ــر معل ــرش غ ــكان الن ــة، ج4، م واملقايض

.2008  –  2007
د. عبــد املنعــم البــدراوي، الوجيــز   -13
يف عقــد البيــع، النــارش غــي معلــوم، 1998.

ــار ،  ــق العط ــارص توفي ــد الن 14-  د. عب
ــع  ــري م ــدين امل ــون امل ــكام القان رشح أح
ــم  ــة واه ــات املدني ــون املعام ــارة اىل قان اإلش
ــكام  ــدث أح ــامي واح ــه اإلس ــكام الفق أح
النقــض، طبعــة دار الفكــر العــريب، 198.

د. عصمــت عبــد املجيــد بكــر،   -15
ــة ،  ــة العربي ــن املدني ــزام يف القوان ــذ االلت تنفي
ــان،  ــروت، لبن ــة، ب ــن احلقوقي ــورات زي منش

ــع. ــنة طب ــا س ب
ــز يف  ــه، الوجي ــون ط ــي حس 16-   د. غن
ــع،  ــد البي ــزء األول، عق ــاة، اجل ــود املس العق
بغــداد. 1969_1970. املعــارف،  مطبعــة 
ــارس، التــرف  د. حممــد الســيد ف  -17
يف احلقــوق املاليــة املتنــازع عليهــا، دراســة 
مقارنــة بــن القانــون املــري والفرنــي، 
جامعــة اإلســكندرية، كليــة احلقــوق، بــا 

ــع. ــنة طب س
منصــور،  مصطفــى  منصــور  د.    -18
مذكــرات يف القانــون املــدين، العقــود املســاة، 
دار  النــارش  واإلجيــار،  واملقايضــة  البيــع 

.1957  -1956 القاهــرة،  املعــارف، 
19-  حممــد امحــد عبــد الــاه حممــد، 
اجلامــع يف األحــكام اخلاصــة، دار املطبوعــات 

.2014 اإلســكندرية،  اجلامعــة، 
20-  حممــد عزمــي البكــري، بيــع ملــك 
ــازع عليهــا، دار حممــود،  الغــر واحلقــوق املتن

.2017  -2016 القاهــرة، 
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ثانيا : الرسائل واالطاريح الامعية :
ــع  ــي، بي ــد الزعب ــعي راش ــم مش 21-إبراهي
واســرتداد احلــق املتنــازع عليــه، دراســة فقهيــة 
مقارنــة بالقانــون الكويتــي، رســالة ماجســتر، 

ــة الرشيعــة، جامعــة ال البيــت، 2020. كلي
العجمــي،  اهلل  عبــد  مبخــوت  22-خالــد 
أحــكام بيــع احلقــوق املتنــازع عليهــا، دراســة 
ــون الكويتــي، رســالة  ــه بالقان فقهيــه مقارن
قســم  اإلســامية،  العلــوم  يف  ماجســتر، 
الرشيعــة اإلســامية، جامعــة املنيــا، كليــة 

.2019 العلــوم، 
ثالثا : البحوث القانونية :

ــع  ــار، بي ــد اجلب ــع عب ــعد ربي د. س  -23
احلقــوق املتنــازع فيهــا، دراســة مقارنــة يف 
ــة  ــور يف جمل ــث منش ــي، بح ــع العراق الترشي
ــة املأمــون اجلامعــة، العــدد التاســع عــرش  كلي

.2012  ،
ــي  ــراء و رشق ــة الزه ــن فاطم مدي  -24
حفصــة، بيــع احلقــوق املتنــازع فيهــا بــن 
الرشيعــة والقانــون اجلزائــري، بحــث منشــور 
يف جملــة القانــون، األعــال، كليــة العلــوم 
القانونيــة واالقتصاديــة واالجتاعيــة، جامعــة 
ــدد 6،  ــد والع ــرب، املجل ــن األول املغ احلس

.2016
رابعا : القوانن :

أ-العراقية :
25-القانــون املــدين العراقــي رقــم 40 لســنة 

1951 النافــذ املعــدل.

ب_ املرية :
القانــون املــدين املــري رقــم 131   -26

املعــدل. النافــذ   1948 لســنة 
ج_ الفرنسية :

ــنة 1804  ــي لس ــدين الفرن ــون امل 27-القان
ــدل. ــذ املع الناف

خامسا : املصادر األجنبية :

28--B. FAGES، prix global et cession 

en bloc d’une pluralité de créances : 

problème de l’exercice du droit au re-

trait litigieux، note sous Com. 27 mai 

2008، RTD civil، 2008.

29--M. PLANIOL et G. RIPERT، 

Traité pratique de droit civil français، 

2e éd.، t. 10، 1re partie، Contrats civils، 

1956.
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Abstract :

    In this study، we will discuss the recovery 

and its impact on the disputed rights. It is 

clear that the Iraqi legislator and other 

comparative legislation have permitted the 

sale of the disputed rights and the validity 

of its convening، and the recovery from the 

assignee (the buyer) does not conflict with 

it، according to legal articles related to the 

disputed rights in exchange for the debtor 

(the recoverer) returning The real price، 

expenses and interest of the price from the 

time of payment. As for the effect in terms 

of persons، there is a relationship between 

the assignee and the assignee against him، 

the relationship between the assignee and 

the assignor، and the relationship between 

the assignor and the assignor against him. As 

for the recovery of the disputed rights، the 

recovery settles the dispute on the subject 

of the right If the right is personal، and the 

existing litigation in it is cut off if the right 

is in kind.

The Retrieval and its Effects in the Disputed Right
(Acomparative Study)
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بصمة املخ فى اإلثبات اجلنائى

 م.م. دنيز عالء الدين خرض 

 كلية القانون  والعلوم السياسية / جامعة كركوك

امللخص:
ــة  ــات احليوي ــر القياس ــت أط ــد حقق لق
وتوظيفاهتــا  تطبيقاهتــا  يف  تريًعــا 
األمنيــة  املجــاالت  يف  املختلفــة 
والرضوريــة حــول العــامل ، وأصبــح 
هــو  املــخ«  »بصمــة  عمــل  إطــار 
تأكيــد  يف  دقــة  واألكثــر  األحــدث 
 ، املحوســب  العــر  يف  الشــخصية 
ــات  ــم النظــر يف   إثب ــا ت ــر أساًس واألكث
املخالفــات واالعــرتاف هبــا ، والقضايــا 
ــات  ــكار »بص ــم  إن ابت ــة واملته امللتبس
الدمــاغ« يثبــت  الــرباءة ويتعــرف عــى 
األطــراف املذنبــن ، وهــو مــا يكشــف 
ــة  ــات معين ــكار أي بيان ــذا االبت ــه ه عن
حــول املخالفــات التــي يتــم التخلــص 

منهــا داخــل الدمــاغ أم ال ، عــن طريــق 
ــن أن  ــاغ،  يمك ــات الدم ــاس موج قي
ــن  ــا ع ــزة متاًم ــرتاتيجية ممي ــون اس تك
الكــذب  كشــف  جهــاز  اســتخدام  
إىل  اســتناًدا   ، لإلجهــاد  املســتجيب 
حتــت  يكونــون  األفــراد  أن  فرضيــة 
ــا  ــر عندم ــايس أكث ــي ومح ــط نف ضغ
يكذبــون ، يف حــن أن انطبــاع البصمــة 
الفريــد للدمــاغ يعتمــد عــى إعــداد 
البرشيــة  الذاكــرة  داخــل  البيانــات 
ــة  ــتجابات العاطفي ــن االس ــة،  م الغائب
التــي ال يمكــن االعتــاد عليهــــــا 
بانتظــام ،  عــاوة عــى ذلــك ، يتعــرف 
هــذا االبتــكار بدقــة عــى البيانــات 
 ، الدمــاغ  داخــــــل  اإلحصائيــة 
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 ، والكلــات   ، احلاليــة  والصدمــات 
والتعبــرات ، أو الصــور ويتعــرف عــى 
رد فعــل مربمــج فريــد مــن نوعــه ، 
ويتــم التعــرف عــى التعزيــزات املتعلقة 
باملوجــات الدماغيــة بنــاًء عــى بيانــات 
تكشــف  التــي  والغيــاب  العــرض 
عــن البيانــات ، وليــس األكاذيــب ، 
والتمــدد ، أو اللــوم ، ومــن خاهلــا 
يمكــن تصــور احلصــول عــى البيانــات 
ــتنكرين  ــاغ املس ــل دم ــة داخ املوضوع
ــه  ــات دماغ ــاس موج ــق قي ــن طري ع

برعــة . 
 ، الكلــامت املفتاحيــة: بصمــة املــخ   

الدماغيــة  املوجــات  الريمــة، 
املقدمة:

ــئول  ــايس املس ــدر األس ــو املص ــخ ه امل
عــن كافــة أعــال اإلنســان و هــو الــذي 
يقــوم بالتخطيــط، و التنفيــذ، و تســجيل 
مــا حــدث يف اجلريمــة، و مرتكــب 
اجلريمــة الفعــي يقــوم بتخزيــن أحداث 
اجلريمــة يف ذاكرتــه، و بصمــة املــخ هــي 
عبــارة عــن خريطــة لقــراءة اإلشــارات 
الكهربائيــة التــي تصــدر عــن املــخ 
اســتجابة لرؤيــة بعــض الصــور، أو 

ــا . ــة م ــة بجريم ــات املتعلق املعلوم
مصممــة  ليســت  التقنيــة  هــذه  و 

لاســتخدام أثنــاء االســتجواب، إذ أهنا 
ال تتطلــب أيــة أســئلة، أو أيــة إجابــات، 
ــا إذا  ــة م ــف، و بموضوعي ــا تكش إذ أهن
ــودة يف  ــة موج ــات معين ــت معلوم كان
املتهــم أم ال، بغــض النظــر عــن كــذب 
أو صــدق األقــوال التــي يــديل هبــا، 
فاملــخ هــو الــذي يتحــدث فهــي بمثابــة 

ــيء . ــذي ال خيط ــاهد ال الش
و قــد أثبتــت التجــارب أنــه مــن املمكن 
احلصــول عــى أدلــة مــن املــخ أو العقــل 
و يتــم احلصــول عليهــا بأســلوب دقيق، 
و يمكــن االعتــاد عليــه يف اإلجــراءات 
اجلنائيــة و بــدون اللجــوء إىل إجــراءات 
معقــدة، و عديــدة، أو أســاليب غــر 
ــة  ــة لكرام ــان أو منتهك ــة لإلنس حمرج

اإلنســانية .
ــون  ــو ريتشاردس ــور دري ــول الدكت و يق
أعتقــد أنــه عــى مــدار العــرش ســنوات 
القادمــة، ســوف  أو العرشيــن ســنة 
يقــوم ضبــاط الرشطــة، و املحققــون 
ــن  ــدرب ضم ــامل بالت ــاء الع يف كل أنح
القانــون،  لتنفيــذ  العــادي  تعليمهــم 
مكونــات  و  عنــارص  تســجيل  عــى 
يف  الســتخدامها  اجلريمــة،  مــرح 
ســوف  و  املــخ،  بصمــة  اختبــارات 
ــع أو  ــي ختض ــا الت ــبة القضاي ــل نس تص
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ــوم  ــخ يف ي ــة امل ــار بصم ــم الختب حتتك
ــا  ــن القضاي ــى 70 % م ــام غ ــن األي م
الكــربى، و ال يتوافــر ال ســوى يف 1 % 

 DNA   . مــن القضايــا
و مــن أهــم خصائــص بصمــة املــخ 
ــرة  ــات يف ذاك ــود املعلوم ــة و وج الدق
أن  املتهــم  الشــخص، فــا يســتطيع 
ــي  ــا و ه ــث هب ــا أو العب ــوم بمحوه يق
ــببة  ــر مس ــة، و غ ــر عدواني ــة غ تقني
عــن  للكشــف  العصبــي  للضغــط 
بالتحقيقــات  املتعلقــة  املعلومــات 
التحقيقــات يف مكافحــة  و  اجلنائيــة، 

. اإلرهــاب 
و تســتخدم بصمــة املــخ يف املجــال 
اجلرائــم  عــن  للكشــف  اجلنائــي 
املرتكبــة، و معرفــة اجلــاين، و خاصــة يف 
قضايــا القتــل، و االغتصــاب، و غرهــا 
مــن اجلرائــم التــي ال يــرتك فيهــا اجلــاين 
أيــة بصــات خلفــه يف موقــع اجلريمــة. 
فهــي أكثــر اتســاعا مــن أي وســيلة 
علميــة أخــرى حيــث تضيــق مــن 
ــرب  ــاب و تعت ــن العق ــاة م ــات اجلن إف
و  األمــن،  حتقيــق  يف  فعالــة  وســيلة 
ــريء،  ــة كل ب ــة يف تربئ ــاعدة العدال مس

و إدانــة كل مذنــب .
حيــث تســاعد هــذه الوســيلة الفعالة يف 

اكتشــاف العديــد مــن اجلرائــم، و إزالــة 
ــن  ــث مل يك ــا حي ــن مرتكبيه ــتار ع الس
مــن املمكــن الوصــول اليهــم، و حتديــد 
هويتهــم نتيجــة لغيــاب األدلــة، و عــى 
العكــس تســمح هــذه الوســيلة احلديثــة 
يف إظهــار بــراءة شــخص مكبــل بأدلــة 
أخــرى، تدينــه مثــل الشــهود، كــا أهنــا 
تســاهم يف إصــاح األخطــاء القضائيــة 

.
منهج البحث

هواملنهــج املكتبــي الــذي يعتمدعــى 
الوصــف والتحليــل للظاهــرة وكذلــك 
اســتخدمته  الــذي  املقــارن  املنهــج 
الباحثــة لغــرض املقارنــة بــن نصــوص 
ــن  ــض القوان ــامية وبع ــة االس الرشيع
يف بعــض الــدول األخــرى  وذلــك عــن 
طريــق بيــان أوجــه الشــبه واخلــاف يف 

ــة.  ــل الدراس ــائل حم مس
موضــوع  المهيــة  البحــث:  هــدف 
بصمــة املــخ  وحداثتــه واثباتــه النجــاح 
ــة  ــه بالدراس ــه نتوج ــدة وعلي يف دول ع
عــن طريــق املنهــج   الوصفــي التحليــي 
ــة  ــة بصم ــى ماهي ــوء ع ــاء الض إىل إلق
البصــات  بــن  ومكانتهــا  املــخ  
نتائجهــا  األخــرى، ومــن ثــم دقــة 

وحجيتهــا يف اإلثبــات اجلنائــي.
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ــرف  ــادي تع ــوم امل ــة باملفه أوألً: البصم
البصمــة بأهنــا األثــر املــادي  الــذي 
ــو  ــأي عض ــق ب ــاين ويتعل ــه اجل يرتكب
مــن أعضائــه يف  مــرح اجلريمــة.  وقــد 
ــه  ــة يف  قول ــارة اىل  البصم وردت األش

ــاىل :  تع
﴿ أَيَْســُب اإلْنَســاُن َألَّــْن َنْجَمــَع ِعَظاَمُه 
ــُه ﴾ 1  َي َبنَاَن ــوِّ ــَى َأْن ُنَس ــَن َع ــَى َقاِدِري َب
فالبصمــة مثــًا مــن خصائصهــا الثبــات 
حيــث ال جيــري عليهــا أي تغيــر  منــذ 
حلظــة  الــوالدة  اىل حلظــة  الوفــاة وتبقى  
ثابتــة ال تتغــر طــوال  احليــاة، بــل 
تبقــى   هكــذا حتــى بعــد الوفــاة وحتلــل 
ــة  ــر يف   راح ــات   تظه ــة، فالبص اجلث
ــي  ــطي وإهبام ــع ومش ــن واألصاب اليدي
القدمــن، 2 وللبصمــة الصفــات  اآلتية:
منــذ  التغيــر   وعــدم  الثبــات  أوالً: 
حلظــة  امليــاد  حتــى انتهــاء العمــر بــل 
إهنــا آخــر  عضــو او جــزء   يتحلــل مــن 

ــوت . ــد امل ــم بع اجلس
ثانيًا-التأثــر  بعوامــل الوراثــة حتــى 

ــم(.  ــن التوائ )ب
جانــب     يف  هبــا    العمــل  أســتمرار   

ثالثــًا-  . اجلنائــي  االثبــات 
رابعًا-هنــاك انــواع عــدة مــن   البصات  
ــات  ــع و بص ــات األصاب ــاك  بص فهن

اليــد و بصــات القدمــن ، وبصمــة 
ــخ . ــوت . إل الص

ثانيًا:  بصمة املخ:
بصمــة املــخ  او  بصمــة الذاكــرة جــاءت  
ــة  مــن تســجيل املــخ لألحــداث اجلنائي
التــي  قــد مــرت بــه اثنــاء مراحــل 
ــى   ــل وأرق ــن أفض ــرب م ــة وتعت اجلريم
مــا وصــل  إليــه العقــل البــرشي يف 
ــة  ــي تقني ــث  وه ــث ،حي ــد احلدي العه
ــة  ــهيل مهم ــى تس ــل ع ــة     تعم حديث
ــة   ــد هوي ــل وحتدي ــى الدلي ــول ع احلص
الرشيــك  حتــدد   اجلــاين  الشــخص 
ــا ال  ــا أهن ــة ، ك ــكل دق ــة  ب يف اجلريم
ــد  ــي   ق ــينة الت ــائل املش ــب  لوس تتطل
ــراه أو  ــن اإلك ــون م ــه املحقق ــأ إلي يلج
ــات  ــى اعرتاف ــول ع ــب للحص التعذي
اواقــوال  املتهــم)او املشــتبه بــه(  ؛ حيث 
ثاثــن  خــال  مــن  إنــه    EEG.«
وصلــة كهربائيــة تعمــل عــى تتبــع 
أنشــطة الدمــاغ التــي ترســل إىل جهــاز«     
ــي  ــارات الت ــك اإلش ــم تل ــذي يرتج ال
ــة  تســمى  “ ”وهــي: إشــارات كهربائي
  300 ”P هلــا منهــاج  حمــدد تصــدر مــن

ــمى ــة مايس ــوم برتمج ــاز يق ــذا اجله ه
  الدمــاغ عنــد مطابقــة صــورة يشء 
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ــى  ــر ع ــبق أن م ــع س ــورة واق ــا  لص م
ــا .3 ــدث م ــال ح ــخ خ ــه  امل اوعايش
،    “P 300” 4هــو  أول مــن طــور 
ــتعمُا   ــاغ مس ــة الدم ــدد بصم ــة حت تقني

ــل«  ــامل »الري فاروي ــارة الع إش
ــه  ــزة يف عمل ــة املمي ــت العام ،. وكان
ــات   ــي أثب ــة ، ه ــال اجلريم ــذا  يف جم ه
األمهيــة اخلطــرة لتلــك البصمــة يف 
للمجــرم  املدينــة  األدلــة   تأكيــد    
ممــا  غرينــدر«،  يب  »جــي  األمريكــي 
ــام  ــي  ع ــه اجلرم ــات حكم أدى إىل أثب

 5  .1999
ــازم   ــكل ح ــد بش ــتخدمته اهلن ــا اس  ك
ــة ،   ــنوات يف قضي ــع س ــد بتس ــا بع في
ــة  ــت الطالب ــام 2008، حكم ــي ع فف
تــدرس  التــي  شــارما«،  »أديتــي 
بعقوبــة  األعــال،  إدارة  ختصــص 
ــن   ــة وعرشي ــدة اربع ــد مل ــجن املؤب الس
عامــًا   وذلــك بتهمــة  تســميم  خطيبهــا 
أن  بعــد  أوديــت هبــارايت«  الســابق« 
أطعامــه حلــوى ملوثــة  بــادة الزرنيــخ. 
ــا  ــا الهن ــه منه ــا وغضب ــوى خافه بدع
فســخت اخلطوبــة   والرتباطهــا بعدهــا 

ــر   .     ــل اخ برج
ــها يف  ــن نفس ــرًا ع ــارما كث ــت ش  دافع
ــاورت    ــكوك س ــن الش ــة، ولك املحكم

القــايض »شــاليني برانســالكر جويش«.  
واســتعانة املحققــن بتقنيــة بصمــة  املــخ 
ــة  ــة بصم ــا ،   أن عملي ــح بعده واتض
املــخ  التــي  أجريــت للمتهمــة أظهــرت  
لدهيــم معرفــة كبــرة  عنــد املتهمــة  
بــادة الزرنيــخ، وبتفاصيــل اجلريمــة 
ــل  ــي قت ــة الت ــد  الطريق ــها، و حتدي نفس

ــابق  . ــب الس ــا اخلطي هب
اهلنــد  يف  الرشطــة  ان  الواقــع  ويف 
تســتعمل بصــات املــخ  منــذ ســنة  
2003. ويف هــذا املجــال يذكــر  ضبــاط 
ــة  ــات الدماغي ــذه البص ــة إن ه الرشط
إىل  الوصــول  يف  كثــرًا  ســاعدهتم 
ــامهت  ــاعدهتم وس ــايل س ــة، وبالت األدل
يف  عمليــة توجيــه االهتــام نحــو املجرمة 
مســتغرقة  وقتــًا وجهــدًا قليلــن مقــارن 

ــرى.  ــاليب اخ باس
عــادة  ُيطلــب  الطريقــة،  هــذه  »ويف 
ــة  ــًا يف غرف ــوس صامت ــم الل ــن املته م
ــتمع إىل  ــام يس ــذ، بين ــا نواف ــرة ب صغ
رشيــط مســجل عليــه جمموعــة مــن 
ــة.  ــط بالريم ــا مرتب ــوالت بعضه املق
ــتبه  ــا املش ــة يرتدي ــة دماغي ــوىل قبع وتت
هبــم، وتضــم 30 وصلــة مــن األســاك 
ــم   ــاغ، ث ــطة الدم ــع أنش ــة، تتب الكهربي
ترســل املعلومــات إىل جهـــــاز يدعــى  
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6.  )EEG(
وتوصــل  عــدد مــن  علــاء األعصــاب 
إذا  عــا  تكشــف  التقنيــة   هــذه  أن 
ــابقة   ــة س ــه معرف ــه لدي ــتبه ب كان املش
بموضــوع أو  يشء لــه عاقــة باجلريمة، 
مثــل أداة اجلريمــة مثــًا ، أو اإلصابــات 

ــه.7 ــي علي ــا املجن ــاب هب ــي يص الت
ــم  ــن أه ــخ: م ــة امل ــة بصم ــة تقني  أمهي
ــر  ــة وتوف ــخ الدق ــة امل ــات  بصم صف
ــا  ــخص ، ف ــرة الش ــات يف ذاك املعلوم
يســتطيع املتهــم أن يقــوم بالتخلــص 
منهــا باملحــو   أو يعبــث  هبــا وهــي تقنية 
ــط   ــبب أي ضغ ــة ، وال تس ــر عدواني غ
عصبــي، مــن اجــل  الكشــف عــن  اي  
معلومــات هلــا عاقــة بالتحقيقــات 
ــح   ــي تكاف ــات الت ــة ،أوالتحقيق اجلنائي
ــخ ىف  ــة امل ــتخدم بصم ــاب، وتس اإلره
املجــال اجلنائــى للكشــف عــن اجلرائــم 
املرتكبــة ، ومعرفــة اجلــاين ، وخاصــة ىف 
ــم  ــاب واجلرائ ــل ، االغتص ــا القت قضاي
األخــرى التــي مل يــرتك فيهــا اجلــاين أي 
بصــات يف مــرح   اجلريمــة،  اجلريمــة 
هــي أكثــر شــموالً مــن أي طريقــة 
علميــة أخــرى ألهنــا تقلــل مــن نطــاق 
ــرب  ــاب وتعت ــن العق ــاين م ــات اجل إف
آمنــة وتســاعد يف إنــزال عقوبــة عادلــة. 

بــريء ، وإدانــة كل مذنــب ، فهــذه 
الطريقــة الفعالــة تســاعد عــى اكتشــاف 
وفضــح   ، اجلرائــم  مــن  العديــد 
مرتكبيهــا ألنــه ال يمكــن الوصــول 
إليهــم ، والتعــرف عليهــم لعــدم كفايــة 
األدلــة. عــى العكــس مــن ذلــك ، 
تســمح هــذه الطريقــة احلديثــة بإظهــار 
بــراءة الشــخص املقيــد بأدلــة أخــرى ، 
ــح  ــاعد يف تصحي ــاهد. س ــه كش وتدين

ــة . 8 ــاء القضائي األخط

خصائص بصمة املخ:
أ - ميزات بصمة املخ

22%. الدقــة العاليــة ؛ حيــث أن اختبــار 
بصمــة املــخ  يتصــف  بدقــة  األداء مكن 

ــبتها اىل . تصل نس
يف    اجلريمــة   معلومــات  ثبــات   -2
داخــل عقــل اجلــاين  بشــكل اليســتطيع   

ــا.  ــث هب ــا أو العب ــص منه التخل
ــتغناء  ــة  يف األس ــذه الطريق ــد  ه 3-تفي
ــتخراج  ــة يف  اس ــائل العنيف ــن    الوس ع
املعلومــات مــن املشــتبه فيــه. 4-يمكــن  
ــا   ــراد مه ــع األف ــع   مجي ــتخدامها م اس
كانــت حاالهتــم  النفســية او وضعياهتــم   

اجلســمية. 
التكاليــف  قليلــة  طريقــة   5-أهنــا 
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ــة   ــة الوراثي ــة  البصم ــع طريق ــة م مقارن
DNA

 6- فاعلــة يف كل  أصنــاف اجلرائــم، 
إىل   حتتــاج  وال  احلــاالت    كل  ويف  

وجــود أدلــة ماديــة.
اجلهــد  تقلــل   أهنــا  يف   تســهم   -7  
البحــث  املبــذول  خــال عمليــات 

9 اجلنائــي.
   

عيوب بصمة املخ
ــواع  ــًا اىل ان ــة قياس ــا مرتفع 1- تكلفته
ــة  ــدا بصم ــرى ماع ــات األخ الفحوص

ــة. الوراث
2-تطلــب    وجــود أفــراد هلــم خــربة و 

كفــاءة عاليــة يف االداء .
3- تتطلــب العثــور عــى الشــخص 
اليمكــن   فبدونــه  الفحــص  حمــل 

. تنفيذهــا  
4-تتطلــب حتضــر بوجــود معلومــات 
ــة  ــة ملواجه ــن اجلريم ــة ع ــرة وافي كث
غيــاب  حالــة  يف  هبــا،  الشــخص 
ــح  ــار  يصب ــة  فاالختب ــات كافي معلوم
ــج  ــق النتائ ــن حيق ــدوى ول ــم اجل عدي

املرجــوة منــه .10
ــرتاف   ــة   اع ــكلة  يف حال ــاك مش 5- هن
شــخص  مــا بوجــوده يف  أثنــاء اجلريمــة 

وشــهادته بذلــك، فيصبــح مــن العســر  
التفريــق  بينــه وبــن  اجلــاين.  

ــر  ــن توف ــد م ــب   التأك ــن الصع 6- م
ــراف اجلريمــة   ، وذلــك يف  وجــود     أط

ــرتايض.  ــاق أو  ال االتف
ــاز  ــن اجله ــدر ع ــي تص ــج الت 7-النتائ
أو  جمــرم   الشــخص  أن  تعنــي    ال 
بــريء، لكنهــا متنــح  إشــارات يتــم 
ــده  ــرد  عن ــا  أن الف ــتخاص منه االس

معلومــات عــن اجلريمــة أو ال  .

دور بصمة املخ يف األثبات النائي
ال  يتقيــد القــايض  يف  األثبــات اجلنائــي  
أو يف   نظــام االثبــات احلــر بنوعيــة 
األدلــة املتوفــرة  واســتثناء بموجــب 
ــاد   ــم االعت ــك يت ــون، لذل ــص  القان ن
ــى   ــة ع ــة   للموافق ــد املرشوعي ــى  قي ع
ــاد  حكــم  ــم اعت أي دليــل، ولذلــك يت
بصمــة املــخ  يف  األثبــات اجلنائــي  مــن 
خــال   مرشوعيتــه املتوفــرة  والتكييــف 

ــه.  ــاص ب ــوين اخل القان
يف  املــخ  بصمــة  مرشوعيــة  أثبــات 

النائــي األثبــات 
بخصــوص   خمتلفــة  آراء   هنــاك  
ــور   ــن منظ ــخ  م ــة امل ــة بصم مرشوعي
ــه  ــم  الفق ــد انقس ــوين، وق ــه القان الفق
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ــة  ــذ ببصم ــوص  األخ ــوين بخص القان
ــن  ــي  إىل  رأي ــات اجلنائ ــخ  يف  األثب امل

ــأيت : ــا ي ــا في نوردمه
ــخ يف  ــة امل ــد لبصم ــرآي  املؤي     أوالً: ال

ــي ــات النائ األثب
ــاد   ــرآي  اعت ــذا ال ــاب ه ــد  أصح يؤي
بصمــة املــخ  بشــكل  مطلــق  يف  كل 
املوضوعــات  اجلنائيــة، ويعطيهــا  قيمــة 
اعــى مــن  قيمــة االدلــة  التقليديــة 
كاألعــرتاف وشــهادة الشــهود هلــذه 

ــة:  ــباب التالي األس
1- يتيــح هــذا الــرأي  إجبــار الشــخص 
للقيــام باجــراء بصمــة املــخ ، مــن أجــل 
ــم  ــيًا أي قي ــة متناس ــل اىل  احلقيق التوص

اخــرى.
2- تعتــرب  بصمــة املــخ  جــزء مــن    
الكشــف الطبــي الــذي يعتــرب  مــن 
األمــور االيضاحيــة  التــي جيــب  مأمور 
الضبــط القضائــي  التزامــًا باملــادة ) 24(  
ــة.  أن  ــراءات اجلنائي ــون األج ــن قان م

ــا  جيمعه
3- يمكــن  للمحقــق أن يســتعن  بــأي 
ــات  ــاعده  يف  إثب ــة تس ــيلة مرشوع وس
اجلريمــة، يف حالــة توفــر   أدلــة   تدينــه 
وتؤكــد  املعنيــة  اجلريمــة  جمــال  يف 
ــى رشط   ان ال   ــة ؛ ع ــه  للجريم ارتكاب

ــى وان  ــرد، حت ــة الف ــى  حري ــر  ع تؤث
ــون  ــا بالقان ــوص  عليه ــر  منص كان غ
كعمليــة الكشــف باســتخدام  الــكاب 

البوليســية.11
اليمكــن  التســاهل مــع املتهــم   -4
ان وجــدت  أدلــة  وافيــة تــدل عــى 
ألن  اجلنحــة؛  أو  اجلنايــة  ارتــكاب   
يف  األهــم   هــي  املجتمــع  مصلحــة 
مــن  الرعايــة  مــن    أكثــر  التقديــر 

املتهــم. مصلحــة 
ــار املتهــم عــى   5- القاعــدة عــدم  إجب
تقديــم دليــل ضــد نفســه،   اســتثناءات 
كــا يف  القبــض عــى املتهــم وتفتيشــه، 
بعــض  إجــراء  أو  أخــذ بصاتــه،  أو 
الفحــوص والتحاليــل عليــه، كل هــذه 
إجــراءات قــد تشــكل   يف حالــة وجــود 
دليــل إدانــة ضــد املتهــم،  ومل  يقــل 
ــًا عــى   أحــد بمنعهــا أو إهنــا متثــل تعدي

ــه. ــن حقوق ــى  أي م ــم أو ع املته
6- عــدم  حجــب أي وســيلة  وســائل  
ــات  ــتخدمة يف  األثب ــا  املس التكنولوجي
ــاكًا   ــرب    انته ــرشط ان التعت ــي  ب اجلنائ
ــم . ــة املته ــخصية أو كرام ــة الش للحري

7-ســامة األســاليب العلمية املســتقرة 
تعتــرب مســألة غــر قابلــة للنقــاش  الن 
ــرب  ــا ، وتعت ــى عليه ــي  يبن ــل الفن الدلي
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بصمــة املــخ جــزء منهــا، ألهنــا خاصة 
أكاديميــة  وتقيــات  علميــة  جتــارب 
ــن    ــدرت م ــا ،  ص ــن هب ــن الطع اليمك
ــل  ــة الحتتم ــة  متخصص ــز   علمي مراك
التشــكيك هبــا  يف  أي مرحلــة مــن 

ــوى. ــل الدع مراح
  8-ال يتــم اعتــاد أدلــة قوليــة يف حالــة  
ــي   ــي املبن ــل الفن ــع  الدلي ــا م تعارضه
عــى  شــواهد حســية اليمكــن  تكذيبــه 
ــخ(   ــة امل ــن بصم ــتمد م ــل املس )الدلي
ــايل  ــل غ ــو دلي ــويل  ه ــل الق ألن  الدلي
يعتمــد عــى  نفســية الشــاهد أو املتهــم  
ــزات  ــن ممي ــل  م ــذا الدلي ــه ه ــا  حيمل ب
التمســك بالقيــم واملبــادىء  أو التخــي  
ــل يف   ــور أو خل ــود قص ــا، أو وج عنه

ــة. ــة األدراك واملاحظ ملك
9 – تــم اعتــاد الدليــل القــادم مــن 
املحاكــم   أ  يف  املــخ  بصمــة  اختبــار 
ــة  ، حيــث تعتــرب  ــة واألمريكي األوروبي
دليــل  نفــي أو إثبــات، كــا أهنــا تشــكل 
دليــًا  نســتمد  منــه قــوة االثبــات  
ــدر  ــي تص ــات  الت ــوة االثب ــة لق مقارب
األصابــع،  بصــات  وجــود    عــن 
للحكــم  دليــًا  يشــكل  ان  ومكــن 

األدانــة.12 أو  بالــرباءة 

ثانيــًا: الــرآي  الرافــض لبصمــة املــخ يف 
األثبــات النائــي

يرفــض أصحــاب  هــذا الــرآي  االعتاد  
عــى  بصمــة املــخ يف  األثبــات اجلنائــي 
هنائيــًا،  ويعتمــدون  يف  رفضهــم  اعتــاد  
ــي  اىل   ــات اجلنائ ــخ  يف  األثب ــة امل بصم

ــة : ــة التالي األدل
ــات  ــم  إثب ــزام املته ــدم إل ــدأ ع 1-مب
ــق  ــم احل ــون للمته ــه يك ــه؛ إذ إن براءت
ــن  ــذ م ــا يؤخ ــت؛ ف ــزام الصم يف  الت
ــه وهــو  ســكوته مســوغ أو ســند ألدانت
مــا يعــرف بحــق الصمــت، وعــى  
النيابــة العامــة تقديــم الدليــل عيــل 
ــخص.  ــوبة اىل الش ــة املنس ــوت التهم ثب

 1 3

  2-الجيــوز  إجبــار املتهــم عــى  إجــراء 
بصمــة املــخ   ألنــه    يتخالــف  مــع 
ــات،  ــة األثب ــان، ورشعي ــوق األنس حق
،  ألن    االخــذ هبــا  الــازم  اللذيــن 
ــان،  ــم األنس ــن جس ــل م ــذ أي  دلي أخ
حتــى وأن كان دليــًا معلوماتيــًا، يعتــرب  
ــواز  ــدم ج ــة  بع ــدة القائل ــًا للقاع خرق
أجبــار  الشــخص عــى أن  يقــدم دليــأًل 

ــه . 14 ــد ذات ض
3-االعتــاد عــى االختبــارات العلميــة 
الثابتــة بســبب كوهنــا اليمكــن   إدراكها 
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وإعــادة اختبارهــا، ومــن هنــا أتــى  
األعتادعليهــا  كأدلــة علميــة، بينــا يتــم 
ــل  ــل   مص ــرى مث ــرق اخ ــر اىل ط النظ
الكــذب  احلقيقــة وجهــاز 15كشــف 
طــرق   اهنــا  املغناطييــي   والتنويــم 
بمؤثــرات  عليهــا   التأثــر  يمكــن 
ــة،  ــر حمسوس ــة، وغ ــة حمسوس خارجي
فالبعــض منهــا ممكــن  التحكــم هبــا 
الصعــب    مــن  اآلخــر  وبعضهــا   ،

ــا . ــم  هب التحك
4-هنــاك نــوع مــن  التحفــظ عنــد 
الفقهــاء  وأغلــب  املحاكــم  اغلــب  
حــول قبــول األدلــة املتأتيــة  عــن بصمة 
ــق  قــدر وايف   ــدم حتق ــبب ع ــخ بس امل
مــن االقنــاع العقــي ، وتأييــدًا هلــذا 
املنحنــى  فقــد قــررت  إحــدى املحاكــم 
األمريكيــة  ، رفــض األخــذ ببصمــة 
ــات  ــى   االثب ــي ع ــل علم ــخ كدلي امل
حــن  قــررت   احلكــم عــى  املتهــم  
ــم  ــة  رغ ــم االدان ــلوتر بحك ــي س جيم
أن اختبــار  بصمــة املــخ  أثبــت أن مــخ 
ــن  ــات ع ــه  معلوم ــر في ــلوتر التوف س

تفاصيــل اجلريمــة املتهــم فيهــا.   16
  5-القانــون او املحاكــم مل يقبــل بصمــة 
املــخ ألنــه يعتربهــا نــوع مــن   االكــراه 
ــربان   ــا يعت ــوي  ، وألهن ــادي  أو املعن امل

بصمــة املــخ   تطبيــق األكــراه بنوعيــه .
ــتخدام  ــات   أس ــذه اجله ــل ه 6-التقب
ــل  ــي  تعم ــات الت ــن التقني ــوع  م أي ن
ــر   ــر املص ــة تقري ــاس بحري ــى  املس ع
وتقديــر  التفكــر   عــى   املقــدرة  أو 
ــم؛ ألن   ــا املته ــو برض ــى ل ــع حت الوقائ
هــذا األمــر يتعلــق باحلقــوق  األساســية 
يمكــن   وال  املجتمــع،  يف   لألنســان 
ــا . 17 ــص منه ــا  أو التخل ــازل عنه التن
توجــه  ان  يمكــن  التــي  األنتقــادات 
ــخ ــة امل ــتخدام بصم ــد الس ــرأي املؤي لل
يف  اثباتيــة  قــوة  املــخ    لبصمــة   -1
ــة  ــتخدام بصم ــد الس ــار املؤي رآي التي
املــخ  أقــوى مــن  مجيــع األدلــة بــا 
ــه يقلــب  فيهــا االعــرتاف الشــفهي  ألن
ــى  ــب، وحت ــى عق ــًا ع ــات  رأس األثبات
ــخ   ــة امل ــان   بصم ــة ف ــال املعارض يف ح
ــى  ــة ع ــن األدل ــا م ــى غره ــدم ع تتق

ــد. 18 ــه  اح ــامل يثبت ــو م ــات وه األثب
2-يعتــرب هــذا االجتــاه ان كل التقنيــات 
املأخــوذ هبــا أثنــاء  اجــراء اخــذ العينــة 
عليــه،  القبــض  او  الشــخص  مــن 
ــؤدي اىل  ــراءات ت ــا اج ــه، كله وتفتيش
نتائــج ضــد الشــخص ، كلهــا  تقنيــات 
املبــادىء  فيهــا  ويراعــى   حمــددة   
االساســية حلقــوق وحريــة االنســان    
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املتهــم وحــق املجتمــع يف معاقبــة اجلاين 
،  بينــا يعتــرب تقنيــة اجــراء بصمــة 
املــخ هوقيــاس مــع الفــارق وأنــه عــى 

ــًا   19. ــبق متام ــس ماس العك
ــى  ــذًا ع ــرآي مأخ ــذا ال ــذ ه 3- يأخ
طريقــة بصمــة املــخ بأهنــا تشــابه عمليــة 
ــول  ــب  حلص ــرتاف بالتعذي ــذ االع اخ
عــى االعــرتاف واهنــا تنقــل مســؤولية  
االثبــات مــن جانــب املجتمــع   اىل 
ــه  ــات من ــذ املعلوم ــا تأخ ــم ، ألهن املته
الراديــًا ، بــل هــي افضــع مــن التعذيب 
ــام  ــار ام ــاك خي ــب هن ــه يف التعذي الن
املتهــم ان اليعــرتف امــا هنــا فــل اخيــار 
اخــر امامــه    فالنتيجــة يف كلتــا احلالتــن 

ــبة %10.   بنس
بتلــك  اخلــاص   رأهيــم  4- كذلــك 
اســتخدامها   بمحدوديــة   التقنيــة 
منهــا.   والفائــدة  قدرهتــا  ملحدوديــة 
 5- تــم رفــض اســتخدام تقنيــة بصمــة 
املخ مــن قبــل جهــات ســيادية أمريكية، 
حيــث فشــلوا يف  تقديــم اجابــات حول  
ــات  ــخ للجه ــة امل ــرتاع بصم ــن اخ ع
الســيادية يف امريــكا   مثــل  حــق امللكيــة 
الفكريــة  حــول تأثــر  تنــاول العقاقــر  
يف  نتائــج األجــراء، وامكانيــة حــدوث 
خطــأ يف االجــراءات مــا يمكــن أن 

ــج . ــأ يف النتائ ــؤدي اىل خط ي
بصمــة  اخــرتاع  اعتبــار  يمكــن   -5
الختبــار   مطــور  شــكل  هــو  املــخ 
ــه  ــه ل ــايل يوج ــذب، وبالن ــص  الك فح
ــاز  ــه إىل  جه ــي وج ــد  الت ــس  النف نف
ــل  ــرتاع مص ــذب، او الخ ــص الك فح
االحــكام  قلــة  احلقيقة,وكذلــك  
ــراء،  ــذا االج ــد ه ــي تؤي ــة االت القضائي
و ايضــا ظهــور أحــكام قضائيــة مغايــرة  

ترفــض االخــذ بــه. 20
6-  مــن رشوط قبــول الدليــل العلمــي  
العــام  القبــول  اجلنائــي  القضــاء  يف 
غــر  وهــو  االختصــاص،  ألهــل 

موجــود  يف حالــة بصمــة املــخ . 
االنســان  مــع حقــوق  7-يتعــارض 
ومنهــا حــق املتهــم يف  التــزام الصمــت، 

ــك .     ــق ذل ــا اليتحق وهن
ــؤولية  ــدد املس ــص ال حي ــذا الفح 8- ه
ــؤولية  ــال املس ــخص فمج ــة للش اجلنائي
واســع هنــا :   هــل هــو فاعــل، رشيــك 

ــاهد؟ .  ، ش
هــذه  ترفــض   ذلــك  عــى   وبنــاء 
ببصمــة  االخــذ  الســيادية   اجلهــات 
املــخ   كدليــل كاف ّ بذاتــه لألثبــات 
مــن  وتعــده  اجلنائــي،  القانــون  يف 
ــل مجــع املعلومــات والتحــري عــن  قبي
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اجلريمــة كإجــراء التحــري عــن املتهــم، 
البوليســية، اىل   الــكاب  واســتعراف 
ــك  ــراءات، كذل ــن االج ــك م ــر  ذل غي
ــخ  ــة امل ــم بصم ــاق اس ــون  إط يرفض
توافــر رشوط   لعــدم  عليــه، وذلــك 
البصمــة فيــه، وإنــا هــو إشــارات تتــم 
ــات  ــام معلوم ــال نظ ــن خ ــا م ترمجته
بوجــود  يفيــد  متخصــص  بوســاطة 
عــن  الشــخص  لــدى  معلومــات 
الدراســة أن  أو ال، وتــرى  اجلريمــة  
يطلــق عــى  هــذا االجــراء صــورة 

فحــص املــخ عــن اجلريمــة.
موقــف الترشيــع والقضــاء مــن الدليــل 

املتولــد عــن بصمــة املــخ
قــد يكــون  ملــن يســتعمل  اختبــار  
ــه     ــتبه ب ــخص مش ــى ش ــخ ع ــة امل بصم
ــي   ــل  علم ــه  دلي ــد  لدي ــم  يتول أو مته
ــن أن  ــث ال يمك ــة، بحي ــع الدالل قاط
يشــكك بــه  حســب  قــول أهــل اخلــربة 
واالختصــاص، ولكــن املــوف خيتلــف 
ــم  ــاء ألهن ــع والقض ــل  الترشي ــع أه م
يواجهــون رأيــن  أمــا يكــون مطابقــا او 
قــد  قــد يكــون مغايــرا ملــا توصــل إليــه 
ــن:21 ــا أجتاه ــأ هن ــك نش ــرباء، لذل اخل
ــى    ــد ع ــع املعتم ــف الترشي ــا: موق أوهل

ــل بصمــة املــخ. دلي

ثانيهــا:  موقــف  القضــاء  اجلزائــي 
املعتمــد عــى   دليــل بصمــة املــخ.

ــل  ــى   دلي ــد ع ــع املعتم ــف الترشي  موق
بصمــة املــخ. 

