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ليس ذتة صلاح أحرزت عليو ادلعرفة العلمية أكثر من ذلك الذي تػُ ِّوجت بو بعد االنتصارات الكربى اليت عرفتها مناىج العلوـ
ادلختلفة يف الغرب ادلعاصر ،خاصة بعد اكتساح النزعة الوضعية وادلنطقية رلاالت ادلعرفية على اختبلؼ موضوعاهتا ونزوع العلم
وفرض ِ
ابجتاه يقوـ على ظلذجة ادلوضوعات ادلدروسة ِ
صيَّغ العقل والفهم ادلدرؾ.
ويف العامل اإلسبلمي مل يعد السؤاؿ يتعلق اليوـ مبدى مشروعية علوـ الغرب كنظرايت الفيزايء والبيولوجيا احليوية والتشريح الطيب،
وإظلا تعداىا إىل مشروعية أخرى تتعلق ىذه ادلرة مع 'أركوف' إبحكاـ السؤاؿ حوؿ عبلقة العقل ابلًتاث ووضعو على زلك ادلناىج
العلمية اليت حصلت يف رلاؿ علوـ اإلنساف واجملتمع.
فما الذي غلب على عامل اإلسبلميات فعلو اليوـ؛ ىل عليو أف يتخلى كلية عن مناىج العلوـ اإلسبلمية الكبلسيكية (كتب
الًتاث) ويقتفي آاثر علوـ اإلنساف واجملتمع كما ىي عليو اليوـ يف الغرب؟ وِوفق أية رؤية إبستمولوجية ؽلكن إحداث تزاوج بُت
موضوع (الًتاث) ومنهج (مناىج علوـ اإلنساف واجملتمع) ػلتمي كل منهما بًتسانة من ادلفاىيم واألدوات ادلعرفية اليت ال ؽلكن أف
ننكر أف ذلا اترؼلا ىي أيضا؟
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قد تساىم "علوـ اإلنساف واجملتمع" على حتليل بنية التفكَت لدى ادلسلم ادلعاصر من خبلؿ دراسة الًتاث ،ألنو مطلب ضروري

إلحداث أي تقدـ اترؼلي حضاري .فاإلسبلميات التطبيقية تساعدان على القياـ بقراءة جديدة للقرآف ،لكن ذلك ليس «دترينا
ذىنيا مهتما فقط ابلًتكيبات الشكبلنية أو 'بتجميع احلقائق وتراكمها' ،وإظلا ينبغي أف يكوف توضيحا حلالة ثقافية هتيمن عليها

اإليديولوجيات ادل َسيَّسة احلامية يف شىت أضلاء العامل اإلسبلمي»(.)1
ُ
تضع اإلسبلميات التطبيقية كل خطاب قيد النقد والتحليل ،فهي تعلم من وجهة نظر إبستمولوجية «أبنو ليس ىناؾ من خطاب
أو منهج بريء .إهنا ترجح يف كل مساراهتا وخططها نقد اخلطاب )....(.كما أهنا ترجح تعددية ادلناىج

()2

الفاحصة من أجل

جتنب أي اختزاؿ للمادة ادلدروسة»( ،)3وابلتايل فإف فحص ىذا النوع من اإلسبلميات غلعل الفكر اإلسبلمي ادلعاصر ال يزاؿ
مرتبطا ابلقضيتُت األساسيتُت اللتاف أرقتا كل من اطلرط يف سؤاؿ النهضة ،أعٍت بذلك تلك اإلشكالية ادلزدوجة حوؿ الًتاث

واحلداثة(.)4

إف مناىج اإلسبلميات التطبيقية حداثية ،لذلك ابستطاعتها أف تقدـ األدوات الكفيلة لقراءة الًتاث؛ ألف ما تقدمو احلداثة من
مناىج وطرائق للبحث والنقد كفيل ابخًتاؽ "البلمفكر فيو" و"ادلستحيل التفكَت فيو" .وىي بذلك تستطيع أف تتجاوز من حيث
ادلنهج كما من حيث النتائج كل ا﵀اوالت السابقة ،كتلك اليت قاـ هبا كل من' :طو حسُت' ،و'سبلمة موسى' ،و'علي عبد

الرازؽ' .إف «االكتشاؼ ادلتدرج للحداثة سوؼ غلرب العرب وادلسلمُت ،يف احلقيقة ،على التساؤؿ حوؿ النقاط الثبلث التالية)1 :
ادلنسي )2( ،ادلتنكر )3( ،والبلمفكر فيو ،ضمن ماضيهم اخلاص»(.)5

كما أف ادلبادئ اليت تقوـ عليها اإلسبلميات التطبيقية مل يعد يفرضها «ىاجس إرضاء متطلبات الفكر ادلعاصر فحسب ،وإظلا ىي

يف الوقت نفسو جتيب ابلضبط عن احلاجات العلمية الراىنة للفكر اإلسبلمي»( .)6وىذه اإلسبلميات تُركز على الدراسة األلسنية
يف نقد النصوص ،ألف كل دراسة ألي نظاـ من العبلمات والرموز غَت اللسانية غلب أف يتم وفقط من خبلؿ العبلمات اللغوية
(من خبلؿ اللساف) ،ابعتبار العبلمة اللسانية ىي أصل كل أشكاؿ العبلمات األخرى .فدراسة أي شكل من أشكاؿ أنظمة
العبلمات ؽلر عرب نظاـ التقطيعات اللسانية ،بشرط أف تكوف الدراسة األلسنية منفتحة على مناىج وتساؤالت علوـ اإلنساف
 -1أركوف (دمحم) ،القرآف (من التفسَت ادلوروث إىل حتليل اخلطاب الديٍت) ،ص.146 :

 -2إف مشروع 'أركوف' يرتكز على مواقع معرفية متعددة ادلناىج جتنبا للقصور يف قراءة جدية للًتاث ،فهو يقًتحها على شكل مثلثات1 :ػ''ىناؾ ادلثلث ادلعريف ادلتمثل يف اللغة،
والتاريخ والفكر .ىذا ادلثلث يشتمل على مثلث آخر (' :)...الوحي ،التاريخ ،احلقيقة' ،وذلك بصفتو حقبل خاصا دلسألة أكثر مشولية2 .ػ وىناؾ ادلثلث البلىويت ػ الفلسفي
ادلتمثل يف' :اإلؽلاف ،العقل ،احلقيقة' .ينبغي القوؿ هبذا الصدد ما يلي :إف ادلناقشا ت القروسطية اليت دارت حوؿ ىذا ادلثلث ادلفهومي مل تشتمل على الوظيفة الكاشفة للغة
والتاريخ ،أي مل حتددىا بدقة .وأقصد هبا الوظيفة اليت ترينا كيف أف البلىوت ينبغي أف يكوف دراسة لتجليات اإلؽلاف حتت ضغط التاريخ احلي وأتثَتاتو3.ػ وىناؾ ادلثلث
التأويلي' :الزمن ،ال قصص ،ادلعٌت النهائي واألخَت' (أو احلقيقة ادلطلقة طبقا للتحديد ادليتافيزيقي) .والسؤاؿ ادلطروح ىنا :كيف ؽلكن الذىاب إىل ما وراء الدائرة التأويلية ادلتمثلة
يف العبارة التالية :أف تفهم لكي تؤمن ،وأف تؤمن لكي تفهم4 .ػ ادلثلث التجرييب(أي ادلبٍت على ادلبلحظة واالختبار)' :العقل ،اجملتمع ،السلطة /السيادة العليا) .كاف ىذا ادلثلث
قد عرؼ يف الفكر اإلسبلمي ونوقش حتت اسم :دين ،دنيا ،دولة؛ أو :دين ،رلتمع ،حكومة (أو سياسة)5 .ػ ادلثلث األنًتبولوجي' :العنف ،التقديس ،احلقيقة' .إف سورة
التوبة تقدـ مثاال شلتازا على دراسة ىذا ادلثلث كما جتسد يف القرآف6 .)...(.ػ ادلثلث الفلسفي األنًتبولوجي ،أو التأسيس االجتماعي للعقل والتأسيس اخليايل للمجتمع':عقبلين،
أنظر :أركوف (دمحم) ،ادلرجع نفسو ،ص.46-45 :
العقبلين ،خيايل/سلياؿ'''.

 -3أركوف (دمحم) ،اترؼلية الفكر العريب اإلسبلمي ،ص.57 :
 -4ادلرجع نفسو ،ص.59 :
 -5ادلرجع نفسو ،ص.60 :

 -6ادلرجع نفسو ،ص.58 :
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()1

واجملتمع كما ىي معروفة يف الغرب اليوـ ،انفتاح أيخذ بعُت االعتبار «الروابط

اليت تربط بُت :اللغة ػ التاريخ ػ الفكر»( ،)2شلا

يسمح لو بػ«أتسيس اتريخ منفتح وتطبيقي للفكر اإلسبلمي»( .)3وىذا التداخل بُت ادلستوايت الثبلثة يدفع 'أركوف' إىل اعتبار

ادلشروع «شديد اجلدة وشديد التعقيد»( )4يف آف واحد.

ىناؾ رلاؿ كبَت لبلجتهاد ادلعاصر ،لوجود «كم ىائل من ادلواد اخلاـ اليت تنتظر من يستغلها على ضوء النظرايت احلديثة للكتابة
والقراءة وإنتاج ادلعٌت وسيميائية النصوص الدينية واجملاز والرمز والعبلمة واإلشارة»( .)5وىو ما غلعل 'أركوف' ينظر إىل ىذا ادلشروع

أبعلية كربى ،ابلرغم من البلمباالة اليت ال يزاؿ يتميز هبا القارئ العريب ادلسلم يف زمن العودلة الفكرية والثقافية.
ابإلضافة إىل ضعف ادلستوى النوعي للقراءة يف العامل اإلسبلمي اليوـ ،فهناؾ جبهة أخرى يقاومها 'أركوف' :وىم «البلىوتيوف
()6
ِ
سميهم .إهنم سيعًتضوف على مشروعو زاعمُت أنو يريد أف «ؼلتزؿ كبلـ هللا إىل مشروع أنًتبولوجي
ا﵀ًتفوف»  ،كما ػلب أف يُ ّ
مهدد ابإلغراء الوضعي»( . )7وغليبهم أبف األمر مرىوف بثمار البحث الذي يتوخاه من وراء مناىج علم األنًتوبولوجيا احلديث
الذي «ؽلارس عملو كنقد تفكيكي ،وعلى صعيد معريف ،جلميع الثقافات البشرية ادلعروفة»( .)8وىو العلم الذي يستطيع مبا يتميز
بو من موضوعية أف «ؽلارس عملو ىذا بعيدا عن التأويبلت التارؼلانية اإليديولوجية»(.)9

يُعتقد أف الدراسات األنًتوبوجلية كفيلة ابلتوصل إىل نتائج نوعية يف رلاؿ الدراسات اإلسبلمية إذا توفر العدد الكايف من الباحثُت
ذوي الكفاءات العلمية النوعية .لكن مثل ىذا النوع من الدراسات يتطلب شروطا غلب توفرىا يف "القارئ" اجملتهد؛ كالتزود

بتكوين « علمي واإلحاطة ابألرضية ادلفهومية اخلاصة ابللسانيات والسيميائيات احلديثة مع ما يصاحبها من أطر التفكَت والنقد
اإلبستمولوجي؛ واثنيا أف يتدرب القارئ على التمييز بُت االحتجاج واإلدراؾ والتأويل والتفسَت الذي يتم يف اإلطار ادلعريف
العقائدي الدوغمائي ،وبُت التحليل وتفكيك اخلطاب الديٍت ،فهذاف شيئاف سلتلفاف .إف حتليل اخلطاب الديٍت أو تفكيكو يتم ال
لتقدًن معانيو ' الصحيحة' وإبطاؿ التفاسَت ادلوروثة ،بل إلبراز الصفات اللسانية اللغوية وآالت العرض واالستقبلؿ واإلقناع والتبليغ
وادلقاصد ادلعنوية اخلاصة مبا أمسيو 'اخلطاب النبوي .)11(»)10(le discoure prophétique

 -1إف إدراؾ طبيعة ىذه الروابط تعٍت ''زلاولة فهم ضغوط ىذا التاريخ على توجو الفكر الفردي وصياغتو يف قوالب لغوية .إف ىذه العبلقة الثبلثية اجلدلية تتضح فورا للدارس من
خبلؿ الفروقات التعبَتية اليت يلحظها بُت السور ادلكية والسور ادلدنية ،وبُت نص تشريعي ونص لتمجيد هللا والتسبيح ابمسو ،وبُت حكاية أسطورية واستطراد إرشادي''.
أنظر :أركوف (دمحم) ،ادلرجع نفسو ،ص.16 :

 -2ادلرجع نفسو ،ص.16 :
 -3ادلرجع نفسو ،ص.11 :

 -4ادلرجع نفسو ،ادلكاف نفسو.
 -5ادلرجع نفسو ،ص.21 :

 -6أركوف (دمحم) ،القرآف (من التفسَت ادلوروث إىل حتليل اخلطاب الديٍت) ،ص.111 :
 -7ادلرجع نفسو ،ص.111 :
 -8ادلرجع نفسو ،ص.07 :
 -9ادلرجع نفسو ،ادلكاف نفسو.

 -10يطلق أركوف ىذا ادلصطلح على كل ''النصوص اجملموعة يف كتب العهد القدًن (أي )La Bible :واألانجيل والقرآف ،كمفهوـ يشَت إىل البنية اللغوية والسيميائية للنصوص ،ال
إىل تعريفات وأتويبلت الىوتية عقائدية ".أنظر :أركوف (دمحم) ،ادلرجع نفسو ،ص.05 :

 -11ادلرجع نفسو ،ص.05 :
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يتبٌت كل تساؤالت «األنًتبولوجيا الدينية والثقافية واالجتماعية للوصوؿ إىل التعرؼ على
غلب على اخلطاب الديٍت ،أاي كاف ،أف َّ
ادلفهومات والتصورات وطرؽ التأصيل للعقائد وادلعاين اليت تنبٍت عليها رتيع األدايف ادلعروفة يف اتريخ اجملتمعات البشرية»( .)1ذلك

ذلك ألف للعلم األنًتوبولوجي فوائد رتة( )2ليس ابستطاعتنا االستغناء عنها يف الدراسات اإلسبلمية ادلعاصرة.

إف إعادة القراءة وفق منظور اإلسبلميات التطبيقية تعٍت مراجعة شاملة جلميع العقائد والسنن الدينية اليت يقدمها الدين من خبلؿ
خطاابتو خاصة منها اخلطاب القصصي .نذكر ىنا أف القرآف ىو الذي اعترب اإلنباء أبخبار األولُت قصصا ،يف مقابل ما مساه
"أساطَت األولُت" ،بينما يصفو األنًتوبولوجيوف ا﵀دثوف «ابدلِيث أو 'ميثوس'  )3(Mythosالذي دتيز أو دتايز عن اللوغوس

( Logosالنطق أو ادلنطق) منذ ما قدمو 'أفبلطوف' و'أرسطو' من حوار واستدالؿ وحتليل وبناء على صيغة األدب الفلسفي
والفلسفة النظرية التنظَتية ،االستداللية االحتجاجية»(.)4

لكن بسبب أف «القرآف يرفض يف آف ادلناىج الشكلية والقواعد اإلكراىية للبنيوية اجلامدة ،كما ويرفض التفسَتات األحادية
اجلانب (أو ادلعٌت)»( ،)5صلد 'أركوف' ُػلبِّذ من أجل قراءة القرآف ادلنهجية التعددية( .)6فهي قراءة ختتلف عن القراءة التفسَتية
الكبلسيكية اليت تتميز بػ«طابع التصديق ادلطلق للنصوص دوف أف حتمل روحا نقدية حقيقية»( ،)7كما ختتلف أيضا عن ما يسمى
()8

يسمى عادة ابإلسبلميات ( )L’islamologieالذي ارتبط بظاىرة اإلستشراؽ و«مل ػلظ يف السابق أبي أتمل منهجي»
خللوه من التحرايت السوسيولوجية والتارؼلية واألنًتبو-لسانية ادلعمقة وادلرجوة.

إف عملية النقد ادلبتغاة من وراء ىذا ادلشروع العلمي تبدأ من كشف عوائق ما يسمى ابلفكر األصويل السلفي واإلسبلميات

الكبلسيكية عموما .نقد الفكر الذي «يعتقد إبمكانية فك لغز اللغة الدينية (=كبلـ هللا ابلذات) أو تفسَتىا وفهمها إذا ما
سيطران على النحو العريب وعلم ادلفردات والببلغة وعلم ادلعٌت :أي سلتلف العلوـ اخلاصة ابللغة العربية»( ،)9وابلتايل يوجب علينا

«"قراءة" القرآف على ضوء التحديدات وادلنهجية اليت رسخها ادلفسروف وعلماء األصوؿ»( .)10إف الفكر األصويل يقوـ على
()11

تقديس اللغة اليت علمها هللا آلدـ ،مث «الًتكيز على قدسية ادلعٌت

ادلرسل من قبل هللا ووحدانيتو (معنواي) ،ىذا ادلعٌت ادلوضح
َ

 -1ادلرجع نفسو ،ص.06 :

 -2إف العلم األنًتوبولوجي يف نظر 'أركوف' ىو وحده الذي إبمكانو أف ''ؼلرج العقل من التفكَت داخل 'السياج الدوغمائي ادلغلق' إىل التفكَت على مستوى أوسع بكثَت :أي على
مستوى مصاحل اإلنساف ،أي إنساف كاف ،ويف كل مكاف .كما أف العلم األنًتوبولوجي يعلمنا كيفية التعامل مع الثقافات األخرى بروح منفتحة متفهمة ،وضرورة تفضيل ادلعٌت
على القوة أو السلطة ،مث تفضيل السلم على العنف ،وادلعرفة ادلنَتة على اجلهل ادلؤسس أو ادلؤسسايت ".أنظر :أركوف (دمحم) ،القرآف (من التفسَت ادلوروث إىل حتليل اخلطاب

الديٍت) ،ص.06 :
 -3ال يتواىن 'أركوف' عن استعماؿ كلمة ( ) Mytheالفرنسية عندما يكوف بصدد وصف بنية السرد القصصي يف القرآف .وكلمة ( ) Mytheليس ذلا من مقابل يف اللغة العربية
غَت "األسطورة" أو "اخلرافة" أو "الوىم" .وىو ما غلعل كل فكر'أركوف' زلل شك من طرؼ الباحثُت ادلسلمُت ادللتزمُت.
 -4أركوف (دمحم) ،القرآف (من التفسَت ادلوروث إىل حتليل اخلطاب الديٍت) ،ص.07-06 :

 -5أركوف (دمحم) ،اترؼلية الفكر العريب اإلسبلمي ،ص.41 :
 -6للمنهج ادلتعدد فوائد ال تنكر تتمثل يف عدـ إغفاؿ جانب من جوانب البحث .لكن من الباحثُت ادلعاصرين من يرى أف ''استخداـ مناىج متعددة لو عيبو أيضا يف انفبلت
ادلواضيع وتشعبها ومن مث هتالك وهتافت دتاسك واتساؽ البحث''.
أنظر :عبد اذلادي عبد الرزتن ،سلطة النص (قراءات يف توظيف النص الديٍت) ،ص.39 :

 -7عبد اذلادي عبد الرزتن ،ادلرجع نفسو ،ص.15 :
 -8أركوف (دمحم) ،اترؼلية الفكر العريب اإلسبلمي ،ص.51 :
 -9ادلرجع نفسو ،ص.24 :

 -10ادلرجع نفسو ،ص.24 :
 -11يرى 'أركوف' أف ذتة مبادئ ''تتحكم ابلقراءة التفسَتية الكبلسيكية دتارس دورىا أو فعلها كمسلمات ضمنية أو صرػلة .ويبلغ عددىا ذتانية مبادئ1:ػ هللا موجود .إنو ىو الذي
ىو .وال أستطيع أف أحتدث عنو بشكل مطابق أو صحيح إال من خبلؿ الكلمات اليت اختارىا ىو نفسو واستخدمها يف كبلمو2.ػ لقد تكلم إىل رتيع البشر ابللغة العربية آلخر
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وا﵀فوظ وادلنقوؿ عن طريق الفقهاء ،ابإلضافة إىل عقل أبدي ،فوؽ اترؼلي ألنو مغروس يف كبلـ هللا ورلهز أبساس أنتولوجي

يتجاوز كل اترؼلية»(.)1

إف من بُت القراءات التفسَتية الكبلسيكية اليت يوجو ذلا 'أركوف' انتقاداتو الشديدة تلك التفاسَت اليت ألفت منذ القرف الثالث
اذلجري (التاسع ادليبلدي) ،خاصة تفسَت 'الطربي' وتفسَت 'فخر الدين الرازي' ،نظرا دلكانتهما وللهيبة الكبَتة اليت دتتعاف هبا سواء
لدى ادلسلمُت أو لدى غَتىم من ادلستشرقُت.
ي ِ
ظ 'أركوف' أف األوؿ ،أي 'الطربي'( ،)2كاف قد رتع «عددا ضخما من األخبار يف كتاب عمبلؽ موزع على ثبلثُت جزءا.
بلح ُ
ُ
ونقصد ابألخبار ىنا احلكاايت أو القصص ،مث األحاديث النبوية ،مث ادلعلومات .وىي األخبار اليت كانت قد نشرت يف النطاؽ

الذي دتت أسلمتو من منطقة الشرؽ األوسط طيلة القروف اذلجرية الثبلثة األوىل»( .)3بينما 'الرازي' فػ«رتع يف تفسَته أىم ما أنتجو
اجلهد التفسَتي خبلؿ القروف اذلجرية الستة األوىل السابقة لو»( ،)4زلاوال بكل ما يتميز بو من ذكاء متفرد «التحقق من
الصبلحية ادلوضوعية لآلايت عن طريق التعاليم اليت تقدمها العلوـ الفلسفية والتجريبية يف عصره»( .)5لذلك يبلحظ على تفسَته
إسهااب يف ادلناقشات الفلسفية والبلىوتية يصل إىل درجة ادلبالغة .وىي مبالغة دفعو إليها حرصو الشديد على «إقامة التماسك

والتوافق بُت اخلطاب القرآين وتعاليم العلوـ الفلسفية والعلمية اليت كانت حتتل مكانة كبَتة يف الثقافة العربية يف القرف السادس
اذلجري/الثاين عشر ادليبلدي .وهبذا ادلعٌت ،فإف الرازي أصبح مؤسسا لتيار آخر يف التفسَت ( .)...وىو التيار الذي عرؼ منذ
القرف التاسع عشر انتعاشا حتت اسم التوفيقية»(.)6

مرة ومن خبلؿ دمحم (أو بواسطتو) 3.ػ لقد استقبل كبلمو أو رتع يف مدونة صحيحة موثوقة ىي :القرآف 4 .ػ إف كبلمو يقوؿ كل شيء عن كينونيت وعن وجودي ،وقدري،
ومصَتي..ا.خ .وال ؽلكنٍت أف أرفضو يف أي شيء وال يف أي حلظة5 .ػ كل ما يقولو ىو احلقيقة الوحيدة ،وكل احلقيقة6.ػ ؽلكنٍت أف أحدد (أو أعرؼ) ىذه احلقيقة ،بل وينبغي
علَ َّي أف أعرفها عن طريق االستعانة أبقواؿ اجليل ػ الشاىد عليها :أقصد جيل ادلؤمنُت األوائل الذين تلقوا الوحي من فَم النيب مباشرة ،والذين طبَّقوه عمليا فيما بعد .ولذا ،فإف
ىذا اجليل يشكل العصر التدشيٍت األمثل (أو ما يدعى يف اللغة اإلسبلمية ابلصدر األوؿ) 7.ػ إف موت النيب سجن رتيع ادلؤمنُت أو ابألحرى وضعهم داخل إطار الدائرة
التأويلية .مبعٌت أف كل واحد منهم أصبح منذ اآلف فصاعدا يف مواجهة نص ؽلثل (أو ابألحرى غلسد) الكبلـ ادلطلق .وكل واحد منهم ينبغي 'أف يؤمن لكي يفهم ،و أف يفهم

لكي يؤمن' 8.ػ إف علم النحو ،وعلم اللغة التارؼلي (الفيلولوجيا) ،وعلم الببلغة ،وعلم ادلنطق ،كلها تعلمٍت تقنيات الوصوؿ إىل ادلعٌت وتقنيات إنتاج ادلعٌت .وابلتايل ،فهي تتيح لنا
أف نستخلص من النص -الذي ؽلثل كبلـ هللا -احلقيقة اليت تضيء عقلي وإراديت وأعمايل'' .
أنظر :أركوف (دمحم) ،القرآف (من التفسَت ادلوروث إىل حتليل اخلطاب الديٍت) ،ص.122-121 :

 -1أركوف (دمحم) ،اترؼلية الفكر العريب اإلسبلمي ،ص.55 :
 -2حسب 'أركوف' مل يكن 'الطربي' موضوعيا يف عملية رتع األخبار واألحاديث ،بل ''انتقى وانتخب وحذؼ ونظَّم معلوماتو طبقا دلواقفو السياسية والدينية .وقد ىدؼ إىل ادلصاحلة
بُت ادلسلمُت على أساس زيديتو ادلعتدلة اليت تتجسد من خبلؿ بذؿ اجلهد من أجل إضفاء ادلشروعية على السلطة العباسية و سفيو موقف األمويُت والتشيُّع السياسي أو
ادل َسَّيس يف آف معا .وىذا ما يفسر لنا سبب إحلاحو على التوفيق بُت سلتلف نسخ النص القرآين (أي القراءات) ،مث تفسَت اآلايت بعبارات تشبهها وبلغة سهلة وواضحة ،مث
ُ
حسم ادلسائل ادلختلف عليها حبذر مدروس أو زلسوب .وبفضل ىذه اجملرايت التوضيحية والتوفيقية يف آف معا ،فرضت شروحات الطربي نفسها على الًتاث التفسَتي بكل قوة
ودؽلومة إىل حد أهنا كسفت التيارات وادلواقف األخرى اليت مل تُ َكَّرس يف األصل ػ النموذج إال قليبل ،أو حىت مل تُ َكَّرس على اإلطبلؽ''.

أنظر :أركوف (دمحم) ،القرآف (من التفسَت ادلوروث إىل حتليل اخلطاب الديٍت) ،ص.152-151 :
 -3أركوف (دمحم) ،القرآف (من التفسَت ادلوروث إىل حتليل اخلطاب الديٍت) ،ص.151 :
 -4ادلرجع نفسو ،ص.137 :
 -5ادلرجع نفسو ،ص.163 :
 -6ادلرجع نفسو ،ص.152 :

6

د /عبد القادر مزي

مث بعد ذلك يتساءؿ 'أركوف' عن ادلبادئ النظرية( )1اليت تتحكم بتفسَت كل من 'الطربي' و'الرازي'( ،)2ابعتبار أف تفسَت كل منهما
يعرب عن البنية ادلعرفية (اإلبستيمي) اليت دتيز هبا الفكر اإلسبلمي يف مرحلتُت ىامتُت من مراحل تطوره.
ِّ
حسب 'أركوف' ،يعود سبب انتشار أسلوب القصة أو احلكاية يف التفسَت اإلسبلمي القدًن إىل كوف ىذا النمط من األسلوب

يتناسب أكثر من غَته مع األطر االجتماعية للمعرفة اليت عرفتها اجملتمعات القدؽلة؛ أي تلك «األطر اليت كانت سائدة طيلة
القروف الثبلثة األوىل للهجرة ،حيث كاف ينبغي عليهم أف ينقلوا شفهيا أوال ،مث تدرغليا اثنيا عن طريق الكتابة ،تلك الشهادات

احلية عن الزمن التدشيٍت ادلثايل والفضاء ادلقدس للبعثة النبوية»( .)3والشاىد على ذلك انتشار مصطلح "األخبار" كمصطلح تقٍت

'األخبار'(.)4

ؽلكن القوؿ أف "إبستيمي األخبار" قد بدأ ظهوره «يف الثقافة العربية اإلسبلمية مع الطربي ،ولكنو بلغ ذروتو مع السيوطي

(ت911ىػ1505/ـ) أثناء ادلرحلة ادلدرسانية االتباعية السكوالستيكية»( .)5فلم يؤدي انتشاره فحسب ،إىل خلق «وىم الكشف
الكشف التارؼلي عن أسباب النزوؿ ،وإظلا جعلت أيضا من الصعب التوصل إىل الوضع االجتماعي ػ التارؼلي يف وظيفتو الوسائطية
األولية .دلاذا؟ ألف احلدث األكثر عادية أو ابتذاال غالبا ما ػلور وػلوؿ إىل عمل معجز ،أو درس ظلوذجي أعلى ،أو مقولة الىوتية

فقهية»(.)6

ابلرغم من أف 'الرازي'( )7مل يستطع التخلص مطلقا من إبستيمي "األخبار" ،إال أف تفسَته شهد تطور النزعة التوفيقية اليت أحدثتها
أحدثتها اجملادالت الكبلمية والفلسفية داخل فضاء الثقافة اإلسبلمية .وىكذا فهو «مل يفعل إال أف َّقوى ،بفضل اإلنتاجية الداللية

للخطاب القرآين ،بعض التصورات ،والصياغات ،والشروحات اليت كانت سائدة من قَبل أو مبثوثة ىنا وىناؾ»( .)8كما أف وجود
 -1يذكر 'أركوف' عن 'الطربي' مثبل ،أنو كاف ''ال يزاؿ قريبا من عهد االختبلؼ يف ما ؼلص نقل النصوص القرآنية (أو الصياغة النصية) .ولذلك صلد لديو إشارات متكررة إىل
'قراءات' سلتلفة ،ولكن مع احلرص ادلستمر على شيئُت اثنُت :األوؿ ىو أنو يرفض القراءات ادلختلفة أكثر من البلزـ واليت تصعب مصاحلتها مع ادلعايَت البلىوتية 'األرثوذكسية'.
أما القراءات األخرى اليت ال ختتلف كثَتا فإنو يهضمها ويدرلها داخل البنية العامة للخطاب القرآين .بتعبَت آخر إف عمل الطربي يفرض نفسو كجهد مبذوؿ من أجل حتقيق
االنسجاـ والتوفيق والعقلنة والتثبيت اللغوي واألديب لنص نُقل شفهيا وكتابيا يف آف معا طيلة ثبلثة قروف.
أنظر :أركوف (دمحم) ،القرآف (من التفسَت ادلوروث إىل حتليل اخلطاب الديٍت) ،ص.155 :

 -2أركوف (دمحم) ،ادلرجع نفسو ،ص.152 :
 -3ادلرجع نفسو ،ص.159 :
 -4ادلرجع نفسو ،ادلكاف نفسو.
 -5ادلرجع نفسو ،ص163 :

 -6أركوف (دمحم) ،القرآف (من التفسَت ادلوروث إىل حتليل اخلطاب الديٍت) ،ص.73 :
 -7يرى 'أركوف' أف القراءة األوىل لنص (الرازي) أاتحت لو أف يستكشف القوانُت اليت نلخصها يف ما يلي:
''ػ النسق اللغوي (أو الشيفرة اللغوية) )...( :يتيح لنا أف أف نفرز ادلعطيات اللغوية ادلختلطة غالبا ابآلراء ادلختلفة أو ادلتعددة التفسَت)...(.
ػ النسق الديٍت (الشيفرة الدينية) :وىو مشكل من رلمل ادلبادئ البلىوتية ،والعقائد اإلؽلانية ،والطقوس والشعائر اليت تتحكم ابلفكر ،وابلتايل ابخلطاب ،وتوجهو يف وجهة
معينة)....(.
ػ النسق الثقايف (أو الشيفرة الثقافية) :إف ىذا النسق غٍت جدا لدى الرازي .فهو غلمع بُت دفيت كتابو خبلصة العلم العريب لكي يصل إىل ادلعٌت بكل الوسائل ادلمكنة (أو ادلتاحة
يف زمنو) .ولكنو يوجو ىذه الوسائل ابجتاه ؼلدـ مصلحة ادلذىب الديٍت الذي ينتمي إليو ،وابلتايل ؼلدـ سياسة ىذا ادلذىب.)...(.
ػ النسق التأويلي أو الباطٍت )...( :رتيع األنساؽ السابقة تسَت ابجتاىو وتتبلقى حولو لكي تتوصل إىل ادلعٌت األخَت للنص القرآين''.
أنظر :أركوف (دمحم) ،ادلرجع نفسو ،ص.139-138-137 :

 -8ادلرجع نفسو ،ص.168 :
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نس ِّمي ىذا ادلعٌت
ادلعٌت األخَت يف القرآف شيء مؤكد لديو ،بل «من ادلمكن ،ضمن بعض الشروط ادلعينة والدقيقة ،أف نعُت أو َ

األخَت(.)2(»)1

بعد أف فرغ من نقد مناىج التفسَت القدًن ،اجتو 'أركوف' صوب حتديد ادلبادئ التوجيهية اخلمسة( )3اليت تتحكم يف عملية إعادة
قراءة الًتاث ،وذلك من خبلؿ النموذجُت ادلذكورين سالفا ،كما حاوؿ الكشف عن آليات اشتغاؿ الفكر واإلبستيمي الذي ػلكم

ىذا التفسَت .وىو يرى أف قراءتنا للًتاث التفسَتي غلب أف تبذؿ كل اجلهد من أجل اإلجابة على سؤالُت علا1«:ػ ما ىو
مضموف ،ووظيفة ،وأعلية ادلعٌت األخَت طبقا للًتاث التفسَتي اإلسبلمي؟ 2ػ ىل نستطيع ضلن اليوـ أف نطلق حكما حوؿ درجة

ادلطابقة بُت ادلعٌت األخَت الذي يفًتضو النص التأسيس األوؿ ،وبُت ادلعٌت األخَت ادلتلقى أو ادلتَ َج َّمع يف التفسَت التقليدي؟»(.)4
ُ
غلب التذكَت أبف مفهوـ الًتاث عند 'أركوف' يشمل كذلك النص األصلي (القرآف) ،فالقرآف يستمر دائما «يف مطالبتنا إبعادة
قراءتو من دوف أف تكوف مدلوالتو ادلضمرة أو االحتمالية قد جتلت كليا وبشكل صحيح .ورمبا يستحيل ذلك على التحقق يف أي
يوـ من األايـ (؟) .وابلتايل ،فإف األمر يتعلق إببداع أديب مزود بطاقة إبداعية ؽلكن القوؿ أبهنا الهنائية ضمن الظروؼ احلالية

إلمكانياتنا يف القراءة»( .)5لكن استحالة إمكانية جتلي مدلوالت القرآف بشكل هنائي «يطرح مشاكل رتة وعقبات إبستمولوجية
ومنهجية أماـ كل زلاولة طموحة إلنتاج ما يسمى بػ"القراءة الكليانية للنص ػ العمل ادلتكامل"»(.)6

مهما تكن العقبات والعوائق غلب القياـ بتحرايت دقيقة لفهم نوعية العبلقات الكائنة بُت النصوص القصَتة (اآلايت) والوسطى
(السور) من جهة ،مث النص الشمويل الكلِّي (ادلصحف) من جهة أخرى( .)7إف نتائج ىذه التحرايت ىي اليت تسمح لنا أبف

«نقيس درجة االستقبللية الذاتية ،ودرجة انغبلؽ وانفتاح كل واحد من ىذه النصوص»( ،)8كما أف دراسة بنية وآلية اشتغاؿ النص
النص الكلي األصلي (القرآف) ومعانيو احلرفية ىي اليت تسهل علينا معرفة قدراتو اإلبداعية التوليدية شلثلة يف النصوص الثانوية اليت
ولَّدىا(.)9
 -1لكن غلب التمييز بُت وجود معٌت هنائي للنص وإمكانية معرفة ىذا ادلعٌت من طرؼ غَت هللا ،أو هللا والراسخوف يف العلم كما يف بعض التأويبلت آلخر مقطع من اآلية  07من
ِِ ِ ِ ِ
ِ
سورة آؿ عمراف﴿ :وما يػعلَم َأتْ ِويلَو إِالَّ اّلل و َّ ِ
ند ربِّنَا وما ي َّذ َّكر إِالَّ أُولُواْ األلْب ِ
اب﴾.
َ
الراس ُخو َف ِيف الْع ْل ِم يػَ ُقولُو َف َآمنَّا بو ُكلٌّ ّم ْن ع َ َ َ َ ُ ْ
َ َ َ ْ ُ ُ ُّ َ
 -2ادلرجع نفسو ،ص.139 :

 -3ينب 'أركوف' ادلبادئ التوجيهية اخلمسة اليت يراىا تتحكم يف قراءتو للًتاث ،وىي1'' :ػ إف اإلنساف ؽلثل مشكلة زلسوسة ابلنسبة لئلنساف(لقد عرب التوحيدي عن ىذا ادلبدأ
بكلمات مشاهبة عندما قاؿ :وقد وجدت أف اإلنساف أشكل عليو اإلنساف2 .))...(.ػ إف معرفة الواقع بشكل صحي أو مطابق ىي مسؤولييت ،ومسؤولييت وحدي (نقصد
ابلواقع :العامل ،الكائن احلي ،ادلعٌت ..ا.خ3 .).ػ إف ىذه ادلعرفة تشكل (يف اللحظة الراىنة من التاريخ ومن وجود اجلنس البشري) جهدا متواصبل من أجل جتاوز اإلكراىات
البيولوجية ػ الفيزايئية ،واالقتصادية ،والسياسية ،واللغوية .وىي اإلكراىات (أو القيود) اليت حتد من شرطي الوجودي بصفيت كائنا حيا (وإذف قاببل للموت) ،ومتكلما ،وسياسيا،
واترؼليا ،واقتصاداي (وإذف عامبل أو مشتغبل) 4 .ػ ىذه ادلعرفة ىي عبارة عن خروج متكرر ػ وابلتايل رلازفة مستمرة ػ خارج حدود السياج ادلغلق الذي ؽليل كل تراث ثقايف إىل
تشكيلو بعد أف يعيش مرحلة من البلورة ادلكثَّفة5 .ػ ىذا اخلروج يتوافق مع مسارين يف آف معا :مسار الصويف الذي يقوـ حبركة روحية ال تستقر يف أي مرحلة من مراحل السلوؾ
ضلو هللا؛ ومسار الباحث الذي يتخذ البحث العلمي كممارسة نضالية .مبعٌت أنو يرفض إبستمولوجيا التوقف عند حل معُت مهما حقق من نتائج .فهو يعترب اخلطاب العلمي
أنظر :أركوف (دمحم) ،ادلرجع نفسو ،ص.123 :

مبثابة حل تقرييب مؤقت ،أي أنو مدعو إىل جتاوزه يف مرحلة أخرى''.
 -4أركوف (دمحم) ،القرآف (من التفسَت ادلوروث إىل حتليل اخلطاب الديٍت) ،ص.136 :
 -5ادلرجع نفسو ،ص.116 :
 -6ادلرجع نفسو ،ص.117-116 :
 -7ادلرجع نفسو ،ص.116 :
 -8ادلرجع نفسو ،ادلكاف نفسو.
 -9ادلرجع نفسو ،ص.117 :
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إف إعادة قراءة القرآف غلب تقوـ على ركائز ىامة لفهم بنيتو وزلاولة تشكيل نظرية عامة ،وىي ركائز ثبلث حبسب 'أركوف' :أوذلا

حتديد نظاـ اللغة العربية بُت عامي 550ـ و 632ـ( ،)1أي مرحلة نزوؿ الوحي .اثنيتها معرفة شاملة لؤلساطَت وللشعائر ولؤلدايف

ولؤلدايف اليت سادت يف الشرؽ األوسط القدًن( .)2اثلثتها الوعي مبفهوـ رلتمع الكتاب ادلقدس( .)3وىذا يعٍت أف ىذه القراءة
للقرآف غلب أف تقوـ على أسئلة جذرية تشكك يف أصل النص وبنيتو وتناصو مع نصوص أخرى تعترب أتسيسية يف الفكر
اإلنساين ،وىي أسئلة غَت مألوفة يف الفكر اإلسبلمي إىل يومنا ىذا.
يُبلحظ أيضا أف كل ىذه الركائز وغَتىا من ادلبادئ تشًتط ادلعرفة ابللساف العريب وعلوـ اللغة اليت حتتل مكانة رأسية يف الثقافة
العربية اإلسبلمية .ألف القرآف عبارة عن مدونة «مفتوحة من العبارات أو ادلنطوقات ادلكتوبة ابللغة العربية»( ،)4واليت «عوملت
بصفتها كتااب واحدا أو عمبل متكامبل»( )5بعد القرف الرابع اذلجري /العاشر ادليبلدي( .)6ىذا يعٍت أف القرآف كاف كبلما شفهيا
قبل أف يصبح نصا مدوان ومكتواب ،فصرامة الكتابة اليت دتت شلارستها على الوحي جعلت 'أركوف' يرفض اعتباره ذلك الكبلـ نفسو

«ادلتلفظ بو من قبل النيب»(.)7

ابلرغم من تشكيك 'أركوف' يف مدى سبلمة الكبلـ اإلذلي من احلذؼ والتغيَت جراء القراءات اليت دتت شلارستها عليو ،إال أنو ال

ينفي الطابع جتانس العاـ الذي ؽليزه ،فهو يرى أف «جتانسية ادلدونة النصية القرآنية ترتكز على شبكة معجمية أو لغوية واسعة،

وعلى ظلوذج قصصي أو دتثيلي واحد ال يتغَت( ،)9(»)8كما يعتقد أف للقرآف قدرة فائقة على بناء وضع عاـ للخطاب يسمح لكل
لكل قارئ مهما كانت كفايتو الفكرية واللغوية أف يتموضع داخلو ،وىو بذلك يصبح نصا ضامنا للتوصيل والتواصل زلفزا للفكر

منفتحا على كل قراءة(.)10

تش ُّكل ادلصحف ،وىو ما
إف قراءة 'أركوف' اإلبستمولوجية للًتاث التفسَتي تتعدى زمن واتريخ نشأة ىذه التفاسَت إىل اتريخ قصة َ

يتطلب نقدا للقصة الرمسية اليت رسخها النقل أو ما يسميو إببستيمي "األخبار" .وىو نقد يستدعي ابلضرورة «الرجوع إىل كل

الواثئق التارؼلية اليت أتيح ذلا أف تصلنا سواء كانت ذات أصل شيعي أـ خارجي أـ سٍت .ىكذا نتجنب كل حذؼ تيولوجي

لطرؼ ضد آخر»( .)11كما أف عملية رتع سور القرآف وترتيبها( )12ال يبدو متناسبا ػ حسب 'أركوف' ػ مع اتريخ نزوذلا ،شلا يعٍت أف
 -1ادلرجع نفسو ،ص.106 :

 -2ادلرجع نفسو ،ص.107 :
 -3أركوف (دمحم) ،القرآف (من التفسَت ادلوروث إىل حتليل اخلطاب الديٍت) ،ص.108 :
 -4ادلرجع نفسو ،ص.113 :

 -5ادلرجع نفسو ،ادلكاف نفسو.
 -6ىذه إشارة من 'أركوف' إىل أف القرآف مل يثبت كليا يف عهد 'عثماف' كما ىو شائع ،لكن الصراع ظل قائما (خاصة بُت السنة والشيعة) حوؿ مشروعية ادلصحف اجلامع/
(مصحف عثماف) إىل غاية القرف الرابع اذلجري .حيث أغلق ابتفاؽ ضمٍت بُت الطرفُت حتسبا دلا ؽلكن أف يؤوؿ إليو الوضع إف استمر اخلبلؼ.
 -7ادلرجع نفسو ،ص.116 :

 -8إشارة إىل البنية احلكائية للنص القرآين اليت ترتكز على عناصر اثبتة صلد ذلا حضورا مكثفا عرب كل السياقات النصية القرآنية؛ وىذا التمثيل مستمد من 'علم اللسانيات احلديثة' يف
يف دراستو لبنية احلكاية أو السرد أو القصص اليت ترتكز على عناصر فاعلة لتحريك األحداث وىي :البطل ،الغاية ،األنصار ،األعداء.
 -9ادلرجع نفسو ،ص.115 :
 -10ادلرجع نفسو ،ادلكاف نفسو.

 -11أركوف (دمحم) ،اترؼلية الفكر العريب اإلسبلمي ،ص.290 :

12
تضمن ادلصحف اإلماـ لكل القراءات وطرؽ األداء كما تلفظ بو النيب'' :كاف طبيعيا ،بعد وفاة النيب ،أف تطرح مسألة رتع ىذه السور يف كل متكامل.
 يشكك 'أركوف' يف ُّذلك أف زمن الفتح قد ابتدأ وأصبح الصحابة يتبعثروف يف األمصار .فكر اخلليفة األوؿ أبو بكر بتجميع أكرب عدد من السور وكتابتها من أجل حفظها ،ومت بذلك تشكيل أوؿ

مصحف (مصحف يف حالتو االبتدائي ة) وقد وضع ىذا ادلصحف عند عائشة بنت أيب بكر وزوجة النيب .ىذه السور القرآنية سوؼ تستخدـ مباشرة بصيغ جدالية ىدفها الصراع
على السلطة السياسية .ىذا ما ؽلكن أف نستشفو شلا تسرب من الًتاث ادلنقوؿ على الرغم من الرقابة الصارمة اليت أحيط هبذا ىذا الًتاث.
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أي عملية ىدفها جتديد الفكر اإلسبلمي غلب أف يكوف موضوعها دراسة «صيغة التعبَت وظلط الفكر ادلستخدمُت يف القرآف لكي

يفرض على سامعيو ادلعاصرين لو صحتو اإلذلية»(.)1

من ادلعلوـ أف دراسة صيغ التعبَت وأظلاط الفكر ألي نص تقوـ اليوـ على مناىج القراءة السيميائية األلسنية ،فهي مبا تتميز هبا من

أدوات وأطر نظرية ؽلكنها أف حترران ػ كما حدث لؤلانجيل والتوراة ػ من «تلك احلساسية التقليدية اليت تسيطر على عبلقتنا
البسيكولوجية بتلك النصوص .عبلقة منغرسة منذ الطفولة .عندىا نستطيع إقامة عبلئق طبيعية دتكننا من دراستها والتأمل فيها

حبرية»( .)2إف على عامل اإلسبلميات أف يكوف متخصصا يف األلسنيات واألنًتوبولوجيا الدينية ألهنا تساعده التخلص من اصلذابو
السيكولوجي.
يبدو أنو من الصعوبة مبكاف إجراء مثل ىذه القراءة السيميائية األلسنية اليت تتميز بصرامتها النسقية على مدونة القرآف بكاملها،
ألف زلاولة فرض ظلذجتها على نص متحرر من مركز أحادي نووي تبدو مستحيلة كما أشار إىل ذلك 'أركوف' نفسو يف الصفحة

اإلحدى واألربعُت من كتابو "اترؼلية الفكر العريب اإلسبلمي" بقولو« :القرآف يرفض يف آف ادلناىج الشكلية والقواعد اإلكراىية
للبنيوية اجلامدة» .لذلك نبلحظ أف 'أركوف' يكتفي ابختيار عيِّنات وظلاذج من النصوص (السور) اليت تسمح بتلك الطرؽ
اإلجرائية واليت تستجيب لطابع النمذجة الذي يفرضو التحليل السيميائي واأللسٍت على كل موضوعاتو(.)3

ؼلتار 'أركوف' من بُت سور القرآف النماذج النصية (السور) اليت تستجيب لطموحاتو يف حتقيق القراءة السيميائية األلسنية ،واليت

تسمح لو بتحقيق ىدفو من ذلك كلو ،وادلتمثل يف «حترير ادلعرفة التارؼلية من إطار القصة ورلرايهتا من أجل جعلها تتوصل إىل

وظيفة الكشف عن الرىاانت احلقيقية للتارؼلية»( ،)4كما تسمح تسمح لو ببياف :كيف أف القرآف عن طريق العمليات الببلغية
والسيميائية الداللية ُِػلل «رأمساال رمزاي جديدا زلل الرأمساؿ الرمزي القدًن اخلاص ابجلاىلية؟»(.)5
دتثل سورة 'يوسف' مثاال صاحلا لتوظيف مدى القيمة العلمية اليت تقدمنا إايىا التحليبلت السيميائية واألنًتبو-لسانية حسب
'أركوف' ،فهي تساعد ادلؤرخُت ادلعاصرين على «بلورة اتريخ مشويل أو كلِّياين للمجتمعات ادلتولدة حتت الضغط ادلباشر قليبل أو

كثَتا للمعايَت التوجيهية للخطاب القرآين»()6؛ حيث أننا «صلد يف ىذه السورة أف إرادة التعديل من مسار التاريخ األرضي بواسطة
القصة ػ أو ظلاذج التاريخ اليت ستسرد ػ تبدو واضحة بدءاً من اآلية الثالثة .صلد ىنا أف دمحما ػ وإذف البشر ػ كاف جاىبل قبل تدخل
القرآف الذي سيخلق زمنا اتليا سلتلفا أونطولوجيا (ما قبل الوحي وما بعده) »(.)7

راح اخل ليفة الثالث عثماف (أحد أعضاء العائلة ادلعادية لعائلة النيب) يتخذ قرارا هنائيا بتجميع سلتلف األجزاء ادلكتوبة سابقا والشهادات الشفهية اليت أمكن التقاطها من أفواه
الصحابة األوؿ .أدى ىذا التجميع عاـ  /656إىل تشكيل نص متكامل فُِرض هنائيا بصفتو ادلصحف احلقيقي لكل كبلـ هللا كما كاف قد أوحي إىل دمحم .رفض اخللفاء
البلحقوف كل الشهادات األخرى اليت تريد أتكيد نفسها (مصداقيتها) شلا أدى إىل استحالة أي تعديل شلكن للنص َّ
أنظر :أركوف (دمحم) ،اترؼلية
ادلشكل يف ظل عثماف''.
الفكر العريب اإلسبلمي ،ص.288 :

 -1أركوف (دمحم) ،القرآف (من التفسَت ادلوروث إىل حتليل اخلطاب الديٍت) ،ص.99 :
 -2أركوف (دمحم) ،اترؼلية الفكر العريب اإلسبلمي ،ص.291 :

 -3تعتمد الدراسات السيميائية واأللسنية على ادلنهج البنيوي عموما الذي يعترب استمرارا للنزعة العلمية الصارمة اليت تبحث يف البٌت الشكلية االفًتاضية (/الرايضيات) ،واليت بدأت
ادلرة تبحث عن نفسها يف علوـ الفكر(علوـ اإلنساف) .وقد كانت "اللغة" ىي النموذج الذي ستقاـ عليو دعائم ىذا االجتاه ،لتكتسح بعد ذلك بقية اجملاالت ،كػ"علم

السبلالت" أو"األعراؽ" مع "ليفي سًتوس" ( ولد .)Lévi Strauss Claude( )1908
 -4أركوف (دمحم) ،القرآف (من التفسَت ادلوروث إىل حتليل اخلطاب الديٍت) ،ص.174 :
 -5أركوف (دمحم) ،اترؼلية الفكر العريب اإلسبلمي ،ص.101 :
 -6أركوف (دمحم) ،القرآف (من التفسَت ادلوروث إىل حتليل اخلطاب الديٍت) ،ص.151 :
 -7أركوف (دمحم) ،اترؼلية الفكر العريب اإلسبلمي ،ص.222 :
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يقوـ النص القرآين بتنشيط وتفعيل األحداث التارؼلية لتحقيق أىداؼ مرسومة سلفا ،فالذين ػلفظونو عن ظهر القلب والذين

يؤمنوف بو لدرجة زلاولة دتثل كل مضامينو إظلا ؼلضعوف لتأثَت «قوة االخًتاؽ واإلػلاء والتسامي اخلاصة ابلتعبَت القرآين»(.)1

لذلك نبلحظ عند ادلسلمُت عرب مراحل اترؼلهم ميبل أسطوراي جارفا يعمل من خبللو ادلخياؿ االجتماعي الديٍت وظيفتو؛ حيث

دتيل عقوذلم دائما إىل إسقاط القصص القرآين على واقعهم واترؼلهم ادلعيش ،وىو ميل دفعهم إىل ادلماثلة «بُت السنُت الػ309

ادلذكورة يف القرآف ،وبُت عاـ 309ىػ ،اتريخ ظهور ادلهدي الفاطمي عبيد هللا يف إفريقيا (أي تونس احلالية)»(.)2

إف غاية القرآف من وراء القصص ليست السرد ألجل التذوؽ اجلمايل كما ىو الشأف يف بنية احلكاية األدبية ،وإظلا ىدفو دتكُت
ذلك الشحن من زتولة القيم اليت جاء هبا على شكل رأس ماؿ رمزي يقوـ على أنقاض منظومة قيمية أخرى .إف القيم الرمزية
للقرآف ىي « تعبَت نفاذ ،ابدلعٌت القوي للكلمة ،عن التغَتات االجتماعية ػ الثقافية اليت أدخلها دمحم فعبل يف اجملتمع العريب يف احلجاز

ومطابق ذلا»( . )3وىي ثقافة تقوـ على مفهوـ قاعدة "عبيد أحرار إللو حر يفعل ما يشاء وؼلتار" وحتالف هللا األبدي مع الطائفة
ادلؤمنة يف معركتها مع اآلخر (الكافر)(.)4
 -1ادلرجع نفسو ،ادلكاف نفسو.

 -2أركوف (دمحم) ،القرآف (من التفسَت ادلوروث إىل حتليل اخلطاب الديٍت) ،ص.170 :
 -3أركوف (دمحم) ،اترؼلية الفكر العريب اإلسبلمي ،ص.223 :

 -4ػلاوؿ 'أركوف' أف يبُت مدى فاعلية تطبيق التحليل السيمائي يف بناء نظرية عامة للمعٌت تساعد ادلؤرخُت على فهم طبيعة التحوالت االجتماعية السياسية االقتصادية زمن البعثة،
كما ؽلكن تطبيقها لفهم الدايلكتيك الذي ػلكم حركة التاريخ الشمويل جملتمعات الكتاب ادلوحى ،يقوؿ:
''راح الصراع بُت البشرية اليت كانت من قبل وتلك اليت كانت ال تزاؿ قليلة العدد من بعد يتتابع وػلصل داخل نفس العائلة الوحدة (فمثبل إخوة يوسف يتحالفوف ضده وضد
أخيو بنيامُت األثَت لدى والده) .وحدث ىذا الصراع أيضا بُت الرجل وادلرأة (كانت امرأة ادلصري تريد أف تغوي يوسف الذي ىرب منها وفاءً لسيده الذي كاف طيبا معو) ،وبُت
ثقافتُت اثنتُت وقانونُت ودينُت :دين ادلصريُت ودين العربانيُت ،أو دين ىؤالء الذين يعبدوف آذلة متعددة "ما أنزؿ هللا هبا من سلطاف" ودين أولئك "الذين اتبعوا ملة إبراىيم
وإسحاؽ ويعقوب" ،اخلاضعُت إللو واحد حي وفاعل فعبل يف التاريخ كما تثبت ذلك زلنة يوسف أو مصائبو.
عندما كاف يوسف ال يزاؿ طفبل ىجره إخوتو وتركوه يف قاع بئر .بعد ذلك وجده رحالة وأنقذوه مث ابعوه إىل أحد ادلصريُت .عندىا أصبح مثاال للرجل احلر الذي ليس لو نسب

وال عصبية قبلية .يضاؼ إىل ذلك أنو قد قذؼ يف رلتمع غريب عن رلتمع آابئو .وىذا التعبَت األخَت ما ىو إال كناية عن الثقافة وىوية الذات يف مقابل اآلخر .إف االمتحاانت
التأىيلية =( أي دلعرفة مدى صبلبة يوسف وىل ىو كفؤ أـ ال) اليت فرضت على البطل (يوسف) توضح لنا أربع حقائق أتسيسية خاصة ابلشخص احلر.
ِ
ويصَت (كن
وموجو أكرب للتاريخ ومالك للسيادة ادلعصومة :سيادة دتيِّز ُ
وحتاكم األمور طبقا لعلم كلي أيمر ِّ
 .1التحالف ادلعاش ضمن منظور االتفاؽ الكلي ادلتبادؿ مع إلو حي ّ
فيكوف) .نبلحظ مثبل أف العبارة ادلشهورة :ال حكم إال ﵁ اليت رفعها اخلوارج شعارا تُكرر يف سورة يوسف مرتُت ضمن الصيغة التالية" :إف احلكم إال ﵁" (آية  .)67 ،40إف
انتخاب يوسف واختياره يتبدى يف عدة مواقف :إنقاذه من البئر ،ولقاءه بسيد طيب القلب ،وقميصو ادلمزؽ يف الظهر الذي يربىن على براءتو ،وتفسَته الصحيح لؤلحكاـ ،مث
إدارتو الناجحة والفعالة ألمور شللكة أجنبية.

 .2ألنو قد حظي بكل النعم اإلذلية ،فإف يوسف راح ي ضع كل ثقتو يف هللا (التوكل) عرفاان ابجلميل كما يفعل ادلؤمنوف احلقيقيوف .لكن ىذا التوكل على هللا ال يعٍت الكسل وترؾ
النفس على حاذلا ،وإظلا يعٍت النشاط الواثق وادلستنَت وادلوجو ضلو تعاليم هللا يف احلياة اليومية لكل البشر .كاف كل امتحاف اختباري للبطل يتخذ صفة النموذج ( )modèleيف
السلوؾ الذي ينبغي على كل فرد أتملو وتقليده.
 .3إف حتالف هللا ػ اإلنساف ،واإلنساف ػ هللا يتبدى مبثابة التضامن ادلعاش حلريتُت خبلقتُت .كانت كل مبادرة يتخذىا يوسف تُعرض وكأهنا اختبار شخصي .ولكن رلمل ىذه
وجو ،ال يُ ْسبَػر غورىاِّ ،
وزلررة.
االختبارات تتموضع ىي نفسها يف حلمة مصَت ُم َّ
ُ
وحدهتم الغَتة والطمع ضد أبيهم
 .4لكن العمل الذي يقوـ بو يوسف بثقة وتوكل على هللا يصطدـ بعقبات ومؤامرات وأكاذيب ادلعارضُت .نضرب على ذلك مثبل اإلخوة الذين َّ
وبنيو االثنُت ادلفضلُت لديو ،مث ادلرأة ذات اإلغراء ،وادلشركُت ،والنظاـ االجتماعي القدًن الذي ؽلثل قوى الشر اليت ىي يف صراع مع قوى اخلَت (= ىذا ما نسميو ضلن اليوـ
ابلدايلكتيك االجتماعي) .ىكذا ويف وسط ىذا الدايلكتيك راحت تنبثق ،من خبلؿ الشخصية النموذجية ليوسف ،حرية جديدة .إهنا حرية تقطع األواصر مع العامل القدًن
وتستبدؿ الكفاءة الشخصية ابلعصبية القبلية ،والتفضيل أو االختيار لشخص ما على حق األقدمية يف السن ،وأتكيد الذات يف وسط أجنيب (من ي ِ
عط يلق) على التمجيد
ُ

الرتيب وادلألوؼ ألخبلؽ اجلماعة ''.أنظر :أركوف (دمحم) ،ادلرجع نفسو ،ص.223-222 :
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وفق ىذا ادلنظور الطموح لػ'أركوف' مل تعد علوـ اإلنساف واجملتمع ورلموع ادلناىج النقدية احلديثة ضرورية للكشف عن أسئلة الًتاث
ادلطموسة فحسب ،بل ىي ضرورية للتأسيس دلنظور جديد خاص بعقل جديد ،وىو منظور العقل االستطبلعي الكفيل بتوليد
أدوات جديدة قادرة على خدمة الفكر اإلسبلمي ادلعاصر مبا يتماشى مع العودلة الثقافية.

12

املؤمتز الدولٌ العلمٌ الجامو للمزكز األوروبٌ للبحىث واالستشارات يف العلىم اإلنشانًة واالجتماعًة
حتت شعار ”التكامل املعزيف  ...شزط وغاية “
غزناطة – أسبانًا – مدرسة الدراسات العزبًة
7029 / 3 / 72 - 72

مكىنات املهتج الشًاحٌ يف األردى وأثزه على
الصىرة الذيهًة لدى الشائح االردنٌ
إعداد:
د /خالد تىفًق عبدالزمحو العشاف
جامعة الزرقاء– األردى
Email: al_assaf_78@yahoo.com

Ref: 8/2018/603
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ملخص الدراسة :
ىدفت الدراسة احلالية إىل معرفة أثر مكوانت ادلنتج السياحي على الصورة الذىنية للسائح األردين من خالل وايرتو للعديد من
ادلواقع السياحية ادلختلفة وعلى سبيل ادلثال السياحة الًتاثية والعالجية والتعليمية واالستجمام وغَتىا  ،وذلك من خالل معرفة
أثرالناحية الرمزية و الناحية ادلادية ادللموسو وأخَتا الناحية الشكلية للخدمات ادلادية على الصورة الذىنية لدى السائح االردين .
حيث تكون رلتمع الدراسة من السياح داخل االردن  ،واعتمد الباحث على العينة العشوائية البسيطة يف توزيع االستباانت ومت
توزيع ( )084استبانة مت اسًتداد ( )018استبانة بفقدان ( )26استبانة و بلغ نسبة االستباانت ادلسًتدة مايقارب ( ، )%88مث
مت استبعاد ( ) 32استبانة بسبب نقص يف البياانت و عدم جدية العينة ابالجابة  ،حيث بلغ عدد االستباانت القابلة للتحليل
( )682استبانة و بلغت نسبة االستباانت القابلة للتحليل ( )%36.6من عدد االستباانت ادلسًتدة ( )018استبانة.
توصلت الدراسة إىل أنو يوجد أثر ذو داللة إحصائية دلكوانت ادلنتج السياحي على الصورة الذىنية لدى السائح االردين .
وأوصت الدراسة إبن على وزارة السياحة و األاثر أن توفر اخلدمات األساسية ادلتعلقة ابلسياحة  ،و اليت من شأهنا أن ربقق صورة
ذىنية من قبل السياح و شلا سينعكس على تنشيط قطاع السياحة الداخلي.
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المقدمه :
يعترب اجملتمعع اللعي معن االسعس ادليفمعة يف تنميعة القطعاع السعياحي معن خعالل التطعوير يف ىعذا القطعاع  ،والعذي بعدورة حيقعق التنميعة
اللية على كافة االصعدة االقتصادية واالجتماعية والثقافيعة (اسعالم  ، )60 :6410 ،شلعا يعطعي صعورة ذىنيعة ععن اجملتمعع اللعي
داخعل الدولععة إبنععو رلتمععع راقععي ويسععتحق ىعذا البلععد ابلعزايرة  ،و خ ىععذة الصععورة مععن خعالل السععياحة الليععة يف ىععذا البلععد ابعتبارىععا
االساس يف التسويق السياحي .
ينظر للمنتج السياحي دبكوانتة واخلدمات ادلقدمة للسائح من أىم أولوايت ادلسوق للقطاع السياحي  ،إلن ادلوقع السياحي يعترب
نقطة االنطالق ابالسًتاتيجية التسويقية السياحية  ،فمن خالل ادلنتج السياحي واخلدمات ادلرافقة نستطيع تكوين صورة ذىنية
لدى السائح اللي ؛ شلا يؤدي إىل ربقيق تفاعل اجيايب بُت ما يتم تقددية يف ادلواقع السياحية والسائح من خالل ما حيصل عليو
من خدمات تسيفيلية ومساندة للنشاط التسويقي السياحي .
ودبا أن األردن يتميز ابلعديد من ادلواقع السياحية اليت ذبذب أنظار السائحُت دبختلف مقاصدىم السياحية  ،وحىت ربافظ على
استمرار ىذا التميز فان اخلدمات اليت تقدم يف ادلرافق السياحية ميفمة جداً وتوثر يف إعطاء ادليزة التنافسية اليت يلمسيفا السائح
والزائر لتلك ادلواقع ومن ىنا وابلذات يف ىذه ادلرحلة اليت سبر هبا ادلنطقة العربية واجملاورة من أحداث ال زبفى على ذي بصَتة شلا
خيلق نوع من أنواع التحدي أمام ادلخطط السياحي.
جععاءت ىععذة الدراسععة لغععرس الصععورة الذىنيععة عنععد السععائح االردين وذلععك إلن السععائح االردين يعتععرب مععن وجيفععة نظععر الباحععث ركيععزة
اساسية يف التسويق السياحي ،وابلعذات بععد انتشعار مواقعع التواصعل االجتمعاعي  ،ومعن ىنعا فع ن يعدرس ىعذا الصعورة الذىنيعة وإبي
متغَت من متغَتات ادلنتج تتأثر أكثر  ،لكي نعززىا ونتدارك االخطاء إن وجدت .
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مشكلة الدراسة وأسئلتها :
ربتوي االردن على العديد من ادلنتجات السياحية ادلختلفة  ،واليت ربمل معيفا العديد من ادلعاين الرمزية وادلادية  ،ولكعن ىعل ادلنعتج
السياحي حبد ذاتو قعادر علعى ربقيعق الصعورة الذىنيعة العيت يريعدىا القعائم علعى عمليعة التخطعيط التسعويقي االسعًتاتيجي  ،فعادلكوانت
للمنتج السياحي تشتمل على معاين رمزية ومادية وشكلية  ،فيفل ىذة ادلكوانت فعال قادرة على ربقيق الصورة الذىنية .
ميكن صياغة مشكلة الدراسة ابلسؤال الرئيس التايل :
ع هل هناك أثر ملكوانت املنتج السياحي يف األردن على الصورة الذهنية للسائح األردين ؟
وينبثق عنيفا التساؤالت الفرعية التالية :
ع ىل ىناك أثر للناحية الرمزية للمنتج السياحي األردين على الصورة الذىنية للسائح األرين ؟
ع ىل ىناك أثر للناحية ادلادية ادللموسو للمنتج السياحي األردين على الصورة الذىنية للسائح األردين ؟
ع ىل ىناك أثر للناحية الشكلية واخلدمات ادلساعدة للمنتج السياحي األردين على الصورة الذىنية السائح األردين ؟
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أهداف الدراسه :
هتدف الدراسو اىل ربقيق األخ :
.1التعرف على مدى ثَت مكوانت ادلنتج السياحي (الناحيعة الرمزيعة ،الناحيعة ادلاديعة ادللموسعو ،الناحيعة الشعكلية للخعدمات ادلاديعة
) الصورة الذىنية للسائح األردين.
.6التعرف على أي من مكوانت ادلنتج السياحي يف األردن يؤثر أكثرعلى الصورة الذىنية للسائح األردين.
.6تقدمي نتائج وتوصيات تفيد ادلخطط للمنتج السياحي األردين دبا يعزز الصورة الذىنية ادلطلوب ربقيقيفا .
.0إضافة قيمة علمية يف دراسة السياحو األردنية .
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أهمٌة الدراسة :
.1تعد ادلنتجات السياحية نقطة األساس يف التسويق السياحي األردين .
.6تكمن أمهية الدراسة من خالل التعرف على مكوانت ادلنتج السياحي والعمل على تطويرىا.
.6معرفة أثر مكوانت ادلنتج السياحي يف الصورة الذىنية للسائح األردين .
. 0تستمد الدراسو ىذه األمهية إلتصاذلا ادلباشر دلفيفوم التسويق السياحي الذي توليو وزارة السياحو االردنية جزءا من األمهية .
 .5تعزيز الصورة الذىنية لدى السائح االردين من خالل اجليفود ادلبذولة يف ابراز ادلكوانت ادلختلفة للمنتج السياحي .
 . 2نتائج وتوصيات الدراسو مفيدة للمخطط السياحي على الصعيدين العام واخلاص .
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فرضٌات الدراسة :
الفرضية الرئيسه :
 H0ال يوجد أثر ذو داللو إحصائية دلكوانت ادلنتج السياحي يف األردن على الصورة الذىنية لدى السائح االردين .
وينبثق عن ىذه الفرضية الريئسو الفرضيات الفرعية التالية :
 H01ال يوجد أثر ذو داللو إحصائيو للناحية الرمزية على الصورة الذىنية لدى السائح االردين .
 H02ال يوجد أثر ذو داللو إحصائيو للناحية ادلادية ادللموسو على الصورة الذىنية لدى السائح االردين .
 H03ال يوجد أثر ذو داللو إحصائيو للناحية الشكلية للخدمات ادلادية على الصورة الذىنية لدى السائح االردين .
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أنموذج الدراسة :
مت تصميم امنوذج الدراسة بعد االطالع أدبيات الدراسات السابقة

المتغير التابع

المتغيرات المستقلة
الناحية الرمزية

الصورة الذىنية لدى السائح االردين

الناحية ادلادية ادللموسو
الناحية الشكلية للخدمات ادلادية
التعريفات االجرائية :
ادلنععتج السععياحي  :يقصععد بععو الباحععث ادلوقععع السععياحي والععيت حيمععل العديععد مععن ادلعععاين الرمزيععة وادلاديععة والشععكلية والععيت تشععجع علععى
زايرتو وقضاء االوقات ادلمتعة وادلفيدة فيو ،ويبقى يتذكرىا بكلماتو ومذكراتو بعد الزايرة.
السععائح  :الشععخص الععذي يععزور ويقععيم يف غععَت مكععان إقامتععو األصععلي دلععدة ال تقععل عععن  60سععاعة وىععذا حسععب التعريععف الععدو
السياحي (مطرف .)10 :6410
الصورة الذىنية  :صورة تتكون لدى السمستيفلك (السعائح ) جعراء تلقيعة خلدمعةأو سعلعة معا (اخلطيعب  ، )16 :6411 ،ونقصعد
بععو يف ىععذة الدراسععة مععا حيملععة السععائح االردين عععن ادلنتجععات السععياحية ومععا يرافقيفععا مععن خععدمات ذبعليفععا راسععخة يف ذىنععة  ،ومععا
يتحدث عنيفا أمام رفاقة واالصدقاء اجيااب أو سلبا .
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الدراسات السابقة :
 .1دراسة بن حدو والضمور(  ، )6411عن الصورة ادلدركةدلدينة البًتاء كوجيفة سياحية من وجيفة نظر السياح األجانب ومن
أىم النتائج اليت توصلت الية الدراسة إن الصورة الذىنية ادلدركة كانت اجيابية عند نظر السياح األجانب ومن أبرز التوصيات
ىو نقل ذبربة السياح إىل اآلخرين من أقارهبم ومعارفيفم عن البًتاء أبهنا موقع سياحي رائع وجذاب .وزبفيض التذاكر ليتسٌت
للجميع زايرة ادلدينة الوردية
 .6دراسة مقابلة ( ، )6411بعنوان صورة األردن السياحية من وجيفة نظر السياح العرب.
وكان من أىم النتائج اليت توصلت ذلا الدراسة ىو أن السائح العريب لديو صورة اجيابية عن األردن كموقع سياحي  ،واجملتمع اللي
يعترب عنصر أساسي يف ادلنتج السياحي .واوصت الدراسة اىل  ،اىل تنفيذ الربامج التسويقية للقطاع السياحي على أن تكون
بشكل منظم و متكامل لتعظيم ادلنفيفة ادلتحققة للسائح
 .6دراسة  )6412( Esmat A Zaidanبعنوان
Tourism shopping and new urban entertainment: A case study of Dubai
تبحث ىذه الدراسة سياحة التسوق مع الًتكيز بشكل خاص على مفيفوم التسوق للمنتجات الفاخرة يف مدينة ديب من وجيفة
نظر السياح  ،وتقوم الدراسة بتقييم االختالفات يف التصور عن أمهية أماكن التسوق الفاخرة يف ديب فضال عن اخلصائص ادلتصورة
من ادلنتجات الفاخرة يف ديب ومتاجر التجزئة .كما يتم فحص ادلزااي ادلتصورة لديب كوجيفة التسوق الفاخرة.
يتم ربديد أمناط التسوق السياحة يف ىذه ادلادة بناء على وتَتة التسوق واالختالفات الكبَتة يف أمناط الشراء الفاخرة .وقد مت
تقسيم رلموعات التسوق الرئيسية اىل ثالث رلموعات رئيسة وىي (ادلتسوقُت ادلتكررين  ،يف بعض األحيان مت ربديد ادلتسوقُت،
وادلتسوقُت اندرة) ،وتظيفر نتائج الدراسة أن ىناك اختالفات بُت اجملموعات ادلختلفة يف تصورىم لألمهية سلتلفة أماكن التسوق
وخيارات الًتفيو يف ديب .تظيفر نتائج الدراسة أيضا أن ينظر اىل مدينة دبيأن لدييفا مزااي تنافسية كبَتة كوجيفة التسوق الفاخرة.
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 .0دراسة  Andreed, et al , (2014) ,بعنوان:
young pepoles conside rations regarding the fidehity of tourism products.
ذكععرت الدراسععو ضععرورة تقععدمي دراسععات تلععر احتياجععات ورغبععات السععياح الشععباب بشععكل دائععم شلععا يععؤدي ا ادامععة العالقععة معيفععم
وادلبنيععو علععى احعًتام مصععا وأىععداف الشععركاء ,عععن طععرق ربديععد ادلكععوانت مععن ادلنتجععات السععياحية والععيت هتععدف ا معرفععة اجلوانععب
ادل ععؤثرة يف القع عرار الشع عرائي ذل ععؤالء الش ععباب ال ععذين تع عًتاوح اعم ععارىم ب ععُت(  )60_18س ععنو وتوص ععلت الدراس ععو اىل ان ىن ععاك بع ععض
اخلصائص دلكوانت ادلنتج السياحي تؤدي اىل عدم الوفاء والتخلي عن بعض اخلدمات السياحية مثل الوكالو السياحية بعدم احًتام
الوعود والفنادق ذات األجواء الغَت ادلالئمة وانعدام االمن فييفا .
 .5دراسة بعنوان (Trincal ,et al (2013
Tou Rist services. Mobilizing factors of Employment
تكلمععت الدراسععو عععن أحععد مكععوانت اخلععدمات السععياحية اال وىععو العنصععر البشععري ادلععدرب وصععاحب الكفععاءة العاليععة يف العمععل شلععا
يساعد يف احلفاظ وتعزيز الط لب علعى اخلعدمات السعياحية  ،والعيت معن ادلتوقعع ان تزيعد وابلعذات يف البلعدان الناميعة كمعا تسعاعد يف
زايدة العائععد السععياحي ،مععن خععالل خلععق جععو مععن االسععًتخاء .او قضععاء وقععت شلتععع يف ادلرافععق الًتفييفيععو او الفنععادق او ادلطععاعم .
وتوصلت الدراسو اىل ضرورة اختيار وتعيُت وتدريب العاملُت يف القطاع السياحي  .شلا يؤدي اىل تطوير السياحو بذىن السائح من
االناحية االجيابية.
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االطار النظري :
تعتععرب ادلنتجععات السععياحية والعنصععر االول واالىععم ابلنسععبة اعناصععر ادلعزيج التسععويقي  ،وذلععك لععوال وجععود ادلوقععع السععياحي دلععا كانععت
ىناك سياحة وزبطيط اسًتاتيجي تسويقي  ،وىذة ادلنتجات وما يرتبط هبا من خدمات مادية وشكلية ودبا ربملة من نواحي رمزية،
حيث ربكي ىذة ادلواقع حكاية منذ االف السنُت (عبيدات .)23 :6448،
وادلنتج السياحي يعٍت كل معا يقعدم للسعواح معن ادلنعاطر الطبيعيعة وادلسعابح والفنعون الشععبية ,والنصعب التذكاريعة  ،واألاثر التارخييعة ،
والرايضية والتسلية  ،واألاثر الدينية وحعب ادلغعامرة واالسعتجمام ,وتعتعرب ىعذه كمعواد خعام يعراد ذلعا أن تطعور بطعرق سلتلفعو معن أجعل
تلبية احتياجات األسواق ادلختلفو (مساعد.)6412 ،
يعترب ادلنتج السياحي مزيج من ادلنتجات (األشياء )اليت ذبذب اىتمام السائح كاخلدمات ادلساعدة والتكميلية بعناصرىا ادلختلفة
واليت تتوفر يف ادلواقع السياحية  ،واليت تشكل بشكل مباشر دبجموعيفا رلموعة ادلنتج السياحي.
ومن ادليفم كذلك اإلدلام خباصيتُت للمنتج السياحي عند وضع ادلنتوج مها :
.1للسائح احلرية يف قبول ادلنتوج أو رفضو ,أي أن يكون السائح معجبا ابدلنتوج.
.6ادلنتوج السياحي ىو خدمة سياحية (أي منتوج غَت ملموس ).
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مكونات المنتج السٌاحً :
يعرب عن مكوانت ادلنتج السياحي دبجموعة من اخلدمات ادلًتابطة وادلكملة الواحده لألخرى  ،إن صناعة السياحة تعتمد كليا على
وجود مقومات جذب سياحية طبيعية الهنا تعترب الرك الرئيس جلذب السياح إبذباه جيفعة القصعد ( )destinationالعيت سبتلعك
عناصر جعذب معؤثرة وفعالعو  ،ويسعاعد علعى ابعراز أمهيعة اجلعذب السعياحي الطبيععي وادلععاو التارخييعة واألثريعة وبيعيفعا يف السعوق زلعوال
اايىعا مركعب واحعد دلعزيج معن رلموععة معن اخلعدمات العيت بعدورىا تشعكل ادلنعتج السعياحي )(.(tourism productالطعائي،
عبدهللا )6416،
يتكون ادلنتج السياحي من العناصر الرمزية والشكلية وادلادية وكما يلي (عبيدات :)68 :)6448 ،
أ.الناحية الرمزية اليت يعكسيفا ادلوقع السياحي ومعا يعرتبط بعو معن األمعور اذلامعة العيت جيعب ان يولييفعا ادلخطعط االسعًتاتيجي السعياحي
عنايتععو واىتمامععو ذلععك ان الرمععز ادلعنععوي والععذي قععد يكععون علععى شععكل كلمععة أو معععٌت أو اشععارة يعتععرب مععن األمععور اجلذابععو أو اجلاذبععو
للموقع  ،ابعتبار االردن كنز من منوز التاريخ وىبط الرساالت السماوية .
ب.الناحية ادلادية ادللموسو واليت ترتبط بروعة ادلكان او ادلوقع السياحي نفسو .
ج.الناحية الشكلية واخلدمات ادلساعدة ادلكملة للمزيج التسويقي للمكان السياحي ،ويرتبط هبذه الناحية الشكلية خعدمات النقعل
الربي واجلوي السياحية والشرطة السياحية وادلرشدين السياحيُت ووكاالت السفر والسياحة .
يعتععرب ق عرار تطععوير ادلنععتج السععياحي م ع ن الق عرارات ادليفمععة  ،مععن اجععل احلععد مععن عععزوف السععياح مععن االقبععال علععى ال عربامج السععياحية ،
ويكون التطوير دبواكبة كل ما ىو جديد من قعرارات متعلقعة ابلقطعاع السعياحي والتقعدم التكنولعوجي ووسعائل االتصعال ذات الواسعع
والسريع (مقابلة  ،السرايب )125-120 :6441،
سبثل الصورة الذىنية للسياح ما حيملونو من كلمات أو مجل سبثل مشاعرة ومواقفو وأفكارة ومعتقداتة ذباة ادلوقع السياحي الذي قام
بزايرتو  ،فمن خالل مكوانت ادلنتج السياحي نرسخ مكانة االردانلسياحية على أنة بلد مضياف كما ديتلك كنعوزا سعياحية سلتلفعة
تستحق الزايرة (عبيدات.)80 :6448،
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يلعععب مفيفععوم الصععورة الذىنيععة دورا ميفمععا يف ربديععد مععدركات السععائحُت  ،حيععث أن بععروز صععورة ذىنيععة جيععدة ذلععا أثععر كبععَت علععى
ادلستخدمُت  ،شلا يساىم بشكل كبَت ابالستثمار ابلقطاع السياحي  ،وذلك من خالل ربقيق االشباع ادلطلوب للسعياح حبيعث يعتم
ربويل السياح ادلتوقعُت اىل سياح فعليُت (مقابلة ،السرايب .)56 :6441
إن إدراك العم ععالء لص ععفات ادلنتج ععات الس ععياحية وخصائص ععيفا واخل ععدمات ادلرافق ععة قياس ععا اىل ادلنافس ععُت ى ععي دبثاب ععة الص ععورة الذىني ععة
(.ابورمان  ،الديوة جي .)02 :6444،
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المنهجٌة
اتبع الباحث ادلنيفج الوصفي التحليل يف الدراسة  ،وذلك بدراسة الظاىرة و مجع ادلعلومعات ادلتعلعق هبعا معن خعالل أداة الدراسعة و
األدبيات السابقة.حيث ديثل رلتمع الدراسة السياح من داخل االردن للمنتجات السياحية داخل االردن
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عٌنة الدراسة
الختيار عينة مناسبة من حيث التمثيل و احلجعم اعتمعد الباحعث علعى جعدول Sekaranيف اختيعار حجعم العينعة ادلناسعب لتمثيعل
اجملتم ع ععع  ،و بن ع ععاء عل ع ععى رلتم ع ععع الدراس ع ععة ف ع ع ع ن حج ع ععم العين ع ععة ادلناس ع ععب لتمثي ع ععل اجملتم ع ععع ال تق ع ععل ع ع ععن(  )680س ع ععائح
) . (Sekaran,2003اعتمد الباحث على العينة العشوائية البسيطة يف توزيع االستباانت و استيفداف عينة الدراسة ،حيث قعام
بتوزيع ( )084استبانة مت اسًتداد ( )018استبانة بفقدان ( )26استبانة و بلغ نسبة االستباانت ادلسًتدة مايقارب ( . )%88و
بعد عملية تفريغ البياانت على برانمج التحليل االحصائي مت استبعاد ( ) 32استبانة بسبب نقص يف البياانت و عدم جدية العينعة
ابالجابة  ،حيث بلغ عدد االستباانت القابلة للتحليل ( )682استبانة و بلغت نسبة االستباانت القابلة للتحليل ( )%36.6من
عدد االستباانت ادلسًتدة ( )018استبانة.
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مصادر الحصول على البٌانات
قسمت مصادر البياانت ادلعتمدة يف البحث إىل مصدرين :
 املصادر االولية
إن ادلصععادر االولي ععة للبيععاانت يش ععكل العمععود الفق ععري للبح ععث  ،و يععتم مجعيف ععا مععن خ ععالل أداة الدراسععة  .و ص ععيغت اداة الدراس ععة
لتتناسب مع طبيعة أىداف و الفرضيات ادلراد اختبارىا يف البحث .واعتمد الباحث على الدراسات السابقة و أصحاب اخلربة من
االكععاددييُت و العععاملُت يف قطععاع التسععويق يف اعععداد االسععتبانة  ،حبيععث صععممت فقراهتععا لتقععيس متغ عَتات الدراسععة بدقععة لقيععاس 0
متغَتات دبا فييفا ادلتغَت التابع  .و بعد االنتيفاء من صياغتيفا بشكليفا النيفائي مت عرضيفا على رلموعة من الكمُت االكفاء يف رلال
التسويق لتقييميفا و إبداء مالحظاهتم حوذلا .
 املصادر الثانوية
فيما يتعلق ابدلصدر الثاين للحصول على البياانت  ،فيفي تشكل الدراسات السابقة و ادلراجع األجنبية و العربية من الكتب وادلواقع
االلكًتونية العلمية ادلوثوقة  ،و اعتمد الباحث يف التعريفات االجرائية و االطار النظري على تلك ادلصادر.
اختبار الفرضيات
 : Hoال يوجد أثر ذو داللو إحصائية دلكوانت ادلنتج السياحي يف األردن على الصورة الذىنية لدى السائح االردين
الختبار الفرضية مت استخدا ربليل االحندار اخلطي ادلتعدد ( )Multiple Regressionو اجلدول ( )1يوضح النتائج.
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اجلدول رقم ( )1نتائج حتليل االحندار اخلطي املتعدد

ادلتغَت التابع

معامل

معامل

االرتباط

التحديد

R

R2

4.600

4.118

Fالسوبة

درجة
احلرية

مستوى

مستوى

الداللة

الداللة

االسلوك
الشرائي

18.450

Sig

Sig

6
681

ادلتغَت ادلستقل

قيمة B

قيمة t

4.444

680

الناحية الرمزية

4.468

4.054

4.256

الناحية املادية امللموسة

4.646

0.682

4.444

الناحية الشكلية

4.663

0.611

4.444

يوضح اجلدول السابق أن قيمة  Fو البالغة ( )18.450أكرب من قيمتيفا اجلدوليعة ( )6.06و ىعي داللعة علعى وجعود أثعر ذات
داللة احصائية بُت ادلتغَتات ادلستقلة و ادلتغَت التابع .و قيمة مستوى الداللة ل Fبلغ ( )4.444و ىي أقل من مستوى الداللعة
ادلعتمدة يف الدراسة و قيمتو ( ، ) 4.45و بذلك نستدل على رفض الفرضية الرئيسية و قبول الفرضية الفرعية و ىي يوجد أثر ذو
داللو إحصائية دلكوانت ادلنتج السياحي يف األردن على الصورة الذىنية لدى السائح االردين
ىناك عالقة اجيابية بُت ادلتغَت التابع (الصورة الذىنية ) و ادلتغَتات ادلستقلة رلتمعة (الناحية الرمزية  ،وادلادية ادللموسة  ،والشكلية )
و يستدل علييفا من قيمة ، 4.600 =Rو بلغت قيمة  4.118 =R2و ىعي أن ادلتغعَتات ادلسعتقلة رلتمععة ذلعا قعدرة تفسعَتية
على ادلتغَت التابع قيمتيفا .%11.8
و يوضح اجلدول أيضا أن قيمة  tالسوبة لكل من ان الناحية الرمزية ليست ذات داللة احصعائية عنعد مسعتوى معنويعة ()4.45
حيععث بلغععت قيمععة مسععتوى الداللععة (  . )4.256بينمععا تعتععرب قععيم  tدلتغععَتي الناحيععة ادلاديععة ادللموسععةوالناحية الشععكلية ذات داللععو
احصائية  ،حيث بلغت قيميفا ( )4.44 ، 4.44على التوا و ىي أصغر من (.)4.45
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النتائج :
توصلت الدراسة اىل رلموعة من النتائح وىي :
 يوجد أثر ذو داللة احصائية دلكوانت ادلنتج السياحي يف ربقيق الصورة الذىنية لدى السائح االردين . كانت الناحية الرمزية للمواقع السياحية ذات قيمة ميفمة وابلذات عندما يشعرون ابلفخر واالعتزاز ابعتبارىا كنزا اترخييا . السائح االردين حيمل الكلمات االجيابية عندما يشعر ابالمان عند زايرة ادلواقع السياحية . ادلواقع السياحية خذ اتلقيفا من تقادم السنُت شلا يرسخ الصورة االجيابية بروعة ادلكان . إن وجود الش رطة السياحية يف ادلواقع السياحية قد حسن من الصورة الذىنية لدى السائح االردين .التوصيات
قدمت الدراسة مجلة من التوصيات :
 على وزارة السياحة و األاثر أن توفر اخلدمات األساسية ادلتعلقة ابلسياحة ضرورة االعتناء ابدلنتج السياحي وما يرافقة من خدمات والعمل على تطويرىعا ابعتبعار أن ادلوقعع السعياحي حيتعاج لنجاحعة تعوافركل اخلدمات لتحقيق الصورة الذىنية .
 جي ععب الًتكي ععز عل ععى أن االردن م ععن ب ععالد الش ععام وال ععيت انتش ععرت بوج ععود االنبي ععاء عل ععييفم الس ععالم مقام ععاهتم وان ى ععذا البل ععد ميف ععبطللرساالت .
 على القائمُت ابلتخطيط للمنتج السياحي مراعاة ضرورة العناية ابلصيانة . -ضرورة وجود ىدااي تذكارية للعديد من ادلواقع السياحية اليت قام السائح بزايرهتا .
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الملخص باللغة العربية
هتفدؼ الفدراسة إىل التعريف مبفهوـ األدب العجائيب وأمهيتو يف الػااث والقااةػة العرةيػة والقااةػة الةرةيػةا وةيػاف أمهيػة صػفدري

ػوص

األدب العجائيب ملتعلمي اللةة العرةية للناطاني هبا علػ وػو عػاـ ولتعلمػي اللةػة العرةيػة للنػاطاني ةة ىػا علػ وػو ػاص .وصعػرض
الفدراسة

وصا لن ألدب العجائيب يف كتب اللةة العرةية للناطاني ةة ىػا يف لركػا اللةػات اباجلالعػة األرد يػة .وصسػع الفدراسػة إىل

صافدمي رؤية لنهجية يستنفد إليها املعلموف عنفد صفدري

وص األدب ملتعلمي اللةة العرةية للناطاني ةة ىاا ولتسػهي ةهػا املعلمػني

وإي اؿ الفكرة إليها ةيسر وسهولة.
وقػػفد صوصػػلا الفدراسػػة إىل ضػػرورة صػػفدري الن ػػوص األدةيػػة ملتعلمػػي اللةػػة العرةيػػة للنػػاطاني ةة ىػػا ىػي صعػػفد لػػادة يفيايػػة ةاعلػػة يف
التةلب عل املشكبلت وال عوابت اليت يواجهها املتعلموف يف صنمية لهارات اللةة األرةػ كمػا أاػا صْ ِسػها يف إلػفداد املتعلمػني ةقػروة

لةوية وةكرية.

الكلمات املفتاحية :األدب العجائيب ،تعليم اللغة العربية.
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إف ك ألة لن األلا ياةظ عل آداهباا وهتتا هباا وىاا االىتماـ ال تأ ي لن ةراغا ملا هاه اآلداب لن أمهية عظيمة يف ةناء
شخ ية أةنائها واحملاةظة عل كيااا.
وصتجلػ أمهيػػة األدب املتعلاػػة ةػااث األلػػة و يفػػارهتا يف أف لعظػػا ذلػػص ال ػااث قػػفد وص ػ إلينػػا لػػن ػػبلؿ األدب شػػعرا و ق ػراا و
يكت ػػف األدب ةناػ ػ الػ ػااث ةاس ػػبا ةػ ػ زاده ق ػػاال يف الش ػػك ا وقيم ػػة يف احملت ػػو ؛ حبي ػػك يك ػػوف أى ػػبل ألف ديقػ ػ صػ ػراث اآلابء
واألجػػفداد يقػػيبل يػػا وصػػادقا؛ ةػػاألدب جػػاء لػن ذلػػص الػااثا لػػالص ةػػطف ارصتػػاط أدب ألػػة ةنفػػوس أةنائهػػا وةلةػػتها وصػرا هاا يعػ
تما أف ذلص األدب لرصتط حبياهتا يف ك زلاف ولكاف( .السبلليا )3002
وأف لؤلدب أمهية عظيمة ةني ةروع اللةة العرةية؛ ةاألدب ضروري ل ا اللساف وعفدـ اللان يف اللةةا وىاا يتأص لن بلؿ قراءة
الن ػػوص األدةيػػة واالسػػتماع هػػا و فظهػػا وهارسػػتهاا وىػػاا ال ػػا يتكػػوف لػػن ػػبلؿ احملاكػػاة الفدائمػػة لكػػبلـ العػػرب واالرصػواء لنػػو
والنسج عل لوالوا أو لن بلؿ احلفديك عل ألسنة األدابء يف سائر ةنواا الشعرية والنقرية .واألدب يف اللةة العرةية ويف ك لةػة
عماد لرصوص حلفظ كياف صلص اللةة؛ ذلص أل و يعفد لن أىا ل ادرىا اليت يعود إليها ك دارس واب ك؛ ةالفيف يعػود لػؤلدب
الاي مح الااث اللةوي لن سالف األزلاف ولن خمتلف التلفداف( .الوائليا .)3002
يعػػفد األدب ةن ػا رةيع ػا لػػن الفنػػوف الػػيت صعتمػػفد يف إفهارىػػا وةهمهػػا عل ػ التعت ػ واللةػػة الػػيت ص ػ ر يف عواطػػف اآل ػرينا واألص ػ يف
األدب أ ػػو ل ػػن لػ ػواد ص ػػاوؽ ااجلم ػػاؿ وصرةي ػػة الوج ػػفداف؛ ول ػػكن ك ػػاف العل ػػا ية ػػاي النااع ػػات العابل ي ػػةا ة ػػطف األدب ية ػػاي ااجلوا ػػب
واأل اسي ا وقفد يةاي األدب العا والعاطفة لعاا وكالص العلا يةاي الوجفداف والعا لعا( .ذى ا .)3000
واألدب ػػوع لػػن الفػػن اختػػا األلفػػاظ وسػػيلة صعت ػ ا والكاصػػب أو الشػػاعر قػػفد وقػػف لػػن العػػا الػػارجي لوقػػف التعػػاطف الوجػػفدا
واال فعػاؿ العػاطفي؛ ةاػفد هبرصػو اليتيعػة وأ رت يف فسػو أ اسػي خمتلفػة ة ػوؿ أ ػر ىػاا كلػو كمػا صلاػاه وجفدا ػو الػاص .واألدب
ةيتيعتو لي ص ورا للواق الارجي كما صشاىفده العػنيا وإمنػا ىػو صكػوين جفديػفد هػاا الواقػ وإعػادة صشػكي ىػاا الواقػ املشػاىفد يف
صػورة جفديػفدة لكو ػػة لػن عناصػر ىػاا الواقػ ا ولكنهػػا ال ص ػوره كمػا صػراه العػني يف واقعػػو املػاديا ويتميػػا األدب ةظهػور

وصػػية

العاطفة وفهور ذاصيػة األديػبا وفهػور شخ ػيتو وة ػماهتا فسػو – إف صػ التعتػ – للعػا الػارجي كمػا ا يتعػا علػ صػفاة
وجفدا ػػو ىػػو ....وىػػي صػػورة أعػػاد ةيهػػا صشػػكي ىػػاا الواقػ لػػن جفديػػفد .كمػػا صػراه عينػو هاوجػػا ةعواطفػػو الاصػػة .ولاػػفد ةػػرزت أمهيػػة
األدب عالػػة أل ػػو يتجػػاوز الواقػ احملػػفدود لي ػػور احليػػاة كمػػا هػػب أف صكػػوف لػػن وجهػػة ظػػر الفنػػاف الاصػػةا وأف األدب لػايج لػػن
العاطفة والفكرة وإف اعتمفد عل العاطفة كسنفد أساسي ةهو ال يستة عن (الفكرة)ا ةطف كاف الفناف ي ور أت ره ةشيء لػاا ةهػو
ي ور أت ه حباائق ارجية لنعكسة عل وجفدا و( .كماؿ شأتا .)0530
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األدب العجائبي:
سنلاي اليفوء عل املفاىيا النظرية لؤلدب العجائيب يف املفاىيا لةة واصيبل ا.
إف لفظ (العجيب) ينيوي ضمن ااجلار اللةوي (ع ج ب) الاي يتيفمن صيةا ولشتاات خمتلفة لق ا عجبا عجيبا عجابا
عجتاا يعجب ...إخل.
وعرةو اةن لنظور ( 300ىػ) أب و" :العجب إ كػار لػا يػرد عليػص لالػة اعتيػاده والنظػر إىل شػيء ػ لػألوؼ وال لعتػاد" .والتعجػب
" ة صعرض لئل ساف عنفد ستب جه الشيءا ولي ىو ستتا يف ذاصوا ة ىو الة حبسب اإلضاةة إىل لن يعرؼ الستب ولػن
ال يعرةوا وهاا قاؿ قوـ :ك شيء عجب .وقاؿ قوـ :ال شيء عجب( .الاةيفديا  .)0543لادة (عجب).
العجػػاب ةالػػاي
العجػاب (ألػػا العجيػػب ةالعجػػب وألػػا ْ
ويػػورد الليػ ةػػن أمحػػفد الفراىيػػفدي (ت )031 :يف التفريػق ةػػني العجيػػب و ْ

اليواؿا و اوؿ ىاا العجب العاجب أي العجيبا واالستعجاب شفدة التعجب.
جاوز فد العجبا لق اليوي ا و ّ

ا ةوا وىو شيء لعجب إذا كػاف سػنا
وياكر أةولن ور األزىري ضتيا دقياا للعجيب يك "يااؿ أعجيب ىاا الشيءا وأ ِْعجِت ْ

فدو ػو .ويف ضػوء لػا

جفدا .وامل ِع َجب :اإل ساف املعجب املألوؼ أو الاي تألفو الناس دائما يتأص لن الشيء الةريػب و ػ املتوقػ
ْ
سػػتق سػػتخلمل أف املفػػاىيا وامل ػػيلاات الػػيت وردت لتوضػػي لفهػػوـ العجيػػب يف املعػػاجا العرةيػػة أاػػا أةػػرزت أف العجيػػب ىػػو
ػب) يػ دي إىل ػواصج
الةريب الاي يق اال فدىاش واالستةراب يف الشيء واحل ة والعجب لن الرأةا وأف ااجلار اللةػوي ملػادة َ
(الع َج ِ
ب) لق العجائيبا والعجائتية.
لعجمية يتفظ دا لها ةقروة لةوية صتيفمن لشتاات لادة َ
(الع َج ِ
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العجائبي في التراث والثقافة العربية:
يْعفد ااجلا ظ أوؿ لػن صيػرؽ إىل ل ػيل (العجػائيب) وذلػص يف اػفده وةيا ػو ملوضػوعات صرقػة الشػعرا وقػفد قػفدـ ةناػفده الػاي أورده
أبف "الشػػعر ال يسػػتياع أف يْػ َػا َج َا وال هػػوز عليػػو النا ػ ا ولػػل ػ ّػوؿ صاي ػ ظمػػوا وةي ػ وز ػػوا وذىػػب ْ سػػنوا وسػػاط لوض ػ
التعجب" ويعفد ذلص التعجب لن أةرز ال ائمل اليت يتسا هبا الشعر .ويورد عاطف جودة أف اةن سينا قفد أوض علػ وػو ابرز
أف التعجب ىػو هػا يشػ األ اسػي واال فعػاالت الفدا ليػة والتخيليػة ويرضػخ املسػتات لئلذعػاف ملػا يقػ ها وإف رةػط اةػن سػينا ةػني
التخييػ وإ رة التعجػػبا ىػػو رةػػط يعػ أف أَ يلػػة الشػػعرا صتعػػك يف املتلاػػي إعجػػااب ابل ػػور الػػيت صتػػفدعها خميلػػة الشػػاعر لػػن املعيػػي
احلسيا

أف اإلعجاب يف ىاا السياؽ

داؿا ذلص أف التعجب ىو يف الواق صعت عن ضرب لن االستاساف الفدىشةا ملا

حيي عليو التفدىش لن و فدة وصنوع يتفدعها الياؿ".
ويورد (ااجلرجا ) أف "إ رة التعجيب وإدىاش املتلاي وأ و يكوف تيجة وجود الشيء يف

لكا و وإهاد شيء يوجفد و يعػرؼ

لن أصلو يف ذاصو وصفتو" .وقفد أوض ااجلرجا أف ااجلػاء التخييلػي للمعػا ىػو الػاي "ال ديكػن أف ياػاؿ إ ػو صػفدؽا وإ ّف لػا أ تتػو
ةاا ولا فاه لنفيا وىو لفنت املااىبا وكق املسالص مث أ و هيء طتاات ودرجات؛ ةمنو لػا هػيء ل ػنوعا قػفد صػْلْيػف ةيػوا
عمػ ".
واستعني عليو ابلرةق واحلاؽا ل أعي شتها لن احلقا و ش رو اا لن ال فدؽا اب تجاج ْي ّا ا وقياس صْ ػنّ ةيػو وصْ ّ
وأوضػ ػػازـ الارطػػاج "أف أةيف ػ الشػػعر لػػا سػػنا ياكاصػػو وىيأصػػو وقالػػا راةتػػو وأردأ الشػػعر لػػا كػػاف قتػػي اهيكػػة واحملاكػػاةا
واضػ الكػػابا اليػػا لػػن الةراةػػة ال قػػت اهيكػػة حيػػوؿ ةػػني الكػػبلـ ويكنػػو لػػن الالػػبا وقػػت احملاكػػاة يةيػػي عل ػ كقػ لػػن سػػن
احملاكي أو قتاو ويشة عن ختي ذلصا ةتجمفد النف عن التأ ر لػوا ووضػوح الكػاب يػاعها عػن التػأ اباجلملػة" .وةػالص ي كػفد
الركاكػة يف ظػا
الارطاج ضرورة وجود الةراةػة والعجائتيػة يف الشػعر واسػتخفداـ الاكيتػات املستاسػنة ةيػوا واالةتعػاد عػن اسػتخفداـ ّ

الشعر .وال ةفد لن اإلشارة إىل أف ل يل (العجيب) فهػر عنػفد الفبلسػفة وقػفد اسػتخفدلو الناػاد العػرب وةهمػا لتادئػو احلايايػةا
ػملا
ولن مث وفف النااد العرب ل يل لتادئو وةينوا اياة العجائيب كسعيفد علوش ةتعريفو أف العجائيب "شػك لػن أشػكاؿ الا ّ

صعاض ةيو الشخ ياتا ةاوا ني جفديفدةا صعارض قوا ني الواق التجرييب".

ويعرؼ سعيفد يايني العجائيب أ و "احل ة أو الادد املشاؾ ةني الفاع (الشخ ية) والاارئ ياؿ لا يتلايا ػوا إذ عليهمػا أف ياػرر
لا إذا كاف يت

ابلواق أـ ال كما ىو يف الوعي املشاؾ".

وقفد أوردت كتب الػااث احلػفديك عػن شػياطني الشػعراءا وأضػاؼ ااجلػنا وعػن عتاػر الػيت صنتسػب إليهػا عتاريػة اإلةػفداعا وىػي أرض
صسكنها ااجلن ةيما زعموا".
ورد يف األدب العػػرل الاػػفدمي صا ػػفدديا لئلةػػفداع لػػن العجائتي ػػة واليػػاؿ العج ػػائيب كالشػػعر ااجلػػاىلي وأدب ال ػػر بلت وق ػػمل احلي ػواف
واملاالات.
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العجائبي في الثقافة الغربية:
ةػػفدأ فهػػور العجػػائيب يف األدب الةػػرل لػػن ػػبلؿ التاػػك يف املاػػارابت الػػيت صناولػػا العجػػائيب لنػػا جػػورج كاسػػتيك
) Castaxالاي يعفد أوؿ لن حبك يف صعريف العجائيب أب و "الشك ااجلوىري الاي تأ اه العجيب عنفدلا يتفد

(Goerges
التخيي يف يويػ

ةكرة لنياية إىل أسيورةا لستعفداي األشتاح اليت صادةها أ ناء صشرده املنعػاؿ" ) .(Pierre-Georges Castexوصعػفد ىػاه
املاارةة جنسا أدةياا وال سيما أاػا حبقػا وعااجلػا ةعػا األعمػاؿ الكبلسػيكية الػيت ا تػوت علػ ةعػا لػن يفػور ةػوؽ اليتيعػي
والػػارؽ وكػػالص الشػػيياف العاشػػق اجلػػاؾ كػػازوتا و"سػػاعة املػػوت" آلابؿ ىيجػػوا و"الػػو ش األ يفػػر" اجل ػراردي اةػػاؿ و كػػاايت
ىوةمافا وف حيفدد ةيها اترخييا فهور العجائيب يف ةر سا إىل عاـ  0434حلني صرقتها.
ألػػا (أريػػن ةيس ػ ) ةلاػػفد قػػفدلا صعريفػػا لتماسػػكا ويفديػػفدا هي ػاات احلكايػػة العجائتيػػةا وذلػػص أبف الفا تاسػػتيص ينت ػ عل ػ املفارقػػة
والتناقاا وسط ا سجاـ لةوي أسلول.
ألػػا املاارةػػة الفدالليػػة ةاػػفد قالػػا ةرصػػفد املوضػػوعات املت ػواصرة يف احلكػػاايت العجائتيػػة و ػػرت املوضػػوعات يف سػػتة اشػػكاؿ وةػػق
ص ػػنيف شػػعيب ليفػػي (ااجل ػ واألشػػتاحا املػػوت ول اصػػو الػػفدلاءا امل ػرأة واحلػػبا الةػػوؿا عػػا احللػػا وعبلقاصػػو ل ػ عػػا احلاياػػةا
والتاوالت اليارئة يف الفيفاء والالن).
ألػػا املاارةػػة التنيويػػة الػػيت يتاعمهػػا (صػػاةتني صػػودوروؼ) يف كتاةػػو (لػػفد

إىل األدب العجػػائيب) واملػػاجا إىل اللةػػة العرةيػػةا ةتنػػفدر ْج يف

إطػػار املشػػروع الشػػعري العػػاـ الػػاي ديكػػن أف سػػمي لوضػػوعو الواسػ ةعلػا قػوا ني إ تػػاج اليػاابت وصفسػ ىا وشػػروط ا تقػػاؽ املعػ

لهما صعفددت يظهراصو وصة ت .وحلسن احلػظا جػاء كتػاب صػودوروؼ ( اػفد الناػفد) الػاي صرقػو د.سػالي سػويفدافا لييفػيء لنػاطق
لعتمة لن املسار النافدي التكوي الاا ي لتودوروؼ وىو املتواشج ل أىا س ورة للنافد احلفديك وأةرزىا يف الارف العشرين.
وصعفد دراسة صودوروؼ ص ورا اجلن أدل عجائيب (جتم ةني املمارسة النافدية التاليلية والتوصيفيةا والتنظػ امل سػ علػ صفاػمل
جمموعػػة لػػن

ػػوص احملكػػي األدل لتجػػاورة – لتجا سػػة وعػػا لػػاا وصيفػػا اثيلتهػػا آ ر الا اصػػني لقػ ةلػااؾا اباتيا ج.أ.كػػارا

كازوت أجا كريسيتا جوصييوا جوج ا ىوةمافا ىنػري جػيم ا لوابسػافا ل دييػوا رةػاؿا ةػرولنت إد ػار آالف ةػوا ةيلػيب دوليتػ
آدـا ةفد شو (لرة أ ر )ا كاةكا ...ابإلضاةة إىل (ألف ليلة وليلة) اليت ديكن اعتتػار صعالػ صػودوروؼ لعهػا يف كتاةػو (لػفد
األدب العجائيب) لسامهة كت ة األمهية يف الفدراسة األدةية ها" (صاةينت صودوروؼا لرج ساةق).
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مفهوم األدب العجائبي وشروطه عند تودوروف:
ياكر صودوروؼ ةعفد صفا و

وصػا ق

ػية وصعػاريف ول ػيلاات سػاةاة "أف العجػائيب ىػو الػادد الػاي حيسػو كػائن ال يعػرؼ

الاوا نيا ةيما ىو يواجو ػفد ةػوؽ – طتيعػي سػب الظػاىر" .ويػر صػودوروؼ أف املفهػوـ يتاػفدث يف لفهػولني آ ػرين مهػا
الواقعي واملتخي " (صاةينت صودوروؼا لرج ساةقا ص .)05وةالص فدد صودوروؼ لفهوـ العجائيب ةتافديفد عاملني لتناقيفني مها
العػػا احلاياػػي اليتيعػػي املبل ػػظ والعػػا اليػػاي والػػومهي الػػاي يولػػفد االسػػتةراب والةراةػػة وةشػيء ػػارؽ للعػػادة ال يتاتلػػو العاػ وةػػق
ص وراصو الاصة.
ووض صودوروؼ شروطا لتاايق العجائيبا "ال ةفد لن صوةر بل ة شروط (أوها و لقها إلاالياف و يهما ا تياري) وىي:
الشرط األول" :ال ةفد أف حيم النمل الاارئ عل اعتتار عا الشخ يات كما لو أاا اشخاص أ يػاءا وعلػ الػادد ةػني صفسػ
طتيعػي وص فسػ ةػوؽ طتيعػػي لؤل ػػفداث املرويػة (وينػػفدرج ىػػاا الشػرط يف املظهػػر اللفظػػي :الػرؤ ا ابعتتػػار العجػػائيب الػة اصػػة لػػن
املاولػة األعػػا الػػيت ىػػي الرؤيػػة الةاليفػػة)" وىنػا يػراد ةػػالص أف حيمػ الػػنّمل املسػػتات واعتتػار الشخ ػػيات لػػن العػػا احلاياػػي ال لػػن
العا الياي.
الشرط الثاين" :قفد يكوف ىاا الادد يسوساات ابملق ا لن طرؼ شخ يةا ةيكوف دور الاارئ لفوضا إليها .وديكنا ةالصا أف
يكوف الادد وا فدا لن لوضوعات األ را لا هع الاارئ – يف الة قراءة ساذجة – يتماى ل الشخ ية (وينفدرج ىاا الشػرط
يف :املظهػػر الاكيػػيب لػػن جهػػة .وجػػود منػػط شػػكلي للو ػػفدات (ردود الفع ػ ) الراجعػػة إىل كػػا الشخ ػػيات عل ػ األ ػػفداثا ويف
املظهػر الػ ّفدالي لػػن جهػة ا ػػر  :يػك ػفد الظػواىر املوصػوةة املوضػػوعة املتمقلػة املتعلاػة ابإلدراؾ وصيفػػمينو أو أحبا ػو أو اقتيفػػائو".
وىنا يرصتط املستات ابلشعور ابلادد لن قت الشخ يات دا

النمل ولتات آرائو.

الشرررط الثالر  :ضػػرورة ا تيػػار الاػػارئ ليرياػػة اصػػة يف الاػراءةا لػػن ةػػني عػػفدة أشػػكاؿ ولسػػتوايتا صْعتّػ ْػر – أي اليرياػػة – عػػن

التمقيلي أو املرجعي)ا ويستةرؽ العجائيب زلن الادد –

لوقف وعي يْا ي التأويلني األيفوري (اجملازي) والشعري (احلريف أي
الريب .و املا خيتار املرء ىاا احل أو ذاؾ ةط و يةادر العجائيب ليفد يف أ فد ااجلنسني اجملاورين.

 .1جنس الغريب :إذا قرر الاارئ أف قوا ني الواق صظ سليمة وصسم ةتفس الظواىر املوصوةة.
 .2جنس العجيب :إذا قرر أ و ينتةي قتوؿ قوا ني جفديفدة لليتيعةا ديكن صفسر الظواىر هبػا" وىنػا يظهػر املسػتات ةتافديػفد لوقفػو
وطرياتو واملناستة يف الاراءة واملفيفلة لفديو.
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األدب العجائبي وتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها:
كما ال حي
لن املبل ظ أف اللةة العرةيةا و ظرا لتارخيها اليوي ا صشم ّ
الاػػفدرة عل ػ

لن الن وص األدةيػة املتنوعػة هػا يعيػي للمعلػا وامل لػف

سػػن اال تيػػارا وقػػفد "صتكػػا ر عليػػو اليفػػتاء" ػػل ال يػػفدري لػػا ي ػػيفد .ةػػاملها ىنػػا أف ختتػػارا عل ػ

ػرار أل يػػاف

التو يفديا الن وص اليت صوةر لليلتة اإللتػاع وامل ا سػة وصػوةر هػا دواعػي التشػري ا و ػب التيلػ  .وقػفد صكػوف ىػاه الن ػوص هتعػة
لعفدة اعتتارات ولعييات ولسو ات يف ظر املعلا أو امل لف أو اليالب .ولن ىػاه االعتتػارات لػا ىػو جصػج عػن طراةػة لوضػوعها
لق لا ىو لنشور يف كتب األدب العجػائيب أو أدب الػر بلت أو احلكػاايت ( كايػة احلمالػة امليوقػة أو أدب األطفػاؿ علػ وػو
عاـ أو كاايت كليلة ودلنة وكنوادر الػتخبلءا واليفيليػنيا واملتنتكػنيا و وصػها لتػواةرة يف ل ػنفات لعروةػة لقػ

ػبلء ااجلػا ظ

وأ ا األصفها ا وعافد اةن عتفدرةو وكالػ املػ د وهبجػة جمػال أل عمػرو ةػن عتػفد الػ ولسػتيرؼ اإلةشػيهيا ورمبػا يكػوف الػنمل
عاداي يف لوضوعو ولكنو يْعفد طريفا ةستب قائلو أو كاصتو أو جقلو (دمحم املختار ولفد أابه).

ولاػػفد أجريػػا دراسػػات عفديػػفدة ػػوؿ األدب العجػػائيب (العجائتيػػة) وطرائػػق صافدديػػو يف صعلػػيا اللةػػة العرةيػػة ألةنائهػػا لػػن النػػاطاني هبػػاا

ولك ػػن التا ػػك – س ػػب اعتا ػػاده – ه ػػفد أي دراس ػػة صيرق ػػا وحبق ػػا يف صعل ػػيا األدب العج ػػائيب أو أدب ال ػػر بلت أو أدب
األطفاؿ ليلتة اللةة العرةية للناطاني ةة ىا لن أج لساعفدة لتعلمي اللةة العرةية للناطاني ةة ىا ويسني أدائها يف لهارات اللةة
العرةية األرة (االستماع والتافدث والاراءة والكتاةة)ا وإي اؿ املعلولة إليها ةيسر وسهولة ويكينها لن ةها الكتب األدةية الافددية
والػرةط ةػػني ااجلفديػػفد واملخػػاوف املعػػريفا اصػػة لػ ػػورة التةيػ الػػيت اختػػات لسػػارا يتعالػ لػ لنظػػور جػػفدي لػ املػػتعلاا وةػػت التيكػػة
التعليميػػة عل ػ كق ػ لػػن األلػػور الػػيت حيتاجهػػا املػػتعلا .وقػػفد ةػػرزت أمهيػػة ىػػاه الفدراسػػة لػػن ػبلؿ لبل ظػػة التا ػػكا وحبكػػا

صػػو

ابعتتاره أستاذا جالعياا ملناىج صعليا اللةة العرةيػة للنػاطاني ةة ىػاا ولعرةتػو ابلواقػ التعليمػي يف ةػرالج صعلػيا اللةػة العرةيػة للنػاطاني
ةة ىػػا وإ ساسػػو ةيفػػرورة دراسػػة األدب العجػػائيب (العجائتيػػة) وأدب الػػر بلت واألطفػػاؿ واآلداب األ ػػر ا وةيفػػرورة صاػػفدمي ىػػاه
اآلداب ليلتػػة اللةػػة العرةيػػة للنػػاطاني ةة ىػػا .وقػػفد ر ػػب التا ػػك يف أف هػػري ىػػاه الفدراسػػة لتافديػػفد اآلداب العرةيػػة واحلكػػاايت
والا ػػمل املافدلػػة لليلتػػة النػػاطاني ةة ػ العرةيػػة يف لركػػا اللةػػات اباجلالعػػة األرد يػػة الػػاي يْعػػفد الناةػػاة الػػيت يي ػ لنهػػا عل ػ العػػا

الارجيا وىو اضنة للةات العاملية لػا أكسػب رلهػا لنا ػا ةريػفدا لػن وعػو يف التواصػ واال فتػاح احليفػاري ةػني طلتػة واب قػني
لن شعوب وألا خمتلفة.
واس ػػتياع لرك ػػا اللة ػػات ال ػػاي أس ػ

رادة للكي ػػة س ػالية 0535ـ أف حيا ػػق إ ػػازات للموس ػػة

وص ػػا يف صعل ػػيا اللة ػػة العرةي ػػة

للناطاني ةة ىاا ةيفبل عن شر القااةة العرةية والااث العرل ووةق ( يط لركا اللةات اإلسااصيجية لن  3004 -3002ةافد
صراو ػػا أعػػفداد اليلتػػة األجا ػػب الفدارسػػني يف الػ الج املتنوعػػة لػػا ةػػني  400و 0000طالػػب وطالتػػة سػػنواي لػػن أكقػػر لػػن ()20
جنسية لن دوؿ العا املتنوعة يف الشرؽ والةرب.
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ويتػوىل املركػا صنفيػا عػفدد لػن الػ الج أةرزىػا (الػ جلج العػاـ) يػك ياػوـ املركػا اب تتػار ص ػنيفي دقيػق هػر ةفدايػة كػ ة ػ ويػوزع
اليلتػػة سػػب لسػػتوايهتا الفدقياػػةا ويػػفدرس اليلتػػة ةيػػو  30سػػاعة أسػػتوعيا (قراةػػة  230سػػاعة يف الف ػ )ا هػػاا الػ جلج سلسػػلة
صعليمية اصة اباجلالعة األرد ية قاـ عل أتليفها عفدد لن األساصاة ال اء ابملركا.
وييفا املركا عفددا كت ا لػن األسػاصاة املتخ

ػني والػ اء يفدرسػوف ىػاا الػ جلج وةػق أ ػفدث األسػاليب واليرائػق واالسػااصيجيات

لػ ػ صوفي ػػف التكنولوجي ػػا والوس ػػائ املعين ػػة يف العملي ػػة التعليمي ػػة .وياػ ػ ّفدـ املرك ػػا ة ػػرجلج ال ػػفدورات الاص ػػة (امل ػػممة) وة ػػق اج ػػة
امل سسات واألةراد ودوؿ العا لن يك الساعات التفدريسية واألوقات واملواد التعليميػةا واألىػفداؼ والػفدواة للتعلػيا ويلتاػق هبػاا
النوع لن ال الج عفدد لن امل سسات العاملية والسفارات ودورات الارجية.
وياػػفدـ املركػػا الػ جلج التايفػ ي (ابللةػػة العرةيػػة) ليلتػػة اللةػػة العرةيػػة للنػػاطاني ةة ىػػا الػػاين يفدرسػػوف يف التخ

ػػات الػػيت صػػفدرس

ابللةػػة العرةيػػة يف أقسػػاـ ااجلالعػػة األدةيػػة .ويعػػفد لركػػا اللةػػات يف ااجلالعػػة األرد يػػة رائػػفدا يف لنياتنػػا العرةيػػة والعػػا

يػػك ياػػوـ ةتاػػفدمي

ع ىػػاا
صػ ّػم َا املػػنهج حبػػرص ودقػػة ليتماش ػ ل ػ اجػػات اليػػبلب ويلػػيب ر تػػاهتا ويْراع ػي لفيػػاهتا وقػػفد صػ ّ
ػوز َ
لنهاجػػو الػػاص؛ ةاػػفد ْ
املنهاج عل صسعة لستوايت لن اللةة العرةية ع املرا القبلث (لتتفدئ – لتوسط – لتافدـ) بلؿ ك ة دراسػيا كمػا أف
صعليا اللةة العرةية للناطاني ةة ىا عل وو عاـا وصعليا األدب والن وص األدةية عل وو اصا يتيلتاف لنػا جهػودا عظيمػة يف
املرا

املتافدلة لن التعليا ) ( يط لركا اللةات اإلسااصيجية. )3004- 3002

ويعفد األدب لادة يفيايّة صشتو املوسيا ؛ ةااجلمي لتعلموف ولعلموفا عراب كا وا أـ أعاجاا ي لنوف سا ية األدب ويع ّفدو و ْىويّة
عامليّة جالعة صتعاط ل الاػيا اإل سػا ية ىػا وشػرىاا ووةػق ةواصػ اترخييػة لتتاينػة ووجهػات ظػر خمتلفػة إزاءىػا؛ ةتػفدرس األدب
ةعمػق ااجلػػو اإل سػػا وةتتػػاين جنسػػيات املتعلمػني وىػػوايهتاا ويعػػاز روح التبلقػػي ةػػني ااةػات األلػػا التشػرية ويْشػػت السػػكوف والسػػلا
وىو لا قفد خيفف عن املعلا رةة األلفاظ عليو وصعوةة صراكيتها اصة عنفدلا يستفدؿ عل املعػ ل ػاواب ةااكيػب وألفػاظ لةويػة
يعاز لتناىا اللةوي صلص الايا اإل سا ية؛ ياوؿ سني أ فد اليلتة يف لركا اللةات يف ااجلالعة األرد ية" :إ و يعا لن لشػكلة يف
احملاد ة ولكن قراءة الا مل والرواايت ْي ّكنو لن التةلب عل ىاه املشكلة إذ يعتاد عل الكلمات ااجلفديفدة رويفدا رويفدا"؛ ةاألدب
ديفد اليالب ةقروة لةوية وةكريّة صساعفده عل إجادة التعت عما يف فسو"( .العليماتا .)3002

األدل لنعتق لن الالنا ةيفالّة اليالب ىي اإلةفداع األدل ة رؼ النظر عن
وصيفيف العليمات " :3002إف احلفديك عن النمل ّ

لكاف إ تاجو أو زلا وا ولياملا كاف األدب صاحلا ةوصف و لادة صعليمية صراعي شروط التعلا وصليب ا تياجات املتعلا؛ ةاليلتة الاين
سػػتيي أف عػػفدىا طلتػػة جطاػػني ةة ػ العرةيػػة ولػػفديها اسػػتعفداد وكفايػػة لةويػّػة ص ػ ىلها لتلاػػي الن ػػوص األدةيّػػة ىػػا طلتػػة األ ػراض

الاصػػة األدةيػػةا وىػػا اليلتػػة الػػاين أاػوا الةػػرض العػػاـ وقػ ّػرروا – أو دةعػػتها فػػروةها – دراسػػة األدب كػػأف يكو ػوا أدابء أصػػبلا أو
طػػبلب دراسػػات أدةيػػةا أو طػػبلب لةػػة عرةيػػة لػػن ػ العػػرب النػػاطاني ابلعرةيّػػةا ةه ػ الء ىػػا لػػن سػػتيي أف اػػفدـ هػػا النّ ػػوص

األدةيػػة .كمػػا أف طلتػػة املسػػتوايت املتافدلػػة ىػػا قهػػور النّ ػػوص األدةيػػة ولػػن اليلتػػة املسػػتعفدين لةػػواي السػػتاتاؿ ال ػ ة وامل ػفدارس
الكػػاةيني لفهػػا الن ػػوص األصػػيلة واسػػتيعاهباا وىػػا املتمتعػػوف ةفدرجػػة لاتولػػة لػػن إصاػػاف الااكيػػبا وأساسػػيات الناػػو الػػيت جتعلهػػا
يستاتلوف

ا إةفداعيا".
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وصاكر العليمات ( )3002أف (املليجي  )0545اكفد أف "التاوؽ األدل يعاز أييفا لن داةعية املتعلا األجنيب وحيفاه عل اإلقفداـ
وامليفي يف صعلا العرةيّة وإصااااا ةعفد أف يكوف قفد استياع صشكي ص ّػور لعػني عػن أسػلوب ال ْكتّػاب العػرب ولػا يوففو ػو لػن رلػا
وأسيورة وا ااي ات داللية ذات ألق".

ولاػفد أكػفدت لنػاىج اللةػػة العرةيػة للنػاطاني ةة ىػا و ييهػػا يف لركػا اللةػات اباجلالعػة األرد يػػة علػ ضػرورة صوفيػف وصعلػػيا األدب
والرواايت وأدب احلكاايت وأدب األطفاؿ وصوفيفهػا قيعػا يف لناىجػو و اصػة يف املسػتوايت املتافدلػةا وىػاا لػا ملسػو لػتعلا اللةػة
العرةية للناطاني ةة ىا يف كتب املستوايت املتافدلة يف املركا .وعل سػتي املقػاؿ ال احل ػر ا ػورد لنهػا لػا جػاء يف كتػاب املسػتو
السادس يف الو فدة احلادية عشر ةت رؼ لن كتاب (كليلة ودلنة) يف ابب (احلمالة امليوقة الةن املاف ).
ػا َلقَػ املتاػاةني كيػف قيػ ةينهمػا الكػاوبا وإىل لػاذا صػار عاقتػة ألػره لػن ةعػفد
قاؿ (دةشليا) امللص لتيفداي الفيلسوؼ :قفد مسع ْ
ذلص .ةافد – إف رأيا – عن إ واف ال فا كيف يتتفدأ صواصلها ويستمت ةعيفها ةتعا؟ قاؿ الفيلسوؼ :إف العاق ال يعفدؿ
ابإل واف شيكا؛ ةاإل واف ىػا األعػواف علػ الػ كلػوا وامل اسػوف عنػفدلا ينػوب لػن املكػروه .ولػن ألقػاؿ ذلػص لقػ احلمالػة امليوقػة
وااجلرذ والظيب والةراب .قاؿ امللص :وكيف كاف ذلص؟ قاؿ (ةيفداي) :زعموا أ و كاف أبرض (سػكاو فدجني)ا عنػفد لفدينػة داىػر لكػاف
كقػ ال ػػيفدا ينتاةػػو ال ػػيادوفا وكػػاف يف ذلػػص املكػػاف شػػجرة كقػ ة األ ػػاف للتفػػة الػػورؽا ةيهػػا وكػػر ػرابا ةتينمػػا ىػػو ذات يػػوـ
ساقط يف وكره إذ ة ر ة ياد قتي املنظرا سيء اللقا عل عاصاو شتكةا ويف يفده ع اا لاتبل وو الشجرةا ةاعر لنو الةػرابا
وقاؿ :لافد ساؽ ىاا الرج إىل ىاا املكاف إلا ي وإلا ني يا ةؤل تنت لكا

ل أ ظر لػاذا ي ػن  .مث إف ال ػياد

ػب

ػبا وَك َمػ َن قريتػػا لنهػػاا ةلػػا يلتػػك إال قلػػيبلا ػػل لػػرت ةػػو محالػػة ياػػاؿ هػػا امليوقػػةا وكا ػػا سػػيفدة احلمػػاـا
شػػتكتوا و قػػر عليهػػا احلػَ ّ
ولعهػػا محػػاـ كقػ ا ةعميػػا ىػػي وصػوا تها عػػن الشػ َػرؾا ةػػوقعن علػ احلَػب يلتاينػػو ةعلاػػن يف الشػػتكة كلهػػنا وأقتػ ال ػػياد ةر ػػا
لسػروراا ةجعلػا كػ محالػة صيفػرب يف تائلهػاا وصلػتم الػبلص لنفسػها .قالػا امليوقػة :ال ختػاذلن يف املعااجلػةا وال صكػن فػ

إ فداكن أىا إليها لن ف صا تتهاا ولكن تعاوف قيعاا ةنال الشتكةا ةينجو ةعيفنا ةتعاا ةالعػن الشػتكة قػيعهن ةتعػاوانا
وعلوف يف ااجلوا و ياي ال ػياد رجػاءه لػنهنا وفػن أاػا ال هػاوزف إال قريتػا وياعػنا ةاػاؿ الةػراب :ألصػتعهن وأ ظػر لػا يكػوف لػنهنا
ةالتفتا امليوقة ةرأت ال ياد يتتعهنا ةاالا للاماـ ىاا ال ياد ْجم ٌّفد يف طلتكنا ةطف وػن أ ػاج يف الفيفػاء خيػف عليػو ألػرجا و
يػاؿ يتتعنػػاا وإف وػػن صوجهنػػا إىل العمػراف فػػي عليػػو ألػػرجا وا ػػرؼ .ومبكػاف كػػاا جػػرذ ىػػو ي أخا ةلػػو ا تهينػا إليػػو قيػ عنػػا ىػػاا
الشرؾا ةفعلن ذلص .وأي ال ياد لنهن وا رؼ .وصتعهن الةرابا ةلما ا تها احلمالة امليوقة إىل ااجلػرذ ألػرت احلمػاـ أف يسػاينا
ةوقعنا وكاف للجرذ لائة جاػر للمخػاوؼا ةنادصػو امليوقػة ابمسػوا وكػاف امسػو (زيػرؾ)ا ةأجاهبػا ااجلػرذ لػن جاػره .لػن أ ػا؟ قالػا" أج
ليلتص امليوقةا ةأقت إليها ااجلرذ يسع ا ةااؿ ها :لا أوقعص يف ىاه الورطة؟ قالػا لػو :أ صعلػا أ ػو لػي لػن الػ والشػر شػيء إال
وىػػو لاػػفدر علػ لػػن ص ػػيتو املاػػاديرا وىػػي الػػيت أوقعتػ يف ىػػاه الورطػػةا ةاػػفد ال ديتنػ لػػن الاػػفدر لػػن ىػػو أقػػو لػ وأعظػػا ألػراا وقػػفد
صنكسػف الشػم والامػر إذا قيفػػي ذلػص عليهمػا .مث إف ااجلػرذ أ ػػا يف قػرض العاػفد الػػاي ةيػو امليوقػة .ةاالػا لػو امليوقػة :اةػفدأ ةايػ
عافد سائر احلماـا وةعفد ذلص أقت عل عافديا وأعادت ذلص عليو لراراا وىو ال يلتفا إىل قوهاا ةلما أكقرت عليو الاوؿ وكررتا
علي كأ ص لي لص يف فسص اجةا وال لص عليها شفاةا وال صرعني ها اا .قالا :إ أ اؼ إف
قاؿ ها :لافد كررت الاوؿ ّ
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ػرض – وإف
أ ا ة فدأت ةاي عافدي أف ي وصكس عن قيػ لػا ةاػيا وعرةػا أ ػص إف ةػفدأت هبػن قتلػي وكنػا أج األ ػ ةا ص َ

أدركص الفتور – أف أةا يف الشرؾا قاؿ ااجلرذ :ىاا ها يايفد الر تة واملودة ةيص .مث إف ااجلرذ أ ا يف قرض الشتكة ل ةرغ لنهاا
ةا يلاا امليوقة ومحالها لعها( .ةت رؼ لن كتاب كليلة ودلنة الةن املاف )
وصعايتػا علػ

كايػة احلمالػػة امليوقػةا لػن كتػاب كليلػػة ودلنػة الةػن املافػ ةػػطف احلكايػة صعػ ّفد لػن احلكػػاايت املعاػفدةا وأةرزىػا وأكقػػر

صعايفدا لن يك ةنيتهاا وصاوـ عل يورين أساسيني ال راةط ةينهماا ةاألوؿ :يتتفدئ لػ احلمالػة امليوقػة وااجلػرذ وال ػيادا والقػا
يتتفدئ ةعفد بلص سرب احلماـ لػ ااجلػرذ والةػراب والسػلافاةا ويتيفػ للاػارئ وكأ ػو ألػاـ كايػة جفديػفدة ال عبلقػة هػا وال راةػط
ابأل فداث األوىل.
للسلياف شهراير" :ةلة أيها امللص السعيفد ذو الرأي الرشيفد أ و كاف ىناؾ رج صػيادا وكػاف طاعنػا يف السػنا ولػو
قالا شهرزاد ّ
زوج و بل ة أوالدا وىو ةا احلاؿ .وكاف لن عادصو أف يرلي شتكتو ك يوـ أرة لرات ال

.

ػتارت يف املػػاءا مث ق ػ
ويف يػػوـ ػػرج ال ػػياد يف وقػػا الظهػػر إىل شػػاطّ التاػػرا و ػ ّ
ط لعيفػػوا وطػػرح شػػتكتوا وص ػ إىل أف اسػ ّ

يياااا ةوجفدىا ايلةا ةجاهباا ةلا هفد ةيها شػيكاا ةأعػاد الك ّػرة لػرصني دوف أف خيػرج ةشػيءا مث إ ػو رةػ رأسػو إىل السػماءا وقػاؿ :اللهػا

الشػػتكة يف التاػػرا وص ػ إىل أف اسػػتارتا
إ ػّػص صعلػػا أ ّػ أرـ شػػتكيت ػ أرة ػ لػ ّػراتا وقػػفد رليػػا ػػبل ا مث إ ّػػو مسّػ اباا ورل ػ ّ
وجاهباا ةوجفد ةيها قماما لن واس أصفر لآلفا وةمو خمتوـ ةرصاص عليو طت امت سليماف عليو ال ّبلة والسبلـ.
ةلما رآه ال ّياد ةرحا وقاؿ :ىاا أةيعو يف سوؽ النّااس؛ ةط ّو يساوي عشرة دج ذىتاا مث إ ّو ّركوا ةوجفده ايبلا ةااؿ :ال ةػ ّفد

لن أف أةتاوا وأ ظر لا ةيوا و ّأد ره يف الرجا مث أ رج سكيناا وعاجل يف الّرصاص إىل أف ةكو لػن الاماػاا و يّػو علػ األرضا
ةتعجػب ايػة
وىاه
ّ
ّ
السماءا ولشػ علػ وجػو األرضا ّ
لينكا لا ةيوا ةلا يناؿ لنو شيءا ولكن رج لنو د اف صعفد إىل عناف ّ

الساابا ورجبله يف األرض.
العجبا وةعفد ذلص صكال ال ّفد افا واجتم مث ا تفاا ة ار عفريتا رأسو يف ّ

ةلما رأ ال ّياد ذلص العفريا ارصعفدت ةرائ وا وصشتّكا أسنا وا و شف رياوا وعمي عن طرياوا ةلما رآه العفريا قاؿ :ال إلو
عفدت أ الف لػص قػوالا وال أع ػي لػص ألػرا .ةاػاؿ ال ّػياد لػو :أيّهػا
يب هللاا وقاؿ :اي يب هللا ال صاتل ا ةط ّ لا ْ
إال هللاا سليماف ّ
الالافا ةما ق ّتص؟ ولا ستب د ولص يف
ملاردا أصاوؿ سليماف يب هللا؟! وسليماف قفد لات لن ألف ومثامنائة سنةا وون يف آ ر ّ

ىاا الاماا؟

قاؿ العفريا :امس

كنا لن ااجلن املارقنيا وقػفد ع ػيا سػليماف ةػن داودا وأج صػخر ااجلػ ّ ا ةأرسػ
كاييت اي صيّادا واعلا أ ّ ْ

ي وزيػػره آصػػف ةػػن ةر يػػاا ةػػأص ل لكرىػػاا وقػػاد إليػػوا وأج ذليػ علػ الػ ّػر ا لػػن أ فػػيا وأوقفػ ةػػني يفديػػوا ةلمػػا رآ سػػليمافا

ابلرصػاصا وطتعػو ابالسػا
علي األلا ةا والػ ّفد وؿ يف طاعتػوا ةأةيػاا ةيلػب ىػاا الاماػاا و تسػ ةيػوا و ػتا عل ّػي ّ
استعاذ ل ا وعرض ّ

ااجلنا ةاملػو ا وألاػو يف وسػط التاػر .ةأقمػا لكػة عػاـ ةيػوا ةالػا يف قلػيب :لػن خيلّ ػ أةػت عليػو كنػوز األرضا ةلػا
األعظاا وألر ّ
خيلّ ػ أ ػػفدا ةمػّػرت علػػي أرةعمكػػة عػػاـ أ ػػر ا قلػػا :كػ لػػن خيلّ ػ أقيفػػي لػػو ػػبلث اجػػاتا ةلػػا خيلّ ػ أ ػػفدا ةةيفػػتا يفػػتا
شفديفداا وقلا يف فسي :ك ّ لن لّ

الساعة قتلتوا ولنّيتو كيف ديوتا وقفد لّ ت أ اا ةكيف صريفد أف يوت؟
يف ىاه ّ
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ةلما مس ال يّاد كبلـ العفريػاا وقػاؿ :اي للعجػبا أج لػا جكػا أ لّ ػص إال يف ىػاه األايـ!! اعػف عػن قتلػيا يعػف هللا عنػصا

ةتمن أي ليتة صريفد أف يوت.
وال هتلك ا يسلّط هللا عليص لن يهلكصّ .
ةرد املارد صرار :ال ة ّفد لن قتلصّ .
ةااؿ ال ياد يف فسو :ىاا جػ ا وأج إ سػيا وقػفد أعيػا هللا عاػبل كػالبلا وعل ّػي أف أدةّػر الػرا هبلكػو ةعالػي و يلػيتا وىػو يػفدةّر
امت سليماف أف

ةرد :عا .ةااؿ لو :أسالص ابالسا األعظا املناوش عل
صمما عل قتلي؟ ّ
مبكره و تقوا مث قاؿ للعفريا :ى ّ
صاػوؿ ي كيػػف كنػػا يف ىػػاا الاماػػاا وأ ػا عمػػبلؽا وىػػو صػػة ضػػيّق؟ ةسػػأؿ العفريػا ةةيفػػب :أال ص ّػػفدؽ أ ّ كنػػا ةيػػو؟ قػػاؿ

ال ّياد :ال أص ّفدؽ ل أر أبـ عي .
ةا تفا العفرياا وعاد د اجا ود

إىل الامااا ةأسرع ال ّيادا وا ػا سػفدادة الرصػاص املختولػةا وسػ ّفد هبػا ةػا الاماػاا وجد

أي ليتة صريفد أف يوهتا ألرليص يف ىاا التار؟
العفرياا وقاؿ لو شالتاّ :
عليا ّ
ين ّ

ةااؿ العفريا لو راجيا لتيفرعا :اةت ي ل أ سن إليصا ةااؿ لو ال ياد :صكاب اي للعوف.
قاؿ العفريػا :ىػاا وقػا املػروءةا وأج أعاىػفدؾ علػ أف ال أؤذيػصا وعلػ أف أ سػن إليػص أّديػا إ سػاف .ةلمػا اسػتو ق ال ػياد لنػو
ابألديػاف والعهػػود و لّفػػو ابسػػا هللا األعظػػاا ةػػت لػػو الاماػػاا ةت ػػاعفد الػ ّفد افا و ػػرج العفريػػاا ػػل صكالػ لشػ ّػوه اللاػػةا ورةػ

الاماا يف التارا مث التفا إىل ال يّادا وقاؿ لو :اصتع .

