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قواعد النرش يف املجلة

مثلام يرّحب العميد أبو الفضل العباس بزائريه من أطياف 
األصيلة،  العلمية  األبحاث  بنرش  )العميد(  جملة  ُترّحُب  اإلنسانية، 

وفقا للرشوط اآلتية:
العلوم . 1 جماالت  يف  األصيلة  العلمية  األبحاث  املجلة  تنرش 

اإلنسانية املتنّوعة التي تلتزم بمنهجية البحث العلمي وخطواته 
أو  العربية  اللغتني  بإحدى  ومكتوبة  عامليا،  عليها  املتعارف 

اإلنكليزية، التي مل يسبق نرشها.
م األصل مطبوعا عىل ورق )A4( بنسخة واحدة مع قرص . 2 يقدَّ

بخط  كلمة،   )10.000–5.000( بحدود   )CD( مدمج 
Simpelied Arabic عىل أن ترّقم الصفحات ترقيام متسلسال.

تقديم ملخص للبحث باللغة العربية، وآخر باللغة اإلنكليزية، . 3
كّل يف حدود صفحة مستقلة عىل أن حيتوي ذلك عنوان البحث، 

ويكون امللّخص بحدود )350( كلمة.
أن حتتوي الصفحة األوىل من البحث عىل اسم الباحث وعنوانه، . 4

جهة العمل )باللغتني العربية واإلنكليزية( ورقم اهلاتف والربيد 
األلكرتوين، مع مراعاة عدم ذكر اسم الباحث يف صلب البحث، 

أو أية إشارة إىل ذلك.
أواخر . 5 يف  تنرش  التي  اهلوامش  بأرقام  مجيعها  املصادر  إىل  ُيشار 

البحث، وتراعى األصول العلمية املتعارفة يف التوثيق واإلشارة 
بأن تتضّمن: اسم الكتاب ورقم الصفحة.



حالة . 6 ويف  اهلوامش،  عن  منفصلة  املصادر  بقائمة  البحث  د  يزوَّ
وجود مصادر أجنبية تضاف قائمة هبا منفصلة عن قائمة املصادر 
العربية، ويراعى يف إعدادها الرتتيب األلفبائي ألسامء الكتب أو 

األبحاث يف املجالت، أو أسامء املؤلفني.
تطبع اجلداول والصور واللوحات عىل أوراق مستقلة، وُيشار . 7

أماكن  حتديد  مع  مصادره،  أو  مصدره،  إىل  الشكل  أسفل  يف 
ظهورها يف املتن.

مع . 8 يتعاون  الباحث  كان  إذا  العلمية  السرية  من  نسخة  إرفاق 
قد  البحث  كان  إذا  فيام  ُيشري  أن  وعليه  األوىل،  للمرة  املجلة 
قّدم إىل مؤمتر أو ندوة، وأنه مل ينرش ضمن أعامهلام، كام ُيشار إىل 
أو  البحث،  بتمويل  قامت  أو غري علمية  أية جهة علمية،  اسم 

املساعدة يف إعداده.
أن ال يكون البحث مستل أو قد نرش سابقًا، وليس مقدما إىل أية . 9

وسيلة نرش أخرى، وعىل ا لباحث تقديم تعّهد مستقّل بذلك.
وال . 10 كاتبيها،  آراء  عن  املجلة  يف  املنشورة  األفكار  مجيع  تعرب 

ترتيب  نظر جهة اإلصدار، وخيضع  بالرضورة عن وجهة  تعرّب 
األبحاث املنشورة ملوجبات فنية.

11 ..Turnitin ختضع األبحاث املستلمة لربنامج اإلستالل العلمي
ختضع األبحاث لتقويم رّسي لبيان صالحّيتها للنرش، وال تعاد . 12

البحوث إىل أصحاهبا سواء أقبِلت للنرش أم مل تقبل، وعىل وفق 
اآللية اآلتية:

أقصاها  مّدة  للنرش خالل  املرَسلة  املادة  بتسّلم  الباحث  يبّلغ  أ( 
أسبوعان من تاريخ التسّلم.



ب( خيطر أصحاب األبحاث املقبولة للنرش موافقة هيأة التحرير 
عىل نرشها وموعد نرشها املتوّقع.

أو  تعديالت  إجراء  وجوب  املقّومون  يرى  التي  األبحاث  ج( 
املالحظات  مع  أصحاهبا،  إىل  تعاد  نرشها  قبل  عليها  إضافات 

املحددة، كي يعملوا عىل إعدادها هنائيا للنرش.
إبداء  رضورة  دون  من  أصحاهبا  يبّلغ  املرفوضة  األبحاث  د( 

أسباب الرفض.
#( يمنح كل باحث نسخة واحدة من العدد الذي نرش فيه بحثه.

يراعى يف أسبقية النرش:. 13
أ( األبحاث املشاركة يف املؤمترات التي تقيمها جهة اإلصدار.

ب( تاريخ تسلم رئيس التحرير للبحث.
ج( تاريخ تقديم األبحاث التي يتم تعديلها.
د( تنويع جماالت األبحاث كلام أمكن ذلك.

ال جيوز للباحث أن يطلب عدم نرش بحثه بعد عرضه عىل هيأة . 14
يكون  أن  عىل  التحرير،  هيأة  هبا  تقتنع  ألسباب  إال  التحرير، 

خالل مدة أسبوعني من تاريخ تسّلم بحثه.
حيق للمجلة ترمجة البحوث املنشورة يف أعداد املجلة اىل اللغات . 15

األخرى، من غري الرجوع اىل الباحث.
املحكمة . 16 العميد  ملجلة  االلكرتوين  املوقع  عىل  البحوث  ترسل 

alameed.alkafeel.net من خالل ملئ إستامرة إرسال البحوث، 

العراق،  التايل:  العنوان  عىل  املجلة  مقر  اىل  مبارشًة  ُتسلم  أو 
كربالء املقدسة، حي احلسني، جممع الكفيل الثقايف.





... كلمة العدد ...

منذ أن ولدت العميد مل تكن بعيدة يف دائرهتا العلمية التي نشأت 
من أجلها، وموضوعاهتا البحثية التي تكتب فيها عن متطلبات املجتمع 
االكاديمي وتطلعاته يف نرش ما هيّم املجتمع وآليات النهوض به، بل 
كانت قريبة منه يف كل االوقات ألهنا تبنَّت ومنذ تلك اللحظة وضع 
يمكن  ال  مّها  األمر  هذا  وجعلت  املجتمع  ملشاكل  الناجحة  احللول 
املجلة  تطور  عىل  انعكاسه  االخالص  هذا  شهد  وقد  عنه،  الرتاجع 
وأعدادها ونوعية االبحاث املنشورة فيها وكثر األساتذة الراغبني يف 
النرش فيها حتى أصبح الوسط االكاديمي ينظر هلا بعني املفتخر ألهنا 

متثله يف وسطه العراقي وكذلك الوسط العريب واألجنبي.

العدد  اصدار  يف  العلمي  املشوار  هذا  تكمل  اليوم  والعميد 
تشمل  متنوعة  فيه،  املختار  البحوث  صورة  لتكون  عرش،  اخلامس 
من  جمموعة  العدد  هذا  ضّم  وقد  االنسانية،  التخصصات  اغلب 
أدبية  كثرية  اشكاليات  حّل  حاولت  التي  واملميزة  املهمة  العناوين 

واجتامعية وجغرافية. 

وألن العميد حتاول أن تكون مع املثقف يف كل تطلعاته، وهي 
اًم إال وتسلط الضوء عليه، انتجت ملف  حتاول أيضا أن ال ترتك ملفا ُمهِّ
العدد ليكون املائز هلا عن غريها من شقيقاهتا املحكامت يف االختيار 



اًم يالمس  ُمهِّ يعالج موضعا  إنَّه  إذ  املعاش؛  للواقع  احلاجة  ومالمسة 
حاجة الفرد يف هذا الوقت، وهو املؤاخاة ، اذ اختارت العميد مللفها 
هذا جمموعة من الكتاب الذين حاولوا أن يطرحوا مفاهيام واضحة 
للمؤاخاة وأمهيتها لإلنسان وتعايشه مع اآلخر، وكيفية تأثريها عىل 
وإنسان  تتناسب  للتعايش  جديد  معاٍن  واجياد  معه،  العيش  مستقبل 
لتتحدث  البحوث  عناوين  جاءت  إذ  املستقبلية،  وطموحاته  العرص 
دراسة     عيل  واالمام    حممد  النبي  بني  املؤاخاة  رواية  عن 
حتليلية، والقواعد البنائية للمجتمع اإلسالمي يف عرص النبوة دراسة 

حتليلية، واالخّوة العقدية واملواطنة الوضعية مقاربة فقهية ...

أبحاث  من  بحوث  ثالثة  نرش  كسابقاته  العدد  هذا  هيمل  ومل 
املؤمتر العلمي العاملي الثاين ملركز العميد الدويل وهي بحوث عاجلت 
جملة  عليها  اعتادت  سياسة  وهي  ودالالته،  ومفاهيمه  املصطلح 

العميد يف نرش بحوث املؤمتر الذي تقيمه.

االقالم  لكل  أبواهبا  تفتح  فهي  العدد  هذا  تصدر  اذ  والعميد 
االكاديمية لتسهم بإنارة جانب من جوانب احلقيقة املنشودة، ولتكون 
هذه املشاركات الطريق للخطوات القادمة ألعداد املجلة إن شاء اهلل 

تعاىل .
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أ. د. أياد عبد احلسني صيهود اخلفاجي
مة

حمك
ية 

صل
ة ف

جمل
 ..

د .
عمي

ال

ذي القعدة 1436# . أيلول 2015م

ملخص البحث

  يعد مفهوم االخوة من الدعائم االساسية التي اعتمدها الرسول الكريم 
العصبيات  تذويب  اىل  خالهلا  من  عمد  والتي  االسالمية  دولته  دعائم  تثبيت  يف 
  واسقاط  فوارق النسب التي اشاعها املجتمع اجلاهيل وكان من ذلك مؤاخاته
رشعت  فقد  املوضوع  المهية  ونظرا    طالب  ايب  ابن  عيل  ونفسه  عمه  ابن  مع 
بتتبعه والوقوف عند تفرعته ومعرفة ما ادخل فيه من موضوعات، فضال عن معرفة 

النصوص احلديثية والتارخيية الدالة عليه.

وانسجاما ومنهج البحث التارخيي فقد قسمت بحثي هذا عىل املقدمة وأربعة 
مباحث وخامتة شمل املبحث االول تعريفا مقتضبا ملفهوم املؤاخاة ، فيام جاء املبحث 
الثاين ليقف عند املؤاخاة يف القرآن الكريم، اما املبحث الثالث فهو لدراسة املؤاخاة 
يف املصادر االسالمية وقسم بدوره عىل ثالثة مطالب: األول لبيان االخّوة بمعناها 
اما   عيل واإلمام   النبي بني  املؤاخاة  رواية  نصوص  يراد  ال  والثاين   ، العام 
؛   أخا لالمام عيل بن ايب طالب  املطلب الثالث: فهو لبيان ان النبي حممد 
وخصص املبحث الرابع ملعرفة ما ُأدخل من مرويات عىل هذه الرواية حماولة منهم 
يف االلتفاف او حتريف الرواية وذلك لبخس حق االمام ، او الضافة فضائل 

حمرفة لبعض الصحابة.
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ABSTRACT

The concept of fraternity strikes a note of salience the benevolent 
messenger of Allah depends upon in erecting the monoliths of his Islamic 
state to obliterate the tribal bonds and the pedigree differences from the 
preislamic community, for instance, the fraternity acts occurred between the 
prophet and his soul mate and cousin Ali Ibn Abi Talib. For the enormous 
importance of the locus it is to inaugurate to trace such a bond to fathom 
its ramifications, its viewpoints the historical and modern texts referring to 
it. As the methodological procedures of historical research papers stipulate 
that there should be a definition to the fraternity in the first section, the 
second respectively tackles the fraternity acts in the Glorious Quran, the 
third one forays into three parts; fraternity in general, texts pertinent to 
the fraternity between the prophet and the Imam and the manifestation of 
the prophet and the Imam as brothers, yet the fourth is allotted to trace the 
fabricated tales to twist the content of the narrative to either usurp the right 
of the Imam or to infiltrate some fabricated virtues into some companions.
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... املقدمة ...

مما ال شك فيه ان املصادر اإلسالمية فيها كثري من األخبار اخلاصة باإلمام عيل 
خاصه،  ووزيره  وأخاه    النبي  نفس  وبكونه  عامة،  اإلسالم  من  وموقفه   
 من حقه يف  االمام  ُتقيص  اختلفت طرقها فهي ال  ومجيع هذه األخبار ومهام 
اهل  برتاث  تعنى  التي  الفكرية  املدارس  طريق  من  الواردة  تلك  سواء  املؤاخاة، 
يتجاوز  ان  الحد  اليمكن  احلال  بطبيعة  اذ  االخرى،  الفكرية  املدارس  ام  البيت، 
هذه املنقبة لالمام  وذلك لشهرهتا ولكثرة االحاديث والروايات ذات الطرق 
السندية املعتربه التي وردت عن طريقها؛ ونظرا المهية املوضوع فقد رشعت بتتبعه 
معرفة  عن  فضال  موضوعات،  من  فيه  ادخل  ما  ومعرفة  تفرعاته  عند  والوقوف 

النصوص احلديثية والتارخيية الدالة عليه.

املقدمة  هذه  عىل  هذا  بحثي  قسمت  فقد  التارخيي  البحث  ومنهج  وانسجاما 
واربعة مباحث وخامتة شمل املبحث األول تعريفا مقتضبا ملفهوم املؤاخاة، فيام جاء 
املبحث الثاين ليقف عند املؤاخاة يف القرآن الكريم وقسم عىل مطلبني: شمل األول 
اإلخوة بمعناها العام، أما الثاين فهو معرفة الدليل القرآين عىل اخوة النبي  مع 
، اما املبحث الثالث فهو دراسة املؤاخاة يف املصادر  االمام عيل بن ايب طالب 
والثاين  العام،  بمعناها  االخوة  لبيان  األول  مطالب:  ثالثة  عىل  وقسم  االسالمية 
اليراد نصوص رواية املؤاخاة بني النبي  واالمام عيل  اما املطلب الثالث: 
فهو لبيان َأّن النبي حممدًا  أُخ لالمام عيل بن ايب طالب ؛ وخصص املبحث 
أو  االلتفاف  منهم يف  الرواية حماولة  مرويات عىل هذه  من  ُأدخل  ما  ملعرفة  الرابع 



22

رواية املؤاخاة بني النبي حممد واإلمام عيل ... دراسة حتليلية

السنة الرابعة . املجلد الرابع . العدد اخلامس عرش

مة
حمك

ية 
صل

ة ف
جمل

 ..
د .

عمي
ال

لبعض  حمرفة  فضائل  الضافة  أو   ، االمام  حق  لبخس  وذلك  الرواية  حتريف 
الصحابة. ومن اجلدير باالشارة هنا أننا ارتأينا أن نذكر املصدر أو املرجع الذي ُيذكر 
ألول مرة يف اهلامش دون تفاصيل، وذلك لغرض االقتضاب وعدم اثقال اهلامش 
وذكرناه بكل تفاصيله يف هناية البحث يف قائمة املصادر واملراجع لذا اقتىض التنبيه.
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املبحث األول

املؤاخاة لغة واصطالحا

املؤاخاة،  واإلخاء  أخًا،...  اخَتذت  اي  أخًا  »تأّخيُت  العرب:  لسان  يف  ورد 
والتاخي واالخوة قرابة االخ«)1(. اما املؤاخاة اصطالحا فهي: »مفاعلة من االخوة 
ومعناه ان يتعاهد الرجالن عىل التنارص واملساواة والتوارث حتى يصريا كاالخوين 
نسبا«)2(. وهو مصطلح ظهر يف َبدء هجرة النبي حممد  واملسلمني اىل يثرب عىل 
)األوس  االنصار  من  مهاجر  لكل  اخ  جعل  وهي    الرسول  هبا  قام  حادثة  أثر 
االجتامعي  التكافل  لضامن    النبي  قبل  من  رائعة  رؤية  وكانت  واخلزرج()3(. 
واالقتصادي للمسلمني املهاجرين يف الوقت الذي تنازلوا فيه )واعني املهاجرين( 

. عن امواهلم وامالكهم حبا باالسالم والتحاقا بالنبي
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املبحث الثاين

املؤاخاة يف القرآن

أواًل: االخّوة بمعناها العام

نقف يف هذا املبحث عند االلفاظ القرآنية التي دلت عىل مبتدأ االخوة بصفتها 
  العامة، ومن ثم نعرج عىل الدليل القرآين الذي يكشف عن ان اخوة النبي حممد
مع االمام عيل  هي بأمر اهلل عز وجل؛ ومن املهم ان نذكر هنا ان لفظة املؤاخاة 
مل ترد كام هي يف القرآن بل وردت ألفاظ عديدة منها ما حث املسلمني عىل التالحم 
يِن﴾)4(، وقوله  ﴿َفإِْخواُنُكْم يِف الدِّ والتآخي وشد األوارص االجتامعية كقوله تعاىل 
السوء كقوله  املالزمة يف  معنى  ما دل عىل  إِْخَوٌة﴾)5(، ومنها  امْلُْؤِمُنوَن  اَم  ﴿إِنَّ تعاىل: 
وَن﴾)6( اذ وردت االية هنا حاليه  ْم يِف الَغيِّ ُثمَّ ال ُيْقرِصُ وَنُ ْم َيُمدُّ تعاىل: ﴿َوإِْخواُنُ
تتكلم عن حال اخوان السوء من الشياطني)7(، التي عززهتا آية اخرى يف قوله تعاىل: 
آبائِِهْم  ﴿َوِمْن  قائل:  من  عز  وقوله   .)9( ياِطنِي﴾)8(  الشَّ إِْخواَن  كاُنوا  ِريَن  امْلَُبذِّ ﴿إِنَّ 

اِتِْم َوإِْخواِنِْم﴾)10(، وغريها من االيات القرآنية الدالة عىل ذلك. يَّ َوُذرِّ

واالمام عيل  ثانيًا: الدليل القرآين عىل اخوة النبي حممد

اما الدليل القرآين عىل اخوة النبي حممد  مع االمام عيل ، فان مصداقه 
انقضت   عندما  نوح  اهلل  نبي  ان  املفرسون  اذ ذكر  نوح  اهلل  نبي  اىل زمن  يعود 
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نبوته واستكملت ايامه أوحى اهلل عز وجل اليه ان اجعل العلم الذي عندك وااليامن 
ومرياث العلم واثار النبوة يف العقب من ذريتك عند سام فاين لن اقطعها من بيوتات 
االنبياء الذين بينك وبني ادم  ولن ادع األرض إال وفيها عامل يعرف به ديني، 
من  تنجون  به  فاستمسكوا  هودا  يدعى  نبيا  باعث  اهلل  بان  نوح  اهلل  نبي  فأوصاهم 

العذاب)11(.

وبالفعل فقد ُارسل هودا وكذب من قبل قومه كام اشار اىل ذلك املفرسون، يف 
ْم َأُخوُهْم  تفسري قوله تعاىل: ﴿َوإىِل عاٍد َأخاُهْم ُهودًا﴾)12(. وقوله تعاىل: ﴿إِْذ قاَل َلُ
ُهوٌد َأ ال َتتَُّقوَن﴾)13( )14(. فهنا يمكن القول ان قرينة املرياث العلمي والديني التي 
أوىص هبا نوح احفاده والتي ايدها قول املفرسين بان اهلل عز وجل ال خييل االرض 
من عامل َيعرف دينه وُيعرف به، مصداقها عيل بن ايب طالب  ال سيام أنَّ القرآن 
أمر النبي حممدًا  ان يبلغ عشريته االقربني ﴿َوَأْنِذْر َعِشرَيَتَك اأَلْقَربنَِي﴾ فجمع 
أو  الدار  بحادثة  بعد  فيام  عرفت  تارخيية  بحادثة  وابلغهم  املطلب  عبد  آل  النبي 
العشرية)15( يف املرحلة املكية من الدعوة قائال هلم: اين ادعوكم اىل كلمتني خفيفتني 
عىل اللسان ثقيلتني يف امليزان، قول اشهد ان ال اهلل اال اهلل وأّن حممدا عبده ورسوله، 
فلم يطعه اىل ذلك اال عيل )16(، وعندها نعته النبي  بانه نفسه ويف روايات 

أخوه ويف روايات وزيره.

ومهام يكن من أمر فإنَّ نعت النبي  لعيل  باخي وارد وثابت تارخييا يف 
هذا احلادثة التي اختلفت فيها الفاظ النعت؛ وكذا احلال يف الفاظ النعت االخويه 
معهم  استعمل  هود  قوم  ان  االثنني  بني  الفرق  ان  اال  هود،  قوم  قصة  يف  الوارده 
نعته  من  بينهم  من  فكان    حممد  النبي  قوم  اما  لالخوة،  النسبي  املعنى  القرآن 
اليب    النبي  كقول  التآزريه  االخوة  هبا  يعني  ال  وكان  أخيك  بكلمة    النبي 
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جهل: »فاستأذن عليك اخوك ابو البخرتي بن هشام«)17( ومن املعلوم بان ابا جهل 
خمزومي وابو البخرتي بن هشام اسدي، فهنا اطلق النبي  اللفظة ال للنسب أو 
احتاد اسم االب بل ألّن الكفر ملة واحدة كام هو االيامن اذ ان املؤمنني مل يكونوا من 

امة واحدة وقد مجعهم االيامن. 

)مرياث  الذكر  سابق  املضمون  اىل  اشار  القرآن  أنَّ  باالشارة  اجلدير  ومن 
﴿إِنَّ اهلَل اْصَطفى آَدَم َوُنوحًا َوآَل إِْبراِهيَم َوآَل  االنبياء( وكيفية انتقاله بقوله تعاىل: 
ًة َبْعُضها ِمْن َبْعٍض َواهلُل َسِميٌع َعِليٌم﴾)18(. ففي اآلية داللة  يَّ ِعْمراَن َعىَل اْلعامَلنَِي * ُذرِّ
واضحة عىل مرياث االنبياء وآهلم واالمام  جدير هبذا املرياث السيام إخوته مع 

.النبي

اَم  ﴿إِنَّ تعاىل:  لقوله  تفسريه  عند  الطباطبائي  السيد  قاله  ما  نذكر  ان  املهم  ومن 
امْلُْؤِمُنوَن إِْخَوٌة﴾)19( اذ كانت له نظرة يف معنى االخوة وارتباطها ومعرفة مواثيقها 
بقوله: »واعلم ان قوله انام املؤمنون اخوة جعل ترشيعي لنسبة االخوة بني املؤمنني، 
له اثار رشعية وحقوق جمعولة... واالخوة منها طبيعية ال اثر هلا يف الرشائع والقوانني 
وهي اشرتاك انسانني يف أب أو أم أو فيهام، ومنها اخوة اعتبارية هلا اثار اعتبارية وهي 
يف االسالم أخّوة نسبّية هلا اثار يف النكاح واالرث، وأخّوة رضاعية هلا اثار يف النكاح 
النكاح واالرث«)20(. وان  اثر هلا يف  اجتامعية ال  اثار  هلا  دينية  دون االرث واخّوة 
 . واخوته مع النبي حممد  مواثيق صاحب امليزان هذه هلا قرينة تامة باالمام
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املبحث الثالث

املؤاخاة يف املصادر االسالمية

 أواًل: األخّوة بمعناها العام

بمعناها  واالخاء  االخوة  عىل  دلت  النبوية  السنة  يف  كثريه  احاديث  وردت 
العام منها قول رسول اهلل : ))املؤمن اخو املؤمن، فال حيل للمؤمن ان يبتاع عىل 
ينكح  حتى  أخيه  خطبة  عىل  أحدكم  خيطب  ))ال   : وقوله  أخيه...(()21(،  بيعة 
وقول  ضيعته(()23(،  عليه  يكف  املؤمن  أخو  ))املؤمن   : وقوله  يرتك(()22(،  أو 
االمام الصادق : ))املؤمن أخو املؤمن ألبيه وأمه، ألّن اهلل خلق طينتهام من سبع 
))املؤمن  ايضا:    الصادق  االمام  وقول  اجلنان(()24(.  طينة  من  وهي  ساموات 
اخو املؤمن كاجلسد الواحد، اذا اشتكى يشء منه وجد أمل ذلك يف سائر جسده(()25( 
وقول رسول اهلل : ))جليس املسجد ثالث خصال، اخ مستفاد، أو كلمة حمكمة، 
))املسلم اخو املسلم ال خيونه، وال خيذله،   :النبي أو رمحة منتظرة(()26(، وقول 

وال يعيبه، وال حيرمه، وال يغتابه(()27(.

وفضال عام تقدم فقد اعد الشيخ الصدوق مؤلفا اسامه )مصادقة األخوان( مجع 
فيه املروايات الدالة عىل لفظ االخوة يف مفهومها العام وقد اعتمد يف مؤلفه هذا عىل 

أقوال النبي حممد  واقوال االئمة)28(.
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واالمام عيل ثانيا: رواية املؤاخاة بني النبي

امجعت اغلب املصادر)29( التي تطرقت حلادثة املؤاخاة اهنا حدثت بني املهاجرين 
واالنصار يف املدينة املنورة مطلع هجرة النبي حممد  اليها، ولكن قل من املؤرخني 
رؤية  وكانت  النبوي)30(  املسجد  يف  حددوه  اذ  بعضهم  باستثناء  مكاهنا  حدد  من 
التكافل االجتامعي واالقتصادي والنفيس   ضمنت  النبي حممد  موفقه من قبل 
للمسلمني كافة، ويبدو ان هذا النظام )واقصد املؤاخاة( كان معموال به عند العرب 
قبل البعثة املحمدية وكان يسمى )حلفا( كام قال مالك بن انس: »حالف رسول اهلل 
 بني قريش واالنصار وكان ذلك معروفا معموال به عندهم ومل يكونوا يسمونه 

اال حلفا، وملا جاء االسالم عمل النبي  به«)31(.

سوف  كام  مقصودا  كان  باحللف  للمؤاخاة  انس  وصف  ان  فيه  شك  ال  ومما 
بنا، االمر الذي جعل بعض املؤرخني يتومهون يف ان املؤاخاة حصلت مرتني  يمر 

احدامها قبل اهلجرة اىل املدينة)32( واخرى بعدها)33(.

 ،واالمام عيل  ولعل تومههم هذا يتعلق بجذور االخوة بني النبي حممد
وبالتحديد يف حادثة الدار أو العشرية سابقة الذكر، اذ نعت فيها النبي  عيل بن 
ايب طالب بـ )اخي( وهذه احلادثة كام هو معلوم يف َبدء الدعوة االسالمية، هذا من 
جهة، ومن جهة اخرى اراد القائل أن املؤاخاة قبل اهلجرة ان يسطح احلادثه وجيعلها 

حتت عنوان يتساوى به مجيع املسلمني وال فضل الحد فيهم عىل احد. 

وقد وردت نصوص كثرية حتكي حال نظام املؤاخاة بصفته العامة بني املسلمني 
عقد  ان  بعد   النبي أن  ورد  ما  أروع  ومن  وتعابريها،  ألفاظها  اختالف  وعىل 
إِنَّ إخوانكم قد تركوا األموال واألوالد وخرجوا   :املؤاخاة بني املسلمني »قال
إليكم، فقالوا ]أي األنصار[: أموالنا بيننا قطائع، فقال رسول اهلل : أو غري ذلك! 
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قالوا: وما ذلك يا رسول اهلل؟ قال: هم قوم ال يعرفون العمل فتكفونم وتقاسمونم 
والبعد  األخالقي  البعد  عن  يكشف  الذكر  سابق  والنص  نعم«)34(.  قالوا:  الثمر، 
القيادي لدى رسول اهلل ، وورد نص آخر متثل يف استعداد الصحابة من األنصار 
األنصار  »قالت  قوله:  البخاري  عن  احلادثة  هذه  يف    الرسول  اقره  ما  لتطبيق 
للنبي حممد : اقسم بيننا وبني اخواننا النخيل. قال : ال، قالوا: تكفونا املؤونة 

ونرشككم يف الثمر. قالوا: سمعنا واطعنا«)35(. 

وما هيمنا هنا هو مؤاخاة النبي  واالمام عيل  فقد نقل ابن هشام عن 
ابن اسحاق قوله: »آخى رسول اهلل  بني أصحابه من املهاجرين واالنصار فقال: 
تآخوا يف اهلل أخوين اخوين، ثم اخذ بيد عيل بن ايب طالب وقال: هذا اخي، فكان 
العباد  من  نظري  وال  خطري  له  ليس  الذي  املتقني  وامام  املرسلني،  سيد    رسول 
وعيل بن ايب طالب أخوين ...«)36(، ووردت الرواية نفسها عند ابن كثري)37(، وابن 
سيد الناس)38(. اال ان اجلميع مل حيددوا مكان وزمان املؤاخاة ولكن عىل ما يبدو من 
سلسلة االحداث التارخيية التي تطرقوا اليها اهنا بعد اهلجرة بدليل اهنم افردوا هلا بابًا 

اسموه )املؤاخاة بني املهاجرين واالنصار()39(. 

ومن املهم هنا ان ننقل النص الذي ورد عن ابن سعد يف مؤاخاة النبي حممد 
 مع االمام عيل  بقوله: »إِّن النبي حممد  حني آخى بني اصحابه وضع 
يده عىل منكب عيل ثم قال: انت اخي ترثني وارثك...«)40(. وفضال عن ذلك فقد 
نقلت الرواية عن زيد بن أيب أوىف بقوله: »ملا آخى رسول اهلل  بني اصحابه فقال 
  فقال  احد،  وبني  بيني  تواخ  ومل  اصحابك  بني  آخيت  اهلل  يارسول   : عيل 
والذي بعثني باحلق ما اخرتك اال لنفيس، وانت مني بمنزلة هارون من موسى اال انه 
ال نبي من بعدي«)41(، وكذلك احلال فقد وردت عن القرطبي اذ قال: »آخى رسول 
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اهلل  بني عيل بن ايب طالب ونفسه، فقال: انت اخي وصاحبي. ويف رواية اخرى: 
أخي يف الدنيا واآلخرة، وكان عيل  يقول: انا عبد اهلل واخو رسوله، مل يقلها احد 

قبيل وال بعدي اال كاذب مفرت«)42(.

كام نقل عن سعيد بن املسيب يف رواية املؤاخاة قوله: »إنَّ رسول اهلل  آخى 
بني اصحابه فبقي رسول اهلل  و أبو بكر وعمر وعيل، فآخى بني ايب بكر وعمر، 

وقال لعيل  انت اخي«)43(. 

وأورد ابن عساكر يف املؤاخاة ما نصه: »ان رسول اهلل  ملا آخى بني املسلمني 
أخذ بيد عيل فوضعها عىل صدره ثم قال: يا عيل أنت أخي وأنت مني بمنزلة هارون 

من موسى، اال انه ال نبي من بعدي...«)44(. 

 أَخ رسول اهلل  ثالثا: الروايات التي ُعد فيها االمام عيل

  حممدًا  النبي  بأنَّ  رصحت  التي  الروايات  نعرض  سوف  املطلب  هذا  يف 
اهنا مجيعها جاءت  قراءهتا  ويبدو من خالل   ، ايب طالب  بن  آخى لالمام عيل 
بعد حادثة املؤاخاة سابقة الذكر، وقد اختلفت الفاظاها ومناسباهتا كام اختلف فيها 
كلها  متعدده  روايات  بل  واحدة  رواية  ليست  الهنا  طبيعي  وهذا  واملكان،  الزمان 
نعت فيها النبي حممد  االمام عيل  بكلمة )أخي(. وسوف نورد جانبا من 
 : عيل  لالمام  قوله    حممد  النبي  عن  عساكر  ابن  رواه  ما  الروايات:  هذه 
الدنيا واآلخرة(()46(.  ))أنت أخي يف  ايضا:  ))أنت أخي وأنا أخوك(()45(، وقوله 
ويف النّص نفسه عن املزي يف هتذيب الكامل)47(، والذهبي يف ميزان االعتدال)48(. كام 
ورد عن ايب سعيد اخلدري قوله: »إّن النبي قال لعيل: أنت أخي«)49(. وكذلك 
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النص نفسه عند ابن حجر)50( اال انه مل ينقله عن ايب سعيد، ونقل البالذري عن النبي 
 عند زواج االمام عيل ابن ايب طالب من فاطمة  قوله: ))أين أخي(()51(. 

))أنت   : النجار)52( والطربيس)53( قول الرسول  ابن  وكذلك نقل كل من 
انت  عيل  ))يا   : حممد  النبي  عن  الطربي  قول  عن  فضال  أخوك((،  وأنا  أخي 
اخي وانا اخوك، انا املصطفى للنبوة، وانت املجتبى لإلمامة، وأنا صاحب التنزيل 
وأنت صاحب التأويل، وأنا وأنت أبوا هذه االمة(()54(. وغريها من الروايات التي 
اظهرت حق االمام عيل بن ايب طالب  يف االخوة مع النبي حممد  وهي كثرية 

ال يسع املجال لذكرها هنا)55(.
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املبحث الرابع

حماولة االلتفاف عىل رواية املؤاخاة

وإخواهنم  املهاجرين  من  املتآخني  اسامء  املصادر  فيه  ذكرت  الذي  الوقت  يف 
ا مل تعطنا تفاصيل اكثر عن رواية مؤاخاة النبي  لالمام عيل  من األنصار، اال أهنَّ
 بل اهنا اكتفت بام ذكرناه يف املبحث السابق ومما ال شك فيه ان اخفاء تفاصيل 
رواية املؤاخاة ال خيرج من حماولة االلتفاف عليها وحتويل الفضيلة هذه اىل آخرين، 

وسوف نحدد هنا طرق االلتفاف بالنقاط االتية:

1: طريقة التالعب بالفاظ الرواية

 مثال ذلك ما ورد عن محيد الطويل عن مالك بن انس قوله: »آخى النبي
بني كتفي أيب بكر وعمر فقال هلام: أنتام وزيراي يف الدنيا واآلخرة، ما مثيل ومثلكام يف 
اجلنة إال كمثل طائر يطري يف اجلنة فأنا جؤجؤ الطائر وأنتام جناحاه، وأنا وأنتام نرسح 

يف اجلنة، وأنا وأنتام نزور رب العاملني...«)56(.

اخلاصة  املؤاخاة  رواية  الفاظ  بانتحال  قام  الرواية  هذه  واضع  فان  يبدو  وكام 
باالمام عيل  وتوظيفها اليب بكر وعمر وحسبنا ان نكتف بتضعيف كل من ابن 
كام  املوضوعات،  من  الرواية  هذه  عّدًا  اللذين  للرواية  اجلوزي)58(  وابن  حبان)57( 
عدها الذهبي من املوضوعات ايضا، اذ وصفها ورواية اخرى تتعلق بالدوام عىل 
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صالة الضحى بقوله: »حدثنا هبام امحد بن موسى بن معدان بحران، حدثنا زكريا بن 
دويد بنسخة كتبناها كلها موضوعة ال حيل ذكرها«)59(. 

بااللفاظ فمثاله رواية بكاء االمام  بالتالعب  يتعلق  الذي  الثاين:  النموذج  اما 
عيل  الن الرسول  جعل اخا لكل مهاجر من االنصار وتركه بال اخ وورد 
ذلك يف سنن الرتمذي واليك نص الرواية: »آخى رسول اهلل  بني أصحابه فجاء 
عيل تدمع عيناه فقال: يا رسول اهلل اخيت بني اصحابك، ومل تؤاخ بيني وبني احد، 
فقال له رسول اهلل : انت اخي يف الدنيا واآلخرة«)60(، ان املتمعن بألفاظ الرواية 
 ويرى ايضا ان عالقة   ذلك املعرتض عىل سياسات النبي  جيد من االمام 
النبي  باالمام  مل تكن هلا جذور سابقة تعود اىل ما قبل اهلجرة، كام أّن اإلمام 
 يظهر بأنه ال يعرف معنى املؤاخاة! فكيف يرى قائل هذا القول وجيهل تاريخ 
ناهيك عن  للهالك،   وتعرضه  النبي  فراش  ومبيته يف    ايب طالب  بن  عيل 
  عبادته األوىل التي اعرتف هبا اغلب من ذكره، فضال عن انه مل يعرف عن عيل

باكيا اال من خشية اهلل تعاىل.

2: حماولة التالعب يف زمان ومكان الروايه

ذكرت بعض املصادر ان املؤاخاة وقعت قبل اهلجرة ومن قال بذلك كان مما 
 وذلك   مع االمام  النبي حممد  ينفي فضيلة مؤاخاة  ان  فيه يقصد  ال شك 
الرواية  الوّضاعني يف دس  لتشتيت تلك احلادثة زمانيا ومكانيا وهي احدى طرق 
التارخيية، وخري دليل عىل ذلك رواية مالك بن انس الذي حاول ان يمحق زمان 
الرواية ومكاهنا من جهة، كام حاول ان يعطي لنفسه فضيلة، فقد جاء برواية مفادها 
ان املؤاخاة وقعت يف بيته، واهنا كانت )اي املؤاخاة( نظامًا معمواًل به عند العرب قبل 
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االسالم وكان يسمى حلفا بقوله: »حالف رسول اهلل  بني املهاجرين واالنصار 
الثوري عىل رواية انس بقوله: »كأنه يقول آخى«)62(،  يف دارنا«)61(، وعلق سفيان 
: ال  انه يرتبط بقول رسول اهلل  اللفظ من قبل سفيان  النه كام يبدو من تعديل 
املثلبة عن انس،  ليبعد هذه  اللفظ  التفت سفيان ليعدل  حلف يف االسالم)63(، لذا 
ومما يؤكد قولنا يف قصد مالك بن انس عىل رواية )احللف( بتحريف االلفاظ ما نقله 
لنا عاصم االحول من حوار دار بني شخص مل يرصح باسمه مع مالك بن انس وقد 
سأل األول أنسًا عن احللف فقال: ال حلف يف االسالم، ثم غضب وعندما تذكر 
قريش  بني    اهلل  قد حالف رسول  انه  بىل  بىل  وقال:  استدرك  احللف  روايته يف 
واالنصار يف داره)64(، ونقل مضمون الرواية ابو داود يف السنن، اال أّنه اظهر لنا يف 
  ذيل الرواية إرصار مالك بن انس عىل وجود احللف بقوله: »حالف رسول اهلل

وسلم بني املهاجرين واالنصار يف دارنا مرتني أو ثالثا«)65(. 

املزي)67(  نفسه  املضمون  وتبعه يف  االثري)66(  ابن  أورده  ما  القول  ومن غريب 
عند تعرضهام لرواية املؤاخاة بني النبي حممد  اذ انفردا بالقول إنَّ النبّي  آخى 
يف بادىء االمر بني املهاجرين انفسهم، ومن ثم آخى بني املهاجرين واالنصار ويف 

كل مرة كان يقول لالمام عيل  أنت أخي يف الدنيا واآلخرة. 

ومن اجلدير باالشارة هنا اننا نجد من يتفق مع من يقول بوجود املؤاخاة يف مكة 
ومن الغريب انه يدعم ذلك بقوله: »وان هذه املؤاخاة املكية ثابتة وصحيحة«)68(. 
هلا وال  نظر ال مستند  يقول: »وهي وجهة  ينفي مؤاخاة مكة  ملن  يتعرض  وعندما 

حجة هلا سوى كوهنا اجتهادًا جمردًا«)69(.

مما تقدم يبدو لنا جليا اثر التالعب بالزمان واملكان يف حتريف الرواية التارخيية 
. واالمام عيل  وابعاد فضيلة املؤاخاة بني النبي
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 لالمام عيل  3: انكار مؤاخاة النبي 

ومن اجلدير بالقول يف هذا املطلب ان ننقل قول الشيخ األميني الذي عّلق عىل 
 ورّده عليه.  واالمام عيل  النبي حممد  املؤاخاة بني  ابن تيمية لرواية  انكار 
عت إلرفاق املسلمني بعضهم البعض  اذ إن املؤاخاة بحسب قول ابن تيمية إنام رُشِّ
مهاجري  ملؤاخاة  وال  منهم،  ألحد   النبي ملؤاخاة  معنى  فال  قلوهبم،  ولتأليف 
ملهاجري. فرد عليه االميني قائال: »هذا رد للنص بالقياس واغفال حكمة املؤاخاة، 
بني  فآخى  والقوى  والعشرية  باملال  بعضهم  من  اقوى  كان  املهاجرين  بعض  الن 
تيمية  ابن  العرتاض  بالنسبة  أما  باالعىل...«)70(،  االدنى  لريتفقن  واالدنى  االعىل 
عىل مؤاخاة النبي لعيل كوهنام مهاجرين فرد عليه االميني بقوله: »وهبذا نظر 
يف مؤاخاته لعيل النه هو الذي كان يقوم به من عهد الصبا قبل البعثة واستمر، وكذا 
مؤاخاة محزة وزيد بن حارثة الن زيد موالهم فقد ثبتت اخوهتام)71(... كذلك آخا 
النبي حممد  بني الزبري بن العوام وعبد اهلل بن مسعود ومها من املهاجرين«)72(، 
الزبري وابن مسعود ذكرت يف كتاب  ان مؤاخاة  تعليقا آخر وهو  واضاف األميني 
املعجم الكبري بتخريج االحاديث املختاره وقد رصح ابن تيمية –والكالم لألميني- 

بأنَّ األحاديث املختارة صحيحه)73(. 

4: حماولة تضعيف من روى رواية املؤاخاة 

  واالمام عيل  ومن طرق االلتفاف عىل رواية املؤاخاة بني النبي حممد
تضعيف من رواها، ومثال ذلك أنَّ العقييل ضّعف عباد بن عبد اهلل االسدي وعّده 
من ضعفائه)74( النه روى حديث املؤاخاة األول بني النبي واالمام عيل يف 
ايضا  حجر  ابن  تضعيفه  يف  وتبعه  عدي)76(،  ابن  ضعفه  وكذلك  الدار)75(.  حادثة 
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بقوله: »ضعيف«)77(. يف حني وثق عباد كل من: ابن حبان)78(، والكويف)79(، وذكره 
كل من ابن سعد)80( والرازي)81( ومل يقدحا به أو يمدحاه بل اكتفيا بالقول انه روى 
عن االمام عيل. وممن ضعف ايضا لروايته حديث املؤاخاة )زيد بن ايب أوىف( 
قال فيه البخاري بعد ان عده ممن ذكر حديث املؤاخاة)82(: »ال يتابع عليه« أي عىل 
حديثه يف املؤاخاة، وقدح مرة اخرى باسناده للرواية بقوله: »هذا اسناد جمهول«)83(. 

وعده عبد اهلل بن عدي من ضعفائه)84(. 
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ذي القعدة 1436# . أيلول 2015م

... اخلامتة ...

بعد ان انتهينا من دراسة لرواية املؤاخاة التي وقعت بني النبي حممد  واالمام 
عيل بن ايب طالب  توصلنا اىل النتائج االتية:

ان املؤاخاة بني االمام عيل  والنبي حممد  حدثت يف املدينة بعد هجرة . 1
النبي حممد  اليها بقليل، وعىل الرغم من صمت املصادر عن مكان وقوعها 

. اال اننا يمكن ان نقول اهنا حدثت يف مسجد رسول اهلل

حوول أعداء أهل البيت حمق فضيلة املؤاخاة هذه بوسائل عّدة منها مثال اخفاء . 2
مكان وزمان حدوثها أو التالعب بالفاظ الرواية أو جعلها لشخص آخر أو 
تضعيف راوي اخلرب أو غري ذلك من الطرق، إال أّن كثرة االخبار الواردة عنها 

حمق خمططاهتم.

إّن توهم البعض أو ارصارهم عىل أّن احلادثة كانت يف مكة ناتج عن أمرين: . 3
أّما جهلهم باالمر ألن النبي  كان كثريا ما ينعت االمام )بأخي( والسيام يف 
حادثة الدار أو العشرية عند نزول القرآن ﴿َوَأْنِذْر َعِشرَيَتَك اأَلْقَربنَِي﴾؛ واما 

حماولة منهم لتذويب هذه الفضيلة التي خص هبا االمام  دون غريه.

عىل الباحثني من أبناء املذهب أو املحبني الهل البيت ان يتتبعوا هذه الرواية . 4
ويقوموا بتحقيقها الن فيها نصوصًا كثرية تصلح ان تكون كتابا منفردا. 

لسان العرب، مادة )أخا(.. 1
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املازندراين، رشح اصول الكايف، ج12، ص186.. 2
ابن كثري، البداية والنهاية، ج2، ص351.. 3
التوبه: 11.. 4
احلجرات: 10.. 5
االعراف: 202.. 6
الطربي، جامع البيان، ج9، ص211؛ القرطبي، اجلامع الحكام القرآن، ج7، ص351.. 7
االرساء: 27.. 8
الطبأطبائي، امليزان، ج8، 381.. 9

االنعام: 87.. 10
الكليني، الكايف، ج8،ص115؛ الصدوق، متام الدين وكامل النعمة، ص215؛ احلر العاميل، . 11

اجلواهر السنية، ص20؛ املجليس، بحار االنوار، ج11، ص46؛ ابو محزة الثاميل، التفسري، 
ص126؛ الصفار، حممد حسني، بصائر الدرجات، ص 489.

االعراف: 65.. 12
الشعراء: 123.. 13
ابو محزة الثاميل، تفسري ايب محزه، ص127.. 14
ابن شهراشوب، املناقب، ج2،ص32.. 15
القايض النعامن، رشح االخبار، ج1، ص 107.. 16
هذه املقوله قاهلا النبي حممد  اليب جهل كي خيربه بام أرس عنه وأعطاه دالئل منها أن أبا . 17

جهل حينام اراد ان يأكل من دجاجة وضعت امامه فحينام رأى أبا البخرتي بن هشام اخفاها 
وراءه ومنعه من ان يأكل منها. راجع: تفسري االمام العسكري، ص 437.

ال عمران: 34-33.. 18
احلجرات: 10.. 19
امليزان، ج18، ص317.. 20
النووي، املجموع، ج16، ص261.. 21
النووي، املجموع، ج16، ص261.. 22
الربقي، املحاسن، ج1، ص29.. 23
الربقي، املحاسن، ج1، ص134.. 24
الكليني، الكايف، ج2، ص166؛ احلسني بن سعيد، كتاب املؤمن، ص 38.. 25
امحد بن حنبل، املسند، ج2، ص 418.. 26
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املريزا النوري، وسائل املستدرك، ج9، ص 41.. 27
راجع: الصدوق، مصاقة االخوان، ص83-1.. 28
راجع مثال: ابن هشام، السرية النبوية، ج2، ص351؛ البخاري، الصحيح، ج3، ص67؛ . 29

ابن كثري، السرية النبوية، ج2، 351؛ ابن سيد الناس، عيون االثر، ج1، ص265.
ابن البطريق، العمده، ص167، خصائص الوحي املبني، ص243؛ ابن جرب، هنج االيامن، . 30

ص379.
البخاري، االدب املفرد، ص125؛ املازندراين، رشح اصول الكايف، ج12، ص186.. 31
ج1، . 32 الباري،  فتح  العسقالين،  حجر  ابن  ص270؛  ج1،  االرشاف،  انساب  البالذري، 

ص272.
ابن سعد، الطبقات الكربى، ج3، ص22؛ ابن كثري، البداية والنهاية، ج2، ص328.. 33
ابن كثري، السرية النبوية، ج2، ص 328. . 34
صحيح البخاري، ج3، ص67.. 35
السرية النبوية، ج2، 351.. 36
السرية النبوية،ج2،ص328. . 37
عيون االثر، ج1، ص 265.. 38
ابن هشام، السرية النبوية، ج2، 351.. 39
الطبقات الكربى، ج3،ص22.. 40
ابن شهراشوب، املناقب، ج2، ص33.. 41
ابن شهراشوب، املناقب، ج1،ص229؛ الطربي، تاريخ، ج2، ص56؛ ابن ماجة، السنن، . 42

ص186؛  ج12،  الكايف،  اصول  رشح  املازندراين،  220؛  ص  العمده،  البطريق،  ابن 
املجليس، بحار االنوار، ج28، ص273؛ ابن االثري، الكامل يف التاريخ، ج2، ص57؛ ابن 
كثري، البداية والنهاية، ج3، ص36؛ ابن ايب فتح االربيل، كشف الغمة، ج1، ص88؛ ابن 

جرب، هنج االيامن، ص515؛ العالمة احليل، كشف اليقني، ص167. 
ابن البطريق، العمده، ص166.. 43
تاريخ مدينة دمشق، ج42، ص 53.. 44
تاريخ مدينة دمشق، ج42، ص18.. 45
تاريخ مدينة دمشق، ج42، ص 51.. 46
ج5، ص 126.. 47
ج1،ص421.. 48
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ابن حجر لسان امليزان، ج3، ص9.. 49
االصابة، ج4، ص465.. 50
انساب االرشاف، ص145.. 51
ذيل تاريخ بغداد، ج5، ص89.. 52
اعالم الورى، ج1، ص363.. 53
بشارة املصطفى، ص97.. 54
اضافة لالخبار الواردة اعاله راجع مثال: املوفق اخلوارزمي، املناقب، ص140؛ االردبييل، . 55

كشف الغمه، ج1،ص79؛ ابن جرب، هنج االيامن، ص425؛ العالمة احليل، العدد القوية، 
اهلدى  سبل  الشامي،  الصاحلي  ج1،ص69؛  املطالب،  جواهر  املحمودي،  ص247؛ 

والرشاد، ج3،ص365؛ القندوزي، ينابيع املوده، ج1، ص178.
ابن . 56 315؛  ص  ج1،  واملرتوكني،  والضعفاء  املحدثني  من  املجروحني  كتاب  حبان،  ابن 

اجلوزي، املوضوعات، ج1، ص325؛ الشيخ االميني، كتاب الغدير، ج5، ص304. 
 كتاب املجروحني من املحدثني والضعفاء واملرتوكني، ج1، ص 315.. 57
املوضوعات، ج1، ص325.. 58
ميزان االعتدال، ج2،ص72؛ وراجع ايضا: ابن حجر، لسان امليزان، ج2، ص480.. 59
سنن الرتمذي، ج5، ص300.. 60
امحد بن حنبل، املسند، ج3،ص111؛ مسلم بن احلجاج، صحيح مسلم، ج7، ص 183.. 61
امحد بن حنبل، املسند، ج3، ص111.. 62
مسلم بن احلجاج، صحيح مسلم، ج7، ص 183.. 63
امحد بن حنبل، املسند، ج3،ص281.. 64
ج2، ص12.. 65
اسد الغابة، ج4، ص 16.. 66
هتذيب الكامل، ج20، ص 484.. 67
د.حممد صالح جواد، املؤاخاة بني املهاجرين واالنصار، ص 292.. 68
د.حممد صالح جواد، املؤاخاة بني املهاجرين واالنصار، ص 293.. 69
ج2، ص12.. 70
ربام اعتمد الشيخ االميني يف هذا الرد عىل ابن كثري. راجع الرد نفسه عىل ابن تيميه يف: ابن . 71

كثري، البداية والنهاية، ج3،ص278.
كتاب الغدير، ج2، ص12.. 72
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كتاب الغدير، ج2، ص12.. 73
الضعفاء، ج3، ص 137.. 74
ج1، . 75 املؤمني،  امري  مناقب  الكويف،  يف:  االسدي  عباد  قبل  من  الدار  حديث  رواية  راجع 

ص377.
الكامل يف الضعفاء، ج4،ص343.. 76
تقريب التهذيب، ج1، ص467.. 77
الثقات، ج5، ص141.. 78
معرفة الثقات، ج2، ص17.. 79
الطبقات الكربى، ج6، ص179.. 80
اجلرح والتعديل، ج6، ص82.. 81
التاريخ الكبري، ج3، ص386.. 82
التاريخ الصغري، ج1، ص250.. 83
الكامل يف الضعفاء، ج3، ص206.. 84
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القرآن الكريم.
بن . 1 عيل  احلسن  ابو  االربيل،  فتح  ايب  ابن 

عيسى )ت 693#( كشف الغمة يف معرفة 
االئمة، دار االضواء )بريوت1985م(.

عيل . 2 احلسن  ايب  الدين  عز  االثري،  ابن 
يف  الكامل  )ت#630(  الكرم  ايب  بن 

التاريخ، دار صادر )بريوت 1965م(.
مطبعة . 3 الصحابة،  معرفة  يف  الغابة  اسد 

ابن  تاريخ(  بدون  )طهران:  اسامعيليان 
احلسن  بن  حييى  الدين  شمس  البطريق، 

االسدي احليل )ت#600(. 
مناقب . 4 يف  االخبار  صحاح  عيون  عمدة 

االسالمي  النرش  مؤسسة  االبرار،  امام 
)قم #1407(. 

نكني . 5 مطبعة  املبني،  الوحي  خصائص 
الدين عيل  ابن جرب، زين  )قم #1417( 
السابع  القرن  اعالم  )من  يوسف  بن 

اهلجري(.
ابن . 6  .#1418 قم  مطبعة  االيامن،  هنج 

عيل  بن  الرمحن  عبد  الفرج  ابو  اجلوزي، 
)ت #597(.

املحسن . 7 عبد  حممد  مطبعة  املوضوعات، 
حبان،  ابن  1966م(.  املنورة  )املدينة 

حممد بن حبان البستي )ت #354(.
والضعفاء . 8 املحدثني  مــن  املجروحني 

بــدون  الــبــاز )مــكــة:  دار  واملــرتوكــني، 
تاريخ(.

العثامنية . 9 املعارف  دائرة  مطبعة  الثقات، 
حجر  ابن  1973م(  الدكن  اباد  )حيدر 
عيل  بن  امحد  الدين  شهاب  العسقالين، 

)ت#852(. 
فتح الباري رشح صحيح البخاري، دار . 10

املعرفة )بريوت: بدون تاريخ(.
)بريوت . 11 العلمية  الكتب  دار  االصابة، 

1995م(.
لسان امليزان، مؤسسة االعلمي )بريوت . 12

1971 م(.
العلمية . 13 الكتب  دار  التهذيب،  تقريب 

بن  حممد  سعد،  ابن  1995م(.  )بريوت 
سعد بن منيع البرصي )ت #230(. 

)بريوت: . 14 صادر  دار  الكربى،  الطبقات 
بدون تاريخ(. ابن سيد الناس، حممد بن 

عبد اهلل بن حييى )ت #734(.
واملغازي . 15 الشامئل  فنون  يف  االثر  عيون 

)بريوت  الدين  عز  مؤسسة  والسري، 
1986م(. ابن شهر اشوب، مشري الدين 

ايب عبد اهلل حممد بن عيل )ت #588(.
احليدرية . 16 املطبعة  طالب،  ايب  آل  مناقب 

)النجف االرشف 1956م(. ابن عدي، 
ابو امحد عبد اهلل بن عدي اجلرجاين )ت 

.)#365
الفكر . 17 دار  الرجال،  ضعفاء  يف  الكامل 

ابو  عساكر،  ــن  اب ـــــريوت1985م(.  )ب
القاسم عيل بن احلسن )ت #571(. 

املصادر واملراجع
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)بريوت . 18 الفكر  دار  دمشق،  مدينة  تاريخ 
الفدا إسامعيل  أبو  ابن كثري،  1995 م(. 

بن كثري الدمشقي )ت #774(.
البداية والنهاية، ط 1، دار احياء الرتاث . 19

)بريوت 1988م(. 
)بريوت . 20 املعرفة  دار  النبوية،  السرية 

حممد  اهلل  عبد  ابو  ماجة،  1971م(.ابن 
بن يزيد )ت #275(. 

السنن، دار الفكر )بريوت: بدون تاريخ( . 21
ابن منظور، أبو الفضل مجال الدين بن ايب 

الكرم )ت:711 #(.
لسان العرب )قم 1405#(. ابن النجار، . 22

حممود  بن  حممد  اهلل  عبد  ايب  الدين  حمب 
)ت #643(. 

العلمية . 23 الكتب  دار  بغداد،  تاريخ  ذيل 
ابو  هشام،  ابن   .)#1417 )بريوت 
حممد عبد امللك بن هشام بن ايوب )ت 

.)#218
عيل . 24 حممد  مكتبة  مطبعة  النبوية،  السرية 

صبيح )مرص 1963م(. ابو محزة الثاميل، 
ثابت بن دينار )ت #184(. 

اهلادي . 25 مطبعة  الكريم،  القرآن  تفسري 
)ايران1420#(. امحد بن حنبل، امحد بن 

حممد بن حنبل )ت #241(.
دار . 26 حنبل،  بن  امحد  االمام  مسند 

االمام  تاريخ(  بدون  )بريوت:  صادر 
العسكري، ابو حممد احلسن بن عيل 

اهلادي )ت#260(.

مطبعة . 27  ،العسكري ــام  االم تفسري 
عبد  ابو  البخاري،   .)#1409 )قم  مهر 
)ت  ابراهيم  بن  اسامعيل  بن  حممد  اهلل 

.)#256
)بريوت . 28 الفكر  دار  البخاري،  صحيح 

1981م(. 
الثقافية . 29 الكتب  مؤسسة  املفرد،  االدب 

)بريوت 1986م(.
)ديار . 30 االسالمية  املكتبة  الكبري،  التاريخ 

بكر: بدون تاريخ(.
)بريوت: . 31 املعرفة  دار  الصغري،  التاريخ 

بن  حممد  بن  امحد  الربقي،   .)#1986
خالد.

)ايران: . 32 الكتب االسالمية  دار  املحاسن، 
حييى  بن  امحد  البالذري،  تاريخ(.  بدون 

بن جابر )ت: #279(.
االعلمي . 33 مؤسسة  االرشاف،  انساب 

)بريوت 1974م(. الرتمذي، ابو عيسى 
حممد بن عيسى )ت #279(.

34 .  .)#1403 )بريوت  الفكر  دار  السنن، 
احلر العاميل، حممد بن احلسن بن عيل بن 

احلسني )ت #1104(.
القدسية، . 35 االحاديث  يف  السنية  اجلواهر 

منشورات مكتبة املفيد )قم بدون تاريخ( 
احلسني بن سعيد الكويف.

االمام . 36 مدرسة  مطبعة  املؤمن،  كتاب   
املهدي )قم 1404#( الدمشقي حممد 

بن امحد بن نارص )ت #871(.
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املطالب يف مناقب االمام اجلليل . 37 جواهر 
احياء  جممع   ، طالب  ايب  بن  عيل 
عبد  ابو  الذهبي،   )#1415 )قم  الثقافة 
اهلل حممد بن امحد بن عثامن )ت #748(.

دار . 38 الــرجــال،  نقد  يف  االعــتــدال  ميزان 
ابو  ــرازي،  ال )بـــريوت#1382(  املعرفة 
)ت  حــاتــم  ايب  بــن  الــرمحــن  عبد  حممد 

.)#327
جملس . 39 ــرة  دائ مطبعة  والتعديل،  اجلــرح 

الدكن  ــاد  اب )حيدر  العثامنية  املــعــارف 
احلسني  عبد  االميني،  الشيخ  1952م(. 

امحد النجفي.
كتاب الغدير دار الكتاب العريب )بريوت . 40

بن  حممد  الشامي،  الصاحلي  1977م( 
يوسف )ت #942(.

 سبل اهلدى والرشاد يف سرية خري العباد، . 41
1993م(.   )بريوت  العلمية  الكتب  دار 
بن  عيل  بن  حممد  جعفر  ابو  الصدوق، 

احلسني )ت #381(.
النرش . 42 مؤسسة  النعمة،  ومتام  الدين  كامل 

االسالمي )قم #1405(.
صاحب . 43 االمام  مكتبة  االخوان،  مصاقة 

1982م(  )بغداد  الكاظمية  يف  الزمان 
بن  احلسن  بن  حممد  جعفر  ابو  الصفار، 

فروخ )ت#290(.
فضائل . 44 يف  الكربى  الدرجات  بصائر 

)طهران  االمحدي  مطبعة  حممد،  آل 
1404#( الطبأطبائي، حممد حسني.

 امليزان يف تفسري القرآن، منشورات مجاعة . 45
تاريخ(  الطربيس،  املدرسني )قم: بدون 

ابو عيل الفضل بن احلسن )ت #548(.
ال . 46 باعالم اهلدى، مؤسسة  الورى  اعالم 

 .)#1417 )قم  الرتاث  الحياء  البيت 
القاسم  ايب  بن  حممد  جعفر  ابو  الطربي، 

)من اعالم القرن السادس اهلجري(.
بشارة املصطفى لشيعة املرتىض، مؤسسة . 47

النرش االسالمي )قم 1420#( الطربي، 
ابو جعفر حممد بن جرير )ت#310(. 

دار . 48 القرآن،  آي  تأويل  عن  البيان  جامع 
الفكر )بريوت 1995م(.

تاريخ االمم وامللوك، مطبعة بريل )ليدن . 49
بن  حممد  جعفر  ابو  العقييل،  1879م( 

عمرو بن موسى )ت #322(.
العلمية . 50 الكتب  دار  الكبري،  الضعفاء 

)بريوت 1418#( العالمة احليل، احلسن 
بن يوسف بن املطهر )ت #626(.

51 . ،كشف اليقني يف مناقب امري املؤمنني
طهران )ايران 1991م(.

اليومية، . 52 املخأوف  لدفع  القوية  العدد 
  )#1408 )قــم  الشهداء  سيد  مطبعة 
بن  النعامن  حنيفة  ابو  النعامن،  القايض 

حممد املغريب )ت #363(.
رشح االخبار يف فضائل االئمة االطهار، . 53

بدون  )قم:  االسالمي  النرش  مؤسسة 
بن  حممد  اهلل  عبد  ابو  القرطبي،  تاريخ( 

امحد االنباري )ت #671(.
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اجلامع الحكام القرآن، دار احياء الرتاث . 54
)بريوت 1985م( القندوزي، سلامن بن 

ابراهيم )ت #1294(.
القربى، مطبعة اسوه . 55 املوده لذوي  ينابيع 

)إيران1416#( الكليني، ابو جعفر حممد 
بن يعقوب بن اسحاق )ت 328هـ(.

)طهران . 56 االسالمية  الكتب  دار  الكايف، 
بن  امحد  احلسن  ابو  الكويف،   )#1388

عبد اهلل بن صالح )ت #261(.
الدار . 57 مكتبة  مطبعة  الثقات،  معرفة 

حممد  الكويف،  1985م(  املنورة  )املدينة 
بن سليامن )كان حيا سنة 300 #(.

ايب . 58 بن  عيل  املؤمنني  امري  االمام  مناقب 
)قم  الرتاث  احياء  جممع   ، طالب 
1412#( املازندراين الشيخ حممد صالح 

)ت #1081(.
الكتب . 59 دار  ط3،  الكايف،  اصول  رشح 

املجليس،   )#1388 )طهران  االسالمية 
حممد باقر )ت #1111(.

اخبار . 60 لدرر  اجلامعة  االنوار  بحار 
)بريوت  الوفاء  مؤسسة  االطهار  االئمة 
1983م( املزي، مجال الدين ايب احلجاج 

يوسف )ت: 742 #(. 
هتذيب الكامل يف اسامء الرجال، مؤسسة . 61

بن  مسلم  1985م(  )بريوت  الرسالة 
احلجاج  بن  مسلم  احلسني  ابو  احلجاج، 

بن مسلم )ت: #261(.

)بريوت: . 62 الفكر  دار  مسلم،  صحيح 
املوفق  اخلوارزمي،  املوفق  تاريخ(  بدون 

بن امحد بن حممد املكي )ت #568(.
)قم . 63 االسالمي  النرش  مؤسسة  املناقب، 

حسني  احلاج  النوري،  املريزا   )#1411
النوري الطربيس )ت #1320(.

املسائل، . 64 ومستنبط  الوسائل  مستدرك 
الرتاث  الحياء    البيت  اهل  مؤسسة 
زكريا  ابو  النووي،  1987م(  )بــريوت 

حمي الدين بن رشف )ت #676(.
الفكر . 65 دار  املهذب،  رشح  يف  املجموع 

البحوث  تــاريــخ(  بـــدون  )بــــريوت: 
جواد:  صالح  حممد  الدكتور  املنشوره، 
املؤاخاة بني املهاجرين واالنصار نظامها 
جملة  يف  منشور  بحث  اثارها،  اهدافها 
مداد االداب كلية االمام االعظم، بغداد، 

العدد الرابع.
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ملخص البحث

يف  اإلسالمي  للمجتمع  البنائية  )القواعد  موضوع  البحث  هذا  يف  تناولت 
عرص النبوة )املؤاخاة انموذجًا(( ووضحت أبرز األسس التي يقوم عليها املجتمع 
اإلسالمي التي ثبتها القرآن الكريم والسنة النبوية وطبقها رسول اهلل  يف جمتمع 
تربط  التي  والروابط  وإكرامه  اإلنسان  شخصية  احرتام  حيث  من  املنورة  املدينة 

أفراده، ومقياس التفاضل بينهم القائم عىل التقوى والعلم والعمل الصالح.

وأبرز البحث معامل اإلخوة يف اهلل من خالل تقسيم البحث عىل مخسة مباحث 
تناولت يف املبحث األول : املؤاخاة بني املهاجرين واألنصار من الناحية التأرخيية، 
املبحث  واشتمل  ورشوطها،  اإلسالم  يف  اإلخوة  تناولت   : الثاين  املبحث  ويف 
الثالث عىل حقوق األخوة اإلسالمية العامة واخلاصة، أما املبحث الرابع فأوضح 
اآلفات التي ترض باإلخوة اإلسالمية من السخرية وسوء الظن والتجسس والتنابز 
املحبة والتآخي يف  فتناولت وسائل تعميق  املبحث اخلامس  أما  باأللقاب والغيبة، 
املجتمع اإلسالمي. وختمت الدراسة بخامتة أوضحت أهم النتائج التي استطاعت 

الدراسة تسليط الضوء عليها.
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ABSTRACT

In this research I study the foundations of the Islamic society, which 
were refered to in Holy Qura’an and The sunnah, and that the prophet 
Mohammed (PBUH) used in the islamic society in Al-maddena. As 
respecting the human persons and the bounds that between individuals 
of the society.

This research was divided into five chapters, the first about 
brotherhood between Almuhajireen and Alansar. The second studied 
brotherhood in Islam and its conditions. The third chapter included the 
special and public rights of the Islamic brotherhood. While the fourth 
chapter studied the diseases that harm the Islamic brotherhood like 
derision, spying, scandal, and derision of names and families. The fifth 
included facilities of strnghthen the love and brotherhood. In the end 
there was a conclusion included the results of the study.
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... املقدمة ...

الطيبني  آله  النبيني وعىل  العاملني، والصالة والسالم عىل خاتم  احلمد هلل رب 
الطاهرين وعىل صحبه الغر امليامني ومن اهتدى هبديه إىل يوم الدين، وبعد:

فإن رسول اهلل  هو الصورة العملية التطبيقية هلذا الدين، إذ أحتف اإلنسانية 
بام وضع من أسس الدعوة وقواعد البناء التي كان هلا الدور األكرب يف توجيه النوع 
جديدًا  مرشقًا  عاملًا  خلقت  التي  وازدهاره،  وهنضته  وإرشاده،  وإصالحه  البرشي 
احلسنة،  واألسوة  الطيبة،  القدوة  كان  هبذا  وهو  يشء.  يف  القديم  العامل  يشبه  ال 
والينبوع الصايف، والدليل اهلادي واملثل األعىل والكامل البرشي التي رسمت املنهج 
الصحيح اآلمن يف دعوة الناس، وهداية البرشية، وإخراجهم من الظلامت إىل النور، 
 من  ومن الشقاء إىل السعادة. ولقد كان أئمة األمة يدركون ما لسرية الرسول 
آثار حسنة يف تربية النيشء، وتنشئة جيل صالح حلمل الرسالة، فقد كانوا يتدارسون 

هذه السرية وأعطاها حقها من النظر والفكر والعمل.

يقول اإلمام زين العابدين عيل بن احلسني : ))كنا نعلم مغازي رسول اهلل 
 ورساياه، كام نعلم السورة من القرآن(()1(.

َأ اهلل تعاىل لرسوله  املناخ املالئم الزدهار دعوته، واستقر به املقام يف  وملا هيَّ
َث به قوله: ))يا أهيا الناس، أفشوا السالم، وأطعموا الطعام،  املدينة، كان أول ما حتدَّ

وصلوا األرحام...(()2(.
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وإن املدينة آنذاك كانت بحاجة إىل إشاعة احلب والسالم والتعاون بني أهلها 
يف إطار التقوى وعبادة اهلل تعاىل)3(. ثم أخذ رسول اهلل  يرتب شؤونه وشؤون 
واملساواة،  والعدل  احلب  قواعد  عىل  الفاضل  املثايل  املجتمع  وينشئ  أصحابه، 
اإلسالم  وضعها  التي  املبادئ  وهي  واإليثار،  والتضحية  والتعاون،  والتكامل 
يسودهم  متعاونني،  أخوة  ومكان  زمان  كل  يف  الناس  ليعيش  الصالح،  للمجتمع 

الوئام ويظللهم األمن والسالم)4(.

النقلة  ليستشعروا  عباده،  عىل  اهلل  هبا  أنعم  ربانية،  منحة  هذه  اإلخاء  ونعمة 
أعداء  كانوا  أن  بعد  ومتآلفني،  متحابني  إخوة  جعلهم  إذ  إليها،  نقلهم  التي  اهلائلة 
ُقُلوبُِكْم  َبنْيَ  َفَألََّف  َأْعَداًء  ُكْنُتْم  إِْذ  َعَلْيُكْم   ِ نِْعَمَة اهللَّ ﴿َواْذُكُروا  متباغضني متنافرين. 

َفَأْصَبْحُتْم بِنِْعَمتِِه إِْخَوانًا﴾)5(.

متنافرة  قبائل  من  العرب  يتحول  أن  رائع  برشي  حضاري  إنجاز  بحق  إنه 
متباغضة يف أيام مشهوة يف تارخيهم، إىل جمتمع متآخ متحاب متامسك. ويف احلقيقة، 
ما راينا أو سمعنا أو قرأنا -عىل امتداد التاريخ كله- أعجب وال أمجل وال أصدق 
املهاجرين  من  املؤمنني  القوم  اولئك  بني    النبي  أجراها  التي  املؤاخاة  تلك  من 

واألنصار وهم أعراق شتى وقبائل متنوعة وأصول متفرقة.

عىل  تقم  ومل  قلب،  مع  قلب  وتصافح  بروح،  روح  امتزاج  مؤاخاهتم  كانت 
رابطة النسب، وال عىل وشيجة القربى والصهر، وال عىل مصالح دنيوية، إنه اإليامن 
أثرها يف  اإلخوة  وقد ظلت هلذه  وأرقاه.  االرتباط  أنواع  أعىل  باهلل ورسوله، وهو 
نفوس املؤمنني حتى آخر حياهتم، فقد أرسل عمر بن اخلطاب إىل بالل ذوكان مقياًم 
يف الشام جماهدًا يسأله: إىل من جتعل ديوانك يا بالل؟ قال: مع أيب روحية، ال أفارقه 

ابدًا، لألخوة التي كان رسول اهلل  عقدها بيني وبينه)6(.
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إهنا أخوة تبلغ يف قوهتا وسمّوها مدى ال تبلغه الروابط اإلنسانية مهام بلغت يف 
وثوقها ومتانتها، وسمو مقاصدها.

عرب  ومناقشتها  اآلتية  النقاط  توضيح  يف  املوضوع  هذا  يف  حديثنا  وسيقترص 
املباحث اخلمسة:

املؤاخاة بني املهاجرين واألنصار.. 1
اإلخوة ورشوطها.. 2
حقوق األخوة.. 3
اآلفات التي ترض باألخوة.. 4
وسائل تعميق املحبة والتآخي.. 5

ثم جاءت اخلامتة فتضمنت خالصة املوضوع وأهم النتائج التي توصلت إليها.
وأخريًا أقول لو حتققت اإلخوة بني أفراد املجتمع، وكان حبهم مستندًا إىل حب اهلل 
عز وجل الستقام أمر الناس، ونعموا باحلياة السعيدة، وصفت نفوسهم من احلقد 
والغلِّ واحلسد والسخرية واللمز والتنابز باأللقاب، وساد السالم بينهم، وانطفأت 

نار احلروب التي يوقدها الظلم وما ينتج عنه من الكراهية.

واألخوة اإليامنية الصادقة حني يتشبع هبا املجتمع أو األمة، فإهنا حتدث انقالبًا 
اجتامعيًا عميق األثر، بعيد املدى يف آثاره ونتائجه.

أسال املوىل جل جالله أن أكون قد ُوفقت إىل جتلية احلق املنري لذوي البصائر 
احلّية، وما أحوجنا يف هذه األيام إىل املودة واإلخاء واإليثار.

وأسأله تعاىل أن يؤيت البرشية رشدها، وأن يزرع الود يف قلوهبم، وأن يستقيم 
برمحته التي وسعت كل يشء، واهلل يتوالنا مجيعًا برعايته وتوفيقه.
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املبحث األول

املؤاخاة بني املهاجرين واألنصار من الناحية التأرخيية

كان الرسول الكريم  يدرك كل اإلدراك أن اإلسالم كل متكامل ال يقبل 
التجزئة، وأن الرشع اإلسالمي منهج اهلل، هو الذي يصلح دون سواه ليكون ميزان 
عدل بني بني البرش، فهو الذي حيقق العصمة من التناقض والتطرف، والرباءة من 
الرباين ال  املنهج  والضياع)7(. واإللتزام هبذا  التمزق  والتحرر من  التحيز واهلوى، 
يتم تلقائيًا، وإنام البد من نظام جيمع أتباعه يف جمتمع كيل متكامل، ينطلق يف حركة 
ومقوماهتا  معانيها  بكل  املباركة  احلياة  للناس  تؤمن  هادية،  إجيابية  هادفة،  قصدية 

ووقائعها، بام حيرر اإلنسان، وحيقق إنسانيته العليا)8(.

لذلك كان يف أولويات الرسول  يف جمال التنظيم، اهتاممه بالتنظيم االجتامعي 
داخل الدولة اإلسالمية الناشئة يف املدينة، ليتحقق الرتابط االجتامعي والتعاون بني 
املسلمني، فقام باملؤاخاة بني أصحابه املهاجرين واألنصار)9(، ليذهب عنهم وحشة 
الغربة ويؤنسهم من مفارقة األهل والعشرية ويشد أزر بعضهم ببعض. وهذا ما أملح 
إليه)10( بقوله خماطبًا األنصار: ))إن إخوانكم قد تركوا األموال واألوالد وخرجوا 

إليكم(()11(.

وبني  جانب،  من  املهاجرين  بني  إهنا  للمؤاخاة،  العريض  اخلط  كان  ولئن 
األنصار من جانب آخر، فإن هذا مل يمنع أن تكون بعض هذه األخوة بني املهاجرين 
كانت  مؤاخاة  وجود  عن  املصادر  بعض  ذكرت  وقد  اآلخر،  بعضهم  مع  بعضهم 
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يف مكة بني املهاجرين، فقد أشار البالذري إىل أن »النبي  آخى بني املسلمني يف 
مكة قبل اهلجرة عىل احلق واملواساة، فآخى بني محزة وزيد بن حارثة، وبني أيب بكر 
وعمر، وبني عثامن بن عفان وعبد الرمحن بن عوف، وبني الزبري بن العوام وعبد اهلل 
بن مسعود، وبني عبيدة بن احلارث وبالل احلبيش، وبني مصعب بن عمري وسعد 
بن أيب وقاص، وبني أيب عبيدة بن اجلراح وسامل موىل أيب حذيفة، وبني سعيد بن زيد 
 وبني سيدنا عيل بن أيب طالب  نفيل وطلحة بن عبيد اهلل، وبينه  بن  بن عمرو 
«)12(. وقد أخرج احلاكم)13( عن ابن عمر قوله: »آخى رسول اهلل  بني أيب 

بكر وعمر، وبني طلحة والزبري، وبني عبد الرمحن بن عوف وعثامن«.

وعىل الرغم من ميل بعض املؤرخني بعدم وقوع املؤاخاة بمكة)14( إال أن ذلك 
الغاية من تعيني هذه اإلخوة هو  أن  ال يعني عدم صحة وقوعها باألساس، ذلك 
كان  املهاجرين  بعض  أن  وواضح  والرفادة،  والنرصة  املواساة  يف  املسؤولية  حتديد 

أحسن حااًل من الناحية املادية من بعضهم اآلخر.

املهاجرين  بني  املؤاخاة  اراد  حينام    الرسول  أن  عىل  املصادر)15(  وتتفق 
واالنصار، قال هلم ))تآخوا يف اهلل أخوين أخوين((. وقد ذكرت املصادر)16( أيضًا أن 
هناك وثيقة هي التي أقامت هذا البناء بني املهاجرين واألنصار جاء فيها: ))بسم اهلل 
الرمحن الرحيم هذا كتاب من حممد النبي بني املؤمنني واملسلمني من قريش ويثرب، 
ومن تبعهم فلحق هبم، وجاهد معهم، إنم أمة واحدة من دون الناس، املهاجرون 
من قريش عىل ربعتهم يتعاقلون)16( بينهم، وهم يفدون عانيهم)17( باملعروف والقسط 
بني املؤمنني. وبنو عوف عىل ربعتهم)18( يتعاقلون معاقلهم األوىل، وكل طائفة منهم 
تفدي عانيها باملعروف والقسط بني املؤمنني وبنو النجار وبنو احلارث وبنو ساعدة 
يتعاقلون  النبيت وبنو األوس عىل ربعتهم  وبنو اجلشم وبنو عمرو بن عوف وبنو 
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معاقلهم األوىل، وكل طائفة منهم تفدي عانيها باملعروف والقسط بني املؤمنني. وإن 
املؤمنني ال يرتكون مفرحًا)19( بينهم أن يعطوه باملعروف يف فداٍء أو عقل. وأال حيالف 
مؤمن موىل مؤمن دونه، وإن املؤمنني املتقينم عىل من بغى منهم أو ابتغى دسيعة)20( 
ظلم أو إثم أو عدوان أو فساد بني املؤمنني، وإن أيدهيم عليه مجيعًا، ولو كان ولد 
يقتل مؤمن مؤمنًا يف كافر، وال ينرص كافرًا عىل مؤمن، وإن ذمة اهلل  أحدهم، وال 
واحدة جيري عليهم أدناهم، وإن املؤمنني بعضهم موايل بعض دون الناس، وإنه من 
تبعنا من هيود فإن له النرص واألسوة، غري مظلومني وال متنارص عليهم. وإن سلم 
املؤمنني واحدة، ال يسامل مؤمن يف قتال يف سبيل اهلل إال عىل سواء وعدل بينهم، وإن 
كل غازية غزت معنا يعقب بعضها بعضًا، وإن املؤمنني يبيء بعضهم عىل بعض بام 
نال دماءهم يف سبيل اهلل، وإن املؤمنني املتقني عىل أحسن هدى وأقومه، وإنه ال جيري 
مرشك مااًل لقريش وال نفسًا، وال حيول دونه عىل مؤمن، وإنه من اعتبط مؤمنًا قتاًل 
عن بينة فإنه قود به إال أن يرىض ويّل املقتول، وإن املؤمنني عليه كافة، وال حيل لم 
إال قيام عليه، وإنه ال حيل ملؤمن أقر بام يف هذه الصحيفة وآمن باهلل واليوم اآلخر أن 
ينرص حمدثًا وال يؤويه، وإنه من نرصه أو آواه فإن عليه لعنة اهلل وغضبه يوم القيامة، 
وال يؤخذ منه رصف وال عدل، وإنكم مهام اختلفتم فيه من يشء فإن مرده إىل اهلل عز 

. )21( )) وجل وإىل حممد

قدوم  من  ثامنية  أو  أشهر  مخسة  بعد  اهلجرة،  من  االوىل  السنة  يف  ذلك  وكان 
 بني املهاجرين واألنصار يف دار أنس   املدينة)22(، إذ آخى رسول اهلل  النبي 
بن مالك وكانوا تسعني رجاًل نصفهم من املهاجرين ونصفهم اآلخر من االنصار، 
بينهم عىل  آخى  األنصار.  من  املهاجرين ومخسون  من  مائة: مخسون  كانوا  ويقال: 
احلق واملواساة والتآرص، يتوارثون بعد املوت دون ذوي األرحام)23(. وهذا العدد 
وكانوا  مهاجرًا  املدينة  اىل  يأيت  من  بحسب  املؤاخني  عدد  زاد  ثم  آخاهم،  من  أول 
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ِذيَن  يتوارثون هبذه اإلخوة دون القرابة اىل حني وقعة بدر)24( وانزل اهلل تعاىل: ﴿َوالَّ
آَمُنوا ِمْن َبْعُد َوَهاَجُروا َوَجاَهُدوا َمَعُكْم َفُأْوَلئَِك ِمْنُكْم َوُأْوُلوا اأَلْرَحاِم َبْعُضُهْم َأْوىَل 
ٍء َعِليٌم﴾)25(. فنسخت هذه اآلية ما كان قبلها،  َ بُِكلِّ يَشْ ِ إِنَّ اهللَّ بَِبْعٍض يِف ِكَتاِب اهللَّ
هذا)26(،  عىل  األمر  واستمر  املؤاخاة  بعقد  وليس  والرحم  بالقرابة  التوارث  فصار 
»ورجع كل إنسان اىل نسبه وورثه ذوو رمحه«)27( وأصبح املؤمنون إخوة)28(. وإىل 
هذا يشري النووي )ت 676#( بقوله: »ما يتعلق باإلرث فيستحب فيه املخالفة عند 
مجاهري العلامء، وأما املؤاخاة يف اإلسالم واملحالفة عىل طاعة اهلل تعاىل والتنارص يف 

الدين والتعاون والرب والتقوى وإقامة احلق فباٍق ال ينسخ«)29(.

وال شك يف أن التوارث كان ملعاجلة ظروف طارئة مرت هبا الدعوة اإلسالمية 
يف املدينة، فكان هذا إجراًء إداريًا رسيعًا للتغلب عىل هذه املشكلة، ومن املنتظر أن 
يكون املهاجرين قد ألفوا جو املدينة وتعرفوا إىل سبل الرزق فيها)30(. وأصابوا من 
غنائم بدر )2 #( ما سد حاجتهم، فرجع التوارث إىل وضعه الطبيعي املنسجم مع 

الفطرة البرشية والقائم عىل أساس الرحم والقرابة)31(.

ويبدو إن الرسول  قصد من وراء ذلك، حني جعل األخ يف اهلل مقدمًا عىل 
القرابة يف املواريث، التنبيه عىل أمهية أمر املؤاخاة وعظمه ملا سيرتتب عليها من أمور 
عظيمة يف صالح االسالم وقيام جمتمع اسالمي ليس للعصبية القبلية مكان فيه)32(، 
فوارق  واسقاط  واملواساة  املساواة  عىل  تقوم  عالقات  اقامة  املؤاخاء  طريق  فعن 
رابطة  من  بداًل  العقيدة  رابطة  واالنصار،واحالل  املهاجرين  بني  واللون  النسب 
الدم. لقد جعل الرسول  هذه االخوة عقدًا نافذًا ال لفظًا فارغًا، وعماًل يرتبط 
بالدماء واألموال)33(، ال حتية تثرثر هبا األلسنة، وال يقوم هلا أثر، فقد طابت نفوس 
انفسهم،  عىل  آثروهم  فقد  عون  من  املهاجرين  الخواهنم  سيبذلونه  بام  االنصار 
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اهلل  لذلك مدحهم  االيثار  منتهى  امواهلم، وهذا  بيوهتم، وقاسموهم  وانزلوهم يف 
َوال  إَِلْيِهْم  َهاَجَر  َمْن  وَن  حُيِبُّ َقْبِلِهْم  ِمْن  َواإِلياَمَن  اَر  الدَّ ُءوا  َتَبوَّ ِذيَن  ﴿َوالَّ بقوله:  تعاىل 
هِبِْم َخَصاَصٌة  َكاَن  َوَلْو  َأْنُفِسِهْم  َعىَل  َوُيْؤثُِروَن  ُأوُتوا  ِمَّا  جَيُِدوَن يِف ُصُدوِرِهْم َحاَجًة 
َوَمْن ُيوَق ُشحَّ َنْفِسِه َفُأْوَلئَِك ُهْم امْلُْفِلُحوَن﴾)34(. فقد روى البخاري)35( بعضًا من 
مآثر االنصار يف جمال املؤاخاة فقد جاء: »... آخى رسول اهلل  بني عبد الرمحن بن 
عوف، وسعد بن الربيع، فقال سعد لعبد الرمحن: قد علمت االنصار اين من اكثرها 
مااًل، فسأقسم مايل بيني وبينك نصفني، ويل امرأتان، فانظر اعجبهام اليك فسمها 
اهلك  اهلل لك يف  بارك  الرمحن:  عبد  قال  فتزوجها،  انقضت عدهتا  اطلقها،فاذا  يل 
اال ومعه فضل من  انقلب  فام  قينقاع  بني  فدلوه عىل سوق  اين سوقكم؟  ومالك، 
أقـط وسمن، ثم تابع الغدوة ثم جاء يومًا وبه اثر صفرة، فقال النبي : مهيم)36(؟ 
قال: تزوجت امرأة من االنصار، فقال: ما سقت فيها قال: وزن نواة من ذهب أو 

نواة من ذهب، فقال: أومل ولو بشاة«.

االنصار  »إن  أيضًا:  البخاري)37(  روى  فقد  عاليًا  حدًا  االنصار  كرم  بلغ  وقد 
ال.   : فقال  النخل  املهاجرين-  -أي  وبينهم  بيننا  اقسم    اهلل  لرسول  قالوا 
فقال االنصار إلخواهنم املهاجرين: تكفونا املؤونة -السقي والعمل- وترشكونا يف 

التمر. فقالوا: سمعنا واطعنا«.

وقد أثرت هذه املعاملة الكريمة يف نفوس املهاجرين التي ما انفكت السنتهم 
»قال  قال:  انس  الدعاء. فعن  الثناء وخالص  ببالغ  عن ذكر فضل االنصار عليهم 
يا رسول اهلل: ما رأينا مثل قوم قدمنا عليهم، فواسونا احسن مواساة  املهاجرون: 
يف قليل، وال احسن بداًل يف كثري لقد كفونا املؤنة، وارشكونا يف املهنأ لقد خشينا ان 

يذهبوا باالجر كله، فقال الرسول : اال، ما اثنيتم عليه، ودعوتم اهلل لم«)38(.
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وقبل ان ننهي الكالم عن املؤاخاة ال بد من التعرض لرأي احد املسترشقني)39( 
املهاجرون  منه  يعاين  الذي  االقتصادي  الوضع  املؤاخاة هو  الغرض من  الذي عدَّ 

الذين تركوا ديارهم وامواهلم.

والذي يبدو لنا ونرجحه يف الوقت نفسه، إن الرسول  مل يكن بحاجة اىل 
وجود من يلتزم بمصالح اصحابه من املهاجرين، ألنه سبق أن أكد عىل تلك الناحية 
اذ  البيعة  لصحة  رشطًا  املهاجرين  بمصالح  االلتزام  وجعل  الثانية  العقبة  بيعة  يف 
اذا قدمت  أن تنرصوين  العرس واليرس... وعىل  النفقة يف  ))... وعىل  جاء يف قوله: 

اليكم،ومتنعوين ما متنعون منه انفسكم وازواجكم وابنائكم ولكم اجلنة(()40(.

مل  الصحابة  من  كثريًا  ان  وجدنا  اقتصاديًا،ملا  املؤاخاة  من  الغرض  كان  فلو 
يدخلوا يف املؤاخاة مع اهنم كانوا فقراء ومن السابقني يف االسالم،مثل انسبة موىل 
رسول اهلل  وايب كبشة موىل رسول اهلل  وصالح بن عدي شقران غالم رسول 

.)41( اهلل

الفقر، ومع ذلك آخى  كانوا شديدي  االنصار  فان عددًا من  زيادة عىل ذلك 
الرسول  بينهم وبني املهاجرين ومنهم سعد بن حنيف االويس وأبو دجانة سامك 

بن خرشة اخلزرجي)42(.
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املبحث الثاين

مكانة اإلخوة يف اإلسالم

)القرآن الكريم والسنة النبوية(

كل بناء البد وأن يقوم عىل أساس وإال فرسعان ما ينقض وينهار، أو يتصدع 
صلبة  وقاعدة  قوية،  أسس  عىل  قائاًم  كان  ما  وأكمله  وأمجله  البناء  وخري  ويتشقق، 
هذه  مثل  يتطلب  واألنظمة  الدول  بناء  وإن  مسلحة)43(.  وجدر  وأعمدة  متينة، 
األساسات الصلبة، إال إن طبيعة وبنية هذه القواعد ختتلف عن طبيعة وبنية قواعد 
البناء احلقيقية. وإن أي بناء اجتامعي ال يمكن أن ينهض ويقوم عىل أسس متينة بغري 

))التآخي(( املبني عىل واحد اإليامن)44(.

هذه اإلخوة تنبثق من التقوى واإلسالم وهي ركيزة أساسها االعتصام بحبل 
اهلل، أي عهده ومنهجه ودينه. وليست جمرد جتمع عىل راي وعىل هدث آخر وال 
َوال  مَجِيعًا   ِ اهللَّ بَِحْبِل  ﴿َواْعَتِصُموا  الكثرية:  اجلاهلية  حبال  من  آخر  حبل  بواسطة 

ُقوا﴾)45(.  َتَفرَّ

هكذا قامت اجلامعة األوىل املسلمة يف املدينة عىل ركيزتني: أوهلام: اإليامن باهلل، 
ومراقبته  وتقواه  الضامئر  يف  صفاته  ومتثل  سبحانه  معرفته  من  املنبثق  اإليامن  ذلك 
وثانيهم: عىل  األحوال.  الندرة من  إال يف  إىل حد غري معهود  واليقظة واحلساسية 
العميق)46(.  اجلاد  والتكافل  اجلميل  العذب  والود  الرائق  الفياض  احلب  احلب، 
فاإلخوة يف الدين ال تنشأ من التكليف، بل من التعريف، ورباط الدين جيمع بني 
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املؤمنني كام جيمع نور الشمس بني املبرصين، والذي يؤمن باهلل وحيبه حب املخلصني 
حيب من أجل اهلل مجيع املؤمنني)47(.

–بعد  جمتمعه  بناء  يف    اهلل  رسول  اعتمده  الذي  األول  األساس  كان  هلذا 
يف  ذكرنا  كام  واألنصار  املهاجرين  بني  عقده  الذي  التآخي  هو  العقيدة–  تاسيس 
املبحث األول، تلك املؤاخاة التي كانت مثاًل رائعًا ملا قام بني اإلخوان يف العقيدة 
من مودة وإخاء وتضحية وإيثار، فكان جمتمعًا متامسكًا ال خلل فيه وال اضطراب.
ولذلك ذكر القرآن الكريم اإلخوة بني املؤمنني عىل أهنا أمر طبيعي من مستلزمات 

اإليامن، وأهنا من أسباب الرابطة بني الناس وتأليف القلوب. 

ُكْم . 1 َلَعلَّ  َ اهللَّ ُقوا  َواتَّ َأَخَوْيُكْم  َبنْيَ  َفَأْصِلُحوا  إِْخَوٌة  امْلُْؤِمُنوَن  اَم  ﴿إِنَّ تعاىل:  قال 
صنو  اإلخاء  وتعاىل  تبارك  اهلل  جيعل  الكريمة  اآلية  هذه  ففي  وَن﴾)48(.  ُتْرمَحُ
اَم امْلُْؤِمُنوَن  اإليامن بني املؤمنني. يقول القرطبي يف تفسري هذه اآلية الكريمة ﴿إِنَّ
إِْخَوٌة﴾: »أي يف الدين واحلرمة ال يف النسب، وهلذا قيل: إخوة الدين أثبت من 
إخوة النسب، فإن إخوة النسب تنقطع بمخالفة الدين، وإخوة الدين ال تنقطع 
بمخالفة النسب)49(. ألن الذي عقد هذه اإلخوة هو اهلل، وما عقد اهلل تعاىل ال 

حتله يد برش وإن بلغت من القوة والعتو مبلغًا«)50(. 

َ َوَرُسوَلُه . 2 وَن َمْن َحادَّ اهللَّ ِ َواْلَيْوِم اآلِخِر ُيَوادُّ قال تعاىل: ﴿ال جَتُِد َقْومًا ُيْؤِمُنوَن بِاهللَّ
ُأْوَلئَِك َكَتَب يِف ُقُلوهِبِْم  ْم  َأْو َعِشرَيَتُ ْم  َأْو إِْخَواَنُ َأْبَناَءُهْم  َأْو  َوَلْو َكاُنوا آَباَءُهْم 

َدُهْم بُِروٍح ِمْنُه﴾)51(. اإِلياَمَن َوَأيَّ

حتدث  فإهنا  أمة،  أو  جمتمع  أو  أرسة  هبا  تتشبع  حني  الصادقة  اإليامنية  اإلخوة 
انقالبًا اجتامعيًا عميق األثر، عظيم اخلطر، بعيد املدى يف آثاره ونتائجه. ولذلك 
َمنَّ اهلل تعاىل عىل املؤمنني بأن جعلهم إخوانًا متحابني كام َمنَّ عليهم بأن جعلهم 



62

ة ... املؤاخاة انموذجًا القواعد البنائية للمجتمع اإلسالمي يف عرص النبوَّ

السنة الرابعة . املجلد الرابع . العدد اخلامس عرش

مة
حمك

ية 
صل

ة ف
جمل

 ..
د .

عمي
ال

مؤمنني خملصني، وقدم التفضل باإلخوة عىل التفضل باإليامن، لتعظيم فضل 
اإلخوة، وإهنا ال تقل عن فضل اإليامن إال بمقدار ما يقل الفرع عن األصل، 

مع رشط ارتباط كل منهام باآلخر)52(.

َعَلْيُكْم . 3  ِ نِْعَمَة اهللَّ َواْذُكُروا  ُقوا  َتَفرَّ مَجِيعًا َوال   ِ بَِحْبِل اهللَّ ﴿َواْعَتِصُموا  قال تعاىل: 
بِنِْعَمتِِه إِْخَوانًا﴾)53(. هذه اإلخوة  َفَأْصَبْحُتْم  َبنْيَ ُقُلوبُِكْم  َفَألََّف  َأْعَداًء  ُكْنُتْم  إِْذ 
املعتصمة بحبل اهلل، يمتن اهلل هبا عىل اجلامعة املسلمة األوىل، وهي نعمة هيبها 
اهلل ملن حيبهم من عباده دائاًم، وهو هنا يذكرهم كيف كانوا يف اجلاهلية أعداء.

وما كان قوم أشد عداوة من األوس واخلزرج يف املدينة، ومها احليان العربيان 
وينفخون  العداوات  هذه  يؤججون  كانوا  الذي  اليهود  جياورمها  يثرب  يف 
الفاسد  اليهود جماهلم  ثم جيد  احليني مجيعًا، ومن  روابط  تأكل  نارها، حتى  يف 
احليني  قلوب  بني  اهلل  فألف  معه،  إال  يعيشون  وال  فيه،  إال  يعملون  ال  الذي 
باإلسالم الذي وحد هذه القلوب املتنافرة، ومدَّ هلم حبل اإلخاء الذي اعتصم 
القلوب إال اإلخوة  بنعمته إخوانًا. وال يمكن أن جيمع  به اجلميع، فأصبحوا 
واإلطامع  القبلية  والثارات  التارخيية،  األحقاد  جانبها  إىل  وتتضاءل  اهلل،  يف 

الشخصية واآلفات العنرصية. 

َوإِلْخَوانَِنا . 4 َلَنا  اْغِفْر  َنا  َربَّ َيُقوُلوَن  َبْعِدِهْم  ِمْن  َجاُءوا  ِذيَن  ﴿َوالَّ تعاىل:  قال 
َرُءوٌف  إِنََّك  َنا  َربَّ آَمُنوا  ِذيَن  لِلَّ ِغالًّ  ُقُلوبَِنا  يِف  َعْل  جَتْ َوال  بِاإِلياَمِن  َسَبُقوَنا  ِذيَن  الَّ
َرِحيٌم﴾)54(. هذه الصورة اجلميلة الواعية أبرزت أهم مالمح التابعني كام تربز 
واألزمان.  األوطان  مجيع  من  اإلطالق  عىل  املسلمة  األمة  خصائص  أخص 
هؤالء الذين جييئون بعد املهاجرين واألنصار ومل يكونوا قد جاءوا عند نزول 

اآلية يف املدينة إنام كانوا قد جاءوا يف علم اهلل تعاىل.
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سمة  واملكان،  الزمان  حدود  من  املطلق  العلم  هذا  يف  القائمة  احلقيقة  ويف 
الذين  لسلفها  ولكن  لذاهتا  ال  املغفرة  طلب  يف  رهبا  إىل  تتوجه  اهنا  نفوسهم، 
سبقوا باإليامن،ويف طلب براءة القلب من الذين آمنوا عل وجه اإلطالق ممن 
الرمحة  اهلل ورمحته ودعائه هبذه  برأفة  الشعور  اإليامن مع  رباط  يربطهم معهم 

وتلك الرأفة)55(.

ِ َفإِْن مَلْ َتْعَلُموا آَباَءُهْم َفإِْخَواُنُكْم . 5 قال تعاىل: ﴿اْدُعوُهْم آلَبائِِهْم ُهَو َأْقَسُط ِعْنَد اهللَّ
عليها  ترتتب  ال  شعورية  أدبية  عالقة  اإلخوة  َوَمَوالِيُكْم﴾)56(.  يِن  الدِّ يِف 
التزامات  وهي  الديات،  دفع  يف  والتكافل  التوارث  كالتزام  حمددة،  التزامات 
النسب بالدم التي كانت تلتزم كذلك بالتبني، وذلك كيال يرتك األدعياء بغري 

رابطة يف اجلامعة بعد إللغاء رابطة التبني)57(.

النبوية الرشيفة، فقد وردت أحاديث كثرية تبني  السنة  وأما مكانة اإلخوة يف 
أساس  املسلم عىل  املجتمع  تركيب  اإلخوة يف اإلسالم، وتصحح  مكانة  وتوضح 
احلب يف اهلل وهلل جعل من هذا املجتمع يدًا واحدة، وكلمة واحدة، وعماًل واحدًا، 
وذمة واحدة، ودمًا واحدًا، وفكرًا واحدًا، ونظامًا واحدًا يف سياسته ووسائل حياته 
))املسلمون تتكافأ دماؤهم، وهم يد عىل   : وتربيته وسلوكه وأخالقياته، فقال 

من سواهم ويسعى بذمتهم أدناهم(()58(.

وكان النبي  يتعهدهم بالتعليم والرتبية وتزيكة النفوس واحلث عىل مكارم 
األخالق، ويؤدهبم بآداب الود واإلخاء واملجد والرشف والعبادة والطاعة. فيقول 
 عندما سأله رجل: أي اإلسالم خري يا رسول اهلل؟ قال: ))تطعم الطعام، وتقرئ 

السالم عىل من عرفت ومن مل تعرف(( )59(. 
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عرى  ))أوثق  فقال:  اإليامن  ُعرى  أوثق  من  اهلل  يف  احلب    النبي  عد  وقد 
وقد  اهلل(()60(.  يف  والبغض  اهلل،  يف  واحلب  اهلل،  يف  واملعاداة  اهلل،  يف  املواالة  اإليامن 
التي جيد هبا املؤمن حالوة اإليامن فقال:   احلب يف اهلل من األسباب  النبي  عد 
ما  إليه  أن يكون اهلل ورسوله أحب  اإليامن:  فيه وجد هبن حالوة  ))ثالث من كنَّ 
سوامها، وأن حيب املرء ال حيبه إال هلل، وأن يكره أن يعود يف الكفر بعد أن أنقذه اهلل 

منه كام يكره أن يقذف يف النار(()61(.

وأطعموا  السالم،  أفشوا  الناس،  أهيا  ))يا  قال:  املدينة    النبي  وصل  وملا 
بسالم(()62(.  اجلنة  تدخلوا  نيام،  والناس  بالليل  وصّلوا  األرحام،  وصلوا  الطعام، 
وعد الرسول  حمبة اخلري لكل مسلم أمر واجب والزم لصدق اإليامن، فيقول: 
))املؤمنون كرجل   : ))املؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضًا(()63(. وقوله 

واحد، إن اشتكى عينه اشتكى كله، وإن اشتكى رأسه اشتكى كله(()64(.

 املؤمنني باجلسد الواحد، يعمل كل عضو فيه لصالح  النبي  وكذلك شّبه 
باقي األعضاء، ويسهر مجيع األعضاء بسبب امل يلم بأي عضو منها، فقال: ))مثل 
املؤمنني يف توادهم وترامحهم وتعاطفهم مثُل اجلسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له 

سائر اجلسد بالسهر واحلمى(()65(.

وهكذا نالحظ أن اإلخوة يف اهلل عىل فضلها وعظمها فهي من ركائز اإليامن 
التي ينبغي لكل مسلم أن يعنى هبا. وهكذا رّسخ رسول اهلل  قيم احلب واإلخاء 
التباغض  من  ورهبهم  وثواهبام،  واإلخاء  احلب  يف  فرغبهم  عمليًا،  الناس  بني 
والشقاق وعواقبهام يف الدنيا واآلخرة. وقد نجح النبي  يف حتقيق اإلخوة واحلب 

بني الناس، حتى أصبح الناس يف عهده كاجلسد الواحد أو الرجل الواحد.



65

أ.م.د. حممود تركي فارس اللهيبي
مة

حمك
ية 

صل
ة ف

جمل
 ..

د .
عمي

ال

ذي القعدة 1436# . أيلول 2015م

املبحث الثالث

حقوق األخـــــــــــــــــــــوة

حفظ  يف  أثره  له  وكالمها  واجبات،  وعليها  حقوق  الدين  أو  اهلل  يف  لإلخوة 
احلياة يف رحاب اإلسالم  الصالت بني األخوة، وجعل  الرتابط األخوي، وتقوية 
حياة آمنة مطمئنة ومتامسكة. وهذه احلقوق توجب عىل املسلم للمسلم بعده مسلاًم، 

وتنقسم عىل قسمني مها: )1( احلقوق العامة. )2( احلقوق اخلاصة.

أواًل: احلقوق العامة

1( حب اخلري لكل أخ

وأثر  اإليامن،  لصدق  والزم  اإلسالم،  يف  واجب  أمر  مسلم  لكل  اخلري  حمبة 
بيده ال يؤمن عبد حتى  ))والذي نفيس   : قال  النقية، ولذلك  السليمة  للعقيدة 

حُيّب ألخيه ما حُيب لنِفِسه(()66(.

ومعنى احلديث عىل هذا هو: ال يكمل إيامن عبد حتى حيب ألخيه يف اخلري كام 
حيب لنفسه من ذلك اخلري، وكلمة )اخلري( جاءت مرصحًا هبا)67(. والفرق واضح 
بني حب املؤمن لذات أخيه املؤمن لوجه اهلل تعاىل، وهذه منزلة عالية، ودرجة سامية 

عند اهلل تعاىل، وبني حب املؤمن اخلري ألخيه املؤمن وهذه درجة أقل.



66

ة ... املؤاخاة انموذجًا القواعد البنائية للمجتمع اإلسالمي يف عرص النبوَّ

السنة الرابعة . املجلد الرابع . العدد اخلامس عرش

مة
حمك

ية 
صل

ة ف
جمل

 ..
د .

عمي
ال

ومن عالمات األخوة أن حتب ألخيك النفع وأن تفرح لوصوله إليه، كام تبتهج 
بالنفع يصل إليك أنت، فإنه يف حتقيق هذا النفع قد تقربت إىل اهلل بأزكى الطاعات 
وأجزهلا مثوبة، وقد قال رسول اهلل : ))أحب الناس إىل اهلل تعاىل أنفعهم للناس، 
وأحب األعامل إىل اهلل عز وجل رسور تدخله عىل مسلم، أو تكشف عنه كربة أو 
تقيض عنه كربة أو تقيض عنه دينًا أو تطرد عنه جوعًا، ولئن أميش مع أخ يف حاجة 
أحب ايلَّ من أن أعتكف يف هذا املسجد شهرًا،ومن كف غضبه سرت اهلل عورته، ومن 
كظم غيظه ولو شاء أن يمضه أمضاه، مأل اهلل قلبه رجاء يوم القيامة، ومن مشى مع 

أخيه يف حاجة حتى تتهيأ له أثبت اهلل قدمه يوم تزول األقدام(()68(.

2( النهي عن احلسد والتباغض والتدابر

الرسول  ال يقترص عىل تأكيد معنى األخوة يف اإلسالم، بل حييطها بأوامر 
ونواه جتعلها حقيقة واقعة ملموسة بني املسلمني، فقال: ))ال حتاسدوا، وال تناجشوا، 
وال تباغضوا، وال تدابروا، وال يبع بعضكم عىل بيع بعض، وكونوا عباد اهلل أخوانًا 
املسلم أخو املسلم، ال يظلمه، وال يكذبه، وال حيقره، التقوى ههنا –ويشري إىل صدره 
ثالث مرات– بحسب أمرئ من الرش أن حيقر أخاه املسلم، كل املسلم عىل املسلم 
شاملة،  كثرية  أحكام  عىل  اشتمل  احلديث  هذا  وعرضُه(()69(.  ومالُه  دمُه  حرام: 
إئتمر  هلا فوائد عظيمة، تكاد حترص جزءًا عظياًم من اخللق املتكامل للمسلم لو أنه 
باألوامر وأطاعها، وانتهى باألوامر وأطاعها، وانتهى عن املنهيات، وأقلع عنها)70(.

3( حتريم ظلمه 

من طبيعة املسلم السليم القلب الناضج الفهم أن يشعر بالروابط األخوية بينه 
وبني كل مسلم عىل وجه األرض، وأن يتأثر بام ينزل بأخيه املسلم من خري أو رش، 
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وأن حياول القيام بواجبه الذي متليه عليه هذه األخوة)71(. فال يدخل عليه رضرًا يف 
نفسه أو دينه أو عرضه أو ماله بغري إذن رشعي، ألن ذلك ظلم وقطيعة حمرمة تنايف 
الظلم عىل  ))يا عبادي إين حرمت  القديس:   يف احلديث  فقال  أخوة اإلسالم. 

نفيس وجعلته بينكم حمرمًا فال تظاملوا...(()72(.

كام إن الرسول  بني أن من حق املسلم عىل أخيه أن ينرصه عىل أي حال وأن 
يأخذ بيده سواء أ كان ظاملًا أم مظلومًا، فقال: ))أنرص أخاك ظاملًا أو مظلومًا... فقال 
ه إذا كان مظلومًا؟ أرأيت ان كان ظاملًا، كيف أنرصه؟ قال:  رُجل: يا رسول اهلل انرُصُ

حتجره أو متنعه من الظلم فإن ذلك نرصه(()73(.

4( النصيحة

واملداهن  هبا  سيفرح  الصادق  ألن  املسلمني،  بني  املناصحة  يف  أثر  للمؤاخاة 
يضجر منها، وقد وصف اهلل تعاىل الكاذبني ببغضهم للناصحني فقال: ﴿َوَلِكْن ال 
وَن النَّاِصِحنَي﴾)74(. واألخ البد أن يكون مرآة صادقة ألخيه، فإن رأى أحدمها  حُتِبُّ
من اآلخر خريًا أعانه وشجعه، وإن رأى منه خلاًل أو نقصًا قومه وقدم له النصيحة، 
عليه  يكف  املؤمن،  أخو  واملؤمن  املؤمن،  أخيه  مرآة  ))املؤمن   : النبي  حلديث 
خريهم  اهلل  عند  األصحاب  ))خري   : وقوله  ورائه(()75(،  من  وحيوطه  ضيعته 

لصاحبه، وخري اجلريان عند اهلل خريهم جلاره(()76(.

األخوة  صالت  أقوى  من  النصيحة  أن  يرون  اأُلَول  املسلمون  كان  هنا  ومن 
وواجباهتا، فعندما آخى النبي  بني سلامن وأيب الدرداء، فزار سلامن أبا الدرداء 
له  ليس  الدرداء  أبو  أخوك  قالت:  شانك؟  ما  هلا:  فقال  ُمتبذلة،  الدرداء  أم  فرآى 
حاجة يف الدنيا، قجاء أبو الدرداء فصنع له طعامًا، فقال له: ُكل، قال: فإين صائم، 
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قال: ما أنا بآكل حتى تأكل، قال: فأكل، فلام كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم، قال: 
نم، فنام، ثم ذهب يقوم فقال: نم، فلام كان آخر الليل، قال سلامن: قم اآلن، فصليا، 
فقال له سمالن: إن لربك عليك حقًا، ولنفسك عليك حقًا، وألهلك عليك حقًا، 
))صدق   :  فذكر ذلك له، فقال النبي  فأعط كل ذي حق حقه، فأتى النبي 
سلامن(()77(، ويف هذا يقول سيدنا اإلمام عيل بن أيب طالب : ))أعجز الناس 

من عجز عن اكتساب اإلخوان، وأعجز منه من ضيع من ظفر منهم(()78(.

5( الشفاعة وقضاء احلاجات

 املسلمني عىل بذل اخلري لغريهم وبني هلم ما يف ذلك من  الرسول  حض 
األجر والثواب، واجلزاء يف الدنيا واآلخرة، من ذلك تفريج الكرب عند املكروب، 
من  والتوسط  والزالت،  العورات  وسرت  املحتاج،  ومعاونة  املعرس،  عىل  والتيسري 
عىل  دين  سداد  من  بنفسك،  فعله  تستطع  مل  إن  املسلم  إىل  كله  ذلك  توصيل  أجل 
معرس، أو رفع رضر أو غبن، أو غم عن أخيك يف اإلسالم أو يف اإلنسانية، وهذا 
التوسط يسمى )الشفاعة( فإن الشفاعة معناها )سؤال اخلري للغري( وهي مذكورة يف 
َئًة  قوله تعاىل: ﴿َمْن َيْشَفْع َشَفاَعًة َحَسَنًة َيُكْن َلُه َنِصيٌب ِمْنَها َوَمْن َيْشَفْع َشَفاَعًة َسيِّ
َيُكْن َلُه ِكْفٌل ِمْنَها﴾)79(. لذا قال : ))اشفعوا تؤجروا ويقيض اهلل عىل لسان نبيه ما 
أحب(()80(. ويقول سيدنا اإلمام عيل بن أيب طالب : ))ألن أقيض حاجة مسلم 

أحب ايلَّ من ملئ األرض ذهبًا وفضة(()81(.

6( التعاون والتنارص

العمياء،  العصبيات  تنارص  ال  املسلمني،  بني  التنارص  تفرض  الدين  أخوة  إن 
بل تنارص املسلمني املؤمنني العاملني إلحقاق احلق، وإبطال الباطل، وردع املعتدي 
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وإجارة املظلوم، فال جيوز ترك املسلم يكافح وحده يف املعرتك، بل البد من الوقوف 
إىل جانبه عىل أي حال إلرشاده إن ضل، وحجزه إن تطاول والدفاع عنه إنه هوجم، 

والقتال معه إذا استبيح...)82(.

ومن ذلك ما جاء عن جابر بن عبد اهلل قال: اقتتَل غالمان غالم من املهاجرين 
وغالم من األنصار، فنادى املهاجر أو املهاجرون يا للمهاجرين، ونادى األنصار، 
يالألنصار، فخرج رسول اهلل  فقال: ))ما هذه دعوى أهل اجلاهلية؟(( قالوا: ال 
))ال بأس ولينرص  يا رسول اهلل، إال أن غالمني اقتتال فكسح أحدمها اآلخر قال: 
مظلومًا  كان  وإن  نرص،  له  فإنه  فلينهه  ظاملًا  كان  إن  مظلومًا،  أو  ظاملًا  أخاه  الرجل 
فلينرصه(()83(. فاإلنسان وحده أضعف من أن يقف طوياًل جتاه الشدائد، ولو أن 

أخوانه هرعوا لنجدته وظاهروه يف نجاح قصده، لتيرس أمره.

ثانيًا: احلقوق اخلاصة

لألخوة اخلاصة –وهي الصحبة يف سبيل اهلل– حقوق إذا وجدت حتقق معنى 
هذه األخوة وحتققت أهدافها، وإذا مل تتحقق فإن هذه األخوة تتالشى وال يكون هلا 

أي أثر محيد، أو أية نتائج مثمرة)84(. وهذه احلقوق تتلخص فيام يأيت:

1( حق املال

اهلل  جعل  لذلك  إليه،  احتاج  إذا  باملال  واملواساة  باملعاونة  احلق  هذا  فيكون 
ثم  والرحم،  القرابة  حقوق  دون  التآخي  هبذا  منوطًا  املرياث  حق  وتعاىل  سبحانه 
وملا  الرحم)85(.  صلة  أساس  عىل  الطبيعي  وضعه  إىل  التوارث  ورجع  ذلك  نسخ 
آخى رسول اهلل  بني عبد الرمحن بن عوف وسعد بن الربيع أثره باملال وبإحدى 
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زوجتيه، لكن عبد الرمحن بن عوف قال: ))بارك اهلل لك فيهام، ال حاجة يل يف ذلك، 
هل من سوق فيه جتارة؟ قال: سوق قينقاع، قال: فغدا إليه عبد الرمحن...(()86(.

2( حق اإلعانة بالنفس

وذلك بأن يضع نفسه يف خدمة أخيه بمجرد أن يشعر أن أخاه حمتاج إليه من 
غري انتظار للطلب من أخيه، وهبذا احلق مراتب أقلها املساعدة كلام طلب األخ ذلك 
مثل  حاجته  جتعل  أن  وأوسطها  الفرح،  وإظهار  واالستبشار  البشاشة  مع  ولكن 
حاجتك تفكر فيها، وتتعرف عىل أحواله كام تعرف أحوال نفسك وتقوم بأمره من 
تقدم قضاء حاجته،  أن  تقول، وأعالها  بالنسبة ألهلك ومن  تفعل  غري سؤال كام 
باملال  يكون  كام  اإليثار  ألن  وأهلك  نفسك  حاجات  عىل  متطلباته  عىل  والتعرف 

يكون بالنفس)87(.

عن ابن عمر قال: أهدي لرجل من أصحاب رسول اهلل  رأس شاة، فقال: 
أخي فالن أحوج مني إليه فبعث به إليه، فبعثه ذلك اإلنسان إىل آخر فلم يزل يبعث 
به واحد إىل آخر حتى رجع إىل األول بعد أن تداوله سبعة)88(. وجمتمع أفراده عىل 
هذه الدرجة الرفيعة من اإلخاء جمتمع يتجه يف خطى ثابتة نحو التقدم والبناء، فال 

حقد وال حسد، ولكن حمبة ووئام.

3( حق اللسان

وذلك أن يكتم رس أخيه، ويسرت عيبه، ويقول الكلمة الطيبة له، ويغفر زلته، 
وعليه أن يتودد إىل أخيه بلسانه لقوله : ))إذا أحب أحدكم أخاه فليخربُه(()89(.
وعليه ايضا أن يدعوه بأحب األسامء إليه، ويشكره ألقل صنيع يصنعه له، والدعاء 
له يف حضوره ويف غيبته يف حياته وبعد مماته، فقد قال النبي : ))إذا دعا الرجُل 
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ألخيه بظهر الغيب، قال امللك: ولَك مثُل ذلك(()90(. وقوله : ))اتقوا النار ولو 
بشق مترة، فإن مل جتد فبكلمة طيبة(()91(.
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املبحث الرابع

اآلفات التي ترض باألخوة

هناك آفات تعكر عىل األخوة معانيها السامية،وتصيب املجتمعات باألمراض 
التي ال تربأ إال إذا اختذت مضادات حيوية هلذه األمراض منها: التطاحن بني األفراد، 
والتشاحن الطبقي يف املجتمع، أو الرصاع الفكري أو التناحر السيايس، أو التباغض 
الديني، وغري ذلك من ألوان التنافر والتجايف والرصاع، ذلك أن هذه اآلفات متزق 
املجتمع الواحد)91(، وجتعل بعض فئاته أعداء للبعض اآلخر، وأن اخلطوة األوىل 
التي تعترب رضورية للقيام بخطوات بقائه إلجياد جمتمع قوي متامسك متحاب، هو 

التطهري والتهذيب والتخلص من األمراض التي تفتك بالفرد واملجتمع.

هذا ما أراد اإلسالم بناءه من أول يوم يف املجتمع املسلم، ولذلك كان مسجد 
النبي  يف املدينة يضمُّ حتت سقفه أجناسًا وألوانًا وطبقات، ذابت كلها يف بوتقة 
التوحيد التي أعلنها اإلسالم، فلم يعد أحد من املسلمني حيس بغري شعور األخوة 
اإلسالمية اجلامعة مهام كان لونه وجنسه أو لغته، وال حيس بأي تفرقة أو متايز)92(.
مع أهنم كانوا أخالطًا من األجناس واأللوان واللغات والطبقات، منهم الفاريس 
كسلامن، والرومي كصهيب، واحلبيش كبالل، ومنهم الغني كعثامن، والفقري كأيب ذر 
وعامر، ومنهم البدوي واحلرضي، واملتعلم واألمي، واألبيض واألسود، والضعيف 

والقوي، والرقيق واحلر.
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األخوة  مع  تتناىف  التي  واألمراض  الراذائل  يذكر  الكريم  القرآن  وجدنا  هلذا 
ِذيَن آَمُنوا ال َيْسَخْر َقوٌم ِمْن َقْوٍم َعَسى َأْن َيُكوُنوا َخرْيًا  ا الَّ َ والتآخي إذ قال: ﴿َيا َأهيُّ
ِمْنُهْم َوال نَِساٌء ِمْن نَِساٍء َعَسى َأْن َيُكنَّ َخرْيًا ِمْنُهنَّ َوال َتْلِمُزوا َأنُفَسُكْم َوال َتَناَبُزوا 
َيا   * امِلُوَن  الظَّ ُهْم  َفُأْوَلئَِك  َيُتْب  مَلْ  َوَمْن  اإِلياَمِن  َبْعَد  اْلُفُسوُق  ااِلْسُم  بِْئَس  بِاأَلْلَقاِب 
َيْغَتْب  ُسوا َوال  سَّ إِْثٌم َوال جَتَ نِّ  َبْعَض الظَّ إِنَّ  نِّ  ِذيَن آَمُنوا اْجَتنُِبوا َكثرِيًا ِمْن الظَّ الَّ ا  َ َأهيُّ
 َ اهللَّ إِنَّ   َ اهللَّ ُقوا  َواتَّ َفَكِرْهُتُموُه  َمْيتًا  َأِخيِه  َم  حَلْ َيْأُكَل  َأْن  َأَحُدُكْم  َأحُيِبُّ  َبْعضًا  َبْعُضُكْم 
اٌب َرِحيٌم﴾)93(. ففي هذه اآليات ذنوب وأمراض متعدية، وهي أشبه بامليكروب  َتوَّ
الذي ُيعدي، وينتقل من إنسان إىل آخر ليفتك به، ولذلك حيتاج عناية أكرب، وجمهودًا 

مضاعفًا للقضاء عليه وسنذكر منها:

1( السخرية

عىل  والنقائص  العيوب  إىل  والتنبيه  والتحقري،  االستهانة  السخرية:  ومعنى 
وجه يضحك الناس منه)94(. وهذا قد يكون بالكالم، وقد يكون باملحاكاة والتمثيل 

بالفعل أو القول، وقد يكون باإلشارة واإليامء)95(.

وحيرم عىل املسلم أن يسخر ويستصغر شأن أخيه املسلم وأن يضع من قدره، 
حلد  فاحتقاره  وكلفه،  وخاطبه  ورفعه  كرمه  بل  حيقره،  مل  خلقه  ملا  تعاىل  اهلل  ألن 
))بحسب   : اهلل  رسول  قال  لذلك  عظيم)96(.  ذنب  وهو  الكربياء،  يف  الربوبية 

امرئ من الرش أن حُيقر أخاه املسلم(()97(.

رعاية  يف  شأنه  وعلو  اإلسالم  سمو  عىل  دليل  واالستهزاء  السخرية  وحتريم 
الشعور اإلنساين واملحافظة عليه حتى ال جيرح بكلمة أو إشارة أو حماكاة. »فينبغي 
أن ال جيرتئ أحد عىل االستهزاء بمن تقتحمه عينه إذا رآه رث احلال، أو ذا عاهة 
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يف بدنه، أو غري لبيق يف حماثته، فلعله أخلص ضمريًا، وأنقى قلبًا ممن هو ضد صفته 
فيظلم نفسه بتحقري من وقره اهلل، واالستهانة بمن عظمه اهلل«)98(. ويف ذلك يذكر 
قوله : ))إن الرجل ليتكلم بالكلمة ما يلقي لا بااًل هيوي هبا أبعَد من الثريا(()99(.

لقد جعل الرسول  مقياس التفاضل وميزان الرجال بالتقوى والعمل الصالح، 
يتفاوتون  فالناس  املتاع،  أو  السلطة  او  اجلاه  أو  الدنيا،  من  وحظه  املال  بكثرة  ال 
بأحساهبم  ال  التقوى،  من  لدهيم  ما  وبمقدار  أعامهلم،  بحسب  منازهلم  يف  اهلل  عند 
وأنساهبم، وال بأشكاهلم وألواهنم، وال بكثرة ماهلم أو متاعهم، فقال: ))إن اهلل ال 
قلب  له  كان  فمن  قلوبكم،  إىل  ينظر  ولكن  أحسابكم  إىل  وال  أجسامكم  إىل  ينظر 
ابن  أن  روي  أتقاكم(()100(.  إيلَّ  وأحبكم  آدم  بنو  أنتم  فإنام  عليه،  اهلل  حتنن  صالح 
فقال  احلارضين  بعض  منها  فضحك  هزيلة  دقيقة  وكانت  ساقه  انكشفت  مسعود 
))أتضحكون من دقة ساقيه، والذي نفيس بيده لي أثقل يف امليزان من   : النبي 

جبل ُأحد(()101(.

2( التنابز باأللقاب

أي التداعي هبا، أي بلقب السوء، والتنابز باأللقاب: أي لقب بعضهم بعضًا، 
له  وذمًا  به  تقصريًا  لكونه  كراهة  به  املدّعو  يتداخل  ما  هو  عنه،  املنهي  والتلقيب 
السيئات  عمل  الرجل  يكون  أن  باأللقاب  التنابز  عباس:  ابن  قال  وشينًا)102(. 
يا  للرجل  الرجل  قول  هو  وقيل  عمله،  من  سلف  بام  يعري  أن  فنهي  عنها  تاب  ثم 
منا  الرجل  قال: كان  الضحاك:  بن  يا كافر)103(. وعن أيب جبرية  منافق،  يا  فاسق، 
َتَناَبُزوا  ﴿َوال  فنزلت  يكره،  أن  فعسى  ببعضها  فيدعى  والثالثة  االسمني  له  يكون 
بِاأَلْلَقاِب﴾)104(. وقد روي أن أبا ذر: كان عند النبي  فنازعه رجل فقال له أبو 
ذر: »ابن اليهودية«، فقال النبي : )).. ما أنت بأفضل من أمحر وأسود منهم إال 
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عىل ما كان لك عليه فضل يف الدين(()105(. وقد غري رسول اهلل  أسامء وألقابًا 
يزري  بام  الكريم  وقلبه  املرهف  بحسه  فيها  أحس  ألصحاهبا،  اجلاهلية  يف  كانت 

بأصحاهبا أو يصفهم بوصف ذميم)106(.

3( سوء الظن

الظن: »كل ما ال يوثق به، أو يظن بأهل اخلري سوء، وقيل أن يسمع من أخيه 
املسلم كالمًا ال يريد به سوءًا أو يدخل مدخاًل ال يريد به سوءًا فرياه أخوه املسلم 
فيظن رشًا ألن بعض الفعل قد يكون يف الصورة قبيحًا، ويف نفس األمر ال يكون 
والفسق  السوء  أهل  فأما  خمطئًا،  يكون  أو  ساهيًا،  فاعله  يكون  أن  جلواز  كذلك 
 : قال  لذا  منهم«)107(.  يظهر  الذي  مثل  فيهم  نظن  أن  فلنا  بذلك  املجاهرون 
))إياكم والظن فإن الظن أكذب احلديث(()108(. هلذا هنى اهلل تعاىل عن سوء الظن 

تنبيهًا وحتذيرًا له من التورط فيام جيره سوء الظن باملسلم العادل أو املستور.

4( التجسس

واستكشاف  ومعايبهم  املسلمني  عورات  عن  البحث  هو  التجسس:  معنى 
املستور من أمورهم وتفحص أقواهلم وأعامهلم وترصفاهتم)109(.

يدخل  ومل  بلسانه  آمن  من  معرش  ))يا  فقال:  يومًا  املنرب    اهلل  رسول  صعد 
اإليامن قلبه، ال تتبعوا عورات املسلمني، فإن من تتبع عورات املسلمني فضحُه اهلل يف 
قعر بيته(()110(. وعنه : ))من أطلع يف بيت قوم بغري إذنم فقد حلَّ لم أن يفقئوا 
عينه(()111(. وعنه : ))ومن استمع إىل حديث قوم وهم له كارهون ُصب يف أذنيه 

األُنُك يوم القيامة(()112(. 
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املنهي  التجسس  فعلة  عظم  عىل  واضحة  داللة  تدل  الرشيفة  األحاديث  هذه 
بالتجسس  يقوم  الذي  ألن  واملجتمع  الفرد  حياة  يف  كبرية  أخطار  من  هلا  ملا  عنها 
يبحث عن عورات الناس ويتجسس عليهم وهم يف بيوهتم آمنون، وينقل أرسارهم 

ويفشيها بني الناس من دون وجه حق.

أما إذا كانت الغاية هبدف السهر عىل مصلحة األمة واملجتمع ممن يريدون الرش 
واإلرضار به، فعند ذلك ال يكون جتسسًا إنام هو حتسس ومراقبة لتكون األمة ساهرة 

واعية عىل مصاحلها ومصالح أبنائها مجيعًا.

5( الغيبة

خلق ذميم يمقته الرشع كل املقت، ويبغضه العقل الناجح، والعرف السليم، 
ويأباه املجتمع النظيف، وهو مرض اجتامعي خطره جسيم، وآثاره مدمرة)113(. وقد 
صور القرآن الكريم املغتاب بصورة وحش أنقض عىل أخيه اإلنسان بعد موته فأخذ 
يلتهم جثته، وينهش حلمه، ويمزق أوصاله، وهو تصوير يكرهه اإلنسان وينفر منه، 
َم َأِخيِه َمْيتًا  ومع ذلك يقع فيه، وينحرف إليه، قال تعاىل: ﴿َأحُيِبُّ َأَحُدُكْم َأْن َيْأُكَل حَلْ

َفَكِرْهُتُموُه﴾)114(.

والغيبة ثالثة أوجه: كلها جاءت يف كتاب اهلل تعاىل: الغيبة واإلفك والبهتان، 
فأما الغيبة: فهو أن تقول يف أخيك ما هو فيه، وأما اإلفك فأن تقول فيه ما بلغك 
عنه، وأما البهتان؛ فأن تقول فيه ما ليس فيه)115(. وتتحقق الغيبة بأي وسيلة جرت 
بالترصيح أو بالتلميح أو املحاكاة، بالقول باللسان، أو بالكتابة، أو باهلمز أو باللمز، 
وكله حرام)116(. ونجد يف أحاديث الرسول  تفصياًل وتوضيحًا ورشحًا لآلثار 
املرتتبة عىل الغيبة يف الدين واآلخرة، قوله : ))كلُّ املسلم عىل املسلم حرام، دمه 
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اهلل  عباد  وكونوا  بعضًا،  بعضكم  يغتب  ))وال   : وقوله  وعرضه(()117(.  وماله 
اخوانًا(()118(. وقوله : ))ملا ُعرج يب مررت بقوم لم أظفار من نحاس خيمشون 
وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤالء يا جربيل؟ قال:هؤالء الذين يأكلون حلوم 
اهلل  قالوا:  الغيبة؟،  ما  ))أتدرون   : وقوله  أعراضهم(()119(.  يف  ويقعون  الناس 
ورسوله أعلم، قال: ذكرك أخاك بام يكره، قيل: أفرأيت إن كان يف أخي ما أقول؟ 
قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن مل يكن فيه ما تقول فقد هبته(()120(. وهلذا 
كان جمتمع الصحابة يتالقون بالبرش، وال يغتابون عند الغيبة، ويرون ذلك أفضل 

األعامل، ويرون خالفه عادة املنافقني)121(.

وسمع اإلمام زين العابدين عيل بن احلسني رجاًل يغتاب آخر، فقال له: 
))إياك والغيبة فإنا إدام الكالب(()122(. ومن هنا يتبني أن الغيبة مظهر من مظاهر 
السلبية يف املجتمع، ومعول من معاول اهلدم ومن ثم هنى اهلل عنها، ونفر منها، ملا هلا 

من عواقب وخيمة، وأرضار جسيمة تعود عىل الفرد واملجتمع.
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املبحث اخلامس

عوامل ووسائل تعميق املحبة والتآخي

احلديث  يف  كام  والتكافل،  احلب  أساس  عىل  املدين  املجتمع  اإلسالم  أقام 
فالتواد  بعضًا(()123(.  بعضه  يشد  كالبنيان  للمؤمن  ))املؤمن   : قوله  الرشيف 
غنيهم  وصغريهم،  كبريهم  املجتمع  أفراد  بني  العالقة  أساس  والتواصل  والرمحة 

وفقريهم، حاكمهم وحمكومهم)124(.

حرص اإلسالم عل تعميق معنى رابطة اإليامن باهلل يف النفوس، وعّد ما ينشأ 
صالت  وأسمى  القلوب،  عرى  وأمتن  النفوس،  روابط  أوثق  من  إخوة  من  عنها 
املجتمع  إيصال  هناك عوامل تضافرت مجيعًا عىل  واألرواح)125(. وكانت  العقول 

املدين املسلم إىل هذه الدرجة الفريدة من اإلخاء والتحابب والتامسك من أمهها:

بالرضا  شعورًا  ُيثمر  إليه،  املهدى  نفس  يف  مجيل  وقع  للهدية  التهادي:   )1
))تادوا  : الرسول  إليه  بالصلة والصداقة. وهذا ما أشار   ويدعم أسس احلب 

حتابوا(()126(.

وما  اإليامن،  إلخوة  احلية  والرتمجة  الصادق،  التعبري  وهو  السالم:  إفشاء   )2
نفيس  ))والذي  بقوله:    الرسول  أمر  ولذلك  حمبة،  من  ألخيه  مؤمن  كل  يكنه 
بيده ال تدخلون اجلنة حتى تؤمنوا، وال تؤمنوا حتى حتابوا، أو أدلكم عىل يشء إذا 

فعلتموه حتاببتم؟ أفشوا السالم بينكم(()127(.
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إياه،  اهلل  تأديب  من  استقاها  التي  الرتبوية  نظرته  بثاقب    النبي  أدرك  لقد 
من  واحلسد  التنافس  أدران  ينتزع  وال  الصدور،  من  احلقد  سخائم  يستل  ال  أنه 
النفوس، إال أخوة صادقة عالية، تسود حياة املسلمني، وتقوم عىل املحبة، والتواّد، 
والتناصح واأللفة والبرش، وينتفي منها الكيد والغل واحلسد والتهجم والتباغض، 
ولذلك دعا إىل إفشاء السالم بني اإلخوة، ليكون مفتاح القلوب للمحبة والتالقي 
املحبة  إلقاء  متوخيًا  أصحابه،  مسامع  عىل  املعنى  هذا  يكرر    وكان  اخلري.  عىل 
أراده  الذي  الكبري  الويضء  احلب  ذلك  تثمر  حتى  بالرعاية  وتعهدها  القلوب،  يف 
لقوله  املصافحة  إىل  املبادرة  فكانت  أخاه  األخ  لقي  فإذا  للمسلمني)128(.  اإلسالم 
: ))ما من مسلمني يلتقيان فيتصافحان إال غفر لام قبل أن يفرتقا(()129(. وأمر 
البالغ عىل األطفال والصبيان، ليدخل عىل نفوسهم   أن يسلم املسلم  الرسول 
م عليهم وقال: كان  املؤانسة واملودة، فريوي أنس بن مالك: أنه مرَّ عىل صبيان فسلَّ

النبي  يفعله)130(.

املسلم  عىل  املسلم  ))حق   : النبي  حلديث  املسلم  حقوق  من  السالم  وعدَّ 
وتشميت  الدعوة،  وإجابة  اجلنائز،  واتباع  املريض،  وعيادة  السالم،  رد  مخس: 

العاطس(()131(.

النفس  عن  والرتويح  الوجه  طالقة  إىل    الرسول  دعا  الوجه:  طالقة   )3
))ال   : وطيب الكالم والبرشى، وجاءت أحاديث كثرية منها: قال رسول اهلل 
حتقرن من املعروف شيئًا، ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق(()132(. وقوله : ))اتقوا 

النار ولو بشق مترة، فمن مل جيد فبكلمة طيبة(()133(.
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فلم يكن النبي  يف يوم من األيام عابس الوجه، وال مقطب اجلبني، مكفهر 
الوجه، بل كان طلق الوجه مبتساًم)134(. وقد وصفه سيدنا اإلمام عيل بن أيب طالب 
 بقوله: ))إن رسول اهلل  كان دائم البرش، سهل اخُللق، وكان أكثر الناس ابتسامًا 
يف وجوه أصحابه، وتعجبًا ما حتدثوا به، ولربام ضحك حتى تبدو نواجذه(()135(. 
القلوب ساعة بعد  ))روحوا  القلوب والنفوس فقال:   عىل ترويح  وقد حّض 
ساعة، فإن القلوب إذا كّلت عميت(()136(. إن هذه األمور املحمودة هلا اثر يف زرع 

بذور األلفة واملحبة يف القلوب.