ــري  ــال عــى ذلــك   املــرشع اجلزائ كمث
ــم   ــن  22ويف معظ ــن  املرشع ــة م وطائف
العــامل مل حيــددوا يف ترشيعاهتــم  دول 
الدليــل  ماهيــة   كافيــة  وبصــورة 
العلمــي الناتــج  مــن بصمــة املــخ، 
وإنــا ضمــوا اليــه  نصــوص عامــة 
اجلزائيــة  اإلجــراءات  قوانــن  يف 
ــون  ــل  واليك ــة  الدلي ــرشط مرشوعي ب
اجــل  مــن  باإلكــراه  مســتخلصًا   
يف  األنســان   حــق  عــى  احلفــاظ 
خصوصيتــه وحفظــًا لكرامتــه، ولذلــك   
ــة  ــة الكافي ــوه    األمهي ــن مل يعط املرشع
يف اإلثبــات ومل يعتــربوه كدليــل  حاســم 
ــص  ــث »ن ــوي عــى  احلجيــة حي حيت
إ  707ق  املــادة  املــرشع الزائــري يف 
ــل  ــات دون تفصي ــة اإلثب ــى أدل ج ج ع
وتوضيــح كاآليت: جيــوز إثبــات الرائــم 
بــأي طريــق مــن طــرق اإلثبــات ماعــدا 
ــون  ــا القان ــص فيه ــي ين ــوال الت األح
عــى غــر ذلك....”.وكذلــك فعــل    
املرشعــون  األردنيــون  حيــث نــص 
ــة يف النايــات والنــح  ــه » تقــام البين أن
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ــات”  ــرق اإلثب ــع ط ــات بجمي واملخالف
23ونفــس الــيء فعلــه    املــرشع  يف   

ســوريا     24وكذلــك فعــل املــرشع 
ــي يف  ــرشع الفرن ــذا امل ــري  ، وك امل
ــة  ــراءات جزائي ــون إج ــادة 472قان امل
ــأي  ــم ب ــات الرائ ــوز إثب ــص: » جي بن
ــك    ــات«، ولذل ــرق اإلثب ــن ط ــق م طري
مــن خــال متابعــة  النصــوص ســابقة  
اىل  أن املرشعــن مل  نتوصــل  الذكــر  
ــو  ــخ أي مل ينص ــة امل ــى بصم ــو ع ينص
بــل  عنهــا  املتولــد  الدليــل  عــى  
اســتخدموا  صيغــة واحــدة شــاملة  
بجميــع  يكــون  اإلثبــات  أن   « تفيــد 
طــرق اإلثبــات ، وهــذا إن دل عــى يشء 
ــن  ــز ب ــدل عــى أن املــرشع مل يمي ــام ي إن
دليــل وآخــر مــن حيــث احلجيــة حتــى 
وإن كان دليــل علمــي مســتنبط مــن 

ــم« ــخ املته م
  موقــف  القضــاء الزائــي املعتمــد عــى   
ــا ســابقًا  دليــل بصمــة املــخ.  كــا علمن
أن العلــاء أتفقــوا     عــى أن وجــود  
الذاكــرة  املــخ مرتبطــة يف  موجــة يف 
ــن  ــؤولة ع ــي  املس ــمى  p 300، ه تس
حيــس  أن  دون  الذكريــات  اســتعادة 
اإلنســان بذلــك، وهــذا بتأثــر  الشــحنة 
ــن  ــي تصدرع ــة الت ــة اإلجيابي الكهربائي

مــخ اإلنســان عنــد   التعــرف عــى 
يشء معتــاد  عليــه ، وبالنتيجــة   يتعامــل 
القــايض اجلزائــي مــع الدليــل العلمــي 
باســتخدام   عليــه  حصــل   الــذي 
مــا  يف حالــة  فمثــًا   املــخ،  بصمــة 
ألرتكابــه  مــا  بشــخص  أشــتبه   إذا 
ــكن ذات   ــتخدمًا س ــل مس ــة قت جريم
حقــق   عندمــا  ثــم  أخــرض  مقبــض 
ــة،  ــة باجلريم ــه عاق ــد  أن ل ــه وج مع
ــر  ــة الكمبيوت ــال شاش ــن خ ــذا م وه
التــي كان يســتخدمها وجيلــس  أمامهــا 
ــاين  ــط البي ــاع اخل ــرت ارتف ــي أظه والت
إىل أعــى قمــة بتأثــر تأثــر املوجــة 
p300نتيجــت عــن  اســرتجاع ذاكرتــه 
ــم  ــدأن ت ــة بع ــاح اجلريم ــورة س لص
عــرض  الســكن ذو املقبــض األخــرض 
ــن    ــدًا ع ــة ج ــدو خمتلف ــي تب ــه، وه علي
باقــي الســكاكن ذات املقابــض بألــوان 
اخــرى والتــي كان اخلــط البياين  يســتقر 
ــم عرضهــا  ــا  ت ــد حــد معــن  عندم عن
ومــن  .وعليــه   فيــه   املشــتبه  عــى 
خــال نــص  القانــون اجلزائياجلزائــري 
وجدنــا  أن املــرشع مل يعتــرب بصمــة املــخ 
ــذا  ــار إىل ه ــا أش ــي، وإن ــل علم كدلي
ــًا ملوقفــه مــع     األمــر  بصفــة عامــة ماث
باقــي األدلــة، فنجــد يف  نــص املــادة ال 
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ــري  :« أن  ــي  اجلزائ ــون  اجلزائ 707قان
املــرشع وعــى غــرار باقــي الترشيعــات 
ــاع  ــدأ األقتن ــد  مب ــد اعتم ــرى ق األخ
الشــخيص للقــايض الزائــي، حيــث  
بــن   أنــه يمكــن   إثبــات الرائــم 
ــدا  ــات ع ــرق اإلثب ــن ط ــة م ــأي طريق ب
ــون  ــا القان ــص فيه ــي ين ــوال الت األح
ــدر  ــايض أن يص ــك، وللق ــر ذل ــى غ ع
اخلــاص”  القتناعــه  تبعــا  حكمــه 
ــون  ــادة 312قان ــح  يف  امل ــذا واض .وه
ــون مل  ــث أن القان ــراءات ج ج ، حي اج
ــؤال  ــذا الس ــوى ه ــاء س ــع للقض يض
ــم  ــاق واجباهت ــن كل نط ــذي يتضم ال

ــخي؟. ــاع ش ــم اقتن ــل لديك ه

فــإن  ســبق   ملــا  ونتيجــة  وبالتــايل 
ــر  ــة يف تقدي ــق احلري ــه مطل ــايض ل الق
مجيــع األدلــة بــا فيهــا الدليــل العلمــي 
الناتــج  عــن بصمــة املــخ، كــا  أن 
املحكمــة العليــا اعتمــدت   بصفتهــا 
أعــى هيئــة قضائيــة مبــدأ ينــص:« 
عــى   أن القــايض يعتــر اخلبــر األعــى 
أو خبــر اخلــراء  ألن القــايض بالرغــم 
ــع  ــي يتمت ــة الت ــلطة التقديري ــن الس م
ــد  ــه مقي هبــا إزاء الدليــل العلمــي إال أن
ــة  ــا يف حال ــكام وتعليله ــبب األح بتس

ــم  ــة  » ورغ ــرة الفني ــذ باخل ــدم األخ ع
قضائيــة  حالــة  نجــد  مل  كلــه  ذلــك 
جزائيــة تــم اعتــاد بصمــة املــخ يف 
ــادات  ــا    اجته ــا وجدن ــا   ،  بين حكمه
ــط  ــارج املحي ــر وخ ــر اجلزائ ــدول غ ل
العــريب  ولعــل أبــرز هــذه الــدول  هــي 
الواليــات املتحــدة األمريكيــة )الدولــة 
ــث  ــخ( ، حي ــة امل ــفت بصم ــي أكتش الت
طــورت أحــدى  الــرشكات األمريكيــة   
نظــام بصمــة املــخ واســتعملته اجلهــات 
التحقيقيــة  يف عــدد مــن  املحاكــات 
أمههــا قضيــة املتهــم تــري  هلارينجتــون   
ــوده  ــدم وج ــار ع ــن  االختب ــد ب ، وق
ــن  ــة( ، وضم ــكان احلادث)اجلريم يف م
الرتــكاب  حــدد  االــذي  الوقــت 
ذلــك  أدى  وقــد  جنائيــًا  اجلريمــة 
ــوض  ــة  الغم ــي إىل أزاح ــل العلم الدلي

ــا. ــن القضاي ــر م ــن الكث ع

النتائج
1- أن البصمــة الوراثيــة و بصمــة املــخ 
تعتــربان  مــن وســائل اإلثبــات اجلنائــي 
العلميــة احلديثــة   و التــي يســتفاد منهــا  
يف  اســتنباط الدليــل العلمــي ومــن ثــم 
ــل  ــن اج ــي م ــايض  اجلزائ ــدم  للق يق
أزاحــة  الغمــوض عــن الكثــر مــن 
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ــة   ــا  اجلنائي القضاي
2-  ســامهت تقنيــة بصمــة املــخ  يف  
ــا. ــة إىل مرتكبيه ــبة اجلريم ــي أو نس نف
بــن  مســتمر   اجلــدل  مــازال   -3
ــخ  ــة امل ــد لبصم ــق مؤي ــن فري الفريق
وفريــق معــارض العتــاد بصمــة املــخ 

اثبــات احلــدث اجلرمــي. يف 
ــي   ــاء اجلزائ ــف القض ــف موق 4- اختل
موقــف  عــن  العربيــة     الــدول  يف 
القضــاء اجلزائــي يف الواليــات املتحــدة 

األمريكيــة.
5- يعتــرب اختبــار بصمــة املــخ معارض 
ــع  ــارض م ــه يتع ــرد  ، ألن ــوق الف حلق
حقــوق االنســان ومنهــا حــق املتهــم يف  

التــزام الصمــت.
6- يمكــن اعتبــار اخــرتاع بصمــة املــخ 
ــص   ــار  فح ــور الختب ــكل مط ــو ش ه

ــذب،  الك
وبالتــايل يوجــه لــه نفــس  النقــد  التــي 

وجــه إىل  جهــاز فحــص الكــذب.
ــؤولية  ــدد املس ــص ال حي ــذا الفح 7- ه
ــؤولية  ــال املس ــخص فمج ــة للش اجلنائي
واســع هنــا     هــل هــو فاعــل، رشيــك 

، شــاهد.

التوصيات
1- رضورة أن يتجــه  املــرشع العــريب 
ــم  ــة لتنظي ــق األداة الترشيعي ــن طري ع
اســتخدام األســاليب العلميــة احلديثــة، 

ــخ. ــة امل كبصم
ــواد  ــة م ــن اجلنائي ــن القوان 2-  تضم
جديــدة  ونصوصــًا قانونيــة، مــن أجــل  
أن تســمح باللجــوء إليهــا، ورضورة 

ــي.  ــات اجلنائ ــا  يف اإلثب ــل هب العم
ــل  ــربات و معام ــاء خمت 3-رضورة انش
ــى  ــخ، ع ــة امل ــار بصم ــا  اختب ــم فيه يت
أن تكــون حتــت ســيطرة  وزارة العــدل.
4-رضورة اعتــاد بصمــة املــخ مــن قبل  
ــتخبارات  ــل األس ــة مث ــات االمني اجله
واألمــن الوطنــي ، واســتعاهلا كوســيلة 
عــن  الكشــف  يف  حديثــة  علميــة 
ــا  ــل وقوعه ــا قب ــة منه ــة والوقاي اجلريم
مبكــرًا، وخاصــة يف اجلرائــم اإلرهابيــة، 
ــة ــات اإلرهابي ــة املخطط ــك بمعرف وذل
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اجلنائــي  اإلثبــات  يف  وحجتهــا  الذاكــرة 
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تقنيــة  طايــع،  حممــد  اهلــاين  رســان،   -8
بصمــة املــخ ورشعيتهــا يف اإلثبــات اجلنائــي، 

لقيــادة العامــة لرشطــة الشــارقة - مركــز 
بحــوث الرشطــة  g|  2013  1 أبريــل   

9- بصمــة املــخ يف ميــزان األثبــات اجلنائــي ، 
ص126 

ــخ  ــة امل ــري، بصم ــد اهلل فك ــن عب 10-د.ايم
القانــون  اجلنائي،كليــة  االثبــات  ميــزان  يف 
واالقتصــاد، جامعــة اجلزيــرة ، ديب ،   جملــة 

ص128    ،2017   ، اســرتاتيجية،  رؤى 
 – الدســوقي  إبراهيــم  طــارق  11-د. 
البصــات وأثرهــا يف األثبــات اجلنائــي  – دار 

   39 ص   –  2011  – اجلديــدة  اجلامعــة 
ــابق –  ــع  الس ــع – ااملرج ــاين  طاي 12- د. ه
ص 159 ومــا بعدهــا، د. حســني حممــود 

ــات    ــة ألثب ــة العام ــم – النظري إبراهي
العلمــي يف  قانــون االجــراءات اجلنائيــة – 
ــة  ــرة – كلي ــة القاه ــوراه – جامع ــالة دكت رس

  333 ص   1981 احلقــوق 
ــيط يف   ــور – الوس ــي رس ــد فتح 13- د. أمح
رشح  قانــون األجــراءات اجلنائيــة ، ص 767  
14  - د. هــاين  طايــع –  املرجــع  الســابق ص 

  152
 – حجــازي  بيومــي  الفتــاح  15-عبــد 
التحقيــق  لعامــل  االجرائيــة  اجلوانــب 
االبتدائــي  يف  اجلرائــم املعلوماتيــة – ط 2009 
1-املريــة   للطباعــة والتجليــد ص 703 
ــاد   ــن  االعت ــه ال يمك ــرى أن ــث ي ،705 حي
عــى  الدليــل العلمــي وحــده يف  إدانــة املتهــم 
ــر  ــك يف ــدة أن الش ــال  قاع ــم اع ــه  يت ألن
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ملصلحــة املتهــم. .  

االجتــاه  يف   أســايس  بشــكل  انظــر   -16
ض ر ملعــا ا

. ALEXANDRA J. ROBERTS, EVERY-

THING NEW IS OLD AGAIN: BRAIN 

FINGERPRINTING AND EVIDENTIA-

RY ANALOGY, Yale Journal of Law and 

Technology by an authorized administrator 

of Yale Law School Legal Scholarship Re-

pository, volume 9 article 7 in 2007Michael 

Smith’s Law Blog, “Brain Fingerprinting” as 

Evidence of Criminal Guilt? see site at http://

smithblawg.blogspot.ae/2014/08/brain-fin-

gerprinting-as-evidenceof.html, accessed 

Mar4,2016; Federal Agency Views on the Po-

tential Application of “Brain Fingerprinting, 

Report to the Honorable Charles E. Grass-

ley, U.S. Senate , GAO-02-22 , October 2001. 

See this subject is available at site: http://

www.au.af.mil/au/awc/awcgate/ gao/d0222.

pdf, accessed Feb23,2016 ;Dhiraj Ahuja and 

Bharat Singh, Brain fingerprinting, see at 

Journal of Engineering and Technology Re-

search Vol. 4(6), pp. 98-103, November 2012 

Available online at http:// www.academic-

journals.org/ , accessed Feb26,2016 ; J. Peter 

Rosenfeld, “BRAIN FINGERPRINTING:” A 

CRITICAL ANALYSIS In Press 2005 for The 

Scientific Review of Mental Health Practice, 

available at site: http://www.srmhp.org/index. 

html , accessed Feb6,2016 

الدمــاغ«...  بصمــة  اخلريــف،  17-بــدر 
دّقــة يف إثبــات اجلرائــم وكشــف القضايــا 
الغامضــة، جريــدة الــرشق االوســط ، لنــدن، 
04 ديســمرب 2020 مـــ ] 15347[ رقم العدد 
18- د.  هــاين طايــع – املرجــع الســابق- ص 

171 ومــا بعدهــا 
19- د.  هــاين  طايــع – املرجــع الســابق- ص 

159 ومــا بعدهــا 
بصمــة  فكــري،  اهلل   عبــد  أيمــن  20-د. 
ــة اراء  ــي ، جمل ــات اجلنائ ــدان االثب ــخ  يف مي امل

  135 ص    ،2017 ينايــر  اســرتاتيجية، 
21-آيــة الديــب، دراســة تــويص بإنشــاء 
معامــل إلجــراء اختبــار بصمــة املــخ، جريــدة 

اخلليــج، االمــارات، 21 يوليــو 2019  
ــة  ــادي، القناع ــم العب ــد الكري ــد عب 22-ممح
الوجدانيــة للقــايض اجلزائــي ورقابــة القضــاء 
الطبعــة  مقارنــة،  حتليليــة  دراســة  عليهــا، 
األوىل، دار الفكــر األردن،   10-1430 ص 

18 ومابعدهــا.
أصــول  قانــون  7مــن  23-42فقــرة 
9لســنة   رقــم  األردين  اجلزائيــة  املحاكــات 

رقــم     املعــدل  القانــون   -1  960
ــادي،  ــم العب ــد الكري ــد عب ــر: حمم 24- انظ
القناعــة الوجدانيــة للقــايض اجلزائــي ورقابــة 
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القضــاء عليهــا، دراســة حتليليــة مقارنــة، 
-10 األردن،    لفكــر  دار  األوىل،  الطبعــة 

  18 ص   1430
ــة  ــول املحاكم ــون أص ــن قان ــادة 175م 2-امل

ــوري.  ــة الس اجلزائي

املصادر
إثبــات   – حســن  عبداللطيــف  ســعيد  د.   
ــرب   ــة ع ــم املرتكب ــر واجلرائ ــم الكمبيوت جرائ
االنرتنيــت   – ط1 – دار النهضــة العربيــة 

     1999
أدلــة   – الصغــري  عبدالباقــي  مجيــل  د.    
ــة–  ــا احلديث ــي والتكنولوجي ــا ئ ــات اجلن االثب

  2002 العربيــة  النهضــة  دار 
ــخ  ــة امل ــة بصم ــع، تقني ــى طاي ــور هان   الدكت
ورشعيتهــا يف اإلثبــات اجلنائــي، اطروحــة 

دكتــوراه، كليــة حقــوق القاهــرة، 2011    
   أ.د. هنــاد فــاروق عبــاس حممــد، بصمــة 
اجلنائــي  اإلثبــات  يف  وحجتهــا  الذاكــرة 

   2016 االمــارايت،  بالقانــون 
-2احلســن الطيــب عبــد الســام االســمر 
بالوســائل  اجلنائــي  ،االثبــات  احلضــري 
القانــون  بــن  املقارنــة  )دراســة  العلميــة 
ــة  ــارص(،  جامع ــه املع ــي والفق ــي الليب اجلنائ
ــة  ــا مالــك ابراهيــم االســامية احلكومي موالن

   2016 ماالنــج،  
- رســان، اهلــاين حممــد طايــع، تقنيــة بصمــة 
ــادة  ــات اجلنائــي، لقي املــخ ورشعيتهــا يف اإلثب

العامــة لرشطــة الشــارقة - مركــز بحــوث 
ــل    ــة  g|  2013  1 أبري الرشط

  هــاين الطايــع، صمــة املــخ يف ميــزان األثبــات 
اجلنائــي  2012.

املــخ  فكــري، بصمــة  اهلل  عبــد  د.ايمــن    
القانــون  اجلنائي،كليــة  االثبــات  ميــزان  يف 
واالقتصــاد، جامعــة اجلزيــرة ، ديب ،   جملــة 

  .2017   ، اســرتاتيجية،  رؤى 
 د. طــارق إبراهيــم الدســوقي – البصــات 
ــة  ــي  – دار اجلامع ــات اجلنائ ــا يف األثب وأثره

اجلديــدة – 2011 .
  د. حســني حممــود إبراهيــم – النظريــة العامــة 
االجــراءات  قانــون  يف  العلمــي  لألثبــات 
اجلنائيــة، رســالة دكتــوراه، جامعــة احلقــوق ، 

ــوق.     ــة احلق ــرة كلي 1981، القاه
ــيط يف  رشح   ــور – الوس ــي رس ــد فتح   د. أمح

ــة      ــون األجــراءات اجلنائي قان
اجلوانــب   – حجــازي  بيومــي  عبدالفتــاح 
االجرائيــة لعامــل التحقيــق االبتدائــي  يف  
املريــة  الــدرار   – املعلوماتيــة  اجلرائــم 

2009 ط  والنــرش،  للطباعــة 
ــة يف  ــاغ«... دّق ــة الدم ــف، بصم ــدر اخلري    ب
ــة،  ــا الغامض ــف القضاي ــم وكش ــات اجلرائ إثب
 04 لنــدن،   ، االوســط  الــرشق  جريــدة 
ــدد ] 15347[  ــم الع ــمرب 2020 مـــ رق ديس
ــة الديــب، دراســة تــويص بإنشــاء معامــل   آي
إلجــراء اختبــار بصمــة املــخ، جريــدة اخلليج، 

االمــارات، 21 يوليــو 2019   
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-2حممــد عبــد الكريــم العبــادي، القناعــة 
الوجدانيــة للقــايض اجلزائــي ورقابــة القضــاء 
الطبعــة  مقارنــة،  حتليليــة  دراســة  عليهــا، 

 1430-10 األردن،    الفكــر  دار  األوىل، 
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EVERYTHING NEW IS OLD AGAIN: 
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in 2007Michael Smith’s Law Blog, “Brain 

Fingerprinting” as Evidence of Criminal 
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Abstract

 Biometrics frameworks have accelerated 

their various applications and applications 

in security and essential areas around the 

world, and the “brain fingerprint” framework 

has become the latest and most accurate in 

personal confirmation in the computerized 

age, and the most basic proving and 

acknowledgment of wrongdoing, ambiguous 

and accused issues have been considered. 

“Brainprints” exonerate the innocence and 

identify the guilty parties, which is what 

this innovation reveals any specific data 

about irregularities that are eliminated 

inside the brain or not, by measuring brain 

waves. It could be a completely distinct 

strategy from the innovation of the stress-

responsive polygraph, based on the premise 

that individuals are under more emotional 

and emotional stress when they lie, while 

the unique finger impression of the brain 

is based on the preparation of data within 

human absent memory. of unreliable 

emotional responses regularly, moreover, this 

innovation accurately recognizes statistical 

data within the brain, present shocks, words, 

expressions, or images and recognizes a 

unique programmed reaction, brainwave-

related reinforcements are recognized based 

on presentation and absence data revealing 

data, not lies, stretching, or blame, and from 

which data acquisition can be visualized 

Placed inside the brain of the detractors by 

quickly measuring his brain waves.

Key  Words : Brainprint, crime, brainwaves

Brain print in criminal evidence

Instructor: Deniz Aladdin Khader

 criminal law

Deniz.kirkukli@ gmail.com
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فاعلية رقابة الالمركزية على التعليم التبوي 
االهلي )دراسة مقارنة (

         أ. م. د. زينب كريم سوادي الداودي                                    الباحث:  زياد مجيد جبار  

            كلية القانون / جامعة القادسية                                    كلية القانون / جامعة القادسية 

امللخص :
نتيجــة للتطــور احلاصــل يف دور الدولــة 
ــا  ــة مم ــات العام ــاق احلاج ــاع نط واتس
اخلــاص  القطــاع  ارشاك  اىل  دفعهــا 
ــات  ــذه احلاج ــن ه ــزء م ــر ج يف توف
وخاصــة مــا يتعلــق يف تقديــم اخلدمات 
ــاء  ــق انش ــن طري ــك ع ــة وذل التعليمي
مؤسســات تربويــة اهليــه حتــت رقابتهــا 
ــدول  ــن ال ــد م ــا ان العدي ــا، ب وارشافه
ــا  ــة ومنه ــة االداري ــذت بالامركزي اخ
العــراق ومــر واالردن)1(، وتوزيــع 
الســلطات  بــن  االختصاصــات 
االحتاديــة والســلطات املحليــة)2(، إذ 
نجــد ان الســلطات التنفيذيــة االحتاديــة 
متــارس دورهــا يف ادارة املرافــق العامــة 

ــة  ــاس املركزي ــى اس ــا ع ــة عليه والرقاب
ــة يف حــن نجــد ان املحافظــات  االداري
املرافــق  ادارة  يف  مهامهــا  متــارس 
ــاس  ــى اس ــا ع ــة عليه ــة والرقاب العام

الامركزيــة االداريــة .
اســتنادا ملــا تقــدم ونتيجــة لنــدرة عــدد 
الباحثــن يف هــذا اجلانــب فقــد تــم 
اختيــار هــذا املوضــوع لتســليط الضــوء 
الامركزيــة  اجلهــات  رقابــة  عــى 
االهليــة  الرتبويــة  املؤسســات  عــى 
ــة  ــتخدم يف الرقاب ــي تس ــائل الت والوس
ــيتم  ــه س ــات. وعلي ــذه املؤسس ــى ه ع
تنــاول هــذا البحــث بخطــة تتكــون من 
ــات  ــه اجله ــنتناول ب ــن االول س مبحث
ــم  ــابة التعليـ ــة برقــ ــة املعني الامركزي
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الرتبــوي االهلـــي ، والثاين ســنخصصه 
للجهــات  الرقابيــة  الوســائل  لبيــان 
الامركزيــة ، وننهــي بحثنــا بخامتــة 
تتضمــن اهــم النتائــج واملقرتحــات 
ــار  ــن االعتب ــذ بع ــل ان تؤخ ــي نأم الت
مــن اجــل احلصــول عــى رقابــة اداريــة 
فعالــة عــى التعليــم الرتبــوي االهــي .

املقدمة :
ان مــا يصــدر مــن املؤسســات الرتبويــة 
ــة  ــة االداري ــة يكــون حمــا للرقاب االهلي
مــن  بذلــك  االدارة  قامــت  ســواء 
ــن  ــب م ــى طل ــاء ع ــاء او بن ــاء نفس تلق
لفحــص  وذلــك  الشــأن  صاحــب 
ــا  ــدى مطابقته ــال وم ــة االفع مرشوعي
ألحــكام القانــون، والغايــة مــن الرقابــة 
ــون  ــيادة القان ــق س ــي حتقي ــة ه االداري
ــتقرار  ــى اس ــا ع ــس اجيابي ــذا ينعك وه
االوضــاع القانونيــة وجيعــل املؤسســات 
الرتبويــة االهليــة تعمــل عــى تصحيــح 
وفقــا  ترفاهتــا  وجعــل  اخطائهــا 
امهيــة  االداريــة  وللرقابــة  للقانــون 
او  املخالفــات  بأهنــاء  تقــوم  حيــث 
تقليلهــا مــن خــال مراجعــة ترفــات 
وذلــك  للرقابــة  اخلاضعــة  اجلهــات 
ــث  ــاء حي ــام القض ــام ام ــل االختص قب

ــات  ــذه اجله ــن ه ــب م ــل وتطل تتدخ
ــا  ــل ترفاهت ــا وجع ــح اخطاءه تصحي
مطابقــة للقانــون. والســؤال الــذي يثــار 
هنــا مــن هــي اجلهــات الامركزيــة 
التــي هلــا حــق الرقابــة عــى املؤسســات 
الرتبويــة االهليــة ؟ وماهــي وســائلها ؟ 

املبحث االول
الهات الامركزية املعنية برقابة التعليم 

الربوي االهي
هــو  االداريــة  الامركزيــة  نظــام  ان 
رضورة مــن رضورات العــر احلديــث 
حيــث انــه خيفــف العــبء عــن االدارة 
زادت  ان  بعــد  وخاصــة  املركزيــة 
ــة  ــام الرقاب ــا)3(، ونظ ــعبت وظائفه وتش
االداريــة يعــد مــن االمــور املهمــة 
يــوازن  ان  جيــب  والتــي  والدقيقــة 
حتقيــق  رضورة  بــن  فيهــا  املــرشع 
ــي دفعــت اىل  االهــداف املحليــة والت
ــن  ــة، وب ــة االداري ــذ بالامركزي االخ
اهليئــات  بــن  الصاحيــات  توزيــع 
مــع  املحليــة  واهليئــات  املركزيــة 
ــة  ــدة الدول ــى وح ــة ع رضورة املحافظ
وســلطتها عــى كامــل اقليــم الدولــة)4(، 
و الامركزيــة يف التعليــم تعنــي اهنــا 
تفويــض ســلطة مركزيــة لوحــدات 
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حمليــة الختــاذ بعــض القــرارات بحيــث 
ــدات  ــذه الوح ــن ه ــدة م ــر كل وح تدي
وتراقــب املؤسســات الرتبويــة يف نطــاق 
ــة  جغــرايف معــن وهــذا يــؤدي اىل رقاب
ــدم  ــا تق ــتنادا مل ــم)5(، واس ــعبية اعظ ش
يثــار تســاؤل يف هــذا الصــدد وهــو مــن 
ــق  ــل حي ــة  وه ــات الامركزي ــي اجله ه
ــة  ــات الرتبوي ــى املؤسس ــة ع ــا الرقاب هل
االهليــة الواقعــة ضمن نطاقهــا اجلغرايف 
؟ لإلجابــة عــى هــذا التســاؤل سنقســم 
هــذا املبحــث اىل مطلبــن االول نتنــاول 
ــات  ــى املؤسس ــظ ع ــة املحاف ــه رقاب في
ــاين  ــة والث ــة يف املحافظ ــة االهلي الرتبوي
ســنخصصه لبيــان رقابــة مديريــات 
ــات  ــى املؤسس ــة ع ــة يف املحافظ الرتبي

ــة . ــة االهلي الرتبوي
املطلب االول

رقابة املحافظ عى املؤسسات الربوية 
االهلية

ــي  ــتور العراق ــوع اىل الدس ــد الرج عن
ــار  ــه اش ــد ان ــذ نج ــنة 2005 الناف لس
اىل ان النظــام االحتــادي يف مجهوريــة 
العــراق يتكــون مــن )عاصمــة واقاليــم 
وحمافظــات ال مركزيــة وادارات حمليــة (
)6(، وان املحافظــات تتكــون مــن عــدد 

ــرى وان  ــي والق ــة والنواح ــن االقضي م

للمحافظــات التــي مل تنظــم إلقليــم 
التــي  وماليــة  اداريــة  صاحيــات 
ــام  ــق نظ ــؤهنا وف ــن ادارة ش ــا م متكنه
املحافــظ  وان  االداريــة،  الامركزيــة 
االعــى  التنفيــذي  الرئيــس  يعتــرب 
اىل  الرجــوع  وعنــد  املحافظــة)7(،  يف 
الصاحيــات التــي يتمتــع هبــا املحافــظ 
ــات  ــذه الصاحي ــن ه ــن ب ــد ان م نج
والتــي  الرقابيــة  الصاحيــات  هــي 

ــاآليت :- ــل ب تتمث
املرافــق  ســر  عــى  1-االرشاف 
العامــة يف املحافظــة وتفتيشــها مــا عــدا 
والوحــدات  والكليــات  اجلامعــات 

. واملحاكــم  العســكرية 
مبــارشة عــى  2-للمحافــظ ســلطة 
ــزة  ــى االجه ــارشة ع ــزة مب كل االجه
االمــن  وحفــظ  باحلايــة  املكلفــة 

. باملحافظــة 
ــة التنســيق  3-عــى الســلطات االحتادي
مــع املحافــظ مســبقا عنــد تنفيــذ مهــام 

امنيــه .
عــى  االعــرتاض  4-للمحافــظ 
ــس  ــة واملجل ــس املحافظ ــرارات جمل ق
املحــي اذا كانــت خمالــف للدســتور 
داخلــة  غــر  او  النافــذة  والقوانــن 
ــة  ــا خمالف ــس او فيه ــاص املجل باختص
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ــة . ــة االحتادي ــة للحكوم ــة العام للخط
ــات الغــر  ــى الــوزارات واجله 5-ع
املحافــظ  تعلــم  ان  بــوزارة  مرتبطــة 
باملخاطبــات التــي جترهيــا مــع دوائرهــا 
واملرافــق التابعــة هلــا يف نطــاق املحافظــة 
ومراقبــة  عليهــا  اطاعــه  لغــرض 

تنفيذهــا.
واملرافــق  الدوائــر  رؤســاء  6-عــى 
ــي  ــا ي ــوم ب ــة ان تق ــة يف املحافظ العام
ــات  -رضورة اعــام املحافــظ باملخاطب

الرســمية مــع دوائرهــم .
-رفــع التقاريــر لــه بخصــوص االمــور 

التــي حييلهــا هلــم .
او  املهمــة  باألمــور  علــا  -احاطتــه 
التــي هلــا مســاس باألمــن او التــي 
ــدة يف  ــرة واح ــن دائ ــر م ــص اكثــــ خت

املحافظــة.)8(
وعنــد الرجــوع اىل قانــون التعديــل 
غــر  املحافظــات  لقانــون  الثــاين 
املنتظمــة بإقليــم الــذي نقــل صاحيات 
ــة اىل  ــوزارات االحتادي ــن ال ــة م جمموع
املحافظــة بحيــث تكــون للمحافظــة 
مبــارشة االختصاصــات التــي متارســها 
هــذه الــوزارات ويبقــى دور الــوزارات 
ــن  ــة  وم ــة العام ــط للسياس يف التخطي
ــة)9(،  ــوزارات وزارة الرتبي ــذه ال ــن ه ب

ــات  ــاد الصاحي ــد اع ــرشع ق اال ان امل
اىل كل مــن وازريت الصحــة والرتبيــة اىل 
الــوزارات االحتاديــة يف التعديــل الثالث 
منتظمــة  الغــر  املحافظــات  لقانــون 
الــوزراء  جملــس  اىل  واحــال  بإقليــم 
يتــم  بمقتضاهــا  تعليــات  اصــدار 
تفويــض الصاحيــات الازمــة مــن 
قبــل وزيــري الرتبيــة والصحــة)10(، كــا 
ان قانــون وزارة الرتبيــة النافــذ قــد الــزم 
ــم  ــع االقالي ــاور م ــة بالتش وزارة الرتبي
ــم يف  ــة بإقلي ــر املنتظم ــات غ واملحافظ
ــا  ــا في ــة)11(، ام ــة الرتبوي ــم السياس رس
خيــص رقابــة املحافــظ عــى املؤسســات 
ــث  ــة حي ــة يف املحافظ ــة االهلي الرتبوي
مل يكــن لــه اي صاحيــات او رقابــة 
الرتبويــة  املؤسســات  جتــاه  تذكــر 
قانــون  يف  ال  املحافظــة  يف  االهليــة 
التعليــم  نظــام  يف  وال  الرتبيــة  وزارة 
لســنة  رقــم )5(  االهــي واالجنبــي 
الرتبيــة  وزارة  وبينــت   ،)12(2013
الرتبيــة  ذلــك عــن طريــق مديريــة 
التابعــة هلــا يف احــد املحافظــات عندمــا 
ــة  ــة تدقيقي ــكيل جلن ــظ بتش ــام املحاف ق
لتدقيــق ضوابــط املعاهــد واملــدارس 
االهليــة ومــدى انطباقهــا مــع القانــون 
حيــث تــم اجابتــه بــأن التعليــم االهــي 
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ــى  ــوزارة اي بمعن ــه بال ــك ارتباط مل ينف
ــون  ــق تك ــة والتدقي ــة الرقاب ان صاحي
مــن قبــل اجلهــة التــي حددهــا القانــون 
ــار  ــا س ــذا م ــظ ،)13( وه ــس املحاف ولي
مل  انــه  حيــث  االردين  املــرشع  عليــه 
للمحافــظ  صاحيــات  اي  يعطــي 
عــى املؤسســات التعليميــة االهليــة 
ــم االردين  ــة والتعلي ــون الرتبي ال يف قان
النافــذ وال يف نظــام تأســيس وترخيــص 
اخلاصــة  التعليميــة  املؤسســات 
مــا  بخــاف  االردين)14(،  واالجنبيــة 
ذهــب اليــه املــرشع املــري حيــث 
مــن  جمموعــة  للمحافــظ  اعطــى 
ــات  ــص املؤسس ــا خي ــات في الصاحي

التعليميــة اخلاصــة وهــي كااليت :
ــة  ــس حملي ــكيل جمال ــظ تش 1-للمحاف
للتعليــم وجلــان نوعيــة منبثقــة عنــه 
بموافقــة وزيــر التعليــم والتــي هلــا 
ــدرس يف  ــي ت ــج الت ــان املناه دور يف بي
املؤسســات االهليــة حيــث ان هــذه 
املؤسســات ال تــدرس املناهــج اخلاصــة 
ــم  ــى للتعلي ــس االع ــة املجل اال بموافق
اال  للتعليــم  املحليــة  املجالــس  ومــا 

ــه.)15( ــزء من ج
2-للمحافــظ اصــدار قــرار باعتــاد 
للمؤسســات  الداخليــة  الائحــة 

التعليميــة اخلاصــة التــي تتضمــن ســر 
العمــل يف هــذه املؤسســات وحتديــد 
ــة عــى  الرســوم الدراســية يف كل مرحل

حــدة.)16(
3-للمحافــظ او وزيــر الرتبيــة والتعليم 
املؤسســة  غلــق  االحــوال  حســب 
ــة اخلاصــة التــي تبــدأ نشــاطها  التعليمي

ــص.)17( ــرار الرتخي ــدور ق ــل صــ قب
4-للمحافــظ املختــص او وزيــر الرتبية 
وضــع  االحــوال  حســب  والتعليــم 
حتــت  اخلاصــة  التعليميــة  املؤسســة 
االرشاف املــايل واالداري اذا ارتكبــت 
ــة ومل تقــم بإزالتهــا خــال  خمالفــة معين

ــة.)18(  ــرتة معين ف

املطلب الثاين
رقابة مديريات الربية يف املحافظة عى 

املؤسسات الربوية االهلية
لقــد اشــار قانــون وزارة الرتبيــة ان 
الــوزارة تتكــون مــن »ثانيــا :املديريــات 
العامــة للرتبيــة يف املحافظــات » ويديــر 
املديريــات  هــذه  مــن  مديريــة  كل 
ــل  ــام حاص ــر ع ــوان مدي ــف بعن موظ
ــل  ــة يف االق ــة اولي ــهادة جامعي ــى ش ع
ومؤهــل تربــوي ولديــه خدمــه يف جمــال 
عملــه ال تقــل عــن )15( مخســة عــرش 
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ــة  ــوع اىل هيكلي ــد الرج ــنة)19(، وعن س
املديريــة العامــة للرتبيــة نجدهــا تتكــون 
مــن جمموعــة مــن االقســام منهــا قســم 
قســم  وكذلــك  الرتبــوي  التخطيــط 
واالختصــاص  الرتبــوي  االرشاف 
باإلضافــة اىل شــعبة التعليــم االهــي 
ــم  ــد ان قس ــث نج ــي)20(، حي واالجنب
تكــون  والــذي  الرتبــوي  التخطيــط 
الرتبويــة يف  السياســة  مهمتــه رســم 
ــة  ــة فعلي ــه رقاب ــد ل ــة ال توج املحافظ
التعليميــة  املؤسســات  عــى  تذكــر 
االهليــة يف املحافظــة باســتثناء الــزام 
املــدارس االهليــة عــدا معاهــد التقويــة 
ســنوي   احصائــي  كــراس  بتقديــم 
يتضمــن جمموعــة مــن املعلومــات عــن 
ــة منهــا اســم املدرســة  املــدارس االهلي
وعــدد  التاميــذ  او  الطلبــة  وعــدد 
املــاكات التعليميــة ونــوع املدرســة 
املعلومــات  مــن  وغرهــا  وجنســها 
ــك  ــة وذل ــة االهلي ــص املدرس ــي خت الت
او  الرضيبــي  التحاســب  ألغــراض 
جتديــد االجــازة او اســتام الكتب  دون 
ــة  ــة املحافظ ــان حاج ــل يف بي ان يتدخ
ــا  ــة ك ــة االهلي ــات الرتبوي ــن املؤسس م
ان دقــة املعلومــات الــواردة يف الكــراس 
تتحملهــا  عدمــه  مــن  االحصائــي 

ان يكــون هنــاك  املدرســة دون  ادارة 
ــان  ــداين وبي جهــة متــارس التفتيــش املي
املعلومــات وخاصــة ان  مــدى دقــة 
ــل  ــي ال يرس ــراس االحصائ ــذا الك ه
نســخه منــه اىل االرشاف الرتبــوي او 
التــي  االختصــاص باعتبــاره اجلهــة 
واالرشاف  تفتيشــية  بزيــارات  تقــوم 
واملتابعــة عــى املؤسســات الرتبويــة 
ــي  ــم االه ــعبة التعلي ــة وال اىل ش االهلي
يف املديريــة حيــث اهنــا تطلــب مــن 
ــة  ــداد الطلب ــط اع ــط فق ــم التخطي قس
مهامهــا  تكــون  والتــي  التاميــذ  او 
ــة  ــة االهلي ــات الرتبوي ــة املؤسس متابع
ــاء املؤسســة  ــة بن يف املحافظــة مــن ناحي
وجتديــد  عليهــا  والكشــف  االهليــة 
االجــازة فقــط)21(، كــا ان عمــل هــذه 
اجلهــات ســواء كان التخطيــط الرتبــوي 
االختصــاص/  االرشاف  قســم  او 
االهــي  التعليــم  شــعبة  او  الرتبــوي 
جتــاه  نافــذا  يكــون  ال  واالجنبــي 
اال  االهليــة  الرتبويــة  املؤسســات 
ــت  ــواء كان ــوزارة س ــة ال ــد مصادق بع
ــة  ــة العام ــة او املديري ــر الرتبي ــن وزي م
واســتنادا  الرتبــوي)22(،  للتخطيــط 
ملــا تقــدم يتضــح لنــا بأنــه الرقابــة 
ــة يف  ــة االهلي ــات الرتبوي ــى املؤسس ع
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املديريــات تكــون ضعيفــة والســبب 
يف ذلــك يكمــن يف ان القانــون وزارة 
الرتبيــة رقــم )22( لســنة 2011 و نظام 
ــم )5(  ــي رق ــي واالجنب ــم االه التعلي
ــات  ــح اي صاحي ــنة 2013 مل يمن لس
ــاه  ــة جت ــة يف املحافظ ــات العام للمديري
التعليــم االهــي وانــا هــي فقــط حلقــة 
ــات ووزارة  ــذه املؤسس ــن ه ــل ب وص
ــة  ــات العام ــك ان املديري ــة وكذل الرتبي
يف املحافظــة تكــون مســؤولة عــن مجــع 
االوليــات واملعلومــات وارســاهلا اىل 
الــوزارة دون ان حيــق هلــا اختــاذ اي 
ــايل  اجــراء جتــاه هــذه املؤسســات وبالت
ــة  ــن رقاب ــل م ــل جتع ــذه العوام ــان ه ف
ــة  ــة رقاب ــة يف املحافظ ــات الرتبي مديري

ضعيفــة . 
يمنــح  مل  االردين  املــرشع  ان  كذلــك 
مديريــات الرتبيــة يف املحافظــات اي 
صاحيــات تذكــر جتــاه املؤسســات 
ــاز  ــط اج ــا فق ــة، وان ــة اخلاص التعليمي
ــه  ــن صاحيات ــض اي م ــر تفوي للوزي
ــص  ــيس وترخي ــام تأس ــواردة يف نظ ال
اخلاصــة  التعليميــة  املؤسســات 
ــنة 2015  ــم )130( لس ــة رق واالجنبي
اصــدار  صاحيــة  باســتثناء  املعــدل 
الــوزارة  عــام  امــن   ( اىل  تعليــات 

او  اخلــاص  التعليــم  ادارة  مديــر  او 
ان  عــى   ) والتعليــم  الرتبيــة  مديــر 
ــا.)23(  ــددا وخطي ــض حم ــون التفوي يك
بخــاف املــرشع املــري الــذي اعطــى 
مديريــات  اىل  واســعه  صاحيــات 
ــات  ــاه املؤسس ــة جت ــة يف املحافظ الرتبي
تتمثــل  والتــي  اخلـــــاصة  الرتبويــة 

بــاآليت :-
1- يتــم منــح اجازة انشــاء املؤسســات 
ــة  ــل مديري ــن قب ــة م ــة اخلاص التعليمي

ــم املختصــة . ــة والتعلي الرتبي
2- يتــم اعــام طالــب اجازة املؤسســة 
ــع  ــة املوق ــة بصاحي ــة اخلاص التعليمي
ــن  ــه وبيانــات العامل واملبنــى ومرافق
ــرشوط  ــات وال ــن املواصف ــا م وغره
املطلوبــة مــن قبــل مديريــة التعليــم 

ــة . املختص
التعليميــة  للمؤسســة  جيــوز  ال   -3
ــي  ــات الت ــن البيان ــر اي م ــة تغي اخلاص
قدمتهــا عنــد منــح االجــازة اال بموافقة 

ــة . ــم املختص ــة والتعلي ــة الرتبي مديري
4- ملديريــة الرتبيــة والتعليــم املختصــة 
وضــع املؤسســة التعليميــة اخلاصــة 
االداري  االرشاف  حتــت  املخالفــة 

واملــايل حلــن زوال املخالفــة .
5- ملديريــة الرتبيــة والتعليــم املختصــة 
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االرشاف عــى مجيــع املــدارس اخلاصــة 
ــذا  ــل يف ه ــي وتعام ــة النواح ــن كاف م
الشــأن معاملــة املــدارس احلكوميــة  
وتقييــم اخلدمــة التعليميــة هبــا وهلــا 
االمتحانــات  عــى  االرشاف  ايضــا 
ــا . ــد نتائجه ــل وتعتم ــول والنق والقب
6- ملديريــة الرتبيــة والتعليــم املختصــة 
عــى  واالداري  املــايل  التفتيــش 
اخلاصــة.)24( التعليميــة  املؤسســات 
7- يتــم اصــدار قــرار تصفيــة املدرســة 
ــة  ــة التعليمي اخلاصــة بقــرار مــن املديري
ورشوط  اجــراءات  وفــق  املختصــة 

ــون.)25( ــا القان ــص عليه ن
8- تشــكل جلــان لشــؤون التعليــم 
للرتبيــة  مديريــة  كل  يف  اخلــاص 
وتتــوىل  املحافظــة  يف  والتعليــم 
ــة  ــات املتعلق ــن االختصاص ــة م جمموع
باملؤسســات التعليمــة اخلاصــة منهــا 
ــة  ــدارس اخلاص ــات امل ــر يف خمالف النظ
ــم 420  ــرار رق ــون والق ــكام القان ألح
لســنة 2014 املتعلــق بالتعليــم اخلــاص 
اجهــزة  تكشــفه  ملــا  طبقــا  وذلــك 

والتوجيــه.)26( املتابعــة 
يف  والتعليــم  الرتبيــة  ملديريــات   -9
عــى  واالرشاف  الرقابــة  املحافظــة 
والتــي  والتعليــم  التدريــب  مراكــز 

او  تعليميــة  انشــطة  بمارســة  تقــوم 
ــا  ــم م ــة التعلي ــة بمرحل ــية متعلق دراس

اجلامعــي.)27( قبــل 
ــأن  ــا ب ــح لن ــدم يتض ــا تق ــة م وخاص
ــى  ــة ع ــا الرقاب ــق هل ــي حي ــات الت اجله
املؤسســات الرتبويــة االهليــة يف العراق 
ــة  ــة املركزي تنحــر يف اجلهــات االداري
ــم  ــة للتعلي ــة العام ــص املديري وباألخ
العــام االهــي واالجنبــي دون رقابــة 
اداريــة تذكــر للمحافــظ مــع رقابــة 
ضعيفــة ملديريــات الرتبيــة يف املحافظــة.