ةمشػ العفريػػاا ولشػ ال ّػػياد لفػػو ائفػاا وىػػو ي ػ ّفدؽ ابلنّجػاةا إىل أف رجػػا إىل فػػاىر املفدينػةا وطلعػػا علػ جتػ ا و ػاال إىل ةريػػة
للو ة .ةألره العفريا أف ي ػياد لنهػا
لتسعةا وإذا يف وسيها ةركة لاءا ةوقف العفريا عليهاا ةنظر ال يّاد إىل ال كةا وإذا ةيها أمساؾ ّ
أرة مسكات أبلواف خمتلفةا مث قاؿ لو :اد

السليافا وق ّفدلها إليوا ةط ّو يعييص لا يةنيص إىل ولفد الولفد.
هبا إىل ّ

وطل ال ّتاحا ةسكتا شهرزاد عن الكبلـ املتاح.
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الخاتمة
يف ضػػوء لػػا سػػتقا لاػػظ أف كتػػب اللةػػة العرةيػػة للنػػاطاني ةة ىػػا صيفػػمنا يف ناايىػػا األدب العجػػائيب والة ػرائيب وأدب الػػر بلت
والا مل اليت يتوي علػ العفديػفد لػن األ ػفداث والوقػائ الػيت يػفدث يف فػوس اليلتػة أت ػ ا ْلهمػا يف عمليػة الػتعلا والتعلػيا والػاي

جتعلو فسا و ةة وعا لنفت وإ ساس ياػظ كمػا أف صاػفدمي األدب العجػائيب الةػرائيب ملتعلمػي اللةػة العرةيػة للنػاطاني ةة ىػا قػفد ْديلػي علينػا
طرياػة اصػػة يف لعرةػػة دواةػ اليلتػػة ور تػػاهتا يف دراسػػة ىػاا النػػوع لػػن األدبا وةيػاف لػػفد صعلّػػق فوسػػها ةيػو ومسػػو األرواح علػ أدراجػػو
و يوة يف اليريق ال اي يف ةياف الايمة األدةية للن وص املختارة لن واضعي لناىج اللةة العرةية للناطاني ةة ىا والاكيػا علػ النػوا ي
املف لية يف صافدمي الن وص األدةية واحلكاايت لليلتة لي ت املتعلا قادرا عل ألفاظ اللةة ةوضوح ودقة يف التفك والتعت .
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التوصيات:
 . 0ضرورة إدراؾ أمهية األدب أبشكالو املتنوعة وأمهية صفدريسو ملتعلمي اللةة العرةية لن الناطاني هبا ولتعلمي اللةة العرةيػة النػاطاني
ةة ىا لن أج رة لستو الوعي وزايدة القورة اللةوية واملعرةية لفديها.
 .3صوجي ػػو أ ظ ػػار واض ػػعي لن ػػاىج اللة ػػة العرةي ػػة للن ػػاطاني ةة ى ػػا إىل أمهي ػػة األدب العج ػػائيب وأدب احلك ػػاايت والا ػػمل ..إخلا
واالطبلع عل ىاه اآلداب ال تااء لا ىو جة للمتعلمني وصيفمينها للمناىج أ ناء التأليف والتيوير والتاييا.
 . 2إجػراء املايػػفد لػػن الفدراسػػات املشػػاهبة للفدراسػػة احلاليػػة عػػن األدب العجػػائيب وصعلػػيا اللةػػة العرةيػػة يف لراكػػا ولعاىػػفد أ ػػر
ةتعليا اللةة العرةية للناطاني ةة ىاا ويف جالعات لتنوعة.
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 .32العليماتا ةاطمة ( :)3002وو رؤية لنهجيّة يف صفدري

النمل األدل للناطاني ةة العرةيةا جالعػة آؿ التيػاا جملػة املنػارةا

حبك لنشورا اجمللفد .30

 .32املليجيا سػن ( :)0545األدب والن ػوص لةػ النػاطاني ابلعرةيػةا اململكػة العرةيػة السػعوديةا جالعػة امللػص سػعودا عمػادة
ش وف املكتتات.
 .31كتػػاب العرةيػػة للنػػاطاني ةة ىػػا – الكتػػاب السػػادسا عمػػافا األردف – ااجلالعػػة األرد يػػةا املعهػػفد الػػفدوي لتعلػػيا اللةػػة العرةيػػة
للناطاني ةة ىاا .3000
 .32كتاب العرةية للناطاني ةة ىاا الكتاب الال ا األردفا عماف – ااجلالعة األرد يةا املعهفد الفدوي لتعليا اللةة العرةية للناطاني
ةة ىاا .3000
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املؤمتر الدولي العلمي الثامو للمركس األوروبي للبحوث واالشتشارات يف العلوم اإلنصانية واالجتماعية
حتت شعار ”التلامل املعريف  ...شرط وغاية “
غرناطة – أشبانيا – مدرشة الدراشات العربية
7029 / 3 / 72 - 72

املخدرات الرقمية (مهظور شوشيولوجي معاصر)
إعداد:
أ.د /فهيمه كريم رزيج
م.م /مرواى امحد شلماى
د /حممد عبد علي شفي الصراجي
جامعة بغداد– العراق
Email: fka41@yahoo.com

Ref: 8/2018/713
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المقدمة:
ترتب على ثورة ادلعلومات واالتصاالت اليت حيياىا العامل اآلن أن ظهرت أمناط من السلوك تشكل جرائم أو أفعاال سلالفة لألخالق
والقانون .وكلما تطور العلم ورقى اإلنسان يف احلضارة كلما كثرة الطرق والوسائل واألساليب يف احلصول على االستمتاع بطرق
شرعية أو غَت شرعية ,وادلخدرات ذبارة سائدة وقددية ولكنها بسبب التطورات التقنية قرر البعض اكتساب ىذه ادلتعة واإلدمان
عليها من خالل بعض الطرق احلديثة غَت التقليدية.
تعد ادلخدرات الرقمية إحدى وسائل اإلدمان اليت عرفها البشر حيث إهنا تعتمد على جرعات موسيقية صاخبة توحي بنشوة
التعاطي بُت فئة الشب اب وتعطيهم إحساسا ابلسعادة الغَت الدائمة اليت قد تؤدي إىل وفاة ادلستمع (ادلتعاطي) إذا أدمن عليها،
ولقد انتشر يف الفًتات األخَتة ىذا النوع ادلتطور من ادلخدرات يف العامل والوطن العريب بضمنها العراق ومصر ولبنان ودول اخلليج
ولعل الكثَت قد مسع هبذا ادلصطلح لكنهم ال يعرفون ما ىي كينونتو وما ىي أنواعو بكونو تعاطياً حديثاً.
مل يعد استهالك ادلخدرات مقصورا على ما كان جيري سابقا حبقنها يف الوريد أو مشها أو تدخينها وإمنا تطور الفكر اإلنساين
ليحول نظم التعاطي إىل تعاطي الكًتوين أو تعاطي رقمي حيدث التأثَت نفسو الذي ربدثو ادلخدرات الطبيعية أو ادلصنعة األخرى،
وليس بوسع اإلنسان أن يتذوق آو يلمس ادلخدرات الرقمية ,لذا بعض الناس يقولون أن بوسعك أن تنتشي جملرد أن تلمس
حاسوبك .وقد استخدمت موسيقى ادلخدرات يف مستشفيات الصحة النفسية قدديا نظرا ألن ىناك خلال ونقصا يف ادلادة
ادلنشطة للدماغ لدى بعض ادلرضى النفسيُت ولذلك حيتاجون إىل استحداث اخلالاي العصبية إلفرازىا ربت األشراف الطيب حبيث
ال تتعدى عدة ثواين أو أجزاء من الثانية ويتم كشف تعاطي ادلخدرات الرقمية من قبل األطباء وادلتخصصُت من خالل دراسة
حالة الدماغ وطبيعة اإلشارات الكهرابئية اليت تصدر عن الدماغ بعد تعاطي نوع زلدد من ادلخدرات واليت من خالذلا ديكن ربديد
حالة النشوة اليت يعيشها ادلتعاطي.
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الفصل األول :اإلطار النظري و المنهجي للدراسة
املبحث األول :عناصر الدراسة:
أوال  :مشكلة الدراسة:
إن السمة الرئيسة اليت سبيز البحوث العلمية ىي وجود مشكلة حقيقية يسعى الباحث التصدي ذلا واإلحاطة هبا من مجيع النواحي
للوصول إىل تفسَتات ونتائج بشأن الظاىرة وادلوضوع ادلتناول لتعميمها.
فكل شيء أصبح تقنياً ،حىت ادلخدرات ،رغم تعدد أنواعها ادلعروفة إال أن نوعا أكثر حداثة قد برز وانتشر واليت يطلق عليها
ادلخدرات الرقمية ،اليت ىي عبارة عن منتوجات يروج ذلا عن طريق بعض ادلواقع ادلشبوىة على مواقع التواصل االجتماعي
واالنًتنت اليت تتألف من ذبذابت يتم تنزيلها عن طريق( )mp3على ىيئة نغمات موسيقية تسمع ابألذنُت بًتددات سلتلفة يشعر
السامع ذلا بتأثَت نفسي مشابو لتأثَت ادلخدرات التقليدية ادلعروفة.
وشلا زاد من خطورهتا إهنا سهلة التعاطي وال حيتاج الشخص ادلتعاطي إال لسماعة عادية ومبلغ مايل بسيط لتحميل ىذه ادلادة
ادلسموعة من الشبكة العنكبوتية وإهنا يف متناول اليد يف أي وقت ،من ىنا تنبع مشكلة دراستنا ىذه ،إن ىكذا نوع من
ادلخدرات بدأ ينتشر يف اجملتمع كما تنتشر النار يف اذلشيم ،وىذا ديثل اجلانب السليب للعودلة والتطور التقٍت ،حيث يرى بعض
الباحثُت أبهنا نوع من حروب اجليل الرابع مستغلُت النمو ادلتزايد للتقنيات احلديثة بقصد تنومي رلتمعاتنا وتفتيتها لكي ال تعي دبا
حيدث وال تدرك ما حوذلا من مؤامرات وسلططات.
اثنيا :أمهية الدراسة:
أتيت أمهية الدراسة من أمهية ادلوضوع ادلتناول وخطورتو على األفراد واجملتمع(الشباب خاصة ) ،فمع التطور احلاصل يف اجملال
ادلعلومايت والتقٍت وتالشي احلدود الثقافية بُت الدول واجملتمعات بسبب العودلة الكونية ،وزلاولة السيطرة على اجملتمعات من خالل
احنالذلا أخالقياً وصحياً واجتماعياً ,بدأت تظهر طرق وأساليب جديدة لإلدمان والتفسخ اخللقي منها ادلخدرات الرقمية ،وما ذلا
من خطورة وذلك لسهولة تناوذلا واإلدمان عليها وآاثرىا الوخيمة اليت تتمثل حبب العزلة واالكتئاب والتفكك األسري ،وتراجع
مستوى إنتاج الشباب يف العلم والعمل ،فضالً عن األمراض الصحية والنفسية والعقلية اليت قد تؤدي يف هناية ادلطاف إىل الوفاة.
اثلثا :أهداف الدراسة:
 .1التعرف على ماىية ادلخدرات الرقمية وأنواعها والكشف عن آاثرىا.
 .2زلاولة دراسة األسباب والعوامل اليت تدفع األفراد( ادلراىقون والشباب على وجو اخلصوص) لتعاطي ادلخدرات الرقمية.
 .3التعرف على أىم األساليب والطرق لتناول ادلخدرات الرقمية.
 .4زلاولة الوصول إىل رلموعة من النتائج والتوصيات ادلقدمة إىل اجلهات ادلختصة الزباذ التدابَت االحًتازية والوقائية والقانونية بشأهنا.
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رابعا :منهج الدراسة:
اعتمدت ىذه الدراسة على ادلنهج الوصفي يف تفسَت ظاىرة ادلخدرات الرقمية ،والتوصل إىل نتائج بشأهنا.
خامسا :تساؤالت الدراسة:
 .1ما ىي ادلخدرات الرقمية وما ىي أنواعها؟.
 .2ىل للمخدرات الرقمية التأثَت نفسو على األشخاص كباقي ادلخدرات؟.
 .3ما ىي الطرق واألساليب اليت يتم تعاطي ادلخدرات الرقمية بواسطتها؟.
 .4ىل تسبب اإلدمان وكيف تستطيع التأثَت على البشر؟.
 .5ما ىو الثابت وادلستحدث يف ادلخدرات الرقمية؟.
 .6ىل سبنح ادلخدرات الرقمية للمتعاطي نتائج ادلخدرات التقليدية نفسها؟.
املبحث الثاين :املصطلحات واملفاهيم العلمية للدراسة:
أوال :املخدرات :Drugs
ادلخدرات يف اللغة :خدر وأخدر العضو أي جعلو خدراً ،واخلادر ىو الفاتر الكسالن(.)1وادلخدرات مادة تسبب لإلنسان
واحليوان فقدان الوعي بدرجات متفاوتة كالبنج واحلشيش واألفيون ،وغَت ذلك ،واجلمع سلدرات (.)2

أما اصطالحاً ،فقد عرف الدكتور سعد ادلغريب ادلواد ادلخدرة أبهنا (كل خام أو مستحضر أو غَت ذلك ربتوي على جواىر منبهة
أو مسكنة من شأهنا إذا مت استعماذلا يف غَت األغراض الطبية والصناعية ادلوجهة أن تؤدي إىل حالة من التعود أو اإلدمان عليها
()3
شلا يضر ابلفرد واجملتمع جسمياً ونفسياً واجتماعياً) .اذن ،ادلخدرات يراد هبا كل مادة أو مستحضر تسبب دلتعاطيها إدمانً

نتيجة الشعور ابلنشوة شلا يؤدي إىل أن يرتكب صاحبها سلوكاً غَت سوي بسبب ذىاب عقلو ،وإذا استمر تعاطيها من دون مربر
تؤدي إىل آاثر ضارة على كل من ادلتعاطي وأسرتو واجملتمع الذي يعيش فيو.
اثنيا :املخدرات الرقمية :Digital Drugs
تعرف ادلخدرات الرقمية أبهنا نوع خاص من ادلوسيقى ذات الًتددات ادلميزة ،واليت يعتقد إن ذلا أتثَت على درجة نشاط الدماغ
والتحكم يف احلالة النفسية للمستمع (.)4

()1لويس معلوف ،قاموس ادلنجد يف اللغة واألدب ،ادلطبعة الكاثوليكية ،بَتوت ،لبنان،1961،ص.377

( )2مصطفى اخلن ،الفقو ادلنهجي على مذىب اإلمام الشافعي ،دار األرقم ،ط ،2بدون مكان الطبع ،1989 ،ص.214
()3د .سعد ادلغريب ،التعود واإلدمان على ادلخدرات ،دار ادلعارف ،القاىرة ،1971 ،ص.4
( -)4فراس النويب ,ادلخدرات الرقمية أو االلكًتونية.www.addiction-treatment- clinic. Or.2015،
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واألمساء الشائعة للمخدرات الرقمية ىي :عيش اجلو ،حلق يف السماء ،ادلتعة يف ادلوسيقى ،الطيور ادلهاجرة ،مغناطيس ادلرء ،كن
احنف ،حبة نشوة اذلرولة ،احلبة الرقمية.
وعرفت املخدرات الرقمية أيضاً :أبهنا مؤثرات صوتية ،وىي عبارة عن نغمات موسيقية معينة ذات ذبذابت ثنائية ذلا مسميات
متعددة ،وتوجد يف مواقع الكًتونية متنوعة ،وجدت يف األصل ضمن رلال العالج النفسي وتطبق يف بعض ادلراكز النفسية يف
الدول الغربية ،ربت مسمى العالج ابدلوسيقى ،وتستعمل يف نطاق واسع لدى مدمٍت ادلخدرات للبحث عن مزيد من النشوة (.)1
إن ادلخدرات الرقمية ىي احدث وسائل اإلدمان بُت البشر ،وتعتمد على جرعات موسيقية صاخبة توحي بنشوة التعاطي بُت
الشباب وتعطيهم إحساسا ابلسعادة غَت الدائمة ،إذ ربدث أتثَتا على احلالة ادلزاجية للشخص رباكي أتثَت احلشيش والكوكايُت
وادلارجيوان يتم االستماع إليها عن طريق مساعة األذن ويقوم الدماغ بدمج اإلشارتُت شلا ينتج عنو اإلحساس بصوت اثلث يدعى
 ،binaural beatوتؤدي ىذه ادلوسيقى إىل خلق أوىام لدى الشخص ادلتلقي وتنقلو إىل حالة الالوعي وهتدده بفقدان التوازن
النفسي واجلسدي (.)2
وتقوم ادلواقع اخلاصة ببيع ادلخدرات الرقمية ببث بعض ادلقاطع الصوتية رلانً لتدفع الشباب إىل التجربة ،مث يتم بيع اجلرعات
األقوى عن طريق دفع عدد من الدوالرات ،فضالً عن إمكانية احلصول عليها من تطبيق اليوتيوب بشكل رلاين دون وجود أي
رقابة رمسية على ىذه ادلواقع (.)3

وأتسيسا على ما تقدم ،فان ادلخدرات الرقمية ىي نغمات أو رنت صوتية معينو متفاوتة السرعة بُت األذنُت تعمل عمل
ادلخدرات األخرى من حيث الشعور ابلنشوة والراحة تعطى على شكل جرعات صوتية ،لتجعل الدماغ يصل إىل حالة من اخلدر
تشبو أتثَت ادلخدرات احلقيقية ،وتعترب من أسهل أنواع التعاطي لسهولة تعاطيها ولرخص سعرىا وخلوىا من اآلالم ,وان اإلدمان
عليها يؤثر على ادلتعاطي من الناحية النفسية واجلسدية واالجتماعية ,وىنالك صعوبة ابلغة يف معاجلة ىذا النوع من اإلدمان.

( -)1فراس النويب ,ادلصدر السابق نفسو.

( -)2زينب عبد الكاظم حسن ،ادلخدرات الرقمية ،ورقة عمل مقدمة إىل ندوة ادلخدرات الرقمية ،كلية القانون ,جامعة ميسان,العراق.ص .1على
الرابط .www.uomisan .edu.iq
( -)3زينب عبد الكاظم حسن ،ادلصدر السابق نفسو ,ص.3
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الفصل الثاني :المخدرات الرقمية :تاريخها والية عملها وانواعها واثارها
املبحث األول :تطور املخدرات الرقمية وآلية عملها:
أوال :أضواء اترخيية على املخدرات الرقمية:
يف عام ( )1839اكتشف العامل االدلاين الفيزايئي (ىينريش وليم دوف)انو إذا سلطت ترددين سلتلفُت قليال عن بعضهما لكل
إذن ،فان ادلستمع سيدرك صوت نبض سريع مسيت ىذه الظاىرة ))Binaural Beatsاستخدمت ىذه اآللية ألول مره عام
1971من اجل عالج بعض ادلرضى ادلصابُت نفسياً السيما االكتئاب اخلفيف والقلق ،وذلك عند رفضهم العالج الدوائي ،اذ
كان يتم تعريض دماغ ادلريض إىل تذبذابت كهرومغناطيسية تؤدي لفرز مواد منشطو كلدوابمُت وبيتا اندروفُت لتسريع معدالت
التعلم ،وربسُت دورة النوم وزلاولة التخفيف من األمل وإعطاء إحساس ابلراحة والتحسن واعترب موقع Psychology
 )Todayانو ديكن استعمال ىذه التقنية لعالج القلق واالضطراب النفسي ( .)1إن ادلخدرات الرقمية ىي أخر بديل لقنينة
احلبوب التقليدية ,فاحلبة الرقمية ىي تطبيق رقمي جديد رلاين قد أطلق يف  7كانون األول  2112وأصبح متوفراً على االيباد
وااليفون وغَتىا ،وديكن استعمالو ليساعدك على فتح شهية شعورك غَت الواعي وتغيَت مفاىيمك.
إن استعمال األصوات النفسية ىو ليس ابجلديد ،إذ أجريت العديد من التجارب عام  1939من قبل عامل بروسيا امسو (أج
دبليو دوف) مث قام بعد ذلك العديد من العلماء اآلخرين ابستعمال ىذه التقنية يف الدورات االودلبية من اجل ربسُت أداء
الرايضيُت وجعلهم يركزون على السباقات .وبعد  21عاماً قام العامل (براين كولربت) بتطوير الربرلة اللغوية العصبية وجعلها على
شكل حبة رقمية متاحة للجميع ,ومن خصائصها أن تشعرك ابالسًتخاء والثقة وخسارة الوزن ,وىي  -خصوصا عند الرايضيُت
 مصممة من قبل مدرب ذىٍت معًتف بو دولياً ,فمجرد مساع موسيقى معينة ديكن أن ذبعلك سعيدا أو أتمليا أو مستثارا,وأطلق عليها احلبة الرقمية اليت ديكن أن ربدث تغيَتا حقيقيا يف حياتك ,كما يقول براين (.)2

وىناك مواقع انًتنت عدة تقدم ادلخدرات الرقمية وتسوقها من خالل الًتويج ذلا على أهنا آمنة وشرعية ،نعم ابلفعل ،ال يوجد
قانون جيرم االستماع إىل ملفات صوتيو يف أي دولو من دول العامل ،وواحد من أشهر تلك ادلواقع -يفضل عدم ذكر امسو -
يوفرىا عرب منصات متنوعة عدة بدءاً من تطبيقات اذلواتف اللوحية احملمولة ،وحىت برامج تعمل على ويندوز ومايك وملفات
صوتية أخرى ،على عكس ادلخدرات احلقيقية ،فان تلك الرقمية توفر دليالً مكتوابً يشرح للمتعاطُت ،خطوة خبطوة ،اإلجراءات

( -)1دمحم حبش ,كل ما تود معرفتو عن ادلخدرات الرقمية ،تقرير منشور يف موقع عامل التقنية بتاريخ 15-11-2014www.tesch.wd.com
)(2
-EDN, could digital drugs boost your health, make your more confident or improve your
sleep ,6 December,2012. http://www.prnewswire.com.
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اليت جيب أن تقوم هبا كي ربقق الفاعلية ادلطلوبة ،اذ إن أكثر من  % 81شلن جربوىا على وفق دليل طبقت اذلدف ادلنشود منها
حسب دراسة أجريت (.)1
لقد مت مؤخراً جعل ادلخدرات رقمية الن أوجو من تنظيمها واستعماذلا يتجسد أو يستمد من األنظمة احلاسوبية والقواعد البيانية
يف احلواسيب.
إن دراسة ادلخدرات الرقمية ضمن اطر اجتماعية ونفسية حبتة يعٍت إهنا تشكل طفرة يف التطور احلاصل يف تسويق األدوية ،السيما
اليت تنطوي على سلدر ،اذ أصبحت شركات الدواء تعيد النظر يف ابتكار واختبار الكثَت من أدويتها بناء على ذلك على أمل
احلصول على أدوية رقمية وصوتية ديكن أن ربل زلل األدوية والعقاقَت الطبية ادلوصوفة حاليا شلا يقلل من التأثَتات اجلانبية للمواد
الكيماوية اليت تصنع منها األدوية (.)2تتوفر ادلخدرات الرقمية على ادلواقع بعدة أسعار وجرعات حسب الشعور الذي يود ادلتعاطي
احلصول عليو ,فهناك ملفات قصَتة يبلغ طوذلا ربع ساعة ومنها يصل إىل ساعة ،كما ىناك بعض اجلرعات تتطلب منك
االستماع إىل عدة ملفات سبت ىندستها صوتيا لتسمع وفق ترتيب معُت حىت يصل إىل الشعور ادلطلوب.
اثنيا :أنواع املخدرات الرقمية وكيفية تسويقها:
تتعدد أنواع ادلخدرات الرقمية واستعماالهتا مثل ادلخدرات التقليدية وىي ربمل أمساء تلك ادلخدرات كل حسب مفعوذلا،
كالكوكايُت وغَتىا ,لكن ادلخدرات الرقمية تقدمت على سابقتها ابالستعماالت .ويقول ادلروجون إن ىناك ترددات تقريبا لكل
نوع من ادلخدرات الرقمية ,فمنها الذي يدفعك للهلوسة وأخرى لالسًتخاء وأخرى للًتكيز وىكذا ،ويكون التسويق للمخدرات
الرقمية كالاليت:
 .1االدعاء ابن ىذه ادلخدرات ال ربتوي على مواد كيماوية.
 .2إهنا ال تؤثر فسيولوجيا على اجلسم.
 .3إن ذلا أتثَت اجيايب على اجلسم حيث يشعر متعاطوىا كما يروجون ابالسًتخاء والنشوة والنشاط.
 .4نشر خربات وذبارب ألشخاص تعاطوا ادلخدرات االلكًتونية ،فيكتبون عن ذبربتهم النامجة ذلا وعدم أتثرىم سلبا هبا.
 .5عرض منتجاهتا أبسعار تنافسية تشجيعية على عكس ادلخدرات التقليدية شلا جيعلها يف متناول اجلميع.3

( -)1دمحم حبش ,كل ماتود معرفتو ,مصدر سابق.
- Tony cornford and Valentina lichtner, Digital Drugs: an anatomy of new medicines, the
London school of economic and political sciences, vol . 4, 2014, p.p 149 – 162.
( -)3دمحم بن فنخور العبديل ،ادلخدرات التقليدية والرقمية ،ص ,3موقع على االنًتنت.www.said.net,powrpoint ،
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اثلثا :آلية عمل املخدرات الرقمية:
يتمثل ىذا التطور احلديث يف تعاطي ادلخدرات عرب شبكة االنًتنت يف جلوس اتجر ادلواد ادلخدرة أمام جهاز احلاسب اآليل
اخلاص بو ليتلقى طلبات شراء ادلواد ادلخدرة من خالل موقعة اخلاص بو ويقوم ادلشًتي إبجراء عملية التحميل download
للمخدر الذي يرغبو يف شكل ملفات وىو ما يعرف( ابدلخدرات الرقمية) (.)1
وتشرح اخلبَتة األمَتكية يف التأثَتات العصبية والنفسية (برجيُت فورجوا) ىذه اآلليات بقوذلا" :تعتمد ادلواد الرقمية على تقنية النقر
يف األذنُت ،فتبث صوتُت متشاهبُت يف كل أذن لكل تردد ،كل منهما سلتلف عن اآلخر ،األمر الذي يؤدي إىل حث الدماغ على
توليد موجات بطيئة كموجات (ألفا) ادلرتبطة حبالة االسًتخاء وسرعة كموجات (بيتا) ادلرتبطة حبالة اليقظة والًتكيز وىنا يشعر
ادلتلقي حبالة من الالوعي ادلرتبطة ابذللوسة وفقدان التوازن اجلسدي والنفسي والعقلي" ( .)2وحياول الدماغ جاىدا أن يوحد
الًتددين يف األذنُت اليمٌت واليسرى للحصول على اإلشارات الكهرابئية اليت يرسلها ،ومن ىنا خيتار ادلروجون دلثل ىذه ادلخدرات
نوع العقاقَت اليت يريدىا ادلتعاطي (.)3
ابختصار شديد ادلخدرات الرقمية ىي ملفات صوتية ،وأحيان تًتافق مع مواد بصرية وأبشكال وألوان تتحرك وتتغَت على وفق
معدل مدروس سبت ىندستها لتخدع الدماغ عن طريق بث أمواج صوتية متعددة الًتدد بشكل بسيط لكل إذن ،والن ىذه
األمواج غَت ادلألوفة يعمل الدماغ على توحيد الًتددات يف األذنُت للوصول إىل مستوى واحد ابلتايل يصبح كهرابئياً غَت مستقر،
وحسب نوع االختالف يف كهرابئية الدماغ يتم الوصول إلحساس معُت حياكي إحساس احد أنواع ادلخدرات أو ادلشاعر اليت يود
الوصول إليها كالنشوة والشعور ابالسًتخاء (.)4
مثال لو تعرضت األذن اليمٌت إىل موجو ( 325ىرتز) واليسرى إىل موجة (315ىرتز) فان الدماغ سيعمل على معاجلة ادلوجتُت
لتشكيل صوت وموجو جديدة لتكون موجة 11ىرتز وىي ادلوجة نفسها اليت ينتجها الدماغ يف أثناء االرزباء والتأمل .فكل نوع
من أنواع تلك ادلخدرات أي كل نوع من األمواج الصوتية والًتددات تقوم ابستهداف منط معُت من النشاط الدماغي ,ويتعلق
األمر دبدة التعرض والظروف ادلواتية لو وأحيان ما يتم االستعانة ابلبصر لزايدة العمل على ربفيز الدماغ (.)5

( -)1د .أبو سريع امحد عبد الرمحن ،استخدام االنًتنت يف تعاطي ادلخدرات ( ،ادلخدرات الرقمية) ،حبث منشور ،2111 ،ص.5حبث منشور على
الرابط االيت.www.child.trafficking.org :
( -)2د .أبو سريع امحد عبد الرمحن ,ادلصدر السابق نفسو ،ص.6
( -)3سلدر رقمي ,ادلوسوعة احلرة (ويكيبيداي) ,ابريل , 2116موقع على االنًتنت.https:\\ ar.m.wikpedia.org :
( -)4دمحم حبش ،كل ما تود معرفتو عن ادلخدرات الرقمية ،مصدر سابق.
( -)5دمحم حبش ،كل ما تود معرفتو عن ادلخدرات الرقمية ،ادلصدر السابق نفسو.
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إن الوسائ ل اجلديدة (ادلوسيقى التخديرية) سبنح رلهولية اتمة للمصدر من نحية وللزبون من نحية أخرى ,وىنا يتم تقييم البائع
وادلشًتي من خالل قاعدة بيانت رقمية استنادا إىل عوامل تشمل نوع ادلنتج وسرعة الشحن والدفع والتواصل (.)1إن ادلوسيقى
التخديرية كوسيلة أصبحت بديالً عن اإلبر أو احلبوب ادلخدرة واليت قد يصعب احلصول عليها من قبل ادلتعاطي.
إن ظاىرة ادلخدرات موجودة وعلى مر العصور بشكل أو آبخر ويف اغلب اجملتمعات ,لكن ادلعاصر فيها يكمن يف آلية أو وسيلة
استخدام تلك ادلخدرات ,إذ اهنا نتيجة للتطور التقٍت والثورة التكنولوجية وزبتلف سباماً عن أنواع ادلخدرات التقليدية يف طريقة
تناوذلا ,فهي تعتمد على ادلوسيقى بدالً من العقاقَت الطبية ،وتعطي نتائج مشاهبو دلا ربدثو ادلخدرات التقليدية من نشوة وزبدير
وإدمان قد يؤدي إىل الوفاة  .فادلخدرات الرقمية ىي احدى ادلخرجات السلبية للثورة التكنولوجية يف عامل اليوم.
رابعا :قواعد خاصة لتعاطي هكذا نوع من املخدرات:
يوجد للمخدرات الرقمية قواعد عدة خاصة هبا تساعد على تعاطيها ،إذ ينصح غالبا بشراء كتيبات ربتوي على توضيحات
ومعلومات عن ىذا ادلخدر وطريقو تعاطيو ،إذ أن أي جرعة زائدة قد تقضي على دماغ ادلستمع.
توجيهات االستعمال:
.1

مساعات رأسية.

.2

يغمض عينيو.

.3

اسًتخاء شامل.

.4

أن يرتدي ثيااب فضفافة.

.5

شرب ماء قبل االستماع.

.6

أن جيلس يف غرفة ذات إضاءة خافتة.

.7

إغالق األدوات الكهرابئية اليت ديكن أن تسبب تشويشاً.

.8

تشغيل ادللف الصويت (.)2

-Cornel Stanciu, Online Drug Marketplaces, Digital Drug Dealers, American Academy
of Addiction psychiatry, vol 31 ,n.1, 2015, p.9.
( -)2دمحم بن فنخور العبديل ،مصدر سابق ،ص.7
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وىناك من يصف ادلخدرات الرقمية على أساس ما تقوم بو بعض الفتيات يف غرف الدردشة ,إذ تقوم الفتيات ابلًتويج حلساهبن
أو حلساب بعض ادلروجُت لقاء نسبة يتفق عليها إذ تقوم الفتاة أمام الكامَتا الويب ابستعمال أو القيام بشرح كيفية لف احلشيش
واستعمالو والكامَتا مسلطة عليها وىي مرتدية مالبس تثَت الغرائز اجلنسية لدى ادلراىقُت وتشجعهم على السؤال عنو وطلب
التجربة (.)1
كما يصفها البعض أبهنا (أبواب اجلحيم) و (ادلتعة يف السماء) وىي أمساء متنوعة للمخدرات الرقمية اليت ابتت منتشرة يف لبنان,
شلا حدا ببعض الدول اجملاورة للتأىب دلنع تسلل ىذه ادلخدرات إىل أراضيها .لقد أصبح تعاطي ادلخدرات عرب الشبكة
العنكبوتية ,وخطورتو تكمن أبنو يف متناول اليد وبسعر ما بُت دوالر وعشرين دوالراً (.)2
املبحث الثاين :آاثر املخدرات الرقمية:
أوال .اآلاثر اجلسدية والنفسية:
تشَت البحوث والدراسات العلمية إىل أن ىذا النوع من ادلخدرات يسبب أاثرا جسدية ونفسية وخيمة شاهنا شان ابقي ادلخدرات
حيث إهنا تكون سببا يف التشنجات العضلية والعصبية واالرتعاش السيما يف أثناء عملية االستماع وقلة الًتكيز الفكري ىذا على
مستوى اآلاثر اجلسدية (.)3
أما اآلاثر النفسية دلتعاطي ادلخدرات الرقمية فان متعاطي ىكذا نوع من ادلخدرات يعاين من الصراخ الالإرادي والعزلة ادلفرطة
واإلحباط ،فضال عن اخلوف من اآلخرين وشعوره ابدلالحقة من أشخاص يريدون إيذاءه ،ويرى بعض األطباء وادلتخصصُت أبنو
ما مل يعط بعض ادلهدائت لتخفيف التشنج فقد تؤدي ىذه احلاالت يف بعض األحيان إىل تدمَت آليات الدفاع اجلسدية ،ومن مث
الوفاة (.)4
ويف دراسة أجريت عن أتثَت ادلخدرات الرقمية على مفاىيم الشباب واليت أجريت على عينتُت ذبريبية وضابطة تكونت من 63
طالباً من كلية العلوم النفسية الًتبوية وأبعمار تًتاوح ما بُت  18و 22سنة ,أوضحت نتائج تلك الدراسة وجود أتثَت مهم بُت
اجملموعتُت ,فاجملموعة اليت كانت تستمع إىل ادلوسيقى التخديرية حصلت على أداء أوطأ إحصائياً يف اختبار ادلفهوم اإلدراكي,

( -)1د .معن خليل العمر ,جرائم مستحدثة ,ط ,1دار وائل للنشر ,عمان ,2112 ,ص.244
( -)2مها الشريف ,ادلخدرات الرقمية ..الشر القادم ,جريدة الدستور 2114-11-9 ,على الرابط .www.addus.com :

( -)3دمحم حسن ،عامل التقنية ،كل ما تود معرفتو عن ادلخدرات الرقمية ،حبث منشور على االنًتنت.2116 ،
( -)4امحد اذلندي ,ماذا قالوا عن ادلخدرات الرقمية وااللكًتونية  ,وحدة الدراسات والبحوث ,مركز ادلعلومات اجلنائية دلكافحة ادلخدرات جمللس التعاون
اخلليجي ,بدون سنة ,ص.3
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وعلى استجابة بدنية للموسيقى الرقمية وأعلى إحصائيا من اجملموعة الضابطة .كما تشَت النتائج إىل أن الذين يستمعون إىل
ادلوسيقى التخديرية ينبغي ربذيرىم من التأثَتات الذىنية والبدنية ذلذه ادلوسيقى على صحتهم (.)1
وتقول ستيفُت موران (مديرة برامج حضر الًتافق احلكومية) إن ىناك شيء يشابو السياقة ربت أتثَت الكحول وىو الربنمج الرقمي
للمخدرات ,وان الشيء ادلخيف يف ىذا النوع من ادلخدرات الصوتية ىو إن ادلراىق سيكون راغباً جدا يف التحول إىل عامل

ادلخدرات احلقيقية (.)2

اثنيا :اآلاثر االجتماعية:
ال تقتصر أاثر ادلخدرات أاي كان نوعها على اآلاثر اجلسدية والنفسية بل تتعداىا إىل اآلاثر االجتماعية ،فادلدمن على تعاطي
ادلخدرات الرقمية يشعر ابالغًتاب االجتماعي والًتاجع عن العمل واإلخفاق يف الدراسة (.)3
ومع آن البحوث العلمية والدراسات يف العامل العريب مل تتناول ىذا البعد(اآلاثر االجتماعية) ابلبحث والدراسة وادلالحظة الدقيقة،
ولذلك اعتمدن على بعض األدوات اخلاصة وىي تتبع واستخالص التعليقات اليت كتبت كردود فعل على بعض ادلقاالت
والبحوث ادلنشورة على االنًتنت وأكثر ما لوحظ من ىذه اإلشارات ما يلي:
 .1العزلة اليت يوقع ادلمارس نفسو فيها الن آليات وطقوس تعاطي ادلخدرات الرقمية ربتاج إىل العزلة التامة ليقوم بتطبيق
اإلجراءات دون أن يالحقو احد خوفا من تدخل اآلخرين ومنعو.
 .2إن ىذه العزلة تؤدي إىل االنفصال عن الواقع (االغًتاب) الذي يؤدي إىل االنسحاب من احلياة كاذلروب من البيت أو
ادلدرسة شلا جيعلو فاشال يف حياتو
 .3إن أكثر من يتعاطى ىذه ادلخدرات ىم فئة الشباب ،إذ بدأت ىذه اآلفة يف االنتشار فعليا بُت الشباب وىذه سبثل خسارة
اجتماعية واقتصادية واقعية.
 .4الفشل يف الدراسة والعمل وىذا بدوره يلعب دورا ابرزا يف ربطيم واقع الشباب ومستقبلهم (.)4

)(1

- Mihal Anitei , Mihaela Chraif, the Influence of Digital Drugs on young perception,
University of Bucharest (Romania), International conference, the future of education.
)(2
Teen Turnto Digital Drugs, New London Community and campus coalition,vol 2, issue
1,28 , November, 2011.

( -)3عبد هللا عويدات ،اآلاثر النفسية واالجتماعية للمخدرات الرقمية ودور مؤسسات الضبط االجتماعي يف احلد من آاثرىا ،ورقة علمية مقدمة إىل
ندوة ادلخدرات الرقمية وأثرىا على الشباب العريب ،جامعة نيف للعلوم األمنية الرايض  ،2116,ص15_14
( -)4عبد هللا عويدات  ,ادلصدر نفسو ,ص.15
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ثالثا :نتائج الدراسة:
 .1تعد ادلخدرات الرقمية من احدث أنواع ادلخدرات استخداما انتشرت بسبب التطور التقٍت والتكنولوجي يف العامل.
 .2إن لسهولة تعاطي سلدرات الرقمية ورخصها دور يف انتشارىا بُت الشباب وادلراىقُت.
 .3أن لضعف دور األسرة يف مراقبة أبنائها وإمهاذلم دون متابعو دور يف انتشارىا بُت الشباب.
 .4إن للمخدرات الرقمية ذلا أتثَت على احلالة النفسية واجلسدية للمتعاطي مثل العزلة واالنفصال عن اجملتمع اىل جانب أمراض
جسدية وعقلية.
 .5إن عمل ادلخدرات الرقمية ىو نفس عمل ابقي ادلخدرات التقليدية من حيث إهنا تثبط عمل الدماغ والشعور ابلنشوة
واالسًتخاء.
 .6إن للمخدرات الرقمية آلية عمل وأساليب خاصة هبا لتعاطيها من حيث هتيئة ظروف وأجواء وأدوات مناسبة ذلا.
 .7ان ادلتعاطي للمخدرات الرقمية سوف يتحول اىل تعاطي ادلخدرات التقليدية.
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رابعا :التوصيات :
 .1على كافة ادلؤسسات احلكومية وغَت احلكومية اليت تعٌت هبذه ادلواضيع اخذ دورىا يف زلاربة ظاىرة ادلخدرات الرقمية من خالل
إصدار بعض التشريعات اخلاصة ابدلخدرات الرقمية أو عن طريق التوعية خبطورهتا ،من خالل عمل مؤسبرات وندوات وعن
طريق وسائل اإلعالم ادلتنوعة.
 .2على األسر اخذ دورىا يف ىذا اجملال من خالل ادلراقبة الدورية ألجهزة احلاسوب اخلاصة أببنائها وخصوصا يف مرحلة سن
البلوغ الن الشبان يف ىذه ادلرحلة يكونوا عجينة سهلو التلقي والتطبيق.
 .3تشجيع الشباب ودرلهم يف األنشطة اجملتمعية والتطوعية واخلدمية والرايضية وغَتىا.
 .4استهداف ادلدارس واجلامعات ابلتوعية من خالل التنسيق مع إداراهتا.
 .5على اجلهات ادلسؤولة وضع سياسات عامة متصلة ابالنًتنيت ،وإنشاء إدارات متخصصة دلتابعة ودراسة الظواىر السلبية اليت
تبث على الشبكة العادلية للمعلومات (االنًتنت) دلتابعة ىكذا حاالت ووضع التصورات ادلستقبلية ذلا.
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: الملخص
أتثر اجملتمع اجلزائري كغَته من اجملتمعات من أاثر التمدن و العودلة و انتشار التكنولوجيا اليت ساعلت يف تغيَت األدوار والعالقات
 و مروره بفًتة زمنية عصيبة استبيحت فيها الكثَت من اجلرائم كالقتل و االختطاف واالغتصاب ( العشرية. داخل األسرة من جهة
السوداء) من جهة اخرى فادى ذلك إىل استفحال الكثَت من الظواىر و بروزىا كواقع ال بد منو أبرزىا اجتماعيا ظاىرة األمهات
. العازابت
 أم عازية سنواي ) فإهنن موجودات ألسباب سلتلفة وتعشن ظروفا اجتماعية3000و1000وإذا كان عددىن غَت معروف (بُت
قاسية أعلا االستبعاد االجتماعي و العائلي و صعوبة االندماج يف اجملتمع الذي يرفضهن و موالبدىن كما ستبينو ىذه الورقة من
. خالل دراسة ميدانية يف والية وىران
 االم العازبة-  اجلزائر- الطفل غَت الشرعي التمثالت االجتماعية: الكلمات ادلفتاحية

Abstract:

Algerian society was affected as other communities from the effects of urbanization and
globalization and the spread of technology that contributed to the changing roles and
relationships within the family. And passed through a difficult period of time in which many
crimes such as murder, kidnapping and rape (black decadence) have been exaggerated. This
has led to the aggravation of many phenomena and their emergence as a necessary reality,
most notably the social phenomenon of single mothers.
If an unknown number (between 1000 and 3000 or its lack annually, they are subject to
different circumstances and social conditions. These are social exclusion and the difficulty of
integrating into the society that rejects them. This paper will be illustrated by a field study in
the state of Oran.

Key words : Mother single - Algeria - social implications - illegitimate child -
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مقدمة :
موضوع األمهات العازايت من الطابوىات يف اجملتمع اجلزائري و رغم أهنن موجودات منذ القدمي ألسباب سلتلفة ،إال أن الدراسات
اليت تناولتو تبقى قليلة عمليا ابلنظر إىل أعلية الظاىرة وانعكاساهتا و صعبة ميدانيا ابلنظر إىل شح البياانت و صعوبة الوصول إىل
ىذه الفئة  .وىذا ما شكل عائقا وحتداي يف حتديد األسباب و الدوافع إىل تفشي ىذه الظاىرة .
امهية الدراسة :
إن أعلية الدراسة تنبع من أعلية موضوعها  ،فعلميا ىي إضافة لتلك الدراسات اليت تناولت األمهات العازايت كظاىرة اجتماعية
واستفحاذلا بشكل مطرد وىي تعطي فكرة عن خصائص ىذه الفئة و عمليا فظاىرة األمهات العازايت مشكلة اجتماعية تطرح
أعباء على األسرة واجملتمع و الدولة وتؤثر على نظم العالقات فيها و تنتظر دائما حلوال اجتماعية و قانونية.
اشكالية الدراسة
األم العازية فرد مرفوض اجتماعيا ودينيا يف اجملتمع اجلزائري الذي ال يعًتف ابلعالقات اجلنسية و اإلصلاب إال يف إطار ديٍت
وقانوين  .فالتمثل االجتماعي يراىا فضيحة تطيح بشرف العائلة و ػلمل ادلرأة كامل ادلسؤولية يف ذلك .ورغم ذلك إال أن ظاىرة
األمهات العازايت تعرف ارتفاع متزايدا وملفتا لالنتباه يًتمجها خاصة االرتفاع ادلتواصل لعدد ادلواليد غَت الشرعيُت .فاستنادا آلخر
تقرير للرابطة اجلزائرية حلقوق اإلنسان (جانفي  )2018يتجاوز عدد رلهويل النسب يف اجلزائر  45ألف طفل سنواي وىو رقم بعيد
عن ذلك الذي أدلت بو وزيرة التضامن وكذا رئيسة ادلركز الوطٍت حلقوق اإلنسان (يف نفس التاريخ) و ادلقدر ب 3000طفل سنواي
.وىذا الرقم جملهويل النسب يؤدي إىل استنتاج وجود عدد كبَت من األمهات العازابت سنواي رغم التضارب يف اإلحصائيات.

تقودان ىذه الظاىرة إىل طرح التساؤل عن األسباب و الدوافع وراء استفحاذلا ،وحتديد اخلصائص والوضعية االجتماعية
واالقتصادية لؤلمهات العازابت .
اإلجراءات ادلنهجية للدراسة
ىذه الورقة البحثية خالصة للنتائج األولية دلشروع حبث مطول و شامل يف طور االصلاز عن األمهات العازايت يف اجلزائر
الذي مشل اثين اكرب ادلدن اجلزائرية وىي وىران ( ادلشروع يشمل ادلنطقة الغربية) .حيث اعتمدان ادلقاربتُت الكيفية و الكمية عن
طريق استجواب األمهات العازايت يف مراكز احلماية االجتماعية ابدلقابلة و االستمارة و استغالل السجالت على مستوى مصاحل
األمومة يف ادلستشفيات  .مت البحث ادليداين يف مؤسسة دار الرمحة بوىران (مسرغُت) و ذلك ابلتعاون مع السيد بلقاضي فؤاد
طبيب نفساين ابدلصلحة ..و عليو سنستعرض بعض نتائج الدراسة الكيفية و قبلها نستعرض أىم اإلحصائيات ادلتوفرة عن
الظاىرة.
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االطار المعرفي و العملي للدراسة
اوال :مفهوم األم العازية :ىو مفهوم ال أصل لو لغة أو قانوان أو اجتماعيا كما أشارت إليو أدبيات البحث حولو  ،فهو مزيج
بُت كلمتُت متضادتُت  ':األمومة ' و ' العزوبة '.ففي رلتمعنا ال ؽلكن أن تكون األم عزابء و ال أن تكون العزابء أما " .وىو ليس
سوى ترمجة للتسمية االصلليزية “ ”single motherأو التسمية الفرنسية ( )les mères célibatairesوتعٍت بكل
بساطة إصلاب امرأة لوليد خارج إطار مؤسسة الزواج سواء كان اإلصلاب نتيجة شلارسة جنسية ابلًتاضي ،أو ابالغتصاب
واالستغالل اجلنسي حتت التهديد أو بدونو أو تلقيح اصطناعي ترغب من ورائو ادلرأة احلصول على ولد من صلبها بعدما تعذر
عليها الزواج".1
إجرائيا األم العازية ىي كل امرأة أصلبت من عالقة غَت شرعية ( خارج اإلطار القانوين أو الديٍت) و ؽلكن أن تكون يف األصل
عازبة أو سيق ذلا الزواج (مطلقة أو أرملة).

 1د .الكبري الداديسي ،االمهات العازابت بني ادلفهوم و ادلصطلح 2014. 11 https://www.raialyoum.com/index.php.
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ثانيا  :نتائج الدراسات السابقة :
ىذا سلتصر لنتائج أىم الدراسات السابقة عن خصائص األمهات العازابت يف اجلزائر .
 .1دراسة زلفوظ بوسبسي ( :)1978مشلت الدراسة  41أم عازية و من بُت نتائجها وجود  %82من ادلبحواثت مل يسبق ذلن
الزواج  ،و %82منهن تًتاوح أعمارىن بُت  16و  30سنة  ،و  % 90منهن ال يعملن .
 .2دراسة رحو ؽلينة ( :)1984قامت الباحثة سنة  1981ابستغالل  145ملف لألطفال ادلتخلى عنهم و مسح ميداين
ابدلقابلة ل 24أم عازبة و توصلت إىل أن  %80.7من األمهات العازايت أعمارىن بُت  14و  25سنة % 98،منهن مل
يسبق ذلن الزواج  % 63 ،منهن بدون عمل
 .3دراسة اجلمعية الوطنية للطفولة و األسر احملتاجة (:)2006و مشلت  271طفل غَت شرعي وتوصلت إىل وجود  %81من
األمهات العازايت مل يسبق ذلن الزواج و  %52أعمارىن تقل عن  25سنة و حوايل  % 47منهن ال يتعدى مستواىن
التعليمي الثانوي.
 .4دراسة ادلركز الوطٍت لدراسة السكان و التنمية ( :)2008و اليت مشلت  873أم عازبة موزعة على  14والية و كان من
نتائجها وجود أكثر من  %52من ادلبحواثت ال تتعدى أعمارىن  25سنة وحوايل  % 60ال يتعدى مستوى التعليم لديهن
الثانوي و  % 68.5منهن ال يعملن .كما توصلت الدراسة إىل أن  %26.1من األمهات العازابت من متكررات احلمل
غَت الشرعي و  % 13.6منهن ولدن نتيجة عالقة غَت شرعية و ال يعرفن آابءىن.
 .5دراسة بوسبسي وآخرون ( )2015دتت على عينة من  233أم عازبة ومن نتائجها  %83 :منهن مل يسبق ذلن الزواج
وحوايل  % 23عمرىن اقل من  25سنة مقابل حوايل  %45عمرىن بُت 25و 35سنة .و حوايل  %83مستواىن
التعليمي ال يتعدى ادلتوسط و %44منهن ال تعملن (من رلموع اللوايت اجنب ).
 .6دراسة اخلريف وريف (  :)2017قام الباحثان ابستغالل سجالت ادلؤسسة االستشفائية لصحة األم و الوليد بوالية ورقلة
خالل الفًتة ( )2014-2000مبجموع  358أم عازبة ووجدا أن  %70منهن مل يسبق ذلن الزواج ومتوسط أعمارىن بلغ
 27سنة وان اغلبهن ال بتعدى مستواىن التعليمي الثانوي .
ادلالحظ أن كل الدراسات السابقة و حىت اليت اطلعنا عليها ومل يسعنا ذكرىا بينت أن اغلب األمهات العازايت مل يسبق ذلن
الزواج وانو مع الزمن ارتفع متوسط أعمارىن فبعد أن كان أكثر من نصفهن صغَتات السن (ال يتعدى أعمارىن  25سنة) ارتفع
إىل تقريبا 30سنة و قد يعود ذلك الرتفاع العزوبية وسن الزواج األول  .كما أن اغلب األمهات العازابت ذوات مستوايت
تعليمية منخفضة و ال يعملن  .ومنهن من محلت أكثر من مرة (  %26من ادلبحواثت حسب دراسة مركز التحاليل السكانية).
ومنهن من حاولت اإلجهاض و مل تنجح( دراسة . )2016. santé sudوتبُت أنو كلما كان ادلستوى التعليمي لالم العازبة
أعلى كلما كانت أحسن تصرفا كما أن  %90منهن ال ػلتفظن مبواليدىن.
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كما أشارت ىذه الدراسات إىل أسباب ىذه الظاىرة اغلبها أسباب اجتماعية و نفسية ابلدرجة األوىل أعلها " السكوت عن
جرؽلة االغتصاب خوفا من العار و شرف العائلة  ،والتفكك األسري ابإلضافة إىل الًتبية غَت السليمة  ،إىل جانب االضطراابت
النفسية و عدم تقدير العواقب و اضطراابت ادلراىقة و احلرمان العاطفي " .1فدراسة ادلركز الوطٍت للتحاليل ودراسة السكان
والتنمية وجدت أن  %21من األمهات العازابت تعرضن لالغتصاب ونصفهن تعرضن للتحرش اجلنسي  ،وأكثر من% 45
منهن ؽلارسن الدعارة كما أن % 13.6منهن ولدن نتيجة عالقة غَت شرعية وال يعرفن آابئهن.

1ىواري قدور  :الواقع الفاجع لؤلمهات العازابت يف اجلزائر .لرابطة اجلزائرية للدفاع عن حقوق اإلنسانhttps://laddh.2017/03/07.
.-algerie.org/?p=583#more-583
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ثالثا  :تطور عدد األمهات العازيات في الجزائر :
ال توجد إحصائيات دقيقة عن عدد األمهات العازابت يف اجلزائر حيث تتضارب اإلحصائيات الرمسية مع تلك اليت تقدمها
اجلمعيات و ادلنظمات غَت احلكومية (بُت 1000و 3000حالة سنواي) ويتناول اخلطاب اإلعالمي الظاىرة بكثَت من االىتمام
وينشر يف كل مناسبة أرقاما صادمة تستند خاصة على تقارير غَت رمسية  .فتقرير الرابطة اجلزائرية حلقوق اإلنسان أشار إىل أن عدد
األمهات العازابت حىت مطلع  2017بلغ حدود عشرة آالف أم عازبة ،و يتم تسجيل أكثر من  1000أم عازبة يف كل سنة .
وعادة ما ترتبط إحصائيات األمهات العازايت إبحصائيات ادلواليد غَت الشرعيُت رغم أن ىؤالء يشملون أي طفل من ضحااي
الزواج العريف أو رلهويل النسب ابإلضافة إىل أن اإلحصاء الرمسي يشمل األمهات العازايت اللوايت يضعن مواليدىن يف ادلؤسسات
الصحية العمومية يف حُت حتصي مصاحل األمن عددا معتربا من ادلواليد ادلتخلى عنهم ( أحياء أو أموات) يف الشوارع و األماكن
العمومية كما انو ال ؽلكن إنكار وجود حاالت رلهولة .
وتعترب والية وىران من أكثر الوالايت تسجيال لعدد األمهات العازابت حيث تستقبلهن من سلتلف والايت الوطن حيث تسجل
ظلوا سنواي يقدر ب
جدول  :تطور عدد األمهات العازابت يف والية وىران منذ سنة 2000
السنة
*
**

0222
200
303

0202
373
023

0222
644
042

0202
97
60

2018
40
11

ادلصدر :مديرية احلماية االجتماعية لوالية وىران
* عدد األمهات ادلسجالت يف ملفات احلماية االجتماعية( ** )DASعدد النساء اللوايت تركن أطفاذلن هنائيا.
نالحظ اطلفاض مستمر لعدد األمهات العازابت يف والية وىران وىو ال يعٍت تراجعا يف الظاىرة والسبب أن مديرية احلماية
االجتماعية تسجل فقط احلاالت اليت تستقبلها و الباقي يسجل على مستوى مصاحل التوليد يف القطاعُت العام و اخلاص دون
ادلرور هبذه ادلديرية .كما انو ،يف السنوات األخَتة  ،انتشرت مديرايت احلماية االجتماعية يف ابقي الوالايت بعدما كانت فقط
مديرية وىران تتكفل بكل ادلنطقة الغربية .كما نالحظ اطلفاض يف عدد األمهات اللوايت ختلُت عن أطفاذلن والسبب كما تقول
الباحثة رحو مبينة ادلختصة بقضااي األمهات العازابت أن ىناك تغَتات عميقة يف األسرة اجلزائرية حيث أصبحت بعض العائالت
حتتوي بناهتن وأبنائهن تفاداي لتفاقم وضعيتهن ابإلضافة إىل أن عددا كبَتا من ىؤالء األمهات ػلتفظن أبطفاذلن بسبب أتخر سن
الزواج و ارتفاع العنوسة أو هتبهن لعائالت تتكفل هبم .
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 .2نتائج الدراسة ادليدانية الكيفية :
تضمنت الدراسة الكيفية عينة متكونة من  6حاالت و ىن أمهات عازابت إما يف حالة محل أو سبق ذلا أن كانت حامل من قبل
وىي إما مبرافقة طفلها أو ال و من دون عقد قران عريف أو مدين .حيث قمنا ابستجواب مباشر حلالتُت أما بقية احلاالت فقد مت
التعرف عليها من خالل استجوابنا للطبيب النفساين و ادلساعدة االجتماعية وىذا يف مؤسسة دار الرمحة يف مسرغُت( والية
وىران)كما اشران سابقا .
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اوال :تقديم الحاالت المستجوبة :
احلالة األوىل  :اآلنسة ا.م ( 31سنة) عزابء من نواحي غليزان من حي شعيب و مستواىا الدراسي الثالثة متوسط ،اكرب إخوهتا و
تنتمي إىل وسط ريفي بسيط اجتماعيا و اقتصاداي زايدة على ىذا بعض أفراد عائلتها ذوو سوابق عدلية مرتبطة ابالضلراف وتعاطي
ادلخدرات تقول "خويت مافيا و شرانيني"  .تعرفت على شاب يف عمر األربعينات كان عامال و أقامت معو عالقة بنية الزواج كما
واعدىا ابلزواج .فقام ىذا الشاب ابالعتداء عليها و اغتصاهبا رغم مقاومتها شلا أدى إىل محلها مث ختلى عنها بعد ذلك .فقامت
ابيداع شكوى ضده عند مصاحل الدرك أين أودعت القضية و ىي يف انتظار رد وكيل اجلمهورية إلثبات الزواج ونسب الطفل ألبيو
حىت و إن تبع ىذا ابلطالق .أصرت احلالة على االحتفاظ بطفلها ألنو كل حياهتا كما تقول " غري ولدي يل ما نسمحش فيو ،
تعذبت على جالو  ،و  l’âgeيل راين فيو صايي ماكانش زواج ".فقد حضرت إىل ادلؤسسة برفقة والدهتا اليت جاءت هبا
للتخلص من احلمل ،بعدما ىدد األب بقتلها أو قتل نفسو بسبب الفضيحة  ،كما اشًتط عليها إصالح وضعيتها ابلزواج و إال ال
يسمح ذلا ابلعودة إىل البيت.
احلالة الثانية  :اآلنسة م .ص من نواحي وىران عمرىا 22سنة أم عازبة  ،أمية  ،من عائلة فقَتة  ،يتيمة األم  ،وىي االبنة الثانية
بعد األخت الكربى  ،يليها طفلتُت وطفلُت من زوجة األب ،و اليت تعتربىا األم الثانية  .و بسبب تدين احلال حرمت من مواصلة
الدراسة  ،و عند بلوغها سن ادلراىقة  ،اضطرت إىل امتهان عدة حرف بسيطة إلعانة األب .تعرفت على أحد الشبان و تقدم
خلطبتها  ،و كانت بينهما عالقة وطيدة و وكذالك بُت العائلتُت .و يف احد األايم طلب منها أن تذىب معو إىل البيت لتزور
والدتو  ،فوافقت على أن تعود إىل البيت من اليوم نفسو  ،لكن كان قد أعد ذلا ما مل يكن يف احلسبان  ،حيث طلب منها حتقيق
رغبتو  ،و ىددىا يف حال إن عارضتو ،وبعد عراك دتكن من حتقيق غايتو  .فأخربت عائلتها مبا وقع و حاولت االنتحار مرتُت .
عند بروز احلمل  ،تقدم هبا الوالد إىل مؤسسة دار الرمحة  ،حىت تضع ادلولود يف انتظار حل األزمة و تسوية وضعها مع اخلطيب
الذي ختلى عنها هنائيا و رفض الزواج و حىت تسوية الطفل فقط و منحو االسم اخلاص دون احلاجة إىل الزواج  .وضعت محلها يف
ادلؤسسة و كان مولودا ميتا و بعد ذلك عادت إىل البيت.
احلالة الثالثة  :ح .س عمرىا تقريبا  17سنة  ،عزابء  ،طفلة مسعفة  ،من والية سعيدة  ،ادلستوى الدراسي الثانية متوسط .
ترعرعت احلالة يف أسرة تكفلت هبا منذ طفولتها عن طريق تبٍت دون منح االسم العائلي  .األم مطلقة و األب متزوج من امرأة
أخرى  ،دتتهن األم جتارة مشبوىة و تعمل يف الدعارة  ،فحسب تصريح احلالة "أما اتين خاطيا الطريق" تقصد األم الكافلة .احلالة
مرت بطفولة عادية إىل أن وجدت يف احد األايم  ،و ىي يف سن ادلراىقة و ابلصدفة ،نسخة من شهادة ميالدىا مع دفًت ػلمل
صورة امرأة حتمل نفس لقبها  ،و ىنا أدركت أهنا ليست ابلبنت الشرعية و كانت الصدمة قاسية جدا خاصة بعد أن واجهت أمها
الكفيلة وتعرفت على أمها احلقيقية اليت تعيش رفقة أخيها احلقيقي .فًتكت البيت لبضعة أايم و ىنا تغَتت سلوكاهتا ضلو االضلراف
فتقول "كنا نـقريسو  agressionالدراري و خنونو ،كنت ندير كلش نشرب و كاشيات ."....كما صرحت بكرىا
الشديد لألم البيولوجة "نكرىها بزاف  ،خاطر خالت الطفل عندىا و دارتو يف اسم بوه و اان قاستين".
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تعرفت يف فًتة مراىقتها على عدة شبان منحرفُت فدخلت مرتُت إىل مؤسسة إعادة الًتبية  ،و عند خروجها للمرة األخَتة عادت
لنفس األعمال االضلرافية السابقة  ،مربرة ذلك برغبتها يف احلرية كغَتىا من الفتيات  .تعرفت بعدىا على شاب و أقامت عالقة
محيمة معو كما تقول "جاين حنني  ،كان حنني عليا ماشي كيما اللول" ،و نتج عن ىذه العالقة طفل غَت شرعي .و عند علم
األم الكافلة حبمل ابنتها قدمت شكوى للقضاء شلا أدى إىل ىروب الفتاة مع الشاب و من ىنا أودعت األم قضية اختطاف قاصر
 ،فألقي القبض على الشاب و سجن و أدخلت الفتاة إىل مصلحة إعادة الًتبية .
احلالة الرابعة :اآلنسة خ.ف البالغة من العمر  23سنة من والية معسكر من عائلة ميسورة احلال  .وىي طفلة مسعفة مكفولة
ابلتبٍت منذ والدهتا ،بسبب أتخر اإلصلاب لدى والديها ابلكفالة و أصلبا بعدىا فتاتُت وىي حتمل اسم العائلة الكافلة لكنها ال
تعرف حقيقة كفالتها .مستواىا الدراسي الرابعة متوسط و ىي تتسم حبسن أخالقها .تلقت من احلب الرعاية أكثر من أختيها ،
فحسب تصريح األم "يل ختصها جنيبهاذلا  ،نقول أان ماعليش ادلهم ىي يتيمة و نتحاسبش عند ريب عليها" .أثناء متابعتها
للدراسة يف مركز التكوين ادلهٍت تعرفت على شاب من األقارب كان األفضل حسب تصرػلها ":كان يهتم بيا بزاف  ،كان يتفكر
 l’anniversaireاتعي و جييبلي  ، cadeauماشي كيما اللول  ،كان يزقي بزاف "  ،فأحبتو كثَتا  .وكانت تستغل
الفرص لتتواجد معو فقط  ،حىت ظهرت أعراض احلمل و مل تتوقع ذلك "ما كانش عالابيل  ،كنت نبغيو ونعميت عليو" .وكان
اخلرب مبثابة ضربة موجعة لألم اليت كانت دوما متخوفة من أن تعاود نفس عمل األم البيولوجية .رغم ىذا حاولت إغلاد حل
للمشكلة لكن الشاب و عائلتو رفضا .و عند إدراك األب ابلفضيحة قام بطردىا مباشرة من البيت و لذا قامت األم إبحضارىا
إىل دار الرمحة.أمضت فًتة احلمل يف ادلؤسسة إىل أن وضعت مولودىا وخالل ىذه الفًتة دتكنت األم إبقناع الشاب وعائلتو
ابلزواج من ابنتها و تبٍت الطفل و بذلك مت إدماج احلالة يف احلياة األسرية و االحتفاظ ابلطفلة اليت مل تشأ أن تتخلى عنها أبي
حال من األحوال.
احلالة اخلامسة :اآلنسة ل.ح البالغة من العمر  24سنة من البيض  ،أهنت دراستها اجلامعية ،تعيش عند عمها بسبب الوضع
ادلادي لعائلتها  .تعرفت على شاب يف اجلامعة يكربىا سنا و الذي وعدىا ابلزواج فأقامت عالقة محيمة معو حىت وقع احلمل.
بقت يف بيت جدهتا طيلة مدة احلمل دون إخبار احد حبملها حيث مل تكن البطن ابرزة دتاما و ىي حتاول إغلاد حل حىت جاء
موعد الوضع  ،تسللت من البيت دون علم أي شخص متجهة إىل مستشفى الناحية ودتكنت من الوضع لكن كانت والدة
قيصرية شلا تتطلب بقائها لفًتة نقاىة طويلة  ،مث قامت ابلتخلي عن ادلولود هنائيا و لكن قابلت صديقا ذلا و لعائلتها خالل
تواجدىا ابدلستشفى شلا فضح أمرىا بُت أفراد عائلتها فهربت من بلدهتا إىل مؤسسة دار الرمحة بواسطة ادلساعدة االجتماعية
للمستشفى بعد التخلي عن ادلولود بصفة هنائية (حسيت روحي خنت والداي..و خنت الثقة أيل داروىا فيها ....وسختهم ) ،
أقامت احلالة ابدلؤسسة مدة طويلة خالذلا دتت اتصاالت أبحد أعمامها الذي وافق بعد عدة مفاوضات من استقبال الفتاة
ومكوثها عنده و بعد رجعت اىل بيتها مع عائلتها.
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احلالة السادسة :السيدة ن.م من ضواحي والية بلعباس عمرىا  29سنة مطلقة و أم لطفل ،ادلستوى الدراسي الثالثة ابتدائي ،
بعد طالقها عادت إىل بيت الوالدين ايئسة و معها طفلها ادلعاق كليا .من أسرة متوسطة ماداي ،تعيش مع زوجة أبيها  ،اليت مل
ترحب هبا خصوصا مع الطفل فكان دوما يقال ذلا "الزم دبري على روحك"  .فاضطرت إىل البحث عن عمل و فعال بعد
اتصاالت ونداءات عملت كمنظفة  ،و بعدىا تعرفت على شاب يف الشارع ،استغل حرماهنا العاطفي و تدين أوضاعها فاوقعها
يف شباكو ،و بعد مواعدات محلت منو و سرعان ما اكتشف احلمل من طرف زوجة أبيها مث علم والدىا بعد ذلك ،لتكون
ال فضيحة اكرب  .فتم التكتم عن األمر داخل العائلة لتجنب كارثة أكرب وسارعوا إىل البحث عن حل و قد مت توجيههم إىل مديرية
النشاط االجتماعي مث من بعدىا إىل مؤسسة دار الرمحة بوىران.فتم استقباذلا رفقة طفلها ادلعاق  ،مل تستطيع مفارقتو وليس
ابستطاعة أي احد التكفل بو دوهنا  ،وقضت مدة احلمل ادلتبقية و اليت بلغت حوايل  05مخسة أشهر وبعد الوضع تتبعت
خطوات التخلي عن الرضيع لدار احلضانة  ،لتتمكن بعدىا من العودة إىل بيت األب و مت العفو عنها لتكمل بقية حياهتا.

74

د /راشدي خضرة  -د/هاشم امال

ثانيا :مناقشة نتائج الدراسة :
ما نالحظو ىو أن رلمل األمهات العازابت مستواىم الدراسي ضعيف (منقطع) أو منعدم و بدون مؤىالت مهنية ( تكوين مهٍت)
و ال يعملن و ابلنسبة للوايت يعملن فهن ؽلتهن أعماال غَت مؤىلة (منظفة او عاملة مبصنع ).وامجاال مل يسبق ذلن الزواج ومتوسط
عمرىن  24سنة،ينتمُت إىل عائالت ضعيفة الدخل (فقَتة) ،و يالحظ غياب احد الوالدين .كما يالحظ رفض العائلة البنتها
ويف معظم احلاالت احلمل ىو للمرة األوىل و ىو محل غَت مرغوب فيو و مل يكن متوقعا.يف كل احلاالت الوالدة دتت خارج والية
اإلقامة لتفادي الفضيحة بُت اجلَتان و ادلعارف.التخلي على الطفل ادلولود يف معظم احلاالت ليس من اختيار األم العازبة ولكن
ىي رلربة على ذلك ليسمح ذلا ابلعودة إىل عائلتها.كما الحظنا أن األم ىي اليت اتخذ على كتفها مشكلة ابنتها وتساندىا يف
اغلاد حل ذلا .
أما ابلنسبة لآلابء :فمجملهم مل يسبق ذلم الزواج معروفون لدى األمهات وىم إما ال يعملون أو يقومون مبهن ذات دخل ضعيف
ويرفضون تصحيح أخطائهم و حىت االعًتاف أببنائهم وابلتايل الفتاة ىي من تتحمل النتائج.
و من ىنا يتبُت أنو يف أغلب األحيان أتيت األم العازبة من وسط عائلي يتميز ابلتفكك و االضطراب وعدم االستقرار العاطفي
خاصة عندما يكون األبوين غَت متفاعلُت أو منفصلُت أو وفاة أحدعلا ما يولد جوا أكثر حرماان  ،قد يدفع الفتاة إىل تعويضو
خارج البيت ،وتكون أحضان الشباب مالذا غَت آمنا لذلك يف الواقع.1فالظاىرة مرتبطة بشكل وثيق بطبيعة التنشئة األسرية للفتاة
داخل أسرهتا اليت تصقل شخصيتها ،و حتدد سلوكها من خالل االتصاالت التفاعلية داخل األسرة و مكانتها هبا والعالقات
االجتماعية اليت تضم األبناء و  ،كما أن كثَت من احلاالت تنتمي إىل وسط يغيب فيو التواصل مع وجود اذلوة يف العالقات ،ما
يدفع الفتاة ابلبحث عن البديل ،و التفكك ال يقل خطورة بنوعيو الفعلي و ادلعنوي لدى األسرة كثَتة التوتر داخلها يدفع ابلفتاة
ابخلروج حبثا عن األمان. 2ولقد دلت دراسات أن الفتاة اليت تفقد أبويها خاصة يف سن مبكر ؼللق لديها توثرا نفسيا من الصعب
جتاوزه فتضطر إىل تعويض ىذا السند ادلادي وادلعنوي الذي افتقدتو ابلتعلق أبول شخص ؽلنحها احلب واالىتمام  ،ويليب ذلا
حاجاهتا فيكون التعلق ويرفقو تعبئة احلاجات اجلنسية اليت تؤدي فيما بعد للحمل الغَت الشرعي. 3
و تظهر مشكلة أخرى  ،فالزواج يف ظل السياق احلايل مشكلة الشباب خاصة يف الشرػلة الوسطى والدنيا  ،نتيجة األزمات
االقتصادية و ارتفاع األسعار و صعوبة توفَت ادلستلزمات (مسكن ،جهاز، )..،كون ذلك يقف عقبة أمام ادلقدمُت على الزواج
ينعكس سلبا على الفتيات  ،إذ يتأخر سن الزواج وادلشكالت النامجة عنو خاصة النظرة الثقافية اليت توسم هبا الفتاة بسمات "ابيرة
 ،عانس"  ،و تكون عرضة للشائعات اليت تربر عدم زواجها  ،لذا يعد الزواج محاية من هتجم عليها اجملتمع ،و من ىنا تظهر
بعض التجاوزات يف قيمة العفة و الشرف مثل تكوين عالقات مع الشباب من أجل إعالء قيمة أخرى تسمو يف أرض الواقع و
1خدغلة زردوم  ،ادلعاش النفسي للحمل عند األمهات العازابت ،مذكرة ماجستَت غَت منشورة  ،جامعة قسنطينة ،2006 ،ص36
2وفاء زايزية  ،واقع ظاىرة األمهات العازابت يف والية مسيلة  ،مذكرة ماجستَت غَت منشورة  ،جامعة اجلزائر ، 2011 ، 2ص31
3خدغلة دخينات  ،وضعية االطفال غَت الشرعيُت يف اجملتمع اجلزائري  ،مذكرة ماجستَت ،جامعة ابتنة، 2012 ،ص.88

75

د /راشدي خضرة  -د/هاشم امال

ىي قيمة الزواج. 1و إن اخلوف من فقدان احلب و من الوحدة ؽلكن أن تدفع النساء غَت ادلستقرات نفسيا أن أيخذن بعُت
االعتبار الرفض و اذلجر حىت وإن مل يكن ىناك خطرا واقعيا قائما ،و بعضهن يكن مستعدات بسرعة للتخلي عن ىويتهن
ادلستقلة ،و اعتبار عالقتهن ادلصدر الوحيد دلعٌت احلياة .و من خالل حتقيق مثل ىذه األشكال من إصلازات و للتكيف فإن الكثَت
من النساء يغامرن مبخاطر كثَتة  ،ففي غالبية احلاالت يغامرن بفقدان احًتامهن لذاهتن ،شلا يؤدي إىل فقداهنا ىويتها و جعلها بال
قيمة ابلنسبة للشريك الذي حتاول احلفاظ عليو بشىت السبل.2

 1فاطمة ادلرنيسي  ،اجلنس ذلندسة اجتماعي بُت النص و الواقع (،ترمجة فاطمة الزىراء زربول)،الدار البيضاء ،الفنك ، 1975 ،ص.272
2اتمر مجيل رضوان ،الصحة النفسية  ،ط، 1عمان ،دار ادلسَتة ، 2002،ص 104
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الخاتمة و التوصيات :
ثبت من خالل الدراسة أن عدد األمهات العازابت يف اجلزائر يف ارتفاع مقلق وأن خصائصهن االجتماعية و الدؽلوغرافية تكاد
تكون اثبتة يف كل البحوث و التقارير اليت تناولتهن .فمعظمهن شاابت مل يسبق ذلن الزواج ومل يكملن تعليمهن وال يعملن ويعشن
ظروفا اجتماعية ونفسية مضطربة  .وىن إما بغااي أو ضحااي (اغتصاب أو تغرير ) وىن يدركن أهنن مرفوضات اجتماعيا و من
الصعب أن يندرلن وأطفاذلن رلددا يف األسرة و اجملتمع فيلجأن يف أغلب األحيان إىل التخلص من ادلولود ومواصلة حياهتن
بعيدا.واندرا ما تتقبل األسر عودة بناهتن بعد الفضيحة .
 القيام ببحوث و دراسات حول موضوع األمومة العازبة و اسباهبا و تداعياهتا بشكل أوسع و أدق و ادلبادرة أبخذ توصيات
ونتائجها.
 الًتبية النفسية السليمة و تلقُت القيم االجتماعية والدينية وتوفَت الرعاية و األمان لألبناء لتقوية شخصيتهم وحتصينهم من
االضلرافات .
 تلقُت خاصة الفتاة ادلفاىيم ادلرتبطة ابلبلوغ والعالقة اجلنسية واحلمل ألهنا األكثر تضررا اجتماعيا.
 تيسَت الزواج بُت الشباب لتقنُت العالقات وحفظ احلقوق والواجبات.
 العمل على إدماج األمهات العازابت و تشجيعهن على االحتفاظ مبواليدىن ومباشرة حياهتن
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بسم

ميحرلا نمحرلا هللا

شكر خاص
يتقدم الباحث الدكتور تقي الدين عبد الباسط بعظيم الشكر واالمتنان إلى جامعة فمسطين التقنية /خضوري،
لتفضمها الموافقة عمى مشاركة الباحث في المؤتمر ،وتقديم الدعم المالي الالزم لمباحث لحضور المؤتمر.

شكر وتقدير
يسعد المؤتمر الدولي العممي الثامن لممركز األوروبي لمبحوث واالستشارات في العموم اإلنسانية واالجتماعية
"تحت شعار :التكامل المعرفي شرط وغاية" أن يتقدم بعظيم الشكر واالمتنان إلى جامعة فمسطين التقنية/
خضوري عمى مشاركتها الفاعمة في المؤتمر الذي عقد في الفترة ما بين  /22-22مارس ،2012 /في مدينة
غرناطة في دولة إسبانيا ،وايفاد الدكتور تقي الدين مصطفى عبد الباسط المحاضر في فرع العروب في
الجامعة لحضور المؤتمر ،وتقديمها الدعم المالي الالزم لمباحث الدكتور تقي الدين لحضور المؤتمر.
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توطئة:
تعرضت قصيدة ابن جابر األندلسي يف مدح الرسول عليو السالم للقبول والرفض ألسباب وعلل ،وقد مجعت سور القرآن الكرمي
بْب ألفاظها ابتداء بسورة الفاربة وانتهاء بسورة الناس ،ومل تكن مربرات القبول أو الرفض موضوعية لعدم اخلوص يف دررىا الكامنة،
وإمنا كان معيار القبول أو الرفض تعارضها ظاىرا مع مسلمات الدين ،فرفض بعضهم نشرىاـ وعمل آخرون على نشرىا الحتوائها
على تراث ديِب وإنساين ،فهل مربرات الرفض والقبول مقنعة؟ وىل احتوت القصيدة على أمور زبالف ُم َسلَّمات الدين؟ وما واقع
القصيدة يف شبكة ادلعلومات؟ ،وقد مت دراسة ىذه القصيدة يف ىذا البحث ادلقدم للمؤسبر ادلوسوم ،وانقش الباحث أدلة الفريقْب
نقاشا موضوعيا معتربا ىذه القصيدة ضمن الشعر التعليمي.
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المقدمة:
كثرت الدراسات وتنوعت عن الشعر األندلسي ألسباب وعلل ،واىتم الباحثون بو ،كون األندلس كانت مهدا للعلم واألدب،
وعاش العرب على أرضها قروان عديدة شلا أوجد ثروة علمية وفكرا إنسانيا ال زالت آاثره جلية حٌب يومنا ىذا.
ويعد الشاعر ابن جابر أحد الشعراء الذين انتسبوا لألندلس مولدا ونشأة وعلما ،وكثرت الدراسات حولو وتنوعت ،وكتب أكثر
من دارس عن حياة ابن جابر األندلسي غّب أن أحدا مل يفرد دراسة مستقلة عن ىذه القصيدة ادلوسومة ،ويظهر ذلك يف اآليت:
أوال :حياته ،ووفاته :ىو :أبو عبد هللا دمحم بن أمحد بن علي بن جابر األندلسي ،واشتهر ابألعمى أو الضرير ،وكان مولده يف
مدينة "ادل ِريَّة" عام 698ه  ،الٍب توافق عام 1298م ،من أعمال األندلس ،ونشأ هبا طالبا للعلم فتتلمذ على عدد من علماء
َ
عصره ووطنو يف القرآن والفقو واحلديث ،ويف عام  738ىـ خرج حاجاً ،ومر دبصر وتوجو إىل دمشق مث حلب فالبّبة حيث أمضى
بقية حياتو ،ومسع ابن جابر احلديث يف دمشق حفاظها ،واتصل بسالطْب ماردين ومدحهم وحصل على صالت عظيمة منهم،
وقد تويف يف البّبة سنة 780ىـ ،الٍب توافق عام1378 :م( .االعالم ،328/5 ،ومعجم الشعراء.)117/1 ،
اثنيا :علمه ونشأته :تعلم ابن جابر على علماء عصره ،ومسع منهم ،فأتقن النحو والفقو والقرآن واحلديث ،مث غادر األندلس
حاجا عام 738ىــ ،وازبذ صاحبا يف رحلتو وىو أمحد بن يوسف الرعيِب وعرفا ابألعمى والبصّب ،وأقاما معا وتعلما وذىبا دلوسم
احلج ،وتشّب ادلصادر إىل وفاة أمحد قبلو وراثء ابن جابر (احللة السّبا ،ص ،17 :األثر القرآين ،م ،4.ع ،)182/2وذكر
الدارسون كثّبا من كتبو وشعره ،وىي مبثوثة يف شبكة ادلعلومات ويف أحباث ادلعاصرين ودراساهتم (احللة السّبا ،ص .)17 :ومجع
شعره الدكتور أمحد فوزي اذليب يف كتاب شعر ابن جابر األندلسي( ،األثر القرآين ،م ،4.ع ،)182/2وذكره الزكلي ذكرا شامال،
فذكر امسو وصحبتو للرعيِب ورحالتو ووالدتو ووفاتو ،وذكر كذلك جزءا من مؤلفاتو ادلخطوطة وادلطبوعة (االعالم.)328/5 ،
للمقَّري( ،نفح الطيب،)326-324 ،
اثلثا :قصيدته :اعتمد الباحث على أصل القصيدة كما وردت من كتاب نفح الطيب َ
وومست القصيدة بذكر سور القرآن الكرمي  ،وقد حظيت القصيدة بقبول على موقع اليويتوب ،ومت حلنها ،واحلديث عن فضائلها،
ويتضح ذلك يف الرابط ادلرفق ( ،)https://www.youtube.com/watch?v=TyJOqPP3TGoكما يظهر
الرابط ادلرفق ( ) https://www.youtube.com/watch?v=HYA366UI-SQمدح النيب عليو السالم.
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رابعا :معارضة القصيدة شعرا ونثرا:
نسج أكثر من شاعر الحق ،أو خطيب او انثر معارضة ذلذه القصيدة ،غّب أن ادلقري قال :وقد عارض منحاىا مجاعة فما ش ّقوا
ذلا غباراً ،ومن معارضاهتا قول بعضهم (نفح الطيب:)326/7 ،
بسم اإللو افتتاح احلمد والبقرىة ...مصلياً بصالة مل تزل عطره
ومن معارضاهتا كذلك :وشلّن سلك ىذا ادلنهج الشيخ القلقشندي (نفح الطيب ،)338/7 ،إذ قال:
حيب برب الناس والفلق  ...ادلصطفى اجملتىب ادلمدوح ابخللق
عوذت ّ
ّ
وذكر ادلقري أنو وقف على أخرى من ىذا النمط ىي ابلنسبة إليو ىذه كنسبة ىذه إىل ابن جابر( ،نفح الطيب ،)330/7 ،وذكر
الكرسي أستمنح الطّوال
منها :حبمد إلو العرش أستفتح القوال  ...ويف آية
ّ
كما استشهد ادلقري خبطب ذكرت فيها سور القرآن الكرمي( ،نفح الطيب ،)733 /7 ،ومنها :خطبة القاضي أيب الفضل عياض
ضمنها سور القرآن على ادلهيع ادلاضي آنفاً ،وىي :احلمد هلل الذي افتتح ابحلمد كالمو ،وبْب يف سورة البقرة ،وذكر خطبا
الٍب ّ
أخرى كذلك (نفح الطيب ،ادلقري.)335/7 ،
كما ورد ذكر للقصيدة عرب أكثر من موقع ،ووردت كذلك يف العديد من اجملالت العلمية (رللة البيان.)58/139 ،
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المبحث األول :مبررات القبول لهذه القصيدة ،دراسة نقدية
ادلقدمة :نظم الشاعر قصيدتو على البحر البسيط ،ويعد ىذا البحر أكثر البحور الشعرية استعماال ،فلم خيل شاعر من النظم على
ىذا البحر ،ولعل الَباث الشعيب مليء أبحلان ىذا البحر ،كونو أييت على مستفعل فعلن مستفعلن فعلن،
(.)https://sites.google.com/site/alarood/qaloo
أوال :املستوى الصويت :اشتهر ابن جابر االندلسي جبمال البديع يف شعره ،ويظهر ذلك يف قصيدتو :احللة السّبا ،وفيها يظهر
جليا مدحو للنيب عليو السالم عرب توظيف فنون األلفاظ ومجاذلا ،ويظهر ىذا ادلستوى يف اآليت:
أوال :التأثر أبمساء سور القرآن الكرمي ،فعرب قراءة متأنية للقصيدة مل خيل أي بيت منها من سور القرآن الكرمي ادلبثوثة بْب دفٍب
كل فاربة...ابلبقرة ،ففي البيت األول ذكر واضح
ادلصحف ابتداء من سورة الفاربة ،وانتهاء بسورة الناس ،ومن ذلك قولو :يف ّ
لسوريت الفاربة والبقرة ،ويستمر ذكره لسور القرآن الكرمي عرب ادلديح النبوي ،ويذكر من السور كذلك األعراف واألنفال وغّبىا.
وقد جيمع يف البيت الواحد ثالث سور أو أربع.
اثنيا :توظيف اآلايت القرآنية ،أو كلمات من سورة القرآن الكرمي ،واستلهام مفردات وتراكيب من القرآن الكرمي ،وليس أدل على
ِ ِ
ب
ذلك ذكر سور القرآن الكرمي فكلها وردت نصا يف القرآن الكرمي ،ويظهر أتثره يف أقول احلق سبحانوَ { :وذَا النون إ ْذ ذَ َى َ
ِ
توسل إذ اندى بتوبتو  ...يف البحر يونس والظلماء معتكرة ،وقول
ُمغَاضبًا}( ،األنبياء ،)87/فقد أتثر يف ىذه اآلية بقولو :بو ّ
احلق سبحانو( :قَ ْد أَفْـلَ َح الْ ُم ْؤِمنُو َن}( ،ادلؤمنون ،)1/فقد أتثر يف ىذا الَبكيب فقال :قد أفلح الناس ،وقول احلق سبحانوَ { :غافِ ِر
ب ش ِد ِ
يد الْعِ َق ِ
الذنْ ِ
َّ
اب ِذي الطَّْوِل}( ،غافر ،)3/فقال ابن جابر :لغافر الذنب يف تفصيلو سور ،وقول احلق
ب َوقَابِ ِل التـ َّْو ِ َ
سبحانو{ :لَ َق ْد رأَى ِمن آَاي ِ
ت َربِِّو الْ ُكْبـَرى} (القمر ،)18/فقد أتثر يف ىذه اآلية بقولو :أراه أشياء ال يقوى احلديد ذلا.
َ ْ َ
اثنيا :املستوى الداليل :وذلك ابستحضار ادلكان الذي لو داللة يف التاريخ القدمي أو داللة يف سّبة النيب عليو السالم ،ومن
األماكن الٍب ذكرىا الشاعر الكهف الذي أوى الفتية إليو ،فقال :بكهف رمحاه قد الذ الورى ،وبو ،وذكر األحقاف فقال :أتى
 ...أحقاف بدر وجند هللا قد نصره ،كما استدل ابألعالم ادلرتبطة بسور القرآن ،مثل :إبراىيم ويونس وىود وبِب إسرائيل ومرمي
للدر
وغّبىا ،كقولو :مضمون دعوة إبراىيم ،كما ذكر اسم لقمان متأثرا أبمساء سور القرآن الكرمي ،فقال :وبو  ...لقمان وفّق ّ
الذي نثره ،ومل يكتف بذكر األعالم الٍب تقَبن بسور القرآن الكرمي ،بل ذكر العشرة ادلبشرين ابجلنة ،ابتداء أبيب بكر الصديق
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وانتهاء بعبد الرمحن بن عوف ،مث يعقبهم بذكر آل بيت النيب ملسو هيلع هللا ىلص من بِب ىاشم ،ويذكر منهم :محزة والعباس وجعفر وعقيل
وفاطمة الزىراء وولديها احلسن واحلسْب ،ومل يستثن كذلك زوج الرسول خدجية بن خويلد ،وكان ذلك يف هناية القصيدة ،وقد مت
االعَباض على بعض االعالم الٍب ذكرىا ابن جابر األندلسي كذكره السم طو ،ابعتباره ليس من أمساء الرسول ،كما أكثر الشاعر
من ذكر داللة الدواب ،وىي ظاىرة جلية بذكر ما دب على األرض من البهائم والطيور واحلشرات ،ومن ذلك ذكره للنحل
كدوي النحل ذكرىم ،وقولو:
والنمل ،ولعل ارتباطها أبمساء سور القرآن الكرمي كان سببا يف ذكرىا ،كقولو :ذو ّأمة
ّ
كالنمل إذا مسعت آذاهنم سوره ،وذكر للعنكبوت كذلك ،فقال :وحسبو قصص للعنكبوت أتى ،وذكر ابن جابر األقوام ،فقال :يف
للدر الذي نثره ،وذكر األحزاب كذلك ،فقال :كم سجدة يف طلى األحزاب قد
الروم قد شاع قدماً أمره وبو  ...لقمان وفّق ّ
سجدت ،وأحسن الشاعر اختيار الكلمات الٍب تناسب سلارج احلروف وصفاهتا ،فألفاظو واضحة ،وتعابّبه لينة ىينة على اللسان،
فتستطيع قراءة القصيدة وفهمها ،ووضوح األلفاظ وسهولتها من طبيعة الشهر األندلسي.
اثلثا :املستوى الصريف :أكثر الشاعر من ذكر األلفاظ والكلمات الدالة على ادلبالغة ،وادلبالغة ،كقولو :مسَّاه طو ،يف احلرب قد
صفَّت ،كف يسبِّح ،فسبِّح اسم الذي يف اخللق شفعو ،وغّبىا ،ويرى بعض الدارسْب أن ابن جابر قد ابلغ يف امدح النيب صلى
هللا عليو وآلو وسلم (الكتاب :أنوار الربيع ،)313/1 ،كقولو :لو قابل الشهب ليال يف مطالعها  ...خرت حياء وأبدت بر زلَبم
ىذا البيت لكونو يف مدح سيد ادلرسلْب صلى هللا عليو وآلو الطيبْب الطاىرين كأن معناه شلكنا عقال ،ولو كان معناه شلكنا عقال،
ولو كان يف مدح غّبه لكان من ابب الغلو (نفسو ،)316/1 ،وكذلك قولو :تكاد تشهد أن هللا أرسلو...إىل الورى نطف األبناء
يف الرحم ،فهو حسن مقبول ،لو مل يشنو بذكر الرحم والنطف الذي ال يليق ابدلديح النبوي (نفسو.)322/1 ،
ضمن الشاعر يف قصيدتو أفكارا دينية مردىا اآلايت
رابعا :النزعة الدينية :يظهر يف القصيدة أتثر واضح ابلدين اإلسالمي ،فقد َّ
القرآنية ،واألحاديث النبوية ،وقصص األنبياء ،فتحدث اعن رحلة اإلسراء وادلعراج الٍب كانت مكة إىل القدس ،مث كانت رحلة
ادلعراج إىل السموات العال ،فقال :أسرى فنال من الرمحن واقعة  ...يف القرب ثبت يف ربّو بصره ،مث قال :أراه أشياء ال يقوى
وبْب عن ىذه الرحلة ،ومشاىدة الرسول أمورا مل يشاىدىا البشر ،ويتضح ذلك من قولو
احلديد ذلا :ففي البيتْب حديث واضح ِّ
تعاىل{ :لََق ْد رأَى ِمن آَاي ِ
ت َربِِّو الْ ُكْبـَرى} (القمر ،)18/وربدث عن موقف احلشر ،فقال :يف احلشر يوم امتحان اخللق يقبل يف
َ ْ َ
الرسل كل اتبع أثره ،ففيو إشارة واضحة إىل تبعية األمم لرسلها ،فكل نيب يكون معو رىطو ومجاعتو ،ففي صحيح
 ...صف من ّ
البخاري " :عرضت علي األمم ،فجعل النيب والنبيان ديرون معهم الرىط ،والنيب ليس معو أحد... ،مث قيل يل :انظر ىاىنا وىاىنا
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يف آفاق السماء ،فإذا سواد قد مأل األفق ،قيل :ىذه أمتك( "...صحيح البخاري ،حديث رقم ،)5705 :وذكر تسبيح احلصى
كف يسبّح هلل "الطعام" احلصاة هبا ،ففي ذلك إشارة واضحة أن احلجارة واحلصى
بيده ملسو هيلع هللا ىلص ،غّب أنو جعلو يف الطعام ،فقالّ :
ِ
انطلقت ألتَ ِمس رسول هللا -
تسبيحها ،فعن أيب ذر قال" :إين
سم ُع الناس
ُ
َ
كانت تُسبّح بْب يديو وبْب أيدي بعض أصحابو ،فيَ َ
سلمت عليو ،وحصيات موضوعة بْب يديو
فأقبلت إليو حٌب
ملسو هيلع هللا ىلص  -يف بعض حوائط ادلدينة ،فإذا رسول هللا  -ملسو هيلع هللا ىلص  -قاعد،
ُ
ُ
أخذىن
حن يف يده ،مث
أخذىن
فسكًب ،مث
وضعهن يف األرض
حن يف يده ،مث
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َ
فوضعهن يف يد أيب بكر فسبَّ َ
فأخذىن يف يده فسبَّ َ
أخذىن فوضعهن يف األرض
حن يف يده ،مث
أخذىن
سكًب  -مث
َّ
َّ
َّ
َّ
سن  -أيَ ْ :
فوضعهن يف األرض َ
فوضعهن يف يد عمر فسبَّ َ
فخ ِر َ
فوضعهن يف األرض فخرسن" (أخرجو البزار والطرباين يف
أخذىن
حن ،مث
أخذىن
سن ،مثَّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َ
فوضعهن يف يد عثمان فسبَّ َ
فخ ِر َ
وصححو األلباين يف ظالل اجلنة (حديث رقم ،)1146 :والتأثر دبا ورد عن شفاعتو ملسو هيلع هللا ىلص ،وذلك أمر يعرف عن
األوسطَّ ،
ادلسلمْب من شفاعتو ملسو هيلع هللا ىلص أبمتو وللخالئق يف مواقف سلتلفة يوم القيامة ،فقال :مدثّراً شافعاً يوم القيامة ىل  ...أتى نيبٌّ لو ىذا
العال ذخره.
وىناك مواقف أخرى تظهر فيها النزعة الدينية جبالء يف شعره يف ىذه القصيدة ،وليس أدل من تعريض أمساء سور القرآن،
وزبصيص ذلك يف مدح الرسول عليو السالم.
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المبحث الثاني :مبررات الرفض لهذه القصيدة ،دراسة نقدية
حدثت مساجالت ونقاشات علمية كثّبة حول مضمون ىذه القصيدة ،وانقسم ادلعارضون إىل قسمْب:
القسم األول :عمل على نشر القصيدة وكتابتها ،مع تغيّب دلضمون بعض عبارهتا الٍب تفهم ظاىرا تعارضها مع العقيدة اإلسالمية،
كما فعل أبو وىب الفهري ووضح ما فعلو على موقع "التفسّب"،
()https://vb.tafsir.net/tafsir34540/#.XB32H1xvbIU
فذكر أن ىذه فيها أمساء سور القرآن يف شعر أديب رائع ،لكنو ضمنها أمورا سلالفة للعقيدة ،وألهنا كانت قصيدة رائعة انتشرت بْب
وبْب أن ابن جابر نظم ىذه القصيدة ِّ
موراي فيها
الناس ،وقام بتصحيح األخطاء العقدية فيها ،معتمدا يف ربقيقها على نسختْبّ ،
البْب والشرك غّب
بسور القرآن مرتية حسنة عالية ادلعُب حيِّدة السبك سهلة احلفظ ،والذي منعو من نشرىا ىو أنو يشوهبا من الغلو ِّ
اذلْب الذي هناان عنو النيب ،فاستخار هللا تعاىل يف تنقيحها وتبديل ما طغى على ألفاظها محاية حلسنة التوحيد ،وىداية للطالب
ِّ
ادلفيد ،اتركا ما ىو ضعيف ومل يبلغ الشرك ،مستندا لنسخة خطية من كتاب صديقو الرعيِب الذي ذكرانه قبال ،واسم كتابو :طراز
احلُلة وشفاء الغُلة يف شرح احللة السّبا يف مدح خّب الورى البن جابر خبط عبد احلي ال ُقريطي سنة 1268ىــ ،وىي مصورة عن
أصلها جبامعة ادللك سعود ،مقاران ذلك ابلنص األصلي ادلوجود يف نفح الطيب للمقري.
مقارنة بْب ما أجرى فيو قلمو والنص األصلي
النص األصلي كما ورد يف نفح الطيب

ما قام بتغيّبه الفهري

البيت

ب ـ ـ ـ ـ ـو توسـ ـ ـ ـل إذ اندى بت ـ ـ ـوب ـ ـ ـتو

بو تعلَّق إذ ن ـ ـ ـ ـادى بت ـ ـ ـ ـ ـوبت ـ ـ ـ ـ ـو

اخلامس

مضمون دعوة إبراىيم ك ـ ــان ويف

أجاب دعوة إبراىيم حْب دع ـ ـ ــا

السابع

أثرْه
بيت اإللو ويف احلجر التمس َ

ببعث أمحد يف احلجر الذي عمره

السابع

كدوي النحل ذكرىم...يف كل قطر

ذكرىم...يف كل فجر

الثامن

بكهف رمحا قد الذ الورى وبو

بكهف مواله انل ادللتجا وبو

التاسع

مساه طو وحض األنبياء على

مساه طو وأعطاه الرضا وجال

العاشر
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حج ادلكان الذي من أجلو عمره

خبامت األنبياء واحلج والعمرة

وحسبو قصص العنكبوت أتى

وفيو عن قصص للعنكبوت غُب

الثالث عشر

لقمان ويف للدر الذي نثره

لقمان ُشبِو يف الدر الذي نثره

الرابع عشر

دمحم جاءان ابلفتح متصال

فجاء بعد القتال الفتح متصال

احلادي والعشرون

يف الطور أبصر موسى صلم سؤدده

يف الطور مل يعل موسى صلم سؤدده

الثالث والعشرون

قمره
شق إجالال لو ْ
واألفق قد ّ

واألفق قد شق تصديقا لو قمره

الثالث والعشرون

كف يسبح هلل الطعام هبا

كف يسبح هلل احلصاة هبا

السابع والعشرون

نظره
انلت طالقا ومل يعرف ذلا ْ

نظره
انلت طالقا ومل يصرف ذلا ْ

الثامن والعشرون

جباىو سال نوح يف سفينتو

قد سال سائل نبع من أصابعو

احلادي والثالثون

غمرْه
حسن النجاة وموج البحر قد َ

وانح نوحا لو جذع من الشجرة

احلادي والثالثون

ألطافو النازعات الضيم حسبك يف

كم أنفس انزعات عن زلبتو

اخلامس والثالثون

يوم بو عبس العاصي دلن ذعره

تشقى إذا عبس العاصي دلن ذعره

اخلامس والثالثون

أولو دعا التْب والزيتون البتدروا

أحلى من التْب والزيتون منطقو

احلادي واألربعون

إليو يف اخلّب فاقرأ تستنب خربه

إذا ترًل واقرأ تستنب خربه

احلادي واألربعون

إخالص إمداحو شغلي وكم فلق

إخالص تقليده شغلي وكم فلق

الثامن واالربعون

وخصوصا منهم عشره

وخصوصا منهم العشرة

التاسع واالربعون

سعد سعيد عبيد طلحة وأبو

سعد سعيد زبّب طلحة وأبو

احلادي اخلمسون

ومحزة مثّ عبّاس وآذلما وجعفر وعقيل سادة خّبه

مت حذفو

الثاين واخلمسون
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ويف نظر الباحث املالحظات اآلتية:
 -1ال ضرورة لتغيّب كثّب من مضامْب القصيدة ،ولعل األمر متعلق بفهم خاص لدالالت األلفاظ ،فال تقاس ألفاظ اللغة العربية
على نصها ،وإمنا تقاس على داللتها ،وىذا متعلق ابدلستوى الداليل للعربية ،فما الفرق بْب قول الشاعر :مضمون دعوة
إبراىيم ،وتعديل النص :أجاب دعوة إبراىيم ،والقرحية الشعرية قد ال تساعد الشاعر يف ترصيع األلفاظ وتزيينها ،وخاصة يف
الشعر التعليمي كهذه القصيدة ،ولذلك ال ضرورة لتغيّب ألفاظها ما دام اذلدف تعليميا ،وىل ىناك حاجة لتغيّب دوي النحل
من كل قطر إىل كل فجر ،وما الفرق بْب يوم بو عبس العاصي دلن ذعره ،وتغيّبىا :تشقى إذا عبس العاصي دلن ذعره ،ودمحم
جاءان ابلفتح متصال ،وتغيّبىا :فجاء بعد القتال الفتح متصال ،وغّبىا من الدالالت.
 -2يظهر جليا تغيّب كل داللة تدل على التوسل أو اللمس أو ادلس واإلجالل وغّبىا القَباهنا بعادات شرك قدديا او حديثا،
ولعلها داللة تعتمد على تفسّبىا ال على قائلها ،إذ ال نستطيع أن نسرب نفسية الشاعر دلعرفة قصده الشرك ،وال يعقل أن
يذكر شاعر ألفاظ شرك وىو يقصد مدح الرسول ،ففي احلديث الذي ذكرانه قبال :انطلقت ألتمس رسول هللا...
 -3أغرب أمر متعلق بتغيّب إخالص إمداحو إىل إخالص تقليده ،يف حْب أن غرض ادلديح من أغراض الشعر العريب ويهدف إىل
بيان احملاسن للممدوح ،فهل ديكن أن نستغِب عن غرض من أغراض الشعر العريب ،وىو ادلديح؟
 -4حذف البيت الذي يدل على آل بيت النيب عليو السالم ،وىو قولو :ومحزة مثّ عبّاس وآذلما وجعفر وعقيل سادة خّبه ،فتم
استبعاد ذكر أعمام النيب عليو السالم ،ومها :محزة والعباس ،وذلك فيو نظر وحساسية مفرطة تتعلق آبل بيت النيب ،وما حيدث
من مساجالت بْب ادلذاىب اإلسالمية قدديها وحديثها ،وقد عرف قبال يف الشعر األموي شعر ادلذاىب اإلسالمية ،ومت
توثيقو وتسجيلو ،كشعر اخلوارج وآل البيت وغّبمها.
 -5ديال يف مثل ىذا األ مر إىل كتابة القصيدة كما ىي ،مث التعليق عليها عرب اذلوامش أو التحقيق ،ال تغيّب كلمات القصيدة،
وليس أدل على ذلك من قصيدة حرز ادلعاين ،وىي يف القراءات ،فكان الشراح وادلعلقون يذكرون عبارة :وما ذكره الشاطيب
فهو خروج عن طريقو ،وكذلك قصيدة طيبة النشر يف القراءات العشر ،وكذلك فعندما ذكر ابن اجلزري :وىي لغّب صحبة
أيضا ترى ،قال الشراح :وىي لغّب صحبة جودا ترى ،وىذا األمر يعرف ألىل االختصاص ابلقراءات.
 -6إن فتح الباب يف ىذا اجملال حيتم علينا إعادة النظر يف الشعر العريب على مر العصور ابتداء من العصر اجلاىلي فاإلسالمي
فاأل موي وىكذا حٌب العصر احلديث ،وذلك حيتاج لتأصيل ديِب وشرعي وفقهي مرده علماء ىذا العصر يف إابحة االستماع
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ونشر الشعر الذي خيالف العقيدة ،ومسعنا عن أشعار اخلمرايت والشعوبية والزندقة وادلعتزلة وغّبىم ،ابإلضافة إىل آالف
القصائد الٍب تظهر ادلديح النبوي للنيب ملسو هيلع هللا ىلص.
 -7وفق ما جاء يف التعليق على القصيدة من شبكة ادلعلومات ما يلي:
أوال :اعتبار بعض ادلداخالت أن ذلك تالعب يف الَباث ،وتزوير ،وتعد على حقوق اآلخرين وملكياهتم.
اثنيا :خروج القصيدة من عهدة ابن جابر إىل ملكية من قام بتغيّبىا ،وال حيق ألي شخص أن يغّب قصيدة او كتاب أو حبث أي
شخص ،مث تبقى نسبتو إليو حبال من األحوال.
اثلثا :األمانة العلمية ربتم أن تبقى القصيدة كما ىي ،ولو بشركياهتا ،مث من أراد حفظ جانب التوحيد أن يعلق عليها ال أن
يستبدذلا ،فالقرآن الكرمي ذكر كالم ادلشركْب كما ىو.
رابعا :العلماء الذين غّبوا يف ادلتون مل يغّبوا النص أو الكلمات ،وغنما أدخلوا يف احلواشي ما شاء ذلم ذلك.
خامسا :قولو :ال فرق بْب قولنا تعلق وتوسل ،فال ضرورة للتغيّب ،كما تذكر ادلداخالت.
الردود من الذي أجرى قلمو يف تغيّب القصيدة:
أوال :مت توضيح نسبة القصيدة البن جابر دون غّبه ،مع إجراء القلم يف تصحيح بعض كلماهتا وتراكيبها.
اثنيا :إصالح العلماء أبياات كثّبة أللفية ابن مالك ،وغّبىا.
اثلثا :ذكر القرآن الكرمي لقول ادلشركْب ىو حكاية ،وكالم الناظم خيالف العقيدة.
اثنيا :ورد ذكرىا يف موقع اىل احلديث ،وىي مرفق يف اآليت
(http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=151151
ومت ذكرىا ،وطلب االستفتاء دبا ورد يف مضموهنا وألفاظها ،وبيان أهنا أبيات حقا مجيلة ورائعة ،ومت احلديث عن حياة ابن جابر
االنصاري ،اعتمادا على كتاب الدرر الكامنة البن حجر العسقالين ،مث بيان بعدم جواز نشر القصدة لألسباب اآلتية:
 -1عدم جواز التوسل ابلنيب ملسو هيلع هللا ىلص أو جاىو ،وجواز التوسل إىل هللا تعاىل دبحبتو ،أو ابلعمل الصاحل.
 -2تضمنت الشرك والغلو يف شخص الرسول ملسو هيلع هللا ىلص الذي هناان عن ذلك بقولو" :ال تُطروين كما أطرت النصارى عيسى ابن مرمي
فإمنا أان عبده فقولوا عبد هللا ورسولو" ،واإلطراء ىو مدح النيب دبا ليس فيو.
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 -3مل يرد أن يونس عليو السالم قد توسل ابلرسول دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ،وإمنا دعا ربو ،مل يرد أن نوح سأل ربو جباه النيب دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ،وحديث
"إذا سألتم هللا فاسألوه ِجب ِ
اىي ،فإن جاىي عند هللا عريض" حديث موضوع مكذوب على رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ،ال ذبوز روايتو ،وال
َِحي ّل تناقلو إال على سبيل التحذير منو.
 -4مل يرد إن ذكر النيب ملسو هيلع هللا ىلص يذىب صوت الرعد ،مل يرد "طو" ،و"يس" ،من أمساء الرسول ،كما نص على ذلك ابن القيم ،مل يرد
عمرْه،
أن هللا تعاىل أمر بِبِناء الكعبة ألجل النيب ملسو هيلع هللا ىلص ،كما قال ابن جابرّ :
وحض األنبياء على ** ّ
حج ادلكان الذي من أجلو َ
و َع ْود الضمّب يف آخر البيت على النيب ملسو هيلع هللا ىلص.
 -5اعتماد ابن جابر على رواايت ضعيفة تتعلق بنسيج العنكبوت ،وذلك يف قولو :وحسبو قصص للعنكبوت أتى ** إذ حاك
سَبْه ،ىذا مبِب على رواايت ضعيفة ،ومل يثبت أن العنكبوت نَ َسج على ابب الغار حينما أوى إليو
نسجا بباب الغار قد َ
ْ
صَرف عنو أبصار القوم.
النيب ملسو هيلع هللا ىلص ،بل الثابت يف الصحيحْب أن هللا َ
 -6مل ُرببس الشمس للنيب ملسو هيلع هللا ىلص ،وما ورد يف ذلك فهو غّب صحيح ،حيث يقول صاحب القصيدة :أمل تر الشمس تصديقا لو
حبست.
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نتائج الدراسة
 -1كثرت الدراسات عن ابن جابر األنصاري ،ومت ربقيق كثّب من كتبو ،ومجع أشعاره يف ديوان خاص.
 -2تعرضت ىذه القصيدة ادلوسومة للنقد من بعض الدارسْب ،وذلك لفهم منهم أن القصيدة ربمل بعض الدالالت الٍب زبالف
العقيدة ،كما مت تغيّب بعض مضامينها ،وتغيّب ألفاظها ،وذلك أمر مستغرب.
 -3يظهر التدين واضحا يف شعر ابن جابر األندلسي ،ولعل العصر الذي نشأ فيو وىو عصر ادلدائح النبوية أثر على شعره
وأسلوبو ،فكانت السمة الظاىرة يف ذلك العصر انتشار ادلديح النبوي.
 -4يرى الباحث أن التعامل مع الشعر العريب قدديا وحديثا كان عرب نقده ال تغيّب ألفاظو ،وليس أدل من قصيدة ابن اجلزري يف
القراءات العشر ،وقصيدة الشاطيب يف القراءات السبع.
 -5أبرز الشاعر ادلكان واالعالم بروزا واضحا يف ىذه القصيدة.
 -6تعد ىذه القصيدة من الشعر التعليمي ادلتضمن أمساء سور القرآن الكرمي.
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مصادر الدراسة ومراجعها
 -1األثر القرآين يف شعر ابن جابر األندلسي ،أمحد الثقفي ،رللة مركز اببل ،م ،4 :ع ،2 :ص.218-180 :
 -2األعالم ،خّب الدين الزركلي ،دار العلم للماليْب ،بّبوت ،ط2002 ،15.م.
 -3أنوار الربيع يف أنواع البديع ،علي خان بن مّبزا أمحد ،الشهّب اببن معصوم ،مرقم آيل ،ادلكتبة الشاملة.
 -4احللة السّبا يف مدح خّب الورى ،ابن جابر األندلسي ،ربقيق :علي أبو زيد ،عامل الكتب ،ط.1985 ،2.
 -5رللة البيان ،ادلنتدى اإلسالمي ،اجلزء" .139 :ادلكتبة الشاملة".
 -6معجم الشعراء العرب ،ابن جابر األندلسي ،ذبميع موقع ادلوسوعة الشعرية" ،موقع ادلكتبة الشاملة".
 -7نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب ،ادلقري التلمساين ،ربقيق :إحسان عباس ،دار صادر.1997 ،
 -8شبكة ادلعلومات "االنَبنت" ،ومشلت ما يلي:
https://vb.tafsir.net/tafsir34540/#.XB32H1xvbIU -1
https://www.youtube.com/watch?v=TyJOqPP3TGo -2
https://www.youtube.com/watch?v=HYA366UI-SQ -3
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=151151 -4
https://www.youtube.com/watch?v=TyJOqPP3TGo -5
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املؤمتر الدولي العلمي الثامو للمركز األوروبي للبحوث واالستشارات يف العلوم اإلنشانية واالجتماعية
حتت شعار ”التلامل املعريف  ...شرط وغاية “
غرناطة – أسبانيا – مدرسة الدراسات العربية
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الصِّيغةُ الصرفيَّةُ وفاعليَّتُها يف انفتاحِ ِّ
الهص
القرآنيِّ ( -آية اإلِنفاقِ  :261سورة البقرة)
أمنوذجاً -
إعداد:
د /حممد علله فرحاى
مديرية تربية ذي قار– العراق
Email: hejry_1@hotmail.com

Ref: 8/2018/333
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المل ّخص
ِ
ضح َّ
الصرفية دوراً فاعالً يف انفتاح
أن للصيغة
تتناول الدراسةُ العالقة بُت الصيغة الصرفيّة وانفتاح ادلعٌت يف القرآن الكرمي ،وسيتّ ُ
القرآن ،فعبقرية ِ
مد على عناص ِر اللُّ ِ
َصل ،وكون ِ
القرآن ِ
القرآنّ تتجلَّى من خالل اللغة .وبناءً على ىذا األ ِ
األداء ِ
غة
ُّ
الكرمي اعت َ
ِّ
النص ِّ
تشكل معانيو ،ومل ي ِ
يف ُّ
كتف ّتُزئيَّ ٍة ُمعيَّ ٍنة منها ،فالصيغة الصرفية اليت كان ذلا
ٌ
ينفتح معناىا يف ّ
َ
حدود يف الطَّاقةُ ،
النص القرآنّ
ٍ
من خالل تضافرىا مع عناصر اللغة ،إِذ َّ
ِ
َّص
يتشك ُل من ىذه الصيغة
ٌ
وحيويَّتَوُ
غَت متناىية ،ما يُعطي للن ِّ
ومتَوُ َ
القرآنّ َد ْؽل َ
دالالت ُ
النص القرآنُّ من قَ ِ
ِ
ادلنظومة الفكريَِّة العربيَّ ِة ،وينطَلِق من ِ
عناص ِرهِ اللُّغويَِّة ليتَح َّو َل إىل ٍ
معان ُكلِّيَّ ٍة ُكربى،
يد
حرُر ُّ
وعالَ ِميَّتَوُ .وهبذا ،يَتَ َّ
ُ
َ
ََ
ِ
الزمانيَّةَ وادلكانيَّةَ .وتتح ّد ُد إشكالية ال ّدراسة يف السؤال التايل ،كيف
جاوُز
حدودهُ َّ
َ
َكرب يَتَ َ
وىذه ادلعان ال ُكربى ،وىذا ال ُكلّ ُّي األ ُ
ِ
ِ
تس ِهم الصيغةُ الصرفيةُ يف ُّ
ِ
صيغ
وسيجيب
القرآنّ ،وانفتاح ىذا ادلعٌت؟
تشك ِل ادلعٌت
ُ
البحث عن ىذا التساؤل من خالل حتليل ال ّ
ُ
ُ
َّ ِ
ِ
اَّللِ َك َمثَ ِل َحبَّ ٍة أَنْبَ تَ ْ َسْب َع َسنَابِ َل ِيف
ين يُْن ِف ُقو َن أ َْم َوا َذلُْم ِيف َسبِ ِيل َّ
الصرفية يف آية اإلنفاق ،اآلية ( )261من سورة البقرةَ  :مثَ ُل الذ َ
اَّلل ي ِ
ٍ
ٍِ
اَّللُ َو ِاس ٌع َعلِ ٌيم.
ف لِ َم ْن يَ َشاءُ َو َّ
ُك ِّل ُسْن بُلَة مائَةُ َحبَّة َو َُّ ُ َ
ضاع ُ
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المقدمة
السالم على سيِدان ٍ
ِ
ادلبعوث رمحةً للعادلُت ،وعلى ِ
ِ
آلو األطهار ،وصحبِ ِو األخيار.
زلمد
ُ
احلمد هلل ّ
ّ
رب العادلُت ،والصالةُ و َّ ُ
ُّ
وظيفي يسهم إبنتاج
علم
علم َّ
تنمي اللغة ،فهو ّ
الصرف من العلوم اليت ّ
يزودىا ابدلبان اليت تتح ّكم يف تش ّكل ادلعان ،لذا فهو ٌ
يعد ُ
ّ
ادلعان وتع ّددىا ،وبناءً على ىذا ؽلكننا القولَّ :
اإلبداع يف اللغة .من ىنا جاء اختيار
إن علم الصرف يكشف عن بعض جوانب
ِ

ِ
نص القرآنّ ،الذي ال
النص
القرآنّ)؛ لدوِر البنية الصرفية يف ِ
عنوان الدراسة (البنيةُ الصرفيَّةُ وفاعليَّتُها يف ِ
إنتاج ادلعان يف ال ّ
انفتاح ِّ

َّ
حد لعجائبو ،وأتيت أعليّةُ ىذه الدراسة من إجابتها عن السؤال التايل :كيف تكون البنيةُ الصرفيَّةُ فاعلةً يف انفتاح ادلعٌت يف القرآن
الكرمي؟ وعليو ،قُ ِسم الدراسةُ على مق ّدمة وأر ِ
انفتاح
بعة زلاور ،األول :قصديّةُ االختيار وأثرىا يف تش ّك ِل ادلعٌت القرآنّ .الثان:
ُ
ّ
ِ
صيغةُ الصرفيّة ودورىا يف تش ّكل ادلعٌت القرآنّ يف آية اإلنفاق .الرابع :الصيغةُ الصرفيّة
النص
القرآنّ أسبابو وآليّاتو .الثالث :ال ّ
ِّ
ودورىا يف انفتاح ادلعٌت القرآنّ يف آية اإلنفاق ،مث النتائج.
ُ
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ي:
صديَّةُ االختيار
أوالً :ق ْ
ُ
وأثرها في تش ُّك ِل المعنى القرآن ّ
ط ب "االختيار" ،أَي الغايةُ من اختيا ِر ٍ
َّ
صيغة صرفية دون سواىا ،ودور ىذا االختيا ِر يف
إن دراستَنا لفاعليّة الصيغة الصرفية سًتتب ُ
ْ
ِ
ُّ
َّاليل إالَّ إذا َحتَ َّق َق فيها مجلةٌ من "الظَّواىر أو ادلسالك التَّعبَتيَّة
تشكل ادلعٌت.
ِ
ب ِص َفةَ
ُ
فالكلمات ال ُ
ؽلكن أَ ْن تكتَس َ
اإلنتاج الد ِّ
ِِ
ِ
ِ
ِ
مالءمةً لتصوي ِر
َّاعر أو
األديب دون بدائلها اليت ؽلك ُن أَ ْن تَ ُس َّد َم َسدَّىا ،أل َََّّنا يف نظ ِرهِ دو َن تلك البدائ ِل ،أو أكثر َ
ُ
اليت يُ ْؤثُرىا الش ُ
ٍ
شعوِرهِ وأداء معانيو"( ،)1أَو ىو "انتقاء يقوم بو ِ
بغرض التَّعب َِت عن ٍ
موقف ُم َع َّ ٍ
ِ
ُت"( ،)2وهبذا ،يكون
لسمات لغويٍَّة معيَّنَ ٍة
ادلنش ُئ
ٌ ُ
()3
ِ
ِ
يدهُ  .لذا،مل يهتم البالغيون ابلصيغ أو القوالب الصرفية يف
أسلم يف
االختيار قائماً على تفضيل
توصيل ما ير ُ
ُ
ادلنشئ بنيةً يراىا َ
ذاهتا ،فتحديد تلك الصيغ ،وبيان وظائفها ،وتوضيح الفروق اليت متيّز بينها يف أتدية تلك الوظائف ،كل تلك أمور قد تك ّفل هبا

اىتم البالغيون ابدلزااي اليت تنبثق عن استثمار تلك الفروق وتوظيفها يف األسلوب الفٍت ،فالصيغة ال
وَّنض أبدائها علم النحو ،وإظلا َّ
تؤديو يف
تكتسب ادلزية يف نظرىم إال إذا كان ىناك صيغة أخرى صاحلة ألداء وظيفتها العامة من جهة ،وقاصرة عن أداء ما ّ
النص القرآنّ ادلعجز ،فادلقارنة بُت الصيغتُت األصلية أو ادلنتقاة ىي ادلنهج الذي سار
سياقها اخلاص من جهة أخرى .وىذا ما ؽليُِّز َّ

النص القرآن وإعجازه ( .)4فكان للقصديَّة يف االختيار أثر مهم يف ُّ
تشكل ادلعٌت القرآنّ.
عليو البالغيون يف كشف مجاليّة ّ
ٌ
ّ
مادةِ أ ِ
فإن االختيار ادلت َقن لأللفاظ ُّ
يدل على َّ
َلفاظ ِو واتِّساقِها( ،)5لذاَّ ،
ط
كم ُن يف اختيا ِر َّ
ُ
ضغِ َ
أن القرآن الكرمي ُ
فاجلمال القرآنُّ يَ ُ
النص واسعاً منفتحاً مبعانيوِ ،
ِ
اإلمكاانت اللُّغويَِّة أبَقصى ما فيها من ٍ
باس اللَّ ِ
بلِ ِ
معجزاً ،وابلتايل،
فظ ،واعتمد على
طاقة ،ليكون ُّ
كل ٍ
زمان ومكان.
يكون سبباً يف دؽلومتو اليت تتناسب مع ِّ

( )1حسن طبل ،أسلوب االلتفات يف البالغة القرآنية ،دار الكتب ،القاىرة1990 ،م ،ص.34
( )2ادلصدر نفسو ،ص.41-40
السد ،األسلوبية وحتليل اخلطاب ،دار ىومة ،اجلزائر ،ط1997 ،1م.157/1 ،
( )3انظر :نور الدين ّ

( )4انظر :حسن طبل ،ادلعٌت يف البالغة العربية ،دار الفكر العريب ،القاىرة ،ط1998 ،1م ،ص.167
) )5انظر :نذير محدان ،الظاىرة اجلمالية يف القرآن الكرمي ،دار ادلنارة ،جدة ،ط1991 ،1م ،ص.18
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يِ ،أسبابُهُ وآليّاتُهُ:
ح
ثانياً :انفتا ُ
ِّ
النص القرآن ّ
النص القرآينّ:
أ-
أسباب ِ
انفتاح ِّ
ُ

فظ و ِ
فظ يف ِ
توليد أَكثر ما ُؽلكِن من ادلعان ،وىااتن الغايتان" :االقتصاد يف اللَّ ِ
َقل ما ُؽل ِكن من اللَّ ِ
ِ
الوفاء
ف القرآ ُن الكرمي أ َّ
ُ
يوظّ ُ
ُ
ُ
القرآن تِبياانً ل ُك ِل ٍ
شيء إالَّ أَنَّو يف ِ
غاية اإلغلاز .وىذا ِ
كون ِ
رآن الكرمي"( ،)1ومع ِ
صلد ُعلا أب ََت صورةٍ إالّ يف ال ُق ِ
يوصلُنا إِىل أ َّ
َن
ابدلعٌت ال ُ
ّ
ْ
ََ
ّ
الصي ِغ مل ِ
نشئو أَراد تَضمُت ِ
النص ِ
ِ
لغة ِ
أيت إِالّ على أ ِ
َساس االختيا ِر ادلت َق ِن؛ أل َّ
القرآن قَدراً كبَتاً من ادلعان ،مبا
وم َ ُ َ
َ
انتقاءَ ّ
اضع ِّ ُ
َن و َ
ِ
ِ
ؽلَُ ِّكنو من مساي رةِ َّ ِ
ِ ِِ
ِ ِ
غلعل من القرآن الكرمي رسالةً خالد ًة
ُ ََ
الزمان ،ومواكبَة ادلستجدَّات ،وسلاطبَة النَّاس على اختالف فَهمهم ،ما ُ
فيقول" :من أَر َاد العِلم ف ْل ِّ
يثور القرآن ،فِإ َّن فيو ِع َلم
ابن مسعود إىل ىذا ادلعٌتُ ،
َّ
ومستمرًة إىل أَ ْن يَِر َ
ث هللاُ األ َ
َرض ومن عليها ،ويشَتُ ُ
َ
()2
العبد ِ ٍ
ِ
ِ
ِ
َّ
ف فَ ْه ٍم ،مل يبل ْغ َّنايَةَ ما
بكل حرف من ال ُقرآن أَلْ َ
األ ََّو َ
سهل بن عبدهللا ذلك ابلقول " :لو أُعط َي ُ ّ
لُت واآلخرين"  .وقد عل َل ُ
ِ
ِِ
ٍ
كالم هللا .وكما أَنَّوُ ليس هلل َّنايةٌ ،فكذلك ال َّنايَةَ ل َف ْه ِم كالمو ،وإَِّظلا يَ َ
أ َْوَد َعوُ هللاُ يف آية من كتابو ،ألَنَّوُ ُ
فه ُم ُكلٌّ مبقدا ِر ما يَفتَ ُح هللاُ
()3
َن ال ُقرآ َن الكرمي منفتح ومكتنز ابدلعان ،فال َّنايةَ ِ
ُت من ىذه الرواية أ َّ
دلعانيو وال زلدوديَّةَ ذلا؛ ألنو رسالةٌ خالدةٌ
ٌ
َ
عليو "  .ويَتَ بَ َّ ُ
ٌ
ِ
ثال م ِ
ِ ِ
نشئِو "(.)4
َّ
ومستمرةٌ إىل قيام الساعة ،فالقرآن الكرمي -كما يف عبارة ُمنذر عيَّاشي" -على م ُ

النص القرآينّ:
ات ِ
ب -آليَّ ُ
انفتاح ِّ
النص ادلعج ِز من اشتمالِِو على خاصيَّ ِة الب ِ
طون القرآنيَّة ،اليت تنطلق من اللغة ،وال تَتَعاىل عليها أو على
َّق
يتحق ُ
االنفتاح يف ِّ
ُ
ُ
عناص ِرىا ِ ِ
ِ
ِ
ٍ
ٍ
ِ
العرب
يفهموُ ُ
َّأسيس لنظام لُ ٍّ
ادلكونَة ذلا ،و ُ
العريب الذي ُ
ّ
غوي سلتلف عن نظام التَّعبَت ِّ
ادلنظور من البُطون القرآنية ليس الت َ
بقراءهتِِم للن ِ ِ
يقوم على أَساس ِ
ُت اثنُت:
ُّصوص واخلطاابت ،وإَِّظلا ُ
َ
ِ
ِ
َن القرآ َن قد يطلِق موا ِرد جزئيَّةً لي ؤ ِسس قو ِ
ِ
ادلعنوي ،مبعٌت أ َّ
عامة ،كما يف
ي إىل
اع َد َّ
العبور من اجلُزئ ِّي إىل ال ُكلّ ِّي أَو من ّ
ُ ُ َ
ِّ
ادلاد ِّ
األ ََّو ُلُ :
َُ ّ َ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ص ِ
ُت وغ َِت ذلك،
اإلسالمي األ ََّوِل يف
الصد ِر
وقع ْ يف َّ
احلروب ،والعالقة مع ادلنافق َ
ص األَنبياء اليت أَعطى فيها َموقفاً يف أَحداث َ
قَ َ
ِّ
ِ
ِ
ٍ ٍ
االنتقال من اجلز ِ ِ
َّ
الزَم ِ
كانّ الذي
فإن
عادةِ ِ
َ
عام يُقبَ ُل تطبي ُقوُ خار َج ا ِإلطا ِر اجلزئِ ِّي َّ
سم ُح إبِ َ
ضمن سياق ّ
إنتاج القرآن َ
ئي إىل ال ُكلّ ِّي يَ َ
ّ
ِ ِ
العام ِ
ِ
ِ
اجلام ِع ،وبُت ِ
تطبيق ىذا ادلعٌت
تعتمد نظريَّة البطون القرآنية على ِ
كا َن فيو .وابلتايلُ ،
دمج التَّجريد ّ
ي للوصول إىل ادلعٌت ّ
ادلاد ِّ
ِ
ِ
ادلصداق اجلديد(.)5
اجلام ِع على

( )1عبد القادر دمحم احلسُت ،معايَت القبول والرد لتفسَت النص القرآن ،دار الغواثن ،دمشق ،ط2008 ،1م ،ص.49
( )2بدر الدين الزركشي ،الربىان يف علوم القرآن ،حتقيق دمحم أبو الفضل ،دار ادلعرفة ،بَتوت 1391 ،ى .8/1 ،
( )3ادلصدر نفسو.9/1 ،
( )4جاك بَتك ،القرآن وعلم القراءة ،ترمجة منذر عيّاشي ،دار التنوير ،بَتوت ،ط1996 ،1م ،ص.2
( )5انظر :دمحم حسُت فضل هللا ،من وحي القرآن ،دار ادلالك ،بَتوت ،ط1998 ،2م .144/8 ،و انظر :حيدر حب هللا ،نظرية البطون وبنية
اخلطاب القرآن ،رللة نصوص معاصرة ،العدد (2011 /5/11 ،)22م ،ص.30
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صور ٍ
ٍ
ٍ
ِ
الثَّان :االستيحاء ،مبعٌت أ َّ
يلح ُ
ات منها وفقاً
ؽلكن استيحاءُ تَ ُّ
طائف َ
ظ فيو إِشارات ولَ َ
َّاظر يف القرآن َ
متحرَكةًُ ،
َن الن َ
ودالالت ّ
ِ
ِ
قص ِة ِ
لنظام اللُّ ِ
ِ
شلارس ِة إِدارةٍ
ملكة َسبَأ أ َّ
غة العربيَّة ،فعلى سبيل ادلثال ،قد يستوحي من َّ
َن القرآ َن ير ُ
يد أَ ْن يُرّكَز مفهوَم قدرةِ ادلرأَة على َ
نتفع الفقيو هبذا االستيحاء .وقد يستوحي الفقيو أيضاً من ِ
للسلطَِة ،وقد ي ِ
ٍ
ِ
سرد ُكربى الفر ِ
يضع
حس ٍنة ُّ
ُ
ُ
ائض يف ا ِإلسالم حُت ُ
َ
سياسيَّة َ
ؽلان ابهللِ
ِ
ِ
الزكاةِ وا ِإل ِ
الر ِ
ابدلعروف إِىل جانِ ِ
الصالةِ و َّ
سول ،يف قولو تعاىل :وادلؤمنون و
َمر
ب َّ
وطاعة َّ
ادلؤمنات ُ
ُ
بعض ُهم أولياءُ
القرآ ُن األ َ
ِ
وينهو َن عن ادلنك ِر ويُقيمو َن الصالةَ ويؤتو َن َّ
سَت َمحُ ُهم هللاُ َّ
إن هللاَ عز ٌيز
الزكاةَ ويطيعو َن هللاَ ورسولَوُ ْأولئِ َ
ك َ
بعض أيمرون ابدلعروف ْ
()1
الس َ ِ
ِ
ِ
بعظمة األمر ابدلعروف والنهي عن
توجد صيغةُ أَم ٍر أَو َّ
مادةٌ أَمريَّةَّ ،
حكيم ، ويالحظ أَنَّوُ ال ُ
ٌ
ياق يق ّد ُم استيحاءً
لكن ىذا ّ
ِ
القولَّ :
ؼلضع
النص ،والذي
َّجاوز
ؽلكن ُ
إن االستيحاءَ يعٍت الت َ
ادلدروس حلرفيَّة ِّ
ُ
ادلنكر عند وضعو إىل جانب الفرائض الكربى .و ُ
َ
ِ
اسوسسوس إىل
ضلصل عليو من زواوِز اجلزئِ ِّي إىل ال ُكلِّ ِّي و
فكل ما
ادلعجمي و
ريف ،وِّ ِطّي البعد
ِ
القاموسيُّ .
دلنهج الفه ِم اللُّ ِّ
غوي والعُ ِّ
ُ
ّ
ِّ
ُّد األ ِ
يقة تعد ِ
ِ
ادلعنوي وما نستوحيو بطر ِ
للوىلة األُوىل؛ بل فيو قَ َدٌر من
سمى بَطناً؛ ألَنَّوُ ال يبدو لنا
َبعاد القرآنيَّة ،ىو الذي يُ َّ
ِّ
اخلَفاء(.)2

ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِِ
ِ ِ
ِ
حث عن
َي البَ ُ
طللص إىل القول :إ َّن الباط َن ال ُقرآنَّ ىو نَْزعُ اخلصوصيَّات واالنتقال من ادلعٌت اجلزئ ِّي اسوسدود إىل ادلعٌت ال ُكلّ ّي ،أ ْ
ُ
ِ
كقانون كلِّ ٍي ،أَو سن ٍَّة إِذليَّة ،فين َفتِح ادلعٌت ،وابلتَّايل تَتسع دائرةُ انطباقاتِوِ
ٍ
ادلستوايت يف ادلعٌت
الوصول إِىل أَعلى
معٌت أَكثَ َر زوريداً ،و ُ
َ ُ
ُ
ُ
ّ
ً
()3
ِ
القانون ال ُكلِّ ِي أَو تلك السنَّةِ
ِ
ضمن ذلك
وفق قاعدة "اجلَري القرآنُّ" ،
حصر ذلذه االنطباقاتُّ ،
َ
ؽلكن أَن يَ َ
ُ
قع َ
فكل ما ُ
ُ
فيصبح ال َ
ّ
ِ
ِ
ِ
َي
ا ِإلذليَّةُ ،ؽلك ُن أَ ْن يكو َن مصداقاً لو ،فهناك مرحلتان :األُوىل :مرحلةُ االنتقال من ادلعٌت الظَّاى ِر إىل ادلعٌت الباط ِن (ادلعٌت ال ُكلّي) أ ْ
ِ
كل ىذا وفق عناص ِر اللُّ ِ
ِ
اجملرِد إىل دائرةِ
غة ِّ
ادلكونَِة ذلا،
االنتقال من ادلعٌت ال ُكلِّ ّي َّ
ادلعٌت َّ
اجملرد ،الثَّانية :مرحلةُ
مصاديق ِو وانطباقاتِو ،و ُّ
ِ
قصدية االختيار ،وعلى
اكيب اليت قام على
اليت يكون للصيغة الصرفية الدور البارز فيها .وبذلك تَ َس َام
الكلمات و َّ
ُ
الًت ُ
االنفتاح يف ادلعٌت ،فا ْكت نَ زت من ادلعان والد ِ
ِ
دادىا أَْتراً وأَْتراً.
َّالالت ما ال ُحتي ُ
ََْ
َقالم ،ولو كان م ُ
ط بو األ ُ
وعليو ،يستوجب ىذا االختيار ادلتقن لعناصر اللغة دراسةَ البنية الصرفية ،ل ِ
كشف فاعليَّتِها ودوِرىا يف ُّ
ِ
تشك ِل ادلعٌت
القرآنّ
ِ
ِ
ِ
ِ
فاعلِها معها.
وانفتاحو ،ال بنح ِو
االستقالل واجلزئيَّة فقط ،وإَِّظلا بتضافُ ِرىا مع عناص ِر اللُّغة وتَ ُ

( )1قرآن كرمي ،التوبة :اآلية .71
( )2انظر :فضل هللا ،من وحي القرآن .144/8 ،وانظر :حيدر حب هللا ،نظرية البطون وبنية اخلطاب القرآن ،ص.32
كل مورد يتّحد
( )3اجلري القرآن ىو اتساع اآلايت القرآنية من حيث انطباقها على ادلصاديق وبيان حاذلا ،فاآلية ال ّ
ِّتص مبورد نزوذلا ،بل زوري يف ّ
ّتري القرآن .واجلري
مع مورد النزول مالكاً ،كاألمثال ّ
فإَّنا ال ّ
ِّتص مبواردىا األ َُول؛ بل تتع ّداىا إىل ما يناسبها ،وىذا ادلعٌت ىو ادلصطلح عليو ْ
أئمة أىل البي عليهم السالم تطبيق اآلية على ما يقبل أن ينطبق عليو من ادلوارد وإن كان خارجاً عن مورد النزول ،فما بيّنو من
اصطالحا يريد بو ّ
حي مل
ادلعارف النظريّة حقائق ال ّ
ِّتص ْتال من دون حال ،وال زمان من دون زمان ..روى العياشي عن اإلمام الصادق عليو السالم :إ ّن القرآن ّ
ؽل  ،وإنّو غلري ما غلري الليل والنهار ،وكما غلري الشمس والقمر ،وغلري على آخران كما غلري على ّأولنا  ،انظر :كمال احليدري ،اللُّباب يف
تفسَت الكتاب ،دار فرقد ،قم2010 ،م.72-71/1 ،
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ودورها في تشكُّل المعنى في (آية اإلنفاق ،162سورة البقرة)
ثالثاً :الصيغةُ الصرفيّة
ُ
ِ
ِ
بداللة ِ
ِ ِ ِ
ظلاذج من
رص َد أثرىا
الوزن َّ
النص القرآنُ ،ؽلكنُنا أَ ْن نَ ُ
غوي يف ّ
ريف يف آايت اإلنفاق على َ
عندما نتتبَّع إمكاانت النّظام اللُّ ّ
الص ِّ
ِ
ِ
فمنطق اللُّ ِ
ماد ِهتا األَساسيَّةِ ،
الصي ِغ َّ ِ
ِ
ِ
غة يَقتضي أَ ْن يكو َن
الصي ِغ فضالً عن َّ
الصرفيَّة ،مث نُ ِّ َ
ُ
بُت الطَّاقات اإلػلائيَّةَ الدَّالليةَ ادلتولّدةَ من ّ
ّ
كل ٍ
ِ
االختالف يف الب ِ
اختالف الد ِ
بناء قد و ِضع َلد ٍ
نيةَ ،سواءٌ أكان البنيةُ فعالً أَم امساً .وقد
َّاللة يكو ُن ُمتَأتِّياً من ذلك
اللة ُمعيَّ ٍنة ،و
ُ
ُّ
ُ
ُ َ
()1
ٍ
ُّ
الشك فيو َّ
العلوي
َّضح ىذا عند ػلِت
جاء يف شرح الشَّافية " شلّا
َّ
ّ
أن أيّةَ زايدة تطرأ على ادلبٌت تدل على زايدة يف ادلعٌت"  ،ويَت ُ
صيغة إِىل ٍ
بنقل اللَّفظ من ٍ
صاحب الطَّراز بقولو" :قوةُ اللَّ ِ
ِ
َجل َّقوةِ ادلعٌت ،إَِّظلا تكو ُن ِ
فظ أل ِ
صيغة أَكثر منها حروفاً ،وذلك يكون يف
ّ
()2
السامرائي" :إذ كل ٍ
عدول عن صيغة إىل أخرى َّ
البد أن يصحبو عدول من معٌت إىل آخر"(.)3
األمساء واألفعال"  ،ويقول فاضل َّ
اإلنفاق أب ِ
الصرفية يف ِ
ِ
وستوضح ال ِّدراسةُ فاعليةَ ِ
ِ
ِ
وتوضيح َدوِرِىا ،وكيف
ظلاذج معيَّ ٍنة من البٌت الصرفية وحتليلِها،
آايت
البنية
ْ
ُ
َخذ َ
ُّ
استطاع أَ ْن تكون فاعلةً يف ُّ
ِ
أىل التَّفس َِت ىذه ادلعان اليت أسهم البنية الصرفية يف توليدىا؟
تشكل ادلعٌت؟ وكيف َّ
ولكلّ
عزز ُ
إنتاج ىذه ادلعان من ٍ
ٍ ٍ
صيغة إىل أُخرى.
فاوت يف ِ
صيغة صرفيَّة قُدرةٌ معيَّنةٌ .وابلتَّايل ،مثَّة تَ ٌ
َّ ِ
اَّللِ َك َمثَ ِل َحبَّ ٍة أَنْبَ تَ ْ َسْب َع َسنَابِ َل ِيف ُك ِّل ُسْن بُلَ ٍة
ين يُنْ ِف ُقو َن أ َْم َوا َذلُْم ِيف َسبِ ِيل َّ
 املعىن الظاهر آلية اإلنفاق ،قال تعاىلَ  :مثَ ُل الذ َِمائَةُ َحبٍَّة َو َّاَّللُ يُ َض ِاع ُف لِ َم ْن يَ َشاءُ َو َّاَّللُ َو ِاس ٌع َعلِ ٌيم .
سبيل هللاِ ،ويالحظ ورود ٍ
يشَت ادلعٌت الظاىر للعناص ِر اللغوي ِة يف ىذه اآلية الكرؽلة على ا ِإل ِ
رشاد إِىل فضيلَ ِة إِ ِ
نفاق األَمو ِال يف ِ
عدد
ُ
ّ
ُ َ
ُ
ُ
ِ
الصي ِغ الصرفيّة ،منها :صيغة التنكَت واإلفراد يف (حبّة) ،وصيغة اجلمع (سنابل) ،وصيغة العدد (سبع) ،وصيغة اسم الفاعل
من ّ
ٍ
الصيغ الصرفيّة ،وتوضيح فاعليَّتِها يف ُّ
تشك ِل
(و ِاسع) ،وصيغة ادلبالغة (عليم) .وسوف نسلِّ ُ
كل صيغة من ىذه ّ
ط الضوء على دور ِّ
ادلعٌت مث انفتاحو.