اللقوب، وحق من  هي وسيلة من وسائل زرع املحبة بني  4( عيادة املريض: 
فيقول  األمل.  فيه  آالمه، وتبعث  املسلم. فهي ختفف من  أخيه  املسلم عىل  حقوق 
جلس  فإذا  جيلس،  حتى  الرمحة  يف  خيوض  يزل  مل  مريضًا  عاد  ))من   : الرسول 
اغتمس)137( فيها(()138(. وقوله : ))من عاد مريضًا ناداه مناد من السامء: طبت 

وطاب مشاك، وتبوأت من اجلنة منزاًل(()139(.

وحتى  والنساء  الرجال  من  الصحابة  من  املرىض    اهلل  رسول  عاد  وقد 
عاد    اهلل  رسول  أن  مسلم)140(  فيذكر  والعافية.  بالصالح  هلم  يدعو  الصبيان 
مريضًا ومسح بيمينه وقال: ))أذهب الباس رّب الناس واشِف أنت الشايف، ال شفاء 
  إال شفاؤك شفاًء ال يغادر سقاًم((. وعاد غالمًا من اليهود قد مرض فأتاه النبي
يعوده، فقعد عن رأسه، فقال له: ))أسلم((، فنظر إىل ابيه وهو عند رأسه، فقال له 
أبوه: أطع أبا القاسم، فأسلم، فقال النبي  وهو يقول: ))احلمد هلل الذي أنقذه يب 

من النار(()141(.
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وأيضًا عاد امرأة قد مرضت هي )أم العالء( وتقول: عادين رسول اهلل  وأنا 
مريضة فقال: ))أبرشي أم العالء، فإن مرض املسلم يذهب اهلل به خطاياه كام ُتذهب 

الناُر خبث الذهب والفضة(()142(.

5( الضيافة: إقراء الضيف وإكرامه خصلة محيدة شجع عليها اإلسالم، وعّدها 
باهلل  يؤمن  كان  ))من  الرشيف:  احلديث  اخللق، حيث جاء يف  اإليامن وحسن  من 

واليوم اآلخر فليكرم ضيفه...(()143(.

سمة  كرمه  كان  الضيافة،  وحسن  كرم  يف  عظياًم  مثاًل   النبي رضب  وقد 
فيه وفضيلة من فضائله، وكان كرمه يف سبيل اهلل وابتغاء مرضاته، فلم يكن كرمه 
السيدة  زوجه  يبعث  أن  قبل  مبكرًا  كرمه  عن  حتدثت  وقد  الناس،  أمام  للمباهاة 
 ، خدجية )ريض اهلل عنها( فقالت وهي ختاطبه: ))إنك لتصل الرحم، وحتمل الكلَّ
الرسول  املعدوم، وُتقري الضيف، وتعني عىل نوائب احلق(()144(. وكان  وُتكسب 
 حيب الطعام الذي تتكاثر عليه األيدي، ويف شهر رمضان كان ال يمسك شيئًا 

فقد كان أجود الناس كفًا)145(.

إن اهتامم الرسول  بحق الضيف عىل املضيف، من طالقة الوجه، وحسن 
الصفوف  وتوحيد  األمة  شمل  جلمع  بداية  هو  واإلطعام،  الكالم  وطيب  اللقاء، 
واملشاعر والقلوب، وانتشار الرمحة والرتاحم بني املسلمني وجعل اإلخوة مالزمة 

لعقيدة واإليامن باهلل.
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... اخلامتة ...

وحقوقها  ورشوطها  مكانتها  )املؤاخاة(  عن  صورة  بتقديم  قمت  أن  بعد 
توصلت  التي  النتائج  أهم  أوضح  أن  عيّل  لزامًا  كان  وثامرها،  وأمهيتها  ووسائلها 

إليها وهي عىل النحو اآليت:

الرحم، . 1 أخوة  من  حقيقتها  يف  أقوى  واألنصار  املهاجرين  بني  املؤاخاة  كانت 
وكان األنصار عىل مستوى املسؤولية، فواسوا إخواهنم املهاجرين، وآثروهم 
املتآخني،  بني  حقوق  املؤاخاة  هذه  عىل  ترتب  وقد  الدنيا،  بخري  أنفسهم  عىل 
واإليثار.  واملحبة  والتزاور،  والنصيحة،  والرعاية،  املادي  التعاون  شملت 
هِبِْم  َكاَن  َوَلْو  َأْنُفِسِهْم  َعىَل  ﴿َوُيْؤثُِروَن  وقد ثبت اهلل تعاىل هذا األساس بقوله 

َخَصاَصٌة﴾)146(.

إن املجتمع املدين الذي اقامه اإلسالم كان جمتمعًا يرتبط باإلسالم، وال يعرف . 2
يتصل  إذ  وأرقاه،  االرتباط  أعىل  وهو  وللمؤمنني،  ولرسوله  هلل  إال  املواالة 
بوحدة العقيدة والفكر والروح، ومواالة يف العقيدة ال تعني بالرضورة خماصمة 
اآلخرين والتدابر معهم، بل معاملتهم باحلسنى والعدل والرمحة والتسامح يف 
 النبي سلكه  الذي  املنهج  هو  وهذا  السليمة،  العقيدة  إىل  لدعوهتم  حماولة 

وآل بيته وصحبه الكرام يف التعامل مع الناس عىل اختالف مشارهبم.
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األخالق . 3 باحرتام  يتميز  أخالقي  جمتمع  النبوة  عرص  يف  اإلسالمي  املجتمع 
الفاضلة، والتمسك هبا، كالعطف والرمحة، واالحرتام، وحسن اجلوار، وصلة 

الرمحن، والتعاون عىل الرب والتقوى واستنكار الظلم والقسوة والعدوان.

اهلل . 4 إىل  وأحب  خري  العليا  اليد  وأن  العمل،  قيمة  يدركون  املهاجرون  كان 
بتقسيم  يقبلوا  ومل  األنصار هلم،  إىل مساعدة  يركنوا  مل  السفىل. وهلذا  اليد  من 
يقدرون  ما  إىل عمل  امللكية، وسعوا  األرض والنخيل ويف ذلك احرتام حلق 
عليه ورفضوا أن يكونوا عالة، ونرى النشاط والفعالية متمثاًل يف أحدهم -عبد 
الرمحن بن عوف- إذ مل متض عليه أيام حتى أصبح ميسورًا وتزوج ودفع مهرًا 

من الذهب، لقد مارس العمل الذي يتقنه، وأهل مكة ماهرون يف التجارة.

كانت املؤاخاة الثنائية ناجحة، حتى أن حقوق اإلخاء بقيت مقدمة عىل حقوق . 5
القرابة والرحم حتى نزل قوله تعاىل ﴿َوُأْوُلوا اأَلْرَحاِم َبْعُضُهْم َأْوىَل بَِبْعٍض يِف 
اإلسالم  اساس  عىل  ولكن  األرحام،  بني  التوارث  فأصبح   ،)148(﴾ِ اهللَّ ِكَتاِب 
أيضًا، إذ ال توارث بني دينني خمتلفني، فإذا كان للمسلم أخوة أو قرابة ليسوا 

بمسلمني فإهنم ال يرثونه.

اإلقليمية، . 6 القبلية والفوارق  العصبية  إذابة وإسقاط  إىل  املؤاخاة  هتدف عملية 
عىل  وليس  الصالح  والعمل  بالتقوى  يكون  والتكريم  التفاضل  مقياس  وإن 
النسب والثروة أو اللون والقومية أو السلطة أو الطبقة االجتامعية.  قال تعاىل 
ا َخَلْقَناُكْم ِمْن َذَكٍر َوُأنَثى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوبًا َوَقَبائَِل لَِتَعاَرُفوا  ا النَّاُس إِنَّ َ ﴿َيا َأهيُّ

ِ َأْتَقاُكْم﴾)149(. إِنَّ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد اهللَّ
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لقد وضع اإلسالم لألخوة مبادئ عملية ووسائل إجيابية هلا دور يف توثيق عرى . 7
املحبة وتعميق روح األخوة، ورضبوا لنا أروع األمثلة يف اإليثار وسمّو النفس 

وعلّو اهلّمة ورشف القصد.

 
السامع، . 1 وآداب  الراوي  اجلامع ألخالق  بن عيل )ت #463(،  أمحد  البغدادي،  اخلطيب 

حتقيق حممد الطحان، دار املعارف، الرياض، 287/2.
أبو داود، سليامن بن داود )ت 204#(، سنن أيب داود، حتقيق حممد حميي الدين عبد احلميد، . 2

املكتبة العرصية، بريوت، د.ت، 350/4؛ ابن سعد، الطبقات الكربى، 235/1.
هاشم حييى املالح، الوسيط يف السرية النبوية، ط1، دار الكتب العلمية، بريوت، 2007، . 3

ص170.
أمني دويدار، صور من حياة الرسول، ط4، دار املعارف، القاهرة، 1978، ص255.. 4
سورة آل عمران، اآلية 103.. 5
ابن هشام، عبد امللك بن ايوب )ت218#(، السرية النبوية، حتقيق مصطفى السقا وآخرين، . 6

دار املعرفة، بريوت، 2009، 507/1.
أمحد رجب األسمر، القدوة يف السرية النبوية، ط1، دار الفرقان، عامن، األردن، 2004، . 7

ص211.
8 . ،2002 دمشق،  الفكر،  دار  ط1،  الرأي،  حرية  تقرير  يف  القرآن  منهج  شوقار،  إبراهيم 

ص170.
حممد أحمزون، منهج النبي  يف الدعوة من خالل السرية الصحيحة، ط3، دار السالم، . 9

القاهرة، 2006، ص298.
ليختن . 10 ايلزة  حتقيق  املحرب،   )#245 )ت  البغدادي  أمية  بن  حبيب  بن  حممد  حبيب،  ابن 

شيشرت، دار املعارف اجلديدة، بريوت، د.ت، ص70.
ابن كثري، اسامعيل بن عمر )ت774هـ(، تفسري القرآن العظيم، حتقيق حممد حسني شمس . 11

الدين، دار الكتب العلمية، بريوت، #1419، 86/8.
زكار . 12 سهيل  حتقيق  األرشاف،  أنساب  )ت279هـ(،  جابر  بن  حييى  بن  أمحد  البالذري، 

ورياض الزركيل، دار الفكر، بريوت، 1996، 270/1.
حممد بن عبد اهلل )ت 405#( املستدرك عىل الصحيحني، حتقيق مصطفى عبد القادر عطا، . 13

دار الكتب العلمية، بريوت، 1999، 240/1.
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ط3، . 14 العباد،  خري  هدي  يف  املعاد  زاد   )#751 )ت  بكر  أيب  بن  حممد  اجلوزية،  القيم  ابن 
مؤسسة الرسالة، بريوت، 1986، 79/2؛ وابن كثري، السرية النبوية، حتقيق مصطفى عبد 

الواحد، ط3، دار الرائد العريب، بريوت، 1987، 324/2.
الكربى، . 15 الطبقات   ،)#230 )ت  سعد  بن  حممد  سعد،  ابن  هشام،السرية،505/1،  ابن 

البالذري،   ،238/1  ،2001 القاهرة،  مرص،  اخلانجي،  مكتبة  عمر،  حممد  عيل  حتقيق 
انساب االرشاف،270/1،ابن عبد الرب، يوسف بن عبداهلل )ت463#( الدرر يف اختصار 
ص96،ابن   ،1982 القاهرة،  املعارف،  دار  ضيف، ط2،  حتقيق شوقي  والسري،  املغازي 
سيد الناس، حممد بن عبداهلل بن حييى )ت 734#(، عيون االثر يف فنون املغازي والشامئل 

والسري، مكتبة القديس، القاهرة، 1986، 242/1،ابن القيم، زاد املعاد،63/3.
ابن هشام،السرية،501/1.. 16
يتعاقلون: أي يعقل بضعهم عن بعض، والعقل: الدية. ابن منظور، حممد بن مكرم املرصي . 17

)ت 711#(، لسان العرب، ط3، دار صادر، بريوت، 460/1993،11.
العاين: األسري. ابن منظور، لسان العرب، 103/15.. 18
الربعة: احلال التي وجدهم عليها اإلسالم. ابن منظور، لسان العرب، 106/8.. 19
مفرحًا: مثقاًل بالدين كثري العيال. ابن منظور، لسان العرب، 540/2.. 20
الدسيعة: العظيمة. ابن منظور، لسان العرب، 84/8.. 21
ابن هشام، السرية النبوية، 502-501/1.. 22
ابن سعد، الطبقات،238/1،ابن سيد الناس،عيون االثر،199/1.. 23
ابن سعد،املصدر نفسه،239-238/1.. 24
ابن سعد،املصدر نفسه،238/1،البالذري،انساب االرشاف،270/1،املقريزي، أمحد بن . 25

القادر )ت845هـ(، امتاع االسامع بام للنبي من األحوال واألموال واحلفدة  عيل بن عبد 
واملتاع، حتقيق حممد بن عبد احلميد النمييس، دار الكتب العلمية، بريوت، 1999، 50/1.

سورة االنفال،اآلية 75.. 26
عبد الكريم زيدان،املستفاد من قصص القرآن، )مؤسسة الرسالة، بريوت1993م(،106/2.. 27
ابن هشام،السرية،314/2.. 28
سورة احلجرات،اآلية 10.. 29
مسلم، ابن احلجاج القشريي )ت261#(، املسند الصحيح )صحيح مسلم(، حتقيق حممد . 30

فؤاد، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، د.ت، 1960/4.
أكرم ضياء العمري، املجتمع االسالمي يف عهد النبوة، املدينة املنورة، 1983، ص77.. 31
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القاهرة، . 32 مرص،  السالم،  دار  ط2،   الرسول عرص  يف  اإلدارة  الكرمي،  أمحد  حافظ 
2007، ص79.

ابن ادريس، عبد اهلل، جمتمع املدينة، ط1، الرياض، 1982، ص134.. 33
الغزايل، حممد، فقه السرية، دار الريان، قطر، 1986، ص190.. 34
سورة احلرش،اآلية 9. 35
زهري . 36 حممد  حتقيق  البخاري(،  )صحيح  املسند  اجلامع  )ت#256(،  اسامعيل  بن  حممد 

)ت  شعيب  بن  أمحد  112/7.وينظر:النسائي،   ،2001 سوريا،  طوق،  دار  ناصف، 
303#(، السنن الكربى، حتقيق حسن عبد املنعم شلبي، بريوت، 2001، 137/6.

يعقوب )ت . 37 بن  الفريوزابادي، حممد  ما حالك وما شأنك.ينظر  أي  استفهام  مهيم:كلمة 
817هـ(، القاموس املحيط، حتقيق مكتبة الرتاث، بريوت، 2005، ص1499/1.

) ( الصحيح،329/39،2/5.. 38
امحد بن حنبل )ت 241#(، مسند اإلمام أمحد، حتقيق شعيب األرنؤوط، مؤسسة الرسالة، . 39

بريوت، 2001، 204/3،الرتمذي، حممد بن عيسى بن سورة )ت 279#(، السنن، حتقيق 
أمحد شاكر وآخرين، ط2، مرص، 1975، 653/4.

بريوت، . 40 العرصية، صيدا،  بركات،)املكتبة  مونتكمري،حممد يف مكة،تعريب شعبان  واط 
بال(، ص234.

ابن هشام،السرية،454/1.. 41
االصابة . 42  ،)#852 )ت  عيل  بن  أمحد  العسقالين،  حجر  سعد،الطبقات،448/3،ابن  ابن 

 ،1994 بريوت،  العلمية،  الكتب  دار  حممد،  وعيل  أمحد  عادل  حتقيق  الصحابة،  متييز  يف 
.153/2

ابن سعد،الطبقات،472/3.. 43
أمني القضاة، فصول من السرية، دار الفرقان، عامن، د.ت، ص53.. 44
45 . ،2014 الكويت،  ط1،  اإلسالم،  يف  االجتامعي  النظام  أسس  عوض،  عيد  احلميد  عبد 

ص95.
سورة آل عمران، اآلية 103.. 46
جاسم حممد مهلهل، اإلخوة يف اهلل، دار الدعوة، الكويت، د،ت، ص34.. 47
حسن أيوب، السلوك االجتامعي يف اإلسالم، ط2، القاهرة، 1979، ص294.. 48
سورة احلجرات، اآلية 10.. 49
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سليامن بن خلف بن سعد )ت 474#(، اجلامع ألحكام القرآن، حتقيق أمحد الربدوين، ط2، . 50
دار الكتب املرصية، القاهرة، 1964، 6143/9.

عوض، أسس النظام االجتامعي، ص96.. 51
سورة املجادلة، االية 22.. 52
أيوب، االجتامعي، ص296.. 53
سورة آل عمران، اآلية 103.. 54
سورة احلرش، اآلية 10.. 55
مهلهل، اإلخوة يف اهلل، ص28.. 56
سورة األحزاب، اآلية 5.. 57
حممود . 58 اهلل  عبد  حتقيق  مقاتل،  تفسري   )#150 )ت  سليامن  بن  مقاتل  احلسن  أبو  البلخي، 

شحاتة، ط1، دار إحياء الرتاث، بريوت، 1423#، 458/3؛ سيد قطب، يف ظالل القرآن، 
.536/6

ابن ماجه، أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويني )ت 272#(، سنن ابن ماجه، حتقيق حممد . 59
فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية، مرص، د.ت، 895/2.

البخاري، املسند اجلامع، 906/1.. 60
البخاري، املسند اجلامع، 12/1.. 61
البخاري، املسند اجلامع، 9/2؛ مسلم، الصحيح، 15/1.. 62
ابن سعد، الطبقات الكربى، 235/1؛ ابن كثري، السرية النبوية، 294/2.. 63
النسائي، السنن الصغرى، حتقيق عبد الفتاح أبو غدة، ط2، حلب، 1986، 79/5؛ أبو . 64

داود، سنن أيب داود، 405/1.
مسلم، الصحيح، 2000/4.. 65
66 . ،1985 عامن،  عامر،  دار  ط1،  حممود،  شكور  حممد  حتقيق  الصغري،  املعجم  الطرباين، 

.235/1
البخاري، الصحيح، 6/1.. 67
الصنعاين، حممد بن اسامعيل بن صالح )1182#(، سبل السالم، ط1، دار احلديث، مرص، . 68

د.ت، 165/4.
الطرباين، سليامن بن ايوب بن مطر )ت 360#(، املعجم الكبري، حتقيق محدي عبداملجيد . 69

السلفي، ط2، القاهرة، د.ت، 209/3.
البخاري، الصحيح، 242/9.. 70
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عبد املنعم اهلاشمي، أخالق النبي يف صحيح البخاري ومسلم، ط2، مكتبة ابن كثري، . 71
الكويت، 2005، ص86.

أيوب، السلوك األجتامعي، ص314.. 72
73 . ،1990 مرص،  هجر،  دار  الرتكي،  عبداملحسن  حممد  حتقيق  داود،  أيب  مسند  داود،  أبو 

.370/1
الرتمذي، سنن الرتمذي، 523/4.. 74
سورة األعراف، اآلية )79(.. 75
البخاري، األدب املفرد، حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي، ط3، دار البشائر اإلسالمية، بريوت، . 76

1989، 93/1؛ 
أبو داود، سنن أيب داود، 280/4.. 77
الدارمي، عبداهلل بن عبد الرمحن )ت 255هـ(، مسند الدارمي، حتقيق حسني سليم، دار . 78

املغني للنرش والتوزيع، مكة، 2000، 215/2؛ أمحد، املسند، 168/2.
الرتمذي، السنن، 608/4.. 79
النفائس، . 80 الرمحن بن عبد السالم )ت 894#(، نزهة املجالس ومنتخب  الصفوري، عبد 

املطبعة الكاستلية، مرص، #1283، 208/2.
سورة النساء، اآلية )85(.. 81
أبو داود، سنن أيب داود، 334/4.. 82
املروزي، أبو عبد الرمحن عبد اهلل بن مبارك )ت 181#(، حتقيق حبيب الرمحن األعظمي، . 83

دار الكتب العلمية، بريوت، د.ت، 258/1.
حممد الغزايل، خلق املسلم، القاهرة، د.ت، ص173- 174؛ مهلهل، األخوة يف اهلل تعاىل، . 84

ص48.
مسلم، الصحيح، 1998/4.. 85
أيوب، السلوك االجتامعي، ص484.. 86
87 . ،2003 الرياض،  عبيكان،  دار  ط3،  الصحيحة،  النبوية  السرية  العمري،  ضياء  أكرم 

.246/1
الرتمذي، السنن، 220/3؛ الطحاوي، أبو جعفر بن حممد بن سالمة )ت 321#(، رشح . 88

مشكل اآلثار، حتقيق شعيب األرنؤوط، ط1، مؤسسة الرسالة بريوت، 1994، 26/12.
د.ت، . 89 بريوت،  الفكر،  دار  الدين،  علوم  إحياء   ،)#505 )ت  حممد  بن  حممد  الغزايل، 

258/2؛ أيوب، السلوك االجتامعي، ص485
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أمحد . 90 خمتار  حتقيق  االيامن،  شعب   ،)#458 )ت  اخلرسوجردي  احلسني  بن  أمحد  البيهقي، 
الندوي، مكتبة الرشد، الرياض، 2003، 141/5.

الطرباين، املعجم الكبري، 208/13.. 91
أبو داود، مسند أيب داود، 398/2؛ الدارمي، أبو حممد عبد اهلل بن عبد الرمحن السمرقندي . 92

 ،2000 مكة،  املغني،  دار  ط1،  أسد،  سليم  حسني  حتقيق  الدارمي،  سنن   ،)#255 )ت 
1031/2؛ اهليثمي، نور الدين بن عيل بن أيب بكر )ت 807#(، جممع الزوائد، ط1، دار 

الفكر، بريوت، د.ت، 152/10.
البخاري، الصحيح، 190/1، 2،890.. 93
أيوب، السلوك االجتامعي، ص43.. 94
95 . ،2002 بريوت،  ط1،  اإلسالمية،  البشائر  دار  املسلم،  املجتمع  عيل،  حممد  اهلاشمي، 

ص206.
سورة احلجرات، اآلية 12-11.. 96
ابن منظور، حممد بن مكرم املرصي )ت 711#(، لسان العرب، ط3، دار صادر، بريوت، . 97

 .1993
أيوب، السلوك، ص162.. 98
اهلاشمي، أخالق النبي ، ص94.. 99

الرتمذي، السنن، 325/4.. 100
األقاويل . 101 وعيون  التنزيل  حقائق  عن  الكشاف   ،)#538 )ت  عمر  بن  حممود  الزخمرشي، 

من وجوه التأويل، حتقيق عبد الرزاق مهدي، دار إحياء الرتاث، بريوت، د.ت، 368/4.
مالك بن أنس، املوطأ، 985/2؛ البخاري، اجلامع املسند، 100/8.. 102
الطرباين، مسند الشاميني، ط1، مؤسسة الرسالة، بريوت، 1984، 448/2.. 103
الطرباين، مسند الشاميني، 173/3.. 104
الزخمرشي، الكشاف، 369/4.. 105
)تفسري . 106 التنزيل  معامل  يف  التأويل  لباب   )#741 )ت  ابراهيم  بن  حممد  بن  عيل  اخلازن، 

اخلازن(، دار الفكر، بريوت، 1979، 203/4.
البخاري، األدب املفرد، 171/1؛ أبو داود، سنن ايب داود، 290/4.. 107
الطرباين، مسند الشاميني، 306/3.. 108
سيد قطب، يف ظالل القرآن، /3344.. 109
اخلازن، تفسري، 204/4.. 110
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مالك بن أنس، املوطأ، 1333/5؛ أبو داود، سنن ايب داود، 280/4.. 111
األلويس، حممود بن شكري، روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين، دار إحياء . 112

الرتاث العريب، بريوت، د.ت، 158-157/26.
الطرباين، املعجم األوسط، حتقيق طارق عوض، دار احلرمني، القاهرة، د.ت، 125/4.. 113
الرتمذي، السنن، 64/5.. 114
أبو داود، سنن أيب داود، 306/4.. 115
أيوب، السلوك االجتامعي، ص138.. 116
سورة احلجرات، اآلية 12.. 117
الغزايل، إحياء علوم الدين، 143/3.. 118
الغزايل، املصدر نفسه، 144/3.. 119
ابن ماجه، سنن ابن ماجه، 1298/2.. 120
البخاري، األدب املفرد، 387/1.. 121
أبو داود، السنن، 575/2.. 122
مسلم، الصحيح، ج4، ص2001.. 123
الغزايل، إحياء علوم الدين، 159/3.. 124
الغزايل، املصدر نفسه، 160/3.. 125
الرتمذي، السنن، 389/3.. 126
العمري، السرية النبوية، 253/1.. 127
اهلاشمي، املجتمع املسلم، ص208.. 128
البخاري، األدب املفرد، 208/1.. 129
مسلم، الصحيح، 74/1.. 130
اهلاشمي، املجتمع املسلم، ص209.. 131
الرتمذي، السنن، 74/5؛ أبو داود، سنن أيب داود، 354/4.. 132
أبو داود، سنن أيب داود، 246/4.. 133
البخاري، األدب املفرد، 319/1؛ مسلم، الصحيح، 1704/4.. 134
مسلم، الصحيح، 2026/4.. 135
الرتمذي، السنن، 577/4.. 136
اهلاشمي، أخالق النبي، ص52.. 137
الغزايل، إحياء علوم الدين، 325/2.. 138
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القضاعي، حممد بن سالمة )ت 454#(، مسند الشهاب، حتقيق محدي عبد املجيد السلفي، . 139
ط2، مؤسسة الرسالة، بريوت، 1986، 393/1.

الزرقاين عىل موطأ . 140 الباقي، رشح  بن عبد  الزرقاين، حممد  الرمحة.  فيها: أي عمته  اغتمس 
اإلمام مالك، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، 2003، 526/4.

أبو داود، سنن أيب داود، 187/3.. 141
ابن ماجه، السنن، 464/1.. 142
الصحيح، 1721/4.. 143
البخاري، األدب املفرد، 185/1.. 144
البخاري، اجلامع املسند، 72/2؛ أبو داود، سنن أيب داود، 184/3.. 145
مسلم، الصحيح، 68/1؛ الرتمذي، السنن، 345/4.. 146
احلاكم، املستدرك عىل الصحيحني، 202/3.. 147
النسائي، السنن الصغرى، حتقيق عبد الفتاح ابو غدة، حلب، 1986، 125/4.. 148
سورة احلرش، اآلية 9.. 149
سورة األنفال، اآلية 75.. 150
سورة احلجرات، اآلية 13.. 151
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البخاري، حممد بن اسامعيل )ت#256(.  . 1
اجلامع املسند )صحيح البخاري(، حتقيق 
سوريا  طــوق،  دار  ناصف،  زهري  حممد 

.2001
عبد . 2 ــؤاد  ف حممد  حتقيق  املــفــرد،  األدب 

اإلسالمية  البشائر  دار  ط3،  الباقي 
بريوت 1989.

ــن جابر . 3 ــن حيــيــى ب ـــبـــالذري، أمحـــد ب ال
حتقيق  األرشاف،  أنساب  )ت#279( 
سهيل زكار ورياض الزركيل، دار الفكر، 

بريوت 1996.
سليامن . 4 بن  مقاتل  احلسن  أبو  البلخي، 

)ت 150#( تفسري مقاتل، حتقيق عبد اهلل 
الرتاث،  إحياء  دار  ط1،  شحاتة،  حممود 

بريوت، #1423. 
بن احلسني اخلرسوجردي . 5 أمحد  البيهقي، 

)ت 458هـ( شعب االيامن، حتقيق خمتار 
الرياض،  الرشد،  مكتبة  الندوي،  أمحد 

.2003
ســورة . 6 بــن  عيسى  بــن  حممد  ــرتمــذي،  ال

شاكر  أمحد  حتقيق  السنن،   )#279 )ت 
وآخرين، ط2، مرص، 1975.

7 . )#405 )ت  اهلل  عبد  بن  حممد  احلاكم، 
حتقيق  الصحيحني،  ــىل  ع ــدرك  ــســت امل
الكتب  دار  عطا،  القادر  عبد  مصطفى 

العلمية، بريوت، 1999.

أمية . 8 بــن  حبيب  بــن  حممد  حبيب،  ابــن 
حتقيق  املحرب،   )#245 )ت  البغدادي 
املــعــارف  دار  شــيــشــرت،  ليختن  ــزة  ــل اي

اجلديدة، بريوت، د.ت.
)ت . 9 عيل  بن  أمحد  العسقالين،  حجر  ابن 

الصحابة،  متييز  يف  االصــابــة   )#852
حتقيق عادل أمحد وعيل حممد، دار الكتب 

العلمية، بريوت، 1994.
10 .  )#241 )ت  حنبل  بن  أمحد  حنبل،  ابن 

أمحــــد، حتــقــيــق شعيب  ــــام  اإلم مــســنــد 
بريوت،  الرسالة،  مؤسسة  األرنــؤوط، 

.2001
)ت . 11 ابراهيم  بن  حممد  بن  عيل  ــازن،  اخل

التنزيل  معامل  يف  التأويل  لباب   )#741
بــريوت،  الفكر،  دار  اخلـــازن(،  )تفسري 

.1979
)ت . 12 عيل  بن  أمحــد  البغدادي،  اخلطيب 

وآداب  الراوي  ألخالق  اجلامع   )#463
دار  الــطــحــان،  حممد  حتقيق  الــســامــع، 

املعارف، الرياض.
)ت . 13 الرمحن  عبد  بن  عبداهلل  الــدارمــي، 

حسني  حتقيق  الدارمي،  مسند   )#255
والتوزيع،  للنرش  املغني  دار  أسد،  سليم 

مكة، 2000.
14 . )#204 )ت  داود  بن  سليامن  داود،  أبو 

داود، حتقيق حممد عبداملحسن  أيب  مسند 
الرتكي، دار هجر، مرص، 1990.

املصادر واملراجع
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الدين . 15 حميي  حممد  حتقيق  داود،  أيب  سنن 
بريوت،  العرصية،  املكتبة  احلميد،  عبد 

د.ت. 
رشح . 16 الباقي.  عبد  بن  حممد  الــزرقــاين، 

مكتبة  مالك،  اإلمام  موطأ  عىل  الزرقاين 
الثقافة الدينية، القاهرة، 2003.

17 . )#538 )ت  عمر  بن  حممود  الزخمرشي، 
وعيون  التنزيل  حقائق  عن  الكشاف 
ــل مــن وجــوه الــتــأويــل، حتقيق  ــاوي األق
الرتاث،  إحياء  دار  مهدي،  عبدالرزاق 

بريوت، د.ت.
18 .  )#230 )ت  سعد  بن  حممد  سعد،  ابن 

الطبقات الكربى، حتقيق عيل حممد عمر، 
مكتبة اخلانجي، مرص، القاهرة، 2001.

بن . 19 عبداهلل  بن  حممد  الــنــاس،  سيد  ابــن 
فنون  يف  االثر  عيون   )#734 )ت  حييى 
املغازي والشامئل والسري، مكتبة القديس، 

القاهرة، 1986.
السالم . 20 عبد  بن  الرمحن  عبد  الصفوري، 

ومنتخب  املجالس  نزهة   )#894 )ت 
مرص،  الكاستلية،  املطبعة  النفائس، 

.#1283
صالح . 21 بن  اسامعيل  بن  حممد  الصنعاين، 

دار  ط1،  ــســالم،  ال سبل   )#1182(
احلديث، مرص، د.ت.

)ت . 22 مطر  بن  ايوب  بن  سليامن  الطرباين، 
محدي  حتقيق  الكبري،  املعجم   )#360
عبداملجيد السلفي، ط2، القاهرة، د.ت.

شكور . 23 حممد  حتقيق  الصغري،  اجلــامــع 
حممود، ط1، دار عامر، عاّمن 1985.

الرسالة، . 24 مؤسسة  ط1،  الشاميني،  مسند 
بريوت، 1984.

عوض، . 25 طارق  حتقيق  األوســط،  املعجم 
دار احلرمني، القاهرة، د.ت.

الطحاوي، أبو جعفر بن حممد بن سالمة . 26
)ت 321#(. رشح مشكل اآلثار، حتقيق 
شعيب األرنؤوط، ط1، مؤسسة الرسالة 

بريوت، 1994.
ــف بــن عــبــداهلل . 27 ــوس ـــن عــبــد الــــرب، ي اب

املغازي  اختصار  يف  الــدرر  )ت#463( 
دار  ط2،  ضيف،  شوقي  حتقيق  والسري، 

املعارف، القاهرة، 1982.
28 .  )#505 )ت  حممد  بــن  حممد  ــغــزايل،  ال

بريوت،  الفكر،  دار  الدين،  علوم  إحياء 
د.ت. 

)ت . 29 يعقوب  بن  حممد  الــفــريوزابــادي، 
مكتبة  حتقيق  املحيط،  القاموس   )#817

الرتاث، بريوت، 2005.
القرطبي، سليامن بن خلف بن سعد )ت . 30

حتقيق  القرآن،  ألحكام  اجلامع   )#474
أمحد الربدوين، ط2، دار الكتب املرصية، 

القاهرة، 1964.
القضاعي، حممد بن سالمة )ت #454( . 31

املجيد  الشهاب، حتقيق محدي عبد  مسند 
السلفي، ط2، مؤسسة الرسالة، بريوت، 

.1986
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ابن القيم اجلوزية، حممد بن أيب بكر )ت . 32
العباد،  خري  هدي  يف  املعاد  زاد   )#751
ط3، مؤسسة الرسالة، بريوت، 1986. 

)ت#774(  . 33 عمر  بن  اسامعيل  كثري،  ابن 
تفسري القرآن العظيم، حتقيق حممد حسني 
العلمية،  الكتب  دار  ــديــن،  ال شمس 

بريوت، #1419.
عبد . 34 مصطفى  حتقيق  النبوية،  الــســرية 

الواحد، ط3، دار الرائد العريب، بريوت، 
.1987

يزيد . 35 بن  حممد  اهلل  عبد  أبــو  ماجه،  ابــن 
ماجه،  ابن  سنن   )#272 )ت  القزويني 
إحياء  دار  الباقي،  عبد  فؤاد  حممد  حتقيق 

الكتب العربية، مرص، د.ت.
36 . )#179 )ت  مالك  بن  أنس  بن  مالك، 

األعظمي،  مصطفى  حممد  حتقيق  املوطأ، 
اإلمارات، 2004.

املروزي، أبو عبد الرمحن عبد اهلل بن مبارك . 37
والرقائق،  الزهد  كتاب   )#181 )ت 
دار  األعظمي،  الــرمحــن  حبيب  حتقيق 

الكتب العلمية، بريوت، د.ت
مسلم، ابن احلجاج القشريي )ت#261( . 38

املسند الصحيح )صحيح مسلم(، حتقيق 
العريب،  الــرتاث  إحياء  دار  فــؤاد،  حممد 

بريوت، د.ت.
القادر . 39 عبد  بن  عيل  بن  أمحد  املقريزي، 

  للنبي  بام  االسامع  امتاع  )ت#845( 
واملتاع،  واحلفدة  واألموال  األحوال  من 

حتقيق حممد بن عبد احلميد النمييس، دار 
الكتب العلمية، بريوت، 1999.

ابن منظور، حممد بن مكرم املرصي )ت . 40
صادر،  دار  ط3،  العرب،  لسان   )#711

بريوت، 1993. 
41 .  )#303 )ت  شعيب  بن  أمحد  النسائي، 

املنعم  عبد  حسن  حتقيق  الكربى،  السنن 
شلبي، بريوت، 2001.

أبو . 42 الفتاح  عبد  حتقيق  الصغرى،  السنن 
غدة، حلب، 1986.

ابن هشام، عبد امللك بن ايوب)ت#218( . 43
السقا  مصطفى  حتقيق  النبوية،  السرية 

وآخرين، دار املعرفة، بريوت، 2009.
بكر . 44 أيب  بن  عيل  بن  الدين  نور  اهليثمي، 

دار  ط1،  الزوائد،  جممع   )#  807 )ت 
الفكر، بريوت، د.ت.

تقرير . 45 يف  القرآن  منهج  شوقار.  إبراهيم 
دمشق،  الفكر،  دار  ط1،  الــرأي،  حرية 

.2002
السرية . 46 يف  القدوة  األسمر.  وجيه  أمحد 

النبوية، ط1، دار الفرقان، عامن، األردن، 
.2004

ابن ادريس، عبد اهلل.  جمتمع املدينة، ط1، . 47
الرياض، 1982.

النبوية . 48 الــســرية  العمري.  ضياء  ــرم  أك
الرياض،  عبيكان،  دار  ط3،  الصحيحة، 

.2003
املجتمع االسالمي يف عهد النبوة، املدينة . 49

املنورة، 1983.
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ملخص البحث

يعد مصطلح املواطنة حديث نسبيا ، إذ عرف يف املنظومة املعرفية بعد تشكل 
الدول واستقالهلا بصيغ وضعية جديدة فرضتها التبدالت احلضارية التي استبدلت 
التجمعات القومية عىل حساب أشكال االجتامع البرشي األخرى، فسوف تكون 
اعتمدها  وضعية  لتجربة  وليد  فهو  الوضعي،  تشكله  ضوء  عىل  إليه  النظر  زاوية 
األديان  ميزت  التي  البرشي  االجتامع  لصيغة  اإلهلي  املفهوم  عن  بعيدا  اإلنسان 
ومبادئ   لقيم  االنتامء  عىل  املستندة  اجلامعية  للوحدة  بنائها  يف  غريها  عن  الساموية 

إهلية مشرتكة.

الدينية،  العقيدة  منه  انبثقت  الذي  العقد االجتامعي  بمثابة  القيم كانت  وهذه 
جوهرا  العقيدة  يف  اإلخوة   تعتنق  كجامعة  اإلنسانية  لتأسيس  مصدرا  بوصفها 
األنموذج  الدين اإلسالمي  والنسب ومثل  الدم  تتجاوز اإلخوة يف  التي  لفكرهتا، 
احلي واملتكامل هلذه الفكرة، إذ عد كل إنسان مرشوع إخوة قائم، ومن واجب كل 
بناء  بناء اإلخوة واملسامهة يف  إىل  اجلديدة  العقيدة  تعليم  السعي  عن طريق  مسلم 
والتسامح  واملودة  األلفة  لتكوين  العقيدة  تعتمد  واحدة  مجاعة  بوصفها  اإلنسانية، 
إىل  استنادا  االستغالل،  عىل  القائمة  العالقة  موضع  املتبادل  اإلحسان  ووضع 

الضوابط واملعايري التي وضعها القرآن الكريم، واستنتها السنة النبوية الرشيفة.

وسعى هذا البحث ملقاربة فقهية كان مهها اظهار احلدود بني االخوة العقدية 
التي جاء هبا االسالم وبني املواطنة الوضعية التي انتجتها ظروف الدول وسياساهتا 

احلديثة.
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ABSTRACT

The concept of citizenship is considered as modern and comes onto 
the scene with the advent of countries formation and their independence as 
realistic states the civilized communications urge. However it is the result 
of the realistic experience man depends upon beyond the divine concept 
of the human assembling  that specifies the divine religions as they give 
importance to the collective union dependent upon principles and mutual 
divine doctrines. The current paper inspires to a theological counter[poise 
manifesting the line of demarcation between the contractual brotherhood 
Islam legislates and the realistic citizenship the circumstances and modern 
policies of countries purport.
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... املقدمة ...

احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم عىل حممد وأهل بيته الطيبني الطاهرين. 
املنهجية  النظر  لتعدد زوايا  املتصلة هبا؛  البحثية  املداخل  بتعدد  الدينية  العلوم  متتاز 
طبيعة  خالل  من  تتحدد  ال  البحث  قيمة  ان  إال  وتبنيها،  املعرفة  حتصيل  وطرائق 
املنهج وهويته املستقلة وانام بمدى ارتباطه باملعرفة الدينية واتصاله ببنياهتا املهيمنة، 
بقدر  هنا  يعنينا  ال  املدروسة  واملادة  املنهج  بني  العالقة  طبيعة  يف  اخلوض  ان  ومع 
عنايتنا بمحورين رئيسني: األول منهام: يتمثل بتالزم املنهج للمعرفة الدينية بام جيعل 
املنهج معطى رئيسا وحمددا أساسيا يسهم يف بلورة املسائل الدينية ويغري من هويتها 
ومكانتها. واآلخر: يرى ان املنهج ال يتعدى حدود إنتاج املعرفة من دون إحداث 
تغيريات يف بنية املعرفة الدينية، وبذلك ال يكون له حمل يف بنية املدلول النهائي، إذ 

يقترص دوره عىل إمتام آليات االستدالل والكشف. 

الفقهية  املوضوعات  أو  احلديثة  املفاهيم  قراءة  فإن  تقدم  ما  عىل  وتأسيسا 
الوقوف  يتطلب  الفقهي  االستدالل  آليات  خالل  من  فقهيا  وتبيينها  املستحدثة، 
عند مستوى التداخل القائم بينهام -بني اآلليات واملوضوعات- سواء عىل مستوى 
املعرفة املنجزة أم احلضور املؤثر للدين بطابعه املهيمن واملرتكز يف البنية احلضارية 
للمعرفة  بتوفريه  اإلنساين  والتفاعل  التكامل  جلدلية  كليته  حيث  من  واملستبطن 
املتحصلة لإلنسان الذي يسعى إىل فهم الدين بوصفه فاعال يف الكون مع عدم ختليه 
عن اخلضوع لتعاليم الدين وأوامره، أي عدم اعتامده ملناهج قرسية تعمد إىل تقويل 
الديني  النص  لتفسري  يعتقد هبا  التي  القيم واألفكار  منظومة  إىل  النص وإخضاعه 
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تبعا لذلك بحسب القبليات التي توهم يف أحايني كثرية أهنا متثل املعرفة املطلقة عىل 
الرغم من ابتعادها عن القيم النسقية املهيمنة يف النص الديني.

ومهام يكن من أمر فإن حماولة تقويل النص الديني تكاد متثل ظاهرة يف املقاربات 
احلديثة؛ بسبب تداخل املفاهيم واخللط الواضح فيها وتوظيفها بالضد من قصديتها 

بجعل املنهج حموال للمدلول الرئيس. 

فان مقولة »أال يمتلك أحد الوصاية عىل القرآن وعىل اهلل«)1(، قد فهم منها بأن 
كل شخص يستطيع قراءة النص بطريقته املتبادلة، ولكن القراءة ان مل تعتمد معيارا 
موضوعيا أو علميا؛ فإهنا ال تعدو ان تكون انصياعا لذائقة شخصية بعيدة عن الفهم 
العلمي املنضبط، وهذه الدعاوى هي التي قادت إىل إنتاج فهم تفكيكي للمسائل 
الدينية والفكرية من دون تركيب أو بناء، لذا يتطلب جتديد العدة واألدوات املعرفية 
الكريم  القرآن  من  املستمدة  املعرفية  الدين  هلوية  املحددة  األطر  ضمن  لتوظيفها 
القانون  بقيد  واإلثبات  االستدالل  دور  فيها  للعقل  يكون  التي  الرشيفة  والسنة 
اإلهلي العام، والذي يمثل تطبيقه الغاية الرئيسة للمعرفة الدينية. ومما تقدم يمكن 

لنا عرض فقه املواطنة من خالل املبدأين اآلتني: 

املبدأ األول: مبدأ اإلخوة وفاعليته يف تشكل اجلامعة املؤمنة

ألجل الوصول إىل فهم متكامل ملوضوعة »فقه املواطنة« البد من التأصيل له 
دالة  لغوية  صيغة  وهي  »مفاعلة«،  وزن  عىل  مشتّقة  فاملواطنة  ومصطلحا،  مفهوما 
عىل املشاركة والتفاعل بني املواطن والدولة، والوطن يف عرف اللغويني هو )موطن 
اإلنسان وحمله()2( وتتفق جل التعريفات للمواطنة عىل كوهنا متثل »عالقة بني فرد 
واجبات  من  العالقات  تلك  تتضمنه  وبام  الدولة،  تلك  قانون  حيددها  كام  ودولة 
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يف  عرف  إذ  نسبيا،  حديث  املواطنة  مصطلح  وألن  الدولة«)3(،  تلك  يف  وحقوق 
فرضتها  جديدة  وضعية  بصيغ  واستقالهلا  الدول  تشكل  بعد  املعرفية  املنظومة 
التبدالت احلضارية التي استبدلت التجمعات القومية عىل حساب أشكال االجتامع 
البرشي األخرى، فسوف تكون زاوية النظر إليه عىل ضوء تشكله الوضعي، فهو 
االجتامع  لصيغة  اإلهلي  املفهوم  عن  بعيدا  اإلنسان  اعتمدها  وضعية  لتجربة  وليد 
البرشي التي ميزت األديان الساموية عن غريها يف بنائها للوحدة اجلامعية املستندة 

عىل االنتامء لقيم ومبادئ إهلية مشرتكة. 

الدينية،  العقيدة  منه  انبثقت  الذي  االجتامعي  العقد  بمثابة  كانت  القيم  هذه 
جوهرا  العقيدة  يف  اإلخوة  تعتنق  كجامعة  اإلنسانية  لتأسيس  مصدرا  بوصفها 
لفكرهتا، التي تتجاوز اإلخوة يف الدم والنسب)4(، ومثل الدين اإلسالمي األنموذج 
احلي واملتكامل هلذه الفكرة، إذ عد كل إنسان مرشوع إخوة قائم، ومن واجب كل 
بناء  يف  واملسامهة  اإلخوة  بناء  إىل  اجلديدة  العقيدة  تعليم  طريق  عن  السعي  مسلم 
والتسامح  واملودة  األلفة  لتكوين  العقيدة  تعتمد  واحدة  مجاعة  بوصفها  اإلنسانية، 
إىل  استنادا  االستغالل،  عىل  القائمة  العالقة  موضع  املتبادل  اإلحسان  ووضع 
الضوابط واملعايري التي وضعها القرآن الكريم يف التأكيد عىل وحدة األصل اإلنساين 
نَّْفٍس  ن  مِّ َخَلَقُكم  الَِّذي  َربَُّكُم  ُقوْا  اتَّ النَّاُس  ا  َ َأهيُّ ﴿َيا  تعاىل:  قوله  صدى  خالل  من 
ُقوْا اهلّلَ الَِّذي َتَساءُلوَن  َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمْنَها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمْنُهاَم ِرَجااًل َكثرِيًا َونَِساء َواتَّ

بِِه َواأَلْرَحاَم إِنَّ اهلّلَ َكاَن َعَلْيُكْم َرِقيبًا﴾)5(.

إنشاء  يف  وطاقتها  قوهتا  اإلسالمية  اجلامعة  استمدت  اإلخوة  فكرة  ومن 
وتكوين مفاهيم التعاون والثقة، التي أسست لالجتامع املدين الفاعل بام خلقته من 
اَم امْلُْؤِمُنوَن إِْخَوٌة  روح اإلخوة والتواصل يف اهلل، عمال بمضمون اآلية الكريمة: ﴿إِنَّ
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وَن﴾)6( وما أضفته من مرتبية سلطوية  ُكْم ُتْرمَحُ َ َلَعلَّ ُقوا اهللَّ َفَأْصِلُحوا َبنْيَ َأَخَوْيُكْم َواتَّ
خالل  من  الكريم  القرآن  وحدد  اإليامن،  مجاعة  داخل  يف  النظام  لبعث  رضورية 
بوصفها مصدرا  اإليامن ورعايتها  وإدارة مشاعر  لتنمية  اإلخوة  قيم  اآلتية  اآليات 
تنظيم اجلامعة، ويتضح  إليها يف  التي يستند  الروحية وبناء األسس  القرابة  لتعميق 

ذلك بقوله تعاىل:

ُكنُتْم . 1 إِْذ  َعَلْيُكْم  اهلّلِ  نِْعَمَت  َواْذُكُروْا  ُقوْا  َتَفرَّ َواَل  مَجِيعًا  اهلّلِ  بَِحْبِل  ﴿َواْعَتِصُموْا 
َن  مِّ ُحْفَرٍة  َشَفا  َعىَلَ  َوُكنُتْم  إِْخَوانًا  بِنِْعَمتِِه  َفَأْصَبْحُتم  ُقُلوبُِكْم  َبنْيَ  َفَألََّف  َأْعَداء 

َتُدوَن﴾)7(. ُكْم َتْ ُ اهلّلُ َلُكْم آَياتِِه َلَعلَّ ْنَها َكَذلَِك ُيَبنيِّ اِر َفَأنَقَذُكم مِّ النَّ

ُه َلُكْم . 2 ْيَطاِن إِنَّ بُِعوْا ُخُطَواِت الشَّ ًة َواَل َتتَّ ْلِم َكآفَّ ِذيَن آَمُنوْا اْدُخُلوْا يِف السِّ ا الَّ َ ﴿َيا َأهيُّ
بنٌِي﴾)8(. َعُدوٌّ مُّ

ُقوْا اهلّلَ إِنَّ اهلّلَ . 3 ْقَوى َواَل َتَعاَوُنوْا َعىَل اإِلْثِم َواْلُعْدَواِن َواتَّ ﴿َوَتَعاَوُنوْا َعىَل اْلربِّ َوالتَّ
َشِديُد اْلِعَقاِب﴾)9(.

ِة﴾)10(.. 4 رْبِ َوَتَواَصْوا بِامْلَْرمَحَ ِذيَن آَمُنوا َوَتَواَصْوا بِالصَّ ﴿ُثمَّ َكاَن ِمَن الَّ

واملودة  الرمحة  بتعميق  إال  يتم  ال  الواقعي  التفاوت  جتاوز  ان  اإلسالم  ورأى 
بالضمري  اإلنساين  املضمون  تطوير  عىل  املرتكزة  الدينية  السياسة  خللق  اإلنسانية 
جامعة  رشيعة  يعطي  فاإلسالم  اخلالصة،  والنية  اهلل  وخمافة  واخلشية  والوجدان 
اإليامنية،  للجامعة  املوحدة  الدينية  املظاهر  عىل  استنادها  رشيطة  املدنية،  للوظائف 
وبذلك سار اإلسالم عىل هدي األديان الساموية األخرى يف تأسيس السلطة املدنية 
استلهمت  تارخيي  مدين  اجتامع  السلطة  هذه  عن  ليتولد  اإلخوة  مفهوم  وفق  عىل 

مبادئه كثري من الدول واإلمرباطوريات.



105

م. د. مهند مصطفى مجال الدين
مة

حمك
ية 

صل
ة ف

جمل
 ..

د .
عمي

ال

ذي القعدة 1436# . أيلول 2015م

وقبالة تأسيس االجتامع املدين عىل اإلخوة، نجد ان االجتامع املدين الذي ظهر 
مطلع العرص احلديث بني عىل قاعدة املواطنة التي أوجدت لنفسها مكانا يف أوروبا 
تقوم  املواطنية ال  فان  العقدية،  الكنيسة، وبعكس اإلخوة  املسيحية بعد رصاع مع 
سياسية  بعالقات  تتقوم  وانام  اجلامعة  لتكوين  واحدة  ومثل  بمبادئ  اإليامن  عىل 

توظف احلرية التنظيمية كمركز رئيس يف النظام االجتامعي وسلطته.

واملواطنة تبعا لذلك ترتكز عىل نظام يعرتف بالتناقض يف املصالح االجتامعية 
الربجوازية  -الطبقة  االقتصادي  الطبقات  ونظام  االجتامعي  التفاوت  ثمرة  ألنه 
تناقضاهتا من خالل  التي يسعى إىل ضبطها وتنظيم  والطبقة الوسطى يف أوروبا- 
وسائل القانون الوضعي املنصاع إىل شكل العالقات الفردية أو اجلامعية املتشكلة 
ضمن عقد اجتامعي يرشع للضدية االقتصادية والتناقض االجتامعي، بخالف العقد 
ا  َ الديني القائم عىل النفي املبدئي لرشعية التاميز الطبقي املتمثل بقوله تعاىل: ﴿َيا َأهيُّ
ن َذَكٍر َوُأنَثى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوبًا َوَقَبائَِل لَِتَعاَرُفوا إِنَّ َأْكَرَمُكْم ِعنَد  النَّاُس إِنَّا َخَلْقَناُكم مِّ
َ َعِليٌم َخبرٌِي﴾)11(، واملتبني لتكوين قاعدة أخالقية تضمن التامهي  َأْتَقاُكْم إِنَّ اهللَّ  ِ اهللَّ
بني الفرد واجلامعة باملطابقة النفسية بينهام، أي املساواة املطلقة يف حجر مجاعة العقيدة 
كاملساواة بني اإلخوة الذين يقوم الدين بتهذيب أخالقهم روحيا ويدعو إىل سلطة 
مدنية تنظم وتديم هذه اإلخوة، فالسلطة فيها تكون أبوية تستمد قوهتا من اإلخوة 
بكل ما متثله من حب واحرتام وتقدير وحرص عىل املصلحة حتى من النفس مثلام 
يتضح يف جمموعة من األحاديث النبوية مثل: ))املسلم اخو املسلم(()12( و ))انرص 
أخاك ظاملا أو مظلوما(()13( و ))وال حيل ملسلم ان هيجر أخاه فوق ثالثة أيام(()14( 
و ))اهلل يف عون املؤمن مادام املؤمن يف عون أخيه(()15( و ))تبسمك يف وجه أخيك 

لك صدقة(()16(.
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وإذا مل نفهم طبيعة التباين بني مفهوم اإلخوة كمعطى رئيس يف منظومة العالئق 
مفهوم  وبني  إهلية  تعاليم  عىل  املرتكزة  الدينية  أو  اإلسالمية  الدولة  يف  االجتامعية 
الساعية لتأسيس عقد اجتامعي يتكئ عىل  الفردية  املواطنة كمبدأ مؤسس للسيادة 
عالقة وضعية تبحث لنفسها يف الواقع عن أدوات ووسائل ضبط من داخل عاملها 
منهام  كل  لبنية  املشكلة  املعرفية  األبعاد  اختالف  ندرك  ان  نستطيع  فلن  الوضعي، 
املواطنة يف  املؤمنة وبني  العقدية يف اجلامعة  للفارق اجلوهري بني اإلخوة  واملؤكدة 
املجتمع الوضعي والذي ينداح يف جممل البنية لدى هوية كل واحد منهام واالختالف 
يكمن يف كون اهلوية األوىل دينية فيام هوية املواطنة وضعية، واألوىل ترى يف الدين 
مرجعية هلا يف تطبيق النظام يف املجتمع، ويقترص دور األنساق األخرى عىل إثبات 
الواقع مرجعية معرفية هلا،  تتخذ من  فإهنا  أما األخرى  الدينية،  املنظومة  أرادته  ما 

ومعيارا لنجاحها.

حتديد  تتطلب  بينهام  للعالقة  حقيقية  صفة  إضفاء  فان  تقدم  ما  عىل  وتأسيسا 
الفلسفية هي األقرب لتحديد خلفية منهجية موحد ة  الرؤية  املقاربة، ولعل  دائرة 
واملباين  واملوضوعات  والغايات  الكليات  يف  التقارب  مدى  حتديد  شاهنا  من  الن 
واجلزئيات  التفاصيل  تستغرقها  التي  األخرى  املناهج  بخالف  والعلل،  واملفاهيم 
للبحث تعتمد  النظر  تباين يف كل حال. ومادامت زاوية  التي هي حمل  واملصاديق 
منهجا فقهيا فإن املسوغات املوضوعية والعلمية للبحث ينبغي ان تنطلق من فهم 
ما يقوله الدين أو اإلسالم عن أنامط العالقة يف املجتمع، أي طبقا ملا يقوله عن نفسه 
حينئذ  ألهنا  الدين  عن  خارجة  معطيات  بفعل  ال  والتطبيقية  التنظريية  وبمعطياته 
ستمثل إطارا معرفيا ال دينيا، وهكذا فإننا أمام مرجعيتني أو رؤيتني أساسيتني وما 

يعنينا هنا املرجعية الدينية التي سنعرض لرؤيتها من خالل املبدأ الثاين.
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املبدأ الثاين: املواطنة من زاوية فقهية 

عليها  أقام  التي  والقواعد  القيم  جمموعة  ظل  يف  تشكلت  قد  املواطنة  أن  بام 
املجتمع الوضعي تصوره لعالقاته اجلامعية، وعالقات أفراده فيام بينهم ضمن أمم 
حديثة بامهيات وكيانات سياسية وليست كجامعات عقائدية، فان جوهر وجودها 
السلطة احلاكمة له، فاملجتمعات  بأنامط  املتأثر  بناء االجتامع املدين  قائم عىل طبيعة 
املدنية ال ختتلف إال بأساليب تكوين السلطة وبنيتها العامة وقيمها الرئيسة التي تنتج 

أنامطا من الدول املختلفة واملتعددة واملتشكلة ضمن مفهوم الوطن الواحد.

ولعل التبدل اجلذري يف احلضارة اإلنسانية يتمثل بظهور املدنية اجلديدة عىل 
إذ  الدينية،  املجتمعات  املدنية يف ظل  قامت عليها  التي  أسس ختتلف عن األسس 
وبذلك  السيايس،  املجتمع  لتكوين  القاعدة  هو  املؤمن  وليس  املواطن  فيها  أصبح 
لبقعة  وانتامء  والء  عن  كتعبري  بالوطنية  مرتبطة  العام  بمفهومها  املواطنة  أضحت 
جغرافية حمددة، اصطلح عىل تسميتها بالوطن والذي غالبا ما تداخلت مصطلحات 
بدقة  عرف  قد  الفقهية  املنظومة  يف  الوطن  لكن  معه،  القطري  واالنتامء  القومية 
التي  الرشعية  األحكام  بعض  بجهة  الرتباطه  التحديدات  من  كثري  حوله  ودارت 
قد يؤثر فيها، فظهر مفهوم الوطن األصيل واملراد به العامل العقيل ال املفهوم املتعارف 
عليه للوطن، من ذلك ما ذكره الشيخ هباء الدين العاميل »التجريد رسعة العودة إىل 
والسالم  الصالة  عليه  بقوله  املراد  وهو  العقيل،  بالعامل  واالتصال  األصيل،  الوطن 
ُة اْرِجِعي  ْفُس امْلُْطَمئِنَّ ُتَها النَّ ))حب الوطن من اإليامن(( واليه يشري قوله تعاىل: ﴿َيا َأيَّ
ْرِضيًَّة﴾)17( وإياك ان تفهم من الوطن دمشق وبغداد وما ضاهامها  إىَِل َربِِّك َراِضَيًة مَّ

فإهنام من الدنيا«)18(.
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بقصد  اإلنسان  يستوطنه  الذي  املكان  وهو  الرشعي  الوطن  كذلك  وذكروا 
التوطن فيه أبدا واختاذه مسكنا، أو بلوغ إقامته فيه اكثر من ستة أشهر)19(، ويؤكد 
ال  منزل  ))كل  قال  انه    الرضا  احلسن  أيب  اإلمام  عن  روي  ما  التوطن  رشط 
تستوطنه فليس لك بمنزل، وليس لك ان تتم فيه(()20(، لتفريقه عن »وطن اإلقامة« 
وهو »املوضع الذي ينوي االستقرار فيه مخسة عرش يوما أو أكثر من غري ان يتخذه 
مسكنا«)21(، هذا عند فقهاء السنة)22(، وعرشة ايام عند فقهاء االمامية)23( ويسمى 

كذلك بالوطن احلادث أو »وطن السفر«.

ونلحظ ان الفقهاء قد نظروا إىل مفهوم املواطنة ال من خالل ما تقدم وانام من 
األوىل: أحكام اإلنسان املسلم يف البالد غري اإلسالمية من حيث التزامُه  زاويتني: 
البالد،  تلك  يف  اإلسالمية  القوانني  بتطبيق  التزامه  أو  جلنسيتها  واكتسابه  بقوانينها 
أما  املسلم،  الشخص  القوانني اإلسالمية من  بتطبيق  املعارصون  الفقهاء  أفتى  فقد 
وافقته  التي  الثانوية  العنوانات  ضمن  فاندرج  األخرى  الدول  بقوانني  االلتزام 
بالنفس،  الرضر  تلحق  أو  واملسلمني  اإلسالم  سمعة  يف  تؤثر  خمالفتها  مادامت 
فدخول البالد غري اإلسالمية يكون بإذن من حكومتها للعيش يف الدولة، و متتعهم 
املؤمنني  الصاحلة »الن  املواطنة  بواجبات  يلزمهم  فيها، هو عقد  املعتمدة  باحلقوق 
عند رشوطهم«، ما مل يكن وجوده عائقا أمام تطبيق التزاماته الرشعية، ويقول السيد 
السيستاين »ال حترم اإلقامة يف تلك البالد إذا مل تكن عائقا عن قيامه بالتزاماته الرشعية 
بالنسبة إىل نفسه وعائلته فعال ومستقبال وإال فال جيوز«)24(، وغريها من املسوغات 
الرشعية املستندة عىل القواعد الفقهية)25(. أما الثانية: فقد ختصصت بأحكام الدولة 
اإلسالمية وقوانينها السارية عىل مواطنيها بمختلف دياناهتم ومذاهبهم وقومياهتم 
وغريها، ومعلوم ان الدول اإلسالمية املعارصة ال تلتزم النظام اإلسالمي العقيدي 
األنظمة  كامال ألشكال  انصياعا  تنصاع  األمة، وهي كذلك ال  مفهوم  املنبني عىل 
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اإلسالمي  النظام  بني  غالبا  تلفق  إنام  علامنية،  أو  اشرتاكية  أو  ليربالية  األخرى، 
املدين هلذه  االجتامع  التلفيق ظاهرة يف خمتلف جوانب  الوضعية، وسمة  واألنظمة 
الزاوية ترتبط بمفهوم الدولة ومن ثم  الدول؛ والن موضوعة البحث ضمن هذه 
التي  الفتاوى  خالل  من  معها  تعاملوا  الفقهاء  فان  بمواطنيها،  وعالقتها  السلطة 
يتطلبها كل مصداق بام يندرج ضمن املعاجلات الفقهية للمسائل املستحدثة وإجياد 
يف  يشرتكوا  ومل  للدولة  دستورا  يضعوا  مل  فهم  ثانوية،  بعنوانات  فقهية  مسوغات 
صياغته ومن ثم وجدوا أنفسهم أمام قوانني وضعية، مما دعاهم للتعامل معها عىل 

وفق مستجدات العرص.

أو  الرشعي  احلكم  تويل  عن  منهم-  اإلمامية  السيام  -الفقهاء  إبعاد  ولعل 
اإلخوة  ملفهوم  القرآن  ترسيخ  عن  فضال  والسلطة  الدولة  مباحث  يف  اخلوض 
إىل  يستند  فقهيا  املواطنة  موضوعة  يف  البحث  جعل  الوضعية،  املواطنة  ال  العقدية 
البرش  أبناء  املرتكزة عىل »حقيقة االشرتاك واملشاركة بني  القرآين  منهجية اخلطاب 
وان تنوعت أعراقهم وأدياهنم وتوجهاهتم فهم من أصل واحد، وينتمون إىل عائلة 
لقوله  اخللقة واإلفادة من خريات األرض  التساوي يف  واحدة«)26( ويستتبع ذلك 
الرشيعة  أمام  سواسية  مجيعهم  والناس  َناِم﴾)27(،  لأِْلَ َوَضَعَها  ْرَض  ﴿َواأْلَ تعاىل: 
فيقول النبي حممد : ))ال فضل لعريب عىل أعجمي، وال لعجمي عىل عريب وال 
المحر عىل اسود، وال ال سود عىل امحر إال بالتقوى(()28(، وبذلك فان الناس كلهم 

يف القيمة اإلنسانية سواء لقوله : ))كلكم آلدم وآدم من تراب(()29(.

وحتققت هذه املنهجية يف الواقع التطبيقي املتمثل بأسس البناء الداخيل لدولة 
 إىل التكافل والتضامن من أول خطبة له يف  اإلسالم يف ظل دعوة النبي حممد 
بصاع  ولو  ))تصدقوا  قال:  إذ  األول  السيايس  بالبيان  اليوم  يعرف  ما  أي  املدينة 
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فبكلمة  جيد  مل  فمن  مترة  بشق  ولو  بتمرة  ولو  بقبضة  ولو  صاع  ببعض  ولو  متر  من 
طيبة...(()30(.

العقيدة حمل  اإلخوة يف  أحل  الذي  املؤاخاة  نظام  بتطبيق  املفهوم  وعضد هذا 
اإلخوة يف النسب، وحلت األمة حمل القبيلة ليظهر العقد االجتامعي اجلديد املنظم 
لعيش أفراده ضمن الدولة، ونظم كذلك التعايش بني خمتلف الفئات التي أصبحت 
ضمن الدولة اإلسالمية ليحقق التعايش السلمي بينها من خالل »صحيفة املدينة 
واجلامعات  واملسلمني  املؤمنني  جلامعة  الداخيل  النظام  بمثابة  كانت  التي  املنورة« 
يوم  فيه  »املفكر  بني  املزج  بمنهجية  حماورها  أهم  وسنقرأ  باليهود  املتمثلة  األخرى 
كتابتها«)31(، وبني استنطاق مبانيها املؤسسة للعقد االجتامعي اجلديد املمتد تارخييا 

بفعل امتداد الرسالة زمانيا ومكانيا:

املعلوم . 1 املؤمنني واملسلمني ومن  بدايتها قد فرقت بني  الصحيفة يف  ان  يلحظ 
آَمُنوا  ِذيَن  الَّ امْلُْؤِمُنوَن  اَم  ﴿إِنَّ باملؤمنني  عنى  إذ  هبام  املقصود  حدد  قد  القرآن  ان 
ُأْوَلئَِك   ِ اهللَّ َسبِيِل  يِف  َوَأنُفِسِهْم  بَِأْمَواِلِْم  َوَجاَهُدوا  َيْرَتاُبوا  مَلْ  ُثمَّ  َوَرُسولِِه   ِ بِاهللَّ
ُقل  ا  آَمنَّ ْعَراُب  اأْلَ ﴿َقاَلِت  بقوله:  املسلمني  عن  ليفرقهم  اِدُقوَن﴾)32(  الصَّ ُهُم 
 َ اهللَّ ُتِطيُعوا  َوإِن  ُقُلوبُِكْم  يِف  اإْلِياَمُن  َيْدُخِل  َومَلَّا  َأْسَلْمَنا  ُقوُلوا  َوَلِكن  ُتْؤِمُنوا   ْ ملَّ
هو  فاملؤمن  ِحيٌم﴾)33(،  رَّ َغُفوٌر   َ اهللَّ إِنَّ  َشْيئًا  َأْعاَملُِكْم  ْن  مِّ َيِلْتُكم  اَل  َوَرُسوَلُه 
سياسيا،  لإلسالم  اخلضوع  أعلن  من  املسلم  بينام  عقائديا  إسالمه  كان  من 
أو  العداوة  استبطان  مع  الدولة  عىل  وسلطته  اجلديد  بالدين  االعرتاف  أي 
فيها -بحسب  املؤمن  فان  للعقيدة  بام هي دولة  إضامرها، والدولة اإلسالمية 
للمبدأ  احلاملة  العالية  املواطنة  روح  يمتلك  من  هو  املعارصة-  املصطلحات 
واملدافعة عنه واملمتلكة لرشائط النهوض باملهام التارخيية، بينام املسلم من كان 
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الرغم  وعىل  منقوصا.  لألمة  والؤه  يكون  ثم  ومن  قارصا،  باالنتامء  شعوره 
من هذا التفريق فان الصحيفة قد مجعت بينهام وأعطتهم حق املواطنة الكاملة 
وذاتية  مدين  لنظام  تؤسس  ألهنا  والواجبات؛  احلقوق  يف  املطلق  والتساوي 
حضارية تتجاوز االنتامء للجنسية الرسمية للدولة، ومل تفرق بينهام عىل أساس 
قوة االنتامء أو ضعفه، فالصحيفة تبدأ بـ ))بسم اهلل الرمحن الرحيم، هذا كتاب 
من حممد النبي  بني املؤمنني واملسلمني من قريش ويثرب ومن تبعهم فلحق 
هبم وجاهد معهم، إنم امة واحدة من دون الناس(()34(، فنلحظ ان السياسة 
الدينية التي انتهجها النبي حممد  نجحت يف حتويل الدين إىل مركز لالجتامع 
املدين ومنبع للقيم التأسيسية باستثامر الروح والعقل خللق املجتمع وتأسيسه يف 
ظل املحبة واإلخوة التي تتغذى من اإليامن باهلل الواحد وتنمو يف التقرب إليه 

واخلشية منه وهبذا يتحقق مفهوم األمة.

تنص . 2 اإلسالم  دولة  يف  املواطنني  حقوق  واحرتام  املساواة  ملفهوم  وتعضيدا 
))ان  فتذكر  اجلديد  املجتمع  فئات  بني  والتضامن  التكافل  عىل  الصحيفة 
املؤمنني ال يرتكون مفرحا )مثقال بالديون( بينهم ان يعطوه باملعروف يف فداء أو 
عقل(()35( بل ان الصحيفة سمحت للقبائل املنضوية يف دولة اإلسالم بتواصل 
العمل بـالقانون الذي كانت تعمل به، قبل اإلسالم يف جمال الديات مع االلتزام 
))املهاجرون  فتقول:  بالعدل الفتدائهم،  والعمل  باملعروف  بمعاملة األرسى 
من قريش عىل رباعتهم )حالتهم السابقة( يتعاقلون بينهم وهم يفدون عانيهم 

باملعروف والقسط بني املؤمنني، وبنو عوف عىل رباعتهم...(()36(.

لعل حقوق األقليات يف االسالم متثل مرتكزا مهام يف منظومة حقوق اإلنسان . 3
وحق املواطنة، عىل خالف ما ادعي من وجود تقاطع كامل بني اإلسالم وبني 
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تؤكد   النبي وسرية  القرآين  للنص  الفاحصة  القراءة  فإن  األقليات،  حق 
احلفاظ الكامل عىل حق املواطن، إذ املواطن أو اإلنسان يف دولة اإلسالم حيفظ 
حقه مادام ملتزما برشائط العقد االجتامعي، وهو ما تسري عليه جل املنظومات 
عىل  التعدي  يمكن  ال  القانون  انتهاك  فبدون  املعارصة،  القانونية  أو  احلقوقية 
ِذيَن  ُ َعِن الَّ احد، والنص القرآين رصيح يف ذلك، إذ يقـول تعاىل: ﴿اَل َيْنَهاُكُم اهللَّ
وُهْم َوُتْقِسُطوا إَِلْيِهْم إِنَّ  ن ِدَياِرُكْم َأن َترَبُّ ِرُجوُكم مِّ يِن َومَلْ خُيْ مَلْ ُيَقاتُِلوُكْم يِف الدِّ
َ حُيِبُّ امْلُْقِسِطنَي﴾)37(، فمن يعارض نظام اإلسالم ان كان من األقليات أو  اهللَّ
معه  تتعامل  ان  إال  للدولة  فليس  االجتامعي  العقد  أو خيرق  يقاتل  ومل  غريها 
اَم  بالرب واإلحسان، إال ان النهي يكون بانتهاك رشائط العقد، فيقول تعاىل: ﴿إِنَّ
ن ِدَياِرُكْم َوَظاَهُروا َعىَل  يِن َوَأْخَرُجوُكم مِّ ِذيَن َقاَتُلوُكْم يِف الدِّ ُ َعِن الَّ َيْنَهاُكُم اهللَّ

امِلُوَن﴾)38(. ْم َفُأْوَلئَِك ُهُم الظَّ ُ ْوُهْم َوَمن َيَتَولَّ إِْخَراِجُكْم َأن َتَولَّ

ومن خالل هاتني اآليتني يتبني ان األقلية ان مل تتعد عىل حقوق األكثرية فإهنا 
تتمتع بكامل حريتها يف البلد اإلسالمي، أما اذا خالفت هذا األمر وأعلنت القتال 

فان احلفاظ عىل بنية املجتمع تتطلب اختاذ مواقف بحسب طبيعة االعتداء.

التعامل مع اليهود وهم   طبيعة  النبي حممد  ومن زاوية النظر نفسها حدد 
مواليهم  دينهم،  وللمسلمني  دينهم  ))لليهود  فيقول:  املدينة  يف  املعارضة  األقلية 
وأنفسهم، إال من ظلم وأثم فانه ال يوتغ )ال يرض( إال نفسه وأهل بيته(()39(، وختتتم 
الصحيفة التأكيد عىل ان العالقات يف يثرب جيب ان تبنى عىل الرب وحسن املعاملة 
فتقول ))وان الرب دون اإلثم، ال يكسب كاسب إال عىل نفسه، وان اهلل عىل اصدق ما 

يف هذه الصحيفة وابره(()40(. 
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بني  والتناسق  واالنسجام  التناغم  مفاهيم  أسس  الصحيفة  أرست  ومثلام 
فئات املجتمع السيام األقليات منهم؛ لتصطبغ العالقة بالسمة احلقوقية والقانونية 
الكاملة  احلرية  توفري  يف  نفسه  النهج  عىل  سارت  نجران  ألهل  النبي  معاهدة  فان 
للنصارى يف التنقل وممارسة أنشطتهم االجتامعية واالقتصادية إذ ورد يف املعاهدة 
))ال يغري أسقف من أسقفيته، وال راهب من رهبانيته وال كاهن من كهانته، وليس 

عليه دينه (()41(.

ويف السياق نفسه نلحظ تركيز اإلمام عيل عىل رضورة احلفاظ عىل حق 
املواطن من خالل عهده ملالك االشرت الذي حدد فيه كيفية إدارة الدولة اإلسالمية 
املبنية عىل قواعد اإلسالم األربعة )احلرية، العدل، املساواة، الشورى(، فالناس يف 
نظر اإلمام  ))صنفان أما أخ لك يف الدين، أو نظري لك يف اخللق(()42( ويقول 
))ثم اهلل اهلل يف الطبقة السفىل من الذين ال حيلة لم واملساكني واملحتاجني وذوي 
البؤس والزمنى، فان يف هذه الطبقة قانعا ومعرتا فأحفظ اهلل ما استحفظك من حقه 
فيها واجعل لم قسام من غالت صوايف اإلسالم يف كل بلد فان لألقىص منهم مثل 

الذي لألدنى(()43(.

مدونة  ألول  أنموذجا   احلسني بن  عيل  لإلمام  احلقوق(  )رسالة  وتعد 
نظر  زاوية  من  املواطنة  حق  ومنها  بعامة،  اإلنسان  حقوق  مفاهيم  قننت  حقوقية 
إسالمية رسمت نمط العالقات بني أفراد املجتمع والسلطة وكذلك طبيعة عالقة 
الفرد واملجتمع باهلل تعاىل، وخاطبت الفرد بوصفه معنيا هبذه احلقوق التي انتظمت 
واحلقوق  واملتعلم  املعلم  حق  مثل  املدين  االجتامع  حقوق  منها  حقا  بخمسني 
االجتامعية مثل حق اجلليس والصاحب واجلار وصاحب املعروف واحلقوق املالية 
))وليكن  الذمة  أهل  أي  األقليات  حق  يف  ويقول  األخالقية  واحلقوق  والقضائية 
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بينك وبني من ظلمهم من رعاية ذمة اهلل والوفاء بعهده وعهد رسول اهلل حائل، فانه 
بلغنا انه قال:من ظلم معاهدا كنت خصمه(()44(.

أسس  عىل  املدين  املجتمع  بناء  يف  اإلسالم  منهجية  وضوح  من  الرغم  وعىل 
تعارضها  يفهم  قد  مفاهيم  حول  حديثا  املثارة  اإلشكاليات  بعض  نجد  عقيدية 
باألقليات  يرتبطان  وكالمها  االرتداد  أحكام  أو  اجلزية  مثل  املواطنني  حقوق  مع 
وأحكامها، وإليضاح هاتني النقطتني البد من التأسيس أوال إىل ان احلكم الرشعي 
املستند إىل نص قطعي متفق عىل حكمه -القران والسنة الصحيحة- يكون إلزاميا 
بغض النظر عن مطابقته لألهواء أو لألحوال املعارصة وتكون املسوغات املذكورة 
للحكم بعيدة عن ماهيته، فاإلسالم شأنه شان األديان األخرى ساموية أو وثنية يقوم 
عىل جدلية العالقة بني البعد الغيبي )املاورائي( وبني البعد املادي املتحقق، وما بينهام 
تواشج صعب الفرز يف القيمة يربز اإليامن كمقصد لغائية الدين وجيعلنا أمام تساؤل 
يعد مرتكزا يف الفهم واملقاربة وهو: هل املسوغات تعطي حاكمية معرفية لإلنساين 
عىل الديني يف فهم الدين نفسه، أم ان احلاكمية تكون للديني عىل اإلنساين؟ واكرب 
املنظومة  الواردة يف  املعرفية ستتكفل بحل كثري من اإلشكاليات  ان اإلجابة  الظن 

املعرفية املعارصة.

ومن زاوية النظر الدينية التي ترى يف ان اإلنسان هو املقصد اإلهلي للوجود، إذ 
ان غاية اإلسالم هو ان يعرف الفرد إنسانيته وحيّكمها باستيقاظ القيم التي أودعها 
ما؛  أو كتلة  نفسه ودينه لشعب،  يمّلك  مل    فالنبي حممد  البرشية،  الذات  اهلل يف 
ليكون متعلقا بمكان حمدد أو زمان معني، بل انه مثل القيمة الرئيسة لالسالم الباقية 
ما بقيت االنسانية، عىل خالف االديان االخرى التي سميت باسم أنبيائها أو صفاهتم 
مثل املسيحية، التي تعني املسيح املخّلص، وهي صفة عرفت للنبي عيسى يف 



115

م. د. مهند مصطفى مجال الدين
مة

حمك
ية 

صل
ة ف

جمل
 ..

د .
عمي

ال

ذي القعدة 1436# . أيلول 2015م

التي اخذت من هيوذا، والبوذية،  اليهودية  له، وهكذا مع  حياته وحتولت إىل اسم 
والزرادشتية، واملزدكية، وغريها)45(. لذا فان الدين اإلسالمي قد انطلق من مفهوم 
تساوي البرش يف احلقوق والواجبات، وألجل حتقيق مبدأ املساواة فقد حدد االسالم 

حمورين رئيسني تندرج حتتهام مسائل ترشيعية متعددة، واملحوران مها:

األول: األحكام اخلاصة بأهل الكتاب، الذين هنى اإلسالم عن مقاتلتهم مقابل 
دفع اجلزية التي يفرضها ويل األمر وهي بمثابة عقد خيضع فيه الطرفان )الدولة 
العقد  رشائط  وفق  عىل  بينهام  املتبادلة  لاللتزامات  الكتاب(  واهل  االسالمية 
احلامية  بتوفري  الفردي  احلق  ما يضمن  اجلزية  املدين ومحاية احلقوق، ويف عقد 
وتقاليدهم  طقوسهم  وممارسة  العسكرية  اخلدمة  من  وإعفائهم  للمتعاقدين 
لطبيعة  مشابه  وهو  إنسانيتهم،  من  االنتقاص  دون  من  العام  النظام  نطاق  يف 
إعطائهم  قبالة  احلقوق  بعض  توفري  يف  والدولة  األفراد  بني  املعارص  التعاقد 
الدولة أمواال حلفظ حقها السيام وان أهل الكتاب يف الدولة اإلسالمية يعفون 

من الرضائب املفروضة من الدولة عىل مواطنيها.

الثاين: األحكام املتعلقة بغري أهل الكتاب وهم الكفار واملرشكون، فهؤالء يقبل 
إسالمهم ولو بصورة شكلية مثلام ورد يف صحيفة املدينة، أو تنظم معهم صيغة 
للمعاهدة واملهادنة تبعا للتعايش داخل البالد اإلسالمية بالنسبة لألقليات، أو 
العليا  اإلسالم  ملصلحة  تبعا  املعاهدات  وعقد  اخلاصة هبم،  بلداهنم  معهم يف 
أو  تارة  الكافرين  قوة  بسبب  الدول  مع  معاهدات  الدخول يف  تستدعي  التي 
خالل  من  ومتوازن  عادل  سالم  يف  اآلخرين  مع  التعايش  يف  مصلحة  وجود 
الصيغ الوضعية لألنظمة الدولية املعارصة مما جيعل املسلمني يف عهد شامل مع 

كل دول العامل)46(.
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بعد  الكفر  الفقهاء  عرف  يف  -وهو  باالرتداد  املتمثلة  األخرى  اإلشكالية  أما 
ْشُد  َ الرُّ َبنيَّ يِن َقد تَّ اإلسالم- والتي قيل إهنا تتناىف مع اآلية الكريمة: ﴿اَل إِْكَراَه يِف الدِّ
اُغوِت َوُيْؤِمن بِاهلّلِ َفَقِد اْسَتْمَسَك بِاْلُعْرَوِة اْلُوْثَقَى اَل انِفَصاَم  ِمَن اْلَغيِّ َفَمْن َيْكُفْر بِالطَّ
الدين، فلن  املعتقد ورفض القرسية يف  الدالة عىل حرية  َعِليٌم﴾)47(  َسِميٌع  َواهلّلُ  َلَا 
نستغرق يف حتديد خمصصات اآلية أو تأويلها أو نسخها؛ ألن حكم االرتداد املستدل 
التي سنذكر  والروايات  فاقتلوه(()48(،  دينه  بدل  ))من    النبي حممد  بقول  عليه 
بعضها، هلا داللة واضحة ومل يناقش هبا احد من الفقهاء، ويمكن لنا عرض تلك 

الروايات عىل النحو اآليت:

1 .  صحيحة احلسني بن سعيد قال: »قرأت بخط رجل إىل أيب احلسن الرضا
قال: رجل ولد عىل اإلسالم ثم كفر وأرشك وخرج عن اإلسالم، هل يستتاب 

أو يقتل وال يستتاب؟ فكتب  يقتل«)49(.

وال . 2 »يقتل  قال  ارتد  مسلم  عن    أخاه  سال  جعفر  بن  عيل  صحيحة 
يستتاب، قال فنرصاين اسلم ثم ارتد عن اإلسالم؟ قال: يستتاب، فان رجع 

وإال قتل«)50(.

 عن املرتد فقال: من رغب . 3 صحيحة حممد بن مسلم: »سالت أبا جعفر 
عن اإلسالم وكفر بام انزل عىل حممد بعد إسالمه فال توبة له، وقد وجب قتله، 

وبانت منه امرأته، ويقسم ما ترك عىل ولده«)51(.

وذهب الفقهاء إىل ان املرتد الفطري يقتل مبارشة بعد ارتداده، أما املرتد امليل 
جيب استتابته فان تاب وإال أجريت عليه أحكام املرتد. 

 نلحظ مما تقدم ان حكم االرتداد املستدل عليه سابقا خمتلف عام تريده اآلية 
ا َكُفورًا﴾)52(،  ا َشاِكرًا َوإِمَّ بِيَل إِمَّ ا َهَدْيَناُه السَّ الكريمة املتقدمة أو اآليات اآلتية: ﴿إِنَّ
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َأَفَأنَت ُتْكِرُه النَّاَس  ُهْم مَجِيعًا  َك آلَمَن َمن يِف اأَلْرِض ُكلُّ وقوله تعاىل: ﴿َوَلْو َشاء َربُّ
يف  االختيار  مبدأ  إىل  تشري  التي  اآليات  من  وغريها  ُمْؤِمننَِي﴾)53(،  َيُكوُنوْا  َحتَّى 
العقيدة، وان اإلنسان خمتار يف قبوله للدين أو عدمه، إال ان الدخول يف الدين يكون 
عن قناعة وطاعة كاملة، فهو عقد بني اهلل تعاىل وبني اإلنسان، ومادام اإلنسان قد 
قبل هذا العقد بصيغته العقائدية واألصولية فعليه، قبول األحكام الفرعية املرتتبة 

عىل إمضاء العقد، وليس له قبول حكم ورفض حكم آخر. 
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... اخلالصة ...

األقدمون؛  الفقهاء  يتناوهلا  مل  املستحدثة  بفكرهتا  املواطنة  ان  تقدم  مما  اتضح 
حق  تكتسب  األخرى  البلدان  يف  اإلقامة  تكن  ومل  أزمنتهم،  يف  وجودها  النتفاء 
املواطنة، لذا فان املطالبة بإجياد فقه للمواطنة جاء استجابة للمتغريات احلضارية، مع 
عدم احلاجة الستقالل املواطنة بفقه مستقل؛ ألن موضوعاهتا قد بحثت يف األبواب 
الفقهية املتعددة التي عاجلت ما للفرد من حق له أو عليه عىل وفق املتبنيات الرشعية، 
مع عدم إمهال املسائل املستحدثة، ومل تتناقض مع فكر احلداثة أو منطق التطور يف 
التاريخ فقد نظر الفقهاء إىل املوضوع بزاويتني: األوىل: املسائل التي يمكن أدراجها 
حتت قواعد كلية قد تم بحثها عند الفقهاء القدامى يف أبواب الفقه املعروفة وهي 
العبادات والعقود واملعامالت، ففيها نجد تفصيالت احلقوق الشخصية واحلقوق 
وحق  التقايض،  وحق  والتجارة،  العمل  وحق  بكرامة،  العيش  حق  مثل  العامة 
احلياة، وغريها من احلقوق التي تم ذكرها فيام تقدم. الثانية: املسائل املستحدثة التي 
مل نجد هلا قاعدة يمكن ان تندرج ضمنها فقد تم معاجلتها بتوظيف األصول العملية 
املنحرصة باإلباحة أو االحتياط وتندرج فتاوى الفقهاء املعارصين يف موضوعات 

املواطنة ضمن هاتني الزاويتني.

وردت هذه املقولة يف كتاب:التأويل واحلقيقة، قراءات تأويلية يف الفكر العريب، عيل حرب، . 1
195. دار التنوير، بريوت، لبنان، ط1، 1985م.

لسان العرب، مجا ل الدين حممد بن مكرم، مادة )وطن(.دار صادر، بريوت، 1956م.. 2
حممد . 3 اإلسالمية،  للدولة  السيايس  النظام  يف  الكامل  نصها  ورد  الربيطانية،  املعارف  دائرة 
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سليم العوا، 50 دار الرشوق، القاهرة، 1989م.
ينظر: العقل السيايس العريب، حممد عابد اجلابري، 61.. 4
النساء:1.. 5
احلجرات:10.. 6
آل عمران:103.. 7
البقرة:208.. 8
املائدة:2.. 9

البلد:17.. 10
احلجرات:13.. 11
وسائل الشيعة، احلر العاميل، 203/12.. 12
مسند امحد، االمام امحد بن حنبل، 99/3.. 13
وسائل الشيعة، 12/ 263.. 14
بحار االنوار، حممد باقر املجليس،312/71.. 15
سنن الرتمذي، حممد بن عيسى بن سورة الرتمذي،228/3.. 16
الفجر: 27- 28.. 17
الكشكول، الشيخ البهائي، ج1 /305.. 18
ينظر: املعترب: املحقق احليل، 469/2.. 19
وسائل الشيعة إىل حتصيل مسائل الرشيعة، احلر العاميل،ج5 /522،باب 14، ح6.. 20
الكشكول، الشيخ البهائي، ج1 /305.. 21
ينظر: املبسوط: الرسخيس، 22/ 65.. 22
ينظر: املعترب،2/ 481.. 23
فقه املعرتبني، التعامل مع القوانني النافذة يف دول املهجر ـ طبقا لفتاوى سامحة آية اهلل السيد . 24

عيل السيستاين، إعداد:عبد اهلادي حممد تقي احلكيم.71.
ينظر: املصدر نفسه،72.. 25
جدلية التيوقراطية والديمقراطية، حسن عز الدين بحر العلوم، 224.. 26
ا لرمحن:10.. 27
مسند امحد، 411/5. 28
بحار االنوار، 35/73.. 29
وسائل الشيعة، 6/ 264.. 30
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العقل السيايس العريب، حممد عابد اجلابري،93.. 31
احلجرات:15.. 32
احلجرات:14.. 33
السرية النبوية، ابن هشام،ج1 / 501.. 34
السرية النبوية، ابن هشام،ج1 / 501.. 35
السرية النبوية، ابن هشام،ج1 / 501.. 36
املمتحنة: 8.. 37
املمتحنة:9.. 38
السرية النبوية، ابن هشام،ج1 / 501.. 39
السرية النبوية، ابن هشام،ج1 / 501.. 40
نيل االوطار من أحاديث سيد األخيار، حممد بن عيل الشوكاين،ج 21 /2ِ34.. 41
42 .84/3،هنج البالغة، حطب االمام عيل
ورد نص هذا العهد يف: حتف العقول عن آل الرسول،أبو حممد احلسن بن شعبة احلراين،90. . 43

ونقله املجليس يف املجلد 12 يف بحار االنوار )79 –80(. وقد صحح السيد كاظم احلائري 
الطريق اىل عهد مالك االشرت يف كتابه القضاء )51 – 52( اعتامدا منه عىل نظرية التعويض.

حتف العقول عن آل الرسول، بن شعبة احلراين،184.. 44
ينظر: احلل الوجودي للدين، انقالب املعبد، عبد الرزاق اجلربان، 136.. 45
املتعددة، . 46 بحوثهم  خالل  من  وأحكامها  األقليات  يف  احلديث  عن  كثر  باحثون  أغنانا  وقد 

وملن أراد االستزادة فلرياجع الكتب اآلتية: من اجلالية إىل األقلية ومن التوطني إىل املواطنة، 
وحرمة  اهلجرة  وجوب  قاعديت  ضوء  يف  املسلمة  األقليات  ووظائف  موسى،  حسان  د. 
التعرب، الشيخ امحد املبلغي، واألقليات املسلمة.حقوقها وواجباهتا، الشيخ موسى سليامن، 

واألقليات املسلمة يف الغرب، حممد عيل التسخريي، فضال عن الرسائل اجلامعية.
البقرة:256. . 47
صحيح لبخاري، ج4/ص61. 48
وسائل الشيعة، احلر العاميل،ج18، 545، ح5.. 49
نفسه،ج18،545، ح6.. 50
الكايف، حممد بن يعقوب الكليني، ج1/ ص 188. 51
اإلنسان:3.. 52
يونس:99.. 53
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يف . 1 تأويلية  قراءات  واحلقيقة،  التأويل 
دار   .195 حرب،  عيل  العريب،  الفكر 

التنوير، بريوت، لبنان،ط1، 1985م.
بحار النوار، حممد باقر املجليس، مؤسسة . 2

1983م،  ط2،  لبنان،  بريوت،  الوفاء، 
أبو حممد  الرسول،  آل  العقول عن  حتف 
منشورات  احلراين،  شعبة  بن  احلسن 
مؤسسة االعلمي بريوت ط5، 1974م.

جدلية التيوقراطية والديمقراطية، حسن . 3
عز الدين بحر العلوم، دار الزهراء إيران، 

.2006
املعبد، . 4 انقالب  للدين،  الوجودي  احلل 

الفكر  دار   ،136 اجلربان،  الرزاق  عبد 
اجلديد، العراق، ط1، 2007 م.

بن . 5 عيسى  بن  حممد  الرتمذي،  سنن 
الرمحن حممد  الرتمذي،حتقيق عبد  سورة 
عثامن، دار الفكر للطباعة، بريوت، ط2، 

1983م
ابن . 6 امللك  عبد  حممد  أبو  النبوية،  السرية 

مطبعة  السقا،  مصطفى  حتقيق  هشام، 
مصطفى البايب احللبي، القاهرة 1955م. 

عابد . 7 حممد  العريب،  السيايس  العقل 
اجلابري، مركز دراسات الوحدة العربية، 

بريوت 1992م.
كاظم . 8 االسالمي،  الفقه  يف  القضاء 

ط1،  االسالمي،  الفكر  جممع  احلائري، 
1415#، قم.

فقه املغرتبني، التعامل مع القوانني النافذة . 9
يف دول املهجر ـ طبقا لفتاوى سامحة آية 
اعداد:عبد  السيستاين،  عيل  السيد  اهلل 
التجديد،  دار  تقي احلكيم،  اهلادي حممد 

بريوت، ط3، 1999 م.
الكشكول، الشيخ البهائي، دار الزهراء، . 10

بريوت 1982م 
بن . 11 حممد  الدين  مجال  العرب،  لسان 

بريوت  صادر،  دار  )وطن(  مادة  مكرم، 
.1956

دار . 12 الرسخيس،  الدين  شمس  املبسوط: 
املعرفة، بريوت،لبنان، 1986م.

الدين . 13 نجم  املخترص،  رشح  يف  املعترب 
مؤسسة  احليل،  املحقق  احلسن  بن  جعفر 

سيد الشهداء، قم، ايران.
دار . 14 حنبل،  بن  امحد  االمام  امحد،  مسند 

صادر، بريوت، لبنان،)د- ت(
اإلسالمية، . 15 للدولة  السيايس  النظام 

بدائرة  اخلاص  القسم  العوا،  حممد سليم 
املعارف الربيطانية، دار الرشوق، القاهرة 

1989 م.
عيل . 16 اإلمام  خطب  بعض  البالغة:  هنج 

الرشيف  مجعها  التي  طالب  أيب  بن 
الذخائر،  عبدة،دار  حممد  الريض،رشح: 

قم، ايران، ط1، #1412.

املصادر واملراجع
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أحاديث سيد األخيار، . 17 نيل االوطار من 
النهضة  دار  الشوكاين،  عيل  بن  حممد 

العربية، بريوت، 1404# 1984م.
مسائل . 18 حتصيل  إىل  الشيعة  وسائل 

الرشيعة، حممد بن احلسن احلر العاميل دار 
إحياء الرتاث العريب، بريوت#1391.
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ملخص البحث

تنترش البحوث الّسيميائية عىل أيامنا، انتشارا متسارعا -بحثا وتأليفا- وتعريبا. 
فتجذب إليها اهتامم الباحثني العرب حتى تكاد ترصفهم عن كل منهج سواها. ومع 
عاّمة  العريّب  السيميائي  الدرس  فإن  تكّلف  من  أحيانا  خيلو  ال  االنرصاف  هذا  أّن 
يبدو جاّدا يف تقديم نفسه، باعتباره علام من العلوم اإلنسانية احلديثة ومنهج مقاربة 

للظواهر األدبّية والفنّية والثقافّية يف آن.

ذلك  والوجود  اإلنسان  بني  العالمة  بتوّسط  وعيه  عمق  يف  يته  جدِّ وتتجىّل 
املسرتسل (continuum) املمتنع عن اإلحاطة املقاوم للحّد، ويف جعل أنساقها آلية 
الّدرس  يف  ما  عىل  ولكن  وفهمه.  للعامل  تأويل  آلية  بل  والفنون  للّنصوص  تأويل 

السيميائّي العريب من آفاق مغرية يعاين راهنه من معضالت مّجة.

إىل  منه  نعرب  الذي  وباهبا  الرئيس  عنواهنا  تظل  أن  املصطلح  مشكلة  ولعّل 
خمتلف تفريعاهتا وإن تباينت قضاياها. ومن هذا الباب كان مدخل ورقتنا املوسوم 
ضمن  نقرتحها  والتي  االصطالح(  معضلة  يف  الّسيميائية:  واملباحث  )العرب  بـ 
املحور الثاين ملؤمتركم )إدارة أزمة املصطلح من اخلالف إىل االختالف(  ]املصطلح 
اللساين واألديب[ وإن كّنا ال ننفي  صلتها باملحور الثالث من هذا املؤمتر ]املصطلح 
االجتامعي والفلسفي[. ومدارها عىل رصد ارتباك مباحثنا الّسيميائية العربّية عند 
طّيه.  القائمة  املفاهيم  متّثل  ويعرّس  توحيده  دون  حيول  ارتباكا  املصطلح  تعريب 
فالزوج االصطالحي (Sémiologie/ Sémiotique) عىل سبيل املثال  يعرب عندنا بـ: 
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والسيميوتيكا  والسيميوطيقا  والسيميولوجيا  والسيميائيات  والسيمياء  الّسيميائية 
وعلم الدالئل وعلم العالمات والدالئلّية والعالمّية.

الّصارم. وكثريا ما جتاوز األمر  الدقيق  الضبط  يقتيض  أن االصطالح  واحلال 
السيميائيات وعلوم أخرى جماورة كاللسانيات  معضلة االصطالح إىل اخللط بني 
راجع  ذلك  أّن  ونقّدر  األبستمولوجية.  والدراسات  األنثروبولوجية  والبحوث 
إىل عرس يف رسم احلدود بينها. وليس االختالف يف االصطالح غري طبقة سطحّية 
حاضنتها  -يف  الّسيميائية  املباحث  منطلقات  متّثل  يف  تباين  عن  فيها  احلفر  يكشف 
الغربّية- املنهجية والفكرّية تباينًا يصل حدَّ اخلصومات والتعصب واحلامسة املنافية 

لروح العلم ورصامة البحث.

وبناء عىل ما تقّدم تعمل ورقتنا هذه عىل تقيّص إشكالّية االصطالح يف الدرس 
يف  والبحث  اخللط  هذا  رصد  عىل  أّوهلام  مدار  وجهني:  من  فتضبطها  السيميائي. 
أسبابه ومدار ثانيهام عىل جتاوز ما تقّدر أنه من اهلنات إىل تعاٍط إجيايب ينشد اإلفادة 
والتعّمق يف البحث والّتثاقف املنتج. وال يتسنى ذلك يف تقديرنا إاّل من خالل حتقيب 
إىل مدارس ورؤى ومناهج،  فيه  البحث  السيميائي عاّمة وتصنيف  الّدرس  منجز 
ومن خالل العمل عىل متّثله وفق رؤية شمولية تتفّهم خلفياته وتطوع منجزه حتى 
يكون أداة ناجعة لفهم النصوص وظواهر اخلطابات وللخوض يف مسارب معانيها.

من  بعض  عىل  اشتملت  أو  قديام  العرب  ملنجز  عرضا  ورقتنا  اشتملت  ولئن 
الّتحول  لرتصد  إال  املايض  من  بيشء  تذّكر  ال  فإهنا  الغرب  عند  العلم  هذا  بواكري 
الكبري الذي طرأ عىل الدرس السيميائي حديثا حتى غدا منهج بحث وأداة استنطاق 
للنصوص وخوض يف احتامالت معانيها. وليس الّتحقيب عندنا عرضا خطّيا يوّثق 
منجز هذه املباحث زمانّيا -فمقامنا ال حيتمل املسعى- وإنام وسيلة مساعدة لرصد 
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سريورة طائفة من املفاهيم الّسيميائية وما طرأ عليها من القطائع اإلبيستمولوجّية 
وقوفا عىل ديناميتها وحتوالهتا. وما تصنيف البحث يف هذا العلم إىل أصول وفروع 
)سيميائيات عامة وأخرى خصوصّية وثالثة تطبيقّية..( ومدارس )مدرسة باريس، 
)السيميائيات  واجتاهات  براغ(  مدرسة  السوفياتّية،  املدرسة  األمريكّية،  املدرسة 
البنيوّية/ ما بعد البنيوّية تفّرع بدورها إىل سيميائّيات التواصل، سيميائّيات الداللة، 
سيميائيات األنساق الثقافّية( سوى سبيل آخر لتمّثل هذا املنجز وفق رؤية تأليفّية 

تسعى إىل الكلّيات واألنساق الّناظمة. 

متى  املصطلحات  توحيد  بوجوب  تقول  أطروحة  من  إذن  عملنا  يف  نصدر    
اتفقت مفاهيمها وتقّدر أّن املباحث الّسيميائية وإن تعددت مشارهبا تلتقي يف عملها 
عىل ضبط الّنظم الّسيميائية وأنساق العالمات ويف اعتامدها لسرب أغوار احتامالت 
املصطلحات  أّن  إىل  ونخلص  الثقافّية.  والظواهر  واخلطابات  النصوص  معنى 
الّسيميائية قائمة عىل مفاهيم متحّولة يف الزمن متحّركة يف الفكر)خلفيات فلسفية 
أو منطقية أو لسانّية( وأّن سبيلنا إىل اإلفادة من هذا الدرس رهني وعينا باخللفيات 
نتبنّي  حتى  الّسيميائية  واالجتاهات  املدارس  عليها  تقوم  التي  واجلاملّية  الفكرية 
إىل مدرسة  التعّصب  نزعة  مباحثنا  الفكر وديناميته من جهة وحتى نجّنب  حركّية 

دون غريها ونعصم أعاملنا من اجلمع بني مرجعيات متباعدة متناقضة أحيانا.
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ABSTRACT

Semiotic research papers take a crestive evolution in the orbit of 
searching, editing and Arabizing that leads to attract the heed of the Arab 
researchers, to the extent it might turn the prow of their focus. Such a 
propensity could be regarded as ostensible in time, the Arabic semiotic 
lesson emerges as salient, as a science from the modern humanist sciences 
and as a system of cultural, artistic and literary reflection at one time.

Consequently, the present paper is to trace the discourse controversy 
in the semiotic lesson via two axes: it is to investigate the acts of mixture 
and to delve into its reasons; it is to wield the defects dealt with as positive 
purporting usefulness, research depth and productive erudition.

To conclude, the semiotic terms depend upon changeable concepts 
in a changeable time in thought; linguistic or logical or philosophical 
backgrounds. No way to exploit such a lesson unless there is cognizance 
of the aesthetic and intellectual backgrounds the semiotic trends and 
schools rely on to perceive the thought flexibility and dynamicity on one 
hand, to shield the paper from the prejudice to a school not to another 
one and to avert our project from dovetailing divergent contradicted 
backgrounds on the other hand.
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... املدخل ...

من بدهييات منجز الدرس الّلساين أّن وظائف الّلغة ال تتحّقق، نظرا للعالقة 
املستعملني عىل روابط  تواضع  إاّل من خالل  الّدوال واملدلوالت،  االعتباطّية بني 
معنوية بينها. وبقدر ما يكون هذا الّتواضع تلقائيا يف حال الّلغة الّطبيعّية يبادر بخلقه 
تتواّله  العلوم  لغة  حال  يف  والفكر  الّروّية  عمل  عن  نامجا  مصطنعا  يكون  األفراد 

املؤسسات أو تصادق عليه وتسّلم به أو تراجعه وتعّدل منه.

فإذًا االتفاق يف هذه احلالة اصطالح مضاعف عىل عبارة املسدي، يصطفي من 
احلقول املجاورة أو القريبة مفردات بعينها فيضفي عليها بعدا موضوعّيا يعرُب هبا من 
اإلحالة عىل األشياء يف العامل إىل اإلحالة عىل املفاهيم والنظريات يف الفكر. وجيعلها 
أيرس استعامال وأوضح ويمنحها كفاءة تربطها بحقول معرفّية دقيقة ومن ثمة مأتى 

املعاجم العلمية املختصة كمعاجم علم النفس أو الفلسفة أو الفيزياء.

وهذا ما ييرّس ارحتال املصطلحات يف الّزمن خّزانا لألفكار وحامال ينقلها عرب 
األحقاب الزمنّية أو يعرب األفضية فيأخذها من جمموعة ثقافّية إىل أخرى. ويمنحها 
مقّومات كونّية تنسحب عىل خمتلف احلقول املعرفّية جتعلها أرقى من لغة األعراق 
والقوميات. فيدّعم حضورها جودهتا ويرفع من درجة كفاءهتا فيام يؤرش افتقارها 
تتوّسلها  التي  الوسائط  أو  هلا  املنتجة  املؤسسات  يف  أو  أجهزهتا  يف  ّما  معضلة  عىل 

للعبور من جمال إىل آخر.
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1( الّسيميائيات عينة لبحث أزمة املصطلح عندنا

احلقول  من  حقل  يف  التحصيل  جودة  تقيس  معايري  إىل  اإلشارة  أّن  شّك  ال 
التحصيل  فينا هي وجوه  أن حيّرك هواجس كامنة  ثقافّية  أو لدى جمموعة  املعرفّية 
املعريف يف عاملنا العريّب عىل أيامنا هذه. فتبسط –فيام تبسط- إشكالّية املصطلح عندنا 

وختوض يف ما يثري من القضايا.

الّشديدة  احلاجة  وعىل  أمهيتها  –عىل  املتعالّية  النظرّية  للمباحث  وخالفا 
إليها– آثرنا بسط املشكلة من خالل بحث ميداين يتناول عّينة بالدرس واالختبار 
والتقييم. فقد وجدنا أّن البحوث الّسيميائية تنترش يف أيامنا، انتشارا متسارعا -بحثا 
عن  ترصفهم  تكاد  حتى  العرب  الباحثني  اهتامم  إليها  فتجذب  وتعريبا.  وتأليفا- 
نفسه  تقديم  يف  جاّدا  عاّمة  العريّب  السيميائي  الدرس  ووجدنا  سواها.  منهج  كل 
العلوم اإلنسانية احلديثة ومنهج مقاربة للظواهر األدبّية والفنّية والثقافّية  علام من 
ذلك  والوجود  اإلنسان  بني  العالمة  بتوّسط  وعيه  عمق  يف  جديته  وتتجىّل  آن.  يف 
املسرتسل (continuum) املمتنع عن اإلحاطة املقاوم للحّد، ويف جعل أنساقها آلية 
تأويل للّنصوص والفنون بل آلية تأويل للعامل وفهمه. وباملقابل وعىل آفاقه املغرية 

ألفيناه يعاين من معضالت مّجة.

ولعّل مشكلة املصطلح أن تظل عنواهنا الرئيس وباهبا الذي نعرب منه إىل خمتلف 
تفريعاهتا وإن تباينت قضاياها. فنتقّص هذه املعضلة، ونرصد مظاهرها ونعمل عىل 
السيميائي  الّدرس  املنتج، حيّقب منجز  الّتثاقف  جتاوز هناهتا إىل تعاٍط إجيايب ينشد 
عاّمة ويصّنف البحث فيه إىل مدارس ورؤى ومناهج حتى نتمّثله وفق رؤية شمولية 
تتفّهم خلفياته وتطوع منجزه أداًة ناجعة لفهم الّنصوص والّظواهر وللخوض يف 

مسارب معانيها.
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وليس الّتحقيب عندنا عرضا خطّيا يوّثق منجز هذه املباحث زمانّيا -فمقامنا 
ال حيتمل املسعى- وإنام وسيلة مساعدة لرصد سريورة طائفة من املفاهيم الّسيميائية 

وما طرأ عليها من القطائع اإلبيستمولوجّية وقوفا عىل ديناميتها وحتّوالهتا.

2( اصطالح فوضوي ومباحث عشوائّية: تشخيص أّويل

عابرة  مربكة  اصطالحّية  فوىض  العربّية  الّسيميائية  املباحث  خالطت  لقد 
حتول  ما  بقدر  الّدقيقة  املعرفة  وبناء  الّدارس  دون  حتول  فكانت  اجتاهاهتا  ملختلف 
دون انفتاح هذه املباحث نفسها بعضها عىل بعض جدال وتفاعال وحتقيقا للرّتاكم 
املعريف. ولعّل الكّم الفظيع من املقرتحات التي دفعت هبا هذه املباحث تعريبا للّزوج 
االصطالحي (sémiologie - sémiotique) أن يكفينا عناء االستدالل عن وجاهة ما 
نقّدر. فقد رصدنا طيها ما ال يقّل عن مخسة عرش اقرتاحا هّي الّسيميائية والّسيمياء 
وعلم  الّدالئل  وعلم  والّسيميوتيكا  والّسيميوطيقا  والّسيميولوجيا  والّسيميائيات 
والّسيمياءوية  والعالماتّية  والّرموزية  والّسيمّية  والعالمّية  والّدالئلّية  العالمات 

واألعراضّية.

ومن الّطبيعي أن يتوّسع االختالف بتفّرع علومها سواء تعّلق األمر باالصطالح 
أم بام حييل عليه املصطلح من مفاهيم. فقد عدنا إىل رّواد البحث ضمن الّسيميائيات 
 Représentamen (Re)) العاّمة لنتبنّي تعريبهم ملستويات العالمة عند بريس الّثالث
لنسرب  الّتطبيقّية  الّسيميائيات  أعالم  إىل  عدنا  كام   (-(Objets (O) Interprétant (I

قريامس  عند   (Le carré sémiotique) مصطلح  الّسيميائي  املربع  ملصطلح  فهمهم 
فصادقت الّنتائج عىل ما نزعم. فيكشف اجلدول الذي نورد يف اهلامش مدى الّتباعد 

بني ما يقرتحه هؤالء الّرواد)1(.
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 Le carré) مصطلح  واستدعينا  الّتطبيق  مستوى  إىل  وجهتنا  رصفنا  ولئن 
كان  فقد  املفاهيم  متّثل  إىل  االصطالح  يتجاوز  األمر  أّن  فلنبنّي   )2((sémiotique

إجراؤهم له درجات متفاوتة من الّتمثل ومن القدرة عىل االختزال)3(.

لقد تعّددت معضالت اجلهاز املصطلحي حتى باتت قابلة للّتصنيف والّتفريع 
مقرتحات  قائمة  كشفت  وقد  نفسه  املصطلح  بنحت  يتعّلق  ما  فمنها  والّتبويب. 
تعريب الّزوج (sémiologie - sémiotique) التي عرضنا، اجتاهات خمتلفة يف نحته 
بني تعريب صويت حياكي األصل الغريب )الّسيميولوجيا، الّسيميوتيكا، الّسيميوطيقا( 
واشتقاق من أصول عربية مفردة حينا ]الّسيميائية والعالمّية والّسيمّية[ وجمموعة 
األسامء  من  وتستمّد  العالماتّية..[  الّرموزية،  الّدالئلّية،  آخر]الّسيميائيات،  حينا 
حينا ومن الّنسبة حينا آخر]العالمية والسمياءوية[ فتكون هذه األسامء مفردة عند 

بعضهم مرّكبة عند شّق آخر ]علم الدالئل وعلم العالمات[.

بني  وتباعد  نسبتها  يف  أو  املقرتحات  بعض  من  االشتقاق  يف  عرس  واحلاصل 
الكتابة  يف  وصعوبة  املصطلحية  وداللتها  العربية  الّلغة  أصل  يف  املعجمية  داللتها 
بلغة علمّية مفهومّية ختتزل املعارف وتذّللها للمتقّبل. واحلال أن االصطالح يقتيض 
الّضبط الّدقيق الّصارم. وكثريا ما جتاوز األمر معضلة االصطالح يف هذا العلم إىل 
اخللط بني السيميائيات وعلوم أخرى جماورة كالّلسانيات والبحوث األنثروبولوجية 

والّدراسات األبستمولوجية. فيجعل احلدود بينها مائعة رخوة. 

عىل أّن احلفر يف هذه الّطبقة الّسطحّية يكشف عن أخرى أكثر تعقيدا. مدارها 
– للمصطلحات  – يف احلاضنة الغربّية  خاصة عىل اعتامد هذه املباحث الّسيميائية 
نفسها ضمن منطلقات منهجية وفكرّية خمتلفة متباينة تباينا يصل حد اخلصومات 
عليه  تنتبه  ال  ما  وهذا  البحث.  ورصامة  العلم  لروح  املنافية  واحلامسة  والتعّصب 
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الكتابات العربّية غالبا. فتنقل املصطلح من نسق ناظم إىل نسق آخر وهي تطمئن إىل 
أّن محيله يظل هو نفسه. وحيصل اخللط يف االجتاه املقابل أحيانا أخرى فينساق األثر 
إىل عرض املفاهيم نفسها وفق اصطالحات خمتلفة بوعي حينا يكشف عنه الباحث 
ويشري إىل أن أمانة البحث تقتضيه وبدون وعي حينًا آخر فيعرض املقرتحات املختلفة 
للمصطلح نفسه واملفهوم نفسه يف املنشأ الغريب ويظّن وامها أنه يقارب مستويات 
أكثر  يتّعمق  اإلشكال  هذا  أّن  عىل  منها)4(.  متباينة  وجوها  ويقّلب  للمسألة  خمتلفة 
كّلام دّق االختصاص من ناحية وانفتح عىل حقول أخرى من ناحية ثانية.. فاملعارف 
السيميائية أضحت عابرة لالختصاصات تتقاطع مع احلقول الفنية والّتقنية املختلفة 
والّرياضيات. فال جيدي  املنطق  تفيد من  ما  بقدر  اإلنسانيات والفلسفة  وتفيد من 

معه حذر الباحث لتجاوز دائرة فعل األفراد إىل ما يعهد للمؤّسسات.

ولعّلنا أن نعرض ما يواجه الباحث العريب الذي حياول أن يفيد من منجز ديلوز 
الغزير مثاال عىل ذلك. فقد فتح مقاربات بريس املنطقّية حول العالمات عىل الّتقني 
الّسينامئي والعلوم العصبّية والّنفسية والفنون الّتشكيلّية وجعل قراءة األثر السينامئي 
عمال تأويلّيا يفيد من هذه املقاربات واملناهج ليحفر يف احتامالت املعنى ويالحق ما 

كان منها كامنا منفلتا عن وعي املبدع نفسه. 

للعبور  نموذجا  حركًة  الصورة  يف  املعنى  إنتاج  آلليات  ديلوز  دراسة  متّثل 
وتشكيلها  تقنّيا  الّصورة  تكوين  عىل  فينفتح  لالختصاصات  السيميائية  املعارف 
الّسينام الكالسيكّية ومن  برصّيا وما تقّدم لإلدراك من وضعيات حسّية حركّية يف 
شفافّية هتّمش احلبكة القّصصية حينًا آخر وتعّطل تدّفق الّزمن يف سينام احلداثة فإذا 
هبا تعتمد الّصورة زمنا وحتيل عىل املبتذل واليومّي وعىل األحالم أو اهللوسات بعد 
أن كانت مؤرشات. وإذا الّلقطة تتمّطط عرب الّصمت والفراغ فتستبطن الّشخصّية 
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أكثر مما حتيل عىل العامل اخلارجّي. لذلك تتفاعل املصطلحات املتباعدة مثل مصطلح 
 es situations sensori-motrices ذي البعد الّتقنّي مع اصطالح (Plan en amorce)

ذي اخللفّية العصبّية ومع اصطالح (Les temps morts) ذي اخللفّية الّتشكيلّية ضمن 
أفق سيميائي منسجم)5( جيّسد ما يمّيز الفيلسوف من عمق يف الّتناول ومن معارف 
يشّيد معامل  فديلوز كان  الغربّية  الّثقافة  املعارف يف  تراكم  ما جيّسد  بقدر  موسوعّية 
املجتمع  مؤّسسات  إىل  دعائمها  تثبيت  يف  الفضل  يعود  صلبة  قواعد  عىل  عمالقة 
القائمة وإىل ترّسخ مفهوم الرّتاكم املعريف. وهذا ما ال تسعف به مؤسساتنا البحثّية 
إىل معضالت  العلمّية عىل اإلشارة  الّندوات  دأبت  فقد  البحث عندنا.  تقاليد  وال 
املصطلح يف خمتلف حقولنا املعرفّية فإذا هبا تعيد الّتشخيص نفسه وإذا منجزنا يقع 

يف األخطاء نفسها ويواجه املعضالت ذاهتا.

للمعارف  الكربى  االجتاهات  عرض  حماولة  إىل  إذن  املعطيات  هذه  تدفعنا 
السيميائّية ال لنذلل املعرفة للمتقّبل وال لنؤرخ هلا فهذه املعارف غدت مبذولة يف 
رؤية  لنبحث عن  ولكن  يسعف هبام سياقنا،  ال  وصرب  بتؤدة  تتدبرها  أخرى  متون 
واملنعرجات  االنعطافات  من  األساسية  مصطلحاهتا  شهدته  ما  تتقّص  شمولّية 
املعارف  يتقّبلون  باحثينا  وجدنا  فقد  تتشّعب.  واجتاهاهتا  تتباين  خلفياهتا  جعلت 
الّسيميائية باعتبارها منجزا ثابتا مكتمال ال باعتبارها سريورة تتأّثر باملعارف القائمة 

وتتفاعل معها وتعمل باستمرار عىل جتاوز أخطائها وعىل تعميق أجوبتها.
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3. مصطلح الّسيميائيات: يف سريورة املفهوم وتطّوره

3. 1. بحث يف األصول)6(

الّتصور الّثنائي للعالمة: منجز دي سوسري

ينطلق دي سوسري من رؤية جتعل الّلغة الّطبيعّية نسقا تواصلّيا من بني جمموعة 
من األنساق املامثلة)7(، وإن فاقها مجيعا أمهية. فالّتواصل ال يتّم بالّلسان وحده وإنام 
ترتبط األنساق املكّونة لّلغة بعالقـات بالغة الّتعقيد منها العالمة البرصّية املختلفة 
جوهريا عن العالمة الّلسانية. ومكمن اختالفها عن الّنسق الّلساين قيامها عىل أبعاد 
عّدة يف اآلن نفسه. فلئن جعلت اخلطّية الّزمانية العالمة الّلسانية ذات بعد واحد)8(، 
كانت للعالمات غري الّلسانية أبعاد فضائّية توازي البعد الزمني ومنها اكتسبت طرقا 
هذه  يوّحد  علم  قيام  برضورة  القول  إىل  دعاه  ما  وهذا  الّداللة.  إلنتاج  خمصوصة 
األنساق ويقارهبا بام هي أشكال تواصلية وداللية ويقرتح الّسيميولوجيا مصطلحا 

له)9(.

ينتهي دي سوسري إىل أن املفهوم الذي حُيرض الكائنات إىل الّلغة تصّور نفيس 
الّلسان يف استجابة مستمّرة حلاجات  الّتعقيد. وإن كان  بالغة  يتحّقق عرب سريورة 
الّتجربة الواقعّية فإنه يظل منفصال عنها فاعال فيها يف آن باعتبار أنه مؤسسة اجتامعية 
بوجود  القائلة  الفكرة  نقد  من  وينطلق  املجتمع.  يبتكرها  التي  املؤّسسات  كسائر 
تقتيض  املصادرة  هذه  مثل  ألن  األشياء  من  مماثل  لعدد  موافقة  الكلامت  من  قائمة 
الّلغوية جتمع »بني  العالمة  أن  الكلامت. فريى  أفكار جاهزة سابقة لوجود  وجود 
متصّور ذهني وصورة أكوستيكية وليست الّصورة األكوستيكية هي الّصوت املادي 
أي ذلك األمر الفيزيائي املحض بل هي األثر الّنفيس هلذا الّصوت«)10(. وعن هذه 
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العنرصان ملتحامن  املدلول »وهذان  الّثانية  الّدال وينتج عن  ينتج  الّذهنية  الّصورة 
التحاما شديدا ويستدعي وجودمها وجود اآلخر ]كذا[ عىل أن الّرابط الذي جيمع 
دائام  ليس  بكونه  يتمّيز  فالّرمز  الرّتميز  ذلك  من  ويستثني  اعتباطي  باملدلول  الّدال 

اعتباطيا متاما«)11(.

وملّا كانت العالمة الّلغوية تقوم عىل الّتعاقب اتصفت باخلطية فكانت سمتها 
الواحد تلو اآلخر مكّونة بذلك سلسلة)12( خالفا للدوال  املمّيزة »فتأيت عنارصها 
املرئية... التي متثل تشّعبات متزامنة ذات أبعاد«)13(. وباجلملة تعّد نظرية دي سوسري 
نظرية ثنائية. فـ »هذا أمر مؤكد فكل حتليالت سوسري حتليالت ثنائية الفروع: دال 
سانكروين   ،(Parole) كالم   /  (Langue) لسان   ،(signifié) مدلول   /  (signifiant)

(Diachronique)... إن سيميولوجيا سوسري لكوهنا  (Synchronique) / دياكروين 

ترابطية، فهي ثنائية كام هو احلال يف الفلسفة العقالنية التي مدت يف عمرها الّنزعة 
الرّتابطية«)14(. 

للعالمات عنها  نظرّية عامة  الّسيميولوجيا  أّن  منجز دي سوسري عىل  يصادر 
تتفّرع اللسانيات وإليها تنتسب. ولكن بارت الذي يمّثل امتدادا لفكر دي سوسري 
احلياة  أّن  ترى  قناعة  منطلق  من  املعادلة  هذه  يقلب  نفسه،  اآلن  يف  معه  وقطيعة 
االجتامعّية غري قابلة للّتحقق دون فكر جتّسمه العالمة اللغوّية، وأّن خمتلف األنساق 
الّسيميائّية تظّل صاّمء بكامء غري قادرة عىل اإلبالغ أو إنتاج الّداللة دون وساطة الّلغة 

الّطبيعّية، وإهّنا هلذا كّله تتفّرع عن الّلسانيات وتشتغل بقانوهنا.

باختزال  كفيلة  ثنائيات  أربع  البنيوّية)15(  الّلسانيات  قانون  من  استقى  وعليه 
خمتلف األنساق الّناظمة للّظواهر الّسيميولوجية عىل اختالفها هي الّلسان والكالم 
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والّنظام  واملرّكب   (Signifié et signifiant) والّدال  واملدلول   (langue et parole)

 .(Dénotation et connotation) والّتقرير واإلحياء (Syntagme et système)

لقد مّكن هذا الّتقسيم الّثنائي للعالمة من القطع إبستيميا مع الّرأي القائل بأن 
الّلغة أداة حماكاة تعكس فيها الّدوال داللة موجودة يف اخلارج مستقلة عنها سابقة 
هلا. فإىل هذا الّتقسيم وإىل القول باعتباطية الّلغة، يعود الفضل يف حتويل اخلطاب إىل 
مادة يمكن مالحظتها علميا وقياسها باملعايري الّتجريبية. فتحّول إرث دي سوسري 
إىل معني خصب منه تغتذي مناهج حتليل خمتلف أنامط اخلطاب. ولكن الرّتكيز عىل 
األنساق الّداخلية لألثر املدروس واختزال العالمة يف بعدين مها الّدال واملدلول، بام 
يفيد الّتغايض عن املرجع وهتميش دوره يف العملية الّتواصلية، جعل الّلغة حتل حمل 
البنيات االقتصادية والظواهر االجتامعية وأمهل دور منشئ اخلطاب ومتلقيه يف آن، 
وحول الّرسالة إىل نظام منغلق مكتف بنفسه ال جيوس خارجها. ولئن صدر بارت 
األنساق  عىل  بالّسيميولوجيا  فتح  فإنه  اللسانّية  سوسري  دي  مقوالت  أهّم  عن  يف 

الّثقافّية املختلفة.

الّتصور الّثالثي للعالمة: منجز بريس

اعتمد بريس مصطلح الّسيميوطيقا يف دراسته للعالمة معّمقا صلتها بعملّيات 
يأتيه  ما  كّل  أّن  ترى   (Phénoménologique) فينومينولوجّية  رؤية  وفق  اإلدراك، 
اإلنسان من أفعال وكّل ما حييط به من األشياء إّنام هو تداخل ملستويات ثالثة، يمّثل 
املستوى األّول منها عامل اإلمكان وهو العامل من حولنا يف شكل أحاسيس مفصولة 
عن كل سياق زمانّيا كان أو مكانّيا تشمل وجود الكائن برصف الّنظر عن عالقته 
بكائن آخر. ويشري إىل هذا املستوى باملقولة األّوالنّية. فيتعّلق األمر إذن بإمكانات 
حمّض معزولة عن كّل سياق وهذا ما يمّثل مستوى اإلمكان ويصطلح عليها بريس 



138

العرب واملباحث السيميائية يف معضلة اإلصالح

السنة الرابعة . املجلد الرابع . العدد اخلامس عرش

مة
حمك

ية 
صل

ة ف
جمل

 ..
د .

عمي
ال

العامل من حولنا  فيتمّثل يف حتّقق  املستويات  ثاين  أّما   Représentamen Re باملمّثل 
باعتباره وجودا فعلّيا. 

تتحّقق هذا اإلمكانات إذن عىل مستوى الواقع وتتنّزل يف فضاء وزمن حمّددين 
أخرى(.  حاالت  يف  الذهن  مستوى  عىل  املتصّورة  )أو  الواقعّية  الفعلّية  احلياة  من 
وتعرض العالمة إذن الكائن يف صلته بعنرص آخر فتجّسد الّسمة الفردّية لألشياء. 
الّثانيانّية.  املقولة  منها  املستوى  هذا  ويشّكل  للعالمة.  خمتلفة   Objets O مواضيع 
ويمّثل املستوى الثالث عامل الواجبات بام هو قانون خيتزل املعطى وحيّرره من ربق 
احلسّية بأن يسند إليه بعدا مفهومّيا. ويضطلع بوساطة جتعل العنرص األّول والعنرص 

الّثاين يف عالقة ّما.

وفق  املقوالت  هذه  وتتحّقق  الّثالثانّية.  املقولة  املستوى  هذا  بريس  وجيعل 
سريورة حييل بموجبها مستوى اإلمكان عىل مستوى الوجود الذي حييل بدوره عىل 
مستوى الواجبات فتتدّرج العالمة عندئذ من االحتامل إىل الّتحّقق إىل القانون)16(. 
ويصدر بريس يف هذا الّتصنيف عن رؤية فلسفّية ترى الّتجربة كّلها كيانا منّظام من 
العامل ال  أن  باعتبار  إدراكي غري مرئي  املحّددة ملسار  الّثالث  املقوالت  خالل هذه 
ُيدرك بشكل مبارش وإّنام عرب وساطة العالمة، تلك الرضورة التي ال يمكن الّتفكري 
خارجها. وما هذا سوى شبكة من العالمات غري املحدودة فكّل ما فيه يشتغل من 
جهة الّنظام ومن جهة الّداللة، باعتباره عالمة)17(. فتتجّسد كلّية الّتجربة اإلنسانية 
بحيث يتحّول كل عنرص داخل هذه العالمة بدوره –كّلام اقتىض األمر- إىل عالمة. 

وما ذلك إال لكون العالقة بني اإلنسان وحميطه حمكومة بالوساطة. 

 )18((Interprétant) مؤول  خالل  من  إال  موضوعها  عىل  العالمة  حتيل  وال 
وليس املؤول هو الّشخص الذي يقوم بتأويل العالمة. إنه التقرير الذي يتعنّي عىل 
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مشاهدته  بعد  الّناقد  يعدها  التي  املقالة  أو  ملرض  تشخيصه  عند  املتمّرن  الطبيب 
اجلامعي  املستشفى  الطبيب املرشف يف  لدى  إىل ممّثل  املؤّول  للفيلم. ويتحّول هذا 
وإمكانّية حمض يتعنّي وصلها بحالة املريض أو الفيلم باعتبارمها موضوعني هلاتني 
العالمتني أّما إحالة الطبيب اجلامعي أو القارئ للمّثلني عىل موضوعهام مها مؤّوالن 

جديدان وهكذا.

تعرف نظرّية بريس بأهنا يف اآلن نفسه نظرّية عامة ثالثّية تداولّية: فهي عامة 
ثالثّية  والعميّل وهي  والذهنّي  منها  العاطفّي  احلياة  مستويات  خمتلف  تشمل  ألهنا 
ألهنا تشمل مستويات الوجود الثالث )األّوالين والّثانياين والّثالثايّن( ثّم إهنا تداولّية 
ألهّنا تضع يف اعتبارها مقام العالمات من ناحية وفعلها يف متقّبلها من ناحية ثانية. 
إبيستمولوجي،  تباعد  من  املفاهيم  هذه  بني  ما  يربره  الّتجني  من  وبيشء  وبإمجال 
يمكننا أن نعترب املؤول مقابال ملا يعّده دي سوسري صورة ذهنية يربط بني يشء ما يف 
املرجع )املوضوع( واملمّثل باعتباره صورة صوتية (Image acoustique). »فالعالمة 
إذن عالقة ثالثية. وثالثية بريس للعالمة هلا أصل مزدوج وكانطي ]كذا[. ريايض 
يتم إدخال عنرص ما خيتلف من حيث  أن  ألنه يستحيل تكوين ثالثي أصيل دون 
الّطبيعة عن الوحدة والزوج. وهكذا فالفعل املتلّخص يف إعطاء )أ( ل )ب( هدية 
هي )س( هو عالقة ثالثية. وبوصفه كذلك فإنه من غري املمكن تقليصه إىل توليف 

ثنائي العالقة«.)19(

إيكو ومهارة اجلمع بني االجتاهني

إيكو  إمربتو  يفيد  الّسيميائّية،  األنظمة  تدرس  متكاملة  نظرّية  يؤسس  حتى 
إفادة بّينة من منجز بريس ودي سويرس معا، فضال عن إفادته العميقة من الرّتاث 



140

العرب واملباحث السيميائية يف معضلة اإلصالح

السنة الرابعة . املجلد الرابع . العدد اخلامس عرش

مة
حمك

ية 
صل

ة ف
جمل

 ..
د .

عمي
ال

السيميائّي. فيوائم بني االجتاهني بكثري من املهارة، وإن وقع أحيانا ضحّية لتناقضاهتام 
املنهجّية.

الثقافية واألنساق  التي ُتكسب خمتلف الظواهر  تبنيه ملصادرات بارت  ورغم 
البرصّية مفهوم النظام ومتنحها طابعا لفظّيا حتى تكون شكال للفكر -بام جيعل من 
املبحث الّسيميائي جزءا من اللسانيات- فإنه جيد تعريف دي سوسري الذي جيعل 
من الّسيميولوجيا علام يدرس حياة العالمات يف صلب احلياة االجتامعّية)20( تعريفا 
العالمة  بكون  سوسري  دي  قول  عىل  مداره  إيكو  إمربتو  اعرتاض  ووجه  ناقصا. 
رضبا من الّتفاعل بني الّدال واملدلول وهذا خليق بأن يقيص من جماهلا ظواهر عديدة 
واملوسيقى  االتصال  نظريات  مثل  الّسيميوطيقّية  الدراسات  صميم  يف  اليوم  تعّد 
والّسيميوطيقا احليوانّية. وباملقابل متّثل سيميوطيقا بريس املنطقّية التي تقّدم نفسها 
(sémiosis) فتفيد عمال  التوليد السيميائي  عىل أهنا قانون للعالمات بام يشّدها إىل 
أو تأثريا عىل صلة باملوضوع وعملّية تأويله مما جيعل العملّية الّتواصلية قائمة عىل 
مثري ومتأثر فال تتّم هذه العملّية إال من خالل وساطة طرف ثالث يمكننا أن نعتربه 

ل الذي خيّول للعالمة أن تعرض موضوعها للمرسل إليه.  امُلَؤوَّ

وكيفّية  العالمة  اشتغال  كيفّية  يف  البحث  هي  إيكو  بحسب  والّسيميائيات 
عملّية  أي  الّسيميوزيس)21(  حياة  يدرس  الذي  الّتخصص  ذلك  هلا  متقّبلها  تأويل 
التوليد الداليل كام يشّخصها بريس والتي تنشأ عن نزعة اإلنسان فطرّيا إىل حتويل 
األشياء إىل عالمات بحيث يمّثل املكّون األّول يف أّي عملّية تصّور سريورة تشتغل 
وهو  بالّتمثيل  يقوم  ما  عنارص  ثالثة  الّداخيل عىل  نظامها  ويقوم  باعتبارها عالمة. 
املمّثل، وما يشّكل موضوع الّتمثيل وهو املوضوع، وما يشّكل تصّورا خيّول لنا متثل 

الّتجربة الّصافية وهو املؤول.
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خرباته  حتقق  رهني  املجتمع  وجود  أّن  عىل  إذن  إيكو  الّسيميائيات  تصادر 
بالعالمات، تلك اخلربات التي ختّول ألفراده اختزال العامل املحيط هبم يف مجلة من 
العالمات وجتاوز احليّس إىل ما هّو جمّرد من متثيالت ومفاهيم وقيم عرب »فبفضل 
اخلالصة  الّتجربة  ومن  اخلام  اإلدراك  من  يتخّلص  أن  اإلنسان  استطاع  العالمات 

ومن ربقة »اهلنا« و »اآلن«،«)22(. 

مما  اخلطاب  ملؤول  مركزيا  دورا  للعالمة  الّثالثي  البرييس  الّتصور  منح  لقد 
يفتح عىل الّتعدد الالهنائي للداللة من خالل تعدّد املؤّولني ومن خالل إحالته عىل 
رضبني من املعرفة: مبارشة وغري مبارشة وهلذا فـ »السيميوطيقا البريسية عىل عكس 
بأي  الّسوسيولوجيا  عىل  وال  الّنفس  علم  عىل  تركز  ال  السوسريية  السيميولوجيا 
نوع، جتريبية علم الّنفس أو دوركامية السيسيولوجيا ]كذا[. فأساس الّسيميوطيقا 
البريسية هو أساس منطقّي ريايض«.)23( ورغم انفتاحها عىل الّسياق اخلارجي من 
خالل مفهوم املوضوع الديناميكي فقد وّطد إمربتو إيكو صلتها بالوحدات الثقافّية 

وبنّي أّن إنتاج املعنى جدل مستمر بني النص ومنشئه ومتقّبله. 

3. 2. الفروع: اجتاهات ومدارس 

االجتاه  إىل  الّدارسني  بعض  مال  ومنهجّي  معريف  تباعد  من  املنجزين  بني  مِلا 
البرييس وحتّمس آخرون إىل املدرسة الدي سوسريية فيام وجد بعض ثالث توليفات 

خمتلفة بني الّرؤيتني. فكان أن تفّرعت الّسيميائّية إىل مدارس واجتاهات منها: 

لّلغة . 1 املحّدد  سوسري)24(  دي  مبادئ  أهم  من  تفيد  التي  الّتواصل  سيميائيات 
نّبه  ما  األفكار. وهذا  يّعرب هبا عن  إشارات  مداره عىل  تواصليا  نظاما  بكوهنا 
أو  الشّمي  الّتواصل  كحاالت  الّلغوّية  غري  الّتواصل  أنظمة  عىل  أعالمها 
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الّلميس وجعلهم جيدون يف الّتواصل البرصي أرقى هذه األنظمة وأقرهبا إىل 
كفاءة الّتواصل الّلساين. وخللفيتهم الّلسانية أسقطوا آليات الّتواصل الّلغوي 
نقل  يرتقي  حتى  القصدية  معيار  واشرتطوا  األنظمة)25(  بقية  عىل  وقوانينه 
االحتكاك  أّن  ثّمة صادروا عىل  الّتواصيل ومن  الّنظام  إىل مستوى  املعلومات 
من  يد  خشونة  عىل  ينّبه  كأن  املعلومات  بعض  ينقل  بأن  كفيل  جسدين  بني 
ارتفاع اكتشاف حرارة مصاب باحلمى ولكن خلّوه من  أو  الّشاق  العمل  أثر 

القصدية جيعل عندهم دون مرتبة الّنظام. 