املبحث الثاين
الوسائل الرقابية للجهات للجهات 

الامركزية
لكــي تكــون الرقابــة االداريــة ذات 
كفــاءة وفعاليــة عاليــة البد هلــا ان متتلك 
ــا  ــي متكنه ــائل الت ــن الوس ــة م جمموع
ــات  ــى املؤسس ــا ع ــط رقابته ــن بس م
واخلاضعــة  هلــا  التابعــة  واجلهــات 
ــون  ــذ القان ــن تنفي ــد م ــا للتأك لرقابته
حيــث  العامــة،  املصلحــة  حتقيــق  و 
ان مــن اهــم الوســائل التــي تعتمــد 
ــش  ــي تفتي ــة ه ــا االدارة يف الرقاب عليه
اخلاضعــة  واجلهــات  املؤسســات 
للرقابــة للوقــوف عــى مــا تــم انجــازه 
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ــا  ــع م ــق م ــل كان يتف ــال وه ــن اع م
خمطــط لــه وهــل يوجــد هنــاك انحــراف 
عــن املصلحــة العامــة مــن عدمــه  ليتــم 
اختــاذ اجــراء مــن قبلهــا، باإلضافــة 
ــر  ــى التقاري ــد االدارة ع ــك تعتم اىل ذل
ــات  ــذه اجله ــن ه ــا ع ــع هل ــي ترف الت
ــا  ــتنادا مل ــا واس ــا عليه ــط رقابته لتبس
تقــدم ســنتناول هــذا املبحــث بمطلبــن 
االول نخصصــه للتفتيــش االداري بينــا 

ــة. ــر االداري ــيكون للتقاري ــاين س الث
املطلب االول

التفتيش االداري
ان التفتيــش االداري هــو ) اســلوب 
اجلوانــب  بفحــص  هيتــم  رقــايب 
الشــكلية واالجرائيــة لنشــاطات حمــددة 
وفقــا خلطــط عمــل تقــود بالنتيجــة 
يتــم  بحيــث  ومــؤرشات  نتائــج  اىل 
ــا  ــار فيه ــة يش ــر معين ــا يف تقاري افراغه
ــة  ــاط ومعرف ــك النش ــم اداء ذل اىل تقيي
ــه  ــة ملفردات ــلبية واالجيابي ــب الس اجلوان
ويعتمــد التفتيــش عــى حزمــة مــن 
ــب  ــي يتوج ــات الت ــات واملعلوم البيان
ــا  ــع م ــا م ــا وربطه ــش هتيئته ــى املفت ع
يتوفــر لــه مــن معلومــات وصــوال 
ــا  ــن خاهل ــم م ــي يت ــؤرشات الت اىل امل
التحقــق ألعــداد تقريــر معــزز باألدلــة 

بــان  يعنــي  وهــذا   ،)28() والبيانــات 
اىل  هيــدف  العــام  بمعنــاه  التفتيــش 
الكشــف عــن احلقيقــة وذلــك عــن 
طريــق االطــاع عــى مــكان معــن 
خاصــة،  حرمــة  القانــون  اعطــاه 
والتفتيــش لــه عــدة صــور فقــد يــارس 
ــتنادا  ــة اس ــلطة االداري ــل الس ــن قب م
معــن  نظــام  او  قانــون  يف  لنــص 
ــه  ــر ب ــا تأم ــق ب ــد التحقي ــك بقص وذل
ــمى  ــه وتس ــى عن ــا تنه ــلطات وم الس
هــذه الصــورة مــن صــور التفتيــش 
بالتفتيــش االداري)29(، وعــن طريــق 
ــى  ــاع ع ــم االط ــش االداري يت التفتي
الســجات والبيانــات املوجــودة لــدى 
اجلهــة اخلاضعــة للتفتيــش للتأكــد مــن 
االداء الفعــي هلــذه اجلهــات مقارنــة 
ــازه  ــم انج ــا ت ــه وم ــط ل ــا خمط ــع م م
املســتقبل  يف  حتقيقــه  يمكــن  ومــا 
ــم  ــة التقيي ــن ناحي ــة م ــش امهي وللتفتي
ــزة  ــات املنج ــال والعملي ــتمر لألع املس
ــاء  ــف االخط ــة لكش ــك اداة فعال وكذل
عمــل  يف  املوجــودة  واالنحرافــات 
اجلهــة اخلاضعــة للتفتيــش)30(، علــا 
بــان التفتيــش االداري هنــا خيتلــف عــن 
ــش  ــار ان التفتي ــق االداري باعتب التحقي
االداري هــو اجــراء مــن اجــراءات 
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الرقابــة االداريــة هيــدف اىل البحــث 
والتحــري عــن املخالفــات واخللــل 
)31(، والتفتيــش  الواجبــات  تنفيــذ  يف 

االداري يكــون عــى عــدة انــواع 
)التفتيــش  االســتباقي  التفتيــش   -1

الــرادع (
    وهــو التفتيــش الــذي يكــون الغــرض 
منــه منــع وقــوع الــرضر واحلايــة منــه، 
وســمي بالتفتيــش الــرادع وذلــك ألنــه 
ــون  ــا فتك ــش مهني ــون املفت ــا يك عندم
ــد  ــع مــن يري ــه القــدرة عــى ردع ومن ل
حتقيــق مصلحــة شــخصية عى حســاب 

املصلحــة العامــة .
2-التفتيش االضطراري 

يف  يــارس  الــذي  التفتيــش  وهــو 
حــاالت اضطراريــة وذلــك مــن اجــل 
اختــاذ اجــراءات رسيعــة للمحافظــة عى 
مــكان معــن او موجــودات حمــل معــن 
ــة  ــبب سياس ــا بس ــك احيان ــدث ذل وحي
معينــة  دائــرة  ادارة  اختذهتــا  اداريــة 

للحفــاظ عــى موجوداهتــا .
3-التفتيش املفاجئ 

ان التفتيــش االداري وحســب القواعــد 
ــن  ــه القوان ــت علي ــا درج ــة وم العام
بزمــن  حيــدد  اال  يقتــي  واالنظمــة 
ــون يف اي  ــب ان يك ــه جي ــن، اال ان مع

حالــة مــن االحــوال اثنــاء الــدوام 
ــون  ــئ يك ــش املفاج ــمي، والتفتي الرس
ــال  ــى اع ــا ع ــاع ميداني ــرض االط بغ
وتأشــر  للتفتيــش  اخلاضعــة  اجلهــة 
ــم  ــا ت ــى م ــوف ع ــات والوق املاحظ
تنفيــذه وهــل تــم تنفيــذه وفــق القوانــن 
املصلحــة  ومقتضيــات  واالنظمــة 

ــة .  العام
4- التفتيش االنتقائي 

ــد  ــش يعتم ــن التفتي ــوع م ــذا الن ان ه
اساســا عــى اختيــار نشــاط او جمموعــة 
واجــراء  معينــة  ملؤسســة  انشــطة 
ــتوى  ــة مس ــش ملعرف ــص والتفتي الفح
باعتــاد  املؤسســة  هــذه  يف  االداء 
مــؤرشات ومعايــر يمكــن مــن خاهلــا 
املســتحصله  النتائــج  مــن  التحقــق 
مقارنــة بــا هــو خمطــط او مــراد حتقيقــه 

مســبقا.)32(
واســتنادا ملــا تقــدم جيــب ان يكــون 
التفتيــش االداري مبنيــا عــى ســبب 
معقــول ومنطقــي وان يكــون وفــق 
صفــة  اضفــاء  يتــم  حتــى  القانــون 
ــث  ــل االدارة، حي ــى عم ــة ع املرشوعي
ــة يف  ــا االمريكي ــة العلي ــت املحكم ذهب
ــة  ــق بمرشوعي ــا يتعل ــا في ــد قراراهت اح
ــاء  ــث ج ــة حي ــش االداري للطلب التفتي
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يف هــذا القــرار » ال بــد مــن تقديــم 
ــح  ــذي يمن ــك ال ــول للش ــبب معق س
بتفتيــش  االدارة  لقــرار  املرشوعيــة 
لنفــس  اخــر  قــرار  ويف   « الطلبــة 
املحكمــة حيــث جــاء فيــه » ال بــد مــن 
ــربر  ــي ي ــول ومنطق ــبب معق ــق س حتق
قيــام االدارة بتفتيــش حقيبــة طالبــة 

)33(.« االعداديــة  الدراســة 
ــود بالتفتيــش  ــا مــا املقص بعــد ان بين
ــا  ــد لن ــه ال ب ــي انواع ــا ه االداري وم
مــن بيــان مــن هــي اجلهــات التــي تتوىل 
التفتيــش عــى املؤسســات الرتبويــة 
ــد  ــش. عن ــم التفتي ــف يت ــة وكي االهلي
الرتبيــة  وزارة  قانــون  اىل  الرجــوع 
 2011 لســنة   )22( رقــم  العراقــي 
واالجنبــي  االهــي  التعليــم  ونظــام 
والتعليــات  لســنة 2013   )5( رقــم 
االخــرى املنظمــة للعمليــة الرتبويــة  
ــة  ــة معين ــة جله ــارة رصحي ــد اش ال نج
ــة  ــات الرتبوي ــش املؤسس ــق تفتي ــا ح هل
االهليــة)34(، باســتثناء االشــارة اىل ان 
ــع  ــة ختض ــة االهلي ــات التعليمي املؤسس
العامــة  املديريــة  ورقابــة  ألرشاف 
للتعليــم العــام واالهــي واالجنبــي)35(، 
اال ان هنــاك جهــات هلــا حــق التفتيــش 
يتــم  مل  وان  املؤسســات  هــذه  عــى 

ــد ان  ــث نج ــٍة حي ــا رصاح ــارة هل اإلش
لــوزارة الرتبيــة جمموعــة مــن الوســائل 
التــي متكنهــا مــن الســعي لتحقيــق 
اهدافهــا ومنهــا مــا نصــت عليــه املــادة 
ــا  ــق اهدافه ــوزارة لتحقي ــعى ال )3( تس
بالوســائل االتيــة : » ثانيــا - اعــداد 
اخلطــط الرتبويــة املتكاملــة يف اطــار 
ومتابعــة  املقــررة  الرتبويــة  الفلســفة 
تنفيذهــا بعــد اقرارهــا....«)36(،  وعــى 
املؤسســات التعليميــة االهليــة ان تلتــزم 

ــي : ــا ي ب
نفــس  يف  املدرســة  فتــح  1-رضورة 
موعــد فتــح املــدارس احلكوميــة او 
ــدة )14(  ــن م ــد ع ــدة ال تزي ــده بم بع
يــوم عــى االكثــر باســتثناء معاهــد 

التقويــة االهليــة .
التــي  الرســمية  العطــل  2-اعتــاد 

. الدولــة  تقررهــا 
3-االلتــزام بتطبيــق تعليات التســجيل 
والقبــول التــي تصدرهــا وزارة الرتبية .

4-تطبيــق انظمــة االمتحانــات املطبقــة 
ــذه  ــت ه ــة اذا كان ــدارس احلكومي يف امل
املؤسســات تــدرس املناهــج الرســمية .
يف  املطلوبــة  الســجات  5-مســك 
احلكوميــة  التعليميــة  املؤسســات 
اخلاصــة  الســجات  اىل  باإلضافــة 
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ــجات  ــل الس ــة مث ــات االهلي باملؤسس
التــي تنظــم احلالــة املاليــة هلــا .

6-ان يكــون للمؤسســات التعليميــة 
اخلاصــة جملــس ادارة وهيئــة اداريــة.)37(
7-يشــرتط فيمن يدرس يف املؤسســات 
ــه ذات  ــر في ــة ان تتوف ــة االهلي التعليمي
الــرشوط واملؤهــات الواجــب توفرهــا 
يف اعضــاء اهليئــة التعليمية او التدريســية 
يف املؤسســات التعليميــة احلكوميــة.)38(
واســتنادا ملــا تقــدم وبــا ان املؤسســات 
الشــأن  هــذا  يف  االهليــة  التعليميــة 
ــة  ــات التعليمي ــة املؤسس ــل معامل تعام
احلكوميــة.)39( فهــي ختضــع ألرشاف 
ــن  ــة ع ــش وزارة الرتبي ــة وتفتي ورقاب

طريــق االجهــزة التابعــة هلــا ومنهــا 
االختصــاص  بنوعيــه  االرشاف 

)40 ( والرتبــوي.
باإلضافــة ملــا ذكــر اعــاه وبــا ان 
يف  التعليميــة  و  االداريــة  الكــوادر 
ــع  ــة ختض ــة االهلي ــات التعليمي املؤسس
لقانــون العمــل باعتبــار ان هنــاك عقــد 
ــة  ــب املؤسس ــن صاح ــم وب ــل بينه عم
ــفويا  ــواء كان ش ــة س ــة االهلي التعليمي
ــش  ــع لتفتي ــي ختض ــا)41(، فه او حتريري
العمــل  وزارة  يف  املشــكلة  اللجــان 
ــة وذلــك لغــرض  والشــؤون االجتاعي

التأكــد مــن توفــر جمموعــة مــن االمــور 
ــر  ــا رضورة توف ــل منه ــكان العم يف م
ــة  ــامة والصح ــراءات الس رشوط واج

للعاملــن)42(.
وبعــد ان بينــا اجلهــات التــي جيــوز هلــا 
ــة  ــة االهلي ــات التعليمي ــش املؤسس تفتي
يف العــراق ال بــد لنــا مــن بيــان موقــف 
كل مــن املــرشع االردين واملــري يف 
هــذا اجلانــب، فعنــد الرجــوع اىل قانــون 
 )3( رقــم  االردين  والتعليــم  الرتبيــة 
ــى  ــار اىل » ع ــدل اش ــنة 1994 املع لس
املؤسســات التعليميــة اخلاصــة أن تتقيــد 
بفلســفة الرتبيــة والتعليــم واهدافهــا 
اململكــة  يف  الرتبويــة  والترشيعــات 
وتعمــل عــى حتقيقهــا وتكــون خاضعــة 
 ،)43(« ومراقبتهــا  الــوزارة  ألرشاف 
وعــى املؤسســات التعليميــة اخلاصــة ان 
ــة ويف  ــج احلكومي ــس املناه ــدرس نف ت
حالــة رغبتهــا بتدريــس مناهــج اخــرى 
غــر املناهــج املقــررة البــد مــن موافقــة 
وتلتــزم  والتعليــم،  الرتبيــة  جملــس 
ــكل  ــة ب ــة اخلاص ــات التعليمي املؤسس
التعليــات الصــادرة مــن وزارة الرتبيــة 
والتعليــم مــن ناحيــة العطــل الرســمية 
وكذلــك االمتحانــات وكذلــك مســك 
الســجات التــي تنظــم عملهــا، وال 
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الرتبيــة  قانــون  خمالفــة  هلــا  جيــوز 
والتعليــم وال اي نظــام صــادر بمقتضاه 
ــة)44(،  واال تعرضــت للمســائلة القانوني
حيــث يتضــح لنــا ممــا ذكــر اعــاه 
ــوىل  ــة تت ــة معين ــد جه ــم حتدي ــه مل يت ان
ــة اخلاصــة  تفتيــش املؤسســات التعليمي
يف االردن وانــا ذكــر فقــط اهنــا ختضــع 
ــة  ــا باإلضاف ــوزارة ومراقبته ألرشاف ال
الرتبيــة  جملــس  موافقــة  رضورة   اىل 
نشــاط  ممارســة  ارادت  اذا  والتعليــم 
ــش  ــع لتفتي ــي ختض ــايل فه ــن وبالت مع
تفتيــش  حــق  هلــا  التــي  اجلهــات 
املؤسســات التعليميــة احلكوميــة ومنهــا 
االرشاف الرتبــوي)45(، امــا يف مــر 
حيــث نجــد ان املرشع املــري بخاف 
ــد  ــي واالردين ق كل مــن املــرشع العراق
ذكــر بصــورة واضحــة ورصحيــة اجلهــة 
التــي هلــا حــق تفتيــش املؤسســات 
التعليميــة اخلاصــة، حيــث اشــار قانــون 
ــنة  ــم )139( لس ــري رق ــم امل التعلي
املديريــة  تتــوىل   « اىل  املعــدل   1981
عــى  االرشاف  املختصــة  التعليميــة 
ــة النواحــي  املــدارس اخلاصــة مــن كاف
، شــأهنا شــأن املــدارس الرســمية ، 
ــول  ــات القب ــى امتحان ــرشف ع ــا ت ك
ــوىل  ــا وتت ــد نتائجه ــا وتعتم ــل هب والنق

ــا »)46(،  ــايل واالداري عليه ــش امل التفتي
ــا  ــري كان موفق ــرشع امل ــث ان امل حي
ــرشع  ــوا امل ــه ندع ــر وعلي ــذا االم يف ه
العراقــي اىل عــى الســر وفــق هنــج 
املــرشع املــري وتعديــل قانــون وزارة 
الرتبيــة فيــا خيــص التعليــم االهــي 
تتضمــن  فقــره  واضافــة  واالجنبــي 
ــش  ــق تفتي ــا ح ــي هل ــة الت ــد اجله حتدي
ــواء  ــة س ــة االهلي ــات التعليمي املؤسس
كان عــى نطــاق الــوزارة او املحافظــة .

املطلب الثاين
التقارير االدارية

اداة  هــي  االداريــة  التقاريــر  تعتــرب 
واملعلومــات  البيانــات  لكشــف 
واحلقائــق التــي تعــن صاحــب القــرار 
عــى اختــاذ القــرار الســليم، فهــي حتــدد 
واملدخــات  متــت،  التــي  االنشــطة 
الــواردة واملخرجــات الصــادرة ، فهــي 
مفيــدة لــإلداري واالستشــاري والفنــي 
الصعيــد  عــى  االمــر  كان  ســواء   ،
عــى  او  الامركــزي  او  املركــزي 
املســتويات العليــا او الوســطى او الدنيــا 
، فللتقاريــر امهيــة كبــرة يف العمليــة 
االداريــة فهــي تعتــرب الرشيــان احليــوي 
الــذي يمــد اجلســم االداري او اهليــكل 
التنظيمــي جلهــة معينــة باملعلومــات 
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املطلوبــة والتــي تســاعد عــى اختــاذ 
تعــد  الصحيح)47(،حيــث  القــرار 
التقاريــر االداريــة وســيلة فعالــة لقياس 
ــة  ــة للرقاب ــة اخلاضع ــتوى اداء اجله مس
وقوعهــا  قبــل  باملشــكات  والتنبــؤ 
ــة االوىل  ــر بالدرج ــه التقاري )48(، وتوج

مســؤولة  تكــون  التــي  اجلهــات  اىل 
تصحيــح  و  القــرارات  اختــاذ  عــن 
تســاعد  حيــث   ،)49( االنحرافــات 
التقاريــر االداريــة يف ســد الثغــرات 
ــال  ــن خ ــل م ــن ان حتص ــي يمك الت
ــرى)50(،  ــة االخ ــاليب الرقاب ــاع اس اتب
ــدة  ــى ع ــون ع ــة تك ــر االداري والتقاري

انــواع وهــي كااليت :-
ــر  ــر غ ــمية والتقاري ــر الرس 1-التقاري

ــمية  الرس
ويقصــد بالتقاريــر الرســمية تلــك التــي 
ــة  ــاع اجــراءات وقواعــد معين تعــد بأتب
ــر  ــا التقاري ــدد، ام ــاط حم ــون بأن وتك
تلــك  هبــا  فيقصــد  الرســمية  غــر 
ــرة  ــكل مذك ــب يف ش ــد وتكت ــي تع الت
ــاط ذات  ــض النق ــاول بع ــرة وتتن خمت

ــة . ــة والريع ــة اخلاص االمهي
والتقاريــر  الشــفوية  2-التقاريــر 

بــة  ملكتو ا
ــي  ــك الت ــي تل ــفوية ه ــر الش ان التقاري

ــف  ــق اهلات ــن طري ــخصيا او ع ــغ ش تبل
اآلراء  تبــادل  خــال  مــن  وتكــون 
واملقابــات الشــخصية التــي تكــون 
لتبــادل االفــكار واملقرتحــات شــفاها .
ــا  ــا م ــي غالب ــة فه ــر املكتوب ــا التقاري ام
او  الرقميــة  البيانــات  شــكل  تأخــذ 
ــا  ــن مزاي ــائية وم ــة او انش ــكال بياني اش
ــا  ــة حفظه ــي امكاني ــر ه ــذه التقاري ه
 ، احلاجــة  عنــد  اليهــا  والرجــوع 
ــون  ــر ان تك ــذه التقاري ــرتط يف ه ويش
وان  وصحيحــة  وخمتــرة  واضحــة 
تتنــاول مجيــع النقــاط الرئيســية وخاصة 
االســتثناءات  وان تكــون مقنعــة حتــى 

تكــون اداة فعالــة للرقابــة .
ــر  ــر غ ــة والتقاري ــر الدوري 3-التقاري

ــة  الدوري
ــي  ــك الت ــي تل ــة ه ــر الدوري ان التقاري
تقــدم بصــورة دوريــة ويف اوقــات معينة 
فقــد تكون يومية او اســبوعية او شــهرية 
او فصليــة او ســنوية او بعــد االهنــاء من 
مرحلــة معينــة مــن مراحــل العمــل 
حيــث  االداريــة،  للرقابــة  اخلاضــع 
ــات  ــة املعلوم ــر الدوري ــن التقاري تتضم
ــة  ــة املقدم ــة اداء اجله ــق وطريق واحلقائ
ــل  ــم التوص ــي ت ــج الت ــر والنتائ للتقري

ــا . اليه
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ــة او اخلاصــة  امــا التقاريــر غــر الدوري
تنــاول  التــي  التقاريــر  تلــك  هــي 
ــة  ــم االدارة بصف ــا وهي ــا معين موضوع
خاصــة مثــل التقريــر الــذي يعــد لرشاء 
حيــث  لــإلدارة  معينــة  احتياجــات 
ــعارها  ــان اس ــاص لبي ــر اخل ــد التقري يع

واوصافهــا وبيــان اصنافهــا.)51(
وللتقارير االدارية فوائد امهها :-

باملعلومــات  الرقابــة  1-رفــد جهــة 
ــي تســاعدها عــى اختــاذ  ــة الت الرضوري

ــح . ــرار الصحي الق
2-تتمكــن االدارة عــن طريــق التقاريــر 
مــن معرفــة كل مــا جــرى وجيــري 

ــة . ــة للرقاب ــة اخلاضع ــل املؤسس داخ
ــاءة  ــادة كف ــى زي ــر ع ــل التقاري 3-تعم
عمــل اجلهــة اخلاضعــة للرقابــة وذلــك 
اخللــل  اوجــه  حتديــد  خــال  مــن 
ومعاجلتــه  والرتكيــز عــى اجلوانــب 

االجيابيــة .
اهدافهــا  حتقيــق  االدارة  4-تســتطيع 
مــن خــال هــذه التقاريــر وذلــك ألهنــا 
تزيــد مــن عمليــة الرقابــة واملتابعــة.)52(
عــن  اخلطــط  اعــداد  يف  5-تســاهم 
التــي  املعلومــات والبيانــات  طريــق 

توفرهــا.)53(
التقاريــر االدارة يف  6-تســاعد هــذه 

ــة  ــاح املؤسس ــدم ونج ــدى تق ــة م معرف
ــة.)54( ــة للرقاب اخلاضع

واســتنادا ملــا تقــدم تكــون للتقاريــر 
االداريــة دور مهــم بالنســبة للرقابــة 
عــى املؤسســات الرتبويــة االهليــة ، 
ــات  ــذه املؤسس ــام ه ــد قي ــك للتأك وذل
عاتقهــا  عــى  امللقــاة  بالواجبــات 
والتــي مــن ضمنهــا تطويــر قطــاع 
ــده باملســتجدات  ــم ورف ــة والتعلي الرتبي
عــى  والعمــل  والتعليميــة  الرتبويــة 
توفــر تعليــم نوعــي ومتطــور ملختلــف 
ــروج  ــدم اخل ــع)55(، وع ــح املجتم رشائ
ــا  ــي تضعه ــة الت ــة الرتبوي ــن السياس ع
االقاليــم  مــع  بالتشــاور  الــوزارة 
واملحافظــات الغــر منتظمــة بإقليــم 
ــة  ــط الرتبوي ــاع اخلط ــة اىل اتب باإلضاف
اهــم  مــن  ان  حيــث   ،)56( املتكاملــة 
التقاريــر االداريــة الســنوية التــي ترفــع 
مــن قبــل املؤسســات الرتبويــة االهليــة 
اىل مديريــات الرتبيــة يف املحافظــات 
والتــي تقــوم االخــرة برفعهــا اىل وزارة 
ــع اىل  ــذي يرف ــر ال ــو التقري ــة ه الرتبي
ــة يف  ــة الرتبي ــط يف مديري ــم التخطي قس
ــراس  ــمى )بالك ــذي يس ــة وال املحافظ
االحصائــي ( والــذي مــن خالــه يتــم 
ــة  ــة االهلي ــات الرتبوي ــاع املؤسس اخض
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تزويدهــا  او  الرضيبــي  للتحاســب 
ــد  ــرض جتدي ــة او لغ ــب املنهجي بالكت
ــي  ــراس االحصائ ــذا الك ــازة وه االج
مــن  مرحلــة  بــكل  خــاص  يكــون 
مراحــل التعليــم االهــي وحيتــوي عــى 
يتعلــق  معلومــات مهمــة منهــا مــا 
باملناهــج التــي تــدرس و بأعــداد الطلبة 
ــة  ــك حال ــجلن وكذل ــذ املس او التامي
ــث  ــن حي ــة  م ــة الرتبوي ــة املؤسس بناي
مشــتماهتا وعــدد صفوفهــا وعــدد 
ــن  ــات ع ــا ومعلوم ــا وموقعه طوابقه
مــن  واالداريــة  التعليميــة  اهليئــات 
ــدرايس  ــم ال ــم و حتصيله ــة عدده ناحي
والتخصــص الــذي حيملونــه واعارهــم 
، علــا بــأن ادارة املؤسســة الرتبويــة 
ــة  ــات القانوني ــل التبع ــة  تتحم االهلي
الــواردة يف  املعلومــات  عــن صحــة 
الكــراس االحصائــي  كــا ان الكــراس 
ــة  ــد التقوي ــمل معاه ــي ال يش االحصائ
نقــص  يعتــرب  وهــذا   ،)57( االهليــة 
)الكــراس  االداريــة  التقاريــر  بدقــة 
االحصائــي( الــذي يفــرتض ان يشــمل 
مجيــع املؤسســات الرتبويــة االهليــة 
التــي نــص عليهــا نظــام التعليــم االهي 
ــنة 2013.)58(  ــم )5( لس ــي رق واالجنب
واســتنادا ملــا تقــدم يثــار تســاؤل يف هــذا 

ــي  ــة الت ــي اجله ــن ه ــو م ــدد وه الص
تدقــق الكــراس االحصائــي مــن ناحيــة 
صحــة املعلومــات ودقتهــا حتــى يكــون 
وســيلة رقابيــة فعالــة ويتــم عــى ضوئها 

اصــدار القــرارات الصـــــحيحة ؟ 
االختصــاص  بنوعيــه  االرشاف  ان 
صاحبــة  اجلهــة  يعتــرب  والرتبــوي 
صحــة  تدقيــق  يف  االختصــاص 
الكــراس  يف  الــواردة  املعلومــات 
االحصائــي هــذا مــن جانــب ومــن 
جانــب اخــر يف حالــة عــدم صحــة 
يف  الــواردة  والبيانــات  املعلومــات 
الكــراس االحصائــي والتعمــد يف ادراج 
هــذه املعلومــات عــى الرغــم مــن 
معرفــة عــدم صحتهــا ترتتــب يــؤدي اىل 
ــة  ــى املؤسس ــة ع ــؤولية جنائي ــام مس قي
قدمــت  التــي  االهليــة  الرتبويــة 
هــذه املعلومــات اســتنادا اىل قانــون 
 )111( رقــم  العراقــي  العقوبــات 
لســنة 1969 املعــدل والــذي نــص 
ــد  ــدة ال تزي ــس م ــب باحلب ــى » يعاق ع
عــى ســنة وبغرامــة ال تزيــد عــن مائــة 
دينــار او بأحــدي هاتــن العقوبتــن 
ــك  ــان يمس ــا ب ــا قانون ــن كان مكلف م
لرقابــة  خاضعــة  اوراقــا  او  دفاتــر 
الســلطات العامــة، فــدون فيهــا امــورا 
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غــر صحيحــة او اغفــل تدويــن امــورا 
ــك  ــأن ذل ــن ش ــا وكان م ــة فيه صحيح
خــدع الســلطات املذكــورة وايقاعهــا يف 

)59(.« الغلــط 
وكذلــك ان التقاريــر االداريــة التــي 
يمكــن مــن خاهلــا بيــان مــدى التــزام 
املؤسســات الرتبويــة االهليــة بالقوانــن 
بالعمليــة  العاقــة  ذات  واالنظمــة 
ــي  ــارات الت ــر الزي ــي تقاري ــة ه الرتبوي
االختصــاص  االرشاف  هبــا  يقــوم 
عــن  تكشــف  والتــي  والرتبــوي 
ــن  ــزام بالقوان ــدم االلت ــات وع املخالف
واالنظمــة والتــي قــد يصــل االمــر 
ــتناد  ــة باالس ــان حتقيقي ــكيل جل اىل تش
اىل هــذه التقاريــر وفــرض عقوبــات 
ــي  ــة الت ــة االهلي ــة الرتبوي ــى املؤسس ع
تثبــت خمالفتهــا باالســتناد اىل توصيــات 

اللجنــة التحقيقيــة .)60(
حالــة  تبــن  التــي  التقاريــر  ومــن 
مــن  االهليــة  التعليميــة  املؤسســة 
ناحيــة املســتوى العلمــي هــي التقاريــر 
التــي ترفــع اىل مديريــات الرتبيــة يف 
ــة  ــن جمموع ــي تتضم ــات والت املحافظ
مــن املعلومــات منهــا مــا يتعلــق بنتائــج 
والثــاين  االول  الــدور  امتحانــات 
ونســبة النجــاح يف كل صــف ويف كل 

ــوم  ــا تق ــة وبعده ــكل مدرس ــادة ول م
ــات  ــكلة يف املديري ــة املش ــان الفني اللج
ــة يف املحافظــات بتحليــل  العامــة للرتبي
ــل  ــية داخ ــات املدرس ــج االمتحان نتائ
ــع  ــا ورف ــا ومتابعته ــة وتقويمه املحافظ
العامــة  املديريــة  اىل  عنهــا  التقاريــر 
ــث ان  ــات )61(، حي ــم واالمتحان للتقوي
هلــذه التقاريــر امهيــة كبــرة مــن ناحيــة 
ــه  ــذي حتقق ــي ال ــتوى العلم ــان املس بي
املؤسســات  مــن  اكثــر  او  مؤسســة 
الرتبويــة االهليــة وان حتقيــق نســب 
ــذه  ــدى ه ــل اح ــن قب ــة م ــاح متدني نج
غلقهــا  اىل  يــؤدي  قــد  املؤسســات 
ــذا  ــا، وه ــة هل ــازة املمنوح ــاء االج والغ
ــي  ــم االه ــام التعلي ــه نظ ــار الي ــا اش م
 2013 لســنة   )5( رقــم  واالجنبــي 
صاحــب  يعاقــب   « عــى  بالنــص 
احــكام  خمالفــة  حالــة  يف  االجــازة 
ــأيت : .......  ــا ي ــا مل ــام وفق ــذا النظ ه
الــكي:   االغــاق   – خامســــــــا 
اغــاق املؤسســة التعليميــة االهليــة 
ــح  ــدم من ــازة وع ــاء االج ــازة والغ املج
ــة  ــة االهلي ــة التعليمي ــب املؤسس صاح
اجــازة جديــدة، اذا ثبــت بالتحقيــق 
ــة : ...  ــاالت التالي ــدى احل ــود اح وج
ــعليم  ــوى التــــ ــدين مستــــ ب- تـــ
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فيــــــها ..... ».)62( 
بعــد ان بينــا التقاريــر االداريــة وامهيتهــا 
يف التعليــم الرتبــوي االهــي يف العــراق 
ال بــد لنــا مــن بيــان امهيتهــا يف كل مــن 
ــد ان  ــي االردن نج ــر، فف االردن وم
ــار اىل  ــد اش ــم ق ــة والتعلي ــون الرتبي قان
رضورة ان تتقيــد املؤسســات التعليميــة 
والتعليــم  الرتبيــة  بفلســفة  اخلاصــة 
يف  الرتبويــة  والترشيعــات  واهدافهــا 
ــن  ــه ان م ــة )63(، وعلي ــة االردني اململك
اهــم التقاريــر االداريــة هــي تلــك التــي 
ــد  ــث نج ــل االرشاف حي ــن قب ــد م تع
املحافظــة  يف  للرتبيــة  مديريــة  كل  ان 
تعــد ســجا للعمــل االرشايف ويرســل 
نســخ مــن عمــل املرشفــن اىل وزارة 
وتقــوم  شــهريا  والتعليــم  الرتبيــة 
ــات  ــل الفعالي ــة االرشاف بتحلي مديري
اإلرشافيــه واعــداد تقريــر حوهلــا ومــن 
ــل  ــي ترس ــه الت ــال اإلرشافي ــم االع اه
املــرشف يف  الــوزارة هــي عمــل  اىل 
جمــال جــودة التعليــم والتعلــم وكذلــك 
ــة )64(،  ــا الرتبوي يف جمــال متابعــة القضاي
ــي  ــة الت ــر املهم ــن التقاري ــك ان م كذل
جيــب ان ترفــع لــوزارة الرتبيــة والتعليم 
مــن قبــل املؤسســات التعليميــة اخلاصة 
الرســوم  عــن  مفصــل  تقريــر  هــو 

التــي  املقرتحــة  والزيــادة  الدراســية 
ســتطرأ عليهــا وان تــزود الــوزارة هبــذا 
ــة  ــة اشــهر مــن عملي ــر قبــل ثاث التقري
قبــول الطلبــة وتســجيلهم )65(، وتلتــزم 
املؤسســة التعليميــة اخلاصــة بأعــام 
وزارة الرتبيــة والتعليــم بكافــة البيانــات 
التعريفيــة  لوحتهــا  يف  تــدرج  التــي 
والتغيــرات التــي تطــرأ عليهــا وتلتــزم 
املؤسســة التعليميــة اخلاصــة بوضــع 
الرئيــي  اللوحــة يف مدخلهــا  هــذه 
ــق  ــة الوثائ ــم كاف ــزم بتقدي ــا تلت )66(، ك

التــي تثبــت حتويــل الرواتــب الشــهرية 
ــي  ــابه البنك ــم اىل حس ــتحقة للمعل املس
او املحفظــة االلكرتونيــة ويعــد التزامهــا 
ــد  ــيا لتجدي ــا اساس ــر رشط ــذا االم هب

ــنوي.)67( ــا الس ترخيصه
بــأن  ســابقا  بينــا  وكــا  مــر  ويف 
ــع  ــة ختض ــة اخلاص ــات التعليمي املؤسس
التعليميــة  املديريــة  ورقابــة  ألرشاف 
شــأن  شــأهنا  املحافظــة  يف  اخلاصــة 
ــها  ــع لتفتيش ــمية وختض ــدارس الرس امل
ــن  ــن ب ــا ان م ــايل واالداري )68(، ك امل
املؤسســات  ختــص  التــي  التقاريــر 
التعليميــة اخلاصــة هــي تلــك التقاريــر 
ــة  ــر املدرس ــل مدي ــن قب ــد م ــي تع الت
ــق  ــنوية تتعل ــت س ــواء كان ــة س اخلاص
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بكفايــة اداء العاملــن يف املدرســة او 
شــهرية تتعلــق بســر العمــل باملدرســة 
القانــوين  املمثــل  اىل  تقــدم  والتــي 
هــذه  تتضمــن  حيــث  للمدرســة 
ــر الشــهرية مــا يــي » أ – انتظــام  التقاري
ــن  ــور العامل ــث حض ــن حي ــل م العم
العارضــة  واجازاهتــم  وتأخرهــم 
واملرضيــة وكيفيــة التــرف فيهــا . 
الدراســة  يف  التاميــذ  انتظــام  ب- 
ــادة  ــباب الزي ــاب واس ــدالت الغي ومع
التغلــب  وكيفيــة  وجــدت  ان  فيهــا 
العمــل  تقــدم  مــدى   – ج   . عليهــا 
ــن  ــا درس م ــة م ــدى مائم ــي وم الفن
ــام . د  ــن الع ــي م ــن املنق ــج للزم املنه
ماحظــات املوجهــن الفنيــن واملاليــن 
 « تقاريرهــم  يف  الــواردة  واالداريــن 
)69(، وعــى املؤسســة التعليميــة اخلاصــة 

ان تلتــزم بحفــظ التقاريــر االداريــة 
تواريــخ  وحســب  والفنيــة  واملاليــة 
ورودهــا ، واالجــراءات املتخــذة بشــأن 

التقاريــر.)70( هــذه 
وبعــد ان بينــا اهــم وســائل الرقابــة 
ــش االداري و  ــة بالتفتي ــة املتمثل االداري
ــارة  ــن اإلش ــد م ــة ال ب ــر االداري التقاري
ــرب  ــرى ال تعت ــيلة اخ ــاك وس اىل ان هن
ــرب  ــا تعت ــدر م ــا بق ــة بذاهت ــيلة رقابي وس

اال  الرقابــة  هــذه  لتحريــك  وســيلة 
وهــي الشــكوى والتــي يقصــد هبــا 
طلــب خطــي يتقــدم بــه شــخص معــن 
ــة  ــة معين ــخاص اىل جه ــة اش او جمموع
نتيجــة لوقــوع رضر عليــه يطلــب يف 
اســرتداد حقوقــه وفقــا للقانــون .وتعــد 
الشــكوى وســيلة لــرد االعتبــار اىل 
اىل  يتعرضــون  الذيــن  االشــخاص 
ــدون  ــي يتواج ــن الت االرضار يف االماك
فيهــا ومنهــا املؤسســات التعليميــة، 
ولكــي حيصــل املشــتكي عــى حقــه 
ان  جيــب  وقانونيــة  بصــورة رسيعــة 
يبــادر اىل تقديــم الشــكوى فــور وقــوع 
ــكاوى  ــن الش ــث ان م ــرضر )71(، حي ال
ــل  ــن قب ــة م ــي وردة اىل وزارة الرتبي الت
ــام  ــا ) قي ــي مفاده ــور والت ــاء االم اولي
االهليــة  املــدارس  ادارات  بعــض 
باســتخدام اســاليب غــر صحيحــة 
يف التعامــل معهــم ومــع ابناءهــم ال 
ــارة املدرســة  ســيا عندمــا يقومــون بزي
العلمــي  املســتوى  عــى  لاطــاع 
ــكوى  ــذه الش ــث ان ه ــم ( حي ألبنائه
كانــت ســببا يف اصــدار اعــام مــن قبــل 
وزارة الرتبيــة – املديريــة العامــة للتعليــم 
العــام واالهــي واالجنبــي اىل كافــة 
ادارات املــدارس االهليــة واملتضمــن 
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)اعتبــار هــذه االســاليب ال تنســجم 
مــع االهــداف الرتبويــة هلــذه املــدارس 
وتعكــس صــورة غــر اجيابيــة عــن 
ــع رضورة  ــا  م ــة فيه ــة التعليمي العملي
املراجعــن  مــع  بالتعامــل  االلتــزام 
ــا  ــة ب ــذ والطلب ــور التامي ــاء ام واولي
يعكــس الصــورة الرتبويــة والعلميــة 

الصحيحــة هلــذه املــدارس (.)72(

اخلامتة 
ــا  ــوع بحثن ــتنا ملوض ــال دراس ــن خ م
ــوم )فاعليــة رقابــة الامركزيــة  املوس
عــى التعليــم الرتبــوي االهــي -دراســة 
االفــكار  عــرض  وبعــد   ،) مقارنــة 
ومقارنتهــا فقــد تــم التوصــل ملجموعــة 
ــل  ــي نأم ــات الت ــج واملقرتح ــن النتائ م
ان يتــم االخــذ هبــا مــن اجــل االرتقــاء 

ــم . بالتعلي
اوال: النتائج

1-مل يمنــح قانــون وزارة الرتبيــة النافــذ 
ــي  ــي واالجنب ــم االه ــام التعلي وال نظ
ــاه  ــظ جت ــر للمحاف ــات تذك اي صاحي

ــة. ــة يف املحافظ ــات الرتبوي املؤسس
ــة مديريــات الرتبيــة يف  2-ضعــف رقاب
ــة  ــات الرتبوي ــاه املؤسس ــات جت املحافظ
االهليــة ومــا هــي اال حلقــة وصــل 

ــة . بــن هــذه املؤسســات ووزارة الرتبي
جتــاه  الفعليــة  الصاحيــات   -3
املؤسســات الرتبويــة االهليــة تكــون 
اىل  وباخلصــوص  الرتبيــة  لــوزارة 
املديريــة العامــة للتعليــم العــام واالهــي 

واالجنبــي.
ــة  ــة اىل اجله ــارة رصاح ــم االش 4-مل يت
ــوىل التفتيــش عــى املؤسســات  ــي تت الت

ــة . ــة االهلي الرتبوي
ثانيا: املقرتحات

التعليــم  نظــام  تعديــل  1-رضورة 
لســنة  رقــم )5(  االهــي واالجنبــي 
ــة  ــات الرقاب ــع صاحي 2013 ، وتوزي
جتــاه املؤسســات الرتبويــة االهليــة بــن 
ــة يف  ــات الرتبي ــة ، ومديري وزارة الرتبي

. املحافظــات 
التعليــم  نظــام  يف  مــادة  2-اضافــة 
لســنة  رقــم )5(  االهــي واالجنبــي 
2013 تذكــر رصاحــة اجلهــة التــي 
الرتبويــة  املؤسســات  تفتيــش  تــوىل 

. االهليــة 
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اهلوامش :
1-ينظــر املــادة )116( مــن دســتور مجهوريــة 
العــراق لســنة 2005 النافــذ ) يتكــون النظــام 
ــة  ــن عاصم ــراق م ــة الع ــادي يف مجهوري االحت
وادارات  مركزيــة  ال  وحمافظــات  واقاليــم 
دســتور  مــن   )176  ( .واملــادة   ) حمليــة 
ــل  ــنة2014 ) تكف ــذ لس ــر الناف ــة م مجهوري
ــة  ــة واملالي ــة االداري ــم الامركزي ــة دع الدول
واالقتصاديــة ، وينظــم القانــون وســائل متكن 
الوحــدات االداريــة مــن توفــر املرافــق املحلية 
ــدد  ــا ، وحي ــن ادارهت ــا وحس ــوض هب ، والنه
الربنامــج الزمنــي لنقــل الســلطات واملوازنات 
وكذلــك   .  ) املحليــة  االدارة  وحــدات  اىل 
ينظــر قانــون رقــم )49( لســنة 2015 قانــون 

 . االردين  الامركزيــة 
ان املركزيــة والامركزيــة االداريــة نظامــان 
لــإلدارة ال عاقــة هلــا باجلانــب الســيايس 
للدولــة ، ويــدوران حــول الوظائــف االداريــة 
يف الدولــة مــن حيــث الرتكيــز والتوزيــع ، 
حيــث ان املركزيــة االداريــة ترمــي اىل احتــكار 
جمموعــة الوظائــف االداريــة بيــد احلكومــة او 
ــة  ــة االداري ــا الامركزي ــة . ام ــلطة املركزي الس
فتهــدف اىل تفكيــك هــذا الرتكيــز يف الوظيفــة 
ــة  ــلطات املركزي ــن الس ــا ب ــة وتوزيعه االداري
ــة  ــة االداري ــة . فاملركزي ــة منتخب ــات حملي وهيئ
ــك ان  ــي ذل ــدة يف االدارة ويعن ــي الوح اذا ه
ــدة  ــلطة واح ــا س ــة تبارشه ــف االداري الوظائ
ــم  ــا يف االقالي ــة وممثلوه ــلطة املركزي ــي الس ه

االوامــر  تصــدر  التــي  هــي  اهنــا  حيــث 
االداريــة وهــي التــي تســهر عــى تنفيذهــا ، يف 
حــن نجــد الامركزيــة االدارية تقــي بتوزيع 
الوظيفــة االداريــة عــى هيئــات خمتلفــة بعضها 
مركزيــة والبعــض االخــر منهــا هيئــات حمليــة 
ــر واخــرون ،  ــة . ينظــر د. حممــد بدي ال مركزي
مصــدر ســابق ، ص 106 . وكذلــك د. حممــد 
طــه حســن احلســيني ، مبــادئ واحــكام 
القانــون االداري ، ط1، مكتبــة زيــن احلقوقيــة 

واالدبيــة ، لبنــان ، 2017 ، ص 111.
2-املــادة )114( واملــادة )115( مــن دســتور 

مجهوريــة العــراق لســنة 2005 النافــذ . 
 ، اجلبــوري  عــاوي  صالــح  ماهــر  3-د. 
الوســيط يف القانــون االداري ، بــدون مطبعــة ، 

بــدون مــكان طبــع ، 2009 ، ص 91.
ــر  ــي زغ ــن و د. غن ــه حس ــون ط 4-د. ميس
اخلاقــاين ، مبــادئ القانــون االداري والتنظيــم 
االداري يف العــراق ، مؤسســة دار الصــادق 
ــر د  ــك ينظ ــة ، 2019 ، ص 69. وكذل الثقافي
ــة –  رائــد محــدان املالكــي ، احلكومــات املحلي
دراســة ملبــادئ نظــام احلكــم املحــي وتطبيقاته 
ــر  ــا ، م ــا ، فرنس ــدول )بريطاني ــض ال يف بع
الســنهوري  دار   ، العــراق  مــع  باملقارنــة   )
وكذلــك   .  104 ص   ،  2019  ، بــروت   ،
ينظــر فــراس الوحــاح ، القواعــد املنظمــة 
ــة اىل  ــة االحتادي ــات احلكوم ــل صاحي يف نق
ــة ،  ــة ، تأصيلي ــة حتليلي ــات – )دراس املحافظ
ــة ( ، دار الســنهوري ، بــروت ، 2017  مقارن



312

فاعلية رقابة الالمركزية على التعليم الرتبوي االهلي )دراسة مقارنة (

2م 
02

1  
ل  

ــو
يـل

   أ
  4

8  
د /

عد
ال

 . ص12   ،
الرســول  عبــد  حافــظ  رجــب  5-خلــف 
تفعيــل  يف  املدرســية  االدارة  دور  واقــع   ،
مــن  الثانيــة  باحللقــة  املجتمعيــة  املشــاركة 
ــة  ــة مــر العربي ــم االســايس بجمهوري التعلي
يف ضــوء الامركزيــة ، بحــث منشــور يف جملــة 
ــية ،  ــة والنفس ــوم الرتبوي ــوم للعل ــة الفي جامع
ــاين ، 2018 ، ص  ــزء الث ــارش ، اجل ــدد الع الع

 .397
William  K .Cummings ،The Institutions of 

Education – a comparative study of educa-

tional development in the six core nations، 

Typeset in Melior by symposium Books 

printed and bound in the United kingdom by 

combridge University press ،2003، Page 289

مجهوريــة  دســتور  مــن   )116( 6-املــادة 
النافــذ.   2005 لســنة  العــراق 

7-املــادة )122/ اوال وثانيــا وثالثــا ( مــن 
 2005 لســنة  العــراق  مجهوريــة  دســتور 

النافــذ. 
8-املــادة )31/رابعــا و عــارشا و احــد عــرش 
(  واملــادة )32(  مــن قانــون املحافظــات غــر 
املنتظمــة بإقليــم رقــم )21( لســنة 2008 

ــدل   املع
9-املــادة )1/12( مــن قانــون التعديــل الثــاين 
رقــم )19( لســنة 2013 لقانــون املحافظــات 
لســنة   )21( رقــم  بإقليــم  املنتظمــة  غــر 