 داللة صيغة التنكري (حبَّة) يف ِآية اإلنفاق:
تتضافر يف لفظة (حبَّة) ،صيغتا التنكَت واإلفراد للتنبيو وتسليط الضوء على ادلقدا ِر الصغ َِت والضئيل مثَّلتو لفظة (حبَّة) ،وأشارت
ىذه اللفظة إىل أن ما ينفق يف سبيل هللا لو كان مبقدار حبة سيجزي عليو هللا خَتاً .وتساعد صيغة التنكَت يف (حبّة) على االنتقال
ٍ
ئيل يستها ُن بو يف نَظَ ِر ا ِإل ِ
من ادلعٌت اجلزئي إىل معٌت عام وىو َّ
نسان سوف ينمو ويكرب إذا كان يف
أن َّ
كل شيء وإِ ْن كان مبقدا ٍر َ
ض ٍ ُ
ً

( )1رضي الدين بن دمحم االسًتابدي ،شرح شافية ابن احلاجب ،حتقيق دمحم نور احلسن ودمحم الزفزاف ودمحم زليي الدين عبد احلميد ،دار الكتب العلمية،
بَتوت 1975م.83/1 ،
( )2ػلِت بن محزة العلوي ،الطّراز ادلتضمن ألسرار البالغة ،مطبعة ادلقتطف ،مصر1914 ،م.163/2 ،
( )3فاضل صاحل السامرائي ،معان األبنية ،طبعة جامعة الكوي  ،الكوي  ،ط1981 ،1م ،ص.7
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سبيل هللا .ويتداعى مع ىذا ادلعٌت سياقات قرآنيَّةٌ أُخرى أَشارت إِىل ادلعٌت نَ ِ
فسو ،منها قولُوُ تعاىل  :فَ َم ْن يَ ْع َم ُل ِمثْ َ
قال ذَ َّرةٍ َخ َْتاً
ٌ
َ
قال ذَ َّرةٍ َشَّراً يََرْه.)1(
يََرْه َ .وَم ْن يَ ْع َم ُل ِمثْ َ
 داللة صيغة اجلمع يف سنابل وسنبالت:ِ ِ
مجع تكس ٍَت على صيغة منتهى اجلموعُّ ،
اجلموع يف العربيَّ ِة على نوعُت:
يدل على الكثرة ،وىو على وزن "فَعال َل" ،و ُ
صيغة (سنابل)ُ ،
السامل بنوعيو يفيد ِ
القلَّةَ ،أ ََّما التَّكسَت فمنو للقلَّ ِة ومنو للكثرةِ( .)2وقد سلك اآليةُ يف اختيا ِر صيغَ ِة مجَْ ِع
مجَْ ُع ساٍمل ،ومجَْ ُع تكس ٍَت ،و َّ
ُ
ِ
ِِ
ِ
فعبَّ َرت بصيغَ ِة
التَّكس َِت مسلَ َكاً ابلِ َغ ال ِّد ِقة،
فاستعملَ
سبعَ ،
وعدلَ عن مج ِع القلَّة(سنبالت)َ ،
الكثرةِ (سناب َل) مع العدد َ
َ
َ
مجع َ
ِ
ِِ
ِ
ورد يف "سورة
"سنبالت" ،كما َ
َي ب ُ
مجع الكثرة عن العدد َ
"سبع" يف قولوَ (( :سْب َع َسنَاب َل)) ،والذي َحقُّوُ أَ ْن يُعبَّ َر عنو ّتم ِع القلَّة أ ْ
ض ٍر وأُخر ايبِس ٍ
ٍ
وقال ادللِك ِإن أَرى سبع ب َقر ٍ
ات ِِمس ٍ
ات
يوسف" ،حيث َ
ان َأيْ ُكلُ ُه َّن َسْب ٌع عِ ِج ٌ
اف َو َسْب َع ُسْن بُالت ُخ ْ َ َ َ َ َ
قال تعاىلَ َ َ ْ َ َ ّ ُ َ  :
ِ
للرْؤاي تَ ْعبُ ُرو َن .)3(
ي إِ ْن ُكْن تُ ْم ُّ
اي أَيُّها ادلألُ أَفْ تُون يف ُرْؤَاي َ
ِ ِ
ِِ
ِ
وقيل يف ِ
الكثرةِ "سنابِل" ،إِ َّن آيةَ البقرةِ َمبنِيَّةٌ على ما أ ََع َّد
"سنبالت" ادلناسبَة للعدد َ
سر عدول اآلية عن مجَْ ِع القلَّة ُ
ّ
"سْب َع" إىل مج ِع َ
َ
ِ
ضعف ،وقولُو  :وهللا ي ِ
ِ
ِِ
سبعمائة ِ
ف لِ َم ْن يَ َشاءُ 
ف لو من أَج ِر إِنفاقِ ِو ،وإِ َّن ذلك ينتهي إِىل
َُُ
ضاع ُ
ضاع ُ
هللاُ للمنف ِق يف سبيلو ،وما يُ َ
ُ
()5
ص عليو من العدد ،كما أَشارت إِ ِ
ِ
قد يُف ِهم ِّ
الصيغة
اآلايت( ،)4واأل
ليو
ايدةَ على ما نَ َّ
ُ
الز َ
ُ
َحاديث  ،فكان للبنية الصرفية يف ىذه ّ
َ
ُ
ِ
فاعليةٌ يف شحن ِ
بداللة التَّكثَت اليت تتناسب مع زايدة أجر ادلنفق و ِّ
ناؤىا كان
اآلية
يوسف" فإَِّظلا ب ُ
ظلو جزائو .أ َّما اآليةُ يف "سورة ُ
ٍِ
ِ ِ
ِ
ِ
اجلموع مبا
خبار برؤايَ ،فو ْج ُهوُ ا ِإلتيا ُن من أَبْنِيَ ِة
ِ
على إِخبا ِر ادللك عن ُرؤايهُ َسْبع ُسنبالت ،فال طر َ
يق ىنا للَحظ َكثرةٍ وال قلَّة؛ ألَنَّوُ إ ٌ
آية "البقرة" ما بعده شلَّا ي تضاعف إِليو ىذا العدد ،وليس يف ِ
ظ يف ِ
ِ
ِ
ِ
قليل أل َّ
آية
قليل ،فلُ ِح َ
ََ َ ُ
يُناس ُ
َن ما دو َن العشرة ٌ
ب ادلرئ َّي ،وىو ٌ
ِ
ب(.)6
"يوسف" ما يُ َ
ب ويُناس ُ
لحظ ،فافتَ َر َق القصدان ،وجاءَ ُك ٌل على ما َغل ُ
وهبذا ،يكون لصيغة اجلمع يف (سنابل) دور كبَت يف اإلشارة إىل عظمة جزاء ادلنفقُت يف سبيل هللا ،وىناك ِدقَّةً وقَص ِديَّةً و ِ
اض َحةً يف
ْ
ِ
ويعود ىذا إىل فاعليَّ ِة ىذه الصيغة الصرفية يف ما تُنتِ ُجوُ من داللَِة قابِليَّ ِة
اختيا ِر صيغة َمج ِع ال َك َثرةِ "سنابِ َل" دون غَته من اجلموعُ ،
ادلضاع َف ِة.
ىذا اجلز ِاء على
َ

( )1قرآن كرمي ،الزلزلة :اآلية .8-7
( )2انظر :ابن األنباري ،ادلذكر وادلؤنث ،حتقيق طارق عبد عون اجلنايب ،وزارة األوقاف العراقية ،بغداد1978 ،م.203/1 ،
( )3قرآن كرمي ،يوسف :اآلية .43
( )4قرآن كرمي ،البقرة :اآلية  ،245واحلديد  :اآلية  ،11والتغابن  :اآلية .17
ب طيِّ ٍ
َّق َبع ْد ِل تَ ْمرةٍ من َكس ٍ
ب ،وال يَقبَ ُل هللاُ إالَّ الطَّيبَّ ،
ريب
صد َ
وإن هللاَ يَتَ َقبَّلُها بيمينو ،مثَّ يُربِّيها لصاحبها ،كما يُ ِّ
( )5قال رسول هللا (ص) َ (( :م ْن تَ َ
ْ
َ
مثل اجلبل )) ،انظر  :أبو عبدهللا دمحم بن إمساعيل البخاري ،صحيح البخاري ( كتاب الزكاة) ،دار ادلعرفة ،بَتوت ،ط،2
أح ُد ُكم فُلُ َّوه ،حىت تكو َن َ
2007م ،ص.395
( )6انظر :أمحد بن إبراىيم الغرانطي ،مالك التأويل ،حتقيق سعيد الفالَّح ،دار الغَرب اإلسالمي ،بَتوت ،ط2007 ،2م.276- 275/1 ،
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 داللة صيغة اسم الفاعل (واسع):يدل اسم الفاعل على الذات ،ويستعمل يف اجلملة استعمال األفعال .1فيمكن حذفو ووضع الفعل مكانو ،مع بقاء ادلعٌت
ّ
صحيحاً .ومن دالالت اسم الفاعل داللتو على االستمرارية واالستقبال ،ففي قولو تعاىل" :وهللا واسع" أي سوف ِ
يوس ُع على عبده
ِ
ِ
ِِ
الكبَتي ِن ،وسيكون اجلزاء اثبتاً.
ادلنفق ابخلَت واجلزاء َ
إذ إن (واسع) اسم فاعل دال على االستمرارية ادلصحوبة ابحلركة .ويقصد ثبوت توسعة اجلزاء ودوام ىذا الفعل وعدم انقطاعو.
مالزم للذات اإلذلية ،ال ػلدُّه ادلاضي أو احلاضر أو االستقبال؛ ألنو
زمن اثب
ٌ
فالزمان غَت سلصوص يف صيغة (واسع)؛ بل ىو ٌ
يشملهما مجيعاً.
 داللة صيغة العدد (سبع):ِ
ِِ
ِِ
ِ
ِ
ب مع
معٌت يَتَ َ
ناس ُ
أما يف صيغة العدد (سبع) يف قولو تعاىلَ  :سْب َع َسنابل ،فقد كان اختياره دو َن غَته من األَعداد يف اآلية ػلم ُل ً
اب وم ِ ِ
سبيل هللاِ ،فقد ورد ىذا العدد يف ِ
القرآن ِ
للم ِنف ِق يف ِ
مرةً ،أشار أَغلبُها على الكثرةِ؛
الكرمي أَربَعاً وعشرين َّ
ََ
َك َثرةِ الثَّو ِ ُ َ
ضاع َفتو ُ
ٍ
ٍ
ِ ِ
ط ابحلياةِ االجتماعيَّ ِة والظَّو ِاى ِر الطبيعيَّ ِة( .)2وانتبو أَبو حيَّان
دالالت
العدد من
وإػلاءات دينيَّ ٍة واترؼليَّ ٍة ترتَبِ ُ
وذلك لما ػلملُوُ ىذا ُ
األَندلسي إىل داللة ىذا العدد ،بقولو ((:إِ َّن العرب كثَتاً ما تُراعي العدد "سبعة" ،وقد ورد يف ال ُق ِ
رآن يف قولِِو تَعاىلَ  :سْب َع
ََ
َ
()8( )7
)
6
(
ِ ِ ()5
()4
()3
ِ
ِ
ِ
اعاً . )) ومن
ُت َمَّرةً ، وذَ ْر ُع َها َسْب ُعو َن ذ َر َ
ُت ، وإِ ْن تَ ْستَغْف ْر َذلُْم َسْبع َ
ُسْن بُالت، وَ سْب َع َمسَوات ، وَ سْب َع سن َ
رض ِمن شجرةٍ أَقْالَم والبحر َؽلدُّه ِمن ب عدهِ
ِِ
إػلاءاتِِو على معٌت الكثرةِ يف ِ
القرآن ِ
ٌ َ ُ ُ ْ َْ
الكرمي ،ما جاءَ يف قولو تعاىلَ  :ولَو أَظلَّا يف األ ِ ْ َ َ
سب عةُ أ َْْت ٍر ما نَِفد ِ
ات هللاِ َّ
كيم ،)9( فقولُوُ تعاىل  :ؽلَُدُّهُ ِم ْن بَ ْع ِدهِ َسْب َعةُ أ َْْتُر  فيو داللةٌ وإِشارةٌ إِىل (( ْتا ٍر
َْ َ ُ َ َ ْ
ت َكل َم ُ
إن هللا َعز ٌيز َح ٌ
ٍ
ِ
ادلدد
البحار
َّت
ُخر .وقولُوُ "سبعة" ليس الضلصارىا يف سبعة وإَِّظلا ا ِإلشارةُ إِىل َ
غ َِت موجودة؛ يعٍت  :لو ُمد ْ
َ
بسبعة أ َْْتُ ٍر أ َ
ادلوجودةُ َ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
والكثرة ولو أب ِ
العادةِ ))( .)10ويُ ِ
عز
قرُر َّ
َلف َْْتر ،و َّ
ص ابل ّذك ِر من بُت األَعداد؛ أل َََّّنا ٌ
صُر ادلعدودات يف َ
السبعةُ ُخ ّ
عدد كثَتٌ َػل ُ
صَ
ّ
( )1انظر :ابن ىشام األنصاري ،أوضع ادلسالك إىل ألفية ابن مالك ،حتقيق :يوسف الشيخ دمحم البقاعي ،دار الفكر للطباعة والنشر ،بَتوت،
.181/3
( )2انظر :فايز ال ّداية ،علم الدَّاللة العريب ،ديوان ادلطبوعات اجلامعة ،اجلزائر1973 ،م ،ص.475-474
( )3قرآن كرمي ،يوسف :اآلية .43
( )4قرآن كرمي ،البقرة :اآلية .29
( )5قرآن كرمي ،يوسف :اآلية .47
( )6قرآن كرمي ،التوبة :اآلية .80
) (7قرآن كرمي ،احلاقَّة :اآلية .32
( )8أبو حيَّان األندلسي ،البحر اسوسيط يف التّفسَت ،دار الفكر ،بَتوت1992 ،م.655-654/2 ،
( )9قرآن كرمي ،لقمان :اآلية .27
الرازي ،التفسَت الكبَت ،دار الكتب العلمية ،بَتوت2009 ،م. 158/25 ،
( )10فخر الدين ّ
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اب لِ ُك ِل اب ٍ ِ
إن جهنَّم دل ِ
عُتَ .ذلا سْب عةُ أبْو ٍ
َن جلهنَّم سبعةَ أَبو ٍ
اب ،بقولِِو تعاىل َ :و َّ
وم ( .)1وفيو
وع ُد ُى ْم ْ
َّ
ب مْن ُهم ُج ْزءٌ َم ْق ُس ٌ
أمجَ َ
َ
وجل أ َّ َ َ
َ
َ
ََ َ
َ
َ
ِ
ِِ
ِ
ِ
ٍ
كل قس ٍم
ابب ،وىكذا ُّ
وفي و َداللَةٌ على َك َثرةِ ال ُكفَّا ِر وتَ َعدُّد ُم َس َّمياهتم ُ
منهم ٌ
ْتيث ال يَكفي ِهم ٌ
ابب واح ٌد بل َسْبع ةُ أَبواب ل ُك ِّل ق ْس ٍم ُ
حسب َد َر َج ِة ُكف ِرهِ ويَ ُد ُّل على ذلك لفظَةُ "أمجعُت"(.)2
َ
يد ُّل على ال َك َثرةِ يف
الكثرةُِ ،لرمبَّا فيو
"سب َع" ادلقرو َن بسنابِ َل الد ّ
ؽلكن ُ
القول :إِ َّن َّ
ترجيح على أَنَّوُ ُ
قم ْ
ٌ
واستناداً إىل ما سبقُ ،
َّال على َ
الر َ
ِ
ٍ
ِ
الرق ِم "سبع" .فبم ِ ِ
"سبع سنبالت" يف سورةِ
وبض ِّم "سنابِ َل"
ص ِر يف َّ
يوسف مع ىذه اآلية من جهةَ ،
َ
اآلحاد من دون احلَ ْ
قارنَة آية َ
َ ُ َ
ِ
ِ
اآلحاد ،في ِ
ٍ
الدَّالَِّة على ال َكثرةِ إِىل ا َّ ِ
ِ
مك ُن أَ ْن
يد ُّل على التَّ َكثُّ ِر يف
العريب من َكونِِو ُ
لس َبعة من جهة أُخرىَ ،
ُ
وبض ِّم َ
َ
"س َبعة" إىل ادلوروث ِّ
ِ
ظ أ َّ
نَستَ ِد َّل على أ َّ
الس َبع ِة .ونل َح ُ
"سبعة" ،وإَِّظلا التَّكث ُُّر يف َّ
صر يف َّ
السياقيَّةَ
الرق ِم َ
َن معٌت َ
َن الدَّاللَةَ ّ
"سْب َع" يف ىذه اآلية ال يُر ُاد منو احلَ ُ
ػلملُو ىذا العدد من ٍ
ِ
ِ
َّناس ِ
إػلاء على ال َك َثرةِ ،وبُت َداللَِة اآلية على
َُ
َّناس ِق بُت ما ُ
ب والت ُ
"سبع" منحتو األعلية يف أتكيد الت ُ
للعدد َ
ِ
ِ
ِ
للم ِنف ِق يف ِ
سبيل هللاِ.
العد ُد داللَة
قُت ،فَكان ذلذا َ
َ
َ
مضاع َفة أَج ِر ادلنف َ
مضاع َفة األَج ِر ُ
ِ
توظيف صيغة (سنابل) مع صيغة العدد (سبع) الدالتُت على الكثرة ،وتضافرعلا مع الفعلُت ادلضارعُت يف
وبذلك ،فقد نتج من
نيل جز ِاء ِ
ادلسار َع ِة يف ِ
فعل
اآلية الكرؽلة( :ينفق) و(يضاعف) الدالُت على االستمرارية والتجدد ،ىذا التضافر نتج عنو داللةَ على َ
ومضاع َفتِ ِو وظلائِِو ،وىذه الدَّاللَةُ ال تُ َؤِّديها صيغَةُ االس ِم لو كان بديالً عن ىذين الفعلُت.
اإلنفاق
َ

( )1قرآن كرمي ،احلجر ،اآلية .44-43
الرازي ،التفسَت الكبَت.194/19 ،
( )2انظرّ :
الزسلشري ،تفسَت الكشاف ،دار الكتاب العريب ،بَتوت1366 ،ى  .542/2 ،وانظرّ :
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رابعاً :الصيغةُ الصرفيّة ودورها في انفتاح المعنى في (آية اإلنفاق :162سورة البقرة)
معٌت
يف مرحلة زوريد الصيغ اليت ذكران داللتها ،كتجريد لفظة (حبة) من خصوصيتها اللغوية ،واالنتقال هبا من ادلعٌت اجلز ّ
ئي إىل ً
لعل ىذا ادلعٌت يبدو من ِ
خالل
كلي يشَت إىل قدرة هللا على بعث األموات ،وىذا ما أفاده السياق الذي وردت فيو اآلية الكرؽلة ،و َّ
ٍّ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
بعد سؤ ِال سيِّ ِدان
مباشرةً َ
قدرةِ هللا على البَ ْعث ،فقد َ
السياق الذي َ
وردت فيو اآلية ،فقد تولّدت داللَةً سياقيَّةً يف َ
ّ
وردت آية اإلنفاق َ
ِ
حول قضيَّ ِة الب ِ
ِ
ولكن
عث يف قولِِو تعاىل  :وإ ْذ َ
إِبراىيم (عليو السالم) َ
اىيم ّ
رب أرن كيف حتيي ادلوتى قال َأوَملْ تؤم َن قال بلى ْ
َ
قال إبر ُ
ِ
ك َس ْعياً واعلَ ْم َّ
أن هللاَ عز ٌيز
لِيَطْ َمئِ َّن قليب َ
اجع ْل على ُك ِّل َجبَ ٍل ِمْن ُه َّن ُج ْزءاً ُمثَّ ْاد ُع ُه َّن أيتِينَ َ
ص ْرُى َّن َ
إليك ُمثَّ َ
قال فَ ُخ ْذ أ َْربَ َعةً م َن الطَّ َِت فَ ُ
ِ
سبيل هللاِ م َذ ّكِر ابلب ع ِ
احلديث عن ِ
ِ
حكيم  ،)1(فاآلية جاءت يف ِ
َن "استدعاءَ النَّ َف َق ِة يف ِ
البعث أل َّ
اعتقادهِ؛
وحاض على
ث،
سياق
ٌّ
ٌ َْ
ٌ
َ
ألنَّو لو مل ِ
يعتق ْد وجوده دلا كان يُ ِنف ُق يف سبيل هللا ،ويف ِ
متثيل النَّ َف َق ِة ابحلبَّ ِة ادلذكورةِ إِشارةٌ أَيضاً إِىل البَ ْعث ،وعظي ِم ال ُقدرةِ ،إِذ حبَّةٌ
قادر على إِ ِ
ِ
ِ
ِ
حياء ادلوات"( ،)2إِضافةً إِىل
ِج هللاُ منها سبعمائة حبَّة ،فمن كان قادراً ،على م ِثل ىذا األَم ِر ُ
العجاب فهو ٌ
واحدةٌ ُؼلر ُ
ِ
عث؛ يؤّكِ ُد دور ا ِإل ِ
احلديث عن الب ِ
ِ
ذلك "فإِ َّن التَّعقيب اب ِإل ِ
نفاق يف ِ
يوم البَ ْعث"( ،)3ذلك اليوم الذي
نفاق بعد
حتقيق النَّف ِع والنَّجاة َ
َ
َ
َ
()4
ِ
يوم َِزو ُد ُكلُّ ٍ
ضرا . 
نفس ما عملَ من خ ٍَت ُّْزل َ
وص َفوُ تعاىل أبَنَّوُ َ 
وينفتح ادلعٌت كذلك من خالل زوريد االنفاق من خصوصيتو اللغوية ابستيحاء معٌت احلركة اليت دل عليها الفعل ادلضارع ِ
"ينفقون"
ُ
إضافةً إىل معٌت اإلفراد يف لفظة حبة ،ومعٌت الكثرة يف مجع التكسَت سنابل ،والعدد "سبع" الدال على الكثرة ،وتضافرعلا مع صيغَةِ
ّ
ِ ِ
ِِ
ِ
َِّ
ينفتح ادلعٌت ونَ ْف َه ُم من ىذا التَّضاف ِر أ َّ
لفطرةَ ا ِإلنسانيَّةَ مبعناىا
ادلضا ِرِع يف لفظة "ينفقون" الدَّالة على احلرَكة واالستمراريَّة ،فقد ُ
َن ا َ
االستعداد للتَّطوِر والن ِ
ِ
ِ
ِ
َّماء والت ُ ِ
َّفس
وتستمُّر على مز َاولَِة أَعم ِال اخل َِت ،تكو ُن ك "احلبَّة" يف القابِليَّ ِة و
ادلطلَق ،حُت تَسَتُ
َّكامل .فالن ُ
ِِ
ُّمو و ِ
دل على ذلك تضافُر أَدات ِ
الكمال ،وىي يف ىذه القابليَّ ِة كاحلبَّ ِة؛ وقد َّ
ِ
االستعداد َّ
الذايتُّ على الن ِّ
ُت
القدرةُ و
ُ
اإلنسانيَّةُ ذلا القابليَّةُ و َ
ُ
ِ
ِ
السابقة ،لتؤّكِ َد
و"مثَل" يف قولِِو تعاىلَ  :ك َمثَ ِل َحبَّة ،وقد تضافرت ىااتن األَدااتن مع
العناص ِر اللُّغويَِّة َّ
للتَّشبيو معاً علا "الكاف" َ
ِ
ِ
ِ
ادلصاديق .وقد أ ِ
ب تفس َِت األَ ِ
مثل بقولِِو " :إ َّن القرآن ال
مصاديقها إِ ْن ُوِج َدت ىذه
انطباق اآلية على
متام
ُ
َ
َ
َشار إىل ىذا ادلعٌت صاح ُ
ٍ
ٍ ِ ٍ
ِ ٍ
ِ ِ ِ
ِ
َّ
شارةٌ إِىل حقي َق ِة أ َّ
َن
يفصل عمل اإلنسان عن وجوده ،بل يرى أََّنما مظهران ُسلتَلفان حلقي َقة واح َدة ،ووجهان لعملة واحدة ،فاآليَةُ إ َ
احلة ،فمثل ِ
الصا ِحل تَنمو وتَكب ر معن ِوَّايً أبَعمالِِو َّ ِ
ِ
شخصيَّةَ ا ِإل ِ
ِ
ادلنفقُت ِ
جذورىا
ىؤالء
نسان َّ
َ
الص َ
ُُ َ
كمثل البذور الكثَتة الث ََّم ِر اليت متَُُّد َ
ُ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
معنوايً واجتماعيَّاً من ِ
ونعتقد أ َّ
خالل
كل األَرجاء...
وأ َ
رش ُد َّ
ُ
َن اإلنسا َن ادلنف َق يَنمو ويَ ُ
َغصاَّنا إِىل مجي ِع اجلهات وتُ ُ
فيض ببَ َركتها على ِّ
عملِ ِو "(.)5

( )1قرآن كرمي ،البقرة :اآلية.260
( )2أبو حيان األندلسي ،البحر اسوسيط.653/2 ،
( )3ادلصدر نفسو.653/2،
( )4قرآن كرمي ،آل عمران :اآلية .30
( )5انصر مكارم الشَتازي ،تفسَت األَمثل ،دار إحياء الًتاث العريب ،بَتوت ،ط2002 ،1م.201-200/3 ،
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ٍ ِ
وينفتح ادلعٌت كذلك حُت ِنقف على الدَّاللَِة االنطباقيَّ ِة آلية اإلنفاق ،فنرى أَََّّنا حتدَّث عن إِ ِ
نفاق ِ
بعد
ادلال
ولكن َ
ُ
بشكل مباش ٍرْ ،
ُ
ِ
ِ
زور ِ
ِ
انطباقاهتا وتَت ِ
ِ
يد صيغها من خصوصيَّ ِاهتا ِ ِ
ادلفهوميَّ ِة وىي
ادلال من داللَتِ ِو
يتجرُد ُ
تنفتح دائَِرةُ
َّس ُع ،ف َّ
السياقيَّة وخصوصيَّاهتا اللفظيَّةُ ،
ّ
ادلالِ ،
(النَّقد) إىل ما ػل ِّقق ل ِإل ِ
نسان نفعاً ما ،فإِذا كان ىذه وظيفة ِ
فيمك ُن أَ ْن تنطَبِ َق اآلية الكرؽلة على ُك ِّل ما ػل ِّق ُق نَفعاً
ُ
سبيل هللاِ ،فهو كاحلبَّ ِة اليت ذلا القابلية على النمو واحلركة ،واليت يرعى هللا حركتها وظلوىا ،وي ِ
لإلنسان ،إِذا كان يف ِ
ضاع ُفها ،فتكو ُن
ّ ُ
انطباقاً ِ
ىذه اآلية ِ
ومصداقاً لو.

105

د /دمحم عكله فرحان

نتائج الدراسة
توصل إليها الدراسة مبا أييت:
سأمجل النتائج اليت ّ
فظ و ِ
 -1االقتصاد يف اللَّ ِ
الوفاء ابدلعٌت ال يكوانن أب ََت صورةٍ إالّ يف ال ُق ِ
رآن الكرمي.
ّ
ُ
 -2ظهرت روعةُ التعب َِت القرآن يف استعمال الصيغ الصرفية عندما اختَتت بقصدي ٍة و ٍ
اضحة للمعان ادلوضوعة ذلا.
ّ
ّ
ٍ
ٍ
ٍ
أسلوب ُمعج ٍز.
وفق
 -3كان
ُ
العدول يف القرآن الكرمي من صيغة صرفيّة إىل أخرى اعتماداً على ما تفرضو ادلعان القرآنيّة َ
ِ
ِ
تنطلق من اللّغة ،وال تَتَعاىل عليها أو على عناص ِرىا ِّ
ادلكونَِة ذلا.
 -4خاصيَّةُ البُطون القرآنيَّة ُ

للنص.
 -5من آليات ِ
ادلكونة ّ
انفتاح ّ
النص القرآنّ ُ
ئي إىل الكلّ ّي واالستيحاء ،وعلا آليّتان ينطلقان من عناصر اللّغة ّ
العبور من اجلز ّ
 -6كان ل ِ
ِ
الفصل بُت معان األبنية الصرفيّة داخل العبارةِ القرآنيّة.
اضح يف
لسياق
أثر و ٌ
اللغوي ٌ
ِّ
النص ِ
ابرز يف انفتاح ادلعٌت ُّ
وتعدده.
دور ٌ
القرآنّ ٌ
 -7كان لتضافر عناص ِر اللّغة يف ِّ

106

املؤمتر الدولي العلمي الثامو للمركس األوروبي للبحوث واالشتشارات يف العلوم اإلنصانية واالجتماعية
حتت شعار ”التكامل املعريف  ...شرط وغاية “
غرناطة – أشبانيا – مدرشة الدراشات العربية
7029 / 3 / 72 - 72

حتديث القانوى لضبط التحوالت االقتصادية
واالجتماعية :امللكية الفكرية الرقمية كآلية
إعداد:
د /حممد اهلادي املكهوزي
جامعة أبوظيب– اإلمارات
Email: mohammed.maknouzi@adu.ac.ae

Ref: 8/2018/333

107

 محمد الهادي املكنوزي/د

ملخص
 واليت هلا،رغم أن السلطات التشريعية يف بعض البلدان بذلت جمهودات كربى لتحديث كل القوانني املرتبطة حبياة املال واألعمال
. إال أن تفحص الكثري منها يظهر أهنا حتتاج إىل مزيد من العصرنة،انعكاس مباشر على اجلوانب االقتصادية واالجتماعية
 فإن القانون، على العكس من ذلك. يالحظ أن معظم دول اخلليج مازالت تتبىن نظاما تقليداي للملكية الفكرية،ارتباطا هبذا
 فمن شأن حسن استعمال هذا املفهوم القانوين اجلديد، لذا.األوريب دخل إىل مرحلة امللكية الفكرية الرقمية والسوق املوحد الرقمي
 وأن يشكل خطوة تسري يف اجتاه تبسيط، أن يساهم يف ضبط التحوالت االقتصادية واالجتماعية،)(نقصد امللكية الفكرية الرقمية
.وتسهيل مناخ األعمال
 خبصوص، يف الكثري من البلدان العربية، ميكن التساؤل عما إذا كان اإلطار القانوين والتنظيمي املوجود حاليا،على ضوء هذا
 أو تعديله أو، أم أنه ليس من الضرورة مالءمته،امللكية الفكرية ميكن أن يقاوم التأثري املتزايد للتقنيات اجلديدة للمعلوميات
 وإىل أي حد ميكن االستفادة من امللكية الفكرية الرقمية لدعم التحوالت االقتصادية واالجتماعية وخللق مصدر جديد،تتميمه؟
.للثروة ؟
. القانون – التحوالت االقتصادية واالجتماعية – امللكية الفكرية الرقمية:الكلمات الدالة

Abstract
Drawing on the assumption that all laws related to business and financial life have a direct effect
on economic and social life, some countries have made major efforts to modernize them.
However, a careful examination of many of these laws highlights the need for more
modernization.
Most Gulf countries, for example, still adopt a traditional intellectual property system. On the
contrary, European law has entered the stage of digital IP and digital unified market. The use of
this new legal concept (i.e. digital IP) would contribute to controlling economic and social
transformations and would be a step towards simplifying and facilitating the business climate.
In light of this, one may ask whether the existing legal and regulatory framework in many Arab
countries can resist the increasing impact of new information technologies or whether is it
necessary to adapt, modify or complement this framework? To what extent is it possible to take
advantage of digital IP in order to support economic and social transformations and create new
sources of wealth ?
Keywords: law - economic and social transformations - digital intellectual property.
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المقدمة:
رغم أن السلطات التشريعية ،يف جمموع دول اخلليج ،بدلت يف العقدين األخريين جمهودات كربى لتحديث كل القوانني املرتبطة
حبياة املال واألعمال ،واليت هلا انعكاس مباشر على اجلوانب االقتصادية واالجتماعية ،إال أن تفحص الكثري منها يظهر أهنا حتتاج
إىل مزيد من العصرنة.
ارتباطا هبذا ،يالحظ أن معظم دول اخلليج مازالت تتبىن نظام شبه تقليدي للملكية الفكرية .على العكس من ذلك ،فإن

القانون األوريب دخل إىل مرحلة امللكية الفكرية الرقمية والسوق املوحد الرقمي .لذا ،فمن شأن حسن استعمال هذا املفهوم
القانوين اجلديد (نقصد امللكية الفكرية الرقمية) ،أن يساهم يف ضبط التحوالت االقتصادية واالجتماعية ،وأن يشكل خطوة
تسري يف اجتاه تبسيط وتسهيل مناخ األعمال.

على ضوء هذا ،ميكن التساؤل عما إذا كان اإلطار القانوين والتنظيمي املوجود حاليا ،يف الكثري من البلدان العربية ،خبصوص
امللكية الفكرية ميكن أن يقاوم التأثري املتزايد للتقنيات اجلديدة للمعلوميات ،أم أنه ليس من الضرورة مالءمته ،أو تعديله أو
تتميمه ؟ ،وإىل أي حد ميكن االستفادة من امللكية الفكرية الرقمية لدعم التحوالت االقتصادية واالجتماعية وخللق مصدر
جديد للثروة ؟
نشري أيضا ،أن رفع الصفة املادية عن املعامالت أدى إىل التأثري بشكل كبري على املبادئ القانونية للملكية الفكرية .فال أحد من
املتخصصني ،ميكنه أن جيادل يف أن التجارة اإللكرتونية أضحت تلزم شراح القانون إبعادة قراءة القواعد التقليدية اليت حتكمت
خالل مدة طويلة يف امللكية الفكرية.
يف سياق هذه التطورات ،حدث حتول على مستوى مفهوم وشكل املصنف ،حيث انتقلنا من مصنف مادي ملموس (املبحث
األول) ،إىل آخر رقمي (املبحث الثاين).
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المبحث األول :محدودية المفهوم التقليدي للمصنف
كثرية هي التعريفات اليت أعطيت للمصنف ،تشريعيا وقضائيا وفقهيا .يف هذا اإلطار ،عرف املشرع اإلمارايت املصنف يف املادة

األوىل من القانون االحتادي رقم  7لسنة  2002يف شأن حقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة ،كما يلي « :كل أتليف مبتكر يف جمال
اآلداب ،أو الفنون ،أو العلوم ،أاي كان نوعه ،أو طريقة التعبري عنه ،أو أمهيته أو الغرض منه ».

على هذا األساس ،يعترب مصنفا « :أي إبداع فكري مبتكر أاي كان جماله من آداب أو فنون أو علوم ،مهما كانت الطريقة اليت يتم
فيها التعبري عنه واليت من خالهلا يتم نقل العمل الفكري من ذهن املؤلف إىل حواس اجلمهور ،سواء ابلكتابة أو ابلرسم أو ابلتصوير
أو ابحلركة أو ابلصوت أو غريها من طرق التعبري املعروفة ،أو اليت قد يتم ابتكارها الحقا ،ومهما كان الغرض منه سواء للتعليم أو
للرتفيه او للتثقيف أو اإلعالم » (.)1
يف واقع األمر ،مل تضع التشريعات املذكورة وغريها تعريفا حقيقيا للمصنف ،بل أكدت أنه وليد العقالنية أوال ،وأنه يدخل يف جمال
األدب والفن والعلوم اثنيا ،وهذا ال يكفي لتحديد املصنف حتديدا دقيقا نستخلص من خالله شروط محايته .فهناك مصنفات

قد ال تدخل يف جمال األدب والفن والعلوم ،واعرتفت هبا التشريعات املقارنة مثل برامج احلاسوب وقواعد البياانت وغريها من
املصنفات احلديثة ذات العالقة ابلنظام الرقمي ( .)2هكذا نالحظ ،أن القانون الرقمي تطور بوترية سريعة ،اتضحت معها
حمدودية قواعد قانون امللكية الفكرية (.)3
على العكس من هذا ،والربجوع إىل مدونة امللكية الفكرية الفرنسية ،جندها حتافظ على املفاهيم التقليدية للملكية الفكرية ،إال
أهنا أدجمت الرقمنة مبختلف صورها وأشكاهلا ،ومجيع أبعادها يف مقتضياهتا (نذكر منها املواد ،L 122-5 :و  ،L 122-5-1و L

 ،132-1و  ،L 132-2و  ،) ... L 132-3ويف إطار مقاربة مشولية.

( .)1رامي إبراهيم حسن الزواهرة ،النشر الرقمي للمصنفات :وأثره على احلقوق األدبية واملالية للمؤلف ،دار وائل للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن،
 ،2013ص.60 :
( .)2نوري محد خاطر ،شرح قواعد امللكية الفكرية :حقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة ،سلسلة مطبوعت اجلامعة ،رقم  ،101جامعة اإلمارات العربية
املتحدة ،العني ،2008 ،ص.34 :
(3). LARRIEU, P. (2017). Droit du numérique, Recueil Dalloz, p. 2390.
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ذلك أن هذا التشريع األخري مجع كل مكوانت امللكية الفكرية (حقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة ،وامللكية الصناعية) يف نص قانوين
واحد ،حيث جنح يف املزج بني املفاهيم التقليدية للملكية الفكرية ومظاهرها احلديثة اليت تتجسد أساسا يف الرقمنة.
ارتباطا حبقوق املؤلف ،نظم القانون الفرنسي ما أضحى يعرف بعقد النشر اإللكرتوين( ،)1إذ ألزمت مدونة امللكية الفكرية يف
املادة  L 132-9املؤلف أبن يشعر الناشر حبقه يف توزيع نسخ املصنف ،أو إبجناز مصنف يف شكل رقمي.
على نفس املنوال ،تكونت مكتبة رقمية بوصفها ملك عام المادي ( ،)2كما عرف تنازع القوانني يف عالقته حبقوق املؤلف قفزة
نوعية بسبب تطور الشبكات الرقمية ( ،)3مما أظهر معه حمدودية املنهج التنازعي ملواجهة إشكاالت املعامالت التجارية الرقمية.
أخذا بعني االعتبار ،أن الفضاء الرقمي بدأ يشهد قرصنة رقمية ،مما فرض معه إجياد أساليب ملواجهتها ( ،)4بشكل خيتلف عن
تلك اليت اعتدان عليها يف امللكية الفكرية التقليدية .حبق ،لقد أظحت امللكية الفكرية يف كثري من التشريعات املقارنة ،قانون حركي
ومتغري يتالءم بشكل تدرجيي مع التطورات التكنولوجية (.)5
نشري أيضا ،إىل أن قانون الصفقات العامة أو العطاءات احلكومية بدأ ميتد حاليا إىل جماالت هامة تتعلق ابالقتصاد الرقمي ،مما
يطرح إشكاالت املالءمة بني القانون املذكور ونصوص أخرى ،السيما تلك املتعلقة ابمللكية الفكرية (.)6

(1). DALEAU, J. (2014). Naissance officielle du contrat d'édition numérique : Ord. n° 20141348, 12 nov. 2014, JO 13 nov., Dalloz actualité, p.5.
(2).SOLEILHAC, T. (2008). Les bibliothèques numériques, un domaine public immatériel,
Actualité Juridique du Droit Administratif, p. 1133.
(3). BERGE, J-S. (2000). Droit d'auteur, conflit de lois et réseaux numériques, Revue Critique
de Droit International Privé, p. 357.
(4). LEGROS, B. (2005). La lutte contre la piraterie numérique : le choix des armes, Recueil
Dalloz, p. 1435.
(5).BORGES, R.M. (2017). La propriété intellectuelle : un droit pluriel en mouvement, Revue
de l'Union Européenne, p. 17.
(6).EGEA, P. et KALFLECHE, G. (2014). Référé précontractuel et droit de la propriété
intellectuelle : les doubles malheurs du candidat irrecevable, Recueil Dalloz, p.340.
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المبحث الثاني :تشكل المفهوم الرقمي للمصنف
تتمظهر املصنفات الرقمية على شكل برامج ،وقاعدة للبياانت اإللكرتونية ،كما متتد لتشمل ألعاب الفيديو ومواقع األنرتنت.
فمجموع هذه املصنفات ،متثل عادة قيمة اقتصادية ،مما جيعل مسألة محايتها ذات أمهية (.)1
فالتحوالت اليت تعرفها احلياة التجارية ،تثبت مبا ال يدع جماال للشك ،أن هذا زمن رفع الصفة املادية عن املضمون الرقمي(،)2
حبيث أتخذ الكتابة يف جمال املعلوميات شكال إلكرتونيا ،مما جيعل اجلوهر الفكري يتحدد يف عبارات إلكرتونية ،إذ ليس للصفة
الرقمية من مربر للوجود إال من خالل وظيفتها التقنية ،مبعىن ضمان املعاجلة اآللية (.)3
إن التمعن يف الفضاء التقين الذي تعيش فيه امللكية الفكرية الرقمية ،يثبت أن إيصال مصنف رقمي ال ميكن أن يتم إال من خالل
فك رموز إلكرتونية ،حبيث يؤدي الشكل الرقمي للمصنف إىل فقدان العالقة مع اجملال اخلارجي لرتتفع عنه الصفة املادية .ذلك أن
حقوق املؤلف تقوم يف جوه رها على الوجود املادي للمصنف ،مما يوضح افتقاد امللكية الفكرية الرقمية هلذا العنصر .ابلتايل ،فإذا مل
يكن هناك مجهور ،لن نعاين وجو عمالء ،مما يستتبعه اختفاء الفائدة االقتصادية ،الشيء الذي يتعذر معه االستغالل (.)4
رغم هذا ،فقد أضحت امللكية الفكرية بشقيها الصناعية واألدبية والفنية ،جتد هلا جماال واسعا يف التجارة اإللكرتونية ،اليت تتخذ من
الفضاء الرقمي أرضية لتسويق املنتجات واخلدمات ،ومن مث اكتساب عمالء جدد ،كثري منهم يتواجدون يف دول خمتلفة.
إن موضوع حقوق املؤلف هو املصنفات ،إال أن املقتضيات القانونية املنظمة هلا جيب أن تطبق أيضا على املصنفات الرقمية ،مبجرد
أن تستجيب ملفهوم املصنف ،خاصة شرط األصالة .فاألمر يتعلق حباجة ملحة ،نظرا للمكانة اليت حتتلها املصنفات اليت تستخدم
التقنية الرقمية (.)5

(1). BENSAMOUN, A. et GROFFE, J. (2013). Création numérique, Répertoire de droit civil,
Paris : Dalloz, n° 13.
(2). SENECHAL, J. (2015). Le contrat de fourniture de contenu numérique en droit européen
et français : une notion unitaire ou duale ?. Revue de l'Union Européenne, p.442.
(3). GAUDRAT, Ph. (2000). Forme numérique et propriété intellectuelle, Revue Trimestrielle
de Droit Commercial et de Droit Economique, p.910.
(4). Ibid, p.910.
(5). BENSAMOUN, A. et GROFFE, J. (2013). Création numérique, Op.cit., n° 5.
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على املستوى اإلجرائي ،سيجد القاضي صعوبة يف الولوج إىل املصنفات الرقمية ( ،)1إذا ما عرض عليه نزاع هبذا اخلصوص ،مما
سيجعله رهني مبضمون اخلربة اليت سيأمر إبجنازها .ذلك أن الفضاء الرقمي تطغى عليه التقنية اليت تتصف ابلتعقيد ،حيث جيد
الشخص غري املختص صعوبة يف فهم املضمون الدقيق لكيفية إعداد املصنف الرقمي.
ما جيب لفت االنتباه إليه ،أن قانون حقوق املؤلف يف كثري من التشريعات املقارنة خيول إذا ما مت تقدمي مصنف يف شكلني قابلني

لالستغالل ،إمكانية محايته يف شكله الرقمي املطابق لشكله املادي ،على أساس احلماية القانونية األصلية اليت يتمتع هبا هذا
األخري (.)2
يف هذا اإلطار ،ميكن معاينة توجهني متعارضني ،فأحدمها سيدافع على تدعيم احلماية واحلق االستئثاري للحائز (تيار حمافظ) ،يف
حني سيتبىن اآلخر الطرح الذي يرى حبرية الولوج إىل احلق االستئثاري دون أداء أي مقابل (تيار حر) (.)3
كما أنه من اخلطأ أن نقصر مفهوم املصنفات الرقمية على برامج احلاسب اآليل وقواعد البياانت ،إذا أن أشكاهلا شديدة التنوع،
مما يستلزم معه اعتماد قواعد قانونية تسمح ابستيعاب التطورات املتتالية اليت يعرفها الفضاء الرقمي.

(1). Ibid, n° 8.
(2). GAUDRAT, Ph. (2000). Forme numérique et propriété intellectuelle, Article précité,
p.910.
(3). PIATTI, M. Ph. (2006). Commerce électronique et propriétés intellectuelles, Revue
Trimestrielle de Droit Commercial et de Droit Economique, p.1.
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استنتاجات ختامية وتوصيات
 .1حصول حتول على مستوى املفاهيم التقليدية للملكية الفكرية .تثبت التحليالت الوارد ذكرها أعاله ،حدوث تغري عميق

على مستوى املفاهيم اليت اعتدان عليها يف امللكية الفكرية ،حيث أثرت الرقمنة على متاسك وفعالية القواعد القانونية املنظمة
للحقوق املرتبطة هبذا النوع من امللكيات.
 .2ضرورة مالءمة قانون امللكية الفكرية مع متطلبات امللكية الفكرية الرقمية يف إطار مقاربة مشولية .أظهرت الدراسة املقارنة،
أن امللكية الفكرية الرقمية حقيقة بدأت تتسرب بشكل تدرجيي جملموع النصوص القانونية املتعلقة هبا ،حيث إن الكثري من
التشريعات املقارنة بدأت أتخذها بعني االعتبار عند تنظيمها .فتفحص املدونة الفرنسية للملكية الفكرية على سبيل املثال ،يؤكد
بشكل قاطع أن مشرع هذه الدولة تبىن قواعد حديثة لتنظيم امللكية الفكرية الرقمية ،مع حفاظه على القواعد التقليدية.

ابلتايل ،فتحديث قانون امللكية الفكرية جيب أن يشمل النصوص اليت تنظم حقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة ،وكذا امللكية
الصناعية ،أخذا بعني االعتبار للعالقة املوجودة بني امللكية الفكرية واحملل التجاري الذي يعترب من املواضيع األصيلة للقانون
التجاري ،ذلك أن هذا األخري مطالب بدوره ابالنفتاح على ما أضحى يعرف بـ  » :احملل التجاري الرقمي أو اإللكرتوين «.

من أجل ذلك ،فتجميع القوانني املنظمة حلقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة وامللكية الصناعية يف نص واحد ،على غرار املدونة
الفرنسية للملكية الفكرية ،من شأنه أن يساهم يف بناء تصور مشويل يضم جوانبها التقليدية والرقمية.
 .3مسامهة امللكية الفكرية الرقمية يف جناح التحوالت االقتصادية واالجتماعية .إن من شأن حسن استعمال امللكية الفكرية
الرقمية ،عرب سن قواعد قانونية تنظمها ،أن يسمح بدعم جناح التجارة اإللكرتونية ،اليت غدت دعامة أساسية للتحوالت
االقتصادية واالجتماعية .بتعبري أدق ،ف إذا كان القانون التجاري احتضن منذ بدايته امللكية الفكرية مبعناها التقليدي ،فإن التجارة
اإللكرتونية ترتبط أساسا ابمللكية الفكرية الرقمية.

ابلتايل ،ميكن أن تظهر التجارة الرقمية كفرصة إلعادة اكتشاف امللكية الفكرية ،بشكل جيعل القانون يزاوج بن املادي
والالمادي ،مما من شأنه أن يشكل مصدرا إضافيا للثروة ،ومن مث دعم التحوالت االقتصادية واالجتماعية.
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الملخص:
ظلت الفلسفة حىت العصر احلديث حتافظ على وحدة العلوـ وادلعارؼ وتكاملها ،فقد أكد "ديكارت" أف الفلسفة شجرة،
جذورىا ادليتافيزيقا ،وجذعها الفيزايء ،وفروعها الطب وادليكانيكا واألخالؽ ،وىذا يعكس مدى وحدة ادلعرفة اإلنسانية وتكامل
فروعها وحقوذلا ،غَت أف تلك الصلة قد بدت من جهة "كانط" ىي رلرد عالقة تعسفية؛ أي من حيث توىم العقل يف إنتاج
اليقُت ميتافيزيقا (نظراي) ،دوف االنصياع الختبار واقعي وعملي ،وىو ما سيقود بشكل أو آبخر إىل النقد اجلوىري للعقل نفسو،
وللمعرفة ادلتعالية اليت ينتجها (ادليتا-معرفة) ،زللال الشروط االبستيمولوجية إلمكانية التكامل ادلعريف من عدمو.
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المقدمـة
إف ىدؼ ىذه الورقة العلمية ىو إعادة النظر يف الشرط التكاملي للمعرفة وفق مقتضيات علمية وفلسفية معا ،وىو ما يسمح
إبعادة الربط اجلوىري بُت العلوـ والفلسفة ،وذلك وفق ما أُصطلح عليو تقليداي مبلكة العلوـ أو ادليتافيزيقا ،ألف التصنيف الذي
ينم عن حاجة ملّحة من قبل العقل وادلعرفة
أقامو القدماء سواء الفالسفة اإلغريق أو بعدىم الفالسفة ادلسلمُت ،ىو تصنيف ّ
اإلنسان ية إىل ملكة ادلبادئ ،ألف العلوـ ليس من شأهنا إنتاج ادلبادئ ،ولكن من جوىرىا إنتاج النظرايت ،لذلك ظلت الفلسفة
حىت العصر احلديث حتافظ على وحدة العلوـ وادلعارؼ وتكاملها ،ولقد أكد الفيلسوؼ الفرنسي "رونيو ديكارت" أف ادلعرفة
شجرة ،جذورىا ادليتافيزيقا ،وجذعها الفيزايء ،وفروعها الطب وادليكانيكا واألخالؽ ،وىذا يعكس مدى وحدة ادلعرفة اإلنسانية
وتكامل فروعها وحقوذلا ،غَت أف صلة ادليتافيزيقا ابلفيزايء أو صلة الفلسفة ابلعلوـ قد بدت من جهة الفلسفة النقدية (كانط) ىي
رلرد عالقة تعسفية واعتباطية؛ أي من حيث توىم العقل يف إنتاج اليقُت ميتافيزيقا (نظراي) ،دوف االنصياع الختبار واقعي وعملي،
وىو ما سيقود بشكل أو آبخر إىل الفصل اجلوىري بُت الفلسفة والعلم ،والذي عمتو النزعات الوضعية فيما بعد ،وصوال إىل ظهور
أزمة العلوـ اإلنسانية واالجتماعية ،ىذا إىل جانب الرؤية الفلسفية اليت حتاوؿ دوما احلفاظ على نسقية ادلعرفة ومطلقيتها ،ومن ذتة
تفسَت نزوع ادلعرفة اإلنسانية إىل التكامل ،لذلك علينا أف نتساءؿ :ىل شنكن التسليم ابلتحديد ادلسبق للمعارؼ؟ كيف شنكن
ارجاع أشكاؿ الوحدة ادلعرفية إىل العقل؟ وابلتايل استبداؿ ادلقولة الديكارتية الشهَتة" :العقل أعدؿ األشياء قسمة بُت الناس" ؟
وأخَتا أين شنكن أف تلتقي الرؤية العلمية للظواىر احملسوسة مع الرؤية الفلسفية ادليتافيزيقية؟
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أوال -من نقد العقل إلى نقد الميتا-معرفة :
إف ادلأخذ الذي يسجلو كانط عن الفلسفات السابقة سواء كانت عقلية أـ جتريبية ىو أهنا أغفلت النظر يف العقل من حيث ىو
ينبوع كل معرفة ،وىذا ما دفعو إىل أف ينظر إىل العقل يف ح ّد ذاتو ،1وحتقيقا ذلذا اذلدؼ اجتهت فلسفة كانط إىل حتليل طاقات
العقل وإمكاانتو بغية الوصوؿ إىل القواعد وادلبادئ اليت تضبط كل معرفة وكل أخالؽ ،2ومن ىنا جاء اىتماـ كانط ابدلتعايل
(الًتنسندنتايل) ،ألف ادلتعايل عنده كما يقوؿ ىيدغر " :كل معرفة مزعومة تقف ما وراء حدود التجربة اإلنسانية ،ال ألهنا تتخطى
األشياء -ادلوضوعات ابجتاه موضوعيتها ،بل ألهنا تتخطاىا وتتخطى موضوعيتها يف آف ،وذلك دوف تعليل كاؼ ،فيكوف متعاليا -
بنظر كانط -كل تصور يتنطح دلعرفة موضوعات ال حتيط التجربة هبا" ،3على ىذا األساس تقوـ فلسفة كانط يف اتريخ الفلسفة
الغربية كمحاولة فلسفية جريئة إلعادة بناء اإلشكاؿ ادليتافيزيقي ،وإقامة األسس النقدية للمجاؿ الذي ينبغي أف يتخذ فيو اخلطاب
ادليتافيزيقي وضعا شرعيا هنائيا ،ومعٌت ىذا أف الفلسفة ىي ابألساس ميتافيزيقا ،أو بتعبَت أدؽ مشروع إقامة الشروط النظرية
والعقلية (القبلية) الالزمة إلمكانية بناء فعل ميتافيزيقي جديد.4
 -1نقد العقل:
ينصب نقد العقل عند كانط على الكشف عن نظاـ األسس القبلية ومقتضيات العلم األولية اليت بفضلها تتم ادلعرفة ،ومن ذتة
فحص مشروعية ىذه األسس القبلية وادلبادئ السابقة يف التجريد ،وحتديد قيمتها يف ضماف صحة التجربة ،لذلك فإف ادلنهج
يبُت ما يف العقل احملض من أشكاؿ وقوانُت وقوالب ،مث
الذي يستخدمو العقل يف نقده لنفسو ىو ادلنهج ادلتعايل؛ مبعٌت أنو ّ
يفحص عما ينتج عنها ابلنسبة إىل ادلعرفة وموضوعاهتا ،أو أنو ابألحرى يسَت من ادلعرفة إىل مصادرىا ،ويعود القهقرى إىل شروطها
الضرورية ،فالطريق األوؿ ىو الًتكيب التقدمي ،والطريق الثاين ىو التحليل الًتاجعي ،عندئذ توصف ابدلتعالية كل معرفة خاصة
إبمكاهنا تطبيق ما ىو قبلي ) )a prioriعلى ما ىو بعدي ( ،)a posterioriوبقيمة ما ىو قبلي ابلنسبة إىل التجربة وموضوعاهتا؛
أي كل ما يتعلق بشروط إمكاف التجربة ،ومبا يسبقها منطقيا من مبادئ ،5ومن ذتة فإف كانط يبتكر ضراب من النقد غَت ادلسبوؽ
يف اتريخ الفلسفة ،مبا ىو نقد للعقل أبدوات العقل ذاتو ،6وابلرغم من أف كانط يدخل يف حوار نقدي مع فالسفة كثَتين ،إال أف
النقد عنده ليس منصبا على نقد الفالسفة والكتب وادلذاىب والتيارات الفلسفية ،وإدنا ىو نقد لقدرة العقل بعامة ابلنسبة إىل
رتيع ادلعارؼ اليت شنكن أف ينزع إليها مبعزؿ عن أي جتربة ،وابلتايل ،الفصل يف مسألة إمكاف أو ال إمكاف ادليتافيزيقا بعامة ،وتعيُت
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مصادرىا ونطاقها وحدودىا ،وكل ذلك بناء على مبادئ ،نفهم من ىذا أنو إذا كاف موضوع النقد ىو العقل ،فإف وظيفتو ىي
عّب
الكشف عن إمكانية قياـ ادليتافيزيقا كعلم من عدمها ،وكانط ىنا يسًتشد علوـ عصره (الرايضيات والطبيعيات) ،ولعل ىذا ما ّ
عنو "ىوسرؿ" من خالؿ أتكيده أف فلسفة كانط ما ىي إال حتليل إبستمولوجي لعلوـ عصره ،لذلك فإف نقد العقل عنده أيخذ
ادلرور ادلفهومي التشاوري بُت القضيتُت الرايضية وادليتافيزيقية ،وابلرغم من النهاية ادلؤسفة اليت توصل إليها كانط ،واليت حتيل إىل
استحالة قياـ ادليتافيزيقا كعلم قائم بذاتو ،وأهنا ختتلف ماىواي عن العلم الرايضي ،فإنو خطا ابلنقد وابلعقل حنو األماكن اجملهولة
القصية ،كاجملاالت العملية األخالقية واجلمالية الفنية ،مستثمرا يف ذلك كل طاقات ادلنهجية النقدية.
 -2االختبار االبستيمولوجي للميتافيزيقا:
إف التفكَت النقدي ،وابألخص على مستوى نقد العقل احملض (اخلالص) ينصب على اجملاؿ االبستيمولوجي الذي تقوـ فيو العلوـ،
ال للشك يف موضوعيتها ويقينها ،وإدنا إلنتاج اخلطاب ادليتافيزيقي الذي يكشف عن أسسها ،ويبُت صَتورة نشأهتا ،وتلك ىي
مهمة نظرية يف ادلعرفة ،غَت أف ىذا ال يشكل اجلانب األساسي ولكن التمهيدي من ادلشروع ،مبا ىو مشروع إمكانية قياـ
ادليتافيزيقا كعلم.
يبدو أف حل مشكلة إمكانية ادليتافيزيقا يستلزـ إذف فحص شروط إمكانية قياـ العلم ،وابلتايل فإف مشروع إعادة بناء القوؿ
ادليتافيزيقي ابلشكل الذي يضمن لو مشروعية وجوده واستمراره يتطلب حتليال عميقا لطبيعة اشتغاؿ العقل يف حتصيلو للمعرفة ،فهو
حتليال ارتدادي يرتقي من الواقع الثابت واألكيد لوجود العلم إىل الشروط القبلية اليت جتعلو ممكنا ،7ذلك أف ادلبحث الوحيد الذي
مل زنقق نتائج يقينية ،وىو مبحث ادليتافيزيقا ،فهل يرجع سبب ىذا التأخر إىل طبيعة ادلواضيع اليت تناقشها ؟ أـ إىل خلل يف بنية
ادلناىج اليت نوقشت من خالذلا ىذه ادلواضيع؟ مث ىل يؤدي الغموض ادلوجود يف االستنتاجات ادليتافيزيقية إىل االستغناء عنها
ابلرغم أهنا تليب حاجة ملحة يف اإلنساف ،وىي حب التفلسف؟.8
يؤكد كانط أف العقل البشري ،يف نوع من معارفو ،ىذا القدر اخلاص :أف يكوف مرىقا أبسئلة ال شنكنو ردىا ألهنا مفروضة عليو
بطبيعة العقل نفسو ،وال شنكنو أيضا أف رنيب عنها ،ألهنا تتخطى كليا قدرة العقل البشري ،9فقد آمن كانط ابدليتافيزيقا إشناان قواي:
وادليتافيزيقا اصطالحا ىي تلك ادلعرفة اجملردة اليت تدرس موضوعات تسمو على التجربة ،حيث يبحث العقل من خالذلا عن
انسجامو الذايت ،إال أف كانط مل يقتنع هبا ميال طبيعيا يف اإلنساف ،بل أرادىا أف تكوف علما قائما بذاتو ،يستطيع الوصوؿ إىل
نتائج يقينية تكوف يف مستوى النتائج اليت حققتها العلوـ األخرى.
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يتساءؿ كانط يف كتابو األىم "نقد العقل احملض" ىل شنكن للميتافيزيقا أف تكوف علما؟ ولكي رنيب على ىذا السؤاؿ كتب ىذا
الكتاب ،حيث ّتولدت عن ىذا السؤاؿ أسلة أخرى :كيف شنكن لألحكاـ الًتكيبية القبلية أف تكوف ممكنة؟ ىذا السؤاؿ ينحل
بدوره إىل تساؤالت جديدة :كيف تكوف الرايضيات النظرية ممكنة؟ كيف يكوف العلم الطبيعي النظري ممكنا؟ كيف تكوف
ادليتافيزيقا ممكنة؟
إف ىذه العلوـ حتتوي على أحكاـ تركيبية قبيلة ،وقد أجاب كانط عن السؤاؿ ادلتعلق ابلرايضيات يف الباب ادلخصص لإلستطيقا
ادلتعالية ،وعن السؤاؿ ادلتعلق ابلعلم الطبيعي النظري يف الباب ادلخصص للتحليل ادلتعايل ،وعن السؤاؿ اخلاص ابدليتافيزيقا يف ابب
اجلدؿ ادلتعايل ،إذف ولكي رنيب كانط عن السؤاؿ الذي طرحو يف البداية :ىل شنكن للميتافيزيقا أف تصبح علما؟ ففي اجلدؿ
مهد لو بباب اإلستطيقا ادلتعالية ،والذي درس يف إطاره ادلكاف والزماف ،وكذلك ابب التحليل ادلتعايل بسؤالو حوؿ إمكانية
ادلتعايل ّ
العلة ،لكن ىل أجاب كانط فعال على
قياـ العلم الطبيعي ،وىو يبحث ادلبادئ القبلية اليت سنضع ذلا العلم الطبيعي كاجلوىر و ّ
السؤاؿ ادلتعلق ابدليتافيزيقا؟ واحلقيقة أف إجابتو كانت سلبية ،ذلك أف العقل اخلالص ال شنكنو أف يقدـ لنا إجاابت دقيقة وزلددة
فيما يتعلق إبثبات النفس ،وإثبات هللا ،وإثبات احلرية ،بل األكثر من ذلك فإنو قد يثبت القضية ونقيضها ،وىو ما يسميو كانط
بػنقائض " "antinomiesالعقل اخلالص ،01حيث يقوؿ" :على الرغم من أننا نفكر بّبج رنب يرتفع حىت يف السماء ،فإف مؤونة
ادل واد ال تكفي وال شك إدنا فقط من اجل بيت للسكن ،يتسع أو يكاد ألشغالنا يف حقل التجربة و يرتفع أو يكاد اىل ما شنكننا
أف نضمو بنظرة ،وىكذا كاف على ذلك ادلشروع اجلريء ف يفشل من جراء نقص يف ادلواد ،00وىذا يعٍت أف ىناؾ حدود للعقل
اإلنساين ال شنكن لو أف يتخطاىا ،ابعتباره يستند إىل مقوالتو اليت تنطبق على احلدوس احلسية ،أما خارج احلدوس احلسية ،فيكوف
العقل عرضة للتناقضات حيث يقوؿ كانط... " :وىم بذلك يتصرفوف بصواب كلي شرط أف يتخطوا احلدود الرمسية ذلم ،أعٍت
حدود الطبيعة ،ألهنم ينزلقوف من دوف أف يدروا إىل خارج احلساسية ،على األرض غَت ادلوثوقة للمفاىيم احملضة ،بل الًتنسندنتالية
حيث ال يسمح ذلم األساس أف يقفوا وال أف يسبحوا (  ،)Instabilis Tellus Innalisunوحيث ال خنطو سوى خطى ىائمة ال
زنفظ الزماف أي أثر ذلا".02
إف ادليتافيزيقا النظرية يف شكلها التقليدي موضوعا ومنهجا مستحيلة ألهنا غَت دقيقة ومتناقضة ،يف حُت تفًتض أف تكوف علما
قبليا ،وىكذا انتهى كانط يف ىذه ادلرحلة من مشروعو النظري إىل إثبات أف لدينا تصورات قبلية إىل جانب التصورات التجريبية،
وإنو ليس يف ىذه التصورات ما يتعدى التجربة ،وأف على ىذه التصورات إذا ما أرادت أف تكوف دقيقة أف أتخذ من العلم وأف
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تبتعد عن الطريقة الّبىانية يف معاجلة القضااي ادليتافيزيقية ألهنا ال تؤدي إال إىل التناقض ،03يقوؿ كانط ،يف كتابو"نقد العقل
احملض"" :ومبا إننا كنا قد التزمنا أبف نعُت حدود العقل احملض يف استعمالو الًتنسندتنايل ،لكن مبا إف ىذا النوع من التطلع لو يف
ذاتو خاصية إنو على الرغم من أكثر التحذيرات إحلاحا وأوضحها ،يظل دائما ينخدع قبل أف يتخلى عن خطتو أيمل الوصوؿ إىل
ما وراء حدود التجربة إىل بالد العقل اجلذابة ،فإنو من الضروري إف نقذؼ هبذا األمل الغريب يف عرض البحر".04
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ثانيا -الميتا-معرفة والضرورة األخالقية:
" إنو ال ينبغي أف ننتظر من العقل البشري أف يكف مرة واحدة وإىل األبد عن اخلوض يف البحوث ادليتافيزيقية ،فإف سئمنا من
استنشاؽ ىواء فاسد لن يدفعنا يوما ما إىل االمتناع دتاما عن التنفس" ،وىذا إف دؿ على شيء فإدنا يدؿ على أف ادليتافيزيقا
متجذرة يف العقل اإلنساين ،05وال شنكن أبي حاؿ من األحواؿ إلغاء مشروعيتها ،وإدنا على األقل نقل مشروعيتها من رلاؿ إىل
أخر ،و لكن بعد أف أكد كانط استحالت قياـ ميتافيزيقا عقلية نظرية ،ابعتبار أف ىناؾ حدود للعقل البشري ،ال يستطيع
جتاوزىا ،حبيث تبقى ادلوضوعات ادليتافيزيقية غَت قابلة للّبىنة العقلية النظرية ،يقوؿ كانط" :وال أشاطر يف احلقيقة ذلك الرأي الذي
غالبا ما عّب عنو أانس أفذاذ وجديُت مثل "زولتسر" كانوا يشعروف بضعف األدلة ادلستعملة حىت اآلف ،أعٍت كانوا أيملوف العثور
يوما على أدلة بديهية لقضييت عقلنا احملض األساسيتُت :ذتة إلو وذتة حياة مقبلة ،بل أين متيقن على العكس من أف ذلك لن زنصل
البتة إذ من أين سيجد العقل أساسا دلثل ىذه ادلزاعم التأليفية اليت ال صلة ذلا مبوضوعات التجربة؟ 06لكن ابلرغم من ذلك فإف ما
يؤكده كانط ،ىو أف العقل مدفوع بشكل تتعذر مقاومتو إىل ختطي حدود التجربة ،وإنو ال أيمل ضبط ذاتو بوسائل نظرية دوف
غَتىا من الوسائل ،وإذف يقًتح كانط دراب أخالقيا.07
إف اذلدؼ النهائي الذي ينتهي إليو تنظَت العقل اخلالص سنص ثالث قضااي :حرية إال رادة ،الروح اخلالدة ،وهللا موجود ،ولئن أحل
العقل كي نساؿ إذا ما كانت اإلرادة حرة والروح خالدة وهللا موجود ،وابدلقابل ىذه القضااي األساسية تكوف أيضا ،من الزاوية
النظرية قضااي دتتنع على القرار ،أف حل ادلفارقة ىو أف أذنيتها ينبغي أف ال ختص إال ما ىو عملي بشكل دقيق ،08يقوؿ كانط:
"إف مفاىيم هللا واحلرية واخللود ،ىي مفاىيم ال يستطيع التأمل أف يّبىن على إمكانيتها بصورة كافية وافية" ،09بعد أف مهد كانط
إلقامة ادليتافيزيقا بوصفها علما لو منهجو احملدد وموضوعاتو احملددة يف اجلانب النظري ،جنده يؤسس ىذه ادليتافيزيقا يف اجلانب
العملي من مشروعو ورنعل أساسها أخالقيا ،عقليا ،واستبعاد كل ما ىو سلوكي أو جترييب ،وىذا من خالؿ كتابو "نقد العقل
العملي".21
إف مصادرات العقل العملي ىذه ىي خلود النفس ووجود هللا ،وخلود النفس يعٍت االعتقاد حبياة أخرى تتناغم فيها الطبيعة مع
قانوف العدؿ ،أو االعتقاد مبوجود أمسى ،خالق للطبيعة وصانع للقانوف اخللقي يف أف واحد ،أف ىاتُت ادلصادرتُت موضوع إلشناف
خلقي متميز أمت التميز عن األشناف النظري ،فاألشناف اخللقي ىو األشناف بوقائع ال وجود ذلا يف نظران إال على أهنا شروط احلياة
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اخللقية والعقل النظري عليو التسليم ابالعتقادات اليت يتطلبها العقل العملي ،بشرط وىو أف تكوف ممكنة ،واحلاؿ أف اجلدؿ ادلتعايل
استبقى بصريح العبارة إمكاف إرادة حرة ونفس خالدة لإللو كلي القدرة ،20حيث يقوؿ كانط" :وىذه ادلسلمات ،ىي ادلسلمات
ابخللود وابحلرية وبوجود هللا وتنشا ادلسلمة األوىل عن الشرط الضروري عمليا لدشنومة مناسبة للوفاء الكامل ابلقانوف األخالقي،
وتنشا الثانية عن الفرضية الضرورية ابالستقباؿ عن العامل احلسي ،ومن ملكة ادلرء لتعيُت إرادتو لقانوف عامل بياين ،أي قانوف احلرية،
وتنشا الثالثة عن الشرط الضروري لوجود اخلَت األعلى يف عامل بياين كذاؾ ،وذلك ابفًتاض اخلَت األمسى أي الفرضية بوجود هللا"،22
دؿ على شيء فإدنا يدؿ على أف الالىوت الوحيد ادلمكن للعقل ىو ادلؤسس على قوانُت أخالقية أو يسعى لالىتداء هبا،
وىذا إف ّ
فاهلل واحلرية واخللود ىي أفكار العقل الثالثة ،ولكن رغم أف العقل اخلالص يقودان إىل تشكيل ىذه األفكار فإنو ال شنكنو ىو نفسو
أف يثبت واقعيتها ،وأذنية ىذه األفكار أذنية عملية ،أعٍت أهنا متصلة ابألخالؽ ،حيث يقوؿ كانط" :إهنا أيضا لضرورة مرتبطة
ابجلواب كمقتضى أف ينبغي علينا افًتاض ىذا األخَت األعلى ،ودلا كاف ىذا األمر ممكنا فقط استنادا اىل شرط وجود هللا ،لذلك
فإنو يربط الفرضية بوجود هللا 23ربطا ال تنفصم لو عروة ،أي أنو دلن الضروري أخالقيا أف نفرض وجود هللا" ،وىذا يعٍت أف
األخالؽ ىي اليت تؤسس الالىوت.
يرد السلوؾ الديٍت (االعتقاد بوجود هللا وببقاء النفس) إىل حاجة لدى الشخص تتولد من عالقاتو مبثلو األعلى
إف كانط ّ
األخالقي ،فتتبدى لنا فلسفة كانط األخالقية ،انزعة نزوعا صرزنا إىل احلرية فهي تريد أال يكوف الفعل أخالقيا أخالقيا ما مل يكن
صادرا عن إرادتنا احلرة ،ومهما تكن نتائج الفعل أخالقية فهو ال يع ّد أخالقيا إذا صدر عن خضوع إلرادة خارجية ،فمناط
أخالقية الفعل عند كانط انبثاقو من انموسو الذايت وصدوره عن كياننا الداخلي ،24وىذا ما تعّب عنو الصيغة الكانطية الشهَتة" :إف
بعض األفعاؿ رنب أف تعتّب أوامر إذلية ألهنا ملزمة لنا إلزاما داخليا.25
-1امليتافيزيقا وخلود النفس :إف الشرط األعلى للخَت األمسى يكمن يف اإلرادة اليت يتم فيها التوافق التاـ بُت النوااي والقانوف
األخالقي ،وىو الشرط األعلى للخَت األمسى ،إذ رنب أف يكوف ممكنا ىو وموضوعو ،ألنو متضمن يف نظاـ حتقيق ىذا ادلوضوع،
لكن التوافق التاـ لإلرادة مع القانوف األخالقي ىو القداسة ،وىي كماؿ ال يقدر على بلوغو أي كائن عاقل يف العامل احملسوس يف
أي حلظة من حلظات وجوده ،بيد أنو دلا كاف أمرا ضروراي من الناحية العملية ،فإنو ال شنكن بلوغو إال يف تقدـ يستمر إىل غَت هناية
نقر بوجود التقدـ العملي بوصفو موضوعا حقيقيا إلرادتنا ،ومثل
حنو ىذا التوافق التاـ ،ووفقا دلبادئ العقل اجملرد فمن الضروري أف ّ
ىذا التقدـ الالمتناىي ال يكوف ممكنا إال ابفًتاض وجود وشخصية كائن عاقل ابقيُت أبدا إىل غَت هناية (خلود النفس).26
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-2امليتافيزيقا ووجود هللا :إف ادلصادرة األوىل رنب أف تقود إىل مصادرة اثنية ىي "وجود هللا" الذي بو يتحقق االتفاؽ بُت
الفضيلة والسعادة ،ذلك أف السعادة ىي حاؿ لكائن عاقل جتري لو كل أموره كما يشتهي ويريد ،فهي إذف تقوـ على االتفاؽ بُت
الطبيعة وبُت الغاية اليت تسعى إليها ،وأيضا االتفاؽ بينها وبُت ادلبدأ اجلوىري لتعيُت اإلرادة ،والقانوف األخالقي بوصفو قانوان
للحرية أيمر بواسطتو مبادئ معينة ينبغي أف تكوف مستقلة دتاما عن الطبيعة وعن اتفاؽ الطبيعة مع رغباتنا ،لكن الكائن العاقل
الذي يفعل يف العامل ليس مع ذلك يف نفس الوقت علّة العامل والطبيعة ،وإذف فال يوجد يف القانوف األخالقي أي مبدأ لالرتباط
الضروري بُت األخالقية والسعادة ادلناسبة ذلا لدى كائن يؤلف جزءا من العامل ،وابلتايل يعتمد على العامل ،ومن أجل ىذا ال شنكنو
إبرادتو أف يكوف علّة الطبيعة وال شنكن –ابلنسبة إىل سعادتو -أف رنعل الطبيعة على اتفاؽ اتـ مع مبادئو العملية.
 -3امليتافيزيقا واحلرية :إف الفاعل األخالقي البد لو أف يفًتض أبنو حر يف أفعالو ،مبعٌت أف إرادتو ىي مصر مبادئ فعلو ،وأنو
قادر على أف يفعل وفق ذلذه ادلبادئ ،إف الفاعل األخالقي رنب أف يعمل حتت فكرة احلرية ،27وحيث يقوؿ كانط ":وعليو إذا مل
تكن ىذه القضااي اجلذرية الثالث الزمة لنا البتة من اجل اف نعلم ،وكاف عقلنا مع ذلك يوحي هبا إبحلاح ،فإف أذنيتها رنب أف
تعود أصال إىل العملي وحده ،عملي كل ما ىو حبرية" ،28إف مسلمة احلرية وادلسلمتُت األوليتُت ال تدخل يف رلاؿ ادلعرفة ،بل
ختضع لنمط أخر من الالمفكر فيو؛ (ما ينبغي أف يكوف)؛ أي ابلفعل األخالقي أو ما يسمى مبيتافيزيقا األخالؽ.29
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ثالثا -المخيلة األخالقية والربط بين المحدوس والمعقول:
إف مفهوـ اخلَت ىو ادلفهوـ ادلركزي يف الفلسفة األخالقية ،ذلك أنو ارتبط تقليداي مبفاىيم السعادة وابحلالة اجليدة لألشياء اليت ننوي
حتقيقها بشىت الوسائل وابلنتائج اجليدة اليت نتوقعها أو ابحلياة اخلَتة ،إال أف كانط يستبدؿ اخلَت بفكرة الواجب ،فهو ال يسعى حنو
الفضيلة من أجل السعادة -وقد سبق أف بيّنا سبب رفض السعادة -ولكن من أجل الواجب .وعالوة على ذلك يرى أنو على
الرغم من أف الرجل الفاضل ال سنطط للسعادة إالّ أف الكينونة الكاملة لإلنساف تتضمن السعادة ابإلضافة إىل الفضيلة ،ولذلك
فقد أ ّكد كانط على أننا إذا فقدان أساس االعتقاد أبف العنصرين (الفضيلة ،السعادة) متح ّداف احتاداً هنائياً عندئذ سوؼ يلغي
أساس األخالؽ نفسو ،ألف األخالؽ تعتمد على طلب العقل ،وإمكانية بلوغ اخلَت األمسى ىو أيضا طلب العقل ،33ودلا كاف اخلَت
شنس بو
األمسى ىو هللا ،فإف البحث عنو وزلاولة اللّحاؽ بو ىو يف ح ّد ذاتو حبث عن الذات اإلذلية ،وابلتايل فإف التغيَت الذي ّ
كانط طبيعة اخلَت األمسى ينتج عنو تغَت يف تصور عالقة اإلنساف ابهلل ؛ مبعٌت االجتاه حنو ما ىو أخالقي31؛ أي من أجل حاجة
عملية حتث البشر على بلوغ اخلَت األمسى واكتماؿ اإلرادة اخلَتة ،ىاىنا يتم توديع العقل الفلسفي من أجل أف ال يبقى منو غَت
لعب ادلخيلة ،32ومن ذتة فإف ادلخيلة ىي النتيجة اذلامة للعقل احملض ،وىذا ما جعل "ىيدغر" يعتّبىا زلال مناسبا للمتعايل
ابعتبارىا ملكة ادللكات العقلية فدعاىا ابدلتخيلة ادلتعالية ،وفضال عن مركزيتها ابلنسبة دلختلف جاىزايت العقل احملض فإهنا
وحدىا ادلؤىلة لتحقيق التجسيد الواقعي-احملايث للكوين ادلفارؽ أي الربط بُت ما فوؽ احملسوس واحملسوس ،مبا يغٍت الكوين نفسو
من أحداث العامل مبتكراً تصاحلا فوراي بُت اخلاص والعاـ واجلزئي والكلي واخلصوصي والكوين.
إف ادلخيلة ال تعمل على أساس مشويل فحسب بل تسعى ىي ابلذات إىل إنتاج مفاىيم كونية تنطبق على ما ىو خاص ،فهي
جتعل من معطيات احلدوس الزمكانية قا بلة للمعرفة ودتنح ادلبادئ الكونية ،وابلتايل يكوف ىدفها ىو هتيئة الشرعية الكونية من أجل
بناء تصورات ذات إطار مشويل إهنا تشكل منطقة التمفصل بُت ادلفارؽ واحملايث حبيث ختلق ذلك التجسيد بُت احملسوس وما فوؽ
زلسوس.33
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خاتـمة:
إف ما شنكن استنتاجو ،ىو أف مشروع كانط حوؿ أتسيس ميتافيزيقا األخالؽ ال شنكن فهمو بعيدا عن مشروعو النقدي الذي
تبُت عدـ
يتخذ بعدا زلوراي يف كل أعمالو ومؤلفاتو ،وىذا ما رنعل ادليتافيزيقا تعتمد على اجلانب األخالقي ،ولكن بعد أف ّ
صالحيتها يف اجلانب النظري التأملي  ،لتصبح يف حاجة إىل أسس أخالقية حىت تضمن مشروعيتها كميل طبيعي ضروري
لإلنساف ،ذلك أف سأمنا من استنشاؽ ىواء فاسد -فيما يقوؿ كانط -ال شننعنا أبدا عن التوقف عن التنفس ،ولكن من جهة
أخرى ،يبدو أف األخالؽ يف ح ّد ذاهتا حتتاج إىل أسس ميتافيزيقية؛ أي أفكار ال شنكن الّبىنة عليها وإدنا نسلم هبا فقط (هللا،
احلرية ،خلود النفس) ،فااللتزاـ األخالقي يفًتض مسبقا وجود هللا ،وحرية اإلنساف ،وخلود النفس ،وعليو يصبح سؤاؿ ادلشروعية
"ما مدى مشروعية" الذي طادلا ارتبط ابلفلسفة النقدية زنتاج ىو اآلخر إىل مشروعية ،ذلك أف مشروعية ادليتافيزيقا تقوـ على
مشروعية األخالؽ ،ومشروعية األخالؽ تقوـ على مشروعية ادليتافيزيقا ،فما مدى مشروعية كليهما ؟
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الملخص
 إال أنه قد يطرأ على هذه ادلدة ما يؤدي إىل وقفها وابلتايل،تبدأ مدة مرور الزمان ادلسقط للدعوى يف السراين من اتريخ استحقاق احلق
إعطاااا الااداحلن احلااق يف رعا الاادعوى ردااا ماارور ادلاادة اهااددة لل طالباايح يهااد البحا اىل تو ا ذلا وحتل ااأ أسااباو الوقا وماادى
البح ح وقد توصأ البح اىل حتديد مفهوم الوق وحصر أسبابه وحتل أ حاالت أخرى مل ترد

دقتها يف ظأ التشريعات العرب ي مو

يف التشريعات ردا أمه تها كأسباو تعطى العذر للداحلن الذي مل يطالب خالل ادلدة اهددة لل طالبي القضاحل يح
Abstract
The period of lapse of time start to calculate from the due date of the right. This period may
suspended by many reasons, and thus give the creditor the right to claim in spite the termination
of the period specified by the law. This article aims to clarify and analyze the definition and the
reasons of the suspension as a concept, and to examine the accuracy of the legal provions in the
current Arab legislations. The research has reached a definition of the concept of suspension,
specify its reasons, and the others cases which not inserted in the law despite their importance as
reasons that give the excuse of the creditor who did not claim during the period specified for the
judicial claim.
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 .1المقدمة:
يعتاام ماارور الزمااان ادلسااقط للادعوى ماان اظنة ااي القانون ااي اذلامااي يف القااانون ادلاادي ،ح ا

قتضاااه لااب علااى الااداحلن ان يطالااب قااه

خااالل ادلاادة اهااددة يف القااانون وإال ال تقبااأ دعاواه ماان القضااااح ويتراااول هااذا البحا دراسااي وحتل ااأ مااا يعااًت هااذه ادلاادة ماان اسااباو
تااؤدي إىل وقفهااا عاان الساراين ،وابلتااايل عاادم اكت اذلااا ،اظماار الااذي يعطااى احلااق للااداحلن يف رعا الاادعوى لل طالبااي قااه ردااا ماارور ادلاادة
اهددة يف القانون واليت هي يف الغالب مخس عشرة سريح
وتت ثأ مشكلي البح يف دراسي وق ادلدة من ح

حتديد مفهومه وب ان اسبابه وحتل لها دلعاجلي كأ احلاالت اليت ميكن أن تؤثر على

قاادرة الااداحلن علااى ادلطالبااي قااه ،اظماار الااذي يعتاام عااذراً اارع اً يعط ااه احلااق يف رعا الاادعوى ردااا ماارور ادلاادة اهااددة لل طالباايح يهااد
البح ايضا اىل معاجلي احلاالت الايت مل يارد ذلاا معاجلاي قانون اي نعر اها واللهاا يف إطاار هاذا البحا  ،ومان د اادد اظثار ادلًتتاب علاى
وجود سبب مان أساباو الوقا وماا يثاَته هاذا اظثار مان إ اكال اتح وسارتب يف البحا ادلارهل التحل لاي للرصاوا القانون اي الاواردة يف
رللي اظحكام العدل ي ادلطبقي يف علسطُت والقانون ادلدي اظردي والقانون ادلدي ادلصري م التعر ظحكام القضاا وآراا الفقهااح

132

أ.د /إياد دمحم ابراهيم جاد الحق

 .2المقصود بالوقف:
قاد يعاًت

مادة مارور الزماان أثرااا ساراياا ماا واول باُت الااداحلن وباُت ادلطالباي ابحلاق ع قاال عردحل راذ أن مادة مارور الزماان قاد أوقفا أثراااا

الفًتة اليت مل يكن ابستطاعي الداحلن خالذلا أن يطالب قه د تعود ادلدة إىل السراين عرد زوال السبب الذي أدى إىل الوق 1ح
ويعر البعض الوق ابلقول  " :يقصد ابلوق أن يتعطأ سراين التقادم مدة ما بسبب وجود مان يتعذر معه على الداحلن أن يطالب
ّ
قه على أن يعود التقادم سَتته اظوىل مىت زال هذا ادلان  ،وال يدخأ بطب عي احلال يف حساو ادلدة الفًتة اليت وق التقاادم يف أثراحلهاا
" ، 2ونع ب على هذا التعري ذكره اظثر ادلًتتب على الوق قبأ ذكره أسبابه ،ح

مان اظعضاأ يف التعريا أن يسابق السابب اظثار

كون اظثر يًتتب على وجود السببح
لذل نُعر الوق أبنه عبارة عن وجود مان يشكأ عذراً رع اً يتعذر معه على الداحلن أن يطالب قاه خاالل عاًتة ق اام ادلاان  ،ومان
أنه أن يؤدي إىل تعط أ سراين ادلدة قبأ اكت اذلا ،ويًتتب عل ه عدم حساو عًتة ق ام ادلان

ن مدة مرور الزمانح

وترجا احلك ااي ماان تقرياار الوقا إىل نايااي الااداحلن الااذي ال يسااتط لوجااود مااان مااا أن يطالااب قااه قضااحل اًح وخيتلا وقا ادلاادة عاان
أتخَت البادا ع هاا ح ا أن أتخاَت بادا ساراين ادلادة يفاًت

أن مارور الزماان مل يبادأ ساراينه بسابب عادم اساتحقاق الادين لتعل اق االلتازام

على رط أو اقًتانه أبجأ3ح

 1دمحم علي ع ران  :وق التقادم وانقطاعه ،رللي العلوم القانون ي واالقتصاديي ،اجمللد الثاي ،العدد الثاي ،سري  ،2791ا603،609ح
 2أنور سلطان  :الرةريي العامي لاللتزام  -اجلزا الثاي  -أحكام االلتزام ،بدون طبعي ،دار ادلعار صر ،2799 ،ا599ح
 3إال أن هراك جانب من الفقه والقضاا يف عرنسا ذهب إىل القول ابعتبار مرور الزمان موقوعاً إىل الوق الذي يتحقق ع ه الشرط أو واأ اظجاأ يف حالاي أن
يكون االلتزام معلقاً على رط أو مقًتانً أبجأ  cassation civil 9/7/1879 D. 1879-1-313أ ار له دمحم علاي ع اران :ادلرجا الساابق،
ا ، 607ولكاان هااذا القااول دااَت صااح ح ا أن ماادة ماارور الزمااان مل تباادأ بعااد حااىت تقا والصااح هااو أتخاار باادا ادلاادة إىل الوقا الااذي يتحقااق ع ااه
الشرط أو وأ ع ه اظجأح راج يف ذل دمحم علي ع ران  :ادلرج السابق ،ا607ح
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 .3أسباب الوقف:
لقد اختلف التشريعات يف حتديد أسباو الوق  ،ع رها من حدد هذه اظسباو على ساب أ احلصار كالقاانون ادلادي الفرنساي ،1ومرهاا
من حددها على سب أ ادلثال ك جلي اظحكام العدل ي والقانون ادلدي اظردي والقانون ادلدي ادلصري2ح
لوق مدة مرور الزمان لب تواعر العذر الشرعي الذي وول باُت الاداحلن وباُت ادلطالباي ابحلاقح وميكان تعريا العاذر الشارعي أبناه عباارة
عاان كااأ مااان مااادي أو أدو أو قااانوي وااول بااُت الااداحلن وبااُت ادلطالبااي ابحلااق ،ويًتتااب عل ااه وقا ماادة ماارور الزمااان وعاادم ساراياا ااق
الااداحلن خااالل عااًتة ق ااام ادلااان ح ويتضا ماان التعريا أن العااذر الشاارعي قااد يكااون مانعااً مااادايً وقااد يكااون مانعااً أدب ااً وقااد يكااون مانعااً
قانون ااً ،وترج ا العلااي ماان جعلااه ساابباً لوق ا ادلاادة إىل أنااه يرفااي عاان الااداحلن صاافي التقصااَت والسااكوت ويكااون بااذل جااديراً ابحل ايااي
القانون ي ،وسرشرح ادلوان اليت تشكأ أعذاراً رع ي على الرحو اآليت :
أ .املانع املادي  :إن قوام ادلان ادلاادي تاواعر ظارو مادياي معاأ مان الصاعب علاى الاداحلن أن يطالاب قاه ،ومان ذلا ق اام حارو أو
ثااورة يًتتااب عل هااا انقطااات ادلواصااالت واسااتحالي ا اااذ ايج ارااات القضااحل ي لل طالبااي ابحلقااوق ،عهااذه ادلوانا أقاارو مااا تكااون إىل القااوة
القاهرة إال أنه ال يشًتط أن يرقى ادلان ادلادي إل ها ،أي أن يؤدي إىل االستحالي ادلطلقي وإمنا يكفي أن يكون من أنه أن يتعذر على
الداحلن ادلطالبي ابحلق ،ومن ابو أوىل عإن القوة القاهرة تعتم من ادلوان ادلاديي وتوق سراين ادلدة3ح
ب .املانع األديب  :إن قوام ادلان اظدو أن توجد بُت الداحلن وادلدين عالقي ما معاأ مان ادلتعاذر علاى الاداحلن أن يطالاب مديراه ابلادين
وإال تعكر صفو هذه العالقي ،ومن قب أ ادلوان اظدب ي عالقي الزوج بزوجته أثراا ق ام رابطي الزوج ي والعالقي بُت ادلخدوم واخلادم وعالقي
االباان أبب ااه ،وقااد ورد هااذا ادلااان يف أق اوال بعااض الفقهاااا ح ا جاااا يف رسااالي اباان أو زيااد القااَتواي  " :حححوال ح ااازة بااُت اظقااارو
واظصهار يف مثأ هذه ادلدة " 4ح وترج العلي من الوق ابلرسبي لل وان اظدب ي إىل وجود صلي بُت اظطرا تبع على االحًتام والثقي
1

Francois Terre, Philippe Simler, Yves Lequette : Droit Civil, Les Obligations, 7 edition,
Dalloz, 1999, p.p.1234,1235.
 2ناارى أن الساابب يف هااذا االخااتال إمنااا يرجا إىل أن عكاارة وقا ماادة ماارور الزمااان تتعااار ما العلااي اظساسا ي ماان تقرياار ماارور الزمااان ادلت ثلااي يف ادلصاالحي
العامي واستقرار التعامأ واحلد من ادلرازعاتح
 3جالل إبراه ا  :الرةريي العامي لاللتزام  -القسا الثاي  -أحكام االلتزام ،مطبعي ايسراا ،سري  ،0222ا199ح
 4صاحل عبد الس اآلو اظزهري  :الث ر الداي يف تقريب ادلعاي – رح رسالي ابن أو زيد القاَتواي ،ادلكتباي التجارياي الكامى صار ،ساري 2691ه ا –
 2767مح وحا ا ي علااي الصااع دي العاادوي علااى اارح ايمااام أو احلساان ،ادلس ا ى كفايااي الطالااب ال ارابي لرسااالي اباان أو زيااد القااَتواي ،وهبامشااه الشاارح
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أو الرهبي اليت يتعذر معها على الداحلن أن يطالب قه ،وعل ه يف كأ هذه اظحوال توق مدة مرور الزمان يف احلقوق ظي طار علاى
اظخر انتةاراً لتصف ي العالقي القاحل ي اليت ال وسن ادلطالبي م وجودها كواا تقوم على الثقي واالحًتام1ح وقد أكدت زلك ي االستئرا
العل ا برام هللا على اعتبار ادلان اظدو موقفاً دلدة مرور الزمان ح

جاا يف قرار ذلا  " :حححالتقادم يق ال ابلرسبي إىل انقصي اظهل اي

واهجورين عحسب بأ كل ا وجد مان يتعذر معه على الداحلن أن يطالب قه ولو كان ادلان أدب اًححح "2ح
ويثور تساؤل ابلنسبة للموانع األدبية يف حالة حترير إقرار أو سند بني الزوجني مثالً أو بني األب وابنه فهل من أن ن كلنن انء نا
املانع األديب وابلءايل عدم وقف املدة حىت لو كانت العالقة قائمة ؟
جن ب على هذا التساؤل من خالل االسًت اد بار
يف قطات دزة – وبر
– ح ا تاار

ادلاادة  11مان أصاول اهاك اات احلقوق اي العث ااي – وهاي مان ادلاواد ادلع اول هباا

ادلادة  60من قانون الب رات رقا  60لسري  2791ادلطبق يف الضفي الغرب ي – وهاو ادلطباق يف اظردن كاذل

ادلااادة  11علااى أنااه  " :إن اظصااول والقاعاادة ادلب رااي يف ادلااادة  10ال مااري يف اظح اوال اآلت ااي بااأ لااوز ع هااا إثبااات

ادلاادعي اقامااي الشااهود واظح اوال ادلااذكورة هااي عبااارة عاان ادل اواد اآلت ااي  :أوالً  :ادلعااامالت بااُت الاازوج والزوجااي واظصااول والفااروت واظخ
واظخ أو أوالدمها أو بُت الوالد والوالدة وأختهاا واحل او واحل ااة… " ك اا تار

ادلاادة  60علاى أناه  " :لاوز ايثباات ابلشاهادة يف

االلتزامات التعاقديي حىت لو كان ادلطلوو تزيد ق ته على عشرة دانناَت… 1ح إذا وجاد ماان ماادي أو أدو واول دون احلصاول علاى
دل أ كتاو… ويعتم مانعاً أدب اً القرابي بُت الازوجُت أو ماا باُت اظصاول والفاروت أو ماا باُت احلوا اي إىل الدرجاي الثالثاي أو ماا باُت أحاد
الزوجُت وأبوي الزوج اآلخر " ويقابلها ادلادة  36من قانون ايثبات يف ادلواد ادلدن ي والتجاريي ادلصري3ح وبدراسي الرصُت السابقُت نرى
أا ااا اعت اما ادلااان اظدو مانع ااً ماان احلصااول علااى الاادل أ الكتاااو يثبااات قر ااً بااُت الاازوجُت أو يثبااات الوعاااا ابلاادين أو يثبااات أي
تصر قانوي آخر ،وعل ه عإن ادلان اظدو الذي ل ز ايثبات ابلشهادة يرهار وال تكون رابطي الزوج ي أو القرابي موح ي بق ام الثقي إذا
ادلذكور – جزا  ،1ا 131وما بعدهاح أ اار ذل اا دمحم عباد اجلاواد دمحم  :احل اازة والتقاادم يف الفقاه ايساالمي ادلقاارن ابلقاانون الو اعي ،مرشاأة ادلعاار
ابيسكردريي ،سري  ،2799ا99ح
 1أنااور ساالطان  :الرةريااي العامااي لاللتازام  -اجلاازا الثاااي  -أحكااام االلتازام ،دار ادلعااار صاار ،سااري  ،7591ا599ح  /ساال ان ماارقس  :اارح القااانون
ادلدي  1 -يف االلتزامات ،ادلطبعي العادل ي ،سري  ،2735ا791ح  /جالل إبراه ا :ادلرج السابق ،ا119ح
 2استئرا حقوق 11/120ح
 3ح تر هذه ادلادة على أنه  " :لوز كذل ايثباات بشاهادة الشاهود ع اا كاان لاب إثباتاه بادل أ كتااو  :أ -إذا وجاد ماان ماادي أو أدو واول دون
احلصول على دل أ كتاوححح "ح
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ما قام الزوجُت أو اظقارو بربط معامالهت ا ابلدل أ الكتاو ،لذل عإن حترير ايقرار أو السرد يكون من أنه نفي ادلاان اظدو وعادم
وق مدة مرور الزمان تبعاً لذل ح
ج .املانع القانوين  :إن قوام ادلان القانوي أن يكون الداحلن يف حالي قا نون ي مع ري مترعه من ادلطالبي قه ،ومن ذل العالقي بُت اظص أ
والراحلاب ماا بق ا هاذه العالقاي قاحل اي كالعالقاي باُت اهجاور عل اه ومان يراوو عراه قاانوانً وكالعالقاي باُت ادلوكاأ والوك اأ يف حادود أع اال
الوكالي وكالعالقي بُت الشخ

ادلعروي وانحلبه ،ويعتم من ادلوان القانون ي كذل نق

اظهل ي وانعدامها واحتاد الذمي بُت الداحلن وادلدين

د زوال السبب الذي أدى إىل احتاد الذمي أبثر رجعي ،ك ا تعتم ادلرازعي علاى عقاد أماام القضااا موقفاي لساراين ادلادة بشاأن االلتزاماات
ادلًتتبي على هذا العقد1ح وقد تراول الفقهاا بعض هذه ادلوان يف أقواذلا ،ومن ذل قول الدردير  " :حححأو قام به مان من إكراه واوه
مل يسقط حقهح ومن العذر الصغر والسفه "2ح
ويرى البعض 3اعتبار حالي ارتباط الدعوى ادلدن ي ابلدعوى اجلراحل ي سبباً قانون اً موقفاً دلدة مرور الزمان ابلرسبي للدعوى ادلدن ي وذل يف
حالي عدم رع اجملٍت عل ه دعوى التعويض وتربصه ابجلاي حىت وكا عل ه جراحل اًح وال نُسلا هبذا الرأي ما االحاًتام ،ونارى أن الادعوى
ادلدن ي ال يق سراين مرور الزمان ابلرسبي ذلا يف حالاي ارتباطهاا ابلادعوى اجلراحل اي وعادم رعا اجملاٍت عل اه دعاوى التعاويض ،ويرجا ذلا
إىل أن العذر الشرعي الذي يكون من أنه وق ادلدة هو الذي يتعذر معاه علاى الاداحلن ادلطالباي ابحلاق ويف حالتراا هاذه لا س هرااك ماا
مير اجملٍت عل ه من ادلطالبي برع دعوى التعويض طادلا كان واثقاً من وجود حق له ،وإذا ما ععأ ذل عإن مدة مرور الزمان ترقطا وياتا
وق الرةر يف الدعوى ادلدن ي حلُت الب يف الدعوى اجلراحل ي وعقاً دلا يقضي به القانونح

 1عباد الارزاق السارهوري  :الوسا ط يف اارح القاانون ادلادي  -اجلازا الثالا  -نةريااي االلتازام بوجاه عاام  -اجمللاد الثااي  -انقضااا االلتازام ،الطبعاي الثان ااي ،دار
الرهضااي العرب اي ،سااري  ،2715ا2115،2119ح  /عبااد ادلاارعا الباادراوي  :الرةريااي العامااي لاللتزامااات يف القااانون ادلاادي ادلصااري – اجلاازا الثاااي –
أحكام االلتزام ،مكتبي س د عبد هللا وهبي ،ا552ح
 2الدسوقي  :حا ي الدسوقي على الشرح الكبَت للش خ أو المكات س دي أناد بان دمحم العادوي الشاهَت ابلادردير – وابذلاام تقريارات العالماي اهقاق دمحم
باان أنااد باان دمحم ادللقااب بعل ا – خاارج آايتااه وأحاديثااه دمحم عبااد هللا اااهُت – اجلاازا السااادس ،الطبعااي اظوىل ،دار الكتااب العل ااي ،سااري 2529ه ا –
 ،2773ا299ح
 3إدوار دايل الذهيب  :حج ي احلكا اجلراحلي أمام القضاا ادلدي  -رسالي دكتوراة  -جامعي القاهرة ،الطبعي الثان ي  -مزيدة ومرقحي ،دار الرهضي العرب ي ،سري
 ،2712ا19ح  /عبد الرزاق السرهوري  :ادلرج السابق ،ا2170،2172ح  /جالل إبراه ا  :ادلرج السابق ،ا115ح
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ويف هناية أرحنا ألسباب الوقف نءسا ل هل يعءرب اجلهل ابحلق سبباً لوقف املدة ؟ مبعىن أنه قد يكون الدائ غري عامل حبقنه فهنل
يكون جلهله أثر يف عدم سراين مدة مرور الزمان؟
لقد احتدم اجلدل يف الفقه والقضاا حول هذه ادلسألي ،عذهب جانب من الفقه والقضاا يف عرنسا إىل ا ًتاط علا الداحلن قه لساراين
ادلدة يف مواجهته ويستوي يف ذل أن يستح أ على الداحلن العلا قه استحالي مطلقي أو أن يتعذر عل ه العلا إال إذا كان اجلهأ ابحلق
سببه خطأ الداحلن اجلس ا ،1وذهب جانب آخر من الفقه والقضاا يف عرنسا إىل القول أبن اجلهأ ابحلاق ال يعتام مانعااً مان ساراين مادة
مرور الزمان إال إذا كان العلا ابحلق مستح الً

يكون اجلهاأ ابحلاق مارده إىل حادث داَت لكان التوقا وال ميكان التغلاب عل اه وهاو

يقًتو بذل من القوة القاهرة ويف دَت ذل ال يًتتب على اجلهأ ابحلق وق سراين ادلدة ،2وقد اعترق زلك ي الرقض الفرنس ي هذا
الرأي م التخف

من حدته ح

اعتمت اجلهاأ ابحلاق مانعااً مان ساراين ادلادة بشارط وجاوو أن يكاون للجهاأ ماا يامره – عاٌت أن

يكااون راجعااً لساابب جاادي ومشااروت – حااىت يكااون لااه أثاار يف وقا ساراين ادلاادة ،وهااذا مااا ذهبا إل ااه زلك ااي الاارقض ادلصاريي والفقااه
ادلصري3ح

1

Cassation civile 2715/1857 D. 1857-1-290. D apres la cour de cassation << la priscription est
suspendue au profit du creancier, toutes les fois que ce creancier peut aux yeux de la loi, etre
repute avoire l existence du fait qui donne naissance a son droit ou a son interet ouvre son
action >>. D. 1872-1-22. D. 1891-1-180.
أ ار له دمحم علي ع ران  :ادلرج السابق ،ا661،666ح
 2أوبري ورو :برد رقا 125ح  /بودري وت س ه  :برد رقا 692ح أ ار ذل ا دمحم عبد اللط  :التقادم ادلكسب وادلسقط ،الطبعي اظوىل ،مطاب دار الرشر
للجامعات ادلصريي  -القاهرة ،سري  ،2791ا215ح
II Juin 1918. S. 1922-1-217 et le noted de M. Naquet.
أ ار له دمحم علي ع ران  :وق التقادم وانقطاعه ،مرج سابق ،ا661ح
 3راجا يف القضااا الفرنساي ) ،(cass-civ 4 fev 1986.Bull civ. L.n 16 J.C.P. 1987. 11. 20818 note Boyerويف
القضاا ادلصري (نقض  5يول و  2772يف الطعن رقا  2لسري 91ق –دعوى أمُت زلاح د برا مصار وآخارينو ،وانةار يف الفقاه ادلصاري عباد احلاي
حج ااازي  :الرةري ااي العام ااي لاللت ازام – اجل اازا الث اااي – أحك ااام االلتا ازام ،س ااري  ،2795ا663ح أ ااار إىل م ااا س اابق ج ااالل إب اراه ا  :ادلرج ا الس ااابق،
ا111،116ح

137

أ.د /إياد دمحم ابراهيم جاد الحق

وياارى الاابعض أن هااذه ادلسااألي تتعلااق بتااأخَت باادا س اراين ادلاادة ال بوقفهااا وأن اجلهااأ ابحلااق ال يعتاام عااذراً ماامراً لوق ا ادلاادة ظن اظوىل
بصاااحب احلااق أن يكااون حريصااً علااى حقااه1ح وال نتفااق ما هااذا الارأي ،ح ا أن أتخااَت باادا ساراين ادلاادة ال يكااون إال يف حالااي عاادم
استحقاق الدين أي قبأ حلول اظجأ أو حتقق الشرط الواق  -ك ا سبق القول  -وال ميكن اعتبار العلا ابحلق رطاً لالستحقاقح
ولذل ال نعتم اجلهأ ابحلق سبباً لوق مدة مرور الزمان إال إذا باذل الاداحلن اجلهاد الاذي يبذلاه الشاخ
يستط  ،عهذا يتفق م طاقي الشخ

العاديي ،والقول بغَت ذل ع ه تكل

ادلعتااد للعلاا ابحلاق ولكراه مل

ا لاوز هذه الطاقيح

 1عااداا عبااد اجل اواد  :الرةريااي العامااي دلاارور الزمااان ادلااان ماان ااات الاادعوى يف القااانون ادلاادي اظردي  -دراسااي مقارنااي – رسااالي ماجسااتَت ،سااري ،2779
ا210،212ح
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 .4أثر الوقف :
يًتتب على وق سراين مدة مرور الزمان عدم حساو ادلدة اليت مت خالذلا الوق  ،وحساو ادلدة السابقي لسبب الوق وادلدة الالحقي
لزواله ،1ع ثالً لو كان حق الداحلن من احلقوق اليت يسري بشأاا مرور الزمان اخل سي وبعد مارور ثاالث ساروات قاام سابب مان أساباو
الوق دلدة سرتُت يبقى من مدة مرور الزمان سرتُت من اتريخ زوال سبب الوق ح
ويرى جانب من الفقه أن الوق ال يرتب أثره إال إذا حصأ ادلان ادلسبب للوق عرد اايي ادلدة الالزمي دلرور الزمان ،عاٌت أن الوقا
ال ميكان أن يرتاب أثااره إال إذا مل يكان ابسااتطاعي الاداحلن ادلطالباي قااه لتحقاق الساابب ادلاؤدي إىل الوقا يف وقا داَت مالحلااا ،عاإذا كااان
ابسااتطاعي الااداحلن ادلطالبااي قااه بعااد زوال ادلااان عااإن ماادة ماارور الزمااان ال توق ا  ،وبااذل ال يكااون لتحقااق ادلااان أثاار مطلااق يف وق ا
ادلدة3،2ح وقد اُنتقد هذا الرأي أبنه يعطي للقا ي سلطي تقديريي واسعي يف حتديد ادلًتتب على وجود ادلاان تبعااً لسالوك الاداحلن ،إ ااعي
إىل أنه يتطلب تدخالً تشريع اً لتحديد الوق الذي حدث ع ه ما وول بُت الداحلن وبُت ادلطالبي قه4ح ومن أ إىل اظخذ هبذا الرأي ظنه
يتسا ابدلرطق ي ،ح

أن الداحلن الذي كان أماماه عرصاي لل طالباي قاه بعاد زوال ادلاان كاان يساتط ادلطالباي ،عاٌت أن ادلاان مل يكان

هو السبب الذي حال ب ره وبُت ادلطالبي قه طادلا كان أمامه عرصي كاع ي لل طالبي بعد زوال ادلان ح

1

Jacques Herbot, Contract Law in Belgium, Kluwer Law and Taxation Publishers, DeventerBoston, Bruylant/Bruxelles, 1995, p.215.
2
Carbonnier; Le regle contra non valentem agrere non curri Praescriptio e critique op. eit. p.
186; Aubry et Ran T. II op. cit. ni 293 <<Si 1 impossibilite produite a 1a fin du delai juge est
seulement autorise a relever la creancier ou oprietaire des suites de la prescription accomplie
Pondant la duree de cet obstacle mis en msure de faire valoir ses droits>>.
ك ا تر ادلادة  101من القانون ادلدي اظدلاي على أن مدة التقادم ال تق بسبب القاوة القااهرة إال إذا كاان السابب الاذي أدى إىل الوقا قاد حادث يف
خالل الس أ هر اظخَتةح أ ار إىل ذل دمحم علي ع ران  :وق التقادم وانقطاعه ،مرج سابق ،ا669ح
 3وعلى خال ذل هراك من يارى أناه ال أمه اي للوقا الاذي يقا ع اه سابب الوقا عسا ان أن يكاون هاذا الوقا يف بادا ادلادة أو يف وساطها أو يف آخرهااح
راج يف ذل عبد ادلرعا البدراوي  :الرةريي العامي لاللتزامات يف القانون ادلدي ادلصري – اجلزا الثاي – أحكام االلتزام ،مرج سابق ،ا556ح
 4دمحم علي ع ران  :ادلرج السابق ،ا169،161ح  /عداا عبد اجلواد  :ادلرج السابق ،ا215ح
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 .5الخاتمة:
خنلص م البحث اىل النءائج اآلتية:
2ح اختلف التشريعات يف حتديد أسباو الوق  ،ع رها من حدد هذه اظسباو على سب أ احلصر كالقانون ادلدي الفرنسي ،ومرها
من حددها على سب أ ادلثال ك جلي اظحكام العدل ي والقانون ادلدي اظردي والقانون ادلدي ادلصريح
1ح العذر الشرعي أبنه عبارة عن كأ مان مادي أو أدو أو قانوي وول بُت الداحلن وبُت ادلطالبي ابحلق ،ويًتتب عل ه وق مدة مرور
الزمان وعدم سراياا ق الداحلن خالل عًتة ق ام ادلان ح
6ح إن احتاد الذمي يعتم مانعاً قانون اً (ول س مانعاً مادايًو َسبَابُه وجود الشخ

يف حالي قانون ي مع ري يكون من أاا أن حتول ب ره

وبُت ادلطالبي ابحلقح
5ح إن حترير إقرار أو سرد بُت الطرعُت يكون من أنه نفي ادلان اظدو وعدم وق

مدة مرور الزمان ردا وجود العالقي بُت الداحلن

وادلدين النتفاا سبب الوق وهو ادلان اظدوح
9ح إن الدعوى ادلدن ي ال يق

سراين مرور الزمان ابلرسبي ذلا يف حالي ارتباطها ابلدعوى اجلراحل ي وعدم رع اجملٍت عل ه دعوى

التعويض ،ويرج ذل إىل أن العذر الشرعي الذي يكون من أنه وق ادلدة هو الذي يتعذر معه على الداحلن ادلطالبي ابحلق ،ويف
حالترا هذه ال يوجد ما مير اجملٍت عل ه من ادلطالبي برع دعوى التعويض طادلا كان واثقاً من وجود حق له ،وإذا ما ععأ ذل عإن
مدة مرور الزمان ترقط ويتا وق الرةر يف الدعوى ادلدن ي حلُت الب يف الدعوى اجلراحل ي وعقاً دلا يقضي به القانونح
3ح ال يعتم اجلهأ ابحلق سبباً لوق

مدة مرور الزمان إال إذا بذل الداحلن اجلهد الذي يبذله الشخ

يستط  ،عهذا يتفق م طاقي الشخ
الباح

العاديي ،والقول بغَت ذل ع ه تكل

ادلعتاد للعلا ابحلق ولكره مل

ا لاوز هذه الطاقي ،ويتفق هذا الرأي م تعري

للعذر الشرعي وم الرصوا القانون ي الواردة هبذا الشأن ،عادلطلوو هو أن يتعذر على الداحلن ادلطالبي قه ال أن

يستح أ عل ه ذل  ،إ اعي إىل أنه من أن بذل الداحلن اجلهد العادي للعلا قه نفي التقصَت من جانبه لا يستوجب بسط
احل ايي التشريع ي عل هح
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9ح إن الوق ال يرتب أثره إال إذا حصأ ادلان ادلسبب للوق عرد اايي ادلدة الالزمي دلرور الزمان ،عٌت أن الوق

ال ميكن أن يرتب

أثره إال إذا مل يكن ابستطاعي الداحلن ادلطالبي قه لتحقق السبب ادلؤدي إىل الوق يف وق دَت مالحلا ،عإذا كان ابستطاعي الداحلن
ادلطالبي قه بعد زوال ادلان عإن مدة مرور الزمان ال توق  ،وبذل ال يكون لتحقق ادلان أثر مطلق يف وق ادلدةح
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المراجع
أوالً :املراجع العربية:

2ح إدوار دايل الذهيب  :حج ي احلكا اجلراحلي أمام القضاا ادلدي  -رسالي دكتوراة  -جامعي القاهرة ،الطبعي الثان ي  -مزيدة ومرقحاي،
دار الرهضي العرب ي ،سري .2712
1ح أنور سلطان  :الرةريي العامي لاللتزام  -اجلزا الثاي  -أحكام االلتزام ،بدون طبعي ،دار ادلعار صر.2799 ،
6ح أنور سلطان  :الرةريي العامي لاللتزام  -اجلزا الثاي  -أحكام االلتزام ،دار ادلعار صر ،سري 7591ح
5ح جالل إبراه ا  :الرةريي العامي لاللتزام  -القسا الثاي  -أحكام االلتزام ،مطبعي ايسراا ،سري .0222
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الملخص :
تتناول دراستنا ذبربة الرجال والنساء الذين يعانون من العقم وخيضعون إذل ادلساعدة الطبية لئلصلاب يف مراكز اخلصوبة دبدينة
وهران .ان التطرق ذلد الترربة سوسيولوجيا وكيفيا مسحت لنا ابلكشف على طبيعة العبلقات االجتماعية اجلنوسية اليت ذبعل
من ادلرأة العنصر الرئيسي و الوحيد يف مسار العبلج حىت ولو كانت أسباب العقم ذكورية  .تستند هذ الدراسة على التحقيق
ادليداين ،الذي يعتمد على النظرية الراسخة ) ، (Grounded Theoryوالدي يربط بُت ادلبلحظات االثنوغرافية وادلقاببلت
النصف موجهة مع األزواج .بينت نتائج هد الدراسة ابن ادلساعدة الطبية لئلصلاب تكشف عن األدوار اليت حيتلها الرجال
والنساء داخل مسار غَت متكافئ حبرة مكافحة العقم الذكورى.
الكلمات املفتاحية  :ادلساعدة الطبية لئلصلاب ،العقم ،العبلقات اجلتماعية اجلنوسية ،طفل ،امرأة ،أدوار اجتماعية.
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مقدمة :
يندرج موضوع حبثنا هدا يف رلال علم اجتماع الصحة اين نسلط الضوء على الترربة االجتماعية لبلازواج الذين يواجهون صعوبة
يف احلمل و الذين يلرؤون إذل العبلج ابدلساعدة الطبية لئلصلاب .حيث نقوم بتحليل العبلقات االجتماعية للرنوسية (اجلندر
 )Genderيف إدارة مشروع احلمل يف سياق ادلساعدة الطبية من أجل اإلصلاب واليت ترتبط ابلتمثبلت االجتماعية للذكورة
واألنوثة ). (2006 ,Cresson
ان العقم ظاهرة معقدة ال يتقبلها األزواج خاصة يف رلتمعنا ،إذ ان تكوين أسرة وإصلاب أطفال يعرب على رغبة ملحة لكثَت
من األزواج

من اجل

األمومة واألبوة و هو دعامة و مقصد رئيسي من مقاصد الزواج و ركيزة توطيد الروابط االجتماعية

يف حياة الزوجُت  ،الن الطفل مهم ويزيد احملبة بُت الشريكُت ويكمل احلياة الزوجية  .و لكن يف حاالت كثَتة حيصل
عدم اإلصلاب وقد يؤدي اذل ادلعاانت و احياان اذل االنفصال .
فقد وصل معدل العقم اذل  ٪ 3حسب إحصائيات مسح وزارة الصحة ( )2002وارتفع اذل ٪22سنة  ،2022واعطت
احصائيات اجلمعية الوطنية للخصوبة وموانع احلمل ( )SAFECمعدل العقم يًتاوح من  ٪21إذل  . ٪20اثناء اجراء
التحقيق ادليداين يف مراكز اخلصوبة مع أطباء امراض النساء الدين شبت مقاببلهتم أن العقم يف اجلزائر ينتشر وسط الرجال أكثر من
النساء  % (21عقم دكوري) معتمدين على نتائج ربليبلت العقم اليت أثبتت أن الرجال هم اآلن األكثر تضررا.فمعدل الرجال
الذين يعانون من تشوهات يف  spermogramsآخذ يف االزدايد.
إال أن ادلعتقدات االجتماعية اليت توارثها اجملتمع اجلزائري ذبعل ادلرأة ادلتهمة الوحيدة واألوذل ابلعقم وتصبح ادلعرضة الوحيدة للنبذ
و اإلمهال من طرف العائلة و اجملتمع حىت وان ثبت العقم سببه الزوج .وابلتارل حيرمها من ادلكانة اليت ربضى هبا ادلرأة ادلنربة،وهذا
ما جيعلها تعيش ضغطا اجتماعيا.
وأمام استحالة اإلصلاب بسبب العقم ،والذي يستعصي معاجلته ابألدوية ،توصلت العلوم الطبية احلديثة إذل اكتشاف وسيلة ال
تعتمد على االتصال اجلنسي ،وإمنا تعتمد على وسائل اصطناعية تساعد على تلقيح البويضة دبٍت الزوج .ذلدا يلرأ العديد من
األزواج ادلصابُت ابلعقم إذل التلقيح اإلصطناعي او الطرق ادلساعدة الطبية لئلصلابكطرق حديثة حملاولة احلل مشكلة العقم بعد
أن فشلت الطرق التقليدية .ف يتم من خبلل هد ادلساعدة ذباوز العقبة اليت ربول بُت مبلقاة احليواانت ادلنوية و البويضة .ان

التلقيح االصطناعي يتمثل يف حقن احليواانت ادلنوية مباشرة اذل عنق الرحم خبلل فًتة التبويض و هناك ثبلثة أنواع مثل 6إدخال
ادلٌت

صناعيا

1

أي

عن

طريق

االبرة

،

اإلخصاب

خارج

اجلسم

2

و

احلقن

المرهرى

Artificial insemination
ln Vitro Fertilization IVF
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.1
اهتماما كبَتا على مستوى األحباث البيولوجية ،الفيزيولوجية
وذبدر اإلشارة اذل أن العبلج ابدلساعدة الطبية لئلصلاب يف اجلزائر انل
ً
و القانونية،لكنه دل حيض بعناية كبَتة على مستوى الدراسات السوسيولوجية ال سيما دراسة ذبربة األشخاص الدين عايشوا هذ

الطريقة الطبية  ،حىت يف إفريقيا ويف ادلنطقة ادلغاربية  ،ابستثناء ،اعمال  Inhorn, M-Cيف الشرق األوسط ومصر و
( D. Bonnetو  )2016, V. Duchesneيف جنوب أفريقيا ،مقارنة مع أورواب و كندا (2013) ، Tain(2014)،
.)Rouch (2003) Gavarini
لذلك جيب ربليل هذ ادلساعدة الطبية لئلصلاب اليت يعيشها األزواج يف عبلج العقم و فهم منطقهم الفعلي يف إدارة ادلشكلة
اإلصلابية خاصة عندما تكون هد الطريقة موجهة أساسا اذل النساء ابلرغم من ان أسباب العقم ذكورية .وعليه ضلاول من خبلل
هذ ادلداخلة أن نسلط الضوء على جانب مهم وهو طبيعة العبلقات االجتماعية اجلنوسية داخل معايشتهم يف اللروء اذل طرق
ادلساعدة الطبية لئلصلاب .
إن حرص منظمة الصحة العادلية على احلد من عدم أتخَت ادلدة الذي ديكن من خبلذلا تشخيص العقم ( أي تقليص ادلدة سنتان
اذل  2أشهر) نتج عن هذا التخفيض زايدة يف تشخيص عدد األشخاص على أهنم "عقيمون" ابلرغم من اهنم يعانون من
صعوبة يف االصلاب فقط شلا ادى اذل رفع يف عدد العيادات الطبية دلعاجلة العقم .فاكتشاف الصعوبة يف االصلاب قد أفسح اجملال
للعقم الزواجي وابلتارل اصبحت ادلرأة ادلرشحة الوحيدة لتمارس عليها هذ الطريقة الطبية  .حسب تصرحيات ادلختصُت حول
الكشف الطيب فانه من بُت  200زوج 51 ،زوج لن يتمكن من احلمل بشكل طبيعي خبلل العامُت األولُت من احلياة معاً،
بشكل منتظم وبدون وسائل منع احلمل .لذلك هم حباجة إذل استشارة أخصائي يف طرق ادلساعدة الطبية لئلصلاب بعد ستة أشهر
فقط من احلياة الزوجية.

lntracytoplasmic sperm injection lCSl
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ان الدراسات السابقة غالبا ما تشَت إذل نظرة اجملتمعات للعقم والتكاثر على اهنما مسؤولية ادلرأة (Héritier، 1996
.) Gavarini ، 2001كما اشارت إذل ادلرأة على اهنا حامل بيولوجي النتقال النسب .فان كانت عقيمة فهي ادن معاقة
اجتماعيا وهدا لعدم قيامها بدورها االجتماعي  ،وابلتارل فادلرأة العقيمة تعاين من وصمة عار  stigmateداخل األسرة اجلزائرية
اليت تنتج عبلمات سبييزية شديدة ضد ادلرأة العقيمة و اليت تدمج عدم ادلساواة واالختبلفات حسب اجلنس والسن لصاحل الرجل.
وعليه فإن العقم واإلصلاب يتمحوران حول العبلقات االجتماعية بُت اجلنسُت .فاللروء ارل ادلساعدة الطبية لئلصلاب جيعل من
ادلرأة رلربة ان تفعل كل شيء حىت ال ربيد عن هذا االلتزام السائد يف اجملتمع  .ابلرغم من ان األزواج هم على دراية دبعدل النراح
ادلنخفض ذلذ ادلمارسة الطبية الدي ال يتعدي ( ، )٪21إال اهنم يلرؤن اذل ادلساعدة الطبية لئلصلاب كممر إلزامي .إن النساء
يعشن مسار صعب مند البداية ( فًتات التشخيص  ،العبلج  ،التحفيز ادلبيض  ،الفشل ادلتكرر) اد غالبًا ما خيرج زواج من هذ

الطريقة بدون أطفال.

منذ وقت طويل وحىت اآلن  ،التزال ادلرأة هي االوذل اليت يتم استرواهبا عندما يتعلق األمر بتأخَت أو غياب الطفل .ان إنكار العقم
دائما
عند الذكور ال يزال قائما .لقد مت االعًتاف به إال يف فًتة قصَتة فقط  ،ألن الرجل حبكم تعريفه كان خصبًا ً
"( ،1996 ،Héritierص .) 262 :هذا ما جيعل من عبلج العقم عند الذكور ربت اسم العقم الزوجُت وابلتارل تبقي ادلرأة
ادلرشحة الرئيسية لئلجراءات الطبية واجلراحية و اليت تطرح عدة رهاانت على صحة ادلرأة .
ولقد اتسع منذ ذلك الوقت استخدام مصطلح اجلنوسية ليشَت ليس فقط إذل اذلوية الفردية وإذل الشخصية ولكن يشَت على
ادلستوى الرمزي أيضاً إذل الصور النمطية الثقافية للرجولة واألنوثة ،ويشَت على ادلستوى البنائي إذل تقسيم العمل على أساس النوع
يف ادلؤسسات والتنظيمات .ورغم استخدام مصطلح العبلقات االجتماعية اجلنوسية بكثرة يف اآلونة األخَتة إال أن (اجلندر) ظل
بصفته (مفهوما) غامضاً إذ يتم تعريبه وترصبته إذل اللغة العربية إذل مصطلحات عدة منها ( اجلنس االجتماعي ،الدور االجتماعي،
النوع االجتماعي) وحالياً يستخدم مفهوم العبلقات االجتماعية اجلنوسية (اجلندر) يف صبيع ادليادين للتعبَت عن عملية دراسة
العبلقة االجتماعية ادلتداخلة بُت ادلرأة والرجل يف اجملتمع .اجلنوسية هي عبلقة اجتماعية ومساحة منترة لسلسلة هرمية اجتماعية
مت تكوينها اجتماعياً واترخيياً .هبذا ادلعٌت ضلن ندعم  ،تعريف نيكول-كلود ماتيو" 6اجلنس ال يتعلق ابلفرق البيولوجي ،بل
ابلفوارق االجتماعية بُت اجلنسُت" ( Mathieuو  ، 2005 ، Rouchص.)25 6
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يف حبثنا هذا يستند اطاران النظري علي الدراسات ادلتعلقة العبلقات االجتماعية اجلنوسية و اليت نعرّفها علي اساس اهنا عمل
تنظيمي يحكم تقسيم العبلقات االجتماعية بُت الرنسين و يرمز إذل التقسيمات الغَت ادلتكافئة (اجتماعياً بُت الذكورة
واألنوثة.
ان العبلقات االجتماعية اجلنوسية تسمح لنا بفهم أفضل لتنظيم االدوار االجتماعية اليت يشغلها النساء والرجال و هي نتيرة
للبناء االجتماعي الطويل يف اإلصلاب .إهنا مسألة تتعارض مع التعريف الطبيعي للهوايت وتسليط الضوء على الطابع االجتماعي
وغَت البيولوجي لتصنيفات اجلنس "(.)1985 ،Daune-Richard and Devreuxكذلك سباشيًا مع عمل لورانس
عرفها أبهنا "جهاز هرمي
اتن  ، L. Tainالذي تفًتض أن شلارسة ادلساعدة الطبية لئلصلاب ُمشبعة بنظام اجلنوسية  ،الذي تُ ّ
سبايزا جنسيًا ثنائيًا .وابلتارل ال ديكن زبفيض العقم ببساطة إذل جانبه الطيب والبيولوجي  ،لكنه جزء من هوية معينة
اجتماعي ينتج ً
وسياق اجتماعي للرجل و ادلرأة.يف هذ الفرضية  ،يكون اجلنس رلرد عبلمة على االنقسام االجتماعي .و يف ربليبلت

 Françoise Héritierاكدت علي اعادة النظر يف العبلقات بُت الذكور واإلانث اليت تشدد على أمهية اخلصوبة كدليل على
االختبلف اجلنسي.
يطرح العقم وادلساعدة الطبية مسالة اجلندر او العبلقات االجتماعية اجلنوسية من خبلل األدوار ادلسندة إذل النساء والرجال يف
ادارة العقم من جهة و استعمال ادلساعدة الطبية لبلصلاب من جهة اخرى  .و عليه تهﺩﻑ هﺫ ﺍلﺩﺭﺍسة ﺇلى كشف ذبارب
االزواج للعقم و معايشتهم للعبلج ابدلساعدة الطبية لئلصلاب ﻭتحﺩيﺩ شيﻭﻉ "ﺍلعقﻡ ﺍلﺯﻭاجي " بصورة مباشرة ﻭﺩﺭرة ﺍلﺭعاية
ﺍلﻁبية ﺍلمقﺩمة االزواج .كما هتدف ارل توضيح ﺃهمية ﺍألﺩﻭﺍﺭ ﺍلتي يلعبها اجلنسُت و يف عملياﺕ عبلج العقم .من ادلهم أن نفهم
كيف أن هذ ادلمارسة الطبية تساعد علي اعادة قاعدة اجلندر؟و كيف تشارك يف تشكيل فسيولوجيا جسم األنثى والذكر؟
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و لالجابة علي هذا التساؤل استخدمنا طريقة البحث التالية :
اعتمدان على اقاربة النطرية ادلًتسخة ) (Grounded Theoryاليت ترتكز علي حركة الذهاب واإلايب بُت النظرية
وادلعطيات ادليدانية  ،حيث أهنا ال تفصل بينهما .كما استعملنا ادلنهج الكيفي مستندين على أسلوب احلوار أو ادلقابلة كتقنية
ميدانية و اليت تظل إحدى ادلقارابت ادلعتمدة من طرف عادل االجتماع حىت يستطيع فهم اجلماعات اإلنسانية  .فاحلوار وادلساءلة
يظبلن ادلورد األساسي الذي يعطي للسوسيولوجي ادلعٌت وادلبٌت ادلعريف .مشلت ادلقاببلت النصف ادلوجهة يف مراكز اخلصوبة دبدينة
وهران  25رجل يعانون من oligospermieو azoospermieو ) (idiopathiqueو تًتاوح اعمارهم ما بُت 38و
57سنة و  25امرأة تًتاوح اعمارهن ما بُت  27و  50سنة تعانُت من مشاكل األنبوبية واضطراابت التبويض و من بينهم
( 05كيس بطانة الرحم) .وينتمي صبيع هؤالء االزواج إذل سلتلف الفئات االجتماعية  .العينة ليست أبي حال عينة سبثيلية دبا
اهنا دراسة كيفية كما توضح  Sylvie Fainzangانه" ديكن لدراسة بعض احلاالت الفردية أن تعلمنا الكثَت من األشياء مثل
تلك احلاالت ادلتعددة".
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وسمحت هذه الدراسة بالوصول الى النتائج التالية :
 -2مند ادلراحل األوذل من الزواج و مع غياب احلمل  ،يقرر األزواج استشارة أخصائي وغالباً ما يكون طبيب النساء وهو ما يؤكد
ان النساء الزلن اول مشتبه فيه يف عدم االصلاب واألول من يقوم ابلفحوصات ادلوصى هبا .اما الرجال عادةً ال يقومون
للفحص بشكل عفوي أو فوري .
 -2كل االزواج يصفون معايشتهم لترربة العقم والعبلج ابدلساعدة الطبية لئلصلاب علي ا هنا ذبربة صعبة خاصة ابلنسبة للنساء
بسبب األدل و الشعور ابلفشل  ،و هو ما يكشف عن البنية االجتماعية و هو ما يضع ادلرأة خارج قاعدة اإلصلاب واجلنس.
فهذا الفشل يسبب للزوجُت صدامات داخل االسرة و يف اطار اجملاالت وادلهنية والطبية ويتعدا اذل اجملال اخلاص واحلميمي.
 -5استخدام املساعدة الطبية لالجناب هي نتيجة مفاوضات طويلة بني الزوجني .الن الرجل جيد صعوبة يف القيام
ابلفحوصات الطبية بسبب تصوراته االجتماعية للرجولة والذكورة .إن امتناع الرجال عن االقًتاب من مراكز اخلصوبة يعود
لتصوراهتم على اهنا فضاء انثوي او بسبب عدم تقبلهم هذ الطريقة العبلجية العتقادهم اهنا من احملظورات اليت التتماشي
كيف منظومته القانونية 1اد اضاف مادة جديدة اذل قانون األسرة تناولت هذ
مع عاداته ابلرغم من ان ادلشرع اجلزائري ّ
ادلسالة وهي ادلادة  51مكرر من األمر  05 /02ادلؤرخ يف  2005/02/ 27واليت عاجلت اشكالية النسب نظرا ألمهية
هذا ادلوضوع وتعلقه ابإلنسان ووجود  ،وحاجة األزواج الذين يعانون من العقم ذلذ الطريقة الطبية.
دورا نشطًا يف مجيع العالجات .ادلرأة بسرعة يف قلب الفحوصات الطبية .بعد سلسلة طويلة من االستشارة
 -5تلعب املرأة ً
النسائية اليت ذبريها ادلرأة دبفردها ،يوافق الرجل على إجراء التحليبلت واللروء إذل ادلساعدة الطبية .تقول ادلبحوثة » 6بعد
عامُت من العبلج دل يكن هناك شيء  ...بعد ذلك  ،أعطاين الطبيب اختبارات لزوجي  ، spermogram ،زوجي ال
بكل ال ّدواء  ،كيف أتعاجل عن طريق تناول هذ األدوية واذلرموانت بينما هو
يريد أن يفعل ذلك  ،لقد تعبٍت  ،لذا ألقيت ّ
يرفض إجراء ربليل بسيط ؟ انه ليس بتحليل مؤدل  ،ومع ذلك رفض  ،و بقينا على هدا احلال دلدة  24سنة،دون القيام
بذلك ،وجدت ذلك كما لو كنت قد اهنته يف رجولته « .
 -1إن العقم أو أتخر اإلصلاب يثَت قلق وخوف الزوجُت وأهلهما وأصدقائهما ،وكل احمليطُت هبما شلا يشعرمها ابلضعف واإلحباط،،
فتتبدد آماذلما وطموحاهتما ،وينعكس ذلك على حياهتمما الزوجية  ،مهددا استقرارها واستمرارها ،ويتحول أتخر اإلصلاب إذل
هاجس يؤرقهما ،وينغص عليهما حياهتما ،ويقض مضرعهما ،ليبدأ فصل جديد من تبادل التهم ،وربميل كل طرف لآلخر
مسؤولية عدم اإلصلاب.اال ان ادلرأة هي دائما ادلتهمة ابدلسؤولية عن العقم ،وابلتارل تتحمل وحدها األعباء النفسية والشعور
ابلذنب،و احياان رباول اجياد اعدار تربر عقم الزوج.

1إن عمليات التلقيح االصطناعي يف اجلزائر عرفت يف سنوات التسعينات  ،اذ أجرت عدة عمليات بطريق التلقيح االصطناعي الداخلي لؤلزواج ،دون
اللروء لوسيلة األم البديلة.
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يف حُت أن االعًتاف االجتماعي ابلرجال غالبا ما دير من خبلل النراح ادلهٍت وادلادي ،لكنه ال يزال دير من خبلل األمومة
ابلنسبة للنساء (  .)2001 ،Fineقلة من النساء اللوايت ال تسترنب إذل القيود ادلعيارية ادلرتبطة جبنسهن .ان تطوير العبلجات
الطبية لعقم الذكور عن طريق التخصيب يف ادلخترب مع حقن احليواانت ادلنوية داخل السيتوببلزم له نتيرة رئيسية يف دورات العقم
عند األزواج  ،ألن الربوتوكوالت الطبية ثقيلة بشكل خاص علي جسم ادلرأة.
 -2تطور طب التوليد النسائي مقارنة بطب الرجال تطور غري متكافئ .
يبدو أن عبلج العقم يعتمد على زبصصُت طبيُت سلصصُت للرسم األنثوي  6أمراض النساء والغدد الصماء .يضفئ عليه طابع
طيب تدخل أكثر على جسد األنثى كموصوع جنسي  ،شلا يربر تعريف هذين االختصاصيُت ..إن تقنيات اإلصلاب مدعومة طبيا و
تثَت مسألة استخدام جسد ادلرأة كمصدر للممارسة الطبية .فطب أمراض النساء يركز على اجلسد األنثوي ،وترك ذلك من أجساد
الذكور يف مسائل اإلصلاب ».ينظر إذل جسد الذكر على أنه القاعدة ولن حيتاج إذل فهم ودراسة« ). (Laqueur ,1992
فطب أمراض النساء وطب ادلسالك البولية للرجال دل يعرفان نفس ادلصَت.ان هذا التخصص اندر يف وقتنا احلارل  ،و هو زبصص
فرعي  ،ديارسه عدد زلدود جدا من أطباء ادلسالك البولية .ان تركيز الطب على اجلسد األنثوي جعل من ادلمكن إعادة بناء
الفوارق بُت اجلنسُت  ،وذلك من خبلل تضمُت الصفات لبلختبلفات وادلهارات اجلنسية ادلختلفة .قد يكون هذا االختبلف يف
عبلج العقم عند الذكور  ،حيث تكون اإلمكانيات التقنية ضئيلة ابلنسبة للرجال مقارنةً بتلك ادلتعلقة ابدلرأة

(Löwy,

). 2000كما يبُت أطباء أمراض النساء عن عدم ارتياحهم لعدم تفهم الرجال .اد من الصعب عليهم دمج ادلزيد من الرجال يف
دورات ادلساعدة الطبية لبلصلاب.
كيزا على جسم ادلرأة .وبعبارة أخرى  ،هناك
إن الفحوص الطبية ادلستخدمة لتحديد تشخيص وعبلج العقم لدى الزوجُت أكثر تر ً

فروة بُت بروتوكوالت جلمع احليواانت ادلنوية عن الرجل و الربوتوكوالت اخلاصة ابدلرأة .يبدو أن األطباء يزيلون العقم عند

الذكور ليترهوا ضلو ادلرأة.
النساء هن اللوايت يعانُت حىت يف حالة العقم الذكوري .وفقا لـ (  ، )2552 ، Rouchفإن النساء من خبلل خصوصياهتن
البيولوجية يدفعن شبن "الرغبة يف الطفل "  ،من خبلل التدخبلت الطبية اليت خيضعن ذلا .حسب ( ، Knibiehler
 ،1987ص  ، (306:دلكافحة العقم يستهدف األطباء النساء .ومن مث فهي معاجلة غَت متماثلة للعقم بُت اجلنسُت و أن
حصة كل جنس يف اإلصلاب يُعتقد أهنا سلتلفة .إن العبلج الطيب بشأن ادلرأة لصاحل العقم الزواجي ال يزيد إال تطبيع دور ادلرأة يف

التكاثر البشري.

كما ان يف اخلطاب الطيب  ،األطباء يسيطرون على جسم ادلرأة يف كل شيء من خبلل اعضاءها  6ادلبيض و البويضات و الرحم.
و زبتفي ادلرأة لصاحل أجزاء أو وظائف أو منترات جسدها كشخص أمام عبلجات التحفيز والدورات واحلمل،Rouch( .
 ،1991ص  .)252 :يصبح هذا اجلسم شفافًا ومكشوفًا ويفقد بعد احلميميًي ،كما يتم تقييم وربليل عملية اإلخصاب يف

ادلخترب وخارج اجلسم .ومع ذلك  ،فإن معاجلة العقم على جسد الرجل شبه معدومة مقارنة مع ادلعاجلة اليت ذبري على جسد
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ادلرأة .ينظر الطب ارل جسم الرجال والنساء كمنتج لؤلمشاج  ،والسيطرة اذلرمونية  ،وادلادة ادلنوية  ،وكان النساء و الرجال
منفصبلن عن اترخيهم و شخصيتهم .إهنا ليست معرفة ابإلنسان  ،بل هي معرفة تشرحيية وفسيولوجية .تقول احدي ادلساء 6
" ما يهمهم هو أجسامنا  ،وأجزائنا العضوية  ،وهم على اتصال خببلايان  ،وعليهم أن يعاجلو  ،وأن يروا األشياء الشاذة
وتصحيحها  ...عليهم أن يتعاملوا مع أمشاجنا  ،يرون أن هذ األجزاء  ،والباقي ليس أعماذلم( » .راصية  52,سنة ,موظفة).
 -3حسب مجيع النساء  ،املساعدة الطبية لالجناب هي طرق ووسائل متطلبة ،صعبة  ،ثقيلة و مرهقة جدا ومتعبة من
الناحية األخالقية واجلسدية والنفسية( 6تنظَت البطن  ،تنظَت الرحم  ،العبلج اذلرموين لتحفيز ادلبيض  ،فحص الدم ،
ادلوجات فوق الصوتية  ،ثقب (ربت التخدير العام  ،نقل تصبحن عرضة لؤلدل ادلتعلقة حبقن يومية  ،وهناك مواعيد متكررة
للطبيب) .إن عمليات التلقيح الصناعي هي عملية طبية ثقيلة للزوجُت اللذين يقومان هبا  ،ذلا تكلفة نفسية  ،جسدية
،جنسية و مالية خاصة ابلنسبة للمرأة اليت تعيش جزءاً كبَتاً من العبلجات يف جسمها  ،ابلنسبة ذلم  ،يصبح "البحث عن
الطفل" زلنة مؤدلة من خبلل صبيع االختبارات والفحوصات ادلعقدة اليت جيب ازباذها ،مثل العبلج اذلرموين  ،الغياب ادلتكرر
يف العمل  ،الذنب  ،اخلوف من الفشل  ،اخل  ..ذكرت صبيع النساء العواقب ادلتعلقة يف احلياة اليومية اثناء اللروء ارل العبلج
 .اذ ربدثت عدة نساء عن التغ يَتات يف منط حياهتن ادلهنية خاصة يف إدارة الوقت يف العمل كصعوبة رئيسية للعمل  .يُنظر
إليه ابإلصباع على أهنا استثمار كبَت من حيث الوقت.
تقوم هده التقنية على دراسة األجسام النسائية  .النساء هن اللوايت يتأثرن ابألدوية واإلجراءات اجلراحية ولكن ال يتم تقدمي
أي عبلج للرجل لتحسُت احليواانت ادلنوية .وابلتارل تقع مسؤولية العبلج عليهن ربديدا يف صلاح او يف مواجهة اإلخفاقات او
فشل االصلاب و مواجهة الفشل يف األسرة .من خبلل سرد ذبربة االزواج  ،يبدو أن النساء يقًتبن من التلقيح الصناعي كأمل
احلصول علي احلمل .اما الرجل فانه حيس ابنزعاج ذو معٌت رمزي عند شلارسة فرز  spermatozoidوتصنيفها.
 -4إن العالقات االجتماعية بني الزوجني وبني املهنيني تتخذ طابعاً غري متكافئ.
تعمل ادلساعدة الطبية لئلصلاب إرجاع االصلاب إذل مسالة خلية فقط و يتمحور خطاب ادلختصُت على اجزاء اجلسم مثل 6
البويضات  ،احليواانت ادلنوية  ،ادلبيض .اهنا تساعد على زلو و إخفاء التاريخ الشخصي للزوجُت " .الجيب ان ال تكون رلرد
شلارسة تقنية أو سلترب  ،بل من الضروري ان تنطوي على قصة األزواج وذبارهبم الذاتية وعبلقاهتم مع اآلخر"( .امال 55 ،سنة،
ماكثة يف اليت).
يتم تعريف النساء من خبلل قدراهتن على اإلصلاب  ،ولكن هذا يظل سبييزاي بُت الرجال والنساء .تساهم ادلساعدة الطبية لئلصلاب
يف بناء عبلقات اذليمنة على ادلرأة .يساعد اخلطاب الطيب على تعزيز قواعد وسبثيل ادلرأة كرسم اإلصلابية .وهو أيضا الدور
االجتماعي للمؤسسة الطبية .فالنساء رلربات على اخلضوع ذلذ األساليب ألهنا توفر ذلم الفرصة إلصلاب طفل.