لسيميائيات . 2 خالفا  باملدلول  االهتامم  عىل  تعمل  التي  الّداللة  سيميائيات 
الّتواصل التي أرسفت –الشرتاطها مبدأ القصدية- يف االنرصاف إىل الّدوال 
ووصف سطوح اخلطابات وهذا ما أفىض إىل إمهال الّسياق االجتامعي. فأوكل 
أهنا  مبّينا  املختلفة  الّدالة  اخلطابّية  الوحدات  دراسة  مهمة  بارت  رائدها  هلا 
تتشّكل بدورها وفق أنساق ناظمة فتتجاوز اجلملة إىل وحدات أكرب وفتحها 

عىل علم اإلناسة، واالجتامع، والّتحليل الّنفيس. 

إىل ذلك يمكننا أن نشري ااىل اجتاه سيميائيات األشكال الّرمزية والثقافة الذي 
يعمل عىل مد اجلسور بني داخل الّنّص وخارجه وجتاوز »قصور« املناهج الّرائجة 
إىل  نشري  وأن  للخطابات  احلضارّية  السياقات  تقيص  التي  والّتوليدية  كالبنيوية 
الّرمزية  األشكال  فلسفة  املاركسية ومن  الفلسفة  من  تفيد  التي  الثقافة  سيميائيات 
األنساق  خمتلف  يف  فبحثت  الّثقافية)26(.  أطرها  يف  اخلطابات  لتنزيل  لكاسريير 

الّسيميائّية وعملت عىل سرب احتامالت معانيها.
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3 .3. يف األنساق السيميائّية

الصارم ضمن خلفيات  النظرّي  البحث  املدارس ترتاوح بني  لقد كانت هذه 
ويبحث  والّظواهر  الّنصوص  يتأّول  الذي  الّتطبيقي  والعمل  غالبا  متباعدة  فكرية 
فعىل  الّتطبيقّية.  بالّسيميائيات  عليه  يصطلح  بات  ما  ضمن  معانيها  احتامالت  يف 
يف  متخّصصة  دراسات  الّتطبيقية  الّسيميائيات  مثلت  العامة  الّسيميائيات  خالف 
حتليل رضوب اخلطاب املختلفة فال تنتج معارف نظرّية متعالية حوهلا بقدر ما متّثل 
منهج وصف وتأويل يسعى إىل قوة اإلقناع البالغي.)27( ومن ثّمة اختلفت تطبيقاهتا 
فمّثلت  املنهجية  واختياراهتم  الّنظرية  أصحاهبا  منطلقات  وفق  آخر  إىل  باحث  من 
آلّية لفهم الّنصوص وتأّول اخلطابات والظواهر الثقافية واالجتامعّية، دون أن يعني 
ذلك أن البحث السيميائّي نقد فنّي »ينخل النصوص« فيقّدر قيمتها اإلبداعية أو 
يرصد مدى فشلها يف االستجابة إىل تطلعات اجلمهور. وإنام هو البحث يف آليات 
إنتاج املعنى وكشف مساربه وثناياه. وُتصّنف املباحث السيميائّية املتخّصصة عاّمة 
إىل صنفني كبريين ما اختّص يف قراءة األنساق السيميائّية اللغوّية وما اهتم باألنساق 

الّسيميائّية البرصية. 

األنساق الّلغوّية 

إنتاجها  وآليات  الّطبيعّية  الّلغة  بخصائص  الّلغوية  األنساق  سيميائيات  تتأثر 
للمعنى من اعتباط مقتض للّتواضع واالصطالح وتقطيع مزدوج موّلد للمقوالت 
الّنحوّية امللزمة)28( التي تنضد اخلطاب وفق عالقاته الرّتكيبية عىل خّط الّزمن ومتنحه 
القدرة عىل الّتعبري عن املعاين اإلنشائية كالّتمني أو القسم وتكسبه مستويني إلنتاج 

الّداللة مها الّتقرير واإلحياء.
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حركّية  متثل  عىل  يساعدنا  جّيدا  نموذجا  الرسدي  قريامس  منجز  يمثل 
فصاحبها  والفلسفية  الفكرية  وخلفياهتا  مفاهيمها  وتطور  الّسيميائية  املصطلحات 
البنيوّية  وسم  ملا  الّرافضة  الّداللة  سيميائيات  رائدة  باريس  مدرسة  إىل  ينتمي 
األنظمة  دائرهتا  من  تقيص  مغلقة  بنى  إىل  وحتويلها  اخلطابات  بسطوح  اكتفاء  من 
من  الّسطحي  باملستوى  اهتم  ثمة  ومن  والّسياسية.  واالجتامعّية  الّثقافية  اخلارجية 
النّص الرّسدي فبحث يف الربنامج الرّسدي)29( وتقّص منوال الفواعل)30( ثم عرب 
الّدنيا  الوحدات  بني  الرّتابطّية  العالقات  متثيل  فحاول  العميق  املستوى  إىل  منها 
مستثمرا املرّبع الّسيميائي)31( وهو نسق منطقّي ناظم لوحدات الّداللة الدنيا وآلية 
تساعد عىل شكلنة العالقات الرّتابطّية بينها وعىل متثيل انبثاق املعنى برصّيا طرفاه 
حموران أوهلام متناقض)من نوع صالبة ورخاوة( وثانيهام متضاّد)من نوع وال صالبة 
وآخر  الرسدي  اخلطاب  بني مستوى سطحي يف  الّتمييز  ويكشف  وال رخاوة()32( 

عميق مدى تأثر صاحبه بالّلسانيات الّتوليدية.

ولكن وملّا كان اإلنسان ال يأيت الفعل آلّيا جمّردا من املشاعر وإنام يضّمن فعله 
رضورة  إىل  قريامس  انتبه  تعمل  ما  بقدر  حتّس  الفواعل  كانت  وملّا  معنوية،  شحنة 
البحث يف املسار اهلووي من خالل الرّتكيز عىل الكينونة التي تتجسد يف احلب والغرية 
واحلسد والغضب واخلجل. وانتقل عندئذ من الّسيميائيات الرّسدية التي تبحث يف 
الرّسدي إيل  املسار  القّص فرتّكز عىل األعامل والفواعل يف  الّشخصية ضمن  عمل 

سيميائيات األهواء. فمثل مقاله »يف تكييف الكينونة«)33( إعالن انبثاقها.

ال يدرس قريامس -وفانتاين الحقا هذه األهواء- من خالل العالمات الّدالة 
)اكتئاب، نكوص..( فذلك من  أن يضبط هلا صنافة حتّدد جماالهتا  أوحياول  عليها 
اخلطاب  مهام  من  فذلك  منها.  معياري  موقف  عن  يبحث  وال  الّنفس  علم  مهام 
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الّديني ومنظومة املجتمع األخالقية. وإنام يبحث فيها باعتبارها تركيبا داللّيا خيضع 
لسريورة حتّوله من املستوى املجّرد إىل الّتجسيد فيهتّم بأثارها املعنوية. 

الّتوتر)34( وكان  لقد كان البحث يف سيميائيات األهواء معربا إىل سيميائيات 
املسار  يف  الفعل  سيميائيات  مع  يتكامل  موازيا  خّطا  اهلووي  املسار  يف  البحث 

الرّسدي. 

األنساق البرصية)35(

تستمد هذه السيميائيات ممّيزاهتا من خصائص العالمة البرصية نفسها نقصد 
عالقتها األيقونية بام حتيل عليه)36( وافتقارها للّتقطيع املزدوج. وهذا ما يوّلد حيرمها 
اإلحياء  عىل  الّداللة  إنتاجها  ويقرص  الّلغوية  العبارة  من  الّتقرير  مستوى  يوازي  مّما 
والّتداعي والكناية والّرمز. فهي لذلك، تزّود املتقّبل بفائض من املعنى وجيعل من 
صفتي البذخ واإلرساف نظريا خلاصّية اقتصاد العالمة الّلغوية ومقابال هلا. وباملقابل 
يضحي الّتقني الرّصف كأسلوب توزيع العنارص عىل سطح فضاء)37( وخصائص 
سينامئّية  أم  كانت  فتوغرافّية  الصورة  وتكوين)38(  البرصّية  االستعارات  تشكيل 
ونسب تباين أضوائها وكيفّية تأطريها وقدرهتا عىل استدعاء الّزمن)39( وقوعا عىل 

عنارص بالغة اخلطاب لغوّيا كان أو برصّيا. من مسارب املعنى األثرية. 

من مفارقات الّصورة اإلشهارّية)40( أهنا ثابتة ومتحركة يف آن. هي ثابتة تنزع 
يف عرضها للمنتوج منزعا وصفّيا مبهرا بربيقه الذي يعيش األبصار وبالفرحة التي 
من  ختلو  ال  هذا  ثباهتا  وعىل  استهالكه.  جيّربوا  أن  بعد  املستهلكني  عيون  من  تشّع 
ويرتبط  االستهالك  قبل  ما  وضع  آن:  يف  وضعيات  ثالث  فيه  ُتطوى  مضمر  رسد 
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باحلاجة واحلرمان والّشقاء ووضع االستهالك وهو وضع وسط نعرب منه إىل ما بعد 
االستهالك وقوامه حتّقق الغاية وإشباع الرغبة والرضا هلذا اإلشباع)41(. 

وعىل ما بني السينام واملرسح من تقارب ظاهر فإن اختالف مفهوم الّشخصية 
فاملمّثل  للمعنى.)42(  إنتاجهام  طرائق  بني  يباعد  الفنني  بني  املمّثل  أداء  وأسلوب 
املرسحّي، يضّخم من اإليامءات يف مبالغة وتكّلف، فيعرض احلكاية يف ذات الّلحظة 
الّسينامئي  العرض  ممّثل  أما  الّراهن.  الّطرفان  يتقاسم  بحيث  املتّقبل  يدركها  التي 
فيعرض ملشاهده أوان الّتقّبل ما تم ماضيا)43(. وإن كان املشاهد حرا نسبيا يف حتديد 
زاوية إدراك احلكاية ويف تركيز نظره عىل العنارص التي يريد يف العرض الّركحي، 
فإن الكامريا ترغم املشاهد يف الّسينام عىل تبني رؤيتها وعىل الرّتكيز عىل عنارص بذاهتا 
وعىل الّنظر من زاوية دون غريها هي زاوية الّتصوير. وعليه ال تصدر العالمات من 
املمّثل فحسب وإنام من خالل تدخل الكامريا والّلقطة مما جعل العديد من املنظرين 
يتحدثون عن راو خفي يتوىل العملية يف العرض الّسينامئي ذلك الذي أطلق عليه 

الفاي اسم »املصّور األكرب«.

وفضال عن األنساق الّلغوّية والبرصّية تبحث الدراسات السيميائّية يف األنساق 
الثقافّية فتفّصل إىل سيميائيات العمران والّلباس والّطعام وتتقاطع هذه االجتاهات 
أحيانا مع املباحث اإلبيستيمولوجّية وأحيانا أخرى مع الدراسات األنرتوبولوحّية 

فتثرهيا إثراًء بّينا..

املحامل  جهة  من  خاّصة-  أّيامنا  –عىل  الّتطبيقّية  الّدراسات  هذه  ختتلف 
والعالمات واملقاربات وعىل اختالفها تشرتك يف مبادئ أساسية فهي ال تؤمن أبدا، 
وهي تبحث يف أنساق العالمات، أّن املعاين مودعة ما قبلّيا يف أشكال مادّية مرتّسبة 
ومتحّجرة وأن الباحث الّسيميائي عامل أحافري يعمل عىل الوصول إىل أصل األشياء 
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الّصافية  إدراك احلقيقة  وجوهر احلقائق قبل حتّجرها، وال تّدعي مطلقا سعيها إىل 
القائمة طّي اخلطاب أو الّنفاذ اآلمن إىل مقاصد املبدع. وباملقابل ترفض أن تكون 
هذه املقاصد كاّل هنائّيا ثابتا أو أن حيمل العامل املادي من حولنا داللة يف حّد ذاته. 
الّسيميائّية سواء كانت  الّنظم  وهذا ما جيعلها تعمل باستمرار عىل خلق جدل بني 
الّذائعة وما  اإلنشاء  قوانني  وأثر  اإلبداع  بعملّية  احلاّفة  والّظروف  أم برصّية  لغوّية 
من  مهاًم  حّيزا  أن  وتقّدر  للنصوص  املغلقة  البنية  فتتجاوز  انتظار.  آفاق  من  ختلق 
الّسياق  مع  اإلبداعي  احلدث  جدل  يف  وإنام  الّنّصية  العالمات  يف  يوجد  ال  املعنى 

االجتامعي والّنفيس واحلضاري.

4. الّتشخيص ثانية: يف األسباب العميقة ألزمة املصطلح

متثيلّية  قدرة  ذات  عّينة  املصطلحي  العربّية  الّسيميائيات  جهاز  ارتباك  يمّثل 
لبعض العوائق التي حتول دون تدقيق هذه املعارف وجتويدها. وهذا ما جيعل من 
توحيد املصطلحات متى اتفقت مفاهيمها رضورة ملّحة وال يكون ذلك إال بتوحيد 
آليات ابتكارها وتوليدها وترمجتها عىل املستوى اللغوي كأن مُتنح األولوية للمفردة 
االسم  عىل  املفرد  الّلفظ  وُيفضل  باالشتقاق  وتسمح  ويستساغ  نطقها  يسهل  التي 
املرّكب. أّما عىل مستوى التداول فال يتحّقق هذا التوحيد إاّل متى أخذنا بمبدأ شيوع 
املصطلح –ما مل يكن مفتقرا للّدقة– ونأينا عن الّنادر وآثرنا العريب الفصيح ومنحناه 

األولوّية)44(.

وللحد ّمن ميوعة هذا اجلهاز البد أن تعقد الصلة بني املصطلح واملفهوم وأن 
بالّتحيني  وتعهد  تطورها  مسار  ويضبط  حقل  كل  بحسب  وترّتب  املفاهيم  تدّقق 
ومُتّد  والفلسفة  اإلنسانية  والعلوم  الفنون  عىل  السيميائية  املباحث  فتنفتح  املستمّر 
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املهتمة  املختّصة  املعاجم  ولكثرة  املجاورة.  املعرفية  باحلقول  تصلها  التي  اجلسور 
باملعارف الّسيميائّية ولتباعد اقرتاحاهتا اصطالحا وضبطا للمفاهيم أضحى ضبط 
آلية لتقييمها ولتمييز جّيدها من رديئها وحمّكمها من عفوهّيا رضورة أكيدة. وبدهيّي 

أن تعهد هذه املّهمة إىل املؤّسسات العلمّية.

الّثقايف العريّب يعمل عىل  لقد استقرت املصطلحّية اختصاصا بارزا يف فضائنا 
املّدة واملدى كالذي  جتويد املصطلح ورفع كفايته لذلك ال يمكن لعمل حمدود يف 
نقّدم أن يّدعي بدعا من األمر. خاّصة وقد أقيمت امللتقيات العلمّية املختّصة وُألفت 
اآلثار يف الغرض ورفعت الّتوصيات. ولكن جدير باملالحظة أّننا ال نكاد نلمس من 
أثر هلذا اجلهد يف منجز الكثري من باحثينا. وهذا ما يؤرّش عىل خلل يف تشخيص هذه 

املعضالت يف املباحث الّسيميائّية كام يف خمتلف احلقول املعرفية العربّية.

أو يف  الرتمجة  تباعد يف مقرتحات  أكرب من  أّن اإلشكال  مقاربتنا  تقّدم من  فام 
آليات التوليد، وأكرب من إشكال ذهني عىل صلة بعرس متّثلنا هلذه املعارف يف مظاهنا 
الغربّية وإشكال مؤسسايت إداري عىل صلة بغياب منّظامت ترعى الّتنسيق املتواصل 

بني الباحثني العرب وتدعمه.

إّن أسبابا عميقة تظل بمنأى عن الّرصد وجها آخر من املعضلة يظل غائبا عن 
خمتلف املقاربات املتداولة هو املستوى االبيستمولوجي. فقليال ما وجدنا املباحث 
بحسبان  املعريف  الرتاكم  تأخذ  عّينتنا-  حال  يف  –السيميائّية  املختّصة  املصطلحية 
اكتفت  ما  وكثريا  ونقدا  وتعديال  تقييام  املسألة  يف  للقول  استئنافا  عملها  فتجعل 
تاركة  الّسيميائّية  املعارف  تعميق  أمام  حائال  ووقوفه  االصطالح  فوىض  بشكوى 
يكون  وكيف  منها.  املتواهي  تلفظ  طبيعية  مصفاة  باعتباره  الزمن  إىل  فيها  الفصل 
ل عىل الّزمن وحده وتبعيتنا العلمّية جتعلنا ننقل املصطلحات من مصادر خمتلفة  املعوَّ
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الّثقافة  عن  الفرنيس  بالّلسان  الناطقون  فيأخذها  الزمن:  يف  أو  الفضاء  يف  متباعدة 
الفرنسية ويستدعيها الناطقون بالّلسان اإلنجليزي عن الّثقافة األنجلوساكسونية. 
وتلتقي غالبا يف األثر العريّب الواحد دون أن يعي الباحث ما بينها من االختالفات 
عن  وذاك  هذا  ويأخذها  الّناظمة.  والفلسفية  الفكرية  واخللفيات  احلضارية 
الرّتاكم  فعل  عن  ويغفالن  الّزمن  فيطويان  الاّلحقني  عن  يأخذاهنا  كام  املؤّسسني 
الغربية  بقضايا حسمت يف مصادرها  أحيانا  الّثقايف  إىل حوضنا  ويدفعان  والتطّور 

وتم جتاوزها هناك)45(. 

ال مناص إذن من جتاوز الشكوى التي دأب عليها باحثونا واملوقف االنفعالية 
التي حترّب هنا وهناك إىل الّتفكري الّرصني يف معضلة االصطالح مقاربة معرفية تضبط 
املصطلحات األصول وتربطها بمفاهيمها وتصنف معارفها برد الفروع إىل األصول 
ورصد حركة مفاهيمها والبحث يف مسار تطورها وتفاعلها وإبراز خلفياهتا الفكرية 
بدا  لقد  وقطائع.  معريف  تراكم  من  فيها  حتّقق  ما  عند  للوقوف  واإلبيستمولوجّية 
هاجس املباحث املصطلحّية مقترصا عىل املناداة بتوحيد املصطلح وتوحيد املفاهيم 
آمال يف »وضع مصطلح واحد للمفهوم العلمي الواحد ذي املضمون الواحد من 
احلقل الواحد«.)46( وهذا احلّل طوباوّي بعيد املنال يصيب الباحث باإلحباط لعرس 
حتّققه ويعّمق األزمة بدل الّتخفيف من وطأهتا فمثل هذه الرغبة تكشف عن تصور 
حقائق  اإلنسانّية  العلوم  إليه  تنتهي  ما  ويرى  ثابتا  سكونّيا  املصطلحّية  منجز  يرى 
– كام يقّدر بشالر هو  مقّدسة ال يطاهلا القصور والّنقص واحلال أّن تاريخ العلوم 

تاريخ أخطائها ومسار تصحيحها. 

بنسبّيها  تسّلم  الّسيميائّية  للمعارف  ترسيمة  يشبه  ما  فقد حاولنا ضبط  وعليه 
تقاطعها.  بينها وحتديد عنارص  إدراك أسباب االختالف  فتضبط اجتاهاهتا وحتاول 
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وال يكون ذلك إاّل باالنتباه إىل أّن مصطلحاهتا قائمة عىل مفاهيم متحّولة يف الّزمن 
أّن سبيل  الفلسفّي واملنطقّي والّلسايّن، وإىل  تتوّزع خلفياهتا بني  الفكر  متحّركة يف 
التي تقوم عليها  الفكرية واجلاملّية  باخللفيات  الدرس رهني وعينا  اإلفادة من هذا 
املدارس واالجتاهات الّسيميائية حتى نتبنّي حركّية الفكر وديناميته من جهة وحتى 
نجّنب مباحثنا نزعة التعّصب إىل مدرسة دون غريها ونعصم أعاملنا من اجلمع بني 

مرجعيات متباعدة متناقضة أحيانا.

ال شّك أّن جهاز املباحث الّسيميائّية املصطلحي يمّثل إشكاال حقيقّيا ومصدر 
تعميق  من  املعارف  هذه  تتيحه  مما  إفادته  دون  وحيول  العريب  الباحث  يعيق  إرباك 
للقراءة والتأويل وأّن هذا اإلشكال عّينة ختتزل ما تواجهه العلوم خمتلف املباحث 
ما جيعل  الفلسفية والقانونية والّنقد األديب. وهذا  الّدراسات  فيها  العربية فتشرتك 
معضلة االصطالح أكرب من اختالف يف ترمجة sémiotique باصطالح ]سيميائيات[ 
من لفظ ]سمة[ ومن اجلذر ]و- س- م[ أو بـ ]عالماتية[ فنشتقها من اجلذر ]ع- 
– م[ أو أن يتحّرك فينا سخاؤنا العريّب وتبلغ االقرتاحات مخسة عرش اقرتاحا،  ل 
وأوسع من مشكلة تقنية. فصلتها بالوجودي والعرفاين عميقة. إهنا وجه آخر من 
الّتشتت الذي نعيشه عىل املستوى الفكري واحلضاري والّسيايس واإلداري وبنية 
الّتاريخ. فالّسعي إىل »وضع مصطلح  ذهنية ناشئة عن تصّورنا للوجود وفعلنا يف 
يعكس  الواحد«  احلقل  من  الواحد  املضمون  ذي  الواحد  العلمّي  للمفهوم  واحد 
مصادرة ضمنّية مدارها عىل أّن املفاهيم العلمّية ثابتة مسطحة ال يتغري بتغري الّزمن 
جامدة متعالية عىل الّتارخيي واحلضارّي. ويف اآلن ذاته جيّسد تصورنا لألشياء من 
التاريخ.  عىل  متعالية  أيضا(  )مسطحة  الّتشكل  مكتملة  ساكنة  ثابتة  فهي  حولنا. 

وبمنأى عن حراكه غري متأثرة به. 
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اإلبيستيمولوجّي  بني  تتوّزع  التي  العميقة  األسباب  هذه  من  الرغم  عىل 
والوجودي والعرفايّن، ال نميل إىل الّطرح العدمّي الذي يرى يف الّظاهرة عالمة عىل 
–بام  الّلغات عابر لكّل العلوم  اهنيار علمي وثقايّف. فهذا اإلشكال قائم يف خمتلف 
يف ذلك العلوم الّصحيحة- مرتّسخ يف احلياض الثقافية املنتجة للمعارف. فام بالنا 

باحلضارات املستهلكة والّلغات املستقبلة للنظريات واملصطلحات.

وعليه فقد حاولنا تدّبر معضلة املصطلح تدّبرا منتجا يفّكك املنجز ويعمل عىل 
متّثله ضمن خلفياته فكرية كانت أو إيديولوجية أو الفلسفية ومنطلقاته لسانية كانت 
أو منطقية وما تصنيفنا للمعارف السيميائية إىل أصول وفروع ومدارس واجتاهات 
سوى سبيل آخر لتمّثل هذا املنجز وفق رؤية تأليفّية تسعى إىل الكلّيات واألنساق 
الّناظمة فتقع عىل ما يف املشهد الّسيميائي من تعّدد يف الفضاء )سيميائيات أمريكية 
الوصفّية  الّسيميائيات  )من  الّزمن  يف  وحركية  فرنسية(  وثالثة  سوفياتية  وأخرى 

املتأثرة بالبنيوّية إىل الّسيميائيات التأولّية املنفتحة عىل الّتداولّية(.

اخللفيات  أثر  تبنّي  أن  إيكو  وأمربتو  قريامس  سيميائيات  بني  مقارنتنا  ولعّل 
فقد  اخلطابات دون غريها.  معاٍن من  املقاربات ويف رصد  اجتاه  الفكرية يف حتديد 
كانت كلتامها رّدة فعل عىل البنيوية التي تكتفي بالّسطوح دون أن تدرك عمق الّنص 
وتأثر عميقا  املنطقّية  اخللفّية  إىل  انحاز  قريامس  املعنى ولكن  تبحث عن  أن  ودون 
بمنجز الّلسانيات التوليدّية فجعل مقصده البنى العميقة املنتجة للمعنى من مرّبع 
السيميائي برنامج رسدية ومنوال للفواعل أّما أمربتو إيكو فنزع بمقارباته الّسيميائّية 
خارج  القائم  والّسياق  الّثقافية  الوحدات  تأثري  إىل  أكثر  ينتبه  الذي  الّتداويّل  منزع 

الّنص يف إنتاج املعنى.
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1 .  

عادل سعيد بنكراد سيزا قاسم مصطلحات بريس
فاخوري 

عبد الرمحن 
بو عيل

Représentamen

 Re
ممثلماثولماثول املصورة 

Objets

O
موضوعموضوعموضوع موضوعة 

Interprétant

I
مؤولالتعبريمؤولمفرسة 

سيزا قاسم: مدخل إىل السيميوطيقا، ط 1، القاهرة، 1977، ص26.
سعيد بنكراد: السيميائيات مفاهيمها وتطبيقاهتا، دار احلوار، ط 2، سوريا،2005، ص91.
عادل الفاخوري: الّسيمياء، املوسوعة الفلسفية العربية، املجلد الثاين، معهد اإلنامء العريب ط 

1، 1988 ص ص772-753.
عبد الرمحن بوعيل: دال جريار دولو، الّسيميائيات أو نظرية العالمات، ترمجة عبد الرمحان بو 

عيل، دار احلوار ط 1 سوريا2004 ص47.
فُعّرب عند سيزا . 2 الرّسديات  باحثي  أّول ظهوره عند  املصطلح من االختالف  مل يسلم هذا 

القاسم بــاملرّبع الّسيميوطيقي وعند الّنارص العجيمي باملرّبع العالمي ثم ترّسخ لدى مجهور 
الّنقاد والباحثني وفق اصطالح املرّبع الّسيميائي. ومداره عىل قطبني أساسيني: كونه منواال 

منطقّيا كائنا يف البنى العميقة للّنصوص وقيامه عىل مقوالت التقابل.
 أ( القايض: »املنوال املنطقي الذي تصور من خالله شبكة العالقات ومتفصل االختالفات« . 3

ص   ،2010 ط1تونس  للنشر،  عيل  حممد  دار  السرديات،  وآخرون، مهجم  القايض  حممد 
.382

التي  القاعدية  للّداللة  األّولية  العالقات  نمذجة  عىل  قائمة  منطقّية  صياغة  بورايو:  ب( 
تتلّخص يف مقوالت الّتناقض والّتقابل والّتالزم« عبد احلميد بورايو: املسار الرّسدي وتنظيم 
املحتوى، دراسة سيميائية لنامذج من حكايات »ألف ليلة وليلة« دار الّسبيل للّنرش والّتوزيع، 

2008، ص232.



153 ذي القعدة 1436# . أيلول 2015م

أ. م. د. أمحد القاسمي
مة

حمك
ية 

صل
ة ف

جمل
 ..

د .
عمي

ال

ج( بن مالك: »يفهم من املرّبع السيميائي الّتمثيل املرئي للّتمفصل املنطقي ألية مقولة داللّية. 
يمكن ن يوّضح أأن يوّضح ويمّثل ]كذا[ نظام العالقات بواسطة نموذج منطقّي يربز شبكة 
السيميائي  التحليل  مصطلحات  قاموس  مالك:  بن  رشيد  الفوارق«.  ومتفصل  العالقات 

للنصوص دار احلكمة 2000 )اجلزائر( ص23. 
د( الداهي »ينبغي يف إطار رصد عالئق املربع السيميائي أن نبنّي كيف تتكون الّتشاكالت عىل 
املستوى الّتلفظي«: حممد الّداهي: سيميائية الرّسد، بحث يف الوجود الّسيميائي املتجانس: 

ط1،  2009 رؤية للنرش القاهرة، ص10.
#( العجيمي: »بوسعنا انطالقا من البنية الّداللية األساسية القائمة كام ذكرنا عىل الّتقابل أن 
نؤسس نموذجا منطقّيا ينّظم شبكة العالقات بني وحدات داللية متوّلدة عن البنية املذكورة 
نسمي هذا الّنموذح »املربع العالمي« حممد النارص العجيمي: يف اخلطاب الرسدي، نظرية 

قريامس، الدار العربية للكتاب ط1، تونس 1993. ص95.
يعّد مؤلف فيصل األمحر »معجم الّسيميائيات« نموذجا هلذا اخللط، وهو الذي يقّدم معجام . 4

للّسيميائيات يفرتض أن يكون مرجعا ملن اشكلت عليهم اصطالحات هذا العلم. فنجده 
–عىل سبيل املثال- يقّدم يف الصفحة نفسها، وهو يبحث يف خصائص مدرسة سيميائيات 
الدالئيل.  والّنظام  األّدلة  والّسيميولوجيا وعلم  الّسيميائيات  هّي  أربعة  اقرتاحات  الداللة، 
فيعتمد أحيانا ما يقتضيه الّسياق ويورد حينا آخر املصطلح الذي يتبّناه الباحث الذي ينقل 
البكري مرتمجا ألثر  املرتجم )حممد  أو  العريب(  الشعر  األشياء يف  عنه )خمتار مالس: داللة 
هذا  عاد  ولئن  األدلة(.  علم  مبادئ يف  بعنوان  بارت  لروالن   éléments de sémiologie

أبدى  العريب وقد  الّثقايف  – إىل فوىض االصطالح يف حوضنا  منه  قدر كبري  – يف  االرتباك 
الباحث انزعاجه منها يف مستهل بحثه، فإنه رسيعا ما اطمئن وأخذ يفيد من املصادر املختلفة 
من  جعل  ما  وهذا  متحيص.  أو  تدقيق  دون  تباعدها  عىل  االصطالحّية  اختياراهتا  ويتبنى 
عمله جتسيدا جديدا لفوىض االصطالح هذه. ملزيد من البيانات انظر فيصل األمحر: معجم 
أخذنا  وقد  األثر  عامة   2010 بريوت  ط1  »نارشون«  للعلوم  العربية  الدار  الّسيميائيات، 

نامذجنا من الّصفحة 91.
كّنا قد اقرتحنا يف أثرنا »الّتقبل السينامئي للقّص األديب« ما تداولته الّدراسات املختّصة الّدقيقة . 5

 des situations وضعّيات حسّية حركّية ،Plan en amorc من تعريب نحو ] لقطة جاذبة
sensori-motrices، أوقات العطالة Les temps morts[. ولكن تقيّص هذه املصطلحات 

يف مظاهنا عسري. فهذه املباحث ضنينة من ناحية غري مبذولة للدارس من ناحية ثانّية مّما عّقد 
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حماولة سربها يف مظاهنا البعيدة واستنزف مّنا اجلهد والوقت. وشغلنا بأسئلة جانبّية يفرتض 
أن تكون املباحث الّسابقة قد حسمت أمرها.

البحث يف العالمات قديم قدم الفكر اإلنسايّن باعتبار وساطة العالمة بني اإلنسان والوجود. . 6
فقد انتبه العرب عند تناوهلم للّظاهرة اللغوية بالدرس إىل قيام العالمات، مقام الّرموز وإىل 
تصنيف  وحاولوا  البيان  مراتب  ففّصلوا  العامة  الّسيميائّية  األنظمة  ضمن  الكالم  اندراج 
أشياء  العالمة ووجدوا يف  إىل  الّتصويت  للكالم من  الّدالة وتدّرجوا يف دراستهم  األنظمة 
العامل من حوهلم عالمات برصّية تبني بذاهتا ومتنح متأملها احلكمة فيصادر اجلاحظ عىل أّن 
»موضوع اجلسم ونصبته، دليل عىل ما فيه وداعية إليه، ومنبهة عليه. فاجلامد األبكم األخرس 
عبد  حتقيق  احليوان،  ]اجلاحظ:  الّناطق.  احلّي  اإلنسان  البيان  قد شارك يف  الوجه،  هذا  من 
السالم حممد هارون، 1965، ج 1 ص35. لذلك ]جيد[ كوَن العامل بام فيه حكمة، و]جيد[ 
احلكمة عىل رضبني: يشء ُجعل حكمة وهو ال يعقل احلكمة وال عاقبة احلكمة ويشء ُجعل 

حكمة وهو يعقل احلكمة وعاقبة احلكمة« ]م. ن. ص33[.
أما ابن وهب فريى أّن ]األشياء ُتبني للناظر املتوّسم والعقل املتبنّي، بذواهتا وبعجيب تركيب 
ابن وهب  للمتوّسمني.  تعاىل:إن يف ذلك آليات  قال  وآثار صنعته يف ظاهرها كام  فيها  اهلل 
 ،1967 بغداد  احلديثي،  وخدجية  مطلوب  أمحد  حتقيق  البيان،  وجوه  يف  الربهان  الكاتب: 

ص60[.
ومل يكن بحث الغرب يف هذه الّظاهرة أقل قيمة فقد فّصلوا العالمة إىل دال ومدلول وبحثوا 
يف العالقة االعتباطية بينهام فمّيزوا الّطبيعّي منها من الوضعّي وخاضوا يف وظائفها سواء عند 
البرش أم عند احليوان ولعّل مصادرة أرسطو عىل أّن الوجود هو ما تقوله اللغة بطرق شتى 
باالبتكار  البحوث  تيتمّيز هذه  ما  وبقدر  ذلك.  دليل عىل  األوىل خري  اإلغريق  منذ عصور 
والّسبق نقّدر أن تّطور املعارف الّسيميائّية، منذ القديم، بدهيي باعتبار رضورة العالمة ملعرفة 
العرشين  القرن  بدايات  ـّلت  مث واإلرهاصات  اجلذور  يف  البحث  عن  وبعيدا  الوجود.  كنه 
منهجا  الّسيميائية،  نشأة  يف  الفضل  أن  املصادرات  من  بات  فقد  حاسام.  إبيستيمّيا  انعطافا 
ألقاه دي  نتائج بحث وما  إليه بريس من  ما توصل  إىل مصدرين:  يعود  واملقاربة،  للبحث 
من  بينهام  قام  ما  أن  أيضا  املصادرات  من  وبات  العاّمة.  الّلسانيات  يف  دروس  من  سوسري 
اختالف يف املفاهيم ومنطلقات املقاربة منهجيا وإبستيمّيا أّسس ملا تشهده املباحث الّسيميائية 

من غزارة وتنوع.
»إن اللّغة نظام من الّدالئل والعالمات.. وهي يف هذا شبيهة بالكتابة وبألفبائية الّصم والبكم . 7

وبالطقوس الرمزية وصور آداب السلوك وباإلشارات احلربية وغريها إاّل أن الّلغة أهم هذه 
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األنظمة مجيعا« فاردينان دي سوسري، دروس يف األلسنية العامة، تعريب صالح القرمادي 
حممد الشاوش حممد عجينة ط 1 الدار العربية للكتاب 1985، ص37. 

أبعاد . 8 ذات  متزامنة  مَتُثل  التي  وغريها..(  البحرية  اإلشارات  )مثل  املرئية  للّدوال  »فخالفا 
متعددة فإن الّدوال األكوستيكية Acoustique ليس هلا ما تترّصف فيه غري خط الّزمن فتأيت 

عنارصها الواحد تلو اآلخر مكّونة بذلك سلسلة«م. ن. ص 114/ 115. 
االجتامعية.. . 9 احلياة  صلب  يف  الدالئل  حياة  يدرس  علام  نتصّور  أن  املمكن  من  فإنه  »وإذن 

ونقرتح تسميته بـ Sémiologie« م. ن. ص 37. أما نحن فنختار ما رّسخه االستعامل فنعّرب 
Les signes بـ )العالمات( بدل )الّدالئل(.

فاردينان دي سوسري، دروس يف األلسنية العامة، ص 110.. 10
م. ن. 113.. 11
م ن 115.. 12
م. ن. 114/115.. 13
م. ن. ص 49/50.. 14
الّلسانيات مفاهيم حتليلّية نقّدر سلفا . 15 وال هدف للعنارص املقّدمة هنا سوى أن تستنبط من 

 Reland barthes: l’aventure السيميولوجي  باملبحث  تتقّدم  جيعلها  بقدر  شاملة  أهنا 
.sémiologique éd Seuil 1985، p 19

بالفانريون . 16 يسميه بريس  ما  إىل  نسبة  فانريوسكوبية  املقوالتّية مقوالت  الفرضية  تعترب هذه 
Phaneron )والفانريون هو كّل ما يوجد يف ذهن الكائن يف كّل زمان ومكان سواء طابق 

شيئا أم مل يطابقه( ويعّرف املقولة األّوالنّية بكوهنا »مقولة حتّقق كّل ما من شأنه أن يوجد يف 
راهنّية وجوده دون إحالة عىل وجود ثان« أما املقولة الّثانيانية فيعرفها بكوهنا »حتقق كل ما 
هو موجود مهام كانت ماهيته ودون إحالته عىل موجود ثالث« أما املقولة الّثالثانية فيعرفها 
التي توجد عن كل موجود« ويقارب هذه املقوالت بمفاهيم سيكولوجية  بكوهنا »الفكرة 
بقوله »إن األّولية )هكذا يف تعريب عبد الرمحن بوعيل( هي مقولة اإلحساس أو بكلمة أدق 
هي مقولة ما قبل اإلحساس، واملعيش غري املفكر فيه، وغري املحسوس كمعيش ]كذا[. أما 
مقولة  فهي  الّثالثة  املقولة  أما  فيها،..  املفّكر  غري  اخلام  حالته  يف  الفعل  مقولة  فهي  الّثانوية 
الوعي املفكر فيه« انظر دال جريار دولو، السيميائيات أو نظرية العالمات ترمجة عبد الرمحان 

بو عيل دار احلوار ط 1 سوريا، 2004 ص 79.
من هذا املنطلق يقّرر ارنيست كاسريير »إننا نحيى داخل كون رمزي.. وبقدر ما يزداد الّنشاط . 17

 ;Essai sur l’homme; éd Minuit;1975;P43. Ernest Cassirer .»الّرمزي يرتاجع الواقع
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وبأية . 18 صفة  بأية  ما  شيئا  ما  لشخص]كذا[  بالّنسبة  يعّوض  يشء  هي  )املمّثل(  العالمة  »إن 
أطلق  خيلقها  التي  العالمة  إن  تطّورا.  أكثر  عالمة  أو  موازية  عالقة  عنده  خيلق  إنه  طريقة. 
بنكراد،  سعيد  موضوعها«.  اليّشء:  حمّل  حتّل  العالمة  وهذه  األوىل  للعالمة  مؤّوال  عليها 

الّسيميائيات ص97 مقتبسا الفكرة عن بريس.
» جريار دولو دال، الّسيميائات أو نظرية العالمات، ص47.. 19
يكون بذلك املبحث الّسيميولوجي قسام من علم الّنفس االجتامعي متفّرعا عن علم النفس . 20

العام ملزيد من التفصيل فاردينان دي سوسري، دروس يف األلسنية العامة ص37. 
العريب، . 21 الّثقايف  املركز  بنكراد،  سعيد  ترمجة  وتارخيه،  املفهوم  حتليل  العالمة:  إيكو،  أمربتو 

بريوت، الّدار البيضاء، 2007، ص45. 
م ن ص 203.. 22
جريار دولو دال، الّسيميائيات أو نظرية العالمات، ص240.. 23
منها . 24 متعّددة  اختصاصات  من  الّتواصل  سيميائية  اغتذت  الّسوسريية  األصول  إىل  إضافة 

الّرياضيات واملنطق والفيزياء وكان من أعالمها بويسنس وبرييتو ومونان وقرايس وأوستني 
ومارتينيه.

»عبارة عن دراسة للوسائل املستعملة يف الّتأثري عىل اآلخر]كذا[ برشط أن يعرتف هذا األخري . 25
بتأثريها عليه ]كذا[ »George Mounin يف Introduction à la sémiologie« نقال عن حممد 

الرسغيني: حمارضات يف الّسيميولوجيا ص17
»ال وجود ألي تواصل عن طريق العالمات دون وجود قصدّية وراء فعل الّتواصل ودون 
وجود إبداع أو عىل األقل دون وجود توليف للعالمات«جريار دولو دال، السيميائات أو 
نظرية العالمات، ص126. انظر أيضا عبد اهلل إبراهيم )وآخرين(، معرفة اآلخر، مدخل إىل 

املناهج النقدية، املركز الثقايف العريب، بريوت/ الّدار البيضاء، ط 1، 1990 ص84/85.
للنرش . 26 الثقافة  دار  البيضاء،  الدار  السيميولوجيا،  يف  حمارضات  الرسغيني،  حممد  انظر 

والتوزيع، د ت، ص ص ص48/54.
»متّثل السيميائّية الّتطبيقّية منطقة ذات حدود غري دقيقة من األفضل أن نتحّدث بخصوصها . 27

عن ممارسة تأويلّية وصفّية مثلام حيدث يف الّنقد األديب ذي الوجه أو الّطابع الّسيميائي عىل 
سبيل املثال، ويف هذه احلالة ال أظّن أنه جيب أن نطرح مسألة العلمّية بل مسألة قّوة اإلقناع 
قابال  ما  نّص  حول  اخلطاب  جعل  عىل  والقدرة  النّص  فهم  مستوى  يف  والفائدة  البالغي 
الّصمعي،  أمحد  تعريب  اللغة،  وفلسفة  السيميائية  إيكو،  أمربتو  مشرتكة«  بصفة  للّتحكم 

املنظمة العربية للرتمجة، بريوت، ط1،2006، ص ص ص ص 34 – 35.
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كمقولة العدد واجلنس والّتعريف والّتنكري والّزمن.. 28
خيتزل الربنامج الرّسدي يف القواعد املنطقّية املتحّكمة يف تداول احلاالت والّتحوالت التي . 29

عنها ينهض وظيفة الرسد يف اخلطابات »فالربنامج الرّسدي حيّدد دائام باحلالة – أي العالقة 
بموضوع القيمة- التي يؤّدي إليها« حممد القايض وآخرون، معجم السرديات، ص51.

من . 30 يفيد  للّداللة  أّويل  تركيبّي  شكل  هو  العاميل(  باملنوال  بعضهم  )يعربه  الفواعل  منوال 
يبنّي حركة  الذي  املنوال  هذا  لربوب الستنباط  اخلرافة  مرفولوجيا  العمل يف  دوائر  مفهوم 
الرّسد فيجعله سدايّس األقطاب يرتابط كل زوجني من مكوناته وفق عالقة الّرغبة بني الّذات 
واملوضوع وعالقة الّتواصل بني املرسل واملرسل إليه وعالقة الرّصاع بني املساعد واملعارض 
يكون الربنامج الرّسدي اتصاليا إذا ما تغّلب املساعد عىل املعارض وأمكن للّذات أن تّتصل 
رغبتها  موضوع  عن  الّذات  فتنفصل  املساعد  عىل  املعارض  تغّلب  ما  إذا  أما  بموضوعها 

ويكون الربنامج انفصالّيا.
تذليال هلذا املفهوم نورد منجز كوريت. فقد درس الزوج / حياة موت يف الكتاب املقّدس وفق . 31

مفهوم املرّبع الّسيميائي فبنّي أن املسيح يمّر باملراحل اآلتية: 
1( ال حياة + ال موت: حالة الوجود الّرباين خارج حدود احلياة واملوت.

2( احلياة: باعتبار أّن الوالدة جتعل من املسيح كائنا برشّيا.
3( الاّل حياة: االحتضار عىل الصليب.

4( املوت: الوضع يف التابوت.
5( الاّل موت: عملية البعث. 

6( احلياة: اخلروج من التابوت.
 COURTÉS، J.) انظر  الّتوسع  من  ملزيد  الّسامء  إىل  الّصعود  موت:  والاّل  حياة  الاّل   )7
 (1991)، Analyse sémiotique du discours. De l›énoncé à l›énonciation، Paris،

(154-Hachette.: 152

ويستلهم قريامس هذه اآللية الّتأويلّية من املرّبع املنطقي ألرسطو ومداره عىل متثيل الّتقابالت . 32
املنطقية بني القضايا األربع )كلية موجبة وكلية سالبة وجزئية موجبة وجزئية سالبة(.

33 . A. J. Greimas « de la modalisation de l’être » in Actes sémiotiques، bulletin 
 .n° 9، 1979

 sémiotique tensible: دراسة ظواهر تنساب يف الّزمان )اهلوية + الوجدان( فتتداخل مع . 34
مفاهيم أخرى )كتداخل احليّس باملعريف. وتزعم هذه املباحث قدرهتا عىل قياس االنفعاالت 
وضبط درجاهتا الدنيا والقصوى ضمن ما تصطلح عليه بالرّتسيمة الّتوترية وتعتمد مفاهيم 
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رياضية وتنزل الظواهر ضمن حمورين متقاطعني فتجعل املحور العمودي للكثافة يف ذات 
اللحظة وجتعل املحور األفقي للتمّدد يف الزمن.

تشمل سيميائيات اخلطاب البرصي الفن الّتشكييل والعامرة والكاريكاتري واخلط والّزخرف... 35
ما يشار إليه عند السيميوجليني بالّتشابه بني الّدال البرصّي ومدلوله.. 36
الّشاشة[ . 37 أو  الّصورة  أو  الّلوحة  ]سطح  احلامل  فضاء  مزدوج:  البرصية  اللغة  يف  الفضاء 

والفضاء املرجعي املادي ]جبال وأودية وسهول[.
الواجهة واخللفية وكيفّية ضبط عمق . 38 الّصورة ُتدرس العالقة بني  البحث يف تكوين  ضمن 

نقاط  املصّورة عىل  العنارص  وتوزيع  اإلدراك  منظور  الّتاليش وتشكيل  نقطة  املجال وحتّدد 
.(règle des trois tiers) القوة وفق قاعدة األثالث الّثالثة

يّتسم زمن الّصورة الفوتوغرافّية بالّثبات باعتبارها تعرض دائام ما تّم وانقىض، وترتبط عضوّيا . 39
باملايض فتمنح متقّبلها فرصة متيّل دقائقها. ومع ذلك فمعناها ال يكتمل إاّل يف احلارض حينام 
يشتغل إدراك متقّبلها فيتفاعل مع تلك الّسبابة الرّسية القائمة طيها فيصادق عىل ما تشري إليه 
أو يقاومه ويعمل عىل خلق احتامالت معنى بديلة بناء عىل خرباته ووحداته الّثقافية.. وعليه 
نفى بارت يف »عنارص الّسيميولوجيا« اشتامهلا عىل معنى تاّم يف ذاهتا واعتربها حمّفزة لإلدراك 
تقرتح عليه مشاريع معنى فحسب. وقّدر إمربتو إيكو أّن هذه املشاريع تبقى حّيز الكمون فال 
تتحّقق فعلّيا إاّل من خالل مصادقة املتقّبل عليها. فكام تتوّقع الّصورة متقّبلها يتوقع املتقّبل، 
بناء عىل خرباته وذاكرته الصور. أّما الّصورة السينامئّية فلقيامها عىل مبدإ احلركة ال جتّسد إاّل 

ما جيرى اآلن وهنا وال تتجاوز اإلحالة عىل الّراهن إال بحيل أسلويّبة يبتكرها املبدع.
متّثل الّصورة اإلشهارّية نمطا خمصوصا من الّصور الفوتغرافّية جتعلها خصوصيتها مصدر . 40

جذب ملختلف املفارقات. تتمّثل أوىل مفارقاهتا يف قيامها عىل خمتلف مقومات الّلعبة فهناك 
الاّلعب )املنتج( املنافس )املستهلك( والّرهان )إرغام املستهلك عىل اقتناء البضاعة( ومن 
الّتشكيالت  أو  البرصّية  املكّونات  من  فيها  يعرض  ما  فكل  املحض،  القصدية  كانت  ثّمة 
التحّدي. ووجه املفارقة  ُيرّتب بعناية وحُيّدد لتحقيق هذا  اللغوّي،  اخلطّية املمّثلة للخطاب 
هنا أّن النوايا معلومة سلفا وهي بحث منتج البضاعة عن أسواق جديدة وعن مستهلكني 
جدد أو توريط املستهلكني القدامى يف مزيد اإلقبال عىل البضاعة مستعينا بمختّصني يف جمال 
منها عامال عىل حتقيق  يؤتى  التي  ونقاط ضعفه  نفسيته وحاجياته  يدرسون جّيدا  الّتسويق 
حيل  فيها  تفضح  وإنام  فحسب  وغايتها  قواعدها  حتّدد  ال  اإلشهار  فلعبة  األقص.  الّربح 

الاّلعب كذلك وتكشف خططه علنا.
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»ويف حالة اإلشهار فإّن املقصود بالرسدية هو متفصل الوصلة ضمن طولّية زمنّية مدركة من . 41
خالل اإلحياء بوجود وضع بدئي تتخلله حلظة نقص تليها حلظة ثانية ختتم الّدورة احلركّية، 
وفيها يدخل املنتوج باعتباره حاّل لعقدة طال أمدها يف الزمان ويف الفضاء« سعيد بنكراد: 

سيميائّية الّصورة اإلشهارّية، أفريقيا الرشق، 2006، ص65.
تكون الّشخصّية الّسينامئية ثالثّية األبعاد. فهي أّوال دور مستقّل عن الّنّص الفيلمي يقتيض . 42

مجلة من الكفايات وهي ثانيا شخصّية تزرع يف هذا الّدور االفرتايّض العام حياة وينتقل هبا 
من طور الّتجريد واالفرتاض إىل عامل القّص وهي أخريا ملمّثل جيّسد الّشخصّية أيقونّيا وغالبا 
سابقا  أّداها  التي  الّشخصيات  وكّل  الفيلم  يف  الواردة  الّشخصّية  املتقّبل-  –عند  يؤدي  ما 
فيكون جسده موطنا »حلركة قوية من الّتناص« محادي كريوم، االقتباس من املحكي الروائّي 
إىل املحكّي الفيلمي، سلسلة الفن الّسابع، منشورات وزارة الثقافة، املؤسسة العامة للسينام، 

دمشق 2001، ص173.
يقارب لومتان االختالف بني الّسينام واملرسح مقاربة سيميائية طريفة فعىل الّركح نرى كائنا . 43

وعىل  فيه  البعد  هذا  جتاهل  عىل  يرغمنا  الفّن  هذا  ولكّن  الّشخصّية،  ُتعرض  حني  برشّيا، 
ُتبسط  الفيلم حزمة من األضواء  الّسيميائّي وباملقابل يعرض علينا  االقتصار منه عىل بعده 
الّشاشة  شخصيات  مع  لنتعامل  ننساه  أن  علينا  أيضا  »هذا  ولكن  املسّطحة  الّشاشة  عىل 
أنه عالمات ويف  الواقع عىل  نستخدم  األوىل  احلالة  باحلياة.. يف  أناس يضّجون  مع  تعاملنا 
اجلامل  علم  قضايا  لومتان،  انظر يوري  التوسع  من  ملزيد  الواقع«  أهنا  عىل  العالمات  الّثانية 
دمشق  للسينام،  العامة  املؤسسة  الثقافة،  وزارة  منشورات  الّسابع،  الفن  سلسلة  الّسينامئي، 

2001ص139.
ندوة . 44 ذلك  من  الّسابقة  العلمّية  الّلقاءات  إليه  انتهت  بدهيي  املستوى  هذا  يف  تذكر  مّما  كثري 

توحيد منهجيات وضع املصطلح العلمي العريب التي نظمها مكتب تنسيق التعريب يف الرباط 
1981. )انظر جملة جممع اللغة العربية بدمشق، املجلد 56 ج4، أكتوبر 1981 ص887 وما 
بعدها(. أو أعامل مكتب تنسيق الّتعريب، الّتابع للمنظمة العربية للرتبية واّلثقافة والعلوم، 
يف اختيار املصطلحات العلمية ووضعها وقد فّصل توصياته ووّزعها عىل ثامنية عرش مبدأ.. 

لذلك لن نطيل يف عرض األمر.
كسحب قانون الّلغة الّطبيعي ومفاهيم الّلسانيات عىل الّلغة البرصية.. 45
املبدأ الّثاين من توصيات ندوة توحيد منهجيات وضع املصطلح العلمي العريب التي نظمها . 46

مكتب تنسيق التعريب يف الرباط 1981.
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ملخص البحث

 Religious الديني  التوجه  مصطلح  والباحثون  النفس  علامء  يستخدم 
ملعتقداته  وفقا  حياته  الشخص  هبا  يعيش  التي  الطريقة  إىل  لإلشارة    Orientation

وقيمه، ويعدونه املتغري األكثر فائدة لفهم وظائف الدين بغض النظر عن نوع الدين 
والتقاليد واالنتساب الديني، ولعل من أهم املتغريات التي ترتبط بالتوجه الديني هي 
املناعة النفسية إذ أشارت األبحاث اىل أن اإليامن باهلل واملثل العليا والقيم الروحية 
 Frankl ُتعد من املصادر املهمة لتجاوز املصاعب. ويتسق هذا مع ما يؤكده فرانكل
1982 الذي يشدد عىل أمهية اجلانب الروحي والديني يف حتمل الشدائد. فالبحوث 
يتمتعون بمستوى عاٍل من  الذين  أثبتت أن  املجال  التي أجريت يف هذا  التجريبية 
نفسية أحسن، ومطمئنني يف  التدين- يف حالة  قلييل  التدين يكونون -باملقارنة مع 
واالكتئاب  النفسية  للضغوط  تعرضا  أقل  وهم  تفكريهم.  يف  ومتفائلني  حياهتم، 

والقلق. لذا هدف البحث احلايل إىل تعرف ما يأيت:

مستوى التوجه الديني )اجلوهري/الظاهري(  لدى طلبة اجلامعة.. 1
مستوى املناعة النفسية لدى طلبة اجلامعة.. 2
العالقة بني التوجه الديني )اجلوهري/الظاهري( واملناعة النفسية.. 3
النفسية . 4 واملناعة  )اجلوهري/الظاهري(  الديني  التوجه  بني  الفروق  داللة 

بحسب متغري اجلنس.

ولتحقيق أهداف البحث احلايل قامت الباحثتان بتبني مقياس )األعرجي2007( 
لقياس التوجه الديني والذي يتكون بصورته النهائية من )38( فقرة، وقامتا بتبني 
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مقياس )عبد اجلبار 2010( لقياس املناعة النفسية والذي يتكون بصورته النهائية 
صدق  من  للمقياسني  السيكومرتية  اخلصائص  استخراج  وبعد   . فقرة  من)30( 
وثبات ، قامت الباحثتان بتطبيق املقياسني عىل )200( طالب وطالبة من طلبة كلية 

الرتبية/ اجلامعة املستنرصية اختريوا بالطريقة العشوائية.

الديني  التوجه  من  عاٍل  بمستوى  يتمتعون  الطلبة  بأن  النتائج  أظهرت  وقد 
واملناعة  الديني  التوجه  بني  قوية  إجيابية  عالقة  وجود  وأظهرت  النفسية،  واملناعة 
النفسية، يف حني مل تظهر فروق يف العالقة بحسب متغري اجلنس. ويف ضوء النتائج 

أعطت الباحثتان بعض التوصيات واملقرتحات.
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ABSTRACT

Psychologists and researchers use the term religious orientation to 
refer to the way in which a person lives his life according to his beliefs 
and values, and regards it the most useful variable for understanding 
the functions of religion regardless of the type of religion, traditions and 
religious affiliation. Perhaps one of the most important variables that are 
related to religion is the psycho- immunity as research indicates that the 
belief in Allah, ideals and spiritual values is one of the important sources to 
devastate the difficulties. This is consistent with Frankl 1982 stressing the 
importance of spiritual and religious side). Experimental research studies 
conducted in this area have shown that those who enjoy a high level of 
piety  are - compared with low-piety - in a better condition, content in 
their lives, optimistic in thinking. In addition to that they are less incurred 
to psychological pressure, depression and anxiety. So the current research 
study aims at knowing:

1. The level of religious orientation of university students.
2. The level of psycho - immunity of university students.
3. The relationship between religious orientation and psycho – 

immunity.
4. Significant Differences in religious orientation and psycho – 

immunity according to Gender (male – female )
To achieve these aims researchers adopted (Al-Araji, 2007) scale to 

measure religious orientation, that consists of (38) items in its final form 
and they also adopted (Abdul-Jabbar, 2010) scale that consists in its final 
form of (30) items to measure the psycho- immunity.   After calculated 
the validity and reliability of these two scales. the researchers        apply 
them on a sample of students consisting of (200) male and female persons 
chosen randomly from the college of education / of  Al Mustansiriya 
University. The results indicate the following points :

1. University students have a high level of religious orientation and 
psycho- immunity .

2. There is a strong positive relationship between religious 
orientation and psycho- immunity.

3. There is no significant differences in relationship between 
religious orientation and psycho- immunity according to Gender 
(male – female).

In the light of these results the researcher presents a set of 
recommendations and suggestions for future studies.
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الفصل األول

أواًل: مشكلة البحث

يعد الدين Religion من أكثر املتغريات تأثريًا يف سلوك البرش بصورة عامة، ويف 
ولطاملا  ص183(،   2000 )زعرت،  خاصة  بصورة  النفسية  وصحتهم  شخصياهتم 
إىل  دفعهم  الذي  األمر  السيكولوجيني،  الباحثني  من  كثري  اهتامم  املتغري  هذا  أثار 
دراسته من جوانب كثرية ومتعددة مثل )االلتزام، والقيم، واملعتقدات، العبادات، 
واملامرسات، واملهلكات .. الخ(، وعىل الرغم من كثرة هذه الدراسات، يرى نايت 
وسيدليسك )دت( أن غالبتها فشل يف قياس ما يعده القادة الدينيون وعلامء النفس 
أن  كذلك  ويرى  الفرد(،  حياة  يف  الدين  )وظيفة  وهو  أال  الدينأى  من  مهام  جانبا 
دراسات قليلة منها بحثت يف الدين بوصفه الطريقة التي يعيش هبا اإلنسان حياته 

وفقا ملعتقداته وقيمه )االعرجي، 2007، ص12(.

النفسية  والصحة  للسعادة  ُيعد مصدرًا  الدين  أن   2002  Pargament ويؤكد 
والعضوية  النفسية  لتقنينمواردهم  االفراد  تدفع  التي  الضاغطة  املواقف  يف  ويفيد 
وبالقيم  باهلل  االعتقاد  أمهية   1993  Garbarion وأكد   )P44 2002 Pargament(
إن  ص14(.إذ   ،2010 اجلبار،  )عبد  للضغوط  الفرد  مقاومة  زيادة  يف  األخالقية 
اجلهاز املناعي لدى األفراد الذين تظهر عليهم االضطرابات النفسية بعد التعرض 
للضغط النفيس يكون ضعيفًا وإن ضعف املناعة النفسية جيعل األفراد عاجزين عن 

مواجهة الضغوط )صالح،2002،ص87(. 
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ويؤكد علامء الصحة النفسية أنه ال توجد اسرتاتيجية ثابتة ملواجهة الضغوط وأن 
أفضل اسرتاتيجية هي تلك التي نقوم هبا من أنفسنا )اخلزمي، 1998، ص26(. وأن 
عملية مواجهة الضغوط تستلزم عددًا من املوارد ومنها: التسامح الديني واملعتقدات 
واملرونة وموارد اجتامعية كعالقات الفرد االجتامعية واملساندةاالجتامعية، وموارد 
اجلسمية  الفرد  صحة  الذايت– ويشمل  املناعة  وهي–جهاز  جسدية  وموارد  مالية، 

والنفسيةوطاقته وقدرته عىل التحمل )شكري،1999،ص56(. 

اهلائل  والتقدم  املستمر والرسيع  التغري  يعيش يف عامل سمته  اإلنسان  وملا كان 
عليه.  الضاغطة  املصادر  لكثرة  االنسجام  عليه  ممايصعب  احلياة  أغلب جماالت  يف 
فالتبدل الرسيع للقيم واتساع الطموح وطريقة احلياة احلديثة كلها تغريات رسيعة 
لكنه  بمستواه  واالرتقاء  معها  التوافق  اىل  دومًا  يسعى  اإلنسان  جعلت  ومتالحقة 
إذ  )زارو وآخرون، 2001، ص11(.  املشكالت والضغوطات  يواجه بالكثريمن 
تتسم املرحلة الراهنة من عرصنا بكوهنا مليئة بالضغوط والضيق والتوتر، وكذلك 
أليمة  وحوادث  عنف  من  فيها  ما  جانب  إىل  املتحققة  غري  والرغبات  الطموحات 
وتفكك أرس مقرون باحلروب )القييس وسامل،2001،ص99(. إذ إن احلجم اهلائل 
خاصة  بصورة  والعراقي  عامة  بصورة  الفرد  هلا  التي خيضع  السلبية  املتغريات  من 
كلها  املتزايدة  فالضغوط  كافة،  احلياة  نواحي  اىل  امتد  املاضية  السنوات  خالل 
)التكريتي  التوترات واالضطرابات يف حياة اإلنسان  العديد من  تساعد عىل خلق 
جمتمعه  يف  يعيشها  التي  املرحلة  وليد  الفرد  ألن  وذلك  ص1(.  وآخرون،2001، 
العراقي  واملجتمع  النفسية واجلسمية،  تأثريها يف صحته  ينعكس  وظروف جمتمعه 

كغريه من املجتمعات يف هذا العامل يعاين من الضغوط والتوترات.
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 واإلنسان يسلك يف حميطه البيئي وحدة نفسية واحدة، وتتأثر احلالة اجلسمية 
يؤثر  نفيس  يوجد اضطراب  أنه ال  نعلم  والعكس صحيح. ونحن  النفسية  باحلالة 
يف النفس من دون اجلسم، وهناك أدلة عديدة توضح االرتباط الوثيق بني اجلسم 
والنفس، فانفعال الغضب يؤدي إىل تسارع رضبات القلب وانفعال اخلجل يؤدي 
ونفس  جسم  واإلنسان  ص36(.  واخلطيب،2001،  )الزيادي  الوجه  امحرار  إىل 
التي  النفسية  باحلاالت  اجلسم  يتأثر  إذ  للنفس،  الفسلجي  االمتداد  اجلسم  ويعد 

تعرتي االنسان ويؤثر فيها أيضا)يونس، 2001، ص31(.

باجلسم  النفس  واحلديث عن عالقة  معروفة  فكرة  النفس واجلسم  إن وحدة 
قديم قدم االنسان فأي تغري عضوي يصحبه تغري نفيس وأي تغري نفيس يصحبه تغري 
عضوي، اذ قال رسول اهلل حممد : ))َمُن َكُثَر مَهُه سقم ََبدنُه((، وقال اإلمام عيّل 
: ))الم يذيب اجلسد والم نصف الرم((. يتبني من ذلك أن الناحية النفسية 
والناحية اجلسمية تتبادالن التأثري فكل منهام يؤثر يف األخرى قوًة وضعفًا وصحًة 

وسقاًم )اجلنايب،2001، ص23(.

التوجه  مستوى  ما  اآلتية:  التساؤالت  عىل  لإلجابة  احلايل  البحث  جاء  لذا 
الديني لدى طلبة اجلامعة؟ وما مستوى مناعتهم النفسية؟ وهل هناك عالقة بينهام؟

ثانيًا: امهية البحث

 Religious الديني  التوجه  مصطلح  والباحثون  النفس  علامء  يستخدم 
ملعتقداته  وفقًا  حياته  الشخص  هبا  يعيش  التي  الطريقة  إىل  لإلشارة   Orientation

وقيمه،ويعدونه املتغري األكثر فائدة لفهم وظائف الدين بغض النظر عن نوع الدين 
والتقاليد واالنتساب الديني، ويعد عامل النفس االمريكي جوردن البورت )1950، 
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1963، 1966، 1967( اول من أشار إىل هذا املفهوم واىل أمهيته، إذ عده متغريا 
مهام يف الشخصية، ومفيدا لفهم وظائف الدين يف حياة البرش، وعرفه »بأنه الطريقة 
التي يامرس هبا الشخص –أو يعيش- معتقداته وقيمه الدينية« )االعرجي، 2007، 

ص13(.

اجلوهري  الديني  التوجه  مها،  الديني  التوجه  من  شكلني  البورت  يقرتح 
املتكاملة  أو  كليا  املتوجهة  احلياة  »إىل  به  ويشري   Intrinsic Religious Orientation

 Extrinsic اهلاميش  أو  الظاهري  الديني  والتوجه  الرئيسة«،  الدين  قيمة  بفعل 
أو  الراحة  لتوفري  للدين  النفعي  به »إىل االستغالل  Religious Orientation ويشري 

املكانة أو املساندة املطلوبة ملواجهة الفرد مع احلياة« (Dittes، 1971 P.86)، ويصف 
)اإليامن  يعيش  صاحبه  الن  الناضج  بالتدين  )اجلوهري(  األول  الشكل  البورت 
 Gallant، 2001) الديني ألجل اإليامن( وال يتطلع للحصول عىل أي يشء مقابل تدينه
P.3)، يف حني يصف الشكل الثاين )الظاهري( بالتدين غري الناضج أو الصبياين ألن 

 .(Hunsberger، 1999 P.34) صاحبه يتطلع للحصول عىل مقابل جّراء تدينه

لقد اسُتخدم مفهوم التوجه الديني بأشكاله املتنوعة يف دراسات نفسية أجريت 
أثبت  وقد  الثقافية،  وخلفياهتا  دياناهتا  يف  ومتنوعة  متباينة  وجمتمعات  عينات  عىل 
قلتها كام يشري زعرت 2000 وايرنشو 2000 وغاالنت  الرغم من  يف مجيعها )عىل 
2001 ونايت وسيدلسك –دت-( فاعليته وفائدته يف الكشف عن جوانب مهمة 
يف شخصية اإلنسان ويف صحته النفسية، فعىل سبيل املثال وجدت دراسات كل من 
سرتايكالند وشافر)1971(، وماكنتوش وآخرين )1985(، وجاكسون وكوريس 
)1988( وماككورمك وآخرين )2000( أن التوجه الديني )اجلوهري، الظاهري( 
التوجه  كان  كلام  انه  بحيث  اخلارجي(،  )الداخيل،  الضبط  موقع  مع  بقوة  ارتبط 
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الديني جوهريا كان موقع الضبط داخليا والعكس صحيح(، ووجد باتسونوڤنتيس 
النفسية  الصحة  من  بكل  اجيابيا  ارتبط  اجلوهري  الديني  التوجه  ان   )1982(
والعقلية والتحرر من القلق والشعور بالذنب )األعرجي،2007، ص14(، وأشار 
ستارًا  يصبح  أن  يمكن  الظاهري  الديني  التوجه  أن  اىل   )1983( وروبنس  كابلن 
 ،(Kaplan & Robins، 1983 P.117) واالنحراف  اإلجرام  صور  اشد  وراءه  خيفى 
الظاهري(  )اجلوهري،  الديني  التوجه  بني  وآخرون )1990( عالقة  بارك  ووجد 
تأثرا  وأقل  حتمال  أكثر  اجلوهري  الديني  التوجه  ذوو  كان  إذ  النفسية،  والضغوط 
بالضغوط النفسية، من ذوي التوجه الديني الظاهري، ووجد عبد املوىل )1990( 
عالقة بني التوجه الديني والتوافق النفيس، ووجد جينيا وشاو )1991( يف ايرنشو 
بالصحة  وإجيابيا  باالكتئاب  سلبيا  ارتبط  اجلوهري  الديني  التوجه  أن   )2000(
)االعرجي،  باالكتئاب  اجيابيًا  الظاهري  الديني  التوجه  وارتبط  اجلسدية،  النفسية 
2007، ص15(،  ووجد بارجامنت وآخرون )1992( ان االشخاص ذوي التوجه 
التوجه  ذوي  من  االشخاص  من  التحمل  عىل  بقدرهتم  ثقة  اقل  الظاهري  الديني 
غاالنت  يف   )1994( وبرويس   )1993( جينيا  من  كل  ووجد  اجلوهري،  الديني 
واجيابيا  والقلق،  االكتئاب  مع  سلبيا  ارتبط  اجلوهري  الديني  التوجه  ان   )2001(
 Gallant، 2001) واأللفة  العرقي  والتسامح  واهلوية  واالستقالل  بالنفس  الثقة  مع 
)اجلوهري،  الديني  التوجه  بني  والدسوقي )1994( عالقة  ووجد غالب   ،(P.20

قل  اجلوهري  الديني  التوجه  زاد  كلام  أنه  بحيث  العنف  نحو  واالجتاه  الظاهري( 
االجتاه نحو العنف والعكس صحيح، ويف الدراسة نفسها وجد الباحثان عالقة بني 
التوجه الديني وبعض خصال الشخصية مثل )تأكيد الذات، واجلمود، واالنبساط، 
اجلوهري  الديني  التوجه   )2001( غاالنت  يف   )1996( جينيا  وعّد  واالنطواء(، 
اجيابيًا  ارتباطا  وجد  أن  بعد  والروحية،  النفسية  للصحة  األعظم  املنبئ  بوصفه 
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االكتئاب  بينه وبني  وارتباطًا سلبيًا  والسعادة،  وتقديرها،  الذات  احرتام  بينه وبني 
الديني  التوجه  بني  عالقة   )1996( حمجوب  ووجدت   ،(Gallant، 2001 P.21)

)اجلوهري، الظاهري( وبعض االستجابات العصابية مثل )االكتئاب– اهلسترييا( 
بحيث كلام كان التوجه الديني جوهريا زادت االستجابات العصابية، ووجد بيت- 
هاالمهي وأرجيل )1997( يف ايرينشو )2000( أن األشخاص ذوي التوجه الديني 
اجلوهري أقل حتيزًا من ذوي التوجه الديني الظاهري، ووجد وونغ )1998( ان 
التوجه الديني اجلوهري كان يمثل االسرتاتيجية الناجحة لألشخاص الذين يمرون 
(Wong، 1998 P.349)، ووجد إحسان )1999( عالقة  بخربات صعبة ومأساوية 
بني التوجه الديني من جهة والقلق وتقدير الذات من جهة أخرى، ووجد واتسون 
وآخرون )1999( يف غاالنت )2001( أن التوجه الديني اجلوهري ارتبط إجيابيا مع 
 ،(Gallant، 2001 P.20) التفكري اإلجيايب، وسلبيا مع التفكري اخلرايف وعدم التسامح
ووجد زعرت )2000( عالقة بني التوجه الديني )اجلوهري، الظاهري( ومستويات 
السلوك العدواين )اللفظي، املبارش وغري املبارش( بحيث أنه كلام كان التوجه الديني 
ظاهريا زادت مستويات السلوك العدواين )زعرت، 2000 ص183(، ووجدنايت 
وسيدليسك )دت( أن التوجهني الدينيني )اجلوهري، الظاهري( مها األكثر شيوعًا 
)التفتح  املعريف  األسلوب  وبني  بينهام  إجيابية  عالقة  هناك  وأن  اجلامعة،  طلبة  بني 
أكثر  اجلوهري  الديني  التوجه  ذوو  كان  بحيث  الذهني(  االنغالق  مقابل  الذهني 
الديني  التوجه  ذوو  كان  حني  يف  الظاهري،  الديني  التوجه  ذوي  من  ذهنيا  تفتحا 
الظاهري اكثر انغالقا ذهنيا من ذوي التوجه الديني الظاهري )األعرجي، 2007، 

ص15(. 

أن التفحص يف الدراسات النفسية التي عرضت ملفهوم التوجه الديني وعالقته 
ببعض املتغريات يظهر بشكل جيل أن شكيل التوجه الديني )اجلوهري والظاهري( 
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ينّبئان بشكل خمتلف عن الصحة النفسية والعقلية، إذ ينبئ التوجه الديني اجلوهري 
والسعادة،  اجليدة،  النفسية  )الصحة  مثل  اإلجيابية  النفسية  واخلصائص  باملميزات 
التوجه  الخ(، وينبئ  بالنفس...  الذات، والثقة  الذات، واحرتام  التسامح، وتقدير 
الديني الظاهري باملميزات واخلصائص النفسية السلبية مثل )تدين الصحة النفسية، 
الرغم من  الخ(، وعىل  التفكري اخلرايف، اهليسرتيا، اجلمود...  العدوان،  االكتئاب، 
تعدد اخلصائص والسامت واملميزات النفسية التي أنبأ عنها التوجه الديني يف هذه 
الدراسات، إال أن دراسًة واحدًة منها -عىل حد علم الباحثتني- مل تعرض للتوجه 
الديني وعالقته باملناعة النفسية، وانطالقا من تطور اهتامم علم النفس يف السنوات 
والذي  اإلنسانية  للشخصية  اإلجيابية  النواحي  تؤكد  التي  املوضوعات  األخرية يف 
االهتامم  رضورة  يؤكد  والذي   Positive Psychology اإلجيايب  النفس  بعلم  يدعى 
قدرة  أفضل  جيعلها  وبام  له  الداخلية  احلياة  إثراء  ثم  ومن  للفرد  اإلجيايب  باجلانب 
عىل التعامل الكفء مع أصعب املواقف املحيطة به وينسجم هذا التوجه مع دعوة 
سيلجامن Seligman1999 الرئيس األسبق للرابطة النفسية األمريكية (APA) والذي 
أكثر سعادة وإنتاجًا، وإىل  النفس عىل ما جيعل احلياة  يؤكد رضورة أن يعمل علم 
ما  (Seligman،1999،p.566). وهذا  له  الراحة  ما حيقق  االلتزام والعدالة وكل  نرش 
Maslow يف رضورة االهتامم بدراسة اجلوانب اإلجيابية يف الشخصية  أكده ماسلو 

اإلنسانية )شلتز، 1983، ص283(.

املتخصصة  العلوم  بإمكان  أن   Seligman & Csikszentmial 2000 يرى  إذ   
بعلم النفس اإلجيايب Positive Psychology أن حتسن احلياة اإلنسانية ومتنع إصابتها 
باألمراض. ويندرج مفهوم املناعة النفسية psycho-immunit يف ضمن هذا التوّجه 
اإلجيايب يف علم النفس، وقبل أكثر من عرش سنوات تزايد االهتامم بمصطلح مقاومة 
الضغط والشد النفيس واجلسمي، وأجريت بعض املحاوالت لفهم عمليات احلامية 
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عىل  اإلنسان  قدرة  تعني  والتي  فيها،  األساس  ل  تشكِّ التي  الوقائية  العمليات  أو 
أو  الدفاع  بمصطلح  األدبيات  بعض  يف  وسميت  الضاغطة  املواقف  عىل  التغلب 
املقاومة النفسية أزاء الشدائد واملحن )عبد اجلبار، 2010، ص16(. والتي ترجع 
اجلسم  لغدد  اهلرمونية  اإلفرازات  دراسة  يف  االختصاص  الطبيب  إىل  أصوهلا  يف 
هانس سييل Hans Selye الذي عّد الضغط مفهومًا فسيولوجيًا له جذور لعمليات 
بايلوجية حتدث داخل الكائن احلي، إذ يؤكد سييل Selye أن للجسم مقدرة حمددة 
عىل التحمل ومقاومة الضغوط أي )مناعة نفسية حمددة( (Selye،1976،p.692)، فإذا 
كان هناك توازن بني املطالب املفروضة عىل الفرد وإمكاناته فإنه يشعر بالقدرة عىل 
التحكم والسيطرة عىل املوقف الضاغط وهذا الشعور حيميه من اإلصابة باألمراض 
املرتبطة بالضغوط كأمراض ضغط الدم والسكر والربو وآالم الظهر والغدد.. الخ. 
أما إذا كانت مصادر الضغوط تقع خارج سيطرة الفرد فهي تؤثر يف جهاز املناعة 

النفيس لديه )عبد اجلبار، 2010، ص16(.

وقد أصبح من األمور املسلم هبا أن االيامن باهلل أقوم طريق خلالص البرشية 
من كل ما تتعرض له من متاعب فهو العاصم هلا من اجلروح النفسية مهام كثرت 
الضغوط، ولن يتحقق ذلك إال من خالل جماهدة النفس والصرب عليها اذ قال تعاىل: 
إذ   .)69 )العنكبوت  ٌامُلْحِسننَي﴾  مَلََع  اهلَل  َوإنَّ  ُسبَلَنا  ُهْم  لَنهِدَينَّ ِفينا  َجاَهدوا  ﴿والذيَن 
أشارت األبحاث إىل أن اإليامن باهلل واملثل العليا والقيم الروحية تعد من املصادر 
املهمة لتجاوز املصاعب.ويتسق هذا مع ما يؤكده فرانكل Frankl 1982 الذي يشدد 
عىل أمهية اجلانب الروحي والديني يف حتمل الشدائد )فرانكل،1982،ص95(. فقد 
أكد العلامء أن ضعف الوازع الديني يعد من املسببات التي تعطاللفرد عىل مواجهة 
الضغوط والتخفيف من آثارها السلبية )عسكر،2000،ص21(. وأشارت دراسة 
بصورة  والتدين  النفيس  التحمل  قوة  بني  إجيابية  إىل وجود عالقة   Salavtor 2004



175

م. د. خدجية حسن سلامن ... م. د. نوال جوحي جاين
مة

حمك
ية 

صل
ة ف

جمل
 ..

د .
عمي

ال

ذي القعدة 1436# . أيلول 2015م

عامة وأشار أيضا إىل أن قوة التحمل النفيس تعمل مضادات لالكتئاب والغضب، 
والنمواألخالقي  الروحي  التوجه  اجيابيبني  الرتباط   Young،et.al 1998 وتوصل 

)عبد اجلبار، 2010، ص17(.

وأخريًا تتضح أمهية البحث احلايل يف تناوله لرشحية مهمة أال وهي طلبة اجلامعة 
الذين تقع عىل عاتقهم مهمة بناء املجتمع لذا كان من الرضوري دراسة كل ما من 
يف  اإلجيابية  اجلوانب  وتنمية  متينة  أسس  عىل  شخصياهتم  بناء  يف  املسامهة  شأنه 
بجوانبها  الشخصية  كفاءهتا  وتنمية  الصعاب  مواجهة  عىل  وتقويتها  شخصياهتم، 
كافة. ألن اخللل ال يمكن إصالحه بالرتقيع والرتميم اجلزئي وإجراءات الطوارئ 

املؤقتة التي نحارص هبا االهنيارات املختلفة، وإنام بإعادة البناء النفيس السليم.

ثالثًا: أهداف البحث

هدف البحث احلايل إىل التعرف عىل ما يأيت:

مستوى التوجه الديني )اجلوهري/الظاهري( لدى طلبة اجلامعة.. 1
مستوى املناعة النفسية لدى طلبة اجلامعة.. 2
العالقة بني التوجه الديني)اجلوهري/الظاهري( واملناعة النفسية.. 3
النفسية . 4 واملناعة  )اجلوهري/الظاهري(  الديني  التوجه  بني  الفروق  داللة 

بحسب متغري اجلنس.

رابعًا: حدود البحث

يتحدد البحث احلايل بطلبة كلية الرتبية/ اجلامعة املستنرصية الدراسة الصباحية 
ولكال اجلنسني يف التخصصني العلمي واإلنساين للعام الدرايس )2014-2013(.
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خامسًا: حتديد املصطلحات

عىل  بحثهام  ملتغريات  تعريفات  من  أيدهيام  حتت  وقع  ما  الباحثتان  ستعرض 
النحو اآليت: 

(Religious Orientation) أواًل: تعريف التوجه الديني

تعريف البورت )1959(: يعرف البورت التوجه الديني بتقسيمه عىل نوعني . 1
مها: التوجه الديني اجلوهري (Intrinsic ReligiousOrientation)، ويعرف بأنه 
الدينية  القيم  ويتخذ  عقيدته،  يف  املتعمق  الشخص  حياة  يميز  الذي  التوجه 
الديني  والتوجه  اليومي.  السلوك  الرشيعة يف  بتطبيق  مرشدا لسلوكه، ويلتزم 
التوجه  بأنه  (Extrinsic ReligiousOrientation)، ويعرف  الظاهري )الاميش( 
ذاته  خلدمة  يعمل  نمط  أنه  عىل  للدين  ينظر  الذي  الشخص  حياة  يميز  الذي 
أهنا  –يف كثري من األحيان-  يرى  بل  الدينية،  بالقيم  أن هيتم  ومحايتها، ويندر 

.(Allport، 1959 P.257) متثل قيودًا عىل حريته الشخصية

مها: . 2 الدينية  التوجهات  من  نوعني  البورت  حيدد  )د.ت(:  البورت  تعريف 
بفعل  املتكاملة  او  كليًا  املتوجهة  »احلياة  بـ  ويعرفه  اجلوهري،  الديني  التوجه 
قيمة الدين الرئيسة«. والتوجه الديني الظاهري، ويعرفه بـ »االستغالل النفعي 
للدين لتوفري الراحة أو املكانة أو املساندة املطلوبة ملواجهة الفرد مع احلياة«. 

(Dittes، 1971 P.86)

تعريف باتسونوفينتس )1982(: »هو الطريقة التي يامرس هبا الشخص )أو . 3
.(Batson &Ventis، 1982 P.4) »يعيش( معتقداته وقيمه الدينية
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التوجه . 4 مها:  الديني  التوجه  من  نوعني  ويعرف  األعرجي)2007(:  تعريف   
حياته  الشخص  هبا-  يعيش  –و  يستخدمها  طريقة  هو  اجلوهري،  الديني 
متخذًا الدين إطارًا تفهم منه كّل احلياة. والتوجه الديني الظاهري، هو طريقة 
يستخدمها – ويعيش هبا- الشخص حياته متخذًا الدين واسطة لتحقيق املنافع 

الشخصية.

الديني  التوجه  لقياس   )2007( األعرجي  مقياس  تبنتا  قد  الباحثتني  أن  وبام 
فإهنام تتبنيان تعريفه تعريفًا نظريًا للبحث احلايل والذي يقاس إجرائيًا بالدرجة الكلية 
التي يتحصل عليها املستجيب عىل كل فرع من مقياس التوجه الديني )اجلوهري / 

الظاهري( املتبنى يف هذا البحث.

Psycho-immunity ثانيا: املناعة النفسية

والدفاع  واملقاومة،  واحلامية،  والتحصني،  )احلصانة،  بمعنى  املصطلح  ُدرس 
النفيس، والطاقة النفسية( التي تستهدف محاية اإلنسان واحلفاظ عىل وحدته. ومن 

تعريفات العلامء والباحثني للمصطلح: 

يواجهها . 1 التي  الضغوط  امام  النفيس  والصمود  املقاومة   :Selye1 1976 سييل 
 (Selye،1976،p.45) .الفرد

لكال . 2 املثمر  املرن  بالتكّيف  يسمح  الذي  الذات  عمل   :Block 1982 بلوك 
(Grotberg،2000،p.14) .الضغوط الداخلية واخلارجية

كامل 1988: القوة والصمود النفيس أمام الشدة. )كامل، 1988،ص284( . 3

واملحافظة . 4 احلي  الكائن  وقاية  تعمل عىل  دفاعية  فعل  ردود   :Atwater 1990

 (Atwater،1990،p.109) .عليه
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خليفة 1992: قدرة الفرد عىل املقاومة ضد اإلرهاصات املختلفة، وقدرته عىل . 5
حتمل مصادر الضغط واإلرهاق. )خليفة،1992، ص27(

Grotberg 2000: قدرة الفرد يف التغلب عىل املشاكل، وتقوى هذه القدرة حتى . 6

(Grotberg،2000،p.4) .بخربات الشدائد واملحن

اللويمي 2010: قابلية اإلنسان عىل محاية نفسه من اإلصابة باألمراض، وهي . 7
تتفاوت من شخص آلخر. )اللويمي، 2010، ص4(

تعريف  تبنت  والتي   )2010 اجلبار  )عبد  مقياس  تبنتا  قد  الباحثتني  إن  وبام 
سييل Selye وهو:املقاومة والصمود النفيس أمام الضغوطالتي يواجهها الفرد. فان 
الباحثتني تتبنيانه تعريفًا نظريا للبحث احلايل والذي يقاس إجرائيا بالدرجة الكلية 

التي حيصل عليها املستجيب عىل فقرات املقياس املتبنى يف البحث احلايل. 
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الفصل الثاين

وعىل  البحث  متغريي  تناولت  التي  النظرية  لأُلطر  الفصل  هذا  سيخصص 
النحو اآليت:

Religion Concept أواًل: مفهوم الدين

الباحثني  التي تواجه  الدين وحتديد مفهومه من أوىل الصعوبات  يعد تعريف 
فالدين كام هو معروف موضوع معقد وشائك، وتشرتك يف دراسته  فيه وأكربها، 
علوم عدة، فضال عن ذلك فهو مقدس يف نفوس البرش، مما جيعل من تعريفه وحتديد 
)بيومي، 1999 ص5، 171(، وعىل  فيه  الباحثني  يواجهها مجيع  مفهومه مشكلة 
جمال  بحسب  كل  له  تعريفات  وضع  عىل  الدين  يف  الباحثون  دأب  األساس  هذا 
املعرفة التي ينتمي اليه، وأما علامء النفس واالجتامع فقد متكنوا من وضع تعريفات 
أيضا من  بذلك ممن سبقوهم، ومستفيدين  له، مستفيدين  عدة موضوعية وشاملة 
جمموعة احلقائق التي يتصف هبا الدين، مثل إن الدين موجود لدى كل املجتمعات 
قديام وحديثا، بشكل أو بآخر، وأن الناس لدهيم نزعة فطرية وأساسية للتدين، وأن 

الدين يمثل ظاهرة نفسية اجتامعية )عبد الباقي، 1981 ص79(.

عرض  من  أوائل  من   )1901( لوبا  النفس  عامل  كان  فقد  النفس،  علم  وأما 
الشخصية  واالعتقادات  األحكام  عن  بعيدة  سيكولوجية  نظر  وجهة  من  للدين 
اخلاصة، وحاول أن ينتشل الدين بمعناه السيكولوجي من فوىض التعريفات اهلائلة 
التي  من  تعريفات  ثالثة  ثاولس  حدد  لوبا  وبعد  ص179(،   1980 )تركي،  له 
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أوردها لوبا، بعد أن وجد أهنا تتضمن جانبا من جوانب الدين الفردي، والتعريفات 
هي »الدين هو قوى يعتقد املرء أهنا توجه جمرى الطبيعة واحلياة وتضبطها« »الدين 
هو اإليامن بإله يعيش أبدا« »الدين هو حالة من حاالت النفس أو انفعال يقوم عىل 
اإليامن بانسجام بني أنفسنا وبني الكون عموما«، وقد فرسها ثاولس يف ضوء مفاهيم 
علم النفس، من حيث اإلدراك والوجدان والنزوع، فالتعريف األول يصف أسلوبا 
سلوكيًا، والتعريف الثاين يمثل عقيدة أو رأيا عقليا، أما التعريف الثالث فيعرب عن 

جهاز من املشاعر واالنفعاالت )األعرجي، 2007، ص96(.

Religiosity Concept مفهوم التدين

كثريا ما حيدث خلط يف ضمن أدبيات علم النفس وعلم االجتامع بني مفهومي 
الدين Religion والتدين Religiosity، وغالبا ما يستخدم أحدمها مكان اآلخر، وقد 
يبدو لبعضهم من أول وهلة بأهنام مصطلحان يعربان عن معنى واحد، وأما مفهوم 
الدين فهو مفهوم يتعلق بكل ما هو عقائدي ومقدس لدى البرش، وان البحث فيه 
حيتاج إىل تعاضد أكثر من علم وإىل استخدام أكثر من منهجية، أما مفهوم التدين 
فمن الواضح متاما بأن لفظته مشتقة أساسا من لفظة دين، وأنه يف الغالب ال يعرب 
عن املعتقدات واملقدسات، فعند علامء النفس واالجتامع واالنثروبولوجيا ال يقف 
التدين عند مستوى تردد الفرد عىل أماكن العبادة فحسب، بل يتعداه ليشمل مجيع 
جوانب املامرسات والشعائر الدينية التي يؤدهيا بفعل وازعه الديني، فالتدين وفق 
منظورهم أكثر من جمرد تقليد للطقوس واملامرسات الدينية التي يؤدهيا اآلخرون، 
وإنام هو نزعة فطرية أساسية يمتلكها البرش مجيعهم وتظهر عىل شكل جمموعة من 
ويمكن  بالدراسة،  جديرة  اجتامعية  نفسية  ظاهرة  لتشكل  املالحظة،  السلوكيات 
مالحظتها ودراستها بالطريقة العلمية )عبد الباقي، 1981 ص63(، ومن اجلدير 



181

م. د. خدجية حسن سلامن ... م. د. نوال جوحي جاين
مة

حمك
ية 

صل
ة ف

جمل
 ..

د .
عمي

ال

ذي القعدة 1436# . أيلول 2015م

بالذكر أن علامء النفس واالجتامع مل حيرصوا دراساهتم عن الظاهرة الدينية بمفهوم 
التدين فقط بل إهنم وّسعوا من نطاق دراساهتم ليشمل مفاهيم دينية أخرى مشتقة 
ومتناغمة مع مفهوم التدين، مثل السلوك الديني، وااللتزام الديني والشعور الديني 

والتوجه الديني.

Concept Religious Orientation مفهوم التوجه الديني

يعد جوردن البورت (Allport، 1950) من أوائل علامء النفس الذين أشاروا إىل 
مفهوم التوجه الديني، فعىل الرغم من تأكيد علامء النفس أمهية اجلوانب الروحية 
مل  أهنم  إال  باإلجياب،  أم  بالسلب  سواء  وشخصيته،  اإلنسان  سلوك  يف  والدينية 
كان  فقد  البورت،  طرحه  كالذي  التدين  سيكولوجية  عن  متسقًا  تصورًا  يطرحوا 
التشاؤمية،  فرويد  أفكار  كثريًا عن  باستمرار، وخيتلف  متطورًا  الدين  منظوره جتاه 

وكذلك عن منظور فروم التفاؤيل.

ويستخدم البورت مصطلح التوجه الديني Religious Orientation للتعبري عن 
الطريقة التي يامرس هبا الشخص –أو يعيش- معتقداته وقيمه الدينية، ويعّده متغريًا 
مهاًم من متغريات الشخصية )Knight &Sedlacek، N.D. P.3(، ووفقا لذلك يقرتح 
البورت توجهني أو شكلني من هذه الطريقة يطلق عليهام، التوجه الديني اجلوهري 
 Extrinsic الظاهري أو اهلاميش  الديني  Intrinsic Religious Orientation والتوجه 

كليا  املتوجهة  احلياة  »إىل  اجلوهري  الديني  التوجه  ويشري   Religious Orientation

من  النوع  هذا  ويف   ،)Dittes، 1971 P.86( الرئيسة«  الدين  قيمة  بفعل  املتكاملة  او 
اجلوانب  وتكون  اإليامن(،  ألجل  الديني  )اإليامن  األفراد  يعيش  الديني  التوجه 
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املعتقدات والقيم  يلتزمون بعمق  االجتامعية للدين عندهم غري مهمة، لذلك فهم 
.)Gallant، 2001 P.3( الدينية وبطريقة مضحية

النفعي  »االستغالل  إىل  يشري  فهو  اهلاميش  أو  الظاهري  الديني  التوجه  أما 
 Knight( »للدين لتوفري الراحة أو املكانة أو املساندة املطلوبة ملواجهة الفرد مع احلياة
Sedlacek، N.D. PP.2- 3&(، ويف هذا النوع من التوجه الديني ُيستخدم الدين أداة 

لتحقيق غايات غري دينية، إذ يسعى األفراد باستخدام الدين لتحقيق أهداف ممركزة 
حول الذات، أو احلصول عىل عمل أو مركز مقبول اجتامعيًا allant، 2001 P.3، ويف 
بادئ األمر نظر البورت إىل هذين التوجهني الدينيني )اجلوهري/ الظاهري( عىل 
أهنام يمثالن خطًا متصاًل، إال انه رسعان ما عّدمها بعدين منفصلني، بسبب أّن كلَّ 
تلت  التي  الدراسات  جمموعة  ذلك  أكد  وقد  بذاته،  مستقل  توّجه  هو  منهام  توجه 
دراسات البورت إذ أضيفت توجهات دينية أخرى فضاًل عن هذين التوجهني مثل 
)النمط املتسائل Quest( و )النمط املنارص للدين واملضاد للدين( كام يف دراسات 
ثومبسون   ،)1978  ،1971  ،1970( هوود   ،)1967( كينج   ،)1964( فيجن 

.)Knight &Sedlacek، N.D. P.3( )1974(، و نايت و سيدليسك )دت(

بعض النظريات النفسية التي فرست الدين 

يوجد عدد غري قليل من النظريات النفسية التي حاولت تفسري الدين والتدين، 
ومن املالحظ أن أغلب هذه النظريات مل تعرض للدين بوصفه مفهومًا أساسيًا من 
مفاهيم النظرية السيكولوجية، وإنام فرسته يف ضوء مفاهيم النظرية األساسية التي 
ساقها صاحبها كل حسب املدرسة النفسية التي ينتمي إليها، ولذلك سنلخص أهم 
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هذه النظريات من دون تسليط الضوء عىل جممل املفاهيم األساسية لكل نظرية، عىل 
النحو اآليت: 

1. نظرية ساباتييه: يعد اوجيستساباتييه وهو عامل وفيلسوف فرنيس من ذوي 
االهتاممات النفسية والدينية، وقد حاول يف مؤلفه املشهور )فلسفة الدين( أن يفرس 
العقيدة الدينية عىل أساس نفيس، فهي تنشأ نتيجة لشعور الفرد بالتناقض الواضح 
بني أحاسيسه وإرادته، فاألحاسيس دائام ما حتاول سحق اإلرادة، واإلرادة دائام ما 
حتاول كبت األحاسيس، ويف ظل هذا الرصاع املستمر وامليلء باإلحباطات النفسية، 
ينشأ التدين حاًل عمليًا لفض هذا الرصاع )عبد الباقي، 1981 ص136- 139(.

مع  فرنيس  وفيلسوف  عامل  وهو  برجسون  هنري  يتفق  برجسون:  نظرية   .2
)ينابيع  كتابه  خالل  من  حاول  فقد  نفسية،  أسس  عىل  للدين  تفسريه  يف  ساباتييه 
باالعتامد عىل جوانب مهمة  العقيدة اإلهلية  اخللق والدين( أن يوضح كيفية نشوء 
متطلبات  أن هناك رصاعًا مستمرًا حيدث بني  برجسون  يرى  إذ  اإلنسان،  يف حياة 
املجتمع وحاجات الفرد الشخصية، وقد عرب برجسون عن القوة التي حتسم الرصاع 
باألفكار  وحماطة  بالفطرة  اإلنسانية  النفس  يف  مغروسة  أهنا  ويرى  اإلله،  بمفهوم 
الدينية املساندة، وهي غالبا ما تدفع األفراد إىل التنازل عن بعض حقوقهم لصالح 
املجتمع، ويرى أن اإلنسان يف حاجة مستمرة هلذه القوة )اإلله( ألن أي عمل يقوم 

به جيب أن يتامشى معها )املصدر السابق، ص140- 143(.

3. نظرية فرويد: لقد خلص فرويد من نظريته إىل أن الدين ينبع أساسًا عندما 
يعجز اإلنسان عن مواجهة قوى الطبيعة يف اخلارج والقوى الغريزية داخل نفسه، 
وانه )أي الدين( ينشأ عندما يلجأ اإلنسان إىل العاطفة دون العقل لكبت هذه القوى 
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أو للتحايل عليها، وعىل هذا األساس يرى فرويد أن الوظيفة األساسية للدين هي 
إعطاء اإلنسان غطاًء من الوهم ضد خوفه من الطبيعة واإلحباطات التي يواجهها 
داخل املجتمع، وما صورة اإلله إال تطور إسقاطي العتامد الطفل عىل والديه ال سيام 

األب، )بيومي، 1999 ص329(.

4. النظرية املعرفية: يرى أصحاب هذه النظرية أن الدين ظهر عندما بدأ الناس 
م الدين  يفكرون باخلربات واألحداث التي يصعب فهمها وتفسريها، فعادة ما يقدِّ
إجابات عن كل التساؤالت التي يصعب عىل عقل اإلنسان إجياد حل منطقي هلا، 
وقد ربط كثري من علامء النفس املعرفيني ظهور التفسريات الدينية ببساطة التفكري 
إليه  البدائي خري دليل عىل ما ذهبوا  وارتباكه، وغالبًا ما جيدون يف تفكري اإلنسان 

)بيومي، 1999 ص75(.

الدين هو يشء فطري  النظرية أن  ويرى أصحاب هذه  النظرية اإلنسانية:   .5
موجود لدى اإلنسان، وأّن هناك نزعة أساسية للتدين يمتلكها البرش مجيعهم، تؤثر 
يف سلوكهم وتوجهه بطريقة تتامشى مع معتقداهتم الدينية التي تشكلت بفعل ثقافة 
سلوك  عىل  وتأثرياته  الدين  نشأة  عن  النظرية  هذه  أصحاب  عرب  وقد  جمتمعاهتم، 
واملنظور  الديني،  التوجه  عن  البورت  منظور  مثل  متنوعة،  بمنظورات  اإلنسان 

النفيس الوجودي )عبد الباقي، 1981 ص63(. 

6. النظرية الفسلجية الوراثية: وهي جمموعة أبحاث وآراء مل ترق بعد للنظرية، 
يف  التحديد  وجه  وعىل  بالدماغ،  متعلقة  فسيولوجية  طبيعة  للتدين  أن  مفادها 
ويف  الدينية،  املعلومات  استقبال  كيفية  يف  تؤثر  الطبيعة  وهذه  الصدغيني،  الفصني 
كيفية إعطائها جانبا انفعاليا والتأثر هبا، ومن ثّم ال يكون التدين جمرد سلوك حيدث 
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من طريق الصدفة أو اإلكراه، وإنام يتكون نفسيًا عىل أساس عصبي ثم يتحول إىل 
والغيبيات  اخلارجي  والعامل  اآلخرين  مع  به  ولتتواصل  الذات  خلدمة  معريف  بناء 

)األعرجي، 2007، ص119(. 

التوجه الديني يف املنظور النفيس الوجودي

ُيشاع عن علامء النفس الوجوديني بأهنم يتخذون موقفًا سلبيًا من الدين، أو أهنم 
حياربونه أو يمحقونه..، وواقع االمر ال ينطوي عىل ذلك البتة، فالوجوديون ومن 
ضمنهم علامء النفس يعرضون للدين بطريقة ختتلف عن التي يعرضها اآلخرون، 
اإلحساس  وخربة  املقدس،  مع  التعامل  خربة  يشء،  كل  قبل  خربة  عندهم  فهو 
)جوراردولندزمن، 1988  اخللقي  االلتزام  الروح، وخربة  ارتقاء  برسالة، وخربة 
ص404(، وهم ال يرون بأن هناك شخصًا متدينا وآخر غري متدين، وإنام اجلميع 
لدهيم متدينون، سواء عبدوا إهلًا واحدًا أو جمموعة آهلة، أو عبدوا النجاح أو املال..
اإلنسانية،  الطبيعة  يف  متأصل  عندهم  فالدين  ص127(،   1989 )فروم،  الخ 
واإلنسان ال يملك اخليار بني أن يكون متدينا أو غري متدين، وإنام خيتار ما يعده دينا 
النظر عن األسلوب الذي يعرب به عن دينه، فالتدين هنا ال يعني اإليامن  له بغض 
بإله واحد أو اإليامن بعدة آهلة، وإنام يعني أن يعيش اإلنسان وفقًا لقيمه وأخالقياته 
 1988 )جوراردولندزمن،  اإلنساين،  التكامل  له  وحتقق  معنى  حلياته  تضفي  التي 

ص404- 406(.

اإلنسان  متنح  الوجودي  النفيس  للمنظور  وفقًا  األديان  إن  القول  وخالصة 
مربرات للحياة، وتقدم له نظامًا خلقيا وتفسح له املجال لنيل اخلربة مع املقدسات، 
فضاًل عن أهنا تسهم يف تشكيل توجهه الديني، وهذا التوجه يكون سلياًم أو أصياًل 
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أو جوهريًا، إذا كان يعزز احلياة ويتبنى نمو اإلنسان وقدرته عىل حمبة الناس، ويكون 
غري سليم أو غري أصيل أو ظاهريا إذا ما وقف عقبة يف نمو الشخصية السليمة.

Religion & Mental Health الدين والصحة النفسية

جيمع علامء النفس عىل أن للدين والتدين تأثريات مهمة ومبارشة يف سلوك البرش 
ص56(،   1990 )السنديوين،  خاصة  بصورة  النفسية  صحتهم  ويف  عامة  بصورة 
خالل  من  التأثريات  تلك  حتديد  النفس  علم  تأسيس  ومنذ  جاهدين  حاولوا  وقد 
سيكولوجية  يف  تبحث  وإكلينيكية  وإمبرييقية  جتريبية  دراسات  جمموعة  إجرائهم 
الدين والتدين، وفيام خيص التأثريات التي يرتكها الدين والتدين عىل الصحة النفسية 
لألفراد، فإن هنالك جداًل حمتدمًا بني علامء النفس حول مدى إجيابية هذه التأثريات 
من  تعزز  نافعة  وظائف  يؤدي جمموعة  انه  الدين عىل  إىل  ينظر  ما  فتارة  وسلبيتها، 
الصحة النفسية لإلنسان، وتارة أخرى ينظر إىل الدين عىل أنه يؤدي جمموعة وظائف 

ضارة تقوض من الصحة النفسية لإلنسان )بيومي، 1999 ص10(.

ويعد كل من يونك والبورت وفروم من أشهر علامء النفس الذين اختذوا موقفًا 
النفسية  الصحة  إىل  يؤدي  بوصفه  عنه  وكتبوا  عليه،  شجعوا  إذ  الدين،  من  إجيابيا 
التي  النفسية  االضطرابات  أغلب  أن  يونك  عّد  فقد  ص17(،  السابق،  )املصدر 
كبريًا  جزءا  أن  بسبب  الديني،  العالج  باستخدام  حلها  يمكن  اإلنسان  منها  يعاين 
من شخصيتنا يتشكل يف ضوء خياراتنا الدينية، وأشار البورت إىل أن الدين حيصن 
للدين  أن  القلق والشك والبؤس )Allport، 1950(، وأكد فروم  اإلنسان من غزو 
عنها  يتحدث  التي  العصاب  أنواع  كل  من  اإلنسان  بإنقاذ  تتمثل  أساسية  وظيفة 

.)Fromm، 1986 P.145( بعض من علامء النفس



187

م. د. خدجية حسن سلامن ... م. د. نوال جوحي جاين
مة

حمك
ية 

صل
ة ف

جمل
 ..

د .
عمي

ال

ذي القعدة 1436# . أيلول 2015م

يف حني يعد فرويد من أشهر علامء النفس الذين اختذوا موقفًا سلبيًا من الدين، 
إذ هامجه باستمرار ويف كل مناسبة، ووصفه بأنه ليس عديم الفائدة فقط، وإنام يشكل 
 ،)Gallant، 2001 P.18( رضرًا جسيام عىل نمو اإلنسان النفيس، وعىل صحته النفسية
وعّده نوعًا من العصاب اجلامعي املتعلق بعقدة أوديب )بريت، 1985ص18(، وقد 
حذا علامء آخرون حذو فرويد يف موقفه من الدين، أمثال ألربت الس وسكومايكر 

وكوينك الذين حددوا جمموعة مضار للدين عىل الصحة النفسية. 

الصحة  يف  والتدين  الدين  يرتكها  التي  التأثريات  عىل  أكثر  الضوء  ولتسليط 
النفسية، وعىل العالقة بينهام وبني الصحة النفسية، سنعرض ألهم اآلراء والنتائج 
التي توصلت إليها الدراسات يف هذا املجال سواء التي بحثت عن اآلثار اإلجيابية 
للدين أم عن اآلثار السلبية له، ومن دون ترجيح لرأي عىل اآلخر، إليامننا املطلق 
الدراسات  من  املزيد  إىل  حيتاج  زال  ما  التدين  سيكولوجية  يف  البحث  جمال  بأن 

األعمق واألوسع. 

فقد  النفسية  بالصحة  عالقته  ويف  الدين  منافع  يف  بحثت  التي  الدراسات  أما 
بينت نتائج معظمها أن الدين يؤدي وظائف إجيابية كثرية، أمهها أنه يساعد الناس 
عىل فهم أنفسهم وعىل فهم عالقتهم بالعامل الذي يعيشون فيه، ويزودهم باألجوبة 
يف متاسك  يسهم  أنه  فضال عن  أذهاهنم،  يف  تدور  التي  الوجودية  التساؤالت  عن 
واألزمات،  الشّدة  أوقات  السيام  النفسية  والراحة  احلامية  هلم  ويوفر  جمتمعاهتم، 
واملعنى  باألمل  باإلحساس  كذلك  ويزودهم  لدهيم،  الناشئ  القلق  حدة  وخيفف 
 1990 )السنديوين،  لدهيم  الذات  تدمري  نزعات  يكبح  أنه  عن  فضاًل  والسعادة، 
ص56(، أما للدراسات التي بحثت يف مضار الدين ويف عالقته بالصحة النفسية، 
واالضطرابات  للمشكالت  مبارشًا  سببًا  كان  الدين  أن  معظمها  نتائج  بينت  فقد 
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)بيومي،  العصور  مر  وعىل  اإلنسان  منها  ويعاين  عانى  التي  واالجتامعية  النفسية 
يف   )1997( وكوينك   )1992( سكومايكر  من  كل  وجد  فقد  ص10(،   1999
الدين  أّن  أمهها  النفيسة،  الصحة  تؤثر يف  للدين  غاالنت )2001( جمموعة مضار 
يعزز من مشاعر الذنب، ويعيق توجيه الذات، ويولد االكتئاب، ويزيد من عمليات 
الكبت غري الصحية، ويسبب الوساوس القهرية، ويؤدي يف كثري من األحيان إىل 
من  أبعد  إىل   )1997( كوينك  ذهب  ولقد  االجتامعي،  والتحيز  والتطرف  العنف 
ذلك إذ وصف كل من يدافع عن الدين ويرى بأنه يؤدي إىل الصحة النفسية، بأنه 

 .)Gallant، 2001 P.18( إنسان عصايب وسيئ التكيف

Psycho-immunity ثانيًا: املناعة النفسية

مفهوم  أهنا  النفسية  املناعة  واملختصون  العلامء  يرى  النفسية:  املناعة  مفهوم 
فريض يقصد به قدرة الشخص عىل مواجهة األزمات والكروب وحتمل الصعاب 
واملصائب ومقاومة ما ينتج عنها من أفكار ومشاعر غضب وسخط وعداوة وانتقام 
بمناعة  اجلسم  النفسية  املناعة  متد  وتشاؤم  واهنزامية  وعجز  يأس  ومشاعر  وأفكار 

إضافية. ويرون أن للمناعة النفسية توجهات ثالثة أساسية هي:

الطبيعية: وهي مناعة ضد التأزم والقلق وهى موجودة عند اإلنسان املؤمن يف . 1
والرايض  السليم  النفيس  التكوين  فالشخص صاحب  النفيس،  تكوينه  طبيعة 
باإليامن القويم له مناعة طبيعية عالية ضد اهلموم والكروب وعنده قدرة عالية 

عىل حتمل اإلحباط ومواجهة الصعاب وضبط النفس.
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املكتسبة: هي تلك التي يكتسبها اإلنسان من التعلم و اخلربات واملهارات التي . 2
متر به حيث تعد بمثابة التطعيم لتنشيط جهاز املناعة لديه وهذا جيعل تعرضه 

للهموم أقل من جهة األثر عليه.

الصناعية: هي املوجهة من املعلمني والرتبويني واملتخصصني بصورة مقصودة . 3
النفس.  تصيب  قد  التي  األمراض  من  غريه  أو  الداء  ذلك  من  يشكو  من  إىل 

http://www.almoslim.net

Immunity Psychology علم النفس املناعي

هو العلم الذي يدرس التغريات يف جهاز املناعة للجسم املرتبطة بنفسية الفرد 
وسلوكه ويدرس التغريات السلوكية املتأثرة بتغريات جهاز املناعة يف اجلسم، وتنتج 
هذه العالقة من التفاعل بني اجلهاز العصبي واملناعي واهلرموين يف اجلسم. وقد نشأ 
هذا الفرع من العلم خالل العقود الثالثة املاضية وعىل الرغم من األدلة املرتاكمة 
قليلة درست  أبحاثًا  فإن  الصحة اجلسدية  النفسية عىل  الضغوط  أثر  التي أظهرت 
متغريات أخرى مثل العالقات وتأثريها عىل اجلهاز املناعي. وعلم النفس العصبي 
النفسية  العصبية  والوظائف  املناعية  الوظائف  بني  التفاعالت  يدرس  املناعي 
دراساهتم  يف  التقنيات  أحدث  باستعامل  الباحثون  يقوم  إذ  بينهم.  املتبادل  والتأثري 
لتقييم وظائف املخ واألعصاب واملناعة. فمثال يستعملون أجهزة التصوير الصويت 
البيضاء  الدم  كريات  عدد  حتليل  عىل  يعملون  كام  ووظائفه  املخ  تركيب  لدراسة 
وأنواعها White Blood Cells لدراسة وظائف املناعة. ويستعملون املقاييس النفسية 
والتجارب لدراسة املناعة النفسية، وقد وجد العلامء أن جهاز املناعة يتأثر بالعوامل 

النفسية )اللويمي، 2010،ص2(.
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يعرف  ما  فهناك  وتأثريها،  املناعة  عمل  من  والعقلية  النفسية  احلياة  ختلو  وال 
باسم املناعة ضد االقتناع Immunization Against Persuasion بمعنى حتصني الفرد 
عقليًا ضد اعتناق أفكار أو مذاهب أو آراء معينة )جابروكفايف،1994،ص1661(. 
ضد  الفرد  حيصن  كأن  األفكار  هلذه  مضادة  أفكارًا  الفرد  تلقني  طريق  من  وذلك 
حتصني  أو  واالعتدال،  الوسطية  أو  التوسط  أفكار  بغرس  والتطرف  اإلرهاب 
الفرد ضد اإلحلاد بغرس قيم اإليامن والتقوى والورع واخلشوع، أو حتصني الفرد 
يف  وحتى  واالستقرار  واهلدوء  واألمان  والسالم  السلم  بقيم  باإليامن  احلرب  ضد 
السعادة  من  النفسية  املناعة  بغرس عوامل  إزالتها  والقلق ممكن  االكتئاب  أمراض 
 .Relaxation واالسرتخاء  واهلدوء  والبهجة  واالنرشاح  واملرح  والتفاؤل  واألمل 
)خضري، 2010،  وطرد حاالت الكسل والتبلد بغرس احليوية واحلركة والنشاط 

ص83(. فعملية التحصني تعطي الفرد مناعة ضد ضعف معني أو مرض معني. 

الظروف  ففي  متفردًا،  إنسانيًا  بعدًا  يعد  الروحي  البعد  أن  لنا  يتبني  سبق  مما 
الفرد  صالبة  من  تزيد  أن  الداخيل  بالثراء  املتصفة  الروحية  للحياة  يمكن  القاسية 
ومناعته وتزوده بالطاقة الكافية ملقاومة وحتّمل تلك الظروف الصعبة ويتفوق عليها 
وخيرج من مثل هذه اخلربة بأقل ما يمكن من اخلسائر عىل املستوى النفيس والبدين. 
فقد افرتض مازلو Maslow أنه عند إشباع احلاجات الدنيا، تتحول القوى الدافعية 
داخل الفرد لتكريس نفسها إىل رسالة ما، وأن حتقيق الفرد هلدفه يف احلياة أمر غري 
ممكن دائام، ومع أن األفراد أحرار يف اختيارهم لألهداف، إال أنه من الصحي أكثر 
الصحية  النتائج  أكثر  وإن  إمكانياهتم.  حتقيق  يف  تسهم  التي  األهداف  اختاروا  لو 
حتدث إذا اختار الفرد نشاطات معربة عن القيم العليا قدر ما يستطيع وبعكسه فإنه 
يتعرض النتكاسة نفسية يف مراحل تطوره العليا، إذ إن جترد الفرد من أي منظومة 
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قيمية هي حالة مرض نفيس بحد ذاهتا. فاإلنسان بحاجة إلطار مرجعي من القيم 
ودين لكي يعيش بصحة سليمة.

ملخص النظريات التي تناولت املناعة النفسية

 Walter كانون  لوالرت   )Fight – or - Flight( اهلروب  أو  املواجهة  نظرية  تعد 
يف  البايوكيميائية  العوامل  عىل  اعتمدت  التي  النظريات  أوائل  من   Canon 1926

أما  فهم  ضاغطة  ملواقف  يتعرضون  عندما  األفراد  أن  يرى  إذ  الضغوط.  تفسري 
التي  التغريات  من  عدد  عليهم  وتظهر  عنها،  بعيدًا  هيربوان  أو  ملقاومتها  جياهدون 
هتيئ الفرد للمقاومة أو اهلرب كارتفاع ضغط الدم وزيادة رضبات القلب ورسعة 
الداخلية  األحشاء  مجيع  يغذي  عصبي  جهاز  طريق  من  ذلك  وحيدث  التنفس 
لإلنسان وهو اجلهاز العصبي الذايت بشقيه )السمبثاوي والباراسمبثاوي(، فتستثار 
الغدة الكظرية إلفراز هرمون األدرنيالني والنورادرنيالني ومن ثم حيدث كل تغري 

فسلجي نتيجة لذلك )العيسوي،2000، ص293(.

النظريات  بأهم   Canon كانون  بعد  من   Hans Selye 1956 سييل  هانس  جاء 
الربط بني  إن  إذ  الفرد،  الشدة وأثرمها عىل  أو  يرتكز عليها موضوع اإلجهاد  التي 
القلق واإلرهاق ليس بنظرية بقدر ما هو مبدأ من املبادئ املسلم هبا يف مفهوم علم 
ماهي  الطبيعية  الظروف  يف  وترصفاتنا  النفسية  فحياتنا  احلارض،  العرص  يف  النفس 
هذه  وقوة  هبا  نمر  التي  التجارب  حتمل  عىل  إمكانياتنا  بني  التوازن  عن  تعبري  إال 
التجارب ووطأهتا، ولكل واحد منا قدرة معينة أقرب ما تكون )للمناعة النفسية( 
عىل حتمل اإلرهاق والشدة وما زاد عىل هذا احلد فهو كفيل باإلخالل هبذا التوازن 
االهنيار  إىل  يؤدي  الذي  احلد  إىل  أم  معه  التوافق  يستطيع  الذي  بالقدر  كان  سواء 
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بسبب استنزاف مجيع الطاقات املمكن للفرد االستعانة هبا يف عملية التحمل وأنه 
من املمكن إصابة أي فرد باهنيار مناعته النفسية فيام إذا توفر اإلرهاق الكايف الذي 

خيضع إليه )كامل،1989،ص164(.

فاإلنسان كام يؤكد سييل Selye يولد وله معدل حمدود من املناعة النفسية ملقاومة 
اإلرهاق وله إمكانية التوافق مع هذا املعدل. وينصح سييل Selye كل فرد بأن يسعى 
ملعرفة الدرجة التي يصاب بعدها باإلرهاق أي درجة املقاومة )املناعة النفسية( ومن 
ثم عليه أن حياول تأجيل القيام باألعامل اجلسدية والعقلية التي تتطلب إجهادًا اىل 
الوقت الذي يكون فيه الفرد قد استعاد مقدرته. وعىل الفرد كذلك معرفة الوقت 
الذي جيب عنده التوقف عن العمل والتمتع باالسرتاحة ومن ثم العودة إىل مواجهة 
متطلبات احلياة. وحتى األفراد الذين يتمتعون بكميات كبرية من الطاقة عرب الوراثة 
نجدهم يف أكثر األحيان يكدسون املرشوع فوق املرشوع واملسؤولية فوق املسؤولية، 
يدفعون بأنفسهم نحو اإلجهاد واإلرهاق. إذ إن إضعاف املناعة النفسية للفرد يعني 
استنفاد مجيع مصادر املقاومة Resistance ومن ثم اهنيار هذه املقاومة مما يؤدي إىل 
النحول اجلسمي إىل حد يصبح فيه الفرد دون املستوى الالزم للمقاومة، مما يدلل 
النفسية  اإلمكانيات  وبني  للفرد  اجلسمية  اإلمكانيات  بني  الوثيق  االرتباط  عىل 
ويدلل أيضًا عىل أن اإلخالل هبذا االرتباط من جانب آخر قد يؤدي إىل اهنيار الفرد 

)كامل، 1989، ص173(. 

وبالنظر ألن الناس خيتلفون الواحد عن اآلخر يف درجة حتملهم ويف مقاومات 
شخصياهتم، فان ردود فعل اإلرهاق عندهم تأيت من حيث زمنها وشدهتا ونوعيتها 
متوافقة مع هذه الفروق. فبعض الناس قد أوتوا من املناعة النفسية والقوة ما يمكنهم 
من الصمود أمام أي درجة من درجات الشدة، غري أن الذي يقرر مدى حتمل الفرد 
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للشدة يف أي جمال من املجاالت )مشاكل مالية، وجمال العمل، وعالقات اجتامعية، 
والزواج، والوفاة..الخ( ال يعتمد عىل الشدة يف حد ذاهتا أو درجتها فقط وإنام يعتمد 
والفسيولوجية  النفسية  ومناعته  وحصيلته  الفرد  شخصية  عىل:  أساسية  بدرجة 

املتكونة من إمكانياته البايلوجية وجتاربه احلياتية.



194

التوجه الديني وعالقته باملناعة النفسية لدى طلبة اجلامعة

السنة الرابعة . املجلد الرابع . العدد اخلامس عرش

مة
حمك

ية 
صل

ة ف
جمل

 ..
د .

عمي
ال

الفصل الثالث

منهجية البحث وإجراءاته

واختيار  جمتمعه،  حتديد  حيث  احلايل من  البحث  إجراءات  الفصل  هذا  يضم 
عينته، وحتديد أداتيه وإجراءات القياس، والوسائل اإلحصائية املستخدمة فيه سواء 

يف إجراءاته أم يف حتليل بياناته. 

أواًل: جمتمع البحث 

للعام  املستنرصية  اجلامعة  الرتبية  كلية  طلبة  من  احلايل  البحث  جمتمع  يتكون 
الدرايس )2013-2014( للدراسة الصباحية ولكافة املراحل ولكال اجلنسني وقد 
بلغ حجم املجتمع )5052( طالبًا وطالبة موزعني عىل )9( أقسام )3( علمية و )6( 

إنسانية كام موضح يف اجلدول رقم )1(. 

اجلدول )1(
توزيع أفراد جمتمع البحث حسب اجلنس والتخصص

املجموعاناثذكورالقسم

474389863التاريخ

315212527اجلغرافية

242212454الفيزياء

408322730الرياضيات
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اإلرشاد النفيس 
221119340والتوجيه الرتبوي

284316600علوم احلاسبات

العلوم الرتبوية 
16488252والنفسية

328368696اللغة العربية

378212590علوم القرآن

281422385052املجموع

 )قسم التخطيط واإلحصاء(

ثانيًا: عينة البحث

العينة  أفراد  اختيار  هي  والنفسية  الرتبوية  البحوث  يف  املهمة  اخلطوات  من 
التي ينبغي أن تكون ممثلة للمجتمع األصيل عىل النحو الصحيح)عودة وملكاوي، 
البسيطة  العشوائية  بالطريقة  البحث احلايل  1992، ص225(. وقد اختريت عينة 
حيث بلغ حجم العينة )200( طالب وطالبة موزعني عىل األقسام واملراحل كافة 

ولكال اجلنسني كام موضح باجلدول رقم )2(.  

جدول )2(
يوضح توزيع أفراد عينة البحث

املجموعاناثذكورالقسم

111122التاريخ

111122اجلغرافية

121224الفيزياء
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121224الرياضيات

اإلرشاد النفيس 
111122والتوجيه الرتبوي

121224علوم احلاسبات

العلوم الرتبوية 
101020والنفسية

101020اللغة العربية

111122علوم القرآن

100100200املجموع

ثالثا: أداتا البحث

ملا كان البحث احلايل هيدف إىل قياس التوجه الديني واملناعة النفسية لغرض 
معرفة العالقة بينهام فإنه من الرضوري ان تستخدم الباحثتان مقياسني أحدمها لقياس 
التوجه الديني واآلخر لقياس املناعة النفسية. وبعد إطالع الباحثتني عىل الدراسات 
واملقاييس السابقة التي تناولت متغريي البحث فقد تبنتا مقياس )األعرجي 2007( 
لقياس التوجه والذي يتكون بصورته النهائية من )38( فقرة أمام كل واحدة منها 
تدرج إجابة رباعي )دائاًم، أحيانًا، نادرًا، ال(، وتتوزع فقرات مقياس التوجه الديني 
عىل مقياسني فرعيني، األول يعرب عن التوجه الديني اجلوهري ومتثله الفقرات ذات 
فإن أعىل درجة يمكن أن حيصل  الفقرة )38( وبذلك  فيه عدا  الزوجي  التسلسل 
عليها املستجيب عىل مقياس التوجه الدين اجلوهري الفرعي هي )72( وأقل درجة 
)18(، أما الوسط الفريض فمقداره )45(، والثاين يعرب عن التوجه الديني الظاهري 
ومتثله الفقرات ذات التسلسل الفردي فيه باإلضافة للفقرة )38(،وبذلك فإن أعىل 
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هي)80(  الفرعي  الظاهري  الديني  التوجه  ملقياس  عليها  احلصول  يمكن  درجة 
واقل درجة )20( أما الوسط الفريض فمقداره )50(. 

 )2010 اجلبار  )عبد  مقياس  بتبني  الباحثتان  قامت  فقد  النفسية  املناعة  أما 
والذي يتكون بصورته النهائية من )30( فقرة وقد كانت بدائل االستجابة )تنطبق 
عيل كثريا- تنطبق عيل بدرجة متوسطة- ال تنطبق عيل( وعليه فإن أعىل درجة ممكن 
أن حيصل عليها املستجيب هي )90( وأدنى درجة )30( واملتوسط الفريض )60(. 
السايكومرتية  اخلصائص  من  للتحقق  اآلتية  باإلجراءات  الباحثتان  قامت  وقد 

للمقياسني وعىل النحو اآليت:

Items Analysis حتليل الفقرات

فقرة  األفراد عن كل  استجابات  اختبار  أو  الفقرات هو عملية فحص  حتليل 
من فقرات االختبار وتضم هذه العملية الكشف عن مستوى صعوبة الفقرة وقوة 
األفراد  بني  الفردية  الفروق  متييز  عىل  الفقرة  قدرة  الفقرة  بتمييز  ويقصد  متييزها. 
الذين يملكون الصفة من الذين ال يملكوهنا )الزوبعي وآخرون، 1981، ص74(. 
ومن اجل حتقيق ذلك قامت الباحثتان باستخراج القوة التميزية عن طريق )أسلوب 
النفسية فقط  املناعة  Extreme Groups Method وملقياس  املتطرفتني(  املجموعتني 

كونه كان معدًا ألعامر خمتلفة وعىل النحو اآليت:

رتبت الدرجات التي حصلت عليها العينة من أعىل درجة إىل أوطأ درجة. . 1

املجموعتني . 2 لتمثل  الدرجات  من  والدنيا  العليا   )%27( الـ  نسبة  اختريت 
املتطرفتني، وقد تكونت عينة التحليل من)200( طالب وطالبة، إذ يشري ننليل 
ينبغي أن تكون بنسبة )5:1(  الفقرات  العينة إىل عدد  أفراد  إىل أن نسبة عدد 
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 Nunnally،( اإلحصائي  التحليل  عملية  يف  الصدفة  خطأ  بتقليل  ذلك  لعالقة 
الفقرات  حتليل  لعينة  حجم  أفضل  أن  إىل  )انستازي(  وأشارت   )1978، 262

 )%27( بنسبة  املتطرفتني  املجموعتني  استخدام  عند  التمييزية  قوهتا  حلساب 
وبعد   )108( الفقرات  حتليل  عينة  حجم  يكون  وبذلك  جمموعة  كل  يف 
تطبيق االختبار التائي )T- Test( لعينتني مستقلتني الختبار داللة الفروق بني 

املجموعتني العليا والدنيا لكل فقرة ظهر أن الفقرات مجيعها مميزة.

صدق مقيايس التوجه الديني واملناعة النفسية

ويشري  النفسية،  املقاييس  بناء  يف  األساسية  اخلصائص  من   Validity الصدق 
إىل مدى صالحية استخدام درجات املقياس يف القيام بتفسريات معينة )أبو عالم، 
أو  السمة  قياس  عىل  القادر  االختبار  هو  الصادق  واالختبار  ص144(.   ،1989
قامت  وقد  ص39(.   ،1981 وآخرين،  )الزوبعي  ألجلها  وضع  التي  الظاهرة 
النوع من الصدق  Face Validity ويشري هذا  الظاهري  الباحثة باستخراج الصدق 
إىل مدى ما يبدو أن االختبار يقيسه، بمعنى ان االختبار يضم فقرات يبدو أهنا عىل 
منه. ويتحقق  الغرض  يقاس، وان مضمون االختبار متفق مع  الذي  باملتغري  صلة 
هذا النوع من الصدق بقيام عدد من اخلرباء واملختصني بتقدير مدى متثيل فقرات 
املقياس للصفة املراد قياسها )اإلمام وآخرون، 1990، ص130(. وقد حتقق ذلك 
يف عرض مقيايس التوجه الديني واملناعة النفسية عىل نخبة من اخلرباء واملختصني 
)امللحق رقم 1(، وأخذ آرائهم حول مدى صالحية كل فقرة من فقرات املقياسني 
مجيع  حصلت  وقد  البحث.  ملجتمع  مالءمتها  ومدى  قياسها  املراد  الصفة  لقياس 

فقرات املقياسني عىل نسبة اتفاق أكثر من )%80(.
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ثبات مقيايس التوجه الديني واملناعة النفسية 

الثبات Reliability من املفاهيم األساسية يف القياس جيب توافره يف املقياس لكي 
يكون صاحلًا لالستخدام. يمكن القول إن كل اختبار صادق هو ثابت بالرضورة، يف 
حني ال يمكن القول إن كل اختبار ثابت هو صادق بالرضورة، ذلك الن االختبار 
الصادق الذي يقيس فعال ما ُأعد لقياسه تكون درجته معربة عن األداء احلقيقي أو 
القدرة الفعلية للفرد. ومادامت الدرجة عىل املقياس الصادق تعرّب عن هذه الوظيفة 
بدقة، فإهنا تكون ثابتة يف الوقت نفسه )اإلمام وآخرون، 1990، ص143، 144(. 

وقد قامت الباحثتان باستخراج الثبات للمقياسني بطريقتني عىل النحو اآليت:

طريقة التجزئة النصفية

تعد طريقة التجزئة النصفية يف حساب الثبات من الطرق الشائعة يف املقاييس 
واالختبارات النفسية والرتبوية ألن معامل الثبات املستخرج هبذه الطريقة يوضح 
مقدار االتساق الداخيل بني الفقرات يف قياس اخلاصية، وهذه الطريقة هي أكثر طرق 
الثبات شيوعًا ويعود ذلك إىل أهنا تتالىف عيوب بعض الطرق األخرى للثبات. وقد 
بلغ معامل الثبات املستخرج هبذه الطريقة ملقياس التوجه الديني اجلوهري الفرعي 
)0.60( ثم تم تصحيح معامل ارتباط بريسون باستعامل معادلة سبريمان- بروان 
فبلغت قيمته )0.75( وبلغ معامل الثبات ملقياس التوجه الديني الظاهري الفرعي 
)0.639( وبعد تصحيحه بمعادلة سبريمان- بروان بلغت قيمته )0.779(. أما 
بمعادلة  تصحيحه  وبعد   )0.80( الثبات  معامل  كان  فقد  النفسية  املناعة  مقياس 
سبريمان - براون بلغت قيمته )0.89( وهبذا فإن معامالت ثبات املقياسني جيدة 
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 )0.90-  0.70( بني  ما  يرتاوح  اجليد  الثبات  معامل  أن  إىل  الدراسات  تشري  إذ 
)اإلمام وآخرون، 1990، ص159(.

طريقة التجانس الداخيل

اختارت الباحثتان طريقة معامل الفا كرونباخ. تستند فكرة هذه الطريقة، التي 
متتاز بتناسقها وإمكانية الوثوق بنتائجها، إىل حساب االرتباطات بني درجات مجيع 
فقرات املقياس عىل اعتبار أن الفقرة عبارة عن مقياس قائم بذاته، ويؤرش معامل 
 ،1990 وآخرون،  )اإلمام  املقياس  فقرات  بني  التجانس  أي  الفرد،  أداء  اتساق 
عىل  كرونباخ  الفا  معادلة  طبقت  الطريقة  هبذه  الثبات  والستخراج  ص159(. 
اجلوهري  الديني  التوجه  مقياس  ثبات  معامل  قيمة  فكانت  العينة،  أفراد  درجات 
الفرعي  الظاهري  الديني  التوجه  مقياس  ثبات  معامل  وقيمة   )%81.5( الفرعي 
فكانت )88.3%( وهو  النفسية  املناعة  مقياس  ثبات  معامل  قيمة  أما   )%83.4(

مؤرش إضايف عىل أن معامل ثبات املقياسني جيد. 

Statistical Devices رابعًا: الوسائل اإلحصائية

 Statistical) االجتامعية  للعلوم  اإلحصائية  احلقيبة  الباحثتان  استخدمت 
حتليل  ويف  املقياسني  تبني  إجراءات  يف   (Package for Social) Sciences)(SPSS

النتائج للبحث باستخدام الوسائل اإلحصائية اآلتية:

االختبار التائي لعينتني مستقلتني T- Test الستخراج متييز فقرات مقياس املناعة . 1
النفسية.

2 ..Pearson Correlation معامل ارتباط بريسون
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استخدمت هذه الوسيلة اإلحصائية يف املواضع اآلتية:

استخراج الثبات بطريقة التجزئة النصفية لكال املقياسني. . 1

استخراج العالقة بني التوجه الديني واملناعة النفسية.. 2

معادلة سبريمان  – بروان التصحيحية.. 3

معادلة الفا كرونباخ الستخراج ثبات املقياسني.. 4

املناعة . 5 ومستوى  الديني  التوجه  مستوى  إلجياد  واحدة  لعّينة  التائي  االختبار 
النفسية لدى عينة البحث.

االختبار الزائي ملعرفة داللة الفروق يف العالقة بني التوجه الديني )اجلوهري/ . 6
الظاهري( واملناعة النفسية عىل وفق متغري اجلنس.
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الفصل الرابع

عرض النتائج ومناقشتها

يتناول هذا الفصل استعراضًا ومناقشة لنتائج البحث ويشتمل عىل التوصيات 
واملقرتحات يف ضوء النتائج التي توصل إليها. 

الدف األول: تعرف مستوى التوجه الديني )اجلوهري/ الظاهري(
لدى طلبة كلية الرتبية

أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي أن متوسط درجات أفراد العينة عىل مقياس 
التوجه الديني اجلوهري بلغ )56.82( درجة بانحراف معياري قدرُه )11.08( 
الديني  التوجه  ملقياس  النظري  املتوسط  مع  احلسايب  الوسط  مقارنة  وعند  درجة، 
أن  تبني  واحدة  لعينة  التائي  االختبار  وباستخدام  درجة،   )45( البالغ  اجلوهري 
البالغة  اجلدولية  القيمة  أعىل من  تساوي )15.07( وهي  املحسوبة  التائية  القيمة 
حني  يف   ،)199( حرية  ودرجة   )0.05( داللة  مستوى  عند  دالة  اهنا  أي   )2(
مقياس  عىل  العينة  أفراد  درجات  متوسط  أن  اإلحصائي  التحليل  نتائج  أظهرت 
التوجه الديني الظاهري بلغ )35.01( درجة بانحراف معياري قدرُه )12.52( 
الديني  التوجه  ملقياس  النظري  املتوسط  مع  احلسايب  الوسط  مقارنة  وعند  درجة، 
أن  تبني  واحدة  لعينة  التائي  االختبار  وباستخدام  درجة،   )50( البالغ  الظاهري 
القيمة التائية املحسوبة تساوي )-16.93( واإلشارة السالبة تدل عىل أهنا أقل من 
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البالغة )2( أي أهنا غري دالة عند مستوى داللة )0.05( ودرجة  القيمة اجلدولية 
حرية )199(، واجلدول )3( يوضح ذلك.

اجلدول )3(
يبني نتائج االختبار التائي إلجابات العينة كلها عىل مقياس التوجه الديني

)اجلوهري/الظاهري(
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وتؤرش هذه النتيجة أن طلبة كلية الرتبية لدهيم مستوى معني من التوجه الديني 
لقيمهم  وفقا  حياهتم  يعيشون  اجلامعة  طلبة  ان  عىل  النتيجة  هذه  وتدل  اجلوهري 
ومعتقداهتم الدينية، ويتخذون منها مرشدا وموجهًا لسلوكياهتم اليومية، ويدل عىل 
ان طلبة اجلامعة ال يشيع بينهم التوجه الديني الظاهري، بمعنى أهنم ال يستخدمون 
دينهم بوصفه وسيلة لتحقيق منافعهم الشخصية واالجتامعية، إذ إن التوجه الديني 
دينية، وتدّعم  تربوية وغري  بيئات غري  يعيشون يف  الذين  أكثر بني  الظاهري يكون 
ل إليه من أن طلبة اجلامعة يشيع بينهم التوجه الديني اجلوهري  هذه النتيجة ما توصِّ
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فمن املنطقي أن الذين يشيع بينهم التوجه الديني اجلوهري ال يمكن أن يشيع بينهم 
وبالوقت نفسه وحتت الظروف نفسها التوجه الديني الظاهري، وتدعم هذه النتيجة 
ل إليه يف دراسات سرتايكلند وشافر )1971( وحمجوب )1996( وعبد  ما ُتوصِّ
املوىل )1990( زعرت )2000(، وماككورمك وهويكامنوسمث )2000( ودراسة 
األعرجي )2007( من أن التوجهات الدينية تتشكل يف مرحلتي املراهقة والبلوغ، 
دينية،  تربوية  بيئة  يف  يعيشون  الذين  بني  أكثر  يكون  اجلوهري  الديني  التوجه  وأن 
التعليم، ومن املعروف أن أعامر طلبة اجلامعة  وأكثر عند ذوي املستوى العايل من 
ترتواح بني مرحلتي املراهقة والبلوغ، وإهنم يمثلون الرشحية األكثر تعليام باملجتمع، 
وان البيئة التي يعيشون فيها، هي بيئة دينية تربوية مستمدة من املجتمع واجلامعة. 
وترى الباحثتان أن الظروف القاهرة واملأساوية التي يعيشها املجتمع العراقي خالل 
هذه املدة دفعت أفراده ومنهم طلبة اجلامعة اىل الدين، كونه يزودهم باألجوبة عن 

معظم األسئلة الوجودية التي تدور يف أذهاهنم، واملتعلقة بتلك الظروف. 