 .2008
10-املــادة )1/12( مــن قانــون التعديــل 
لقانــون   2018 لســنة   )10( الثالــث 
املحافظــات عــر املنتظمــة بإقليــم  رقــم )21( 

 .2008 لســنة 
وزارة  قانــون  مــن   ) اوال   /3( 11-املــادة 
الرتبيــة رقــم )22( لســنة 2011 النافــذ .
ــون وزارة  ــن قان ــادة )30 ( و )31( م 12-امل
الرتبيــة رقــم )22( لســنة 2011 النافــذ ، 
واملــادة )14( واملــادة )27( مــن نظــام التعليــم 
ــنة 2013 .  ــم )5( لس ــي رق ــي واالجنب االه
 20008 العــدد  ذي  الكتــاب  13-ينظــر 
كتــاب  وكذلــك   2019/11/13 يف 
يف   50181 العــدد  ذي  الرتبيــة  مديريــة 
وزارة  كتــاب  وكذلــك   2019/11/14
الرتبيــة ذي العــدد 8265 يف 2016/6/11 .
ــم االردين  ــة والتعلي ــون الرتبي ــر قان 14-ينظ
رقــم )3( لســنة 1994 املعــدل وكذلــك نظــام 
تأســيس وترخيــص املؤسســات التعليميــة 
اخلاصــة واالجنبيــة رقــم )130( لســنة 2015 

ــدل . املع
15-املــادة )2( و املــادة )55( مــن قانــون 
التعليــم املــري رقــم )139( لســنة 1981 . 
16-املــادة )62( مــن قانــون التعليــم املــري 

رقــم )139( لســنة 1981.
ــة  ــر الرتبي ــرار وزي ــن ق ــادة )11/د( م 17-امل
ــنة 2014  ــم 420 لس ــري رق ــم امل والتعلي

ــاص .  ــم اخل ــأن التعلي بش
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ــة  ــر الرتبي ــرار وزي ــن ق ــادة )14/ه( م 18-امل
ــنة 2014  ــم 420 لس ــري رق ــم امل والتعلي

ــاص. ــم اخل ــأن التعلي بش
19-املــادة )5/ثانيــا ( و )6/ثانيــا ( مــن 
قانــون وزارة الرتبيــة رقم )22( لســنة 2011. 
ــا  ــة منه ــر االداري ــن االوام ــة م 20-جمموع
الكتــاب املرقــم )26819 ( يف 2020/11/2 
يف   )10883( العــدد  ذي  االداري  واالمــر 
2015/3/16  وكذلــك كتــاب وزارة الرتبيــة 

العــدد )11475( يف 2015/3/9. ذي 
ــي اجراهــا الباحــث  ــة الت ــة امليداني 21-املقابل
ــر  ــيد) نص ــع الس ــخ 2020/12/27 م بتاري
التخطيــط  قســم  مديــر   ) نــارص  ابراهيــم 
ــة  ــة الديواني ــة لرتبي ــة العام ــوي يف املديري الرتب
. وكذلــك مــع كل مــن الســيد )حســام مالــك 
كاظــم ( مســؤول شــعبة التعليــم االهــي 
 ، الديوانيــة  تربيــة  مديريــة  يف  واالجنبــي 
ــيد  ــع الس ــت م ــي اجري ــة الت ــك املقابل وكذل
يف  االختصــاص  املــرشف   ) غانــم  )حييــى 

ــة .  ــة الديواني ــة تربي مديري
ــام  ــن نظ ــادة )14( و )24( و )27 ( م 22-امل
ــنة  ــم )5( لس ــي رق ــي واالجنب ــم االه التعلي

.  2013
تأســيس  نظــام  مــن   )20( 23-املــادة 
وترخيــص املؤسســات التعليميــة اخلاصــة 
واالجنبيــة االردين رقــم )130( لســنة 2015 

املعــدل.
 )61( و   )60( و  و)57(   )56( 24-املــواد 

ــم  ــري رق ــم امل ــون التعلي ــن قان و )66( م
.1981 لســنة   )139(

25-املــادة )17( مــن قــرار وزيــر الرتبيــة 
ــنة 2014  ــم 420 لس ــري رق ــم امل والتعلي

ــاص. ــم اخل ــان التعلي بش
26-املــادة )59( و)60( مــن قــرار وزيــر 
ــنة  ــم 420 لس ــري رق ــم امل ــة والتعلي الرتبي

2014 بشــان التعليــم اخلــاص.
ــن قــرار  ــادة )74(و )75( و )80( م 27-امل
ــم 420  ــري رق ــم امل ــة والتعلي ــر الرتبي وزي

ــاص . ــم اخل ــان التعلي ــنة 2014 بش لس
الرقابــة   ، ناكــو  امــن  كاكــه  28-رسدار 
 ، مقارنــة  دراســة   – االداري  والتفتيــش 
املؤسســة احلديثــة للكتــاب ، ط1 ، لبنــان ، 

.  105 ص   ،  2016
 ، احلســون  الزهــرة  عبــد  صالــح  29-د. 
احــكام التفتيــش واثــاره يف القانــون العراقــي 
– دراســة مقارنــة ، ط1، بغــداد ، 1979 ، ص 

.3 6
30-الســعيد بلــوم ، اســاليب الرقابــة ودورها 
ــة  ــة – دراس ــة االقتصادي ــم اداء املؤسس يف تقيي
ميدانيــة بمؤسســة املحــركات واجلــرارات 
ــت اىل  ــتر ، قدم ــالة ماجس ــوناكوم ، رس بالس
ــوم  ــة العل ــنطينية – كلي ــوري قس ــة منت جامع
ــر ، ص 51. ــة يف اجلزائ ــانية واالجتاعي االنس
التمييــز   ، الغامــدي  عيــس  ال  31-زهــر 
االداري  والتفتيــش  االداري  التحقيــق  بــن 
، مقــال منشــور عــى املوقــع االلكــرتوين 
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الزيــارة  تاريــخ   net.manhal.www//:https

. صباحــا   9:55 الســاعة   2021/1/27
32-رسدار كاكــه امــن ناكــو ، مصــدر ســابق 

، ص111-ص114.
33-ايــف برينســايك بريــاس ، التفتيــش 
االداري – دراســة يف ضانــات التفتيــش وفقــا 
ــي ، ط 1  ــتور االمريك ــع للدس ــل الراب للتعدي
ــر ،  ــع ، م ــرش والتوزي ــريب للن ــز الع ، املرك

. ، ص 19   2017
34-نظــام املــدارس االبتدائيــة رقــم )30( 
املــدارس  نظــام  و  املعــدل   1978 لســنة 
الثانويــة رقــم )2( لســنة 1977 املعــدل و 
ــنة  ــم )18( لس ــة رق ــات العام ــام االمتحان نظ

1987 والتعليــات امللحقــة هبــا .
ــي  ــم االه ــام التعلي ــن نظ ــادة )27( م 35-امل

ــنة 2013 .  ــم )5( لس ــي رق واالجنب
36-املــادة )3( مــن قانــون وزارة الرتبيــة رقــم 

)22( لســنة 2011 . 
ــي  ــم االه ــام التعلي ــن نظ ــادة )11( م 37-امل

ــنة 2013. ــم )5( لس ــي رق واالجنب
ــي  ــم االه ــام التعلي ــن نظ ــادة )20( م 38-امل

ــنة 2013. ــم )5( لس ــي رق واالجنب
ــي  ــم االه ــام التعلي ــن نظ ــادة )14( م 39-امل

ــنة 2013. ــم )5( لس ــي رق واالجنب
40-وهــذا مــا نصــت عليــه االنظمــة اخلاصــة 
بتنظيــم العمليــة الرتبويــة يف العــراق منهــا 
املــادة )4( و املــادة ) 24/ ســابعا ( مــن نظــام 
املــدارس الثانويــة رقــم )2( لســنة 1977 

املعــدل و املــادة )37/ ســابعا ( مــن نظــام 
ــة رقــم )30( لســنة 1978  املــدارس االبتدائي
نظــام  مــن   ) )24/اوال  واملــادة   . املعــدل 
ــنة  ــم )5( لس ــي رق ــي واالجنب ــم االه التعلي
ــي  ــة الت ــة امليداني ــتنادا اىل املقابل 2013 .  واس
ــاص  ــرشف االختص ــع امل ــث م ــا الباح اجراه
)حييــى غانــم ( بتاريــخ 2020/12/27 نــود 
االشــارة اىل ان الفــرق بــن االرشاف الرتبــوي 
واالرشاف االختصــاص يكمن يف ان االرشاف 
االختصــاص خيتــص بــاألرشاف ومتابعــة 
املــدارس ذات املســتوى الثانــوي بينــا خيتــص 
ومتابعــة  بــاألرشاف  الرتبــوي  االرشاف 
ــاض  ــي وري ــتوى االبتدائ ــدارس ذات املس امل
االطفــال . كــا ان املدرســة ختضــع رقابــة 
خيتــص  الــذي  االداري  املــرشف  وتفتيــش 
وكذلــك  والتقويميــة  االداريــة  باآلمــور 
املــرشف املتابــع الــذي خيتــص بمتابعــة االمور 
املتعلقــة باالمتحانــات .  كــا نــود ان نبــن 
بــأن عمــل االرشاف بنوعيــه االختصــاص 
والرتبــوي يتمثــل بــااليت )1- التقويــم: يف 
معاينــة التوافــق بــن عمــل املعلــم مــع أهداف 
املؤسســة للتعــرف اىل مراكــز القــوة والضعــف 
ــز القــوة وتــدارك الضعــف مــن خــال  لتعزي
زيــارة املــرشف 2- تطويــر نظــم التعليــم 
 -3 وخدماتــه  ومصــادره،  واســرتاتيجياته، 
ــا  ــة، وم ــط املوضوع ــة اخلط ــة يف متابع املعاون
ــب  ــاس املناس ــم، واقتب ــور التعلي ــد يف أم جي

ــم أداء ــد 4- تقوي ــن كل جدي م
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لتكــون  فيهــا  الدافعيــة  وإثــارة  املــدارس 
ينظــر  للمزيــد   ). وتدريــس  أداًء  أفضــل 
االرشاف   ، العــوران  اهلل  عطــا  ابراهيــم  د. 
الرتبوي ومشــكاته – دراســة ميدانيــة تقويمية 
، ط1 ، دار يافــا العلميــة لنــرش والتوزيــع ، 
ــن  ــد ب االردن ، 2010، ص 58 – 61 . وخال
ــوي  ــد االرشاف الرتب ــهري ، جتدي ــد الش حمم
ــد ، 1435 هــــ ، ص11.  ــك فه ــة املل ، مكتب
ــي ، االدارة  ــي الرفيع ــد ع ــاب عب ــس ذي و قي
واالرشاف الرتبويــة ) مفهومهــا ، اهدافهــا ، 
منهجهــا ، طــرق بحثهــا ( ، حمــارضات اعــدت 
لطــاب املرحلــة الثانيــة يف جامعــة تكريــت – 
كليــة الرتبيــة للبنــات / قســم العلــوم الرتبويــة 
 .  )17  ،16  ،10( ص   ،  2016  ، والنفســية 
ــدد )  ــام ذي الع ــا االع ــر ايض ــد ينظ وللمزي
1661 يف 2020/2/4 وكذلــك واالعــام 
ــام  ــدد 1594 يف 2020/1/9 واالع ذي الع
ذي العــدد 4788 يف 2019/4/3 ( الصــادرة 

ــة  .  ــن وزارة الرتبي م
كــا ختضــع املؤسســات الرتبويــة االهليــة 
ــة  ــن امللغي ــن العموم ــب املفتش ــة مكات لرقاب
والتــي التــي تــم انشــاءها بموجــب امــر 
ــنة 2004  ،  ــم )57( لس ــاف رق ــلطة االئت س
اال انــه تــم الغــاء مكاتــب املفتشــن العمومــن 

ــنة 2019. ــم 24 لس ــون رق بالقان
41-املــادة )21/ اوال ( التــي تنــص عــى 
يف  التعليميــة  اهليئــات  ألعضــاء  جيــوز   (
ــة  ــي وزارة الرتبي ــة وموظف ــدارس احلكومي امل

ــة  ــة االهلي ــات التعليمي ــس يف املؤسس التدري
بموافقــة دوائرهــم وعــى اال يتعــارض ذلــك 
(  ويفهــم مــن هــذه  فيهــا  مــع دوامهــم 
املوجــودة يف  التعليميــة  الكــوادر  ان  املــادة 
ــن االول  ــة نوع ــة االهلي ــات التعليمي املؤسس
يكــون موظــف يف وزارة الرتبيــة وبموافقــة 
دائرتــه والنــوع الثــاين هــم خاضعــن لقانــون 
العمــل ســواء وجــد عقــد عمــل بينهــم وبــن 
املؤسســة التعليميــة االهليــة او ال ، حيــث 
نصــت املــادة )1( مــن قانــون العمــل العراقــي 
رقــم )37( لســنة 2015النافــذ  )..... سادســا 
ســواء  طبيعــي  شــخص  كل   : العامــل   :
كان ذكــرا ام انثــى يعمــل بتوجيــه وارشاف 
صاحــب عمــل وحتــت ادارتــه ســواء كان 
يعمــل بعقــد مكتــوب ام شــفوي ، رصيــح ام 
ضمنــي ، او عــى ســبيل التدريــب او االختبــار 
ــر  ــاء اج ــدين لق ــري او ب ــل فك ــوم بعم او يق
ــا  ــون  ثامن ــا كان نوعــه بموجــب هــذا القان اي
ــي او  ــخص طبيع ــل : كل ش ــب العم : صاح
ــر  ــاء اج ــر لق ــا او اكث ــتخدم عام ــوي يس معن
ــل : اي  ــد العم ــعا : عق ــه . تاس ــا كان نوع اي
ــفويا  ــا ش ــا او ضمني ــواء كان رصحي ــاق س اتف
او حتريريــا يقــوم بموجبــه العامــل بالعمــل او 
ــب  ــت ادارة وارشاف صاح ــة حت ــم خدم تقدي

ــه .......( ــا كان نوع ــر اي ــاء اج ــل لق العم
العمــل  قانــون  مــن   )126( املــادة   -42
النافــذ   العراقــي رقــم )37( لســنة 2015 
ــن  ــاريع واماك ــع املش ــى )ختض ــص ع ــي تن الت
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القانــون  هــذا  بأحــكام  املشــمولة  العمــل 
اىل تفتيــش العمــل حتــت ارشاف وتوجيــه 
الــوزارة ( وللمزيــد حــول تشــكيل هــذه 
اللجــان واختصاصاهتــا وعملهــا  ينظــر املــواد 
133و  27و128و129و130و131و132و 
ــم )37(  ــل رق ــون العم ــن قان 134و135 ( م
لســنة 2015 النافــذ ، وينظــر ايضــا املــادة 
)136( مــن قانــون العمــل رقــم )37( لســنة 

 .  2015
ــة  ــون وزارة الرتبي ــن قان ــادة )33( م 43-امل
 1994 لســنة   )3( رقــم  االردين  والتعليــم 
ــس  ــن نف ــادة )6( م ــة اىل امل ــدل ، باإلضاف املع
ــوزارة  ــوم ال ــى ) تق ــص ع ــي تن ــون الت القان
ــع  ــى مجي ــة : ...ج – االرشاف ع ــام التالي بامله
املؤسســات التعليميــة اخلاصــة بــا يكفــل 

تقييدهــا بالقانــون ( .
و)36( و)35(  و)34(  )10/د(  44-املــواد 
و)37(و )38(و )39( مــن قانــون الرتبيــة 
 1994 لســنة   )3( رقــم  االردين  والتعليــم 

ــدل .  املع
ــدر  ــوران ، مص ــا اهلل الع ــم عط 45-د. ابراهي

ســابق ، ص 40 و41.
46-املــادة )66( مــن قانــون التعليــم املــري 

رقــم )139( لســنة 1981 .
ــة  ــن كتاب ــيخي ، ف ــادر الش ــد الق 47-د. عب
ــة وغرهــا  ــة والفني ــة واملالي ــر – االداري التقاري
ــان –  ــع ،ع ــرش والتوزي ــة للن ، ط3، دار الثقاف

االردن ، 2011 ، ص 14 .

ــة  ــارات الكتاب ــوين ، دورة مه ــد عق 48-حمم
ــث  ــر ، ص 3 ، بح ــداد التقاري ــة و إع اإلداري
//:https منشــور عــى املوقــع االلكــرتوين
الزيــارة  تاريــخ   ،  /com.book-noor.www

. م   1:18 الســاعة   2021/1/28
49-السعيد بلوم ، مصدر سابق ، ص 48 .

ــابق ، ص  ــدر س ــري ، مص ــم احلم 50-باس
.239

ــدر  ــاهن ، مص ــب ش ــد راغ ــمر حمم 51-س
ســابق ، ص 49و 50 .

52-عبــد القــادر الشــيخي ، مصــدر ســابق ، 
ص 20 .

53-حممــد ســامر مرخــان و عبــر ســليم 
اصــول   ، الديــن  عــاء  رســان  و  عقــل 
والتقاريــر،  املذكــرات  واعــداد  املرافعــات 
ــرش  ــة والن ــان للطباع ــة رس ط1 ، دار مؤسس
.  128 ص   ،  2008  ، دمشــق   ، والتوزيــع 

ــابق ،  ــدر س ــاهن  ، مص ــد ش ــمر حمم 54-س
ص 49 . 

55-املــادة )1/اوال و خامســا ( مــن نظــام 
ــنة  ــم )5( لس ــي رق ــي واالجنب ــم االه التعلي

 .  2013
56-املــادة )3 /اوال وثانيــا ( مــن قانــون 

.  2011 لســنة   )22( رقــم  الرتبيــة  وزارة 
ــي اجراهــا الباحــث  ــة الت ــة امليداني 57-املقابل
ــر  ــارص ( مدي ــم ن ــر ابراهي ــيد )نص ــع الس م
ــة  ــة الديواني ــة تربي ــط يف مديري ــم التخطي قس
وكذلــك   .  2020/12/27 بتاريــخ 
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 )45961( العــدد  ذي  االعــام  اىل  ينظــر 
العــدد  ذي  واالعــام   2018/11/1 يف 
والكتــاب   2018/12/12 يف   )57037(
 2019/2/14 يف   )  6493( العــدد  ذي 
 2019/2/21 يف   2727 املرقــم  واالعــام 
واالســتارات امللحقــه بــه والتــي تتضمــن 
معلومــات عــن املؤسســات الرتبويــة االهليــة 
مــن شــعب التعليــم االهــي يف املديريــات 
ــط  ــم التخط ــع قس ــاون م ــة بالتع يف املحافظ
الرتبــوي فيهــا وكذلــك  الكــراس االحصائــي 
املرفــق باملاحــق و اخلــاص بــكل مرحلــة 
االبتدائــي  والتعليــم  االطفــال  )ريــاض 

والتعليــم الثانــوي ( 
ــي  ــم االه ــام التعلي ــن نظ ــادة )2( م 58-امل

واالجنبــي رقــم )5( لســنة 2013 . 
59-املــادة )296( مــن قانــون العقوبــات 
العراقــي رقــم )111( لســنة 1969 املعــدل .
ــي اجراهــا الباحــث  ــة الت ــة امليداني 60-املقابل
مــع الســيد )وســام خلــف جاســم ( مــرشف 
ــك  ــخ 2021/1/20 وكذل ــاص بتاري اختص
ــيدة  ــع الس ــث م ــا الباح ــي اجراه ــة الت املقابل
ــاص  ــرشف اختص ــرب ( م ــم ج ــدة رح ) خال
.كذلــك   2021/1/18 بتاريــخ  اداري 
ان مــن التقاريــر املهمــة تلــك التــي ترفــع 
ــدارس  ــن يف امل ــدين الرتبوي ــل املرش ــن قب م
ــك  ــر يف ذل ــوي ينظ ــع الرتب ــوض بالواق للنه
العامــة  املديريــة   – الرتبيــة  وزارة  كتــاب 
للتعليــم العــام واالهــي واالجنبــي رقــم 513 

.2021/1/11 يف 
رقــم )21(   تعليــات  ذلــك  61-ينظــر يف 
بشــأن تطويــر اســاليب التقويــم واالمتحانــات 
ــات  ــذه التعلي ــا ، وه ــة هب ــداول امللحق واجل
اخلاصــة  والتعليــات  باألنظمــة  ملحقــة 
نظــام  منهــا  والشــهادات  باالمتحانــات 
االمتحانــات العامــة رقــم )18( لســنة 1987.
62-املــادة )23/ خامســا ( مــن نظــام التعليم 

االهــي واالجنبــي رقــم )5( لســنة 2013 .
علــا بــأن مــن أســباب تــدين مســتوى التعليــم 

هــو :
	االعتاد عى فكرة التلقن واحلفظ فقط .

املعلومــة جيــب  أن  فكــرة  عــى  	االعتــاد 
إدخاهلــا إىل الدمــاغ لوضعهــا يف االمتحــان 

فقــط .
ــا  ــة أص ــر مؤهل ــس غ ــة تدري ــود هيئ 	وج

ــم . ــة التعلي لعملي
	اســتخدام طريقــة تعليــم قديمــة ال تفــي 

بمتطلبــات اجلــل احلديــث .
	وجــود مناهــج عقيمــة جــدا واإلرصار عــى 

عــدم تغيرهــا . 
ــم  ــتوى التعلي ــدين مس ــباب ت ــارة دراز ، اس س
، مقــال منشــور عــى املوقــع االلكــرتوين 
الزيــارة  تاريــخ   ،  /com.ujeeb//:https

 . ص   9:41 الســاعة   2021/3/12
وان من مظاهر تدين التعليم ما يي 

	نســبة عــدد املعلمــن إىل عــدد الطلبــة، وعــدد 
ــة،  ــبة األّمي ــنة ونس ــس يف الس ــاعات التدري س
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ــدارس،  ــة امل ــي، وحال ــدر التدري ــبة اهل ونس
ومعــدل عــدد الطــاب يف الصــف .

التدريــس مــن  املناهــج وطــرق  	ضعــف 

تعليــم الطفــل وصــوالً إىل املســتوى اجلامعــي.
د.حممــد  املعلم/املــدرس.  كفــاءة  	قلــة 
الربيعــي ، مظاهــر ختلــف التعليــم يف العــراق 
، مقــال منشــور عــى املوقــع االلكــرتوين 
الزيــارة  تاريــخ   ،  /com.shafaq//:https

11:23ص. الســاعة   2021/3/12
 )38  ( و   )35( و   )34( و   )33( 63-املــادة 
ــم  ــم االردين رق ــة والتعلي ــون الرتبي ــن قان م

)3( لســنة 1994 املعــدل .
64-وزارة الرتبيــة والتعليــم االردنيــة ، دليــل 
االرشاف الرتبــوي، ص28  ،  نقــا عــن د 
ابراهيــم عطــا اللــة العــوران ، مصــدر ســابق 

، ص 52 و56.
تأســيس  نظــام  مــن  )11/ج(  65-املــادة 
وترخيــص املؤسســات التعليميــة اخلاصــة 
واالجنبيــة االردين رقــم )130( لســنة 2015 

ــدل . املع
تأســيس  نظــام  مــن   )14( 66-املــادة 
وترخيــص املؤسســات التعليميــة اخلاصــة 
واالجنبيــة االردين رقــم )130( لســنة 2015 

املعــدل .
نظــام  مــن   ) 1و2   / )16/ط  67-املــادة 
تأســيس وترخيــص املؤسســات التعليميــة 
 )130( رقــم  االردين  واالجنبيــة  اخلاصــة 

. املعــدل   2015 لســنة 

68-املــادة )66( مــن قانــون التعليــم املــري 
رقــم )139( لســنة 1981 املعــدل .

69-املــادة )3/24و6 ( مــن قــرار وزيــر 
الرتبيــة والتعليــم املــري رقــم )420( لســنة 

ــاص . ــم اخل ــأن التعلي 2014 بش
ممثــل  هــو  القانــوين  املمثــل  بــأن  علــا 
املؤسســة  مالكــة  االعتباريــة  الشــخصية 
ــد  ــب ان يعتم ــذي جي ــة وال ــة اخلاص التعليمي
يف  اخلاصــة  التعليمــة  املديريــة  قبــل  مــن 
املحافظــة وان يصــدر قــرار اداري باعتــاده 
ــن  ــواد )12/ج( و )19 ( م ــك امل ــر يف ذل ينظ
ــم  ــري رق ــم امل ــة والتعلي ــر الرتبي ــرار وزي ق
)420( لســنة 2014 بشــأن التعليــم اخلــاص.
70-املــادة )27/ط( مــن قــرار وزيــر الرتبيــة 
والتعليــم املــري رقــم )420( لســنة 2014 

بشــأن التعليــم اخلــاص.
71-مــروه ابــو العــا ، الطــرق القانونيــة 
ــة  ــكوى وظيفي ــة – ش ــكوى اداري ــة ش لكتاب
، مقــال منشــور عــى املوقــع االلكــرتوين 
تاريــخ   /net.mohamah.www//:https

. م   3:23 الســاعة   2021/2/2 الزيــارة 
ــة  ــة العام ــة – املديري ــام وزارة الرتبي 72-اع
للتعليــم العــام واالهــي واالجنبــي رقــم 

 .  )  2019/1/28 يف   1436(
ــن  ــة ب ــة وثيق ــد عاق ــه توج ــارة ان ــود االش ن
ــش  ــة بالتفتي ــة املتمثل ــة االداري ــائل الرقاب وس
اىل  باالضافــة  االداريــة  التقاريــر  واعــداد 
الشــكوى التــي تعتــرب وســيلة لتحريــك رقابــة 
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االدارة ، حيــث انــه دائــا مــا تصاحــب اجــراء 
ــة  ــة االهلي ــات الرتبوي ــى املؤسس ــش ع التفتي
كاالرشاف  املختصــة  اجلهــات  قبــل  مــن 
ــن  ــر ع ــة تقاري ــاص كتاب ــوي واالختص الرتب
التعليميــة  الناحيــة  مــن  املؤسســة  حالــة 
واالداريــة كــا انــه يف حالــة تقديــم الشــكوى 
ــى  ــوف ع ــة للوق ــة حتقيقي ــكيل جلن ــم تش يت
ــات هــذه الشــكوى والتأكــد مــن مــدى  حيثي
صحتهــا وهــذا يعنــي ان وســائل الرقابــة 
االداريــة هــي حلقــة متصلــه بعضهــا بالبعــض 
ــة  ــق املصلح ــل  حتقي ــن اج ــك م ــر وذل االخ
العامــة والوصــول اىل االهــداف املرجــوة مــن 

ــم . التعلي
ينظــر االعامــات الصــادرة مــن وزارة الرتبيــة 
ــي  ــام وااله ــم الع ــة للتعلي ــة العام / املديري
واالجنبــي  ذي العــدد 4788يف 2019/4/3 
يف   1397 العــدد  ذي  االعــام  وكذلــك 
ــدد  1661  ــام ذي الع 2020/1/30 و االع
يف 2020/2/4  . وينظــر املــادة )24( مــن 
ــم )5(  ــي رق ــي واالجنب ــم االه ــام التعلي نظ

لســنة 2013 .

قائمة املصادر
اوال: الكتب

ــوران ، االرشاف  ــا اهلل الع ــم عط 1-د. ابراهي
ميدانيــة  دراســة   – ومشــكاته  الرتبــوي 
لنــرش  العلميــة  يافــا  دار   ، ط1   ، تقويميــة 

.2010  ، االردن   ، والتوزيــع 
التفتيــش   ، بريــاس  برينســايك  2-ايــف 
االداري – دراســة يف ضانــات التفتيــش وفقــا 
ــي ، ط 1  ــتور االمريك ــع للدس ــل الراب للتعدي
ــر ،  ــع ، م ــرش والتوزي ــريب للن ــز الع ، املرك

.2017
3-محــد ســامر مرخــان و عبــر ســليم عقــل 
ــات  ــول املرافع ــن ، اص ــاء الدي ــان ع و رس
دار   ، ط1  والتقاريــر،  املذكــرات  واعــداد 
مؤسســة رســان للطباعــة والنــرش والتوزيــع 

، دمشــق ، 2008.
جتديــد   ، الشــهري  حممــد  بــن  4-خالــد 
االرشاف الرتبــوي ، مكتبــة امللــك فهــد ، 

هــــ.  1435
احلكومــات   ، املالكــي  محــدان  رائــد  5-د 
املحليــة – دراســة ملبــادئ نظــام احلكــم املحــي 
 ، )بريطانيــا  الــدول  بعــض  يف  وتطبيقاتــه 
ــراق ، دار  ــع الع ــة م ــر ( باملقارن ــا ، م فرنس

، بــروت ، 2019   الســنهوري 
الرقابــة   ، ناكــو  امــن  كاكــه  6-رسدار 
 ، مقارنــة  دراســة   – االداري  والتفتيــش 
املؤسســة احلديثــة للكتــاب ، ط1 ، لبنــان ، 

.  2016
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7-د. صالــح عبــد الزهــرة احلســون ، احــكام 
التفتيــش واثــاره يف القانــون العراقــي – دراســة 

مقارنــة ، ط1، بغــداد ، 1979.
ــن  ــدي ياس ــر و د مه ــد بدي ــي حمم 8-د. ع
الســامي ود عصــام عبــد الوهــاب الربزنجــي 
، مبــادئ واحــكام القانــون االداري ، العاتــك 

ــب ، القاهــرة . لصناعــة الكت
9-د. عبــد القــادر الشــيخي ، فــن كتابــة 
ــة وغرهــا  ــة والفني ــة واملالي ــر – االداري التقاري
ــان –  ــع ،ع ــرش والتوزي ــة للن ، ط3، دار الثقاف

.2011  ، االردن 
املنظمــة  القواعــد   ، الوحــاح  10-فــراس 
ــة اىل  ــة االحتادي ــات احلكوم ــل صاحي يف نق
ــة ،  ــة ، تأصيلي ــة حتليلي ــات – )دراس املحافظ
مقارنــة ( ، دار الســنهوري ، بــروت ، 2017 .
11- د. ميســون طــه حســن و د. غنــي زغــر 
اخلاقــاين ، مبــادئ القانــون االداري والتنظيــم 
االداري يف العــراق ،     مؤسســة دار الصــادق 

ــة ، 2019 . الثقافي
12-د. حممــد طــه حســن احلســيني ، مبــادئ 
واحــكام القانــون االداري ، ط1، مكتبــة زيــن 

احلقوقيــة واالدبيــة ، لبنــان ، 2017 .
13-د. ماهــر صالــح عــاوي اجلبــوري ، 
الوســيط يف القانــون االداري ، بــدون مطبعــة ، 

ــع ، 2009 . ــكان طب ــدون م ب
ثانيا: الرسائل 

1- الســعيد بلــوم ، اســاليب الرقابــة ودورهــا 
ــة  ــة – دراس ــة االقتصادي ــم اداء املؤسس يف تقيي

ميدانيــة بمؤسســة املحــركات واجلــرارات 
ــت اىل  ــتر ، قدم ــالة ماجس ــوناكوم ، رس بالس
ــوم  ــة العل ــنطينية – كلي ــوري قس ــة منت جامع

ــر. ــة يف اجلزائ ــانية واالجتاعي االنس
واقــع   ، شــاهن  راغــب  حممــد  2-ســمر 
املنظــات االهليــة يف  الداخليــة يف  الرقابــة 
قطــاع غــزة ، رســالة ماجســتر ، اجلامعــة 
االســامية – غــزة ، كليــة التجــارة \ قســم 

.  2007  ، االعــال  ادارة 
ثالثا: البحوث واملقاالت 

الرســول  عبــد  حافــظ  رجــب  1-خلــف 
تفعيــل  يف  املدرســية  االدارة  دور  واقــع   ،
مــن  الثانيــة  باحللقــة  املجتمعيــة  املشــاركة 
ــة  ــة مــر العربي ــم االســايس بجمهوري التعلي
يف ضــوء الامركزيــة ، بحــث منشــور يف جملــة 
ــية ،  ــة والنفس ــوم الرتبوي ــوم للعل ــة الفي جامع

العــدد العــارش ، اجلــزء الثــاين ، 2018.
التمييــز   ، الغامــدي  عيــس  ال  2-زهــر 
االداري  والتفتيــش  االداري  التحقيــق  بــن 
، مقــال منشــور عــى املوقــع االلكــرتوين 
الزيــارة  تاريــخ   https://www.manhal.net

. صباحــا   9:55 الســاعة   2021/1/27
مســتوى  تــدين  اســباب   ، دراز  3-ســارة 
املوقــع  عــى  منشــور  مقــال   ، التعليــم 
تاريــخ   ،  /https://ujeeb.com االلكــرتوين 
الزيــارة 2021/3/12 الســاعة 9:41 ص.
4-قيــس ذيــاب عبــد عــي الرفيعــي ، االدارة 
واالرشاف الرتبويــة ) مفهومهــا ، اهدافهــا ، 
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منهجهــا ، طــرق بحثهــا ( ، حمــارضات اعــدت 
لطــاب املرحلــة الثانيــة يف جامعــة تكريــت – 
كليــة الرتبيــة للبنــات / قســم العلــوم الرتبويــة 

ــية ، 2016. والنفس
القانونيــة  الطــرق   ، العــا  ابــو  5-مــروه 
ــة  ــكوى وظيفي ــة – ش ــكوى اداري ــة ش لكتاب
، مقــال منشــور عــى املوقــع االلكــرتوين 
تاريــخ   /https://www.mohamah.net

م.  3:23 الســاعة   2021/2/2 الزيــارة 
6-د.حممــد الربيعــي ، مظاهــر ختلــف التعليــم 
املوقــع  عــى  منشــور  مقــال   ، العــراق  يف 
االلكــرتوين https://shafaq.com/ ، تاريــخ 
ــاعة 11:23ص. ــارة 2021/3/12 الس الزي
7-حممــد عقــوين ، دورة مهــارات الكتابــة 
ــث  ــر ، ص 3 ، بح ــداد التقاري ــة و إع اإلداري
https:// منشــور عــى املوقــع االلكــرتوين
الزيــارة  تاريــخ   ،  /www.noor-book.com

. م   1:18 الســاعة   2021/1/28
والتعليــات  والقوانــن  الدســاتر  رابعــا: 

واالنظمــة
أ-الدساتر 

1-دستور مجهورية العراق لسنة2005.
2-دســتور مجهوريــة مــر العربيــة لســنة 

.2 0 1 4
ب-القوانن واالنظمة والتعليات

 يف العراق
ــم )111(  ــي رق ــات العراق ــون العقوب 1-قان

ــنة 1969. لس

ــم  ــة باقلي ــر املنتظم ــات غ ــون املحافظ 2-قان
ــدل . ــنة 2008 املع ــم )21( لس رق

3-قانــون وزارة الرتبيــة رقــم )22( لســنة 
.2011

4-قانــون العمــل العراقــي رقــم )37( لســنة 
.2015

ــنة  ــم )2( لس ــة رق ــدارس الثانوي ــام امل 5-نظ
1977 املعــدل.

 )30( رقــم  االبتدائيــة  املــدارس  6-نظــام 
املعــدل.  1978 لســنة 

7-نظــام االمتحانــات العامــة رقــم )18( 
لســنة 1987 والتعليــات امللحقــة بــه .

8-نظــام التعليــم االهــي واالجنبــي رقــم )5( 
لســنة 2013.

يف االردن
ــنة  ــم )3( لس ــم رق ــة والتعلي ــون الرتبي 1-قان

1994 املعــدل.
لســنة   )49( رقــم  الامركزيــة  2-قانــون 

.2 0 1 5
املؤسســات  وترخيــص  تأســيس  3-نظــام 
ــم )130(  ــة رق ــة واالجنبي ــة اخلاص التعليمي

لســنة 2015 املعــدل.
يف مر

1-قانــون التعليــم رقــم )139( لســنة 1981 
املعــدل.

2-قــرار وزيــر الرتبيــة والتعليــم املــري 
رقــم )420( لســنة 2014 بشــأن التعليــم 

اخلــاص.
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ــا  ــي اجراه ــة الت ــات امليداني ــا: املقاب خامس
ــث  الباح

نصــر   ( الســيد  مــع  امليدانيــة  1-املقابلــة 
التخطيــط  قســم  مديــر   ) نــارص  ابراهيــم 
ــخ  ــة بتاري ــة الديواني ــة تربي ــوي يف مديري الرتب

.2020 /12 /27
)حســام  الســيد  مــع  امليدانيــة  2-املقابلــة 
التعليــم  شــعبة  مســؤول   ) كاظــم  مالــك 
االهــي واالجنبــي يف مديريــة تربيــة الديوانيــة 

.2020/12/27 بتاريــخ 
3-املقابلــة امليدانيــة مــع الســيد )حييــى غانــم ( 
مرشف اختصــاص بتاريــخ 2020/12/27.
4-املقابلــة امليدانيــة مــع الســيدة )خالــدة 
رمحــة جــرب( مــرشف اختصــاص بتاريــخ 

.2020 /1 /18
)وســام  الســيد  مــع  امليدانيــة  5-املقابلــة 
خلــف جاســم ( مــرشف اختصــاص بتاريــخ 

.2021 /1 /20
سادســا: الكتــب الوزاريــة الصــادرة مــن 

الرتبيــة  وزارة 
يف  العــدد)4788  ذي  -الكتــاب 
2019/4/3( و) 1379 يف 2020/1/30( 
1436يف  و)   )2020/2/4 و)1661يف 
2019/1/28( و) 513 يف 2021/1/11( 
و)   )2018/11/1 يف   45961 و) 
)6493يف  و   )2018/12/12 يف   57037
2019/2/14( و) 2727 يف 2019/2/21( 
يف   1594( و   )2020/2/4 يف   1661( و 

 )2019/4/3 يف  و)4788   )2020/1/9
و)26819 يف 2020/11/2( و)10883 يف 
2015/3/16( و )11475 يف 2015/3/9( 
و )20008( يف 2019/11/13( و )8265 

.  )  2016/6/11 يف 
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Summary
      As a result of the development in the 

role of the state and the expansion of public 

needs، which prompted it to involve the 

private sector in providing part of these 

needs، especially with regard to providing 

educational services، by establishing private 

educational institutions under its supervision 

and supervision، since many countries have 

adopted administrative decentralization، 

including Iraq And Egypt and Jordan، 

and the distribution of competencies 

between the federal authorities and the 

local authorities، as we find that the federal 

executive authorities exercise their role in 

managing and controlling public facilities 

on the basis of administrative centralization، 

while we find that the provinces exercise 

their functions in managing public facilities 

and controlling them on the basis of 

administrative decentralization.            

Based on the above and as a result of the 

scarcity of researchers in this aspect، this topic 

was chosen to highlight the supervision of 

decentralized bodies over private educational 

institutions and the methods used in 

monitoring these institutions. Accordingly، 

this research will be dealt with in a plan 

consisting of two topics، the first we will deal 

with the decentralized bodies concerned with 

monitoring private educational education، 

and the second we will devote it to explaining 

the monitoring methods of the decentralized 

bodies، and we will end our research with a 

conclusion that includes the most important 

results and proposals that we hope will 

be taken into consideration in order to 

obtain effective administrative control over 

education National Education.        

The effectiveness of decentralization control over private educational education
 (A comparative study )
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أخالقيات اإلعالن يف القنوات الفضائية العربية
دراسة مسحية الجتاهات اجلمهور العراقي حنو أخالقيات اإلعالن يف القنوات الفضائية العربية

للمدة من 2020/1/1 – 2020/1/31

أ. م. د. محمد حسني علوان

كلية اإلعالم/ جامعة واسط

مقدمة :
يمثــل اإلعــان عاقــة وثيقــة الصلــة ما 
بــن املعلنــون و اجلمهــور وهو نــوع من 
االتصــال بــن افــراد املجتمــع  الواحــد 
وبــن املجتمعــات األخــرى,  ويتعــرض 
ــط االتصــايل  ــذا النم ــا هل اإلنســان يومي
مــن خــال وســائل االتصــال املختلفــة  
ياحقــه  األنســان   يكــون  فأينــا 
ــاهدًا  ــورًا ومش ــروءًا ومص ــان مق االع
ومســموعًا وتكمــن أمهيــة االعــان 
ــات  ــم اخلدم ــرشاء وتقدي ــع و ال يف البي
و األفــكار واآلراء وحتســن الصــورة 
بصــورة وبأخــرى . يعــد غــزو الفضــاء 
واســتغاله اتصاليــًا وثقافيــًا واقتصاديــًا 
ــات منعرجــًا مهــًا  ــق اإلعان عــن طري

يف الثــورة االتصاليــة ، نتــج عنــه تدعيــم 
ــة  ــاح عملي ــذي أت ــون ال ــة التلفزي ملكان
ــاع  ــة إىل كل بق ــائل اإلعاني ــث الرس ب
العــامل ، وجعلهــا أكثــر إثــارة وتشــويقًا 
ثــم أن اســتغال الفضــاء ، وإعطــاء 
علـــى  والتفتــح   ، املشــاهدة  حريــة 
ــم  ــذي ت ــزاوج ال ــاهم الت ــامل ، وس الع
ــة يف  ــات االتصــال واملعلوماتي بــن تقني
ــة  ــائل اإلعامي ــيط الرس ــم وتنش تدعي
وعــى رأســها اإلعانــات ، وخلــق 
ــة  ــة والبرشي ــة والفكري ــروف املادي الظ
ــرب  ــارش ع ــث املب ــه الب ــا ينقل ــة م ملجاهب
ــة  ــاط ثقافي ــن أن ــة م ــوات الفضائي القن
وقيــم وأخاقيــات ، فضــًا عــن إرســاء 
االســتهاكي  الســلوك  تدعيــم  أو 
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ــي  ــة الت ــة الكوني ــة  القري ــن رؤي ضم
ــان  ــا لإلع ــا وأخاقياهت ــع قيمه ختض
ــول كل يشء ويف كل يشء . ــور ح املص
وبالرغــم مــن الســات التــي يمتــاز 
هبــا االعــان والتــي تعــزز مــن أمهيتــه 
واالجتاعيــة,  االقتصاديــة  حياتنــا  يف 
ــان  ــؤون االع ــن بش أال أن املتخصص
اوَل  االعــان  ظهــور  ومنــذ  ســعوا 
ــد  ــال اىل  حتدي ــائل االتص ــرة يف وس م
تأثــره ســلبًا او اجيابــًا عــى ســلوك 
ــذي  ــر ال ــات ، األم ــراد واملجتمع االف
عــى  تعمــل  الــدول  كافــة  جعــل 
وضــع ترشيعــات وقوانــن للحــد مــن 
الظواهــر الســلبية التــي بــدأت تظهــر يف 

االعــان التلفزيــوين .
يتمثــل  لإلعــان,  اجتاهــان  وهنــاك 
االجتــاه األول باالجتــاه االجيــايب والــذي 
ــق  ــة يف حتقي ــد األخاقي ــزم بالقواع يلت
مســاعيه وتشــتمل هــذه املســاعي عــى 
البقــاء وحتقيــق الربــح املــرشوع وحتقيق 
تضــع  أذ  واالســتمرارية,  التواصــل 
ــا  ــد تصميمه ــة عن ــات اإلعاني املؤسس
ــب  ــة نص ــب األخاقي ــان اجلوان لإلع
وخدمــات  لســلع  بعرضهــا  عينيهــا 
مراعيــة  املتلقــي  عــى  أمانــا  أكثــر 
ــات  ــد املجتمع ــادات وتقالي ــك ع بذل

خــال  مــن  اليهــا  تتوجــه  التــي 
منافســة مرشوعــة وعادلــة, ويتمثــل 
االجتــاه الســلبي بعــدم االلتــزام بالقيــم 
األخاقيــة لإلعــان, فيصبــح االعــان 
للمســتهلك  األذى  تســبب  وســيلة 
وتلحــق بــه الــرضر كالغــش والكــذب 
األســاليب  مــن  والتهويــل وغرهــا 
اىل  الوصــول  أجــل  مــن  الضالــة 

مبتغاهــا .
خياطــب  اإلعــان  لكــون  وبالنظــر 
ــاج يف  ــه حيت ــوع, فأن ــع ومن ــور واس مجه
ــد  ــس وقواع ــه اىل أس ــه وعرض تصميم
ــاف  ــع اخت ــه, وينب ــم عمل ــة تنظ قانوني
مــن  املجتمــع  أفــراد  ســلوكيات 
ــات  ــادات املجتمع ــم وع ــاف قي اخت
الــذي  األمــر  فيهــا,  يعيشــون  التــي 
ــة  ــب بإحاط ــاه يطال ــور اجت ــا اىل ظه دع
اإلعانــات ببعــض القواعــد واألســس 
التــي تنظمــه لــكل ال ينحــرف عــن 
ــوط  ــاوز اخلط ــية ويتج ــه األساس مهمت

ــه        ــومة ل ــراء املرس احلم
ومل يعــد اإلعــان التلفزيــوين جمــرد 
مكــون أســايس يف اخلريطــة التلفزيونيــة 
ومصــدرًا أساســيًا وإنــا أصبــح مــؤرشًا 
يف كثــر مــن األحيــان عــى جاذبيــة 
ــن  ــذا م ــي, ه ــوى الرباجم ــة املحت وفعالي
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ــن  ــان وب ــن اإلع ــة ب ــة العاق ناحي
ــة  ــن ناحي ــا م ــيلة ,وأم ــون كوس التلفزي
التلفزيــوين  اإلعــان  بــن  العاقــة 
وبــن املعلــن فــإن تكلفــة اإلعــان 
أصبحــت  وبثــًا  إنتاجــًا  التلفزيــوين 
أن  ينبغــي  مــا  فــإن  وعليــه  باهظــة 
حيققــه اإلعــان التلفزيــوين مــن نتائــج 
ــة ملموســة تنعكــس عــى أهدافــه  مادي
ــرص  ــذي حي ــر ال ــو األم ــويقية وه التس
اســتخدام  وراء  مــن  املعلــن  عليــه 
ــة  اإلعــان التلفزيــوين , وأمــا مــن ناحي
التلفزيــوين  اإلعــان  بــن  العاقــة 
واملتلقــي الــذي أصبــح يشــاهد املئــات 
مــن الرســائل اإلعانيــة التلفزيونيــة 
يف  اإلعانــات  مــن  واآلالف  يوميــًا 
فــإن  املختلفــة  اإلعانيــة  الوســائل 
ــه  ــوين وغرس ــان التلفزي ــه لإلع جذب
ــي  ــلوك رشائ ــى س ــه ع ــه وحث يف ذاكرت

ــرًا .                                                               ــًا كب ــد حتدي ــدد يع حم
اإلطار املنهجي للبحث :

مشكلة البحث:
تتمثــل مشــكلة البحــث يف التعــرف 
عــى اجتاهــات اجلمهــور العراقــي نحــو 
يف  التلفزيــوين  اإلعــان  أخاقيــات 
ــة  ــة, ومعرف ــة العربي ــوات الفضائي القن
العراقــي  اجلمهــور  متابعــة  دوافــع 

ــف  ــب الكش ــوات, اىل جان ــك القن لتل
عــن الضوابــط االخاقيــة االجيابيــة 
التلفزيونيــة,  لإلعانــات  والســلبية 
ــع  ــاملة لواق ــورة الش ــخيص الص وتش
ومســتوى  التلفزيــوين  اإلعــان 
متســكها  ومــدى  منــه,  الطمــوح 
والتزامهــا  املجتمعــات  بأخاقيــات 

  . والتقاليــد  والقيــم  باألعــراف 
أمهية البحث :

ــة هــذا البحــث مــن دراســته  ــأيت امهي ت
تواجــه  التــي  املخاطــر والتحديــات 
عامــة  بصــورة  العــريب  املجتمــع 
واملجتمــع العراقــي بصــورة خاصــة 
وهــي املخاطــر النامجــة مــن شــيوع 
املجتمــع  يف  االســتهاكي  النمــوذج 
العــريب عــن طريــق اســتعال الــرشكات 
ــة  ــة ( الوظيفــة االتصالي املنتجــة ) املعلن
ــل  ــًا، ب ــًا عرضي ــس ناجت ــان( لي )االع
جــزء مــن بنيــة اساســية تســعى اىل 
خلخلــة بنيــة الثقافــة العربيــة ومتزيقهــا 
ــد  ــاط وقواع ــم وان ــن قي ــه م ــا حتمل ب
تعــرب عــن ثقافتنــا العربيــة, كــا وتتمثــل 
ــة  ــث يف أن موضوعي ــذا البح ــة ه أمهي
أخاقيــات اإلعــان هــي قضيــة هامــة 
ــا أن  ــع, ك ــح املجتم ــب رشائ ــس أغل مت
ــدر  ــى ق ــا ع ــرح موضوع ــث يط البح
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ــة أال وهــي األخــاق,  ــر مــن األمهي كب
الكشــف عــن أخاقيــات اإلعــان مــن 
حيــث الســلبيات واالجيابيــات ودرجــة 
التزامــه ومراعاتــه للضوابــط واألســس 

األخاقيــة . 
  