152

أ /بن عابد عائشة

يشكل تنظيم ادلواعيد الضرورية الذي تتطلبه ادلساعدة الطبية لئلصلاب اثناء كل ادلسار العبلجي عائقا ابلنسبة حلياهتن ادلهنية و
يُنظر إليه على أنه استثمار كبَت من حيث الوقت.
 -5أظهرت نتائج حبثنا ادليداين أن بعض النساء  ،األكثر موهبة اجتماعيًا  ،ينتهي هبن األمر اذل تقييم فشل األمومة
و"اخًتاع طرق جديدة أكثر مساواة مع الرجال .إن قرار التخلي عن مشروع احلمل يسمح ذلن ابالزدهار وتعزيز أنفسهم من خبلل
أنشطتهن ادلهنية.
-20

ان العقم و ادلساعدة الطبية لبلصلاب يعكسان مدي استيعاب القيود ادلعيارية بُت اجلنسُت  ،فهناك ضغط اجتماعي

قوي على النساء يقوم بتعزيز خضوعها بطريقة "طبيعية" أو "تقنية" لدور ألمومة  ،يف الوقت نفسه  ،ال تزال ادلعاجلة االجتماعية
والطبية لعقم الذكور احد الطابوهات يف اجملتمع اجلزائري.
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الخاتمة :
يف هناية هد ادلداخلة حول ذبربة االزواج يف عبلج العقم عن طريق ادلساعدة الطبية لئلصلاب نستخلص ان هد الطريقة سبارس
ابلدرجة االوذل علي للمرأة .ان ذبربة الفشل اليت يواجهها األزواج الذين يعانون من العقم  ،تضعهم خارج القاعدة اإلصلابية  ،فهو
فشل يف أداء اجلهاز التناسلي الذي ال يستريب او الخيضع ذلذ الطريقة الطبية "  ،و لكنه بشكل خاص كاختبار ألدوار
اجلنسُت  .يوصف الفشل يف التخطيط للحمل والدخول يف مسار طيب على أنه عائق .بسبب حقيقة أنه ال يستطيع االسترابة
إذل التقييد ادلعياري إلصلاب األطفال .ال يتم االعًتاف ابدلرأة ادلتزوجة على هذا النحو إال يف أداء دورها كزوجة وأم.
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:ملخص
تعترب اذلوية الرقمية من ادلسائل القومية اخلطَتة واليت تتجدد ابستمرار حىت يومناً ىذا رغم أننا نعيش يف عصر
العودلة حيت من ادلفًتض أن يصبح اإلنسان يف أية بقعة من ىذا الكوكب کائناً اقتصادايً ابلدرجة األوذل يسعى
 دون إيالئو االىتمام هبويتو الثقافية وخصوصياتو اإلثنية،فقط إذل إشباع رغباتو وتلبية حاجاتو ادلادية ابخلصوص
 فهدف ىذا البحث ىو تسليط الضوء على اجلانب ادلفاىيمي واإلطار النظري للهوية الرقمية،والعرقية والدينية
. تبيُت خصائصها، وذلك من حيت تعريفها،والوطنية وأتثَتاهتا

Abstract: National identity stands always as a very important and sensitive issue
since it is closely linked to national security and territorial unity of all nations and
states. Even in the era of globalization where people are supposed to be only
economic actors without paying attention to their cultural, ethnic and religious
personality, the issue of national identity is still always alive and influential in all
communities. So the objective of this paper is to put some light on the conceptual
and theoretical framework of national identity. The paper is divided into two
main parts, the first one deals with the concepts such as identity and nationalism.
The second part tackles the theories of national identity.
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مقدمة
تعترب مسألة اذلوية من ادلسائل العلمية الشائكة ،فقد اختلف الباحثون يف تعريفها ويف تبيُت خصائصها ومكوانهتا ،كما أن
النظرايت قد اختلفت يف تفسَت ىذه الظاىرة إذل حد التناقض ،ىذا من الناحية العلمية ،أما من الناحية الواقعية والسياسية فاذلوية
تعترب كذلك من القضااي احلساسة واخلطَتة نظراً لتأثَتىا ادلباشر على األمٍت القومي للدول وعلى وحدهتا الًتابية ،فاذلوية مرتبطة
عضوايً ابجملاالت السياسية واألمنية والثقافية واالجتماعية وحىت االقتصادية ،فدراسة اذلوية الوطنية ألية دولة البد أن أتخذ بعُت
االعتبار ىذه اجملاالت ،وذلك بسبب التأثَت والتأثر بُت ىذه اجملاالت وبُت اذلوية الوطنية.
لقد ساىم التحالف بُت العلم والتقنية والثقافة يف تعميق اذلوة بُت عناصر اذلوية ،بفعل الطبيعة التفكيكية اليت تتأسس عليها الرؤية
احلداثية ادلعاصرة ادلوجهة لسياق الكونية) ، (Globalisationواليت يبدو أن أتثَتاهتا ذباوزت مفهوم العودلة
) (Mondialisationدبنظوراهتا الكالسيكية االقتصادية لتتجو إذل استثارة الثقافات وادلقدسات اليت جعلت اجملتمعات العادلية
ادلعاصرة يف وضعية تشتت دائم ،وىذا من منطلق نظرهتا النسبية إذل العناصر ادلؤسسة للوجود ،األمر الذي ساىم يف إعادة إحياء
التساؤل الكالسيكي وادلركزي حول اذلوية ،وحبث العناصر ادلرجعية ادلؤسسة ذلا ،وخباصة يف ضوء تغَتات اجملتمع ادلعاصر ،وبروز
العادل االفًتاضي كشريك أساسي ساىم يف خلق «رلتمع شبكي» موا ٍز ساىم بطريقة أو أبخرى يف إعادة صياغة منطق التواصل
والعالقات اإلنسانية عرب التكنولوجيا الرقمية ،واليت تفًتض علينا كباحثُت يف علم االجتماع حبث سبثالهتا ،وخباصة يف ضوء ربدايت
ربول منطق التغَت االجتماعي الذي أضحى أكثر تسارعاً ،وتوسع نطاق النسق الثقايف العادلي الذي أضحى أكثر امتداداً بل
تداخـالً مع أنساق أخرى ،بفعل أتثَت نظم االتصال الرقمي اليت سامهت يف تغيَت مالزلو.
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أوالً :تحديد المشكلة
تعد اذلوية رمزاً للتفرد واالختالف ومظهراً للتماثل والتمايز يف الوقت نفسو ،لكن يف ضوء معطيات الكونية ادلعاصرة يتجدد
التساؤل حول مفهوم الذات الذي بدأ يفقد معناه يف ضوء الغموض الذي يكتنف عالقة الفرد ابآلخر ،حبكم تغَت السياقات
الثقافية ادلعاصرة ادلؤسسة دلفهوم الذات وتشتت حدود داللتها يف ضوء فوضى مفهوم ادلاضي واحلاضر ،تغَت مفهوم الزمان وادلكان
وكونية العالقات االقتصادية ادلعاصرة وتسارع وتَتة منوىا ،إذل جانب التطور ادلذىل لنظم االتصاالت وتدفق ادلعلومات ذات األبعاد
الكونية واليت حفزت حركة الثقافات ،واتلياً تضاعف حركات اذلجرة يف العادل ،األمر الذي جعل مثل ىذه التساؤالت تتجدد
لتصبح زلور النقاش احلضاري.
على ضوء ذلك ،يبدو للمالحظ حقيقة عجز األطر التقليدية والرمسية عن احلفاظ على استقرار اذلوية بفعل تراخي دور ادلؤسسات
احمللية اليت ظلت تشرف لعقود على عملية نقل الًتاث الثقايف ودعم القيم احلضارية األصيلة ادلؤسسة دلضمون اذلوية ،حيث بدأت
تفقد آليات ادلتابعة والتوجيو ،وقدرهتا على صياغة االجتماعي كمؤسسات فاعلة تشرف على أتطَت القيم وادلعايَت ادلنظمة لسَت
العالقات والتعاقدات اجملتمعية ،وإعادة بعثها لصاحل مؤسسات عادلية تسعى إذل بث مناذج مغايرة ذلا .ذلذا ،أقر عادل االجتماع
الفرنسي آالن توران يف مؤلفو األخَت هناية اجملتمعات فشل ادلشروع احلداثي الغريب من خالل عرض األزمات ادلتوالية للرأمسالية
ادلعاصرة ،وفشلها يف تقدمي بدائل كوهنا أصبحت خاضعة ألنظمة كونية تتجاوزىا لتساىم يف صياغة نظمها االجتماعية ،وتعزز
القطيعة احلاصلة بُت ادلؤسسات االجتماعية اليت أصبحت عاجزة عن إنتاج القيم واحنسار الفاعلُت الذين أضحوا معزولُت ،األمر
الذي ينبئ حسبو بـ «اهنيار االجتماعي» (Touraine, 2013: 12).
يف ضوء ىذه االعتبارات ،أضحت ىوايهتم تبٌت ضمن سياقات عادلية ال زلدودة ،بفعل أتثَت الشبكات االجتماعية واالقتصادية
واإلعالمية الرقمية اليت أعطتها دالالت جديدة أوسع من الفضاءات احمللية سواء األسرية ،أو اجلمعاتية… ،وخباصة أهنا سبيزت
بعمق أتثَتاهتا يف توجهات الشباب ،نتيجة اعتمادىا على التقنيات ادلعلوماتية اليت تتيح إمكانية تصفح ونقل وزبزين النصوص
ادلقروءة ،ادلرئية وادلسموعة ،مع سهولة عرضها وتعديلها ،إضافةً إذل أن منط أتثَتىا يكمن يف قدرهتا على ذباوز نسقية حدود الزمان
وادلكان ،كما أن االتصال يف ظلها يتخذ طابعاً مغايراً يتجاوز إلزامية احلضور الفيزيقي ألطراف التواصل االجتماعي ،بل يتعامل مع
األفراد ،كذوات فردية حرة وعارضة وانقلة جملموعة من الرسائل وادلضامُت اليت جيري تداوذلا يف سياق صباىَتي ذي أبعاد ثقافية
متنوعة ومفتوح على فضاء رقمي غَت زلدود ادلعادل ،من حيث ادلنظومة الثقافية واحلضارية اليت توجو سياقو.
ىذا ،إذل جانب غموض ىوية أطراف التفاعل اليت قد تكون حقيقية أو ومهية ،وعليو فهو يتيح ذلم حرية التعبَت وإمكانية االختيار
بُت عدة بدائل ،وكذا إمكانية التفاعل يف فضاء ال زلدود يشبع تطلعات ادلستخدم لالنطالق والتنقل بُت عادلُت؛ االفًتاضي
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والواقعي ،واتلياً فهي تغطي حاجاهتم الذاتية ،وتعطيهم وجوداً مغايراً لتبث عرب ذلك قيماً وشلارسات جديدة لثقافة وافدة مغايرة
للثقافة األصلية اليت تصبح يف وضعية تشتت واستثارة.
على ضوء ما سبق ،يبدو أن مضمون اذلوية االفًتاضية يعرف عمليات تنميط فعلي ،مادهتا ذوات الفاعلُت اليت أضحت زبضع
لعملية منذجة يف ظل اجملتمع الشبكي ،وخباصة أن سياقات التبادل ادلعلومايت ادلتسارع واجلاري عرب الشبكات االفًتاضية يفتح
الباب على مصراعيو لتداول عناصر بل مناذج ثقافية متعددة ،وعليو جيد ادلستخدمون ذلذا الفضاء االفًتاضي أنفسهم زلاطُت
بنماذج ثقافية متنوعة ،ذبعلهم يف وضعية مساءلة دائمة بُت ثقافة أصيلة يسعون إذل احلفاظ عليها وأخرى وافدة قد تعزذلم ،أو
هتيمن عليهم ،لتنعكس مباشرة على مضامُت ىويتهم اليت تربز سبثالهتا يف تداوالهتم االفًتاضية ،ومن شبة شلارساهتم الواقعية وتطلعاهتم
ألدوارىم احلضارية.
دلناقشة حيثيات ىذا ادلوضوع ارأتينا طرح التساؤالت اآلتية ،ومن مَث مناقشة حيثياهتا عرب احملاور البحثية الالحقة:
ترى ،ما الذي يؤسس اهلوية الرقمية يف ظل تنوع السياقات الثقافية املتداولة يف اجملتمع الشبكي؟ وكيف يتحدد الوجود
االفرتاضي يف ضوء مواصفات البيئة الرقمية؟
ما هي التحدايت اليت تواجهها اهلوية الرقمية يف ظل رهاانت رقمنة العلوم االجتماعية؟ وما هي البدائل املتاحة؟
يف الواقع ال تتطلع الدراسة احلالية إذل إعادة بعث مفهوم اذلوية الذي أخذ من البحث والتمحيص الكثَت ،بقدر ما تسعى إذل
التنويو ابلتغَتات العادلية احلاصلة يف اجملتمعات الراىنة ،واليت رمت بكل ظالذلا على ادلفهوم ،وخياصة من حيث حدوده والعناصر
ادلؤسسة لو بفعل تغَتات نطاق الزمان الذي أصبح أكثر تسارعاً أثر يف وتَتة التغَت االجتماعي ومنطق التفاعل واالتصال اإلنساين
يف ضوء رلتمع عادلي أكثر امتداداً ،أضحى يوظف اجملتمع االفًتاضي كمدخل إذل ولوج اجملتمع الواقعي والتأثَت فيو ،ال بل توجيهو
ابعتباره منفذاً مهماً «للمجال عام» ومصدراً للتعبئة اجلماىَتية وصياغة الرأي العام.
كل ذلك ،يدعوان كباحثُت اجتماعيُت إذل ضرورة الغوص يف سبظهرات اجملتمع الشبكي ،وفهم مواصفاتو ابعتباره «رلتمعاً موازايً»
استطاع أن حيقق ألفراد اجملتمع ادلعاصر ىامشاً من احلرية ،وإن كانت افًتاضية ورلاالً اجتماعياً بديـالً ،يلع عربه األفراد إذل عادل
الواقع دبنظار جديد أكثر انفتاحاً على اآلخر ،يشبع فيو ذاتيتو اليت تبٌت يف نطاق مغاير ،لذلك تتطلع ىذه الدراسة إذل حبث
سوسيولوجيا اذلوية االفًتاضية هبدف التأصيل ادلعريف حملددات الوجود االجتماعي يف العادل االفًتاضي ،واليت تعطي مالمح خاصة
للهوية االفًتاضية ،كما تثَت االنتباه إذل التحدايت اليت تواجهها العلوم االجتماعية ،وعلم االجتماع ادلعاصر ربديداً ،يف ظل رىاانت
الرقمنة.
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تمظهرات الهوية الرقمية في المجتمع الشبكي في ضوء الدراسات االجتماعية المعاصرة
يبدو أن سبظهر اذلوية الرقمية يف الفضاء االفًتاضي تعد انعكاساً مباشراً لتمثيالت جزء بسيط من الذات الفاعلة يف الواقع ،سواء
من حيث طبيعة قيمها أو تصوراهتا اليت تؤسس وجودىا االجتماعي والرقمي على حد سواء ،حبكم أن جزءاً مهماً من سبثيالهتا يف
اجملتمع الشبكي قد تكون مزيفة وتعرب عن ُمثل وتطلعات ال سبت بصلة إذل الواقع ،لكنها يف الوقت ذاتو ،قد تعكس بعض
ادلضامُت اليت تبحث ذلا عن وجود يف الواقع ،ذلذا قد تربر شلارساهتا ادلقنعة أو ادلزيفة يف الفضاء االفًتاضي زلاوالهتا للتخلص من
القيود االجتماعية يف الواقع الفعلي ،مع ضرورة األخذ بعُت االعتبار اختالف تلك التمثيالت والدالالت ابختالف مواصفات
الفئات االجتماعية ،وطبيعة اجملموعات االفًتاضية اليت تشًتك فيها ،والغاايت اليت تسعى إليها .عليو ،فإن شلارسات عرض الذات
يف الفضاء االفًتاضي ،ديثل رىاانً اجتماعياً حقيقياً ابلنسبة إذل ادلستخدمُت من حيث درجة سبثلهم لقيم االجتماعي ،وكيفية
تفاعلهم معها ،وكيفية تقبل اآلخرين ذلم.
(غالباً ما يتمثل األشخاص الرقميون دبا يرغبون أن يتمثلوا بو ،أي يتظاىرون ابألشياء اليت حيبوهنا يف احلديث ويف التعريف أبنفسهم
وآبرائهم وأفكارىم وغَت ذلك ،وليس شرطاً أن يكونوا كما ىم يف واقع األمر ،لكن ىذا ال ينفي أن كثَتاً منهم حياول أن يكون
صادقاً يف كل ذلك ،ولكن األمر ادلشًتك يف معظم ادلتمثلُت افًتاضياً ،ىو سبثلهم دبا يريدون من اآلخرين أن يروىم بو…) (رحومة،
.)146 :2008
فيما تعترب خصائص اذلوية االفًتاضية يف ضوء الشبكات االجتماعية ،أسس عرض اذلوية االفًتاضية على شبكات التواصل
االجتماعي (فايسبوك وماي سبايس) .حيث تنقسم اذلوية االفًتاضية إذل ثالثة عناصر رمزية تعكس سبظهراهتا يف اجملتمع الشبكي،
تربز مالزلها ،والتغَتات احلاصلة ذلا ىي(Fanny, 2011: 31-48):
اهلوية التصرحيية

): (Identité déclarativeتربز من خالل ادلعلومات اليت جيري إدخاذلا من قبل صاحب احلساب مثل

االسم ،اتريخ ادليالد ،الصورة…اخل
اهلوية النشطة ): (Identité agissanteتربز من خالل التقارير الدورية للصفحة عن نشاطات ادلستخدم مثال : xو yأصبحا
صديقُت ،انضمام إذل رلموعة جديدة…
اهلوية احملسوبة

: (Identité calculée):تربز من خالل متغَتات عددية يعدىا النظام ) (Le Systemeوتعرض على

الصفحة ،توضح عدد األصدقاء ،عدد اجملموعات ،تواريخ مهمة… حيث تسمح ىذه األبعاد الثالثة ابلتحليل الكمي لتغَتات
مالمح اذلوية وسياق توجهاهتا يف الفضاء الرقمي.
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يف الواقع ،تعيننا مثل ىذه اخلصائص على إدراك أمهية حبث سبظهرات اذلوية الرقمية يف اجملتمع الشبكي لتفسر لنا الكثَت ،بل سبكننا
من ربديد طبيعة التأثَتات اليت تكون الذات الفاعلة عرضة ذلا يف فضاء افًتاضي مفتوح على سلتلف الثقافات العادلية ،والذي يتيح
ذلا إمكانية التواصل الرقمي والتبادل ادلعلومايت الذي يتخذ يف العادة شكل الرموز ،الكلمات ،الصور ،ادللفات ،الفيديوىات أو
صوتيات…اخل اليت ابإلمكان رصدىا إحصائيا عرب ما توفره شبكات التواصل من معطيات معينة ،واتلياً يصبح من الضروري
دراسة اذلوايت النمطية ادلتداولة يف الفضاء االفًتاضي ،وخباصة ذات التأثَت الواسع .ىذا من حيث تركيبتها وادلؤثرات الثقافية اليت
ىي عرضة ذلا لفهم رلراىا وإدراك حقيقة قوة حضور اآلخر يف سبظهر الذات؛ فسياق التداول االفًتاضي جيعل أطراف التواصل زلل
عملية تنشئة إلكًتونية مستمرة حبكم أهنا تتفاعل وتتواصل يف فضاء ثقايف مفتوح يتجاوز الطابع ادلؤسسايت التقليدي الواضح
احلدود وادلعادل .عليو ،تؤكد الدراسة أن اذلوية النشطة ىي العنصر األساس يف تركيبة اذلوية االفًتاضية ابعتبارىا تفًتض من ادلستخدم
تغذية بنية ىويتو الرقمية ابستمرار من خالل إبراز حضوره االفًتاضي عرب ربديث ردوده على صفحتو ،ومشاركاتو يف اجملموعات
االفًتاضية اليت ينتسب إليها ،واتلياً «فاستعراض الذات وإبراز ردودىا الفورية يعٍت استمرارية حضورىا االفًتاضي» وىو مطلب
مركزي يف اجملتمع الشبكي.
يف ىذا االطار تربز دراسة أخرى للباحثة التونسية سهام النجار) ، (Najjar, 2011: 4-5واليت حاولت من خالذلا رصد
«ادلمارسات االجتماعية ادلرتبطة ابألنًتنت ،وعالقتها بتغَت اذلوايت والروابط يف اجملتمعات العربية» ،حيث سعت عربىا إذل إبراز
دور شبكة التواصل االجتماعي (فايسبوك) يف تعزيز الروابط االجتماعية بُت اجلماعات ادلهاجرة عرب ربليل مضمون الصفحات
الشخصية دلستخدمُت من األقلية ادلهاجرة ،ورلموعات افًتاضية لذوي االىتمامات ادلشًتكة من مهاجرين ،ولتحقيق مقاربة
اجتماعية موضوعية اذبهت إذل حبث العناصر اذلوايتية اليت تعتمد عليها اجلماعات ادلهاجرة للتعريف بنفسها عرب شبكات التواصل
االجتماعي ،ابلًتكيز على كيفية استخدام وسائل االتصال احلديثة لعرض ىويتها وبنائها ،من جهة ،وللمحافظة على روابطها
االجتماعية مع موطنها األصلي من جهة أخرى .وعليو استطاعت الدراسة أن تكشف عن وجود ثالثة مناذج من اذلوايت
االفًتاضية وىي:
هوية متجذرة )(Enracinés expatriésتضم األقلية ادلهاجرة اليت تعتز أبصوذلا وعرض ذلك عرب الصفحة.
هوية ثنائية القطب

)(Diasporiens Bipolairesتضم أقلية تعرب عن ارتباطها العميق يف الوقت ذاتو ،ابلوطن االم ،والبلد

ادلستقبِل.
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هوية عاملية  (Les Cosmopolites):تعرض انفتاحها على سلتلف الثقافات العادلية ،وتشَت الباحثة يف ىذا الصدد إذل حدوث
انتقال نوعي من ىوية مغلقة إذل ىوية متحولةَ ،ث ىوية ىجينة .وتضيف أن الروابط االجتماعية اليت جرى تعزيزىا عرب الشبكة
ال زبفي حقيقة التغَتات اليت تعرفها ادلمارسات اذلوايتية بفعل سهولة التواصل والتفاعل عرب الفضاء االفًتاضي واليت تًتجم مظاىر
«االستبطان اذلواييت» يف فضاء ثقايف كوين يساىم بطريقة أو أبخرى يف إعادة ىيكلة الذات اجلماعية (Najjar, 2013:
) ،11ليتأكد لنا من جديد تلك التأثَتات.
على ضوء ما سبق ،يبدو أن تصنيف الباحثُت لنماذج اذلوية االفًتاضية يف اجملتمع الشبكي ،وعرب الشبكات االجتماعية ربديداً،
تفًتض األخذ بعُت االعتبار للبياانت الشخصية اليت يصرح هبا للمستخدم على الصفحة من االسم ،السن …،اآلاثر اليت خيلفها
على الصفحة واليت تعكس اىتماماتو وانتماءاتو ادلهنية ،العلمية… عالقاتو ،أنشطتو ادلعتادة… ،وكذا منشوراتو على الصفحة
واليت تعكس مواقفو وحدود ىويتو االفًتاضية ،وما دييزىا من اآلخرين ،وعلى العموم ،فإن استعراض اذلوية الرقمية يتأثر بعدة
عوامل ،نلخصها يف ما يلي:
 .1درجة اندماج ادلستخدم يف اجملموعات االفًتاضية ذات االىتمام ادلشًتك ،ومشاركتو فيها.
 .2وتَتة استخدامو الصفحة ،ومعدل تردده اليومي عليها ،على اعتبار أنو كلما زاد حضور ادلستخدم ،زادت حاجتو إذل عرض
الذات ،وتبادل ادلعلومات مع اجملموعات ذات االىتمام ادلشًتك.
 .3ارتباط ىويتو االفًتاضية ادلتداولة على اجملتمع الشبكي هبويتو احلقيقية يف الواقع.
 .4طبيعة استجابتو على الصفحة ،سواء كفاعل أو متفاعل أو منفعل أو رلرد انقل دلعلومة أو مًتقب ذلا ،ذلك أن طبيعة تفاعلو
يف الصفحة ومواقفو ،ربدد وجوده يف اجملموعات االفًتاضية.
يذكر عبد الغٍت عماد يف ىذا الصدد ،أنو من أخالقيات اإلنًتنت ،أنو ال يكفي ادلستخدم أن يكون رلرد مستهلك للمواد ادلنشورة
على الشبكة أاي كان موضوعها ،ولكن عليو أن يكون أيضاً منتجاً ذلا من خالل ادلشاركة والتعليق على ما يقرأه؛ فهو رلتمع
تفاعلي بكل ادلقاييس .ذلذا ،بدأت تتبلور زبصصات اجتماعية جديدة ،هتتم بدراسة أمناط تفاعل ادلستخدمُت وأمناط شخصياهتم
واىتماماهتم ودورىا يف تشكيل ثقافة اجملتمع وتنميتها (عماد.)78 :2012 ،
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التأصيل المعرفي لسوسيولوجيا الهوية الرقمية في ضوء تحديات رقمنة العلوم االجتماعية
يعد علم االجتماع الرقمي ) (Digital Sociologyواحداً من احلقول البحثية الرائدة يف علم االجتماع ادلعاصر ،واليت القت
االىتمام البارز من قبل الدراسات االجتماعية األكادديية يف اجلامعات العادلية خالل السنوات االخَتة ،واليت تنبئ بوالدة حقول
حبثية جديدة يف علم االجتماع تتوق بشغف إذل فهم تداعيات النمو ادلذىل للتكنولوجيات الرقمية على حياة اإلنسان ادلعاصر
ومنتجاتو احلضارية ،وعلى اعتبار أن رلتمعاتنا تشكل جزءاً مهماً من رلتمع ادلعرفة ،وخباصة مع تضاعف عدد مستخدمي اإلنًتنت
يف العادل واجملتمع العريب على وجو اخلصوص ،برز بعض ادلهتمُت بتطوير ىذا احلقل ادلعريف ادلستجد ابلنظر إذل التأثَتات اليت
خلفتها تكنولوجيا ادلعلومات على طبيعة اإلنسان ومنط حياتو االجتماعية ادلعاصرة ،ويعد الباحث االجتماعي دمحم علي رحومة من
جيل الباحثُت الذين أسهموا يف التأسيس ادلعريف ذلذا ادليدان يف اجملتمعات العربية ،وإن كان ال يزال يف مراحلو األوذل والذي أطلق
عليو «علم االجتماع اآلرل».
مع أنو يقر حبقيقة وجود التباس يف تسمية ىذا احلقل بُت «الرقمي ،االفًتاضي ،اآلرل…» إال أن ىناك شبو اتفاق حول رلال
اىتمامو االجتماعي – التكنولوجي ادلركب ،حيث يهتم ببحث سوسيولوجيا احلياة الرقمية يف اجملتمع االفًتاضي ،عرب دراسة امناط
التفاعل الرقمي وسياقات االتصال والتفاعل يف اجملتمع الشبكي ،ابلًتكيز على سبظهرات الذوات الفاعلة واستقراء عالقة اإلنسان
ابحلاسوب أو اختصاراً «األنسوب» (رحومة ،)32 :2008 ،اتلياً يهتم ىذا احلق ادلعريف ببحث سبظهرات ىذا الكائن الرقمي
«البشري – آرل» الذي كان نتاج الفضاء االنًتانيت بكل ما حيملو من رمزية يف اجملتمعات ادلعاصرة واليت يعد انعكاساً ومكمـالً ذلا.
نتطلع من خالل ىذه ادلقاربة إذل حبث بعض ادلسائل ادلستعصية يف ضوء شليزات ىذا الفضاء الذي أعطى دالالت جديدة على
وجود الفاعل يف اجملتمع االفًتاضي ،حيث يعترب رلتمعاً موازايً للمجتمع الواقعي ،ويؤسس دلنظومة مفامهية جديدة ،وسياق ثقايف
مغاير يعطي دالالت جديدة على الفعل ورد الفعل ،والوجود االجتماعي والعالقات االجتماعية ونظم االتصال والتفاعل اليت توجو
سياقو يف ظل مواصفات البيئة االفًتاضية ذات الطبيعة ادلتغَتة.
إن الولوج إذل عادل الفضاء االفًتاضي ومنعكساتو أصبح ضرورة لفهم الثقافة احلديثة ادلتشكلة نتيجة تفاعل الشباب مع التكنولوجيا
ومنتجاهتا ،حيث ابت جيل الشباب اليوم يطلق عليو بـ «اجليل الرقمي» ،نظراً إذل رقمنة صبيع األجهزة اليت يستخدمها (التلفاز،
احلاسوب ،اخللوي ،أجهزة ادلوسيقى…) .من ىذا ادلنطلق ،فإن ظواىر الثقافة الرقمية ابتت واقعاً اجتماعياً ال ديكن للسوسيولوجيا
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أن تغفلها ألهنا أصبحت جزءاً ال يتجزء منها (منصوري .)18 :2014 ،عليو ،فإن مثل ىذه الرىاانت ابتت تفًتض علينا ضبط
ادلفاىيم األساسية اليت هتندس اجملتمع االفًتاضي ،ربدد مالزلو .وىذا لتقدمي رؤية معرفية حولو ،وىي كما يلي:
أوالً :اجملتمع االفرتاضي
يتخذ اجملتمع االفًتاضي مسات متميزة ذبعلو فضاء مثالياً للتواصل ،وخباصة ابلنسبة إذل األجيال الشابة اليت أضحت الثقافة الرقمية
ادلرتكزة على الصورة تشغل حيزاً مهماً من حياهتا بكل ما ربملو من رموز ودالالت ،قواعد التواصل والتبادل ،وعالقات اجتماعية،
وصباعات افًتاضية… واليت أوجدت نظماً جديدة إلثبات الذات بعد أن أصبح جزءاً من احلياة االجتماعية للفرد حياة رقمية
ابمتياز ،ما انعكس على ثقافة الشباب ،وخباصة كوهنم الشرحية األكثر أتثرا بفاعلياهتا ،واليت أضحت أكثر ارتباطاً بو ما أثر يف
تصوراهتا واذباىاهتا يف الواقع.
إن اجملتمع االفًتاضي ،حبسب ىاورد راينغولد ،ابعتباره أول من استخدم ادلفهوم يف كتابو اجلماعات االفًتاضية (Virtual
)Communityوالذي اعتربه:
كاف يف مناقشتهم علنياً لوقت ٍ
ذبمعات اجتماعية ،تنشا من الشبكة حُت يستمر أانس بعدد ٍ
كاف من الزمن دبشاعر إنسانية كافية
لتشكيل شبكات من العالقات الشخصية يف الفضاء السيبَتي .أما الباحث االجتماعي ندمي منصوري ،فيعرفو أبنو «رلموعة من
األفراد الذين يتشاركون عرب شبكة االنًتنت ،لفًتة زمنية لتحقيق غاية أو ىدف أو ىواية ،من خالل عالقة اجتماعية افًتاضية
ربددىا منظومة تكنو – اجتماعية» (منصوري.)21 :2014 ،
على العموم ،ديكننا تعريف اجملتمع االفًتاضي ابعتباره ذبمعات اجتماعية افًتاضية يتواصل عربىا الفاعلون يف سياق ثقايف مفتوح
لفًتة زمنية وغاية زلددة من أجل إشباع اىتمامات معينة تفًتض بناء عالقات اجتماعية افًتاضية حيددىا التمازج بُت العادلُت
االفًتاضي والواقعي ،وادلنظومة القيمية اليت تؤطرمها وتوجو سياق التفاعل بينهما .ذلك أن التفاعل يف ضوء اجملتمع االفًتاضي يتخذ
وجهات متباينة ،حبسب طبيعة القيم ادلشًتكة اليت يتقامسها أطراف التواصل ،واليت ربدد درجة االرتباط بينهم ،استمرارية عالقاهتم
ومنو الشبكات التنظيمية العالئقية ادلتمخضة عنها واليت تسمح بنمو اجملتمع االفًتاضي.
إن اجملتمع االفًتاضي يبدأ بتحديد اجملتمع (الفئة العمرية ،النوع ،الطبقة…) ،وتوضيح أىدافو وسلططاتو (أىداف ثقافية،
اجتماعية ،سياسية…)  ،يستمر يف مراحل متعاقبة يزداد من خالل مشاركة األعضاء وحضورىم االتصارل (زايدة األعداد وحجم
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ادلشاركُت ،يتم ذلك من خالل العديد من االنشطة (عرض صور ،وضع تعليقات ،رسوم ،تفاعالت…) للوصول إذل التمثيل
التنظيمي…» (منصوري.)21 :2014 ،
اثيناً الوجود االفرتاضي
يتشكل الوجود االفًتاضي تدرجيياً من خالل إثبات ادلستخدم حضوره على اخلط (أون الين) ومن خالل عرض تفرد ىويتو،
وسبايزىا يف الفضاء االفًتاضي ويتحقق ذلك أساساً ،من خالل ما يلي:
 .1بروزه كفاعل أو متفاعل أثناء عمليات التواصل عرب الشبكة من خالل ادلشاركة ،والتعليق والتعقيب ،وليس رلرد مًتقب أو انقل
دلعلومة فحسب.
 .2وتَتة استخدام التواصل ادلتزامن الفوري وغَت ادلتزامن على الشبكة ،ذلك أن طبيعة التواصل عرب الشبكة ،تستلزم الردود
واالستجاابت الفورية على الشبكة ،واليت تغَت منطق التواصل.
 .3طبيعة اآلاثر اليت خيلفها وراءه على صفحتو بعد حلظة التواصل.
 .4حجم االطالع واالستجابة والردود اليت ربظى هبا صفحتو على الشبكة.
 .5درجة ارتباط ادلستخدم هبويتو االفًتاضية من خالل التحديثات اليت جيريها على الصفحة ،ويتقامسها مع أصدقاء الصفحة،
وعالقة ذلك دبمارساتو الواقعية.
تطرق ندمي منصوري إذل ثنائية احلضور االفًتاضي واالنقطاع االفًتاضي (األون الين/األوف الين) (منصوري)21 :2014 ،
كحالُت متالزمتُت ،تعربان عن أشكال التداخل بُت اجملتمعُت االفًتاضي والواقعي الذي أضحى أمراً مفروضاً ،وخباصة أن احلضور
االفًتاضي أضحى مرتبطاً ابحلضور االجتماعي ومكمـالً لو ،إذل درجة أن بعض العالقات أضحت تتخذ طابع العالقات
االجتماعية االفًتاضية ،وخباصة مع توافر خدمة اإلنًتنت على مدار الوقت .يتخذ الوجود االفًتاضي يف اجملتمع الرقمي سبظهرات
معينة تتجلى يف خصائص اذلوية الرقمية ،واآلاثر اليت زبلفها أشكال التفاعل واالتصال اليت تشكل ىويتها وتبنيها.
اثلثاً :اهلوية الرقمية
اذلوية الرقمية ىي« :رلموع الصفات والدالالت والرموز اليت يوظفها اإلنسان للتعريف بنفسو يف الفضاء االفًتاضي ،فيتفاعل
ويتواصل على أساسها مع اآلخرين؛ حبيث قد ال يتوافق مضموهنا مع ىويتو احلقيقية يف الواقع االجتماعي.
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تشرف الذات االفًتاضية بصفة إرادية على تنشئة نفسها من خالل التنقل عرب الفضاءات الرقمية اليت تكون رلاالً لعرض
ٍ
ومعان ودالالت متنوعة ،نتاج أنساق ثقافية متباينة ،األمر الذي جيعل اذلوية االفًتاضية عرضة لرىاانت
واستدخال وتبادل قيم
مكانية وعمليات تفاوض آنية ،قد تدعم مدلوالهتا األصلية ،أو تقوضها ،أو أن تعطيها دالالت مغايرة حبسب قدرة الذات على
دعم األطر والعناصر األساسية ادلشكلة ذلويتو احمللية ،وقدرتو على االنفالت من آليات اذليمنة اليت يكون عرضة ذلا يف الفضاء
االفًتاضي ،وخباصة إذا ازبذت عملية التفاعل الطابع االنفعارل الفوري الذي قد يغيب فيو العقل التأملي النقدي لصاحل العقل
الفوري ،األمر الذي يدعوان إذل توجيو االنتباه إذل أمهية حضور البعد القيمي والرؤية احلضارية األصيلة لتحقيق التواصل اذلادف اليت
ينعكس على ادلمارسة الواقعية.
رابعاً :قراءة سيوسيولوجية ملؤشرات الوجود االفرتاضي يف اجملتمع الشبكي:
زبتلف زلددات الوجود االفًتاضي للفرد ككائن فاعل يف اجملتمع الشبكي عن الواقع الفعلي ،على اعتبار أن اجتماعية الفرد يف
الواقع تتجلى من خالل وجوده احلقيقي يف احلياة االجتماعية كعنصر حاضر فيزيقياً ،وكائن فاعل ومتفاعل ذي وجود مستقل ،شليز
بذاتو من األخر ،حيث تبٍت اجتماعيتو يف ضوء منظومة قيمية ورلتمعية متكاملة ربفظ استقراره االجتماعي يف ضوء نظام
اجتماعي وحضاري يوجو سلوكو ويصيغ الضوابط وادلعايَت اليت ربفظ إنسانيتو وغايتو يف الوجود .لكن يف ضوء مواصفات اجملتمع
االفًتاضي ابت وجود الفاعل يف ظل ىذا الفضاء اجلديد يتخذ سبظهرات أخرى تتوافق وشليزات البيئة الرقمية اليت تتميز ابنفتاحها
على مدلوالت ثقافية ال زلدودة ،إضافة إذل قدرهتا على اجلمع بُت وسائل االتصال الكالسيكية صبيعها (التلفاز ،ادلذايع ،اجلريدة،
اذلاتف ،الرسائل ،الكتب ،ادللفات…) يف بوتقة واحدة (احلاسوب واأللواح اإللكًتونية ادلوصولة ابالنًتنت) لتجتمع بذلك الكلمة
والصورة والصوت دفعة واحدة ،وتتغَت وظيفتها من رلرد وسيلة لالتصال ،ونقل للمعلومات إذل عارض ،وخازن ذلا بل انقل لقيم
روحية إنسانية وحضارية أبسرىا ،لتصبح جزءاً أساسياً من منط حياة اإلنسان ادلعاصر ،وتساىم يف صياغة ثقافتو اإلنسانية وبلورهتا.
( لقد انتقلت الظاىرة االجتماعية دبختلف جوانب سبثالهتا الثقافية ،التقنية ،السلوكية ،االقتصادية ،السياسية ،القانونية… من أهنا
فقط تتمثل طبيعياً يف اجملتمع البشري الطبيعي ،إذل أن تتمثل أيضاً صناعياً رمزايً ،رقمياً ،ألياً وأيضاً دبختلف جوانب سبثالهتا
األصلية ،إال أهنا أصبحت يف شكلها اإللكًتوين ادلصنع من الذرة إذل إلكًتون ،إن احلياة االجتماعية هبذا ادلعطى اجلديد ىي حياة
رقمية على اإلنًتنت يف الفضاء ادلصنع ،االمر الذي يفرض على علم االجتماع أن يتسع قليـالً أو كثَتاً ليشمل حبثو اجملتمع البشري
اإللكًتوين» (رحومة.)25 :2008 ،
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إن اجملتمع الشبكي من ادلفاىيم الرائدة اليت كان ِ
لعادل االجتماع ادلعاصر مانويل كاستيلز الفضل يف والدتو وأتسيس نظريتو الشبكية
اليت فسر من خالذلا قوانُت عمل اجملتمع ادلعلومايت العادلي ومالزلو األساسية من خالل مؤلفو الذي أصدره سنة  1996الذي
حيمل عنوان ا لعصر ادلعلومايت ،االقتصاد ،اجملتمع والثقافة الذي صدر يف ثالثة أجزاء انقش فيو ادلالمح األساسية للمجتمع الشبكي
من خالل زاويتو السياسية واالقتصادية واالتصالية ،وتعرض يف ذات الصدد إذل أنواع اذلوايت ادلتداولة يف اجملتمع الشبكي ،واليت
عربت عن كينونتها يف مواجهة العودلة ،وتعد مقاربتو السوسيولوجية من أىم ادلقارابت ادلفسرة جملتمع ادلعلومات الذي يرتكز على
التكنولوجيا ويتميز ابدلواصفات اآلتية (عماد.)91 :2012 ،
 .1الطابع االنتشاري
 .2ادلنطق الشبكي.
 .3ادلرونة.
 .4ادلعلومات ىي مادتو اخلام.
 .5ربول تكنولوجيات زلددة إذل نظام متكامل.
ينطلق مانويل كاستيلز يف مقاربتو السوسيولوجية جملتمع ادلعلومات من فكرة أن الرأمسالية ادلعاصرة بكل ذبلياهتا ىي األكثر كونية
وعنفاً ومرونةً ،وىي بذلك تفوق دبواصفاهتا الرأمسالية السابقة ،كون رغبتها يف االنتشار ذبعلها يف مواجهة احلركات االجتماعية
العادلية اليت تنادي ابلتفرد الثقايف ،ذلذا فهو يتصور أن التوتر بُت الرأمسالية واحلركات االجتماعية ادلعاصرة ىو الذي دييز
الديناميكيات األساسية لعصر ادلعلومات ،األمر الذي يفرز ذلك التعارض الثنائي الذي يطبع العالقة بُت العودلة واذلوية ،وبُت
الشبكة والذات ،على اعتبار أن الشبكة ىي الفضاء الذي ذبري فيو عمليات التبادل يف التنظيمات ادلعاصرة سواء االقتصادية،
االجتماعية ،الثقافية… ،والذات ترمز إذل األنشطة اليت يسعى من خالذلا األفراد إذل أتكيد ىوايهتم يف ضوء التغَتات احمليطة هبم.
إن ثورة تكنولوجيا ادلعلومات ،أدت إذل بروز صيغة جديدة للمجتمع العادلي الذي يطلق عليو «ابجملتمع الشبكي» .يستمد
خصوصيتو شلا يتم تداولو يف العادل االفًتاضي الذي يتسم بقدرتو على النفاذ إذل صبيع أرجاء الكون ،كما يتسم ابرتباط وحداتو
يسرت من
بعضها بعضاً اتصاالً وثيقاً ،مع تنوع رسائلو الثقافية واحلضارية ،وخباصة أن مرونة التدفق ادلعلومايت يف اجملتمع الشبكي ّ
سرعة التواصل واالنتشار ،وسامهت يف تغيَت مفهوم الزمان وادلكان ،ذلذا فهو يعتقد أن السلطة اجلديدة يف اجملتمعات ادلعلوماتية
ادلعاصرة تقوم على إدارة شبكات االتصال وىو ما عرضو يف مؤلفو األخَت عام « 2013سلطة االتصال» والذي أفرز اليوم ما
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مساه «االتصال الشخصي اجلماىَتي» ،(l’auto-communication de masse) ،وىو مفهوم زلوري يعكس أمهية
اذلوية االفًتاضية يف ضوء اجملتمعات الشبكية ادلعاصرة ،على اعتبار أن ادلستخدم يف ظلها أصبح قادراً على ادلسامهة يف صياغة
ىويتو وادلشاركة يف تعريفها ونشرىا ،عرب التعبَت عن اذباىاتو ،ومواقفو ،وادلسامهة يف نشر ادلعلومة ،وتقامسها وربقيق التعبئة
اجلماىَتية عربىا ،وىو ما تربزه أعداد ادلدوانت ،وأعداد الشبكات االجتماعية على اختالفها ،شلا قد يفسر لنا حقيقة التغَتات
احلامسة اليت يشهدىا اجملتمع الشبكي الذي أضحى رلتمعاً مدنياً موازايً للمجتمع الواقعي بل أيضاً رلاالً عاماً افًتاضياً ابمتياز ،لكن
الرىان احلقيقي الذي علينا االشتغال عليو ىو حبث سبظهرات اجملتمع الشبكي ،وانعكاساتو االجتماعية على ادلنظومة الثقافية
واحلضارية ،وعلى ادلمارسات الثقافية احمللية .فيما يتخذ التواصل يف اجملتمع الشبكي الطابع ادلتزامن الذي يفًتض احلضور اآلين
ألطراف التواصل أو الالمتزامن الذي يفًتض الغياب الفيزيقي ألطراف التفاعل زمن التواصل األمر الذي يؤثر يف رلرى العالقات
االفًتاضية يف اجملتمع الشبكي اليت تتخذ طابعاً خاصاً خيتلف من زلدداهتا يف الواقع  .ويتجسد الوجود االفًتاضي يف اجملتمع
الشبكي من خالل وجود أطراف التواصل «على اخلط» موصولون بشبكة االنًتنت ،واتلياً فإن احلضور الفيزيقي ألطراف التواصل
ليس مطلباً أساسياً للتفاعل.
فيما تتخذ لغة التواصل يف اجملتمع االفًتاضي طابعاً شليزاً جيمع بُت الكلمة والرمز ،االيقونة ،الوجوه ،الصورة وغَتىا ،اليت قد جيري
التالعب برمزيتها وبناء معانيها سعياً إذل خلق خصوصية األثر يف ضوء ديناميكية اجلماعات االفًتاضية واتلياً بلورة الوجود الرقمي
يف اجملتمع الشبكي .من ىنا ،ذبدر بنا اإلشارة إذل التحدايت اليت تواجهها اللغة يف ظل اجملتمع الشبكي ،وخباصة أن منطق
التواصل االفًتاضي من طريق اللغة ادلكتوبة ادلعربة عن الردود الفورية السريعة ادلمزوجة ابدلشاعر واالنفعاالت تتطلب استخدام
سلتصرات حبروف التينية أو عربية أو ادلزج بينهما أو أيقوانت معربة عن ذلك ،األمر الذي يؤثر يف تركيبة اللغة الوطنية ويشوىها،
وال شك يف أن مثل ىذه ادلمارسات اللغوية ادلعتمدة يف اجملتمع االفًتاضي تعكس التحدايت اليت تواجهها اذلوية يف اجملتمعات
العادلية ،وأتثَت تكنولوجيا ادلعلومات يف منط حياتنا ادلعاصرة.
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أخالقيات الهوية الرقمية وأولويات المواطن االفتراضي في المجتمع المدني الشبكي
ال شك يف أن ربدايت التداول االفًتاضي يف اجملتمع الشبكي ذي السياق الثقايف الكوين ،يفًتض ربديد مفهوم ادلواطن االفًتاضي،
وأيضاً مساءلة حقيقية حول دالالت االنتماء ،حبكم أن الوجود االفًتاضي يف اجملتمع الشبكي حيتم على اإلنسان ادلستخدم التنقل
بُت ثقافات عدة بل الًتدد على أوطان سلتلفة ،متجاوزاً احلدود اجلغرافية والزمنية .عليو ،فهو يعيش دائماً جزءاً مهماً من حياتو
اليومية ،وىو يف وضعية تنقل دائم بُت عادلُت :أحدمها افًتاضي شلتد يتيح لو بل يفًتض عليو متابعة ادلستجدات العادلية اليت تكسبو
وجوده االفًتاضي وسبنحو مواطنة عادلية ،واآلخر ،حقيقي يعيد ربطو بواقعية دبجتمعو احمللي ووطنو األم ،وىذا بفضل البدائل اليت
يتيحها اجملتمع االفًتاضي دلستخدميو ،واليت تسهم بصورة أو أبخرى يف بلورة ىويتو االفًتاضية.
«لقد استطاع اإلنًتنت فعـالً أن يدخل العادل ضمن العادل الواحد من خالل التفاعالت على اخلط ،والثقافة الرقمية ،واجملتمعات
االفًتاضية ،وادلنتدايت على اخلط ،والتعلم االجتماعي… والكثَت من العناصر ادلشًتكة اليت جعلت الفرد اإلنساين ينتمي إذل
العادلية ويصبح عضواً فاعـالً يف اجملتمع العادلي مع أصدقائو العادليُت ،الذي ابت جيمعو وأايىم الكثَت من القضااي االجتماعية
والثقافية والسياسية واالقتصادية والعاطفية… مسامهة يف إدماج الفرد يف نطاقو العادلي والكوين (منصوري .)83 :2014 ،عليو،
فإ ّن أولوايت إرساء الدعائم األخالقية يف بلورة اذلوية الرقمية تقتضي على ادلستخدم االستفادة من ىامش احلرية ادلتاحة لو يف
اجملتمع االفًتاضي مع ربمل مسؤوليتو األخالقية ذباه ادلتداول الرقمي يف اجملال العام االفًتاضي ليمارس اىتماماتو ادلشًتكة ويتقامسها
مع اآلخرين ،مع أولوية التعبَت عن ادلنظومة الثقافية واحلضارية للمجتمع الذي ينتمي إليو مكاانً وزماانً ،كذلك العمل على خدمة
رلالو العام بصورة ىادفة ،ليس كمالحظ فحسب بل كممارس أيضاً؛ فطبيعة التحوالت اليت عرفتها اجملتمعات العادلية أثبتت أن
تصاعد م ّد احلركات االجتماعية أثبت فاعلية اجملال العام االفًتاضي ،ولكنو من جهة أخرى جدد التساؤالت ادلركزية حول
التحدايت اليت تواجهها اذلوايت الوطنية ،وخباصة مع تصاعد النقاش احلضاري حول اذلوية والكونية والذات والشبكة اليت قد
تسحب ادلواطن االفًتاضي إذل نطاقات عادلية مزيفة ،وتفقده صلتو مع مواطنتو احلقيقية.
يذكر الباحث الصادق رابح حول سبثالت اذلوية الرقمية يف ادلقارابت البحثية أن «جيل اإلنًتنت» يظهر كجيل ثنائي اذلوية؛ فهو
ىش وغَت راشد ،وحيتاج دائماً إذل األخذ بيده يف رلاىل التكنولوجيا احلديثة لتأسيس عالقة «سوية» هبا ،ومن انحية
من انحية ّ
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أخرى ،فهو جيل فضورل ومعتمد على ذاتو وذكي ،ديلك القدرة على التكيف ،ودييل إذل تثمُت ذاتو ،إضافة إذل كونو صاحب رؤية
شاملة يف توجيو نفسو (رابح.)97 :2012 ،
تعد ىذه نتيجة حتمية خاصة إذا علمنا أن حدود اذلوية الرقمية يف العادل االفًتاضي غامضة ادلعادل ،إذ ال ربدىا حدود جغرافية أو
تضبطها منظومة قيمية ،فهي فضاء مفتوح ال زلدود دلواطنُت كونيُت من سلتلف األعراق واألجناس واخللفيات الثقافية ،وعليو،
فهوية كل مواطن تتدرج من ىويتو الوطنية لتمتد إذل أبعاد عادلية .فإذا كان مارشال ماكلوىان قد أشار إذل التحدايت اليت جاءت
هبا التكنولوجيا العودلة بفعل أتثَتات تكنولوجيا اإلعالم واالتصال دبختلف وسائلها ،وربط أتثَت الرسالة يف الوسيلة ادلستخدمة ،فقد
نوه عبد الرضبن عزي من خالل نظرية احلتمية القيمية إذل البعد القيمي واحلضاري للمضمون الذي ربملو الرسالة اإلعالمية ،والذي
لطادلا ذباىلتو الدراسات االجتماعية الغربية (بوعلي)24 :2009 ،؛ فادلضمون ادلتداول رقمياً ىو مضمون حامل لقيم ،وخباصة
أن التأثَت يف ضوء اجملتمع الشبكي يتخذ طابعاً انفعالياً وخباصة اذا كان يف ضوء بيئة رقمية تساعد على ربقيق التأثَت ادلرجو .ليس
األمر كذلك فحسب ،بل حىت منطق الفعل ورد الفعل يف ظل الشبكات االجتماعية يف تغَت مستمر ربكمو متطلبات التواصل
االفًتاضي عرب الشبكة ادلتزامنة والال متزامنة ،واليت قد تتطلب رداً فورايً أو متقطعاً ،واليت تنعكس على منطق التواصل اإلنساين.
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خاتمة
نواجو اليوم أكثر من إي وقت مضى رىاانت األمن الفكري واحلضاري؛ فواقع رلتمعاتنا ادلعاصرة ادلشتتة بُت االفًتاضي والواقعي،
بُت ثنائية الشبكات واذلوية ،ينبئ أبزمات اإلنسان ادلعاصر الذي عليو أن يدرك ذلك ليحمل بُت جنباتو اذلم احلضاري ،ومطلب
إبراز اجلانب األخالقي يف نظم تواصلو يف ظل اجملتمع الشبكي .إن اذلوية الرقمية وإن كانت تعكس جزءاً بسيطاً من سبثيالت
اجملتمع الواقعي ،فإن ديناميتاىا تكشف عن التحدايت احمليطة هبا ،ومطلب أتصيل أخالقيات اذلوية الرقمية يثَت االنتباه إذل ضرورة
االشتغال على الذات عرب إعادة ذبديد صلتها بتارخيها ومرتكزاهتا احلضارية ،لتحقق مقصد التعارف اذلادف ،والتحكم يف منهع
احلوار احلضاري.
إن حتمية التواصل والتفاعل يف ضوء اجملتمعات الكونية ،تفًتض إحياء اذلوية التعارفية ،كأساس لتوجيو سياق احلوار احلضاري
ادلدرك لكينونتو قبل التواصل مع اآلخر والذي جيعلنا يف وضعية العقل ادلدرك الفاعل ال ادلنفعل فحسب ،حبكم أن التواصل يف
العادل االفًتاضي القائم على آنية الردود وتقويض اللغة ،قد يقوض عمليات أساسية يف أصول التعارف ومنطق التواصل اإلنساين،
بل قد يعطي اذلوية صبغة آنية قابلة للتغَت والقولبة كما أن أطراف التواصل غالباً ما يكونون يف وضعية الفعل ورد الفعل العاطفي
من خالل ظرفية التواصل وآنيتو ،يف ضوء سياق ثقايف موجود سلفاً ،ويف وضعية تغَت دائم .وعليو ،فإن إدراك كينونة اذلوية كذات
فاعلة وإضفاء البعد األخالقي عليها ،جيعل أطراف التواصل يف وضعية الفاعل ادلدرك ليصبح مطلب احلوار يف ىذا الفضاء مؤسساً
وىادفاً ،لتتجسد اذلوية التعارفية ،كفعل معريف متجسد يف اجملتمع االفًتاضي وسلوك حضاري ىادف شلارس يف اجملتمع الواقعي،
منحى إقصائي.
ال رلرد سلوك انفعارل ذي ً
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ملخص الدراسة
هتتم هذه الورقة مبهارات االستيعاب القرائي ،وتسعى لإلجابة عن السؤال التايل:
 هل يقوم معلمو اللغة العربية يف املرحلة الثانوية بدولة اإلمارات العربية املتحدة بدورهم املنوط هبم يف إكساب املتعلمني مهاراتاالستيعاب القرائي من خالل دروس القراءة املقررة يف خطة مناهج اللغة العربية؟
اعتمدت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي ،واستخدمت طريقة اجملموعات البؤرية العشوائية.
بينت الدراسة أن نسبة قليلة من املعلمات يسعني لتطوير أساليبهن يف تعليم القراءة ، ،وأن معظمهن ال يعرن اهتماما للمهارات القرائية
العليا ،إضافة إىل عدم وجود اجتاهات إجيابية لديهن حنو الدرس القرائي ،مما أدى إىل عدم إاثرة الدافعية لدى الطالبات للمشاركة
اإلجيابية يف دروس القراءة ،وابلتايل عدم امتالك الطالبات ملهارات االستيعاب القرائي.
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 .1المـــقـــــدمــــــــة:
حرصت األمم املتنورة على تشجيع أفرادها على القراءة وتسهيل أسباهبا ،ومما ال شك فيه أن دولنا العربية بدأت منذ عقود برتويج
محالت القراءة أبساليب متنوعة ،بدءا من انتشار املكتبات العامة إىل معارض الكتب السنوية إىل عقد الندوات واملؤمترات .
ورغم تلك اجلهود املبذولة ،فإن الكثري من الطلبة الذين قد ينهون املرحلة الثانوية ومازالوا غري قادرين على سرب أغوار النص املقروء
وكشف خباايه إلصدار حكم وتقييم فعلي له.
وأتيت مشكلة الدراسة من خالل الواقع الذي تعايشه الباحثة من حيث ضعف امتالك الطالبات املستجدات ملهارات القراءة العليا
اليت حتقق لديهن االستيعاب القرائي .ومن هنا تسعى هذه الورقة ملعرفة الطرائق واألساليب اليت تستخدم يف تدريس القراءة يف املرحلة
الثانوية ،و حتاول اإلجابة عن السؤال التايل:
هل يقوم معلمو اللغة العربية يف املرحلة الثانوية بدولة اإلمارات العربية املتحدة بدورهم املنوط هبم يف إكساب املتعلمني االستيعابالقرائي من خالل دروس القراءة املقررة يف خطة مناهج اللغة العربية؟
وقد اعتمدت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي(  ،) Descriptive Methodologyولإلجابة عن سؤال الدراسة مت اختيار
طريقة اجملموعات البؤرية .و تشكلت اجملموعة بطريقة عشوائية مؤلفة من  12طالبة انتسنب حديثا للجامعة.
انقشت الباحثة الطالبات يف موضوع الدراسة ،وطريقة اإلجابة كتابيا عن سؤال الدراسة الرئيسي وأسئلته الفرعية.
مت اللقاء األحد  11نوفمرب الساعة الثانية عشرة والنصف وحىت الساعة الثانية يف قاعة هادئة من قاعات مكتبة اجلامعة.
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 .2عالقة االستيعاب القرائي بالتفكير ومستوياته:
حظي االستيعاب القرائي ومستوايته املختلفة احلريف والنّاقد واإلبداعي ابهتمام الباحثني وال ّدارسني ،وكثرت التّعريفات ،وتنوعت

التّصنيفات اليت تناوهلا الباحثون منهم جودمان (  )1994وعمايرة (  )2016واهلياجنة والتل (  )2017وأبو سرحان ()2014
وغريهم كثر.
وترى الباحثة أنه رغم اختالف التعريفات فإنه يالحظ تقارب وتشابه يف املضمون ،فجميعها تنظر لالستيعاب القرائي على أنه نشاط
ذهين هادف يعتمد على توظيف عمليات التفكري العليا ،ويتم فيه تفاعل بني املقروء واملخزون املعريف لدى القارئ ،فيتوصل إىل
استنتاجات واستدالالت ،ويولد معان جديدة ليدجمه ا مع معارفه السابقة ،مما ينتج عنه سعة املعرفة ،وعمق الفهم .الذي يتم توظيفه يف
مجيع جماالت احلياة.
ويرى الباحثون والرتبويون أن القراءة حبد ذاهتا عملية عقلية معقدة مساوية للتفكري ،وتتأثر مبعطيات داخلية تتعلق ابلقارئ ،وعوامل
خارجية تتصل ابلنص والظروف احمليطة به ،ومجيع ذلك يؤثر يف صورة االستجابة النهائية للمادة املقروءة ،وعليه فإن القراءة تشتمل
على مقومات التفكري مجيعها ( حبيب هللا .)2000
وللتفكري عالقة مباشرة ابالستيعاب القرائي ،إذ يُعد االستيعاب القرائي عملية من عمليات التفكري اليت تشري إىل النشاط الذهين
اهلادف إىل اكتساب املعرفة وحتصيلها من خالل االستدالالت واالستنتاجات اليت يصل إليها القارئ  ،ومن مث تفاعله معها على أية
صورة كانت ( .عمايرة .)2016 ،وخنلص إىل القول إن هناك عالقة مباشرة بني التّفكري وعملية االستيعاب القرائي ،فاألصل أن
يكون هناك تفكري حىت تتم عملية االستيعاب القرائي ،عبيد ( .)2009
ومن هنا جتد الباحثة أنه من أجل حتقيق االستيعاب القرائي جيب على املعلم تبصري املتعلمني ابلعمليات العقلية املطلوبة الكتساب
مهارات القراءة العليا املؤدية إىل االستيعاب القرائي ،كي يالحظ املتعلم كيف يفكر ،وهذا ما مسته الكثري من األحباث ابسرتاتيجيات ما
وراء املعرفة.
واالستيعاب القرائي ،خيضع للعديد من العوامل والتأثريات الديناميكية اليت تتفاعل مع بعضها لتؤثر على مدى فهم القارئ للمقروء
سلبا أو إجيااب ،من أبرزها :خصائص القارئ ،خصائص املقروء،نوع القراءة ،الغرض من القراءة ،وطرائق التدريس.
والباحثة ستقصر اهتمامها يف هذه الورقة على طرائق التدريس واألساليب اليت يتبعها املعلمون يف تدريس القراءة يف املراحل الثانوية
بدولة اإلمارات العربية املتحدة.
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وجند تصنيفات عدة ملستوايت االستيعاب القرائي ،حيث يصنف العبد هللا ( )2017و أمحد صومان ( )2016االستيعاب القرائي
ضمن ثالثة مستوايت ذات شكل هرمي تبدأ ابملستوى احلريف ،مث املستوى التفسريي ،مث املستوى التطبيقي.
وحيدد أبو سرحان ( )2014مستوايت فهم املقروء أبربعة مستوايت هي :املستوى احلريف ،واملستوى املسحي ،واملستوى التحليلي،
وأخريا املستوى النقدي املقارن.
أما حبيب هللا (  ) 2000فقد ذكر أن االستيعاب القرائي للنص مير يف أربعة مراحل متعاقبة:هي مرحلة الفهم احلريف ،مث التفسريي ،مث
الناقد ،وأضاف مستوى القراءة اإلبداعية اليت يبتدع فيها القارئ أفكارا جديدة مستوحاة من املادة املقروءة.
يالحظ من خالل التصنيفات السابقة وجود بعض االختالف يف حتديد مستوايت االستيعاب القرائي ومسمياهتا ،لكنها تشرتك مجيعها
يف أن منطلق االستيعاب القرائي يكون من نقطة الفهم احلريف للمقروء ،مث االنتقال لفهم ما بني السطور وما وراء السطور ،ليصل
بعدها إىل مرحلة فكرية عليا متكنه من االستنتاجات وعقد املقارانت و نقد املقروء وتقوميه وإصدار احلكم عليه  ،ومن مث التفاعل معه
واالستفادة منه يف تعديل سلوك أوحل مشكلة ،ومبعىن آخر أن يصبح املقروء جزءا من فكر القارئ يسقطه على حياته وما تتضمنها
من مواقف وأحداث وأفكار.
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 .3تفريغ إجابات الطالبات:
نظمت الباحثة تفريغ إجاابت الطالبات ضمن حماور رئيسية ذات أتثري يف حتقيق االستيعاب القرائي ،مراعية االنتباه
إىل كثافة التعليقات ومدى اتساعها ،ومقدار تنوعها وتكرارها ضمن اإلجاابت ،ومدى ارتباطها مبوضوع الدراسة.
واحملاور هي:
-

أساليب التدريس املتبعة يف الدرس القرائي.

-

املهارات املستهدفة من قبل املعلمات أثناء الدرس القرائي.

-

دور الطالبات ومدى مشاركتهن يف الدرس القرائي.

-

اجتاهات املعلمات والطالبات حنو الدرس القرائي.

وفيما يلي توضيح ألبرز ما سجلته الطالبات حول احملاور السابقة:
فمن حيث أساليب التدريس ،وضحت إجاابت الطالبات ان دروس القراءة كانت  -على األغلب  -تسري ضمن طريقة التلقني
تصوب املعلمة قراءة الطالبات للكلمات
التقليدية ،وتقوم على قراءة الطالبات للنص قراءة فردية مسبقة ،أو جهرية داخل الصفّ ،
وطريقة النطق ،وبعد شرح املفردات الصعبة تبدأ املعلمة مبناقشة أفكار الدرس ،معتمدة على أسئلة توجهها للطالبات لتحديد أفكار
النص الرئيسية والفرعية وتوضيحها ،واإلجابة عن بعض األنشطة التابعة للدرس حسب املنهج املقرر .وتؤكد الطالبات أن املعلمات كن
يبذلن قصارى جهدهن إلفهامهن أفكار النص وحمتواه بشكل جيد.
أما اإلجاابت املختلفة فقد جاءت من قبل طالبتني ذكرات أن املعلمات كن يتبعن أحياان طريقة اجملموعات ،وذكرت طالبتان أخراين أن
املعلمة كانت حتضر أحياان نصني متقاربني يتناوالن املوضوع نفسه ،لكن قد ختتلف األفكار ،ويطلب من الطالبات قراءة النصني وفهم
األفكار ومناقشتها.

ومن حيث املهارات املستهدفة فقد أشارت معظم إجاابت الطالبات إىل أن املهارات املستهدفة يف دروس القراءة
كانت تتناول حتديد الفكرة العامة ،مث األفكار الرئيسة والفرعية للنص املقروء ،إضافة إىل الوقوف على بعض الصور
الواردة  ،مث حتديد هدف الكاتب..اما عن مهارة ربط النص املقروء بواقع احلياة فلم تكن املعلمات يعرنه أمهية تذكر،
ومل تكن األفكار الضمنية أتخذ حيزا من اهتمام املعلمات اثناء الدرس القرائي إال ما كان يتعلق بتحديد هدف
الكاتب  -حسب رأي الطالبات.-
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وعن دور الطالبات ومدى مشاركتهن يف الدرس القرائي ،فقد بينت إجاابت الطالبات أن قلة منهن كن يشاركن
ابهتمام مبناقشة النص املقروء .وذكرت مثاين طالبات أهنن كن ينصنت للدرس وملا تقوله املعلمة ابهتمام ،لكنهن مل يكن يرغنب يف
اإلجابة عن األسئلة واملشاركة يف النقاش ،ألهنن كن يركزن على فهم أفكار النص واألمور األساسية اليت ترد فيه من خالل ما تقدمه
املعلمة وتشرحه كي يتمكن من الفهم اجليد واجتياز االختبارات بنجاح-.حسب تعبريهن.-
أما عن اجتاهات املعلمات والطالبات جنو الدرس القرائي ،فقدذكرت  9طالبات أن اهتمام املعلمات ابلقراءة ودروسها مل يكن يصل
ملستوى اهتمامهن بدروس القواعد ،مما يشري إىل اجتاه املعلمات السليب – نوعا ما -حنو القراءة .فدرس القراءة – كما يظهر من
ممارستهن – يرتكز على التحصيل املعريف وتقييم فهم الطالبة ألفكار النص ،فهو مادة لفهم األفكار وختزينها وحفظها.
ذكرت أخرايت أهنن كن يتهربن من املشاركة ألن طريقة املعلمة اليت تتكرر نفسها يف دروس القراءة مملة وال ختلق لديهن االجتاه اإلجيايب
والدافعية للمشاركة ،لذلك كان هناك دوما طالبات سلبيات ال يشاركن إال اندرا ،وقلة من املشاركات.
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 .4تحليل إجابات الطالبات:
ابالطالع على إجاابت الطالبات استطاعت الباحثة حتديد معامل األساليب والطرائق املتبعة يف املرحلة الثانوية يف الدرس القرائي
،وتعلقت االستنتاجات بكل من االستاتيجيات التدريسية التالية اليت تلعب دورا مؤثرا يف مدى اكتساب الطلبة ملهارات االستيعاب
القرائي ،وهي:

األساليب التعليمية اليت متارسها معلمات اللغة العربية أثناء الدرس القرائي.املهارات املستهدفة من قبل معلمات اللغة العربية أثناء الدرس القرائي.اجتاهات معلمات اللغة العربية حنو الدرس القرائي.الدافعية لدى الطالبات للتفاعل مع الدرس القرائي.مدى التجديد يف األساليب التدريسية املتبعة يف الدرس القرائي.يالحظ أن األساليب التعليمية اليت متارسها معلمات اللغة العربية أثناء الدرس القرائي يف معظمها تسري أبساليب
التدريس التقليدية ،ابالعتماد على املعلم فهو املرسل واحملرك للفكرة املطلوبة ،والطالب هو املستقبل وصاحب ردة الفعل املخطط هلا
من قبل املعلم .وهذا يتفق مع ما أثبتته العديد من الدراسات منها :دراسة أمحد عبده عوض ( )2001اليت وضحت أن أساليب
معلمي اللغة العربية يف الدرس القرائي تقتصر على معاجلة جانيب التعرف والفهم ،وال ترتقي إىل مستوى التحليل والتقييم والنقد .ويؤكد
دحو حسني ( ) 2011أن على املعلمني ااتباع األساليب اليت هتتم بتنمية احلركة التفكريية لدى املتعلم أثناء الدرس القرائي ،وعلى
املعلمني االنتباه إىل أن اللغة حترك عقل املتعلم وتفكريه ،و عليهم كمعلمني االهتمام هبذا اجلانب ال اجلانب التحصيلي .ويرى عمايرة
( )2016أ ّن من أسباب التدين يف مهارات االستيعاب القرائي لدى املتعلمني أ ّن أغلب املعلمني يتبعون طرائق تقليدية يف التدريس
كاحملاضرة والتلقني ،واالبتعاد عن األساليب والطرائق اليت تعمل على تنمية مهارات التفكري املختلفة .وهذا جياري ما بينته دراسة
حسن ،و عبد الكرمي سليم ( ) 2013أن حاجة الطلبة إىل تنمية قدراهتم واالرتقاء مبهاراهتم الفكرية واللغوية تدعو إىل تنويع طرائق
الت دريس وإىل اسرتاتيجيات تستجيب ألمناط تعلم الطلبة واحتياجاهتم املطلوبة ملهارات القرن احلادي والعشرين ،وتتفق مع طبيعة
مهمة يف مساعدة
ومهارات االستيعاب القرائي .وكذلك دراسة (.صومان وعبد احلق ( )2016اليت أكدت أ ّن اسرتاتيجية التّدريس ّ

القارئ على استيعاب النّصوص اليت تعرض عليه  ،لذا ينصح املعلم بتنويع طرائق تدريسه لتسهل عملية االستيعاب القرائي على
املتعلمني بشكل أفضل .
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وبذلك ترى الباحثة أن الطرائق واألساليب التقليدية اليت تتبعها معظم املعلمات يف الدرس القرائي ،ترتك أثرها على مستوايت القراءة
االستيعابية اليت تُستهدف يف الدرس  ،حيث ينحصر الرتكيزعلى املستوايت األوىل من مستوايت الفهم واالستيعاب القرائي  ،وميكن
القول إن جهد املعلمات املبذول أكرب بكثري من املردود املنشود للدرس القرائي.
اما عن املهارات املستهدفة من قبل املعلمات يف الدرس القرائي ،فمن الطبيعي مع االعتماد على الطرائق التقليدية أن تنحصر يف
اليت تركز على مهارات القراءة العليا
مهارات املستوى احلريف يف معاجلة نصوص القراءة ،وابلتايل تقل أو تنعدم التّدريبات والنّشاطات ّ
اليت توصل إىل مهارات االستيعاب القرائي .وترى الباحثة أن تركيز اهتمام املعلمات على مهارات املستوايت األوىل لالستيعاب القرائي
يرتتب عليه ختريج أجيال عاجزة عن إعمال العقل ومفتقرة إىل مقومات التفكري السليم .وأنه من الضروري تعليم الطلبة كيف يفكرون
وذلك من خالل اسرتاتيجيات تعليمية تساعد املتعلم على استخدام املعرفة واالستفادة منها .كما يظهر من اإلجاابت عدم وجود
خريطة واضحة يف ذهن املعلمات للمهارات املستهدفة يف دروس القراءة ،والبد من القول إن املهارات اليت تستهدفها املعلمات يف
الدرس القرائي ،هي مهارات أولية ضرورية ابلتأكيد ،لكنها جيب أن تكون جسرا للعبور إىل تطبيق مهارات االستيعاب القرائي ،وجيب
أال أتخذ حيزا كبريا من الدرس .ومن الواضح غياب مفهوم مهارة ربط ما يقدمه النص املقروء خبربات الطالبات السابقة ،فالطالبات
عربن عن عدم اهتمام املعلمات به رغم أمهيته .ونستخلص من إجاابت الطالبات عامة ،عدم امتالك معظم معلمات اللغة العربية
ّ
ألسس واسرتاتيجيات االستيعاب القرائي،كما وضحت دراسة عوض ( )2001اليت أظهرت عدم امتالك املعلمني ملهارات التحليل
اليت تع ّد ركنا أساسيا يف االستيعاب القرائي ،حيث توصل إىل أن معظم معلمي املرحلة الثانوية ال يلمون مبهارات القراءة التحليلية ،وأن
مستوايت التحليل القرائي ليست واضحة يف أذهان املعلمني والطالب .وكذلك دراسة الدليمي والوائلي ( )2003اليت طالبت بضرورة
إكساب املعلمني للمهارات القرائية العليا من حيث النقد وتقييم املقروء ،كي يتمكنوا من تدريب طلبتهم عليها ومن مث اكتساهبم هلا.
وابلنظر إىل اجتاهات معلمات اللغة العربية حنو طبيعة القراءة ،يتضح من إجاابت الطالبات أن معظم املعلمات ال يولني درس
القراءة من االهتمام ما يفعلنه مع دروس القواعد ،فهن يعتربن درس القراءة مادة للحصول على املعارف واألفكار اليت حيتويها النص
املقروء ،وبذلك ال ينتبهن إىل طبيعة التلقي لدى الطالبة فال يتابعن االسرتاتيجية اليت تستخدمها خالل حماولة فهمها للنص املقروء ،أو
حماولة معرفة العملية العقلية اليت تقوم هبا أثناء ممارستها للعمل القرائي .وترى الباحثة أن اجتاهات املعلمات حنو دروس القراءة من حيث
أمهيتها يف تشكيل فكر الطالب وبناء خرباته تنعكس على مدى اهتمام الطالبة بدروس القراءة وبذل اجلهد الكايف لالستفادة منه.
وميكن القول أن املعلمات مل يكن يبذلن حهدا جلذب الطالبات للمشاركة وإمنا يركزن على نقل أفكار النص املقروء بوضوح اتم ،مما
يشري بشكل واضح إىل اجتاه سليب لدى املعلمات حنو العمل القرائي الواعي بشكل عام ،وعدم معرفتهن أبمهية القراءة ومدى أمهية
امتالك الطالبات ملهاراهتا العليا يف هذا العصر الذي أصبح فيه االستيعاب القرائي مهارة أساسية للتكيف مع معطياته اجلديدة.
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وترى دراسة دحو حسني (  ) 2011أن تفاعل املتعلم واجتاهه اإلجيايب حنو القراءة منوط ابجتاه املعلمني ،الذين ينبغي عليهم االنتباه
إىل أن اللغة حترك عقل املتعلم وتفكريه ،فقد تصبح القراءة عملية عقلية القيمة هلا ما مل حتقق تفاعل املتعلم تفاعال إجيابيا مع نصوصه
وتوقد سلوكه الذهين اجتاه ما يقرؤه .ففهم الصفحة املقروءة ال يعين نضج الفعل القرائي واستوائه بقدر ما هو خطوة أوىل حنو القراءة
الفعالة ،فالقارئ اجليد هو من أحسن استغالل واستخدام ما يقرأ يف تنمية قدراته االستيعابية ومعرفته الشخصية والتكوينية ،وال حيصل
ّ

هذا إال ابتباع ا اسرتاتيجية سليمة للفعل القرائي ،كفيلة بتحقيق الفهم الصحيح للنصوص ،وهذا يتطلب تغيريا يف اجتاه املعلمني حنو
تدريس القراءة وضرورة فهمهم لعالقة القراءة ابلتفكري واألساليب اليت يتبعها الطالب يف ممارسة فعله القرائي.
وتيتضح عدم قدرة املعللمات على إاثرة الدافعية لدى الطالباات للمشاركة بفاعلية يف الدرس القرائي وذلك تبعا الجتاهاهتن
السلبية حنوه وبناء على قناعتهن ابنه درس للتحصيل املعريف الأكثر ،كما تلعب أساليب التدريس التقليدية دورا يف عدم إاثرة الدافعية
لدى الطالبات حيث يشعرن ابمللل وال يدركن قيمة الفعل القرائي يف تكوين فكرهن.
وهذا يتفق مع دراسة عبد اجلواد ،إايد إبراهيم خليل ( )2017اليت بينت قدرة برانمج مبين على اسرتاتيجية التساؤل الذايت على إاثرة
الدافعية لدى طالبات الصف الثامن بفلسطني ،حيث أظهرت املعامالت اإلحصائية تفوق اجملموعة التجريبية اليت درست ابسرتاتيجية
التساؤل الذايت على اجملموعة اليت درست ابلطريقة التقليدية يف إاثرة الدافعية وتنمية االجتاه اإلجيايب حنو الدرس القرائي ،كما يتفق مع
نتيجة دراسة القطاونة ( )2004اليت أثبتت زايدة الدافعية لدى طالب الصف العاشر حنو دروس القراءة عند كل من اجملموعة األوىل
اليت درست الربانمج التعليمي احملوسب الذي أعده الباحث ،واجملموعة اليت درست الربانمج التعليمي نفسه دون حوسبة على اجملموعة
الثالثة اليت درست ابلطريقة التقليدية.
يظهر من إجاابت الطالبات قلة نسبة املعلمات اللوايت يطورن أساليب تدريسهن يف اثناء الدرس القرائي  ،حيث بينت اإلجاابت
أن الغالبية العظمى من معلمات القراءة يف املرحلة الثانوية كن ملتزمات ابألسلوب التقليدي املعتمد على املعلم فهو املرسل ويبقى
الطالب مستقبال أكثر منه منتجا لألفكار واالجتاهات .وقد ذكرت أربع طالبات من أصل  12أن معلماهتن كن يستخدمن أحياان
طرائق اجملموعات ،أوكن يستخدمن نصني ملوضوع واحد ملناقشة االختالف والتشابه بينهما ،ومن مث قيام الطالبة بدجمهما يف مقال من
كتابتها .وترجح الباحثة أن تكون قدرة البعض على التجديد انجتة عن االحتكاك أبساليب تعليمية حديثة تتبع يف تدريس اللغات
األخرى ،كما هو احلال يف شهادة اللغة العربية يف املنهج الربيطاين ( ) GCSEأو رمبا تكون نتيجة حلضور املعلمات ورشات العمل
اليت تعقد أحياان لتدريبهن أثناء اخلدمة.
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وإجاابت الطالبات توضح أن معظم معلمات القراءة نتيجة اتباعهن للطرائق التقليدية يف تدريس القراءة يركزن على اجلانب التحصيلي
وال يعتنني ابملهارات القرائية العليا اليت تصل إىل مستوى التحليل والنقد ،واليت توصل إىل االستيعاب القرائي .وهذا يتفق مع ما بينته
دراسة الوائلي ،وأبو الرز ( )2011حيث أشارت املعامالت اإلحصائية يف الدراسة إىل أ ّن نسبة املعلمني واملعلمات الذين ميارسون
أساليب تدريس مهارات القراءة الناقدة بنسبة كبرية بلغت  %20فقط وهي نسبة قليلة ال حتقق اهلدف املنشود من الدرس القرائي.
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 .5اقتراحات وتوصيات
 ضرورة تركيز وزارة الرتبية والتعليم يف دولة اإلمارات العربية املتحدة على التدريب املستمر ملعلمي ومعلمات اللغة العربية يف مجيعاملراحل التعليمية ،وعقد دورات مدروسة تستهدف االرتقاء أبساليب تعليم اللغة العربية عامة والقراءة خاصة ة بطريقة عملية
تطبيقية ال وصفية تنظريية.
 إنشاء جهة خمتصة ضمن وزارة الرتبية مهمتها رصد واقع تعليم اللغة العربية عامة والقراءة خاصة يف مجيع املراحل التعليمية ،لتقدمياملساعدة املناسبة للمعلمني ومدهم ابلوسائل والتقنيات احلديثة اليت تساعدهم على االرتقاء ابلواقع التعليمي للغة العربية يف مدارس
الدول ة ،مبا يساعد على حتقيق رؤية الدولة اليت تسعى جلعل القراءة عادية حياتية لدى طلبة هذا اجليل من خالل الربامج
واملسابقات املطروحة على مستوى الدولة وعلى مستوى العامل العربية.
 تقدمي جامعة زايد ابلتنسيق مع وزارة الرتبية برانجما أكادمييا تربواي ،لتأهيل معلمي اللغة العربية أتهيال تربواي مناسبا ،يكون شرطا منشروط االستمرار يف اخلدمة للمعلمني الراغبني يف متابعة العمل.
 إجراء دراسات ميدانية ترصد الواقع القرائي الفعلي لدى املتعلمني يف الدولة يف مجيع املراحل التعليمية ،وحتدد نقاط الضعف والقوةلدى املعلمني واملتعلمني ،وتقرتح برامج خاصة تساعد على حتقيق املستوى القرائي املنشود حسب اهداف الوزارة واجتاهات الدولة
عامة
 ضرورة إعادة النظر يف برامج أتهيل وتكوين معلمي اللغة العربية على مستوى اجلامعات العربية مجيعها ،وانطالقها من نقطة تسليحاملعلم ال أبمور التخصص فحسب ،بل جبميع املهارات اليت حيتاجها متعلمو القرن احلادي والعشرين ،ليتمكن من إكساب متعلميه
املهارات اللغوية مبا يتناسب مع معطيات واحتياجات عصر التقنيات والتفجر املعريف.
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الرتبية ،عمان.
 .2حبيب هللا ،حممد ( )2000أسس القراءة وفهم املقروء بني النظرية والتطبيق ،دار عمار ،ط ،2عمان.
 .3احلجوج صاحل عبد القادر خليل ( ) 2003فعالية برانمج تعليمي مقرتح قائم على القراءة الصامتة واحلوار واملناقشة يف حتسني
االستيعاب القرائي لطلبة الصف التاسع األساسي يف حمافظة الكرك ،رسالة دكتوراه غري منشورة ،إشراف د .مقدادي ،حممد
فخري كلية الدراسات الرتبوية ،جامعة عمان العربية ،األردن.
 .4حسن ،حممد إمساعيل واحلداد ،عبد الكرمي سليم( )2103أثر اسرتاتيجية قائمة على التخيل يف حتسني مهارات االستيعاب
القرائي ،اجمللة الرتبوية ،مج  27اجلزء الثاين ،ع  ،106الكويت.
 .5دحو ،حسني ( ،)2011الكفاية القرائية ومهارة الفهم رهان تكوين متعلم معلم جملة األثر ،جامعة قاصدي مرابح ،العدد ،10
ورقلة اجلزائر.
 .6الراين ،أمسى محد العلي ) 1995( ،أتثري نوع األسئلة الصفية على االستيعاب القرائي لدى طلبة الصف السابع األساسي،
رسالة ماجستري غري منشورة ،إشراف د .الكخن ،أمني بدر علي ،كلية الدراسات العليا ،اجلامعة األردنية ،األردن
 .7السيد ،حممود ) .(2004يف طرائق تدريس اللغة العربية .دمشق :دار طالس.
 .8صومان ،أمحد إبراهيم ،عبد احلق ،زهرية إبراهيم ( )2016أثر اسرتاتيجية ما وراء املعرفة يف حتسني مهارات االستيعاب القرائي
عمان ،جملة العلوم الرتبوية والنفسية ،مج ،17ع ،4البحرين.
يف اللغة العربية لدى طلبة ّ
الصف العاشر األساسي يف مدينة ّ

- .9عبد اجلواد ،إايد إبراهيم اخلليل ( ) 2017أثر اسرتاتيجية التساؤل الذايت يف الفهم القرائي والدافعية حنو القراءة ومفهوم الذات
لدى طالبات الصف الثامن بفلسطني ،جملة الزقاء للبحوث والدراسات اإلنسانية ،جملد  ،17عدد خاص ،األردن.
 .10عبد الرحيم فهمي ،إحسان ( ) 2003فعالية اسرتاتيجية ما وراء املعرفة يف تنمية مهارات القراءة الناقدة لدى طالبات الصف
األول الثانوي ،جملة القراءة واملعرفة ،اجلمعية املصرية للقراءة واملعرفة ،ع  ،23القاهرة.
 .11العبد هللا ،حممد ( ،)2007أسس تعليم القراءة الناقدة للطلبة املتفوقني عقليا ،عامل الكتب احلديثة .عمان ،األردن.
 .12عصر ،حسين ( )1999مداخل تعليم التفكري وإثراؤه يف املنهج املدرسي ،املكتب العريب احلديث ،اإلسكندرية.
 .13عوض ،أمحد عبده ( )2001تقومي األداء التدريسي ملعلمي اللغة العربية ابملرحلة الثانوية يف القراءة والنصوص األدبية ،يف ضوء
تنميتهم مهارات القراءة التحليلية ،جملة البحوث النفسية والرتبوية ،كلية الرتبية ،جامعة املنوفية ،مصر.
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 .14عبد اللطيف ،مجانة عمر ديب ( .)2002أثر اخلربة السابقة يف االستيعاب القرائي يف اللغة العربية لدى طالبات الصف العاشر
األساسي ،رسالة ماجستري ،إشراف د .احلداد ،عبد الكرمي سليم ،اجلامعة األردنية ،األردن.
 .15عبيد ،وليم ( .)2009اسرتاتيجيات التعليم والتعلّم يف سياق ثقافة اجلودة ،عمان :دار املسرية.
 .16عمايرة ،عبد هللا عيسى إبراهيم ( ،) 2016االستيعاب القرائي بني التنظري والتطبيق ،جملة كلية الرتبية للبنات ،جامعة جرش ،مج
 ،27ع  ،3األردن.
 .17حممد بن عبده العفيفي ،ايسني ( ) 2009فعالية اسرتاتيجية التساؤل الذايت يف تنمية بعض مهارات الفهم القرائي ،لدى طالب
الصف األول الثانوي ،ماجستري كلية الرتبية ،جامعة أم القرى.
 .18ملكاوي ،انزم حممود ،جنادات ،عبد السالم ( ،)2007حتدايت الرتبية العربية يف القرن احلادي والعشرين وأثرها يف حتديد دور
املعلم ،جملة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية واإلنسانية ،مج  ،4ع  ،2الشارقة ،اإلمارات العربية املتحدة.
 .19اهلياجنة ،صوفيا فيصل ،التل ،شادية أمحد ( ) 2017فاعلية اسرتاتيجييت التساؤل الذايت وتنال القمر يف تنمية االستيعاب القرائي
وما وراء االستيعاب القرائي ،جملة اجلامعة اإلسالمية للدراسات الرتبوية والنفسية ،مج  ،25ع  ،4اجلامعة اإلسالمية ،غزة.
 .20الوائلي سعاد عبد الكرمي ،أبو الرز ضياء حممد حسن ( )2011درجة ممارسة معلمي اللغة العربية لتدريس مهارات القراءة الناقدة
يف الصف العاشر األساسي وأثرها يف حتصيل الطلبة واجتاهاهتم حنو القراءة ،جملة دراسات العلوم الرتبوية ،اجلامعة األردنية ،مج
 38ملحق .األردن.
 .21وزارة الرتبية والتعليم األردنية )2000( ،ضبط نوعية التعليم للمرحلة األساسية ،للعام .2000-1999
 .22ندوة جامعة أم القرى ( 1412ه) ظاهرة الضعف اللغوي - -التشخيص والعالج -مكة املكرمة ،كلية الرتبية ،جامعة أم
القرى.
 .23ندوة جامعة اإلمام ( )1405مناهج تعليم القراءة يف التعليم قبل اجلامعي ،الرايض ،كلية الرتبية ،جامعة اإلمام حممد بن سعود
اإلسالمية.
24. Bamberger, Richard. (1975). Promoting The Reading Habits. Paris:
Workshops of UNESCO
25. Kelly, S. (2011). Hands-on reciprocal teaching: comprehension
technique. Reading Teacher, 64(8), 620-625
26. Goodman, K. (1994). Reading, writing and written texts: a transactional
socipsycholinguistic View. In R. Ruddell & M.
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ملخص الورقة
ىذه الورقة البحثية تتناكؿ موضوعان اجتماعيان ،كىو العمل االجتماعي كدكره يف تنمية اجملتمع ،كبدأت الورقة بتنهيد للموضوع
بتعريف التطوع ،كبياف أعليتو كنظرة اإلسالـ للعمل التطوعي ،مث تناكؿ الباحث رلاالت العمل التطوعي كضوابطو ،كبياف دكر كأثر
العمل التطوعي على الفرد كاجملتمع ،كبينت الورقة ادلعوقات ادلتعلقة ابدلتطوع كابدلؤسسات التطوعية ،كختمت أبىم النتائج
كالتوصيات ،كذكر ألىم ادلصادر كادلراجع.
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إ ٌف احلمد ﵁ ضلمده كنستعينو ،كنستغفره ،كنعوذ اب﵁ من شػركر أنفسنا ،كمن سػيئات أعمالنا ،من يهده هللا فال مضل لو ،كمن
ييضلل فال ىادم لو ،كأشهد أف ال إلو إال هللا كحده ال شػريك لو ،كأف دمحمان عبده كرسولو ،صلى هللا عليو ،كعلى آلو كصحبو كسلم
تسليمان كثَتان.
أما بعد:

ألم رلتمع من اجملتمعات ،كأساس تقد ً
ُّمو ،كبقدر نيضجو ككعيو كإدلامو
فييػ ىع ُّد اإلنساف ىو الثَّركة االقتصادية كاالجتماعية األيكذل ًٌ
كربمل ادلسؤكلية  -بقد ًر ما تتحقَّق التَّنمية يف ىذا اجملتمع.
حبقوقو ككاجباتو ،كاستعداده للمشاركة ُّ
افدا أساسيِّا للتنمية الشاملة ،كركيزة أساسية يف بناء اجملتمع كنشر
كؽلثًٌل العمل التطوعي رمزان من رموز تقدـ األمم كازدىارىا ،كر ن
التماسك االجتماعي بُت ادلواطنُت ألم رلتمع ،كيعكس مدل كعي ادلواطن لدكره يف هنضة بالده كرفعتها؛ لذا ربرص الدكؿ
يدرس يف ادلدارس كادلعاىد كاجلامعات كالدَّكرات التَّدريبية دلنظَّمات اجملتمع ً
ادلتقدمة على إدراج العمل التطوعي كعلم َّ
ادلدنٌ
"األىلي" ،كطرح مفهومو كأىدافو كرلاالتو يف العديد من اإلصدارات .فالعمل التطوعي شلارسة إنسانية ارتبطت ارتباطان كثيقان بكل
معان اخلَت كالعمل الصاحل.
وىذا البحث ينطلق من ىذه ادلعاين السامية للعمل التطوعي ودوره يف عملية التنمية يف اجملتمع ،حيث سيتم استعراض
ادلواضيع التالية:
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-

مقدمة

-

متهيد ،وفيو أربعة مطالب:

-

ادلطلب األول :تعريف العمل التطوعي

-

ادلطلب الثاين :أمهية العمل التطوعي

-

ادلطلب الثالث :نظرة اإلسالم للعمل التطوعي

-

ادلبحث األول :جماالت العمل التطوعي

-

ادلبحث الثاين :ضوابط العمل التطوعي

-

ادلبحث الثالث :دور العمل التطوعي يف تنمية اجملتمع.

-

ادلبحث الرابع :عوائق العمل التطوعي

-

ادلطلب األول :ادلعوقات ادلتعلقة ابدلتطوع :

-

ادلطلب الثاين :معوقات خاصة ابدلؤسسات التطوعية :

-

اخلامتة.

-

أىم ادلصادر وادلراجع
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تمهيد:
المطلب األول :تعريف العمل التطوعي:
تربعت بو من ذات نفسك فيما ال
التطوع يف اللغة :دبعٌت التربع ،كالتكلف ،كاللُت ,كالطاعة ,مأخوذ من الفعل (طوع) كىو ما ٌ
ً ()1
كعز  ( :كمن يطََّّو ٍع خَتان ) (. )2
هللا
قاؿ
.
يلزمك فرضو .ك"فرس طىوع العًناف" أم :إذا كاف سلسان
جل ٌ
ٌ
ويف االصطالح :ييعرؼ العمل التطوعي بعدد من التعاريف ،منها ما يلي:
 ييعرؼ العمل التطوعي على أنو"إسهاـ الفرد أك اجلماعة يف اصلاز عمل خارج نطاؽ أعماذلم اليت يتقاضوف عنها أجرا كتعود
ابخلَت كالنفع على رلتمعهم كتشعرىم ابلرضا ،كذلك بكل رغبة كطواعية كتلقائية دكف أف ينشدكا من كراء اصلازىم أم نوع من
أنواع الربح أك ادلكافأة"

()3

 كقيل :ىي اخلدمة اليت يقوـ هبا أشخاص متطوعوف أك ىيئات ،اذباه بعض األشخاص ا﵀تاجُت يف اجملتمع ،من خالؿ
مساعدهتم على التخلص من مشاكلهم دكف أخذ أم مقابل.

()4

 كقيل " :اجلهد الذم يبذلو أم إنساف بال مقابل جملتمعو بدافع منو لإلسهاـ يف ربمل مسئولية ادلؤسسة اليت تعمل على تقدمي
الرعاية االجتماعية (.)5
كمن التعريفات السابقة نالحظ اتفاؽ على صفتُت كىي :أنو عمل اختيارم انبع من إرادة الشخص نفسو كإدراكو لدكره يف
اجملتمع ،ككذلك كونو يتضمن نوع من اإليثار إذ أف ادلتطوع ال يتوقع عائد مادم لتطوعو ،كألف العمل التطوعي يعرب عن إرادة
األفراد الذاتية كما ذكران سابقا ،فإنو يعترب عنصران مهما يف إصلاح عملية التنمية االجتماعية اليت ربقق زايدة يف ادلوارد كحل ادلشاكل
كربسُت نوعية احلياة للجميع.

( )1انظر :هتذيب اللغة ( ،)66/3كلساف العرب (.)243/8
( )2من اآلية ( )158من سورة البقرة
( )3انظر :العمل التطوعي كاألمػن يف الوطن العريب).)333
( )4انظر :دكر العمل التطوعي كظلوذج مقًتح لتفعيلو (.)9
( )5انظر :التطوع يف الدفاع ادلدن كاحلماية ادلدنية (.)29
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المطلب الثاني :أهمية العمل التطوعي
تربز أعلية العمل التطوعي كلما تقدمت اجملتمعات كتعقدت العالقات االجتماعية داخلها ،فقد أدت التغَتات االقتصادية
كاالجتماعية كالثقافية كمتطلبات احلياة ادلعاصرة إذل ربوؿ العمل التطوعي من رلرد أعماؿ فردية تقليدية إذل أعماؿ مجاعية منظمة
يف شكل مجعيات كمؤسسات حديثة كيف رلاالت متعددة تتناسب كاحتياجات خدمة اجملتمع كتنميتو كظركفو ادلستجدة.
وتكمن أمهية األعمال التطوعية يف كوهنا تؤدي ثالث وظائف رئيسية يف اجملتمع وىي:
ُ -تكميل العمل احلكومي عن طريق رفع مستول اخلدمة أك توسيعها.
ِ -توفَت خدمات جديدة أك قد يصعب على الدكائر احلكومية تقدؽلها ،دلا تتسم بو ادلؤسسات التطوعية من مركنة.
ّ -أتدية خدمات ال تقوـ هبا الدكلة لظركؼ مثل كجود أنظمة ربد من تدخل الدكلة يف بعض الشؤكف(.)1
كيف إطار الوظائف السابقة فإف أعلية العمل التطوعي تربز يف دكره يف العديد من جوانب اجملتمع احلديث لعل من أعلها :
اجلانب االقتصادي :دلا يساىم بو يف توفَت كثَت من ادلبالغ ادلالية اليت تصرؼ لبعض اخلدمات اليت يتطلبها اجملتمع خصوصا يف
حالة صعوبة استحداث كظائف جديدة يف أجهزة الدكلة نتيجة الظركؼ االقتصادية العامة.
واجلانب األمين :فالعمل التطوعي لو دكر ابرز يف غرس ركح العطاء كاالنتماء يف نفوس األفراد ادلتطوعُت كابلذات الشباب ما
يعزز قيم االنتماء كالوالء لديهم كابلتارل إحساسهم ابدلسؤكلية كاستنفاذ كل طاقاهتم يف البناء كا﵀افظة على رلتمعاهتم ،كما يؤدم
العمل التطوعي يف جانب اخلربات دكرين رئيسيُت أحدعلا موجو للشباب فهو يساعد يف تنمية مهاراهتم كقدراهتم دبا يكسبهم خربة
مهمة يف العديد من اجملاالت ،كاآلخر موجو ضلو ادلؤسسات كالوزارات فهو ؽلكنها من االختيار بُت ادلتطوعُت األشخاص ادلميزين
لشغل الوظائف اليت تتطلب معرفة بشخصية ادلتقدـ.
واجلانب :فالعمل التطوعي لو أعلية كربل يف تعميق مفاىيم اإلسالـ يف احلث على أعماؿ اخلَت ك الرب لكافة البشر كإف اختلفت
دايانهتم دبا يعكس صورة حسنة عن الدين اإلسالمي كرعايتو لإلنسانية ،كدبا ػلقق التكافل كالتكامل االجتماعي بُت أفراد
اجملتمع(.)2

( )1انظر :دراسة حوؿ دكر العمل التطوعي يف تنمية اجملتمع ،رللة كلية اآلداب العدد ( )6ص (.)17
( )2انظر :دراسة مدل إدراؾ طالبات الدراسات العليا جبامعة أـ القرل جملاالت العمل التطوع ص (.)43
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المطلب الثالث :نظرة اإلسالم للعمل التطوعي:
ً
َّ
احم ،كالتعاكف كالتَّكافل،
إف العمل التطوعي يف رلتمعنا يستمد جذكره من تعاليم اإلسالـ احلنيف اليت حضَّت على التو ٌاد كالًت ي
كالتناصر كالتآزر ،كادلناصرة كادلركءة ،كالبذؿ ك ً
ً
العطاء ،كاإلنفاؽ كادلسارعة إذل اخلَتات ،كاليت أ ًٍ
كفصلىت يف كثَت من اآلايت
ي
يمجلىت ٌ
ى

مؤسسية يف شكل األكقاؼ اليت
القرآنية كاألحاديث النبويَّة الشريفة ،كقد َّازبذ التطوع ك َّ
الصدقة يف اإلسالـ كالدكلة اإلسالميَّة صورة َّ
يين ىف يق ًر ييعها على ادلساجد ،كاخلالكم ،كادلستشفيات ،كاألسبلة ،كدكر العلم ،كذبهيز اجليوش ،كإغاثة ادلنكوبُت كا﵀تاجُت.)1( .
العمل التطوعي يف القرآن الكرمي:

كرد يف القرآف الكرمي كثَت من اآلايت اليت ربث على التطوع يف فعل اخلَت ،كتؤكد كتقرر على ضركرة التعاكف كالتكافل كالتآلف بُت
الناس كمن ىذه اآلايت:
ً
اَّلل ىً
ً ً
 كقولو ﴿ :كلً يك ول ًك ٍج ىهةه يىو مولًٌ ىيها فى ٍ ًاَّللى ىعلىى يك ًٌل ىش ٍي وء قى ًد هير ﴾(.)2
مجيعان إً َّف َّ
استىب يقوا ا ٍخلىٍيػىرات أىيٍ ىن ىما تى يكونيوا ىَيٍت ب يك يم َّي
ى يى
ى ٌ
ً
و
و
ً
ً
َّ
ً
ُت الن ً
ك ابٍػتىػغىاء
َّاس ىكىمن يػى ٍف ىع ٍل ذىل ى
صالى وح بػى ٍ ى
ص ىدقىة أ ٍىك ىم ٍعيركؼ أ ٍىك إً ٍ
 كقولو تعاذل﴿ :الَّ ىخٍيػىر ًيف ىكث وَت ٌمن ٍصل ىو ياى ٍم إًالَّ ىم ٍن أ ىىمىر ب ىمر ً
ً
ات اَّللً فىسو ى ً ً
يما﴾(.)3
ىٍ ى
ؼ نػي ٍؤتيو أ ٍ
ض ٌ ىٍ
ىجنرا ىعظ ن
اَّللً مرًجع يكم ىً
ً ً
 كقولو عز كجل﴿ :فى ٍ ًمجيعان فىػييػنىػبًٌئي يك ٍم ًدبىا يكٍنػتي ٍم فً ًيو ىزبٍتىلً يفو ىف﴾(.)4
استىب يقوا ا ٍخلىٍيػىرات إ ىذل َّ ى ٍ ي ٍ
()5
ًً
ً
الص ىالةً كإًيتاء َّ ً
ً
 كقولو﴿ :كجع ٍلنى ًين﴾
اى ٍم أىئ َّمةن يػى ٍه يدك ىف ًأب ٍىم ًرىان ىكأ ٍىك ىحٍيػنىا إًلىٍي ًه ٍم ف ٍع ىل ا ٍخلىٍيػىرات ىكإًقى ىاـ َّ ى ى
ى ىى ي
الزىكاة ىكىكانيوا لىنىا ىعابد ى

( )1العمل التطوعي كأثره يف التنمية الشاملة www.alukah.net/culture
( )2اآلية ( )148من سورة البقرة
( )3اآلية ( )114من سورة النساء
( )4اآلية ( )48من سورة ادلائدة
( )5اآلية ( )73من سورة األنبياء
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التطوعي في السنة النبوية:
العمل
ُّ
ادلطهرةً كثَته من األحاديث تدعوان إذل فعل اخلَت كالسعي يف قضاء حوائج الناس كنفعهم ،حىت نناؿ األجر
كرد يف السنَّة النبوية َّ
العظيم من هللا عز كجلً ،
فمن ذلك:
ً
َّ
َّ
 َّحاجة أخيو كاف هللاي يف حاجتًو،
ادلسلم أخو ادلسل ًم ،ال يظلً يمو ،كال يي ٍسلً يمو ،كمن كاف يف
أف النيب صلى هللا عليو كسلم قاؿ ( :ي
مسلما سًته هللاي يوـ القيامة) متفق عليو(.)1
كمن َّفرج عن مسلم كربة َّفر ىج هللا عنو يكربة من يكيرابت يوـ القيامة ،كمن سًت ن
-

قاؿ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص( :أحب الناس إذل هللا أنفعهم ،كأحب األعماؿ إذل هللا عز كجل سركر تدخلو على مسلم ،أك تكشف

عنو كربة ،أك تقضي عنو دينان ،أك تطرد عنو جوعان ،كألف أمشي مع أخي ادلسلم يف حاجة أحب إرل من أف أعتكف يف

ادلسجد شهران ...كمن مشى مع أخيو ادلسلم يف حاجتو حىت يثبتها لو أثبت هللا تعاذل قدمو يوـ تزؿ األقداـ) (.)2
-

ب الدنيا نفَّس هللا عنو كربة من يكر ً
أف النيب  -صلَّى هللا عليو كسلَّم  -قاؿ( :من نفَّس عن مؤمن كربة من يكر ً
َّ
ب يوـ القيامة،
ى
ى
ى
يسر هللا عليو يف الدنيا كاآلخرة ،كمن سًت مسلمان سًته هللا يف الدنيا كاآلخرة ،كهللا يف عوف ً
يسر على م ً
العبد ما
عسر َّ
كمن َّ
ى
ى
ي
ى
ي
()3
كاف العبد يف عوف أخيو)؛ ركاه مسلم .

 قاؿ ملسو هيلع هللا ىلص( :الساعي على األرملة كادلسكُت كاجملاىد يف سبيل هللا أك القائم الليل الصائم النهار) متفق عليو(.)4التطوع كالعمل اخلَتم.
كاألحاديث كاآلاثر يف ىذا الباب كثَتة ،تؤٌكًد قيمة ُّ

( )1أخرجو البخارم يف صحيحو ،كتاب ادلظلم ،ابب ال يظلم ادلسلم ادلسلم كال يسلمو ( ،)862/2حديث ( ،)2310كمسلم يف صحيحو ،كتاب
الرب كالصلة كاآلداب ،ابب ربرمي الظلم ( ،)1996/4حديث (.)2580
( )2أخرجو الطربان يف ادلعجم األكسط ( ،)139/6حديث ( ،)6026كصححو األلبان يف اجلامع رقم (.)176
( )3أخرجو مسلم يف صحيحو ،كتاب الذكر كالدعاء كالتوبة كاالستغار ،ابب فضل االجتماع على تالكة القرآف كعلى الذكر ( ،)2074/4حديث
(.)2699
( ) 4أخرجو البخارم يف صحيحو ،كتاب النفقات ،ابب النفقة على األقارب ،)2047/5( ،حديث ( ،)5038كمسلم يف صحيحو ،كتاب الزىد،
ابب اإلحساف إذل األرملة كادلسكُت كاليتيم ( ،)2268/4حديث (.)2982
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المبحث األول :مجاالت العمل التطوعي:
اتسع رلاؿ العمل التطوعي ليشمل الكثَت من اجملاالت اليت دل تكن زلل اىتماـ للعمل التطوعي يف ادلاضي؛ نظران لتطور مفهوـ
العمل التطوعي ،كاتساع األىداؼ كالغاايت منو ،كتزايد احلاجات اجلديدة اليت تولدت مع تطور احلياة يف سلتلف أبعاده ،كمنها:
 -1اجملال الصحي :
كيتمثل يف الدعوة إذل ادلساعدة يف تنفيذ خدمة صحية تستهدؼ التصدم دلرض شائع ،أك إعطاء لقاحات كقائية منو قبل انتشاره،
أك ادلساعلة ماداي كمعنواي يف جلاف كلجاف أصدقاء ادلرضى اليت تقدـ ادلساعدة للمرضى الذين ليس لديهم اإلمكانية يف احلصوؿ
على اخلدمة الطبية كالرعاية االجتماعية ،كإدارة العيادات كالصيدليات الطبية ،إقامة الندكات كالدكرات التعليمية ،كادلشاركة يف
محالت التربع ابلدـ(. )1
 -2اجملال_االقتصادي :
كيًتكز ىذا اجملاؿ يف إنفاؽ ادلاؿ على ادلساكُت كالفقراء كا﵀تاجُت يف اجملتمع ،كتقدمي ادلساعدات دلن ػلتاج إليها ،كىذه الفئة ادلاضلة
ىم أىل الثراء كاجلدة كادلاؿ ،كقد يكونوف أفرادا أك مؤسسات.

()2

 -3اجملال_الدعوي:
يعد العمل التطوعي الدعوم امتداد للدعوة اإلسالمية اخلالدة كيتمثل يف النسق الديٍت يف اجملتمع ربقيقا لقولو تعاذل  ﴿:كلتكن
منكم أمة يدعوف إذل اخلَت كَيمركف ابدلعركؼ كينهوف عن ادلنكر﴾( )3كتظهر أعليتو كونو من ادلقومات األساسية إلبقاء اجملتمع يف
حالة دائمة من الًتابط كالتساند ،كمحايتو من التصدع كاالهنيار السيما يف عصران احلارل الذم ترامت فيو أطراؼ البالد اإلسالمية
كتزايدت الفنت كالبدع يف ظل العودلة كاالنفتاح الثقايف الذم أصبح يهدد ىويتنا اإلسالمية .كمن أىم مظاىر العمل التطوعي يف
ىذا اجملاؿ :دعوة أفراد اجملتمع إذل اخلَت من خالؿ ا﵀اضرات كالندكات كتوزيع الكتب كاألشرطة ك ادلطوايت .أيضا بدعوة اجلاليات
كترمجة الكتب بعدة لغات....اخل ،عن طريق استخداـ أساليب العمل الدعوم ادلذكورة يف القرآف الكرمي كالسنة النبوية( ،)4قاؿ
تعاذل( :ادع إذل سبيل ربك ابحلكمة كادلوعظة احلسنة) (.)5

( )1انظر :العمل االجتماعي مع الًتكيز على العمل التطوعي يف ادلملكة العربية السعودية ()223
( )2انظر :دكر العمل التطوعي يف تنمية اجملتمع (.)87
( )3انظر :مفهوـ العمل التطوعي يف منظور عادلي (.)132
( )4انظر :دراسة حوؿ الفتاة السعودية كشلارسة العمػل التطػوعي الدعوم ()27
( )5من اآلية ( )104من سورة آؿ عمراف
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 -4اجملال_التعليمي:
كمن رلاالت العمل اخلَتم كالتطوعي رلاؿ التعليم أنواعو بشىت مراحلو ،كذلك من خالؿ إنشاء ادلدارس كاجلامعات كادلعاىد
تيسَتا للمتعلمُت رلاؿ القراءة
كالكليات كادلراكز ،من الركضة كحىت الدراسات العليا ،ككذلك نشر الكتب ،كإنشاء ادلكتبات العامة ن
كالتزكد من العلم النافع(.)1

 -5اجملال_االجتماعي:
كيعد من أكسع اجملاالت اليت يكثر فيو العمل التطوعي ،فقد نشأ يف كل مكاف نشأت فيو حضارة من احلضارات كتطور بتطور
اجملتمعات اإلنسانية حىت انتقل من الطابع الفردم التلقائي إذل تضافر اجلهود كبركز فكرة اجلمعيات كادلؤسسات التطوعية( ذات
النفع العاـ) ،كاليت تسهم يف خدمة اجملتمع كمواكبة ما يستجد من احتياجاتو كشرائحو ادلختلفة ،كمن األمثلة يف ىذا اجملاؿ :رعاية
األيتاـ كاألرامل كالضعفاء كادلساكُت ،كرعاية العجزة كادلسنُت كادلعاقُت كذكم االحتياجات اخلاصة ،كمساعدة أسر السجناء(.)2
 -6جمال_خدمة_احلجاج_وادلعتمرين
تنفرد ادلملكة العربية السعودية خبدمة احلرمُت الشريفُت ،كىي ميزة كنعمة حبا هللا ذلا ،فعلى أرضها تقع ادلقدسات اإلسالمية ،كإليها
تشد الرحاؿ كل عاـ ألداء مناسك العمرة كاحلج ،الركن اخلامس يف اإلسالـ .كالعمل اخلَتم كالتطوعي يف رلاؿ احلج كالعمرة من
اجملاالت اليت ال تتوفر إال يف ىذه البالد ،كىو رلاؿ زبصص ألعلل احلرمُت الشريفُت ،فينبغي العناية بو أشد العناية ،حيث ينبغي
تقدمي اخلَت حلجاج بيت هللا كىم ضيوؼ الرمحن ،جاءكا ألداء عبادة عظيمة يف زمن شريف صاحل ،فال بد من مساعدهتم كتقدمي
مجيع ما ػلتاجوف إليو من طعاـ كمأكل ،كإرشاد كدعوة ،كعالج كنفقة(.)3
وىناك جماالت أخرى للعمل اخلريي والتطوعي :كاجملاؿ اإلعالمي ،كاجملاؿ اإلغاثى ،كاجملاؿ القانون كغَتىا ،كمع ذلك فمجاالت
العمل اخلَتم كالتطوعي ىي أكثر شلا ذكر بكثَت ،كؽلكن لكل صاحب مهارة أك خربة أك علم أك زبصص أف ؼلدـ أمتو من خالؿ
زبصصو كاىتمامو كما يتقنو.

( )1انظر :مفهوـ العمل التطوعي يف منظور عادلي (.)134
( )2من اآلية ( )104من سورة آؿ عمراف
( )3انظر :العمل اخلَتم مفهومو ،فضلو ،رلاالتو ،احلصُت رللة اجلامعة اإلسالمية ()340
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المبحث الثاني :ضوابط العمل التطوعي:
حىت ػلقق العمل التطوعي أىدافو كتكوف سلرجاتو كنتائجو يف إطار عقيدة اجملتمع كقيمو كعاداتو كاف ال بد من كجود ضوابط لو دبا
يوافق معناه يف الدين اإلسالمي ،كعلى ىذا األساس فقد مت ربديد الضوابط التالية :
 -1إخالص النية هللا تعاىل  :كىذا مرتبط ابإلؽلاف كالذم يعد دافع موجو إلرادة اإلنساف ضلو عمل اخلَت كالسيما العمل
التطوعي ادلراد بو كجو اهللا تعاذل ،كإخالص النية يؤدم إذل دكاـ االتصاؿ ابهللا تعاذل كالعمل على رضاه كبذلك تكوف
األعماؿ التطوعية يف األعماؿ اخلَتة بعيدا عن األعماؿ الضارة( .)1كما كأهنا شرط لقبوؿ العمل فعن عمر بن اخلطاب قاؿ:
مسعت رسوؿ اهللا صلى اهللا عليو كسلم يقوؿ( :إظلا األعماؿ ابلنيات كإظلا لكل امرمء ما نول ،فمن كانت ىجرتو إذل اهللا
كرسولو فهجرتو إذل اهللا كرسولو كمن كانت ىجرتو إذل دنيا يصيبها أك امرأة ينكحها فهجرتو إذل ما ىاجر إليو) (.)2
 -2التمكن ادلعريف وادلهاري :كيشمل التمكن ادلعريف العلم ألنو يسبق العمل ،كالعمل التطوعي ػلتاج كغَته من األعماؿ إذل
العلم قبل القياـ بو كإال قد يضر اإلنساف نفسو أك غَته بطريقة خاطئة ،كيشمل التمكن ادلهارم اإلعداد البدن كالتدريب دلن
يقوـ ابلعمل التطوعي .فالًتبية اإلسالمية هتتم إبرشاد النشء إذل أعلية العلم قبل العمل كما ال هتمل التدريب كتربطو دائما
ابلعمل كإف كاف العلم أسبق(.)3
 -3ربط العمل التطوعي ابألخالق احلميدة :التمسك يف أداء العمل التطوعي ابألخالؽ احلسنة من ضركرات صلاحو كألف
العمل التطوعي يعد من أبواب اإلحساف إذل اخللق فإف من أىم األخالؽ احلميدة يف ىذا ادلقاـ عدـ ادلن كاألذل من ادلتطوع
ألخيو الذم أحسن إليو(.)4
 -4الرغبة يف القيام ابلعمل التطوعي  :شلا ىو معركؼ أف كجود الرغبة يف القياـ بعمل ما لدل الشخص ذبعل أداؤه أفضل
كأدكـ ،من ىنا نشَت إذل كاجب ادلربُت يف تعزيز الرغبة يف نفوس النشء للقياـ ابلعمل الطيب سواء يف رلاؿ العمل التطوعي
أك غَته من اجملاالت .

()5

 -5إعطاء العمل التطوعي صفة الشخصية االعتبارية :كذلك حىت نضمن استمرار العمل التطوعي ،فيجعل العمل التطوعي
على شكل مؤسسات تقدـ ىذه األعماؿ كيندرج ربتها األفراد أجياؿ متعاقبة كل يساىم بقدر طاقتو ذلك أهنا لو ارتبطت
أبشخاص عاديُت فقد تنتهي بنهايتهم.

( )1انظر :اجلهود اإلنسانية التطوعية يف رلاالت العمل التطوعي (.)142
( )2ادلرجع السابق
( )3انظر :كسائل استقطاب ادلتطوعُت كاالستفادة من جهودىم (.)253
( )4انظر :كسائل استقطاب ادلتطوعُت كاالستفادة من جهودىم (،)265
( )5انظر :اجلهود اإلنسانية التطوعية يف رلاالت العمل التطوعي (.)142
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المبحث الثالث :دور العمل التطوعي في تنمية المجتمع
ىام ِ
ي:
ويربز دور العمل التطوعي يف تنمية اجملتم ِع من خالل ِِمْوري ِن َّ
ً
دكرا إغلابيِّا يف إاتحة الفرصة لكافة أفراد اجملتمع للمساعلة
احملور األول :االستفادة من ادلوارد البشرية :حيث ؽلثٌل العمل التطوعي ن
يف عمليَّات البناء االجتماعي كاالقتصادم الالزمة يف كل و
التطوعي على تنمية اإلحساس ابدلسؤكليَّ ًة
زماف كمكاف ،كيساعد العمل ُّ
ً
كتقدمي اخلربة كالنَّصيحة يف اجملاؿ الذم يتميَّزكف فيو.
لدل ادلشاركُت ،كييشعًيرىم بقدرًهتم على العطاء
ً
كيساعد على ربقيق
اإلنتاج،
تكاليف
التطوعي يف زبفيض
احملور الثاين :االستخداـ األمثل للموارد ادلتاحة :حيث
ً
يساىم العمل ُّ
ي
ي
ً
ً
ً
ً َّ ً
احلصوؿ عليها يف كث وَت من األحياف ،فإنَّو
السلى ًع كاخلدمات من قًبى ًل أفر ًاد اجملتمع ،كصعوبة
زايدة اإلنتاج ،كمع تزاييد الطلب على ٌ
ادلتطوعُت؛ لتوف ًَت و
ً
يصبًح من األعليَّ ًة و
جزء من ىذه االحتياجات(.)1
دبكاف
ي
االعتماد على جهود ًٌ ى
ي ي
كيسخرىا خلدمة ا ً
سات كادلنظَّ ً
ادلؤس ً
عاـ غلمع الطَّ ً
لبناء كالت ً
ً
اخلَتم بوجو و
مات
اقات ادلهدرة،
كالعمل
َّنمية االقتصاديَّة من خالؿ َّ
ُّ
ٌ
ٌي
ي
ائح
احلث عليو بُت مجيع الفئات ك َّ
الشر ً
ُّكؿ ادلتق ًٌدمة على ترسيخ مفهوـ العمل ُّ
التطوعي ،ك ًٌ
حرصت الد ى
كاذليئات اخلَتية؛ لذا ى
ً
متخص و
ً
ً
ً
صة لتحديد اجملاالت
عام وة
اإلبداع،
كل األفراد
للعطاء ك ً
كزبصيص إدارة َّ
ٌ
االجتماعية ادلختلفة ،كخلق ادلناخ ادلالئم لتشجي ًع ًٌ
()2
ؽلكن من ً
ً
شىت اجملاالت.
التطوعي كاإلبداع ،كخلق احلوافز ادلادية كادلعنوية؛ لرفع نسبة ادلتطوعُت يف َّ
خالذلا ُّ
اليت ي
رلموع األعماؿ كالربامج اليت تستهدؼ اإلنسا ىف كترقىى
التطوعي ابلتنمية الشاملة؛ من خالؿ
مفهوـ العمل
كبذلك يرتبط
ً
اخلَتم ك ُّ
ي
ًٌ
صالح ً
بو ،ابتداءن من الفرد ،مث األسرةً ،مث ُّ
الفرد ،كصالح اجملتمع من صالح األسرةً.
فصالح األسرةً من
سبتد إذل اجملتمع؛
ً
ي
ً
و
ً
ً
جهودا
كتظهر حقيقةي العمل اخلَتم كخططو فيما ؽلك ين أف يربدثىو من أتثَتات كتغَتات يف اجملتم ًع ابذباه التنمية الشاملة؛ فهو ليس ن
و
عالج مر و
إف خطط ً
زلتاج ،بل َّ
غلب أف تكوف يف
العمل
ب إلنقاذ
يض ،أك أمواالن تنفق لس ًٌد ىرم ًق و
مصاب ،أك ً
ًٌ
تيب ىذ يؿ ٍ
اخلَتم ي
كحس ي
َّنمية ،كيف اذباه بً ً
ناء اجملتمع فردا كأسرةن ،كمن ىنا ً
اذباه الت ً
ط للربامج
ؽلك ين أف نضع
الص ً
ى
حيح ادلنتً ًج حينما طل ًطٌ ي
األعماؿ يف سياقًها َّ
ن
كل ً
فئات اجملتمع ،كعلى رأسها قطاعي الشَّباب.
َّ
ادلوجهة إذل ًٌ
كي عكس االطلراط يف األعماؿ التطوعية آاثرا إغلابية كثَتة سواء على الصعيد الشخصي( الفرد ادلتطوع) أك على الصعيد العاـ(
اجملتمع) (.)3

( )1انظر :أعلية التطوع كالعمل التطوعي يف اجملتمع (.)45
()2انظر :اجلهود اإلنسانية التطوعية يف رلاالت العمل التطوعي (.)156
( )3انظر :كسائل استقطاب ادلتطوعُت كاالستفادة من جهودىم (،)254
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ومن أىم آاثره على الفرد ادلتطوع:

()1

 -1شعور الفرد بتحقيق مكسب ديٍت كىو األجر كالثواب ،كابلتارل شعوره ابلراحة النفسية عند قيامو أبم عمل تطوعي.
 -2كسب خربات كمعارؼ جديدة يف احلياة
 -3اكتساب قدرات كملكات نفسية -نتيجة احتكاكو بشرائح سلتلفة يف اجملتمع -تساعده على ربسُت سلوكو كالقدرة على
التعامل مع اآلخرين.
 -4زايدة إحساس الفرد بذاتو كأعليتو يف اجملتمع.
 -5تقوية االنتماء الوطٍت بُت األفراد .
 -6شغل أكقات الفراغ كابلذات عند الشباب.
 -7يعطي للفرد مكانة اجتماعية .
(: )2

أما أىم آاثره على اجملتمع فترتكز يف

 -1توفَت الطاقات البشرية ادلتنوعة كادلتخصصة لتنمي اجملتمع كأتىيلو.
 -2توفَت الكثَت من األمواؿ لصرفها يف مشاريع تنموية زبدـ اجملتمع .
 -3ربقيق ركح ا﵀بة كالتكافل بُت أفراد اجملتمع.
 -4تنمية ركح التنافس بُت اجلماعات التطوعية دبا يعكس جودة اخلدمات .
 -5ربقيق األمن الشامل كمحاية اجملتمع من األمراض االجتماعية كاجلرؽلة كادلخدرات كغَتىا.
 -6يساعد يف القضاء أك التقليل من نسب البطالة.

( )1انظر :أعلية التطوع كالعمل التطوعي يف اجملتمع ()87
( )2ادلرجع السابق
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المبحث الرابع :عوائق العمل التطوعي:
غلد اإلنساف يف حياتو الكثَت من العوائق اليت تعوقو يف ربقيق رغباتو كشلارستو ميولو ككذلك ادلؤسسات القائمة على برامج العمل
التطوعي من تلك العقبػات مػا يتعلق ابدلتطوع نفسو ،كمنها ما يتعلق ابدلؤسسة ادلنظمة للعمل ،نعرض ذلا فيما يلي إبغلاز

ادلطلب األول :ادلعوقات ادلتعلقة ابدلتطوع (:)1
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9

عزكؼ بعض ادلتطوعُت عن التطوع يف مؤسسات ليست قريبة من سكنهم.
استغالؿ مركنة التطوع إذل حد التسيب كاالستهتار .
بعض ادلتطوعُت يسعى لتحقيق فائدة شخصية من العمل التطوعي ،شلا يؤدم إذل عدـ إتقانو للعمل ،األمر الذم يؤدم إذل
عدـ صلاحو .
اىتماـ األفراد ابلعمل ( األصلي ) ،كالسعي كراء الرزؽ ،كعدـ كجود الوقت الكايف لديهم لالىتماـ ابألعماؿ التطوعية.
جهل ادلتطوع أحياانن دبا يقوـ بو من أعماؿ شلا يؤدم إذل نتائج سيئة.
تكليف ادلتطوع فوؽ طاقتو من األعماؿ ،شلا غلعلو يهرب يف كػثَت مػن األحيػاف من ادلؤسسات التطوعية.
تعارض النشاط التطوعي مع كقت الراغبُت يف العمل التطوعي ،أك مع عملهم األصلي.
خوؼ الفرد ادلتطوع من االلتزاـ ضلو ادلؤسسة التطوعية اليت يريد أف ينتمي إليها ،حبيث ال ؽلكنو التخلي عن العمل التطوعي
مستقبالن.
خوؼ األفراد من احلساسية االجتماعية نتيجة لاللتحاؽ ابلعمل التطوعي.
()2

ادلطلب الثاين :معوقات خاصة ابدلؤسسات التطوعية :

 -1عدـ كجود إدارة خاصة للمتطوعُت هتتم بشؤكهنم كتعينهم على االختيار ادلناسب حسػب رغبتهم.
 -2عدـ اإلعالـ الكايف عن أىداؼ ادلؤسسة كأنشطتها.
 -3عدـ توافر برامج خاصة لتدريب ادلتطوعُت قبل تكليفهم ابلعمل.
 -4اخلوؼ من التوسع خشية عدـ إمكاف ربقيق السيطرة كاإلشراؼ.
 -5اإلسراؼ يف اخلوؼ كفرض القيود إذل حد التحجر كتقييد كربجيم األعماؿ.
 -6اعتبار أعماؿ اجلمعية من األسرار ادلغلقة اليت غلب عدـ مناقشتها مع اآلخرين .
 -7تقييد العضوية أك الرغبة يف عدـ قبوؿ عناصر جديدة فتصبح ادلنظمة حكران علػى عػدد معُت.
 -8خوؼ بعض اجلمعيات التطوعية كادلؤسسات اخلَتية من عدـ التزاـ ادلتطوعُت ابألعماؿ اليت تسند إليهم ،جعلها ال هتتم
جبذب ادلتطوعُت إليها ،كتقوـ إبسناد كثَت من أعماذلا إذل أفراد معينُت لديها.
 -9عدـ قياـ الفرد ابدلسؤكليات اليت أسندت إليو يف الوقت ا﵀دد؛ ألف ادلتطوع يشعر أنو غَت ملزـ أبدائو يف كقت زلدد،
خبالؼ العمل الرمسي.
 -10انعداـ التنسيق كالتعاكف كالتكامل أك ضعفو بُت اجلمعيات ،كخاصة يف نطػاؽ األنشػطة كالربامج ادلتشاهبة كادلقدمة إذل
الفئات نفسها ،شلا يؤدم إذل االزدكاجية كبعثرة اإلمكانيات ،كضعف التنفيذ كالفاعلية.
( )1انظر :إدارة العمل التطوعي كمعوقاتو ( ،)112كأعلية التطوع كالعمل التطوعي يف اجملتمع ( ،)63كتنظيم اجملتمع ادلليجي (.)132
( )2انظر :إدارة العمل التطوعي كمعوقاتو ( ،)124كتنظيم اجملتمع للمليجي ( ،)135كأساسيات تنظيم اجملتمع ()332
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 -11ضعف مشاركة أعضاء اجلمعيات فيما تقدمو من أنشطة كفعاليات ،كاالقتصار  -يف كػثَت من األحياف  -يف ذلك على
أعضاء رللس اإلدارة.
 -12عدـ كجود لوائح كأنظمة تنظم العمل االجتماعي التطوعي.
 -13االختالفات الفكرية كالشخصية للقائمُت على العمل يف اجلمعيات قد يػؤدم أحيانػان إذل نسف العمل كنشوب الصراع بُت
الفئات ادلختلفة.
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الخاتمة
ويف ختام ىذا البحث أوجز أىم النتائج اليت توصلت إليها وىي:
-1
-2
-3
-4
-5
-6

اعتٌت الدين اإلسالمي عناية فائقة ابلعمل اخلَتم كالتطوعي ،فقد دعت آايت القرآف الكرمي كأحاديث ادلصطفى ملسو هيلع هللا ىلص إذل
فعل اخلَت كقوؿ اخلَت كالتسابق يف ذلك.
أىداؼ العمل اخلَتم كالتطوعي يف اإلسالـ أىداؼ سامية تنطلق من قيم كأخالقيات اإلسالـ يف مقدمتها ربقيق مرضاة
هللا ،كالتعاكف على
مجيعا اإلنساف كالبيئة كاحليواف.
ال يتوجو العمل اخلَتم يف اإلسالـ للمسلمُت فقط بل يشمل اإلحساف إذل اخللق ن
رلاالت العمل اخلَتم يف اإلسالـ ال تكاد ربصى كمن أعلها اجملاؿ اإلقتصادم ،كالدعوم كالتعليمي ،كالطيب ،كاإلجتماعي،
كالعسكرم  ،كخدمة احلجاج كادلعتمرين.
أف للعمل التطوعي دكر كبَت يف تنمية الفرد كاجملتمع.
أف للعمل التطوعي معوقات تتعلق ابدلتطوع نفسو،كأخرل تتعلق ابدلؤسسات التطوعية.

أىم التوصيات
توصي الدراسة دبا يلي:
 -1االىتماـ ابلعمل اخلَتم كالتطوعي ،كالتوسع يف فتح مؤسسات العمل اخلَتم كالتطوعي كتسهيل اإلجراءات النظامية
ادلساعدة يف ذلك.
 -2تضمُت قيمة التطوع كعمل اخلَت يف ادلناىج الدراسية ،مع توجيو أحباث طالب كطالبات الدراسات العليا إذل رلاؿ العمل
اخلَتم كالتطوعي.
 -3العناية ابجلانب اإلعالمي يف بياف أعلية العمل اخلَتم كاخلدمة التطوعية كرلاالهتا ،كعقد الندكات كادلؤسبرات كا﵀اضرات ىف
ىذا اجملاؿ.
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أهم المصادر والمراجع
 -1النعيم  ,عبدهللا العلي ( 1998مػ )  ,العمل االجتماعي مع الًتكيز على العمل التطوعي يف ادلملكة العربية السعودية ,
الرايض 1419ىػ
 -2بالؿ عرايب:دكر العمل التطوعي يف تنمية اجملتمع ،جامعة دمشق1999 ،ـ
 -3ابراىيم حسُت  :مفهوـ العمل التطوعي يف منظور عادلي – ادلؤسبر الثان للتطوع  ,ادلملكة العربية السعودية – الرايض
( / 24-23يناير 2011/
 -4اسحق يعقوب القطب،أعلية التطوع كالعمل التطوعي يف اجملتمع  , 2011 ,عبد اذلادم اجلوىرم كآخركف،دراسات يف
التنمية اإلجتماعية مدخل إسالمي  ,اإلسكندرية:ادلكتب اجلامعي 1999،
 -5إبراىيم عبد اذلادم ادلليجي ،تنظيم اجملتمع "مداخل نظرية كرؤية كاقعية" اإلسكندرية :ادلكتب اجلامعي.
 -6محدم عبد اذلادم البخشوصلي،تنظيم اجملتمع،اإلسكندرية :ادلكتبة اجلامعية 2001
 -7الشبيكي ،اجلازم (1992ـ) اجلهود اإلنسانية التطوعية يف رلاالت العمل التطوعي ابدلملكة العربية السعودية ،رسالة ماجستَت غَت منشورة،
جامعة ادللك سعود .الرايض.
 -8القعيد ,إبراىيم (1417ىػ)" .كسائل استقطاب ادلتطوعُت كاالستفادة من جهودىم" ,حبث مقدـ إذل ادلؤسبر العلمي عن اخلدمات التطوعية ابدلملكة
العربة السعودية ،جامعة أـ القرل .مكة ادلكرمة.
 -9إبراىيم عبد الرمحن رجب كآخركف  :أساسيات تنظيم اجملتمع  ،القاىرة  ،دار الثقافة للطباعة كالنشر  1983 ،ـ
 -11نبيل دمحم صادؽ :طريقة تنظيم اجملتمع يف اخلدمة االجتماعية  ،القاىرة  ،مركز توزيع الكتاب اجلامعي ،جامعة حلواف ،
2000ـ.
 -11القطرم ،منصور ،إدارة العمل التطوعي كمعوقاتو ،إظلاء اجملتمع 1417ق  ، -األىلي "كتاب الكلمة ِ" ،دار الصفوة،
بَتكت ،لبناف ،ط ُ 1996 ,ـ .
 -12الباز ،راشد بن سعد ،الشباب كالعمل التطوعي :دراسة ميدانية على طالب ادلرحلة اجلامعية يف مدينة الرايض ،رللة البحوث
األمنية ،ع َِ  ،ذكاحلجة ُِِْ ق ،مارس.
 -13ديب ،دمحم صليب ،التطوع :مفهومو ،كأبعاده ،كمراميو كعالقتو ابلرعاية االجتماعية كالعمل االجتماعي كاخلدمة العامة ( نظرة
ربليلية كصفية) ،أحباث كأكراؽ عمل ادلؤسبر العلمي األكؿ للخدمات التطوعية ابدلملكة العربية السعودية ،ادلنعقد جبامعة أـ
القرل ،مكة ادلكرمة ُُْ١ ،ق.
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استهالل
أمست ظاىرة تشويو اإلسالـ واٟتضارة اإلسالمية يف وسائل اإلعالـ الغربية ظاىرة جديرة ابلبحث وا١تتابعة ،فقد ٘ت ّكنت ىذه
الوسائل من نقل صور التشويو والتمييع من بطوف الكتب والدراسات االستشراقية إىل أعمدة الصحف وشاشات التلفاز ،فغدت
تلك الصور الواسعة االنتشار لدى اٞتماىَت بعد أف كانت متداولة يف أوساط النخب )1(.وتكتسب ىذه الوسائل أمهيّة كربى يف
٣تاؿ تكوين الصور النمطيّة يف حياتنا ا١تعاصرة بسبب انتشارىا الواسع ،وامتدادىا األفقي والرأسي ،وقدرهتا البالغة على
االستقطاب واإلهبار ،واستيالئها الطاغي على أوقات الناس ،ومنافستها الشديدة للمؤسسات االجتماعية األخرى يف ٣تاؿ التأثَت
()2
تعرض اإلسالـ بصورة خاصة إىل معاٞتة ليست عادلة . .واليوـ يربط صْناع الصور
اٞتماىَتي  .ويقوؿ جاؾ شاىُت" :لقد ّ
تصور العرب ا١تسلمُت ابعتبارىم أعداء
ابنتظاـ بُت العقيدة اإلسالمية والسيادة الذكورية واٟترب ا١تقدسة ،وعمليات اإلرىاب اليت ّ
ودخالء غرابء وأشراراً فاسقُت ،ومشايخ للبًتوؿ يتجهوف الستخداـ األسلحة النووية ،وعندما تظهر على الشاشة صور ا١تآذف
تقطع الكامَتا حتماً ،إىل العرب وىم يسجدوف ،مث مباشرة وىم يُصوبوف بنادقهم حنو ا١تدنيُت"(.)3
أسباب اختيار املوضوع:
ارأتيت الوقوؼ على ا١توضوع ألسباب منها ما يلي:
الصورة السابقة،
ُ
١تّا كاف األمر على ىذه ّ
وتصورات شاعت يف
 .1إلقاء الضوء على مفاىيم الصور النمطية عن ا١تسلمُت والعرب عند ا١تستشرقُت وما أفرزتو من أحكاـ ّ
وسائل اإلعالـ الغربية.
 .2ندرة الدراسات العلميّة يف ىذا اجملاؿ- ،تناوؿ الباحثُت آاثر الصور النمطية للمسلمُت والعرب يف اإلعالـ الغريب وليس رصد
مظاىرىا-
 .3الرغبة يف تفسَت العالقة بُت جذور الصور النمطية عند ا١تستشرقُت وانعكاساهتا على وسائل اإلعالـ الغربية.
إيل البحث يف ىذا ا١توضوع لعلّي أسهم ولو ّتهد قليل يف إعطاء حملة عن صورة العرب
كل ىذه األسباب ُ٣تتمعة حبّبت ّ
وا١تسلمُت يف وسائل اإلعالـ الغربية.
أىداف البحث:
يسعى ىذا البحث لتحقيق األىداؼ التالية:
التعرؼ على مفهوـ الصورة النمطية والعالقة بُت وسائل اإلعالـ الغربية والسياسة ا٠تارجية.
ّ .1
 .2تتبّع جذور الصور النمطية للعرب وا١تسلمُت من وجهة نظر استشراقية.
بتدرج ووضوح.
 .3رصد أبرز الصور النمطية يف وسائل يف اإلعالـ الغريب ّ

(ٔ) بن سعيد ،احملجوب ،اإلسالـ واإلعالموفوبيا( ،دمشق :دار الفكر ،ٕٓٔٓ ،طٔ) ،ص.ٛٛ
( )2طاش ،عبدالقادر ،صورة اإلسالـ يف اإلعالـ الغريب( ،القاىرة :الزىراء لإلعالـ العريبٜٜٖٔ/ٖٔٗٔ ،ـ ،طٕ) ،ص.ٕٛ
( )3شاىُت ،جاؾ ،الصورة الشريرة للعرب يف السينما األمريكية ،ترٚتة :خَتية البشالوي( ،القاىرة :ا١تركز القومي للًتٚتةٕٖٓٔ ،ـ ،طٔ).ٕٙ/ٔ ،
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تساؤالت البحث:
 .1ماىي جذور الصور النمطية عن اإلسالـ وا١تسلمُت يف الدراسات الغربية؟
 .2ماىي مسارات الصور النمطية عن اإلسالـ يف وسائل اإلعالـ الغربية ؟
تطرؽ إليها اإلعالـ الغريب؟
 .3ماىي أىم الصور النمطية عن اإلسالـ وا١تسلمُت اليت ّ
مصطلحات البحث:
االستشراق:
أصل ا١تستشرقوف ِ -
وضح رودي ابرت مفهوـ االستشراؽ بقولو" :علم
موضع البحث -للحركة االستشراقية من نواحي ع ّدة ،فقد ّ
ّ
خيتص بفقو اللغة خاصة .وأقرب شيء إليو إذف أف نفكر يف االسم الذي أطلق عليو .كلمة استشراؽ مشتقة من كلمة "شرؽ" .وكلمة
ّ
()1
شرؽ تعٍت مشرؽ الشمس ،وعلى ىذا يكوف االستشراؽ ىو علم الشرؽ ،أو علم العامل الشرقي" ويستدرؾ ابرت تعريفو أبف مصطلح
االستشراؽ يرجع إىل العصر الوسيط ،بل إىل العصور القددية ،إىل الوقت الذي كاف فيو البحر ا١تتوسط يقع كما قيل يف وسط العامل،
وكانت اٞتهات األصلية تتح ّدد ابلنسبة إليو .فلما انتقل مركز ثقل األحداث السياسية بعد ذلك من البحر ا١تتوسط إىل الشماؿ بقي
مصطلح الشرؽ رغم ذلك داالً على الدوؿ الواقعة شرؽ البحر ا١تتوسط )2( .وخيلص ابرت من تعريفو أبف اصطالح االستشراؽ ال يُبُت
()3
بوضوح مستقيم ا١تقصود منو ابلضبط ،وا١تهم ىو ا١توضوع ذاتو .وا١توضوع ذاتو يفتح ٣تاالً آخر للتفكَت.
املستشرقون:
عرفهم واردنربغ أبهنم" :أولئك الذين يدرسوف الشرؽ"( )4ويُضيف :كلمة "مستشرؽ" ىي اسم الفاعل للصيغة العاضرة للجذر
ّ
()5
(ش/ر/ؽ) ،وتعٍت "أولئك الذين يدرسوف الشرؽ أو ا١تشرؽ ويتطلّعوف إليو" ،أو الذين "دييلوف إىل الشرقيُت/ا١تشرقيُت" .ويف
أترخيو لكلمة "مستشرؽ" أورد ماكسيم رودنسوف أبف الكلمة ظهرت يف إجنلًتا حوايل سنة  ٜٔٚٚوأخذت فكرة إجياد فرع
متخصص من فروع ا١تعرفة لدراسة الشرؽ تلقى ا١تزيد من التأييد .ومل يكن ىنالك حىت ذلك الوقت أخصائيوف أبعداد تكفي
لتأسيس ٣تالت أو ٚتعيات هتتم حصراً ببلد واحد أو بشعب واحد أو منطقة واحدة يف الشرؽ .وبدالً من ذلك كاف نطاؽ
()6
اجملالت واٞتمعيات ديتد ليشمل عدة ٣تاالت ،وإف مل ٖت ٚتيعها بدرجة العمق نفسها يف البحث .لذا كاف العامل "مستشرقاً".

( )1ابرت ،رودي ،الدراسات العربية واإلسالمية يف اٞتامعات األ١تانية ،ا١تستشرقوف األ١تاف منذ تيودور نولدكو( ،القاىرة :ا١تركز القومي للًتٚتة،
ٕٔٔٓـ) ،ص.ٔٚ
( )2ذات ا١ترجع ،ص.ٔٚ
( )3ذات ا١ترجع ،ص.ٔٛ

( )4واردنربغ ،جاف دي جاؾ ،ا١تستشرقوف ،ترٚتة :د .أنيس عبدا٠تالق ٤تمود( ،بَتوت ،لبناف :ا١تؤسسة العربية للدراسات والنشر ،طٔ) ،صٔٔ.
( )5ا١ترجع نفسو صٔٔ.

( )6شاخت ،جوزيف وبوزوروث ،تراث اإلسالـ ،ترٚتة :دمحم زىَت السمهوري( ،الكويتٜٔٚٛ ،ـ ،طٔ) ،صٗ.ٜ
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اإلعالم:
نشر اٟتقائق واألفكار واآلراء بُت ٚتاىيػر الشركة أو ا١تؤسسة بوسائل اإلعالـ ،الصحافة واإلذاعة والسينما واحملاضرات والندوات،
وا١تعارض واٟتفالت وغيػرىا ،وذلك بغية التفاىم واإلقناع ،وٞتلب التأييد(.)1
حدود البحث:
سوؼ يكوف ىذا البحث –بعوف هللا تعاىل -مقتصراً على ذكر مفاىيم الصور النمطية والعالقة بُت وسائل اإلعالـ والسياسة الغربية
واستخالص جذور الصور النمطية عن العرب وا١تسلمُت يف وسائل اإلعالـ الغربية على اختالؼ صورىا.
منهج البحث وضوابطو:
بناءً على طبيعة ىذا البحث ،ونظراً ألف لكل ْتث منهجاً يُسلَك ،فستستخدـ الباحثة يف ىذه الدراسة ما يلي:
 -1املنهج الوصفي :يف إبراز مفاىيم الصور النمطية ووسائلها وجذور نشأهتا وصوالً إىل أطوار صعودىا يف وسائل اإلعالـ الغربية.

 -2املنهج التحليلي ،واملنهج االستنباطي يف البحث عن العالقة بُت وسائل اإلعالـ الغربية والسياسات الغربية ٕتاه العرب
وا١تسلمُت ورصد ما أمكننا رصده من ا١تواقف واألفالـ اليت تُوضح الصور النمطية لآلخر وسائل اإلعالـ الغربية.
حمتوايت البحث:
حيتوي البحث على مقدمة وأسباب اختياره وأىدافو ومنهجو ومبحثني.
املبحث األول :صورة اآلخر (العرب واملسلمني) من وجهة نظر غربية
ا١تطلب األوؿ :مفاىيم ّأولية يف الصورة النمطيّة ودور اإلعالـ الغريب بصناعتها
ا١تطلب الثاين :اٞتذور التارخيية للصور النمطية لإلسالـ وا١تسلمُت يف الغرب

املبحث الثاين :الصور النمطية عن العرب واملسلمني يف وسائل اإلعالم الغربية

الصحف الغربية
ا١تطلب األوؿ :صورة العرب وا١تسلمُت يف اإلذاعات و ّ
السينما الغربية
ا١تطلب الثاين :صورة العرب وا١تسلمُت يف ّ
اخلامتة :وتشتمل على:
أوالً :النتائج.
اثنياً :التّوصيات.

( )1إبراىيم إماـ ،فن العالقات العامة واإلعالف (القاىرة :مكتبة األجنلو ا١تصرية ٘ ،)ٜٜٔص.ٔٛٙ
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المبحث األول :صورة اآلخر (العرب والمسلمين) من وجهة نظر غربية
املطلب األول :مفاىيم أولية يف الصورة النمطية ودور اإلعالم الغريب بصناعتها
أوالً :الصورة النمطيّة
لإلعالـ بوسائلو ا١تختلفة وظائف كثَتة ومن أمهها صياغة الواقع ّتميع جوانبو السياسية واالقتصادية واالجتماعية وتتم ىذه
معربة عن الواقع .وللصورة النمطيّة ع ّدة تعاريف ،فقد
الصياغة خدمةً ألغراض كثَتة قد تتطلّب تقدمي صورة غَت حقيقية وغَت ّ
ّ
()1
عرفها غردوف أبهنا" :اعتقاد مبالغ فيو يرتبط بفئة وظيفتو تربير السلوؾ إزاء تلك الفئة" ووسائل اإلعالـ ىنا التقتصر على كوهنا
ّ
للتصورات عن الواقع االجتماعي
٣تردة لنقل ا١تعلومات واألخبار بل تلعب دوراً يف تكوين الصور النمطية وتعد مكوف رئيسي ّ
أداة ّ
لآلخر.
ويف الدراسات الغربية تستخدـ عدة تعبَتات للداللة على ىذا ا١تفهوـ من أبرزىا يف اللغة االجنليزية )(Image
و ) (Stereotypeحيث أف كلمة ) (Imageتدؿ على احملاكاة ،أما كلمة ) (Stereotypeفتستقي معناىا من عامل
الطباعة حيث تشَت اىل القالب الذي تصب على نسقو حروؼ الطباعة  ،وتتفق الدراسات العربية مع الدراسات الغربية يف ٖتديد
مفهوـ ىذا ا١تصطلح ففي ا١تورد ا١تنَت البعلبكي يرد تعريف ) (Imageأبهنا "الصورة االنطباعية أو االنطباعية الذىنية" بينما تعٍت
()2
عاـ.
)(Stereotypeأبهنا "الشيء ا١تكرر" على حنو ال يتغَت أو الشيء ا١تتفق مع منط اثبت أو ّ
وتعرف الصورة النمطية:
ّ
أبهنا "الناتج النهائي لالنطباعات النفسية اليت تتكوف عند
األفراد واٞتماعات إزاء شخص معُت او شعب او جنس بعينو أو منشأة أو مؤسسة أو منظمة ٤تليّة أو دولية أو مهنة أو أي شيء
آخر ديكن اف يكوف لو أت ثَت على حياة االنساف وتتكوف ىذه االنطباعات من خالؿ التجارب ا١تباشرة وغَت ا١تباشرة وترتبط ىذه
التجارب بعواطف االفراد وإتاىاهتم بغض النظر عن صحة ا١تعلومات اليت تتضمنها خالصة ىذه التجارب فهي ٘تثل ألصحاهبا
()3
واقعا صادقا ينظروف من خاللو اىل ما حو٢تم ويفهمونو ويقدرونو على اساسها

( )1اإلعالـ والصورة النمطية ،علي خليل شقرة( ،عماف :دار أسامة للنشر ،ٕٓٔ٘ ،طٔ) ،صٓٔ.
( )2طاش ،عبدالقادر ،صورة اإلسالـ يف اإلعالـ الغريب ،مرجع سابق ،صٓ.ٜ
( )3بودىاف ،ايمُت ،تشكيل الصورة النمطية عن اإلسالـ وا١تسلمُت يف اإلعالـ الغريب( ،اٞتزائر٣ :تلة الوسيط للدراسات اإلعالمية ،العدد ٕٔ) ،صٕ.
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اثنياً :العالقة بني السياسات الغربية و وسائل اإلعالم يف إرساء الصور النمطيّة عن العرب واملسلمني
يتساءؿ ّفواز جرجس بقولو :ىل ديكن للفرد أف يفهم عمل السياسة األمريكية بشأف ا١تنطقة العربية دوف استعراض دور وسائل
اإلعالـ يف إضفاء الشرعية على ا١تواقف االمريكية أو يف تشكيلها؟( )1إف األمهية ا١تتصاعدة لوسائل االعالـ يف الشؤوف العامة منذ
هناية اٟترب العا١تية الثانية قد حولتها من مشاىد خفي تقريبا اىل فاعل رئيسي يف ا١تيداف السياسي( )2إف ا١تراقبُت يف الساحة
االمريكية يتفقوف على أ ّف التغطية اإلخبارية السلبيّة للمنطقة العربية من قبل وسائل اإلعالـ السائدة تؤثر يف تصورات اٞتمهور
وصناع السياسة ومواقفهم حوؿ اجملتمعات اإلسالمية وديكن القوؿ أف قوة وسائل اإلعالـ تكمن بشكل خاص يف قدرهتا على
تعمي م الصراعات يف احمليط االجتماعي ٔتا يهيء ألانس آخرين وليس لصانعي القرار وحدىم ا٠تيار يف التدخل يف ا١تناقشة وعلى
السائدة وعملية
أيّة حاؿ فإف بعض ىؤالء ا١تراقبُت جيد صعوبة يف ٖتديد العالقة ا١تعقدة بش ّدة وغَت ا١تلحوظة بُت وسائل اإلعالـ ّ
صنع السياسة األمريكية.
وعلى أية حاؿ فإف بعض ا١تراقبُت الناقدين ليس لديهم مثل ىذه ا٢تواجس فبالنسبة إليهم فإف "وسائل اإلعالـ ا١تهيمنة ىي نفسها
عضو يف مؤسسة النخبة واألعماؿ"( )3وإذا ما أخذان يف االعتبار التوافق األيديولوجي الذي يشد النخبة اٟتاكمة االمريكية فإنو
اندراً ما تنشأ توترات أساسية كما يؤكد أولئك ا١تراقبوف بُت السياسة ا٠تارجية االمريكية وا١تؤسسة اإلعالمية( )4وتعبَتاً عن األثر
الكبَت للسينما يف ٖتقيق وتنفيذ سياسات الغرب يف ىذه اٟترب الباردة قاؿ جوزيف اني:
"فالربامج الدعائية والثقافية السوفياتية اليت كانت تديرىا الدوؿ مل تستطع أف تضاىي أتثَت الثقافة االمريكية الشعبية التجارية يف
ا١ترونة واٞتاذبية  .فجدار برلُت كاف قد مت اخًتاقو ابلتلفزيوف واألفالـ السينمائية قبل زمن طويل من سقوطو يف عاـ  1989وذلك
أف ا١تطارؽ واٞترافات ما كانت لتنتج لوال انتقاؿ الصور ا١تبثوثة من ثقافة الغرب الشعبية على مدى سنوات طواؿ فاخًتقت اٞتدار
()5
قبل أف يسقط"
وينتقد بعض احمللّلُت ميل وسائل االعالـ إىل الرجوع إىل "ا٠ترباء" ابعتبارىم مصادر رئيسيّة ٢تم لكي تصادؽ على قرارات اٗتذهتا
النخبة بدالً من تلك اليت يتخذىا الرأي العاـ وىم يالحظوف أيضاً أف الروتُت وغياب الرؤية النقدية يف دور وسائل اإلعالـ قد
جعل الرأي العاـ األمريكي يشعر ابلته ّكم واالنعزاؿ عن السياسة ويرفض ىؤالء احملللوف زعم بعض زمالئهم "ا١تثاليُت" ٓتصوص
دور وسائل اإلعالـ كآلية لوضع ا١تخططات –وسائل االعالـ اإلخبارية كقناة اتّصاؿ بُت صناع السياسة وبقية اٞتماعات يف
( )1السياسات األمريكية ٕتاه العرب ،د .فواز جرجس( ،بَتوت ،لبناف :مركز دراسات الوحدةٕ0ٓٓ ،ـ ،ط ،)1ص.ٕٔٓ ،ٜٔٔ
)2(Dan schiller ,Objectivity and the News: The Puublic and the Rise of Commercial
journalism (Philadelphia,PN: University of Pennsyivania Press,1981)pp. 179-197,and D.
Althedie,{Iran vs TV News : The Hostage Story Out of Context ,}in: William c. Adams ,ed.
,Television Coverage of the Middle East (Norwood ,ng: Ablex Publishing Corporation
,1981)pp. 128-157 .

)3(Edward S. Herman,{The Media s Role in U. S. Foreign Policy} Journal of International
Affairs,vol. 47,no. 1 (Summer 1993) p. 25 .