الدف الثاين: تعرف مستوى املناعة النفسية
لدى طلبة كلية الرتبية

عىل  العينة  أفراد  درجات  متوسط  أن  اإلحصائي  التحليل  نتائج  أظهرت 
مقياس املناعة النفسية بلغ )68.36( درجة بانحراف معياري قدرُه )15.002( 
النفسية  املناعة  ملقياس  النظري  املتوسط  مع  احلسايب  الوسط  مقارنة  وعند  درجة، 
البالغ )60( درجة، وباستخدام االختبار التائي لعينة واحدة تبني أن القيمة التائية 
املحسوبة تساوي )7.88( وهي أعىل من القيمة اجلدولية البالغة )2( أي إهنا دالة 

عند مستوى داللة )0.05( ودرجة حرية )199(، واجلدول )4( يوضح ذلك. 
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اجلدول )4(
يبني نتائج االختبار التائي إلجابات العينة كلها عىل مقياس املناعة النفسية
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وهذا يعني أن طلبة اجلامعة يتمتعون بدرجة عالية من املناعة النفسية، ويمكن 
تفسري هذه النتيجة بأن طلبة اجلامعة لدهيم املقدرة عىل املقاومة والتحمل للمعاناة 
ومتطلبات املحيط الذي يعيشون فيه، وهم أكثر قدرة عىل التوافق مع املواقف التي 
كون  من  األول  اهلدف  نتيجة  له  توصلت  ما  تدعم  النتيجة  وهذه  هلا.  يتعرضون 
الطلبة يتمتعون بمستوى عاٍل من التوجه الديني اجلوهري إذ تشري معظم األبحاث 
األزمات  قدرة عىل مواجهة  أكثر  يكونون  أنواعه  بالتدين عىل  يتصفون  أن من  إىل 

والضغوط....الخ.

الدف الثالث: تعرف العالقة بني التوجه الديني
)اجلوهري/ الظاهري( واملناعة النفسية لدى طلبة كلية الرتبية

النفسية  واملناعة  اجلوهري  الديني  التوجه  بني  االرتباط  معامل  قيمة  بلغت 
)0.74( يف حني بلغت قيمة معامل االرتباط بني التوجه الديني الظاهري واملناعة 
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النفسية )-0.56( وهي دالة إحصائيًا عند مستوى )0.05( ودرجة حرية )198(، 
واجلدول )5( يوضح ذلك. 

اجلدول )5(
يوضح قيم معامل االرتباط بني متغريي البحث ومستوى الداللة

مستوى الداللةمعامل االرتباطالعدداملتغريات

التوجه الديني اجلوهري واملناعة 
النفسية

2000.740.05

التوجه الديني الظاهري واملناعة 
النفسية

2000.56-0.05

تشري هذه النتيجة إىل وجود عالقة موجبة طردية بني التوجه الديني اجلوهري 
التوجه الديني اجلوهري لدى عينة البحث زادت  انه كلام زاد  النفسية أي  واملناعة 
الديني  التوجه  بني  عكسية  سلبية  عالقة  وجود  أظهرت  حني  يف  النفسية،  املناعة 
مازلو  نظرية  وفق  عىل  النتيجة  هذه  تفرس  أن  النفسية.ويمكن  واملناعة  الظاهري 
Maslow إذ يرى أن الكائن اإلنساين بحاجة إىل إطار مرجعي من الدين أو فلسفة يف 

احلياة أو منظومة من القيم العليا لكي يعيش ويتفّهم هبا مصريه، ويؤكد أن النتائج 
الصحية حتدث إذا اختار الفرد نشاطات معربة عن القيم اجلوهرية قدر ما يستطيع، 
وبعكسه فإنه يتعرض النتكاسة نفسية يف مراحل تطوره العليا. وأن جترد الفرد من 
الدراسات األفراد ذوي  أي منظومة قيمية، هي حالة مرض بحد ذاهتا، إذ تصف 
ومتساحمون، وروحانيون... وأوفياء،  متواضعون،  بأهنم  اجلوهري  الديني  التوجه 
نفسه يف  الفرد  متقدمة حينام جيد  توافق  الخ، وتصبح مثل هذه اخلصائص عنارص 
إن  معنوية.  أو  مادية  خلسائر  التعرض  حالة  ويف  مرض  أو  ضيق  أو  معاناة  حالة 
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األفراد  تدفع  التي  الضاغطة  املواقف  بشكل خاص يف  فائدة  ذو  الراقي  البعد  هذا 
أساس  وهو  الدالالت  متعدد  بعدًا  يعد  اذ  والعضوية.  النفسية  مواردهم  لتقنني 
الفردية  اجلوانب  تداخل  من  ويتشكل  االجيايب،  اإلنساين  والنمو  اإلنسانية  للنزعة 
مع العوامل املحيطية، وهو مصدر ذو أمكانية عالية حلامية الكائن اإلنساين وتطوره 
من  التخفيف  يف  املهمة  العوامل  من  تعد  التي  الوجدانية  السعادة  وتوفري  ورقّيه 
أعراض اإلجهاد، ومن ثم يصبح أي عمل جير معه إحساسًا بالسعادة، عندما يريض 
وجودًا أسمى وأرقى. السيام إذا تذكّر قول الرسول حممد : ))أثناء كل حمنة يمر 

هبا العبد له منحة من اهلل سبحانه وتعاىل((. 

الدف الرابع: تعرف الفروق يف العالقة بني التوجه الديني
)اجلوهري/ الظاهري( واملناعة النفسية بحسب متغري اجلنس

ولتحقيق هذا اهلدف قامت الباحثة بمعاجلة البيانات إحصائيًا وذلك باختبار 
الفروق بني معامالت االرتباط من خالل استخدام االختبار الزائي، وهو موضح 

يف اجلدول )6(.
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اجلدول )6(
داللة الفروق يف معامالت االرتباط بني التوجه الديني )اجلوهري/الظاهري( واملناعة النفسية 

بحسب متغري اجلنس 

املتغري

عة
مو

ملج
ا

دد
الع

اط
رتب

اال
ل 

عام
القيمة الزائيةم

اللة
الد

ى 
ستو

م

وبة
حس

امل

لية
دو

اجل

التوجه الديني 
اجلوهري واملناعة 

النفسية
ث

إنا

10
0

0.
01

3 -

0.
07

1.
96

الة
ري د

0 غ
.0

5

ور
ذك

10
0

0.
06

9 -

التوجه الديني 
الظاهري واملناعة 

النفسية

ث
إنا

10
0

0.
02

6 -

0.
15

1.
96

الة
ري د

  غ
0.

05

ور
ذك

10
0

0.
03

2 -

وتدل النتائج املعروضة يف اجلدول أعاله عىل عدم وجود فروق دالة إحصائيًا 
بني معامالت االرتباط القائمة بني متغريي التوجه الديني )اجلوهري/ الظاهري( 
)0.07و  التوايل  عىل  املحسوبة  الزائية  القيم  كانت  حيث  اجلنس  متغري  بحسب 
0.15( وهي أقل من القيمة اجلدولية البالغة )1.96( عند مستوى داللة )0.05( 

ودرجة حرية )198(.
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التوصيات

خالل . 1 من  النفسية،  املناعة  لتقوية  أساسيًا  مصدرًا  بوصفه  الدين  دور  تأكيد 
املؤسسات الرتبوية والدينية الرسمية وغري الرسمية.

عىل الرغم من أن النتائج أظهرت مستوى عاليًا من املناعة النفسية إال أن ذلك . 2
النفسية  املناعة  تقوية  السيام  النفيس،  باجلانب  االهتامم  من  مزيد  إىل  يدعونا 
باألمراض  يعرف  مما  محايتهم  يف  كبري  اثر  من  هلا  ملا  طلبتنا  مع  التعامل  عند 

السايكوسوماتية.

مواجهة . 3 يف  والنفسية  الصحية  والتوعية  بالتثقيف  االهتامم  زيادة  عىل  العمل 
الضغوط وذلك من خالل وسائل اإلعالم والعمل واألرسة واجلامعات.

املقرتحات

إجراء دراسة عن أنواع أخرى من التوجه الديني مثل )التوجه الديني املتسائل، . 1
والتوجه الديني الظاهري الشخيص واالجتامعي...(

إجراء دراسة مقارنة يف التوجه الديني بني )الديانات، واملذاهب، والقوميات، . 2
واألجناس، واملستويات الثقافية(.

االستجابات . 3 ونمط  الدينية  التوجهات  بني  العالقة  يف  تبحث  دراسة  إجراء 
املتطرفة.

إجراء دراسة تتناول عالقة املناعة النفسية ببعض سامت الشخصية. 4

 إجراء دراسة تتناول عالقة املناعة النفسية بالتوجه الديني لدى عينات أخرى.. 5
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ملخص البحث

الفوىض  أبرزها  من  لعل  متعّددة،  أسباب  كتابته  وراء  تقف  البحث  هذا 
مرة،  للعرص  املواكبة  بدعوى  اللغوية  دراساتنا  من  كثرًيا  الزمت  التي  املصطلحيَّة 
وتارة بدعوى عجز اللغة وقصورها عن أداء متطلبات العرص وتقنياته فضاًل عىل 
أشياء اليشهد صحتها يشء من العربية ذات الرتاث اللغوي الضخم الذي يفيض بام 
يلبي طموح األقالم اخلرّية الساعية للحفاظ عىل سالمة العربية وإيصاهلا إىل املتلّقي 

واضحة نقية.

اللغوية  املصنفات  نشأة  مع  ولد  النشأة  قديم  اللغوي  املصطلح  أّن  والخيفى 
باملصطلحات  العرب  اللغويني األوائل، فقد عني  بعيًدا عن عناية  األوىل، ومل يك 
نشطت  حينام  املصطلحات  أمهية  ،وازدادت  مبكر  عهد  منذ  والفنية  منها  العلمية 
احلركة العلمية والفكرية يوم بدأت الرتمجة فاحتاج املؤّلفون واملرتمجون إىل ألفاٍظ 
تدلُّ بدقٍة عىل العلوم والفنون،وأصبح املصطلح مهاماًّ يف حتصيل العلوم ؛ألّنه حيدد 
قصد املؤلف واملرتجم ،ولغة كالعربية اليمكن ديمومة حيويتها من دون االستجابة 
لدواعي التغيري ،وليس ذلك بعسري عىل العربية التي تعد أكثر اللغات جذورا لغوية 
وبنى رصفية تتمكن من الوصول عربها إىل التغيري األحسن واألفضل وإىل التطور 
الذي حيفظ للعربية نقاءها وجيعلها يف مصاف اللغات القادرة عىل مد أبنائها بوفرة 

لغوية وكفاية معرفية.

واليسهم يف تطور العربية وجتّددها التطّور العلمي فحسب ،بل إّن العالقات 
اإلجتامعية واملعطيات احلضارية والبيئات املكانية املرتبطة مجيعا بالزمن تعمل عىل 
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تغيري املفردات اللغوية وبام يوجبه هذا التطور يف العالقات تندثر كثري من املفردات 
اللغوية القديمة فتخبو يف معانيها وقد يزول استعامهلا، وتبقى متهيئة ملعاٍن جديدٍة 

يطلبها عرٌص معنّيٌ وتدعو إليها حاجٌة ملّحةٌ .

ضغطا  تواجه  تكن  مل  خمتلفة  بعصور  مروًرا  علومها  نشأة  منذ  العربية  واللغة 
داخلًيا وخارجًيا من غري أن جتد له حاًل ناجًعا والفضل يف ذلك يعود إىل مامتتلكه 
من ميزات مّتت اإلشارة إليها يف هذا البحث ،فضاًل عىل أّن علامء العربية - قدماءهم 
وحمدثيهم- كانوا وما يزالون اليألون جهًدا يف سبيل الدفاع عن لغتهم، وامتلكوا 
قبال  يف  بإمكانياهتا  واثقون  وهم  التحديات  بمواجهة  اللغة  هذه  تطويع  عىل  قدرة 
اللغات األجنبية، فاستطاعوا تطويع مفرداهتا وماختتزنه اللغة من معجامت جتعلها 
منسجمة مع تطّلعات أبنائها واملحافظة عىل هويتها ،واملتفاعلة مع التقّدم والتطّور 
بظالهلا  تلقي  أسئلة  ،وثمة  التاريخ  عمق  يف  للعربّية  اللغوّية  اهلوية  مسخ  دون  من 

هاهنا يسعى البحث لإلجابة عنها، وهي:

هل املصطلح قديم النشأة أو حديث؟. 1
ما الداعي إىل املصطلحات اللغوية أصاًل؟. 2
؟. 3 ٌة فرضتها الظروف املحيطة باللغة أو ترٌف فكريٌّ هل املصطلح حاجة ملحَّ

كل ذلك يسعى البحث إىل اإلجابة عنه يف حماور مقرتحة:

املحور األول: يتضّمن الوقوف عىل احلضور التارخيي للمصطلح عرب مسارات 
الدرس اللغوي وماأفرزه من نتاٍج ثرٍّ طوال القرون املنرصمة متمّثاًل يف أهم املصادر 

التي ضّمتها املدّونة اللغوية العربّية.

امُلْحَدُثوَن  امتطاها  التي  املعرفية  باآلليات  لإلمساك  حماولة  فيه  الثاين:  املحور 
عرض  ثّم  ومن  القدماء  عند  وتأصيلها  املصطلحات  من  كثري  جتذير  إىل  وصوال 
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اإلشكاالت التي رافقت تلك املحاوالت املتمثلة بإفرازات الرتمجة وتلقي احلديث 
من املصطلحات التي أفرزهتا خمتلف املراحل احلضارية وصواًل بالعربية إىل مواكبة 

العرص.

من  كثري  إليه  ماآلت  بلحاظ  الثاين  املحور  نتائج  من  وهذا  الثالث:  املحور 
عىل  اإلطالع  قصور  يسوقها  هة  مشوَّ أسس  عىل  الناشئة  املصطلحّية  املحاوالت 
الرتاث فضاًل عىل ماأفرزته أساليب الرتمجة التي يقودها احلسُّ التجاري يف بعض 

األحيان عىل حساب احلقيقة العلمية التي ينبغي مراقبتها يف ترمجة النصوص. 
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ABSTRACT

Beyond the meant study there are certain reasons ; it is the discourse 
confusion that stalks through our linguistic studiers under the pretext of 
time pacing and the language brevity and laxity tom meet the requirements 
of the time and its necessity . In time, the Arabic is of the huge linguistic 
heritage exuding with whatsoever the good promising pens inspire to 
preserve the Arabic and convey it to the interlocutors in transparency and 
purity.

The present paper endeavours to answer the suggested axes: The 
first axis tackles the historical derivation of the discourse via the lesson 
procedures.

The second axis endeavours to take hold of knowledge instruments 
the modernists employ and traces the discourse derivation of the old .

The third axis exploits the results of the second axis in light of 
discourse attempts stemming from defaces bases steeped with the 
brevity of heritage cognizance , moreover the translation styles tinged 
with commerciality at the face of the scientific truth that should be under 
surveillance in translating.
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القدماء واملصطلح اللغوي

إذا كان اللغوّيون القدماء قد قرّروا أّنه: ال مشاحة يف االصطالح فهم مل جيانبوا 
احلقيقة، ومل يبالغوا يف قوهلم هذا، وهم هبذا يريدون القول: إّنه ال جمادلة فيام تعارفوا 
عليه؛ ألّن املصطلح عندهم لفظ اتفق عىل أدائه مفهومًا حمدّدًا، ويمكن النظر إىل هذا 
األمر من زاويَة أخرى مفادها: »إّنه مادام هناك اتفاق يف أداء اللفظ مفهومًا حمددًا فال 
حاجة إىل النظر يف دّقة هذا اللفظ املتفق عليه ولن ينرصف الذهن إىل غريه انطالقًا 
من مبدأ أّن الدقة يف الداللة ال تأيت إاّل بعد التواضع واالصطالح عىل املعنى، فضاًل 
عىل أّن املصطلح إذا شاع استعامله بني الناس وتداولته األلسن فلن تبقى هناك أي 
ويمكن  املفهوم«)1(،  هبذا  حتيط  غرابة  تبقى  ولن  املصطلح  مفهوم  تكتنف  صعوبة 
القول: »إّن املصطلح عرف يتفق عليه مجاعة فإذا ما شاع أصبح عالمة عىل مايدل 
عليه، وهذا ما سارت عليه مجيع اللغات، ومنها لغة القرآن الكريم التي استوعبت 

املستجدات منذ القديم«.)2(

املصطلحات  الداللة عىل  اللغويني مل تكن تواجههم صعوبة يف  والقدماء من 
التي  التعريفات  من  متأتًيًا  األمر  هذا  يكون  وقد  عليها  وتعارفوا  وضعوها  التي 
وضعوها للمصطلح واتفقوا عليه، فهم قد نظروا إىل املصطلح عىل أّنه اتفاق طائفة 
من الناس عىل وضع اللفظ بإزاء املعنى أو هو اللفظ املعنّي بني قوٍم معلومني)3(، إذ 
إّن االتفاق بني العلامء عىل وضع اللفظ املحدد بإزاء املعنى املحدد ال جيعل الذهن 
ينرصف إىل غري هذا املفهوم وال يولِّد إشكاالت وتعّدًدا يف املفاهيم أو يف الدالالت 
القدماء  تعريفات  عن  يبتعدوا  مل  العلامء  من  واملحدثون  املفهوم،  إليها  خيرج  التي 
للمصطلح وقد سايروهم يف هذه املسألة)4(، إذ وضع الدكتور أمحد مطلوب رشائط 
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أربعة يتمُّ بموجبها حتديد املصطلح العلمي وقد أفاد الدكتور من تعريفات القدماء 
واملحدثني للمصطلح، وهذه الرشائط هي)5(:

إّتفاق العلامء للداللة عىل معًنى من املعاين العلمية.. 1
إختالف الداللة اجلديدة للمصطلح عن داللته اللغوّية األوىل.. 2
للمصطلح ومدلوله . 3 املدلول اجلديد  أو مشاهبة بني  أو مشاركة  مناسبة  وجود 

اللغوّي.
االكتفاء بلفظة واحدة للداللة عىل معنى علمّي واحد.. 4

أفىض  لبنائه  له من رشائط  املصطلح وما ُوضع  ماهّية  اتفاٍق عىل  تقّدم من  ما 
إىل ظهور مصطلحات مّوحدة عند القدماء ال لبس فيها وال اضطراب، ويمكنني 
وجود  عدم  يف  مهاماًّ  عاماًل  شخصّية-  نظر  وجهة  –من  أراه  آخر  سبًبًا  أضيف  أن 
صعوبات أو عوائق واجهت اللغويني القدماء يف مسألة الداللة عىل املصطلحات، 
وهذا العامل يمكن أن يعزى إىل أن العرب القدماء قد هنلوا العلوم واملعارف من 
مناهل عربية صافية وساروا عىل خطًى ثابتة يف ميادين العلم وأخذوا تلك العلوم 

من مواطنها الفصيحة التي مل تتداخلها علوم أعجمّية بعد.

من  خالًصا  العريب  املصطلح  لنشوء  سليمة  حاضنة  هتيئة  يف  ساعد  ذلك  كلُّ 
الداللة واملفهوم،  خُمتلٍف عليه من حيث  نفسه غري  الوقت  أية صبغة أعجمّية ويف 
اللغويني بال خالف  النقّية تتالقفه أفواه  واملصطلح حينام يولد يف تلك احلاضنات 
األوائل،  العلامء  لدن  من  عليها  االتفاق  مع  املصطلحات  ولدت  وهكذا  عليه، 
ويمكن أن ُيالحَظ أّنه يف عصور الرتمجة والتعريب يف القرون اهلجرية األوىل حينام 
ت جسور التواصل بني العرب والبلدان األخرى مثل اإلغريق واليونان مل تكن  مدَّ
ثقافات  من  العربية  اللغة  احتاجتها  جديدة  مصطلحات  دخول  يف  مشكلة  هناك 
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تلك البلدان؛ ألّن الرتمجة والتعريب تكّفال بصهر تلك املصطلحات يف بوتقة اللغة 
العربية وجعلها صاحلة لالستعامل بني أبناء األمة العربية.

والتطور  النمو  عىل  ساعدهتا  متعددة  مات  مقوِّ العربية  اللغة  امتالك  ولعلَّ 
تلك  أهّم  ومن  العصور،  مّر  عىل  واحلضاري  والعلمي  املدين  التقدم  ومواكبة 
الرتكيبية  قواعدها  ودّقة  اللغوية  املفردات  يف  وثراؤها  اللغة  هذه  سعة  املقومات 
وخصب منهجها يف االشتقاق وقياسه وأوزاهنا واختصاص كثري من هذه األوزان 
وّفر هلا السعة حيال التعريب واملجاز والنقل وزاد يف حرصها عىل مجال األسلوب، 
اليوناين  الفكر  استيعاب  يف  خصائصها  من  ظهر  ملا  كفاية  اللغات  أكثر  من  فهي 
وأفكار األمم األخرى -عرب الرتمجة– وهذا ما مّكنها من احتواء مستجدات الفنون 
والعلوم احلديثة وجعلها تنهض باملواد الرشعية والطبيعية وعلم النفس واالجتامع 

واالقتصاد ومستجدات العرص –أي عرص كان-.

وال خيفى أّن يف لغٍة حية –كالعربية مثاًل– ال يمكن ديمومة حيويتها من دون أن 
تستجيب لدواعي التغيري يساعدها يف ذلك مفرداهتا التي تعّد أكثر العنارص اللغوية 
تطّور  ونحو  واألفضل  األحسن  نحو  التغيري  إىل  الوصول  يمكن  خالهلا  من  التي 
واكتفاء معريف،  لغويٍة  بوفرٍة  أبناءها  متّد  أن  القادرة عىل  اللغات  جيعلها يف مصاف 
فضاًل عىل أن العالقات االجتامعية واملعطيات احلضارية والبيئات املكانية املرتبطة 
يتم  العالقايت  التطور  اللغة، وبموجب هذا  تغرّي مفردات  بالزمن تعمل عىل  مجيعًا 
معاين  اللغة  لتهيئ  معانيها  حتّور  أو  املستعملة  غري  القديمة  املفردات  عىل  القضاء 
جديدة من أجل خلق مفردات مواكبة للتطورات والتغريات احلاصلة يف املجتمع. 
واللغة العربية –منذ نشأة علومها مروًرا بعصور خمتلفة– مل تكن تواجه ضغًطا داخلًيا 
أو خارجًيا من دون أن جتد له حاًل ناجًعا والفضل يف ذلك يعود إىل ما متتلكه من 
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خصائص –أرشت إليها يف حديثي– فضاًل عىل أّن أبناء هذه اللغة من علامء وباحثني 
كانوا ومازالوا ال يألون جهًدا يف سبيل الدفاع عن لغتهم، وامتلكوا مقدرة عىل جعل 
هذه اللغة بمواجهة التحديات وهم واثقون بإمكانياهتا يف مقابل اللغات األعجمية. 
مع  منسجمة  جتعلها  لغوية  ثروة  من  ختتزنه  وما  مفرداهتا  يطّوعوا  أن  فاستطاعوا 
أبنائها وحمافظة عىل هويتها، ويف الوقت نفسه تعيش لغة العرص متفاعلة  تطلعات 
مع التقدم والتطور ولكن ليس عىل حساب مسخ هويتها املمتدة يف عمق التاريخ، 
وتبقى ثمة أسئلة تلقي بظالهلا هاهنا: هل املصطلح اللغوي قديم النشأة أو حديث؟ 
وما الداعي إىل نشأة املصطلح اللغوي أصاًل؟ هل هو حاجة ملّحة فرضتها الظروف 

املحيطة باللغة أو هو نوع من الرتف الفكري؟

إّن ما يمكن قوله يف هذا املجال إّن املصطلح اللغوي قديم النشأة ولد مالزًما 
األوائل  اللغويني  عناية  عن  بعيًدا  يكن  ومل  األوىل  اللغوية  املصنفات  نشأة  مع 
أمهية  وازدادت  مبكر  عهد  منذ  والفنية  العلمية  باملصطلحات  العرب  اهتم  »وقد 
واحتاج  الرتمجة  عهد  وبدأ  والفكرية  العلمية  احلركة  نشطت  حينام  املصطلحات 
املؤلفون واملرتمجون إىل ألفاٍظ تدلُّ بدقٍة عىل العلوم والفنون، وأصبح املصطلح مهاًم 
–مثاًل– يف  ينظر  ومن  املرتجم«)6(،  أو  املؤلف  قصد  حيدد  ألّنه  العلوم؛  حتصيل  يف 
كتاب سيبويه )ت180#( جيد أّن مؤّلفه قد استعمل املصطلحات الصوتية العربية 
التجويد،  وعلامء  القّراء  وكذلك  بعده،  من  واللغويون  النحاة  استعملها  ثم  ومن 
عىل أن املتتّبع للمصطلحات الصوتية يالحظ أّن املصنفات التي ظهرت بعد كتاب 

سيبويه قد انامزت بمزيتني مها:

ظهور مصطلحات جديدة لقضايا استعمل هلا سيبويه مصطلحات أخرى.. 1
ظهور مصطلحات جديدة مل ترد عند سيبويه مرادفات هلا.. 2
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حمدوًدا  كان  املزيتني  هاتني  خالل  من  جديدة  مصطلحات  من  ظهر  ما  لكّن 
تلميذه سيبويه يف جمال  الفراهيدي)ت #175(  بن أمحد  جًدا)7(. وقد سبق اخلليل 
إمكانياهتم  كل  ورغم  احلديث  العرص  يف  فاألوربيون  اللغوي،  املصطلح  تقعيد 
املتطورة يف جمال الصوت ورغم الفارق الزمني بينهم وبني زمن اخلليل مل يستطيعوا 
اختالف  مع  هلا  وأّسس  اخلليل  وضعها  التي  الصوتية  املفاهيم  عىل  اخلروج 
املصطلحات  بتقعيد بعض  يتعلق  فيام  إاّل  مل خيالفوه  القول:إهّنم  املسميات،ويمكن 
من دون تغيري حقائقها بام يتناسب مع اللغة التي انتظمت عليها)8(، ومل يكتِف اخلليل 
بتقعيد املصطلحات الصوتية سواٌء أكان ذلك يف مقدمة كتابه  الفراهيدي  بن أمحد 
)العني( أم يف علمه الذي أخذه عنه تلميذه سيبويه وأودعه يف كتابه املسّمى بـ )كتاب 
الرصف  مثل  األخرى  العلوم  مصطلحات  إىل  تعّرض  قد  اخلليل  إنَّ  بل  سيبويه(، 
واملعجم والنحو ولكّن املصطلحات التي طغت عىل علم اخلليل كان للصوت فيها 

القدح املعىّل ويمكن تفسري ذلك بأمرين:

تقارب املجاالت املعرفّية مثل: الصوت والنحو والرصف واملعجم.. 1

انتفاء القصد لتأليف كتاب خاص باألصوات، فاخلليل سعى إىل تقديم مادة . 2
دعت  كلام  األخرى  اللغوية  األسس  مع  املعجم  لبناء  أساسًا  تصلح  صوتية 

احلاجة إىل ذلك)9(.

سيام  وال  القدماء  جهود  بكل  اإلحاطة  الأستطيع  العجالة  هذه  يف  أّنني  عىل 
يف  فجهودهم  اللغوي  املصطلح  تأصيل  بقضية  يتعّلق  فيام  سيبويه  وتلميذه  اخلليل 
هذا املجال أكرب من أن يستوعبها بحث واحد وقد أشار إىل هذه اجلهود كثري من 
املحدثني)10(، ولكن ما أريد قوله: إنَّ املصطلح اللغوي نشأ من رحم اللغة العربية 
احتوته  ما  فضال عىل  بذلك)11(  الغرب  علامء  وقد شهد  القدماء،  علامئها  يد  وعىل 
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بوسائل  استعانوا  »وقد  لغوية  مصطلحات  من  أنفسهم  العرب  اللغويني  مؤلفات 
هذا  يف  العاملون  عليها  يسري  عامة  قواعد  يضعوا  مل  ولكنهم  املختلفة  اللغة  تنمية 
وتوّحد  تنسق  مؤسسة  أو  جممع  هناك  يكن  ومل  عابرة  إشاراهتم  كانت  وإنام  احلقل 
اجلهود وإنام كان اخللف ينتفع بام قدم السلف ويضيف إذا أسعفته ثقافته ولغته اليشء 
اجلديد«)12(، عىل أّن اجلهد الكبري الذي قّدمه اللغويون العرب القدماء كان جهًدا 
مقدمة  يف  اخلليل  ماوضعه  ذلك  عىل  أدّل  وليس  خالصة،  عربية  بصامت  وذا  ا  ذاتياًّ
كتابه )العني( وما وضعه تابعوه يف مؤلفاهتم من مصطلحات سواٌء أكانت صوتية 
أم غريها من املصطلحات اللغوية التي تثبت أهنا عربية املصدر لغة ومعرفة؛ ألهنا 
ختلو من التأثر بأي علم أجنبي ترجم إىل العربية، وهي كذلك مصطلحات رائدة ال 
نعرف هلا أساًسا متقدًما )وال سيام مصطلحات اخلليل(، فضاًل عىل أهّنا مصطلحات 
يف  عّدهتم  وجعلوها  اختصاصاهتم  جماالت  إختالف  عىل  العلامء  تداوهلا  إذ  حية 
الدرس الصويت والدرس اللغوي عاّمًة ويف التطبيقات التي نتجت عن استعامالت 
هذه املصطلحات وال سيام يف جمال علم التجويد، وتدّل بنية هذه املصطلحات داللة 
واالصطالحي  الداليل  للتطوير  وقابليته  املسموع  العريب  الكالم  سعة  عىل  قاطعة 

دونام حاجة كبرية إىل االشتقاق والتوليد اللفظي بله اللجوء إىل الدخيل)13(.

ومل تكن هذه املصطلحات حكًرا عىل أبناء العربية فقط، إّنام أفاد منها اآلخرون، 
إىل  ومصطلحاته  الصوت  جماالت  يف  بالفضل  يدين  الغرب  أّن  إنكار  واليمكن 
جهود العرب القدماء يف هذا املجال وهنالك شواهد كثرية تثبت أنَّ العرب األوائل 
ماهو  غربية  مصطلحات  من  اليوم  نراه  وما  املصطلحات  وضع  يف  سّباقني  كانوا 
إال نتاج العرب القدماء ألبس ثوًبا غربيًا فاملفهوم عريب واملصطلح غريب ليس إاّل، 
ومن تلك الشواهد ماذكره ابن جني)ت 392#( يف كتابه )رس صناعة اإلعراب( 
إذ يقول: »ولكّن هذا القبيل من هذا العلم؛ أعني علم األصوات واحلروف له تعّلق 
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بتعداد  ابتدأ  »فقد  والنغم«)14(،  األصوات  صنعة  من  فيه  ملا  للموسيقى،  ومشاركة 
وصفًا  احلروف  خمارج  وصف  يف  وإيغاله  صوتيًا،  أصوهلا  وضبط  املعجم  حروف 
دقيقًا، وتقسيم األصوات إىل األقسام التي مل يزد عليها علم الصوت احلديث جزًءا 
واإلبدال  واإلعالل  والرتخيم  احلذف  التي خيالطها  احلروف  إىل  تعّرض  يذكر،كام 
واإلدغام واإلشامم،فابتكاره ملصطلح علم األصوات إنام هو األصل االصطالحي 

.)15(»phonology :للمصطلح األورويب الفونولوجي

أهّنم مؤّسسو املصطلح  القدماء مربهنة عىل  النص كثرية يف كتب  وأمثال هذا 
اللغوي ونكاد نجزم أّن كثريًا من املصطلحات الغربية اليوم –إن مل نقل كلها– هي 
رافقت  التي  التغيريات  بعض  مع  عربية  وجذورها  األصل  يف  عربية  مصطلحات 
الصفحات  يف  هبا،وسنتعرض  املحيطة  والبيئة  تداوهلا  مكان  بسبب  الكلامت  تلك 
إىل  املصطلحات مع اإلشارة  تلك  إىل احلديث عن بعض  البحث  القادمة من هذا 
اجلذر واألصل العريب هلا. عىل أّن قضية املصطلح اللغوي هي القضية األهم -من 
زحف  نرى  بدأنا  ألّننا  الراهن؛  العرص  يف  اللغوية  الدراسات  يف  نظرنا–  وجهة 
األيام  هذه  العربية  املؤلفات  من  كثرٍي  عىل  بالقوة  فرضه  وحماولة  الغريب  املصطلح 
السكوت  ينبغي  أمر خطري ال  العريب. وهذا  للمصطلح  مع جتاهٍل واضح وإمهاٍل 
عليه فنحن نخشى أن يأيت اليوم الذي تكون فيه املصطلحات الغربية عنوانات بارزة 
ملناهجنا الدراسية يف أقسام اللغة العربية إن مل تكن هناك وقفة جادة من الغيورين 
عىل لغة القرآن واالنتباه عىل هذا املد الغريب وحماولة تغليب هذه املصطلحات عىل 

مصطلحاتنا األم. 

نشأته  عىل  ساعدت  ظروف  يف  نشأ  العريب  املصطلح  إّن  أقول:  أن  بقي 
أو  علمي  ترٍف  وليد  يكن  ومل  نشأته  يف  ساعدت  عوامل  هنالك  وظهوره،وكانت 
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إقامة علم خاص  املراد منها  أّن نشأة املصطلح مل يكن  للغة، وقد أرشُت إىل  مجايل 
باملصطلحات، إّنام كان املصطلح مرافًقا لنشأة علوم اللغة ومن ضمن تلك العلوم 
يف  يكن  ومل  سواه  عاّم  إبرازه  يريدون  القدامى  اللغويون  يكن  فلم  معها  ومتداخاًل 
ما  وهذا  به  خاٍص  علٍم  حتت  مضموًنا  أو  برأسه  قائاًم  علاًم  املصطلح  جعل  ذهنهم 
مؤلفات  له  وأفردت  مستقل  علٌم  للمصطلح  أصبح  إذ  احلارض  الوقت  يف  حدث 
الغاية  ولكن  يبحث،  وفيَم  يدل  وعالَم  ونشأتِه  ماهيتِه  يف  تبحث  ومستقلة  خاصة 
املنشودة عند القدماء من وضع املصطلح هو حماولة االتفاق عىل ألفاظ خمصوصة 
يف علوم اللغة املختلفة عىل أن تكون لكل علم مصطلحاته التي ينفرد هبا عن غريه 
من العلوم وجعل تلك املصطلحات عالمات دالة عىل ما يكتنفه ذاك املصطلح من 
حمتوًى علمي ولغوي ومعروفًا من لدن اآلخرين باالتفاق، وال خيفى »أّن األساس 
ليكون  بعينه  أو فن  أكثر وأن يستعمل يف علٍم  أو  إثنان  يتفق عليه  أن  املصطلح  يف 
واضح الداللة مؤّدًيا املعنى الذي يريده الواضعون ومل يَر العرب بأًسًا يف أن يضع 

املؤلف مصطلحه فيشيع أو هيمل إذ ال مشاحة يف اإلصطالحات«)16(.

بال  يكن  مل  مبكر  عهٍد  منذ  اللغوي  املصطلح  بوضع  القدماء  العرب  وعناية 
العربية  اللغة  تنمية  بوسائل  استعانوا  قد  فهم  أوعشوائًيا  عبثًيًا  يكن  ومل  ضوابط 
املختلفة عىل وفق ضوابط خاصة لكل وسيلة من هذه الوسائل)17( »ومل يكن األمر 
القدماء من مصطلحات علمية وألفاظ حضارية يدل عىل  فيام ترك  فالنظر  فوىض 
يفعلون«)18(.  كانوا  بام  واسعة  ومعرفة  كبري  وإدراك  عظيم  وعي  عىل  كانوا  أهنم 
وقد وضعوا قواعد خاصة يسريون عىل وفقها يف جمال تقعيد املصطلح، فليس كل 
كانوا  بل  العلامء  من  الغالب  السواد  لدى  مقبولة  تكون  ما وضع من مصطلحات 
يعرضون تلك املصطلحات عىل قواعدهم التي وضعوها فام وافقها فهو مصطلح 

يؤخذ وُيعمل به وما ال يوافق فهو مهمل.
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امُلْحَدثوَن واملصطلح اللغوي

سارت اللغة العربية عىل وفق قواعد وأسس متينة جعلتها يف مصاف اللغات 
العاملية يف عهد ازدهاراحلضارة العربية اإلسالمية، إذ تتجىّل عامليتها بأمور متعّددة)19( 
من  الكثري  تأثرت  إذ  احلضارية  واأللفاظ  العلمية  باملصطلحات  اإلستعانة  منها 
اللغات  تلك  ومن  عربية  ألفاظ  فيها  ودخلت  بالعربية  والرشقية  الغربية  اللغات 
اإلسبانية واإلنكليزية والفرنسية واألملانية واملالطية والفارسية والرتكية واألوردية 
كتابه  الدكتور أمحد مطلوب يف  يورد  التأثري،  الباحثني هبذا  املنصفون من  واعرتف 
زيغرد هونكة ذكرته يف كتاب:  للدكتورة  ا  نصاًّ اللغوي وبحوث أخرى(  )الترشيع 
األملانية– كلامت  –تقصد  لغتنا  »إّن يف  قائلة:  الغرب(  تسطع عىل  العرب  )شمس 
احلياة  أسباب  كثري من  –والتأريخ شاهد عىل ذلك– يف  لندين  عربية عديدة،وإّننا 
احلارضة للعرب، وكم أخذنا عنهم من حاجات وأشياء زيّنت حياتنا بزخرفة حمبّبة 
إىل النفوس، وألقت أضواء باهرة مجيلة عىل عاملنا الرتيب الذي كان يومًا من األيام 
العابق، وأحياًنا  بالعبري  النكهة، وطّيبته  الطيبة  بالتوابل  باهتًا، وزركشته  قامتًا كاحلًا 
باللون الساحر، وزادته صحة ومجااًل وأناقة وروعة...«)20( ولكّن هذه اللغة ورغم 
ما متتلك من مقّومات جعلتها حتتل هذه املرتبة العالية بني اللغات األخرى، أصابتها 
عثرات يف العرص احلديث فغدت متلكئة يف الوقوف بوجه اللغات األعجمية وما 
يفد إىل البلدان العربية من مصطلحات حديثة عىل حساب املصطلح العريب وعىل 
حساب اهلوية العربية ومما عابه أبناء لغتنا أنفسهم عىل لغتهم أهنا كانت قارصة يف 
العلمي واحلضاري  التقدم  أبنائها بمفردات ومصطلحات جتعلهم يسايرون  كفاية 
مّما جعلهم يلجؤون إىل املصطلح األعجمي عوًضا عن املصطلح  عىل مرِّ األزمان 
العريب، ولعّل هذه الشكوى قد جتّلت بوضوح يف هناية القرن التاسع عرش بعد أن 
مّرت حركة وضع املصطلحات العلمية –عىل وجه اخلصوص– بمرحلة مجود –إْن 
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صّح التعبري- يف عصور اإلنحطاط الثقايف بسبب توقف النشاط العلمي وانحسار 
اللغة العربية وانغالقها عىل نفسها، وقد عدَّ هناية القرن التاسع عرش ومطلع القرن 
العرشين عرًصا انتقالًيا إذ تّم فيه نقل املصطلحات األعجمية من لغاهتا األم إىل اللغة 

العربية عن طريق التعريب أو الرتمجة.

ويمكن القول: إّنه ال ضري يف أن تفد إىل لغتنا العربية مفردات ومصطلحات 
أعجمية يمكن أن يناهلا التعريب أو الرتمجة، والعربية قد أفادت قدياًم من مصطلحات 
وعلوم اإلغريق واليونان وغريهم وعاجلت مفرداهتم عن طريق التعريب والرتمجة 
فهذه هلا وليست عليها، ولكن ما يؤاخذ عىل لغتنا –أو عىل أبنائها– أهّنم إستساغوا 
املصطلح الوافد مع توافر مصطلحات عربية قديمة تدّل عىل املفهوم نفسه، فالعرب 
القدماء قد أّسسوا ملفاهيم كثرية ووضعوا هلا مصطلحات تناسبها وتدّل عليها، وكل 
الدراسات احلديثة وال سيام الغربية منها تعمل باملفاهيم العربية ولكن بمصطلحات 
غربية،ونحن مع تالقح احلضارات والثقافات ولكن ليس عىل حساب أن تندرس 
قد  غريب  مصطلح  وجود  بدعوى  ومصطلحاهتا  مفرداهتا  هتمل  وأن  العربية  اللغة 
غزا العامل وأصبح هو السائد يف عرف اللغويني فلامذا ال يكون املصطلح العريب هو 

السائد –يف األقل يف البالد العربية– إْن مل نقل عامليًا وهو أهٌل لذلك)21(؟!

إّن املصطلحات التي دخلت البالد العربية يف النصف األول من القرن العرشين 
كانت إّما فرنسية أو إنجليزية)22(، ويعزى تفّرد هاتني اللغتني بدخول مصطلحاهتام 
نري  حتت  ترزح  كانت  العربية  األقطار  تلك  معظم  أّن  بسبب  العربية  األقطار  إىل 
يقابل  تقّدما علميا بشكل غري مسبوق،  اللذين  الفرنيس واإلنجليزي  االحتاللني: 
ذلك التخّلف العلمي الذي رضب أطنابه عىل البلدان العربية بعامة بسبب سيطرة 
العثامنيني، وقد اجتمعت أسباب أخرى فضاًل عىل السبب الرئيس الذي حتّدثنا عنه 
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سّهلت ولوج املصطلح األعجمي ساحة اللغة العربية منها أّن عرص النهضة احلديثة 
من حيث التقدم يف العلوم والتوّسع يف املخرتعات قد محل علامء الغرب عىل إجياد 
العربية  لغتنا  أن  حني  عىل  لغاهتم  إىل  ضّموها  اجلديدة  املصطلحات  من  العرشات 
–عىل سعتها وثرائها– ظّلت تفتقر إليها أو عىل األقل معظمها، أضف إىل ذلك أّن 

البعثات العلمية والدراسية التي أرسلت من لدن البلدان العربية إىل البالد الغربية 
للبحث والدراسة جعلت الباحثني العرب حيملون معهم حني عودهتم إىل بلداهنم 
مصطلحات جديدة مل تكن موجودة –وإن كانت املفاهيم موجودة– بفضل اّطالع 
احلديثة يف  والدراسات  واملتقدمة  املتطورة  العلوم  والدارسني عىل  الباحثني  هؤالء 

بالد الغرب.

ه من سهام نقٍد إىل اللغة العربية –سواٌء كانت تلك  ما يمكن قوله: إن ما وجِّ
والعلمي  املدين  التطور  مواكبة  عن  بقصورها  صديق–  من  أم  عدٍو  من  السهام 
واحلضاري هي حمض افرتاء ال دليل عىل صحتها، فالعربية ثرية بمفرداهتا وغزيرة 
الوافدة  اجلاهزة  املفردة  استساغوا  الذين  أبنائها  يف  القصور  ولكّن  اللغوية،  بامدهتا 
عن  الزاخر  وتراثها  العربية  اللغة  معجامت  يف  البحث  عناء  يتجشموا  ومل  إليهم 
ما  يؤيد  املحدثني  العرب  اللغويني  مليادين احلياة كافة. وهاهو أحد  تّتسع  مفردات 
ذهبت إليه، يقول عبد القادر املهريي: »املشكل الذي ينبغي أن يطرح اليوم بالنسبة 
إىل اللغة العربية ال يتمثل يف قدرهتا عىل أن تسع مفاهيم احلضارة احلديثة وتواكب 
ما يبتكره العلامء..فالتساؤل عن مثل هذا األمر ال معنى له من وجهة نظر اللغوي 

وهو يدل عىل نظرة ساذجة لألمور...«)23(.

لت اللغة  فاملشكلة ليست يف اللغة العربية نفسها، بل املشكلة يف أبنائها الذين مُحّ
العربية أوزارهم وتكاسلهم حتى أّن الشاعر العريب حافظ إبراهيم قد عاب عليهم 
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قصورهم جتاه عربيتهم وهو يدافع عنها وعن قدرهتا عىل استيعاب متطلبات العرص 
بام متلكه من الثراء اللغوي واملعريف، فها هو ذا يقول عىل لسان العربية:

 وسعُت كتاَب اهلل لفظًا وغايــــــــًة     وما ضقُت عن آٍي به وعظـــــــاِت
فكيَف أضيُق اليوَم عن وصِف آلـٍة     وتنسيـِق أسامء ملخرتعـــــــــــــــاِت
اَص عن صدفايت؟ أنا البحُر يف أحشائِه الدرُّ كــــــامٌن     فهل سألوا الغوَّ

ولسُت يف هذا املقام بمدافٍع عن العربية وال أريد إبراز حسناهتا فيكفيها عًزا 
الكريم، والقرآن صالٌح لكل زمان ومكان، فهل فوق هذا  القرآن  لغة  ا  أهنَّ ورشًفا 
الرشف من رشٍف ورفعة؟! يقول الدكتور عيل كاظم أسد مدافًعا عن العربية: »وإيّن 
ألقف يف طريق هؤالء الذين يصفون اللغة العربية بالصعوبة أو التعقيد أو العجز 
أو ديواٍن حيفّظوه لطفٍل من  بكتاٍب  يأتوا  بأن  املواكبة واالستيعاب، وأحتّداهم  عن 
غري لغته أن جيدوا أحدًا حيفظ هذا الكتاب أو هذا الديوان كام حيفظ أطفال األمم 

غري الناطقة بالعربية القرآن«)24(.

ولكن يبقى هنالك سؤال عن كيفية تعامل اللغويني املحدثني مع تدفق الكم 
جعلت  املسألة  هذه  أّن  وكيف  العربية؟  لغتنا  إىل  الوافدة  املصطلحات  من  اهلائل 
احللول  إجياد  العربية -أشخاًصًا ومؤسسات– حياولون  اللغة  القائمني عىل قضايا 
هذه  من  جزًءا  تكون  كي  العربية  اللغة  قبة  حتت  املصطلحات  هذه  لضم  الناجعة 
باب  يف  القدماء  أقّرها  التي  والقواعد  األسس  عن  اخلروج  عدم  رشيطة  احلاضنة 
)املصطلح(؛ ألّنه أصبح ال مناص من التعامل مع هذه املصطلحات لكوهنا جزًءًا 
من لغة النخبة املثقفة فضاًل عىل لغة الشارع العريب، وأصبح الناس يتداولوهنا فيام 
املنترشة يف  العاملية  اللغة  بينهم يف لغتهم ويف تعامالهتم وهي يف األساس جزء من 

بالد الغرب؟!
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إّن مّما ال خالف فيه أّن كثرة املصطلحات سواٌء أكانت علمية أم لغوية أم غريها 
وتنوع هذه املصطلحات يف أية لغٍة كانت تدل عىل سعة هذه اللغة وتقدمها ورقيها 
وثرائها املعريف واللغوي الحتوائها عىل املفاهيم العلمية واحلضارية ويف هناية املطاف 
سيكون املجتمع الذي يتكلم هبذه اللغة ذا ثقافة وحضارة. وفيام يتعلق باللغة العربية 
ال خيتلف إثنان عىل أهنا لغة ثرية معرفًيا وعلمًيا وحضارًيًا ولغوًيًا ومتتلك قدرة عالية 
عىل التعبري عن حقائق العلم –أي علٍم كان– وإهنا مل تقرّص ولن تقرّص يف ذلك أو يف 

إسعاف أحٍد عنده فكرة ما أو مفهوم معني يريد التعبري عنهام)25(.

تتمثل يف كيفية احلفاظ  التي  العربية قد واجهت )مشكلة العرص(  وإن كانت 
عىل هويتها وجذورها وأْن ال تبقى مرتبعة عىل عرش العاملية كام كانت يف السابق 
فضاًل عىل كوهنا لغة احلضارة اجلديدة املعارصة فهذا ال يتأتى إاّل إذا استطاعت أن 
تواكب التطور العلمي واملدين واحلضاري وشتى جماالت احلياة والعمل عىل توفري 
املصطلح اجلديد وجماراة رسعة ظهور املصطلحات احلديثة وعدم الوقوف أمام هذه 
الثورة املصطلحاتية –إْن جاز لنا ذلك– موقف املتفرج، وقد تسّنى لنا ذلك بام نملك 
من جتارب قديمة وحديثة ووظفنا الوسائل املتعددة التي تعني يف تنمية هذه اللغة 

وتطويرها ووجدنا أن أهم وسيلتني يف هذا املضامر مها)26(:

الرتمجة: وهي أن نرتجم املصطلح العلمي فنتخرّي الكلم العريب املناسب ونتفق . 1
عليها يف كل البالد العربية.

عىل . 2 باحلفاظ  تعريبه  َثمَّ  ومن  األعجمي  املصطلح  أخذ  به  ونقصد  التعريب: 
يشء من أصواته أو بتغيري يشء منها إىل األصوات العربية كام نفعل مثل ذلك 

يف أبنية هذه املصطلحات فنقّرهبا من األبنية العربية.
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هذا  العلمية  االختصاصات  وأهل  اللغة  علامء  من  املتقدمون  اّتبع  ولقد 
األسلوب يف هتيئة املصطلح العلمي القديم. وال نغادر هذه اجلزئية قبل تعرف ماهّية 
التعريب والرتمجة بشكل مفصل ودقيق لكوهنام لصيقني باملصطلح اللغوي ومن ثم 
نرى أهّيام يتوافق مع املصطلح اللغوي واألصلح له كي يكون قريًبا من العربية أو 

جزًءا منها وجيعله مؤهاًل للدخول يف حاضنة هذه اللغة.

إّن )التعريب( مصطلح قديم اكتسب داللة جديدة يف العرص احلديث إذ كان 
يعني عند القدماء: صبغ الكلمة بصبغة عربية عند نقلها بلفظها األجنبي إىل اللغة 
العرب  اللفظ األجنبي الذي غرّيه  العربية، وقد استعملت كلمة )املعّرب( بمعنى 
ليكون عىل منهاج كالمهم)27(، أو يمكن القول عنه بأّنه: »استعامل العرب لأللفاظ 
العربية وهو بخالف )الدخيل(  اللغة  أبنية  املوضوعة ملعاٍن يف غري لغتها عىل وفق 
الذي يظل حمتفظًا بسامته األعجمية«)28(. ويمكن إطالق مصطلح )االقرتاض( عند 

املحدثني مرادًفا ملصطلح )التعريب( أو )املعّرب( عند القدماء)29(.

العلمية وغريها، وهي:  بّد منها يف الكتابة  التعريب عىل ثالثة أمور ال  ويقوم 
باملصطلحات  اعتنوا  قد  األوائل  العرب  والتأليف، وكان  والرتمجة،  املصطلحات، 
تعريًبا ووضًعا، أّما التعريب فقد شمل األلفاظ األعجمية، وكانت للعرب طريقة 
يف تعريبها ذكرها سيبويه )ت180#( يف كتابه)30(، قال: »إعلم أهنم مّما يغرّيون من 
مل  وربام  كالمهم  ببناء  أحلقوه  فربام  البتة  حروفهم  من  ليس  ما  األعجمية  احلروف 

يلحقوه...«)31(.

أّما يف العرص الوسيط فلم يكن العريب ميااًل إىل التعريب إذا مل يكن مضطًرا إليه 
العتزازه باللغة العربية الفصحى ورغبته يف احلفاظ عىل نقائها، أّما اللفظ الدخيل 
فكان العريب أكثر نفوًرا منه واستهجاًنا له، ويبدو أّن قبوله له كان حمدوًدا مقصوًرا 
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عىل بعض الرضورات الكربى، ويبقى النفور من الدخيل واملعّرب قائاًم يف العرص 
احلديث، غري أنَّ لفظة الدخيل ضمرت وحّل حملها تعبري )الرتمجة احلرفية( وبدأت 
لفظة التعريب تتسع وتواكب انفتاح العرب عىل التمّدن الغريب، ولعّل اجلدل بني 
أنصار التعريب ومانعيه امتداد للنفرة القديمة، ولكّن احلاجة اللغوية التي فرضتها 
اللغة  ملجمع  وسمحت  التعريب  وأقّرت  اجلدل  حسمت  املعارصة  الغربية  املدنية 
العربية بالقاهرة بإصدار قرار إجازة استعامل بعض األلفاظ األعجمية عند الرضورة 

عىل طريقة العرب يف تعريبهم)32(.

إّن التعريب نافٌع يف املصطلحات عاّمًة –ويف املصطلح اللغوي خاّصًة– وهو 
من أسهل وسائل وضع املصطلح اللغوي ولكنه يف الوقت نفسه من أخطر بل من 
أكثر هذه الوسائل خطورة إذا ما جعلت املسألة عشوائية بال ضوابط وبال قيود ألنه 
إذا مل يراَع ذوق العربية وأبنيتها الرصفية فستدخل إىل العربية ما ال تقبله وقدياًم نفت 
تنافرت  كثرية  كلامت  وأمهلت  الواحدة  الكلمة  يف  احلروف  بعض  إجتامع  العربية 
وجيعلها  العربية  يغزو  لئال  القصوى  للرضورة  التعريب  يكون  أن  عىل  حروفها، 

أعجمية غريبة)33(.

والعمل  معها  التهاون  تّم  لو  ألّنه  خطورة  من  القضية  هذه  ماحتمله  والخيفى 
بال ضوابط الخرتقت العربية بألفاظ أعجمية كثرية ال يمكن السيطرة عليها، وبناًء 
قضية  من  حازًما  موقًفا  يقف  أن  إىل  بالقاهرة  العربية  اللغة  جممع  عمد  ذلك  عىل 
التعريب ومن قضية املصطلح اللغوي برّمته حتى قيل عنه: إّن املجمع يكاد يقف 
واحد  بلفظ  الواحد  املعنى  ُيؤّدى  أن  املجمع  رأى  إذ  وقته،  كل  املصطلحات  عىل 
املصطلح  ترمجة  كراهية  مع  إليه  والنسبة  لالشتقاق  صاحًلا  اللفظ  هذا  يكون  وأن 
يكون  أن  العريب  املصطلح  يف  واشرتط  مرتادفني،  شبه  بلفظني  أو  بجملٍة  األجنبي 
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واضًحا دقيًقا نًصا يف معناه؛ ألنَّ لغة العلم تتناىف مع الغموض واإلهبام كام تتناىف مع 
املجاز واالستعارة والسجع واجلناس، ودعا إىل جتنب االبتذال والغرابة وإن كان 
ال يرفض خترّي بعض األلفاظ النادرة أو العامية السليمة ويسّلم بأن خيتص كل علم 
العلوم،  الواحد أحيانًا يف معاٍن خمتلفة باختالف  اللفظ  بمصطلحاته وأن يستعمل 
ولكنه يتشّدد يف أن توحد كل املصطلحات املشرتكة التي ال تتغرّي داللتها من علٍم 
باإلشارة  بأس  وال  األجنبي  بمقابله  العريب  املصطلح  يقرن  بأن  ويلتزم  علم،  إىل 
من  قوائم  بعرض  اكتفى  قد  املايض  يف  كان  وإذا  الالتيني،  أو  اليوناين  األصل  إىل 
املصطلحات ومقابلها اإلنجليزي أو الفرنيس فإنَّه يشرتط اليوم أن يعرف املصطلح 
ليفهم عىل وجهه وتتبنّي مدى دقته ويبدو من هذه التجربة الطويلة أن العربية ليست 
ألصق  عريب  مصطلح  من  وكم  أخرى،  لغة  أية  من  العلم  ملقتضيات  استجابة  أقل 

بمعناه وأدق يف داللته من مصطلح أجنبي)34(.

 – قديمة  قضية  معه  والتعامل  به  األخذ  قضية  ستبقى  بالتعريب  يتعلق  وفيام 
من  شيئًا  لغتهم  يف  أدخلوا  قد  اجلاهلية  فعرب  اجلذور  حيث  من  قديمة  جديدة، 
التي  احلديثة  املصطلحات  مع  التعامل  حيث  من  وجديدة  األعجمية،  الكلامت 
ظهرت يف عرصنا احلارض، وقد ألقت هذه القضية بظالهلا عىل سطح املناقشات بني 
العلامء اللغويني يف منتصف القرن العرشين، فمن ذاهٍب إىل إجازة التعريب ومن 

رافٍض له)35(.

وقد حاول جممع اللغة العربية بالقاهرة أن يديل دلوه يف هذه املسألة لقطع دابر 
هذا النزاع بني املؤّيدين واملخالفني، ومل تكن هذه املحاولة يسرية بل اكتنفتها احليطة 
واحلذر جّراء صعوبة إقناع كال الطرفني، وقد رسم املجمع ضوابط تنّظم التعريب 
وتفيد منه فقام بتعريب األلفاظ الدالة عىل أسامء األعيان وأعالم اجلنس وما ينسب 
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إىل علم من أسامء األشخاص أو أسامء األمكنة، أما ماوراء ذلك من تلك الكلامت 
التي ُأخذت من اللغة العادية ألداء معاٍن علمية فينبغي ترمجته)36(، وتّوَجت جهود 
يستعمل  أن  املجمع  »جييز  نّصه:  وهذا  بالتعريب  اخلاص  القرار  بإصدار  املجمع 

بعض األلفاظ األعجمية – عند الرضورة – عىل طريقة العرب يف تعريبهم«)37(.

ب الدكتور حممد عيل الزركان عىل قراراملجمع قائاًل: »فام حّد الرضورة؟  وقد عقَّ
رشح  يف  توّضح  مل  نقاط  تلك  كل  طريقتهم؟  وما  إليهم؟  املشار  العرب  هم  ومن 
هذا القرار واالستشهاد له، ويبدو من جو مناقشته أن املجمعيني األَول كانوا أميل 
إىل املنع وعدم التوّسع يف هذه الرخصة، وعبثًا أريد فيام بعد بسط األمر وتوضيحه 
فأقّر معّربات كثرية وحديثة يف  املشكلة حاًل عمليًا  املجمع أن حيّل هذه  آثر  وكأنام 
العلوم والفنون، وَقبَِل ما اشتق منه من أفعاٍل وأوصاف، وأصبح التعريب ال ينظر 
إليه يف توجس وخيفة كام كان الشأن من ذي قبل، عىل أّن متكن الباحثني واملرتمجني 

من العربية يمّدهم بزاٍد لغوي مل يكونوا جيدونه باألمس...«)38(.

وُيالحظ أنَّ قرار املجمع املذكور قد أجاز للعلامء تعريب املصطلحات العلمية 
إذا مل يكن من املستطاع إجياد ألفاظ عربية بديلة بطريق احلقيقة أو بطريق املجاز، إذ 
يشري إىل ذلك قيد )الرضورة( املوجود يف النص، وعليه فليس هناك مسّوغ للخوف 
من كثرة املصطلحات العلمية التي تضطر العلامء إىل تعريبها أو إدماجها يف اللسان 
العريب، فاأللفاظ كثرت أو قّلت ليست من مقومات اللغة، واللغات تتمّيز بعضها 
من بعض برتاكيب مجلها وبحروف معانيها، أي بام اختصت به من قواعد الرصف 

والنحو وأساليب االشتقاق والقياس.

هذا ما قال به األستاذ مصطفى الشهايب الذي ختم كالمه بالعبارة اآلتية: »وعىل 
الرغم من هذه احلقائق فأنا من القائلني بعدم اللجوء إىل التعريب إاّل عند الرضورة، 
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وحدود الرضورة عندي ليست واسعة«)39(. ويرى الدكتور أمحد مطلوب أّن العرب 
يشتق  أن  يمنع  وال  من أصول كالمها  تشتق  كام  النكرة  األعجمّي  من  اشتقت  قد 
أبنية العربية وخيّل  منه املحدثون يف مصطلحات العلوم عىل أن ال خيرج ذلك عن 
املصطلح  جمال  يف  بالقاهرة  العربية  اللغة  جممع  بجهود  يتعّلق  وفيام  بجرسها)40(. 
األصوات  إبدال  يعني  الذي  الصويت  التعريب  أجاز  قد  املَْجَمع  أن  نرى  اللغوي 

األجنبية أصواًتا عربية وقد قام بتقسيم هذا اإلبدال عىل قسمني:

األول: إبدال األصوات األجنبية التي ليست من األبجدية العربية.

الثاين: إبدال األصوات األجنبية التي هلا نظائر عربية.

والقسم الثاين يقسم عىل نوعني أيًضا مها:

ًا.. 1 أصوات مركبة هجائًيًا موحدة صوتياًّ
أصوات مفردة هجائًيا وصوتًيا.. 2

اخلطية  الصورة  يف  صوتني  اجتامع  الثاين  القسم  من  األول  بالنوع  واملقصود 
املستوى  يعرّبان عن صوت واحد عىل  الصوتان  الكلامت األجنبية وهذان  لبعض 
 )f( يظهران صوتني عىل املستوى اخلطي ويعرّبان عن صوت )ph( النطقي فمثاًل الـ

عىل املستوى النطقي ولذا يبّدالن بصوت الفاء العربية ومن أمثلة هذا النوع:

1 ..phonetics الفوناتيك
2 ..phonology الفونولوجيا
3 ..morphology املورفولوجيا
4 ..phoneme الفونيم
5 ..morpheme املورفيم
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ر  قرَّ تعريبها، وقد  تم  التي  احلديث  اللغة  وكل هذا هو من مصطلحات علم 
املجمع أن يرمز لـ )ph( بالفاء عند التعريب)41(.

لدن  من  املبذول  واجلهد  )التعريب(  مفهوم  مع  رسيعة  وقفات  هذه  كانت 
جهًدا  يأُل  مل  وهو  بالقاهرة  العربية  اللغة  جممع  سيام  وال  املجال  هذا  يف  املحدثني 
فيه  فائدة وليس  ذا  ليس  الصويت  التعريب  أّن  نرى  أّننا  مناسًبا،مع  مايراه  تقديم  يف 
جمهود كبري ألنه يتضّمن عملية إبدال أصوات ال غري وال يتطّلب من القائمني عىل 
هذه العملية معرفة أو دراية يف هذا املجال،وهو هتّرب من عناء البحث والتفّحص 

واختصار اآلليات التي تتطلبها العملية يف خطوة واحدة ال أكثر. 

ال  واضح  )الرتمجة(  مصطلح  أّن  ويبدو  )الرتمجة(  مفهوم  عند  اآلن  ونتوّقف 
لبس فيه فهو يعني نقل اللفظ أو النص من لغٍة إىل لغٍة أخرى، وهلذا النقل رشوط 
يرى  املعاين واألفكار)42(،إذ  نقل  العلمية يف  الرتمجة ودقتها واألمانة  أمهها وضوح 
الدكتور داخل حسن جريو أّن الرتمجة تعّد أحد أهم وسائل امتالك املعرفة؛ لكوهنا 
تسهم بنقل علوم وثقافات الدول األكثر تقدمًا إىل الدول األقل تقدمًا يف املجاالت 
العلمية املختلفة وأنه ال يمكن حتقيق هنضة علمية حقيقية دون االطالع عىل علوم 
هنضتها؛  مرتكزات  إرساء  بدايات  يف  سيام  وال  األخرى  األمم  وثقافات  وجتارب 
وألّن الرتمجة العلمية تسهم إسهامًا حقيقيًا وفاعاًل يف نقل العلوم واملعارف لذا كان 

ال بدَّ من إيالئها ماتستحقه من عناية فائقة لتحقيق هنضة األمم)43(.

عىل أيّن أختلف مع وجهة نظر الدكتور داخل يف أّن الرتمجة تكون بنقل ثقافات 
األستاذ  نظر  وجهة  فهذه  تقدًما  األقل  البلدان  إىل  تقدمًا  األكثر  البلدان  ومعارف 
الفاضل –وأنا أحرتم وجهة نظره– ولكّني أرى أنَّ عملية الرتمجة هي عملية تبادل 
معرفية بني البلدان برصف النظر عن كون أحد هذه البلدان متقدمًا عىل ما سواه، 
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النتيجة  العريب ولكن  املرشق  بلدان  متقدًما عىل كثري من  نفسه  يرى  اآلن  فالغرب 
بنقلها واإلفادة منها يف  البلدان وثقافاهتا ويقوم  أنه يرتجم كثريًا من مؤلفات هذه 
شتى مناحي احلياة يف بالد الغرب، فالرتمجة كام نراها وسيلة معرفية للتواصل بني 
احلضارات وبني لغات العامل املختلفة ال ختضع ملقاييس القوة والضعف أو التقدم 

والتخلف. 

العالقة  تكون  أن  وهو  الرتمجة  لصحة  مقياًسا  مطلوب  أمحد  الدكتور  ويضع 
واضحة بني داللتي املصطلح اللغوية واالصطالحية وأن تكون الداللة االصطالحية 
من  املصطلح  ترمجة  »إّن  قائاًل:  الدكتور  ويضيف  اللغوي)44(  املعنى  من  أوسع 
الوسائل املهمة يف وضع املصطلح العريب وهي خري من التعريب أو االقرتاض أو 
النحت، وال بأس إذا كانت الرتمجة أكثر من كلمة؛ ألنه ال ُيشرتط كل االشرتاط أن 
اللغات األجنبية أوضح دليل عىل ذلك  يكون املصطلح كلمة واحدة ولعل ما يف 
وال سيام املصطلحات املنحوتة من عدة كلامت بموجب قواعد النحت يف اللغات 
اإللصاقية، وقد حّلت ترمجة املصطلحات كثريًا من املصاعب وال خيص ذلك العلوم 
التي  اجلديدة  اإلنسانية وال سيام  العلوم  يشمل  وإنام  التطبيقية وحدها،  أو  الرصفة 
عني هبا العرب يف العرص احلديث مثل: علم النفس والرتبية وعلم االجتامع وغريها 

من العلوم التي زاد االهتامم هبا يف السنوات األخرية«)45(.

وبعد هذا كّله رّب سائل يسأل: ما العالقة بني الرتمجة والتعريب؟ أو يمكن أن 
يصاغ السؤال بالشكل اآليت: هل ثمة عالقة بني الرتمجة والتعريب؟ وأهيام أصلح 

للتعامل مع املصطلح األعجمي كي جيعله قريبًا من اللغة العربية؟

املسألة فمنهم من  العلامء والباحثني حول هذه  آراء  تباينًا بني  إّن هناك  أقول: 
التعريب،  مقدمة  أو هي  العريب  الوطن  منها يف  بّد  أوىل ال  مرحلة  الرتمجة  أّن  يرى 
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ومنهم من يرى أّن الرتمجة مقبولة يف حدود ضيقة منعًا لالتكالية الفكرية والتبعية، 
وبعض آخر يرى أّن التعريب هو اهلدف وأّن الرتمجة وسيلة من وسائله. هذه بعض 
روحي  سمر  الدكتور  وحياول  والرتمجة  التعريب  بني  العالقة  يف  قيلت  التي  اآلراء 
اجلدل  أّن  مؤمن  »إنني  قائاًل:  القضية  هذه  يف  رأيه  مبديًا  بينهام  التوفيق  الفيصل 
املعارصة دون  الرغبة يف  التعبري عن  إاّل  الرتمجة والتعريب ماهو  العالقة بني  حول 
تعيشها  التي  االنتقالية  املرحلة  يف  بدهيي  جدل  وهو  العربية  األصالة  عن  التخيل 
األمة العربية؛ ألّن اللحاق بركب احلضارة اإلنسانية واإلسهام فيها ال يتحققان إذا 
مل يتفاعل العرب مع املدنية وليست هناك وسيلة هلذا التفاعل غري اللغة التي تنقل 
بواسطتها العلوم والتقنيات احلديثة لنتعرفها فنهضمها ونتمثلها قبل أن نضيف إليها 
وإال فإننا سنضطر إىل قبول التبعية املطلقة ومن هنا نبع جذر اإلشكال الرئيس يف 

الرتمجة والتعريب وهو: هل تستطيع لغتنا العربية النهوض هبذه املهمة؟«)46(.

وبعد هذا نرى الدكتور الفيصل يطرح ثالثة إشكاالت رئيسة هي: اإلشكال 
هي  اإلشكاالت  هذه  أن  مبيًنًا  اللغوي)47(  واإلشكال  التارخيي  واإلشكال  املعريف 
أبرز ما يطرح يف أثناء الشك يف مقدرة اللغة العربية عىل مواكبة العرص احلديث، وقد 
حاول الدكتور فحص هذه اإلشكاالت الثالثة من الزاوية اللغوية اخلاصة بحركة 
الرتمجة والتعريب، وقد خلص الدكتور بعد هذا كله إىل نتائج لعّل أبرزها من الزاوية 
اللغوية هو أّن اهتام اللغة العربية الفصيحة بالقصور عن الوفاء باحلاجات العلمية 
العربية ال أساس له من الصحة فهي قادرة عىل وضع املصطلحات وترمجة الكتب 
ونقل ما يستجد يف اللغات األجنبية استنادًا إىل خصائصها الذاتية من اشتقاق وجماز 
يعوق  ما  فيها  واقرتاض وتضمني وقياس وقلب وترمجة وتعريب، وليس  ونحت 
الرتمجة والتعريب، بل إهّنا عرّبت عن مرونة ودقة يف قبول املعّرب واملرتجم سواء 
أكان لفظًا أم نصًا، وسمحت للغويني واالختصاصيني يف العلوم املختلفة بالعمل 
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وانفتاحهم عىل  التعريب  الرتمجة ومصطلح  لفهمهم علم  يف رحاهبا، وبدت طّيعة 
العرص احلديث من خالله ونفي االهتام بالقصور يعني أنه ليس هناك جانب لغوي 
الرتمجة  خالل  من  العربية  العلمية  باحلاجات  الوفاء  عن  الفصيحة  عجز  اسمه 

والتعريب.)48(

ومل يكن جممع اللغة العربية بالقاهرة ببعيد عن مسألة الرتمجة فقد أصدر املجمع 
نصه:  الذي  القرار  القرارات  تلك  ومن  املصطلحات  برتمجة  املتعلقة  القرارات 
إذا أمكن  فأكثر، عند وضع اصطالح جديد  الواحدة عىل كلمتني  الكلمة  »تفّضل 

ذلك وإذا مل يمكن ذلك تفّضل الرتمجة احلرفية«)49(.

ومع هذا التشّدد من املجمع ومع االهتامم املتزايد من لدن علامء اللغة والباحثني 
اللغوي(  املصطلح  )والسيام  املصطلح  يكون  أن  يف  واحلرص  الرتمجة  مسألة  يف 
املرتجم بشكل يمكن فهمه بيرس من لدن القاريء العريب إال أّن هناك اضطراًبا بني 
املصطلحات من ناحية الرتمجة، ويمكن أن نقف عىل ترمجة ختتلف عن ترمجة أخرى 
للمصطلح نفسه وهذا يعزى إىل أسباب عدة سنحاول أن نتوقف عندها يف املبحث 

القابل.

اضطراب املصطلح اللغوي

يكون  قد  بل  كثرية-،  أحيان  –يف  حاًل  يكون  ال  قد  ما  مشكلة  من  التهّرب   
مشكلة بحد ذاته أو خيلق مشكلة جديدة بداًل من حل املشكلة القديمة،والأعتقد 
أن اللغويني املحدثني كانوا مدركني أّن توجههم نحو املصطلح اللغوي األعجمي 
وحماولة جتاهل املصطلحات العربية القديمة سيكون حاًل ناجعًا لكثري من مشكالت 
املصطلح اللغوي، ولكنهم من حيث ال يشعرون وقعوا يف مأزق التعامل مع املصطلح 
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األعجمي وكيفية ترويضه وإلباسه لباسًا عربيًا فكان أن ظهر لدينا أكثر من مصطلح 
واحد ملفهوم واحد والسبب اضطراب عملية الرتمجة والتعريب أو السياقات املتبعة 
من لدن اللغويني يف جعل هذه املصطلحات ذات صبغة عربية فضاًل عىل اجتهادات 
اللغويني أنفسهم وعدم استقراء املصطلح استقراًء كاماًل مما وّلد اضطراًبا يف داللة 
لدينا مصطلح موحد ظهرت  يظهر  أن  فبداًل من  تعريبه  أو  ترمجته  املراد  املصطلح 
لدينا مصطلحات عدة ملفهوم واحد جعلت الباحثني يف دوامة البحث عن خمرج من 

املأزق الذي وضعهم فيه اللغويون املحدثون.

العلة وتلّمس  يده عىل موطن  الفهري  الفايس  الدكتور عبدالقادر  وقد وضع 
األسباب التي أدت إىل حدوث الفوىض يف املصطلحات اللغوية، فالدكتور الفايس 
يرى أن املصطلح اللغوي يتجه إىل خارج اللغة العربية )أي إىل ترمجة التعريب( أكثر 
اللغوي  املصطلح  أسباًبا جعلت  هناك  أن  ورأى  الداخل،  من  التوالد  إىل  يتجه  مما 

يعيش حالة من الفوىض واالضطراب لعل أهم هذه األسباب)50(:

تعدد املقابالت العربية للمصطلح األجنبي الواحد.. 1
اقرتاح مقابالت غري واردة وال تؤدي املعنى.. 2
اختالف مدلول املصطلح الواحد من مدرسة لغوية إىل أخرى.. 3
تداخل القطاعات املعرفية.. 4
تعدد األلفاظ للمفهوم الواحد أو مفاهيم متشاهبة. . 5

العريب يف جمال  الباحث  تواجه  التي  بالصعوبة  السعران  الدكتور حممود  ويقّر 
الباحث العريب يف هذا السبيل من  إذ يقول: »ومن أول ما جيابه  اللغوي  املصطلح 
الدكتور  يستعرض  ثمَّ  ومن  بالعربية«)51(،  العلم  هذا  مصطلح  وضع  صعوبات 
مصطلحات  عىل  اطالعه  عند  العريب  القاريء  تواجه  التي  الصعوبات  السعران 
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من  جتعل  العرب  املرتمجون  فيه  وقع  الذي  واخللط  فاالضطراب  أعجمية  لغوية 
السعران:  الدكتور  يقول  العريب،  القارئ  أمام  مبهاًم  لغًزا  أو  أحجية  املصطلحات 
»إّن هذا العلم –يعني علم اللغة– يتضمن تصورات مل تقم يف أذهان لغويي العرب 
وقد ال يصلح للتعبري عنها مصطلحات عربية رسخت داللتها وتبلورت وقد يكون 
من اخلري جتنب استعامهلا حتى ال خيتلط معناها األصيل باملعنى احلديث الذي يراد 
اجلديدة،  املصطلحات  بعض  وضع  إىل  العريب  الباحث  سيضطر  عليه  تدّل  أن  هبا 
وقد حيتفظ أحيانًا باملصطلح األجنبي حتى حيني الوقت –بعد اإلكثار من التأليف 
ومدارسة أصول هذا العلم اجلديد وفروعه– لظهور مصطلح عريب أصيل سائغ، 
وإّن االطالع عىل ما كتب بالعربية تعريًفا هبذا العلم، وهو جد قليل لشاهٍد بمدى 
الصعوبة التي يعانيها الكاتب والقارىء مجيًعًا يف هذا املجال، فقد اختلف املؤلفون 
واملرتمجون وهذا طبيعي ومتوقع يف املصطلحات الدالة عىل معاٍن واحدة حتى أن 
املؤلفني  بعض  اضطرب  وقد  واالختالل  واحلرية  البلبلة  يف  ليقع  املبتدىء  املطلع 
بلفظ معني مرة ثم ترجم املصطلح نفسه مرة  واملرتمجني فرتجم املصطلح األوريب 

أخرى يف نفس الكتاب بلفٍظ آخر«)52(.

فيه  يقع  الذي  واالضطراب  التذبذب  مدى  عن  يكشف  املتقّدم  النص  إّن 
املؤلفون واملرتمجون العاملون يف جمال املصطلح اللغوي ويكون القاريء أو الباحث 
املفهوم.  يف  أم  املصطلح  داللة  يف  أم  الرتمجة  يف  سواٌء  اخللط  هلذا  ضحية  املبتدئ 
مصنفات  يف  احلاصل  االضطراب  هلذا  أمثلة  رضب  قد  السعران  الدكتور  أّن  علاًم 
وقع  التي  االضطرابات  أمثلة  من  آخر  قسم  إىل  نشري  أن  وسنحاول  اللغويني)53(، 
فيها اللغويون العرب يف ترمجة املصطلحات اللغوية، إذ يرى الدكتور غانم قدوري 
احلمد أن تعّدد املصطلحات املعرّبة عن ظاهرة لغوية أو قاعدة نحوية أو رصفية أو 
األشخاص  بحسب  النظر  وجهات  اختالف  إىل  أو  املعرفة  تطّور  إىل  يعود  صوتية 
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أو البلدان أو العصور وهذه احلالة –بحسب رأي الدكتور احلمد– ال تكون إاّل يف 
حدود ضيقة)54(.

أعطاه من مسّوغات  وما  إليه  فيام ذهب  الفاضل  أستاذنا  رأي  نوافق  أّننا  عىل 
هلذه القضية هو عني الصواب ولكننا ال نجد هذه املسألة يف حدود ضيقة –كام ذهب 
إىل ذلك الدكتور– وإنام نجد أّن املسألة بدأت تتسع شيئًا فشيًئا وال سيام يف العرص 
احلديث ويف الوقت احلارض، ونجد بونًا شاسًعا يف مداليل املصطلحات بني مصنف 

وآخر بل يكون االختالف يف املصنف نفسه وملصطلٍح واحد.

ويف موضع آخر من كتاب الدكتور احلمد نجد أن الدكتور يتوقف عند علم 
األصوات وما حصل يف هذا العلم من اضطراب املصطلح الصويت ويعزو املسألة 
العربية  اللغوية  الدراسات  نشطت  »وحني  احلمد:  الدكتور  يقول  عدة،  ألسباب 
يف  اضطراب  حصل  اجلديد  املتميز  بشكله  العربية  أصوات  علم  وبرز  جديد،  من 
استخدام املصطلحات يف علوم العربية، وكان نصيب علم األصوات من ذلك كبريًا 
اجليل  من  خاصة  فيه  واملؤلفني  العلم  هبذا  املتخصصني  أكثر  األول:كون  لسببني: 
األجنبية.  اللغات  عن  كتبوه  مّما  كثريًا  وترمجوا  الغربية  اجلامعات  يف  درسوا  األول 
نتيجة  فكانت  القديم.  العريب  الصويت  الرتاث  من  كثري  عىل  إطالعهم  عدم  الثاين: 
املحدثني  لدى  الصوتية  املصطلحات  استخدام  يف  اضطراب  من  حصل  ما  ذلك 

الذي يتمثل بعدة أمور منها:

للتعبري . 1 للداللة عىل معنى واحد مثل ما وضع  املستخدمة  تعدد املصطلحات 
.constants & vowels عن املصطلحني الغربيني

والفونولوجيا . 2 الفونيتيك  مثل:  الغربية  الصوتية  املصطلحات  بعض  تعريب 
والفونيم وغريها.
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وضع املصطلح الغريب بجانب املصطلح العريب، حتى إن كان املصطلح العريب . 3
يتقدم  ومل  غبار  حوهلا  ُيثر  مل  التي  الداللة  الواضحة  القديمة  املصطلحات  من 

أحد بالدعوة إىل تبديلها«)55(.

االختالف  يرجع  املسّدي  السالم  عبد  الدكتور  أّن  آخر  جانب  يف  ونرى 
واالضطراب يف املصطلح اللغوي إىل أسباب أخرى منها أّن علامء العرب ينهلون 
وكثرة  العلم  هذا  جتدد  عىل  فضاًل  وسالفية  وأملانية  وسكسونية  التينية  ينابيع  من 
املدارس واالجتاهات اللغوية احلديثة)56(، وهو يف النص اآليت يتعّرض هلذه املسألة 
مستحدثة  متصّورات  بني  اللغوية  املعرفة  دوران  تفاقاًم  األمر  به  ازداد  »ومما  قائاًل: 
فينزعون  النظر  ذوي  االصطالحي  املرياث  يتجاذب  ما  وكثريًا  متوارثة  ومفاهيم 
صوب إحياء اللفظ واستخدامه يف غري معناه املدقق فإذا باملدلول اللساين يتوارى 
تعتم  الضباب  من  مسحة  وعليه  أخرى  أحيانًا  ويتسلل  النحوي  املفهوم  خلف 
صورته االصطالحية فتتالبس القضايا ويعرس اجلدل بني املتخاصمني، أعىل هوية 

اللفظ يتحاورون أم عىل مضمون الداللة؟«.)57(

املصطلح  غامر  يلج  ملن  توافرها  من  ُبّد  ال  رشوًطًا  املسّدي  الدكتور  ويضع 
به من معرفة ودراية  اللغوي من أمهها أن يكون ملاّمً بعلم املصطلحات وما حييط 
واطالع عىل ما يستحدث يف هذا املجال وكذلك جيب عىل املتصّدي هلذا العمل أن 
حييط إحاطة تامة باللغة التي ينقل عنها املصطلحات وان يكون ضليعًا هبا متمكنًا 
يف جمال الرتمجة. ولذا نلحظ الدكتور املسّدي يعيب عىل الدكتور حممد مندور ترمجته 
بحًثا ألنطوان ماييه عنوانه )علم اللسان( إذ كانت الرتمجة –من وجهة نظر املسّدي– 
تتخللها هفوات وهنات وأن ترمجة الدكتور مندور تشعرك أنه ال يمتلك من رصيد 
أو كالغريب عند  أهله غريب  الكايف ملواجهة علم حديث عند  الزاد  املصطلحات 
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أهل الضاد ومل يكن أمامه إاّل أن صاغ املضامني العلمية عىل هنج التعميم واملقاربة 
تتعد  مل  سبقته  التي  املحاوالت  أّن  صنع  فيام  يشفع  وقد  التخصيص،  هنج  عىل  ال 
مرتبة التلقي االصطالحي كام يشفع له اّنه من أوائل الباحثني العرب الذين أطلقوا 
العبارة  اللغوي يف العرص احلديث)58(. وتستوقفنا  مصطلح )اللسان( عىل الدرس 
األخرية من هذا النص الذي مىض والتي تتحّدث عن عمل الدكتور حممد مندور 
قدمه  بام  وإشادة  عمله،  من  بجوانب  إشادة  وهناك  اللغوية  املصطلحات  ترمجة  يف 
ُيعّد من أوائل الباحثني العرب الذين أطلقوا مصطلح  يف جمال الدرس اللغوي إذ 

)اللسان( عىل الدرس اللغوي يف العرص احلديث!

وماقّدمه الدكتور مندور حُيسب عليه ال له؛ ألّننا نمتلك مصطلًحا عربًيا قدياًم 
يصلح لإلطالق عىل الدرس اللغوي ويوافق املصطلح الذي جاء به الدكتور مندور 
واحد؟!  مفهوم  عىل  الدالة  املصطلحات  من  اإلكثار  هذا  فلامذا  املفهوم  حيث  من 
وعرشين  ثالثة  جعلوا  قد  له  املعارصين  وزمالءه  مندور  الدكتور  أّن  ماعلمنا  فإذا 
مصطلًحا كلها تدل عىل ما يعنيه مفهوم )علم اللغة( أو )اللسانيات( بحسب تسمية 
من  الكثرة  هذه  سبب  عن  عدة  تساؤالت  ويثري  غريًبا  هذا  يكن  أمل  املحدثني)59(، 
داّلة عىل مفهوم  تعّدد املصصطلحات وكثرهتا  الداعي هلا؟! هل  املصطلحات وما 
واحد يفيض إىل التيسري يف الدرس اللغوي والتخفيف عىل الدارسني أو يفيض إىل 

التعقيد ويوّلد اضطراًبا يف ذهن املتلقي والقارىء؟!

وال  األقدمني  لدن  من  عليه  متفق  مصطلح  هناك  مادام  إّنه  سابقًا:  قلنا  نحن 
خالف عليه ويؤدي الغرض املطلوب واملراد منه فال داعي ألن نستحدث مصطلًحا 
ونجري  أعجمية  بمصطلحات  نأيت  ألن  داعي  وال  ذاته  الغرض  عىل  يدل  جديًدا 
عليها من الرتمجة والتعريب ما جيعلها تكتسب صيًغا عربية وبالنتيجة ستكون دالة 
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عىل الغرض ذاته الذي يؤديه املصطلح العريب املوجود لدينا، فليس من املعقول أن 
يكون مصطلح )اللسانيات( الذي أوجده املحدثون قد بلغت املصطلحات الدالة 
عليه ثالثة وعرشين مصطلحًا ما بني مصطلح معّرب ومصطلح مرتجم ومصطلح 
موضوع، ولو عدنا إىل تراثنا العريّب وبحثنا فيه لوجدنا أّن القدماء استعملوا ثالثة 
مصطلحات فقط تدّل عىل املفهوم ذاته هذه املصطلحات هي)60(: فقه اللغة وعلم 

اللغة وعلم اللسان.

املراد واملحدد؟ وأي  املفهوم  الثالثة للداللة عىل  أال تكفي هذه املصطلحات 
جدوى من عملية إكثار املصطلحات بال سبب يوجب ذلك؟! هذه ال تعدو عملية 
إرباك وفوىض واضطراب وحماولة تشتيت لألذهان وخلط لألوراق واملفاهيم ليس 
إاّل وال طائل منها، وهي بحاجة إىل عملية مراجعة وتشذيب للمصطلحات الزائدة 

التي ال فائدة من تعدادها.

وأقف عند مصطلٍح آخر هو مصطلح )علم األصوات(، إذ ذكرت سابًقا أنَّ 
أن يكون األصل  يمكن  ابن جني من مصطلح )علم األصوات(  تواضع عليه  ما 
 :)phonology -االصطالحي األول ملا استقّر عليه املصطلح األورويب )الفونولوجي
الكالم  تركيب  يف  اللغوي  الصوت  بأثر  العناية  كل  ُيعنى  وهو  الصويت،  التشكيل 
نحوّيًا ورصفياًّا يف ضوء الصوت واإليقاع لدى بحثه املصطلح والذي تطّور فيام بعد 
للكشف عن األصوات اإلنسانية العاملية املجهولة ووضع لذلك مصطلحه احلديث 

.)phonetics -الفوناتكس(

وما يمكن قوله: إنَّ مصطلح )علم األصوات( مصطلح عريب أصيل ال شك 
مدلوالته  واستعامل  غموض،  دون  رصاحًة  تسميته  عىل  النص  ذلك:  وعّلة  فيه، 
ابن جني، وال  القدماء وال سيام عند  العرب  يف االصطالح الصويت بكل دقة عند 
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نحسب أّن هذه التسمية الرصحية هبذه الداللة االصطالحية الناصعة قد ُسبق إليها 
ابن جني من ذي قبل، فهو مبتدعها وهو مؤّسس مصطلحها املسّمى عند املحدثني 

)phonemics( فونيمكس، أي دراسة األصوات املميزة يف اللغة)61(.

املصطلحني  هذين  نشوء  حمطات  أهم  عند  التوّقف  رسيعٍة  بإطاللٍة  ويمكن 
)الفونولوجيا والفوناتيك( متجاوزا احلديث عن املدارس األوروبّية والغربّية التي 
كان هلا الدور األكرب يف نشأة املصطلحني؛ ألّنَه ليس من وكد هذا البحث أن يبنّي 
التي  العربّية  املحطات  عند  بقدرالتوّقف  الغربينّي  عند  املصطلحات  نشأة  مراحل 
كانت ذات أثر يف نشأة ويف ولوج هذه املصطلحات ساحة تلك املحطات، إذ الخيفى 
أّن هنايات القرن التاسع عرش وبدايات القرن العرشين كانت متثل عند الغرب مرحلة 
من مراحل التطوير العلمي واملدين واحلضاري بفضل الثورة احلضارية والصناعية 
التي عصفت ببلدان الغرب آنذاك وساعدت هذه الثورة اهلائلة عىل نشوء كثري من 
املصطلحات التي جتاري التطور احلاصل يف تلك البلدان، ومن تلك املصطلحات 
)املصطلح اللغوي(، أّما فيام يتعلق بمصطلحي )الفونولوجيا( و )الفوناتيك( فقد 
ومل  األوربيني،  عند  املصطلحني  هذين  والدة  بداية  هو  العرشين  القرن  مطلع  كان 
تكن الوالدة سهلة يسرية بل رافقها خماض عسري، إذ كان هذان املصطلحان مدار 
اختالف بني الدارسني وُيعزى ذلك إىل تعّدد اآلراء واختالفها مع اختالف مذاهب 
تتعّلق  األمهية  يف  غايٍة  مسألٍة  عىل  فضاًل  حينذاك،  كانت  التي  اللغوية  املدارس 
إليه  يشري  الذي  واملصطلح  املفهوم  بني  العالقة  قضية  وهي  أال  عموًما  باملصطلح 

والفيصل بينهام هو الدقة يف حتديد هذه العالقة، والدقة تعني شيئني مها)62(:

أاّل جتانب داللة املصطلح اللفظية مفهومه العلمي.. 1
أاّل جتانب الداللة اإلصطالحية للمصطلح داللته اللغوية.. 2
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مل  ما  عليه  املتعارف  باملعنى  مصطلًحا  يكون  ال  املصطلح  إنَّ  أخرى  وبعبارة 
اللغوية  الناحية  من  نفسه  الوقت  يف  وسلياًم  املقصود  العلمي  للمفهوم  مؤّدًيا  يكن 
حتديد  جمال  يف  يفرتقان  ال  صنوان  ومها  لغوية  ودقة  علمية  دقة  أي  ومعًنى،  مبًنى 
فهم )املصطلح(، وليس بالرضورة أن يكون اللفظ مساوًيا متامًا ملدلوله كي يعطينا 
املفهوم  دقائق  يستقيص كل  أن  املصطلح  للمصطلح، فال يشرتط يف  دقيقًا  مفهومًا 
يكفي  بل  به  املسمى  املفهوم  بدقائق  الشاملة  اإلحاطة  أو  عنه  يعرّب  الذي  العلمي 
املصطلح  لفظة  بني  مالبسة  أو  عالقة  وجود  مع  ذلك  عىل  املختصني  بني  االتفاق 
وبني داللته سواء أكانت العالقة حقيقية أم جمازية من قريب أم من بعيد فاالتفاق 

هو األصل وما سواه تبع)63(.

يف ضوء ما تقّدم يمكن فهم مواطن النقص يف دّقة املصطلحات عىل مدلوالهتا، 
إّن  نقول  وال  اللغوية  الدقة  مع  العلمية  للدقة  جامعًا  مصطلحًا  نجد  أن  فيصعب 
ذلك حمال ولكننا نقول إّنه من النادر أن نجد مصطلحًا تتوافر فيه متطلبات الدقة 
التامة، وليس هذا الوصف مقصوًرا عىل املصطلح العريب فقط إّنام ينسحب ذلك إىل 
املصطلح األعجمي أيًضا، وإذا كان بعضهم يّدعي أّن األلفاظ االصطالحية العربية 
كثرًيا ما تتسم بامليوعة وانعدام الدقة مقابل أن املصطلحات األعجمية متتلك ثباتًا 
دقة وحتديدًا ينتفي معه كل لبس أو خلط فهذا القول فيه من عدم الدقة واملصداقية 
أو  لبس  من  تعاين  إاّل  لغة  من  ما  أنه  يثبت  احلايل  اللغوي  والواقع  الكثري،  اليشء 
غموض أو نقص يف الدقة يف جمال املصطلحات، وأّن املصطلحات األعجمية نفسها 
أهل  عن  بخافية  ليست  حقيقة  وهذه  املعاين  من  فيها  مايدخل  جتاه  قصورًا  تعاين 
االختصاص وال يمكن حجبها عن أعني الناس، نحن نقّر بوجود نقص يف الدقة يف 
مصطلحاتنا العربية ولدينا تلكؤ يف هذا امليدان )ميدان املصطلح( ولكن باملقابل عىل 
اآلخرين أن يعرتفوا كذلك بأّن يف لغاهتم نقصًا وقصورًا يف هذا املضامر ال أن يلقوا 
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بكل الرتكة ومواطن النقص يف ميدان العربية فقط، ال بل نكاد ونجزم أّن الضعف 
والنقص الذي اعرتى املصطلح العريب كانت بداياته بوباء مصطلح أعجمي أي أن 
العدوى انتقلت من جسد املصطلح األعجمي إىل جسد املصطلح العريب فأساس 
العدوى من بالد الغرب تقّبلها املصطلح العريب بال تشخيص وبال تدقيق وبال مناعة 
وعّلة ذلك أّن من أدخل املصطلح األعجمي إىل الديار العربية أراد مواكبة التطور 
املدين والعلمي واحلضاري وجماراة النمو الثقايف يف بالد الغرب مّما زاد الطني بّلة! 

انظر كيف أّن العذر أقبح من الذنب؟!

وإذا ما أردت أن أعطي مثااًل واضًحا وبّيًنا عىل قضية نقص الدقة واالضطراب 
اللغة  ومنها  األخرى  اللغات  إىل  األم  لغته  من  املصطلح  نقل  عملية  يرافق  الذي 
العربية فليس هناك أوضح من اضطراب مصطلحي )الفونولوجيا( و)الفوناتيك( 
اللذين بدأت احلديث عنهام وهاأنذا أعود إليهام، فهذان املصطلحان مل حتدد داللتهام 
هذين  داللة  تطور  مراحل  عىل  أقف  أن  أريد  فحينام  دقيق،  بشكل  األم  لغتهام  يف 
املصطلحني أجد أّن أول ما يطالعنا يف هذا الصدد هو مفهوم فردينان دي سوسور 
الذي حيلل  التارخيي  العلم  للداللة عىل  )الفوناتيك(  استعمل  الذي  )ت1913م( 
األحداث والتغريات والتطورات عرب السنني وهو لذلك جزء من اللسانيات، غري 
أّن تروبتسكوي )ت 1938م( من مدرسة براغ اللغوية خالف رأي دي سوسور إذ 
رأى أن الفوناتيك ليس علاًم لسانًيا بل هو مساعد للسانيات؛ ألنه يدرس األصوات 

دراسة علمية ال ختّص لغة بنفسها.

وهذان الرأيان يوّضحان مقدار االضطراب يف الداللة عىل مفهوم املصطلح، 
وليس هذان الرأيان فقط نلمح فيهام عدم الدقة ونقص الرؤية الواضحة إذ جاءت 
العلم  يعني  الفوناتيك  أن  رأتا  اللتان  واالمريكية  االنكليزية  املدرستان  ذلك  بعد 
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تطورها  إىل  االشارة  دون  من  وحيلّلها  ويّصنفها  الكالمية  األصوات  يدرس  الذي 
إىل  إنتقلنا  ولو  الوصفية.  اللسانيات  من  فرعًا  العلم  هذا  يكون  وبذلك  التأرخيي 
النطق،  آلية  لدراسة  استعمله  قد  أّن دي سوسور  )الفونولوجيا( لوجدنا  مصطلح 
ناحية  الصوتية من  الظواهر  يعالج  براغ قد جعلته فرعًا لسانيًا  أّن مدرسة  يف حني 
جعلت  ثم  ومن  األول  الرأي  متامًا  يعاكس  الثاين  الرأي  أّن  أي  اللغوية،  وظيفتها 
املدرستان االنكليزية واالمريكية هذا املصطلح عنوانًا لدرس تاريخ علم األصوات 

والوقوف عىل التغريات التي حتدث يف أصوات اللغة نتيجة تطورها.

لألصوات،  التأرخيي  الدرس  يعني  )الفونولوجيا(  مصطلح  صار  وبذلك 
الصويت  النظام  يدرس  علاًم  الفونولوجيا  جعل  من  الغربيني  الباحثني  من  وهناك 
للغة معينة بعد أن يبنّي وحداته وطرق ائتالفها وما يطرأ عليها من تغيريات تأرخيية 
الفوناتيك علاًم يدرس أصوات الكالم دراسة علمية ال  وتركيبية من جهة وجعل 

تتصل بالوظائف اللغوية من جهة أخرى.

ألّن  العلمني؛  هذين  بني  ق  يفرِّ مل  من  الغربيني  اللغة  علامء  من  هناك  أّن  عىل 
أحدمها يعتمد عىل اآلخر ومها يتناوالن مادة واحدة هي األصوات لذلك مجعا معًا 

حتت أحد املصطلحني: الفوناتيك أو الفونولوجيا)64(.

مصطلحي  أصاب  الذي  االضطراب  مدى  تبنّي  الرسيعة  النظرة  هذه 
السنني ومل يكن اخلالف حول  النشأة والزمتهام عرب  منذ  الفونولوجيا والفوناتيك 
انتقال  مع  العربية  اللغة  إىل  انتقل  بل  فقط  هبام  لصيقًا  املصطلحني  هلذين  املفاهيم 
اللغوية  ومدرسته  دراسته  حسب  كل  العرب  األلسنيون  فاستعملهام  املصطلحني 
وغريمها  املصطلحني  هذين  معاجلة  يف  كبرًيا  دوًرا  والرتمجة  للتعريب  فإّن  وكذلك 
من املصطلحات ونحن حتّدثنا عن هذا اجلانب سلفًا وذكرنا بأّن الرتمجة والتعريب 
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ال تكون إاّل عىل وفق ضوابط حمددة ومن أشخاص متمّرسني يف هذا اجلانب، وما 
إاّل  العربية  اللغة  داخل  املصطلحني  هذين  والسيام  عمومًا  املصطلح  اضطراب 
ا ألحد  ويتحّمل جزءًا كبريًا منه القائمون عىل عملية الرتمجة والتعريب، ودونك نصاًّ
هذين  نقل  عملية  يف  احلاصل  االضطراب  مدى  يظهر  الذي  املحدثني)65(  العلامء 

املصطلحني من اللغة األم إىل اللغة العربية.

يقول الباحث)66(: »وحني دخل مصطلح )الفونيتيك( درسنا اللغوي احلديث 
يقرن  كان  ما  وغالبًا  تعريب،  دون  فونيتيك  فقال:  دخياًل،  الدارسني  بعض  أبقاه 
 )phonetique( أو )phonetics( بكتابته باحدى اللغتني االنكليزية أو الفرنسية، أي
مع رشح ملدلوله بالعربية كام ترجم إىل )علم الصوت( و )منهج األصوات( و )علم 
األصوات العام( و )علم األصوات( و )علم األصوات اللغوية( و )الصوتيات( 
و )الصوتية( وكذلك كان من شأن مصطلح )الفونولوجيا()67( إذ تعددت مذاهب 
املرتمجني والدارسني العرب املحدثني يف إدخاله العربية، فمنهم من فّضل استعامله 
تعريبه  الالتينية ومنهم من حاول  باحلروف  كام هو، فقال: )الفونولوجيا( ثم كتبه 
للفونولوجيا  واقرتحت  الفونولوجي(،  التحليل  أو  الفونولوجي  )علم  فقال: 
و  التشكييل(  األصوات  )علم  و  الصويت(  التشكيل  )منهج  نحو:  عربية  تسميات 
)علم األصوات التنظيمي( و )علم وظائف األصوات( و )علم النطق(، ويالحظ 
مصطلح  ترجم  اللسانيات(  إىل  )مدخل  إيلوار  كتاب  مرتجم  أّن  الصدد  هذا  يف 
)الفونولوجيا(  ترجم  كذلك  األصوات(  وظائف  )دراسة  إىل   )phonemique(
و  )الفوناتيك(  مصطلحي  الباحثني  أحد  ومجع  الشفهية(،  األصوات  )علم  إىل 
)الفونولوجيا( مًعا حتت تسمية عامة هي )علم األصوات اللغوية(، ورأى باحث 
آخر أّن مصطلح الفونولوجيا استقّر عندما اقرتح له َمن ترمجه –بعد أن كان ُيعرف 
أّن صاحب  إىل  االشارة  )الصومتية(، وجتدر  األصوات– ترمجًة هي  بعلم وظائف 
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واحد،  صعيد  عىل  أجنبية  مصطلحات  ثالثة  النظري(مجع  اللغة  )علم  معجم 
الوظيفي  األصوات  الفونيامت وعلم  علم  مرتادفة هي:  ترمجات  هلا ثالث  وجعل 
 )phonemics( اآلتية:  األجنبية  املصطلحات  تقابل  وهي  الوظيفية  والصوتيات 
مصطلح  هو  علمنا  بحسب  ُأقرتح  ما  وآخر   )phonology( و   )phonematics( و 

)التصويتية(«.

 قد يكون هذا النص طوياًل نوعًا ما، وليس من عادة البحوث العلمية أن ُتضّمن 
نصًا من كتاٍب ما ألحد الباحثني يكون فيه التطويل ما جيعل البحث وكأنه معتمد 
اعتامدًا كاماًل عىل النقل احلريف، ولكن ما دعانا إىل أن نأيت هبذا النص ألننا وجدنا 
أّن كاتبه قد استطاع أن يلّم بأغلب اآلراء –إن مل نقل كلها– التي أدلت بدلوها يف 
مسألة يف ترمجة وتعريب مصطلحي )الفوناتيك( و)الفونولوجيا( مع إشارة الكاتب 
يف هامش نصه إىل القائلني بكل رأي مع مصدره ورأيُت أن أترك اإلحاالت اجلانبية 
هذه  عناء  كفانا  قد  الكاتب  وألن  اإلطالة  خشية  اآلراء  هبذه  القائلني  عىل  الدالة 
القائلني  وُجّل  اآلراء  إىل ذلك سبياًل– ُجّل  إستطاع  –ما  استقص  قد  فهو  القضية 
ونحن أردنا توضيح مقدار ما أصاب هذين املصطلحني من مّد وجزر بني الباحثني 
اللغوي وهلم  البحث  الذين خاضوا غامر  الباحثون  إن كان  نقول:  العرب، ونحن 
باٌع طويل يف مضامره مل يصلوا إىل نقطة التقاء جتعلهم يتفقون عىل مصطلح موّحد 
ومفهوم حمدد وموحد فام بالك بدارٍس حديث العهد باللغة العربية وعلومها كيف 
سيعرف من بني هذه املفاهيم التي ُذكرت يف النص أهّيا املفهوم األقرب إىل املصطلح 
األصل؟! وليت ما ُذكر يف النص من تعدٍد للمفاهيم الدالة عىل املصطلح الواحد 
قد توقّفت عند هذا احلد من الكثرة فقد وجدنا يف مؤلفات أخرى مفاهيم ُأخر قد 
فاتت كاتب النص وهو –كام قلنا– مل يأل جهدًا يف استقصاء كل املفاهيم، ولكنه قد 
منها: علم  )الفونولوجيا(  إذ وجدنا مفاهيم أخرى ملصطلح  املفاهيم،  فاتته بعض 
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الدكتور  وأشار  التأرخيي)68(،  األصوات  علم  الصويت،  التشكيل  علم  األصوات، 
أمحد مطلوب يف كتابه )بحوث مصطلحية( إىل أّن الدكتور خليل ابراهيم محاش قد 

وضع لفظة )علم الفونولوجيا( للداللة عىل مصطلح )الفونولوجيا()69(.

وفيام يتعلق بالفوناتيك أشار الدكتور أمحد مطلوب إىل أّن الدكتور عبد السالم 
الفوناتيك وقد وردت يف  للداللة عىل مصطلح  )الصوتيات(  لفظة  يطلق  املسدي 
ال  التشتت  هذا  »إّن  )الصويت()70(.  بلفظة  احلديث  اللغة  علم  مصطلحات  معجم 
خيدم العلم وال اللغة العربية، ألنه يؤدي يف كثري من األحيان إىل انعدام الرؤية وعدم 

حتديد معاين املصطلحات واملفاهيم العلمية«)71(.

وإّن هذا التشتت واالضطراب الذي حلق باملصطلح اللغوي أجلأ الدارس إىل 
استخدام املصطلح األجنبي جنبًا إىل جنب مع املصطلح العريب البديل وإذا ما غامر 
الدارس برتك املصطلح األجنبي وقّدم مصطلحه مفردًا، فإنه مل يأمن اللبس الذي 

سيقع فيه معظم القراء والدارسني)72(.

لوضع  مقبواًل  علمًيا  سبًبا  احلمد  قدوري  غانم  الدكتور  األستاذ  جيد  وال 
املصطلح األجنبي إىل جانب املصطلح العريب يف كتب علم أصوات العربية احلديثة 
فهو يرى أّن هذه اخلطوة متأتية من القاعدة العلمية للمؤلفني املستندة إىل دراستهم 
يف جامعات الغرب، ويسقط هذا التعليل حني يكون املؤلف قد درس يف جامعات 
هبذا  يقوم  ألن  الداعي  فام  أجنبية)73(  لغة  أّية  الجييد  املؤلف  هذا  يكون  وقد  عربية 

العمل؟!

عىل أن الدكتور احلمد جييز )للرضورة( جميء املصطلح األجنبي جنًبا إىل جنب 
األصوات  مفهومات حديثة يف علم  هناك  كانت  إذا  العريب يف حالة  املصطلح  مع 
لدى الغربيني وحماولة عدد من األصواتيني العرب ترمجة تلك املفهومات أو اقرتاح 
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مقابالت معربة هلا ومل يصلوا إىل اتفاق موحد عىل إجياد مصطلحات هلا ويستشهد 
بكلمة  ترمجتها  أو  )الفونيم(   phoneme كلمة  بتعريب  ذلك  عىل  احلمد  الدكتور 
العربية  أصوات  علم  كتب  بعض  يف  وردت  أخرى  كلامت  أو  الصوتية(  )الوحدة 
احلديثة ويستدل عىل ذلك بام ورد يف كتاب الدكتور حسام سعيد النعيمي )أصوات 

العربية بني التحول والثبات()74(.

اسباب  إىل  الصوتية  املصطلحات  استعامل  اضطراب  احلمد  الدكتور  وُيرجع 
عدة يراها –من وجهة نظره– العائق الذي يقف يف سبيل توحيد هذه املصطلحات، 

ومن األسباب التي ذكرها)75(:

من . 1 الدارسني  لدى  الصوت–  علم  –يعني  العلم  هذا  حقائق  استقرار  عدم 
العرب.

لقيته علوم . 2 ما  يلَق من االهتامم  مل  الذي  العلم  املهتمني هبذا  التعاون بني  عدم 
لغوية أخرى مثل: النحو والرصف واملعجم مع أنه أكثر علوم اللغة تطورًا يف 

العرص احلديث.

اللغوي  الدكتور احلمد عن أسباب االضطراب يف املصطلح  وبعد أن حتدث 
هذه  من  للتخلص  مقرتحات  يقدم  العربية،  أصوات  بعلم  يتعلق  ما  سيام  وال 

االضطرابات يمكن تلخيصها بااليت)76(:

إذا تعددت املصطلحات القديمة أو احلديثة املعرّبة عن قضية أو معنى فيمكن . 1
األخذ باملصطلح الصويت القديم مادام حيّقق الدقة والوضوح)77(.

املصطلح . 2 جانب  إىل  األجنبي  املصطلح  وضع  يفرّس  علمي  سبب  يوجد  ال 
العريب مما نصادفه كثريًا يف كتب علم أصوات اللغة العربية احلديثة وقد يكون 
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قد درس يف جامعة غربية  بذلك  قام  الذي  املؤلف  أن  السبب من وراء ذلك 
فكيف  عربية  جامعات  يف  درسوا  الذين  املؤلفني  إىل  ينسب  األمر  هذا  ولكن 
الدكتور احلمد– اللجوء إىل  –ومن وجهة نظر  يمكن تعليل ذلك؟! ويمكن 
عدد  وجود  حالة  يف  العريب  املصطلح  جانب  إىل  األجنبي  املصطلح  وضع 
من  عدد  وحماولة  الغربيني  لدى  األصوات  علم  يف  احلديثة  املفهومات  من 
األصواتيني العرب ترمجتها إىل العربية أو إجياد مقابالت معربة هلا ومل يصلوا إىل 
 phoneme االتفاق عىل مصطلح موّحد بشأهنا ومن ذلك مثاًل: تعريب كلمة
األخرى  الكلامت  أو  الصوتية(  )الوحدة  بكلمة  ترمجتها  أو  الفونيم  بكلمة 

الواردة يف بعض كتب علم أصوات العربية احلديثة.

العامل، . 3 يف  اللغوية  الصوتية  الدراسات  أقدم  من  العريب  الصويت  الدرس  إّن 
فينبغي أن حيرص دارسو أصوات  الدقيقة والواضحة  وكانت له مصطلحاته 
مستوفية  مادامت  وإظهارها  املصطلحات  تلك  عىل  املحافظة  عىل  العربية 
أن  عليهم  وأّن  والوضوح  بالدقة  تتلخص  التي  العلمي  املصطلح  لرشوط 
حيرصوا عىل إبراز أصالة هذا العلم عندنا حرصهم عىل نقل كل فكرة جديدة 

حققها علم األصوات يف العامل اليوم.

إىل  سيفيض  تطبيقها  أن  احلمد  الدكتور  يرى  التي  املقرتحات  أهم  هي  هذه   
الصويت  –واملصطلح  عامة  اللغوي  للمصطلح  املالزم  اإلضطراب  من  التخلص 
خاصة– وتكاد تكون الفقرة األخرية من هذه املقرتحات هي املحور املهم يف هذه 
والتشبث هبا وجعلها  العمل عليها  يرتكز  أن  التي جيب  االنطالقة  ولعّلها  القضية 
نقطة البدء يف هذا املجال. علينا العودة إىل املصنفات اللغوية األوىل يف حقل التأليف 
وحماولة الوقوف عىل مجيع املصطلحات اللغوية)78( يف شتى جماالت اللغة ومراقبة 
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ما طرأ عىل هذه املصطلحات عرب احلقب الزمنية من تغيريات أو اندثار أو إمهال أو 
تطّور ومقارنة تلك املصطلحات باملصطلحات املستخدمة اليوم فإذا ما وجدنا أّن 
هنالك مصطلحات تفي بالغرض واستعيض عنها بمصطلحات أجنبية وجب علينا 
اللغوية  املؤسسات  القديم وإحالله حمل احلديث مع االتفاق بني  املصطلح  إظهار 
عاملية،  مصطلحات  هي  –اليوم–  األجنبية  املصطلحات  بأّن  ماقيل  وإذا  العربية 
وما  عاملية،  األخرى  اللغات  تكون  أن  قبل  عاملية  لغة  هي  العربية  اللغة  إّن  نقول: 
الضري يف أن تكون هذه املصطلحات عامة يف البلدان العربية أوال ومن ثّم إن شاء 
اآلخرون أن يأخذوا هبا فنعمت وإن رفضوا فام يقلل ذلك من شأٍن للعربية وأهلها.
نحن نكاد نجزم بأنَّ أغلب –إن مل نقل كل– املصطلحات اللغوية املستخدمة اليوم 
سواٌء أكانت معربة أم مرتمجة أم ما سوى ذلك هلا جذور وأصول عربية أو ما يعطي 
الداللة نفسها يف الرتاث العريب، وال يتطلب األمر سوى بذل بعض اجلهود للوقوف 
عىل هذه املفاهيم واملصطلحات عند القدماء من اللغويني العرب وبعد ذلك نحاول 
أو حماولة  رابط مشرتك بني االصطالحني  احلديثة وإجياد  باملصطلحات  نقارهنا  أن 
احلديثة  املصطلحات  جرد  حماولة  أي:  العكس  عمل  يمكن  أو  بينهام  التقريب 

املستعملة والعودة إىل املوروث العريب وإجياد رابط بينهام. 

ما قّدمناه ليس إاّل النزر اليسري من اإلشكاالت التي تواجه املصطلح اللغوي 
اضطراب  من  تعانيه  وما  املصطلحات  بعض  مع  قصرية  وقفة  وقفنا  وقد  العريب، 
وفوىض يف الرتمجة والتعريب، ويقينًا أّن من أراد البحث يف كل املصطلحات اللغوية 
سيحتاج إىل جهد ووقت كبريين ولكننا أردنا من هذه االلتفاتة أن نبنّي حالة اإلرباك 
التي يعيشها املصطلح اللغوي العريب، وهذه احلالة تقف وراءها أسباب كثرية قد 
يكون من أمهها ضعف القائمني عىل الرتمجة والتعريب فضاًل عىل عدم وجود تنسيق 
العمل عىل وضع  املصطلحات وعدم  توحيد  العربية يف جمال  اللغوية  املجامع  بني 
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معجم موّحد جامع لكل املصطلحات اللغوية مع ما يقابلها من مصطلحات غربية، 
وكذلك هناك نزعة من بعض اللغويني العرب نحو املصطلح الغريب وتقديمه عىل 
املصطلح العريب. عىل أّن قضية املصطلح اللغوي وكيفية التعامل معه تكاد تكون من 
أهم القضايا التي تلقي بظالهلا اليوم يف الساحة اللغوية العربية وال بد من االنتباه هلا 
والعناية هبا؛ ألّننا نرى أّن ناقوس اخلطر قد بدأ يدّق إيذاًنا باحتالل املصطلح الغريب 
اللغة العربية وعلومها وإن مل تستدرك القضية وتعالج فإن هذا  ألغلب مساحات 
إىل مساحات  العريب كام دخل  األكاديمي  الدرس  قاعات  إىل  األمر سيدخل عنوة 

التأليف بال رقيب وبال مدافع.

اهلمم  لشحذ  العربية–  –اللغة  األم  لغتهم  عىل  الغيورين  كل  إىل  دعوة  إهّنا   
يف  العريب  اللغوي  املصطلح  يكون  أن  عىل  والعمل  جدّية  مراقبة  األمر  ومراقبة 

الصدارة كام كان يف القرون السابقة وإاّل فإّن النهاية لن حُتَمد عقباها.

ينظر: قضايا اللغة العربية يف العرص احلديث، د. سمر روحي الفيصل 144.. 1
بحوث مصطلحية، د. أمحد مطلوب 7.. 2
ينظر: التعريفات، اجلرجاين 38.. 3
اتفق . 4 إذ قال: املصطلح هو لفظ  املثال تعريف األمري مصطفى الشهايب  من ذلك عىل سبيل 

العلامء عىل اختاذه للتعبري عن معنى من املعاين العلمية، ينظر: املصطلحات العلمية 3.
بحوث مصطلحية 9.. 5
بحوث مصطلحية 9.. 6
ينظر: املدخل إىل علم أصوات العربية، د. غانم قدوري احلمد 37.. 7
ينظر: أصوات اللغة العربية )الفوناتيك والفونولوجيا( 25 – 26.. 8
ينظر: اللسانيات وآفاق الدرس اللغوي، د. امحد حممد قّدور 48.. 9

ينظر: التفكري الصويت عند اخلليل 105–108اللسانيات وآفاق الدرس اللغوي 39–46.. 10
شهد الباحثون املحدثون الغربيون عىل أن الدراسات الصوتية عند املتقدمني من علامء العربية . 11

كانت جليلة القدر بالنسبة إىل عصورهم، بل حتى بالنسبة إىل العرص احلديث بإمكانياته اهلائلة 
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التي مل تتح للمتقدمني فقد قال العامل األملاين)براجشرتارس(: مل يسبق األوربيني يف هذا العلم 
إال قومان: العرب واهلنود، وقال العامل االنكليزي)فريث(: إن علم األصوات قد نام وشّب 
إن  كانتينو(:  املسترشق)جان  وقال  والسنسكريتية،  العربية  مها:  مقدستني  لغتني  خدمة  يف 
الدراسات الصوتية عند النحاة العرب هي دراسة نفيسة ولو رجع اليها الباحثون العرصيون 
أكثر مما فعلوا لتمكنوا من اجتناب كثري من اهلفوات التي وقعوا فيها. ينظر: دروس يف علم 
أصوات العربية، جان كانتينو11، الدراسات الصوتية عند علامء العربية، عبد احلميد اهلادي 

االصيبعي 8.
بحوث مصطلحية 43.. 12
ينظر: اللسانيات وآفاق الدرس اللغوي 50.. 13
رس صناعة اإلعراب 22/1.. 14
أصوات اللغة العربية)الفوناتيك والفونولوجيا( 25.. 15
بحوث مصطلحية 13.. 16
وسائل تنمية اللغة العربية عند العلامء هي: التعريب والتوليد واالشتقاق والنحت واملجاز، . 17

ينظر: فصول يف علم اللغة التطبيقي، د. فريد عوض حيدر، 6.
بحوث مصطلحية 43.. 18
ذكر الدكتور أمحد مطلوب يف كتابه)الترشيع اللغوي وبحوث أخرى( 248 – 252 األسباب . 19

التي جعلت اللغة العربية عاملية يف عهد ازدهار احلضارة العربية اإلسالمية.
الترشيع اللغوي وبحوث أخرى 250.. 20
عىل سبيل املثال ال احلرص يف جمال األصوات –وقد أرشُت إىل هذا سلًفا– إن اللغويني العرب . 21

القدماء قد أثروا هذا اجلانب بمفاهيم ومصطلحات وقد وظّفوا جّل إمكانياهتم يف هذا الباب 
صوت  خمتربات  من  متتلك  بام  احلديثة  الدراسات  أثبتت  نظرية  بدراسات  أفاضوا  قد  وهم 

وإمكانيات تقنية عالية صحة ما ذهب إليه العرب القدماء.
التي استعمرت أجزاء من . 22 الدول  العثامنية إحدى  الدولة  اللغة الرتكية وإن كانت  استبعدنا 

الوطن العريب ولكن حماولة ترتيك اللغة العربية والقضاء عليها داخل الدولة العثامنية )كانت 
الدول العربية اخلاضعة لالحتالل العثامين جزءًا من الدولة العثامنية( قد أخفقت ومل تنجح 
بناة حلارضة جديدة مقارنة  العثامنيني مل يكونوا  الفرنسية واالنجليزية؛ الن  باللغتني  مقارنة 
مقومات  تكن  ومل  علمية  خمرتعات  أصحاب  العثامنيون  يكن  ومل  واالنجليز،  بالفرنسيني 

النهضة احلديثة قد دّبت يف أوصال الدولة العثامنية بعد.
بحث منشور يف جملة )املعجمية( مجعية املعجمية العربية، تونس، العدد1، 1985م ص69.. 23
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ينظر: )دفاع عن العربية(، بحث منشور يف جملة: اللغة العربية وآداهبا، كلية اآلداب، جامعة . 24
الكوفة، العدد السادس، حزيران 2008، 100.

ينظر: اجلهود اللغوية يف املصطلح العلمي احلديث، د. حممد عيل الزركان 471-470.. 25
أن . 26 بالذكر  اجلدير  ومن   ،246 السامرائي  إبراهيم  د.  وحارضها،  أمسها  بني  العربية  ينظر: 

جممع اللغة العربية بالقاهرة مل خيرج يف صوغه للمصطلح العلمي عن وسائل الوضع اللغوي 
أمرها وفسح  يرّس من  باالشتقاق واملجاز والنقل والنحت والتعريب ولكنه  فقال  املعروفة 
جمال تطبيقها وأقّر فيها أصوال أفاد املؤلفون واملرتمجون منها كثريًا، وألن موضوع دراستنا 
الرتمجة  الوسائل هي  املصطلح من هذه  هذا  ما جرى عىل  وأكثر  اللغوي  باملصطلح  يتعلق 

والتعريب لذا سنكتفي هبذين اجلانبني فقط من وسائل تنمية اللغة وتطويرها.
ينظر: قضايا اللغة العربية يف العرص احلديث 129.. 27
بحوث مصطلحية 190.. 28
ينظر: بحوث مصطلحية 190، فصول يف العربية، د. أمحد مطلوب 292.. 29
ينظر: الترشيع اللغوي وبحوث أخرى 188-187.. 30
كتاب سيبويه 446/4 . 31
ينظر: قضايا اللغة العربية يف العرص احلديث 130-129.. 32
ينظر: بحوث مصطلحية 191، فصول يف العربية 295.. 33
ينظر: جممع اللغة العربية يف ثالثني عاًما – ماضيه وحارضه -، إبراهيم مدكور 56.. 34
ينظر: اجلهود اللغوية يف املصطلح العلمي احلديث 151.. 35
ينظر: جممع اللغة العربية يف ثالثني عاًما – ماضيه وحارضه - /56-55.. 36
ينظر: املصدر نفسه 45-44.. 37
ينظر: اجلهود اللغوية يف املصطلح العلمي احلديث 152.. 38
املقتطف، . 39 جملة  يف  منشور  ص71،  العربية(  وألفاظها  العلمية  )املصطلحات  بعنوان  بحث 

املجلد الرابع والثامنون/ اجلزء األول، القاهرة، 1934 م.
ينظر: فصول يف العربية 293.. 40
ينظر:جمموعة القرارات العلمية يف مخسني عاًما 209، فصول يف علم اللغة التطبيقي، د. فريد . 41

عوض حيدر 13-12.
ينظر: قضايا اللغة العربية يف العرص احلديث 129.. 42
ينظر: الرتمجة العلمية ومتطلبات التعريب 6.. 43
ينظر: بحوث مصطلحية 189.. 44
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بحوث مصطلحية 189.. 45
قضايا اللغة العربية يف العرص احلديث 131.. 46
ينظر: قضايا اللغة العربية يف العرص احلديث 144-132.. 47
ينظر: قضايا اللغة العربية يف العرص احلديث 152-151.. 48
جممع اللغة العربية يف ثالثني عاًما )جمموعة القرارات العلمية(73-69.. 49
ينظر: اللسانيات واللغة العربية 225/2، بحوث مصطلحية 177.. 50
علم اللغة – مقدمة للقارىء العريب – 31.. 51
املصدر نفسه:35.. 52
ينظر: علم اللغة – مقدمة للقارىء العريب – 37-31.. 53
ينظر: املدخل إىل علم أصوات العربية 37.. 54
املدخل إىل علم أصوات العربية 38.. 55
ينظر: بحوث مصطلحية 176.. 56
قاموس اللسانيات 55.. 57
ينظر: قاموس اللسانيات 73، بحوث مصطلحية 177.. 58
وهذه . 59 العلم  هذا  عىل  دااّل  مصطلًحا  وعرشين  ثالثة  املسّدي  السالم  عبد  الدكتور  ذكر 
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ملخص البحث

التي  التعليم  ومهارات  التعلم  طرائق  معرفة  إىل  احلالية  الدراسة  هدفت 
استخدمها الرسول وحتليل تلك الطرائق عىل وفق االجتاهات الرتبوية والتعليمية 

املعارصة . ووضعت سبع فرضيات للتحقق منها و أمهها الفرضيات اآلتية: 

العلمية . 1 النظريات  الرسولمع  استخدمها  التي  التعلم  طرائق  بعض  تتفق 
احلديثة يف تفسري التعلم .

تتفق طرائق إكساب املفهوم التي استخدمها الرسول مع الطرائق احلديثة . 2
يف إكساب املفهوم  .  

التعليمية الواردة يف سرية الرسول مع املهارات احلديثة يف . 3 تتفق املهارات 
التعليم  .

والسنة  الكريم  القران  يف  الواردة  النصوص  عىل  الدراسة  حدود  واقترصت 
النبوية املطهرة املتفق عليها و النظريات املهمة واألفكار احلديثة يف التعلم والتعليم. 
واتبع الباحثان املنهج الوصفي التحلييل من خالل حتليل النصوص الواردة واستنتاج 
طرق التعلم والتعليم منها ، وتوصلت الدراسة اىل أن طرق التعلم التي استخدمها 
الرسول عىل وفق ماجاءت يف القران الكريم والسنة املطهرة تتفق مع نظريات 
االجرائي،  االشرتاط  واخلطأ،  املحاولة  الكالسيكي،  )االشرتاط  بـ  املتمثلة  التعلم 
االستبصار، النمذجة – التعلم باملالحظة( والذي يعني وجود تكاملية يف استخدام 
طرائق التعلم عند الرسول، وتوصلت الدراسة اىل أن طرق اكساب املفهوم عند 
عند  التعليم  مهارات  ان  وكذلك  املعارصة  التعليمية  االجتاهات  مع  تتفق  الرسول 
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الرسول تتفق مع االجتاهات التعليمية احلديثة، وخلصت الدراسة اىل جمموعة من 
التوصيات واملقرتحات. الكلامت املفتاحية: القران الكريم والسنة النبوية ونظريات 

التعلم واكساب املفهوم ومهارات التعليم.

ABSTRACT

The present study aims to fathom the methods of learning and teaching 
skills used by the Prophet (Peace be upon him and his Posterity), analyzes 
them according to the pedagogical and educational contemporary trends 
and broaches seven hypotheses for verification:

1. Conforming some methods used by the Prophet (Peace be upon 
him and his Posterity) with modern scientific theories explain 
learning.

2. Conforming the ways of concept acquisition used by the Prophet 
(Peace be upon him and his Posterity) with modern methods of 
concept acquiring.  

3. Conforming the educational skills found in the biography of the 
Prophet (Peace be upon him and his Posterity) with modern skills 
in education. 

The study delimits itself to the texts of the Glorious Qur'an and the 
pure prophet traditions about the most important theories and modern 
ideas in learning and teaching. The researchers take a descriptive analytical 
analysis of the texts and find ways of learning and teaching, the study 
finds that the methods used by the Prophet (Peace be upon him and his 
Posterity) as if it is in the Glorious Qur'an and the pure prophet traditions 
are consistent with theories of learning (theory of classical and theoretical 
requirement of trial and error and procedural requirement theory and 
the theory of modeling theory and foresight – learning by observation) , 
that is, there appears contemporary in the use of learning methods of the 
Prophet (Peace be upon him and his Posterity), the study finds that the 
methods of concept acquisition of the prophet runs in conformity with the 
contemporary teaching trends and the teaching skills of the messenger 
does with the modern teaching trends; the study terminates with certain 
recommendations and suggestions.

Key words:
Glorious Quran, Prophet Traditions, Learning theories, Concept 

Acquisition and Teaching Skills. 
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... املقدمة ...

اجلوانب  بمختلف  االفراد  شخصية  تنمية  اىل  هتدف  الرتبية  ان  املعروف  من 
اجلسمية والعقلية واالجتامعية واالنفعالية، واملتتبع لسرية الرسول جيد أنه خالل 
عقدين من الزمن استطاع أن يعدل من سلوك افراد يف جمتمع جاهيل فقد أكسبهم 
بجميع  بشخصياهتم  وهنض  متعددة  انسانية  بقيم  ومتميزة  جديدة  سلوكية  أنامطًا 
يِّنَي َرُسواًل  مِّ جوانبها التي تدعو اليها الرتبية احلديثة، قال تعاىل ﴿ُهَو الَِّذي َبَعَث يِف اأْلُ
ُمُهُم اْلِكَتاَب َواحْلِْكَمَة َوإِن َكاُنوا ِمن َقْبُل َلِفي  يِهْم َوُيَعلِّ ْنُهْم َيْتُلو َعَلْيِهْم آَياتِِه َوُيَزكِّ مِّ
إذ تبني االية الكريمة أن مهمة الرسول أصعب من  )اجلمعة 2(،  بنٍِي﴾  َضاَلٍل مُّ
مهمة املريب يف الوقت احلارض الذي حيدث تعديالت مرغوبة فيها السلوك واكساب 
االفراد مفاهيم جديدة وربطها بمفاهيم سابقة يف حني ان صعوبة مهمته  الرتبوية 
اذ كان عليه الكساهبم  االفراد كانوا ضالني وليسوا جهالء فحسب،  أن  تكمن يف 
كانت   فالرسول وتعديلها.  ذواهتم  يف  اخلاطئة  املفاهيم  وازالة  جديدة،  مفاهيم 
مهمته تربوية و تعليمية، وظف فيها طرائق ومهارات لتعليم االفراد انواع االنشطة 
التي  النشاط  انواع  ان هيلجارد يصنف  اذ يشري )جالل، 1985(  التي حيتاجوهنا، 
يتعلمها الفرد يف اربعة انواع هي: )العادات واملهارات، املعلومات واملعاين، السلوك 

االجتامعي، املميزات الفردية اخلاصة(. )جالل، 1985: 815(

وهذا التصنيف السابق يوضح لنا تنوع اخلربات التي يكتسبها املتعلم مما يدعو 
للتساؤل عن وجود مبادئ عامة حتكم انواع التعلم، ام ان هناك طريقة خاصة لتعلم 
مبدأ  تعميم  الصعب  من  إذ  التعلم؛  انواع  تعدد  تستدعي  املشكلة  وهذه  نوع،  كل 
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واحد حيكم كل انواع االنشطة. لذا ظهرت نظريات تعلم خمتلفة حاولت كل نظرية 
الكساب  متعددة  طرائق  وبينت  واحدة  اسس  عىل  اخلربات  هذه  كل  تعلم  تفسري 
يف  تساعده  للمعلم  تطبيقات  النظريات  هذه  وقدمت  قوانينها،  ضوء  يف  املفاهيم 

اكتساب مهارات ُتيرس عليه ايصال املادة العلمية للمتعلمني.

التعلم  طرائق  بني  التطابق  مدى  عىل  الضوء  اللقاء  الدراسة  هذه  وجاءت 
الرتبية  يف  احلديثة  االجتاهات  مع   الرسول استخدمها  التي  التعليم  ومهارات 

والتعليم.

مشكلة الدراسة 

إن جمرد االطالع عىل كتب علم النفس والرتبية وطرائق التدريس يف البلدان 
االسالمية نجد أهنا مليئة بأفكار ورؤى ونظريات غربية قديمة ومعارصة عن أساليب 
للمؤسسات  املنهجية  الكتب  يف  جتد  ما  وقليال  التعليم،  و  التعلم  وطرائق  الرتبية 
التعليمية الرسمية رؤى لفالسفة مسلمني، وال جتد إطالقا إشارة إىل طرق التعليم 
، وهذا ما دعا الباحثان إىل  والتعلم التي استخدمها الرسول حممد بن عبد اهلل 
أجراء دراسة يف الكشف عن ذلك واخلروج ببعض االستنتاجات اذ اليمكن تصور 
ان النبي العظيم  الذي غري وجه العامل واخرج الناس من الظلامت للنور والذي 
النبي مل يستخدم طرق تعلم  يدين بدينه وهداه حاليا اكثر من مليار مسلم ان هذا 
ومهارات تعليمية تتفق واالجتاهات احلديثة يف الرتبية لذا حتددت مشكلة الدراسة 

يف اإلجابة عن األسئلة االتية: 

هل طرائق التعلم التي استخدمها الرسول تتفق مع النظريات احلديثة يف . 1
التعلم؟ 
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هل طرق إكساب املفهوم التي استخدمها الرسول تتفق مع طرق إكساب . 2
املفهوم احلديثة يف التعليم؟ 

هل املهارات التعليمية الواردة يف سرية النبي تتفق مع املهارات التعليمية . 3
احلديثة يف التعليم؟ 

أمهية الدراسة

نظرية  يعمل عىل صياغة  والنفسية  الرتبوية  العلوم  املتخصص يف  الباحث  إن 
سها  تضم جمموعة من القوانني واملبادئ لتفسري التعلم والتعليم بطرائق معينة وُيدرِّ
لطالبه لينقلوها إىل طالهبم وتنترش تلك االفكار جلميع املختصني يف الرتبية، وهم 
بأفضل صورة ممكنة  املتعلمني  إعداد  القادرة عىل  الرتبوية  القيادة  يتولون  بدورهم 

لقيادة املجتمع يف التخصصات التي تعلموها.

إىل  تؤدي  بحيث  تطبيقها  طريقة  إىل  الوصول  هو  ذلك  من  األسمى  واهلدف 
التعلم بأفضل ما يمكن أي توفري الوقت واجلهد للطلبة يف إكساب املفاهيم وللجميع 
)مع مراعاة الفروق الفردية( والقدرة عىل تطبيقها بأفضل أداء ممكن، ومتكينهم من 
اختصاصاهتم، والقدرة عىل التعلم الذايت وتطوير ذواهتم املعرفية والقدرة يف إنتاج 

املعرفة واخرتاع التقنيات التي تسهل التكيف مع البيئة والسيطرة عليها. 

  النبوية الرشيفة، جيد أن الرسول حممد  املتتبع للقران الكريم والسنة  وإن 
قد استخدم مع أهله وأصحابه أساليب قيادية وتربوية مكنتهم من إجادة مجيع فنون 
التعلم والتعليم، وجعلتهم قادة يف مجيع جماالت احلياة يف مدة زمنية أقل من املدة 
الزمنية التي يقضيها الفرد يف األنظمة التعليمية التي تؤهله للقيادة يف جمال واحد من 

جماالت احلياة يف وقتنا احلارض. 
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لذا تأيت أمهية الدراسة احلالية يف تعرف طرق التعلم التي استخدمها الرسول 
ال  أفراد  من  جعل  بحيث  طبقها  التي  التعليم  ومهارات  الصحابة  مع   حممد
يفقهون قوال وال جيدون للحياة معنى وال للعلم بابا، أشخاصا يفقهون ويتفقهون 
العلم  نرش  رضورة  الكريم  القرآن  أكد  وقد  األمم.  ويقودون  العلوم  ويتدارسون 
ْنُهْم  مِّ ِفْرَقٍة  ُكلِّ  ِمن  َنَفَر  َفَلْواَل  ًة  َكآفَّ لَِينِفُروْا  امْلُْؤِمُنوَن  َكاَن  ﴿َما  تعاىل:  قال  وتبليغه، 
َذُروَن﴾ )التوبة  ُهْم حَيْ يِن َولُِينِذُروْا َقْوَمُهْم إَِذا َرَجُعوْا إَِلْيِهْم َلَعلَّ ُهوْا يِف الدِّ َيَتَفقَّ َطآئَِفٌة لِّ
122(. وإن التوصل إىل طرائق وأساليب التعلم ومهارات التعليم التي استخدمها 

الرسول من خالل استنتاجها من القران الكريم والسنة النبوية الرشيفة، ومدى 
احلواجز يف  لرفع  اآلفاق  يفتح  املعارصة سوف  النظرية  األطروحات  مع  مطابقتها 
يف  لتجسيدها  الالزمة  اآلليات  ووضع  تطبيقها  من  الرسمية  التعليمية  مؤسساتنا 
البحوث  النظرية يف  األطر  والرتبية، وتدوينها يف  التعليم  يتولون مهمة  سلوك من 
ذات العالقة وتبنيها يف تفسري النتائج، لذا يمكن تلخيص أمهية الدراسة بمحورين 

مها: 

أ. األمهية النظرية 

ومهارات . 1 التعلم  )طرائق  فريد  متغري  استخدام  إىل  احلالية  الدراسة  تسعى 
التعليم عند الرسول( ويعد حماولة جديدة ونقلة نوعية يف البحوث النفسية 

والرتبوية يف البلد.