أهداف البحث :
ــاهد - 1 ــدى تعــرض املش ــة م معرف

العراقــي عينــة البحــث لإلعانــات 
عــرب الفضائيــات العربيــة .

ــة - 2 ــوات الفضائي ــرز القن ــد أب حتدي
العينــة  هلــا  تتعــرض  التــي  العربيــة 

. املبحوثــة 
اســتفادة - 3 مــدى  عــى  التعــرف 

ــات  ــم لإلعان ــن تعرضه ــن م املبحوث
. التلفزيونيــة 

الكشــف عــن مــدى أعجــاب - 4
أفــراد عينــة البحــث مــن اإلعانــات يف 

ــة . ــة العربي ــوات الفضائي القن
اإلعــان - 5 أخاقيــات  معرفــة 

لــدى املبحوثــن يف القنــوات الفضائيــة 
العربيــة .

حتديــد ماهــي الضوابــط التــي - 6
جيــب األخــذ هبــا يف اإلعانــات يف 

   . العربيــة  الفضائيــة  القنــوات 
 

الدراسات السابقة :
أوال: الدراسات العراقية:

البكــري،  شــاكر  أيــاد  دراســة   -1
ــي  ــوين الفضائ ــث التلفزي ــا: الب وعنواهن
املبــارش، 1994)1( وتوصلــت الدراســة 
إىل أن للمحطــات الفضائيــة العديــد 
ــة يف  ــلبية واإلجيابي ــرات الس ــن التأث م
ــة  ــرات حمتمل ــا تأث ــريب منه ــن الع الوط
ــت  ــايل، وتضمن ــتوى االتص ــى املس ع
الثــورة  انعكاســات  الدراســة 
التكنولوجيــة يف ميــدان االتصــاالت 
مجيــع مراحــل االتصــال، األمــر الــذي 
 ، العمـــــل  ظــروف  تغيــر  إىل  أدى 
بجميــع  االنتــاج  برامــج  وهيكلــة 
مراحلــه ، ومســاحة التغطيــة يف الزمــان 
حمتملــة  تأثــرات  وهنــاك  واملــكان, 
عــى املســتوى الســيايس  خصوصــًا 
وأن البــث التلفزيــوين الفضائــي قــد 
ــاك  ــافات ، فاإلرب ــدود واملس ــى احل ألغ
ــة  ــات الفضائي ــه املحط ــذر ب ــذي تن ال
 ، األساســية  بالدرجــة  هــو ســيايس 
ــم  ــة لتتحك ــة متهيئ ــت الفرص وأصبح
الناميــة  الــدول  يف  املتقدمــة  الــدول 
عــن طريــق االســتخدام الســيايس هلــذا 
البــث بــا يمكنهــا مــن التأثــر يف الــرأي 
العــام يف الــدول املســتهدفة عــن طريــق 
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ــايل  ــم وبالت ــر اجتاهاهت ــا وتغي إعامه
التأثــر عــى حكوماهتــم بالشــكل الذي 
يكــرس يف األذهــان األنموذج الغــــريب 
يف خمتلــف املجاالت ، وخصــــــــوصا 
ــل  ــن أج ــيايس ، م ــب الس ــا اجلان منه
ســلب إرادة تلــك الشــعوب، والقضــاء 
عــى أي نــوع مــن أنــواع املقاومــة 
ــاهد  ــل املش ــم تضلي ــد أن يت ــا ، بع لدهي
سياســيًا ، وزرع اليــأس فيــه ، وأمــا 
ــرات  ــأن التأث ــايف ف ــتوى الثق ــى املس ع
املحتملــة ســتتعاظم نتيجــة لدخــول 
توابــع االتصــال إىل امليــدان الثقــايف 
يف املســتقبل، ممــا يــؤدي إىل تعــرض 
العــامل لغــزو مســتديم وشــامل مــن 
ــاء ال  ــن فض ــة م ــة آتي ــة الكرتوني ثقاف
حــدود لــه، وتنتــج عنــه مشــكاته 
تتمثــل بتدفــق املعلومــات غــر املنتقــاة، 
ــز  ــة ، وتعزي ــكار الغربي ــج لألف والرتوي
اهليمنــة والتبعيــة للــدول املتقدمــة, وفيــا 
يتعلــق باملســتوى االجتاعــي فأشــارت 
الدراســة إىل أن اســتخدام املحطــات 
الفضائيــة قــد أحــدث تأثــرات يف تغير 
بعــض العاقــات االجتاعيــة ، ويتوقــع 
االضطــراب  خلــق  إىل  يــؤدي  أن 
االســتقرار  وعــدم   ، االجتاعــي 
التقليديــة  االجتاعيــة  العاقــات  يف 

العــامل  شــعوب  عنــد  وخصوصــا   ،
الثالــث، األمــر الــذي يشــر اىل أن هــذه 
املحطــات الفضائيــة اجلديدة اســتهدفت 
ــك  ــًا تل ــلبية وخصوص ــا الس يف تأثراهت
املوجهــة إىل أوطاننــا جعــل إنســاننا 
ســلبيًا جانحــًا إىل االستســام ، ســائرة 
باجتــاه التأثــر يف القيــم، واألفــكار، 
وخلــق  واالجتاهــات،  واملواقــف، 
كل  ســلوك  يف  املطلوبــة  التأثــرات 
منهــم كذلــك التأثــرات املحتملــة عــى 
يف  وتتمثــل   ، االقتصــادي  املســتوى 
الرتويــج للمنتجــات والســلع األجنبيــة 
عن طريــق اإلعانــات التجاريــة، إذ إن 
البــث الفضائــي ســيفتح املجــال واســعًا 
أمــام اإلعانــات، إذ توجــد رشكات يف 
عمــوم الــدول املتقدمــة متلــك حمطــات 
أجــل  مــن  هبــا  خاصــة  تلفزيونيــة 
اإلعــاين,  العمــل  رسعــة  تســهيل 
وفيــا يتصــل باجلانــب الرتبــوي  فلقــد 
أصبــح البــث الواصــل مهيمنــًا إىل حــد 
ــات  ــال املعلوم ــة انتق ــى حرك ــر ع كب
الشــعوب  بــن  والقيــم  واألفــكار 
بصــورة باتــت تقلــق املعنيــن بالشــؤون 

الرتبويــة .
2 – دراســة  د. هــادي اهليتــي، وعنواهنا: 
االتصــال التلفزيــوين الفضائــي الــدويل 
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ــيايس  ــره الس ــاالت تأث ــد واحت الواف
العريب1996)2(وهتــدف  الوطــن  يف 
بعــض  عــن   الكشــف  الدراســة 
االحتــاالت النامجــة عــن التعــرض 
األجنبيــة  التلفزيونيــة  للقنــوات 
ــة، ويعــرض  ــة العربي ــدة إىل املنطق الواف
مــن  تــرددًا  األكثــر  االحتــاالت 
دون احلكــم عــى حــدوده اإلجيابيــة 
بعــض  أن  خصوصــًا   ، الســلبية  أو 
ــرى  ــود إىل أخ ــرة تق ــرات الظاه التأث
ــى  ــددة ع ــروف املتج ــة الظ ــًا لطبيع تبع
املســتويات االجتاعيــة ، واالقتصاديــة، 
والسياســية, وتتنــاول الدراســة تأثــرات 
القنــوات التلفزيونيــة االجنبيــة الوافــدة 
إىل الوطــن العــريب والناطقــة باللغــة 
القنــوات  إغفــال  دون  مــن  العربيــة 
مــن  والصــادرة  عربيــًا  املمولــة 
ــريب  ــن الع ــارج الوط ــتوديوهات خ اس
,ويتمثــل  موضــوع الدراســة التأثــرات 
باملواطــن  يتعلــق  ومــا  السياســية، 
عاقتــه  ويف   ، الســيايس  ســلوكه  يف 
بالســلطة, وأصبــح التلفزيــون قــوة ذات 
فاعليــة سياســية بعــده مصــدرًا لتكويــن 
ومعايرهــم،  النــاس  انطباعــات 
ــل  ــية بفض ــم السياس ــات نظره ووجه
ظروفــه اجلديــدة التــي مكنته مــن جتاوز 

ــدول ،  ــن ال ــية ب ــدود السياس احلـــــ
ــال  ــل االتص ــون بفض ــح التلفزي وأصب
الــدويل الفضائــي مهيــأ ألحــداث آثــار 
ويف  املجتمعــات  حيــاة  يف  انقابيــة 
ــى  ــه ع ــي ب ــيايس، والوع ــر الس التفك

مســتوى شــعوب العــامل قاطبــة .
ــر  ــل ، اث ــوس ميخائي ــة اونربي 3-دراس
ــتهلك  ــى املس ــوين ع ــان التلفزي االع
ــة  ــعت الدراس ــي 1990)3(   وس العراق
االعــان  طبيعــة  تشــخيص  اىل 
ــه  ــدى قدرت ــراق وم ــوين يف الع التلفزي
ورغبــات  حاجــات  اشــباع  عــى 
املســتهلك اضافــة اىل معرفــة مــدى 
تأثــر املشــاهد بالفكــرة املقدمــة لــه 
واقتناعــه هبــا كــا كان هــدف الدراســة 
تشــخيص شــكل وحجــم اســتفادة 
املعلــن مــن االعانــات التلفزيونيــة, 
النشــاط  أن  اىل  الدراســة  توصلــت 
املعلنــون  يارســه  الــذي  االعــاين 
يتجــى يف تعريــف اجلمهــور باملنتجــات 
ــعون اىل  ــم يس ــا اهن ــا ك ــي يقدموهن الت
ــج  ــرت نتائ ــور, اظه ــة اجلمه ــب ثق كس
ــع  ــي متاب ــور العراق ــة ان اجلمه الدراس
ــة وان افضــل  ــج التلفزيوني ــد للربام جي
فــرتة مشــاهدة لــكا اجلنســن هــي 
يف الســاعة )10( حتــى هنايــة البــث, 
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ــل  ــي قب ــات ه ــرتة اعان ــل ف ان افض
الســاعة  وقبــل  مســاء   )8( الســاعة 
)10( مســاء، كــا يعتــرب التلفزيــون 
تليــه  ثــم  اعانيــة  وســيلة  افضــل 

. فاملجــات  الصحــف 
الزهــرة  عبــد  4-دراســة فليــح 
بــن  االعــان  وعنوانــه:  الزبيــدي، 
 )4(1985  ، واملســتهلك  املنتــج 
وخلصــت الدراســة اىل نتائــج عــدة 
يف  االعانــات  مــن  منها:االســتفادة 
خدمــة التنميــة الوطنيــة كــا جيــب 
ــط  ــس فق ــان لي ــن االع ــتفادة م االس
ــيده,  ــا يف ترش ــتهاك وان ــادة االس يف زي
القيــام بعــدد مــن الدراســات مــن قبــل 
املعلــن يف ســبيل الوصــول اىل الوســيلة 
ــع  ــاءم م ــي تت ــبة الت ــة املناس االعاني
ــد  ــه, ان حتدي ــن عن ــج املعل ــة املنت طبيع
املســتهلك ذو امهيــة كبــرة بالنســبة 
الرتويــج  يمكــن  انــه ال  اذ  للمعلــن 
ــان  ــق االع ــن طري ــا ع ــلعة م ــن س ع
ــة  ــتهلك اوال والعاق ــد املس دون حتدي
ــن املســتهلك  ــج وب ــن او املنت ــن املعل ب
ثانيــا, ومــن النتائــج التــي توصــل اليهــا 
وســيلة  االعــان  ان  هــو  الباحــث 
ــع  ــن البضائ ــج ع ــائل الرتوي ــن وس م

. واخلدمــات 

 ثانيا: الدراسات العربية:
عبدامللــك، - 1 سوســن  دراســة 

وعنواهنــا: حتليــل مضمــون الرســالة 
 1980)5(   ، التلفزيونيــة  االعانيــة 
ــل الوســائل  ,تضمنــت  الدراســة حتلي
املــري  التلفزيــون  يف  االعانيــة 
والشــكل  املضمــون  حيــث  مــن 
الفنــي واســتخراج الســات العامــة 
التعــرف  عــن  فضــًا  وتقييمهــا 
االقتصاديــة  النواحــي  تطويــر  عــى 
يف  التلفزيــوين  لإلعــان  والتنظيميــة 
مــر وتوصلــت الدراســة اىل عــدة 
ــاليب  ــتعال اس ــة اس ــا: قل ــج منه نتائ
ــوين  ــان التلفزي ــبة لإلع ــة املناس الكتاب
ــي  ــلوب الوصف ــتعال االس ــرة اس وكث
ــلوب  ــم االس ــاري ث ــلوب االخب فاألس
ــتعال  ــن اس ــال م ــهادي, االق االستش
الشــعار الــذي يميــز الســلعة أو اخلدمــة 
ــدم  ــاهتا ويق ــن منافس ــا ع ــن عنه املعل
كثــر مــن االعانــات بطريقــة غــر 
واملذيعــات,  املذيعــن  مــن  مناســبة 
ظهــور االغنيــة مــع موضوعــات حــادة 
وجــادة ويف مواضيــع يصعــب غناؤهــا 
مثــل العنــوان ورقــم اهلاتــف, اســتخدام 
ــع  ــق وال خيض ــر الئ ــكل غ ــرأة بش امل
ــة  ــات ألي ــل يف االعان ــف الطف توظي
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قواعــد أو نظــم . 
مصطفــى، - 2 هويــدا  دراســة 

تعكســها  التــي  القيــم  وعنواهنــا: 
اعانــات الشــبكة التجاريــة يف االذاعــة 
التنميــة  بخطــة  وارتباطهــا  املريــة 
هــذه  تنـــــاولت   )6(1988 احلاليــة 
ــي  ــم الت ــى القي ــرف ع ــة  التع الدراس
ــة،  ــات الشــبكة التجاري تعكســها إعان
ــة يف  ــة الدول ــا بسياس ــدى ارتباطه وم
واالجتاعــي،  االقتصــادي  املجالــن 
ومــدى مطابقتهــا للقيــم واألهــداف 
اخلمســية  اخلطــة  يف  وردت  التــي 
ــق  ــن طري ــدة،  ع ــك امل ــة يف تل للتنمي
حتليــل مضمــون عينــة مــن اإلعانــات 
انتهــت  وقــد  إذاعيتــن،  لدورتــن 
ــم  ــن القي ــد م ــة إىل ورود العدي الدراس
ــة  ــة وتنمي ــات املرتبطــة بالبيئ يف اإلعان
املجتمــع، كــا أكــدت القيــم االقتصادية 
عــى بعــض املجــاالت املهمــة مثــل 
ــيد  ــي، وترش ــج املح ــم املنت ــة تدعي قيم
االســتراد، وهــو مــا يتــاءم مــع خطــة 
التنميــة وتشــجيع الصناعــة ملحليــة، ويف 
ــز  ــاء تركي ــة ج ــم االجتاعي ــال القي جم
اإلعانــات عــى قيمــة العمــل وزيــادة 
اإلنتــاج، إالّ أن اإلعانــات مل توجــه 
االهتــام الــكايف لبعــض جمــاالت القيــم 

املهمــة خاصــة القيــم العلميــة واملعرفيــة 
ــم  ــجيع التعلي ــادرات وتش ــة الص وتنمي

ــي. املهن
املؤمــن  عبــد  عبــداهلل  دراســة   -3
يف  االعــان  وعنواهنــا:  مهبــوب، 
وســلوكيات  اليمنــي  التلفزيــون 
وكشــفت   )7(1988 املشــاهدين، 
ــب  ــن اجلوان ــد م ــن العدي ــة ع الدراس
ــرض  ــدى تع ــرف م ــت بتع ــي متثل الت
اجلمهــور اليمنــي لإلعــان التلفزيــوين 
ــلوك  ــى الس ــان ع ــر االع ــدى تأث وم
كــا   ، اليمنــي  للمشــاهد  الرشائــي 
ــان  ــوم االع ــث اىل مفه ــرق الباح تط
ــان  ــة لإلع ــكال الفني ــه واالش ووظائف
اىل  الدراســة  ,وتوصلــت  التلفزيــوين 
ــد  ــاث اش ــا : ان االن ــج امهه ــدة نتائ ع
االعانــات  مشــاهدة  عــى  حرصــًا 
ــى  ــتهلك ع ــف املس ــور, تعري ــن الذك م
ــات,  ــلع وخدم ــن س ــواق م ــا يف االس م
ــن  ــن العرشي ــة ان س ــرت الدراس اظه
مشــاهدة  االكثــر  املشــاهدين  مــن 
ــلية,  ــة والتس ــق املتع ــه حيق ــان ألن لإلع
ــي  ــر عك ــأيت بأث ــان ي ــرار االع ان تك
بحيــث يصبــح ســببًا مــن اســباب عــدم 

احلــرص عــى املشــاهد . 
حممــد  هويــدا  4-دراســـــــــة 
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ــات  ــر االعان ــا: تأث ــي ، وعنواهن لطف
بالتلفزيــون  العربيــة  واملسلســات 
)8(  ،1992 املــري،   الطفــل  عــى 
وســعت الدراســة يف جــزء منهــا إىل 
دراســة اإلعانــات لتقويــم أثرهــا عــى 
ــى  ــرف ع ــن التع ــًا ع ــال، فض األطف
رأي الطفــل فيــا يشــاهده مــن مضامــن 
خــاص،  بشــكل  لــه  موجهــة  غــر 
ــة  ــكاره بصف ــى أف ــا ع ــدى تأثره وم
ــن  ــث م ــة البح ــت عين ــة، وتكون عام
ــس  ــف اخلام ــن الص ــذ م )400( تلمي
ــدادي  ــف األول اإلع ــي والص االبتدائ
بــن  مــا  أعارهــم  تراوحــت  ممــن 
ــة  ــتخدمت الباحث ــنة، واس 10-12 س
ــات  ــل اإلعان ــون لتحلي ــل املضم حتلي
اســتخدمت  وكذلــك  التجاريــة 
ــت  ــي تضمن ــتقصاء الت ــة االس صحيف
ــئلة  ــال وأس ــا األطف ــب عنه ــئلة جيي أس
ــؤالء  ــور ه ــاء أم ــة بأولي ــرى خاص أخ
األطفــال، وخلصــت الدراســة اىل عــدة 
نتائــج منهــا: يــزداد اإلقبــال عــى رشاء 
ــال  ــدى األطف ــا ل ــن عنه ــلع املعل الس
ــاء  ــه يف األحي ــعبية عن ــاء الش يف األحي
الراقيــة، ويف الريــف أكثــر مــن احلــرض, 
يشــعر44.8%  مــن جممــوع العينــة 
باحلــزن واألســى إذا امتنــع اآلبــاء عــن 

رشاء الســلع الــواردة يف اإلعانــات,  
حيــاول 47.5% مــن جممــوع العينــة 
يف  يشــاهدوهنا  التــي  الســلع  رشاء 
ــع  ــم إذا امتن ــن مروفه ــات م اإلعان
اآلبــاء عــن رشاء الســلع الــواردة يف 

اإلعانــات. 
اإلعــان  أثــر  الدراســة  وبينــت 
التليفزيــوين عــى توجيــه اهتامــات 
الطفــل نحــو ســلع معينــة وكذلــك 
نحوهــا.  الرشائــي  ســلوكه  توجيــه 
عبدالعزيــز،  ســامي  د.  5-دراســة 
ــوين  ــان التلفزي ــر االع ــا: تأث وعنواهن
  ، للطفــل  الرشائــي  الســلوك  عــى 
1999 )9(، كشــفت الدراســة ا عن تأثر 
الســلوك  التلفزيــوين عــى  االعــان 
ــت  ــري، وتكون ــل امل ــي للطف الرشائ
عينــة الدراســة مــن )400( أم ألطفــال 
تراوحــت أعارهــم بــن )5 إىل 12( 
ــربى،  ــرة الك ــة القاه ــن حمافظ ــنة م س
ــتقصاء  ــة اس ــتخدمت صحيف ــد اس وق
ثــم اســتيفاء بياناهتــا عــن طريــق املقابلة 
الشــخصية ويســتعمل الطفــل أســاليب 
ــا  ــى م ــول ع ــل احلص ــن أج ــدة م عدي
يطلبــه مــن ســلع وقــد احتــل اســلوب 
ــون  ــاهدها يف التلفزي ــه يش ــح بان التلمي
يف  االحلــاح  وجــاء  االوىل  املرتبــة 
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وأرشت  الثانيــة،  املرتبــة  يف  الطلــب 
ــوين يف  ــان التلفزي ــة دور االع الدراس
ــب  ــا يرتت ــلعة وم ــل بالس ــاع الطف اقن
عــى ذلــك مــن الســلوك الرشائــي 
للســلعة املعلــن عنهــا، وبينــت الدراســة 
ــل  ــل العام ــوين يمث ــان التلفزي ان االع
ــي  ــة الت ــل املختلف ــن العوام االول ضم
يمكــن ان حتــرك الطلــب لــدى الطفــل 
ــة  ــتوى العين ــى مس ــر ان 73% ع ، وظه
ــن  ــر م ــدث اكث ــه ح ــدون ان ككل يؤك
ــة  ــلعة معين ــال س ــب االطف ــرة ان طل م
يف اثنــاء مشــاهدهتم االعــان عــن تلك 

ــلع.  الس
عبدالعزيــز،  ســامي  د.  6-دراســة 
عــى  املؤثــرة  العوامــل  وعنواهنــا: 
يف  التلفزيــوين  واالعــان  فعاليــة 
ــة   ــعت الدراس ــر ، 2001 )10(، وس م
املحــددة  العوامــل  الرتكيــز عــى  اىل 
ــق  ــوين وحتقي ــان التلفزي ــة االع لفاعلي
ــة  ــاب – الني ــر – االعج ــه ) التذك أهداف
الرشائيــة ( لــدى اجلمهــور ســواء كانت 
ــاين  ــون االع ــة باملضم ــل مرتبط عوام
عوامــل  أو  االبداعيــة  واســرتاتيجيته 
ــه أو  ــان وختطيط ــإدارة االع ــة ب متعلق
عوامــل مرتبطــة بالســلوك نفســه املعلن 
باجلمهــور  متعلقــة  عوامــل  أو  عنــه 

وخصائصــه وذلــك عــن طريــق دراســة 
تطبيقيــة عــى اعانــات شــهر رمضــان 
1421هـــ مــع مــا يرتبــط هبــذا الشــهر 
ــات  ــف االعان ــن تكثي ــر – م – يف م
وزيادهتــا وتنــوع اشــكاهلا واوتارهــا 
واســرتاتيجياهتا . ويف النهايــة توصلــت 
ــج امههــا:  الدراســة اىل عــدد مــن النتائ
ــائل  ــدد الرس ــة ان تع ــفت الدراس كش
االعانيــة للمنتــج نفســه ال يزيــد فقــط 
مــن معــدل التذكــر وانــا حيقــق اعجابــًا 
الســلوكية،  النوايــا  اكــرب وتأثــرًا يف 
ــدالت  ــن مع ــة ب ــود عاق ــدم وج وع
االعجــاب  وبــن  وتكلفتهــا  البــث 
كافــة  يف  اساســية  خطــوة  بصفتــه 
ــد  ــاول التصاع ــي تتن ــة الت ــاذج كاف الن
ــت  ــاين، وبين ــر االع ــي للتأث االدراك
الدراســة أن افتقــار اجلانــب االبتــكاري 
يف االعــان ال جيعــل االنفــاق االعــاين 

ــدة.  ــة مؤك فعالي
ــزاوي،   ــن الغ ــال حس ــة د. أم 7-دراس
وعنواهنــا: اجلانــب األخاقــي لإلعان 
وهدفــت    )11(  2003 التلفزيــوين، 
الدراســة اىل حتليــل مضمــون عينــة مــن 
االعانــات التجاريــة عــى القناتــن 
االوىل املريــة االرضيــة والفضائيــة 
الثــاين 2003 مــن  يف شــهر كانــون 
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ــن  ــوى املضام ــى حمت ــرف ع ــل التع أج
االعانيــة املقدمــة ومــدى التزامهــا 
باملواثيــق والضوابــط املنظمة للمارســة 
االعانيــة يف مــر والتــي وضعتهــا 
االدارة املركزيــة لإلعانــات بالتلفزيون 
الــذي  الــرشف  ميثــاق  وكذلــك 
اصــدره احتــاد االذاعــة والتلفزيــون 
وامليثــاق العــريب الــذي صــدر عــن 
ــاك   ــر هن ــة ويظه ــدول العربي ــاد ال احت
ــتعملة  ــة املس ــف واللغ ــدين يف الوص ت
ــون  ــن ان يك ــد املعل ــان وتعم يف االع
لضــان  االخاقيــات  عــن  خارجــًا 
ــاه أكــرب قــدر مــن املراهقــن  لفــت أنتب
والشــباب، ويف اخلتــام أوصــت الباحثــة 
ــي  ــكل تنظيم ــود هي ــى وج ــل ع بالعم
يتــوىل  التلفزيــون املــري  حمــدد يف 
ــويص  ــة وت ــط املوضوع ــذ الضواب تنفي
أيضــًا بــرضورة أن يكــون هنــاك التــزام 
أديب وذايت مــن العاملــن يف الوســط 

اإلعــاين واإلعامــي . 
منهج البحث ونوعه:

ويعــد هــذا البحــث مــن البحــوث 
الوصفيــة، الــذي يســعى إىل تصويــر 
ووصــف  البحــث  قيــد  املشــكلة 
خصائصهــا ومركباهتا ويصــف العوامل 
التــي تؤثــر فيهــا والظــروف التــي حتيــط 

هبــا، وحيــدد العاقــات االرتباطيــة بــن 
املتغــرات التــي تؤثــر يف الظاهــرة ، 
ــة  ــب عملي ــث يتطل ــذا البح ــا إن ه وب
ــة البحــث، لذلــك  ــداين لعين املســح املي
جلــأ الباحــث إىل أســلوب الدراســة 
ــات  ــات والبيان ــع املعلوم ــحية جلم املس

ــث . ــكلة البح ــق بمش ــي تتعل الت
اإلجراءات املنهجية للبحث:

جمتمع البحث  :
بجميــع  الدراســة  جمتمــع  يتمثــل 
كانــت  ممــن  التلفزيــون  مســتخدمي 
ــا  ــًا ف ــن )18( عام ــر م ــم أكث أعاره
ــة  ــتويات التعليمي ــع املس ــوق وجلمي ف
االقتصاديــة  املســتويات  وخمتلــف 
ألجهــزة  واملالكــن  واالجتاعيــة، 
اســتقبال البــث الفضائــي ) الســتايت( 
والســاكنن يف داخــل حــدود وحــدات 
أمانــة بغــداد التــي هــي عاصمــة العراق 
وتقــع يف وســطه عــى هنــر دجلــة الــذي 
ــة  ــميان الرصاف ــطرين يس ــطرها ش يش
والكــرخ. تبلــغ مســاحة حمافظــة بغــداد 
) 4555( كــم2 موزعــة عــى عــرش 
ــة  ــة ألمان ــة تابع ــكنية بلدي ــدات س وح
بغــداد ســت منهــا يف جانــب الرصافــة 
وأربــع يف جانــب والكــرخ. ويبلــغ 
ــب  ــداد بحس ــة بغ ــكان مدين ــوع س جمم
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ــراق  ــية يف الع ــوال املعيش ــح األح مس
126ر554ر6(   ( يبلــغ   2004 عــام 

مليــون نســمه )12(.
عينة البحث:

ــتارة(  ــع )450 اس ــث بتوزي ــام الباح ق
اســتبيان بشــكل عشــوائي يف مدينــة 
بغــداد ، بلــغ عــدد املســرتجع منهــا 
)424(وقــد قــام الباحــث باســتبعاد 
اكتــال  لعــدم  اســتارات  أربعــة 
فــأن  وبذلــك  فيهــا.  اإلجابــات 
ــون )420(  ــة يك ــة الدراس ــم عين حج
مـــــبحوثا ، بواقــع )210( اســتارة 
للكــرخ  اســتارة  للرصافــة و)210( 
يف  لإلعانــات  يتعرضــون  ،ممــن 
القنــوات التلفزيونيــة الفضائيــة العربيــة 
ــن 18  ــر م ــم أكث ــت أعاره ــن كان ومم

ــوق. ــا ف ــنة ف س
نوع العينة :

اعتمــد الباحــث طريقــة العينــة العمدية 
ــي  ــي الت ــث، وه ــة البح ــار عين يف اختي
إىل  الباحــث  يعمــد  أن  هبــا  يقصــد 
ــري  ــة جي ــة للعين ــردات معين ــد مف حتدي
ــه  عليهــا الدراســة ،بحيــث تكــون جمال
املبحوثــن  يف  .فاشــرتط  البحثــي)13( 
التعــرض  ســمة  لدهيــم  تتوافــر  أن 
لإلعانــات يف القنــوات التلفزيونيــة 

الفضائيــة .
جماالت البحث :

املجال الزمني :- 1
اســتغرق العمل امليــداين للبحــث للمدة 
 ،2020/1/31  –  2020/1/1 مــن 
وشــمل العمــل امليــداين مراحــل إعــداد 
وتنظيــم وتوزيــع واســتخراج نتائــج 

ــتبانة. االس
املجال املكاين :- 2

ــة  ــذه الدراس ــق ه ــة تطبي ــرًا لصعوب نظ
ــن  ــه م ــي بأكمل ــور العراق ــى اجلمه ع
ــق  ــأى تطبي ــك ارت ــث، لذل ــل الباح قب
ــون  ــداد لتك ــة بغ ــة يف العاصم الدراس

ــث. ــًا للبح ــاالً جغرافي جم
املجال البرشي :- 3

ــن  ــة م ــى عين ــة ع ــق الدراس ــم تطبي ت
اجلمهــور العراقــي يف العاصمــة بغــداد 
وعددهــم)420( مبحوثــا ومــن كا 
اجلنســن وممــن يتعرضــون لإلعانــات 
الفضائيــة  التلفزيونيــة  القنــوات  يف 

ــة. العربي

أداة مجع بيانات الدراسة امليدانية :
تــم تصميــم اســتارة اســتبيان تتضمــن 
متغــرات الدراســة القابلــة للقيــاس 
النظــري  اإلطــار  ضــوء  يف  وذلــك 
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للدراســة ،وتــم مجــع بيانــات الدراســة 
مــن خــال املقابلــة الشــخصية مــع 
ــي  ــار قب ــري اختب ــد أج ــن، وق املبحوث
هلــا عــى عينــة حجمهــا )5%( مــن 
ــع )21(  ــة بواق ــة األصلي ــم العين حج
مفــردة، ثــم أجريــت بعــض التعديات 
الطفيفــة عليهــا إىل أن طبقــت بشــكلها 

ــي. النهائ
االســتبيان   : االســتبيان  صحيفــة 
يف  الفعالــة  الوســائل  أحــد  هــو 
كبــر  عــدد  مــن  املعلومــات  مجــع 
مــن املبحوثــن بطريقــة معياريــة)14( 
واســتعمل الباحــث صحيفة االســتبيان 
باملقابلــة كأداة جلمــع البيانــات مــن 

 . امليدانيــة  الدراســة  عينــة 
إجراءات اختبارات الصدق والثبات 

1-اختبار الصدق: 
الصــدق مفهــوم واســع لــه معــان عــدة 
ــار  ــتخدام االختب ــب اس ــف بحس ختتل
ــة(  ــح إىل  )الصح ــم املصطل ــد يرتج وق
ــاف  ــع اخت ــة ( ، ويرج أو ) الصاحي
ــي  ــائل الت ــاف املس ــميات إىل اخت املس
هيتــم هبــا الباحــث عنــد التعــرض ملعنى 
الصــدق، وأول معــاين الصــدق هــو أن 
يقيــس االختبــار مــا وضــع لقياســه أي 
ــس  ــار يقي ــادق اختب ــار الص إن االختب

ــه وال  ــه يقيس ــم ان ــذي يزع ــيء ال ال
يقيــس شــيئا آخــر بــدال منــه  او فضــا 
عنــه)15( ،وقــد عــرض الباحــث يف هــذا 
أعدهــا  التــي  االســتارات  الســياق 
ــرباء*،  ــن اخل ــة م ــى جلن ــة ع للدراس
الختبــار مــدى صاحيتهــا ألجــراء 
الدراســة امليدانيــة وحتقيــق أهدافهــا 
ومــدى مائمتهــا لقيــاس متغــرات 
الباحــث  أجــرى  وقــد  الدراســة 
التعديــات التــي أوىص هبــا املحكمــن 
ــئلة  ــة أس ــئلة وإضاف ــض األس ــى بع ع
أخــرى عــى أصــل االســتارة وفــق مــا 

رأوه مناســبا.
2-اختبار الثبات

قــام الباحــث باختبــار الثبــات عــن 
 ) Re- Test ( طريــق أعــادة االختبــار
ــوع  ــن املجم ــت 10% م ــة بلغ ــى عين ع
الــكي ألفــراد عينــة الدراســة األصليــة  
االســتبانة  وطبقــت  مبحوثــا،   )42(
مرتــن بفاصــل زمنــي قــدره أســبوعان، 
ــاط  ــل االرتب ــاب معام ــم حس ــا ت بعده
ــن األوىل  ــق يف املرت ــج التطبي ــن نتائ ب
ــا  ــو م ــت )84% (، وه ــة، أذ بلغ والثاني
ثبــات جيــد، األمــر  يعــد مســتوى 
الــذي يشــر اىل أن االســتبانة ثابتــة 
ــه . ــدت لقياس ــا أع ــاس م ــا قي ويمكنه
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اإلطار النظري : 
  أخاقيات االعان التلفزيوين :

ــر  أصبــح االعــان التلفزيــوين مــن اكث
االنشــطة االداريــة والتســويقية تعرضــًا 
واخــــــــتاف  والنقــاش  للجــدل 
الوصــول  صعوبــة  وتنبــع   ، اآلراء 
اىل حكــم واحــد بشــأن املســتويات 
 ، االعــان  ألخاقيــات  املحــددة 
تعــد هــذه االخاقيــات مــن ناحيــة 
ــان  ــارص االع ــكل عن ــط ب ــة ترتب قضي
ــد  ــان واح ــول لكي ــب الوص ــا يصع مم
اخــرى  ناحيــة  بشــأهنا، وهــي مــن 
ــراد  ــراه احــد االف ــا ي مســألة نســبية، ف
اخاقيــا قــد ال يــراه االخــرون كذلــك، 
ــة  ــان قضي ــات االع ــد اخاقي ــا تع ك
خيتلــف حســمها لصالــح رأي عــام 
حمــدد باختــاف املتغــرات الســائدة يف 
املجتمــع مــن مــدة اىل اخــرى، يف اطــار 
االعــام  وســائل  مســؤولية  تنــاول 
ــون  ــن مضم ــري ع ــال اجلاه واالتص
واالتصاليــة  االعاميــة  الرســائل 
اجلريــدة  صفحــات  يف  املتضمنــة 
الرباجمــي  املضمــون  أو  املجلــة،   أو 
للوســيلة  واالخبــاري  والدرامــي 
الراديــو  مثــل  البريــة  الســمعية 
والتلفزيــون،  ويفضــل التأكيــد عــى 

ــائل  ــة لوس ــؤولية االخاقي مبــدأ املس
ــائل  ــواد والرس ــة امل ــن كاف ــام ع االع
ــات  ــج واالعان ــات والربام واملوضوع
املنشــورة واملذاعــة يف هــذه الوســيلة 
وتتــدرج املســؤولية االخاقية للوســيلة 
االعاميــة لتشــمل كل مــا ينــرش ويبــث 
فيهــا مــن اعانــات مثلــا حيــدد للمــواد 
ــك  ــون ذل ــة ويك ــة والرباجمي التحريري
وفقــًا للعديــد مــن االعتبــارات تتمثــل 

ــأيت:  ــا ي في
وســيلة  تبــث  أو  تنــرش  عندمــا 
ــة  ــالة اعاني ــري رس ــال اجلاه االتص
ان  أو  صحتهــا،  يف  مشــكوكًا  حمــددة 
ــا  ــي تتضمنه ــات الت ــات والبيان املعلوم
تتســم بالكــذب، مــن الــرضوري ان 
ــة بسياســة  ــة معين تلتــزم وســيلة اعامي
خماطباهتــا  يف  هبــا  حمــددة  اعاميــة 
للجمهــور العــام، وان متتــاز بالوضــوح 
اســلوب  حتســن  يف  واخلصوصيــة 
ــات  ــاول املوضوع ــة  تن ــاه وطريق واجت
ــربز  ــكار، وت ــة االف ــا ومعاجل والقضاي
ــة  ــة يف امكاني ــة االعامي ــذه السياس ه
بــن  واالنســجام  التوافــق  حتقيــق 
الرســائل  يف  ينــرش  مــا  مضمــون 
ومضمــون  ناحيــة،   مــن  االعانيــة 
ــرى  ــة اخ ــن ناحي ــة م ــواد التحريري امل
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ــة  ــة االعامي ــذه السياس ــاب ه ويف غي
املحــددة  الرؤيــة  أو  التحريريــة  أو 
الواضحــة فــان الوســيلة االعاميــة قــد 
تقــع يف مــازق يتمثــل يف حتديــد  اولويــة 
اهتاماهتــا لتحقيــق اهــداف القــارئ أو 
ــن  ــات املعل ــم احتياج ــاهد أو تعظي املش
دونــا أي اعتبــار للجمهــور املســتهدف 
واملســتمعن  القــراء،  مجاهــر  مــن 

واملشــاهدين. 
ــان  ــام واالع ــر واالع ــد التحري ويع
ــواء  ــة س ــيلة االعامي ــؤولية الوس مس
جملــة  ام  تلفزيــون  ام  اذاعــة  أكانــت 
حتقيــق  يف  يســاعد  ممــا  جريــدة،   ام 
ــة دون  ــف االعاني ــداف والوظائ االه
واملثــل  النبيلــة  بالقيــم  اخــال  أي 
الرفيعــة، وحتقيــق اهــداف مجيــع فئــات 

. ومجاهــره)16(  املجتمــع 
سامت التلفزيون كوسيلة اعانية : 

الوســائل  مــن  التلفزيــون  يعــد 
ــي  ــة  الت ــة احلديث ــة اجلاهري االتصالي
ــن ،  ــرن العرشي ــا يف الق ــاءت والدهت ج
والتــي رسعــان مــا انتــرش اســتخدامها 
ــر  ــن اخط ــدة م ــت واح ــى اصبح حت
واوســع وســائل االعــام تأثــرا يف 
ــون  ــازال التلفزي ــث، وم ــر احلدي الع
يف عرنــا الراهــن املتمثــل يف وفــرة 

املعلومــات يشــكل مصــدرا مهــا هلــذه 
ــامل)17(  ــعوب الع ــم ش ــات ملعظ املعلوم
الوســائل  التلفزيــون عــى  ويتغلــب 
عــى  بقدرتــه  االخــرى  االعانيــة 
جــذب االنتبــاه واالهبــار وشــدة التأثــر 
ألنــه جيمــع بــن مزايــا االذاعــة الصوتية 
)الراديــو( مــن حيــث الصــوت ومزايــا 
ــون  ــورة والل ــث الص ــن حي ــينا م الس
ومزايــا املــرح مــن حيــث احلركــة 
ــاهد  ــى املش ــة ع ــي احليوي ــي تضف الت

التــي يعرضهــا التلفزيــون)18(.
ــو  ــا ه ــل كل م ــة نق ــم برع ــو يتس  فه
ــل  ــا، وتتمث ــامل الين ــذا الع ــد يف ه جدي
اىل  الوصــول  عــى  بقدرتــه  كفاءتــه 
ــاس  ــف االجن ــن خمتل ــر وم ــور كب مجه
االجتاعيــة  والرشائــح  والطبقــات 
خماطبــا املواطــن يف بيتــه ويف اوقــات 
مــع  املعلنــون  واكتشــف  فراغــه)19( 
ــم  ــون اهن ــور التلفزي ــدد مجه ــد ع تزاي
ــيلة  ــذه الوس ــتغلوا ه ــتطيعون ان يس يس
لتوســيع توزيعهــم للســلع املعلــن عنهــا 
بكفــاءة عاليــة اضافــة اىل بيــع هــذه 
املنتجــات بشــكل مل يســبق له مثيــل اكثر 
ــرى)20(. ــة اخ ــيلة اعاني ــة وس ــن أي م
الــرشكات  مــن  الكثــر  واســتعان 
ــة باإلعــان فهــو  واملؤسســات التجاري
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رســالتها  إليصــال  االمثــل  الطريــق 
االعانيــة للمايــن مــن مشــاهدي 
التلفزيــون ، ويكمــن  الســبب يف اعطــاء 
ــون ،  ــات التلفزي ــة إلعان ــذه االمهي ه
أنَّ كبــار املعلنــن يف الواليــات املتحــدة 
االمريكيــة وانجلــرتا خيصصــون اجلــزء 
ــي  ــة والت ــة الدعاي ــن ميزاني ــرب م االك
إلعانــات   %90 نســبة  اىل  تصــل 
ــن  ــر م ــف الكث ــون )21( وتوظ التلفزي
ــة  ــرات الصوتي ــات بعــض املؤث االعان
كاملوســيقى التــي تضفــي عــى االعــان 
تأثــرا وقــوة ، أذ يلجــأ اغلبيــة املعلنــن 
اىل االعانــات املوســيقية ألهنــا احــدى 
الوســائل الفعالــة التــي جتعــل اجلمهــور 
هــذا  جعــل  املنتوج)22(وقــد  يتذكــر 
التكامــل بــن املرئــي واملســموع الــذي 
ــول  ــواس واالذواق والعق ــب احل خياط
ــون يف مقدمــة وســائل االعــام  التلفزي

ــر)23(. ــاة اجلاه ــرا يف حي تأث
ــات  ــى االعان ــس ع ــا انعك ــذا م وه
ــق  ــن طري ــون ع ــا التلفزي ــي يقدمه الت
قدرتــه عــى عــرض الســلعة يف شــكلها 
جــذب  اىل  يــؤدي  ممــا  وصورهتــا 
ــو  ــه نح ــارة اهتام ــور واث ــاه اجلمه انتب
عنــارص  مــن  االعــان  حيتويــه  مــا 

 . تأثريــة)24( 

وتذكــر بعــض العيــوب عــى التلفزيــون 
كوســيلة لعــرض اإلعانــات منها:  

 1- ارتفــاع تكلفــة االعــان بالتلفزيون 
مقارنــة بوســائل االتصــال األخــرى ممــا 

ال يناســب املعلنــن الصغار .
مــن  كبــرة  كميــة  عــرض  2-أن   
يؤثــر  الوقــت  نفــس  اإلعانــات يف 
عــى درجــة مصداقيــة كل منهــا ممــا قــد 
يــؤدي ذلــك اىل قلــة اهتــام املشــاهدين 

 . باإلعانــات 
  3- الزيــادة احلاصلــة يف عــدد القنوات 
التلفزيونيــة باســتمرار جتعــل فرصــة 

ــة . ــات ضعيف ــاهدة االعان مش
 4- يعــد أغلــب املشــاهدين التلفزيــون 
اداة تســلية وإمتــاع وان بــث االعانات 
ــة  ــة يف متابع ــن املقاطع ــا م ــي نوع يعن
الربامــج عندهم ممــا جيعلهــم يتجاهلون 
االعــان او قــد يضطــرون اىل تــرك 

ــات . ــث االعان ــت ب ــكان وق امل
ــا  ــي يعرضه ــج الت ــت الربام 5-اذا كان
تثــر  وال  ومعــادة  مملــة  التلفزيــون 
محــاس اجلمهــور، فــا حيقــق االعــان 
ــه،  ــة من ــداف املتوقع ــون االه يف التلفزي
ــى  ــام ع ــدم االهت ــة ع ــد حال ــا يول مم
متابعــة مــا يعرضــه التلفزيــون بــل قــد 

ــل )25( .  ــعرهم باملل يش
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اجيابيــات وســلبيات بــث االعانــات يف 
القنــوات الفضائيــة العربيــة:

النظــر  وجهــات  مــن  عــدد  هنــاك 
ــوات  ــات يف القن ــث االعان ــدة لب املؤي

منهــا اآليت: العربيــة  الفضائيــة 
ــة  ــات التجاري ــث االعان ــؤدي ب 1- ي
دورا مهــا يف جعــل القنــوات الفضائيــة 
خدمــة  يف  مهمتهــا  تــؤدي  العربيــة 
افضــل  وتقديــم  العامــة  املصلحــة 
خدمــة جلمهورهــا حيــث االعــان 
مــوردًا عاليــًا يمكنهــا مــن مواجهــة 
ــث. ــف الب ــدة يف تكالي ــاء املتزاي االعب
القنــوات  تســاهم  أن  2-جيــب 
ــات  ــث االعان ــة يف ب ــة العربي الفضائي
لتكــون متاشــية مــع القيــم العربيــة 
االســامية، لعــل رفــض املحطــات 
الفضائيــة العربيــة عــن بــث االعانــات 
للجمهــور ال حيميــه بالــرضورة مــن 
ــي  ــتهاكية الت ــة واالس ــاط الثقافي االن
عــى  بــل  العــامل  يف  تســود  بــدأت 

العكــس.
ــة دورًا  ــات التجاري ــؤدي االعان 3-ت
مهــًا يف ظــل اوضــاع اقتصاديــة وطنيــة 
ــة  ــواق العربي ــدة، فاألس ــة جدي ودولي
دخلــت يف ســياق االنفتــاح االقتصــادي 
العاملــي، ويعــد اإلعــان اداة رئيســة 

االقتصاديــة  املؤسســات  لتطويــر 
مواجهــة  مــن  ولتمكينهــا  الوطنيــة 
االقتصاديــة  املؤسســات  منافســة 

.)26( االجنبيــة 
ذوق  رفــع  يف  االعــان  يســاهم   -4
اجلمهــور وزيــادة وعيــه وحتســن ســبل 

ــدة . ــلع اجلدي ــتخدامه للس اس
الفضائيــة  القنــوات  ختشــى  5-ال   
املحــددة  الســيادة  ذات  العربيــة 
واالدارة  الفخمــة  واالمكانيــات 

املعلنــن. ســيطرة  مــن  امللتزمــة 
6-يــؤدي االعــان دورًا اجتاعيــًا أذ 
ــا  ــث عنه ــادة للحدي ــاس م ــر للن يوف
عاقاهتــم  يقــوي  فهــو  وبذلــك   ،

.  )27( االجتاعيــة 
ــث  ــة لب ــاآلراء الرافض ــق ب ــا يتعل وفي

االعانــات فتتمثــل بــاآليت:
ــم  ــتمر واملنتظ ــان املس ــل االع 1-يقل
مــن حريــة املســتهلك يف اختيــار الســلع 
التــي ال يعلــن عنهــا عــى الرغــم ممــا قد 
تتمتــع بــه مــن مزايــا، ويمثــل اإلعــان 
ــاة  ــن يف حي ــل املعل ــر تدخ ــد مظاه اح
ــد  ــم وحتدي ــه قدراهت ــراد ويف توجي االف
ــة  ــى درج ــات حت ــات االحتياج أولوي
ــه  ــح في ــذي تصب ــد ال ــاج إىل احل االزع
ــيطرة  ــائل الس ــدى وس ــات اح االعان
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غــر املبــارشة عــى قــرارات الفــرد 
ــخصية. ــه الش ــة وحريت الرشائي

التجاريــة  االعانــات  ختــدم   -2
باملؤسســات  اخلاصــة  املصالــح 
ــد  ــر املزي ــدف إىل توف ــة وهت االقتصادي
تبثــه  مــا  ضــوء  يف  االربــاح  مــن 

الفضائيــة. املحطــات 
ــلعي  ــون الس ــز املضم ــؤدي تركي 3-ي
ــواء  ــتهاك س ــلع االس ــى س ــدم ع املق
ــق  ــة اىل تعمي ــر الغذائي ــة او غ الغذائي
ــى  ــز ع ــتهاكية والرتكي ــاط االس االن

ــة)28(.  ــلع الكالي الس

االعانــات - 4 اقتحــام  يمنــع 
ــور  ــتمتاع اجلمه ــة اس ــج املختلف للربام
ــداث  ــك إىل اح ــؤدي ذل ــده وي ــا يري ب
ــذي  ــي ال ــويش الذهن ــن التش ــوع م ن

االســتيعاب واالســتمتاع. يعرقــل 
5-ســامهت ظاهــرة انتشــار االعانــات 
ــة  ــدول العربي ــة يف ال ــة واالجنبي الدولي
بإلغــاء  الفضائيــة  القنــوات  عــرب 
ــات يف  ــات واللغ ــن الثقاف ــز ب احلواج
ــدو  ــة وال ــاليب الرتمج ــم واس ــل نظ ظ
بــاج وامكانيــة اســتقبال االرســال 

التلفزيــوين باللغــة املطلوبــة)29( .
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نتائج الدراسة امليدانية :
أوال: توصيف عينة الدراسة طبقا ملتغراهتم الديموغرافية .