( )4ا١تصدر نفسو ،الصفحة نفسها.
( )5اني ،س .جوزيف ،القوة الناعمة ،وسيلة النجاح يف السياسة الدولية ،ترٚتة :د .دمحم توفيق البجَتمي( ،ا١تملكة العربية السعودية :مكتبة العبيكاف،
ٕٔٗٛىػ ،طٔ) ،ص.84
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()1
احملرضة للعرب وا١تسلمُت جند زمرة من ا١تثقفُت
اجملتمع فبحسب دراسة ستيفن شيهي يقوؿ" :ومن أبرز صنّاع الربامج الدعائية ّ
واألكاددييُت وعلى رأسهم يرانرد لويس وفريد زكراي اللذين أصبحا شخصتُت إعالميتُت عامتُت إال أف شبكات فريد زكراي أكثر
اتساعاً وخبثاً من شبكات برانرد لويش ،حيث يلعب دوراً ابرزاً يف تشكيل الثقافة السياسية األمريكية ،ويف اإلعالـ( )2ويرى
مؤىل( ،بل لديو الكفاءة
ا١تستشرؽ مراد ىوفماف أبنو فقط يف حالة اإلسالـ ،يشعر كل من يعمل يف اإلعالـ والسياسة أنو ّ
ويفسره للمسلمُت.
ليفسر اإلسالـ بل ّ
الكافية) ّ

ويعد اإلعالـ ا١تسلمُت مسؤولُت عن كل ما حيدث يف العامل اإلسالمي -من ا٠تميٍت حىت الق ّذايف ،ومن ص ّداـ حسُت إىل ابن
عما تنشره الصحافة وإمهالو:
الدف -ولكن إذا ماأنت ا١تؤسسات اإلسالمية بنفسها عن ذلك فإنو يتم التغاضي ّ
يبدو أف عالقة اإلعالـ اب١تسلمُت تتبع قاعدتُت:
 -1األخبار الطيبة ليست أخباراً طيبة على اإلطالؽ.
()3
 -2األخبار السيئة ىي األخبار الطيبة ،وابختصار إنو وضع غَت مريح.
الصهيونية يف معظم إنتاجها ىي ال ّذراع الضارب يف
وبتوجهاهتا ّ
ويف الوالايت ا١تتحدة كانت ىوليود إبمكاانهتا ا١تالية والفنية ا١تذىلة ّ
ذلك حيث تولّت حصر صورة العرب وا١تسلمُت يف كل قالب من شأنو الدفع ابٕتاه ازدراء العرب وا١تسلمُت والسخرية منهم
واإلساءة إليهم.
وىو دور لعبتو ىوليود ضد كل أعداء الوالايت ا١تتحدة خاصة والغرب عامة.
وقد قاؿ الشاعر كارؿ ساندنَتع عن أمهية ىوليود:
"ماذا ؟ ىل ىوليود أمهم من ىارفارد (أقدـ واعرؽ جامعة أمريكية)واٞتواب أف ىوليود ليست ٢تا نظافة ىارفارد ولكنها مع ذلك
()4
أقدر من ىارفارد على الوصوؿ إىل أمد أبعد"
املطلب الثاين :اجلذور التارخيية للصور النمطية يف الغرب
الصور النمطيّة عن اإلسالـ وا١تسلمُت،
إ ّف الرؤية االستشراقية لإلسالـ تش ّكلت يف ا١تخيّلة الغربية مع مرور القروف وكاف من إفرازاهتا ّ
الراىن إّمنا ٢تا جذور اترخييّة ويُوضح ريتشارد سوذرف صورة اإلسالـ يف العقلية األوروبية يف القروف الوسطى
فهي ليست وليدة ّ
بقولو" :مل يكن ابستطاعة أورواب الوسيطة أف تستند للعصور الكالسيكية يف فهمها لإلسالـ؛ كما مل يكن بوسعها أف ٕتد سلوى
()5
وتصوراهتا لإلسالـ يُع ّقب سوذرف "إ ّف
الركيزة األوىل يف فهم اإلسالـ يف ىذه القروف كاف مصدره الكنيسة ّ
يف حاضرىا عنو" وأل ّف ّ
)1(L,Erbring. E,N. Goldenberg and A. H. Miller,{Front-Page News and Real World cues : A
New Look at Agenda-setting by the Media,}American journal of Political science ,vol.
24(1980),p. 17.
( )2شيهي ،ستيفن ،اإلسالموفوبيا ،ترٚتة :د .فاطمة نصر( ،القاىرة :دار سطور اٞتديدةٕٕٓٔ ،ـ ،طٔ) ،صٓٗ.
( )3مراد ىوفماف ،عبداجمليد الشريف ،مستقبل اإلسالـ يف الشرؽ والرب ،ترٚتة :إبراىيم حيِت الشهايب (دمشق ،سورية :دار الفكر ا١تعاصرٕٜٔٗ ،ىػ-
ٕٓٓٛـ ،ط ،)1صٔ.ٔٙ
( )4اني ،س .جوزيف ،القوة الناعمة ،وسيلة النجاح يف السياسة الدولية ،مرجع سابق ،ص .81
( )5سوذرف ،ريتشارد ،صورة اإلسالـ يف أورواب يف القروف الوسطى ،ترٚتة :رضواف السيد( ،بَتوت ،دار ا١تدار اإلسالميٕٓٓٙ ،ـ ،طٕ) ،ص.ٖٜ
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لكن ىذه ا٠تصيصة اليت يتميّز هبا الدين الطبيعي؛ ترتبط ٔتا يُناقضها يف
فهموُّ ،
"إ ّف عقيدة بدوف كنيسة وال أسرار ٌ
أمر رّٔتا أمكن ُ
يتضمن الكثَت ممّا يُناقض صورهتم عن
ذىن
الغريب الوسيط عندما جيري ربطها بكتاب مق ّدس ىو القرآف؛ رأى األوروبيّوف أنو ّ
ّ
ال ّدين ،مث إف ىذا الدين دعا إليو رسوؿ من هللا –يف نظر ا١تسلمُت -اعتاد األوروبيّوف منذ بداايت العصور الوسطى على النظر إليو
ابعتباره رجالً عاش حياةً غَت ٛتيدة ،وكاف غارقاً –يف نظرىم -يف ٛتأة الدنيا وشهواهتا"(.)1
التصورات الغربيّة يف العديد من الكتاابت الالتينية من القرف التاسع إىل اٟتادي عشر ،مثالً :رادبَتت
ويُشَت جاف فلوري إىل ّ
دوكوريب ،يصف ا١تسلمُت ،يف القرف التاسع عشر ،أبهنم أانس عنيفوف حيبّوف اٟترب ،وقد أخضعوا ،بقوة السالحٚ ،تيع ممالك ىذه
السيطرة ا١تسكونة ٚتعاء"( )2وألكثر دقّة يف
رسخ يف أذىاهنم ،رغبة ّ
األرض تقريباً طبقاً لتوجيهات "نبيّهم ا١تزيّف الذي ّ
توخيهم ّ
أتريخ ىذه التصورات –نسبياً -يُؤكد جوارفسكي( )3بقولو" :يف العصر الوسيط ٖتديداً ،أي يف زمن ا١تبادالت الثقافيّة األكثر فعاليّة
تش ّكلت يف الوعي ا١تسيحي (الشعوري والالشعوري) القوالب النمطيّة الذىنيّة عن اإلسالـ وىي اليت نشأت يف كثَت من جوانبها
ا١تتكونة
ابرتباط مسبق وارهتاف شرطي بنوع وطبيعة ا١توقف التقليدي للكنيسة من اإلسالـ ،وبشكل عاـ ،فإف صورة اإلسالـ ّ
ضمت يف الوقت ذاتو تص ّورات يف منتهى ا٠تياليّة (الفانتازاي)
آنذاؾ ،وىي مزيج متناقض ١تعارؼ موضوعية مع تشويهات خطَتةّ ،
التوىم حيث ىيمنت بشكل اثبت ،راسخ ١ت ّدة اترخييّة طويلة على عقل اإلنساف األورويب ومنطقو ومداركو ٕتاه اإلسالـ وحضارتو،
و ّ
تتكوف وترتسم يف صفحة بيضاء خالية ،وإمنا انعكست يف
التصورات الغربيّة ا١تعاصرة حوؿ دين ا١تسلمُت ،مل ّ
و٢تذا ُديكن القوؿ إف ّ
مشوىة"(.)4
مرآة قددية ّ

()5
مرت هبا حىت
وقد حاوؿ نورماف دانييل تفسَت أسباب تشكيل الصور النمطيّة وربطها عرب مراحل اترخيية لتبياف ّ
التحوالت اليت ّ

٤تمد ﷺ مشكوؾ يف مصداقيّتها
وصلت إىل ماىي عليو وأوىل ّ
نبوة ّ
الصور ،تتمثّل يف اعتبار أف اإلسالـ دين وثٍت ،وأبف ّ
الصحة(.)6
والقوؿ أبف دمحماً ﷺ أُرسل للناس لتصحيح التحريف الذي طرأ على اليهودية وا١تسيحية قوؿ عا ٍر من ّ

( )1ا١ترجع السابق ،صٔٗ.
( )2فلوري ،جاف ،اٟترب ا١تقدسة اٞتهاد ،اٟترب الصليبية( ،دمشق ،دار ا١تدىٕٓٓٗ ،ـ ،طٕ) ،ص٘ٔٔ.
( )3جوارفسكي ،د .أليكس فاسيليفيتش :متخصص يف اتريخ العالقات اٟتضارية بُت الشعوب والقارات والثقافات .يعمل يف معهد االستشراؽ التابع
ألكادديية العلوـ الروسية ،أصدر عدة دراسا ت يف قضااي العالقات الثقافية واٟتضارية بُت األدايف والشعوب ،والسيما بُت ثقافيت الشرؽ والغرب،
وكذلك حوؿ التصورات الفكرية -الدينية بُت الثقافتُت العربية اإلسالمية واألوروبية ا١تسيحية .انظر :جورافسكي ،أليسكي ،اإلسالـ وا١تسيحية،
(بَتوت ،عامل ا١تعرفةٜٜٔٙ ،ـ) ،ص.ٕٓٙ
( )4ا١ترجع السابق ،ص.ٙٓ-ٜ٘
( )5نورماف دانييل :مستشرؽ إجنليزي ولد سنة  ٜٜٔٔـ ،وٗترج من جامعة أدنربه ،وعمل يف عدد من البالد العربية ،وكاف آخر أعمالو مدير اجمللس
الثقايف يف القاىرة ،لو عدد من األعماؿ يهتم معظمها ابلبحث عن العالقة بُت اإلسالـ والغرب .انظر :جحا ،الدراسات العربية واإلسالمية يف
أورواب ،مرجع سابق ،ص.٘ٛ
)6(Daniel, Norman. (1993). Islam And The West The Making of An Image. Oxford. One
World. P. P 31-37
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ابلسيف( ،)1وأما الصورة
ّأما ّ
الصورة النمطيّة عن اإلسالـ من حيث كونو دين عنف وشعاره اٟترب وإخضاع الناس لإلسالـ ّ
النمطيّة الثالثة اليت صاغتها ا١تخيّلة ا١تسيحية الغربية عن اإلسالـ ،فتتعلّق ْتياة النّيب ﷺ وبعالقاتو اب١ترأة وموقفو من ا١تسألة
بقصة زينب بنت جحش بعد طالقها من زيد
اٞتنسيّة فهم يُلصقوف عليو هتمة ّ
الشهوة والتّوؽ للمرأة واستشهد دانييل على ذلك ّ
بن حارثة وزواجها ابلرسوؿ ﷺ و ّأولوه أتويالً خاطئاً.

صور متع ّددة عن ىذا الكوف ا١تناوئ الذي
و ّأما رودنسوف فيقوؿ" :ابٟتقيقة ،ليس ألورواب ا١تسيحية ،كما يُفًتض عادةً ،صورة بل ٌ
بو تصطدـ .لقد ُدرست بشكل خاص أفكار األوروبيُت عن الدين اإلسالمي .لكن ،كل العامل اإلسالمي يبدو ٢تم كموضوع
لدىشة أو فضيحة"(.)2
السيف وأنو دين يُطلق
ويقوؿ مونتجمري وات :إف اإلسالـ يُ ّ
صور على أنو أكذوبة وتشويو متعمد للحقيقة وأنو دين العنف و ّ
الدجاؿ(.)3
٤تمداً ىو ا١تسيح ّ
لشهوات ا١ترء العناف وأف ّ
تكونت يف أورواب فيما بُت القرف الثاين عشر
ويُضيف" :ىذه إذف ىي اٞتوانب الرئيسية األربعة للصورة الشائهة عن اإلسالـ اليت ّ
والرابع عشر ،وىي ٖتمل إحياءات ّتوانب لصورة مناقضة للعامل ا١تسيحي الكاثوليكي.
نسمي ىذه الصورة األخَتة ا١توحى هبا صورة
وحيث إف ىذه النظرة اليت ينظرىا األوروبيوف الغربيوف إىل أنفسهم ،فإنو ديكن أف ّ
ُ
أورواب الغربية ،وقد كانوا يعتقدوف أف ا١تسيحية حق مطلق ،وأهنا ٗتاطب العقل وأهنا دين سالـ وتسعى إىل ىداية الناس
()5
()4
العدو الومهي اٞتديد للغرب بقولو . . ." :ومع
ابإلقناع"  .ويف مقالة للمستشرؽ األ١تاين جَتنوت روتر عزا فيها سبب صورة ّ
اهنيار ا١تعسكر الشرقي  ٜٜٔ-ٜٜٔٛـ أصيبت صورة العدو الومهي ابلتصدع والشروخ ،وأصبحت غَت صاٟتة لالستعماؿ من قبل
انقض
القادة العسكريُت ومنتجي السالح ،أو ا١تسئولُت السياسيُت١ ،تواصلة تربير ارتفاع النفقات العسكرية يف الغرب ،وعندما ّ
صداـ حسُت على الكويت ،بعد ذلك بشهور قليلة ،مهدداً لذلك ،كما يُقاؿ إمدادات الغرب ابلطاقة ،جاء ىذا االعتداء يف
الوقت ا١تناسب ٘تاماً .كاف التوقيت دقيقاً إىل درجة أف البعض مل يشأ أف يُص ّدؽ يف الواقع أف ىذا قد حدث من قبيل الصدفة،
ليقدـ للعامل ا١تتمدين عدواً ومهياً جديداً :اإلسالـ"(.)6
ويف عصران اٟتديث تُعد وسائل اإلعالـ ٔ-تختلف أنواعها -من أىم القنوات اليت تُسهم يف تكوين الصور النمطيّة يف أذىاف
الناس.

( )1ا١ترجع السابق ،ص.ٔٗٛ
( )2رودنسوف ،مكسيم ،جاذبية اإلسالـ ،ترٚتة :إلياس مرقص( ،بَتوت ،لبناف :دار التنوير للطباعة والنشرٕٓٓ٘ ،ـ ،طٕ) ،ص.ٔٛ
( )3مونتجمري ،وات ،فضل اإلسالـ على اٟتضارة الغربية ،ترٚتة :حسُت أٛتد أمُت( ،مصر :دار الشروؽٜٖٔٛ ،ـ ،طٔ) ،صٓٓٔ.
( )4مونتجمري ،فضل اإلسالـ على اٟتضارة الغربية ،مرجع سابق ،صٓٓٔ.
( )5مل أعثر لو على ترٚتة ،فقط ذُكر يف مقدمة ا١تقالة أبنو مستشرؽ أ١تاين .انظر :روتر ،جَتنوت ،صورة اإلسالـ يف الًتاث الغريب ،مقالة بعنواف:
اإلسالـ والغرب-اٞتوار ا١تفقود ،ترٚتة :اثبت عيد( ،القاىرة :هنضة مصر للطباعة والنشر والتوزيعٜٜٜٔ ،ـ) ،ص.ٖٛ
( )6ا١ترجع السابق ،ص.ٖٜ-ٖٛ
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وتكتسب ىذه الوسائل أمهيّة كربى يف ٣تاؿ تكوين الصور النمطيّة يف حياتنا ا١تعاصرة بسبب انتشارىا الواسع ،وامتدادىا األفقي
والرأسي ،وقدرهتا البالغة على االستقطاب واإلهبار ،واستيالئها الطاغي على أوقات الناس ،ومنافستها الشديدة للمؤسسات
االجتماعية األخرى يف ٣تاؿ التأثَت اٞتماىَتي(.)1
يقوؿ الناقد السينمائي أنطوين لُت" :أخَتاً أصبحت توجد مسألة عربية ،فقد ظلت ىوليوود على الدواـ تتعامل مع العرب كأكثر
الشعوب شراسة وعلى حنو غَت مفهوـ ،ولكن بعد موت اٟترب الباردة ،أصبحت ىذه الصور النمطية أعظم شراسة"(.)2
أما مورين دود كاتب عمود يف صحيفة نيويورؾ إجابة أخرى " :الصور النمطية ليست فقط ُمهينة ولكنها أيضاً مرحية ،فهم يعفوف
الناس من أي ٣تهود إضايف عقلي أو عاطفي ،يغلفوف اٟتياة برداء أقرب ٟتكاايت األطفاؿ أو األسطورة ،ال جيدوف ضرورة ألشياء
صعبة الفهم"(.)3
()4
تعرض اإلسالـ بصورة خاصة إىل معاٞتة ليست عادلة . .واليوـ يربط صْناع الصور ابنتظاـ بُت
ويقوؿ جاؾ شاىُت " :لقد ّ
تصور العرب ا١تسلمُت ابعتبارىم أعداء ودخالء
العقيدة اإلسالمية والسيادة الذكورية واٟترب ا١تقدسة ،وعمليات اإلرىاب اليت ّ
غرابء وأشراراً فاسقُت ،ومشايخ للبًتوؿ يتجهوف الستخداـ األسلحة النووية ،وعندما تظهر على الشاشة صور ا١تآذف تقطع
الكامَتا حتماً ،إىل العرب وىم يسجدوف ،مث مباشرة وىم يُصوبوف بنادقهم حنو ا١تدنيُت"(.)5

الصور النمطيّة أـ ٕت ّددت؟
احنسرت ىذه ّ
ويبقى السؤاؿ مفتوحاً ىل َ
وتغَتت وسائلها وأدواهتا واإلعالـ الغريب أداة من ىذه األدوات.
إف الصور النمطية لإلسالـ ظلّت ّ

( )1طاش ،عبدالقادر ،صورة اإلسالـ يف اإلعالـ الغريب ،مرجع سابق ،ص.ٕٛ
( )2شاىُت ،جاؾ ،الصورة الشريرة للعرب يف السينما األمريكية ،مرجع سابق.ٕ٘/ٔ ،
( )3شاىُت ،جاؾ ،الصورة الشريرة للعرب يف السينما األمريكية ،مرجع سابق.ٙٗ/ٔ ،
( )4جاؾ شاىُت :أستاذ أمريكي من أصوؿ لبنانية ،عامل االجتماع ووسائط االتصاؿ ،الذي كرس حياتو الشخصية والعلمية للدفاع عن الشخصية
العربية اليت تتعرض للتشويو .انظر :شاىُت ،الصورة الشريرة للعرب يف السينما األمريكية ،مرجع سابق ،ص.ٜٙٚ
( )5شاىُت ،جاؾ ،الصورة الشريرة للعرب يف السينما األمريكية ،مرجع سابق.ٕٙ/ٔ ،
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المبحث الثاني :الصور النمطية عن العرب والمسلمين في وسائل اإلعالم الغربي.
والصحف الغربية
املطلب األول :صورة العرب واملسلمني يف اإلذاعات ّ
تبُت أف نسبة األخبار السلبية يف نشرات األخبار اليت تبثها
يف دراسة علمية حوؿ صورة العامل اإلسالمي يف اإلذاعات األجنبيةّ ،
ىيئة اإلذاعة الربيطانية بلغت ٖٗ ٜٝٓ .من ٣تموع ما تبثّو عن الدوؿ اإلسالمية ،مقابل ٕٔ ٖٝٔ .أخبار إجيابية ،وتكاد تتخذ
ىيئة اإلذاعة الربيطانية من نشر ىذا اٞتانب من األخبار مادة دعائية؛ لتشويو صورة العرب وا١تسلمُت ،كما كشفت الدراسة أف
إذاعة صوت أمريكا تستخدـ أداة لإلساءة إىل الدوؿ العربية واإلسالمية ،اليت ال ترتبط مع الوالايت ا١تتحدة بعالقات طيبة ،أو
اليت تعارض سياستها ا٠تارجية يف ا١تنطقة العربية ،كما تقوـ ىذه اإلذاعة بصياغة نشرهتا وبرا٣تها اإلخبارية بطريقة فنية ،يصعب
استكشاؼ نواايىا اٟتقيقية ،وجيعل ا١تستمع يستسلم ١تا تقدمو من معاٞتات ،وقد بلغت نسبة األخبار السلبية اليت تقدمها إذاعة
()1
صوت أمريكا عن العامل اإلسالمي ٕ٘ ٜٝٚ .من ٣تموع ا١توضوعات واألخبار اليت تتناو٢تا
ولقد استطاع اليهود التسلّل إىل مواقع مهمة يف صحف ومطبوعات وقنوات فضائية وسائر شبكات االتصاؿ األخرى ،والنفوذ يف
بعض شركات اإلنتاج السينمائي ودور نشر عديدة ليتحكموا بتسويق الكتب وا١توسوعات ونشرىا( ،)2لذلك نالح أف وسائل
اإلعالـ األمريكية مليئة ابلقصص عن اليهود منذ نصف قرف ،ونكاد جند أخبار ا١تذابح النازية ضد اليهود (ا٢تولوكست) يومياً يف
الصحف األمريكية ،وتتناوؿ وسائل اإلعالـ األمريكية الصراع العريب-اإلسرائيلي من وجهة النظر (اإلسرائيلية) ،وىذا يؤدي إىل
ومشوىة عن العرب وا١تسلمُت )3(" .وممّا لو صلة بتشويو صورة اإلسالـ
٘تجيد إسرائيل ،ويف الوقت ذاتو إعطاء صورة سلبية
ّ
()4
والعرب ،تقوؿ ٣تلة اتمي إف "زواج الرجل أبكثر من واحدة-يف السعوديةٕ-تارة رائجة"
ولقد ش ّكلت أحداث ٔٔ سبتمرب (أيلوؿ) ٕٔٓٓـ يف كل من نيويورؾ وواشنطن انعطافة حاٝتة يف سياؽ التغطية اإلخبارية
لشؤوف العا١تُت العريب واإلسالمي يف اإلعالـ األمريكي ،واستغلت وسائط اإلعالـ ا١تكتوبة وا١ترئية وا١تسموعة ا١تتحيّزة ضد العرب
وا١تسلمُت ،ا٢تجوـ على برجي مركز التجارة العا١تي يف نيويورؾ ومبٌت البنتاغوف يف واشنطن مناسبةً لدمغ العرب وا١تسلمُت
ابألصولية واإلرىاب ،يف مسعى لتربير ا٢تجوـ على أفغانستاف و٤تاولة استئصاؿ ما ٝتّتو اإلدارة األمريكية (يف زمن جورج بوش
االبن) "شبكات اإلرىاب اإلسالمية" ،وىو ما يسمح ٢تا بعسكرة منطقة آسيا الوسطى ،يف خطوة توازي ما فعلتو بعسكرهتا
الشق اإلعالمي يف ا١تعركة من خالؿ
١تنطقة ا٠تليج العريب خالؿ حرب ا٠تليج الثانية .وقد كاف اإلعالـ األمريكي مستع ّداً لتنفيذ ّ
الشق اإلعالمي يف ا١تعركة من خالؿ ا٢تجوـ الكاسح على العرب وا١تسلمُت،
حرب ا٠تليج الثانية .وقد كاف اإلعالـ مستعداً لتنفيذ ّ
()5
واالتفاؽ على تقدمي الصور النمطية ٢تذا اٞتزء من العامل.

( )1بشاري ،دمحم ،صور اإلسالـ يف اإلعالـ الغريب( ،دمشق :دار الفكرٕٓٓٗ ،ـ ،طٔ) ،ص.ٜٙ
( )2غريس ىالسل ،عثماف بك كربيزيل ،ا١تاؿ واإلعالـ يف الفكر اليهودي وا١تمارسة الصهيونية ،تقدمي وٖترير :أسعد اٟتمراين( ،بَتوت :دار النفائس،
 ،)ٜٜٜٔصٕٖ.
( )3ا١ترجع السابق ،صٖ.ٜ
( )4طاش ،االعالـ ،صٗ.ٛ
( )5صاحل ،فخري ،كراىية اإلسالـ ،كيف يصور االستشراؽ اٞتديد العرب وا١تسلمُت (بَتوت :الدار العربية للعلوـ انشروفٕٓٔٙ ،ـ ،طٔ)،
صٖ٘ٔ.
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ويكتب ا١تؤلف ساـ ىاريس مثالً يف صحيفة واشنطن اتديز" :آف األواف لالعًتاؼ أبننا لسنا يف حرب مع "اإلرىاب" .حنن يف
()1
ويردد "لورنس أوسًت" يف صحيفة فرانت بيج ىذه العاطفة بقولو" :ليست ا١تشكلة يف اإلسالـ الراديكايل،
حرب مع اإلسالـ" .
ّ
()2
وإمنا يف اإلسالـ نفسو ،وجيب علينا أف نسعى إىل إضعاؼ اإلسالـ واحتوائو"
وضحت ٤تاولة وسائل اإلعالـ يف الوالايت ا١تتحدة تكميم األفواه ا١تعارضة بعد أحداث
و يف مقابلة أُجريَت مع كارين آرمسًتونج ّ
اٟتادي عشر من سبتمرب بذكرىا مثاالً حُت مت تكليفها لكتابة مقاؿ عن اإلسالـ يف ٣تلة النيويورؾ اتديز ،ولكن ا١تفاجأة كانت
نشر اجمللة مقاالً لربانرد لويس عوضاً عنها ،وقالت" :اعتقدوا أبين أدافع عن ا١تسلمُت ألف مقاليت عن النّيب دمحم كناشر سالـ وىذا
ال يناسب ُمعطياهتم بقدر ما فعلت مقالة لويس"( )3وقد قامت احملطات التلفزيونية الرئيسية يف أمريكا مثل السي .إف .إف والػ إي.
بضخ عدد ىائل من التقارير وا١تقاالت والتعليقات تش ّدد ٚتيعاً
يب .سي ،وصحف كربى ،مثل النيويورؾ اتديز والواشنطن بوستّ ،
()4
على عداء العرب وا١تسلمُت للغرب ،وٖتذر من ا٠تطر األصويل اإلسالمي الذي يسعى إىل تدمَت أمريكا والدوؿ الغربية األخرى
وعرب عن ذلك إدغار موراف بقولو" :ما شاع استعمالو يف وسائل اإلعالـ الغربية=خيتزؿ كل إسالمي يف إسالموي (إسالمي
ّ
()5
متطرؼ) ،وكل إسالموي يف إرىايب ٤تتمل"
السينما الغربية
املطلب الثاين :صورة العرب واملسلمني يف ّ
الصور ا١تتحركة ،يف شكل فريد من نوعو=جيمع ما
السينما قدرًة خارقة على اإلقناع؛ فاحتواء الفيلم :الصوت ،وا١توسيقى ،و ّ
٘تلك ّ
السينما الوسيلة الوحيدة اليت ُديكن أف نستعُت هبا للتأثَت
مر السنُت ،أف تُصبح ّ
بُت الراديو والفن وا١توسيقى وا١تسرح .وأتوقع على ّ
()6
عامة ويف
يف العامل ويف صناعة ّ
السلبية النمطية للعرب وا١تسلمُت وشيطنتهم مت تسخَت كافة وسائل اإلعالـ يف الغرب ّ
الصور ّ
الوالايت ا١تتحدة خاصة لذلك .و٠تطورة السينما ودورىا الكبَت يف صناعة وتوجيو العقوؿ وصناعة الرأي العاـ فقد مت تسخَتىا يف
قولبة صورة العريب وا١تسلم يف قالب سليب وحصرىا يف إطار مشوه ساىم يف زايدة كراىية الغرب للعرب وا١تسلمُت ويف النفور
()7
منهم.

( )1إسبوزيتو ،جوف ،من يتحدث ابسم اإلسالـ؟ ترٚتة :د .عزت شعالف( ،القاىرة :دار الشروؽٕٜٓٓ ،ـ ،طٕ) ،صٖٔٔ.
( )2إسبوزيتو ،جوف ،من يتحدث ابسم اإلسالـ؟ مرجع سابق ،صٗٔٔ.
)3( Islam and the West--Karen Armstrong [interview with Karen Armstrong; discusses MES in
US universities]by Omayma Abdel-Latif, East-West Dialogue Blog,March 8, 2007,
http: //www. campus-watch. org/article/id/3097
( )4صاحل ،فخري ،كراىية اإلسالـ ،كيف يصور االستشراؽ اٞتديد العرب وا١تسلمُت ،مرجع سابق ،صٗ٘ٔ.
( )5إدعار موراف ،ىل نسَت إىل ا٢تاوية؟ (الدار البيضاء :أفريقيا الشرؽٕٕٓٔ ،ـ) ،صٓٔٔ.
( )6روبرت فيسك ،زمن احملارب( ،بَتوت :شركة ا١تطبوعاتٕٓٔٓ ،ـ) ،صٔ.ٔٚ
( )7اني ،س .جوزيف ،القوة الناعمة ،وسيلة النجاح يف السياسة الدولية ،مرجع سابق ،صٖ.ٛ
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التفت إىل
قرر وسائل اإلعالـ وخربائو طريقة رؤيتنا لبقية العامل " :مىت ما ّ
يكتب إدوارد سعيد يف كتابو تغطية اإلسالـ :كيف تُ ّ
ا١تسلسالت ا٢تزلية وا١تسلسالت التلفزيونية وأفالـ الرسوـ ا١تتحركة واألفالـ السينمائية ،ستجد أبف أيقنة اإلسالـ متّسقة الصور
متشاكلتها ،وأبهنا كليّة الوجود على حنو متماثل ،وأبهنا تستم ّد مادهتا ا٠تاـ من الرؤية ا١تتمتّعة بقداسة القدـ ذاهتا :أي التصوير
مزودين للبًتوؿ وإرىابيُت ،ويف األمس القريب ،بوصفهم رعاع متعطّشُت للدماء .وعلى
الكاريكاتوري ا١تألوؼ للمسلمُت بوصفهم ّ
العكس من ذلك التوجد لإلسالـ سوى فسحة ضئيلة جداً للحديث عنو أو حىت ٣ترد التفكَت بو سواء ضمن إطار الثقافة
()1
األمريكية عموماً أو يف إطار اٟتوار حوؿ غَت الغربيُت بوجو خاص" .
مشوىة عن
ويُ ّ
عرب جويس ديفس عن ىذا التنميط بقولو" :إف كالً من صنّاع القرار وا١تواطنُت األمريكيُت العاديُت لديهم صورة ّ
اإلسالـ والعامل اإلسالمي ،وإنو ١تن الصعب تغيَت ىذه الصورة النمطية السلبية ،ومن األصعب ٕتسَت ىذه الفجوة ا١تعرفية بُت
الغرب واإلسالـ؛ خصوصاً أف غالبية األمريكيُت حيملوف أفكاراً مسبقة معادية لإلسالـ وا١تسلمُت ،ال ٕتد أي أساس معريف
()2
٢تا".
ومن أشهر الباحثُت ا١تهمُت يف استخالص الصور النمطية للعرب وا١تسلمُت يف األفالـ السينمائية ،الدكتور جاؾ شاىُت والذي
أخص ابلذكر كتابو :الصورة الشريرة للعرب يف السينما األمريكية الذي
ألّف عن العرب يف السينما األمريكية أكثر من ثالثة كتب و ّ
صورت العرب يف كل منحى بصورة شائهة :الرجاؿ ،النساء،
ّ
سجل وانقش فيها مائتا فيلم من تسعمائة فيلم الغالبية العظمى منها ّ
للعريب يقوؿ شاىُت :يف عدد ال حصر لو من األفالـ ق ّدمت ىوليوود اإلجابة ا١تزعومة أبف العرب
األطفاؿ .ويف تعريفو ىوليوود
ّ
()3
متعصبوف دينيوف ،أغنياء البًتوؿ األغبياء ،مستغلّوف للنساء.
متوحشوف مغتصبوف حقراءّ ،
برابرة ّ
السيادة
تعرض اإلسالـ بصورة ّ
خاصة إىل معاٞتة ليست عادلة ،واليوـ يربط صنّاع الصور ابنتظاـ بُت العقيدة اإلسالمية و ّ
لقد ّ
تصور العرب ا١تسلمُت ابعتبارىم أعداء ودخالء غرابء وأشراراً فاسقُت،
الذكورية ،واٟترب ا١تق ّدسة ،وعمليات اإلرىاب اليت ّ
ومشايخ للبًتوؿ يتجهوف الستخداـ األسلحة النووية .وعندما تظهر على الشاشة صور ا١تآذف تقطع الكامَتا حتماً ،إىل العرب
يصوبوف بنادقهم حنو ا١تدنيُّت .مثل ىذه السيناريوىات أصبحت معتادة وعادية ،ويعترب النقد
وىم يسجدوف ،مث مباشرة وىم ّ
السينمائي جزءاً ال يتجزأ من ا١تشهد الثقايف ،واالدعاء أبف صنّاع األفالـ ديارسن أشكاالً من التمييزّ ،ادعاء ليس جديداً أبي
()4
ص شاىُت يف دراستو الضخمة واليت أخذت منو ٕٓ عاماً ،إىل أف مئات األفالـ اليت أُنتجت منذ عاـ ٜٗٔٔـ
حاؿ .وقد خلُ َ
تصور العرب وكأهنم شر خالص ،وىو بذلك يُصنّف الصور السلبية عن العرب وا١تسلُت يف السينما الغربية إىل
وحىت ٕٔٓٓـ ّ
مناذج ٜتسة :األشرار ،الشيوخ ،عذارى اٟترمي ا١تصرايت ،الفلسطينيوف .وىي مناذج يتداخل بعضها مع البعض اآلخر )5(.وقد
دشن أحداث اٟتادي عشر من سبتمرب شبكة جديدة :شبكة الًتفيو العسكرية-الصناعية-اإلعالمية .وإذا كانت حرب فيتناـ قد
ّ
ُشنّت يف غرؼ معيشة األمريكيُت=فإف أوؿ ،وعلى األرجح آخر ،معارؾ مكافحة اإلرىاب سيتم شنّها على شبكات عا١تية ،يصل
مداىا إىل نطاؽ أوسع وأعمق بكثَت يف شؤوف حياتنا اليومية( )6وابلنّسبة للفرد األمريكي فإف معرفة العامل اإلسالمي وتغطيتو
( )1سعيد ،إدوارد ،تغطية اإلسالـ ،ترٚتة :دمحم كرزوف( ،دمشق ،دار نينوى ،ٕٓٓٙ ،طٔ) ،ص.ٖٜ
( )2أٛتد يوسف ،مستقبل اإلسالـ السياسي (وجهات نظر أمريكية)( ،الدار البيضاء ،ا١تغرب2001 :ـ ،ط ،)1صٖٔٔ.
( )3شاىُت ،جاؾ ،الصورة الشريرة للعرب يف السينما األمريكية ،مرجع سابق ،صٖٔ.
( )4شاىُت ،جاؾ ،الصورة الشريرة للعرب يف السينما األمريكية ،مرجع سابق ،ص.ٕٙ
( )5شاىُت ،جاؾ ،الصورة الشريرة للعرب يف السينما األمريكية ،مرجع سابق ،صٖ٘.
( )6جيمس ديرديرايف ،درع اإلرىاب قبل ٔٔ سبتمرب وبعده ،صٔ٘ٔ.
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معرفتاف ومقيّداتف بضوابط ا١تصاحل السياسية واالقتصادية األمريكية ذات النطاؽ الواسع جداً ،تعينها وٖترضها
إعالمياً مها ابلنتيجة ّ
()1
على توسعها بنية إنتاج معريف ٘تاثلها ضخامة وافتقاراً للمرونة.
وفيما يلي عيّنة لبعض اإلنتاج اإلعالمي اليت حاولت فيو ىوليوود تشويو صورة اإلسالـ والتخويف منو وتلخص النظرة السلبية ٕتاه
العرب وا١تسلمُت ،ومت الًتكيز على قالب الدراما (األفالـ) ابعتبارىا األكثر انتشاراً وتوزيعاً وأشد أتثَتاً يف عقوؿ وعواطف
ا١تشاىدين.
 .1فيلم ليايل عربيّة ٢٤٩١مُ :جي ّسد شخصية ا٠تليفة ىاروف الرشيد ،ويُظهر اجملتمع العريب أكثر شهوانية من غَته ،كما يرصد
مصورة إايىا ٔتالبس غَت ٤تتشمة.
ا١ترأة يف البالد العربية كراقصة ّ

الشر من
 .2فيلم املومياء١٠٠٢-٢٤٤٤مّ :
ويؤرخ الفيلم أبجزائو الثالثة للمجتمع ا١تصري ،مظهراً إايىم أبهنم متعاونوف على ّ
أجل كسب ا١تاؿ وطلب اللذة.
احملب للعنف وسفك الدماء.
تطرؽ الفيلم إىل شخصية ا١تسلم ا١تتعطّش للدـ و ّ
 .3فيلم جسد األكاذيب ١٠٠٢مّ :

التطور ووحشيتهم
 .4فيلم الديكتاتور١٠٢١مُ :
وجي ّسد الفيلم العنصرية ٕتاه العرب مظهراً مدى ٗتلّفهم وعدـ قدرهتم على ّ
ا١تنحدرة من بيئتهم الصحراوية متّخذاً من اللحية رمزاً دينياً للتطرؼ.

( )1سعيد ،إدوارد ،تغطية اإلسالـ ،مرجع سابق ،صٕ٘ٓ.ٕٓٙ ،
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الخاتمة
إف ماتقدمو وسائل اإلعالـ الغربية من صور منطية عن العرب وا١تسلمُت الديكن ع ّده ٖتريفاً وتشويهاً للحقائق بل ىو مصدر وركيزة
معلوماتيّة تش ّكل ثقافة ا١تواطن الغريب وتساعد على تعزيز اإلسالموفوبيا ٔتاتقدمو من إساءة للدين اإلسالمي بكونو دين ٗتلّف
وتطرؼ وشهوانية.
وعنف ّ
توصلت الباحثة إىل ع ّدة استنتاجات ىي:
وعليو فقد ّ
تغَتت واُستحدثت الوسائل مع بقاء الصورة النمطية السلبية والًتىيب من اإلسالـ
 .1للصور النمطية جذور قددية ولكنها ّ
واإلساءة للعرب وا١تسلمُت.
ٙ .2تّة عالقة وثيقة بُت وسائل اإلعالـ الغربية وصناعة السياسة ا٠تارجية الغربية ٕتاه العرب وا١تسلمُت.
 .3مل ٗترج صورة العريب ا١تسلم قبل أحداث اٟتادي عشر سبتمرب وبعده يف وسائل اإلعالـ الغربية عن قالب اإلرىاب والتخلّف
التطرؼ.
و ّ
٘ .4تثّل ىوليوود مصدراً رئيساً النتشار الصور النمطية السلبية للعرب وا١تسلمُت يف العامل الغريب.
ومن مجلة توصيات الباحثة:
 .1استقصاء ورصد مايطرحو اإلعالـ الغريب ا١تعاصر من صور منطيّة على نطاؽ أوسع وأكثر تفصيالً.
 .2تعزيز العالقات األكادديية والعلمية بُت اٞتامعات العربية والغربية والتعاوف مع أساتذهتا ا١تتخصصُت ابلدراسات اإلسالمية
وإنشاء عمل مشًتؾ لتصحيح الصور النمطية عن العرب وا١تسلمُت.
 .3االىتماـ بصناعة احملتوى اإلعالمي العريب و٤تاولة تصحيح الصور النمطيّة اليت ٕتعل ا١تثقف الغريب مواكباً ١تا حيدث ومند٣تاً
معو ١تواجهة اآلراء األيديولوجية الغربية والصحفية وتفكيكها إليصاؿ رسالة اإلسالـ بال شوائب.
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قائمة المصادر والمراجع
 .1إبراىيم إماـ ،فن العالقات العامة واإلعالف (القاىرة :مكتبة األجنلو ا١تصرية ٘.)ٜٜٔ
 .2أٛتد يوسف ،مستقبل اإلسالـ السياسي (وجهات نظر أمريكية)( ،الدار البيضاء ،ا١تغرب2001 :ـ ،ط.)1
 .3إدعار موراف ،ىل نسَت إىل ا٢تاوية؟ (الدار البيضاء :أفريقيا الشرؽٕٕٓٔ ،ـ).
 .4إسبوزيتو ،جوف ،من يتحدث ابسم اإلسالـ؟ ترٚتة :د .عزت شعالف( ،القاىرة :دار الشروؽٕٜٓٓ ،ـ ،طٕ).
 .5اإلعالـ والصورة النمطية ،علي خليل شقرة( ،عماف :دار أسامة للنشر ،ٕٓٔ٘ ،طٔ).
 .6ابرت ،رودي ،الدراسات العربية واإلسالمية يف اٞتامعات األ١تانية ،ا١تستشرقوف األ١تاف منذ تيودور نولدكو( ،القاىرة :ا١تركز
القومي للًتٚتةٕٓٔٔ ،ـ).
 .7بشاري ،دمحم ،صور اإلسالـ يف اإلعالـ الغريب( ،دمشق :دار الفكرٕٓٓٗ ،ـ ،طٔ).
 .8بن سعيد ،احملجوب ،اإلسالـ واإلعالموفوبيا( ،دمشق :دار الفكر ،ٕٓٔٓ ،طٔ).
 .9بودىاف ،ايمُت ،تشكيل الصورة النمطية عن اإلسالـ وا١تسلمُت يف اإلعالـ الغريب( ،اٞتزائر٣ :تلة الوسيط للدراسات
اإلعالمية ،العدد ٕٔ).
 .10جورافسكي ،أليسكي ،اإلسالـ وا١تسيحية( ،بَتوت ،عامل ا١تعرفةٜٜٔٙ ،ـ).
 .11جيمس ديرديرايف ،درع اإلرىاب قبل ٔٔ سبتمرب وبعده.
 .12روبرت فيسك ،زمن احملارب( ،بَتوت :شركة ا١تطبوعاتٕٓٔٓ ،ـ).
 .13روتر ،جَتنوت ،صورة اإلسالـ يف الًتاث الغريب ،مقالة بعنواف :اإلسالـ والغرب-اٞتوار ا١تفقود ،ترٚتة :اثبت عيد( ،القاىرة:
هنضة مصر للطباعة والنشر والتوزيعٜٜٜٔ ،ـ).
 .14روتر ،جَتنوت ،صورة اإلسالـ يف الًتاث الغريب ،مقالة بعنواف :اإلسالـ والغرب-اٞتوار ا١تفقود ،ترٚتة :اثبت عيد( ،القاىرة:
هنضة مصر للطباعة والنشر والتوزيعٜٜٜٔ ،ـ).
 .15رودنسوف ،مكسيم ،جاذبية اإلسالـ ،ترٚتة :إلياس مرقص( ،بَتوت ،لبناف :دار التنوير للطباعة والنشرٕٓٓ٘ ،ـ ،طٕ).
 .16سعيد ،إدوارد ،تغطية اإلسالـ ،ترٚتة :دمحم كرزوف( ،دمشق :دار نينوى ،ٕٓٓٙ ،طٔ).
 .17سوذرف ،ريتشارد ،صورة اإلسالـ يف أورواب يف القروف الوسطى ،ترٚتة :رضواف السيد( ،بَتوت ،دار ا١تدار اإلسالمي،
ٕٓٓٙـ ،طٕ).
 .18السياسات األمريكية ٕتاه العرب ،د .فواز جرجس( ،بَتوت ،لبناف :مركز دراسات الوحدةٕ0ٓٓ ،ـ ،ط.)1
 .19شاخت ،جوزيف وبوزوروث ،تراث اإلسالـ ،ترٚتة :دمحم زىَت السمهوري( ،الكويتٜٔٚٛ ،ـ ،طٔ).
 .20شاىُت ،جاؾ ،الصورة الشريرة للعرب يف السينما األمريكية ،ترٚتة :خَتية البشالوي( ،القاىرة :ا١تركز القومي للًتٚتة،
ٖٕٔٓـ ،طٔ).
 .21شيهي ،ستيفن ،اإلسالموفوبيا ،ترٚتة :د .فاطمة نصر( ،القاىرة :دار سطور اٞتديدةٕٕٓٔ ،ـ ،طٔ).
 .22صاحل ،فخري ،كراىية اإلسالـ ،كيف يصور االستشراؽ اٞتديد العرب وا١تسلمُت (بَتوت :الدار العربية للعلوـ انشروف،
ٕٓٔٙـ ،طٔ).
 .23طاش ،عبدالقادر ،صورة اإلسالـ يف اإلعالـ الغريب( ،القاىرة :الزىراء لإلعالـ العريبٜٜٖٔ/ٖٔٗٔ ،ـ ،طٕ).
 .24غريس ىالسل ،عثماف بك كربيزيل ،ا١تاؿ واإلعالـ يف الفكر اليهودي وا١تمارسة الصهيونية ،تقدمي وٖترير :أسعد اٟتمراين،
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.)ٜٜٜٔ ، دار النفائس:(بَتوت
.)ٕ ط، ٕٗٓٓـ،تدى١ دار ا، (دمشق،ترب الصليبيةٟ ا،تهادٞتقدسة ا١ترب اٟ ا، جاف، فلوري.25
 دار الفكر: سورية، إبراىيم حيِت الشهايب (دمشق:تةٚ تر، مستقبل اإلسالـ يف الشرؽ والرب، عبداجمليد الشريف، مراد ىوفماف.26
.)1 ط،ٕٓٓـٛ-ٕٗٔىػٜ ،تعاصر١ا
.)ٔ ط،ٔـٜٖٛ ، دار الشروؽ: (مصر،تد أمُتٛ حسُت أ:تةٚ تر،تضارة الغربيةٟ فضل اإلسالـ على ا، وات، مونتجمري.27
تملكة العربية١ (ا، دمحم توفيق البجَتمي. د:تةٚ تر، وسيلة النجاح يف السياسة الدولية، القوة الناعمة، جوزيف. س، اني.28
.)ٔ ط،ٕٗٔىػٛ ، مكتبة العبيكاف:السعودية
،تؤسسة العربية للدراسات والنشر١ ا: لبناف، (بَتوت،تمود٤ تالق٠ أنيس عبدا. د:تةٚ تر،تستشرقوف١ ا، جاف دي جاؾ،واردنربغ.29
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33.Edward S. Herman,{The Media s Role in U. S. Foreign Policy} Journal of
International Affairs,vol. 47,no. 1 (Summer 1993)
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احلمد هلل رب العادلُت ،والصالة والسالـ على سيد اخللق أمجعُت دمحم وآلو وأصحابو ،ومن تبعهم إبحساف إىل يوـ الدين :وبعد:

الملخص:
ربتل مسائل اإلثبات منزلة رفيعة يف فقو القضاء ،ومن ذلك مسألة اإلثبات ابلقرارات ادلخربية اليت غدت ضرورة حتمية للقاضي يف
عصر تطورت فيو التقنيات ،فعرضت على القضاة مسائل ذات طبيعة مركبة ومعقدة ،متس فيها احلاجة إىل مساعدة أىل اخلربة من
ذوي التخصصات ادلختلفة يف الطب واذلندسة وغَتمها ،ومن مث فقد يصدر القرار ادلخربي عن ادلرأة كما قد يصدر عن الرجل؛ وقد
يًتتب على مضمونو ونتيجتو أحكاـ تًتتب عليو يف مسائل القتل العمد وضلوىا.
ومن ىنا جاءت ىذه الدراسة لتوضح ماىية اإلثبات ابلقرارات ادلخربية ،وحجية اإلثبات هبا ،كمػا سػعت إىل الك ػ ع َّمػا يًتتػب
من األحكاـ على القرار ادلخربي الصادر عن ادلرأة يف قضااي القتل العمد يف الفقو اإلسالمي ويف القانوف.
قصاصا يف قضااي القتل العمد متوق ًفا على العلم حبقيقة شيء
مشكلة البحث :يسعى الباحث إىل معاجلة ما إذا كاف احلكم ابلقتل
ً
ما أو مادة معينة أو أي أمر من األمور اليت يتطلػب البػت فيهػا اسػتطالع رأي أىػل اخلػربة واتصتصػا  ،ىػل يدػدو القػرار ادلخػربي

قصاصا ،أـ ت؟
الصادر عن ادلرأة يف ىذا ال أف حجة تسوغ قتل ادلدعى عليو القتل
ً
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المبحث األول :التعرٌف بالمصطلحات األساسٌة فً البحث
املطلب األول :ماهية احلجية :احلجية لدة :م تقة من احلجة وىي الدليل والربىاف(.)1
ويف اتصطالح :ىي ما يستدؿ بو على صحة الدعوى (.)2
قانوًن أبهنا «وص اثبت حبكم ال ػرع ،يلحػق احلكػم القضػائي ،أو األمػر ادلقضػي فيػو الفاصػل يف ادلراكػز ادلوضػوعية
وتعرؼ احلجة ً
القانونية ،ويكوف غَت قابل للمناق ة فيو مرة أصرى»(.)3
املطلب الثاين :ماهية اإلثبات:
اإلثبات يف اللدة أصلو من ثبت ،وىي تدؿ على الدواـ واتستقرار والصحة(.)4
وأما عند الفقهاء فهو إقامة احلجة أماـ القضاء ابلطرؽ اليت حددهتا ال ريعة على حق أو واقعة تًتتب عليها آاثر شرعية(.)5
وىو ذات ادلعٌت عند أىل القانوف فيعرفونو أبنػو عمليػة قانونيػة يقػوـ هبػا ادلػدعي أمػاـ القضػاء؛ إلههػار حقػو أو حػق اتتمػ ؛ وذلػك
عن طريق البينات ،أي :الرباىُت واألدلة(.)6
ومن مث فادلقصود حبجية اإلثبات أي تقدمي الدليل للقاضي وفق اإلجراءات والقواعد اليت يقررىا القانوف؛ إلههار حق متنازع فيو.
املطلب الثالث :املراد ابلقرارات املخربية النسوية:
القرارات :مأصوذ من مادة (قرر) وىي التمكن والثبوت والسكوف( .)7فادلراد بو :الرأي ادلتعلق إبثبات القتل العمد.
وكوهنػػا سلربيػػة ،أي :صػػدورىا عػػن ادلخػػرب ،وىػػو يف اللدػػة اسػػم مكػػاف مػػن صػػرب األمػػر ،أي :علمػػو وعرفػػو علػػى حقيقتػػو؛ وقيػػل :اخلػػربة
ادلعرفة ببواطن األمر( .)8فيكوف تعري ادلػخرب أبنو ادلكاف الذي ديكن فيو الك

عن بواطن األشياء والتعرؼ على حقائقها.

وقد وصفت القرارات ادلخربية ىنا بكوهنا نسوية؛ نسبة إىل النسػاء؛ أي :أف الػرأي ادلبػُت حلقيقػة ال ػيء ،الػذي كػاف زلػالًّ للك ػ
عن ابطنو ،يف ادلخرب قد صدر عن امرأة.

( )1هتذيب اللدة لألزىري ( ،)251/3لساف العرب (.)228/2
( )2التعريفات ،لعلي اجلرجاين (.)82
( )3نظرية حجية احلكم القضائي يف ال ريعة للحمادي ( ،)73وحجية احلكم اجلنائي أماـ رلالس التأديب للعيزري (.)80
( )4مجهرة اللدة تبن دريد ( ،)262/1معجم مقاييس اللدة تبن فارس ( ،)399/1والصحاح للجوىري (.)245/1
( )5وسائل اإلثبات يف ال ريعة اإلسالمية يف ادلعامالت ادلدنية واألحواؿ ال خصية.)23( ،
( 6الوسيط يف شرح القانوف ( ،)14/2سلطة القضائي اجلنائي يف تقدير أدلة اإلثبات بُت ال ػريعة والقػانوف للػربي ( ،)27اإلثبػات يف ادلػواد ادلدنيػة د.
عبد ادلنعم الصدة ( ،)5شرح قانوف اإلجراءات اجلنائية د .زلمود صليب (.)367
( )7مقاييس اللدة ( ،)7/5والقاموس احمليط ( ،)461والقاموس الفقهي لسعدي (.)299
( )8ادلفردات يف غريب القرآف.)273( ،
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املطلب الرابع :تعريف القتل العمد:
القتل يف اللدة :إزىاؽ الروح( .)1والعمد يف اللدة :القصد ( .)2فيكوف ادلراد ابلقتل العمد لدة ىو القصد إىل إزىاؽ الروح.
ويف اصطالح الفقهاء :أف يقصد ادلكل إزىاؽ روح آدمي معصوـ دبا يدلب على الظن موتو بو(.)3

( )1ادلصباح ادلنَت (.)490/2
األسرار للبزدوي (.)235/2
( )2الصحاح ( ،)511/2ومقاييس اللدة ( ،)137/4وأساس البالغة ( ،)677/1ك
( )3بدائ الصنائ ( ،)130/5شرح حدود ابن عرفة ( ،)473منهاج الطالبُت ( ،)269وادلبدع (.)191/7
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المبحث الثانً :اإلثبات بالقرار المخبري فً الفقه والنظام
املطلب األول :اإلثبات ابلقرار املخربي يف الفقه اإلسالمي:
ػَتا مػن األحكػاـ الػيت
تتيح ال ريعة للقضاة إمكانية اتستعانة يف حل النزاعات أبصحاب اتصتصا واخلػربة ،وقػد ذكػر الفقهػاء كث ً
جيػب فيهػػا الرجػػوع إىل ىػػءتء يف سلتلػ فػػروع الفقػػو ،كػػالرجوع إىل قػػوؿ القػػائ وقػػوؿ اخلػػار يف الثمػػار ،وكػػذلك قػػوؿ األطبػػاء يف
اجلنػػوف والعتػػو يف دعػػوى احلجػػر عليهمػػا ،وىكػػذا يف معظػػم أبػواب الفقػػو فػػصف األمػػور الفنيػػة واخلاصػػة الػػيت ت يسػػتطي القاضػػي معرفػػة
حقيقتها بنفسو ،جيوز لو أف يستعُت على معرفتها ابلقرارات ادلخربية الصادرة عن أىل اخلربة( ،)1ومن األدلة على ذلك:
أوتً :من الكتاب :قولو تعاىل .)2(         :قاؿ الزجاج :معناه سلوا كل من يذكر بعلم
وربقيق .ألف العربة بعموـ اللفظ؛ فصذا مل يكن عند اإلنساف علم ب يء ،فصنو يسأؿ عنو أصحاب العلم والدراية واخلربة بو(.)3
اثنيًا :من السنة :عن عائ ة ا قالت :دصل علي رسوؿ هللا ﷺ ذات يوـ مسرورا ،فقاؿ " :اي عائ ة ،أمل تػري أف ُرلػ ِّزًزا ادلػدجلي
دصل علي ،فرأى أسامة وزيدا ،وعليهما قطيفة قد غطيا رؤوسهما ،وبدت أقدامهما ،فقاؿ :إف ىذه األقداـ بعضها من بعض"(.)4
يقوؿ ال افعي« :فلو مل يعترب قوؿ القائ دلنعو من اتازفة؛ ألنو  ت يقر على صطأ ،وت يسػر إت حبػق»( .)5فاحلػديث داؿ علػى
جواز اإلثبات بقوؿ القائ  ،ويقاس عليو غَته من أىل اخلربة والدراية فيجوز اإلثبات دبا يصدر عنهم من قرارات سلربية(.)6
املطلب الثاين :اإلثبات ابلقرار املخربي يف النظام السعودي:
لقػد جعلػت القػوانُت ادلعاصػرة أف للقاضػي أف يسػتعُت ابخلػربة الفنيػة الػيت تعػد وسػيلة إثبػات صاصػة أو غػَت مباشػرة تنقػل الػػدليل إىل
حيز الدعوى؛ حُت يتطلب اإلثبات دراية دبعارؼ ت يلم هبا القاضي ،أو حُت يتطلب األمر إجراء أحباث صاصة ،أو ذبارب علمية
تستلزـ وقتًا ت يتس لو عمل القاضي ،أو احملقق( ،)7وعليو فاخلربة الفنية ىي أحد عناصر اإلثبات اليت يُنص عليها عػاد ًة يف أنظمػة
ادلرافعات( )8نظرا لدورىا يف «تكوين اقتناع القاضي ب أف وجود ،أو عدـ وجود واقعة قانونية متعلقة ابلدعوى»(.)9

( )1من ذلك ما قالو السرصسي« :وإذا أشكل على اإلماـ قيمة ادلسروؽ واصتل أىل العلم فقاؿ بعضػهم :قيمتهػا ع ػرة دراىػم وقػاؿ بعضػهم :أدى ،مل
يقط ؛ ألف كماؿ النصاب شرط يراعى وجوده حقيقة ،وذلك ينعدـ عنػد اصػتالؼ ادلقػومُت» ادلبسػوط ( .)178/9ويف تبصػرة احلكػاـ (:)244/1
«وصليز شهادة أىل ادلعرفة يف اصتالؼ ادلتبايعُت يف صفة ادلبي يف اللُت واخل ونة وما أشبو ذلك» .وقاؿ ابن القيم«وقد صػرح األصػحاب :أنػو تقبػل
شػػهادة الرجػػل الواحػػد مػػن غػػَت ديػػُت عنػػد احلاجػػة .نقلػػو اخلرقػػي فقػػاؿ :وتقبػػل شػػهادة الطبيػػب العػػدؿ يف ادلوضػػحة ،إذا مل يقػػدر علػػى طبيبػػُت ،وكػػذلك
البيطار يف داء الدابة» الطرؽ احلكمية (.)75
( )2سورة األنبياء آية.7 :
( )3تفسَت الرازي ( ،)211/20تفسَت القرطيب ( ،)108/10تفسَت ابن كثَت ( ،)174/4تفسَت السعدي (.)301/3
()4أصرجو البخاري ( )157/8( )6770كتاب الفرائض ابب القائ  ،ومسلم ( )1082/2( )1459كتاب الرضاع ابب العمل إبحلاؽ القائ الولد.
( )5ربفة احملتاج ب رح ادلنهاج ،تبن حجر اذليتمي (.)348/10
( )6وسائل اإلثبات يف ال ريعة اإلسالمية.)595( ،
( )7مبادئ اإلجراءات اجلنائية يف القانوف ادلصري ،رؤوؼ عبيد ( ،)337عمل اخلبَت يف ادلواد ادلدنية والتجارية،
( )8قواعد اإلثبات يف القضااي ادلدنية والتجارية ،د .إدوارد ( ،)343/2واخلربة الفنية أماـ القضاء (.)21
( )9إجراءات اإلثبات يف ادلواد ادلدنية والتجارية ( ،)21وأصوؿ اإلثبات يف ادلواد ادلدنية (.)11/1
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وىو ما أصذ بو النظاـ القضائي السػعودي؛ حيػث تنػاوؿ نظػاـ ادلرافعػات ال ػرعية اخلػربة بوصػفها وسػيلة إثبػات يف الفصػل السػادس
من الباب التاس اخلا إبجراءات اإلثبات(.)1
وأورد نظػػاـ اإلج ػراءات اجلزائيػػة القواعػػد الػػيت ربكػػم اخلػػربة واألمػػور ادلتعلقػػة هبػػا ضػػمن البػػاب الثالػػث اخلػػا إبج ػراءات اتسػػتدتؿ،
والباب الراب اخلا إبجراءات التحقيق ،والذي صصص الفصل الثاين منو لندب اخلرباء يف ادلواد من (.)78-76
فنصت ادلادة ( )76على أف « للمحقق أف يستعُت خببَت سلتص؛ إلبداء الرأي يف أي مسألة متعلقة ابلتحقيق الذي جيريو».
صبَتا آصر إذا مل
ونصت ادلادة ( )77أف «على اخلبَت أف يقدـ تقريره كتابة يف ادلوعد الذي حدده احملقق ،وللمحقق أف يستبدؿ بو ً
يقدـ التقرير يف ادلوعد احملدد لو ،أو وجد مقتضى لذلك».
وىذا ما درج عليو كثَت من األنظمة القضائية يف العامل فمن ذلك:
وسػائل اإلثبػات يف القػانوف الفرنسػي الػذي عػاض موضػوع اخلػػربة يف ابب (سػلطات التحقيػق) ابعتبارىػا عمػالً مػن أعمػاؿ التحقيػػق،
وىو ما اذبو إليو قانوف اإلجراءات اجلنائية اإليطايل؛ حيث ضمن اخلربة الباب الثاين اخلا ابلتحقيق دبعرفة قاضي التحقيق(.)2
ونص قانوف اإلثبات ادلصري على اخلربة بوصفها وسيلة مهمة من وسائل اإلثبات يف ادلواد من ( ،)3()162-135كما نص عليها
عليها قانوف البينات السوري يف ادلواد ( ،)4()157-138وقانوف أصوؿ احملاكمات ادلدنية األردين رقم ( )24لسنة 1988ـ(.)5
1988ـ(.)5
نوعا من أنواع ال هادة؛ فهي شهادة فنية صادرة من متخصص يف رلاؿ معػُت
ويرى فريق من شراح القانوف الوضعي أف اخلربة تعد ً
ت يلػػم القاضػػي بدقائقػػو ،ويقػػوي ىػػذا اتذبػػاه الت ػػابو بػػُت اخلػػربة وال ػػهادة لكوهنمػػا يقومػػاف ابدلسػػامهة يف اإلفػػادة ابدلعلومػػات لصػػا
العدالة أل جل التعرؼ على احلقيقة ،كما يت ػاهباف مػن الناحيػة ال ػكلية فكالمهػا يسػتخدـ يف رلػاؿ الػدعوى مػن أجػل الوصػوؿ إىل
التأكد اليقيٍت ،كما أف تصرحيات ال اىد أو اخلبَت ذلا طبيعة واحدة تتوق على مدى أمانة ال اىد واخلبَت(.)6
أيضا القانوف الًتكي ،وادلسطرة اجلنائية ادلدربية يف التعامػل مػ اخلػرباء حيػث مل
وقد أصذ هبذا اتذباه القانوف اإلصلليزي ،كما أصذ بو ً
متيػػزىم عػػن ال ػػهود أثنػػاء اتسػػتماع إلػػيهم كمػػا يف الفصػػل  332ـ ج ،كمػػا ألػػزـ القػػانوف اجلزائػػري اخلبػػَت أبداء اليمػػُت ،وأ ح لػػو
إمكانية اإلدتء بتقريره شفاىة أماـ احملكمة ،وبذلك يددو اخلبَت كال اىد يديل دبعلومة وحيل ديينا(.)7

( )1نظاـ ادلرافعات ال رعية ،ادلادة ( ،)128ودور اخلبَت يف الدعوى اجلزائية طب ًقا لنظاـ اإلجراءات اجلزائية السعودي (.)36
( )2اخلربة يف ادلسائل اجلنائية آماؿ عبد الرحيم (.)25
( )3ادلرافعات ادلدنية والتجارية يف مصر ،عبد احلميد أبو ىي ( ،)675وادلرافعات ادلدنية والتجارية ،دمحم فهمي (.)546
( )4وسائل اإلثبات يف ال ريعة اإلسالمية.)601 ،600( ،
( )5اإلثبات ابدلعاينة واخلربة يف الفقو والقانوف ( ،)278ودور الطب ال رعي واخلربة الفنية يف إثبات ادلسئولية اجلزائية (.)56
( )6دور اخلبَت يف الدعوى اجلزائية طب ًقا لنظاـ اإلجراءات اجلزائية السعودي (.)38
( )7اخلربة يف ادلسائل اجلنائية ،آماؿ عبد الرحيم عثماف.)24 ،23( ،
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المبحث الثالث :صدور القرار المخبري من األنثى وما ٌترتب علٌه من قضاٌا القتل العمد
املطلب األول :صدور القرار املخربي من األنثى:
اخلربة ليست مقصورة على الرجاؿ بل ىي أمر متاح للنساء ،جاء يف شرح الزرك ي قولػو« :ويقبػل فيمػا ت يطلػ عليػو الرجػاؿ مثػل
الرضاع والوتدة واحليض والعدة وما أشبهها؛ شهادة امرأة واحدة»( .)1كمػا أف حػديث الفقهػاء عػن اخلػربة يػدؿ علػى أهنػم جعلوىػا
دبنزلػػة ال ػػهادة؛ كمػػا يظهػػر مػػثالً مػػن قػػوؿ ابػػن قدامػػة« :إف اصتلفػػا يف داء خيػػتص دبعرفتػػو األطبػػاء أو يف داء الدابػػة ،فػصذا قػػدر علػػى
طبيبُت أو بيطارين ت جيزئ واحد؛ ألنو شلا يطل عليو الرجػاؿ فلػم تقبػل فيػو شػهادة واحػد كسػائر احلقػوؽ ،فػصف مل يقػدر علػى اثنػُت
أجزأ واحد؛ ألنو شلا ت ديكن كل واحد أف ي هد بو؛ ألنو شلػا خيػتص بػو أىػل اخلػربة مػن أىػل الصػنعة ،فػاجتزئ فيػو ب ػهادة واحػد،
دبنزلة العيوب ربت الثياب ،يقبل فيها قوؿ ادلرأة الواحدة ،فقبوؿ قوؿ الرجل الواحد أوىل»( .)2وقد دؿ على ذلك ما يلي:
أوتً :قولػػو تع ػػاىل .)3(             :أثبتػػت اآلي ػػة
جواز قبوؿ شػهادة النسػاء يف األمػواؿ ابلعبػارة وأثبتػت جػواز قبوذلػا يف غػَت األمػواؿ مػن احلقػوؽ ابلدتلػة ابلطريػق األوىل أو ادلسػاوي
ألف صيانة األبضاع واألعراض أوىل من صيانة األمواؿ أو مثلو(.)4
اثنيًػا :ومػن السػنة -1 :حػديث أيب سػعيد اخلػدري أف النػيب  قػاؿ« :ألػيس شػهادة ادلػرأة مثػل نصػ شػهادة الرجػل» قلػن :بلػػى،

قػػاؿ« :فػػذلك مػػن نقصػػاف عقلهػػا»( .)5فحكػػم  بقبػػوؿ شػػهادة ادلػرأة يف اجلملػػة ،ابلػػنص علػػى كػػوف شػػهادهتا مثػػل نصػ شػػهادة
الرجل.
 -2حديث عقبة بن احلارث أنو تزوج أـ حيِت بنت أيب إىاب ،قاؿ :فجػاءت أمػة سػوداء ،فقالػت :قػد أرضػعتكما ،فػذكرت ذلػك
للنيب ﷺ ،فأعرض عٍت ،قاؿ :فتنحيت ،فذكرت ذلك لو ،قاؿ« :وكي وقد زعمت أف قد أرضعتكما» فنهاه عنها( .)6فدؿ على
على قبوؿ شهادة النساء ولو منفردات فيما ت يطل عليو الرجاؿ ،ويدصل يف ذلك كثَت من األمور اليت ربتاج للخربة.
اثلثًػػا :ومػػن األثػػر :جػػاء أف عمػػر وعليًػػا  أجػػازا شػػهادة النسػػاء مػ الرجػػاؿ يف النكػػاح والفرقػػة( .)7وعػػن ابػػن عمػػر قػػاؿ« :ت ذبػػوز
شهادة النساء وحدىن إت على ما ت يطل عليو إت ىن من عورات النساء ،وما ي بو ذلك من محلهن وحيضهن»(.)8

( )1شرح الزرك ي على سلتصر اخلرقي للزرك ي (.)314/7
( )2ادلدٍت ،تبن قدامة (.)241/10
( )3سورة البقرة آية.282 :
( )4اإلكليل يف استنباط التنزيل ،للسيوطي ( ،)64التفسَت ادلظهري (.)424
( )5أصرجو البخاري ( )483/1كتاب احليض ،ابب :ترؾ احلائض الصوـ (.)304
( )6أصرجو البخاري ( )153/6كتاب النكاح ،ابب :شهادة ادلرضعة ،حديث (.)5104
( )7أصرجو مالك برواية دمحم بن احلسن ال يباين يف ادلوطأ.)180( ،
( )8أصرجو عبد الرزاؽ يف ادلصن ( )333/8برقم (.)15425
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ابعااا :اإلعااا  :نقػػل بعػػض العلمػػاء كػػابن قدامػػة والبدػػوي اإلمجػػاع علػػى قبػػوؿ شػػهادة النسػػاء ادلنفػػردات يف اجلملػػة ،وكػػذلك ج ػواز
رً
شهادهتن م الرجاؿ يف األمواؿ حىت تثبت برجل وامرأتُت(.)1

خامسااا :املعقااول :أف احلػػرج شػػرعا مرفػػوع ،وشلػػا يًتتػػب عليػػو قبػػوؿ شػػهادة النسػػاء وحػػدىن فيمػػا ت يطل ػ عليػػو الرجػػاؿ مػػن شػػءوف
النسػػاء ،واتكتفػػاء بدلبػػة الظػػن دوف الت ػزاـ اجلػػزـ ،ألف احلجػػة إلثبػػات احلقػػوؽ م ػػروعة حبسػػب اإلمكػػاف ،وألف من ػ ذلػػك يوق ػ يف
احلرج(.)2
املطلب الثاين :احلكم ابلقتل بناء على قرار خمربي صادر عن املرأة:
ههر شلا تقدـ أف اخلربة ذبري رلرى ال هادة يف الفقو والقانوف؛ وبناء عليو فقد اصتل أىل العلم يف قبوؿ شهادة النساء يف احلدود
والقصا

على قولُت:

القول األول :أف شهادة النساء ت تقبل يف احلدود والقصا  ،وىو قوؿ مجهور الفقهاء(.)3
القول الثاين :أ ف شهادة النساء مقبولة يف احلدود والقصا

إت ما صصو الدليل كحد الزًن ،وإىل ىذا ذىب أىل الظاىر.

أدلة القول األول:
 -1قول ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػو تعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاىل              :

 .)4(   دلت اآلية على وجود احتماؿ للضالؿ يف شهادة ادلرأة ،أي :ذىاب عن الصػواب ألهنػا
ألهنا جبلت على السهو والدفلة ،وىذا يورث شبهة يف شهادهتا ،واحلدود والقصا

مبنامها على الدرء واإلسقاط ابل بهات (.)5

 -2قول ػ ػػو تع ػ ػػاىل .)6(             :ج ػ ػػاء
لفظ اآلية خبصو ال هادة موضوع للمذكر دوف ادلءنث ،فدؿ على أنو ليس للنساء فيها نصيب.
 -3عن علي بن أيب طالب  قاؿ« :ت ذبوز شهادة النساء يف الطالؽ ،والنكاح ،واحلدود ،والدماء»(.)7

( )1ادلدٍت ( ،)137/10تفسَت البدوي (.)350/1
()2ادلبسوط ( ،)143/16علم أصوؿ الفقو وصالصة ريخ الت ري  ،لعبد الوىاب صالؼ (.)196
( )3غمز عيوف البصائر ( ،)416/2والدر ادلختار ( ،)496/4وادلدونة ( ،)26/4بداية اتتهد ( ،)248/4وادلدٍت (.)491/8
( )4سورة البقرة آية.282 :
( )5فتح القدير للكماؿ ابن اذلماـ ( ،)312/5بدائ الصنائ (.)279/6
( )6سورة النور ،اآلية.4 :
( )7أصرجو عبد الرزاؽ ( ،)329/8رقم (.)15405
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أدلة القول الثاين:
 -1قولػ ػ ػ ػ ػػو تع ػ ػ ػ ػ ػػاىل              :

 .)1(  قػػالوا ففيهػػا دتلػػة علػػى عمػػوـ ال ػػهادة يف األشػػخا  ،وىػػذا العمػػوـ يسػػتلزـ عمػػوـ األح ػواؿ؛ فيقػػوـ الرجػػل
وادلرأ ف مقاـ الرجلُت يف مجي األحواؿ إت ما صصو الدليل كالزًن؛ لورود النص صرحيًا على اشًتاط أربعة شهود من الرجاؿ.
ونوق أبف اآلية صاصة يف األمواؿ؛ وىذا يبطل قوذلم :إف عموـ األشخا
 -1القياس ف صف القصا

فيها يستلزـ عموـ األحواؿ.

يتعلق بو حق العبد كادلاؿ؛ فتثبت اجلردية ادلوجبة لو دبا يثبت ادلاؿ(.)2

ويناق  :أبف القياس ت يصح؛ لعظم صطر القصا

إذ اخلطأ يف أمر القصا

يػودي ابلػنفس وت ديكػن تداركػو ،خبػالؼ اخلطػأ يف

ال هادة على ادلاؿ.
 -2أف الضرورة قد تدعو إىل قبوؿ شهادة النساء ابلقتل؛ كأف يكوف النساء يف مكاف خيتص هبن ت يدصلو الرجاؿ(.)3
ويناق  :أبف احلاجة ىنا ت تسوغ القوؿ بقبوؿ شهادة النساء دلا تءوؿ إىل القتل ،كما أف ىذه األحػواؿ قليلػة أو ًندرة ،واألحكػاـ
ت توض للنادر وإمنا توض للدالب.
الرتجيح:
يظهػػر بعػػد دراسػػة أقػػواؿ ادلسػػألة وأدلتهػػا أف الػراجح وهللا أعلػػم القػػوؿ األوؿ وىػػو قػػوؿ مجهػػور الفقهػػاء بعػػدـ قبػػوؿ شػػهادة النسػػاء يف
احلدود والقصا ؛ لقوة ما احتجوا بو ،وألف احلدود تدرأ ابل بهات دلا جاء يف األثر« :ادرؤوا احلػدود ابل ػبهات»( .)4ويف شػهادة
ادلرأة شبهة من وجهُت:
كبَتا؛ دلا أصرب بو القرآف الكرمي مػن احتمػاؿ ضػالؿ ادلػرأة يف شػهادهتا ومػا أصػرب بػو النػيب  مػن
األول :أهنا زلتملة للخطأ
ً
احتمات ً
أف النساء ًنقصات عقل؛ فدؿ ىذا على متكن ال بهة يف شهادهتن.

( )1سورة البقرة :آية .282
( )2احمللى ابآلاثر (.)485/8
( )3احمللى ابآلاثر (.)486/8
( )4أصرجو الًتمذي يف كتاب احلدود ابب ما جاء يف درء احلد ( ،)1424( )33/4وأبو حنيفة يف مسنده ( )114/1واحلاكم ( )384/4وصػححو
وصححو وتعقبو الػذىيب .وضػعفو األلبػاين يف إرواء الدليػل ( .)29/8وصػح موقوفػا علػى ابػن مسػعود بلفػظ  " :ادرؤوا اجللػد والقتػل عػن ادلسػلمُت مػا
استطعتم" أصرجو ابن أيب شيبة يف ادلصػن ( ،)7/11والبيهقػي يف السػنن الكػربى ( .)238/8قػاؿ البخػاري :ىػو أصػح مػا يف البػاب .وحسػنو ابػن
حجر واأللباين .انظر :موافقة اخلػرب اخلػرب ( ،)443/1وإرواء الدليػل ( .)26/8وابجلملػة فلػيس يف رفػ احلػديث صػرب صػحيح لكنػو صػح موقوفػا عػن
بعض الصحابة ،قاؿ ادلنذري :أمج الصحابة على درء احلد ابل بهة .انظر :اإلمجاع (.)150
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الثاااين :أف يف شػػهادة النسػػاء شػػبهة البدليػػة؛ ألف كػػل اثنتػػُت مػػن النسػػاء تقومػػاف مقػػاـ رجػػل ،وىػػذا إمن ػا جيػػوز فيمػػا ت يػػدرأ ابل ػػبهة
كاألمواؿ ،وأما ما يدرأ ابل بهة فال يُقبل فيو البدؿ؛ كال هادة على ال هادة(.)1
قصاصػػا ،يقػػوؿ ابػػن القػػيم:
وبنػػاء علػػى ىػػذا ينتهػػي البحػػث إىل أف القػرار ادلخػػربي النسػػوي ت يعػػد حجػػة للحكػػم بقتػػل ادلػػدعي عليػػو
ً

«وما يقبل فيو شهادهتن منفردات إمنا ىو يف أشياء تراىا بعينها ،أو تلمسها بيدىا ،أو تسمعها أبذهنا ،من غَت توقػ علػى عقػل،
كالوتدة واتستهالؿ واترتضاع واحليض ،والنفاس ،والعيوب ربت الثياب .فصف مثل ىذا ت ينسى يف العادة ،وت ربتاج معرفتػو إىل
كماؿ عقل ،كمعاين األقواؿ اليت تسمعها من اإلقرار ابلدين وغَته .فصف ىذه معاف معقولة»(.)2
فهذا النص يدؿ على أف رد قوؿ ادلرأة فيما ربتاج معرفتو إىل كماؿ عقل أوىل مػن رد قوذلػا فيمػا يعػرؼ ابحلػس ،وت خيفػى أف القػرار
ادلخربي حيتاج إىل كماؿ العقل؛ ومن مث فعدـ قبوؿ القرار ادلخربي النسوي فيما مل يقبل الفقو فيو شهادهتا يكوف من ابب أوىل.
ولكن تقتصر حجيتو على إثبات ادلاؿ ادلتمثل يف الدية ،حىت ت يهدر الدـ فصذا امتن القصا

وجبت الديػة؛ جػاء يف حاشػية ابػن

عابدين « تقبل شهادة النساء يف القتل يف احلماـ حبكم الدية؛ لئال يهدر الدـ؛ ليتنبو عند الفتوى»(.)3
ومعىن هذا :أف سلب احلجية عن القرار ادلخربي يف إثبات القتل العمد ،ت يعٍت إىدار القرار ادلخربي مجلة وتفصيالً ،وإمنا من أف
يكوف اإلثبات بو موجبًا للقتل لعظم النفس اإلنسانية ،فليس ىناؾ ما دين من عقاب اجلاين بناء على قرار سلربي صادر عن النساء
بعقوبة يراىا القاضي مناسبة للجرـ ،وت يقضػي ابلقتػل؛ وهبػذا نكػوف قػد احتطنػا يف العقوبػة؛ فلػم نزىػق الػروح مػ وجػود ال ػبهة يف

شهادة النساء ،ويف الوقت نفسو أصذًن على يد اجلاين بقدر ادلستطاع ،وليس يف ىذا تضيي للعدؿ ،بل ىو العدؿ نفسو.
وىػػذا احلكػػم الفقهػػي الػػذي توصػػل إليػػو البحػػث يف حجيػػة اإلثبػػات ابلق ػرار ادلخػػربي النسػػوي ،ت يتعػػارض م ػ موق ػ القػػانوف مػػن
القرارات ادلخربية سواء أكانت صادرة عن رجاؿ أـ نساء؛ ألف القوانُت الوضعية ت تلزـ القاضي أبف حيكم دبضموف القرار ادلخربي؛
بل للمحكمة مطلق احلق يف تقدير الرأي الذي أدىل بو اخلبَت؛ فلها أف أتصذ بو وذلػا أف ترفضػو وربكػم دبػا خيالفػو؛ ألهنػا تقضػي دبػا
أسبااب مدايرة لو ،وذلا أف أتصذ ببعض التقرير دوف بعض(.)4
تقتن بو؛ كما أف للمحكمة أف أتصذ بنتيجة القرار ادلخربي ،وتذكر ً

( )1بدائ الصنائ (.)279/6
( )2الطرؽ احلكمية تبن القيم (.)128
( )3الدر ادلختار ابن عابدين ( ،)496/4وانظر :البحر الرائق (.)91/7
( )4التعليق على قانوف ادلرافعات اجلديد وقانوف اإلثبات ( ،)1256/2ووسائل اإلثبات يف ال ريعة اإلسالمية،
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الخاتمة
أ ما وقد آف للبحث أف حيط رحالو عند ىذه النقطة ،فصنو من اجلدير بو أف يربز أىم ما توصل إليو على النحو اآليت:
 اإلثبػػات ابلق ػرارات ادلخربيػػة حجػػة يف الفقػػو اإلسػػالمي ،حيػػث تضػػافرت فيػػو األدلػػة ال ػػرعية ونصػػو الفقهػػاء علػػى م ػػروعيةاإلثبات أبقواؿ أىل اخلربة يف أبواب فقهية متعددة.
 ينسجم النظاـ السعودي يف تنظيمو لإلثبات ابلقرارات ادلخربيػة مػ ال ػريعة اإلسػالمية الػيت يسػتمد أحكامػو منهػا ،ومػ القػوانُتالوضعية العصرية اليت راحت تويل اإلثبات ابلقرارات ادلخربية ،ومسائل اخلربة بوجو عاـ عناية كبَتة.
ػانوًن صػدور القػرار ادلخػػربي عػػن ادلػرأة مػػا دامػػت مػػن أىػػل التخصػػص وذات صػػربة ودرايػػة دبوضػػوع
فقهػػا أو قػ ً
 لػػيس ىنػػاؾ مػػا دينػ ًالقرار.

 القرار ادلخربي الصادر عن ادلرأة حجة يف اإلثبات فيما ت يطل عليو إت النساء ،وكذلك احلاؿ فيما يءوؿ إىل ادلػاؿ؛ تسػيما إذاشارؾ ادلرأة رجل يف إصدار القرار.
 القرار ادلخربي الصادر عن ادلرأة فيما يءوؿ إىل القتل ،ت يعد حجة يثبت هبا احلكم ابلقتل على ادلدعي عليو ،وإمنا يصلح حجةإلثبات الدية ،وعقاب ادلدعي عليو عقوبة تعزيرية مناسبة وفق ما يراه القاضي.
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المصادر والمراجع
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 .14التعريفات ،لعلي اجلرجاين ،ربقيق :إبراىيم اإلبياري ،دار الكتاب العريب ،بَتوت ،ط (1405 ،)1ىػ.
 .51التعليق على قانوف ادلرافعات اجلديد وقانوف اإلثبات ،د .أمحد أبو الوفا ،ط (1969 ،)1ـ.
 .16تفسَت البدوي ادلعروؼ بػ«معامل التنزيل» ،احلسُت البدوي ،ربقيق :صالد العك ،دار ادلعرفة ،بَتوت ،ط (1986 ،)1ـ.
 .17تفسَت القرآف العظيم ،تبن كثَت ،ربقيق :مصطفى السيد آصرين ،مكتبة أوتد ال يخ للًتاث ،القاىرة ،ط (2000 ،)1ـ.
 .18تفسَت القرآف الكرمي تبن القيم ،ربقيق :مكتب الدراسات والبحوث العربية واإلسالمية ،دار اذلالؿ ،بَتوت ،ط (1410 ،)1ىػ.
 .19التفسَت ادلظهري ،دمحم ثناء هللا ادلظهري  ،ربقيق :غالـ نيب التونسي ،مكتبة الرشدية ،الباكستاف1412 ،ىػ.
 .20هتذيب اللدة ،لألزىري ،ربقيق :عبد السالـ ىاروف ،مكتبة اخلاصلي ،القاىرة ،ط (1396 ،)1ىػ 1976 -ـ.
 .21تيسَت الكرمي الرمحن يف تفسَت كالـ ادلناف ،لعبد الرمحن السعدي ،ربقيق ابن عثيمُت ،مءسسة الرسالة ،بَتوت2000 ،ـ.
 .22جام البياف يف تفسَت القرآف ،أليب جعفر دمحم بن جرير الطربي ،دار ادلعرفة ،بَتوت1403 ،ىػ 1983 -ـ.
 .23اجلام ألحكاـ القرآف ،القرطيب ،دار الكتب العلمية ،بَتوت ،ط (1408 ،)1ىػ1988 -ـ.
 .24مجهرة اللدة ،تبن دريد ،ربقيق :رمزي بعلبكي ،دار العلم للماليُت ،بَتوت ،ط (1987 ،)1ـ.
 .25حاشية ابن عابدين ،ادلسماة رد احملتار على الدر ادلختار ،شرح منت تنوير األبصار ،دار الكتب العلمية ،ط (1992 ،)2ـ.
 .26حجية احلكم اجلنائي أماـ رلالس التأديب ،عبد هللا العيزري ،جامعة ًني للعلوـ األمنية ،الرايض2006 ،ـ.
 .27اخلربة الفنية أماـ القضاء دراسة مقارنة ،د .دمحم واصل ،ادلكتب الفٍت ،وزارة العدؿ ،سلطنة عماف ،مسقط2004 ،ـ.
 .28اخلربة يف ادلسائل اجلنائية ،آماؿ عبد الرحيم عثماف ،رسالة دكتوراه ،جامعة القاىرة1964 ،ـ.
 .29دور اخلبَت يف الدعوى اجلزائية طب ًقا لنظاـ اإلجراءات اجلزائية السعودي ،حامد السحيمي ،جامعة ًني للعلوـ األمنية2007 ،ـ.
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 .30دور الطب ال رعي واخلربة الفنية يف إثبات ادلسئولية اجلزائية ،مالك صبارنة ،كلية احلقوؽ ،جامعة ال رؽ األوسط2011 ،ـ.
 .31سلطة القضائي اجلنائي يف تقدير أدلة اإلثبات بُت ال ريعة والقانوف ،عبد هللا الربي  ،أكادديية ًني  ،الرايض1413 ،ىػ1424-ىػ.
 .32سنن أيب داود ،دار اجلناف ،بَتوت ،ط (1988 ،)1ـ.
 .33سنن الدارقطٍت ،وبذيلو :التعليق ادلدٍت على الدارقطٍت ،عامل الكتب ،بَتوت ،ط (1986 ،)4ـ.
 .34السنن الكربى ،وبذيلو اجلوىر النقي ،دار الفكر ،بَتوت1985 ،ـ.
 .35سنن النسائي ،وعليها شرح احلافظ السيوطي وحاشية السندي ،دار ادلعرفة ،بَتوت ،ط (1994 ،)3ـ.
 .36شرح الزرك ي على سلتصر اخلرقي ،للزرك ي ،دار الكتب العلمية ،بَتوت ،ط (2002 ،)1ـ.
 .37ال رح الكبَت على منت ادلقن  ،لعبد الرمحن بن قدامة ادلقدسي ،دار الكتاب العريب.
 .38شرح حدود ابن عرفة ،دمحم بن قاسم الرصاع ،ادلكتبة العلمية ،ط(1350 ،)1ىػ.
 .39شرح فتح القدير ،ابن اذلماـ احلنفي ،ومعو شرح العناية على اذلداية ،دار الفكر ،بَتوت ،ط(1977 ،)2ـ.
 .40شرح قانوف اإلجراءات اجلنائية ،د .زلمود صليب حسٍت ،دار النهضة العربية ،القاىرة ،ط (1998 ،)3ـ.
 .41شرح قانوف اإلجراءات اجلنائية ،زلمود زلمود مصطفى ،دار ومطاب ال عب ،القاىرة1963 ،ـ.
 .42الصحاح ،إلمساعيل اجلوىري ،ربقيق :إميل بدي  ،دار الكتب العلمية ،لبناف ،ط (1999 ،)1ـ.
 .43صحيح البخاري حباشية السندي ،دار إحياء الكتب العربية ،القاىرة1971 ،ـ.
 .44صحيح مسلم ،طبعة رائسة إدارة البحوث العلمية واإلفتاء ،السعودية1980 ،ـ.
 .45الطرؽ احلكمية يف السياسة ال رعية ،تبن قيم ،ربقيق :دمحم الفقي ،دار الكتب العلمية ،بَتوت.
 .46علم أصوؿ الفقو وصالصة ريخ الت ري  ،لعبد الوىاب صالؼ ،مطبعة ادلدين ،ادلءسسة السعودية دبصر.
 .47غمز عيوف البصائر ،ألمحد بن دمحم احلموي ،دار الكتب العلمية ،بَتوت ،ط (1405 ،)1ىػ1985-ـ.
 .48القاموس الفقهي ،لسعدي أبو جيب ،دار الفكر ،دم ق ،ط (1402 ،)1ىػ.
 .49القاموس احمليط ،للفَتوزآابدي ،عيسى البايب احلليب ،القاىرة ،ط (1371 ،)2ىػ 1952 -ـ.
 .50قواعد اإلثبات يف القضااي ادلدنية والتجارية ،د .إدوارد عيد ،مطبعة ستاركو ،بَتوت ،لبناف1962 ،ـ.
 .51ك

األسرار عن أصوؿ فخر اإلسالـ البزدوي ،لعالء الدين البخاري ،دار الكتاب العريب ،بَتوت1997 ،ـ.

 .52لساف العرب ،حملمد بن مكرـ بن منظور ،دار صادر ،بَتوت.
 .53مبادئ اإلجراءات اجلنائية يف القانوف ادلصري ،رؤوؼ عبيد ،هنضة مصر ،القاىرة1962 ،ـ.
 .54ادلبدع يف شرح ادلقن  ،تبن مفلح احلنبلي ،ادلكتب اإلسالمي ،بَتوت1400 ،ىػ.
 .55ادلبسوط ،ل مس الدين السرصسي ،دار ادلعرفة ،بَتوت1409 ،ىػ1989-ـ.
 .56ادلدونة الكربى ،دلالك بن أنس ،دار صادر ،بَتوت.
 .57ادلرافعات ادلدنية والتجارية والنظاـ القضائي يف مصر ،عبد احلميد أبو ىي 1921 ،ـ.
 .58ادلرافعات ادلدنية والتجارية ،دمحم حامد فهمي1940 ،ـ.
 .59ادلصباح ادلنَت يف غريب ال رح الكبَت ،للعالمة أمحد بن دمحم بن علي ادلقري الفيومي ،دار ادلعارؼ ،القاىرة ،ط (.)2
 .60ادلصن يف األحاديث واآلاثر ،للحافظ عبد هللا بن دمحم بن أيب شيبة ،دار الفكر ،بَتوت ،ط (1995 ،)1ـ.
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 .61ادلصن  ،للحافظ أيب بكر عبد الرزاؽ بن مهاـ الصنعاين ،ادلكتب اإلسالمي ،بَتوت ،ط (1994 ،)2ـ.
 .62معجم مقاييس اللدة ،ألمحد بن فارس ،ربقيق :عبد السالـ دمحم ىاروف ،دار اجليل ،بَتوت ،ط (1991 ،)1ـ.
 .63ادلدٍت تبن قدامة ،عبد هللا بن أمحد بن دمحم بن قدامة ،دار إحياء الًتاث العريب ،بَتوت ،ط (1405 ،)1ىػ 1985 -ـ.
 .64ادلفردات يف غريب القرآف للراغب األصفهاين ،ربقيق :دمحم أمحد صل هللا ،مكتبة األصللو ادلصرية ،ط (1981 ،)1ـ.
 .65منهاج الطالبُت وعمدة ادلفتُت ،ليحِت بن شرؼ النووي أبو زكراي ،دار ادلعرفة ،بَتوت.
 .66ادلوطأ برواية دمحم بن احلسن ال يباين ،دلالك ،مطاب نور دمحم ،كرات ي1976 ،ـ.
 .67نظرية حجية احلكم القضائي يف ال ريعة اإلسالمية ،وتطبيقاهتا ،حسن احلمادي ،مكتبة ادللك عبد العزيز ،الرايض2003 ،ـ.
 .68وسائل اإلثبات يف ال ريعة اإلسالمية يف ادلعامالت ادلدنية واألحواؿ ال خصية ،مكتبة دار البياف ،بَتوت ،ط (1982 ،)1ـ.
 .69الوسيط يف شرح القانوف ،د .عبد الرزاؽ أمحد السنهوري ،دار الن ر جلامعات ادلصرية ،القاىرة ،اجلزء الثاين1956 ،ـ.
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:ملخص
 أوقفت دراسيت على االذباه الوجداين يف الشعر السعودي، والعناية بو وأبدابءان املعاصرين،من جانب االىتماـ ابألدب السعودي
 واألمَت،  ومنهم دمحم فهد العيسى وحيِت توفيق ودمحم إمساعيل اجلوىرجي،  فقد سيطر ىذا االذباه على العديد من شعراء اململكة،
 وقد بدأت دراسيت دبقدمة ربدثت فيها عن سبب اختيار املوضوع وعن أىم االذباىات.عبد هللا الفيصل والدكتور غازي القصييب
األدبية يف الشعر السعودي مث جزأت البحث إىل جزأين ربدثت يف األوؿ منهما عن مفهوـ االذباه الوجداين(الرومانسي) وأىم
 وأخَتا ختمت البحث خباسبة،مث قمت ابالستشهاد بنماذج ظهرت فيها مسات ىذا االذباه واضحة جلية يف اجلزء الثاين، مساتو
. ومن مث ذكرت أىم املراجع واملصادر،اشتملت على أىم التوصيات والنتائج

Abstract
This trend was dominated by many of the Kingdom's poets, including
Muhammad Fahd Al-Issa, Yahiya Tewfik, Mohamed Ismail Al-Jawhraji, Prince
Abdullah Al-Faisal and Dr. Ghazi Al-Gosaibi. I began my study with an
introduction in which I talked about the reason for choosing the subject and the
most important literary trends in Saudi poetry and then divided the research into
two parts I spoke in the first of them on the concept of emotional trend
(romantic) and the most important features, and then I cited examples in which
features of this trend is evident in the second part , And finally concluded the
research concluded with the most important recommendations and results, and
then mentioned the most important references and sources.
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مقدمة:
يستطيع الػدارس ألدب اململكػة العربيػة السػعودية أف يػر خصػوبة النتػاج الشػعري الوجػداين يف األدب السػعودي دمػا جعلػٍت آثػر أف
تدور الدراسة حولو ،.حيث دخل األدب السعودي يف ميداف التجديد متأثرا حبركات التجديد يف العامل العػر والػيت قامػت ابلتػأثَت
يف الشعر العر عامة وابلتايل الشعر السعودي ،وىي مدرسة الديواف -مدرسة أبوللو-مدرسة املهجر (الشمالية – واجلنوبية) ،وقد
أثػ ػػرت يف توجػ ػػو األدب إىل ع ػ ػدة اذباىػ ػػات وىػ ػػي :االذب ػ ػػاه ال ػ ػواقعي ،واذبػ ػػاه الش ػ ػػعر ا ػ ػػر  ،واالذبػ ػػاه الرم ػ ػػزي ،واالذبػ ػػاه الوج ػ ػػداين
(الرومانسي)(حمور الدراسة))1(.

 - 1األدب السعودي ا ديث ،أ.د .دمحم جالء إدريس ،مكتبة الرشد ،الرايض 1427،ىػ2006-ـ،ص45-44-43بتصرؼ.
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أول ا :مفهوم التجاه الوجداني(الرومانسي) وأهم سماته:
ىو نزعة فنية ذبديدية تدفع اإلنساف رمو الطبيعة وإيثار ا س والعاطفة وتفضلها على العقل واملنطق .وىو امتداد ملدرسة اإلحياء
اليت ظهرت يف الشعر العر ا ديث برايدة البارودي وامتدت إىل اململكة بكل مؤثراهتا وذلك عن طريق اطالع الشعراء السعوديُت
على دواوين الشعراء القدامى ،وعلى قصائد مدرسة اإلحياء يف الصحف واجملالت والكتب .وتقوـ ا ركة الوجدانية عند شعراء
اململكة العربية السعودية على التالحم بُت التجربة الشعورية واللغة الشاعرة وواقعية املضموف؛ فالشاعر الوجداين يقًتب من الطبع،
دما جعل عواطفو وآمالو ،وأفراحو وأحزانو تتجلى يف تصويره اإلبداعي ،والشعراء يف اململكة مل يوظفوا الوجدانيات للهروب من
الواقع ألهنم مل يعانوا املعاانة اليت هتوي هبم إىل سحيق االنعزالية ،وىم أيضاً مل أيخذوا ابلرومانسية املتطابقة مع الرومانسية الغربية

حيث التعلق ابلطبيعة ومناجاهتا ،وال نعدـ أتثر الشعراء ابلرومانسية أتثَتاً مباشراً ،لكنهم وظفوىا حسب ذبارهبم ،فال يوجد شاعر
وقف إبداعو على مناجاة الطبيعة فحسب ،بل استجاب شعرىم لظواىر ا ياة االجتماعية مشاركُت بعقلهم ورأيهم من خالؿ
نتاجهم الفٍت يف خمتلف جوانب ا ياة  .ولو نظران لثقافة الشعراء لوجدانىا خمتلفة املصادر ذبمع بُت ثقافة اجملتمع والثقافة الوافدة،
دما ساعد يف تنوع موضوعات إبداعهم )1( .واألدب السعودي كغَته من اآلداب تنطبق عليو خصائص القصيدة الوجدانية من
حيث التعبَت التلقائي حبرية بعيداً عن التقليد ،وامليل إىل الذاتية ،والتعبَت عن القضااي الوجدانية ،وغلبة القلق والتشاؤـ أو الفرح
والتفاؤؿ أحياان واإلعالء من شأف اخلياؿ والعاطفة والتأمل يف ا ياة والكوف وما وراء ا ياة ،مع التأكيد على الوحدة املوضوعية
والعضوية ،)2( .ومن أبرز شعراء االذباه الوجداين يف اململكة ،السفَت دمحم فهد العيسى ( )3وحيِت توفيق ( )4ودمحم إمساعيل
اجلوىرجي ( ،)5واألمَت عبد هللا الفيصل ( )6والدكتور غازي القصييب (.)1

 - 1الفكر والشكل يف الشعر السعودي املعاصر -أ.د .مسعد عيد العطوي ،ط ،2عامل الكتب ا ديث للنشر والتوزيع ،إربد-األردف2013،ـ،
ص204-200بتصرؼ.
 - 2الشعر الوجداين يف اململكة العربية السعودية ،أ.د .مسعد عيد العطوي ،ط ،2الرايض1420ـ ،ص205
 - 3شاعر وأديب سعودي ،من مواليد عنيزة عاـ (1343ىػ 1923-ـ) ( 1434/9/25ىػ2013/8/2-ـ) .تقلّد عدة مناصب يف ا كومة،
عمل سفَتاً ،لو من الدواوين الشعرية :على مشارؼ الطريق ،ليداي ،اإلحبار يف ليل الشجن ،دروب الضياع ،عندما يزىر الشوؽ.
 -4شاعر سعودي ،ولد عاـ 1349ىػ 1929-ـ يف جدة ،حصل على دبلوـ يف اللغة اإلذمليزية ،وعمل يف عدد من شركات القطاع اخلاص ،صدر لو
من الدواوين :أودية الضياع ( .)1983مسراء ( .)1985وافًتقنا اي زمن ( .)1987ما بعد الرحيل ( .)1990حبيبيت أنت (.)1992
 - 5ولد يف مكة املكرمة عاـ 1359ىػ يف "جبل ىندي" .زبرج من كلية الًتبية دبكة املكرمة ،عمل يف التعليم مث يف ذبارة الذىب ،لو من الدواوين
أحالـ الصبا ،والنغم الظامئ واليقُت ،وعطر وموسيقا.
 - 6عبد هللا الفيصل بن عبد العزيز آؿ سعود (1922ـ 2007-ـ) ىو األمَت والشاعر واالبن البكر للملك فيصل بن عبد العزيز ،ووالدتو ىي
األمَتة سلطانة بنت أمحد بن دمحم السديري بدأ العمل ا كومي رمسياً يف أواخر األربعينات امليالدية من القرف املاضي ،وتفرغ فيما بعد لألعماؿ ا رة
والقراءة واالطالع ،ويف اجملاؿ الشعري برع األمَت عبد هللا الفيصل يف نظم القصيدة ،واعتُرب واحداً من فرساهنا .مت تكرمي األمَت يف العديد من احملافل
السعودية واإلقليمية والدولية .كاف ميلو إىل الشعر واضحاً ،وكاف يقرأ يف األدب والتاريخ والسياسة ،ولكن الشعر كاف أحب الفنوف إىل نفسو ،قد
كاف لوُ دواوين مطبوعة وىي( :وحي ا رماف) صدر عاـ 1953ـ1373/ىػ (قصائد فصحى) الطبعة األوىل
(حديث قلب) صدر عاـ 1980ـ1400/ىػ (قصائد فصحى) ترجم إىل اإلذمليزية والفرنسية والروسية و(مشاعري) صدر عاـ 1985ـ1405/ىػ
(قصائد شعبية نبطية) ولو أيضاً ديواف وحي ا روؼ ،وديواف خريف العمر .كاف شغوفا بكل أمسيات الشعر املومسية وكاف صالونو -عامرا
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ثانياا :التجاه الوجداني في الشعر السعودي
القارئ لألدب السعودي جيد استحواذ الفكر على شعراء الوجداف ،فهم أكثر شفافية الستقباؿ الفكر املعاصر ،حيث يتدفق
فكرىم ابلعطاء نتيجة الستجابتهم للمؤثرات الفكرية اليت سبوج يف خمتلف جوانب ا ياة البشرية .وىؤالء هلم آراؤىم الفكرية
ومشاركاهتم اإلدارية وإف سيطر عليهم اجلانب العاطفي ،فهم ينادوف اب رية يف فكر واضح ،ويهتموف ابلقضااي االجتماعية،
ويكتبوف يف املناسبات الوطنية مع االلتحاـ التاـ يف الشعور الذايت لكل منهم .والشاعر طاىر الزخمشري ( )2يتمرد على وجدانيتو
ورقتو ،ويندفع ابنفعاؿ ضد الواقع العر املؤمل ،ومل يعد يثق ابلعهود واملواثيق والبياانت الصادرة ،يقوؿ)3(:
نسب
أقسم ال أييت بو الع ـ ـ ـ ـ ـ ُ
ـرب*** إن اخلصام ذلم إن فاخروا ُ
النصر ُ
َ
عجب
إن أمجعوا أمرىم ببااً فنن ذلم *** عند العشية ُخلـ ـ ـ ـ ــفاً أمره
ُ
ميث ــاق عروبتهم حرب على ورق *** متاو النقائض فيو كل مـ ـا كتبوا
واحلرب م أعُت رجري الدما اها *** م احلنااي اليت تبكي وتنتاب
وإننا وضباب الوىم خيدعنـا **** نظ أن نــواح النكبة الط ـ ــرب
آمالنا انتارت أحالمنا ذبلت وذوب العزم يف أوبالنا النصب
والشاعر حيي توفيق يُ ٍّ
عرض ابلضعف واهلواف الذي طوؽ العامل اإلسالمي ،داعياً إىل إعادة جمد األجداد الذين أسسوا وبنوا ا ضارة
ّ
اإلسالمية ،يقوؿ:

تركتم ما عرفتم م يقُت **** وبتم للهوى بنو العبيد
وكونوا للعدا إعصار موت**** وكونوا للهدى خَت اجلنود

ابجللسات الشعرية واألدبية وكاف مضيافا لعمالقة الفن والشعر .كما حصل على الدكتوراه الفخرية من جامعة رايل بوالية كاروالينا اجلنوبية
ابلوالايت املتحدة عاـ  2001ميالدي. .
 - 1شاعر وأديب وسفَت دبلوماسي ووزير سعودي ولد يف  2مارس 1940ـ قضى يف األحساء سنوات عمره األوىل ،مث انتقل بعدىا إىل املنامة
ابلبحرين ليدرس فيها مراحل التعليم .انؿ ليسانس ا قوؽ من جامعة القاىرة مث ربصل على درجة املاجستَت يف العالقات الدولية من جامعة جنوب
كاليفورنيا أما الدكتوراه ففي العالقات الدولية من جامعة لندف ،تويف يف  15أغسطس 2010ـ.
 -2شاعر سعودي ولد دبكة عاـ  1906وتويف يف  20يوليو  .1987أحد املبدعُت البارزين يف جماؿ األدب وخصوصاً الشعر ،يف اململكة العربية
السعودية ،ومنطقة ا جاز ربديداً ،فيعد الزخمشري من اجليل األوؿ الذي أسس حراكاً إبداعياً يف السعودية ،سواء يف اجملاؿ األد أو اإلعالمي.
أهنى دراستو يف مدارس الفالح عاـ  1349ىػ وعمل منذ عاـ  1350ىػ يف الوظائف ا كومية حىت استقر بو ا اؿ يف دار اإلذاعة .عرؼ بلقب
اباب طاىر الىتمامو أبدب الطفل وقدـ برانجماً إذاعياً حيمل االسم ذاتو .أنشأ أوؿ جملة أطفاؿ سعودية ،جملة الروضة ،وكاف أوؿ عدد هلا يف اتريخ
 17سبتمرب  1959ـ ،ولكنها مل تستمر طويال ،فتوقفت بعد  27عدد بتاريخ  12مايو 1960ـ .تويف يف  20يوليو .1987
 - 3جمموعة اخلضراء ،الديواف األخَت ،طاىر زخمشري ،ص.903-902
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فظلم الغرب خلفنا حيارى *** نكافح ما طواان م قيود
سيشقى م تقاعس ع جهاد **** فنيل اجملد ابلعزم األكيد
نعيم الدنيا والدنيا بالح **** وزىد ال راي م سجود
حكمنا األرض ابإلديان حىت *** ىدمنا ىيكل الظلم العتيد ()1
ويطالعنا االغًتاب عند شعراء الوجداف ،والغربة ليست البعد عن الوطن فحسب وإمنا ىي غربة ا ياة وغربة النفس وغربة العقل،
فكم من غريب مل يربح وطنو لكن حياتو وتوجهاتو النفسية والعقلية والسلوكية تنأ بو عن التعامل مع جمتمعو .فالغربة انبعة من
حياة واقعية هلم ،أو من تعاملهم مع اجملتمع ،أو تعامل اجملتمع هلم أو يعود إىل تقدمهم يف السن اليت تصحبها الكآبة والضعف ،أو
يكوف تطلع نتيجة لتطلع إىل مكانة مرموقة ،وىذا شأف اإلنساف وتطلعو يف كل زماف ومكاف وكل جهة ،والشاعر دمحم فهد العيسى
يستشعر برود الناس من حولو وعدـ العناية بو بعد إحالتو للتقاعد فقد اغًتب يف تفكَت عميق وأخذ يتدبر الناس الذين يفتكوف
كا يواانت الوحشية يقوؿ:
حي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــايت على من ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاٌت...........
حمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاط بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــألف وجو بقيع...........
حتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدق يفَّ .................غب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
أعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــُت  .........أح ـ ـ ـ ـ ــداقها ميتة.........
خ ـ ـ ـ ــرس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ..................
حج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر..............
الصقيع احندر؟
كيف ........م أي إىل األرض ىـ ـ ــذا
ُ
ج ـ ـ ـ ـ ـ ــا ت ت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدق ٍ
أبيد ذلا – كيف – ظف ـ ـ ـ ـ ــر وانب
يقطر الوحل منها .........وغاص يف الوحل ضو القمر
ادلوال – يف حلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق اليم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
وم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزق – َّ
ألصقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو يف الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوح بمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت األرق

 -1الفكر والشكل يف الشعر السعودي املعاصر -أ.د .مسعد عيد العطوي ،ط ،2عامل الكتب ا ديث للنشر والتوزيع ،إربد-األردف2013،ـ،
ص.254
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شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوق أعــلى الغصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون
ويف ع ِّ
ويف دمعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو ادل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر...........
تلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َّـوى .......................اختن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق ()1
أما غربة حيي توفيق فهي نتيجة غدر الزماف لو ،وألنو اصطلى بنار
دما جعلو يف حياتو يف غربة يقوؿ:

الوحشة من ذوي القرىب ،فهو يصنع املعروؼ وىم جيحدوف

يف مهي
غريب وىذا الليل يض ــرم ّ
وبعض بروف الدىر تلهو بذي احلزم
أحاول أن أحيا كردياً وم يك
غـ ـ ـ ــريباً يعـ ـ ـ ـ ــش رى ـ ـ ـ ـ ـ ـ ادلذلـ ــة والظلـ ـ ــم
أعيش وأحزاين وحيدا مع النوى
أبارع أحـ ــداث الزم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان على رغم
وأكتم يف بدري مهوماً تعاقبت
فشاب ذلـ ـ ـ ــا رأسي وض ـ ـ ـ ــاق اها كتـم
ولوال بغار عشت أرعى أمورىم
دلا رضيت نفسي ادلبيت على الضيم
ولكنها األقدار ترمي بشوكها
إيل وتلقـي ابلورود إىل خصمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
َّ
بسهم ـ ــي رمى أىلي الزمان وكربو
وواجهت غدر الدىر وحدي بال سهم
بذلت ذلم قليب ونفسي ومهجيت
وأخلصتهــم ودي وخولته ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم حلمي
أداوي كلوم األىل مهما تفاقمت

 - 1دروب الضياع ،دمحم فهد العيسى ،ص40-38
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يب م كل ـ ـ ــم
فم يل يداوي بعض ما ّ
فليس سوى ادلعروف للاقد بلسم
وال يزرع األحقاد يف الصدر كالظلـ ــم
وتسمو بنا فوق اخلالئق أنف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــس
رجَت ذوي القرىب وتصفو لذي رحـ ـ ـ ــم
ويل شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرف أيىب التذلل واخلٌت
ويدفعٍت حنـ ـ ـ ـ ــو ادلُن ـ ـ ـ ــى بادق العزم
رعـى هللا يف أرض احلجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاز أحبة
سراعاً إىل ادلعروف كسلى ع الظلم ()1
وال نر عند شعراء الوجداف السعوديُت غربة مبنية على الفلسفة املعاصرة واليت تقوـ على رفض الواقع والتمرد عليو من مجيع
النواحي ،وإف وجدت عند البعض كالعيسى وغَته فهي التصل إىل حد املعتقد )2( .والقصيدة عندىم تقوـ على وحدة الشعور،
حيث تتجلى يف كثَت من أشعارىم يف أحزاهنم وأفراحهم ،ويف إرادهتم ورفضهم ،وقد أخذ بناء القصيدة يف االذباه اجلديد الذي يقوـ
على التفعيلة والسطر ،فالوحدة تكمن يف اكتماؿ اجلملة ،وزبتلف من سطر إىل آخر ،وقد ذمد بعض الشعراء يبنوف قصائدىم على
شكل مقاطع يفصلوف بُت كل مقطع وآخر بفواصل ترقيمية على شكل ذموـ أو غَتىا ،يقوؿ العيسى:
ال متطـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــري ...........
أرض ـ ــي يباب ...............
أرضــي أبية الًتاب .............
ال زىـ ـ ـ ـ ـ ــر ال خ ـ ـ ـ ـ ـ ـزامى ال عـ ـ ـرار
م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات يف األرض الش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــجر
النوار)3( .
مات على شفاه األرض بسمة ّ
 - 1أودية الضياع ،حيي توفيق ،ص100-99
 - 2األدب ا جازي ا ديث بُت التقليد والتجديد ،د .إبراىيم فوزاف الفوزاف ،ط ،1مكتبة اخلاذمي ،القاىرة 1418ىػ1998-ـ.ص 50بتصرؼ.
 - 3دروب الضياع ،دمحم فهد العيسى ،ص109
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ورغم أف ىناؾ كثَتا من األدابء قد صنفوا األوزاف الشعرية حسب األغراض ،فالطويل والكامل والبسيط للمدح وما شاكلو،
واألوزاف القصَتة واجملزوءة واملشطورة للغزؿ وغَته إال أننا نلحظ أف الشعراء قد وظفوا املوسيقا ملا يتناسب مع املضموف يف إطار
احملور العروضي فغالبية شعرىم من املوزوف املقفى ،لكن بعضهم جلأ إىل التشطَت واجملزأ  ،ومنهم من يستخدـ الشعر املرسل أو تنويع
القافية والروي يف القصيدة  ،حيث توزع إىل مقاطع وقليلة القصيدة النثرية  ،وقدرة الشاعر على جلب مقومات املوسيقى السلسة
اليت يطلقوف عليها التوزيع املوسيقي ظاىرة متبلورة يف جل شعر الشعراء الوجدانيُت  ،فهي سبنح شعرىم لوانً موسيقياً خاصاً يؤثر يف

مجاليات القصيدة ،حيث يظهر التالحم بُت القافية واملوسيقى الداخلية كاألبيات املكونة من ذبانس ا روؼ وذبانس األلفاظ
وسباثل النطق هبا  ،دما جعل بعض أشعارىم تُغٌت  ،وقليل من ىم أولئك الشعراء الذين ديدوف املغنُت بقصائد .يقوؿ حيي توفيق :
وادلٌت لقـياك
عيناك حلمي ُ

فدع الصدود وباحلي مضنـ ـ ـ ــاك

عيناك ليل غامض يف ساره ذوب الشجا ورؤى الفااد البـاك
عيناك أذلمتا فاادي نبضو

فصبا إليك وىــام يف دني ـ ــاك ()1

فتكرار(الكاؼ) يف (عيناؾ – مضناؾ – الباؾ-دنياؾ-لقياؾ) نسج تالمحا يف اجلرس املوسيقي .وتطالعنا الصورة عند الوجدانيُت
فنجد أهنا مستمدة من ذات الشاعر والبيئة احمليطة بو ،فهم يستنبطوف الصور من واقع البيئة حيث ذمد كثَت من الشعراء سحرهتم
الطبيعة فصوروىا حسب خياالهتم وإبداعاهتم ،وذمد منهم من ارتبط ابملرأة كثَتاً كالقصييب وحيي توفيق والزخمشري ،فصورة املرأة
عندىم ربمل التأثَت العميق ،فهي العاطفية وىي مصدر البقاء واخلصوبة وىي الوطن وىي األـ ا نوف وىي أساس كل شيء

اجلماؿ والعاطفة وا ناف ....إخل .فهاىو القصييب يسمي جامعة امللك سعود بنت الرايض يف عيد ميالدىا اخلامس والعشرين،
فهو يشخص هبا بفتاة وخياطبها ابملرأة اليت ذبسد الطهر والعفة وتعشق اجملد يقوؿ:
مخس وعشرون ما أاهاك حسنا والطيب!
حورا خفرا – عاش الد ُ
َّل ميسا َ
كم طاف حولك م بب وكم مسعت
ذن ـ ـ ـ ــاك أغنية للوج ـ ـ ــد خضـ ـ ـ ـرا َ
وكــم دعـ ـ ـ ـ ــاك الصبا للهو  ....فارتعشت
أمامك األرض ألواانً وأبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدا َ
الطهر...ي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا امرأة
فما َّ
تصباك إال ُ
رجسد الطهر فيها ...كيفما شـ ـ ـ ـ ـ ــا َ
 - 1أودية الضياع ،حيي توفيق ،ص37
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اجملد عشقك ما أحلى زفافكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــما
ـورك ُ
وب ـ ـ ـ ـ َ
ادلنزل ادلكتظ أبن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا َ
بنت الرايض دعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاين األمس فانتفضت
روحي كقـ ـ ــافلــة ظمأى رأت مـ ـ ـ ـ ـ ــا ()1
وتزخر بعض أشعار الوجدانيُت يف الكوف ،ويف السماء واألرض يف النجوـ والفضاء ،ويف الذات اإلنسانية ويف النفس البشرية ،فها
ىو الشاعر دمحم إمساعيل اجلوىرجي ير قدرة الباري اخلالق املصور يف عليائو من مساء وكواكب ،ويف أرضو ،ويف كياف اإلنساف
يقوؿ:
إن السما واألرض كلٌّ آي ـةٌ

حتكي بنيع هللا يف إتقان

لو أطلق اإلنسان فيها عقلو

لرأى سرائرىا كما الربىان

سبــع رفع شواخماً يف عـ ــزة

م غَت أتسيس وال بنيان

واألرض سواىا بساطاً للورى

ديشون فوق أدديها أبمان

اي موغالُ يف التيو كف أال ترى ؟! آايتو يف دفقة الشراين ()2
واألمَت عبد هللا الفيصل شأنو شأف معاصريو يستمد معارفو من البيئة املثقفة من حولو ،وال ريب أنو من أولئك الذين هنلوا من غزارة
الصحافة العربية كمجلة الرسالة واهلالؿ وغَتمها من صحف املدارس األدبية ،وردبا كاف على رابطة مع الروابط املهجرية )3( ،مع
االختالؼ دبالمسة الواقعية الوجدانية املمتزجة ابلفكر املستغرب عند املهجرين ،ونر ذلك يف قصيدتو " يف روضة اهلو " ومنها:
قد سا َلت م أنت؟ قلت أان الذي قضيت عمريُ -م ْدن ًفا-أىواك
أقضي الليايل السود يف جنواك

وأطعت عيٍت-يف الغرام-وخافقي
أرنو إليك-على بعادك-مثلما

يرنو احلزي لساطع األفالك

وأبث للنجم ادلسهد لوعيت

اي ليتٍت-بعد النوى-ألقاك

ما كنت أؤم ابلعيون وفعلها

حىت دىتٍت يف اذلوى عيناك

احلس قد والك حقا عرشو

فتاكمي يف قلب م يهواك

 - 1العودة إىل األماكن القددية ،غازي القصييب ،ص44-43-42
 - 2ديواف اليقُت ،دمحم إمساعيل اجلوىرجي ،ص55-52
 - 3االذباه الوجداين يف الشعر العر املعاصر ،د .عبد القادر القط ،دار النهضة للطباعة والنشر ،بَتوت ،ط1401 ،2ىػ ،ص ،12-10بتصرؼ.
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قد مل كل خريدة إالك

قليب كم ـ ـ ـ ـ ـا تبغُت إلف ببابة

إين وربك يف اذلوى مضناك

ابهلل اي أمـ ـ ـلي احلبيب ترفقي
إيل وقد أتلق حلظها
فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرنت ّ

أف ـ ـ ـ ــديو م حل ـ ـ ــظ رنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا فتاك

وتعانق الروحان يف روض اذلوى

فثملت حىت غبت ع إدراكي ()1

 - 1حمروـ ،ديواف " وحي ا رماف " ،عبد هللا الفيصل ،جدة ،دار األصفهاين للطباعة 1401،ىػ1981-ـ ،ص76-75
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الخاتمة:
استطاع الشعراء السعوديوف أف يعكسوا مسات ومالمح االذباه الوجداين ابلرغم من تداخل االذباىات األدبية يف األدب السعودي
حيث ال حظنا أنو ال توجد فواصل حقيقية بُت االذباىات األدبية ا ديثة يف األدب السعودي فقد ذمد عند شاعر واحد قصيدة
تقليدية حمافظة شكال ومضموان وذمد عنده قصيدة أخر رومانسية وأخر من صميم الواقعية يف موضوعها وقد تكوف من الشعر
ب بكل أنواعو عن املرأة أو الوطن أو ما ضي الذكرايت أو ا نُت والغربة عن الوطن من أكثر
ا ر .كما ذمد ا ديث عن ا ّ
س الوطٍت ،كما يتعلق قلبو ابملرأة لذاهتا أو
املوضوعات اليت يكثر فيها ىذا التداخل املذىيب  ،والشاعر السعودي يفيض شعره اب ّ
رمزا للوطن .مع غلبة الوجداف على كل إبداعاتو .ويتضح أثر الوجد على األلفاظ واملوسيقى ،فاأللفاظ قريبة التناوؿ ،متناسقة يف

خمارج ا روؼ ،واملوسيقى تتجاوب مع التداعيات والتموجات النفسية وتشكل إيقاعاً خاصاً وخمتلفاً .حيث يتميز شعر االذباه
الوجداين السعودي ابلتآلف واالنسجاـ بُت الشكل واملضموف ،واستخداـ اللغة الرقيقة للتعبَت عن املضموف الوجداين املرىف.
ختاماً ال أملك إال أف أقوؿ إنٍت قد عرضت رأيي وأدليت بفكريت يف ىذا املوضوع لعلي أكوف قد وفقت يف كتابتو والتعبَت عنو
فهذا كل ما أرجوه من هللا عزوجل.
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:ملخص
 و كانت الدراسات القدؽلة تتناول ىذه العبلقة من جانب واحد، قدؽلة قدم التفكَت ذاتو،إن اشكالية العبلقة بُت العلم والفلسفة
وىو االختبلف بينهما ولكن دراستنا ستتناول العبلقة من جوانب عديدة تشمل التباين والتشابو مث اجلانب الثالث وىو اجلانب
 وكان رلال، ، وىي حبد ذاهتا مسألة اترؼلية معقدة.التكاملي والتداخلي بُت الفلسفة والعلم لنخدم بذلك اشكالية ىذا ادلؤدتر
 وارسطو بدأت اجملاالت تتحدد والعلوم اتخد طريقا ضلو، ومنذ أايم أفبلطون، الفلسفة واسعا حىت اصطلح على الفلسفة أم العلوم
 ماىي: ومن ىنا ؽلكننا طرح االشكالية التالية،التخصص ونُظر إىل كل رلال على أساس أنو علم لو موضوعو اخلاص يف البحث
العبلقة بُت الفلسفة والعلم؟ىل ؽلكن وضع قطيعة ابستمولوجية بينهما أم ان العلم مادام قد ولد من رحم الفلسفة الؽلكن ان
يستغٍت عنها؟
Résumé en français
La relation entre science et philosophie est aussi ancienne que la pensée
elle-même, et les anciennes études traitaient unilatéralement de cette relation, ce
qui constitue leur différence, mais notre étude traitera de la relation sous de
nombreux aspects, notamment la différence et la similitude, puis du troisième
aspect, l'aspect complémentaire et interdépendant entre la philosophie et la
science au service du problème de cette conférence. . À l'époque de Platon et
d'Aristote, les domaines ont commencé à être définis et les sciences se sont
orientées vers la spécialisation et ont examiné chaque domaine en partant du
principe que ce dernier avait appris son propre sujet de recherche. La question
suivante: Quelle est la relation entre la philosophie et la science?
English Abstract
The relationship between science and philosophy is as old as the thinking
itself, and the old studies dealt with this relationship unilaterally, which is the
difference between them, but our study will deal with the relationship in many
aspects including the difference and similarity and then the third aspect, the
complementary and interrelated aspect between philosophy and science to serve
the problem of this conference . In the days of Plato and Aristotle, the fields
began to be determined and the sciences took a path towards specialization and
looked at each field on the basis that it had learned its own subject in research.
The following question: What is the relationship between philosophy and
science?
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مقدمة:
لقد احتد العلم والفلسفة زمنا طويبل ،حىت تعذر الفصل والتمييز بُت ما ىو علمي و ماىو فلسفي ،واستمر احلال كذلك حىت
أواسط القرن السابع عشر الذي شهد تغليب االجتاه العلمي على الفلسفي ،بل أن ىناك من دعى اىل استقبلل العلم عن الفلسفة
والدين .وظهر ىذا جليّا يف كتاابت "فرونسيس بيكون"الذي كان مقصده االساسي يف "االرغانون اجلديد" تكوين منظومة علمية
تصلح لدعم واعبلء العلم التجرييب احلديث .فبدأ العلم ينمو بصورة فعالة حىت أصبح ماردا مع هناية القرن التاسع عشر .ولكن
اتريخ العبلقة بُت الفلسفة والعلم تضرب جبذورىا منذ العصور االوىل اليت ظهر فيها ىذين اجملالُت فنظرية العلم بدأت مع افبلطون
وارسطو وارتبطت ابدلنطق والرايضيات واتريخ فلسفة العلوم حافل مبدى ادلساعلات العلمية والفلسفية الن االنسان حاول ادراك
عبلقتو ابلعامل احمليط بو وطرح مسألة أصل وعيو وجوىره ،وقانونيات تغَت ظواىر الطبيعة واحلياة ادلعيشة .انطبلقا من ىذا ؽلكننا
طرح االشكالية التالية :
ما التمييز بني الفلسفة والعلم ؟وماهي العالقة اليت تربطهما من خالل براديغم الفلسفات العلوم ؟
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تدليل الصعوابت (ماهية الفلسفة  ،ماهية العلم ،الفلسفة العلمية):

ماهية الفلسفة:
لقد وردت عدة تعريفات للفلسفة يف ادلعاجم والقواميس الفلسفية ،كما وردت ذلا عدة تعريفات ومعان سلتلفة  ،ورد يف ادلعجم
الفلسفي أن "الفلسفة" فيلوصوفيا لفظ يدل يف االصل اليوانين على "زلبّة احلكمة" والفيلسوف على ىذا "ىو الذي يهوى أو
ػلب احلكمة ويستهدفها ويرغب يف معاجلة موضوعاهتا واالجتاه اليها االجتاه احملب العاشق"  1و احلكمة صنفان :احلكمة النظرية
وتلك حكمة فلسفية ،طابعها التأويل والبحث النظري وتنطوي على نوع من الفهم االصيل للكون وللتجربة البشرية برمتها.
واحلكمة العملية وىي اليت يلجأ اليها االنسان العادي وال تعٍت شيئا سوى حسن التصرف يف احلياة 2 .ويقال أن ّأول من
ادلشرع االثيٍت
استعمل كلمة فلسفة يف ببلد اليوانن ىو"ىَتودوت "حُت ذكر عن اليواننيُت أهنم اىل فلسفة ،وكذلك ّ

"صولون"حُت قال ضلن اليواننيُت نتفلسف 3.ما من الناحية االصطبلحية فهو لفظ اطلق قدؽلا على دراسة ادلبادئ االوىل وتفسَت
ادلعرفة عقليا فتشمل عند "ارسطو" النظرية والعملية "،وقصرىا الرواقيون على ادلنطق واالخبلق والطبيعة"، 4ىذا من جهة ومن

جهة اخرى فان الفلسفة تعرب عن نزعة طبيعيّة يف الكائن البشري ،الن االنسان منذ ان خلق وىو يسعى سرب اغوار ىذا الكون

دلعرفة خباايه وحركاتو من خبلل تعقب حركاتو وتعقب الليل والنهار ،ووجود"السماوات واالرض هبذا االتساع،و السحب ،

والرّايح واالمطار واىل غَت ذالك من الظواىر اليت تستدعي الدىشة والتساؤل والتأمل والفهم للكشف عن غموضها وزلاولة معرفة

اسباهبا". 5هبذا فان الفلسفة تقوم على العقل والفكر.

 1علي عبد ادلعطي دمحم ،ادلدخل اىل الفلسفة ،دار ادلعرفة اجلامعية ،االسكندرية مصر،دط،1993،ص19
 2أ.س.ديوبريت ،مبادئ الفلسفة ،تررتة ازتد أمُت ،دار الكتاب العريب،ط،1،1969ص.19
 3حريب عباس عطيتو ،موزة دمحم عبيدان ، ،مدخل اىل الفلسفة ومشكبلهتا ،دار النهضة العربية بَتوت لبنان،ط،1،2003ص15
 4ابراىيم مصطفى ابراىيم  ،يف فلسفة العلوم ،دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر  ،االسكندرية مصر ط ،1،2000ص.6
 5علي عبد ادلعطي دمحم نفس ادلرجع السابق ،ص31
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ماهية العلم :
العلم لغة من اللفظ البلتيٍت  scentiaولو عدة معان:
قوام ادلعرفة ونظرية عن الطبيعة والكون وكل شيئ ػلتويو ،ويف العلم يتم تنظيم احلقائق يف ظلوذج نسقي ذو معٌتالعلم ىو ادراك لتصور او تصديق يقيٍت كان او غَت يقيٍت ،وقد يطلق على التعقل .أو على حصول صورة الشيئ يف الذىن "أو
على ادراك الكلي مفهوما كان أو حكما ،أو على االعتقاد اجلازم ادلطابق للواقع أو على ادراك الشيئ على ماىو بو ،أوعلى
عللها". 1والعلم مرادف للمعرفة ولكنو يتميز عنها بكونو رلموعة معارف متصفة ابلوحدة والتعميم.
تقوم عليها اجملتمعات والدول ،وأداة حتميّة الزدىار األمم وتش ّكل احلضارات
ادلقومات األساسيّة اليت ُ
مفهوم العلم يع ّد العلم من ّ

ضلو مقاومة سهام اجلهل والضبلل بسبلح ادلعرفة والنور ،والطريق الذي يرتقي فيو العقل
العلم ىو السبيل الوحيد َ
اإلنسانيّة ،و ُ
وتشفى بو الروح ،من خبلل خلق ٍ
حيث اللغة
حالة من التوازن بينهما ،ونظراً ألعليّتو اخًتان أ ْن نسلط الضوء على مفهومو من ُ
أدرك وأحا َط وفَ ِه َم ،والذي يع ّد اجلهل
مشتق من الفعل َعلِم ،أي َ
واالصطبلح ،ومن حيث األعليّة .العلم لغة مصطلح "علم" ّ
ويدل على ادلعرفة اجليّدة ابألمور ،واإلحاطة بكافة جوانبها ،وأييت يف مواضع أخرى مبعٌت الشعور ،وكذلك األثر الذي
مضاداً لوّ ،
يُ ّ
سمى يف اللغة اإلصلليزيّة  Knowledgeرلموعةَ
كل ما ىو رلهول وغامض .العلم اصطبلحاً ُؽلثّ ُل العلم أو كما يُ ّ
ستدل بو على ِّ
البشري منذ بداية رحلتو يف
توص َل إليها العقل
ادلعارف ،وادلعلومات ،واحلقائق ،واألرقام ،والرموز ،وادلفاىيم ،وادلصطلحات اليت ّ
ّ
اكتشاف ىذا العامل حىت وقتنا احلاضر ،واليت يتعلّ ُمها اإلنسان ويكتسبها سواءً بصورة مقصودة وسلطّط ذلا مسبقاً أو غَت مقصودة،

وذلك من خبلل ادلمارسة التطبيقيّة اليت تكسبُو التجارب يف احلياة ،وؽلثل رلموعة ادلعارف من انحية النظريّة اليت توصل إليها
احلجة والربىان ،ويندر ُج حتت ىذا ادلفهوم كافّة رلاالت ادلعرفة والعلوم ،مبا يف ذلك العلوم البشريّة ،واالجتماعيّة،
اإلنسان ابلعقل و ّ

واالقتصاديّة ،واإلنسانيّة ،والطبيعيّة وغَتىا .وسبق وان أشار افبلطون اىل نظريّة العلم قدؽلا يف "اجلمهورية " ولكن ارسطو "ىو
2
وتبُت بعد
الذي ارسى دعائمها بتحليل دقيق ألفكار وقضااي احلساب واذلندسة والشروط اليت غلب توافرىا يف كل معرفة برىانية " ّ
ذلك أ ّن التطور العلمي الذي حتقق يف الفًتة اليواننية خاصة يف اجملال العلمي البحت كان يف ما يعرف ابلعلوم الربىانية كون ان
3
تبُت لنا أن نظرية
نظرية العلم ارتبطت ابدلنطق والرايضيات" .وبعد االطبلع على رلال نظرية العلم عند اليوانن وخاصة افبلطون ّ

العلم عند ارسطو ارتبطت ابجملال الربىاين والذي يعتمد على االستدالل الصوري واجلانب التجرييب الذي يعتمد على االستقراء يف
رلال العلوم الطبيعية "والعلم اليوانين يف عمومو غلب عليو الطابع النظري" 4واعطى ارسطو للشواىد احلسيّة االولوية يف ادراك
ادلعارف حيث يرجو منها اكرب قدر من الدقة وبناءا على ذلك" تكشف احباثو الطبيعية عن ميل مطرد ضلو الزايدة يف عنصر
ادلبلحظة "

5

 1رتيل صليبا ،ادلعجم الفلسفي ،دار الكتاب اللبناين،بَتوت ،ج2/دط،دت،ص99
 2ايسُت خليل،منطق ادلعرفة العلمية ،منشورات اجلامعة الليبية،دط،1971،ص38
 3ادلرجع نفسو ،ص.25
 4مصطفى النشار ،نظرية العلم االرسطية،دار ادلعارفمصر،ط،1،1986ص18
 5فؤاد زكراي  ،التفكَت العلمي ،سلسلة عامل ادلعرفة،الكويت،دط،1978،ص.146

255

أ /بلعز كريمة

ولكن التطور العلمي احلديث استحدث طريقة جديدة يف البحث فتناولت الفيزايء موضوعات ذات صلة ابلعامل اخلارجي وحركات
موجوداتو ابتغاء معرفة القوانُت الطبيعية اليت تنتظم حركات االجسام مبوجبها .وىكذا نشأت بصورة اكثر تركيزا نظرية العلم
التجرييب ،وأخد التحليل ال يقتصر على اجلوانب الرايضية وادلنطقية بل يتعدى ذلك اىل حتليل ادلعرفة التجريبية وشروطها وغاايهتا
والطريقة اليت تستخدمها يف الوصول اىل صياغة االفكار وادلبادئ االساسية والقوانُت الطبيعية العامة" لتفسَت وفهم كثَت من
الظواىر الطبيعية والفلكية"

1

1ايسُت خليل نفس ادلرجع السابق ص26
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الفلسفة العلمية:
أبهنا ذلك النوع من الفلسفة الذي ؼلرج الفكرة من كوهنا رلردة وحتويلها إىل سلوك عملي ؽلكن شلارستو؛
تُعرف الفلسفة العملية ّ
وتسلط الضوء على ادلبادئ األولية اليت تفرض سيطرهتا على السلوك اإلنساين يف رلتمعو ،ويرجع اتريخ ظهور الفلسفة العملية إىل
الفًتة الزمنية بُت 1650-1596م على يد الرايضي والفيلسوف رينيو ديكارت ،والذي قدم كماً ىائبلً من األطروحات الفلسفية
الغربية حول الفلسفة العملية ،ويذكر أبنّو قد جاء هبذا الشق من الفلسفة كبديل قوي للفلسفة النظرية ".تعريف ديكارت للفلسفة
عرف ديكارت الفلسفة العلمية على ّأهنا تلك الفلسفة اليت ختتص بدراسة األجسام ادلادية والطبيعية وما يستخدم من
العملية ّ
أدوات ووسائل من أجل حتقيق ىذه الدراسات وحتويلها إىل واقع ،أي ّأهنا ال تقتصر على الوصف والكبلم فقط 1".واستخدم
انصيف نصار مصطلح فلسفة علمية بصورة موسعة ومل غلد أي اشكالية ينطوي ،عليها ىذا ادلصطلح  ،وجاء استخدامو
للمصطلح مرتبطا حبديثو عن فلسفة العلم ويكاد يكون ادلرادف ذلا" ،والفلسفة العلمية ضرورية لتعيُت طبيعة ادلعرفة العلمية،
ودورىا حتليلي نقدي  ،واليها ينبغي الرجوع لتفنيد مزاعيم ادلتحمسُت للعلم زتاسة مطلقة " 2وهبذا فان العلم يعٍت رلمل ادلعرفة اليت
جتمع ابدلنهج التجرييب االستقرائي ذلذا صلد أن "انجل" وكوىن "ػلتفظان بكلمة علم للداللة على ادلعرفة العامة ادلنظمة ادلصاغة يف
قضااي زلددة .وكلها مستنبطة من مبادئ قليلة عامة 3 .نفهم من ىذا ان ادلعرفة العلمية مرتبطة ابدلنهج التجرييب دلبٍت على اليقُت
الن" العلم الذي يعتمد على الفروض الظنيّة لن يتمكن ابدا من اكتساب معرفة أكيدة اغلابية عن احلقيقة 4".وىكذا فان العلم او
ابالحرى التفكَت العلمي يتسم ابلتنظيم  5،والًتاكمية ،والنسبية ،والتعميم.

 1اؽلان احلياري 17ماي https// maoodoo3.com 2017
2ماىرعبد القادردمحم علي،الفلسفة العلمية رؤية نقدية،دار النهضة العربية ،للطباعة والنشر،بَتوت،ط،1،1997ص90
 3مصطفى النشار نفس ادلرجع السابق ص26
 4جيمس جينز ،الفيزايء والفلسفة تررتة جعفر رجب  ،القاىرة  ،دار ادلعارف ،القاىرة،دط،1981،ص244
 5انصر ىاشم دمحم ،ادلدخل فلسفة العلوم،دار اجلوىرة للنشر والتوزيع،اسيوط مصر،ط ،1،2015ص24
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الفروقات بين الفلسفة والعلم:
ان التأمل خلصائص ك ل من الفلسفة والعلم غلعلنا نلتمس رتلة فروقات تشمل كل من ادلوضوع وادلنهج والغاية .فمن حيث
ادلوضوع صلد ان العلم موضوعو الظواىر الفيزيقية ادللموسة دلعرفة كيفية حدوثها للكشف عن قوانينها اما الفلسفة حتاول ان تتناول
قضااي ميتافيزيقية (ماورائية) وتفسَتىا وىي تنصب حول موضوعات كاالنطولوجيا و االكسيولوجيا و االبستمولوجيا.مبعٌت ان العلم
وصفي تقريري ومن مث ينحصر يف حبث الظواىر  ،وان الفلسفة حتليلية تعليلية أي تتجاوز التقرير وهتتم مبا وراء الظواىر .اضافة اىل
ىذا يتمسك العلم بكل ما ىو موضوعي  ،وادلوضوعية تنأى ابلعامل عن ميولو وأىدافو وآرائو السابقة 1ويتسامى عن أي منفعة
خاصة يستهدف الوصول اليها نتيجة حبثو ،ذلذا فادلوضوعية يف العلم معناىا النزاىة وااللتزام واحليدة الن ىناك فصل بُت الذات
العارفة وموضوع ادلعرفة وىذا يعٍت" أن مايصل اليو العامل من قوانُت علمية متطابقة مع ما للكون من قوانُت حتمية " 2بينما الفلسفة
ذاتية ألهنا تشمل مواقف خاصة أي وجهات نظر شخصية الحتتمل التحقيق العلمي"  3فهي تتعدى العلل القريبة اىل البعيدة .أي
ان الفلسفة تنظر اىل الوجود نظرة كلية شاملة فهي تدرس العامل يف كلياتو ال يف جزئياتو اما العلم فينظر للوجود نظرة جزئية وضعية
وتقريرية مبعٌت أن العلم يتناول الواقع كما ىو أما الفلسفة احكامها معيارية تبحث فيما ينبغي أن يكون  .ان اتريخ العلم ليس
جزءا منو ،فكثَت من علماء الطبيعة  ،ال يعرفون شيئا عن اتريخ علم الطبيعة ،الن العلم يعيش دائما يف احلاضر وال يذكر ماضيو.
أما الفلسفة فتارؼلها جزء ال يتجزأ من تعاليمها ومنبع من منابعها اذلامة وبو نفهم حاضرىا فنظرية ادلثل االفبلطونية" رغم قدمها
وظهورىا الزالت تعيش بيننا " 4اما من حيث ادلنهج فان العلم يعتمد على ادلنهج التجرييب االستقرائي مبراحلو الثبلث مرحلة
البحث وتشمل ادلبلحظة والتجربة ،ومرحلة الكشف وتشمل الفروض وأخَتا مرحلة الربىان وتشمل الطرق التجريبية للتحقق من
صحة الفروض أو ما يسمى ابلتحقيق التجرييب للفروض أما الفلسفة فتقوم على ادلنهج التأملي  5.ذلذا فان العلم يتناول الظواىر
بصورة كمية ألنو يعتمد على القياس مثبل ظاىرة الصوت مردىا الذبذابت وظاىرة الضوء مردىا طول ادلوجات او قصرىا" ذلذا
اعترب العلماء الفيزايء مثبل ارقى العلوم
وعلم االجتماع يف هناية ادلطاف الفتقاره اىل التعبَت الكمي الدقيق"

6

اما الفلسفة فًتكز على اجلانب الكيفي عند دراستها

للظواىر .واذا انتقلنا اىل التباين والفروقات من حيث الغاية أواذلدف فنجد أن العلم ىدفو الوصول اىل قانون كلي عام ختضع لو
رتيع احلاالت اليت درسها واليت مل يدرسها واشار جيفنز"اىل أن ىناك نوعُت من التعميمات يهدف اليها العلم وىي :
*تعميمات تقوم بُت الوقائع اجلزئية بعد أن تكشف ما بينها من ارتباطات عليّة وعن طريقها نصل اىل القوانُت العلمية.
* تعميمات تقوم بُت القوانُت العلمية فتوحد بُت أكرب قدر منها يف نظرية ،وذلك مثل نظرية الذرة.
1علي عبد ادلعطي دمحم ،نفس ادلرجع السابق،ص208
2دمحم السرايقوسي ،التعريف مبناىج العلوم ،دار الثقافة للطباعة والنشر،دط1986،ص68
 3حريب عباس عطيتو ،مدخل اىل الفلسفة ومشكبلهتا،دار ادلعرفة اجلامعية ،مصر،دط2009،ص89
 4دمحم اثبت افندي،اصول ادلنطق الرايضي  ،دار النهضة العربية  ،بَتوت،دط،1968،ص46
5حريب عباس عطيطو ،نفس ادلرجع السابق ص90
 6دمحم مهران وحسن عبد احلميد،يف فلسفة العلوم ومناىج البحث،مكتبة سعيد رأفت،دط1979،ص.12
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واذا نظران اىل الفلسفة من حيث اذلدف فنجد اهنا حتتوي على اراء ومذاىب متعددة تعرب عن طابع انساين ذايت ؽلثل زلاوالت
لئلجابة عن تساؤالت وقضااي اخبلقية ورتالية و...و....أي عدم الوصول اىل اجاابت قاطعة بصدد أي مشكلة فلسفية الن
الفلسفة تقتضي عقبل تركيبيا بينما العلم يقتضي عقبل حتليليا وهبذا تتخدد الفلسفة شكل مذىب متأثرة ابألوضاع االجتماعية
والسياسية والدينية وليس من الغريب ان نرى البعض منهم يشيدون مدارس لتأييد حزب سياسي كما فعل "ىوبز " ولوك «وغَتعلا
وصف" ازتد امُت" الفيلسوف قائبل" وموقف الفيلسوف موقف قاض عادل تعرض عليو قضية ال يكون فيها رأاي حىت يسمع
حجج ىؤالء وىؤالء  ،ويزهنا كلها مبيزان دقيق مث يكون فيها رأيو ويصدر حكمو"

1ازتد امُت  ،ضحى االسبلم ،ج،3ص.18
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مواطن االلتقاء بين الفلسفة والعلم.
رغم ىذه االختبلفات ادلوجودة بُت الفلسفة والعلم اال ان ىذا ال يستدعي القول بوجود قطيعة ابستمولوجية بينهما اذ اهنما يلتقيان
يف رلاالت عديدة كون انو اذا كان التفكَت العلمي تفكَتا نقداي يتجنب اآلراء السابقة واالىواء الذاتية واالحكام ادلتسرعة "،فان
التفكَت الفلسفي ايضا تفكَت نقدي ال يتقبل فيو الفيلسوف أي حكم اال بعد ان يتساءل عن قيمة ىذا احلكم "

1

كما أن التفكَت العلمي صلده يدور يف معظمو حول وقائع ،يف حُت ان التفكَت الفلسفي قلّما يهتم مببلحظة الظواىر واستقراء
احلسية العادية
الواقع  ،كذلك يبلحظ أنو اذا كان الفبلسفة قد دأبوا حينا من الزمن على االكتفاء ابدلعلومات اليت تقدمها التجربة ّ
فان من ادلؤكد اليوم ان االستعانة ابلكشوف العلمية احلديثة قد أصبحت ىي قاعدة التفكَت الفلسفي احلديث.2

يلتقي التفكَت الفلسفي مع التفكَت ا مع التفكَت العلمي عند حريّة البحث ،ورفض السلطة على كل صورىا مصدرا للحقيقة،
ابإلضافة اىل اتفان الفيلسوف و العامل يف الصفات االخبلقية اليت تتمثل يف زلبّة احلقيقة والنزاىة يف طلبها واحلرص على الدفاع

عنها يف شجاعة وامانة والتحرر من كل قيد تفرضو سلطة اال سلطة العقل أو سلطة التجربة  3تلتقي الفلسفة والعلم ايضا يف رلال
واحد وىو النزعة االنسانية فكل من الفيلسوف والعامل ىو انسان تواق للبحث شغوف ضلو ادلعرفة .ذلذا صلد أن "الفيلسوف اذا اراد
ان يفهم ويعمق نظرتو للكون واالشياء من حولو  ،فعليو ان يبلحق اسباب التطور العلمي ،وػلاول أن يفهمها ويفهم االشياء كما
يتحدث عنها العلم ،حىت يبٍت نظرية ابستمولوجية". 4كذلك االمر ابلنسبة اىل العامل الذي عليو ان يكون على صلة وثيقة
ابلتيارات الفكرية واالبستمولوجية السائدة يف عصره حىت ال ينعزل فكراي عن سياق العصر وليستمع اىل اراء ادلفكرين والنقاد حول
النظرايت العلمية .فالتفاعل بُت ماىو فلسفي وما ىو علمي ينبغي ان يستمر ويتواصل الن نقطة االنطبلق واحدة وىي االنسان.
حىت أن أهنما ال يستطيعان أبداً الوصول إىل حقائق يقينية صادقة صدقا مطلقا وهنائيا ،وذلك ما وبعد اكتشاف نظرية النسبية
على يد أينشتُت .،كما أن الفجوة بُت العلم والفلسفة بدأت تضيق ولكن سرعان ما ىذه األايم  ،بدأت الفلسفة تسلك طريقا
ضلو العلمية ،السيما ىف نظرايهتا الىت توصلت إليها ىف مباحثها ادلختلفة (وجود وقيم ومعرفة) مث أهنا دتد العلم بطرق الربط والتحليل
الىت بدوهنا ينفرط عقده إىل شتات غَت متماسك من الوحدات ادلعرفية ادلتناثرة.