توجه الدراسة أنظار املهتمني بالبحوث الرتبوية والنفسية لعمل دراسات حول . 2
طرق التعليم والتعلم عند الرسول  فجاءت هذه الدراسة لفتح املجال أمام 
للقيام  متهد  وسوف  والعاملي،  والعريب  املحيل  املستوى  عىل  املهتمني  الباحثني 

بدراسات مكملة يف هذا املجال )باعتقاد الباِحَثنِي(. 
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التوصل إىل أفضل . 3 التي هتتم يف  البحوث  الدراسة احلالية يف ضمن جمال  تعد 
طرائق التعلم والتعليم التي تؤدي إىل جودة اكتساب املعرفة وتطبيقها.

ب. األمهية التطبيقية 

ستستفيد من نتائج الدراسة احلالية بشكل خاص املؤسسات الرتبوية يف البلد . 1
كافًة يف تعرف طرائق التعليم والتعلم عند الرسول وإمكانية تطبيقها. 

ستستفيد من نتائج الدراسة احلالية بشكل عام املؤسسات الدينية واإلعالمية . 2
عند  التعليم  ومهارات  التعلم  طرائق  تعرف  يف  والثقافية  واالجتامعية 

 .الرسول

ستزود الدراسة احلالية البحوث الرتبوية إطارا نظريا يسهم يف تفسري النتائج.. 3

ستطلع الدراسة احلالية القائمني عىل الرتبية والتعليم بالعديد من االسرتاتيجيات . 4
التطبيقية التي تسهم يف تطوير كفاءهتم الذاتية يف التعليم والتدريس.

أهداف الدراسة 

1 .. تعرف طرائق التعلم يف سرية النبي حممد بن عبد اهلل
2 . . تعرف طرائق إكساب املفهوم يف سرية النبي حممد بن عبد اهلل
3 . . تعرف املهارات التعليمية الواردة يف سرية النبي حممد بن عبد اهلل

فرضيات الدراسة 

االشرتاط . 1 نظرية  مع    الرسول  استخدمها  التي  التعلم  طرائق  بعض  تتفق 
الكالسيكي )البسيط( يف التعلم.
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املحاولة . 2 نظرية  مع    الرسول  استخدمها  التي  التعلم  طرائق  بعض  تتفق 
واخلطأ يف التعلم.

االشرتاط . 3 نظرية  مع    الرسول  استخدمها  التي  التعلم  طرائق  بعض  تتفق 
اإلجرائي يف التعلم.

نظرية اجلشطلت . 4  مع  الرسول  التي استخدمها  التعلم  تتفق بعض طرائق 
)االستبصار( يف التعلم.

التعلم . 5 نظرية  مع    الرسول  استخدمها  التي  التعلم  طرائق  بعض  تتفق 
بالنمذجة يف التعلم.

تتفق طرائق إكساب املفهوم التي استخدمها الرسول  مع الطرق احلديثة يف . 6
إكساب املفهوم. 

تتفق املهارات التعليمية الواردة يف سرية الرسول  مع املهارات احلديثة يف . 7
التعليم.

حتديد املصطلحات

ويعرف الباحثان مصطلحات الدراسة عىل النحو اآليت: 

التعلم: عملية تعديل يف السلوك ثابتة نسبيًا نتيجة تفاعل الفرد مع البيئة.. 1

العقلية . 2 بنيته  يف  ومعاجلتها  املعلومات  مجع  يف  الفرد  طريقة  التعلم:  طرائق 
واستعامهلا يف مواقف حياتية جديدة. ويعرفها الباحثان اجرائيا: طريقة الرسول 
 يف حث املتعلمني منه عىل مجع املعلومات ومعاجلتها واستعامهلا يف مواقف 

جديدة.
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إكساب املفهوم: عملية يقوم هبا املتعلم وبمساعدة املعلم من خالل مجع األمثلة . 3
ويعرف  معينة.  بطريقة  تطبيقه  او  تصنيفه  او  وتعريفه  ما  مفهوم  عىل  الدالة 
  الباحثان اجرائيا طرائق اكساب املفهوم: طرق معينة استخدمها الرسول

مع املتعلمني وساعدهم من خالهلا يف اكتساب مفاهيم معينة.

املختلفة . 4 التعليمية  مهامته  اداء  عىل  املدرس  او  املعلم  قدرة  التعليم:  مهارات 
اجرائيا  الباحثان  ويعرف  واتقان.  بفعالية  التعليم  وتقويم  وتنفيذ  ختطيط  من 
 ووظفها يف  مهارات التعليم: جمموعة من القدرات التي متيز هبا الرسول 

تعليم الصحابة خمتلف انواع السلوكيات.

حدود الدراسة 

تقترص الدراسة احلالية عىل:

سرية الرسول  املستمدة من القرآن الكريم وكتب السرية واالحاديث.. 1

مدة تبليغ الرسالة الرسول حممد  الرسالة من سنة 611م اىل سنة 634م.. 2

اهم النظريات واالفكار احلديثة يف التعلم والتعليم.. 3

دراسات سابقة

الدراسة  بمتغريات  اهتمت  وعربية  عراقية  دراسة  أي  عىل  الباحثان  يعثر  مل 
احلالية وسيتطرقان اىل دراسات تقرتب من متغريات الدراسة وهي االيت:

الكريم  القرآن  يف  التعليمية  املبادئ  لتحديد  دراسة   )2004 )العطار،  اجرى 
ذلك  عىل  الدالة  النبوية  واالحاديث  االيات  بعض  مجع  خالل  من  النبوية  والسنة 
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واعتمدت الدراسة املنهج التحلييل املتأمل وتوصلت اىل ان القرآن الكريم والسنة 
النبوية غنيان باملبادئ التعليمية. )العطار، 2004: 423( 

وقام كذلك )العطار، 2007( بدراسة هدفت تعرف الطرائق التعليمية للنبي 
 ومميزاهتا وعالقتها بالطرائق املعارصة واستخدم الباحث املنهج التحلييل املتأمل 
ومن اهم نتائج الدراسة ان النبي ارسى طرائق التعليم كطريقة االلقاء واملناقشة 
وحل املشكالت والتعلم التعاوين والتعلم الذايت والطريقة االستقرائية واالستنتاجية 

والبيان العميل والتشبيهات واملسابقات. )العطار، 2007: 110(

الرتبوية  االسس  اهم  معرفة  اىل  هدفت  بدراسة   )2008 )دبابش،  وقامت 
التي متيز هبا منهج الرسول  وتوصلت الدراسة اىل ان اهم االسس الرتبوية هي 
)تربية احلواس، ووجوب التعلم ونرش العلم، واستمرارية التعليم، ومراعاة الفروق 
الفردية، والرتبية الذاتية، والتعامل الناقد، واملرونة، والصحبة بني املعلم واملتعلم( 

وخلصت الدراسة إىل مجلة من التوصيات. )دبابش، 2008: ث(

وأجرى )اجلمل، 2009( دراسة هدفت اىل حتديد مالمح اخلطاب الرتبوي من 
النبوية املوجهة للشباب وابرز خصائصه والكشف عن جماالت  خالل االحاديث 
التوجيه الرتبوي للشباب من خالل احلديث الرشيف كاملجال العقائدي واالخالقي 
واالجتامعي واجلهادي وتقديم تصور مقرتح لالستفادة من منهج الرسول  يف 

تربية الشباب. )اجلمل، 2009: و( 

فيام أجرى )الصعيدي، 2009( دراسة هدفت اىل تعرف االساليب النبوية التي 
واستخدمت  وتعديلها  الصحابة  بعض  سلوك  توجيه  يف    الرسول  استخدمها 
الدراسة املنهج الوصفي االستنباطي وكانت اهم االساليب املستخلصة من سرية 
النبي : اسلوب القصة والقدوة واملنافسة والتدريب العميل واالقناع والعصف 
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ذلك.  ضوء  يف  مقرتحا  تصورا  الدراسة  وقدمت  واحلوار  واملوعظة  الذهني 
)الصعيدي، 2009: 4(

و يوجز الباحثان اهم الدالالت واملؤرشات هلذه الدراسات بام يأيت:

الباحثان من . 1 التحلييل واستفاد  الوصفي  املنهج  الدراسات استخدمت  معظم 
ذلك يف منهجية الدراسة احلالية.

املبادئ . 2 عىل  وبعضها  التعليمية  النبي  طرائق  عىل  الدراسات  بعض  ركزت 
التعليمية ودراسات اخرى ركزت عىل اخلطاب الرتبوي، فيام ركزت دراسات 
انفردت  فيام    الرسول  ملنهج  الرتبوية  واالسس  النبوية  االساليب  عىل 
التعلم  )طرق  وهي  الدراسات  هذه  هلا  تتطرق  مل  بمتغريات  احلالية  الدراسة 
وطرق اكساب املفهوم و املهارات التعليمية( وهذا يعد مؤرشا المهية الدراسة 

احلالية.

استفاد الباحثان من هذه الدراسات يف منهجية توظيف النص النبوي وربطه . 3
باملتغريات التعليمية احلديثة. 

انفردت الدراسة احلالية عن الدراسات السابقة بمنهجية حديثة تضمنت وضع . 4
فرضيات وقبوهلا او رفضها نظريا ويتوقع الباحثان اهنا ستمهد لقيام الباحثني 

بانتهاجها مستقبال. 

منهجية الدراسة 

استخدم الباحثان املنهج الوصفي التحلييل ملالءمته مع طبيعة املشكلة املدروسة 
املشكلة  او  الظاهرة  عن  واملعلومات  والبيانات  احلقائق  بجمع  املنهج  هذا  وهيتم 
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بالوصف  يكتفي  ال  فهو  بينها  املوازنة  وإجراء  وتفسريها  وحتليلها  بدقة  ومتابعتها 
يمكن  و  ومفرسة  مكملة  تعميامت  اىل  للوصول  ويقارن  ويفرس  حيلل  انام  و  فقط 

االستفادة منها وتوظيفها يف العمل املستقبيل.

اإلطار النظري وحتليل النتائج 

سيعرض الباحثان االطار النظري للدراسة وحتليل النتائج من خالل مناقشة 
اهدافها وبحسب اآليت:

التحقق  وسيتم   : النبي حممد  التعلم يف سرية  الدف األول: تعّرف طرائق 
من هذا اهلدف وفق فرضياته املشتقة منه، إذ سيقوم الباحثان برسد نظرية من 
  نظريات التعلم، ثم تقديم وقائع وحقائق من سرية النبي حممد بن عبد اهلل

تثبت استخدامه. 

الفرضية األوىل: تتفق بعض طرق التعلم املستخدمة من قبل الرسول  مع 
نظرية االشرتاط الكالسيكي )البسيط( يف التعلم. 

نظرية االشرتاط الكالسيكي )البسيط( 

اعترب صاحب النظرية عامل النفس الرويس بافلوف )1849-1936( أن آلية 
التعلم الرئيسة هي االقرتان، ويقصد باالقرتان التجاور الزمني حلدوث مثريين معا 
استجرار  عىل  قادرا  ويصبح  اآلخر  صفة  احدمها  يكتسب  حيث  املرات  من  لعدد 
االستجابة التي حيدثها املثري اآلخر )الزغول، 2003: 44(. وأهم العوامل املؤثرة 

يف حدوث التعلم االشرتاطي الكالسيكي مايأيت:
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سيادة االستجابة: إن االستجابة الرشطية تكتسب بشكل أرسع إذا زادت شدة . 1
مثل  الطبيعية  استجابته  الرشطي  املثري  فان  الرشطي،  املثري  أو  الطبيعي  املثري 

االنتباه اإلنصات أو التلفت.

العالقة الزمنية بني مثريين: ان الفرتة الزمنية ما بني تقديم املثري الرشطي و املثري . 2
الطبيعي مهمة، بحيث أال تكون قصرية جدًا فال تؤدي إىل تكوين االستجابة 
املدة  كانت  بافلوف  جتارب  ففي  التمييز،  صعوبة  إىل  فتؤدي  طويلة  مدة  وال 

الزمنية املناسبة تراوحت مابني )0.2 – 2 ثانية(.

االكتساب . 3 كان  االقرتان  مرات  عدد  زادت  كلام  املثريين:  بني  االقرتان  تكرار 
أرسع.

املثريات املشتتة: جيب قلة عدد مشتتات االنتباه يف موقف التعلم. )االزيرجاوي، . 4
 )232 :1991

و طرح بافلوف مفهومي التمييز والتعميم يف التعلم، ويقصد هبام: 

التعميم: نرش االستجابة الرشطية عىل كافة املثريات التي تشبه املثري األصيل أو 
ترمز إليه.

املثريات  سائر  دون  معني  رشطي  ملثري  الرشطية  االستجابة  حرص  التمييز: 
األخرى. 

من  العديد    اهلل  عبد  بن  حممد  النبي  سرية  يف  و  الكريم  القران  يف  ونجد 
بني  االقرتان  خالل  من  الصحيحة  املامرسات  عىل  التعليم  يف  واألحداث  املواقف 

مثري واستجابة، نذكر منها: 



280

طرق التعلم ومهارات التعليم عند الرسول حممد

السنة الرابعة . املجلد الرابع . العدد اخلامس عرش

مة
حمك

ية 
صل

ة ف
جمل

 ..
د .

عمي
ال

حّث اهلل سبحانه وتعاىل يف إجراء االقرتان الذي يدعو إىل السالم بني الناس، 
ٍء  وَها إِنَّ اهلّلَ َكاَن َعىَل ُكلِّ يَشْ وْا بَِأْحَسَن ِمْنَها َأْو ُردُّ ٍة َفَحيُّ ْيُتم بَِتِحيَّ قال تعاىل: ﴿َوإَِذا ُحيِّ
َحِسيًبا﴾ )النساء 86(، وكذلك التوجه نحو اختيار املثريات الطيبة وإقراهنا بالشكر، 
اُه  ِ إِن ُكنُتْم إِيَّ َباِت َما َرَزْقَناُكْم َواْشُكُروْا هلِلّ ِذيَن آَمُنوْا ُكُلوْا ِمن َطيِّ ا الَّ َ قال تعاىل: ﴿يا َأهيُّ
َتْعُبُدوَن﴾ )البقرة 172(، وأمر سبحانه وتعاىل إجراء اقرتان بني سلوك الصالة وبني 
ْيِل﴾ )هود 114(، وأمر يف  َن اللَّ َهاِر َوُزَلًفا مِّ اَلَة َطَريَفِ النَّ الزمن، قال تعاىل: ﴿َأِقِم الصَّ
َتدي لَِنْفِسِه َوَمن َضلَّ  اَم هَيْ الكف عن االقرتانات املرضة، قال تعاىل: ﴿مِن اْهَتَدى َفإِنَّ
َرُسواًل﴾  َنْبَعَث  َحتَّى  بنَِي  ُمَعذِّ ا  ُكنَّ َوَما  ُأْخَرى  ِوْزَر  َواِزَرٌة  َتِزُر  َواَل  َعَلْيَها  َيِضلُّ  اَم  َفإِنَّ
)اإلرساء 15(، ودعا سبحانه وتعاىل إىل التمييز بني املثريات وحرص االستجابة ملثري 

ب  دون سائر املثريات األخرى، قال تعاىل: ﴿َوإِِذ اْسَتْسَقى ُموَسى لَِقْوِمِه َفُقْلَنا ارْضِ
ُبوْا  ْم ُكُلوْا َواْشَ هَبُ رْشَ َة َعْينًا َقْد َعِلَم ُكلُّ ُأَناٍس مَّ َجَر َفانَفَجَرْت ِمْنُه اْثَنَتا َعرْشَ بَِّعَصاَك احْلَ
ْ ِعَباِد  ِ َواَل َتْعَثْوْا يِف اأَلْرِض ُمْفِسِديَن﴾ )البقرة 60(، وقوله تعاىل: ﴿فَبرشِّ ْزِق اهللَّ ِمن رِّ
ُأْوُلوا  ُ َوُأْوَلئَِك ُهْم  ِذيَن َهَداُهُم اهللَّ ُأْوَلئَِك الَّ بُِعوَن َأْحَسَنُه  َفَيتَّ اْلَقْوَل  َيْسَتِمُعوَن  ِذيَن  الَّ
التي  املثريات  اإلنفاق عىل كافة  استجابة  إىل نرش  )الزمر 17-18(، ودعا  ْلَباِب﴾  اأْلَ
َخرْيٍ  ْن  مِّ َأنَفْقُتم  َما  ُقْل  ُينِفُقوَن  َماَذا  ﴿َيْسَأُلوَنَك  تعاىل:  قال  االستحقاق،  تتشابه يف 
بِيِل َوَما َتْفَعُلوْا ِمْن َخرْيٍ َفإِنَّ اهلّلَ بِِه  َفِلْلَوالَِدْيِن َواأَلْقَربنَِي َواْلَيَتاَمى َوامْلََساِكنِي َواْبِن السَّ

َعِليٌم﴾ )البقرة 215(. 

الكالسيكي،  االشرتاط  نظرية  تطبيقات  النبوية عىل  السنة  من  الشواهد  ومن 
ماذكرته )دبابش، 2006( نقال عن )ابن هشام، 2003: ج4، 196( أن رسول اهلل 
 حني وقف بعرفة قال: هذا املوقف - للجبل الذي هو عليه- وكل عرفة موقف، 
ثم ملا نحر باملنحر بمنى قال: هذا النحر وكل منى منحر، فقىض رسول اهلل  احلج 
وقد أراهم مناسكهم وأعلمهم ما فرض اهلل عليهم من حجهم من املوقف ورمي 
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اجلامر وطواف بالبيت وما أحل هلم من حجهم وما حرم عليهم فكانت حجة البالغ 
وحجة الوداع وذلك أن رسول اهلل  مل حيج بعدها. )دبابش، 2006: 30( 

وعلم الرسول  االبتعاد عن إجراء اقرتانات غري صحيحة، وان حدث عىل 
صاحبه إبداله باقرتان صحيح، إذ مر عىل صربة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه 
بلاًل فقال : ما هذا يا صاحب الطعام، قال: أصابته السامء يا رسول اهلل، قال: أفال 

جعلته فوق الطعام كي يراه الناس، من غش فليس مني. )مسلم، ب.ت:99( 

مع    الرسول  يستخدمها  التي  التعلم  طرائق  بعض  تتفق  الثانية:  الفرضية 
نظرية املحاولة واخلطأ يف التعلم. 

نظرية التعلم باملحاولة واخلطأ - نظرية ثورندايك 

فرس ثورندايك التعلم عىل أساس وجود ارتباطات بني املثريات واالستجابات، 
ما هو  التعلم  ان  اي  العصبي،  االرتباط  ثورندايك هو  يعنيه  الذي  االرتباط  ونوع 
اال عملية تقوية االرتباط املوجود بني هذه املراكز العصبية ومثرياهتا وليس تكوين 

ارتباطات عصبية جديدة.

ومن اهم قوانني التعلم الرئيسة التي قدمها )ثورندايك( ما يأيت:

قانون األثر: تقوى االرتباطات املسؤولة عن االستجابة الناجحة يف موقف ما . 1
بفضل األثر الطيب الذي يعقب هذه االستجابة، أما االرتباطات املسؤولة عن 
االستجابة اخلاطئة فإهنا تتالشى تدرجييًا ال أِلهنا تضعف داخليًا، ولكن أِلهنا 

استبدلت باالرتباطات الصحيحة.

قانون التدريب: يرى ثورندايك أن هلذا القانون شقني مها: . 2
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• االستعامل: وهو أن االرتباطات تقوى عن طريق التكرار واملامرسة. 	

• وتنسى عن طريق 	 املثري واالستجابة تضعف  بني  الرابطة  أن  اإلمهال: وهو 
إمهاهلا.

فيه . 3 يوضح  حيث  األثر،  لقانون  تفسريًا  القانون  هذا  يعترب  االستعداد:  قانون 
معنى االرتياح، والضيق، ويؤكد أن هناك ثالثة احتامالت هي: 

• الكائن 	 يريح  فإن عملها  للعمل  استعداد  العصبية عىل  الوحدة  حينام تكون 
احلي. 

• عملها 	 فإن  تعمل  وال  للعمل  استعداد  عىل  العصبية  الوحدة  تكون  حينام 
يسبب ضيقًا للكائن احلي. 

• فإن 	 العمل،  عىل  وجترب  للعمل،  مستعدة  العصبية  الوحدة  تكون  ال  حينام 
عملها جيرب الكائن احلي. )صالح، 1983: 121 – 156( 

واكد ثورندايك امهية ظاهرتني يف التعلم مها ظاهرة التشتت واالنتشار اذ إن 
الزمنية، فكلام كانت  الناحية  العالقة بني االرتباطات من  تعالج  التشتت(  )ظاهرة 
املسافة الزمنية بني االرتباطات السابقة أو الالحقة لالستجابة الناجحة )االستجابة 
التي تؤدي إىل الثواب(، ضئيلة أو قليلة، كانت قوة األثر كبريًا، ويشمل هذا األثر 
االرتباطات املتأتية معها أيضا، أما )ظاهرة االنتشار( فإهنا تعالج العالقات املكانية 
إىل  يمتد  وإنام  يثاب،  الذي  الربط  عىل  يقترص  ال  اإلثابة  أثر  إن  االرتباطات،  بني 
الروابط املجاورة التي تتكون قبل إثابة الرابطة وبعد إثابتها. )االزيرجاوي، 1991: 
221( ويرى الباحثان إن من أهم املضامني الرتبوية لظاهرة التشتت واالنتشار هو 
تأكيد اجلوانب املرشقة يف شخصية اإلنسان حتى تنترش إىل اجلوانب السلبية فتعدهلا، 
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ويكون ذلك من خالل إثابة الفرد كلام صدر عنه أداء صحيح وحثه يف االستمرار 
السلوكيات  تعديل  إىل  يؤدي  الصحيحة الن ذلك سوف  السلوكيات  عىل ممارسة 
اخلاطئة، مع االبتعاد هنائيًا عن تقديم أي نوع من اإلثابة عند إصداره سلوك غري 

صحيح.

ويف القران الكريم والسنة النبوية أدلة وشواهد عىل ذلك كثرية منها قوله تعاىل 
اْلِكَتاِب  َأْهَل  َأنَّ  ﴿َلْو  تعاىل  قوله  و   ،)114 )هود  يَِّئاِت﴾  السَّ ُيْذِهْبَن  َسَناِت  احْلَ ﴿إِنَّ 
َئاِتِْم َوألْدَخْلَناُهْم َجنَّاِت النَِّعيِم﴾ )املائدة  65(، وقوله  ْرَنا َعْنُهْم َسيِّ َقْوْا َلَكفَّ آَمُنوْا َواتَّ
اْلَباَب  َواْدُخُلوْا  َرَغدًا  ِشْئُتْم  َحْيُث  ِمْنَها  َفُكُلوْا  اْلَقْرَيَة  َهِذِه  اْدُخُلوْا  ُقْلَنا  ﴿َوإِْذ  تعاىل 
)البقرة 58(، أي كلام  امْلُْحِسننَِي﴾  َوَسَنِزيُد  َخَطاَياُكْم  َلُكْم  ْغِفْر  نَّ ٌة  ِحطَّ َوُقوُلوْا  دًا  ُسجَّ
ونبه  تزول.  السابقة  املكتسبة  السيئة  السلوكيات  فان  متارس سلوكًا حسنًا صاحلًا، 
 يف االبتعاد عن ممارسة السلوك الذي يوقع الرضر باآلخرين إذ قال:  الرسول 
))إياكم واحلسد، فإن احلسد يأكل احلسنات كام تأكل النار احلطب((، وهذا يعني 
أن ممارسة سلوك الرش سوف يؤدي إىل انطفاء سلوك اخلري عند صاحبه، وقد حث 
  واإلمام  والرسول  سبحانه وتعاىل الناس عىل األداء الطيب، وان اهلل
الصحيحة  االستجابات  اختيار  فعليه  االنسان،  عن  تصدر  استجابة  كل  يرون 
َعَمَلُكْم  اهلّلُ  ى  َفَسرَيَ اْعَمُلوْا  ﴿َوُقِل  تعاىل:  قال  اخلاطئة،  السلوكيات  عن  واالبتعاد 
َتْعَمُلوَن﴾  ُكنُتْم  باَِم  ُئُكم  َفُيَنبِّ َهاَدِة  َوالشَّ اْلَغْيِب  َعامِلِ  إىَِل  وَن  دُّ َوَسرُتَ َوامْلُْؤِمُنوَن  َوَرُسوُلُه 
)التوبة 105(. ونجد يف القران الكريم آيات كثرية تدعو إىل التكرار واملامرسة وتقوية 

ا  َ َوإِنَّ اَلِة  َوالصَّ رْبِ  بِالصَّ ﴿اْسَتِعيُنوْا  تعاىل:  قوله  منها  نذكر  الصحيحة  االرتباطات 
آَمُنوْا  ِذيَن  الَّ ا  َ َأهيُّ ﴿َيا  تعاىل:  قوله  وكذلك   ،)45 )البقرة  اِشِعنَي﴾  اخْلَ َعىَل  إاِلَّ  َلَكبرَِيٌة 

ابِِريَن﴾ )البقرة 153(. اَلِة إِنَّ اهلّلَ َمَع الصَّ رْبِ َوالصَّ اْسَتِعيُنوْا بِالصَّ
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وكان الرسول  يعلم املسلمني عىل معرفة وقت الصالة من خالل املامرسة 
والتدريب، إذ ورد عن سليامن بن بريدة عن أبيه عن النبي  أن رجال سأله عن 
وقت الصالة فقال له: »صلِّ معنا هذين يعني اليومني، فلام زالت الشمس أمر بالال 
فأذن، ثم أمره فأقام الظهر، ثم أمره فأقام العرص، والشمس مرتفعة بيضاء نقية، ثم 
أمره فأقام املغرب حني غابت الشمس، ثم أمره فأقام العشاء حني غاب الشفق، ثم 
أمره فأقام الفجر حني طلع الفجر، فلام أن كان اليوم الثاين، أمره فأبرد بالظهر، فأبرد 
الذي كان،  العرص، والشمس مرتفعة، آخرها فوق  أن يربد هبا، وصىل  فأنعم  هبا، 
وصىل املغرب قبل أن يغيب الشفق، وصىل العشاء بعدما ذهب ثلث الليل، وصىل 
يا  الرجل:أنا  السائل عن وقت الصالة؟ فقال  أين   : الفجر وأسفر هبا، ثم قال 

رسول اهلل، قال : وقت صالتكم بني ما رأيتم«. )مسلم، د.ت.، 773( 

الفرضية الثالثة: تتفق بعض طرق التعلم املستخدمة من قبل الرسول  مع 
نظرية االشرتاط اإلجرائي. 

نظرية اإلشرتاط اإلجرائي )نظرية سكنر،1989-1904(

تتبعها  التي  االستجابات  يكرر  دائاًم  فاإلنسان  للتعزيز،  أمهية  سكنر  أعطى 
تعزيز، ويميز سكنر بني نوعني من االستجابة وعىل ضوئها يفرس التعلم، و خيتلفان 

الختالف نوع السلوك الذي يقوم عليها ومها: 

مثل  مبارشًة  املثري  ظهور  بمجرد  السلوك  هذا  حيدث  اإلستجايب:  السلوك 
االنعكاسات و السلوك الرشطي البسيط.

السلوك اإلجرائي: هو كل مايصدر عن الكائن احلي يف العامل اخلارجي و يتطلب 
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جمموعة من اإلجراءات التي يقوم هبا املتعلم التي تؤدي إىل االستجابات مثاًل 
عند الكتابة )قلم و ورقة( أو عند امليش وقدم سكنر قانون االشرتاط اإلجرائي 
بمثري  تبعت  إذا  الرشطية  االستجابة  احتامل ظهور  أو  قوة  تزداد  ينص:  الذي 
يتبع  التعزيز )Reinforcement( هو أي حدث سار  ان  يعززها، ويرى سكنر 
السلوك يف مرات  احتاملية تكرار مثل هذا  تقوية  ما بحيث يعمل عىل  سلوكًا 

الحقة.

وقدم مصطلح )التسلل و التشكيل Chaining & Shaping( اللذين مها: أساليب 
ن من تعليم أنامط عديدة من السلوك، إذ تعزز االستجابات التي تسري يف االجتاه  مُتكِّ
أو  )العمل  اهلدف، وتكون من خالل جتزئة  مع  تتفق  التي  أي  فقط،  فيه  املرغوب 
املهمة أو النشاط أو املهارة أو السلوك املرغوب( إىل أجزاء أو سلسلة من األجزاء 
املرتابطة، وكلام يقرتب الفرد من االستجابة الصحيحة لكل جزء أو يتعلمها ُيعزز 
وهكذا إىل تعلم أخر جزء، وجيب أن تغطي السلسلة مجيع أجزاء املهارة أو األداء 

املطلوب. )االزيرجاوي، 1991: 243 – 272(

لتحقيق  انه  املسلمة جيد  الشخصية   يف تشكيل  الرسول  املتتبع لسرية  وان 
الواجبات  أداء  ثم  بالتوحيد  بدأت  ومتتابعة  متسلسلة  بخطوات  قام  اهلدف  هذا 
السنة  التي وردت يف  الشواهد  الزكاة والصوم وواحلج واجلهاد، ومن  كالصالة و 
النبوية الرشيفة عىل استخدام هذا النوع من التعلم وضمن مبدأ التسلسل وتشكيل 
 من وصية إىل )معاذ( حينام بعثه لنرش الدعوة يف  السلوك ما ورد عن الرسول 
اليمن قوله : ))إنك ستأيت قوما أهل كتاب فإذا جئتهم فادعهم إىل أن يشهدوا أن 
ال إله إال اهلل وأن حممدا رسول اهلل فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخربهم أن اهلل فرض 
عليهم مخس صلوات يف كل يوم وليلة فإن هم أطاعوا بذلك فأخربهم أن اهلل فرض 
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عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فرتد عىل فقرائهم فإن هم أطاعوا لك بذلك فإياك 
)الصاليب،  وكرائم أموالم واتق دعوة املظلوم فإنه ليس بينها وبني اهلل حجاب((. 
2003: 674( يف هذا احلديث تعليم من النبي للدعاة إىل اهلل بالتدرج يف تشكيل 
الشخصية املسلمة اذ انه يدعوهم اىل اخلطوة األساسية املهمة التوحيد وإن تعلموها 
تعزيزا  هلم  يقدم  فأنه  والرضا،  باالرتياح  وشعروا  عليها  اقبلوا  قد  بأهنم  وشعر 
اجتامعيا ثم ينتقل معهم إىل اخلطوة الثانية وهكذا اخلطوات األخرى بالتدرج والبدء 
باألهم فاملهم، ونجد تطبيقا ملفهوم التسلسل والتشكيل يف التطور النفيس العقائدي 

لشخصية الصحابة من خالل املرور باملستويات اإليامنية الثالث اآلتية: 

1 . النبي دعوة  خالل  من  جتسد  املستوى  وهذا  )موحد(:  التوحيد  مستوى 
واآلهلة  األصنام  مجيع  وإنكار  وتعاىل  سبحانه  هلل  بالعبودية  اإلقرار  إىل  للناس 
الفطرة  إىل  والرجوع  تفلحوا((  اهلل  إال  اله  ال  ))قولوا    قوله  عنه  ورد  فقد 
تسبيح  يف  الكائنات  مجيع  مع  واالشرتاك  الناس،  أيدي  كسبت  ما  شاهبا  التي 
ْبُع َواأَلْرُض َوَمن ِفيِهنَّ َوإِن  اَمَواُت السَّ الواحد األحد قال تعاىل ﴿ُتَسبُِّح َلُه السَّ
ُه َكاَن َحِلياًم َغُفوًرا﴾  ٍء إاِلَّ ُيَسبُِّح بَِحْمَدِه َوَلِكن الَّ َتْفَقُهوَن َتْسبِيَحُهْم إِنَّ ن يَشْ مِّ
)اإلرساء44(، وما أن يقر اإلنسان بالتوحيد فانه حيصل عىل تعزيز داخيل )شعور 

تعزيز  عىل  حيصل  انه  كام  فطرته  مع  توافق  ألنه  والرضا(  والسعادة  باالرتياح 
خارجي اجتامعي )الثناء واالبتسامة واإلطراء والتشجيع(. 

مستوى اإلسالم )مسلم(: بعد إقرار الفرد بالعبودية هلل سبحانه وتعاىل ينتقل . 2
من  متنوعة  جمموعة  من  مركب  سلوك  املستوى  وهذا  اإلسالم،  مستوى  إىل 
الواجبات )فرائض( ضمن برنامج متواصل يستمر إىل آخر يوم يف حياته من 
)صالة وصوم وزكاة وحج وبر ومعروف وإصالح وغريها( وما أن يؤدي أي 
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واحدة منها فانه حيصل عىل تعزيز اجتامعي وتعزيز داخيل )السعادة والرضا(، 
ِق َوامْلَْغِرِب َوَلِكنَّ اْلرِبَّ َمْن  وْا ُوُجوَهُكْم ِقَبَل امْلرَْشِ ْيَس اْلرِبَّ َأن ُتَولُّ قال تعاىل: ﴿لَّ
َذِوي  ِه  ُحبِّ َعىَل  امْلَاَل  َوآَتى  بِيِّنَي  َوالنَّ َواْلِكَتاِب  َوامْلآَلئَِكِة  اآلِخِر  َواْلَيْوِم  بِاهلّلِ  آَمَن 
الَة  الصَّ َوَأَقاَم  َقاِب  الرِّ َويِف  آئِِلنَي  َوالسَّ بِيِل  السَّ َواْبَن  َوامْلََساِكنَي  َواْلَيَتاَمى  اْلُقْرَبى 
اء َوِحنَي  َّ ابِِريَن يِف اْلَبْأَساء والرضَّ َكاَة َوامْلُوُفوَن بَِعْهِدِهْم إَِذا َعاَهُدوْا َوالصَّ َوآَتى الزَّ
ِذيَن َصَدُقوا َوُأوَلئَِك ُهُم امْلُتَُّقوَن﴾ )البقرة 177(، ويف هذه اآلية  اْلَبْأِس ُأوَلئَِك الَّ
سلسلة  أداء  خالل  التقوى من  عنده سلوك  يتشكل  املسلم  أن  تبيان  الكريمة 
من السلوكيات املركبة التي تضم كل واحدة منها العديد من اإلجراءات، ما 
أن حيسن يف أدائها شعر بالسعادة والرضا مما دفعه إىل أداء أخرى وهكذا، قال 
ٌة ُأْوَلئَِك  ْسَنى َوِزَياَدٌة َواَل َيْرَهُق ُوُجوَهُهْم َقرَتٌ َواَل ِذلَّ ِذيَن َأْحَسُنوْا احْلُ لَّ تعاىل ﴿لِّ

ِة ُهْم ِفيَها َخالُِدوَن﴾ )يونس 26(.  نَّ َأْصَحاُب اجْلَ

الطاعة، . 3 سلوك  تشكيل  خالل  من  ويكون  )مؤمن(:  اإليامن  اكتامل  مستوى 
طاعًة  وتعاىل  سبحانه  اهلل  يطيع  عندما  إيامنه  ويكتمل  املسلم  نفس  تتطور  إذ 
ِذيَن آَمُنوْا  ا الَّ َ كاملًة فيطيع الرسول  ويطيع اإلمام ، قال تعاىل ﴿َيا َأهيُّ
وُه إىَِل  ٍء َفُردُّ ُسوَل َوُأْويِل اأَلْمِر ِمنُكْم َفإِن َتَناَزْعُتْم يِف يَشْ َأِطيُعوْا اهلّلَ َوَأِطيُعوْا الرَّ
َتْأِوياًل﴾  َوَأْحَسُن  َخرْيٌ  َذلَِك  اآلِخِر  َواْلَيْوِم  بِاهلّلِ  ُتْؤِمُنوَن  ُكنُتْم  إِن  ُسوِل  َوالرَّ اهلّلِ 
)النساء  59(، فإذا أحسن اإلنسان وأجاد تعلم طاعة اهلل سبحانه وتعاىل شعر 

بالسكينة والطمأنينة قادته إىل طاعة الرسول  وإتباع القرآن فيشعر بالراحة 
تعاىل لقوله  مصداقا  النعيم  يف  فيعيش    الرسول  ويص  فيتبع   واالطمئنان 

﴿ُثمَّ َلُتْسَأُلنَّ َيْوَمئٍِذ َعِن النَِّعيِم﴾ )التكاثر 8(، إذ يتجه اإلنسان املؤمن يف الوصول 
مليئة  البيئة  خالهلا  من  تكون  كبرية  نعمة  يعد  الذي  احلكم  نظام  استقرار  إىل 

باألحداث السارة )تعزيز اجيايب(. 
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 مع  الرسول  التي يستخدمها  التعلم  تتفق بعض طرائق  الرابعة:  الفرضية 
نظرية اجلشطلت )االستبصار( يف التعلم. 

نظرية اجلشطلت - االستبصار لـ )كوهلر 1967-1887( 

للمجال  تنظيم  إعادة  عملية  أهنا  أساس  عىل  التعلم  عملية  النظرية  تفرس 
اإلدراكي الذي يوجد فيه الكائن احلي. ويتم ذلك من خالل: 

إدراك الكائن احلي للعنارص واملوضوعات املوجودة يف املجال الذي يوجد فيه.. 1

إدراك العالقات التي تربط بني عنارص املجال و أجزائه.. 2

التعلم . 3 ُتَفرس  الصورة  وهذه  جديدة،  صورة  يف  أو  يف كل  املجال  تنظيم  إعادة 
التعلم حيدث فجأة عن طريق االستبصار  بواسطة عملية االستبصار، أي أن 
وهو إدراك العالقة عن طريق ارتباط عنارص املوقف بمعنى أن التعلم حيدث 
فجأة، اي انه قد حيدث من حماولة واحدة تسبقها فرتة تأمل و انتظار. ومن اهم 

العوامل املؤثرة يف االستبصار:

النضج اجلسمي: وهي إالمكانيات العضوية و اجلسمية، التي جيب أن يمتلكها . 1
الكائن احلى لتحقيق عملية االستبصار حسبام يتطلب املوقف.

عملية . 2 لتحقيق  العقلية  اإلمكانيات  هبا  ويقصد  القدرة:  أو  العقيل  النضج 
االستبصار.

تنظيم املجال: تنظيم املوقف وعنارصه ووضوح املجال يساعد يف التغلب عىل . 3
العواقب والوصول إىل اهلدف.

التعلم، وعند نظرية . 4 السابقة دورًا يف عمليتي اإلدراك و  اخلربة: تؤدي اخلربة 
اجلشطلت ُتعَرف اخلربة باسم األلفة و تتضمن وجود خطة أو فكرة معرفية عن 
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الظاهرة املوجودة يف اخلربة املبارشة للفرد، والتي ُتكون القدرة عىل فهم معنى 
املدرك املعني. )االزيرجاوي،1991: 280( 

العقل  استخدام  عىل  الصحابة    الرسول  تعليم  يف  والشواهد  األدلة  ومن 
واالستبصار قوله : ))مثل ما بعثني اهلل به من الدى والعلم كمثل الغيث الكثري 
أصاب أرضًا، فكان منها نقية قبلت املاء فأنبتت الكأل والعشب الكثري، وكانت منها 
منها  وأصاب  وزرعوا،  وسقوا  فرشبوا  الناس  هبا  اهلل  فنفع  املاء،  أمسكت  أجاذب 
طائفة أخرى إنام هي قيعان ال متسك ماء وال تنبت الكأل فذلك مثل من فقه يف دين 
اهلل ونفعه ما بعثني اهلل به فعلم وعلم، ومثل من مل يرفع بذلك رأسًا، ومل يقبل هدى 

اهلل الذي أرسلت به((. )البخاري، د.ت: 175(

مما سبق يلحظ أن الرسول يوجه الصحابة إىل النظر والتأمل يف عنارص البيئة 
واستبصار ما ينفع املجتمع. ويمكننا أن نستدل عىل هذا النوع من التعلم يف دعوة 
واألدلة  اخلربات  من  العديد  يضع  كان  انه  إذ  التوحيد،  إىل  الناس   الرسول
والرباهني التي تتناسب مع فطرهتم وخرباهتم السابقة يف جماهلم لكي يساعدهم عىل 
يتوافق مع اخلربات اجلديدة والوصول إىل اهلدف )اإلقرار  بام  املجال  تنظيم  إعادة 
بالتوحيد(، وتعليم الرسول الناس االستبصار بوجود )اهلل الواحد األحد( كان 
السياسية واالقتصادية واألمنية  الذين كانت مصاحلهم  الناس  شاقا جدا مع عامة 
مرتبطة بام يناقض التوحيد هلل، وكان سهال مع الذين يمتلكون اخلربة السابقة يف هذا 
االستبصار وهؤالء كانوا قلة من أمثال عمه أيب طالب  وأبنائه وورقة بن نوفل 
كان  الذي    املطلب  عبد  بن  محزة  وعمه  األنبياء  أخبار  عن  يمتلك  كان  الذي 

يقول: عندما أطوف الصحراء أعلم أن اهلل اكرب من أن يوضع بني أربعة جدران. 
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 مع  الرسول  التي استخدمها  التعلم  تتفق بعض طرق  الفرضية اخلامسة: 
نظرية التعلم بالنمذجة يف التعلم. 

التعلم باملالحظة والتقليد أو التعلم بالنمذجة )نظرية باندورا(

السلوكية  العديد من األنامط  النظرية، فان األفراد يستطيعون تعلم  وفقا هلذه 
يتم   )Models( نامذج  بمثابة  هؤالء  يعد  حيث  اآلخرين،  سلوك  مالحظة  ملجرد 
من  التعلم  عملية  يف  التبادلية  احلتمية  مبدأ  هذا  ويؤكد  بسلوكياهتم،  االقتداء 
بالشخص  املرتبطة  واملحددات  السلوك  وهي  رئيسة  مكونات  ثالثة  تفاعل  حيث 
واملحددات البيئية. ويرى باندورا أن التعلم باملالحظة يتضمن ثالث آليات رئيسة 
هي )العمليات االبدالية، والعمليات املعرفية، وعمليات التنظيم الذايت(، ويتم من 
خالل عوامل هي: )االنتباه واالهتامم و االحتفاظ واإلنتاج أو االستخراج احلركي 
و الدافعية( كام أن التعرض إىل النموذج وعمليات التفاعل مع اآلخرين، يؤدي إىل 
التعلم وهي: تعلم أنامط سلوكية متعددة ليست يف حصيلة  أنواع من نواتج  ثالثة 
الفرد السلوكية وتسهيل ظهور سلوك متعلم سابق لدى الفرد ال يستخدمه بسبب 

النسيان او الكف أو حترير السلوك. )الزغول، 2003: 133- 135( 

تعاىل  والتقليد قوله  باملالحظة  التعلم  تأكيد معنى  القرآنية عىل  الشواهد  ومن 
 َ َ َواْلَيْوَم اآْلِخَر َوَذَكَر اهللَّ َن َكاَن َيْرُجو اهللَّ ُأْسَوٌة َحَسَنٌة ملِّ  ِ ﴿َقْد َكاَن َلُكْم يِف َرُسوِل اهللَّ

َكثرًِيا﴾ )األحزاب 21(. 

ومن الشواهد من سرية النبي  يف استخدامه للتعلم باملالحظة ماروي عنه 
قوله ألصحابه: ))ارجعوا إىل أهليكم فأقيموا فيهم، وعلموهم، ومروهم، وصلوا 
تأكيد  اذ يمكن االستنتاج عىل  )البخاري، د.ت.: 2238(  رأيتموين أصيل((.  كام 
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الرسول تعلم سلوك الصالة من خالل مالحظة اداء النبي هلا وقيامهم هبا، 
ويف السياق نفسه ماروي عنه يف قوله: ))لتأخذوا عني مناسككم فاين ال ادري لعيل 
النموذج  النبي  جتسيد  ويف   )6124 )مسلم،1995:  هذا((.  حجي  بعد  أحج  ال 
املنافقني  بعض  سمعت  مرًة  عائشة  النبي  زوج  ان  ماروي  االسالم  يف  التخاطب 
أم عليك ياحممد، فغضبت وقالت: بل عليكم الّسأم واللعنة،  يقولون للنبي: السَّ
فلم يرض النبي ان تستعمل الفاظا مثل الفاظهم واراد هلا ان يعتاد لساهنا عىل 
ادب اخلطاب حتى مع االعداء والسفهاء فقال هلا : ))مهال يا عائشة، ان اهلل يكره 
فاحش الكالم، بل قويل لم مثل ماقلت: عليكم، واسكتي((. )املوسوي، 2006: 

)113

 . الدف الثاين: تعرف طرق إكساب املفهوم يف سرية النبي حممد بن عبد اهلل
املفهوم مع  إكساب  الطرق احلديثة يف  الباحثان  يورد  اهلدف  للتحقق من هذا 

 . تقديم وقائع و حقائق من سرية النبي حممد بن عبد اهلل

  الفرضية السادسة: تتفق طرق إكساب املفهوم املستخدمة من قبل الرسول
مع الطرق احلديثة يف اكساب املفهوم. 

طرق تعلم املفهوم

او رمز يشري  بكلمة  يعرب عنه  بانه: جتريد  الرتبوية  االدبيات  املفهوم يف  يعرف 
او  تتميز بسامت  التي  الظواهر  او  او االحداث  االنواع  او  اىل جمموعة من االشياء 
الباحثان إكساب  أبوسنينة،1990: 139( ويعرف  )اللقاين و  خصائص مشرتكة. 
املفهوم بانه: »عملية يقوم هبا املتعلم وبمساعدة املعلم من خالل مجع االمثلة الدالة 
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عىل مفهوم ما او تصنيفه او تطبيقه بطريقة معينة«. وحيدد الباحثان طرائق اكساب 
من  وساعدهم  املتعلمني  مع    الرسول  استخدمها  معينة  طرق  بأهنا:  املفهوم 
املفاهيم من اهم  املتعلمني  اكتساب مفاهيم معينة، وتعد عملية اكساب  خالهلا يف 
املفاهيم ونموها اليقف  املعلم واملدرس ويرى )زيتون، 2001( ان تكوين  ادوار 
عند حد معني وانام هي عملية مستمرة تتدرج يف الصعوبة نتيجة لزيادة معلومات 
وخربات املتعلم كذلك نضجه العقيل وان املفاهيم تنمو وتتطور بحسب التسلسل 
االيت من الغموض اىل الوضوح ومن املفهوم غري الدقيق علميا اىل املفهوم الدقيق 

علميا ومن املفهوم احليس اىل املفهوم النظري. )زيتون، 2001: 79( 

واستطاع الباحثون أن يميزوا أربع طرائق يمكن هبا تعلم املفاهيم:

اكتسابه، . 1 يسهل  املفهوم  تعريف  عىل  االطالع  ان  بالتعريف:  املفهوم  تعلم 
والتعريف يكون عادًة باالشارة كأن تشري اىل اليشء الذي تريد تعليم مفهومه، 
وقد يكون باملرادف أي اعطاء كلمة شائعة تدل عىل نفس املفهوم، وقد يكون 
التعريف باملضاد فالكرم ضد البخل، وقد يكون التعريف بجملة أو أكثر كأن 

تعرف الديمقراطية بأهنا حكم الشعب بالشعب. 

تعلم املفهوم بالتمييز: نتعلم الكثري من املفاهيم بفعل اخلربة والقدرة عىل جتريد . 2
اخلواص األساسية لألشياء التي تندرج حتت املفاهيم املختلفة. 

تعلم املفهوم بالتصنيف: أي بوضع األشياء املتجانسة يف خواصها العامة يف فئة . 3
واحدة متميزة عن غريها ومن ذلك تصنيف الكائنات احلية إىل أجناس وأنواع 

ومراتب وفقًا للخصائص األساسية لكل منها. 

يف . 4 هلا  رؤيتنا  ولكن  معناها  نعرف  ال  كلمة  بنا  متر  قد  بالسياق:  املفهوم  تعلم 
فقد  هلا  معناها وتكوين مفهوم  تعلم  تساعد يف  استعامالت )سياقات( خمتلفة 
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السياق:  هذا  مثل  يف  ترد  عندما  ولكن  مثاًل  سجنجل  كلمة  معنى  النعرف 
تعني  أهنا  نعرف  ان  يمكن  زينتها  من  لتصلح  السجنجل  يف  الفتاة  »نظرت 

املرآة«. )الوقفي، 2003: 490-489(

واملتتبع لسرية الرسول  جيد مئات الشواهد الدالة عىل استخدامه  لطرق 
اكساب املفهوم للصحابة منها ماروي انه: سأل راهب يعرف بشمعون بن الوي بن 
هيودا من حواري عيسى  الرسول : أخربين عن العقل، ما هو؟ وكيف هو؟ 
وما يتشعب منه؟ وما ال يتشعب؟ وصف يل طوائفه كلها؟ فقال الرسول : ان 
الدواب فان مل تعقل حارت، فالعقل  العقل عقال من اجلهل، والنفس مثل اخبث 
عقال من اجلهل، وان اهلل خلق العقل فقال له اقبل فاقبل وقال له ادبر فادبر فقال اهلل 
تبارك وتعاىل: وعزيت وجاليل ما خلقت خلقا اعظم منك وال اطوع منك، بك أبدأ 
وبك ُأعبد، لك الثواب وعليك العقاب، فتشعب من العقل احللم ومن احللم العلم 
ومن العلم الرشد ومن الرشد العفاف ومن العفاف الصيانة ومن الصيانة احلياء ومن 
احلياء الرزانة ومن الرزانة املداومة عىل اخلري ومن املداومة عىل اخلري كراهية الرش ومن 
كراهية الرش طاعة الناصح، فهذه عرشة اصناف من انواع اخلري ولكل واحد من هذه 
العرشة االصناف عرشة انواع. فاما احللم فمنه ركوب اجلميل وصحبة االبرار ورفع 
الدرجات  معايل  من  صاحبه  وتقرب  اخلري  وتشهي  اخلساسة  من  ورفع  الضعة  من 
فيتشعب  العلم  للعاقل بحلمه. وأما  يتشعب  ما  فهذا  والعفو واملعروف والصمت 
منه الغنى وان كان فقريا واجلود وان كان بخيال واملهابة وان كان هينا والسالمة وان 
كان سقيام والقرب وان كان قصيا واحلياء وان كان صلفا والرفعة وان كان وضيعا 
بعلمه فطوبى  للعاقل  يتشعب  ما  والرشف وان كان رذال واحلكمة واحلظوة، فهذا 
واحلياء  والصيانة  والعفاف  الرشد  تشعب  يذكر  الرسول  اخذ  ثم  وعلم.  عقل  ملن 
والرزانة واملداومة عىل اخلري وكراهية الرش وطاعة الناصح ومعنى كل واحد منها اىل 
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  اخر احلديث. )احلراين، 2009: 35 – 39( ونستنتج من احلديث ان الرسول
التصنيف  للعقل واستخدم  للسائل كتعريفه  املفهوم  اكساب  التعريف يف  استخدم 
العفاف  بني  الفرق  ايراده  يف  التمييز  واستخدم  العقل  من  يتشعب  ما  ايراده  يف 
واحلياء واملهابة والرفعة وغريها، واستخدم كذلك اسلوب السياق بتعريفه مفهوم 

)الصيانة( ومفهوم )طاعة الناصح( وغريها.

وقد ورد عنه  كذلك فيام يرتبط بطريقة اكساب املفهوم من خالل أسلوب 
التعريف ماروي عنه  يف قوله: ))ال يدخل اجلنة إال من كان مسلام فقال أبو ذر 
 يا رسول اهلل وما اإلسالم فقال اإلسالم عريان ولباسه التقوى وشعاره الدى 
ودثاره احلياء ومالكه الورع وكامله الدين وثمرته العمل الصالح ولكل يشء أساس 
نفسه  السياق  ويف   )73  :2009 )احلراين،  البيت((.  أهل  حبنا  اإلسالم  وأساس 
ماروي عنه أن رسول اهلل  قال: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: اهلل ورسوله أعلم، قال 
:  ذكرك أخاك بام يكره، قيل: أفرأيت إن كان يف أخي ما أقول؟ قال : إن كان 
فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن مل يكن فيه ما تقول فقد هبته. )اخلن واخرون، 1992: 

 )1520

 وأوضح الرسول  ألصحابه من املسلم واملهاجر قائاًل: ))املسلم من سلم 
واخرون،  )اخلن  عنه((.  اهلل  نى  ما  هجر  من  واملهاجر  ويده،  لسانه  من  املسلمون 
وعن  املفلس  عن   كسؤاله  النبي  سنة  يف  كثرية  ذلك  وأمثلة   .)1562  :1992
اإليامن وعن الشهيد وغريها. وما ورد فيام يرتبط بطريقة اكساب املفهوم من خالل 
أسلوب التمييز كذلك ماروي عنه  يف قوله: ))احلياء حياءان، حياء عقل وحياء 

محق، فحياء العقل اإللام، وحياء احلمق اجلهل((. )احلراين، 2009: 69( 
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 حث املسلمني عىل التمييز بني املثريات التي يستجيبون هلا  إّن رسول اهلل 
واملثريات التي يبتعدون عن إصدار اإلجابة فقد روي عنه  قوله: إياكم واجللوس 
يف الطرقات، فقالوا: يا رسول اهلل ما لنا من جمالسنا بد نتحدث فيها، فقال : إذا 
أبيتم إال املجلس فأعطوا الطريق حقه، قالوا: وما حق الطريق يا رسول اهلل؟ قال 
املنكر.  عن  والنهي  باملعروف  واألمر  السالم  ورد  األذى  وكف  البرص  غض   :

)البخاري، 2001: 86( 

الدف الثالث: تعرف املهارات التعليمية الواردة يف سرية النبي حممد بن عبد 
اهلل  وللتحقق من هذا اهلدف يورد الباحثان املهارات احلديثة يف التعليم مع 

تقديم وقائع و شواهد من سرية النبي حممد بن عبد اهلل  وثم حتليلها. 

مع    الرسول  سرية  يف  الواردة  التعليمية  املهارات  تتفق  السابعة:  الفرضية 
املهارات احلديثة يف التعليم.

مهارات التعليم

املقدسة  واملهمة  الوجود  يف  عمل  وأعظم  البرش،  عرفها  مهنة  أنبل  التعليم 
العظمى للرسول االعظم  بنص القرآن الكريم: قال تعاىل ﴿ُهَو الَِّذي َبَعَث يِف 
ُمُهُم اْلِكَتاَب َواحْلِْكَمَة َوإِن َكاُنوا  يِهْم َوُيَعلِّ ْنُهْم َيْتُلو َعَلْيِهْم آَياتِِه َوُيَزكِّ يِّنَي َرُسواًل مِّ مِّ اأْلُ
بنٍِي﴾ )اجلمعة 2(، فوظيفة الرسول  يف حقيقتها وجوهرها  ِمن َقْبُل َلِفي َضاَلٍل مُّ
وظيفة تعليمية تربوية وقد عرب عن اعتزازه هبا، اذ يروى عنه  قوله: ))إنام بعثت 
معلام((، وكذلك قوله : ))أغد عاملا او متعلام او مستمعا او حمبا، والتكن اخلامس 
فتهلك((، وماروي عنه  انه خرج يوما فإذا يف املسجد جملس يتفقهون وجملس 
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يدعون اهلل ويسألونه، فقال: ))كال املجلسني اىل خري اما هؤالء فيدعون اهلل، وأما 
هؤالء فيتعلمون ويتفقهون اجلاهل، وهؤالء أفضل، بالتعليم أرسلت ملا أرسلت((. 

)العاميل، 2011: 31-30(

التي  التعليمية  املهارات  الكثري من  الرسول جيد هناك  تراث  والباحث يف 
الهم  االستقراء  سبيل  عىل  وسنورد  للصحابة  تعليمه  يف   الرسول جسدها 
املهارات التي استخدمها الرسول بعد ان نورد املعنى العلمي لكل مهارة ثم االمثلة 

من سرية الرسول  وعىل النحو اآليت:

مفهوم مهارات التعليم 

األدب  يف  اما  به«،  واحلذق  وإجادته  اليش  إحكام  »بأهنا  لغًة:  املهارة  تعرف 
الرتبوي فتعرف بأهنا: »قدرة الفرد عىل اداء عمل معني بدقة ورسعة واتقان«، اما 
مهامته  اداء  عىل  املدرس  او  املعلم  »قدرة  باهنا:  الباحثان  فيعرفها  التعليم  مهارات 

التعليمية املختلفة من ختطيط وتنفيذ وتقويم التعليم بفعالية واتقان«.

وعادة تصنف مهارات التعليم او مهارات التدريس اىل ثالثة أنواع هي: )1( 
مهارة ختطيط الدرس )2( مهارة تنفيذ الدرس )3( مهارة تقويم الدرس. وان كل 
من هذه املهارات تشمل مهارات فرعية اخرى، ويشري اخلطيب املذكور يف )حممد 
وحممد 1991( اىل ان املهارات التدريسية التي حددها فريق جامعة ستانفورد والتي 
استخدمت يف اعداد برامج املعلمني واملدرسني يف كليات الرتبية شملت مهارات 
)التهيئة احلافزة للدرس واإلطار املرجعي املناسب والغلق وتنويع املثريات والتغذية 
الراجعة والتعزيز وضبط املشاركة والتوضيح واستخدام االمثلة والطالقة يف طرح 
والصمت  املتاميز  التفكري  واسئلة  السابرة  واالسئلة  العليا  التفكري  واسئلة  االسئلة 
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وحممد،  )حممد  اهلادئ(.  والتلميح  واملحارضة  احلافز  الوضع  وتغيري  واالتصال 
1991: 174(. لذا سيعرض الباحثان اهم املهارات التعليمية وبحسب االيت: 

1( التهيئة: وهي كل ما يقوم به املعلم او املدرس من قول او فعل بقصد جذب 
انتباه الطلبة للدرس من خالل اثارة انتباه الطلبة واثارة دافعيتهم للتعلم وجعلهم يف 
حالة ذهنية وانفعالية جسمية تساعدهم عىل التعلم ويشمل ذلك حتية الطلبة والتودد 

اليهم واشعارهم باالنتباه ملا سيطرح عليهم.

ويمكن لنا ان نلمس ذلك يف سرية الرسول  بوضوح يف قوله تعاىل ﴿َفباَِم 
وْا ِمْن َحْولَِك﴾ )ال عمران  ْم َوَلْو ُكنَت َفّظًا َغِليَظ اْلَقْلِب اَلنَفضُّ َن اهلّلِ لِنَت َلُ ٍة مِّ َرمْحَ
 : املثال االيت: فقد ورد يف احلديث: قال رسول اهلل  159(، وكذلك من خالل 

احشدوا -أي اجتمعوا- فإين سأقرأ عليكم ثلث القرآن، فحشد من حشد، ثم خرج 
نبي اهلل  فقرأ: قل هو اهلل أحد، ثم دخل، فقال بعضنا لبعض: إين أرى هذا خرٌي 
جاءه من السامء فذاك الذي أدخله، ثم خرج نبي اهلل  فقال: إين قلت لكم سأقرأ 

عليكم ثلث القرآن، أال إنا تعدل ثلث القرآن. )مسلم، ب.ت.: 199(

و تتوضح هتيئة اذهان السامعني للخطاب من خالل قول الرسول  احشدوا 
-أي اجتمعوا- وهو نوع من انواع التهيئة.

2( التمهيد: وهو عملية اقامة عالقة ودية او معرفية بني املدرس والطلبة واملادة 
الدراسية الحداث مشاركة يف الدرس واهم اغراض التمهيد هو تشويق املتعلمني 
التمهيد تكون اما  ومعرفة مدى استعداد املتعلمني وحتديد اهداف الدرس وانامط 
من خالل القصة او السؤال عام سبق دراسته او املناقشة او عرض خرب او استثامر 

حدث جاٍر ذي امهية للموضوع. )حلس وابوشقري، 2007( 
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متقاربان  ومها  والتهيئة  التمهيد  مفهوم  بني  تداخال  هناك  أن  الباحثان  ويرى 
بدرجة كبرية اال ان الفرق بينهام يتلخص بان التهيئة تعني جذب انتباه الطلبة للدرس 
وقد يكون من خالل إلقاء التحية عىل الطلبة او االبتسام او توجيههم للسكوت او 
هلا  معينة  بفكرة  املوضوع  لطرح  فهو سبق  التمهيد  اما  الدرس  عنوان  بكتابة  البدء 
عالقة بالدرس ويكون ذلك بأساليب معينة كام أوضحنا سابقا. ويمكن االستدالل 

عىل جتسيد الرسول  ملهارة التمهيد من خالل املثالني اآلتيني:

عن ابن مسعود قال: قال رسول هلل  يف حجة الوداع: أال أي يشء تعلمونه . 1
أعظم حرمة؟ قالوا أال شهرنا هذا، قال : أال أي بلد تعلمونه أعظم حرمة؟ 
أال  قالوا:  حرمة؟  أعظم  تعلمون  يوم  أي  أال   : قال  هذا،  بلدنا  أال  قالوا: 
يومنا هذا،  قال : فإن هلل تبارك وتعاىل قد حرم عليكم دماءكم وأموالكم 
هذا.  شهركم  يف  هذا  بلدكم  يف  هذا  يومكم  كحرمة  بحقها  إال  وأعراضكم 

)البخاري، 2010: 6785(

عن حذيفة بن اليامن قال: قال رسول اهلل : ال ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه، . 2
ملا ال  البالء  يتعرض من  قال:  نفسه؟  املؤمن  يذل  يا رسول هلل، وكيف  قالوا: 

يطيق. )الرتمذي، د.ت.: 225( 

بيئة  توفري  املعلم يف  او  املدرس  اىل مهارة  املفهوم  يشري هذا  الصف:  إدارة   )3
مناسبة لعملية التعلم والتعليم داخل قاعة الدرس و ال ينحرص هذا املعنى يف ضبط 
التي يامرسها املعلم لكي يضمن اعىل  سلوك املتعلمني بل يشمل كافة اإلجراءات 

درجة من اندماج املتعلمني يف مهامت التعلم معظم الوقت.
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فيها  م  علَّ قاعة درس  أعظم  كان  املنورة  املدينة  النبوي يف  املسجد  اعتربنا  واذ 
والقيادية  والعقائدية  املعرفية  السلوكيات  انواع  خمتلف  الصحابة   الرسول
املسجد.  ادارة  كان جييد  بال شك  فانه  واألخالقية واالجتامعية واجلسمية وغريها 
ومن الشواهد عىل ذلك ماروي انه يف حني النبي يف جملس حيدث القوم جاءه 
أعرايب، فقال: متى الساعة؟ فمىض رسول اهلل  حيدث، فقال بعض القوم: سمع 
ما قال فكره ما قال، وقال بعضهم: بل مل يسمع، حتى إذا قىض حديثه  قال: أين 
أراه السائل عن الساعة؟ قال ها أنا يارسول اهلل. قال : فاذا ضيعت األمانة فانتظر 
الساعة، قال: وكيف إضاعتها؟ قال : إذا وسد األمر إىل غري أهله فانتظر الساعة. 
)العطار، 2004: 441( واملتأمل هلذا احلديث جيد ان النبي كان متميزا بادارته 
للموقف التعليمي بحيث انه تابع ما كان يتحدث به رغم مقاطعة السائل له حديثه 

ثم بعد ان انتهى من حديثه عاد ليجيب السائل انتباها منه للموقف التعليمي. 

التعليمية وفيها يقوم  املهارات  املهارة من اهم  وتعد هذه  الدرس:  4( عرض 
تسلسال  االفكار  عرض  يف  ويتسلسل  وتوضيحها  الدرس  جوانب  بعرض  املعلم 
منطقيا ومتدرجا من العموم اىل اخلصوص او بالعكس، ويرى الباحثان ان العرض 

يمكن تصنيفه اىل نوعني مها العرض القيايس والعرض االستقرائي.

القواعد . 1 ابتداًء من  املعلومات  املعلم  النوع يعرض  القيايس: ويف هذا  العرض 
ومن  االجزاء،  اىل  ينتقل  ثم  الكل  من  يبدأ  أي  اجلزئية  احلقائق  اىل  الكلية 
الشواهد من السنة النبوية يف استخدام الرسول هلذا النوع منها ماروي انه 
 : جاء للرسول مرة رجل فقال: يارسول اهلل ولد يل ولد اسود، فقال 
ألَك ابل، قال نعم يارسول اهلل، قال : فيها فحل ادهم؟، قال: نعم يارسول 
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وكذلك   : قال  آبائه،  من  قال:  الفحل؟  هذا  أتى  أين  فمن   : قال  اهلل، 
ولدك أتى من آبائه، فأقتنع الرجل. )املوسوي، 2006: 110(

العرض االستقرائي: ويعرض املعلم املعلومات ابتداء من اجلزئيات وثم يقوم . 2
بربط العالقة بينها للوصول اىل القواعد الكلية أي يبدأ املعلم من اجلزء وصوال 
اىل الكل، ومن الشواهد من السنة النبوية يف استخدام الرسول  هلذا النوع، 
إن من الشجر شجرة ال يسقط  منها ماروي عن عبداهلل ان الرسول قال: 
ورقها، وهي مثل املسلم حدثوين ما هي؟ فوقع الناس يف شجر البوادي، ووقع 
يف نفيس أهنا النخلة، قال عبداهلل: فاستحييت، فقالوا: يا رسول اهلل، أخربنا هبا، 

فقال رسول اهلل : هي النخلة. )مسلم، 1995: 1167( 

اسمعوا  الناس  أهيا  يا  فقال:  يوم  ذات  خطب  انه    عنه  ماروي  وكذلك 
واعقلوا ان هلل عزوجل عبادا ليسوا بانبياء والشهداء يغبطهم النبيون والشهداء عىل 
فتبسم  لنا،  جلهم  لنا،  انعتهم  اهلل  يارسول  اعرايب:  فقال  اهلل،  من  وقرهبم  جمالسهم 
 لقول االعرايب، ثم قال: هم ناس من افناء الناس ونوازع القبائل مل تصل بينهم 
ارحام متقاربة، حتابوا يف اهلل عز و جل وتصافوا يضع هلل يوم القيامة منابر من نور 
فيجلسون عليها، فيجعل وجوههم نوراً، وثياهبم نورا يفزع الناس يوم القيامة وال 

يفزعون، وهم أولياء هلل الذين ال خوف عليهم وال هم حيزنون. )االسطل: 7( 

5( التعزيز: وتعد هذه املهارة التعليمية من مهمة وتعني تقديم االثابة للمتعلم 
عىل سلوكه التعليمي املريض، وهناك انواع من املعززات االجيابية يمكن استخدامها 
وممتاز(  وجيدجدا  وجيد  )صحيح  اللفظية  املعززات  مثل  املتعلمني  اجابة  لتعزيز 
اجلسم  وحركة  الرأس  وحركة  االبتسامة  امثلتها  من  لفظية  غري  معززات  وهناك 
)الزغول، 2003:  التعزيز اىل مادي ورمزي وتعزيز اجتامعي.  باملوافقة، ويصنف 
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انطالقًا من  السلوك  التعزيز ألنامط  أسلوب  انتهاج  املنهج اإلسالمي  83( ويؤكد 
إاِل  اإِلْحَساِن  َجَزاء  ﴿َهْل  الفعل احلسن، كام جاء يف قوله تعاىل:  قاعدة اجلزاء عىل 
الرسول  الشواهد عىل استخدام  الكثري من  ايراد  )الرمحن 60(. ويمكن  اإِلْحَساُن﴾ 

 للتعزيز بانواعه ومن هذه الشواهد:

التعزيز املادي: ففي احلديث الرشيف عن عبد اهلل بن احلارث قال: كان رسول . 1
اهلل  يصف عبد اهلل وُعبيد اهلل وكثريًا من بني العباس، ثم يقول: من سبق إيّل 
فله كذا وكذا، قال فيستبقون إليه فيقعون عىل ظهره وصدره فُيقبلهم ويلزُمهم.

)ابن حنبل، 1999: 335( أي يعطيهم معززات مادية.

بالقضاء . 2   عيل  االمام  كلف    الرسول  ان  ورد  فقد  الرمزي:  التعزيز 
)ابن ماجة، 1998:  قلبه وثبت لسانه.  اهد  اللهم  قائال:  له  وهو شاب ودعا 
عىل  يوسف(  )سورة  قرأهتا  لقد  واهلل  قال:  اهلل  عبد  عن  ماروي  وكذلك   )6
رسول اهلل  فقال يل: أحسنت. )مسلم، 1995: 1867( وكذلك روي عن 
صفوان بن عّسال قال: أتيت رسول اهلل  وهو متكيء يف املسجد عىل برد له 
فقلت: يا رسول اهلل إين جئت أطلب العلم، فقال : مرحبًا بطالب العلم، 
حتى  بعضًا،  بعضها  يركب  ثم  بأجنحتها  وتظّله  املالئكة  لتحّفه  العلم  طالب 

يبلغوا السامء الدنيا من حبهم ملا يطلب. )الطرباين، 1994: 64( 

3 .  التعزيز االجتامعي: اذ ورد يف السنة النبوية املطهرة عن سلمة بن األكوع
بني  ارموا   :النبي فقال  ينتضلون،  أسلم  من  نفر  عىل   النبي مرَّ  قال: 
أحد  فأمسك  قال:  فالن،  بني  مع  وأنا  ارموا  راميًا،  كان  أباكم  فإن  إسامعيل 
ما لكم ال ترمون، قالوا: كيف نرمي   : الفريقني بأيدهيم، فقال رسول اهلل 
وأنت معهم؟ فقال النبي: ارموا فأنا معكم كلكم. )البخاري، د.ت: 153( 
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تساعد  فهي  الصف  داخل  مهمة  وظيفة  االسئلة  تؤدي  االسئلة:  طرح   )6
املتعلمني عىل االندماج يف الدرس بنشاط كام اهنا متثل وسيلة فاعلة يف تنمية استقاللية 
املتعلم يف التعلم فضال عن تأثريها بنحو مبارش يف مهارات التفكري و تنميتها لدى 
املتعلمني. )حممد وحممد، 1991: 190( واذا كان اهلدف من التعليم ارشاك الطلبة 
فيه فإن االسئلة تكون إحدى الوسئل املهمة واملعينة لتحقيق هذا اهلدف وان كفاءة 

املعلم او املدرس تظهر بصورة واضحة عندما يستخدم االسئلة الصفية.

 حث  انه   لألسئلة، بل  وهناك مئات الشواهد عىل استخدام الرسول 
املسلمني عىل طرح األسئلة وجاء ذلك امتثاال منه المر اهلل بالدعوة اىل طرح االسئلة، 
إِن  ْكِر  الذِّ َأْهَل  َفاْسَأُلوْا  إَِلْيِهْم  نُّوِحي  ِرَجااًل  إاِلَّ  َقْبِلَك  ِمن  َأْرَسْلَنا  ﴿َوَما  تعاىل  قال 
ُكنُتْم اَل َتْعَلُموَن﴾ )النحل 43(، وامتثل املسلمون لدعوة الرسول  بطرح األسئلة 
ووردت أكثر من مخسني آية تشري هلذا املعنى منها قوله تعاىل: ﴿َيْسَأُلَك النَّاُس َعِن 
اَعَة َتُكوُن َقِريبًا﴾ )األحزاب 63(.  ِ َوَما ُيْدِريَك َلَعلَّ السَّ اَم ِعْلُمَها ِعنَد اهللَّ اَعِة ُقْل إِنَّ السَّ
ومن الشواهد عىل استخدام الرسول ذلك، عن معاذ بن جبل أن الرسول  قال: 
يا معاذ أتدري ما حق اهلل عىل العباد؟ قال: اهلل ورسوله أعلم، قال : أن يعبدوا هلل 
ال يرشكوا به شيئاً، قال : أتدري ما حقهم عليه إذا فعلوا ذلك؟ فقال اهلل ورسوله 

أعلم، قال : أال يعذهبم. )االسطل:19(

ومنها كذلك ما رواه أبو داود عن معاذ بن جبل  قال: ملا بعثني رسول اهلل 
 إىل اليمن، قال يل: كيف تقيض إن عرض لك قضاء؟ قلت: أقيض بكتاب اهلل، 
قال : فإن مل جتد يف كتاب اهلل؟ قلت: أقيض بسنة رسول اهلل ، قال : فإن مل 
جتد يف سنة رسول اهلل ؟ قلت: أجتهد برأي وال آلو-أي ال أقرص-، قال: فرضب 
رسول اهلل  صدري بيده، وقال: احلمد هلل الذي وفق رسول اهلل ملا يريض رسول 
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اهلل. )ابوداود، 1997: 303( ومنها ماروي عنه  انه قال: أرأيتم لو أن نرًا يف 
باب أحدكم، يغتسل منه كل يوم مخس مرات، هل يبقى من درنه يشء؟ قالوا: ال 
يبقى من درنه يشء، قال : فذلك مثل الصلوات اخلمس يمحوا اهلل هبن اخلطايا. 

)مسلم، د. ت: 175( 

7( التغذية الراجعة: وتعرف هذه املهارة بكوهنا قدرة املعلم عىل تزويد املتعلمني 
بالنتائج بعد ادائهم السلوك التعليمي، وتعتمد يف أساسها عىل مبدأين، األول: ان 
التعلم يزداد يرسًا حينام خيرب املتعلم يف كل خطوة عن التقدم الذي حيرزه، والثاين: 
ان التعلم يزداد سهولًة حينام خيرب املتعلم فيام اذا كانت استجابته صحيحة وملاذا وفيام 
اذا كانت خاطئة وملاذا مع توجيهه نحو السلوك الصحيح ويؤدي ذلك اىل التصحيح 
والتحكم الذايت بالسلوك. )حممد وحممد، 1991: 178(  ومن الشواهد عىل ذلك 
ثم جاء  املسجد، فدخل رجل فصىل   النبي انه دخل  ما روي   النبي يف سنة 
ثم جاء  مل تصل، فصىل  فأنك  ارجع فصل  قال:  ثم  النبي  فرد   النبي فسلم عىل 
فسلم عىل النبي ، فقال: ارجع فصل فأنك مل تصل ثالثا. )البخاري، د.ت:793( 

مهامت  الداء  الالزمة  املهارات  من  وهي  التعليمية:  الوسائل  استخدام   )8
التعليم ومن خالهلا يستطيع املعلم ان يستخدم الوسيلة التعليمية وجييد توظيفها يف 
املوقف التعليمي املناسب. ومن الشواهد عىل استخدام النبي للوسيلة التعليمية 
يف تعليم الصحابة ماروي عن عبد اهلل، قال: خط النبي خطا مربعا وخط خطا يف 
الوسط خارجا منه وخط خطوطا صغارا اىل هذا الذي يف الوسط من جانبه الذي يف 
الوسط وقال هذا االنسان وهذا اجله حميط به وهذا الذي هو خارج هو امله وهذه 
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هذا.  هذا هنشه  اخطاه  وان  هذا  هذا هنشه  اخطأه  فأن  االعراض  الصغار  اخلطوط 
)مسلم، 1995: 6417(

الطلبة  انتباه  يأرس  ان  الذي يستطيع  املاهر هو  املدرس  ان  املثريات:  تنويع   )9
ويمسك به طوال وقت الدرس لذا فان التحدي الذي يواجهه أي مدرس هو كيفية 
االحتفاظ بانتباه الطلبة طوال مدة الدرس مما جيعل من املمكن له تقييم اداء صفه 
تبعا لردود فعل طالبه فيستطيع يف تلك اللحظة تغيري رسعته وتنويع االنشطة وتنويع 
االساليب يف تدريسه وفق ما يتطلب املوقف، ولكي يؤدي املدرس هذا الدور بنجاح 
عليه ان يكون عىل معرفة بالعوامل التي تؤثر يف كفاءة االنتباه والعوامل التي تشتته. 

)حممد وحممد، 1991: 189-188(

وكذلك  الصوت  ورفع  بخفض  التحكم  هو  املثريات  تنويع  اساليب  ومن 
استخدام الرتكيز ويقصد به االسلوب الذي يستخدمه املدرس يف التحكم يف توجيه 
انتباه الطلبة ويتم ذلك عن طريق استخدام لغة لفظية او غري لفظية او مزيج منهام 
ومن امثلة التعبريات اللفظية )انظر اىل السبورة، او الحظ الفرق او انتبه يل جيدا( 
)حممد  اليدين.  وحتريك  واالبتسامة  الرأس  هز  اللفظية  غري  التعبريات  امثلة  ومن 

وحممد، 1991: 189( 

الوداع  النبي ماروي عنه يف حجة  استخدمها  التي  الكثرية  الشواهد  ومن 
حينام خطب قائاًل : ))أهيا الناس، اسمعوا قويل، فإين ال أدري لعيل ال ألقاكم بعد 
عامي هذا إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا يف شهركم هذا 
أمر اجلاهلية حتت قدمي موضوع ودماء اجلاهلية  بلدكم هذا، أال كل يشء من  يف 
موضوعة... واتقوا اهلل يف النساء، فإنكم أخذمتوهن بأمانة اهلل واستحللتم فروجهن 
ذلك  فعلن  فإن  تكرهونه  أحدًا  فرشكم  يوطئن  ال  أن  عليهن  ولكم  اهلل،  بكلمة 
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فارضبوهن رضبا غري مربح، ولن عليكم رزقهن وكسوتن باملعروف، وقد تركت 
الناس  أهيا  بيتي،  به، كتاب اهلل وعرتيت اهل  اعتصمتم  إن  بعده  ما لن تضلوا  فيكم 
وصوموا  مخسكم،  وصلوا  ربكم،  فاعبدوا  أال  بعدكم،  أمة  وال  بعدي،  نبي  ال  إنه 
شهركم، وأدوا زكاة أموالكم، طيبة هبا أنفسكم، وحتجون بيت ربكم، وأطيعوا والة 
النص  )املباركفوري،1991: 517( واملالحظ من  أمركم، تدخلوا جنة ربكم((. 
الناس اسمعوا قويل((، ثم  ))اهيا  املتلقني بقوله:  انتباه   بدأ بجذب  ان الرسول 

بعد عرضه جوانب مهمة من الوصايا عاد وجذب انتباههم بقوله اهيا الناس.

10( استخدام األمثلة: وهي من املهارات التي ترتبط مبارشة بعرض الدرس 
ويف هذه املهارة يتوجب عىل املعلم او املدرس عند طرحه املادة العلمية )بام تشمله 
من حقائق ومفاهيم وقوانني ومبادئ ونظريات(، يتوجب ان يوضحها من خالل 
األمثلة املستخلصة من بيئة املتعلم او هي قريبة إلدراكه وفهمه، ومن الشواهد عىل 
ذلك: ماروي عن املستورد بن شداد قال: كنت مع الركب الذين وقفوا مع رسول 
أترون هذه هانت عىل اهلها حني   : امليتة فقال رسول اهلل   عىل السخلة  اهلل 
: فالدنيا أهون عىل اهلل من  ألقوها؟ قالوا: من هواهنا القوها يارسول اهلل، قال 

هذه عىل أهلها. )الرتمذي، د.ت.: 2321( 

11( مراعاة الفروق الفردية: تعرف الفروق الفردية باهنا االنحرافات الفردية 
اية  يف  بينهم  فيام  جمموعة  اية  اختالف  أو  الصفات،  من  لصفة  العام  املتوسط  عن 
املهارة  وتعني هذه  )نارص،1991: 21(  الصفات.  او صفة من  السامت  سمة من 
ويراعي  واستعداداته،  قدرته  بحسب  كل  املتعلمني  مع  يتعامل  أن  يف  املعلم  قدرة 
مراعاة  يف  كثرية  شواهد  وهناك  وفهمهم.  ونضجهم  ادراكهم  مستوى  تعلمهم  يف 
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))إنا معاش االنبياء امرنا ان   :  للفروق الفردية منها ماروي يف قوله  النبي 
نكلم الناس عىل قدر عقولم((. )املوسوي، 2006: 60( وكذلك مارواه البخاري 
ومسلم انه: جاء رجل إىل النبي  يستأذنه يف اجلهاد فقال : أحيٌّ والداك؟ قال: 

نعم، قال : ففيهام فجاهد. )البسيط: 55(

وعن ابن حجر املشار اليه يف )اخلوالدة وعيد، 2005( عن زيد بن ثابت قال: 
اتى يب النبي مقدمه املدينة فأعجب يب، فقيل له: هذا غالم من بني النجار فقد قرأ 
فيام انزل عليك بضع عرشة سورة، فأستقرأين فقرأت )ق( فقال : تعلم كتاب 
اليهود فأين ما آمن هيود عىل كتايب، فتعلمته يف نصف شهر حتى كتبت له اىل هيود 
وأقرأ له اذا كتبوا اليه. )اخلوالدة وعبد، 2005: 168( ويشري )املوسوي، 2006( 
للمؤمنني  اذا صىل مجاعًة مالحظًة  الناس صالة يف متام  الرسول كان اخف  ان 
الذين يوجد بينهم الرجل العجوز الكبري واملريض وصاحب العمل ومراعاة للناس 
بشتى طبقاهتم. ويرى الباحثان ان هذا تطبيق من الرسول  هلذه املهارة وتعليم 
ليسوا عىل مستوى  فالناس  الناس  الفردية بني  الفروق  يراعوا  أن  منه للصحابة يف 
َعَل  َك جَلَ واحد وهناك من الشواهد القرآنية عىل ذلك منها قوله تعاىل ﴿َوَلْو َشاء َربُّ

َتِلِفنَي﴾ )هود 118(. ًة َواِحَدًة َواَل َيَزاُلوَن ُمْ النَّاَس ُأمَّ

للدراسة  النظري  االطار  نتائج يف  من  ماعرض  يف ضوء  االستنتاجات:   )12
يمكن للباحثان ايراد االستنتاجات اآلتية:

قبل . 1 من  املستخدمة  التعلم  طرق  اتفاق  يف  مجيعها  الدراسة  فرضيات  قبول 
الرسول مع نظرية االشرتاط الكالسيكي ونظرية )املحاولة واخلطأ( ونظرية 
وتطبيقات  بالنمذجة  التعلم  ونظرية  اجلشطلت  ونظرية  اإلجرائي  االشرتاط 
من  املستخدمة  املفهوم  اكساب  طرق  اتفاق  فرضية  وقبول  النظريات  هذه 
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الرسول مع الطرق احلديثة يف اكساب املفهوم وقبول فرضية اتفاق املهارات 
التعليمية الواردة من سرية الرسول مع املهارات احلديثة يف التعليم.

السنة النبوية والرتاث اخلالد للنبي حممد حافل بالتطبيقات الرتبوية لألفكار . 2
التعليمية املعارصة واحلديثة.

من . 3 الصاحلة  والقدوة  املثايل  للمريب  االساسية  القواعد   حممد النبي  جسد 
لطرائق  املتنوعة  االدوار  خالل  من  ذلك  وتوضح  واملامرسة  املضمون  حيث 

التعلم ومهارات التعليم التي استخدمها.

تأكيد النبي يف سريته اكساب املفاهيم العلمية الصحيحة للصحابة وانتهاجه . 4
طرقا عديدة يف اكساهبم للمفاهيم منها التعريف والتمييز والتصنيف واكساب 

املفهوم بالسياق.

يتفق . 5 ما  النبي وهذا  يستخدمها  التي  التعليم  التعلم ومهارات  تنوع طرق 
مع االجتاهات احلديثة يف التعليم يف تأكيد تنوع االساليب والطرائق التعليمية.

التوصيات

يف ضوء االستنتاجات يويص الباحثان بام يأيت:

النبي بشكل . 1 والتعليمي يف سرية  الرتبوي  باجلانب  الرتبويني  القادة  اهتامم 
دقيق وعلمي وجتسيدها سلوكا وممارسةً .

تضمني اتفاق سرية النبي مع االجتاهات احلديثة للرتبية والتعليم يف املناهج . 2
املقررة لطلبة كليات الرتبية والرتبية االساسية يف مقررات علم النفس الرتبوي 

واملناهج وطرائق التدريس.
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تبني الرتبويني من قادة ومعلمني ومدرسني فلسفة بان سرية النبي حممد هي . 3
ملواجهة حتديات  املسلمة  االجيال  اعداد  القادر عىل  االساس  واملصدر  املعني 

العرص.

املفهوم . 4 واكساب  التعلم  يف   النبي طرائق  بتطبيق  واملعلمني  املربني  اهتامم 
واملهارات التعليمية مع تالميذهم وطالهبم.

املقرتحات: استكامال للدراسة احلالية يقرتح الباحثان ما يايت:

اجراء دراسة لبحث اتفاق طرق التعلم املستخدمة من الرسول مع نظريات . 1
تعلم -مل تبحثها الدراسة احلالية- مثل نظرية التعلم القصدي ونظرية املجال 

ونظرية احلافز ونظرية معاجلة املعلومات ونظرية االرتقاء املعريف وغريها.

إجراء دراسة لبحث اتفاق املهارات التعليمية املستخدمة من الرسول التي . 2
مل تتطرق هلا الدراسة مع املهارات التعليمية احلديثة مثل مهارة الغلق واالسئلة 

السابرة واسئلة التفكري العليا واسئلة التفكري املتاميز واالتصال وغريها.

من . 3 املستخدمة  التعليمية  واملهارات  التعلم  طرق  اتفاق  لبحث  دراسة  إجراء 
تلميذ النبي حممد ووصيه وحامل علمه اإلمام عيل ومدى اتفاقها مع 

االجتاهات احلديثة يف الرتبية والتعليم.

إجراء دراسة مقارنة بني طرق التعلم واملهارات التعليمية املستخدمة من قبل . 4
 . والسيد املسيح  النبي حممد



309

أ. م. د. عباس نوح سليامن املوسوي .. أ. م.د. نعمة عبد الصمد االسدي
مة

حمك
ية 

صل
ة ف

جمل
 ..

د .
عمي

ال

ذي القعدة 1436# . أيلول 2015م

اإلمام . 1 مسند   )1999( أمحد  حنبل،  ابن 
أمحد بن حنبل، حتقيق )شعيب األرنقومط 

و آخرون(، مؤسسة الرسالة، بريوت.
2 .  ) 1998( حممد  اهلل  عبد  أبو  ماجة،  ابن 

سنن ابن ماجة، حتقيق بشار معروف، دار 
اجليل، بريوت. 

3 . )1997( األشعث  سليامن  داود،  أبــو 
املعبود،  عون  حاشية  مع  داود  أيب  سنن 

حتقيق حممد ارشف  الصديق.
االزيرجاوي، فاضل حمسن 1991 أسس . 4

علم النفس الرتبوي، ط1، املوصل، دار 
الكتب للطباعة والنرش.

االسطل شوقي حممود )د.ت( األساليب . 5
مقدمة  عمل  ورقــة  التعليم،  يف  النبوية 

ملؤمتر احلصاد الرتبوي السادس.
البخاري حممد بن مسلم )د.ت( صحيح . 6

البخاري رئاسة ادارات البحوث واالفتاء 
والدعوة واالرشاد، الرياض.

البخاري، اإلمام عبد اهلل 2001. صحيح . 7
البخاري، دار طوق النجاة، الرياض.

البسيط، موسى. هدي النبي حممد  يف . 8
رسالة  جملة  واالبتكار،  االبداعية  الرتبية 
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ملخص البحث

تعد بيعة )غدير خّم( من أهّم قضايا األمة اإلسالمية؛ فهي احلادثة التي حتدد 
العامل، وهي من  األحداث  بل مستقبل   األمة اإلسالمية  ومستقبلها،  اجتاه مسري 
التارخيية املهمة واملصريية، وقد أدىل هبا رسول اهلل  يف السنة األخرية من حياته 
املباركة، من هنا تنطلق أمهية البحث. إذ إن التكامل النهائي لإلسالم ال يبلغ من غري 
تعيني خليفة للرسول، أي بغري استمرار القيادة، وإمتام نعمة اهلداية باستمرار قيادة 

األّمة. وإعالن اإلسالم دينًا خامتًا الكتامل منهجه.
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ABSTRACT

The pledge of allegiance (Ghadeer Khum) is  considered as one of the 
most important issues of the Islamic nation; the incident that determines 
the trajectory of the Islamic nation and its future and the future of the 
whole world as well as the Messenger of Allah (Peace be upon him and 
his posterity) declared in the last year of his blessed life.               Thus the 
importance of the research rises to surface; there is no integration for 
Islam unless there should be a successor to the Prophet, that is to say , 
there should be a continuous leadership to maintain the bless of guidance 
and to announce the Islam as the sealed religion whose system is quite 
achieved .

The study hypothesizes that  Ghadeer Khum is regarded as of great 
importance to Muslims, because it was the last of the important events 
in the life of the Prophet (Peace be upon him and his posterity) before his 
death. So the research study includes three sections, the first deals with the 
incident Bourne and its importance in Islamic thought, while the second 
section deals with the incident Bourne in heritage and Islamic literature; 
the third tackles a geographical analysis of Al-Ghadeer allegiance, then it 
is concluded with certain findings and facts.



315

أ.م.د.حممد جواد شبع ... م.د.رضغام خالد ابو كلل
مة

حمك
ية 

صل
ة ف

جمل
 ..

د .
عمي

ال

ذي القعدة 1436# . أيلول 2015م

... املقدمة ...

يعد عيد الغدير من األعياد الكربى يف اإلسالم، وهو عيد اهلل األكرب، ومن أهم 
أعياد أهل بيت النبوة ، وما بعث اهلل تعاىل نبيًا أو وصيًا إال وهو ُيَعّيد هذا اليوم 
وحيفظ حرمته، ويسمى هذا اليوم يف السامء )يوم العهد املعهود(، وأسمه يف األرض 

)يوم امليثاق املأخوذ واجلمع املشهود(.

وتعد بيعة غدير خّم من أهّم قضايا األمة اإلسالمية؛ فهي احلادثة التي حتدد 
األحداث  من  وهي  العامل  مستقبل  بل  مستقبلها،  و  اإلسالمية  األمة  مسري  اجتاه 
التارخيية املهمة و املصريية التي أدىل هبا رسول اهلل  يف السنة األخرية من حياته 

املباركة وألمهية هذا املوضوع كتب هذا البحث لتبيان أحداث هذه البيعة. 

أدائه مناسك أخر حجة  بعد    السري أن رسول اهلل  املؤرخون وأهل  يقطع 
لبيت اهلل احلرام حجها عام 10#، مجع املسلمني بأمر من اهلل تعاىل عند غدير خم من 
املنورة، وذلك  اجلحفة، وهي بقعة تتشعب فيها الطرق إىل مرص والعراق واملدينة 
قبل ظهر يوم اخلميس الثامن عرش من ذي احلجة، ونزل إليه جربائيل  عن اهلل 
ْغَت ِرساَلَتُه  ْغ ما ُأْنِزَل إَِلْيَك ِمْن َربَِّك َوإِْن مَلْ َتْفَعْل َفام َبلَّ ُسوُل َبلِّ ا الرَّ َ تعاىل بقوله ﴿يا َأهيُّ
َواهلُل َيْعِصُمَك ِمَن النَّاِس إِنَّ اهلَل ال هَيِْدي اْلَقْوَم اْلكاِفِريَن﴾ )املائدة 67(، وأمره أن يقيم 

. إماما للناس بعد رحيل الرسول  عيل بن أيب طالب

وكان أوائل الناس قرب اجلحفة، فأمر رسول اهلل  أن يرد من تقدم منهم، 
فجمعهم عند اقتاب اإلبل، وكان يومًا قائظًا حتى إن الرجل كان يضع بعض ردائه 
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حتت قدميه من شدة الرمضاء، وقام خطيبًا وسط الناس واسمعهم اخلطبة املشهورة، 
 حتى رأى الناس بياض أبطيهام وعرفه القوم أمجعني ونصبه  ثم اخذ بيد عيل 
خليفة من بعده، ثم مل يتفرقوا حتى نزل جربائيل بقوله تعاىل: ﴿اْلَيْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم 
ِديَنُكْم َوَأمْتَْمُت َعَلْيُكْم نِْعَمتِي َوَرِضيُت َلُكُم اإِلْسالَم ِدينًا﴾ )سورة املائدة 3(، وشكر 
الرسول  رب العزة، ثم طفق القوم هينئون أمري املؤمنني عليًا ، وممن هنأه يف 
مقدم الصحابة: الشيخان أبو بكر وعمر، وكان يقول: بخ بخ لك يا ابن أيب طالب، 

أصبحت وأمسيت موالي وموىل كل مؤمن ومؤمنة.
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املبحث األول

بيعة الغدير وأمهيتها يف الفكر اإلسالمي

اخلالفة والوالية لإلمام عيل  يف القرآن الكريم

)بيعة الغدير أنموذجًا(

أول   يف  اإلمام عيل   بخالفة  اهلل  فيها رسول  مناسبة رصح  أول  لعل 
رسالته واإلسالم بعد مل ينترش، بل كان ما يزال يف مهده ومل خيرج من مكة يف يوم 
)الشعراء214(،  اأَلْقَربنَِي﴾  َعِشرَيَتَك  ﴿َوَأْنِذْر  الكريمة  اآلية  نزلت  ملا  اإلنذار)1(، 
يأكل  أربعني رجال،منهم من  املطلب،وكانوا  بني عبد    اهلل  فعندها مجع رسول 
فأكلوا حتى شبعوا وبقي  اجلذعة)2(، ويرشب العس)3(، فصنع هلم مدًا من طعام، 
كام هو، ثم دعا بعس فرشبوا حتى رووا،وبقي كأنه مل يرشب. ثم خاطبهم رسول 
اهلل يف خطبته املشهورة اىل قوله: ))فمن منكم جيبني اىل هذا االمر ويؤازرين عىل 
القيام به ويكون أخي ووزيري ووارثي وخليفتي من بعدي؟(( فلم جيبه احد إال عيل 
بن ايب طالب  وهو أصغر القوم، بعدما كرر النبي مقالته ثالث مرات، ويف املرة 
الثالثة، أخذ بيده وقال للقوم: ))إن هذا أخي ووصيي وخليفتي فيكم، فاسمعوا له 

وأطيعوا((.

وآخر مناسبة رصح فيها رسول اهلل  بخالفة اإلمام عيل  يف بيعة غدير 
ْغ ما ُأْنِزَل  ُسوُل َبلِّ ا الرَّ َ خم، حني هبط جربيل حيمل بالغ السامء يف قوله تعاىل ﴿يا َأهيُّ
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ال  اهلَل  إِنَّ  النَّاِس  ِمَن  َيْعِصُمَك  َواهلُل  ِرساَلَتُه  ْغَت  َبلَّ َفام  َتْفَعْل  مَلْ  َوإِْن  َربَِّك  ِمْن  إَِلْيَك 
هَيِْدي اْلَقْوَم اْلكاِفِريَن﴾ )املائدة 67(، ومن خالل هلجة اخلطاب القرآين الكريم التي 
 إعالنه  اختذت شكل االنذار نكتشف خطورة البالغ الذي يتوجب عىل النبي 
لألمة، هنالك دعا النبي  اىل رّد من تقدم من القوافل وحبس من تاخر منها كام 
ورد يف املصادر التارخيية، وخطوة كهذه ال يمكن تفسريها بأمر اعتيادي السيام أن 
الظروف املناخية بالغة القسوة وقتذاك فقد كان يومًا قائظاً شديد احلر، حتى أنه ظلل 
للنبي بثوب عىل شجرة )سمرة( اتقاء من هليب الشمس، وكان املرء يضع بعض 

ردائه فوق رأسه وبعضًا حتت قدميه بسبب الرمضاء.

 يف تلك الظروف ثم قام خطيبا، وأخذ بيد عيل بن أيب طالب  صىل النبي 
لريفعها عاليًا وهيتف يف تلك احلشود التي ناهزت مئة ألف أو يزيدون قائال: ))من 
كنت مواله فهذا عيل مواله -قاهلا أربع مرات- اللهم وال من وااله، وعاد من عاداه، 
وانرص من نرصه وأخذل من خذله وأدر احلق معه حيث دار... أال فليبلغ الشاهد 
الغائب((. وبعد أدائه هذه الرسالة هبط الوحي باآلية الكريمة يف قوله تعاىل ﴿اْلَيْوَم 
)املائدة  ِدينًا﴾  اإِلْسالَم  َلُكُم  َوَرِضيُت  نِْعَمتِي  َعَلْيُكْم  َوَأمْتَْمُت  ِديَنُكْم  َلُكْم  َأْكَمْلُت 
 )#310( املتوىف  )الطربي:  منهم  املفرسين  من  مجلة  الغدير  حديث  ذكر  وقد   .)3

يف تفسريه، والثعلبي: املتوىف )427#( يف تفسريه، والواحدي: املتوىف )468#( يف 
والقرطبي:  الكبري،  تفسريه  يف   )#606( املتوىف  الرازي:  والفخر  النزول،  أسباب 
الثامن  القرن  يف  املتوىف  الدين(:  )نظام  والنيسابوري  تفسريه،  يف   )#671( املتوىف 
املتوىف  الشامي:  كثري  وابن  الفرقان،  ورغائب  القران  غرائب  تفسريه  يف   )#728(
)774#( يف تفسريه، وجالل الدين السيوطي: املتوىف )911#( يف تفسريه، واخلطيب 
الرشبيني املتوىف )977#( يف تفسريه الرساج املنري، وأبو السعود: املتوىف )982#( يف 
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تفسريه إرشاد العقل السليم إىل مزايا الكتاب الكريم، واآللويس البغدادي: املتوىف 
)1270#( يف تفسريه)4( وغريهم كثري.

بيعة الغدير يف األحاديث النبوية الرشيفة

بيعة الغدير يف الطليعة من مسلامت التاريخ اإلسالمي، ويكفي أن نراجع منابع 
التاريخ لنعرف أن النبي األكرم  قد توقف يف منتصف الطريق بني مكة واملدينة 
لدى عودته من حجة الوداع يف منطقة اجلحفة بالتحديد يف )غدير خم( وقد أدى 
 مناسك احلج يف السنة العارشة للهجرة ونّوه إىل ان هذه احلجة ستكون  النبي 
اخلطاب  من  األخرية  اإلشارة  وهذه  فيجيب)5(.  يدعى  ان  يوشك  وانه  األخرية 
اإلسالمي يف مكة قد تضمنت إشارة اىل صامم األمان يف استقامة األمة عىل منهج 

. الرشيعة األصيل بالتزام كتاب اهلل والعرتة الطاهرة من أهل بيت الرسول

ومن مسلامت التاريخ أيضا أنه  صىل باحلجيج وهم عرشات األلوف من 
املسلمني القادمني من أنحاء شبه اجلزيرة العربية وأنه ألقى خطابًا حموره حول ابن 

عمه ووصيه إماما وخليفة من بعده...

والذين يقرؤون التاريخ اإلسالمي بإنعام نظر يف أثناء احلقبة املكية، والسيام يف 
مراحلها األوىل. ال بد ان تستوقفهم حادثة الدار التي جاءت بعد االية الكريمة يف 
قوله تعاىل ﴿َوَأْنِذْر َعِشرَيَتَك اأَلْقَربنَِي﴾ )الشعراء214(، كام ذكرناها سابقا، وقد كان 
ذلك الترصيح )فاسمعوا له واطيعوا( يف تلك الظروف الصعبة أمرًا اعجازيًا يؤكد 

بام ال يقبل الشك ان النبي  كان يعده منذ ذلك الوقت للخالفة.

من  سنة  وعرشين  ثالث  بعد  تكرر  الدار(  )حديث  بـ  عرف  فيام  حصل  وما 
احلوادث العاصفة واملتغريات احلادة واجلهاد املرير، ولكن ما ظل ثابتًا هو كلامت 
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النبي  الذي ال ينطق عن اهلوى، فجاء يوم الغدير إعالنًا رسميًا يف جتمع شعبي 
مل تشهده جزيرة العرب من قبل.

بن  بريدة  روي  ما  ومنها  الغدير  يوم  قبل  نصوص  عدة  الرسول  قال  وقد 
اليمن فرأيت منه جفوة، فلام غدوت  احلصيب االسلمي: قال غزوت مع عيل اىل 
فقال:  يتغري    اهلل  فرأيت وجه رسول  فتنقصته،   ذكرت عليًا  اهلل  اىل رسول 
يا بريدة، ألسُت أوىل باملؤمنني من أنفسهم؟ قلت: بىل يا رسول اهلل. فقال : من 

كنت مواله فعيل مواله)6(.

فتكررت هذه الكلامت املقدسة الدالة عىل أن األمام عليًا هو الويص من بعد 
آخر األنبياء يف تاريخ البرشية، ومن هنا جاء يوم الغدير الذي أعلنت فيه السامء كامل 
الدين ومتام النعمة، واحتفل النبي  ومعه آالف املسلمني بذلك اليوم األغر يوم 
واإلمامة  األمة  عيد  الغدير(  )عيد  بـ  عرف  فيام  احلرام  احلجة  ذي  من  عرش  الثامن 

وليبقى ذكرى عطرة آلخر بالغ إهلي.

إذ قال الرسول األكرم : ))من كنت مواله فعيل مواله اللهم وال من وااله 
وعاد من عاداه واخذل من خذله وانرص من نرصه، اللهم انت شهيدي عليهم((، 
طيب  الوجه  حسن  شاب  جنبي  يف  كان  اهلل!!  رسول  يا  اخلطاب:  بن  عمر  فقال 
الريح، قال يل: يا عمر لقد عقد رسول اهلل  عقدًا ال حيله إال منافق، فأخذ رسول 
أن  أراد  جربائيل  لكنه  ادم،  ولد  من  ليس  انه  عمر!  ))يا   : فقال  بيدي    اهلل 
 بعد نزول الوحي مرة أخرى  يؤكد عليكم ما قلته يف عيل(()7(. فقال الرسول 
بآية إكامل الدين: ))اهلل أكرب عىل إكامل الدين، وإمتام النعمة، ورضا الرب برسالتي، 

والوالية لعيل من بعدي((.
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 بيعة الغدير يف روايات أهل البيت

والصالة  خم  غدير  يف  التوقف  للمسلمني  اإلسالمية  الرشيعة  حببت  لقد 
والدعاء يف مسجده.

فقد روي عن أحد أصحاب األمام الصادق  أنه رافقه من املدينة املنورة 
املسجد  يسار  إىل    اإلمام  نظر  الغدير  املكرمة، وعندما وصال مسجد  إىل مكة 
وقال: ذاك موضع قدم رسول اهلل  حيث قال ))من كنت مواله فعيل مواله اللهم 
وال من وااله وعاد من عاداه واخذل من خذله وانرص من نرصه، اللهم انت شهيدي 
 يوم غدير خم  ))قال رسول اهلل   قال:  عليهم(()8(. وعن اإلمام الصادق 
بن ايب  تعاىل ذكره بنصب أخي عيل  اهلل  أمرين  الذي  اليوم  أمتي، وهو  أعياد  أفضل 
طالب علاًم ألمتي هيتدون به من بعدي، وهو اليوم الذي أكمل اهلل فيه الدين وأتم 
عىل أمتي فيه النعمة، ورىض لم اإلسالم دينًا((، وقال  بعد خطبته يف يوم الغدير 

))هنِّئوين...هنِّئوين((.

فداك،  جعلت  قلت:  قال:    اهلل  عبد  ايب  عن  احدث،  بن  فرات  عن 
للمسلمني عيد أفضل من الفطر واالضحى ويوم اجلمعة ويوم عرفة؟ فقال: نعم، 
أفضلها، وأعظمها، وأشفها عند اهلل منزلة هو اليوم الذي أكمل اهلل فيه الدين وأنزل 
عىل نبيه حممد ﴿اْلَيْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َوَأمْتَْمُت َعَلْيُكْم نِْعَمتِي َوَرِضيُت َلُكُم 
اإِلْسالَم ِدينًا﴾ )املائدة 3(، قال: قلت: وأي يوم هو؟ قال : انه اليوم الذي نصب 

فيه رسول اهلل  عليًا للناس علاًم)9(. 

ويف حديث أيب نرص البزنطي عن االمام الرضا  انه قال: ))يا ابن ايب نرص 
أينام كنت فاحرض يوم الغدير عند أمري املؤمنني  فان اهلل تبارك وتعاىل يغفر لكل 
مؤمن ومؤمنة ومسلم ومسلمة ذنوب ستني سنة، ويعتق من النار ضعف ما أعتق يف 
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شهر رمضان وليلة القدر وليلة الفطر، ولدرهم فيه بألف درهم الخوانك العارفني، 
وأفضل عىل اخوانك يف هذا اليوم ورُسّ فيه كل مؤمن ومؤمنة، واهلل لو عرف الناس 

فضل هذا اليوم بحقيقته لصافحتهم املالئكة يف كل يوم عرش مرات((.

 الغدير وبيعة الصحابة لإلمام عيل

يف  غاية  بمسالة  واحلديث  احلادثة  ارتباط  من  تأيت  التارخيية  الغدير  حمنة  إن 
مسالة  إذن  فهي  واخلالفة،  والقيادة  اإلمامة  مسألة  وهي  اال  واألمهية  احلساسية 
الغدير  عىل  التعتيم  يف  شعواء  محلة  انطلقت  ولذا  ومصريية،  وحساسة  جوهرية 
بادر   ، عيل  لالمام  الغدير  بيعة  انتهاء  وبعد  واإلنسانية.  اإلسالمية  ومعطياته 
كبار الصحابة إىل تقديم التهاين اىل اإلمام، وكان يف الطليعة منهم الشيخان أبو بكر 
وعمر، واشتهرت يف املصادر التارخيية كلامت عمر بن اخلطاب التي يقول فيها: بٍخ 
بٍخ لك يا عيل أصبحت موالي وموىل كل مؤمن ومؤمنة، وقال ابن عباس: وجبت 

واهلل يف أعناق القوم.

تارخييًا ال توجد حادثة إسالمية ترقى يف تواترها إىل واقعة غدير خم بل إهنا 
شغلت مساحة واسعة من اهتامم علامء االسالم من كافة االجتاهات واالختصاصات.
الغدير بطرق خمتلفة  نذكر غيضًا من فيض ونزرًا من غمر ممن روى حديث  وهنا 
وأسانيد خمتلفة وكتب خمتلفة اجلامع املشرتك هلا هو ))من كنت مواله فعيل مواله((، 

وهم)10(: 

ح8464 . 1  130/5 للبيهقي  الكربى  السنن   ،21 ص  اخلصائص  يف  النسائي 
ما كان يف  وانه  نعم  فقال:   ، اهلل  الطفيل: سمعته من رسول  ابو  قال  وفيه 

الدوحات أحد اال راه بعينه وسمعه باذنيه.
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تاريخ ابن كثري الشامي 180/5)228/5حوادث سنة #10(.. 2
مناقب اخلوارزمي ص 94 ينادي رسول اهلل بأعىل صوته.. 3
املناقب البن اجلوزي وقال فيه كان مع الرسول  من الصحابة ومن األعراب . 4

وممن يسكن حول مكة واملدينة 120 الف وهم الذين شهدوا معه حجة الوداع 
وسمعوا منه هذه املقالة.

حجر . 5 البن  التهذيب  هتذيب  بطريقني،   )8/290( البغدادي  اخلطيب  تاريخ 
.)7/337(

املنثور . 6 الدر  ص3،  املطالب  أسنى  يف  اجلزري  ص130،  اخلوارزمي  مناقب 
للسيوطي )2/259(.

تاريخ اخللفاء ص 114.. 7
فرائد السمطني للحموين.. 8
 كنز العامل للمتقي اهلندي 154/6.. 9

 االستيعاب البن عبد الرب 473/2.. 10
البداية والنهاية البن كثري الدمشقي 214/5.. 11
الطرباين يف املعجم الصغري 64/1 ويف االوسط ح1115، و2275.. 12
اهليثمي يف جممع الزوائل 9/105.. 13
البالذري يف انساب االرشاف ح45.. 14
 كشف االستار للبزارح ح2531، 2532.. 15
الكامل البن عدي: 948، 1327، 2593.. 16
ابو نعيم يف حلية االولياء 5/26.. 17
املناقب البن املغازيل ح24و38.. 18
احلاكم احلسكاين يف شواهد التنزيل ح 210،و213.. 19
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احلاكم اجلشمي يف تنبيه الغافلني.. 20
تاريخ ابن عساكر ح514و 572.. 21
ابن منظور خمترص تاريخ دمشق 17/353.. 22
الصفدي يف الوايف بالوفيات 21/271.. 23
النويري يف هناية االرب 20/4.. 24
الفايس يف العقد الثمني 6/190.. 25
ابن حجر يف املطالب العالية 153ب.. 26
السيوطي مجع اجلوامع 1/831.. 27
الشوكاين يف دّر السحابة 210.. 28
االلباين يف سلسلة االحاديث الصحيحة 4/330و342.. 29
خمترص زوائد البزار البن حجر 1903و 1904.. 30
ابن دقامق يف اجلوهر الثمني 1/60.. 31
البوصريي يف احتاف السادة ج3 ق56/أ.. 32
االيدي يف توضيح الدالئل ق 195 جعله من املتواترات، السيوطي يف قطف . 33

االزهار املتناثرة يف االحاديث املتواترة ص 277.
 الكتاين يف نظم املتناثر يف احلديث املتواتر ص206.. 34
الرياض النظرة ملحب الدين الطربي )2/269(.. 35
الفصول املهمة البن الصباغ املالكي ص25.. 36
احلافظ الكنجي الشافعي ص14.. 37
اخلطط للمقريزي 2/222.. 38
البيهقي يف روح املعاين 2/350.. 39
الذهبي يف كتابه الغدير ح88و89.. 40
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ابن االثري يف أسد الغابة 1/308.. 41
ابن حجر يف االصابة 1/372.. 42
الرتمذي يف صحيحه 2/298 وقال هذا حديث حسن صحيح.. 43
الصواعق املحرقة البن حجر العسقالين ص25.. 44
مسند امحد بن حنبل 1/118.. 45
ابن طلحة الشافعي يف مطالب السؤول ص16.. 46
السمهودي يف وفاء الوىف ص108،...... 47

وأخرج األمام الطربي حممد بن جرير يف كتاب الوالية )حديث التهنئة( باسناده 
عن زيد بن أرقم)12(، ويف اخره: قال ))معاش الناس قولوا:أعطيناك عىل ذلك 
عهدًا عن أنفسنا، وميثاقًا بألسنتا، وصفقة بأيدينا، نؤديه اىل أوالدنا وأهالينا، ال نبغي 
بذلك بداًل، وانت شهيد علينا، وكفى باهلل شهيدًا. قولوا ما قلت لكم، وسلموا عىل 
َأْن  َلْو ال  لَِنْهَتِدَي  ا  ُكنَّ َوما  ِلذا  َهدانا  الَِّذي  ْمُد هللِ  ﴿احْلَ املؤمنني، وقولوا   بامرة  عيل 
َنَكَث  ﴿َفَمْن  فان اهلل يعلم كل صوت وخائنة كل نفس  )األعراف43(،  َهداَنا اهلُل﴾ 
َفإِنَّام َيْنُكُث َعىل َنْفِسِه َوَمْن َأْوىف باِم عاَهَد َعَلْيُه اهلَل َفَسُيْؤتِيِه َأْجرًا َعِظياًم﴾ )الفتح10(، 

وقولوا ما يريض اهلل عنكم فـ ﴿إِْن َتْكُفُروا َفإِنَّ اهلَل َغنِيٌّ َعْنُكْم﴾ )الزمر7(.

قال زيد بن أرقم: فعند ذلك بادر الناس بقوهلم: نعم سمعنا وأطعنا عىل أمر اهلل 
ورسوله بقلوبنا، وكان أول من صافح النبي  وعليًا : أبو بكر وعمر وعثامن 
وطلحة والزبري وباقي املهاجرين واالنصار، وباقي الناس اىل ان صىل الظهرين يف 
البيعة  وأوصلوا  واحد،  وقت  يف  العشاءين  صىل  ان  اىل  ذلك  وامتد  واحد،  وقت 
مناقب  كتاب  يف  باخللييل  الشهري  الطربي  حممد  بن  أمحد  ورواه  ثالثًا.  واملصافقة 
عيل بن ايب طالب املؤلف سنة )411( بالقاهرة عن طريق شيخه حممد بن أيب بكر 
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بن عبد الرمحن، وفيه: »فتبادر الناس اىل بيعته، وقالوا: سمعنا وأطعنا ملا أمرنا اهلل 
ورسوله بقلوبنا وأنفسنا والسنتنا ومجيع جوارحنا، ثم انكبوا عىل رسول اهلل وعىل 
أبو بكر وعمر وطلحة والزبري، ثم  بأيدهيم، وكان أول من صافح رسول اهلل  عيّل 
باقي املهاجرين والناس عىل طبقاهتم ومقدار منازهلم اىل ان صليت الظهر والعرص 
يف وقت واحد، واملغرب والعشاء االخر يف وقت واحد، ومل يزالوا يتواصلون البيعة 
واملصافقة ثالثًا، ورسول اهلل  كلام بايعه فوُج بعد فوج يقول: ))احلمد هلل الذي 
فضلنا عىل مجيع العاملني((، وصارت املصافقة سنًة ورساًم، واستعملها من ليس له 

حق فيها«.

ويف كتاب النرش والطي: فبادر الناس بـ »نعم نعم، سمعنا وأطعنا أمر اهلل وأمر 
رسوله، آمنا به بقلوبنا، وتداكوا عىل رسول اهلل وعيّل بأيدهيم اىل أن صليت الظهر 
والعرص يف وقت واحد وباقي ذلك اليوم اىل أن صليت العشاءين يف وقت واحد، 

ورسول اهلل كان يقول كلام أتى فوج ))احلمد هلل الذي فضلنا عىل مجيع العاملني((«.

وقال املولوي ويل اهلل اللكهنوي يف مرآة املؤمنني)13( يف ذكر حديث الغدير ما 
وأمسيت  أصبحت  طالب  ايب  ابن  يا  هنيئًا  له:  فقال  ذلك،  بعد  عمر  فلقيه  معربه: 

موالي وموىل كل مؤمن ومؤمنة، وكان هينئ امري املؤمنني كل صحايب القاه.

وقال املؤرخ ابن خاوند شاه)14( املتوىف )903#( يف روضة الصفا يف اجلزء الثاين 
من )مج173/1( بعد ذكر حديث الغدير ما ترمجته: »ثم جلس رسول اهلل يف خيمة 
ختتص به، وأمر أمري املؤمنني عليًا  ان جيلس يف خيمة اخرى، وأمر أطباق الناس 
بان هينئوا عليًا يف خيمته. وملا فرغ الناس عن التهنئة له أمر رسول اهلل أمهات املؤمنني 
بان يرسن اليه وهينئنه ففعلن، وممن هنأه من الصحابة عمر بن اخلطاب، فقال: هنيئًا 

لك يا ابن أيب طالب أصبحت موالي وموىل مجيع املؤمنني واملؤمنات«.
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وقال املؤرخ غياث الدين)15( )ت 942#( يف حبيب السري يف اجلزء الثالث من 
 يف خيمة  النبي  من  بأمر  املؤمنني  أمري  »ثم جلس  ما مضمونه:  )مج144/1( 
ختتص به يزوره الناس وهينئونه، وفيهم عمر بن اخلطاب، فقال: بخ بخ يا ابن أيب 
املؤمنني  امهات  النبي  أمر  ثم  ومؤمنة.  مؤمن  كل  وموىل  موالي  أصبحت  طالب 

بالدخول عىل أمري املؤمنني والتهنئة له«.

والتاريخ من رجال  والتفسري  أئمة احلديث  الشيخني رواه من  وحديث هتنئة 
السنة كثري ال يستهان بعدهتم بني راٍو مرسل له إرسال املسلم، وبني راٍو إياه بمسانيد 
صحاح برجال ثقات تنتهي اىل غري واحد من الصحابة، كابن عباس، وأيب هريرة، 

والرباء بن عازب، وزيد بن أرقم، وغريهم كثري.
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املبحث الثاين

بيعة الغدير يف الرتاث واألدب اإلسالمي 

1( بيعة الغدير يف الرتاث اإلسالمي

يف  عليه  اإلسالمية  األمة  وتسامل  العيد،  هذا  من  دروسًا  التاريخ  كتب  ُتقرئنا 
املتقادمة  القرون  بشأنه يف  والعراقيني  واملغاربة  املرصيني  واعتناء  والغرب،  الرشق 
ل  وكونه عندهم يومًا مشهودًا للصالة والدعاء واخلطبة وإنشاد الشعر عىل ما ُفصِّ

يف املعاجم.

ويظهر من غري مورد من الوفيات البن خلكان)16( التسامل عىل تسمية هذا اليوم 
عيدًا واحتفاال، ففي ترمجة املستعيل بن املستنرص )60/1(: فبويع يف يوم غدير خم، 

وهو الثامن عرش من ذي احلجة سنة #10.

وقال يف ترمجة املستنرص باهلل العبيدي )223/2(: وتويف ليلة اخلميس الثنتي 
الليلة  قلت:وهذه  وأربعامئة.  وثامنني  سبع  سنة  احلجة  ذي  من  بقيت  ليلة  عرشة 
ورأيت  خم،  غدير  وهو  احلجة،  ذي  من  عرش  الثامن  ليلة  أعني  الغدير،  عيد  ليلة 
مجاعة كثرية يسألون عن هذه الليلة متى كانت من ذي احلجة، وهذا املكان بني مكة 
واملدينة، وفيه غدير ماء ويقال: إنه غيضة هناك، وملا رجع النبي  من مكة رشفها 
 : اهلل تعاىل عام حجة الوداع، فجرت أحداث بيعة الغدير. وقال الرسول الكريم
اللهم واِل من وااله، وعاد من عاداه، وانرص من  ))عيل مني كهارون من موسى، 
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نرصه، واخذل من خذله((. وللشيعة تعلق كبري به. وقال احلازمي: »وهو واٍد بني 
مكة واملدينة عند اجلحفة غدير عنده خطب النبي وهذا الوادي موصوف بشدة 

احلر«.

وهذا الذي يذكره ابن خلكان من كرب تعلق الشيعة هبذا اليوم هو الذي يعنيه 
بقوله:  الغدير  بعد ذكر حديث  التنبيه واألرشاف )ص222-221(  املسعودي يف 
»وولد عيل  وشيعته يعظمون هذا اليوم«. ونحوه الثعالبي يف ثامر القلوب)17(، 
»وهي  )ص511(:  بقوله  األمة  عند  املشهورة  الليايل  من  الغدير  ليلة  عدَّ  أن  بعد 
الليلة التي خطب رسول اهلل  يف غدها بغديرخم عىل أقتاب االبل، لذا فالشيعة 
يعظمون هذه الليلة وحييوهنا قيامًا، وذلك العتقادهم وقوع النص عىل اخلالفة بال 
مل يربحوا مشاطرين  لكنهم  العقيدة  انفردوا عن غريهم هبذه  وان  فيه، وهم  فصل 
هذه  شهرة  وليست  املشهورة،  الليايل  من  عندهم  الغدير  ليلة  تزل  مل  التي  االمة 
اإلضافة إال العتقاد خطر عظيم وفضيلة بارزة يف صبيحتها، ذلك الذي جعله يومًا 

مشهودًا وعيدًا مباركًا«)18(.

وإن كان حقًا اختاذ يوم تسنم فيه امللوك عرش السلطنة عيدًا حيتفل به باملرسة، 
به  جرت  كام  املوائد،  وبسط  القريض  ورسد  اخلطب  وإلقاء  املجتمعات  وعقد 
العادات بني األمم واألجيال، فيوم استقرت فيه اخلالفة اإلسالمية والوالية الدينية 
العظمى، ملن جاء النص به من الصادع بالدين الكريم الذي ال ينطق عن اهلوى إن 
هو إال وحي يوحى، أوىل أن يتخذ عيدًا حيتفل به بكل حفاوة وتبجيل، وبام انه من 
األعياد الدينية جيب أن يزاد فيه عىل ذلك بام يقرب اىل اهلل زلفى، من صوم وصالة 

ودعاء وغريها من وجوه الرب.
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الشيخان  ومنهم  أمته،  من  املشهد  حرض  من    اهلل  رسول  أمر  كله  ولذلك 
ومشيخة قريش ووجوه األنصار، كام أمر أمهات املؤمنني بالدخول عىل أمري املؤمنني 
 وهتنئته عىل تلك احلظوة الكبرية بإشغاله منصة الوالية ومرتبع األمر والنهي يف 

دين اهلل.

2( بيعة الغدير يف األدب اإلسالمي

أبيات  يف  الواقعة  هذه  آنذاك  الناشط  اإلعالمي  املنرب  وهو  الشعر  سجل  لقد 
حسان بن ثابت شاعر النبي ، إذ تعكس انفعال املسلم الذي شهد تلك الواقعة 

املهمة.

وبعد مقالة الشيخني وابن عباس يف حق اإلمام عيل والبيعة، قال حسان 
 : بن ثابت ائذن يل يا رسول اهلل أن أقول يف عيل أبياتًا تسمعهن، فقال الرسول
قّل عىل بركة اهلل، فقام حسان وقال: يا معرش مشيخة قريش اتبعها قويل بشهادة من 

رسول اهلل يف الوالية ماضيا ثم قال أبياته التي مطلعها: 

ينادهيم يوم الغدير نبيهتم          بخم فأسمع بالنبي مناديا

ومما قيل شعرًا يف فضيلة يوم الغدير وليلته وقع التشبيه هبام يف احلسن والبهجة، 
قال متيم ابن املعز صاحب الديار املرصية املتوىف سنة )374#( من قصيدة له ذكرها 

الباخرزي يف دمية القرص)19(:

تروح علينـــــــــــا بأحداقها          حسـان حكتهنَّ من نرشهنه
نواعم ال يستطعن النهوض          اذا قمن من ثــــقل أردافهنه
حسن كحسن ليــايل الغدير          وجئن ببهجة أيـــــــــــامهنه
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وقال الشاعر قيس بن سعد بن عبادة اخلزرجي األنصاري:

وعيل إمامنـــــــــــــــا وإمام لـ          ـسوانا أتى به التـــــــــــــنزيل
 يوم قـــال النبي من كنت مو          ال ه فهذا مواله خطب جليل
إنام قــــــــــــاهلا النبي عىل األ          مة حتــــــــم ما فيه قال وقيل

وقال عمرو بن العاص أيضًا:

ويف يــــــــــوم خم رقى منربًا          يبلغ والركب مل يـــــــــــرحل 
ـُُه معلنًا ينـــــــــا          دي بأمر العزيـــــــــــــز العيل  ويف كــِفِه كفـ

وقال حممد بن عبد اهلل احلمريي زميل عمرو بن العاص: 

عيل إمامنـــــــــــــا بأيب وأمي          أبـــو احلسن املطهر من حرام
إمام هدى أتـــــــــــاه اهلل علاًم          به عرف احلالل من احلــــرام

َصيب: وقال الشاعر النُّ

وقالت بالغدير غديــــــر ُخماًّ          أخيَّ إىل متى هــــذا الركوب
أمل تر أنني مـــــــــــا دمت فينا          أنــــــــاُم وال أنـام إذا تـغـيـُب 

وقال الكميت األسدي:

ويوم الدوح دوح غديــر ُخًم          أبان له الواليـــــــــة لو أطيعا

وقال املجالد بن ذي مران اهلمداين من قصيدة أرسلها اىل معاوية:

وله حرمُة الوالء عىل النــاس          بـــــُخٍم وكان ذا القول جهرا
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3( مكانة بيعة الغدير يف األعياد اإلسالمية

مياًل  ان  ذلك  اخلالدة  وذكرياهتا  أيامها  ومتجد  مقدساهتا  حترتم  عريقة  أمة  كل 
التاريخ  يزخر  قبل اجلامعة، وهلذا  الفرد  بالذكرى مكنون يف ذات  فطريًا لالحتفال 
االنساين بشواهد يصعب عىل املرء استقصاؤها يف حياة االمم والشعوب. فللذكرى 
حيث يقرتن الزمان باملكان يف إطار الواقعة او احلادثة أثر كبري يف النفس اذ يستعيد 

االنسان رموزها وما تنطوي عليه من عرب وما تتضمنه من عطاء تربوي ثر.

ومن هنا نشاهد القرآن الكريم مفعاًم هبذا االسلوب االهلي يف التذكري بااليام 
فحج  خالدة،  وشعائر  رموز  اىل  تتحول  فردية  حوادث  نجد  اننا  حتى  والشعائر، 
واىل  يومنا هذا  التارخيي حتى  والسعي ظّلت حتمل زمخها  والطواف  احلرام  البيت 

يوم البعث. 

واقعة  يف  وذلك    البيت  ألهل  انسانيًا  موقفًا  الكريم  القرآن  جمد  وقد 
)اإلطعام( وهبط جربيل حيمل سورة الدهر او اإلنسان، بقوله تعاىل: ﴿َوُيْطِعُموَن 
ِه ِمْسِكينًا َوَيتِياًم َوَأِسريًا * إِنَّام ُنْطِعُمُكْم لَِوْجِه اهللِ ال ُنِريُد ِمْنُكْم َجزاًء  عاَم َعىل ُحبِّ الطَّ

َوال ُشُكورًا﴾ )الدهر9-8(.

يف  االسالمي  املجتمع  ولد  وعندما  عريقة،  انسانية  ظاهرة  عمومًا  األعياد  إذا 
املدينة املنورة وتبلورت ثقافة االسالم، احتفل املسلمون بعيد الفطر يف السنة الثانية 
للهجرة بعد رحلة الصوم يف شهر رمضان املبارك، واحتفلوا ايضا بعيد االضحى يف 
اليوم العارش من ذي احلجة احلرام، واصبح هذان العيدان جزءًا أساسيًا من الثقافة 
اإلسالمية اجلديدة فضال عىل العيد االسبوعي يف يوم اجلمعة بسبب اجتامع املسلمني 

لصالة اجلمعة)20(.
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فالعيد -كام يبدو- يقرتن بفرحة االنسان من خالل نجاحه يف طاعة اهلل سبحانه 
عيد  عن  بقوله  ويعرفها  العيد  فلسفة  يوضح    عليًا  االمام  نجد  ولذا  وتعاىل، 
الفطر: ))انام هو عيد ملن قبل اهلل صيامه وشكر قيامه وكل يوم ال يعىص اهلل فيه فهو 

عيد(()21(.

والعيد احتفال انساين بالشكر هلل سبحانه وتعاىل عىل نعمه وفيضه ورمحته. اذ 
امِء  السَّ ِمَن  مائَِدًة  َعَلْينا  َأْنِزْل  نا  ﴿َربَّ  : بن مريم  تعاىل عىل لسان عيسى  اهلل  قال 
اِزِقنَي﴾ )املائدة 114(. لِنا َوآِخِرنا َوآَيًة ِمْنَك َواْرُزْقنا َوَأْنَت َخرْيُ الرَّ َتُكوُن َلنا ِعيدًا أَلوَّ
وهيأ حلديث الغدير اخللود والنشور، وملفاده التحقق والثبوت، اختاذه عيدًا حيتفل به 
وبليلته بالعبادة واخلشوع، وادرار وجوه الرب، وصلة الضعفاء والتوسع عىل النفس 
والعائالت، واختاذ الزينة واملالبس اجلميلة، ورغم كل هذه املظاهر البهيجة، إال انه 
مل تسنح فرصة لالحتفال بالذكرى، ذلك ان النبي  انتقل بعد احلادثة اىل الرفيق 
األعىل ثم متخضت األحداث لتسفر عن )السقيفة( بكل ما حتمله من زخم تارخيي 

وما تتضمنه من تأسيس ملرحلة جديدة تصل اىل مستويات االنقالب.

فاذا كان الغدير يؤسس لفكرة التعيني االهلي لإلمامة باعتبارها امتدادًا للنبوة 
التأسيس  خالل  من  اجلديدة  معطياهتا  يف  الغدير  لتناقض  جاءت  قد  السقيفة  فان 
انعطاف  من  ذلك  عن  يسفر  وما  االهلي،  النص  مقابل  البرشي  االجتهاد  لفكرة 

وانحراف يف مسار التاريخ االسالمي.

اذن مل تكن هناك فرصة لتجذير حالة االحتفال بعيد الغدير، حتى يمكن القول 
ان عيد الغدير ولد شهيدًا! فقد جاء عيد الغدير يف 18 ذي احلجة سنة 10# وجاءت 
السقيفة يف 28 صفر من سنة 11#، وقد اعقب ذلك كام ذكرنا حوادث جاءت كلها 
نتائج للسقيفة ولتنهض يف احلقيقة عىل انقاض الغدير. فالتغريات السياسية العنيفة 
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أجهضت عيد الغدير يف مهده، ولكنه ظل يف قلوب األحرار تتناقله االجيال بعيدًا 
عن عيون الرقباء واحلكام.

رحيل  بعد  اإلسالمية  باألمة  عصفت  التي  الظروف  قساوة  من  الرغم  وعىل 
النبي  وما واجهه أهل البيت وخاصة اإلمام عيل  من إقصاء وحماربة فقد 
قدر اهلل سبحانه حلديث الغدير ان يبقى وينترش مثل كلمة طيبة أصلها ثابت وفرعها 

يف السامء تؤيت أكلها كل حني بأذن رهبا.

وادي  يف  يبقى  أن  السلطات  له  أرادت  وحديثًا  مطاردًا  الغدير  عيد  وبقي 
النسيان بعيدًا عن ذاكرة االمة وضمريها، ملا ينطوي عليه من خماطر هتدد وجودهم 
غري الرشعي، ومع كل ذلك فان ظالله كذكرى وعيد وهبجة ظلت تواكب املسار 
التارخيي لالمة، وكان املسلمون حيتفلون به بوصفه عيدًا كبريًا خاصة يف مرص وشامل 
افريقيا والعراق، فنجد مثاًل ويف ترمجة اخلليفة املستعيل انه بويع يوم عيد غدير خم 

وهو يوم 18من ذي احلجة سنة #487)22(.

وقد ظل عيد الغدير حماربًا عرب الزمن، وان املرء ليعجب كيف كتب له البقاء 
واخللود مع كل هذه املحاربة!! وال شك ان الغدير يستمد مقاومته من أصالته، فلقد 
حاول احلكام حموه فظل غضًا طريًا، وعندما تسنح الفرصة لتعرب األمة عن ضمريها 
به  اسالميًا هبيجًا حيتفل  عيدًا  ليكون  يتألق  الغدير  نجد  احلقيقي  وإيامهنا  وأصالتها 

املسلمون سنة وشيعة.

فقد تألق عيد الغدير ليشغل املنزلة األوىل بني األعياد اإلسالمية والشعبية يف 
ظالل الدولة الفاطمية)23( بمرص وقد وصفه )املقريزي( راويًا عن املسبحي الذي 
شهد حفالته الكربى ما ييل: »ويف يوم الغدير-وهو 18 ذي احلجة- اجتمع الناس 
أقاموا  عظياًم  مجعًا  فكان  مراتبهم  يف  واملنشدون  والفقهاء  والقراء  القاهرة  بجامع 
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املصادر  وسجلت  اجلوائز«)24(.  اليهم  فخرجت  القرص  اىل  خرجوا  ثم  الظهر  فيه 
التارخيية مراسم وتقاليد املرصيني حكومة وشعبًا يف عيد الغدير والتي تتسم بالكثري 
ابداعًا بوهييًا كام أورد ذلك  الغدير مل يكن  من االهتامم عىل مجيع املستويات. فعيد 
 .)25(»352 سنة  بويه  بن  عيل  الدولة  معز  ابتدعه  العيد  هذا  »ان  قوله:  يف  النويري 
وهي شبهة يرددها أيضًا املقريزي حيث ينفي مرشوعية عيد الغدير انطالقًا من عدم 

االحتفال به لدى السلف)26(. 

وهي شبهة ال تصمد امام الوثائق التارخيية التي تؤكد تعظيم املسلمني له قبل 
التنبيه  كتابه  ذلك يف  يذكر  املسعودي  فهذا  واجداده،  البوهيي  الدولة  معز  يولد  ان 
واالرشاف ص221، كام ذكره الكليني )ت سنة 329#(، اضافة اىل تعاليم االمام 
الصادق املتوىف سنة 148# الصحابه واخباره هلم بام جرت عليه سنن االنبياء من 
اختاذ يوم تعيني الويص عيدًا، وسجل الفياض بن حممد بن عمر الطويس مشاهدته 
 .#203 سنة  استشهد  معروف  هو  كام  واالمام  الغدير  بعيد  حيتفل  الرضا  لالمام 
ولوال ذلك ما بنى املسلمون يف تلك البقعة مسجدًا للصالة بني الغدير والعني كام 
ذكر ذلك البكري)27(، وال حدد موقعه احلموي)28(، وال ورد له ذكر يف املوسوعة 
الفقهية املوسومة )اجلواهر()29(. ومن هنا وانطالقا من أمهية الذكرى ورد استحباب 

الصالة يف مسجد الغدير يف كثري من الكتب الفقهية)30(.

خطوة  اىل  عمد  وانام  وخالفته،    عيل  امامة  باعالن    النبي  يكتف  ومل 
االمام عيل  تتويج  اىل  بادر  االمة عندما  الصورة وحفظها يف ضمري  لتجذير  اخرى 
 بعاممته )السحاب(، ومن املعروف ان العامئم هي تيجان العرب كام روى ذلك 

السيوطي)31(.
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منطقة  يف  حدث  ما  لتكريس  جاءت  )السحاب(  بعاممة  عيل  تتويج  فخطوة 
غدير خم لتتخذ مسالة اإلمامة شكاًل رسميًا له أمهيته اخلاصة وهذه اخلطوة شغلت 

مساحة واسعة يف كتب احلديث واالخبار والتاريخ.