جدول )1( توصيف عينة الدراسة طبقا ملتغراهتم الديموجرافية.

النسبة املئويةالتكرارالفئاتالتغريات

56,19 %236ذكرالنوع

43,81 %184أنثى

 الفئة العمرية

29 – 18122%29,06
39 –30191% 45,47

25,47%40107 سنة فأكرث

املستوى التعليمي

29,52%124متوسط
57,14 %240جامعي

13,34%56دراسات عليا

الوظيفة

23,33%98 طالب
51,44 %216موظف

25,23%106أعامل حرة 
االقتصــادي  املســتوى 

عــي جتام ال ا و

23,57%99مرتفع

54,52 % 229متوسط

21,92%92منخفض

ثانيا: نتائج الدراسة امليدانية 
ــة  ــج الدراس ــث نتائ ــذا املبح ــاول ه يتن
امليدانيــة والتــي تــم أجراؤهــا عــى 
)420( مبحــوث مــن الذيــن يتعرضون 
الفضائيــة  القنــوات  يف  لإلعانــات 

العربيــة , وكانــت النتائــج كاآليت :

ــة  ــة املبحوث ــراد العين ــرض أف ــدى تع م
الفضائيــة  القنــوات  يف  لإلعانــات 

العربيــة
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جدول )2( يوضح مدى تعرض أفراد العينة لإلعانات يف القنوات الفضائية العربية

النسبة املئويةالتكرارالوقت
19847,14 دامئا

17842,38 أحيانا
4410,48 ال

100%420 املجموع

تشــر بيانــات اجلــدول اىل أن الذيــن 
القنــوات  يف  لإلعانــات  يتعرضــون 
)دائــا(  بمعــدل  العربيــة  الفضائيــة 
ــبة47،14  ــب األول بنس ــاءوا بالرتتي ج
ــا(  ــون هلا)أحيان ــن يتعرض ــم الذي %، ث
الرتتيــب  ويف   ،%42،38 بنســبة 
هلــا  يتعرضــون  ال  الذيــن  األخــر 

ــر  ــذي يش ــر ال ــبة 10،48%. األم بنس
يتعرضــون  املبحوثــن  غالبيــة  أن  اىل 
الفضائيــة  القنــوات  يف  لإلعانــات 

. بمعدل)دائــا(  العربيــة 
املعــدل األســبوعي لتعــرض املبحوثــن 
الفضائيــة  القنــوات  يف  لإلعانــات 

العربية: 
جدول )3( يوضح توزيع العينة حسب املعدل األسبوعي للتعرض لإلعانات يف 

القنوات الفضائية العربية

النسبة املئويةالتكرارمعدل التعرض

22259,04يوميا
8823,40   بصورة غري منتظمة

369,58من 1-3 مرات
307,98               من 4-5 مرات

100 %376املجموع
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تشــر بيانــات اجلــدول إىل أن الذيــن 
القنــوات  يف  لإلعانــات  يتعرضــون 
جــاءوا  )يوميــا(  العربيــة  الفضائيــة 
وهــم   ،% بنســبة59،04  األوىل  باملرتبــة 
ــون  ــم املبحوث ــة ،ث ــراد العين ــة أف غالبي
)بصــورة  هلــا  يتعرضــون  الذيــن 
ثــم   %23,40 بنســبة  منتظمــة(  غــر 
ــم  ــبة 9,58 % ث ــرات( بنس ــن )1-3م م
وقــد  مــن )4-5مرات(بنســبة7,98 % 
جــاءوا باملرتبــة األخــرة. األمــر الــذي 
يشــر إىل أن غالبيــة املبحوثــن أكثــر 

مــن نصــف أفــراد العينــة املبحوثــة 
القنــوات  يف  لإلعانــات  يتعرضــون 
الفضائيــة العربيــة يوميــا، وتعــود نســبة 
ارتفــاع نســبة التعــرض لإلعانــات 
ــكل  ــة بش ــة العربي ــوات الفضائي يف القن
يومــي بســبب املشــاهدة والتعــرض 
اليومــي لفقــرات الربامــج يف  القنــوات 

الفضائيــة العربيــة .
الفــرة الزمنيــة املفضلــة لــدى املبحوثن 
يف التعــرض لإلعانــات يف القنــوات 

ــة : ــة العربي الفضائي

جدول )4( يوضح الفرتة التي يفضلنها املبحوثن يف التعرض لإلعانات يف القنوات 
الفضائية العربية

النسبة املئويةالتكرارالفرتة املفضلة
328,51                                 الفرتة الصباحية

307,98                                    فرتة الظهرية
15842,02                                  الفرتة املسائية

349,04فرتة السهرة

12232,45                           ال يوجد وقت محدد

100 %376املجموع

أفضــل  أن  اجلــدول  بيانــات  تشــر 
ــا  ــاهد فيه ــي يش ــة الت ــرتات الزمني الف
القنــوات  يف  اإلعانــات  املبحوثــن 
 ) )املســائية  هــي  العربيــة  الفضائيــة 

ــبة  ــب األول بنس ــاءت بالرتتي ــي ج والت
إجابــات  جممــوع  مــن   %42،02
ــرتة ال  ــل ف ــن يفض ــم م ــن، ث املبحوث
يوجــد وقــت حمــدد بنســبة 32،45% ثم 
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مــن يفضــل فــرتة الســهرة بنســبة 9،04 
ــة  ــرتة الصباحي ــل الف ــن يفض ــم م % ث
بنســبة 8،51% ويف الرتتيــب األخــر 
جــاء املبحوثــن الذيــن يفضلــون فــرتة 
الظهــرة يف تعرضهــم لإلعانــات يف 
بنســبة  العربيــة  الفضائيــة  القنــوات 
7،98 % . األمــر الــذي يشــر اىل أن 
غالبيــة املبحوثــن  يفضلــون الفــرتة 

املســائية يف تعرضهــم لإلعانــات يف 
فهــي  العربيــة،  الفضائيــة  القنــوات 
حجــم  بأكــرب  حتظــى  التــي  الفــرتة 
ــة  ــع العائل ــي جتم ــي الت ــاهدة فه للمش
العراقيــة امــام الشاشــة وبذلــك جــاءت 
املشــاهدة  مــن  االخــرى  الفــرتات 
ــرتة  ــة بف ــة مقارن ــة وقليل ــب متفاوت بنس

ــاء. املس

القنوات الفضائية العربية األكثر تفضيا لدى املبحوثن :
جدول )5( يوضح توزيع املبحوثن حسب القنوات الفضائية العربية األكثر تفضيا

النسبة املئوية%التكرارالقناة

MBC21657,45
20253,72 دريم

ZEE11229,79 ألوان
8221,81 أبو ظبي

7720,48 العربية
6417,02 الجزيرة
5715,16 الحياة
LBC5213,83

NILE TV4311,44
277,18ديب

ن=376 
ماحظة: أتيح للمبحوثن اختيار أكثر بديل

أهــم  أن  اىل  اجلــدول  بيانــات  تشــر 
التــي  العربيــة  الفضائيــة  القنــوات 
ــاة  ــة  قن ــة املبحوث ــراد العين ــا أف يتابعه
ــث  ــن حي ــة األوىل م ــل املرتب MBC حتت

املتابعــة وذلــك بنســبة 57،45%،تليهــا 
ــبة  ــة وبنس ــة الثاني ــم يف املرتب ــاة دري قن
 ZEE53،72%، ويف املرتبــة الثالثــة قنــاة
ــا  ــايت بعده ــبة29،79%، ت ــوان وبنس أل
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قنــاة أبــو ظبــي بنســبة 21،81%،تليهــا 
قنــاة العربيــة بنســبة 20،48% وجــاءت 
قنــاة اجلزيــرة الفضائيــة بنســبة مشــاهدة 
احليــاة  قنــاة  بعدهــا  تــأيت   %17،02
ــاة      ــا قن ــبة 15،16% تتبعه ــة بنس اللبناني
 NILE بنســبة 13،83%، تليهــا قناةLBC 
TV بنســبة11،44% ويف املرتبــة األخرة 

جــاءت قنــاة ديب بنســبة7،18%. األمــر 
الــذي يشــر اىل قنــاةMBC  وقنــاة دريــم 
حيصــان عــى أعــى نســب متابعــة مــن 
املبحوثــن وذلــك يعــود اىل تفضيــل 
اجلمهــور لطبيعــة املــادة اإلعاميــة التي 
ــة  يشــاهدها ســواء كانــت مــواد ترفيهي

ــات .   ــه أو مسلس ــج أخباري أو برام

دوافع مشاهدة عينة البحث لإلعانات يف القنوات الفضائية العربية 
جــدول )6( يوضــح دوافــع مشــاهدة عينــة البحــث لإلعانــات يف القنــوات 

الفضائيــة العربيــة 
النسبة املئوية%التكراردوافع املشاهدة

21256,38تعرفني عىل كل ما هو جديد وجيد من السلع والخدمات

18850,00تعرفني عىل كيفية استخدام السلع والخدمات الجديدة

10828,72تعرفني عىل سلوكيات جديدة من اإلعالنات

9124,20توفر يل الوقت والجهد يف عملية اختيار السلع والخدمات

7319,42تحدد يل املشرتيات االساسية من السلع والخدمات

5213,83لحب االستطالع
369,57 تقدم ضمن الربامج اليومية

ن=376
ماحظة: أتيح للمبحوثن اختيار أكثر من بديل.

تشــر بيانــات اجلــدول إىل أن مــن دوافع 
مشــاهدة عينــة البحــث لإلعانــات 
ــاءت  ــة ج ــة العربي ــوات الفضائي يف القن
مرتبــة كاآليت: جــاء دافــع تعرفنــي عــى 
ــد مــن الســلع  ــد وجي كل مــا هــو جدي
وبنســبة  األوىل  باملرتبــة  واخلدمــات 

56،38%،يليهــا دافــع تعرفنــي عــى 
كيفيــة اســتخدام الســلع واخلدمــات 
اجلديــدة بنســبة 50،00%،يــأيت بعدهــا 
دافــع تعرفنــي عــى ســلوكيات جديــدة 
ــم  ــبة 28،72%، ث ــات بنس ــن اإلعان م
دافــع توفــر يل الوقــت واجلهــد يف عملية 
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بنســبة  واخلدمــات  الســلع  اختيــار 
ــدد  ــع حت ــاء داف ــن ج 24،20%،يف ح
ــلع  ــن الس ــية م ــرتيات االساس يل املش
واخلدمــات بنســبة 19،42%،يتبعهــا 
بنســبة  االســتطاع  حلــب  دافــع 
13،83%،ويف املرتبــة األخــرة جــاء 
دافــع كوهنــا تقــدم ضمــن الربامــج 
ــذي  ــر ال ــبة 9،57%، األم ــة بنس اليومي

مــن  يتمكــن  اإلعــان  أن  اىل  يشــر 
اطــاع عينــة البحــث عــى كل مــا هــو 
ــن كل  ــان ع ــال اإلع ــن خ ــد م جدي
مــا يتعلــق بالســلعة، أذ خيــدم اإلعــان 
ــا  ــتفيد منه ــة ويس ــي الدول أوال مواطن
اجلمهــور العــريب يف حــال وجــدت 
تلــك الســلع واخلدمــات يف البلــدان 

األخــرى .

اساليب االقناع يف االعان يف القنوات الفضائية العربية :
جدول )7( يوضح اساليب االقناع يف االعان القنوات الفضائية العربية

النسبة%العدداساليب االقناع يف االعالن التلفزيوين

20755,05املتوفر فيها عنرص عدم املبالغة

13936,97االعالنات التي تظهر اقبال الجمهور عىل السلعة

18348,67االعالنات املعززة بشهادات خربة

376=
ماحظة: أتيح للمبحوثن اختيار أكثر من بديل.

ــلوب  ــث اىل ان أس ــج البح ــر نتائ تش
املتوفــر فيهــا عنــر عــدم املبالغــة 
ــاليب  ــد أس ــب األول كأح ــاء بالرتتي ج
التلفزيــوين،  االعــان  يف  االقنــاع 
ــة  ــة الثاني ــبة 55،05%، ويف املرتب وبنس
افــادوا  الذيــن  املبحوثــون   أجــاب 
ــوين  ــان التلفزي ــواع االع ــر ان ــان اكث ب
ــهادات  ــززة بش ــات املع ــا االعان اقناع
خــربة وبنســبة 48،67%، ويف املرتبــة 

الذيــن  املبحوثــون   جــاء  األخــرة 
ــاع يف  ــاليب االقن ــر اس ــدون أن أكث جي
ــي  ــات الت ــوين االعان ــان التلفزي االع
ــلعة  ــى الس ــور ع ــال اجلمه ــر اقب تظه
الــذي  األمــر   .%36،97 وبنســبة 
ــدون  ــن جي ــب املبحوث ــر اىل أن اغل يش
ــه اذا  ــن تصديق ــا ويمك ــان مقنع االع
مــا توفــر فيــه عنــر عــدم املبالغــة ، اذ 
ان املســتهلكن يميلــون اىل تصديــق مــا 
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ــم .  ــع خرباهت ــب م يتناس

اراء عينة البحث يف طرق تقديم اإلعان يف القنوات الفضائية العربية:
جدول )8( طرق تقديم اإلعان يف القنوات الفضائية العربية

النسبة املئوية%التكـــــرار طرق التقديم

29879,26أبراز مزايا السلعة أو الخدمة من قبل خبري

21356,65 استعامل األغاين يف بث اإلعالن

17145,48بث اإلعالن عن طريق مشاهدة متثيلية قصرية

14438,30بث اإلعالن من خالل سؤال وجواب أو حوار بني شخصني أو اكرث

8622,87بث اإلعالن مبصاحبة تعليق من دون ظهور اشخاص

5414,36استعامل الرسوم املتحركة

ن=376
ماحظة: أتيح للمبحوثن اختيار أكثر من بديل.

تشــر نتائــج اجلــدول اىل  أن املبحوثــن 
مزايــا  أبــراز  بــأن  أجابــوا  الذيــن 
الســلعة أو اخلدمــة مــن قبــل خبــر 
هــي الطريقــة الفضــى لدهيــم يف  تقديــم 
الفضائيــة  القنــوات  يف  اإلعــان 
العربيــة وبعــدد)298( تكــرارا وبنســبة 
ــة األوىل، ويف  ــوا املرتب 79،26% واحتل
ــن  ــن الذي ــاد املبحوث ــة أف ــة الثاني املرتب
ــث  ــاين يف ب ــتعال األغ ــأن اس ــدون ب جي
اإلعــان هــي الطريقــة الفضــى لدهيــم 
القنــوات  يف  اإلعــان  تقديــم  يف  
وبعــدد)213(  العربيــة  الفضائيــة 
يــأيت   ،%56،65 وبنســبة  تكــرارا 

بــث  بــأن  أجابــوا  الذيــن  بعدهــا 
ــة  ــاهدة متثيلي ــق مش ــن طري ــان ع اإلع
قصــرة وبعــدد)171( تكــرارا وبنســبة 
أشــار)144(   حــن  يف   ،%45،48
أهنــم  اىل   %38،30 وبنســبة  تكــرارا 
ــال  ــن خ ــان م ــث اإلع ــون ب يفضل
بــن  حــوار  أو  وجــواب  ســؤال 
شــخصن أو اكثــر، ليحــل بعدهــم مــن 
ــة  ــان بمصاحب ــث اإلع ــأن  ب ــاد ب أف
تعليــق مــن دون ظهــور اشــخاص هــي 
الطريقــة الفضــى لدهيــم يف  تقديــم 
اإلعــان يف القنــوات الفضائيــة العربيــة 
وبعــدد)86( تكرارا وبنســبة %22،87، 
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ويف املرتبــة األخــرة حــل املبحوثــن 
ــوم  ــتعال الرس ــأن اس ــدون ب ــن جي الذي
الفضــى  الطريقــة  هــي  املتحركــة 

لدهيــم يف  تقديــم اإلعــان يف القنــوات 
الفضائيــة العربيــة وبعــدد)54( تكــرارا 

.%14،36 وبنســبة 

 تكرار االعان جيذب االنتباه ويضمن بقاء السلعة يف الذاكرة :
جدول )9( يوضح تكرار االعان جيذب االنتباه ويضمن بقاء السلعة يف الذاكرة

النسبة%العدداالجابات

15641,48دامئا
12232,45احيانا
5815,43نادرا
4010,64ال

100%376املجموع

ــن  ــث اىل ان املبحوث ــج البح ــر نتائ تش
ــان  ــرار االع ــان تك ــادوا ب ــن اف الذي
جيــذب االنتبــاه ويضمــن بقــاء الســلعة 
دائــا يف ذاكرهتــم بلــغ عددهــم )156( 
تكــرارا وبنســبة )41،48%( ، بينــا بلــغ 
عــدد املبحوثــن الذيــن اشــاروا اىل انــه 
ــاء  ــان بق ــرار االع ــن تك ــا يضم احيان
الســلعة يف ذاكرهتــم )122( تكــرارا 
،وأجــاب )58(  وبنســبة )%32،45( 
ــرار  ــن تك ــادرا يضم ــه ن ــرارا اىل ان تك
الســلعة يف ذاكرهنــم  بقــاء  االعــان 
وبنســبة )15،43%( امــا مــن مل يضمــن 

يف  الســلعة  بقــاء  االعــان  تكــرار 
ذاكرهتــم فــكان عددهــم )40( تكــرارا 
الــذي  .األمــر   )%10،64( وبنســبة 
يشــر اىل أن تكــرار املعلــن إلعانــه 
ــل  ــأنه أن يعم ــن ش ــتمر م ــكل مس بش
عــى ضــان بقــاء اســم الســلعة يف 
انــه  اذ   ، العراقــي  ذاكــرة املســتهلك 
يتعــرض يوميــا ملئــات االعانــات مــن 
العربيــة  الفضائيــة  القنــوات  خــال 
لذلــك فــان عــى املعلــن ان يكــرر 
ــى  ــث ع ــكل ال يبع ــن بش ــه ولك اعان

ــه . ــن الي ــس املعل ــل يف نف املل



353

أ. م. د. حممد حسني علوان
2م

02
1  

ل  
ــو

يـل
   أ

  4
8  

د /
عد

ال

اسباب عدم حتقيق االعان االهداف
جدول )10( يوضح اسباب عدم حتقيق االعان االهداف

النسبة %العدداسباب عدم تحقيق االعالن االهداف

21757,71تقدميه بوقت غري مناسب

5514,63سوء االطار الفني لإلعالن

عدم ايضاح مزايا السلعة
10427,66

100%376املجموع

ــن  ــث اىل ان املبحوث ــج البح ــر نتائ تش
الذيــن أجابــوا بــان تقديمــه بوقــت 
غــر مناســب ســببا يف عــدم حتقيــق 
اهدافــه اذ بلــغ عددهــم )217( مبحوثا 
وبنســبة )57،71%( وكانــوا يف الرتتيب 
األول، ويف املرتبــة الثانيــة اشــار )104( 
مبحوثــا اىل ان مــن اســباب عــدم حتقيق 
ــاح  ــدم ايض ــو ع ــه ه ــان ألهداف االع
وبنســبة )%27،66(،  الســلعة  مزايــا 
اىل  اشــاروا  األخــرة  املرتبــة  ويف 

ــدم  ــبب يف ع ــي كس ــار الفن ــوء االط س
وبعــدد  ألهدافــه  االعــان  حتقيــق 
 ،)%14،63( وبنســبة  مبحوثــا   )55(
ــدم  ــبب ع ــر اىل ان س ــذي يش ــر ال األم
حتقيــق االعــان ألهدافــه هــو تقديمــه 
ــى  ــذا ع ــب ، وهل ــر مناس ــت غ يف وق
ــان  ــه لإلع ــي يف عرض ــن ان يراع املعل
الوقــت ، فعــادة مــا تكــون اوقــات 
ــان  ــا لإلع ــر جذب ــي االكث ــذروة ه ال

ــلع . ــن الس ع
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مدى مائمة اإلعانات يف القنوات الفضائية العربية للقيم والعادات والتقاليد:
جدول رقم )11( يوضح مدى مائمة اإلعانات يف القنوات الفضائية العربية للقيم 

والعادات والتقاليد
النسبة املئوية%التكرارمدى املالمئة

17446,28 دامئا

13134,84 أحيانا

7118,88 ال

100%376 املجموع

تشــر بيانــات اجلــدول اىل أن الذيــن 
اإلعانــات  مائمــة  بــأن  جيــدون 
العربيــة  الفضائيــة  القنــوات  يف 
تكــون  والتقاليــد  والعــادات  للقيــم 
األوىل  باملرتبــة  جــاءوا  بصفة)دائــا( 
ــة  ــة الثاني ــبة 46،28%، ويف املرتب وبنس
ــأن  ــرون ب ــن ي ــون الذي ــار املبحوث أش
القنــوات  يف  اإلعانــات  مائمــة 
الفضائيــة العربيــة للقيــم والعــادات 
والتقاليــد تكــون يف بعــض األحيــان 
جــاء  حــن  يف   ،%34،84 وبنســبة 
ــدم  ــاب بع ــن أج ــرة م ــة األخ باملرتب

القنــوات  يف  اإلعانــات  مائمــة 
الفضائيــة العربيــة للقيــم والعــادات 
والتقاليــد وبنســبة 18،88% وقــد يعــود 
ســبب ذلــك أن بعــض االعانــات 
ــا  ــا وتقاليدن ــع عاداتن ــاءم م ــد ال تت ق
الطابــع  ذات  االعانــات  وبالــذات 
ــي  ــور الت ــات العط ــل اعان ــريب مث الغ
اإلباحيــة،  اللقطــات  بعــض  حتمــل 
غالبيــة  أن  اىل  يشــر  الــذي  األمــر 
ــات يف  ــأن اإلعان ــدون ب ــن جي املبحوث
القنــوات الفضائيــة العربيــة مائمــة 

. والتقاليــد  والعــادات  للقيــم 
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مدى فائدة المهور من مشاهدة اإلعانات يف القنوات الفضائية العربية : 
اجلدول رقم )12(يوضح مدى فائدة اجلمهور من مشاهدة اإلعانات يف القنوات 

الفضائية العربية 
النسبة املئوية%التكرار مدى الفائدة

15340,69 دامئا

12232,45 أحيانا
10126,86 ال

100%376 املجموع

تشــر نتائــج اجلــدول اىل  أن املبحوثــن 
الذيــن أجابــوا بأهنــم دائــا مــا حيصلــون 
عــى الفائــدة مــن مشــاهدة اإلعانــات 
يف القنــوات الفضائيــة العربيــة وجــاءوا 
تكــرار   153 بواقــع  األوىل  باملرتبــة 
ــة  ــة الثاني ــبة 40،69% ، ويف املرتب وبنس
ــبة %32،45  ــا وبنس ــار 122مبحوث أش
اىل أهنــم أحيانــا مــا حيصلــون عــى 
ــات يف  ــاهدة اإلعان ــن مش ــدة  م الفائ

القنــوات الفضائيــة العربيــة، وجــاء 
ــدم  ــاب بع ــن أج ــرة م ــة األخ باملرتب
ــاهدة  ــن مش ــدة  م ــى الفائ ــم ع حصوهل
الفضائيــة  القنــوات  يف  اإلعانــات 
مبحــوث  وبعــدد101  العربيــة، 
ــر  ــذي يش ــر ال ــبة 26،86%،األم وبنس
ــدة  ــى فائ ــث ع ــة البح ــول عين اىل حص
ــات يف  ــم لإلعان ــال متابعته ــن خ م

ــة . ــة العربي ــوات الفضائي القن

ــة  ــوات الفضائي ــات يف القن ــاهدة اإلعان ــد مش ــن عن ــب املبحوث ــي تعج ــواد الت  امل
ــة : العربي

جدول )13(يوضح املواد التي تعجب املبحوثن عند مشاهدة اإلعانات يف القنوات 
الفضائية العربية

النسبة%التكرار ما يعجب املبحوثني
23161,44 الفكرة اإلعالنية
18649,47 الحوار اإلعالين

12332,71  شكل اإلخراج اإلعالين

10427,66 النكتة داخل النص اإلعالين

9725,80 حركة املمثلني يف اإلعالن

ن=376
ماحظة: أتيح للمبحوثن اختيار أكثر من بديل.
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تشــر نتائــج اجلــدول اىل  أن املبحوثــن 
ــة  ــرة اإلعاني ــأن الفك ــوا ب ــن أجاب الذي
مشــاهدة  عنــد  يعجبهــم  مــا  هــو 
الفضائيــة  القنــوات  يف  اإلعانــات 
العربيــة وبعــدد)231( تكــرارا وبنســبة 
األوىل،  املرتبــة  واحتلــوا   %61،44
املبحوثــن  أفــاد  الثانيــة  املرتبــة  ويف 
ــاين  ــوار اإلع ــأن احل ــدون ب ــن جي الذي
مشــاهدة  عنــد  يعجبهــم  مــا  هــو 
الفضائيــة  القنــوات  يف  اإلعانــات 
تكــرارا  وبعــدد)186(   العربيــة 
وبنســبة 49،47%، يــأيت بعدهــا الذيــن 
أجابــوا بــأن شــكل اإلخــراج اإلعــاين 

مشــاهدة  عنــد  يعجبهــم  مــا  هــو 
الفضائيــة  القنــوات  يف  اإلعانــات 
مبحوثــا  وبعــدد)123(  العربيــة 
املبحوثــن  يليهــا  وبنســبة %32،71، 
الذيــن أشــاروا اىل أن النكتــة داخــل 
النــص اإلعــاين هــو مــا يعجبهــم 
عنــد مشــاهدة اإلعانــات يف القنــوات 
وبعــدد)104(  العربيــة  الفضائيــة 
ــة  ــبة 27،66%، ويف املرتب ــرارا وبنس تك
األخــرة أفــاد مــن تعجبهــم حركــة 
وبعــدد)97(  اإلعــان  يف  املمثلــن 

 . وبنســبة%25،80  تكــرارا 

رأي عينة البحث عن ظهور املرأة يف اإلعانات 
جدول )14(يوضح رأي عينة البحث عن ظهور املرأة يف اإلعانات 

النسبة املئوية%التكرار املوافقة عىل الظهور

318,24 نعم

6717,82 أحيانا

27873,94 ال

100%376 املجموع

تشــر نتائــج اجلــدول اىل  أن املبحوثــن 
الذيــن أجابــوا بأهنــم ال يرغبــون بظهور 
القنــوات  يف  اإلعانــات  يف  املــرأة 
الفضائيــة العربية جــاءوا باملرتبــة األوىل 
بواقــع 278 تكــرار وبنســبة %73،94 ، 
ويف املرتبــة الثانيــة أشــار املبحوثــن 
ــى  ــان ع ــض األحي ــم يف بع اىل موافقته

ظهــور املــرأة يف اإلعانــات يف القنوات 
ــرارا  ــة وبعدد)67(تك ــة العربي الفضائي
وبنســبة 17،82%، ويف املرتبــة األخــرة 
ظهــور  عــى  يوافقــون  مــن  أفــاد 
القنــوات  يف  اإلعانــات  يف  املــرأة 
الفضائيــة العربيــة وبعــدد)31( تكــرارا 
وبنســبة8،24%، األمــر الــذي يشــر اىل 
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ــة  ــة املبحوث ــراد العين ــة أف ــدم موافق ع
عــى ظهــور املــرأة يف اإلعانــات يف 
ــا  ــو م ــة وه ــة العربي ــوات الفضائي القن
ــد  ــادات والتقالي ــم والع ــع اىل القي يرج

عــى حتكــم املجتمعــات العربيــة ومنهــا 
ــن  ــا والذي ــي خصوص ــع العراق املجتم
ــرأة يف  ــورة امل ــاءه لص ــا أس ــدون فيه جي

ــامي .  ــن اإلس الدي

دوافع عدم موافقة عينة البحث عى ظهور املرأة يف اإلعانات
جدول )15(يوضح دوافع عدم موافقة عينة البحث عى ظهور املرأة يف اإلعانات

النسبة%التكراردوافع عدم املوافقة
19670,50ال تتناسب مع العادات والتقاليد (اإلباحية)

16157,91 يستغل مفاتن املرأة يف الرتويج للسلع

11240,29 ظهور املرأة يف سلع ليس لها صلة بها

8129,14 أساءه لصورة املرأة

176,12أخرى أذكرها

ن=278
ماحظة: أتيح للمبحوثن اختيار أكثر من بديل.

تشــر نتائــج اجلــدول اىل  أن املبحوثــن 
ــع  ــب م ــا ال تتناس ــوا بأهن ــن أجاب الذي
العــادات والتقاليــد )اإلباحيــة( هــو 
دافــع عــدم موافقتهــم عــى ظهــور 
القنــوات  يف  اإلعانــات  يف  املــرأة 
وبعــدد)196(  العربيــة  الفضائيــة 
واحتلــوا   %70،50 وبنســبة  تكــرارا 
ــاد  ــة أف ــة الثاني ــة األوىل، ويف املرتب املرتب
املبحوثــن الذيــن جيــدون بأنــه يســتغل 
ــو  ــلع ه ــج للس ــرأة يف الرتوي ــن امل مفات
دافــع عــدم موافقتهــم عــى ظهــور 

القنــوات  يف  اإلعانــات  يف  املــرأة 
وبعــدد)161(  العربيــة  الفضائيــة 
تكــرارا وبنســبة 57،91%، يــأيت بعدهــا 
ــرأة يف  ــور امل ــأن ظه ــوا ب ــن أجاب الذي
ــع  ــو داف ــا ه ــة هب ــا صل ــس هل ــلع لي س
عــدم موافقتهــم عــى ظهــور املــرأة 
يف اإلعانــات يف القنــوات الفضائيــة 
العربيــة وبعــدد)112( تكــرارا وبنســبة 
املبحوثــن  40،29%، ليحــل بعدهــا 
الذيــن جيــدون بأنــه أســاءه لصــورة 
املــرأة وبعــدد)81( تكــرارا وبنســبة 
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29،14%، ويف املرتبــة األخــرة  جــاء فئة أخــرى وبعدد)17(تكرارا وبنســبة%6،12.
رأي عينة البحث يف توجيه اإلعانات لألطفال 

جدول )16(يوضح رأي عينة البحث يف توجيه اإلعانات لألطفال

النسبة املئوية%التكراراملوافقة عىل التوجيه

3810,11 نعم
7921,01 أحيانا

25968,88 ال

100%376 املجموع

تشــر نتائــج اجلــدول اىل  أن املبحوثــن 
الذيــن أجابــوا بأهنــم ال يرغبــون بتوجيه 
القنــوات  يف  لألطفــال   اإلعانــات 
الفضائيــة العربيــة جــاءوا باملرتبــة األوىل 
ــبة %68،88  ــرار وبنس ــع 259 تك بواق
وحلــوا يف املرتبــة األوىل ، ويف املرتبــة 
ــم  ــن اىل موافقته ــار املبحوث ــة أش الثاني
توجيــه  عــى  األحيــان  بعــض  يف 
القنــوات  يف  لألطفــال  اإلعانــات 
ــرارا  ــة وبعدد)79(تك ــة العربي الفضائي
وبنســبة 21،01%، ويف املرتبــة األخــرة 

توجيــه  عــى  يوافقــون  مــن  أفــاد 
القنــوات  يف  لألطفــال  اإلعانــات 
الفضائيــة العربيــة وبعــدد)38( تكــرارا 
ــر  ــذي يش ــر ال ــبة10،11%، األم وبنس
اىل عــدم موافقــة أفــراد العينــة املبحوثــة 
ــال يف  ــات لألطف ــه اإلعان ــى توجي ع
ــا  ــو م ــة وه ــة العربي ــوات الفضائي القن
يرجــع اىل التأثــر الســلبي عــى ســلوك 
الســلع  لــرشاء  ودفعهــم  األطفــال 

ــا.  ــن عنه املعل
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أبرز اإلعانات غر أخاقية  يف القنوات الفضائية العربية
جدول )17( يوضح أبرز اإلعانات غر أخاقية  يف القنوات الفضائية العربية

النسبة املئوية%التكرار  أبرز اإلعالنات غري أخالقية

20955,59 التي تستغل مفاتن املرأة
16443,62التي تثري النزعة االستهالكية املفرطة

14739,10االعالنات الكاذبة
10828,72التي تستغل األطفال

 التــي تخلــق مشــاعر اإلحبــاط نتيجــة عــدم القــدرة عــىل الــراء

أو محــاكاة اآلخريــن

9324,73

7118,88التي تروج للسلع املرضة بالصحة

ن=376
ماحظة: أتيح للمبحوثن اختيار أكثر من بديل.

تشــر نتائــج اجلــدول اىل  أن املبحوثــن 
اإلعانــات  بأهنــا  أجابــوا  الذيــن 
ــرز  ــو أب ــرأة ه ــن امل ــتغل مفات ــي تس الت
اإلعانــات غــر أخاقيــة  يف القنــوات 
وبعــدد)209(  العربيــة  الفضائيــة 
واحتلــوا   %55،59 وبنســبة  تكــرارا 
الثانيــة  املرتبــة  ويف  األوىل،  املرتبــة 
جيــدون  الذيــن  املبحوثــن  أفــاد 
بــأن االعانــات التــي تثــر النزعــة 
أبــرز  هــو  املفرطــة  االســتهاكية 
اإلعانــات غــر أخاقيــة  يف القنــوات 
وبعــدد)164(  العربيــة  الفضائيــة 
يــأيت   ،%43،62 وبنســبة  تكــرارا 
بعدهــا الذيــن أجابــوا بأهنــا االعانــات 

الكاذبــة وبعــدد)147( تكــرارا وبنســبة 
املبحوثــن  39،10%، ليحــل بعدهــا 
ــات التــي  ــن جيــدون بأهنــا االعان الذي
وبعــدد)108(  األطفــال  تســتغل 
ــن  ــا م ــبة 28،72%، يليه ــرارا وبنس تك
ــق  ــي ختل ــات الت ــأن االعان ــاب ب أج
مشــاعر اإلحبــاط نتيجــة عــدم القــدرة 
اآلخريــن،  حمــاكاة  أو  الــرشاء  عــى 
ــبة%24،73،  ــرارا وبنس وبعدد)93( تك
ــون   ــاد املبحوث ــرة  أف ــة األخ ويف املرتب
تــروج  التــي  االعانــات  بأهنــا 
للســلع املــرضة بالصحــة هــو أبــرز 
اإلعانــات غــر أخاقيــة  يف القنــوات 
ــرارا  ــة وبعدد)71(تك ــة العربي الفضائي

. وبنســبة%18،88 
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مدى مسامهة االعانات يف توعية املستهلك يف القنوات الفضائية العربية
جدول )18( يوضح مسامهة االعانات يف توعية املستهلك يف القنوات الفضائية 

العربية
النسبة املئوية%التكرارمدى توعية املستهلك

11931,65 دامئا
14839,36أحيانا

6316,76نادرا
4612,23ال

100%376املجموع

ــن  ــث اىل ان املبحوث ــج البح ــر نتائ تش
ــا  ــات دائ ــأن االعان ــادوا ب ــن اف الذي
ــم  ــغ عدده ــم بل ــاهم يف توعيته ــا تس م
 )%31،65( وبنســبة  تكــرارا   )119(
، بينــا بلــغ عــدد املبحوثــن الذيــن 
ــاهم يف  ــا تس ــا م ــه احيان ــاروا اىل ان اش

توعيتهــم بعــدد )148( تكــرارا وبنســبة 
)39،36%( ،وأجــاب )63( مبحوثــا 
ــم   ــاهم يف توعيته ــا تس ــادرا م ــه ن اىل ان
وبنســبة )16،76%(امــا مــن مل تســاهم 
االعانــات يف توعيتهــم فــكان عددهــم 

)46( وبنســبة )%12،23( .

مدى التزام القنوات الفضائية العربية بأخاقيات اإلعان   
جدول )19( يوضح مدى التزام القنوات الفضائية العربية بأخاقيات اإلعان   

النسبة املئوية%التكرارمدى توعية املستهلك
5614,89 دامئا

7419,68أحيانا

10427,66نادرا

14237,77ال

100%376املجموع

ــن  ــث اىل ان املبحوث ــج البح ــر نتائ تش
الذيــن أشــاروا بــأن القنــوات الفضائيــة 
العربيــة ال تلتــزم بأخاقيــات اإلعــان، 

بلــغ  وبعــدد  األوىل  باملرتبــة  جــاءوا 
وبنســبة  تكــرارا   )142( عددهــم 
الثانيــة  املرتبــة  ويف   ،  )%37،77(
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ــا  ــادرا م ــه ن ــون  اىل ان ــاب املبحوث أج
العربيــة  الفضائيــة  القنــوات  تلتــزم 
ــدد )104(  ــان وبع ــات اإلع بأخاقي
يــأيت   ،  )%27،66( وبنســبة  تكــرارا 
ــأن  ــادوا ب ــن أف ــون الذي ــا املبحوث بعده
تلتــزم  العربيــة  الفضائيــة  القنــوات 
بأخاقيــات  األحايــن   بعــض  يف 

ــا  ــغ )74( مبحوث ــدد بل ــان وبع اإلع
ــرة  ــة األخ ــبة19،68%،ويف املرتب وبنس
أشــار املبحوثــون  اىل انــه دائــا مــا 
العربيــة  الفضائيــة  القنــوات  تلتــزم 
وبعــدد)56(  اإلعــان  بأخاقيــات 

.   )%14،89( وبنســبة  تكــرارا 

أسباب عدم التزام القنوات الفضائية العربية بأخاقيات اإلعان   
جدول )20( يوضح أسباب عدم التزام القنوات الفضائية العربية بأخاقيات 

اإلعان   

النسبة املئوية%التكرار   أسباب عدم االلتزام
28174,73   غياب القوانني التي تلزم القنوات بأخالقيات اإلعالن

25968,88 سعي القنوات للحصول عىل املكاسب املادية

16744,41 تعدد القنوات الحكومية والخاصة يف ظل انعدام الرقابة

11330,05 تهافت القنوات بالحصول عىل أكرب كمية اعالنات

ن=376
ماحظة: أتيح للمبحوثن اختيار أكثر من بديل.

تشــر نتائــج اجلــدول اىل  أن املبحوثــن 
ــن  ــاب القوان ــأن غي ــوا ب ــن أجاب الذي
بأخاقيــات  القنــوات  تلــزم  التــي 
أســباب عــدم  أحــد  هــو  اإلعــان 
العربيــة  الفضائيــة  القنــوات  التــزام 
القنــوات  يف  اإلعــان  بأخاقيــات 
وبعــدد)281(  العربيــة  الفضائيــة 

واحتلــوا   %74،73 وبنســبة  تكــرارا 
ــاد  ــة أف ــة الثاني ــة األوىل، ويف املرتب املرتب
ــعي  ــأن س ــدون ب ــن جي ــن الذي املبحوث
القنــوات للحصــول عــى املكاســب 
عــدم  أســباب  أحــد  هــو  املاديــة 
العربيــة  الفضائيــة  القنــوات  التــزام 
بأخاقيــات اإلعــان وبعــدد)259( 
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تكــرارا وبنســبة 68،88%، يــأيت بعدهــا 
الذيــن أجابــوا بــأن تعــدد القنــوات 
احلكوميــة واخلاصــة يف ظــل انعــدام 
الرقابــة وبعــدد)167( تكــرارا وبنســبة 
44،41%، ويف املرتبــة األخــرة حــل 
ــت  ــأن هتاف ــدون ب ــن جي ــن الذي املبحوث

ــة  ــرب كمي ــى أك ــول ع ــوات باحلص القن
اعانــات هــو أحــد أســباب عــدم 
العربيــة  الفضائيــة  القنــوات  التــزام 
بأخاقيــات اإلعــان وبعــدد)113( 

.%30،05 وبنســبة  تكــرارا 

ــة أن تلتــزم هبــا يف  ــة العربي ــة التــي جيــب عــى القنــوات الفضائي الضوابــط األخاقي
اعاناتــا 

ــة  ــوات الفضائي ــى القن ــب ع ــي جي ــة الت ــط األخاقي ــن الضواب ــدول )21( يب ج
ــا  ــا يف اعاناهت ــزم هب ــة أن تلت العربي

النسبة املئوية%التكرار الضوابط األخالقية

 عــرض اإلعالنــات التــي ال تتعــارض مــع قيــم وعــادات وتقاليــد

  املجتمــع

21657,45

18448,94  االبتعاد عن استغالل املرأة والطفل يف االعالنات

15741,76التخيل عن عرض االعالنات التي تثري النزعة االستهالكية املفرطة

13134,84التخيل عن عرض االعالنات التي تثري النزعة االستهالكية املفرطة
10928,99 االبتعاد عن أثارة غرائز الجمهور والتأكيد عىل جودة السلعة

7921,01 عدم قطع الربامج من أجل عرض االعالنات

ن=376
ماحظة: أتيح للمبحوثن اختيار أكثر من بديل.