 1زكراي ابراىيم مبادئ الفلسفة واالخبلق ،مكتبة مصر د ط دت ص28
2ادلرجع نفسو ص29
 3توفيق الطويل،اسس الفلسفة،دار النهضة العربية  ،القاىرة،ط ،1979 ،7ص220
 4ماىر عبد القادر دمحم علي ،نفس ادلرجع السابق ص.56
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مواطن التداخل بين الفلسفة والعلم وطبيعة العالقة بينهما:
رغم االختبلف الكبَت بُت العلم والفلسفة اال ان القول بوجود قطيعة ابستمولوجية بينهما مستحيل "فالفلسفة عاشت يف وائم مع
العلم " 1فهناك صبلت ووشائج وثيقة تربط بينهما الن الفلسفة بغَت علم عاجزة ،كما ان العلم بغَت فلسفة قليل الرؤية اعمى

2

فعبلقة الفلسفة ابلعلم عبلقة تكاملية الن العلم ال يستطيع ان يستغٍت عن الفلسفة اليت دتده ابألسس وادلناىج والقدرة على الربط
والتعليل والفيلسوف على حد تعبَت "ىنًتميد" يشغل مركز االستقبال العقلي لكل نتائج العلوم ادلتعددة والعلم يهتم ابألجزاء وغلمع
البعض القليل فحسب اما الفيلسوف فيهتم ابلكل وهبذا يظل العلم بدون فلسفة اشتاات متفرقة  .ويظهر الطابع التكاملي ايضا يف
مسايرة ادلنهج العلمي للثقافات السائدة يف اجملتمعات فكان يف بداايتو أتمليا قائما على العقل يف العهود اليواننية ،مث دينيا يف
العصور الوسطى مث جتريبيا يف العصر احلديث .وال تقوم للفلسفة قائمة خارج العلوم ومبعزل عنها وعلى" الرغم من ادراك الفلسفة
خلصائصها ادلستقلة  ،ادلتميزة فإهنا ال تنفصل عن العلم" . 3الفلسفة تقدم للعلم زاده ادلعريف واساسو االبستمولوجي الذي غلعلو
نرباسا لو.
كل منهما امتدادا لآلخر.
ترى الطبيعانية مثبل كنموذج التكامل العلم والفلسفة على اهنما ؽلكن أن يندرلا ً
معا يف كيان واحد ،و ٌ

لفهم ذلك عندما نتحدث عن نطاق عمل فنجده واحد لذلك فإن احلديث عن ىذا النطاق -من وجهة نظر الفلسفة أو
العلم -ىو جدل حول الشيء نفسو ،الفارق بُت الفلسفة والعلم ىنا -حتديدا -ليس عن موضوع كل منهم ،أو نوعية األسئلة اليت
ؽلكن أن تُسأل ،بل ابألحرى عن اآلليات اليت سوف نستخدمها دلعاجلة ذلك كلو .يف احلقيقة ،ؽلكن فهم ذلك ،يف إطار أنو ال
يوجد واقعيا ذلك الفاصل الواضح بُت ادلناىج ،حىت يف العلم؛ فبجانب وجود الفيزايء إال أن ىناك كيمياء فيزايئية وحيوية ،وفيزايء

حيوية وكيمياء حيوية ...إخل ،وقد كانت الفيزايء ذاهتا يف يوم ما تدعى "الفلسفة الطبيعية".كما اننا اذا أتملنا وجهة نظر
"كواين"صلده يعترب أ ن تطور ادلعرفة ،مندمج بشكل طبيعي يف تطور النوع البشري ،ومن مث ال توجد ال فلسفة أوىل وال منطق قبلي
أو أويل يؤسسان ادلعرفة وادلنطق .إن األبستمولوجيا الطبيعانية ىي ،ابستمولوجيا علمية ألهنا تعٌت بنفسها دون ما حاجة إىل ما
يؤسسها ،يرفض كواين إذن الفصل بُت الفلسفة والعلم ،حيث ال ؼلتلف كل منهما إال من حيث درجة العمومية ،ويرى أن
كمحصلة للعمليات الطبيعية السببية
الربانمج الكبلسيكي لؤلبستمولوجيا متّهم أبنو "قبلي يفقد الرؤية الواضحة للمعرفة البشرية
ّ
ووظيف تها كآداة لئلبقاء على الفرد ونوعو .وابلتأكيد ،ظهرت العديد من االعًتاضات على ىذا ادلنهج ادلتطرف ،جاء معظمها من
فبلسفة أزعجتهم فكرة انتهاء دور الفلسفة ابلشكل الذي أاتحو الربانمج الكبلسيكي؛ حيث انتقد بعضهم مساواة كواين
لؤلبستمولوجيا الديكارتية ابألبستمولوجيا الكبلسيكية ،ويف نفس الوقت ،طرح بعض الفبلسفة عدة أسئلة ال ؽلكن للعلم وحده أن
أيضا مهمة يتدخل فيها العلم اإلدراكي لدراسة كيفية تش ّكل القيم،
غليب عليها تتعلق بكيفية إغلاد القيم يف عامل طبيعاين ،وىي ً
لكنو ال ؽلكن أن غليب ّعما ىو اجليد وما ىو السيء ،مث يصل الفيلسوف "ىنري كورنبليث "قائبل "األبستمولوجيا ببل معيارية ىي
كهاملت ببل أمَت الدظلارك" .

1حريب عباس عطيتو  ،نفس ادلرجع السابق ص99
 2ىنًتميد  ،الفلسفة انواعها ومشكبلهتا تررتة فؤاد زكراي ،دار هنضة مصر  ،القاىرة ،دط  1969ص.53
 3عبد الرزتان بدوي،مدخل جديد اىل الفلسفة،وكالة ادلطبوعات  ،الكويت،دط ،1979،ص21

261

أ /بلعز كريمة

اندماج الفلسفة والعلم عند الكاتوش

1

أكد الكاتوش على وجود عبلقة اندماجية بُت الفلسفة والعلم فكان يرى انو ابلرغم من استقبلذلما عن بعضهما احياان من حيث
ادلوضوع وادلنهج والغاية اال أن بعد التطورات العلمية اذلائلة اليت حدثت يف القرن العشرين على وجو اخلصوص اصبحت حاجة كل
منهما اىل اآلخر ملحة وضرورية" ،فعملت الفلسفة على احداث نوع من الوفاق بُت االفكار والوقائع العينية للعامل الواقعي"

2

عرب عنو
،واصبح احلديث يف العلم ال ؼللوا من االبعاد الفلسفية واحلديث يف الفلسفة يستند اىل براىُت العلم وحقائقو وىو ما ّ
الفيلسوف الفرنسي "غاستون ابشبلر" بقولو" ان فلسفة العامل قلما تكون مبثابة خبلصة امينة لعلمو ،وآية ذلك أن العامل حُت يعمد
اىل وضع مذىب فلسفي غلمع فيو نظراتو العلمية فانّو قد يصوغ يف فلسفتو آراء علميّة قدؽلة ،كانت نقطة انطبلقو يف شبابو ،أو

قد يقع حتت أتثَت بعض الدوافع االوىل اليت اقتادتو اىل البحث العلمي" 3و العلم كما يراه "الكاتوش" ىو انو ظاىرة حضارية
متنامية تتأثر حبضارة وفلسفة العصر الذي تعيش فيو ،كما يؤثر العلم يف ىذه احلضارة وىذه الفلسفة  "،فالعلم مل يعد رلرد تصنيف
للوقائع والتعرف على ما بينها من تتابع والكشف عن دالالهتا النسبية كما كان يزعم "كارل بَتسون" 4بل صار يربط بُت
ادلعلومات وػلاول تفسَتىا تفسَتا منهجيا عقبلنيا منطقيا والتفسَت ادلنهجي ىو السمة الكربى للعلم يف القرن العشرين كما مل تعد

الفلسفة رلرد حتليل منطقي ألشكال التفكَت االنساين كما زعم انصار الوضعية ادلنطقية الذين اعطوا الفلسفة دورا اثنواي ذلذا صلد
ان "الكاتوش" ينتقدىم ويرفض الفصل بُت الفلسفة والعلم ويعترب أن اصلهما نظر يقصد منو ادلعرفة للمعرفة .فاذا كان العلم
يهدف اىل السيطرة على الطبيعة فهو يهدف أيضا اىل الكشف عن احلقيقة ،والتمايز بُت اجملالُت يعد شرطا أساسيا لقيام ىذه
العبلقة االندماجية بُت العلم والفلسفة بل ىو جوىر ىذه العبلقة من حيث ىي تكامل ال مفر منو  .وؽلكننا ان نقول انو من شأن
العلم والفلسفة أن يتبدال النقد ،وأن ؽلد كل منهما اآلخر ابدلواد اخلصبة اليت تسمح لو ابلتقدم ،وعلى حُت أن ادلذىب الفلسفي
يقوم مبهمة توضيح احلقيقة ادللموسة اليت غلردىا العلم ،جتيء العلوم فتتخذ مبادئها من تلك الوقائع ادللموسة اليت يقدمها ادلذىب
الفلسفي ،وليس اتريخ الفكر سوى القصة اليت تروى لنا عن مدى صلاح ذلك ادلشروع ادلشًتك أو فشلو .كما تق ّدم فلسفة العلم
 1كان الكاتوس ( )1974 1922رلراي ابدلولد ،فقد ولد ابجملر عام  1922يف عائلة ليبزتز واختَت اسم الكاتوس (ادلشتق من اسم «لوكسميث»)
اثناء النظام النازي ،فقد كان عضوا نشيطا يف احلركة ادلقاومة للنازي ،وكان طالبا يف الدراسات العليا حتت اشراف جورج لوكاتش ،ويف عام  1948توىل
منصب «سكرتَت» يف وزار التعليم ،فكان مسؤوال عن اصبلح دؽلقراطي للتعليم العايل ،وفيما بعد سجن أربع سنوات تقريبا من  ،1953 1950منها
سنة يف حبس انفرادي ،وكان ذلك بسبب دعوتو التعديلية ( Revisionismوىي دعوة يف االشًتاكية ادلاركسية الثورية تؤيد األخذ بروح التطور) مث
عمل بُت عامي  1954و  1955مًترتا حتت اشراف الرايضي أ ريٍت ،وكان قد أتثر مبؤلف ج بوليا ،ورتب بعد ذلك الرحيل اىل الغرب بعد الثورة
البلغارية عام  ،1956والتحق بكامربدج فكتب أطروحة الدكتوراه ادلعنونة «براىُت وتفنيدات :منطق الكشف الرايضي» ،واليت نشرت فيما بعد ابجمللة
الربيطانية لفلسفة العلم ،واختذ العمل صورة غَت معتادة ،مناقشة متخيلة بُت مدرس أو رلموعة من الطبلب يف مسألة الربىان على حدس ديكارت /
أويلر أبنو ابلنسبة اىل الشكل متعدد السطوح فان عدد الزوااي انقص عدد االضبلع زائد عدد السطوح يساوي اثنُت ،وكان التاريخ الفعي للكشف معدا
من جديد يف حواشي ضخمة ،اذن كان للكاتوس طريقة خصوصية يف كتابة اتريخ وفلسفة العلم .موقع ) النويب بن فرح نشر يف الشعب
بتاريخwww.maktabatalfekr.com/book.php .2012/01/07:
 2صبلح قنصوة ،فلسفة العلم ،دار الثقافة للطباعة والنشر  ،القاىرة ،دط،ص23
3
Bachlard ;G,Mtérialism Rational ,p,M.E1953,p20
 4انصر ىاشم دمحم نفس ادلرجع السابق ص.382
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الوسائل اليت نعرف من خبلذلا األسباب اليت تؤدي إىل تراجع العلم ذاتو؛ لذلك ؽلكن القول :إن فلسفة العلم تساعد العلماء على
فهم أكرب للعامل ،وىو ما ينعكس على القرارات ادلصَتية اليت يتّخذىا العلماء يف بعض األحيان بشأن القضااي الكربى اليت يكون
ذلا أتثَتىا يف اجملتمع؛ كقضااي البيئة ،واذلندسة الوراثية ،والقوى النووية ،وغَتىا من القضااي ادلهمة ،فضبلً عن أن فلسفة العلم تق ّدم
حل أو إجابة؛ العتقادىم أهنا ليست مشكبلت
حلوالً متعددةً ،وإجاابت متنوعة ،للمشكبلت واألسئلة اليت تركها العلماء ببل ّ
على اإلطبلق ،أو لظنّهم أن األسئلة ادلثارة من الفبلسفة ليس ذلا معٌت ،كتلك األسئلة اليت تركها البيولوجيون من دون إجاابت،
مثل :ما مفهوم اإلنسان وطبيعتو؟ وما معٌت احلياة والغرض منها؟
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الخاتمة
ان التطورات التكنولوجية اليت شهدىا العلم يف القرن العشرين  ،أصبحت الفلسفة هتتم بتوجيو العلوم وتصويب مسارىا من خبلل
وظيفتها النقدية ،ورلاالهتا االيستمولوجية وادلعرفية .ويقول برتراند راسل“ 1اخلاصة ادلميزة للفلسفة ،واليت دتيّزىا عن العلم ،ىي
تتفحص ادلبادئ ادلستخدمة يف ادلعرفة .وابلرغم من وظيفتها
النقد انطبلقا من ىذا نفهم أن ادلهمة األوىل للفلسفة ىي أن ّ
أساسا إىل ادلعرفة ،اليت تعطي أجزاء العلوم وحدهتا وسياقها ،وادلعرفة
النقدية ،فإن للفلسفة ميداهنا ادلعريف اخلاص“ :هتدف الفلسفة ً

رلرد شك
اليت تتأتى بعد ّ
رلرد نقد لذاتو ،وال ّ
التفحص النقدي ألسس أفكاران و ّادعاءاتنا ومعتقداتنا ،وعليو ،فالفلسفة ليست ّ
لذاتو ،بل ىي نقد بنّاء يهدف إىل الوصول إىل معرفة مبنية على حقائق ال على أوىام والسذاجة واآلراء الباطلة .وىي شك
منهجي على طريقة سقراط وديكارت يهدف إىل غربلة أفكاران لنأخد منها ما ىو واضح ،متميّز وال ؽلكن الشك فيو أما األدوات

ادلنهجية اليت تستخدمها الفلسفة يف عملها فهي أدوات أو تقنيات التحليل ادلنطقية وادلوضوعية الصورية (ادلنطق الصوري أو

الشكلي) أو التارؼلية (ادلنطق الدايلكتيكي أو اجلديل) أو االجتماعية (ادلنهاج السوسيولوجية)؛ أو التكاملية ،مبعٌت استخدام أجزاء
من رتيع تلك ادلناىج وإعادة تركيب النتائج .ان استقبلل الفلسفة عن العلم ،مؤخرا غلب أن ال دتنعنا عن رؤية التكاملية
بينهما .وما ىذا االستقبلل اال ظاىري خارجي او ابالحرى صوري فالواقع أن العبلقة بُت العلم والفلسفة ليست عبلقة انقطاع
يكمل رؤية اآلخر
وانفصال بل ىي عبلقة تكامل بُت ّ
توجهات ومقارابت سلتلفة ،أي أن كل منهما يش ّكل مستوى فكري ونظري ّ
لينتج عن ىذه التكاملية خدمات متبادلة من الطرفُت وتتمثل ىذه اخلدمات يف ما يلي:

أ -العلم يقدم خدمات للفلسفة:
ان ادلتأمل لفلسفة بوانكاريو يكشف فعبل النزعة العقلية العلمية عنده كما كشفت عن اؽلانو ابحلدس كمصدر اساسي من مصادر
ادلعرفة ،فمع تطور اذلندسات اجلديدة تبُت انو ليس ذتّة ىندسة ببل مصادرات فتاثر" بوانكاريو" بفلسفة "كانط"ومع ذلك انتقده
فقدم نظرية يف التجربة وادلبلحظة ووظيفة العلم عند بوانكاريو اجتاه الفلسفة تكمن يف حتقيق التأقلم مع احمليط الطبيعي ويساعد
العلم الفلسفة مبدىا ليد ادلساعدة على تعميق ادلفاىيم العدد ،وادلكان والزمان .وتظهر بعد ذلك متعة التكامل يف قول راسل "ان
الرايضيات حتتوي ،رتاال رفيعا رتاال ابردا ال يضحك كجمال النحت ،وال يلجأ اىل جانب من جوانب طبيعتنا الضعيفة ،وال اىل
الزخارف الزاىية للتصوير وادلوسيقى ،ومع ذلك فهو رتال خالص رفيع  ،قادر على االتقان الدقيق مثل ما ؽلكن ألعظم فن ان
يكون"

2

1
ٍ
ئيسا لوزراء
ُولد برتراند آرثر ويليام راسل يف  18أاير /مايو عام  1872يف تريليش ،موظلوثشاير لعائلة أرستقراطية .جده األكرب جون راسل ،أصبح ر ً
وعرف والده ،جون راسل ،بوجهات نظره غَت ادلتشددة .وساند بشدة احلد
بريطانيا العظمى مرتُت ،ومنحتو ادللكة فيكتوراي لقبًا وىو إيرل راسل األولُ .
ملحدا وأوصى أوالده أن ينشؤوا ويتبنوا الفكر البل أدري (من يعتقدون أن وجود هللا أمر ال سبيل إىل معرفتو).
من عدد ادلواليد وتصويت ادلرأة .وقد كان ً
 2بوانكاريو ىنري ،الفرضية والعلم،تررتة زتادي بن جاء هللا،ادلنظمة العربية للًترتة،بَتوت دط،2002،ص29
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توسعت العلوم ودتايزت يف نظم
كما ؽلكننا ان نقول ان ىناك تناسب طردي بينهما فكلما ازدادت االكتشافات العلمية وكلّما ّ

معرفية متنوعة ومتخصصة ،فإن ذلك سينعكس على الفلسفة اليت تغتٍت مبوازاة غٌت ووفرة ادلعارف العلمية .فمن البديهي أن
أحياان تُفضي إىل إعادة النظر يف بعض ادلفاىيم الفلسفية
االكتشافات العلمية تق ّدم للفلسفة مسائل ومباحث جديدة ،أو ّأهنا ً
القدؽلة .فمثال على ذلك :بعد تطور العلوم الرايضية والفيزايئية ،أي بعد والدة النظم الغَت إقليدية والفيزايء النسبية ،أعادت
وتوصلت إىل نظرايت جديدة تتّفق مع احلالة ادلعرفية والعلمية اجلديدة ،فكثَت من احلقائق
الفلسفة البحث يف بداىاهتا وثوابتها ّ
العلمية القدؽلة كانت زلل يقُت مطلق ولكن اصبحت نسبية بعد النقد فولدت فلسفات تنطلق من البلثبات ومن النسبية إن ما
تغَت بنياهتا العقلية وتركيباهتا ادلنطقية .فأصبحت االرضية العلمية مهيأة للفبلسفة حىت
يق ّدمو العلم للفلسفة جعل ىذه األخَتة ّ
يتمكنوا من العمل البناء واجلاد إلفراز نظرايهتم اجلديدة .أما" الفرد آير" صلده ىو اآلخر توصل اىل فكرة اساسية وىي أن تطور
الفلسفة مرتبط بتطور العلوم وال ؽلكن وضع حد فاصل بينهما فالنظرايت الفلسفية البد ذلا ان تتصل ابلنظرايت العلمية .واذا كان
اجلهد الفلسفي منصب يف نطاق االلفاظ والتعريفات فان اجلهد العلمي منصب حول اضافة معرفة جديدة ووظيفة فيلسوف العلم
عند "آير"ىي القيام بتصنيف الوقائع والنظر يف عبلقاهتا ادلتبادلة ويصف سياقها أي يطبق ادلنهج العلمي.
ب -الفلسفة تقدم اخلدمات للعلم:
اندرا ما يناقش األسس أو البديهيات اليت يُبٌت
إن الكثَت من ادلباحث الفلسفية تسهم يف تطوير العلم والنظرايت ادلعرفية فالعلم ً
عليها العلم نفسو أو طرائقو؛ أو قيمة ما ينتجو ،أو انعكاساتو ادلعرفية واالجتماعية والثقافية .وىذا ما تقوم بو فلسفة العلم يف
عرب عنو “راسل” بقولو أن معظم نتائج العلم ىي أقل يقينية شلا يُعتقد إن زمن التسليم بكل ما يقدمو العلم
أايمنا .وىو ما ّ
ىاما يف سلتلف ادلوضوعات ادلعرفية كما يف األخبلق وادلشاكل
نقداي ً
دورا ً
والتكنولوجيا قد مضى .فأسئلة ادلعٌت جتعل للفلسفة ً

اإلنسانية.

للفلسفة إ ًذا الدور النقدي البنّاء ،وال ؽلكننا انكار ىذا الدور حىت أن نفوذه ليتعاظم بدءًا من هناية القرن العشرين بعد اآلاثر
ادلروعة اليت أسفر عنها التقدم العلمي والتكنولوجي ،ومن بينها األسئلة ادلتعلقة أبسلحة الدمار الشامل ،وحقوق
واإلنعكاسات ّ

ادللحة ىي أسئلة فلسفية صرفة طللص من ذلك إىل أن الفلسفة
اإلنسان ،واالستنساخ البشر ،وسواىا .ىذه األسئلة الراىنة و ّ
والعلم نشاطان معرفيان متمايزان ،ولكن من دون أن يكوان منفصلُت أو متضادين .فالتقدم العلمي يق ّدم ابستمرار مادة مثَتة
معا؛ ويف وسع كل منهما أن يُعُت اآلخر وكما
للنقاش واجلدل والنقد ادلتبادل .وحبسب وايتهد“ :ىناك مشروعية للفلسفة والعلم ً

كان النظر الفلسفي يشكل ضرورة يف بداايت ادلعرفة العلمية ،فإن الفلسفة يف الوقت الراىن ضرورهتا القصوى حيث أهنا تشكل
األساس ادلنهجي الذي تبٍت عليو الطرائق العلمية .الواضح إ ًذا أن اإلبستمولوجيا تتساءل عن حصول العلم ادلوضوعي ،وقيمة ادلعرفة
العلمية ،ومقدار احلقيقة ا لكامنة يف األحباث العلمية .لقد انتقل عدد كبَت من أبرز علماء القرن العشرين (يف الرايضيات والفيزايء
والبيولوجيا ،انىيك عن العلوم االجتماعية) من العلم إىل الفلسفة ،وأصبحوا فبلسفة ابدلعٌت الكبلسيكي للكلمة نذكر من ىؤالء
“بوانكريو” (الرايضي الفرنسي) أرنست ماخ وأينشتاين (فيزايئيان أدلانيان) راسل ووايتهد (رايضيان بريطانيان ابرزان مل يلغ تق ّدم
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العلوم والتكنولوجيا احلاجة إىل الفلسفة ،بل لعلّو ق ّدم موضوعات وحتدايت إضافية حتتاج إىل نقاش فلسفي من حيث :اترؼلها،
معناىا ،وانعكاساهتا وقيمتها ،وآفاقها ادلستقبلية.
أخَتا نستنتج ان فلسفة العلوم ؽلكنها أن تبُت لنا موقع العلم من رلموع ادلعارف أو النشاطات اإلنسانية ،إذ اىتمامات اإلنسان
ً
ال تنحصر فقط مبيادين العلم لوحده .فالفلسفة تظهر هبذا الشكل عبقرية الكائن وتعد عن تعددية قواه الكامنة ،حيث أن الكائن
اإلنساين ىو كائن أخبلقي وديٍت واقتصادي وسياسي .اي متعدد االبعاد  .شلا يعٍت أنو ال ؽلكن دراستو فقط عرب احللول العلمية
الصرفة إذًا مهما كانت االختبلفات بُت العلم والفلسفة ال ب ّد للعلم من أن يستدعي فلسفات تعمل على جتاوزه وعلى إغنائو .إهنا
ابختصار الفلسفة اليت تبحث يف مسار العلم ومستقبلو و الفلسفة والعلم نشاطان معرفيان متمايزان ،ولكن من دون أن يكوان
منفصلُت أو متضادين فالتقدم العلمي يق ّدم ابستمرار مادة مثَتة للنقاش واجلدل والنقد ادلتبادل .وحبسب وايتهد“ :ىناك مشروعية
معا؛ ويف وسع كل منهما أن يُعُت اآلخر .
للفلسفة والعلم ً
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تعرض الدراسة جلانب مهم من جوانب اللسانيات العربية ادلعاصرة ،وىو اإللصاق اللغوي .وما حترى الدارس ىذه الظاىرة
إال لقلة ما وجده عنها يف الدراسات العربية .وقد بىن الباحث أىدافو من وراء ىذا البحث على:
 -1إثبات سبق اللغويني العرب يف القضااي اللغوية.
 -2إثبات أتصل اإللصاق اللساين يف صحيح البخاري لإلمام البخاري.
وسيكون ـ إبذن هللا تعاىل ـ مهجنها وققا للبباث الاالية.
( )1اإللصاق … حترير ادلصطلح:
إن ادلعـ ــج ادلعنبـ ــص اخلـ ــاال ةإللصـ ــاق يـ ــو الاجلـ ــة لـ ــص اجرتبـ ــاو إل واجما ـ ـ اج ـ ــني ـ ــي ني إل ويقـ ــا قيـ ــى اإللسـ ــاق واإلل ـ ـ اق إل
وادلعج واثا.

()1

وياطـ ـ ــا ق معـ ـ ــج اإللصـ ـ ــاق ادلعنبـ ـ ــص أعهـ ـ ــاو اجصـ ـ ــط ثص إل قج ـ ـ ــو
زائ ـ ـ ـ ـ ــاة

ص ـ ـ ـ ـ ــاريا تس ـ ـ ـ ـ ــبص س ـ ـ ـ ـ ــا قة  ) Prefixe(:إل أو

تسبص ثشوا )Infixe ( :ف.

مهطـ ـ ــوق أيـ ـ ــل اللغـ ـ ــة :فأن يضـ ـ ــام إىل أسـ ـ ــاس الكلب ـ ـ ــة

ن ي ـ ـ ـ ـ ــا تس ـ ـ ـ ـ ــبص جثق ـ ـ ـ ـ ــة  ) Sufixe ( :إل أو

وس ـ ـ ـ ـ ــطجا

()2

ومن األمثلة الٌب نطبق ليجا الاعريف السا ق كلبة  ( :مكاباان ) إل وذلك

الهقاو اآلتية  ( :ادليم)  :سا قة.

 ( كتب )  :جذر ادلادة. ( التاء الثانية )  :ثشوا ؛ ألهنا اتء اقاعا . ( -آن )  :جثقة.

()3

وطادل ـ ـ ـ ــا تعرا ـ ـ ـ ــها دلسـ ـ ـ ـ ـ لة الـ ـ ـ ـ ـ ايدة اللغوي ـ ـ ـ ــة إل قيهبغ ـ ـ ـ ــص أن أن ـ ـ ـ ــوو إىل أن ث ـ ـ ـ ــروم الـ ـ ـ ـ ـ ايدة
س لابونيجا).
وال ـ ـ ـ ايدة

لغاه ـ ـ ـ ــا العر ي ـ ـ ـ ــة تض ـ ـ ـ ــبجا كلب ـ ـ ـ ــة (

()4

الص ـ ـ ــيغة الص ـ ـ ــرقية ال ـ ـ ــف ـ ـ ــن ال ـ ـ ـ ايدة

وأخواهتا ادللغاة ) إل أما ال ايدة

الصيغة الصرقية قجص ج ء من الصيغة نكسجا إل كبا

واإللصـ ــاق كببح ـ ـ لغـ ــوى يوجـ ــا
هناية اة ادلؤن السامل.

الهح ـ ـ ــو ؛ ألن ال ـ ـ ـ ايدة

الهح ـ ـ ــو زايدة ص ـ ـ ــيغة اتم ـ ـ ــة إل كب ـ ـ ــا

ايـ ــة اللغـ ــات إل قبـ ــث

ادلثا السا ق.

( ـ ـ ــن

()5

الس ـ ـراينية توجـ ــا زائـ ــاة ( ي ـ ـ ) إل والـ ــٌب تقا ـ ــل هـ ــا (آت)

()6

وإا ـ ــاقة دل ـ ــا س ـ ــبق ق ـ ــلن اإللص ـ ــاق كبص ـ ــطلح لغ ـ ــوى ؼلال ـ ــف ج ـ ــا اجخ ـ ــا م ـ ــن ال كيـ ـ ـ ؛ ألن اإللص ـ ــاق يش ـ ــبل هاص ـ ــر
دجلية وأخرى غري دجلية.

()1

( )1القاموس احمليط  ( :الكريوزآةدي ) دمحم ن يعقوب إل ج 3إل (لصق) إل ال ال290/289إل احلليبإل القايرةإل 1952م.
( )2العر ية فلغة العلوم والاقهيةف  :د .با الصبور ايني إل ال.265
( )3ادلرجة السا ق :ال.265
( )4ادلرجة السا ق  :ال.265
( )5رللة دارسات ر ية وإس مية  :مقا للاكاور دمحم ص ح الاين كر إل العاد.6
( )6الكلسكة اللغوية  :جرجي زياان إل من ال89إل اذل إل القايرةإل1969م.
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( )2اإللصاق ىف الكتب العربية:
لقا حتاث

اإللصاق طلبة من العلباء مهجم  :ا ن جج  ( :ت392 :يـ ) وال سلشرى ( ت 538 :يـ )إل.

ومن الككايات اللغوية الٌب وردت

يذا ادلقام ما س لى ا ن جج ن أثرم ال ايدة ؛ قهطق هبذا البي :
وما كه قاما يوي السبا .

يوي السبان قشيبهج
قجذا البي يشابل لص ثروم ال ايدة إل والٌب سبق اإل ارة هجا

ادلبح السا ق.

()2

( )3أمهية اإللصاق:
من نواحى أمهيتو ما يلى:
 -1ال ايدة

أغل أمريا أتتص مكياةً الاوكيا.

()3

 -2أثي ـ ــا أتت ـ ــص لاكي ـ ــا اجخاص ـ ــار ـ ــرغم أهن ـ ــا زايدة ؛ قص ـ ــيغة ادلب ـ ــج للبنج ـ ــو

العر ي ـ ــة ال ـ ــف ـ ــن مثي هت ـ ــا

اللغ ـ ــات

األخ ـ ــرى إل ق ـ ــهحن نق ـ ــو  :ق ـ ــاح الب ـ ــاب إل و اإلصللي ي ـ ــة نق ـ ــو  (:إن الب ـ ــاب يك ـ ــون مكاوث ـ ــا ) إل أو ( الب ـ ــاب ص ـ ــار مكاوث ـ ــا
).

()4

 -3تعا ج ءا مجبا

جذب اجناباو إل قاللغويون يرون أن ف كل ج ء من اللغة ؽلثل جذة ل ناباو ف.

()5

 -4تعب ـ ـ ــل ل ـ ـ ــص إا ـ ـ ــاقة مع ـ ـ ــج جاي ـ ـ ــا إل كلا ـ ـ ــاقة ث ـ ـ ــروم ادلض ـ ـ ــار ة إىل الكع ـ ـ ــل ادلض ـ ـ ــار ؛ قيص ـ ـ ــري ما ـ ـ ــااوج ـ ـ ــني احلاا ـ ـ ــر
وادلساقبل.

()6

 -5تعبل لص توايح احلركة اإل را ية إل مثل  :ياء السك كبا

 ( :ماليى ) و(اإس ماو ).

 -6تعبل لص ما الصوت إل كواو ( نوز ).
 -7تكون واا ؛ كااء اة ادلؤن

مقا ل الواو والهون

اة ادلذكر السامل.

 -8تعبل لص إحلاق الكلبة أبوزان أخرى إل كـ ( قبعثرى ) ؛ إلحلاقى وزن آخر.

()7

 -9ال وائ ـ ـ ــا لـ ـ ـ ــص اخا قجـ ـ ـ ــا تقـ ـ ـ ــوى الك ـ ـ ـ ـ م إل و يـ ـ ـ ــذا يق ـ ـ ــو الـ ـ ـ ــاكاور دمحم ص ـ ـ ـ ـ ح :ف ادل ـ ـ ـ ـراد ةلو ـ ـ ـ ــائف اآل ر ال كيبيـ ـ ـ ــة
ادلخالكـ ـ ــة إل ولقـ ـ ــا قـ ـ ــرر الهحـ ـ ــاة  -لـ ـ ــص وجـ ـ ــى اإلاـ ـ ــا  -أن ال وائـ ـ ــا تكيـ ـ ــا الك ـ ـ ـ م تقويـ ـ ــة وحتسـ ـ ــيها إل كبـ ـ ــا تكسـ ـ ــبى قصـ ـ ــاثة
وقخامة وت ييها ف.

()1

( )1العر ية لغة العلوم والاقهية :مرجة سا ق إل ال.266
( )2ادلهصف  ( :ا ن جين ) أيب الكاح ثبانإل ت :دمحم طا إل ال115إل دار الكا العلبيةإل ريوتإل 1999م.
( )3دراسات ر ية وإس مية  :مرجة سا ق إل ال.121
( )4أ اات رلابعات ( :العقاد) باس زلبود إل ال 63إل دار ادلعارم إل القايرة إل 1988م.
( )5دراسات لغوية تطبيقية  :د.سعيا ثسن حبريى إل ال 30إل مكابة زيراء الشرق إل القايرة إل 1997م.

( )6ادلباة الاصريف  :ا ن صكور إل حتقيق  :قخرالاين قباوة إل ال 20إل د.و إل ثل إل 1970م.
( )7تصريف األقعا وادلصادر وادلشاقات  :د.صاحل سليم الكاخرى إل ال ال 77/76إل وانظـر :اللبـاب مـن تصـريف األقعـا  :دمحم بـااخلالق ضـيبة إل
ال ال.29-28
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( )4شروط اإللصاق:
ليس لإللصاق روو إل وإظلا غل ققط اتكاقى مة احلركات.

()2

( )5أنواع اإللصاق :
قبل أن نواح أنوا اإللصاق يهبغص قب أن نشري إىل أنوا ال ايدة إل والٌب تهقسم إىل قسبني إل وعلا:
 -1زايدة ابلتضعيف :وتشبل اية ثروم اللغة العر ية إل ما اا األلف.
 -2زايدة بغري التضعيف :وتشبل ثروم ال ايدة الٌب سبق أن ذكر يا.

()3

وىنا نقف وقفة بسيطة مع أنواع اإللصاق  ،والىت تنقسم أيضاً قسمني  ،كما أيتى:
 -1اشتقاقى :ك ني مة ادلضار إل وادليم مة ادلشاقات.
 -2داللية :أى تكيا دجلة جاياة إل ك ايدة اجلبو .

()4

( )6اإللصاق ىف صحيح البخاري:
لقـا تعـرا ا ـن ثنـر كثـريا لإللصـاق أب ـكالى ادلخالكـة إل و
اإللصاق

راـها القـادم سـيام – إبذن هللا  -تهـاو أمثلـة ماهو ـة لـص مسـ لة

صحيح البخاري إل كبا أيتص:

 اإللصاق يف صيغ اسم الفاعل :اس ــم الكا ــل كب ــا س ــبق أن أوا ــحها اس ــم ي ــا

ل ــص م ــن وق ــة مه ــى الكع ــل إل ويص ــا م ــن الث ث ــص وغ ــري الث ث ــص وث ــٌب نصـ ــل

إىل صيغة اسم الكا ل ج ا من زايدة عض احلروم إل وإحلاقجا إىل الكلبة.
وم ــن أمثل ــة دجل ــة ال وائ ــا ل ــص اس ــم الكا ــل م ــا ج ــاء يف ق ــو الرس ــو –

ملسو هيلع هللا ىلص -

باهللا ن والاو :ف… ج تاخلوا ( يوت ) مساكن الذين لبوا إج أن تكونوا ةكنيف.

دخ ــو ي ــوت ال ــذين لب ـ ـوا ــن ا ــن
()5

وحنن حينما ننظر إىل احلديث السابق جنده يوجهنا وجهتني لغويتني  ،ومها:
( ( )1ةكني ) صيغة مساقلة ذاهتا.
( )2كيكية اة لكظة ( ةكص ).
وي ــذا مبح ـ ـ ص ــر يس ــبص ه ــا لب ــاء الص ــرم رتب ــة اجس ــم ادلهق ــوال إل وي ــم يش ـ ـ طون

اع ــى ث ــذم الي ــاء ادلهقوص ــة ؛

جلاقاء ساكهني إل ق يصح القو  :ةكيني ؛ قال ايدة يها تولا الثقل اللكظص إل وج تكون ذات قيبة.

()6

( )1دراسات ر ية وإس مية  :مرجة سا ق إل ال.123
( )2العر ية لغة العلوم والاقهية  :مرجة سا ق إل ال.266
اللغة  :د .متام ثسانإل ال.188-187
()3ادلرجة السا ق  :ال 75-73إل واللباب  :ال 27إل وانظر :مهايج البح
( )4العر ية لغة العلوم والاقهية  :مرجة سا ق إل ال ال.275-267
( )5صــحيح البخــارى  ( :البخــاري ) دمحم ــن إ ا يــلإل كاــاب أثادي ـ األنبيــاء إل ةب قــو هللا تعــاىل :فوإىل ومــود أخــايم صــاحلاف إل ج 6إل ال239إل
ادلطبعة اخلرييةإل القايرةإل 1319ه.
( )6الاطبيق الصر  :د .باو الراجحيإل ال106إل دار ادلعرقة اجلامعيةإل السكهاريةإل 2000م.
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وإذا نظـ ـ ــر إىل كلب ـ ـ ــة ( ةكيـ ـ ــني ) ة اباري ـ ـ ــا اس ـ ـ ــم قا ـ ـ ــل إل قلنه ـ ـ ــا نص ـ ـ ــكجا أبهنـ ـ ــا اس ـ ـ ــم قا ـ ـ ــل لكعـ ـ ــل ث ث ـ ـ ــص إل آت

ص ـ ـ ــيغة

اجلبة.
وابلنسبة دلسألة الزايدات احلرفية ذلذا االسم جندىا كاآلتى:
 ( -1بكى ) :جذر لغوى.
 ( -2األلف ) :ثشو.
 ( -3الياء والنون ) :جثقة.
وإا ــاقة األل ــف ك ــان ذل ــا قيب ــة ص ــرقية دجلي ــة

إحل ــاق اجل ــذر اللغ ــوى قس ــم اس ــم الكا ــل إل كب ــا أن إا ــاقة الي ــاء واله ــون ذل ــا

قيبة صرقية دجلية إل ويص إحلاق اللكظة ةجلبة ؛ للاجلة لص الاعاد والاكثري.
اسـ ــم الكا ـ ــل أيضـ ــا مـ ــا ن ـ ـراو

ومـ ــن دجلـ ــة ال ـ ـ ايدة
()2
وج ُمااـ اك ،ح اشاً ف.
وضل ـ ـ ــن اآلن مـ ـ ـ ــة زايدتـ ـ ـ ــني لغـ ـ ـ ــوياني

()1

قـ ــو بـ ــاهللا ـ ــن بـ ــر

أخ ـ ـ ق رسـ ــو هللا :ف… مل يكـ ــن قا ،
اثش ـ ـاً إل

جـ ـ ـ ــذر واثـ ـ ـ ــا إل وعلـ ـ ـ ــا الكـ ـ ـ ــاث وادلـ ـ ـ ــاكح  .األوىل  :صـ ـ ـ ــيغة جسـ ـ ـ ــم قا ـ ـ ـ ــل ث ثـ ـ ـ ــص إل

واألخرى  :صيغة جسم قا ل غري ث ثص.
وحيق لنا اآلن النظر ىف السوابق واللواحق لكال اللفظني  ،كما يلى:
الفاحش
( ا ) سا قة للاعريف والوصف.

ادلتفحش
()3

( ا )  :سا قة للاعريف والوصف.

( قح )  :جذر لغوى.

( ادليم )  :سا قة ؛ لاكوين اسم قا ل غري ث ثص.

( األلف )  :ثشو.

( الااء )  :ثشو ؛ قجص اتء اجقاعا .
( قح )  :جذر لغوى.

وياب ـ ــني له ـ ــا م ـ ــن خـ ـ ـ

ادلقارن ـ ــة الس ـ ــا قة كث ـ ــرة ال وائ ـ ــا

الكلب ـ ــة الثاني ـ ــة إل شل ـ ــا يض ـ ــطر ألن نسـ ـ ـ أنكس ـ ــها  :ي ـ ــل ادل ـ ــاكح

أقوى دجلة من الكاث ؛ ا ابادا لص ما يقولى الصرقيون من أن زايدة ادلبج تؤدى إىل زايدة ادلعج ؟
يانى الباث يها إىل أن يذو ادلس لة ج تهطبق لص كل صيغة من الصيغ الصرقية إل ويذا الشايا الذى معها كام وثاو لاوايح
ذلك إل وقا ضلا يذا ادلهحص ا ن ثنر من قبل.
لقا أكات كا ادلعاجم العر ية أن لكظة الكاث ولكظة ادلاكح سلالكاان

الصيغةإل ومهطبقاان

( )1إر اد الطال  :أمحا بارة و با الغين إ ا يل إل من ال43إل اجلامعة األزيريةإل القايرةإل 1954م.
( )2صحيح البخارى  :كااب أثادي األنبياءإل ةب خاًب الهبيني إل ج 6إل ال.361
( )3رح قطر الهاى و ل الصاى( :ا ن يشام) أىب دمحم اا الاينإل حتقيق :دمحم زلص الاين بااحلبيا إل من ال.112
( )4القاموس احمليط  :مرجة سا ق إل م 1إل ج 2إل ( قح ) إل ال.393
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 -2األمر:
اللغـ ـ ــة العر ي ـ ــة إل وقـ ـ ــا قصـ ـ ــلها هـ ـ ــى القـ ـ ــو

ي ـ ــو أثـ ـ ــا أن ـ ـ ـوا األقعـ ـ ــا

ةب اج ـ ــاقاق إل وضلـ ـ ــن نارسـ ـ ــى يهـ ـ ــا مـ ـ ــن خ ـ ـ ـ

ال ايدات الٌب تلحق ى.
وغل ـ ـ وضلـ ــن ناحـ ــاث ـ ــن ال وائـ ــا
قولها  :قم غاا.

الكعـ ــل األمـ ــر أن نـ ــذكر أن أى قعـ ــل أمـ ــر يـ ــا دجلـ ــة وااـ ــحة لـ ــص اجسـ ــاقبا إل مثـ ــل

()1

ومـ ــن دججت زوائـ ــا األمـ ــر
اسااـ ُقوا ف.
أس ُقوا إل و ْ
ف… ْ

رجـ ــاء ـ ــن رسـ ــو هللا يف ثـ ــاي قولـ ــى أثهـ ــاء السـ ــقاء مـ ــن ام ـ ـرأة عـ ــا أن ا ـ ــاا لـ ــيجم العط ـ ـ :

()2

إذا سر مة الشرح السا ق لوجا أنكسها

خضم اثابالني إل وةلابادى مة يذين اجثابالني صلا الكرق وااحا ني دجلة كل

لكظة إل واألخرى إل كبا أيتص :
 -1أسقوا  :هبب ة قطة:
 ( األلف ) :سا قة. ( سقى ) :جذر لغوى. ( األلف األخرية ) :جثقة.وق ـ ـ ــا ـ ـ ــائ ي ـ ـ ــذا الكع ـ ـ ــل هببـ ـ ـ ـ ة ص ـ ـ ــحيحة مص ـ ـ ــااقا دل ـ ـ ــا رآو س ـ ـ ــيبويى م ـ ـ ــن ا ـ ـ ــرورة أن تثب ـ ـ ـ اذلب ـ ـ ـ ة
وأخواهتب ـ ــا إل كب ـ ــا تثبـ ـ ـ الا ـ ــاء

ف يكع ـ ـ ــل – ويكع ـ ـ ــل ف

ف تكعلـ ـ ـ – وتكا لـ ـ ـ ف ك ـ ــل ث ـ ــا إل قيق ـ ــا  :ف يؤقع ـ ــل ف إل ونظـ ـ ـرا للثق ـ ــل ث ـ ــذقويا.

()3

وزايدة اذلب ـ ـ ة يه ـ ــا مكه ـ ـ ي ـ ــذا الكع ـ ــل م ـ ــن الاجل ـ ــة ل ـ ــص مع ـ ــان كث ـ ــرية إل مهج ـ ــا الاعاي ـ ــة إل والص ـ ــريورة لش ـ ـ آخ ـ ــر إل والابك ـ ــني
أع ـ ــج متكـ ـ ــني ادلكع ـ ــو مـ ـ ــن القيـ ـ ــام ةلكع ـ ــل إل ضلـ ـ ــو  :أجلي ـ ـ ـ ق ـ ـ ـ وأر ياـ ـ ــى ( أى  :أ ها ـ ــى لـ ـ ــص احلل ـ ـ ـ والر ـ ـ ــص ) )4(.كبـ ـ ــا
يي ـ ـ ت اذلب ـ ـ ة ادلكاو ـ ــة اخـ ــا م ادلشـ ــاقات مـ ــن ـ ــام كاا ـ ــة اذلب ـ ـ ة إل قـ ــهحن نقـ ــو  :أسـ ــقص  :إسـ ــقاء ( مصـ ــار ) إل ُم ْسـ ـ ،ـقص (
اسـ ـ ــم قا ـ ـ ــل ) إل ( ُمس ـ ـ ـ اقص ) اسـ ـ ــم مكعـ ـ ــو إل ويكـ ـ ــذا إل عك ـ ـ ـ  ( :سـ ـ ــقص ) والـ ـ ــٌب نقـ ـ ــو قيجـ ـ ــا  ( :سـ ـ ــاق جسـ ـ ــم الكا ـ ـ ــل إل
وم ْس ،ق ،ص جسم ادلكعو ).
ا
 -2اسقوا  :هبب ة وصل:
 ( األلف ) :سا قة. ( سقى ) :جذر. ( األلف األخرية ) :جثقة.( )1اللبة  ( :ا ن جين ) أيب الكاح ثبانإل ت :رمإل ال109إل امل الكا إل القايرةإل 1979م.
( )2صحيح البخارى  :كااب الايبم إل ةب الصعيا الطي إل ج 1إل ال.309
( )3ال وائا الصيغ اللغة العر ية ف األقعا ف  :د.زين كامل اخلويسكص إل ال.8
( )4ادلرجة السا ق  :من ال.8
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و ـ ــرغم مـ ــاى اتكاقجب ـ ــا

ال وائـ ــا إج إن دجلايجب ـ ــا الـ ــف ؛ نظ ـ ـرا جخـ ــا م نو يـ ــة ال وائ ـ ــا إل قـ ــاذلب ة ال ـ ــٌب للوصـ ــل مل ل ـ ـ

أو الكع ـ ـ ــل إج لغ ـ ـ ــرا واث ـ ـ ــا وي ـ ـ ــو إمكاني ـ ـ ــة الهط ـ ـ ــق ةلس ـ ـ ــاكن إل وج تكي ـ ـ ــا تل ـ ـ ــك اإلق ـ ـ ــادات ال ـ ـ ــٌب س ـ ـ ــبق توا ـ ـ ــيحجا م ـ ـ ــن
قبل.

()1

مـ ــا تقـ ــام حتاـ ــل و يكـ ــة صـ ــوتية إل وقـ ــا قـ ــرر ذلـ ــك الكونولوجيـ ــون احايـ ــايم قيباـ ــني ذلب ـ ـ ة الوصـ ــل إل

وعل ـ ـ ة الوصـ ــل مـ ــن خ ـ ـ
وعلا :

 -1إمكانية الهطق ةلساكن إل قجص يها وامل مسا اة.
 -2الاشـ ـ ــكيل ادلقطعـ ـ ــص الصـ ـ ــوتص يا ـ ـ ـ ثر كـ ـ ــل الا ـ ـ ـ ثر أس ـ ـ ـ لة عل ـ ـ ـ ة الوصـ ـ ــل إل وسـ ـ ــي تص -إنشـ ـ ــاء هللا  -احلـ ـ ــاي
قصل الهرب.

ـ ـ ــن ذلـ ـ ــك

()2

وناعـرا نيــة دلثــل الشــايا الســا ق إل وذلــك نـراو
()3
،
ويا أو أزر ويا إل أو أمسكويا ف.
ا ْزار ُ ا
ونهاق ـ ــل إىل طريق ـ ــة أخ ـ ــرى م ـ ــن ط ـ ــرق الـ ـ ـ ايدة أقع ـ ــا األم ـ ــر إل وذل ـ ــك ه ـ ــاما نهظ ـ ــر

ثكايــة جــري ـن راقــة لــص قــو الرســو

العس ـ ــق ر

رواي ـ ــة أىب يري ـ ــرة إل وال ـ ــٌب تع ـ ــرا ذل ـ ــا

ـ ــرثى ل ـ ــص ثكاي ـ ــة رس ـ ــو هللا ـ ــن خل ـ ــق آدم :ف… قلب ـ ــا خلق ـ ــى ق ـ ــا  :اذيـ ـ ـ إل قس ـ ــلم ل ـ ــص أول ـ ــك نك ـ ــر

من ادل ئكة جلوس إل قاسابة ما ػليونك ف.
ويذكر ا ن ثنر

احملاقــل الــٌب كانـ م وكــة :ف…

()4

رثى أن ذلذا احلاي رواية أخرى إل قولى :ف قاسابة :

رواية الكشبيجج قا ة ف.

()5

وإذا تابعها أوجى ال ايدة كل صيغة من الصيغاني السا قاني إل لكان مسلكها ادلسلك الااىل:
امسع

استمع
( األلف )  :سا قة ؛ للهطق ةلساكن.

( األلف )  :سا قة ؛ للهطق ةلساكن.

( ة )  :جذر لغوى.

( ة )  :جذر لغوى.

( الااء )  :ثشو ؛ اتء اجقاعا .
ويابني لها من خ
ويه ـ ــاىف ق ـ ــرق

ما تقام أن صيغة اسابة أزيا من صيغة ا ة.
الاجل ـ ــة ـ ــني ( اس ـ ــابة ) إل و( ا ـ ــة ) ؛ ه ـ ــاء ل ـ ــص م ـ ــا هبب ـ ــا م ـ ــن زايدات ؛ قاجس ـ ــابا ي ـ ــو اإلص ـ ــغاء إل أى

دق ــة السـ ــبة إل قجـ ــو إذاً أقـ ــوى دجلـ ــة م ــن السـ ــبة ـ ــاون زايدات .يقـ ــو األصـ ــكجار :ف واجس ــابا اإلصـ ــغاء ضلـ ــو :ف ضلـ ــن أ لـ ــم
أا يسابعون ى إذ يسابعون إليك وإذ يم صلوى ف.

()6

( )1دراسات لم اللغة  :د.كبا دمحم شر إل ال 143إل دار ادلعارم إل القايرة إل 1973م.
( )2ادلرجة السا ق  :ال ال.167-165
( )3صحيح البخارى  :كااب ادل ار ة إل ةب ما كان من أصحاب الهىب إل ج 5إل ال.15
( )4صحيح البخارى  :كااب اجسا ذان إل ةب اء الس م إل ج 11إل ال.3
( )5قاح البارى  ( :العسق ين ) أمحا ن ثنرإل ج 11إل ال3إل ادلطبعة اخلرييةإل القايرةإل 1319ه.
( )6ادلكردات يف غري القرآن :األصكجاينإل ت :كي ينإل إل ( ة ) إل ال249إل دار ادلعرقةإل ريوتإل 1999م.
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ىذا وتذكر كتب اللغة أن صيغة ( افتعل ) تدل على ٍ
معان كثرية  ،منها:
 ) 1مطاو ة ( قعل ) كاح الكاء والعني وال مإل مثل  :ا اوى مطاو

وى.

 )2اججاجاد والطل إل أى ل ايدة ادلعج.
 )3تا

لص ادلشاركة إل مثل  :اخاصبوا.

()1

و ـ ــرغم اجخ ـ ــا م الب ـ ــني ـ ــني ص ـ ــيغة ( اس ـ ــابة ) وص ـ ــيغة ( ـ ــة ) ؛ قلنه ـ ــا نقب ـ ــل تس ـ ــاويجبا يه ـ ــا طبق ـ ــا ألنـ ـ ـوا الاجل ـ ــة ال ـ ــٌب
ؽلكن اساقاؤيا من اقاعل.
ويهـ ــاىف صـ ــيغة أخـ ــرى مـ ــن صـ ــيغ األمـ ــر إل ويـ ــص  ( :تكا ـ ــل ) إل والـ ــٌب جـ ــاءت لـ ــص قـ ــو رسـ ــو هللا  -ملسو هيلع هللا ىلص  -أليـ ــل البح ـ ـرين
رواي ــة ب ــرو ــن ــوم دل ــا ج ــاء األنص ــار لي خ ــذوا نص ــيبجم م ــن م ــا أاتي ــم :ف… ق ــوهللا م ــا الكق ــر أخش ــص ل ــيكم إل ولك ــن
أخشص ليكم أن تبسط ليكم الانيا إل كبا سط

لص من كان قبلكم إل قاهاقسويا كبا تهاقسويا ف.

()2

ونبدأ أوال ببيان السوابق واللواحق ىف ىذا الفعل  ،كما أيتى:
 تهاق : ( الااء ) :سا قة. ( نك ) :جذر لغوى.( األلف ) :ثشو ؛ ويص ألف اجقاعا .
أى أن يذا الكعل م يا حبرقني إل وعلا الااء إل واأللف .ويذو ال ايدة مكهاى من أن يطلق لص اة معان إل ومن أعلجا:
 -1ادلشاركة إل كقولها  :تضارب زيا و برو.
 -2الاجلة لص مطاو ة ( قعل ) إل كقولها  :ولاى قاهاو .
 -3اجساغهاء ى ن ( قعل ) إل كقولها  :متادي

ذلك– يابادى.

()3

 -3اجلمع:
كهـ ـ ــا قـ ـ ــا أ ـ ـ ــر مـ ـ ــن قبـ ـ ــل ألن ـ ـ ـوا اجلبـ ـ ــو الث ثـ ـ ــة إل وذكـ ـ ــر أن لكـ ـ ــل واثـ ـ ــا مهجـ ـ ــا طريقـ ـ ــة

اجلبـ ـ ــة ؛ قجهـ ـ ــا تقـ ـ ــوم ال ـ ـ ـ ايدة

كائـ ــاتني إل ( األوىل ) لغويـ ــة إل ويـ ــص تغيـ ــري الصـ ــيغة الصـ ــرقية مـ ــن واـ ــة إىل آخـ ــر إل و( األخـ ــرى ) لغويـ ــة إل ويـ ــص الاجلـ ــة لـ ــص
الكثرة.
وشلـ ــا ورد أيضـ ــا يف الصـ ــحيح قـ ــو الرسـ ــو –

ملسو هيلع هللا ىلص -

قـ ــبض العلـ ــم ـ ــن بـ ــرو ـ ــن العـ ــاال :ف… ولكـ ــن يقـ ــبض العلـ ــم

قبض العلباء إل ثٌب إذا مل يبق امل اطلا الهاس ُرءُوسا ججاج ف.

()4

( )1ال وائا  :مرجة سا ق إل ال ال.72/71

( )2صحيح البخارى  :كااب الرقاق الصحة إل ةب ما ػلذر من زيرة الانيا إل ج 11إل ال.192
( )3ال وائا  :مرجة سا ق إل ال ال.83/82
( )4صحيح البخارى  :كااب العلم إل ةب كيف يقبض العلم إل ج1إل ال.140
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فهنا لفظتان  :رأس اعجا

رءوس .

اعجا

ورئي

رءوساء.

وهنيبن لص دجلاجبا ةل ايدة إل كبا أيتص:
رئيس

رأس
( رأس )  :جذر لغوى.

ادلادة خالية من ال ايدة

( الياء )  :ثشو إل ومن قيباى الاجلية ما الصوت.
رءوساء

رءوس
( ال ـ ـواو )  :ثشـ ــو إل ومـ ــن قيباجـ ــا الاجليـ ــة إطالـ ــة الصـ ــوت إل ( رأس )  :جذر لغوى.
وماو.

( الواو )  :ثشو ؛ إلطالة الصوت.
( األلف واذلب ة )  :جثقاان للبا إل ولاشكيل اجلبة.
ونصـ ــل مـ ــن خ ـ ـ
ا ن قارس

العـ ــرا السـ ــا ق إىل أن اإللصـ ــاق كـ ــان مـ ــؤثرا

هيـ ــة الكلبـ ــة إل كبـ ــا ن ـ ـراو أيضـ ــا مـ ــؤثرا

رلبلى :ف الرأس  :رأس اإلنسان وغريو ف ()1إل وفيعرب ةلرأس ن الرئي ف.

واجلبع ــان الل ــذان مـ ـرا ليه ــا ثالي ــا م ــن ا ــو الاكس ــري إل وف ي ــو م ــا د
تقايرا ف إل مثل  :مراص إل وسحائ .
وم ــن ـ ـوايا ال وائـ ــا
إل وأن أ سا أرويا

معهايـ ــا إل يق ـ ــو

()2

ل ــص أكث ــر م ــن اثه ــني اغي ــري ص ــيغة مك ــردو لكظ ــا إل أو

()3

اجلب ــة مـ ــا ورد ــن ا ـ ــن ب ــر
العشر األواخر ف.

رؤاي ليلـ ــة الق ــار :ف… أن أ سـ ــا أروا ليل ــة القـ ــار

الس ــبة األواخـ ــر

()4

ونسأل أنفسنا اآلن  :يل يهاىف قرق ني أ س والهاس ؟ ويل مكرديا واثا ؟ أم ج يوجا مكرد أص ً ؟
إن يذو األس لة وغرييا ولايا زايدة األلف إل وثذقجا ثيها آخر.
ويؤكا أصحاب اللغة أن الهاس أصلى أ س قخكف ؛ ومل تكن األلف وال م قيى واا ن اذلب ة احملذوقة.

()5

 -4ادلاضى:
الص ـ ــكحات الس ـ ــا قة دلبح ـ ـ ـ اإللص ـ ــاق كان ـ ـ ـ يه ـ ــاىف وقك ـ ــة م ـ ــة الكع ـ ــل ادلاا ـ ــص إل وقله ـ ــا  :إن للباا ـ ــص

م ـ ــات يع ـ ــرم

هب ــاإل كا ــاء الا ني ـ ـ إل وم ـ ـن أمثلا ــى  :ق ــام وقع ــا )6(.وق ــا أيت ــص الكع ــل ادلاا ــص م ي ــاا إل كب ــا ق ــا أيت ــص رل ــردا إل ولك ــل ص ــيغة م ــن
يذو الصيغ دججت مابي ة إل سيام تهاو عضجا من كااب ف قاح البارى ف

العروا القادمة.

( )1رلبل اللغة  ( :ا ن قارس ) أمحا ن زكرايإل ت :جاب الاين أ و بروإل ( رأس ) إل ال.310
( )2ادلكردات  :مرجة سا ق إل ( رأس ) إل ال.189
( )3هوان الظرم لم الصرم  :يارون با الرازق إل ال ال24/23إل الكاوح األد يةإل القايرةإل 1331ه.
( )4صحيح البخارى  :كااب الاعبري إل ةب الاواط لص الرؤاي إل ج 12إل ال.308
( )5اتج اللغة وصحاح العر ية ( :نوس) إل ج 2إل ال835إل دار إثياء ال اث العريبإل ريوتإل 1999م.
( )6اجلبل الهحو  ( :ال جاجص ) أىب القاسم باالرمحن إل حتقيق  :د .لص توقيق احلبا إل ال. 7
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األقع ــا ادلاا ــية م ــا ناع ــرا ل ــى ل ــص ثكاي ــة س ــعا ــن رس ــو هللا

قب ــن مواا ــة ال وائ ــا

الهار ف.

أثا الصحا ة ماج :ف… إر أل طص الرجل وغريو أث إىل مهى خشية أن يا ُكبى هللا

قول ــى ــن س ــب

ــام إ طائ ــى

()1

وهب ـ ــذا ن ـ ــرى أن دجل ـ ــة اذلبـ ـ ـ ة ل ـ ــص الس ـ ــل واا ـ ــحة إل وق ـ ــا ق ـ ــامها ذل ـ ــذا م ـ ــن قب ـ ــل إل كب ـ ــا إن ص ـ ــيغة أقع ـ ــل أتت ـ ــص مض ـ ــادة

معهاي ــا دلع ــج قع ــل إل مث ــل  :لبا ــى أع ــج أد ا ــى إل وأ لبا ــى أع ــج أذنا ــى.
وكبكبى ق ك إل ويو جزم ماعا إل وأك

()2

ق ــا الك ــريوز آةدى :ف كاب ــى  :قلب ــى وص ــر ى ك كب ــى

ليى  :أقبل ول م كانك إل … إل وك  :ثقل ف.

أكب

()3

كب
( ك )  :جذر لغوى إل لي

 (-اذلب ة )  :سا قة ؛ للقصر.

ى سوا ق إل وج لواثق.

( ك )  :جذر لغوى.ومسـ ـ لة ال ـ ـ ايدة كب ــا رأيه ــا تغ ــري

األ هي ــة الص ــرقية للكلب ــة إل ق ــهحن نق ــو ( :مكـ ـ ) كاس ــم مكع ــو م ــن أكـ ـ إل ونق ــو ( :

مكبوب ) كاسم مكعو من ( ك ) ؛ ألن الصغية األوىل غري ث ثية إل والثانية صيغة ث ثية.
ادلااـ ـ ــص أيض ـ ـ ـاً م ـ ــا ورد يف الصـ ـ ــحيح

وم ـ ــن ـ ـ ـوايا اإللص ـ ــاق

ها الهىب  -ملسو هيلع هللا ىلص  -قانكسك الشب ف.
ودلا كها نبح

ثكاي ـ ــة أىب كـ ـ ــرة ـ ـ ــن رس ـ ــو هللا ذات مـ ـ ــرة :ف… كهـ ـ ــا

()4

ن دجلة ال وائا ؛ قلن مهجج البح يقاضص مها أن نبني نو ية ال وائا
انكسفت

الكلباني إل كبا يلص:

كسفت

( األلف )  :سا قة ؛ للهطق ةلساكن إل قجص ألف وصل ( .كسف )  :جذر لغوى.
( الااء )  :جثقة ؛ للاجلة لص الا ني .

( الهون )  :سا قة.
( كسك )  :جذر لغوى.
( الااء )  :جثقة ؛ للا ني .
و رغم ت ايا اللكظ األو
قيشبى ( قعل )

لص الثار قلن معهاعلا واثـا إل وماسـاوى ؛ ألن صـيغة ف انكعـل ف يسـاخام أثيـا غـري قصـا ادلطاو ـة ؛

الاجلة إل مثل  :انطلق = طلق.

()5

وم ــن الاعب ـ ـريات ال ــٌب وردت مؤك ــاة ي ــذا ادلع ــج ق ــو ا ــن دري ــا :ف ويق ــا  :خس ــف القب ــر إل وانكس ــك الش ــب  .ق ــا ع ــض
أيل اللغة  :ج يقا انكسف القبر أص إل إظلا يقا  :خسف القبر إل وج يقا  :كسف وكسك الشب ف.

( )1صحيح البخارى :كااب اإلؽلان إل ةب إذا مل يكن اإلس م لص احلقيقة وكان لص اجساس م إل ج 1إل ال.61
( )2ال وائا  :مرجة سا ق إل ال.61
( )3القاموس احمليط  :ج 1ال 125إل وانظر :الهجاية غري احلاي واألثر  :ج 4إل ( كب ) إل ال.138
( )4صحيح البخارى  :كااب أ واب الكسوم إل ةب الص ة كسوم الشب إل ج 2إل ال.358
( )5ال وائا  :مرجة سا ق إل ال.60
( )6اجرة اللغة  ( :ا ن دريا ) دمحم ن احلسنيإل ت :السيا ادلوسويإل ج 2إل ال219إل دار الثقاقةإل القايرةإل د.ت.
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واللكـ ـ ــظ يـ ـ ــا أصـ ـ ــلى لـ ـ ــص القطـ ـ ــة إل قيقـ ـ ــا  :ف كسـ ـ ــك البعـ ـ ــري إذا قطع ـ ـ ـ
ف.

رقو ـ ـ ــى إل وكـ ـ ــذلك كسـ ـ ــك الثـ ـ ــوب إل إذا قطعاـ ـ ــى

()1

 -5ادلثىن:
ادلث ــج كب ــا م ــر ليه ــا م ــا ي ــا
ثالٌب الهص واجلر )2(.قال ايدة
وشلا نلحظى

ل ــص اثه ــني احت ــاا لكظـ ـاً ومع ــج إل ـ ـ ايدة أل ــف ون ــون ل ــص ادلك ــرد

ثال ــة الرق ــة إل وايء ون ــون

ادلثج للاجلة لص ادلثج.

يذا القبيل ما جاء ن ا ن مالك

معراجى– ملسو هيلع هللا ىلص :ف… قااىل ثٌب كان مهى قاب قوسني ف.

()3

وىف لفظة القوسني حنصل على التحليل اآلتى:
 قوسني:( قوس )  :جذر لغوى.
( الياء والهون )  :جثقاان ؛ للاجلة لص ادلثج وقا جاءات يها نظرا ألن السياق األسلوىب
قـ ــا ا ـ ــن قـ ــارس
ايء إل وادلعج

ادلقـ ــايي  :ف القـ ــام وال ـ ـواو والسـ ــني أصـ ــل واثـ ــا يـ ــا

ايعى واثا ف.

ثالة جر.

لـ ــص تقـ ــاير ـ ـ ش ـ ـ إل يصـ ــرم قاقل ـ ـ واوو

()4

 -6ادلصدر:
مبلـ ــغ ذلـ ــك مـ ــا جـ ــاء لـ ــص أثـ ــا هـ ــاوين صـ ــحيح البخـ ــارى إل ويـ ــو ف ةب اجسـ ــابا ف( )5إل والـ ــذى يكسـ ــرو ةإلصـ ــغاء للسـ ــبا
للسبا إل ويرى أن كل مسابة سامة من غري ك .

()6

وقا تكرر معها يذا ادلعج كثريا .وادلجم أنى مل يشر إىل مواة ال ايدة قيى إل ولكها نود إيضاثجا إل كبا أيتص:
 ( االستماع ): ( ال ) :سا قة للاعريف. ( مسع ) :جذر لغوى. (التاء )  :ثشو ؛ قجص اتء اجقاعا . ( -األلف )  :جثقة ؛ لواة صيغة ادلصار ةلطريقة السليبة.

( )1الصحاح  :مرجة سا ق إل ج 3إل (كسف ) إل ال.1174
( )2ادلرجة اللغة العر ية فضلويا وصرقجاف  :لص راا إل ج 1إل ال 116إل دار الككر إل ريوت إل د.ت.
( )3صحيح البخارى :كااب الاوثيا إل ةب ما جاء قولى وجل فوكلم هللا موسص تكليباف إل ج 13إل ال.371
( )4مقايي اللغة  ( :ا ن قارس ) أمحا ن زكرايـ د :با الس م يارونإل ج 5إل ال 40إل احلليبإل القايرةإل 1980م.
( )5صحيح البخارى  :كااب اجلبعة إل ةب اجسابا إىل اخلطبة يوم اجلبعة إل ج 2إل ال.276
( )6قاح البارى  :ج 2إل ال.276
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 -7ادلضارع:
ادلض ـ ــار ي ـ ــو قع ـ ــل مق ـ ـ ن ةل م ـ ــان احل ـ ــاىل إل وتلح ـ ــق ـ ــى ث ـ ــروم م ـ ــن ال ـ ـ ايدة الاجلي ـ ــة غ ـ ــري األص ـ ــلية إل وال ـ ــٌب بعج ـ ــا لكظ ـ ــة (
أني ).
ونذكر يها من األمثلة ما ثكاو أ و سكيان ن يرقل
ققا يرقل  :يذا ملك يذو األمة ف.

قولى ن أمة العرب أبهنم قا جر قيجم ملك :ف… ققا  :يـم ؼلااهـون.

()1

ي ثـ ــظ الباث ـ ـ أن يهـ ــاىف صـ ــيغاني صـ ــرقياني إل تاعـ ــاوران لـ ــص احلـ ــاي إل واثـ ــاة م ـ ـهجن قعـ ــل مضـ ــار إل ووااـ ــح أنـ ــى مرقـ ــو إل
والثانية صيغة اسم مكعو إل كبا ي ثظ أن ا ن ثنر قا قضل رواية الكعل ادلضار ؛ ألنى أقيا وأرجح.
لص الاناد واجسابرار يو الذى سو للعسق ر يذا الرأى.

ولعل كون الكعل ادلضار يا

وتتضح قيمة الزوائد إذا قمنا هبذا التحليل.
 ؼلااهون : ( -الياء )  :سا قة إل وتا

لص اجسابرار إل و عل الكعل مضار ا.

 ( خًب )  :جذر لغوى. ( الااء األوىل )  :ثشو ؛ للبشاركة إل ويص اتء اقاعا . ( -الهون )  :جثقة ؛ وتا

لص أن الكعل مرقو .

 -8ادلفرد:
وادلك ـ ــرد كب ـ ــا يعرق ـ ــى الص ـ ــرقيون

ةب الع ـ ــاد م ـ ــا ل ـ ــي مث ـ ــج إل وج اع ـ ــا وتق ـ ــوم ال وائ ـ ــا

ادلك ـ ــرد اللغ ـ ــوى ـ ــاور كب ـ ــري إل قق ـ ــا

تغري ادلعج إل وقا تهقصى.
وشل ـ ــا ورد ما ـ ـ ثرا ةل وائ ـ ــا ق ـ ــو أىب ذل ـ ـ
 ،اعاااقاٌ،ب ثويبة ف.

ـ ــرثى ل ـ ــص رواي ـ ــة ـ ــروة وتويب ـ ــة :ف… مل أل ـ ــق ع ـ ــاكم إل غ ـ ــري أر س ـ ــقي

()2

ولكى نعرف قيمة السوابق واللواحق علينا أن نتبع التقسيم التاىل:
عتقى

عتاقى
 ( -اق )  :جذر لغوى.

( اق )  :جذر لغوى.

 ( -األلف )  :ثشو ؛ إلطالة الصوت.

 (-الياء )  :جثقة ؛ للهسبة.

 ( -الياء )  :جثقة للهسبة.

( )1صحيح البخارى  :كااب الوثص إل ةب اء الوثص إل ج 1إل ال.32
( )2صحيح البخارى  :كااب الهكاح إل ةب وأمجاتكم ال ئص أراعهكمإل ج 9إل ال.114
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يق ـ ــو الص ـ ــرقيون :ف إن د الكع ـ ــل ل ـ ــص اماه ـ ــا ونك ـ ــور ققي ـ ــاس مص ـ ــارو قع ـ ــا إل قبص ـ ــادر األقع ـ ــا
راد إل إةق إل إةء ف وهبذا قبن

ـ ــرد إل أ ـ ــق إل أىب إل ي ـ ــص

ااق لص يذو الشاكلة أمر مرقوا ؛ ألن العاق زلبوب إل ولي أساقذر.

وأخ ـ ـريا إل نسـ ــاطية أن نقـ ــرر أن الس ـ ـوا ق واللواثـ ــق ذلـ ــا دور كبـ ــري
من ف قاح البارى ف شرح صحيح البخارى إل ج ن ثنر العسق ر.
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اخلامتة:
ع ـ ــا ي ـ ــذو الرثل ـ ــة ادلاواا ـ ــعة يف أج ـ ــل كا ـ ــاب ع ـ ــا الق ـ ــرآن الك ـ ــر إل أج وي ـ ــو ص ـ ــحيح البخ ـ ــاري؛ خل ـ ــا الباثـ ـ ـ إىل الها ـ ــائج
الاالية:
 ياكـ ـ ــق ادلعهيـ ـ ــان :اللغـ ـ ــويإل واجصـ ـ ــط ثي لإللصـ ـ ــاق؛ الـ ـ ــذي يعـ ـ ــرم إباـ ـ ــاقة سـ ـ ــا قة أو جثقـ ـ ــةإل أو ثشـ ـ ــو لـ ـ ــص األصـ ـ ــلادلعنبي للكلبة العر ية.
 لإللصاق دور كبري يف دجلة اللكظةإل وجسيبا ما يؤديى يف معظم اساعباجتى من توكيا وتقوية. ج يوجا روو لإللصاق يف اللغة العر يةإل سوى ما يؤديى من قيبة يف السياق. سبق اللغويون العرب غرييم يف رلا القضااي اللغوية احلايثة. -كثرة الشوايا الاالة لص اإللصاق يف صحيح البخاري.
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ادلصادر وادلراجع:
 .1إر اد الطال  :أمحا إ راييم بارة و با الغج إ ا يل إل مكابة اجلامعة األزيرية إل القايرة إل 1964م.
 .2أ اات رلابعات( :العقاد) باس زلبود إل دار ادلعارمإل القايرة إل 1988م.
 .3اتج اللغة وصحاح العر ية ( :اجلويرى) إ ا يل ن محاد إل دار إثياء ال اث العرىب إل ريوت إل 1999م.
 .4تصريف األقعا وادلصادر وادلشاقات :د .ص ح سليم الكاخرى إل مكابة صبص للهشر والاوزية إل اإلسكهارية إل 1996م.
 .5الاطبيق الصر  :د .باو الراجحص إل دار ادلعرقة اجلامعية إل اإلسكهارية إل 2000م.
 .6اجلبل

الهحو( :ال جاجص) أىب القاسم با الرمحنإل ت :د .لص توقيق احلباإل مؤسسة الرسالة – األملإل ريوت 1958م.

 .7اجرة اللغة( :ا ن دريا) دمحم ن احلسنيإل ت :السيا زين العا اين ادلوسوىإل مكابة الثقاقة الايهيةإل القايرةإل د.ت .
لم اللغة :د .كبا دمحم شرإل دار ادلعارمإل القايرةإل 1973م.

 .8دراسات

 .9دراسات لغوية تطبيقية :د .سعا ثسن حبريىإل مكابة زيراء الشرقإل القايرةإل1997م.
الصيغ

 .10ال وائا

اللغة العر ية ف

األقعا ف :د .زين كامل اخلويسكصإل دار ادلعرقة اجلامعيةإل اإلسكهاريةإل 1984م.

 .11رح قطر الهاى و ل الصاى( :ا ن يشام) أىب دمحم با هللاإل ت :دمحم زلىي الاين با احلبياإل مكابة دار الثقاقةإل القايرةإل د.ت.
 .12صحيح البخارى( :البخارى) دمحم ن إ ا يلإل ادلطبعة اخلرييةإل القايرةإل 1319يـ.
 .13العر ية لغة العلوم والاقهية :د .با الصبور اينيإل دار اج اصامإل القايرةإل 1989م.
 .14هوان الظرم

لم الصرم :يارون با الرازقإل مطبعة الكاوح األد يةإل القايرةإل 1331يـ.

 .15قاح البارى( :العسق ر) أمحا ن ثنرإل ادلطبعة اخلرييةإل القايرةإل 1319ه.
 .16الكلسكة اللغوية :جرجص زياانإل مراجعة :د .مراد كاملإل مطبعة اذل إل القايرةإل 1969م.
 .17القاموس احمليط( :الكريوز آةدى) دمحم ن يعقوبإل احللىبإل القايرةإل 1952م.
تصريف األقعا  :دمحم با اخلالق ضيبةإل مطبعة السعادةإل القايرةإل 1971م.

 .18اللباب

 .19اللبة( :ا ن جج) أىب الكاح ثبانإل ت :ثسني دمحم رمإل مكابة امل الكا إل القايرةإل 1979م.
 .20رللة دراسات ر ية  :مقا حملبا ص ح الاينإل العاد 6إل مطبعة الكنر اجلاياإل القايرةإل 1987م
 .21اجملبل( :ا ن قارس) أمحا ن زكرايإل تإل جاب الاين أ و بروإل دار الككرإل ريوتإل 1940م.
 .22معنم مقايي اللغة( :ا ن قارس) أمحا ن زكرايإل ت :با الس م دمحم يارونإل احللىبإل القايرةإل 1980م.
 .23ادلرجة

اللغة العر ية فضلويا وصرقجاف  :لص راا إل ج 1إل ال 116إل دار الككر إل ريوت إل د.ت.

 .24ادلباة

الاصريف  :ا ن صكور إل حتقيق  :قخرالاين قباوة إل ال 20إل د.و إل ثل إل 1970م.

 .25مهايج البح

اللغة  :د .متام ثسانإل مطبعة األصللوإل القايرةإل 1990م.

 .26ادلهصف( :ا ن جج) أىب الكاح ثبانإل ت :دمحم با القادر أمحا طاإل دار الكا العلبيةإل ريوتإل 1999م.
 .27الهجاية

غري

احلاي

واألثر( :ا ن األثري) دمحم ن اجل رىإل ت :طاير أمحا ال اوىإل وزلبود دمحم الطهاثصإل دار الككرإل ريوتإل

1965م.

282

املؤمتر الدولي العلني الثامً للنركز األوروبي للبحوث واالستشارات يف العلوو اإلىشاىية واالجتناعية
حتت شعار ”التكامل املعريف  ...شرط وغاية “
غرىاطة – أسباىيا – مدرسة الدراسات العربية
7029 / 3 / 72 - 72

التكامل بني العلوو الشرعية والعلوو اإلىشاىية
وأهنيته يف جتديد فهه اليص الديين وتطوير
الفكر اإلسالمي
إعداد:
د /العياشي ادراوي
جامعة حمند األول– املغرب
Email: draouielayachi@yahoo.com

Ref: 8/2018/673
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ملخص:
يهدؼ البحث إىل نقد التصور االنغالقي للمعرفة يف رلاؿ العلوـ اإلسالمية القائم على الفصل بُت العلوـ وادلعارؼ ،يف مقابل
الدفاع عن تصور بديل مقتضاه أف ادلعارؼ – عامة -زلكومة دبنطق التكامل والتفاعل ،وليست قائمة على أساس التباعد والتنافر.
ومن شبة االستدالؿ على مدى أعلية ىذا "النظر التكاملي" يف فهم الوحي وتلقي نصوص التنزيل من انحية ،ويف ذبديد الفكر
اإلسالمي عموما ،وتطوير العلوـ اإلسالمية خصوصا ،من انحية أخرى .ولتحقيق ذلك سيتم إبراز التالزـ القائم إبستيمولوجياً بُت
العلوـ وادلعارؼ اإلنسانية دبختلف فروعها ورلاالهتا من جانب ،وبُت نصوص الوحي من جانب آخر ،من منطلق أف أعلية تلك
العلوـ يف فهم نصوص الدين وتوجيو التفاعل معها على أساس فكري منفتح متجدد ال تقل أعلية عن أتثَت نصوص الوحي يف
ادلعارؼ غَت الدينية وتوجيهها ذلا .وعلى ىذا األساس فإف الدعوى اليت يقوـ عليها البحث ىي أنو ال يوجد أي فهم للوحي –
كائنا ما كاف -ال يستند إىل علوـ ومعارؼ ومفاىيم من خارج الدين؛ وابلتايل ما من نقطة يف رلاؿ ادلعرفة الدينية إال وىي
مًتابطة -بشكل مباشر أو غَت مباشر -مع ادلعارؼ اإلنسانية ،وعلى أساس ىذا التكامل والتفاعل يتجدد الفكر اإلسالمي
ويتطور.
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إف ادلتتبع حلركة تطور الفكر اإلسالمي ،قدؽلو وحديثو ،لَيَػ ْلحظ أنو فكر يشكو  -يف العديد من اذباىاتو وسبظهراتو -خلالً معرفياً
ٍ
مكتف بنفسو قائم بذاتو حبيث ال
ومنهجياً يف اآلف نفسو ،سواء على مستوى الرؤية اليت يصدر عنها واليت ترى أف ىذا الفكر
ػلتاج إىل غَته وال يفتقر إىل ما سواه ،أو على مستوى طريقة تعاطيو مع ادلعارؼ غَت اإلسالمية والعلوـ األجنبية ،وىي طريقة تقوـ
يف الغالب األعم على الرفض والرد ،والنقض واإلقصاء ألهنا –كما يتصور البعض خطأً -ليست من جنسو وال تتوافق مع
مرجعيتو ،حبجة أف االنفتاح عليها قد يضر ابلدين وعلومو ،كما بِتابِعي ىذا الدين ومعتنقيو ،ويفسد العقيدة والشريعة على حد
سواء ،كما تدؿ على ذلك صبلة من ادلواقف ادلناىضة للمنطق والفلسفة عرب اتريخ اإلسالـ الطويل .1وابلتايل فإف "الدين ال يُفهم
إال بعلوـ الدين" و "اإلسالـ ال تُفسر نصوصو إال بعلومو ومعارفو" .األمر الذي شكل عائقا أماـ تطور ىذا الفكر نفسو من
ت أف تتجاوزه ،وسارت يف
جهة ،كما عرقل صبلة من العلوـ اإلسالمية احلاضنة لو من جهة أخرى ،ألهنا وقفت عند مستوى أبَ ْ
اذباه رفضت أف تغَت السَت ضلوه.
ضمن ىذا األفق العاـ ػلاوؿ البحث نقد  -ونقض -ىذا التصور االنغالقي للمعرفة ،القائم أساساً على الفصل بُت العلوـ
وادلعارؼ وإبعادىا عن بعضها البعض ،يف مقابل الدفاع عن تصور بديل مقتضاه أف ادلعارؼ – كائنة ما كانت -زلكومة دبنطق
التكامل والتفاعل ،وليست قائمة على أساس التباعد والتنافر ،ومن شبة االستدالؿ على مدى أعلية ىذا "النظر التكاملي" يف فهم
الوحي وتلقي نصوص التنزيل من انحية ،ويف تطوير العلوـ اإلسالمية (والنسق احلاضن ذلا) وذبديدىا من انحية أخرى+ .ولتحقيق
ذلك سيتم إبراز التالزـ القائم إبستيمولوجيا بُت العلوـ وادلعارؼ اإلنسانية دبختلف فروعها ورلاالهتا من جهة ،وبُت نصوص
الوحي من جهة أخرى .من منطلق أف أعلية تلك العلوـ يف فهم نصوص الدين وتوجيو التفاعل معها ال تقل أعلية عن أتثَت
نصوص الوحي يف ادلعارؼ غَت الدينية وتوجيهها ذلا .وعلى ىذا األساس فإف الدعوى اليت يقوـ عليها البحث ىي أنو ال يوجد أي
فهم للوحي –كائنا ما كاف -ال يستند إىل علوـ ومعارؼ ومفاىيم من خارج الدين؛ وابلتايل ما من نقطة يف رلاؿ ادلعرفة الدينية إال
وىي مًتابطة -بشكل مباشر أو غَت مباشر -مع ادلعارؼ اخلارجية.
ومن ىنا يبدو أنو من غَت ادلمكن إطالقاً االقتصار يف تلقي النصوص الدينية وتفسَتىا وفهمها على ضلو أمثل ،على علوـ الدين
ومعارؼ الوحي فقط .حبكم أف نصوص الوحي – كما ىو معلوـ -ىي خطاابت على قدر كبَت من الشمولية والعمق والكثافة
والثراء ،كما أهنا تنطوي على إمكاانت تعبَتية ىائلة ،ومستوايت داللية كثَتة ال تُعايَر إال بتعدد اجملاالت ادلعرفية والقضااي العلمية

واإلنسانية والسياسية واالجتماعية واالقتصادية والتارؼلية وغَتىا اليت تشتمل عليها تلك النصوص .وتبعا ذلذا فإف عدـ التوسل
 -1يقوؿ طو عبد الرضبن يف ىذا السياؽ" :لقد اعتُرب ادلنطق فضوال من القوؿ أو خروجا عن السليقة أو مرتعا للشناعات أو مظنة للشبهات ،بل رصبا
لي أصحابو ابلتجريح أو االهتاـ أو اإليقاع؛ بل ابدلتابعة وادلعاقبة .وال
ابلغيب وخوضا يف جلج الباطل؛ ووقع تكريهو ،بل ربرؽلو ومصادرتو؛ كما ابتُ َ
زالت آاثر ىذا التصدي للمنطق وادلناطقة إىل ىذا الزمن ،وقد كاف من ادلعارضُت لو كبار احملدثُت والفقهاء واألصوليُت وادلتكلمُت واللغويُت من
أمثاؿ الشافعي وأيب سعيد السَتايف والباقالين وأيب احلسن األشعري والقاضي عبد اجلبار واجلبائي وأيب ادلعايل اجلويٍت وابن الصالح وابن تيمية وابن
قيم اجلوزية والسيوطي وغَتىم كثَت ".طو ،عبد الرضبن ،ذبديد ادلنهج يف تقومي الًتاث ،ادلركز الثقايف العريب ،الدار البيضاء-بَتوت ،ط،2
(2005ـ)( ،ص)315 /
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ابآلليات ادلتاحة يف نطاؽ العلوـ اإلنسانية عامة؛ من نظرايت ومناىج ومفاىيم غلعل من الصعب -بل من ادلستحيل -الوقوؼ
على مكنوانت النصوص الدينية وقراءهتا يف أبعادىا اليت غلب أف تُقرأ فيها .ومن شبة تفقد حيويتها ويُعطل إمكا ُف تفاعلها مع
سلتلف ادلتغَتات الثقافية واحلضارية ،مثلما تُعطل كذلك قابليتُها الستيعاب كل جديد وطارئ.
وإذا كاف ذلك كذلك فإف من أىم األىداؼ ادلوجهة ذلذا البحث بياف أف االستمداد األقوـ من نصوص الوحي ،والتعاطي
األنسب معها ال ؽلكن أف يتحقق إال ابالنطالؽ من رؤية تستحضر مبدأ الًتابط والتفاعل بُت العلوـ ،ومن منهجية تنبٍت على
التكامل وال تداخل بُت ادلعارؼ والعلوـ .وال شك أف ىذا "االختيار التكاملي التفاعلي" تذوب يف نطاقو الفواصل الوعلية بُت
ثنائيات من قبيل " :علوـ إسالمية /علوـ غَت إسالمية"" ،علوـ نقلية /علوـ عقلية"" ،علوـ دينية /علوـ مدنية"" ،علوـ عبادية/
علوـ عادية" ،وغَتىا .وىي ثنائيات زلكومة دبنطق ال يَ ُبعد أف يكوف ُم ْعرقِال لتطور تلك العلوـ من حيث ىي كذلك أوالً ،ومعيقا
لتجديد قراءة نصوص الوحي وربديث الفكر الديٍت اثنياً ،ومكرساً للجمود والتقليد (بدؿ اإلبداع واالجتهاد) اثلثاً .وذلذا فمن
مطامح ىذا العمل كذلك زلاولة نسف األساس الذي يقوـ عليو ىذا ادلنطق والتأسيس – يف مقابل ذلك -دلنطق مغاير ينسجم
مع مبدأ وحدة ادلعرفة وتكامل العلوـ وتوافق العقل والنص ،ويراعي مقتضيات ذلك.
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 .1في مسمى التداخل بين العلوم وأهميته:
قبل مباشرة ربديد داللة تداخل العلوـ وادلعارؼ ػلسن التأكيد على مسلمة أساسية مفادىا أف التمييز يف االستمداد بُت مصادر
ادلعرفة ،نصاً وعقالً وواقعاً ،ابعتماد بعضها دوف اآلخر يُفضي إىل نزعات فكرية وصراعات مذىبية وإديولوجية أكثر شلا ينتج معرفة
متكاملة وفكرا متزان" ،وىذا سبب من أسباب الفرقة واخلالؼ والنزاع بُت طوائف وتيارات الفكر اإلسالمي ذات النزوع النصي
احلريف ،أو العقالين الصرؼ ،أو الدىري الواقعي جداً ،ومثلها الباطٍت ادلغايل .وىكذا فاألصل يف ادلعرفة أف تناؿ حظا من ىداية
وإرشاد الوحي ،وحظاً من اجتهاد ونور العقل ،وحظاً من حاجات ونوازؿ العصر والواقع .فتلك وحدىا ادلعرفة القابلة لالستمرار
والتطور ،وادلقبولة عند ذوي العقوؿ ادلتزنة والسرائر السليمة".

1

ومعٌت ىذا أنو بتكامل مصادر ادلعرفة وانفتاحها على بعضها تتكامل العلوـ وادلعارؼ ،إذ لكل مصدر علوـ تنبثق منو وتدور حولو
بياان وتوضيحا ،وبناءا وأتسيسا ،واألصل فيها التداخل والتكامل لوحدة الغاية وادلصدر ،وليس التنافر والتصارع واالضلباس يف دوائر
خاصة ال تُطل على غَتىا وال تتواصل معها .وىذا الذي حدث اترؼليا (يف دائرة الفكر اإلسالمي ربديدا) من حيث التأطر يف
ادلذاىب والفرؽ والطوائف ،إظلا ىو من التحيزات واألفهاـ اخلاصة اليت جعلت كل طائفة تستقل عن األخرى دوف القدرة على
التفاعل والتكامل معها .وإضافة إىل ىذا فلقد كاف لعامل تصنيف العلوـ وسبييز بعضها عن بعض (تسهيال لتلقينها والتعرؼ على
أحكامها) ابلغ األثر كذلك يف ىذا االنقطاع ،حبيث ربوؿ ىذا االعتبار ادلنهجي إىل واقع موضوعي يصعب االنفكاؾ عنو
ابدلمارسة والتداوؿ التارؼلي ،خصوصا بُت العلوـ ادلسماة "عقلية ونقلية" و"عبادية وعادية" و"وحكمة وشريعة" وما شابو ذلك.
وتطور ىذا التمييز ليأخذ أشكاال أخرى يف فكران احلديث وادلعاصر يف ثنائيات من قبيل "حديث/قدمي"" ،شرعي/عقلي"،
"ديٍت/مدين" ،وكأنو ال عالقة ألحدىا ابآلخر.2
وىذا شلا جعل رلاالت العلم وادلعرفة شبيهة جبزر معزوؿ بعضها عن بعض ،ال تربطها رابطة وال تصل بينها أية صلة وخاصة علوـ
زلكومُت لزمن غَت قصَت دبنطق الصداـ والتنافر وليس دبنطق
الدين يف عالقتها بعلوـ اإلنساف من حيث علا صنفاف معرفياف ظال
ْ

التداخل التكامل والًتابط دبا ىو األساس الذي ينبغي أف تُبٌت عليو سلتلف ادلعارؼ ،وتُرسى وفقو صبيع العلوـ .من منطلق أف
األصل يف ادلعرفة – كائنة ما كانت -ىو االختالؼ والتنوع ،مثلما أف األصل يف العلم ،كائنا ما كاف ،االنفتاح والتفاعل وليس
االنغالؽ واجلمود .وإال ربوؿ إىل أداة إلنتاج ثقافة التقليد واالجًتار ،أو آلة لصناعة فكر االتباع واالستهالؾ .واحلاؿ أف الثقافة ال
تكوف ثقافة حقة ،مثلما ال يكوف الفكر فكرا حبق إال إذا كاف رلتهدا مبدعا ،متجددا رلددا .وكلها أمور ال يُرجى ربققها إال يف

إطار تقارب العلوـ ادلتعددة ،وتكامل ادلعارؼ ادلتنوعة.

 -1سعيد ،شبار" ،منهجية االستمداد التكاملي دلعارؼ الوحي" ،رللة حراء ،السنة الرابعة ،العدد2009) ،16ـ)( ،ص.)13 /
 -2سعيد ،شبار" ،من مظاىر التحيز يف العلوـ اإلسالمية؛ أزمة منهج أـ أزمة تنزيل" ،منشورات الرابطة احملمدية للعلماء ،ادلغرب( ، )2010( ،ص/
.)261
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وإذا تبُت ىذا تبُت معو كذلك أف قضية تداخل العلوـ وتكامل ادلعارؼ ىي قضية فكرية ومنهجية يف اآلف نفسو ،ذلك أهنا ترتبط
ابلنشاط الفكري مثلما ترتبط ابدلمارسة البحثية وطرؽ التعامل مع األفكار .ومن ىنا فإف مفهوـ التداخل العلمي يدؿ ،من ضمن
ما يدؿ عليو ،على حاجة العلوـ إىل بعضها البعض يف ظلو العلم وتقدمو من جهة ،أو يف تطبيقو وتوظيف مبادئو عمليا من جهة
اثنية .وبناء على ىذا يبدو أف ىناؾ  -على األقل -بعدين لعملية التكامل العلم والتداخل ادلعريف؛ بعد إنتاجي وبعد استهالكي.
فالتكامل واالنفتاح يف بعد اإلنتاجي ىو صورة من صور اإلبداع الفكري الذي ػلتاج إىل قدرات خاصة .فمثال التكامل بُت
معارؼ الوحي والعلوـ اإلنسانية واالجتماعية يف صياغاهتا الغربية ػلتاج إىل العامل الباحث الذي يستلهم ىداية هللا سبحانو يف فهم
مقاصد النصوص واألحكاـ وكيفية تنزيلها على الوقائع واألحداث ضمن إطار ثقايف وحضاري معاصر .أما البعد االستهالكي من
العملية فيتعلق بتوظيف األبنية الفكرية اليت يقوـ عليها التكامل يف فهم الظواىر أو القضااي موضوع الدراسة ،وسبييز العناصر ادلميزة
للمعرفة يف إطارىا التكاملي/التداخلي ،وتسهيل نقل ىذه ادلعرفة إىل الغَت.1
وبعيداً عن اخلوض يف تفاصيل داللة مفهوـ التداخل يف رلاؿ العلوـ والتكامل بُت ادلعارؼ والقياـ بًتجيح استعماالت على أخرى
نبادر إىل القوؿ إف ما يعنيو ادلفهوـ يف السياؽ الذي ضلن فيو ىو التكامل يف ثالثة مستوايت متالزمة؛ أوذلا التكامل بُت مصدري
ادلعرفة األساسيُت :الوجود والوحي .والثاين التكامل بُت أدايت ادلعرفة :العقل واحلس .أما الثالث فهو التكامل بُت األدوات
والوسائل .وىذا الفهم مرتبط ربديدا ابجلمع بُت القراءتُت :قراءة الوحي وقراءة الوجود ،أو لنقل قراءة الكتاب ادلسطور وقراءة
الكتاب ادلنظور .2وال ؼلفى أف ىذا االختيار التكاملي قد يكوف موحدا للمجهود الفكري لؤلمة من انحية ،وزلققا لشرط كسبها
االجتهادي واإلبداعي من انحية أخرى .يقوؿ النورسي يف ىذا ادلعٌت معربا عن امتزاج نظره العقلي بيقينو القليب ومشهودات الواقع
ادلربىن
احلسي":أ َْعلَ ُم أف عقلي قد يرافق قليب يف سَته ،فيعطي القلب مشهوده الذوقي ليد العقل ،فيربزه العقل على عادتو يف صورة َ

وح َجب مشس اإلسالـ
التمثيلي ".لذا فهو يرى "أف أعظم سبب سلب منا الراحة يف الدنيا ،وحرـ الكثَتين من سعادة اآلخرةَ ،
كسفها ىو سوء الفهم وتَػ َوىم مناقضة اإلسالـ وسلالفتو حلقائق العلوـ" ،3وتعارضو مع ما يسمى بعلوـ العقل.
و َ

 -1فتحي ،حسن ملكاوي ،منهجية التكامل ادلعريف :مقدمات يف ادلنهجية اإلسالمية ،ادلعهد العادلي للفكر اإلسالمي ،طبعة خاصة ابدلغرب ،مطبعة
طوب-بريس ،الرابط ،ادلغرب2012( ،ـ)( ،ص(28-20/
 -2ادلرجع السابق( ،ص(290 /
 -3سعيد ،شبار" ،منهجية االستمداد التكاملي دلعارؼ الوحي" ،مرجع سابق( ،ص)13 /

288

د /العياش ي ادراوي

 .2نحو نقد منطق الفصل بين المعارف والعلوم:
إف من كبَت األخطاء تصور أف العلوـ يف ادلنظور اإلسالمي تقتصر فقط على ما يسمى العلوـ الشرعية أو علوـ الشرع شلا يدور
على النص الديٍت تدوينا وتوثيقا وتفسَتا واستنباطا .وإظلا يشمل كذلك ما يُعرؼ اليوـ ابلعلوـ اإلنسانية والعلوـ الطبيعية والعلوـ
التطبيقية العملية والعلوـ االجتماعية وغَتىا .و"دراسة ىذه العلوـ من منظور إسالمي ليست مستنبطة ابلضرورة من نصوص
الوحي ،بل ىي علوـ للطبائع والوقائع يف ضوء السنن الكونية واالجتماعية والنفسية اليت أودعها هللا يف األشياء واألحداث
والظواىر 1".ومن ىنا تبدو احلاجة ماسة إىل "إعماؿ نظرة كلية دلختلف ظواىر الكوف واحلياة تذوب معها تلك احلواجز الظاىرية
بُت فروع العلم ادلختلفة ،حبيث ربل العلوـ ادلتداخلة وادلتكاملة زلل العلوـ ادلتنافرة وادلنفصلة .بل إهنا كلها ؽلكن أف تندرج يف بناء
خاصييت التكاملية والنسقية يف أهنما تؤكداف حقيقة أف ادلعرفة البشرية تسَت وتتطور يف انسجاـ رائع
نسقي واحد...وتكمن أعلية
َْ
2
ضلو ادلزيد من التجريد والتعميم ،وعلا من خصائص الفكر اإلنساين التوحيدي الذي مشلو منهج اإلسالـ يف احلياة والعقيدة".
ومن ىذه الزاوية يتبُت أف ادلدخل التوحيدي يتضمن إقامة التكامل والتداخل بُت الوحي اإلذلي يف الكتابُت ادلسطور وادلنظور األمر
الذي تتالشى معو العديد من مشكالت التقابل بُت العقل والنقل .ويتضمن ذلك أساسا إقامة التكامل بُت علوـ الوحي كما
يفهمها اإلنساف ،والعلوـ ادلكتسبة يف رلاؿ الكوف الطبيعي واالجتماعي والنفسي بوصفها من ضرورات االستخالؼ والتمكُت يف
الكوف والعمراف البشري .3وفق ىذه الرؤية التوحيدية يرى إمساعيل الفاروقي أنو ال العقل وال الوحي يسيطر أحدعلا على اآلخر.
فلو قُدـ الوحي فإنو ينتفي ادلبدأ الذي ؽليز نصاً من نصوص الوحي عن نص آخر ،أو فكرتُت يقدمهما الوحي عن موضوع واحد.
وعندىا ال يسهل حل ما يبدو من تناقض أو عدـ انسجاـ يف فهمنا لنصوص الوحي .ولكن نصاً ما من نصوص الوحي ردبا يبدوا
مناقضا للعقل؛ أي لبعض نتائج الفحص واإلدراؾ العقلي .وعندما ػلدث ذلك فإف الدين اإلسالمي يدلنا على أف التناقض ليس
ىو النهاية ،لذلك ػليل الباحث إما دلراجعة فهمو للوحي ،أو لنتائج حبثو العقلي ،أو لؤلمرين معا .وبناء عليو فإف مبدأ التوحيد
يتطلب من قارئ الوحي أف غلرب قراءة أخرى ذلذا الوحي يف مسألة التناقض تزيل اللبس وتوضح ادلعٌت .فإذا حصل ذلك فإف
التناقض ُػلسم .ذلك أف مراجعة العقل أو الفهم ردبا تؤثر يف بناء االنسجاـ ليس بُت نصوص الوحي نفسها ،وإظلا بُت تفسَت
اإلنساف وفهمو ذلذه النصوص ،وبناء االنسجاـ ىذا غلعل فهمنا للوحي يتفق مع البنيات ادلتجمعة وادلكتشفة عن طريق العقل.
نوع ْي مصادر ادلعرفة؛ (الوحي والعقل) يكوف متصفا ابلقدر الكايف من
وذلذا فإف اإلنساف ادلسلم عندما يصر على وحدة َ
العقالنية4؛ عقالنية من نوع سلصوص ذبعل منو ،على حد تعبَت عبد الرزاؽ بلعقروز" ،إنساانً تعارفياً" – ابدلعنيُت الديٍت والفلسفي
معا -لكونو "يتأسس على الرؤية الكونية التوحيدية دبا ىي مبدأ لتوليد ادلعرفة وتوليد ادلنظومات األخالقية ،وسائر التشعبات يف
ادلمارسات الثقافية .وىي أيضا أداة دلراجعة ونقد ادلآالت اليت انتهت إليها ثقافة اإلنساف األخَت .فاإلمكاف الوجودي ادلتوازف يف

 -1فتحي ،حسن ملكاوي ،منهجية التكامل ادلعريف ،مرجع سابق( ،ص)295 /
 -2أضبد ،فؤاد ابشا ،فلسفة العلوـ بنظرة إسالمية ،ادلكتبة ادلصرية ،القاىرة ،ط1984( ،1ـ)( ،ص)47 /
 -3فتحي ،حسن ملكاوي ،منهجية التكامل ادلعريف ،مرجع سابق( ،ص)50 /
 -4إمساعيل ،الفاروقي ،التوحيد ومضامينو على الفكر واحلياة ،ترصبة السيد عمر ،دار البحوث العلمية ،الكويت2010( ،ـ)( ،ص)44 /
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ادلستوى ادلعريف ينبٍت على إعادة ضبط العالقة ادلمزقة بُت مصادر ادلعرفة الثالثة :الوحي والعقل والتجربة ،وذلك بتحقيق التوافق
1
ادلعريف والتوازف بُت مصادر ادلعرفة ادلطلقة والنسبية".
من ىذا ادلنطلق يتأكد أنو ليس شبة شيء شلا يعرضو الدين اإلسالمي عن طريق النقل أو احلديث إال وىو قابل للفهم عن طريق
العقل والنظر ،وابلتايل ليس ىناؾ شيء يكمن فوؽ اسًتاتيجية الفهم اإلنساين .ولعل من صبلة األزمات اليت أصابت النظاـ ادلعريف
يف الفكر العريب ادلعاصر أنو مل يعد قادرا على طرح األمور بشكل منهجي سليم ومتوازف يسمح لو إبمكاف إبراز أصالة ما بُت النص
الديٍت والعلوـ االجتماعية واإلنسانية وغَتىا من عناصر التكامل ادلعريف ومظاىر التفاعل العلمي والتداخل ادلنهجي اليت تُرسي
منهجا على قدر من ادلرونة واحلركية ؽلده (الفكر اإلسالمي) أبسباب القوة اليت سبكنو من صبع شتات الظواىر االجتماعية
واإلنسانية والطبيعية ،ويؤىلو لقراءة منهجية صحيحة للوحي كما للكوف ،يلم هبا ىذا الشتات من خالؿ الدمج بُت عامل الغيب
وعامل الشهادة ،أو بُت الوحي والوجود ،والدين والعلم .ومن خالؿ صبع األبعاد الزمانية وادلكانية لنظاـ يؤلف بُت قراءة الكتاب
ادلسطور وقراءة الكتاب ادلنشور ،القراءة اليت ذبعلو مدركا ومستوعبا وزلددا دلصادر ادلعرفة وحدود رلاالهتا ،وعالقاهتا وبنياهتا
ومراتبها وسلتلف أبعادىا.
وىذا من شأنو أف يقيم نظاما معرفيا منسجم البناء ،متوافق العناصر ،شامال للوحي واإلنساف والكوف حبيث يشكل يف النهاية نسقا
معرفيا مؤلفا من عناصر تتكامل فيما بينها وتعطي ىوية متميزة وجوداي ومعرفيا وحضاراي ،على ضلو ال يعود معو النسق ىو اجملموع
القسري ذلذه العناصر بل تُولد ىاتو العناصر -نتيجة تكاملها وانسجامها وتوافقها وتفاعلها -عناصر جديدة ال ؽلكن سبييزىا من
النظر يف العناصر فحسب وإظلا ػلصل فهمها يف إطار البناء ادلعريف الذي يضمها.2
إف العالقة إذف بُت األسس ادلعرفية واألسس الوجودية ربتم فهم احلقيقة والتعاطي معها على أساس من توافق ادلعارؼ وتناظر
رلاالهتا ومسالكها .ؼ"الوجودية" اليت زلورىا الدين ،وىذه ادلعرفة ،علا أساس الوحدة النموذجية وفق الرؤية اإلسالمية .وذلذا فمن
طبيعة النظاـ ادل عريف أنو حدد مكانة العقل واحلس ،إىل جانب الوحي ،بغرض االىتداء إىل احلقيقة يف أكمل صورىا وأمثلها ،ومنَع
ابلتايل الفكر اإلسالمي من الوقوع يف ذبزئة مصادر ادلعرفة ادلستندة إىل فرضية التناقض النهائي بينها .3وليس من ادلبالغة يف شيء
التأكيد يف ىذا ادلقاـ على أنو مل يعد خفياً اليوـ أف الثورة ادلعرفية العلمية ادلعاصرة حتمت على العقل احلديث أف يسَت يف اذباه
مراجعة تركيبة النظاـ ادلعريف ومن شبة االنعطاؼ ضلو التشديد على حاجة العلم إىل الدين يف تفسَت بعض الظواىر كمسألة الزمن
وبداايتو ،وادلكاف وأصلو ،وابدلقابل إبراز حاجة الدين إىل العلم لفهمو فهما مشوليا نسقيا وواقعيا ،يف ترابط وانسجاـ ال انفصاـ
بينهما .دبا يعٍت أف ىناؾ ضرورة ملحة لربط الفكر النظري ابلعملي ،والتجريدي ابحملسوس ،والعقلي ابلواقعي ،والعُلوي ابلسفلي
وادليتافيزيقي ابلفيزيقي ،واإلنساين ابلطبيعي ،وما إىل ىذا.4

 -1عبد الرزاؽ ،بلعقروز" ،نظرية الفعل التواصلي وحدودىا؛ من العقل التواصلي إىل اإلنساف التعاريف" ،رللة الكلمة ،العدد  ،67ربيع (2010ـ)،
(ص)87 /
 -2عبد العزيز ،بوالشعَت ،النظاـ ادلعريف يف النظامُت اإلسالمي والغريب ،منتدى ادلعارؼ ،بَتوت ،لبناف ،ط2014( ،1ـ)( ،ص)13-12 /
 -3أضبد داود ،أغلو" ،ربليل مقارف للنماذج ادلعرفية اإلسالمية والغربية" ،رللة إسالمية ادلعرفة ،السنة السادسة ،العدد  ،22خريف (2000ـ)،
(ص)128-127 /
 -4عبد العزيز ،بوالشعَت ،ادلرجع السابق( ،ص)138 /
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 .3في حاجة فهم الدين إلى العلوم اإلنسانية عامة:
من احلقائق الراسخة يف فلسفة العلوـ يف صيغتها احلديثة أف عناصر ادلعرفة البشرية ادلختلفة ىي يف تفاعل مستمر وبينها ارتباط
وثيق .حبيث إذا ظهرت يف العلم نقطة مهمة فإهنا تؤثر يف علم ادلعرفة والفلسفة وأشباىهما .كما أف تطور الفهم الفلسفي مثال
يبدؿ فهم اإلنساف والكوف على حد سواء وؽلنحهما وجها آخر .ومن شبة أتخذ ادلعرفة الدينية معٌت جديدا وصورة مغايرة .ومعٌت
ىذا ،كما يرى عبد الكرمي سروش "أف احلقيقة البسيطة اليت تُولَد يف زاوية ما تتقدـ بتَأف فتغَت كل جغرافيا ادلعرفة ،وتلزـ ابلتايل
ادلعارؼ األخرى أف تغَت أمكنتها ومواقعها .وهبذا االعتبار يبدو أف توسع ادلعرفة ليس توسعا كميا فقط وإظلا ىو توسع بنيوي حبيث
كل قضية حديثة الورود تدعو صبيع ادلعارؼ األخرى لتقوـ بدور احلكم ابلنسبة إليها ،وتعلن قرهبا أو بعدىا منها" .1ومؤدى ىذا
أنو ال توجد أية معلومة جديدة تسمح ببقاء نسق ادلعلومات السابق على حالو ،أو تُبقي على النسق ادلعريف كما ىو يف مضمونو
وانتظامو .وإظلا ربدث تغيَتا عميقا ؽلس البناء كما ادلضموف واحملتوى .شلا يؤكد أف كل كشف جديد ىو قرينة جديدة تتيح تفسَت
ادلوضوع القدمي تفسَتا جديدا ،وتطرح إمكاف النظر إليو من منظور مغاير .ذلذا ؽلكن ،على سبيل ادلثاؿ ال احلصر ،تفسَت مثلث
العلم والفلسفة والدين ،أو ادلعارؼ العلمية والفلسفية والدينية دبجموعة من ادلرااي ادلتقابلة ،وكل صورة تنعكس يف إحداىا تظهر
لزوما يف األخرى ،مثلما أف أي خلل يف واحدة منها يؤثر ال زلالة يف ادلرااي الباقية.2
أتسيسا على ىذا ؽلكن القوؿ إف اإلنساف ادلعاصر غلد نفسو مطمئنا "للتناغم احلاصل ،مثال ،بُت معرفتو ابإلنساف (علم اإلانسة)،
ومعرفتو ابلطبيعة واألنًتوبولوجيا وعلم األحياء من جانب ،ولالنسجاـ بُت كل ذلك وبُت علم معرفتو وميتافيزيقاه ومعرفتو الدينية
من جانب آخر .وىذه العلوـ صبيعها أضالع دلتعدد األضالع ،بل أقواس يف دائرة واحدة .فاإلنساف اليوـ ال يستطيع أف يفهم
الدين فهما مناقضا لعلم اإلانسة ،أو أف يفهم اإلنساف على ضلو ؼلدش علم الطبيعة الذي يؤمن بو .وابلتايل ال ؽلكن االطمئناف
بتاات إىل العلم الديٍت دلن مل تتوضح عنده بعد علوـ الطبيعة واإلانسة واإلبستمولوجيا 3".وذلذا صلد ادلفسرين وادلتكلمُت والفقهاء
ػلرصوف ،أشد ما يكوف احلرص ،على موازنة إدراكهم الديٍت مع معارفهم األخرى ومالءمتو معها ليتناسق الكل يف وحدة منسجمة
فال يظهر أي عيب أو خلل يف حصوف معارفهم ومعلوماهتم .واألكيد أنو كلما ذبددت معلوماهتم واتسعت معارفهم يصَت فهمهم
للدين أكثر مرونة وانفتاحا وعمقا .وعليو "فادلعرفة الدينية رباوؿ ابستمرار أف تنسجم مع النظرايت العامة يف علم ادلعرفة وعلم
اإلانسة والطبيعة والفلك واللغة وغَتىا .وىي نظرايت على قدر كبَت من العمق حبيث تغذي ليس فقط أساس فهم الدين ،وإظلا
كذلك أساس الفلسفة والعلم والعرفاف وغَته .وذلذا ال بد أف يكوف لدى اإلنساف اليوـ إدراؾ خاص للكوف وادلعرفة واللغة والفكر
وغَتىا كمقدمات لفهم الدين .فبدوف ىذه ادلقدمات األساسية ال يتأتى قبوؿ الدين قبوال عقليا مثبتا ،من جهة .ويصبح فهم
النصوص الدينية أمرا عسَتا وشاقا من جهة أخرى".

4

 -1عبد الكرمي ،سروش ،القبض والبسط يف الشريعة ،دار اجلديد ،بَتوت ،لبناف2000( ،ـ)( .،ص)83 /
 -2ادلرجع السابق( .،ص)82 /
 -3ادلرجع السابق( ،ص)86 /
 -4ادلرجع السابق( ،ص)41 /
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دورىا أساسيا وحامسا يف ربديد توقعات اإلنساف من الدين .ذلك أنو كلما
إف ادلعارؼ غَت الدينية إذف يف ىذا اإلطار يبقى ُ
تطورت ادلعارؼ البشرية نبهت ىذا اإلنساف إىل أف توقعاتو تلك من الدين كانت خطأ ،وتوقعاتو ىذه منو ىي يف زللها .ومن ىنا
فإف تطور ادلعارؼ البشرية عامة يؤدي إىل تطور شلاثل يف ادلعرفة الدينية .وابلتايل فما كاف فهما أو تفسَتا قد شكل مرجعا وأصال
يف زمن ما ،يصَت  -وفق مقتضيات التطور والتجدد -زلتاجا للمراجعة والتعديل ،بل للتجاوز والتعطيل أحياان .ذلك أنو ما داـ
فهم اإلنساف للمباين ادلنطقية وادلعرفية ،ودلعرفة الكوف يف ربوؿ وتكامل مستمرين ،وما داـ أف فروع العلم البشري مًتابطة متفاعلة -
كما سبق البياف -وتعكس إحداىا يف األخرى تنوعات كثَتة فإف ادلعرفة الدينية ستكوف تبعا ذلذا يف ربوؿ وتكامل غَت منقطعُت،
وسيزداد فهم اإلنساف للدين شساعة وعمقا .وهبذا االعتبار فإف الفهم الديٍت ىو نتيجة لًتكيب ركنُت رئيسُت على األقل :ركن
داخلي (الكتاب والسنة) ،وركن خارجي (ادلعارؼ البشرية) .وذلذا فهو نسيب آين متحوؿ ،يتكامل بتكامل ادلعارؼ البشرية
ويضطرب بتنافرىا .وال يُظن ىا ىنا أف ثبات بعض ادلعارؼ الدينية ؽلكن أف يقوـ دليال على استغناء ىذه ادلعارؼ عن ادلبادئ
اخلارجية ،فاألمر على خالؼ ذلك ألف ثباهتا -كما تغَتاهتا  -مستند إىل اخلارج متوقف عليو .ومن ىذا ادلنطلق فإف الثبات أو
التحوؿ كليهما نسبياف آنياف ،لذا فإف تغذية ادلعرفة الدينية من ادلعارؼ البشرية ،يف كل حاؿ ،اثبتة ال تزوؿ ،ودائمة ال تنقطع.1
نوع ْي ادلعرفة حبيث تضع العلوـ اإلنسانية بشكل منظم أسئلةً أماـ الشريعة وتطلب إجاابت
ومعٌت ىذا أف ىناؾ حواراً مستمراً بُت َ
عنها .وىذه األسئلة ال تولد األجوبة على ضلو منطقي مباشر وإظلا ػلصل ذلك من خالؿ ربريك البحث وتوجيو النظر الشرعي

صوهبا .وألهنا منظمة فإهنا تغٍت األجوبة وتنسقها .ومن ىنا فإف لؤلسئلة أتثَتيْن أساسيَػ ُْت؛ توليدي وتنسيقي .والشريعة إبجابتها أو

عدـ إجابتها على ىذه األسئلة تكشف عن مضموهنا وغناىا وتظهر نفسها بصورة جديدة .وادلعرفة الدينية اليت ىي ىذه اجملموعة
من األسئلة تالئم نفسها ،بناءً ومضموانً ،مع األسئلة ادلبسوطة ،من انحية .ومن انحية أخرى فإف أسئلة كل عصر ىي وليدة علوـ

ذلك العصر ،وال ؽلكن أف تطرأ على ابؿ أحد قبل نضج العصر علميا واستوائو معرفيا .ودبا أف العلوـ تتجدد فإف األسئلة وبعدىا
األجوبة تتجدد أيضا ،شلا غلعل ادلعرفة الدينية يف ذبدد مستمر ،وتقلب دائم .ويتحصل من ىذا كلو أف الفهم الديٍت يغتٍت ويتعمق
استنادا إىل ادلعارؼ البشرية والعلوـ اإلنسانية 2اليت تؤثر فيو بدرجة تفوؽ ردبا أتثرىا بو.
احلاصلُت بُت ادلعارؼ غَت الدينية وفهم نصوص الوحي ليس معناه
لكن ما ينبغي التشديد عليو يف ىذا النطاؽ أف الًتابط والتفاعل
ْ
أف الوحي مفتقر إىل ىذه العلوـ ليحوز كمالو ،أو أنو انقص يف ذاتو ػلتاج إىل ما /من يسد نقصو ،وإظلا ادلقصود أف الفهم

اإلنساين ذلذا الوحي يقتضي االستناد إىل معارؼ متعددة ،وعلوـ سلتلفة ،ووسائل متنوعة من شأهنا ادلساعدة على االرتقاء إليو
والسمو ضلوه تفسَتاً وفهاً وإدراكاً .دبعٌت أف الذي ينمو ويتجدد يف ىذه احلالة -حقيقة -ىو الفهم ادلوصوؿ ابلوحي وليس الوحي
يف ذاتو.

 -1ادلرجع السابق( ،ص)264 /
 -2ادلرجع السابق( ،ص)68 /
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بتعبَت آخر إف اذلدؼ األمسى من التعاطي مع نصوص الدين على أساس من تكامل ادلعارؼ وترابطها ىو "توسيع العقل" ادلتفاعل
مع النص الذي يُفضي إىل قراءات غَت تقليدية متجددة ومبدعة .وىو ما يسميو أحد ادلفكرين ادلعاصرين ب"خطة التعقيل ادلبدعة
اليت ىي عبارة عن التعامل مع اآلايت القرآنية (نصوص الدين) بكل وسائل النظر والبحث اليت توفرىا ادلنهجيات والنظرايت

احلديثة توسيعا لنطاؽ العقل" ،1أي قراءات قائمة على "دعامة الفكر احملرر على شروط ادلناىج العقلية وادلعايَت العلمية ادلستجدة،
والذي يقيها آفة التحجر ويػُ َؤمن ذلا القدرة على التجدد".

2

وىذا التجدد مرتبط وال شك ابختالؼ األزماف وسبايز األدوات ادلعرفية ومستوى التفكَت وخصائص االجتماع واالقتصاد وغَت ذلك
شلا لو أثر مباشر يف التطور .ومن ىنا فكل سيقرأ التنزيل ضمن ىذه ادلستوايت وادلشاكل واإلشكاالت اليت زبصو ،فيجد فيو أشياء
مل غلدىا غَته ،ويفهم منو أشياء مل يفهمها سواه .ويعٍت ذلك أف التنزيل ػلمل صفة احلياة ،كينونة يف ذاتو وسَتورة وصَتورة لغَته.
وىذا واحد من أوجو ثبات النص ذ ْكراً ولغة ،وحركة احملتوى وجدلو مع التاريخ .ومن شبة فإف إشكالية اإلنساف يف عصره ونظامو
ادلعريف زلدداف أساسياف للقراءة ادلستمرة ادلعاصرة دائما دبقتضى اجلدؿ بُت العصر والتنزيل يف االجتماع من جهة ،وبُت آليات
العقل ومقتضيات ذبدد ادلعرفة من جهة أخرى.3
وذبديد الوحي هبذا الفهم يعٍت -من صبلة ما يعٍت – "اإلضافة" على أساس أف التنزيل ال تنقضي عجائبو ،وال ػليط بو عقل
بشري ،مهما اتسع وظلا ،دبعانيو كلها .بل إف معانيو اخلفية أكثر من دالالتو الظاىرة .وهللا تعاىل حبكمة ابلغة أنزلو بصيغ وتراكيب
ذبعلو ضباالً ٍ
دلعاف كثَتة ،وزاخراً بدالالت متنوعة ،وقابال – تبعا لذلك -لقراءات عديدة .وعلى ىذا فالعلماء يضيفوف يف التفسَت
أحكاما جديدة مستفادة منو ،وذلك بتحكيم آايت القرآف يف احلوادث النازلة وادلستجدات العصرية يف العبادات وادلعامالت
واألقضية والسياسات وضلوىا .ويف مقدمة ما ػلرصوف على إضافتو يف العصر الراىن االربط بُت اآلايت القرآنية وما اكتشفو العقل
البشري من علوـ ذبريبية وطبيعية ،وبياف مدى التوافق بُت الوحي والتجربة .وكثَت منهم ػلرصوف على ذبلية احلقائق العلمية يف
الطب والبيولوجيا والفلك وغَتىا ليُجعل القرآف مصدرا ذلذه العلوـ وحاكماً عليها وليس اتبعاً ذلا .ومنو فإف مفهوـ التجديد عند
ىذا الصنف من اجملتهدين يسَت يف اذباه بياف إعجاز القرآف الكرمي يف رلاؿ العلوـ الكونية ،كما يف رلاؿ العلوـ االقتصادية

واالجتماعية والتشريعية والسياسية وغَتىا.4

 -1طو عبد الرضبن ،روح احلداثة :ادلدخل إىل أتسيس احلداثة اإلسالمية ،ادلركز الثقايف العريب ،ط2006( ،1ـ)( ،ص)199 /
 -2طو عبد الرضبن ،العمل الديٍت وذبديد العقل ،ادلركز الثقايف العريب ،ط2000( ،3ـ)( ،ص)9 /
 -3هتامي العبدويل ،أزمة ادلعرفة الدينية ،األكادؽلية الثقافية العربية اآلسيوية ودار البلد ،ط ،2دمشق ،سوراي2005( ،ـ)( ،ص)185 /
 -4دمحم حاج عيسى" ،ذبديد القرآف بُت العلماء الرابنيُت والعلماء احلداثيُت" ،مقالة على شبكة األنًتنيت)www.islahway.com(،
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ومن األمثلة الدالة يف ىذا الباب على أعلية تداخل ادلعارؼ وتكامل العلوـ يف ربيُت النظر يف الوحي وجعلو أكثر تالؤما مع
متغَتات الزماف وادلكاف اجلمع بُت قراءة العامل وقراءة الوحي للوصوؿ إىل معرفة تُناسب منطق العصر وواقع احلاؿ .فمثال خبصوص
ِ
ِ
ِ
ِ
ُت اثْػنَػ ِ ِ
ِ
ِ
َّه َار ۚ إِ َّف
ض َو َج َع َل ف َيها َرَواس َي َوأَنْػ َه ًارا ۖ َوم ْن ُك ِّل الث ََّمَرات َج َع َل ف َيها َزْو َج ْ ِ ْ
قولو تعاىلَ " :وُى َو الَّذي َم َّد ْاأل َْر َ
ُت ۖ يػُ ْغشي اللَّْي َل النػ َ
ِيف ََٰذلِك َآلاي ٍ
ت لَِق ْوٍـ يػَتَػ َف َّكُرو َف" (الرعد .) 3 :قاؿ الرازي يف تفسَته" :يف ىذه اآلية رد على من زعم أف األرض كرة "...مث نقل ما
َ َ
وعقب على ذلك بقولو" :والذي عليو ادلسلموف وأىل الكتاب القوؿ
زعمو ابن الرواندي وغَته بشأف تركيب األرض وحركتهاَ ،
بوقوؼ األرض وسكوهنا وم ّدىا ،وأف حركتها تكوف يف العادة بزلزلة تُصيبها". 1

فادلالحظ يف ىذا السياؽ أف الرازي اعتمد يف فهمو لآلية على ما كاف سائدا من معرفة عن شكل األرض وتكوينها وحركتها،
أي الرواندي وغَته لقوذلم بكروية األرض وحركتها .واستند يف فهمو ىذا أبنو الفهم السائد عند ادلسلمُت وأىل الكتاب.
َ
وسفو ر َ
وضلن نعلم اليوـ علما يقينا أف شكل األرض كروي (بيضوي) وأهنا تدور حوؿ زلورىا الرأسي من الغرب إىل الشرؽ مرة كل أربع
وعشرين ساعة ،وأهنا تدور حوؿ الشمس مرة كل سنة مشسية .وكثَت من معرفتنا ىذه أضحت معرفة ذبريبية ال ؼلاجلها أي شك.
ولذلك فإننا نعذر الرازي وغَته من ادلفسرين الذين مل يتيسر ذلم معرفة كروية األرض وحركتها يف عصورىم .ومن شبة طلالفهم يف
فهمهم وتفسَتىم لبعض اآلايت القرآنية يف ضوء معرفتنا ادلعاصرة اليت ىي أقرب إىل واقع األمر شلا فهم الرجل ومن اعتمد عليهم يف
فهمو .ومعٌت ىذا أف معٌت اآلية القرآنية وما يُفهم منها ،وما توحي بو من علم ومعرفة ال ينحصر يف ادلعٌت اللغوي لؤللفاظ الذي

كاف سائدا يف عصر معُت ،وال يتوقف عند حدود ادلعرفة اليت كانت متاحة للمفسر يف عصره ،وإظلا يتسع ىذا ادلعٌت ليدخل يف
فهم جديد يتوقف يف جزء كبَت منو على تطور العلوـ واتساع دائرهتا وانفتاحها على بعضها البعض ،وابلتايل يكوف أكثر انسجاما
مع معرفتنا التجريبية ادلعاصرة عن األشياء والطباع والوقائع 2.وعلى ىذا األساس فإف قراءة نصوص الدين على أساس مبدأ تكامل

العلوـ وادلعارؼ وتطورىا "ال يُضيق من رقعة الدين وفهمو – كما يتصور البعض -بل يزيدىا توسعا ،وال ينقص من أتثَته ،بل
يزيده قوة ،وبياف ذلك أف العلوـ دلا كانت داخلة يف بنية الدين نفسها كانت األطوار اليت تتقلب فيها واليت يَفضل الح ُقها ساب َقها
تفتح يف الدين آفاقا معرفية غَت مسبوقة وترقى بفهمنا لو درجات على قدر ىذه األطوار ،بل إهنا تتعدى ذلك إىل كوهنا ذبدد

التدين وتُػنَوع سبل ربققو لدينا".3
قدرتنا على َ

 -1القرطيب ،أبو عبد هللا بن دمحم األنصاري ،اجلامع ألحكاـ القرآف ،دار الكتب العلمية ،بَتوت( ،)1988( ،ج( ،)9ص)184 /
 -2فتحي ،حسن ملكاوي ،منهجية التكامل ادلعريف ،مرجع سابق( ،ص)215 /
 -3طو ،عبد الرضبن ،سؤاؿ العمل ،ادلركز الثقايف العريب ،الدار البيضاء -بَتوت2012( ،ـ)( ،ص)301 /
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 .4آفات التصور االنغالقي للمعرفة وآثاره على فهم الدين وتطوير الفكر اإلسالمي:
ال شك أف "لكل زماف أسئلتو اليت زبصو ،كما أف واجب كل أمة ،كائنة ما كانت ،أف ذبيب عن ىذه األسئلة .وما قد يغيب عن
أذىاف البعض ىو أف األمة ال تكوف أمة حبق حىت ترقى ابجلواب عن أسئلة زماهنا إىل رتبة االستقالؿ بو .إذ ليس ذلا من امتالؾ
انصية ىذا الزماف من سبيل إال ىذا اجلواب ادلستقل ،وإال صار ملكو إىل أمة سواىا .فتضطر إىل أف ذبيب دبا ذبيب بو ىذه"،1
ويشتد مطلب البحث عن رد معاصر لسؤاؿ عصران عندما يعرؼ يقينا أف "زماف" األمة اإلسالمية والدين اإلسالمي ليس لو نظَت
وال يشاكلو مثاؿ ،لكونو ال يتحدد يف زمن البعثة النبوية وال ينحصر يف الفًتة اليت بعدىا وال يقف عند اليت بعدعلا ،وإظلا يستغرؽ
زماننا ضلن وأزمنة من بعدان حبكم أف الدين الذي جعل ىذه األمة إسالمية وطبع حضارهتا بطابع ديٍت ،ىو"اإلسالـ الدين اخلامت".
و"كل دين يبقى الزماف زمانو إىل أف يُنسخ بدين غَته ،واإلسالـ دين انسخ غَت منسوخ".

2

إذا تبُت ىذا تبينت معو ،أكثر من ذي قبل ،احلاجة ادللحة إىل إعادة قراءة "النصوص الدينية" قراءة مبدعة دلا يواكب التحوالت
احلادثة يف كل رلاؿ ،احلاصلة يف كل اذباه ،من جانب ،مستجيبة دلنطق العصر وطبيعة الناس من جانب آخر .فمن الثابت أف
لكل عهد منطقو اخلاص ادلتميز عما سواه ،ومتطلباتو احملددة ادلغايرة دلا ليست ىي ،وأىلو ادلوسومُت دبيسم عهدىم .كما يغدو
مطلب الكف عن القراءة ادلقلدة ادلقدسة دلا أنتجتو أذىاف ماضية على سبيل فهمها "للدين" وأتويلها لنصوصو أمرا مفروضا؛
كمداخل للقراءة ادلبدعة ،وأتسيس رؤية جديدة قوامها التجاوز ادلوجب واالجتهاد ادلثمر؛ أي االجتهاد الذي يواكب التطورات
العلمية وادلعرفية من جانب ويساير تغَتات الواقع واحلياة من جانب آخر ،كل ذلك وفق رؤية تكاملية تفاعلية .وليس كما ىو
حاصل مثال يف رلاؿ "االجتهاد الفقهي" الذي مل يعد  -يف كثَت من مناحيو -مسايرا حلركية الواقع ادلعاصر وحياة الناس اجلديدة
بسبب عدـ انفتاحو على العلوـ احلديثة وتعاطيو معها على ضلو تفاعلي تكاملي.
وذلذا فإف صلاح الفقو اإلسالمي يف احلفاظ على مكانتو الرفيعة مرىوف بقدرتو على التكيف مع واقعيات الزماف ومستجدات العلوـ
ومنجزات ادلعارؼ عامة ،أما بقاؤه يف حدوده الضيقة ادلوروثة فسيجعلو رلرد تنظَت علمي قليل األعلية ،ضعيف الفاعلية يف حياة
ادلسلمُت ،كما غلعلو علما جامدا منغلقا على ذاتو كما يصفو البعض اليوـ .ذلك ألف الفقو صار – أكثر من أي وقت مضى-
زلتاجا إىل ما ػليط بو من علوـ ،إنسانية وطبيعية ،لفهم اإلشكاالت الطارئة يف سلتلف اجملاالت والرد عليها الرد ادلناسب ،واجلواب
عليها اجلواب ادلقنع .ولنا يف قضااي االستنساخ وتغيَت اجلنس والتربع ابألعضاء البشرية ،وما شاهبها أوضح األمثلة .ومن ىنا فإف
االجتهاد الفقهي يصح يف تطبيق السنن الكلية على اجلديد من احلوادث .واجملتهد احلقيقي ىو الذي يدرؾ ىذا األمر بعمق،
ويستوعب كيفية تغَت ادلوضوعات مع تغَت الزماف وادلكاف شلا يوجب تغيَتا موازاي يف أحكامها استنادا إىل أتويالت جديدة وقراءات
مغايرة لنصوص الدين بعيدا عن تقديس االجتهادات البشرية السابقة والبقاء داخل دوائرىا وحدودىا .3فمما ال ؼلفى على انظر
متبصر ،ومتابع ابحث زلقق أنو مع مرور الزمن أضحت "ادلعرفة اإلنسانية للدين  -من حيث ىي نصوص مقدسة متمثلة يف
 -1طو عبد الرضبن ،احلق اإلسالمي يف االختالؼ الفكري ،ادلركز الثقايف العريب ،الدار البيضاء – بَتوت ،ط2005( ،1ـ)( ،ص)15 /
 -2ادلرجع السابق( ،ص .)16-15 /مث طو ،عبد الرضبن"،روح احلداثة" ،ادلركز الثقايف العريب ،الدار البيضاء،ط2006( ،1ـ)( ،ص)193 /
 -3زكي ،ادليالد ،ذبديد أصوؿ الفقو؛ دراسة ربليلية نقدية حملاوالت ادلعاصرين ،ادلركز الثقايف العريب ،الدار البيضاء2013( ،ـ)( ،ص)123 /
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القرآف الكرمي وأحاديث الرسوؿ صلى عليو وسلم  -معرفة مقدسة أيضا (ابلتبعية) .أي غدت تلك ادلعرفة (اإلنسانية) غَت ادلقدسة
أصال حائزة صفتها تلك (القداسة) من ارتباطها دبوضوع الدين ،شلا جعلها عصية على النقد ،خارجة عن ادلساءلة ،بعيدة عن
الشك ،زلصنة ضد "النسبية" اليت ىي خاصيتها ادلميزة ذلا وجوىرىا الثابت فيها .شلا يعٍت أف ىناؾ "رفعا" جلملة نصوص بشرية
كمحاصيل اجتهادات شخصية ،وأتويالت ذاتية "للدين" إىل ادلرتبة نفسها اليت تتبوأىا "النصوص الدينية اجلوىرية" ،احًتاما
وتبجيال ،صوان وحفظا .وىذا ُزلاؿ ،ألف "قدسية النص الديٍت األصل" مستمدة من مصدره ادلقدس ،وتعاليو ادلطلق ابتداء وانتهاء،
على نقيض "النص الفرع" الناشئ من فهم بشري لنص متعاؿ .ومن شبة لن يكوف ىذا "النص-الفهم" إال انقصا نسبيا عاراي من
ومنَ /ما كانت طبيعتو على ذلك النحو إال ووجب أف يكوف موضع نقد وزلل نقاش؛ بل وذباوز وزبط.
القداسةَ .
أتسيا على ما سبق إذف ،يتبُت دبا ال يدع رلاال للشك "أف الدين غَت ادلعرفة الدينية .وما دامت كل نظرية إبستمولوجية واقعية ال
بد أف سبايز بُت الشيء والعلم ابلشيء فإنو إذا كانت الشريعة الدينية عبارة عن رلموعة أفكار وأصوؿ وفروع أُنزلت على النيب صلى
هللا عليو وسلم لن تكوف ادلعرفة الدينية إال الفهم ادلمنهج وادلقنن الذي ػلملو البشر عن الشريعة ،وىي كباقي ادلعارؼ ذلا ىويتها
اجلماعية التارؼلية يف مقاـ التحقق".

1

ومفاد ىذا أف "ادلعرفة الدينية" شأهنا شأف ابقي ادلعارؼ ؽلكن مقاربتها يف مقامُت اثنُت ،األوؿ مقاـ الػ"غلب" أو "التعريف"،
والثاين ال َّ
ػ"إف" أو "التحقق" ،وادلعرفة يف مقاـ التعريف كاملة خالصة صادقة أي أهنا على الشكل الذي غلب أف تكوف عليو ،لكنها
يف مقاـ التحقق ،أي ما أنتجو العلماء حلد اآلف يف الواقع اخلارجي ،وما أضحى موضوعا للتحصيل العلمي ،فهي ،ال زلالة انقصة
ومشتملة على أخطاء ،وتبعا ذلذا "فادلعرفة الدينية" كسائر ادلعارؼ ذلا يف مقاـ التحقق "ىوية صباعية"؛ أي أهنا ليست موجودة عند
فرد بعينو ،دوف سواه ،وإظلا ىي موزعة على الكل ومنتشرة بُت اجلميع .كما أف ذلا يف اآلف نفسو "ىوية اترؼلية" إذ ليس ادلراد من
اذلوية اجلماعية ما يوجد لدى صباع ة ادلعاصرين فقط ،وإظلا تنسحب على كل من كاف ذلم طواؿ التاريخ مالحظات ومشاركات
وإسهامات يف معرفة خاصة .إف ادلعرفة الدينية ،تبعا ذلذا ،جهد إنساين شلنهج ومقنن ،وسياؿ عرب التاريخ ،القصد منو فهم الشريعة
(الدين) ،أما الشريعة احلقة اخلالصة فليست إال عند الشارع.2
كل ىذا وذاؾ ،يدفع إىل االعتقاد أنو لكي يكسب ادلسلموف ربدايت التجديد والتحديث ليس عليهم أف يغَتوا دينهم الثابت
ادلقدس احملفوظ وإظلا العمل على مالءمة فهم الدين مع ادلتغَتات اليت تطرأ على العامل اخلارجي ،كمظهر من مظاىر تنمية ادلعارؼ
الدينية ،حبيث إذا كاف الدين يف ذاتو ال يتغَت فالفهم اإلنساين لو وادلعرفة ادلرتبطة بو واجب تغيَتعلا وتطويرعلا وذبديدعلا .وىذا
النمط من ادلعرفة ليس إال فرعا من فروع ادلعرفة اإلنسانية كلها .كما أهنا ليست "إذلية" مقدسة من منطلق ادلوضوع الديٍت الذي
تعاجلو .لذا ال غلوز أبي حاؿ من األحواؿ خلطها "ابلدين" كما ىو يف أصلو وجوىره.
 -1آرش ،نراقي" ،خالصة نظرية تكامل ادلعرفة الدينية :القبض والبسط النظري للشريعة " ،رللة قضااي إسالمية معاصرة ،العدد 2001( ،15ـ)،
(ص)250 /

 -2ادلرجع السابق( ،ص)251/
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إف ادلعرفة الدينية ىي نتاج جهد العلماء يف دراساهتم للنواة غَت ادلتغَتة لنصوص اإلسالـ ،وىؤالء العلماء يؤولوف النصوص
ابستعماؿ مناىج متنوعة تنطلق من قواعد النحو العريب إىل ادلنطق االستداليل ،ومن الفلسفة األرسطية إىل اذلَتمنوطيقيا احلديثة.
لذلك فادلعرفة الدينية زبتلف ابختالؼ ىذه ادلناىج كما أهنا تتأثر إىل حد كبَت ابلظروؼ احمليط ونظرة كل رلتهد أو عامل ،وفضال
عن توظيف مناىج خاصة لدراسة الدين فإف عامل الدين ؽلتلك فهما خاصا للعامل وللطبيعة ودلكانة اإلنساف فيهما .ويتحدد ذلك
ليس من خالؿ دراستو للدين فقط وإظلا أيضا ،بفهمو لتطور العلوـ الطبيعية واإلنسانية وغَتىا .وتبعا ذلذا فنظره وربليل وأتويل عامل
من القروف الوسطى ،على سبيل ادلثاؿ ،ستبدو سلتلفة جذراي عن نظرة ومقاربة عامل معاصر ،األمر الذي يفضي -لزوما -إىل
أتويالت سلتلفة للدين ومنت مغاير من ادلعرفة الدينية .1
وإذا ربقق ىذا ربقق معو أيضا أف ادلعرفة الدينية –كما سبق البياف -تتطور وتتحوؿ عرب الزماف مثلما ػلل فهم أمشل زلل أتويل
سابق ضيق .بيد أف كل التأويالت ترتبط ابلعصر الذي يعيش فيو علماء الدين ،وكذلك بدرجة تطور العلوـ اإلنسانية والدراسات
الدينية يف كل عهد" .فمحاؿ اإلقباؿ على دراسة النص القرآين من دوف مؤىالت وآليات مستقاة من خارج القرآف ،وىاتو
ادلؤىالت اليت تتحدد من خالؿ تصور العلماء الذىٍت للعامل تُظهر أف أي فهم للدين مرتبط ابلزماف موصوؿ ابلعصر .ذلك أف
ادلعرفة الدينية [ادلعاصرة مثال] تصاغ من خالؿ تطبيق علوـ اليوـ على دراسة جوىر "النصوص الدينية" أما الدين فهو سرمدي،
ونسبية ادلعرفة الدينية ال تنسحب على الدين ذاتو".