من كل ما تقدم يمكن القول ان عيد الغدير عيد إسالمي أصيل ال يقل امهية 
باكتامل  اقرتن  انه  يفقهام جالاًل، ذلك  مل  اذا  املباركني  الفطر واالضحى  عن عيدي 
االسالم وامتام النعمة عىل املسلمني وقد اختار اهلل له يوم الثامن عرش من ذي احلجة 
احلرام، فام احوجنا اىل االحتفال بامتام النعمة التي هيتف املؤمنون هبا يف موسم احلج: 
)إن النعمة لك واحلمد...(. فاالحتفال هبذا العيد الكبري هو شكر هلل، وتقديس ملا 
ثقافة  يتجزأ من   ووفاء ومودة آلل رسول اهلل.. وهو جزُء ال  الرسول  به  جاء 

اإلسالم وتعاليمه اخلالدة.
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املبحث الثالث

حتليل جغرايف ملوقع بيعة الغدير الكربى

الغدير: هو املنخفض الطبيعي من األرض جيتمع فيه ماء املطر او السيل، وال 
الزخمرشي قوله: ُخم اسم  ياقوت احلموي عن  نقل  فقد  ُخّم:  أما  القيظ.  اىل  يبقى 
ًا  رجل صباغ، أضيف إليه الغدير الذي بني مكة واملدينة باجلحفة)32(. وقيل: »إن مُخّ

اسم غيضة هناك، وهبا غدير نسب اليها«.)33(

وصف املوقع اجلغرايف لغدير خم

والبرشي  الطبيعي  بوجهيها  اجلغرافية  الصورة  بدراسة  التارخيي  املنهج  يعنى 
املنهج  هذا  وهيتم  الزمنية،  املساحة  من  انقىض  الذي  اجلزء  وهو  البعيد،  املايض  يف 
ورصد  املختلفة،  الزمنية  العصور  عرب  متعاقب  بشكل  اجلغرافية  الصورة  بدراسة 
جغرافية  ان  يعني  وهذا  الدراسة،  منطقة  االستمرريف  هذا  عىل  املرتتبة  التغريات 
املايض هتتم بتثبيت صورة اجلغرافيا بوجهيها يف تلك املنطقة لكي يستطيع الباحث 

من مجع أوصاهلا املتناثرة مع االهتامم بالعوامل التي أدت اىل ذلك)34(. 

ويف منتصف الطريق بني مكة املكرمة واملدينة املنورة، وعىل مقربة من )اجلحفة( 
توجد منطقة )غدير خم( عىل طريق القوافل، وقد مر هبا الرسول الكريم  يف أثناء 
هجرته التارخيية يف ربيع األول /أيلول سنة 622م، كام توقف عندها أيضا بتاريخ 
18 ذي احلجة من السنة العارشة للهجرة يف أثناء عودته من حجة الوداع، وبذلك 
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دخلت هذه البقعة من اجلغرافيا أبواب التاريخ اإلسالمي الثر. الحظ اخلريطة )1( 
وتوضح منطقة الدراسة.

اخلريطة )1( املوقع اجلغرايف ملنطقة وادي غدير خم 
املصدر: شبكة املعلومات الدولية )االنرتنت(

اجلحفة: كانت قرية كبرية تقع عىل طريق مكة- املدينة، يف الشامل الغريب من 
مكة وهي عىل أربع مراحل من مكة)35(. واجلحفة قدياًم كان اسمها )مهيعة(، وانام 
اآلن  االعوام، وهي  أهلها يف سالف  اجتحفها ومحل  املسيل  اجلحفة، الن  سميت 

-كام ينقل ياقوت- خراب، بينها وبني املدينة ست مراحل)36(. 

ابتعدت منطقة غدير خم عن الطريق العامة يف العرص احلارض بعد ان طمرت 
الرمال طرق القوافل فيام مىض، كام أصبح اسم تلك املنطقة )الُغُربة(، وما تزال عني 
تنبجس مياها من قلب الصخور يف واد فسيح. الحظ الصورة )1(. ولوجود هذه 

العني نبتت أشجار النخيل وأشجار السمر، وفيام مىض أشجار األراك)37(.
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مفرق اجلحفة

مدينة جدة

الصورة )1( مرئية فضائية ملنطقة غدير خم قرب مسجد اجلحفة -امليقات
http://www.googleearth.com املصدر: املوقع االلكرتوين

ومن يغادر مدينة )جدة( عىل شواطئ البحر األمحر سوف يصل مفرق اجلحفة 
املذكور  املفرق  بني  املسافة  ومتتد   .)1( الصورة  الحظ  رابغ.  مدينة  من  مقربة  عىل 

ومسجد امليقات الذي شيد اىل جانب آثار مسجد قديم مندرس اىل 10كم.

مليئة  طريق  عرب  )قرصعلياء)*((  صوب  االجتاه  يمكن  امليقات  مسجد  ومن 
بكثبان رملية حيث توجد أثار طريق اهلجرة. ويقع القرص عىل حدود قرية اجلحفة، 
وتبلغ املسافة بني مسجد امليقات وقرصعلياء حوايل مخسة كيلو مرتات، وقد جرفت 
تلك  ويف  املنطقتني.  بني  رملية  سدودًا  منها  لتصنع  الرمال  كثبان  والرياح  السيول 
تتفرع  حيث  فسيح،  واٍد  اىل  تؤدي  الطريق  حددت  جبلية  مرتفعات  توجد  املنطقة 

الطرق.
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باحلجارة  مليئة  أرض  وهي  )احلّرة(  حدود  عند  فتوجد  الغدير  منطقة  أّما 
يوجد  حيث  الفسيح  الوادي  ينفتح  احلرة  هناية  ويف  للزراعة.  صاحلة  غري  السوداء 
نبع الغدير، ويف هذه البقعة من العامل توقف النبي  ليبلغ قوافل احلجيج واالمة 

اإلسالمية آخر بالغات السامء.الحظ الصورة )2(.

الصورة )2( نبع عني خدير خم 
املصدر: شبكة املعلومات الدولية )االنرتنت(

ويتوسط الوادي الفسيح سلسلتني جبليتني حتّده من الشامل واجلنوب.الحظ 
الصورة )1(. وتنبع مياه الغدير قرب السفوح اجلنوبية التي ترتفع بكثري عن اجلبال 
الشاملية. وعىل مسيل الوادي نبتت اشجار النخيل، ومن املحتمل جدًا ان االشجار 
نبتت اثر رمي املسافرين واحلجاج لنوى التمر يف الوادي. وبسبب عنف السيول يف 
مواسم املطر فإن معامل املنطقة تتغري باستمرار، وملن يريد التربك هبذه البقعة، حيث 

توقف الرسول الكريم  يمكنه ان يتوجه اليها عرب طريقني ومها:
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طريق اجلحفة: تبدأ من مفرق اجلحفة عند مطار رابغ حيث توجد طريق معبدة . 1
تنعطف  القرية  يوجد مسجد كبري ومن  قرية اجلحفة وهناك  اىل  متتد )9( كم 
مليئة  ومنطقة  الرمال  من  كثبان  تتخللها  كم   )2( مسافة  اىل  يمينًا  الطريق 

باحلجارة وبانتهائها يبدأ وادي الغدير.

كم . 2  10 وبعد  رابغ،  وباجتاه  املنورة  املدينة  ـ  مكة  مفرق  من  تبدأ  رابغ:  طريق 
تتفرع الطريق مؤدية اىل الغدير وتبلغ املسافة من رابغ اىل الغدير حوايل )26(

كم.

ويقع وادي الغدير بشكل عام يف رشق مسجد امليقات يف اجلحفة عىل مسافة 
)8( كم. ويقع يف اجلنوب من مدينة رابغ عىل بعد )26( كم. ولقد ُبني مسجد يف 
التعرية  السيول والرياح وعوامل  آثاره بسبب  اندثرت  الطاهرة ولكن  البقعة  تلك 
األخرى. ولعل املسجد ظل قائاًم اىل عصور متاخرة وربام اىل بدايات القرن الثامن، 
حيث هتاوى ومل تبق سوى جدرانه تدل عىل ذلك الكتب الفقهية والتارخيية وما ورد 
من املندوبات من االعامل كالدعاء والصالة فيه)38(. الحظ الصورة )3( وتوضح 

موقع مسجد الغدير املتهدم.
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موقع مسجد
الغدير املتهدم

الصورة )3( موقع مسجد الغدير املتهدم 
http://www.googleearth.com املصدر: املوقع االلكرتوين

البلدان  الغدير والعني)39( كام ذكره احلموي يف معجم  انه بني  البكري:  يقول 
وحدد موقع املسجد)40( وورد ذكره ايضًا يف كتاب اجلواهر وبالتحديد أشار اىل بقايا 
من جدرانه املتهدمة)41( باالستناد اىل ما ورد يف دروس الشهيد االول حممد بن مكي. 
اما ابن بطوطة فقداكتفى باالشارة اىل مروره بمنطقة فيها غدران قريب اجلحفة يف 

رحلته حلج بيت اهلل احلرام)42(.

وقد أطلقت عىل موقع )غدير خم( عدة أسامء تبعًا لتعاقب األزمان واألجيال 
ًا  ممن سكن املنطقة)43(. وسمي أيضا )اجلحفة( من باب تسمية اجلزء بالكل، الن مُخّ
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جزء من وادي اجلحفة الكبري. وقيل له )اخلّرار( كام نقل أبو عبيد البكري االندليس 
ار. يف معجمه)44(: قال السكوين: موضع الغدير )غدير خم( يقال له: اخلرَّ

منطقة  عىل  املؤرخون  أطلقها  التي  األوصاف  وبعض  الروايات  خالل  ومن 
غدير ُخّم، يمكن تكوين صورة تقريبية لذلك املوضع، بأنه أرض سهلة منبسطة، 
وهناك عني نضاحة اىل الشامل الغريب من الغدير، جيري ماؤها يف مسيل غري طويل 
الصورة )4( الطلح)45(، الحظ  أمجة من شجر  فيها  اىل غدير حوله غيضة  فينتهي 

وتوضح غدير املاء وامجة من اشجار الطلح والسمر.

 
الصورة )4( غدير املاء وامجة من شجر الطلح والسمر

املصدر: شبكة املعلومات الدولية )االنرتنت(

ملسري  تبعًا  املوضع  ذلك  يف  املتناثرة  السمر)46(  أشجار  وهناك  هنا  ويشاهد 
يعدو شجر  املنطقة ال  تقريبًا.ونبت هذه  الفسيح  الوادي  ابعاد  العني، ويف كل  ماء 
)املرخ(47(، و)االراك()48(، والشوك الذي جتده يف كل مكان من الصحاري والوديان 
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والغياض. ومسيل العني اليوم جيري مع سفوح السلسلة اجلبلية اجلنوبية، التي هي 
أعىل وأضخم من جباله الشاملية.كام هو مالحظ من الصورة )3( و)4(.

ويشاهد املسافر اليوم هناك ثالثة أكوام من النخيل بني كل كومة واخرى نحو 
)20( مرتًا، وكل كومة ال تتجاوز بضع نخيالت، ومن املظنون قويًا ان النخيل قد 

نبت يف عهود تالية مما يرميه املارة بالوادي من عجم التمر.

إذا قّررنا حساب املسافة 3 أميال من جممع ميقات اجلحفة، فسيكون حمل البناء 
التأرخيي يف حدود مسجد غدير خّم، حيث عندما قسنا الفاصلة من مسجد امليقات 
إىل بقايا البناء التأرخيي كانت حوايل 4000 - 5000م، ونظرًا ألّن كّل ميل عريب 
والبكري  احلريب  اإلمام  إشارة  مع  أصوليًا  يّتفق  فذلك  1700م،  حوايل  يساوي 

والزخمرشي والثوري.

استنتاج أمهية يوم الغدير 

مما هيأ حلديث الغدير اخللود والنشور، وملفاده التحقق والثبوت، اختاذه عيدًا 
والتوسع  الضعفاء  الرب، وصلة  وإدرار وجوه  بالعبادة واخلشوع،  وبليلته  به  حيتفل 
الديني  للمأل  كان  فمتى  القشيبة،  واملالبس  الزينة  واختاذ  والعائالت،  النفس  عىل 
نزوع اىل تلكم األحوال، فبطبع احلال يكون له اندفاع إىل حتري أسباهبا، والتثبت يف 
شؤوهنا، فيفحص عن رواهتا، او ان االتفاق املقارن هلاتيك الصفات يوقفه عىل من 
ينشدها ويروهيا، وتتجدد له ولألجيال يف كل دور لفتة اليها يف كل عام، فال تزال 

األسانيد متواصلة، والطرق حمفوظة، واملتون مقروءة واألنباء هبا متكررة.
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إن الذي يتجىل للباحثني حول تلك الصفة أمور عدة منها:

انه ليس صلة هذا العيد بالشيعة فحسب، وان كانت هلم به عالقة خاصة، وانام . 1
اشرتك معهم يف التعيد به غريهم من فرق املسلمني فقد عّده البريوين يف اآلثار 
القرون اخلالية )ص334( مما استعمله أهل االسالم من االعياد،  الباقية عن 
ذكره  خم  غدير  »يوم  )ص53(:  الشافعي  طلحة  البن  السؤول  مطالب  ويف 
اليوم عيدًا وموساًم، لكونه كان  - يف شعره، وصار ذلك  املؤمنني  -أمري 
الناس كلهم«.  العلية، ورشفه هبا دون  املنزلة   هبذه  وقتًا خصه رسول اهلل 
وذكر الشافعي يف مطالبه )ص56( ذلك، وكل معنى أمكن اثباته مما دل عليه 
لفظ املوىل لرسول اهلل  فقد جعله لعيل، وهي مرتبة سامية، ومنزلة سامقة، 
ودرجة علّية، ومكانة رفيعة، خّصصه هبا دون غريه، فلهذا صار ذلك اليوم يوم 
قاطبة يف  املسلمني  الكلمة اشرتاك  عيد وموسم رسور ألوليائه. وتفيدنا هذه 
التعيد بذلك اليوم سواء رجع الضمري -يف أوليائه- إىل النبي أو الويص )صىل 
اهلل عليهام واهلام( وعىل األول: فواضح. وأما عىل الثاين: فكل املسلمني يوالون 
أمري املؤمنني عليًا رشع سواء يف ذلك من يواليه بام هو خليفة الرسول بال فصل، 
ومن يراه رابع اخللفاء، فلن جتد يف املسلمني من ينصب له العداء، إال شذاذًا من 

اخلوارج مرقوا عن الدين احلنيف. 

ان عهد هذا العيد يمتد اىل أمد قديم متواصل منذ عهد األنبياء األوائل، وحتى . 2
ان  بعد  الوداع  الغدير من حجة  يوم  به  البداءة  النبوي، فكانت  الدور  مرحلة 
أصحر نبي االسالم  بمرتكز خالفته الكربى، وأبان للمأل الديني مستقر 
إمرته من الوجهة الدينية والدنيوية، وحدد هلم مستوى أمر دينه الشامخ، فكان 
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الرشيعة،ومنبثق  فيه  له  وضح  حيث  لإلسالم،  معتنق  كل  يرس  مشهودًا  يومًا 
أنوار أحكامها، وأكمل فيه الدين، ومتت فيه النعمة، ونّوه بذلك القران الكريم.

سلكاه . 3 الذي  االسلوب  هو  البحث  هذا  يف  التارخيي  باملنهج  الباحثان  يقصد 
يف مجع معلوماته عن احلقائق والظواهر املختلفة يف فحصها ونقدها وحتليلها 
والتاكد من صحتها ويف عرضها وتنظيمها وتفسريها واستخالص التعميامت 
البيعة وفهمها  املرجوة عىل استيعاب أحداث هذه  الفائدة  والنتائج وال تقف 
فحسب بل يف توجيه خطط املستقبل، ويقوم منهج بحثنا عىل اساس الفحص 

الدقيق والنقد املوضوعي للمصادر)49(. 

عندما هياجر الناس من مناطقهم إىل مناطق أخرى أوفر حظًا هلم ينقلون معهم . 4
تقاليدهم ومعتقداهتم ويتكاثرون يف مناطقهم اجلديدة ويشجعون من يدخل 
اىل رحاب دينهم)50(. ولذلك نجد ان االحتفال ببيعة الغدير قد انترش بشكل 

واسع يف خمتلف البلدان االسالمية.
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... اخلالصة ...

عند العودة من حجة الوداع، ويف يوم الثامن عرش من ذي احلجة، نزلت عىل 
رسول اهلل عندما كان يف )غدير خم( التي تبعد ثالثة أميال عن اجلحفة اآلية الرشيفة 
أمر  ِرَساَلته﴾  ْغَت  َبلَّ َفاَم  َتْفَعْل   ْ ملَّ َوإِن  بَِّك  رَّ ِمن  إَِلْيَك  ُأنِزَل  َما  ْغ  َبلِّ ُسوُل  الرَّ ا  َ َأهيُّ ﴿َيا 
رسول اهلل  بتوّقف تلك القافلة التي كان فيها مائة ألف من احلجاج، يف أرض 
الظهرين، صعد عىل  فيهم  أن صىل  وبعد  الصيف؛  قاحلة ويف شّدة حرارة  جرداء 
مرتفع وخطب فيهم؛ وأشار يف خطبته أواًل إىل قرب انقضاء أجله، ثم لفت أنظار 
غ رسالته، فأيد املسلمون وأكدوا انه قد بّلغ  املسلمني إىل دعوته مستفهاًم منهم هل بلَّ
وأرشد ودعا إىل رّبه. ثم أوىص املسلمني بعد ذلك بالكتاب والعرتة )الثقلني( داعيًا 
اخلبري  اللطيف  ))إن  أضاف:  ثم  بعده.  من  يضلوا  ال  لكي  هبام  التمّسك  إىل  إياهم 
أنبأين بأنام لن يفرتقا إىل يوم القيامة((. وهذا ما يفرض عىل املسلمني ان ال يسبقومها 
سيكون  بأنه  للمسلمني  مبّينًا  طالب  أيب  بن  عيل  بيد  أخذ  ثم  عنهام.  يتخلفوا  وال 
))إن اهلل موالي، وانا موىل كل مؤمن ومؤمنة؛  خليفة املسلمني يف املستقبل وقال: 
أال من كنت مواله فهذا عيل مواله، اللهم وال من وااله وعاد من عاداه، وانرص من 
نرصه، واخذل من خذله، وأدر احلق معه حيث دار((. ويف هذه األثناء نزلت اآلية 
الرشيفة ﴿اْلَيْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َوَأمْتَْمُت َعَلْيُكْم نِْعَمتِي َوَرِضيُت َلُكُم اإلسالم 
ِديًنا﴾ معلنة إكامل الدين وإمتام نعمة اهلداية بتعيني عيل خليفة لرسول اهلل. ثم أخذ 

أصحاب النبي هينئون عليًا هبذا املنصب ومنهم كبار الصحابة وشيوخهم .
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يغنينا عن رشحها  ما  الشهرة  التي هلا من  الغدير  لبيعة  كانت هذه ملحة عابرة 
وتفصيلها؛ وذلك ألن كبار العلامء واملحققني املسلمني قد أشبعوها بحثًا يف خمتلف 
جوانبها، وخاصة املرحوم العالمة االميني الذي بحث يف كتابه القيم -الغدير - كل 
جوانب هذه الواقعة املهّمة سواء من حيث السند أم من حيث الداللة. وهنا نكتفي 

باإلشارة إىل أهم النقاط ملخص البحث:

متثل بيعة الغدير أهم وثيقة تثبت والية عيل بن ايب طالب، وآخرها )من حيث . 1
الرتتيب الزمني؛ ولكنها ليست الوثيقة الوحيدة الدالة عىل هذا املعنى؛ إذ كام 
الحظنا يف هذا البحث -ويف ضوء أمهية موضوع القيادة يف مصري األمة- أن 
رسول اهلل قد طرح والية عيل بالتزامن مع رسالته منذ السنوات االوىل لبعثته 
انذار عشريته األقربني(، ثم كان بعد ذلك يذّكر هبا يف كل مناسبة  )يف قضية 

)مثل غزوة تبوك(.

بل . 2 الغدير  او شبهة يف شهرة حديث  ليس هناك شك  بأّنه  ما سبقت اإلشارة 
العاّلمة  وأثبت  األمر.  هبذا  يعرتفون  السّنة  اهل  علامء  من  ثّلة  وهناك  تواتره، 
األميني يف كتابه الغدير أنَّ هذه الواقعة التارخيية املهمة نقلها مائة وعرشة من 
علامء  من  وستون  ثالثامئة  وأوردها  التابعني،  من  وثامنون  واربعة  الصحابة، 
وقّلام  سندها،  بصحة  منهم  مجاعة  واعرتف  كتبهم،  يف  السّنة  أهل  وحمدثي 
حتظى حادثة تارخيية من احلوادث املهمة يف تاريخ اإلسالم بمثل هذه الشهرة 

واالعتبار السندي.

وليس من املعقول ان يصدر أمر بايقاف قافلة مؤلفة من مائة الف نفر يف ذلك . 3
اجلو احلار، من أجل االعالن عن أمر حمّبة عيل )كام يؤوهلا بعض(؛ وذلك ألن 
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األخّوة بني املسلمني ووجوب حمّبة اهل االيامن السيام حمّبة شخصية بارزة مثل 
عيل ، ليست مما خيفى عىل الناس بحيث تتطلب إعالن الرسول  عنها.

استخدم الرسول  أواًل تعبري أوىل من النفس يف ما خيص ذاته، ثم وصف . 4
اثبات  بصدد  كان  انه  عىل  واضحة  داللة  يمثل  االقرتان  وهذا  باألوىل؛  عليًا 
مقام لعيل )وهو والية أمر املسلمني( وهذا املقام يملكه الرسول نفسه. وهتنئة 
مع  يتناسب  وهذا  املؤمنني،  موىل  بصفته  الرسول  خطبة  بعد  لعيل  املسلمني 

الوالية فقط.

التكامل النهائي لالسالم؛ ألن هذا الدين ال يبلغ مرحلة التكامل النهائي من . 5
القيادة. وامتام نعمة اهلداية  ؛ أي بغري استمرار  غري تعيني خليفة للرسول 

باستمرار قيادة االّمة.وإعالن اإلسالم دينًا خامتًا الكتامل منهجه.

احلادثة . 6 هبذه  هذا  يومنا  حتى  ناطقا  شاخصا  زال  ال  خم  غدير  بيعة  مكان 
السيول  بسبب  اهنياره  من  الرغم  عىل  الغدير  جامع  فيها  يوجد  بل  امليمونة، 
وعدم الرتميم، وهو شاهد حي عىل صدق حدوث احلادثة كام جاء وصفها يف 

كتب التاريخ والرواة.

1 . ،333 و159و  ج111/1  مسنده  يف  حنبل  بن  امحد  اإلمام  ينظر:  التفاصيل  من  للمزيد 
والثعلبي يف تفسريه يف آية االنذار، والعالمة الكنجي الشافعي يف كفاية الطالب، افرد هلا الباب 
)51(، واخلطيب موفق بن امحد اخلوارزمي يف املناقب، وحممد بن جرير الطربي يف تفسريه 
البالغة،  هنج  رشح  يف  احلديد  ايب  وابن  كثرية،  بطرق  ج217/2  تارخيه  ويف  االنذار،  آلية 
ابو نعيم يف حلية االولياء، واحلميدي يف  الكامل ج22/2، واحلافظ  وابن األثري يف تارخيه 
ج116/1،  تارخيه  يف  الفداء  وابو  والدالئل،  السنن  يف  والبيقهي  الصحيحني،  بني  اجلمع 
واحللبي يف السرية ج381/1، واالمام النسائي يف اخلصائص حديث رقم )65(، واحلاكم 
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يف املستدرك ج132/3، والشيخ سليامن احلنفي يف الينابيع،ينظر: حممد املوسوي الشريازي، 
ليايل بيشاور- مناظرات وحوار، دار العلوم، ط14، 2006، 284

اجلذعة: الشاة الصغرية السن ومن االبل ما كان سنها أربع سنني اىل مخس، او الهنا جتذع . 2
مقدم أسناهنا أي تسقطه.

العس: القدح الضخم يروي الثالثة واالربعة.. 3
العاملية،مطبعة . 4   السبطني  مؤسسة  واعداد  حتقيق  الغدير،  يف  املوىل  املوسوي،  مرتىض 

رشيعت،ايران، 1422#، ص33-32 
ويف مكة ألقى الرسول  خطابا ارشاديًا وتبليغيًا أشار فيه إىل نقاط غاية يف االمهية تعد يف . 5

))اهيا الناس ان ربكم واحد وان اباكم واحد،  احلقيقة اعالنًا انسانيا واخالقيا كبريا بقوله: 
وكلكم الدم وادم من تراب، إن اكرمكم عند اهلل اتقاكم... ليس لعريب عىل اعجمي فضل 
اللهم  أئتمنه عليها... أال هل بلغت؟  فليؤدها اىل من  أمانة  بالتقوى... من كانت عنده  اال 
أعناق  بعضكم  يرضب  كفارًا  بعدي  ترجعوا  ))فال  فيه:  جاء  بتحذير  وختم  فاشهد..(( 
بعض(( املصدر: األمايل ،الشيخ الطويس، ص503، ح 1102، وقول الرسول : ))اين 
تارك فيكم الثقلني كتاب اهلل وعرتيت أهل بيتي، وانام لن يفرتقا حتى يردا عيل احلوض، وانكم 

لن تضلوا ما اتبعتمومها واستمسكتم هبام(( املصدر السابق، ص 58، ح 1168.
رضا الصدر، يوم االنسانية يوم الغدير االغر، ط1، دار اهلادي للطباعة والنرش والتوزيع، . 6

بريوت، لبنان 2002، 76.
املري عيل اهلمداين، مودة القربى، املودة اخلامسة.. 7
جملة تراثنا، العدد 25، السنة احلادية عرش / 26.. 8
عالء الالمي، قبسات من أنوار الغدير، #1428، 11-10.. 9

طالل احلكيم، الغدير ميثاق القيامه، جملة النجف االرشف، السنة اخلامسة، العدد 50 لشهر . 10
املوسوي،  ايضا: مرتىض  املوافق كانون االول 2008، ص11. وينظر  ذو احلجة #1429 

مصدر سابق، ص30. 
الطربي، الوالية 216-214.. 11
اللكنهوي، مرآة املؤمنني 41.. 12
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ملخص البحث

لقد حاولنا يف هذا البحث استعراض دور امللك نبو بالرص املهم يف تأسيس 
الدولة البابلية ال سيام أنه مل يتناوله باحث من قبل يف بحث مستقل؛ هلذا فقد جاء 
هذا البحث ليعّرف بنشاطه السيايس والعمراين املهم فهو ال يقل أمهية عن ابنه امللك 
امتدادًا ملسرية والده يف اجلانبني العمراين  الثاين، الذي تعدُّ مدة حكمه  نبوخذنرص 
والعسكري من خالل اكامل املشاريع العمرانية التي بدأها والده من قبل، وإذا كانت 
تثبيت دعائم  العمرانية قليلة فهذا طبيعي ألنه كان منشغاًل يف  نبو بالرص  مشاريع 
نبوخذنرص  ابنه  امام  املجال  فسح  مما  العمل  هذا  يف  كبريًا  شوطًا  قطع  وقد  دولته، 
للتفرغ إلحكام سيطرته عىل بالد الشام وجماراة املرصيني هناك بعد أن نجح والده 
يف السيطرة عىل هذه املنطقة من خالل احلمالت العسكرية التي جردها سواء حتت 

قيادهتام معًا ام حتت قيادة ابنه نبوخذ نرص الثاين بعد أن أقعده املرض ومات.
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ABSTRACT

The current paper manipulates the so a great a role the king Nabu  
apli ussur takes in establishing the state of Babylon, as no research 
takes seizure of such a locus as independent . It is to shed light on the 
architectural and political roles as important as his son`s the Second Nabu 
Khith Nassur, it is considered that his line keeps pace with that of his 
father in terms of both architectural  and military corners. There is rarity 
in resuming the architectural projects as he was occupied with erecting 
his state and make thresholds in dominating the Levant and containing 
the Egyptian  as his father got success in surmounting the region by having 
the military campaigns that are either under his leadership or his son’s as 
he grew emaciated and then died.
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... املقدمة ...

بعض  أّن  ومع  البابليني،  امللوك  أشهر  أحد  بحق  نبوبالرص  البابيل  امللك  يعد 
الباحثني يعدون ابنه نبوخذنرص الثاين املؤسس احلقيقي للدولة البابلية احلديثة؛ نظرًا 
النجازاته العمرانية والعسكرية الكثرية التي حققها خالل مدة حكمه، فإن هذا ال 
ان  بعد  البابلية  للدولة  احلقيقي  املؤسس  بوصفه  بالرص  نبو  امللك  شأن  من  يقلل 
قام بتنصيب نفسه ملكًا عىل بالد بابل، يف الوقت الذي كانت فيه الدولة اآلشورية 
قائمة وال تزال يف متناول يدها بالد بابل من خالل األعوان واحللفاء الذين كانوا 
امللك اآلشوري )سني- شار- اشكن( من أجل  قام  املثال  لدهيا هناك فعىل سبيل 
من  ثالثة  مع  معاهدة  بعقد  بالرص  نبو  عىل  والقضاء  بابل  بالد  عىل  قبضته  تعزيز 
البابليني يبدو أهنم كانوا أصحاب نفوذ يف بابل هذا فضاًل عن قيامه بتجريد العديد 
من احلمالت العسكرية باجتاه بابل إال ان مجيع حماوالته هذه باءت بالفشل الذريع 
املبادرة  زمام  بأخذ  بعد  فيام  قام  الذي  وحنكته  بالرص  نبو  البابيل  امللك  حزم  أمام 
باهلجوم عىل بالد اشور مستغال هجوم امليديني عىل بالد آشور، وعند مدينة اشور 
امليديني كانت من نتيجته اشرتاك الطرفني يف  عقد نبو بالرص حتالفًا مهاًم مع ملك 
املجهود احلريب ضد بالد اشور واهناء حكم امللك سني - شار- اشكن ليكون بذلك 
نبوبالرص احلاكم الفعيل لبالد آشور وبابل وليتطلع بعد ذلك من اجل تعزيز نفوذه 
يف بالد الشام التي سيطر عليها املرصيون مستغلني انشغال آشور يف حرهبا مع نبو 
بالرص ليعقدوا اتفاقًا مع االشوريني ينص عىل تقديم الدعم آلشور مقابل تنازهلا 
هذه  عىل  بالسيطرة  لنصاهبا  األمور  أعاد  نبوبالرص  امللك  أن  غري  املنطقة  هذه  عن 
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املنطقة املهمة لالقتصاد البابيل. وجاء هذا البحث ليسلط الضوء عىل هذه الشخصية 
ومنجزاته السياسية والعمرانية. 

  اسمه: 

معنى  نتناول  أن  بد  والعمرانية ال  العسكرية  نبوبالرص  أعامل  الولوج يف  قبل 
 Nabu-( اسمه الذي يقرأ باللهجة البابلية احلديثة بالصيغة اآلتية:- نبو- ابيل- اورص
apli- ussur( ولكل مقطع من هذه املقاطع الثالثة معنى. فاألول نبو )Nabu( هو 

اسم إله مدينة بورسيبا الرئيس وابن اإلله مردوخ اإلله الرئيس للبابليني عموما ونبو 
هو أيضا إله فن الكتابة)1(. أما املقطع الثاين أبيل )apli( فتعني ابن أو وريث)2(. أما 
الفعلية  الثالث اورص )ussur( ففي اصله )Nussur( فعل دائم من الصيغة  املقطع 
الثانية )D( من املصدر )Nasaru( بمعنى ينرص، حيفظ، حيمي)3(. فيكون معنى االسم 

بترصف )اإلله نبو ينرص االبن البكر()4(.

عائلته:

اما فيام خيص عائلته فيعتقد بعض الباحثني أن بيل ابني هو والد نبوبالرص)5( 
بدليل خالفته له عىل حكم ارض البحر اذ من املتعارف عليه أن يشغل االبن البكر 
)االبن(  ونبوبالرص  )األب(  ابني  بيل  من  كل  أن  عىل  فضال  هذا  والده،  مكان 
يذكران عبارة )ابن ال احد( عندما يريد كل منهام التعريف بنفسه)6( وهذه العبارة 
تدل عىل التواضع، غري ان هذه العبارة يف الوقت نفسه محلت بعض الباحثني عىل 
االعتقاد بانه ال ينحدر من عائلة ملكية)7(. ويبدو أن بيل ابني كان ابن شخص اسمه 
)نبوخذنرص( بحسب الرسالة املرسلة من االخري اىل امللك االشوري اشوربانيبال 
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التي يذكر فيها أنه لديه ولد اسمه بيل ابني)8( وعىل هذا يعد نبوخذنرص اجلد األعىل 
لألرسة الكلدية. 

نشاطه العسكري يف عام 626ق.م واعتالؤه العرش البابيل:
برحوشا)9(  يذكر  ما  بحسب  612ق.م(   -627( اشكن  شار-  سني-  عني 
نبوبالرص الذي كان احد زعامء الكلديني املشهورين من قبيلة بيت ياكني حمافظًا عىل 
القطر البحري)10( بعد أن عزل بيل ابني)11( عن منصبه حمافظًا للقطر البحري أو ربام 

انه عني بسبب موت بيل ابني)12(.

 ويبدو أن اعتالء القائد سني- شوم- ليرش عرش بالد اشور بعد أن أعلن مترده 
عىل سيده اشور- ايطل- ايالين)13( جعل بالد بابل خالية من أي ملك وهذه احلالة 
وصفها أحد النصوص وجاء فيه: »لسنة واحدة مل يكن هناك ملك يف بالد بابل«)14(. 
ايالين يف هناية عام 628ق.م  – ايطل -  اشور  امللك  املمتدة بني موت  املدة  وهي 
وبداية عام 627ق.م حتى اعتالء سني - شار- اشكن العرش اآلشوري يف هناية 
ارمخسامنا   26 يف  نبوبالرص  امللك  البابيل  العرش  اعتالء  وكذلك  ق.م  عام627 
املتنافسون  امللوك  بدأ  السنة  هذه  ويف  626ق.م)16(  عام  من  الثاين()15(  )ترشين 
بالسيطرة ولو جزئيًا عىل العرش يف كل من بالد بابل واشور ولذلك نجح نبوبالرص 
اشكن   - شار   – سني  اآلشوري  العرش  اعتىل  وباملقابل  بابل  بالد  عىل  بالسيطرة 
– شار -  اعتالء سني  نفسها)17(، وبعد حماولة  السنة  الثاين الشوربانيبال يف  االبن 
التي كانت تعاين من االضطرابات  العرش االشوري وتثبيت أركان دولته  اشكن 
والتمردات الداخلية ال سيام تلك التي قادها القائد سني – شوم - ليرش واعتالئه 
بابل،  بالد  عىل  االشورية  السيطرة  ضعف  اىل  أدى  ذلك  كل  االشوري،  العرش 
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فاستغل نبوبالرص الوضع الراهن فأعلن مترده عىل سيده سني – شار - اشكن الذي 
حاول إعادة سيطرته عىل مدينة بابل التي بقيت من دون ملك، ويف إحدى الليايل 
أرسل نبوبالرص جنوده اىل املدينة التي اشتبكوا فيها بمعركة مع احلامية االشورية 
أن  بعد  آشور  اىل  اهلرب  – اشكن عىل  – شار  التي وضعها سني  احلامية  أجرب  مما 
أحلقوا اهلزيمة هبا. ويف الثاين عرش من شهر ايلول عام 626ق.م حارص نبوبالرص 
إذ  جدًا  شديدًا  كان  احلصار  أن  ويبدو  الوركاء)19(  احتل  أن  بعد  نيبور)18(  مدينة 
تصف لنا إحدى الوثائق وضع املدينة عندما حارص نبوبالرص نيبور بالقول: »دافع 
عاليا  قفز  الشعري  اجلوع فسعر  عانوا من  مدينتهم بصالبة ولكنهم  النيبوريون عن 
إىل شاقل واحد )8.4 غم( من الفضة للسوتو )5 ليرت(«، وهذا يعني أنه كان أعىل 
بثالث مرات عام كان يف زمن احلصار سنة 650- 648ق.م وبثالثني مرة عن املعتاد 
من  وأنفسهم  ينقذوهم  لكي  الغذائية  باملواد  للمضاربني  أطفاهلم  النيبوريون  وباع 
املوت ففي إحدى الوثائق ورد فيها: »قالت غوغاال لنينورتا- اوباليت هكذا: ابنتي 
ري- اندو عاقلة ونشيطة لكنها ستصري جارية لك إذا أنت أعطيتني ستة شاقالت 
)50.5 غم( من الفضة لكي اقدر ان اتناول شيئا من الطعام«، غري أن اآلشوريني 
مل يستطيعوا أن حيتملوا فكرة سقوط نيبور التي سيؤدي سقوطها اىل إجالئهم التام 
عن بابل فوصلت طليعتهم إىل احلدود البابلية وأحرقت مدينة شازناكو الواقعة يف 
منطقة دياىل، ويف ترشين االول دخلت القوات االشورية يف املعركة وأرسلت متاثيل 
لبابل  االشوري  اجليش  اقتحام  طريق  عىل  الواقعة  كيش  مدينة  من  برسعة  االهلة 
القتال وأخذ  نبوبالرص  يقرر  اقرتاهبم مل  نيبور وعند  اىل  ولكّن اآلشوريني أرسعوا 
باالنسحاب برسعة اىل اجلنوب، إذ متت مالحقته اىل مدينة الوركاء واندحر اجليش 
االشوري أمام نبوبالرص الذي أجربهم عىل االنسحاب)20(، وهو ما يصفه لنا النص 
البابيل: »يف الشهر )...( بعد أن أرسل )نبوبالرص( القوات إىل بابل دخلوا املدينة 
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يف الليل وطوال اليوم اشتبكوا بمعركة يف املدينة فأحلقوا اهلزيمة بالدولة االشورية، 
– اشكن اىل اشور املدينة كان قد عهد به اىل )...( يف  – شار  وهربت حامية سني 
ايلول نزل اجليش اآلشوري )اىل اكد( ودخل شازناكو  الثاين عرش من شهر  اليوم 
sasanaku واشعل النار يف املعبد )وهنبه( يف شهر ترشيتو ذهبت اهلة كيش اىل بابل 

نبوبالرص أمامهم  نيبور فانسحب برسعة  القوات اآلشورية  اليوم، وصلت  الـ ... 
فطاردته القوات االشورية وسكان نيبور عند اوروك يف أورك اشتبكوا بمعركة مع 

نبوبالرص لكنهم رسعان ما انسحبوا امام نبوبالرص«)21(.

وهكذا مل يستطع االشوريون إمخاد الثورة يف بابل وهي يف املهد وصار عليهم 
للقضاء عىل  اشكن متهيدا  امللك سني - شار-  فقام  عنيفة  أن خيوضوا حربًا  لزامًا 
أسامئهم  من  يظهر  معروفني،  غري  اشخاص  ثالثة  مع  معاهدة)22(  بعقد  نبوبالرص 
بأهنم بابليون ومع أن اسباب عقد املعاهدة ورشوطها غري معروفة اال انه يبدو أن 
هؤالء كانوا حلفاء للملك سني - شار- اشكن خالل حربه ضد نبوبالرص بحسب 
راي باربوال)23(، وفيام ييل نص املعاهدة: »معاهدة، سني- شار- اشكن ملك بالد 
آشور، ابن آشوربانيبال ملك بالد اشور، مع نبو- ابال- ادينا ...، مع طيبيتايا ...، 

ومع اقرى ... بحضور املشرتي، عشتار«.

)كرس(

)الذي(  )العادلني(،  حمب  األعداء،  )قاهر(  السيد)املهيب(،  )باشور(،   )1
)حيب امللك( و )يدمر( أعداءه.

5( )كل من( يغري كلامت هذا الرقيم، او خيطيء ضد معاهدة االهلة العظام.

7( عسى ... للسامء واالرض تغطيهم بلعنة رشيرة ثابتة، عساه ان يقتلهم من 
بني االحياء، )و( يف االسفل، يف العامل السفيل، ان حيرم ارواحهم من املاء.
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10( عسى سني ضياء السامء واالرض، ان يلبسهم اجلذام كالعباءة )و( يدمر 
مراكزهم من املعبد والقرص.

13( )ألجل( ان يلقي بذرهتم ومتاثليهم يف النار )و( ان تطفىء مشاعلهم باملاء 
 .)24()...

ويف شهر آيار من عام 626ق.م يف الوقت الذي ينضج فيه القمح يف بابل، قام 
سني - شار- اشكن بإعداد محلة عسكرية جديدة وخالل الصيف بأكمله اكتسح 
البابليني مل يسمحوا  بابل ولكن  البالد، ويف اخلريف تقدم باجتاه  اجليش االشوري 
بحصار املدينة وخرجوا يف 12ترشين االول سنة 626ق.م ملالقاة اجليش االشوري 
وحطموه بمعركة ميدان مكشوفة وصادروا الكثري من الغنائم)25( مهد هذا النرص 
الذي  626ق.م  عام  الثاين  26ترشين  يف  بابل  عرش  العتالء  لنبوبالرص  الطريق 
ظل شاغرا ملدة سنة واحدة)26(. ومنذ ذلك العام ابتدأ احلكم الرسمي لساللة بابل 
اململكة  أو  الكلدية  اململكة  أيضًا  عليها  أطلق  والتي  األخرية  وهي  عرشة  احلادية 
اىل  نزل جيش آشور  آيار  النص االيت: »يف شهر  يذكر  ما  البابلية احلديثة عىل نحو 
أكد يف اليوم الثاين عرش من شهر ترشين االول. عندما زحف جيش آشور ضد بابل 
جاء البابليون خارج بابل يف ذلك اليوم اشتبكوا مع جيش آشور وأوقع )نبوبالرص( 
هزيمة كبرية بجيش الدولة االشورية وسلبهم. لسنة واحدة مل يكن هناك ملك يف 
بالد بابل. يف اليوم السادس والعرشين من شهر ترشين الثاين نبوبالرص اعتىل عرش 

بابل«)27(.

وقد وردتنا بعض االشارات املتعلقة بطقوس تتويج نبوبالرص ملكا عىل بابل 
 )rubu- samati( يف أحد القصور عىل األرجح اذ أبدى أحد أمراء البالد رابو- شاميت
املفتوحة  األكف  برفع  تصويتًا  كانت  أهنا  الواضح  ومن  االجتامع  يف  معينة  اشارة 
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عند  احلال  مثلام هو  اجلديد  للملك  الدعوات  ترديد  ربام  أو   )28()pita-upnisuma(
اآلشوريني ويذكر النص أن اإلله مردوخ )بيل / بعل( قد منح يف جممع اآلهلة سلطة 
مستندة  امللكية،  األوامر  أصبحت  احلني  ذلك  ومنذ  نبوبالرص،  إىل   )palu( احلكم 
 )29()zaqiptu( بالزاقيبتو  »سأقهر  االهلية:  الرسالة  وتذكر  واهلية،  شعبية  سلطة  اىل 

اأعداءك باستمرار وسأقيم عرشك يف بابل«.

يد   )LU- GU- ZA- LA( بالسومرية  العرش  موظف  بأخذ  املراسيم  تستمر  ثم 
امللك ليقدمه اىل النبالء ووضعوا الزاقيبتو فوق راسه والذي ربام يكون معيارًا ثابتًا 
للملوكية)30( اوتاجًا رمزيًا خاصا)31( ومن ثم جعلوه جيلس عىل عرشه امللكي وأعطى 
 )sahutari( بالصوجلان شاخطاري املوظف اخلاص  بدليل حضور  ايضًا صوجلانا 
مع رئيس احلاشية امللكية شا- ريش )sa-resi( وكان احلضور يف هذه املناسبة يشابه 
احلضور عند اآلشوريني إذ حيرض كبار موظفي القرص والنبالء ورؤساء القبائل وقلد 
نبوبالرص اخلتم والشارة امللكييتني يف القاعة الداخلية )kummu( اخلاصة بالقرص، 
ومن املحتمل أن جزءًا من املراسيم األكثر عالنية قد جرت يف معبد نبو- شاخاري 
يف بابل وقبل انرصاف كبار املوظفني والنبالء يتوجهون بالدعاء إىل االهلة من أجل 
أن تطيل عمر ملكهم وهم يقبلون االرض بني يديه، هاتفني فرحني: »اهيا السيد اهيا 
امللك عسى أن حتيا اىل األبد عسى أن تطهر بلدان أعدائك«)32( يتبعه دعاء باسباغ 

الربكة من االهلة ويف مقدمتهم االهلان مردوخ ونبو.

ويف شهر اذار سنة 626ق.م أي يف سنة ارتقائه العرش البابيل أعاد نبوبالرص 
اىل سوسة متاثيل االهلة التي محلها االشوريون من تلك املدينة وحفظوها يف مدينة 

الوركاء إبداء حلسن النية منه ولتأمني حليف له خارج بابل)33(.
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نشاطه العسكري والعمراين خالل االعوام )625- 616ق.م(

كان  األوىل  حكمه  سنة  من  625ق.م  سنة  نيسان  شهر  من  عرش  السابع  ويف 
هناك رعب يف بابل إذ إن متثال االله شمش مع متاثيل اآلهلة األخرى ملدينة شبازو 
احلادي  اليوم  ويف  بابل.  اىل  جلبت  قد  دجلة)34(  رشق  بابل  مدينة  شامل  تقع  التي 

والعرشين من شهر آيار دخل االشوريون مدينة )ساالت( )شامل سبار)35(.

وتوقف  بابل،  إىل  سبار  من  اآلهلة  جلبت  متوز  شهر  من  العرشين  اليوم  ويف 
املدينة  نبوبالرص ملهامجة  بعد أن سيطر عليها مما دفع  اجليش اآلشوري يف ساالت 
يف اليوم التاسع من شهر N ب عام 625ق.م ولكنه مل ينجح يف دخوهلا واالستيالء 
نبوبالرص عىل االنسحاب من  املدينة أجربت  عليها لوصول تعزيزات اشورية اىل 
شهر  يف  نبوبالرص  ارتقاء  »سنة  اآليت:  البابيل  النص  يف  جاء  ما  نحو  عىل  املدينة. 
منها واستقرت  التي محلها اآلشوريون  اهلة سوسة  إىل سوسة  نبوبالرص  أعاد  آذار 
نيسان حل  السابع عرش من شهر  اليوم  لنبوبالرص يف  السنة األوىل  يف أوروك ويف 
الرعب يف املدينة فحمل شمش واهلة شابازو shapazzu اىل بابل )و( يف اليوم احلادي 
والعرشين من شهر ايار دخل جيش اشور ساالت sallat ومحل الغنائم، ويف اليوم 
العرشين من شهر متوز tammuz/ sivan ذهبت اهلة سبار اىل بابل )و( يف اليوم التاسع 
من شهر اب سار نبوبالرص وجيشه إىل ساالت وهجم عىل ساالت لكنه مل يستوِل 

عىل املدينة بدال من ذلك وصل جيش آشور لذا تراجع أمامهم وانسحب«)36(.

ويف بداية شهر ايلول من السنة الثانية من حكم نبوبالرص عام 624ق.م تقدم 
جيش آشور اىل بالد بابل وعسكر عند قناة )بانيتو()37( ثم اشتبك بعد ذلك اجليش 
ِن منها االشوريون شيئا لذا انسحبوا اىل  اآلشوري مع اجليش البابيل يف معركة مل جَيْ
بالد آشور عىل نحو ما تصف لنا ذلك الوثيقة البابلية التي جاء فيها: »السنة الثانية 
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بانيتو  قناة  وعسكرعند  اكد  اىل  اشور  جيش  نزل  ايلول  شهر  بداية  يف  لنبوبالرص 
banitu واشتبكوا مع نبوبالرص لكن مل حيرزوا أي يشء000وانسحبوا«)38(.

ويف سنة 624ق.م اعرتفت مدينة أور بسلطة امللك نبوبالرص بحسب ما ظهر 
املدينة قد طردوا  الناس يف  نبوبالرص مما يدل عىل أن  لنا من وثائق مؤرخة بحكم 

املمثل اآلشوري وانضموا اىل نبوبالرص. 

الدير)39(  مدينة  ثارت  623ق.م  عام  نبوبالرص  حكم  من  الثالثة  السنة  ويف 
ضد آشور وبذلك فقد االشوريون موقعًا مهاًم عىل حدودهم اجلنوبية مما دفع امللك 
اآلشوري سني - شار- اشكن اىل قيادة جيشه يف شهر ترشين الثاين وسار به مبارشة 
اىل نيبور حيث اقام فيها حامية عسكرية بعد ان فرض سيطرته عليها ويتعذر علينا 
استوىل  أيدينا وربام  بني  الذي  النص  لتهشم  بعد  فيام  االحداث  اليه  آلت  ما  معرفة 
نبوبالرص عىل مدينة نيبور بعد انسحاب سني - شار - اشكن منها، وهناك إشارة 
يف النص اىل أن العرش تعرض اىل اغتصاب أحد االشخاص ملدة مائة يوم غري اننا 
ال نعرف العرش املقصود باالغتصاب أهو عرش سني - شار - اشكن يف اشور. أو 
عرش نبوبالرص يف بابل ومن املرجح أن العرش املغتصب هو العرش االشوري نظرا 
البتعاد سني - شار - اشكن عن بالد آشور بسبب انشغاله يف حروبه مع نبوبالرص 
وإن فشله يف بابل وخسارة املدن البابلية الواحدة تلو االخرى ربام شجع شخصًا ما 
ملحاولة اغتصاب العرش هذا فضال عن ارتباك الوضع الداخيل لبالد آشور نفسها 
ال سيام اذا ما عرفنا أن الفتن واالضطرابات الداخلية كانت سائدة يف بالد آشور منذ 
هناية عهد امللك اشوربانيبال حتى ان سني - شار - اشكن مل يعتِل العرش االشوري 
اال بعد أن قىض عىل مترد سني - شوم - ليرش الذي اغتصب العرش وفيام ييل نذكر 
النص الذي تضمنته االحداث االنفة الذكر: »السنة الثالثة يف اليوم الثامن من شهر 
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... متردت )ثارت( الدير ضد اشور يف اليوم اخلامس عرش من شهر ترشيتو )...( 
... نزل ملك اشور وجيشه اىل اكد )...( ... واستوىل عليها ودخل نيبور بعد ذلك 
ltti-ili )...( واقام حامية يف نيبور وصعد باجتاه سوريا و )...( باجتاه )...( دمر )...( 

وعرض عىل نينوى )...( ... الذي جاء ملهامجته ... عندما رأوه انحنوا امامه )...( 
000 عندما ... )...( )...( ثائر  ... امللك الثائر )...( مئة يوم )...(000)000( 

.)40(»)...( ...

قام امللك نبوبالرص خالل املدة التي توقف فيها عن القيام بأي محلة عسكرية 
الذي  محورايب  البابيل  بامللك  يذكرنا  هبذا  وهو  املهمة  العمرانية  املشاريع  من  بعدد 
توقف يف السنة السادسة من حكمه عن القيام باي عمل عسكري ليتفرغ لالعامل 
العمرانية مما يدل عىل مدى اهتامم امللوك البابليني باجلانب العمراين ال بل إهنم كانوا 

يعدونه احد الواجبات الرئيسة امللقاة عىل عاتقهم.

كان إعادة بناء زقورة ايتمنانكي من املشاريع العمرانية املهمة التي قام هبا بعد 
أن أصاهبا الدمار واخلراب قبل توليه احلكم وقد عزا سبب بنائها ألمر اإلله مردوخ 
كام يذكر يف نصه االيت: »أمرين االله مردوخ السيد، ايتمنانكي الربج املدرج ملدينة 
االعامق،  يف  االسس  جدران  أريس  أن  عهدي،  قبل  السقوط  اىل  آل  الذي  بابل، 

وهنايته تتنافس يف علوها مع السامء«)41(.

وقد أمر امللك نبوبالرص بتحضري آالت العمل املستخدمة يف البناء كالفؤوس 
الرضورية  اإلنشائية  املواد  وجلب  العاج  من  املصنوعة  اللبن  وقوالب  واملساحي 
البناء كخشب االبنوس والطني واآلجر الذي محلته أعداد  التي حيتاجها يف عملية 
كميات  وجلب  السامء،  مطر  مثل  نصه  يف  يصفهم  انه  حتى  العامل  من  جدا  كبرية 
املواد  بتوفري  قام  به وبعد أن  قام  الذي  العمل  القري مما يدل عىل ضخامة  كبرية من 



369

م.أمحد حبيب سنيد الفتالوي
مة

حمك
ية 

صل
ة ف

جمل
 ..

د .
عمي

ال

ذي القعدة 1436# . أيلول 2015م

واالالت املطلوبة يف بناء الزقورة أمر امللك عامله املهرة بقياس أبعاد الزقورة حتت 
إرشافه املبارش فقام العامل بمد اخليوط من أجل تثبيت حدودها عىل نحو ما يذكر يف 
نصه االيت: »الفؤوس واملساحي وقالب اللبن من العاج، وجلبت خشب اوتوهو 
ومس- ما – كان- نا وكذلك العديد من الناس جعلتهم حيملون ويضعون الطني 
واالجر بدون عدد مثل مطر السامء. ومثل الفيضان الكبري جعلت القري جيلب اىل 
ارهاتو. وبفن ايا، ومعرفة مردوخ، وحكمة نبو ونيسابا، بصدر رحب، الذي منحني 
اياه خالقي االله، وبعد التأمل والتفكري كلفت الصناع املهرة وأرشفت أنا عىل قياس 

االبعاد. ومد الفنيون اخليوط وعينوا احلدود«)42(.

انه كان مشجعًا  اآلله شمش وادد ومردوخ ويبدو  إىل  فأاًل  بعد ذلك  ثم قدم 
املكان  تنظيف  خالل  من  السابق  البناء  معامل  بازالة  فقام  بالعمل  املبارشة  أجل  من 
وصوال اىل حفرة االساس التي نثر فيها الفضة والذهب وأحجار اجلبال والبحار 
بعد  وامر  اللبن  الزكية حتت  الرائحة  ذات  النقي واالعشاب  الزيت  بوضع  قام  ثم 
ذلك بصنع متثال يمثله وهو حيمل طاسة العمل ووضعه يف اساسات الزقورة وقد 
شارك امللك نبوبالرص نفسه يف عملية البناء إذ قام بحمل االجر والطني وهو يرتدي 
رداءه امللكي وهو ما يذكر يف نصه االيت: »ووقفت عىل فال شمش، ادد، ومردوخ. 
وصممت يف نفيس، وحفظت القياسات التي حددهتا االهلة الكبرية وبفن التعاويذ 
املكان ووضعت يف احلفرة االسس، ونثرت  بتنظيف  أيا ومردوخ، قمت  نظر  بعد 
فيها الذهب والفضة واحجار اجلبال والبحار. ووضعت حتت اللبن زابشو اللامع، 
الزيت النقي، االعشاب ذات الرائحة الفواحة الطيبة. واوصيت بعمل متثال يمثلني 
وأنا أمحل طاسة العمل ووضعته يف األساس. وأحنيت رأيس أمام سيدي مردوخ، 

ومحلت فوق رأيس االجر والطني وأنا يف ردائي امللكي«)43(.
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نبوخذنرص  البكر  ابنه  وجعل  والفضة  الذهب  من  اآلجر  سالل  بصنع  وأمر 
العامل  باقي  مثل  البناء  مواد  وحيمل  والزيت  الرشاب  مع  الطني  خيلط  قلبه  حبيب 
كام جعل ابنه الصغري نبو - شوم - ليرش زهرة قلبه يمسك باملسحاة ويعمل أيضا 
ما  ان  اال  اجلبل  مثل  عالية  الزقورة  قمة  جعل  أنه  يدعي  نبوبالرص  امللك  أن  ومع 
البناء  رفع  اقترص عىل  الزقورة  والده يف  أن عمل  نبوخذنرص من  امللك  ابنه  يذكره 
)15م( فقط يدل عىل عدم اكامله بناء الزقورة بسبب وفاته، وفيام ييل نذكر النص: 
»وأمرت بعمل سالل اآلجر من الذهب والفضة وجعلت نبوخذنرص االبن البكر، 
الكبري، حبيب قلبي، خيلط الطني، الرشاب، والزيت واالعشاب وحيمل املواد مثل 
باملر  يمسك  قلبي،  زهرة  الصغري،  أخاه  ليرش،  شوم-  نبو-  وجعلت  الناس.  بقية 
واملسحاة ووضعت فوق رأسه سلة اآلجر من الذهب والفضة وأهديته اىل مردوخ 
سيدي وعىل غرار أي- شارا شيد بيتا وسط الرسور واألفراح وجعلت رأسه عاليا 
املاضية  أيامه  يف  كان  ما  مثل  بزخرفته  أمرت  سيدي،  مردوخ،  وألجل  اجلبل  مثل 

بحيث يكون مدعاة للتعجب«)44(.

وقد أثبتت عمليات املسح التي أجريت عىل الزقورة صحة ادعاءت نبوبالرص 
من املبارشة بإعادة بنائها من جديد غري أن عمله اقترص عىل رفع مستوى املصطبة 
نبوخذنرص  ابنه  عاتق  بنائها عىل  اكامل  ليقع  انفًا  ذلك  ذكرنا  كام  وفاته  بسبب  فقط 

الثاين الذي يذكر ذلك يف احد نصوصه التارخيية. 

املياه  توفري  أجل  من  سبار  مدينة  اىل  قناة  بحفر  قيامه  األخرى  مشاريعه  ومن 
كثريًا  املرجح  ومن  الفرات  قناة  عليها  أطلق  املدينة  يف  املوجودة  املقدسة  لألماكن 
أن نبوبالرص قام بإعادة حفر القناة التي حفرها من قبله امللك محورايب )1792- 
1750ق.م( من هنر الفرات اىل مدينة سبار بعد حتول النهر عنها يف العرص البابيل 
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»نبو  فيه عمله هذا:  الذي خيلد  نبو بالرص  امللك  نذكر نص  يايت  وفيام  القديم)45(، 
العظيم حينام  السيد  مردوخ  نبو واالله  لإلله  املمدودة  اليد  بابل  بالد  بالرص ملك 
ارسل ايل االله مردوخ السيد العظيم طلبه اهلام لتموين األماكن املقدسة وألحدث 
الفخم  املصىل  سبار  مدينة  عن  الفرات  هنر  قناة  بعدت  االيام  تلك  يف  املصليات 
قدسية  الجل  السحب  عن  بعيدًا  املاء  وكان  اية  واالهلة  شمش  االله  اىل  املحبوب 
مدينة  اىل  الفرات  قناة  حفرت  االهلة  خائف  املوقر  املطيع  بالرص  نابو  انا  سيادهتم 
سبار وثبت مياه الوفرة النقية الجل االله شمش وأسست جانب تلك القناة بالقري 

واآلجر وجعلت هلا رصيفًا منحدرًا امنًا ألجل سيدي االله شمش«)46(.

سرتاتيجية نبوبالرص العسكرية الجومية
خالل االعوام )616-612ق.م(

وبحلول عام 616ق- م أصبح امللك نبوبالرص يف وضع أتاح له التحول يف 
العارشة  السنة  ايارمن  ففي شهر  اهلجوم)47(  إىل  الدفاع  رصاعه مع االشوريني من 
الفرات، اىل الشامل  من حكمه جهز نبوبالرص جيشا وسار به عىل طول ضفة هنر 
من بابل، ومل تعرتض مروره قبائل السوخو)48( suhu، واخلندانو)hindanu )49 التي 
تتمركز يف املنطقة املمتدة من هيت تقريبا، حتى التقاء الفرات بنهر اخلابور، وقدمت 
له اجلزية داللة عىل خضوعها له وربام كان خضوع هذه القبائل نتيجة لعدم وجود 
قوة اشورية يف مناطقهم، الن اآلشوريني سحبوا قواهتم، للدفاع عن مدهنم الرئيسة 

من هجوم امليديني املتوقع عىل بالد اشور)50(. 

ويف شهر آب من سنة 616ق.م، تقدمت القوات اآلشورية اىل مدينة كابلينو 
الواقعة )غرب الفرات عىل مقربة من احلدود السورية – العراقية احلالية(، فتوجه 
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وأرس  أمواهلم  وغنم  كبرية  هزيمة  به  وأحلق  االشوري  اجليش  ملواجهة  نبوبالرص 
عددا من املانيني)51( الذين جاؤوا ملساعدة اجليش االشوري فضال عن أرسه بعضًا 
من قادة اآلشوريني ومل يتوقف نبوبالرص بعد سيطرته عىل مدينة كابلينو، بل استوىل 
وساخريو  كابلينو)52(  من  الغرب  اىل  الفرات  عىل  الواقعة   mane ماين  مدن  عىل 
الفرات  هنر  فروع  من  فرع  وهو  البليخ  منطقة  يف  الواقعة   balihu وباليخو   sahiru

جنوب مدينة حران وبعد أن حقق نبوبالرص النرص يف هذه املعركة عاد اىل بابل يف 
شهر ايلول بعد أن جلب معه غنائم، واقتاد الكثري منهم أرسى ونقل اهلة تلك املدن 
اىل بابل، ويف طريق عودته أرس بعض رجال اخلندانو مع آهلتهم الذين ربام تعرضوا 
جليشه يف طريق عودته اىل بابل بعد أن دفعوا له اجلزية يف أثناء تقدمه ومروره هبا)53( 
استدعى  العارشة:  »السنة  البابلية:  الوثيقة  يف  االحداث  هلذه  وصف  يأيت  وفيام 
نبوبالرص، جيش أكد يف شهر )ايارو( وسار به شامال )عىل العكس من تيار النهر( 
بمحاذاة الفرات، فلم تقاتله شعوب بلدان سوخو suhu وخندانو hindanu، اال أنه 
فرض اجلزية عليهم. يف شهر اب تاهب اجليش االشوري للمعركة يف مدينة كابلينو 
الثاين عرش من شهر  اليوم  باجتاهم يف  النهر  تيار  نبوبالرص، عكس  kablinu وسار 

اب قام هبجوم ضد اجلنود االشوريني فرتاجعوا امامه و)هكذا( حلقت باآلشوريني 
واستولوا  كأرسى  االشوريني  من  العديد  نبوبالرص  قوات  فاخذت  منكرة  هزيمة 
)ايضا( عىل املانيني الذين اتوا اىل هناك )أي بالد اشور( ملساعدهتم. وكبار موظفي 
اليوم نفسه استوىل عىل كابلينو ويف نفس شهر اب ارسل ملك أكد  االشوريني يف 
جنوده باجتاه مدن ماين mane وساخريو sahiru وباليخو balihu وقد حصلوا عىل 
اقتادوا اهلتهم  الغنائم ومحلوا العديد من السكان كارسى )كذلك( فقد  الكثري من 
سكان  اخذ  مسريته  ويف  عائدين  جيشه  مع  ايلول  شهر  يف  اكد  ملك  اقفل  معهم، 

مدينة خندانو واهلتهم اىل بابل«)54(.
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يبدو من جمريات االحداث أن فرعون مرص بسامتيك االول )664-610ق.م( 
قد استغل الوضع السيايس املضطرب الذي متر به آشور التي تركت قواهتا معظم 
اقاليمها يف املرشق ليقوم بالسيطرة عليها اذ يذكر هريودوتس هبذا اخلصوص الذي 
التفاصيل  من  بالعديد  زينت  قصة  )يف  املدة  تلك  أحداث  ملعرفة  مهاًم  مصدرا  يعد 
االسطورية( كيف زحف بسامتيك شامال وأقام حصارا طويال ملدة تسعة وعرشين 
عامًا عىل مدينة اشدود عىل ساحل البحر االبيض املتوسط ومهام كانت حقيقة هذه 
احلقيقة  يف  الساحيل  السهل  طول  عىل  مواقع  يف  االثارية  املكتشفات  تبدو  الرواية 
يفتخر  ذلك  عن  فضال  السابع  القرن  اواخر  يف  متزايد  مرصي  تاثري  اىل  مشرية 
بسامتيك يف نقش معارص بانه سيطر عىل ساحل البحر االبيض املتوسط حتى فينقيا 
شامال. ويبدو ان انسحاب االشوريني من امالكهم السابقة يف السهل الساحيل ويف 
أن  املمكن  من  حتى  بل  سلمي  بشكل  تم  السابقة  الشاملية  ارسائيل  مملكة  ارايض 
تكون مرص والدولة االشورية قد توصلتا اىل نوع من التفاهم ترث مرص بموجبه 
العسكري  الدعم  بتقديم  التزامها  مقابل  يف  الفرات  غرب  يف  اآلشورية  األقاليم 
للدولة االشورية وأيًا كان االمر فقد حتقق احللم املرصي القديم واملستمر خلمسة 
عىل  السيطرة  املرصيون  استعاد  لقد  الكنعانية  امربطوريتهم  تاسيس  بإعادة  قرون 

الثروة الزراعية وطرق التجارة الدولية يف السهول اخلصبة الغنية)55(.

شهر  يف  املرصي  اجليش  ظهر  االخري  االشوري  املرصي  التفاهم  وبموجب 
ترشين االول يف وادي الفرات ملساعدة االشوريني يف حرهبم ضد نبوبالرص فسار 
اىل  وجيشه  نبوبالرص  أثر  القتفاء  املرصي  اجليش  حليفه  ومعه  االشوري  اجليش 
حدود مدينة كابلينو ولكن مل يلحقوا به فعادوا ومقابل هذا حترك نبوبالرص يف شهر 
مدينة  وعند  آشور  بالد  اىل  مبارشة  قصرية  راحة  فرتة  بعد  615ق.م  عام  من  اذار 
البابيل  اجليش  بني  صدام  حدث  حاليا(  )كركوك  ارابخا  مدينة  ضواحي  يف  مادانو 



374

امللك نبو بالرص )626- 605ق.م( ... سريته ومنجزاته

السنة الرابعة . املجلد الرابع . العدد اخلامس عرش

مة
حمك

ية 
صل

ة ف
جمل

 ..
د .

عمي
ال

االشوري  باجليش  اهلزيمة  احلاق  من  فيه  نبوبالرص  استطاع  االشوري  واجليش 
واجربه عىل االنسحاب اىل الزاب االسفل وتابع اجليش البابيل زحفه وعرب هنر دجلة 
اىل ضفته اليرسى فحمل نبوبالرص معه الكثري من االرسى واخليول واحلمري غنائم 
اىل بالد بابل. ويبدو أن االنتصار االخري قد شجع نبوبالرص عىل التقدم باجتاه مدينة 
آشور العاصمة القديمة للدولة االشورية فقام يف السنة احلادية عرش من حكمه يف 
ايار  شهر  ويف  دجلة  هنر  ضفة  طول  عىل  به  وزحف  جيش  بتجهيز  614ق.م  عام 
وصل اىل العاصمة القديمة آشور وعسكر مع جنده قبالة املدينة التي حارصها ملدة 
شهرين تقريبا، إذ إنه مل هيامجها اال يف شهر حزيران غري انه مل ينجح يف االستيالء عىل 
املدينة، فقام ملك اشور سني - شار- اشكن بتجهيز جيش وزحف باجتاه القوات 
البابلية من أجل إنقاذ املدينة املحارصة، مما أجرب ملك بابل عىل اهلرب فتعقبهم ملك 
اشور عىل طول هنر دجلة غري أن قلعة تكريت الواقعة عىل الضفة اليمنى لنهر دجلة 
أنقذت املوقف بعد أن استوىل عليها نبوبالرص ففرض سني- شار اشكن احلصار 
التوايل ولكن احلامية  ايام عىل  املدينة لعرشة  بابل وجنوده وقام بمهامجة  عىل ملك 
البابلية صدت بجسارة مجيع اهلجامت فرتاجع االشوريون متكبدين خسائر كبرية 
واجليش  املرصي  اجليش  »تقدم  البابلية:  الوثيقة  يف  جاء  ما  نحو  عىل  بالدهم  اىل 
االشوري يف شهر )ترشيتو( )ترشين االول( اىل كابلينو ملطاردة ملك اكد )لكنهم( 
مل يلحقوا بملك اكد )و( عادوا يف شهر )اذارو( اجليش االشوري واجليش االكدي 
قاتل احدمها االخر يف مدينة )مادانو( Madanu )التي تعد جزءا من مقاطعة( عرفة 
فرتاجع اجليش االشوري امام اجليش االكدي بعد ان حلقت باالول هزيمة منكرة اذ 
رموهم يف هنر الزاب واستولوا عىل عرباهتم وخيوهلم )و( اخذوا الكثري من الغنائم 
منهم وعربوا بالعديد من املوظفني ذوي املناصب العليا دجلة وجلبوهم اىل بابل. 
النهر( بمحاذاة  تيار  السنة احلادية عرش: ملك اكد، استدعى جيشه وسار )عكس 
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سيامنو  شهر  من   )...( الـ  اليوم  يف  )اشور(  مدينة  مقابل  بمخيامته  وعسكر  دجلة 
)حزيران( قاد ملك اكد هجوما ضد املدينة لكنه مل يفلح يف االستيالء عليها استدعى 
اىل  وتراجع  )اشور(  من  نفسه  بتخليص  اكد  ملك  قام  حني  يف  جيشه  اشور  ملك 
مدينة تكريت يف اشور عىل ضفة دجلة وحتصن ملك اكد وجيشه يف قلعة تكريت اما 
ملك اشور وجنوده فأقاموا هلم معسكرًا قبالة ملك أكد وجيشه الذي كان )هكذا( 
حمجوزًا يف تكريت وهامجهم لعرشة ايام لكنه مل يستوِل عىل املدينة وعىل الرغم من 
أن جيش ملك أكد حمجوز يف تكريت لكنه أحلق باشور هزيمة منكرة وهكذا ملك 

اشور وجيشه استسلام وعادا اىل بالدهم«)56(.

ويف آواخر عام 614ق.م يف شهر ترشين الثاين، قام امليديون هبجومهم املرتقب 
وذلك بالزحف اوال عىل رشقي دجلة عىل منطقة ارابخا )كركوك( وسيطروا عليها. 
ويف العام التايل يف 613ق.م يف شهر آب بدأ الزحف عىل قلب بالد آشور ومتكنوا 
من االستيالء عىل مدينة تربيصو )رشيف خان احلالية التي تقع قرب قرية الرشيدية 
اىل الغرب من نينوى عىل هنر دجلة()57( وبعد ذلك انتقلوا عرب هنر دجلة وانحدروا 
مع تياره نزوال اىل مدينة اشور التي حارصوها ثم فتحوها)58( عنوة وهنبوا وخربوا 

املدينة بال رمحة وُقتِل قسم من سكاهنا والقسم االخر سيق اىل األرس. 

أطالل  بني  اخلراب  عىل  دلت  التي  املادية  املؤرشات  من  الكثري  عىل  عثر  وقد 
مدينة آشور غري أنه مل يعثر اال عىل القليل من ركام احلريق ومؤرشات أخرى تشري 
إىل االهنيار االجباري يف أحد مواقع السد اجلنويب، إذ جتمعت هنا الكثري من رؤوس 
السهام واملشابك الربونزية مما يشري اىل قتال عنيف كان يوجد عند بوابة كريكوري 
وعثر ايضا عىل كتل من خشب االرز املحرتق عىل االرضية ترجع اىل سقف البوابة 
بوصفها شاهدًا افرتاضيًا الحرتاق البوابة بعد اقتحام املدينة. أما القبور امللكية فقد 
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حطمت متامًا وكرست النعوش وحطم املعبد الكبري إلله مدينة آشور وهنبت وثائقه 
احلجرية الكبرية املرتبة)59(. وعندما انتهى كل يشء عند آشور ظهر امللك نبوبالرص 
مع جيشه وقد تأخر هو عمدا عن القدوم ملساعدة امليديني ألن اشور إن بدت هلم 
مدينة للعدو البغيض الذي ال يستحق أي نصيب من العطف سوى تدمريه بال رمحة. 
وعند خرائب مدينة اشور التي ينبعث منها الدخان التقى البابليون مع امليديني يف 
بينهم  امليدي )كي- اخسار( فيام  شهر اب سنة 614ق.م وعقد نبوبالرص وامللك 
امليدية  باالمرية  نبوبالرص  ابن  )نبوخذنرص(  االمري  بزواج  معاهدة حتالف وطدت 

اميتيس()60(.

ويف شهر ايار عام 613ق.م متردت قبائل السوخو suhu ضد نبوبالرص التي 
كان قد اخضعها عام 616ق.م فجهز محلة عسكرية ضدها وهاجم يف طريقه مدينة 
الفرات، وقام باالستيالء عليها، ثم توجه اىل  الواقعة يف وسط هنر   rahilu راخيلو 
عنة anatu )مدينة عانة احلالية( الواقعة عىل هنر الفرات واقام معسكره قبال املدينة 
متهيدا للهجوم عليها وتقدم اجليش البابيل باجتاه املدينة مزودا باالت احلصار غري ان 
اجادة سكان مدينة عنة استعامل وسائل الدفاع املختلفة لتحصني مدينتهم، فضال 
املدينة،  لنجدة  بنفسه،  بقيادة جيشه  امللك االشوري سني- شار- اشكن  قيام  عن 
كل ذلك ادى اىل انسحاب نبوبالرص وعدم متكنه من الدخول اىل املدينة واالستيالء 
حتالفت  التي  اشور  بالد  من  بدفع  حدث  قد  هذا  القبيل  التمرد  أن  ويبدو  عليها. 
الذي كان حيارص  نبوبالرص  القبائل طاملا وصل اجليش االشوري وأجرب  مع هذه 
اشور  بالد  من  يائسة  حماولة  يف  بابل  اىل  االنسحاب  عىل  املتمردين،  مدن  إحدى 
البعاد االعداء خارج حدودها اال ان هذا النجاح اجلزئي مل يستطع إنقاذ اشور من 
هنايتها املحتومة)61( اذ وقعت الكارثة يف عام 612ق.م فقد اجتمع نبوبالرص وكي- 
اخسار )الذي يسميه البابليون اوما- كيشتار()62( مرة ثانية ثم بدا ملك أكد وكي- 
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اخسار بوقت واحد السري اىل نينوى وال تذكر املدونات البابلية يف هذا الوقت أي 
يشء عن السكيثني اال اهنا تذكر اقواما تسمى )االمان ماندا( وربام يعني املصطلح 
السيكثيون  وكان  منها)63(  جزءا  يؤلفون  السكيثيون  كان  الشامل  يف  قبلية  مجوعًا 
يرتبطون بعالقة صداقة تقليدية مع االشوريني تعود ألول ظهورهم يف عهد امللك 
وتشري  كبرية  قوة  ذا  احتياطيًا  حليفًا  يشكلون  وكانوا  680-669ق.م  ارسحدون 
الروايات االغريقية املتاخرة أن امليديني كانوا يف وقت من االوقات مهددين باخلطر 
من السكثيني ولكنهم متكنوا أخريًا من إقناع القادة بأهدافهم املشرتكة)64( فحارصوا 
612ق.م  عام  اب  شهر  حتى  حزيران  شهر  من  اشهر  ثالثة  ملدة  نينوى  العاصمة 
االخرية  املعركة  ربحوا  ولكنهم  ذريع  بفشل  الثالث  امليديني  اوىل هجامت  ومنيت 
وحتولت  والسكيثية  وامليدية  البابلية  اجليوش  من  كبرية  قوات  تدعمها  كانت  التي 
املدينة اىل حطام مدمر بعد اندحار اجليش االشوري وهروبه، وانترشت جثث القتىل 
يف كل مكان وهو ما جاء يف النص االيت: »السنة الرابعة عرشة: استد)عى( ملك أكد 
جيشه، وسار كي- اخسار ملك املان- هوردس )االمان ماندا( نحو ملك اكد يف 
... التقيا ببعضهام ملك اكد ... وكي- اخسار ... الـ ... عربا النهر وسارا ضد التيار 
بمحاذاة دجلة و ... وعسكروا قبالة نينوى ... من شهر سيامنو حتى شهر آب نشبت 
ثالث معارك بعدها شنوا هجوما كبريا ضد املدينة يف اليوم الـ ... من شهر اب تم 
احتالل املدينة وأحلقت هزيمة منكرة بكامل السكان يف ذلك اليوم )سني- شار- 
املدينة.  من  االرسى  من  حتص  ال  أعدادًا  واقتادوا   ... اىل  فر  اشور  ملك  اشكن( 
املدينة )التي حولوها( اىل تالل من اخلرائب واكوام )من االنقاض( هرب م )لك( 

اشور وجيشها بطريقة ما من امام ملك اكد وجيشه وجيش ملك اكد ...()65(.
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وواضح فإن مدة مقاومة نينوى، العاصمة احلصينة، كانت قصرية جدا مقارنة 
بغريها من املدن التي واجهت حصار جيوش قوية كمدينة بابل، وربام كانت هناك 

أسباب أخرى غري واضحة لدينا عجلت من سقوط املدينة.

اما الكتاب الكالسيكيون فضال عام ورد من اخبار يف العهد القديم فيعللون 
هنر  يف  الفيضان  كان  وربام  كبري،  فيضان  بحدوث  الرسعة  هبذه  نينوى  سقوط 
اخلورص)66( الذي خيرتق املدينة ساعد عىل جرف جزء من حتصينات املدينة الدفاعية 
وفتح ثغرة يف اسوارها استفاد منها امليديون، اال ان النص االنف الذكر يشري اىل أن 
نينوى سقطت يف شهر آب وأنه من غري املحتمل أن حيدث فيضان هنر اخلورص أو 

دجلة يف هذا الشهر من السنة)67(.

ويقدم الباحث )ف.أ.بليافسكي( وصفًا آخر لنهاية نينوى باالعتامد عىل ما جاء 
تنقيبات علامء االثار وبالشكل االيت: )اختار  املتفرقة ونتائج  القديمة  الروايات  يف 
القسم االعىل واالضعف  نينوى وهو  الرشقية من سور  الشاملية  الزاوية  املهامجون 
عىل  املهامجون  استوىل  معارك  ثالث  يف  االشوريني  حتطيم  وبعد  املدينة.  القتحام 
هنر  مياه  تصل  بواسطتها  التي  والقناطر  والسدود  االمامية  التحصينات  منظومة 
اخلورص اىل اخلنادق وبافراغ اخلنادق )جتفيفها( وصل املهامجون مالصقة اىل سور 
املدينة املرتفع الكثر من 20 مرتا، وقربوا االكباش اليه وكان قطاع اخلندق املالصق 
للزاوية الشاملية الرشقية من نينوى قد ردم بانقاض الثلمة الكبرية املعمولة بالسور 
وهذا ما دلت عليه التنقيبات. ودافع االشوريون بقوة ومهارة واقاموا خلف الثلمة 
وبواسطة  املحارصين،  هجوم  واحبطوا  التحصينات  من  جديدا  خطا  )الفجوة( 
االشوريني  انتباه  أن  من  احللفاء  استفاد  حيث  نينوى،  مصري  تقرر  احلربية  اخلدعة 
مثبت اىل الثلمة التي يف السور وقاموا بتحويل هنر اخلورص اىل اخلنادق التي تغطي 
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الوجه اجلنويب للسور الرشقي واندفعوا عىل حني غرة اىل داخل املدينة يف جمرى عرب 
القنطرة النهرية وهبذه الوسيلة متكنوا من السيطرة عىل املدينة()68(.

اما فيام خيص مصري امللك االشوري سني- شار- اشكن فيذكر النص الذي 
بني ايدينا االنف الذكر ان امللك االشوري )هرب من املدينة(. اما املصادر االغريقية 
فذكرت ان سني- شار- اشكن لقى حتفه يف هليب احلرائق التي دمرت نينوى)69(. 
فيه  امللك االشوري جاء  مقتل  فيه  يذكر  بنص  الباحث )جورج رو(  يستشهد  فيام 
امللك  )قتل؟(  اليوم  ذلك  ويف  الرئيس  هزيمة  وانجزوا  املدينة  »فاحتلوا  االيت: 

االشوري سني- شار- اشكن«)70(.

امللك االشوري قد لقى مرصعه  ان  الدالئل تشري اىل  اية حال فان كل  وعىل 
اوبالط  )اشور-  االشوري  العرش  اعتالء  بدليل  الدامية  االحداث  يف خضم هذه 
الثاين(. ويف 20 ايلول 612ق.م ترك امليديون وملكهم كي- اخسار )اوما- كشتار( 
نينوى اخلربة وعادوا اىل بالدهم حمملني باالسالب والغنائم واالرسى فيام استمر 
وحيرق  ينهب   rasapu روسابو)71(  نصيبني  مدينة  وصل  حتى  تقدمه  يف  نبوبالرص 
يف شامل بالد الرافدين بعدها عاد اىل نينوى واستقطع لنفسه منطقة اشور فيام بقى 
القسم االكرب من الغنائم حتت ترصف السكيثيني وزعامء اسيا الدنيا. غري ان الدولة 
االشورية مل تنته بعد فالقسم الباقي الذي نجا من اجليش االشوري والنبالء استمروا 
الرافدين مالذا هلم.  بالد  الغريب من  الشامل  باملقاومة وصارت مدينة حران)72( يف 

وهنا اخذ اشور- اوبالط مقعده عىل العرش ملكًا عىل بالد اشور.

ويبدو من جمريات االحداث ان امللك البابيل نبوبالرص مل يقف مكتوف االيدي 
اجتاه هذا التطور السيايس اخلطري ففي متوز عام 611 ق.م زحف امللك البابيل باجتاه 
بالد اشور التي سار حوهلا بدون معارضة تذكر ثم التقى بجيوش بلدان )حازو( 



380

امللك نبو بالرص )626- 605ق.م( ... سريته ومنجزاته

السنة الرابعة . املجلد الرابع . العدد اخلامس عرش

مة
حمك

ية 
صل

ة ف
جمل

 ..
د .

عمي
ال

الغنائم واقتاد االرسى من هناك. ويف شهر  و)هان ...( و )سو ...( فاستوىل عىل 
ترشين الثاين من السنة نفسها توجه نحو مدينة روكوليتو ruggulitu)73( التي متكن 
من االستيالء عليها من اجل حران يف العام التايل وهبذا اخلصوص يذكر الباحث 
)Reade( ان امللك البابيل قام بقتل مجيع سكان املدينة االنفة الذكر من اجل اجبار 
املدن االخرى عىل االستسالم)74( غري ان هذا الكالم ال تدعمه الوثيقة البابلية التي 
مل يرد فيها أي ذكر لقيام امللك البابيل بقتل سكان مدينة روكوليتو بل ان ما يمكن 
ان نستشفه من النص هو ان العاهل البابيل قام بمحارصة املدينة ثم قام بعد ذلك 
بشن هجوم خاطف متكن بواسطته من السيطرة عليها وعىل رجاهلا الذين فشلوا يف 
اهلروب من قبضة وفيام يايت نذكر النص: »يف شهر ارمخشانو امر ملك اكد بان يعود 
جيشه )ويقيم معسكرا( امام مدينة )ركوليتي( ... قام باهلجوم عىل املدينة وسيطر 
عليها يف اليوم العرشين من شهر ارمخشامنو ومل يتمكن رجل واحد من اهلرب منها 
... )و( عاد اىل )بالده(«)75(. وال ادري عىل ماذا استند الباحث )Reade( فيام خيص 

قيام نبوبالرص بقتل مجيع سكان مدينة روكوليتو.

ويف شهر آيار عام 610 ق.م زحف نبوبالرص باجتاه بالد آشور وسار حوهلا 
أيضًا بدون معارضة تذكر حتى شهر ترشين الثاين ثم انضم اليه االومان- ماندا)76( 
وحتركوا معا مبارشة اىل حران. فتخىل االشوريون واملرصيون الذين جاؤوا من أجل 

تقديم املساعدة مذعورين عن املدينة وهربوا رسيعا اىل ما وراء الفرات.)77(

وهنبت حران واقتادوا االرسى منها وتفرق احللفاء يف شهر اذار عام 610 ق.م 
اىل بالدهم واوطاهنم وبقي يف حران حامية بابلية. وازعجت خسارة حران املرصيني 
595 ق.م( بقيادة محلة  بشكل واضح فقام الفرعون املرصي نيخو الثاين )610- 
عسكرية)78( ملساعدة االشوريني يف شهر حزيران عام 609ق- م وعند مدينة جمدو 
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الواقعة عىل طريق املرصيني اعرتضهم عىل حني غرة امللك اليهودي )يوشع( ملك 
هيوذا مع قواته وقوبل طلب الفرعون بالسامح له باملرور اىل الفرات بالرفض فنشبت 
مرصي  بسهم  حنجرته  يف  قاتل  بجرح  يوشع  أصيب  القتال  بداية  ومنذ  املعركة. 
التقائه  اليهود فواصل اجليش املرصي تقدمه بسري حثيث اىل الشامل وبعد  وهرب 
لغزو حران  الفرات وساروا  الثاين عربوا هنر  اوبالط  اشور -  امللك االشوري  مع 
البابلية  يف شهر متوز عام 609 ق.م فحارصوا املدينة واقتحموا احلامية العسكرية 
التي وضعها نبوبالرص وقتلوا افرادها اال انه يبدو أن هجومهم هذا مل يكن حاسام 
اذ قاموا بعد ذلك باقامة معسكر قبالة مدينة حران وهامجوها ودارت معركة شديدة 
طوال الصيف وصدت احلامية البابلية مجيع هجامت املرصيني واالشوريني بشجاعة 
املحارصة يف حران  قواته  نبوبالرص بجيشه ملساعدة  فتحرك  املدينة  وحافظت عىل 
وملا علم الفرعون نيخو واالشوريون باقرتاب اجليش البابيل رفعوا احلصار من دون 
قتال فيام واصل نبوبالرص تقدمه اىل مدينة لزاال lzala الواقعة ضمن منطقة النفوذ 

االورارتية)79( ربام من أجل مالحقة فلول اجليش االشوري املنسحب)80(. 

ومن عام 609ق.م زال االشوريون وملكهم اشور - اوبالط الثاين اىل االبد 
تارخيهم  يف  انتصار  اكرب  البابليون  وأحرز  اشور  وسقطت  التاريخ  صفحات  من 
ويصف امللك نبوبالرص هزيمة االشوريني بالقول: »أمر اإلله نركال )اقوى االهلة( 
حيكم  الذي  االشوري  أرضًا.  اعدائي  ورضب  خصومي  استذل  جانبي  اىل  ليقف 
انا  اجلسيم  عبئه  فوق  شعبه  عبء  محل  من  يا  اخلوايل  االيام  منذ  بارسها  الشعوب 
ذلك الضعيف، ذلك املتواضع، الذي يعبد سيد االسياد بقوة احلرب اجلسيمة، بقوة 

اسيادي نبو، مردوخ جعلتهم ينسحبون من بالد اكد ويرموا باعبائهم«.)81(
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امللك  سلطة  حتت  الساحلية  واملنطقة  وآشور  بابل  بالد  أصبحت  وهكذا 
الدولة  باسم  عرفت  التي  اجلديدة  للدولة  زعيمة  بابل  مدينة  وبرزت  نبوبالرص 
539 ق.م()82(. ويف شهر ايلول من عام 608ق.م توجه  البابلية احلديثة )626- 
)بيت  حيث  اجلبلية  املنطقة  اىل  متوجها  دجلة  هنر  بمحاذاة  نبوبالرص  البابيل  امللك 
حانونيا( التي تقع ضمن منطقة النفوذ االورارتية فقام باحتالهلا بعد ان اشعل النريان 
يف مدهنا وغنم الكثري من امواهلا ويف شهر )طيبتو( قفل راجعا اىل بالده وبحسب 
ما ورد يف الوثيقة البابلية التي تذكر: »السنة الثامنة عرشة يف شهر ايلول حشد ملك 
اكد نبوبالرص جيشه واجته اىل اعىل عىل امتداد ضفة هنر دجلة اىل جبل بيت حانونيا 
يف منطقة ارارتو واشعل النريان يف مدهنا )و( غنم الكثري من امواهلم ويف شهر كانون 

الثاين عاد ملك اكد وجيشه اىل بالده«.)83(

توىل  الذي  الوقت  يف  جيشه  بقيادة  نبوبالرص  امللك  قام  607ق.م  عام  ويف 
نبوخذ نرص االبن البكر وويل العهد قيادة جيشه وسارا معًا اىل إحدى املناطق اجلبلية 
التي ال نستطيع تعرفها بسبب تلف النص ومل يبق ملك بابل يف هذه املنطقة طوياًل 
اذ رسعان ما عاد يف شهر متوز اىل بابل دون ذكر سبب رجوعه ربام بسبب تدهور 
حالته الصحية تاركا ولده مسؤوال عن قيادة القوات البابلية مما يدل عىل مدى الثقة 
التي حيملها باجتاه ولده نبوخذ نرص الثاين الذي كان عند حسن ظن والده به بعد ان 
النريان فيهن وقد سلب  التي اشعل  متكن من االستيالء عىل كافة القالع املحصنة 
كل اجلبال يف هذه املنطقة فارضا سيطرته عىل مجيع جبال منطقة اورارتو )ارمينية(. 

اىل  بقواته  نبوبالرص  امللك  سار  نفسها  السنة  من  االول  ترشين  شهر  ويف 
بموقع  تتميز  والتي  كركميش  جنوب  الفرات  هنر  ضفة  عىل  تقع  التي  كيموخو 
اسرتاتيجي مهم اذ إهنا تتحكم بالطريق الذي يربط شامل سوريا بجنوهبا مارا بحامه 
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اىل كركميش )جرابلس حاليا( وبعد ان عرب هنر الفرات اشتبك مع املدينة يف معركة 
ويف شهر كانون االول من السنة نفسها متكن من االستيالء عىل املدينة التي وضع 
حامية عسكرية من جيشه فيها وبعد ان مكث يف املدينة مدة من الزمن ربام من أجل 
حممل  وهو  شباط  شهر  يف  بابل  اىل  راجعا  قفل  كثب  عن  فيها  االمور  سري  مراقبة 
بالغنائم وفيام ييل نذكر النص: »السنة التاسعة عرش يف شهر sivan حشد ملك أكد 
 )…za( جيشه وحشد نبوخذ نرص الثاين ابنه البكر وويل العهد جيشه وسارا اىل جبال
ويف شهر متوز ترك ملك اكد االمري وجيشه هناك يف حني انه عاد اىل بابل ويف شهر 
ايلول عاد االمري اىل بابل بعد أن أهنى نبوخذ نرص الثاين معاركه ضد القالع واستوىل 
فيهن( )و( سلب كل اجلبال واستوىل عىل مجيع جبال منطقة  النار  عليها )واشعل 
)ارارتو( ويف شهر ترشيتو حشد ملك اكد جيشه وسار اىل كيموخو التي عىل ضفة 
هنر الفرات وعرب النهر واشتبك مع املدينة ويف شهر كانون االول استوىل عىل املدينة 

وهنب املدينة واقام حامية فيها ويف شهر شباط عاد اىل بالده«.)84( 

مدينة  يف  البابلية  احلامية  باجتاه  املرصي  اجليش  زحف  606ق.م  عام  ويف 
كيموخو وفرض احلصار عليها وبعد أربعة شهور من احلصار متكن اجليش املرصي 
من االستيالء عىل املدينة وهزيمة رجال احلامية البابلية الذين وضعهم امللك البابيل 
قبل رحيله من املدينة وازاء هذا التطور اخلطري سار امللك نبوبالرص يف شهر ترشين 
االول من السنة نفسها لصد املرصيني وعسكر يف مدينة قورمايت التي تقع عىل هنر 
وايالمو  شوناديري  عىل  ويستويل  يعرب  جيشه  جعل  ثم  كركميش  جنوب  الفرات 
ودخامو )وتقع مجيع هذه املدن عىل الضفة اليرسى من هنر الفرات( ويف شهر شباط 
حققها  التي  العسكرية  النجاحات  هذه  أن  غري  بالغنائم  حممل  وهو  بالده  اىل  عاد 
ل دون تقدم اجليش املرصي قادما من مدينة كركميش بعد ان عرب  امللك البابيل مل حَتُ
هنر الفرات باجتاه اجليش البابيل املعسكر يف مدينة قورمايت فأجربه عىل االنسحاب 
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والعودة اىل بابل وفيام ييل نذكر النص: »السنة العرشون سار اجليش املرصي باجتاه 
املدينة  وحارص  املدينة  داخل  اكد  ملك  اقامها  التي   kimuhu كيموخو  يف  احلامية 
املدينة وهزموا حامية ملك اكد يف شهر ترشيتو حشد  الربعة شهور واستوىل عىل 
ملك اكد جيشه وسار عىل طول ضفة هنر الفرات واقام معسكر يف قوراماتو التي 
عىل الفرات وجعل جيشه يعرب الفرات ويستويل عىل شوناديري، ايالمو، وداخامو 
اجليش  عرب  بالده،  اىل  اكد  ملك  عاد   shebat شهر  ويف  هنبهن  )و(  السورية  املدن 
املرصي الذي كان يف كركميش هنر الفرات وسار باجتاه اجليش االكدي الذي كان 

يعسكر يف قورماتو ودفع اجليش االكدي للخلف لذلك انسحب«.)85( 

وبعد انسحاب اجليش البابيل امام اجليش املرصي يف قورمايت تطلب االمر من 
امللك نبوبالرص التدخل وبرسعة من اجل ايقاف التقدم املرصي باجتاه مناطق النفوذ 
البابيل ويبدو ان تردي حالة نبوبالرص الصحية حالت دون قيادته للحملة العسكرية 
املتوجهة اىل اجليش املرصي فمكث يف بابل وحل حمله ابنه البكر وويل العهد نبوخذ 
نرص الثاين الذي توىل قيادة اجليش وسار اىل كركميش التي كانت مقر قيادة اجليش 
املرصي يف عام 605ق.م ثم عرب هنر الفرات ملالقاة اجليش املرصي الذي كان خييم 
يف مدينة كركميش وقد أشارت التوراة اىل أن الفرعون نيخو الثاين كان عىل راس 
جيشه  رأس  عىل  الفرعون  هذا  وجود  اىل  ترش  مل  البابلية  الوثيقة  ان  اال  جيشه)86(. 
واشتبك الطرفان يف معركة حامية فأحكم نبوخذ نرص سيطرته عىل سوريا والحق 
فأوقع  املرصي  اجليش  مع  فيها  اشتبك  التي  محاه  اىل  املنهزم  املرصي  اجليش  فلول 
هبم هزيمة مرة بحيث إنه مل يعد أي فرد من افراد اجليش املرصي اىل بالده ويف اثناء 
ذلك ورد نبوخذنرص خرب وفاة والده يف )8 آب 605ق.م( فقفل راجعًا اىل بابل من 
أجل اعتالء العرش البابيل الشاغر، وفيام ييل نذكر النص: »السنة احلادية والعرشون 
اجليش  العهد  وويل  البكر  ابنه  نرص  نبوخذ  حشد  )بينام(  بالده  يف  مكث  اكد  ملك 
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االكدي وتوىل قيادة اجليش وسار اىل كركميش التي عىل ضفة الفرات وعرب النهر 
ملالقاة اجليش املرصي الذي كان خييم يف كركميش ... اشتبكوا سوية فرتاجع اجليش 
املرصي امامه واوقع هزيمة هبم )و( وسحقهم بالكامل يف منطقة محاة وحلق اجليش 
تنهه  التي مل  الذي استطاع اهلروب من اهلزيمة  بالبقية من اجليش املرصي  االكدي 
بالكامل يف ذلك الوقت استوىل نبوخذنرص عىل محاة واوقع اجليش االكدي اهلزيمة 
باجليش املرصي لذلك مل يعد أي رجل مرصي اىل بالده لواحد وعرشين سنة حكم 
نبو بالرص بابل ويف اليوم الثامن من شهر اب تويف ويف شهر ايلول عاد نبوخذ نرص 

الثاين اىل بابل«.)87( 

ان  اال  هذه  املفاجئة  نبوبالرص  وفاة  بسبب  ختربنا  ال  البابلية  الوثيقة  ان  ومع 
نبوبالرص عانى من  النص اآليت قائاًل: »حدث االن ان  بريوسيس خيربنا بذلك يف 

مرض يف هذا الوقت ومات يف بابل بعد ان حكم 21 عاما«.)88( 

منطقيًا  سببًا  يبدو  ووفاته  نبوبالرص  امللك  مرض  من  بريوسيس  يذكره  ما  إن 
السنوات االخرية عىل إرشاك  اعتمد يف  نبوبالرص  أن  ما عرفنا  اذا  ومقنعًا ال سيام 
ابنه نبوخذ نرص يف قيادة احلمالت العسكرية ضد أعدائه مما يظهر أنه كان يعاين من 
نوبات مرض متقطعة وعندما تردت حالته الصحية كثريًا اضطر اىل املكوث يف بابل 
عىل غري عادته وأرسل ابنه بدال عنه عىل راس محلة عسكرية اىل بالد الشام ليتوىف 
عند  املرصي  اجليش  مطاردة  للتوقف عن  نبوخذنرص  ابنه  اضطر  مما  ذلك  أثناء  يف 
مشارف حدود مرص والعودة اىل بالد بابل من أجل اعتالء العرش البابيل الشاغر. 
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... اخلامتة ...

كان نبوبالرص مؤسس الدولة البابلية احلديثة زعيام لقبيلة تدعى بيت ياكني ثم . 1
ما لبث أن نصب نفسه ملكًا عىل بالد بابل يف فرتة االضطراب التي حلت ببالد 
آشور يف أواخر حكم امللك آشوربانيبال وأمىض معظم سني حكمه باالعداد 
ومتكن  امليديني  ملك  اخسار  كي  مع  وحتالف  اآلشورية  الدولة  عىل  للقضاء 
أخريًا من حتقيق هدفه ثم تويف تاركا البنه نبوخذنرص الثاين مملكة واسعة متتد 

حتى ساحل البحر املتوسط وحدود مرص. 

البابلية احلديثة امهية عن دور . 2 ال يقل دور امللك نبوبالرص يف تأسيس الدولة 
ولده نبوخذنرص الثاين الذي يعده بعض الباحثني املؤسس احلقيقي هلا متناسني 
دور نبوبالرص يف تثبيت اركان هذه الدولة بعد قضائه عىل الدولة االشورية مما 
مهد الطريق امام ابنه ليحكم البالد من بعده بدون أي خطر داخيل هيدد أمن 
بتأمني  نبوبالرص خالل مدة حكمه  قيام  الفتية هذا فضاًل عن  وسالمة دولته 

السيطرة عىل بالد الشام ذات االمهية االقتصادية بالنسبة للبابليني.

عىل الرغم من انشغال نبوبالرص يف حربه مع االشوريني فقد وجد متسعًا من . 3
الوقت ليقوم بعدد من املشاريع العمرانية املهمة يف بالد بابل غري أنه مل يتمكن 

من إكامهلا بسبب وفاته ليقوم من بعده ابنه نبوخذنرص الثاين باكامهلا.

إن انشغال نبوبالرص يف مد نفوذ الدولة البابلية اىل بالد الشام يعكس مدى رغبته . 4
يف تامني طرق التجارة املهمة للبابليني من اجل ديمومة اقتصادهم وازدهاره 
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ال سيام بعد أن سيطر امليديون عىل طرق التجارة القادمة من اجلهات الشاملية 
والشاملية الرشقية مما حرم الدولة البابلية من املواد األولية اخلام واالموال التي 
تدرها التجارة فعوض نبوبالرص هذا النقص احلاصل يف املواد اخلام واملال من 

خالل السيطرة عىل بالد الشام. 

توجب عىل العاهل البابيل نبوبالرص من أجل حتقيق هدفه يف السيطرة عىل بالد . 5
الشام الوقوف بوجه االطامع املرصية يف هذه املنطقة واجبارهم عىل االنسحاب 
اىل داخل حدود دولتهم وهذا ما حتقق فعاًل يف هناية حكمه عندما قام بارسال 
ابنه نبوخذنرص الثاين عىل راس محلة عسكرية اىل بالد الشام متكنت من احلاق 
اهلزيمة بالقوات املرصية ومطاردهتا اىل مشارف حدود مرص غري أن نبوخذنرص 
اضطر اىل التوقف والرتاجع اىل بالد بابل بعد وصول أنباء تفيد بوفاة والده نبو 

بالرص.

مقدرة . 6 عدم  من  وخوفه  الصحية  حالته  تردي  بسبب  بالرص  نبو  امللك  بادر 
نبوخذنرص الثاين عىل إدارة البالد من بعده ال سيام اذا ما عرفنا أن أعداء الدولة 
البابلية كانوا حييطون هبا من كل حدب وصوب بادر اىل إرشاكه معه يف قيادة 
احلمالت العسكرية يف حماولة منه من أجل إعداده عسكريًا وتدريبه عىل وضع 
اخلطط العسكرية حتى يكون مؤهاًل ملجاهبة أي خطر داخيل أو خارجي يتهدد 

أمن دولته وسالمتها. 

رشيد، فوزي، امللك نبوخذ نرص الثاين حياته وانجازاته، بغداد، 1991، ص20. . 1
2 ..CDA، A، p21 
3 ..756-AHW، bandI، pp.755 
4 . Van Selms، A، The Name of Nabuchadnezzer in Travels in The Word of The old 

.Testament، London، 1972، p.224
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5 .-Dougherty، The Sealand of Ancient Arabia، in YOR، vol، XIV، New Haven، 1932، -  
.Olmasted، A، History of of Assyrian، New York، 1923، p.633 .110

6 . No.521،  ،(1914-Haraper، R، Assyrian and Babylonion Letters، Chicago، (1892  
.obv، line 6

7 ..Thompson، C، The New Babylonian Empire، CAH، VOL.III، 1954، p.280 
8 ..Haraper، R، OP. CIT، No.858 
اسمه االرامي برحوشا ويف الغالب ان بيل ريئيشو )بعل راعيه( هو اسمه االصيل ويسميه . 9

الكتاب الكالسيكيون بريوسوس وهو مؤرخ العراق القديم االكرب ولد يف النصف الثاين من 
القرن الرابع ق.م وتويف حوايل منتصف القرن الثالث ق.م وكان كاهن يف معبد االله مردوخ 
يف بابل ومل تصلنا من كتابه الوحيد )البابليات( سوى شذرات وقد ألفه باللغة اليونانية ويذكر 
أنه استقى معلوماته من الكتابات القديمة املحفوظة يف املعابد البابلية ينظر: االمحد، سامي 

سعيد، سمرياميس، بغداد، 1989، ص167.
اخلليج . 10 يف  ومصبهام  والفرات  دجلة  هنري  التقاء  عند  الواقعة  املنطقة  وهي  البحري:  القطر 

بغداد،  الرزاق،  عبد  فييض  سعيد  ترمجة  النهرين،  بني  ما  بالد  ليو،  اوبنهايم،  ينظر:  العريب 
1981، ص505.

11 .B-C)، JNES، VOL.  612-Dubberstin، W، Assyrian – Babylonian Chronlogy (669  
 III، 1944، p.41. - Wiseman، D، J، Chronicels of Chaldean King (626- 556 B- C)،

بغداد،  السابع ق- م،  القرن  العراق يف  تاريخ  London، 1956، p6. االمحد، سامي سعيد، 

2003، ص192-190.
البحري خالل مدة عصيان . 12 القطر  متميزة يف محاية  اظهر كفاءة  ابني: شخصية مهمة  بيل- 

شمش- شم- اوكن واحلروب مع عيالم ينظر:- املصدر نفسه، ص215.
بصمه جي، فرج، كنوز املتحف العراقي، بغداد، 1972، ص57.. 13
14 ..Grayson، A، K، Assyrian and Babylonian Chronicles، New York، 1975، p88 
يمثل . 15 نيسان  شهر  وكان  شهرا   12 من  تتالف  التي  االشورية  السنة  من  الثامن  الشهر  أي   

الفصل  يبدأ  أشهر  ستة  يضم  فصل  كل  فصلني  اىل  السنة  تقسيم  عىل  وعملوا  السنة  بداية 
االول يف منتصف شهر نيسان وينتهي يف منتصف شهر ترشين الثاين اما الفصل الثاين فيبدأ 
يف النصف الثاين من شهر ترشين الثاين وينتهي يف النصف االول من شهر نيسان وفيام ييل 
نذكر االشهر بالتسلسل: )1( نيسانو Nisanu نيسان 7 ترشيتو Tasritu ترشين األول. )2( 
Simanu حزيران  الثاين. )3( سيامنو  Arahsamna ترشين  Ayaru آيار 8 ارمخسامنا  ايارو 
9 كسليمو Kislimu كانون األول. )4( دوزو  Duzu متوز 10 طيبيتو Tebetu كانون الثاين. 
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 Addaru ايلول 12ادارو Ululu  6( اولولو( .شباط Šabatu آب 11 شباطو Abu  ابو )5(
 Langdon، J، Babylon Menobgies and The Smitic Calendares London، 1935، .آذار
 ،1985 بغداد،  ج2،  العراق،  حضارة  واملعارف،  العلوم  نارص،  فاروق  الراوي،   .p100

ص322-321.
16 . .Openheim، L، Ancient Mesopotamia، London، 1964، p341 
ساكز، هاري، عظمة بابل، ترمجة:- عامر سليامن، املوصل، 1979، ص165.. 17
مدينة نيبور: ويطلق عليها ايضا تسمية نفر تقع اطالل هذه املدينة عىل بعد 45 ميل جنوب . 18

رشق بابل بالقرب من بلدة عفك واشتهرت بمكانتها الدينية املقدسة يف تاريخ حضارة بالد 
الرافدين ينظر: باقر، طه، مقدمة يف تاريخ احلضارات القديمة، ج1، ط2، بغداد، 1986، 

م، ص272.
الوركاء: وهي مدينة سومرية تقع عىل جمرى هنر الفرات القديم بالقرب من مدينة الساموة . 19

ينظر: بوسغيت، نيكوالس، حضارة العراق واثاره تاريخ مصور، ترمجة سمري عبد الرحيم 
اجللبي، بغداد، 1991، ص142.

ف، أ، بليافسكي، ارسار بابل، ترمجة:- توفيق نصار، ط2، دمشق، 2007، ص50- 52.. 20
21 ..Jeam-Jacques Glassner، Mesopotamian Chronicles، USA، 2004، p217 
عثر عىل هذه املعاهدة يف مدينة نينوى مدونة عىل رقيم طيني مهشم ومكونة من عمود كتايب . 22

واحد وال يمكن قراءته باستثناء القسم العلوي منه فقط وقد كتبت باخلط املسامري وباللغة 
 rpola، S، Watanab، K، Neo-Assyrian Treaties :االكدية باللهجة االشورية احلديثة ينظر

.and Loyalty Oaths، SAA، voLII، Helsinki، 1988، p.72

23 . .Parpola، S، Watanab، K، Neo-Assyrian Treaties and Loyalty Oaths، pXXXIII 
24 . .73-Ibid، p72 
ف، أ، بليافسكي، ارسار بابل، ص53.. 25
26 . .B-C)، p40 612-Dubberstein، W، Assyrian-Babylonian Chronology (669 
27 . .Grayson، A، K، Assyrian and Babylonian Chronicle، p88 
28 . .Wiseman، D، J، Nebuchadnezzer and Babylon، Oxford، 1985، p.20 
الزاقيبتو:- ومعناه الراية أو السارية املحمولة ويشري بقاٍؤها مرفوعة رمزا للسيادة واالنتصار . 29

 .CAD، Z، P.57 :ينظر
30 . .Grayson، A، K، Bablonian Historical-Literary Texts، 1975، p.85 
31 . Parpola، S، Letter From Assyrian Scholars to the King Esarhaddon and  

 .Assurbanipal، 1970، 82. 311
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32 . .Wiseman، D، J، Nebuchadnezzer and Babylon، p.20 
ساكز، هاري، قوة اشور، ترمجة:- عامر سليامن، بغداد، 1999، ص171.. 33
حممد، حياة ابراهيم، نبوخذ نرص الثاين)604-562ق.م(، بغداد، 1983، ص43.. 34
سبار:- تقع هذه املدينة حاليا يف التل املسمى )ابو حبة( الكائن يف ناحية اليوسفية عىل بعد . 35

)45 كم( اىل جنوب غرب مدينة بغداد ينظر: صالح، قحطان رشيد، الكشاف االثري يف 
العراق، بغداد، 1987، ص153.

36 . .89-Grayson، A، K، Assyrian and Babylonian Chronicle، p88 

دجلة . 37 باجتاه  بكيش  مارتا  بابل  ضواحي  يف  ارختو  قناة  من  الرشق  اىل  وجتري  بانيتو:-  قناة 
وهلذه القناة قناة فرعية تصل نفر ينظر: حممد، حياة ابراهيم، نبوخذ نرص الثاين، ص44.

38 . .Grayson، A، K، Assyrian and Babylonian Chronicle، p.89 
ينظر:  . 39 احلالية  بدره  قرب  االيرانية  العراقية-  احلدود  عند  املدينة  هذه  بقايا  تقع  الدير: 

 Brinkman، J، A، Elamite Military Aid to Merduk Baladan، JNES، VOL14، NO3،

بغداد،  ج2-1،  مج7،  سومر،  االثارية،  وامهيتها  تارخيها  بدرة  فؤاد،  سفر،   .1965. p161

1957، ص53.
40 . .90-Grayson، A، K، Assyrian and Babylonian Chronicle، p89 
ط2، . 41 رشيد،  انور  صبحي  تعريب:-  بابل،  عامرة  يف  الدنيا  عجائب  فرينز،  كريشن، 

يوغسالفيا- بلغراد، 1982،ص25. بارو، اندريه، برج بابل، املوسوعة الصغرية، عدد55، 
بغداد، 1979، ص18.

كريشن، فرينز، عجائب الدنيا يف عامرة بابل، ص25.. 42
كريشن، فرينز، عجائب الدنيا يف عامرة بابل، ص25- 26.. 43
املصدر نفسه، ص26.. 44
45 . -911( امليالد  قبل  االول  االلف  من  االجر  عىل  املسامرية  الكتابات  الغانم،  عثامن  حممد، 

539ق.م( رسالة ماجستري، كلية االداب، قسم االثار، جامعة املوصل، 2003، ص135-
.136

املصدر نفسه، ص135.. 46
ساكز، هاري، قوة اشور، ص171.. 47
بالد سوخو: اسم اطلق عىل املنطقة املحصورة بني هنر اخلابور شامال ومدينة رابيقوم يف بابل . 48

اخرى  ومدنا  وبابليا  )هيت(  وتوتول  وعنة  وخردا  خندانو  مدن  البالد  هذه  وتضم  جنوبا 
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هي اقل امهية من هذه املدن ينظر: الزيدي، كاظم عبد اهلل عطية، بالد سوخو يف الكتابات 
املسامرية، دمشق، 2011، ص11- 16.

اخلندانو: وهي خرائب اجلابرية التي تقع يف ناحية الكرابلة التابعة لقضاء القائم يف حمافظة . 49
املدينة  هذه  ومتتاز  االشوريني  امللوك  من  عدد  محالت  يف  املدينة  هذه  ذكر  وجاء  االنبار 
املتوسط  البحر  من  مهمة  طرق  ملتقى  لكوهنا  مهم  جتاري  مركز  وهي  تربتها  بخصوصية 
وافريقية وبالد االناضول ينظر: اهلر، عبد الصاحب، مدينة خندانو االثرية اجلابرية العنقاء، 
بغداد، 1980، ص8. باقر، طه، وسفر، فؤاد، املرشد اىل مواطن االثار واحلضارة، الرحلة 

االوىل، بغداد، 1962، ص26.
50 . .Gadd، C، J، The Fall of Nineveh، London، 1923، p5 
51 . Gadd، C، J، The Fall of :مانيني: قبائل تعيش يف جنوب وجنوب رشق بحرية اورميا ينظر

.Nineveh، p6

ينظر: . 52 احلالية  السورية  احلدود  من  بالقرب  الفرات  هنر  غرب  يف  تقع  مدينة  وهي  كابلينو: 
الزيدي، كاظم عبد اهلل عطية، بالد سوخو يف الكتابات املسامرية، ص110.

53 . .6-Gadd، C، J، oip. cit، p5 
54 . openheim، A، Leo، Babylonian and Assyrian Historical Texts، ANET، New Jersey، 

.Grayson، A، K، Assyrian and Babylonian Chronicle، p91 .304-1969، p303

فنكلشتاين، ارسائيل وسيلربمان، فيل ارش، التوراة اليهودية مكشوفة عىل حقيقتها، ترمجة:- . 55
سعد رستم، ط4، دمشق، 2011، ص339.

56 . Openheim، A، Leo، Babylonian and Assyrian Historical Texts، ANET، p304.  
 .92-Grayson، A، K، Assyrian and Babylonian Chronicle، p91

عدد1، . 57 الرافدين،  اداب  نينوى،  اسوار  يف  املوصل  جامعة  حفريات  نتائج  عامر،  سليامن، 
1969، ص54.

58 . Reade، Julian، Why Did The Medes Invade Assyria ?، History Of Ancient Near 
 .East، Monographs، V، Padova، 2003، p152

اندريه، فالرت، اشور تنهض من جديد، ج2، تقدم هبا الطالب انور شكري حممود لنيل الدبلوم . 59
العايل، جامعة بغداد- كلية اللغات، 2003، ص58-57.

ف، أ، بليافسكي، ارسار بابل، ص58-57.. 60
61 .  openheim، A، Leo، Babylonian and Assyrian Historical Texts، ANET، p304.  

.94-Grayson، A، K، Assyrian and Babylonian Chronicle، p93

رو، جورج العراق القديم، ترمجة: حسني علوان، مراجعة: فاضل عبد الواحد عيل، بغداد، . 62
1986، ص504.
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ملخص البحث

لرتاكيب القرآن الكريم دالالت ثّرة؛ فحينام ترد يف سياق معنّي ومقام خاّص؛ 
فإهّنا كشف عن البعد اخلطايّب، وكذلك هلا ُعلقتها بأسباب النزول؛ وهذه الرتاكيب 
إهّنا  إذ  القرآنّية ليست نظاًما جمّرًدا، أو نسًقا مستقالاًّ عن اإلنسان وثقافته فحسب؛ 
الناس  إىل  يتوّجه  الذي  العاّم  النّص  مستوى  إىل  اجلملة  نسق  يتجاوز  لغوّي  إبداع 
االستعامل  يف  وفعله  به  )فعل  بـ  وسمته  الذي  البحث  هذا  من  واهلدف  عموًما، 
القرآن  تراكيب  من  جزئّية  يف  ودّقته؛  وقيمته،  القول،  مجالّية  تبيان  هو  القرآيّن(؛ 
جوانب  من  مهاماًّ  جانًبا  يكشف  إذ  وخسفه(؛  به  )خسف  تركيب  وهو  الكريم؛ 

اإلعجاز القرآيّن.
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ABSTRACT

 Quranic structures have different shades of meaning, as mentioned 
in a context, they explain the rhetorical dimension of that context, in 
addition to its relationship with the occasions of the revelation. Not only 
are they merely a system or an independent pattern of mankind, they are  
linguistic constructions extending the order of a sentence into the general 
text directed to people as a whole.

This research entitled as Fa`ala Bah and Fa`alhu in the Quranic Use 
was specialized to unveil the value, accuracy and aestheticism of saying 
in a part of the Glorious Quranic structures, such as; khasaf bihi wa 
khasafhu. So this structure shows a very important side of the Glorious 
Quranic miracle.
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... املقّدمة ...

ٍة نعلم أّنه  فضاًل  حني نقرأ بوعي وموضوعّية النّص القرآيّن؛ ونتعّرفه بعقالنيَّ
عىل ما فيه من أحكام وترشيعات وغريها  هو اآلية الكربى، والنبأ العظيم يف البالغة 
وإدراَك  معانيه،  وفهَم  تراكيبه،  وحتليَل  آياته،  تفسرَي  أّن  ندرك  عندها  والفصاحة؛ 
احلظوة  لرتاكيبه  وتكون  واإلعراب؛  للنَّْحو  وعميٍق  واٍع  فهٍم  إىل  حيتاُج  غريبه، 
الكربى؛ إذ هلا دالالت ثّرة؛ فحينام ترد يف سياق معنّي ومقام خاّص؛ فإهّنا تكشف 
القرآنّية  الرتاكيب  وهذه  النزول؛  بأسباب  ُعلقتها  هلا  وكذلك  اخلطايّب،  البعد  عن 
إبداع  إهّنا  إذ  فحسب؛  وثقافته  اإلنسان  عن  مستقالاًّ  نسًقا  أو  جمّرًدا،  نظاًما  ليست 
لغوّي يتجاوز نسق اجلملة إىل مستوى النّص العاّم الذي يتوّجه إىل الناس عموًما؛ 
ألّنه جاء من أجلهم وخريهم؛ فحينئٍذ تكون خطاًبا؛ فيه حمّددات الداللة؛ والسّيام 
السياق واملقام والقصد؛ لذا تتعّدى دراسة هذه الرتاكيب إىل دراسة إمكانّية الكشف 

عن قصدها؛ وذلك بإحالتها إىل القوانني العاّمة التي تتحّكم يف حتديد دالالهتا.

 ،النبّي أصحاب  عن  »وجاء  قوله:  األنبارّي  ابن  عن  القرطبّي  روى  فقد 
، من االحتجاج عىل غريب القرآن ومشكله باللغة والشعر، ما بنّي  وتابعيهم 

صّحَة مذهِب النحوّيني يف ذلك، وأوضح فساَد مذهِب َمْن أنكر ذلك عليهم«)1(.

اجلليل  القرآن  تفسري  إىل  وتوّجههم  النَّْحوّيني  التفات  أنَّ  لنا  يتبنّيُ  وعندذاك 
ا؛ ألّن خدمة معانيه وحتليلها واستنباط األحكاِم منها، هي التي كانت يف  كان طبيعياًّ
أذهاهنم إذ وضعوا النحو، ثّم إنَّ دراسَة النَّْحو ألسلوب القرآن الكريم يف قراءاته 

مجيًعا، هلي دفاٌع عن النَّْحو؛ تقّوي ُأسسه، وتؤّيد شواهَدُه.
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إذ  الّتفسري؛  القرآن وكتب  وهناك ملحوظة يلمحها َمن ينظر يف كتب إعراب 
االختالفات  تلك  عن  الّناجتة  معانيه  وتتعّدد  إعرابه،  يف  الّنحوّيني  اختالفات  تكثر 

وتنّوعها، وقد عزا األستاذ عضيمة ذلك إىل أمرين:

ومقاصده، . 1 مراميه  بكّل  حييط  أن  أحٌد  يستطيع  ال  معجز،  القرآن  أسلوب 
فاحتمل كثرًيا من املعاين وكثرًيا من الوجوه.

يعرفون احلْجر . 2 الفكر، فال  الّرأي وانطالق  الّنحوّيون ألنفسهم بحرّية  حيتفظ 
أّن  يعني  وهذا  منزلته()2(؛  علت  مهام  الفرد،  رأي  تقديس  وال  اآلراء،  عىل 
اختالف النَّْحوّيني يف إعراب آيٍة ما، له أثر يف اختالف فهم معناها واكتشافه، 
وِمْن بعُد إدراكه، مّما يستوجُب توافر القدرة اللغوّية لدى املفرّس يف هذا احلقل 
من علوم اللغة، وال سّيام أّن ِمساحة هذا املجال يف القرآن الكريم واسعة وهلا 

فعل مهّم.

الدف من البحث

واهلدف من هذا البحث الذي وسمته بـ )َفَعَل به وَفَعَله يف االستعامل القرآيّن(؛ 
هو تبيان مجالّية القول، وقيمته، ودّقته؛ يف جزئّية من تراكيب القرآن الكريم؛ وهو 
القرآيّن.  إذ يكشف جانًبا مهاماًّ من جوانب اإلعجاز  به وخسفه(؛  تركيب )خسف 
يف  يرغب  ملن  تركتها  الرتكيب؛  هبذا  جاءت  الكريم  القرآن  يف  أخر  آيات  وهناك 
البحث فيها، أو يل ألدرسها يف قابل األّيام؛ إن شاء اهلل؛ ومن هذه الرتاكيب؛ ما جاء 
يف قوله تعاىل: ﴿فأتْت بِِه قوَمها﴾ ]مريم 27[، وقوله تعاىل: ﴿َفَلنأتَيّنهم بجنوٍد ال 
ِقَبل لم هبا﴾ ]النحل 37[، وقوله تعاىل: ﴿َيْبَنُؤمَّ اَل َتْأُخْذ بِِلْحَيتِى َواَل بَِرْأِسى﴾ ]طه 

94[، وغري ذلك كثري.
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ثّم إيّن مل أَر أصحاب معاين القرآن، وال النحوّيني، وال املعربني، وال البالغّيني 
قد أخذوا بعنق هذا الرتكيب ليجعلوه أنموذًجا جُيرون عليه قوانينهم التي استقروها 
من كالم العرب وأشعارهم، ومن القرآن الكريم؛ مع أّنه بنّي الظهور واضح الداللة؛ 
إاّل من قّلٍة منهم؛ فقد كانت أقواهلم عاّمة، ومل يدققوا يف هذا الرتكيب، ومل يفحصوا 
فيه؛ ولرّبام كانت هلم أسباهبم؛ فلعّلهم شغلتهم قضايا نحوّية أكرب من هذه القضّية؛ 
فرتكوها ألتناوهلا يف هذا البحث الذي ال أّدعي له الكامل، وال ابتداع الفكرة؛ ولكّنه 

جهد بذلته، وكلامت رصفتها ليظهر بذا الشكل؛ ... واهلل من وراء القصد.

ورود اآليات
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إِنَّ  اَمِء  السَّ َن  مِّ َعَلْيِهْم ِكَسفًا  ُنْسِقْط  َأْو  ْرَض  اأْلَ هِبُِم  َنْخِسْف  نََّشْأ  إِن  ْرِض  َواأْلَ اَمِء  السَّ
ِسَف  خَيْ َئاِت َأن  يِّ َمَكُروْا السَّ ِذيَن  الَّ ﴿َأَفَأِمَن  )سبأ 9(.  نِيٍب﴾  َعْبٍد مُّ لُِّكلِّ  آَلَيًة  َذلَِك  يِف 
اهلّلُ هِبُِم اأَلْرَض َأْو َيْأتَِيُهُم اْلَعَذاُب ِمْن َحْيُث اَل َيْشُعُروَن﴾ )النحل45(. ﴿َأَفَأِمنُتْم َأن 
ِسَف بُِكْم َجانَِب اْلرَبِّ َأْو ُيْرِسَل َعَلْيُكْم َحاِصبًا ُثمَّ اَل جَتُِدوْا َلُكْم َوِكياًل * َأْم َأِمنُتْم  خَيْ
يِح َفُيْغِرَقُكم باَِم َكَفْرُتْم ُثمَّ اَل  َن الرِّ ِسَل َعَلْيُكْم َقاِصفا مِّ َأن ُيِعيَدُكْم ِفيِه َتاَرًة ُأْخَرى َفرُيْ
ِسَف بُِكُم  اَمء َأن خَيْ ن يِف السَّ جَتُِدوْا َلُكْم َعَلْيَنا بِِه َتبِيعًا﴾ )اإلرساء 68-69(. ﴿َءاِمْنُتم مَّ
َومُجَِع   * اْلَقَمُر  َوَخَسَف   * اْلَبرَصُ  َبِرَق  ﴿َفإَِذا   .)16 )امللك  مَتُوُر﴾  ِهَي  َفإَِذا  اأَلْرَض 

ْمُس َواْلَقَمُر﴾ )القيامة 9-7(. الشَّ
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 )خ ، س ، ف( لغًة:

أن  علينا  الكريم؛  القرآن  يف  ومشتقاهتا  اللفظة  هذه  حتمله  ما  يف  الولوج  قبل 
نرى مدلوالهتا يف معجامت اللغة؛ فاخلسف: ُسؤوخ األرض بام عليها من األشياء، 
انخسفت به األرض، وخسفها اهلل به خسًفا)3(. وخَسف املكاُن خَيِسف خسوًفا: ذهب 
يف األرض، وخسفه اهلل، وُخِسف بالرجل وبالقوم؛ إذا أخذته األرض فدخل فيها؛ 
ْرَض﴾ )القصص81(.  أي: غاب به فيها)4(؛ ومنه قوله تعاىل: ﴿َفَخَسْفَنا بِِه َوبَِداِرِه اأْلَ
َسَف بَِنا﴾ )القصص 82(؛ ويف احلديث »إّن الشمس  ُ َعَلْيَنا خَلَ نَّ اهللَّ وقال: ﴿َلْواَل َأن مَّ
الشمس  خَسفت  حلياته«؛  وال  أحد  ملوت  خيسفان  ال  اهلل  آيات  من  آيتان  والقمر 
ورد  وقد  القمر،  وكذلك  وانخسفت،  ضوؤها،  ذهب  وخسوًفا:  خْسًفا  ختِسف 
اخلسوف يف احلديث كثرًيا للشمس، واملعروف هلا يف اللغة الكسوف ال اخلسوف. 
فأّما إطالقه يف مثل هذا احلديث فتغليًبا للقمر لتذكريه عىل تأنيث الشمس؛ فجمع 
له،  الفعل  إذا كان  َب(  القمر« بوزن )رَضَ القمر، ويقال: »َخَسَف  فيام خيّص  بينهام 
وُخِسف القمر عىل ما مل ُيسمَّ فاعله. وللمعاوضة أيًضا: فإّنه قد جاء يف رواية أخرى: 
منفردة،  الشمس  عىل  اخلسوف  إطالق  وأّما  ينكسفان«،  ال  والقمر  الشمس  »إّن 
واالنخساف  وإظالمهام.  نورمها  ذهاب  معنى  يف  والكسوف  اخلسوف  فالشرتاك 
مطاوع خسفته فانخسف. وخسف اليشء خيِسفه خسًفا: خرقه. وخسف السقف 
نفسه، وانخسف: انخرق. وعني خاسف وخاسفة؛ وهي خسيفة: ساخت وفقئت، 
من  االنقطاع  رسيعة  غزيرة،  خسيف:  وناقة  الرأس.  يف  وذهبت  حدقتها  وغابت 
اللبن يف الشتاء. واخلسيف من السحاب: ما نشأ من ِقَبل العني؛ أي: من قَبل املغرب 
األقص عن يمني القبلة، وفيه ماء كثري، وخسفناها خسًفا. وخسوف الشمس يوم 
اإلذالل  واخُلسف:  واخَلسف  ُجْحر.  يف  تكّورت  كأهنا  السامء؛  يف  دخوهلا  القيامة: 
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من  الرديء  واخليسفان:  يؤكل،  الذي  اجلوز  يكره. واخلسف:  ما  إنساًنا  وحتميلك 
ف: األسد)5(. التمر. أو النخلة يِقّل مِحلها ويتغرّي ُبرسها. واملخسَّ

واخلاء، والسني، والفاء: أصل واحد)6(، واخلسف: الذّل، ويف حديث اإلمام 
ّلة وِسيم اخلْسَف((؛ أي: ُأصيب، وُتُصّور  عيّل : ))من ترك اجلهاد ألبسه اهلل الذِّ
من َخسف القمر َمهانة تلحقه؛ فاستعري )اخلسف( للذّل؛ فقيل: حتّمل فالن خْسًفا، 
ويقولون: سامه خسًفا: ذاًل وهواًنا، وريض باخلسف، واخلسف: اجلوع. واخلاسف: 
بات عىل  يقال:  يسّمى خاسًفا ألّن حلمه غار ودخل،  املهزول  اجلائع، واخلاسف: 
َهَزل،  بدنه:  وخَسف  ُثفل.  غري  عىل  اخلسف:  عىل  ورشبوا  اجلوع.  عىل  اخلسف: 
وفالن بدنه خاسف، ولونه كاسف، واخلسف: غؤور العني، واخلسف: الناِقه من 
الرجال. ويقال: وقع يف أخاسيف من األرض؛ وهي اللينة؛ فأّما األخاشيف؛ فهي 
لبة. وخْسُف الركّية: خمرُج مائها. واخلْسف: النقصان. واخلسف: إحلاق  الَعزاز الصُّ
األرض اأُلوىل بالثانية. واخلسف: أن يبلغ احلافر إىل ماء ِعّد. ويقال للغالم النشيط: 
الداّبة عىل  خاسف، وخاشف، وِمزاق، وقضيب، ومنهمك. واخلسف: أن حيبس 
غري علف، ثّم تستعار فيوضع موضع التذليل. وكسفت الشمس وخسف القمر، 
إذا أظلم وذهب نوره. وأخسف الرجُل: إذا حفر فكرس جيل البئر، وبئر خسيف: 
ينقطع ماؤها كثرًة، واجلمع:  يكاد  حُتفر يف حجارة؛ فال  التي  البئر  خمسوفة؛ وهي: 
ُخُسف. أي: ُنِقب جيلها)7( عن عيلم املاء فال ُتنَزف أبًدا، وهّن األخسفة؛ وهي التي 
الشعراء؛ فقال:  العّباس سأله عن  »أّن  املنقوبة. ويف حديث عمر:  الناس:  تسّميها 
فافتقر عن معاٍن عوٍر أصحَّ برًصا«؛  الشعر  القيس سابقهم؛ خسف هلم عنَي  امرؤ 
هو مأخوذ من اخلسيف؛ أراد هو الذي استنبط هلم عني الشعر؛ أي: ذّلل الطريق 
إليه. واخلسف: خْسف األرض حتى يغمض ظاهرها يف باطنها. وقالوا: انخسفت 
العني، إذا َعِميت، ثّم ذهب حجمها حتى تغمض، ويقال: بات فالن عىل خسف، 
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وكذلك  طعام،  من  أراده  ما  عنه  غاب  كأّنه  جائًعا،  بات  إذا  اخلسَف،  فالن  وبات 
أي:  باخلسف؛  ريض  فيقولون:  معنى)الدنيئة(؛  يف  اخلْسف  ُاستعمل  ورّبام  الداّبة. 
فالًنا  رأيت  ويقولون:  أيًضا.  خْسٌف  والذّل:  اجلور  يف  ويقال  والنقيصة.  بالدنيئة 
خاسًفا؛ أي: متغرّي اللون واهليأة. واخلسفة: اهلِزال وسوء احلال. واألخاسيف: مجع 
فلاّم رجع  اخَلَسفة؛ وهي األرض املستوية. ويف حديث احلّجاج: »أّنه بعث رجاًل؛ 
إليه؛ قال: أخَسفَت أم أعلمَت؟«؛ قوله: أخسفت، من اخلسف، وهي البئر حُتفر يف 
حجارة؛ فيخرج منها ماٌء كثريِعدٍّ ال ينقطع، وأعلمت من العيلم؛ وهي البئر دون 
اخلسيف. وروي هذا احلديث برواية أخرى؛ وهي: أّن احلّجاج قال لرجل كان بعثه 
حيفر بئًرا: »أخسفَت أم أوشلت؟«؛ أي: أنبطَت ماًء غزيًرا أم قلياًل وْشاًل؟ ويقال: 
، ويقال: كّلفه املشقة  سامه اخلْسف، وسامه َخْسًفا، وُخْسًفا بالضّم؛ أي: أواله ذالاًّ
والذّل. وخسفت إبُلك وغنُمك، وأصابتها اخَلْسفة؛ وهي تولية الطريق. وإّن للامل 
خسفتني: خسفة يف احلّر وخسفة يف الربد. قال معاوية: »يا معرش قريش، ما أراكم 
ا، يسومكم خسًفا،  منتهني حتى يبعث اهلل عليكم من ال تعطفه قرابة، وال يذكر رمِحً

ويوردكم تلًفا«)8(.

الفرق بني )خ ، س ، ف( ومرادفاتا: 

أثر  يّمحي  إذ  والغؤور؛  الدخول  هو  املاّدة  هذه  يف  الواحد  األصل  أّن  عرفنا 
الغور هو  أّن  ْيخ:  الَغْور والسَّ بينها وبني  منها. والفرق  الغائر، والكسوف أضعف 
هو  والسيخ  التدقيق.  عىل  ُيطلق  وهبذا  ولطف،  بدقة  الباطن  إىل  والرسيان  النفوذ 
وأّما  األرض)9(.  يف  واألقدام  القوائم  ساخت  فيقال:  األوىل؛  املرتبة  عىل  الورود 
فمعاٍن  وغريها؛  واهلوان  والنقص  النور  وذهاب  واجلوع  واهلِزال  العمى  معاين: 

جمازّية؛ ومن آثار األصل)10(.



407

أ. م. د. عبدالزهرة زبون
مة

حمك
ية 

صل
ة ف

جمل
 ..

د .
عمي

ال

ذي القعدة 1436# . أيلول 2015م

الكلامت  مواّد  والسيخ؛  والغور،  والكسف،  اخلسف،  بني  الفرق  عىل  ويدّل 
ففي  احللق؛  فوق  اللسان  أقص  من  والكاف  حلقّي،  اخلاء  حرف  فإّن  وحروفها؛ 
حرف  من  مرّكًبا  )الغور(  لفظ  كان  وملّا  الكسف.  إىل  بالنسبة  غور  شّدة  اخلسف 
يف  املاء  كغور  فيكون  لطيف.  وورود  دقيق  نفوذ  عىل  فيدّل  لنّي؛  وحرف  حلقّي، 
باَِمٍء  َيْأتِيُكم  َفَمن  َغْوًرا  َماُؤُكْم  َأْصَبَح  إِْن  َأَرَأْيُتْم  ﴿ُقْل  تعاىل:  قوله  ومنه  األرض؛ 
اخلاء، وُوّسطت  وُأّخرت  السني،  مت  فقدِّ )السيخ(:  لفظ  وأّما  )امللك30(.  ِعنٍي﴾  مَّ

اللينة؛ فيدّل عىل دخول جزئّي مع اللني، ثّم الثبوت والشّدة.