تشــر بيانــات اجلــدول إىل أن مــن دوافع 
مشــاهدة عينــة البحــث لإلعانــات 
ــاءت  ــة ج ــة العربي ــوات الفضائي يف القن
مرتبــة كاآليت: جــاء دافــع تعرفنــي عــى 
ــد مــن الســلع  ــد وجي كل مــا هــو جدي
وبنســبة  األوىل  باملرتبــة  واخلدمــات 
56،38%،يليهــا دافــع تعرفنــي عــى 

كيفيــة اســتخدام الســلع واخلدمــات 
اجلديــدة بنســبة 50،00%،يــأيت بعدهــا 
دافــع تعرفنــي عــى ســلوكيات جديــدة 
ــم  ــبة 28،72%، ث ــات بنس ــن اإلعان م
دافــع توفــر يل الوقــت واجلهــد يف عملية 
بنســبة  واخلدمــات  الســلع  اختيــار 
ــدد  ــع حت ــاء داف ــن ج 24،20%،يف ح



363

أ. م. د. حممد حسني علوان
2م

02
1  

ل  
ــو

يـل
   أ

  4
8  

د /
عد

ال

ــلع  ــن الس ــية م ــرتيات االساس يل املش
واخلدمــات بنســبة 19،42%،يتبعهــا 
بنســبة  االســتطاع  حلــب  دافــع 
13،83%،ويف املرتبــة األخــرة جــاء 
دافــع كوهنــا تقــدم ضمــن الربامــج 
ــذي  ــر ال ــبة 9،57%، األم ــة بنس اليومي
مــن  يتمكــن  اإلعــان  أن  اىل  يشــر 
اطــاع عينــة البحــث عــى كل مــا هــو 
ــن كل  ــان ع ــال اإلع ــن خ ــد م جدي
مــا يتعلــق بالســلعة، أذ خيــدم اإلعــان 
ــا  ــتفيد منه ــة ويس ــي الدول أوال مواطن
اجلمهــور العــريب يف حــال وجــدت 
تلــك الســلع واخلدمــات يف البلــدان 

األخــرى .
نتائج البحث امليدانية:

1-أن الذيــن يتعرضــون لإلعانــات 
ــة بمعــدل  ــة العربي ــوات الفضائي يف القن
األول  بالرتتيــب  جــاءوا  )دائــا( 
بنســبة47،14 %، ثــم الذيــن يتعرضــون 

بنســبة %42،38 . هلا)أحيانــا( 
ــي  ــة الت ــرتات الزمني ــل الف 2-أن أفض
يشــاهد فيهــا املبحوثــن اإلعانــات 
يف القنــوات الفضائيــة العربيــة هــي 
ــب  ــاءت بالرتتي ــي ج ــائية ( والت )املس
مــن جممــوع  بنســبة %42،02  األول 
ــل  ــن يفض ــم م ــن، ث ــات املبحوث إجاب

فــرتة ال يوجــد وقــت حمــدد بنســبة 
32،45% ثــم مــن يفضــل فــرتة الســهرة 

بنســبة 9،04 % 
ــادات  ــك بالع ــى التمس ــرص ع 3-احل
ــة واإلســامية يف بــث  ــد العربي والتقالي
الفضائيــة  القنــوات  يف  اإلعانــات 
بعــض  عــن  والتخــي  العربيــة، 
ــجم  ــي التنس ــتوردة الت ــاليب املس األس

مــع واقــع وطبيعــة جمتمعنــا .
ــكل  ــان بش ــاغ اإلع ــب أن يص 3-جي
رضــا  ينــال  حتــى  وجــذاب  مميــز 
يف  املحــرر  يبتعــد  وأن  اجلمهــور، 
عــن  اإلعانيــة  للرســالة  صياغتــه 
يقــدم  وأن  والتضخيــم  التضليــل 

. للجمهــور  املنتــج  عــن  احلقيقــة 
عينــة  مشــاهدة  دوافــع  مــن  4-أن 
القنــوات  يف  لإلعانــات  البحــث 
ــي  ــع تعرفن ــو داف ــة ه ــة العربي الفضائي
ــن  ــد م ــد وجي ــو جدي ــا ه ــى كل م ع
األوىل  باملرتبــة  واخلدمــات  الســلع 
دافــع  56،38%،يليهــا  وبنســبة 
اســتخدام  كيفيــة  عــى  تعرفنــي 
بنســبة  اجلديــدة  الســلع واخلدمــات 
ــي  ــع تعرفن ــا داف ــأيت بعده 50،00%،ي
مــن  جديــدة  ســلوكيات  عــى 
اإلعانــات بنســبة 28،72%، ثــم دافــع 
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توفــر يل الوقــت واجلهــد يف عمليــة 
بنســبة  واخلدمــات  الســلع  اختيــار 
ــدد  ــع حت ــاء داف ــن ج 24،20%،يف ح
ــلع  ــن الس ــية م ــرتيات االساس يل املش

.  %19،42 بنســبة  واخلدمــات 
املبالغــة  عــدم  أســلوب  جــاء   -5
أســاليب  كأحــد  األول  بالرتتيــب 
التلفزيــوين،  االعــان  يف  االقنــاع 
ــة  ــة الثاني ــبة 55،05%، ويف املرتب وبنس
ــان  أجــاب املبحوثــون  الذيــن افــادوا ب
اكثــر انــواع االعــان التلفزيــوين اقناعــا 
ــربة  ــهادات خ ــززة بش ــات املع االعان
وبنســبة 48،67%، ويف املرتبــة األخــرة 
جــاء املبحوثــون  الذيــن جيــدون أن 
أكثــر اســاليب االقنــاع يف االعــان 
التلفزيــوين االعانــات التــي تظهــر 
ــبة  ــلعة وبنس ــى الس ــور ع ــال اجلمه اقب

.%36،97
تكــرار  بــان  املبحوثــون  افــاد   -6
ويضمــن  االنتبــاه  جيــذب  االعــان 
بقــاء الســلعة دائــا يف ذاكرهتــم وبنســبة 
)41،48%( ، بينــا بلــغ عــدد املبحوثن 
ــن  ــا يضم ــه احيان ــاروا اىل ان ــن اش الذي
يف  الســلعة  بقــاء  االعــان  تكــرار 
أمــا   ،  )%32،45( وبنســبة  ذاكرهتــم 
ــن  ــادرا يضم ــه ن ــاروا اىل ان ــن أش الذي

يف  الســلعة  بقــاء  االعــان  تكــرار 
.  )%15،43( وبنســبة  ذاكرهنــم 

الذيــن جيــدون  املبحوثــون  7-جــاء 
ــوات  ــات يف القن ــة اإلعان ــأن مائم ب
الفضائيــة العربيــة للقيــم والعــادات 
ــة  ــا( باملرتب ــون بصفة)دائ ــد تك والتقالي
األوىل وبنســبة 46،28%، ويف املرتبــة 
ــرون  ــن ي ــون الذي ــة أشــار املبحوث الثاني
ــوات  ــات يف القن ــة اإلعان ــأن مائم ب
الفضائيــة العربيــة للقيــم والعــادات 
والتقاليــد تكــون يف بعــض األحيــان 
جــاء  حــن  يف   ،%34،84 وبنســبة 
ــدم  ــاب بع ــن أج ــرة م ــة األخ باملرتب
القنــوات  يف  اإلعانــات  مائمــة 
الفضائيــة العربيــة للقيــم والعــادات 

.  %18،88 وبنســبة  والتقاليــد 
ال  بأهنــم  املبحوثــون  8-أجــاب 
ــات  ــرأة يف اإلعان ــور امل ــون بظه يرغب
ــاءوا  ــة ج ــة العربي ــوات الفضائي يف القن
 ،%73،94 وبنســبة  األوىل  باملرتبــة 
ويف املرتبــة الثانيــة أشــار املبحوثــون 
األحيــان  بعــض  يف  موافقتهــم  اىل 
عــى ظهــور املــرأة يف اإلعانــات يف 
القنــوات الفضائيــة العربيــة وبنســبة 
17،82%، ويف املرتبــة األخــرة أفــاد 
مــن يوافقــون عــى ظهــور املــرأة يف 
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الفضائيــة  القنــوات  يف  اإلعانــات 
. وبنســبة%8،24  العربيــة 

دافــع  بــأن  املبحوثــون  أجــاب   -9
عــدم موافقتهــم عــى ظهــور املــرأة 
يف اإلعانــات يف القنــوات الفضائيــة 
العربيــة بأهنــا ال تتناســب مــع العــادات 
والتقاليــد )اإلباحية( وبنســبة %70،50 
املرتبــة  ويف  األوىل،  املرتبــة  واحتلــوا 
ــدون  ــن جي ــن الذي ــاد املبحوث ــة أف الثاني
ــج  ــرأة يف الرتوي ــن امل ــه يســتغل مفات بأن
للســلع وبنســبة 57،91%، يــأيت بعدهــا 
ــرأة يف  ــور امل ــأن ظه ــوا ب ــن أجاب الذي
ســلع ليــس هلــا صلــة هبــا وبنســبة 

.  %40،29
أبــرز  بــأن  املبحوثــون  10-أشــار 
اإلعانــات غــر أخاقيــة  يف القنــوات 
العربيــة هــي اإلعانــات  الفضائيــة 
ــاءوا  ــرأة وج ــن امل ــتغل مفات ــي تس الت
املرتبــة األوىل وبنســبة 55،59%، ويف 
ــن  ــن الذي ــاد املبحوث ــة أف ــة الثاني املرتب
جيــدون بــأن االعانــات التــي تثــر 
ــبة  ــة وبنس ــتهاكية املفرط ــة االس النزع
ــوا  ــن أجاب ــا الذي ــأيت بعده 43،62%، ي
وبنســبة  الكاذبــة  االعانــات  بأهنــا 
املبحوثــن  ليحــل بعدهــا   ،%39،10
ــي  ــات الت ــن جيــدون بأهنــا االعان الذي

تســتغل األطفــال وبنســبة %28،72، 
يليهــا مــن أجــاب بــأن االعانــات 
ــة  ــاط نتيج ــاعر اإلحب ــق مش ــي ختل الت
ــاكاة  ــرشاء أو حم ــى ال ــدرة ع ــدم الق ع
ويف  وبنســبة%24،73،  اآلخريــن، 
املرتبــة األخــرة  أفــاد املبحوثــون  بأهنــا 
االعانــات التــي تــروج للســلع املرضة 

. وبنســبة%18،88  بالصحــة 
ــوا  ــن أجاب ــون الذي ــاء املبحوث 11-ج
العربيــة ال  الفضائيــة  القنــوات  بــأن 
تلتــزم بأخاقيــات اإلعــان، بنســبة 
ــأيت بعدهــا مــن أجــاب  )37،77%( ، ي
القنــوات  تلتــزم  مــا  نــادرا  انــه  اىل 
الفضائيــة العربيــة بأخاقيــات اإلعــان 
ــون  ــا املبحوث ــبة )27،66%( ، أم وبنس
الذيــن أفــادوا بــأن القنــوات الفضائيــة 
األحايــن   بعــض  يف  تلتــزم  العربيــة 
وبنســبة19،68%،ويف  بأخاقيــات 
ــون  اىل  ــار املبحوث ــرة أش ــة األخ املرتب
انــه دائــا مــا تلتــزم القنــوات الفضائيــة 
ــبة  ــان وبنس ــات اإلع ــة بأخاقي العربي

.   )%14،89(
ــاب  ــأن غي ــون ب ــاب املبحوث 12- أج
القنــوات  تلــزم  التــي  القوانــن 
بأخاقيــات اإلعــان هــو أحد أســباب 
عــدم التــزام القنــوات الفضائيــة العربية 
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القنــوات  يف  اإلعــان  بأخاقيــات 
الفضائيــة العربيــة وبنســبة %74،73 
املرتبــة  ويف  األوىل،  املرتبــة  واحتلــوا 
الثانيــة أفــاد املبحوثــون الذيــن جيــدون 
ــى  ــول ع ــوات للحص ــعي القن ــأن س ب
املكاســب املاديــة وبنســبة %68،88، 
يــأيت بعدهــا الذيــن أجابــوا بــأن تعــدد 
ــل  ــة يف ظ ــة واخلاص ــوات احلكومي القن
 ،%44،41 وبنســبة  الرقابــة  انعــدام 
ــون  ــل املبحوث ــرة ح ــة األخ ويف املرتب
ــوات  ــت القن ــأن هتاف ــدون ب ــن جي الذي
ــات  ــة اعان ــرب كمي ــى أك ــول ع باحلص

.%30،05 وبنســبة 
التوصيات :

ــوات  ــزام القن ــث بإل ــويص الباح 1-ي
الفضائيــة العربيــة  بتطبيــق القوانــن 
ــات  والتعليــات اخلاصــة ببــث اإلعان
الــرشف اخلاصــة  بمواثيــق  والتقيــد 

ــات . ــث اإلعان بب
2-رضورة أن تكون الرســائل اإلعانية 
واضحــة للجمهــور، وذلــك باالبتعــاد 
عــن الرمــوز الغامضــة ، والتقليــل مــن 
ــة يف  ــدم املبالغ ــة ، وع ــات األجنبي اللغ
ــات  ــب الكل ــات وجتن ــر اإلعان حتري

ــة. الغامض
التــي  اإلعانــات  بــث  جتنــب   -3

مثــل  جنســية  إحيــاءات  أيــة  حتمــل 
ــامبو ،  ــور والش ــات العط ــض اعان بع

. الدوليــة  واإلعانــات 
تفــادي بــث اإلعانــات التــي - 5

تشــجع عــى اإلرساف والتبذيــر والتــي 
تتقاطــع مــع أهــداف التنميــة .

ــات - 6 ــث االعان التخــي عــن ب
الثانويــة  واخلدمــات  البضائــع  عــن 
ــات  ــن االحتياج ــل ضم ــي ال تدخ الت
االساســية يف حيــاة املواطــن العراقــي .
ــر  ــام باملعاي ــرضوري االهت ــن ال 7-م
ــى  ــان حت ــث اإلع ــد ب ــة عن االخاقي
ــاءة اىل  ــلبية كاإلس ــرات س ــأيت بتأث ال ي
مكانــة املــرآة او اىل كيــان االرسة عمومــا 
وكذلــك بالنســبة للطفــل ممــا جيعلــه يف 
ــق  ــن طري ــي ع ــر حقيق ــة خط مواجه

ــا . ــارة صحي ــواد ض ــن م ــان ع االع
8-عــى القائمــن بتصميــم اإلعانــات 
االســتفادة مــن الدراســات والبحــوث 
ــور ، وان ال  ــان واجلمه ــة باإلع اخلاص
تبقــى هــذه الدراســات جمــرد حــرب عــى 
ورق وتركــن باملكتبــات دون االســتفادة 

مــن هــذا اجلهــد العلمــي املبــذول . 
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مصادر البحث وهوامشه:
ــوين  ــث التلفزي ــري ، الب ــاكر البك ــاد ش 1-أي
الفضائــي املبــارش ، دراســة يف واقــع املحطــات 
الفضائيــة الدوليــة الواصلــة إىل الوطــن العريب 
واحتــاالت تأثرهــا ، رســالة ماجســتر – 
كليــة اآلداب ، قســم اإلعــام ، جامعــة بغــداد 

، 1994م .
ــوين  ــال التلفزي ــي ، االتص ــادي اهليت 2-د. ه
ــره  ــاالت تأث ــد واحت ــدويل الواف ــي ال الفضائ
ــتقبل  ــة املس ــريب، جمل ــن الع ــيايس يف الوط الس

العــريب ، ع205 ، 1996 .
االعــان  اثــر   ، ميخائيــل  3-اونربيــوس 
التلفزيــوين عــى املســتهلك العراقــي ، رســالة 
ماجســتر ، اجلامعة املســتنرية ، كليــة االدارة 

واالقتصــاد ، 1990
ــان  ــدي ، االع ــرة الزبي ــد الزه ــح عب 4-  فلي
ــوراه  ــة دكت ــتهلك ، اطروح ــج واملس ــن املنت ب
ــاد ،  ــة االدارة واالقتص ــداد ، كلي ــة بغ ، جامع

.  1985
5--سوســن عبدامللــك ، حتليــل مضمــون 
الرســالة االعانيــة التلفزيونيــة ، أطروحــة 
ــرة ،  ــة القاه ــورة ، جامع ــر منش ــوراه غ دكت

كليــة االعــام ، 1980 .
ــها  ــي تعكس ــم الت ــى ، القي ــدا مصطف 6-هوي
االذاعــة  يف  التجاريــة  الشــبكة  اعانــات 
ــة  ــة احلالي ــة التنمي ــا بخط ــة وارتباطه املري
ــة  ــورة ، جامع ــر منش ــتر غ ــالة ماجس ، رس

القاهــرة ، كليــة االعــام ، 1988 .

ــان  ــوب ، االع ــن مهب ــد املؤم ــداهلل عب 7-عب
يف التلفزيــون اليمنــي وســلوكيات املشــاهدين 
العــدد/59   ، اعاميــة  متابعــات  جملــة   ،

.1988،
ــات  ــر االعان ــي ، تأث ــد لطف ــدا حمم 8-هوي
عــى  بالتلفزيــون  العربيــة  واملسلســات 
الطفــل املــري ، اطروحــة دكتــوراه ، جامعــة 

القاهــرة ، كليــة االعــام ، 1992.
9-د. ســامي عبدالعزيــز ، تأثــر االعــان 
ــل ،  ــي للطف ــلوك الرشائ ــى الس ــوين ع التلفزي
ــوث االتصــال ،  ــة بح ــة ، عملي ــة ميداني دراس
ــة االعــام ، العــدد،6،  جامعــة القاهــرة ، كلي

.1999
العوامــل   ، عبدالعزيــز  ســامي  10-د. 
ــوين  ــان التلفزي ــة واالع ــى فعالي ــرة ع املؤث
للبحــوث  العلميــة  املجلــة   ، مــر  يف 
ــة االعــام ،  االعــام ، جامعــة القاهــرة ، كلي

.2001 /10 العــدد/
،اجلانــب  الغــزاوي  حســن  أمــال  11-د. 
بحــث   ، التلفزيــوين  لاعــان  األخاقــي 
ــع ،  ــنوي التاس ــي الس ــر العلم ــدم للمؤمت مق
جامعــة القاهــرة ، كليــة اآلداب ، 2003 .
12- وزارة التخطيــط والتعــاون اإلنائــي، 
وتكنولوجيــا  لإلحصــاء  املركــزي  اجلهــاز 
املعلومــات بغــداد ، مســح األحــوال املعيشــية 
يف العــراق 2004 ـ اجلــزء األول ، بغــداد ، 

.16 ص   ،  2005
هشــام  و  اللبــان  درويــش  رشيــف   -13
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البحــث  مناهــج  يف  مقدمــة  عطيــة، 
ــرش  ــة للن ــدار العربي ــرة: ال ــي ،القاه اإلعام

.7 4 ص ،2 0 0 8 ، يــع ز لتو ا و
14-Geoffroy Patriarch et al.، Audience 

Research Methodologies، New York، 

Rutledge، p.56

ــام ،   ــلوى أم ــدي وس ــعيد احلدي ــى س 15-من
ــرة :  ــري، القاه ــون امل ــان يف التلفزي االع

دار الفكــر العــريب ، 1987، ص27.
)*(*وهؤالء املحكمون هم كل من:

1-أد. وســام فاضــل رايض/قســم الصحافــة 
األعــام/  والتلفزيونية/كليــة  اإلذاعيــة 

ــداد. ــة بغ جامع
الفنــون  محود/كليــة  وادي  جليــل  أد.   -2

ديــاىل. جامعــة  اجلميلــة/ 
3-أد. طالــب عبــد املجيــد / قســم الصحافــة 
األعــام/  والتلفزيونية/كليــة  اإلذاعيــة 

ــداد. ــة بغ جامع
ــة  ــم الصحاف ــي خزعل/قس ــد النب 4-أ د.عب
اإلذاعيــة والتلفزيونية/كليــة األعام/جامعــة 

بغــداد.
ــة  5-أ د.محــدان الســامل /قســم الصحافة/كلي

األعام/جامعــة بغــداد.
16-د. صفــوت العــامل ، االعــان الصحفــي 
وختطيــط احلمــات اإلعانيــة ،القاهــرة : 
ــة ، 2000، ص143.  ــة العربي ــة النهض مكتب
17-  د. اديــب خضــور ، دراســات تلفزيونيــة 
 ،  1998  ، دمشــق   ، االعاميــة  املكتبــة   ،

. ص67 
ــن  ــل اىل الف ــواين ، مدخ ــي احلل 18-  د. ماج
عــامل   ، والفضائــي  والتلفزيــوين  االذاعــي 

القاهــرة ، 2002 ، ص67 .  ، الكتــب 
ــك  ــون والتاس ــه ، التلفزي ــد خواج 19-  امح
احتــاد   ، عربيــة  اذاعــات  جملــة   ، االرسي 
ــدد 3  ــس ، الع ــة ، تون ــدول العربي ــات ال اذاع

. ص19   ،  1999  ،
20-William ، F ، Areans ، Contempoary 
advertising ، MC-grow Hill Companies ، Inc 
،7thedition ، 1999 ، P474 .
21-  د. منــى احلديــدي ، د. حســن عــاد 
مــكاوي ، الفضائيــات العربيــة ومتغــرات 
ــرة ،  2005  ــة ، القاه ــدار اللبناني ــر ، ال الع

. ص172   ،
الكتابــة   ، هيــارد   . ل   . روبــرت    -22
االعــام  ووســائل  واالذاعــة  للتلفزيــون 
ــوزي ، دار  ــن ف ــد حس ــة مؤي ــة ، ترمج احلديث
الكتــاب اجلامعــي ، العــن ، 2003 ، ص133 

.
23-  املنصــف ونــاس ، التلفــزة والثقافــة 
ــاد  ــة ، احت ــات العربي ــة االذاع ــة ، جمل واهلوي
اذاعــات الــدول العربيــة ، تونــس ، ع-1 ، 

. ص31   ،  1999
24-  طلعــت الزهــري ، االعــان بــن العلم 
ــق ، دار املعــارف ، القاهــرة ، 1975 ،  والتطبي

ص246 .
ــدار  ــان ، ال ــدي ، االع ــى احلدي 25- د. من
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 ،1999  ، القاهــرة   ، اللبنانيــة  املريــة 
.1 2 3 ص

26-د.حممــد طــال ، دراســة االعانــات 
االذاعــات  جملــة  التلفزيــون،  يف  التجاريــة 
العربيــة ، تونــس، العــدد الثــاين، 2002 ، ص 

.7
27-د. منــى احلديــدي ، مصــدر ســبق ذكــره، 

ص 53.
28-د. عــي الســلمي، االعــان ، دار غريــب 

للطباعــة، القاهــرة، بــا تاريــخ، ص 112.
29-د. امحــد عيســاوي، االعــان مــن منظــور 
ــة  اســامي، وزارة االوقــاف والشــؤون الديني

، قطــر،1999، ص27.
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العوامل اجلغرافية ودورها السياسي يف نهضة 
مجهورية رواندا

م. د. ثناء ابراهيم فاضل الشمري

وزارة الرتبية - مديرية تربية البرصة

املستخلص :
ــل« يف  ــف ت ــة األل ــدا »دول ــع روان تق
وســط القــارة اإلفريقيــة إىل جنــوب 
ــة  ــاق هضب ــن نط ــتواء، ضم ــط اإلس خ
البحــرات، وهــي دولــة حبيســة ليــس 
هلــا ســواحل بحريــة. بعد حصــول إبادة 
مجاعيــة فيهــا عــام 1994، إختــذت 
حكومتهــا عــددًا مــن االصاحــات 
يتميــز  إقتصادهــا  التنمويــة جعلــت 
ــاد  ــه إىل إقتص ــع بالتوج ــو الري بالنم
املعرفــة ليكــون رديفــًا قويــًا إلقتصادهــا 
الزراعــي. وقــد توصلــت الدراســة 
تأديــة  منهــا  عــدة،  إســتنتاجات  إىل 
الطبيعيــة )كاملنــاخ  العوامــل  بعــض 
الطبيعــة(  ومجــال  املائيــة  واملــوارد 

والعوامــل اإلقتصاديــة )قطــاع الزراعــة 
ــة  ــياحة( دور داعــم للنهض وقطــاع الس

اإلقتصاديــة فيهــا. 
ــدا،  ــة روان ــة: مجهوري الكلــات املفتاحي

ــة ــادة اجلاعي التوتــي، اهلوتــو، اإلب
املقدمة:

مجهوريــة روانــدا دولــة صغــرة حبيســة 
تقــع يف رشق ووســط إفريقيــا، شــهدت 
ــا  ــق عليه ــة أطل ــًا لدرج ــوالً جذري حت
ــت  ــد أن عان ــا(، بع ــنغافورة أفريقي )س
مــن رصاع عرقــي بلــغ ذروتــه يف إبــادة 
القــرن  تســعينات  منتصــف  مجاعيــة 
ــدا  ــهدت روان ــام 2000 ش ــايض. ع امل
ــا  ــها أوصلته ــاء نفس ــادة بن ــة إلع بداي
ــدة  ــال امل ــت خ ــاملة حتول ــة ش لنهض



374

العوامل اجلغرافية ودورها السياسي يف نهضة مجهورية رواندا

2م 
02

1  
ل  

ــو
يـل

   أ
  4

8  
د /

عد
ال

مــا بــن عــام 2000 إىل الوقــت احلــايل 
إىل دولــة ذات إقتصــاد متوســط متطورة 
ــة  ــة زراعي ــا دول ــم أهن ــًا رغ تكنولوجي
جــاءت  هنــا  مــن  األوىل.  بالدرجــة 
فكــرة البحــث التــي تــدور حــول الدور 
الســيايس للعوامــل اجلغرافيــة يف هنضــة 

ــدا. ــة روان مجهوري
روانــدا  شــهدت  البحــث:  مشــكلة 
هنضــة شــاملة بــدأت معاملهــا عــام 
2000 ومســتمرة إىل الوقــت احلــايل. 
البحــث  مشــكلة  ســؤال  يتمحــور 
هــل للعوامــل اجلغرافيــة )الطبيعيــة 
روانــدا،  هنضــة  يف  دور  والبرشيــة( 
يف  دور  اجلغرافيــة  للعوامــل  كان  وإن 
هــذه النهضــة، أي مــن تلــك العوامــل 
إســتندت عليهــا حكومــة روانــدا يف 

االصاحيــة؟ خطتهــا 
فرضيــة البحــث: لإلجابــة عى مشــكلة 
ــض  ــة أن بع ــت الباحث ــث إفرتض البح
العوامــل اجلغرافيــة الطبيعيــة والبرشيــة 
قــد أدت دورًا إجيابيــًا أو ســلبيًا يف دعــم 
لتحقيــق  الراميــة  اجلهــود  إعاقــة  أو 
ــة  ــت الدراس ــد تثب ــدا، وق ــة روان هنض
ــة دور  ــل اجلغرافي ــد للعوام ــه ال يوج أن

ــة. ــذه الدول ــة ه ــم يف هنض مه
البحــث  هيــدف  البحــث:  هــدف 

اجلغرافيــة  العوامــل  دور  معرفــة  إىل 
ــة  ــة مجهوري ــة يف هنض ــة والبرشي الطبيعي
روانــدا، والتوصــل إىل أي منهــا كان 
يشــكل عامــل قــوة وعامــل مســاند 
وأهيــا  هنضتهــا،  يف  التنميــة  خلطــط 
ــل  ــل معرق ــف أو عام ــل ضع كان عام

الشــاملة.  لنهضتهــا  ومؤخــر 
منهــج البحــث: لغــرض حتقيــق هــدف 
االعتــاد عــى  مــن  بــد  البحــث ال 
ــة  مناهــج متعــددة بالبحــث يف اجلغرافي
التارخيــي  املنهــج  ومنهــا  السياســية 
واملنهــج االقليمــي واملنهــج املقــارن 

واملنهــج التحليــي.
حــدود البحــث: متثلــت حــدود منطقــة 
ــة  ــة جلمهوري ــدود املكاني ــة باحل الدراس
روانــدا الواقعــة فلكيــًا بــن دائــريت 
عــرض )»4 00 °1- »1 05 °2( جنوبــًا 
 -28°  04  5«( طــول  خطــي  وبــن 
 .)1 )اخلريطــة  رشقــًا   )31°  00  1«
ــدة  ــدد بامل ــة فتتح ــدود الزماني ــا احل أم
ــدا  ــة روان ــبقت هنض ــي س ــة الت الزمني
البيانــات  حســب   2019 عــام  إىل 

االحصائيــة املتوفــرة.
ــة  ــر الباحث ــابقة: مل تعث ــات الس الدرس
العوامــل  دور  تتنــاول  دراســة  عــى 
ــدا،  ــة روان ــة مجهوري ــة يف هنض اجلغرافي
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وانــا توجــد رســائل وبحــوث وتقاريــر 
ــة  ــدا باللغ ــة روان ــاء مجهوري ــت بن تناول
االنكليزيــة أعتمــدت كمصــادر للبحث 
ــد  ــن )م.م امح ــث للباحثي ــد بح ويوج
جميــد جاســم و م.م. نــواف عبــد القــادر 
بنــاء  يف  كاغامــي  بــول  دور  جــواد، 
الدولــة الراونديــة)2018-2000(. 

ــل  ــل التوص ــن أج ــث: م ــة البح هيكلي
اجلغرافيــة  العوامــل  دور  معرفــة  إىل 
يف هنضــة مجهوريــة روانــدا إقتضــت 
هيكليــة الدراســة أن تتكــون مــن ثاثــة 

مباحــث. تضمــن املبحــث األول تاريخ 
روانــدا حتــى بــدء النهضــة. تنــاول 
الطبيعيــة  العوامــل  الثــاين  املبحــث 
جلمهوريــة روانــدا وأهيــا يشــكل عامــل 
ــكل  ــا يش ــاح وأهي ــم اإلص ــوة لدع ق
ــث  ــث الثال ــا املبح ــف. أم ــل ضع عام
تنــاول العوامــل البرشيــة جلمهوريــة 
روانــدا وكيــف أدت دورًا يف عمليــة 
عــن  فضــًا  والنهضــة،  اإلصــاح 

املقدمــة واإلســتنتاجات.

اخلريطة )1(: املوقع الغرايف والتضاريس لمهورية رواندا

http ww:ency-arab.com: Source/
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املبحث األول: تاريخ رواندا 
مــن أجــل التوصــل إىل إســتنتاجات 
ــد  ــة، ال ب ــئلة الفرضي ــى أس ــب ع جتي
التارخييــة  املراحــل  التطــرق إىل  مــن 
التــي مــرت هبــا الدولــة واآلليــات التي 
ــتعمرهتا يف  ــي اس ــدول الت ــا ال إعتمدهت
إدارة الســلطة. يقســم تاريــخ روانــدا إىل 

ــن: ــن تارخييت مرحلت
األوىل: املرحلــة اإلســتعارية املتمثلــة 

ــي: ــتعار االملــاين والبلجيك باالس
ــة  ــدأت مرحل ــاين: ب ــتعار االمل أ.االس
االســتعار االملــاين لروانــدا يف العــام 
)1887( تنفيــذًا لقــررات مؤمتــر برلــن 
ــدا  ــتمرت روان )1884-1885(، وإس
ــاء  ــى إنته ــة حت ــيطرة االملاني ــت الس حت
ــام 1919)1(.  ــة األوىل ع ــرب العاملي احل
اتبــع االســتعار االملــاين سياســة التمييز 
بــن العرقيــات )عــدت مجاعــة التوتي 
أكثــر حتــرضًا مــن اجلاعــات االخــرى( 
ــة  ــروب أهلي ــات وح ــج رصاع ــا أنت مم
بــن مجاعــة اهلوتــو ومجاعــة التوتــي)2(. 
ــن  ــز ب ــز والتاي ــور التميي ــك تبل وبذل
ــال  ــدي خ ــعب الروان ــات الش مكون

هــذه املــدة.
العــام  يف  البلجيكــي:  ب.االســتعار 
ــة  ــة تابع ــدا حممي ــت روان 1919 أصبح

لألمــم املتحــدة وحتكمهــا بلجيــكا وفقًا 
ملعاهــدة فرســاي، وأســتمرت مــدة 
إســتخدمت   .1962 لغايــة  حكمهــا 
ــز  ــة متي ــة عرقي ــات هوي ــكا بطاق بلجي
ومتايــز بــن املكونــات العرقيــة لشــعب 
بــن  الفجــوة  واتســعت  روانــدا. 
ــع  ــاء الطاب ــع إضف ــات م ــك املكون تل
املؤسســايت عــى االنتــاء اإلثنــي)3(، 
وأخــذت املكونــات تشــعر بوجــود 
ــة بــن أفرادهــا،  فجــوات كبــرة حقيقي
وظهــر اســتقطاب ســيايس عرقــي قرب 
عمــد  لروانــدا)4(.  االســتعار  هنايــة 
أثنــاء عمليــة  البلجيكــي  االســتعار 
ــن  ــلبها م ــلطة إىل س ــن الس ــي ع التخ
رجــال السياســة التوتــي الذيــن كانــوا 
ينــادون باإلســتقال املبكــر ونقلهــا إىل 
جمموعــات عرقيــة متطرفــة مــن اهلوتــو، 
وأدى ذلــك إىل سلســلة مــن الراعات 
ــن  ــن العرقييت ــن املجموعت ــة ب العنيف
عــام  مــن  بــدءًا  والتوتــي  اهلوتــو 
بلغــت ذروهتــا يف عمليــات   ،1959
ــع  ــت بترشي ــاق انته ــعة النط ــال واس قت

االنتخابــات يف العــام 1961)5(.
ــتعارية  ــة االس ــتعراض املرحل ــن إس م
االملــاين  االســتعارين  أن  نســتنتج 
ــذرة األوىل التــي  والبلجيكــي زرعــا الب
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)حــرب  األهليــة  احلــرب  إىل  أدت 
اجلاعيــة(. االبــادة 

الثانية: مرحلة االستقال: 
اســتقاهلا  عــى  روانــدا  حصلــت 
مــن  تعــاين  وكانــت   ،1962 عــام 
ــر  ــة، إال أن توف ــة حتتي ــود بني ــدم وج ع
إمكانيــات زراعيــة دعمــت الدولــة 
عــى البقــاء)6(. يف العــام 1973، حصل 
بنظــام  اســتمر  عســكري  انقــاب 
ــزز  ــه ع ــات، إال أن ــن املكون ــز ب التميي
مــن ســلطة الدولــة رسيعــًا، بعــد حظــر 
ــزب  ــدا ح ــية ع ــزاب السياس كل األح
ــية  ــة السياس ــع املعارض ــة وقم احلكوم
ــواء  بأســاليب حازمــة، ممــا أدى إىل احت
العنــف يف الدولــة وســيادة ســام غــر 
مســتقر خــال معظــم مــدة احلكــم)7(.
ــام  ــة س ــدأت عملي ــام 1991 ب يف الع
ــة  حتــت ضغــط مــن احلكومــات الغربي
عــى  الروانديــة  احلكومــة  أجــربت 
إجــراء إصاحــات أجــازت وجــود 
أحــزاب سياســية وحكومــة متعــددة 
األحــزاب، كانــت أولويتهــا التفــاوض 
بشــأن الســام مــع املعارضــة)8(. يف 
منتصــف العــام 1992، اتفــق اجلانبــان 
عــى وقــف إطــاق النــار وبــدأت 
مفاوضــات ســام اســتهدفت دمــج 

السياســية  املؤسســات  يف  املعارضــة 
ــذه  ــع ه ــة. مل متن ــكرية الرواندي والعس
واســع  عنــف  إثــارة  اإلجــراءات 
االنتشــار يف أواخــر نفــس العــام، بلــغ 
وأتبــاع  التوتــي  بمذبحــة  أوجــه 
ــا  ــام 1993، مم ــل الع ــة يف أوائ املعارض
ــنت  ــي ش ــة الت ــام املعارض أدى إىل انتق
العاصمــة  ضواحــي  بلــغ  هجومــًا 
واحــد،  شــهر  وبعــد  الروانديــة. 
واملتمــردون  احلكومــة  توصلــت 
إطــاق  إليقــاف  جديــد  اتفــاق  إىل 
النــار واســتئناف املفاوضــات بشــأن 
اإلصــاح الســيايس والعســكري. عــى 
الرغــم مــن تلــك املفاوضــات، رفضت 
حــركات متطرفــة مــن اهلوتــو ترتيبــات 
تقاســم الســلطة وفقــًا ملــا تــم االتفــاق 
عليــه يف املحادثــات، وارتكبــت أعــال 
ــن  ــد املدني ــة ض ــح متفرق ــف ومذاب عن
اهلوتــو  وخصــوم  التوتــي  مــن 
ويف   ،1994 العــام  يف  السياســين)9(. 
حماولــة للتخلــص مــن أقليــة التوتي يف 
روانــدا، قتلــت األغلبيــة »اهلوتــو« 800 
ــن  ــن املدني ــم م ــخص أغلبه ــف ش أل
ــكان  ــن س ــن )10%( م ــر م ــو أكث )نح
ــة  ــن مجاع ــًا )75%( م ــدا، وتقريب روان
 100 يف  منظمــة  بصــورة  التوتــي( 
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ــل  ــوم فقــط، وهــو أســوأ معــدل للقت ي
يف تاريــخ البرشيــة، وفقــًا إلحصائيــات 
ــن  ــهور م ــد ش . بع

ــة)10( ــات املعني املنظ
الوطنيــة  اجلبهــة  ســيطرت  القتــال، 
الروانديــة عــى كيغــايل فأعلنــت وقــف 
حكومــة  وتشــكلت  النــار،  إطــاق 
مل  اجلاريــة.  اجلاعيــة  اإلبــادة  أهنــت 
يكــن لــدى احلكومــة اجلديــدة أيــة 
ــر  ــل، إذ ف ــرة للعم ــة ماه ــوارد برشي م
أكثــر مــن مليــوين شــخص مــن اهلوتــو 
ــن  ــًا م ــار خوف ــاق الن ــف إط ــد وق بع
عــن  املســؤولية  بتهــم  احتجازهــم 
ــد  ــن تعقي ــا زاد م ــل. وم ــم القت جرائ
ــن  ــود الرواندي ــم اجلن ــف أن معظ املوق
ــل  ــلحتهم مث ــع أس ــدا م ــادروا روان غ
املدرعــات وأســلحة الدفــاع اجلــوي 
وأســلحة مضــادة للدبابــات إلعــادة 
والتخطيــط  معســكرات  يف  التجمــع 
روانــدا.  ضــد  مســتقبلية  هلجــات 
تزامنــًا مــع هــذا الوضــع، شــهدت 
شــباب  جمنديــن  ظهــور  روانــدا 
ــراد  ــدان أف ــار وفق ــن الدم ــن م غاضب
بعــض عمليــات  ارتكبــوا  أرسهــم، 
ــت إىل  ــا كان ــة، إال أهن ــل االنتقامي القت
ــح )%80(  ــك أصب ــى. كذل ــد األدن احل
داخــل  املوجوديــن  الســكان  مــن 

ــة  ــرت البني ــر وتدم ــت الفق ــة حت الدول
مــن  شاســعة  ومســاحات  التحتيــة 
وفقــد  احليوانيــة  والثــروة  األرايض 
واملدرســن  املعلمــن  مــن  جيــل 
وأصحــاب  املدربــن  واألطبــاء 
املشــاريع اخلاصــة، وهــو مــا أفــى 
ــوء  ــة وس ــدالت األمي ــاع يف مع إىل إرتف
ــية  ــراض الرئيس ــار األم ــة وانتش التغذي
ــبة  ــة املكتس ــص املناع ــروس نق ــل ف مث
ــل  ــك جع ــا. كل ذل ــدز( واملاري )األي
ــاء  ــة إىل بن ــا بحاج ــدرك أهن ــة ت احلكوم
املجتمــع الروانــدي عــى مســتويات 
ــل  ــب أدوات ح ــًا إىل جن ــددة جنب متع
النزاعــات لتصبــح دولــة آمنــة مكتفيــة 
ــا  ــل اعتاده ــع تقلي ــًا م ــًا إقتصادي ذاتي
عــى املســاعدات اخلارجيــة، لدعــم 

االســتقرار)11(.
التارخيــي عــن  العــرض  بعــد هــذا 
التــي  املعقــدة  السياســية  الظــروف 
ــروب  ــوأ ح ــن أس ــدة م ــرزت واح أف
والتــي  البرشيــة  تاريــخ  يف  اإلبــادة 
نتــج عنهــا دولــة مدمــرة كليــًا، كان 
سياســة  تتبــع  أن  حكومتهــا  عــى 
تنمويــة شــاملة معتمــدة عــى عواملهــا 
اجلغرافيــة. وهنــا يــأيت دور البحــث 
اجلغرافيــة  العوامــل  إســتعراض  يف 
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جلمهوريــة روانــدا للتوصــل إىل دورهــا 
السيايس يف هنضتها. 

املبحث الثاين: العوامل الطبيعية 
لمهورية رواندا

ــًا  ــة دورًا مه ــل اجلغرافي ــؤدي العوام ت
خــال  مــن  اإلقتصــادات  دعــم  يف 
وحتســن  العمــل  فــرص  توفــر 
ــة  ــات العام ــال يف القطاع ــة األع فاعلي
ــة  ــات حكومي ــم خدم ــة، وتقدي اخلاص
ــاذ  ــن اخت ــة ومتك ــاءة وفعالي ــر كف أكث
املواطنــن للقــرار املســتنر الــذي يزيــد 

ــاة. ــودة احلي ــن ج م
املوقع اجلغرايف. 1

ابــرز  مــن  اجلغــرايف  املوقــع  يعــد 
جوانــب حتليــل قــوة الوحــدة السياســية 
يف اجلغرافيــة السياســية لتأثــره عــى 
اجتاهــات ســكاهنا والســلوك الســيايس 
حلكوماهتــا وعاقاهتــا اخلارجيــة)12(.
املوقــع الفلكــي: هــو املوقــع الــذي 
ــر  ــول ودوائ ــوط الط ــبة خلط ــدد نس حي
القــوة يف عــامل  إن مراكــز  العــرض. 
اليــوم ترتبــط باملنطقــة املعتدلــة الدافئــة، 
بعــد أن كانــت يف املــايض أكثــر إرتباطــًا 
املداريــة)13(.  الدافئــة  باملناخــات 
إن حتديــد املوقــع الفلكــي للوحــدة 

السياســية بالنســبة لدوائــر العــرض 
ذو أمهيــة نســبية أكــرب مــن موقعهــا 
ــرض  ــر الع ــول، ألن دوائ ــوط الط خلط
والنشــاط  املنــاخ  حتــدد  التــي  هــي 
ــة يف  ــور مهم ــي أم ــا، وه ــكاين فيه الس
حتديــد قوهتــا)14(. تقــع مجهوريــة رواندا 
بــن دائــريت عــرض )»4 00 1°- »1 
05 °2( جنوبــًا وبــن خطــي طــول )»5 
04 °28- »1 00 °31( رشقــًا)15(. يعــد 
ــدا عامــل إجيــايب  املوقــع الفلكــي لروان
ــي  ــا الفلك ــون موقعه ــوة ك ــل ق وعام
يقــع ضمــن املنــاخ اإلســتوائي املعتــدل 
الرطــب ممــا يســاعد عــى قيــام النشــاط 
الزراعــي وإنتــاج املحاصيل اإلســتوائية 

ــوز. ــاي وامل ــة كالش النقدي
ــد  ــوار: يع ــع اجل ــبي وموق ــع النس املوق
املوقــع القــاري والبحــري للوحــدة 
ــة  السياســية مــن أهــم املواقــع اجلغرافي
العاقــات  طبيعــة  حتــدد  التــي 
واإلقتصاديــة  السياســية  واملصالــح 
تســمى  إذ  الــدول،  بــن  والتجاريــة 
الــدول التــي هلــا إطالــة مائيــة بالــدول 
البحريــة، أمــا تلــك التــي ال تطــل عــى 
بالــدول  فتســمى  مائيــة  مســطحات 
القاريــة احلبيســة)16( أمــا موقــع اجلــوار 
فيقصــد بــه موقــع الدولــة عــى خريطــة 
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القــارة التــي حتتــل مكاهنــا فيهــا وعــدد 
وتشــاركها  جتاورهــا  التــي  الــدول 
احلــدود ومــا يرتكــه ذلــك املوقــع مــن 
ــط  ــي ترب ــة الت ــات الدولي ــر العاق اث
بــن الــدول املجــاورة)17(. تقــع روانــدا 
ــوب  ــة إىل جن ــارة اإلفريقي ــط الق يف وس
ــة  ــاق هضب ــن نط ــتواء، ضم ــط اإلس خ
البحــرات، وهــي دولــة حبيســة ليــس 
هلــا ســواحل بحريــة، يبلــغ إمجــايل 
ــم،  ــة )930( ك ــا الربي ــول حدوده ط
الشــال  مــن  أوغنــدا  بــن  موزعــة 
ــدي  ــم وبورن ــة )172( ك ــدود بري بح
مــن اجلنــوب بحــدود بريــة )315( 
كــم وتنزانيــا مــن الــرشق بحــدود بريــة 
)222( كــم ومــن الغــرب مجهوريــة 
ــة  ــدود بري ــة بح ــو الديمقراطي الكونغ

كــم)18(.   )221(
حســب  االســرتاتيجي:  املوقــع  ج. 
معطيــات املوقــع اجلغــرايف، روانــدا 
دولــة حبيســة حتيــط هبــا أربــع دول 
ومــن ثــم تنطبــق عليهــا كل املشــكات 
السياســية واإلقتصاديــة التي شــخصتها 
ــع  ــًا تق ــية. إقتصادي ــة السياس اجلغرافي
حتــت رمحــة دول جوارهــا اجلغــرايف 
ــذ  ــا مناف ــي هل ــدول الت ــص ال وباالخ
ــة إذ متــر جتارهتــا عــرب مينائــي دار  بحري

ــا  ــا وكيني ــا يف تنزاني ــام ومومباس الس
ــه  ــب علي ــذا يرتت ــوايل)19(، وه ــى الت ع
مــن رســوم كمركيــة تزيــد مــن تكاليف 
ــول يف  ــا الدخ ــم عليه ــا حت ــل، مم النق
العديــد مــن التكتــات اإلقتصاديــة 
واالحتــادات لتســهيل جتارهتــا منهــا 
والبحــر  أفريقيــا  دول  جمموعــة 
ــاد  ــادئ واالحت ــط اهل ــي واملحي الكاريب
االفريقــي واجلاعــة اإلقتصاديــة لبلدان 
ــوق  ــربى والس ــرات الك ــة البح منطق
املشــرتكة لــرشق أفريقيــا واجلنــوب 
األفريقــي ومجاعــة رشق أفريقيــا)20(. 
يمكــن اإلســتنتاج بــأن موقعــي روانــدا 
يشــكان  واالســرتاتيجي  النســبي 
عاملــن ســلبين عــى قوهتــا كــون 
بعاقاهتــا  مبــارشة  يتأثــر  إقتصادهــا 
بــدول جوارهــا ومــن ثــم مهــا عامــان 

معرقــان لنهضــة روانــدا.
ــة . 2 ــكل دول ــا أن ل ــاحة: ب املس

عليهــا  متــارس  هبــا  خاصــة  أرضــًا 
ــذه األرض  ــاحة ه ــإن مس ــيادهتا، ف س
هــي أحــد أهــم العوامــل التــي تســتمد 
ــة  ــل جغرافي ــا بعوام ــة قوهت ــا الدول منه
ــدا  ــع روان ــة)21(. ترتب ــوارد إقتصادي وم
ــي  ــم2 وه ــاحة )26338( ك ــى مس ع
النيــل)22(،  هنــر  حــوض  دول  مــن 
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تقســم إىل مخــس مقاطعــات تعتمــد 
ــي  ــة، ه ــى اجلغرافي ــايس ع ــكل أس بش
الرشقيــة  واملنطقــة  الشــالية  املنطقــة 
واملنطقــة الغربيــة واملنطقــة اجلنوبيــة 
وهــي  الوســط  يف  كيغــايل  ومدينــة 
. تصنــف رواندامــن 

عاصمــة الدولــة)23(
الــدول الصغــرة املســاحة )25،000-
ــارم  ــف ه ــب تصني 150،000(، حس
املســاحة  الــدول ذات  دبليــه، ومــن 
الصغــرة جــدًا حســب تصنيــف باوندز 
وعنــد   .)24()125.000  -25،000(
ــا  ــع دول جواره ــاحتها م ــة مس مقارن

اجلغــرايف يتضــح مــن اجلــدول )1( أهنــا 
ــك  ــن تل ــن ب ــاحًة م ــة مس ــر دول أصغ
الــدول. إن صغــر املســاحة يف اجلغرافيــة 
ــوة  ــف لق ــل ضع ــد عام ــية يع السياس
الدولــة اخلارجيــة، ولكــن يف حالــة 
روانــدا يمكــن أن يكــون عامــل صغــر 
املســاحة أحــد العوامــل التــي ســاعدت 
حــرب  بعــد  روانــدا  هنضــة  عــى 
اإلبــادة إذ مكــن آنــذاك صغــر املســاحة 
الســلطات مــن الســيطرة عــى حــركات 

ــلحة. ــات املس ــرد واجلاع التم

الدول )1(: مساحة رواندا ودول جوارها الغرايف

الكنغــو روانداالدولة جمهوريــة 
طيــة ا ميقر لد ا

ــا  ــة تنزاني جمهوري
املتحــدة

بورونديأوغندا

27، 241830، 858،344974،303550، 26.3382املساحة

شــعبة  واالجتامعيــة  االقتصاديــة  الشــؤون  إدارة  العامليــة،  اإلحصــاءات  كتيــب  املصــدر: 
اإلحصــاءات، السلســلة V;، العــدد42، االمــم املتحــدة، نيويــورك، 2018، صفحــات متفرقــة.