2

 -1والء ،وكيلي ،احلوار حوؿ الدين والسياسة يف إيراف :الفكر السياسي لعبد الكرمي سروش ،سلسلة اإلسالـ واإلنسانية ،دار الفنك ،الدار البيضاء،
ادلغرب1999( ،ـ)( ،ص)30 –29 /
 -2ادلرجع السابق( ،ص)31 /
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خاتمة
حاصل الكالـ شلا سبق أف النظر يف خطاب الوحي ونصوص الدين من منطلق تداخل ادلعارؼ وتوافق العلوـ ،وتضافر
االختصاصات وتكاملها غلعل من تلقي اإلنساف لتلك النصوص واخلطاابت أمراً ال تَ َكلف فيو وال عناء ،مثلما غلعل فهمو ذلا
موسوماً دبا يكفي من العمق والشموؿ ،ودبا يلزـ من احليوية وادلرونة؛ ذلك أف الفهم اإلنساين لنصوص الوحي والتفاعل معها –
وفق الرؤية التكاملية -إظلا يتم يف إطار مقاصدىا العامة وأبعادىا الكلية اليت تشمل عوامل اإلنساف والكوف على حد سواء ،من
جانب ،ويتم (أي الفهم)  ،من جانب آخر ،ؾ"فعالية" تسعى ضلو ادلزيد من احلقائق وادلزيد من االكتشافات ،على ضوء ما
فاىيم
ستمد النظر ُ
ايت و ُ
يستجد يف دوائر العلوـ ادلختلفة ،وحقوؿ ادلعارؼ ادلتعددة اليت منها تُ َ
وسائل وادل ُ
ادلناىج ،ومنها تُ ْستقى ال ُ
اليت سبَُكن من قراءة النص الديٍت القراء َة احليةَ ادلتجدد َة بتجدد العصور واألزماف ،وتساعد على أتويلو التأويل ادلواكب دلا يطرأ من
ربوالت وتغَتات يف شىت اجملاالت وادليادين ،على أساس أنو النص اجلامع الشامل "ما فَػَّرطْنَا ِيف الْ ِكتَ ِ
اب ِم ْن َش ْي ٍء"( ،سورة البقرة:
َ
 ،)38الذي ال تنكشف حقائ ُقو ويتيسر أتويلُو إال دلن أُويتَ علماً واسعاً (مطلق العلم وليس علما بعينو) .وتبعا ذلذا فإف االقتصار
على علوـ بعينها يف التعاطي مع خطاب الوحي ،كما الثبات على فهم زلدد لو ابعتباره الفهم الكامل ،أو الوقوؼ عند زمن

سلصوص بوصفو زمن التفسَتات الصحيحة والقراءات السليمة ،كل ذلك يُعيق تطور الفهم البشري للنص الديٍت مثلما َػلُد من
فاعلية ىذا النص على مستوى التمثل النظري واإلدراؾ التجريدي قبل مستوى التجلي الواقعي والتأثَت العملي.
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مقدّمة:
إف ادلاضي الذي يسًتده ادلؤرخ ليس ماضيا ميتا و إمنا يعيش يف احلاضر و ديكن دتثل حقيقتو .فالتاريخ من الناحية الفلسفية يظهر
كإعادة دتثل الفكر يف ذىن ادلؤرخ .و عليو،ارتسمت النزعة السيكولوجية يف دراسة علوـ اإلنساف عموما و التاريخ بوجو
اخلصوص.
لقد ارتبطت الت أويلية أو اذلرمونيطيقا عند شبليرماخر إبعادة بناء اخللفية التارخيية للنص و حتديد سياقها التارخيي لنقل التأويل من
دائرة االستخداـ البلىويت ليكوف علما أو فنا لعملية الفهم و شروطها يف حتليل النصوص عرب موضوعية الوسيط اللغوي لتتطور بعد
ذلك مع دلتاي فيجعل من ىرمونيطيقا العلوـ اإلنسانية مرادفة للمنهج العلمي على أساس معريف يقوـ على التجربة ادلعاشة
أساسها اإلدراؾ احلسي أي توثيق الربط بُت الفيلولوجيا و التاريخ يتصف بصفة العلم.
من ىنا ديكننا طرح اإلشكاؿ التايل :إىل أي مدى ديكن التوصل إىل أحكاـ كلية مشولية تضمن التنبؤ ابدلستقبل التارخيي من خبلؿ
فهم ادلاضي؟
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التأويل في مواجهة سوء الفهم:
لقد شغل مشكل تقنية التأويل مكاان لو يف الفكر التأويلي "لشبليرماخر") )1834-1768( (Schleiermacherمنذ سنة
 1805كفن للفهم ،أين كاف ىم "شبليرماخر" إجياد قواعد للفهم الصاحل مشوليا ،واليت جتنب حدوث ظاىرة "سوء الفهم"
) ، (Mibverstehenىذه األخَتة اليت كاف بٌت عليها "شبليرماخر" نظريتو يف التأويل.
يوجد العمل التأويلي حينما يتجلّى سوء الفهم أو عند التعبَت عن فكر ،تعبَتا خطابيا ،ليظهر شيء ما من اخلطاب بعد زمن،
أجنيب وغَت مفهوـ ابلنسبة للمتلقي ،1ذلك ألف النص ابنسبلخو عن بيئتو األصلية ،وتداولو من بيئة إىل أخرى ،يفقد داللتو اليت
وجد من أجلها أصبل ،ليحاوؿ "شبليرماخر" تعويض غياب األصالة يف النص عن طريق "ادلعرفة التارخيية" اليت تعيد نبض احلياة
إىل النص .من ىنا يربز "اجلانب النقدي" يف أتويلية "شبليرماخر" من أجل إزالة اإلهباـ ،ابالبتعاد عن سوء الفهم.
ترتكز القاعدة التأويلية عند "شبليرماخر" على دعامتُت ترّكباف تشكيلة التأويل اللغوي مبنهجو ادلقارف ،والتأويل التقٍت (النفسي)
ومنهجو الروحي.
-1التأويل اللغوي:
يعتمد ىذا التأويل على إظهار مسات لغة اخلطاب اليت دتيّز ثقافة ما ،فهم يشَت إىل حدود األطر اللسانية اليت تشكل اخلطاب ،أما
ادلعٌت فيبٌت من خبلؿ قاعدة اللغة ،وكل ما ىو داخل اخلطاب حي ّدد حتديدا دقيقا انطبلقا من ميداف اللسانيات" ،فإف كاف التأويل
ىو فن الفهم ،فإف الذي يفهم ىو اخلطاب".2

يتّصف ىذا الشكل من التأويل ابدلوضوعية والسلبية يف اآلف ذاتو ،وتكمن سلبيتو ،يف اقتصاره على فهم ادلقاطع اللغوية الصعبة
كإنشاء ذىٍت ،وإقصائو دلقصد ادلؤلّف رغم أنو العنصر اإلجيايب الوحيد ،والفاعل الفردي الناشط.
-2التأويل التقين (النفسي):
يسعى ىذا الشكل من التأويل للوصوؿ إىل ذاتية ادلؤلف من أجل فهم اخلطاب ،ألف اللغة ما ىي إال أداة لو ويف خدمة فردانيتو،
واخلطاب يتعلق بفعل الفكر الذي أنتجو ادلؤلف.
وىو أتويل ذايت لًتكيزه على القصد والفهم لفكرة اخلطاب ،ووظيفتو التمحور حوؿ شخصية ادلؤلف اعتمادا على "ادلنهج الروحي"،
ادلؤوؿ فهم ادلؤلف أكثر وأحسن شلا فهم ىو نفسو .ىذا حيدث انطبلقا من ادلبدأ الرومنسي الذي جيعل من العمل
الذي حياوؿ فيو ّ
اإلبداعي إنتاجا من البلوعي اإلبداعي لصاحبو.

مبهمتُت:
ادلؤوؿ إىل القياـ ّ
ولذلك وجب فهم ادلؤلف كذات فردانية من جهة ،أو فهم عملو اإلبداعي من جهة أخرى ،أبف يضطر ّ
رلرد سبب
"إقصاء الذات لفهم اخلطاب ادلوضوعي من جانب ،ومن جانب آخرػ،اعتبار الذات السبب احلقيقي للخطاب ،واللغة ّ

حتديدي" .3ويكوف البدء بتطبيق إحدى ادلهمتُت اقتضاء ألولوية احلاجة ألحدمها عن األخرى.

Schleiermacher, Herméneutique, Tr :Marianna Simon, éd Labor et Fides, Paris, 1987, p19.
-Ibid:p31.
 3قارة نبيهة :الفلسفة والتأويل ،دار الطليعة للطباعة،بَتوت 1،ط 1998،ص.46
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فالفكر واللغة يشكبلف وحدة نسقية غَت مقًتنة ،ألف اإلدراؾ اخلاص للموضوع دير من خبلؿ اللغة ،فبل تكوف العملية التأويلية
كاملة ،وال الفهم ابلتايل كامبل ،دوف ّاحتاد هنائي بُت شكلي التأويل يف صيغتيو :اللغوية والنفسية.1
إف مع رغبة فهم كل ما ينتسب إىل ادلاضي من نصوص دينية وخطاابت لغوية ،جعل "شبليرماخر" يدرج التفسَت البلىويت
واللغوي ضمن "العلوـ التارخيية" .فإف كل فهم لنص ديٍت أو خطاب لغوي إضافة زلسوبة "للمعرفة التارخيية" ومنسوبة إىل كفاءة
اآللية التأويلية اليت استضافت "ادلعرفة التارخيية بنصوصها الدينية والدنيوية من أجل تطعيمها وإكساهبا صفة الوضوح من خبلؿ
اكتشاؼ مفاىيمها.
حيث كاف ادلغزى من البحث التأويلي ،ىو الكشف عن معجزة "الفهم" وتوفَت الشروط الضرورية لبلوغها .حيث كاف طريق "إقامة
عبلقة بُت "األان" و"األنت" ،أي بُت " األان ادلتلقي" و"األنت ادلبدع" ،2ىذا من أجل إعادة أتصيل "القصد".
"فشبليرماخر" عندما حيلّل ىذه العبلقة بُت األان واألنت ،يرّكز على أمهية االلتقاء ادلباشر بينهما ،بُت ادلتلقي وادللقي ،فقد الحظ
فعاؿ لتقنية التأويل.
أف عملية الفهم تكوف سهلة حبضور ادللقي ادلبدع الذي ّ
يعرب عن فكره .وعليو يظهر "احلوار" كتطبيق ّ

إف فهم النص يقتضي نفس إمكانية فهم "األنت" اعتمادا على "اإلحياء" و"اإلنبناء" ادلتكامل لشروط إبداع العمل من خبلؿ
الوقوؼ على ذاتية ادلؤلف ،بل واحللوؿ مكاف جتربتو الذاتية ،واستقداـ الروح ادلبدعة وروح عصرىا من أجل إدتاـ الفهم" ،ولذلك
كاف الفهم عند "شبليرماخر" إعادة بناء ابدلفهوـ الضيّق لكلمة"الفهم".3

لقد جعل "شبليرماخر" لنظرية التأويل دعائم فلسفية تقوـ على التأمل الفلسفي والتأويل الفيلولوجي -وذلذا ّأوؿ ما ظهر التأويل،

كاف أتويبل فيلولوجيا -وىو من رسم "الدائرة التأويلية" للفهم ،واليت اعتمدىا فبلسفة آخروف من بعده ،تلك الدائرة اليت تفهم
اجلزء من خبلؿ الكل والكل من خبلؿ اجلزء " .ألف الذات اليت تفهم ىي األان واليت ىي ضمن الكل .كما ديكن فهم النص من
ادلكونة لو".4
كليتو ومن العناصر اجلزئية ّ

بينما األساس يف أتويلية "شبليرماخر" ،وضع ادلعايَت ،الشروط أو القواعد العامة اليت جتنب سوء الفهم الناتج عن ابتعاد النص عن

ادلتلقي والناتج أيضا عن إدراج األفق الراىن يف عملية التأويلي.
رغم ما تق ّدـ ،فإف "شبليرماخر" يقر أبف النظرية التأويلية بعيدة عن أف تكوف فنا مكتمبل ،ذلك الستحالة اإلدلاـ بكل معاين النص
من أجل الوصوؿ إىل تفسَته .وكاف "لدلتاي" أف ّاختذ على عاتقو مهمة قواعد ىذه النظرية وتسخَتىا يف خدمة "علوـ الروح".

Schleiermacher, Herméneutique ,ibid, p. p 24,25
Gadamer ,H-G, le Problème de La Conscience Historique, établie par Pierre Fruchon, éd, du
Seuil, paris, 1996, p73
Schleiermacher, Herméneutique , ibid. , p32
Otto-Apel, Karl, La Controverse : Expliquer-Comprendre la controverse centrale des sciences
humaines ,tr : Sylvie Mesure, éd du cerf, paris, 2000, p 12.
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ابستيمولوجية المعرفة التاريخية:
لقد بدأ "دالتاي" ) )1911-1833( (Diltheyعملو التأويلي من حيث انتهى "شبليرماخر" ،على أساس إدتاـ تشكيل
قواعد شاملة وصارمة للفهم ومدرجا للتفسَتات الفيلولوجية والبلىوتية ضمن حقل ادلعرفة التارخيية " ،أي توثيق الربط أكثر بُت
الفيلولوجيا والعلم التارخيي".
إال أف "دلتاي" قد ابشر عملو التأويلية انطبلقا من وعيو بذلك التحوؿ الذي أحدثتو الثورة العلمية يف رلاؿ علوـ الطبيعة ،إىل
جانب التأثَت البارز الذي أحدثتو الفلسفة الكانطية -حتديد حدود العقل -على ادلمارسة النقدية للتاريخ ،تلك اليت حبثت ىي
األخرى عن حدود ادلعرفة التارخيية ،وذلذا عرؼ فبلسفة ىذه ادلدرسة "ابلكانطيُت اجلدد" ،ومن بينهم "دلتاي" الذي طرح إشكالية
"نقد العقل التارخيي" على غرار "نقد العقل اخلالص" ،إال أف عمل"دلتاي" ال يتّجو إىل نقد العقل التارخيي وحسب ،وإمنا إىل
النقد التارخيي للعقل ،إنو يتحدث عن وضع اجلهد النقدي يف قاعدة إدراكنا التارخيي للعامل ،ولذلك فإف كتب نقد العقل التارخيي
Critique de la raison, historiqueحيمل معٌت مزدوج :أف نكوف على وعي ابدلعرفة التارخيية ،أي معرفة اجملتمعات
تنوع ادلعارؼ واالعتقادات واألنسقة
وإنتاجها ،ومن جهة أخرى يتعلق األمر ابكتشاؼ سلتلف تعابَت العقل اإلنساين عرب ّ
االجتماعية.
تطور العلوـ الطبيعية والفيزايئية وخلق مكانة "لعلوـ الروح" ،وخاصة زلاولة "خلق
سعى إىل تطوير نظرية ادلعرفة التارخيية يف رلاراة ّ

اتريخ يتّصف بصفة العلم ،إذ التاريخ ابلنسبة لػ "دلتاي" التعبَت األساسي "للحياة اإلنسانية" ،وأف اإلنساف يفهم التاريخ ألنو كائن

يبُت أف الشرعية العلمية للفهم يف
اترخيي .من خبلؿ ىذه الفكرة -ذات ادلرجعية الفيكوية -يربر "دلتاي" نقده "ذليغل" الذي ّ
تتأسس على "إمكانية إعادة عيش جتارب اآلخرين الذين نشًتؾ معهم يف وحدة أساسية ىي "الروح ادلوضوعية" ،1وأف
التاريخ ّ
حاملي روح العلم تنسجم قراراهتم وانفعاالهتم مع مسار الزمن وصَتورتو .وأف ماىية التاريخ ال تتمثل يف اسًتجاع الوقائع ادلاضية
وإمنا تتمثل يف الوساطة اليت يباشرىا الروح مع احلياة احلالية ،ذلك ألف التقليد أو الًتاث شأنو شأف الثمار الساقطة من أشجارىا،
تذبل ودتوت حادلا تبعد عن منابتها األوىل ،وعليو فإف التقليد ادلتعلق ابدلاضي ال يساعد يف شلارسة التأويل.
على العكس يكتب "دلتاي" :أبف الشرط األوؿ للعلوـ التارخيية ،يوجد يف كوين كائن اترخيي ،ذلك الذي يفهم التاريخ ويصفو
ليخلص "د لتاي" بنقده إىل القوؿ أبف "ال وجود لفلسفة ،بل ىناؾ دراسات وضعية ذات قصد فلسفي" .2لذلك جعل "دلتاي"
من التاريخ مبدءا لفلسفتو ادلسماة "فلسفة احلياة" ،وجلب على إثر ذلك "ادلوضوع التارخيي" إىل رلاؿ التأمل الفلسفي .ىذا إىل
جانب اىتمامو ابللغة اليت تثبت ابلكتابة تعبَتات احلياة.

Georgia, Warnke, Gadamer :herméneutique tradition et raison, tr : Jacques Colson, puf,paris
1991, p59.
Gadamer , H-G, vérité et Méthode, les grandes lignes d’une herméneutique philosophique, Ira
Etienne Sacre, du Seuil; paris, 1976, P99
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لقد انطلق "دلتاي" من سؤاؿ بصبغة كانطية ،سؤاؿ عن كيفية إمكاف العلوـ الروحية،وابخلصوص كيف تكوف ادلعرفة التارخيية
شلكنة؟ وكيف نربر علميا وموضوعيا معرفة اإلنساف اخلاصة ابلتاريخ واجملتمع؟.
للخوض يف ىذه اإلشكالية ّفرؽ "دلتاي" بُت مفهومُت :التفسَت والفهم1تفريقة بُت علوـ الطبيعة وعلوـ الروح ،إذ أف ادلعرفة
الطبيعية تتأتّى عن طريق التفسَت أو الشرح ،ألف اإلنساف ىنا ال يدرؾ سوى الظواىر ادلتميزة عنو ،بينما "تعتمد علوـ الروح على

الفهم" ،2ألف اإلنساف يعرؼ اآلخر اإلنساين وال يعترب غريبا عنو ألنو ديكن أف يتعرؼ عليو ويفهمو من خبلؿ عبلمات وجوده،
وىذا ما يفرؽ العامل التارخيي عن العامل الوضعي.
ومنو كانت مشكلة "دلتاي" تكم ن يف إعطاء صبلحية لعلوـ الروح مقارنة مع تلك اليت يتميز هبا العلم الوضعي ،حيث يقوؿ" :
إف دراسة اإلنساف والتاريخ ،تظهر درجة اقًتايب من الوضعية يف جهدىا الفلسفي" 3وىي تلك اليت عرؼ هبا "أوغست كونت.

1

Gadamer, Le problème de la conscience historique ,tr : Pierre Fruchon,éd du Seuil,1996 p 36.
 2كاف "دايسن" قد أقاـ قببل تفرقة بُت الشرح ) (Erklarenللعلوـ الدقيقة ،وبُت الفهم ) (Verstandnisكمفهوـ من الًتاث الرومانسي للعلوـ
التارخيية.
Dithey, Welheim, Critique de la raison historique. oeuvre1 Tr :Sylvie Mesure ,éd Cerf, Paris,
1992, p39.
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بين الشرح والفهم:
كثَتا ما نقرأ عن ذلك التضاد ادلوضوع بُت مفاىيم :التفسَت ،الشرح والفهم ،رغم وحدة غاايهتا يف بلوغ ادلعٌت وحتقيق اإليضاح
وتطور أحدىم على اآلخر
والوصوؿ إىل اإلفهاـ ،تضاد وضع مع تشكيل العلوـ وتنوعها ،بُت علوـ صورية ،طبيعية وإنسانيةّ ،
اعتمادا على منهج البحث والدراسة ،بل دتظهرت التفرقة بُت تلك ادلفاىيم مع محلة اإلعبلء من شأف علوـ الطبيعة ،ادلتّسمة
ابدلوضوعية وال ّدقة وادلنطوية حتت لواء نظرية ادلعرفة .ذلك الذي ألزـ علوـ روح وخاصة العلوـ التارخيية ،لػتأسيس منهجية خاصة
هبا ،تضمن ذلا امتيازات علوـ الطبيعة ،ويف اآلف ذاتو دتيّزىا عنها .وكاف أف اقتسم رلاؿ العلمُت تلك الًتكة ادلفهوماتية اخلاصة
ابلتفسَت ،الشرح والفهم .فما حدود التباعد والتقارب بُت ىذه ادلفاىيم؟.
اصطبلحا بُت التفسَت والشرح عبلقة متداخلة متكاملة .عند ادلؤرخُت اإلغريق ،تعٍت لفظة التفسَت "السرد" أو الرواية ،وتعٍت الشرح
مؤوؿ اذلواتف الغيبية.
والتعليق عند أفبلطوف ،بينما فبلفيوس جوزاؼ يعيد التفسَت إىل الًتمجة مع ىَتودوت ،ادلفسر ىو ّ

ارتبط التفسَت ابلبلىوت ،فكانت مهمتو التعليق على النصوص ادلق ّدسة ،وشرح ادلعٌت الصحيح ،وليظهر كذلك ادلفسر كمعلم
1
مفسرا ،ىو أف تكوف الرئيس الذي يضمن تلبية كل ادلطالب ،أي بُت أف تكوف الدليل الذي
ادلعٌت ،الدليل والشارح .فأف تكوف ّ

يشرح وابلتايل دينح ادلعٌت.

ادلفسر لكي يشرح ،يلجأ إىل طرح سؤاؿ "ادلاذا" أي السؤاؿ عن السبب .ىذا دييّز الشرح العلمي للظاىرة الذي تبناه أرسطو،
فالشرح إذف حبث عن األسباب ،واألسباب اليت تشرح الظاىرة عند أرسطو أربعة ،يدرجها ضمن التساؤالت التالية :سؤاؿ عن
الشكل ،ادلادة ،الفعل ،وعن الغاية .2وهبذا ارتبط الشرح ابلتفسَت ،والتفسَت ابلشرح ،وأصبح احلديث عن أحدمها تعبَت وداللة عن
اآلخر ،وغالبا ما يؤخذ بلفظ الشرح كمفهوـ يعتمده العلم الباحث عن األسباب والشروط ،أكثر شلا يعتمد على لفظ التفسَت
الذي التصق بشرح النصوص ادلق ّدسة.
ويتفهم من خبلذلا اإلنساف على ظواىره
يتعرؼ ّ
وكاف أف أدرج العلم الطبيعي الشرح ضمن ميدانو ،و ّاختذ العلم التارخيي الفهم كأداة ّ

اإلنسانية " إال أف التمييز بُت الشرح والفهم مل يوجد إىل مع زلاولة أتسيس دلنهجية دتيّز العلوـ التارخيية عن العلوـ الطبيعية" .3فما

وجو االختبلؼ والتعارض بُت الشرح والفهم؟
أوجو االختبلؼ:

يقيم "دلتاي" التعا رض بُت الشرح والفهم يف مقولتو الشهَتة "إننا نشرح الطبيعة ونفهم اإلنساف" على أساس أف الشرح ىو التعليل
السبيب للعلوـ الطبيعية على مواضيعها القابلة للمراقبة وادلبلحظة ،واخلاضعة للمنطق الرايضي واالستقرائي .بينما الفهم ىو إدراؾ
احلياة النفسية لآلخر من خبلؿ عبلماتو ،ليؤّكد "دلتاي" على أف الفهم خصوصية العلم الروحي ،والذي ينجح الفكر العارؼ من
Encyclopédie philosophique universelle, les notions philosophiques, Sylvain Auroux

1

,philosophie occidentale , puf , paris, 1990, p 916.
Ibid ,p931
3
Otto Apel ,Karl ,La controverse, ibid ,P 10
2
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خبللو يف دتثل ادلقاصد األساسية للنشاط اإلنتاجي التارخيي لئلنساف .ليسمي ذلك "دلتاي" كل فهم ،تلك السَتورة اليت بواسطتها
تعرب عنو يف شكل ظواىر مثبتو ،شهادات حفظتها الكتابة والكتاابت
حسية ّ
حيدث التعرؼ على شيء نفساين عن طريق إشارات ّ

األثرية.

ومن أجل فهم الظواىر ،جيب تطبيق عليها آلية التأويل "كػػفن للفهم" دينح درجة ادلوضوعية والشمولية للفهم الذي يتكوف كمعرفة
لئلشارات النفسية اخلارجية .وىنا جيب توضيح أف "دلتاي" ال يضع التعارض بُت التفسَت والتأويل ،وإمنا بُت التفسَت والفهم ،ألف
التأويل يعترب آلية الفهم ويف اآلف ذاتو نظرية يف التفسَت ،بينما يسعى التفسَت إلػ ػػى حتديد شروط الظاىرة الطبيعية ،وعند التوصل
إىل معرفة األسباب اليت تنتج الظاىرة ديكن إعادة إنتاج الظاىرة من جديد.1
والعكس ابلنسبة للعلوـ التارخيية ،اليت تنعدـ فيها إمكانية إعادة إنتاج الظاىرة التارخيية فعليا ،بل ديكن فهمها من خبلؿ إعادة
عيشها عند الوقوؼ على التجربة الذاتية الداخلية دلنتجها .وفيما ختضع الظاىرة الطبيعية لقوانُت وحلتمية آلية ،ترسم الصَتورة
حتوالتو الفكرية واإلنتاجية عرب الزمكاف ،مش ّكبل اترخيو اخلاص.
ادلتغَتة ،مسار النشاط اإلنساين من خبلؿ ّ

ورغم أف اإلنساف يف كبل العلمُت :الطبيعي والروحي ىو منتج ادلعرفة ،أكانت منطلقة من الطبيعة أـ من فهم إنتاجات النشاط

اإلنساين ،فإف اإلنساف وحسب " فيكو" يفهم التاريخ ألنو صانعو ،أكثر من معرفتو بشؤوف وشروط حدوث الظاىرة الطبيعية ،ألنو
أي الطبيعة ليست من صنعو ،وإمنا ىي من صنع إذلي.2
اإلنساف يفهم التاريخ ألنو من إنتاجو ،وديكن للعقل اإلنساين أف يفهم مقاصد العقوؿ اإلنسانية األخرى ادلنتجة للظواىر التارخيية،
وليس لئلنساف أف يعجز عن فهما .بينما الطبيعة صناعة إذلية ،فحىت لو بدت للعامل الطبيعي أشياء تعرؼ عليها ،غابت عنو
أشياء .وتعود مقولة إمكانية سيطرة اإلنساف على الطبيعة وإخضاعها لو ،أـ عدـ إمكانية جتنّب اإلنساف دلفاجآت الطبيعة
القاسية.
أوجه االئتالف:
رغم دتييز "دلتاي" بُت الفهم والشرح ،دتييزه بُت العامل الروحي والعامل الطبيعي ،إال أف ىذا التعارض ال يقصي الشرح أو التفسَت يف
عملية التأويل ،فحىت لو وّكلت مهمة الفهم إلػ ػػى نظرية التأويل ،فإف النظرية التأويلية ىي نظرية تفسَتية .فادلسألة ىنا ،ىي مسألة
منهج.
نظرية التأويل تتوىل مهمة "إدراج ومسلمات كل العلوـ اليت حتاوؿ تفكيك عبلمات اإلنساف وأتويلها يف صميم مشروعها"،3
فالفهم ينتج ىنا عن تفكيك داللة نص معُت ،بينما يف العلوـ الطبيعية يعتمد الشرح على حتديد أسباب الظاىرة .فإف كاف الغرض
واحد يف زلاولة فهم وتشكيل معرفة حوؿ موضوع معُت ،فإف الكيفية وادلنهجية احملققة لذلك الغرض ختتلف من عامل إىل آخر.

 1قارة نبيهة ،الفلسفة والتأويل ،ص ص .63،62
2
Aron , Raymond, Leçons sur l’ histoire, éd Fallois, paris,1986 :p51 1
 3نبيهة قارة ،ادلرجع السابق ،ص .65
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إف ادلفهومُت ادلركزيُت اللذين تبنامها "دلتاي" مها :مفهوـ "احلياة" كصَتورة تطابق صَتورة التاريخ ،ومفهوـ "الوعي التارخيي" ىذا
الذي حبث لو "دلتاي" عن مكاف كذلك الذي تشغلو "الروح ادلطلقة" اذليغلية ،فيقوؿ "دلتاي"  :لقد ابشرت البحث يف طبيعة
وشرط الوعي التارخيي ،شلا يعٍت نقدي للعقل التارخيي" . 1وانطبلقا من ىذا أراد "دلتاي" حتقيق ادلوضوعية للمعرفة التارخيية وللعلم
اإلنساين عامة ،بعيدا عن البينات ادليتافيزيقية اذليغلية ،وحبثا عن حترير اإلنساف من سلسبلتو الغيبية.
النظرية التأويلية ىي يف حاجة دائما إىل احلياة ،التجارب والروح لكي تباشر وتواصل عملها التأويلي ،إهنا تتبٌت اآلفاؽ اليت أبعدىا
ومهّشها العلم" .ليكوف التأويل على ذلك ويل اإلنساف وعلمو اإلنساين ،وليكوف مهتما بػ "التجرية" من حيث ىي حياة أو
اتريخ".2
تؤوؿ إال بصورة غَت مباشرة من خبلؿ العبلمات
احلياة ابلنسبة لػ "دلتاي" تبدو ديناميكية إبداعية تتهيكل بذاهتا وال يسعها أف ّ
واإلنتاجات 3تعبَتا عن احلياة ،وابلتايل تعبَتا عن التاريخ "كتجارب معاشة" ،فإذا كانت احلياة ال حتمل معاين ،فإف الفهم غَت
شلكن على اإلطبلؽ ،أما إذا كانت احلياة دتتلك جتارب ومعاين يرغب يف التوصل إليها ،فبل يد ىنا أف تظهر "حرية التأويل" يف
القياـ بعملية الفهم انطبلقا من العبلقة اليت تنتجها احلياة بُت اجلزء والكل ،وبُت الكل واجلزء ،فالفهم ليس ربط شيء آبخر ،إرجاع
شيء أو جزء إىل رلموع األشياء ،أي :استخبلص الكل من اجلزء مث اجلزء من الكل ،فالكل الذي يشكلو أثر ما يتطلّب ابلفعل
العودة إىل فردية ادلؤلف ،إىل اجملموعة األدبية اليت ينتمي إليها ،فالفهم إذف انتج عن الكل الذي ينتج بدوره عن اجلزء .وىكذا
يوظف "دلتاي" الدائرة التأويلية لػ "شبليرماخر" يف زلاولتو لفهم احلياة كتجربة وكتاريخ.
يرّكز"دلتاي" اىتمامو على ادلشكلة ادلركزية يف نظرية التأويل ،وىي :فهم اآلخر وجتربتو الذاتية ،إذ أف احلقيقة يف نظره ىي التجربة
احلية ادلعاشة ،وىي اإلدراؾ ادلوضوعي الصاحل والقائم خارج الذات ،نعٍت ذات ادلؤوؿ "الذي جيب عليو إبعاد كل حكم مسبق
4
ادلؤوؿ يف تلك التجربة ابعتبارىا جتربة إنسانية يعيد فيها
وإقصاء ذاتيتو واترخييتو الراىنة من أجل فهم ادلاضي"  ،بينما يشارؾ ّ
اكتشاؼ "األان" يف "األنت" عن طريق االنبناء واإلحياء وإعادة التوليد ،إذ جتربة ادلبدع خترج من ذاتيتها إىل ادلوضوعية عند التعبَت

ادلؤوؿ واحمل ّدد من خبلؿ التعبَت احلسي عنها-
عنها ،وابلتايل ديكن ادلشاركة فيها وفهمها فهما موضوعيا خارج عن ذاتية وراىنية ّ
أي التجربة -وىذا ما دينح للعلوـ الروحية ادلوضوعية .ىذا ابالعتماد على منطق التأويل الذي يسعى من خبلؿ تفسَته إىل
التأسيس نظراي لصحة التأويل الشمويل والذي ىو قاعدة كل يقُت اترخيي يف وجو الذاتية ،وىكذا التفسَت ال يليب رغبة الفهم إال
إذا انتزع من فورية فهم الغَت.

Diltley, WiIhem, Critique de la raison historique, ibid, p 35

1

 2انصف مصطفى ،نظرية الػتأويل ،النادي األديب الثقايف ،جدة ، 2000 ،ط ،1ص .81
 3نبيهة قارة ،ادلرجع السابق ،ص .65
4
Gadamer, Le problème de la conscience historique, ibid, p 38.
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التجربة الداخلية والفهم:
دلا أخذ "دلتاي" العلم الوضعي كمقياس لدراستو للعامل الروحي ،وعندما ّفرؽ بُت ادليداف الطبيعي القائم على الشرح وبُت ادليداف

اإلنساين ادلعتمد على الفهم ،كاف لزاما عليو أف دييّز بُت مفهوـ "التجربة" يف الطبيعة ونظَتهتا التجربة اإلنسانية.

التجربة يف العلوم الطبيعية:

مادهتا مشتقة من الطبيعة كموضوع اثبت جيرب عليو بصفة مباشرة ،ومعتمدة على الشرح يف توصيل الفهم إىل اآلخر.
التجربة اإلنسانية:
تظهر حياة الفرد اإلنساين كمجموع اخلصائص الفيزيولوجية واألفعاؿ النفسية ،كسلوكيات تشكل رلرى التاريخ الفعلي والذي
يظهر "كتسلسل رلموع سلوؾ الفردايت اإلنسانية يف الزماف وادلكاف"1ولذلك ومن أجل دراسة التاريخ ،كاف من الضروري تسليط
الضوء على السلوكيات النفسية لؤلفراد الناشطة يف اجملتمع وفاعليتو يف الوقت ذاتو.
ورغبة يف ضماف صحة الفهم الشمويل ،ويف مواجهة الذاتية اليت تقلل من قيمة العلم اإلنساين واالجتماعي يف اعتقاد "دلتاي" ،يربز
دور التأويل ،يف اعتماده على التجربة الداخلية والفهم كأساس معريف دينح الوضوح وادلوضوعية للعامل الروحي والتارخيي.
وألف إشكالية الفهم ما تزاؿ مطروحة يف ثنائية الذات وادلوضوع ،فإف الفهم يطرح ىنا قضية وجود قاعدة احتاد بُت الذات وادلوضوع
ادلؤرخ والوثيقة التارخيية اليت يبحث عن معٌت ذلا.
وابألخص بُت ّ

فكيف يتحقق الفهم دوف أف تتخذ الروح ىذه الوضعية اجتاه اآلخر ؟ إهنا تسمح لنا إبعادة اإلحساس آبالمو وإعادة التفكَت يف
أفكاره على ضوء احلياة اليت عاش فيها تلك األفكار ،أي بشكل دقيق حتقيق االحتاد مع اآلخر يف فكره وحياتو ،لينظر من خبلؿ
ىذا إىل فكرة إقصاء الذات وااللتقاء مع اآلخر ،كفكرة غَت كافية بل ودوف صبلحية.
ادلؤرخ أف يفهم موضوع اترخيو ،وعليو ،فالفهم ال يتح ّقق إال إذا
بُت ادلؤرخ وموضوعو ىناؾ عبلقة "صداقة" البد أ ف تعقد إذا أراد ّ

انتهج منهج "ادلصادقة" على حد قوؿ القديس "أغسطُت" :ال ديكن أف نعرؼ أحدا إال عن طريق ادلصادقة" .إذ الصداقة يف احلياة
كالصداقة يف التاريخ دتنح "حقيقة" ،2وشرط معرفة ادلاضي وفهمو ىو التعامل مع الواثئق يف وجودىا الواقعي مبحبة الصداقة،
ويصرح لو أبسراره وحقائقو.
تعامل ادلؤرخ كػ  :أان مع الوثيقة كوجود آخر يتفاعل مع صداقة ادلؤرخ ّ

Diltley, WiIhem, Critique de la raison historique,ibid, p113 .
Marrou, Henri, De la connaissance historique, éd du Seuil, paris, 1954, p,p 98-99
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الخاتمة:
من خبلؿ ما تقدـ،ديكن القوؿ أف ىذه الورقة القراءة مل تكن سوى زلاولة لرصد و بياف طبيعة األشكلة الفلسفية اليت ختتزذلا
ادلعرفة التارخيية من خبلؿ حتليل و قراءة بسيطة ألفكار كل من فريدريك شبليرماخر و فيلهاـ دلتاي القابلة للتأويل و لتعدد
ادلعاين .من ىنا صلد مساعي الفكر ادلنهجي األكثر علموية يف مضايفة ادلعرفة التارخيية من أجل وضعها يف مكاهنا ادلوضوعي البلئق
هبا أماـ العلوـ األخرى  .كما تغَتت معاجلة احلقيقة التارخيية على أساس أهنا تعرب عن فهم .ىذا األخَت يعترب خاصية العلوـ
اإلنسانية الذي يتبلور عن طريق ادلنهج التأويلي عند شبليرماخر و دلتاي حبيث جعل األوؿ من التأويل كفن للفهم اإلنساين

-

رغم أنو كاف يقتصر على التأويل البلىويت للكتب ادلقدسة – يتوجو إىل أتويل الًتاث األديب فظهر التأويل الفيلولوجي ابجيادقواعد للفهم الصاحل مشوليا و اليت جتنب حدوث ظاىرة سوء الفهم بتحديد آليتُت ذلذا الغرض:التأويل اللغوي الذي يبُت األطر
اللسانية اليت تشكل النص اخلطايب أما التأويل السيكولوجي فهو يسعى إىل فهم مبدع النص عند كتابة نصو و عن القصد احلقيقي
الذي أراده من نصو.
لكن،رغم اتساـ أتويلية شبليرماخر ابجلانب الفيلولوجي إال أهنا غلب عليها الطابع السيكولوجي و اعتربت األرضية اخلصبة اليت
بٌت عليها دلتاي أتويليتو اليت تتميز اببستمولوجية حاوؿ فيها منح علوـ الروح عامة و التاريخ ابخلصوص منهجية صارمة تتبوأ من
خبلذلا ادلكانة ادلناسبة ذلا ضمن علوـ الطبيعة و ىذا من خبلؿ التفرقة بُت اجملاؿ اإلنساين و اجملاؿ الطبيعي حيث أننا " نشرح
الطبيعة و نفهم اإلنساف "
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:الملخص
 فيشكل مشكلة من الناحية الصحية واالجتماعية،داء الصرع من األمراض الدماغية املزمنة اليت تستمر مع الفرد على مدى حياته
 وتكون عالقته ابلتقدم احلضاري عالقة طردية بعكس كثري من األمراض اليت استطاع، وهو يزداد انتشاراً يوماً بعد يوم.واالقتصادية
 إن هدف دراستنا الرتكيز على بعض جوانب هذه املشكلة وأتثرياهتا،ًالتقدم العلمي احلد منها أو القضاء على بعضها هنائيا
(2296)  اذ بلغت العينة2017  واعتمدت الدراسة عينة من مرضى املصابني بداء الصرع يف حمافظة البصرة لعام، الصحية
 وقد عكست النتائج التأثري الواضح لكل من العمر واجلنس يف، مريض ابالعتماد على البياانت املتوفرة يف دائرة صحة البصرة
.االصابة مبرض داء الصرع وهبذا تكون قد أكدت من اجلانب االحصائي الرأي الطيب
 الصرع غري احملدد، الصرع العام، الصرع اجلزئي، الشخصية الصرعية، الصرع:الكلمات املفتاحية
Abstract:
Epilepsy is a chronic brain disease that persists with the individual over the course
of his life, forming a problem in terms of health, social and economic. And it is
becoming increasingly widespread day by day, and its relation to civilizational
progress is a positive relationship, unlike many diseases which scientific progress
has been able to reduce or eliminate some of them. The goal of our study is to
focus on some aspects of this problem and its health effects. The study adopted a
sample of patients with epilepsy Basra Governorate in 2017 with a sample of
(2296) patients based on the data available in the Department of Health Basrah,
the results reflected the clear effect of both age and sex in the incidence of epilepsy
and thus have confirmed the statistical side of medical opinion.
key words: Epilepsy, Epleptic Personality, partial epilepsy, general epilepsy,
epilepsy is not specified
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المقدمة:
يعد داء الصرع واحد من اكثر واقدم االمراض العصبية انتشاراً بني االطفال والراشدين ،فيعد من اكثر االمراض اليت حتمل مفاهيم
خاطئة .ان االعاقة اليت حيملها داء الصرع هي نتيجة هلذه املفاهيم اخلاطئة اليت حتيط هبذا الداء ،وللطريقة اليت يعامل هبا املرضى
من قبل عائالهتم ومدارسهم وزمالئهم ابلعمل ،فالرأي الشائع اخلاطئ حول مرضى دائ الصرع اهنم أقل قدرة واقل ذكاء من
اقراهنم ،كما ان يوجد ايضا اعتقاد خاطئ وسائد ان داء الصرع يدوم مدى حياة الفرد املصاب من انه يف حقيقة االمر حالة مرضية
ميكن شفائها من خالل العالج ،فضال عن ان املصابني يستطيعون ممارسة حياهتم بصورة طبيعية حىت قبل شفائهم كليا من هذا
املرض.
ومن هنا يتضح أن مرض داء الصرع ومضاعفاته يشكل فعالً مشكلة من الناحية الصحية واالجتماعية واالقتصادية .وهو يزداد
انتشاراً يوماً بعد يوم ،وتكون عالقته ابلتقدم احلضاري عالقة طردية بعكس كثري من األمراض اليت استطاع التقدم العلمي احلد منها
أو القضاء على بعضها هنائياً .لذا فقد أصبح مشكلة تستحق الدراسة لتحديد العوامل اليت تؤثر على االصابة مبرض داء الصرع
يف حمافظة البصرة من اجل احلصول اىل مؤشرات تساعدان يف وصف وحتديد اهم املتغريات املؤثرة يف حدوث هذا املرض .وال بد
من التأكيد على ضرورة مواجهته على خمتلف املستوايت الصحية واإلعالمية واالقتصادية.
مشكلة الدراسة :نظرا النتشار مرض داء الصرع يف حمافظة البصرة ،هو أمر يلفت النظر ويدعو إىل ضرورة معرفة ماهية هذا
املرض ،فضال عن قلة الدراسات املتعلقة به يف البصرة بشكل خاص أو يف العراق بشكل عام ،سواء اكانت تلك الدراسات طبية
أم إحصائية.
فرضية الدراسة :تصاغ الفرضية أبنه ال توجد داللة إحصائية بني العوامل املسببة وبني اإلصابة مبرض داء الصرع ،ويتم اختبار
مدى معنوية كل عامل على حده ،ابإلضافة اىل اختبار التفاعل بني العوامل املؤثرة يف اإلصابة ابملرض ،فضالً عن اختبار جتانس
التباين لبياانت قيد الدراسة.
هدف الدراسة :ان اهلدف هو دراسة ظاهرة حاالت الصرع وبيان أهم العوامل اليت تؤثر على املرضى املصابني بداء الصرع يف
حمافظة البصرة.وما يتسبب له هذا املرض من ااثر اجتماعية واقتصادية على املريض وذويه.
مت تقسيم فقرات الدراسة وفق اآليت:
أوالً :مفهوم داء الصرع  ،والشخصية الصرعية.
اثنياً :اسباب داء الصرع وانواعه.
اثلثاً :اعراض داء الصرع وسبل العالج.
رابعاً :التحليل االحصائي .واختتمت الدراسة ببعض االستنتاجات والتوصيات.
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اوالً :مفهوم الصرع  Epilepsyوالشخصية الصرعية:
ٌيعد الصرع من أقدم األمراض اليت عرفتها اإلنسان وقد أطلق عليه قدمياً (املرض املقدس ( ألنه كان االعتقاد السائد لدى الناس
ابن تنتج نوبة التشنج من اجلن وتلك هي خلفية األساطري واخلرافات واملخاوف اليت أحاطت ابلصرع .وابلرغم من تطور اخلربات

واملعلومات الطبية نتيجة الدراسة واملالحظة واألحباث اليزال مرض الصرع واحداً من أكثر األمراض حملاطة ابخلرافات واألوهام.
)(4;1990
فيعرف داء الصرع على انه حالة عصبية حتدث بصورة مفاجئة ومتكررة نتيجة اختالل وقيت يف النشاط الكهرابئي الطبيعي للمخ،
وينشأ هذا النشاط من مرور ماليني الشحنات الكهرابئية البسيطة من بني اخلالاي العصبية يف املخ واثناء انتشارها اىل مجيع اجزاء
اجلسم ،(5;2013; p:21) .وعرفت منظمة الصحة العاملية الصرع على انه مرض دماغي مزمن يصيب معظم الناس ،ويتميز
بنوابت* متكررة بسبب شحنات كهرابئية مفاجئة وشديدة اال اهنا قصرية املدة يف جمموعة من اخلالاي العصبية،
واحتمال حدوثها يف خمتلف مناطق الدماغ(6;2012 ; p:17).
ويعد الصرع مرض عاملي ال يعتمد على عمر أو جنس أو جغرافيا أو حدود أجتماعية ،فإنه يفرض عبئاً اقتصاداً كبرياً على
أنظمة الرعاية الصحية للدول) ، (8;2002وحتدث كل عام تقريباً حوايل  2,4مليون حالة جديدة (2;2011) .فسجلت
منظمة الصحة العاملية  50مليون حالة صرع يف العامل بنسبة  4اىل  10حاالت يف  1000نسمة .وهو أكثر شيوعا يف البلدان
النامية أي يبلغ حوايل  90 %من املصابني يف الدول النامية(10) .
توجد العديد من املفاهيم اخلاطئة لدى العامة عن مرض داء الصرع اذ يعتقد البعض أن مرض الصرع مرض معدي أو ينتج عن
مس من اجلنون لذا فان هذه املفاهيم ال أساس هلا من الصحة فمرض الصرع ال عالقة مبرض عقلي (2;2011) .وتتفاوت
االصابة مبرض داء الصرع بني الرجال والنساء اذ يرتبط انتشاره مبراحل العمر ،فنالحظ يف األطفال تكون إصابة البنات أكثر من
األوالد قبل سن اخلامسة  .اما يف الفرتة من سن اخلامسة إىل سن العاشرة فانتشاره يكون متساوي بني الذكور واإلانث.يكون يف
العقد الثاين من العمر ( 20-10سنة ( تكون حاالت الصرع عند االانث أكثر منها لدى الذكور بنسبة  ،3:4أما عند البالغني
أي فوق  20سنة فإن الصرع ينتشر يف الرجال أكثر من النساء مبقدار الضعف(4;1990) .
الشخصية الصرعية )(Epleptic Personality
اهتم معظم الباحثون بدراسة شخصية املصروع ملعرفة السمات اخلاصة بشخصيته اليت متيزه عن املرض ،ومعرفة إمكانية تشخيص
بعض األمراض كالصرع ابالعتماد على السمات الشخصية للمريض )(3;1990
كما ان بريس كالرك ) (1930يرى أن هناك بناء وطابع سيكولوجي ملريض الصرع منذ والدته ،وتتصف شخصية املصاب
ابلصرع ابلصرامة،القسوة ،السادية ،الكراهية للغري ،والتشنج ،احلماس ،الفقر الوجداين ،اال ان علماء التحليل النفسي يتحدثون عن
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عدم وجود مسات شخصية مميزة لدى مرضى الصرع ويعتربون أن هذا األمر غري مقبول وابلتايل ال ميكن حتديد مسات شخصية متيز
مرضى الصرع عن غريهم ،وكل ما يهم األخصائي فهم السمات اليت تعتمد على الدراسات السيكولوجية وعلى ميكانيزمات
الدماغ النفسية اليت يلجأ إليها املريض للتخفيف عن قلقه وتوتره )(1;1990; p:96
وينطبق على عدد قليل من املرضى السمات املذكورة وهذه السمات تعزى إىل عوامل منها البيئي،الضمور الذي حيدث يف الدماغ،
العوز العاطفي ،التدليل ،إستعمال العقاقري،املصاعب االجتماعية وغريها(9;1983) .
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ثانياً :أسباب الصرع وانواعه:
ان السبب الرئيس للصرع غري معلوم يف الغالبية العظمى من احلاالت مبا يزيد عن  %75من مرضى الصرع وتكمن املشكلة يف
اكتشاف املرض والتعرف عليه .يعزى املرض اىل جمموعة من العوامل اليت تؤدي يف االصابة به وهي على وفق االيت:
 -1العوامل الوراثية :تلعب الوراثة دورا مهما حلدوث الصرع ،فتكون العوامل اجلينية حوايل  %70اىل  %90من حاالت املرض،
فيورث الشخص الصرع من والديه اذا كان احدمها مصاب ابلصرع  ،وال يوجد فرق اذا كان الرجل او املرأة عندمها صرع ،وتكون
الفرصة اكرب حلدوث الصرع اذا كان الصرع موجود عند كال الوالدين او اذا كان موجود عند اكثر من شخص ابلعائلة .كما يكون
الصرع جزء من اعراض مرض (وراثي) اخر(7;2012; p:7) .
 -2العوامل املكتسبة :تشمل امراض واصاابت الدماغ ،اورام الدماغ ،التهاب الدماغ والسحااي ،اضطراب التمثيل الغذائي،
امراض واصاابت االوعية الدموية ،االدوية والعقاقري واالفراط يف تناول الكحول)(6;2012; p:26
أنواع الصرع :يصنف الصرع اىل ثالثة انواع وكااليت(5;2013; p:24) :
الصرع اجلزئي :وينتج هذا النوع عن زايدة الشحنات الكهرابئية يف جزء من املخ مثل صرع الفص االمامي ،او صرع الفص
اخللفي.
الصرع العام :وينتج عندما تبدأ الشحنات الكهرابئية ابلزايدة يف املخ بشكل كامل ،ويصاحب هذا النوع فقدان وعي املريض
مباشرة او حركات ال ارادية يف االطراف.
الصرع غري احملدد :ينتج عندما يعاين املريض من اعراض الصرع العام واجلزئي معاً ،فضال عن ان االعراض والفحوصات ال تسمح
لتحديد نوع الصرع.
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ثالثا ً :أعراض الصرع(6;2012; pp:20-25) :
أ) تشنج عضالت اجلسم ويتصلب اجلسم من خالهلا ،وتتقلص عضالت الصدر مما يسبب نوع من الصراخ ،ويزرق لون املريض،
والتقلص املفاجئ لعضالت الفك ،ويعلق اللسان بني االسنان( عض اللسان)  ،وضرابت القلب غري منتظمة نوعا ما ،تستغرق
هذه احلالة نصف دقيقة.
ب) ارختاء وتقلص متناوب لعضالت اجلسم مما يسبب هزات يف الذراعني والساقني والوجه ،وتقطع يف التنفس وخروج اللعاب من
الفم واحياان يكون ممزوجا مع الدم .وتستغرق هذه احلالة من نصف دقيقة اىل دقيقة ونصف.
ج) االقالل من اهلزات وازدايد االرختاء  ،ويكون اجللد شاحبا والتنفس عميقا ،والتقيؤ والتبول اال ارادي .ويكون مدته من دقيقة
اىل عدة دقائق.
د) الغياابت :هي نوبة خفيفة وعابرة وذات اضطراب للوعي قصري يف اغلب االحيان .وحتدث غالبا يف فرتة الطفولة ،فتبدأ هذه
ا حلالة وتنتهي ( أي فقدان الوعي) بدون ان يالحظ من قبل االخرين ،فاملريض حيدق بنظرة اىل األمام وال يرد على احمليط ،تنقلب
العينان او ترف ،تظهر رعشات صغرية يف اليدين ،ويتدىل الرأس لألمام او للخلف .تستغرق هذه احلالة عدة ثواين اىل دقيقة،
وتكون كثرية التكرار يف اليوم الواحد.
و) توقف احلركة وفقدان الذاكرة ،فيبقى املريض بدون حركة وال يتجاوب مع املثريات اخلارجية.
ه) فقدان الوعي ويكون خالل فرتة قصرية بعض ثواين ،او بعض دقائق خالل النوبة الصرعية.
عالج داء الصرع :إن التشخيص الصحيح والدقيق هو بداية عالج داء الصرع كما ان التقصي ومعرفة األسباب املسببة له
يساعد كثري يف معرفة الطريقة ملعاجلة املرض مما يرتتب على ذلك إعطاء العالج املناسب والتشخيص يعتمد على الوصف الدقيق
حلالة املريض والكشف الكامل للدماغ وعمل ختطيط الدماغ الكهرابئي والصورة املقطعية أوالرنني املغناطيسي للمخ ابإلضافة إىل
التحاليل الطبية) . (2;2011ويكون عالج املريض بعدة طرق امهها:
 .1العالج ابلعقاقري ( االدوية)  :يعد العالج ابالدوية اخليار االهم واالساسي اذ يوجد مجلة من العقاقري املضادة للصرع واليت
تتحكم يف اشكال الصرع املختلفة ،فيحتاج املريض يف مرحلة العالج اىل استعمال اكثر من نوع واحد من العقاقري للتحكم
ابلنوابت الصرعية(9; 2002) .
 .2العالج ابجلراحة :يتدخل الطب اجلراحي يف بعض حاالت أمراض الصرع اذ بلعب دوراً مهماً يف عالج الصرع ومن هذه
احلاالت :الصرع الناتج عن أورام دماغية والصرع الناتج عن بؤرة حمددة وواضحة على األشعة املغناطيسية والفحوصات األخرى
((2; 2011
 .3العالج ابستخدام اساليب خمتلفة (2; 2011):وتشمل العالج ابلتنبيه الكهرابئي خارج الدماغ ،والعالج ابلتنبيه الكهرابئي
داخل الدماغ  :هذا األمر مازال حتت التجارب العلمية ،واحلمية الغذائية  :وهذه الطريقة تعتمد على زايدة نسبة الدهون
الثالثية املتوسطة يف الغذاء اليومي اذ ميكن هلذه احلمية أن تساعد يف عالج نوابت الصرع اال ان املريض حيتمل ان يصاب
ابإلسهال ونقص الفيتامينات.
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رابعا ً :التحليل اإلحصائي:
مت يف هذه الفقرة تغذية برانمج  Spssابلبياانت اخلاصة بعينة الدراسة والبالغة ) (2296مريضاً لعام  2018ابالعتماد على
البياانت املتوفرة يف دائرة صحة البصرة  ،ومت االعتماد يف هذه العينة على بعض العوامل اليت تؤثر بصورة مباشرة أو غري مباشرة يف
االصابة مبرض داء الصرع مثل (عمر املريض ،جنس املريض) .وقد افتقرت العينة إىل عامل الوراثة وعوامل أخرى وذلك لعدم توفرها
يف هذه السجالت ولصعوبة احلصول عليها .ومت حتليل البياانت إحصائياً ابستخدام أساليب اإلحصاء الوصفي إىل جانب جدول
حتليل البياانت .ANOVA
 .1وصف متغريات الدراسة:
 .1املتغري التابع ( :)Yمتغري االستجابة حلالة املصاب ويصنف إىل مستويني) :(1داخل الوحدة الصحية (راقدون): (0) ،
خارج الوحدة الصحية (مراجعون).
 -2املتغريات التوضيحية ( املستقلة) فهي:
أ) العامل األول هو جنس املريض( (Xiايخذ ) :(1ذكر : (0) ،انثى
k=1, . . . , 5

ب) العامل الثاين وهو عمر املريض ( ، (Xkحيث إإن:
ومت تقسيم عمر املريض إىل فئات خمتلفة وكاآليت:
الفئة األوىل :اقل  5من سنة = 1
الفئة الثانية  :من (  (9 - 5سنة = 2
الفئة الثالثة  :من )  (14 – 10سنة = 3
الفئة الرابعة :من ( )44-15سنة = 4
الفئة اخلامسة 45 :سنة فاكثر = 5
 .2حتليل النتائج :بوبت النتائج ابجلداول وعلى وفق االيت:
أوالً :االحصاءات الوصفية:
 )1ابلنسبة للمتغري املعتمد ):(Y
جدول ) (1املؤشرات اإلحصائية للمتغري املعتمد
S.d

Mean

النسب املئوية Percentage

عدد احلاالت No .of casesاملتغري املعتمد
)(Y

1.831 0.375
16.9

389

 :1داخل الوحدة الصحية (راقدون)1

83.1

1907

 :2خارج الوحدة الصحية (مراجعون)

100.0

2296

Total

املصدر :من اعداد الباحث ابالعتماد على بياانت العينة.
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يعرض اجلدول( )1نسبة حاالت املرض هلذه العينة فقد بلغت نسبة املريض داخل الوحدة الصحية ( الراقد) ()16.9
لكل 1000حالة  ،وبلغت نسبة املريض خارج الوحدة الصحية ( املراجع) ( )83.1لكل 1000حالة  .وكذلك يعرض اجلدول
الوسط احلسايب واالحنراف املعياري للمتغري املعتمد.
 )2ابلنسبة للمتغريات التوضيحية:
جدول ) (2املؤشرات اإلحصائية للمتغريات التوضيحي
S.d

 Meanالنسب املئوية Percentage

عدد احلاالت No .of casesاملتغريات التوضيحية
 : Classes of ageفئات العمر X1

3.386 1.181
6.2

143

 =1الفئة األوىل

20.0

459

 =2الفئة الثانية

22.0

504

 =3الفئة الثالثة

32.6

749

 =4الفئة الرابعة

19.2

441

 =5الفئة اخلامسة

100.0

2296

Total
 :X2اجلنس

0.55 0.498
45.0

1033

 :0انثى

55.0

1263

 : 1ذكر

100.0

2296

Total

املصدر :من اعداد الباحث ابالعتماد على بياانت العينة.
واجلدول ( )2يعـرض االحصاءات الوصفية للمتغريات التوضيحية ،فتكون اكثر نسبة حلاالت االصابة ابملرض تقع ضمن الفئة
العمرية الرابعة ( )44-15هي ( ،)%32.6مث الثالثة ) (14-10والثانية ) (9-5والرابعة (  45فاكثر) واخري الفئة االوىل ( اقل
من  5سنوات) ،ويبني إن نصف املصابني تقريبا من عينة الدراسة من اجلنسني ،اي ( )45%من احلاالت للعينة املختارة من
االانث  ،و ) (55من احلاالت تكون الذكور.
كما يبني اجلدول أن متوسـط العامل ) (XKالذي ميثل عمر املريض يكون للفئة الرابعة وهي األعمار بني ( )44-15سنة
فسر ذلك أب ّن متركز أعمار املرضى يكون ضمن الفئة الرابعة  .وجند أ ّن متوسط العامل ( )xiالذي ميثل جنس املريض يساوي
ويُ َّ
( ،)0.55وهذا يدل على إن متركز جنس املريض تكون ضمن كونه ذكراً.

فسر االحنراف املعياري لعامل عمر املريض َّ
أبن مقدار التشتت هلذا
ويعرض اجلدول ( )2االحنرافات املعيارية ملتغريات العينة حيث يُ َّ

العامل يكون مبقدار ( (1.181ويفسر االحنراف املعياري جلنس املريض ايضا ابنه مقدار التشتت هلذا العامل ويكون مبقدار
)(0.498
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اثنياً :اختبار حتليل التباين:
جدول ( )3نتائج اختبار  Leveneلتجانس التباين
Sig.

df2

df1

F

0.00

2286

9

71.324

املصدر :نتائج برانمج  SPSSابالعتماد على بياانت العينة
فيعرض جدول ) (3اختبار ( )Leveneلتجانس التباين ،نالحظ إن قيمة مستوى الداللة ( )p=0.00وهي أقل من
) ، (0.05لذا نرفض فرضية العدم اليت تنص على إن التباين متساوي ،أي إن التباين غري متساو.
جدول) (4نتائج جدول حتليل التباين
Sig.

F

Mean Square

d.f

Type III Sum of Squares

source

.000

44.187

5.320

9

47.878a

Corrected Model

.000

4.316E4

5195.864

1

5195.864

Intercept

.000

15.296

1.841

1

1.841

X1

.000

88.761

10.686

4

42.744

X2

.047

2.419

.291

4

1.165

X1 * X2

275.215

Error

2296

8017.000

Total

2295

323.094

Corrected Total

.120

املصدر :نتائج برانمج  SPSSابالعتماد على بياانت العينة
واجلدول ( )4يضم االختبار الرئيسي لتحليل التباين ) ،(ANOVAفنالحظ فيه إن قيمة  Fللمتغري املستقل(عمر املصاب) قد
بلغت ) )88.761ملستوى داللة أيضاً ) (p=.000وهي قيمة أقل من ) (0.05لذا نرفض الفرضية الصفرية اليت تنص على إنه
ال وجود لتأثري خيص عمر املصاب يف االصابة حبلة الصرع ،أي إن عمر املصاب له أتثري معنواي عايل يف االصابة ابملرض ،وكذلك
نالحظ إن قيمة  Fللمتغري املستقل (جنس املصاب) قد بلغت ) (15.296وإن قيمة مستوى الداللة كان ) (p=.000وهي
قيمة ايضا أقل من ) (0.05هلذا نرفض الفرضية الصفرية أي إن جنس املصاب له أتثري معنوي يف االصابة مبرض الصرع  ،كما
إن نتيجة التفاعل بني أي متغريين مستقلني يف العينة تكون معنوية ،فإن قيمة  Fبلغت ( )2.419ملستوى داللة ( ).047وتكون
أقل من ) (0.05وهذه النتيجة تبني أن هناك تفاعل بني عمر املريض وجنسه ، ،وبناء على ذلك فإننا نرفض الفرضية الصفرية،
أي إن هلذه العوامل أتثري معنوي يف اإلصابة مبرض الصرع.
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االستنتاجات والتوصيات:
إن أهم االستنتاجات اليت توصلت اليها الدراسة تدرج على وفق االيت:
 .1رغم ان االمراض النفسية مهمة وحساسة اال انه شحة يف البياانت اخلاصة بكل مرض من االضطراابت النفسية وشحة يف
الدراسات العلمية ( الطبية واالحصائية) يف العراق ككل والبصرة بصورة خاصة.
 .2بلغت حاالت رقود املريض داخل الوحدة الصحية  389حالة وبلغت حاالت املراجعون . 1907
 .3إن هناك أتثرياً معنوايً عالياً للمتغري ) )xkالذي ميثل عمر املصاب بداء الصرع  ،وهذا يوافق الرأي الطيب.
 .4كما بينت النتائج أن لعامل جنس املصاب وهو املتغري ) (Xiأتثرياً معنوايً ،ويكون ايضا موافقا مع الراي الطيب.
 .5وبينت نتائج التفاعل التاثري املعنوي بني املتغريين (عمر  -جنس) يف اإلصابة مبرض داء الصرع.
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ملخص البحث :
إن العالقة التكاملية التداخلية كانت مسة ابرزة على ٚتيع العلوم اليت نشأت وتطورت يف أحضان الثقافة العربية اإلسالمية  ،وكانت ىذه
السمة مصدر فخر وصفة تتباىى فيها بُت األمم  ،وىذه السمة ترتقي ابرتقاء احلركة العلمية  ،فكلما اتسعت دائرة البحث وانطلق
الفكر وخاضت يف التخصص كلما اتسعت دائرة التكاملية  ،والدراسات البالغية اليوم أبمس احلاجة ذلذه التكاملية ْتيث ال تتنكر
دلوروثها القدمي  ،وال تكتسي الطابع احلداثي البحت  ،بل تتناسق وتنسجم مع ىذه وتلك يف تكامل سامي  ،وىذا البحث حياول أن
يوضح مفهوم التكامل وطبيعتو وأثره وصورتو ادلنشودة  ،علها تكون منارات تفتح األفق للدراسات البالغية التكاملية .
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معنى التكامل لغة ومفهومه اصطالحا :
َٚتَْلتُو وأَ٘تمتو"
َّيءَ أَي أ ْ
َّيءُ وأَ ْك َملْتو أَان وأَ ْك َم ْلت الش ْ
جاء يف لسان العرب  " " :وتَ َك َّمل :ك َك َمل .وتَ َك َام َل الش ْ

()1

لسان العرب البن

منظور  /مادة " كمل" .

والتكامل ع لى وزن تفاعل وىي مزيدة من الناحية الصرفية ابأللف والتاء  ،وزايدة األلف يف العربية ذلا معٌت  ،وىي ىنا تفيد تكرار
الفعل كما ذكر ذلك مصطفى صادق الرفاعي يف حاشية كتاب اتريخ آداب العرب " :وتفاعل" تكون للمشاركة كتضارب القوم،
مكررا :كتهادت ادلرأة ،لوقوعو يف مهلو ،ضلو :تكامل وتناىى" ((. 2
وتكون لوقوع الفعل ً
ِ
بعضها
كما ذكرت معاجم التعريفات مفهوم التكامل بشكل عام فجاء يف معجم اللغة العربية ادلعاصرة " :
تكاملت األشياءَُّ :
كمل ُ
ِ
كملها من خارجها ،أعماذلم تتكامل وال تتنافس " ( ، )3كما ذكر أنواعاً للتكامل  ،كالتكامل السياسي ،
ً
بعضا ْتيث مل ٖتتج إىل مايُ ّ
والتكامل الثقايف  ،والتكامل الشخصي  ،والتكامل االقتصادي . . .

فالتكامل يكمن يف االنسجام والتناسق ْتيث يكمل كل جزء اآلخر  ،وىو نقيض التنافس  ،ومن ذلك يقولون تكامل الذات ٖ" :تقيق
الداخلي دلختلف أوجو ال ّشخصيّة وإحداث التكامل بينها " (.)4
التناسق واالنسجام
ّ
وىو ما ينعكس على مفهوم التكامل ادلعريف القائم على التناسق واالنسجام بُت ادلعارف رلتمعة دون تالقح أو تصادم فيما بينها ،
ويظهر من ادلعٌت اللغوي للتكامل عدة مالحظات أبرزىا :
 التكامل يكون بتجمع األجزاء واألعضاء  ،وىذا يدل على أن التصنيف انتج عن التكامل  ،فلكل جزء ميزتو يفرده بتصنيف معُت ،والتكامل يوضح دور العضو ضمن الدائرة التكاملية .
 التكامل حالة متكررة مستمرة ابستمرار العلوم وتوالدىا  ،وىذا يظهر من معٌت األلف الزائدة  ،ويؤكده التوالد ادلعريف اخلصب يفالعصر احلديث  ،وما سندلل عليو أبدلة يف ىذا البحث .

) (1ابن منظور  :دمحم بن مكرم بن على ،أبو الفضلٚ ،تال الدين ابن منظور األنصاري الرويفعى اإلفريقى (ت711 :ىـ)  ،لسان العرب  ،مادة " ك م ل " .
) (2مصطفى صادق بن عبد الرزاق بن سعيد بن أٛتد بن عبد القادر الرافعي (ت1356 :ىـ)  ،اتريخ آداب العرب  ،دار الكتاب العريب  ،د.ق 1940 ،م
 ،ط ( ، 2ج. )118/1
) (3أٛتد سلتار عبد احلميد عمر (ت1424 :ىـ)  ،معجم اللغة العربية ادلعاصرة  ،عامل الكتب  ،د.ق 2008 ،م  ،ط ( ، 1ج. )1959/3
) (4ادلرجع السابق  ( ،ج. ) 800/1
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إن مفهوم التكامل وطبيعتو كانت حاضرة عند علماء ادلسلمُت األوائل  ،وبينوا أن التكامل فطرة يف العلوم ،وشرط فيها  ،بل إن أمسى
ادلعارف وىي البصَتة تنشأ ابلتكامل يقول أبو ىالل العسكري (ت 395ىـ)  " :الْفرق بَُت الْعلم والبصَتة  :أَن البصَتة ِى َي تَ َكامل
الْعلم وادلعرفة ابلش ِ
اىل ب ِ
ص ََتة إِ ْذ َال يتكامل على أحد بعظمتو وسلطانو" (.)1
َّيء َوذلََذا َال جيوز أَن يُسمى الْبَا ِري تَـ َع َ َ
ْ
التكامل فطرة طبيعية يف اإلنسان واحليوان والعلوم  ،وقد ذكر العلماء يف تعريفهم احلياة أبهنا تكامل ومن ذلك ما قالو احلرايل" :احلياة
تكامل يف ذات ما أدانه حياة النبات ابلنمو واالىتزاز مع انغراسو إىل حياة ما يدب ْتركتو وحسو إىل غاية حياة اإلنسان يف تصرفو
وتصريفو إىل ما وراء ذلك من التكامل يف علومو وأخالقو ،وقال يف موضع آخر :احلياة كل خروج عن اجلمادية من حيث إن معٌت
احلياة ابحلقيقة تكامل الناقص " (.)2

) (1أبو ىالل احلسن بن عبد هللا بن سهل بن سعيد بن حيِت بن مهران العسكري (ت :ضلو 395ىـ)  ،الفروق اللغوية ٖ ،تقيق  :دمحم إبراىيم سليم  ،دار العلم
والثقافة للنشر والتوزيع ،القاىرة  ،د.ت  ،د.ط . )91 ( ،
) (2زين الدين دمحم ادلدعو بعبد الرؤوف بن اتج العارفُت بن علي بن زين العابدين احلدادي مث ادلناوي القاىري (ت1031 :ىـ)  ،التوقيف على مهمات
التعاريف  ،عامل الكتب  38عبد اخلالق ثروت  ،القاىرة 1990 ،م  ،ط. )150 ( ، 1
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التكاملية سمة في الموروث العربي :
ادلتأمل يف الًتاث العريب يلحظ اتصاف العلماء األوائل ابدلوسوعية والشمولية الثقافية  ،وإدياهنم العميق ابلتكامل ادلعريف بُت العلوم ،
وليس أدل على ذلك تنوع ادلؤلفات من حيث ادلوضوع للعامل الواحد  ،كما تالحظ يف مؤلفات ابن قيم اجلوزية مثالً أو السيوطي
رٛتهما هللا .
وإذا ما نظرت لعلوم اللغة كالنقد والبالغة والنحو والصرف وغَتىا ٕ ،تد أهنا مل تكن مستقلة عن بعضها البعض وإمنا كانت تنقل كلها
رلتمعة  ،ويف كثَت من األحيان دون تصنيف لبعضها عن بعض  ،ومل ٕتد البالغة تصنيفاً مستقالً ذلا إال بعد شراح ادلفتاح للسكاكي ،
الذين فصلوىا عن ابقي العلوم وبدأوا بتمييزىا عن النقد واألدب كعلم مستقل .
وٕتد العامل الواحد منهم على دراية بعلوم اللغة رلتمعة ولو تصانيف فيها  ،فمثالً عبد القاىر اجلرجاين لو كتاب يف الصرف " ادلفتاح يف
الصرف "  ،وكتاب يف النحو " ادلقتضب يف النحو " وكتب يف البالغة " دالئل اإلعجاز " وأسرار البالغة " .
وضع العلماء العرب التكامل ادلعريف يف علوم اللغة شرطاً للنقد اجليد  ،وبقدر ما كان الناقد مطلعاً ومبحراً يف علوم شىت  ،كلما زادت
َّح ِقيق عز ٌيز جداَ ،وإِن النَّاقِد
قرحيتو النقدية نشوة وإتقاانً كما ذكر ذلك أبو الفرج النهرواين (ت390ىـ)  " :إِن نقد ّ
الش ْعر َعلَى الت ْ
ِ
ِ
مد ِيف النَّـ ْقد علَيو ،ويرجع ِيف ِ
ص َّحتو إِلَْي ِوَ ،ال يَ ُكون َك ِامال َح َّىت يَ ُكون ِ
ُت ادلطبوع َعلَى ادلنظوم الْ ُمؤلف،
الَّذي يـُ ْعتَ ُ
الص َّحة بـَ ْ َ
مفرقًا َعلَى ّ
َْ ُ
ّ
انقدا ِيف فقو اللغَة َغَت مقصر علَى أتدية مسموعها ،وحفظ مْن ِ
وم ْسطُورىا،
ُت النَّظِْم الْ ُمتَ َكلّفَ ،والطَِّريق َّ
ادلتعسفَ ،ويكون ً
َ
ْ
وبـَ ْ َ
َ ُ
صوصها َ
َ
ِ
ِ
ف والْعادةِ ،
ِ
ومضطلعاً بلطيف ِْ
آخذا
َّحوَ ،حافِظًا لؤلمثال ادلضروبة،
مهتداي أبعالم الْعقل ادلنصوبةَ ،حاصًرا جملاري الْ ُع ْر َ َ َ
اإل ْعَراب َوقيَاس الن ْ
ً
ِ
ِ
رىا ،قَ ْد أَنَس ّتملة من أساليب ادلتفلسفُت ،وصناعة
من ُك ّل علم وأدب ْت ٍّ
ظ ،وضارًاب ِيف صناعات الْفكر بِ َس ْهمَ ،ويكون َانظرا م ْد ً
الْ ُمتَ َكلِّمُت ،وجدال ادلتناظرينَ ،ويكون َم َع َى َذا معتدال بَعيدا من ا ْذلوى والتعصب لنَـ ْوع دون نوع ،وشخص دون شخص ،وْتسب
اخلالل ،واجتماع ى ِذهِ ِْ
الش ْعر نَقده ،وْتسب َما ْيعدم ِمْنـ َها يقل َحظو "(.)1
تَ َكامل َى ِذهِ ْ
صال ،تتكامل لناقد ّ
َ
اخل َ
إن العلوم االجتماعية ادلتداخلة عند ادلسلمُت األوائل كثَتة ومل يقتصر التداخل بُت علوم اللغة فقط  ،بل مشلت الفقو والعلوم الشرعية ،
كما أن علوم البالغة واللغة والتصريف نشأت بُت أحضان كتب التفسَت  ،وارتباط ىذه العلوم وتكاملها يعزوه ارتباط العلوم ٓتدمة

) (1أبو الفرج ادلعاىف بن زكراي بن حيِت اجلريرى النهرواين (ت 390 :ىـ)  ،اجلليس الصاٌف الكايف واألنيس الناصح الشايف ٖ ،تقيق  :عبد الكرمي سامي اجلندي
 ،دار الكتب العلمية ،بَتوت 2005 ،م  ،ط. )290 ( ، 1
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القرآن الكرمي  ،كما بُت ذلك د .عبد هللا مساوي أبن تكاملية ادلعارف انبع من كون القرآن الكرمي ادلنطلق األمسى للشمولية والتكامل
العلمي (. )1
وسأبُت إبجياز – غَت سلل -طبيعة التداخل بُت علوم اللغة فيما بينها  ،ليتضح االنسجام والتناسق بُت تلك العلوم .
تكامل بُت علمي النحو الصرف  ،من ذلك ما ذكره ابن جٍت (392ىـ) عن علم الصرف بقولو  " :التصريف وسيطة بُت النحو
واللغة يتجاذابنو ،واالشتقاق أقعد يف ال لغة من التصريف .كما أن التصريف أقرب إىل النحو من االشتقاق ،يدلك على ذلك أنك ال
()2

تكاد ٕتد كتااب يف النحو إال والتصريف يف آخره "

 ،وأشار ابن عصفور(669ىـ) إىل دور الصرف يف العربية بقولو " :

التصريف أشرف شطري العربية وأغمضهما :فالذي يبُت شرفو احتياج ٚتيع ادلشتغلُت ابللغة العربية ،من ضلوي ولغوي ،إليو أديا حاجة؛
ألنو ميزان العربية؛ أال ترى أنو قد يؤخذ جزء كبَت من اللغة ابلقياس ،وال يوصل إىل ذلك إال من طريق التصريف " (. )3
ويف طبيعة العالقة بُت علمي النحو الصرف يقول أبو حيان األندلسي (745ىـ) وىو يعرض لكتابو ارتشاف الضرب ويبُت قسميو عن
الصرف والنحو فيقول  " :يف أحكام الكلم قبل الًتكيب ،والثانية يف أحكامها حالة الًتكيب "( ، )4أي أن العالقة بُت النحو والصرف
كعالقة اجلزء من الكل مث يتالحم ويتناسق ليسلم الكلم يف حالتيو الًتكيبية وادلفردة.
وادلتأمل يف مناذج التصاريف وادلعاين اللغوية والنحوية يكتشف طول أفق التكامل والتناغم بُت العلوم فمثالً االختالف الصويت بُت ذات

الكلمة يف القياس ديايز الداللة يف ادلعاين وإليك مثال بسيط يف الفرق بُت أسبِلة وأسبُلة  ،فاختالف حركة صوت الباء خيتلف يف الداللة
ِ
بُت ادلذكر وادلؤنث  ،جاء يف لسان العرب  " :فِذا األ ِ
ت ،وإِذا ذُ ّكَِرت فَ َج ْم ُع َها
َسبُلو أَي طُُرقوَ ،وُى َو ٚتَْ ُع قِلَّة َّ
للسبِ ِيل إِذا أُنّثَ ْ
ُ
َرض عْن َد أ ْ
َسبِلة "(. )5
أْ

) (1لالستزادة راجع  :عبد هللا مساوي  ،زلاوالت ٕتديد البالغة العربية يف العصر احلديث .
) (2أبو الفتح عثمان بن جٍت ادلوصلي (ت392 :ىـ)  ،ادلنصف البن جٍت ،شرح كتاب التصريف أليب عثمان ادلازين  ،دار إحياء الًتاث القدمي  ،د.ق ،
1954م  ،ط. )4 ( ، 1
)(3
ضَرمي اإلشبيلي ،أبو احلسن ادلعروف اببن عصفور (ت669 :ىـ)  ،ادلمتع الكبَت يف التصريف  ،مكتبة لبنان  ،ط)31( ، 1
علي بن مؤمن بن دمحم ،احلَ ْ
.
) (4أبو حيان دمحم بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثَت الدين األندلسي (ت745 :ىـ)  ،ارتشاف الضرب من لسان العرب ٖ ، ،تقيق رجب عثمان
دمحم ،مراجعة رمضان عبد الثواب ،مكتبة اخلاصلي  ،القاىرة 1998 ،م  ،ط ( ، 1ج. )4/1
 5ابن منظور :لسان العرب  ،مادة ( س ب ل) .
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وتتسع العالقة التكاملية بُت علوم العربية لتشمل اخلط واإلمالء أيضاً  ،يقول السيوطي (ت911ىـ) بعد حديثو عن النحو الصرف " :
ِ
ِ
ِ
فيهما َعن
مثَّ دلا َكا َن الْ َقلَم أحد اللسانُت َوَكا َن اللَّ ْفظ ْيب َحث َعنوُ من ج َهة النطْق بِو َومن ج َهة رمسو عقبت الن ْ
َّحو والتصريف ادلبحوث َ
اخلط ادلبحوث فِ ِيو َعن َكْيفيَّة رمسو " (. )1
َكْيفيَّة النطْق بِِو بِعلم ْ
وإليك مثاالً بسيطاً لالستشهاد  ،يف طريقة كتابة األلف اللينة آخر الفعل الثالثي  ،فِهنا ٗتتلف حسب اختالف التصريف  ،كـ (
قضى) تكتب األلف على شكل ايء غَت منقوطة ألن أصلها ادلعجمي " ق ض ي "  ،أما ( دعا) تكتب األلف قائمة ألن أصلها " د
ع و " وال يعرف ذلك األصل إال ٔتعرفة الصيغة الصرفية للفعل ادلضارع للفعل أو ادلصدر .
أما البالغة فهي علم تكاملي من العلوم اللغوية رلتمعة  ،وربط الباحثون بينها وبُت علوم شىت أبرزىا النحو  ،وعدوا عالقة النحو
ابلبالغة عالقة توالدية تكاملية  ،كما بُت ذلك أٛتد سعد دمحم يف كتابو " األصول البالغية يف كتاب سيبويو وأثرىا يف البحث البالغي
"  ،و الخيفى علينا نظرية النظم اليت بينها اجلرجاين يف كتابو " دالئل اإلعجاز " والقائمة على توخي معاين النحو يف التعبَتات ،
فالتكامل بُت النحو والبالغة ىو تكامل بُت الًتاكيب ومعانيها  ،وقد نبو عبد القاىر اجلرجاين إىل أمهية علم النحو واإلعراب يف
اب ىو الذي يَفتحها ،و َّ
اض كامنةٌ فيها حىت يكو َن
أن األغر َ
التأليف والنظم بقولو “…أن األلفاظ معلقة على َمعانيها حىت يكو َن اإلعر ُ
يتبُت نقصا ُن ٍ
صحيح من َسقي ٍم حىت
عرف
ادلعيار الذي ال َّ
ادلقياس الذي ال يُ ُ
كالم ورجحانُو حىت َ
ٌ
ِج ذلا ،وأنو ُ
ىو ادلستخر َ
يعرض عليو ،و ُ
يرجع إليو"(.)2
نالحظ أن التكامل يتدرج مع التخصصية  ،واخلوض يف تفاصيل العلوم كالً على حدة  ،من ذلك إضافة ابن األنباري لعلم أصول
النحو إىل علوم اللغة العربية فيقول  " :فِن علوم األدب ٙتانية :النحو ،واللغة ،والتصريف ،والعروض ،والقوايف ،وصنعة الشعر ،وأخبار
العرب وأنساهبم؛ وأحلقنا ابلعلوم الثمانية علمُت وضعنامها؛ ومها علم اجلدل يف النحو ،وعلم أصول النحو ،فيعرف بو الناس وتركيبو
وأقسامو من قياس العلة ،وقياس الشبو ،وقياس الطراد إىل غَت ذلك؛ على حد أصول الفقو ،فِن بينهما من ادلناسبة ما ال خيفى؛ ألن
النحو معقول من منقول؛ كما أن الفقو معقول من منقول ،ويعلم حقيقة خذا أرابب ادلعرفة هبما "(.)3

) (1عبد الرٛتن بن أيب بكر ،جالل الدين السيوطي (ت911 :ىـ)  ،إ٘تام الدراية لقراء النقاية ٖ ،تقيق  :إبراىيم العجوز  ،دار الكتب العلمية  ،بَتوت ،
1985م  ،ط. )5( ، 1
) (2أبو بكر عبد القاىر بن عبد الرٛتن بن دمحم الفارسي األصل ،اجلرجاين الدار (ت471 :ىـ)  ،دالئل اإلعجاز يف علم ادلعاين ٖ ،تقيق  :زلمود دمحم شاكر ،
مطبعة ادلدين  ،القاىرة 1992 ،م  ،ط. )28 ( ، 3
) (3عبد الرٛتن بن دمحم بن عبيد هللا األنصاري ،أبو الربكات ،كمال الدين األنباري (ت577 :ىـ)  ،نزىة األلباء يف طبقات األدابء ٖ ،تقيق  :إبراىيم
السامرائي  ،مكتبة ادلنار  ،األردن 1985 ،م  ،ط. )76 ( ، 3
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كما أن التكامل عند علماء العرب وادلسلمُت مل يقتصر فقط على التكامل بُت العلوم اللغوية  ،بل تكامل يف األساليب البيانية ذاهتا
التكامل يف أساليب البيان القرآن بُت األشباه والنظائر :
مثلما بُت ذلك عبد الرٛتن الدمشقي يف كتابو البالغة العربية فجاء يف ابب :
ُ
ِ
كل ِصْن ٍ
ِ
ف
"من روائع اإلبداع يف البيان القرآين ما ديُْك ُن أن نُطْلق عليو اسم "التكامل يف الدالالت بُت األشباه والنظائر" وىو ٗتصيص ِّ
يصلُح اطّر ُاده يف سائر األشباه والنظائر " ( ،)1وقد عرض ٔتثال
ص بتعب ٍَت يُ ُ
خاصاً ،وىذا التعبَت ْ
معٌت ّ
من األشباه والنظائر يف النّ ّ
فيد ً
ِ ٍ
ِ
ِ
لتكامل األسلوب البالغي يف قول هللا عز وجل { " :ايأيها الذين َآمنُواْ الَ يَ ْس َخ ْر قَـ ْوٌم ّمن قَـ ْوم عسى أَن يَ ُكونُواْ َخ َْتاً ّمْنـ ُه ْم َوالَ ن َسآءٌ
ِ ِ ٍ
ِ
ِ
ب فأوالئك ُى ُم
س االسم الفسوق بـَ ْع َد اإلديان َوَمن َّملْ يـَتُ ْ
ّمن نّ َسآء عسى أَن يَ ُك َّن َخ َْتاً ّمْنـ ُه َّن َوالَ تلمزوا أَن ُف َس ُك ْم َوالَ تَـنَابـَُزواْ ابأللقاب بْئ َ
ِ
ِ ِ
َح ُد ُك ْم أَن ََْ ُك َل
ض الظن إِ ْمثٌ َوالَ َٕتَ َّس ُسواْ َوالَ يـَ ْغتَب بـَّ ْع ُ
الظادلون * ايأيها الذين َآمنُواْ اجتنبوا َكثَتاً ّم َن الظن إِ َّن بـَ ْع َ
ض ُكم بـَ ْعضاً أ َُحيب أ َ
ِِ
اب َّرِح ٌيم " (احلجرات  ، )12-11/ويسرد الكاتب يف ىذا ادلثال كيف تكاملت
َحلْ َم أَخيو َمْيتاً فَ َك ِرْىتُ ُموهُ واتقوا هللا إِ َّن هللا تَـ َّو ٌ
األساليب البيانية بُت هني ونفي وأمر وبُت خطاب وغيبة وبُت ٚتع وإفراد مع إمكانية تغيَت األساليب بُت ادلنهيات إال أن كل طلب
منها تكيز أبسلوبو والق بو دون غَته (.)2
لقد عزى الباحثون أسب اب التكامل بُت العلوم يف الًتاث اإلسالمي إىل أسباب عدة منها  :زلورية النص القرآين  ،وخدمة العلوم
لبعضها البعض  ،ووحدة اإلطار وتوحد ادلرجع .
إن ادلتتبع لتاريخ البالغة العربية  ،يلحظ أهنا كانت يف رحم الكتب ادلتنوعة بُت كتب اللغة وعلم الكالم وأصول الفقو وكتب التفسَت ،
مث بدأت أتخذ طابعاً تصنيفياً مستقالً  ،إىل أن وصلت إىل االستقاللية التامة على يد شراح السكاكي – كما ذكران – وىذا التصنيف
أكسبها ٚتوداً  ،كما يرى الباحثون  ،وقد بُت أٛتد مطلوب يف نقده لكتاب اإليضاح للقزويٍت أن البالغة خرجت عن طورىا اللغوي
إىل الطور الفلسفي التقعيدي  ،ومن ىذا ادلنطلق انطلقت ٛتالت وجهود ودراسات حثيثة يف الدراسات البالغية  ،ال رلال حلصرىا يف
ىذا البحث إال أهنا انقسمت يف طبيعتها إىل أقسام  :قسم دعا إىل عودة البالغة العربية إىل الصبغة القددية شلا قبل السكاكي والتمسك
هبا كما ىي دون احلاجة إىل ٕتديدىا  ،وقسم ادعى موت البالغة العربية واستبداذلا ابدلناىج النقدية احلديثة كاألسلوبية وما جاء بعدىا
 ،ومنهم من دعا إىل ٕتديدىا واجتهد يف إعادة ترتيبها ٔتا حيفظ تراثها وجيددىا مع متطلبات ودراسات العصر كاحملاوالت اليت بذذلا
أٛتد مطلوب وعبد هللا ادلساوي وغَتىم .

) (1عبد الرٛتن بن حسن َحبَـنَّ َكة ادليداين الدمشقي (ت1425 :ىـ)  ،البالغة العربية  ،دار القلم  ،دمشق 1996 ،م  ،ط ( ، 1ج.)335/2
) (2لالستزاده  :راجع ادلرجع السابق ( ج. )339-335 /2
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طبيعة التكامل في الدراسات اللغوية في غير العربية :
ال شك أن العالقات بُت علوم اللغة ومكوانهتا تتباين بُت اللغة العربية واللغات األخرى بناء على اختالف طبيعة اللغة نفسها  ،وإن
كان ىناك بعض التشابو  ،فهو يف العوامل ادلشًتكة بُت اللغات كًتكيب اجلمل من رلموعة من ادلفردات مثالً  ،وطبيعة ىذا الًتكيب ،
وتبقى التفاصيل ٗتتلف  ،وسأبدأ بعرض زلاوالت التكامل ادلعريف يف الدراسات النقدية منذ عصر النهضة األوروبية  ،ومن أبرز تلك
احملاوالت التكامل اللغوي مع ادلنحى االجتماعي وادلنحى النفسي على النحو التايل :
لعل أبرز من حاول الربط بُت عالقة الواقع االجتماعي واألدب برؤية معاصرة من منظور الفكر الغريب ىم ادلفكرون ادلاركسيون ،وىم كثر
أمثال بَتك يف كتابو " " الثبات والتغَت " وعنوانو الفرعي " :تشريح للغاايت " .وقد ظهر عام  1935م  . . .فهو إذن كتاب عن
اجملتمع والعالئق االجتماعية ولكن زلوره " اإلنسان الفنان " ولذلك فهو يعاًف ادلشكالت االجتماعية ٔتصطلح نقدي شعري" (، )1
وقد ٚتع بَتك بُت التكامل االجتماعي النفساين اللغوي وحاول إجياد منهج تكاملي بينها ٚتيعا وبُت اللغة  ،وىي جهود ال زالت تدور
يف فلك غَت منتظم ٖتتاج دلن يضبط قوانينها ومدلوالهتا  ،وال شك أن اختالف ادلرجعيات االجتماعية واللغوية والنفسية بُت العامل
اإلسالمي وغَته لو أثر التباين يف تلك النظرايت بُت العرب والغرب .
كما حاول العديد من ادلفكرين الغرب إظهار التكامل بُت الواقع االجتماعي واالقتصادي على األعمال األدبية من أمثلة ىذه اجلهود
ما قام بو  " :ل .ك .انيتس وقد حاول أن يطبق  -تصرحياً ال ضمناً  -األفكار ادلاركسية على األدب يف كتابيو " :الدراما واجملتمع يف
عصر جونسون "  Drama and Society in the Age of Jonsonوالكتاب فيما يستوعبو فكرة المعة ،ففيو ْتث " يف
العالقة بُت النشاط االقتصادي والثقافة العامة " ابلكشف عن األحوال االقتصادية واالجتماعية يف إصللًتا أايم إليزابث واليعاقبة
إبسهاب ،مث دراسة الدراما بعرضها على مناذج من تلك األحوال  ،أما كتابو الثاين " كشوف "  Explorationsوىو رلموعة من
ادلقاالت " عن أدب القرن السابع عشر من الدرجة األوىل " فِنو عملية رصينة من التكامل االجتماعي – األديب  ،وفيو يقوم بعمل قيم
ابإلحلاح على أن اإلدراك اجلشطاليت لالستجابة العاطفية ادلركبة ،كلها عند القارئ جيب أن تكون نقطة البدء يف النقد ،ال تلك
التجريدات النقدية التقليدية من مثل " شخصية " و " حبكة " ،وىو ينص على أمهية العمل األديب من حيث ىو وحدة يراد استقصاء
نواحيها وعلى ضرورة ابتداء كل ْتث من الزاوية الفنية ،وعلى قلة جدوى الكشف عن العالقة بُت الفنان واجملتمع -وما يزال يعتربىا
موضوعاً أساسياً يف النقد -من أي زاوية سوى أسلوبو الفٍت وإحساسو "(. )2

) (1ستانلي ادغار ىادين (( )Stanley Edgar Hymanت1390 :ىـ)  ،النقد األديب ومدارسو احلديثة  ،ترٚتة  :إحسان عباس  ،دار الثقافة ،
بَتوت  1960 ،م  ،ط ( / 1ج. )186/2
) (2بتصرف  ،ادلرجع السابق  ( ،ج. ) 109/2
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كما حاول النقاد العرب احملدثون إجياد التكامل بُت ادلنهج األديب وادلنهج االجتماعي حيث بُت إحسان سركيس عالقة الدور
االجتماعي ابلقراءة النقدية بقولو  " :وخالصتو أن يربط الظاىرة األدبية ابلظاىرات االجتماعية ربطًا غَت آيل ,بل يكون استجالء
للعالقة اجلدلية بُت األدب واجملتمع ,ويعًتف أبن لآلداب والفنون قوانينها اخلاصة اليت تعمل جنبًا إىل جنب مع القوانُت العامة عمل
تكامل و٘تايز؛ ألن اآلداب والفنون ليست ٔتثابة الظالل والتوابع ,وإمنا ىي ٔتثابة وجو من وجوه وعي الواقع والتعبَت عنو ,فهي منظومة

تبعا للدور ادلنوط هبا يف ٚتلة األدوار االجتماعية ادلختلفة ادلتمايزة ىي األخرى،
اجتماعية كبقية ادلنظوماتٖ ,تدد صفاهتا ومساهتا ً
وادلتكاملة" (.)1
ىذه إن جاز التعبَت تعترب بداية انطالق ادلناىج النقدية احلديثة  ،وما تبعها بعد ذلك من مناىج متتابعة كاألسلوبية أبنوعها والبنيوية
والسيميائية و الدراسات اللسانية اليت يعد مؤسسها دي سوسَت واليت تسَت ضلو التكاملية يف ٚتعها بُت ادلستوايت ادلعجمية والصوتية
والصرفية والنحوية والداللية .
إن اذلدف من ىذا االستعراض بيان طبيعة التسارع ادلعريف الذي يتجو ضلو التكاملية  ،فكلما توسعت دائرة التكاملية  ،كلما اتصف
العلم ابلنضج والدقة والشمولية  ،فما ىي آاثر التكامل ادلعريف بُت العلوم اللغوية ابلتحديد  ،وما ىي صورهتا ؟
إن التكامل بُت علوم اللغة – على قصوره -فيما سبق استعراضو سواء يف الدراسات العربية أو الغربية كانت لو آاثر إجيابية عدة منها :
 تداولية ادلفاىيم ادلعرفية األصلية إىل حقول معرفية أخرى مثل مفهوم القياس والعلة والنسخ  . . .وما حصل فيو من تغَت بُت علماءاللغة وعلماء النحو  ،بل يؤدي إىل إجياد مصطلحات ومفاىيم جديدة  ،وىو ما يسمى ب" رحلة ادلصطلحات وادلفاىيم "(. )2
 إن تعلم علم من علوم اللغة يتطلب استحضار قبلي وأوىل جملموعة من ادلعارف  ،والعلوم ادلركبة  ،فكيف مثالً دلن ال يتقن النحو أنيتعلم فنون البالغة ؟ !  ،وكيف دلن يلم ابلنظرايت االجتماعية والنفسية أن حيلل النص األديب وفق ادلنهج االجتماعي أو النفسي .
 من آاثر التكاملية أيضاً تصنيف العلوم وٗتصيصها  ،وىناك عالقة ازدواجية بُت التخصصية والتكاملية  ،وادلقصود بذلك أنالتخصص والبحث يف اجلزئيات يقودان إىل التكامل  ،كما أشار إىل ذلك التقرير العادلي للعلوم االجتماعية لعام  2010م أن
التكامل مرحلة ما بعد التخصصية  ،لكن يف الوقت ذاتو التكاملية تؤدي إىل توالد علوم جديدة أيضاً  ،كما بينا يف علم أصول
النحو  ،وظهور علم معٌت النحو وربطو ابلبالغة وىي علوم زلدثة تشكل حلقة وصل بُت العلوم ادلختلفة  ،ولتوضيح الصورة

) (1عفيف عبد الرٛتن  ،األدب اجلاىلي يف آاثر الدارسُت قدديا وحديثا  ،دار الفكر  ،دمشق 1987 ،م  ،ط. )232( ، 1
) (2لالستزادة  :راجع مقالة دمحم ٛتدوش  ،ادلفاىيم الرحالة من علم إىل آخر .
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التكاملية ذلذه العلوم رلتمعة فِننا ضلتاج للتصنيف  ،فنصنف مثالً علوم اللغة إىل أدب وضلو وأصول النحو ومعاين النحو وبالغة ونقد
والقائمة تطول حسب توسع دائرة التكامل وىكذا يكون التصنيف أثر مًتتب على التكاملية .
 ادلوسوعية  :وقد أشران يف ْتثنا أن ادلؤلفات العربية ادلتقدمة كانت تتسم ابدلوسوعية والشمولية ِللعامل ذاتو ٕ ،تده َعلَ ٌم يف علوم اللغة
أبنواعها  ،وعلوم األدب والشعر ،وعلم الكالم وادلنطق  ،وعلم التفسَت  ،وعلم اإلفتاء  ،وقضااي طبية وجربية وىندسية واجتماعية ،
ولك يف مؤلفات ابن قيم اجلوزية خَت دليل على ذلك .
 ادلنهج التكاملي يؤدي إىل اإلبداع وإجياد مناىج ومذاىب نقدية جديدة مثلما " استطاع أحد النقاد ادلعاصرين أن يطبق قوانُتالرسم وأصولو على الصورة األدبية فأعطاىا إايىا ،وأعطى ما للرسم للصورة األدبية ،من التكامل والزاوية واإلحياء أو الظل والًتابط
واإلطار ومساه ادلذىب التصويري " (.)1

) (1علي علي صبح  ،الصورة األدبية اتريخ ونقد  ،دار إحياء الكتب العربية  ،د .ت  ،د .ط . )159 ( ،
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التكامل مطلب ملح وصورة غيرة مكتملة :
اتضح شلا سبق أن التكامل مسة فطرية يف العلوم  ،وكل اجتهادات العلماء قددياً وحديثاً تسعى إىل التكامل بقصد أو بدون قصد ،
ويًتتب على التكاملية أيضاً التجديد وتوالد ادلعارف وىو منهج أقره العلماء العرب األوائل وىو ما أشار إليو ابن قتيبة (ت 276ىـ) يف
خص بو قوما دون قوم ،بل جعل ذلك
كتابو الشعر والشعراء بقولو  " :ومل يقصر هللا العلم والشعروالبالغة على زمن دون زمن ،وال ّ
كل قدمي حديثاً يف عصره " (.)1
كل دىر ،وجعل ّ
مشًتكاً مقسوماً بُت عباده يف ّ
ومن ىذا ادلبدأ ادلتوافق عليو  ،انطلق الباحثون حاملُت لواء التجديد يف علوم البالغة خاصة وتعددت مشارب أوجو التجديد  ،فمنهم
من ارأتى إىل الفصل بُت علوم البالغة وعلوم العربية مثل النحو وأصول الفقو  ،ومنهم من اٗتذ منهجاً مضاداً حيث دعا إىل الوصل
بُت البالغة وادلعارف العربية األخرى .
وأصحاب ادلنهج الثاين ىم الذين دعوا إىل التكاملية وىم كثر وأذكر منهم لالستفادة من ٕتارهبم وزلاوالهتم  :دمحم بركات أبو علي يف
كتابو " دراسات يف البالغة " دعا فيها إىل التكامل مع العلوم عند الضرورة  ،لكنو افتقر التطبيق ادلفيد يف ىذا اجملال .
كما بُت عبد هللا ادلساوي يف كتابو " زلاوالت ٕتديد البالغة العربية يف العصر احلديث " أن انعدام العمل ابدلنهج التكاملي الذي خيدم
ادلمارسة التجديدية وحيفظ التوازن للعالقات بُت القدمي واحلديث سبب الضعف البالغي يف العصر الراىن  ،وعرض يف مبحث مستقل
خطوات منهجي ة لتحقيق ادلنهج التكاملي بُت علوم البالغة فيما بينها بفضل رابطتها البيانية وبُت علوم العربية من ضلو وأصول  ،ومنهج
تكاملي خارجي بُت البالغتُت العربية والغربية بشرط ٕتعل من ادلوروث والبيان العريب أصالً  ،والنظرايت احلديثة فرعاً مكمالً ديكن
تطويره من نظرات إىل نظرايت .
ودعا عبد احلكيم العيد يف كتابو " إحياء البالغة العربية تناول تكاملي وٖتديث" إىل التكامل بُت النقد والبالغة واإلعجاز .
كما دعا طو عبد الرٛتن إىل التكاملية يف كتابو " ٕتديد ادلنهج يف تقومي الًتاث" فيقول " :ولقد ضلوان يف تقومي الًتاث منحى غَت
مسبوق وال مألوف وال معهود ؛ فهو غَت مسبوق  ،ألننا نقول ابلنظرة التكاملية وحيث يقول غَتان ابلنظرة التفاضلية؛ وىو غَت مألوف
،ألننا توسلنا فيو أبدوات مأصولة ،وحيث توسل غَتان أبدوات منقولة…" (.)2
ومل تقتصر زلاوالت بناء منهج تكاملي على الباحثُت يف العلوم اللسانية واللغوية  ،بل كان لؤلدابء والنقاد زلاوالت جادة لرسم معامل
ادلنهج التكاملي  ،وكان موطن مدح يف الكتاابت األدبية وادلقاالت الصحفية وغَتىا ومن ذلك ما ذكره عبد العزيز شرف وىو ينقد
) (1أبو دمحم عبد هللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري (ت276 :ىـ)  ،الشعر والشعراء  ،دار احلديث  ،القاىرة 1423 ،ىـ  ،ط ( ، 2ج.)64/1
) (2طو عبد الرٛتن ٕ ،تديد ادلنهج يف تقومي الًتاث  ،ادلركز الثقايف العريب  ،الدار البيضاء  ،د.ت  ،ط. )12( ، 2
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مقاالت طو حسُت فيقول  " :على أن ىذا األسلوب الصحفي يف مقال طو حسُت ىو الذي تتكامل فيو اخلصائص العقلية
ِ
ف اإلعراب واصطفاء اللفظ
واخلصائص الفنية
ً
تكامال وظيفيًّا ،حيدد قسماتو النفسية وعصره ورلتمعو  ،وىو التكامل الذي يوظّ ُ
وادلالءمة بُت الكلمة والكلمة يف اجلرس الذي ييسر على اللسان نطقو ،ويزين يف األذن وقعو ،كأساس خلصال ىذا األسلوب" (.)1
واجتهد الباحثون يف األدب إلجياد منهج نقدي لؤلدب مسوه ابدلنهج التكاملي  ،وقد عرفوه كالتايل  " :ادلنهج التكاملي ،فنقول :ىو
عبارة عن ادلزج بُت رلموعة من ادلناىج ،واألخذ هبا ،وتطبيقها يف آن واحد عند الكشف عن اجلوانب ادلختلفة يف األدب أو األديب "
(.)2
وادلقصود بذلك مشول الدراسة على ادلنهج اجلمايل والفٍت والنفسي واالجتماعي والتارخيي يف دراسة نص أديب بشكل متداخل بينها ال
رلزئة حيث  " :يتحول عقل الباحث إىل ما يشبو ادلرآة تعكس أضواء تلك ادلناىج ،كما تعكس فكرة الفردية ،واألصالة ،وادلدرسة
الفنية ،وأفكار البيئة ،والعصر ،ورواسب الالشعور الفردي واجلماعي ،وعناصر اجلمال الفٍت يف التعبَت وموسيقاه ،كما تعكس انطباعات
الباحث ادلمتعة ،وصلة األديب ابلًتاث الفٍت " (.)3
ىذه احملاوالت وغَتىا جديرة ابالحًتام والنظر  ،لكنها تبقى مفتقرة إىل التكاملية الكربى  ،فمن وجهة نظري ال بد للتكاملية أن تتعدى
حدود العلوم اإلنسانية واالجتماعية  ،وسأحاول يف هناية ىذا البحث أن أرسم خطوطاً عريضة للتصور ادلنشود يف ادلنهج التكاملي يف
الدراسات البالغية والنقدية .
إن البالغة العربية  ،ال ٖتتاج إىل ٕتديد يغَتىا من جذورىا ويتنكر جلهود القدماء  ،إمنا ْتاجة إلعادة تشكيل مفرداهتا وفق منظومة
تسمح للتكاملية أن ٕتد مسارىا فيها  ،فتستكمل فروعها مع العلوم األخرى سواء احلديثة أو حىت اليت تستجد مع تطور الزمن  ،وعدم
اكتفائها برداء الفلسفة والتعقيد والتقعيد ادلخل  ،ومن العلوم اليت ديكن للبالغة أن تتكامل معها  :علوم التفسَت ،واإلعجاز والنقد ،
واألدب  ،و ادلستوايت اللسانية اخلمسة ( وىي ادلعجمية والصوتية والصرفية والنحوية والداللية ) ىذا ضمن دائرة العلوم اللغوية
نفسها .
وديكن أن تتكامل مع الدوائرالعلمية األخرى دون استبعاد أي منها حىت الطبية والعلمية وإليك بعض األدلة :

) (1عبد العزيز شرف  ،فن ادلقال الصحفي يف أدب طو حسُت  ،اذليئة ادلصرية العامة للكتاب  ،د .ت  ،د.ط . )126( ،
) (2مناىج جامعة ادلدينة العادلية  ،أصول البحث األديب ومصادره  ،جامعة ادلدينة العادلية  ،مساق يدرس دلرحلة ادلاجستَت . )175 ( ،
) (3ادلرجع السابق . )190( ،
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علم البالغة يستطيع أن يتكامل مع علم النفس أبنواعو وٗتصصاتو وتشعباتو اليت تستجد مع كل جديد  ،كعلم النفس اإلكلينيكي
والذي يدرس إرادة العقل الباطن  ،وكيف للكلمات واأللفاظ دور ابرز يف بناء ىيكلة العقل الباطن أو منطقة ما وراء الشعور .
اليوم تتداخل الدراسات النفسية ابجلانب البيولوجي مثالً من خالل زلاولة ترٚتة االنفعاالت العصبية وانعكاستها البيولوجية على اجلسد
 ،فأين علوم اللغة اليت تربط بُت ادلنهج النفسي وادلنهج اللغوي من ىذا اجلانب؟ وما ىو التأثَت البيولوجي للغة ؟ وأين دور الدراسات
اللغوية شلا يسمى اليوم ابلربرلة العصبية ؟
وديكن للبالغة أن ت تكامل مع علم االجتماع  ،وكيف للًتكيب االجتماعي أن يؤثر على اللغة والتعبَت  ،والعكس كذلك أي كيف يؤثر
اللفظ والكالم األديب أو حىت الديٍت على الًتكيبة والعادات وادلمارسات االجتماعية .
وديكن أن تتكامل مع علوم السياسة  ،وال خيفى على أحد اليوم كيف تؤثر ادلنابر اإلعالمية ابلكلمة والتعبَت اللغوي على السياسات
الدولية واحمللية وٖتدث تغيَتاًكبَتاً يف الرأي العام سواء على الصعيد الدويل أو احمللي .
وديكن أن يتكامل مع علوم االقتصاد  ،وضلن يف زمن العودلة  ،كم من الصفقات تتم عرب األسلوب اللغوي  ،وال خيفى عليكم دور
اإلعالانت التجارية يف ٖتقيق التسويق وجلب األرابح .
وديكن أن يتكامل مع العلوم الصحية  ،وقد أثبتت الدراسات احلديثة أن الكلمة ذلا دور فاعل يف تقبل اجلسم للعالج وتسارعو للشفاء
 ،واليوم تويل ادلستشفيات ذات العناية الفائقة اىتماماً ابجلانب النفسي والشعوري لدى مرضاىا وذلك ابستخدام عدة وسائل منها
اللغة .
كما أن التكامل البالغي ديكن لو أن يرتبط ابلعلوم ادلوسيقية  ،وقد بُت الباحثُت يف اإلعجاز البالغي عن التكامل بُت أحكام التالوة
والتجويد واختالف القراءات والناحية البالغية  ،لكن اليوم ديكن ذلذه الدائرة التكاملية أن تتسع لتشمل دراسة التغَتات البيولوجية على
أعضاء النطق أثناء الكالم  ،وعن مسار اذلواء داخل اجلسم مثالً  ،وعن طبيعة االختالف وأسبابو بُت األصوات واحلروف يف اللغة
الواحدة كاالختالف بُت الضاد والدال مثالً  ،وكذلك االختالف بُت اللغات يف صوت واحد كالباء اجملهورة يف العربية وما يقابلها
يف اإلصلليزية من ابء مهموسة ( . )P
يف اخلتام أود أن أذكر أبن التكاملية ادلنشودة ال تزال تفتقر للتطبيق والتحقيق  ،كما أهنا عملية مستمرة ال تقف عند حد  ،وما ىذه
اإلشارات إال زلاوالت على الطريق للمنهج البالغي التكاملي  ،وابهلل التوفيق .
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المستخلص:
ىدفت الدراسة إىل حتديد مفهوم الًتبية ابضتب ،وتوضيح أمهية الًتبية ابضتب ،والكشف عن الدالالت الًتبوية اظتستنبطة من
اظتواقف اليت استخدم فيها النيب ﷺ الًتبية ابضتب كما جاءت يف السَتة النبوية ،واستخدمت الدراسة اظتنهج الوصفي لتحقيق
أىدافها وتوصلت الدراسة إىل النتائج التالية :أن الًتبية ابضتب من األساليب الًتبوية اليت استخدمها النيب ﷺ  ،اضتاجة إىل الًتبية
ابضتب وأمهية استخدامها من قبل ؼتتلف اظتؤسسات الًتبوية ،أن الًتبية ابضتب عتا أثر عظيم يف نفوس اظتًتبُت وتؤدي إىل
االستجابة السريعة منهم ،كما أن الًتبية ابضتب عتا آاثر إجيابية على الفرد واجملتمع .مث اختتمت الدراسة مبجموعة من التوصيات.
الكلمات ادلفتاحية  :الًتبية ابضتب؛ السَتة النبوية؛ القصص.
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مقدمة:
تعترب السَتة النبوية الصحيحة مصدر مهم من مصادر الًتبية اإلسالمية وأساليبها ،حيث دتثل الصورة العملية لإلسالم ،والتجسيد
ِ
رب العاظتُت ،كما وصفت أم اظتؤمنُت عائشة _ اهنع هللا يضر_ النيب ﷺ فقالت( :كان خلقو القرآن)(ابن
الواقعي لتوجيهات وحي ّ
حنبل )211/12، 1002،وىذا قائم يف سَتتو العطرة ﷺ  ،لذلك جاء التوجيو القرآين الكرمي ابختاذ النيب ﷺ قدوة لنا يف
ول هِ
حياتنا ،قال سبحانو وتعاىل﴿ :لَ َق ْد َكا َن لَ ُكم ِيف رس ِ
اَّللَ َوالْيَ ْوَم ْال ِخَر َوذَ َكَر ه
ُس َوةٌ َح َسنَةٌ لِ َم ْن َكا َن يَْر ُجو ه
اَّلل أ ْ
َُ
اَّللَ
ْ
َكثِ ًَتا﴾[األحزاب ،]21:وتعترب سَتة النيب ﷺ معيناً تربوايً صتميع جوانب اضتياة ،ومن ذلك اصتوانب الوجدانية واليت تظهر وتتجلى
يف كثَت من مواقف السَتة النبوية ،ومن أمهها تبادل مشاعر اضتب مع الخرين ،وتربيتهم على الفضائل من خالعتا.

وتتخذ الًتبية النبوية أساليب متنوعة ومتعددة ،حتقيقاً ظتبدأ مراعاة الفروق الفردية ،وإاتحة الفرصة ألعداد أكرب من اظتستجيبُت،
ويعترب أسلوب الًتبية ابضتب من األساليب ا﵀ببة إىل النفس ،ظتا تُظهره من صدق اظتشاعر ،وقرب اظتريب من الخرين.
والسَتة النبوية مليئة ابظتواقف الًتبوية العديدة اليت تشبع رتيع جوانب الًتبية ،لذلك اىتمت كتب السنة إبيراد ىذه اظتواقف وتبويبها
مبا يتناسب مع ىدايتها ،وأصح كتب السنة النبوية كتاب "اصتامع الصحيح الذي ىو أصح الكتب اظتصنفة يف اضتديث
النبوي"(البدر )93، 2930،لإلمام دمحم بن اشتاعيل البخاري.
واضتب يف اإلسالم منهج لو حدود وطريقة ومعامل وؼتطط تربوي إعتي شتا ابلعواطف ،وىذب األخالق ،وشذب الغرائز ،وقدم لكل
نفس ما يعصمها من اصتنوح ،وما دينعها من الزلل واالؿتراف ،وما أيخذ بيدىا حىت تعود نفساً وضاءة مشرقة ػتبة ػتبوبة
(عزب.)22، 1021،
والناس رتيعاً لديهم رتلة من اضتاجات العضوية كاضتاجة إىل الطعام والشراب والنوم والراحة واضتاجة النفسية ،ولديهم أيضاً رتلة
من اضتاجات النفسية :منها اضتاجة إىل اضتب (طاىر)1،
ولقد دلت الدراسات على أن إشباع اضتاجة إىل اضتب شرط أساسي لصحة الفرد النفسية ،والسبيل اعتام إىل توافقو ،وإذا كان
األمر كذلك فال بد من أن ؿترص على إشباع ىذه اضتاجة ،حىت ينشأ األفراد أصحاء يف نفوسهم ،أسوايء يف سلوكهم (عبد
اظتتجلي.)11، 2331،
وأتيت ىذه الدراسة استجابة ظتطالبات العديد من الدراسة اليت حتث على االعتناء بدراسة السَتة النبوية من اصتوانب الًتبوية ،حيث
أشارت دراسة (داببش )44، 2002،على ضرورة اىتمام الًتبويُت ابلسَتة النبوية فه ي غني ة ابألسس واظتبادئ واألساليب الًتبوية
واليت ديكن العمل على تفعيلها إلجياد العديد من اضتلول لبعض اظتشكالت التعليمية والًتبوية اليت تواجو اظتريب اظتسلم.
ومن ىنا أتيت ىذه الد راسة لتناول موضوع الًتبوية ابضتب من خالل مواقف من السَتة النبوية من كتاب صحيح البخاري ،لتساىم
يف الكشف عن أبعاد ىذا األسلوب اظتتميز.
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أسئلة الدراسة:
ستجيب الدراسة عن األسئلة التالية:
 .1ما مفهوم الًتبية ابضتب؟
 .2ما أمهية الًتبية ابضتب؟
 .3ما الدالالت الًتبوية اظتستنبطة من اظتواقف اليت استخدم فيها النيب ﷺ الًتبية ابضتب كما جاءت يف السَتة النبوية؟
أهداف الدراسة:
تتلخص أىداف الدراسة فيما أييت:
.1حتديد مفهوم الًتبية ابضتب.
.2توضيح أمهية الًتبية ابضتب.
.3الكشف الدالالت الًتبوية اظتستنبطة من اظتواقف اليت استخدم فيها النيب ﷺ الًتبية ابضتب كما جاءت يف السَتة النبوية.
أمهية الدراسة:
تظهر أمهية الدراسة من خالل ما يلي:
.2ارتباط الدراسة بسَتة النيب ﷺ اليت تعترب التطبيق العملي لتوجيهات اإلسالم.
 .1ارتباط الدراسة مبشاعر اضتب وما لو من أثر عظيم يف حتريك السلوك ؿتو االستجابة للتوجيهات الًتبوية.
.9تساىم ىذه الدراسة يف توعية اجملتمع أبسلوب الًتبية ابضتب وأمهيتو.
 .1تعدد اظتؤسسات الًتبوية اليت قد تستفيد من ىذه الدراسة ،مثل :األسرة ،اظتدرسة ،اجملتمع ،رتيع من يقوم مبهمة الًتبية من
الدعاة واظتصلحُت.
.3قلة الدراسات اليت تتناول موضوع الًتبية ابضتب.
 .6قد تساىم ىذه الدراسة يف فتح الفاق للعديد من الدراسات األخرى اليت هتتم مبوضوع الًتبية ابضتب.
منهج الدراسة:
سيستخدم الباحث اظتنهج الوصفي ،ألنو ىو اظتنهج اظتناسب عتذه الدراسة ،وحيقق أىدافها ،واظتنهج الوصفي ىو اظتنهج الذي
"يسعى إىل رتع البياانت إ هما الختبار صحة الفرضيات اليت تصف الوضع اضتايل للفرد موضوع الدراسة أو لإلجابة عن األسئلة
اظتتصلة بذلك"(عدس ،)10،1002،وحيظى اظتنهج الوصفي مبكانة خاصة يف غتال البحوث الًتبوية.
والستنباط اظتواقف الواردة يف السَتة النبوية من خالل قصص صحيح البخاري سيستخدم الباحث طريقة االستنباط ،وىي:
"الطريقة اليت يقوم هبا الباحث ببذل أقصى جهد عقلي ونفسي عند دراسة النصوص هبدف استخراج مبادئ تربوية ُمدعهمة ابألدلة

الواضحة "(ايصتن .)1142123،وسيقوم الباحث ابستنباط اظتواقف الواردة يف السَتة النبوية من خالل قصص صحيح البخاري،
بعد الرجوع إىل شروحات أىل العلم ظتا يتناول موضوع الدراسة.
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حدود الدراسة:
تتمثل حدود الدراسة بتحديد مفهوم الًتبية ابضتب ،وبيان أمهيتو ،وحتديد اظتواقف اليت استخدم فيها النيب ﷺ الًتبية ابضتب من
خالل السَتة النبوية الواردة يف القصص من كتاب صحيح اإلمام البخاري.
مصطلحات الدراسة:
ب :وىو
ب"(األزىريَ ".)1/100241،و ْ
نقيض البُغضَ ،
اضتُ ُّ
ب َوىو ُػتَ ٌّ
هيء فَأان ُِػت ٌّ
اضتُ ُّ
ضا الْ َم َحبهةُ
ب أَيْ ً
قال َوتقول :أحبَ ْب ُ
ُ
ت الش ْ
ب أَيْ ً ِ
ب) إِلَْي ِو
وب)َ .و َ
ب) ِابلْ َك ْس ِرَ .و ْ
َوَك َذا ْ
يب َويُ َق ُ
(ػتَ ٌّ
اضتِ ُّ
(اضتِ ُّ
َحبهوُ) فَ ُه َو ُ
(حبهوُ) ُِحيبُّوُ ِابلْ َك ْس ِر فَ ُه َو َْ
(ػتبُ ٌ
ب) َو َ
ال( :أ َ
(حتَبه َ
ضا ا ْضتَب ُ
تَ َوهد َد"(الرازي.)53، 2333،
والًتبية ابضتب " :ىي أساليب تربوية تتطلب استحضار اضتب :مظاىره ووسائلو يف رتيع التعامالت اللفظية مع اظتتعلمُت هبدف
هتيئة مناخ آمن خيلو من أساليب الضغط والتهديد ويشجع على التفكَت وتسوده عالقات الود واالحًتام
اظتتبادل"(عصفور.)15،1021،
وتعريف الًتبية ابضتب إجرائياً يف ىذا البحث ىي :اظتواقف الًتبوية للنيب ﷺ اليت استخدم فيها النيب ﷺ أسلوب الًتبية ابضتب من
خالل القصص الوارد يف صحيح اإلمام البخاري.
الدراسات السابقة:
اطهلع الباحث على غتموعة من ال ِّدراسات ال هسابقة ذات العالقة مبوضوع الدراسة اضتالية ،منها ما أييت:
دراسة (أزتد ) 1003،واليت ىدفت إىل بيان أمهية اضتب ومكانتو يف اإلسالم ،وذكر التطبيقات الًتبوية ضتب هللا ورسولو ﷺ ،
وحتديد التطبيقات الًتبوية ضتب األسرة والوطن والعلم ،واستخدم الباحث اظتنهج األصويل بوصف وحتليل ما يتعلق بقيمة اضتب يف
ضوء القرآن الكرمي والسنة النبوية ،وتوصلت الدراسة إىل غتموعة من النتائج من أمهها :أن اضتب عمل قليب يظهر أثره على اصتوارح
يف اتباع أو اجتناب أوامر ا﵀بوب ،وأثبتت الدراسة أن اضتب من أعمق حاجات النفس البشرية ،أن لقيمة اضتب مظاىر متعددة
منها حب هللا ورسولو ﷺ ،وحب األسرة والوطن والعلم.
وقام (أبودف )1029،بدراسة ىدفت إىل حتديد مفهوم أسلوب الًتبية ابضتب يف القرآن الكرمي ،والكشف عن أمناط أسلوب يف
القرآن الكرمي ،وحتديد األغراض الًتبوية ألسلوب الًتبية ابضتب كما جاءت يف القرآن الكرمي ،واستخدم الباحث اظتنهج التحليلي
النوعي ،وتوصلت الدراسة إىل غتموعة من النتائج من أبرزىا :أن الًتبية ابضتب تؤدي إىل بناء شخصية نوعية متميزة يف عقيدهتا،
وأخالقها ،تعزز الفضائل األخالقية ،وتشجع اظتسلم على التزام اإلحسان يف معامالتو مع الناس وعالقتو هبم ،وتعزز هنج اصتهاد
والتضحية يف سبيل هللا.
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وقام (عصفور )1021،بدراسة ىدفت إىل التعرف على فاعلية برانمج يف الًتبية ابضتب قائم على مبادئ اظتدخل اإلنساين لتنمية
الذكاء األخالقي ومهارات التواصل الصفي لدى الطالبة معلمة الفلسفة واالجتماع ،ولتحقيق ذلك مت إعداد برانمج الًتبية ابضتب
القائم على مبادئ اظتدخل اإلنساين ،ومقياس الذكاء األخالقي ،وبطاقة مالحظة مهارات التواصل الصفي ،ومت تدريس الربانمج
على عينة من الطالبات ،وكان من أبرز النتائج فاعلية برانمج الًتبية ابضتب القائم على مبادئ اظتدخل اإلنساين لتنمية الذكاء
األخالقي ومهارات التواصل الصفي.
وقام (عزب )1021 ،بدراسة ىدفت إىل معرفة معٌت اضتب وأنواعو وذتاره ولوازمو وكيفية تربية اضتب ،ووضع غتموعة من
اظتقًتحات اليت ديكن لتصبح تطبيقات تربوية ظتسأ لة تربية اضتب يف الفكر اإلسالمي ،استخدمت الدراسة اظتنهج الوصفي التحليلي،
وتوصلت الدراسة إىل أن اضتب يشمل النفس والغَت والوجود وفوق كل ىذا حب اطتالق ،أن اإلنسان حيب اطتَت وحيب الشر وعليو
أن يوازن بُت حبو لكالمها يف حياتو من حيث الضرر والنفع.
وأجرت(هنى )2110،دراسة ىدفت إىل التعرف على الًتبية ابضتب يف حوار الابء مع األبناء يف القرآن الكرمي ،وتطبيقاهتا يف
األسرة من خالل بيان مفهوم الًتبية ابضتب ،وتوضيح أثر اضتوار على الًتبية ابضتب ،والكشف عن معوقات االعتماد على اضتوار
يف الًتبية ابضتب يف األسرة  ،وبيان التطبيقات الًتبوية اظتستنبطة من حوار الابء واألبناء يف ضوء القرآن الكرمي يف األسرة،
واستخدمت الباحثة اظتنهج التحليلي ،واالستنباطي لتحقيق أىداف الدراسة ،وتوصلت الدراسة إىل غتموعة من النتائج ،من أمهها:
أن الًتبية ابضتب تربية الطفل بطريقة حتًتم فيها حقوقو اليت كفلها لو اإلسالم لتحقيق غرض أو مقصد تربوي ،وأن من أىم آاثر
الًتبية ابضتب على األبناء الصدق واإلحسان والصرب واإليثار ،وتتمثل أخطر معوقات االعتماد على اضتوار يف الًتبية ابضتب يف
األسرة الصمت الزواجي وفقدان األوالد الرعاية العاطفية من الوالدين وجهلهم بطريقة تعليم األبناء قواعد السلوك اظتهذب.
وتتفق الدراسة اضتالية مع الدراسات السابقة يف تناول موضوع الًتبية ابضتب ،وىو اصتانب الذي استفادت منو الدراسة اضتالية من
الدراسات السابقة يف تناول اإلطار النظري للدراسة.
وختتلف الدراسة اضتالية عن الدراسات السابقة يف تناوعتا الًتبية ابضتب من خالل اظتواقف النبوية من سَتة النيب ﷺ الواردة يف
صحيح اإلمام البخاري وىو مامل يرد يف الدراسات السابقة.

342

د /فهد دمحم الحارثي  -د /عبد هللا عطية هللا ألاحمدي

مفهوم التربية بالحب:
تقوم اظتؤسسات الًتبوية مبهام متعددة ،ويعترب اصتانب الًتبوي عتذه اظتؤسسات من أىم واجباهتا ،ظتا يًتتب على ذلك من آاثر تعود
على الفرد نفسو ،وأسرتو ،وغتتمعو ،لذلك تسعى إىل استخدام أساليب متنوعة يف حتقيق أىدافها الًتبوية ،ومن أىم تلك األساليب
الًتبية ابضتب ،ظتا حيققو من استجاابت يصاحبها مشاعر اجيابية ،تدعوا إىل ثباهتا واالقتناع هبا ،والتوجو ؿتوىا.
ومن خالل التعريف اللغوي للحب ؾتد أن أكثر صيغها وتصاريفها قد استخدمت يف نصوص الشارع اضتكيم كما جاءت يف
طيات البحث.
ويشَت ابن تيمة ( )35/20 ،2333إىل أن "اسم ا﵀بة فيو إطالق وعموم فإن اظتؤمن حيب هللا وحيب رسلو وأنبياءه وعباده
اظتؤمنُت وإن كان ذلك من ػتبة هللا وإن كانت ا﵀بة اليت ﵁ ال يستحقها غَته؛ وعتذا جاءت ػتبة هللا سبحانو وتعاىل مذكورة مبا
خيتص بو سبحانو من العبادة واإلانبة إليو والتبتل لو؛ وؿتو ذلك".
وأشار ابن القيم (ابن القيم )29/9، 2335،أنو " ال حتد ا﵀بة حبد أوضح منها .فاضتدود ال تزيدىا إال خفاء وجفاء .فحدىا
وجودىا .وال توصف ا﵀بة بوصف أظهر من ا﵀بة .وإمنا يتكلم الناس يف أسباهبا وموجباهتا ،وعالماهتا وشواىدىا ،وذتراهتا
وأحكامها .فحدودىم ورسومهم دارت على ىذه الستة .وتنوعت هبم العبارات .وكثرت اإلشارات ،حبسب إدراك الشخص ومقامو
وحالو ،وملكو للعبارة.
وىذه اظتادة تدور يف اللغة على ستسة أشياء:
أحدىا :الصفاء والبياض .ومنو قوعتم لصفاء بياض األسنان ونضارهتا :حبب األسنان.
الثاين :العلو والظهور .ومنو حبب اظتاء وحبابو .وىو ما يعلوه عند اظتطر الشديد .وحبب الكأس منو.
الثالث :اللزوم والثبات .ومنو :حب البعَت وأحب ،إذا برك ومل يقم.
الرابع :اللب .ومنو :حبة القلب ،للبو وداخلو .ومنو اضتبة لواحدة اضتبوب .إذ ىي أصل الشيء ومادتو وقوامو.
اطتامس :اضتفظ واإلمساك .ومنو حب اظتاء للوعاء الذي حيفظ فيو وديسكو وفيو معٌت الثبوت أيضا.
وال ريب أن ىذه اطتمسة من لوازم ا﵀بة .فإهنا صفاء اظتودة ،وىيجان إرادات القلب للمحبوب .وعلوىا وظهورىا منو لتعلقها
اب﵀بوب اظتراد .وثبوت إرادة القلب للمحبوب .ولزومها لزوما ال تفارقو ،وإلعطاء ا﵀ب ػتبوبو لبو ،وأشرف ما عنده .وىو قلبو،
والجتماع عزماتو وإراداتو ومهومو على ػتبوبو .فاجتمعت فيها اظتعاين اطتمسة .ووضعوا ظتعناىا حرفُت مناسبُت للمسمى غاية
اظتناسبة " اضتاء " اليت ىي من أقصى اضتلق ،و " الباء " الشفوية اليت ىي هنايتو .فللحاء االبتداء ،وللباء االنتهاء .وىذا شأن ا﵀بة
وتعلقها اب﵀بوب .فإن ابتداءىا منو وانتهاءىا إليو" .
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وأساليب الًتبية ابضتب "ىي أساليب تربوية تتطلب استحضار اضتب :مظاىره ووسائلو يف رتيع التعامالت اللفظية والسلوكية مع
اظتتعلمُت هبدف مناخ آمن خيلو من أساليب الضغط والتهديد ويشجع على التفكَت وتسوده عالقات الود واالحًتام
اظتتبادل"(عصفور.)15، 1021،
ومفهوم ا لًتبية ابضتب ال يقف على تبادل اظتشاعر االجيابية بُت بٍت البشر ،بل تتجاوزه إىل ما ىو أعظم من ذلك ،من غرس ػتبة
هِ
ِِ
ِ ٍِ
ف أيِْيت ه ٍ ِ
ِ ِِ
ِ
ُت
اَّللُ بَِق ْوم ُحيبُّ ُه ْم َوُحيبُّونَوُ أَذلهة َعلَى الْ ُم ْؤمن َ
ين َآمنُوا َم ْن يَْرتَ هد مْن ُك ْم َع ْن دينو فَ َس ْو َ َ
هللا ،كما قال سبحانو وتعاىلَ ﴿:ايأَيُّ َها الذ َ
ِ
اىدو َن ِيف سبِ ِيل هِ
ِ
ِ
ٍِ
اَّللُ َو ِاس ٌع َعلِ ٌيم﴾[اظتائدة ،]31:
اَّللِ يُ ْؤتِ ِيو َم ْن يَ َشاءُ َو ه
ض ُل ه
ك فَ ْ
ين ُجيَ ُ
اَّلل َوَال َخيَافُو َن لَْوَمةَ َالئٍِم ذَل َ
َ
أَعهزة َعلَى الْ َكاف ِر َ
وكذلك ػتبة النيب ﷺ ،كما ثبت عنو يف تربية أصحابو الكرام على ذلك ،كما قال ﷺ(:ال يؤمن أحدكم حىت أكون أحب إليو من

ولده ووالده والناس أرتعُت) ( البخاري ()21/2، 2111،مسلم.)55/2،
بل إن مفهوم الًتبية ابضتب يتجاوز ذلك كلو إىل ػتبة اصتمادات ،أتكيداً على أمهية ىذه اظتشاعر اليت يُراد عتا أن تشبع النفس،

كما قال ﷺ عن جبل أحد( :أحد جبل حيبنا وؿتبو)(البخاري()213/1 ،2111،مسلم.)339/1،
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أهمية التربية بالحب:
تعترب الًتبية ابضتب من األساليب الًتبوية اظتهمة ،وؽتا يدل على ذلك ما أييت:
أوالً  :وصف هللا عزوجل نفسو أبنو ودود سبحانو وتعاىل:
وصف هللا عز وجل نفسو أبنو ودود قال تعاىل ﴿:و ِ
ود ﴾[ىود " ،]30:ومعٌت الودود،
استَ ْغفُروا َربه ُك ْم مثُه تُوبُوا إِلَْي ِو إِ هن َرِّيب َرِح ٌيم َوُد ٌ
َْ
من أشتائو تعاىل ،أنو حيب عباده اظتؤمنُت وحيبونو ،فهو "فعول" مبعٌت "فاعل" ومبعٌت "مفعول"(السعدي .)911،1000،وىذا
اإلخبار مبحبة هللا سبحانو وتعاىل تقريب لنفوس خلقو إليو ،وتعريفهم بصفات خالقهم لكي تزداد ػتبتهم لو ،وامتثاعتم ألوامره،
لذلك جاء ىذا الوصف مقًتانً بوصف الرزتة بعد األمر ابالستغفار والتوبة.
ود ﴾[الربوج(]21:ابن كثَت ، )951/1، 2333،قال ابن عباس-
ور الْ َوُد ُ
وجاء ىذا الوصف يف قولو سبحانو وتعاىل ﴿ َوُى َو الْغَ ُف ُ

هنع هللا يضر -يف معٌت الودود" :ىو اضتبيب" .ويستفاد من ذلك أن شعور اظتستفيدين من التوجيهات الًتبوية مع اصطحاب معرفتهم
بصفات مربيهم يكون ػتركاً لنفوسهم للقبول واالمثال لتلك التوجيهات.
اثنياً :اخبار هللا عز وجل عن ػتبتو لبعض الصفات ،وعدم ػتبتو لصفات أخرى:
ِِ
ُت ﴾[البقرة ،]233:وقولو
َح ِسنُوا إِ هن ه
اَّللَ ُِحي ُّ
ب الْ ُم ْحسن َ
وؽتا جاء من الايت يف الصفات اليت حيبها هللا سبحانو وتعاىل قولوَ ﴿:وأ ْ
ِ
ين﴾[البقرة ، ]111:وؽتا جاء يف الصفات اليت ال حيبها هللا عزوجل ،قولو:
عز وجل ﴿:إِ هن ه
ُت َوُِحي ُّ
اَّللَ ُِحي ُّ
ب الته هوابِ َ
ب الْ ُمتَطَ ّه ِر َ
ِ
ب ُك هل َخ هو ٍان َك ُفوٍر﴾[اضتج ،]91:وغَتىا
ين﴾[البقرة ،]230:/وقولو سبحانو ﴿ :إِ هن ه
﴿ َوَال تَ ْعتَ ُدوا إِ هن ه
اَّللَ َال ُِحي ُّ
اَّللَ َال ُِحي ُّ
ب الْ ُم ْعتَد َ
من الايت العطرات ،وىذا اإلخبار من هللا عز وجل مبا حيب فيو حتريك للنفوس إىل االلتزام هبذه الصفات ،وتربية عتا على امتثاعتا.
اثلثاً :أن اضتب من أىم ا﵀ركات ؿتو حتسُت السلوك:
يعترب اضتب من أعظم ا﵀ركات ؿتو تغيَت السلوك ،وحتسينو ،وامتثال التوجيهات ،وقد يقوم اظتريب ببذل اصتهود اظتتنوعة واظتختلفة
لتغيَت بعض السلوكات فيعجز عن ذلك ،بينما تتولد الرغبة الذاتية يف تغيَتىا ،أو امتثال سلوك معُت من خالل ػترك اضتب؛ لذلك
أثٌت هللا عز وجل على اظتهاجرين يف بذعتم وتضحيتهم وما قدموه للمهاجرين ،وأكد سبحانو على ا﵀بة يف ذلك ،قال عز وجل﴿ :
ِ
واله ِذين تَب هوءوا الدهار و ِْ ِ ِ ِ ِ
ِ
اجةً ِؽتها أُوتُوا َويُ ْؤثُِرو َن َعلَى أَنْ ُف ِس ِه ْم َولَ ْو
اجَر إِلَْي ِه ْم َوَال َجي ُدو َن ِيف ُ
ص ُدوِرى ْم َح َ
اإلديَا َن م ْن قَ ْبله ْم ُحيبُّو َن َم ْن َى َ
َ َ
َ َ َ ُ
ِ
ِِ
ِ
اجَر إِلَْي ِه ْم﴾ وىذا
اصةٌ َوَم ْن يُ َ
وق ُش هح نَ ْف ِس ِو فَأُولَئِ َ
ص َ
َكا َن هب ْم َخ َ
ك ُى ُم الْ ُم ْفل ُحو َن ﴾[اضتشر ،]3:قال السعديُ ﴿ ":حيبُّو َن َم ْن َى َ
﵀بتهم ﵁ ولرسولو ،أحبوا أحبابو ،وأحبوا من نصر دينو"(السعدي)130، 1000،

رابعاً :أن تبادل مشاعر اضتب سبب من أسباب الشعور حبالوة اإلديان:
ث من ُك هن فِ ِيو وج َد حالَوَة ا ِإلديَ ِ
ان :أَ ْن يَ ُكو َن ه
ب إِلَْي ِو ِؽتها ِس َو ُامهَاَ ،وأَ ْن ُِحي ه
َح ه
اَّللُ َوَر ُسولُوُ أ َ
وىذا واضح من قول النيب ﷺ(:ثالَ ٌ َ ْ
ََ َ َ
ب اظتَْرءَ
ِِ
ِ
ف ِيف النها ِر "(البخاري( )21/2، 2111،مسلم ،ب ت.)55/2،
ود ِيف ال ُك ْف ِر َك َما يَكَْرهُ أَ ْن يُ ْق َذ َ
الَ ُحيبُّوُ إِهال هَّللَ ،وأَ ْن يَكَْرهَ أَ ْن يَعُ َ

وىذا يدل أن تبادل مشاعر ا﵀بة يزيد من إديان العبد حىت جيد حالوتو يف قلبو ،وىذا أثر عظيم عتذه اظتشاعر ،وكذلك الًتبية
ابضتب عتا أثر يف النفس يبعث على الراحة والطمأنينة.
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خامساً :اقًتان الًتبية ابضتب يف كتاب هللا عز وجل:
ومن اظتلفت لالنتباه يف كتاب هللا اضتكيم ،اقًتان الًتبية اظتتقنة ابضتب؛ ؽتا يدل على أن اظتناخ القائم على اضتب يعد عامالً مهماً
ت
وحيوايً يف تنشئة وتربية اإلنسان بطريقة نوعية ،وىذا نلمسو من خالل قولو تعاىل -يف حق نبيو موسى عليو السالم َ ﴿:-وأَلْ َقْي ُ
ِ ِ
صنَ َع َعلَى َعْي ٍِت﴾[طو( ]93:أبودف.)923، 1009،
َعلَْي َ
ك َػتَبهةً م ٍِّت َولتُ ْ
ومن خالل ما سبق يتبُت أمهية الًتبية ابضتب ،وأن وجود ىذه اظتشاعر بُت أطراف الًتبية يهيئ أسباابً انجعة لتحقيق أىداف
الًتبية ،وحيقق التوازن بُت احتياجات اظتستفيدين من برامج الًتبية.
الدالالت الرتبوية ادلستنبطة من ادلواقف اليت استخدم فيها النيب ﷺ الرتبية ابحلب كما جاءت يف السرية النبوية:
إن القصص يف صحيح اإلمام البخاري كثَتة جداً ،وقد أوصلها بعض الباحثُت إىل ستسُت قصة ،ونظراً اللتزام البحث بشروط
نشره سيتم االختصار بذكر الداللة الًتبوية واإلشارة إىل رقم اضتديث حبسب الطبعة اظتعتمدة يف البحث ،وديكن تلخيص ىذه
الدالالت على النحو التايل:
الرتبية ابحلب تتحقق ابلعدل يف العطية (احلديث رقم:)78;::
إن العدل يف العطية مع األبناء فيو إشارة إىل مالمح اضتب الذي يكتنف تلك الًتبية ،فالًتبية ابضتب تتطلب أن يكون العطاء
واحدا وأن تتمثل العدالة يف العطية ،وىذا توجيو نبوي للبقاء يف دائرة اضتب أثناء التعامل مع األبناء.
خص أحد األبناء بعطية دون غَته اعتربه الرسول ﷺ جورا ،وابلتايل أمره بتقوى هللا والعدل بُت أبنائو ،فلم يرض األب ومل ترض
إن ّ

الود واضتب بُت األبناء.
األم عندما شتعت رأي النيب الكرمي ،حفاظا على بقاء ّ

كل ر ٍاع أ ْن يعدل ب ُت رعيهتِو ،والوالد ر ٍاع ورعيُّتو ىم أىلُو ِمن زوجتِو و ِ
أوالدهِ ،
ومن
ُ
َْ َ
وىنا تتحقق الًتبية حبا ابلفعل ،و" يَنبغي على ِّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
دتام الع ْد ِل هأال يُ ِ
ورث
هدب إىل
التأليف بُت اإلخوة وتَ ْر ِك ما يُوقع بينهم الشحناءَ ،ويُ ُ
فر َق بَ ْ َ
ُت أوالده يف العطيهة...ويف اضتديث :الن ُ
ّ
العقوق ِ
لآلابء".
َ
الرتبية ابحلب تيي احلواجي (احلديث رقم:)57:8:
إن التعامل حبب مع الخرين حيقق أرقى العالقات ،وابلتايل يكسر كل اضتواجز اليت قد حتول دون التعبَت عن اظتشاعر أو
اضتاجات ،فجاءت نظرة الصحابة إىل أسامة بن زيد هنع هللا يضر يف ترشيحو للحديث مع الرسول ﷺ يف أمر يعلمون أنو ال يقبل النقاش،
جاءت بناء على عالقة ا﵀بة اليت كان يكنها النيب الكرمي ألسامة.
إن الًتبية ابضتب بوأت أسامة تلك اظتكانة العظيمة عند رسول هللا ﷺ .وىنا تتحقق الًتبية حبا ابلتعامل.
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الرتبية ابحلب تتحقق بفع ما يدل عليه (احلديث رقم:)5115:
إن توجيو النصيحة ،وإبداء الرأي للطرف الخر فيو إشعار لو ابالىتمام وابلتايل شعوره اب﵀بة ،ولذا جاء التوجيو النبوي يف ىذا
اإلطار ،ؽتا يشعر اظتنصوح مبحبة الناصح ،واىتمامو وعنايتو بو .ىنا تتحقق الًتبية حبا ابلكلمة ،وأن الًتبية ابضتب تكتمل من
خالل التوجيو الصادق من ػتب حريص ،قال ﷺ " :اي معاذ وهللا إين ألحبك ،فقال :أوصيك اي معاذ ال تدعن فيد بر كل صالة
اللهم أعٍت على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك" (أبو داود.)15/1 ،
الرتبية ببذل حمبوابت النفس (احلديث رقم:)5797:
ب الشههو ِ
إن النفس لديها ميل فطري إىل بعض جوانب اضتياة ،وىو أمري فطري ،كما قال سبحانو وتعاىلُ ﴿ :زيِّ َن لِلن ِ
ات ِم َن
هاس ُح ُّ َ َ
ِ ِ
اط َِت الْم َقنْطَرةِ ِمن ال هذى ِ ِ
النِّس ِاء والْبنُِت والْ َقنَ ِ
اَّللُ ِعْن َدهُ ُح ْس ُن
ك َمتَاعُ ا ْضتَيَاةِ الدُّنْيَا َو ه
ب َوالْفض ِهة َوا ْطتَْي ِل الْ ُم َس هوَم ِة َو ْاألَنْ َع ِام َوا ْضتَْرث ذَل َ
ُ َ َ َ
َ ََ َ َ

الْم ِ
آب ﴾[آل عمران ،]21:والًتبية اإلسالمية من خصائصها أهنا ال تتعارض مع الفطرة ،وتتيح للنفس مساحة من اضترية إلشباع
َ
ىذه اضتاجة ،وىذه القصة تؤكد على استخدام ىذه الفطرة يف حتقيق بعض اصتوانب الًتبوية من خالل العطااي عتذه ا﵀بوابت اليت
تساىم يف أتليف قلوب اظتستفيدين ،وىناك وجو من الشارع اضتكيم يؤكد ذلك ،من خالل اعطاء اظتؤلفة قلوهبم من الزكاة ،وىي
ػتبوبة إىل النفس.
الرتبية ابحلب من خالل مناداة اآلخرين بذكر كنيتهم (احلديث رقم:)7;8:
وىذا األسلوب كثَتاً ما كان يستخدمو النيب ﷺ مع أصحابو صغاراً وكباراً ،وذلك ظتا فيو من التودد إليهم ،ومالطفتهم ،وعتا أثر
كبَت يف نفوس السامعُت عندما يناديهم النيب ﷺ بكنيتهم ،وؽتا يؤكد ذلك ما تثبتو تلك األحاديث من االستجاابت لنداء النيب
ﷺ وتوجيهاتو ،لذلك ينبغي على اظتريب أن يستخدم ىذا األسلوب مع أوالده وطالبو ،وإن مل تكن عتم كٌت يناديهم هبا ،ديكن أن
يناديهم بكنية حتمل أشتاء آابئهم كما ىو معمول بو عند العرب واجملتمعات اظتسلمة.
الرتبية مبحبة اخلري للناس (احلديث رقم:)8:95:
إن ػتبة اطتَت للناس من األخالق العظيمة ،وىناك العديد من النصوص الشرعية اليت تؤكد عليها ،وىذه القصة يريب فيها النيب ﷺ
أم اظتؤمنُت عائشة اهنع هللا يضر ،وكذلك يريب األمة من بعدىا ،وؽتا الشك فيو أن الًتبية النفس على حب اطتَت للناس ،أو كراىية جلب
الشر عتم ،خلق لو آاثر عظيمة على الفرد نفسو ،وعلى سائر اجملتمع ،فهو خلق خياطب أعماق النفس بضرورة ػتبة الناس ،وػتبة
اطتَت عتم ،وكذلك كراىية الشر ،وكراىية جلبو للناس ،أو التسبب يف وجوده.
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خالصة النتائج:
 أن الًتبية ابضتب من األساليب الًتبوية اليت استخدمها النيب ﷺ. اضتاجة إىل الًتبية ابضتب وأمهية استخدامها من قبل رتيع اظتؤسسات الًتبوية. أن الًتبية ابضتب عتا أثر إجيايب يف نفوس اظتًتبُت وتؤدي إىل االستجابة السريعة منهم. -أن الًتبية ابضتب عتا آاثر عظيمة على الفرد واجملتمع.

توصيات الدراسة :
يف ضوء نتائج الدراسة اضتالية يوصي الباحثان مبا يلي:
 تدريب الابء واألمهات واظتعلمُت واظتعلمات على مهارات الًتبية ابضتب يف ضوء ما ورد يف السَتة النبوية. -تضمُت اظتقررات الدراسية مبفاىيم الًتبية ابضتب وتدريب الطلبة عمليا.