واخلشع  واخَلّس  واخلرس  اخِلزي  ماّدة  ومعًنى  لفًظا  اخلسف  من  وقريب 
بِِه  َخَسْفَنا  ْن  مَّ ﴿َوِمْنُهم  )القصص81(.  ْرَض﴾  اأْلَ َوبَِداِرِه  بِِه  ﴿َفَخَسْفَنا  واخلضع. 
َأن  ﴿َأَفَأِمنُتْم   ،)9 )سبأ  ْرَض﴾  اأْلَ هِبُِم  َنْخِسْف  نََّشْأ  ﴿إِن  )العنكبوت40(،  ْرَض﴾  اأْلَ
َسَف بَِنا﴾ )القصص  ُ َعَلْيَنا خَلَ نَّ اهللَّ ِسَف بُِكْم َجانَِب اْلرَبِّ﴾ )اإلرساء68(، ﴿َلْواَل َأن مَّ خَيْ
82(، فاملاّدة استعملت يف معناها احلقيقّي)11(. ﴿َفإَِذا َبِرَق اْلَبرَصُ * َوَخَسَف اْلَقَمُر 

ْمُس َواْلَقَمُر﴾ )القيامة 7-9(، والظاهر أن يكون خسوف القمر إشارة  * َومُجَِع الشَّ
يف  ا  ومندكاًّ منحالاًّ  القمر  يكون  إذ  فيه؛  وانجذابه  الشمس  إىل  ورجوعه  غؤوره  إىل 
الدنيوّي. ويمكن أن يشار هبذه اآلية  املاّدّي  العامل  إذا اختّل نظام  الشمس؛ وذلك 
الكريمة إىل اندكاك الوسائط يف مقام اإلفاضات وانحالل األقامر املستنرية وفنائها، 

وبقاء احلّق املتعايل. 

وقال ابن عطّية: وقرأ مجهور الناس )َوَخَسَف اْلَقَمُر( عىل أّنه فاعل، وقرأ أبو 
فاعله.  يسمَّ  مل  ملا  مفعول  )القمر(  و  السني،  وكرس  اخلاء  بضّم  )ُخِسف(  حْيوة)12( 
يقال: خسف القمر وخسفه اهلل، وكذلك الشمس. وقال أبو عبيدة)13( ومجاعة من 
اللغوّيني)14(: اخلسوف والكسوف بمعنى واحد، قال ابن أيب أويس)15(: الكسوف 
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الضوء، واخلسوف: ذهاب مجيعه. وروي عن عروة)16( وسفيان)17(  ذهاب بعض 
قولوا: خسفت(()18(.  الشمس ولكن  ))التقولوا كسفت  قال:    اهلل  أّن رسول 
وقد ورد ما يضارع اخلسوف يف األرض والسامء أيًضا: وقوب الغاسق؛ أي: دخول 
القمر يف اخلسوف: ﴿َوِمن َشِّ َغاِسٍق إَِذا َوَقَب﴾ )الفلق3(، وطمس النجوم: ﴿َفإَِذا 

ُجوُم ُطِمَسْت﴾ )املرسالت 8(.  النُّ

وظهر أّن اخلسوف ليس بمعنى ذهاب النور والضياء؛ كام يف التفاسري، وال جيوز 
لنا العدول عن األصل واحلقيقة، والتفسري بَوفق الرأي والفهم املحدود. والتعبري 

﴾ إشارة إىل أّن هذه املعاين بعد نورانّية البصارة)19(. بقوله تعاىل: ﴿َفإَِذا َبِرَق اْلَبرَصُ

)خ ، س ، ف( يف كتب التفسري

 أّواًل: خْسف األرض:

األرض  خسف  ذكر  إذ  مواضع؛  سبعة  يف  األرض(  )خسف  تركيب  ورد 
بقارون مّرتني، واملراد بخسفها: غور ناحية من بّرها، وليس ِجرمها الكروّي؛ ففيها 
آية  فقط، ولفظ )جانب( يف  بقارون وبداره  والكافر، ويدّل عليه، اخلسف  املؤمن 
اإلرساء 68. ثّم إّن آيات اخلسف كّلها مّكّية، وليس فيها آية مدنّية، وكأّن هذه املاّدة 
يف األصل لغة أهل مّكة، ثّم شاعت يف غريها، أو أّن أكثرها راجع إىل األمم السابقة 
يف قصصهم، وهذا الرضب من اآليات خمتّص بمّكة؛ وإهّنا يف جمال الوعيد والتهديد 

لقريش وعتاهتا بقيام الساعة، وعذاب اآلخرة.

وانقضت؛  مّرت  حالة  ذكر  بصدد  السياق  ألّن  املايض؛  الفعل  ُاستعمل  وقد 
ليكون عربة للمؤمنني، وهتديًدا للكافرين كام يف سائر اآليات.
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وال يصدق اخلسف عىل البحار؛ ألهّنا يف غور من األرض. وقد ورد اخلسف 
عذاًبا للكافرين يف الدنيا، وقِرن بمختلف العذاب الذي أنزل عىل األمم الكافرة إّبان 
العصور الغابرة؛ إذ ذكر خسف األرض يف آية العنكبوت 40 مع إرسال احلاصب، 
وأخذ الصيحة واإلغراق، وذكر يف آية سبأ 9، مع إسقاط الكسف من السامء، ويف 
آية النحل 45 مع إتيان العذاب، ويف آية اإلرساء 68 مع إرسال احلاصب، ويف آية 
اَمء َأن  ن يِف السَّ امللك 16 تاله إرسال احلاصب يف اآلية الالحقة؛ وهي: ﴿أْم َأِمنُتم مَّ

ُيْرِسَل َعَلْيُكْم َحاِصبًا َفَسَتْعَلُموَن َكْيَف َنِذيِر﴾ )امللك 17(.

وقد بنّي القرآن الكريم أّن عذاب احلاصب حّل بقوم لوط، والصيحة بثمود، 
من  األنواع  هذه  وكّل  األيكة؛  بأصحاب  والكسف  وقومه،  بفرعون  واإلغراق 
العذاب، ومن ُعّذب هبا وبني خسف األرض؛ هي هتديد ملرشكي مّكة لئال حييق هبم 
العذاب؛ فام عليهم إاّل أن يؤمنوا؛ وكذلك هي هتديد للناس مجيًعا عىل امتداد الزمن 

أاّل يأمنوا مكر اهلل؛ فهذه األمم التي سبقتهم حاق هبم العذاب بكفرهم.

وَنُه ِمْن ُدوِن  فقوله تعاىل: ﴿َفَخَسْفنا بِِه َوبِداِرِه اأَلْرَض َفام كاَن َلُه ِمْن ِفَئٍة َيْنرُصُ
ْوا َمكاَنُه بِاأَلْمِس َيُقوُلوَن َوْيَكَأنَّ اهلَل  ِذيَن مَتَنَّ يَن * َوَأْصَبَح الَّ اهللِ َوما كاَن ِمَن امُلْنَترِصِ
َسَف بِنا َوْيَكَأنَُّه ال  َأْن َمنَّ اهلُل َعَلْينا خَلَ مِلَْن َيشاُء ِمْن ِعباِدِه َوَيْقِدُر َلْو ال  ْزَق  َيْبُسُط الرِّ
)القصص81-82(؛ ذكر املفرّسون أّن هاتني اآليتني مها يف ضمن  اْلكاِفُروَن﴾  ُيْفِلُح 
قصة النبّي موسى؛ وهي قّصة قارون الذي خسف اهلل به األرض؛ وقد تنّوعت 
كلامت املفرّسين فيهام؛ فمنهم من يبنّي السبب يف خسف األرض بقارون)20(؛ ومنهم 
ذكر  فيها    البيت  أهل  عن  بروايات  جييء  أو   ،النبّي عن  بأحاديث  جاء  من 
األخرى  القراءات  ذكر  من  ومنهم  قارون)21(،  قّصة  ضمنها  ومن  حدثت؛  وقائع 
بقارون وأهل داره، وقيل:  الطربّي: »يقول تعاىل ذكره: فخسفنا  هلذه اآلية؛ يقول 
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وبداره؛ ألّنه ذكر أّن موسى إذا أمر األرض أن تأخذه أمرها بأخذه، وأخذ من كان 
معه من جلسائه يف داره، وكانوا مجاعة جلوًسا معه، وهم عىل مثل الذي هو عليه من 
النفاق واملؤازرة عىل أذى موسى«)22(، واختلفت القّراء يف قراءة ذلك؛ فقرأته عاّمة 
قّراء األمصار سوى شيبة)23( )خُلِسف بنا( بضّم اخلاء وكرس السني، وُذكر عن شيبة 

واحلسن)خَلَسف بنا( بفتح اخلاء والسني؛ بمعنى خلسف اهلل بنا)24(.

وقرأ عاصم)25( يف رواية حفص)26(: )خَلَسف بنا( بالفتح، وكذلك روى عيّل 
عاصم  عن  بكر)29(  وأبو  الباقون  وقرأ  مثله،  عاصم  عن  أبان)28(  عن  نرص)27(  بن 
)خُلِسف بنا( بضّم اخلاء. قال أبو عيّل الفاريّس: من قال )خلسف( بفتح اخلاء، فلتقّدم 
فبنى  بنا(  بَِنا﴾، ومن قال: )خُلِسف  َسَف  خَلَ َعَلْيَنا   ُ اهللَّ نَّ  مَّ َأن  ﴿َلْواَل  ذكر اهلل تعاىل: 
الفعل للمفعول؛ فإّنه يؤول إىل اخلسف يف املعنى)30(، ويقول أبو الربكات: )وقرئ 
ِسف بنا( بضّم اخلاء وكرس السني، و)ُخْسف( بضّم اخلاء  بفتح اخلاء والسني، و)خَلُ

وسكون السني، و)ال خُيَسف بنا()31(.

فمن قرأ بفتح اخلاء والسني؛ فمعناه: )خلسف اهلل بنا( واجلاّر واملجرور يف موضع 
نصب بـ )خسف(. ومن قرأ )خُلِسف( بضّم اخلاء وكرس السني؛ فاجلاّر واملجرور يف 
ابن خالويه: »ومن  يقول  فاعله؛  يسّم  مل  ما  الفاعل، عىل  مقام  لقيامه  موضع رفع؛ 
قال )خُلِسف بنا( عىل املجهول فإّنه أقام اجلاّر واملجرور مقام الفاعل«)32(، وقد قّرر 
أكثر النحاة أّنه إذا اجتمع )املصدر، والظرف، واجلاّر واملجرور( مع فقدان املفعول 
ُفِقد  إذا  »إّنه  الريّض:  يقول  بعًضا؛  بعضها  يفضل  النيابة وال  متساوية، يف  فإهّنا  به؛ 
بعضهم  ورّجح  بعًضا.  بعضها  يفضل  ومل  النيابة،  يف  البواقي  تساوت  به  املفعول 
اجلاّر واملجرور منها، ألّنه مفعول به لكن بواسطة حرف، ورّجح بعضهم الظرفني 
واملصدر ألهّنا مفاعيل بال واسطة وبعضهم املفعول املطلق؛ ألّن داللة الفعل عليه 
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أكثر، واأَلْوىل أن يقال: كّل ما كان أدخل يف عناية املتكّلم واهتاممه بذكره وختصيص 
السني،  وسكون  اخلاء  بضّم  )خُلْسف(  قرأ  ومن  بالنيابة«)33(،  أوىل  فهو  به؛  الفعل 
حذفت الكرسة ختفيًفا؛ كقوهلم: )لو عرص منه البان واملسك انعرص( أراد: انعرص. 

ومن قرأ )ال خُيَسُف بنا(؛ فمنزلة قراءة من قرأ )خُلِسف بنا( عىل ما مّل يسمَّ فاعله. 

ْرَض﴾ اآليت بياُنه: أّن النّص  وقد حلظت يف قوله تعاىل: ﴿َفَخَسْفَنا بِِه َوبَِداِرِه اأْلَ
والتعظيم،  التفخيم  عىل  فالداللة  معظاًم؛  ليكون  فاعاًل؛  املتكلمني(؛  )نا  استعمل 
ونرى التدّرج باألمر واضًحا؛ من األضأل إىل الواسع، ثّم إىل األوسع؛ وبقي الفاعل 

هو املسيطر عىل سياق اجلملة، بصيغته املهيمنة )نا( التي تفيد التعظيم.

فهو  اهتاممه؛  موضع  أّنه  عىل  ليدّل  أّواًل؛  )به(  واملجرور  اجلاّر  قّدم  النّص  أّن 
مفاجًئا  جاءه  وقد  قارون؛  هو  اخلسف  به  ُبدئ  َمن  أّول  أّن  ويبنّي  احلدث؛  مرتكز 
مباغًتا؛ ثّم إّنه جاء بصيغة املفرد؛ فبعد أن كان العامل عظياًم جاء املعمول منفرًدا؛ 
وهو ضئيل احلجم، حقري اجِلْرم يف قبال العظيم؛ ليتبنّي صغر املعمول وضآلته؛ ليقّر 

أّنه صغري.

حتتوي  التي  وهي  صاحبها،  من  حجاًم  أكرب  وهي  )بداره(،  بـ  جاء  النّص  أّن 
أكرب  يشء  إىل  )قارون(  األصغر  من  به  ليتدّرج  وحتتويه؛  العظيمة  األموال  عىل 
وهي)الدار(؛ وهي معمول أيًضا معطوف، وجاء معها بالباء أيًضا؛ إذ إّنه مل يقل )به 
وداره(؛ بل قال )به وبداره( ليزيد األمر تأكيًدا، وليبنّي حقارته وحقارة داره، ثّم إّن 
النّص مل يطلق لفظ )القرص(؛ ألّن القرص عظيم وكبري؛ لكي ال يكون يف نفس املتلقي 

وذهنه هذا الِعظم والكرب؛ بل يكون بدله الدار الصغرية.

أي:  معها؛  الباء  يستعمل  ومل  به،  مفعواًل  )األرض(  باملعمول  جاء  النّص  أّن 
عليها  كان  التي  وحدها  الدار  أرض  هبا  واملقصود  اخلافض؛  بنزع  منصوبة  ليست 
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)قارون والدار(، وال يعني به ِجرم األرض مجيعه؛ فلو كانت منصوبة بنزع اخلافض 
فعل  به حدث عليها  لذا هي مفعول  نفسها؛  أهّنا غارت وذهبت هي  املعنى  لكان 

اخلسف؛ فهي باقية. 

أّن النّص أّخر املعمول )األرض(؛ ليبنّي اهتاممه بوقوع األمر عىل قارون؛ وليس 
ِمساحة  منهام  أوسع  الفعل عليها وهي  يرد حتقريها، ولكن وقع  عىل األرض، ومل 

واتساًعا )قارون والدار(؛ وهي مّما يصيبها اخلسف والغؤور آخر األمر.

فيكون  بـ )خسف(؛  فاجلاّر واملجرور يف موضع نصب  بالباء؛  النّص جاء  أّن 
)القرص(؛  أو  الدار  وكذلك  األرض،  يف  ه  كلِّ بحجمه  وغيابه  قارون  ذهاب  املعنى 
بطن  يف  تالبسا  قد  والدار  قارون  إّن  أي:  للتعدية؛  وليست  للمالبسة،  الباء  وهذه 

األرض وغارا فيه.

ثانًيا: خسوف القمر:

قد ورد )وَخَسف القمُر( يف موضع واحد؛ إذ ُأسند اخلسف إىل القمر خالًفا 
اَعُة َوانَشقَّ  َبِت السَّ خلسف األرض؛ فإّنه ُأسند إىل اهلل؛ ونظريه انشقاق القمر: ﴿اْقرَتَ
للشمس:  وتلّوه   ،)18 )االنشقاق  اتََّسَق﴾  إَِذا  ﴿َواْلَقَمِر  واتساقه:  )القمر1(،  اْلَقَمُر﴾ 
األرض  إىل  املعاين  بعض  ُأسندت  كام  وغريها.  )الشمس2(،  َتَليَها﴾  إَِذا  ﴿َواْلَقَمِر 
)مريم90(،  ْرُض﴾  اأْلَ َوَتنَشقُّ  ِمْنُه  ْرَن  َيَتَفطَّ اَمَواُت  السَّ ﴿َتَكاُد  أيًضا؛ نحو االنشقاق: 
ْرُض َواجْلَِباُل﴾ )املزّمل14(؛ وهذا من اإلسناد املجازّي؛  والرجف: ﴿َيْوَم َتْرُجُف اأْلَ
بَِأْمِرِه﴾  ْرُض  َواأْلَ اَمء  السَّ َتُقوَم  َأن  آَياتِِه  ﴿َوِمْن  خالقها:  بأمر  منوطة  أفعاهلا  ألّن 
يف  كذلك  ليس  أّنه  إاّل  األرض،  غور  تقّدم   كام  اخلسف   يف  واألصل  )الروم25(. 

القمر؛ أي: اليغور ِجرمه وال يسيخ يف باطنه؛ كاألرض، بل يذهب ضوؤه وخيتفي؛ 
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بينه  فهو يف األصل معًنى جمازّي، ويرجع سبب ذهاب ضوء القمر وقوع األرض 
يتعّرض  ومل  مظلاًم،  للعيان  ويبدو  فينطمس،  عليه  ظّلها  فينعكس  الشمس؛  وبني 

املفرّسون لعّلة هذه الظاهرة الكونّية، ولكّنها واضحة عند علامء الفلك.

وقد أمجع املفرّسون عىل أّن معنى خسوف القمر يف القرآن الكريم هو ذهاب 
)ضوئه(؛ إذ أشار بعضهم إىل أّن هذا الذهاب عىل املعنى احلقيقّي، وليس عىل املعنى 
املجازّي؛ إذ فرّس ذهاب ضوء القمر؛ وكأّن نوره ذهب يف خْسٍف من األرض)34( 
البرص، وخسف وكسف  النور عن  بغيبة  وفرّسه الطويّس بقوله: »أي: ذهب نوره 

بمعًنى؛ كأّنه يذهب نوره يف خسف من األرض؛ فال يرى«)35(.

إىل  أشار  ولكنه  الضوء  ذهاب  معنى  عن  كثرًيا  يبتعد  فال  الرازّي؛  الفخر  أّما 
الفاعلّية؛ أي: إىل ذهاب الضوء بنفسه، وليس بفعل خارجّي؛ قال: »فيه مسألتان: 
املسألة األوىل: حيتمل أن يكون املراد من خسوف القمر: ذهاب ضوئه، كام نعقله مّمن 
حاله إذا خسف يف الدنيا، وحيتمل أن يكون املراد ذهابه بنفسه؛ كقوله: ﴿َفَخَسْفَنا بِِه 
ْرَض﴾ )القصص81(. املسألة الثانية: قرئ)36(: )وُخِسف القمر( عىل البناء  َوبَِداِرِه اأْلَ

للمفعول«)37(.

أّما القرطبّي فله رأي آخر؛ إذ إّنه يشري إىل أّن اخلسوف يكون يف الدنيا، أّما يف 
اآلخرة فإنه ال يعود ضوؤه؛ قال: »أي: ذهب ضوؤه، واخلسوف يف الدنيا إىل انجالء 
قوله  ومنه  بمعنى غاب؛  يكون  أن  يعود ضوؤه، وحيتمل  فإّنه ال  اآلخرة؛  بخالف 
)القصص81(، وقرأ ابن أيب إسحاق وعيسى  ْرَض﴾  َوبَِداِرِه اأْلَ بِِه  ﴿َفَخَسْفَنا  تعاىل: 
ْمُس  ﴿َومُجَِع الشَّ واألعرج: )وُخِسف القمر( بضّم اخلاء وكرس السني؛ يدّل عليه: 
ذهب  أي:  القمُر(؛  )َخَسَف  معنى  أّن  الربوسوّي  وذكر   .)38(»)9 )القيامة  َواْلَقَمُر﴾ 
ضوؤه، ثّم ذكر رأًيا لعامل آخر؛ ولكّنه مل يبنّي من هذا العامل؛ إذ قال: »وقال بعضهم: 
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أصل اخلسف: النقصان، ويكون يف الوصف، ويف الذات، وفيه رّد ملن َعَبَد القمَر؛ 
فإّن القمر لو كان إهًلا  كام زعمه العابد  لدفع عن نفسه اخلسوف، وملا ذهب ضوؤه. 
قال يف )فتح الرمحن(: اخلسوف والكسوف معنامها واحد؛ وهو ذهاب ضوء أحد 

النرّيين أو بعضه«)39(.

ُيذَكر؛ فإّنام جاء ذلك لقصد معنّي يريده منشئ  إّن املفعول به حني مل  وأقول: 
﴿َبْل  القرآن الكريم؛ من مثل قوله تعاىل:  النّص وتقديره )الضوَء(؛ وهذا كثري يف 
تقديره: بل  فـ »مفعول )يريد( حمذوف،  ]القيامة 5[؛  َأَماَمُه﴾  لَِيْفُجَر  اإْلِْنَساُن  ُيِريُد 
يريد اإلنسان احلياة ليفجر«)40(. أو أّنه قد ال ُيذَكر لتناسب الفواصل؛ كقوله: ﴿َما 
َك َوَما َقىَل﴾ ]الضحى 3[؛ أي: وما قالك)41(. أو قد يكون أّنه أسند الفعل  َعَك َربُّ َودَّ
)احلدث( إىل الفاعل جماًزا من دون تعّلقه بيشء آخر؛ فلم يذكر له املفعول )الضوء(؛ 
ليتصف هبذه الصفة، وهي صفة اخلسف، وليقترص عىل احلدث وصاحبه، وليخرج 
خمرج العموم)42(؛ وهذا الرأي هو األميل عندي واألرجح. أي إّن: )َخَسَف القمُر(؛ 

بمعنى أغار وأذهَب، والفعل متعدٍّ وليس الزًما. ودلييل عىل ذلك اآليت:
من . 1 املعجامت؛  دّونتها  التي  العرب؛  أقوال  بدليل  َب(،  )رَضَ بوزن  الفعل  أّن 

مثل: َخَسَف اليشَء خيِسفه خسًفا.
بـ . 2 نصب  موضع  يف  بِنا﴾  َسَف  ﴿خَلَ تعاىل  قوله  يف  )بنا(  واملجرور  اجلاّر  أّن 

للمالبسة،  والباء  آنًفا؛  املذكورة  القراءة  يف  الفاعل  عن  نابا  ألهّنام  )خسف(، 
وليس للسلب؛ أي: إّن الفعل متعدٍّ ملفعول واحد.

مل يرد نّص من مأثور العرب أّن الفعل )خسف( جاء الزًما، وأّن قول اآللويّس . 3
بلزومه كان مستنًدا إىل قوله تعاىل: ﴿َوَخَسَف اْلَقَمُر﴾، وليس إىل كالم العرب؛ 

فإّنه مل ينظر إىل املعنى، ونظر إىل الرتكيب فحسب.
أّن حذف املفعول به جاء مراعاة للفاصلة القرآنّية.. 4
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ثالًثا: عذاب الناس باخلسف:

ِسَف اهلّلُ هِبُِم اأَلْرَض َأْو َيْأتَِيُهُم اْلَعَذاُب ِمْن . 1 َئاِت َأن خَيْ يِّ ِذيَن َمَكُروْا السَّ ﴿َأَفَأِمَن الَّ
َحْيُث اَل َيْشُعُروَن﴾ )النحل45(.

قال اإلمام الباقر)43( يف تفسري هذه اآلية ))إّن عهد نبّي اهلل صار عند عيّل 
بن احلسني)44(، ثّم صار عند حمّمد بن عيّل، ثّم يفعل اهلل ما يشاء؛ فألزم هؤالء؛ 
فإذا خرج منهم معه ثالثة مئة رجل، ومعه راية رسول اهلل  عامًدا إىل املدينة حّتى 
يمّر بالبيداء؛ فيقول: هذا مكان القوم الذين خسف هبم؛ وهي اآلية التي قال اهلل: ﴿

ِسَف اهلُل هِبُِم اأَلْرَض َأْو َيْأتَِيُهُم اْلَعذاُب ِمْن َحْيُث  يِّئاِت َأْن خَيْ ِذيَن َمَكُروا السَّ َأ َفَأِمَن الَّ
))هم أعداء اهلل، وهم ُيمَسخون،   :)45(وقال اإلمام الصادق ،))﴾َيْشُعُروَن ال 

وُيقَذفون، وَيسيخون يف األرض(()46(.

وقال الطويّس: »من حتتهم عقوبة هلم عىل كفرهم، أو جييئهم العذاب من جهة 
اليشعرون هبا، عىل وجه الغفلة«)47(. وذكر أبو حيان يف تفسري هذه اآلية أّن أخالًطا 
من بالد الروم ُخِسف هبا، وحني أحّس أهلها بذلك فّر أكثرهم، وأّن بعض التجار 
من  يشعرون  ال  حيث  من  بتجارته  فرجع  بعيد؛  من  ذلك  رأى  إليها  يِرد  كان  مّمن 
تقّلبهم يف  لوط، يف  بقوم  ُفِعل  كام  منها،  العذاب  بمجيء  التي ال شعور هلم  اجلهة 
أسفارهم، أو يف منامهم)48(. وذكر اآللويّس أّن )خسف( يستعمل الزًما ومتعّدًيا؛ 
يقال: كام قال الراغب: خسفه اهلل تعاىل وخسف هو، وكال االستعاملني حمتمل هنا؛ 
فالباء إّما للتعدية أو للمالبسة، و)األرض( إّما مفعول به، أو نصب بنزع اخلافض؛ 
أي: أفأمن الذين مكروا السيئات أن يغّيبهم اهلل تعاىل يف األرض، أو يغّيبها هبم، كام 

ُفِعل بقارون)49(.
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ِسَف بُِكْم َجانَِب اْلرَبِّ َأْو ُيْرِسَل َعَلْيُكْم َحاِصبًا ُثمَّ اَل جَتُِدوْا َلُكْم . 2 ﴿َأَفَأِمنُتْم َأن خَيْ
يِح  َن الرِّ ِسَل َعَلْيُكْم َقاِصفا مِّ َتاَرًة ُأْخَرى َفرُيْ ِفيِه  ُيِعيَدُكْم  َأِمنُتْم َأن  َأْم  َوِكياًل * 
َفُيْغِرَقُكم باَِم َكَفْرُتْم ُثمَّ اَل جَتُِدوْا َلُكْم َعَلْيَنا بِِه َتبِيعًا﴾ )اإلرساء 68-69(. قال أبو 
ِسَف  عيّل الفاريّس: »اختلفوا يف الياء والنون من قوله عّز وجّل ﴿َأ َفَأِمْنُتْم َأْن خَيْ
بُِكْم جانَِب اْلرَبِّ َأْو ُيْرِسَل َعَلْيُكْم حاِصبًا ُثمَّ ال جَتُِدوا َلُكْم َوِكياًل * َأْم َأِمْنُتْم َأْن 
يِح َفُيْغِرَقُكْم باِم َكَفْرُتْم ُثمَّ  ِسَل َعَلْيُكْم قاِصفًا ِمَن الرِّ ُيِعيَدُكْم ِفيِه تاَرًة ُأْخرى َفرُيْ
ال جَتُِدوا َلُكْم َعَلْينا بِِه َتبِيعًا﴾؛ فقرأ ابن كثري)50(، وأبو عمرو)51( ما جاء بالنون 
اُه َفَلامَّ  من ذلك كّله بالياء. من قرأ بالياء؛ فألّنه قد تقّدم ﴿َضلَّ َمْن َتْدُعوَن إاِلَّ إِيَّ
يُكْم﴾ ]اإلرساء 67[. وأّما من قرأ بالياء؛ فألّن هذا النحو قد يقطع بعضه  َنجَّ
من بعض؛ وهو سهل؛ ألّن املعنى واحد؛ أال ترى أّنه قد جاء: ﴿َوآَتْيَنا ُموَسى 
ائِيَل َأالَّ َتتَِّخُذوْا ِمن ُدويِن َوِكياًل﴾ )اإلرساء2(،  َبنِي إرِْسَ اْلِكَتاَب َوَجَعْلَناُه ُهًدى لِّ
فكام انتقل من اجلميع إىل اإلفراد التفاق املعنى؛ كذلك جيوز أن ينتقل من الغيبة 
إىل اخلطاب، واملعنى واحد، وكلٌّ حسن. واخلسف هبم نحو اخلسف بمن كان 

قبلهم من الكفار، نحو قوم لوط وقوم فرعون«)52(.

أّما الطويّس فقد ذكر أّن ابن كثري قرأ، وكذلك أبو عمرو بن العالء بالنون )أن 
نخسف ... أو نرسل ... أن نعيدكم ... فنرسل ...(؛ ليكون املعنى عىل هذه القراءة: 
إرادة  اإلخبار من اهلل عن نفسه. أّما أبو جعفر)53( وورش)54( فقد قرآ: )فتغرَقكم( 
واملعنيان  اهلل،   أخرب عن  أّن حمّمًدا  أراد  بالياء  قرأ  الريح. ومن  إىل  يرّدانه  بالتاء 
فتهِلكون  أعاله؛  أسفله  ويقلب  جانبه  بكم(  خيسف  )أن  معنى  ويكون  متقاربان. 
عندذلك، كام خسفنا بمن كان قبلكم من الكفار؛ نحو قوم لوط وقوم فرعون)55(؛ 
فهذا إخبار من اهلل تعاىل كام أّنه قادر أن يغّيبهم يف املاء قادر أن يغّيبهم يف األرض. 
يقول ابن اجلوزّي: »واملعنى: أّن حكمي نافذ يف الرّب نفوذه يف البحر«)56(؛ فبنّي أّنه 
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قادر عىل هالكهم يف الرّب وإن سلموا من البحر)57(، وحتّدث الربوسوّي عن )بكم( 
يف اآلية؛ فقال: هي يف موضع احلال، و)جانب الرّب( مفعول به، أي: يقلبه اهلل وأنتم 
عليه، وجيوز أن تكون الباء للسببّية؛ أي: يقلبه بسبب كونكم فيه)58(. فالناس كّلهم 
البحر  أينام كانوا، حتى ولو حتّصنوا يف بروج مشّيدة؛ فإن كانوا يف  يف قبضته تعاىل 
عليهم حجارة  أمطر  أو  األرض،  الرّب خسف هبم  أو يف  إن شاء،  بالغرق  أهلكهم 
من السامء، وإن كانوا يف قلعة حمّصنة هدمها عىل رؤوسهم، وال يأمن العواقب إال 

جهول.)59(

أّما الطباطبائّي فقد نظر إىل اآلية من وجهة نظر بالغّية، وخرج هبا إىل تفسري 
اآلية؛ إذ قال: »واالستفهام للتوبيخ يوّبخهم اهلل تعاىل عىل إعراضهم عن دعائه يف 
ن هلم حال مّس الرّض يف البحر؛ إذ ال علم هلم بام سيحدث هلم  الرّب؛ فإهّنم ال مؤمِّ
وعليهم. فمن اجلائز أن خيسف اهلل هبم جانب الرّب، أو يرسل عليهم رحًيا حاصًبا؛ 
فيهلكهم بذلك، ثّم ال جيدوا ألنفسهم وكياًل يدفع عنهم الشّدة والبالء، ويعيد إليهم 

األمن والسالم«)60(.

3 . .)16 )امللك  مَتُوُر﴾  ِهَي  َفإَِذا  اأَلْرَض  بُِكُم  ِسَف  خَيْ َأن  اَمء  السَّ يِف  ن  مَّ ﴿َءاِمْنُتم 
وقريب من تفسري هذه اآلية ما سبق بيانه؛ فإّنه يوحي به ذلك من زوال اأُلمم 
يفكرون  أفال  ساكنيها؛  من  األرض  انتقاص  وجوه  من  هو  الذي  وانقراضها 
بأّن من املمكن أن ينقرضوا كام انقرض أولئك، ويزولوا كام زالوا من دون أن 
يملكوا أّية قّوة يدفعون هبا أمر اهلل أو حيمون أنفسهم. والقرآن دقيق باختياره 
العبارات واأللفاظ؛ فقد عرّب عن طريقة خسف األرض وغورها؛ مّرة بظاهرة 
كانفالق  رّبانّية  بقدرة  ومّرة  بالسيل،  بالصواعق واإلغراق  طبيعّية كاإلحراق 
إثر  عادة  لألرض  حيدث  اخلسف  أّن  غري  احلجر.  من  املاء  انفجار  أو  البحر، 
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﴿َفإَِذا ِهَي مَتُوُر﴾ يف ذيل آية  الزالزل بحسب النواميس الطبيعّية، ولعّل قوله 
امللك يشري إىل هذا املعنى؛ فقد ُفرسِّ املور باالضطراب، وهو يف اللغة الذهاب 
واملجيء، وهكذا حيدث لألرض عند الزلزال.ومّما يؤّيد هذا الرأي هو أّن مجلة 
بُِكُم اأَلْرَض﴾، كام ذهب إىل  ِسَف  خَيْ ﴿َأن  مَتُوُر﴾ عطف عىل قوله  ﴿َفإَِذا ِهَي 
ذلك جّل املفرّسين؛ أي إّن اخلسف يقع قبل املور. ويمكن تسويغ ذلك بأمرين:

املور مقّدم عىل اخلسف، ونظريه  تقدياًم وتأخرًيا؛ أي  أّن يف هذه اآلية  األّول: 
اِكِعنَي﴾ )آل عمران 43(؛ فقّدم  قوله: ﴿َيا َمْرَيُم اْقُنتِي لَِربِِّك َواْسُجِدي َواْرَكِعي َمَع الرَّ
ْمُد  السجود عىل الركوع وحقه التأخري؛ ألّن السجود أكثر تقّرًبا إىل اهلل، وقوله: ﴿احْلَ
ِمن  َشِديًدا  َبْأسًا  ُينِذَر  لِّ اًم  َقيِّ  * ِعَوَجا  ُه  لَّ َعل  جَيْ َومَلْ  اْلِكَتاَب  َعْبِدِه  َعىَل  َأنَزَل  الَِّذي   ِ هلِلَّ
ْم َأْجرًا َحَسنًا﴾ )الكهف 2-1(،  اِت َأنَّ َلُ احِلَ ِذيَن َيْعَمُلوَن الصَّ َ امْلُْؤِمننَِي الَّ ُدْنُه َوُيَبرشِّ لَّ

والتقدير: احلمد هلل الذي أنزل عىل عبده الكتاب قّياًم، ومل جيعل له عوًجا. 

الثاين: أّن الفاء يف قوله ﴿َفإَِذا ِهَي مَتُوُر﴾ زائدة الزمة، وليست عاطفة، كام قال 
كام يف  الفجائّية،  )إذا(  قبل  عندهم  وزيادهتا  ومجاعة)61(،  واملازيّن  الفاريّس  عيّل  أبو 

اآلية الكريمة، ويف قوهلم: خرجت فإذا األسد بالباب.

باتصال،  للرتتيب  هي  التي  بالفاء  ُقرنت  إذا  فجائّية  تصري  )إذا(  يقال:  أو 
مل  إن  اخلروج  عن  األسد  حضور  تأخري  يستلزم  ال  باخلروج،  املثال  يف  واالتصال 
تدّل عىل تقّدمه، وكذا اآلية فيها إشارة إىل تقّدم )املور( عىل اخلسوف. وقد استعمل 
القرآن يف هذه اآليات املذكورة آنًفا الفعل املضارع )خيسف(؛ لتكون هذه النصوص 
لئال  الغابرة؛  األقوام  أفعال  يفعلون  الذين  مجيًعا  للناس  مستمّرين  وهتديًدا  حتذيًرا 
يقعوا فيام وقعوا فيه. ومل يستعمل املصدر ال )خْسف( وال )خسوف(؛ لئال يدّل عىل 

الثبوت واالستقرار، وإّنام احلدث يبقى للفعل عىل مدى الدهر.
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 نتائج البحث

وحني . 1 )األرض(،  لفظ  معه  استعمل  ب(  )خسف  استعمل  حني  النّص  إّن 
استعمل)خسف( وحده استعمل معه لفظ )القمر(.

 إّن الفعل )خسف( إذا ُاستعمل مع األرض أو لفظ يستدل منه عىل األرض . 2
أّما  اخلافض؛  نزع  به وليس منصوًبا عىل  )األرض( مفعول  وأّن  بالباء؛  جيء 
إذا ُاستعمل مع )القمر(؛ فيتعّدى بنفسه، ويكون)القمر( هو املتصف بالفعل. 

بمعنى . 3 املايض وهو  بصيغة  وقد جاء  وليس الزًما.  متعدٍّ  الفعل )خسف(  إّن 
احلال واالستقبال إشارة إىل القطع يف حدوثه؛ وله نظائر يف القرآن كقوله تعاىل: 
اَعُة َوانَشقَّ اْلَقَمُر﴾  َبِت السَّ َفاَل َتْسَتْعِجُلوُه﴾ )النحل1(، و ﴿اْقرَتَ َأْمُر اهلّلِ  ﴿َأَتى 
َب  ِة َأْصَحاَب النَّاِر﴾ )األعراف 44(، و ﴿اْقرَتَ نَّ )القمر1(، ﴿َوَناَدى َأْصَحاُب اجْلَ

لِلنَّاِس ِحَساهُبُْم﴾ )األنبياء 1(.
 إّن الباء للمالبسة، وليس للتعدية، أو للسببّية.. 4
إّن اجلاّر واملجرور )به(، أو )بنا(، أو )هبم(، أو )بكم( يف حمّل نصب.. 5
إّن اآليات الثامين  جمال البحث  مل يأِت فيها املصدر من )خسف(.. 6
)اخلْسف( . 7 أّن  عىل  استدللنا  وقد  خسف.  الفعل  مصدر  اآليات  تستعمل  مل   

لألرض، و )اخلسوف( للقمر؛ اعتامًدا عىل ما ُدّون يف معجامت اللغة التي بدأنا 
هبا البحث.

اجلامع ألحكام القرآن للقرطبي أيب عبداهلل، 24/1.. 1
دراسات ألسلوب القرآن الكريم، القسم األول، ملحمد عبداخلالق عضيمة 14/1.. 2
ينظر العني 201/4، و الغريبني554/2، واملحكم 84/5.. 3
ينظر مجهرة اللغة 219/2.. 4
ينظر هتذيب اللغة 184/7، الصحاح 1349/4، والنهاية يف غريب احلديث واألثر31/2. 5
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ينظر مقاييس اللغة 181/2. 6
جيل البئر، بالكرس، وكذا جاهلا وجوهلا: جدارها وجانبها. ينظر النهاية 31/2. 7
والفائق 234/1 و368/1، و 224/2 . 8 والغريبني 554/2،  اللغة 88/7،  ينظر هتذيب 

والنهاية 31/2.
ينظر التحقيق للمصطفوي 57/3.. 9

ينظر املصدر نفسه 57/3.. 10
ينظر التحقيق 57/3.. 11
هو رشيح بن يزيد أبو احلرضمّي احلميّص، صاحب القراءة الشاذة، مقرئ أهل الشام. وله . 12

ينظر  )ت#203(.  الكسائّي.  وعن  عثامن  بن  عمران  عن  القراءة  روى  القراءة.  يف  اختيار 
طبقات القراء 325/1.

جماز القرآن أليب عبيدة 277/2.. 13
ينظر الصحاح للجوهرّي 1349/4.. 14
لعّله إسامعيل أبو عبداهلل بن عبداهلل بن أيب أويس بن مالك بن أيب عامر اإلمام احلافظ الصدوق . 15

األصبحّي املديّن، وهو ابن أخت مالك بن أنس وصهره عىل ابنته؛ قرأ القرآن وجّوده، أخو 
أيب بكر عبداحلميد، ومها تلميذا نافع؛ وإسامعيل آخر تالمذته وفاًة؛ )ت 227#(. ومل أهتِد 
الفقهاء للشريازي 149/1، سري أعالم  ينظر يف ترمجتيهام: طبقات  إىل وفاة أخيه أيب بكر؛ 

النبالء 392/10، وهتذيب الكامل للمزي 444/16-445، و88/33.
التابعني ولد . 16 السبعة وأحد علامء  الفقهاء  املديّن أحد  أبو عبداهلل  العوام،  الزبري بن  عروة بن 

سنة29# و )ت 92#(.ينظر طبقات احلفاظ للسيوطّي/23.
سفيان بن سعيد بن مرسوق الثورّي أبو عبداهلل الكويف أحد األئّمة األعالم ولد سنة #97 . 17

و)ت 161#( وهو من التابعني، ينظر: طبقات احلفاظ/88.
املحرر الوجيز البن عطية 403/5.. 18
ينظر التحقيق 57/3. 19
ينظر جممع البيان للطربيّس 267/4.. 20
ينظر تفسري نور الثقلني للعرويّس 140/4.. 21
جامع البيان للطربي 10/ 109.. 22
ينظر: . 23  ،)#130 تابعي)ت  سلمة،  أم  موىل  املدين،  يعقوب  بن  رسجس  بن  نصاح  بن  شيبة 

طبقات القراء 305/1.
ينظر جامع البيان 114/10.. 24
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السبعة)ت #127(، . 25 القّراء  الكوفة، وأحد  النجود شيخ اإلقراء يف  عاصم بن هبدلة بن أيب 
ينظر:  والتجويد(،  والتحرير  واإلتقان  الفصاحة  بني  مجع  وصفه:)إّنه  يف  قيل  والذي 

النرش146/1وطبقات القراء 261/1.
هو حفص بن سليامن األسدّي، كان ربيب عاصم. قال الذهبّي:)أما القراءة فثقة ثبت ضابط . 26

هلا. بخالف حاله يف احلديث( ولد سنة90و )ت180#(، ينظر:طبقات القراء254/1.
أمحد . 27 بن  اخلليل  أصحاب  من  وكان  البرصّي،  اجلهضمّي  نرص  بن  عيّل  احلسن  أبو  وهو 

بالعربّية، وصديًقا لسيبويه، روى له اجلامعة وسمع كالم ابن أيب مطيع وشعبة )ت #189 
وقيل 188#( يف آخر إمرة أيب جعفر، وهناك اجلهضمّي اآلخر وهو عيّل بن نرص بن عيّل بن 
نرص)ت يف حدود 250ه(، من أوالد العلامء، وأظّنه من أوالد هذا املذكور قباًل، وروى عنه 

مسلم وأبو داوود والرتمذّي والنسائّي، ينظر: الوايف بالوفيات 169-168/22.
لعّله أبان بن يزيد العطار النحوّي أبو يزيد البرصّي؛ ألّن له رواية كاملة لقراءة أستاذه)عاصم( . 28

وقتادة  اجلويّن  عمران  وأيب  احلسن  عن  روى  األثبات  أحد  وهو  آخره؛  إىل  القرآن  أّول  من 
وبديل بن ميرسة، وعنه ابن املبارك وحييى القطان وداوود الطياليس وغريهم )ت بعد #160( 
ينظر: طبقات القراء347/1. وأّما أبان بن تغلب: الربعي أبو سعد ويقال أبو أميمة الكويّف 
النحوّي. فهو من املقتصدين يف الرواية عن عاصم، وروى عن أيب عمرو الشيبايّن وطلحة بن 
مرّصف واألعمش. ثبت، صدوق، وثقه ابن حنبل وابن معني، )ت 141أو 153#(. ينظر: 

طبقات القراء 4/1، وميزان االعتدال 4/1.
هو شعبة بن عياش بن سامل احلناط األسدّي الكويّف؛ قال ابن اجلزرّي: »عرض القرآن عىل . 29

عاصم ثالث مّرات، وعىل عطاء بن السائب، وأسلم املنقرّي، وعّمر دهًرا إال أّنه قطع اإلقراء 
قبل موته بسبع سنني، وقيل بأكثر، وكان إماًما كبرًيا عاملًا عاماًل« ولد سنة 95و )ت #193 

وقيل 194#(، ينظر: طبقات القراء 327-325/1.
والكشف . 30  157-156/2 جني  البن  واملحتسب   256/2 الفاريس  عيّل  أليب  احلّجة  ينظر 

ملّكي بن أيب طالب القييّس 175/3، معامل التنزيل للبغوي 547/3 و الكشاف للزخمرشي 
.193/3

البيان البن األنبارّي2/ 238، وينظر البحر املحيط أليب حيان األندليس 7/ 136، و روح . 31
املعاين لآللويس 20/ 125.

عاصم . 32 قراءة  وفيه   .204/2 للباقويّل  املشكالت  كشف  وينظر   ،221 خالويه  البن  البديع 
ويعقوب بفتح اخلاء والسني والباقني بضم اخلاء وكرس السني.

رشح الريض عىل الكافية 221/1.. 33
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النكت والعيون للاموردي 153/6.. 34
التبيان للطويّس 192/10.. 35
وينظر . 36  ،221 خالويه  البن  البديع  ينظر  واألعرج،  وعيسى  إسحاق  أيب  ابن  قراءة  وهي 

كشف املشكالت للباقويّل 204/2؛ وابن أيب إسحاق هو: عبداهلل بن أيب إسحاق احلرضمّي 
النحوّي البرصّي. جد يعقوب احلرضمّي أحد العرشة. أخذ عرًضا عن حييى بن يعمر ونرص 
بن عاصم، وروى القراءة عنه عيسى الثقفّي وأبو عمرو وهارون األعور)ت117#، ينظر 
النحوّي.  البرصّي  الثقفّي  أبو عمر  القراء 410/1. وعيسى هو: عيسى بن عمر:  طبقات 
ابن  أيب إسحاق وعاصم اجلحدرّي، وسمع من احلسن وروى عن  بن  عرض عىل عبداهلل 
العاّمة  قراءة  يفارق  العربّية،  قياس  القراءات عىل  اختيار يف  كثري وابن حميصن حروًفا، وله 
)ت  أمحد.  بن  واخلليل  واألصمعّي  األعور  وهارون  اللؤلؤّي  عنه  أخذ  الناس،  ويستنكره 
أبو صفوان  بن قيس األعرج،  القراء 613/1، واألعرج: هو محيد  ينظر: طبقات   .#149
بن  عمرو  أبو  عنه  روى  مّرات.  ثالث  عليه  وعرض  جماهد  عن  عرًضا  أخذ  القارئ  املّكّي 

العالء وسفيان بن عيينة وغريمها)ت 130#(، ينظر طبقات القراء 265/1.
التفسري الكبري للفخر الرازي 220/30.. 37
اجلامع ألحكام القرآن للقرطبي 95/19.. 38
روح البيان للربوسوّي 245/10.. 39
جممع البيان للطربيّس 146/10.. 40
معاين النحو للدكتور فاضل السامرائّي 515/2.. 41
ينظر دالئل اإلعجاز للجرجايّن 118-119، واملغني البن هشام 611/2-612، ومعاين . 42

النحو للسامرائّي 519-518/2.
هو اإلمام حمّمد الباقر بن عيّل بن احلسني بن عيّل بن أيب طالب، أبو جعفر. وردت عنه الرواية . 43

يف حروف القرآن. عرض عىل أبيه زين العابدين. وقرأ عليه ابنه جعفر الصادق. كان سّيد 
بني هاشم علاًم وفضاًل وُسّنة )ت 118#(، ينظر: طبقات القراء 261/2.

هو اإلمام زين العابدين حفيد اإلمام عيّل. عرض عىل أبيه احلسني، ثّم عرض عليه ابنه حمّمد . 44
الباقر )ت 94#(، ينظر: طبقات القراء 534/1.

هو اإلمام جعفر بن حمّمد الصادق، أبو عبداهلل املديّن أخذ عن آبائه حمّمد الباقر فزين العابدين . 45
فاحلسني فعيّل. قرأ عليه محزة )ت 148#(، ينظر: طبقات القراء 196/1.

نور الثقلني للعرويس 59/3.. 46
التبيان للطويس 385/6.. 47
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ينظر: البحر املحيط أليب حيان 495/5.. 48
روح املعاين لآللويس 151/14.. 49
هو عبداهلل بن كثري بن عمرو بن عبداهلل بن زاذان بن فريوزان بن هرمز املّكّي الداري، فاريّس . 50

األصل. أخذ القراءة عرًضا عن عبداهلل بن السائب ولد بمكة سنة 45 و )ت 120#(، ينظر: 
طبقات القراء443/1 -445

هرب . 51 ملا  أبيه  مع  توجه  فارس.  من  إّنه  قيل  البرصّي.  املازيّن  عامر  بن  العالء  بن  زّبان  هو 
يف  فليس  كثرية،  مجاعة  عىل  والبرصة  بالكوفة  أيًضا  وقرأ  واملدينة،  بمكة  فقرأ  احلجاج،  من 
طبقات  ينظر:  )ت#154(،  واحد:  غري  قال  سنة68.  ولد  منه.  شيوًخا  أكثر  السبعة  القراء 

القراء292-288/1.
ينظر: احلجة للفاريس 3 /65.. 52
القراء العرشة مشهور . 53 هو يزيد بن القعقاع اإلمام أبو جعفر املخزومّي املديّن القارئ. أحد 

كبري القدر. عرض القرآن عىل مواله عبداهلل بن أيب عياش بن أيب ربيعة، وعبداهلل بن عباس، 
وأيب هريرة. قال حييى بن معني: »كان إمام أهل املدينة يف القراءة فسّمي القارئ بذلك، وكان 
ثقة قليل احلديث«. وقال ابن أيب حاتم: »سألت أيب عنه فقال: صالح احلديث« )ت #130( 

باملدينة، ينظر: طبقات القراء 2 /382.
هو عثامن بن سعيد. قال ابن اجلزرّي: »انتهت إليه رياسة اإلقراء يف الديار املرصّية يف زمانه، . 54

وله اختيار خالف فيه نافًعا، وكان ثقة حجة يف القراءة«. ولد سنة 110# بمرص،و )ت فيها 
سنة 197#(، ينظر:طبقات القراء 502/1.

التبيان للطويّس6/ 501.. 55
زاد املسريالبن اجلوزي 5/ 61.. 56
اجلامع ألحكام القرآن للقرطبي 292/10.. 57
روح البيان للربوسوي 183/5.. 58
التفسري الكاشف ملغنية 5/ 65.. 59
امليزان للطباطبائي 154/13.. 60
مغني اللبيب 167/1.. 61
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القرآن . 1 مزايا  إىل  السليم  العقل  إرشاد 
بن  حمّمد  بن  حمّمد  السعود  أبو  الكريم، 
املصطفى العامدّي )ت982#( دار إحياء 

الرتاث العريّب، بريوت. 
القاسم . 2 أبو  اهلل  جار  البالغة،  أساس 

حممود بن عمر الزخمرشّي )ت #538(، 
دار إحياء الرتاث العريّب، بريوت  لبنان، 

ط1، 1422#  2001م.
 أرسار العربّية، أبو الربكات عبد الرمحن . 3

)ت  األنبارّي  سعيد  أيب  بن  حمّمد  بن 
577#( عني بتحقيقه حمّمد هبجة بيطار، 
مطبعة الرتقي بدمشق 1377# 1957م.

بن . 4 يعقوب  يوسف  أبو  املنطق،  إصالح   
يت )ت 244#(، رشح  إسحاق بن السكِّ
وعبدالسالم  شاكر،  حمّمد  أمحد  وحتقيق: 
حمّمد هارون، دار املعارف القاهرة، ط3، 

1970م.
املنزل، نارص . 5 األمثل يف تفسري كتاب اهلل 

مكارم الشريازي، ط بريوت.
املعروف . 6 التأويل  وأرسار  التنزيل  أنوار 

الدين  نارص  القايض  البيضاوي  بتفسري 
أبواخلري عبداهلل بن عمر بن حمّمد بن عيّل 
البيضاوّي الشافعّي )ت 1305#( حتقيق 
بريوت  الفكر،  دار  عرفان،  القادر  عبد 

1416#  1996م. 
اهلل . 7 عبد  أبو  الدين  أثري  املحيط،  البحر 

بن  يوسف  بن  عيّل  بن  يوسف  بن  حمّمد 

الغرناطّي )ت #745(،  األندليّس  حيان 
دار إحياء الرتاث العريّب، بريوت، لبنان، 

ط2، 1411# 1990م.
عبداهلل . 8 أبو  خالويه،  ابن  البديع، 

حتقيق  )ت#370(  أمحد  بن  احلسني 
البحوث  مركز  خملف،  زيدان  جايد  د. 
العراق  بغداد،  اإلسالمّية،  والدراسات 

1428#  2007م.
أبو . 9 القرآن،  إعراب  غريب  يف  البيان 

بن  عبدالرمحن  األنبارّي،  بن  الربكات 
حمّمد )ت 577#( حتقيق د. طه عبداحلميد 
والنرش  للطباعة  العريّب  الكتاب  دار  طه، 

القاهرة 1389# 1969م.
الّسّيد . 10 الشيخ  القرآن  تفسري  يف  التبيان   

الطويّس)ت#460(   جعفر  أبو  العامل 
مكتبة  احلسينّي،  الدين  هبة  مؤّسسة 

اجلوادين العاّمة سنه 1360م.
دار . 11 ط  املصطفوي،  حسن  التحقيق، 

الرتمجة، طهران.
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ملخص البحث

التَّساؤالت  الشعرية مجلًة من  الفلسفية للرضورة  البحث يف األسس   يطرح  
التي ترتبط بمفهوِم هذه الظاهرة اللغوية التي الزمت نشأة الشعر قديِمِه وحديثِِه، 
غويِة،  ًرا يف األنظاِر اللُّ ورِة الشعرية َتطوُّ وأبرز هذه التَّساؤالت: هل َشِهَد مفهوُم الرضَّ
املعرفّيُة؟  وحدوُدُه  وَمَدياُتُه  املفهوِم  هذا  اهاُت  اجتِّ وما  احلديثة؟  النَّقدية  واملفاهيِم 
ورة وتالقي مفاهيِمها مع مفاهيِم املجاِز: هل ُيمِكُن  النَّظر يف االمتداد البالغيِّ للرضَّ
عريِة  ورِة أساَس الشِّ أن ُيْنتَِج صياغاٍت حديثًة لالنزياِح يف إطاٍر لسايّن جيعُل من الرضَّ
حماوال من خالهِلا  البحث،  مدار  عليها  وغريها سريتكز  األسئلة  وَجْوهَرها؟ هذه 
ر الذي حَلَِق مفهوَم هذه الظاهرة. وقبَل اإلجابة عن هذه األسئلة التي ُتعدُّ  بيان التَّطوُّ
رس  ثيامت، ومرتكزاٍت يقوم عليها البحث الُبد َّمن معرفة هذه األسس، ونظرة الدَّ

اللغوي احلديث إليها؛ إلثراء طبيعة البحث، وبيان املرتكزات التي يستند إليها.
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ABSTRACT

The present study tackles in the orbit of the philosophical principles of 
the poetic necessity certain inquiries about such a linguistic phenomenon 
pertinent to the emergence of ancient and modern poetry, and the most 
prominent of these inquiries: Do you see the concept as poetic necessity 
developed in the linguistic scopes and critical modern concepts? What are 
the trends, dimension and knowledge limits of this concept? Considering 
the rhetorical horizon of the necessity whose concepts converge with 
the figurative concepts: Is it possible to produce modern formulations of 
figurativity in term of language making necessity as a base and essence 
of poeticism? These and other questions are to be manipulated in the 
research, trying to trace the evolution acts of this phenomenon. Before 
answering these questions, as themes and foundations the study depends 
upon, it is to know such axiomatics and what the modern linguistic 
considers them to solidify the research and manifest its trench marks.
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غوي احلديث األسس الفلسفية للرضورة يف الدرس اللُّ

احلديث  غوي  اللُّ ْرس  الدَّ منظور  يف  الشعرية  ورة  الرضَّ ر  َتطوُّ مفهوم  يتَّصل 
البتكار  الفرصة  وإتاحة  املرشوعة،  مصادرها  د  وَتعدُّ غة،  اللُّ تنمية  روافد  ر  بَتطوُّ
ر كام يراه  التَّطوُّ غة، بكلِّ مستوياهتا، وهذا  اللُّ رق امُلفضية إىل إثراء  األساليب، والطُّ
اللغة  التي ترى يف  النَّزاعات األصوليَّة  ا مع  َجْذرياًّ يتعارض  الدكتور صالح فضل 
ع  ق الِعْرقّي يف احلروب اإلثنية ،  وُتضفي عليها صبغًة إيديولوجية تتذرَّ َمْظهًرا للتَّفوُّ
ياسية تارًة أخرى؛ ممَّا يدفعها إيل إنكار  ين تارةً ،  وللمصالِح السِّ بالَفْهم املغلوط للدِّ
ر أنامط احلياة يف خمتلف مستوياته  غوي التارخيي الذي يشهد تالزًما بني تطوُّ الواقع اللُّ
غة ما مل  اللية ؛ إذ ال يمكن احلديث عن تنمية اللُّ الصوتيَّة، واملعجميَّة ،  والرتكيبية والدِّ

ُيؤَخذ بنظر االعتبار دينامية االستعامل ،  ومصادر الثَّْروة اللغوية امُلستحدثة فيها )1(.  

غة الرافَد اإلبداعي، بمختلف أجناسه األدبيَّة  ولعلَّ من أهمِّ مصادر تنمية اللُّ
َقَنوات  وَفْتِح  اجلديدة ،   والتَّعبريات  يغ  الصِّ ِليق  خَتْ يف  أثٍر  من  له  ملا  الشعر؛  والسيَّام 
حماولة  يف  غة؛  اللُّ أبنية  يف  دٍة  ُمتجدِّ َأْشكاٍل  وابتكار  واملجاز ،  احلقيقة  بني  التَّواُصل 

لزيادِة كفاءهتا. 

مظاهِر  استجالء  خالل  من  سافٍر  بنحو  الشعر  وظيفة  حقيقة  تبيَّنْت  وقد   
النَّظم، ونحو  التَّأليف يف  الَعْيب، وقصور  عر القديم، ورفِع شْبهة  ورة يف الشِّ الرضَّ
د،  غوية التي وقفت عند حدود األصل املعيارّي امُلجرَّ قود اللُّ ذلك من األحكام، والنُّ
غوي  اللُّ التَّحليل  آلياِت  َرْصُدُه وحتليُلُه، عرب  الدراسة  ملنافِذ هذه  أ  ما هتيَّ من خالل 
املختلفة التي استكشفت األبعاد الفنيَّة امُلتوارية يف مكنوناِت النَّص الشعري. وهذا 
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الصائغ- هو  اإلله  الدكتور عبد  يقول  النقد -كام  أن  بنيَّ حقيقة مهمة وهي  األمر 
عملية كشف داليل يبحث يف ما وراء الكلامت واإلشارات من دالالت، وال ينطلق 

من منهج مفروض وتنظري عقيم)2(.

َمْلمًحا  فيها  يرى  ال  الذي  غوي  اللُّ ر  التَّصوُّ أسري  الرضورة  مفهوم  يبَق  ومل 
وإنَّام  للشعر،  كيل  الشَّ اإلطار  انسيابيَّة  لضامِن  ًة  وقائيَّ وسيلًة  كوهِنا  من  أكثَر  ا،  مجالياًّ
أضحى مفهوُمها_ كام يرى الدكتور حممد العمري_ يتَِّسع يف ُأْفق االمتداد البالغّي 
للرضورة، ويلتقي مع مفاهيم املجاز عىل ِوْفِق صياغاٍت حديثٍة يف إطاٍر لساينٍّ ُينَظُر 
غة الشعرية )3( التي تقوم عىل إحداث  من خالله إىل الرضورِة َمْظهًرا من مظاهر اللُّ
للشعر  اجلامليَّة  الوظيفِة  لتحقيق  َسْعًيا  غوية؛  اللُّ والقواعد  الضوابِط  يف  خروقات 

بحسب رؤية )يان موكاروفسكي( )4(.

غة  ٍر للشعر، بوصفه يمثِّل اللُّ وقريٌب من هذا ما يراه )جون كوهن( من تصوُّ
ٌة،  غة َمهمَّ اللُّ يف وظيفتها اجلاملية، مما يستلزم أن يكون لكلِّ مستًوى من مستويات 

َة النَّص ومجاليته)5(. ووظيفٌة شعريَّة من شأهِنا أن تدعم شعريَّ

عري  -كام يقول كوهن- يقوم عىل َنَسٍق ُمغايٍر للخطاب العادي،  فاخلطاُب الشِّ
بيعية.  فاألخري يندرج يف َخطِّ الَنَسِق، وحتكمه قوانيُنُه، وال يفعل أكثر من إمكاناته الطَّ
عن  باالنزياِح  وذلك  القديم؛  أنقاِض  عىل  َجِدْيًدا  ا  ُلغوياًّ نَِظاًما  س  فُيؤسِّ األول  ا  أمَّ
يه »ال معقولية الشعر« وهي  اللة ُيسمِّ الدِّ َنَمًطا جديًدا من  ل  غة، مما ُيشكِّ اللُّ قوانني 
ًة تصبُّ يف شعريَّة النَّص)6(. وحياول كوهن  الطريق احلتميَّة التي حُتقق وظيفًة مجاليَّ
هري: »كانوا  اعر )ڤرجيل( الذي يقول يف َبْيتِِه الشَّ استجالء رؤيته هذه، بالتَّمثيل للشَّ
َتناُفر  البيت يكشُف عن  اهري هلذا  الظَّ ر  فالتَّصوُّ َوحيٍد«،  َلْيٍل  ُمظلمنَي يف  يسريوَن 
اح  الرشُّ بعض  جعَل  ممَّا  خطًأ؛  ُرَتبِها  عن  ُزحزحت  قد  ا  كأهنَّ بدت  التي  عوِت  النُّ
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ُيعيدوهنا إىل أماكنِها من خالِل إعادِة تنسيق النَّص عىل النحو اآليت: »كانوا َيِسرُيوَن 
يلِة امُلْظِلَمِة«. ُمْنفرديَن يف اللَّ

كام  ا  أهنَّ إال  املعيارية-  غوية  اللُّ والقوانني  تتامشى  كانت  -وإن  ياغة  الصِّ هذه 
تلَك  ألنَّ  َنْثرٍي؛  ِجْنٍس  إىل  وحُتيله  وخصوصيَّته،  شعريَّته  عَر  الشَّ ُتْفِقد  كوهن  يرى 
كيبية التي َتَقع عىل َوْعٍي  اخلصوصيَّة تقوم أصاًل عىل امُلناَفرة والتَّغاُير يف املواقع الرتَّ

اعر وإدراِكِه بام يقول)7(. من الشَّ

عرية،  ورة الشِّ ب من اخَلْرق للقاعدة، ليَس بعيًدا عن حمتوى الرضَّ ْ وهذا الرضَّ
قا يف خمتلف مشاهدها عىل َنْحٍو من اإليغال يف استعامِل املجاِز، بالتَّقديِم  وجتُده ُمتحقِّ
سانيَّة  اللَّ اِت  امُلَتغريِّ من  ذلك  ونحو  أخرى،  تارًة  يادِة  والزِّ واحلذِف  تارًة،  والتَّأخري 
ناُفر )وال معقولية الشعر( -التي يعرب عنها  عر، فامُلغايرة أو التَّ التي تقتضيها لغة الشِّ
ياهِتا. لكنَّ الفرق ربام جَتُِده  كوهن- ال خترج عن صور املجاز واملبالغة يف أوضح جتلِّ
الشعرية، وكيف  االنزياحات  والتَّحليل هلذه  والنَّظرِة  حاصاًل يف صياغِة األحكاِم 
عر  ، وإال مل َتكن ُجلُّ النَّظريات احلديثِة للشِّ يمكن تسخريها خدمًة للنَّص الشعريِّ
رائد  قراءات  يف  جتد  ولعلَّك  ومناهجها،  العربيَّة  عن  بِْدًعا  النَّقدية  املناهج  ر  وَتطوُّ
األساسية  والركائز  التأسيس،  جذور  اجلرجاين  القاهر  عبد  الشيخ  م  امُلقدَّ احلداثة 
غة ُأُسًسا ومبايَن أصيلًة لدعم نظرياهتم النقدية،  حارضة، وأخذ ينطلق منها علامء اللُّ
فالدكتور حممد مندور يرى أن ُخالصة آراء اجلرجاين، وأفكاره مُتثِّل نقطَة البدء فيام 
ليست  ا  بأهنَّ غة  للُّ ِرِه  وَتصوُّ َفْهِمه  من  ُمنطلًقا  احلديث،  اللِّساين  رُس  الدَّ إليه  وصَل 
لة  الصَّ ًدا  ُمؤكِّ بعض،  مع  بعضها  مرتابطة  َعالقاٍت  جمموعُة  وإنَّام  ألفاٍظ،  جمموعَة 
غَة  غويَّة احلديثة، من حيُث توظيُفُه اللُّ الوثيقة بني أفكاِره، وما جاءت به املدارس اللُّ

ة من َوظيفتِها)8(. خدمًة للمعنى وصواًل إىل الغاية املَْرجوَّ
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نَِسٍب  من  ُله  ُتشكِّ وما  النظم،  نظرية  يف  ارسني  الدَّ بعض  يراه  ممَّا  غم  الرَّ عىل 
أن  بيَد  األدبية)9(؛  النَّصوص  قراءة  ُمتكاِمال يف  َمْنهًجا  أن تكون  ُمتفاوتة، ال يمكن 
ملا  تأصياًل  ُتعدُّ  النَّص  َفْهم  يف  عليها  واالعتامد  غة،  اللُّ تسخرِي  يف  البالغيَّة  إشاراتِه 
ممَّن  الباحثني  بعض  ذلك  د  يؤكِّ كام  النَّقدية،  اجتاهاهِتا  يف  احلديثة  األسلوبية  ره  ُتقرِّ
النَِّص  َفْهِم  يف  ٍة  لغويَّ نظريٍة  نحَو  صحيٍح  ٍك  لَتحرُّ بدايًة  اإلعجاِز  »دالئِل  يف:  يرون 
من  ذاتِِه  يف  األسلوِب  دراسِة  حوَل  كيِز  الرتَّ من  َنْوٍع  إىل  األمُر  هبا  ينتهي  األديب 
ابق  ائد، والسَّ َة من ينعت اجلرجاينَّ بالرَّ خالِل مفهوِم النَّظم«)10(، ولذلك جتُد أن ثمَّ
راسات األسلوبيَّة املعارصة)11(. ويف ُمقاربٍة رؤيويٍة بني أفكار اجلرجاين  ملوكب الدِّ
عىل  ُتدلِّل  مهمة  واستدالالٍت  بنتائَج  القادر  عبد  ملى  الباحثة  خترج  و)جاكبسون( 
لـ  ر  ُتنظِّ احلديثة، وهي  النَّقدية  املفاهيم  من  كثرٍي  مع  تلتقي  اجلرجاين  أن طروحات 
ما  أهم  إجياز  ويمكن  وجاكبسون«)12(،  اجلرجاين  بني  للنحو  الشعرية  »الوظيفة 

ؤيتني عىل النَّحو اآليت: خرجت هبا الباحثة من َتالٍق بني الرُّ

غويني بأفكاره التي طرحها عن . 1 إنَّ ما أثاره جاكبسون من اهتامم العلامء، واللُّ
عر، سبَق أن أشاَر إليه اجِلرجاينُّ يف كتابة دالئل اإلعجاز  ِشْعر النَّحو، وَنْحو الشِّ
إشارًة جُمملة، وهذه نقطُة التقاٍء كبريٌة بنَي اجلرجاين، وجاكبسون َنتَج عنها نقاُط 

التقاٍء ُأَخر منها: 

أ: التَّفريق بني املستوى املعجمي، واملستوى النَّحوي للغة. 
ُتها عىل رضوب املجاز. ور النَّحوية وشعريَّ ب: ترجيح الصُّ

ره من . 2 ل الباحثة أيًضا أنَّ اجلرجاين أخرج البحث النَّحوي من مجوِدِه وحرَّ ُتسجِّ
د.  ْيُمومَة والتَّجدُّ َفُظ له الدَّ واب واخلطأ، وأضاف له سمًة جديدًة حَتْ قيود الصَّ

من خالل َعالقِة النَّحو بالداللة.
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الُقرآنية . 3 النُّصوص  بعض  يف  النَّحوية  اللة  الدِّ عن  الَكْشَف  اجلرجاينُّ  حاول 
والنُّصوص الشعريَّة إال أنَّه مل ُيكثِّف هذه اجلهود، فكانت إشاراُتُه عند حتليل 
لٍة، ومع هذا فقد حاول تطبيق  َمَلًة غرَي مفصَّ بعض األبيات الشعرية إشاراٍت جُمْ

أفكاره يف الوظيفة الفنيَّة، والبالغيَّة للنَّحو فيام انتقاه من خمتارات شعرية.

امتدَّ نظر جاكبسون إىل البحث عن التَّامُثالت النَّحوية يف النَّص األديب كامال، . 4
ال البحث عن شعريَّة النَّحو َحسب، وبحث أيًضا ما ُيعرف بالنَّحو امُلضاد، أو 

باق إىل ذلك. الَفْوىض اجلميلة، وكان هو السَّ

حقيقٍة  إىل  س  ُتؤسِّ التَّالقي  أْوُجه  أنَّ  إىل  اخلالصة  هذه  من  ل  التَّوصُّ ويمكن 
ؤى.  عرية بني هذه الرُّ غة الشِّ قائمٍة عىل َمْبدأ التَّأصيل، واالمتداد يف َفْهم وظيفة اللُّ
ْبق التَّْنظريي للجرجاين عىل ما فيها من إمجاٍل، وإطالٍق، تلمس يف َفْهمه  فأصالة السَّ
اهلل(،  )رمحه  العزاوي  نعمة  الدكتور  أستاذنا  إليه  أشار  والذي  الشعرية،  ورة  الرضَّ
ا، مل يقف الوزن  ورة ال خيرج عن كوهِنا َوْجًها َتْعبريياًّ مبيًنا أن مذهب اجلرجاين للرضَّ
ها املعنى الذي  غوية ُيسريِّ الشعري حائال دون حتقيقه، وأنَّ خمالفة الشاعر القواعد اللُّ
غة أو جييزه النَّحو)13(، وذلك من مقتضيات النظم الذي  قد حييد به عامَّ ترتضيه اللُّ

ُيَعدُّ لدى اجلرجاين األساس يف الكشف عن شعرية النص)14(.

ا خمالًفا، وهو يبتعد عن  اعر سلوًكا نحوياًّ ا )جاكبسون( فريى أن سلوك الشَّ أمَّ
أو  اجلميلة(،  )الفوىض  ه  سامَّ ما  ضمن  يف  يدخل  النَّحوية  ناُظرات  والتَّ التَّامُثالت 
يف  ٍة  متضادَّ تراكيَب  بني  املجاورة  هبا  ويريد  املضادة،  والنحوية  بالنَّحوية  يعرف  ما 

دة من البِنية النَّحوية)15(. نسيجها النَّحوي، لكن ليست جمرَّ

القواعد  َخْرق  إىل  تستند  التي  عرية  الشِّ غة  للُّ اجلامليَّة  الوظيفة  مبدأ  ِوْفق  وعىل 
ٍر جديٍد َيْقرأ يف أبعادها جانًبا  املعياريَّة، يمكن أن ُيصاغ مفهوم الرضورة عىل تصوُّ
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بنظر االعتبار طبيعة اخلرق  ُأخذ  ما  إذا  للنَّص األديب،  الشعريَّة  مة  السِّ من جوانب 
 . اللية عىل ما سيتبنيَّ غوي الذي حُتدثه يف املستوياِت النَّحوية، والدِّ اللُّ

شعرية الرضورة

واهد واألمثلة(  ورة بحسب املَْتن التَّمثييل )جمموع الشَّ احلديث عن شعريَّة الرضَّ
طبيعة  بيان  عىل  املوضع  هذا  يف  يقترص  خمتلفة  أنواٍع  عىل  غويون  اللُّ حرصها  التي 
الُطُرق، وأوثق  التَّواُصل من أقرب  القائم عىل  املنظور الوظيفي  غوي يف  اللُّ اخَلْرق 

امنات، وأوفرها. الضَّ

بمختلف  البالغيَّة  واهر  الظَّ العمري خترقه  الدكتور حممد  يراه  كام  املبدأ  وهذا 
واهر ُتسِهُم َبَشْكٍل فاعٍل يف َمْنِح النَّص خصوصيًة شعريَّة؛  اجتاهاهتا)16(؛ ألن تلَك الظَّ
غوية لألدب  إذ إنَّ البالغة يف ُبْعدها األسلويّب املبارش تتمثل يف معرفِة اإلجراءات اللُّ

عرية فتتطلب استكشاًفا، ومعرفًة للمبادئ العامة للشعر)17(. ا الشِّ وحتديدها، أمَّ

أن تسهم يف  دة من شأهِنا  متعدِّ البالغة عىل ظواهر، وسامٍت شعريَّة  وتشتمل 
النَّص، كالتَّقديم والتأخري، واالعرتاض، واحلذف والتَّضمني ونحو  بناء َوْحدات 
عة، منها ما  عرية بطرٍق، وأساليَب متنوَّ غة الشِّ ز يف اللُّ ذلك؛ لذلك يمكن قراءة التَّميُّ
كيب، وكلُّ ذلَك يتناغُم و البناَء الُكيلِّ للخطاب  فظة، ومنها ما خيصُّ الرتَّ خَيصُّ اللَّ
عري)18(، وهذا البناء جتده قائاًم عىل نظرية االنزياح عند جان كوهن الذي يرى  الشِّ
أنَّ الوظيفة اللغوية )الال نحوية( من خصوصيَّة النَّظم الشعري)19(، والتي تتحقق 

دة، ناشئٍة عن عمليَّة االنزياح)20(. بوساطة ُطُرٍق وفنوٍن ُمتعدِّ

»إن  يقول:  إذ  الشعري؛  للخطاب  التَّوصيليَّة  الوظيفة  عىل  كوهن  د  شدَّ وقد 
عن  احلديُث  ُيمِكُن  القارئ.ال  إىل  املؤلُِّف  هه  ُيوجِّ خطاٌب  ثِر  النَّ شأُن  شأُنُه  عَر  الشَّ
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عرية  اخلطاِب إذا مل يكن ُهناَك َتواُصٌل«)21(، وتراه يف َمْعِرض حديثه عن الوظيفة الشِّ
ورة الشعرية التي بُموجبِها  يؤكد أن الغاية التي يسعى إليها االنزياح هي تشكيل الصُّ
ُمتعاِكَسنْيِ  َوْجهنِي  ذاُت  »عمليٌة  نظر كوهن هي:  الشعريَّة يف  إنَّ  لذا  املعنى؛  يتغريَّ 
الَقصيدُة  َق  قِّ حُتَ ولكي  ْبننِِي،  التَّ وإعادة  البِنيِة،  َتْكِسرُي  وَنْفُيُه،  االنزياح   : ُمتزاِمَننْيِ
ُه يف  َتها ينبغي أن تكوَن دالَلُتها مفقودًة أوال، ُثمَّ يتمُّ العثوُر عليها، وذلَك ُكلُّ شعريَّ

َوْعِي القارئ«)22(.

عرية يبدو أن النَّص الشعري، غدا َحْقال  غة الشِّ ويف ضوء هذا الَفْهم لطبيعِة اللُّ
ي الذي يشرتك يف إعادة إنتاج النَّص؛ بحًثا عن  مفتوًحا لقابلية الكفاءة الِقرائية للمتلقِّ
ذة أو امُلْتعة اجلاملية للنَّص، فالتَّفتيش يف َفَجوات النَّص، وقراءة مكنوناتِِه حتتاج إىل  اللَّ
س ُيكاِفئ العمليَة اإلبداعية مع َعَمل املرسل أو الباّث؛ ليحقق التَّكاُمل  قارٍئ ُمتمرِّ
الُبعَد  ُيظِهُر  أن  القارَئ الُبدَّ  فإنَّ  الفنِّي،  ُز عىل اجلانِب  ُيَركِّ املبدُع  الفنِّي: »وإذا كان 
اجلاميل للنَّص، وذلَك من خالِل عملية َمْلِء الَفراغاِت املوجودِة يف النَّص، وعندما 
ُق التَّواُصَل بيَنُه، وبنَي العمِل الفنِّي، وتتَّصُل  ُه حُيقِّ َيمأُل القاِرُئ هذه الَفراغاِت، فإنَّ
ِة التي َيعمُد إليها  ع من خالِل َتْشكيِلها عن طريق احِلَيِل األسلوبيَّ ُمتوقَّ الفراغات بالالَّ
اللة، واستحصاهلا من جديد  الدِّ ُفقدان  اللة إىل  الدِّ إنَّ االنتقال من  امُلبدع«)23(، ثم 
َته عرب عملية االنزياح التي تستند إىل  ه كوهن ِسَمًة متنح اخلطاب الشعري شعريَّ َيعدُّ
إن:  يقول )جريارجينات(  ولذلك  عليه،  امُلتواَضع  أو  غوي  اللُّ املعطى  تتجاوز  لغة 
اخلطاب  يف  التَّجاُوز  ألن  عريَّة«)24(؛  الشِّ موضوُع  هو  األدبيَّة  األعامِل  يف  »التَّجاوَز 
العادي:  اخلطاب  يف  عليه  هو  عام  ختتلف  ومميَّزة  فارقًة  عالمًة  ل  ُيشكِّ الشعري 
ُة أن تقوَلُه، ولو كاَن  غُة العاديَّ »فاألدُب ُيوَجُد بَقْدِر ما َيْنجُح يف َقْوِل ما ال تستطيُع اللُّ

ٌر لوجوِدِه«)25(. ُة مل َيُكن ُمربَّ غُة العاديَّ يعني ما َتْعنيه اللُّ
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ورة  للرضَّ اجلامليَّة  الوظيفة  عن  الَبْحَث  راسُة  الدِّ تقتيض  م  تقدَّ ما  عىل  وَعْطًفا 
ٍة  ى مظاهُرُه يف آلياِت االنزياِح للوصول إىل ُمقارباٍت دالليَّ ا تتبدَّ بوصِفها َمْتًنا بالغياًّ

ًة يف ِمساحة النَّص الشعرّي.  يصًة إبداعيَّ ها خصِّ تكشف عن شعريَّة الرضورة، بِعدِّ

الرضورة واالنزياح )املفاهيم واألصول(

للوظيفة  العام  واإلطار  املضمون،  يف  واالنزياح  ورة  الرضَّ مفهوما  يلتقي 
اعر أو املرسل هوامش من  الشعرية عىل خطٍّ واحٍد، من حيُث إنَّ كليهام يمنح الشَّ
َعة يف بِْنية اخلطاب الشعري عىل خمتلف مستويات اللغة، وإن اختلفت  احلريَّة والسَّ
والتطبيقي؛  اإلجرائي  اجلانباِن:  حيث  من  املفهومني  بني  اليشء  بعض  األنظار 
فعالقات االتصال، ووشائج االنتامء بني الرضورة واالنزياح هلا أصوٌل وُجُذوٌر يف 
الوثيق بني االثنني خروجهام عىل  القديم، ولعلَّ اجلامع  غوّي والبالغي  اللُّ اث  الرتُّ
سلطة املعيار، وليس هذا اخلروج إال تعبرًيا عن منطق اجلامل واإلبداع الذي يرتكز 
والنحويني  اللغويني  من  كثري  لدى  املفهوم  هذا  ضاق  وإن  اللغوية،  الثوابت  عىل 
ٍة  ُثلَّ لدى  الرؤية  تلك  تعدم  ال  لكنك  الشعرية  الرضورة  ظاهرة  توجيه  يف  القدماء 
منهم، أرضاب اخلليل وابن جني واجلرجاين ونحوهم، فهذا اخلليل الذي وصف 
ف يف فنون القول أنَّى شاؤوا، أملح إىل  الشعراء بأهنم أمراء البيان، وأجاز هلم التَّرصُّ
دت من هذا الرأي نظرة ابن جني للرضورة التي  خصوصيَّة اللغة الشعريَّة، وعضَّ
م اللغوي إىل ما هو َأْعمُق ِداللًة، وأبلُغ  ْخصة الشعرية جلواز امُلحرَّ ى مفهوم الرُّ تتعدَّ
جاع املقتدر  غوي بالفارس الشُّ اللُّ اعر الذي خيرج عىل املألوف  َمْقَصًدا، ُمشبِّها الشَّ
ًحا بشجاعة العربية  الصائل واجلائل يف متون اللغة عن َوْعٍي وإدراٍك كبريين، ُمتسلِّ

وَسَعتِها)26(.
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غوي  دة أنَّ سلطة املعيار املهيمنة عىل الفكر اللُّ ويرى الدكتور عباس رشيد الدَّ
تصف  جعلت  لذلك  الشاعر؛  لدى  اإلبداعية  احلالة  مقتضيات  تراِع  مل  القديم 
راهتا بالرضورة: »حنَي صادَف الباحثون ِسياقاٍت إبداعيًة تتجاىف  خروجه عىل مقرَّ
اْنِفالَت  َيْعُزوا  أن  ِة، فام كاَن عليهم -وهذه احلالة-  ِة والنَّحويَّ غويَّ اللُّ تنظرياهِتم  مع 
عريِة؛ إذ إنَّ منها ما  ورة الشِّ ياقاِت من ُسْلطاِن املعياِر، أو املألوِف إىل الرضَّ تلَك السِّ
ِة، كثرًيا ما َيْشَهُر  ورة،... فالعريبُّ يف ُلغتِه اإلبداعيَّ كان بَِمْنأى عن مضايِق تلَك الرضَّ
رَصامِة  من  َص  ليتخلَّ ًة؛  نظريَّ وصايا  عليه  ُتسِدُل  التي  اجلاهزِة  املعايرِي  عىل  َد  التَّمرُّ

الَقاعدِة، وِرْبقِة املألوف«)27(.

اإلبداعية،  الرؤية  فيها  تلمس  أن  يمكن  التي  البالغية  النَّقدية  املقوالت  ومن 
ِلها  ومتثُّ عرية  الشِّ غة  اللُّ ٍر عن  تصوُّ من  ابن رشيق  يراه  ما  للشعر،  اجلاملية  والوظيفة 
فضاء  إىل  املألوف  دائرة  عىل  اخلروج  من  الشاعر  ن  متكُّ بمدى  يرتبط  الذي  الفنِّي 
وال  معًنى  توليُد  اعِر  الشَّ عنَد  يكن  مل  »فإذا  قائال:  التَّصويري،  واخَلْلق  اإلثارة 
اخرتاُعُه، أو استظراُف َلْفٍظ وابتداُعُه، أو زيادٌة فيام أجحَف فيه غرُيُه من املعاين، أو 
ُف معًنى عن َوْجٍه إىل َوْجٍه آخَر،... كاَن  َنْقٌص ممَّا أطاَلُه ِسواُه من األلفاِظ، أو رَصْ

اسُم الشاعِر جماًزا ال حقيقياًّا«)28(.

ا ملفهوم االنزياح ظاهرة  ومن الظواهر البالغية التي قد تلمح فيها ظالال داللياًّ
ع، أو اخلروج عىل مقتىض الظاهر،  ياٍت خمتلفة كالتَّوسُّ )االلتفات( التي ُتفرسَّ بُمسمَّ
امئر يف العدد، والنَّوع  د عليه النُّحاة من ُمطاَبقٍة بني الضَّ أو املجاز ونحو ذلك، فام ُيشدِّ

س جلامليَّة اخلطاب األديب)29(. َمن، يقرأه البالغيون انزياًحا يؤسِّ والزَّ

ًة لصياغة مبادئ اجلامل التي من  رات وغريها ُتَعدُّ منطلقاٍت أساسيَّ هذه التَّصوُّ
زات،  التجوُّ دائرة  اتِّساع  أن  عرية للرضورة، والسيَّام  الشِّ غة  اللُّ شأهِنا حتقيُق وظيفِة 
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فنيًة  أبعاًدا  ويكسبه  النَّص،  خلدمة  ُف  ُيوظَّ قد  الشعر،  يف  اللغوية  واالستثناءات 
من  ي  ُيقوِّ عري...  الشِّ النَِّص  لصالِح  الكثريِة  االستثناءاِت  اعتامَد  »إنَّ  ومجالية: 
غرِي  القرسيَّة  اإلجراءاِت  عن  وُيبِعُدها  عرية،  الشِّ الوظيفة  جماِل  إىل  ورة  الرضَّ انتامِء 
اهلادفة«)30(؛ ليأيت مفهوم االنزياح امتداًدا، وتفصيال لتلك الرؤى التي مل تقترص عىل 
ك يف داخله مستويات  اجلنس الشعري فحسب- كام هو احليِّز أو املجال الذي تتحرَّ
الرضورة- بل َشِمَلت خمتلف األجناس األدبيَّة؛ لذلك الُبدَّ من تسليط الضوء عىل 
لت له، واعتامده آليًة حتليليًة يف جَتيلِّ  ظاهرة االنزياح، وبيان األنظاِر النَّقدية التي أصَّ

صور اإلبداع يف الشعر.

االنزياح مصطلًحا 

من  تنطلق  خُمتلفٍة،  ياٍت  وُمسمَّ مصطلحاٍت  مع  االنزياح  مصطلح  يشرتك 
األربعني  جتاوزت  النَّقدية،  التَّيارات  يف  واسعًة  مساراٍت  اختذْت  رات  وَتصوُّ رؤى 
واالنتهاك،  واالختالل،  والتَّجاُوز،  واالنحراف،  العدول،  منها)31(:  ُمْصطلًحا، 
والغرابة،  واإلزاحة،  البناء،  وكرس  واخَلَرق،  النمط،  وانكسار  َنن،  السَّ وَخْرق 

والالمألوف، والتَّجديد، واإلبداع وفجوة التَّوتر... الخ. 

غوية التي تشرتك مع دالة  وقد خلص الدكتور عباس رشيد الددة)32( الدوالَّ اللُّ
استقرارها،  لعدم  اصطالحًيا؛  نٍة  ُمتمكِّ غري  والِّ  الدَّ هذه  ُجلَّ  أن  فوجد  االنزياح، 
أ إليها مل يستقرَّ  ًنا أن أغلب من جَلَ وقصورها عن استيعاب معنى واضٍح ودقيق، ُمبيِّ
يوافق  آخَر  بدالٍّ  ط سياقه  ُينشِّ ارسني  والدَّ قاد  النُّ كثرًيا من  بل جتد  دالٍّ واحد،  عىل 
َنَسق اخلطاب احلديث، فيعمد عىل تقريره بوصفه أكثر جتسيًدا للمفهوم امُلعربَّ عنه. 
ارسني عىل سبيل التَّمثيل ال احَلرْص، الدكتور سامي سويدان الذي  فمن هؤالِء الدَّ
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ا  جتده يلتزم مصطلح )اخلروج( تارًة، وأخرى يدعمه بمصطلح )االنحراف()33(، أمَّ
ي فريى أن مصطلح )التَّجاُوز( يمكن أن َيْصلُح مقابال  الدكتور عبد السالم املسدِّ
)االنزياح(  مصطلح  املطلب  عبد  حممد  الدكتور  التزم  حني  يف  )االنزياح()34(،  لـ 
تارًة، وأخرى )العدول()35(، وجتد من الباحثني من التزم مصطلحي )االنحراف( 
و)االنزياح( كالباحثة يمنى العيد)36(، والدكتور كامل أيب ديب)37(، والباحث نزار 
يقول  -كام  املفاهيم  واتِّساع  املصطلحات،  د  تعدُّ أن  غري  ونحوهم.  التجديتي)38(، 
مميِّزات  من  االنزياح  مصطلح  حيمله  عامَّ  يغني  ال  ويس-)39(  حممد  أمحد  الدكتور 

داللية ألمور منها:

1 ..)40((Ecart) مجة الفرنسية للمصطلح مناسبته، وتوافقه مع الرتَّ

األخرى، . 2 باملصطلحات  قياًسا  ا،  داللياًّ يؤهله  أن  يمكن  َصْويت  بَجْرٍس  زه  متيُّ
يعنيه  ما  مع  يتناسب  ا  إحيائياًّ ُبْعًدا  فظ  اللَّ يمنح  نه  يتضمَّ الذي  ي  املَدِّ فالتَّشكيل 
باُعد والذهاب)41(، وهذا ما ال يمكن أن تراه يف التَّشكيل  غوي من التَّ َجْذُرُه اللُّ
ي ملصطلحي )االنحراف(، و)العدول(؛ ألنَّ فعل ُكلٍّ منهام يفتقر إىل املدِّ  املدِّ
من معنى املطاوعة، فأصل االنحراف  األصيل الَّذي يف مصطلح االنزياح امُلتضِّ

من الفعل حرف، والعدول من عدل. 

راسة األسلوبية، وال حيمل َلْبًسا من أيِّ نوٍع . 3 يمتاز االنزياح بُِبْعِدِه الَفنِّي يف الدِّ
كان.

 ولعلِّ هذا التَّغليب ملصطلح االنزياح من دون غريه من املصطلحات قد يأيت 
أيًضا نتيجًة ملا حتمله أغلب املصطلحات املزبورة -كام يقول الدكتور صالح فضل- 

من طابٍع أخالقي وسلطوي؛ مما جيعلها تبتعد عن طبيعة احلقل األديب النقدي)42(.
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يف  االنزياح  مصطلح  هبا  يمتاز  التي  اللية  الدِّ اخلصوصيَّة  من  الرغم  عىل   
الدراسات األسلوبية فإنَّ من يعرض للمصطلحات املقاربة له، جيد َتالقًيا واضًحا 
هو  بينها  األسايس  اجلامع  ولعلَّ  نفِسها،  ورة  الرضَّ مصطلح  مع  منها  كبرٍي  لِقْسٍم 
ما  جوانبها  من  جانٍب  يف  تعني  قد  ورة  فالرضَّ مجالًيا،  بنائها  وإعادة  غة،  اللُّ اقتحام 
ل من صيغة رصفية ما إىل أخرى، أو إتيان  يعنيه مصطلح العدول من داللة، فالتَّحوُّ
مصطلح  وكذا  عدوال،  ُيعدَّ  أن  يمكن  عليه  ُوِضَع  ملا  مغايًرا  ا  نحوياًّ تركيًبا  اعر  الشَّ
ٍة  عراء من ينحرف يف الرضورة الشعرية بظاهرٍة صوتيَّ االنحراف؛ إذ قد جتد من الشُّ
ما عن مسارها، ووضعها الطبيعي، فُيعدُّ ذلك انحراًفا، مثلام اتَّضح ذلك يف إشباع 
واهر الصوتيَّة، وجتد مصطلح االختالل يف  احلركات القصرية، ونحو ذلك من الظَّ
ورة ُيمثِّل نوًعا من امُلغايرة يف ترتيب اجلملة، كالَفْصل بني املتالزمني،  قانون الرضَّ
َنن الذي قد يدلُّ يف بحث  ق بمصطلح َخْرق السَّ والتَّقديم والتأخري، وكذا فيام يتعلَّ
كوقوع  املعياريَّة،  غة  اللُّ قواعد  عىل  والتَّجاُوز  املخالفة،  من  رضٍب  عىل  الرضورة 
رس النحوي،  امئر عىل غري ما هو مقدر هلا يف الدِّ ة َنْعًتا، أو استعامل الضَّ لبيَّ اجلملة الطَّ

وما شاكل ذلك، وهكذا تكون احلال مع سائر املصطلحات األخرى.

اللغوية،  والِّ  الدَّ هذه  بني  املشرتك  اجلامع  فتجده  االنزياح  مصطلح  ا  أمَّ
داللته  عىل  الوقوف  عند  سيتَّضح  ما  وهذا  للرضورة،  اللغوية  واالستعامالت 

ووظيفته يف الشعر.

داللة االنزياح ووظيفته 

بوصفه   (Ecart) االنزياح  املوسوعي-  القاموس  -صاحاب  الروس  ف  ُيعرِّ  
ا بأنه: »ِفْعُل الَكالِم الذي يبتعُد عن الَقاِعدِة«)43(، وهو عند جان كوهن  مصطلًحا أدبياًّ
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التي  اجلاملية  والقيم  املبادئ،  املصطلح- جمموعة  هلذا  لوا  أصَّ من  أبرز  ُيَعدُّ  -الذي 
يسعى إليها املبدع يف خطابه األديب بنحو عام، والشعري عىل وجه اخلصوص؛ ُبغية 
ز، واالبتعاد عن املعيارية، والعمل عىل خرق قوانينها، بل  إكساب هذا اخلطاب التَّميُّ
وري للشعر؛ وال  ط الرضَّ ْ جتده يذهب إىل أبعد من ذلك حني جعل االنزياح الرشَّ
عر بأنه: »خطٌأ  يكاد خيلو كلُّ شعٍر من االنزياح)44(، لذلك يصف كوهن وقوعه بالشِّ

د ُيستهَدُف من ورائِِه الوقوُف عىل تصحيِحِه اخلاص«)45(. ُمتعمَّ

غة  اللُّ عري ختالف  الشِّ للنَّْسج  د يكشف عن صياغٍة جديدة  امُلتعمَّ وهذا اخلطأ 
احلالة  من  عرية  الشَّ الوظيفة  ينقل  مألوف  غري  لبَِناٍء  وتسعى  النََّمطيَّة،  االعتيادية 
النََّمط  عن  حتول  ريفاتري(  )ميشال  ه  َيعدُّ كام  فهو  اجلامليَّة،  احلالة  إىل  اإلبالغية 
إىل  هتدف  جديدة  َمعاٍن  إىل  املعياريَّة  غة  اللُّ قواعد  يف  واملعاين  للكلامت  التَّعبريي 
ل يف التَّعبري يشمل مستويات اللغة  اإلثارة واالستحسان)46(، وهذا التَّغيري، أو التَّحوُّ
ائد، أو امُلَتعاَرِف عليه قياًسا  مجيعها؛ لذا يمكن وصفه بأنه: »خروُج التَّعبرِي عن السَّ

يف االستعامل رؤيًة وُلَغًة وِصياغًة وتركيًبا«)47(.

النِّظام  ا انحراف الكالم عن  ويف َضْوء هذا املفهوم ُتفرسَّ ظاهرُة االنزياح بأهنَّ
إذ  للغة؛  اليومي  االستعامل  وفقها  عىل  جيري  التي  َنن  السَّ عن  واالبتعاد  العادي، 
يمكن من خالل االنزياح التَّفريق بني املستوى التَّواصيل اإلبالغي للغة، ومستواها 
املحدودِة  التَّواُصليِة  الَوِظْيفِة  ذاِت  اجَلاِرَيِة  خطابتِنا  يف  كنَّا  »فإذا  واجلاميل:  عري  الشِّ
َيِضْيُق  املَْرِجع -كام  َخاِضِعنَي لسلطِة  امُلَتعاَرِف عليها،  بمدلوالهِتا  والَّ  الدَّ نستعمُل 
كيبيَّة- فالذي حَيدُث يف اخلطاِب الشعري، واألديب بصفٍة  الرتَّ َحيُِّز االختياراِت  بنا 
الَعالقُة  فقط  ُم  َتَتهدَّ ال  وهبذا  املرسل،  أمام  »االنتقائية«  ِة  احُلريَّ َباِب  َفتُح  هو  ٍة  عامَّ
بنيِة  »مثاليُة«  أيًضا  ُتْنتَهُك  بل  ومفهوِمها،  غويِة  اللُّ اإلشارِة  بني  َسَلًفا  القائَِمُة  اآلليُة 
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التَّوصيليَّة  وظيفُتُه  حيث  من  اللغوي  الواقع  النَّص  هذا  وُيصنِّف  املتوالية«)48(. 
للخطاب وُبْعُدُه اجلاميل عىل مستويني: 

أساليب  عىل  اإلبالغيَّة  الوظيفة  َهْيَمنة  يف  ويتجىلَّ  العادي:  املستوى  األول: 
اخلطاب.

الثاين: املستوى اإلبداعي: ويتمثَّل بخرق املستوى املألوف للغة، وانتهاك صيغ 
األساليب اجلاهزة، ُبْغية َشْحن اخلطاب بطاقاٍت َتعبرييَّة مجالية ُتْسهم يف َتْوترِي 
غة، وخَتْصيب ُنُسوِجها، مما حُيْدث َتفاُعال وتأثرًيا  األسلوب، وَتْفجري معاين اللُّ
ي. ويتَّضح من ذلك أن املستوى األول ُيعنى باللغة التَّواُصلية،  ا يف امُلتلقِّ خاصاًّ
ا املستوى الثاين فهو  سواٌء تلك التي ُتستعمل يف اخلطابات اليومية أم العلمية. أمَّ
اإلبداعي  املستوى  الشعريَّة)49(، وانطالًقا من مفهوم  غة  اللُّ د سامت  الذي حيدِّ
أن  جتد  الروس؛  كالنيني  الشَّ عند  الشعرية  غة  اللُّ َجْوهر  يمثِّل  الذي  واجلاميل 
مفهوم االنزياح ارتبط عندهم بمفهوم األسلوب؛ إذ يرى رومان جاكوبسون 
عن  العادية  غِة  للُّ مقصوٍد  بتشويٍه  تتَّصُف  ة  خاصَّ »ُلَغٍة  عىل:  تقوم  الشعرية  أن 

ها«)50(. ِم« الذي ُيْرَتكُب ضدَّ طريِق الُعنِف »امُلنظَّ

األدبية يف  غة  اللُّ نظرية  بشأن مفهوم  نقديٍة  ؤية ُخالصة لصياغٍة  الرُّ وُتعدُّ هذه 
غة  ا، ورأت فيها انحراًفا عن اللُّ كالنية الروسية، والتي أولتها اهتامًما خاصاًّ منظور الشَّ
رها هذا من اهتاممها بعنرص التَّْجِديد عىل َوْجه العموم)51(. املعياريَّة، منطلقًة يف َتصوُّ

الذي  أنَّ األساس  االنزياح  َنقدية يف داللة  َمُقوالٍت  ُعِرَض من  ما  ُكلِّ  ويظهر من 
عىل  اخلروج  من  للشعر  اجلامليَّة  الوظيفة  حتقيق  يف  ينطلق  الداللة  هذه  عليه  تقوم 
الثوابت  اعتباطي، بل يستند إىل  أو  كلِّ ما هو مألوف، وَنَمطي خروًجا غري عبثيٍّ 
ك نحو بناء صياغاٍت  ياق ِمساحًة للتَّحرُّ األساسية للنَّظام النحوي، ويتَّخذ من السِّ
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وافع التي تدعو  اه: ما الدَّ ى عىل َمْتن النَّص تساؤٌل ُمؤدَّ جديدة يف التَّعبري، وقد يتبدَّ
اخلروج  هذا  وراء  األسايّس  غ  امُلسوِّ أن  ويبدو  أشعارهم؟  االنزياح يف  إىل  عراء  الشُّ
بحسب )مالكم برادبري(، و)جيمس ماكفارلن( ينطلق من احلاجة إىل التجديد يف 
»إِنَّ  املبدع:  طموحات  ُيلبِّي  بام  وإغنائها  الشعرية،  املفردات  وَشْحن  غة،  اللُّ روافد 
عراء يف وقٍت  غِة ليَس َشْيًئا جديًدا متاًما. لقد عاَش الكثرُي ِمن الشُّ موضـوَع َأزمِة اللُّ
اسخة، وَشَعروا أَلسباٍب  الرَّ عريَّة  الشِّ املفرداِت  بعدِم كفاية  عور  الشُّ آخَر، جتربَة  َأو 
استخداِم  يف  جديدٍة  وسائَل  إجِياِد  إىِل  ة  امُللحَّ باحلاجِة  َأوسع  حضاريَّة  َأو  ٍة  شخصيَّ
نفسه،  املبدع  ثقافة  عىل  يتوقَّف  قد  اللغة  عىل  اخلروج  هذا  إنَّ  ثم  غة«)52(  اللُّ موارِد 
أ له نشدان التَّجديد، والبحث عن عوامل  ومدى امتالكه زمام أدواته الشعرية؛ ليتهيَّ
ُيعدُّ َجْهال  النَّاُس  َتعارَف عليه  القاعدِة، أو ما  إًذا كلُّ خروٍج عىل  اإلبداع: »فليَس 
بالقاعدة أو َعْجًزا عنها، واحُلْكُم خيتلُف باختالِف الفاعِل، فإن كان عاملًا بالقاعدِة، 
ًدا عليها، وباحًثا عن بديٍل هلا يراه أفضَل منها، وأقرَب إىل ُمراِد  وخرَج عليها ُمتمرِّ
ا إذا كان الفاعُل ناقًصا يف ِعْلِمِه أو يف َفْهِمِه،  فطرتِِه، فليَس ألحٍد أن َيِصَفُه باجَلْهِل، أمَّ

وخرَج عىل القاعدِة َجْهال هبا ... فهذا هو اجَلْهُل«)53(.

يثري يف  أن  ما هو جديد، وما من شأنه  البحث عن كل  الشعراء  دأب  كان  ملا 
القيمة  التَّصور  هذا  يف  تتجىلَّ  أن  يمكن  فهل  واالستحسان،  االندهاش  ي  املتلقِّ
إيقاظ  إىل  وسعيها  للمبدع،  اجلاميل  املخيال  َنْفث  يف  وأثرها  لالنزياح،  الوظيفيَّة 
االنزياح  ة  َمهمَّ ولعلَّ  اإلحيائية؟!  الوظيفة  إىل  اإلبالغي  اليل  الدِّ ُسباهتا  من  غة  اللُّ
ووظيفته اإلبداعية تنطلق من حدود النص الذي بدوره: »َيْنتِدُب االنزياَح خلدمِة 
كيبية حتسُّ  اللية، والرتَّ ِة والدِّ وتيَّ عري فيه، وعرَب احتشاِد اخُلُروقاِت الصَّ االرتكاِز الشِّ
ئة  عري، والرِّ الِفْعِل الشِّ العافية؛ ذلك أنَّ االنزياَح هو َجْوهُر  النَّصِّ بدبيِب  َة  شعريَّ
وإعادة  األساليب،  َرتابة  يف  ال  حتوُّ االنزياح  َعدُّ  يمكن  وهبذا  هبا«)54(،  ُس  يتنفَّ التي 



448

االسس الفلسفية للرضورة الشعرية يف الدرس اللغوي احلديث

السنة الرابعة . املجلد الرابع . العدد اخلامس عرش

مة
حمك

ية 
صل

ة ف
جمل

 ..
د .

عمي
ال

الدكتورة  ترى  لذلك  الَفنِّي؛  اخَلْلق  يف  املبدع  د  َتفرُّ يكشف  بام  جديد  من  َخْلقها 
فتحية كحلوش أنَّ االنزياح يعمل عىل: »انتقاِل اخلطاِب من مجاِعيَّة اللِّساِن، وبالدِة 
ِة األسلوب، وهو امتالُك النَِّص لسلطتِِه  م، وحيويَّ األساليِب إىل فرَدانيِّة ِفْعِل التَّكلُّ
الَّتي  واملفاجأة  هشِة،  الدَّ حيِّز  إىل  عِر  الشِّ بُلغِة  انتقاٌل  وهو  املرجع،  َهْيمنِة  مقابِل  يف 
االلتفات،  العدول،  جاعِة،  الشَّ بمصطلحاِت  ًرا  ُمبكِّ القديم  العريبُّ  النَّقُد  َعْنها  عربَّ 

اإلعجاز، اإلقدام عىل الكالم«)55(.

لعدٍد من  َوْقفات حتليليَّة  للبحث  عر سيكون  الشِّ االنزياح يف  أثر  والستجالء 
آليات  فيها  ك  تتحرَّ التي  املجاالت  بيان  يمكن من خالهلا  احلديثة  عرية  الشِّ النامذج 

االنزياح يف قراءة النص الشعري، وما حيمله من مضامني داللية.

قراءة يف انزياحات املجاز

قصيدة  يف  قراءته  يمكن  ما  االستعاريَّة،  املجاز  انزياحات  نامذج  من  ولعلَّ 
ًة ِخْصبًة لَتناُسخ  اعر مشتاق عباس معن والتي ُتَعدُّ ِمساحًة شعريَّ )مكابدات أنا( للشَّ
قاد واألدباء أرضاب  ا؛ وقد حظيت هذه القصيدة باهتامم قسم من النُّ األلفاظ داللياًّ
األديب والناقد املشهور ناظم السعود، ولعل قصيدة )مكابدات أنا( التي متثل عنونة 
ا: »ُترِبُز  النتاج الشعري يف جمموعة الشاعر قد نالت عناية احلديث لدى السعود؛ ألهنَّ
اِع واألدواِر... وكلُّ هذا يأيت  دي، وإعادِة تشكيِل الرصِّ حالًة َجريئًة من التَّضادِّ الرسَّ
د«)56( وحظيت هذه  الرسَّ وَتْنويعاٍت يف  وانزياحاٍت  ٍة،  ٍة وُصْوريَّ ُلغويَّ ُمستوياٍت  يف 
بّرز فيها األثر  الفيفي،  الدكتور عبد اهلل  للناقد السعودي  إيقاعية  القصيدة بدراسة 

الفني لالنزياحات العروضيَّة التي تنمُّ عن مقصديَّة الشاعر اجلاملية)57(.
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ٌة يف حتليل أشطٍر من هذه القصيدة يف  ومن هنا تولَّدت لدى الباحث َرْغبٌة جادَّ
َضْوِء آليِة االنزياح االستبدايل، وممَّا جاء فيها)58(: 

َفتِي َطاِعنٌة بالُغبار ُشْ
الَعَصافرُي َمْبُحوَحٌة
الُغُيوُم َتنثُّ ُدخاًنا

حَة الَكْون ُخ َأرْضِ ُتلطِّ
املََناراُت َشاَخْت

ْيح ِن يف ِمْهَمه الرِّ وشاَخْت َتراتيُل امُلؤذِّ

وأنا َماِزْلُت يف اجُلبِّ
ُأراِوُد ِذْئبِي؛ لَيأُكَلنِي

َكْي )تبيض( ُعُيوُن َأيب
ي َفْهَي _ُمْنُذ اْرتَِعاشِة ُأمِّ

اخ_ لَتْزِفَرين ُكتلًة من رُصَ
َعاِقٌر

مع... مل مُتَاِرْس ُلْعبَة الدَّ

َة  غويَّ اكيَب اللُّ فُمْنُذ الوطأِة األوىل لَعَتبِة النَّص )رشفتي طاعنة بالغبار( جتد الرتَّ
فيها  ُنِسجت  التي  اجلامليَّة  الَبالغيَّة  َفتات  واللَّ الالت  بالدِّ ًقا،  ُمتدفِّ اْنِزَياًحا  َتْنَزاح 
 ، ل يف َتضاعيِف النَّصِّ قة َتَتنقَّ ْفِظيِّ عىل ِوْفِق َمَشاِهَد َتْصويريَّة ُمتفرِّ خيوُط التَّالُقِح اللَّ
َمْشَهًدا ِغبَّ آخر: )العصافري...(، و)الغيوم...(، و)املنارات...(، لَتْحِفَر يف ذاكرِة 
بالغبار«  طاعنة  »رشفتي  قوله:  ففي  اعر،  الشَّ لدى  امُلَتوتِّرة  األنا  ِمسافاِت  من  الزَّ
فيه  ضاعف  استعامال  )طاعنة(  لفظة  استعامل  يف  اعر  الشَّ فيه  أوغَل  ُلَغويٌّ  َتْوِظيٌف 
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فظة ُاسُتْعِملت يف املوروث القامويّس للداللة عىل  من داللتها املجازيَّة؛ إذ إنَّ هذه اللَّ
ْمِح، أو غرِيِه)59(. : من الَوْخِز بالرُّ ٍّ ي ِحيسِّ معنى مادِّ

يف  امُلوغلِة  ات  الذَّ عن  للتَّعبري  املَْكنيِّة  االستعارة  سبيل  عىل  جماًزا  وُاسُتْعِملت 
را داللًيا جديًدا من خالل توظيفه فنَّ  ، ثم يأيت توظيف الشاعر ليكسبها َتطوُّ نِّ السِّ
اندراس املكاِن،  للتَّعبرِي عن  َرْمٍز َجامٍد  اللفظة، وذلك بإضافتها إىل  التَّشخيص يف 
فظة )طاعنة(: من  الليَّة للَّ وِقِدمِه بداللة قرينة )الغبار(، فيالحظ أنَّ االنتقاالت الدِّ
ال األول: )املعنى القامويس(! الدال الثاين: )االستعامل املجازي(! الدال الثالث:  الدَّ
ج  ورِة انتقاَل املَْعنى عىل هذا النَّْحو من التَّدرُّ )التضعيف املجازي(، ال تعني بالرضَّ
ل إىل الثاين، ثمَّ الثالث. فقد يكون االنتقاُل ُمبارشًة إىل الدالِّ الثَّالث؛  الِّ األوَّ من الدَّ
ابطُة  الرَّ املِسافُة  ام كانت  َفُكلَّ َصنيِع االستعارِة،  ، هو من  الدوالِّ َ بني  التَّغريُّ ألنَّ هذا 
الِّ ومدلولِِه أبعَد، كانت َزاِويُة اخلياِل أكرَب؛ لذلك يرى الدكتور يوسف أبو  بني الدَّ
ِه بِِه، أو  ِه وامُلشبَّ العدوس: »أنَّ الَعاِمَل يف َتْأثرِي َزاويِة االستعارِة، هو املَِسافُة َبنْيَ امُلشبَّ

كام َيُقوُل -سايس- اخليال«)60(.

ِل خصائِصها  ى قيمُة اإلثارِة يف َشْحِن داللِة املفردة من خالل تبدُّ ومن هنا َتَتبدَّ
صورة  راساًم  مبحوحة«،  »العصافري  بقوله:  اعُر  الشَّ يردف  ثمَّ  املجازية.  ِة  التَّعبرييَّ
يف  احلاء  صوت  يتضمنها  التي  اإلحيائية  اللة  الدِّ عىل  فيها  ُمْرتكًزا  خانقة،  تشاؤميَّة 
أثناِء  رَجُه يف  خُمْ مُتيِّز  ٍة  ويت من ُبحَّ غوية: )مبحوحة(؛ ملا يتميَّز به َجْرُسُه الصَّ اللُّ ة  املادَّ
نثيث  يف  د  يتجسَّ الذي  بايب  الضَّ املشهِد  مع  وَرُة  الصُّ هذه  وتتساوُق  به)61(،  ْطِق  النُّ
ف  َوظَّ إذ  الَكْون«؛  حَة  َأرْضِ ُخ  ُتلطِّ ُدخاًنا...  َتنثُّ  »الُغُيوُم  قوله:  يف  ُدخاًنا،  الغيوم 
، وهو احلوار الذي ختتفي  الشاعر أعىل مستوى من مستويات التَّناّص يف هذا النصِّ
قة  ُة النَّص ِالغائب لدرجٍة ال َيْكِشُف هذا النصَّ إال َمْن كانت َلُه قراءٌة ُمعمَّ فيه مرجعيَّ
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وواعية)62(، وقد جتلت صورة التناص لدى الشاعر يف قوله تعاىل ﴿َفاْرَتِقْب يوَم َتأيِت 
اَمُء بُِدَخاٍن ُمبنِْيٍ* َيْغَشى النَّاَس هذا َعَذاٌب َألِْيٌم﴾)63(، فالنصُّ الغائب الذي أعاده  السَّ
ِد  الشاعر يف قراءة جديدة جعل نصه الشعري قابال لقراءات متعددة؛ ألنه: »بُِمجرَّ
ٍة،  ِة ُنُصوٍص َسابَِقٍة َوُمَعارِصَ ُه اجَلِدْيَد، الَّذي هو ِعَباَرٌة عن ِعدَّ َأْن ُيْطِلَق الَكاتُِب َنصَّ
َد َقاِدٌر َدائاًم  ُه ُيْدِخُل النَّصَّ َنْفَسُه يف َعَمِليَّاِت َتَناصٍّ َجِدْيَدٍة، باعتباِر أنَّ الَنصَّ اجليِّ فإنَّ
َدٍة«)64( فضال عن أن الشاعر هنا أراد تعميق ُرَؤاه  عىل العطاِء امُلْسَتمرِّ لِِقراءاٍت ُمتعدِّ
التَّصويريَّة املوروثة يف بناء النَّص، وإجالء صورة املعاناة التي َيْعَتِمُلها، فنثيث الغيوم 
بعدها  لَيتواصَل  عة.  ُمتفجِّ ذات  عن  تكشف  ومكابدات  لعذابات  صورة  خان  بالدُّ
كيب االستعاري الكنائي  وري يف قوله: »املنارات شاخت«، فهذا الرتَّ اُسل الصُّ الرتَّ
: )املنارات(، ولكي َتكِشُف القراءة  حييل إىل ِقِدم املنظور املكاين باستعامل َرْمز حيسِّ
ْهن استحضاُر ُعْنرٍص ُمهمٍّ من عنارص  عامَّ حييل إليه هذا املدلول، يستوجب عىل الذِّ
َء احليسِّ الذي تشري إليه  ر املرجع بوصِفِه اليشَّ التَّواُصل وهو )املرجع(؛ إذ إنَّ تصوُّ
ربَط  املَْرجِع  كيُز عىل  الرتَّ الشعري: »هذا  لفهم اخلطاب  ا  أمًرا رضورياًّ ُيَعدُّ  الّلفظة، 
ال عىل االعتباِر أنَّ اإلرجاَع َوِظْيَفٌة  ، أو امُلعاش مَحْ هذا األخرَي بُموجباِت الَعاملِ احِليسِّ
بالعبارة  والتَّقييد  اجلملِة«)65(،  يف  عنها  َينوُب  ما  أو  االسميَّة،  بالعبارِة  فقط  َمُنوطٌة 
األفعال،  بخالف  ية،  احلسِّ األشياء  توصيف  يف  داللتها  ثبات  من  ُمتأتٍّ  االسميَّة 
ا ُتدَرُك من خالل التِّجربة  واألمور املعنويَّة التي ال يمكن اإلحالة عىل مراجعها؛ ألهنَّ

غوية للفرد)66(. اللُّ

ية التي جتلَّت يف قوله:  يخوخِة احِلسِّ اعر إىل الشَّ ل الشَّ مز يتحوَّ ومن شيخوخة الرَّ
غوية  والُّ اللُّ كيب الدَّ ْيح«؛ إذ انزاحت يف هذا الرتَّ ِن يف ِمْهَمه الرِّ »وشاَخْت َتراتيُل امُلؤذِّ
لت من خالل العالقة املجازية بني املسند: )شاخت( واملسند  ق قياًم بالغيَّة تشكَّ لُتحقِّ
املرسل  املجاز  َعالقاِت  إحدى  عىل  املبنيَّة  الَعالقُة  تلك  املؤذن...(  )تراتيل  إليه: 
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ن، واضمحالله يف )ِمْهَمه  ا عن تاليش أحلان امُلؤذِّ )تسمية اجلزء باسم الكل(، معربِّ
ف فيه  كيب اإلحيائي الالفت الذي وظَّ ْيح( أي يف الفيايف والصحارى، هذا الرتَّ الرِّ
فظة من ُسبات  ا استطاع من خالله إيقاَظ هذه اللَّ الشاعر لفظة )ِمْهَمه( توظيًفا داللياًّ
غوي، وبثَّ احلياة فيها من جديد يف حماولٍة منه؛ لَتْعميق الُبْعد اإلحيائي  املوروث اللُّ
اعُر بعَد هذِه املََشاهِد إىل ِذْروة األمل، وانكسار  يف هذا املشهد التَّصويري. ثم َيلُج الشَّ
ِعها، سالًكا َمْنًحى جديًدا من االشتغاِل األسلويبِّ امُلغاير يف توظيف  اِت، وَتفجُّ الذَّ
توظيف  من  َمْألوٌف  ُهَو  ما  َغرْيِ  عىل  يوسف  سورة  يف  سة  امُلقدَّ اثية  الرتُّ النُّصوِص 
بًة إىل حدِّ  النُّصوِص الُقرآنيَّة يف َكثرٍِي من النُّصوِص األدبيَّة التي َعاَدًة ما تراها ُمَترشِّ
ْفظي، حماوال تغيرَي داللتِها، وَصْهَرها يف َقَوالَب جديدٍة، ففي قوله »وأنا  التَّناُسخ اللَّ
ِذْئبِي«  كيُب اإلسنادي »ُأراِوُد  انزاَح الرتَّ لَيأُكَلنِي«،  ِذْئبِي  ُأراِوُد   ... ماِزلُت يف اجُلبِّ
اِعُر  َفها الشَّ ا ُمتعاِرًضا مع ِفْعل امُلراودِة الُقرآين، فامُلَراوَدُة التي وظَّ ُمتَِّخًذا َنَسًقا داللياًّ
ُب  ْ ا يف النََّسِق الُقْرآيّن فاملراودُة ليوسف من َلُدِن اْمَرأِة العزيز، وهذا الرضَّ ْئب، أمَّ للذِّ

َز به الشاعر)67(. من اإلسناد يدوُر يف ُمَناٍخ َغَرائِبيِّ متيَّ

اعِر مفارقًة أخرى:  ؤيِة امُلَفارقِة؟ يلُج نصَّ الشَّ ثم ماذا َبْعَد هذِه املراودِة ذاِت الرُّ
َمَعُه  ِدًثا  حُمْ القصيدة،  لبناء  املوسيقي  اإليقاُع  فيها  اْنَزاَح  َأيِب(  ُعُيوُن  »تبيض«  )َكْي 
غويَّة، ويف َلْفتٍة دالليَّة للدكتور عبد اهلل الفيفي استطاَع من خالهِلا  اللة اللُّ ًعا يف الدِّ تنوُّ
ا،  ُلغوياًّ َتْشِكيِله  عن  اِعُر  الشَّ َعَزَف  الَّذي  )تبيض(  للفعل:  دالليَّة  خاصيَّة  اقتناَص 
ِقراَءٍة:  من  أكثَر  حيتمُل  النصِّ  من  جعلت  الفتًة  ًة  دالليَّ ُمراوغًة  اإلهباُم  هذا  ليخلق 
اهِد اآلنِف بال َضْبٍط  ًكا للقارئ- يف الشَّ اِعر -كأنَّام لَيْنُصَب رَشَ ريُف ُهَنا أنَّ الشَّ »الطَّ
ِة ُيوسَف  ، مع قصَّ ، القائِم عليه ُعُموُم النَّصِّ َل عىل ظاهِر التَّناصِّ كِل؛ فإْن َعوَّ بالشَّ
ْفِعْيلِة »كي  َظ اختالاًل يف التَّ ْت َعْيَناُه من احُلْزِن َفُهَو َكِظيٌم﴾)68( حَلَ ِة: ﴿واْبَيضَّ القرآنيَّ
ْفِعْياليت، الُبدَّ أن َتكوَن الِعبارُة »كي َتبِيَض  َتْبَيضَّ ُعيوُن أيب«؛ َفِلَكْي َيْسَتِقيَم النََّسُق التَّ



453

أ. م. د. رضغام حممود اخلفاف ... م . د. حممد حسني مهاوي
مة

حمك
ية 

صل
ة ف

جمل
 ..

د .
عمي

ال

ذي القعدة 1436# . أيلول 2015م

««)69(. فالقراءة األوىل  َة الِقراَءَتنْيِ »َتبِيَض، وَتْبَيضَّ اِعُر إمكانيَّ ُعُيوُن أيب« فقد ترَك الشَّ
)َتبِيَض( جتدها ُمْنساقًة يف املحيط احلكائي ملبنى النص اإليقاعي:

ـُْجْببُِأَراَماِزْلُتِفْلوَأَنا َنَأيبَضُعُيْوَكْيَتبيُكَلنِْيبِْيِلَيْأِوُدِذئ

َفِعلْنفعِلنفاعلنَفِعلْنَفاِعلْنَفِعلْنُمْسَتِعلْنُمْسَتْفِعلْنَفِعُلْن

ا جاءت متساوقة -كام يقول الفيفي- مع قول الشاعر )عاقر(، و )مل متارس  ألهنَّ
القراءة،  هذه  َنها  تتضمَّ أن  يمكن  أخرى  وَمَعاٍن  إشاراٍت  إىل  ح  لُتَلمِّ الدمع(؛  لعبة 
التَّناصِّ  عىل  القائمُة  الثانيُة  القراءُة  ا  أمَّ ذلك.  ونحو  واجلفاِف  ِح،  والتَّقرُّ ِه  كالتَّشوُّ
 ، يِّ الطَّ ُزَحاُف  )ُمْسَتْفِعلْن(  تفعيلَة  حَلَِق  إذ  ؛  الَعُرويضُّ فيها اإليقاُع  فانزاَح   ) )َتْبَيضَّ

فصارت )ُمْسَتِعلْن()70(: 

ـُْجْببُِأَراَماِزْلُتِفْلوَأَنا َنَأيبَيْضَضُعُيْوَكْيَتْبُكَلنِْيبِْيِلَيْأِوُدِذئ

َفِعلْنُمْسَتِعلْنَفْعلْنَفِعلْنَفاِعلْنَفِعلْنُمْسَتِعلْنُمْسَتْفِعلْنَفِعُلْن

ا،  ومجالياًّ ا  فنياًّ ُبْعًدا  َق  حقَّ االنزياح  هذا  أن  يف  الفيفي  الدكتور  الباحث  ويوافق 
اْنِفراَط حالِة احُلْزن، واالغتامم لدى  التي حُتاِكي  الّتناص  ُمتناسًقا مع مضامنِي  جاء 
عريِّ ال خيلو من  الشِّ اإليقاِع  االنزياح يف  أنَّ  ارسنَي  الدَّ بعُض  يرى  لذلك  اعر؛  الشَّ
عرية يف حتقيق األغراِض اجَلاَمليَّة للنَّص)71(، فمن هنا تتَّضح  َقْصد امُلبدع وميوله الشِّ
أكثَر  النَّصَّ  امليزَة قد أكسبِت  تلَك  الفيفي؛ ولعلَّ  إليهام  تني أشار  اللَّ الِقَراَءَتنْي  ميزُة 
ال( تأيت يف بعض  غوية )الدَّ يامئيَّة إىل أنَّ العالمَة اللُّ راساُت السِّ من داللٍة؛ إذ ُتِشرُي الدِّ
اقِة التَّعبرييَّة  ها سوى الطَّ ًة ال حيدُّ النُّصوص مفتوحة الداللة، وحتتمُل دالالٍت متعددِّ



454

االسس الفلسفية للرضورة الشعرية يف الدرس اللغوي احلديث

السنة الرابعة . املجلد الرابع . العدد اخلامس عرش

مة
حمك

ية 
صل

ة ف
جمل

 ..
د .

عمي
ال

مصطلَح  التَّداُول  هذا  عىل  يميائيُّون  السِّ اصطلَح  وقد  فيه،  وردت  الذي  ياِق  للسِّ
الالت املفتوحة(.)72(  )الدِّ

ا تشكل  اعر )مكابدات أنا( أهنَّ ويتَّضح من هذه القراءِة التَّحليليَّة لقصيدِة الشَّ
مساحًة ِخْصبة تكشف عن خمتلف الظواهر األسلوبية خلاصيَّة االنزياح االستبدايل؛ 
غويَّة من  وال اللُّ عري دورًا باِرًزا يف َنْقل الدَّ إذ َلِعَب حموُر االستبداِل يف هذا النَّص الشِّ
َمْبدأ املواضعِة إىل َدوالَّ لغويٍَّة جديدٍة قائمٍة عىل بناِء َأْنساٍق تركيبيَّة خمالفة لأَلْصِل 
معاين  أوسَع  االستعارُة  فيها  لت  شكَّ التي  املََجاِزيَّة  االنزياحاِت  بِفْعِل   ، االستعاميلِّ
والِّ املنزاحِة، فضال عن االنزياحاِت اإليقاعيَّة التي َجَعلِت النصَّ مفتوًحا  تلَك الدَّ
عىل أكثَر من قراءة. وتكشف هذه القراءة أيضا عن حقيقة الفتة ُتعدُّ عالمًة فارقًة بني 
 ، غَة عىل حساِب الَوْزن العرويضِّ ورة واالنزياح، فاألوىل خيرق الشاعر فيها اللُّ الرضَّ
ًة تنمُّ عن قصٍد وإرادٍة  ق قياًم إبداعيَّ غة واإليقاع مًعا ليحقِّ اعر اللُّ والثَّاين خيرق فيه الشَّ

شعرية من لدن املبدع.

هذا  يف  البحث  خيلص  عريَّة  الشِّ ورة  الرضَّ مفهوم  ر  لتطوُّ الَعْرض  هذا  وبعد 
بوصِفهام  واالنزياح  الرضورة  مفهومي  بني  واسعًة  تالٍق  أوجَه  ة  ثمَّ أنَّ  إىل  الفصل 
ان للمبدِع جماال رحًبا لتعبيد مسالكه الشعريَّة؛ إذ يستطيع عرب هاتني  فضاءيِن يشقَّ
ومجالية  إبداعيًة  طموحاٍت  ُيلبِّي  بام  الشعري،  النصِّ  سامء  يف  التَّحليق  اهرتنِي  الظَّ
القواعد  أصول  فرضتها  التي  دات  واملحدِّ العوائق  بسبِب  مسالُكها  ضاقت  لطاملا 
كيزة األساسية التي يستند إليها كال املفهومني هي اخلروج عىل  املعياريَّة؛ ولعلَّ الرَّ
غة املعيارية، والتَّأسيس لصياغة جديدة ترسم مبادئ  كلِّ ما هو مألوف يف ُأُسس اللُّ
بيد  بينهام-  التنظري واإلجراء فيام  عري -وإن ُوجَد اختالٌف يف  الشِّ النَّص  مجاليَّات 
رافدي  الن  ُيشكِّ أهنام  املبدع، فضال عن  َيُصبَّان يف صالح  النِّهائيَّة  لة  املحصِّ ام يف  أهنَّ
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غة،  إبداع ومجال يفيان بمتطلباته وأغراضه الفنية، وُيْسهامن كذلك يف إنامء موارد اللُّ
ر ألفاظها وتراكيبها.  وتطوُّ

فالبحث إذن عن شعرية الرضورة يف ظالل مفهوم االنزياح، وغريه من املظاهر 
التي  سانية  اللِّ ات  امُلتغريِّ مواكبة  يف  وجادة  جوهرية،  انطالق  نقطة  ُيَعدُّ  األسلوبية 
س خدمًة ملصلحة  ٍد دالليَّة، وبالغيَّة ُتكرَّ يبتكرها املبدعون، والنظر إليها سامِت تفرُّ

غة اإلبداعية.  اللُّ
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... اخلالصة ... 

يمكن إجياز أبرز نتائج هذا البحث عىل النحو اآليت:

ورة يف َأْصل املفهوم التَّقليدي القديِم خطٌأ غرُي مقصوٍد ناجٍم عن بواعَث . 1 الرضَّ
مجاليَّة  أغراٍض  عىل  ينطوي  مقصود،  أسلويبٌّ  فخطأ  االنزياح  أما  عروضيَّة، 

إبداعيَّة. 

يراعيان خصوصية لغة . 2 ُكلٌّ من مفهومي الرضورة واالنزياح -اللذين  يستند 
غة املعياريَّة، والتَّأِسيس  ٍة تتمثل باخلروج عىل قواعد اللُّ الشعر- إىل ركيزٍة أساسيَّ

ملبادَئ صياغِة مجاليات النَّص األديب، ُكلٌّ بحسِب اجتاهاتِه، وآلياته املختلفة.

ك فيه الرضورة ُمقنٌَّن بمساحة النَّص الشعري. أما االنزياح . 3 إن احليَّز الذي تتحرَّ
؛ إذ يشمل عموَم النَّص األديب شعًرا كان أو نثًرا. فميدانه أعمُّ

االنزياح . 4 ملصطلِح  قاد  والنُّ غويون  اللُّ اجرتحها  التي  والتَّعبريات  املصطلحات 
َنن، والتَّجاُوز، واخُلُرْوِج، واالنحراِف وغرِيها، تدور يف  كالعدول، وَكرْس السَّ

ورة، ومتثل ظالال دالليا يلتقي مع كثرٍي من أْوُجِه استعامالهِتا.  َفَلك الرضَّ

ِة . 5 غويَّ اللُّ املستوياِت  مجيِع  إىل  جُممِلِه  يف  ينتمي  ورُة  الرضَّ إليه  تستند  الذي  املبدأ 
ا قائاًم عىل  صوًتا، ورصًفا، ونحًوا، وداللة يف حني ُيَعدُّ االنزياح مظهًرا أسلوبياًّ
الت  التَّشكُّ آفاِق  نحَو  هبا  واالنتقاِل  وأصوهلا،  القديمة  البالغة  مبادئ  جتديد 

اجلامليَّة.

 
بتاريخ . 1 اللغة اخلالقة، مقال منشور يف جريدة األهرام املرصية،  الشعر  وذاكرة  تعليم  ينظر: 

13-5-2009، وينظر: موسوعة اللَّحن يف اللغة »مقاييسه ومظاهره«، د.عبد الفتاح سليم، 
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مكتبة اآلداب- القاهرة، ط2، 2009:)16(
الثقايف . 2 املركز  النص«،  وحتليل  »احلداثة  الفنية  والصورة  احلداثوي  الشعري  اخلطاب  ينظر: 

العريب، الدار البيضاء، بريوت، ط1، 1999:)99(.
ينظر: البالغة العربية أصوهلا وامتداداهتا، الدار البيضاء،1999:)132(.. 3
فصول، . 4 جملة  يف  منشور  بحث  كامل،  ألفت  ترمجة:  الشعرية،  واللغة  املعيارية  اللغة  ينظر: 

العدد1،1984:)40-39(.
للثقافة، . 5 األعىل  املجلس  درويش،  أمحد  د.  ترمجة:  الشعرية«،  »النظرية  العليا  اللغة  ينظر: 

.)9(:1995
ينظر: بنية اللغة الشعرية جان كوهن، ترمجة حممد الويل، وحممد العمري، دار توبقال للنرش، . 6

املغرب، ط1، 1986: )129(.
ينظر: بنية اللغة الشعرية:)129(.. 7
ينظر: يف امليزان اجلديد، دار هنضة مرص للطبع والنرش، القاهرة:)185، و186(.. 8
ينظر: مفهوم النظم عند عبد القاهر اجلرجاين »قراءة يف ضوء األسلوبية«، د.نرص أبو زيد، . 9

بحث منشور يف جملة فصول، املجلد5، العدد1، 1984:)23(.
املصطلح النقدي يف الدراسات العربية املعارصة بني األصالة والتجديد »األسلوبية أنموذجا« . 10

العدد2، 2003:  املجلد1،  للبحوث،  د.خليل عودة، بحث منشور يف جملة جامعة اخلليل 
)57( وينظر: البالغة واألسلوبية، د.حممد عبد املطلب، الرشكة العاملية للنرش، ط1، 1994: 

.)206(
ينظر: االجتاه األسلويب يف النقد األديب، د.شفيع السيد، دار الفكر العريب، القاهرة، 1986: . 11

.)22(
الرابط . 12 إليه عىل  الرجوع  العدد2، 2004، يمكن  الثقافية،  أفق  البحث منشور يف جملة  هذا 

http://www.ofouq.com/today/modules.php?name=News للمجلة:  االلكرتوين 
.&file=article&sid=2414

ينظر: فصول يف اللغة والنقد، د. رمضان عبد التواب، مكتبة اخلانجي بالقاهرة، ط6، السنة . 13
.)190(:1999

نظر: الشعرية العربية ادونيس، دار اآلداب، بريوت، ط1، 1985:)44(.. 14
ينظر: قضايا الشعرية: ترمجة حممد الويل ومبارك حنون، دار توبقال للنرش، 1988:)71(.. 15
ينظر للمؤلِّف: حتليل اخلطاب الشعري، دار العاملية للكتاب، الدار البيضاء، املغرب، ط1، . 16

1990:)36(، والبالغة العربية:)132(.
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ينظر: بالغة اخلطاب وعلم النص، د.صالح فضل، عامل املعرفة، 1992:)61(.. 17
العبايس«، أمحد جاسم احلسني، . 18 املعتز  ابن  الشعرية »قراءة يف جتربة  اللغة  ينظر: خصوصية 

بحث منشور يف جملة جذور، النادي األديب الثقايف بجدة، العدد2، 1999:)321(.
ينظر: بنية اللغة الشعرية:)68(.. 19
ينظر: حتليل اخلطاب الشعري:)37-36(.. 20
بنية اللغة الشعرية:)173(.. 21
املصدر نفسه:)173(.. 22
ي«، د.موسى ربابعة، بحث منشور يف جملة أبحاث . 23 املتوقع والالمتوقع »دراسة يف مجالية التلقِّ

الريموك، سلسلة اآلداب واللغويات، املجلد15، العدد2، 1997:)52(
24 . (Gerard genette: figures III، éditions de seuil، paris، 1972، p:(11) (2 
نظرية اللغة يف النقد األديب، د.عبد احلكيم رايض، مكتبة اخلانجي.القاهرة، مرص:)316(.. 25
البحث إىل رأي اخلليل وابن جني من الرضورة يف . 26 الدراسة يف مواضع سالفة من  أشارت 

فصلها األول.
ط1، . 27 العامة،  الثقافية  الشؤون  دار  العرب،  عند  والبالغي  النقدي  اخلطاب  يف  االنزياح 

.)84(:2009
ين عبد احلميد، دار . 28 العمدة يف حماسن الشعر وآدابه ونقده، القريواين، حتقيق: حممد حميي الدِّ

اجليل، بريوت، ط4، 1972:)1: 116(.
ظاهرة . 29 أن  إىل  دة  الدَّ رشيد  د.عباس  ويشري  األديب:)249(.  النقد  يف  اللغة  نظرية  ينظر: 

املفهوم  رداء  تكتيس  مفاهيم  عىل  َتواُفرها  عن  فضال  العربيَّة،  شجاعة  عىل  تدلُّ  االلتفات 
الراهن لالنزياح. ينظر: االنزياح يف اخلطاب النقدي والبالغي عند العرب:)95-91(.

البالغة العربية أصوهلا وامتداداهتا:)120(.. 30
اجلامعية . 31 املؤسسة  ويس،  حممد  د.أمحد  األسلوبية،  الدراسات  منظور  من  االنزياح  ينظر: 

النظرية  بني  واألسلوبية  والنقد   ،)33-30(:2005 ط1،  والنرش،  والتوزيع  للدراسات 
والتطبيق، عدنان بن ذريل، منشورات احتاد كتاب العرب، دمشق، 1989: )25(.