السطح. 3
الســطح عامــل جغــرايف له أمهيــة كربى 
ــاط  ــن إرتب ــه م ــا ل ــة مل ــوة الدول يف ق
باملهــام األمنيــة والدفاعيــة واإلقتصادية 
إذ أن تنــوع التضاريــس يعنــي تنــوع 
املنــاخ واملــوارد الطبيعيــة)25(. يتميــز 
غلبــة  يف  روانــدا  مجهوريــة  ســطح 

األرايض املرتفعــة والتــال، ولذلــك 
ــا  ــل«. أرضه ــف ت ــة األل ــميت »دول س
ــا  ــة تفصله ــلة جبلي ــن سلس ــارة ع عب
ــة  ــو الديمقراطي ــة الكونغ ــن مجهوري ع
يف الغــرب وحــوض هنــر النيــل منطقــة 
الســفانا يف الــرشق. تضاريســها اجلبليــة 
ــن  ــي م ــاض التدرجي ــذ يف اإلنخف تأخ
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الغــرب إىل الــرشق. يبلــغ أدنــى إرتفــاع 
مســتوى  فــوق  م   )950( نحــو  هلــا 
البحــر يف هنــر روســيزي يف  ســطح 
إرتفــاع  وأعــى  الرشقيــة.  املنطقــة 
ســطح  مســتوى  فــوق  م   )4519(
فولــكان  جبــل  قمــة  عنــد  البحــر 
ــة)26(. إن  ــة الغربي ــيمبي يف املنطق كاريس
ــل  ــد عام ــرضس يع ــدا املت ــطح روان س
ــادي  ــور اإلقتص ــة التط ــلبي يف عملي س
لصعوبــة مــد الطــرق وإرتفــاع تكاليــف 
إنشــائها وصعوبــة ممارســة األنشــطة 

اإلقتصاديــة. 
املناخ. 4

لعامــل  مكمــل  عامــل  املنــاخ  إن 
العوامــل  مــع  ويعمــل  الســطح 
الطبيعيــة األخــرى والبرشيــة يف حتديــد 
ــوب  ــدا جن ــع روان ــة)27(. تق ــوة الدول ق
خــط اإلســتواء، وبســبب إرتفاعهــا 
تكــون  األمطــار  وتســاقط  العــايل 
ــن  ــداالً م ــر إعت ــا أكث ــات حرارهت درج
احلــارة  اإلســتوائية  املناطــق  باقــي 
والرطبــة املحيطــة، عــى الرغــم مــن أن 
هلــا نفــس الــدورات املناخيــة الســنوية. 
درجــة احلــرارة عــى مــدار العــام ثابتــة 
إىل حــد كبــر، وتســجل أدنــى درجــات 
ــر  ــة االكث ــات الغربي ــرارة يف املرتفع احل

ــن )15 و 17(  ــرتاوح ب ــًا، إذ ت إرتفاع
درجــة مئويــة. أمــا يف املناطــق املتوســطة 
احلــرارة  درجــات  تكــون  اإلرتفــاع 
معتدلــة تــرتاوح بــن )19 و21( درجــة 
ــرارة  ــات احل ــع درج ــا ترتف ــة. بين مئوي
ــبب  ــريب بس ــوب الغ ــرشق واجلن يف ال
إنخفــاض الســطح، إذ تصــل درجــات 
إىل أعــى مــن )30( درجــة  حــرارة 

مئويــة)28(.
بالنســبة لتســاقط األمطــار فــأن توزعهــا 
املســاحة  ناحيــة  مــن  متســاٍو  غــر 
وزمــن التســاقط. إن مــا يقــارب نصــف 
كميــة األمطــار الســاقطة حيــدث يف ربــع 
ــن  ــاقط ب ــدل التس ــرتاوح مع ــنة. ي الس
)700 ملــم يف املنطقــة الرشقيــة إىل نحو 
الشــالية  املرتفعــات  يف  ملــم   2000
يف  املــزارع  كانــت  لــذا  والغربيــة(. 
اجلــزء الرشقــي ســتكون األكثــر عرضــة 
ــر  ــود الكث ــوال وج ــاف، ل ــر اجلف خلط
ــن  ــت م ــرات مكن ــار والبح ــن األهن م
ــا  ــري)29(. أم ــراض ال ــتخدامها ألغ اس
ــم إىل  ــار فتقس ــقوط األمط ــم س مواس
ــن وموســمن جافــن،  موســمن ممطري
ــن  ــد م ــل ويمت ــار الطوي ــم األمط موس
وموســم  مايــس،  إىل  شــباط  شــهر 
اجلفــاف الطويــل حزيــران إىل منتصــف 
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القصــر  األمطــار  وموســم  أيلــول، 
األول،  كانــون  إىل  أيلــول  منتصــف 
وموســم جــاف قصر مــن كانــون الثاين 
إىل شــباط. يرجــع ســبب اإلختــاف يف 
تــوزع األمطــار املوســمية يف روانــدا إىل 
ــية،  ــل رئيس ــة عوام ــا بثاث ــر مناخه تأث
اإلســتواء  خــط  مــن  املوقــع  هــي 
الريــاح  وهبــوب  القــاري  واملوقــع 
املوســمية اجلنوبيــة الغربيــة التــي جتلــب 
معظــم األمطــار والظواهــر العامليــة وال 
ســيا ظاهــرة النينــو التذبــذب اجلنــويب 
وتأثــر البحــرات العظمــى )فيكتوريــا 
إعتــدال  إن  وكيفــو()30(.  وتنجانيقــا 
ــار  ــرة األمط ــع وف ــرارة م ــات احل درج
ــة  ــام الزراع ــم رشوط قي ــن أه ــي م ه
وبالتــايل إزدهــار النشــاط الزراعــي 
الــذي يمكــن أن يكــون أحــد أهــم 
مصــادر الدخــل القومــي لروانــدا ومــن 
ثــم يعــد عامــل إجيــايب وعامــل مســاعد 

ــدا.  ــة روان لنهض
املــوارد الطبيعيــة: مــن أهــم . 5

مــوارد الثــروة الطبيعيــة يف مجهوريــة 
ــدا: روان

أ.املوارد املائية

ــرتاتيجي  ــي اس ــورد طبيع ــو م ــاء ه امل
واجتاعيــًا  إقتصاديــًا  دولــة  أليــة 
ــدا  ــع روان ــع، تتمت ــة منب ــًا. كدول وثقافي
مائيــة وفــرة وذات نوعيــة  بمــوارد 
جيــدة ولدهيــا وفــرة إمــدادات متجــددة 
ــاه  ــات املي ــة حاج ــي لتلبي ــاه تكف للمي
املتناميــة يف الدولــة. ونظــرًا إلعتــاد 
روانــدا بشــدة عــى الزراعــة، فــإن 
ذلــك يزيــد مــن أمهيــة هــذا املــورد)31(. 
ــة  ــكاالً متنوع ــة أش ــوارد املائي ــذ امل تأخ

متمثلــة بـــ:
املصــدر  هــي  األمطــار:  ميــاه  أوالً: 
الرئيــي للزراعــة، إذ تســاهم الزراعــة 
البعليــة بأكثــر مــن )90%( مــن الزراعة 
ــاقط  ــدل تس ــرتاوح مع ــدا، إذ ي يف روان
 )2000  –  700( بــن  مــا  األمطــار 

ــم)32(. مل
ثانيــًا: االحــواض املائيــة: يوجــد يف 
روانــدا حوضــا ميــاه رئيســيان مهــا 
ــا  ــل يف الــرشق ويشــكل م حــوض الني
نســبته )67%( مــن احلــوض املائــي 
ــذي  ــرب ال ــو إىل الغ ــوض الكونغ وح
يغطــي مــا نســبته )33%()33(. تنظــر 

.)2( اخلريطــة 
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اخلريطة )2(: األنار والداول واألرايض الرطبة يف رواندا)34(

 Source: The government of Rwanda, Ministry of Agriculture & Animal Resources. Rwanda

Irrigation Master Plan, p.9

ــواء االرايض  ــرات: إن إحت ــًا: البح ثالث
ــرات  ــن البح ــدد م ــى ع ــة ع الرواندي
املائيــة  الشــبكة  حافــظ عــى كثافــة 
ــؤدي  ــعة وت ــاحة واس ــي مس ــي تغط الت
ــة،  ــاد الدول ــم إقتص ــم يف دع دور حاس
الرطبــة  األرايض  إمــدادات  وتكــون 
ــة  ــات طبيعي ــة خزان ــرات بمثاب والبح
الكهرومائيــة. متثــل  الطاقــة  إلنتــاج 
الغــرب  يف  الواقعــة  كيفــو  بحــرة 
مــا يقــرب مــن )70%( مــن منطقــة 
بحــرات روانــدا، وهــي بحــرة عميقــة 
بعمــق أقــى )485( م، وممــا عــزز 

مــن أمهيتهــا إحتــواء اجلــزء الســفي 
منهــا عــى إحتياطــي هائــل مــن امليثــان 
والكربــون املــذاب، فضــًا عــى وجــود 
)14( بحــرة أخــرى ذات حجــم كبــر 
داخــل احلــدود السياســية لروانــدا، 
وبحــرات مشــرتكة مــع بورونــدي 
منهــا بحــرة ســايوهوها و رويــرو، 
يف  بحــرة   )101( نحــو  وتســجل 
روانــدا تغطــي مســاحة إمجاليــة قدرهــا 

ــم2)35(. )1495( ك
تعتــرب  الرطبــة:  األرايض  رابعــًا: 
أكثــر  بــن  مــن  الرطبــة  األرايض 
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روانــدا  يف  إنتاجيــة  البيئيــة  النظــم 
مــن حيــث املــواد النباتيــة ومصايــد 
الداعمــة  العذبــة  وامليــاه  األســاك 
ــاه  ــاص مي ــي. وامتص ــوع البيولوج للتن
الفيضانــات وجتديــد األهنــار واجلــداول 
يف  توجــد  اجلفــاف.  موســم  خــال 
ــكل  ــة، تش ــًا رطب ــدا )860( أرض روان
ــادل )%16(  ــذا يع ــم2، وه )2785( ك
مــن مســاحة الدولــة. نحــو )41%( مــن 
ــر و )%59(  ــة بك ــذه األرايض يف حال ه

مزروعــة)36(. 
ــع: ال  ــة والينابي ــاه اجلوفي ــًا: املي خامس
ــتمرة  ــة مس ــاه جوفي ــات مي ــد طبق توج
ــد  ــي أح ــة ه ــاه اجلوفي ــدا. املي يف روان
املصــادر املهمــة مليــاه الــرشب يف رواندا، 
ــام  ــا يف املق ــول عليه ــم احلص ــي يت والت
األول مــن خــال اآلبــار واملضخــات. 
املشــاريع  تدعــم  حاليــًا  احلكومــة 
لزيــادة إمــدادات امليــاه عــن طريــق 
ــرب  ــا يق ــد م ــا يوج ــار، ك ــر اآلب حف
مــن )22300( ينبوعــًا، بشــكل رئيــي 
تقــع يف اجلــزء الشــايل الغــريب مــن 
ــدًا  ــكل راف ــع تش ــذه الينابي ــة. ه الدول
مهــًا لتدفــق األهنــار بشــكل رئيــي يف 
الشــال وغــرب الدولــة، وهــي مصــادر 
مهمــة مــن ميــاه الــرشب للمجتمعــات 

املحليــة)37(.
إن تنــوع املــوارد املائيــة الدائمــة اجلريان 
ــا ال  ــدا كوهن ــايب لروان ــوة إجي ــل ق عام
تتعــرض خلطــر موجــات اجلفــاف التــي 
ــة، فضــًا  تتعــرض هلــا القــارة االفريقي
عــن دعمهــا ملارســة النشــاط الزراعــي 

ومــن ثــم دعمهــا إلقتصــاد روانــدا.
النبات الطبيعي ب. 

روانــدا  يف  الطبيعــي  النبــات  يأخــذ 
شــكل غابــات تغطــي نحــو )%19،7( 
ــدا)38(. لقــد تعــرض  مــن مســاحة روان
ــط  ــدا إىل ضغ ــات يف روان ــورد الغاب م
ــاع  ــبب إرتف ــد بس ــكل متزاي ــديد بش ش
توطــن  وإعــادة  الســكاين  النمــو 
الصلــة  ذات  واملطالــب  النازحــن 
بــاألرايض الزراعيــة، لــذا مل يشــكل 
ــدي.  ــي الروان ــل القوم ــدرًا للدخ مص

الثروة املعدنية ج. 
مــن  العديــد  عــى  روانــدا  حتتــوي 
ــبة  ــة بالنس ــة ذات األمهي ــوارد املعدني امل
ــا الفائقــة يف مجيــع  لصناعــة التكنولوجي
أنحــاء العــامل، ولعــدم حصــول الباحثــة 
عــى بيانــات عــن كميــات االنتــاج 
واالحتياطــي للمــوارد املعدنيــة مــن 
ــاد  ــم االعت ــد ت ــمية، فق ــادر الرس املص
ــروة  ــع الث ــة توزي ــى خريط ــرًا ع ح
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املعدنيــة يف روانــدا، تنظــر اخلريطــة 
)3(. هنالــك خامــات معدنيــة رئيســية، 

ــي:  ــدا ه يف روان
ــن  ــا م ــر ومه ــاس والقصدي أوالً: النح
روانــدا،  يف  الســائدة  املعــادن  أكثــر 
ــوا.  ــرة كيف ــي بح ــان يف رشق ويتوزع
معــدن  مــن  كبــر  جــزء  يســتخدم 

ــزء  ــتخدم ج ــام ويس ــر يف اللح القصدي
ــز  ــاس والربون ــبائك النح ــاء س يف ط
والزجــاج املصقــول ويف البطاريــات. 
وقــد كانــت منطقــة غاتومبــا يف روانــدا 
وال تــزال واحــدة مــن مناطــق اإلنتــاج 

الرئيســية. 

اخلريطة)3( توزع الثروة املعدنية يف مجهورية رواندا

 Source: Geological mapping and implications for Nb-Ta, Sn and W prospection in Rwanda

Muchez, Ph.1, Hulsbosch, N.1 & Dewaele, S.2

االحتياطيــات  وقــدرت  للقصديــر. 
ــوارد  ــد م ــع املزي ــًا م ــو )950( طن بنح
بــن )2400-3400( طــن مــن حجــر 

القصديــر)39(.
ــًا: يقــرتن تواجــد معــدن الكولتــان  ثاني

ــر،  ــر القصدي ــام حج ــب خ ــع رواس م
يتــم  منــه  ثمــن،  معــدن  وهــو 
اســتخراج الكولومبيــوم والتنتالــوم. 
حــزام  مــن  جــزءًا  روانــدا  تعتــرب 
منطقــة  يف  القصديــر(  )الكولتــان/ 
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ــوم  ــدن التنتال ــى مع ــرات العظم البح
املســتخدم يف صناعــة املكثفــات الدقيقة 
)املنتجــات  الطبيــة  والتكنولوجيــا 
إنتــاج  ويف  والعظــام(،  اجلراحيــة 
للتطبيقــات  األداء  عاليــة  الســبائك 

والعســكرية.  والنوويــة  اجلويــة 
املســتخدم  التنغســتن  خــام  ثالثــًا: 
يف التطبيــق الصناعــي املعتمــد عــى 
ــي  ــي ه ــاره الت ــة انصه ــتويات نقط مس
وكثافتــه  املعــادن  مجيــع  مــن  أعــى 
العاليــة، والتــي تــم تطبيقهــا عــى نطاق 
واســع يف اإلنتــاج مــن املــواد الكاشــطة 
مــن كربيــد التنغســتن وأدوات القطــع، 
ــلحة،  ــة األداء، واألس ــبائك عالي والس
والشــعرات والفوهــات ذات درجــة 
التطبيقــات  ويف  العاليــة،  احلــرارة 

الكيميائيــة كمــواد التشــحيم)40(.
ــي  ــًا إحتياط ــا أيض ــدا لدهي ــًا: روان رابع
ــن  ــم م ــى الرغ ــذي ع ــث، ال ــن اخل م
أن كميتــه غــر معروفــة، يقــدر إنتشــاره 
ــن )800(  ــرب م ــا يق ــاحة م ــى مس ع
خمتلفــة  مواقــع  عــى  موزعــة  كــم2 
بنطــاق واســع. توجــد رواســب اخلــث 
يف وادي نيابورونغــو وأوحــال أكانيــارو 
أكاجــرا  وبــارك  كاجــرا  ووادي 
الوطنــي وبحــرة كيفــو وعــدد مــن 

املناطــق الصغــرة. يعتــرب اخلــث مصدر 
طاقــة بديــل لاســتهاك املنــزيل ليحــل 

ــم)41(.  ــب والفح ــل اخلش حم
ــدا  ــاج روان ــغ إنت ــام 2011، بل يف الع
مــن القصديــر )5،197( طنــًا، وإنتــاج 
التنغســتن )1،235( طنــًا، أي مــا يعادل 
)2%( و )1%( مــن اإلنتــاج العاملــي عى 
ــاج  ــغ إنت ــام 2012 بل ــوايل ويف الع الت
ــدا )600(  ــوم يف روان ــوم النيوبي التنتال
ــو )%12(  ــل نح ــا يمث ــو م ــن، وه ط
مــن إمجــايل إنتــاج التنتالــوم العاملــي. يف 
ــود  ــر وج ــم تقدي ــام 2014 ت ــل ع أوائ
للتعديــن  أكثــر مــن )450( موقعــًا 

ــتغاهلا.  ــم اس ليت
الوولفراميــت  يوجــد  خامســًا: 
ورمــال  واحلــى  واالســمنت 
ــت  ــن والفرميكولي ــيليكا والكاول الس
والدياتوميــت والطــن واحلجــر اجلري 

والبــوزوالن.  واجلبــس  والتلــك 
مثــل  الكريمــة  األحجــار  سادســًا: 
التــي  الكوبالــت واملــاس والذهــب 
يســتفاد منهــا بكميــات قليلــة نظــرًا 
لضعــف البنــى التحتيــة، خصوصــًا 
ــع  ــا الشاس ــد منامجه ــات وبع املواص

الوعــرة)42(. والبيئــة 
إن تنــوع الثــروة املعدنيــة يف روانــدا 
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االســرتاتيجية  املعــادن  وخاصــة 
ــة  ــات التكنولوجي ــة يف الصناع الداخل
هــي مــن املــوارد الطبيعيــة الفائقــة 
التنميــة  عمليــة  دعــم  يف  األمهيــة 
تكــون  أن  ويمكــن  اإلقتصاديــة 
ــل  ــادر الدخ ــم مص ــد أه ــتقبًا أح مس

لروانــدا. القومــي 

املبحث الثالث: العوامل البرشية 
لمهورية رواندا

أوالً: العوامل السكانية
التغــرات  حتديــد  ســيتم  أدنــاه  يف 
االحصائيــة يف العوامــل البرشيــة للمــدة 
مــن عــام 2000 التاريــخ الــذي بــدأت 
فيــه النهضــة واالعــوام التــي تليهــا 
ــى  ــدا ع ــة روان ــر هنض ــح أث ــي يتض لك
واإلقتصاديــة  الســكانية  املــورشات 

االحصــاءات  يف  متوفــر  هــو  وكــا 
الرســمية.

الســكان  حجــم  كــون  حقيقــة  إن 
ــة  ــوة الدول ــدد لق ــرز حم ــرب وأب ــو اك ه
عســكريًا، يضــاف هلــا أنــه يعتــرب عامــل 
ــًا، إذ أن كلــا كــرب حجــم  قــوة إقتصادي
العاملــة  القــوى  توفــرت  الســكان 
ــوارد  ــتثار امل ــى اس ــدرة ع وزادت الق
الطبيعيــة املوجــودة يف الدولــة ممــا يعــزز 
سياســيًا)43(.  الــدويل  وثقلهــا  قوهتــا 
ــكان  ــم س ــدول )2( حج ــح اجل يوض
ــنوات )2000- ــدا للس ــة روان مجهوري
ــو  ــدل نم ــر أن مع ــذي يظه 2020(، ال
ــدة  ــك امل ــال تل ــنوي خ ــكان الس الس
تــراوح بــن )2،48%( يف حــده األدنــى 
حــده  يف   )%2،68( و   2013 عــام 

األعــى عــام 2018.

الدول )2(: حجم سكان مجهورية رواندا لاعوام )2020-2000(
20002005201020152020السنة

7,933,6818,840,21510,039,33811,369,07112,952,000حجم السكان

.Source: Population Estimates and Projections

لقــد بلغــت كثافــة الســكان 491،7 
شــخص/ كــم2 مــن مســاحة روانــدا يف 
2020، بإمجــايل معــدل للخصوبــة قــدر 

بـــ )1.78( مواليــد لــكل ســيدة. مــن 
حتليــل اجلــدول )2( تتضــح الزيــادة 
روانــدا  املســتمرة يف حجــم ســكان 
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ــا  ــكان م ــم الس ــا حج ــي زاد فيه والت
يقــارب )6( مايــن نســمة خــال 
ــكل  ــا يش ــرة مم ــنة االخ ــن الس العرشي
ــدا. ــاد روان ــى إقتص ــط ع ــل ضغ عام

ــب  ــكان حس ــب الس ــم نس ــا تتقس ك
ــغ  ــي)44(: تبل ــا ي ــة ك ــات العمري الفئ
ــن )15(  ــل م ــر أق ــكان بعم ــبة الس نس
بـــ )39،8%(، وتشــكل  عامــًا تقــدر 
نســبة الســكان الذيــن تــرتاوح أعارهــم 
ــًا بـــ )%57،4(،  ــن )15 – 64( عام م
أمــا نســبة الســكان الذيــن بلغــوا )65( 
عامــًا فــا فــوق تقــدر بـــ )3،1%(، أمــا 
بالنســبة للرتكيــب النوعــي، فــإن نســبة 
ــن  ــغ )50،8%( م ــاث تبل ــكان االن الس
ــكان  ــم س ــا يقس ــكان. ك ــايل الس إمج
روانــدا بيئيــًا إىل )17،4%( حــرض و 

الريــف.  )%82،6(
لروانــدا  الســكاين  الرتكيــب  يتميــز 
ــة الشــابة هــي التــي تشــكل  ــة الفئ بغلب
وهــو  الســكان  مــن  االكــرب  اجلــزء 
عامــل ســكاين إجيــايب كوهنــم تقــع 
عليهــم مســؤلية بنــاء الدولــة ومــن ثــم 
تعــد مــن أحــد العوامــل الســكانية التي 
ــة يف  ــا احلكوم ــد عليه ــن ان تعتم يمك
ــادة نســبة الســكان  هنضتهــا. كــا أن زي
الريــف مقارنــة باحلــرض ممــا يــدل عــى 

ــي  ــاع الزراع ــم يف القط ــاد عليه االعت
ــدا.  ــاد روان ــى إقتص ع

الرتكيب اإلثني:
يعــد الرتكيــب االثنــي واحــد مــن 
أهــم العنــارص الســكانية املؤثــرة يف 
شــدة متاســك الدولــة، إذ أن نســب 
ــة  ــة الدول ــى خريط ــكان ع ــوزع الس ت
والتعليميــة  اإلقتصاديــة  وأدوارهــم 
الدولــة  قــوة  حتــدد  والسياســية، 
داخليــًا، ومل تعــد هنــاك دولــة يف الوقت 
املعــارص يمكــن أن تدعــي لشــعبها 
صفــة التجانــس جنســيًا ولغويــًا ودينيــًا 
ــس  ــا كان التجان ــة، ورب ــورة كامل بص
الوحيــد يف الدولــة ينشــأ عــن تنظيمهــا 

الســيايس)45(.
إثنيــًا يرتكــب ســكان روانــدا مــن ثاث 
مجاعــات عرقيــة رئيســية، تشــكل مجاعة 
النســبة االكــرب مــن حجــم  اهلوتــو 
الســكان إذ تبلــغ نحــو )84%( وهــم يف 
ــي  ــة التوت ــن، ومجاع ــل مزارع االص
مــاك األرايض ويشــكلون )15%( مــن 
ــل الســكان  الســكان الروانديــن، ويمث
ــوا« نســبة  ــدا »مجاعــة الت األوائــل لروان

ــزام)46(. ــن األق ــم م )1%( وه
ــكان  ــي لس ــب االثن ــة الرتكي ــن طبيع م
روانــدا يف أعــاه ممكــن ان ناحــظ 
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أن التبايــن يف املســتويات اإلقتصاديــة 
ــتوى  ــاع املس ــع إرتف ــدا م ــكان روان لس
العــدد  القليلــة  للفئــة  اإلقتصــادي 
ــلبي  ــل س ــف وعام ــة ضع ــت نقط كان
ــي  ــتقرارها، وه ــة واس ــوة الدول ــى ق ع
ثغــرة تســتغلها الــدول ذات املصالــح يف 
روانــدا يف عاقاهتــا مــع تلــك الدولــة، 
ــان  ــكا إب ــا وبلجي ــتغلتها املاني ــا إس ك

ــتعار.  ــدة اإلس م
دينيــًا يتســم الشــعب الروانــدي بتعــدد 
منهــم   )%94( يعتنــق  الديانــات، 
ــك  ــيح الكاثولي ــوزع املس ــيحية. يت املس
يف كل املقاطعــات الروانديــة مــع تركــز 
وبنســبة  الشــالية  املقاطعــة  يف  أكــرب 
)44%(، ويتــوزع املســيح الربوتســتانت 
يف مقاطعــات الــرشق والغــرب وبنســبة 
 )%12( الســبتين  ويوجــد   ،)%38(
ــة  ــة التقليدي ــام )2%( واليهودي واالس
يشــكل  حــن  يف   .)%1( والشــهود 
واألديــان   ،)%2( نســبة  الادينيــون 
ــن  ــن )1%( م ــل م ــل أق ــرى متث األخ

الســكان)47(. 
لغويــًا وبعــد اســتقال روانــدا عــن 
ــة  ــت لغ ــام 1962، أصبح ــكا ع بلجي
ــدا واللغــة الفرنســية لغــات  إلكينياروان
ــام  ــة ع ــادة اجلاعي ــد اإلب ــم، وبع للتعلي

اإلنجليزيــة  اللغــة  أضيفــت   ،1994
لدســتور  وطبقــًا  للتعليــم،  لغــًة 
اللغــات  أصبحــت   ،2003 عــام 
والفرنســية  )إلكينياروانــدا  الثــاث 
رســمية  لغــات  واالنجليزيــة( 
تــم   ،2008 العــام  يف  لروانــدا)48(. 
ــية إىل  ــن الفرنس ــة م ــة الثاني ــر اللغ تغي

.)49 اإلنجليزيــة)
يمكــن أن نســتنتج أن الرتكيــب االثنــي 
ــي  ــدة الت ــب املعق ــن الرتاكي ــدا م لروان
تشــكل عائــق يف هنضتهــا وهــذا مــا 
يصعــب عمليــة بنــاء الدولــة أمــام 
ســبب  أن  وباالخــص  احلكومــة، 
ــام 1994  ــة ع ــادة اجلاعي ــرب اإلب احل

كانــت الفــوارق االثنيــة.
الرتكيــب التعليمــي: تشــر التقديــرات 
ــل أو  ــة قت ــرب االهلي ــاء احل ــه أثن إىل أن
ــة )%75(  ــارج الدول ــر خ ــجن أو ف س
بعــد  واملدرســن.  املعلمــن  مــن 
ــة  ــت أول حكوم ــرب وضع ــاء احل إنته
املواطنــن  إلعــادة  برناجمــًا  روانديــة 
الذيــن فــروا مــن الدولــة أوالً ثــم إعادة 
تأهيلهــم، وكانــت األولويــة للمعلمــن 
واملدرســن، الذيــن حظــو بنــوع خاص 
مــن التأهيــل، شــمل التدريــب املكثــف 
والجــل  العمــل.  ورش  وتنظيــم 
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ــل  ــن ورش العم ــد م ــم العدي ــذا نظ ه
تنتــج  التــي  التدريبيــة  والــدورات 
عــى  قادريــن  ومدرســن  معلمــن 
ــي  ــر ويلب ــب الع ــم يواك ــم تعلي تقدي
احتياجــات ســوق العمــل وينهــض 
بالدولــة إقتصاديــًا)50(. وأولــت إهتامــًا 
إذ  مراحلــه،  بكافــة  بالتعليــم  كبــرًا 
ــبته )%3.2 - %4.2(  ــا نس ــت م خص

ــاق  ــي لانف ــل القوم ــايل الدخ ــن إمج م
ــن  ــورة ب ــدة املحص ــم للم ــى التعلي ع
وكان   ،)2018  –  2008( عامــي 
مــن نتائــج هــذا االنفــاق أن إرتفــع 
ــدارس  ــاب يف امل ــجيل الط ــدل تس مع
االبتدائيــة إرتفاعــًا ملحوظــًا كــا يف 

.)3( اجلــدول 

الدول )3(: معدل التسجيل يف املرحلة االبتدائية
1999200220032010201320142015السنة

% من الفئة 

املستهدفة

78،7382،0188،4798،5196،1296،6795،10

knoema.com https://ar - املصدر: أطلس بيانات العامل رواندا | البيانات واإلحصائيات

شــهد  فقــد  الثانــوي  التعليــم  أمــا 
إرتفاعــًا كبــرًا يف أعــداد الطلبــة الذيــن 
التحقــوا بالتعليــم الثانــوي إذ بينــت 
االحصــاءات أن نســبة عــدد الطلبــة 
الثانــوي  بالتعليــم  التحقــوا  الذيــن 
مــن   )%14.5( كانــت   2004 عــام 
ــة  ــوا املرحل ــن أكمل ــة الذي أعــداد الطلب
أصبحــت  حــن  يف  االبتدائيــة، 
 ،)%36.7(  2015 عــام  نســبتهم 
وبذلــك وصــل معــدل معرفــة القــراءة 
والكتابــة بــن الشــباب عــام 2015 
نحــو )85.03%(، وإرتفعــت نســبة 
مــن  العــايل  بالتعليــم  امللتحقــن 

)2.8%( عــام 2005 إىل )7.9%( عــام 
ــع  2015)51(. كــا زودت احلكومــة مجي
ــن بأجهــزة  ــة الرواندي ــذ والطلب التامي
ــرت  ــة، ووف ــة حممول ــر لوحي كومبيوت
خلدمــة  ضوئيــة  أليــاف  كابــات 
اإلنرتنــت الريعــة يف مجيــع أنحــاء 
وإطــاق  معقولــة  بأجــور  الدولــة 
الطــاب  لتزويــد  رائــد  مــرشوع 
إىل  الوصــول  بإمكانيــة  الروانديــن 

اإلنرتنــت)52(. عــرب  التعليــم 
أمــا الرتكيــب الصحــي فقــد شــهد 
حتســنًا كبــرًا إذ إرتفــع إمجــايل اإلنفــاق 
مــن   )%4.3( مــن  الصحــة  عــى 
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إىل   2000 عــام  القومــي  الدخــل 
ــر  ــع العم ــام 2018، وإرتف )7.5%( ع
املتوقــع عنــد الــوالدة مــن )48.6( 
ســنة عــام 2000 إىل )69.0( ســنة 
عــام 2019، وإنخفضــت معــدالت 
ألســباب  نتيجــة  اإلمهــات  وفيــات 
األمــراض  مــن  كالوفيــات  متنوعــة 
املعديــة ومــن ظــروف مــا قبــل الــوالدة 
ــام  ــن )62.7%( ع ــة م ــوء التغذي وس
2000 إىل )38.2%( عــام 2019)53(.

ثانيًا: العوامل اإلقتصادية
إن العوامــل اإلقتصاديــة هــي أحــد 
الدولــة، وال يمكــن  مقومــات قــوة 
ــا  ــة م ــيايس لدول ــب الس ــاول الرتكي تن
دون أن تنــاول خصائــص إقتصادهــا 
ــية  ــوة سياس ــاء ق ــة أن بن ــبب حقيق بس
أليــة دولــة يعتمــد بصــورة رئيســية 
ــع  ــل م ــادي يتكام ــاس إقتص ــى أس ع
ــدا  ــبة لروان ــارص)54(. بالنس ــي العن باق
يتخــذ العــام 2000 تارخيــًا لبــدء هنضــة 
لوصــف  وأساســًا  احلاليــة  روانــدا 
إقتصادهــا. يف ذلــك العــام وصلــت 
ــن  ــو )78.0%( م ــر نح ــدالت الفق مع
ــي  ــج املح ــايل النات ــغ إمج ــكان، وبل الس
ــايل  ــار دوالر، وامج ــو )12.4( ملي نح
نحــو  نســمة  لــكل  املحــي  الناتــج 

ــن  ــغ الدي ــي، وبل )223( دوالر أمريك
االمجــايل احلكومــي العــام )%102.5(
ــع  ــؤرشات تواض ــذه امل ــر ه )55(. تظه

أداء إقتصــاد روانــدا يف تلــك املــدة. 
وضــع  احلكومــة  عــى  حتــم  هــذا 
للتخلــص  مســتقبلية  لرؤيــة  اســس 
ــر  ــوع وفق ــن ج ــادة م ــج االب ــن نتائ م
وختلــف إقتصــادي. طمحــت تلــك 
الرؤيــة إىل خفــض معــدل الفقــر إىل 
أقــل مــن )30%( بحلــول عــام 2020. 
ــن  ــد م ــوي للح ــج التنم ــدف الربنام ه
الديــن القومــي واالعتــاد عــى املــوارد 
والقــدرات الوطنيــة والتحــول مــن 
إقتصــاد زراعــي إىل إقتصــاد مبنــي عــى 
املعرفــة. تضمنــت تلــك الرؤيــة تطويــر 
ســت ركائــز، هــي احلكــم الرشــيد 
القطــاع  وبنــاء  املنتجــة  والزراعــة 
البرشيــة  املــوارد  وتنميــة  اخلــاص 
والتكامــل  التحتيــة  البنــى  وتطويــر 
دول  مــع  اإلقليمــي  اإلقتصــادي 
مجاعــة رشق إفريقيــا. وكانــت تلــك 
ــة  ــة واإلقتصادي ــراءات االجتاعي اإلج
عــى  التنميــة  لسياســات  انعكاســًا 
ــن  ــن حكوميت ــن يف وثيقت ــو املب النح
رؤيــة روانــدا وورقــة  مهمتن مها  
اســرتاتيجية احلــد مــن الفقــر )تــم 
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وضعها عام 2002()56(.  
يف العــام 2003، جــرت أول انتخابــات 
اجلاعيــة  اإلبــادة  بعــد  رئاســية 
وتشــكلت عــى إثرهــا أول حكومــة 
منتخبــة حققــت منــذ ذلــك احلــن 
ــاد  ــه إقتص ــا خال ــبيًا، ن ــتقرارًا نس اس
الســياح،  أعــداد  وإزدادت  روانــدا، 
برعــة،  البرشيــة  التنميــة  ومــؤرش 
وبــن عامــي 2006 و 2011 إنخفــض 
ــن )57%( إىل )%45(،  ــر م ــدل الفق مع
ــع  ــر املتوق ــط   العم ــع متوس ــا إرتف بين
مــن )46.6( ســنة يف العــام 2000 
 .2015 العــام  يف  ســنة   )59.7( إىل 
ــد  نتيجــة لذلــك، يف 2010 تــم التجدي
ــبع  ــا س ــة، مدهت ــة ثاني ــة لوالي للحكوم

، ســنوات)57(. 
النزاعــات  حــل  أداة  كانــت  لقــد 
هــي  األساســية  املســتدام  والســام 
دســتور جديــد، ركــز عــى تقاســم 
القانــون  وحكــم  العــادل  الســلطة 
ــع  ــن، م ــع الرواندي ــن مجي ــاواة ب واملس
أن  يعــي  الدســتور  أن  التأكيــد عــى 
ــكان  ــن يش ــدة الرواندي ــام ووح الس
األســاس للتنميــة اإلقتصاديــة الوطنيــة 
ــن  ــزز م ــا ع ــذا م ــة)58(. وه واالجتاعي

وســهل تنفيــذ الرؤيــة يف أعــاه.

احلكومــة  إختــاذ  بعــد   
الروانديــة عــددًا مــن االصاحــات 
متيــز  اإلقتصــاد  جمــال  يف  التنمويــة 
الريــع  بالنمــو  احلــايل  إقتصادهــا 
املعرفــة  إىل  الزراعــة  مــن  وحتولــه 
واحلــد  الفقــر  معــدالت  وخفــض 
مــن عــدم املســاواة. نتيجــة لذلــك 
إىل  املقدمــة  اخلارجيــة  املعونــة  زادت 
ــة  ــدء الدول ــع ب ــرة م ــادة كب ــدا زي روان
يف إعــادة بنــاء نفســها)59(. أمــا أهــم 
األنشــطة اإلقتصاديــة التــي كان هلــا 
الــدور األســاس يف التقــدم اإلقتصــادي 

فهــي: الشــاملة  واهنضــة 
بالرغــم . 1 الزراعــي:  النشــاط 

املعرفــة،  إلقتصــاد  التحــول  مــن 
زراعيــة،  دولــة  روانــدا  الزالــت 
ونتيجــة لعمليــات التنميــة التــي قامــت 
هبــا احلكومــة، زادت نســبة املســاحة 
 )%67.7( مــن  للزراعــة  الصاحلــة 
عــام   )%73.4( إىل   2000 عــام 
ــاج  ــؤرش إنت ــع م ــك إرتف 2018، وبذل
الغــذاء مــن )67.4%( عــام 2000 إىل 
ــبة )%35(  ــام 2018 بنس )89.6%( ع

مــن الناتــج املحــي االمجــايل)60(.
ــدول )4( . 2 ــن اجل ــياحة: م الس

يتضــح أن قطــاع الســياحة أتســم بالنمو 
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ــة  الريــع وكان مــن املــوارد اإلقتصادي
ــة  ــات األجنبي ــول العم ــة يف دخ املهم
لروانــدا وهــذا يعــود إىل االســتقرار 

ــد  ــة بع ــهدته الدول ــذي ش ــي ال األمن
ــادة)61(. االب

الدول )4(: عدد السواح الدولين وايرادات السياحة بالدوالر األمريكي

201020122014201620182019السنة

66710611220137771101634العدد/ ألف

2243373764435476359اإليرادات/ مليون

knoema.com https://ar - املصدر: أطلس بيانات العامل رواندا | البيانات واإلحصائيات

تســعى . 3 االســتثارات: 
تصبــح  أن  إىل  الروانديــة  احلكومــة 
رائــدة إقليميــة يف جمــال تكنولوجيــا 
ــدف إىل  ــاالت وهت ــات واالتص املعلوم
ــات. يف  ــة اخلدم ــن صناع ــتفادة م االس
أول  روانــدا  أكملــت   ،2012 العــام 
منطقــة إقتصاديــة خاصــة حديثــة يف 
كيغــايل. تســعى املنطقــة اإلقتصاديــة 
يف  االســتثار  جــذب  إىل  اخلاصــة 
ــه  ــى وج ــن ع ــات، ولك ــع القطاع مجي
التحديــد يف األعــال التجاريــة الزراعية 
ــارة  ــاالت والتج ــات واالتص واملعلوم
والتعديــن  اللوجســتية  واخلدمــات 
أطلقــت   ،2016 العــام  يف  والبنــاء. 
ــح  ــت ملن ــرب اإلنرتن ــًا ع ــة نظام احلكوم
ــول األرايض  ــات ح ــتثمرين معلوم املس
للتنميــة  ماءمتهــا  ومــدى  العامــة 

الزراعيــة)62(.
صناعة التعدين . 4

منــذ العــام 2001، بــدأ القطــاع يف 
الرتكيــز عــى التنميــة عــى أســاس 
بــا  التدرجييــة،  اخلصخصــة  إعــادة 
يف ذلــك جــذب اســتثارات أجنبيــة 
ــن  ــاريع التعدي ــن مش ــد م ــرة للعدي كب
ــر  ــم تطوي ــم دع ــا ت ــبيًا. ك ــرة نس الكب
القطــاع مــن خــال ســن قانــون جديــد 
وتطويــره   2008 العــام  يف  للتعديــن 
تطويــر  تــم  كــا   ،2014 العــام  يف 
العــام  الوطنيــة يف  التعديــن  سياســة 
2010، عــن طريــق متويــل أنشــطة 
ــتوين  ــى املس ــادن ع ــن املع ــب ع التنقي
اإلقليمــي والوطنــي. بحلــول العــام 
 548 روانــدا  أصــدرت   ،2014
ــة أو  ــن لـــ 213 رشك ــًا للتعدي ترحي
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تعاونيــة تعديــن مســجلة. باإلضافــة إىل 
امتــاك رشكات التعديــن والتعاونيــات 
تصاريــح االستكشــاف أو االســتغال، 
يف  اخلــارج.  إىل  مصــدرة  أصبحــت 
العــام 2014، مــن حيــث قيــم اإلنتــاج 
والتصديــر أصبــح حجــر القصديــر 
حمــركًا  والولفراميــت  والكولتــان 
مــع  الروانــدي،  لإلقتصــاد  رئيســيًا 
ــادة  ــهل زي ــا تس ــرتض أهن ــدات يف عائ
النمــو وإمكانيــة التحــول اإلقتصــادي. 
عــى مــدى عــرشة ســنوات كانــت 
ــر  ــم تصدي ــة قي ــادة يف جمتمع ــاك زي هن
املعــادن، إذ وصلــت إىل 156 مليــون 
و   ،2011 العــام  يف  أمريكــي  دوالر 
ــام  ــي يف الع ــون دوالر أمريك 136 ملي
2012، و 228 مليــون دوالر أمريكــي 
يف العــام 2013. ويف العامــن 2012 و 
2013، كانــت األمــوال املتحققــة مــن 
ــن  ــر م ــة أكث ــادن جمتمع ــادرات املع ص
ــر  ــن تصدي ــة م ــك املتحقق ــف تل ضع
واللــذان  جمتمعــن،  والشــاي  البــن 
يمثــان دعامــة التصديــر التقليديــة 
الروانــدي)63(.  األساســية لإلقتصــاد 

اإلستنتاجات
الطبيعيــة . 1 العوامــل  بعــض  أدت 

ومجــال  املائيــة  واملــوارد  )املنــاخ 
للنهضــة  داعــًا  دورًا  الطبيعــة( 
قطــاع  وأن  لروانــدا،  اإلقتصاديــة 
ــن  ــا م ــياحة كان ــاع الس ــة وقط الزراع
التــي  االقتصاديــة  القطاعــات  أهــم 
ــا. ــدا يف هنضته ــا روان ــدت عليه إعتم

شــكلت بعــض العوامــل اجلغرافيــة . 2
ــن  ــت م ــرًا، وكان ــًا كب ــة معوق البرشي
التحديــدات ذات التأثــر الرئيــس التــي 
واجهــت احلكومــة الروانديــة يف عمليــة 

أعــادة بنــاء دولتهــا.
إقتصاديــًا وقلــة . 3 الــدول  فقــر  أن 

مواردهــا الطبيعيــة ال تشــكل عائقــًا 
ــوي  ــاملة تن ــة ش ــة هنض ــام أي عملي أم

حكومــات الــدول القيــام هبــا.
ــة . 4 ــدء هنض ــل األول لب ــع الفض يرج

ــة  ــق احلكوم ــدا إىل تطبي ــة روان مجهوري
الروانديــة ســرتاتيجية مدروســة بــدأت 
بوضــع نظــام ســيايس بــدأ باصاحــات 
سياســية كان مــن بينهــا وضــع دســتور 
ــكل  ــة بش ــة العام ــدم املصلح ــرن وخي م

أســاس.
روانــدا . 5 مجهوريــة  جتربــة  أثبتــت 

يف هنضتهــا أن قلــة املــوارد الطبيعيــة 
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واالفتقــار إىل مــوارد الطاقــة يمكــن 
أن يوجــه نشــاطها إىل االعتــاد عــى 
)التكنولوجيــا(  احلــرف  أحــدث 

فيهــا. باالســتثار  والتوســع 
حســن العاقــات اخلارجيــة وإقامــة . 6

ــامل  ــن دول الع ــد م ــع العدي ــات م عاق
ــاعد  ــة س ــات الدولي ــول باملنظ والدخ
ــات  ــى املعون ــول ع ــى احلص ــدا ع روان
االســتثارات  وفتــح  اإلقتصاديــة 
ــد  ــول النق ــهل دخ ــذي س ــة ال االجنبي
مســتويات  مــن  خفــف  ممــا  اليهــا 
الفقــر وانعــش إقتصادهــا بعــد احلــرب 

ــة.  االهلي

اهلوامش:
1- Lise Vaule, “Religion and Reconciliation in 
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Abstract

Rwanda “the country of a thousand hills” 

is located in the middle of the Africa to the 

south of the equator, within the plateau of 

lakes. It is a landlocked country that has no sea 

coasts. After genocide occurred in 1994, its 

government took a number of developmental 

reforms that made its economy characterized 

by rapid growth via turning to the knowledge 

economy to be a strong supporter to its 

agricultural economy. The study concluded 

that some natural factors (such as climate, 

water resources and the beauty of nature) and 

economic factors (agriculture and tourism) 

have played a supportive role in its economic 

renaissance.

Keywords: Republic of Rwanda, Tutsi, Hutus, 

Genocide
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