مقترحات الدراسة:
 إجراء دراسة حول استخدام الًتبية ابضتب من قبل السلف الصاحل كما وردت يف كتب الًتاجم والسَت. -إجراء دراسة حول الًتبية ابضتب يف ضوء خطاب األنبياء يف القرآن الكرمي.
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.20السعدي ،عبدالرزتن بن انصر بن عبدهللا السعدي ( .)1000تيسَت الكرمي الرزتن يف تفسَت كالم
ظتنان.ط.2الرايض:مؤسسة الرسالة.
.22ابن كثَت ،أبو الفداء إشتاعيل بن عمر( :)2333تفسَت القرآن العظيم،ط ،1حتقيق سامي بن دمحم سالمة ،دار طيبة للنشر
والتوزيع.
.21الرازي ،زين الدين أبو عبد هللا دمحم بن أيب بكر بن عبد القادر اضتنفي( .)2333ؼتتار الصحاح .حتقيق :يوسف الشيخ
دمحم،ط ،3بَتوت :اظتكتبة العصرية.
.29طاىرة ،ميسرة .الًتبية ابضتب .جدة :مكتبة الكتاب العريب.
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.21عبد اظتتجلي ،دمحم رجاء حنفي( .)2331اضتب عاطفة سامية جعلها اإلسالم جوىر العقيدة .الكويت :غتلة الوعي
اإلسالمي .وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية ،العدد(.)15-11(.)919
.23عزب ،دمحم علي عليوه(.)1021تربية اضتب يف الفكر اإلنساين.دراسات تربوية ونفسية .الزقازيق :غتلة كلية
الًتبية.العدد(.)50-3()19
.25عصفور ،إديان حسنُت دمحم ( .)1021برانمج الًتبية ابضتق قائم على مبادئ اظتدخل اإلنساين لتنمية الذكاء األخالقي
ومهارات التواصل الصفي لدى الطالبة اظتعلمة شعبة الفلسفة االجتماعية ،غتلة دراسات عربية يف الًتبية وعلم النفس ،رابطة
الًتبويون العرب ،القاىرة ،العدد(.)51-25( )31
.1:مسلم ،بن اضتجاج أبو اضتسن القشَتي النيسابوري :اظتسند الصحيح اظتختصر بنقل العدل عن العدل إىل رسول هللا صلى
هللا عليو وسلم ،حتقيق :دمحم فؤاد عبد الباقي ،بَتوت :دار إحياء الًتاث العريب.
.21القحطاين ،هني دمحم حسن( :)1025الًتبية ابضتب يف حوار الابء مع األبناء يف القرآن الكرمي وتطبيقاهتا يف األسرة ،رسالة
ماجستَت غَت منشورة ،قسم أصول الًتبية اإلسالمية والعامة ،كلية الًتبية ،جامعة اظتلك خالد ،أهبا.
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:الملخص
أابحت الشريعة اإلسبلمية تعدد الزوجات بشروط وضوابط معينة واأتيت الكتابة يف ىذا ادلوضوع لبياف ىذه الضوابط والشروط ألف
.األصل ابلزواج اإلفراد ال التعدد

Abstract
Islamic law permitted polygamy under certain conditions and regulations. I have
been looking forward to this subject to explain these terms and conditions
because the original in marriage is individualism not multiplicity
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المقدمة:
احلمد هلل رب العادلُت ,وضلمده تعاىل ونستعينو ونستغفره ونتوب إليو ,ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ,من يهده هللا
فبل مضل لو ,ومن يضلل فبل ىادي لو ,ونشهد أف ال الو إال هللا وحده ال شريك لو ,ونشهد أف دمحما عبده ورسولو ,بعثو هللا بشَتا
ونذيرا ,اللهم صل وسلم وابرؾ على سيدان دمحم  -ملسو هيلع هللا ىلص  -وعلى آلو وصحابتو مهنع هللا يضر ,ومن دعا بدعوهتم إىل يوـ الدين ,أما بعد:
فإف اإلسبلـ حث على الزواج ورغب فيو ,قاؿ هللا تعاىل ":وأنكحوا األايمى منكم والصاحلُت من عبادكم وإمائكم ,إف يكونوا فقراء
يغنهم هللا من فضلو ,وهللا واسع عليم" .النور .32 :وقاؿ سبحانو ":وإف خفتم أال تقسطوا يف اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من
النساء مثٌت وثبلث ورابع فإف خفتم أال تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أديانكم ,ذلك أدىن أال تعولوا" .النساء .3 :وقاؿ عليو
الصبلة والسبلـ ":اي معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج" .متفق عليو .وقد جعلو هللا تعاىل بُت الزوجُت ميثاقا غليظا,
حيث قاؿ تعاىل ":وأخذف منكم ميثاقا غليظا" .النساء .20 :دلا لو من أمهية كربى يف حياة الزوجُت حيث السكن وادلودة والرمحة,
وما ينجم عنو من تكوين األسر واجملتمعات واألمم ,والتآلف والتعارؼ فيما بُت اجلميع ,ولذا شرع الزواج بُت الرجل وادلرأة واابح
التعدد بضوابط وشروط للحفاظ على استمرارية العبلقة الزوجية ودديومتها,وكما ىو معلوـ فاف الشريعة االسبلمية مل أتت ابلتعدد
بل كاف مشروعا قبل االسبلـ اال اف االسبلـ جاء ونظم تنظيم كامل حبيث قصره على اربعة نساء ال اكثر بعدما كاف ال حصر
للعدد ونظم لو شروط ووضع لو ضوابط معينة فاراتيت الكتابة بػ " ضوابط وأسباب التعدد يف الفقو اإلسبلمي وقانوف األحواؿ
الشخصية األردين" لبياف ىذه الضوابط واألسباب وىل األصل اإلفراد بواحدة واالستثناء التعدد فبل يكوف إال حلاجة أي سبب أو
أف التعدد ىو مباح أبصلو لكنو مقيد "حق مقيد" .وقد قسمت البحث إىل ثبلث مباحث ومطالب وخاسبة ,ادلبحث األوؿ:
تعريف التعدد والزواج لغة واصطبلحا ,وادلبحث الثاين:مشروعية تعدد الزوجات وحكمو يف الفقو اإلسبلمي واألصل فيو ,وأسبابو
واحلكمة منو .ادلبحث الثالث :شروط وضوابط تعدد الزوجات يف الفقو اإلسبلمي وقانوف األحواؿ الشخصية األردين.
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المبحث األول :تعريف التعدد والزواج لغة واصطالحا:
املطلب األول :تعريف التعدد لغة واصطالحا
التعدد لغة واصطالحا
التعدد يف اللغة :مصدر عدد ,وأتيت أبكثر من معٌت,تعددت ادلشكبلت زادت وكثرت وصارت أكثر من واحدة ,تعدد األلواف,
1
أحل الشَّرع إىل أربع زوجات.2
تعدد الزوجات  ,و تعدُّد َّ
الزوجات وىو الزواج أبكثر من امرأة َوفْق ما َّ

التعدد يف االصطبلح :وىو نفس ادلعٌت اللغوي فبل خيرج عنو وىو :اف جيمع الرجل يف عصمتو يف وقت واحد اكثر من امرأة إىل
أربع زوجات وفق ما أحل الشرع.3
ادلطلب الثاين :تعريف الزواج لغة واصطبلحا
الزواج لغة واصطالحا
الزواج يف اللغة :االقًتاف ،أي اقًتاف الرجل ابدلرأة ،4والَزواج :من التزويج ،وىو كالنّكاحَ وزان ومعٌت .5من نَ َكحها ي ِ
نك ُحها نَكْحاً
َ
َ
َ َ
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ٍ
ك ِيف نػَ ْوِع
ونِكاحاً ،تَػ ُق ُ
ت ِى َي أَي َّ
اح البُ ْ
ض ُعَ ،و َذل َ
وؿ :نَ َك ْحتُها ونَ َك َح ْ
تزوجت؛ َوى َي َانك ٌح ِيف بٍَِت فُ َبلف أَي َذ ُ
ات َزْو ٍج مْنػ ُه ْم ,والنّك ُ
ا ِإلنساف خ َّ ِ
الع ْق َد.6
َ
اح الْ َو ْطءُ َوقَ ْد يَ ُكو ُف َ
اصةً ,النّ َك ُ

 - 1عمر ,د أمحد سلتار عبد احلميد عمر (ادلتوىف1424 :ىػ) دبساعدة فريق عمل ,معجم اللغة العربية ادلعاصرة ,ج ,2ص, 1464الناشر :عامل
الكتب ,الطبعة :األوىل 1429 ،ىػ  2008 -ـ
 - 2معجم اللغة العربية ادلعاصرة ,ج ,2ص.1007
 - 3سابق ,سيد سابق (ادلتوىف1420 :ىػ) ,فقو السنة ,ج ,2ص ,114الناشر :دار الكتاب العريب ،بَتوت – لبناف ,الطبعة :الثالثة 1397 ،ىػ -
 1977ـ.
 4رلمع اللغة العربية ابلقاىرة ,إبراىيم مصطفى  /أمحد الزايت  /حامد عبد القادر  /دمحم النجار ،ادلعجم الوسيط ،ج، 1ص ، 211دار الدعوة.
 - 5ادلرتضى ،الَزبيدي ادلرتضى الزبيدي ،دمحم بن زلّمد بن عبد الرّ زاؽ احلسيٍت ،أبو الفيض ،ادللقب دبرتضى الزبيديّ )ادلتوىف0811 :ىػ)  ،اتج
6

العروس من جواىر القاموس ،ج ,6ص.25دار اذلداية.
 ابن منظور ,دمحم بن مكرـ بن على ،أبو الفضل ،مجاؿ الدين ابن منظور األنصاري الرويفعى اإلفريقى (ادلتوىف711 :ىػ) ,لساف العرب ,ج,2ص ,626مادة (نكح) ,الناشر :دار صادر – بَتوت ,الطبعة :الثالثة  1414 -ىػ.
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الزواج يف االصطالح:
وقد عرفو الفقهاء بتعاريف عدة متقاربة أذكر منها تعريف الزيلعي يف كتابة تبيُت احلقائق" :ىو عقد يرد على سبلك ادلتعة قصدا".1
وعرفو الرملي يف هناية احملتاج أبنو :عقد يتضمن إابحة الوطء بلفظ النكاح أو التزويج أو ما اشتق منهما.2
وعرفو الصاوي يف حاشيتو" :عقد حلل سبتع أبنثى غَت زلرـ وغَت رلوسية وغَت أمة كتابية بصيغة لقادر زلتاج أو راج نسل."3
وعرفو البهويت يف كشاؼ القناع" :عقد التزويج بلفظ نكاح ،أو تزويج ،أو ترمجتو" .4ومن خبلؿ تعاريف الفقهاء فإان نرجح
تعريف الشافعية للزواج بقوذلم :ىو" :عقد يتضمن إابحة الوطء بلفظ النكاح أو التزويج أو ما اشتق منهما" ،وذلك لتجليو حقيقة
النكاح حيث أنو عقد بُت رجل وامرأة ربل لو شرعا أبلفاظ سلصوصة ,كالنكاح والتزويج ،وذلك لعظم أمر الزواج ,ألف ىذين
اللفظُت أدؿ على إرادة النكاح من غَتىم ,فبل ربتمل إال على إرادة عقد الزواج .ىذا وقد عرفو قانوف األحواؿ الشخصية األردين
يف ادلادة اخلامسة منو على أف "الزواج عقد بُت رجل وامرأة ربل لو شرعا لتكوين أسرة وإجياد نسل ".ويف ادلادة السابعة" يكوف كل
من االجياب والقبوؿ ابأللفاظ الصرحية (كاالنكاح والتزويج) وللعاجز عنهما بكتابتو أو ابشارتو ادلعلومة".

- 1الزيلعي  ،عثماف بن علي بن زلجن البارعي ،فخر الدين الزيلعي احلنفي ,ادلتوىف 124 :ىػ ( مع حاشية :شهاب الدين أمحد بن دمحم بن أمحد بن
يونس بن إمساعيل بن يونس الشليب )ادلتوىف 0180 :ىػ( تبيُتّ احلقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشليب) ,ج ,2ص ،94ادلطبعة الكربى األمَتية
بوالؽ ،القاىرة ،الطبعةّ االوىل1313 ،ىجري.
 - 2ا لرملي ،مشس الدين دمحم بن أيب العباس أمحد بن محزة شهاب الدين الرملي (ادلتوىف0112 :ىػ) ,هناية احملتاج إىل شرح ادلنهاج ،ج، 3ص013
.الناشر :دار الفكر ،بَتوت ،الطبعة:األخَتة 1404ىجري1984 ,ـ.
 - 3الصاوي ،أمحد بن دمحم الصاوي ،حاشية الصاوي على الشرح الصغَت ،ج، 2ص.418
 - 4البهويت ،منصور بن يونس بن إدريس البهويت ،كشاؼ القناع عن منت اإلقناع  ،ج، 03ص.390
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المبحث الثاني :مشروعية تعدد الزوجات وحكمه في الفقه اإلسالمي واألصل فيه ,وأسبابه والحكمة منه

املطلب األول :مشروعية تعدد الزوجات يف الفقه اإلسالمي
اتفق الفقهاء على مشروعية وإابحة تعدد الزوجات يف الشريعة اإلسبلمية واالصل دبشروعيتو
أوال  :القرآن الكرمي
ِ ِ ِ
ث ورابع فَإِ ْف ِخ ْفتم أََّال تَػع ِدلُوا فَػو ِ
ِ
ِ
بقولو تعاىلِ ِ :
اح َدةً
اب لَ ُك ْم م َن النّ َساء َمثْػ ٌَت َوثَُبل َ َ ُ َ َ
ْ
"وإ ْف خ ْفتُ ْم أََّال تُػ ْقسطُوا ِيف الْيَػتَ َامى فَانْك ُحوا َما طَ َ
ُْ
َ
َ
1
ِ
ك أ َْد َىن أََّال تَػ ُعولُوا" .
ت أَْديَانُ ُك ْم ذَل َ
أ َْو َما َملَ َك ْ
وجو الداللة :وجاءت اآلية يف مناسبة نزوذلا سلاطبة االولياء على اليتامى جوااب لسؤاذلم عن اليتامى فكما خيافوف على أال يقسطوا
يف اليتامى فخافوا يف النساء اال تعدلوا فلم يكن للنساء عدد وال ذكر ,وكاف الرجل يتزوج كما يشاء فأمرىم هللا تعاىل إِ ْف خافوا أََّال
ِ ِِ
يػ ْق ِسطُوا ِيف صد ِاؽ اليتيمات وال يعدلوا  ،وال يبلغِ ِ
ِ
وى َّنَ ،ويْنكِ ُحوا َغْيػَرُى َّن ِم َن
ََ
ص ُدقَات أ َْمثَاذل َّن من النساء ،فَ َبل يػَْنك ُح ُ
ص َداق ِه َّن َ
َ
ُ
اح َدةٍ ،فَ َبل يػع ِدلُوا ،فو ِ
اح َدةٍ إِ َىل أَرب ٍع ،وإِ ْف خافواْ أَ ْف َجيوروا إِذَا نَ َكحوا أَ ْكثَػر ِمن و ِ
اَّلل َذلم ِمن و ِ
اح َدةً أ َْو َما
َْ
ْ
الْنساء اللََّوِايت أ َ
ُُ
َ ْ َ
َْ َ
َحلَّ ُه َّن َُّ ْ ْ َ
َ
اهنم.2
ت أَْديَ ُ
َملَ َك ْ

وقالت سيدتنا عائشة دلا سئلت عن ىذه اآليو قالت :ىي يف اليتيمة تكوف يف حجر وليها فَتغب يف ماذلا ومجاذلا يريد أف يتزوجها
أبدىن من سنة صداقها ,فنهوا أف ينكحوىن إال أف يقسطوا ذلن فيكملوا الصداؽ ,وأمروا بنكاح غَتىن من النساء.3
وأما قولو تعاىل  ":ولَن تست ِطيعوا أَ ْف تػع ِدلُوا بػ ِ ِ
ِ
ِ
صلِ ُحوا َوتَػتَّػ ُقوا فَإِ َّف
َ ْ َْ َ
وىا َكالْ ُم َعلَّ َقة َوإِ ْف تُ ْ
صتُ ْم فَ َبل َسبيلُوا ُك َّل الْ َمْي ِل فَػتَ َذ ُر َ
ُت النّ َساء َولَ ْو َحَر ْ
َ ْ َ َْ ُ
ِ
يما". 4
َّ
اَّللَ َكا َف َغ ُف ًورا َرح ً

 - 1سورة النساء ,آية .3
 - 2الطربي ,دمحم بن جرير بن يزيد بن كثَت بن غالب اآلملي ،أبو جعفر الطربي (ادلتوىف310 :ىػ) ,تفسَت الطربي = جامع البياف عن أتويل آي
القرآف ,ج ,6ص ,358ربقيق :الدكتور عبد هللا بن عبد احملسن الًتكي ,ابلتعاوف مع مركز البحوث والدراسات اإلسبلمية بدار ىجر الدكتور عبد
السند حسن ديامة ,الناشر :دار ىجر للطباعة والنشر والتوزيع واإلعبلف ,الطبعة :األوىل 1422 ،ىػ  2001 -ـ.
 - 3البخاري,دمحم بن إمساعيل أبو عبدهللا البخاري اجلعفي ,اجلامع ادلسند الصحيح ادلختصر من أمور رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص وسننو وأايمو = صحيح البخاري,
حديث رقم  ,5064ج ,7ص ,2احملقق :دمحم زىَت بن انصر الناصر ,الناشر :دار طوؽ النجاة (مصورة عن السلطانية إبضافة ترقيم ترقيم دمحم فؤاد
عبد الباقي) ,الطبعة :األوىل1422 ،ىػ.
 - 4سورة النساء ,آية .129
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قاؿ أىل التفسَت " ولن تستطيعوا أف تعدلوا" ىو العدؿ يف احلب وادليل القليب فأمرىم ب" ال سبيلوا كل ادليل" أي ال تتبعوا أىوائكم
أفعالكم فيصَت ادليل ابلفعل الذي ليس ذلم فيذروىا كادلعلقة ,فاهلل تعاىل ذباوز عما يف القلوب ,وكتب على الناس األفعاؿ
واألقواؿ ,فإذا ماؿ ابلقوؿ والفعل فذلك كل ادليل .1وقد نقل عن الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص أنو أنو يسوي يف القسم بُت نسائو ويقوؿ ":اللهم
ىذا قسمي فيما أملك ,فبل تؤاخذين فيما ال أملك".2
اثنيا :السنة النبوية الشريفة
-

ِ
اَّللُ عَْنػ ُه َما أ َّ
صلَّى
َسلَ َم َوعِْن َدهُ َع ْشُر نِ ْس َوةٍ فَػ َق َ
يَ ،ع ْن َس ٍِامل ،عَ ْن أَبِ ِيو َر ِض َي َّ
دبا نقل عَ ِن ُّ
اؿ لَوُ النِ ُّ
َف َغْي َبل َف بْ َن َسلَ َمةَ الثػَّ َقف َّي ،أ ْ
َّيب َ
الزْى ِر ِّ
ك أ َْربػَ ًعا َوفَا ِر ْؽ َسائَِرُى َّن».3
هللاُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم« :أ َْم ِس ْ
فدؿ احلديث الشريف على حرمة اجلمع بُت أكثر من أربع نساء
ِ ِ ِ
ِ
ِ ِ
ت لَوُ ْامَرأ ََات ِف فَ َم َ
صلَّى هللاُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم قَ َ
اؿَ « :م ْن َكانَ ْ
اؿ إِ َىل إِ ْح َد ُامهَاَ ،جاءَ يػَ ْوَـ الْقيَ َامةَ ،وشقُّوُ
َّيب َ
وما نقل عن أيب ُىَريْػَرةََ ،عن الن ِّ
َمائِ ٌل» .4فدؿ احلديث الشريف على جواز اجلمع بُت النساء.
اثلثا :اإلمجاع
فقد أمجعت األمة اإلسبلمية على مشروعية التعدد.

 - 1الشافعي ,الشافعي أبو عبد هللا دمحم بن إدريس بن العباس بن عثماف بن شافع بن عبد ادلطلب بن عبد مناؼ ادلطليب القرشي ادلكي (ادلتوىف:
الفراف (رسالة دكتوراه) ,الناشر :دار التدمرية -
204ىػ) ,تفسَت اإلماـ الشافعي ,ج ,2ص ,674مجع وربقيق ودراسة :د .أمحد بن مصطفى َّ
ادلملكة العربية السعودية ,الطبعة األوىل 2006 - 1427 :ـ.
 - 2الشيباين ,أبو عبد هللا أمحد بن دمحم بن حنبل بن ىبلؿ بن أسد الشيباين (ادلتوىف241 :ىػ) ,مسند اإلماـ أمحد بن حنبل ,ج ,13ص,321
احملقق :شعيب األرنؤوط  -عادؿ مرشد ،وآخروف ,إشراؼ :د عبد هللا بن عبد احملسن الًتكي ,الناشر :مؤسسة الرسالة ,الطبعة :األوىل 1421 ،ىػ
  2001ـ. - 3الشافعي ,الشافعي أبو عبد هللا دمحم بن إدريس بن العباس بن عثماف بن شافع بن عبد ادلطلب بن عبد مناؼ ادلطليب القرشي ادلكي (ادلتوىف:
204ىػ) ,ادلسند ,ج ,1ص,274
الناشر :دار الكتب العلمية ،بَتوت – لبناف ,صححت ىذه النسخة :على النسخة ادلطبوعة يف مطبعة بوالؽ األمَتية والنسخة ادلطبوعة يف ببلد اذلند,
عاـ النشر 1400 :ىػ
 - 4اسناده صحيح ,الدارمي ,أبو دمحم عبد هللا بن عبد الرمحن بن الفضل بن ََبراـ بن عبد الصمد الدارمي ،التميمي السمرقندي (ادلتوىف255 :ىػ),
مسند الدارمي ادلعروؼ بػ (سنن الدارمي) ,حديث رقم ,2252ج ,3ص ,1415ربقيق :حسُت سليم أسد الداراين ,الناشر :دار ادلغٍت للنشر
والتوزيع ،ادلملكة العربية السعودية ,الطبعة :األوىل 1412 ،ىػ  2000 -ـ.

357

د /هدى يوسف علي غيظان

املطلب الثاين حكم التعدد يف الفقه اإلسالمي ,واألصل فيه التعدد أم اإلفراد
ذىب فقهاء الشريعة اإلسبلمية أف حكم تعدد الزوجات كحكم الزواج حيث خيتلف حكمو ابختبلؼ األشخاص وأحواذلم،
فيكوف فرضا إذا تيقن الشخص من الوقوع يف الزان إذا مل يعدد كأف كانت زوجتو ال ربقق لو اإلحصاف لعلة فيها أو لطبيعتو وال
خيشى ظلم الزوجة إف عدد يف الزواج كأف كاف قادرا على العدؿ بينهم وقادرا على النفقة وادلهر ادلقدـ ,أو إذا تيقن الفساد من قلة
الرجاؿ وكثرة النساء .ويكوف واجبا إذا غلب على ظنو الوقوع يف الزان إف مل يتزوج وكاف قادرا على النفقة وادلهر ادلقدـ والعدؿ بُت
زوجاتو ,أو خيف الفساد واإلضلبلؿ لكثرة النساء وقلة الرجاؿ وذلك لقاعدة فقهية ما ال يتم الواجب إال بو فهو واجب وعند
اجلمهور الفرض والواجب سواء يف األحكاـ التكليفية فيلحق غلبة الظن ابليقُت .ويكوف حراما لو تيقن الظلم أو غلب على ظنو
أو خائفا من عدـ قدرتو على العدؿ بُت زوجاتو  ,أو عدـ مقدرتو على النفقة وعلى ادلهر ,أو قصد اإلضرار بزوجتو األوىل ,أو
التقصَت يف أي حق من حقوؽ الزوجات 1وذىب اإلماـ اخلوئي إىل أستحباب التعدد فجاء يف كتابو النكاح ما نصو":
االستحباب ال يزوؿ ابلواحدة بل التعدد مستحب أيضا ,قاؿ هللا تعاىل  ":فأنكحوا ما طاب لكم .2 "...لكن األفضل كما أقوؿ
أف يقتصر على زوجة واحدة ألنو أقرب للعدؿ وعدـ الظلم فيكوف أقرب للتقوى لقولو تعاىل ":أال تعولوا" 3ففسرىا البعض أال
ذبوروا .4وال يعدد إال حلاجة فاألصل اإلفراد يف الزواج ألنو إقرب للتقوى لقولو تعاىل ":فإف خفتم أال تعدلوا فواحدة" ؼ " مثٌت
وثبلث ورابع " جزء من الآلية وليس اآلية كاملة فهناؾ ما قبلها وما بعدىا وىي مقيدة بشروط " حق مقيد" فالتعدد مشروط
ابلعدؿ وإذا مل يوجد عدؿ حيرـ التعدد يف الزواج ويكفي خوفو بعدـ القدرة على العدؿ لقولو تعاىل  ":فإف مل تعدلوا فواحدة" إذا
الئلفراد واإلقتصار على زوجة واحدة ىو األوىل فيقوؿ مصطفى السباعي يف كتابو " ادلرأة بُت الفقو والقانوف " ما نصو ":فما من
شك أف وحدة الزوجة أوىل وأقرب للفطرة وأحق لؤلسرة وأدعى لتماسكها ورباب أفرادىا ,ومن أجل ذلك كاف ىذا النظاـ الطبيعي
الذي ال يفكر اإلنساف ادلتزوج العاقل يف العدوؿ عنو إال عند الضرورات وىي اليت تسبغ عليو وصف احلسن وتضفي عليو
احلسنات".5
ويقوؿ دمحم قطب يف كتابو شبهات حوؿ اإلسبلـ ما نصو ":أما تعدد الزوجات فتشريع للطوارئ وليس ىو األصل يف اإلسبلـ ".6
وَبذا أقوؿ أف التعدد مشروع يف الشريعة اإلسبلمية حلاجة – أي لسبب -ألف من مقاصدىا العدؿ ,وعدـ الظلم ورفع الضرر
فيكوف أفرب للمقاصد ولكنو يستجيب للفطرة وحيقق العفة للرجل وادلرأة وىذا من مقاصد الشريعة اليت دعت إىل حفظ النسل
والعرض لذا بدأ القرآف الكرًن ابلتعدد وجعل اإلفراد يف آخرىا كأنو االستثناء.
 - 1السباعي ,مصطفى السباعي ,شح قانوف األحواؿ الشخصية ,ج ,1ص ,47دار الوراؽ للنشر والتوزيع .,بَتوت ,الطبعة التاسعة1422 ,ىجري-
2001ـ .السرطاوي ,زلمود علي السرطاوي ,شرح قانوف األحواؿ الشخصية  ,ص ,12دار الفكر – عماف ,الطبعة الثالثة1431 ,ىجري,
2010ـ.
 -- 2اخلوئي ,االسيد اخلوئي قدس سره ,النكاح ,ص ,11الطبعة العلمية قم1407 ,ىجري.
 - 3النساء ,آية.3
 - 4تفسَت الشافعي ,ج ,2ص.516
 - 5السباعي ,مصطفى السباعي ,ادلرأة بُت الفقو والقانوف ,ص ,80بَتوت ,ادلكتب اإلسبلمي ومؤسسة الرسالة ,ط ,3بدوف اتريخ.
 - 6قطب ,دمحم قطب ,شبهات حوؿ اإلسبلـ ص.135
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املطلب الثالث :أسباب التعدد واحلكمة منه.
إف اابحة تعدد الزوجات يف الشريعة اإلسبلمية ليس لصاحل الرجل بل لصاحل ادلرأة واجملتمع ككل ,التعدد تكليف للرجل وليس
تشريفا وإف كاف الرجل يستمتع بزوجتو إال أنو مكلف أبعباء ماليو من نفقات لزوجاتو وأوالده ووجوب العدؿ بينهن ابدلعروؼ
ويكلف برعاية أسره وأوالده وحبسن تربيتهم ,والذي يقوؿ أبف التعدد حط من مكانة ادلرأة فقد أخطا وااما كرـ ادلرأة بذلك وأبقاىا
ملكة يف بيتها بكامل حقوقها فكما قلنا إف التعدد أبيح حلاجة فإف وجدت احلاجة كأف كانت ادلرأة ال تنجب أيطلق الرجل حىت
يتزوج أـ يكرـ ادلرأة وبيقها على ذمتو متحمبل كامل التبعات ,إف كاف الرجل شديد الشهوة أيزين؟ أـ يتزوج وحيفظ حق ادلرأة الثانية
جبميع حقوقها واثبات النسب فيكرـ ادلرأة وحيفظ اجملتمع من الفساد وأوالد اللقطاء الذين ال نسب ذلم مثبت لذلك الشريعة
اإلسبلمية كنظاـ كامل متكامل جاء حلفظ احلقوؽ وراعى مجيع أنواع البشر وحاجاهتم  ,وإف للتعدد أسباب وحكمة من تشريعو
أذكر منها:
 -1لقد جاءت الشريعة اإلسبلمية للناس كافة ,ولتطبق على مجيع األفراد فهي زباطب مجيع أفراده رغم اختبلفهم فمنهم شديد
اذلوة ومنهم ادلتوسط والعادي ,فإف كاف الرجل شديد الشهوة وزوجة واحدة ال ربقق لو اإلحصاف وربققت بو القدرة على
العدؿ وعلى القدرة على اإلنفاؽ وادلهر فيعترب يف حالتو ىذه التعدد كسبب مشروع حبقو وإف حكمنا ابتداءا بوجوبو يف ىذه
احلالة.
 -2إف كانت ادلرأة مريضة أو َبا مرض مزمن وال يستطيع الرجل رلامعتها فيعترب َبذا سباا من أسباب العتدد منعا للخيارات
األخرى أمامو.
 -3إف كانت ادلرأة ال تنجب أيطلقها الرجل أـ يتزوج ويكرـ زوجتو ,فرفعا للضر الذي يلتحق ابلرجل أبيح حبقو التعدد كما يباح يف
ىذه احلالة للمرأة يف حاؿ عدـ قدرة الزوج على اإلصلاب أف تطالب ابلتفرؽ منعا للضر الذي يلتحق فيها دبنعها من اإلصلاب ,
فيحق للرجل رفعا للضر أف يعدد ويتزوج عليها.
 -4قد يكوف التعدد عبلجا لنقص يف عدد رجاؿ األمة اإلسبلمية نتيجة احلروب أو الرتفاع نسبة مواليد اإلانث على الذكور.
 -5قد يكوف التعدد عبلجا للعنوسة بُت النساء فيكرمها الزوج ويتزوجها وذلا كامل حقوقها محاية ذلا من الفساد والفنت ,وخباصة
أف الزان زلرـ يف ديننا فيحصنها ,ويكوف قد حفظ اجملتمع من الفساد كذلك.
 -6قد تعجز الزوجة عن أداء بعضا من واجباهتا لنفور بُت الزوجُت ومع ذلك رغبتهما ابإلبقاء على احلياة الزوجية حرصا على
كياف األسرة ورعاية أبنائهما.
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المبحث الثالث :شروط وضوابط تعدد الزوجات في الفقه اإلسالمي وقانون األحوال
الشخصية األردني.
أما شروط وضوابط تعدد الزوجات فهو مقيد بقيدين :
 -1العدل بني الزوجات:
وذلك لقوؿ هللا تعاىل" :فَِإ ْف ِخ ْفتم أََّال تػَع ِدلُوا فَػو ِ
اح َدةً".1
ْ
ُْ
َ
فالتعدد حق مقيد ابلعدؿ ,ابلعدؿ بُت الزوجات ابلقسمة ,ابدلبيت واإلنفاؽ والسفر ,وادلعاملة ,ال العدؿ ابحملبة اليت زللها القلب
ألف ذلك ال يستطيع عليو أحد ,فكما قاؿ الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص بعد قسمو بُت زوجاتو والعدؿ بينهن  ":اللهم ىذا قسمي فيما أملك ,فبل
تؤاخذين فيما ال أملك".2
 -2القدرة على اإلنفاق على الزوجات وعلى من جتب عليه النفقة:
ِ
ك أ َْد َىن أََّال تَػ ُعولُوا".3
وذلك لقوؿ هللا تعاىل " :ذَل َ
أي كما فسرىا الشافعي :أال يكثر من تعولوف ,بكثرة عيالكم ,إذا اقتصر األمر على واحدة وإف أابح هللا لو أكثر منها.4
ىذا وقد نص قانوف األحواؿ الشخصية األردين يف ادلادة رقم  13على أف":
أ  -جيب على القاضي قبل إجراء عقد زواج ادلتزوج التحقق شلا يلي:
 -1قدرة الزوج ادلالية على ادلهر
 -2قدرة الزوج على اإلنفاؽ على من ذبب عليو نفقتو
 -3إفهاـ ادلخطوبة أبف خاطبها متزوج أبخرى
 -4على احملكمة تبليغ الزوجة األوىل أو الزوجات إف كاف للزوج أكثر من زوجة بعقد الزواج بعد إجرائو وذلك وفق قانوف أصوؿ
احملاكمات الشرعية.

 - 1سورة النساء ,آية .3
 - 2الشيباين ,أبو عبد هللا أمحد بن دمحم بن حنبل بن ىبلؿ بن أسد الشيباين (ادلتوىف241 :ىػ) ,مسند اإلماـ أمحد بن حنبل ,ج ,13ص,321
احملقق :شعيب األرنؤوط  -عادؿ مرشد ،وآخروف ,إشراؼ :د عبد هللا بن عبد احملسن الًتكي ,الناشر :مؤسسة الرسالة ,الطبعة :األوىل 1421 ،ىػ
  2001ـ. - 3النساء ,آية .3
 - 4تفسَت اإلماـ الشافعي ,ج ,2ص.516

360

د /هدى يوسف علي غيظان

وجاء يف األسباب الجياب ىذه النصوص للحد من الزواج ادلكرر إال بعد ربقق القاضي من قدرة الزوج ادلالية للحفاظ على مقاصد
الشريعة اإلسبلمية دلنع الضرر على الزوجة بعدـ القدرة على اإلنفاؽ وللحفاظ على دديومة األسر ألنو إف مل يكن قادرا على
اإلنفاؽ فقد خالف القاعدة الفقهية" ال ضرر وال ضرار " وللقاعدة الفقهية الضرر يزاؿ يفتح ابب التفريق للزوجة لعدـ القدرة على
اإلنفاؽ  .وقدرتو على دفع ادلهر ادلقدـ وإال يفتح ابب آخر للتفريق وىو التفريق لعدـ القدرة على دفع ادلهر وَبذا نكوف ابشًتاط
ىذه الشروط ابتداءا ققللنا من نسب الطبلؽ ومنعنا ايقاع الضرر بقدر ادلستطاع.
واشًتط القانوف اببلغ الزوجة الثانية قبل اجراء احلق للحفاظ والتحقق من رضاىا ألف من النساء من ترفض التعدد وجيب اعبلـ
الزوجة األوىل أبف زوجها تزوج عليها ألف حقها يف ادلعرفة مكفوؿ منعا للغش .فإف ربايل الزوج على القانوف واثبت مبلئتو وىو
خببلؼ ذلك فهو آمث شرعا وضلكم بصحة عقد الزواج.
ىذا وإين أدعوا ادلنظمات اإلنسانية أال تطالب دبنع التعدد ألنو ما شرع إال حلاجة الناس فالشريعة اإلسبلمية من خالق البشر وىو
أعلم دبا خلق وأعلم دبا حيتاجونو وال يعترب إىانة للمرأة وإاما تشريف ابحلفاظ على العشرة واحلياة الزوجية وىو تكليف للرجل ال
تشريف وأدعوا الرجاؿ إال عدـ الوقوؼ على احلق وااما جيب عليهم مراعاة الضوابط والشروط ألنو حق مقيد فإف وجدت فبل بد
أف يكوف حلاجة ولسبب للحفاظ على األسر ودديومتها ,فإف وجدت فليعدد الرجل دلا لو من آاثر اجيابية على اجملتمع بشكل عاـ
وآاثر نفسية على وجو خاص ودلا لو من فائدة من تقليل حاالت الزان اليت نراىا يف رلتماعتنا يف وقتنا احلاضر ودلا لذلك من آاثر
سلبية على الطفل بعدـ إثبات نسبو وحفظا للحقوؽ سواء للمرأة أو للطفل.
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الخاتمة:
بعد الوصوؿ إىل هناية البحث خلص البحث جبملة من النتائج والتوصيات ديكن اجيازىا دبا أيين:
 -1إف الشريعة اإلسبلمية مل أتت ابلتعدد وإاما حرت العدد أبربعو ونظمت أحكامو دبا يوافق مقاصدىا بدديومة األسر ومنع الضرر
ودبنعو يف حالة اخلوؼ من عدـ العدؿ وقصره على زوجة واحدة
 -2إف التعدد الذي أابحو الشريعة ليس الشباع الغريزة اب أمسى من ذلك جبملة من األسباب واحلكم
 -3إف األصل يف الزواج اإلفراد ال التعدد  ,وال يعدد إال بضوابط وشروط وألسباب وحكم معينة
 -4أرجو من األولياء وادلنظمات اإلنسانية نشر فكر التعدد وعدـ احلد منو إف كاف موافقا للضوابط اليت جاءت َبا الشريعة
اإلسبلمية دلا لو من فوائد اجيابية للمجتمعات للحفاظ على اجلانب األخبلقي وللمحافظة على عدـ فسادىا ولتقليل نسبة
العنوسة ونشر ىذه الثقافة( ثقافة التعدد) بُت النساء كثقافة زلمودة دلا فيو من تكرًن للمرأة وتكليف على الرجل.
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المراجع:
أوال :القرآن الكرمي

اثنيا :كتب التفاسري:

 -1الشافعي ,الشافعي أبو عبد هللا دمحم بن إدريس بن العباس بن عثماف بن شافع بن عبد ادلطلب بن عبد مناؼ ادلطليب القرشي
الفراف (رسالة
ادلكي (ادلتوىف204 :ىػ) ,تفسَت اإلماـ الشافعي ,ج ,2ص ,674مجع وربقيق ودراسة :د .أمحد بن مصطفى َّ
دكتوراه) ,الناشر :دار التدمرية  -ادلملكة العربية السعودية ,الطبعة األوىل 2006 - 1427 :ـ.
 -2الطربي  ,دمحم بن جرير بن يزيد بن كثَت بن غالب اآلملي ،أبو جعفر الطربي (ادلتوىف310 :ىػ) ,تفسَت الطربي = جامع البياف
عن أتويل آي القرآف ,ج ,6ص ,358ربقيق :الدكتور عبد هللا بن عبد احملسن الًتكي ,ابلتعاوف مع مركز البحوث
والدراسات اإلسبلمية بدار ىجر الدكتور عبد السند حسن ديامة ,الناشر :دار ىجر للطباعة والنشر والتوزيع واإلعبلف,
الطبعة :األوىل 1422 ،ىػ  2001 -ـ.
اثلثا :كتب السنة النبوية الشريفة:
 -1اسناده صحيح ,الدارمي ,أبو دمحم عبد هللا بن عبد الرمحن بن الفضل بن ََبراـ بن عبد الصمد الدارمي ،التميمي السمرقندي
(ادلتوىف255 :ىػ) ,مسند الدارمي ادلعروؼ بػ (سنن الدارمي) ,حديث رقم ,2252ج ,3ص ,1415ربقيق :حسُت سليم

أسد الداراين ,الناشر :دار ادلغٍت للنشر والتوزيع ،ادلملكة العربية السعودية ,الطبعة :األوىل 1412 ،ىػ  2000 -ـ.
 -2البخاري,دمحم بن إمساعيل أبو عبدهللا البخاري اجلعفي ,اجلامع ادلسند الصحيح ادلختصر من أمور رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص وسننو وأايمو
= صحيح البخاري ,حديث رقم  ,5064ج ,7ص ,2احملقق :دمحم زىَت بن انصر الناصر ,الناشر :دار طوؽ النجاة (مصورة
عن السلطانية إبضافة ترقيم ترقيم دمحم فؤاد عبد الباقي) ,الطبعة :األوىل1422 ،ىػ.
 -3الشافعي ,الشافعي أبو عبد هللا دمحم بن إدريس بن العباس بن عثماف بن شافع بن عبد ادلطلب بن عبد مناؼ ادلطليب القرشي
ادلكي (ادلتوىف204 :ىػ) ,ادلسند ,ج ,1ص ,274الناشر :دار الكتب العلمية ،بَتوت – لبناف ,صححت ىذه النسخة:
على النسخة ادلطبوعة يف مطبعة بوالؽ األمَتية والنسخة ادلطبوعة يف ببلد اذلند ,عاـ النشر 1400 :ىػ
 -4الشيباين ,أبو عبد هللا أمحد بن دمحم بن حنبل بن ىبلؿ بن أسد الشيباين (ادلتوىف241 :ىػ) ,مسند اإلماـ أمحد بن حنبل,
ج ,13ص ,321احملقق :شعيب األرنؤوط  -عادؿ مرشد ،وآخروف ,إشراؼ :د عبد هللا بن عبد احملسن الًتكي ,الناشر:
مؤسسة الرسالة ,الطبعة :األوىل 1421 ،ىػ  2001 -ـ.
 -5الشيباين ,أبو عبد هللا أمحد بن دمحم بن حنبل بن ىبلؿ بن أسد الشيباين (ادلتوىف241 :ىػ) ,مسند اإلماـ أمحد بن حنبل,
ج ,13ص ,321احملقق :شعيب األرنؤوط  -عادؿ مرشد ،وآخروف ,إشراؼ :د عبد هللا بن عبد احملسن الًتكي ,الناشر:
مؤسسة الرسالة ,الطبعة :األوىل 1421 ،ىػ  2001 -ـ.
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رابعا  :كتب الفقه واللغة:
 -1عمر ,د أمحد سلتار عبد احلميد عمر (ادلتوىف1424 :ىػ) دبساعدة فريق عمل ,معجم اللغة العربية ادلعاصرة ,ج,2
ص, 1464الناشر :عامل الكتب ,الطبعة :األوىل 1429 ،ىػ  2008 -ـ
 -2اخلوئي ,االسيد اخلوئي قدس سره ,النكاح ,ص ,11الطبعة العلمية قم1407 ,ىجري.
 -3سابق ,سيد سابق (ادلتوىف1420 :ىػ) ,فقو السنة ,ج ,2ص ,114الناشر :دار الكتاب العريب ،بَتوت – لبناف ,الطبعة:
الثالثة 1397 ،ىػ  1977 -ـ.
 -4السباعي ,مصطفى السباعي ,ادلرأة بُت الفقو والقانوف ,ص ,80بَتوت ,ادلكتب اإلسبلمي ومؤسسة الرسالة ,ط ,3بدوف
اتريخ.
 -5السباعي ,مصطفى السباعي ,شح قانوف األحواؿ الشخصية ,ج ,1ص ,47دار الوراؽ للنشر والتوزيع .,بَتوت ,الطبعة
التاسعة1422 ,ىجري2001 -ـ.
 -6السرطاوي ,زلمود علي السرطاوي ,شرح قانوف األحواؿ الشخصية  ,ص ,12دار الفكر – عماف ,الطبعة الثالثة,
1431ىجري2010 ,ـ.
 -7قطب ,دمحم قطب ,شبهات حوؿ اإلسبلـ ص.135
 -8معجم اللغة العربية ادلعاصرة ,ج ,2ص.1007
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املؤمتر الدولي العممي الثامو لممركس األوروبي لمبحوث واالشتشارات يف العموم اإلنصانية واالجتماعية
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غرناطة – أشبانيا – مدرشة الدراشات العربية
7029 / 3 / 72 - 72

التأيين الوالدي :مفًومٌ ومقرتحاتٌ بني صفات
المسوم والتحهب مو مهظور تربوي إشالمي
إعداد:
أ.د /مسرية عبداهلل الرفاعي
جامعة الريموك– األردى
د /عبد الكريم الرفاعي
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Email: dr.sasa79@hotmail.com

Ref: 8/2018/283

365

أ.د /سميرة عبدهللا الرفاعي  -د /عبد الكريم الرفاعي

ىدفت الدراسة إىل بياف مفهوـ التأىيل الوالدي وأمهيتو من منظور تربوي إسالمي ،وكذلك اقًتاح مجلة من صفات اللزوـ والتجنب
للًتبية الوالدية ادلوافقة دلراد هللا تعاىل؛ ولتحقيق األىداؼ ادلذكورة اتبع الباحثاف ادلنهجني األصويل واالستنباطي ،وقسمت الدراسة إىل
مبحثني ،تضمن األوؿ :مفهوـ التأىيل الوالدي وأمهيتو من منظور تربوي إسالمي يف مطلبني ،وادلبحث الثاين :مقًتحات التأىيل
الوالدي بني صفات اللزوـ والتجنب من منظور تربوي إسالمي يف مطلبني ،أوالمها :صفات اللزوـ ،واثنيهما :صفات التجنب ،ومت
التوصل إىل عدد من االستنتاجات ،أبرزىا :يعرؼ التأىيل الوالدي من منظور تربوي إسالمي أنو :التخطيط الواع واإلعداد للكفاءة
الوالدية دبا يضمن ربقيق غاايت الًتبية الصاحلة لألجياؿ واستقرار األسرة وفق منهج هللا تعاىل ،ويعرؼ إجرائياً ابإلعداد واجلاىزية لنوعني
من الصفات :اللزوـ والتجنب ،وتتلخص أمهيتو يف :بلوغ الكفاءة الوالدية ،وربقيق األمن األسري ،ومحاية األبناء من البحث عن بدائل
للكفاءة الوالدية خارج حدود األسرة الصلبية .ومن أبرز صفات اللزوـ للتأىيل الوالدي :تكوين مثل أعلى ،وبناء متمايز ومشًتؾ حلدود
األسرة وقوانيها ،ومن أبرز صفات التجنب للتأىيل الوالدي :إمهاؿ رلاؿ الًتبية اإلديانية لألبناء ،وانعداـ العدالة ،وعليو توصي الدراسة
بتفعيل تطبيقات صفات اللزوـ والتجنب للتأىيل الوالدي ،والعمل على تغطية ما مل تشملو الدراسة من تلك الصفات بتأصيل تربوي
إسالمي.
الكلمات ادلفتاحية :التأىيل الوالدي ،صفات اللزوم والتجنب ،منظور تربوي إسالمي.
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المقدمة ى
احلمد هلل رب العادلني وأفضل الصالة و أمت التسليم على ادلبعوث رمحة للعادلني ،سيدان دمحم بن عبدهللا وعلى آلو وصحابتو الغر ادليامني،
وبعد:
تعد عمارة األرض إحدى ثالثية األىداؼ الكلية خللق اإلنساف ،ابإلضافة إىل العبادة-دبفهومها الكلي والشامل -واالستخالؼ،
وبذلك ندرؾ احلكمة يف قولو تعاىل( :هو أنشاكم من األرض واستعمركم فيها)(ىود ،)66 :ويتجاوز العمراف حدود البناء ادلادي
إىل احلضاري الذي يػقيم وفق بناء اإلنساف وتربيتو الصاحلة يف الدنيا وسعادتو ادلرجوة يف اآلخرة ،األمر الذي جيعل مؤسسات الًتبية
تضطلع بدورىا اخلطري واحلساس وأوالىا مؤسسة األسرة.
مل تعد الدراسات األسرية تدور حوؿ احلديث عن أمهية األسرة ودورىا البناء يف تربية الذرية الصاحلة وفق ادلصطلح القرآين كما ورد على
لساف األنبياء عليهم السالـ( :رب هب لي من لدنك ذرية طيبة)(آؿ عمراف ،)88 :بل تتوجو الدراسات اليوـ لتفصيل الوظائف
األسرية متخذة كل جزئية منها مشروعاً تربوايً يتوازي مع العالقات األسرية ،بدءاً ابلزوجية وتوصالً ابألخوية وما بينهما من عالقة البنوة
والعالقة الوالدية ،ابعتبار األخرية مرتكز صالح األجياؿ بدالً من التكديس البشري ذلا.
تعد الًتبية الوالدية خط ادلسري من اآلابء إىل األبناء ،ويتوقف جناحها يف إجناز مهماهتا على ما حيملو الوالداف من مؤىالت ترتقي هبم
لوظيفتهم الًتبوية يف تنشئة أبنائهم بكافة اجملاالت ،ما يعدىم عناصر خري للبشرية متوافقني مع سنن هللا تعاىل يف خلقو ،وتسمى تلك
ادلؤىالت ابلتأىيل الوالدي ،حيث يتضمن مواصفات ينظر ذلا من زاويتني :اللزوـ والتجنب؛ لذا جاء البحث احلايل لبياف مفهوـ
التأىيل الوالدي ومقًتحاتو بني صفات اللزوـ والتجنب من منظور تربوي إسالمي.
مشكلة الدارسة وأسئلتها
تعد األسرة الدعامة األوىل ألي رلتمع ،وابلقدر اليت ربظى فيو ابلعناية بقدر ما تثمر أجياالً صاحلة تبين اجملتمع وتعضد أركانو ،وتكوف
عدة قوة لو وهنضة ،وىذا ابلطبع يتطلب كفاايت خاصة دبن يعد ىذه األجياؿ ما يلزـ توافر صفات للكفاءة الوالدية؛ وعليو تتمثل
مشكلة الدراسة بسؤاذلا الرئيس :ما مفهوم التأىيل الوالدي ومقرتحاتو بني صفات اللزوم والتجنب من منظور تربوي إسالمي؟
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ويتفرع عنو السؤالني اآلتيني:
 .6ما مفهوـ التأىيل الوالدي وأمهيتو من منظور تربوي إسالمي؟
 .2ما مقًتحات التأىيل الوالدي بني صفات اللزوـ واالتجنب من منظور تربوي إسالمي؟
أمهية الدراسة
تنبع أمهية الدراسة من أمهية موضوعها واألىداؼ اليت ستحققها ،وبذلك يتوقع للدراسة احلالية أف تفيد اجلهات اآلتية:
 .6الباحثوف يف الدراسات األسرية :حبيث تشكل الدراسة احلالية مرجعاً سابقاً ذلم.
 .2العاملوف يف مراكز اإلصالح األسري :حبيث تقدـ ذلم الدراسة احلالية مقًتحات للتأىيل الوالدي ديكن توظيفها يف حلوؿ
ادلشكالت الوالدية اليت تعرض ذلم.
 .8ادلهتموف بعقد دورات التأىيل األسري عموماً :حيث تقدـ ذلم الدراسة احلالية حدود للمفهوـ العلمي دلصطلح التأىيل الوالدي
ابإلضافة إىل مقًتحات ديكن توظيفها يف مواضيع دوراهتم.
 .4ادلدرسوف للمساقات اجلامعية ذات الصلة ،مثل مساقي( :التأىيل األسري يف اإلسالـ) و(اإلرشاد األسري يف اإلسالـ) بقسم
الدراسات اإلسالمية جبامعة الريموؾ.
منهجية الدراسة
اتبع الباحثاف ادلنهجني اآلتيني:
 −االستقرائي األصويل :الذي يعين بتتبع النصوص الشرعية ذات الصلة دبوضوع الكفاءة الوالدية ،وربليلها من كتب التفسري وشروح
األحاديث.
 −االستنباطي :القائم على استكشاؼ الدالالت وادلقًتحات الًتبوية ذات الصلة دبوضوع الدراسة.
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المبحثىاألول:ىمفكومىالتأهولىالوالديىوأهموته ى
يتضمن ىذا ادلبحث مطلبني مها :مفهوـ التأىيل الوالدي ،وأمهيتو من منظور تربوي إسالمي.
ادلطلب األول :مفهوم التأىيل الوالدي من منظور تربوي إسالمي
يعرؼ التأىيل الوالدي من منظور تربوي إسالمي أنو :التخطيط الواع واإلعداد للكفاءة الوالدية دبا يضمن ربقيق غاايت الًتبية الصاحلة
لألجياؿ واستقرار األسرة وفق منهج هللا تعاىل ،ويعرؼ إجرائياً ابإلعداد واجلاىزية لنوعني من الصفات :اللزوـ والتجنب.
ادلطلب الثاين :أمهية التأىيل الوالدي من منظور تربوي إسالمي
دبا أف التأىيل الوالدي أحد ادلتطلبات الًتبوية لبناء األسرة وفق منهج هللا تعاىل ،فإنو ديكن إمجاؿ أمهيتو ابآليت:
 .6إقامة البيت ادلسلم على قواعد سليمة تتوافق مع مراد هللا تعاىل يف تزكية العالقة الوالدية.
 .2ربقيق مفهوـ الكفاءة الوالدية ،وما يتبعها من زايدة الوعي جبوانب وشؤوف احلياة الوالدية.
 .8ربقيق األمن األسري ،وابلتايل احلد من حاالت العنف األسري ،ابالضافة إىل محاية األسرة من التفكك والقطيعة واذلجراف.
 .4الوقاية من مهلكات العالقة الوالدية.
 .5عالج ادلشكالت والعقبات اليت تعًتض احلياة الوالدية.
 .6محاية األبناء من البحث عن بدائل للكفاءة الوالدية خارج حدود األسرة الصلبية.
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المبحثىالثاني:ىمقترحاتىالتأهولىالوالديىبونىصفاتىاللزومىوالتجنب ى
يتضمن ىذا ادلبحث مطلبني مها :صفات اللزوـ والتجنب للتأىيل الوالدي من منظور تربوي إسالمي.
ادلطلب األول :صفات اللزوم للتأىيل الوالدي من منظور تربوي إسالمي
وتعرؼ إجرائياً ابدلمارسات وادلهارات اليت يتعني على الوالدين فعلها يف تعاملهم مع أبنائهم وفقاً لتوجيهات النصوص الشرعية ،مع
األخذ بعني االعتبار للفروقات يف درجة التطبيق تبعاً للمرحلة العمرية لألبناء ومساهتم الشخصية إضافة إىل طبيعة ادلوقف نفسو.
ويقًتح الباحثاف صفات اللزوـ اآلتية:
 .1تكوين مثل أعلى وعالقتها ابلقدوة احلسنة :الًتبية الوالدية الناجحة ربرص على توجيو أبنائها لبناء مثل أعلى يف حياهتم حياكي
سلوكهم ،ويرتكزوف عليو يف بناء أىدافهم العامة واخلاصة ،مع األخذ بعني االعتبار أف خلو حياة األبناء من مثل أعلى ال ربمد
عقباه يف حبثهم عن بدائل ومناذج للمثل السوء ،وبذلك ندرؾ احلكمة يف قوؿ سعد بن أيب وقاص هنع هللا يضر( :كنا نعلم أوالدان مغازي
رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كما نعلمهم السورة من القرآف) ،علماً أف منوذج ادلثل األعلى يرسخو يف حياة األبناء القدوة احلسنة من الوالدين،
فهما منوذج واقعي يتعاضد أو يتعاكس مع منوذج ادلثل األعلى ادلثايل ،مع زلاولة جادة القًتاب ادلسافة بينهما يف األسر اآلمنة.
 .2بناء متمايز ومشرتك حلدود األسرة وقوانيها :وىذا يسميو البعض الًتبيو على االنضباط الناجح ،حيث يتشرب األبناء يف
مراحلهم العمرية األوىل القواعد من والديهم وحياكوف سلوكاهتم( ،)1فكاف من الضروري أف يعرؼ األبناء منذ نعومة أظفارىم أف
وجود قواعد وضوابط ىي من ضرورات احلياة وليس األسرة فقط؛ ما ديكنهم من ربقيق األمن والسعادة اليت يتوقوف إليها ،وإف كانوا
سيبصبحوف فيما بعد مشاركني يف محاية تلك القواعد أو بناء ادلزيد منها تبعاً لنضجهم ومراحلهم العمرية.
 .3التقبل الواعي وادلنضبط لآليت:
 الفروقات -ابختالؼ مستوايهتا -بني األبناء.

( )1حجازي ،أمحد ،تربية الطفل سلوكياً اجتماعياً ،عماف -األردف ،دار األسرة ،ط2168 ،6ـ ،ص .75
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 التساؤالت والعقلية السؤولة لألبناء ،وذلك بتقدمي اإلجاابت ادلناسبة دوف إعراض ،فهذا ينمي معلومات الطفل عن البيئة من حولو
ويثري خيالو وحبو لالستكشاؼ واالطالع( ،)1وال خيرج طلبو وتساؤالتو تلك يف احلقيقة عن طلب لعلم الذي يكافأ دبد يد العوف
ترحيباً بوصية النيب دمحم عليو أفضل الصالة والسالـ حيث روى أبو سعيد اخلدري هنع هللا يضر مرفوعاً عن النيب عليو السالـ(:سيأتيكم
أقوام يطلبون العلم فإذا رأيتموىم فقوال ذلم مرحباً بوصية رسول هللا وأقنوىم-اي علموىم.)2()-
 اختالؼ األبناء الراقي يف الرأي مع الوالدين.
 اختالؼ احتياجات األبناء ومتطلباهتم وفق متغريات العصر.
 .4الصداقة الوالدية مع احملافظة على اذليبة الوالدية :وذلك ألف توافق وانسجاـ األبناء مع والديهم يسهم يف جناح عملية االتصاؿ
الوالدي ،والقناعة ابلنصائح اليت يسديها الوالدين ،وىو ما يسميو بعض الًتبويوف الوفاؽ الوالدي( ،)3ومن سبل بناء الصداقة مع
األبناء :الرقي يف التعامل الذي تكشتف بو القدرات اجليدة عند األبناء وتدفعهم للتقرب من والديهم ،وأف يكوف الوالداف حاضرين
مع أبنائهما يف مشكالهتم( .)4وما سبق ال يتناىف مع احلفاظ على اذليبة الوالدية مصدر االنضباط؛  ،فاألبناء حيتاجوف للحب
واالنضباط معاً.
 .5حتقيق االحتياجات النفسية لؤلبناء -وعلى وجو اخلصوص حتقيق اإلشباع العاطفي -آبلياهتا ادلنضبطة وادلتاحة وفق ما يناسب
ادلرحلة العمرية واجلنس :فليس ادلقاـ للحديث عن أمهية احلاجات النفسية يف البناء السوي للشخصية ،إمنا ضرورة التأكيد على
إشباعها رغم تنوعها ومشوذلا لعدة احتياجات أبرزىا :احلاجة إىل :االطمئناف واألمن ،واحلب ،والتقدير الذايت واالعتبار لدى
اآلخرين ،واحلرية ،واالنتماء ،والنجاح ،وسلطة ربدد رلاؿ االنطالؽ( .)5ولكل حاجة أساليبها وإجراءاهتا.
 .6التعامل الواعي مع ادلشكالت األسرية من حيث:
 عدـ إظهار مشاكل الزوجني أماـ األبناء.
 إشراؾ األبناء ادلمنهج وادلدروس يف حل مشكالهتم.
( )1ادلعطي ،عبدهللا ،أسئلة طفلك احملرجة ،القاىرة-مصر ،دار التوزيع ،ط2161 ،6ـ ،ص .81 ،87

( )2ابن ماجو ،دمحم ،سنن ابن ماجو ،كتاب أبواب يف فضائل صحابة رسوؿ هللا ،ابب الوصاة بطلبة العلم ،حديث رقم .248

( )3أبو سعد ،مصطفى ،الوالدية اإلجيابية من خالؿ اسًتاتيجيات الًتبية اإلجيابية ،الكويت ،دار إقرأ ،ط2166 ،8ـ ،ص .687
( )4احلبيب ،طارؽ ،أجياؿ مطمئنة ،الرايض ،دار احلضارة ،ط2167 ،6ـ ،ص .52-51
( )5أبو سعد ،مصطفى ،احلاجات النفسية للطفل ،الكويت ،دار اقرأ ،ط2165 ،8ـ ،ص .9
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 .7ختصيص أوقات للرتويح األسري مع األبناء :فهذا جزء من الًتبية الوالدية؛ ابعتبار الًتفيو أحد عوامل كسب الوالدين ألبنائهم
والذي ربتاجو كل ادلؤسسات البشرية سواء كانت يف أسرة أو مؤسسة رحبية أو غري ذلك ،ويعرؼ الًتويح األسري أنو" :األنس
والربامج اليت تشغل وقت فراغ أفراد األسرة الواحدة وتبعث يف نفوسهم السعادة والسرور عن طيب خاطر واختيار"( ،)1للشعور
()2

بروح الفريق الواحد ،وبذلك ندرؾ احلكمة يف قوؿ النيب عليو السالـ( :ولكن اي حنظلة ساعة وساعة)

فحنظلة هنع هللا يضر كاف

يداعب أىلو ويروح عنهم فخشي أف ذلك يبعده عن اآلخره فاستوضح األمر من النيب األعظم فقدـ لو اإلجابة.
 .8توزيع األدوار الواعي بني الوالدين(األب مصدر السلطة واذليبة مقابل األم مصدر احلنان) :وىي أدوار متوافقة مع الفطرة
وحكمة هللا تعاىل يف توزيع األدوار الوظيفية ادلتناسقة مع اخلصائص اخللقية بني أفراد األسرة ،فأودع هللا تعاىل السلطة بيد الرجل
وبذلك أوكلت إليو القوامة ،وجعل األـ منبعاً للرمحة والشفقة ،فال احلياة األسرية تستقيم ابلسلطة واذليبة خالية من الرمحة ،وال الرمحة
وحدىا تقيم حياة آمنة بال ىيبة وسلطة ،وىو ما مت التأكيد عليو يف أكثر من موضع أف الكماؿ ال يكوف إال ابجتماع قوة السلطة
الرجل ر ٍاع علَى أ َْى ِل ب يتِ ِو ،والْمرأَةُ ر ِ
اعيَةٌ َعلَى
ودؼء الرمحة ،وبذلك ندرؾ احلكمة يف قوؿ النيب دمحم عليو الصالة والسالـَ ( :و َّ ُ ُ َ َ
َْ َ َ ْ َ
ت َزو ِجها وول ِ
ِ
َدهِ ،فَ ُكلُّ ُك ْم َر ٍاع َوُكلُّ ُك ْم َم ْسئُ ٌ
ول َع ْن َر ِعيَّتِو)(.)3
بَ ْي ْ َ َ َ
 .9التواصل اإلجيايب بشىت فنونو سواء التواصل اللفظي أو غري اللفظي ومنو الرمزي ،وتفعيل ذلك يف حتقيق الرتبية الصاحلة :وما
يتطلبو ذلك من مهارات سيما مهارات احلوار البناء مع األبناء :من تقبل االختالؼ ،واألمانة وادلرونة وعدـ العجلة وذبنب
السباب ،وغريىا مما أشار إليو أىل االختصاص من تلك ادلهارات(.)4

( )1الثويين ،دمحم ،كيف نكسبهم ،الكويت ،دار اقرأ ،ط2165 ،6ـ ،ص .619

( )2مسلم ،ابن احلجاج ،صحيح مسلم ،دـ ،دار اخلري ،دط6996 ،ـ ،كتاب التوبة ،ابب فضل دواـ الذكر ،حديث رقم  ،4943حديث مرفوع.
( )3البخاري ،دمحم ،صحيح البخاري ،كتاب النكاح ،ابب ابب الْمرأة ر ِ
اعيةٌ ِيف بػي ِ
ت زْوِجها ،حديث رقم .4826
ْ
ْ
( )4لالستزادة دبهارات احلوار يراجع :احلبيب ،طارؽ ،كيف رباور ،الرايض ،قرطبة للتوزيع ،ط2168 ،8ـ.
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المطلبىالثاني:ىصفاتىالتجنبىللتأهولىالوالديىمنىمنظورىتربويىإسالمي ى
وتعرؼ إجرائياً ابدلمارسات وادلهارات اليت يتعني على الوالدين ذبنبها يف تعاملهم مع أبنائهم وفق منهج هللا تعاىل ،مع األخذ بعني
االعتبار للفروقات يف درجة التطبيق تبعاً للمرحلة العمرية لألبناء ومساهتم الشخصية إضافة إىل طبيعة ادلوقف نفسو.
وذبدر اإلشارة إىل أف كل ما خيالف صفات اللزوـ يدرج ضمن صفات التجتب ،مثل :احلرماف العاطفي بدؿ اإلشباع العاطفي،
التواصل السليب ومنو عدـ اإلنصات بدالً من التواصل اإلجيايب وتفعيل مهارات احلوار واإلنصات والًتميز أيضاً ،وىكذا ،ويضاؼ على
صفات التجنب اآليت:
 .1إمهال رلال الرتبية اإلميانية لؤلبناء :وتشمل :عدـ تعويدىم على العبادات أو التعرؼ بنعم هللا تعاىل ،وعدـ ترسيخ حب هللا تعاىل
وأنبيائة يف قلوهبم أو تقدير كتاب هللا تعاىل وربكيمو يف حياهتم .حيث تشمل الًتبية اإلديانية العقيدة والعبادات ،فهي ادلنطلق األوؿ
لبناء اإلنساف دبا يتوافق مع فطرتو اليت خلقو هللا تعاىل عليها؛ مصداقاً لقولو تعاىل...( :فطرت هللا التي فطر الناس
عليها( )...الروـ .)81 :ويضاؼ إىل تلك احلاجة األصيلة لإلدياف ادلودع يف النفس البشرية( ،)1ما يشكو منو اجملتمع ادلعاصر من
شح روحاين واحنسار قيمي بدأ يف مظاىر الضعف األخالقي واالبتعاد عن االرتباط ابهلل تعاىل.
 .2أساليب خفض تقدير الذات لدى األبناء :االنتقاد اذلدام ،والسخرية ،والضرب وكل ما يقاس عليها :فتشويو صورة الذات ال
ربمد عقباىا النفسية ،على اعتبار أف تقدير الذات اإلجيايب من متطلبات التمو التفسي السوي لألبناء.
 .3التحيز وانعدام العدالة بني األبناء ،وليس تقدير ادلتميز وفق اعتبارات :فذلك مما يصنع الشحناء والعالقات ادلنوترة بني األبناء،
ويولد ضعف ثقة األبناء بوالديهم يف إصدار احلكم إضافة إىل الشعور ابلتظلم ذباىهم ،وبذلك ندرؾ احلكمة يف قوؿ النيب عليو
الصالة والسالـ( :فَاتَّ ُقوا َّ ِ
ني أ َْوَال ِد ُك ْم)(.)2
اَّللَ َوا ْعدلُوا بَ َْ
 .4تبين أحد أساليب التنشئة الوالدية السلبية :التسلط الوالدي (العالقات العمودية) ،أو احلماية الزائدة ،أو الالمبااله
واإلمهال :إف الوالدين اللذاف فقدا إحساسهما ابألبوة واألمومة أو تعطلت إرادهتما عن إجناز مسؤولياهتما الوالدية واستبصارىا؛

( )1علواف ،عبدهللا ،تربية األوالد يف اإلسالـ ،القاىرة ،دار السالـ ،ط 2112 ،88ـ ،ج ،6ص .669

( )2البخاري :صحيح البخاري ،مرجع سابق ،كتاب اذلبة ،ابب ابب ْاإلشهاد يف اذلبة ،حديث رقم .2410
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تتحوؿ معهم األسرة إىل تكديس بشري يتحرؾ يف بقعة جغرافية واحدة -مع انعداـ احلس األسري ،-أمساىم بعض الًتبويوف الوالد
اليتيم أو الوالدة اليتيمة( ،)1ىم ليسوا من فقدوا آابؤىم أو أبناءىم بل من فقدوا اإلحساس ابلًتبية الوالدية الناضجة ،فال إفراط وال
تفريط.
 .5التعميم على اجلميع خبطيئة واحد :وىي تشبو إىل حد منا أغلوطة التعميم ادلتسرع ،حيث ينزؿ أصحاب العمل الصاحل منزلة
أصحاب العمل الفاسد يف احلكم ،وىنا يسقط التمايز وفق معايري العدالة إىل معايري اذلوى ،وهللا تعاىل يقوؿ...( :فَ ََل تَتَّبِعُوا
ا ْل َه َو ٰى أَن ت َ ْع ِدلُوا ۚ ( )...النساء.)531 :
 .6احتالل اخلادمة أو ادلربية دور األم :ألف ذلك يسحب فاعلية دور األـ األصيلة ،إضافة إىل التأثري السليب على عادات الطفل
وتقاليده ولغتو وعقيدتو ودرجة انتمائو ،فال ديكن حباؿ من األحواؿ أف تكوف ادلربية أو اخلادمة بديالً تربوايً عن األـ الصلبية -اليت
أودع هللا تعاىل فيها احلناف واحلب -ال يف كم الًتبية وال يف نوعيتها ،وىو ما أشارت إليو بعض الدراسات الًتبوية( ،)2وبذلك ندرؾ
احلكمة يف قوؿ النيب عليو الصالة والسالـ( :خري نِساءُ ركنب اإلبل نساء قُ َريْ ٍ
َحنَاهُ على ولد يف صغره وأ َْرعاهُ على َزْو ٍج يف
ش ،أ ْ
ِ
ذات يَ ِدهِ)(.)3
 .7ادلقارانت بني األبناء :إف من أسوأ التصرفات اليت قد يبديها اآلابء ذباه أبنائهم مقارنتهم ابآلخرين سواء من داخل أفراد األسرة أو
خارجها ،األمر الذي يشعر األبناء ابلدونية عن غريىم ،ما ينعكس سلباً على صحتهم النفسية وعلى شعورىم ذباه ادلقارف هبم.
 .8عدم االتفا على هج تربوي والدي موحد أو متكامل :وذلك ابعتبار أف أوىل قواعد الًتبية ادلتوازنة الثبات والتناسق عند
الوالدين يف مواقفهما الًتبوية ومعايريمها يف احلكم ابلصوابية أو اخلطأ على ادلوقف( ،)4وىذا ما يسند الًتبية الوالدية ألمد طويل،
كما يغرس الرضا عنها والعمل دبقتضاىا يف نفوس األبناء.

( )1الثويين :كيف نكسبهم ،مرجع سابق ،ص .51

()2أبو الغيط ،يوسف ،أخطاؤان يف تربية أبنائنا ،اإلمارات ،دار البشري ،ط2168 ،6ـ ،ص .665
( )3مسلم :صحيح مسلم ،مرجع سابق ،كتاب فضائل الصحابة ،ابب من فضائل نساء قريش ،حديث رقم  ،2527ص .64
( )4احلبيب :أجياؿ مطمئنة ،مرجع سابق ،ص .86
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استنتاجاتىالدراسةىوتوصواتكا ى
توصلت الدراسة إىل االستنتاجني اآلتيني:
 −يعرؼ التأىيل الوالدي من منظور تربوي إسالمي أنو :التخطيط الواع واإلعداد للكفاءة الوالدية دبا يضمن ربقيق غاايت الًتبية
الصاحلة لألجياؿ واستقرار األسرة وفق منهج هللا تعاىل ،ويعرؼ إجرائياً ابإلعداد واجلاىزية لنوعني من الصفات :اللزوـ والتجنب.
كما تتلخص أمهية الػتأىيل الوالدي يف :بلوغ الكفاءة الوالدية ،وربقيق األمن األسري ومحاية األسرة من التفكك والقطيعة
واذلجراف  ،والوقاية من مهلكات العالقة الوالدية ،ومحاية األبناء من البحث عن بدائل للكفاءة الوالدية خارج حدود األسرة
الصلبية ،وإقامة البيت ادلسلم على قواعد سليمة تتوافق مع مراد هللا تعاىل يف تزكية العالقة الوالدية ،ابإلضافة إىل عالج ادلشكالت
والعقبات اليت تعًتض احلياة الوالدية.
 −من أبرز صفات اللزوم للتأىيل الوالدي من منظور تربوي إسالمي :تكوين مثل أعلى ،وبناء متمايز ومشًتؾ حلدود األسرة
وقوانيها ،والتقبل الواعي وادلنضبط لػ :الفروقات والتساؤالت واالختالؼ يف الرأي ،والصداقة الوالدية ،وربقيق االحتياجات النفسية
لألبناء ،والتعامل الواعي مع ادلشكالت ،وزبصيص أوقات للًتويح األسري مع األبناء ،وتوزيع األدوار الواعي بني الوالدين،
والتواصل اإلجيايب بشىت فنونو سواء التواصل اللفظي أو غري اللفظي ومنو الرمزي .ومن أبرز صفات التجنب للتأىيل الوالدي:
إمهاؿ رلاؿ الًتبية اإلديانية لألبناء ،وأساليب خفض تقدير الذات لدى األبناء :االنتقاد اذلداـ والسخرية والضرب وكل ما يقاس
عليها ،والتحيز وانعداـ العدالة بني األبناء ،وتبين أحد أساليب التنشئة الوالدية السلبية :التسلط الوالدي أو العالقات العمودية ،أو
احلماية الزائدة ،أو الالمبااله واإلمهاؿ ،والتعميم على اجلميع خبطيئة واحد ،واحتالؿ اخلادمة أو ادلربية دور األـ ،وادلقارانت بني
األبناء ،وعدـ االتفاؽ على هنج تربوي والدي موحد أو متكامل.
ويف ضوء االستنتاجات السابقة توصي الدراسة بتفعيل تطبيقات صفات اللزوـ والتجنب للتأىيل الوالدي ،والعمل على تغطية ما مل
تشملو الدراسة من تلك الصفات بتأصيل تربوي إسالمي.
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قائمةىالمصادرىوالمراجع ى
 −البخاري ،دمحم ،صحيح البخاري ،كتاب النكاح ،ابب ابب الْمرأة ر ِ
اعيةٌ ِيف بػي ِ
ت زْوِجها.
ْ
ْ
 −الثويين ،دمحم ،كيف نكسبهم ،الكويت ،دار اقرأ ،ط2165 ،6ـ.
 −احلبيب ،طارؽ ،أجياؿ مطمئنة ،الرايض ،دار احلضارة ،ط2167 ،6ـ.
 −احلبيب ،طارؽ ،أجياؿ مطمئنة ،الرايض ،دار احلضارة ،ط2167 ،6ـ.
 −احلبيب ،طارؽ ،كيف رباور ،الرايض ،قرطبة للتوزيع ،ط2168 ،8ـ.
 −حجازي ،أمحد ،تربية الطفل سلوكياً اجتماعياً ،عماف -األردف ،دار األسرة ،ط2168 ،6ـ.
 −أبو سعد ،مصطفى ،احلاجات النفسية للطفل ،الكويت ،دار اقرأ ،ط2165 ،8ـ.
 −أبو سعد ،مصطفى ،الوالدية اإلجيابية من خالؿ اسًتاتيجيات الًتبية اإلجيابية ،الكويت ،دار إقرأ ،ط2166 ،8ـ.
 −علواف ،عبدهللا ،تربية األوالد يف اإلسالـ ،القاىرة ،دار السالـ ،ط 2112 ،88ـ.
 −أبو الغيط ،يوسف ،أخطاؤان يف تربية أبنائنا ،اإلمارات ،دار البشري ،ط2168 ،6ـ.
 −ابن ماجو ،دمحم ،سنن ابن ماجو ،كتاب أبواب يف فضائل صحابة رسوؿ هللا ،ابب الوصاة بطلبة العلم.
 −ادلعطي ،عبدهللا ،أسئلة طفلك احملرجة ،القاىرة-مصر ،دار التوزيع ،ط2161 ،6ـ.
 −مسلم ،ابن احلجاج ،صحيح مسلم ،دـ ،دار اخلري ،دط6996 ،ـ.
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حتت شعار ”التكامل املعريف  ...شرط وغاية “
غرناطة – أشبانيا – مدرشة الدراشات العربية
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جتليات الهعرية اللصانية الوظيفية احلديثة يف الفكر
اللغوي العربي اخلليل وشيبويه وابو جين أمنوذجا
إعداد:
د /زيرة عدة  -د /مهصور ياتي
املركس اجلامعي أمحد زبانة –غليساى– اجلسائر
Email: addazohra29@gmail.com

Ref: 8/2018/763
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الملخص:ى ى
تنهض إشكالية ىذا البحث على تقفي أثر مالمح الفكر العريب اللساين ضمن القوالب اللسانية الغربية احلديثة ،حيث تتمثل ىذه
النظرايت بوصفها ظلاذجا جاىزة ببعدىا الفكري واالبستمولوجي وعدهتا اإلجرائية اليت أاتحت ذلا ادلكنة أبن دتارس قسريتها على
بعض معطيات ادلنجز اللّغوي العريب القدمي ،وأن تفرض ىيمنتها على ىوية ادلنظومة ادلرجعية للدرس والفكر اللغوي العريب الذي
قام على أسس فلسفية وفكرية ترهتن إىل خصوصية ادلتغَت العريف العريب ورسى على ثبوتية اخلطاب الكوين القرآين.
ضمن ىذا التجاذب أتيت مساءالت لتبحث يف مجلة ادلقارابت وادلقارانت بُت سلتلف النظرايت اللسانية احلديثة وجتلياهتا يف
ادلوروث الفكري اللغوي العريب ،وقد اخًتان من ىاتو النظرايت النظرية الوظيفية اليت عدت اللغة بكل مكنوانهتا النسقية ومكوانهتا
السياقية ضراب من الوظيفة الفاعلة يف منطوقاتنا اليومية ،من ىنا حق لنا أن نطرح مجلة من االشكاالت تقوم على تقفي أثر ىذا
الدرس اللساين يف الدراسات اللغوية العربية القددية ،وارتئينا يف حبثنا ان طلتار ثالثة أعمدة مثلوا الفكر العريب القدمي أبمت التمثيل،
وىو احلليل الفراىيدي ،وسيبويو ،وابن جٍت ،ومقارنة أعماذلم مبا وفد إلينا من ادلدارس السوسَتية الفرنسية واالصلليزية واالمريكية.
اشكالية البحث :ىل وجد ما يعرف ابلدرس الوظيفي للغة لدى علماء اللغة العرب القدامى؟ أم ىو وافد غريب مل يشهد لو مثيل
يف ادلعمورة؟
وىل يصلح ىذا الدرس اللساين الوظيفي على كل األلسن البشرية ابختالف أجناسها؟ وىل حيق لنا اعتباره ككلية تشًتك فيها كل
اللغات العادلية؟
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مالمحىالدرسىالفونولوجيىعندىالخلولىبنىأحمدىالفراهودي:ى
إذا ما تطرقنا إىل حيثيات الدرس الفونولوجي عند اخلليل فحتما سنحاول التقريب بُت مفاىيم وتصورات اخلليل ومفاىيم وتصورات
ادلدارس الفونولوجية احلديثة ،ليس اذلدف من ذلك أن ننعت تراثنا اللغوي القدمي بذلك الكل ادلتكامل ،الذي مل يفلت ظاىرة إال
ودرسها ،بل ىدفنا األمسى ىو اإلجابة عن اشكالية الطادلا اغفلها الباحثون ،ىل من الصواب أن نقول ادلدرسة الفونولوجية
اخلليلية؟ وىل دراسة اخلليل لوظيفة احلرف ىي دراسة علمية هتتم بوظيفة احلرف داخل نسقو؟ وإذا ما كانت كذلك ىل ديكن لنا
اجلزم بقيام مدرسة وظيفية خليلة؟
عاجل مهدي ادلخزومي قضية اقًتاض الدرس الصويت احلديث من الدرس الصويت القدمي إذ يقول  »:ومن الطريف حقا أن نرى
مصطلحات علم األصوات احلديث تتفق أكثرىا مع ادلصطلحات اليت وضعها اخلليل  ،وىي قريبة كل القرب ،بل كان كثَت
منها إىل أهنا مصطلحات اخلليل ،وىي قريبة منها كل القرب ،بل كان كثَت منها يشَت إىل أهنا مصطلحات اخلليل ترمجت
ترمجة تكاد تكون حرفية:
 فمصطلح (اجملهور) يقابلو ابإلنكليزية مصطلح voiced ومصطلح (مهموس) يقابلو مصطلح unvoicedأوvoicelless ومصطلح( الشديد) يقابلو مصطلح  plosiveأوstop ومصطلح (الرخو) يقابلو مصطلح  fricativeأوcontinuant ومصطلح( ادلكرر) يقابلو مصطلح rolledأو 1« trilledقولو ىذا يقر أبن الغرب أخذوا مبا قال بو اخلليل دون تقدميأو أتخَت أو إعالل أو حذف أو زايدة.

 -1مهدي ادلخزومي ،الفراىيدي عبقري من البصرة ،ص44
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ضف إىل ذلك اكتشاف اخلليل بن امحد الفراىيدي ادلونيم ادلعجمي وىو ما يقابل جذر اللفظة دون سوابق وال لواحق الذي أقر
هبا علماء اللغة احملدثُت أمثال اندري مارتيٍت يف نظريتو التقطيع ادلزدوج وبلومفيد يف دراستو للمورفيم وما يلحقو وما يسبقو ،على
حد رأي عبد الرمحن احلاج صاحل إذ يقول »:اجلدير ابلذكر ىو أن مفهوم اجلذر قد استعاره الغربيون من اللسانيات اذلندية
القددية وبال شك من النحو العريب أيضا ،أما مفهوم مثال الكلمة أو وزهنا وبناؤىا فهو مفهوم عريب أصيل وال يوجد ما دياثلو
إىل اآلن يف اللسانيات احلديثة «  1قولو ىذا ال يعٍت ابلضرورة أن يكون الغرب أخذوا فكرة تقطيعهم للوحدة اللغوية من العرب
فمن ادلمكن أن أيخذوه من اذلنود القدامي كما قال ،ومل يطلعوا كليا على الدرس الصويت العريب لدى اخلليل ،ودليلنا أنو استطرد يف
قولو أبن الدراسات اللغوية احلديثة مل ولن تعرف مفهوم بناء ووزن الكلمة اطالقا ،فلو اطلع علماء اللغة الغربيون على ما أفرزتو
الدراسات اللغوية القددية ألخذوا الكل ومل يتغاضوا عن مثل ىاتو القضية اذلامة ،يف حُت ديكن لعبد الرمحن احلاج صاحل أن يكون
على صواب وحقيقة أتثر الغرب ابلعرب حقيقة ال مناص منها واعلاذلم دلفهوم البناء ووزن الكلمة مرده إىل عدم مقدرة اسقاط
قضية البناء والوزن على لغاهتم األجنبية كون اللغة العربية من اللغات ادلعربة فصلح ذلك معها وديكن مل يصلح على بقية اللغات
األخرى.
يف نفس السياق يثَت عبد الرمحن احلاج صاحل اىتمامنا لقضية التقطيع ادلزدوج حُت يقول »:إن التحليل الغريب يتبع تسلسل
اللفظ فهو حياول أ ن يكتشف القطع الصوتية اليت تتألف منها الكلمة فيقسم ىذه القطع إىل جذر وما يزاد عليها من
السوابق واللواحق « ىذا ما اىتم بو اخلليل يف أتليف كتابو حبيث تنبو لقضية السوابق واللواحق وىذا ما نالحظو يف أتليفو دلعجم
العُت حبيث جرد الكلمة من كل زائدة تسبقها أو تلحقها ،وأحصى ثالثة جذور للمنطوق العريب ،وىي أبنية الكلمات الثالثية
والرابعية واخلماسية ،وأقل عددا ديكن أتليف الكلم منو ىو ثالثة حروف »:حرف يبتدأ بو ،وحرف حتشى بو الكلمة ،وحرف
يوقف عليو ،فهذه ثالثة أحرف ،مثل سعد وعمر ،وحنومها من األمساء ،بدئ ابلعُت وحشيت الكلمة ابدليم  ،ووقف على
الراء«  ،2قول اخلليل ال يتوقف فقط على قضية جتريد الكلمة من السوابق واللواحق اليت تعد مورفيمات يف الدراسات احلديثة ،بل
يكتنف يف طياتو مفهوم آخر على ما يبدوا لنا وىو وظيفة احلرف.
ىذا ما يؤكد عبد الرمحن احلاج صاحل يف وقلو »:إن كل العناصر ادلفيدة القابلة لإلنفراد تعترب يف اللسانيات اخلليلية كأصول
ديكن أن تفرع منها وحدات أخرى بعمليات خاصة وىذا بعد حصر األصول ،فهذا أقرب إىل الصياغة الرايضية من حتليل
اجلمل بعملية التقطيع ادلتسلسل واإلستبدال كما ىو احلال عند الوظيفُت«  ،3فرضية األصول اليت ديكن ذلا ان تتفرع عند
اخلليل مل تتوافق فقط مع فرضية التفريع لدى الوظيفيون فقط بل حىت نعوم تشومسكي أتثر هباتو الفرضية وأقام ذلا ظلوذج خاصا هبا
 -1عبد الرمحن احلاج صاحل ،حبوث ودراسات يف اللسانيات العربية ،ص 48
-2اخلليل بن أمحد الفراىيدي ،معجم العُت ،ص3
 -3عبد الرمحن احلاج صاحل ،حبوث ودراسات يف اللسانيات العربية ،ص.83
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وقولو ىذا يؤكد ما ضلن بصدد توضيحو":قول تشومسكي يف كتابو البٌت الًتكيبية »:من اآلن فصاعدا سأعد اللغة رلموعة
متناىية أو غَت متناىية من اجلمل ،كل مجلة طوذلا زلدود ومؤلفة من رلموعة متناىية من العناصر ،وكل اللغات الطبيعية يف
شكلها ادلنطوق وادلكتوب ىي لغات هبذا ادلعٌت وذلك ألن كل لغة حتتوي على عدد متناه من الفونيمات (أو احلروف) ،ومع
ىذا ،فإن عدد اجلمل غَت متناه «  ،1وىذا ما اعتمد عليو اخلليل يف تصنيفو دلعجم العُت فبعدد زلدود من الفونيمات اليت يقدر
يف اللغة العربية بتسعة وعشرون فونيما استطاع اخلليل وفق مبدا ادلوافقات ان يكون عدد ال زلدود من الكلمات وعدد ال زلدود
من اجلمل.
اعتمد اخلليل يف تصنيف مادة معجمو العُت على ادلدارج واألحياز وحدد لكل صوت مدرجو ادلخرجي ،واىتم بقضية جتاور
احلروف وضبط قوانُت جتاورىا وتباعدىا ،فميز هباتو ادلقاييس الدخيل عن األصيل» فان وردت عليك كلمة رابعية أو مخاسية
معراة من حروف الذلق أو الشفوية وال يكون يف تلك الكلمة من ىذه احلروف حرف واحد أو اثنان أو فوق ذلك فاعلم أن
تلك الكلمة زلدثة مبتدعة ،ليست يف كالم العرب ألنك لست واجدا من يسمع من كالم العرب كلمة واحدة رابعية أو
مخاسية إال وفيها حروف الذلق والشفوية واحد أو اثنان أو أكثر« ،2فهو بذلك يعصم اللغة من كل الشوائب وحيمي كياهنا يف
الوجود.
ىاتو ادلقاييس اليت أبدعها اخلليل إظلا ىي » مقاييس ال تقل موضوعية ومشروعية عن تلك اليت يعتمدىا إجراء التصنيف
ادلقًتح من طرف الفونولوجيا التوليدية ،سواء فيما يتعلق ابلفصائل الصوتية ،أو القواعد اليت تتحد ابزائها ىذه الفصائل
لتحليل الظواىر الصوتية ادلختلفة «  ،3هبذا نصل إىل فكرة زلورية مفادىا أن عبقرية اخلليل تضاىي ما وصل إليو الغرب حديثا
وقد وضحنا ذلك من خالل مقاربة التحليل الصويت للخليل ابلتحليل الصويت لدى احملدثُت ،ومادام الدرس اللغوي بدا مع اخلليل
فحتما مل يتوقف عنده ،بل خلفو يف ذلك تلميذه سيبويو ،وسنتحدث فيما ىو آت عن رلهودات ىذا التلميذ الذي فاق أستاذه.

 -1نعوم تشومسكي ،البٌت الًتكيبية ،تر:يؤيل يوسف عزيز ،مر :رليد ادلاشطة ،ط ،4987 ،4ص48
 -2اخلليل بن أمحد الفراىيدي ،معجم العُت ،ص54
-3دمحم ادلدالوي ،مبادئ ادلقارنة احلامية السامية على ضوء مفهوم الفصائل الصوتية الطبيعية ،رللة كلية االداب وجدة ،العدد ،4ص53
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مالمحىالدرسىالفونولوجيىعندىدوبووه:ى
لقد أدرك سيبويو وشيخو اخلليل مدى أعلية ادلعٌت الداليل للملفوظات العربية ،ومل تتوقف مالحظتهم عند حدود الوحدة الدالة
بل جتاوزت ذلك إىل داللة احلرف ،وما يقوم بو داخل النسق الصويت للفظة  ،وىذا ما أشاد بو أرتور شاده بعد دراستو لكتاب
فمما امتدحو فيو ىو
سيبويو» فقد أبدى أرتور شاده رأيو يف كل قضية صوتية ذكرىا سيبويو ما بُت مادح وانقد منصف ّ

إدراكو دلعٌت الصوت ،والعوامل ادلشًتكة يف إنتاجو«  1فإدراك سيبويو دلعٌت الصوت كما قال أرتور شاده حق اليقُت أبن الرجل
تنبو لقضية وظيفة احلرف داخل نسقو ،وىذا ما اىتم بو الوظيفيون يف زمننا ىذا ،السؤال الذي يطرح لنا استفهاما يولد لنا تعجبا
من وراءه كيف لرجل يف القرن الثاين والثالث ىجري أن يتفطن دلثل ىاتو القضية البالغة األعلية؟ والتعجب ىنا إظلا يوقفنا على عتبة
علمائنا اللغويُت احملدثُت ،دلاذا مل يقفوا ىؤالء على مثل ىاتو القضية اليت أاثرىا سيبويو؟ قبل أن يقف عندىا الغرب ويطوروا ىاتو

ادلفاىيم .
ومن بُت ادلبادئ اليت وقف عندىا سيبويو قضية اإلبدال الذي عده أرتور شاده من قبيل اإلقتصاد اللغوي ،فيقول يف شرحو للدرس
الصويت عند سيبويو » :مثال اإلبدال حتافظ على مط األواتر الصوتية بعد إمتام (الباء) ،وتستخدمو إلنتاج الدال ،كما أنك إذا
قلت :أم أنخذ ،تدمي ادلواصلة بُت حلقك وأنفك ادلوجود يف نطق ادليم ،ألهنا مطلوبة يف النون أيضا ،وإذا قلت :اصطالح،
ال ترخي اجلزء ادلؤخر من لسانك بعد الصاد ،بل تستمر عليو ،لتستعملو يف إنتاج (الطاء) ،وال خيفى عليكم أن النزعة اليت
تعم كل ىذه التبسيطات ىي جنس من اإلقتصاد «  ،2ىذا االقتصاد الذي أقر بو أرتور شاده يف فكر سيبويو ىو نفسو ذلك
اإلقتصاد اللغوي الذي عٍت بو أندري مارتيٍت رائد ادلدرسة الوظيفية حُت يعترب اإلقتصاد اللغوي مرىون بتطور أي لغة كانت ويعد
من مبادئها الوظيفية» فتطور اللغة مرتبط بشكل كبَت أبسباب خارجية أمهها :اتصال بنية لغة ببنية لغة أخرى«3فاتصال البنية
اللغوية "أم" ابلبنية اللغوية الثانية " أنخذ" كما أشران سابقا يف قول سيبويو ىو من قبيل اإلقتصاد يف رأي أندري مارتيٍت وىو نفسو
إبدال يف رأي سيبويو ،إال أن مصطلح اإلبدال عند سيبويو أمشل وأعم من كونو إقتصادا فقط ،ومن ىنا نعترب ابدلعاين ال ابدلباين
كما قال أحد العلماء ،فالعربة ىنا قصدية كل من سيبويو وأندري مارتيٍت وليس العربة يف ادلصطلح فال رلال للمقارنة بينهما إذ
أحدعلا خيتلف عن الثاين اختالفا جذراي وعقائداي وفكراي وزمنيا والزمن ىنا نعٍت بو التطور التكنولوجي احلاصل بُت احلقبتُت.

 -1أرتور شاده ،علم األصوات عند سيبويو ،تر :صبيح محود التميمي ،ص65
-2ادلرجع نفسو ،ص67
 -3بوقرة نعمان  ،ادلدارس اللسانية ادلعاصرة ،ص407
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أما إذا ما جئنا ابحلديث عن الظواىر الصوتية الوظيفية الفوق مقطعية فسنتحدث عن النرب والتنغيم ،وىل العرب القدامى تنبهوا
دلثل ىاتو الظواىر اذلامة يف ادلنطوق العريب؟ والسيما أن اللغة العربية لغة منبورة ،وشعرىم مل خيلوا من التنغيم؟ يف ىذا السياق تتباين
اآلراء عند علمائنا احملدثُت بُت معًتف هبما وبُت انكر ذلما ،فمن بُت الذين أنكروا على الدرس اللغوي القدمي ىاتو الظاىرة دتام
حسان ،وإبراىيم أنيس إذ يقول ىذا األخَت » :ليس لدينا من دليل يهدينا إىل موضع النرب يف اللغة العربية كما كان ينطق هبا يف
العصور اإلسالمية األوىل ،إذ مل يتعرض لو أحد من ادلؤلفُت القدامى «  ،1وتبعو يف القول دتام حسان حُت قال»:دراسة النرب
ودراسة التنغيم يف العربية الفصحى تتطلب شيئا من اجملازفة ،ذلك أل ّن العربية الفصحى مل تعرف ىذه الدراسة يف قدديها ،ومل
يسجل لنا القدماء شيئا عن ىاتُت الناحيتُت«  ،2يف مقابل ىذا الطرح ىناك من قال بكينونة ىاتُت الظاىرتُت يف العربية وقد
أجحفا ىذان الرجالن يف حق القدامى من بينهم خليل إبراىيم العطية و القاسم بن دمحم بن سعيد يف كتابو "دقائق التصريف"،
جتنبنا ذكر أقوال ادلؤيدين لفكرة وجود درس صويت يتناول النرب ألننا سنقف عند القدامى واحملدثُت لتوضيح ذلك ولنا وجهة نظر يف
ذلك ،يقول سيبويو يف ىذا السياق أي النرب والتنغيم حبيث يشَت إليها عرب مصطلح اإلشباع »:الذين يشبعون فيمططون
،وعالمتها واو وايء ،وىذا حتكمو لك ادلشافهة وذلك قولك يضرهبا ،ومن مأمنك ،وأما الذين ال يشبعون فيختلسون
اختالسا ،وذلك قولك  :يضرهبا ومن مامنك ،يسرعون اللفظ ومن مث قال أبو عمرو إىل ابرئكم ويدلك على هأهنا متحركة
قوذلم ،من مأمنك فيبينون ابلنون ،فلو كانت ساكنة مل حتقق النون «  3من القول يتضح لنا َّ
أن النرب عند سيبويو ىو اإلشباع
ابدلد سواءا أكان ادلد واوي أو ايئي ،وليس شرط أن يسمي ىاتو الظاىرة ابدلصطلح ادلتفق عليو حديثا ،يكفيو فخرا أنَّو تنبو دلثل
ىاتو الظاىرة ،يف زمن مل ديتلك من الوسائل اليت تساعده على استظهار مثل ىاتو الظواىر فقط حسو ادلرىف ،وملكتو السمعية
الدقيقة ،فإذا ما عاجلنا الظاىرة من منظور نسقي فال نستطيع التدخل يف سبب تسميتو ابإلشباع وليس ابلنرب َّ
،ألن التسمية حبد
ذاهتا تعترب جتديد وحتديث.
تعالوا نستمع حلد النرب يف رأي علماء اللغة الغربيُت يعرفو كانتينو بقولو »:النرب ىو إشباع مقطع من مقاطع أبن تقوي إما
ارتفاعو ادلوسيقي أو شدتو أو مداه ،أو عدة عناصر يف نفس الوقت وذلك ابلنسبة إىل نفس العناصر يف ادلقاطع
اجملاورة «  ،1مبعٌت أ ّن حىت الغرب مل يغَتوا يف التسمية بل حافظوا عليها مصطلحا ومفهوما ،فهل لنا اآلن أن ننكر النرب كما أنكره
أسالفنا دتام حسان وإبراىيم أنيس؟

-1إبراىيم أنيس ،األصوات اللغوية ،مكتبة االصللو ادلصرية ،4989 ،ط،5ص.474
 -2دتام حسان ،مناىج البحث يف اللغة ،ادلغرب ،دار الثقافة يف الدار البيضاء ،ط ،4،4974ص .464 ،463
 - 3سيبويو ،الكتاب ،ج ،4ص202
 -1جون كانتينو ،دروس يف علم أصوات العربية ،تعريب :صاحل القرمادي ،مركز الدراسات والبحوث االقتصادية واالجتماعية ،تونس،4966 ،
ص.494:
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بعد الذي قلناه حق لنا أن نقر أبهنا مغالطة علمية » ،وىاتو ادلغالطة واضحة ،وعدم التقصي والوقوف على نصوص علمائنـا
العرب .صحيح ّأهنم مل يفردوا النرب صمصطلح واحد ،ولكنهم أشاروا إليو وأكدوه يف مصطلحات مناظرة لو ،فكأ ّن ىذا
ادلستشرق مل يقف على ما نبّو إليو سيبويـو وابن جنـي ،لو مل يلتفت إىل التضعيف أو م ّد الصوائت القصَتة ،وىو ما اصطلح
عليو ابن جٍت بـ ( ادلطـل) «  1ضلاول من خالل طرحنا جلهود علمائنا العرب القدامى تقصي الدرس الوظيفي عندىم ،وحتما
ىذا فقط غرفة واحدة من حبرىم كون ادلقام ال يسع لذلك ،وضلاول طرح ادلهم فاألىم لكل عامل ونقابلو مبا أتى بو الغرب ،وال شك
أن سيبويو مل يكن الوحيد يف ىذا ادلضمار فقد عرفت الدراسات الصوتية نقلة نوعية على يد ابن جٍت وىذا ما سنتطرق لو
ابلتفصيل ادللم وليس ادلمل إن شاء هللا.

 -45عبد القادر عبد اجلليل ،األصوات اللغوية  ،ص. 244
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مالمحىالدرسىالفونولوجيىعندىابنىجني :ى
يعرف ابن اجلٍت اللغة على َّأهنا » أصوات يعرب هبا كل قوم عن أغراضهم« ،1إذا ما فككنا ىذا القول فسنالحظ ثالث
أن ابن جٍت يوضح لنا َّ
مصطلحات ىامة ىي الصوت  ،التعبَت ،األغراض ،مبعٌت َّ
أن اللغة ىي أصوات ،ويقصد هبا أسبقية ادلنطوق
عن ادلكتوب وىاتو ادليزة تشًتك فيها كل اللغات ،ولفظة التعبَت يقصد هبا التواص االجتماعي وىي كذلك كلية من بُت الكليات
اللغويةَّ ،أما مصطلح أغراضهم فهذا قول صريح َّ
أبن للغة وظائف معينة ،وىاتو الفكرة تعد النواة اليت أسست الفكر الوظيفي لدى
مدرسة براغ.
ىذا ما ديس اللغة عامة أما إذا توجهنا للتجريد أكثر فأكثر فسنتجو إىل ادلستوى الصويت وىنا حيضران قول ابن جٍت يف تفريقو
للحروف فلنستمع لو حُت يقول »:ولوال اإلطباق لصارت الطاء داال ،والصاد سينا والظاء ذاال وخلرجت الضاد عن الكالم
ألنو ليس من موضعها شيء غَتىا ،فتزول إذا عدت اإلطباق إليو« 2قول ابن جٍت يقًتب حلد بعيد من تلك ادلبادئ اليت سنها
أصحاب مدرسة براغ وقول تروبسكوي يؤكد مبا ضلن بصدد توضيحو فلنستمع لقولو ىذا " :أن الصفة الوظيفية اليت تسمح
بتعريف الفونيم علميا تتمثل يف كونو يدخل يف تعارض فونولوجي واحد على األقل"3ىذا التعارض الفونولوجي الذي حتدث
عنو تروبسكوي ىو نفسو ماقال بو ابن جٍت يف تقابل الطاء مع التاء حبيث أن ميزة االطباق يف الطاء ذلا وظيفة فونولوجية.
تنبهت ادلدارس اللسانية احلديثة لقضية السمات ادلميزة للفونيمات " ،فإن الفوانم رلموعة من اخلصائص الفونولوجية ادلميزة اليت
جتعلو يتعارض مع كل الفونيمات األخرى" 4يف نفس السياق فلنستمع لقول ابن جٍت حُت حدد لكل فونيم ميزتو اليت دتيزه عن
ابقي الفونيمات األخرى » ،على أن العُت والقاف قد حسنتا احلال لنصاعة العُت ولذاذة مستمعها ،وقوة القاف وصحة
جرسها ،والسيما وىناك الدال والسُت ،وذلك أن الدال النت عن صالبة الطاء ،وارتفعت عن خفوت التاء ،والسُت أيضا
النت عن استعالء الصاد ،ورقت عن جهر الزاي ،فعذبت وانسلت«  1فالنصاعة ال تنسب إال للعُت ،والقوة ال تنسب إال
للقاف ،والليونة ال تنسب إال للدال ،والصالبة ال تنسب إال للطاء ،واخلفوت للتاء ،واالستعالء للصاد.

-1ابن جٍت ،اخلصائص ،ص223
-2كمال بشر ،األصوات ،ص484
 -3جورج موانن ،علم اللغة يف القرن العشرين ،تر :غزاوي مؤسسة الوحدة ،دمشق ،د ث ،ص78
 -4ادلرجع نفسو ،ص79
 -1ابن جٍت ،سر صناعة االعراب ،ج ،4ص280
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ىاتو الوظيفة مل دتس فقط الصوامت بل حىت للصوائت حظ من ذلك ،كما أقر بو علم اللغة احلديث ،وحىت ىذا مل يفلت من
عبقرية ابن جٍت حُت قال »:يف لفظيت ِذل ،ذُل اختاروا الضمة لقوهتا لإلنسان والكسرة لضعفها للدابة«  ،1فالقوة اليت
احتوهتا الضمة مل حتتويها الكسرة ،والوظيفة اليت اضافتها الضمة للداللة مل تكن للكسرة وال للفتحة أن تضفيها على اللفظة.
شلا سبق قولو نستنتج أن ابن جٍت تنبو لتلك ادلميزات الفاصلة بُت احلروف ،واعترب ىاتو ادليزات كوظائف داللية حتملها الفونيمات
حتت طياهتا ،وىذا ما أقر بو علم اللغة احلديث وخاصة مع مدرسة براغ وادلدارس اليت تبنت ىذا الفكر من بعدىم.
فكر ابن جٍت يف حتديده لتلك ادلميزات الفاصلة بُت الفونيمات مل يتوقف عند ىذا احلد ،بل تعدي ذلك لتحديد وظيفة اجتماع
ىاتو احلروف يف نسق لفظي معُت ،كما مل يسبق فكره ىذا أحد من علماء اللغة الذين سبقوه أمثال اخلليل وسيبويو » ،إال أن
الذي جاء بو ابن جٍت زايدة على االستفادة من طريقة اخلليل يف التقليب ،ىو قولو أن ىذه األصول خيتص كل منها صمعناه
الذي استعمل فيو ولكنها مجيعا تلتقي يف معٌت عام جامع يضم األصول الستة فالقاف والواو والالم تدل على اخلفوف
واحلركة والكاف والالم وادليم تدل على القوة والشدة«  2إذا ما مت لنا قراءة ىذا القول قراءة تداولية قصدية ،فسنخلص لفكرة
مفادىا أن يف اجتماع ىاتو الفونيمات ادلساعلة يف صنع الداللة اجلامعة ،لنسق معُت وأي تغيَت يطرأ على أحد العناصر الفونيمية،
حتما سيمس تلك الداللة اجلامعة.
ىاتو الداللة اجلامعة ال تعد كلية من كليات اللغة اليت تشًتك فيها كل األلسن البشرية بل ىي ختص بعض األلسن فقد ،وحيت
داخل اللسان البشري الواحد ليست عامة يف كل منطوقات ىذا اللسان وىذا ما أقر بو ابن جٍت يف قولو »:واعلم أان ال ندعي أن
ىذا مستمر يف مجيع اللغة ،كما ال ندعي االشتقاق األصغر أنو يف مجيع اللغة«  ،3من قولو نفهم أن الداللة اجلامعة بُت
اللفوظات ىي قصرا على بعض األلفاظ العربية فقط».فاألصوات اتبعة للمعاين فمىت قويت قويت ومىت ضعفت ضعفت،
كسر زادوا يف الصوت الزايدة يف ادلعٌت و إقتصدوا فيو إلقتصادىم فيو «
ويكفيك من ذلك قوذلم قطع قطَع ،وكسر و َ

1

فالصوت اتبع للمعٌت ،والعكس غَت صحيح.
يتحدث اندري مارتيٍت عن قضية تلك العالقات اجلاورية بُت الفونيمات داخل النسق الصويت الواحد ،ويتطرق إىل قضية تلك
التغَتات النطقية» فالتغَتات الصوتية ال حتدث عرضا ولكنها دائما مشروطة ،وحتاول اللسانيات التقليدية أن جتد تفسَتا ذلا
يف التأثَت ادلتبادل بُت األصوات اليت جياور بعضها بعضا يف سلسلة الكالم ،وعلى الرغم من أن التاكيد على ادلستوى
السينتامجي أي على ادلستوى الذي يعٍت بتوارد الصوتيمات يف سلسلة الكالم يلحق الضرر إىل حد ما ابلتكامل الصوتيمي
 -1ابن جٍت ،احملتسب يف تبيُت وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنها ،تح :علي النجدي انصف ،عبد الفتاح امساعيل شليب ،ص48
 -2حسام سعيد النعيمي ،ابن جٍت عامل العربية ،ص79
 -3ابن جٍت ،احلصائص ،ص434
-1ابن جٍت ،احملتسب يف تبيُت وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنها ،تح :علي النجدي انصف ،عبد الفتاح امساعيل شليب ،ج،2ط ،2ص240
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للصوتيمات إال أن أتثَت التجاور يف النظام ىو الذي حيظى ابالمهية الكبَتة«  1ما أاثره اندري مارتيٍت يف اللسانيات احلديثة
نفس ما أاثره ابن جٍت قبل عدة قرون وقولو ىذا يؤكد ما قلناه ولكم واسع النظر يف ذلك  ،حُت قال  »:وأعلم أ هن ىذه احلروف
كلما تباعدت يف التأليف كانت أحسن ،وإذا تقارب احلرفان يف سلرجهما قبح اجتماعها وال سيما حروف احللق« 2والعكس
صحيح» واذا اختلفت أحوال احلروف حسن التأليف« .3

-1ادلرجع نفسو ،ص269 ،268
 -2ابن جٍت ،سر صناعة اإلعراب  ،تح  :حسن ىنداوي ،ج  ،2ص..844
 -3ابن جٍت ،اخلصائص ،ص 58ج4
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خالصة:ى ى
ما ديكن ان طللص إليو يف ىاتو اجلزئية من البحث ىو نفسو ما خلص إليو علمائنا إذ اعتلروا ما جاء بو ابن جٍت" يندرج قسم
آخر من مباحث ابن جٍت الصوتية حتت علم الفونولوجيا إذا أخذان برأي من يقول أنو يهتم بدراسة األصوات يف التشكيل"
 ،بعد ىذا حق لنا القول أبن الدرس الصويت الذي عرف عند ابن جٍت ىو درس فونولوجي حديث ،سبق التعريف بو قبل أوانو.

 -1رللة الًتاث العريب ،العددان 45و.4404 46أفريل4984 ،ص269

388

1
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حتت شعار ”التلامل املعريف  ...شرط وغاية “
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المدتخلصى :ى
يهدف ىذا البحث إىل معرفة الدور الذي شنكن لالستثمار احمللي أن يلعبو يف حتقيق التنمية ادلستدامة يف لبنان وللمدة (-2000
 ، )2016من خالل استخدام أدوات التحليل القياسي دلعرفة وحتديد العالقة بينهما  ،وتوصلت الدراسة اىل إن زايدة االستثمار احمللي
بوحدة واحدة مع ثبات العوامل األخرى فإنو سوف يساىم يف زايدة نصيب الفرد من إمجايل الناتج احمللي اإلمجايل مبقدار()900 .2
دوالر ،وزايدة العمر ادلتوقع عند الوالدة مبقدار( )8.990سنة ،وزايدة التعليم ادلتمثل مبتوسط سنوات الدراسة مبقدار( ) 2.570سنة،
مما يؤدي إىل زايدة مساذنة ىذا ادلؤشر يف التنمية ادلستدامة لدولة لبنان بنفس ادلقدار .وابلتايل فأن االستثمار احمللي يف لبنان ىو متغري
اقتصادي لو أتثري كبري ومباشر يف مؤشرات التنمية ادلستدامة واقًتح البحث ضرورة حتقيق االستقرار االقتصادي واألمين ووجود أنظمة
وقوانني اقتصادية زللية تسهل حترك رأس ادلال يف البلدان العربية ،ودعم القطاع الصناعي والزراعي لتقليل البطالة وتشجيع الصناعات
اإلنتاجية والتحويلية .

391

أ.د /عبدالرزاق حمد حسين  -أ.م.د /نسهان دمحم سهو

المقدمة :ى
يعد االستثمار احملرك األساسي لكل الفعاليات االقتصادية ،لدوره يف زايدة الطاقة اإلنتاجية وحتقيق األرابح للمشروعات وشنثل ركيزة
أساسية حتقيق التنمية ادلستدامة .لذا قد بدا االىتمام للبلدان العربية بتنمية االستثمار سواء كان زلليا أم اجنبياً عاماً أم خاصاً منذ فًتة
السبعينات ،كوسيلة تواجو فيها رلموعة حتدايت تنموية تعيق هنوضها كاالختالالت اذليكلية والنقص يف ادلياه والفجوة الغذائية وإدارة
احتياطي النفط وأسعاره وإنتاجو  ،ومواجهة ادلديونية اخلارجية  ،وكذلك رفع واتئر التنمية وتسريع معدالت النمو وتنويع االقتصاد لذا
قامت أغلب البلدان العربية بتطوير نظامها ،االستثماري وحتسني بيئة االعمال ومناخها االستثماري .
أمهية البحث :يعد االستثمار أىم ركيزة يف حتقيق التنمية االقتصادية فهو احملرك األساسي للنشاط االقتصادي الرتباطو ابلتكوين
الرأمسايل وزايدة قدرات االقتصاد يف اإلنتاج والتطوير وما لذلك من انعكاسات واضحة يف حتقيق معدالت التنمية ادلستدامة.
مشكلة البحث :تتمثل مشكلة البحث يف عدم توفر ادلوارد الالزمة لتمويل التنمية االقتصادية يف البلدان العربية  ،إذ تتأثر حبجم
ادلدخرات ادلتاحة لالستثمار إذ يكون مستوى الدخل احلقيقي عادة منخفضاً مما يشكل حجر عثرة أمام زايدة تلك ادلدخرات الذي
يسبب ىبوط يف مستوى الطلب الذي يؤدي بدوره إىل قلة االستثمار ومن مث عجز يف رأس ادلال ادلتاح لبدا دورة االنتاج.
هدف البحث :يهدف البحث إىل اختبار مدى أتثري االستثمار احمللي على التنمية ادلستدامة (لبنان ادنوذجا)خالل الفًتة (-2016
 ) 2000والتعرف على واقع االستثمارات احمللية للبلدان العربية وأىم العوائق اليت تقف أمام تقدمو.
فرضية البحث :بيان أثر االستثمار احمللي يف التنمية ادلستدامة من خالل أخذ مؤشرات االستثمار والتنمية يف لبنان.
منهجية البحث :مت اعتماد ادلنهج الوصفي لإلطار ادلفاىيمي لالستثمار احمللي والتنمية ادلستدامة ،وادلنهج التحليلي للعالقة بني
االستثمار احمللي والتنمية ادلستدامة ،وكذلك أسلوب التحليل القياسي لقياس أثر االستثمار احمللي يف التنمية ادلستدامة.
هيكلية البحث:تضمن البحث ثالثة مباحث تناول االول االطار النظري للدراسة اما الثاين فتناول حتليل واقع االستثمار احمللي والتنمية
ادلستدامة يف لبنان للمدة  2016-2000يف حني خصص الثالث لقياس اثر االستثمار احمللي على بعض مؤشرات التنمية ادلستدامة.
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المبحثىاالول/ماهوةىاالدتثمارىواهدافه :ى
أصبحت أغلب البلدان دون دتييز تنظر إىل االستثمار على أنو حتمية وأداة ضرورية للنمو االقتصادي وإدارة فعالة للنهوض ابالقتصاد،
مبا زنققو من زايدة كبرية يف الطاقة اإلنتاجية واستغالل للموارد البشرية إال أن إدارة وتوجيو االستثمارات ىو ادلفتاح األساسي والوجهة
الضرورية خلدمة التنمية االقتصادية .
أوال :مفهوم االستثمار :لغواي االستثمار الزايدة والنَّماء ،وىذا قد يكون بواسطة التجارة أو بواسطة الزراعة أو بواسطة الصناعة أو بغري
ذلك( .علوان.)29 ،2009 ،االستثمار وفقآ للمفهوم االقتصادي "ىو التوظيف ادلنتج لرأس ادلال حنو استخدامات تؤدي إىل إنتاج
سلع أو خدمات من خالل توجيو ادلدخرات وإشباع احلاجات االقتصادية للمجتمع (آل شبيب. (17، 2009 ،ويعرفو البنك الدويل
على أنو " إمجايل تكوين رأس ادلال ويضاف إلية صايف التغريات يف مستوى ادلخزوانت(.حسني ،عبادي.)431 ،2013 ،
اثنياً :أهداف االستثمار:ختتلف اىداف االستثمار ابختالف اجلهة اليت تقوم فيو ،فقد يكون اذلدف ىو حتقيق النفع العام كما يف
مشاريع الدولة وقد يكون اذلدف ىو حتقيق الربح كما ىو احلال يف ادلشاريع اخلاصة ( .حردان )16 ،2009،وشنكن تلخيص أىم
اىداف ادلستثمرين من االستثمار اباليت-1:حتقيق عائد مرض-2احملافظة على قيمة األصول احلقيقية(.الدوري.)29-26 ،2010 ،
اثلثاً -حمددات االستثمار احمللي:يتحدد االستثمار احمللي مبجموعة من العوامل واذنا االيت (عبد العظيم:)15 ،2007 ،
أ -زلددات حقيقية تؤثر على فاعلية االستثمار(ارتفاع معدالت البطالة وتقلبات النمو والصادرات وضعف االدخار).ب -زلددات
مالية(تقلبات أسعار الصرف وحجم ادلديونية اخلارجية)ج -زلددات تتعلق ابألسواق (عدد الشركات احمللية واألجنبية واألسهم
والسندات وسرعة دوران األسهم)ھ-زلددات تتعلق (ابالئتمان احمللي ،النقد األجنيب ،االستقرار االقتصادي وعبء الدين اخلارجي).
رابعاً :ماهية التنمية ادلستدامة َ :مر الفكر التنموي بتحوالت كبرية انتقلت فيو من ادلفهوم الكالسيكي الذي كان يركز على النمو
االقتصادي اىل مفهوم التنمية البشرية ادلستدامة الذي ركز على الوجو اإلنساين للتنمية وواجباهتم االقتصادية واالجتماعية والسياسية
(.اجلبوري .)17، 2017 ،وعرفت جلنة البيئة والتنمية"بريتالند" التابعة لل  UNأهنا" :تنمية تسمح بتلبية احتياجات األجيال
احلاضرة دون اإلخالل ابحتياجات األجيال القادمة (بدران.)20 ،2014 ،وإن دلفهوم التنمية ادلستدامة اصوالً اترسنية مرت ابربعة
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مراحل(:الشمري ،الزبيدي )47، 2016،األوىل:دراسة التناقض ادلتولد عن الًتاكم يف الثروات وضرورة ادخال التكلفة االجتماعية
لنشاط ادلشروع.الثانية:تركز على اىم ما زندث من عملية افساد بيئي وتبذير يف استخدام ادلوارد الثالثة:الًتكيز على اسًتاتيجية اقتصادية
إدارية تتضمن منظوراً واجتماعياً وبيئياً الرابعة:التقارب بني إشكالييت النمو والبيئة الفاسدة تشكل عقبة إلمكانيات التنمية ادلستدامة.
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المبحثىالثاني/تحلولىواقعىاالدتثمارىالمحليىوالتنموةىالمدتدامةىفيىلبنانىللمدةى( )2002–2000ى
أوال :حتليل واقع االستثمار احمللي يف لبنان.
-1االدخار احمللي يف لبنان للمدة ( .)2012 – 2000يتوقّف دور وقوة ادلصادر الداخلية يف دتويل االستثمار على ادليل احلدي
لالدخار ،وتوافر جهاز مصريف وسوق مايل وسيط بني ادلدخرين وادلستثمرين.ويبلغ حاليًا عدد ادلصارف العاملة يف لبنان  63مصرفًا
تتوزع بني  53مصرفًا جتارًاي ،منها  14مصرفًا ذات مساذنة أجنبية  /عربية و  10مصارف أجنبية و  10مصارف أعمال ،وتسليف
ّ
متوسط وطويل األجل .ويستقطب القطاع ادلصريف اللبناين أصحاب اخلربات وادلؤىالت وادلهارات العالية ،فنسبة اجلامعيني تع ّدت
 %52من رلموع العاملني يف القطاع لعام  2003وىو مندمج بدرجة كبرية يف االقتصاد احمللي ،إذ يساىم بنسبة  %5من الناتج
احمللي اإلمجايل ،يف حني أنو يستخدم نسبة متدنية تقارب  %1.2من اليد العاملة اللبنانية اإلمجالية ،األمر الذي يؤّكد االنتاجية العالية
ذلذا القطاع ويبقى ىذا القطاع القطب األول لتعبئة ادلدخرات وحتفيز االستثمارات على الرغم من نشاط مؤسسات الوساطة ادلالية
واألسواق ادلالية احمللّية ،وتشهد على ذلك قاعدة ودائعو مبا فيها إصدار شهادات إيداع من قبل ادلصارف ،وقروض طويلة األجل من
مؤسسات دولية كمؤسسة التمويل الدولية والبنك األورويب للتنمية ابإلضافة إىل خطوط إئتمان من برانمج التجارة العربية (احلجار،
ّ
.)57 ،2006
-2الصادرات والواردات يف لبنان للمدة ()20012-2000يتضح من اجلدول ( )1أن الصادرات يف لبنان سجلت أول ادلدة
( )4717مليون دوالر وىي أقل قيمة مت تسجيلها  ،مث ارتفعت واستمرت ابالرتفاع عام  ،2005وبعدىا اخنفضت اىل()8821
مليون دوالر عام  ،2006لتناقص عدد مصانع األلبسة  500مصنع إىل حنو  388مصنعاً يف بداية عام  2006وذلك قبل حرب
دتوز  2006اليت دمرت عدداً إضافياً من ىذه ادلصانع ولسنوات طويلة كانت من الصناعات اللبنانية الرئيسة وحلّت يف ادلرتبة الثانية
بعد الصناعات الغذائية من خالل قيمة األنتاج وعدد ادلصانع ،ويبلغ عدد السلع اليت ينتجها ىذا القطاع أكثر من  111سلعة(البنك
الدويل).كما يتضح أن الواردات سجلت أول ادلدة ( )11128مليون دوالر وىي أدىن قيمة ،مث ارتفعت لتسجل أعلى قيمة ذلا عام
 2016إذ بلغت ( )25495مليون دوالر ،ويالحظ من اجلدول وجود عجز يف ادليزان التجاري يف لبنان.
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 -3االستثمار احمللي يف لبنان للمدة ( )2012 – 2000يتضح من اجلدول ( )1أن االستثمار احمللي سجل ( )4216مليون
دوالر أول ادلدة وىي أدىن قيمة مث ارتفع عام  ،2005واخنفض بعدىا أذ سجل ( )4738مليون دوالر عام  ،2006وأن سبب
ذلك يعود إىل اخنفاض االدخار احمللي واخنفاض قيمة الصادرات الن االستثمار احمللي يعتمد عليهما بشكل كبري ،كما يتضح أن
االستثمار احمللي سجل إعلى قيمة لو عام  2016اذ بلغت ( )11189مليون دوالر ،بسبب ارتفاع االدخار احمللي للسنة نفسها
جدول()1االدخار احمللي والصادرات والواردات واالستثمار احمللي يف لبنان(()20012-2000مليون دوالر)
السنوات ادخار
محلي%
-232
2000
-270
2001
-18
2002
-292
2003
133
2004
423
2005
-202
2006
-177
2007
-248
2008
1283
2009
294
2010
-183
2011
-1023
2012
474
2013
-1007
2014
534
2015
1572
2016

نمو سنوي صادرات(مليون )$نمو سنوي
%
%
4717 --16.81
5510
-16.37
12.5
6199
93.33
7.09
6639 -1522.22
26.99
8431
145.54
6.53
8982
218.04
-1.79
8821
-147.75
13.78
10037
12.37
13.46
11388
-40.11
9.88
12514
617.33
9.88
13751
-77.08
-2.83
13361
-162.24
-1.86
13112
-459.01
2.37
13423
146.33
-9.49
12149
-312.44
7.21
13026
153.02
-5.02
12371
194.38

واردات(مليون )$نمو سنوي
%
11128
21
13465
-1.9
13209
6.1
14015
13.39
15893
-5.17
15071
-2.97
14622
13.09
16537
11.59
18455
18.46
21862
5.85
23142
-5.28
21918
4.31
22864
4.48
23890
-0.35
23805
6.85
25437
0.22
25495

استثمار محلي(مليون
)$
4216
4388
4453
4630
5168
5284
4738
6028
7763
9220
9684
9580
9351
10513
9794
9536
11189

نمو
سنوي%
4.07
1.48
3.97
11.61
2.24
-10.33
27.22
28.78
18.76
5.03
-1.07
-2.39
12.42
-6.83
-2.63
17.33

ادلصدر :الباحثني ابالعتماد على بياانت البنك الدويل.http://databank.albankaldawli.org/data ،

اثنيا :حتليل واقع التنمية ادلستدامة يف لبنان للمدة ( -1 )2012 – 2000نصيب الفرد من  GDPيف لبنان للمدة (2000

– : )2016يتضح من اجلدول ( )2أن نصيب الفرد من  GDPسجل ( )6747دوالر عام  ،2000مث ارتفع عام ،2001
وبعدىا اخنفض اذ سجل أدين قيمة ( )6539دوالر عام  ،2003ويعود ذلك إىل زايدة النمو السنوي للسكان اذ بلغ (، )%5.07
مث عاد لريتفع إذ سجل ( )8858دوالر عام  ،2010وىي أعلى قيمة خالل ادلدة
 -2يتضح من اجلدول ( )2أن عدد السكان اإلمجايل سجل ( )3235366نسمة عام  ،2000إذ بلغ عدد سكان ادلناطق
احلضرية ( )2782414نسمة بنسبة ( ،)%86أما سكان ادلناطق الريفية سجل ( )452952نسمة بنسبة ( ،)%14مث ارتفع عدد
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السكان واستمر يف االرتفاع اذ سجل أخر ادلدة ( )6006668نسمة ،إذ بلغ عدد سكان ادلناطق احلضرية ( )5280702نسمة
بنسبة ( ،)%87.914أما عدد سكان ادلناطق الريفية بلغ ( )725966نسمة بنسبة (.)%12.086
 -3كما يتضح أن العمر ادلتوقع عند الوالدة سجل ( )74.447سنة يف عام  ،2000وىي أدىن قيمة خالل مدة الدراسة ،مث ارتفع
اذ سجل ( )78.43سنة يف عام  ،2010واستمر يف االرتفاع حىت وصل أعلى قيمة لو عام  2016وىي ( )79.584سنة.
 -4وأن مؤشر متوسط سنوات الدراسة سجل ( )7سنة يف أول ادلدة مث ارتفع إذ سجل ( )7.1سنة يف عام  2001واستمر
ابالرتفاع أذ سجل ( )8سنة يف عام  ،2011وبلغت أعلى قيمة لو ( )8.6سنة يف عام  ،2016للمدة (.)2016 – 2000
جدول () 2نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل و تعداد السكان اإلمجايل وادلناطق احلضرية والريفية و العمر ادلتوقع عند الوالدة و متوسط سنوات
الدراسة يف لبنان للمدة()2012-2000
عدد سكان
ومو
وصيب
السىوات
إجمالي
سىوي%
الفرد
(مليون
مه$GDP
وسمة)
3235366
6747
2000
3359859 0.02
6749
2001
3522837 -1.37
6656
2002
3701464 -1.75
6539
2003
3863267 1.48
6636
2004
3986852 -0.45
6606
2005
4057350 -0.21
6592
2006
4086466 8.57
7157
2007
4111047
9.8
7859
2008
4183156 8.16
8501
2009
4337141 4.19
8858
2010
4588368
-4.6
8450
2011
4916404 -4.05
8107
2012
5276102 -4.36
7753
2013
5603279 -3.94
7447
2014
5851479 -3.46
7189
2015
6006668 -0.63
7143
2016

متوسظ
ومو
العمر
ومو
المىاطق
ومو
مىاطق
ومو
سىوات
سىوي%
المتوقع
سىوي %حضرية(مليون سىوي %الريفية(الف سىوي%
الدراسة%
عىد الوالدة
وسمة)
وسمة)

3.84
4.85
5.07
4.37
3.19
1.76
0.71
0.6
1.75
3.68
5.79
7.14
7.31
6.2
4.42
2.65

2782414
2893342
3037777
3196140
3340412
3451975
3517844
3547951
3574226
3641939
3781249
4005828
4298215
4619121
4912394
5137130
5280702

4
5
5.2
4.5
3.3
1.9
0.9
0.7
1.9
3.8
5.9
7.3
7.5
6.3
4.6
2.8

452952
466517
485060
505324
522855
534877
539506
538515
536821
541217
555892
582540
618189
656981
690885
714349
725966

2.99
3.97
4.17
3.46
2.29
0.86
-0.18
-0.31
0.81
2.71
4.79
6.11
6.27
5.16
3.39
1.62

74.447
74.934
75.418
75.892
76.351
76.786
77.187
77.553
77.881
78.173
78.43
78.656
78.86
79.05
79.231
79.409
79.584

0.65
0.64
0.62
0.6
0.56
0.52
0.47
0.42
0.37
0.32
0.28
0.25
0.24
0.22
0.22
0.22

7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.8
7.8
7.9
7.9
8
8.1
8.3
8.4
8.5
8.6

ادلصدر :من اعداد الباحثني -ابالعتماد على بياانت البنك الدويل.http://databank.albankaldawli.org/data ،

ى
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ومو
سىوي%

1.42
1.4
1.38
1.36
1.35
1.33
2.63
0
1.28
0
1.26
1.25
2.46
1.2
1.19
1.17

أ.د /عبدالرزاق حمد حسين  -أ.م.د /نسهان دمحم سهو

المبحثىالثالث/قواسىأثرىاالدتثمارىالمحليىرلىىبعضىمؤذراتىالتنموةىالمدتدامةىفيى
لبنان/توصوفىمتغوراتىواختباراتىالدرادة ى
تتكون من -1:ادلتغريات التابعة):(Yنصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل ).(Y1مؤشر الصحة)( (Y2العمر ادلتوقع عند
الوالدة) .مؤشر التعليم)( (Y3متوسط سنوات الدراسة)-2.ادلتغري ادلستقل االستثمار احمللي (.(X
اجلدول ()3متغريات الدراسة
االستثمار احمللي
السنوات

(الف)$
X

نصيب الفرد من

( GDPالف)$
Y1

مؤشر الصحة%

مؤشر التعليم%

Y2

Y3

2000

4216

6747

74.447

7

2002

4453

6656

75.418

7.2

2001
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

4388
4630
5168
5284
4738
6028
7763
9220
9684
9580
9351

6749
6539
6636
6606
6592
7157
7859
8501
8858
8450
8107

10513

7753

9536

7189

9794

11189

7447
7143

74.934
75.892
76.351
76.786
77.187
77.553
77.881
78.173
78.43

7.1
7.3
7.4
7.5
7.6
7.8
7.8
7.9
7.9

78.656

8

79.05

8.3

78.86

8.1

79.231

8.4

79.584

8.6

79.409

8.5

ادلصدر :من أعداد الباحثني ابالعتماد على بياانت البنك الدويل.http://databank.albankaldawli.org/data ،

اوالً -معادلة االحندار اخلطي ادلتعدد :وىي ابلشكل االيتY = Bo + B1X1 +B2X2…….+BnXn +e:

 :Boاحلد الثابت للدالة أو معلمة تقاطع خط االحندار مع احملور العمودي ادلتمثل لكل دنوذج قياسي مت بنائو وادلتمثل مبتوسط دخل
الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل ومؤشر الصحة ومؤشر التعليم  :Bi.معامالت االحندار اجلزئية أو ادليول اجلزئية .
 :eاخلطأ العشوائي وىو الفرق بني القيمة احلقيقية ل( )yوالقيمة التقديرية ويعرف ابلبواقي وقانونو العام e = y-y^ :
إن قيمة ( )Boدتثل قيمة ( )yعندما تكون قيمة ( )X1و(. 0 = (X2
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 -1مؤشر الناتج احمللي اإلمجايل/أ-نتائج اختبار تقدير معادلة االحندار اخلطي البسيط لنصيب الفرد من الناتج احمللي االمجايل:
ومن خالل البياانت االحصائية ادلتوفرة يف جداول الفصل الثاين وادخاذلا يف برانمج  EViews9لالختبارات االحصائية وتبين ادلنهج
العادي لتلك البياانت ودتثيل نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل يف لبنان متغريا اتبعا واالستثمار احمللي متغريا مستقال مت احلصول
على معادلة االحندار اخلطي البسيط اآلتية Y = 5623.971+ 2.900X1 :
اجلدول ( )4معايري جودة النموذج القياسي
مؤشر الصحة%

مؤشر التعليم%

X

Y1

Y2

Y3

2000

4216

6747

74.447

7

2001

4388

6749

74.934

7.1

2002

4453

6656

75.418

7.2

2003

4630

6539

75.892

7.3

2004

5168

6636

76.351

7.4

2005

5284

6606

76.786

7.5

2006

4738

6592

77.187

7.6

2007

6028

7157

77.553

7.8

2008

7763

7859

77.881

7.8

2009

9220

8501

78.173

7.9

2010

9684

8858

78.43

7.9

2011

9580

8450

78.656

8

2012

9351

8107

78.86

8.1

2013

10513

7753

79.05

8.3

2014

9794

7447

79.231

8.4

2015

9536

7189

79.409

8.5

2016

11189

7143

79.584

8.6

السنوات

االستثمار احمللي (الف)$

نصيب الفرد من ( GDPالف)$

ادلصدر :اجلدول من إعداد الباحثني ابالعتماد على ادللحق االحصائي.

إن ما جاءت بو النتائج يف اجلدول ( )4فإن قيمة ) )Fكانت (( 9.699عند مستوى معنوية ( ،)0.05وكان sig= 0.000
وىذا يدل على ان درجة ادلعنوية عالية جداً أكثر من ( )0.01مما رنعل النموذج كفوء وشنكن االعتماد عليو ألغراض التخطيط والتنبؤ
للمستقبل فيما سنص زايدة نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل يف لبنان من خالل زايدة االستثمار احمللي ورنعلو ذات أتثري إرنايب
يف العملية اإلنتاجية االمر الذي يزيد من ارتفاع معدالت التنمية ادلستدامة.
-2مؤشر الصحة:أ-نتائج اختبار تقدير معادلة االحندار اخلطي البسيط دلؤشر الصحة :ومن البياانت االحصائية ادلتوفرة وادخاذلا
يف برانمج  EViews9لالختبارات االحصائية وتبين ادلنهج العادي لتلك البياانت ودتثيل مؤشر الصحة كمتغري اتبع واالستثمار احمللي
يف لبنان متغرياً مستقالً مت احلصول على معادلة االحندار اخلطي البسيط اآلتيةY = 72.160+ 8.990X1 :
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اجلدول ( )5معايري جودة النموذج القياسي
معايري جودة النموذج

القيمة

ادلعنوية

R-squared

0.83

-----

t-Bo

111.588

0.00

t-x1

8.584

0.00

F

73.692

0.000

ادلصدر :اجلدول من إعداد الباحثني ابالعتماد على ادللحق االحصائي.

إن ما جاءت بو النتائج يف اجلدول ( )5فإن قيمة ) )Fكانت (( 73.692عند مستوى معنوية ( ،)0.05وكان sig= 0.000
وىذا يدل على ان درجة ادلعنوية عالية جداً أكثر من ( )0.01مما رنعل النموذج كفوءاً وشنكن االعتماد عليو ألغراض التخطيط
والتنبؤ وفيما سنص زايدة معدالت العمر ادلتوقع عند الوالدة من خالل زايدة االستثمار احمللي وارتفاع معدالت التنمية ادلستدامة.
-3مؤشر التعليم/أ-نتائج اختبار تقدير معادلة االحندار اخلطي البسيط دلؤشر التعليم :بعد ادخال البياانت االحصائية وادخاذلا يف
برانمج  EViews9وتبين ادلنهج العادي لتلك البياانت ودتثيل مؤشر متوسط سنوات الدراسة كمتغري اتبع واالستثمار احمللي يف لبنان
(Y = 6.256+ 2.570X1 …….(1

متغرياً مستقالً مت احلصول على معادلة االحندار اخلطي البسيط اآلتية:

اجلدول ( )6معايري جودة النموذج القياسي
معايري جودة النموذج

القيمة

ادلعنوية

R-squared

0.22

-----

t-Bo

25.858

0.00

t-x1

6.558

0.00

F

43.020

0.000

ادلصدر :اجلدول من إعداد الباحثني ابالعتماد على ادللحق االحصائي.
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إن ما جاءت بو النتائج يف اجلدول ( )6فإن قيمة ) )Fكانت (  )43.020عند مستوى معنوية ( ،)0.05وكان sig= 0.000
وىذا يدل على ان درجة ادلعنوية عالية جداً أكثر من ( )0.01مما رنعل النموذج كفوءاً وشنكن االعتماد عليو ألغراض التخطيط والتنبؤ
فيما سنص زايدة معدل متوسط العمر الدراسي عرب زايدة االستثمار احمللي مما يرفع معدالت التنمية ادلستدامة.
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االدتنتاجات :ى
 -1إن االستثمار احمللي يف لبنان سجل أعلى قيمة للنمو عام ( )2008إذ بلغ ()%28.78
 -2أظهرت نتائج النماذج القياسية اهنا تتفق مع النظرية االقتصادية وان النماذج القياسية لدولو لبنان كانت سليمة من حيث
االختبارات اإلحصائية وأ َن افضل النماذج القياسية دنوذج لبنان من حيث معامل التفسري واختبار التباين وعنصر الكفاءة.
 -3إن للتنمية ادلستدامة أذنية ك برية الرتباطها ابألنشطة االقتصادية واالجتماعية والبيئة  ،وتعترب االستدامة دنط تنموي شنتاز ابلعقالنية
والرشد ،وتتعامل مع النشاطات االقتصادية اليت ترمي للنمو من جهة مع احملافظة على البيئة وادلوارد الطبيعية من جهة أخرى.
 -4إ َن لالستثمار سواء كان زللياً أو أجنبياً دوراً وأذنية يف اقتصادايت الدول العربية دلا لو من أتثريات كبرية يف التنمية االقتصادية.

402

أ.د /عبدالرزاق حمد حسين  -أ.م.د /نسهان دمحم سهو

المقترحات :ى
 -1تعزيز االستقرار السياسي واألمين يف البلدان العربية وحتسني األوضاع االقتصادية واالجتماعية وسن القوانني والتشريعات واجراء
اإلصالحات دلواكبة التطورات الثرىا ادلباشر على االستثمار احمللي والدويل وابلتايل رفع معدالت النمو االقتصادي
 -2محاية اإلنتاج الوطين من خالل فرض الضرائب الكمركية على السلع ادلستوردة من األسواق اخلارجية وتنظيم العمليات بني الدول
وحركة األموال واالستثمارات احمللية لكل دولة من اجل حتقيق دنو اقتصادي حقيقي يف مستوى ادلعيشة للمواطن وىو اذلدف األمسى .
 -3ان متطلبات التنمية ادلستدامة تعتمد على التخطيط السليم للمستقبل عرب إعطاء أذنية للجانب االقتصادي واالجتماعي والبيئي.
 -4تشجيع االستثمارات احمللية يف القطاع الصناعي والزراعي من خالل هتيئة ادلناخ ادلناسب من قبل احلكومات العربية والتوجو حنو
تشغيل االيدي العاملة والعمل على إعادة بناء رأس ادلال الثابت للقطاع الصناعي من خالل زايدة االستثمارات يف ىذا القطاع.

403

أ.د /عبدالرزاق حمد حسين  -أ.م.د /نسهان دمحم سهو

المصادرىوالمراجع :ى
اوال :الكتب:
-1الزين  ،د .منصوري دمحم " 2012 ،تشجيع االستثمار وأثره على التنمية االقتصادية" الراية للنشر والتوزيع  ،ط ،1عمان  ،األردن.
-2الدوري  ،مؤيد الرمحن " ، 2010 ،إدارة االستثمار واحملافظ االستثمارية " ،إثراء للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن.
 -3الشبيب  ،د .دريد " ، 2009 ،االستثمار والتحليل االستثماري "،دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع  ،ط ، 1عمان  ،األردن.
-4الشمري ،د.ىاشم وأخرون  " ، 2016،االقتصاد األخضر مسار جديد يف التنمية ادلستدامة " ،ط 1األايم للنشر والتوزيع ،األردن
-5علون ،د .قاسم انيف  2009 ،إدارة االستثمار بني النظرية والتطبيق  ،دار الثقافة للنشر والتوزيع  ،ط ،1عمان  ،األردن.
 -6بدران ،امحد " ،2014التنمية االقتصادية والتنمية ادلستدامة"رسالة ماجستري ,مركز الدراسات الفقهية واالقتصادية ،اجليزة-مصر.
 -7حردان ،د.طاىر حيدر،2009،اساسيات االستثمار ،دار ادلستقبل للنشر والتوزيع ،الطبعة األوىل ،عمان  ،األردن .
اثنياً :الرسائل واألطاريح والبحوث والدراسات:
-1اجلبوري ،خلدون عبدهللا خلف "، 2017،أثر االستثمار األجنيب ادلباشر يف التنمية ادلستدامة يف بلدان النمور االسيوية للمدة
( ")2015-2005رسالة ماجستري -كلية اإلدارة واالقتصاد جامعة تكريت.
-2احلجار ،بسام ،ادلناخ االستثماري يف لبنان :واقع وآفاقhttps://www.lebarmy.gov.lb/ar/content ،
 -3حسني ،رحيم ،عبادي ،دمحم" ، 2013 ،أثر ادلتغريات االقتصادية على االستثمار احمللي ادلباشر يف اجلزائر دراسة قياسية للفًتة
( ،" )1989-2009دراسات  ،العلوم اإلدارية ،اجمللد ، 40العدد ،2اجلزائر.
-4عالم ،دمحم عبد اذلادي" ،2015 ،االستثمار احمللي واالجنيب وتقرير االستثمار العادلي" ،العدد  ، 47005االىرام
-5بياانت البنك الدويل.http://databank.albankaldawli.org/data ،
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Abstract:
Goal of this scientific study in Sociology, is to specify the combination
between the economy and the education for development of the societies. Study
shows general sources of economic growth, advantages of education, the role of
education in development of labor power of the society and finishing with common
education, concept and measurement.
Keywords:
economy, education, society, social development, economic growth.
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Sources of economic growth:
It is observed that, in the analysis of development or growth that the causes or
sources of economic growth are concentrated in factors such as:
- Increase in labor input: due to increasing of the population. This is not
concerned here in Europe, because of the sharp decline in the population, but
the increase quality of life and the increasing percentage of immigrants
stabilized in Europe, may compensate the labor input desires.
- Improvement in overall entry: Now populations are more educated and
healthier than before, as a result, the human capital stock of the community
has increased in a larger proportion, here in Europe we observe the
phenomenon of perennial societies as a result.
- Increase in physical capital: Physical capital is one of the three main factors
of production in economic theory. It consists of man-made goods that assist
in the production process, for example, machinery, office supplies,
transportation and computers.
- Economy-Size: is the size which offers a large quantity for a proportionally
lower cost, the larger the size of the enterprise and the market the economy
grows. Experience shows that society output exceeds increases in inputs.
- Improved technology: Information (knowledge)when applied to operations,
can reduce the amount of resources necessary to complete the products.
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Advantages of education:
In many studies, it was improved that the education has the following effects
on the development of the economical values of the societies,
- Increases productivity of the individuals in the society.
- Increases investment and savings of the people in the society.
- Helps in technological development in the society.
- Contributes to the improvement of cognitive skills of the individuals.
- Contributes to influence personal ambition, competition and creativity.
- Complement the roles of other inputs into the overall process of the
development of the society.
- Encourage women contribution to economic activity in the society. Due to
the spread of ignorance in many societies in Asia and Africa, these societies
traditionally do not allow women to work.
- Side effect of spreading work of women, societies in many economically
developed areas, including Europe, have decreases fertility (reduces the age
at which contraceptive techniques are used).
- Raising the level of education of the parents, leads to improve health
conditions for their offspring and improving also their subsequent
development.
- Affect the migration decision of the individuals, and thus increase the overall
quality of life.
- Helps to improve and distribution of the income, and to achieve equal
opportunities without any type of discrimination.
- Consequently, education insures good working conditions and working
atmosphere.
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Education, social development and labor market:
The increase in physical capital and economies of scale, they emphasize
Particular importance to the role of improvement in education and technology. New
knowledge is not only capable to decrease the inputs required for the product; but it
also can manage to introduce new products, using materials that were not of desired
economic value or were not used for economic benefit. The role of innovators is
essential to the growth of the country's economic competitiveness and to the level
of employment, at least because of their ability to innovate. So, it becomes a matter
of how society can motivate potential entrepreneurs to become innovating and
developing and developing institutions that are highly capable of innovation and
prosperity. This needs to Form tools ranging from the right public policy, up to a
high composition of funding and various forms of support. Economic scientific
studies, sociology, and psychology may contribute to determining what "right
policy" motivates to develop competitiveness in the society.
Innovation, education and training. This is the key to achieve to the objectives
of raising the overall and operating levels on a long-term basis in the economy of
the society.
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Stock of education, concept and measurement:
Enthusiastic economists of (Human capital) theory to note that human
resources are a factor Needs a prior investment in its basic form is the education.
By education, the quality of work improves in all levels. Education and continuous
training are essential in the development of the quality and quantity of work, this
will improve the life standards of the society to be improved and developed. This
warrants account Education stocks that are incarnated in the population or more
accurately in the labor force, and that the physical "crude" statistic is usual for the
preparation of the force Labor is no longer sufficient.
Schultz (1961) said that "a census of all individuals who are able to work and
want in which we estimate that the number we will reach is a measure of an
economic factor that has no meaning more than counting all kinds In order to
determine their economic importance, whether in the form of capital stock or in the
form of service flows The quality of the presentation”.
Marx too, when distinguishing between simple work and composite work,
considered that education was possible to be a generator of development as
reducing the expenditure on the education of workers reduces the value of their
work. So, one can accept it.
Thus, the search for an ideal unit of measurement that can measure this part of
the capital led to that. This unit is: education.
The measurement of the average years of schooling, despite its usefulness and
comparative ease, is not complete Includes skills and experiences that an individual
receives outside of school (non-formal education). And even its completion has not
It includes a measure of the skills a person obtains at school; it measures the
number of school years completed Owned by the individual regardless of their
content, grossness and availability (capital depreciation) Human nature.
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