ينظر: االنزياح يف اخلطاب النقدي والبالغي عند العرب:)50-42(.. 32
ينظر: دراسة النص الشعري العريب »مقاربات منهجية«، دار اآلداب، بريوت، ط1، 1989: . 33

.)33(
للكتاب، . 34 العربية  الدار  األدب«،  نقد  يف  ألسني  بديل  »نحو  واألسلوبية  األسلوب  ينظر: 

ليبيا، تونس، ط1، 1977: )158(، ويذكر د.أمحد حممد ويس أن مصطلح االنزياح عند 
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اليل بني مصطلحي التَّجاُوز،  ا، فَعالوة عىل قوله بصالحية التَّقاُبل الدِّ املسدي مل يكن مستقراًّ
سانيات بالعدول. ينظر: االنزياح من منظور  ي االنزياح يف قاموس اللِّ واالنزياح يرتجم املسدِّ

الدراسات األسلوبية:)50(.
ينظر: البالغة واألسلوبية:)127، و198(.. 35
ينظر: يف معرفة النص، منشورات دار اآلفاق اجلديدة، بريوت، ط1، 1983:)69، و76(.. 36
ينظر: للمؤلف: يف الشعرية، مؤسسة األبحاث العربية، ط1، 1987:)17(، ولغة الغياب يف . 37

قصيدة احلداثة، بحث منشور يف جملة أقالم، 1989:)7(.
ينظر: نظرية االنزياح عند جان كوهن، بحث منشور يف جملة دراسات سيميائية أدبية لسانية، . 38

املغرب، العدد1، 1978:)41، و63(.
ينظر: االنزياح من منظور الدراسات األسلوبية:)57-56(.. 39
لقد جاء يف القاموس املوسوعي الروس أن مادة »Ecart« تدل عىل أن االنزياح هو حركة . 40

 Dictionnaire encyclopedique larousse Paris. :عدول عن الطريق أو خط املسري، ينظر
.France .1979 . p 464

ُء واْنَزاَح: إذا َذَهب وَبُعَد، . 41 االنزياح يف الرتاث اللغوي مشتق من الفعل انَزاَح، ومنه َزاَح اليشَّ
ينظر:تاج العروس مادة )ز ي ح(:)6: 443(.

ينظر: بالغة اخلطاب وعلم النص:)64-63(.. 42
43 ..465-Dictionnaire encyclopedique larousse. p 464 
ينظر: بنية اللغة الشعرية:)192-191(.. 44
املصدر السابق نفسه:)194(.. 45
46 . flammarian، Aris، 1971، p. (14). Michael Riffaterr: essays e stylislique strcutral 

،de

أطياف الوجه الواحد، نعيم اليايف، منشورات احتاد الكتاب العرب، دمشق، 1995:)92(.. 47
نظرية االنزياح: من شجاعة العربية إىل الوظيفة الشعرية، د.فتيحة كحلوش، مقال منشور . 48

http://www.almaktabah.net/vb/ األلكرتوين:  الرابط  عىل  العربية،  مكتبتنا  موقع  يف 
showthread.php?t=26987

ينظر: املصدر السابق. . 49
الثقافة دمشق، 1992:)58(، . 50 النظرية األدبية احلديثة، رويب، ديفد وجفرسون، آن، وزارة 

عامل  جملة  يف  منشور  بحث  سليكي،  خالد  اللساين،  التحليل  إىل  املعياري  النقد  من  وينظر: 
الفكر، الكويت، املجلد3، العدد1، 1994: )380(.

ينظر: االنزياح من منظور الدراسات األسلوبية: )97(.. 51
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احلداثة، حترير، ترمجة: مؤيد حسن فوزي، دار املأمون للرتمجة والنرش، بغداد، 1990: )2: . 52
.)25

املوقف من احلداثة ومسائل أخرى، د.عبد اهلل الغذامي، جدة، ط2، 1991:)23(.. 53
االنزياح يف اخلطاب النقدي والبالغي عند العرب:)283(.. 54
نظرية االنزياح: من شجاعة العربية إىل الوظيفة الشعرية، د.فتيحة كحلوش، سبقت اإلشارة . 55

إىل موقع نرش املقال.
بغداد، . 56 والتوزيع،  للنرش  الفراهيدي  دار  الكاملة«،  غري  الورقية  الشعرية  »املجموعة  مقدمة 

ط1، 2010:)20(. 
دار . 57 الشعري«  معن  عباس  مشتاق  خطاب  يف  »دراسة  أخرى  وقضايا  التفعيالت  شعر 

الفراهيدي للنرش والتوزيع، بغداد، ط1، 2011: )85(. 
األعامل الشعرية الورقية غري الكاملة:)150-149(. . 58
ينظر: تاج العروس: مادة )ط ع ن(، )35: 352(. . 59
والتوزيع، . 60 للنرش  األهلية  واجلاملية«،  املعرفية  »األبعاد  احلديث  األديب  النقد  يف  االستعارة 

األردن، ط1، 1997:)11(
ينظر: املخترص يف أصوات اللغة العربية »دراسة نظرية تطبيقية« د. حممد حسن حسن جبل، . 61

مكتبة اآلداب، القاهرة، ط1، 2006:)87(.
النصِّ . 62 ُة  َمْرجعيَّ التَّناصِّ عىل ثالثِة مستوياٍت:1.االجرتار: وفيه َتكوُن  قاد ظاهرة  النُّ ُيصنِّف 

َتكوُن  وفيه  2.االمتصاص:  منه(.  )املأخوذ  ل  األوَّ بالنَّص  الِعْلقِة  واضحَة  الثاين)اجلديد( 
الثاين. 3.احلوار: وهو أعىل  بَنْحٍو كبرٍي مع النصِّ  الِعْلقِة  الثاين غرَي واضحِة  ُة النصِّ  َمْرجعيَّ
ل، وتتفاعُل  ُة النصِّ الثاين بعيدَة الِعْلقِة مع النصِّ األوَّ ، وفيه َتكوُن َمْرجعيَّ مستوياِت التَّناصِّ
فيه النُّصوُص الغائبُة واملاثلُة يف َضْوِء قواننِي الَوْعي والالوعي. ينظر: التناص يف شعر أمحد 
مطر، عبد املنعم جبار، أطروحة دكتوراه، جامعة بغداد، كلية الرتبية ابن رشد، 2010:)40(.

الدخان: آية:)10، و11(.. 63
الكتاب . 64 احتاد  منشورات  ام،  عزَّ حممد  العريب«  الشعر  يف  الّتناّص  »جتّليات  الغائب  َـّصُّ  الن

العرب، دمشق، 2001: )54(.
ينظر: يف بناء النص وداللته«حماور اإلحالة الكالمية«، مريم فرنسيس، مطابع وزارة الثقافة، . 65

دمشق، ط1، 1998:)15(. 
ينظر: االنزياح يف الشعر الصويف:)137(. . 66
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ينظر: بنية التغيري والرتاكم يف »مكابدات أنا« للشاعر مشتاق عباس معن، إحسان التميمي، . 67
بحث منشور يف مدار الصفاف »االجتاه اجلذور الرؤية التجربة«، دار الشؤون الثقافية العامة، 

بغداد، ط1، 2009:)1: 203( وما بعدها.
يوسف: آية:)84(. . 68
شعر التفعيالت وقضايا أخرى »دراسة يف خطاب مشتاق عباس معن الشعري«:)86(. . 69
ينظر: املصدر نفسه:)87(. . 70
مهوس، . 71 إبراهيم  الرمحن  عبد  اإليقاع«،  انزياح  يف  »دراسة  املعارص  السعودي  الشعر  ينظر: 

اعر  كتاب الرياض، مؤسسة الياممة الصحفية، ط1، 2003:)229( جتدر اإلشارة إىل أنَّ الشَّ
مراحِل جتربتِِه  خُمتِلف  العرويضِّ يف نصوِصِه عىل  االنزياِح  اشتغَل عىل  مشتاق عباس معن 
عريَّة، وقد أنتَج هذا االشتغاُل َعَدًدا من امُلْصطلحاِت يف النَّظرية النقدية، ومنها مصطلُح  الشِّ
د اأَلْوُجِه اإليقاعيَّة( الذي اجرتحه الناقد إحسان التميمي، وأراد به اأَلْوُجه العروضيَّة  )َتعدُّ
اعر يف  ، وقد توقَف عنَد نصٍّ للشَّ )اإليقاعيَّة( امُلحتملة التي يمكن قراءهتا يف النصِّ الشعريِّ
ى من أنني الولوج( وهو نصُّ )أثر حُيَْترض(. ينظر: تعدد األوجه اإليقاعية  جمموعته )ما تبقَّ

»قراءة يف نص تسعيني« بحث منشور يف جملة أرشعة، العدد6، 1999:)78(.
ينظر: الدالالت املفتوحة »مقاربة سيميائية يف فلسفة العالمة«، د.أمحد يوسف، الدار العربية . 72

للعلوم، منشورات االختالف، املركز الثقايف العريب، بريوت، ط1، 2005:)76-75(. 
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القرآن الكريم
االجتاه األسلويب يف النقد األديب، الدكتور . 1

شفيع السيد، دار الفكر العريب، القاهرة، 
1986م.

احلديث . 2 األديب  النقد  يف  االســتــعــارة 
الدكتور  واجلاملية«  املعرفية  »األبــعــاد 
للنرش  األهليَّة  الــعــدوس،  أبــو  يوسف 

والتوزيع، األردن، ط1، 1997م.
بديل . 3 »نــحــو  ــوب واألســلــوبــيــة  ــل األس

عبد  الدكتور  األدب«  نقد  يف  ألسني 
للكتاب،  العربية  الدار  املسدي،  السالم 

ليبيا،تونس، ط1، 1977م.
اليايف، . 4 نعيم  الــواحــد،  الــوجــه  أطــيــاف 

منشورات احتاد الكتاب العرب، دمشق، 
1995م.

الكاملة . 5 غري  الورقية  الشعرية  األعــامل 
الفراهيدي  دار  معن«  عباس  لـ«مشتاق 

للنرش والتوزيع، بغداد، ط1، 2010م.
والبالغي . 6 النقدي  اخلطاب  يف  االنزياح 

رشيد  عباس  الــدكــتــور  الــعــرب،  عند 
الددة، دار الشؤون الثقافية العامة، ط1، 

2009م.
ـــدراســـات . 7 ـــاح مـــن مــنــظــور ال ـــزي االن

ويس،  حممد  أمحد  الدكتور  األسلوبية، 
والتوزيع  للدراسات  اجلامعية  املؤسسة 

والنرش، ط1، 2005م.

الدكتور . 8 النص،  وعلم  اخلطاب  بالغة 
املعرفة،  عامل  منشورات  فضل،  صالح 

1992م.
وامــتــدادهــا، . 9 أصــوهلــا  العربية  البالغة 

البيضاء،  الدار  العمري،  حممد  الدكتور 
1999م.

عبد . 10 حممد  الدكتور  واألسلوبية،  البالغة 
ط1،  للنرش،  العاملية  الرشكة  املطلب، 

1994م.
ترمجة . 11 كوهن،  جان  الشعرية،  اللغة  بنية 

حممد الويل، وحممد العمري، دار توبقال 
للنرش، املغرب، ط1، 1986م.

القاموس، . 12 جواهر  من  الــعــروس  تــاج 
بيدي  الزَّ احلسيني  مرتىض  حممد  السيد 
من  جمــمــوعــة  حتــقــيــق:  )ت#1205( 

األستاذة، الكويت، ط1، 2001م.
حممد . 13 الدكتور  الشعري،  اخلطاب  حتليل 

الــدار  للكتاب،  العاملية  دار  العمري، 
البيضاء، املغرب، ط1، 1990م.

ــر، مــالــكــم بــرادبــري، . 14 ــري احلـــداثـــة؛ حت
حسن  مؤيد  ترمجة:  ماكفارلن،  وجيمس 
والنرش،  للرتمجة  املــأمــون  دار  فـــوزي، 

بغداد، 1990م.
والصورة . 15 احلداثوي  الشعري  اخلطاب 

الدكتور  النص«،  وحتليل  »احلداثة  الفنية 
العريب،  الثقايف  املركز  الصائغ،  عبد اإلله 

الدار البيضاء، بريوت، ط1، 1999م.

املصادر واملراجع
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العريب »مقاربات . 16 الشعري  النص  دراسة 
دار  سويدان،  سامي  الدكتور  منهجية« 

اآلداب، بريوت، ط1، 1989م. 
يف . 17 سيميائية  »مقاربة  املفتوحة  الدالالت 

يوسف،  أمحد  الدكتور  العالمة«  فلسفة 
الــــدار الــعــربــيــة لــلــعــلــوم، مــنــشــورات 
ــز الــثــقــايف الــعــريب،  ــرك االخــتــالف، امل

بريوت، ط1، 2005م.
»دراسة . 18 أخرى  وقضايا  التفعيالت  شعر 

يف خطاب مشتاق عباس معن الشعري«  
دار  الفيفي،  أمحد  بن  اهلل  عبد  الدكتور 
الفراهيدي للنرش والتوزيع، بغداد، ط1، 

2011م.
يف . 19 »دراســـة  املعارص  السعودي  الشعر 

إبراهيم  الرمحن  عبد  اإليقاع«،  انزياح 
الياممة  الرياض، مؤسسة  كتاب  مهوس، 

الصحفية، ط1، 2003م.
اآلداب، . 20 دار  ادونيس،  العربية،  الشعرية 

بريوت، ط1، 1985م.
ونقده، . 21 وآدابه  الشعر  حماسن  يف  العمدة 

القريواين )ت463#( حتقيق:  ابن رشيق 
ين عبد احلميد، دار اجليل،  حممد حميي الدِّ

بريوت، ط4، 1972م.
رمضان . 22 الدكتور  العربية،  فقه  يف  فصول 

بالقاهرة،  اخلانجي  مكتبة  التواب،  عبد 
ط6، 1999م.

ديب، . 23 أبــو  كــامل  الدكتور  الشعرية،  يف 
مؤسسة األبحاث العربية ط1، 1987م.

يف معرفة النص، يمنى العيد، منشورات . 24
ط1،  ـــريوت،  ب ــدة،  ــدي اجل ـــاق  اآلف دار 

1983م.
يف امليزان اجلديد، الدكتور حممد مندور، . 25

دار هنضة مرص للطبع والنرش، القاهرة.
جاكبسون، . 26 رومـــان  الشعرية،  قضايا 

دار  حنون،  ومبارك  الويل،  حممد  ترمجة: 
توبقال للنرش، 1988م.

جون . 27 الشعرية«،  »النظرية  العليا  اللغة 
كوهن، ترمجة: د.أمحد درويش، املجلس 

األعىل للثقافة، 1995م.
»مقاييسه . 28 اللغة  يف  اللحن  موسوعة 

سليم،  الفتاح  عبد  الدكتور  ومظاهره«، 
مكتبة اآلداب- القاهرة، ط2، 2009م.

أخــرى، . 29 ومسائل  احلــداثــة  من  املوقف 
ط2،  جدة،  الغذامي،  اهلل  عبد  الدكتور 

1991م.
يف . 30 التناص  »جتليات  الغـائب  النــص 

منشورات  ام،  عــزَّ حممد  العريب«  الشعر 
احتاد الكتاب العرب، دمشق، 2001م.

ديفد . 31 رويب،  احلديثة،  األدبــيــة  النظرية 
دمشق،  الثقافة  وزارة  آن،  وجفرسون، 

1992م.
نظرية اللغة يف النقد األديب، الدكتور عبد . 32

اخلانجي.القاهرة،  مكتبة  احلكيم رايض، 
مرص.

الدوريات...
أنا« . 33 »مكابدات  يف  والرتاكم  التغيري  بنية   

إحسان  معن،  عباس  مشتاق  للشاعر 
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مــدار  ضمن  منشور  بحث  التميمي، 
الصفاف«االجتاه اجلذور الرؤية التجربة« 
دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، ط1، 

2009م.
نص . 34 يف  »قــراءة  اإليقاعية  األوجــه  تعدد 

التميمي  جواد  حممد  إحسان  تسعيني« 
جملة أرشعة، العدد 6، 1999م.

خصوصية اللغة الشعرية »قراءة يف جتربة . 35
ابن املعتز العبايس« أمحد جاسم احلسني، 
جملة جذور، النادي األديب الثقايف بجدة، 

العدد 2، 1999م.
الدكتور . 36 احلداثة،  قصيدة  يف  الغياب  لغة 

كامل أبو ديب، جملة أقالم، 1989م.
يان . 37 الشعرية،  واللغة  املعيارية  اللغة 

ألفت كامل، جملة  موكاروفسكي، ترمجة: 
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ملخص البحث

انامزت التجربة الشعريَّة العربيَّة املُعارصة، والسيام العراقيَّة منها بقدرهتا عىل 
احلضور النيَص، واملواكبة مع األداء التطويري، والتغيري املنظومايت يف هيكلية الشعر 
العريَب، وما كان ذلك االنزياح حاصاًل، لوال رغبة من الشعراء أنفسهم بالعزوف 
عن االجرتار، والنأي عن التجريب نفسه الذي ظلَّ ُيرافق القصيدة العربيَّة لعقود 
من الزمن مل تستطع فيه مغادرة األداء اخلطايبِّ ذي املضامني التعبويَّة، حتى ُأثقل املتن 
الشعريُّ العريبُّ –إن جاز قول ذلك– بالقصائد املنربيَّة واإلخوانيَّة، التي خلت من 
الروح الشعريَّة، وبواعثها الوجدانيَّة، األمر الذي أوصل كثريًا من تلك التجارب 

إىل التاليش واالندثار والتغييب.

من  جعلت  إبداعيَّة  أُلطر  استجابة  جاء  اجلديد  الشعري  احلضور  مكمن  إنَّ 
للرؤى  اجلالب  الشعري  االشتغال  يف  البحث  عن  يكفُّ  ال  ًا،  ومهَّ ًة  قضيَّ الشعر 
الوجدانيَّة املنطلقة من البوح  اإلنساينِّ يف تغريده الدائب داخل املتن النيص؛ ليؤرش 
النصيَّة،  الدالالت  به  أغنت  الذي  الفنيِّ  اإلثراء  ومدى  اجلاميل،  الُبعد  اجتاهات 
كت املسارات التصويريَّة نحو عوامل اإلغراب والدهشة، وتندرج جتربة الشاعر  وحرَّ
يف  التقريريَّة  للرؤى  الرافض  الفنّي  امُلعطى  هذا  ومتاهيات  حدود  يف  الدوخيِّ  محد 
نقديَّة  رؤيَّة  الدراسة  هذه  وجُتسد  الشعريَّة،  نصوصه  أروقة  داخل  املرئيِّ  اجتاهه 
اإلبداع  عىل  الرتكيزيَّة  الرؤية  وهي  نحوها،  أقالمهم  ة  أسلَّ الباحثون  ُيسلُط  ما  قلَّ 
، وقوة حضور الشاعر يف نصوصه؛ ليحمل عىل رفدها باملُعطى اجلاميلِّ والقيمة  الذايتِّ
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الفنيَّة اآلبية لالندراج ضمن مفردات التشاكل واالجرتار والتقليد؛ فجاءت اخلطة 
متمحورة بثالثة مباحث:

املبحث األول: أثر الشاعريَّة يف حتقيق الرؤى الشعريَّة.

املبحث الثاين: الُبعد اخليايلُّ ومتظهراته اجلامليَّة.

املبحث الثالث: املغامرة التجريبيَّة ورهانات معطياهتا الفنيَّة.

وقد سبق املباحث الثالثة فقرتان االوىل اهتمت بالتعريف بالشاعر ، والثانية 
مّثلت مهادًا نظريًا للبحث تناول مفهوم الغرائبيَّة .

الباحث  عزم  التي  املعرفيَّة  السلسلة  من  ثانية  حلقة  الدراسة  هذه  وجاءت 
من خالهلا عىل االحتفاء بالتجارب اإلبداعيَّة التي تستحق الدراسة يف ظلِّ وجود 
العمل  هلذا  مصاحبًا  التوفيق  يكون  أن  الدعاء  مع  وفاهتم،  بعد  وليس  أصحاهبا 

وتوجهاته اإلنسانيَّة واملعرفيَّة.
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ABSTRACT

The contemporary poetic experience, especially in Iraq, has been 
characterized by its ability to impose textual  existence coping with the 
developmental performance and systematic change in Arabic poetry 
structure . Such precocity  would have not been possible, had the poets 
themselves been not able to repeat themselves and eschewed the 
empirical trend bound to the Arabic poem for decades during which it 
could not divest itself of the oratory performance with its campaigning  
implicatures. As a result, one could say that the Arabic poetic text was 
saturated with the oratory and brotherhood poems void of the poetic 
spirit and its sentimental angles to the extent many of these experiments 
vanished.  

The new poetic emergence responds to the sense of creativity that 
renders poetry into being a cause and issue that never cease delving into 
poeticism steeped with emotional visions emanating from the heart of 
mankind contemplation in the context to indicate the directions of the 
aesthetic dimension and the extent of artistic scope that enriches textual 
semantics and gives move to the imagery toward the worlds of  precocity 
and amazement. 

The observation of Hamad Al-Dokhi runs equal with the limits and 
emulation of such an artistic artwork repudiating the documentary visions 
in terms of visual propensity in the prurview of his poetry . 

   This study embodies a critical vision seldom do researchers deal with, 
it is the concentrating vision about the self-creativity and omnipresence 
of the persona to enrich them with the aesthetic factors and the artistic 
values repudiating to be listed under the wing of juxtaposition, rumination 
and imitation , so the present paper addresses the following:
Chapter one: the impact of poeticism in achieving the poetic vision.
Chapter two: the imaginative dimension and its aesthetic manifestations.
Chapter three: empirical modernism and its artistic factors.   

The present study intends to be the second threshold of  the 
knowledge series the researcher exerts himself to wreathe the creative 
experiences that deserve investigation as these experienced people are 
in life and not after being dead. Wishing all the best to this work and its 
human and knowledge propensities.
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الشاعر يف سطور

يف  الرشقاط  بقضاء  نينوى  حمافظة  يف  ولِد  الدوخّي،  حممود  محد  هو   
 ، الشعبيَّ الشعر  جييدان  والداه  وكان  فقرية،  فالحيَّة  عائلة  من  1974/4/23م، 
من  السادسة  السنة  بلوغه  وعند  صغره،  منذ  الشاعر  لدى  التأثر  مالمح  فبدأت 
عمره التحق بمدرسته االبتدائية يف قرية )اخُلُصم( بقضاء الرشقاط؛ وسميت هبذا 
االسم؛ ألنَّ اخلصوم كانوا يتصاحلون فيها، بعد أن أكمل دراسته االبتدائية، التحق 
يف )متوسطة آشور( بقرية اجلِمْيَلة، ومن ثم أكمل اإلعدادية بقضاء الرشقاط نفسه، 
ج فيها يف العام 1999م، بعد ذلك سيق  ودخل كلية اآلداب جامعة املوصل وخترَّ
إىل اجليش؛ ألداء اخلدمة اإللزامية، عاد بعد ذلك لُيكمل دراساته الُعليا، يعمل اآلن 
أستاًذا بجامعة تكريت، كلية اآلداب، لتدريس مادة األدب العريبِّ احلديث ونقده)1(.

جمموعاته الشعريَّة 

عذابات، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، 2002م.. 1
أحزان عراقية، دار الصدى، اإلمارات، 2005م.. 2
مفاتيح ألبواب مرسومة، احتاد الكتاب العرب، دمشق،2011م.. 3
األسامء كلها، دار ديوان املسار، بريوت- ديب، 2009م. . 4

اجلوائز التي فاز هبا

اجلائزة األوىل بمسابقة شعراء العراق الشباب عن قصيدته )من مزاغل البوح(.. 1
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)األسامء . 2 ديوانه  عن  الربلينيَّة،  رشق-غرب  ديوان  بمسابقة  الثانية  اجلائزة 
كلها(2(.

املهاد النظريُّ

 )estrangement( مفهوم الغرائبيَّة

وفضِّ  األدبيَّة،  األجناس  عىل  النيصِّ  االنفتاح  بآليات  الغرائبيَّة  مفهوم  اقرتن 
نيصٍّ  بنتاج  اخلروج  بغية  بينها؛  فيام  متداخلة  لتكون  بعضها؛  مع  تقاطعاهتا  حدود 
جديد ينتمي إىل عوامل اإلغراب والدهشة؛ »ألنَّ الغرائبيَّ حُييل إىل يشء مألوف جدًا، 
إالَّ أنَُّه مكبوت بعيد عن االهتامم«)3( من حيث إنَّ )الغرائبيَّة( تربط بني أشياء غري 
منطقية، يسودها منطق داليلٌّ جيعل من الشتات املكون لنسيجها متامسًكا ومرتبًطا إىل 
احلدِّ الذي خيلق ُبعًدا مجالًيا يف قيمة النصِّ الفنيَّة قلَّ ما ُيشاهد نظري هلا يف النصوص 

غري الغرائبيَّة)4(.

إنَّ جلوء الشعراء امُلعارصين إىل االقرتاب من التصويرات الغرائبيَّة الغاية منه 
له االستظالل هبديِّ  يقدر  فرادة شعريَّة متيز جتربتهم عامَّ سلفه من جتارب مل  خلق 
خاصة  لغة  صنع  يف  الغرائبيَّة  تتيحه  الذي  املعجميِّ  املخزون  عن  فضاًل  الغرائبيَّة، 
نصوصهم  يف  اإلبداعيِّ  األثر  رقعة  توسع  مستهلكة،  غري  وألفاظ  تراكيب  ذات 
الشعريَّة، وُتزيد من حجم اإلثراء اإلحيائيِّ الذي جيعل قيمة نصوصهم تتميز بكوهنا 
، واكتشاف خباياه، بوصف  رة، تستفز القارئ عىل تتبع األثر اجلاميلِّ غامضة وُمشفَّ
كان  وملَّا  تلقيها«)5(  وظروف  وموقفها  قصدها  هلا  رسالٍة  كلَّ  »وإنَّ  رسالة  الشعر 
األمر يسري عىل هذا املنوال، فليس من املقبول أو املنطقي اإلبقاء عىل هذه الرسالة 
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-الشعر- من غري أن متس يُد اإلبداع حمتواها الفني شكاًل ومضموًنا يف حماولة جادة 
بعد  الشعر  بصحراويَّة  تؤمن  ال  مفاهيميَّة  بمواجهة  قة  مصدَّ فنيَّة  ترسيامت  لوضع 
ر له االرتواء بامء احلداثة الشعريَّة، وال ُيفهم من ذلك أنه رصاع بني القديم  أن ُقدِّ
واحلديث، بقدر ما هو تنميَّة شعريَّة ُيراد هلا أن تبقى حمافظة عىل رونقها وحضورها 
الشعر  »ألنَّ  ومرئي؛  مسموع  هو  ما  بني  اإلبداع  مصادر  فيه  تتعدد  زمن  يف  الفنيِّ 
امُلعارص حماولة الستيعاب الثقافة اإلنسانيَّة بعامة، وبلورهتا وحتديد موقف اإلنسان 

امُلعارص فيها«)6(.
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املبحث األول

أثر الشاعريَّة يف حتديث الرؤى الشعريَّة 

)Poetism( الشاعريَّة

والتحليل،  بالدرس  نفسه  املبدع  د  تعهُّ عاتقها  عىل  أخذت  نقديَّة  نظريٌة  هي 
تسيري  وكيفية  وفهمها،  اإلبداعيَّة  قدراته  مباعث  ف  لتعرُّ حماولة  يف  واالستقصاء 
النصِّ  ألقية  ُيديم  حمفًزا  بوصفه  اإلبداع؛  هلذا  املولِّدة  النشاط  مراكز  وتكثيف 
اد  الُنقَّ من  كثري  وهناك  الشعريَّة)7(،  القوانني  مع  النّص  عالقات  م  وُينظِّ  ، الشعريِّ
امُلعارصين من ال يفصل بني الشاعريَّة والشعريَّة)8(؛ ألنَّ ترمجة املصطلح مل تضبط 
حدوده ومعايريه الفنيَّة عىل النحو الذي جتعل من مفهومه تداولًيا، غري أنَّ االحتكام 
للمنطق العلميِّ يقيض برضورة الفصل بني املصطلحني، عىل اعتبار أنَّ األول منهام 
يسري يف متحوراته باجتاه االستظالل هبدي الذاتيَّة اإلبداعيَّة، يف حني أنَّ الثاين ُيعنى 
بدراسة النصِّ األديبِّ ومديات افرتاق لغته عن لغة الكالم العادي وانزياحاته عنه، 

وهذا ما اصطلح عليه كامل أبو ديب بمسافة التوتر)9(.

مراحل  من  هنائيَّة  مرحلة  رضورة-  ذلك  يف  -واجلزم  الشاعريَّة  مرحلة  إن 
الذاتيَّة  التجربة  تكن  مل  ما  لظهورها  بارقة  تعطي  ال  لكوهنا  ؛  اإلبداعيِّ التجريب 
بمساراته  م  التحكُّ الشاعر عىل  مقدرة  ُيظهر  فنيٍّ  عليها من نضوٍج  ما  استوفت  قد 
النصيَّة، وحتديد موقفه منها من خالل »اإلتيان بالقصيدة املكتملة املعامل والتي يمكن 
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ا املرحلة التي يتشكل  من خالهلا توقع شاعرها؛ ملا تتميز به من البصمة اخلاصة، إهنَّ
فيها املعجم اخلاص بالشاعر«)10(.

بؤر  خلق  عىل  قادًرا  ليكون  النصيَّة؛  وانزياحاته  وأساليبه  صوره  وتتعدد 
، وجتربة محد الدوخيِّ تأيت واحدة  اجلامل اإلحيائي املمظهر لشعريَّة النصِّ الشعريِّ
اكتامهلا  بحكم  ؛  الشعريِّ اإلبداع  التي فرضت وجودها عىل خارطة  التجارب  من 
آخر، ومن  إىل  املتصاعدة يف وتريهتا من نصٍّ  الشاعريَّة  ونضوجها وبلوغها درجة 
ة( الذي يقول فيه.)11(  جدير االستهالل الشاعريِّ الوقوف عنده نصه )احُلسني:أئمَّ

ــــــــْه ليس احُلسنُي أمـــــامًا     ِظلُّ احُلسنُي أئمَّ
ْه َقْد جاَء فــــرًدا ولكْن     لوحده صـــــــــاَر ُأمَّ
ْه حتى بحالِة جــــــــــراًّ     ترى عىل الُنـوِن َضمَّ

هلا  أراد  الذي  شاعرها  رؤية  وراء  منساقة  احلداثيِّ  النصِّ  هذا  قيمة  تبدو 
إالَّ  لذلك؛  ابتغاؤه  كان  وما  واحد،  آن  يف  والدينيَّة  الشعبيَّة  الكينونة  من  االقرتاب 
لتحقيق مردودين نفسيني، األول جذب ذائقة املتلقي العادي نحو عوامل االستشعار 
بنكهة املعنى ووضوح الداللة، والثاين مغازلة حواسه الوجدانيَّة يف تكثيف الرؤيَّة 
الشعريَّة برتسيمة دينيَّة تداوليَّة يف مفهومها، مستساغة يف نسيجها، مألوفة يف توارد 
أفكارها، غري أنَّ النبض الشاعريَّ أخرجها بأداء فنيٍّ يأخذ منحنى فرادًيا يف تشكيله 
عليها  اشتمل  التي  اإلحيائيَّة  الطاقة  ته  وفجرَّ الشاعر،  إحساس  صنعه  الذي  النيصِّ 
لرغبة  امُلوِضح  التلقي  ألفِق  بكرٍس  عليه  دخوله  حلظة  يف  قارئه  فاجأ  الذي   ، النصُّ

الشاعر عىل امتصاص رحيق بيت النابغة الذبياين الذي يقول فيه:

وال عيَب ِفْيِهم غرَي أنَّ سيوَفُهْم     هبنَّ فلوٌل من قراِع الكتـــــائِب
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إذ إنَّ الشاعر يف هذه املقاربة النقديَّة من املؤكد أنَّ غاياته ال تنطلق إىل استجالب 
خلق  منها  الغاية  وإنَّام  الذم،  يشبه  ما  يف  املدح  أسلوب  يف  القديمة  البالغيَّة  القيمة 
انعطافة غرائبيَّة مُتِظهر شاعريَّة اخللق اإلبداعيِّ وحتايثه مع اإلفراز النيصِّ الذي قام 
يف  التحديث  مالمح  جتلياهتا  يف  تظهر  التي  اجلامليَّة  األبعاد  ببث  اآلخر  هو  بدوره 
الرؤى الشعريَّة شكاًل ومضموًنا الذي جعل ديمومة الشاعريَّة تتنامى يف سريورهتا؛ 
ة يف اقرتاهبا من بالغة اخلطاب  لتقف عند حدود املفارقة النصيَّة اجلاعلة من الفرد أمَّ
َكاَن  إِْبَراِهيَم  ﴿إِنَّ  تعاىل:  قوله  مع  )القرآنية(  تناص  آليات  يف  لتدخل  ؛  القرآينِّ

ًة﴾)12(. ُأمَّ

عن  كشفه  خالل  من  اللغويِّ  نظامه  توزيع  إعادة  إىل  يعمُد  بذلك  والشاعر 
خمتلفة  بأنامط  مرتبطة  بيانات  إىل  ُيشري  ثم  ومن  التواصليَّة  الكلامت  بني  العالقة 
غرائبًيا  االنعطاف  الشاعريِّ عىل  األثر  قدرة  تعضيد  بغية  السابقة)13(؛  األقوال  من 
ل الجتاه جديد يف  ُيؤصِّ الذي  التصويريِّ  التحديث  باجتاه مناطق  وحتريك بوصلته 
، وينفر من التحشيات والزوائد املنتأية  استخالٍص شعريٍّ حيتفي بالتكثيف اإلحيائيِّ
؛  الفكريِّ نضوجها  قوة  من  متتح  شاعريَّة  هبدي  واالستظالل   ، الفنيِّ املحتوى  عن 
أنَُّه غرائبيٌّ يستغل  تأخذ مدى تصويرًيا سمته األساسيَّة  تعبرييَّة  بقيم  النصَّ  لرتفد 
املواطن البكر، ويصممها بالطريقة املنسجمة مع االجتاه الشاعريِّ الذي هيَّأ اخلطأ 
ة(؛ ليكون صورة نابضة يف شعريتها، منزاحة يف  النحويَّ يف قوله: )ظُل احُلسنُي أئمَّ
مدلوهلا، قوية يف تأثريها، وهو يصل إىل نتيجة خُيرج فيها عرًضا درامًيا مفاده: أنَُّه ال 

يمكن كرس نون )احُلسني( وإن كان استحقاقها النحويُّ يقتيض أن ُتكرس: 

ْه حتى بحالِة جــــــــــراًّ     ترى عىل الُنـوِن َضمَّ
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ُب اخلطأ؛  الصواب وتصوِّ انعطافة غرائبيَّة خُتطئ  اقتضت إحداث  فالشاعريَّة 
لتبقى شعريَّة النصِّ طافحة باملضمون، وخضلة يف مديات التلقي. 

 إنَّ ديمومة التنامي يف تشكيل االنعطاف الغرائبيِّ ُتلقي بفرضياهتا عىل الشاعر 
يف استحضار قصديته امللتصقة بمقدار الوعي الذايت الذي هُييئ إلخراج النصِّ عىل 
النحو الذي أُريد له، ومعنى القصديَّة هو إجياد »قواعد ُتقيم روابط عرفيَّة بني الدال 
واملدلول»)14(؛ لتعمل هذه الروابط عىل حتديد مساريَّة اإلحياء النيصِّ ومدى نشاط 
فاعلية اإلطار اجلاميلِّ يف حث ُسنن التلقي عىل كشف آفاق الشاعريَّة امُلحققة لذلك 
، وهذا األساس يقود إىل وقفة عند نصِّ »ُملصق عىل العراق«)15(  االنعطاف الغرائبيِّ

الذي يقول فيه محد الدوخي:

إىل أمي فقط وكثرًيا
لربابتي يف احُلزِن

شتُل
وأما بُِحضِن الصوِت

ِطفُل
الناُي جيِدُل دمعتي

- -بيديَّ
فاملنديُل َحقُل

ي عباءهُتا حقوُل اهللِ ُأمِّ
واألرداُن أهُل

ي الطريُق إىل اجلهاِت أمِّ
يدها تِدلُّ
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ي حدائُِقها يداها أمِّ
.. وُتسَتظلُّ تسَتِظلُّ

الغيُم بعُض غسيِلَها
يا صاحبي، واألفُق َحبُل

والنهُر خيُط نسيِجَها
واإِلبرُة السمراُء

َنْخُل
....
ي ُأمِّ

ُتضاُف إىل البالِد
َفها لكي ُتعرِّ

أتدري؟؟
!!!) فْهَي )ألُّ

جعل  التي  القصديَّة  يف  التالزم  خصوصية  من  النصِّ  هذا  بوحية  انطلقت 
)األم(  هي  فالدال  ومدلوها،  داهلا  بني  مضموهنا  يف  تتفارق  ال  ثنائيَّة  الشاعر  منها 
ه بمقدمة »من صورها الشخصيَّة  ح نصَّ واملدلول هو )الوطن(؛ وعىل نتاج ذلك وشَّ
مع الوطن، مع تعديٍل يف املنظر«، ومعنى ذلك أنَّ الشاعر، دفع قصديته للتمحور 
الرتسيمي يف حدود هذه الثنائيَّة )الوطن/األم( االنفعالية التي »تعتمد عىل التعبري 
«)16( وهو بذلك  الوجداينِّ املرتكز عىل احلس املبارش الذي ينشأ عنه انفعال تلقائيٌّ
االندماج  من  تتخذ  له  خصوصية  ترسيم  باجتاه  وعالماته  النصِّ  بمكونات  يدفع 
النصِّ  قيمة  يف  الشاعريِّ  لالجتاه  موضحة  واحدة،  بوحية  يف  الغرائبيِّ  اإلطار  مع 
الذي أرصَّ الشاعر عىل أن تكون ثريته أو عتبته نازحة نحو عامل اإلغراب الشاعريِّ 
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»إىل: أمي فقط وكثريًا«؛ لتتبدى قوة الشاعريَّة يف قدرهتا عىل كرس »هيمنة العنوان 
، ويؤسس ملعاٍن متقاطعة بني ما هو ظاهري وباطني؛  « احلريفِّ االشتاميلِّ الكالسيكيِّ
للنصِّ  حُيقق  ودلياًل  ومعرفيَّة  ثقافيَّة  عالمة  باعتباره  والتأويل؛  القراءة  »لُيغذي 
جنسه«)17( الذي يمكن أن ينتمي إىل منظومته املعرفيَّة، ومؤرشات هذا النصِّ ُيلحظ 
يف مضموهنا دفع قوى الشاعر الذاتيِّة اخلالقة للرؤى اإلحيائيَّة نحو االعرتاف بانتامئه 
إىل اجلنس الشعريِّ بكل قيمه ومفاهيمه، ومحوالته؛ ألنَّ حجم الشاعريَّة امُلؤِسَسة 

لفنيَّة النصِّ كفيلة لالنضواء حتت مسمى الشعر. 

إنَّ مقدار التكثيف املوحي بوجود الشاعريَّة ُترتسم مالحمه يف شكل االنعطافات 
ال  التي  انفعاالته  ألغوار  والسابرة  الشاعر  ذات  يف  املقيم  للقلق  اخلالقة  الغرائبيَّة 
ُيريض فضول  عامَّ  الدائب  البحث  نتيجة  الدائمني؛  القلق واالضطراب  تكفُّ عن 
الذات الشاعرة يف االستكانة والركون إىل اإلخراج الفنيِّ للنصَّ الشعري بالطريقة 
التجديديِّ  االشتامل  حجم  وإنَّ   ، النصِّ حليوية  ط  امُلنشِّ التجديد  بتحقيق  الكفيلة 
اخلالق لالنعطافة الغرائبيَّة يف هذا النصِّ هلو مؤرش واقعيٌّ لتمثيل اخللق اإلبداعيِّ 
ي عباءهتا  آلرصة التجديد »لربابتي يف احلزن شتُل، وأنا بحضن الصوت طفُل، وأمِّ
االنعطاف  بؤرة  إىل  يصل  حتى  تدُل«  َيُدها  اجلهات  إىل  الطريق  ي  وأمِّ اهلل،  حقوُل 

 .») ي تضاُف إىل البالِد لكي تعرفها، أتدري فهي )ألُّ الغرائبيِّ يف ُقوله: »أمِّ

جتربة  بغرائبيَّة  التسليم  إىل  النقديَّة  الرؤى  تقود  للشك  الداحضة  احلقيقة  إنَّ 
الدوخيِّ التي أعلنت جهًرا إخفاق »األدوات التقليديَّة شبه املستهلكة أمام خطاب 
غري تقليديٍّ عىل النحو الذي تقوم فيه احلاجة إىل تطوير /حتديث /استبدال«)18(؛ ألنَّ 
ثقافة القارئ ومديات ثرائها العبة رئيسة يف فهم الشفرات النصيَّة وتفكيكها التي ال 
يمكن الوصول إىل مفادات املغزى الذي انطوت عليه ما مل يكن –القارئ- قد أخذ 
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ة نقديَّة قادرة عىل استجالء األثر  بعني حسبانه بأنَّ النصوص الغرائبيَّة حتتاج إىل ُعدَّ
الفنيِّ وبيان مفاهيمه امُلؤسس عىل وفق رؤاها الفكريَّة، وطبيعة اإلنتاج واإلخراج 
الشاعر  لكون  ومصداقيته؛  القول  هذا  واقعية  تؤكد  الدوخي  محد  لتجربة  الفنيني 
متخصًصا بالنقد األديبِّ احلديث، وهو بذلك يعي الطريقة الكفيلة بخلق انعطافات 
غرائبيَّة تتبلور يف تالفيف نصيتها قوة احلضور الذايتِّ للشاعر املؤدي يف هناية املطاف 
ا »درس يتكفل باكتشاف امللكة الفرديَّة التي تضع فرديَّة  إىل متظهر الشاعريَّة عىل أهنَّ

«)19( عىل حدَّ تعبري ميشونيك. احلدث األديبِّ
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املبحث الثاين

الُبعد اخليايلُّ ومتظهراته اجلامليَّة

مع  مرتافقة  املعارصون  اد  الُنقَّ ملفاهيمه  ل  وأصَّ اخليايلِّ  الوجود  أمهية  جاءت 
؛ كونه متصاًل بالدراسات األدبيَّة  تطورات املشهد النقديِّ يف أوروبا والعامل الغريبِّ
اد  الُنقَّ تبناه  عامَّ  خمتلًفا  العرب  عند  اخليال  مفهوم  يأت  ومل  والبالغيَّة،  والنقديَّة 
ف  الغربيون، ويف مقدمتهم الناقد اإلنكليزي )روبني جورج كوليينجود( الذي عرَّ
اخليال عىل أنَّه »صورة للتجربة تعمل عىل تقديم احلقيقيِّ وغري احلقيقيِّ يف خليط أو 
مزاج غري حُمدد العوامل، يقوم الفهم بعد ذلك برتسيب احلقيقة منه«)20( وهو بذلك 
يتصف بمهمة ذاتيَّة متعلقة باملبدع عىل خالف الَتخييل؛ لكون اخليال متعلًقا بملكة 

املبدع التي تثري طرائق اإلدهاش الفجائيَّة املتنوعة)21 (.

وبعبارة أخرى هي الطريقة املثىل اخلالقة لإلبداع األديبِّ املتأتية من قدرة املبدع 
إذن  فهي   ، النيصِّ املضمون  متن  يف  إحيائيَّة  بطريقة  الفنيَّة  خصائصها  تذويب  عىل 
التخييل  أنَّ  حني  يف   ، اإلبداعيِّ اخللق  عىل  القادرة  وإمكاناته  املبدع  بذاتيَّة  مرتبطة 
ُيعدُّ »مصدًرا مهاًم من مصادر شعريَّة الصورة، ويتقنع عادة خلف أدوات اخلطاب 
املتنوعة املوجهة إىل منطقة التلقي«، وهو هبذا الوصف متعلق بقدرة املتلقي عىل كيفية 
استقراء النصوص اإلبداعيَّة، واملعني بموضوعة البحث ُهنا الُبعد اخليايل الذي مل 
تكن جتربة محد الدوخي خالية من أبعاده اجلامليَّة املستثارة من الرفد التصويريِّ الذي 
ن الشاعر من إظهار حيوية املؤثرات اخلارجية بعد أن أعاد إنتاجها برؤية فنيَّة  ُيمكِّ
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واحد،  آن  يف  والتلقي  اإلنتاج  آللية  ك  املُحرِّ التفاعل  عمق  إىل  الولوج  استطاعت 
ونصُّ »هي هذه سلمى وتلك قصيديت« يوافق هذا القول، إذ يقول فيه)22(:

سلمى...
ُف رُشفَة املعنى ُتنظِّ
لتدخَل يف القصيدْه

سلمى...
حتكُّ مواسَم النارنِج

كي ترعى الفصوُل
ُخطى الطريدْه

هي هذه سلمى.. وتلك قصيديت:
من مقلتيها •	

يأخُذ التفاُح نكهَتُه
املاُء وعىل أصابِِعَها يمرُّ  •	

كي خيتاَر وِجهَتُه
اْسَمَها واهُلدهُد السبئيُّ صادَر  •	

 لَِيُبثَّ ِهْجَرَتُه
********

هي هذه سلمى، ويل وَتُر
وا عليها وغادروا الغجُر مرَّ
وَرُموا عىل وجهي ربابَتَهْم

فلذا غزا مرآيَت الكدُر
يْب ما َيرِسُّ البئُر.. أغنيتي
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تنمو، ويرقُص حوهَلا احَلَجُر
*******

إنَّني هاُهنا
طفلٌة

احتمي بالكالم ِ اجلميِل
من الذكرياِت

ُب دمعي بظلِّ املرايا ُأهرِّ
وأتلو نشيَد األناشيِد يف

حرضِة اخلوِف

أنَّه حُييل إىل عدم الوثوق  يظهر مكمن االنعطافات الغرائبيَّة يف هذا النصِّ يف 
والتشكيك يف »األفكار املوروثة عن العالمة، واللغة، والنصِّ والسياق«)23(؛ ألنَّه 
دائب  غلياٍن  حالة  يف  فهي  مطلًقا  بالثبات  تؤمن  ال  نقديَّة  رؤى  وفق  عىل  مؤسس 
ًا إالَّ  ، ال تبدو بوارق أمل الئحة لتمظهره نصيَّ احلضور يسعى إىل تقديم مذاق شعريٍّ
بعد مرافقة التنامي املستمر يف بنياته، فالشاعر خيلق عوامله بام يتساوق مع اعتصاراته 
ن مداد  ، لتتصري إىل بؤر مجاٍل متكِّ اخلياليَّة التي عمل الشاعر عىل تذويبها يف النصِّ
ًا يف بنائها  د نصيَّ ناقدها من تسطري املفردات املتناسبة وحجم اخللق اإلبداعيِّ امُلجسَّ

. التصويريِّ

فالتفاح أخذ نكهته من مقل اجلامل احلدقايت، واختيار املاء لوجهاته ال يكون ما 
مل يمرَّ عىل أصابع املعشوقة، وُهدهد سليامن ال جمال لبث هجرته إال بعد مصادرة 
اسمها، فهي )بلقيس( وجع الشاعر الذي جعل خياله أسري تأمالت قلقة قادرة عىل 
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ا »نوع من اخليال، لكنه اخليال املرتبط باخلوف  ف عىل أهنَّ إحداث الغرابة التي ُتعرَّ
وانعدام األمن والوحشة والتوجس«)24(.

ا وسيلة إبداع إبالغيٍّ متكن  إنَّ قيمة اخليال الشعريِّ برزت يف هذا النصِّ عىل أهنَّ
بغية  املتكرر،  الفنيِّ  التأثري  املنفلتة من رواسب  الشاعر بوساطتها من تصدير رؤاه 
التمكن »من استحضار صور متشظية خمزونة يف العقل من قبل وألفها لدى إثارته 
له   ، الشعريِّ التمظهر  مع  اخليايلُّ  فالتجاوب  أحاسيسه«)25(  واهتياج  عاطفته  بقوة 
مردود مجايلٌّ تتبادله أطراف التجاذب املتناغمة يف عمليتي اإلبداع والتلقي، لتبقى 
البؤر  أسسته  الذي  اإلبداعيِّ  املشهد  متن  يف  حارضة  واالنبثاق  األلق  حضوريَّة 
الغرائبيَّة النابضة بصور اجلامل الفنيِّ املرتكز عىل معطيات فعل اخليال اخلالق للتنوع 

. الصوريِّ القادر عىل اخرتاق الذهن وحتقيق الغرائبيَّة يف النصِّ

عنرص  بوجود  مرتبطة  الدوخي  محد  جتربة  يف  اخليال  موجودات  طبيعة  إنَّ 
اإلدهاش؛ بغية الكشف عن األبعاد الفنيَّة غري املألوفة املكتنزة بأفق مجايلٍّ ُمنبعث من 
ق صادر عن موهبة إبداعيَّة متجاوزة حدود األثر اجلاميلِّ بمفهومه  وحي خيايلٍّ خالَّ
)26(، ليتجه نحو متكني اإلزاحة النصيَّة من أن تؤدي دوًرا يف إنتاج املعاين  التقليديِّ
والصور التي من شأهنا إحداث انعطافة غرائبيَّة يكون للخيال األثر األكرب يف جتسيد 
ًا، وهذا ما تتضح مالمح وجوده يف نص »مواويل لسيدة املاء« الذي  مضموهنا نصيَّ

يقول فيه)27(:

َم هذي الناس ثالث لياٍل أُلكلِّ
عن طرٍي يتَبُعِك..

ليدلَّ عليِك
عن ريٍح هتمُس خلفِك
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لتدلَّ عليِك
وَفَراٌش حيِمل عنِك عناَء َضِفرَيتِك

أين ُأخبِّئ قلبي؟!
ين يلتفُت املبنى حنَي مُترِّ

فال متيش ُمرِسعًة
كي ال أعثْر

خترُج من بني أغاين فرُيوز....
ا َتكنُِس ما ظلَّ ضفرَيهُتَ

عىل تُنوَرهِتا من نظراِت األمِس

زكريا  فالنبي   ، األصيلِّ القرآينِّ  مدلوهلا  عن  نصيَّة  بإزاحة  اخليايلِّ  البعث  ُمبتدأ 
َم  م الناس ثالث لياٍل »َقاَل َربِّ اْجَعل يلِّ آَيًة َقاَل آَيُتَك َأالَّ ُتَكلِّ  آيته أن ال ُيكلِّ
يستكن  مل  الغرائبيِّ  الشاعر  انعطاف  أن  حني  يف  َسِوياًّا«)28(.  َلَياٍل  َثاَلَث  النَّاَس 
النّص عن داللته؛  ، بل راح يزيح  القرآينِّ الداليلِّ للنصِّ  للتشكيل  لالمتثال احلريفِّ 
لكون الشاعر مؤمًنا باملذاهب احلديثة التي متيل إىل »بناء قواعد جديدة قادرة عىل 
ق نتيجة اخليال الواعز للشاعر بأن ُيزلل  حتقيق عنرص اإلدهاش واملفاجأة«)29( امُلحقَّ
الكيانات الوجوديَّة؛ لُيعيد بناءها عىل وفق التصور الذي يكفل تثويًرا للِمنح اخلياليَّة؛ 
ألنَّ التصور »هلو خري معني لإلحساس وشاحذ للرغبة أو النفور... وإنَّام من نسيج 
التصور نخلق احللل النفسيَّة التي نضيفها عىل آمال الغيب ومشاهد العيان«)30( عىل 
صياغة  عىل  الشاعر  ُتعني  فنيٍّ  إثراء  وسيلة  يعدُّ  اخليايلُّ  فاملنظور  العقاد،  تعبري  حد 
أفكاره بنحو تتضح فيه األبعاد اجلامليَّة يف قيمة النصِّ الفنيَّة التي أنشأها الُبعد اخليايلُّ 

املرتكز عىل موهبة الشاعر الذاتيَّة.
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إنَّ  إذ  تنورهتا...«  عىل  ظلَّ  ما  تكنُس  ضفريهتا  متريَن...  حني  املبنى  »يلتفُت 
جعل  ويف  الغرائبيَّة،  االنعطافة  هذه  إحداث  يف  فاعٍل  بنحو  أسهم  اخليايلَّ  املحور 
هذه احلواريَّة الدراميَّة ختتمر يف خيال الشاعر وتنبثق بشكلها التصويريِّ الذي يقود 
يغوُص  الذي  القرآينِّ  العقل  آليات  »عن  يعربِّ  الشعريَّ  اخليال  أنَّ  إىل  التلقي  ُأفق 
أجل  من  اإلنتاجيَّة  بأعىل طاقاهتا  مرجعياته  مستخدًما  ومتاهاته...  النصِّ  يف عوامل 
متابعة حركة الدوال يف إنتاجها للدالالت عرب الفحص واملعاينة وقياس مستويات 

االنزياح وتفكك الرموز«)31(.

ز الذي راهن الشاعر عىل وجوده يف حتقيق  ومن املؤكد أنَّ اخليال املحور امُلركَّ
مفاصله  تظهر  التشخيص  عنرص  جعل  يف  الغرائبيَّة؛  االنعطافات  من  نوع  هكذا 
جليَّة يف أنسنة النصِّ »يلتفُت املبنى، ضفريهُتا تكنُِس« التي أفاد الشاعر من توظيفها 
املبدع... يف أن تستجيب  تأثريَّة ختدم  أبعاد  ة، واسعة، ذات  ثرَّ بوصفها »موضوعة 

اء ملا يكتب«)32(. آفاق االنتظار يف ذهنيَّة الُقرَّ

وهذا األمر ال ُيكتب له رؤية استبصار النور، ما مل تكن املوهبة الذاتيَّة التي متتح 
من خيال الشاعر صوره وأفكاره التي تتغذى عىل حركة الزمن وديناميَّة استمراره 
يف التجدد؛ ليقوم الشاعر بدوره عىل مواكبة ذلك التجديد وعرصنة أخيلته بطريقة 
 ، تتنامى وتتساوق مع حجم االمتداد النقديِّ املتجدد يف منحاه الفكريِّ واإلنساينِّ
أو  -جزئًيا  مفرداته  »إفراغ  نحو  الشاعر  ه  توجُّ يكفل  احلال-  -بطبيعة  األمر  وهذا 
م كاًم هائاًل من  كلًيا- من معانيها املعجميَّة املحددة؛ بالتحمل دالالت جديدة، وُتقدِّ

اإلمكانات اإلفراديَّة والرتكيبيَّة«)33(. 
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املبحث الثالث

ا الفنيَّة امُلغامرة التجريبيَّة ورهانات معطياِتَ

من الطبيعي أن تكون التجربة اإلبداعيَّة مأهولة بالنتاج الرتاكميِّ الذي يتشاكل 
يف منحاه الفنيِّ عىل صعيد اللغة والشكل والرتكيب واألسلوب؛ وهذا أمر حكمته 
حدود  تتعدى  ال  شعريَّة  ألشكال  املتبني  عرصها  مع  املتساوقة  الزمنيَّة  الطبيعة 
، بيد أن سريورة التنامي اإلبداعيِّ فرضت وجودها عىل تلك الرؤى  مؤداها الفنيِّ
 ، مت قدسيتها بمعاول التجريب الذي »يعتمد عىل آليات التمحيص التحلييلِّ وهدَّ
ى الفرضيَّة وتبلغ ذروهتا يف جتربة مبارشة من حقائق جديدة  فتبدأ بإدراك خيايلٍّ ُيسمَّ
بـ  الثقايفِّ  اإلطار  اليوم يف  عليه  ما يصطلح  ال«)34( وهذا  الفعَّ للعمل  قاعدة  ُتصبح 
، منطلقة من قناعات  د عىل اجلمود الفكريِّ )ثقافة الصدمة( التي تعتمد سياسة التمرُّ
، وإنَّ املنحى التجريبي »يركز عىل  تؤمن بأنَّ الثبات ال وجود له يف القاموس املعريفِّ
الفوضويَّة والتغريب واإلدهاش«)35( يف جممل النشاط اإلبداعيِّ عىل صعيد الرؤى 
واألنساق شكاًل ومضموًنا، ومل تكن جتربة محد الدوخي بمعزٍل عن هذه املفصليَّة 
واالبتكار  باجلدة  حيفُّ  ما  كلِّ  عن  بحثها  يف  الدائبة  والثقافيَّة  واملعرفيَّة  الفكريَّة 
عن  به  ُصنعت  الذي  وبالنتاج  بنفسها  نائية  غرائبيَّة  انعطافة  إلحداث  والضامنة 
االلتقاء بالنتاج املألوف،ونصُّ »رصختان أليب العالء« يتامشى وحقيقة القول هذا، 

إذ يقول)36(: 

َيا َمْن رأى شاعًرا 
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ال صوَت َيقَبلُه
َل الدرَب عن آٍت، توسَّ

ُلُه يوصِّ
َيا َمْن رأى شاعًرا

مشغولًة َيُدُه
بكلِّ يشٍء بال يشٍء 

فَتْشَغُلُه
يظلُّ يميش،

يظنُّ األرَض تسكُنُه
لِوَحدِه،

ُلُه وهو ال يدري ُترحِّ
أضاَع سنبلَة األحالم ِ

يف َدِمِه
وراَح يسأُل حوَل األرِض

ِمْنَجلُه
َيا َمْن رأى شاعًرا

خانُتُه امرأٌة
وهي التي دائام

ُلُه َكانْت ُتقبِّ
....

َيا َمن رأى شاعًرا 
كاَن الغامُم َلُه



489

م.د.امحد عبد احلسني الفرطويس
مة

حمك
ية 

صل
ة ف

جمل
 ..

د .
عمي

ال

ذي القعدة 1436# . أيلول 2015م

وعن سواقيِه
كاَن البحُر يسأُلُه 

تفعيلتي  تناوب  املعتمد  البسيط(  )البحر  إىل  يؤرش  النصِّ  هلذا  الوزينُّ  االنتامء 
به  بام ُعرف  الشكل  الشاعر مل ترتِض سكونيَّة  َفْاِعُلْن(، ولكن مزاجيَّة  )ُمْسَتْفِعُلْن، 
، واالعتقاد يقود إىل أنَّ الشاعر مهموم  أنَّه مل ُيغريِّ يف تنويعها املوسيقيِّ خليلًيا، مع 
والتكثيف  اللغة  سحر  مع  املنسجمة  الفنيَّة  ذوقيته  ُتريض  أن  يمكن  التي  بالكيفيَّة 

. ة االنعطاف الغرائبيِّ الصوريِّ امُلنغِمس يف لذَّ

ا مغامرة جتريبيَّة راهن الشاعر عىل ما تفرزه معطياهتا الفنيَّة  ومما الشك فيه أهنَّ
التي »تدعونا إىل االسرتسال يف إيقاعها، إىل الدخول يف انتظامه، وتدفعنا أيًضا إىل 
أن  ا ختشى  إليها وكأهنَّ بوعينا وعقلنا، حتملنا  فيها  لننظر  منها عىل مسافة؛  نقف  أن 
ننتهي  ننتهي،  وال  قراءهتا  من  ننتهي  بأنفسنا...  إحساًسا  نزداد  فترتكنا  فيها  نمحى 
الكيلِّ  هبذا  العمق،  هبذا  نراه  وال  ه  نحسُّ ال  ُكنَّا  بيشء  اإلحساس  متعة  لنبدأ  منها 
الفكر  ُيوقظ  بلونه، ولكنَّه  القلَب  ُح  ُيوشِّ الذاكرة،  الفنيُّ يرتك بصامته عىل  إنَّه  فينا، 
فينا«)37(؛ لينساق وراء مغزى الشاعر يف استحضار شخصية الشاعر الفيلسوف أيب 
العالء املعريِّ الذي بدوره أمدَّ الشاعر بحمولة تصويريَّة استظلت هبدي االنعطاف 
، فاليُد مشغولٌة بكلِّ يشء وبال يشء، وليس  الغرائبيِّ الكامن يف متن النصِّ الشعريِّ
ه، ويسأل املنجل عن األرض بعد أن أضاع  ُل األرض بل األرض ُترِحلُّ هو من ُيرحِّ
واعيٌة حلجم  ناضجٌة  فاملراهنُة  ذلك،  ب وغري  والتغرُّ الضياع  دم  أحالمه يف  سنبلة 
انساق وراء  التوقع؛ لكونه  أفق  التواصل بام يكرس  فعلها وقدرهتا عىل تغيري قناعة 

تداعيات االنعطاف الغرائبيِّ وآليات املفارقة النصيَّة.
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بذاتيَّة  مرتبط  التجربة  نجاح  برهانات  حيفُّ  الذي  الفنيِّ  الوعي  مقدار  إنَّ 
الشاعر ومدى سعيها اىل حتقيق جماوزة إبداعيَّة متصاحلة مع نفسها يف حركتها الدائبة 
الذي  النصِّ  حركيَّة  أركان  أحد  اإليقاعيُّ  والتنوع  واجلمود،  الرتابة  عن  للخروج 
استطاع الشاعر من خالله جتاوز النمطيَّة الوزنيَّة املألوفة، وإحالل املعادل اإليقاعي 
احليسُّ  التمثيل  هو  الشكل  هذا  إنَّ  »إذ  الشطريِّ  اإليقاعيِّ  للمجرى  مغايًرا  شكاًل 
حلركة التجربة الشعريَّة يف صعودها وهبوطها وتأرجحها ويف كثافتها واستطاالهتا 
ويف تسارعها«)38(، وجتربة محد الدوخي مشتملة عىل تنوع إيقاعيٍّ ال يتجاوز نمطيَّة 
الذي  التفعياليتِّ  التنوع  املشاكلة مع  ينزاح حتى عن  الوزينِّ فحسب، وإنَّام  اإليقاع 
حممود  بتجربة  تأثره  إىل  يعود  ذلك  مردُّ  وربَّام  تة،  خُمفَّ إيقاعيتُه  ألنَّ  اد؛  الُروَّ أحدثه 
، ولعلَّ نصَّ محد  درويش الشعريَّة، إذ كان شاعرها مهموًما بآليات التنوع اإليقاعيِّ

طة( يصدق عليه هذا القول، إذ يقول فيه)39(: الدوخي )مرايا ُمكشَّ

هاوٌن يف احلديقِة
بالقرِب منُه هنالك

أزهاٌر.....
تسرتُق السمَع للعاشقني

الذيَن جييئوَن من مطِر القاذفاِت
ووسِع املالجئ....
ال يشء غري الدوْي

وال فقه إال 
كام يرتيض القروْي

سُيهزُم الضوُء من أصبٍع يرمتي
خلَف خوِف الستائر....
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إنَّ الــ )أرا( مل
من ُعميِه وسَط درِب

األرامل.... فالليُل يف ثوهبنَّ تثائْب
ُيريُد الـ )أرا(

ُيؤرشف الشاعر يف هذا النصِّ حلقبة زمنيَّة ال مكان فيها لصوت العقل، بل إنَّ 
بالغة العقالء عجزت عن الصمود بوجه الفقه القرويِّ الذي ابتدع ثقافة ارتداديَّة 

ال جمال للغة احُلبِّ يف اخرتاق أجوائها.

إنَّ ذاتيَّة املزاج اإليقاعيِّ قادت الشاعر إىل تنويع التمظهر الصويتِّ بني »التباين، 
عليه  يرتكز  الذي  الوزينَّ  »األساس  ألنَّ  وذلك  والتناوب«؛  والتدوير،  والتعالق، 
موسيقاه  تكون  وإنَّام  مكشوفة...  درجة  إىل  ومنضبًطا  بارًزا  يكون  ال  احُلر  الشعر 
إحداث  عىل  املراهن  الشاعر  رغبات  مواكبة  يف  تنوًعا«)40(  وأكثر  وأدق  أخفى 
انعطاف غرائبيٍّ ال يكون الشكل فيه سبيل إعاقة حتدُّ من انطالقته الطاحمة للتحليق 
مرشوعه  مع  للتواصل  آرصة  هي  ما  بقدر  واملعريفِّ  الفكريِّ  التجديد  ساموات  يف 
إذ إن الشاعر يعمد إىل  الفنيِّ وترسيب شوائبه.  الساعيِّ إىل االمتداد لعمق اجلامل 
نسيجًا تصويًرا  ليضع  فككها؛  بل  السائد،  احلريفِّ  برسمها  )األرامل(  أوصلة  عدم 
، مكمن اجلامل فيه أنَّه بصمة خاصة يف جتربة محد  )الــ)أرا( مل( خالًقا لوعي حداثيٍّ
الدوخي الذي جعل اخليال الشعريَّ حيث اخُلطى ملواكبة تطلعات الشاعر الذي ال 
يستكني لقوة الثبات النيصِّ املنزاح بكفِّ االنعطاف الغرائبيِّ الذي جعل من الليل 
)أرا(؛  الــ  وجودية  يف  الكامن  األمل  بصيص  عن  بحًثا  األرامل  ثوب  يف  يتثاءب 
لتكون بوابة احلياة احُللميَّة واملثاليَّة يف ذهنيَّة الشاعر وتطلعاته الرؤيويَّة؛ املنزاحة إىل 
؛ ألنَّه »أصبح هدفًا يقصده الشعراء وليس كتحصيل حاصل، لعوامل  املتن الغرائبيِّ
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متعددة منها ما يتعلق بثقافة ودرجة إحساسه باألشياء والقدرة عىل التفكري يف أكثر 
من اجتاه.... وربام كان حجم اتساع توظيف املجاز الشعريِّ الذي يصنع الصورة 
اجلديدة يف املجازات املتتابعة أدى إىل أن تكون بعض الصور عىل درجة كبرية من 

الغرابة والغموض«)41(.
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... اخلالصة ...

جتربة الشاعر محد الدوخيِّ نحت منحى جتديديًا نحو االشتغال الشعريِّ صوب 
مناطق متيزت بالفرادة، وُبعيد اخلوض يف تفصيالت مضموهنا، َخُلص البحث إىل 

النتائج اآلتية:

التي . 1 املضمونيَّة  لأُلطر  حتديًثا  بوصفه  )الغرائبيَّة(؛  مفهوم  التجربة  تضمني 
اإلنتاج  ليكون  األخرى؛  األدبيَّة  األجناس  عىل  واالنفتاح  عليها،  اشتملت 

النيصَّ منتمًيا لعوامل اإلغراب والدهشة.

ن الشاعر من توليد بؤر التصوير اجلاميلِّ . 2 اعتامد )الشاعريَّة( وسيلة إبداٍع ذايتٍّ متكِّ
املستوحى من نضوٍج فنيٍّ قادٍر عىل التحكم بطرائق التعبري وتنميتها عىل النحو 

الذي ُيديم التواصل مع متطلبات التحديث واجلدة واالبتكار.

ُيظهر . 3 الذي  الشعريِّ  اإلبداع  لقيم  خالٌق  ذايتٌّ  حمفز  أنَّه  عىل  )اخليال(  توظيف 
حيوية النصِّ بتكثيف صوريٍّ متأٍت من بواعث خياليَّة متكنت من الدخول إىل 

عمق التفاعل املحرك آللية اإلنتاج والتلقي.

اعتامد الشاعر مبدأ )التجريب( الذي عمل بدوره عىل حتريك الرؤى واألفكار . 4
تثوير  عىل  الشاعر  ليعمل  مصطلحاهتا؛  يف  واملحددة  مفاهيمها  يف  املستقرة 
منطلقات جديدة تناسب نتاجه الشعريَّ الذي أراد له أن يأخذ مفصاًل إبداعًيا 

ه من تراث التصوير واالستامع. يربأ بمرشوعه عامَّ حيفُّ

بإبداعه . 5 ممهورة   ) غرائبيٍّ انعطاف  )جتربة  ا  أهنَّ عىل  الدوخيِّ  محد  جتربة  ُتصنَّف 
واألفكار  الرؤى  حيث  من  الشعريِّ  التحديث  ُأطر  مع  متجاوبة   ، الشخيصِّ
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يف  كامنة  ملفاصل  جاذب  ذايتٍّ  إبداٍع  هبدي  ُمستظلة  واألسلوب،  واللغة 
)الشاعريَّة، واخليال، والتجريب( بغية إحداث ذلك االنعطاف الكفيل بتجديد 

حيوية النصِّ وتنشيطه بالشكل الذي ينسجم وطبيعته العرصيَّة.

تسهيل  ورائها، وعملت عىل  من  املراد  استوفت  قد  الدراسة  تكون  أن  ُيؤمل 
عمل الباحثني يف الدخول إىل التجارب البكر، واجتناء رحيقها الفنيِّ بوعيٍّ ودرايٍة، 

وإظهار مكامنها اخلافية نقًدا وحتلياًل.

 ، ، راكزٌة يف اجتاهها التجديديِّ جتربة محد الدوخيِّ الشعريَّة، غنيٌة يف منحاها الفنيِّ
ًة متادت يف بسوقها، فرفضت أن  ، لَتغُرس شاِعَرها نخلًة عراقيَّ مثريٌة يف ُبعدها اجلاميلِّ

َتغِمَس أنامَل سعِفها يف مناهل التشاكل واالجرتار.

الساعة . 1 اجلمعة  يوم  املوافق  2012/11/23م.  بتاريخ  الدوخي  محد  الشاعر  مع  مقابلة 
العارشة صباحًا يف شارع املتنبي.

عذابات الصويف األزرق، )جمموعة شعرية(،:169. . 2
اإلغراب يف الشعر العراقي امُلعارص )جيل الستينيات: 14. . 3
ُينظر: املصدر نفسه:14.. 4
بالغة اخلطاب وعلم النص:89. . 5
الشعر العريب امُلعارص، د. عز الدين إسامعيل:14.. 6
ُينظر: يف الشعرية والشاعرية:35/1.. 7
ينظر: مفاهيم الشعريَّة )دراسة يف األصول واملنهج واملفاهيم:17.. 8
ينظر: يف الشعرية: 16.. 9

الشاعريَّة والشعريَّة:57.. 10
جملة األقالم، العدد،)4(، 2010، السنة اخلامسة واألربعون:79.. 11
سورة النحل: اآلية 120.. 12
13 ..21 : ُينظر: علم النصِّ
العالمة )حتليل مفهوم وتارخيه(،:73.. 14
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ترشيح النّص: 52.. 15
هوية العالمات يف العتبات وبناء التأويل:6.. 16
شيفرة أودنيس الشعريَّة )سيمياء الدال ولعبة املعنى(:24. . 17
ُمعجم املصطلحات األدبية:127.. 18
مبادئ الفن:356. 19
ُينظر: اخليال يف الفلسفة واألدب واملرسح:131. . 20
21 ..32: مرايا التخييل الشعريِّ
عذابات الصويفِّ األزرق:146-145.. 22
بة )من البنيوية إىل التفكيك(:7. 23 املرايا املحدَّ
الغرابة )املفهوم وجتلياته يف األدب(:7.. 24
اخليال يف الفلسفة واألدب واملرسح: 152-151. 25
ينظر: مرايا املعنى الشعري أشكال األداء يف الشعرية العربية من قصيدة العمود إىل القصيدة . 26

التفاعلية(: 211-210. 
عذابات الصويفِّ األزرق: 19ـ 19. 27
مريم اآلية )10(.. 28
اإلغراب يف الشعر العراقي املعارص:133.. 29
ديوان عابر سبيل، للعقاد: 4.. 30
شيفرة أدونيس الشعريَّة: 31.. 31
32 ..9/1:) أنسنة النصِّ )قراءة يف النزعة اإلنسانيَّة يف اخلطاب الروائيِّ العريبِّ
الرمز والقناع يف الشعر العريب احلديث: 37-36.. 33
الثابت واملتحول:166/3.. 34
غواية التجريب )دراسة يف التجريب الشعري عند جيل السبعينات يف العراق(:15.. 35
عذابات الصويفِّ األزرق:45-44. 36
يف معرفة النص )دراسات يف النقد األديب(:149.. 37
وعي احلداثة )دراسة مجالية يف احلداثة الشعرية(:57.. 38
األسامء كلها )جمموعة شعريَّة(:55.. 39
حممود الربيكان )دراسة وخمتارات(:76. . 40
الستينيَّة . 41 القصيدة  الريادة  مرحلة  بعد  ما  احلديث  العراقيُّ  )الشعر  التجريب  شعريَّة 

أنموذًجا(:100.
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القرآن الكريم.
محد . 1 شعريَّة(،  )جمموعة  كلها  ــامء  األس

الدوخّي، ط1، مؤسسة رشق غرب، ديب 
2009م.

امُلعارص . 2 العراقي  الشعر  يف  اإلغـــراب 
)جيل الستينيات( د. زينب هادي حسن 
للنرش  الفراهيدي  دار  ط1،  اللجاموي، 

والتوزيع، بغداد 2011م. 
اإلنسانية . 3 االنزعة  يف  )قراءة  النص  أنسنة 

مشتاق  د.   ) العريبَّ الروائيَّ  اخلطاب  يف 
للنرش  الفراهيدي  دار  ط1،  عــبــاس، 

والتوزيع، بغداد 2011م.
صالح . 4 د.  النص،  وعلم  اخلطاب  بالغة 

العدد  املــعــرفــة،  عــامل  سلسلة  فــضــل، 
والفنون  للثقافة  الوطني  املجلس   ،164

واآلداب، الكويت 1992م. 
ط2، . 5 امي،  الغذَّ اهلل  عبد  النّص،  ترشيح 

املركز الثقايف العريب، بريوت 2006م.
دار . 6 أدونــيــس،ط1،  واملتحول،  الثابت 

العودة، بريوت1979م.
د. . 7 الفلسفة واألدب واملرسح،  اخليال يف 

عيل حممد هادي الربيعي، ط1، دار صفاء 
ن2012م. للنرش والتوزيع، عامَّ

العقاد، . 8 ديوان عابر سبيل، عباس حممود 
دار هنضة مرص، القاهرة 1997م.

العريب احلديث، . 9 الشعر  الرمز والقناع يف 
الكتاب  دار  ط1،  كــنــدي،  عــيل  حممد 

اجلديد، بريوت2003م.
الدين . 10 عز  د.  امُلــعــارص،  العريب  الشعر 

بــريوت  الثقافة،  دار  ط2،  إسامعيل، 
1972م.

شعريَّة التجريب )الشعر العراقيُّ احلديث . 11
الستينيَّة  القصيدة  الريادة  مرحلة  بعد  ما 
دار  ط1،  نجم،  طارق  مهند  أنموذًجا( 

الشؤون الثقافيَّة، بغداد 2011م. 
الدال . 12 )سيمياء  الشعريَّة  أودنيس  شيفرة 

ط1،  عبيد،  صابر  حممد  املعنى(  ولعبة 
بريوت  نــارشون،  للعلوم  العربية  الــدار 

2009م.
)جمموعة . 13 األزرق  الــصــويف  ــات  ــذاب ع

دار  الدوخي،ط1،  حممود  محد  شعرية( 
الشؤون الثقافية، بغداد 2012م. 

أمربتو . 14 وتارخيه(  مفهوم  )حتليل  العالمة 
املركز  بنگراد، ط1،  ترمجة: سعيد  إيكو، 

الثقايف العريب، بريوت 2007م.
علم النّص، جوليا كرستيفا، ترمجة: فريد . 15

الزاهي، ط2، دار توبقال، الدار البيضاء 
1997م.

د. . 16 األدب(  يف  وجتلياته  )املفهوم  الغرابة 
املعرفة  عامل  سلسلة  املجيد،  عبد  شاكر 
والفنون  للثقافة  األعىل  املجلس   ،384

واألدب، الكويت2012م.

املصادر واملراجع
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التجريب . 17 يف  دراســة  التجريب  غواية 
الشعري عند جيل السبعينات يف العراق، 
مناف جالل املوسوي، ط1، دار الشؤون 

الثقافية، بغداد 2012م.
اللبدي . 18 أيمن  والشاعرية،  الشعرية  يف 

ــرتوين  ــك اإلل للنرش  ـــارشي  ن )د.ط(، 
2003م.

يف الشعرية، كامل أبو ديب، ط1، مؤسسة . 19
بــريوت  ش.م.م.  العربية،  األبــحــاث 

1987م.
النقد . 20 يف  )دراســــات  النص  معرفة  يف 

األديب( د.يمنى العيد، ط4، دار اآلداب، 
بريوت 1999م.

كوليينجود، . 21 جورج  روبني  الفن،  مبادئ 
ـــدي، الــــدار املــرصيــة  ــة: أمحـــد مح ــرمج ت

للتأليف والرتمجة، القاهرة.
وخمــتــارات(، . 22 ــة  )دراس الربيكان  حممود 

أسامة عبد الرزاق الشحامين، ط1، الدار 
العربيَّة للموسوعات، بريوت 2004م.

مرايا التخييل الشعري،حممد صابر عبيد، . 23
والتوزيع،  للنرش  ــدالوي،  جم دار  ط1، 

ن 2012م. عامَّ
بة )من البنيوية إىل التفكيك( . 24 املرايا املحدَّ

عامل  سلسلة  محــودة،  العزيز  عبد  ترمجة 
للثقافة  األعــىل  املجلس   ،232 املعرفة 

والفنون واألدب، الكويت 2012م.
يف . 25 األداء  أشكال  الشعري  املعنى  مرايا 

إىل  العمود  قصيدة  من  العربيَّة  الشعريَّة 
غركان،  رمحن  د.  التفاعليَّة،  القصيدة 

ن  عامَّ والتوزيع،  للنرش  صفاء  دار  ط1، 
2012م.

سعيد . 26 د.  األدبية،  املصطلحات  ُمعجم 
بــريوت  الــكــتــاب،  دار  ط1،  عــلــوش، 
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األصــول . 27 يف  ــة  )دراس الشعريَّة  مفاهيم 

املركز  ناظم،  حسن  واملفاهيم(  واملنهج 
الثقايف العريب، بريوت 1994م.

وبناء . 28 العتبات  )يف  الــعـالمــات  هــويــة 
دار  ط1،  حليفي،  شعيب  الــتــأويــل( 

الثقافة، الدار البيضاء 2005م.
احلداثة . 29 يف  مجالية  )دراســة  احلداثة  وعي 

الشعرية( د. سعد الدين كليب،ط2، دار 
الينابيع، دمشق2010م.





The Rime of Marlow: Echoes of Coleridge's

AL-AMEED Quarterly Adjudicated Journal46

1. Abrams, M.H. “Structure and 
Style in the Greater Romantic 
Lyric,” in From Sensibility to 
Romanticism: Essays Present-
ed to Fredrick A. Pottle, ed. 
Fredrick W. Hills and Harold 
Bloom. New York: New York 
University Press, 1965.

2. Ambrosini, Richard. Conrad’s 
Fiction as a Critical Discourse. 
Cambridge: Cambridge Uni-
versity Press, 1991.

3. Beyer, Manfred. “The Spectral 
City Revisited, Joseph Conrad: 
Heart of Darkness.” Connota-
tions, vol. 7,3(1997-98): 273-
289.

4. Bowra, C.M. The Romantic 
Imagination. London: Oxford 
University Press, 1950.

5. Calleja, Maria Antonia Alva-
rez. “Joseph Conrad’s Heart 
of Darkness as a Journey in 
Quest of the Self.” Odisea, no. 
4, 2003: 7-16.

6. Coleridge, S.T. “The Rime of 
the Ancient Mariner,” in Ker-
mode, Frank and John Hol-
lander, eds. The Oxford An-
thology of English Literature, 
Vol. II. New York: Oxford Uni-
versity Press, 1973.

7. Conrad, Joseph. Heart of Dark-
ness. London: Penguin Books, 
1994.

8. Daiches, David. The Novel and 
the Modern World. Chicago: 
University of Chicago Press, 
1960.

9. Hansson, Karin. Entering Heart 
of  Darkness from a Postcolo-
nial Perspective. Karlskrona: 
PsilanderGrafiska, 1998.

10. Kermode, Frank and John Hol-
lander, eds. The Oxford An-
thology of English Literature, 
Vol. II. New York: Oxford Uni-
versity Press, 1973.

11. Ober, Warren U. “Heart of 
Darkness: ‘The Ancient Mari-
ner’ a Hundred Years Later.” 
Dalhousie Review, 45 )Au-
tumn(: 333-337.

12. Perlis, Alan D. “Coleridge and 
Conrad: Spectral Illumina-
tions, Widening Frames.” The 
Journal of Narrative Tech-
nique, vol. 12, no. 3)Fall, 
1982(: 167-176.

13. Schug, Charles. The Romantic 
Genesis of the Modern Novel. 
Pittsburgh: University of Pitts-
burgh Press, 1979.

References



Asst. Prof. Basim N. Jeloud Al-Ghizawi

15 Edition Thelqieda 1436 September 2015 45

The view of self-consciousness for  the Romantics and for Con-
rad differs. Making up a community requires effort or struggle and 
is a lifelike act. In Conrad the solitary seclusion, solitude, is central. 
Even in society people live in solitary confinement as community or 
the acts of social communion are lacking. This is the main experi-
ence of Marlow. Understanding Kurtz Marlow sees the defects of 
European society. That is why Conrad writes in HD that living, just 
as dreaming, occurs in solitude; human existence is solitary. Conrad 
had an insight into real social bonds when he served on ships during 
his early life. There, people because of need and interdependence 
made a real community. For Marlow, what the people of the Euro-
pean cities do is sheer pretence. In the background there is Mar-
low’s recognition that there is no possibility of making the world go 
round in the other direction. 

Afterword

Though AM and HD were produced with a hundred years dif-
ference in time, HD can be considered a parody of AM. Both works 
offer an ultimate reason for life; there is an ultimate confession of 
love (AM) and its almost binary opposition, horror (HD). It is this last 
horrific reality is what makes Marlow a Buddha-like figure who can-
not find rest unless he communicates his rime to others.
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adventure takes place on the river, the sea, and the sea of bound-
less darkness with days of pitiless silence and horrific darkness. 

Solitude

The solitude of Coleridge’s mariner and Conrad’s Kurtz differ 
significantly. The mariner after having killed the bird has to suffer 
alone and his mates die. During his period of solitude at sea, he has 
to go through a hellish experience; he gets from hell on earth to re-
demption. His solitude is a condition of mind in a course of his per-
sonal development. To experience hell as a consequence of his sin 
makes him recognize what natural laws are and the consequences 
by defying them would result. However, there is not a total release 
from his sins. The mariner has to tell others what has happened to 
him. By doing so he involves people and creates community with 
them. His eternal penitence is speaking to others, so the mariner’s 
acts, communication, are community- creating.

In Conrad, solitude is also a condition of the human mind, a 
possibility of madness. Kurtz alone in his solitude went mad. In the 
state of solitude one tends to go mad without work and company. 
Although Kurt, after going mad, managed to create a community 
out of brutes, he cannot be considered as a part of the community, 
for he was respected among them as a godlike figure. He created 
and ruled his society, so he was at the top of it. And by the way 
he was continually preoccupied with the thought of exterminating 
the subjected ones. Kurtz lost his sense of community, got himself 
into the jungle and only Marlow is able to keep the appearance of 
Kurtz’s sense of the other when he faces Kurtz’s intended. 

When Marlow returns to Europe he finds the life of the Euro-
peans a sham or pretence. The community in Europe and his expe-
rience in the jungle are in contrast, the one is a society but not a 
community of civilization, the other is a community in the jungle, in 
spite of being a harsh one, but no way a society. Inhuman circum-
stances, horror, fear, madness and death are the products of the 
Western civilization. Marlow experienced in the heart of darkness 
the motor of civilization, that is not only beyond the communicable 
for the many, but it is also inaccessible and has a function contrary 
to its work in Europe.
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he disdains after he returns. The truth of life becomes the truth of 
Marlow, whose experience of life is catalyzed through Kurtz. This 
effect is, so to say, inexorable for the “brooding” force, the dark-
ness is impossible to counteract. That is why Marlow is not only an 
eyewitness of the events, that of “’the merry dance of death and 
trade goes on in a still and earthy atmosphere as an overheated 
catacomb”’)Ibid, 20( and remains a neutral observer, but he became 
a participant of these events, that shaped his morale, even unwill-
ingly. The confession of Marlow makes the affections of the events 
clear for the readers, ‘”…the farthest point of navigation and the 
culminating point of my experience. It seemed somehow to throw a 
kind of light on everything about me - and into my thoughts.”’)Ibid, 
11) Marlow puts his ideals and preconceptions together with reality 
of greed and murder. His crucial experience is that of the participant; 
that is much more than that of those, for instance the tourists, who 
would only travel and then return. These people may be in danger 
but their ideas would still be less than Marlow’s impressions and 
existential experience. Because of Marlow’s understanding of Kurtz 
and Marlow’s knowledge of life, the condition of his consciousness 
changes, Marlow steps to a higher level of consciousness with the 
consequence of being in his pose of a “meditating Buddha.”  

The frame-narrator, as an ideal reader is aware of the mecha-
nism of Marlow’s and the ancient mariner’s story-telling, does not 
miss a word of what is being told. In case of  AM, the listener-narra-
tor is almost mesmerized by the flashing eyes and the skinny hand 
of the ancient mariner; he cannot choose but listen to him. The 
same thing happens to the frame-narrator of HD: “His [Marlow’s] 
remark did not seem at all surprising. It was just like Marlow. It was 
accepted in silence. No one took the trouble to grunt even”)Ibid, 8(.

It is worthwhile to note that C.M.Bowra’s view about AMapplies 
to HD. For Bowra, AM presents a series of incredible and mysteri-
ous events through a method of narration which makes it not only 
convincing and exciting but in some sence a criticism of life. The 
weird adventure of the traveller )the mariner( takes place not in the 
ordinary gothic setting, but on a boundless sea with days of pitiless 
sun )Bowra, 1950: 55( in case of the traveller in  HD )Marlow(, the 
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After Kurtz has died his intended asks Marlow for the last words 
of her beloved one but he answers a lie to her. The truth Marlow 
experiences far away is different from social life and its conventions 
that are lies. The truth Marlow faces was the truth of another world 
that is unbearable for Kurtz. Kurtz peeped into himself and got mad. 
“But his soul was mad…”)Conrad, 1994: 95(.  All Kurtz wanted was 
justice. He burned his past and his relationships by choosing anoth-
er life far from his home. He became the means that helped Mar-
low to see truth. The civilized white people facing  the “prehistoric” 
man forgot what they were; all Kurtz has done earlier in his life was 
crossed. By doing it, it came to Kurtz’s mind what natural existence, 
“a remote relationship,” means. Kurtz did what he did for the fea-
tures he found in himself and the savages had and that he was ab-
solutely deprived of (Ibid, 50-51); “The mind of man is capable of 
anything – because everything is in it, all the past as well as the 
future”)Ibid, 52(.  Having witnessed and known Kurtz, Marlow was 
affected by him. 

Marlow at his departure and Marlow at his return has differ-
ent personalities. His thoughts about the society in the city change. 
Owing to meeting Kurtz there is transformation in his personality. 
Before his departure Marlow stirs uneasily, he thinks as follows:

‘In a very few hours I arrived in a city that always makes me 
think of a whited sepulchre. Prejudice no doubt… a dead silence… 
Two women…knitting black wool…on one end a large shining map, 
marked with all colours of a rainbow.…I was going into the yellow. 
Dead in center. And the river was there – fascinating – deadly – 
like a snake…something ominous in the atmosphere…In the outer 
room the two women knitted black wool feverishly…I thought of 
these two, guarding the door of Darkness, knitting black wool as 
for a warm pall, one introducing, introducing continuously to the 
known, the other scrutinizing the cherry and foolish faces with un-
concerned old eyes. Ave! Old knitter of black wool. Morituritesalu-
tant. Not many of these she looked at ever saw her again – not half, 
by a long way.’ )Ibid, 14-16(

Marlow’s personality changes and his acquired knowledge of 
life makes him a pariah, an individual outcast from society which 
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Quest

The hero )protagonist( in both HD and AMcan be seen as a 
questing person and his journey is a mythical one. He is in search 
of the self to bring back a new truth, a process which involves the 
experience in alien territory in order to question, analyze, negotiate 
and re-define assumptions about identity (Hansson, 1998: 2).

At the beginning of his narration on the deck Marlow says,

‘I don’t want to bother you much with what happened to me 
personally,’ he began, showing in this remark the weakness of many 
tellers of tales who seem so often unaware of what their audience 
would best like to hear; ‘yet to understand the effect of it on me 
you out to know, how I got out there, what I saw, how I went up 
that river to the place where I first met the poor chap. It was the 
farthest point navigation and the culminating point of my experi-
ence. It seemed somehow to throw a kind of light on everything 
about me-and into my thoughts. It was somber enough, too – and 
pitiful – not very clear either. No, not very clear. And yet it seemed 
to throw a kind of light.’)Conrad, 1994: 10-11(

This can summarize the whole issue. Marlow relates his experi-
ence journeying up the Congo River in quest of another white man, 
Kurtz. This enigmatic man, Kurtz, had been received by the natives 
as if he were a god, but perhaps he had gone into the jungle without 
knowing himself, and unprepared for the ordeal awaiting him, his 
misconduct takes him beyond the limits of his heart; thus, he is pun-
ished with “madness” and death. On the contrary, Marlow does not 
transgress his limits and comes back without fully understanding 
his experience; although the “heart of darkness” tries to exercise its 
influence on him too, he is able to restrain himself by recognizing its 
fascination and its abomination, and by resisting his desire to join 
those unspeakable rites – Marlow is saved because his aim is self-
knowledge, the mystery of existence, which demands a great humil-
ity )Calleja, 2003, 7(. In the same way, the ancient mariner distances 
himself from inhumanity – the wanton killing of the albatross which 
symbolizes a crime against humanity – when he blesses the water 
snakes which are seen in a previous scene as slimy things; hence, he 
saves himself.
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Marlow’s tale is the middle rather than the innermost one unlike the 
mariner’s. As Marlow becomes more and more curious about the 
one enlightened and benevolent Kurtz and his descent into barbar-
ity and malevolence, he seeks to find the truth behind these myriad 
impressions )Ibid, 172-173(.Marlow enters a realm that resolutely 
hides its truth in unpredictably play of light and shadow. Now we 
must look inward the mind for which the jungle has provided the 
principal metaphor. And it is in the indecipherable hieroglyphic of 
consciousness that the ultimate inscrutable purpose resides (Ibid, 
174(.

Throughout his journey, Marlow goes up the river when he soon 
realizes that a world of straightforward fact would not last long. And 
at the same time by recognizing this state of affairs he enters into his 
mind. There his impressions make him acknowledge the looseness 
of facts. The jungle there can also be applied to his consciousness. 

The “multiple-frame narration” and “chiaroscuro description” 
make both works so called “spectral” tales. In both works there 
are continually altering impressions, perceptions and shadows that 
constitute reality, that cannot be grasped or thought of. Chiaroscuro 
description is intertwined with multiple-frame narration, from one 
narrative frame to another one gets one kind of impression but nev-
er the ultimate one, for it simply does not exist. Perpetual change of 
impressions captures the mind, 

In both stories, what appears as a descent into the hell of 
consciousness for the purpose of discovering some sort of truth, 
some sort of universal mechanics, becomes in reality a movement 
through an infinite regression chamber. What is revealed disap-
pears, and what disappears leaves behind so many impressions that 
these mental travellers must recapitulate away their lives in an ef-
fort to account for their stupefaction. (Ibid, 175) 

Conrad’s reliance on the suggestive power of language is the 
centre of the writer’s artistic intention. The effect on the readers 
has to be reached through “suggestively impressionistic language.” 
He also believes that fiction must “’aspire to the plasticity of sculp-
ture, to the colour of painting and to the magic suggestiveness of 
music’” )Ambrosini, 1991: 25(. 
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objectless blasting was all the work going on”(Conrad, 1994: 22), 
nor seen as effective in terms of finality, “A heavy and dull detona-
tion shook the ground, a puff of smoke came out of the cliff, and 
that was all. No change appeared on the face of the rock” )Ibid(. The 
list of the decay of the norms goes on )Beyer, 1997: 275-277(. These 
acts of insanity are not different from the purposeless and wanton 
killing of the albatross, in case of AM, which is  a representation of 
inhumanity and irrationality.

Perlis thinks the most fruitful comparisons of the two works 
originate in their similarity between the narrative frames. Informa-
tion comes to us indirectly.That’s why there is no “completely re-
liable or faithful text” but there is “a woven pattern of subtexts”, 
or juxtaposition of the subtexts. The question here is “what is the 
nature of truth?” )Perlis, 1982: 168(

Perlis also uses Ober’s article. He focuses on the difference 
between “the pre-Darwinian” and “the post Darwinian” “Ancient 
Mariner”. The phrase post-Darwinian is connected with the obvious 
place of evil in the human condition (formally speaking, the procliv-
ity to evil); our brute selves are incapable of the “higher love” of 
the ancient mariner whose “moral is inadequate as the lesson to 
be learned from his experience,” for he is rather obsessed with his 
unique experience ) Ibid, 169 (.

The mariner )and Marlow( is the “tale as well as the teller” for 
he is so obsessed with his storytelling it with “glittering eyes” and 
holding the guest’s hand “with his skinny hand”. His consciousness 
and memory are in the focus, the memory of “what a person must 
suffer as recompense for sins”. Perlis also emphasizes the impor-
tance of colours in Coleridge’s poem. The colours are the result 
of the play of light and shade and our perception that is a kind of 
realm of insecurity and change. Coleridge’s imagination is coloured 
by the commentator’s superstitions. In thenarrative of the four lev-
els of consciousness mentioned before (the mariner’s, the wedding 
guest’s, the commentator’s and the reader’s), there is an ultimate 
suggestion of  the complex forms of horror that occupy the mind. 

Marlow gets horror as retribution for his own curiosity, while 
the mariner for his wantonness. Concerning the narrative frames, 
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the play of the mariner’s consciousness. The poem can be inter-
preted as a descent into consciousness without a final destination. 
There are four narrative frames (the mariner’s, the wedding guest’s, 
the commentator’s and the reader’s( that are the mirror of levels of 
consciousness. 

Both Marlow and the mariner have unprepared senses and get 
unprepared experience; the mariner by killing the albatross gets 
into a new, horrifying universe. There the mariner gets experience 
under a “spectral illumination,” “his story shot through with visu-
al epiphanies developing as quickly as the flash of snakes’ tails on 
moon-lit water”)Perlis, 1982: 167(. The role of the narrators in both 
stories is necessary as the action occurs in a dim and shifting light, 
and  the person cannot fully experience or perceive things on the 
course of telling a tale. That is why the reader has only an indirect 
report.

The cardinal role of the play of light and shade is important for 
the appearance is not reliable enough to accept it as reality due to its 
constant change. By depicting it, both authors use chiaroscuro com-
position because they cannot write exact things about the “outside” 
world, but to make us aware of the insecurity of their extraordinary 
experience, what Marlow and the mariner had of the shadowy sea-
scapes and landscapes. Insecurity comes from the imperfection of 
consciousness, “Only then can they begin to understand their rela-
tionship to the everyday reality to which they return” (Ibid, 168).

Both Marlow and the mariner begin from the world of repres-
sive social mechanisms which are developed by the civilized worlds 
in order to contain the atavistic forces. The most important norms 
of behaviour here are humanity and rationality, which finds expres-
sion in the causality and finality of our behaviour (Beyer, 1997: 275).

The ensuing voyage symbolizes, in its growing distance from the 
civilized world, a gradual dissolutions of its norms. It suggests the 
gradual loss of the principle of causality. In case of HD, the loss of 
norms and the increasing insanity is represented by the warship that 
shells the bush without a concrete target, the explosions carried out 
for the building of a railway line that can be neither explained in 
terms of causality, “the cliff was not in the way of anything, but this 
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The death-fires danced at night;

The water, like a which’s oils,

Burnt green, and blue and white.

And some in dreams assured were

Of the Spirit that plagued us so;

Nine fathom deep he had followed us

From the land of mist and snow.)II.111-134(

But Coleridge also uses chiaroscuro composition in the other 
parts of his poem. Presumably based on his philosophical back-
ground, Coleridge makes palpable with his knowledge that reality 
itself is knowledge that is concluded from something different. Di-
rect experience of man is only a sign of reality or of truth. The “si-
multaneously vivid and vague description” of the mariner comes 
along when the snakes appear. These creatures are depicted with 
“more than two opposing frames of perceptions.” The snakes are 
not seen, but their “patterns of motion” in the sea foam can only 
be seen. According to Perlis the two frames are the snakes and their 
after image there under the “spectral illumination of moonlight” : 

Beyond the shadow of the ship,

I watched the water snakes:

They moved in tracks of shining white,

And when they reared, the elfish light 

Fell off in hoary flakes.

Within the shadow of the ship

I watched their green attire:

Blue, glossy green, and velvet black,

They coiled and swam; and every track

Was a flesh of golden fire. (IV.272-281) 

The beauty of the snakes is perceived “beyond” and “within” 
the shadow of the ship suggesting the ambiguous visual experience, 



The Rime of Marlow: Echoes of Coleridge's

AL-AMEED Quarterly Adjudicated Journal36

novella is the chiaroscuro style and composition that make the mar-
iner’s and Marlow’s illumination appear or “to depict the configu-
rations of consciousness and to suggest relationships between ap-
pearance and truth”)Perlis, 1982: 167(. Chiaroscuro style helps the 
author to transmit the ever-changing and transforming perception 
of the mind through the play of light and shade into writing, to write 
what is seen and heard; hence, Conrad is a master describer.  

Another approach is to regard these two pieces as “descent 
literature.” Perlis suggests that “descent literature” is the kind of 
literature in which the writer provides even deeper and less acces-
sible levels of consciousness with the help of deeply buried nar-
rative frames and the use of chiaroscuro composition. The poem 
transmits surreal or even unreal reality that could be attributed to 
the crime against nature and punishment or revolt of nature when 
everything becomes upside down; in Coleridge for instance water 
burns in different colours; one could only know about the existence 
of the haunting spirit at sea from dreams, for it cannot be seen: 

All in a hot and copper sky,

The bloody Sun, at noon,

Right up above the mast did stand,

No bigger than the moon. 

Day after day, day after day,

We stuck, nor breath nor motion; 

As idle as a painted ship

Upon a painted ocean.

….

The very deep did rot: O Christ! 

That ever this should be!

Yes, slimy things did crawl with legs

Upon the slimy sea. 

About, about, in reel and rout
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a temporal dimension: “We were wanderers on prehistoric earth … 
we were traveling in the night of first ages, of those ages that are 
gone, leaving hardly a sign – and no memories” )Ibid, 51(. There-
fore, the journey from the European metropolis into the interior of 
Africa stands for the growing awareness of man’s suppressed ata-
vistic nature. In this way, it can be said that there is a second inner 
place revisited which determines Marlow’s reaction to the outer 
place he revisits. 

The various stages of the journey represent various stages of 
Marlow’s changing awareness. Two major phases can be distin-
guished here: on the one hand, the growing distance from the civi-
lized world in Europe, which symbolizes a gradual fading of norms 
of civilization and, on the other hand, the growing closeness to the 
wild )‘the heart of darkness’(, which refers to the gradual  realiza-
tion of the suppressed and forgotten atavistic dimension in man. 
The first phase is conveyed through the presentation of the whites, 
the civilized, the second phase through the blacks, the savages. 
)Beyer, 1997: 275(

Chiaroscuro Description, ‘spectral illuminations and widening 
frames’ In his pithy article entitled ‘’Coleridge and Conrad: Spectral 
Illuminations, Widening Frames,’’ Alan D. Perlis scrutinizes the con-
nection between Coleridge’sAM and Conrad’s HD. Perlis examines 
the similarities between the two works in depth by concentrating 
on two main points: the narrative frame of the two works and the 
chiaroscuro style. He quotes the famous sentence about the nature 
of Marlow’s narrative technique from HD, “to him the meaning of 
an episode was not inside like a kernel but outside, enveloping the 
tale which brought it out only as a glow brings out haze, in the like-
ness of one of these misty halos that sometimes are visible by the 
spectral illumination of moonshine”(Conrad, 1994: 80). This quota-
tion refers to the way of narration that is part of the truth in an epi-
sode; the ‘how’ of writing is as much part of the truth as the ‘what’. 

Perlis’ article is a pioneering one as no one had produced any 
analysis from this viewpoint: the similarity of the narrative tech-
nique between Coleridge and Conrad, the chiaroscuro style and 
description. So one of the common elements in the poem and the 
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admit my behaviour was inexcusable, but then my temperature was 
seldom normal in these days. My dear aunt’s endeavour to “nurse 
up my strength”seemed altogether beside the mark. It was not my 
strength that wanted nursing, it was my imagination that wanted 
soothing.’)Ibid, 102(

Clearly, Marlow has gained a fundamental insight which causes 
him to see life in the civilized world as an accumulation of despi-
cable banalities. In fact, to him this life appears as an “irritating il-
lusion,” a childish naïve feeling of security in the face of undreamt 
danger )Beyer, 1997: 274(.

The frame-narrator’s role is fundamental here, for he helps the 
reader to find out as to who is mad or foolish here. He describes 
Marlow as a Buddha. Paradoxically, Marlow is the enlightened one 
because he has experienced darkness, “It was the farthest point of 
navigation and the culminating point of my experience. It seemed 
somehow to throw a kind of light on everything about me – and into 
my thoughts”(Conrad, 1994: 11). The reader is to figure out various 
meanings from Marlow’s relation of his journey into the heart of 
darkness. The frame-narrator’s words at the beginning of the tale 
are of help:

The yarns of seamen have a direct simplicity, the whole mean-
ing of which lies within the shell of a cracked nut. But Marlow was 
not typical )if his propensity to spin yarns be expected(, and to him 
the meaning of an episode was not inside like a kernel but outside, 
enveloping the tale which brought it out only as a glow brings out a 
haze, in the likeness of one of these misty halos that sometimes are 
made visible by the spectral illumination of moonshine. ( Ibid, 8 )

The metaphors seem to suggest that Marlow’s story should be 
questioned for its symbolic implications. Indeed, the text offers a 
clear correspondence between the concrete level of the story and 
an abstract level of reference. This reading is also hinted at in the 
analogy between the geographical specification (“the farthest point 
of navigation”) and personal experience (“the culminating point of 
my experience”(. In other words, the journey into the heart of Af-
rica is, on the symbolic level, Marlow’s journey into his innermost 
self. It is a process of self-recognition which is further specified by 
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outwards, resembled an idol….For some reason or other we did not 
begin that game of dominoes. We felt meditative, and fit for noth-
ing but placid staring.)Conrad, 1994: 6(

‘Mind,’ he began again, lifting one arm from the elbow, the palm 
of the hands outwards, so that, with his legs folded before him, he 
had a pose of a Buddha preaching in European clothes and without 
a lotus-flower – ….(Ibid, 9-10)

At the end Marlow’s posture is the same:

‘The last word he pronounced was - your name.’ ‘I heard a light 
sigh and then my heart stood still, stopped dead short by an exult-
ing and terrible cry, by the cry of inconceivable triumph and of un-
speakable pain. ‘I knew it – I was so sure.’… I heard her weeping….It 
seemed to me that the house would collapse before I could escape, 
that the heavens would fall upon my head. But nothing happened. 
The heavens do not fall for such a trifle. Would they have fallen, 
I wonder if I had rendered Kurtz that justice which was his due? 
Hadn’t he said he wanted only justice? But I couldn’t. I couldn’t tell 
her…. Marlow ceased, and sat apart., indistinct and silent, in the 
pose of meditating Buddha. Nobody moved for a time. (Ibid, 110 
-111) Marlow’s meditation also reflects his change when he got 
back to the city, 

‘I found myself back in the sepulchral city resenting the sight 
of people hurrying through the streets to filch a little money from 
each other, to devour their infamous cookery, to gulp their un-
wholesome beer, to dream there in significant and silly dream. They 
trespassed upon my thoughts. They were intruders whose knowl-
edge of life was to me an irritating pretence, because I was so sure 
they couldn’t possibly know the things I knew. Their bearing, which 
was simply the bearing of common place individuals going about 
their business in the assurance of perfect safety, was offensive to 
me like the outrageous flaunting of folly in the face of a danger it 
is unable to comprehend. I had no particular desire to enlighten 
them, but I had some difficulty in restraining myself from laughing 
in their faces, so full of stupid importance. I daresay I was not very 
well at that time. I tottered about the streets – there were various 
affairs to settle – grinning bitterly at perfectly respectable persons. I 
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lie and Marlow says this to keep the lady in the illusion of love. He 
behaves according to the social conventions that make society and 
human relationships function. So the representation or the effect of 
truth, that is the truth of the world or the truth of life suggested by 
Conrad in HD does not fit into the conventions of society (Ibid, 336).

The change and the transformation that the speakers undergo 
due to certain effects also connects the two works of art. Marlow’s 
change in mood is an effect when he returns to the city and feels 
slight contempt for its inhabitants. The mariner caught a glimpse of 
death as his mates fell down from one moment to the other and he 
survived. Defying the law of hospitality, the mariner had to griev-
ously suffer for a long time. The mariner had to wear the albatross 
around his neck and the mariner has to fulfill the task of re-and 
retelling his story,

And till my ghastly tale is told,

This heart within me burns.

I pass, like night, from land to land;

I have strange power of speech;

That moment that his face I see,

I know the man that must hear me:

To him my tale I teach. )VII. 584 -590( 

In HD Kurtz agonizes, he struggles with death. His change is 
from the civilized to the wild. It is Marlow who changes in mood 
under his influence, the experience of his voyage made him more 
mature. Both at the beginning and at the end of the book the name 
of Buddha is applied to Marlow. His bodily position and mental at-
titude resemble a Buddha-like being. This name of Buddha is con-
nected with illumination and the elevated state of the mind. At the 
beginning of his narration Marlow, sitting on the deck of the ship in 
the pose of Buddha, looks at the people around him differently due 
to his transformation of the self or mind,

Marlow sat cross-legged right aft, leaning against the mizzen-
mast. He had sunken cheeks, a yellow complexion, a straight back, 
an ascetic aspect, and, with his arms dropped, the palms of hands 
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behave. Nonetheless the mariner manifests love without preten-
tion, he thinks that love is the ultimate reason of existence. He 
achieves this recognition through a severe and enduring suffering. 

The “frame device” of Coleridge’s poem is a wedding, and the 
audience is the Wedding Guest. A wedding is the event when two 
people confess love and get married. Interestingly, the message of 
the mariner is also love, so there is a match between the frame and 
the message. This  is not the case with Conrad’s HD where the audi-
ence sits on broad the ship called,Nellie,and the theme, in which 
the mariner is in the focus, is supported by Conrad’s former job that 
he had been a mariner and he became a writer afterwards. In HD, 
Kurtz can be represented as the mariner because they both experi-
enced hell and as a consequence they were the subjects of harsh, 
existential suffering. The two characters, Kurtz and the mariner, are 
not perfectly equivalent or analogous, even Marlow’s inner change, 
for instance his illumination, and the meaning of the essence of ex-
istence are enlightened for both of them and are parallel with the 
mariner’s changes. It cannot be said that there is a one to one re-
lationship between the mariner and Kurtz as Marlow also becomes 
“the mariner.” Both Marlow and the mariner are forced or pressed 
to tell their personal story. The importance of the frame device is to 
put the story into a context that affects the essence. Marlow’s audi-
ence remains silent except for the narrator. 

Ober writes about the different attitudes of the two authors. In 
Coleridge’s poem unity with nature, intuitive love and readmission 
of sins are in the foreground, whereas Conrad speaks about some-
thing different. After the mariner’s and Marlow’s Odyssey, they 
bring home truth, the mariner the message of love, but for Marlow 
truth is different from love. In the book of Conrad only Kurtz’s in-
tended represents love. The message of love to Kurtz’s intended is a 
lie from Marlow’s mouth. Marlow does not pass the experience he 
went through, he could have found it dangerous to transmit it for 
some reasons. Comparing Kurtz’s last words with what Marlow says 
to Kurtz’s intended, the reader can say the one is truth, the other is 
social convention, a lie. Kurtz’s last words, “The horror,” represent 
truth and that remains in Marlow’s mind. He tells the intended that 
the last words of Kurtz have been her name. This proves to be a 
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The differences between the two pieces are in their relationship 
to nature. Coleridge’s mariner gets down to hell and goes up to re-
demption while Conrad’s Kurtz stepped into and remained in hell, in 
the misery of human existence. Kurtz confronts nature; the effect of 
nature is the decay of Kurtz who is said to be a talent, but a hollow 
man in his age, for everything depends on the circumstances, and 
the darker these are, the more evil the individual may become. This 
is because a talent becomes actual if the circumstances promote his 
possibilities. Kurtz’s “union with Nature, however, brings madness 
rather than peace”)Ibid, 334(.

Kurtz’s enlightenment is expressed in his words “The horror!” 
and “Exterminate them all!.” The second statement is written on 
the sideline of his report about humanizing the brutes. By doing so, 
Kurtz wiped out his former self. His transformation, his new identity 
manifestsitself in this statement. It can be said that Kurtz is a mirror 
of the world then. His behaviour is in harmony with the state of the 
world. 

Kurtz’s last cry, “The horror! The horror!”,  is not only self-knowl-
edge or an insight into the depths of his own evil, but  an insight into 
the potentialities of all men. The last words of Kurtz are the result of 
“a terrible illumination.” Marlow discovers a universal possibility of 
man and not simply one man becoming evil )Ibid, 335(. By means of 
this experience, Marlow’s illumination is the emergence of existen-
tial truth, the truth of human nature and human existence. That is 
why Ober writes, “Conrad’s theme, then, becomes powerfully ironic 
post-Darwin and pre-Golding parody of the theme of The Rime of 
the Ancient Mariner” )Ibid(.  In Conrad, the image of human being is 
deprived of its divine origin and considered as an animal – post Dar-
winian; and the collective sadism of people is mentioned without 
going into details that human beings are inclined to kill each other, 
that is the pre-Golding aspect. 

The similarity between the two works is the message of love. 
Both the mariner and Marlow brings home the message of love, 
although they represent it in different ways. Namely Marlow strives 
for maintaining the appearance of love towards Kurtz’s intended, 
which seems to be a bit hypocritical however tactfully he wants to 
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we step over the threshold of the invisible. Perhaps! I like to think 
my summing-up wouldn’t have been a word of careless contempt. 
Better his cry-much better. It was an affirmation, a moral victory, 
paid for by innumerable defeats, by abominable terrors, by abomi-
nable satisfaction. But it was a victory! That is why I have remained 
loyal to Kurtz to the last, and even beyond, when a long time after I 
heard once more, not his own voice, but the echo of his magnificent 
eloquence thrown to me from a soul as translucently pure as a cliff 
of crystal.)Conrad, 1994: 101-102( 

“The Rime of the Ancient Mariner” in 1899 

One of the first articles that focus on the relationship between 
Coleridge and Conrad was written by Warren Ober in 1965.  Ober 
examines the so-called outward connections: the structural parallel-
ism of the two works. Ober writes that the one-hundred-year-long 
time between the two authors is not only expressed in the artistic, 
poetic language and intentions, but also in the spiritual background 
or the spiritual condition of the Western world or civilization. 

Ober examines the similarities and the contrast of the struc-
ture, the setting, the characterization and the theme. The fact that 
supernatural forces appear in Coleridge and the lack of that in Con-
rad displays the climatic change in the spiritual age. In fact Ober 
writes about the contrasting attitudes of Romanticism and post-
Darwin Victorianism, the revolutionary change in science, philoso-
phy, religion, art and literature which were taking place and these 
are mirrored in both works. 

Kurtz’s words, “The horror! The horror!” and “Exterminate all 
the brutes!” are reflected through the various points of view of 
Kurtz, Marlow, Conrad’s narrator, and Conrad himself. The ambi-
guities and ironies are therefore profound.Ober finishes his study 
with the following: Conrad’s thoughts about man, man’s place in 
nature and the meaning of existence appear to be a reversal of the 
theme of Coleridge’s AM. He also concludes that Conrad’s approach 
to characterization, setting and structure is strikingly reminiscent of 
Coleridge’s, although it is marked by a greater sophistication, sub-
tlety and complexity )Ober, 1965: 337(.
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has to face and cope with the secret forces of nature that bring him 
on the verge of death. The laws of life become clear for him after he 
stood in the door of death. 

The mariner’s deed is a sin that is retailed by the secret forces 
at sea. He also “stepped over”)Conrad’s term( that certain edge, or 
putting it another way he committed hubris – as the earlier name 
of his vice was -  just as Kurtz did. Either literally or regarding only 
the change in the soul, the mariner was able to return but Kurtz 
was not. This return is equivalent to the restoration of the unity of 
the soul, to the redemption of the soul. The following question is 
asked: would Kurtz have returned or turned back, if he had not died, 
that meant his victory? Probably his death was the proper answer 
to what he did, facing hell. Where did Kurtz go astray? After having 
gone astray, did he have the chance to come back? He uttered what 
he had experienced twice in the moment of truth when he died )the 
horror(. Despite his famous eloquence and his longish pamphlet 
that contains his ideal intention, he repeated only a word. This fact 
suggests that, the innermost experience of his soul, the unutterable 
appeared to him for a moment. In this famous quotation, Conrad 
writes about it:

... Kurtz was a remarkable man. He had something to say. He 
said it. Since I had peeped over the edge myself, I understand bet-
ter the meaning of his stare, that couldn’t see the flame of the 
candle, but was wide enough to embrace the whole universe, pierc-
ing enough to penetrate all the hearts that beat in the darkness. He 
had summed up - he had judged. ‘The horror!’ He was a remarkable 
man. After all, this was the expression of some sort of belief; it had 
candour, it had conviction, it had a vibrating note of revolt in its 
whisper, it had the appalling face of a glimpsed truth – the strange 
commingling of desire and hate. And it is not my own extremity I 
remember best – a vision of greyness without form filled with physi-
cal pain, and a careless contempt for the evanescence of all things-
even of this pain itself. No! It is his extremity that I seem to have 
lived through. True, he had stepped over the edge, while I had been 
permitted to draw back my hesitating foot. And perhaps in this is 
the whole difference; perhaps all the wisdom, and all sincerity, are 
just compressed into that inappreciable moment of time in which 
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man, their existence experienced. Condition of the eyes, that is ei-
ther redemption as in the case of the mariner or fail, i.e. Kurtz’s fall 
to nothingness, and the quality of the speech, the effective rhetoric 
are the concern of both authors. 

What Marlow and what the ancient mariner went through can 
be connected to the expression of their eyes: the mariner’s “glitter-
ing eyes” and Kurtz’s stare “piercing enough,” “a stance embracing 
the whole universe;” this latter sentence of Conrad is enigmatic. In 
both works the central figures are affected by eyes and speech, what 
they see and hear are enigmas for them that they try to decode. 
Both authors put the eye into their work as the key to discovering 
the mysteries and secrets of the soul where essential changes occur. 
This thematic connection is the parallel between Kurtz’s eloquence 
and the mesmerizing speech of the ancient mariner. 

Mystery is in focus of Conrad’s aesthetic endeavour in HD. The 
unpredictable happenings and indescribability of the personal ex-
perience foreshadow the inexplicable, that is mystery. On the one 
hand Coleridge’s concern for the invisible and on the other hand 
Conrad’s concern for the impenetrable darkness at least show a 
common belief in the mysterious elements of human existence. The 
mysterious nature of human relations and of human experience in 
general is basic in Coleridge as it is in the fiction of Conrad(Ibid, 
146). At the beginning of Coleridge’s poem, a quotation from a 
seventeenth-century English churchman, Thomas Burnet, is placed; 
that is an acknowledgement of the reality of the invisible world, “I 
easily believe that there are more invisible than visible beings in the 
universe. But who will tell us the families of these?”)Kermode and 
Hollander, 1973:238( In Conrad’s book, the constant references to 
darkness, secret forces and inscrutable intentions have the same 
effect. The difference between the poem and the novella is to be 
sought in their spirit of the age as it is mirrored in the two texts.  

There are Christian allusions in Coleridge’s poem whereas mod-
ern nihilism appears in Conrad’s novella, that is represented by the 
hollow people and thoughts. In approaching nihilism Conrad’s liter-
ary means here is irony. Kurtz is the medium of the mysteries of his 
soul that is indeed in its depth and infinity. Likewise, the mariner 
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mate and reasonable. Both in Coleridge’s poem and in Conrad’s no-
vella, a mariner - a wanderer who sees different worlds and gains 
extra experience - is in the focus. Secondly, both mariners change 
in temper and attitude because of this crucial experience. The co-
incidence in and similarity of the content are obviously contingent 
and they offer a comparative analysis of the two works. There are 
also other similarities. According to Alan D. Perlis(1982, 167-176),  
there are  “outward similarities” that can be  lined up here: in both 
stories seamen speak about an extraordinary experience in an ex-
otic and hostile territory. Both explain events in such a way that 
the character transformations of the narrators are reflected by the 
patterns of events they witness. Both works are psychological tales 
because their settings are symbolical and represent the change of 
good and evil in human consciousness. This next feature of Perlis is 
not that convincing, for he thinks that both narrators return from 
their stressful journeys with the message of love. It is apparent that 
Perlis has made a weak point here because love becomes only the 
message of the ancient mariner whereas just the appearance of it 
is represented by Marlow. The mariner has aphorism for the guest,

He prayeth best who loveth best

All things both great and small;

For the dear God who loveth us,

He made and loveth all. )VII.614-617(

while Marlow lies love to Kurt’s intended. Both tales are “frame 
narratives”(Schug, 1979: 168).

)What( They See and Hear 

Reading Coleridge’s poem, the reader is a witness of a purifica-
tion process of the soul that the ancient mariner has gone through. 
What concerns us about Coleridge here is to find points of connec-
tion with Conrad’s novella. Similarities and even identities are dis-
coverable in Coleridge’s poem and Conrad’s novella. Interestingly 
the small identity in content lies in the examination and description 
of the eyes or stances that are the guides to the character’s soul. 
Both authors focus on the mysteries of the soul whose mirror is 
the eyes and in which there are the secrets of the inner reality of 
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vices, as the means of creating conflict in the reader, Conrad is set 
apart from other contemporary adventure writers. Conrad’s return 
character, Marlow is interpreted as one of the most striking and 
compelling narrative figures in literature. This is an effect created 
by the tension between sympathy and moral judgment. Demonstrat-
ing the truth of personal experience by telling and narrating a story 
indirectly is finding meaning in the Romantic way and trying to use 
the narrative itself to impose meaning. The truth is in telling the 
story. The writers who follow this way of narration use the following 
basic principle, “If I tell you what occurred you will know what hap-
pened to me”)Ibid, 142(.

The theme of freedom is at stake for both Marlow and Kurtz. 
The discovery of freedom and the self are in connection. Marlow 
becomes free from the illusory conventions of European society 
and not only does he get his freedom by finding himself, but also 
he is distanced from the world, in a physical sense as well, from 
where he has departed. Marlow is shocked at meeting Kurtz be-
cause Marlow’s conception of himself and the moral nature of the 
universe are challenged. It is also interesting that before Marlow 
encounters Kurtz he has already been excited by the fame of Kurtz 
because Kurtz is a companion of his enforced idleness, a kind of se-
cret - almost Romantic  - dream. 

Kurtz’s self-judgment is rendered totally independent of ordi-
nary morality. Kurtz is the complete Romantic hero. He is written 
by an amalgam of the evil, an experimenter and an innovator, i.e., 
Satan, Frankenstein and Prometheus. He dismissed God, lived fol-
lowing the standards of the world he created alone, and behaved 
as if he were God. Kurtz’s experience could not have been another 
experience as his destiny was his choices, his important experience 
of human existence was only possible for him by stepping over that 
certain edge. If he had not been European he would not have been 
the Kurtz of darkness. That is why he was important and fascinating 
for Marlow. For him “a process of experience is…a process of self-
realization”(Ibid).

There is a striking similarity in the content of HD and AM. The 
textual juxtaposition is without arbitrariness but is coherent, legiti-
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embody their visions of reality )Ibid, 15(. According to Schug,HDis 
one of “Conrad’s most significant attempts to explore the mystery 
of human experience and because it is representative of the kinds 
of innovative and experimental literary endeavour characteristic of 
modern fiction in general”  the book is alleged to be “a fully Roman-
tic vision of the world”(Ibid, 133).

There are two features that put Conrad’s novella into a new cat-
egory of fiction according to Schug: first of all, Conrad stands out 
from a group of adventure story writers by narrative experimen-
tation transforming adventure story intoserious literature and he 
deals with the same kind of subjects to which the Romantics ad-
dress themselves. Secondly it is Conrad’s long-lasting preoccupation 
to write about the tension between art and life. Conrad has “doubt 
about the usefulness of the language,” he conceives that the com-
plexities of life lie beyond the reach of language (Ibid, 134).

It can be said that HD is Conrad’s one version of Romantic fic-
tional outlook. There are also characteristics that are called varieties 
for a Romantic outlook and are represented by the following tech-
niques: the interplay of the divergent attitudes embodied within 
them, the implied author’s attitude that is very carefully concealed 
and almost always implicit. The attitude of the nominal narrator, 
the ‘I’ of HD and furthermore the attitude of the object of Marlow’s 
ruminations can also be enlisted here (Ibid, 135). The active partici-
pation of the reader is called “Ancient Mariner” syndrome, i.e. the 
reader is involved to a very great degree into the plot. 

There are also other artistic devices that disturb the flow of the 
narrative and for this reason the active participation of the reader 
is demanded. In fact all the devices are means of controlling the 
author’s or the narrator’s distance from his subject. These are the 
interposed narrator and the interposed reporting witness. In lining 
up the events there are careful manipulations of chronology put 
into the text. The flow of the narrative is interrupted by vivid inter-
ruptive digressions by the ebb and flow of a meditative wandering 
intellect. Another method of the author is making sudden move-
ments from the abstract to the concrete and back and a constant 
narrowing and opening of the lens )Ibid, 136(. By using these de-
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events manifested themselves in publicly visible doings, whereas  
in the modern novels we cannot trace this kind of relationship be-
tween the publicly shared selection, the ideology of the “sepulchral 
city” and significance, Marlow’s significance(Daiches, 1960: 5). Only 
a sensitive avant-garde responded to these new changes that were 
in the air and it cannot be taken for granted “that their impressions 
held good for others” (Ibid). To illustrate this state of affairs Con-
rad used “multiplied points of view” in the telling of the story, but 
other features are also characteristic of his works. Firstly, for exam-
ples, the tentativeness of all patterns of significance is established 
and, secondly, the truth at the heart of the individual experience 
remains mysterious. Through the breakdown of the public sense of 
significance, the techniques of poetry are brought into prose fiction. 

It should be saidthat though there is a difference in genre, it 
does not hinder comparative analyses of literature. AM was pub-
lished in the volume of Lyrical Ballads by Wordsworth and Coleridge 
in 1798 and a hundred years later Conrad had his novella, HD, pub-
lished. The comparison is legitimate since these two works of art, 
being narratives, share the common origin and that makes the two 
works of art, a poem and a novella, comparable. So it is their nar-
rative nature by which the ballad and the modern novel are con-
nected. Schug claims that “the modern novel is a work of litera-
ture closely resembling in its formal and structural attributes of the 
great Romantic poems of the early nineteenth  century”(Schug, 
1979: 18(. At the turn of the nineteenth century, the lyric poetry’s 
nature changed in England to ballad, which contains narrative: the 
success in embodying plain diction, colloquial rhythm and a sim-
ple metrical form that display the significance of an intense human 
experience)Ibid, 14(.

The modern novel is also a new kind of narrative that appeared 
in twentieth century , just as a Romantic lyric was a new narrative 
of experience. The modern novel with its Romantic form does not 
offer a traditional narrative of events and characters but a narrative 
of experience in which events and characters assume a relation-
ship to each other and for the reader. It is different from what we 
are accustomed to in case of the traditional novel. The lyrical ele-
ments are part of the formal means most modern novelists use to 
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Wordsworth and Conrad, and the latter is between Coleridge’s AM  
and Conrad’s HD, between Romanticism and Conrad. The relation-
ship to Wordsworth touches upon the aesthetic problems of an 
artist, for instance how to form a past experience into words au-
thentically, the question of the role of the artist in society or the 
power and limits of artistic language, while the latter is connected 
to a comparison of the two works of art abovementioned. Samuel 
Taylor Coleridge had composed a poem in 1798, more than a cen-
tury earlier than Conrad wrote his novella in 1902. 

Coleridge had a vision of a nightmare sea voyage with meta-
physical overtones in his longish poem whereas Conrad’s chief pre-
occupation was depicting man’s vulnerability and corruptibility. As 
first sight, naivety would suggest that there is no connection be-
tween the poem and the novella. Although there is a distance in 
time and genre, a connection between the two works of art can be 
established. A lot of scholars agree that the Romantic poets worked 
not according to predetermined schemes that are put on the work 
of art from outside but under the role of an inner organic law whose 
swirl makes the work of art come into existence. The artists have 
worked to the effect of self-intuition’s power (Schug, 1979: 31). 
Some experts of literature, e.g.Charles Schug, write that the mod-
ern, twentieth-century novel in this sense has a romantic genesis of 
the kind. 

There is almost a general agreement amongst critics that Con-
rad is the first modern writer and HD is the first modern novel. For 
instance David Daiches puts Conrad into his theory of the modern 
novel. Having been a modern author means the following: as op-
posed to the Victorian novelists of nineteenth-century England, 
the modern artists, affected by the historical, social and scientific 
changes of the twentieth century (psychology, philosophy, change in 
social and economic factors(, do not share the same beliefs of their 
age in social and personal respect, but the opposite. The fate of the 
characters and its depiction through the connection between public 
esteem and true morality was strong in the preceding century. This 
later aspect fell apart in modern novels. A new concept of time and 
consciousness affected the flow of the narrative. Daiches believes  
that in the novels of the nineteenth century the changes in human 



Asst. Prof. Basim N. Jeloud Al-Ghizawi

15 Edition Thelqieda 1436 September 2015 21

Forward
Romanticism touches the thematic and structural features of 

Joseph Conrad’s Heart of Darkness )henceforthHD(. In HD, the hap-
penings follow the same line M.H. Abrams draws commenting on 
the connection between romanticism and modernism. The roman-
tic features Abrams identifiesare true about Conrad’s novella: a 
play of memory across time and the juxtaposing of an older poet 
with his younger self. In a Romantic poem a “determinate speaker 
in a particularized, and usually localized, outdoor setting, whom 
we overhear as he carries on, in a fluent vernacular which rises 
easily to a more formal speech, sustains colloquy sometimes with 
himself or with the outer scene, but more frequently with a silent 
human auditor present or absent” )Abrams, 1965: 527(. This fea-
ture is true if Samuel Taylor Coleridge’s”The Rime of the Ancient 
Mariner”)henceforth AM( is considered.

In Conrad’s HD Marlow begins a meditation that rises toward 
formal speech as easily as the  Romantic lyric. The narrator’s de-
scriptionof a landscape bears a connection to inner self through 
memory, thought, anticipation and feeling. These things, the inner 
and the outer, are interwoven to each other and are not distinct. 
Another common feature is also an altered mood of the speaker as 
a result of his meditation. Between the beginning and the end an 
all-round change happens to the speaker and during his change the 
following occurrences are experienced: achieving an insight, facing 
up to a tragic loss, coming to a moral decision, and resolving an 
emotional problem. Many of Conrad’s pieces end as HD ends, just 
as the Romantic lyric does, “by rounding upon itself” (Ibid).

Romanticism in Conrad
There are technical, structural, methodical and artistic concerns 

that connect Conrad to Romanticism. There is a so called general – 
regarding the question of technique and methods of writing – and 
a particular relationship; the former is the relationship between 
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ملخص البحث

تتجىل خصائص موضوعية وبنيوية رومانسية يف رواية جوزيف كونراد )قلب 
الظالم( ، فاالنتقال بالذاكرة عرب الزمن ووقوف الشاعر العتيق جنبا إىل جنب مع 
ذاته اليافعة واضحة يف هذه الرواية احلداثوية. وما الشخصية الراوية يف هذه الرواية 
إال بودا راويا يف مكان عام ، متحدثا مع مستمعني صامتني. فيبدأ هذا الراوي بكالم 
دارج يتحول رسيعا إىل كالم رسمي جدا. إن هذا ماجيعل قصة مارلو حكاية تتبع 

اإلرث الرومانيس لقصيدة كولريج املطولة )حكاية البحار العتيق(.
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 Abstract
Romanticism touches the thematic and structural features of 

Joseph Conrad's Heart of Darkness. The play of the memory across 
time and the juxtaposing of an older poet with his younger self are 
apparent in Conrad's modernist piece. The character-narrator of 
Conrad is a Buddha-like speaker in a particular and localized out-
door setting speaking with a silent human audience. He begins with 
a fluent vernacular speech which changes quickly into a very formal 
one. This makes Marlow's tale a rime in the Romantic tradition of 
Coleridge's "The Rime of the Ancient Mariner".

Keywords: “Ancient Mariner” syndrome, interposed narrator, 
frame narrative, mystery, chiaroscuro, quest, solitude.
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at the mere moment; it is brotherhood, Al-`Ameed 
determines certain university teachers exerting 
themselves to manipulate a transparent concept for 
brotherhood and its importance to man, his coexistence 
and how it wreaks havoc on the future of existence and 
find other shades of meaning for existence equivalent 
to his future inspirations. Thus the research tiles flow in 
the midstream of the brotherhood narrative between 
the prophet Mohammed )Peace be upon him and his 
posterity) and Imam Ali as an analytic study, Erection 
Manifestos of the Islamic Society in the Prophetic Era 
as an analytics study ,doctrinal fraternity and realist 
citizenship as a theological counterpoise.

The meant edition never appears nonchalant to 
publish three research studies from the Second Global 
Scientific Conference for the International Al-`Ameed 
Centre delving into the discourse, its concepts and 
connotations ,which is the policy Al-`Ameed Journal is 
used to publishing the studies of the conference  under 
its wing.

Publishing such an edition, Al-`Ameed invites all the 
academic quills to illuminate an angle of the promising 
truth, let these contributions be a plough to the further 
thresholds of the nearest journal editions, Allah willing.



In the Name Of Allah
Most Compassionate, Most Merciful

... Edition word ...

As the Al-`Ameed Journal heaves into resonance 
whose scientific orbit, the root of its erection, and 
research loci never shoot beyond the requirements of the 
academic community and its inspiration for publishing 
what serves and augments the society. To the heart, 
it takes lead in such a conjecture at all circumstances;  
it pays heed and cognizance, from the very outset, to 
broach efficacious remedies for the societal hindrances 
and regards it as a duty never to flinch from. Such fidelity 
finds reflection in the development of the journal, its 
edition, quality of the published research papers  and 
the wave of the university teachers who set their 
heart on publishing in it, which is the eye of pride the 
academic community feels as it is its façade in Iraq, Arab 
homeland and the foreign countries.

For today Al-`Ameed recommences the scientific 
furrow in publishing the fifteenth edition to have a 
panoramic collection pertinent to the humanist fields; 
the actual edition embraces a conglomeration  of salient 
titles endeavoring to solve many geographical, social 
and literary controversies. 

Ever since Al-`Ameed endeavored to be in pace 
with the educated at all sights and never to leave a 
conjecture without a prominent focus, it lends the 
edition file paramountcy   over the other journals in 
the orbit of selection and meeting the requirements 
of reality, it dissects so crucial a locus bound to man 





c: With the rectifiers reconnoiters some renovations 
or depth,before publishing, the research are to be 
retrieved to the researchers to accomplish them for 
publication.

d: Notifying the researchers whose research papers 
are not approved; it is not necessary to state the 
whys and wherefores of the disapproval.

e: A researcher destowed a version in which the 
meant research published, and a financial reward.

13. Taking into consideration some points for the publi-
cation priorities, as follows:

a: Research participated in conferences and adjudi-
cated by the issuing vicinity.

b: The date of research delivery to the edition chief.

c: The date of the research that has been renovated.

d: Ramifying the scope of the research when pos-
sible.

14. With the researcher is not consented to abort the 
process of publication for his research after being 
submitted to the edition board, there should be 
reasons the edition board convinced of with proviso 
it is to be of two-week period from the submission 
date.

15. It is the right of the journal to translate a research 
papre into other languges without giving notice to 
the researcher.

16. You can deliver your research paper to us either via 
Al.Ameed Journal website
http://alameed.alkafeel.net, or Al-Ameed Journal 
building (Al-Kafeel cultural association), behind Al-
Hussein Amusement City, Al-Hussein quarter, Holy 
Karbala, Iraq.



7. Printing all tables, pictures and portraits on attached 
papers, and making an allusion to their sources at 
the bottom of the caption, in time there should be a 
reference to them in the context.

8. Attaching the curriculum vitae, if the researcher co-
operates with the journal for the first time, so it is to 
manifest whether the actual research submitted to 
a conference or a symposium for publication or not. 
There should be an indication to the sponsor of the 
project, scientific or nonscientific, if any.

9. For the research should never have been taken 
from a thesis or dessertation or published previ-
ously, or submitted to any means of publication; in 
part, the researcher is to make a covenant certifying 
the abovementioned cases.

10. In the journal do all the published ideas manifest 
the viewpoints of the researcher himself; it is not 
necessary to come in line with the issuing vicinity, in 
time, the research stratification is subject to techni-
cal priorities.

11. All the research studies are to be subject to Turnitin.

12. All research exposed to confidential revision to 
state their reliability for publication. No research re-
trieved to researchers; whether they are approved 
or not; it takes the procedures below:

a: A researcher should be notified to deliver the 
meant research for publication in a two-week pe-
riod maximally from the time of submission.

b: A researcher whose paper approved is to be ap-
prised of the edition chief approval and the eminent 
date of publication.



Publication Conditions

Inasmuch as Al-`Ameed [Pillar] Abualfadhal Al-
`Abass cradles his adherents from all humankind, ver-
ily Al-`Ameed journal does all the original scientific re-
search under the provisos below:

1. Publishing the original scientific research in the var-
ious humanist sciences keeping pace with the sci-
entific research procedures and the global common 
standards; they should be written either in Arabic 
or English and have never been published before.

2. Being printed on A4, delivering a copy and CD 
having,approximately, 5,000 - 10,000 words under 
simplified Arabic or times new Roman font and be-
ing in pagination.

3. Delivering the abstracts, Arabic or English, not ex-
ceeding a page,350 words, with the research title.

4. The front page should have; the name of the re-
searcher / researchers, address, occupation, (Inglish 
& Arabic(, telephone number and email, and taking 
cognizance of averting a mention of the researcher 
/ researchers in the context.

5. Making an allusion to all sources in the endnotes,and 
taking cognizance of the common scientific proce-
dures in documentation; the title of the book and 
page number.

6. Submitting all the attached sources for the mar-
ginal notes, in the case of having foreign sources, 
there should be a bibliography apart from the Ara-
bic one,and such books and research should be ar-
ranged alphabetically.
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In the Name of Allah,
Most Gracious, Most Merciful

Allah will
Raise up to suitable ranks
And degrees, those of you
Who believe and who have
Been granted knowledge

And Allah is well acquainted
With all ye do*.

 Abodullah Yussif Ali, The )*(

 Holy Quran, Text Translation
 and Comment,)Kuwait : That
 El-Salasil,1989(1509, Iyat 11,
 Sura,Mujadila, or The Woman Who
Pleads.
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